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Riddles of the week 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ג

כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן הלואי לא עשיתי אותן הרי 

לא תצילנו ביום רשעו אין זה אלא  זה איבד את כולן ואין מזכירים לו שום זכות בעולם שנאמר וצדקת הצדיק

בתוהה על הראשונות, וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל 

לחיים, ומי שנמצא רשע  ל ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתםאחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב ש

 הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה. נחתם למיתה והבינוני תולין אותו עד יום



Selected audio from our listeners 

Answers to the question 

Answers to the question 1 click here 

Answers to the question 2 click here 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Answers to the question 3 click here

Comments on the show 6 click here

Comments on the show 7  click here

https://drive.google.com/file/d/1l7t1JxOsfoXM6f_UMZRddLMv4008uOsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2DuUuQ1qVWo2DrALHBWukjujo3Estwp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHAYzpizydMAN2l2rzkiJjLKPIzl2fdp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193dhgivxNYEQnFkvX2lujkQlIYRmFpO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYHrkc6mGw5F3kCVrlOkXikpJ2WMi42S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUDvJrYJzRRcuvmtqthWFUfu_gFs_RvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181TP_p1QLVPn7Kak8XN0xvn3YricMmxz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DEE4d2CmDSaumI5tTcGoyCVhU5pIebMK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDAPK-M6J_IjyM43HouZj-C4mjTmYFWr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hb5fJOknw9iohQrWN6FuVR7cmW_yuq6/view?usp=sharing


Comments on Previous Shows 

Show 288 – Donor Eggs in Halacha - Divide in Ger II 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Show 289 – Seminary in Eretz Yisroel 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

https://drive.google.com/file/d/1pcPGkJZ_miJg-_5B90YyaKaWFRnFSo1m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YgnxDR2CvZQIq4khIrcQl6DxWEiuHdMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QhzUEkNUL3D4noWi4sZSwfHp6ZMYxsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OBNk4R_g778K2ElPretizeP4xjqSktFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Rp0MqORj9Oi_RLMsqd8odhv5yYLyOKD/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

The answer to this weeks riddle is that Teshuva can be done for Aveiros that were 

done, but doing "NEW MITZVOS" is for the next year once it's Rosh Hashana. 

Therefore it must be done only through Teshuva and not through doing NEW MITZVOS.                  

Avrohom Friedman 

Comments on the Show 

Shalom Aleichem, 

I listened with great pleasure to your shiur on Chalav Stam.  I hope you take the time to 

read my email as I feel it is very important for your listeners. 

Throughout the podcast the word “חלב טריפה” was used.  It seems as there was 

confusion as in regards to what it was talking about, as the stringency of Rabbi Hershel 

Shechter was mixed into what Rabbi Oberlander referred as “surgeries”. Rabbi 

Oberlander  totally misrepresented what Rabbi Shechther is concerned about and I 

would like to explain. 

When an animal is slaughtered they check the lungs. If there are adhesions then it is 

Treif. The issue Rabbi Schechter has was that a large percentage have it -more than 

Shiur Shishim- and therefore every bottle of milk has some issur inside of it. You 

represented the permissive view very clearly, as since each cow has a Rov, it isn’t 

worse off when it’s mixed up into a bottle. Even if Rabbi Shechter was correct it would 

not be an issue of a דאורייתא, as there is definitely  no majority of treifa cows. (Rabbi 

Oberlander kept on mistakenly saying דאורייתא). 

However there is a totally different issue discovered in the 90’s in dairy farms 

throughout the USA. Many of the cows had displaced abomasum (LDA) and required a 

surgery to replace the abomasum- which possibly made the animal Treif during the 

procedure. This Shayla was dealt with by Rabbi Belsky and others. Many Rabbonim 

were stringent on this matter and even those who relied on Rav Moshe’s Heter for 

Chalav Stam stopped drinking the milk for this reason. Rabbi Oberlander was 



completely wrong when he said  the milk is a Chasash deoraysa ,for  it is definitely at 

most a Derbanan as it is Batul Berov Min Bimino. I feel like this should be clarified and I 

will email him personally. 

I researched the topic of displaced abomasum very thoroughly and spoke to many 

professors and farmers throughout the USA. I do not think it is an issue at all and the 

milk is permitted. Many Rabonim and dairy experts agreed with my assessment of the 

situation. 

I can send you the research information if you are interested, as well as all the responsa 

on this subject (Rabbia Bleich, Belsky, Roth, Heineman etc). 

Chag Sameach 

Manes Blumenfruch 

------------------------ 

 



 

Raphael Z. Grossman 

------------------------ 

I see you just did a show on Chalav Stam. Why not get Talmidim of Reb Moshe or 

perhaps even better Reb Reuven Feinstein Shlita to speak about this topic?! Especially 

since it widespread knowledge that both Reb Reuven Shlita and Reb Dovid Shlita have 

been seen consuming Chalav Stam products publicly. Would love to hear from them 

what R Moshe really held. 

Menachem Bresler 

------------------------ 

Dear Rav Lichtenstien, 

I listened to your latest podcast, and as usual it was quite interesting.  



I would just like to make a few additions. 

1. I never understood the Glatt Treif Vort from Rav Soloveitchik. It is well know, that 

some of these things are dependent on how the animals are fed and what type of 

environment they are bred (for instance if they are kept in an area which has more 

screws and nails, then there will be more issues). 

Therefore, I don't understand how one can compare from place to place. 

2. In regards to Cholov Tereifa. The truth is, I do not really understand Rabbi 

Oberlanders point in regards to why the Chalav Yisroel Cows would be better off, but 

maybe they do have some sort of way of dealing with it.  

In any case, Rav Shechter has brought to light a real issue, and many Kashrus 

Organizations, grapple with the issue. I am going to send you a few articles which 

discuss this issue. I don't know if it will satisfy Rav Shechter, but I am not here to solve 

the issue, but rather to refer to the discussion. 

I believe that Rav Bleich has one more article somewhere else, but I could not find it for 

now. I am sure that there are more articles on this topic. 

As I said, this issue can be a general issue, even by Cholov Yisroel cows. 

 

https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_th

e_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi 

 

https://traditiononline.org/the-milk-controversy/ 

 

https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/ 

 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_

of_Commerically_Sold_Milk 

 

http://hirhurim.blogspot.com/2006/11/is-milk-kosher.html 

 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-

from-possibly-treif-cows/  

 

https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_the_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi
https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_the_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi
https://traditiononline.org/the-milk-controversy/
https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_of_Commerically_Sold_Milk
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_of_Commerically_Sold_Milk
http://hirhurim.blogspot.com/2006/11/is-milk-kosher.html
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-from-possibly-treif-cows/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-from-possibly-treif-cows/


 3. In regards to video cameras and Chalav Yisroel. In this is a famous dispute among 

various Poskim, and a lot has been written in Torah Journals on this matter. See for 

instance one attatchment on this matter. I did not really look for more, but I do recall 

certain journals which would publish many Teshuvos pro and many against. 

See also here page צ"ט 

https://oukosher.org/content/uploads/2012/12/Mesorah_27.pdf 

 

4. In regards to the Chasam Sofer. I would like to point out to something which writes 

and was not pointed out to: he writes בפירוש that even if there is no Issur Derabbonon of 

Cholov Akum, then there is a Issur De'oiraiso מדין מנהג שהוא מדין נדר.  

This is something which is often ignored and should be pointed out. 

5. With all due respect to Rabbi Oberlander, he quoted Rav Moshe as saying that it is 

only a SHa'as Hadechak etc. However as we know, Reb Moshe himself had Chalov 

Stam in his own house.  

In Pesichos Ha'igros, there is a story brought down, how Reb Moshe gave a Heimishe 

child a Hershy bar, and the kid ran to his mother asking her if he can eat it. 

6. in regards to the CHazon ish. To be honest, the Chazon Ish does seem to have some 

sort of Kulo, but context is very important. He wrote it at the time of the independence 

war, where people did not have what to eat, and we were not talking about your regular 

scenario. 

7. I have heard from people from many European countries (like Switzerland), that one 

cannot rely at all on Reb Moshe's Hetter in regards to non Jewish Milk. In these places, 

they certainly don't serve uncontaminated milk, but rather certain Non-Kosher additives 

are added. 

To know more details, one of course has to speak to one from those countries. 

I will add, that I don't understand Rav Elefants point, in regards to Camels milk in the 

UAE. If adding a drop of camels Milk would help to care it cow's Milk to keep it fresh, 

https://oukosher.org/content/uploads/2012/12/Mesorah_27.pdf


then his Sevoro does not get off the floor. It seems that with all due respect, more 

research is needed to this issue.. 

8. I understand that Reb Moshe tries to differentiate his Shita from the Pri Chodosh 

(meaning Reb Moshe would say: that while the Pri Chodosh does not require any 

supervision, as long as we have reasonable basis to assume that there is no foul play 

involved, according to me, it can still work out with the Chasam Sofer.  

Because while the Chasam Sofer requires inspection in regards to the actual milking, 

the current system seems to say, that this sort of inspection is in effect there. 

 However would seem that practically speaking, it would make no difference. There is 

much discussion on this topic, which I won't get to, I will just point out, that the fact that 

OU still gives a Hetter on Cholov Sta"m even though there is no longer inspection in the 

farm per say, but rather in the milk cartons, shows that in effect we are relying on the Pri 

Chodosh. 

In other words, we are relying not on the Government inspection and the Mirsas it 

causes in the farm, but by the reasonable understandings we have based on what we 

know as to how milking works in America, and they inspect the cartons. 

See here: 

https://www.kashrut.com/articles/CholovStamHeter/ 

This is interesting because it does not fit completely with the following link. 

https://www.torahmusings.com/2010/12/update-on-cholov-stam/ 

 

9. I would like to finish off with the following strong words of the Oruch 

Hashulchon which many have ignored: 

 ו-ערוך השולחן יורה דעה סימן קטו סעיף ד

ואין לשאול דבאין דבר טמא בעדרו למה לנו שיהא הישראל יושב מבחוץ והרי אין שום חשש בזה אמנם 

כתבו הראשונים דכל שהישראל לא ראה החליבה כלל והיינו שגם מבחוץ לא ישב אסרו חז"ל בכל גווני 

"ק וז"ל דסתמא תנן במשנה חלב שחלבו עובדי כוכבים ואין ישראל רואהו אסור כן כתוב במרדכי ובסמ

השערים ]סי' פ"ב[ חלב שחלבו ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסור דלא ליפוק חורבא 

מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש כך כתב רש"י עכ"ל וכ"כ באיסור והיתר ]סי' מ"ה[ וזהו דעת הטור ורבותינו 

https://www.kashrut.com/articles/CholovStamHeter/
https://www.torahmusings.com/2010/12/update-on-cholov-stam/


מירה דהינו שדי בישיבה בעלי הש"ע וגדולי האחרונים הש"ך והט"ז והב"ח והדרישה ורק הקילו בהש

מבחוץ כמו שנתבאר וכן די ביוצא ונכנס ולא מיבעיא ביוצא ונכנס למקום החליבה ממש אלא אפילו 

 בישיבתו מבחוץ הוא יוצא ונכנס ויושב לו מבחוץ ]ש"ך סק"ד[ ודי בזה:

אופן והנה עכ"פ נתברר דלפי דעת כל רבותינו שהבאנו אפילו במקומות דלא שכיח כלל דבר טמא בעיר ב

שאין חשש לתערובת חלב טמא מ"מ אסור כשהישראל לא עמד עכ"פ מבחוץ בשעת החליבה או שיהא 

יוצא ונכנס ודי אפילו בקטן וקטנה ויתבאר עוד בזה מיהו עכ"פ האיסור הוא בכל אופן ודלא כאחד מגדולי 

מציאות האחרונים שהאריך בזה להקל לשתות חלב שלהם במקום שאין שם דבר טמא או שהוא רחוק ה

שיחלובו את הטמא או שחלב טמא ביוקר והביא ראיה מאיזה גדולים שהקילו בכה"ג ומסיבה זו יש הרבה 

מתפרצים באיסור זה בדורנו בעוה"ר כאשר ראינו ושמענו ותולים א"ע באיזה תלמיד חכם שעשה כן ולא 

ישא וכיון שנפסק ידעו ולא יבינו שחמורים דברי סופרים מדברי תורה והתלמיד חכם שעשה כן עונו 

 לאיסור בטור וש"ע וכל גדולי אחרונים מי יוכל להעיז פניו ולמלא תאות נפשו ושומר נפשו ירחק א"ע מזה:

וליתר שאת אברר לך איך שכל דברי רבותינו הקדושים הם כגחלי אש מה שהתוודה לפני בלב נשבר  

היה נוהג היתר בדבר בהיותו  בהיותי יושב על כסא הוראה בעיר פלונית שאחד מהבע"ב החשובים דשם

חוץ לביתו בעיר הגדולה במדינה וישב תדיר בשם לעסקיו והוא ועוד אורחים בשתותם חמים בבוקר 

בבוקר היו קונים חלב שמן שקורין סמאנ"ט אצל חנוני אינו יהודי שכנגד אכסניא שלהם ופעם אחת 

והלך הוא להחנוני ושאלו וא"ל החנוני  התחילו לחקור ביניהם מאין לוקח החנוני הקטן זה כל כך חלב שמן

אני קונה באיטליז של בשר הרבה מוח של הבהמות וממחה אותם עם הרבה חלב ומבשלם ביחד וזה 

הוא השמנונית אז נפלו כולם על פניהם על חטאם הגדול שאכלו טרפות ובשר בחלב והבעה"ב התודה 

שכל גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה יש  לפני וצעק בקול כמה גדולים דברי חכמים ובאמת כך מקובלני

עוד הרבה טעמים כמוסים שלא גילו אותם והשומע ישא ברכה מאת ד' וישולם גמולו בזה ובבא ]וביחוד 

 שמעתי שבאמעריקא יש רבים מהאומות ששותים חלב חזיר מפני שמצויים שם הרבה[:

Thank you very much once again your very interesting podcasts. 

I forgot to send this handwritten letter which was making the rounds. 



 

 ד”מרחשון תשכ’ ה

בדבר חלב הקאמפאניעס אף שיש טעמים להקל ודאי שהוא רק במקום שליכא חלב ישראל שהוא תחת 

אבל במקום שאיכא חלב ישראל שהוא בהשגחה וכדומה כל עניני חלב צריך ’ השגחת רבנים יראי ה

להחמיר וכל שכן אלו שבבתיהם נזהרין לאכול רק מחלב ישראל שבהשגחה צריכין להזהר שהוא גם 

מחשש ענין נדרים, וממילא גם בהאספיטעלער המתנהגים במאכלי כשר שיש להם לתקן מה שאפשר 

ולכל הפחות ישיגו   להם בזה להשיג מאכלי חלב שבהשגחה כי בפה נוא יארק ליכא בזה שום דוחק.

לב שבהשגחה לאלו שנזהרין בזה בבתיהם ולא לכוף אותם חס ושלום שיאכלו שם מה שנזהרים מאכלי ח

 .שלא לאכול

 נאום משה פיינשטיין

See here for more details. 

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-

ztl-on-cholov-yisroel-appears.html 

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-ztl-on-cholov-yisroel-appears.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-ztl-on-cholov-yisroel-appears.html


A friend has recently sent me a message, I would like to send it to you and include my 

exchange with him. 

"Having done Hashgacha on Cholov Yisroel milk, it absolutely does not have problems 

with Cholov Treifa (assuming obviously a Hechsher with any standards at all, but this is 

the mainstream standard operating procedure). The Cholov Yisroel Mashgiach is 

responsible to identify, at the time of milking, the DA cows and ensure that they're not 

being milked. 

This is not considered optional or additional." 

The question is asked: How do you identify them? Do you do x ray for each animal to 

see if any surgeries were performed? 

To which the response is: "Matching ear tags to the farm's records." 

My comments: First of all, this does not help in regards to the issues as present by Rav 

Shechter, however it would alleviate the particular concern of the DA cows. 

In regards to what you write, I will only copy to what is written here: 

https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/ 

 

"Producers of Cholov Yisroel milk are also exposed to the problem of DA cows. 

Segregating non-DA cows from a herd is an arduous task that requires a large measure 

of diligence. Mashgichim, veterinarians, farm managers and workers must all be vigilant 

and cooperate in order to effectively segregate non-DA cows from a large herd. 

Nochum Shmaryohu Zajac 

------------------------ 

Hi Dovid, 

Following up on last week's show, you mentioned there can be issues with Kohanim 

flying on airplanes to Eretz Yisroel due to Meisim in the cargo hold. When I last went to 

E"Y (around 8 years ago) I had heard there was an issue and looked into some of the 

options. I found an organization that specializes in this. I don't have their name or 

contact, but they had published the following sefer on Tumas 

https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/


Ohel: https://www.feldheim.com/the-kohen-s-handbook.html . I think that organization was 

based out of the UK. I also at one point heard of an organization based out of Brooklyn 

that specializes in Ohel (cutting down branches on side of NY highways that overlap 

cemeteries, hospital listings, etc.) but I don't know the name or contact info of these 

organizations.  

 

Things may have changed, but from 8 years ago here is some of the information 

regarding flights and meisim: 

- Most meisim fly on ELAL direct from JFK to Tel Aviv so large chance there's a Meis on 

board. 

- ELAL flies from Newark but Meisim in cargo they take from Tel Aviv so generally not a 

problem. 

- Meisim don't usually make stopover in Europe due to delay and also European 

regulations. 

- Exception is France, they seem to export most Meisim from Europe so avoid 

stopovers in France. 

- UK very strict regulations so British Airways stopover in UK highly unlikely Meis on 

board 

Separately, there can be a problem with flights leaving E"Y because the route from Ben 

Gurion departing E"Y can fly directly over cemeteries near Ben Gurion. It seems this 

has been a hot button issue and is constantly changing. There are 2 main flight plans 

for planes departing Ben Gurion for the US. One flies over the cemeteries and one does 

not. When I was there the military had made a no fly zone over the cemetery route so 

they can conduct training etc. there, so that route was rarely used. I have read since 

then that things have changed at one point and at one point they had switched most of 

the departing flights routes to go over the cemeteries. That is the Tumas Ohel issue that 

you may have seen some pictures a while back of people flying in plastic body bags 

hoping that would prevent them from Tumas Ohel from that cemetery.  

https://www.feldheim.com/the-kohen-s-handbook.html


I hope that sheds some light on the situation. It would be interesting if you can do a 

show discussing the issues of Tumas Meis / Ohel while flying and maybe get some 

updated information for Kohanim flying to E"Y as well. 

Thanks, 

Yossi Gindoff 

------------------------ 

Hi, My name is Moshe Parnes 

Thanks for your very good hotline. Also thanks for the great Sefer משנה אחרונה. 

re: this week show 

1) See attached 2 letters from ר' משה where he is מחמיר and its sound that he is  מחמיר

 .חינוך and not just for להלכה

2) See attached from the government documents showing clearly that they are not 

checking if farms mixing in some other milk. 

3) I spoke to a few farms about the סירכות and they told me about %5 of the cow have 

this סירכות that less then שישים to be בטל and all חלב ישראל company like golden flow or 

Mehadrin are monitoring their farms to take out this cow. 

                                                                                                                                           
  , חג כשר ושמחהצלחה רבה

------------------------ 

Comments on Previous shows 

Show 286 - What Happens if the Democrats Win 

Dear David Lichtenstein,  

I have been listening to your show day-in and day-out over the past few months. It has 

truly been a breath of fresh air, especially during these tumultuous times.  

Your more liberal political leanings are also a much needed antidote to the unfettered 

support coming out of much of the Orthodox community, including unfortunate sing 



song praise to that man, Mr. Donald J. Trump. Frankly, this is nothing other than  בושה

  .וכלימה

When I look at how we view our holy patriarchs and matriarchs and what we can learn 

from them, one phrase comes to mind: learning from their mistakes.  

As Chief Rabbi Sacks remarks in the introduction to his Yom Kippur Machzor: 

One of the most powerful features of biblical narrative is that its portraits are not 

idealized. Its heroes are human. They too have their moments of self-doubt. They too 

sin.  

Indeed, we see Reuben sinning with his father's wife (whatever the exact sin might have 

been), Judah sinning with his late sons' wife, the brothers sinning with their sale of 

Joseph, and more.  

We don't just learn from our ancestors' great successes. We also learn from their 

mistakes. We learn from their penance and penitence, from their saying to God: I'm 

sorry for the things I've done, I know I've been the foolish one. Even the great king of 

Israel, your namesake, picked himself out of the seat of sin and repented for his 

misdeed with Batsheva (again, whatever the exact sin might have been).  

Unfortunately, the current president is the very antithesis of anything or anyone we look 

up to. He has certainly sinned, but he has not repented.  

His cavalier characteristics and self-aggrandizing attitude are against everything we 

stand for as Frum Jews, even putting particular policies aside. He goes against one of 

the many mottos of our religion from Micah 6:8: 

ֶסד וְ    ֲהַבת ֶחֶ֔ ֹות ִמְׁשָפ֙ט ְוַאֵ֣ י ִאם־ֲעשׂ֤ ׁש ִמְמךָ֗ ִכֵ֣ ֵ֣ ה ּדֹור  ה־ְיהָוָ֞ ֹוב ּוָמָֽ ם ַמה־טּ֑ יד ְלךָ֛ ָאָדָ֖ ֶכת ִעם א׳ִהִגִּ֥ ִַּ֥ע ֶלָ֖ ַהְצנ   

His self-proclaimed modesty in statements like the following are anything but: 

“I say very modestly, I have done more for the African American 

community than any president since Abraham Lincoln, our first 

Republican president.” 



Thank you for your show which brings light and learning to the masses. Your striving for 

 .even if it is against the norm or mainstream is admirable ,אמת

All the best, 

Matthew Miller 

P.S. In terms of the great quote, you've mentioned: “Whether you think you can, or you 

think you can't--you're right.” 

Joseph L. Barton quotes in his Treasury of Jewish Quotations (see here) Spinoza who 

has a similar idea: 

As long as a man imagines that he cannot do a certain thing, so long . . . is it impossible 

for him to do it.  

(Spinoza, Ethics, 1677, m. Definition 28) 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.40695/page/n17/mode/2up
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Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

The answer to this weeks riddle is that Teshuva can be done for Aveiros that were 

done, but doing "NEW MITZVOS"  is for the next year once its Rosh Hashana. 

Therefore it must be done only through Teshuva and not through doing NEW MITZVOS.                  

Avrohom Friedman 

Comments on the Show 

Shalom Aleichem, 

I listened with great pleasure to your shiur on Chalav Stam.  I hope you take the time to 

read my email as I feel it is very important for your listeners. 

Throughout the podcast the word “חלב טריפה” was used.  It seems as there was 

confusion as in regards to what it was talking about, as the stringency of Rabbi Hershel 

Shechter was mixed into what Rabbi Oberlander referred as “surgeries”. Rabbi 

Oberlander  totally misrepresented what Rabbi Shechther is concerned about and I 

would like to explain. 

When an animal is slaughtered they check the lungs. If there are adhesions then it is 

Treif. The issue Rabbi Schechter has was that a large percentage have it -more than 

Shiur Shishim- and therefore every bottle of milk has some issur inside of it. You 

represented the permissive view very clearly, as since each cow has a Rov, it isn’t 

worse off when it’s mixed up into a bottle. Even if Rabbi Shechter was correct it would 

not be an issue of a דאורייתא, as there is definitely  no majority of treifa cows. (Rabbi 

Oberlander kept on mistakenly saying דאורייתא). 

However there is a totally different issue discovered in the 90’s in dairy farms 

throughout the USA. Many of the cows had displaced abomasum (LDA) and required a 

surgery to replace the abomasum- which possibly made the animal Treif during the 

procedure. This Shayla was dealt with by Rabbi Belsky and others. Many Rabbonim 

were stringent on this matter and even those who relied on Rav Moshe’s Heter for 

Chalav Stam stopped drinking the milk for this reason. Rabbi Oberlander was 



completely wrong when he said  the milk is a Chasash deoraysa ,for  it is definitely at 

most a Derbanan as it is Batul Berov Min Bimino. I feel like this should be clarified and I 

will email him personally. 

I researched the topic of displaced abomasum very thoroughly and spoke to many 

professors and farmers throughout the USA. I do not think it is an issue at all and the 

milk is permitted. Many Rabonim and dairy experts agreed with my assessment of the 

situation. 

I can send you the research information if you are interested, as well as all the responsa 

on this subject (Rabbia Bleich, Belsky, Roth, Heineman etc). 

Chag Sameach 

Manes Blumenfruch 

Raphael Z. Grossman 

------------------------ 

 



 

------------------------ 

I see you just did a show on Chalav Stam. Why not get Talmidim of Reb Moshe or 

perhaps even better Reb Reuven Feinstein Shlita to speak about this topic?! Especially 

since it widespread knowledge that both Reb Reuven Shlita and Reb Dovid Shlita have 

been seen consuming Chalav Stam products publicly. Would love to hear from them 

what R Moshe really held. 

Menachem Bresler 

------------------------ 

Dear Rav Lichtenstien, 

I listened to your latest podcast, and as usual it was quite interesting.  



I would just like to make a few additions. 

1. I never understood the Glatt Treif Vort from Rav Soloveitchik. It is well know, that 

some of these things are dependent on how the animals are fed and what type of 

environment they are bred (for instance if they are kept in an area which has more 

screws and nails, then there will be more issues). 

Therefore, I don't understand how one can compare from place to place. 

2. In regards to Cholov Tereifa. The truth is, I do not really understand Rabbi 

Oberlanders point in regards to why the Chalav Yisroel Cows would be better off, but 

maybe they do have some sort of way of dealing with it.  

In any case, Rav Shechter has brought to light a real issue, and many Kashrus 

Organizations, grapple with the issue. I am going to send you a few articles which 

discuss this issue. I don't know if it will satisfy Rav Shechter, but I am not here to solve 

the issue, but rather to refer to the discussion. 

I believe that Rav Bleich has one more article somewhere else, but I could not find it for 

now. I am sure that there are more articles on this topic. 

As I said, this issue can be a general issue, even by Cholov Yisroel cows. 

 

https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_th

e_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi 

 

https://traditiononline.org/the-milk-controversy/ 

 

https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/ 

 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_

of_Commerically_Sold_Milk 

 

http://hirhurim.blogspot.com/2006/11/is-milk-kosher.html 

 

https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-

from-possibly-treif-cows/  

 

https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_the_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi
https://www.sefaria.org/Contemporary_Halakhic_Problems%2C_Vol_VI%2C_Chapter_9_Is_the_Milk_We_Drink_Kosher?lang=bi
https://traditiononline.org/the-milk-controversy/
https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/milk-from-a-possibly-treif-cow/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_of_Commerically_Sold_Milk
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/750416/Rabbi_Michoel_Zylberman/The_Kashrut_of_Commerically_Sold_Milk
http://hirhurim.blogspot.com/2006/11/is-milk-kosher.html
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-from-possibly-treif-cows/
https://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/732926/rabbi-avraham-gordimer/kashrus-milk-from-possibly-treif-cows/


 3. In regards to video cameras and Chalav Yisroel. In this is a famous dispute among 

various Poskim, and a lot has been written in Torah Journals on this matter. See for 

instance one attatchment on this matter. I did not really look for more, but I do recall 

certain journals which would publish many Teshuvos pro and many against. 

See also here page צ"ט 

https://oukosher.org/content/uploads/2012/12/Mesorah_27.pdf 

 

4. In regards to the Chasam Sofer. I would like to point out to something which writes 

and was not pointed out to: he writes בפירוש that even if there is no Issur Derabbonon of 

Cholov Akum, then there is a Issur De'oiraiso מדין מנהג שהוא מדין נדר.  

This is something which is often ignored and should be pointed out. 

5. With all due respect to Rabbi Oberlander, he quoted Rav Moshe as saying that it is 

only a SHa'as Hadechak etc. However as we know, Reb Moshe himself had Chalov 

Stam in his own house.  

In Pesichos Ha'igros, there is a story brought down, how Reb Moshe gave a Heimishe 

child a Hershy bar, and the kid ran to his mother asking her if he can eat it. 

6. in regards to the CHazon ish. To be honest, the Chazon Ish does seem to have some 

sort of Kulo, but context is very important. He wrote it at the time of the independence 

war, where people did not have what to eat, and we were not talking about your regular 

scenario. 

7. I have heard from people from many European countries (like Switzerland), that one 

cannot rely at all on Reb Moshe's Hetter in regards to non Jewish Milk. In these places, 

they certainly don't serve uncontaminated milk, but rather certain Non-Kosher additives 

are added. 

To know more details, one of course has to speak to one from those countries. 

