שאלות

חת־ם סופר חא׳הע

שתומיס ט כ' שאחזיל דכלי שנשממש בו הדיוט אשור למלך ומשדיה
כ ^ ו הסלגשים אפי׳ למלן אחר לא הראה מקום לזה הבקיאות היק
אחזיל ק ט לכאורה נעלמו ממנו דברי סוש׳ ורמבץ עיטץ ו מ עיב
דמובדא דל׳ אביתר גבי ותזנה עלץ פלגשו דיה זבוב וכו׳ דמייתי ראי'
דהי׳ נוהגי׳ בימיהם להחמיר בפלגששזינתהככל חומראאיא משוס מאוש
ומייתי לי׳ ונפלגשי דוד ומאי ראי׳ הא ק הי׳ א ק מ משוס כלי שנשתמש
ט הדיוט אעיכ לא שיל לתוש׳ ורמבין הן דינא אבל ידעתי כי נמצא
ק בימשלמי והאדן ט בפרשות דרכי׳ ואני עתה מתטרר מוץ למטצתי
במרדז הנקרא צקרמאנדל לעקק עוד ברפואות וקפד עדיץ שגוט׳ בכיפה
א׳ ואץ לי שום ש׳ לעיץ ט ואפי׳ לציץ הדסים נש״ש לפעמיס אן עיכ
צטכי׳ לומר א׳ משני דברי׳ או דתוש׳ ורמנין ש׳ל טוץ דכל עיקור דיט
של הירושלמי יליף לי׳ מכלי שנשתמש ט הדיוט אשור לגט׳ בבהימ והיה
למלן וא'כ מיני׳ מה התם דקא שלא לקדשו לכתחלה לגט׳ אבל אם
כבר הוקדש לנטה ובא הדיוט והשתמש ט איט אוקר מה שאינו שלו
כמוכח משוגי׳ דבית חונמ במש׳ ע׳ז פ׳ ר׳ ישמעאל איכ ה'נ לש׳ש דילן
לא נאשמ הפלגשים להמלן עיי הדיוט שבא עליהן אחר שכבר נתיחדו
למלך דאין אדם אישר דבר שאיט שלו ואכתי י־ל מ׳מ כשיגרשם דוד יאשמ
למלך אסר שכבר נשתמש בהם הדיוט קודם נישואי המלך השר ודוחק
ובשוגי׳ דחוניו הניל מקנן׳ ובאו בה פרצים וחללוהו דעיי ביאת פרצים
הותרו כלי מקדש להדיוט ועיייש פלוגתת חיה ורמבין דשיל עיי פרצי
ישראל כגק אחז וחבירו הותר כלי מקדש להדיוט וא'כ היה כלי מלן
ופילגשיו סיתרו להרוט עיי פרצת אנמצום וראשיו למלן ואולי לרב
הונא בירושלמי פיג דהורות דכל או ק הימים שהי׳ דוד טי ח מפני
אבשלום הי׳ מתכפר לו בשעירה כהדיוט א'כ אולי ייל דמשמי׳ אימלוכוהי
לאבשלום באותן הימים והי׳ מתכפר בשעיר כמלך ולא הי׳ הדיוט להמת
הפלגשים כאשיות לדוד עיי משויה המליטו סוש׳ ורמנץ שהי׳ יק משום
»אוש יהי׳ מאיזה טעם שיהי׳ משתיץ דחוש׳ וימבץ לא שיל פשיטתו של
הגאון ניי:
ו לו יהיבכא לי׳ שאינו ימלת להנשא לשום אדם מאי האי דהחליט שאיכה
יסלת להתגרש היק מצא זה בגיש דגיטין פיה ע״א מייר מאשה
