שאמת

חתים סופר ד ד ד

שסני נבלע במינו וא״א לבנזל ברונוב שא*מ מינו סואיל ומעורב במינו
ומינו אינו יכול לבעל עד כאן לשונו מיץ שס בפנים וא*כ סכא נמי
לומר סליק משוס סכי לא קשיא
לס בלס לא
שעסערג ח*ין
ללשביא אלא סן קושיא  fhאפשר שיקרא מ*במ זס סיין שסוא יין
גמור ליעשוס ”״נ עס סיין סזס שאיני יין עליץ כך נראם לי פי׳ קושייסו
ומיסי מססוק׳ דיס אבל אס ססזיר כד מבואר דלא קבירא לסו בסא
כרשביא במס שכמבו שס עי״ל דעיירי סכא שיש סרבס יין ע ס וס״ל
מ״בע במשסו ואפי׳ לרבא אקור עד כאן לשונו מבואר עדבריסס דפשיעא
להו דמוס מ״במ יץ שנמשן עס מס שבנס ונראס לי דצר  7למס עעס
לקברמס דקברס סרשב״א ככונס ונראם לי דקבירא לסו לסמוק׳ סא
באמם נס יין סזס שכבר נמשן כמי מיא בעלמא סוא דסרי לענין
ימנשל קיי׳׳ל על שישלם ולכמ״פ עד שיקפס ורק משוס סומלא דיי״נ
החמירו סז״ל לאקרו משסססיל לימשן או מי שירד לבור אבל ידע
בשביל זס לא ישנה שמו ועעמו לסיוס לו שס ועעס אסד עס מס שבנה
אלא שכל כן לא ראו סזיל לססמיר על מס שבנה אבל לעולם מרוד׳ סד
שמא איה לסו וסוס ליס מיא בעיא מיא דאיקורא במיא דסימרא דסיל
נ״כ מין במינו ומשוס סכי לא סשו סוק׳ לקברה רשביא דל:
מ*מ לטלי עלמא מיסה לעכין נ’ס  7ס״ל יין שבנה כמו שק ושכרא
שאינו מקנל ניס  7וכי היכי אי מיס מנוי משכשן ביין וקובר
שסוא שכר סיס מומר בסנאס על כל פנים סס״נ כשנגע בענבים
דרוכוה שבניניה שנמשן ממנו וסוא קבור שאינו נמשן ממנו ולא נעשס
עדיין יין והא דמשמע מססוקפות כשסמשיכס ממנו בכוק נעשס יי״נ
ומשמע אפי׳ בהנאס סייט כשעכד׳ס יודע מזה אבל בלאו סכי אינו
אוקר בסנאס:
ו כי  pשבררנו שאינו אוקר בסנאס מדינא א״כ בז״סז שאנו דנין כל
סאועוה שבנלילוחינו שאינם יודעים בעוב עיז ומשמשים מוסר
אפי׳ בשסיס כמבואר בש״נב קיק קכ״ד ובש״ן שס קקע׳׳א באר סיעב
וביוחר למעיין בפטם בסשר רלב״ס בקי׳ מ׳ ברור מלולו לססיר במקום
ספקד לכ״הפ כס׳׳ג נמצא אי הוס ידעינן בוודאי שסנוי סי׳ קבור שעדיין
לא כמשך עמנו סיס ע ,סר אפי׳ בשסי׳ מס מאמר מאן לימא לן דלעא
הטי אקיק אדעמיס בקמס שדרך למשן ממנו וכבר נעשס יק ז״א מסא
דעיז דן< נ׳יס ע״א בעובדא דר״י בן אחא ור״י בן נסוראי שמו סערא
ואסי גברא ואמר ליס אשקיין לבקון< אשכסו דנכרי סוס סד אקר אפי׳
בסנאס משוס דמימר אמר סנכרי רבנן סקוביס כי סט בודאי סמרא