I will add, that I don't understand Rav Elefants point, in regards to Camels milk in the 

UAE. If adding a drop of camels Milk would help to care it cow's Milk to keep it fresh, 

https://oukosher.org/content/uploads/2012/12/Mesorah_27.pdf


then his Sevoro does not get off the floor. It seems that with all due respect, more 

research is needed to this issue.. 

8. I understand that Reb Moshe tries to differentiate his Shita from the Pri Chodosh 

(meaning Reb Moshe would say: that while the Pri Chodosh does not require any 

supervision, as long as we have reasonable basis to assume that there is no foul play 

involved, according to me, it can still work out with the Chasam Sofer.  

Because while the Chasam Sofer requires inspection in regards to the actual milking, 

the current system seems to say, that this sort of inspection is in effect there. 

 However would seem that practically speaking, it would make no difference. There is 

much discussion on this topic, which I won't get to, I will just point out, that the fact that 

OU still gives a Hetter on Cholov Sta"m even though there is no longer inspection in the 

farm per say, but rather in the milk cartons, shows that in effect we are relying on the Pri 

Chodosh. 

In other words, we are relying not on the Government inspection and the Mirsas it 

causes in the farm, but by the reasonable understandings we have based on what we 

know as to how milking works in America, and they inspect the cartons. 

See here: 

https://www.kashrut.com/articles/CholovStamHeter/ 

This is interesting because it does not fit completely with the following link. 

https://www.torahmusings.com/2010/12/update-on-cholov-stam/ 

 

9. I would like to finish off with the following strong words of the Oruch 

Hashulchon which many have ignored: 

 ו-ערוך השולחן יורה דעה סימן קטו סעיף ד

ואין לשאול דבאין דבר טמא בעדרו למה לנו שיהא הישראל יושב מבחוץ והרי אין שום חשש בזה אמנם 

ישראל לא ראה החליבה כלל והיינו שגם מבחוץ לא ישב אסרו חז"ל בכל גווני כתבו הראשונים דכל שה

דסתמא תנן במשנה חלב שחלבו עובדי כוכבים ואין ישראל רואהו אסור כן כתוב במרדכי ובסמ"ק וז"ל 

השערים ]סי' פ"ב[ חלב שחלבו ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסור דלא ליפוק חורבא 

ץ גדר ישכנו נחש כך כתב רש"י עכ"ל וכ"כ באיסור והיתר ]סי' מ"ה[ וזהו דעת הטור ורבותינו מיניה ופור

https://www.kashrut.com/articles/CholovStamHeter/
https://www.torahmusings.com/2010/12/update-on-cholov-stam/


בעלי הש"ע וגדולי האחרונים הש"ך והט"ז והב"ח והדרישה ורק הקילו בהשמירה דהינו שדי בישיבה 

מבחוץ כמו שנתבאר וכן די ביוצא ונכנס ולא מיבעיא ביוצא ונכנס למקום החליבה ממש אלא אפילו 

 בישיבתו מבחוץ הוא יוצא ונכנס ויושב לו מבחוץ ]ש"ך סק"ד[ ודי בזה:

והנה עכ"פ נתברר דלפי דעת כל רבותינו שהבאנו אפילו במקומות דלא שכיח כלל דבר טמא בעיר באופן 

שאין חשש לתערובת חלב טמא מ"מ אסור כשהישראל לא עמד עכ"פ מבחוץ בשעת החליבה או שיהא 

בקטן וקטנה ויתבאר עוד בזה מיהו עכ"פ האיסור הוא בכל אופן ודלא כאחד מגדולי יוצא ונכנס ודי אפילו 

האחרונים שהאריך בזה להקל לשתות חלב שלהם במקום שאין שם דבר טמא או שהוא רחוק המציאות 

שיחלובו את הטמא או שחלב טמא ביוקר והביא ראיה מאיזה גדולים שהקילו בכה"ג ומסיבה זו יש הרבה 

סור זה בדורנו בעוה"ר כאשר ראינו ושמענו ותולים א"ע באיזה תלמיד חכם שעשה כן ולא מתפרצים באי

ידעו ולא יבינו שחמורים דברי סופרים מדברי תורה והתלמיד חכם שעשה כן עונו ישא וכיון שנפסק 

 זה:לאיסור בטור וש"ע וכל גדולי אחרונים מי יוכל להעיז פניו ולמלא תאות נפשו ושומר נפשו ירחק א"ע מ

וליתר שאת אברר לך איך שכל דברי רבותינו הקדושים הם כגחלי אש מה שהתוודה לפני בלב נשבר  

בהיותי יושב על כסא הוראה בעיר פלונית שאחד מהבע"ב החשובים דשם היה נוהג היתר בדבר בהיותו 

בוקר חוץ לביתו בעיר הגדולה במדינה וישב תדיר בשם לעסקיו והוא ועוד אורחים בשתותם חמים ב

בבוקר היו קונים חלב שמן שקורין סמאנ"ט אצל חנוני אינו יהודי שכנגד אכסניא שלהם ופעם אחת 

התחילו לחקור ביניהם מאין לוקח החנוני הקטן זה כל כך חלב שמן והלך הוא להחנוני ושאלו וא"ל החנוני 

ם ביחד וזה אני קונה באיטליז של בשר הרבה מוח של הבהמות וממחה אותם עם הרבה חלב ומבשל

הוא השמנונית אז נפלו כולם על פניהם על חטאם הגדול שאכלו טרפות ובשר בחלב והבעה"ב התודה 

לפני וצעק בקול כמה גדולים דברי חכמים ובאמת כך מקובלני שכל גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה יש 

בזה ובבא ]וביחוד עוד הרבה טעמים כמוסים שלא גילו אותם והשומע ישא ברכה מאת ד' וישולם גמולו 

 שמעתי שבאמעריקא יש רבים מהאומות ששותים חלב חזיר מפני שמצויים שם הרבה[:

Thank you very much once again your very interesting podcasts. 

I forgot to send this handwritten letter which was making the rounds. 



 

 ד”מרחשון תשכ’ ה

עס אף שיש טעמים להקל ודאי שהוא רק במקום שליכא חלב ישראל שהוא תחת בדבר חלב הקאמפאני

אבל במקום שאיכא חלב ישראל שהוא בהשגחה וכדומה כל עניני חלב צריך ’ השגחת רבנים יראי ה

להחמיר וכל שכן אלו שבבתיהם נזהרין לאכול רק מחלב ישראל שבהשגחה צריכין להזהר שהוא גם 

ם בהאספיטעלער המתנהגים במאכלי כשר שיש להם לתקן מה שאפשר מחשש ענין נדרים, וממילא ג

ולכל הפחות ישיגו   להם בזה להשיג מאכלי חלב שבהשגחה כי בפה נוא יארק ליכא בזה שום דוחק.

מאכלי חלב שבהשגחה לאלו שנזהרין בזה בבתיהם ולא לכוף אותם חס ושלום שיאכלו שם מה שנזהרים 

 .שלא לאכול

 נאום משה פיינשטיין

 



See here for more details. 

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-

ztl-on-cholov-yisroel-appears.html 

Nochum Shmaryohu Zajac 

------------------------ 

Hi Dovid, 

Following up on last week's show, you mentioned there can be issues with Kohanim 

flying on airplanes to Eretz Yisroel due to Meisim in the cargo hold. When I last went to 

E"Y (around 8 years ago) I had heard there was an issue and looked into some of the 

options. I found an organization that specializes in this. I don't have their name or 

contact, but they had published the following sefer on Tumas 

Ohel: https://www.feldheim.com/the-kohen-s-handbook.html . I think that organization was 

based out of the UK. I also at one point heard of an organization based out of Brooklyn 

that specializes in Ohel (cutting down branches on side of NY highways that overlap 

cemeteries, hospital listings, etc.) but I don't know the name or contact info of these 

organizations.  

 

Things may have changed, but from 8 years ago here is some of the information 

regarding flights and meisim: 

- Most meisim fly on ELAL direct from JFK to Tel Aviv so large chance there's a Meis on 

board. 

- ELAL flies from Newark but Meisim in cargo they take from Tel Aviv so generally not a 

problem. 

- Meisim don't usually make stopover in Europe due to delay and also European 

regulations. 

- Exception is France, they seem to export most Meisim from Europe so avoid 

stopovers in France. 

https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-ztl-on-cholov-yisroel-appears.html
https://www.theyeshivaworld.com/news/featured/1832556/new-letter-from-rav-moshe-feinstein-ztl-on-cholov-yisroel-appears.html
https://www.feldheim.com/the-kohen-s-handbook.html


- UK very strict regulations so British Airways stopover in UK highly unlikely Meis on 

board 

Separately, there can be a problem with flights leaving E"Y because the route from Ben 

Gurion departing E"Y can fly directly over cemeteries near Ben Gurion. It seems this 

has been a hot button issue and is constantly changing. There are 2 main flight plans 

for planes departing Ben Gurion for the US. One flies over the cemeteries and one does 

not. When I was there the military had made a no fly zone over the cemetery route so 

they can conduct training etc. there, so that route was rarely used. I have read since 

then that things have changed at one point and at one point they had switched most of 

the departing flights routes to go over the cemeteries. That is the Tumas Ohel issue that 

you may have seen some pictures a while back of people flying in plastic body bags 

hoping that would prevent them from Tumas Ohel from that cemetery.  

I hope that sheds some light on the situation. It would be interesting if you can do a 

show discussing the issues of Tumas Meis / Ohel while flying and maybe get some 

updated information for Kohanim flying to E"Y as well. 

Thanks, 

Yossi Gindoff 

------------------------ 

Dear David Lichtenstein,  

I have been listening to your show day-in and day-out over the past few months. It has 

truly been a breath of fresh air, especially during these tumultuous times.  

Your more liberal political leanings are also a much needed antidote to the unfettered 

support coming out of much of the Orthodox community, including unfortunate sing 

song praise to that man, Mr. Donald J. Trump. Frankly, this is nothing other than  בושה

כלימהו .  

When I look at how we view our holy patriarchs and matriarchs and what we can learn 

from them, one phrase comes to mind: learning from their mistakes.  

As Chief Rabbi Sacks remarks in the introduction to his Yom Kippur Machzor: 



One of the most powerful features of biblical narrative is that its portraits are not 

idealized. Its heroes are human. They too have their moments of self-doubt. They too 

sin.  

Indeed, we see Reuben sinning with his father's wife (whatever the exact sin might have 

been), Judah sinning with his late sons' wife, the brothers sinning with their sale of 

Joseph, and more.  

We don't just learn from our ancestors' great successes. We also learn from their 

mistakes. We learn from their penance and penitence, from their saying to God: I'm 

sorry for the things I've done, I know I've been the foolish one. Even the great king of 

Israel, your namesake, picked himself out of the seat of sin and repented for his 

misdeed with Batsheva (again, whatever the exact sin might have been).  

Unfortunately, the current president is the very antithesis of anything or anyone we look 

up to. He has certainly sinned, but he has not repented.  

His cavalier characteristics and self-aggrandizing attitude are against everything we 

stand for as Frum Jews, even putting particular policies aside. He goes against one of 

the many mottos of our religion from Micah 6:8: 

ִּ֥עַ    ֶסד ְוַהְצנ  ֲהַבת ֶחֶ֔ ֹות ִמְׁשָפ֙ט ְוַאֵ֣ י ִאם־ֲעשׂ֤ ׁש ִמְמךָ֗ ִכֵ֣ ֵ֣ ה ּדֹור  ה־ְיהָוָ֞ ֹוב ּוָמָֽ ם ַמה־טּ֑ יד ְלךָ֛ ָאָדָ֖ ֶכת ִעם א ִהִגִּ֥   ֶלָ֖

His self-proclaimed modesty in statements like the following are anything but: 

“I say very modestly, I have done more for the African American 

community than any president since Abraham Lincoln, our first 

Republican president.” 

Thank you for your show which brings light and learning to the masses. Your striving for 

 .even if it is against the norm or mainstream is admirable ,אמת

All the best, 

Matthew Miller 



P.S. In terms of the great quote, you've mentioned: “Whether you think you can, or you 

think you can't--you're right.” 

Joseph L. Barton quotes in his Treasury of Jewish Quotations (see here) Spinoza who 

has a similar idea: 

As long as a man imagines that he cannot do a certain thing, so long . . . is it impossible 

for him to do it.  

(Spinoza, Ethics, 1677, m. Definition 28) 

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.40695/page/n17/mode/2up


Rabbi Hershel Schachter  

 פרי חדש יורה דעה סימן קטו ס"ק ו

מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה. קיצר במקום שהיה לו להאריך, דלכאורה משמע שאף שלא ראה הכלי שחולבין 

ב בו ואף שלא נמצא בתחילת החליבה דמותר, והא ודאי ליתא, והילך לשונו בתורת חטאת כלל פ"א ]דין ו[, כת

הב"י ]עמוד כח ד"ה וכתב[ בשם הסמ"ק ]סימן רכג עמוד רלד[ והרבינו פרץ דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש 

להחמיר להיות שם הישראל בתחילת החליבה פן יערב או ישים הגוי חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל 

לראות בכלי שלא היה בו  עכ"ל, ובארוך ]איסור והיתר הארוך שם[ דלכתחילה יש לנהוג כדברי הסמ"ק דצריך

דבר טמא וגם צריך לראות תחלת החליבה, מיהו בדיעבד אם לא ראה בכלי רק ראה תחלת החליבה בדיעבד 

מותר ע"כ. הנה דעתו ז"ל דבדיעבד כיון שאין דבר טמא בעדרו לא חיישינן שממקום אחר הביא חלב טמא 

יבה משום דחיישינן שמא אותו חלב שמצא מתחלה והניחו בכלי, אלא שאע"פ כן צריך שיהא שם בתחלת החל

שם שנחלב כבר הביאוהו ממקום אחר. ולא דק, שהרי באיסור והיתר הארוך ריש כלל מ"ה ]שם[ כתב וז"ל 

ובדיעבד מיהא מותר החלב אף אם החליבה הגוי באותו כלי שלו רק שראה הישראל מתחלה בכלי ואחר כך 

בד בעינן תרתי שיהא שם בתחלת החליבה ושיראה הכלי. וכבר אפילו אם יוצא ונכנס ע"כ, אלמא דאפילו בדיע

השיגו הש"ך ]ס"ק ח[ וכתב דכן משמע בסמ"ק ושאר פוסקים להדיא ע"ש. ולכאורה יראה שאפילו שאין שום 

דבר טמא בעדרו וליכא למיחש כלל לאיחלופי חלב טמא, מכל מקום לא פלוג רבנן ואסרו כל חלב שחלבו גוי ואין 

די דהוה אגבינות של גוים שאף אם העמידוה בעשבים אסורה, וכן נראה מדברי השערי דורא ישראל רואהו מי

]סימן פב[ שכתב וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסורה דלא ליפוק 

דבודאי חלב  חורבא מינה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י עכ"ל. וכי דייקית בה שפיר אין זה מחוור כלל,

של גוי לא אסרוהו אלא היכא דאיכא חשש במילתא משום תערובת חלב טמא הא לאו הכי שרי, ותדע דהא 

בגמרא ]עבודה זרה לט, ב[ אמתניתין דקתני ואלו מותרין באכילה חלב שחלבו גוי וישראל רואהו אמרינן תנינא 

א לו ואינו חושש, פירוש ומדקתני יושב בצד להא דתנו רבנן יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב לו ומבי

עדרו של גוי מכלל שאינו רואהו חולב, ועוד אי ברואהו חולב פשיטא מתניתין היא, ופריך היכי דמי אי דליכא 

דבר טמא בעדרו פשיטא דשרי אף שאינו רואה כלל ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי, ומשני לעולם דאיכא 

יתיב לא חזי ליה, מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש דילמא מייתי ומערב  דבר טמא וכי קאי חזי ליה וכי

ביה קמשמע לן דלא, ושמעינן מהכא דלא אסרו חלב גוי אלא כשיש חשש מתערובת חלב טמא, דהא בדליכא 

דבר טמא בעדרו התירו אף שאינו רואה כלל החליבה לא עומד ולא יושב, ואף כשיש דבר טמא בעדרו התירו 

ף שאינו רואהו חולב כל שיכול לראותו שאין שם חשש תערובת משום דמירתת, ואם היה דין חלב כגבינה של א

גוים היה לנו לאסור כל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אף דליכא חשש תערובת משום לא פלוג, אלא ודאי 

רובת יין ואם היין ביוקר שרי, הכי כדאמרן: ונמצינו למדין שדינו ממש כדין מורייס של גוים שאסרוהו משום תע

נמי אם חלב טמא אינו נמצא במקום אחד, או שנמצא אלא שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור שם חלב 

שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אלא מותר לילך ולקנות מהגוים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדב"ז בתשובה בסימן 

ד שאלת חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו ואין במקום דבר טמא, או ע"ה ]חלק ד אלף קמז[ כדברי וז"ל, עו

כגון שהיה העדר בתוך הדיר ובדק ולא היה שם דבר טמא, ויצא והביא לו הנכרי חלב מאותו הדיר, אבל לא היה 

יכול לראותו חולב כלל אם גזרת החלב הויא כגזרת גבינת הנכרים או לא: תשובה הדבר ברור כי הגבינה 



במנין, אבל לא כן בחלב שחלבו גוי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא. אבל נמצא כתוב במרדכי נאסרה 

]עבודה זרה רמז תתכו[ עלה דהא דפרכינן בגמרא ]שם[ אי דליכא דבר טמא כו', יש מוכיחין מכאן שאם ברור 

עות הוא בידם לנו דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מן הנכרים אף על פי שאין ישראל רואהו, וט

דא"כ הוי ליה לאקשויי אי דליכא דבר טמא בעדרו למה לי ישראל עומד בצד עדרו, ולדידי מיהא לא איריא, דלא 

מצי לאקשויי הכי דבעינן עומד בצד עדרו משום גילוי, אבל משום חשש דבר טמא לא חיישינן כיון שאין בעדרו 

משמע מדברי הרבינו פרץ שהוא המחמיר מכולם וז"ל  דבר טמא, הילכך השתא דלא חיישינן לגילוי מותר, וכן

דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות הישראל שם בתחלת החליבה פן יערב או ישים הנכרי חלב 

טמא בכלי קודם שיבוא הישראל ע"כ, הא אי ליכא למיחש להכי מותר, דאחזוקי איסורא לא מחזקינן עכ"ל. ואף 

ין לא נתכון בכוונת המרדכי, שהוא ז"ל הבין שהמרדכי סבור דאף במקום דליכא על פי שכיון יפה בעיקר הד

למיחש לתערובת כלל אף על פי כן צריך ראיית ישראל בכל גוונא משום דלא פלוג, וליתא שזה הפך הגמרא 

דבדליכא דבר טמא בעדרו סגי ביושב ישראל בצד העדר אף על פי שאינו רואה כלל החליבה. ולדעתי המרדכי 

הרב הנזכר שוין בעיקר הדין והכי פירוש המרדכי, יש מוכיחין מכאן דכשאין בהמה טמאה בעדרו שמותר ליקח ו

חלב ממנו אף על פי שלא נמצא שם כלל ישראל בשעת החליבה ולא חיישינן שמא הביא חלב טמא ממקום 

ראל בצד עדרו דקתני לאו אחר ועירב עם זה, והיינו דפריך בגמרא אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא, ויושב יש

דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט שכן דרך הישראל לילך לעדר לקנות חלב מן הגוי וישב שם בצד העדר בעוד 

שהגוי חולב לו, ואין הכי נמי שאף שמצא שחלב הגוי כבר שמותר ליקח ממנו, והכי דייק סיפא דקתני ואינו 

אי מיירי ביושב בצד העדר לשמור שלא ילך הגוי חוצה חושש כלומר דלא חיישינן שמא הביא מבחוץ ועירב, ד

ויביא חלב טמא, מאי חששא איכא דקתני ואינו חושש, פשיטא שאין לחוש לו לשום דבר, ועם כל זה כתב 

המרדכי שטעו, דא"כ לא הוי ליה לאקשויי פשיטא שנראה שלא יש קושיא אלא שהדין פשוט, ואדרבא הוי ליה 

ישראל עומד בצד העדר, אף שאינו עומד שם כלל מותר לקנות מהגוי, אלא על לאקשויי אמאי צריך שיהיה ה

כרחך דעל כל פנים צריך שיהא הישראל עומד בצד העדר לשמור שלא יביא חלב טמא מבחוץ ויערב, והשתא 

ניחא דקמקשי פשיטא, דאי לסברת היש מוכיחין מאי קפריך פשיטא אדרבא טובא קמשמע לן דלא חיישינן 

ץ חלב טמא ויערב, אלא שיש ליישב בעדם דבברייתא לא הוזכר הך חדושא משמע דלא נחתא שיביא מבחו

להאי דאדרבא יושב בצד העדר קתני דמשמע איפכא וכסברת המרדכי, ולהכי פריך הש"ס דלמאי דקתני 

בברייתא פשיטא, אבל בעיר אחת דלא שכיח כלל דבר טמא או שהעדר בדיר ואין שם דבר טמא והישראל 

שאינו רואה חולב, שזהו מה שנשאל רדב"ז עליו, אף לדעת המרדכי מותר לקנות מן הגוי שהרי אין מבחוץ 

לחוש לדבר טמא ודלא כמו שהבין הרב הנזכר דפליג המרדכי בהא וליתא. וגם תשובת רש"י שהביא השערי 

לחוש שיביא דורא שהבאתי לעיל ]ד"ה מיהו[ הכי מתפרשא וזהו שכתב דלא ליפוק חורבה מינה כלומר שיש 

חלב טמא מעדר אחר שבעיר, הא לאו הכי פשיטא דשרי. וגם בעל ספר ט"ז ]ס"ק ב[ לא הבין כונת המרדכי על 

בורייה והעיקר כדפרישית, ותדע שהרי רדב"ז הביא סיוע לסברתו הפך המרדכי מדברי הרבינו פרץ והמרדכי 

כרחך לפרש כונת המרדכי כדפרישית ודלא  גופיה סיים שהרבינו פרץ כתב כסברתו ודלא כהיש מוכיחין א"כ על

כמו שהבין רדב"ז. ותדע עוד שהרי המרדכי בפרק קמא דחולין ]רמז תקצ[ גבי כותח של גוים דמותר כתב 

דאע"ג דאית ביה חלב כיון שמעמיד מותר ע"כ. ואכתי קשה דמה בכך תיפוק לי דאסיר משום חלב שחלבו גוי 

כא למיחש לחילוף חלב טמא שרי: הכלל העולה דבעיר שלא נמצא ואין ישראל רואהו אלא משמע דהיכא דלי

שם חלב טמא או שהוא יותר ביוקר מחלב טהור מותר לקנות מהעכו"ם חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל. וכן 



מצאתי המנהג פשוט פה אמשטירדאם וכן נהגתי אני ג"כ זולת קצת יחידים הנזהרים בזה. אבל בעיר שנמצא 

אין לאותו עכו"ם שקונה ממנו דבר טמא בעדרו, מכל מקום צריך לראות קודם החליבה שם חלב טמא אף ש

בכלי אולי הניח שם חלב טמא, וגם צריך לראות כל החליבה מתחילה ועד סוף או ביוצא ונכנס או בעומד שם 

ד אסיר בצד העדר באופן שלא יוכל לילך למקום אחר להביא חלב טמא לערבו עם זה, הא לאו הכי אפילו בדיעב

ודלא כמור"ם בתורת חטאת ]כלל פא דין ו[. והכי מסיק הש"ך ]ס"ק ח[ וכן באיסור והיתר הארוך מבואר הפך 

מה שכתב התורת חטאת בשמו וכמו שכתבתי לעיל ]ד"ה מיהו[, באופן שבעל תורת חטאת לא כיון יפה, אמנם 

 אנו העמדנו הדינים על אמיתותן ובוריין בס"ד:

 דעה סימן קזשו"ת חתם סופר יורה 

נעימות ימינך הגיעני והנאני שזכית לבוא לבית ירא ה' מרבי' יהיה מכירך ברוך ואתה תצליח ותשכיל במלאכתך 

מלאכת שמים ותלמידך ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם אמן. נידון מה שנוהגים שמה אפילו הכשרים 

להם והיתר גמור לאכול פת שנילש עם חלב  בישראל שנזהרים מחלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואה מ"מ פשוט

הנ"ל ולוקחים מנחתום גוי להדי' ואם אין לזה שום היתר שאלת אם יש לצרפם לזימון הואיל ואוכלים דבר אי' 

דרבנן שוב דנת על עיקור הדין אי חלב נאסרה במנין אפילו במקום וזמן שאין בהמה טמאה הראוי' לחלוב מצוי 

 שהבהמות הטמאים המצויים גם הגוים ממאסים חלבם.  ביניהם כבזמן ומקומות אלו

הנה בש"ד כ' ומביאו פר"ח סי' קי"ד וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין בהמה בדיר אסורה דלא ליפוק 

חורבא מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י ז"ל עכ"ל ולא הראה מקום איה מקומו ברש"י אולי בתשובה 

במס' ע"ז ל"ה ע"א בטעם איסור הגבינה א"ר חנינא משום דא"א לה בלא צחצוחי חלב  אך נ"ל מבואר כן

עפירש"י ומה שהקשו התוס' הא הגוי לא יהיה שוטה לערב חלב טמא שאינו עומד בשרוצה לגבן והמעיי' בלשון 

ז אסרו רש"י יבין דבר לאישורו דס"ל לרש"י דחלב גזירה קדמוניות /קדמונית/ היתה קודם שאסרו גבינה וא

החלב שאין ישראל רואהו אף על גב דתחלת גזירתו הי' משום חשש עירב דבר טמא מ"מ כיון שגזרו ואסרו 

במנין סתם אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפי' ליכא חשש דבר טמא כגון החולב 

רו וחזרה להתיר וכ"כ ס' זו לגבן מ"מ החלב אסורה אמנם כשנשתנה מצורתה ונעשית חמאה או גבינה לא גז

כ"מ נמצא באותו הדור הי' החלב אסור אפי' חולב לגבן כך נאסר במנין והגבינה הנעשה מזה הי' מותר כיון 

שנשתנה והנה החלב הלז כל זמן שלא נשתנית היא איסור גמור ככל האי' ואוסרת תנור ופת והכלים שוב בדור 

הי דאותו חלב שיקפה ונשתני' הותר' מ"מ אותן צחצוחי' אחר נמנו לאסור הגבינה הנעשית ממנה משום נ

שנשארו ביני אטפי לא נשתנו אעפ"י שהוא חלב טהור בודאי מ"מ כל זמן שהחלב בעין ולא נשתנה היא אסורה 

משום גזירה קדמוניות /קדמונית/ דחלב שחלבו נכרית ואין ישראל רואהו כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י 

' תוספות ונ"ל דהאומרים דפליגי אר' חנינא וס"ל טעם אחר באיסור גבינה היינו משום במתק לשונו ולק"מ ק

דלא ס"ל לחוש לביני אטפי כאשר יבואר אי"ה ותלי' זה בב' לשונות מס' ע"ז ל"ה ע"ב ואי בעית אימא אפי' תימא 

ראל הקונה חלב דקבעי ליה לגבינה איכא דקאי ביני אטפי אבל לישנא קמא לא חייש לביני אטפי אפילו ביש

מנכרי לגבן מכ"ש נכרי חולב לעצמו לגבן ולא דפליגי לישנא אי' הי' גזירה סתומה או לא אלא פליגי בלשון 

תחלת הגזירה ולכ"ע החלב נאסרה במנין ושוב אסורה בכל מקום ובכל זמן אך פליגי אי תחלת הגזירה גם הי' 

נחתי להכי ונ"ל עוד המדקדק ויעיי' בלשונותיו של אחלב שעושי' ממנה גבינה ומשום ביני אטפי או מתחלה לא 



ה"ה ממ"א באיזה מקומן שם יראה ויבין כי בהא לא מספקי' כלל ולא נחלק אדם מעולם דחלב דביני אטפי אותה 

שלא נשתנית אסורה שהרי נאסרה במנין ואוסרת תערובתה ומה לי שערבה בקדרה או בגבינה וחמאה ולא 

חי החלב ההיא ובזה לא פליגי אך ר' חנינא ס"ל אסרו הגבינה הנכרי משום יאכל הגבינה כ"א בהסרת צחצו

צחצוחי חלב גזרו על הגבינה אפי' בהסיר הצחצוחית ע"י בישול ועל זה פליגי אמוראי וס"ל גבינה מבושלת לא 

נאסרת אלא מטעם ניקור או שומן חזיר או העמדת הקיבה ופסק רמב"ם כוותי' וכן חלב שחלבו נכרי וקנאה 

שראל ועשה ממנה גבינות גם ללישנא קמא היה אסור אם לא יסורו האי דקאי ביני אטפי אבל אי בשיל לה שרי י

ואב"א משום דקאי ביני אטפי אסרי אפי' לגבן ישראל ולא קיי"ל כל"ב ההוא דלביני אטפי לא חיישי' לאיסו' 

דבריו במה שכפל דרמב"ם לית ליה מבושל אבל בלי בשול פשיטא דאסור ואי לא תפרש כן דברי ה"ה אין מובן ל

הך דביני אטפי ולא חשש לצחצוחי חלב ושוב כ' וכפל דלרמב"ם לא הותר גבינה וחמאה אלא בבישול ומייתי 

 תוספתא על זה אע"כ כנ"ל. 

