מי

באר

די״ט ומעשה דמילה ה ם פטורות וממילא הו״ל עשה דמילה
אינה ש"נ ולא תוכל לדחות ל׳ת די״ט זו תוכן כוונתו ולדעתי.
אינו כמו שחשב א״ד דהאכבר ידוע דעיקר דחיית העשה לל״ת
נלמד מכלאים בציצית ושס העשה דציצית אינה שוה בכל ואפ״ה
דוחה לל״ת דכלאים דנוהג ב:שי׳ אע״כ דלא נאמר כלל זה
דאינה שוה בכל כ׳יא לגבי עשה ול״ת שאינה שוה בכל דנדחה
מפני עשה ששוה בכל אבל הל״ת בודאי נדחה אף מפני עשה
שאש״ב  :ב׳ כתב או דס״ל כרש״י דזו לא מקרי עשה שיש בה כרת
כברהערותי מתחילה בזה"במכתבי ואולם מצאתי לי עזר מסוגי'
דיבמות אשר העתקתי וכעת מצאתי כעין זה בתוס' ברכות
דף י״ט בד״ה ולאחותו ע״ש  :ג׳ מ״ש המחוור שבהירוציס דר״א
סובר ע"כ דעשה לא תוכל לדחות הלאו כ״א היכא דלא בטיל
מצותו בכך וכ״מש ה תו' ביבמות והביא לזה ראי׳ ממהרש״א
בשבת אמת הוא שמהרש׳יא החליט כן אך כבר השגתי עליו
בזה דהא א״א דר״א ס״ל כן דא״כ ק׳'צ לשנויי דמש׳־כ מילהש״בא״ד
מצד עשה ול״ת תיפוק לי' דהא אפשר לקיים ע״י שיעשה המצוה
למחר אע"כ כסברת הרשב״א דזו לא מקרי אפשר לקיים שניהם
כ״א בשעה חדא ויאמין לי כבוד דודי נ״י כי הי' בדעתי מתחילה
להעיר מדברי המהרש״א רק קצרה לי המצע מהשתרע ומהרש״א
תמוה בזה וכך שמעתי מכמה לומדים שאמרו שלא ירדו לסוף
דעתו שם:
התירוץ האחרון מן כבוד דודי הכביד עלי מאוד ולא
אוכל לבוא לסוף כוונתו ולפום דעתי עיקר סברתו
כיון שעכ״פ משכחת בהך מלאכה .כרת אף שהוא לא עשה
עבירה כלל בכ״ז מתחייב ויצא לנו דין חדש באם לא עבר כ׳יא
על עשה דשבת לחוד יתחייב כרת ומה איכפנז לן אם באותה
מלאכה משכחת כרת בקל זאת הוא לא עשאה וכמו שטעה
בדבר מצוה דפטור אע״ג דמשכחת באותה מלאכה החיוב ודברי
הח"צ אינם דומים כלל לזה ותמהני מאוד איך מפי גברא
כמותו נפקא כזה וגם הרב הגאון ש״ב אב״ד פה לייפניק נ״י
תמה ג"כ על המראה הזו ונצטויתי מאוד לדרוש את שלומו
עבורו ומעתה שלום לא״ד ממני ב״א :

