א'*

שוחט שאינו מרקרק במתם ינם (לא להכעיס רק מפני שבכלל העם
אין מרקרקין בוה) אי צריך להעבירו ,או שיש לסמוך על הא ראיתא
כשףת מים רבים ח"ב סי' כ"ח וו"ל בומן הוה כל מנעם מיקרי שלא בכינה
ולכן אם ננע בין ע"י רבר אחר אעפ"י שיורע שהוא %ן וכיון לינע בו מותר
אפילו לשתות רמיקרי מנע ע"י רבר אחר שלא בכינה וה"ה אם ננע אפילו
נירו בלא כינת סנע שרי ואין לפרסם הרבר בפני ע"ה (מהרמא"י י"ר סי'
קנ"ר סעיף כ"ר כשם מררכי) ויש מי שמתיר אפילו בנוצרים במנעו רוקא
ויש מקילין ומתירין אפילו בסתם ינם ובמקום הפסר מרובה סומכין על
המיקל (הנהות מוהר"י קשטרו בספרו ערך לחם סי' קכ"נ).
ת קט ר ב ה:
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מוסכין על רעת יחיר .ועין לענין סתם ינם בומן הוה מ"ש הח"ס בפתיחה
לחירושי הלכות יסורי התורה שלו שנרפס אצל חי' הרמב"ן לקירושין בפראנ
 1826ואף שנם מרמ"א בתשובה מלמר וכות על המקילין מ"מ כברפליני עליה
רובסנין ורובבנין של הפוסקים .והשתא ישלעין אי שוחט שלא נוהר בסתם
ינן פסול לשחיטה .בש"ע סי' ב' סעיף  '1הביא פלונתא ררא"ש ורמב"ם
בסומר לשאר עבירות אי צריך למרוק לו סכין וקי"ל להחמיר רצריך
כריקח סכין וא"כ אין להניחו להיהס שוחט (וע' פמ"נ ות"ש סעיף י"נ).
אךי
ה במומר לאיסור ראוריתא אבל באיסור רדכנן י"ל רחשור על הקל
אינו חשור על איסור ראוריתא (וע' שףת מהר"י איטיננא ח"א סי' ב' וט"ו)
(וכ"כ הכ"ס סי' ר' בר"ה ונראה לענ"ר) אלא הא לן בריני שחיטה ג"כ
כמה וכמה איסורי ררבנן כנון שהיה במיעוט בתרא וכיוצא בו ונם בריקת
הריאה היא ררבנן פמ"נ פתיחה לסי' ל"ט ,אלא רלכאורה יש ללמר עליו
וכות כיון רהאי איסורא רסתם ינם להיתר נחשב אצלו א"כ אינו חשור
אפילו על שאר איסורי ררבנן .אמנם נראה רכל וה לענין מה שעבר
אין לפסול שחיטתו ,אמנם אם השאלה באה לפנינו אם נוכל למנות איש
כזה לשוחט הקהל בוראי רין שוחט כזה הוא שצריך להיות ירא שסים (ע'
מ"ש סי' א' סעיף  )'1ואק נותנין קבלה למי שעובר על איסור ררבנן (ע'
ערוך השלחן סי' א' סעיף כ"נ)יא
ם הוא אומר שלרעתו הוא סותר סשיבין
לו שהוא אינו יכול לילך אחר המיעוט המקילין ,ומי שמקלויניר לו נם בעניני
ושחיטה יפסוק כמקילין לאין לסמוך עליו .והשתא בשוחט שלפנינו וראי על
שעבר אין סענירין אותו ורנין אותו לכף וכות ,אבל מכאן ולהלאה חושבנא
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אומרין לו :הוי יורע שרוב הפומקים אוסרין סתם *נם ומי שהולך אחר
המקילין הוא קל והשוחט צריך להיות ירא שמים ולהחמיר בכל ספק ומכש"כ
ברוב אוסרין ,ומעתה הרין שתעזוב מנהנך הרע ותמנע את עצמך מסתם
מנם ,ואם אינו רוצה לשמוע אין מניחין אותו להיוח שוחט עור.

בי*
היכא שיש מנהג שצריכין להיות ב' שוחטים אם מותר למנות
ב' שוחטים אב יבנו .ואיש אחר אמר שבסרינות אוננארן אין ססנין
קרובים לשוחטים בקהלות היראים.

ב'

ת ש ו ב ה:

אין בזה בית פיחוש רהא עיקר טעמא רמנהנא הוא משום מובים
השנים מן האחר גבי בריקת המכין והריאה וכמ"ש השמלה חרשה בסי' י"ח
סעיף כ' וא"כ פהלי קרובים מה לי רחוקים הא מוף מוף אם אחר לא ירגיש
הפגימה או לא יראה ריעותא ובא רעהו וחקרה ,ואין צריך שני ערים,
רהא אין ממנים לשוחטים כי אם אנשים כשרים ,ובוראי ער אחר נאמן .וראיתי
בשו"ת שמלת בנימין רף ו' ע"א שמתיר למנות שוחט בקהלה אשר אביו
הוא טבח אי לית ליה שותפות בגויה עי"ש רטעמים רהתם שיכים גם
בנירון רירן .ושוב ראיתי בספר ררכי התשובה לי"ר סי' א' ס"ק רט"1
שהביא בשם טוב פעם ורעת סי' ס"ר ובשם אורין תליתאי מי' ל"א ול"ב
רמתירין נ"כ שיהיו ב' השוחטים קרובים או אפילו אב ובנו ,כיון ראינו אלא
מנהגא ונהי ראין לשנות המנהג כמבואר בשו"ת מהר"ם שיק סי' ה' .ושאר
אחרונים המובאים כררכי התשוכה מ"מ לא התקינו שלא ימנו אב ובנו.

גי*

שוחט שיר שמאלית שלו רותתת וימינו חוקה ובריאה ,אי צריךלהעבייו.
ת ש ו ב ה:

הנה האחרונים הרבו שו"ת ברין שוחט שיריו רותתות וכמעט כולס
נקבצו בספר ררכי התשובה סי' א' ס"ק נ"ה ,ואין אחר סהם סרבר סשוחט שירו
השמאלית לברה רותתת ש"מ רמילתא רלא שכיחא היא כלל וכלל .ומעתה
" לשון רבים ש"0
ניחוי אנן .הנה וראיאין לריק מרכתבו כל הפומקיסאיייי
ראין פוסלין אא"כ ב'יריו רותתין ,רא"כ נריק נסיאיימינו רותתת ולא שמאלו
כשר ,ווה וראי א"א לומר אלא באטר שעושה כל מלאכתו בשמאל ,וסתם
ב.י ארס אינם איטרין .וע"כ צ"ל ינקט יריו משום רסתמא רמילתא הכי
הוא אי רותת רותתין ב' יריו ,ובסילתא רלא שכיחא לא רברו הפוסקים,
וע"כ מלשון הפוסקים אין להוכיח לא איסור ולא היתר ,ואנו אין לנו אלא
למיול בתר טעמא ראיסור ריריו רותתין .הנה בעל לחס הפניס ואחריו
הרבה אחרונים כתבו רק טעסא ריש לחוש שמא יררוס ,ושפיר כתב מר רוה
הטעס לא שיך אס ירו הימנית בריאה .אסנם מו"ר סהר"ם שיק זצ"ל כתב
(שו"ת סי' י') חוץ מוה הטעם רררסה עור הרבה טעמים :חרא רע"י חולשת

טימןג"ד'

גיריו וכוחותיו אינו פרגיש בפבימת הסכין ועור שע"י שאין יריו נוחים במקום
אחר אינו מרגיש יפה בפגימה ,ועור שע"י חולשת כוחותיו אינו יכול לשחוט
במהירות ויש לחוש לשהיה משהו ,ועור שע"י שיריו מרתתין אבר חזקתו
שהוא מומחה ומוחזק ,יכתב שיש כאן ג' חששים ,שמא לא הרגיש בפגימה
חשמא שהה ושמא ררס ועיי"ש עור מעם .והנה מ"כ כתב שאם יר שמאלית
רותתת יש לחוש שאם יחזיק בקנה באותה היר בשעת שחיטה בם הקנה
ינור וינוע ויבא לירי קלקול .ובאמת איתא בסי' כ"ר סעיף ו' כשארם שוחט
עוף צריך שיאחז הסימנים יפה וכו' .ותמיהני על מו"ר מהר"ם שיק שאסף
כל החששות ולא כתב חשש זה רלא יאחז הסימנים יפה ,וכן כל האחרונים
שהביא בעל ררכי תשובה אין מזכירין חשש זה ש"מ שלא חשו להכי ראף
ביר רותתת יכול לאחוז הסימנים יפה שלא יהיו' נשממין ,ועכ"פ באומר ברי
לי שלא נשמטו מהני כרכתב שם בה"י ומנח"י והובא בררכי תשובה .אמנם
כן חשש א' רמהר"ם שיק רע"י שאין נוחים הירים במקום אחר אינו מרגיש
יפה בפבימה איתא גם בנירון ר1רן רהא בשעת בריקת הסכין צריך לאחוז
ן שרותת ואינו אוחז הסכין במקום אחר יש לחוש
הסכין בירו השמאליתיכיו
שלא ירגיש יפה בפגימה ,ובזה לא טהני ברי לי כמ"ש המהר"ם שיק שם.
והנה אם היתה השאלה אם יקבלו אותו איש לשוחםהייתי אומר בפשיטות בה
לנו להכניס עצמנו בספק זה ושב ואל תקבלו עריף ,אך מאחר רהשאלה היא
אם צריך להעביר אותו שוחט ויש כאן כמעם ריני נפשות צריכין אנו להפך
בזכותו 44ם אפשר .והשם המוב ישמרנו שלא תבוא ח"ו תקלה על ירינו.
רהנה כמה אחרונים שהובאו בררכי תשובה שם כתבו ראם לא
ראו שמרתת בשעת שחימה אלא במעשה אחר כבון בשעת פריעת עור המילה
לא איתחזק שמרתת בשעת שחיטה ואם בחנו כסה פעמים שבשעה
ששחט לא היו יריו מרתתין אין להעבירו .וכן בראו שמרתת כשאוחז בירו
כום מלא מים יש לתלות רע"י שאוחז היר באויר מנרנר קצת .ואין להוציח
שמרתת בשעת שחיטה שיש אנשים שמרתתין ביריהם באויר אבל אם יאחז
רבר סה ויניחו על איזה רבר תועיל ההנחה לתמוך היר שלא תהא מרתתת,
וע' שו"ת 0הרי"א סי' מ"ה .ומעתה בנירון רירן הרי וראי לא איתחוק מרתת
בשעת שחיטה רהא בירו השמאלית אינו שוחט ,וקרוב לוראי שלא ראו
רק שירו השמאלית מרתתת כשאינה סמוכה בשום רבר ,ואפשר רבשעת בריקת
הסכין תומך ירו השמאלית היטב בחזה שלו כרי שלא ינור הסכין הנה והנה
ויוכל לברוק כראוי .ואם הש111ט ירא שמים וראי יע~ה כל יכלתו שלא יקלקל
השחיטה .וסעתה יבחנו אותו שוחט איזה פעמים אם יכול להחויק הסכין
בשעת בריקה יפה ער שירניש אפילו בפגימה רקה מן הרקה ,ואם כן הוא
נלענ"ר רא"צ להעבירו ,רק להזהירו שירקרק בכל פעם שיאחז הסכין בחווק

בשעת בריקה.

דק
נערה אחת סצאה תבן רך (שטרטה-השלם) ארוך סאר בתוך אפזא ,ואסרה
שכשהוציאה הקורקבן עם הושט נשאר בירה אותו שטרשה-השלם והוריתי
סאחר שאותו תבן היה רך וא"א לנקוב ססתסא היה תחוב בחשט באורך.
ואף שיש ספק *4ם היה במקום שחיטה והיה שם שהיה משהו ס"םכיון ריכולין
לתלות שהיה למטה ממקום שחיטה ,ולסעלה לא נמצא כלום סן התבן אחזוקי
איסורא לא סחוקינן.
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ן בם' ערוך השלחן סי' ל' מעיף י
בנקב בנלנלת שניכר שהוא
בתו
לרה אפילו באוזות ובר אוזות (שהן עופות המים) ובח"ם מי' נ"ה אומר
אם יש נקב .אבל בשואל ומשיב מהרורא א' ח"א סי' צ"ח הביא הרבה
פוסקים רמסקי כנוב"י רמוחר .ומ"ם לכבור הח"ס נחמיר אם הנקב מנולה
אבל אם הנקב נסתם בבשר או בשומן אפשר רנם הח"ס מורה ראין בוף
הקרום ליפסק ,ועל בן יש להקל בהפ"ס .ובספר נילוי רעת להגאון מהרש"ם
מתיר בפשיטות עיי"ש סוף סי' ל' שהביא הרבה פוסקים מתירין אבל לכתחלה
לא יקנו אוזוח שיש להן חטוטרת .ופשוט ראם הנקב כערך סלע מרפה
ע' שו"ת רע"א תנינא סי' ל"א.

ן.,
ברק לן הרה"נ ר' יעקב הכהן אב"ר רק"ק קאטטאהיטץ יע"א בענין
רבר השוחמים אשר חרשים מקרוב באי אם רואין איזו ריעותא בריאה שצריכה
בריקה ע"י נפיחה חותכין אותו חלק
אשר בו הריעותא אונא או אוסא יחירית
ובורקין אותה ע"י שפופרת ושאר חלק הריאה אין בורקין אלא במראית
העין אבל אין בופחין אותו ועושין כן כרי להציל הריאה מהאברון מפני
שעפ"י חוקי המסשלה כל ריאה לאחר נפיחה לא תאכל לכלב תשליכון
אותה .ויש בזה ב' ספקות ,חרא אם מותר לנפוח רק חלק מן הריאה
ולהעמיר השאר על חזקתו מאחר שנראה ריעותא בה ,ועור אם כשר לברוק
באונה יחירית ע"י נפיחה ונחשוב זה לבריקה מעליא עכ"ל הרה"נ הנ"ל.

ת ש ו נ ה:

הנה יען שהרב הנ"ל נוטה לאיסור והסכיסו עסו הני תרי גברי רברבי
הרה"ג מיה זאב פיילכענפעלר נ"י אב"ר רק"ק פוזנא והרה"נ מו"ה אברהם
ביבערפעלר נ"י רב רבית המררש בבערלין ,ולבי לא כך ירמה ,כי אררבה
ברור אצלי כשחר שהרבר מותר ע"כ מוכרח אני להאריך קצת ולברר רברי.
א) והנה מה שנונע לספק הראשון כתב הרב השואל הנ"ל וז"ל :לבי
מהסס להתיר ולומר אפס קצהו תראה וכולו לא תראה ,ואף שאין מחזיקין
איסורא ממקום למקום הינו רוקא בשני נופים או מחתיכה לחתיכה אבל
י איתרע החזקה עכ"ל .הנה כנראה הרב נ"י סובר כן מסברא
בגוף אחרירא
רנפשיה כי אינו סביא שום ראיה לסברתו רבגוף אחר מחזיקין ריעותא ממקום
למקום .והנה סברא זאת וראי אין לה שום מקום ,כי הנה לשון אין מחזיקין
איסור ממקום למקום אינו מרויק כאן ,כי זה הלשון מורנל בפוסקים ברבר
ששינה סקומו ,ומקורו ברינא רמס' נרה ר' ר' ע"א בקופה שנשתמשו בה פהרות
ב,וי~) זו וטלמלוה בזוית אחרת עי"ש .אמנם כאן בנירון רירן יותר נכון לומר
אחזוקי ריעותא לא פחזקינן ,רוראי אין סברא לומר מרחזינן ריעותא בחלק
אחר של הריאה ריש לחוש שסא נם בחלק אחר "ש בו ריעותא ובפרם
בריעותא ע"י חולי אין לחוש רק במקום רחזינן רשלם ביה החולי עין ט"ז
סי' ל"נ ס"קי"ח .ונרולה מזו פסק השמ"חסי' ל"וסעיף ה' :אם נפחוה מחמת
איוו ריעותא הצריכה בריקה ונקרע הקרוס במקום אחר שלא היה שם ריעותא
כלל יש להכשיר כיון רנפחוה יותר מראי .והבית אפרים סעיף י"ר מוסיף

סימןו'
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ראפילו רק רחוק 3רוחב קש ממקום הריעותא כשר .הרי רלא אסרינן כיון
ריש ריעותא במקום אחר יש לחוש לריעותא במקום אחר אפילו בנירון זה
ריש סברא מרנקרע שם מחמת נפיחה מסתמא היה שם ריעותא רק רלא היתה
נראה קורם הנפיחה ,זה לא אמרינן ,ראחזוקי ריעותא לא מחזקינן ,וכיון
ראיכא למתלי רנקרע מחמת רנפחוה יותר סראי אין לחוש.
ב) והגע עצסך אם נחזיק ריעותא בחלק אחר היכא רחזינן ריעותא
בחלק אחר מן הריאה ,אמאי סני בבריקת פושרין במקום הריעותא ,נצטרך
להניח כל הריאה בפושרין ,כרי שנראה אם מבצבץ במקום אחר ,ומעולם לא
שמענו ולא ראינו זאת ,אררבה מפשטות לשון הפוסקים משמע ראם ברקו בריקה
ע"י נפיחה ופושרין רי אם ברקו מקום זה וא"צ לעין עור הפעם בכל הריאה
לראות רילמא ע"י נפיחה ימצאו עור ריעותא במקום אחר -.ועור אטו
נאמר אם המצא תמצא איוו ריעותא במקום אחר מהרקין אזי כל הרקין
כולן צר.כין בריקה מראשן וער סופן ,ואם נאמר כן אזי נצטרך להטריף ,כי אין
אנו בקיאין בבריקה כזאת -.אבל ברור רבלקותא ע"י חולי מכשירין כל
שלא שלטה הלקותא סעבר לעבר ולא חיישינן שמא יש עור לקותא במקום
אחר ,וא"צ בריקה נלל במקומות אחרים -.אמנם אין צריך להביא עור
ראיות שאין להסתפק בספק א' של הרב השואל ,כי כנראה הוא יחיראי בספק
זה ,כי שאר רבנן טרופאי אין סטריפין אלא משום ספק ב' ואין מורים לו
בספק א'.
ג) ועל כן נבוא היום אל העיון ע"ר הספק הב' של הרב השואל רהינו
אחרי אשר ברור לנו ראם נמצא ריעותא במקום אחר א"צ בריקה אלא
אותו מקום יש ספק אי צריך לנפוח כל הריאה כרי לברוק אותו מקום
הנלקה או רי אם ננפוח מקום הנלקה בלבר .והנה בוראי לאותן מקומות
שנהגו לנפוח כל ריאה כרעת הבה"ג אין שאלה כלל ,רס"ל כי זו היא
הבריקה שהתקינו חז"ל ,רכמו רחישינן לסרכות חישינן לנקבים וצריך לברוק
כל הריאה אס יש בה נקב או לא ,וזה אי אפשר אלא ע"י נפיחת כל
הריאה .אמנם לרירן רלא קיי"ל כבה"ג ורי בבריקת פנים לבורק הרגיל
מכמה שנים או בבריקת פנים ובמראית עין בחוץ גם לבורק שאינו רניל
כל כך כמבואר בלבושי שרר סי' ל"ט ס"ק י"א ,א"כ א"צ לנפוח אלא היכא
ראיכא ריעותא במקום אחר ,וא"כ יש רק
ספקו,אי אותו מקום נברק היטב
באם אין נופחין רק בסמפון אשר כל סמפונ הקטנים של אותו מקום
מסתעפים ממנו ,או אם צריך לנפוח רוקא בקנה הגרןל אשר כל הסמפונות
נסשכין ממנו .והנה פשוט ראין לחוש לענין שמנהג בכל ישראל מקרמת
רנא לנפוח כל ריאה ואין לבטל המנהג ,כי המנהג הוא רק לברר
אי יש נקב במקום הזה ,והרי חזינן גם באמוראים שכל אחר ברק אחר הנקב
כמו שנראה לו על צר היותר טוב ,רמר בריק בשמשא ומר במיא ומר בגילא
רחיטתא (ע' חולין נ" 1ע"א) .וכן ראיתי סרבותי נ"ע בתשט רפעמים ברקו
ע"י נפיחה ופעמים ראו בעור הושט נגר השמש ,כמו שראו שיש להבחין היטב
אי יש שם נקב או לא .ובמראי אין לצמת למורה הוראה" :ברוק כמנהג"
אס הוא אינו סבחין היטב באותה בריקה והוא מבחין היטב בבריקה אחרת,
ועל כיוצא בזה אין לומר לארם הלך אחר המנהג אלא אחר תכלית המנהנ,
וחושי הארם וכח הבנתו הן הן שצריכ.ן להבחין ע"י בריקה אי יש כאן
טריפות או לא .והא רנתפשט המנהג לנפוח בקנה כל הריאה ,משום רבר.קה
זו היא פשוטה וירועה וניכרת לכל ארם ,משא"כ בריקת סימפון ונפיחה בסימפון
ל~את צריך בקיאות יתירה ,ומי זה אשר יאמר למי שיש לו אותה הבקיאות
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שאסור לו לברר הנקב ע"י בקיאותו היתירה מפני שאין המנהנ כן ,אתטהה!
הרי וה כמי שיאמר לבקי היטב לשער ע"י מראית עין אי יש ששים ננר
האיסור ,שאסור לו לשער כן ספני שאין הסנהג לשער אלא ע"י סרירה-.
סובן סאליו שהראיה שסביא הרב השואל סאותן סקוסות שנהנו לנפוח כל
ריאה אינה ראיה לרירן ,כי אותן הסקוסות סוברין כבה"נ רצריך לברוק כל
הריאה אחר נקבים וכרוסה ,וסהענין 1ה לרירן רפסקינן רא"צ לברוק בנפיחה
אלא אם יש גאן ריעותא; וראי רי אי אותו הסקום סנופח היטב היטב,
כי אין אנו צריכים אפילו לראות אחר הנפיחה על הסקוסות האחרים-.
ר) וסעתהאין השאלה כי אם אי אותו סקום הריעותא אי אפשר לנפחו
אלא ע"י הקנה או אם אפשר לנפחו היטב נם ע"י הסספון שכל קנוקנותיו
הקטנים ססתעפים מסנו .והנה כשאני לעצסי סצר הסברא אסרתי בלבי:
ריחק נפיחתו בורק היטב ,קירב נפיחתו לא כל שכן ,ואם יש לברוק ע"י
נפיחה בקנה שהוא רחוק סן האונה ,כש"כ אם נופח בסספון של אותה
אונה ,שהוא נופח באונא להריא (רירעקט)! אמנם אסרתי תיכף ברבר
זה אסור לארם לפסוק ע"י סברא וטהעיריע שלו כי אם צריך לשאול את
פי הבקיאים והעסקנים ברבר (פראקסיקער) סה שנראה להם ע"י חוש הנסיון.
והנה ראיתי בעריות הרבנים היו שתי עריות הסכחישות  11את  ,11כי הרה"נ
ר' יעקב הכהן נ"י העיר ו"1ל :ואני נסיתי איזה פעסים עם שוחט רסתא
שלנו לנפוח אונא יחירית ע"י שפופרת וסצאתי ראיתי שכסעט אי אפשר
לברוק ספני שהרוח יוצא לסעלה בסקום החתך (אמנס סה שסביא הרב הנ"ל
ראיה סלשק רס"א שכתב; אם יוכל לברוק בוראי אק ראיה שכינת
רס"א יש לפרש אם עכל לברוק רהינו אם הסספק שלם ,שפעמים אי אפשר
לברוק כנון אם הסספון נחתך)-.
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כסה פעסים שע"י נפיחה בסספון קטן של אונא יחירה עולה הרוח יפה בכל
האונא ונם יותר טסה שעולה בנפיחת כל הריאה כולה והחוש סעיר על
1ה שהרוח בא ת'כף וסיר לסקום הסירכא ובכח ראשון של הנופח ואם נסצא
נקב בסקום הסיעוך ניכר וראי וכן באסת נטרפה הבהסה הרבה פעסים ע"י
בריקה באופן 1ה עכ"ל -.ובעבור אותן ב' עריות הסכחישות  11את 11
אמרתי אנסה נם אנכי את סי האסת .וקראתי לשו"ב ראשון של ערת
ישראל הרבני הסופלאיסופלנ ע"י בקיאותו תרי1ותו ר' בניסין יעקב ס~ב~טקי
והרבני הנ"ל הביא לי נ' אונות סשונות בנרלן ונפח בסספון בפיו שלא
ע"י .שפופרת ועלתה בנפיחה יותר ויותר ססה שעולה אם נופחין בקנה
הריאה .ואחר כך לקחתי סחט רקה סן הרקה ונקבתי נקב קטן באונא
וטבלתי אותו סקום הנקוב בסים וסיר בצבצה בצבוץ נרול ,וכן ניסה השו"ב
הנ*ל כסו עשר מעסים לעיני וראיתי בעיני שצרקו רברי הרה"נ ר' אביעזר
איערבאך ,וע"כ אסרתי שססתסא השףב שניסה לפני הרה"נ ר' יעקב
הכהן לא היה בקי היטב בנפיחה כזו .וראיתי בעין שהכל בבקיאות תליא
סילתא .וסיפר לי השו"ב ר' בניסין יעקב סשבשטקי הנ"ל שפעסים נפח
נערו של הקצב בקנה ולא בצבצה הריאה ,אך הוא (השףב) הרניש בסשסהמ
היר שיש באונא ריעותא נרולה ,ועל כן חתך האונא וניקר את 0ספון האונא
סרם שיש בו ,ואחר כך נפח בסספון וראה שבצבץ היטב וטרפה .והעיר ר'
בניסין יעקב ס"בשטקי בערות ברורה ,שעפ"י נסיונותיו נורע לו שבכ"ס
שסבצבץ בנפיחה בקנה ,וראי סבצבץ בנפיחה בסספון האונא ,אבל פעסים
שאינו טבצבץ בנפיחה בקנה אבל סבצבץ היטב בנפיחה בכח ראשון באונא.