ובכסף משנה שם כ' להדיא דחלב הוא דבר הנאסר במנין וכן מורה פשטות המרדכי דמייתי הרב"י ריש הסי' 

יזי' וכתב הטעם משום שמא הי' חלב טמא בכלי מאז משמע אי לא שכיחי חלב טמא בכל אלא דהדר תבר לגז

 השכונה מותר ורישא לאו היינו סיפא. 

ועיין ד"מ אות ב' בסופו מייתי דברי האו"ה אבל אם היה לו חותם א' בחלב די בכך הואיל ורוב מן החלב כשר 

לו בחותם א' עכ"ל ועיי' ש"כ סי' קי"ח סק"ח דמייתי  ואף אם עירב בו דבר טמא אינו אסור רק מדרבנן ולכן די

האי טעמא אלא שכ' עוד טעם אחר בשמו כיון דרוב חלב המצוי בינינו הוה חלב טהור אם כן ליכא אלא אי' 

דרבנן ודגול מרבבה הקשה הא מרא דשמעתא דחמפ"ג הוא רב וס"ל מב"מ =מין במינו= לא בטיל ומ"מ סגי 

רב מיירי במקום שאין חלב טמא מצוי ואינו אסור רק משום גזירה והאו"ה רצה ליתן ליה בחות' א' ולק"מ די"ל 

 טעם דלדידן אפי' במקומות שמצוי חלב טמא מ"מ סגי בחותם אחד משום דקיי"ל מין במינו היא ברובא. 

ין שבתי וראיתי דק' דגול מרבבה בלא"ה יש ליישב ולומר רב ס"ל טע"כ =טעם כעיקר= לאו דאוריי' וס"ל לענ

מב"מ בתר טעמא אזלי' ולא בתר שמא כאביי ודלא כרבא והשתא י"ל נהי כל חלב טמא הוה מב"מ בשמא עם 

חלב טהור מ"מ בטעמא איכא חלב טמא דשוה בטעמא ואיכא דלא שוה ולפ"ז הוה ס"ס =ספק ספיקא= בין 

בשמא וטעמא ובטל לדידן בין לרב לדידן הוה ס"ס שמא לא עירב בו כלל ואת"ל עירב שמא אותה חלב השוה 

ברוב וליכא תו אלא אי' דרבנן וסגי בחותם א' ולרב הוה ס"ס בהיפך דלמא לא עירב ואת"ל עירב שמא מאותה 

חלב דשוה בשמא ולא בטעמא דמב"מ לא הוה דרב אזיל בתר טעמא ומשום טע"כ לאו דאוריי' וסגי בחותם א' 

ין בלא פלוג וכן יראה בהדיא בלשון רשב"א כן י"ל מ"מ מבואר מכאן דמשמע דחלב טמא מגזירה נאסרה במנ

בתה"א והרמ"א בהגה"ה סי' קט"ו שכ' ואם חלבו גוים מקצת בהמות וכו' ומ"ש עליו ש"כ ס"ק י"ג וכן ממ"ש 

רמ"א עוד שם אוסרת כלים שנתבשלת בהם וכו' ומ"ש ש"כ עליו סקי"ד ע"ש מבואר להדי' דס"ל דנאסרת במנין 

תשו' רדב"ז דפשיטא לי' דחלב לא נמנו עליו לאוסרה ומשו"ה היכא דליכא דבר כיינם ובישולם אך הפר"ח מייתי 

טמא מצוי מותרת וכ' פר"ח שעל זה סמך בהיותו באמשטרדם אכל עמה' חלב שחלבו נכרי ר"ל כי במדינתו 

מקום שיצא משם שמה שכיחי חלב גמלים משא"כ במדינתנו הנה מ"ש באמשטרדם רצונו שנתאכסן אצל 

סין /פורטוגזים/ שם והם נוהגים היתר עפ"י רדב"ז הנ"ל הנה בגוף הדין כבר כתבתי לעיל דעתי ספרדי' פורדגי

מש"ס ופוסקי' אך לו יהיה שיהיה דעת כהרדב"ז ועכ"פ איכא דעת רש"י בגמ' ותשו' רש"י ועוד פוסקים דס"ל 



ן דיש דעה להחמיר כבר קבלנו לאסור ורמ"א וכ"מ כ' כוותי' ואנו נוהגים כן א"כ אפי' הלכה כאינך פוסקי' מ"מ כיו

אבותינו עליהם כאותה דיעה ואסור עלינו בני אשכנז מדינא ואין לו התרה ועמג"א סי' קנ"א ססק"ז וקרוב בעיני 

נדר דאורייתא אף על פי שמכל מקום קיל ככל אי' דרבנן היינו כך קבלו הנדר שיהיה אסור עלינו כקולא איסו' 

דר דאורייתא והיינו אם הלכה כרדב"ז להקל ורק אבותינו קבלו עליהם דרבנן אבל לעבור על זה עובר על נ

כדעת המחמיר ה"ל נדר דאורייתא אך אם עיקור הדין דלא כרדב"ז אם /כן/ לא קבלנו עלינו כלום אלא שהאיסו' 

 הוא כך מעיקרא איננו נדר אלא העובר הוא עבריין באיסור דרבנן נמצא חומרא קולו וק"ל. 

ה הוא נדר דאוריי' אעפ"י שלא אסר עצמו בלשון קונם מ"מ כל שמקבל על עצמו לעשותו ומה שכתבתי שהקבל

דבר מצוה הוה דאוריי' ונפקא מפיך זו צדקה כ"כ ר"ן נדרים ח' ע"א ד"ה עליו להשכים וכו' והמקבל עליו פרישות 

ות שאומר בלשון שלא לעשות כגון נידון שלפנינו שלא לאכול חלב גוי או קבלת תענית נפקא לן מקבלת נזיר

 קבלה וכבר הארכתי בזה בגליון מג"א /סי' תקס"ב/ סקי"ו ואין כאן מקומו. 

מעתה חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו אסורה עלינו אי דאוריי' אי דרבנן כמבואר לעיל ופורץ גדר ישכנו 

ת שנילושה עם נחש אך מ"ש מעלתך שאפי' הנזהרים מ"מ נעשה להם כהיתר וכחומה פרוצה לקנות מפלטר פ

חלב שלהם צע"ג מאין נתפשט ההיתר ההוא הלא תערובתה אוסר אפילו הכלים ועיינתי בזה ללמוד זכות אולי 

ס"ל כשם שכ' כ"מ בדעת הרמב"ם שלא גזרו אלא אחלב בעין ולא על החמאה שכבר נשתנה וס"ל אף על גב 

ים חדשות בא לכאן והוה ליה דאוסרת תערובתה מ"מ כשנלושה עם קמח ונעשה מצירופם עיסה ונאפת פנ

כנשתנה ויש לזה פנים במס' כריתות ה' ע"א לחם לא אי' בעיני' ועמ"ש בס' מקור חיים סי' תס"ז גבי דבש 

ודחיתי כל דבריו בגליון מג"א סי' רי"ו סק"ג באריכו' ואפי' לפי טעות הלז מ"מ צריך להיות כעין תורא דאי לאו 

יי' מה שהחמיר בזה בתשובת צמח צדק ורמז עליו מג"א סוף סימן הכי אסור משום עיסה שנילושה בחלב וע

 תמ"ז סוף סקמ"ה. 

ואתה בני שמור נפשך ולא תטוש תורת אמך ומכל מקום לצרף בזימון כיון דפר"ח העיד דספרדים אוכלים 

תך להדיא אינהו מיכל אכלי לדידן מיסתם נמי לא סתים ועוד איכא משום איבה וגדול השלום ושלום לך ולתור

 פה יערגן סמוך לק"ק פ"ב יום ד' ט"ו מנחם קצ"ד לפ"ק. משה"ק סופר מפפ"דמ. -הכ"ד א"נ 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מז

 חלב הקאמפאניעס שבמדינתנובענין 

ובדבר החלב של הקאמפאניעס במדינתנו אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וגם 

יסגירו את העסק שלהם שלכן ודאי מירתתי מלערב יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח משום דהעיקר 

ת דממון. וגדולה מזה איתא בתוס' יבמות דף דידיעה ברורה הוא כראיה ממש כהא דשבועות דף ל"ד גם לעדו

מ"ה בשם יש מפרשים גם לדין ראיית ב"ד לטבילת גר עיין שם. וזהו גדר אנן סהדי שמצינו בהרבה מקומות. 

ואף לעדי קיומא דקידושין שאף שלא ראו אלא היחוד הוא כראו הביאה ממש ונעשית א"א גמורה אף לחייב 

פוס בה קידושין אחרים. ויותר מזה חזינן דאף אנן סהדי פחותה מזו מיתה להבא עליה אחר אח"כ ושלא לת

כהא דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות שהוא כראיה ממש ונחשב כהוו עדים לקיומא אף לקולא לענין 



שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לשני בכתובות דף ע"ג ושמואל לא פליג אלא 

דם יודע שאין קידושי קטנה כלום וע"ד קידושין הראשונים בועל עיין שם, אף שאין בועל ביאת משום שאין א

זנות הוא רק לרוב בנ"א ומ"מ נחשבה ידיעה זו כראיה ואף שצריכין אנו לעוד דבר דהוא רק ידיעה דהא לא 

טנה כלום ודאי איכא ראינו רק יחוד ולרב הוא עוד תלתא שהם רק ידיעות שאף שסובר אדם יודע שאין קידושי ק

מעוט שאין יודעין גם לדידיה כיון דאיכא מ"ד שסובר דאין אדם יודע עיין בתוס' גיטין דף מ"ה משום שאין לומר 

שתהיה פלוגתתם רחוקה אך מ"מ מצד הרוב היודעין שאין קידושי קטנה כלום והרוב שאין בועלין ביאת זנות 

כנגדם שאף אם נימא כמעוט אחד לא היו קידושין מ"מ נחשב  והרוב שביחוד יש גם ביאה אף שאיכא ג' מעוטים

לרב כעדים לקיומא ממש שבעיל לשם קידושין אף לקולא שלא יתפסו קידושי השני וגם שמואל מודה בעצם 

 הדין כדלעיל אלמא דיש לידיעה דין ראיה ממש. 

ב הוא רק אם הכניס ויש ידיעה שאף בנפשות נחשב ראי' דבמנאפים עד שיראו כדרך המנאפים אף שהחיו

כמכחול בשפופרת שלא ראו זה. ומשמע מרש"י ב"מ דף צ"א שכתב דלא הזקיקתן תורה להסתכל כ"כ, דבכה"ג 

ברוצח ושאר מיתות לא היו מחייבין מיתה ורק במנאפים לא הזקיקתן תורה להסתכל ומחייבין אותן מיתה אף 

גבי נפשות ולכן נהרגין במנאפין ורק בשאר שאינה ראיה. וא"כ צריך לומר שבעצם ידיעה היא כראיה גם ל

מיתות הוא גזה"כ שלא ידונו ע"פ ידיעה ולכן במנאפין שהיה נמצא שלא יהרגו לעולם כדאיתא בספ"ק דמכות 

סובר שמואל דמוכרחין לומר דבמנאפין נהרגין ע"פ ידיעה זו ולית בהו גזה"כ זה לענין ידיעה זו אבל אם ידיעה 

ייך לומר שיהרגו כדרך המנאפין דהא עכ"פ לא ראו וליכא עדים אלא ודאי שבעצם לא היה בעצם כראיה איך ש

 הוא כראיה לכל דבר רק שנתחדש דבנפשות לא ידונו ע"פ עדות דידיעה ובמנאפין לא נתחדש לענין ידיעה זו. 

י כראיה. ולכן בחלב שאסרו רק בחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו יש להתיר גם בישראל יודעין ידיעה ברורה דהו

וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרוחה של כמה אלפים והממשלה משגחת אליהם 

הוא ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא היה בכלל איסורם. וזה הוא גם לכו"ע דאין טעם לחלוק בזה ולכן 

שומרי תורה וגם הרבה רבנים וח"ו  הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א

לומר שעושין שלא כדין. אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר 

 לעצמי אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין. 

ה כוונתו להחמיר אף אם הדין הוא ובאם אחד נהג להחמיר אם נאסר מדין מנהג ג' פעמים תליא אם הית

להתיר וכ"ש בידע בעצמו שיש להתיר ומ"מ נהג איסור יש עליו איסור נדר דנהג ג"פ אבל אם החמיר משום 

שהיה סבור שאסור מדינא או אף רק שאסור מספק וחשב על המקילין שאולי טועין בדין או שאולי הם מזלזלין 

 "צ היתר. והנני ידידו, משה פיינשטיין.באיסורין אין עליו דין נדר מצד מנהגו וא

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מח

ובדבר מה שכתבתי שהרוצה להקל בחלב של הקאמפאניעס שהם תחת השגחת הממשלה יש לו טעם גדול 

משום שידיעה נחשבה כראיה ולא היה זה בכלל האיסור כיון שאסרו רק באין ישראל רואהו הוא טעם גדול. ואף 

ת"ר שלח לי תשובה מפקיד השלטון שהעונש ע"ז הוא רק מעשרים וחמשה עד מאה דאלאר וגם הם מקבלי שכ

שוחדא, לא נתבטלה בזה הידיעה משום דאין להם בשביל מה לעבור ולהענש וליתן שוחד דאין להיות מזה ריוח 



לחלוב סוסים וגמלים שימסרו נפשייהו ע"ז דכיון שאסור מדיני הממשלה לערב, ודאי כשירצו ליקח פועלים 

וחזירים יצטרכו לשלם להם הון רב וגם לשחד כל הפועלים שיש להקאמפאניע שישתקו וגם לשחד למשגיחי 

הממשלה שאף ששחד הוא דבר המצוי מ"מ בדבר פרסום כאצל הקאמפאניע שאין עושין בעצמן אלא ע"י 

צריך להון רב ונמצא שאין שייך  פועלים הוא דבר קשה שייראו מליקח שחד ואם יעלה בידו ליתן להם שחד

שיהיה לו ריוח מזה ובלא ריוח הא מפורש בגמ' שאין לחוש לערובי בע"ז דף ל"ד קיסתא דמורייס בלומא קיסתא 

דחמרא בד' לומי וכן הוא בתוס' /ע"ז/ דף ל"ב. ורק שיש לחוש שמא יש לו מעט חלב טמא שא"צ לפועלים ויערב 

ריוח משהו ובפרט לגבי מסחר של אלפים שודאי בשביל מירתת מדיני באופן שלא יבינו העוסקים שהוא רק 

הממשלה אף בשביל עונש קטן לא יערב, ובפרט שאם יעבור איזה פעמים ודאי יקחו ממנו הלאייסענס שיהיה 

מוכרח לסגור העסק כמו שנוהגין בהרבה דברים שאם אין מועיל עונש ממון עונשין בלקיחת הלאייסענס שהוא 

ולכן אף שאנן לא נימא דברים ואומדנות מעצמנו אבל אומדנא זו דמירתת וכן שאין לחוש לעירוב  סגירת העסק.

 . וכו' כשאין ריוח הוא מפורש בגמ' והחשבון שאין ריוח זה ודאי יכולין גם אנחנו לחשוב

החמיר ולכן תשובתי הראשונה שיש טעם גדול להמקילין היא נכונה וברורה. אבל ודאי לבעלי נפש מן הראוי ל

 ואין בזה משום יוהרא כדכתבתי שם. 
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הנה בדבר שהעיר כתר"ה מה שהקאמפאניעס לוקחין חלב גם מהפארמערס שעליהם אין השגחת הממשלה 

כ"כ כי אין שוטרים באים בתמידות לכן אבאר הדבר שאם מצד הקאמפאניעס מותר יש טעם גדול וכן נוטה 

 שאף שלוקחין גם מהפארמערס אין לאסור. וגם עצם הדבר יתבאר יותר.  להלכה

הנה המרדכי פ"ב דע"ז כתב בשם ר"ת דאם חלבו לצורך אכילת חלב ועתה נאסר משום חלב שחלבו עכו"ם ואין 

ישראל רואהו תו לא מקילינן כשנמלך לחמאה ואנן לא חיישינן להכי דלמא נעשה כך שהרי אין אנו חוששין 

העכו"ם אלא לזיהרא עיין שם. ופשוט שר"ת לשיטתו בתוס' /ע"ז/ דף ל"ה שעל טעם ר' חנינא לפי  בגבינות

שא"א בלא צחצוחי חלב שפרש"י דיש לחוש שבגומות נשאר מעט מן החלב ודלמא עריב ביה חלב טמא הקשו 

הרא וכן כתבו התוס' דאטו מי חיישינן דעכו"ם שוטה הוה שעירב בו חלב טמא ומטעם זה פר"ת דהוא לחשש זי

בתוס' ד"ה חדא בשם ר"ת שליכא למיחש בגבינות משום עירוב חלב טמא כפירש"י שהרי אין העכו"ם שוטים 

לערב בו חלב טמא מאחר שאינו עומד ולכאורה הא יש לחוש שמא נחלב לאכילת החלב ואח"כ נמלך לגבינה 

ן חוששין להכי אלא בידוע שנחלב שבזה הא אוסר ר"ת אף בחמאה ולכן צריך לומר כדתירץ ר"ת במרדכי דאי

 לאכילה אסור מצד הצחצוחי חלב. 

אך יש חלוק גדול בין דברי ר"ת שבתוס' לדברי ר"ת שבמרדכי דבתוס' משמע שמסברא אין לחוש כשעשה 

גבינה שמא מתחלה נחלב לאכילה דהא הקשו על פרש"י דאטו שוטה הוא שעירב בו חלב טמא ואם היה סברא 

לה לא היה קשה כלום וגם פי' ר"ת פירושו דהוא לחשש זיהרא בלא הירושלמי אלא הר"י לחוש שמא נחלב לאכי

הביא ראיה לדבריו מהירושלמי. ור"ת שבמרדכי משמע שמסברא יש לנו לומר שיש לחוש דלמא נחלב לאכילה 

נראה  אך הביא ראיה מגבינות שאין חוששין לזה אלא לזיהרא. ואף שמגמ' דידן ליכא ראיה דאדרבה יותר היה



לפרש כפרש"י דיש לחוש לצחצוחי חלב דעירב חלב טמא דאף שאינו שוטה אבל אולי נחלב מתחלה לאכילה 

כפי הסברא ובשביל הקושיא דהו"ל לר' ירמיה למימר אלא אינה קושיא כ"כ מלחדש נגד הסברא ויותר הי"ל 

פרש כפי' ר"ת דקאי אזיהרא ור' להגיה לגרוס אלא וגם עיין בב"ח סי' קט"ו שכן היא גירסת הספרים לפרש"י מל

חנינא סובר ג"כ כריב"ל משום ניקור. אבל הביא הראיה מהירושלמי כמפורש במרדכי והיא ראיית ר"י בתוס' 

שהפירוש הוא מחשש זיהרא וא"כ יש ראיה שאין חוששין לחלב טמא. אך אולי גם מגמ' דידן יש להביא ראיה 

שסברי שאין לחוש לשמא נחלב לאכילה ולא מסתבר שיפלגו  משאר אמוראי החולקים על טעם ר' חנינא אלמא

בזה. עכ"פ לדינא שוין בין התוס' בין המרדכי שלר"ת אין חוששין לשמא נחלב לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה 

 ולחמאה. 

אבל רש"י שמפרש בטעם ר' חנינא לצחצוחי חלב שעירב בהם חלב טמא ולא איכפת ליה קושית התוס' דאטו 

וטה נראה שהוא משום דחושש לשמא נחלב מתחלה לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה. וכן הוא גם העכו"ם הוא ש

להרמב"ם בפ"ג ממ"א הט"ו שכתב בדין החמאה ומקצת הגאונים אסרוה מפני צחצוחי חלב שנשאר בה וכל 

חלב שלהן חוששין לו שמא ערבו חלב בהמה טמאה שנמי הוא כפרש"י וא"כ הוא משום דחוששין לשמא נחלב 

מתחלה לאכילה שליכא קושיא דתוס'. וכן הוא להטור וש"ע והרבה ראשונים שהביא הב"י שלכולן יש איסור 

צחצוחי חלב מחשש עירוב חלב טמא ולא הוקשה להו קושית התוס' דכי העכו"ם שוטה והוא משום דחיישינן 

 לשמא נחלב מתחלה לאכילה. 

י סובר דכיון שגזרו ואסרו חלב שחלבו עכו"ם במנין סתם ועיין בחת"ס חיו"ד סי' ק"ז דמתרץ קושית התוס' דרש"

אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפילו בליכא חשש חלב טמאה כגון החולב לגבן שאין 

העכו"ם שוטה לערב ומסיק כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י. ובעניותי איני רואה זה ברש"י אלא שדוקא משום 

חלב חשש שמא נשאר מן חלב הטמא אם עירב, בהגומות כדמפרשי התוס' בכוונת רש"י, דאם שיש בצחצוחי ה

רש"י מודה לתוס' שליכא חשש טמא משום דאינו שוטה לערב רק שסובר שמ"מ אסרו בגזירתם כל חלב לא 

הי"ל להאריך כאן בטעם האיסור ולומר שאפשר להעמיד גם חלב שנתערב בו חלב טמא רק שהטמא נשאר עם 

יובי דחלבא, דלמה לו זה הא איירי בגבינות עכו"ם שודאי ליכא חלב טמא ומ"מ אסרו משום שעכ"פ נס

הצחצוחים הם חלב שאף שהוא טהור אסרו והי"ל רק לומר דכיון שאסרו חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו 

הטמא נמי היה  אסרו הגבינות בשביל הצחצוחים שהם חלב. וגם א"כ אף אם בתערובות לא היה חשש שישאר

אסור דמאי שנא. ובשלמא מה שפרש"י זה שם ע"ב לאב"א דאסרו לישראל אף לעשות גבינה שהוא משום 

שהטמא נשאר בגומות ניחא דאל"כ לא היו גוזרין כלל מלעשות גבינות אבל הכא דאיירי בגבינות העכו"ם שלא 

וחלקו בתחלת התקנה משום אסרו מתחלה אף שיש שם צחצוחי חלב אף שאסרו לישראל לעשות גבינות 

שליכא חשש כדפי' התוס', דמה שכתב החת"ס דהיה מותר משום דנשתנה מצורתה לא גזרו וחזרה להתיר, לא 

מובן כלל דא"כ גם בעשה הישראל היה מותר דלא כהאב"א דהא ברור ופשוט שלהאב"א שאסור לישראל גם 

היה עדין מותר גבינות העכו"ם ולא שסובר לעשות גבינות היה אסור זה בגזירת חלב שהיתה קדמונית אף ש

האב"א דכשנאסרו גבינות של עכו"ם נאסרו אז גם אותן שעשה הישראל מחלב העכו"ם דודאי אין גבינות 

שעשה הישראל מחלב עכו"ם בכלל גזירת גבינות עכו"ם כמו שאין זה לשאר אמוראי, לכן ברור שהחלוק היה 

ו"ם ובאלו שעשה ישראל מחלב עכו"ם איכא חשש, וחידש ר' משום דליכא חשש צחצוחי חלב בגבינות העכ

חנינא אליבא דפי' החת"ס לרש"י שאח"כ אסרו אף בצחצוחים שאין בהם חשש כמו בחלב בעין שאסרו אף 



בליכא חשש א"כ אף אם גם בתערובות לא היה חשש חלב טמא נמי היה שייך לאסור. ולכן א"א לפרש בכוונת 

התוס' בכוונתו שהאיסור הוא משום דאיכא חשש אף בגבינות עכו"ם. אך התירוץ רש"י כפי' החת"ס אלא כפי' 

לרש"י הוא משום דיש לחוש שמא נחלב מתחלה לאכילה כדסובר ר"ת שבמרדכי שמסברא היה לנו לחשוש 

 כדפירשתי וכן סברי רוב הראשונים. 

לאכילה ואח"כ גזרו לחוש ולפ"ז ניחא מה שמתחלה לא גזרו על גבינות שלא חששו לספק שמא נחלב מתחלה 

גם לספק. דלפי' החת"ס שמתחלה התירו אף שבעצם היה לן לאסור כיון דהצחצוחים הם החלב שנאסר כדכתב 

בעצמו אח"כ להמ"מ דמ"ש ערבה בקדרה או בגבינה, ואם לא היו מפרשי בשעת גזירתן לאסור החלב שעל 

רך לומר שפירשו בגזירתם שאחר שישתנה החלב שבגבינות אין גוזרין היה ממילא בכלל האיסור אלא נצט

לגבינה יותרו גם הצחצוחים א"כ מ"ט יחזרו אח"כ לאסור מה שהתירו בפירוש דהא ודאי היה להם טעם גדול 

מה שהתירו וצע"ק. אבל למה שבארתי ניחא דמתחלה גזרו רק על הודאי נחלב לאכילה וספק לא היה בכלל 

 חלב לאכילה. האיסור ואח"כ הוסיפו לאסור אף ספק שמא נ

והנה בטעם אמוראי החולקים על ר' חנינא ואמרו טעמי אחריני צריך לעיין שדוחק לומר שהוא כדי לאסור אף 

כשידוע שנחלב לגבינה דמנא ידעינן זה, ואף כשידעינן כגון בהיה מסיח לפי תומו שחלב לגבינה נמי מ"ט לא 

ין שלא בעור הקיבה אך אסרו כולם כדסובר נגזור אטו אלו שלא ידעינן דהא גם לטעם שמואל יש שמעמיד

הרמב"ם והש"ע ורוב הראשונים, ואף לגאוני נרבונא שמתירין בהעמדה דפרחים הוא רק במקומן שלא היו 

מעמידין שם כלל בעור הקיבה אבל במקומות שמעמידין גם בעור הקיבה משמע מתוס' שגם לדידהו אסור שם 

חנינא וגזרו בשביל זה בכולן. ולפרש שהם סברי שלא היו גוזרין  אף בהעמדת פרחים. וא"כ מ"ט לא אמרו כר'

בספק הוא ג"כ דוחק. ולפרש שסברי שבטילי במעוטם כדכתב המ"מ בפ"ג ממ"א הי"ג יקשה ממה שאסרו 

הגבינות שעשה ישראל מחלב העכו"ם להאב"א שהוא רק מטעם צחצוחי חלב שהרי שאר הטעמים ליכא בהו. 

ובר המ"מ שהרמב"ם אינו פוסק כהאב"א דאזיל המ"מ לטעמיה בהט"ז שגבינה וצע"ג דברי המ"מ ואולי ס

וחמאה שעשה ישראל מחלב שלהם הוא כ"ש לענין היתר הבשול מחמאה של עכו"ם עיין שם ואף שרק בבשול 

מתיר שם הוא רק למקצת הגאונים שאוסרין חמאה מפני צחצוחי חלב שודאי גם בגבינה יאסרו מטעם צחצוחי 

ינא דמ"ש מחמאה אבל להגאונים שמתירין בחמאה והוא מצד שבטילי במעוטם שלכן גם בגבינה חלב כר' חנ

בטילי במעוטם דלא כר' חנינא וא"כ גם בעשה ישראל יתירו דלא כהאב"א וכן איתא בהגר"א ס"ק י"ז דהגאונים 

ו כהאב"א וכן שמתירין החמאה לא סברי גם כהאב"א עיין שם והוא אליבא דהמ"מ. אבל לרוב הראשונים שפסק

פסק הרמ"א סוף סעי' א' חלב של עכו"ם שנאסרה אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה וכתב ונ"ל שכן 

דעת הרמב"ם אלמא דלא סברי טעם דבטילי במעוטם וא"כ יקשה מ"ט בגבינה שעשה העכו"ם פליגי שאר 

 אמוראי על טעם ר' חנינא. 