אבל האמת הפשוטה בכוונת מהרש״א היא כמו דחזינן להנך
אמוראי דאיצטרך יתור בוקר לומר דכה׳׳ג אפשר לקיים שתיהן
מקרי נגד הסברא' החיצונה ולפי׳ז ר״א דל״ל בוקר ונשארה
א׳'כ הסברא החיצונה דזו ג"כ אי אפשר מקרי ודי אי אמרינן
דעשה דחי ל״ת לחודא אבל אי כתובה ואיכא עשה בהדי'
ל'ת הוי כאילו כחוב יתור קרא לומר דזו אפשר מקרי ולהכי
צריך ר״א' לומר דוקא עשה ול״ת אבל ל״ת לחודא דחי לדידי'
וזו ברור ומבואר להמעיין בלשון המהרש״א במ״ש דהא אפי'
ל״ת לחיוד וכו' והיינו למאן דדריש בוקר :
ן ^ן ך ,שר״ל בתירוץ האחרון והבאתי ראי' מח״צ' דמשום
‘ דמשכחת כרת מתחייב הוא ג"כ נכון מאוד ומה
דהשתוממת אתה והגאון שארי מהו׳׳ר ב״פ נא״ו' על המראה
הזו אומר אני המראה הזו היא כמראה עצם וטוהר הא מת
מה אמרתם /־הא לא ■עשה עבירה בהאי מלאכה כלל ויצא לפי
דברי דין חדש דעל עשה דשבת לבד יתחייב אתמהה הכי עלה
על דעת הריב״א לומר דמותר לכתחילה לדחות עשה ולא
תעשה הכי אין זה עבירה ולדעתי רשע גמור מקרי אף דקייס'
העשה ועוד הא הקדמתי להביא דברי התו' בחולין דחפי׳
באיסור לאו קאי א"כ לא עבר על עשה לחודא כ*א על לאו
ועשה רק דלא לקי עליו וק״ל ומעתת דרוש נא אח שלום
שארנו הגאון העצום מ״וה ברוך נרו אב׳יד בעירך אקוה כי
חיים ושלום עמו כמשפט לאוהבי ה' וחושבי תורתו ואת ביתך
אצוה עוד את ברכתי וה׳ יקים את דברי דודך :

אבל

בער אפי׳ה ;
תשובה לביא החריף מ ה׳ רב הנ־ל:
לכבוד ב״א ידידי חביבי החכם החריף מ״וה בער שי'
ושלום:
ד ן ךק• מה ערבה לי אה ב תך ,ומה יקרו לי דברי תו ר תן,
י אך אס לדין יש פלפול ותשובה ,מה שהשבת לי דמכלאי'
’
ילפינן דעשה אפי' אינה ש״ב דוחה ללאו ששוה בכל זה
אמת אבל איפו מצאת דעשה כה״ג תהי' אלים כ'כ לדחות הלאו
שבב ויש עמו עשה הכי תוכל ללחוץ לריב״א לומר כן ולהקשות
עליו כמו שלא תוכל להלחיצנו לסבור דלא כרש״י בפסחי' אלא
כהנהו דחולקיס על רש״י ולומר דעשה שיש בה כרת מקרי
אף דאין נ ה ע ת ה כרת :
ו ^ ן ך דהודית לי דמהרש״א כ' כדברי בשיטת ר׳׳א רק שאתה
וכמה לומדי' שדיתס נרגא בדברי הרש״א והיינו דלדידי׳
קשה למאי צריך ר״א לשנוי' דמש״ה מילה ש"ב_אינה דוחה י״ט
מצד עשה ול״ת תיפוק לי׳ דאפי' ל״ת לחודא א״ד משוס דאפשר
למחר אע"כ כדעת הרשב״א הן אמת שדברי רשייא צריכין
ביאור ומתחילה אמרתי לתרץ ולומר 'דבלא״ה צריך להבין במה
שהביא הרש״א ראי' לזה מדברי התו' ביבמות ה' ע״ב בד״ה
כולה הי* התו' בתירוצם שם מסיימו וזיל דאי לאו בוקר שני
לא הייתי מחלק בכך עכ״ל א"כ לפי׳׳ז ד״א בפ' כ״צ לית לי'
לא היתור בוקר ולא לבדו ע׳׳ש א"כ לדידי׳ בודאי אינו מחלק
בהכי ונשארה א"כ הסברא החיצונה דזו לא מקרי אפשר
לקיים שניהם וכסברת הרשב״א וא״כ הראי' שהביא מהרש״א
היא סתירה לכאורה ונ׳׳ל דהתוס' לא כתבו כן אלא גבי
עשה דשריפת קדשים דהיא עשה גמורה ששוה בכצ ולכן אי
לא כתב בוקר הו״א דהאי עשה תדחי אפי' היכא דלא בטלה
מצותו למחר מקרי אי אפשר לקיים שתיהן דדוקא גבי כלאים
בציצית דעשה אינה עשה חלימתא מפני שאינה ש״ב הוא דתדחי
דוקא היכא דאי אפשר לקיים בשעה חדא משא״כ העשה
דשריפת קדשים ולכך צריך בוקר ־לחלק כך הי' בדעתי לומר כן
והדרנא בי משום דהא ר״א אומר כן גבי מילה של׳ב ועיין

