תעוכת טהרי־א

>«אלה קםא ק 0כ קמג קמר קמח

^»א ניאאס »נו שלא יחזור מ ומי ^שי׳ לאמכיס סוא ^יני
^גיס סרענץ וימנ״ם ובחידושי סר״ן בנינדן שם ע״ש ואכ״» לקבל אמן.
ד׳ שנוסיו יאריך כא״נ המסורס וגפש אוש״נ סדש״ס :
סרן יסודאאםאד

חעובה ק0כ
רב ברכום ושובע שעחום לראש אהובי כבני סיס P
אחוס׳ סרבכי הסלון סלעידי סוסיק זן הרעיון ירא שלם
כש״ס עדה סארקל זעליג רןםכער ר׳ וכאל״ש :
קבלמי וע*ד סמרה שהעלים קושיי ב»ןחים קי״ד אר״ל ז׳א
מצ״כ ומי ומאי קושיא הא ^ ל בש״ע סי׳ סע״ג בנויביל ראשץ
ק ח מסכממן פחוס מכזים איה לא יצא מה י״ח מרור דנוקח ברכסי הוא
מל אכילס עמי ואכילה סיס בעיק כמ״ש הלא״ש שם ומוכח עזה לכאורה
כסימב״ם פ״ח מסל׳ חדע  pב׳ ת ם בנויבול ראשק צמן סיס וכוי
עכ״ד :
כוונס מה לאמ״ו הגאון עהר״ע בנעמה זצ׳ל נקי ביאור מרדכי
על מרבי נקחים הקשה  pוסייץ ח״ל ואפשר כיון דאער
רחמנא מצום ומרורים שיאכל מצה קודם ממר ממילא אף חצי שיעור
דממר גם  pאין לו לאכול קודם המצה כמו אילו הים אי Tpהיה חצי
שיעול בכלל סאיקור  pלעכץ שלא להקדים עצוס עמר לעצום מצה אפילו
ס״ש אין לו להקדים וכוי עכ״ל • ובאעס יש לפקפק קצס דהא ר״ל לנועה׳ ׳
קאער חיש באיסויין מוסר עסייס בר״פ בחרא דומא ואף דעודה ר״ל
דמדרבק אקוי ח״ש עיסס לא דמס״ס מצוס צריכוס כוונה ואילו סישנ״ם
בהדי׳ פי׳ בד״ס אע*ג שעיבל וכו׳ דעס״ס מצוס צריסס כוונה וכנ״ל :
שנקספקס מי שאין לו אלא מיס מרור מצומצם וגם אץ לו שאר
ימןס לעיגול יאשק מס יעשה  .פשימא עלסא כ ק דבעיק קרא
כדכסיב על הקדר על מצום וממרים ואקד להקדם מרור למצה מדאוריי׳
וכמ״ש עוריסגאץ סנ״ל .אבל מיבול ראשץ קודם הסעודה לעיעבד
היכרא לסימקס לכ״ע  pדרבק הוא ודאי נדחה מצ-ה דרבק מקמי׳
מצוס דאו׳ ואיקורא דאורייסא על מצום ומרורים וכו׳ כנ׳׳ל פשימ :
נאם ח דן אוה״נ סדנדס סרן יהודא אסאד

יפה

ת-ד

תשובה קמג
חייא אריכא  .ושלום וברכם * לכבוד אהובי סלעידי הרבני
החריף ירא שלום מוס׳ דוד פישער ר׳ עס״ה
ן^י״ךן קבלסי* וע״ד ססורס שהעלים דרי״ו ור״ל בפלוגסא דח״ש א׳
אסור מס״ס אזלי למעעיימ דפישס חזי לאצערופי אין ר*ל
לחצי זים איסור אלא ר״ל לחצי זים סיסר לר״ס דהיסר נספן לאיסור אי
מכ״ע דאורייסא ללקוס על כל זיס חיס עסהעמבס והיינו ליי״ו למעמיס
אפשי לססעו אסור נדל עשא״כ לר״ל למעמיה וס׳ :
ד ^ ה זה חידודו קודם ללעזגו שעשיס אס המסובב לסיבה חסו
מערכה על הדרוש דאי ח״ש מוסר מס״ס זולס מעם חזי
לצרופי א״כ מאי מזי לצמפי שע״י סח״ש איסור גם סהיסי־ שנסערב בו
כספן לאיסור הרי סלו היסר הוא סח׳ש איסור עס״ס היסו־ גמור הוא
ומס״מ כסב בס׳ מהרס הקדש דלמ״ד ח״ש מוסר מס״ס ודאי ליס ליס
סיסר מצטרף לאיסור שהרי אין כאן שם איסור כלל ק המורה ובלא״ה
פמי דעס יא־א״ש פ״ב ממגול מם ועסרש״א בפסחים ע*ד אפי׳ אי ח*ש
א^ר מה״ס ס״ע בעיר׳ אבל ע״י מנרובוס לא א״כ דעס ר״ס אי טכיוע
דאו׳ גם היסר נספן וט׳ היימ בסערובס סיס איסור מקא • ו»ד
במאכל המוסר בזמן האסור בר*פ יוס״כ דח׳ש אסור מס״ם מסיע דחזי
לאצמרדפי ע״ש • ולפירושן לא שיין הסם ה״ט כלל • ואחסום בברכה
כנפשך ונפש אוסיכ בלוכ״ח סדש״ס •
הק׳יהודאסאד