סימןו'
ולפ"ז הנפיחה בסמפון האונא לבקי אין היא בריקה יותר טובה מנפיחה
בקנה ,באשר הנסיון 1החוש מעיר.
יל1
ה) ולפי"ו מובן היטב לשון רמ"א בסי' ל"ו סעיף ט' שכתב 1 :אפ
אם כבר נחתכה הריאה וכו' ,ראילו לרבנן טרופאי רילן שאומרין שהנפיחה
בסמפון היא חלשה יותר מנפיחה בקנה ,מאי אפיל 1רקאמר רמ"א הא ק"1

1

הוא ,אם סרה האטימות ע"י נפיחה קלה ,ק" 1שהיתה סרה ע"י נפיחה חזקה
בקנה ,ולרירי הכל ניחא רקמ"ל רמ"א עפ"י ערותו של בעל הרוקח ראפילו אם
לא סרה האטימות אלא ע"י נפיחה חזקה בכח ראשון בסמפון אעפ"י כן כשר.
ותמיהני על הרה"ג ר' אברהם ביבערפעלר נ"י שרוצה להביא ראיה מלשון
אפיל 1לסברתו רנפיחה כזאת לא מהני במקום אחר ,והנך רואה שמביא

ראיה לסתור.
וראיתי שהנאון בעל בית אפרים פירש מתחילה רברי ר"א בעל הרוקח
וז*ל (בראש אפרים סי' ל"ו ס"ק קנ"ב) :ונם צ"ל מ"ש יתן קש בסמפון
וינפח אעפ"י שכבר נפח קורם שחתכה ולא עלתה ומ"מ י"ל רע"י נפיחה ררך
קש בסמפון יכול להיות יותר שתעלה לפי שהוא קרוב למקום האטום
וררך קשיפיח בו ער שתנוחעליו הרוח כי קר1ב ה 1א עכ"ל הראש אפרים.
הנך רואה שרעתו "1ל נ"כ כמו שכתבתי ומי כמוהו מורה ובקי ובעל נסיון!
ומערותו של בעל הרוקח למרנו קולא רמותר לנפוח אף נפיחה חזקה
בכח ראשון בסמפון כרי להתיר האטום .ובוראי למר זה מרחזינן רנם הש"ס
מתיר אי אית 4ה מוגלא ראמרינן מחמת מונלא הוא רנאטם ,וא"כ אם
לא עלתה בכח שני ועלתה בכח ראשון וראי מונלא או רם סנרו הררך
לאויר לבוא בסמפון,יכיו
ן רעלתה עלתה ואין כאן אטום -.ומזה יש ללמור
רה"ה בצמקה במקצת אם סרה הצמיקות אפילו ע"י נפיחה בסמפון אין
כאן ריעותא כלל .אמנם לענין מראות הפסולות יש לרון על נפיחה זו שהיא
כנפוחה יותר מכררכה ,וצריך הבורק לעצור ברוחו קצת כרי שלא תהא נפיחה
אלא כררכה -.הן אמת שיש לומר בשלמא בקנה שהוא רחב יש כאן מקום
לנפוח בו בכח נרול ,אמנם בסמפון צר אין ארם שליט ברוחו לנטותו אל
פי הטמפון ,והרוח עובר על הצררין יבריאה אין בה רוח -.אולם זה הרבר
אשר רברתי כי הכל תלוי בבקיאות ,והבקי והאומן ירע לנפוח היטב אפילו
בסמפון צר ,ומי שאינו בקי כל כך יעשה לו שפופרת צרה בראש אחר
ורחבה בראש האחר יישים פיו בראש הרחב-.
ו) ורבר וה ראין חילוקבין בריקה בנפיחת כל הריאהובין בריקה בנפיחת
אונא אחת משמע נם מרבריו של בעל תשובות בית שלמה שהביא לנו הרב
השואל (וישר כחו
ת.שטרח וינע להביא לנו התשובה הנ"ל רברים ככתבן)
שהרי שם היו חר לריעותא צמקה במקצת וסירכא שלא כסררן שעברה
במיעוך ואעפ"כ התיר הרב בנפיחה לאחר שחתכו האונא .והנה הרה"ג
אב"ר רק"ק פוזנא כתב ראין ללמור מצמקה אונא שלימה או מקצתה שחזרו
לבריאותן ע"י נפיחה קלה כזאת כי הלא כל שכן הוא אם חזרו ע"י נפיחה
קלה ק*ו ע"י נפיחה כהונן ,ועור מי יעיר לנו שלא תבצנץ הריאה אם
סובב סובב הולך הרוח ואל מקום הסירכא ישוב עכ"ל הנאון אב"ר רק"ק
פוונא .ואחר בקשת סחילה מכ"ת אומר אני שכל רבריו הפלא ופלא הם
בעיגי ,חרא רמאי קאטר רריקא נבי צמקה מועיל נפיחה קלה כזו אבל לא
בסירכא שלכ"ס שעברה ע"י מיעוך ,והלא בנירון של תשובות בית שלמה
היו תרתי לריעותא צמקה וסירכא שלכ"ס שעברה ע"י מיעוך ואעפ"כ התיר
הבית שלמה ע"י "נפיחה קלה* כוו .וחוץ מזה כתב בפירוש" :ומה לי בריקת
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אטום או בריקת צמקה או בריקה לאחר הסיעוך אם אינו סבצבץ ,בכולהו מהני
לענ"ר אף אם חתך האונא שבה הריעותא סנוף הריאה ונפח לתוך הסספון
ן שום ריעותא ,ז 1בריקה סעליא היא" עכ"ל.
ועלתה היטב בנפיחהיאי
הרי בפירחט שאינו פחלק בין בריקת צסקה ובין בריקת סירכא של"כ בכל
גינא כתב ז 1בריק ה סעלי א היא" .הא חרא ,ועור רהרה"נ רק"ק
"האי נפיחה" :נפיחה קלה" וכבר הבאתי לסעלה רהחוש סכחיש
פוזנא קרי ל
זה ,וסעשה רתשובות בית שלסה יוכיח רשם ג"כ סת חילה ל א עלת ה
הריאה בנפיחה ,ואח"כ חתט האתא ותיכף עלה הציסוק נ"כ
בנפי חה ,הכי אותה ניחה "ניחה קלה" תקרא ,אררבה הרי החוש העיר
שנפיחה חוקה היתה יותר סנפיחה הראעחנה .הא תרתי ,ועור בה 'טלישיה
רהרה"נ כחב :סי יעיר לנו שלא תבצבץ הריאה אם סובב סובב הולך הרוח
וכו' -.ע"ו תסה חסה אקרא היכי תסצא שסובב סובב הולך הרוח ,הלא
בכל ריאה הסספונות נמשכין זה סזה כענפים באילן ,ואפילו אם נופחין בקנה
אק הרוח הולך אל האונא סביב ,כי אם אל סספון הנרול של האונא הולך,
וסשם אל סספונות הקסנים ואל הקנוקנות1 ,ז 1עצסה היא הררך אם 13פחין
תיכף וסיר אל הסספון הנרול של האונא ,רק שררך ההיא קצרה ,ובנפיחה
לתוך הקנה יש לרוח ררך ארוכה ,ואם יוכל לנרום בצבוץ ע"י ררך ארוכה
כש"כ בררך קצרה כם"ש לעיל וכס"ש הנ' רק"ק האלבערשטארט - .סוף
רבר ,רברי הנ' רק"ק פוונא אינם סובנים כלל וכלל-.
ז) ובס"ש הרה"נ ר' יעקב הכהן על רברי הבית שלסה בתחלה וז"ל:
"סזה נראה בהריא שכבר ברקו כל הריאה בשליסות" יש ספק בירי סה
כהנתו בזה אם רוצה לוסר שכבר ברקו הריאה כשהיתה שליסה קורם שחתכו
האונא ,הא אררבה זה סינרע נרע רהרי ראינו רכעאהיתה שליסה לא עלתה
בנפיחה ,ואף הסירכא של"כ רק אחר חתיכת האונא עברה ע"י סיעוך
ולא בצבץ ומה יועיל לנו הבריקה בשליסות ,אם הבריקה תליא בחיתוכה של
הריאה? וע"כ אני חישב שהרב ר 131%לוסר רעכ"פ ע"י בריקה הראשונה
בשליסות נורע שאין ריעותא בסקום אחר כי אם רק בסקום הוה ,ואזרא לו
ספק הא' של הרב השואל ,כנ"ל כתנת הרב נ"י .אמנם לאחר שהראיתי
לעיל בעליל שספק הא' של הרב השואל אין לו מקום כלל וכלל נם רבריו
אלו רחוים הם ואין צורך להחטיב עליהם-.
אסנם ס"ש עור הרב השואל נ"י שהבית שלסה לא התיר לכתחלה
לחתוך אונא יחירית ולברקה וכל סה שצירר להקל אינו אלא בריעבר עכ"ל
אלו הרברים אפשר לאוסרם ,אך ססננון הלשון של הבית שלסה לא משסע
כן שהוא כתב 3פשיטות זו בריקה' מעליא היא ואילו להרב השואל
הי' לו לכתוב" :בריעבר יש לסמוך על בריקה כזו אף שאינה בריקה סעלי'"
וסכל סגנון לשונו מוטסע שאין שום חילוק בין בריקה  11לבריקת ריאה שליסה,
ועור אילו היתה סברא לוסר שכריקת אונא יחירית ע"י נפיחה אינה בריקה
סעליא לכתחלה ,כאן בתרתי לריעותא ה*ה לו לאסור אפילו בריעבר .וראיתי
בספר בית אברהם בריני תרתי לריעותא ססיסן ל"ו אות ט' שסתחלה רוצה
להכשיר צסקה בסקצת שהלכה ע"י נפיחה ,עם הריעותא רסירכא של"כ שעברה
ע"י סיעוך רלא חשיב תרתי לריעותא ,אך לבסוף כתב כיון רלא ראיתי זה
בשום ספר חלילה לכם לססוך עלי להתיר .והסתיר כה"נ עליו הראיה עי"ש.
ואם הרב בעל תשובת בית שלסת רב נובריה והתיר תרתי לריעותא זה
בוראי היה לו על סי שיססוך ,אך ס"ס מנא ל.ה להתיר ע"י "נסיחה קלה"
או ע"י בריקה שאינה סותרת לכתחלה? אלא וראי שברור היה לו לבעל
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בק שלמה שבריקה זו היא בריקה מעלייתא ואץ לפקפק בה.
ת"כ נלענ"ר שבצרק הביא הרב בעל ררכי התשובה משמו של הבית שלמה
שבריקה זו מותרת אפלו לכתחלה אף שהיה לו לפרש ררך משמע כן
מרבריו ולא בפירהש אתמר-.
ח) עור יש לי להביא ראיה שנפיחת אונא יחירית ה.א בריקה מעליתא
מרברי הראש אפרים במי' ל" 1ס"ק רכ""11 1ל שם (גבי רין מחט בריאה):
אמנם אף לפי מ"ש ראף ברחוק מהקרוטים חישינן שניקבה וחזרה ס"ם
אם היתה המחט כסוף אונא אז אין סכרא שמא היתה באונא אחרת וניקבה
שם וחזרה לאחוריה לאונא אחרת ....ולפי"ו אם בא לפנינו חתיכת ריאה
שבה אונא שלימה ינמצא בה מחט לסוף האונא 1נפ 1חה ע"י שפ1פ רת
כם"ש לענין אטום יעלתה בנפיחה כהוא א"כ לכאורה יש לרון בה
רץ י~לימה רהא קמן ראונא ח לא מקבה ולמאי ניחוש לה לשמא היתה
באונא אחרת וניקבה אותה וחזרה לאחוריה לאונא אחרת להא לא חישינן
כוש ובאונא ח הא ברקינן לה ולא
אק
מכצבצה.לא ש"
ראפשר רם"מ יש לחוש שמא מקבה הקרום שבץ אונ
לאתא במקום
התחלת חילוק ופירור ר,ו,ונות ושוב חזרה לאחוריה ויררה לטטה כתוך האונא
וגם לפי הטעם שכתבתי בקונטרס הראיות מחסת רחיפת הריאה אפשר שמחסת
רחיפתה יכולה היא להתעקם ולנקוב למעלה לכן יש להחמיר עכ"ל-.
והנה בוראי מוכרח הראש אפרים לבקש טעמים להחמיר ראל"כ תיקשי
האיך כתבו כל הפוסקים בפשיטות רמחט בריאה חתוכה טריפה הא איכא
נינא רכשר נם .בחתוכה ,ובשלמא על הש"ם ראמוראי לא רצו להורות
היתר בחתוכה לא קשה ,רהא הש"ס מירי במעשה שהיה ומעשה שהיה כך
היה ,רלא היה אפשר לברוק החיתוכא ,אמנם על הפוסקים תיקשי למה לא
אישתסיט חר מהפוסקים ללמר היתר בחתוכה ,ועל כן ביקש הראש אפרים
למצוא טעמים רבחתוכה בכל נינא אסור .ומעחה הקושיא חזקה על הראש
אפרים אמאי לא אמר טעמא כרבנן טרופאירילן רבחתוכהה א"א לברוק בנפיחה
אי אית בה נקב משום רנפיחה בחתיכה הי א נפי חה קלה ונהי רמהני
באטום משום קל וחומר ,מ"ם לא מהני נפיחה קלה במחט .כל זאת לא עלתה
על רעת הראש אפרים אשר כל רז לא אנים ליה ,ואררבה הוא כתב בפשיטות
רלכאורה יש ל רון בה רק שלימה הא
ראינא לא ניקבה
מבצבצא לא שתה על רעתו
רהא באונא ח הא ברקינן לה ולאקלה .קמ~
לפקפק בבריקה ח *1מר שהיא רק נפיחה
הלא ברור כשמש רהראש
אפרים לא מחלק בין בריקת נפיחה ע"י שפופרת בסמפון ובין נפיחה בקנה,
ובק כך ובץ 3ך הבו~קה מבררת בלי שום ספק .ראונא  11לא ניק בה".
ט) ירעתי נם ירעתי שטכל המתעקש להשיב רהראוש אפרים אעו חושב
בריקת חתוכה לבריקה סובה רק בריעבר אבל לכתחלה אימ מתיה
או רהואהרין רהיהיכול להחמיר סטעמא ראיןזו בריקה פובה~ ,ק רעריפא מינה
א5ר ריש להחסיר מטעמים אחרים -.אך מי שמשיב תשובה זו לא ראה
ספר ראש אפרים מעולם ,כי ספר זה אשר הוא מלא ונרוש ולא הניח רבר
גרול ורבר קטן אשר לא ביררו כסלת נקיה ,בוראי לא החליט ללמור
בריקת נפיחה במחט בחתוכה ממה שמצינו גבי אטום ,אי הוי רק ס"ר
רנפיחה זו היא גפיחה קלה ,ובוראי היה מברר הרבר ולא היח כותב בפשיטות
ה רזה חיא
רהא קמן ראונא  11לא ניקבה ,אלא וראי רהוא סבירא(י
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בריקה טובה שאין לפקפק בה( -.ועין מה שהבאתי לעיל אות ה' בעום

הראש אפרים).
י) והנה אפילו אי יהבינן ליה להרב השואל סברתו ראין להתיר בריקה
בחתוכה אלא בריעבר מ"ם כיון ראי נפחינן הריאה נצטרך לאבר כל הריאה
וראי כריעבר רמי .והנע בעצמך אם יקנה ארם ריאה וימצא בה שאלה
שצריך נפיחה ויכול להציל הריאה ע"י שינפח רק האונא הכי נאמר תשליך
הריאה לכלב כי לכתחלה אסור לנפח אונא יחירית ,והלא הוא ספסיר כל
מקחו ובוראי כריעבר רמי' ,וסעתה אטו משום רקנה עור הרבה בשר עם
הריאה נכריחנו להשליך הריאה ונאמר מילתא ווטרתא היא -.הן אסת
שמצינו הרבה פעמש ריש חילוק בין הפסר סרובה להפסר מועט (ואמרו
רהפסר מרובה הוא שתות מקרן) רבהפסר סרובה סומכין על המקילין משא"כ
בהפסר מועט ,אמנם היכא רבריעבר מותר בפשיטות ,אפילו בהפסר מועט
מותר בריעבר .ררך טשל לם"ר רבריעבר סומכין על רוב מצוין אצל שחיטה
מוסחין הן אין חילוק בין אם שחט צפור קטן שוה פרוטה או שור בר ת'
 ,111רין פרוטה כרין מאה .ועור ררך משל בבערלין יש קצבים ש.היו צר.כין
לאבר ע"י פסק כוה כחמש מאות ריאות בכל שנה ,ומי הוא !ה ואי וה הא
אשר לא יחוס על ממונם של ישראל שעולה לכמה אלפים שהולכין לאברון
בכל שנה ,ומי יאמר שוה לא חשיב כריעבר! (ע' תשו' רע"א סי' מ"נ שססופק
אי חשבינן בה"ם כל אחר בפני עצמו או הכל ביחר).
יא) ער הנה רברתי לרינא ,ועתה א0פר למעשה האיך הוא המנהנ
כאן בבערלין כאשר ספרולי הרין האברך המופלא ומופלנ בתו"י חריף ובקי
מו"ה חים ביבערפעלר נ"י והשוחט המצוין והמומחה הרבני מו"ה בנימין
יעקב סטבשטקי נ"י -.הנה 1ה יותר מעשר שנים מעת אשר אסרה הפשליציא
לנפוח הריאה המנהנ כאן לחתוך האונא או האומא אשר בה הריעותא ולבורקה,
וכיצר ואופן המנהנ גקהלתנו תרעו ותשכילו ססיפורו (אשר נספח אל תשובתנו
הנוכחית) של הרין שלנו מו"ה חים ביבערפעלר הממונה על השחיטה ועל
הבריקה שלנו מעת אשר מרר הנאון מוהר"ר עוריאל הילרעסהימער נר"1
תש כחו ולאיכול עור לצאת ולבוא כמקרם .ומתחילה כמובן מאליו כל המנהנ
ניתקן עפ"י מו"ר הנאון נר"ו .וסיפר.לי השו"ב ר' בנימין יעקב סטבשטקי
הנ"ל שטתחילה כאשר נתקבל מקהלתנו לשוחט שני ,וה כשמונה שנים ,וראה
שהשוחט הראשון בורק אונא יחירית היה בעיניו רבר !ר ,כי לא ניסה ער
הנה לברוק באופן וה ,ועל כן הלך אל מו"ר הנאון נ"י ושאל את פיו מה וה
ועל מה וה ,ומרר נ"י הניר לו כי הנהינ ואת פפני פקורת הפאליצייא אך
אין לפקפק ברבר ,גי הבריקה טובה ויפה ואין כאן שום חשש ,ומאו וער עתה
גם השרב ר' גנימין יעקב בורק כן .וברור בעיניו ע"י החוש והנסיון ,שאין
חשש בבריקה !את בלל וכלל-.
יב) והנה אומר אני בבר הורה וקן ,ה"ה הנאון מו"ר וה עשר שנים
בעת אשר אור חכמתו עור האיר בתקפו וגבורתו ,ואף שמתוך כתב הרין
סו"ה חים ביבערפעלר נ"י יראה הרואה אשר בעירנו אי אפשר לברוק
בענין אחר ,ונם התחבולה אשר חשב בחכטתו הג' רק"ק שחנא א"א לתקן
בעירנו ,מ"ם כיון שתיקן מרר נ"י בריקה 1את ואמר שהיא טובה ויפה אין
להרהר אחריה ,ומובטח אני שאין הקב"ה מביא תקלה ע"י צריק כמו"ר
נ"י ובפרט שיש חשש שאם יפקפק ארם ויאמר שאין וה כשר אלא בשעת
הרחק אוי יוציאו לעו על השחיטה של ערת ישראל ,והחסירים והצנועים
יה" לב 1נוקפן ופורשין משחיטת ערת ישראל ,ויביאו בשר מן החוץ ,ויהי'
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חומרא ראתי לירי קולא ,כי הרבה קלקולים נעשים ע"י שחוטי חוץ בירוע.
גם החסירים הבאים סעיר אחרת יסברו שאסור להם לאבול סשחיטתנו
ועי"ו יתרבה הלען ,יכרי בויון וקצף .אשר על כן נלע"ר שאין לפקפק כלל
על בריקה זו ,שהיא בריקה מוכה ויפה כאשר ביררתי לעיל בעוה"י-.
יום ג' ה' אב שנת תרנ"ו לפ"ק
הק' רור צבי השפפמאנן מורה בבמ"ר הרבנים בבערלין.
ווה לשון סיפור מנהננו שכתב לי הרין שלנו מו,יה חים ביבערפעלר נ"י.
רער הערנאננ איום פשלנענרער :ואפ"רט נאך רעם"פפנען רער בהמה
מירר בריקת פנים אונר אינע בעשרשנקטע בריקת חוץ אינו"פערן נעמאכט,
טלו ריא אינצעלנען אונות ואומות ,ריא אבער נשך אין רער מיצר החוה
ליענען ,נאכנעועהען מעררען: .ינר נון רירין שרער שערות ,ריא במשמוש היר
אבנעהען פשרהאנרען ,וא לאווע איך איבערהויפט ניכט מנפחוין .איוט אינע
סירכא ,ר .ה .אינע סירכא וראית ,ווהו סימנה שע"י מיעוך ומשסוש היא
מתקשה יותר ויותר ,וש לאווע איך פערוו
רכען ,שב ויא אין רער בהסה טב-
גענ"מסען מעררען קאנן .איוט ריעו רע פשלל ,וש לץווע איך ריא נאנצע
ריאה( ,נשכרעם ריא פירכא פ"ללשט"נרינ ענטפערנט איוט) מנפח ובורק
ע"י רוק ומים וין .איוט ריעו ניכט רער פאלל -צירקץ  90פרשצענט -
זש לץווע איך ריא בעטרעספענרע אונא אללין הערויסשנירען.
ריא (כשליציליכע) פשרשריפט איוט ,ראם אינע לונגע אונטער קתנען
אומשט"נרען אויפנעבלטוען יעררען רץרף .ציתירערהאנרלוננען פיהרען ניכט
נור פערניכטוננ רער לוננע ,ושנרערן אויך געלר -רעופ .האפטשטראף נאך
ויך .ו"באלר רשהער רער טהיער-ארצט אין רער נשהע איוט קאנן אינע
נפיחת כל הריאה איבערהויפט ניכט אין בעטראכט קימסען .ריא ריאה
ן רען קצבים הערויוגענ"מסען ,אויפגעה"ננט אונר רארף ניכטס
יירר פ"
ראראן נעשעהען ,ביו רער טהיערארצט ויא אבנעשטעמפעלט השם .ח,יללטע
איך אבער ביו ראהין מארטען ,איוט צו בעפירכטען:
!פ
 )1ראס ריע לוננע  -טרי
"פט אין צירקץ  50פרשצענט צו  -תעגען
בועות ,טובערקול"וע ,רריוען,פ"ם טהיערשרצט פערהשרפען מירר .אין ריעועם
פאללע מירר ריא לוננע פשן וינעם ריענער ושמ"רט אין קאלקמילך נעמשרסען
אונר בעק"סמע איך וי איבערהויפט ניכט מעהר צו ,נעויכט;  )2ועלבזט
ן אינער בריקה ניכט
ץבער מענן ריעו ניכט געשיעהט ,חן קשנן נאכהערפ"
מעהר ריא רערע !ין ,רענן רער טהיערארצט שנירעט ריעזעלבע אין צץהל4
ריכען שטעללען ביו מיעף אין ראו נעיעבע אין ,א 4רשס ועלבזט מענן,
פאוט אונמענליך ערשינט ,ריא סירכא טרשט,ן רעו
אונ
י-
רר
רילהע
א
מערפענו נשך אינטטקטי"רע ,ר"ך אינע בריקה אונמענליךהיןא-יוט ,מ
ריאה נאטירליך ניכט מעהר עולה בנפיחה איזט.

יטי

רר' ביבערפעלר.

ז*,
שסעתי שרב אחר אמר לאותן הררים במקוסות שנוהנים לנפוח כל ריאה
ולברוק נם מבחוץ שאם באים ררך משל לאסשטררם ששם אין בורקין רק
כריקת פנים ,נותנק עליהם חומרי המקום ,טיצאו משם אם רעתן לחוור
ואמורין לאכול בשר כאמשטררם .ונ"ל רלא שפיר הורה רוראי מותרין
לאכול שם בשר רהא חומרא רבריקת חוץ אין נוהגים אלא לכתחילה אבל
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בריעבר ל"ם לשי' הלבושי שרר סי' ל"ט ס"ק י"ב רמתיר בריעבר אפי' לא
נפח במזיר וראי 0ותר לאכול שם רהא הוי ריעבר ,אלא אפילו לתבואות שור
(שם סעיף ב') ראוסר בלא נפח בסזיר מ"ס היינו רוקא אם עבר על תקנת
חכסים ,אבל בסקוסות שנהגו היתר הרי לא עשה שום עבירה הררינן לרינא
רבריעבר אם לא גריק כשר רהוי כאילו נאברה הריאה קורם בריקת חוץ
רסותר אף לתבואת שור ,עת"ש סי' ל"ט סעיף ה' .א"כ סרינא וראי סותר
לאכול בשר שם .ואף ששסעתי שיש רבנים שאין אוכלין שם ,זה רק
סרת חסירות ,אבל וראי אין להורות כן לאחרים.

ה'*
טיפש הנבר שנסרך לבית הכוסות ותחוב שם סחט סעבר אחר והסירכא
ננר פי הסחט ואנ* הטרפתי אף בהפ"מ מאחר שכל הפוסקים אשר ראיתי
סטריפין .אבל אסרו לי השוחשים ,והם ערים נאמנים ,שבסרינח פולין נוהנים
לברוק בקש ואם לא עבר הסחט סעבר לעבר נהגו להכשיר .גם הראו לי
ספר אחר על ריני שחיטות ושמו רביר הזהב סאת יוסף פינקעלשטין מק"ק
סישקאלטץ וסצאתי כתוב רבהפסר סרובה יש להקל בנסצא מחט תחוב
או שביל ובורקין כקש ואם לא עבר מעבר לעבר סכשירין ,ע"כ ושאלתי...
להשיב לי אי איכא צר להקל בענין זה.

ת ש ו נ ה:

במפר בית יצחק ובספר בית אברהם (סי' ס"א ארני זהב) כתוב :ויש
סרבותנו סקילים בה"ס בבהמת ישראל בנמצא סחט תחוב או שביל אף
כננר הסירכא טסש ובורקין בקש או בסחט בראש העב ואם לא עבר סעל"ע
סכשירין סטעם הכר"ו אבל חלילה לונקל בכה"ג כ"א ע"י סורה גרול וכסו
שסיט הכר"ו ו"ל בעצסו וברשמי שאלה העיר על בר"צ רק"ק ליסא שהורו
כן להלכה ננר רצונו .והנה בפ' א"ט רף נ"א איתא בפשיטות רבסחט
בפנים וקורט רם כנגרה רטרפה ראםאין נקב קורט רםסניןיכסעט כל הפוסקים
כתבו רסירכא לכל הפחות הוי כקורט רם והרבה פוסקים סוברים רסירכא
חסירא סקורט רם וססתבר טעסם .רק רהפלתי כתב ראפשר רהסירכא באה
סעבר החיצון ע"י שהתחיל הסחם לנקוב סעט בעבר הפניסי ואין סוחלם
שעבר המחט סעבר לעבר .ולפי"ז סירכא קיל סקורט רם .אסנם נם הכר"ו
כתב ולכך בסקום שהיה בלא"ה צררים להקל גם על זה שסנו לבנו
אין
בלא"ה צררים להתיר ואינו ה"ס ח"ו להקל כל רהו עכ"ל .והפלתי לא כחב
רוגסא מהצררש שיהיו בלא"ה וסתוך רבריו סשמע רלא היה בסקום תערובח
וכה"ג,כי כתב בתחלהיען שהיה הרבר שכיח הרבה והיה הרבר קשה להטבחים
הסתיק מור בסושב זקנים לסצוא היתר .והחכסת ארם כתב נ"כ ואם יש הפ"ס
ועור כסה צררים להקל צ"ע ע"כ .והנה יש עור סברא לוסר רסירכא קיל
סק"ר טשום ריש לתלות הסירכא בחצר הכבר ושם אין נקב הנסתם פוסל
אמנם הסעין בשרת צ"צ סי' ס"ט ובח"ס סי' ל"ג וס"ה ובתשו' סהר"ם
שיק סי' נ"ה יראה בעליל שכל אלה הסעסים ישא רוח .אשר על כן אין
למסוך להתיר אם הסחט תחוב ופיה ננר הטירכאע"י בריקה הנ"לגי אם בהפ"ס
ובשעת הרחק גרול או בראיכא לסיחוש לתקלה שהעם יקחו טריפות אם
לא יסצאו כשר ,ואף באופן וה ראוי לכל בעל נפש להחסיר על עצסו.