לב של עכו"ם אף שהוא מחשש חלב טמא לא אסרו אלא כשבא ליד ולכן צריך לומר דסברי דהאיסור שאסרו בח

ישראל אבל כשהוא עדין ביד העכו"ם לא אסרו ולכן כשעשה העכו"ם גבינות ויש שם צחצוחי חלב בגומות 

שעתה צריך להעשות האיסור כשבא ליד הישראל פליגי האמוראי שר' חנינא סובר דיש שם חלב ע"ז ושייך 

חלב רק שמתחלה לא היה אסור משום שלא חששו לספק ואמרינן דנחלב לגבינה להעשות עלייהו האיסור ד

שודאי לא עירב דאינו שוטה כיון שאינו עומד ואח"כ גזרו לחשוש גם לספק שמא נחלב מתחלה לאכילה והוו 



הצחצוחים ככל חלב שנאסר כשבאו ליד הישראל. ושאר אמוראי סברי דהצחצוחים שבתוך הגומות של הגבינות 

לייהו כבר שם חלב ולא שייך שיעשה עלייהו שוב איסור דחלב כשבאו ליד הישראל. ואף אם ודאי נחלב אין ע

מתחלה לאכילה כיון שבעת שבאו ליד הישראל שאז צריך להעשות עלייהו האיסור כבר הם רק צחצוחים 

 שבגומות הגבינה אין שייך שיאסרו ולכן הוצרכו לטעמים האחרים. 

יסבור דהאיסור נעשה רק כשבאו ליד הישראל אך סובר דהצחצוחים שבגומות ודאי  ויש מקום לומר דאף ר"ת

הם בכלל שם חלב ששייך לאוסרם ולכן רק משום שאין חוששין בגבינות לשמא נחלב מתחלה לאכילה היו 

כן מותרין הגבינות עד שגזרו עליהם ורק משום גילוי וגם ביבש וישן משום זיהרא. אך לר"ת אין לנו הכרח לומר 

 מגמ' רק אולי מסברא ולרש"י והרמב"ם ורוב ראשונים יש לזה הכרח מגמ' כדכתבתי. 

אבל קצת ראיה יש להביא שאף לדידהו נעשה /תיבת נעשה מיותרת/ נעשה האיסור רק כשבא ליד הישראל, 

דהסמ"ק הביא שהיו בנ"א שהתירו כשמתאכסנים בבית העכו"ם לאכול החלב שחלב העכו"ם לצורך עצמו אבל 

הוא טעות דכיון שחלב העכו"ם ואין ישראל רואהו אסור בכל ענין, ומטעם זה הוצרך הטור לכתוב ל"ש חלבו 

לצרכו או לצורך ישראל כדאיתא בבית יוסף וב"ח ופרישה עיין שם ודחקו הפרישה והט"ז בטעם אותן בני אדם 

כטהורה והט"ז כתב דלא עירב שהפרישה כתב דהיו סוברין דלצורך עצמו לא עירב משום דאינה טובה לאכילה 

כיון דמקלקל שאינו מעמיד שתרוייהו טעמי הם דחוקים דבזמן התקנה לא היה מאוס להם לאכול שרק בזמן 

אחרון טובא הוזכר שנעשה מאוס להם וב"י בשם הרשב"א איתא רק שיש מקומות שידוע שמאוס להם ומשמע 

אינו מעמיד הא אינו שייך בחלב לאכילה. ומשמע שאם היה כן בזמן התקנה לא היו אוסרין. וטעם הקלקול ש

שאותן בנ"א היו סבורין שתחלת התקנה לא היתה על חולב לעצמו ולא שנהגו היתר משום שנשתנה מכפי 

שהיה בשעת התקנה. וצריך לומר בכוונת הפרישה והט"ז דאף שלא היה מאוס להם מ"מ כיון שלא טובה כ"כ 

מצוי כ"כ שיערבו לכן היו סבורין דלא אסרו אבל הוא דוחק. לכן נראה כטהורה, ואפשר שימלך לגבינה לא היה 

לפי מה שבארתי דהאיסור לא נעשה אלא כשבא ליד הישראל לכן היו סבורין אותן בנ"א דכשמתאכסנים בבית 

העכו"ם ואוכלין מחלב שחלבו העכו"ם לצורך עצמן לא נחשב שבא החלב ליד הישראל אבל סובר הסמ"ק שהוא 

ן שהישראל לקח לאכול הוא נחשב בא ליד ישראל, שאינו תלוי בקנין או בחליבה לצורך ישראל. טעות דכיו

ומדויק מה שאותן בנ"א לא היו מתירין לאכלו אלא כשמתאכסנים בבית העכו"ם ולא ליטול אותו החלב שחלב 

ובר כר"ת העכו"ם לצורך עצמו גם לבתיהם, משום דבזה גם הם אסרו דהא בא ליד הישראל. והא הסמ"ק ס

כדהובא בב"י שכתב והלכה כריב"ל כמו שפסק ר"ת עיין שם אלמא שגם הם סברי דהאיסור נעשה רק כשבא 

ליד ישראל לכן היה מקום לטעות. ודוחק לפרש שרק הם היו סוברין כן והסמ"ק שמסיק שהן טועין משום דאין 

העכו"ם דא"כ היה מזכיר טעם זה  ישראל רואהו אסור בכל ענין הוא מטעם שהוא סובר שהאיסור הוא אף ביד

כיון שרק בזה מדחה דבריהם. לכן מסתבר שגם הסמ"ק סובר שהאיסור הוא רק כשבא ליד ישראל כמו שהם 

סוברים אך שמ"מ אסור בכל ענין משום דבכל ענין אף בבית העכו"ם נחשב כשהישראל שותה בא ליד ישראל 

אף ביד העכו"ם מ"מ הא לרש"י ורמב"ם ורוב ראשונים כדבארתי. אך אף אם נימא לר"ת וסמ"ק שהאיסור הוא 

 מוכרחין לומר דנעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל. 

והנה זה שלא היה אסור מדינא אף בזמנם שלא היה מאוס להם חלב טמאה, פשוט שהוא משום שאסרו אף 

ב"א שהביא הב"י שהחשש אינו אלא על פחות מנו"ט דמותר מדינא דהא לא מהני קפילא. ומפורש בלשון הרש



שלא הלכו בדברים אלו אחר הרוב או אחר נו"ט עיין שם וזה הוצרך לגזירה והיתה הגזירה לא כשיתערב חלב 

טמא בטהור אצל ישראל דלא חמיר משאר איסורין אלא בחלב שחלבו עכו"ם ואף רק מספק שמא עירב ואף 

ן כיון שמדינא היה מותר אין להוכיח מזה ע"ז לא גזרו אלא כשבא ליד הישראל. ולכן אף שודאי גזרו זה במני

שאסרו אף כשאין שום חשש עירוב כיון שעל אלו שיש בהם חשש עירוב הוצרכו לגזור, וגם אין שייך לא פלוג 

מאחר שבפירוש היתה הגזירה רק מצד חשש עירוב דהא אסרו רק באין ישראל רואהו ונפלגו אלו שאין בהם 

שייך כלל לחוש לעירוב חלב טמא, דאם שייך לחוש רק שנתקטן החשש  חשש עירוב בהכרח. אבל הוא רק באין

מאד באופן שבשביל חשש כזה לא היו גוזרין לאסור הוא בכלל הגזירה דשייך ע"ז לא פלוג כיון שנאסר במנין 

 ולא ניתן הדבר לשעורין. 

קטן אף שאינו  וזהו מה שפסק רש"י שהביא בש"ד דאף דאין בהמה טמאה בדיר אסורה משום דעכ"פ יש חשש

חשש הראוי לגזור בשביל זה הוא בכלל הגזירה דלא פלוג. וזה מפורש בדברי המרדכי שכתב דאפילו ליכא 

דבר טמא בעדרו אסור אם לא דיושב ישראל בצד עדרו מטעם שחלב עכו"ם נאסר במנין ולא פלוג ומ"מ כתב 

ודם שיבא הישראל. ועיין בחת"ס שם סמוך לזה בשם הר"פ דהוא פן יערב או ישים העכו"ם חלב טמא בכלי ק

שהקשה דסותר לדבריו ורישא לאו היינו סיפא ולא תירץ כלום. אבל האמת שלא קשה כלום דודאי נאסר במנין 

ולא פלוג במה שאסרו דהוא באם יש לחוש לעירוב חלב טמא אף שהוא חשש רחוק כהא דליכא דבר טמא 

ליכא חשש כלל אין שייך בזה לומר לא פלוג שבהכרח בעדרו שלא היו אוסרין בשביל חשש קטן כזה אבל ב

נפלג כיון שהתירו בישראל רואהו. ולכן אין שייך כלל מה שנאסר במנין לאסור מחמת זה אף אלו שאין שייך 

לחוש לחלב טמא כלל. ופלא מה שתלה החת"ס בזה. ומלשון הפר"ח שהעתיק כת"ר לא משמע שתלה בזה 

, אם אסרו דין חלב כדין גבינה שסובר הפר"ח כהש"ך ס"ק כ' שאסרו אף דנאסר במנין או לא אלא איך אסרו

בברור שליכא שום חשש איסור דאף בישראל רואה אסרו אך שהקלו בחלב באם ישראל רואה שאז היה אסור 

כל חלב שלא ראה הישראל אף בליכא שום חשש וע"ז הביא ראיה שאינו כן דאסרו רק חלב שיש בו חשש מהא 

 ר טמא בעדרו ביושב בצד עדרו אף שלא ראה כלל אבל ודאי ג"ז נאסר במנין כדבארתי. דסגי בליכא דב

ומה שחלב שחלבו העכו"ם לגבינה נמי אסור כמפורש ברמ"א סוף סעי' ב' הא כבר בארתי שהוא משום 

דחוששין שמא נחלב מתחלה לאכילה ואף שהוא חשש רחוק הוא בכלל הגזירה דלא פלוג ואף באמר העכו"ם 

לפי תומו שחלבו לגבינה אף שבדבר דרבנן הא יש להאמינו מ"מ כיון שיש חשש אף שהוא רחוק ביותר,  במסיח

דמסל"ת הא אינו ודאי גמור שהרי אינו נאמן באיסורים דאורייתא במסל"ת אלמא דיש בזה איזה חשש דלמא 

 ירה דלא פלוג. משקר רק שמ"מ האמיוהו /האמינוהו/ באיסורים דרבנן ובעדות אשה, לכן הוא בכלל הגז

ומה שמתיר הרמ"א הגבינות כשראה הישראל העשיה אף שלא ראה החליבה, בדיעבד הוא פשוט למה 

שבארתי משום דביד העכו"ם לא נעשה עדין איסור החלב ומצד הגבינות הא ראה שנעשה באופן הכשר ואף 

אי יש שלר' חנינא יש לאסור הא לא פסקו כר' חנינא אלא כשמואל. ואף שלמה שבארתי לשמואל ושאר אמור

להכשיר אף כשנחלב מתחלה לאכילה צריך לומר שחושש הרמ"א גם לשיטת ר"ת שאוסר בנחלב מתחלה 

לאכילה משום שהצחצוחי חלב הם בכלל שם חלב לכו"ע ויאסרו הצחצוחים כשיבאו ליד הישראל. אבל לר"ת 

ב כיון שחלב הא מותר בסתמא ואין חוששין לשמא נחלב מתחלה לאכילה. ואף שלדידיה יש להתיר גם החל

 לגבינה הא חושש בזה לרש"י ורוב הראשונים שלדידהו יש לאסור החלב וזהו אולי עיקר לדינא. 



אבל הש"ך בס"ק י"ח כתב דביודעין שדעת העכו"ם היה לעשות גבינות מהחלב מותר גם לישראל לעשות אח"כ 

דהוא בכלל הגזירה כיון שיש  ממנה גבינות וכן כתב בס"ק כ"ד ולכאורה תמוה מאחר דהחלב אסור לאכול משום

עכ"פ איזה חשש דשמא נחלב מתחלה לאכילה איך מותר לעשות גבינות מ"ש מכל חלב עכו"ם שאינו מועיל אם 

יעשו אח"כ גבינות או חמאה. וצריך לומר שהש"ך סובר דמה שבא ליד ישראל לעשות גבינות לא נידון כבא לידו 

לידו ולכן לא נעשה עדין עליו איסור החלב רק כשישתה החלב.  חלב אלא כבא לידו גבינות מאחר שרק לזה באו

ואיירי הש"ך רק בבא ליד הישראל לעשות גבינות בדלקח לאכילה את החלב שנחלב לגבינה לא יועיל וכל מה 

שנעשה יהיה אסור כמו חלב שנחלב לאכילה. )ואף בלקח לגבינות ונמלך לאכילה אפשר יודה הש"ך שלא יועיל 

לעשות גבינות דהוא כאיגלאי שבא לידו לאכילה אך אפשר תתבטל מחשבתו שלא בשעת  מה שיחזור שוב

הלקיחה מאחר שלבסוף עשה גבינות כמחשבתו הראשונה ויהיה תלוי במה שעשה וצ"ע לדינא אליבא דהש"ך 

ל בזה(. ומה שאסור אף שלקח הישראל לגבינות אם נחלב לאכילה הא כיון שלהש"ך לא נידון כבא לידו חלב הי"

להתיר למאי דאיפסק כשמואל הוא פשוט דהא אף בעשה העכו"ם גבינות וחמאה אוסר הרמ"א בנחלב לאכילה 

שחושש גם לדעת ר"ת שהצחצוחים הם בכלל שם חלב ויאסרו כשיבואו ליד הישראל וא"כ כ"ש כשבאו ליד 

 הישראל בעודן חלב דאף כשנידון כבאו גבינות לידו נמי אסור. 

נתן שפליג על הש"ך דהישראל אחר שבאו לידו בעת שהוא חלב יהיה אסור אף הגבינות והנה ראיתי במטה יהו

כמו בחלב שנחלב לאכילה דאנן קיי"ל דאף דליכא חשש תערובות כיון שבא לידי ישראל בעת שהוא חלב ג"כ 

 נאסר משום לא פלוג רבנן א"כ אף שדעת העכו"ם היה כדי לעשות גבינות דליכא חשש דתערובות מ"מ כיון

שבא לישראל בעת שהיה עדין חלב נאסר עיין שם. וכבר תירצתי דברי הש"ך דסובר דמה שבא לידי ישראל 

לעשות גבינה לא נחשב כבא לידו החלב. אבל המטה יהונתן לא סבר זה לכן סובר דדוקא כשעשה העכו"ם 

עכו"ם אף בראה הגבינות מותרים כשראה ישראל ולא בעשה ישראל. והש"ך שסובר דבגבינות אסור כשעשאן 

ישראל ומוכרחין לומר דאיירי בעשאן ישראל לכן הוצרך לומר דאף הישראל מותר לעשות גבינות אף שלא 

 מוכרח דיש לאוקמי שעשה הישראל הגבינות ברשות העכו"ם. 

עכ"פ במטה יהונתן מפורש שבעת שבא ליד ישראל נעשה האיסור חלב כדבארתי. אך בדבריו אפשר לומר 

חשש חלב טמא והאיסור הוא משום לא פלוג, נעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל אבל באיכא  שהוא רק בליכא

חשש עירוב חלב טמא נעשה האיסור גם בבית העכו"ם. אבל לא מסתבר דאיזה טעם הוא לחלק בזה. ולכן 

 ש כן. הנכון כדכתבתי דכל איסור חלב עכו"ם נעשה רק בעת שבא לידי הישראל ואולי גם במטה יהונתן יש לפר

וא"כ אינו כלום מה שהקאמפאניעס לוקחים גם חלב מפארמערס שהם לא מירתתי כולי האי דעכ"פ כיון שלא 

נעשה האיסור אצלם, וליד הישראל בא מהקאמפאניע שמירתתי אין לאסור. ומהאי טעמא לא מצינו חלוק 

לוקח חלב ועושה מהן להמתירין חמאה לומר שרק מהעכו"ם שחלבן בעצמו מותר ליקח חמאה ולא מעכו"ם ה

חמאה אף שיש לחוש שמא עירב העכו"ם שחלבן בהם חלב טמא כיון שהוא בעצמו אינו עושה החמאה, משום 

דכיון דאין לחוש לתערובות האוסר מדינא אלא מצד הגזירה לא גזרו לאסור כשהוא ביד עכו"ם אף שהוא עכו"ם 

נידון רק בדין עכו"ם השני שהוא אינו שוטה  אחר ולכן כיון שליד הישראל בא חמאה אף שהוא מעכו"ם שני

לערב ולא נידון כלל אף לר"ת בדין עכו"ם הראשון אף שעל הראשון יש חשש שיערב. ולכן לא היה יכול לפרש 

בדר' חנינא משום צחצוחי חלב של גבינות שעשה עכו"ם אחר ומטעם זה גזרו על כל גבינות אף על אלו שעשאן 



לא גזרו לדון כלל אלא על עכו"ם שלקח הישראל ממנו ואם הוא אין לחוש שיערב העכו"ם החולב בעצמו משום ד

לא אסרו. וכ"כ ממש הוא חלב הקאמפאניעס שעלייהו אין לחוש שיערבו ליכא איסור גם על החלב שלוקחין 

 מפארמערס כדכתבתי. 

חלב טמא מצוי  וגם יש עוד טעם גדול להתיר למה דתירץ במטה יהונתן הא דכתב הרמ"א דבזמן הזה שאין

מותר אף בבא הישראל אחר שכבר נחלבו מקצת בהמות ומשמע שאף אם כבר נחלבו רובם דהא מסיק מיהו 

אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם אסור משמע דאם בא אף במעוט בהמות מותר שהש"ך הקשה 

י תערובות ולכן כיון שגם הרבה על זה ותירץ במטה יהונתן דכיון שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו רבנן על יד

בהמות אית להו להקאמפאניעס שאותן אינן בכלל האיסור מצד שמירתתי דהוי כרואה ישראל מצד הידיעה 

כדבארתי הוי מה שלוקחין מפארמערס רק תערובות שבזה"ז שליכא החשש עירוב והאיסור הוא רק משום לא 

"ז הא פליג הש"ך וסברת מטה יהונתן דחוקה אבל כיון פלוג לא אסרו להרמ"א אליבא דפי' המטה יהונתן. אך ע

 שכבר בארתי טעם גדול להתיר יש לצרף לזה גם סברת המטה יהונתן להתיר. 

והנה נתבאר הענין היטב שיש טעם גדול להמקילין בחלב הקאמפאניעס ושהדין עמהם. אך ודאי מן הראוי 

לבעלי נפש להחמיר על עצמן כדכתבתי במכתבי הראשון. ואם הקאמפאניע הוא של ישראלים והם קונים גם 

בות. והיה לן מפארמערס לא נשאר רק טעם מטה יהונתן דבזה"ז שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו בתערו

להחמיר כהש"ך שפליג ע"ז. אך אם מה שקונים מפארמערס עכו"ם הוא המעוט אולי כיון שהוא מין במינו נבטל 

ברוב. דאף שהדגמ"ר על הש"ך ס"ק ט"ז כתב דחלב שלא ראה ישראל כשנחלב שנפל לתבשיל אוסר עד ששים 

. ואף שגם באיסורים דרבנן צריך ששים אף אולי הוא רק לתבשיל שהוי אינו מינו ולא לחלב ישראל שהוא במינו

במינו כדאיתא בפמ"ג בש"ד סי' צ"ח ס"ק כ"ו מ"מ אולי חלב שאני ובפרט בזה"ז שהוא רק משום לא פלוג. וגם 

כיון שהפועלים הם עכו"ם ולא בא החלב ליד הישראל ממש אלא ליד עכו"ם הפועלים יש אולי לדון כמו שהוא 

חלב ועתה מירתת כדלעיל. ולכן אין למחות ביד הנוהגין היתר גם בחלב של  של עכו"ם שעדין לא נעשה איסור

קאמפאניעס של ישראל שקונין גם מפארמערס אף שבזה אין ההיתר ברור משום שעכ"פ יש להו על מה 

 לסמוך. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לה

שבארתי בספר אגרות משה סימן מ"ז בחיו"ד שליכא איסור חלב שחלבו בדבר חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו 

עכו"ם ואין ישראל רואהו, אבל מ"מ מן הראוי לבעלי נפש להחמיר, שמטעם זה ודאי ראוי למנהלי ישיבות 

קטנות שיתנו להתלמידים חלב של אלו הקאמפאניעס שמעמידין ישראל לראות החליבה, ואף שהוא ביוקר מעט 

לה זה סך גדול במשך השנה והמצב של הישיבות דחוק בשנים אלו שבשביל זה מקילים באיזו שלהישיבות עו

ישיבות, מ"מ כדאי להחמיר כי גם זה הוא מעניני חינוך ולמוד שידעו שכדאי וראוי לבני תורה להחמיר אף כשיש 

כדי לחנך דור נאמן רק חשש איסור, דמזה יתבוננו לראות איך לירא מאיסורין, וכל הוצאות הישיבה הרי הוא 

לה' ולתורתו, ומעניני חינוך אין לצמצם. אבל במקומות הרחוקות שאין שם קאמפאניעס מחלב שישראל רואהו, 

 והוא דבר קשה מאד להשיג חלב שישראל רואה בשעת החליבה אף ליחידים אין להם להחמיר.



















Rabbi Moshe Elefant  

 חלב עכו"ם

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

מתני'. ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל 

 .רואהו

איערובי, ניקום, דאמר מר: ירוק! ואי משום  -חיור, טמא  -גמ'. חלב למאי ניחוש לה? אי משום איחלופי, טהור 

דקא בעי ליה לכמכא.  -חלב טהור עומד, חלב טמא אינו עומד! אי דקא בעי לגבינה ה"נ, הכא במאי עסקינן 

ונשקול מיניה קלי וניקום! כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי, ליכא למיקם עלה דמילתא. ואב"א: אפי' 

 טפי.תימא דקבעי לה לגבינה, איכא דקאי ביני א

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לט עמוד ב

 .מתני'. ואלו מותרין באכילה: חלב שחלבו עובד כוכבים וישראל רואהו

גמ'. תנינא להא דת"ר: יושב ישראל בצד עדרו של עובד כוכבים ועובד כוכבים חולב לו ומביא לו, ואינו חושש. 

דבר טמא בעדרו, אמאי? לעולם דאיכא דבר טמא, וכי היכי דמי? אי דליכא דבר טמא בעדרו, פשיטא ואי דאיכא 

קאי חזי ליה, וכי יתיב לא חזי ליה, מהו דתימא: כיון דיתיב לא חזי ליה, ניחוש דלמא מייתי ומערב ביה, קמ"ל: 

 כיון דכי קאי חזי ליה, אירתותי מירתת ולא מיערב ביה.

 שלחן ערוך יורה דעה סימן קטו סעיף א

ואין ישראל רואהו, אסור, שמא עירב בו חלב טמא. היה חולב בביתו וישראל יושב חלב שחלבו עובד כוכבים 

מבחוץ, אם ידוע שאין לו דבר טמא בעדרו, מותר, אפילו אין הישראל יכול לראותו בשעה שהוא חולב. היה לו 

כשהוא  דבר טמא בעדרו, והישראל יושב מבחוץ והעובד כוכבים חולב לצורך ישראל, אפילו אינו יכול לראותו

יושב, אם יכול לראותו כשהוא עומד, מותר, שירא שמא יעמוד ויראהו, והוא שיודע שחלב טמא אסור לישראל: 

ולכתחלה צריך להיות הישראל בתחלת החליבה ויראה בכלי שלא יהיה בכלי שחולבין בו דבר טמא )א"ו  -הגה 

כבים לחלוב בו, שמא נשארו בו צחצוחי הארוך כלל מ"ה(. ונהגו להחמיר שלא יחלוב בכלי שדרכו של עובד כו

חלב של עובד כוכבים )שם(. מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה. ושפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר 

שלהם, כל מקום שאין בית עובד כוכבים מפסיק ואין לחוש לדבר טמא, מותר אפילו לכתחלה להניח אותן 

שהוא בבית ישראל או בשכונתו אין לחוש לדבר טמא )ש"ד סימן  לחלוב, אע"פ שאין שם ישראל כלל, דמאחר

פ"ב בשם ר"ת ומהרא"י שם(. אבל אם בית עובדי כוכבים מפסיק, צריך להיות ישראל, כאילו חולבות בבית 

עובד כוכבים )או"ה שם(. ואפילו ישראל קטן או קטנה מועילים, דהעובד כוכבים מרתת לפניהם )ג"ז שם(. ואם 

וכבים מקצת בהמות ולא היה שם ישראל, ואחר כך בא ישראל אל האחרים, עכשיו בזמן הזה שאין חלבו עובד כ

חלב דבר טמא מצוי כלל, מותר: )הגהות ש"ד(. מיהו אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם, הוי כחלב 



ל עובדי כוכבים שחלבו עובד כוכבים דאסור אע"פ שאין דבר טמא בעדרו )ב"י בשם הר"ף ובשם סמ"ק(. חלב ש

אוסרים כלים שנתבשלו בהם כשאר איסור, אע"פ שאינו רק ספק שמא עירב בה דבר טמא. וכן גבינותיהם, 

)תשובת הרשב"א סימן קמ"ג ובארוך(, אבל לא חמאה שלהם, אפילו במקום שנהגו בה איסור אינה אוסרת 

רוך( כדלעיל גבי פת של עובדי הכלים שנתבשלה בה ולא תערובת שלה, שאם נתערבה בהיתר, הכל שרי )בע

 כוכבים.

