■מי

באר

כלל דבזולת זק אין מקום לדינא דר״ג דליחוש שמא טעי בין
ו׳ לז׳ אבל השתא דאמרינן דאס קידש אשק ,בודאי בשעות
דרבנן א״ח לקידושיו אז יש מקום לדינא דר״ג דאם קידש מו׳
שעומ ולמעלה א״ח לקידושיו ודוק בדברי קר׳׳ן בפ׳ כ׳׳ש שב׳ שם
דממשנק יתירה אשמיעינן הא דר״ג כנ״ל נכון ;
ף ה ע״ז השיב בני הב״ת המופלא כ״ה בער שי׳ ולפ״ז לעיל
' דף ז' דקאמר הגמ׳ כיון דאיסורא דרבנן עלה כדאורייתא
דמי דקאמר הרץ בס״ד אפ״ה שפיר מייתי ראיי' דמה דאיסורא
דרבנן עלה לאו ברשותי׳ קאי כיון דאמרינן דנוקשה מ״ו שעות
ולמעלהא״ח כו׳ ומה צריך קר״ן לומר לעיקר,ראיי׳ הגמ׳ קאי
מנוקשה תיפוק לי' אפי׳ אי לא איירי ר״ג מנוקשה אפ״ה
מוכח מדברי ר״ג דסי׳ל דבשעות דרבנן א״ח לקידושיו כלל דאל״כ
האיך קאמר המקדש מו׳ שעות ולמעלה א״ח כו' ,ניחוש דילמא
טעי בין ז׳ לו׳ ובאמת ציי׳ע על הר״ן בזה לכל הפירושים ויש לי
אריכות דברים בזה אבל כעת אין מקום להאריך :
דברי אחיך הנא מן הק' חיים׳ אפ״ה;
~

ק״הח והיינו דהיכי דצריך להעיז במידי דידע בי׳ חברא ובהאי
העזה יכפור לו יותר ממה שקי׳ כופר לו בטענה הראשונה
כגון במודה במקצת דנ א מ ד שהי׳ נאמן במיגו דאי בעי כ״ה
נמצא באותה טענ ה יכפור לו יותר ממה שכפר בטענה הראשונה
וגס חברי׳ ידע בי׳ זהו בודאי מחשב להעזה גדולה וליכא מיגו
אבל בהעדר תנאי אחד כגון שהעיז יותר בטענה קב׳ אך לא
יכפור לו יותר כגון בקנקו עיזי דאכלו חושלא מ״ש דאס אמר
שאכלו כדי דמיהן או דאמר לקחתי ממך ב"כ וב"כ לא יטול מרא
דעיזי כלום אף דהוא מעיז יותר בטענת לקחתי ממש משוס
דהא׳ ידע חברי׳ בשקרא אמרינן מיגו או דאינו מעיז בטענה
הב׳ יותר אף דכפר לו יותר כגון גבי פקדון מודה במקצת מיגו
דאי בעי אמר עצ הכל נ אנ ס ה אמרינן ג"כ מיגו משוס דקעדר
תנאי דהעזה וזו שכתבו דהנהו דק תס ל״ד למידי דכפירה דלכפור
ודאי אינו מעיז במידי דידע בי׳ חברי׳ דהיינו העזה וכפירה
יתירה וקנהו דהתס לא מידי דכפירה וכק׳ג מעיז ושפיר הוי
מיגו זו.ד ב רי מעלתו וכן הוא כונת דברי אחי שהבאתי
בספרי ;
.
