שאמת

חת״ם סופר חי״ד

מלאס ססוא ומ״מ לא ידעסי שוס מקום לאישור אי משוס נימא דכם
יין שבסרצניס נסספן ונעשס ממנו שק יש לססיר ודברי מג״א שיוק
רי״ו צ׳ע ויפס פשק במק יעקב p״ pn״ rכל דבר שנשסר לדבי סיחר
סוחר בנון בשר לדגש וסכא סיין לשק ואמנס סגאון מקור סייס שס
ספרז על סעדם ומייסי מש״ש כריסוח ס׳ ע״א ובמ׳׳כ לא דק ססס לסס
אשסכס ונצערף עמו מיס והוס קדיא דמשערי׳ בקמח ולא מסייב בכזיס
לסס וקלי ס״א כיון שאינו יאד להקריב ממנו עומר וכל זס רק לצריכוחא
בעלמא ולא לדינא אבל דברי סק יעקב נכוניס ואמיהיס וס״נ דכווהיס
ואי משוס הערובוה יין כיק שטעמנו במס פעמיס ולא נטעס וניגש בו
טעס יין אין לחוש וגדולה מזו בחשובה ימ״א שחששו בשק זיה משוס
תעיובוח שומן חזיר וסתירוס מעעס שאין הגרס מיגישיס וראי׳ מתשו׳
רשב״א בגבינוח של נכריס מדאכלו אוסס בימי תעניתס ש״מ שאינס
מיגישיס בו עעס וס*נ דכווחי׳ מכ״ש הכא כמס ישראליס עעמוהו ולא
הרגישו בו עעס יין ע״כ נ״ל היתר פשוע ומ״ש מעלתו אסש״ד דאושי
אפי׳ סחיצניס הוא ק׳ דגול מרבבה ח׳ל בחי׳ למש׳ ע״ז ש״ס ע״ב דלא
נצעיי זיקי בעאיס קי׳ ת״ן במשכיר יורה לגוי לבשל בו חק אשור משוס
רוצה בקיומו פי׳ ב׳׳י דלא יבקע היורה ומג״א לא ניחא ליס בהא וטעמו
דהא היורה לי<ו אישור הוא ע״כ פי׳ דרוצה בקיומו של שכר שאס יבקע
סיורה ישפך ע״ש ש״ק י״א ונעלס ממני ש״ט דהכא לא נצטרי זיקי רוצה
בקיומו של זיקי שהרי אס ישפן יין טוב לזיקי כדלעיל לנרד שין< ע״א
חריפי דמצרי זיקי אע״כ צ״ל דהכלי שהוא בקיש לאי׳ הנאה כגון זיקי
דהכא ויורה של חק הא גופ׳ אשור בהנאה ואשור להיות רוצה בקיומו
זכר לדבר עצמות ששמשו נותר פקסיס פ״ג ע׳׳א ולפ״ז סרצכיס של יי״נ
הס עצמס אשוריס בהכאה ואפרן אשור וכמ״ש ש״ן סי׳ קכ״ג ס״ק כ״ו
ולחנס השיג עליו דגול מרבב׳ ואחהוס בברכ׳ מרוב׳ א״נ:
משס״ק סופר מפפד״מ:

