שאלות

הת״ם סופר די״ד

דמשייפ לה משדה לכחחל׳ לא חינש׳ והראב״ד וסראנ*ן והרשנ״א נמי
ס״ל לנע״ הכרזשה הנעיל לוקא אלא לפליגי נחא למעיזה פניה הנ״ל
דק״ל אי הוה האש׳ מכחישה ננרור סיח׳ מוהרה להנשא לכחרזנה אע״ג
לעל מקייע לה אלא מיירי שהיא אינה יולעה אי קינל נה אניח קילושין
נמקוס אהר או לא וכיון לחזקה פנוי׳ עשוי׳ להשחנוח ע״י אני הנערה
ואיכא ע״א נפנינו שאומר שנעשה מעשה השכיח לתעשוה צריכה
למיחש כיון שהיא אינה יולעה אנל אס מכחשה מהימנה ויעי״ נקילושין
מ״ה ע״נ פנונהה ר׳ מנחס מיוני נמוש׳ לי׳ה נפירוש וכו׳ :

ותשובות

ו הנ ה אין חילוק בכל זה נין שהאישור לאורי״ או לרבנן רק הכל תלוי
ננאמנחו של על אם הוא נאמן מה״ת כבי תרי אזי אפי׳
באישיריס לאוריי׳ ה״ל כשנים אפ״ לא נתקבל עלותו ואס נאמנת ו אינו
מה״ח אזי אפי׳ באיש־ר לרבנן לא הוה כני תרי אא״כ נתקבל כבר
עלותו בנ״ל ובל הלנרים ברורים בעזה״י בלי פקפוק לפע׳׳ל וה׳ יורנו
נפלאות מתורתו  :פ״ב אור נקר יום א׳ ג׳ לחנוכה חקפ״א לפ״ק.
מש״הק שופר מפפל״מ :