אכ.

סימן ט'
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ט'*
ע"ר הבהמות שרוקרין ברומח לתוך הכרם ומתרפאות בכך כמו שנ1כר
בהנהות הטור אם שהו י"ב חרש מה רינם.

ת ש ו ב ה:

לפי מ"ש הרמ"א רבוראי טריפה ל"מ שהיה י"ב חרש אין להם תקנה
נם התב"ש התרעם על הנהת הטור ,מיהו הוא "1ל לא ראה מעשה רבמרינות
פולין אין רבר 1ה מצוי כלל אבל במרינות אלו שהרבר שכיח וירוע חוב
עלינו לעין בעיקר הרין ,נם להסיר לע 1מח"1ל שנתנו כלל רטרפה אינה
חיה והלא עינינו רואות שאינו כן .ונבי נטלה האם לר"ט [אמרו] שטועה
בר"מ הואיל והמציאות מעירה כננרו .והנה הרשב"א נשאל על ענין כוה
ביתרת וטרח הרבה לקים רברי ח"1ל ונרחק לומר רכיתרת אפשר רלא
נאמר כלל זה רטריפה אינה חיה .אבל רעת מהרש"ל רכלל 1ה לא נאסר
אלא על הרוב ,אבל איכא מיעוטא רמיעוטא רחין י"ב חרש ולכך פסק רפלונתא
ררביתא אםהי י"ב חרש כשר .ולפ"ז בנר"ר ראיכא פלונתא לכאורה אפשר
להקל ,אבל וה ליתא ,רהא לא אמר אלא היכא רנחלקו הפוסקים מסברת
עצמן ברבר שאינו מפורש בש"ס אבל הכא שהמהל:קק מבוארת בש"ס בוראי
א"א להכריע ע"י הנסיון ולעשות אחר מהאמוראים לטועה -.ובתחלה נראה
מה שיעלה בירינו מהסוניא רף נ' ריש שם מחלוקות גרולות תנאים ואמוראים
מה הוא כרס הפנימי ,ואנואין לנו עסק אלא בפלונתא ררבה בר ר"ה וריב"ח
רכל הפוסקים הסכיסו רעכ"פ הלכה כא' משניהם ולרבה הוא מפרעתה שהוא
כל חלק הכרס הרואה את הקרקע ולריב"ח כל הכרס הוא כה"פ ,ובוראי אם
נפרש ררבה ראסר מפרעתה הינו רכל אותו החלק הוא וראי טרפה ,וכן ריב"ח
ראמר כל הכרס וכו' הוא וראי טרפה א"כ אין לנו היתר בנ"ר בשום ענין
וכמ"ש .אבל באמת יש לפרש הפלונתא בע"א רהני תרתי אמוראי הם עצמן
לא הטריפו בתורת וראי אלא מטעם ספק ,ררבה נקט חומרי חומרי רלכל
התנאים ואמוראים ונתן כלל לצאת ירי כל הספיקות להטריף כל חלק הרואה
י כולם וכראמרינן כולהו בררבה שיכי וכרפירש"י או
את הקרקע ויצא יר
שהיה לו קבלה לרבה שבאותו חלק הרואה את הקרקע יש מקום אחר הנקרא
כרס הפנימי אלא רלא היה יורע אותו מקום בצמצום וע"ם מספק צריך להטריף
כל אותו החלק ווה קרוב למה שאמר שם ר"י מקום צר יש בכרס וא"י מה
הוא כו' ,וריב"ח החמיר יותר שהוא קבל ררבי עצמו היה מסופק בכל הכרס
שירע שיש בכרס מקום ירוע הנקרא כה"פ ולא ירע המקום בצמצוס וממילא
רכל הכרס הוא בכלל מפק ,ולפ"ו כיון ררבי עצמו היה מסופק בכלל הכה"פ
כולו ע"כ הא רסתם רבי במשנה כרס החיצונה ברובו ע"כ הוא בשר החופה
את רוב הכרס וכעין זה מצינו בעירובין ובכמה מקומות תנא נופיה ספוקי
0ספקא ליה .ויש קצת סמך לפירוש 1ה ראל"כ רהני תרי אמוראי מטרפי
בתורת וראי א"כ הוי פלונתא ח1קה ביותר ננר התנאים והאמוראים .וגם
עפ"י פירוש וה י"ל קושי' התוס' ר' מ"נ ר"ה הנך אלא שאין להאריך בפלפול.
ולפ" 1בנר"ר אם אנו סתירין ע"י שהיה י"ב חרש אין אנו מתירין שום רבר
חרש וכן אין אנו סכריעין בשום פלונתא והרין כרקאי קאי לריב"ח רבכל
הכרס טריפה מספק והשתא רחיתה י"ב חרש אינלאי מילתא רמקרה היה
שפנעה הרקירה באותו מקהם.בכרס שאינו נטרף בנקב ורברי חכמים קימים,
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שי שלנו נוקפו לקבל פירחש זה בנמ' יש לי ררך אחר להתיר בנר"ר .ריש
לעין הא רקי"ל קרום שעלה מחמת מכה אינו קרום אם הוא הלכה פסוקה
או לא .ומצאתי להרא"ה ככר"ה רפסק רכשאר טרפות מהני קרום שעלה
מחמת מכה חוץ מריאה וכן כישט ראתמר כהריא כש"סעין בתה"א רף ל"ר
ע"כ והרשכ"א כם"ה חולק עליו הרי רמחלוקת הראשונים היא ונ"ל כרור
רהרשב"א לא נחלק עליו אלא כהא שהרא"ה מתיר מיר שעלה קרום על
הכוכה אף שערין הוא עומר כס"ק שמא סופו לסתור וע"ז שפיר חולק אכל
כקרום שעלה מחמת מכה וחיתי יב"ח הרי חזינן רקרום זה חזק וקים ראלו
היה קרום כעלמא א"א לה לחיות וע"כ רהוא מן הקרום שאק סופו לסתור.
וכן משמע מרכרי הר"ן ר"פ א"ט רפסק נ"כ כהרשכ"א וכתכ הטעם רהסתימה
אינה מתקימת וא"כ כיון שחיתה יכ"ח אין לך קיום נרול מזה .וכן הש לרקרק
מרכרי רש"י ומרברי הרשב"א עצמו .עין סל"י ס"נ כש"ך וט"ז .ולפי"ז
כנירון שלנו רחזינן רהנקכ נתאחר ונסתם יפה הרי נתנלה רלא היתה טריפה
כיון רחיתה י"כ חרש ע"נ רהוא קרום שאיני עומר לסתור .ואין זה סותר
לכלל רטריפה אינה חיה רלא אירי אלא כקרום העומר לסתור וכן במיני

טרפות רלא שיך כהו קרום כנון טרפות הרנל וצ"ה ונשברו הצלעות .ועין
בכר"ה שם שנתכארו רכרים אלו כביאור יפה .והרי לנו מקום חשוב לתלות
בו ההיתר כיון רהרא"ה והרשב"א שניהם מורים ככה"ג ,ואפילו מי שרוצה
לפקפק ולומר רהר,שכ"א חולק על הרא"ה ככל גהני ג"כ אין כאן בית
סיחהש רהא הש"ך והפ"ח הסכימו למהרש"ל רבפלונתא ררכיתא מתירין
בבירור אחר שהוי יב"ח .וכל זה שכתבתי הוא להלכה אכל לא למעשה.
ואף שהסכרות שכתבתי הן לרעתי כרורות ומספיקות להתיי ,-חלילהלי להורות
קולא בטרפות כרבר שאין לי קבלה מרכותי ונם לא סצאתי ההיתר מפורש
בספריס .ע"כ למעשה נ"ל אם הישראל כעצמו ראה הרקירה ער שיצא
הפרש או אם ראה שנכנס הרומח כעומס ער שביראי ניקכה הכרס או ששמע
כן ספי ישראלים שהם כעצמן ראו הרקירה אז לא מהני שהוי יב"ח והרי היא
כשאר טריפה ,אכל אם שמע מפי גוים ואפילו מכעל הכהמה עצמו רקי"ל
רנאסן על שלו קורם שיצא מתחת ירו בזה וראי רמהני שהוי יב"ח ואמרינן
רטשקרי .ונ"ל אפילו מפי ע"א כשר שאומר שהוא ראה הרקירה שאין
טשניחין בו ואם שהתה יכ"ח מותרת רכלא"ה אינו כרור רע"א נאסן בסקום
חזקה וכש"כ הכא רכלל בירינו רטא"ח רתלינן רמשקר או שמא לא השניח
יפה וכמו שעשה הרשכ"א כזה שהכחיש את המעירין על פניהם ובפרט רהעיקר
מרינא רמותרת וכמאש (וע' ח"ס חלק ח"מ סי' ל"ה) .מענריל קארנויא
ועין ע*רנירון וה כאריכות בתשוכות מהרי"א חי"רסי' ס' שהעלה בוראי
ניקב הכרס לאיסור אף שסצא חכר להרא"ה והוא הראכ"ן והוכא כת"ח
כחולין מ"ג בנס' קרום שעלה ס"מ בישט .נם הכריע שם רבספק פלונהא
לא מהני ינ"ח .וכנראה שמהרי"א לא התיר כאופן שהתיר הנאון רט"ק.
וע' נם תשובת מו"ר מהר"ם שיק סי' ס"ו חי"ר שנוטה לומר ראפשר רריב"ח
לא אסד אלא מררבנן ,וע"כ נ"ל רהסומך על פסקו של הנאון רמ"ק אין
טזחיחין אותו וכפרט בשעת הרחק.

י,.

אחרונה מצאה שאחר סהן לא נטתח

מ ש ו ב ה:

"י*א'י"ב'י"ג
סימןי
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ראיתי בלקט הקמח (רפום אמשטררם תס"ז) רף  '1ע"ב בשם ר"ש
הלוי שכתב בשלשים עופות שנסלחו יחר ושתים לא היו פתוחות שהעלה
שהבני סעים והכבר של שתי העופות יושלכו לחהן ונופי העופות ההם יאכלו
צלי ושאר העופות סותרים בבישול ורלא כפרי חרש ע"ב ס"ק י"א רסתיר
אף בסבושל .וברף י"א ע"א הביא הלקט הקנח בשם השער אפרים חשובה
נ"ט שהתיר ג"כ עוף שלא נפתח ונסלח רק בצליה רלא כפר"ח ,וברף י"ח
ע"ב הביא בשם תשו' נחלת שבעה ח"ב סי' כ"ו בעוף שלא נפתח כל עיקר
ונסלח עם עופות אחרים כררך שסולחים להניח אותם ולהשהותם וסן רב,
והעלה שכולם אסורים סטעם רהאי סליחה הוי כבישה שהוא כסבושל ואינו
טועיל אפילו לצלי והכלים אסורים (אסנם זה אינו ענין לנירון רירן רלא
נכבשו אלא נסלחו בכלי סנוקב לקרירה) .אסנם הפרמ"נ ס" ס"ס בס"ו
ס"ק י"נ כ' ר44ם לא גפתח התרנגול אין בכך כלום רהוי כחתיכה עבה עי"ש.
וסהרש"ק בהגהותיו לפרמ"ג כתב רהלב והרקין יש לאמור ,אבל הכבר יש
להתיר .ונ"ל רקשה להקל סטעם רהוי כחתיכה עבה ,רהא סרינא עופות יש
לטלחם נם סבפנים ,ואטו סשום רלא נפתחו ויש כאן ריעותא רלב וכבר
עריף טפי .ועין סה שהביא בפתחי תשובה בשם בית יעקב גבי ראש (סי'
ע"א ס"ק א') והחסרתי לעצסי שלא להתירו בבישול וסשום רלא היה קל לצלות
אסרתי לסוכרו לנכרי .ום"ס לאחרים היתי סוסך על הפר"ח ופס"נ וסהרש"ק

להתיר בבישול.

י*א

ע"ר כשר שהריחו לאחר ג' יסים פחות חצי שעה ושהה נ' יסים פחות
חצי שעה אם רשאי לחוור ולהריחו ולהשהותו ע' ררכי תשובה סי' ס"ט ס"ק
רל" 1ררבו הסקילין .ועי"ש ס"ק רל"ו ורל"ח אי צריך רוקא שריה או סני
בהרחה סועטת.

י'ב*

אם נפל עצם שאק בו סוח לתבשיל 4ינו אומר רבעצסות אין רם.
ררכי תשובה מי' עאא מ"ק כ"ב.

י*ג*
כבר שנשרה כ"ר שעות ויותר בסים קורם מליחה וצלחה סותרת או

אטורה.

מ ש ר ב ה:

יבהשקפה ראשונה יש לאסור אפילו לצלי רהא קי"ל כרס"א רפסק
בם" ס"ט מעיף א' וסעיף ט" 1רבשר שנשרה בסים סעת לעת אסור אפילו
לצלי .אולם אחרי העיון ראיתי שיש בוה פלונתאבין נרולי האחרונים שהצ"צ
מ" קכ"א וסנחת יעקב כלל כ"ר סעיף ב' (הביאם השפ"ר סק"ם) אוטרים
בפשיטות וכן התשו' באר עשק והרב בעל חות יאיר בסי' כ"ז אוסרים .אסנם
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כן רבו המתירין ה"ה המעיל צרקה בסי' ל"ה והפר"ח ותשובת מקום שמואל
ס" כ"ט ותשובת שער אפרים והפלתי סי' ע"נ ס"ק א' וע' נם ביר אפרים
שנוטה להתיר .והמתירים סמכו עצמם רעיקר הסעם רכבר נאסרת הוא
מפני שאין אנו בקיאין בין מבושל לשלוק (רהינו לפי פירושם מבושל יותר
מראי) ,אך הא תינח נכבר מבושל יש לספק רילמא הוא שלוק אמנם בכבוש
רבפירוש נאמר רהוי כמבושל פשיטא רלא הוי כשלוק .אמנם המעין גהנהות
הנר"א לסי' ע"נ יראה בעליל ררין וה נתיסר על טעות סופר כי העיקר
רשלוק הינו מבושל מעטיכראיתא בריש פרק הנורר מן המבושל וצריך לנרוס:
שלוק אוסרת ואינה נאמרת מבושל אוסרת ונאסרת .וכיון שכן פשיטא רכבוש
רהוי כמבושל אוסרת ונאסרת .ועפ"י וה הוריתי לאסור וע' ררכי תשובה
סי' ע"נ ס"ק ל"נ.

י*ך*
כבר של תרננולת נמלחה כשאר בשר ונתבשלה במים עם בשר ועירו
מן הקררה קצת רוטב אל קררה אחרת והקררות הן של ברול מצופין בהתוך
שקורין עמאיללירט ,מהו רינן של הקררות?

ת ש ו נ ה:

הנה אם היה ששים ננר הכבר בקררה ראשונה יש להתיר הקררות עפ"י
מה שהובא בספר ררכי התשובה בסי' ע"נ מ"ק י"ר בשם ספר יהושע .ואף
שמפקפק שם בם"ק כ' מ"ם לענין הכלים יש להקל .ומהיות טוב יש
להנעיל הקררות .אך אם אינו ירוע שהיה ששים ננר הכבר יש לעשות
כמו שכתב הכתב סופר בתשובה סי' פ' להנעיל הכלים נ' פעמים .והוא
ו"ל מתיר בכלי ברול מהותך אפילו בבשר שנתבשל בלא מליחה ,ומכש"כ יש
להתיר בכבר שנמלחה ולא נצלה רלרעת ר"ת מותרת בפשיטות.

אם מותר לשוחט לשחוט פערלהיהנער שאמר שבעיר הוה (אינזטערבורנ)
היו שוחטין אותן בעור שהיה רב הקורם משמש שם.

ה ש ר ב ה:
ם (ר' חמוז תרנ"ט לפ"ק) יום צרה ועברה כי נוטל ממנו נזר ראשנו
היי

מו"ר הנאון מו"ה עוריאל הילרעסהימער הכ"מ ,אמנם לאפרושי מאיסורא
אכתוב לו שלא יתיר לשחוט תרננולים הנ"ל רהתשובה מאהבה ח"נ כנליון
הי"ר אוסר וכן הח"ס כא"ח סי' קכ"ז אוסר במקום שאין מסורת .וכן בתשובת
מהר"י אסאר ח"ר סי' ר"ע אוסר .ופשיסא שמה שהיו נוהנין תחת פקורת
הרב הקורם לא מעלה ולא מוריר ,רכיון רלא היה נזהר בקצת מאיסורי ררכנן
אק לסמוך כלל וכלל על פסק שלו .ואי"ה אם יושלמו ימי אבלנו אקח מוער
לעין בשאר ספרים -.ושמעתי מהה"נ מו"ה מררכי עמרם הירש אב"ר
רק"ק האמבורנ שבפראנ היו אוכלין פערלהיהנער ונם פטוטנען .ופטזטנען
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התיר ג"כ מו"ר הג' מו"ה עוריאל הילרעמהיימער זצ"ל ,אך תמוה שבפראג
אוכלין פערלהיהנער מה שהתשובה מאהבה שהיה רב"ר שם אוסר וכ' שלא

שמע מעולם להתיר הפערלהיהנער עי"ש.

ט*ז*
נשאלתי ע"י טעלעגראף מהרב רק"ק בשועל אם העופות שנקראו
"פאואנע" בל"א הם כשרים .ולפי שהוכרחתי להשיב ג"כ ע"י הטעלעגראף

סמכתי על בוה שבקהלתנו קהל ערת ישראל שוחטין "ותן העופות לחתונות
גרולות עפ"י הוראת מו"ר הגאון מו"ה עוריאל הילרעסהימער וצ"ל וה שנים
רבות כירוע לרבים מבני קהלתנו .וע"כ השבתי תיכף שפשוטנען מותרים.
אמנם אח"כ ראיתי בספר המילים של החכם לעפי ערך פסיון שכתב בל"א
וו"ל :ביא רען רעצישרען העררשט הינויכטליך רעו פטז
ראנו אינע סינונגס-
פערשיערענהיט ,שב ער געגעססען יעררען רשרף טרע ניכט ,עכ"ל .ואף
שאין להרהר אחר הוראת מו"ר וצ"ל ,ט"ם יצאתי לחפש איפוא הם אותן
הפוסקים שראה החכם לעפי שאוסרים הפאזשן ולא מצאתי אף אחר סהם
שכתב איסור בזה ,ומה שמצאתי להיתר אכתוב פה לוכר:
הערוך ערך פסיון כתב שהפסיון שהוא תרגום של שליו הוא מה שקורין
בל' איטאליא פסאני ( )1881480וכתב ע"ו בעל סוסיף הערוך שהוא בל'
יוני ורומי מין עוף טהור וחשוב ועולה על שלחן מלכים .ובאמת ירוע שמלת
05מ6ן 184בל"י וכן 8טם 9144]8בל"ר הוא העוף הירוע שקורין פאזטן,
ומי שחולק ע"ז שפי' מלת פסיוני בש"ס וסררשים ובתרגם אינו אותו עוף
אלא עוף אחר הוא מתעקש .ואל תשיבני שהרי רש"י לועו פררי"ש והוא
י81ז4ק שהוא רעבהוהן ,אין וה תיסא שהרי רש"י היה רר בצרפת ושם
לא היה הפשסשן ירוע בימים הקרמונים (שמושב העוף הוה היה באסיא
בסרינת קילכיס אצל הגהר פאסיס וסשם נקרא על שמו) .ועל כן לועז
רש"י בשם עוף אחר שנ"כ היה עולה על שלחן מלכים .וכל הראיות שכתבו
קצת חכמים לסיוע לפי' רש"י את כולם ישא רוח ,ונאמן עלינו בעל הערוך
שהיה בקי בלשונות .והמלה פסיון בעצמה תעיר ערות נאמנה שהוא העוף
פאס?נוס ולא אחר .והמלה פס.ון בעצממ תעיר ערות נאמנה שהוא העוף
היה לו שאותו הפסיון הוא עוף טהור ,וא"כ לו יהא שפי' פסיון בש"ס ההא
כרש"י הלא בעל הערוך ובעל סוסף הערוך מעירין )שהפאסיאן הוא עוף
טהור ,ובוראי היה לבני איטליא ססורת על וה .וכתוב בשו"ת רברי רור לר"ר
סילראלה סי' מ"ח שבאמשטררם היו נושאים ונותנים על רבר אותן האיוים
שסקצת חרטומיהן שחור ,ובעורם מרברים נכנס החסיר מוהר"ר משה חים
לו
צ1א8ט6ו)1והעיר עליהם שהם מאותם הנאכלים בערי איטאליאה רנקראים פאיסאני
(~פא
ושלא היה בהם חשש איסור ופקסוק ברבר עי"ש ,והנה ערותו
של רסח"ל הוא קצת שלא ברקרוק כמו שהעיר על זה החכם שר"ל באגרותיו
אנרת  414צר  1022כי הפשסשן אינו מין איזא אלא מין תרנגול ,וא"כ
אותן האפוים אינם נקראים פאיסאני באיטליא .מ"ם נשמע מערותו של
רסח"ל שגם לו היה ירוע שבארץ איטאליא אוכלים פאסאן ,וכן העיר בבירור
החכם שר"ל באנרת ה"3ל שכתב להרב הגרול מהר"ר ישראל ריטש אב"ר
רק"ק ביטהען בשנת תר"ו בבירור שבכל ערי איטאליא אוכלין הפשסשן' וירוע
שהחכם הנ"ל היה מרקרק מאר במלותיו וערותו ערות ברורה .עור סצאתי
בספר תשובה מאהבה לרא"ס ח"ג סי' שכ"ח שכ' רלא מוכח מרש"י שפאין
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(שהוא פפויא בל"א) הוא מים והוא טהור שמה שלועו רש"י על טים פאין

יכול להיות שהוא ט"ם שנתחלף הו' בו' וצ"ל פוון ,והוא פטזאן שהוא טהור.
משמע מוה שנם להרה"ג בעל תשובה מאהבה היה ירוע שהפטואן הוא טהור.
וע"כ הוראת מו"ר נכונה וברורה .ועין אנרת שר"ל הנ"ל באריכות .אך
שמעתי שבארץ אונגארן יש קהלות שאין אוכלין פטואן ,וכמרומה שכן הוא
במרינת עלואם.

י"ז,

ע"ר תרננולים שאין להם נוצות בראשם ובצוארם וצוארם ארום וקורין
אותם נטקטה~לזע הנה בס' ררכי תשובה על י"ר סי' פ"ב ס"ק ל"ג הובאו
בוה כסה שה'ת ופסקים יש מהן סתירין ויש סהן אוסרין ורבו האוסרין ,ומאחר
שאין אותן הספרים במחיצתי ואין לי כעת פנאי לעין ברבר כל צרכו עצתי
נכונה שלא להתיר אותן החרננול)ם ער שיבורר הרבר היטב .אח"כ שסעתי
שבסרינת באירען אוכלין אותן .וכן הרה"ג מו"ה הלל רור הכהן טרייש בס'.ע
הפסגה קובץ חמישי חובר' א' צר  11כחב תשובה ארוכה ע"ו וססיק להיתר.
יומ'
וע"ר האתזים שנקראו שיטנענגשנוע ,והם ומו שאר איוים רק שיש
להם צואר ארוך כמו העוף שנקרא שיאן ,ראיתי בשו"ת סשיב רבר חי"ר סי'
כ"ב שכתב שיש לפקפק בהיתראיוים גרולים וסשונים מאיוות הסצוים בינינו
באורך צוארם ובנבשושית שעל החרטום ,ס"מ אחר שכבר נהגו לאכלם וססתמא
גם או היה על פי הוראת חכם שנראה לו שהוא סין אהו טהור והוחוקו
בוה להיתירא אין לנו לאוסרם ולהוציא לע :על אבותינו שאכלו עוף טסא
ח" ,1עיי"ש נם בתשובת סהרי"א הלר ח"א סי' קכ"ח כסרוסה פסק על אותן
אווזיס הסשונים בנרלן ואריכות צוארן (ואף שבראש התשובה שם כתב בר
אןווה מ"מ בהמשך התשובה כתב כסה פעמים איוות) שיש להתירם
;"י משורת מאי ות שלנו .הן אמת שבתשובות הנאונים הנ"ל כתוב שאותן
אי;ים ג"כ
בשאר נופן סשונים בנרלות משאר איוים ,ובשו"ת משיב רבר
מביא ג"כ שמשונים ע"י גבשושית שעל החרטום ,והשואל לא כתב לי כלום
מאותן שאר השינוים .אסנם לרעת משיב רבר הוא טיבותא אם אין לו רק
השינ 41ראורך הצזאר .ולרעת סהרי"א הלף אררבה אם כל גופו ואבריו
גרולים מהני איזות שלנו הוא יותר טוב סאם רק אבר אחר נרול יותר עי"ש.
ע רבב"ק נ"ה ע"א מוכח ראריך קועי' וווטר קועי' אינם ב' סיניס ,וא"כ אם
יירו
יש מנהג במרינתנו לאכלן אין לנו כח לאסרן ובפרט שבתשובת סהר"י ברונא
סי' קס"ה כתב ע"ר העוף שקורין שתאוי"ן (וכנראה הוא שיאן שלנו) רפשוט
הוא בכל העולם רעוף כשר הוא .ואף רלא ראיתי מיסי שאוכלין עוף שיאן,
ס"מ אין לי כח לאסור האיוים שציארן רוסה לאותו של שיאן אם כבר
נהגו שם היתר .אסנם אם אין שם סנהנ ירוע צריך לחקור אם הם ססש
אי,ין אפוים שככר התירו הגאונים הנ"ל ,ועליהם יש לססוך .ושסעתי 0אשה
אחת שגם בסרינת בארען אוכלים שישנענגטנוע (אך וה אינו ברור כל כך
וצריך עור ררישה וחקירה) .וע' היטב ררכי התשובה סי' פ"ב ס"ק כ"ו.

י"נן*

כסו ששסעתי ספי נאמנים אוכלין בק"ק האמבורג הרנ שקורין הילבו"ט,
אסנם הרנ שקורין שטינבו"ט אסר הרב סוהר"ר אשר שטערן וצ"ל וצ"ע רבע"ז
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ל"ט ע"א לפי גירסת רש"י גרסינן קרש נונא אסור וקרש נונא הוא ,לפי מה
שביאר בם' צשללגיע רעז תלסור'ז מהחכם לעייוו~הז ,הילינע בוטטע והוא
הילבו"ט .ואפשר רסנהג האסבורנ הוא ע"פ גירסת ר"ח שהביאו התום'
רקרש נונא שרי ,או רקרש נונא הוא רנ אחר ולא הילבוט שלנו .ושסעתי
שבהאללאנר אוכלין שטיינבוטט.