שאץ בס הוי׳ ואין קידושי׳ תופשי׳ לשוס אדם בעולם וממתר׳ שם מוכס
דאפי■ חייבי לאזוין איק בכלל זה דאי הוה אשורה לעלמא בלאו הי׳
מתגישת אנל׳ג דמתר׳ לא מייר מהאי טכי אלא מחוץ מ'מ מוכח ק
ממהר׳ מכ׳ש הכא דלכל היומי ליכא אלא עשה דכבוד המלך יש בס
הוי׳ וגם ממה דאמיי׳ שם פיב עיב קידושי׳ לא אהכי מידי וכו׳ יע׳ש
וה*כ רמא גימשי׳ לא אסני מידי להתירה לעלמא דזיא דמהני לפוטרה
מחנק ולהמיר קשי איא כללו של דבי לא 7עתי מקום מוצא לזה סדץ אס
לא רמא דשיל להגאק כיי דהבא עלי׳ חייב מיתה מטעם מורד במלמת
והיל כמו חייבי מיסות ביד דלא תפק בהו קידושי׳ אס זאת היתה סוכתו
ושתם הדברם איכ בא לכקתינו במידות ולדעתי לא מצאתי חידתי׳ ט
איני מאמץ לזה הדץ עד שיבי׳ ראיות במרות לזה .וסנה לכאורה יש
להוכיח קצת דחיוב מיתה לט 1טם אינה בכלל קלבימ לפוטמ ממק מפני
שאיט בכלל חיוב מיתת ב  rוגרע מבא במחתרת ומרק להצילו בנפשו
וכדומה .והייט דאסזיל אבישג מותרת לשלמה ואשויס לאדור׳ משום
׳שרביטו של מלן אשור להדמט כמציס למדין אעיג שלא בא דוד עלי׳
והיתס בתולה מימ אשורה לאדור׳וקשה איכליסשב באלו נעמת המארש
שוככת של מלן בשלומא אי אמרת דחייב קכש ולא קאי עלי׳ בקלבימ איכ
לק'מ למיסשב במתני׳ קמיתא ריל כמ׳ש תיש׳ אמצרי ואדומי חייבי עשה
לא חשיב או כיון שאץ חדורות אשורי׳ כמו ממזר לא חשיב ולפמ׳׳ש לעיל
כק שבאו בס פרצים נתחללה והותרה לכיע איכ היר כיון שכאכשה
מהפרק ימתרת לו ולכיע ולית בה שוב עשה אבל אי כימא דפטור משום
קלבימ א'כ ליסשבי׳ במתר׳ בהדי׳ בתו דסטור מקכש ולמאן דמסייב ממון
לזה ומיתה לזה ייל דהיל מיתה למלן וממון לשוככת אבל לאידך י ^ ה
ודוחק לומר דלא חשיב אלא חייבי מיתה דפטורי׳ אפי׳ שוגגים וכתנא דבי
חזקי׳ ובשוככת של מלד לאש  rשוגג דאם מ א שגג איט מורד במלכות
ולא דמי לעוברי עבירה בשוגג זה דוחק דמ״מ משכחת במז Tולא אתרי
גס ט אץ צרך התראה ב ק מלך אע'כ מוכח שאיט בכלל שארי חייבי
מיסות שבתורה כלל והיה לעק תפישת קידושי׳ איכס בכלל לא יגלה
כק< אבמ יבמות מ׳ט ולא בכלל סיקשאדר׳ ינאי דש'פ האומר בקידושץ.