תשובה קם

ט ר ם אוחיל׳ ללנר על נילון שלפנינו אכהונ מ״ש הר״ן עול שם
נכהונוה כ׳ינ הנ״נ ע״א אומר נהגרש׳ וכו׳ להוקכה לו ע״א יראה בנחמה נעיר ה׳ שמה ה״ה תלמילי המופלג סחמז ושנון כש״ת
חומר נהקלשה ונהנרשה וע״א אומר נהקלשה ולא נתנרשה לאמרינן
מו״ה פיינל נ״י :
שקרי
הריויי׳ נא״א קא משהלי וקשי׳ ליה להר״ן נימא נהלי שהלי
ת מ ו ל תגיעני נועם מכתבו אולוח ישראל שלרך יין והעילו עליו נ׳
ולה
לו
נמה לי וחי׳ לאין כאן על שקר להליא נגיעוה למיון לקרונ
עלים שלרכו בליל שנח קלש אחר צאת הככניס וב׳ מעילים
פנוייה
אחזקה
אנל נלא׳ה לא הי׳ מאמיני׳ שנחקלשה כלל ואוקעי׳
שלא יצאו הככבים עליין תנה מלנרי כולם נלמל שעכ״פ לרך בגת
יש
לו
קרוב
נלמיון
ושונ מנואר נקוף לנריו להיכי ללא הוה העעיח
קמון לשנת מאול והוא איש רשע וראוי לגעור בו ושלא להאמינו על
נחקלש׳
ולא
שחיק
להאמין העל שאומר שנחגרש׳ מעעם ענו לאי נעי
אישורים אבל לומר שיה״ אותו היין י״נ על שחילל שנח לא ילענא
אחאינן
ע״כ
מכהוג׳
מעולם אלא להכא ליכא מגו לזה בא לפושלה
כי לא הזכיר מעלחו שהיו שס עשר׳ מישראל דאל״ה לא מקרי מחלל
מעעם קהלי שקרי וקליק קהלי מהכא ואוקמח אחחא אחזקה קמייחא שנח נפרהקיא ובשנם איכא חרי כחי עלים לשתרי ואוקי גברא
לפנוי׳ היא כן מחנאר מלנרי הר״ן שם;
אחזקחי׳ ומכ״ש לי״ל ללא מכחשי אלא הכי ראו ג׳ ככבים מפוזרים והני
ו מ ע ת ה ננוח לנילי! שלפנינו נכיזה״י אי הלנר יליע נלא העלאחן של לא ראו ואז באותו מעמל קמן הוא אתני ללא ראו ועול ללא הזכיר
עלים שנפתחו החניוה א־כ לל הכי קהלי מהנא ונלון היין מעלתי שהיו העננים שלרן מחוקרים שחיקה וליכה ועיי׳ שפ״ק לשנת
כאלי ליכא קהלי כלל ואי רוב ננבי ישראל מוהל ואי רונ ננני גוים בראשונים ונמומר לתיאבון נא״ לרבנן ועיי׳ הוריות י״א עי׳א והתם
אקור ואי לא נולע פתיחתו כ״א עפ״י הני קהל־ כנון שהחניוח והמרתף נלהנע״ק מיירי יהכא מה שעיש׳ יי״כ אינני משוס חתניח כי מותר
קתימיס עתה לפניני ומפי עלים אנו חיים מם לונ ישראנים א״כ העל להתחתן ננכותיו ולא משים לתא לע׳׳ז אלא משוס קנקא עשאותי כגיי
המעיל להכשיר מהימן נמנו לאי נעי שחיק אן אם רונ נוי׳ ותרוויי׳ עע״ז וע*כ אין להחמיר כ"כ ומכ׳׳ש אם לא נולע שנגע נהיין רק מה
נפחיחת החניות קמקהלי אי ל־כא נמכיעי נניעוח הלמיין שגיעו בין שלרן והוציא היין ע״י כחו וא"כ היין שיצא מהעננים קולם שנעשה
ישראל לגוי א״כ הני קהלי שקרי נינהי •נח מהימנו כלכ שנפתחו מומר ה״ מוהר ומה שיצא אח״כ באותו הגת שנאותה הלריכת עצמה
החניות ואי איכא למתלי נעע־ת הלמיון א״כ הכי קהלי לאו קהלי נתערבו זה נזה וקמא קמא נעיל על כן אין להחמיר ולהפשיל ממונו
שקרי כינהו וחרוויי׳ ניורסף ימניות פתוחות נמקוס שרוב גוים נינהו
של ישראכ כשר בשביל זה .פ״ב יום א׳ כ״ס תמוז תקפ״ז לפ״ק :
קמקהלי ואילן אוקי גברא נהלי גנרא •היין אקיר כנ זה משוע ומנואר
משה״ק שיפר מפפל״מ :
ממ ש לעי: :
א מ נ ם מה שחקר מעלתו עול נמ״ש הש״ן עיל שם קימן קכ״ז ק״ק
י״ל ובחמלה אבאר לנרי השי־ן כי מעלתו פקפק עליו הרנ׳
ננ״א
תנה הש״ן ק״ל כל שעי א מהימן מן החור׳ אזי רפי׳ באו שניהם
שוי * ר לי״ג הרב הנאין המפירקס עריגת הבשם נ״י ע״ה פ״ס כקש״ת
לומר
רצונו
מהימן המעיל ואין לנריו של מכחיש במקום שנים ואין
מהי׳ ליינוש נ״י אב״ל ור״מ לק״ק קארלהעל יע״א ;
חייא
ר׳
לנרי
והיינו
ננ״א חון כלי לבור לבזה בולאי לא מהימן המעיל
מכתבו הנעים הנכתב נה׳ שנע העבר הניעני היום הזה ולא ילעתי
מיל
להיינו
שם
מייא
בקוע׳ פ׳ מי שקינא כמ״ש רש׳ ’ שם וזא׳ז לרבי
מי נרם ככה עיכונא ולהיות נעו״ה זה כמו ח׳ שביעות אני
כיון
לתש״כ
אמת
בת
והיינו
אמר כלי לבור זהו זה אמר זה לר׳ מייא
עצור וכלוא בנית מהמת חולי השיעול ר״ל וכבר הייתי איזה פעמים
כלי
אחר
להי׳
וכיק
אמת
נת
ש״ן
שלא התירו הנ״ל נין על לעל קרי לי׳
בקכנה חמור׳ ונ״ה אשר עזרני על כה ומימ עליין מלאכתי נעשית ע׳יי
לינור קרי רבי חייא זא״ז ואמנם זאיז להשין היינו שכנר סוחר ננ״ל אחרים רצוני לומר מלאכת התרניצא כי אקרוהו הרופאים לגמרי כי׳א
נין על לעד וזה מועיל אפי׳ נעל לרבנן ויליף הש־ן חילוק זה ממ״ש אני אומר נלחש לא׳ מן החלמיליס וסוא מתרגם לאחרים בפני ה׳ ירחם
חוק׳ לעולא בכתובות כ״נ ע׳׳ב נשמע מזה גם לר״ח וליישב קושיא תוק׳ וישלח לי מרפא אריכ׳ יתעל׳ בסין שח״י יכמאן מצלינין האילנא וכי׳
פ׳ מי שקינא והלנריש ברורים למבין וכ״כ ב״ש בשני מקומות נקימן ולהיות נפשי חשק׳ להוליעו כזאת ע״כ מיל כראותי כ״י העהור לא אמרתי
קעיח קקי״א וקי׳ י׳־ז ק״ק ק׳׳כי :
מלהשיב מבלי עיין כלל בשגס אין לעתי צלילה לעיין ונעוח אני באהבתו
נעשה
אא״כ
חרי
כני
ש ו ב כ׳ ש״כ לעל למה־מן מלרבנן לא הוא
עזה כי ישים עינו עלי לעונה להזכירני בתפלתו כחק החיוב:
הי׳
לא
הנה
תצא
ע״א
עפ*י
מעשה ננ״ל על פיו ומשו׳ה נשאת
ו ב מ א י לנלק לן במ״ש הרב נ״י בי״ל קי׳ קכ״ז בשם מצא כתיב לע״א
כמו
מועיל
כזה
רב
למעשה
צרין לזה לאפי׳ אי נשאת לא תצא משוס
המעיל ע״ל איקור בהכחשת בע״הב נסי למותר לנע״הב
לבא
אע״ג
מעשה
ולא
נ״ל
ס־חר
התירוה ליכשא מ״מ היכא לליכא לא
המכמישו מ״מ לכ״ע לא הותר כי הס יחושו ללנרי העל יעל זס הקש׳
הש׳ין
אלא
זה
של
עלותו
מנעל
הי׳
זה המכחיש אחר כ״ל של המעיל
בק׳ תפארת שמואל מסא לאמר אניי נקילושין שיו שו^ נרבע והלה
לרוומא למלחא קאמר האמת לק׳ל לש״ן להלכ׳ כרמנק וריב״ש ורשד׳ס שיתק נאמן ואי איחה אפי׳ הלס צווח מהימן העל להא הכהני׳ יחושו
שננ״ש ק״ י״ז ק״ק קכ״ג ללא כח״מ שם והגאון ביה מאיר עייתי ראי׳ ללברי העל ומכ״ח כתב להא לא קשיא למצי איירי שהנעלים כהניס
נרורס מירושלמי למייתי ה״ה פי״ב מהל׳ גירושין הל׳ י״ע ע*ש ללרמ׳׳בס ומקדבים בעצמם לנכה־׳ג בצווח לא מהימן העל משא״כ בשיתק אלא
מיירי לוקא ננישאח לא׳ מעיל• אבל לאיניש לעלמא אפי׳ לרבני תצא הא קש״ ליה מאי מייתי ותנא תונא ישנרבע עפ״י ע״א ללעא מתני׳
ולרימ נר יוקי אפי׳ לא׳ מעיליה תצא אע״ג להי׳ נזה אסר זה אס
בנעלים ישראל עכ״ל :
נישאת תצא וצע״ג להרין להוא ה״׳א שנש״ע קי׳ י׳׳ז שעיף ל״ע :
ו ב מ כי ת לנריו תמוהים להא רציני לומר כן ללמא לעולם ע״א אפי׳