תשובה היח
י ש מ ח הו ה׳ ואת ביתו כל הימים בפר׳ בשי״ט הבעל עוד ישמס
בבנין עיר ה׳ היכל ואולס ס״ה י'נ הרב הגאק המופלג
סמאהיג המפורקס כש״ה מוהר״ר מאיר נ״י א״ב דק״ק יארמוט:
ע״ד אשר יצא לדון נדבר חדש נגיעת עכו״ש ביין בסודר שכרך בידו
אי אוסר או לא כיון דקיי״ל לקיח׳ ע״י דיא שמה לקיח׳ וכן
להיפן אס יש להקל אס עכו״ס סדוין יין וכורך שודר שניב המקל
שדורן נו אי סוה ב׳ כוחות ולא גזרו או לא:
א הו' י״כ דעתי סעניי׳ נוטס דלקיחה ע״י ד׳׳א שמס לקיחה אבל ל״ש
נגיעה דלקיח׳ לעצמו תלי׳ נכחו כל שלקחו נכחו ועוצס ידו מס
ב ק שדבר מפסוק ניניהס מ״מ לקיס׳ היא משא״כ נגיע׳ בפגישה כסו
באוהו דבר וכל שדבר סוצ׳ן ביניהם אין זה נגיע׳ ומינה דנגיעה ככרי
ע׳׳י ביה יד דאינו אוסר וסדורך בהפסק שודר אוסר ע׳י כסו וסנ׳ שרש
דבר זה בשוכ׳ ל״ז ע״א ויש לעיי׳ קצה דלכאורס משמע דגס רנה
מודה דלקיס׳ ע״י ד״א שמס לקיסס ורק הכא בעי לקיסה תמס ש״ל נסי
לקיסס מקרי סמס לא סוה כיון דמפשיק וא״כ ק׳ מאי מייהי רנא מאיזוב
קצר וצ״ל גס שס יש איזה ריבוי ובההיא דנפל משפופרת משמע להדי׳
דאיכא אחה ריבוי דנעי לקיסס גמורה וברורה ואפ״ס מהני עיי׳ ה״י
יומא אבל בהא דאתו :צ׳ע קצת :
ו הנ ה רש׳׳י פי׳ ומיהו כשהוא מזה צריך לאסוז באיזוב מפני כשאוסז
בשיפוקו הוא מנענע ע״ש משמע דלא מדיכא פסול סיפוק
נשעה הזי׳ אלא עצה טובה קמ״ל שלא יהי׳ מנענע והקשה נכפוה
סמריס הא שס רפי״ב דפרס פליגי בסיפא כשס וכר ולרש״י אין לדמו׳
סד׳ שמנענע לטביל׳ דכשר ועוד לפ״ז פליגי היק ור״ש בהא דלקיס׳
ע׳י ד׳א ויהי׳ פלוגהה רנה ורבא פלוגתא דהנאי עוד הקשו סאסרוני׳
לססובריס דנכרן על ידו לא שיין חציצה דלקיס׳ ע"י ד׳׳א שמס לקיסם
קשה משלהי עירובין סוגי׳ דצלצל דכורן גמי ע״י אסור משוס סציצס
וכן סקשו מיששכר איש כפר ברקאי שהקשו הוס׳ וי״ל דסיל לרש•’
כסבר׳ שכ׳ הוס׳ דכל שהוא  yjbלאוהו ביה יד נפיק מכלל ביה יד
וטפל ונעשה עיקר ולא שמס לקיסס אבל אס אינו צל  7רק ליהרה
בעלמא אוהו ביה  rס״ל טפל ושמי׳ לקיס׳ ויששכר שהיה מאניני
דעה ולא יכול ליגע בנשר בידיו בלי הפסק שיראי סו״ל סליל׳ ולא ביה
יד וכן צלצול דצי־ין לאצבע שלקה הו״ל סליל׳ וכן איזוב בשעה הזיה
דמנענע וצל  7לכוש לא שמיס לקיסס מדינא לא מעצה טובה בעלמא
אן בשעה טבילה פליגי היק ס״ל דהוס אפשר בלי כוש כגק שיקצל
סשפופלה ויגיע האזוב להסהיהו וס׳ זו ס בכפוה המרי׳ ור״ש פליג
וס״ל דסוס לא אפשר וסשהא שפיר מייהי רבא ראי׳ ע״כ איכא
קפידא באיזוב דאל״כ מ״ט פקול בקיפא באיזוב קצר אע״כ איכא
קפידא משוס יתורא כמו לקיס׳ המס דסכא ואפיס ברישא בטבילה
כיון דליל לכוש לה״ק שמי׳ לקיס׳ ור״ש לא פליג אלא דס*ל דגס ברישא
צל׳ן לכוש אבל סכא דלא צר  7כיע מודים דלקיסס ע*י דיא סוה לקיסס
גמור׳ איכ ס״כ אע״ג דבעי׳ לקיסס המס היינו דצרין לי׳ אבל סיכא

