תשובת מהריא

שאלה קמז קמה קמט קג

מלץ אלא יש בז מ״ע צאכלו בנ״ל  .סנה הרביסי דברים כדי להסביר
אבל סדגי קרוב  twלגמיעו לפנ״ד  .ואם מעכ״ס בגודל סדססו ימצא
סיוהא בזה יודימר ואודה פל האמס :
בדברי קדשו סי׳ הכיל במס שפמד פ״ד דורש לצית שב׳
משוכה פשה זו דאכילס קדשים מכל אכילוסמצוה שהוא
אפי׳ ביזיש וסקי מפלסו מדברי הרמב״ם פייד מפהמו״ק אץ אכילה פיזום
מכזים וכו׳ סזביז כשר ואם איםא דמקיים המ״פ בפיזום מכזיס למה לא
יפסול בס מחשבה םמס אמ שהביא כן משמיה דהרמב״ם ומשנםינו הוא
זבחים ד qכ*פ פ״ב בלי חולק  :ונס׳ פהרם הקדש הוקשה לו בלא״ה
מנופם דח״שאסור מה״ם וחי׳ בנדב פפם ודפס ובדבדו מחו׳ כמי קושי׳
מפכ״ם כי׳ יפו׳ש ־ והנני חוחם בכל חוחמי ברכום פוד ינוב בשיבה מובה
פל המרה ופל הפבודה •
הכ״ד דש״ח הק׳ יהודא אסאד

וראיתי

תשובה קמח
רב ברכום ושובפ שמחוס יהוג אס חג המצום* היה אהובי
י״נ ורב חביבי פד לאחס הרב הגאון הגדול המפורסם
צדיק יסוד פולס מזה בן מזה כי׳ פיה פ״ה קשיח מוח׳
נפר ^יי האבדיק מיקלאש יפיא וכאליש .
ן^י״ךן קנלחי ופיד קושיס המיל פיא מחמץ פל חרא״ם שכחב ססם
אכילה נכיש אלא דהלכםא אפקי׳ לקרא ממשמפוחיה גבי פיכש
ושנקי׳ לקרא נמשמפוםיס לפח איקורא דההינח נמצוס ל״ס אבל נמצוח
פ 5מ אי אכילס משמפ כיש א*כ סלכםא פקרי׳ לקרא מכל וכל דהא אוכל
פחוס מכשיפור לא פשס ולא כלום • וספלס הדריג לחק דשפיר שבקי׳
6ןרא נמשמפוסיס שאם אין לו רק פחוס מכזיס מצה מיפל פליו לאכלו
פב״פ * משא״כ במי שאץ לו רק שכי דפכוס לסוכס ודאי איל לאכול
במוכס וכו׳ אחדיק•
מון מפלמ בזס לדפם גדול חאלמיורם חיה הגאון מהרי״פ
אלגאד פל סל׳ נכורוס סל׳ חלה ד qמיא מדפי הספר וזיל
ואיל דלמאי דקי״ל כרי״ו לפכץ איסור חיש מהים  :הס״נ גני מצום פשה
דאם אץ לו בליל ^ ז כיא חצי כזיס מצה מחויב לאכלו מסים כדין
איסול וכו׳ דסא לימא וכו׳ דמסיד תדרימביא בחידושיו ליומא שהביא
סרב בבי חייא תנדנד סמ״ל נמס שהשיג פל הראיש ממצום פשה דצא
דבמצום פשס לא אמרי׳ חיש מסיח ומי פכ״ל  .והן ק ת ד מפלחו
סכ״ל ־ ושוב סניא סגאון הכיל נשם בפל ברכי ’יסף גס׳ מחזיק ברכה
שדחס סראיס סכיל זמביא סבכי חייא מדנד הרימב״א והפלה דהפיקר
דבמ״פ חיש איכא קצם מצוס מסיח יפויש • ופוד שם ד qכיה סוq
סל׳ חלה סארין נזס אי במ*פ חייב לאכול מסים חצי זים אם אין לו
•מא־ ומייםי ראיום דליכא שום סרן מצוס בחיש וחזר ודחה וספלס
בספק ימויש • ולפנ״ד נראה קצם לפמיש סרמב״ם פיא מחמץ הל׳ ז׳
חיל חיש נחמן בפסה אסור מסיח שנאמר לא יאכל וכו׳ הרי דמשינוי
לדידן דקי״ל כר׳
לשק זס דדייק מיכיס סזקיס נגמין דאסנהינ הינ
אנוס דייקיק מיניס איסור חיש איכ נ״ל דסינ בפ׳ קדש לי וכו׳ סיפ
בא בסיב ^ א מצום יאכל אח שבפס סימים לרנוס חיש למצוה ^צם
רשום קאי כל שנפיז הימים מימ גם לילה
אף דקרא ^י ל ס
סראשונס מנ ס נכלל שנפח הימים הוא כנ״ל  :וכבר הארכיזי נחשו׳ א׳
בחקירס זו וספלימי דאכילה מצוח דאו׳ קצם נאמלם חיש מצה ומו״ב ־
ופוד חזון למופד אייה כבוא בארוכס ]ופיין נמשו׳ שנויי ח״ב סי׳ חיי
»ןימא ליס דאין מצוס וחיוב כלל בחיש מצה פשיה ופיין תיש לקמן[
ואחסום נברכס ככמןו הי»ז ונ»ז Tי״נ ואוה״נ הדש*מ •
הק׳ יהודא אקאד

