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שאלות

עין ה בד ל ח

היה נגד התזקה ,וא״כ ניומא דמישליס זמנו דהוי ג״כ לא
שכית ,א״כ לא הוי מיגו טוג ,אע״ג דהוי יותר שכית מתוך
זמנו ,מ"מ דנר מועט לא מהני.

סימן ד
שלום כנהר ישא לידיד ונתיר ד' וידיד נפשי ותמדת לנני ה״ה
הרג המופלג שלשלת היותסץ מוכתר ננימוסין
התריף ונקי משנתו זך ונקי תכס וסופר
אשכול הכופר
מוהר״ר שמעון סופר נ״י נרנינו הקדוש .זצלה״ה
)הוא הגאון הגדול שהיה את״כ אנ״ד דק״ק קראקא יע״א(
מ כ ת ב ו הנעיס לי הגיעני שנוע הענר נשוק טירנויא,
ונתוכו רצוף אהנה העתק תשונה אתת מרננו
הקדוש זצלה״ה ,ומי יתן שיפוצו מעינותיו נמהרה תוצה למען
ירווה צמאוננו ותשואת תן לו על טרתתו כי רנ הוא ,והנני
עי מ נאתי על דנרי תורה להיות כי שנוע הענר נאמר לי
^1י ידידי הרנ מו״ה שמעון נאדאש נ״י נשס הרנ מו״ה נער
^פענהייס נעל מי נאר שתי השגות על רננו הקדוש נספרו
החס סופר ,וכתנ עליו ש.היה נשגגת העלס מרננו גמרא
ערוכה ורש״י ,וקרא תמה על נקי ומפורסס כמותו ,הכי לא
ידע או שכח גמרא מפורסמת ,ונשמעי כזאת עמדתי מתריש
ומשתאה מה הוא ,מדוע לא ירא שיכווה נגתלתן של תכמיס,
ואמרתי עס לני דלא מזיגנא רישאי אני סדיא עד דמהפכנא
נזכותו דרננו הקדוש ,וכאשר חשנתי לדעת כן עשיתי ועלתה
נידי נזכותו דרננו לעמוד על דנריו ואמרתי מה טונ להודיע
ככה למעלתו אס יסכיס עמי נזה או אולי נמצאו נתידושי
רננו הגדול מפוזריס הנה והנה ניאור דנריו ,כי ידוע דרכו
של רננו שלא האריך נפלפול כש,השינ תשונה ,רק נקיצור
על פי שרשיס אשר העמיד נעת למדו ענין זה נהוציאו מקורן
של דנריס מדנרי הראשוניס ,או מה שהוציא מדרך פלפול
^י תי ,ומצוה לפרסס הדנר לנל יפערו פיהס לנלי חוק
לתלות נוקי סרוקי נדנרי רננו או שגיאה ,ואס יסכיס מעלתו
למה שאמרתי יכול להראותו להרנ השואל להפיס דעתו
ולמען דעת כל נאי שער ספרו של רננו לדקדק היטנ נדנריו
כי דנריו קצרין והמה קלורין לעיניס ,וכל דנריו ורמיזותיו
המה גופי תורה ,׳ואען ואמר :
כ ת ב רננו הגדול נספרו סי׳ ט׳ נהעתק מגליון ינמות פ'
ע״א ליישנ דנרי תוס׳ שס ודנדה מ״ז ע״נ דתרוויהו
אהדדי אתמר דנרונא לחוד לא סגי דא״כ נהכה השני תחילה
ואח״כ ,הראשון הו״ל ודאי דרונ נשיס לט׳ יולדת אע״כ
געי נמי אגלאי מילתא למפרע ,אלו דנלי רננו הנצרכיס
לענינינו ושאל השואל דנעלס ממנו גמרא ערוכה ינמות ל״ז
ע״א .דקאמר רנא לר״נ לימא הלך אתר רונ נשיס ולט׳ יולדת
\כו' ,עד אימא רונ היולדת לט׳ ניכר עונרה לשליש ימיה,
והאי מדלא הוכר עונרה איתרע לי' רונא ע״ש .הרי מפורש
להדי׳ דאין זה רונ והאיך מוכח נרונא דלא איתרע דהוי
התראת ספק אלו דנרי השואל ,ואלו שאל כהוגן להנין דנרי
מ גו החרשתי כי נאמת מתוסרין הננה וצריכין תיקון למי