שבתי וראיתי שאץ מזה ראי׳ נגד הגאון לי דלנטלם ייל דחיוב מיתה
דמלכות הוה כשאי חייבי מיסת ביד והא דלא מיפטרי מתשלומי ממק
בשביל זה היינו משום דהרוגי המלכות נכשיה׳ למלן וא'כ כיק שממונו
בלאסיר אבד אץ כאן ב׳ רשעיות אם ישולם מהנכשיו לאמשס .וול׳מ
עדיין אט נבון אי מחל לו המלך דאע׳ג דמלן שמחל עיכ איט מחול
מימ יכול לממל למי שחייב בנטנק■ כמו שמחל דסנל׳ה לשמעי ק גיא
איכ מה יהי׳ דיט לשלם לסאנושה ואפשר אץ ראי׳ משמעי שהיי באמת
הוריד שיבתו שאולה כללו של דבי אר נבון בעק זה ואמנם רנו של
הגאון טדאי לא נתבאר ואני אומי שלא יתבאר 10ל .ועוד אי כדברו
איכ אמרו קשי׳ גירושי׳ על נשי המלך ממש שהי׳ לו לגרשם וקשה הני
מר למי סוסיה ע־י גירושי׳ הלא לכ־ע א ק מ ת כ׳א למלן ואחר דזד

ותשומת

לא ימלוך כיא מבטו אחריו והיל אשת אב ועת ימבים פשק כיבק
דאשומת למלן בפיב דהלסת מלכים ואי תימא לדוד עצמו יוסרו לחזוי
לו משאיכ פלגשי׳ הצרומת לי׳ יהודה דאלמנתו של מלך מותרת אני
אומי בקרא כתיב והיסה לאיש אחר ולא לאותו האיש ואולי יש לדמק
פכים אתאן לכלל הד׳ אחר מיתת שלמה כל אלו קברות בדויות אץ
לקמון עליהם כלל מייט להימביס יי׳ל דהשיק קאי איתי פלגשיו דיש
להם הוי׳ לבטו אשי ימלוך אחריו דליכא משום אשת אב אלא אנושה
ומפושה בעלמא אבל להיאביד דלא קאי אלא אנשי׳ ממש קשה ר ט
של הגאון ניי;
עו ד כ׳ הגאביד שלכם דאמייק בשנסדיץ ייח עוטה קיים בימי סלמ
ש“מ דקיי׳ אוק אף לאד.י שנאקיו הפילגשים עליו שימ שנשא
אחרת במקומם אמת שק אחזיל שם ק״ח עיא אבל שהי׳ זה מעשה אסר
שכאקיו הפלגשים לא ביאר לט מניל הא ואמיתי אולי מדאסזיל בביסת
עד אלקע לא הוה תלי דאיתפח ואיכ עיכ לא סלה דסעיה כיא סליו
אשי מת ט דאליכ היי אתפח דוד אע'כ קמון למיתתו הוה תלי זה ואז
קיים ייח נענות וחז כבי נאקיו סשלגשיס עלץ אן זה ליתא היי מבואי
באגדה ס׳ במה מדלינן׳ דהעיה לא מת מחמת תלי כלל אלא דאתי מלאן
הנעת ובחיש באילט ואתי דהעיה למיחזי ואיפסת דרגא מתותי׳ ומס
וטק דבשעת מיתתו לא חלה וגם עיכ לא חלה זאיתסס ע'כ אץ לט
לומר אלא דחליו דקאמי בשנהד־ח קיח הניל הייט צרעת דששה חדשים
שנצטרע דוד ופיק דמיק ז׳ עיב ת' מ לאוכוסי מדהעיה דמצויע בימי סליוסו
נעתי בתשמיש המטה אלא דמייתי מפשיט יותר מיותם ועוזי׳ בע'פ )ל׳ש
מיש׳ שם המשבק ולפ׳ז אי שיל לשיק רלן כסהיא דאסזיל דנעטת הנשיא
פעם א׳ בשנה ציל לכל אשה ואשה פעם א׳ בשנה והיינו ייס נטטת
בשנה דאליה כיק שלא נצטיע אלא ששה חדשים אין קיים ייח נעטת
ואולי לא נאמרו הדברים נ^א בנשיא סתורה כהלל וביתו אבל המלן
דינו כטיילן:
שבתי וראיתי להפך בזכותי׳ דהגאק ו^רבא מסא מוכח דמקתמא נצטיע
על חטא להיר דנל׳ז נגעיס באים ולא קיבל להיר אלא מציבא
על מפיטשת כמטאר ק'פ במה אשה תה הי׳ בחזירתו למלמת אחי
שכבר כאקרו הפלגשים ואיכ ייח עונות מנשיו הי׳ ולא מאלו הפילגשים
