שרת תועפות ראם א-ח ח ט
צ)ין להתיר פרצה ע׳׳ עימד מרוכהוניהידלעייןפחנזמהט
היחר עומד לענק פיצה ל״מ ה־תרעונלדמ׳צב־ור ו « ש ה
כ׳ז למאן לסוכר פרצתו כארכע אפי׳ כלא כקעי כו רכים איל
למאן לסוכר פרצתו כעש־ אנא לייקעי כו רכים פרצתו
בארבע ובארנו הכיעם משום לכסל חורת פתת ו^ורה מן
הראשח אכל עכ״פ אותו מקום שנפלז אנוחושכין אוהו לפחת
כיון שאינו יותר מעשר רק דע׳י כקיעת רכים כשלשם הפתון
הראשון כיון לשכקי כני מכוי פתהאקמאי ונפתי כתאי פי־צה
א׳כעכ׳׳פ נהפ־צה אנוקורין כשם פתח תו אק לחלק כין עומד
מרוכה כין תצר למכוי וכיון לגם כמכוי הפרצה מחשב לפתח
אם עימל מ־וכה"עליו מותר כמו כחצי ואע״ג ליש חילוק כין
חצר למכוי לעני( כקיעת רכים שם הטעם משום ביטול פתחא
קמאי דשייך כמבוי ונא כחצר אכל נענין עומד מיוכה אין נחלק
ב!ה כנ״ל נכון היטב הטעם הלב־ים ונצטמלו שיטת ה־אשונים
ד־חצ' אפי' כבקעי כו רכים פ־צ־ו בעש־ לוקא • והנה כעיר
המוקפת חומה ללילן לקיי“נ ליש לה לין חצר מסתפק המנ״א
אם מותר בכקעי לה רכים וכתב לישלהחמיר ואמנםלל־נא
לכארנו לכחצר העיק׳דצ־יך פרצתעש־הב־אה לאין להחמיר
גס בעיר המוקפת חומה ועיין חשוכת מהרי״ט סימן צ״ל
וכפרס לאנומתקנין את העיר כל גכונה סכי־וככ״מ הפ-ון
חוץ לעי־עושיס צורת הפחח להוי כמתיצה נמו־ה ועיין כק״א
בחשו׳ זתיניהכ״ח החלשות כימן נ' וא'כ אע״ג למסתפק ני׳
להמנ״א אם הוי נם להקל דינו כחצי מ“מ קי “ל בע־־וכין
לכפיקא לקונא וסכ׳ש שיש לנו עמודי עונסה־י׳ףוהרמכ״ם
שסוברים לנם:פ ־צש״מכוי ממש לינו להפרצהכעש־המה״ת
צהחמיי כוהומנ׳ש נמ״שהמג־א בסוף כי׳ שס״נלנא הוי
בקעי כורכיסאלזבהיכא דכקעיכו כ׳ ר מ א עיי״ ט ואע*נ
ליש לילי כ!ה נערן ביטל פ־צה מ״מ אין להחמי׳ כנ״ז ולכן אס
י ני מניס לרקן ־רחל' ולאי היננון נעשוחו כצוה״פ אכל ■כמקום
רהי' מימים ימימה כלי תי־ון יסמכו אהא לפ־צה פחותה
ניעש־ אין להחמי־ מתלש לא״ב אחה מוציא נעז על ה־אשונים
וכמו תאץ־וכג־נו־ן -ף ה' ונ״ראניב־ללהומ־אכו׳ עי״ש
וה״ג דכיותי׳ונכן הקולות יחללו! כל סאון סואן כ־עש להכי׳יח
ככולו בעיני המון יגור לנפשו ניימשיו עניו כע־והות העננה
תניאה כחכלי שואואם הת־יש יח־ישו־הי לו לחכמה לכ־י
הכותב בתפזון מס־לות העתים לו־ש שלומו כאהכה ־
אה־ן משה טויכש :

תשובה ט >לפרעשכורנ
דיב אירב עא חדרי תירה קיאע אא השעירה דינר נשפה
נרורהככיר ידידי י»י“נ רזי"נפש• ומשיש אכי הרב דםאיה׳ג
החריף ינק• המפירסים אשם יאתדאה החכש השאם איצר בלים