תשובה קמד
לסלעידי סיקר הרבני החרוץ מופלג כ׳ש  ttoאביהם יעקב
ל״ש ד׳ וכעס סאבדק מיסיבוהר ■
קבלסי וע״ד סקישיא שהעלים לסרעב׳׳ם דלא יאכל אסי לח״ש
א״צ לסברם חזילאצמרופי ה*נ שלא כדם״נ ■ ’ א Tpבים
מדאו׳ למסריב״ל דליסא בזה סי׳ שעס״ע • ולרעג״ם דאין מלקום בהנאה
ע׳׳כ בפסחים כ״ד ע״נ איסור דאף קאמר סש״ס בהכאה כדה״נ • ולרעג׳׳ם
סנ״ל בשור הנסקל ובסעץ לא יאכל כסיב גם שלא כדהיג אסור עדאף
^״ע ״ אס״ד נקצרה :
 0ל שני סשובוס נדנרחדא דסרמנ״ם ודאי לא ס׳לכסנרסמהרינ׳ל
להשהס שלא כדס׳׳נ לדין ח״ש שהרי נפי״ד עעאכלוסאסורוס
דין י״א נקע לחנמא על שלא כדס׳נ כנץ שעירב דברים מרים לסוך
יינ״ס כד ובדש פי׳א פקק דיניס וכל סקרונוס ע״ז חייב נכ״ש כר •

»ד ניב יהודיה יעלה

הא חדא*(• ועוד כ״ל לע״ד סברס מ ה דיל א*ש דוקאלי׳שלהמפא p i
לרי״ף לאיסודא דאו׳ לולא סי* סשעסימ השוס ^ ד ס ״נ ל ת « ש
דסמיסו כפ״ל מעשעעום לגזן אכילס ריל בשיפוי אכינה וכדרך אכילס
הייט כמוס האכילה ואיכוס האכילה משא*כ בסמן ובשור פסשקל דלא
שמעיק בהו איקור דאו׳ בסיש ממשמעוס לשק ^ילה להרמיס כמיס
מהרלכ״ח והמ״ל אלא משיט* דקרא לא יאכל כפ״ל אקור ס״ש i b s
שהיה לסם שעס הסשר כעי ח׳ש לנד עיגי* ״ אבל שלא כדהיג עכ״ל הא
משעעום לשק אכילס הוא שולל שלא כדידנ נם בלא יאכל א״כ לקיע ’
וסחיןדס אי איכא איסוס״נ נח*ש עמד ס ה סצל״ס ״ בפסהים י3
עיב נד״ה והרי אמסיח כר והעלה נפשימוס דכל אקוס״נ גם יי ש
אסובס״נ עדאו' עש״ה  .ולענ״ד הה״נ לר״ש דכ״ש לעמם ס״ל נאיסור
אכילס ה״כ נאיסוה״נ לשימם סוס׳ דלולןן על הסאה אליניס די״ש 6קין
על הנאה נעי נכ״ש דלא אמרו סיס אלא לקרבן קאעי אבל למלקום
נכ״מ נכ״ש לוקץ גם בהנאה משמע ^ ל ״ ( וקצרסי :
נ א םינ ך הד*ש סנן יסודאאסאד ,
״) (,הג*ס מק תמחבס ת ד צל*ח סכ״ל צ״ע תעלם מעט סייושלעי
פ״ו דסרומוס דעודס י*ל נאיסוס״נ דסנאה איכא נב״ש ־ וממילא
לסה״א דאע׳׳ס אסונס״נ אקור חיש מה״ס נם נאמ״ה תאיסוס״נ ס״ש
אקוי גם בלא טעעא דחזל״א דהרי ר*ל דל״לסנים מזל״א עודה נאיסוה׳נ
ולע  rנלאיס מוכח מקוה״ג ננ״קמ״א דאל״כ עפלדג שם נכסוב רחמנא
לא יסכה מ׳ ואם איסא דלעא מס״מ כסיב בלשון אכילס לסומס דבסיס
דווקא אע״כ נאיסוה״נגם כ ׳ש אקוי וצ״ע עלהצל״ח־
״( תרי סרמב״ם נאעס צל*ע שע׳ נ״״נ נב״ש ושלכדס גם ניי״נ
פטור מנ׳ל הא למעט שלכדיס הרי בנ״ס וכס״כ מהפכים דבעי׳
סיס ומחייב נשלכד״ס דליף מלא מ^ק דלא כ׳ אכילס בגופי' * ואעאי
פ׳ סרמנ*ם להיפוך ניי׳׳נ דחייב נכ״ש ומטרשלכדיס ועיין רמנ״ן סוגי•
דדחא מלסא פשיטא ליס דפנוור שלכד׳ס ע׳ דליף מקרא ואכלם וכד
ולדדיס הוא בסיס ׳ וסר נע״ז דף י״ב עסס»ןים מ׳ דסוא ד״ק ולא כ'
נאור״׳ ועיץ סוס׳ פסחים כיו ד״ס שאני אסספנן גם נע*ז טפא ־
ובאפס סימא נעיז גופא מס״ס לעוור שלכדיס הלא על זרז ט»< ודאי
לא נשאר רק דרש׳ דלא מ^ק כר ועיין מיל פיה עיסוס״ס השר סו׳ נעיז
לסו׳ בפסחים וגם לסיס נפיח ממ״א שכ׳ מעעא דאין לקץ על הנאה
ע׳ ת ל הנאה הוא שלא כדס״נ • וסמוס הא בייינ כ׳ סרמנים נעיז
הנהנה מסקרוטסלוקה כר והפיח נאיססמיג דיקעלשק הרמניסעיא
מעאס״ו מדכ׳ סשוסס ״״נ לוקס ולא כ׳ הנהנה »כח דס״ל דעל הנאה
אינו לקה • ונעלם ממט ת ד סרענ״ם במיז מעיז כ׳ נסדיא דלוקה
נ״'נ אפילו על הנאה עכ״פ סיע׳ ס תר נם לסנרס סיס כיק דלהקז
נ״״נ על הנאה אין שוב ס״ל דשלכד״ס סטור הלא הכאה מא שלכדיס
ומסיט בכל הנאה אין לוקין וצ״ע :