 פרי חדש יורה דעה סימן קטו ס"ק ו

מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה. קיצר במקום שהיה לו להאריך, דלכאורה משמע שאף שלא ראה הכלי שחולבין 

ב בו ואף שלא נמצא בתחילת החליבה דמותר, והא ודאי ליתא, והילך לשונו בתורת חטאת כלל פ"א ]דין ו[, כת

הב"י ]עמוד כח ד"ה וכתב[ בשם הסמ"ק ]סימן רכג עמוד רלד[ והרבינו פרץ דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש 

להחמיר להיות שם הישראל בתחילת החליבה פן יערב או ישים הגוי חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל 

לראות בכלי שלא היה בו  עכ"ל, ובארוך ]איסור והיתר הארוך שם[ דלכתחילה יש לנהוג כדברי הסמ"ק דצריך

דבר טמא וגם צריך לראות תחלת החליבה, מיהו בדיעבד אם לא ראה בכלי רק ראה תחלת החליבה בדיעבד 

מותר ע"כ. הנה דעתו ז"ל דבדיעבד כיון שאין דבר טמא בעדרו לא חיישינן שממקום אחר הביא חלב טמא 

יבה משום דחיישינן שמא אותו חלב שמצא מתחלה והניחו בכלי, אלא שאע"פ כן צריך שיהא שם בתחלת החל

שם שנחלב כבר הביאוהו ממקום אחר. ולא דק, שהרי באיסור והיתר הארוך ריש כלל מ"ה ]שם[ כתב וז"ל 

ובדיעבד מיהא מותר החלב אף אם החליבה הגוי באותו כלי שלו רק שראה הישראל מתחלה בכלי ואחר כך 

בד בעינן תרתי שיהא שם בתחלת החליבה ושיראה הכלי. וכבר אפילו אם יוצא ונכנס ע"כ, אלמא דאפילו בדיע

השיגו הש"ך ]ס"ק ח[ וכתב דכן משמע בסמ"ק ושאר פוסקים להדיא ע"ש. ולכאורה יראה שאפילו שאין שום 

דבר טמא בעדרו וליכא למיחש כלל לאיחלופי חלב טמא, מכל מקום לא פלוג רבנן ואסרו כל חלב שחלבו גוי ואין 

די דהוה אגבינות של גוים שאף אם העמידוה בעשבים אסורה, וכן נראה מדברי השערי דורא ישראל רואהו מי

]סימן פב[ שכתב וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסורה דלא ליפוק 

דבודאי חלב  חורבא מינה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י עכ"ל. וכי דייקית בה שפיר אין זה מחוור כלל,

של גוי לא אסרוהו אלא היכא דאיכא חשש במילתא משום תערובת חלב טמא הא לאו הכי שרי, ותדע דהא 

בגמרא ]עבודה זרה לט, ב[ אמתניתין דקתני ואלו מותרין באכילה חלב שחלבו גוי וישראל רואהו אמרינן תנינא 

א לו ואינו חושש, פירוש ומדקתני יושב בצד להא דתנו רבנן יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב לו ומבי

עדרו של גוי מכלל שאינו רואהו חולב, ועוד אי ברואהו חולב פשיטא מתניתין היא, ופריך היכי דמי אי דליכא 

דבר טמא בעדרו פשיטא דשרי אף שאינו רואה כלל ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי, ומשני לעולם דאיכא 

יתיב לא חזי ליה, מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש דילמא מייתי ומערב  דבר טמא וכי קאי חזי ליה וכי

ביה קמשמע לן דלא, ושמעינן מהכא דלא אסרו חלב גוי אלא כשיש חשש מתערובת חלב טמא, דהא בדליכא 

דבר טמא בעדרו התירו אף שאינו רואה כלל החליבה לא עומד ולא יושב, ואף כשיש דבר טמא בעדרו התירו 

ף שאינו רואהו חולב כל שיכול לראותו שאין שם חשש תערובת משום דמירתת, ואם היה דין חלב כגבינה של א

גוים היה לנו לאסור כל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אף דליכא חשש תערובת משום לא פלוג, אלא ודאי 

רובת יין ואם היין ביוקר שרי, הכי כדאמרן: ונמצינו למדין שדינו ממש כדין מורייס של גוים שאסרוהו משום תע



נמי אם חלב טמא אינו נמצא במקום אחד, או שנמצא אלא שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור שם חלב 

שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אלא מותר לילך ולקנות מהגוים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדב"ז בתשובה בסימן 

ד שאלת חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו ואין במקום דבר טמא, או ע"ה ]חלק ד אלף קמז[ כדברי וז"ל, עו

כגון שהיה העדר בתוך הדיר ובדק ולא היה שם דבר טמא, ויצא והביא לו הנכרי חלב מאותו הדיר, אבל לא היה 

יכול לראותו חולב כלל אם גזרת החלב הויא כגזרת גבינת הנכרים או לא: תשובה הדבר ברור כי הגבינה 

במנין, אבל לא כן בחלב שחלבו גוי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא. אבל נמצא כתוב במרדכי נאסרה 

]עבודה זרה רמז תתכו[ עלה דהא דפרכינן בגמרא ]שם[ אי דליכא דבר טמא כו', יש מוכיחין מכאן שאם ברור 

עות הוא בידם לנו דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מן הנכרים אף על פי שאין ישראל רואהו, וט

דא"כ הוי ליה לאקשויי אי דליכא דבר טמא בעדרו למה לי ישראל עומד בצד עדרו, ולדידי מיהא לא איריא, דלא 

מצי לאקשויי הכי דבעינן עומד בצד עדרו משום גילוי, אבל משום חשש דבר טמא לא חיישינן כיון שאין בעדרו 

משמע מדברי הרבינו פרץ שהוא המחמיר מכולם וז"ל  דבר טמא, הילכך השתא דלא חיישינן לגילוי מותר, וכן

דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות הישראל שם בתחלת החליבה פן יערב או ישים הנכרי חלב 

טמא בכלי קודם שיבוא הישראל ע"כ, הא אי ליכא למיחש להכי מותר, דאחזוקי איסורא לא מחזקינן עכ"ל. ואף 

ין לא נתכון בכוונת המרדכי, שהוא ז"ל הבין שהמרדכי סבור דאף במקום דליכא על פי שכיון יפה בעיקר הד

למיחש לתערובת כלל אף על פי כן צריך ראיית ישראל בכל גוונא משום דלא פלוג, וליתא שזה הפך הגמרא 

דבדליכא דבר טמא בעדרו סגי ביושב ישראל בצד העדר אף על פי שאינו רואה כלל החליבה. ולדעתי המרדכי 

הרב הנזכר שוין בעיקר הדין והכי פירוש המרדכי, יש מוכיחין מכאן דכשאין בהמה טמאה בעדרו שמותר ליקח ו

חלב ממנו אף על פי שלא נמצא שם כלל ישראל בשעת החליבה ולא חיישינן שמא הביא חלב טמא ממקום 

ראל בצד עדרו דקתני לאו אחר ועירב עם זה, והיינו דפריך בגמרא אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא, ויושב יש

דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט שכן דרך הישראל לילך לעדר לקנות חלב מן הגוי וישב שם בצד העדר בעוד 

שהגוי חולב לו, ואין הכי נמי שאף שמצא שחלב הגוי כבר שמותר ליקח ממנו, והכי דייק סיפא דקתני ואינו 

אי מיירי ביושב בצד העדר לשמור שלא ילך הגוי חוצה חושש כלומר דלא חיישינן שמא הביא מבחוץ ועירב, ד

ויביא חלב טמא, מאי חששא איכא דקתני ואינו חושש, פשיטא שאין לחוש לו לשום דבר, ועם כל זה כתב 

המרדכי שטעו, דא"כ לא הוי ליה לאקשויי פשיטא שנראה שלא יש קושיא אלא שהדין פשוט, ואדרבא הוי ליה 

ישראל עומד בצד העדר, אף שאינו עומד שם כלל מותר לקנות מהגוי, אלא על לאקשויי אמאי צריך שיהיה ה

כרחך דעל כל פנים צריך שיהא הישראל עומד בצד העדר לשמור שלא יביא חלב טמא מבחוץ ויערב, והשתא 

ניחא דקמקשי פשיטא, דאי לסברת היש מוכיחין מאי קפריך פשיטא אדרבא טובא קמשמע לן דלא חיישינן 

ץ חלב טמא ויערב, אלא שיש ליישב בעדם דבברייתא לא הוזכר הך חדושא משמע דלא נחתא שיביא מבחו

להאי דאדרבא יושב בצד העדר קתני דמשמע איפכא וכסברת המרדכי, ולהכי פריך הש"ס דלמאי דקתני 

בברייתא פשיטא, אבל בעיר אחת דלא שכיח כלל דבר טמא או שהעדר בדיר ואין שם דבר טמא והישראל 

שאינו רואה חולב, שזהו מה שנשאל רדב"ז עליו, אף לדעת המרדכי מותר לקנות מן הגוי שהרי אין מבחוץ 

לחוש לדבר טמא ודלא כמו שהבין הרב הנזכר דפליג המרדכי בהא וליתא. וגם תשובת רש"י שהביא השערי 

לחוש שיביא דורא שהבאתי לעיל ]ד"ה מיהו[ הכי מתפרשא וזהו שכתב דלא ליפוק חורבה מינה כלומר שיש 

חלב טמא מעדר אחר שבעיר, הא לאו הכי פשיטא דשרי. וגם בעל ספר ט"ז ]ס"ק ב[ לא הבין כונת המרדכי על 

בורייה והעיקר כדפרישית, ותדע שהרי רדב"ז הביא סיוע לסברתו הפך המרדכי מדברי הרבינו פרץ והמרדכי 



כרחך לפרש כונת המרדכי כדפרישית ודלא  גופיה סיים שהרבינו פרץ כתב כסברתו ודלא כהיש מוכיחין א"כ על

כמו שהבין רדב"ז. ותדע עוד שהרי המרדכי בפרק קמא דחולין ]רמז תקצ[ גבי כותח של גוים דמותר כתב 

דאע"ג דאית ביה חלב כיון שמעמיד מותר ע"כ. ואכתי קשה דמה בכך תיפוק לי דאסיר משום חלב שחלבו גוי 

כא למיחש לחילוף חלב טמא שרי: הכלל העולה דבעיר שלא נמצא ואין ישראל רואהו אלא משמע דהיכא דלי

שם חלב טמא או שהוא יותר ביוקר מחלב טהור מותר לקנות מהעכו"ם חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל. וכן 

מצאתי המנהג פשוט פה אמשטירדאם וכן נהגתי אני ג"כ זולת קצת יחידים הנזהרים בזה. אבל בעיר שנמצא 

אין לאותו עכו"ם שקונה ממנו דבר טמא בעדרו, מכל מקום צריך לראות קודם החליבה שם חלב טמא אף ש

בכלי אולי הניח שם חלב טמא, וגם צריך לראות כל החליבה מתחילה ועד סוף או ביוצא ונכנס או בעומד שם 

ד אסיר בצד העדר באופן שלא יוכל לילך למקום אחר להביא חלב טמא לערבו עם זה, הא לאו הכי אפילו בדיעב

ודלא כמור"ם בתורת חטאת ]כלל פא דין ו[. והכי מסיק הש"ך ]ס"ק ח[ וכן באיסור והיתר הארוך מבואר הפך 

מה שכתב התורת חטאת בשמו וכמו שכתבתי לעיל ]ד"ה מיהו[, באופן שבעל תורת חטאת לא כיון יפה, אמנם 

 אנו העמדנו הדינים על אמיתותן ובוריין בס"ד:

 סימן קז דעהיורה שו"ת חתם סופר 

נעימות ימינך הגיעני והנאני שזכית לבוא לבית ירא ה' מרבי' יהיה מכירך ברוך ואתה תצליח ותשכיל במלאכתך 

מלאכת שמים ותלמידך ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם אמן. נידון מה שנוהגים שמה אפילו הכשרים 

להם והיתר גמור לאכול פת שנילש עם חלב  בישראל שנזהרים מחלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואה מ"מ פשוט

הנ"ל ולוקחים מנחתום גוי להדי' ואם אין לזה שום היתר שאלת אם יש לצרפם לזימון הואיל ואוכלים דבר אי' 

דרבנן שוב דנת על עיקור הדין אי חלב נאסרה במנין אפילו במקום וזמן שאין בהמה טמאה הראוי' לחלוב מצוי 

 שהבהמות הטמאים המצויים גם הגוים ממאסים חלבם.  ביניהם כבזמן ומקומות אלו

הנה בש"ד כ' ומביאו פר"ח סי' קי"ד וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין בהמה בדיר אסורה דלא ליפוק 

חורבא מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י ז"ל עכ"ל ולא הראה מקום איה מקומו ברש"י אולי בתשובה 

במס' ע"ז ל"ה ע"א בטעם איסור הגבינה א"ר חנינא משום דא"א לה בלא צחצוחי חלב  אך נ"ל מבואר כן

עפירש"י ומה שהקשו התוס' הא הגוי לא יהיה שוטה לערב חלב טמא שאינו עומד בשרוצה לגבן והמעיי' בלשון 

ז אסרו רש"י יבין דבר לאישורו דס"ל לרש"י דחלב גזירה קדמוניות /קדמונית/ היתה קודם שאסרו גבינה וא

החלב שאין ישראל רואהו אף על גב דתחלת גזירתו הי' משום חשש עירב דבר טמא מ"מ כיון שגזרו ואסרו 

במנין סתם אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפי' ליכא חשש דבר טמא כגון החולב 

רו וחזרה להתיר וכ"כ ס' זו לגבן מ"מ החלב אסורה אמנם כשנשתנה מצורתה ונעשית חמאה או גבינה לא גז

כ"מ נמצא באותו הדור הי' החלב אסור אפי' חולב לגבן כך נאסר במנין והגבינה הנעשה מזה הי' מותר כיון 

שנשתנה והנה החלב הלז כל זמן שלא נשתנית היא איסור גמור ככל האי' ואוסרת תנור ופת והכלים שוב בדור 

הי דאותו חלב שיקפה ונשתני' הותר' מ"מ אותן צחצוחי' אחר נמנו לאסור הגבינה הנעשית ממנה משום נ

שנשארו ביני אטפי לא נשתנו אעפ"י שהוא חלב טהור בודאי מ"מ כל זמן שהחלב בעין ולא נשתנה היא אסורה 

משום גזירה קדמוניות /קדמונית/ דחלב שחלבו נכרית ואין ישראל רואהו כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י 

' תוספות ונ"ל דהאומרים דפליגי אר' חנינא וס"ל טעם אחר באיסור גבינה היינו משום במתק לשונו ולק"מ ק



דלא ס"ל לחוש לביני אטפי כאשר יבואר אי"ה ותלי' זה בב' לשונות מס' ע"ז ל"ה ע"ב ואי בעית אימא אפי' תימא 

ראל הקונה חלב דקבעי ליה לגבינה איכא דקאי ביני אטפי אבל לישנא קמא לא חייש לביני אטפי אפילו ביש

מנכרי לגבן מכ"ש נכרי חולב לעצמו לגבן ולא דפליגי לישנא אי' הי' גזירה סתומה או לא אלא פליגי בלשון 

תחלת הגזירה ולכ"ע החלב נאסרה במנין ושוב אסורה בכל מקום ובכל זמן אך פליגי אי תחלת הגזירה גם הי' 

נחתי להכי ונ"ל עוד המדקדק ויעיי' בלשונותיו של אחלב שעושי' ממנה גבינה ומשום ביני אטפי או מתחלה לא 

ה"ה ממ"א באיזה מקומן שם יראה ויבין כי בהא לא מספקי' כלל ולא נחלק אדם מעולם דחלב דביני אטפי אותה 

שלא נשתנית אסורה שהרי נאסרה במנין ואוסרת תערובתה ומה לי שערבה בקדרה או בגבינה וחמאה ולא 

חי החלב ההיא ובזה לא פליגי אך ר' חנינא ס"ל אסרו הגבינה הנכרי משום יאכל הגבינה כ"א בהסרת צחצו

צחצוחי חלב גזרו על הגבינה אפי' בהסיר הצחצוחית ע"י בישול ועל זה פליגי אמוראי וס"ל גבינה מבושלת לא 

נאסרת אלא מטעם ניקור או שומן חזיר או העמדת הקיבה ופסק רמב"ם כוותי' וכן חלב שחלבו נכרי וקנאה 

שראל ועשה ממנה גבינות גם ללישנא קמא היה אסור אם לא יסורו האי דקאי ביני אטפי אבל אי בשיל לה שרי י

ואב"א משום דקאי ביני אטפי אסרי אפי' לגבן ישראל ולא קיי"ל כל"ב ההוא דלביני אטפי לא חיישי' לאיסו' 

דבריו במה שכפל דרמב"ם לית ליה מבושל אבל בלי בשול פשיטא דאסור ואי לא תפרש כן דברי ה"ה אין מובן ל

הך דביני אטפי ולא חשש לצחצוחי חלב ושוב כ' וכפל דלרמב"ם לא הותר גבינה וחמאה אלא בבישול ומייתי 

 תוספתא על זה אע"כ כנ"ל. 

ובכסף משנה שם כ' להדיא דחלב הוא דבר הנאסר במנין וכן מורה פשטות המרדכי דמייתי הרב"י ריש הסי' 

יזי' וכתב הטעם משום שמא הי' חלב טמא בכלי מאז משמע אי לא שכיחי חלב טמא בכל אלא דהדר תבר לגז

 השכונה מותר ורישא לאו היינו סיפא. 

ועיין ד"מ אות ב' בסופו מייתי דברי האו"ה אבל אם היה לו חותם א' בחלב די בכך הואיל ורוב מן החלב כשר 

לו בחותם א' עכ"ל ועיי' ש"כ סי' קי"ח סק"ח דמייתי  ואף אם עירב בו דבר טמא אינו אסור רק מדרבנן ולכן די

האי טעמא אלא שכ' עוד טעם אחר בשמו כיון דרוב חלב המצוי בינינו הוה חלב טהור אם כן ליכא אלא אי' 

דרבנן ודגול מרבבה הקשה הא מרא דשמעתא דחמפ"ג הוא רב וס"ל מב"מ =מין במינו= לא בטיל ומ"מ סגי 

רב מיירי במקום שאין חלב טמא מצוי ואינו אסור רק משום גזירה והאו"ה רצה ליתן ליה בחות' א' ולק"מ די"ל 

 טעם דלדידן אפי' במקומות שמצוי חלב טמא מ"מ סגי בחותם אחד משום דקיי"ל מין במינו היא ברובא. 

שבתי וראיתי דק' דגול מרבבה בלא"ה יש ליישב ולומר רב ס"ל טע"כ =טעם כעיקר= לאו דאוריי' וס"ל לענין 

מב"מ בתר טעמא אזלי' ולא בתר שמא כאביי ודלא כרבא והשתא י"ל נהי כל חלב טמא הוה מב"מ בשמא עם 

=ספק ספיקא= בין חלב טהור מ"מ בטעמא איכא חלב טמא דשוה בטעמא ואיכא דלא שוה ולפ"ז הוה ס"ס 

לדידן בין לרב לדידן הוה ס"ס שמא לא עירב בו כלל ואת"ל עירב שמא אותה חלב השוה בשמא וטעמא ובטל 

ברוב וליכא תו אלא אי' דרבנן וסגי בחותם א' ולרב הוה ס"ס בהיפך דלמא לא עירב ואת"ל עירב שמא מאותה 

א ומשום טע"כ לאו דאוריי' וסגי בחותם א' חלב דשוה בשמא ולא בטעמא דמב"מ לא הוה דרב אזיל בתר טעמ

כן י"ל מ"מ מבואר מכאן דמשמע דחלב טמא מגזירה נאסרה במנין בלא פלוג וכן יראה בהדיא בלשון רשב"א 

בתה"א והרמ"א בהגה"ה סי' קט"ו שכ' ואם חלבו גוים מקצת בהמות וכו' ומ"ש עליו ש"כ ס"ק י"ג וכן ממ"ש 

בהם וכו' ומ"ש ש"כ עליו סקי"ד ע"ש מבואר להדי' דס"ל דנאסרת במנין רמ"א עוד שם אוסרת כלים שנתבשלת 



כיינם ובישולם אך הפר"ח מייתי תשו' רדב"ז דפשיטא לי' דחלב לא נמנו עליו לאוסרה ומשו"ה היכא דליכא דבר 

טמא מצוי מותרת וכ' פר"ח שעל זה סמך בהיותו באמשטרדם אכל עמה' חלב שחלבו נכרי ר"ל כי במדינתו 

שיצא משם שמה שכיחי חלב גמלים משא"כ במדינתנו הנה מ"ש באמשטרדם רצונו שנתאכסן אצל מקום 

ספרדי' פורדגיסין /פורטוגזים/ שם והם נוהגים היתר עפ"י רדב"ז הנ"ל הנה בגוף הדין כבר כתבתי לעיל דעתי 

עוד פוסקים דס"ל מש"ס ופוסקי' אך לו יהיה שיהיה דעת כהרדב"ז ועכ"פ איכא דעת רש"י בגמ' ותשו' רש"י ו

לאסור ורמ"א וכ"מ כ' כוותי' ואנו נוהגים כן א"כ אפי' הלכה כאינך פוסקי' מ"מ כיון דיש דעה להחמיר כבר קבלנו 

אבותינו עליהם כאותה דיעה ואסור עלינו בני אשכנז מדינא ואין לו התרה ועמג"א סי' קנ"א ססק"ז וקרוב בעיני 

כל אי' דרבנן היינו כך קבלו הנדר שיהיה אסור עלינו כקולא איסו' נדר דאורייתא אף על פי שמכל מקום קיל כ

דרבנן אבל לעבור על זה עובר על נדר דאורייתא והיינו אם הלכה כרדב"ז להקל ורק אבותינו קבלו עליהם 

כדעת המחמיר ה"ל נדר דאורייתא אך אם עיקור הדין דלא כרדב"ז אם /כן/ לא קבלנו עלינו כלום אלא שהאיסו' 

 ך מעיקרא איננו נדר אלא העובר הוא עבריין באיסור דרבנן נמצא חומרא קולו וק"ל. הוא כ

ומה שכתבתי שהקבלה הוא נדר דאוריי' אעפ"י שלא אסר עצמו בלשון קונם מ"מ כל שמקבל על עצמו לעשותו 

עליו פרישות  דבר מצוה הוה דאוריי' ונפקא מפיך זו צדקה כ"כ ר"ן נדרים ח' ע"א ד"ה עליו להשכים וכו' והמקבל

שלא לעשות כגון נידון שלפנינו שלא לאכול חלב גוי או קבלת תענית נפקא לן מקבלת נזירות שאומר בלשון 

 קבלה וכבר הארכתי בזה בגליון מג"א /סי' תקס"ב/ סקי"ו ואין כאן מקומו. 

מעתה חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו אסורה עלינו אי דאוריי' אי דרבנן כמבואר לעיל ופורץ גדר ישכנו 

נחש אך מ"ש מעלתך שאפי' הנזהרים מ"מ נעשה להם כהיתר וכחומה פרוצה לקנות מפלטר פת שנילושה עם 

תי בזה ללמוד זכות אולי חלב שלהם צע"ג מאין נתפשט ההיתר ההוא הלא תערובתה אוסר אפילו הכלים ועיינ

ס"ל כשם שכ' כ"מ בדעת הרמב"ם שלא גזרו אלא אחלב בעין ולא על החמאה שכבר נשתנה וס"ל אף על גב 

דאוסרת תערובתה מ"מ כשנלושה עם קמח ונעשה מצירופם עיסה ונאפת פנים חדשות בא לכאן והוה ליה 

ועמ"ש בס' מקור חיים סי' תס"ז גבי דבש כנשתנה ויש לזה פנים במס' כריתות ה' ע"א לחם לא אי' בעיני' 

ודחיתי כל דבריו בגליון מג"א סי' רי"ו סק"ג באריכו' ואפי' לפי טעות הלז מ"מ צריך להיות כעין תורא דאי לאו 

הכי אסור משום עיסה שנילושה בחלב ועיי' מה שהחמיר בזה בתשובת צמח צדק ורמז עליו מג"א סוף סימן 

 תמ"ז סוף סקמ"ה. 

שמור נפשך ולא תטוש תורת אמך ומכל מקום לצרף בזימון כיון דפר"ח העיד דספרדים אוכלים ואתה בני 

להדיא אינהו מיכל אכלי לדידן מיסתם נמי לא סתים ועוד איכא משום איבה וגדול השלום ושלום לך ולתורתך 

 פה יערגן סמוך לק"ק פ"ב יום ד' ט"ו מנחם קצ"ד לפ"ק. משה"ק סופר מפפ"דמ. -הכ"ד א"נ 

 בית יוסף יורה דעה סימן קטו

וכתב המרדכי )סי' תתכו( אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא יש מוכיחין מכאן דאם ברור לנו דאין בהמה טמאה 

בעדרו דמותר ליקח מאותו גוי אפילו אין ישראל רואהו וטעות הוא בידם דאם כן היה לו להקשות אי דליכא דבר 

ו ורואה אלא הכי פירושו אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא דביושב טמא בעדרו למה לי ישראל יושב בצד עדר

בצד עדרו סגי וכ"כ הר"פ ז"ל בפסקיו )שם( דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות הישראל שם 



 .בתחילת החליבה פן יערב או ישים הגוי חלב טמא בכלי קודם שיבא הישראל ע"כ וכן כתב בסמ"ק )שם(

 ה דעה חלק א סימן מזשו"ת אגרות משה יור

 בענין חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו

ובדבר החלב של הקאמפאניעס במדינתנו אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וגם 

יסגירו את העסק שלהם שלכן ודאי מירתתי מלערב יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח משום דהעיקר 

כהא דשבועות דף ל"ד גם לעדות דממון. וגדולה מזה איתא בתוס' יבמות דף דידיעה ברורה הוא כראיה ממש 

מ"ה בשם יש מפרשים גם לדין ראיית ב"ד לטבילת גר עיין שם. וזהו גדר אנן סהדי שמצינו בהרבה מקומות. 

ואף לעדי קיומא דקידושין שאף שלא ראו אלא היחוד הוא כראו הביאה ממש ונעשית א"א גמורה אף לחייב 

להבא עליה אחר אח"כ ושלא לתפוס בה קידושין אחרים. ויותר מזה חזינן דאף אנן סהדי פחותה מזו מיתה 

כהא דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות שהוא כראיה ממש ונחשב כהוו עדים לקיומא אף לקולא לענין 

אל לא פליג אלא שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לשני בכתובות דף ע"ג ושמו

משום שאין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וע"ד קידושין הראשונים בועל עיין שם, אף שאין בועל ביאת 

זנות הוא רק לרוב בנ"א ומ"מ נחשבה ידיעה זו כראיה ואף שצריכין אנו לעוד דבר דהוא רק ידיעה דהא לא 

ובר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום ודאי איכא ראינו רק יחוד ולרב הוא עוד תלתא שהם רק ידיעות שאף שס

מעוט שאין יודעין גם לדידיה כיון דאיכא מ"ד שסובר דאין אדם יודע עיין בתוס' גיטין דף מ"ה משום שאין לומר 

שתהיה פלוגתתם רחוקה אך מ"מ מצד הרוב היודעין שאין קידושי קטנה כלום והרוב שאין בועלין ביאת זנות 

גם ביאה אף שאיכא ג' מעוטים כנגדם שאף אם נימא כמעוט אחד לא היו קידושין מ"מ נחשב והרוב שביחוד יש 

לרב כעדים לקיומא ממש שבעיל לשם קידושין אף לקולא שלא יתפסו קידושי השני וגם שמואל מודה בעצם 

 הדין כדלעיל אלמא דיש לידיעה דין ראיה ממש. 

יראו כדרך המנאפים אף שהחיוב הוא רק אם הכניס ויש ידיעה שאף בנפשות נחשב ראי' דבמנאפים עד ש

כמכחול בשפופרת שלא ראו זה. ומשמע מרש"י ב"מ דף צ"א שכתב דלא הזקיקתן תורה להסתכל כ"כ, דבכה"ג 

ברוצח ושאר מיתות לא היו מחייבין מיתה ורק במנאפים לא הזקיקתן תורה להסתכל ומחייבין אותן מיתה אף 

שבעצם ידיעה היא כראיה גם לגבי נפשות ולכן נהרגין במנאפין ורק בשאר שאינה ראיה. וא"כ צריך לומר 

מיתות הוא גזה"כ שלא ידונו ע"פ ידיעה ולכן במנאפין שהיה נמצא שלא יהרגו לעולם כדאיתא בספ"ק דמכות 

עה סובר שמואל דמוכרחין לומר דבמנאפין נהרגין ע"פ ידיעה זו ולית בהו גזה"כ זה לענין ידיעה זו אבל אם ידי

לא היה בעצם כראיה איך שייך לומר שיהרגו כדרך המנאפין דהא עכ"פ לא ראו וליכא עדים אלא ודאי שבעצם 

 הוא כראיה לכל דבר רק שנתחדש דבנפשות לא ידונו ע"פ עדות דידיעה ובמנאפין לא נתחדש לענין ידיעה זו. 

ראל יודעין ידיעה ברורה דהוי כראיה. ולכן בחלב שאסרו רק בחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו יש להתיר גם ביש

וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרוחה של כמה אלפים והממשלה משגחת אליהם 

הוא ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא היה בכלל איסורם. וזה הוא גם לכו"ע דאין טעם לחלוק בזה ולכן 

וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א שומרי תורה וגם הרבה רבנים וח"ו הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי 

לומר שעושין שלא כדין. אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר 



 לעצמי אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין. 

מנהג ג' פעמים תליא אם היתה כוונתו להחמיר אף אם הדין הוא  ובאם אחד נהג להחמיר אם נאסר מדין

להתיר וכ"ש בידע בעצמו שיש להתיר ומ"מ נהג איסור יש עליו איסור נדר דנהג ג"פ אבל אם החמיר משום 

שהיה סבור שאסור מדינא או אף רק שאסור מספק וחשב על המקילין שאולי טועין בדין או שאולי הם מזלזלין 

 עליו דין נדר מצד מנהגו וא"צ היתר. והנני ידידו, משה פיינשטיין. באיסורין אין

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מח

ובדבר מה שכתבתי שהרוצה להקל בחלב של הקאמפאניעס שהם תחת השגחת הממשלה יש לו טעם גדול 

רואהו הוא טעם גדול. ואף משום שידיעה נחשבה כראיה ולא היה זה בכלל האיסור כיון שאסרו רק באין ישראל 

שכת"ר שלח לי תשובה מפקיד השלטון שהעונש ע"ז הוא רק מעשרים וחמשה עד מאה דאלאר וגם הם מקבלי 

שוחדא, לא נתבטלה בזה הידיעה משום דאין להם בשביל מה לעבור ולהענש וליתן שוחד דאין להיות מזה ריוח 

, ודאי כשירצו ליקח פועלים לחלוב סוסים וגמלים שימסרו נפשייהו ע"ז דכיון שאסור מדיני הממשלה לערב

וחזירים יצטרכו לשלם להם הון רב וגם לשחד כל הפועלים שיש להקאמפאניע שישתקו וגם לשחד למשגיחי 

הממשלה שאף ששחד הוא דבר המצוי מ"מ בדבר פרסום כאצל הקאמפאניע שאין עושין בעצמן אלא ע"י 

ואם יעלה בידו ליתן להם שחד צריך להון רב ונמצא שאין שייך פועלים הוא דבר קשה שייראו מליקח שחד 

שיהיה לו ריוח מזה ובלא ריוח הא מפורש בגמ' שאין לחוש לערובי בע"ז דף ל"ד קיסתא דמורייס בלומא קיסתא 

דחמרא בד' לומי וכן הוא בתוס' /ע"ז/ דף ל"ב. ורק שיש לחוש שמא יש לו מעט חלב טמא שא"צ לפועלים ויערב 

שלא יבינו העוסקים שהוא רק ריוח משהו ובפרט לגבי מסחר של אלפים שודאי בשביל מירתת מדיני באופן 

הממשלה אף בשביל עונש קטן לא יערב, ובפרט שאם יעבור איזה פעמים ודאי יקחו ממנו הלאייסענס שיהיה 

הלאייסענס שהוא מוכרח לסגור העסק כמו שנוהגין בהרבה דברים שאם אין מועיל עונש ממון עונשין בלקיחת 

סגירת העסק. ולכן אף שאנן לא נימא דברים ואומדנות מעצמנו אבל אומדנא זו דמירתת וכן שאין לחוש לעירוב 

 . וכו' כשאין ריוח הוא מפורש בגמ' והחשבון שאין ריוח זה ודאי יכולין גם אנחנו לחשוב

ודאי לבעלי נפש מן הראוי להחמיר  ולכן תשובתי הראשונה שיש טעם גדול להמקילין היא נכונה וברורה. אבל

 ואין בזה משום יוהרא כדכתבתי שם. 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מט

הנה בדבר שהעיר כתר"ה מה שהקאמפאניעס לוקחין חלב גם מהפארמערס שעליהם אין השגחת הממשלה 

יש טעם גדול וכן נוטה כ"כ כי אין שוטרים באים בתמידות לכן אבאר הדבר שאם מצד הקאמפאניעס מותר 

 להלכה שאף שלוקחין גם מהפארמערס אין לאסור. וגם עצם הדבר יתבאר יותר. 