שסו ונסכיס ומאן דשט קבירא ליס מימר אמר סנכרי רבנן צדיקים כי
סני אי סוס שמו סמרא לא הוס אמרי לנכרי אשק״ן ש״ע שכרא סוא
וסוס ליס כסו שלא בכוונס ושרי אפי׳ בשמים עיין שס וא״כ לא מבעי׳
למאן דשרי סכי בעי מיער אמר סנכט אי קיד דיש ט כבר דין כיקון
נא סיס מניסים אוסו לסולין סענביס לגס ואפי׳ מאן דאקר סמם
סיינו משום למוכסמו של נוי סוא דאנשיס סשוביס כאלו לא ישמו שכר
וסא דאמרינן אשקיי׳ או שלא ידעו שהוא נוי או שלא נמנו לבס באיקור
נגיעה גוי וכסאי נוונא יסשוב סנכרי מפני סוכססו רבנן כאלו ישמו
שכרא אבל סכא שסכל מכירים ויודעים בו שסוא נוי וסאנשיס סיסתיס
סאלו כל עצמו לא גאו אלא למשיח יק בסכשר בודאי יאמר מנכרי
אלו כבר סיס בו ד״י*נ לא מיו מניסים אומי לספון בענבים אלא על
כרסן עדיין דין מיס יש לו וא״כ אע״נ דבאמס כבר נמשן עמנו ס׳׳ל
מנע נד בלא כרוכה יין שבז־־סז אפי׳ בשסיה בספ״ע:
מ צו ר ף לזה עוד הא מבואר בדברי סראשוכיס ומביאם סעור וסרב״י
ובביאור יומר בד*מ רק״י קפ׳ג דיי׳׳נ בז״הז לא מסמרי׳ ביס
כולי סאי ואינו אלא משוס נזירה בנומיסן כמו פה ושלקוס ובכמה
דבטס קמכינן בזס כמבואר נס ברע״א בש״ע ריש קיק סרל וא*כ
נמזי אכן סא לעכין מעשר קיי״ל דלא כקרא יין עד שישלה בסביוס
ורק משוס חומרא דיי׳׳כ הסמירו לאקור משירד לבור ובמשט אסרונס
הסמירו יומר לאקור משעה שהססיל למשוך וסכל משוס סומרה יי״ר
ואס כן בזה״ז דליכא סומרה יי*נ סיס לנו לומר דדי לאקור משישלה
כמו במעשר דאוריימא ונהי דסלילס לקמון על זס דסרי כסב מוקפוה
שטה לצה לכדוה אומס מדורכיס עס מנכט בנה אעפ׳י שכבר בזמנו
לא סיו עע״ז אדרבא הוא ריס סיקל לעשוס שומפוס עס סנכרי בדסז
מפני שאינו נשבע בע״ז עיין מוק׳ בכורות דף ב׳ ע״ב ובש׳׳ע א״ס קי׳
ק׳־נ במג׳ ורע לא רצס לסחיי ליי  7עס סנכט בז״סז מ*מ במפקד
ערוב׳ דקמכינן אדברי רשב״ס דאמר נויס בז״סז לא מנקכי יין כינסו יש
לצרף נס קברא זו לסכ׳׳ל לסמיר בכס״ג ומיץ במסרי״ק שורש ל*ב :
ו ב ח דו שי אמרתי ליקב דברי סענדז קיק קכ״נ שסקשס עליו קש״ן
שס קקע׳׳א שכתב בססזיר גרגומני לנת אי ליכא V
בסרצניס אין סיין שבשולי מנרגומני ממבעל ביין שבגת וסוקשס לסשין
תא בזה״ז קיימא לן יץ ביץ בק׳ וסיס כט לומר סנס סן דמסזיר
נינומני לגת דידיתי גש״ע ה־א עפ״י דבט סדא׳׳ש בע׳׳ז שס שק׳ דסא
דט׳ס נפקא מיט׳ בז׳׳סז וכמו שביאר סנו״ז שם קקי׳׳ב באטכוס יעדש