אבל מה אעשה והוא נגד שיק ערוך דממא כיב נלב דקנש הצרעת הי•
על חטא בס שבע ותלוק המלטת הי׳ על להיר ומבואר שם במם׳ ישטם
מדכתיב השיבה לי ששק י ש^ כאשר בא אלץ כק כאשי בא אל בת
שבע משמע אז נצטרע ואיכ א׳ קיים ייח נעטת בחלץ ועדיץ הפילגשים
)עתרת לו ולדידי ייל נעד ראי׳ לזה משום דקבלה היתה בידם שקיים
ייח נעטת ממש בחלץ ודורשי רשו)ע׳ אמה כנגד ייח אוסמת שבתיבה
מטיתי נדמעיתי עמלי אמקיה ואחר שקיבל להיר כבר נאקיו הפלגשים
ואחרות לא נשא ואין קיים ייח נענות אע'כ משום חטא דבת שבע
נצטרע ואז הי׳ עדיץ ^ג שי ם נעתרת לו יהי׳ אין שיהי׳ הראתי לדעת
שדבט הגאניד שלכם לא נתבארו וננסה אבוא לבאר דבט בעזסיי מלבד
מיש לעיל בקמוץ כעץ ימז מהשיק הניל נעד כיל מדאמיי׳ פ׳ כהיג כמס
קשי׳ ג^ישי׳ שהיי הת yו לייחד ולא התירו לגרש וציע מה יאי׳ שסשל
גימשי׳ לאשה דעלמא שתלך מזה הבעל ותנשא לאיש אחי ככתוב והלכה
והיתה לאיש אחי משנ^כ כשי דוד דאקויות לעלמא ל א למלך וכבי ל
לעיל דגם לבית דוד כאקרו משום אשת אב ותשארנה עגוטס ומשויס
הי׳ הגימשי׳ קשי׳ ומכיל דבכשים דעלמא גימשי׳ ר^ה אנל׳כ יעכח מזה
כשיטת הימביס דייח כשי׳ עם פלגשים וכהבנת לחימ דעשיה פלגשים
צמרות הי׳ בכלל ושפיר נעכח מאוק הפילגשים שהי׳ בלאיה צמרות
ו fyפ'ה קשים גירושי׳ דדהו דהייט ל א קי להם צאו מעלי ולסמי קשי
הייחוד שכמיחדו לו לבם פלגש נתחלה ואם ז מ קשה מכיש גימשץ
גמודי׳דכשי׳ דעלמא אעיג דיכלו להנשא לאחי ובזהנדחי כמי דב טפלמ
שכ׳ דמנשי דהעיה אץ ראי׳ שהי׳ קשה לסם שלא קיא נעד עליהם שם
המלך דלדבדו מה נעכס השיש מזה דקשי* גימשץ:
מ כ ל הלץ מבואי דקשים ג yושץ לאשה ץתי הרבה מאשי תשב עם
הבעל ו מ 1ק דאשה בלי עונה ולא הייתי צדן לזה אבל היא
מבואי במסטיק שכ׳ מי שאמי שיאה אשתו זיכתה לא מהיק לגישס
בעיכ להת  yסייג ומימ אקוי לשמש עמס דשוי׳ אכפשי׳ סתיכא דאיקיא
וימחה חשובה זו בימיא קי׳ קע״ח אלא שאץ במי ש׳ לעיין ולציץ רעיי׳
ביגו׳ש דיבמות בזה ואעיג דכקטינא בכובקא דלשבק לגלימא סוא שעיכ
תקבל גט כדי לסנשא לאתי משום צעיא דגופא דנעכה ואנל׳ג שיש לסהעקש
ולומר עכיס יש לס שאי כקות ונענה מ^*כ הכא דלית לה כלל ו ק
הי׳ יכול לדריש מפלגשי׳ דדוד שודאי סיי נוטלת פיק מבית המלך אבל
זה עיקש ונם ממיש פדמ גופי׳ מוכס שכ׳ דלדננת קצת הגאוטם הא
דהסמיי שלא לישא ב׳ נשים מ א מטעם דלא קיימא הא שלא לגרש טניכ
דת*כ ישא צרתה בצדה וממילא תחגיש ותאמר מצה אט ואדרבא משכו
יאי׳ מדסוצ  pלמטת 3״ר עיכ ולא טמא בכלל שלא לגיש בע*כ הוא
אע*כ זה ליתא והנס אחיל אבישג סשוכמית בקשה שמד ימ^נה ואול
כד סקיא לאבא נפשי׳ לשועא נקנו וקשס מס מעלת לס בטמאי דוד
שסט לא ימל לטא עלי׳ דענרי המסאים מצ  pליקס לו טעלס דוקא
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