הן ננירכ׳ ש מיה׳ בער נ״י אנפענהיימער :
זיו נועם מכתבו בא אני ביום ו׳ העב־ כו׳ ועתה אבוא לדבר
הלכת הנאמ־ במכתבו :
הני ^ ש '  Vבעיסרורו לחקו־ ימוהיר בשי חלשים אחר
זמןאבילהן איל־יך לוחא להוהירבכזיח לחייב עני׳
בלאו דל׳ח או אפי׳ כפתוח מכזית נמי חייב עלי' לדוחא
באזהרה אכילה לנפקא מלא יאכל כי הולט הס ולא יאכל כייח
משמ׳יבל בנאי לנא רוחי־ו אפי׳י־׳ש נ־יי גיב״ל והלהמעלרו
ה־סה והנשגבה בפלפולו נם יערן בל יראה אי חייב בכ׳ש או
לא ולדבריו יש סוב־ים ל־׳יוב״יעובר באיסור כ״ש ולאו איח
בי׳ וילידי לא חלע אנה מצא זה לעובר עב״יבח״שכל אשר
פלפלו האח״ונים בזה היינו אסיש יו איסור ח״שכמו בכל
איסו־ים או יש לחלק בין מריני איסוי אכילת לאפי׳ בכ׳ישיש
בן הנאה ג חנו משא״ב באיסור ראי'וכמ׳ש החץ בהשובוחיו
סי׳פ״ואבלשיהי׳ בח׳שלאו ל־׳ינ א אל ע סיהאומ־כןותרי
לא פלןגי ב׳ש ו־׳ה אלא אי בעינן ככותבת בחמן או בכזית
י<לל אץ ס׳ל שיתחייב בכ״ש נס אי ילפינן ביעו־ מאכילה
היינו לוקא בכזיח ־ אולם •פה דיבר כ׳ח שמענין ב׳י איבו ראי׳
למותר לב׳י איחקש ראי׳ לאכילה ובס עיקר ב ’י נסחעף מפאח
איסור אכילה וכמ׳ש קר׳ן ריש פסחים אבל כמותירל״ש ןת

ו

ונם במהשהניףילומדבריהר»־׳׳םשכ׳ הטעם לאינו לוחה
במותיר משום להוי לאו הניתק לעשת והניח הטעם משום להוי
לאו שאב/ע והביא בשם הנצח ישראל מ׳ש בזהולחאו כשחי
ידים וכל דבריו כראוי מוצק כי נטה בכאן הנצ׳י מדרך ממונה
לק־י אח ה־חוקים בזרת ומה למות יע־וך לקונה חמן בפשח
שחיכף בעחה־ני׳ עושה איסור שעוי־על ב״ישע״י הקני'
בא החמן ירשוהו משא״ב בקונה פסח מתכירו ה־י בשעה
קני׳ אין כאן איסור ואח״ז בא איסור מושר והאיסור תזה אין
ממע שה ••
א ו ך □ גסאש־ המציא כ״חלמשכחח מעשה אס העלה
בשי פיגול למז־ח שפקע פינונו ממנו ואח״ז נעשה
’
נותר מחשב זה למעשה אם כי לב־ חכמה לי־ר אינני רואה
לדבריו עיקר וה־יבמה שהעלהו על נכיהמיכח לא הוי רק
הנשרלאכילהועשה מעשה שיתוקן נאכול מ־־ פינול והמות־
נסהוה אח״זוא־ו יחשב זה למעשה וכמו שאין אנו חוש־ין
למעשה מה'שהביא היכח ואת״כנעטה נות־כן א״א להטוב
למעשה מת שה־י׳ הפיגול למזכח ונדונה מזה מבואר דלב־י
ה־מ־״ספ׳א מהל׳חנינהה־אי' האמורה,־תורההוא שנראה
פנים בעירה כי׳ט ראשון של חג ויכיא עמו ק־כן עולה כין מן
העוןזבין מן הבהמה ומי ש־אנ-עז־ה :יו ש־ח:וןולא הביא
עונה נא לי שלא עשה מצית עשה אל אעו־־עננ״ ת שנאמ־
לא יראו פני ־י־ם ואינו נוקה על לאו זה שה־י נא עשה מעש׳