תשובה קמט
ששק ושסחס ושלום וכיס ישיגו לכבוד י״נ ה ת החרק
סמומ1ג נמוי״ר כיש מוס׳ איציק הירש ספקוספצקי ני׳

ני־ה

סגיפכי מליאה לס אמיר אמירס נפימה אימר׳ יאי בדבר הלמד
מפכייס נקוגי׳ דמציכ • ולפשוס רצונו הנר להשיב פיד אשר
ספלה בכמ ליישב קושי׳ מורי הגאק נס׳ ביאור מרדכי דמניל לריל
בפסחים קמ׳ד פיב זיא מצ*כ דלמא משום דלא אכל כזים בעיגול ראשון
סוא דנפי׳ עיבול שר  .וסי׳ פרוימ דאי מצום איל כוונה א״כ אסור לו
לאכול פחוס מכזים משום בל סגרפ אחיד  :ושר משונוח נדבר • חדא
דנהדיא אמר ר׳ל בפלמיס ממם מון דלא בעידן חיונא דמרור אמל לי׳
י מ׳ והיימ משום דמצומו פל מצום ומרומם מחלה ואח״כ מרור • וא״כ
היל אז ננרנול ראשק שלא בזמנו דנעי׳ כוונה לעבור נבל חוס’ qובל
מגרע הא חדא ־ ופוד כבר כמג נחי׳ הרשב״א בר״ה י׳ו למה חוקעין וכו׳
כשהן עומדץ חיל הקשו במוס׳ והא עבר משום בל חוpי qויוסחנרא
דנא קשיא כלל דלא אמרו החם דאיכא משום בל חו q’pאלא במה שמוq’p

ס»ז׳ ג־כ יהודה מגלה

מדפח פצמו וכד אבל במס שחקנו חכמים לצוין אין כאן בל »סי ף
וכ1׳ והסיד לבל חגרע לצורן כגון יו״ס של ריס דחל לסיזח נשבח אע״ג
דמהיח מוקפין גזרו שלא למזוע שם • וס״נ מון שמן סדין סא לאכול
נסינול ראשץ פחוח מכזיס משום ספק ברכס אחרינס מ״ש נב״י ונמגיא
סי׳ מפיג חו ליכא משום בל חגרע סנ״ל ־ וחדפ דאליכ סאין מומר
לשמוח נ מ ק אמלה נספודס סרי סוא מוסיף על סססוס למיד מצוום
איל מונה • ומכיל כשני סמי׳ סניל דכל מס ומס מד׳ מנז ם מצוס
נפיע הוא דחא מברן פל כל א׳ וא׳ ומק סמזק סיל שלא בזמנו *
מעלחו ונסממן אם איכא בל סנרע בנודע קצם משיפוד
אמלה או רמא ת ם חלק ק סמצוס לא קיים כלל ולכיכ בל
חגרע * הנה משמפוח ת ר׳ החי׳ רשניא סנ״ל דסמגסל איזו מ״ע
פפם א׳ פונר נבל חגרע מלבד שביעל סמ״פ פתר נמי נל״ס ת ל סנרע
ופיץ נעורי אבן שם ־ וא״כ אין מקום ס»ן כלל ת ץ פשס סלק מסמצוס
בחצי שיפור גץ לא פשה כלל איכא מ״מ לאו ת ל סנרע * תמשו׳ סלמס
קענוח חיב סי׳ ד פ זיל כל ת י שסוא למצוס ולא מפבב יא* פשאסו
אם פתר משום לא חגרע * משתה • מססיא דפ״ס חמדם סשלא נמס
פברח פל בל חגרע משמע תוגר דסא מסן ארבע למצוס סיא ולא לסבב
כדחנן הנחנין פל מזבח החיצק שאם נמס מהנס א׳ מ»■ ־ וססיד ל*
יצק ולא בלל והכי אימא נכמס חכמי מס שפשס פשוי אלא שחיסר מצוס
וכו׳ וצ״פ כפי זה אם לוקה סכהן שהקריב מנחס שלא נללס משום לא
חגרע וכו׳ פכיל • איכ באכילה פחוס מכוח דמפבב סמצוס מינו אדפונר
פל בל חגרע וקיו נמי הוא כניל * אמנם סא מלנמ^ דמר סכי איבא
לאקספוקי אם אץ לו שיפור שלם כזיס אלא פחוס מכזיס אם מקיים
נזה מקציז מצוה מדאודימא אי חייב ק ססודס לאכול החצי זיס פכ״ע
או לא • וכנר נקחפקו בזה ספיסקים אחרונים וסלי׳ ליס נ ^וגס׳ תי״ו
וריל גני איסורין אי ח״ש אקת מס״ס פיץ ד״ע אלגאזי פל סל* מלס
להרמנין ריש הל׳ חלס דף מיא פיב מדפי סספר ונסיף סל׳ חלס שם
דף נ*ה פיב תקוף הלכוס נמרוס שם דף ק״ב פיא ־ תסשו׳ שבויי
חיב סימן חיי ־ ובברכי  cprחאיח סי׳ מפ״ב ־ תפס א״א להארין ידסר
והנני אוהינ חומם בברכס כנס״ר תפש דשים •