הנה המרדכי פ"ב דע"ז כתב בשם ר"ת דאם חלבו לצורך אכילת חלב ועתה נאסר משום חלב שחלבו עכו"ם ואין 

הרי אין אנו חוששין ישראל רואהו תו לא מקילינן כשנמלך לחמאה ואנן לא חיישינן להכי דלמא נעשה כך ש

בגבינות העכו"ם אלא לזיהרא עיין שם. ופשוט שר"ת לשיטתו בתוס' /ע"ז/ דף ל"ה שעל טעם ר' חנינא לפי 



שא"א בלא צחצוחי חלב שפרש"י דיש לחוש שבגומות נשאר מעט מן החלב ודלמא עריב ביה חלב טמא הקשו 

ומטעם זה פר"ת דהוא לחשש זיהרא וכן כתבו התוס' דאטו מי חיישינן דעכו"ם שוטה הוה שעירב בו חלב טמא 

בתוס' ד"ה חדא בשם ר"ת שליכא למיחש בגבינות משום עירוב חלב טמא כפירש"י שהרי אין העכו"ם שוטים 

לערב בו חלב טמא מאחר שאינו עומד ולכאורה הא יש לחוש שמא נחלב לאכילת החלב ואח"כ נמלך לגבינה 

לומר כדתירץ ר"ת במרדכי דאין חוששין להכי אלא בידוע שנחלב שבזה הא אוסר ר"ת אף בחמאה ולכן צריך 

 לאכילה אסור מצד הצחצוחי חלב. 

אך יש חלוק גדול בין דברי ר"ת שבתוס' לדברי ר"ת שבמרדכי דבתוס' משמע שמסברא אין לחוש כשעשה 

יה סברא גבינה שמא מתחלה נחלב לאכילה דהא הקשו על פרש"י דאטו שוטה הוא שעירב בו חלב טמא ואם ה

לחוש שמא נחלב לאכילה לא היה קשה כלום וגם פי' ר"ת פירושו דהוא לחשש זיהרא בלא הירושלמי אלא הר"י 

הביא ראיה לדבריו מהירושלמי. ור"ת שבמרדכי משמע שמסברא יש לנו לומר שיש לחוש דלמא נחלב לאכילה 

ליכא ראיה דאדרבה יותר היה נראה  אך הביא ראיה מגבינות שאין חוששין לזה אלא לזיהרא. ואף שמגמ' דידן

לפרש כפרש"י דיש לחוש לצחצוחי חלב דעירב חלב טמא דאף שאינו שוטה אבל אולי נחלב מתחלה לאכילה 

כפי הסברא ובשביל הקושיא דהו"ל לר' ירמיה למימר אלא אינה קושיא כ"כ מלחדש נגד הסברא ויותר הי"ל 

היא גירסת הספרים לפרש"י מלפרש כפי' ר"ת דקאי אזיהרא ור' להגיה לגרוס אלא וגם עיין בב"ח סי' קט"ו שכן 

חנינא סובר ג"כ כריב"ל משום ניקור. אבל הביא הראיה מהירושלמי כמפורש במרדכי והיא ראיית ר"י בתוס' 

שהפירוש הוא מחשש זיהרא וא"כ יש ראיה שאין חוששין לחלב טמא. אך אולי גם מגמ' דידן יש להביא ראיה 

ולקים על טעם ר' חנינא אלמא שסברי שאין לחוש לשמא נחלב לאכילה ולא מסתבר שיפלגו משאר אמוראי הח

בזה. עכ"פ לדינא שוין בין התוס' בין המרדכי שלר"ת אין חוששין לשמא נחלב לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה 

 ולחמאה. 

ית התוס' דאטו אבל רש"י שמפרש בטעם ר' חנינא לצחצוחי חלב שעירב בהם חלב טמא ולא איכפת ליה קוש

העכו"ם הוא שוטה נראה שהוא משום דחושש לשמא נחלב מתחלה לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה. וכן הוא גם 

להרמב"ם בפ"ג ממ"א הט"ו שכתב בדין החמאה ומקצת הגאונים אסרוה מפני צחצוחי חלב שנשאר בה וכל 

וא משום דחוששין לשמא נחלב חלב שלהן חוששין לו שמא ערבו חלב בהמה טמאה שנמי הוא כפרש"י וא"כ ה

מתחלה לאכילה שליכא קושיא דתוס'. וכן הוא להטור וש"ע והרבה ראשונים שהביא הב"י שלכולן יש איסור 

צחצוחי חלב מחשש עירוב חלב טמא ולא הוקשה להו קושית התוס' דכי העכו"ם שוטה והוא משום דחיישינן 

 לשמא נחלב מתחלה לאכילה. 

ועיין בחת"ס חיו"ד סי' ק"ז דמתרץ קושית התוס' דרש"י סובר דכיון שגזרו ואסרו חלב שחלבו עכו"ם במנין סתם 

אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפילו בליכא חשש חלב טמאה כגון החולב לגבן שאין 

איני רואה זה ברש"י אלא שדוקא משום  העכו"ם שוטה לערב ומסיק כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י. ובעניותי

שיש בצחצוחי החלב חשש שמא נשאר מן חלב הטמא אם עירב, בהגומות כדמפרשי התוס' בכוונת רש"י, דאם 

רש"י מודה לתוס' שליכא חשש טמא משום דאינו שוטה לערב רק שסובר שמ"מ אסרו בגזירתם כל חלב לא 

מיד גם חלב שנתערב בו חלב טמא רק שהטמא נשאר עם הי"ל להאריך כאן בטעם האיסור ולומר שאפשר להע

נסיובי דחלבא, דלמה לו זה הא איירי בגבינות עכו"ם שודאי ליכא חלב טמא ומ"מ אסרו משום שעכ"פ 



הצחצוחים הם חלב שאף שהוא טהור אסרו והי"ל רק לומר דכיון שאסרו חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו 

שהם חלב. וגם א"כ אף אם בתערובות לא היה חשש שישאר הטמא נמי היה אסרו הגבינות בשביל הצחצוחים 

אסור דמאי שנא. ובשלמא מה שפרש"י זה שם ע"ב לאב"א דאסרו לישראל אף לעשות גבינה שהוא משום 

שהטמא נשאר בגומות ניחא דאל"כ לא היו גוזרין כלל מלעשות גבינות אבל הכא דאיירי בגבינות העכו"ם שלא 

שיש שם צחצוחי חלב אף שאסרו לישראל לעשות גבינות וחלקו בתחלת התקנה משום  אסרו מתחלה אף

שליכא חשש כדפי' התוס', דמה שכתב החת"ס דהיה מותר משום דנשתנה מצורתה לא גזרו וחזרה להתיר, לא 

מובן כלל דא"כ גם בעשה הישראל היה מותר דלא כהאב"א דהא ברור ופשוט שלהאב"א שאסור לישראל גם 

גבינות היה אסור זה בגזירת חלב שהיתה קדמונית אף שהיה עדין מותר גבינות העכו"ם ולא שסובר לעשות 

האב"א דכשנאסרו גבינות של עכו"ם נאסרו אז גם אותן שעשה הישראל מחלב העכו"ם דודאי אין גבינות 

שהחלוק היה שעשה הישראל מחלב עכו"ם בכלל גזירת גבינות עכו"ם כמו שאין זה לשאר אמוראי, לכן ברור 

משום דליכא חשש צחצוחי חלב בגבינות העכו"ם ובאלו שעשה ישראל מחלב עכו"ם איכא חשש, וחידש ר' 

חנינא אליבא דפי' החת"ס לרש"י שאח"כ אסרו אף בצחצוחים שאין בהם חשש כמו בחלב בעין שאסרו אף 

. ולכן א"א לפרש בכוונת בליכא חשש א"כ אף אם גם בתערובות לא היה חשש חלב טמא נמי היה שייך לאסור

רש"י כפי' החת"ס אלא כפי' התוס' בכוונתו שהאיסור הוא משום דאיכא חשש אף בגבינות עכו"ם. אך התירוץ 

לרש"י הוא משום דיש לחוש שמא נחלב מתחלה לאכילה כדסובר ר"ת שבמרדכי שמסברא היה לנו לחשוש 

 כדפירשתי וכן סברי רוב הראשונים. 

לא גזרו על גבינות שלא חששו לספק שמא נחלב מתחלה לאכילה ואח"כ גזרו לחוש  ולפ"ז ניחא מה שמתחלה

גם לספק. דלפי' החת"ס שמתחלה התירו אף שבעצם היה לן לאסור כיון דהצחצוחים הם החלב שנאסר כדכתב 

בעצמו אח"כ להמ"מ דמ"ש ערבה בקדרה או בגבינה, ואם לא היו מפרשי בשעת גזירתן לאסור החלב שעל 

בגבינות אין גוזרין היה ממילא בכלל האיסור אלא נצטרך לומר שפירשו בגזירתם שאחר שישתנה החלב ש

לגבינה יותרו גם הצחצוחים א"כ מ"ט יחזרו אח"כ לאסור מה שהתירו בפירוש דהא ודאי היה להם טעם גדול 

היה בכלל  מה שהתירו וצע"ק. אבל למה שבארתי ניחא דמתחלה גזרו רק על הודאי נחלב לאכילה וספק לא

 האיסור ואח"כ הוסיפו לאסור אף ספק שמא נחלב לאכילה. 

והנה בטעם אמוראי החולקים על ר' חנינא ואמרו טעמי אחריני צריך לעיין שדוחק לומר שהוא כדי לאסור אף 

כשידוע שנחלב לגבינה דמנא ידעינן זה, ואף כשידעינן כגון בהיה מסיח לפי תומו שחלב לגבינה נמי מ"ט לא 

קיבה אך אסרו כולם כדסובר נגזור אטו אלו שלא ידעינן דהא גם לטעם שמואל יש שמעמידין שלא בעור ה

הרמב"ם והש"ע ורוב הראשונים, ואף לגאוני נרבונא שמתירין בהעמדה דפרחים הוא רק במקומן שלא היו 

מעמידין שם כלל בעור הקיבה אבל במקומות שמעמידין גם בעור הקיבה משמע מתוס' שגם לדידהו אסור שם 

בשביל זה בכולן. ולפרש שהם סברי שלא היו גוזרין אף בהעמדת פרחים. וא"כ מ"ט לא אמרו כר' חנינא וגזרו 

בספק הוא ג"כ דוחק. ולפרש שסברי שבטילי במעוטם כדכתב המ"מ בפ"ג ממ"א הי"ג יקשה ממה שאסרו 

הגבינות שעשה ישראל מחלב העכו"ם להאב"א שהוא רק מטעם צחצוחי חלב שהרי שאר הטעמים ליכא בהו. 

ב"ם אינו פוסק כהאב"א דאזיל המ"מ לטעמיה בהט"ז שגבינה וצע"ג דברי המ"מ ואולי סובר המ"מ שהרמ

וחמאה שעשה ישראל מחלב שלהם הוא כ"ש לענין היתר הבשול מחמאה של עכו"ם עיין שם ואף שרק בבשול 

מתיר שם הוא רק למקצת הגאונים שאוסרין חמאה מפני צחצוחי חלב שודאי גם בגבינה יאסרו מטעם צחצוחי 



ה אבל להגאונים שמתירין בחמאה והוא מצד שבטילי במעוטם שלכן גם בגבינה חלב כר' חנינא דמ"ש מחמא

בטילי במעוטם דלא כר' חנינא וא"כ גם בעשה ישראל יתירו דלא כהאב"א וכן איתא בהגר"א ס"ק י"ז דהגאונים 

שמתירין החמאה לא סברי גם כהאב"א עיין שם והוא אליבא דהמ"מ. אבל לרוב הראשונים שפסקו כהאב"א וכן 

פסק הרמ"א סוף סעי' א' חלב של עכו"ם שנאסרה אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה וכתב ונ"ל שכן 

דעת הרמב"ם אלמא דלא סברי טעם דבטילי במעוטם וא"כ יקשה מ"ט בגבינה שעשה העכו"ם פליגי שאר 

 אמוראי על טעם ר' חנינא. 

ף שהוא מחשש חלב טמא לא אסרו אלא כשבא ליד ולכן צריך לומר דסברי דהאיסור שאסרו בחלב של עכו"ם א

ישראל אבל כשהוא עדין ביד העכו"ם לא אסרו ולכן כשעשה העכו"ם גבינות ויש שם צחצוחי חלב בגומות 

שעתה צריך להעשות האיסור כשבא ליד הישראל פליגי האמוראי שר' חנינא סובר דיש שם חלב ע"ז ושייך 

לא היה אסור משום שלא חששו לספק ואמרינן דנחלב לגבינה  להעשות עלייהו האיסור דחלב רק שמתחלה

שודאי לא עירב דאינו שוטה כיון שאינו עומד ואח"כ גזרו לחשוש גם לספק שמא נחלב מתחלה לאכילה והוו 

הצחצוחים ככל חלב שנאסר כשבאו ליד הישראל. ושאר אמוראי סברי דהצחצוחים שבתוך הגומות של הגבינות 

חלב ולא שייך שיעשה עלייהו שוב איסור דחלב כשבאו ליד הישראל. ואף אם ודאי נחלב אין עלייהו כבר שם 

מתחלה לאכילה כיון שבעת שבאו ליד הישראל שאז צריך להעשות עלייהו האיסור כבר הם רק צחצוחים 

 שבגומות הגבינה אין שייך שיאסרו ולכן הוצרכו לטעמים האחרים. 

ר נעשה רק כשבאו ליד הישראל אך סובר דהצחצוחים שבגומות ודאי ויש מקום לומר דאף ר"ת יסבור דהאיסו

הם בכלל שם חלב ששייך לאוסרם ולכן רק משום שאין חוששין בגבינות לשמא נחלב מתחלה לאכילה היו 

מותרין הגבינות עד שגזרו עליהם ורק משום גילוי וגם ביבש וישן משום זיהרא. אך לר"ת אין לנו הכרח לומר כן 

 לי מסברא ולרש"י והרמב"ם ורוב ראשונים יש לזה הכרח מגמ' כדכתבתי. מגמ' רק או

אבל קצת ראיה יש להביא שאף לדידהו נעשה /תיבת נעשה מיותרת/ נעשה האיסור רק כשבא ליד הישראל, 

דהסמ"ק הביא שהיו בנ"א שהתירו כשמתאכסנים בבית העכו"ם לאכול החלב שחלב העכו"ם לצורך עצמו אבל 

ן שחלב העכו"ם ואין ישראל רואהו אסור בכל ענין, ומטעם זה הוצרך הטור לכתוב ל"ש חלבו הוא טעות דכיו

לצרכו או לצורך ישראל כדאיתא בבית יוסף וב"ח ופרישה עיין שם ודחקו הפרישה והט"ז בטעם אותן בני אדם 

כתב דלא עירב שהפרישה כתב דהיו סוברין דלצורך עצמו לא עירב משום דאינה טובה לאכילה כטהורה והט"ז 

כיון דמקלקל שאינו מעמיד שתרוייהו טעמי הם דחוקים דבזמן התקנה לא היה מאוס להם לאכול שרק בזמן 

אחרון טובא הוזכר שנעשה מאוס להם וב"י בשם הרשב"א איתא רק שיש מקומות שידוע שמאוס להם ומשמע 

אינו שייך בחלב לאכילה. ומשמע  שאם היה כן בזמן התקנה לא היו אוסרין. וטעם הקלקול שאינו מעמיד הא

שאותן בנ"א היו סבורין שתחלת התקנה לא היתה על חולב לעצמו ולא שנהגו היתר משום שנשתנה מכפי 

שהיה בשעת התקנה. וצריך לומר בכוונת הפרישה והט"ז דאף שלא היה מאוס להם מ"מ כיון שלא טובה כ"כ 

בו לכן היו סבורין דלא אסרו אבל הוא דוחק. לכן נראה כטהורה, ואפשר שימלך לגבינה לא היה מצוי כ"כ שיער

לפי מה שבארתי דהאיסור לא נעשה אלא כשבא ליד הישראל לכן היו סבורין אותן בנ"א דכשמתאכסנים בבית 

העכו"ם ואוכלין מחלב שחלבו העכו"ם לצורך עצמן לא נחשב שבא החלב ליד הישראל אבל סובר הסמ"ק שהוא 

לאכול הוא נחשב בא ליד ישראל, שאינו תלוי בקנין או בחליבה לצורך ישראל.  טעות דכיון שהישראל לקח



ומדויק מה שאותן בנ"א לא היו מתירין לאכלו אלא כשמתאכסנים בבית העכו"ם ולא ליטול אותו החלב שחלב 

העכו"ם לצורך עצמו גם לבתיהם, משום דבזה גם הם אסרו דהא בא ליד הישראל. והא הסמ"ק סובר כר"ת 

בא בב"י שכתב והלכה כריב"ל כמו שפסק ר"ת עיין שם אלמא שגם הם סברי דהאיסור נעשה רק כשבא כדהו

ליד ישראל לכן היה מקום לטעות. ודוחק לפרש שרק הם היו סוברין כן והסמ"ק שמסיק שהן טועין משום דאין 

היה מזכיר טעם זה ישראל רואהו אסור בכל ענין הוא מטעם שהוא סובר שהאיסור הוא אף ביד העכו"ם דא"כ 

כיון שרק בזה מדחה דבריהם. לכן מסתבר שגם הסמ"ק סובר שהאיסור הוא רק כשבא ליד ישראל כמו שהם 

סוברים אך שמ"מ אסור בכל ענין משום דבכל ענין אף בבית העכו"ם נחשב כשהישראל שותה בא ליד ישראל 

מ"מ הא לרש"י ורמב"ם ורוב ראשונים  כדבארתי. אך אף אם נימא לר"ת וסמ"ק שהאיסור הוא אף ביד העכו"ם

 מוכרחין לומר דנעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל. 

והנה זה שלא היה אסור מדינא אף בזמנם שלא היה מאוס להם חלב טמאה, פשוט שהוא משום שאסרו אף 

י שהחשש אינו אלא על פחות מנו"ט דמותר מדינא דהא לא מהני קפילא. ומפורש בלשון הרשב"א שהביא הב"

שלא הלכו בדברים אלו אחר הרוב או אחר נו"ט עיין שם וזה הוצרך לגזירה והיתה הגזירה לא כשיתערב חלב 

טמא בטהור אצל ישראל דלא חמיר משאר איסורין אלא בחלב שחלבו עכו"ם ואף רק מספק שמא עירב ואף 

היה מותר אין להוכיח מזה  ע"ז לא גזרו אלא כשבא ליד הישראל. ולכן אף שודאי גזרו זה במנין כיון שמדינא

שאסרו אף כשאין שום חשש עירוב כיון שעל אלו שיש בהם חשש עירוב הוצרכו לגזור, וגם אין שייך לא פלוג 

מאחר שבפירוש היתה הגזירה רק מצד חשש עירוב דהא אסרו רק באין ישראל רואהו ונפלגו אלו שאין בהם 

ש לעירוב חלב טמא, דאם שייך לחוש רק שנתקטן החשש חשש עירוב בהכרח. אבל הוא רק באין שייך כלל לחו

מאד באופן שבשביל חשש כזה לא היו גוזרין לאסור הוא בכלל הגזירה דשייך ע"ז לא פלוג כיון שנאסר במנין 

 ולא ניתן הדבר לשעורין. 

 וזהו מה שפסק רש"י שהביא בש"ד דאף דאין בהמה טמאה בדיר אסורה משום דעכ"פ יש חשש קטן אף שאינו

חשש הראוי לגזור בשביל זה הוא בכלל הגזירה דלא פלוג. וזה מפורש בדברי המרדכי שכתב דאפילו ליכא 

דבר טמא בעדרו אסור אם לא דיושב ישראל בצד עדרו מטעם שחלב עכו"ם נאסר במנין ולא פלוג ומ"מ כתב 

אל. ועיין בחת"ס שם סמוך לזה בשם הר"פ דהוא פן יערב או ישים העכו"ם חלב טמא בכלי קודם שיבא הישר

שהקשה דסותר לדבריו ורישא לאו היינו סיפא ולא תירץ כלום. אבל האמת שלא קשה כלום דודאי נאסר במנין 

ולא פלוג במה שאסרו דהוא באם יש לחוש לעירוב חלב טמא אף שהוא חשש רחוק כהא דליכא דבר טמא 

אין שייך בזה לומר לא פלוג שבהכרח בעדרו שלא היו אוסרין בשביל חשש קטן כזה אבל בליכא חשש כלל 

נפלג כיון שהתירו בישראל רואהו. ולכן אין שייך כלל מה שנאסר במנין לאסור מחמת זה אף אלו שאין שייך 

לחוש לחלב טמא כלל. ופלא מה שתלה החת"ס בזה. ומלשון הפר"ח שהעתיק כת"ר לא משמע שתלה בזה 

חלב כדין גבינה שסובר הפר"ח כהש"ך ס"ק כ' שאסרו אף  דנאסר במנין או לא אלא איך אסרו, אם אסרו דין

בברור שליכא שום חשש איסור דאף בישראל רואה אסרו אך שהקלו בחלב באם ישראל רואה שאז היה אסור 

כל חלב שלא ראה הישראל אף בליכא שום חשש וע"ז הביא ראיה שאינו כן דאסרו רק חלב שיש בו חשש מהא 

 יושב בצד עדרו אף שלא ראה כלל אבל ודאי ג"ז נאסר במנין כדבארתי. דסגי בליכא דבר טמא בעדרו ב

ומה שחלב שחלבו העכו"ם לגבינה נמי אסור כמפורש ברמ"א סוף סעי' ב' הא כבר בארתי שהוא משום 



דחוששין שמא נחלב מתחלה לאכילה ואף שהוא חשש רחוק הוא בכלל הגזירה דלא פלוג ואף באמר העכו"ם 

בו לגבינה אף שבדבר דרבנן הא יש להאמינו מ"מ כיון שיש חשש אף שהוא רחוק ביותר, במסיח לפי תומו שחל

דמסל"ת הא אינו ודאי גמור שהרי אינו נאמן באיסורים דאורייתא במסל"ת אלמא דיש בזה איזה חשש דלמא 

  משקר רק שמ"מ האמיוהו /האמינוהו/ באיסורים דרבנן ובעדות אשה, לכן הוא בכלל הגזירה דלא פלוג.

ומה שמתיר הרמ"א הגבינות כשראה הישראל העשיה אף שלא ראה החליבה, בדיעבד הוא פשוט למה 

שבארתי משום דביד העכו"ם לא נעשה עדין איסור החלב ומצד הגבינות הא ראה שנעשה באופן הכשר ואף 

וראי יש שלר' חנינא יש לאסור הא לא פסקו כר' חנינא אלא כשמואל. ואף שלמה שבארתי לשמואל ושאר אמ

להכשיר אף כשנחלב מתחלה לאכילה צריך לומר שחושש הרמ"א גם לשיטת ר"ת שאוסר בנחלב מתחלה 

לאכילה משום שהצחצוחי חלב הם בכלל שם חלב לכו"ע ויאסרו הצחצוחים כשיבאו ליד הישראל. אבל לר"ת 

חלב כיון שחלב הא מותר בסתמא ואין חוששין לשמא נחלב מתחלה לאכילה. ואף שלדידיה יש להתיר גם ה

 לגבינה הא חושש בזה לרש"י ורוב הראשונים שלדידהו יש לאסור החלב וזהו אולי עיקר לדינא. 

אבל הש"ך בס"ק י"ח כתב דביודעין שדעת העכו"ם היה לעשות גבינות מהחלב מותר גם לישראל לעשות אח"כ 

ום דהוא בכלל הגזירה כיון שיש ממנה גבינות וכן כתב בס"ק כ"ד ולכאורה תמוה מאחר דהחלב אסור לאכול מש

עכ"פ איזה חשש דשמא נחלב מתחלה לאכילה איך מותר לעשות גבינות מ"ש מכל חלב עכו"ם שאינו מועיל אם 

יעשו אח"כ גבינות או חמאה. וצריך לומר שהש"ך סובר דמה שבא ליד ישראל לעשות גבינות לא נידון כבא לידו 

או לידו ולכן לא נעשה עדין עליו איסור החלב רק כשישתה החלב. חלב אלא כבא לידו גבינות מאחר שרק לזה ב

ואיירי הש"ך רק בבא ליד הישראל לעשות גבינות בדלקח לאכילה את החלב שנחלב לגבינה לא יועיל וכל מה 

שנעשה יהיה אסור כמו חלב שנחלב לאכילה. )ואף בלקח לגבינות ונמלך לאכילה אפשר יודה הש"ך שלא יועיל 

וב לעשות גבינות דהוא כאיגלאי שבא לידו לאכילה אך אפשר תתבטל מחשבתו שלא בשעת מה שיחזור ש

הלקיחה מאחר שלבסוף עשה גבינות כמחשבתו הראשונה ויהיה תלוי במה שעשה וצ"ע לדינא אליבא דהש"ך 

י"ל בזה(. ומה שאסור אף שלקח הישראל לגבינות אם נחלב לאכילה הא כיון שלהש"ך לא נידון כבא לידו חלב ה

להתיר למאי דאיפסק כשמואל הוא פשוט דהא אף בעשה העכו"ם גבינות וחמאה אוסר הרמ"א בנחלב לאכילה 

שחושש גם לדעת ר"ת שהצחצוחים הם בכלל שם חלב ויאסרו כשיבואו ליד הישראל וא"כ כ"ש כשבאו ליד 

 הישראל בעודן חלב דאף כשנידון כבאו גבינות לידו נמי אסור. 

הונתן שפליג על הש"ך דהישראל אחר שבאו לידו בעת שהוא חלב יהיה אסור אף הגבינות והנה ראיתי במטה י

כמו בחלב שנחלב לאכילה דאנן קיי"ל דאף דליכא חשש תערובות כיון שבא לידי ישראל בעת שהוא חלב ג"כ 

ון נאסר משום לא פלוג רבנן א"כ אף שדעת העכו"ם היה כדי לעשות גבינות דליכא חשש דתערובות מ"מ כי

שבא לישראל בעת שהיה עדין חלב נאסר עיין שם. וכבר תירצתי דברי הש"ך דסובר דמה שבא לידי ישראל 

לעשות גבינה לא נחשב כבא לידו החלב. אבל המטה יהונתן לא סבר זה לכן סובר דדוקא כשעשה העכו"ם 

ן עכו"ם אף בראה הגבינות מותרים כשראה ישראל ולא בעשה ישראל. והש"ך שסובר דבגבינות אסור כשעשא

ישראל ומוכרחין לומר דאיירי בעשאן ישראל לכן הוצרך לומר דאף הישראל מותר לעשות גבינות אף שלא 

 מוכרח דיש לאוקמי שעשה הישראל הגבינות ברשות העכו"ם. 