כ'י

לענין הרג שקורין שטשקקפיש ,שהוא הרנ קאבעליוי שנתיבש ,לכאורה
הוא סותר בפש.טות רהא קאבעליוי אוכלין בכל מקום .אך שסעתי
שבפראנקפויט רסיין ועור קהלות נוהנין בו איסור ,ולעומת זה שסעתי שבק"ק
גרירץ אוכלין אותו עפ"י הרה"נ מו"ה אלי' נוטמאקער זצ"ל .ואפשר רטעם
האוסרין ספני שבלשון הריוט היו קורין שטטקקפיש כל סט רנ שנתיבש ויש
בהן רנים טסאים ואתי לאחלופי ובסקום רנהונ נהונ .אסנם באתרא רליכא
סנהג וירוע בוראי שהשטלקקפיש הוא קאבליוי יבש אין טעם כלל לאסור,

כעא*
אם יש היתר על רבר קאפיאר ,והוא מאכל סביצי רגים סמין הנקרא
שטשהר בל"א (זא)515על פי סה שכתוב בנוב"י מה"ת סי' כ"ח וכ"ט שהתיר
הנוב"י רנ הנקרא שטירל.

ת ש ו ב ה:

על רבר זה אשיבך בקיצור ,יען כי כבר הלכו בו נסושות .הרנ שטירל
שהתיר הנוב"י הוא אותו רנ שנקרא שטערלעט בל"א (181ז ,)510וכבר
השיב על הנוב"י הכתב סופר בסי' מ"ה ושם סבואר ריפה נוהגין שלא לאכלו.
ועין פ"ת לסי' פ"נ .אמנם הרנ שטשהר הוא אותו שהביא הנאון מהר"ש בן
הנוב"י בסי' כ"ט שהתיר הרסב"ן כסו שהעיר הפר"ח בשם האהל סוער
והוא הרנ אשטוריאן (9ת80פזטן 89בלשון צרפת) וכל זסן שהוא קטן נקרא
בלשון איטאליא פארצעלעטא (018110סז0ק) והוא כסו חזיר קטן ,מפני שראש
רג וה הוא כסו ראש חזיר .וכבר כתב החכם לעווינזשהן בספרו "צטילשגיע
רעו תלסורז" שהוא השיבוטא הנזכר בתלסור שמוחו יש לו טעם חזיר ואפשר
רכפנת התלמור שרוסה לחזיר .עכ"פ ראינו שהרסב"ן התיר הרג שטשהר
אסנם באשר שיש חולקין על הרסב"ן ,ונם יש כסה טיני שטשהר ואין אנו
יורעין איוה סהן התיר הרסב"ן ,וחוץ סזה הרנ הויוען הוא נ"כ מין ססיני
שטשהר ואנו רואין שנם הנוב"י בסהר"ק סי'כ"י כתב בפשיטות שהרג הויוען
הוא רג טסא ,א"כ האיך נתיר הקאפיאר והרוב נעשה סרנ הויזען .גם כבר
נהנו בכל תפוצות ישראל שאין אוכלין רק קאפישר ארום והוא אשר נעשה
בפשיטות עפ"י הכשר סרנים טהורים כגון קארפפען וכרומה כאשר ראיתי
בלעקסיקשן של פיערער .וראיתי בסחזיק ברכה שהביא בשם פחר יצחק
ח"ב רף פ"ו תשובה לסהר"ר סנחם כהן פורטו הסטריון (הוא הרג שטשהר)
רג שנסצא בנהרות ב' סינים רוסים וה לזה והאחר הוא טרפה וראי והשני
יש אוסרים כי ישיר קשקשיו בסים ובק"ק פיררא יאכלוהו שקבלו רסשיר
הקשקשים וירעו להבריל בין הטסא ובין הטהור ובעיר קריסונה נהגו איסור
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ואין להתירועין בפחר יצחק באורך .ולפ"ז בפשיטות אין להתיר בשום אופן
הקאפיאר .ועין בגירולי טהרה סי' מ' שחולק ג"כ על הנוב"י .והנה בארץ
אונגארן התיר הרב אהרן חטרין באמרו שסומך על הנוב"י בשטירל הנ"ל
ורעשו עליו כל רבני מרינה .עין כל הסיפור במכחבי נאכגעלאססענע
שריפטען פ4ז רי' לטי'

כ*ב*
ע"ר ירקות יבשים שיש בהם חשש תולעים ויש בהן שלשה סוגים :א)טינים
שיותר קרוב (יטהרשינליך) שיש בהן תולעים ואלו הן )1 :צוקקערערב1ען,
 )2בלומענק4הל )3 ,רטזענקטהל )4 ,פילצע )5 ,קטפ1אלטט .אלו מינים
חוץ מק~,פ1אלאט מתיבשים בלתי סחותכים (אונצערשניטםען) .ב) אותן מינים
שיש בהן ספק השקול אי יש בהן תולעים ,ואפשר (מטגליך) שיש בהן תולעים,
ואלו הן )1 :געמיזע-מעלטנשע (תערובת סיני ירק)% )2 ,יר1ינגק~,הל )3 ,גרינ-
קטהל )4 ,ייסקשהל )5 ,רשטקטהל .אלו מינים מחיבשים מחותכים היטב
(גוט צערשניםטען) ,ועור שיך לכאן מין אחר שפינטם שמחייבש בלתי סחותך.
ג) ירק לצורך רוטב (זופפענגרינעז) אינו נמכר אלא אחר הטחינה שתיכף
אחר שנתיבש נטחן ער שהוא רק כעפר ,ויש נם ב1ה הסץ ססק השקול
אי יש בו תולעים כמו בסוג הב' .את כל 1ה נסה באמונה הסוחר יר"א מרבים
ב' נאטהאנ1טהן נר"ו ושואל ,סה רינן של ירקות אלו .ונרבר תחלה על
סוג א' .כאשר שאלתי את אשת' תחי' אסרה לי שא"א לברוק כל סינים
אלו אחר שנתייבשו מפני שנצטמקו .וא"כ א"א להכשיר בשום אוסן ,ראין
להתיר מטעם שנשרפו בשעת המבוש וכמו שכתוב בלחם הפנים סי' פ"ר ס"ק

כ" ,1רהא כנר כחב הפרי תואר סוף סי' פ"ר ררוקא אם נשרף לנמרי גם
מבפנים סותר ,אבל לא כשנתיבש ,ולפ" 1אף לאחר הבשול אסור רליכא
אלא ספק אחר שמא נימוחו( .אסנם ע' ע"ר איסור שנתיבש סי' פ" 1סוף
סעיף י' בפתחי תשובה).
סוג ב' יש להתיר סטעם ס"ס ספק היה שם רחש או לא ו~ר)"ל היה
שם שמא נחתך כ"כ ער שאינו ניכר ובטל וכסו שהביא הש"ך סי' פ"ר פ"ק
כ"ט בשם הרשב"א .אלא ריש לגסגם בזה לפי סה שכ' הט" 1בסי' ק"ר ס"ק
א' רכל שניכר האיסור בסראית עין אלא שא"א לבררו סחסת רקותו לא
בטל ,וא"כ הכא נטי לא בטל ,ואף שהנקה"כ חולק עליו ס"ס כבר הסכיסו
הפר"ח והפר"ת לרעת הט" .1ס"מ יש להתיר כאן כיון רלאחר הבישול
כבר ניסוח האיסור ועכ"פ יש עור ספק שסא ניסוח ,ואין כאן סבטל איסור
רהא אין כפנתו אלא לבשל הירקות וכס"ש סי' פ"ר סעיף י"ג .אסנם א0רה
לי אשהי תחי' כי בייסקטהל התולעים קטנים סאר ובוראי לא נחתכו ,וא"כ
יש לאסור ותליא בסרינות .וכן שסינטט אף רלאחר הבישול יש ס"ם שסא
לא היו בו תולעים ושסא נימוחו ,ס"ס איני סתיר לכתחלה לבשל סשום ריש
סחמירין לכתחלה ושסא נימוח לא סהני ליש אוסרין ,ואם אני סתיר בירקות
שכבר נחתכו הינו סשום רלרעת הנקה"כ כבר נתבטל קורם הבישול ,אבל
לא בשפינאט שאינו נחתך כלל קורם יבוש ובריקה א"א אחר שנתהבש.
נם אסרה לי אשתי תחי' רבסוף הקיץ (שפטט"סססער) וראי יש תולעים
בשפינטט .וס"מ אם כבר נתבשל סותר אם יורע שאינו ססוף .הקיץ אלא
סאותו שיש ספק השקול אי יש בו תולעים.
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סוג ג' נ"ל להתיר כפשיטות ריש כאן ס"ם וכיונ שנטחן ער אשר רק
קרוכ לוראי שנתרסק ער שאינו ניכר ומותר גם לט"ז.

כ'ג*
סי שאכל סעורה בסאכלי חלכ ורוצה לאכול כשר אי צריך לכרך תחילה
כרכת הסוון.

ת ש ו ב ה:

ראיתי כס' כית יצחק כסי' פ"ט סעיף
חלכ סותר לאכול אחריו כשר מיר וכלכר שיריח יריו וצריך ג"כ לקנח פיו
ולהריח כסים וסילוק סעורה ע"כ ,ופי' על זה כעסורי זהכ ס"ק כ' הינו כרכת
הסזון .אסנם אני כעני לא סצאתי לרין זה שום יסור ומה שהכיא כשם הפס"ג
בש"ר ס"ק ף רכן נוהגין כשכועות לאכול מאכלי חלכ ומכרכין ואח"כ אוכלין
כשר ע"כ הנה עינתי כפנים כפס"ג ומצאת .קול ושוכרו כצרו שכ' שם ררוקא
לסאן רנוהר סלאכול כשר אחר גכינה סטעם הזוהר הכיאו הלכוש כא"ח
קע"ג וכו' נסי צריך לכרך כרכה אחרונה אחר החלכ וכן כתכ הלכוש עצמו
בפירוש כי"ר כסי' פ"ט סעיף כ' רסרינא אחר גכינה סותר לאכול כשר
ואין צריך לכרך כינתים ורק רעפ"י ה:והר יש להחמיר .אסנם ככל ספרי
הפוסקים לא הכיאו האי חוסרא רהזוהר ולא נתפשטה כלל וכפשיטות כתכו
רסותר לאכול כשר אחר חלכ מיר אפילו קורם כרכת הסוון .וכן סוכח כהריא
כסגן אכרהם סי' קצ"ו שכתכ בס"ק א' רהאוכל חלכ סכרך לפי שיכול לאכול
עם חכרו בשר אסנם האוכל כשר לא יכרך אף שיכול לאכול חלכ אחר
המתנת השיעור ס"מ הא צריך לכרך כה"ס קורם עי"ש ,הרי כהריא רהאוכל
חלכ יכול לאכול כשר בלא כהס"ז קורם ,וכ"כ הסג"א כפירוש כסי' תצ"ר
סק"ו וו"ל וע' כי"ר סי' פ"ט רא"צ להפסיק כב"ה אם אינו אוכל גכינה קשה
עכ"ל .ו~עו רכשכנה"ג כתונ והוכא ככאה"ט אני נוהג לאכול רכש וחלכ
וסכרך כה"מ ואוכל כשר וכ"כ של"ה ל~"ל הכאה"ט ,טחסרי על עצסן
עפ"י הווהר אכל לנוהנים עפ"י הרין אין סקום לחוסרא זו .אח"כ ראיתי
כמטה יהונתן לכעל הכו"פ כס '.פ"ט שסתיר ג"כ לאכול כשר אחר חלכ
כלא כהס"ו אלא שכ' כשם ס"א להחסיר .ואני כעני לא מצאתי זאת כס"א
אלא ססש להיפוך וכס"ש .אח"כ ראית .בררכי תשוכה סי' ס"ט ס"ק י"ר
שהאריך כזה וסים כסחסיר.ן עי"ש.

ג' :אכל נכינה או חמאה או

כ"ד*
אחר כיושל כשר עם געלאטינע ,והוא נעשה כאשר שסעתי סרגלי עגל
נכלה וניתן לכשר לתת לצלי סראה ופה ולהעכות הרוטנ אשר עליו ,והסבשל
לא ירע שיש אימור כרכר ואכל ככר הכשר ואח"כ נורע לו שלא ירע ואשם
וכא לשאול סה הרין ככלים .והרכ הגרול ס41ה אכרהם ביכערפעלר הצריך
הגעלה לכלים שנתכשל בהן ואמר הקערה של חרם שעירו נה הבשר מתוך
הקררה ורק הכלים השנים התיר ,וטעסו סשום רהגעלאטינע הא סירי רעכיר
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לחזוחא ואינו בטל אף שבבשר יש ששים כנגרו ,ואפשר רהוא ג"כ רבר
המעמיר .ונשאלתי לחיח רעתי בענין זה.

ת ש ו ב ה:
נלענ"ר רהכלים מותרין אחר מעת לעח .רהנה ברין חזותא יש בו
מחלוקות ומבואר היטב בפמ"ג ס '.ק' סק"א ועפ"י רוב הפוסקים אינו אלא
מררבנן והמנחת יעקב כלל ע"ר אות ה' הקיל ביותר והפ"ת סי' ק"ב כתב
רל"ם חזוחא אלא לאיסורי הנאה עיי"ש .וכר" 1סי' ק"ב ס"ק ג' ג"כ כתב
רחזותא אי:ו אוסר רק באיסורי משהו והסכים עמו שם החית רעת ס"ק א'
(וע' או"ח סי' תקי"ג) והא ,עשוי ג"כ להעבוח הרומב יש להסתפק הרבה
אי הוי כמו רבר המעמיר רהא אינו נקפה כמו גבינה ,ואף אם תמצא לומר רהוי
כמו רבר המעמיר הרי רבר הסעמיר ג"כ אינו אלא מררבנן .והנה בקררה
וראי אין בו מעם מגוף האיסור רהרי נם בבשר אין בו טעם מהגעלאטינע ורק
מהבשר נבלע הטעם בקררה ,והנה אי לא אטרינן חתיכה נעשה נבילה וראי
הקרירה מותרת רהא הגעלשטינע לא נתן בה טעם סעולם ,ואין לאסור הקרירה
רק מטעם חנ"נ ,וירוע רבשאר איסורין רין חנ"נ רק משום לתא רבשר בחלב,
וא"כ ברבר המעמיר ובעביר לחזותא ראינו אלא מררבנן אפשר רלא אמרינן
חנ"נ כם"ש הש"ך בסי' כ"ב סק"י לענין מליחה ,וכיון שכן באם אין הקרירה
ב"י ראינה אסורה אלא ממעם ג~ירה אטו ב"י בוראי י"ל רבענין זה לא
גזרינן רהא בב"י גופא לכל היותר אינו אלא גזירה משום לתא רבב"ח
ואנן ניקום ונגזור גזירה לגוירה .ובהפ"מ יש להתיר ג"כ מה שבישלו בקרירה
בעורה ב"י עפ"י הש"ך רסי' כ"ב הנ"ל .ועור יש מעם להחיר כי כנראה רובו
של הגעלשטינע מהעצסות שאינם אסורים ורק מיעוטו מן הבשר ומן הסחוס
שקורין קנטרפעל והוי וה וזה גורם .אך לא אתיר סשום טעם וה לחורא ער
שאחקור מקורם הימב האיך נעשה הגעלאטינע .אך בכלים שאינם ב"י יש
להתיר בלי שום פקפוק.

כ"ה.

ע"ר אשר הציע קרטי לחית רעתי לענין מה שכתב בנובי"ת או"ח סי'
ע"ב ע"ר הצוקקער שיש לחוש לתערובח קמח והקמח אינו חמץ כלל קורם
פסח רבשעת הרחק לוקחין קמח מן השוק כמבואר בסי' תנ"ג ס"ר א"כ
בשעת תערובת היו שניהם היתר והיתר בהיתר לא במל ,ובשעת הפסח בא
לירי חימוץ ואו אסור במשהו ,וגם הח"ס א"ח סי' ק"ז האריך לברר רין
היתר בהיתר לא בטל ,וכ"ם האריך בחריפות ובקיאות לכל הצררין ובקש
ממנו נילוי רעת תורה ורעת נומה .הנה כעת לא שעת הכושר הוא אצלי
לעין ברין וה אשר כבר הלכו בו נמושות ראשונים ואחרונים ,ואני מומרר
בחבילי טררין להרפיס ספרי אשר נחוצים הם לפי המקום והומן ,גם סשועבר
אני ללסור שיעורין כסררן ופי' תורה ,ונס פוסק ה' שחימה וה' חליצה,
ואני רובץ תחת משאי משא לעיפה ואיך אכניס ראשי בין ההרים להכריע
ברבר שקבעו בו ססמרות הנרולים חקרי לב נוב"י וח"ס ,ורק בשביל כבורו
שלא לשלחו ריקם מעל פני אעיר קצת הערות .הנה מה שצירר לומר רהמעם
רהיתר בהיתר לא בטל הוא עפ"י מ"ש המררכי סוף חולין ביבסה שרקקה
רם היא סברא נכונה ,וכבר קרמו בזה גרול אחר בספרו פני יוסף כשער
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החערובת בכללא רפסחא אות מ"ט ,ואין הספר כעת במחיצתי לעין בו והוא
האריך ברבר .אמנם ממקום שבאת הלא ירוע (ונם מ"כ העיר ברבר)
שרברי מררכי אלו הם מוקשים מס"ש המררכי לענין רבר שיש לו מתירין
ברין נינית ,והיטיב ליישב רבר זה הצל"ח לפסחים ל"ר ע"ב רמה שכתב
המררכי בסוף חולין רסה שתחילת ביאתו לעולם בתערובת לאשייך ביה ביטול
העיקר הוא משום רנם המבטל לא היה לו סציאות בלי תערובת משא"כ
בנינית רהבטל בא לעולם בתערובת אבל המבטל היה לו סציאות בלא
תערובת .ונם בנו הנ' טו"ה שסואל לנרא בא אחריו וחי~ק רבריו בנובי"ת
י"ר סי' נ"ה .וטעמו מסתבר רבאמת כל שלא היה בעולם בפני עצסו אלא
בתערובת אין לו כח לבטל ,אבל לענין בטל איפכא מסתברא ראם לא היה
לו כוציאות בפני עצמו אינו חשוב כל כך ובטל .ולפ"ז בנ"ר רהטבטל היה
בעולם בלי תערובת ,ורק הבטל רהיינו החמץ נתהיה בתערובת רין הוא שיהא
בטל .נם לפי הסברא שכ' בנובי"ת י"ר סי' נ"ר רלא אמרו רבר המעורב
כתחלת ברייתו ל"ש בו ביטול אלא כשהביטול הוא מתורת רוב וטעמא
משום רילפינן מסנהררין וע"כ בעינן רומיא רסנהררין שלא יהא מעורב מתחילתו
אבל במין בשאינו מינו רטעכ"ע ראוריתא וצריך ששים לאו מתורת רובא
אתינן רק משום שאין בו טעם איסור כלל וכלל וראי בטל אף שבא לעולם

י"ל רנם בהיתר בהיתר במין בשאינו סינו כל סילתא
ער"ליא תנעירכורבתב.טעמוולפ"הי
וי כסאן רליתא ולא חל עליו שם איסור .וכבר העלה
כם"ע בסוף רבריו כן מטעם אחר עפ"י מ"ש הח"ס א"ח סי' ק" 1וברברי
הנוב"י עור נתחזקו רבריו -.עור יש לי סמוכין להקל עפ"י ט"ש הגאון
בעל חמת רעת בספרו מקור חיכ להקל בנתערב קורם פסח אף שלא נורע
התערובה ער הפסח ,אף שקורם ש:ורע התערובת ל"ש ביטול וכבר האריכו
אחרונים גריןי
ה ולי אין פנאי להאריך .רק לבוא בקצירת אומר לרייק
מ~ה רכמו כן אם היה לפני הפסח היתר בהיתר בטל אף שלא בא האיסור
ער הפסח ,ואף שיש לחלק בסברא ,מ"מ רי שיש לנו עור סניף במקום שבלא"ה
יש סברא להקל .ועין עור בנובי"ת י"ר סי' קפ'ו שהאריך ברין היתר בהיתר
ל"ב .והפס"נ בפתיחה לה' פסח ח"ג פ"ר אות ו' כתב ג"כ היתר מבטל
היתר באין מינם שוה .עור יש לי סברא רקה רהנה לשי' רסובר אינו חתר

וניעור אם היה חמץ כבר קורם הפסח בטל והוי איסור בהיתר משום רחמץ
שמו עליו (אף אי לא אמרינן רהביטול בא בערב פסח כנון לשי' הסוברים
רנס חמץ בע"פ לא בטל משום רשיל"ם) (וכןלעני
ן נ"ט בר נ"ט חמץ הוי
איסור משום רשמו עליו) ורק אם לא היה חסץ קורם הפסח בנון קמח יש
לפקפק .והנה בנתערב קמח בצוקקער אי אמרינן רבטל א"צ לשומרו סן
החמוץ בערב פסח לכל הפחות אם אינו חוזר וניעור רהקסח כמאן רליתא
ואי לא לטל צריך לשוסרו מן החימהן אפילו בע"פ ,ולענין רצריך לשומרו מן
החימוץ נס קמח שמו עליו כסו חמץ לענין איסור ,וא"כ י"ל רהוי איסור בהיתר
ובטל לענין רא"צ שמירה בערב פסח (אם לא לשי' הרי"ף בסוניא רריחא
מילתא ר~ה הוי רשיל"ם) וכיון רא"צ שמירה על כרחך אמרינן ג"כ ראינו בא
לירי איסור חמץ ,ראם בא לירי איסור חמץ וראי היה צריך שמירה וא"כ
בטל הוא קורם הפסח ואיך יאסר בפסח .ומצאתי סער לרברי בספר תמים
רעים סי' ל"ו שכתב באם חמץ נפל לשמן קורם פסח רלא הף היתר בהיתר
ן איסור מש"ה כהיתר ואיסור רמי,
שהחמץ יש לוימן איסור והשמן אין לוימ
ולענין צמר נמלים וצמר רחלים כתב נ"כ רלא חשיב כהיתר בהיתר מפני
שצמר רחלים נוהנ בו כלאים וצמר גמלים אין נוהנ בו כאיסור והיתר רמי

יה

יה
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וסבטלין זה את זה עכ"ר ולפ" 1קמח בצוקקער בע"פ נמי כיון רקמח צריך
לשומרו מן החימט וצוקקער א"צ לשומרו ,רהינו שבקמח נוהנ בו איסור חמץ
ובצוקקער אינו נוהנ בו כאיסור והיתר רמי .כל זה כתבתי ליתר שאת .מיהו
בלא"ה יש להקל באינו סינו וליכא טעמא רבטל קורם הפסח ומכש"כ בספק
אי יש בו קסח.

כ"ה
נתערבו כל כלים של בשר ושל חלב ואינו יורע איזה של בשר ואיזה
של חלב והם קצת קררות של מתכות עמאיללירט וקצת כלי שני של חרס.

ת ש ו ב ה:

עין סי' ק"ב סעיף נ' רין תערובת כלים וע"ש בררכי תשובה רין מערובח
כלי חלב בכלי בשר .ובנ"ר שאין יורעין איזה של בשר ואיזה של חלב
הוריתי רבקררות כיון רססתמא רובן של בשר ררוב פעמים מבשלין בשר
מסתמא כלים של חלב נתבטלו וכיון שהם אינן ב"י יש פנים להתיר להשתמש
בכל הקררות בבשר ,אך לחומרא הצרכתי הנעלה נ"פכיון שיש מתירין בקררות
עמאיללירט בהנעלה נ"פ .ובשאר כלים הוריתי שאותן שקורין שאלען או
טטזזען שמסתמא שותין בו קאפפעע עם חלב ישתמש עם חלב ונם יגעילן
ג"פ ריש פוסקים רסתירין בכ"ח הנעלה נ"פ ,ושמא הם של בשר ,אף רלא שכיח
בכלים כאלו  -ובכלים יש ספק השקול אם הם של בשר או של חלב ואין
סברא לומר שיש רוב מאחר מהן ,אם משתמשין ברוב ע"י כ"ש יש להתיר
גם בכ"ח ע"י הגעלה נ"פ לקבוע לו איזה תשמיש שירצה .ואם משתמש בכ"ר
או בעירוי יש למוכרו .ואם הוא כלי פירצעללטן בין כך ובין כך יש להתיר
ע"י הגעלה נ"פ .כל זה הוריתי כחפיי כי נשאלתי מרחוק ע"י טעלעפטן,
וערין צ"ע.

כ"ז.