תשובה קכא

ו איבר א לענין ע*א נאמן באישורים לא שיין לינו כולי האי לניעא
ע״א האומר נחנקן התורה האמינחו וה״ל כשנים לאפי׳ למ״ש
סר״ן נק rושין פ׳ האומר לגז״ה סוא להאמין לע״א לאקור המותר אבל
מ״מ מכ״ש לעיא המעיל לא כתנקן ונא להתיר למהימן מן התורה עפי
מוקפרה לה או מושמע בן הבקר ויעיי׳ היעב מ״ש הרא״ש פ׳ ואצו
מגלחים קיי ע״ע וא״כ אין שיין לומר להמעיל נתנקן הוס כשנים נגל
זה האימר לא נתנקן והן הנה לנרי הש״ך ק״ קכ״ז ריש שקי״ל על
העע״ז ויש ליישב קצת לעת העע״ז לעכ״פ כיון ששמענו תחלה לברי
האומר נתנקן נתחזק אצליכו בחזקת איקור ושוב על הנא להתיר רוצה
להוציא מחזקה איקור ולא מתימן לאין ע״א נאמן לסחיר אלא היכי
ללא אתחזק איקורא כנריש גיעין וביבמות ר״פ האש׳ עשא״כ הכא היל
חזקת אישור ע״י על הראשון וזה נועה ללעת סר״י בר ברון נחוש׳
כהונות כ״ו ע׳׳ב קוף ד׳ה אכן אחתיני׳ וכו׳ כנ״ל ליישב לנרי העע״ז
אבל העיקר נראהכסש״ך:

בשתיקה לא מסימן לנעלים ומתני׳ לשור שנרנע עפיי ע*א
עיירי נעלים ישראל לנכס״ג אפי׳ אי ה״ בעליו צווח״ לא יקריבוהו
סכהניס וסוא פלא לאי נימא לע״א אפ״ נשתיק׳ נע׳׳ל לא מהימן ע״כ
היינו משום לע״א אינו קם לאיקירא להוציא לבר מחזקת היתר ומה לי
נעליו או אחר אלרנה ייתר ס״ קנרא לומר לאקרו לבעליו כיין ששתקו
אפשר שחששו ללבריו ישוויה אנפש״ חתיכא לאיקור׳ ממס שנאקרו
לאחר שלא שתק לנכ״ע תבנה ללינא אין ע״א נאמן להוציא לבר מחזקת
היתר יע״כ לא ס המ״כ שאחרים יחישו ללברי סעל אלא למאי לקי״ל
ע״א בשתיקה מהימן )וק״ל כהפושקיס ללאו משר הולאה הוא( נמצא
לע״א קם לאישירא והא ללא מסימן נצוויחה משום לסיל ע׳׳א בהכחשה
ע״ז יפה כ׳ למ״מ אחרים יחושו לו למאי חזית לקמכס אהאי קמון אהאי
ומעעם שיבואר לפנינו א״׳ס אבל לסק״ל לאפילו בשתיקה לא מהימן
תו אי; לסלק נין בעליו לאחר ונין בעליו כהנים לישראלים ויפס אמר
אביי ותנא סינא וסוא פשוע מאת :
וסנלעת
•