עכ"פ במטה יהונתן מפורש שבעת שבא ליד ישראל נעשה האיסור חלב כדבארתי. אך בדבריו אפשר לומר 



כא חשש חלב טמא והאיסור הוא משום לא פלוג, נעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל אבל באיכא שהוא רק בלי

חשש עירוב חלב טמא נעשה האיסור גם בבית העכו"ם. אבל לא מסתבר דאיזה טעם הוא לחלק בזה. ולכן 

 פרש כן. הנכון כדכתבתי דכל איסור חלב עכו"ם נעשה רק בעת שבא לידי הישראל ואולי גם במטה יהונתן יש ל

וא"כ אינו כלום מה שהקאמפאניעס לוקחים גם חלב מפארמערס שהם לא מירתתי כולי האי דעכ"פ כיון שלא 

נעשה האיסור אצלם, וליד הישראל בא מהקאמפאניע שמירתתי אין לאסור. ומהאי טעמא לא מצינו חלוק 

הלוקח חלב ועושה מהן  להמתירין חמאה לומר שרק מהעכו"ם שחלבן בעצמו מותר ליקח חמאה ולא מעכו"ם

חמאה אף שיש לחוש שמא עירב העכו"ם שחלבן בהם חלב טמא כיון שהוא בעצמו אינו עושה החמאה, משום 

דכיון דאין לחוש לתערובות האוסר מדינא אלא מצד הגזירה לא גזרו לאסור כשהוא ביד עכו"ם אף שהוא עכו"ם 

ני נידון רק בדין עכו"ם השני שהוא אינו שוטה אחר ולכן כיון שליד הישראל בא חמאה אף שהוא מעכו"ם ש

לערב ולא נידון כלל אף לר"ת בדין עכו"ם הראשון אף שעל הראשון יש חשש שיערב. ולכן לא היה יכול לפרש 

בדר' חנינא משום צחצוחי חלב של גבינות שעשה עכו"ם אחר ומטעם זה גזרו על כל גבינות אף על אלו שעשאן 

דלא גזרו לדון כלל אלא על עכו"ם שלקח הישראל ממנו ואם הוא אין לחוש שיערב  העכו"ם החולב בעצמו משום

לא אסרו. וכ"כ ממש הוא חלב הקאמפאניעס שעלייהו אין לחוש שיערבו ליכא איסור גם על החלב שלוקחין 

 מפארמערס כדכתבתי. 

ין חלב טמא מצוי וגם יש עוד טעם גדול להתיר למה דתירץ במטה יהונתן הא דכתב הרמ"א דבזמן הזה שא

מותר אף בבא הישראל אחר שכבר נחלבו מקצת בהמות ומשמע שאף אם כבר נחלבו רובם דהא מסיק מיהו 

אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם אסור משמע דאם בא אף במעוט בהמות מותר שהש"ך הקשה 

ידי תערובות ולכן כיון שגם הרבה על זה ותירץ במטה יהונתן דכיון שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו רבנן על 

בהמות אית להו להקאמפאניעס שאותן אינן בכלל האיסור מצד שמירתתי דהוי כרואה ישראל מצד הידיעה 

כדבארתי הוי מה שלוקחין מפארמערס רק תערובות שבזה"ז שליכא החשש עירוב והאיסור הוא רק משום לא 

ע"ז הא פליג הש"ך וסברת מטה יהונתן דחוקה אבל כיון  פלוג לא אסרו להרמ"א אליבא דפי' המטה יהונתן. אך

 שכבר בארתי טעם גדול להתיר יש לצרף לזה גם סברת המטה יהונתן להתיר. 

והנה נתבאר הענין היטב שיש טעם גדול להמקילין בחלב הקאמפאניעס ושהדין עמהם. אך ודאי מן הראוי 

ם הקאמפאניע הוא של ישראלים והם קונים גם לבעלי נפש להחמיר על עצמן כדכתבתי במכתבי הראשון. וא

מפארמערס לא נשאר רק טעם מטה יהונתן דבזה"ז שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו בתערובות. והיה לן 

להחמיר כהש"ך שפליג ע"ז. אך אם מה שקונים מפארמערס עכו"ם הוא המעוט אולי כיון שהוא מין במינו נבטל 

ז כתב דחלב שלא ראה ישראל כשנחלב שנפל לתבשיל אוסר עד ששים ברוב. דאף שהדגמ"ר על הש"ך ס"ק ט"

אולי הוא רק לתבשיל שהוי אינו מינו ולא לחלב ישראל שהוא במינו. ואף שגם באיסורים דרבנן צריך ששים אף 

במינו כדאיתא בפמ"ג בש"ד סי' צ"ח ס"ק כ"ו מ"מ אולי חלב שאני ובפרט בזה"ז שהוא רק משום לא פלוג. וגם 

הפועלים הם עכו"ם ולא בא החלב ליד הישראל ממש אלא ליד עכו"ם הפועלים יש אולי לדון כמו שהוא כיון ש

של עכו"ם שעדין לא נעשה איסור חלב ועתה מירתת כדלעיל. ולכן אין למחות ביד הנוהגין היתר גם בחלב של 

ש להו על מה קאמפאניעס של ישראל שקונין גם מפארמערס אף שבזה אין ההיתר ברור משום שעכ"פ י



 לסמוך. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לה

בדבר חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו שבארתי בספר אגרות משה סימן מ"ז בחיו"ד שליכא איסור חלב שחלבו 

מנהלי ישיבות עכו"ם ואין ישראל רואהו, אבל מ"מ מן הראוי לבעלי נפש להחמיר, שמטעם זה ודאי ראוי ל

קטנות שיתנו להתלמידים חלב של אלו הקאמפאניעס שמעמידין ישראל לראות החליבה, ואף שהוא ביוקר מעט 

שלהישיבות עולה זה סך גדול במשך השנה והמצב של הישיבות דחוק בשנים אלו שבשביל זה מקילים באיזו 

ו שכדאי וראוי לבני תורה להחמיר אף כשיש ישיבות, מ"מ כדאי להחמיר כי גם זה הוא מעניני חינוך ולמוד שידע

רק חשש איסור, דמזה יתבוננו לראות איך לירא מאיסורין, וכל הוצאות הישיבה הרי הוא כדי לחנך דור נאמן 

לה' ולתורתו, ומעניני חינוך אין לצמצם. אבל במקומות הרחוקות שאין שם קאמפאניעס מחלב שישראל רואהו, 

 שישראל רואה בשעת החליבה אף ליחידים אין להם להחמיר. והוא דבר קשה מאד להשיג חלב

 שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן לד

 בדבר חלב שאין ישראל רואה החליבה, אם לסמוך על פיקוח השלטון, ועל הפרדת החמאים 

ויען כי קשה עלי הקריאה )מהנכון לכתוב  -מכתבו מגילה עפה בח"ת, נאמרים בשכל זך וישר, נכון השגתי 

 במכונה קל הקריאה( ופנאי הרבה צריך אני לקרותו, אשיבהו מקודם במה שנוגע להלכה ולמעשה וז"ל שאלתו: 

בדבר החלב מהפירמות הגדולות בארה"ב שקיים שם פקוח מהממשלה שלא לערב חלב טמא ויענשו וגם יסגרו 

כל העסק בעברם על זה, אם יש להתיר בכה"ג ולסמוך על רב מפורסם שם שדעתו נוטה להתיר, וטעמו ונימוקו 

דידיעה ברורה הוי כראי' כיון דמרתתי מאוד לערב, יש סמך גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח, משום דעיקר, 

ממש כהא דשבועות ל"ד גם לעדות ממון, וגדולה מזו איתא בתוס' יבמות מ"ה ב' בשם י"מ גם לענין ראיית ב"ד 

לטבילת גר, וזה גדר אנן סהדי שמצינו בהרבה מקומות. ואף לענין קידושין, אפילו שלא ראו רק היחוד הוי כראו 

ה להבא עלי' אח"כ או לענין שלא יתפסו בה קידושין אחרים. ויותר הביאה ונעשית א"א גמורה אף לחייבה מית

מזה, דאף אנן סהדי פחות מזה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הוי כראי' ממש והוי כעדים על 

הקידושין אף לענין שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לשני )בכתובות ע"ג( ושמואל 

אלא משום דס"ל דעל דעת קידושין הא' בעל ע"ש, ולרב דהוי קידושין דס"ל אדם יודע שאין קידושי  לא פליג

קטנה כלום ואין אדם עובב"ז, ואף דלא היו רק עדי יחוד, ואף דיש ג' מיעוטים כנגדם, דמסתמא יש מיעוט שאין 

ם מיעוט דעובב"ז, וגם מיעוט דיחוד יודע דאין קידושי קטנה כלום, כיון דאיכא מ"ד שסובר דאינו יודע, ומסתמא ג

לא הוי עדיין ביאה, ואפילו הכי ס"ל לרב דהוי קידושין גמורין ואף לקולא, אלמא דיש לידיעה דין ראי' ממש. וכן 

לענין נפשות, במנאפים עד שיראה כדרך המנאפים )בב"מ צ"א וברש"י שם( שלא הזקיקתו תורה לראות 

כראי' גם לגבי נפשות דאל"כ לא היו נהרגין, דהא עכ"פ לא ראו וליכא כמכחול בשפופרת, ועכ"ח דידיעה היא 

עדים, אלא ודאי שבעצם הענין הוי כראיה לכל דבר. ולכן גם בחלב עכו"ם, כשיש ידיעה ברורה הוי כראי' ולא 

הוי בכלל האיסור, וזה הוא גם לכ"ע, דאין טעם לחלק בזה. לכן הרוצה לסמוך ע"ז ודאי רשאי, רק מי שרוצה 

להחמיר אין בזה משום יוהרא, אבל המיקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין, עכתו"ד הרב 



 המתיר הנ"ל. 

א( והנה באמת אין בכל ראיותיו כדי לסתור דין המפורש בשו"ע והפוסקים עד גדולי האחרונים, והנהוג מקדמת 

 ונה על מקור הדין כפי המבואר בפוסקים ובשו"ע. דנא בכל תפוצות ישראל, וכמו שנברר להלן, אחרי שנדין ראש

ב( מבואר להדי' ברמ"א יו"ד סי' קט"ו סוס"ב וז"ל ומ"מ אסור לאכול החלב כך, ובש"ך שם, מאחר שלא ראה 

החליבה, אפילו ידענו שדעת העכו"ם לעשות גבינות. וזה דין ברור בתוספות )ע"ז י"ב א' ד"ה ושדי( דבמקום 

ו חשוד להחליף, והטור בסי' קי"ח כללו עם האי דינא דיוצא ונכנס דמרתת, דבשניהם שהעכו"ם אינו נהנה אינ

אם כן כש"כ בחולב לגבינה, כשמערב  -לא חיישינן לחילוף וכן נפסק ברמ"א יו"ד סי' קי"ח ס"ב ובכל הפוסקים 

ה לפי( אטו חלב טמא לא רק שאינו נהנה רק מפסיד את החלב הטמא לגמרי, וכלשון התוספות )ע"ז ל"ה א' ד"

מי חיישינן דעכו"ם שוטה לערב חלב טמא אף על פי שהוא יודע שאינו עומד, ואפה"כ נפסק להדי' ברמ"א 

ועכ"ח משום דנאסר במנין, וכדמשמע בכ"מ )מאכ"א  -ובש"ך וכן סתימת כל הפוסקים האחרונים דהחלב אסור 

אחרונים הסכימו דחלב אסור משום דבר פ"ג הל' ט"ו( וא"כ כיון דבעלי השו"ע, הכ"מ ורמ"א וש"ך ואחריהם ה

שבמנין, אם כן מה אהני לן דעפ"י חק הממשלה יענש מי שמערב וא"כ מרתת )מלבד מה שבהאי דערכאות 

ישנה מבוכה גדולה בפוסקים, עי' חו"מ סי' ס"ח דעת המחבר בזה, ואף דאנו נוהגין לפסוק כרמ"א שם וכבס"א 

פן לא עדיף מרתת זה דלא הוי רק כאומדנא גדולה, מהאי שם דאוקמי' להו בחזקת כשרות( אבל בכל או

אומדנא דעכו"ם לא יהי' שוטה לערב ולהפסיד החלב הטמא בחינם, דבשניהם אסור החלב מטעם דבר שבמנין, 

וכהאי דביצה ה' ונפסק ברמב"ם הל' ממרים. ואין דומה לגילוי דמותר האידנא במקום שאין נחשים מצוין, משום 

בכל המקומות, רק במקומות שיש נחשים כמבואר במג"א )ריש סי' תס"ח בשם הרא"ם( שמתחילה לא נאסר 

וכן הוא להדי' גם בתוס' ע"ז ל"ה א' ד"ה חדא, ובמג"א סוסי' תר"צ רמז לתוס' ביצה ו' א' ד"ה והאידנא, דבדבר 

יקר משום שהוא משום חששא ועבר החשש אי"צ מנין אחר, אבל כבר השיג הפ"ח ביו"ד קט"ז ע"ז והאריך דהע

דבגילוי גם מתחילה לא נגזר רק במקום שיש נחשים. א"כ בחלב לדידן דקבלנו עלינו לפסוק כרמ"א שהיה 

רשכבה"ג אפילו במקום שהוא חולק על המחבר, כמבואר בהקדמת פמ"ג ליו"ד, מכ"ש שגם הכסף משנה )זה 

מדנא הכי גדולה, כגון שאין טמא המחבר( גם כן ס"ל דחלב נגזר במנין, וכ"ז שאין ישראל רואהו אסור אף באו

בעדרו או חלב לגבן, או אף במקום מרתת שאינו ג"כ רק כמו אומדנא גדולה, אפילו הכי בעינן ישראל רואהו, 

אלא דבישראל רואהו מקילינן ביוצא ונכנס משום מרתת, דכך היתה הגזרה דבעי' ראיה, ולא רצו חז"ל לסמוך 

דחלב הוא מעקרי מזונות של אדם והוי שימוש תדירי, שמצינו  על ידיעה או אומדנא. והטעם אפשר כיון

דהחמירו חז"ל דבר התדירי, עי' תוספות סוף פרק ב' דכתובות לענין טומאת בית הפרס, חילוק מאקראי 

לתדירי, וכן ברי"ף לב"ק ס"א לענין נזקין דגבי תנור כיון דתדיר הוא מדליק איבעי לי' לעיוני, ועי' תוספות נדה 

ד"ה ורמינהו דאין להשוות גזירות חז"ל זל"ז. ואפשר כיון דבלאו הכי בכל חלב יש לחשוש שמא בא ל"ג ב' 

מבהמה טריפה, רק דאנו מתירין משום דרוב בהמות כשרות הן, א"כ כשיש עוד חשש דתערובות חלב טמא 

ף טמא, אף על מצטרף להחשש דטריפות, וכמו שכתב הר"ן לחולין ס"ג לענין בצים, דפריך הגמרא ודילמא דעו

גב דעופות טמאין מיעוטא וכקושית הראשונים, ומתרץ הר"ן משום דאיכא עוד מיעוטא דטרפות. ומתורץ בזה 

הא דקשה לכאורה הא בבשר הנמצא ביד עכו"ם ורוב טבחי ישראל מותר כבחולין צ"ה, ואם כן הכא נמי רוב 

ל המרדכי פ"ב דע"ז( ולהנ"ל ניחא, כיון החולבין הם חלב טהורה ואמאי אסרו חלב ביד עכו"ם )עי' שלט"ג ע

דבשעת הגזירה מיעוט המצוי הי' לחלוב גם חלב טמא בהצטרף מיעוטא דטרפות אסרו חז"ל משא"כ בהאי 



דבשר הנמצא ביד עכו"ם ורוב טבחי ישראל, דכבר נשחטה הבהמה ונשחטה הותרה וגם כבר נבדקה הריאה, 

חזקת איסור דשאינו זבוח ויש עוד מיעוט המצוי דטריפות מה שאין כן לענין חלב דמחיים, דבהמה עודנה ב

הריאה, דמשום הכי בדקינן לריאה כמבואר בראשונים לחולין י"א )ובאמת גם בבשר הנמצא ביד עכו"ם, לרב 

מדרבנן אסור מטעם בשר שנתעלם מן העין, עי' שו"ע יו"ד סימן ס"ג ב' הדעות, או אף להרמ"א המיקל בשם, 

משום חשש חלב טמא בהצטרף יחד עם חשש דטריפות, שהוא ג"כ מיעוט המצוי דטרפות  אבל בחלב גזרו רבנן

 הריאה(. 

וממילא גם היכי שנתמעט החשש דתערובות חלב טמא, כגון היכי שגם העכו"ם ממאסים בזה, או לשאר סבות 

ר' משה מנרבונה של אין טמא בעדרו וכדומה, גם כן הגזירה במקומה עומדת, וכהאי דתוס' קדושין י"א ד"ה עד ו

מפרש משום סמפון לא היו מתחילין לגזור שהרי מומין לא שכיח, אלא מאחר שהתחילו לגזור משום דעולא 

דשמא ימזגו האריכו הגזירה עד החופה אף דלא שכיח, וכן בתו' כתובות ל"ט ב' ד"ה טעמא דמתוך שהוצרכו 

משום חינא, וכעין זה גם כן ברא"ש לגיטין לתקן בגרושה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה תקנו גם כן באלמנה 

י"ז לענין זמן בגיטין לר"י משום בת אחותו עי"ש )נרמז בדרכי שלום למהרש"ם( והכא נמי לענין חלב, התחילו 

לגזור משום מיעוט המצוי דטמא בהצטרף יחד עם מיעוט דטריפות, ואף אח"כ כשנתמעט חששא דטמא לאיזו 

בפרט כיון דעובדא דמילתא דחלב טמא יש בעולם כמעט בכל מקום, ומי יודע ו -סיבה, הגזירה במקומה עומדת 

אפשר שיבא זמן שיערבו לאיזו סיבה, שאפשר שאיזה מלומד יחדש בחקירתו שחלב מאיזה דבר טמא מעורב 

 בחלב טהור יפה לזה או לזה. 

ומד וחרדי הגר בשווייץ וסיפר לי הה"ג ר' משה סאלאווייטשיק נכד הגאון ר"ח סאלאווייטשיק, ששמע מאיש מל

במקום ההרים הגבוהים, וראה בכל בפעם שפחה אחת בימות הקיץ שהביאה שני כדים חלב מההרים הגבוהים 

למטה, ושאלה הלא מהנענוע וטלטול הדרך מגבוה לנמוך ובימות החום הלא החלב מתקלקל, וענתה שהיא 

אבל מועיל שלא יתקלקל החלב מהחום נותנת בו בכל פעם מעט חלב חמורה, ואף שמחירו יותר מהטהור, 

וטלטול הדרך, אף שגם בשווייץ יש איסור מהממשלה לערב חלב טמא, בכל זאת לא מירתתא, אי משום 

אמתלא דלא יתקלקל החלב, אי משום דמעט כזה מחלב טמא א"א להבחין בכימיא שזהו עיקר פיקוחה של 

הרשב"א מובא בר"ן ע"ז ובב"י סימן קט"ו, לא הממשלה שיכולה בכל פעם להבחין בכימיא, ולדעת הראב"ד ו

הלכו בזה אחר נו"ט כדי שלא יפרצו ע"ש. כמובן שאינני רוצה להעמיד יסוד על דברי השפחה הלזו, אבל מ"מ 

רואין אנו שעל ידי איזו סיבה יש אפשרות לערב חלב טמא אף בזה"ז )בפרט כעת שהטכניקא והפיזיקא בעולם 

לעשות משחור לבן וגם איפכא, שמעתי שכבר יכולים היום להעמיד חלב טמא צעדו כל כך קדימה, שיכולין 

לגבינה וחמאה ע"י סיוע הכימיא( ואם נתיר כהיום חלב סתמא, למחר או למחרתיים כשיהיה באמת חששא 

דחלב טמא, לא יצייתו לנו ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו וכו' וכהאי דביצה ה' ע"ב מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו 

מי לא אכלנו ביצה ביוט"ש, דביצה לכל מסור, והכנ"מ כן. וכן כתב הפ"ח ביו"ד קט"ז לענין גזירה  אשתקד

דגבינות, דאף במקום שמעמידין דוקא בעשבים, אפשר שיבא זמן או סיבה שלא יעמידו בעשבים, רק בעור 

על גב דבמדינתנו אין מצוי נבילה. ועי' שו"ת צ"צ להאדמו"ר מלובאוויטש )יו"ד סימן ע"ו( וז"ל לענין חלב, ואף 

כלל חלב טמא מ"מ יש לחוש בודאי לדעת ר"ת שסובר הטעם משום ניקור, ואף על גב דהשתא אין נחשים 

מצויים וכמו שמקילין בגילוי, מכל מקום הדבר פשוט שיש לחוש בודאי למה שכתבו הפוסקים משום שיש כאן 

דשכיח נחשים, וה"ה דמהאי טעמא איכא למגזר אטו עוד טעמים )עי' ב"י בשם סמ"ק( ואיכא למגזר אטו היכי 



 היכי דשכיח חלב טמא וכו' עי"ש. 

ג( ובפרט כידוע דבכל גזירות חז"ל איכא עוד טעמים כמוסים וכאשר האריך בזה בערוך השלחן בדברים 

ידועים, נלהבים בסי' קט"ו סע' ו' באיזה אופן שיהי' כשאין ישראל רואה החליבה אסור. ודברי החת"ס סימן ק"ז 

דאדרבה להרדב"ז ח"ד סימן ע"ה )וכן בחוט המשולש לתשב"ץ טור הא' סי' ל"ב ועוד פוסקים, מובא בשד"ח 

מערכת חלב( דס"ל דחלב לא נאסר במנין, דכיון דכבר נהגו מקדמת דנא כהרמ"א ושאר הפוסקים לאסור, הוי 

ח הנ"ל אף שרוצה להליץ קצת על הפ"ח, כנדר ואין לו התרה, וא"כ קולו חומרו, ע"ש ג"כ דברים נלהבים. ובשד"

מ"מ סיים דח"ו להתיר וכן נהגו בכל ערי הספרדים, אף שגם שם לא שכיח חלב טמא וכמבואר בתשב"ץ הנ"ל 

וז"ל לפי מה שאומרין אין חולבין לחמוריות וסוסיות לפי שיש לבהמות האלו היזק גדול להנחלבות והם חסים על 

וחרפה וגם יש בזה ניחוש רע לעושה זה, על כן אין לחוש רק במקום שיש בהמתן, וגם להם דבר נמאס וגנות 

חלב גמלא שהוא מילתא דשכיח, וכאמור שהוא מהפוסקים שחלב לא נגזר במנין, אכן במציאות ודאי דלא פליגו 

דחלב משאר טמאות לא שכיח, ואפה"כ נהגו לאסור בכל ערי הספרדים אף במקום דלא שכיח גמלים. ומביא 

ח דברי הצ"צ סימן ע"ה וז"ל ואף בעיר שנתיישבה מחדש, אם נודע רוב אנשים מהיכן באו, הכל שם בשד"

 כמנהג המקום שבאו משם, בשם הפ"ח דיני מנהגות י"ט, ורמ"א חו"מ רסי' של"א. 

ד( ועי' חכ"צ סי' קל"ה באמצע התשובה וז"ל ובענין האומדנות האריך הרא"ם דאנן לא בקיאינן האידנא בשיעור 

דנא כמו שהיו בקיאין בזה חכמי התלמוד, ולא נוכל להוציא ממון מהמוחזק בלא ראי' ברורה, אלא או האומ

באומד שנזכר בתלמוד, או באומדנא דמוכח טפי דליכא למיתלי בה בשום מילתא אחריתי. והרב החסיד גדול 

לענין ממונא ואוקי באתרין זמננו הר"ש אבוהב, החזיק בדבריו שהם בודאי חזקים כראי מוצק, ודון מיניהו שהוא 

שהוא איסורא, שאין לנו להקל מחמת אומדנא הנראה לנו וכו' עכ"ל חכ"צ. ואפשר דזה הטעם דלא רצו רז"ל 

להתיר רק בישראל רואהו, ולא בידיעות ואומדנות, כיון דבאמת הגבולין והגדרים מה לקרות ידיעה ברורה ומה 

דמוכח יכולין לומר דזה הוי ידיעה ברורה, ועל כל אומדנא יכולין לקרות אומדנא, הם מטושטשין, ועל כל אומדנא 

לומר דזה אומדנא דמוכח, וכיון דחלב מעיקר מזונותיו של אדם ושימוש תדירי ומסור לכל, החמירו משום לא 

פלוג דכל זמן שאין ישראל בעצמו רואהו, או כשאין טמא בעדרו וישראל משמר בחוץ דזה הוי ממש רואהו, דאין 

לראות משמוש היד בדד החלב, וכבע"ז ל"ט ב' יושב בצד עדרו פשיטא וכו' או יוצא ונכנס ומשום מרתת,  צריך

דבאופן זה כשישראל בעצמו מתענין להשגיח על החלב לא יבוא לידי מכשול. אבל בידיעות בעלמא, ע"י הוכחות 

דייקו במתני' ואין ישראל רואהו, או אומדנות, בקל בא לידי מכשול להתיר ע"י הוכחה המדומה וכדומה, ומשה"כ 

ולא קאמר סתמא חלב של עכו"ם אסור כמו קורט של חלתית ואח"כ בגמ' מפרש הטעם משום דמחתכי בסכין 

של איסור, ה"נ יפרש הגמרא הטעם משום חשש חלב טמא, משמע דעיקר הגזירה הי' ג"כ דבעינן רואהו דוקא. 

ע ופוסקים האחרונים ומנהגנו מדור דורות ובכל אתר יהיה מאיזה טעם שיהיה עובדא דמילתא היא דבשו"

ואתר, לאסור חלב עכו"ם בלי שמירת ישראל, אי משום דבר שבמנין, או נדר כדעת חת"ס הנ"ל, ואף באומדנא 

או הוכחה או ידיעה, אין נפ"מ איך יקראוה, שלא נתערב חלב טמא, וכדעת רש"י המובא בהפוסקים, וכן הוא 

קנ"ב הנד' מח' בניו יורק(, שמסיים רש"י ע"ז דכל האוכל חלב של עכו"ם אף באין טמא באמת בתשו' רש"י )סי' 

 בעדרו ישכנו נחש. 