מהרב מו"ה סיני שיפפער בקטרלזרוהע:
ע"ר אבקת רוקח  -פולפער  -הנקרא זשמטטטזע ונעשה בפטבריק
של נכרי מבשר בהסה טרפה ולפי סה שחקרתי וררשתי אצל חכסים העושים
במלאכה אופן עשיתו הוא ששוחטין מבשר המבושל  -אויז רען פלישפט1ערן
 כל מיצו הנקרא פליישאיהיס וע"י תחבולות שונות  -כעמישע פרטצעססע  -נשתנה לרבר הנקרא אלבומאזע ואח"כ נתיבש ונסחן לאבק רק
וטעמו רע ,ומאותו פולפער נותנים מעט כמו רבע כף קטן לצלחת רוטב או
ליכוכיח מים והוא נמס בתוכו והחיך לא יתאו לו ,ולפי ערות הרבה רופאים
הוא לא לבר רבר מזוני  -נטהרפרטפטראט  -כמו האבקת רוקח הנקרא
נוטריזע ,מילכזשטשטטזע,פלאזםטן הנעשיס מחלב בהמה טהורה ,ומוטש1ע
ס הוא רפואה ברוקה ננר כמהמיני חלים רעים בפרט
הנעשה מעשביס אלאי
לאנשים סחוסרי רם  -בלוטטרמע  -בליכזיכטיגע  -כי ינרוס התחרשות
החמר  -עז רענט רען שטטפפיעכזעל טן  -ולאין אונים עצמה ירבה .הכי
מותר לאנשים כאלה אף אם אינם בני סכנה להתרפאות בו?
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ת ש ו ב ה:
הנה מ"כ פחח בהיתרא תחלה וצלל במים ארירים של חריפות ובקיאות
להעלות פניני ההלכה ,ואני טרם אחל לרבר אשים עיני על טעסיו ונסוקיו
לראות סה שיש סהן לקים ולחוק וסה שיש להשיב על קצתן .ראשית רבריו
רעפ"י י"רסי' קנ"ה סעיף ג' רשלא כררך הנאתן סותר אף שלא בסקום סכנה.
ואח"כ הראה סקום לסוגי' רנמש חולין ק"כ ורוצה לוסר רבנ"ר רהסחה סיץ
הבשר בסים אין לאסור סשום טעם כעיקר רהא ליכא שום טעם בשר וגם
אין לאסור סקרא רהטסאיס ררוקא בהסחה כל הסאכל ונסעו חיב אבל לא
היכא רלא גסע רק סיץ הבשר.
הנה לענ"ר הכל תלוי בוה אי אותו המיץ הבשר הוא אסור מראוריתא
כסו הבשר עצסו או לא ,רוראי אי הסיץ הנ"ל אסור סראוריתא לא סהני סה
שנסחה בסים ,ראין להתיר סשום נטל"פ רהא וראי אינו פוגם הסים אלא
נותן בו הטעם שיש בעצמותו ואם עצסותו אסור סראורייתא אף שאינו ערב
לחיך סה סועיל תערובתו בסים לשיטות רטע"כ ר,אוריתא ,ואין לוסר ראם
נתן הפולמער ברוטב כיון שטעם הרוטב נפגם על ירו סותר הרוטב רהרי
כ' הר"ן וסובא בש"ע סי' ק"נ סעיף ב' ראם הגריל האיסור המרה כל כך
ער שיצא הפסרו בשכרו שסרויח ע"י הכסות אסור והנה גם בנ"ר הרי הרוטב
עם הפולפער יש לו ערך ס~וני (נשהריערט) גרול ער שיצא הפסרו בשכרו.
וגםאין לומר רהיכא רלא גסע רקסיץ הבשראין לאסור סקרא רהטסאים ,דהא
כיון ראותו סיץ אסור בנבלה עצסה סה לי הסחה נבלה עצמה סה לי המחה
סיץ הנבלה .וסעתה אין לנו כי אם לחקור על אותו סיץ אם הוא אסור
סראורתתא או לא .נ"ל משוט כיון ריליף מהטסאים לאסור צירן ורוטבן
אותו הסיץ אסור אף רנפיק ע"י איצצא ולא ע"י בישול .וע' ח"ס י"ר סי' קי"ר
בסוף רסחלק בין נפיק ע"י בישול או ע"י איצצא .אך רוקא באותן איסורין
רלא אסרינן בהו סשקין היוצאין כסותן אבל בנבלה רילפינן סהטסאים רסשקין
היוצאין סהם כסותן גם ע"י איצצא אסור הסשקה ,עין שו"ת בית יצחק י"ר
ח"א סי' קכ"ב אות ג' .ומכש"כ היכא רהוא סחט המשקה ראחשביה וראי
אסור אף רנשתנה האוכל להיות סשקה ע' מ"ש הח"ס בחירושיו לחולין
ק"כ ריש סוגיא רנפש .וס"ש ס"כ רכיון שסוחט לרפואה לא אסרינן אחשביה
והביא ראיה סא"ח ריש סי' ש"ך הוא תסוה רשם אסרינן רע"י שסוחט
לרפואה לא הף סשקה רסשקה לא הוי רק בסוחט 'לשתות לצסאו והסג"א
כ' רבסוחט לטבל ג"כ לא חשיב סשקה ,אמנם בנ"ר רטעם ההיתר הוא סשום
השינוי רנהפך האוכל לסשקה ואם הוא בעצסו עשה אחשביה רלא ליגרע
ע"י השינוי וסה לי עשאו לאכילה או לרפואה ,וכי האוכל סאכל לרפואה
לא חשיב אוכל ,ועור הא בנ"ר האוכל סרמא ע"י התחרשות החוסר וע"י
שון את הגוף ,והרי האכילה לחווק הגוף כשאר אכילה ועי,י התחוקות הגוף
הוא שב לקרסותו ורפא לו - .אסנם כן לענין אחשביה י"ל עפ"י ס"ש
הת"ח בחולין שם ררוקא בהקפת רם רעשה ססשקה אוכל סהני אחשבמץ
ראשבוחי קא סשבח אבל לא בהסחה חלב רגרועי גרעה ,וא"כ בנ"ר נסי
לא שיךיוחשביה .אך ס"ס הטיץ אסור סשום הטסאים ככחם"ל ,וע' נובי"ק
א"ח סי' כ"ו.
וסה שהביא ראיה סשרץ שרוף שבסי' פ"ר וקנ"ה כבר רחה בעצסו
שפיר רבשרץ שרוף נשרפו כל חלקי בע"ח (אללע שרגטנ"שען טהילום
ולא נשארו אלא חלקי הרוסם (סינעראלישע בעשטטנרטהילע) שאינם אמורים
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אנל בנ"ר אררבה נשארו כאן כל חלקי הבשר שקוריןאייויים( .ומה שהקשה
על הש"ך סי' קנ"ה איך מרמה שרץ שרוף לכל הנשרפין ראפרן סותר הא.
שם רק הטעם משום רנעשה מצותו משא"כ בשרץ שרוף ,כשאני לעצמי לא
ראיתי לא בש"ך ולא בריב"ש (סי' רנ"ה) טעם רשרץ שרוף מותר משום
רכל הנשרפין אפרן מותר ,רשרץ שרוף פשוט רמותר ראפר לאו בר אכילה
הוא ,רק רהש"ך מוסיף רנם באיסורי הנאה אם נשרפו מותרין ,ולזה צריך
הטעם רכל הנשרפין אפרן מותר ,וזה פשוט .ומה שהקשה הפרמ"ג ע"ז כבר
הביא מ"כ בתשובתו ).וכן שפיר חז' ראין לרמות נ"ר לחרכו ולא לקרוש
שבקיבה -.גם מה שמרמה מ"כ נ"ר לעור הקיבה שיבש כעץ הנה ערבך ערבא
צריך ,רבנובי"ק סי' כ" 1כ' ררין זה לא נאמר אלא לענין בשר בחלב רעור
הקיבה נתיבש קורם שנעשה איסור ,אבל בהויוענבלאוען שאסור קורם שנתייבש
אינו מותר בנתיבש .ואף שכמה אחרונים חולקין על הנוב"י (ע' פתחי תשובה)
מ"ם רבר זה אינו ברור רנ"ר רומה לעור קיבה שנתיבש וגם מ"כ כ'" :אולי
רומה" ,וכיון שנצרך לחלוק על הנוב"י אנא אמינא :כולי האי ואולי.
ואחרון אחרון חביב מה שהיא מ"כ סמור יש לו על מה שיסמוך
שפיר עבר רהלך לו אל הר המור ואני אוסיף רק מעט תב?ין .הרבר הזה
כבר הלכו בו נמושות והוא מחלוקת ישנה בין הרר"י והרא"ש ומובא בכנ"א
סי' רט"ז ס"ק ג' ע"ר המוס"ק (והוא מה שנקרא 08א80סא) יבא מן חיה
שקורין ום 8~8או זפוא81טא1080ה אי אזלינן בתר מעיקרא או בתר השתא,
ונם הט"ז והמנ"א נחלקו שם ביה .והנה המג"א הביא ראיה חזקה מבכורות
לרעת הרא"ש להחמיר ,אך כבר קמו לנגרו הח"י בסי' תס"ז ס"ק ט"1
והמקורחיים שם ס"ק ר' והח"ס ח" 1סי' כ"ב .וכשאני לעצמיאני בוחר בתירוץ
שכתב מו"ר מהר"ם שיק בתשובותיו חי"ר סי' צ"ה על קושי' מג"א .והנה
נם האלי' רבה בסי' רט"ז פסק רלא כמג"א והניא שם כן בשם כנה"נ,
גם הררב"ז ח"ג סי' תע"א (תחק"ט) פסק רכל איסור שאינו איסור הנאה
כיון שנפסר צורתו מותר .ואין לי פנאי כעת להאריך כמו שראו' בענין
זה .איך שיהיה כראים הם הרבינו יונה והט"ו והא"ר והררב"ז לסמוך
עליהם בשעת הרחק ,כי באמת לחולים הרבה שאין להם ממון לעסוק
ברפואות אחרות וליסע אל המרחצאות הוא שעת הרחק נרול .והנה זאמאטשזע
אשר נתהוה ע"י כעסישע פרשצעזוע הוא נשתנה שינוי גרול ער שפנים
חרשות באו לכאן ובני הרופא הב' מיכאל שיהי' אמר לי שהבשר נשתנה
באופן רוסה כסו שנשתנה באיצטומכא ע"י העיכול.
ועור אוסיף סניף רלרעת הרמב"ם חצי שיעור ע"י תערובת אינו אסור
מן התורה ,וע' פלתי סי' ק"ט ס"ק ר' שכחב טעם לזה ,ואף שהפמ"נ בםויחה
לה' תערובת ח"ב פ"ב פסק רלא כרמב"ם ,מ"מ הוא סניף למ"ש ל;'ל
ובפרט שהפם"נ במקום הנ"ל כ' ריש מקום לומר רהא רטעכ"ע ראורייתא
אינו אלא ספק .ויש עור לצרף לזה שיטת הר"ר חים כהן רפחות סכרי אכילת
פרס טכ"ע לאו ראוריתא .וכפי מ"ש פ"כ אין לוקחין רק רבע כף קטן
לצלחת רוטב והוא פחות מכש'ענר ופחות מכרי א"פ .ואף שאין טבטלין איסור
לכתחלה מ"ם לרעת הרבה פוסקים הוא רק מררבנן .ומעתה לו יהא שיש ספק
אי הלכה כרבינו יונה או כרא"ש ,קרוב הרבר שיאינו אלא ספק ררבנן .מיהו
כבר כתבתי רכראים הם הני רבוותא לסמוך עליהן בשעת הרחק.
י הרופא המופלנ והוא בן תורה ויר"א מרבים רר'
עור אחרת אמר ל
פריס ,שלפי רעתו אם נראה שאנשים הם מחוסרי רם אפשר שחולי הריאה
מנחשטש ובא באותן אנשים ,ואם לא יעשו השתרלות לרפאותן ח" 1בקרב
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הימים יבואו לירי סכנה .ועל כן הוא כתב פעם אחת להרב רר' ריטטער
שלחולה שיש לו חסרון רם גרול (השכגרארינע בלוטארסומה) צריכין להתיר
לו אף העמאטשגען ,כי יש לחוש הרבה שיבוא לירי סכנה .ומי יורע בכל
החולים איזה חולי אורב לו בסתר ,אף כי בנלוי אינו ניכר רק ע"י חסרון
רם ,והרופאים ררכם להעלים חששות כאלה ,כרי שלא להבעית את החולה
ואת קרוביו .אשר על כן רעחי הקלושה כי בכל חולה אנו צריכין לתפוס
בכחא רהתירא ,ואני טסכים עם פסקו אשר כחב להקל אם אין למצוא בקל
תרופה אחרת .אך באשר כי טרור אני כעת ואין בירי לעיין כראוי בש"ס
ופוסקים ,מהיות טוב יערוך השאלה עור לפני נרולי הרור ,ויוסיף אל רבריו
עור הסמוכין והסניפין אשר כתבתי ב1ה .נם טוב שיהי' 3רבר זה הסכם כל גרולי
הרור למען לא יהיו אגורות אגורות ,זה אוסר 11ה מחיר ,רק שלום 'נל ישראל.

כ"ח.
צור הערשטעללונג רעז קט~עז ברוכט מץן איינע קולטור סטן באציללען,
ריא רורך איבער-אימפפען פטן אינער בץציללענהאלטיגען מילך צור אנרערן
ערצוינט מירר .מענן וויר איינע כשר-מיל'ך פיר אונזערן קטזע הץבען ,וש מוסס
איין קלינעז קיאנטום ניכט-כשר בץציללענהאלטיגע מילך הינאינקשממען,
אום רען קשזע צו ערציגען .עז האנרעלט זיך צמאר נור אום  1רעציליטער
אונטער  100צטר ,.אבער עז אי1ט איין רבר המעמיר ,יענן אויך נור אין
איסור ררבנן .איך מינע נון ,ראס מאן עז רטך ערלויבען קאנן ,וויל רער
רבר המעמיר ניכט ריא מילך ז~נרערן ריא באצ.ללען שרער פילצע וינר ,ריא
נור אין ר
ער מילך אין ריין-קולטור ערצויגט יעררען .מיררען זיא סיר ער-
א
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טוסז ניכט-כשר מילך הערצושטעללען? ע"כ לשון השאלה ממהור"ר אשר
הכהן אברק"ק באועל.

ת ש ו ב ה:

א) מ"ש שאינו אסור מחמת רבר המעמיר משום רהחלב אינו מעמיר
כי אם הבץציללען או הפילצע הנולרים בחלב אינו כראי להתיר רהא בעור קיבה
ג"כ הבשר אינו מעטיר אלא החומץ (ריא ווירע) הנבלע בבשר .וע"כ
צ"ל כיון רחומץ וה גרל בכשר הף כהבשר עצטו ואסוי ,וע"כ אוסר משום רבר
המעסיר .וא"כ הכא נמי כנראה פילצע אלו גרלים בחלב והוי כהחלב עצמו.
ואם באמת ערבו בחלב חלב טמא (רמטעם זה אנו אוסרים חלב של נכרים)
אותן פילצע ג"כ אסורים כחלב טמא ,וא"כ אוסרים התערובת מחמת רבר
הסעמיר .אולם אם יש לברר שא"א לנרל אותן פילצע כי אם בחלב טהור
ולא בחלב טמא ,א"כ אותן פילצע וראי מחלב טהור נולרו ,ואף שהחלב אסור
משום שמא עירב בו חלב טמא (והוא רבר שנאסר בסנין) ,מ"ם הפילצע
שהם מעמירין מחלב טהור הם והם היתר ,והחלב הטמא המעורב אינו סעסיר
כלל ,וע"כ יסחול מר ויחקור אחר רבר וה ויכחוב לי סה שאמרו הבקיאים

ברבר זה.
מ) אך עריין יש לפקפק ברבר רהא אין סבטלין איסור לכתחילה וכאן
מערב לכתחילה ,אמנם כאן אין כינתו לבטל אלא לתקן הנבינה ע"י הפילעע
המותרין ,ויש בוה פלונתא בין צ"צ ובין סג"א סי' תם"ו ס"ק מ"ה ,ובררבנן
י
יש להכריע לקולא.

28

מלמדלהועיל

נ) גם אין חשש לענ"ר משום מה שהביא המנ"א סי' תם"ב סוף ס"ק
א' בשם הרשב"א רכל שעיקרו כך אינו בטל ,רוה לא הוי אלא ררבנן ,ובנ"ר
הוי תרי ררבנן .נם יש לצרף ראפשר ראם א"א לעשות הפילצע אלא מחלב
טהור אין לחוש שמא עירבו חלב טמא ,וע"כ אם הרבר כן יש להתיר ,ויברר
רבר וה כם"ש באות א'.

כ"ט*
לענין קץ5פעע-ערואסץ שנורע שמעורב עם ציכץריע שיש בו מעט
קלב (אחר מג' מאות) ,הנה המג"א ריש סי' תמ"ב מביא בשם הרשב"א
(מובא בב"י י"ר סי' קל"ר) ררבר שעיקרו כך לא בטל ,ומפני וה אוסר
מו"ר מהר"ם שיק א"ח סי' ט' הציכאריע שיש בו מעט שומן .ומ"ם מאחר
שהנובי"ת י"ר סי' נ" 1מביא ראשונים שחולקים על הרשב"א והוא שעת
הרחק הוריתי שלכתחלה ישתרלו לעשות אותו קאפפעע בהכשר ,ובריעבר
בשעח הרחק,
מי שקנה מאותו שיש בו חשש הנ"ל כראי הנוב"י לסמוך
י
י אותו שיש בו
לן
ואחרי שיתוקן קאפפעע-ערואטץ בהכשר אין לקנות עורעמ
עירוב חלב אפילו משהו כרעת מו"ר מהרם"ש .וע' יהור' יעלה סי' קכ"ב.
וכ"כ בשו"ת רברי חיים ח"ב סי' נ"ג :אך עכ"ו לא אסרתי מעולם הצינאריע
(שיש בה חשש שמערבין שומן איסור).

ל'*
~ה איוה חרשים נתקבלתי מאת הפטבריק בלטנויא לבחון את מעשה
שלה שנקרא פפלאנצענעקוטראקט מאיק ווטץען אם הוא כשר לאכול
לישראלים ,ובתחילה הושמו לפני ץנאליזען (בחינות) ממומחין ומובהקין ,ואני
נסעתי לעיר לטבויא לבחון ה:ל .מתחלה שמעחי משני פועלים ראשים
שהיו מסיחים לפי תומם ,איך ובאיוה אופן נעשה הפשבריקץט ואח"כ חשבתי
גרולה הראיה יותר מן השמיעה והלכו)י לראות הכל בעיני ומצאתי כי
הפרשפאראט הוה נעשה משמרי שכר שהובאו לירי רתיחה ,מבלי התערב
בוה איוה רבר אחר .נם הבטיחו אותי כי אם יוסיפו לוה עור איוה רבר
יופג טעמו ואולי נם המאוק יוסנ מכל וכל .ואני השגתי שנתנו לי הבטחה
בכתב שכל שינוי שיעשו במעשה רבר הוה תיכף ומיר צריכין להוריעני ,ואף
שיהיה לי רשות ליכנס בכל עת שארצה אל הפשבריק ולהשגיח על המעשה.
ועל פי וה כתבתי הפסק אשר יאוק הוא כשר לאכול בכל השנה חוץ
מפסח ווה איוה שבועות הוריעו שהרב רשלמטנט פקפק על הכשו של
מאוק הוה ואני שאלתיו מה וה ועל מה וה ,והוא השיב לי לעין במנ"א סי'
כ' ס"ק א' וסים וו"ל לכן נ"ל ררוקא גבי טלית סקילין משום ראין ררך עכו"ם
לעשות ציצית בבגר אבל ציצית אסור לקנות מעכו"ם אפילו הוא תגר (ולא
סמכינן אסברא לא מרע נפשיה בוה)  -ומה שאני רמיתי יאוק הנ"ל
לשכר (ביער) ששותין בכל מקום בלי שום פקפוק בלא השגחה ,רחה הרב
הנ"ל מפני שבשכר יש היתר מימים קרמונים ,טשא"כ ברברים חרשים שצריכין
לבקש השגחה חמיריח .והנה השגחה כואת תסבב סירחות רבות .המשניח
יהיה נצרך ליסע מליפצי 3ללשבויא ולהיות אצל הפטבריקאטיש ,כטה ימים,
ן הכל
כי סחיטת השמרים נעשה רק לאט לאט .אני היתי מוכן באותו ומןיבחו
לעשות חומרות (אף שואת בער הרב הוא
ספני שלע"ר לא טוב הרבר

כומנני
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היותר קל) .אמנם אני רואה שבשומן אחר הנעשה מורעים תחת השגחת הרב
רמשטטערמרטרף נ"י הנקרא קונערטל נ"כ מביאין בכל פעם בחתימה .ואף
שלע"ר הקלושה אין אני צריך לחזור מפסקי שכתבתי ,מ"מ נפשי בשאלתי
שימחול לכתוב לי רעתו .ואם רעחו שיש חשש ברבר אחוור מפסקי או
אשנהו כפי הצורך.

ת ש ו ב ה:

סה ששאל לענין פפלאנצענעקוטראקט "יאוק" שלפי בחינת המבינים
(ואכפערשטשנריגען) ולפי ראות עיני מ"כ נעשה רק משמרי שכר הטרותחים,
וס"כ נחן פמק שהוא כשר אחרי אשר התנרים נתנו הבטחה בכתב שאם ישנו
איוה רבר בע?ין המעשה יוריעו למ"כ חיכף ומיר ,וגם נתנו למ"כ רשות
לבוא בכל עת אל הפ~בריק ולראוח את המעשה ,והרב רק"ק שלטשנא
פקפק ב1ה עס"י רברי המ"א בסי' כ' .אומר אני לו יהא רנירון רירן רומה
לנירון רמ"א ,כרעח הרב ראלט~נש נ"י ,ס"ם הרי האלי' רבא במקומו
והנוב"י מה"ת חלק א"ח ס" ע"ב חולקין על הם"א בסברוח נכונות ,וכראים
הן הני אשלי רברברי לסמוך עליהן שלא להרר עוברא עכ"פ ר1ה הוא וילוחא
רבי רינא .ומ"מ לענ"ר אף לפי רעת הם"א אין בנ"ר חשש תערובת כיון
רנתנו הבטחה בכתב שיוריעו להרב בכל עח שיוטיפו או ישנו איוה רבר לא
מרעו נאמנות שלהן ,רוה יהי' רומה לויוף רכתנ המ"א גבי מורייס (צ"ל
מי רמונים) רארם חשוב אינו משנה ריבורו שנותן בכתב כי גנאי וחרפה הוא
לו .חוץ מוה הוא מירתח שהרב יבוא אל הפשבריק ויראה השינויים ,ומה גם
שיש בירו בכל עח להבחין ע"י כעמ'שע אונטער1וכוננ אם נעשה תערובת ברבר.
ובלא וה א.ן נירון רירן רומה לרמ"א רשם הציצית צייכין להיות נטוין לשמן
ע"י ישראל וצריכין לנאמנותו של גוי שקנאו סישראל וכן ביין רימונים היה
ירוע שהרבה מותפין אותו ביין ,אבל בנ"ר אין כאן שום ריעותא רניחוש
לתערובת ,וב1ה וראי גם למ"א ססכינן אח1קה ראומן לא מרע נפשי' .ובוראי
אם היה אפשר לחקן בקלות השנחה תמירית טהיות טוב וכו' (ווה וראי
הוא בקונעריל טעם רהרב רמשטטערורטרף אף שוה אינו רומה לנ"ר רשם
הוא שומן ובשומן נקל יוחר לערב שומן איסור בלי שירגישו ,אבל בנ"ר אם
יערבו שומן בקל יכולין להכיר ע"י כעמישע אנאליוע ומירתת) ,אבל אם
הוא טורח רב ומסבב הוצאות רבות (שבוראי הקונים הישראלים יהיו צריכין
לשלם שבעלי הפשבריק ימכרו יאוק הכשר ביוקר כרי להכניס הוצאותיהן)
אין לנו רשות להחמיר .ומפני שאני טרור כעת בחבילי טררין אין לי פנאי
להאריך .כנלע"ר.
ל*א*
איש אחר שהוא מעורבב ברעת אי רשאין לתת אותו בבית החולים
של נכרים שאפשר שיתרפא שם.

ת ש ו ב ה:

שאלה  11כבר נפשטת בח"ס או"ח סי' פ"ו לאיסור ,וע' גם שו"ת טהר"ם
שיק או"ח סי' קס"נ .אמנם בנ"ר ראפשר ליתן לו בצהרים בשר כשר
ולערב יאכל סאכלי חלב ראינן אלא א'מורי ררבנן נ"ל להתיר ,ראף אם
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נאמר רמעמירו אצל נכרי הף כספי לי' בירים מ"מ הרי כבר כ' הרשב"א
ראיס1רי ררבנן מותר לספות בירים וכראי הרשב"א לסמוך עליו בשעת הרחק
ובפרט רלרעת הרבה פוסקים סעמירו אצל נבילה לא הף כספי לי' בירים
וכמ"ש הח"ס שם .נם אין לחוש שיחלל שם את השבת רבזה וראי הר
כקטן אוכל נבלות ואין ב"רמציין להפרישו .אכן יש לנסותו אי הוא באמת
חסר ריעה שיחשב כשוסה שאינו בר חיובא כי רק באופן זה מותר.

ל"ב.

נער אחר בן י"נ שנה יש לו זפונאל-ל~הסונג אי מותר ליתנו לבית
רפואה לרפאותו אף שמוכרח לאכול שם מאכלות אסורות.

ת ש ו ב ה:

הנה אי מחללין שבת במקום סכנת אבר אף שבטור וש"ע לא הובאו רק
רברי המחמירין מ"מ מצינו בא"ז ה' יום כפורים סי' ר"פ שר"ת ס"ל ראפילו
ראבון אחר מאיבריו אני קורא סכנה ומחללין שבת .והנה הא"ז הביא שמורו
הראבי"ה השיב עליו מהאי רעין שמררה (ע"ז כ"ח ע"ב) רמשמע רוקא
משום רשוריקא רעינא באבנתא רליבא תלי מחללין שבת הא לא"ה משום
סכנת אבר אין מחללין .ולענ"ר אין זה תיובתא על ר"ת רר"ת ס"ל רטה
שנאמר בעין י"ל בשאר אברים רתלו ביחר עם אבר שהחיות תלוי בו ,וכיון
רספק נפשות רוחה שבת ,א"כ בכל סכנת אבר צריכין להתיר סספק .ומצאתי
און לי בתוס' סוכה כ" 1ע"א ר"ה ואפילו שכתבו רסכנת אבר כסכנת נפשות
אפילו לחלל עליו אח השבת כרמ1כח בם' אין מעמירין נבי עין שמררה עכ"ל,
הרי רמרמו כל סכנת אבר לעין שמררה ווה כשיטת ר"ת שבא" .1ורוחק
לומר רסכנת אבר שכ' התוס' הינו סכנת עין ,רהו"ל לכתוב סכנת עין ולא
לישנא ראיכא למטעי .איברא רבפסקי תוס' כתוב סכנת עין כסכנת נפשות
רמי ,והינו כשיטת הראבי"ה ,אבל לענ"ר רוחק גרול לפרש כן ברברי
התוס'.
ולעני 3סכנת אבר בשאר איסורין נראה מרברי הש"ך בי"ר סי' קנ"ז
סק"ג ריש להקל ,וכ"כ שם בבית לחם יהורה .וכתב הפרי מגרים במשבצות
זהב או"ח סי' שכ"ח ס"ק ז' וז"ל ומינה (מרברי הש"ך) בשאר ל"ת בחולה
סכנת אבר י"ל רסותר לרפאות באיסור תורה ושאני שבת רחמיר עכ"ל ,הרי
כרברי השואל רירן שכיוון לרברי הפמ"ג והש"ך .יסאחר שסצאנו שר"ת
מתיר בסכנת אבר אפילו בשבת ותוס' כסוכה מסייע להם יש להקל בנירון
רירן ובפרט רחולי רירן תלי בחוט השררה ואיכא למיחש שאם לא יתרפא
יתמרך ח" 1חוט השררה ויעשה טריפה ,כמו רחיישינן בעין שמררה שילקה
הלב .נם מה שכ' השואל שיש לחוש לסכנה שאם יפול אין איש להקימו
יש לו מקום ברברי הפוסקים שכתבו רנכפה הוי חולי שיש בו סכנה משום
רלפעמים נוסל במקום סכנה ונהרג (כן הובא בספר ארחות חים סי' שכ"ח
אות ז' בשם הנ' מימוני פי"ר מס"א ובאו"ה כלל נ"ט בשם תשובת מהר"ם).
נם מה שכ' השואל בשם ספר חכמת שלמה מהנאון ר' שלמה קלונער הוא
רבר נכון ש44ם לא יתרפא הנער יבטל מת"ת ומהליכת בית הכנסת ימכמה
מצית ומעשים טובים ,ויש לומר יבטל זמן קצר מצית ל"ת כרי שיוכל לקים
הרבה מצית
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והנה לכאורה היה מקום לומר כיון רבסכנה מאכילין הקל הקל תחלה
גס בנירון רירן נאמר שהגער יאכל הקל הקל תחלה ,רהיינו נתיר רברים
שרובן היתר ויש בהן רק טעם איסור ,רבטעם כעיקר אף לשיטות שהוא
ראוריתא מ"ם לרוב הפוסקים אין לוקין עליו ,ובמסשות איסור כגון בשר
יאכל פחות פחות מכשיעור ,רהיינו שימתין לאחר פחות מכשיעור כרי אכילת
פרס (לרעת הח"ס  9מינוטען ,וכפי ששמעתי בשם הגאון מהרי"ר באמבערגער
 8מינוטען) ויאכל עור פחות מכשיעור .אמנם נלע"ר רהרב בעל חכמת שלמה
לא נתן עצה  11רק לאיש גדול שא"צ לחי1וק כח רק לרפוי עיניו ,אבל בנירון
רירן שהנער צריך לחי1וק ואם נצמצם אכילתו יהא תמיר לבו נוקפו ופורש
ייאוחר רפואתו ,ואם הפר"פע~11ר יראה שאינו מצליח ברפואתו יררוש ויחקור
וימצא שאין הנער נוהג כשאר חולים וישלחו לביתו ויאטר שאינו יכול
לקבל אחריות בנער כזה .על כן טוב שלא נגיר לנער כלום שעושה תמיר
איסור באכילתו ,רק נאמר לו שמשום רפואתו כרי שיוכל ללמור תורה ולעסוק
במצמת הותר לו 1מן מה לנהוג כשאר חולים רשם ולעשות כאשר יצוה
הפרשפע1איר אשר הוא ירפא אותו בע"ה.
עור יש לנו סניף להתיר כאשר אבאר .הנה רעת המחבר בא"ח סי'
י רבן י"נ שלא הביא שתי שערות אינו משלים אלא מרברי
תרט" 1סעיף ב
סופרים והוא רעת הרסב"ם .וקשה אם אין להם ב' שערות הא פסקען
חישינן שמא נשרו ,ותירצו עפ"י מה שחירש הב :'.סי' קנ"ה ס"ק כ"ס
אם נשארו שתי שערות רקורם זמנו ,רהם רק שוכא ,ולא נשרו תו לא חישינן
שמא הביא שתי שערות ב1מנו ונשרו ,סאחר ר:,ני שערות רקורם ~מנו לא
נשרו לא חיישינן שמא שערות ר1מנו נשרו .וצ"ל רמירי כאן בכה"ג ,וכן
פי' בהגהות רע"א רברי רם"א בא"ח סי' ל"ז סעיף ג' .וע' מטה אפרים לסי'
תרי" 1רפסק רבכה"נ יש מקום להקל רנער רך וכחוש א"צ להתענות ביוה"כ.
ובספר עט סופר כלל ס"ה פרט  '1ראיתי בזה רבר נאה ומתקבל וז"ל
ח~קה ררבא רק מצר רוב וכל בר ישראל מחויב לילך בתר רוב בכל ריני
תורה והא תינח אם הוא נרול בוראי אן מחויב לילך בתר רוב אבל אם
אנו מסופקים אם הוא גרול או קטן ורק מצר רוב הוא גרול ,א 1ב"ר בוראי
חחויב לילך בתר רוב במיאון וחליצה ,אבל הקטן בעצמו אינו מחויב לילך
בתר רוב שיהי' גרול ומחומב להתענות ביה"כ כי ערין הספק אם צריך לילך
בתר רוב רילמא קטן הוא ולא בר חיוב ערין עכ"ר (ויש להוסיף ריש לו
חזקת קטנות) והביא שם סברא כ 11בשם פ"י לקירושין רף ע"ג .לסברא
זו אם ברקו בן י"נ ולא כ)צאו ב' שערות (וענין הבריקה מבואר באה"ע סי'
קנ"ה) אף רחישינן שמא נשרו מ"מ מראוריתא הוא ערין קטן ואינו חיב
במצמת ואין מצמין להפרישו אם אוכל נבלות .ופשיטא רמת שנותנין אותו
בבית נכרי כרי לרפאותו לא הוי כספו לו בירים כמבואר באריכות בח"ס א"ח
סי' פ"נ .ולפ" 1אם רואין בעת שרוחצין את הנער שאין לו שערות ולא גומות
יש לרונו כקטן לענין 1ה אפילו מי שרוצה להחמיר וא"צ לה1הירו שלא יאכל
כררכו כל מה שיתנו לו .אמנם כבר כתבתי לעיל רבלא"ה מותר מפני חסכנה.
ומה שכתבתי באחרונה נ"ם לענין תענית ביה"כ.