ותשובות

שאינו תספיק לו הקיצור ,אנל לתלות נוקי סריקא ושגגת
העלס נדנרי רננו לא נאה למענד הכי ,והיטנ תרה לי ,על
זה ואומר אני דהתושד נכשריס לוקה נגופו דנעלס ממנו
גמרא אתרינא ,ומתוכו נראה נעליל שדנרי רננו נרוד מללו
ואין נהס נפתל ועקש ,וארתיג קצת הדיבור ואענדס כפלפול
 .כל שהוא ,אף שרננו׳ לא נתית לפלפולא מ"מ גוף הדנריס
תל״י בפלפול הס.נכוניס ולהיות כי עלתה נידי מידי עיונא
קצת נזה לא מנעתי מלכותנס פה למען תת יותר פאר
לאגרת הזאת ,והוא דהרי גמרא ערוכה היא נינמות דף
מ״נ ע״א דפריך ותמתין משהו ותנדוק כהליכה ,ומשני רמי
נר תמי דאשה מחפה עצמה כדי שירש ננה ע״ש ,וא״כ
לכאורה צריך לעיין על הש״ס דלעיל דעדיין קשה לימא הלך
אתר רוג נשיס דיולדת לט' ואיימשוס דלא הוכר עונרה
דילמא היתה מחפה על עצמה כדי שיירש ננה כדאמר כאן
נש״ס ,ע״כ נאמת זה אינו דנשלמא הכא תהי׳ באיסור כל
ימיה באיסור ערות אשת את ,ואהא לא תיישינן דתתקלקל
עצמה נשכיל צנה ,וכמ״ש הרא״ש נפסקיו סוף נדריס גני
אשה שאומרת גרשתני ,וכן כ׳ עוד רשנ״א נחי׳ למס׳ גיטין
דף מ״ג ע״נ ד״ה וליהוי לדידה וכו׳ עיי״ש ,אנל התס גני
הנתנה דשאר נשים דליכא איסור ודאי חשודה לכך ,ונינמה
נלא״ה ל״ק לקו' הש״ס דתבדוק כהליכה דסוף סוף ענדה
איסורא למפרע וא׳׳ש ,ומעתה דברי רננו נכוניס דגני הכה
וחזר והכה מיירי גס נשאר נשיס ונפי׳ פירש רש״י שס דקאי
אשאר נשיס ושפיר הקשה רננו למה הוי התראות ספק
לימא רוג נשיס לט׳ יולדת והא דלא ניכר עונרה כשליש ימי׳
דמתפה על עצמה ,וסרה תלונת השואל נמהרה.
והנה כ' תוס׳ שס דף ל״ז ד״ה רוג היולדת לט׳ וכו׳ להקשות
למה די נהנחנה ג׳ תדשיס לינעי עוד ג׳ ימיס
דילמא לא נקלט הזרע עד לאתר ג' ימיס עיי״ש נאריכות
דנריהס ותי׳ דכ״כ לא היה משתהא הכרת עוכר של הראשון
 .עד שלש ימיס מן השני ע״ש ולכאורה צריך להכין דודאי זה
לא שכיח אמנס הרי איכא למיתש שהיא תחפה על עצמה
נשניל ננה כדאמר בגמרא ,ודוחק לומר דלא יכולה לחפות
זמן ארוך כזה דהרי עינינו רואות דכמה זונות מחפות על
עצמן עד שעת לידה ממש ,וע״כ צ״ל הואיל דזה לא שכיח
שיקלט הזרע עד ג׳ ימיס וכמ״ש נשו״ת נונ״י מה״ק תלק
אה״ע ססי׳ מ״ט עיי״ש ,ואף שתוס׳ כתבו דאיכא למיחש
להא מ״מ גניי האי חששה דמחפה על עצמה היא מילתא דלא
ברירה לי׳ כלפעמיס נעלה הראשון עשיר יותר ואף דכל חדא
חיישינן מ״מ לתרווייהו לא תיישינן וא״ש .שוג מצאתי נתוס׳
הרא״ש ינמות שס שכ׳ ג"כ קו׳ התוס׳ ותי׳ ג״כ תירוציס
אך ז״ל  :וי״ל דתכמיס תקט דנר מסויס ג׳ חדשיס ומשום
חששא מיעוטא שמא לא נקלט הזרע עד ג׳ ימים סמכו ע״1
שא״א של ראשון הוא שישתהא הכרתו עד שלש ימיס עכ״ל
הרא״ש הרי להדיא כמ״ש דצריך תרווייהו.
אך לכאורה הרי בלא״ה הקשה שס ננונ״י מה״ק חלק
■ אה״ע סימן י״ז דלמה למימר דתתפה על עצמה
משוס בנה דהרי נלא״ה על עצמה תתפה שלא תתגרש מנעלה
מצד מעונרת תכירו ,ועל,הש״ס ל״ק דנקט האי טעמא משוס
גר וגיורת ,וכמ״ש ננוב״י שס ,אמנס לדינא קשה למה