ומ׳ש

סק׳ יסייאסאר

תשובה קג
נחדש אדר שלמא אשדר כרב פח וסדר ־ לכבוד י״נ סרג
סמאה״ג חריף ת ק כשיח מס׳ סיש ווינער מ׳ אניד דק׳
האליסש יפיא •
קבלמי ופיד הלכה למפשה שעמד «יי ע ד׳ פל סמחקר בשאיבם
אבק העועיין בפסח אי שרי ־ לפי דסמניא גסי׳ סקיז סקיי נשם
מיכ כחב דנמ״נאק י י ז לשמחו בשבר * ושפסיע פייאממאסיו סעלס
להמירו משום למא זלימזן מסמם יינם אפי׳ שנוסכים סיץ לסתו לסחזיק
והיל נהנה מגיף האיסת מימ כיק תבנן » א וסימן יש נו ס׳ מוסר .
א״כ נשכר חוק דאוריימא הוא ייל אקור אאיב י חפ שבסל נס׳ ־ ישפיר
חזי מפלמו בכל השיק לזה ולפמח רצונו סנני ת׳ אסכו :
 m JHהמג״א סיף סי׳ די מסופק אם לב  pפל שתייח פשן המזבאק
פיי השפופרח ־ והמניג ננ מיע מפס וזיל ואיי בודאי לאז
הנאה הוא רק רפואה קצח ומר הוא וליל ב תם פביל ־ תמחיב באמס
לקימ תיאר המגיא יפה ספיק משום שסרבס ביא שנפים מפנו כמו
^כל ושחה וכהנה הגוף ־ תיל אפיג דסנאס גרתו לתא סנאס מיפיז
מיהא איכא ומי ששואבו רק לשם הכאס גו® ולא לשם רפואס כ״א לפונג
ייל צדן ברכה ־ ולק פל שאיפס אבק סעתאיק למקסרדפםלאבסב
מגיא ספיקי משום מדאי לאו סנאס ס־א לאו סכאס ג ^ ולא סנאלז
מפיו אלא רק לרפואה לנד שואפים אומו ומו׳עא דליצ נרכס ככיל :
הא פשיעאמלחאדלרסואסמוסר גם » ק ג»ןמ לסנוס ממנו
שלא כדהיר ברמנים פיס מיסוסיס תיו״ד סי׳ קכיס וסא
דלא ילפיס חעץ לסניח פיג מכסו תו׳ משום לסא ת ל תאס » א ולא
משום אסהינ כמו שהפלס המגיא יסי׳ מסיו איכ נראס דבדזקא בדלוף
די*נ מסופק השפהימ נשאיפס אנקסעתאק .לפישדפס ססוסי במיז
דף ייב תוכחי עתא ת ם פלא כדסינ אסיר באיסורי פיז ואפי׳ מדאוי
משום ולא ידבק ניזק וכד כיל גם לרפואה אכןת בלא סכנס אבל יזילוף
של שכר שעודם חיק נפקח דמומר איקתו שלא כדסינ לרמאס קצם נפי
הרי השכר וה״ן דרן הכאמו רק לשסיס לנד כדמוכח סמשנס רפיב
ממעשי שרי לא ’ r TPוחמק תיחמצמי שם  rשפעמו אסור לסק
נו שאץ דרכו  p3־ א ת לשרוס עונאק במתו היל שלכדס*כ ומוסר
לשאוף העויבאק לרפואה בפסח ככיל ״ איברא דפס הי־שביא במשובס
שהניא הניי יויד סי׳ קכ״ג דץ אץ כל ד  pסכאמו בשמייס לבד דהא
מזלפים בו ואחד מגדולי הנאמו  p 3ונו׳ ינדיש  .וכ ת סוס׳ בפיז ק< סיו
ע״ב וכ״ה לשון רמיא ניו״ד סיף סיק קניה ת ם יץ לעמק היל כדרן
הנאמו יעו״ש ־ ומימ מצינו ניץ  pשהניאו כמו שהביאו סוס׳ והישב^
ראיה • אבל במשקה שכר ודאי לשמח בחתו עויבאק לאו דין הכאמו
הוא

גי׳ה

ולפ׳ן