ותשובות

ומ״ש סעסבר קסועס ומלאס ליל ששימס קמעס ומלאס עד עסס ולא
עשן עיני׳ ובי׳ בגת אבל עמס כפססס דרדר במעמבמז אל סגמוסר
ושם נ^ז ק ו yד לבור וק״ל לרא׳׳ש דסנרטמר מפקיק שאין מס שבמע
סגת נעשס קע״י מקנק סזת ובסי׳ מסרים איש סקשס מס עקשס סשיק
עעסכימץ משאר מוהר דלמא מייט במפקק נרטמט ולפעיד דהראיש
לא קאמר אלא בשלא פסקסו בודו דאז סנרנומט מפקיק בץ נת לבול
ואין מס שבבור עושס ק כקן למס שבגת אבל משנתינו וסשאר עומר
מוקי ליס ריס בעצמו בשפסקמו בורו משוס דתט קממא וכיון שיין
מבור מניע לשולי סגרנומני אין כאן ספקק בץ יין סטר שבנרנומט
ליין סגת כעשת סכל יין נקן כטל יישוב דבט סלא׳׳ש ע״ע לא לאיתי
לשוס א׳ מסלאשוניס זולתו שפקק כן וסוא סדוש טן ומסמימס על
סרב׳׳י שקמן על זס לפקוק כן ואין כן דרכו ולא דלן סרמיא לקמוס
על  pסי׳ כראם לסענר׳ז דנתי מעיקר סטן אץ לקעון על סרא׳׳ש
בזס עיע כיון דסומרא טץ כקן לימא בזסיז וסי׳ ראד לומר שיעורא
משישלס בסביוס כמו מעשר ועקתיין לססעיר עכ*פ בליכא ספקק נרנומט
אבל בספקק גרטמני לא נסמיר נמצא לפי זס מסראד סי׳ לאקור יין
סגת עצמו במנע טי בגרנוסני אפי׳ בלא תערובות סנרטמני ורק משוס
קולא דזס׳׳ז לא אקרינן עד שיתערב וק״ל לסעע׳ה סשמא שנתערב לא
נקיל עוד לסמ  yעב׳׳ע בק׳ בזס״ז דתרי קולי בסדא דוכמא לא מקלינן
 pכתבתי מאז בסיטשי וזס קיוע לסני׳ל :
מ צו ר ף עוד הא עפ׳פ מי ליכא ר׳׳ת דפליג ארנדי וק״ל דאינו נעשס
יץ כקן אלא בסמסלת סומס לבור ממש ואפשר לומר אפ ׳
בסמשכת סכוק ממ  yאע*נ דאינו משמע כן בב׳י סא סקמיג וסמרומו׳
מביאם סרב״י ק׳׳ל לסטא דסמשכת סכוק לשתות לפי שעס לא מקט
סמשכס כלל אע׳׳ג דק׳׳ל כרשיי ותוק׳ לאקור בסמשכת סנת עני׳ ובי׳
מ*מ בכוק שבגיגית קיל עפי ואיכא כמי רעבץ וראביד דק*ל דאע״ג
דעושס יץ כקן ע׳׳י סמשכס כל דסו סיינו אומו היין סנמשן אבל לא
לעשות יין כקן מס שלא נמשך ממנו וכיון טש לנו ר׳׳ת וראב״ד ורעב׳׳ן
וקוד׳ג ומתרומות שמתירים לגמרי כסי דלא קיי׳יל כוומיס בעלמא מ*מ
נוכל לצרף סטל לסמיר :
ב ש ג ם שאין אומו סיץ בעינו ונתערב ברוב גיגיות אסריס ונדרך כן
וסלא אפי׳ באיקורי כרת אסרי שנמעיט ביוב במיני סולטם
לסקל בכעת דברים כטן לעני ן נשפך והכי כמי כבר איכא רוב יין
כשר שהוא מינו אע״ג דאיכא כמי סרצדס חגים איט מינו אמייק
קליק את שאינו מינו כמי שאינו ועינו רבס עליו ומבעלו כמבואר במס״א
שבש״ע קי׳ צ׳׳ס ומת שסקשס מש״ן שס על דץ זס קק׳׳ס לא שיין סכא
משוס ששוס ^בשעמיס עטפ ונס מ׳׳ש לעיל בשם ט יונס לא שיין
דאדיבא סכא אנו מקלקים הסיצניס ומבנוליס סיין ביין ברוב באופן
שאפילו מיס איקור כרת מיינו יכולים לקמון אקילות עובא מעצויפים
טש ביי״נ בזמ׳׳ז שאץ לו סומר אלא כמו פת ושלקות שעכ״פ בספ״ע
יש לקמין אכל מיש לעיל בלי פקפוק לסמ  yלפע׳יד ;
פק״ק מ׳׳ד נד׳ו כקליו מקק^ לפ״ק.
משס״ק קופר עפפטע:

תשובה קיז
פ ה בקביבומיכו מצא א׳ ברוב סקיטזו לעשות שק עסרצני מענבים
וסיינו שמצא בכל סרצן וחרצן יש שקידם א׳ קענס ומאותת שקידם
נעשים שמכים מעסים משערים מזוקקים עוב מאוד למאכל ו  pמשפע
עשייתן מיד כשמביאים מסרצנים ומזניס מבית סבד כפין מסיצנים
בנפת כדי שלא ישאר בסס שוס דבר מסזניס ואס״כ מיבשים ססרצטס
בסמס עד שנעשים יבש מאוד ואסיכ דכין אותם במדוכה עד שנעשים
לפרורין קעטס ואומן מפרורין מסבסבץ אסיכ במסבה על סאש עד
שמעלין זיעס כדרך )סקאפע ברענין( ובשעת ססבסוב סזס עריסין
מסן ריס יין ואז בעידן רימסא עשיע־ן סכל בשק סזק ויפס וכובשים
אומן במכבש של ברזל המיוסד לכן ועי׳׳ז כועף סשען דרן אומו סשק
זן ונקי וספקולת מיינו מסרצניס סכדוכיס נשארים כולם נח  7סשק
ואץ שום אדס או קפילא יכול לעעוס או להרגיש שוס עעס יין באומו
שק או לסבסין בינו ובץ שק זית והנס מלבד שזה דבר סדש שלא
זכרו ולא רמזו מזה אבותינו ורבותינו סכמי סתלעוד ז׳יל בטלי סוניא
דנזיר פ׳ נ׳ מינין ונס בנדרים גבי סנודר ק מעכבים ובשטעות גבי
שבועת שלא לאכול סרצן ובשביעית גבי סנלעיכץ דבכולמי איכא
נפקא לטנא בזס אמנם אנא לא לאשמעי טנא ולא לחדש סדשיס
קאתינא  pתלמיד סבא לשאול ולשמוע סלכס לעעשס מפי רבו
נ׳׳י— .
ש לו ם למלמיט סרב סטין המופלג מסכם
שאפלן טי — .
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