 y״ן כ׳ מעלתו דקדר בי׳ מהאי פירושא בדבריהם דא"כ קשה
מאי האי דהקשו לעיל מיני׳ מהאי דכל הנשבעי׳ דקאמר
מתוך שיכול לומר להד׳ימ יכול לומר נאנסו אע״ג דאין זה מיגו
טוב דהאי חשוב העזה והאי לא חשוב וכו׳ ולפ״ז מה בכך הלא
לפירוש זה בדבריהם אמרינן מיגו כה״ג משוס דאינו צריך
לכפור יותר ומ״ש להד״מ מטענת נ אנ ס ה עכ״ד ומכח קו׳ זו
רוצה מעכ״ת לסתור ג״כ פירוש הש״ך וההומים בדברי
התוס׳ :
המעיין בלשון קמו׳ יראה דקו' התו׳ אינו אלא מכיון
דאין זה מיגו טוב א״כ מנ״ל להקשות דלמא מיגו כה׳יג
ל״א וע״ז תירצו דה"נ גבי שמואל הוי מיגו נז ה דג"כ הוא מאינו
מעיז למעיז ואפ״ה מהני מיגו כזו א"כ ש״ש היכא משכחת וכן
נראה מדברי התו׳ ר״פ כל הנשבעי׳ דבגמ׳ שס אמרו ל״ש אלא
ששכרו בעדים וכו׳ ופריך א''כ ש״ש היכא משכחת וע׳׳ז הקשו
בתוס׳ ד״ק מחוך הרי אף אס הי׳ כופר בכל בהאי שאמר
נאנס ה הרי כבר הודה באחת וקי׳ ג"כ צריך שבועות מב"מ
ול״ל כו׳ דא“כ תקשי מכל מודה במקצה אלא ודאי לא שייך מיגו
דאין אדם מעיז לכפור הכל וכו׳ ולפי׳ ריב״א ניחא וכו' אע״ג
דאין זה מיגו טוב דאין אדם מעיז כו׳ מ"מ פריך לשמואל דאית
לי׳ מיגו כה״ג ער׳ל התו׳ קרי אדרבה מוכא מהתו׳ דקושייתם
אינו כ״א מכיון דאין זה מיגו טוב מנ״ל להקשות דאל״כ תקשי
מכל מ"במ אע"כ דמכל מ״במ ל״ק ד ה ת ס אינו מיגו כלל דהוא
מידי דכפירה אבל כאן לא הוי מידי דכפירה אבל קו׳ ה תו ס׳
אינו כ״א דלא הוי מיגו טוב וא"כ מנ״ל להקשות וע״ז תרצו דגבי
שמואל נמי הוי מיגו כזה והוי דומה בדומה ממש ולדעתי דברי
■
אחי המחוור שבפרושם :
ן מ ״ ך הקו' שהקשה מכ״ת קרמה בדברי הרשב״א ריש שבת
שכ' וז״ל ול״נ דשאני ה ת ם כיון דחצי ב״ח ליתבי׳ משוס לעולם
׳
בהם העבודו ע"כ והוא נגד סוגי׳ דגיטין דף ל״ח ואביי משוס
מילתא דאיסורא הא אמר רב קטינא כו׳ ולסברת הרשב״א הא
התם ליכא עשה דבהס תעבודו משוס צד חירות שבה ע׳'כ
הקושיא להיות שקושיא עצומה היא לזאת אמרתי אדנרה
וירוח לי :
בנדרים ריש פ' השותפין שנדרו דסברו חכמים דאסורין
ליכנס לחצר וראב״י סבר זק נכנס לתוך שלו וכו' וע״ש
בר״ן שפי׳ טעמא דרבנן דכיון דא״א לומר דכל חד קנה לה
לכולה חצר קנין הגוף לעולס דאי דהאי לאו דהאי וכו׳ אלא כל
חד מהנך שותכין יש לו בחצי־ זה קנין הגוף דהיינו הלקו וקנין
שעבוד בחלק חבירו שאין הלה יכול לעכב עליו מן הדין אע״ג
דלא קני לי׳ גופא הלכך קאסברו רבנן דאותו קנין שעבוד שיש
לו על חלק חבירו קונמות מפקיע מידי שעבוד וראב״י סבר
ברירה ומש״ה אמרינן דכל שעה ושעה שנכנס לחצר זה דנפשי׳
קא עייל וכו׳ ובודאי יכול אדם לקנות חודש א׳ לראובן וחודש
א' לשמעון ובזמן כיל א׳ וא׳ הני הוא לו לגמרי דהיינו נכסי לך
ואחריך לפלוני יע״ש באורך :
ן ף א ו י להתבונן בחצי עבד וחב״ח דעובד את רבו יום אחד