ותשובות

מא

דלא צל  7לי׳ לא ואפי׳ רבה לא פליג אלא סכא משוס דכהיב ולקסהס
לקיס׳ המס אבל לקיס׳ סהמא בודאי סוס :
והר״ן וכן ריטנ״א בשס רעב״ן ס״ל בלולב לא שייך סציצס כיא בטבילה
והפילץ דאיכא ריבוי סנה לאו דוקא ה״ס בקודש דכתיב ולקס
הכהן פי׳ עצמו של כהן ולא כקרא עצמו ע״י הפסק שוס דבר וסן סכה
דברי ריצנ״א שבהוק׳ יומא נ״ס ע״א ולריצנ״א ס״ה טבילה והפילק
דאיכא ריבוי יהיר׳ ולר״ן סיס ענודה דכהיב ולקס תכהן ובלולב אי
סוס כתיב ולקסתס אתס סוס משמע בעצמכם ונגיעה ע*י הפסק דבר
אסר לא שמי׳ נגיעה אבל לקיס' ע״י כסו מקרי לקיסס :
מ*ש והשיג על סו״י גס אני בסי׳ השגתי כן מ״ש על הש״כ סי׳ קכ״ג
יפה כ׳ דאין השגה על הב״י לשיטתו ודפס״ס רומא קא גריס
לקצר נאמריס והקולרים אומדס יברכהו סי בברכה משולשה סכ״ד
אס״נ דש״ת .פ״ב יוס א׳ ערב סה״ס תקי״ף לפ״ק;