תהובה סמה
חדש וכינו לכבוד אסוני Tי״נ סרב המאוסיג המפלג חדב
צדיק ונשגב שמו עוה׳ ני ^ אנרהם ד׳ אנו״ק סגאליסץ •
י ב ל ת ו קנלסי • ועיד שהקשה מעלסו מאי עייסי ת א סייעסא
בפסחים כיו נדא »ןא דלולץ ם׳ דלמא הסם כ תי אסיא
עסניסין סז Tנעעילס בעיסה ואב״ לא שרי ליס אלא באיסור ל * ס ט
סנאס דח ע״ז ולא  p r rנמץ מאומה כד ־ כיל נ»ןומ דלקיע הא
נלא״ס המיל עסכיסין דלולין כד כר׳ש חמדה אב״ אליניס דאסלר ממין
ולא שי־י ליס בלא אפשר אלא אליביס תיי וכמיש סוס׳ שם נסד א
וצ״לדקושמא משר דססם מעילה בעלמא תיי אין ט מעילה ומסיט מד
לא עוגן לס כרבי :
״ל תנ א לעממיה בינמוס קי״ע ובסוק׳ קדושין ייד עיא בדיה
וסהא א״א כר נסדא קאמר בדאויייסא מס לי לאו מס 4
כרס ועיסס ניד ומיץ בנדל נפיא מסל׳ יו*מ ונמהרייק שויש עיב וססשד
טניי ושפ Tמייסי ת א למעמא סייעסא לסמיס :
ו ע ו ד נס שלישים תדי הפיי דמימ»י מעלנט נ״י לסלק גני דשאיע
נץ איסור לאו לאיסור עיסה הוא שיס עיון מ־יפ הנהנקז
מחלק ת סכי נץ שנגס לאו לשנגס הנק עשיס • וסייט שננם דקא
שאיט עכוץ למיענד איסורא כיון שמציט ה»יה סלקה ביניהם על שנגס
כרס ועיסה חיינר רסע^ קינן סטאם־ מש 1!1כ בשמם לאו הטור מסלוס
אבל נממין לאי^י אלא דלא אפשר נלאים כיק דממץ הוא במזיד
בודאי ליכא לנרד לחלק נץ איסור כיס ומיסה ל ^ ^י ^ו גרידא וביז
פשוט  :ועל שאי העמס אייה אשיבנו עוד * כיד אוהיב הגמשס בניפה
מרובה כא*נ וסנהשהדשיס .
הנן •סתיא אשאר

ועוד

תשובה קמו
שפע שלום ובתה לכבוד אהובי ^ ד ד• הרבני המופלג
xryta