ל*ג.

14ם מותר לשתות בוטטערמילך של נכרים לצורך רפואה ,והוא חלב
שנשאר מן הזטהנע אחרי אשר בררו ממנה החמאה שקורין בוטטער.
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ירוע שיטת הפר"ח רמתיר חלב ש"נ באין רבר טמא בעררו וראיתי
בלקט הקמח רפום אמשטררם לי"ר רף י' ע"ב שהביא כן גם בשם ררב"ו
ונחלת יעקב ורבר שמואל ובית יעקב ,והספרהם האלה אינם לפני כעת
לעין בהם ,אך אין צורך לעין כי כבר הסכקמו הפוסקים רלא כפרי חרש,
ואין סתיר חלב ש"נ בסרעתנו רק קלי הרעת .אסנם בסי' קי"ב סעיף י"ר
סתיר הסחבר כותח של עכו"ם והקשו הא יש בו נסיובי רחלבא ןע' ט"ו
שתירץ ברוחק ,והפר"ח תירץ כיון שעשאו כותח הוכיח סופו על תחילתו רלא
עירב בו חלב טסא וכן כתב בסי' קס" 1ס"ק כ"א ריש להתיר החסאה אף
בירוע שיש בה נסיובי רחלבא רכיון שהנכרי רוצה לעשות חמאה סן החלב
לסה יערב חלב טסא בכרי כיון שאינו עוסר ונקפא ,וכן התיר הסיסי חלב
הנשארים באחרונה סטעם רלית בהו חשש תערובת חלב טסא .ואף שהפר"ח
סתיר עפ"י אותה הסברא קיסא"ק וריקוטא ורבים חולקין עליו נם בסברא
זו (ע' לקט הקסח הנ"ל ר' י"ב ע"נ) ס"ס יש לצרף ב' סברות הפר"ח
באין רבר טסא בעררו להתיר בוטטערסילך או ס*לקען לצורך רפואה .ועין
חכמת ארם כלל ס"ו סעיף ג' לענין שמאנ"ט ,הוא ואהנ"ע בל"א ועין
כ"ס אורח חים סי' כ"ב.
ל*ד*

ססא ררפואה שנעשה סרם והרם נחלק ע"י כעסיע לחלקיו היסורים
וחלק הברול אשר בו נתערב בסשקה או בסים ,אם סותר לחולה שאין בו
סכנה לשתות האי סשקה או לא.

ת ש ו ב ה:

בכעין רבר וה כבר הלכו בו נסושות ,ני הוא סחלוקת קרוסה בין הרר"י
ובין הרא"ש ובין הס"ו והס"א בס 4ר"א סעיף גן בענין הסוס"ק שקורין
ביואם אי או4נן בתר סעיקרא או בתר השתא .והנה אף רהס"א הביא
ראהה סבכורות להחסיר כבר תירצו החש בסי' תס"ו ס"ק ס"ו והסקור חים
שם ס"ק וף קהמית ס"א ועף בסערני סלך לפ' כיצר סברכין רף נ"נ ע"ב.
וכן ראיתי בס' רברי צבי על א"ח בס 4תס" 1סק"ר ישוכ נכון לקושית ס"א.
1ס81ר סקר"ם שיק בחי"ר סי' צ"ה תירץ הקושיא באופן יותר נאות לשאלה
שלפנינו ,ועי"ש עור סי' צ"ו וצ"ו .והנה בנירון רירן בוראי פנים חרשות
באו לכאן וכעפרא הף קורם שנעשה .ראף לשתיה ,ואפשר ראף הס"א
סורה .ואף אי פליג כראים הם הרבנו יונה והט"ו לססוך עליהם בממעת
הרחק בסקום חולי אף שאק בו סכנה .וע' בסקףח תשובה קי" 1ובספר גנת
וררי
ובס4ם כלל נ"א ובח"ס א"ח סי' "4ט וי"ר סי' קי"ר ר"ה אסנם בח"
רנ"ו וחלק ששי סי' כ"ב .וע' פתחי תשובה בי"ר סי' קנ"ה ס"ק
ה' בשם תשו' שבףי ר
ס4אוכלין ב*קובלוט בחולי שאין בו סכנה .עהש"ה ,ועין
תע"א .וע"ג סה שהביא הא"ר בס 4רי".1
ש-ת הררב"ו ח"ג
ל*ה*
נשאלתי אם סהזר לאכול געלאטינע לרפח4ה .ושאלתי את.פי הרופא
הרב סףה חהם ביבערפעלר נ"י ע"ר אותה געלשטינע האיך נעשית ואסר

*.
י
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י שהיא נעשית מעצמות וגירין של עגל .והרברים האלה יש בהן יסור אחר
ל
שנקרא ליי"ם ומאותו הלים עושין הגעלשטינע .ושאלתי אם יש לומר שנשתנה
ופנים חרשות באו לכאן כמו שהובא במנ"א סי' רי" 1גבי ביוא"ם ,ואמר
לי וה אין לומר כי הלים הוא חלק מהעצם .ושאלתי ג"כ אם יש בו איזה
טעם בשר ,ואמר לי טעם בשר וראי אין בו כלל וכלל .והנה איתא בחולין
קי"ר ,העצמות והנירין וכי' שבשלן בחלב פטור1 ,מוכח בר"פ העור והרוטב
רעצמות שאין בהן מוח אינו אוכל כלל .וע' לענין בכ"ח סי' פ"ז ם"ז ובררכי
תשובה שם .וע' ריש סי' צ"ט מה ראיתא שם לענין עצמות שנתבשלו
שמצטרפין עם האיסור .וכ' המ"ז ססק"א רלרירן רקיי"ל חנ"נ עצמות
של איסור מצטרפין עם האיסור וכ"כ החו"ר .אמנם זה הוא בשאר איסורין
רק מררבנן .והנה בנ"ר אף רי"ל רהיה קצת מוח בין העצמות מ"ם כיון
רוראי אין בו טעם אף ריש ספק אי היה בו ס' מ"מ אין כאן אלא ספק
איסור ררבנן אך יש כאן חוקת איסור ררוב עצמות יש בהן מוח וי"ל רזה
מותר לחולה שאב"ס ,אף רם' הרמ"א בסי' קנ"ה רעכ"פ לא יאכל וישתה
אף באיסור ררפנן ,מ"מ בספק יש להקל .אך כרי למעט הספק איסור יכרוך
הגעלאטינע בחמץ נוקשה רק כמו נייר (~בלאטטע) ואז יש עור סניף להתיר
ע' שו"ת כ"ס א"ח סי' צ"ז ,וררכי תשובה י"ר סי' קנ"ה ס"ק ט"ז .ולענין
איסור שנתמבש לגמרי ע' נובי"ק י"ר ס '.כ'ו -.וע' לענין איסור נתייבש
שהובא כררכי תישובה סי' פ"ז ס"ק קל"ר וע' ררכי תשובה '"ר סי' ס"ז סק".1

יה

ל"~י

שוכט"ס להני תרי צנתרי ררהבא ה"ה הנאונים יושבי על מרין בק"ק
ה"ש מךה שלמה כהן ומוהר"ר יוסף נאבעל נרם יאיר כאור הבהיר.
הקשיתם לשאול ממני להכניס ראשי.בין ההרים ולהכריע במה שאתם
מרינים וה עם וה ,ואני ראיתי רבריכם כי אף במקום שאין אני מסכים עמכם
מ"מ יש ללמור מכל הצעתכם ,וע"כ אחוה אני את רעתי הקלושה בענין
וה כרעת שלישית ואין הכרעה שלישית מכרעת ,ואתם תראו ותבחנו אם יש
ברברי עעמץ רבר טוב שתוכלו לקבל ולבוא עי"ו אל עמק השוה .ואסרר

רברי לפניכם.
א) תחלה נרון אי בנירון רירן החלב המובא אל הפ~בריק מן הכפרים
הוי כחלב שחלבו נכרי ע"ם להקפיא .והנה רעת 'מהרש"ק ררוקא היכא
שהנכרי חולב ע"כ לעשות גבינות בעצמו החירו המוסקים בריעבר ובהפ"מ
ולא בחולב למכור לנכרי אחר לעשות נבינות .ואני אומר וראי רין וה
אמת ויציב ראם חולב לנכרי אחר סתם לעשוח גבינות וראי לא איכפח
לנכרי המוכר אם ירמא את הלוקח ויתן לו חלב סמא שאינו מעמיר .אמנם
לא כן הוא בנ"ר רהלוקחים בירם לעמור על הרמאות ע"י בחינה ולענוש
את הרמאי בעונש כסף  30מארק או  60מארק כמבואר בהפונקט  5של
הקשנטרשקט בכאן וראי מירתת הנכרי לזיף פן יתסס כרמאי וומפנא ויענש
עונש גרול .וא"כ נירון רירן לא לבר רלא גרע מנירון רר"ת אלא רלענ"ר
הוא עריף מיניה ,רשם בנירון רר"ת יש לחוש רשמא אין רעתו של נכרי
להקפיא ועירב בקצת חלב טמא ואח"כ נמלך להקפות וכמו שמבואר וה
החשש בא"ז סי' קצ"ו ובתשובת מהר"ם בר ברוך סי' רט"ז ,אבל בנ"ר
וראי מירתת הנכרי לויף מה שמוכר לסשבריק וכמו שאבאר עור לפנינו.
והנה הרב מהרש"ק סובר כי פונקט  5ופונקט  6מרברים מענין אחר ורק
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הפעטטנעהשלט יבחן בלשבשראט-ריום למען רעת כמה ישולם ואם יפחת
השומן יפחתו רק בתשלומין .אמנם אנכי הרואה שנר'  5אינו סרבר משומן
כלל במה שמרבר נר'  6ולא ראי וה כראי זה .כי בנר'  6קצוב מחיר שיוכלו
לגרוע אם החלב יהיה כחוש משלשה פ-שצענט פעטטנעהאלט .אסנם בענק
זה אין שום קנס על המוכר .אולמ ב:ר'  5קצוב שאם יש שום חשר שהמוכר
שינה החלב ע"' זיוף אזי יבחן החלב ע"י לשבייאטשריום ואם המצא ימצא
שום זיוף אזי על המוכר לשלם קנם  30מארק ובפעם שנית  60מארק
חוץ מן הוצאת הבחעה .וכיון שכלויוף יכול להיות ניכר ע"י הסראה או הטעם
או היכר אחר בוראי מירתת הנכרי לזמף ובפרט כי החלב הטטא אינו בזול
כ"כ והזיוף קרוב להפסר נרול ורחוק משכר.
ב) וכרי להראות שהזיוף ע"י תערובת חלב טמא בקל יכול להיות ניכר
אצינה לפניכם מה שמצאתי בספר פהיזהמלשניע של פרשפ .איממשנועל מונק
ע"ר ההפרש הנרול שבין חלב בהמות טהורות לטמאות לענין שומן (11פע)
ונבינה (מ]מוט416י 4מט מ8141ם) וזה טשבעללע שלו .כל הסספרים הם פרש-
צענטע
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מטאבעללע זו (אשר -הראה לי בני הבחור מיכאל) יש
ב:יוף בחלב חמורים או סוסים יתמעט הפעטטגעהאלט כ"כ ער שיבוא היזק
למוייף ,ורק בחלב חזירים יבוא ריוח נרול למזיף והיזק גרול לפאבריק (כי
חלב טמא אינו עומר והם ישלמו הפעטטנעהאלט ,והכל יומאר בקום
וילך לממיון) .ובוראי סנהלי הפשבריק לאו שופטני ניהו ,שאם היה מקום
לייף ע"י חלב חזירים באוסן שלא יוכר תיכף וסיר ,בוראי היו יראים סזיוף

לראות כי

;ה והיו נוררים גרר בערו .והנה אין צורך לסטוך על השערות ויש לשאול
לאנשי הפשבריק או לאיש בעל כעמיע (הלא עמכם רר' אברהם הירש
נ"י ,או תשאלו לרר' ישראל ריאס בפפר"ם) אם יש חשש ויוף בחלב
חזירים באופן שלא יוכר ה;יוף .וראיתי בכללעקסיקין שרק בחלב שור כשב ועו
עושין נבינות ושאר חלב לא יצלח לזה ,ואני סשער שאין שום חשש זיוף
בחלב שלא יוכר בימינו ע"י בחינה .ורבר זה צריך לברר עור.
נ) אחרי אשר יתברר רבנ"ר וראי הנכרי מירתת לזיף ומכש"כ אם
יתב
,רר עור ראין לו ריוח כלל בזיוף שע"י חערובת חלב טמא א"כ פשיטא
ר_"
 .הוא נכלל בהיתרא ררם"א סי קל"ו סס"ב (ועריף סיניה כמו שאבאר
לקמן) .והנה הרמ"א בהנה מתיר בריעבר ולא כתב רוקא בהפ"מ ,ובר"מ
ובח"ח לא התיר אלא בהפ"ס ,וכתבו הש"ך ס"ק כ"ב והמנ"י כלל פ"א
ס"ק ה' ראפשר ררם"א בהנ"ה מירי רראה ישראל החליבה רק שלא היה שם
בתחלת החליבה .וזה וראי רוחק גרול להעמיס זה ברברי רמ"א ,ולהכי כ'
הש"ך רק ואפשר( .ומה שרצה הרב סהרי"נ לפרש ברברי ש"ך שסוהה שאם
ישראל הוא העושה והמנבן שםותר בלי תנאי ומסעיף כ"ב כתב לפי רעת

ו

סימן ל"ו

35

הרמ"א שמתיר אפילו בעשאו עכו"ם -בזה לענ"ר צרקו רברי הרב מהרש"ק
שפי' זה הוא רוחק ופשוט שהש"ך בס"ק י"ח סמך על מה שרמז לסעיף
ב').
אמנם נראין בזה ברור רברי הנאון בעל שו"ת חוט השני בסי' ל"ר שהביא
הרב מהרי"נ שמה שכתב הג"א ואין להחיר כולי האי אלא בהפ"מ לא קאי
אלא אהתירא רר"ת אף ברלא ירעינן ררעתו היה מתחילה להקפיא משום
ראמרינן רסופו הוכיח על תחילתו שגם
ר,עתו בתחילה היה להקפיא רלנמלך
לא חישינן  -ע"ז כתבו האור זרוע סי צ"ז והג"א (שהוא קצור מא"ז)
שאין להקל כולי האי אלא בהפ"מ ,אבל כל שירעינן שתחילת רעת הגוי
להקפיא מותר אף בלא הפ"מ והת"ח במחילה מכ"ת לא רק ע"כ רברי שו"ת
חום השני ומביא ראיה סתשובת סהר"ם ב"ב סי' רי"ו עיי"ש שפשטות רברי
מהר"ם ב"ב סורין להריא שברעת הנר סתחלה להקפיא מותר אף בלי הפ"ס.
ואף שהמנ"י פי' רמהר"ם ב"ב קאי אפסק ררבנו שסואל וסיירי בראה ישראל
סקצת החליבה לענ"ר וה רוחק רהלשון של סהר"ם (וסיהו היכא ררעת הגוי
להקפיא החלב ולמסור הגבינות לישראל נראה שאק לחת) סרה
רקאי על פסק רר"ת ראמר גר לישראל
גבעות ב ח1ב( 1כצ"ל עפ"י
מי ולא סחלבו כברפש פראג) וא"כ אק חילוק בק ראה מקצת החיבה או לא
מותר בריעבר בלא הפ"מ .ונלענ"ר ברור שהרב בהנ"ה
ראה החליבה כלל
ות
כב
חזר סם"ש בר"סבו
""ח ,ואף שאעי כראי להכריע כחוט השני נגר הש"ך
והמנ"ע ובפרט ררם"א בר"ס ובת"ח מסמע להו מ"ס סמף גרול יש להתיר
בלא הפ"מ.
ר) ~וסר אני רבנ"ר אף הש"ך והמנ"י מוחם רהא כתבו רבראה סוף
החליבה ולא ראה תחילת החליבה בפשיטות מותר בלי הפ"מ .וטעמא רסותר
בלא ראה תחילת החליבה הוא משום רמרתת שכן כתבו בפירוש הא"ז ומהר"ם
ב"ב וז"ל הא"ז :ואפילו אם נפשך לאסור היכא שלא ראה כלל החליבה
ריש לחוש שלא היה ברעתו לעשות סן הכל גבינות הכא שראה הכל רק
ההתחלה סותר רנר סירתת וירא לערב חלב טסא בהרי חלב טהור עכ"ל.
וז"ל מהר"ם ב"ב תלמירו של הא" :1אפילו אם נפשך לאסור היכא שלא ראה
כלום סן החליבה משום רשמא אין ברעתו להקפיא הכל מ"ס היכא שראה
הכל רק ההתחלה סותר רנוי מירתת לערב חלב טמא רירוק בחלב טהור
רלבן כראסר בע"ז פן ירגיש ישראל ויפשיר הלבן עם הירוק עכ"ל .ומעתה
בנ"ר ראין לך סירתת נרול סזה אם ירגישו בויופו רלא לנר שיפסיר מסון הרבה
אלא נתפם עליו כרמאי ו1ייפנא וראי סותר אף בלי הפ"ם .ופשיטא ראף
רהגבינות מחלב זה סותרין מ"מ החלב אסור אף רירעינן ראין בו רבר ססא
משום רנאסר במנין.
ה) וס"ס לרברי הכל אינו מותר אלא בריעבר .ועתה נחקור אל מה
שהני תרי גברי רברבי מריינים זה עם זה אי נירון רירן חשיב כריעבר או לא:
והנה מצאתי בפ"מ בש"ר ס '.ק"ג סוף ס"ק י"ר שהביא בשם מהר"ם לובלין
בתשובה סי' ק"ר צאן טרפה ויש הרבה פרות באופן שהלב בטל בס' וישראל
שכר הנבינות והחמאה מהשר וגוי עושה החסאה והגבינות להשר וישראל לוקח
אח"כאין כאן מבטל איסור רבירגוי הוא מבומל וסה בכך שישראל רואה וראיה
סלעבקוכען של גוים שיש בשמים נרוכין במרוך שלהן רבטל בס' אף שישראל
רואה וכ' על זה הפרמ"נ ויראה לי ראם הישראל אומר לגוי לעשות לו לעקוכען
אסור רכיון ראומר עשו לי כמאן רעריב בירים רמי וכו' .וכ"נ רהר"ם ז"ל
לא התיר אלא שהנף עושה בשביל השר עכ"ל .ולפ"ז היה נראה גם בנ"ר

בעיל
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רהגבינות נעשו בשביל הפאבריק והישראל קונה אותן מה6טבריק הוי כריעבר
רמה בכך שהישראל נותן לתוכן הלטב וסשניח שם כל וה עושה במטביל
הפאבריק בבנירון רהסהר"ס לובלין .ועיין סה שהעיר הרב מהרי"נ עמ"ש
הישועות יעקב י"ר כ" קי"ר בפי' האר:ך אות ר' .ועין י"ר סי' קכ"נ סעיף
ו' ום"ש הלבושי שרר בחירושי רינים שם ובאריכות בררכי תשובה סי' ק"ח
ס"ק כ' ושרה חסר סערכת הכלליס ערך ריעבר.
ו) אמנס אין נ"ר רומה לנירון רמהרמ"ל רשס שכר ישראל הגבינות
מהשר ולא היה יורע שיתרמה שיהי' שס צאן סרפה ובאקראי היה שס סריפה
זה הוי כריעבר כיון שקונה מהשר ,אבל בנ"ר הרי הישראל בתחלה כשקנה
חלק מהנבינות היה יורע שיש כאן רררא ראיסורא לאכול אותן הגבינות
אפילו בהשגחה ואפשר רהוי כלכתחלה
ואפשרשעורהבורייןכאעיללומהאושממרצויהשראללני
לכתחלה
עשולי נבינה .ועור רבכל הגבינות נעשה כן
לעשות עפ"יהפוסקיס (וע' כ"ס או"חסי' פ"ו שכ' כשן וה) .וכן בתבו השואליס
בשו"ת חוט השני סי' ל"נ רמה ראמרינן ראס נחלב החלב מקרי ריעברימותר
לתקן הגבינות הינו רוקא שבא השואל ררך שאלה שנעשה באנוס שלא
היה בשעת החליבה אבל לא אם במויר אינו בשעת החליבה ,והנאון המשיב
נראה שמסכיס עס השואליס בענין וה .וכן הא"ו כתב "11ל מיהו לכתחילה אין
להקל כי פשוס בכל ישראל שהולכין לראות החליבה אע"פ שרוצין לעשות
גבינות מן הכל וכ"כ מהר"ס ב"ב .וא"כ בנ"ר רהכל נעשה לכתחילה עפ"י
רבניס איך יתקנו רבר שהוא ננר הסנהנ הפשוס בישראל .אך נ"לכיון רבנ"ר
א"א לראות החליבה רא"א למשניח לסבב בכל הכפריס בעת החליבה כריעבר
רמי ,כמו שמצינו בעופא רממסמס קועי' רמא סי' כ"ג ס"ו ,וע' ש"ך ם"ק
י"א ריש שוחטין רק סי' אחר אף רלכתחלה צריך לשחוס ב' סימניס אף
בעוף מ"מ כיון רא"א בענין אחר כריעבר רמי .וראיתי בשו"ת ורע אמת
סי' ל"א רסישב מנהג פארמא שנוהגין היתר לכתחלה לנבן בחלב שחלבו
נר ואין ישראל רואהו וכ' שהוא עפ"י שיסת הרמב"ס (ומ"מ כ' רבשאר
סקומות שלא נהגו היתר אין להקל) והש"ג בפ' אין סעמירין כ' רר"ת בעצמו
מתיר אפילו לכתחלה עי"ש .והנה רוב הפוסקים רבעו לכתחלה שיהיה
ישראל רואה החליבה אף רבריעבר שרי בלא"ה נ"ל רסעמם רבי1ן ראיכא
לאברורי מבררינן ולא סמכינן אאומרנא ראף רר"ת התיר מסעם אומרנא
רכיון רחולב לנבן וראי לא יערב בו חלב סמא ס"מ לכתחלה יש לברר ע"י
השגחת ישראל משעת החליבה .אמנס במקום רלא אפשרי"ל רנס עשאר פוסקים
מורו רססכינן אסברת ר"ת אפילו לכראשילה ,ונס אי איכא שעת הרחק י"ל
רהוי כריעבר .אך הראשוניס לא כתבו ראיבא שעת הרחק.
ו) עור אביא תנא רמסיע להתירא בנ"ר שו"ת מסה יוסף (שנרפס
בשנת תפ"ו) כמו שהובא בספר עיקרי ריניס לר' רניאל סירני (וס' מפה
יוסף ח"ב עצמואינו בכאן) וו"ל ס' עיקרי ריניס :הרב מסה יוסף ח"בסי' ס"ו
סתחילה לא מצא מקוס להתיר בהעלמתעין בחליבה ושוב אשכח צר שירותא
מהג"א ושכן התיר הר"ת במטראל שא"ל הנף לקנות החלב לנבנו ובבר
נחלב החלב עי"ש רכיון שהנף יורע שהישראל לקחו להקפיא סרתת לערב
בו חלב סמא ורנס לרש"י מותר כל שיורעהנוי רלעשות גבינה לוקח ומ"ם ער*ן
אין כירנו להתיר אלא בריעבר וכו' ומשס בא לו למ"ש הרמב"ס שלרברוו
בפ"ג מה' מ"א סותר אפילו לכתחילה ע"ש ובוי ולבסוף יש הוראה להקל
י ישראל שקונהו לגבן רלכ*ע שרי אפי' לכתחלה
שהנף עוהגוי חולב בצי
"ימרתת וכו' וכיון ראיכא סעמא רסרתת חשיב כראיה וכו' ובירך על
בניר
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הסוגסר שעזרו ה' לטצוא פתח להתיר ניר"ר בלי פקפוק לכ"ע עכ"ל ס'
עיקרי רינים בשם מטה יוסף והובא בברכי יוסף נם בשם זרע אברהם.
ואולי ע"ז סמכו ג"כ באמשטררם לנבן אף שאין ישראל רואה החליבה.
וא"כ בניר"ר רכבר הראיתי ראין לך מירתת גרול מזה ובפרט סאחר שתיקן