תשובה קיט
ש ל ו ם וכ״ט למסותני הרב המופלג ומפורסיס כבוד מו״ה מאיר פא
נ״י אנ״ד דק״ק טעט יע״א :
א ש ר אותה נפשו היפה לדעה דעתי הקלושה בעונדא דנכנס :נב
למרתף של יין כשר ופתסו סביתא באופן שאס הי׳ הגנב גוי
היין נאסר בלי פקפוק ואמנם נ׳ ישראלים הקמוכיס למרתף הרגישו
בדבר ונכנסו להציל ובלס סגכב ועתה הכי הרי סהדי עכסישיס זא״ז
זה אומר שהכיר הגנב שישראל הי׳ וזה אומר ננטח שהגנב סי׳ גר
ומעלתו האריך קצת נפלפולא ואך בעיקר השאלה קיצר ולא ביאר כל
הצורן ע״כ אסזור על כל צדדי ואופני הענין ונתסלה אבאר דברי
הפוקקיס נענין זה:
הש״ך בי״ד קי׳ קכ׳ז קוף סקי״ד כ׳ כל היכי דב׳ עדיס מכחישים זא׳׳ז
הכי ססדי כמאן דליהא ואוקמא הדבר בחזקתו כמו שסי׳ קודס
ומייתי ליה ראי׳ מתוק׳ ור״ן דכתונות ומעלתו דקדק בזה דה״ל לאתויי
מדאמרי׳ בעלמ׳ אין ערעור פחות מסניס ואמרי׳ בקידושי; ע״ג ע״ב
דערעור סד סהדי היכי דאיכא סזקת כשלוח לאו כלוס הוא וסיכי דליכא
חזקה סיישינן ליה ובעינן נאמנות דסיה לומר זה כהן ומזה הוליד סדשוה
דאי; ראי׳ מהתה דאיכא חזקת הגוף דאליס טונא וק״ל חזקה כשרוה
דיי״ג לא הוה חזקת הגוף נמ״כ שגה מעלתו בזה דענין חזקה הגוף הוא
כגון חזקת בהולה דידעי׳ שנולדה בתולה שלא ישהנס בלי שינוי מעשה
בגופת מוקמי׳ לה בחזקת הנוף ובן במומי׳ אס בדקנו אותה וידעי׳
שנולדה בלי אוהו המוס ועכשיו נמצא בה מוס אמרי׳ סשהא הוא דאהרע
וכל כיוצא בזה ויי״ר דומה לזה כי כל יין גדל בהכשר ועיי מעשה מתכסן
א״כ כל קפק שנו מוקמי׳ אחזקה גופא דמעיקרא ואמנם ספק אי מכהכה
כולד או מממזרת שאנו מקיפקיס בעיקר לידתו אין לו חזקה סגוף שיחי׳
כהן טפי ממוגזר והחזק׳ דקידושין סכ״ל פירש״י שהיינו אנחכו בדעהינו
עחזיקיס אוהו בכהן ובא א׳ ואמר לנו שאנו טועיס בדעהכו כי איננו
כהן מזו מיירי הסס וזו סזקס גרוע הוא ויש נמי חזקה סגוף בכי האי
גונא כגון שהעדות על האס שהחזקנו הנן נכשרוה מפני שהאם היחס
כשר׳ ושוב אהא סד מערער שהאם נתחללה קודם לידהו של זה א״כ
כימא אוקי האס נסזקה גופ׳ שכשרה כולדה ותלי׳ זה אי חזקה האס
מועיל לולד או לא בסיגיא דראוס מדברה יע״ש מ״מ אמה נכון הדבר
דסתס בקידושין אפי׳ להעיד נגד חזקה גרוע כמי אין ערעור פחוס משנים
ומ״מ לא סגי לי׳ לש״ן לאהד׳ ראי׳ מהסס דס״א ס״מ בדיעבד אבל
לכהסלס לא ואפשר דלפסל הכל משוב דיענד עיי׳ שיטוס הר״ן ספ״ק
דכהונוה אהא דארוס וארוקתו ומייתי ליס סרנ״י משו״ה מביא ראיהו
מתוק׳ ור״ן דמנואר אפי׳ לכהסל׳ אין סוששין לדברי סעד סככסש:
ו הנ ה הוק׳ נכהובוה כ״ ג ע״א ר״ס הרדיהו וכד יע״ש פי׳ כוונהס
דודאי מיירי ע*א אומר רהקדשס בפני ב׳ וע״א לא כהקדשה
בפני נ׳ וכהבו אפי׳ ליכא עד סמכסיש מ*מ נדבר שנערף אין ע״א נאמן
לומר כהקדשה ושוב הקשו השתא דאיכא עד המכחיש אפי׳ לכתמלס
הינשא דאוקי סד להדי סד ואוקי דבר בחזקתו ואפי׳ קפיקא דרבנן ליכא
וכמיש הוס׳ בד״ס מאי שנא יע״ש ובתי׳ ק׳ זו פליגי הוס׳ ור״ן לסמוס'
מיירי שהדבר Tוע לכו בלי סעדאה העדים שנזרקו לס קידושץ וכבר
איתרע חזקת פנוי׳ שלה ולר״ן מיירי אפי׳ סכי סהדי חידשו לכו ספק
קרוב לו ולה מ״מ כיון דהרוויי׳ מודה שיצאה מחזקה פנוי׳ ע״י זריקה
הקידושין וקפק קרוב לו ולס הוא דבר שרגילי׳ לטעו׳ בדמיון אט הולים
ששניהם ראו קרוב לס בשעה מעשה ונתקדשה בפני ב׳ עדיס ועכשיו
אסר מעשה טועה זה בדמיונו וסושב שהוא קרוב לו ע״כ לא הינשא
לכהסל׳ אבל בעלמא כה״ג מוד׳ הרין לסוס׳ דאי ליכא ריעוהא בחזקה
בלא סכי קהדי מוקמי׳ ססדא לגבי קהדא ומוקמי׳ הדבר נסזקהו ואפי׳
לכהחלס מוהר ולסר״ן גס דעה סרמנ״ס כן :
ו א מ נ ם הרמב״ס פ״ג מגירושין לפי דעה ה״ה דמשו״ס לא הינשא
לכהסלה משוס דבעי׳ דוקא הכחשה הבע״ד נעצמו וסכא דעד
המכחיש מסייע להאשס אין בסכסשהס כלוה דמעיזה פניה כיון דאיכ׳
דמסייע