II

בער אפפענהיימער';'
טדרעזניץ מאהי הרב הגדול מ׳וה חיים א פ׳ ה:
חקע״ב :ו.
את חג המצות ,תחוג בחדוה ודיצות ,לה״ה אהובי אחי הרב
החריף ,הק' הנכבד ,אי״א ח״ו כש״ת מ״וה בער נ״י
לעולם :
ר א ♦ א ך ק ו ד י א חי ,א ת כתבך קבלתו ושמחתי בו מ או ד,
” אף גם זה הימים חדאי בפלפולך כי יש
’
תחת ידי ס' נודע ביהודא מה״ת ושם ראיתי איזה תשובות
הנזכרות משמך  ,ואשרי חלקך בזה ששמך נזכר בם׳ נחמד בין
גדולי המורים,ועיינתי נחלק א״ח סי' ע״ד מה שהקשית על
הר״ן בסוגי' דרב גידל דאמר המקדש משש שעות ומעלה וכו'
שדעת הר״ן בפסחי' שם כדעת הרמב״ן במלחמות שאס קידש
בשעה ששית חוששיןלקידושין והרי הר״ן השיג על הב״המ וכ' וז״ל
וכבר ביארתי בחידושי דלר״ש אסור בהנאה מ״הת משש שעות
ולמעלה עד הלילה א״כ לפי״ז מה יענה הר״ן לקושיי תהמלחמוא
מסוגי' דכ״ש במאי דמשני ל"צ לשעות דרבנן עכ״ד היא קושיא
חמורה מאוד  ,וגס ראיתי את הלחץ מן הרב הגאון שארנו
אבד״ק פראג נ״ע  ,הגם שדבריו בנויס על אדני השכל  ,מ"מ
אין כונת הו.מ׳ סובל זה כלל  ,וגס לא פלוג רבנן בתקנתן:
א ר ל לעניד נ״ל שיטת הר״ן וממש לשונו בפ' כ״ש משמע
כדברי דהנה לכאורה צ״ע לשיטת הר״ן דחייש לטעות
”
שעות א"כ דינא דר״ג היכא משכחת לה נהי נמי דמוכח מגמ׳
דלעיל דף י״ב דבין ז' לה' לא טעו אינשי מ"מ בין ז' לו' מוכח
שם דחיישינן לטעות אליבא דכ״ע דבשית יומא בי' קרנתא קאי
א"כ האיך קאמר המקדש מו' שעות ולמעלה א״ח לקדושיו
ניחוש לטעות שטעו בין ז' לו' וקידושיו היו בשש אמנם זה ל״ק.
דבודאי אם יבוא אלי' ואמר שקידש בשעות דרבנן נמי א״ח
לקידושיו כלל דדוקא אס קידש בשעות דרבנן דהיינו בשעה ששית
אז אמרינן שמא כיעה והי' בשעה חמישית משא׳כ אס קידש
מו' ולמעלה בממ״נ א״ח לקידושיו דבין חמש לז' לא טעי אינשי
ונהי נמי דיש לחוש שמא טעי והי' קידושיו בשעה שש מ"מ
כיון דבאותה שעה הי' בודאי שעות דרבנן מ"מ אין כאן קידושין
כלל היוצא מדברינו מדברי ר״ג מוכח דס״ל בפשיטות דגם אם
קידש אשה בשעה ששית בודאי אין חוששין לקידושיו דהיינו
באופן זה היכא דאין לנו לספק שהי' בשעה ה' והשתא לפי״ז
כונת הגמ' הוא כך ל"צ אלא לשעות דרבנן והיינו ממשנה
יתירה אתא לאשמועינןדאס קידש אשה בשעות דרבנן א״ח
לקידושיו כלל וכ״ת דעדיין צריכין אנו לחוש לקידושיו דשמא טעי
בין ו' לה' וקידושיו הי' בה׳ מ"מ נפקותא גדולה בהאי דינא
דר״ג דהיינו אס קידש מו' שעות ולמעלה דאין חוששין לקידושיו
כלל
ב D