הרב מהרי"נ שהישראל המשגיח ילך כפעם בפעם אצל הנכרים והם ירעו
עי"ז שגם הישראל ישגיח שלא יעש' 1שום רמאות וזיוף מירתתי טפי שלא
יענשו בענש נרול .ומעתה אם יבורר הרבר שא"א לעשות זיוף ע"י חלב
חזירים בלי שיתגלה תיכף ע"י בחינה ושגומ הכפרים מתיראים שיוכר זיוף
כזה ,וכמו שכתבתי לעיל אות ב' אני מסכים להתירא רהרב מהר"'נ אף
שבכמה רברים אני הולך בשיטת הרב מהרש"ק כמבואר לעיל .וירעתי גם
ירעתי גם ירעתי רלש"ך אף בטירתת אינו מותר אלא בריעבר רהא כ' בס"ק
פ"ב ראף בלא ראה רק התחלת החליבה אינו מתיר הרם"א אלא בריעבר
מ"מ בניר"ר רמירתת טפי כסשכ"ל וא"א בענין אחר ואיכא עור סברא רהוי
כריעבר כרלעיל אות ה' אף לש"ך מותר.
ח) עור פש גבן לאברורי חרא מילתא הא כ' הש"ך ס"ק כ"ג בשם
ארה ות"ח ררוקא אם קונה סכום גבינות או הגבינה במשקל מותר רמאחר
רחלב טמא אינו עומר אינו סערב בו רבר טמא אבל אם קונה החלב במרה
אסור ריש לחוש שעירב בו חלב טמא .וא"כ בנ"ר ראנשי הכפרים מוכרין
החלב בסרה או במשקל לפאבריק אסור לש"ך .וכי תיסא רנם בזה מיקל בנ"ר
משום רמירתת לערב בו חלב טמא אפשר ריהיה אי משום טעמא רמירתת
טקילין חרא קולא להתיר אף בלי הפ"ם ולא תרי קולות להתיר נם אם מוכרין
החלב במרה או במשקל .אמנם אחר העיון זה ליתא רלכאורה קשה כיון
ררם"א מירי שירעינן בוראי שהנוי רעתו היה להקפיא למה הקפירו הת"ח
והש"ך שלא ימכור החלב במרה הא כיון ררעתו היה להקפיא בוראי לא עירב
בו חלב טמא אע"כ צ"ל רחישינן אף רמתחלה היה רעתו להקפיא שמא לבסוף
כשנמלך למכור החלב לישראל עירב בו רבר טמא ,כיון רמרויח עי"ז .אמנם
היכא רנכרי מירתת וראי לא עירב בו רבר טמא לא בתחלה ולא בסוף,
וא"כ אינו רק חרא קולא ראמרינן משום רמירתת אינו מזמף ע"י עירוב
וכם"ש המטה יוסף רמירתת חשיב כרואה לענין זה .ועור רהא מוכרין עפ"י
פעטטגעהאלט וכבר נתברר באות ב' ע*י הטאבעללע שבהמות טמאות אין
להם רק מעט פעטט חוץ מחזירים ,וא"כ אם יבורר שאין לחוש לחלב חזירים
הוי כמוכר הנבינות .אח"כ נתברר ע" .גוטאכטען ,משני פרטפעססטרען
שאין לחוש כלל וכלל לתערובת חלב חזירים מפני כמה טעמים ,אשר כל
אחר לברו סספיק להסיר החשש ,על כן אני מסכים להרב מו"ה יוסף נאבעל
להתיר.
בתשובה הנ"ל מעשה שהיה כך היה :ישראל אחר נתן סעות אל פאבריק
אחת שעושין בה חמאה וגבינות שיותן לו חלק מהריוח11 .ה מעשה הפטבריק:
כל אנשי הכפרים שבסביבה התחיבו את עצמן למכור כל חלב פרותיהם
אל הפשבריק ,וקצוב בפערטרטג בנר'  5שאם ימצאו מקום לחשור את
אחר מהמוכרים שזיפו את החלב בתערובת סה שיהיה לנזק הפאבריק אזי
תיכף יבחן הרבר ע"י כעמישע אונטערזוכונג ~לטבטרשטטריום ,ואם ימצא
שום ויוף ,אזי ענוש יענש המזיף בפעם הראשונה בקנט  30סטרק ובכל
פעם הבאה יוסיף על הקנס עור  30מארק וגם ישלם הוצאת הבחינה.
ובנר'  6קצוב שבכל חלב צריך להיות לכל הפחות  3פרשצענט פעטטגעהשלט,
ונם וה יבחן ע"י לטבטיאטטריום .ואם יפחת הפעטטנעהטלט אוי יפחתו
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התשלומין בער החלב הרבה .ומפורש עום החשבון כאיזה אופן ישלמו אם
החלב יהיה כחוש .ועתה רוצה ישראל הנ"ל לעשות גבינות כשרות ע"'
משגיח נאמן שעושה הנבינוח סחלב הנ"ל וסובב ג"כ כפעם בפעם אצל אנשי
הכפרים .אך א"א שיהא המשניח עומר אצל החליבה .והרב מהרש"ק
רן שזה אינו מוחר אפילו אם הנכרי מוכר לישראל סכום גבינות אלא בריעבר
ובהפ"מ .וכש"כ כאן שבני הכפרים מוכרין אל הפ~בריק החלב ומקבלין
תשלומין בער החלב ולא איכפת להו כמה גבינוח יעלו .והרב סהרי"נ
התיר הרבר מכמה טעמים.

ל*ז.

רנים נתבשלו יחר עם שומן של בשר במחבת והרגים הונחו אח"כ לתוך
קערה של פטרצעללטן ומהקערה הונחו לתוך טעללער של פשרצעללאן ,מה
רינן של המחבת והקערה והטעללער.

ם ר ב ה:
תי

הוריתי להתיר המחבת שהיא של ברזל ומצופה בהיתוך לבן ע"י הגעלה,
והקערה והטעללער התרתי ע"י הנעלה ג' פעמים .וחילא רירי מן הרא:
הנה הח"ס סי' ק"א כבר הוכיח רהרמב"ם רהשמיט האי רינא רבשר עם
רגים אסור לצלוח ע"כ ניסה בחקירתו ומצא שנשתנו הטבעים בזה ,וכתב
ראף שלא נסמוך עיז להתיר לאוכלם זה עם זה ראפשר רה"ל כמו רבר
שנאסר במנין מ"מ הרתחנו שיצאנו סחמירא סכנתא רהשתא מיהח ליכא
סכנתא ואפשר שנם בזמנם לא היה הסכנה אלא במין בניתא ולא במינים
המצוים בינינ 1כלל וליכא אלא איסור קל ררבנן ,עי"ש .והנה בתשו' מו"ר
מהר"ם שיק סי' ק"מ הביא שבעלי איזראעליט הביאו ערוח מפרשפעסס~רען
שההיתוך הוא של חרס ,ווה היה יותר משש שנים לפני שנת תרל"נ ,רהינו לפני
תרכ" ,1והיום הוא יותר מל' שנים ,וירוע שכסעט בכל יום מחרשים המצאות
חרשות בעניני האוסנות וההתוך של היום אינו כשל אתמול ,ושמעתי מהש"ץ
הרבני המופלג מו"ה יוסף שליטצקי ז"ל רהגאון ר' אלי' גוטמשכער מגריזץ
הקיר להנעיל כלים האלו ,ואף שאני אינני סומך ע"ז מ"מ בעניננו ראינו
אסור אלא מררבנן ולרמב"ם מוחר יש לסמוך להגעיל אחר שנעשה אינו
בן יומו ,ראף רהפתחי תשובה הביא בשם ספר תפארת למשה ראחר שנעשה
אסור הוין הכלים כמו בולעים מארס וצייכין הגעלה ס"מ כיון רוראי אף
אהר שנעשה איסור בטל בס' לרעת החות יאיר רכיון ראולה לה טעסא אזלה
לה סכנה (עיין ספר כרם שלמה) א"כ י"ל רגם באב"י רהטעם נפגם אזלה
לה סכנה ,וכיון ראפשר רההיתוך רינו כמתכות ,וכאן הר תרי ררבנן (רבר
שבמנין ,עיין ח"ס ,ואב"י) יש להחיר בהגעלה .והנה כליס של פשרצעללשן
לרעת השאילת יעבץ ח"א סי' ס"ז ושאר פוסקים רינן ככלי זכוכית (ע'
תשובת מהר"ם שיק ס' קי"ג) ,ואף ראני מחסיר לרונן ככלי חרס מ"מ כבר
התיר הכ"ס סי' פ' באיסור קל נם כלי חרס ע"י הגעלה ג"פ.

ל*ח.

אם מותר לישראל לעשות סחורה בשומן אסור ש:קרא מטרגשרינע במקום
הפסר גר~.
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מ ש ו ב ה:
נפי סה ששמעתי אותה מארנסיינע נעשית טחלב או שומן נבלות
וטריפות עם קצת חסאה .והנה לענין אימור מחורה בנבלות וטרפות כבר
הלכו בו נסוומות אי הוי ראוריתא או ררבנן אך לכולי עלמא אין אימור
מחורה בחלב משום רכתיב וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל סלאכה.
ונ"ל רנם בשוסן רהינו בחלב טהור של נבלות וטרפות אין איסור ,ראם התירה
תורה בחלב טסא רנבלה ריעשה לכל מלאכה כש"כ בחלב טמור .והנה
בנירון רירן ריש ספק אם הוא מלב או שוסן ,ואולי יש רוב סן ההלב בוראי
אין אימור סחורה סשום נבלות .אך החשש הוא סשום החמאה רהוי בשר
בחלב ואסור בהנאה .והנה אם החסאה לא נתבשלה עם החלב בוראי
אין איסור הנאה בכאן רררך בישול אסרה תורה ובשר בחלב ררבנן אינו
אסור בהנאה .אך אם נתבשל יחר עם החסאה אין כאן היתר הנאה אלא
להרסכ"ם בפי' הסשניות רכריתות והא לך הלשון לפי סה שהעתיק לי ,זלסירי
הב' הסופלנ סוהי" פינחס באסבערנער נר"ו מפירוש הסשניות הערבי
יספרים של הקיר"ה :במאמרנו יש נקורה נפלאה אשר
שנסצא בבית עקר ה
אנו סיערין עליה לפי שהיא ספתח לרברים אחרים ומוסף על סה שיש בו
מרקרוק העיון ווה שירוע הוא שבשר בחלב אסור בהנאה והיחלב ררך סשל
סותר בהנאה ,ואם בשל החלב בחלב לסה לא חל איסור כשר בחלב על
איסור חלב ,וכן הוא בנבלה ,הלא היא איסור סוסיף כסו שאמרנו הני בחלב
קרשים שחיבנו על אכילתו סעילה לפי שסוסיף בו איסור הנאה ,והתשובה
על ואת שבשר בחלב אסור בהנאה לפי שאסר הכתוב אכילתו כסו שביארנו
שכל סה שנאסר באכילה אסור נם בהנאה ער שיפרוש לך הכתוב ,כררך שפירש
בנבלה ,ואין בו כתוב שאוסר האכילה וכתוב שיאסר הנאה אלא שני הרברים
יחר הם איסור בשר בחלב ואם אנו אוסרים אין איסור חל על איסור אם
כן לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה ובטל איסור הנאה אלא הוא
סותר בהנאה וסי שאכלו ילקה סשום נבלה ובטל איסור בשר בחלב לנסרי
לפי שלא חל .והנה הקושיא קיסת ורס.ון חלב קרשים היה רוסה לו אילו
הינו אוסרים שהוא אמור בהנאה כסו שאמרנו ואת בקרשים וסי שאכלו
אינו חיב סשום בשר בחלב א ,הקושיא תהיה קיסת אבל אינ הרבר כן
אלא אנו אוסרים שבשר בחלב וה אינו נאסר בהנאף הלא תראה שהסשנה
אוסרת שבשר בהסה טסאה סותר לבשל יפותר בהנאה .וכבר סבואר ,ה
במקוסו ווכור שהענין ה,ה סטעה ותרסה לו כל סה שרומה לו ,עכ"ל הרסב"ם.
ועין פלתי ס '-פ"ו מה שפירש ברברי הרמב"ם הללו.
והנה לכאורה קשה סנא ליה להרטב"ם הא רכלב בחלב סותר בהנאה
רסה שהביא ראיה סהאי רבשר בהסה טמאה סותר בהנאה אינו ראיה כלל
רשאני התם רנלי קרא ,ואפשר לוסר רהרסב"ם יליף סהאי קרא וסבר
רטעסא רקרא סשום ראין איסור חל על איסור .ועין חולין קי"נ ע"ב ראם
איסור חל על איסור לא צריך תרי קראי לחלב וסתה עיש"ה .וברף קט",
ע"א אסר אליבא רר"ע רסובר איסור חל על איסור וחלב וסתה לא צריכי
קרא ,וא"כ לרירן רקי"ל כר"ע וקי"ל אין איסור חל על איסור אין לנו
שום רבוי לחלב וסתה וא"כ תלב בחלב סותר .ויש קצת סיוע סהאי שסעתא
לרברי הרסב*ם רבשר בחלב לא הוי איסור סוסיף ראי לאו הכי לסה לו
לוש"ס למיסר רר"ע סבר איסור חל על איסור ליסא לעולס בעלסא אין איסור
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חל על איסור ושאני הכא רהר איסור סוסיף .ועין פלונתא רר' אמיירב אס.
ברף קי*נ ע"ב.
והנה הרגול מרבבה בסי' פ"ז כתב רהסומך במקום הפסר על אלה
רברי הרמבקם לא יפסיר ,ובח" 6סי' צ"ב כתב רהסומך במקום וה על הרגול
מרבבה אין מזחיחין אותו .האף שמו"ר בתשובות מהר"ם שיק סי' ק"ז לא
כן רעתו ,מ"מ בנירון רירן שיש הפסר נרול ובומננו שפרנסת ישראל קשה
יותר מקריעת ים סוף יש לבקש בענין וה אחר קולא .וע"כ נ"ל ראם הסלב
אינו בא אל החלב בכלי ראשון ראין כאן משום בשול מותר בפשיטות.
ואם יש ספק אם בא בכלי ראשון או לאיש להתיר מכח ס"ס ספק שמא לא כא
בכ"ר ואת"ל בא שסא הלכה כהרמב"ם דמלב בחלב מותר בהנאה .אמנם
אם וראי בא בכלי ראשון אק להתיר ולסמוך על הרמב"ם אלא בהפסר גרול
אם יש לחוש שהישראל יאבר ע"י מניעת סחורה במארגשרינע כל מערופיא
שלו ,כי הכל ירוצו לקנות אצל החנוני הנכרי שמוכר להם נם המארגשרינע.
ומה טוב אם ירא שמים לא יהנה מהריוח של המארנשרינע ויתן הכל לצרקה
או לצרכי רבים .אח"ז ראיתי בשו"ת בית יצחק יו"ר ח"ר סי' ק"כ
רברמשרנ41יינע אין מערבין חלב בחלב אלא בצונן ומותר בסחורה .אך
בקונוטבוטטער שמערבין בו נם שוטן חויר אסור ,ולענ"ריש לשאול כמארג~רינע
אם אין מערבין בו בחם ראין כל הפשבריקען שוין אמנם אומן או מסל"ה
נאמן ב1ה רהוי מילתא רעבירי לאגלויי.
ולענין סחורה בשומן חויר ע' שו"ת שואל ומשיב מ"א ח"ב סי' קנ"ט
שנוטה להתיר עי"ש .וע' שו"מ מ"ג ח"ב סי' ק"פ שהביא בשם כסא רהרסנא
סי' רפ"ה רחמאה בבשר ררבנן.
ל'ט*
אי מותר להתעסק במכירת מארגארינע ובשר נבילות וטריפות בער
בית מסחר של נכרי שיש לישראל אנענטור ממנו והאנענט הישראלי אינו
מקבל הסחורה כלל לביתו.

ת ש ו נ ה:

לענין מארגשרינע כבר כתבתי שיש פנים להתיר הסחורה בזה והבאתי
בשם שףת בית יצחק חי"ר שמתיר .אמנם לענין בשר נבלות וטריפות
שהסחורה בזה אסור בפשיטות יש לחקור אי מותר להיות שגענט במכירתו.
וראיהי בספר עיקרי הר"ט י"ר סי' י"ז שהביא בשם נור אריה שנם הסרסרות
אסור בנבילות .אמנם בשם מכתם לרור סי' י"ר הביא שמותר לסרסר קרלי
רחזירי ובפרט אם הסרסר אינו מקבל מיר המוכר חתיכה להראותה לקונים
(השף תנאי 1ה הוא רק משתם "לעשות הטוב והישר") ,נם הרב בעל ערוך
השלחן כתב בסי' קי" 1סעיף כ"ח :ולהיות סרסר בעסק מכירת פמאיס אפשר
להתיר כיון שהוא אינו קונח ואינו מיכר ואינם איסורי הנאה שיהא אסור
להשתכר בהם (וכמ"ש הט"ו סק"ר) .ואף לענ"ר נראה להתיר בנ"ר חרא
כיון רהסחורה אינה באה לירי השגענט כלל ליכא למיחוש רילמא אתי למיכל
ו רמתעסק
מינה ולהרשב"א פעמג ראיסור סחורה הוא משום הך גוירה,ועורכי
גפ ברגריס הטותרש בסחורה רהינו הסשרנשרינע ואם לא יקבל עליו
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להו,עסק נם בנבלות הבית ססחר לא יתן לו אנענטור כלל וכלל ורומה
קצת לצר רנים טמאים וטהורים ביחר ,וכס"ש בעל ערוך השלחן בסי' קי"ז
סעיף כ"ז ריש ללמר זכות על בעלי החניות שמוכרין בתוך שאר רברים נם
קרבי רנים טמאים ,משום ריניע להם הפסר כשהקונים יררשו מאכל זה ולא
יהיה להם נם שאר רברים לא יקנו בחנות זה .ואף רלא התיר אלא מטעם
רעיקר העסק הוא משום שאר רברים ,וע' ררכי תשובה שהביא חולקים ע"ז,
מ"ם בנ"ר רהוא רק סרסור יש ליקח סברא זו לסניף אף אם עסקו באימורים
שוה לעסקו בהיתר .כנלע"ר.
אחרי כתבי זאת זכיתי שבא לירי ספר מכתם לרור להרב הנאון מו"ה
רור פאררו זצ"ל וראיתי התשובה של בעל עיקרי הר"ט הנ"ל בפנים .ואחרי
רואי בפלפול הישר וטעמו ונימוקו א:י אומר שראוי לסמוך על רברי 3און
וה ולהתיר סרסרות רילן וכם"ש לעיל .וע' ברכי יוסף סי' קי"ז שהביא
בשם תשובות עין משפט (י"ר סי' א') לר' עזרא מלכי שמבקש היתר לישראל
שנשכר לגוי למכור לו נבלות וכשרות .ותשובה זו אינה תחת ירי .וע' שו"ת
שו"ם מ"נ ח"נ סי' ל' .וע' שו"ת יהורה יעלה בענין ססחר חזירים (עי"ש
חא"ח סי' ס"נ).

מ'*
ששאלת אי מותר לעשות סחרוה ברקין של נבלות וטרפות למכרן
לצורך כרכשאות (הירזטע) ,יש בזה טקום להאריך אכל כעת אין לי פנאי אלא
לקצר .כ' בנובי"ת סי' ס"ב רסחורה באיסורי אכילה אינו אסור אלא מררב:ן,
וא"כ אפשר להקל אם יש עור סברא להקל .והנה בפרי תואר מתיר
לעשות סחורה ברם משום שנאמר על הארץ תשפכנו כמים ואיתקש למים,
וע' שו"ת שואל ומשיב מהרורא נ' ח"נ סי' ל' רכתב הטעם משום ראינו סיוחר
למאכל שנפשו של ארם קצה בו .ואף שעושין מרם כמה מאכלים כמו
בלוטיירזטע וכרומה צ"ל כיון ראינו מיוחר למאכל כמו שהוא אינו אסור
וא"כ הני רקין (רשרמע) שנ"כ אינם מיוחרים למאכל כמו שהם ג"כ אינם
אסורים .ועור רהני רקין מיבשין אותן קורם מכירה ומבואר בנובי"ק סי'
כ" 1בשלחופית הויזענבלאזען שמיבשין אותמ לקצת פוסקים מותר ואפילו למאן
ראסר אינו אלא מררבנן וכיון רלוקחין כרי ליבש ולעשות מהן איסור ררבנן,
ובאיסור ררבנן סותר סחורה הש ג"כ סניף להתיר אף רב8עה שלוקחין אסורין
מראוריתא .וע' מ"ש בשו"ת יהורה יעלה חא"ח סי' ס"נ.

אי שרי ליקח מנכרי פלישעקזטראקט שנתערב בששים משאר רברים,
כרי לעשות ממנו בויללשן-יירפעל לסוכרם לנכרים ,אי יש
סחורה.

בזה משום איסור'

ת ש ו ב ה:

ן כתב ב"י בסוף סי' קל"ר בשם הרשב"א כל שעיקרו כך אינו בטל ררוקא
כל שנתערב ררך מקרה לא החמירו בו ער שיהא נ"ט אבל כל שרעתו
לעשות כן אינו בטל במיעוטו .וא"כ נם כאן אינו בטל .אמנם הסג"א סי'
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חם"ב סוף ס"ק א' הוכיח רזה אינו אלא מררבנן ,ובאיסורי ררבנן מוחר
לעשוח סחורה .אסנם רא עקא רבסי' צ"ח סעיף ח' פסק רם"א רסירי
רעביר לטעסא לא בטיל כ"ז שסרנישין טעמו ,ובנ"ר קרוב לוראי שסרנישין
טעסו .אסנם הש"ך ס"ק כ"ט כתב שם בשם או"ה רנם זה אינו אלא ררבנן,
וע' טעם נכון בזה באבן העוזר שי' חמ"ז .אמנם הפמ"נ כ' שם בש"ר ס"ק
כ"ט ריש חולקין על האו"ה ,וכ"כ רע"א רלר"ן הוא ראוריתא .אסנם כיון
רלרעח הרבה פוסקים איסור סחורה בנו"ט רק מררבנן יש למסוך על האו"ה
וסיעחו להחיר הסחורה בזה ,ובפרט לסי שצריך זאח לפרנסחו כראי הוא
הש"ך לססוך עליו ,ועור יש היחר עפ"י ס"ש בערוך השלחן סי' צ"ח סעיף

מ"ב*
בשעת הסלחמה נוחן המאניזטראט כרכשוח סנבלוח וטרפות למוכרי
בשר לסכור ,ויש בעיר נם חמשה מוכרי-בשר יהורים ,ושלשה מהם אטרו
שהמ רוצים לסכיר נם אוחן הכרכשוח מפני שא"א להחיות את עצמם בלא
זה .ומעתה השאלה א) אס יש איזה אופן להחיר זאת? כ) אם צריך
לאסור בשר כשר של אוחן ס"ב שסוכרין נם נו=ט לנכרים ,נ) אם הסאניזטראט
אינו נוחן בשר כשר למ"ב אא"כ מוכרין נ"כ כרכשוח נו"ט סהו?

ת ש ו ב ה:
לענין אי יש היחר לסכור נו"ט ,הנה בר"ח סי' קי"ז ס"ק י"ז מביא
קצח פוסקים שסתירין ליחן סעות לנוי שיקח נו"ט לסכור ולהשחחף עסג
אך הרבה אחרונים אוסרים ,וס"מ נראה שבשעח הרחק רהאירנא יש להחיר
אם הישראל נוחן לנכרי המעוח והוא לוקח נחט לעצסו וסוכר ונוחן לישראל
חלק סהריוח כמו שהוחנה ,והנכרי סוכר בחרר אחר שסשכיר לו הישראל
סופרר סחנוח הישראל ,שעחה י"ל רהישראל לוקח חלק סהריוח בחורח
רביח .ואין לאסור סטעם שהנכרי הוא שלוחו של ישראל ויש שליחוח לנר
לחוסרא ,רכבר כחב השו"ס ס"ג ח"נ סי' ל' ריש לסמוך על הריעה ררוקא
ברביח אוסרים כן עי"ש .ובשעת הרחק "מ לסמוך ע"ז אף ריש חולקים
ע' ר"ח ס"ק כ' .ועל השאלה הב' אם א.נם יכולים לעשות בהיתר אם
צריך לאסור בשר של סוכרי נו"ט לנכיים ,הנה הסהר"ם שיק בסי קל"1
כחב שאוחן הקצבים שסוכרין נו"ט לנכרים אין נוחנין להם נאסנוח לככור
בשר כשר .אסנם בשו"ח רברי סלכיאל סי' נ"ה סצרר שאם אינו יכול
למחוח סוטב להעלים עין סן העחטים כן משום רהסררכי ר"פ כל שעה
כ' בשם הראבי"ה רסוחר לסחור ברבר טמא .אמנם בנ"ר א"א לשחוק
רא"כ נם מוכרי בשר שסונעין אח עצסן סלעשוח כן ג"כ יעשו כן ,כי יאסרו
שסוחר ,וע"כ צריך לקנוס את שאינן שוסעין עכ"פ שכל וכק שסוכרין נו"ט
אסור ליקח סהן בשר כשר.
ובאופן הנ' אם א"א להשינ בשר כשר אא"כ סוכרין נם נו"ט ,הנה
יש לסמוך בשעח הרחק על סה שפסק בערוך השלחן סי' קי"ז אוח י"ח
ואוח כ" 1כשאין להשינ רבר הסוחר אא"כ קונה נם רבר האסור הוי
כנורמנו ומותר .הק יוהרו שימכרו הנו"ט סופררים סהכשר כרי שלא יארע
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תקלה .אמנם אם המאגיזטראט אין לו בשר כשר ומוכר רק כרכשות נו"ט
אם אפשר להשמט שלא ליקח באוחו יום הרי טוב .ואם כשאין לוקחין
באותו יום גם לעתיר לא ישינו בשר כשר יש להתיר .ואם אפשר ליקח ולמכור

ע"י נכרי עריף.
והנה בערוך השלחן אות כ"ז מלמר ג"כ זכות על בעלי חניות שמוכרים
רברים ג"כ קרבי רנים טמאים כיון רעיקר העסק בשביל שאר רברים
בין
אא
ואםשל
י ימכרו גם אח זה יפסירו הפריון משאר רברים ושפיר הוה כנזרמנו
בציר עיי"ש .אמנם בר"ת ס"ק מ"ו הביא שבשו"ת יר יצחק ח"א סי' ק"ל
חולק ע"ז ובעל ר"ת כ' שרברי ערוך השלחן היו נכונים אם הבעל החנות
קונה כל הסחורה ביחר הרברים המותרים עם הרברים האסורים אבל לא
כשקונה כל רבר ורבר בפני עצמו .אמנס הביא הרבה אחרונים ראסרי
משום מ"ע ומשום רילטא אתי למיכל מיני' וא"כ גם באופן זה אינו מותר
אלא כשמיחר חרר בפ"ע למכור הכרכשאות ע"י נכרי.
מ"ג*

בא לפני מוכריי
ן כשר ובקש מסנו ליתן הכשר על יינו והוא הורה לי
ששותה סתם יינם בבתי קוניו כי א"א לישא וליתן עם הרעזטויראטערען אם
אינו שוקה עמהם כמובן והרבה מוכרי יין עושים כן ואונס ההא בעיניהם.