ע׳ב ה־י לאע־נ לע׳י עשייתו ש:־א.ה פניש ־עז־ה ננ־ם הנ׳ת
שעוב־ במה שנ־אה פניו ־יקש.מ/מ ל  .מיחש־ זה כמעשה כיון
לאין פעולחהמב ק־כ־ כצמח היכףאלא שע״ימעשת ראיות
העז־הננמח החיו־ נהכיאק־־ן ילד; כמה שלא ה:־א הוי נאו
שאכ”מ א״ב יניף מנה מנ׳ש כאש העלה ה־־נול למיכח ש־עי׳ז
חלה עליו הל׳ח שלא יורי־ ממנו האישו־ המותייאח יכ מחשב
ללאושאכ״ט ו־אמחשאנו מוכ־חין לרל־ ללעז ־כינו כמ׳ש
פ״ה מהג' א־סידי מזבח מצ ה עשה למלוח כל קרנן כמלח
החרב כלא מלח לוקה שנאמ־ולא משביר מנח כו' מחשכזה
נלאו שא":מ משוש לשם שיכף כהעלאש הק־-ב; בני מנח נעשה
ה;"ח ללא השביר מלח כו' ומחשב זה למעש- :משא״ב בראיית'
פנים כ־עז־ה כיון דכל הייש זמנו להבאש הק־בן לא מיהשב
רא־וחפנים לצמוח בזה מעשה ללאו ללא י־אופני ־יקם א ’ כ
מכ׳ש שלא מידש־ המעשה שהעלה בנול ע׳נ מי־ ח להצמיח
כזה האיסור לנא הורידו כאילו עכיל מעשה וב״ז נר-אה פשוט
וכיור ג
אש־ רנה פ״ר להמציא כאם מורי־ לוקא בפזיח
משכחת כרנה רצי זיר והוסיף על הצי זיר שתי' נו מכ  
לא מסרב־ כלל כאש־ נם כ״ר ת־נ־ש כזה ומת מועיל הצי־יף
ה־נ•׳ להחשב מעשה ה־י אפי׳ חנה כל הכזיר לא הוי זף מעשת
שא׳א שיהי' הקני' ■כ־נע כינור הלילה לעכו־ עליו כל׳יח והנם
כי הי׳ אפשר לומי ולדין כ־נה אח־ חנות שאח־ שמח־נר חז׳ל
אינו נאכל עול ו־ולאי יעלו־ עציו הלינה ויבוא נילי נוח־ הו
הוי כעושה מעשה כמה שחנה החמן אכל כ״ו רחוק מלרך
היש־
ו ל י י ש ב לער ה־מ־״ס כזה נ־אה עפ׳י מה ש:־אה לי
כישוב קושי׳ הרוס׳ השמו־ה כ־'מ צ״א לפניני
ר׳י ,ור״ל חסמה יחול והנה־נה י־ול ר׳י אמר חייב
ור״ל ,אמר פטור ר״י אמי חיי :ע־־מח שפתיו הוי מעשה
ר׳׳ל אמר פטו־חלא לא הוי מעשה והקשה הרוס' ל־אנוהן
הלוקין פניני י״י ו־׳ל כש־ומה שא־כל נכ־ זה היום ועל־
היוס ולא אכלה ל־״יפוגי־ משוסלהי־ לשאבי׳מו־״ל פוט־
משום התיארספק אכל משום לאו שאב׳נו לוחיזעליו וליכא
למימ־ לאליכאלר״י קאמ־ולי׳לא ס״לכ״משמעכר־ הכי
לפליני אמלתא ל־״י לאמ־נ־י לארוחי־וממנועדכוק־כא
הכרוב לירן עשהאק־ל״ר לומי שאין לוקין עליו לדייק ר״י
סעמא לכא הכהוב הא לא כא הכר־י לוקק עליו להתראת
ספק שמי' הר־אהור״ל דייק עיעפא לכא הכרוב הא לא כא
הכרוב לותק אלמא לאו שאכ״מ לוקין עליו ואי אליכא לר״י
קאמר אמאילאלייחנמי ממלסאלהחרארס׳שמי׳ הריאה
כלדייקר״י אלאקאמ־הרםלקסכ־ כאידך לדיילאמר ל״ש
התראה אלא ולאי משמע לסכר הכי עיי׳ש שרי׳ בליךלמוק
ונראה