ויום א' לעצמו אס הוא בתורת קנין הגוף בשעה
שרבו עובד בו ביומא קנין הגוף הוא אצלו דהא בפ׳ השולח דף
מי׳ב אמרו נגחו שור יום של רבו לרבו של עצמו לעצמו אלא מעתה
יום

תשובה לאחי חרב הנרול ט’וה חיים אפפענהיים:
המקרה במים עליותיו ,יריק רב ברכותיו ,עלי ראש אחי
ידידי  ,חביבי ,הרב החריף הבקי ,קק׳ המפואר ,כבוד
מ״וה חיים שי׳ ושלום לך:
ה ש מ ח ת נ י אחי במכתבך מאוד מאוד  ,מתוכו ראיתי את
שלומך ושלום ביתך וה׳ אלקיס יהי׳ עמך כל
ימי עולם אמן;
ן ^ ״ ך פלפולך ל תיז קושייתי על הר״ן בסוגי׳ דר״ג
הנ ה בודאי הדין עמך אשר כל מעיין קרואה
*
בם׳ נ״ב מ״הת יראה מהדוחק שדחק מרן הגאון בישוב קו׳ הזו
אך מק שנראה לך לתרן בדרך יותר פשוט לומר דמדברי ר״ג
גופא מוכח דאם קידש אשה בשעה ו׳ דא״ח לקידושיו משוס
דאל״כ נימא דגם אס קידש משש ולמעלה דחוששין דניחוש שמא
שש הוי זו תוכן דבריך ואני אומר דליכא למימר הכי דקשה
וליטעמך הא עדיין קשה על ר״ג גופא דאמר המקדש מו' שעות
ולמעלה אפי׳ בחטי קורדנייתא א״ח לקידושיו ודקו הראשונים
כלהו בדברי ר״ג שפיר דלקכי לא נקיט המקדש בשש עצמה
ובחמץ דאורייתא משוס דע"כ בכה״ג חוששין לקידושיו יומחולקין
רק בטעמא ומ"מ ר״ג גופא נקיט חמץ דרבנן ולפ״ז קשה דאם
קידש בחמץ דרבנן בשש שעות ולמעלה נימא דחוששין לחששא
דר״ן דדילמא שש הוי ובכה״ג אס יבוא אלי׳ ואמר דודאי שש הוא
א״כ קיא מקודשת בודאי משום דהוי תרי דרבנן אע"כ צ״ל
בפשיטות כמ״ש הרמב׳ין במלחמות דאע״ג דאמרינן דלא לבטל
בחמש משוס דאינו ברשותי׳ מדרבנן אפ״ה לא הפקיעו חכמים
לקידושיו רק אס קידש אחר שש אבל בשש חוששין לקידושיו
ושאני קידושין דמשוס גזרה דידהו עשאוהו כשלו ע״ש ה"נ צ׳׳ל
לדעה הר״ן דדוקא בשעות דידהו עשאוהו כשלו וחוששין לחידושיו
משוס גזרה דידהו דילמא טעי אבל בשעות דאורייתא לח גזרו
וחששו כלל לטעות וא“כ תו ל״ק על ר״ג ועיין הטיב :
הברי אחיך הנאמן בער אפפענהיימער;
תשובה מהרב הגאון האמיתי מ״ות ארי' ליב הכהן בע׳הה
ם׳ קצות החושן ו ש׳ ש;
השוכן שמי רומה ,ייטיב גמר ה ח תי מ ה ,להוגה בדת תמימה,
ק״הקרב המופלא ,עושה פלא ,החכם השלס ,מגזע אראלים
ותרשישים ,כבוד מ״וה בער אפפענהיימער נר״ו:
; ^י״ףן בא אלי ביום ד׳ ג׳ תשרי  ,אגרת אדרת  ,מגילה
עפה  ,וכמים אל פנים  ,אך זמן תורה לחוד וזמן
*
תפילה לחוד ,הגס לעת כזאת בתוך עמי אנכי טרוד בטירדא
דחג ,אך פניתי א ת עצמי לעיין בדבריו ,וזה החלי:
ףן ^ ףן בתום׳ פ׳ הגוזל דף ק׳׳ז ע״א ד״ה ע"פ בתר דהביאו
שיטת ריב״א כתבו והאי דח׳׳ה גבי הני עזי דאכלו
חושלא כו' אע״ג כו׳ לא דמי דכפירה וכו׳ ודבריהם סתומים
מאוד וכבר נתחבטו בדבריהם כל גדולי האחרונים ועיין בש״ך
בח"מ סי׳ פ״ב בכללי מיגו ובתומיס ויאמר מעלתו שכיון לפירוש
בדבריהם ע ם אחי הרב החריף מ״וה יקודא שהבאתי בספרי