ואף אם חשור לאותו רבר אינו נאמן מ"מ אינו מומר הוא אלא לתיאבון ולא
להכעיס ,אבל לגבי ערות מחמרינן טפי בפסון מבאיסור ורבריו נראים בעיני
מה שאוסר ע"ר מסחרו וגם על מקצת מוכרייי
ן במרינתנו ועכ"פ לא רציתי
ליתן לו הכשר המבוקש .ור"מ יימיב נא להשיכני רבר מה רעתו הצלולה

בכך.

ת ש ו נ ה:
רבר זה תליא לכאורה בפלוגתא רט"ז יש"ך בסי' קי"ט ס"ב על
רפסק רמ"א עובר עבירה לתיאבון לא מיקרי חשור רלרעת הש"ך מירי
באופן רירוע שיש איסור והיתר לפניו והוא לא שביק היתירא ואכיל איסורא,
יכ"כ הפר"ח ,והט"ז רחה רין זה ראם הוא חשור ~הכעיס פשיטא שאינו
נאמן בשום רבר ,וחשור היינו בעוכר לתיאבון (וע' ערוך זקשלחן שפסק ג"כ

הא

כט"ז) וא"כ לרעת הט"ז בנ"ר הוא חשור לאותו רבר אף אם עובר לתיאבון.
ן כשר ,וכ"ת
אמנם לש"ך י"ל רגם כאן יש איסור והיתר לפניו ויכול לנשכורי
רי"נ הוא בזול יותר ,א"כ צריך למכור גם יותר בוול ,ואם מוכר ביוקר
ן כשר הלא מרמה את הבריות ועל רמאות אינו חשור.
משום שאוסר שהואי
ועור שמתירא פן יתורע הרבר ויפסיר מערופיא שלו ,וגם יאמרו עליו שהוא
רמאי .אך נראה רבנ"ר עריף מלתיאבון רהא חשור זה אינו שותה אפילו
לתיאבון ,ורק לצורך פרנסחו מפני הרחק הוא שותה ואילו היה יורע שיש
תשובת רם"א שמלמר זכות על העברינים ששותין סתם ינם היה אומר כראי
הוא הרם"א לסטוך עליו בשעת הרחק .א"כ אפשר ראף הט"ז מורה בזה
רלא מיקרי חשור לאוחו רבר .זאת ועור אחרת רירוע ראף השיתים סתם
ן כשר ,וא"כ בוראי לא ימכור
ינן נזהרין שלא יקחו לקירוש ולשאר מצות רקיי
סחם ינן בחזקת כשר רהא יורע רהקונה יקח את הין גם לקירהש ,ולזה לא
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חשיר שיכשיל את חברו שיהי' בקירוש מנאץ ח"ו .וראיתי בספר עיקרי
הר"ט שהביא בשם שו"ת הרם"ז שהנזהר ססתם ינם כשהוא במקום שיש
בו ין כשר אפס כי בררך שאין לו ין כשר שותה מסת"י שהוא נאסן על
חביתיין סתוטה ששלח סעירו לאחר מהחברים ואמר על הן צרקו שהוא סיין
כשר שבביתו שעושה לעצמו ,רכיון רזה עביר לתיאבון לא סיקרי חשור ,ונ"ר
נסי רכיתיה .והכל לפי סה שהוא ארם שאם האיש הזה בכל הרברים נוהג
כיהורי כשר ויר"ש רק ברבר הזה סורה לעצמו היתירא לצורך פרנסתו יכול
ליתן לו הכשר .ועל צר היותר טוב יזהירנו שאם יהי' מוכרח לשתות אצל
קונה מת"י שלא לשתות בכל פעם בבת אחת רביעית שלם (זשא]18י)
כי יש ריעות שמקילין בחצי שיעור בררבנן ,אף רלא קי"ל כן (ע' שו"ת
יהורה יעלה חי"ר סי' קע"ג) ,ויפסיק בין שתיה לשחיה כערך  9מינוטען.
אסנםעיין גם בתשובות שהביא בס' לקט הקסח לפני סוף ה' סתם ינם.
מ"ד*
כ' סהר"ם שיק י"ר סי' קל"ו סי שמניח לנחור כרי למכור לגוים צריכין
לסחות אם יש בירם לסחות ,ומי שהוא סהקצבים שאינו שומע ומניח לנחור
אין נותנין לו נאסנות לסכור בשר כשר -.וסעתה אם אין נמצא שם קצב
אחר שסוכר בשר כשר צריך להעמיר אצל קצב זה שסוכר בשר חזיר שוסר
כסו אצל קצב נכרי.

מ"ה*

לענין פטבריק של שוסן ספאלסקערן יש לצרר כסה צררין להיתר:
 )1כפי סה שאמר הרב ראזענאק היתה לפאבריק חזקת היחר ע"י
משגיח יהורי ,ואף שחשור לחלל שבת בצנעה לא חשור על סאכלות אסורות.
עין על רבר זה באריכות בערוך השלחן סי' קי"ם סעיף כ"ר והלאה :וגם
הפאבריק עסרה בחזקת היתר ,ואם לא היתה לפאבריק חזקת היתר א"כ
קשה האיך היו אוכלין השוסן ער עחה ,רבריקת הכעסיקער לענין מספר הישר
אינה ראיה נסורה רהא אפשר שיש 3ם שוסן איסור שסספר ישר שלו כשוסן
פאלמקערן ,ועל כרחך היתה לפאבריק זה חזקת היתר או ע"י שוסר או רלא
חששו לזיופא ע' סי' קי"ר סעיף י' ובר"ת שם .וסעתה השאלה היא אי ע"י
שהסספר הישר אינו ססכים איתרע חזקת השומר וחזקת הפאבריק.
 )2אוסר אני שלא איתרע רעל השוסר אין להקפיר רק שלא יתערב
שומן איסור בשומן הפאבריק ,אבל אין נפקותא אם יתערב שומן שאר
עשבים בשוסן הפאלסקערן .וכיון שאוסרין שנתערב בו שוטן שאר עשבים
א"כ אק סספר הישר ריעותא כלל וגם חזקת הפאבריק לא איתרע רהא
הגירו בעצסם שעירבו ,וגם הקריעגזאויזשוס העיר שבפאבריק הזאת נטחן
כל שארית זרעוני שסן אשר באשכנז בזסן הזה ,וא"כ שסן כזה טצוי להם,
ותולין בסצוי ,ולא בסראן שאינו סצוי להם כל כך.
 )3לפי מה שאסר לי סר אינו ספק רק אם סעורב בו טראן (ובלתי
ספק בירר שלא היה בו שוסן בהמה ראינו סצף להם כלל) .והנה טטרשן
עצסו יש ס"ס ,ספק אם הוא סרגים טהורים ,ואת"ל מרגים ססאים שסא נשתנה
כ"כ ער שפנים חרשות באו לכאן וסותר לרעת הרר"י שהובא בסג"א בסי'
רי"ו .ואף שלרעת הסנ"א הלכה כהרא"ש ראוסר מ"ם כבר ךהקילו בזה
כסה אחרונים (ה"ה הח"י ס"ק ס"ז והסקור חים בסי' תס"ז סק"ר ועור
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אחרונים ע' ררכי תשובה סי' ס"ז סק" .)1ומ"מ ע"י ס"ס אין להתיר טראן,
כי הספק שמא נשתנה הוא ספק מחמת חסרון יריעה .אמנם יש לצרר רטראן
שבכאן רומה שהוא מהרג שעללפיש או מרלרש ע' ר"ת סי' קנ"ה ס"ק כ"ה
שהוא מצוי בינינו ,ולא מהאללפיש שאינו מצוי כ"כ .ועכ"פ ספק גמור יש
כאן.
 )4אף את"ל שנתערב בו טראן ע"כ אנו צריכין לנקות הטראן שלא
יהא ניכר בטעמו ויהא שוה בטעמו עם שאר השומן וא"כ מראורייתא כבר
נתבטל ,והף רק ספק ררבנן .ולע:ין אי אמרינן כאן רהר ספק ררבנן ע"י
גלגול כמבואר בש"ך רס"ס ע' פרמ"ג רי:י ס"ס א' 1ש"1ת מהר"ם שיק י"ר סי'
קכ"ה .ועור רהא כאן יש ספק אם יש כו שום איסור ומותר (ע' ברס"ס
אות י"ט).
הף
הקנייה מן הנכרי כמבטל איסור לכתחלה
 )5ועריין יש לספק אי
11ה מבואר בסי' ק"ח בררכי תשובה ס"ק כ' .אמנם בעניננו כיון שאין אנו
מוצאין שוטן אחר והף כשעת הרחק וראי הף ריעבר ,ומכאן ואילך אם אפשר
יש לרקרק לכתחלה להושיב שם שומר נאמן שאין לפקפק עליו.
 )6והנה בר"ת סי' קי"ר ס"ק י"ט הביא בשם כית שלמה שיצא קול
על שומן ראפס שנעשה בפ~בריק של ארון עכו"ם שמערב בו שומן ח:יר.
והשיב רממ"נ אם ניחוש שעירב בו שומן שחלוק בטעמו ער שטעמו נרגש
ויש בזה חשש איסור ראוריתא להא וראי לא חישינן רבכל טקום ראיכא
למיקם עלה רמילתא אמרינן ראומן לא מרע אומנתו ואם ניחוש שמא עירב
בשמן שומן איסור כזה שטעמו שוה לשמן הוה א"כ בכה"ג ליכא אלא חשש
ררבנן ובררבנן לא חיישינן לזיופא עכ"ר .ובנ"ר רליכא אפילו קול רק
חששא בעלמא בוראי יש להתיר ובפרט שיש כאן הרבה ספיקות ,ספק לא
עירב בו טראן ,ואת"ל עירב בו שמא הוא של רג טהור (ואף רשם אונס
חר הוא מ"מ כיון שאין כאן ריעותא ברורה אמרינן ס"ס ,חהת רעת אות י"א,
וחוץ מ~ה כתבו כמה אחרונים רהא רס"ס משם אחר לא מהני הוא רק מררבנן,
ע' ררכי תשובה לס" ק"י ס"ק רע"ח) ,ספק ג' שמא אינו נותן טעם וכבר
נתבטל.
מכח הלין טעמי יש להתיר.
 )7עור יש היתר עפ"י נובי"ק סי' כ" 1רכ' רלרעת תוס' בתי' א'
משקה היוצא מרגים טמאים רק סררבנן וגם לתי' שני י"ל רלא הוי אלא
טעם כעיקר ,וכ"כ מהרי"א ח"א סי' נ"ב ולרעת חר תי' ~ה לא הוי לאו
אלא עשה ובנובי"ת או"ח ס" 1כ' רבעשה לא אמרינן טכ"ע ראוריתא.
קצרתי כאן מאסס מקום ואברר רברי לקמן.

עתה אבאר 0ה שרשמתי בקיצור לעיל שיש עור סניף להיתר בספק
אי נחערב טראן בשומן ,כתב נובי"ק א"ח סי' כ" 1בסוף הרבור המתחיל ומתוך
כל הקושיות "11ל :אפילו גוף הרנים בעצמם כשנמוחו ונעשים משקה משמע
שם בתוס' (חולין קי"ב ע"ב) שמותר מן התורה אבל עכ"פ הרוטב וראי
מותר ורוטב הינו ע"י בישול ...וכן ברף צ"ט ע"ב בתוס' ר"ה שאני ציר...
סשמע מרבריהם רכל הך ררשא (רת"כ) אסמכתא גם לענין קיפה ורוטב
עכ"ל .ואח"כ כ' רלתירוץ ראשון של תוס' .רוטנ ררגים טמאים אסור מן התורה
משום רטעם כעיקר .והנה ירוע שלקצח רעות בטעם כעיקר אינו אסור אלא
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בעשה רתעבירו באש .וכ"כ מהרי"א הלוי בתשובותיו ח"א סי' נ"ב רשמן
אינו אסור לרעת קצת אלא בעשה .והנובי"ת א"ח סי' ס" 1כתב רבאיסורי
עשה לא אמרינן טעם כעיקר ראוריתא ,הרי ראפילו אם היה בשומן רירן
טעם של טראןיש צר לומר ראין כאן איסור ראוריתא .אמנם ע' שואל ומשיכ
מהר"ת ח"ב סי' מ"ג שרחה רברי נובי"ת שבסי'
הנ"ל .וע' בספר לב
יאתי מרבויא אין לוקין
אריה על חולין ק"כ ע"א רלרעת הרמב"ם ררברכ"ר
עליו ג"כ בציר ורוטב ראתי מהטמאים אין לוקין ,וע' בהגהת מל"מ פי"ג
מה' שנגות הלכה ה'.

מ"ז*
אם יש טורח גרול לסבול הכלים של רעזטויראנט ,אם יש להתיר שיקח
לכלים שותף נכרי כרי שיפטור מטבילה עפ"י ססק רמ"א בי"ר סי' ",כ

סעיף י"א.

ת ש ו ב ה:
סי שעושה כן אין רוח חכסים נוחה הימנו ,ובוראי ת"ח לא יתן עצה
לעשות כן להפטר ממצוה ע"י הערמה רבסי' ק"כ סט"ז ובא"ח סי' שכ"נ
ס"י לא התיר ע"י מאנה לנכרי אלא אם א"א לטבול כנון בשבת או אם אין
וה ,אבל מיר אחר השבת וכשיורמן מקוה צריך לטבול כמ"ש הט"ז.
מק
והרשב"ש סי' תס"ח כ' רטוב יותר לסמוך על המתירין לטבול בשבת
מלעשות הערמה .וכתב בררכי יוסף א"ח סי' ק"ט רבש"ע לא התיר אלא
במתנה נמורה .ונ"ל הא רלא התיר בש"ע ע"י שותפות נכרי ,משום רבשלמא
במתנה פטור לנמרי מטבילה שאינו שלו כלל ,אבל בשותפות חלק ישראל
חיב בסבילה אלא שא"א לו לסבול מפני שאינו יוצא מירי טומאה בטבילה
 11רהא ערין שם שותפות נכרי עליו כמ"ש הש"ך סי' ק"ך ס"ק כ"ר ,וכיון
שכן איך נתיר לו לבטל מצות טבילת חלקו ע"י שיגרום שיקרא שם הנכרי
על חלק האחר .אשר על כן אין אנו יכולין להתיר ע"י הערמה  .11ולכל
הפחות כלי מתכות וכלי זכוכית שחייבין בטבילה מרינא יטבול .ואפשר
רבכלים שאינן חיבין אלא מצר חומרא ומנהנא כגון פ"רצעללאן ושטיננוס
מותר להערים .וע' חכמת ארם שמתיר בשעת הרחק לטבול כלי זכוכית
כשלנ .ופשיטא רמותר להטביל בנהרות אפילו כלי מתכות ולא חישינן
ה שמא ירבו נוטפין על הזוחלין וכן עסא רבר.
בי

מ"ה*
טערסשס-פלטשע ,והיא צנצנת מחופה עור והצנצנת כלי זכוכית ,ואי
טובלין את כל הכלי העור מתקלקל ,אי צריך טבילה ,או כיון רא"א לטבול
אין להשחמש בכלי זה.

ת ש ו ב ה:

בס' ררכי התשובה סי' ק"כ מביא בשם בית יהורה רצלוחימ המחופה
בסיב א"צ לטבול ,יען שהכלי אין שותין ממנו ואין מבשלין בו .והביא שם
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שיש חולקין על כית יהור' וע' יר אפרים לסי' ק"כ שהכיא ג"כ רכרי כית
יהורה והחולקים .וכנ"ר ראי אפשר לטבול ומבילת כלי !כוכית ררכנן אפשר
להקל ככית יהורה.

מ"ט*
לענין טכילת כלי עצם סביא הרכ בעל ררכי תשובה כס" ק"כ בשם שו"ת
אהל אכרהם סי' כ"ר ראותן כלי עצם שאפשר להתיכן כמו כלי ~כוכית
צריכין מכילה כסו כלי !כוכית .ואני לא ראיתי אותן בלי עצם ,גם יש לרון
כיון רכלי זכוכית גזירת חכסים אולי לא גןרו רק על כלי ןכוכית ולא על
שאר כלים אף ראפשר להתיכן.
ב'*
ע"ר כלי פלרצעללאן ע' כררכי תשוכה ס" קכ"א ס"ק כ"ו שהכיא
ן
ין וסחסירין .וכשאילת יעכ"ץ ח"א סי' ס"ן כ' כפשיטות רלא כלעי
סקיל
'
י
ס
ר
ס
א
נ
ק
ס
פ
קי"ג
ראם
ככלי זכוכית .וסו"ר סהר"ם שיק בי"ר
ע"י ערוי
שנפסק הקילוח רהוי ככלי שני ריש להתיר ע"י הנעלה נ"פ ע"י ערוי כרותחין,
וכן יש להורות .וע' שרה חסר אסיפת רינים ערך הגעלה.

כלי שהתיכו בו תרבא ע"י רטטפף רותח ,והכלי יש לו רופן כפול
והראספף הלך בין רופן לרופן והתיך החלב שכפנים ככלי ,סהו להכשירו
בהגעלה ע"י סים כפ:ים שסרתיחין נ"כ ע"י רטספף רותח ,והוא הפ"מ
הטעת הרחק.

מ  8,ך ב ה:
כסי' קכ"א סעיף ר' איתא רבמחכת שמטגנין בה לא סהני הנעלה רק
כחסין סשום רהתירא כלע .וסכואר כב"י ר!ה הוא פלוגתא כין הרשכ"א
וכין הרא"ש ,רהרא"ש פ' כל שעה סתיר מחכת כהגעלה ,והרשכ"א כתה"א
כית ר' שער ר' סצריך ליכון ,והכריע הכ"י כחסץ כרא"ש וכאיסורא כלע
כרשב"א .והנה אף הרשכ"א רסחסיר אינו סחסיר אלא סשום רפעסיס
מטננים כה כשוסן מעט ורוכ השוסן כלה ופעסים שהשוסן אינו הולך ע"פ
כולה והיא כולעת סקום שאין השומן צף עליו והו"ל תשסישו ע"י אש;
ו!ה אין לחוש כנ"ר שסתיכין כו תסיר הרבה כיחר .אך עפ"י ס"ש הרס"ע
סי' צ"ו והוכא בש"ך סי קכ"א ס"ק ח' (וע' ח"ם י"ר קי"א) מכל תלוי כ!ה,
אי כלע הכלי כלי אסצעי סים סהאוסור א! צריך ליכון אכל אי כלע ע"י
אסצעי סים או שאר סשקין של היתר סני כהנעלה .והנה אע"פ שלפי
סברת רס"ע כנ"ר יש הרכה לפקפק אי סהני הנעלה והרכה גרולי אחרונים
וכתוכם הש"ך נכהשכו אחר סכרת רס"ע ,ס"ס הסעין כרכרי הרשב"א יראה
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בעליל רלית ליה סברת רמ"ע ואצ"ל שהרא"ש והרא"ה החולקין על הרשב"א
רלית להו סברת רם"ע כמו שהעיר בם' בית רור להגאון מו"ה רור ביסטריץ
לסי' קכ"א וכן בם' מקור חים לה' פסח סי' תנ"א אות ג' השיג על הרמ"ע.
ועי בררכי תשובה סי' קכ"א ס"ק נ"ר שהביא עור חולקים .ועל כן יש להקל
בנ"ר ובפרט בהפ"ם ובשעת הרחק קש לסמוך על הראשונים להתיר הגעלה.
ויש כאן עור סניפין להתירא ,חרא רהכלי לא עמר על האור אלא בלע ע"י
ראמפף ו1ה לכל היותר הוא תולרות האור ,וכבר הראה פנים בתשו' הר
הכרמל שהובא בשערי תשובה סי' תנ"א להקל בתולרות האור .ואף שהפמ"ג
מחמיר (הובא בררכי תשובה סי' קכ"א ס"ג נ"ח) מ"מ יש כאן סניף
להקל .ועור בררכי תשובה שם ס"ק נ"ג הביא בשם שבילי רור רמה שנבלע
ע"י ראמפף הוי כנבלע ע"י רוטב (ועי"ש ס"ק ט"ז) .והנה בנ"ר הכלי
מוקף מזיעה (ראמפף) מבחוץ זמן הרבה וקרוב לוראי שהזיעה מפעפע גם
לפנים וא"כ הוי כאילו נבלע התרבא באמצעות ה~יעה ונחשב כנבלע באמצעי
מים .ועור בס' בית רור סי קכ"א סעיף ה' הראה פנים ראם הגעילו כלי
הצריך ליבון בריעבר אין לאסור התבשיל רלא נשאר רק טעם קלוש ,ויש
פוסקים רבשעת הרחק והפ"מ וא"א בענין אחר הוי כריעבר ,ובלאו הכי מותר
כאן בריעבר משוס רהוי אינו ב"י (וע' פתחי תש1בה סי קכ"ב ס"ק א'
ועי"ש בררכי תשובה ס"ק ר') .וע"י הנעלה ג"פ יש עור סניף רעת
העיטור רמהני ככ"ח ,ויש סברא רמהני גם לכלי שא"צ ליבון אלא מצר
חומרא לחוש לרעת קצת אחרונים .וע"כ נ"ל להתיר בהגעלה ג"פ ,ויש
להנעיל שיעלו רימים על שפתו ועל רופן החיצון ,אף טוב לערות רותחין על
רופן החיצון.

נ"ב*
בית תבשיל אחת שער הנה לקחו שם בשר שנשחט מקצב מחלל
שבת בפרהסיא ,ועתה רוצה ליכנס תחת השגחת רב יר"א אך אינו רוצה
ליקח כלימ חרשים ,ומ"מ יהיה ב1ה זכות רבים שינצלו מאיסור ראוריתא
כי אלפים מישראל אוכלים שם ,ואף רכלי חרס אינו בן יומו לכתחלה אסור
מ"מ לאוכלים שם הוי כריעבר ,ונפשו בשאלתו אם יכול ליקח בית תבשיל
וה תחת השנחתו ולהנעיל כל ראפשר בהגעלה.

ת ש ו ב ה:

כבר ראה בעצמו כי כלי מתכות המצופים בעמאיל יש להתיר בהנעלה,
וע' בספר ערוך השלחן סי' קכ"א סעיף כ" 1שסתיר כלים כאלו ע"י הגעלה
ג' פעמים .וע' גם בכתב סופר י"ר סי' פ' שצירר ג"כ להיתר .והנה יש
לומר ררוב קרירות בכית תבשיל הם כלי מתכות מצופים בהיתוך כנ"ל,
יאם "ש קרירות שכולן חרס ,יש יהאורח לתלות שתבשיל שלו לא נתבהשל
גקרירה שכולה חרס ,כיון רבלא"ה בריעבר נסל"פ מותר ,ואין כאן חששא
אלא שעובר על ג1ירת חכמים לכתחילה .עור נ"ל רלגבי האורח לא מיקרי
לכתחילה כיון ראינו אומר בשל לי בקרירה  11של חרס רוקא ,ואם אומר
סתמא בשל לי בשר יש לו לסמוך על הרוב ,וכיון רבלא"ה יש .פוסקים רסגי
בהגעלה נ"פ לכל כלי חרס י"ל בכאן כרי להציל רבים סאיסור חמור
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ניחא ליה לחבר למעבר אוסורא 1וטא כי היכא רלא ליעבר עם הארץ
איסורא רבה (וע' כ"ס או"ח סי' ס"ב לענין חטא בשביל שיזכה חברך).
ויש עור לצרף סה שצרר רע"א בהנהותיו לה' שחיטה סי' ב' לש"ך מ"ק
כ' ראפשר לוסר שחיטת סומר לחלל שבת בפרהסיא אינו אסור אלא סררבנן
וכ"כ בשו"ת יהורה יעלה חי"ר סי' נ' וגם לצרף סה ששסעתי ססו"ר זצ"ל
שיש ריעות רלא סיקרי סחלל שבת ,בפהרסיא אלא אם חלל בפני עשרה
ישראלים שהם שוסרי שבת ,אבל לא אם חלל בפני סחללי שבת .אח"ב
' שו"ת כית
סצאתי זה בהגהת רע"א לי"ר סי' רס"ר ועי"ש סברות להקל .יע
יצחק אה"ע ח"ב סי' ס"ה ובוראי אינו ברור אם אותו קצב עשה סלאכה
ראוריתא בפני עשרה שוסרי שבת .ספני כל הטעסים הנ"ל יש להתיר
ליקח בית תבשיל הנ"ל תחת השגחתו ,יבתנאי שיגעיל לכל הפחות כל כלי
חרס שלו וכן כ~ם הסצופים ג' מעסים .ואם אפשר שישסע לו להצניע
הכ"ח הראשונים י"ב חרש טוב יותר כי א 1יש לצרף 'עור שיטת החכם צבי
ס" ע"ה רלאחר י"ב חרש גם כ"ח סותרים .ולענין כלי פטרצעללאן יש
לצרף רעת שו"ת 'עב"ץ ח"א סי' ס" 1רהם ככלי זכוכית ולא בלעי וסותרין
עכ"פ לאחר הגעלה ג"פ .ועיניו יבחנו שאם יבוא איש יר"א לשאלו יאסר
לו בסור שבעל נפש יחסיר על עצסו שלא לאכול בבית תבשיל הנ"ל ישלא
לקח ההשגחה רק להציל רבים סאיסור חסור .וס"ס נ"ל רלאחר יב"ח נס
לבעל נפש א"צ להחסיר .עור שמעתי סהרב סו"ה סשולם זלסן הכקן "1ל
שראה בשחת שואל וסשיב (או שסע ספיו של הסחבר ספר 1ה) שבזסנינו אנשי
אסעריקא הסחללים שבת הם כתינוק שנשבה לבין הנכרים ואיןנירונין כסוסרים
לכל התורה .וכן אפשר שבקצת עירות אשכנ 1שכולם כסעט סחללים שבת
הרין כן .וע' בשו"ת בנין ציק החרשות סי' כ"ג .ואף שח"ו להקל בטעם זה
בסקום אחר ,מ"ס בנ"ר הוי ג"כ קצת סניף שלא לרון כוראי איסור.

נ"ג*
ע"רין צסוקים סבושלים ע' סי' קכ"ג סעיף י"א שהביא בררכי תשובה
בשם רברי יוסף אות  '1ראינו נעשה יי"נ בסגע נכרי .וע' בספר ארחות חים
סי' ער"ב סעיף ח' בשם הג' מהרש"ם טצאתי בס' הפררם לרש"י הל' יי"נ

ס" רס" 1מפורש רבבישל צמוקים

עכ"ל מהרש"מ.

במים אין בו רין ~"נ כרין יין

סבושל,

נ"ד*
אי סותר ללסר תלסירים תורה וסצות בבית שיש בו צלמים.

ת ש ו ב ה:

סרברי סנ"א סי' צ"ר סקי"ר ומרברי סחה"ש שם ס"ק י"נ וסרברי החיי
ארם סוף כלל כ"ג וספסק רש" 1ס"ס צ"ר סשסע רהיכא רא"א בענין אחר
סותר להתפלל בבית שיש בו נילולים .ונ"ל רכן הרין לענין תלסור תורה
היכא ראין לסצוא בית אחר שר; ואם יש בית אחר יש לסנוע מזה .וע"נ
סי' נ"ה סעיף כ'.