ה( ועתה נבא לראיותיו של הרב המתיר במה שכתב דידיעה ברורה הוי כראיה ממש מהא דשבועות ל"ד לענין 



פרת, ועכ"ח משום דהוי כראי' ממון וגם לענין קידושין דעדי יחוד ובמנאפים דאין צריך לראות כמכחול בשפו

ממש. תמיהה לי מאוד, מי גילה לו רז זה דזה הוי כראיה ממש, הא בהדי' קאמר שם הגמרא בשבועות דעדות 

ממון מתקיימת אף בידיעה בלא ראי', ולמסקנא דגמרא שם דר"י אית לי' דר' אחא גם בדיני נפשות מתקיימת 

שכחת בנפשות. ולדעת התוס' אף לרבנן משכחת אומדנא אף אף בידיעה בלא ראיה, רק ראיה בלא ידיעה לא מ

לממון ואף לנפשות כמו חובל ונחבל דלקמן מ"ו, ואף לרבנן יש ידיעה בלא ראיה רק דמחולקים בסוג האומדנא, 

דלר' אחא גמל האוחר בין הגמלים או כהאי דר' שמעון בן שטח אחד שרץ וכו' והרוג מפרפר, הוי אומדנא לממון 

ולדעת הרב הנ"ל דבכל הני דאנו מתירין  -רבנן רק באומדנא דעלתה לו נשיכה על גבו דדף מ"ו ולנפשות, ול

בידיעה משום דזה הוי כראיה ממש, ובעדי יחוד דהוי קידושין משום דזה הוי ראיה ממש, אם כן מדוע אין אנו 

 ד הוי כראי' ממש. הורגין במנאפים על זה, רק עד שיראה כדרך המנאפים שישכבו זע"ז, הא כבר בעדי יחו

ו( אבל זה אינו, דזה לא הוי כראיה, רק ידיעה בלא ראיה, וכאמור דגם בממון ובנפשות מהני אף ידיעה בלא 

ראיה. רק סוג וגדר הידיעה למתי מהני, זה גדרו רז"ל לפי הבנתם בדעת תוה"ק שדרכי' דרכי נועם, וכדמצינו 

ת, מסתברא מזה למילף, ולפי סברתם התורה נדרשת, כמעט בכל הש"ס, ילפותות לענין מדות שהתורה נדרש

וכן בזה להגדיר גדר הידיעה. לענין קידושין מסתברא כשהתורה כתבה דמתקדשת בביאה, וכמובן על ידי 

עדים, אין כוונת התורה שהעדים יראו שוכבים זע"ז כדרך מנאפים, דזה פריצות להם ולעדים להסתכל בכך, 

י יחוד, וידיעה כזו מהני, וכהסברת הראשונים דחזקה אש בנעורת וגם דאומר ועכ"ח כוונת תוה"ק דסגי רק עד

לה הרי את מקודשת בבעילה זו, כלשון הרמב"ם פרק ג' מאישות ה"ה וזה כוונת ה"ה שם וז"ל ופשוט דכל 

האומר שעל דעת לקדשה מתייחד עמה והוא בפני עדים, הן הן עדי ביאה. כוונתו לתרץ מדוע בלן עם גרושתו 

נדקי הוי רק ספק קידושין וצריכה גט משני, רק בבעל ממש הוי ודאי דאיעב"ז, ובמקדש בביאה אף ביחוד בפו

הוי קידושין ודאי ואף לענין קידושי שני, עי' פרק י' מגירושין הלכה י"ז י"ח, ומתרץ הה"מ משום דכאן אומר שעל 

ה אינו חשוב תלי במעשה אלא ממילא דעת לקדשה מתייחד עמה. וכעין זה בתוס' יבמות קי"ט א' ד"ה רבי דז

הוא בא שאדם נזקק לאשתו. ולענין זנות שיהרג על זה, הבינו רז"ל דעת תוה"ק שיראו כדרך המנאפים, ולא 

סגי עדי יחוד לחודה ול"ד לקידושין שעל דעת לקדשה מתייחד עמה והיא מתרצית, אבל בזנות מי יימר שהיא 

הבנת רז"ל בדעת תוה"ק שצריך לראות כדרך המנאפים, וזה סגי, היתה מתרצית לביאה. וגם לענין הריגה, 

ואין צריך לראות כמכחול בשפופרת, דלדעת הרשב"א )בתשובה מובאה בבי"ש סימן מ"ב ס"ק י"ב(, משמע 

דזה דבר שאי"א, ולדעת רש"י, ב"מ צ"א ורמב"ם פ"א מאיס"ב הל' י"ט אין העדים נזקקין לראות כמכחול, גם כן 

רכי נועם, ולא הזקיקה תוה"ק לראות דבר כזה, ואף רק כדרך המנאפים, בידיעה זו נהרגין. משום דדרכי' ד

ומצאתי בתשובת מימוני להל' אישות לר"מ מרוטנברג סי' א' באמצע התשובה וז"ל דדוקא בביאה אמרינן הן הן 

וד כיון דאי אפשר עדי יחוד ועדי ביאה, משום דאיכא למימר אש בנעורת ואין מהבהבת, ועוד שלבו גס בה, וע

לראות כמכחול בשפופרת דגנאי הוא ולא מסרו הכתוב אלא לחכמים, וכה"ג במכות דקטלי משיראו כדרך 

המנאפים, אף על גב דלא ראו כמכחול בשפופרת, אף על גב דאיכא למתלי דילמא דרך אברים בא עלי' תלינן 

יחוד תלינן לחומרא דקרוב לודאי כיון דלבו גס  במילתא דהוי קרוב לודאי וקטלינן, ולהכי גבי קידושין נמי בעדי

הרי ממש כדברינו, ולא משום דעדי יחוד ועדי מנאפים הם כעדי ראיה רק קרוב לודאי  -בה דיצרו תקפו וכו' 

ובידיעה כזו מהני. ומה שמפלפל הרב המתיר בענין דקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לאחר, דלרב הוי 

ג' מיעוטים כנגדם, אלא מה, משום דיש לידיעה דין ראיה ממש. אין להבין דבריו,  קידושי ודאי אף על גב דאיכא



דאכתי קשה כיון דיש ג' מיעוטים כנגדם, ממילא גם אין ידיעה דלהוי כראיה. אבל באמת לא קשה כלל וכסברת 

ל התוס' יבמות קי"ט הנ"ל, דממילא הוא בא שאדם נזקק לאשתו, וזה יותר מרוב, וכסברת הרמב"ם הנ"

דבגירש אשתו ולן בפונדקי הוי רק ספק קידושין, ובאומר שעל דעת לקדשה מתייחד הוי ודאי קידושין, דלאשתו 

אדם נזקק ממילא. וגם הא דאדם יודע שאין קידושי קטנה כלום ובועל לשם קידושין, או הא דאין אדם עושה 

משארי חזקות, וכל הש"ס מלא מזה,  בעילתו בעילת זנות אלו הן חזקות שהכריעו רז"ל מכח סברתם, וזה עדיף

אין אשה מעיזה לומר גרשתני בפני בעלה ומהימנא נגד החזקה דא"א, מלוה ופרוטה דעתה אפרוטה ומקודשת 

ודאי אף לענין קידושי שני, מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא ולא הוי קידושין, חזקה אין אדם טורח בסעודה 

ועי' עין הרואים בשם שו"ת מהרי"ף סימן ע"ב דחזקה שהכריעו ומפסידה ולא חיישינן שמא מתרצה וכדומה. 

חכמים מכח סברא עדיפא מחזקת ממון. ובית אפרים אע"ז סי' ז' קרוב לסוף התשובה, דחזקה מכח סברא 

עדיפא אף נגד הרוב, ועי' חת"ס אע"ז סי' ק' דנגע קצת בזה ע"ש. יהיה איך שיהיה, מזה לא נשמע דידיעה הוי 

 דמכח קושיא זו, לא הוי כלל ידיעה, דנימא דהוי כראיה וכאמור. כראיה, דאדרבה 

ז( ועי' בי"ש אע"ז סימן מ"ב ס"ק י"ב בשם המרדכי דאף דלא ראו העדים הנתינה ממש ליד האשה רק דבר 

המוכיח, דמהני כמו עדי יחוד דהוי כמו ביאה, וכמו בדי"מ מתקיימת העדות בידיעה בלא ראיה גם בקידושין 

יעה בלא ראי', והרשב"א חולק. ובפתחי תשובה שם מביא חבל גדולי אחרונים שהשוו דעת מתקיימת ביד

הרשב"א למרדכי, דגם הוא סובר דמהני אומדנא והוכחה, רק הרשב"א בשאלתו סובר דזה לא הוי הוכחה 

זה גמורה. והמעיין יראה, דלכ"ע קוראים לזה רק ידיעה בלא ראיה דמהני, רק סוג הידיעה קשה להגדיר, ומ

השקליא וטריא בין הא דמרדכי להרשב"א. ועי' תומים סוף סימן צ' שכתב על הבי"ש, שאף אם נדמה קידושין 

לד"נ גם כן מהני ידיעה בלא ראיה וכדברי התוס' שבועות ל"ד בעלתה נשיכה על ראשו דבאומדנא זו אף רבנן 

ויצא חץ מביניהם והרג שניהם  מודי. ובאמת נראה כן לפע"ד גם מהא דסנהדרין פ' א' שנים שהיו עומדין

פטורים ואמר ר' יוסי אפילו אבא חלפתא ביניהם, וברש"י שם שהכל יודעין שהוא חסיד ולא זרקו וכו', ורמב"ם 

בפ"ד דרוצח ה"ו מביא רק הרישא ולא סיים הא דר"י אפילו אבא חלפתא ביניהן, דמשמע להדי' דבכה"ג אפי' 

סק הרמ"ה שמביא הטור שו"ע גבי חובל שעלתה נשיכה על אצילי בד"נ חייב. וזה ג"כ אפשר מקורו להא דפ

ידיו, שכ' שאפילו יש אחר אי ברור שאותו האחר לא חבלו נמי נוטל בלא שבועה בסוף סימן צ', ויש לו מקור 

נאמן מגמרא זו דאפילו בד"נ לת"ק דר"י חייב וכפסק הרמב"ם. ויש לדחות דר' יוסי לא פליג כלל על ת"ק רק 

רש מדתני אמר ר' יוסי ולא ר' יוסי אומר עי' תוס' יבמות פ"ג א' ד"ה בריה ע"ש. אמת שעיינתי בתשו' פרושי קמפ

 הרשב"א בסימן תש"פ וסימן אלף קצ"ג הלשון שם דבקידושין עדות ראיה וידיעה בעיא ממש. 

', רק ח( המורם מכל האמור, דמשבועות ל"ד למסקנת הגמרא מוכח דאף בד"מ ובד"נ מהני ידיעה בלא ראי

בסוג ומדרגת האומדנא להגדיר שזה מקרי ידיעה, יש פלוגתא, דלר' אחא גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל 

הרוג בצדו או האי דר"ש בן שטח ברץ אחר חברו וסכין בידו ונמצא מפרפר מקרי ידיעה, ולרבנן דפליגי עלי' לא 

מבואר בתוס' שם לרבנן, וגם הא דסנהדרין מחייב רק באומדנא כזו שעלתה נשיכה על גבו, וזה אפילו בד"נ כ

בשנים שיצא חץ מביניהן והרג ואבא חלפתא ביניהם וכפסק הרמב"ם דפסק כת"ק דר' יוסי. ולענין קידושין נמי 

מהני ידיעה בלא ראיה, רק גדר הידיעה יש שקלא וטריא בהפוסקים, וכמובן שאנו אין לנו רק מה שמבואר 

 מהני.  בגדולי הפוסקים שגדר ידיעה כזה



וא"כ נחזור לדידן לחלב עכו"ם, דהגזירה היתה שצריך להיות רק רואהו, ואפילו אין טמא בעדרו ואפילו חולב 

לגבן, דיש אומדנא וידיעה דאין שם חלב טמא, ואפילו הכי מבואר בשו"ע ופוסקים וכן נהגינן מקדמת דנא 

דאי לא עדיף אומדנא זו, מהאי דר"ש דאסור, אם כן פשיטא דאף בהאומדנא דמרתת מפני הממשלה אסור. דו

בן שטח או מהאי דאוחר בין הגמלים, דלדידן דפסקינן כרבנן ולא כר"א, לא הוי זו ידיעה לחייב לא בד"מ ולא 

בד"נ, אם כן כל שכן דלא מקרי אומדנא זו כראיה, דאם לא כן ודאי דצריך לחייב. א"כ מי יהין לשקול בדעתו 

ידיעה ברורה, ומכש"כ כראיה ממש, ולעקור עי"ז גזירה דרבנן, או אפשר גם ולומר דאומדנא זו דמרתת הוי כ

דררא דאורייתא מטעם נדר כסברת החת"ס. דאדרבה יש סברא לומר דהפירמות הגדולות הם לא מרתתי כל 

 כך מדיני הממשלה, דבנקל יש להם התקשרויות להשתחרר. 

ולחת שומרים כפעם בפעם למקומות החליבה, ט( וחוץ מזה צריך לקבוע מה זה פקוח הממשלה, האם היא ש

הרי ודאי כמו כאן במדינת שווייץ מסתמא כן גם במדינות אחרות, שיש אנשים מומחים שמנסים כפעם בפעם 

בחכמת הכימיא אם יש בחלב איזו תערובת חלב טמא או מים )שגם תערובת מים אסור מהממשלה(. ואם כן 

עכו"ם במקומות שאין שם פקוח ואיסור מהממשלה לערב חלב הגע בעצמך, הכי עלה על הדעת להתיר חלב 

טמא בטהור באופן שלא שייך מרתת, רק להתיר ע"י בחינת הכימאי אם יש שם חלב טמא, היתר כזה לא 

שמענו מעולם. כמה טרחו ויגעו רבותינו האחרונים בתשובותיהם בכמה דברים שיש חשש תערובת אם סומכין 

' מהר"ש )א' סי' כ"ז( שקיבץ בגאונותו כמה סברות להקל בענין שמן שיצא עליו על נאמנות הכימאי, ועי' תשו

קול שיש בו חשש תערובת, ומסיים אף דמפורש בשו"ע דעכשיו אין סומכין על קפילא כיון דעכ"פ נפל בו איסור 

ל בודאי, אבל הכא דיש ספק שמא לא נתערב איסור כלל ועוד צדדים ע"ש. אם כן בחלב עכו"ם דאסרו חז"

מטעם תערובת, כ"ז שלא נתברר ההיתר מקרי איסור דרבנן ודאי, ואם אחד ישתה חלב עכו"ם, אף כשיבא 

אליהו אחר כך ויאמר דלא היתה בזה תערובת הוא עבר על איסור דרבנן ודאי, וכמבואר בחולין ו' א' דהגמרא 

ש ברוך הוא מביא תקלה מקשה על ר' אסי מסתייעא מילתא דאכיל דמאי השתא בהמתן של צדיקים אין הקדו

על ידן וכו' אף דאפשר דדמאי זה הי' מעושר, הרי דמה שאסרו רז"ל אף רק מחמת ספק מקרי ודאי, והדברים 

עתיקין, ולענין ודאי אין סומכין על בחינת הכימאי. אם כן אף במקום שיש פקוח הממשלה, זאת אומרת, 

ם תערובת טמא, כיון דאין אנו סומכין ע"ז, שהממשלה מפקחת כפעם בפעם לנסות בחכמת הכימיא אם יש ש

משמעות שהם אינם יכולין לקבוע זאת ע"י בחינתם בודאי, א"כ ממילא לא שייך גם מרתת כיון דאף כשיערב לא 

אכן עכ"פ  -ידעו להבחין, ואף די"ל, אף דלפי דין שלנו אין אנו סומכין על בחינת הכימאי, העכו"ם מ"מ מרתת 

ה, דאפשר העכו"ם גם כן סובר כדין שלנו. ובפרט כפי ששמענו אין ביד הבחינה הכימית שוב לא הוי ידיעה ברור

לברר אם אין שם איזה מעט מן המעט אף פחות מן ס', ושאר ענינים אנו מתירין מטעם ביטול בס', אבל לענין 

ובי"ת ס"ו חלב עכו"ם, דדעת הראב"ד והרשב"א )מובא בב"י קט"ו( דלא הלכו בזה אחר נו"ט, כבר מבואר בנ

כיון דיש פוסקים כראב"ד והרשב"א דאסור עפ"י דינא, א"כ יש לחוש במקום שנהגו איסור, שאחזו כן להלכה 

וקיבלו עליהם ועל זרעם לפסוק כן )הוא מיירי לענין חמאה(, אם כן כל שכן לענין חלב דנהגו כן בכל מקום מדור 

א לזה לא מהני נסיון המדע לברר אף על פחות דורות לאסור חלב עכו"ם, אם קבלו לפסוק כהראב"ד והרשב"

מס', א"כ ממילא נפל כל ההיתר דמרתת לבירא, כיון דלדידהו אף פחות מס' אסור, וזה אין יכולים לברר. ובפרט 

 כשאנו נתיר סתם חלב, יש מקומות שונים וזמנים שונים, ומי יודע אם גם שם יהי' מרתת. 

זל בדרבנן להתגאל באיסור. וכן אנו נוהגין פה במדינת שווייץ, ע"כ פשיטא דפשיטא, דח"ו לן להתיר ולזל



שהקהלות מפזרים ממון רב עבור כשרות החלב, וכן במדינת אנגליא ואנטוורפן, ומסתמא גם החרדים בארה"ב 

 יודעים להיזהר בזה. 

אה טבת תשי"ג( הרהיב בנפשו רב אחד להתיר חלב עכו"ם ומצא מצי -כסלו  -גם בירחון הפוסק )חשון 

לתשב"ץ הנ"ל דהגזרה היתה רק במקום גמלים )ואגב בפ"ת נרמז להתשב"ץ(, ואי משום דבר שבמנין, סמך על 

המג"א דסי' תר"ץ, ולא הביא כלל למג"א דסי' תס"ח. והנה לפי מה שכתבתי ובארתי כל הענין, כל הדברים 

 הנאמרים בהפוסק להתיר, פורחים באויר ואין להם כלל על מה לסמוך.

Rabbi Soloveitchik regarding milk from companies without a Hechsher 

jachter-chaim-rabbi-by-view-soloveitchiks-rav-i-part-yisrael-https://www.koltorah.org/halachah/chalav 

 ים יורה דעה סימן קטוהחי כף

 

 אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף כב רמ"א

יקנה אותם ממנו דמ"מ הא"י אדעתא דנפשיה קעביד אף על פי  העושים גבינות בשבת והישראל רואהוכן א"י 

 ואדעתא למכרם לישראל קא עביד, שרי. בעדר חודש או חדשיםשהישראל עומד 

https://www.koltorah.org/halachah/chalav-yisrael-part-i-rav-soloveitchiks-view-by-rabbi-chaim-jachter
https://www.koltorah.org/halachah/chalav-yisrael-part-i-rav-soloveitchiks-view-by-rabbi-chaim-jachter


 גבינת עכו"ם

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב

אסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי ר' מאיר; וחכ"א: אין איסורן  -המורייס וגבינת בית אונייקי של עובדי כוכבים 

איסור הנאה. אמר ר' יהודה: שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך, אמר לו: מפני מה אסרו 

 ילה.גבינות עובדי כוכבים? אמר לו: מפני שמעמידין אותה בקיבה של נב

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א

השיאו לדבר אחר וכו'. מאי כי טובים דודיך מיין? כי אתא רב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך 

הוא: רבש"ע, עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. מ"ש האי קרא דשייליה? אר"ש בן פזי, ואיתימא 

דקרא קא"ל: ישקני מנשיקות פיהו, אמר ליה: ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו ואל  ר"ש בר אמי, מרישיה

תבהל להשיב. מ"ט? אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר אבא: גזרה חדשה היא ואין מפקפקין בה. מאי 

גזירתא  גזירתא? אר"ש בן פזי אמר ריב"ל: משום ניקור. ולימא ליה: משום ניקור! כדעולא, דאמר עולא: כי גזרי

במערבא, לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא, דלמא איכא איניש דלא ס"ל ואתי לזלזולי בה. מגדף בה ר' 

מותר, אין  -מותר, אין מניחו ליבש, ישן  -ירמיה, אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דא"ר חנינא: יבש 

ר: מפני שמעמידין אותה בעור קיבת מניחו לישן! א"ר חנינא: לפי שא"א לה בלא צחצוחי חלב, ושמואל אמ

 נבילה.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

רב מלכיא משמיה דרב אדא בר אהבה אמר: מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר. רב חסדא אמר: מפני 

 שמעמידין אותה בחומץ. רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה.

 יד -סורות פרק ג הלכה יג רמב"ם הלכות מאכלות א

ומפני זה יתן הדין שכל חלב הנמצא ביד עכו"ם אסור שמא ערב בו חלב בהמה טמאה, וגבינת העכו"ם מותרת 

ם מפני שמעמידין אותה שאין חלב בהמה טמאה מתגבן, אבל בימי חכמי משנה גזרו על גבינת העכו"ם ואסרו

אמר והלא עור הקיבה דבר קטן הוא עד מאד בחלב שעמד בו של שחיטתן שהיא נבלה, ואם ת בעור קיבה

ולמה לא יבטל במיעוטו, מפני שהוא המעמיד הגבינה, והואיל ודבר האסור הוא שהעמיד הרי הכל אסור כמו 

 שיתבאר. 

גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות כגון שרף התאנים והרי הן ניכרין בגבינה הורו מקצת 

בין שהעמידוה בדבר  הגאונים שהיא אסורה שכבר גזרו על כל גבינת העכו"ם בין שהעמידוה בדבר אסור

 משום שמעמידין אותה בדבר האסור. המותר גזירה

 



 טור יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קטו

נבלה ומפני שטחין פניה  בעור קיבתה טעמים מפני שמעמידין אותה גבינות העו"ג אסורות ומפרש בגמרא כמ

מא ישאר ממנו מעט בין בשומן חזיר ושמערבין בה חלב טמא אף על פי שאין החלב הטמא נקפא חיישינן ש

כתב הרמב"ם אפילו אם אין לחוש לאלו כגון שידוע שהעמידה בעשבים ואין בה חלב טמא הורו הגאונים  ,יהנקב

 .דוה בדבר האיסור בין שהעמידוה בדבר המותרשהיא אסורה ח(שכבר גזרו על הגבינות בין שהעמי

 בשלחן ערוך יורה דעה סימן קטו סעיף 

 ,ואפילו העמידוהו בעשביםגבינות העובדי כוכבים, אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא נבלה. 

עשיית . ואם הישראל רואה אם לא במקום שנהגו בהם היתר מקדמוניםוכן המנהג, ואין לפרוץ גדר )ב"י(,  -אסורה: הגה 

הגבינות והחליבה, מותר )אגור פ' שואל(. וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו. ואם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה, 

יש להתיר בדיעבד, כי אין לחוש שמא עירב בו דבר טמא מאחר שעשה גבינות מן החלב, כי דבר טמא אינו עומד, ובודאי 

ת גבינות )הגהות אשיר"י פא"מ ובארוך(. ומכל מקום אסור לאכול החלב לא עירב בו העובד כוכבים מאחר שדעתו לעשו

 כך )שם(:

 ס"ק כ שםש"ך 

המרדכי פכ"ה דאפילו אם ישראל רואה החליבה והעובד כוכבים זהו ע"פ מ"ש בד"מ ובת"ח כלל פ"א וז"ל כתב 

עשאה גבינות אפ"ה אין נוהגים ללוקחן מן העובד כוכבים אבל באגודה פ' שואל כ' וז"ל אדם קונה סכום גבינות 

והעובד כוכבים מתקנם בשבת וישראל רואה ושומר ואינו מדבר וכבר נהגו כדברי האגודה עכ"ל אבל באמת 

דה לא פליג אהמרדכי דהאגודה לא מיירי התם אלא לענין איסור שבת ולכך כתב דין זה במס' נלפע"ד דהאגו

שבת פרק שואל ולא בעבודת כוכבי' פא"מ גבי גבינות העובד כוכבי' אלא ודאי לא מיירי מדין איסור גבינות 

מותרים ונ"מ העובד כוכבים ואפשר דבאמת הגבינות אסורות משום גבינות העובד כוכבים אלא דמשום שבת 

דמותר לקנות סכום הגבינות כך בשבת ולמכרם אח"כ לעובד כוכבים או אפשר דמיירי במקומות הנוהגים היתר 

בגבינות עובדי כוכבים ע"פ ר"ת שהביא דבריו בפא"מ והא דכתב וישראל רואה ושומר היינו ששומר שלא יעשה 

לה הגבינות והרי הם שלו ואין כאן משום לו שום זיוף בגבינות או בהא דהאגודה שאני שהישראל קנה מתח

אבל ודאי אין לחלק בין ראה הישראל עשיית הגבינות או לא כיון שאסרו גבינות העובד כוכבים וכמ"ש לקמן 

חכמים גבינות העובד כוכבים כל הגבינות אסרו דהא אפילו העמידוה בעשבים אסרו משום לא פלוג א"כ 

במתניתין פא"מ תנן סתמא גבינות העובד כוכבים אסורין וגבי חלב והיינו ד ה"ה ראה שעשאן העובד כוכבים

העובד כוכבים תנן התם חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו אסור ואם ישראל רואהו מותר אלמא 

דבגבינות אין חילוק בין ראה עשיית הגבינות או לא וכן כל הפוסקים כתבו סתמא ולא חלקו בגבינות כמו 

עובד כוכבים אלא ודאי גבינות העובד כוכבים בכל ענין אסורים וכן הוא בתשובת מיימוני המ"א שחילקו בחלב ה

סימן ח' מתשובת רבי' שמשון ב"א וז"ל ומעולם לא ראיתי ליקח גבינות העובד כוכבים אפילו ראה החלב 

וטנבורג סימן משחלבו עובד כוכבים עד שעשה ממנו שאין לחוש לאיסור כו' עכ"ל וכן הוא בתשו' מהר"מ מר



דבעי דליעבד ישראל מעשה שישים ישראל הקיבה שע"ד בגבינה שהעמיד עובד כוכבים במעמד ישראל 

 לתוך החלב ואם עובד כוכבים משים נ"ל אף על פי שישראל עומד על גבו ואפילו הקיבה כשירה אסורה

ד כוכבים להקפיא אפילו ומ"ש הגה"א ואו"ה )ותשובת מהר"מ סימן רי"ז בשם ר"ת( דהיכא דידוע דדעת העוב

לא היה בתחלת החליבה שרי התם לא מיירי אלא מדין חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו וקאמרי 

דלא אסור משום תערובות חלב טמא כיון דדעת העובד כוכבים להקפיא לעשות ממנו הגבינות אם כן למה יערב 

שה הישראל הגבינות וכן הוא באו"ה כלל מ"ד דין ה' חלב טמא שהרי אינו עומד הלכך מותר החלב והיינו שיע

להדיא והיינו דכתב דין זה בכלל מ"ה גבי איסור חלב שחלבו עובד כוכבים ולא כתבו בכלל מ"ו גבי איסור גבינות 

העובד כוכבים אלא ודאי כדפי' וכן בתשובת מהר"מ ובהג"א שם משמע דלא שרי אלא כשהישראל עשאם אחר 

ג שלוקחין גבינות מהשוואגין אף על פי שעושין אותן העובדי כוכבים היינו משום שנהגו כך ומה שנתפשט המנה

לשכור הבהמות וא"כ הגבינות של ישראל הם ולא מצינו שום איסור בשום מקום בגבינות של ישראל שעשאן 

גין ג"כ עובד כוכבים דעל גבינות העובד כוכבים גזרו ולא על גבינות ישראל שעשאן עובד כוכבים וכן נוה

שהעובד כוכבים בבית ישראל עושים גבינות הישראל וה"ה כשאין שוכרין הבהמות וקונין סכום גבינות ממנו אם 

כן הגבינות הם בשעת עשייתן של ישראל אבל אם העובד כוכבים עושה הגבינות לעצמו אף על פי שהיה שם 

 ד ביה ישראל מעשה וכדאמרינן:ישראל מתחלה ועד סוף אסור משום גבינות העובד כוכבים כל דלא עבי

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

ירוק! ואי משום איערובי, ניקום, דאמר מר: חלב  -חיור, טמא  -חלב למאי ניחוש לה? אי משום איחלופי, טהור 

ליה לכמכא. ונשקול  דקא בעי -טהור עומד, חלב טמא אינו עומד! אי דקא בעי לגבינה ה"נ, הכא במאי עסקינן 

מיניה קלי וניקום! כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי, ליכא למיקם עלה דמילתא. ואב"א: אפי' תימא 

 דקבעי לה לגבינה, איכא דקאי ביני אטפי.

 אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף כב רמ"א

יקנה אותם ממנו דמ"מ הא"י אדעתא דנפשיה קעביד אף על פי  העושים גבינות בשבת והישראל רואהוכן א"י 

 ואדעתא למכרם לישראל קא עביד, שרי. בעדר חודש או חדשיםשהישראל עומד 

 ס"ק עט שםמשנה ברורה 

[ כדי שיוכל אח"כ ר"ל דאע"פ שהישראל עומד בעת עשיית גבינות ובעת חליבת החלב ]צ -רואה ויקנה וכו' 

  לקנותם ממנו אפ"ה שרי דבעת העשייה הא"י אדעתיה דנפשיה קעביד:

 

 



 ס"ק צ שםשער הציון 

עיין ש"ך יורה דעה סוף סימן קט"ו דחולק על רמ"א שם דמתיר כהאי גוונא הגבינות לאוכלן, אך המנחת יעקב 

 .אדם כלל ס"זמסכים עם הרמ"א, וכן בנודע ביהודה מהדורא תנינא, והביאם בחכמת 

 ערוך השולחן יורה דעה סימן קטו סעיף טז

אמנם לדינא אין נ"מ כלל שהרי אפילו אם ברור הוא שמעמידין בדבר היתר אסור כמ"ש הרמב"ם שכן הורו 

אפילו אם בכל המדינה מעמידין בדבר היתר ג"כ אסור מפני מקצת גאונים מפני חשש העמדה בדבר אסור ו

שגבינה אסרוה במנין וכל דבר שבמנין נאסר לעולם אפילו כשבטל הטעם וצריך גדולים בחכמה ובמנין מאותם 

שגזרו לאיסור אם רצונם להתיר וזה א"א להיות ובזה גבינה חמור מחלב דחלב האיסור הוא משום חלב טמא 

יסור סתמא אבל גבינות נאסרו במנין ואינו מועיל שום דבר כן כתבו הקדמונים ]הה"מ שם[ ולא נגזרה במנין לא

ולפ"ז לדידן הגם שמעמידים אותה בעור קיבה שנתייבש כעץ דהוה כעפרא בעלמא ואין בה איסור כלל כמ"ש 

 או גבינה פשוטה שלנו שאין בה העמדה כלל מ"מ האיסור במקומו עומד מטעם שנתבאר:בסי' פ"ז 

 כמת אדם שער איסור והיתר כלל נג סעיף לחח

לח גבינות עכו"ם אסרו חכמים מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא נבילה ואפילו העמידו 

 בעשבים או ]שנעשו[ ממילא אסור דלא פלוג רבנן )סימן קט"ו(:

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן נ

ובדבר קרים טשיז אם יש בזה איסור גבינת עכו"ם הנה יש טעמים להתיר שלא להחשיב זה גבינה שנוטה 

להחשיב זה לקרים שנגלד וא"כ הוא בדין חמאה אבל למעשה איני אומר בזה לא היתר ולא איסור וטוב 

 יכין.שאוכלין אותו אין צרלהחמיר. אבל למחות באלו 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן מח

 בענין גבינה בשם קאטעד טשיז אם היא בכלל איסור גבינה דנכרים 

הנה בדבר הגבינה בשם קאטעד טשיז שאמרתי לכתר"ה שיש טעם להקל לומר שלא היתה בכלל איסור גבינה 

בעור קיבת נבלה דטעם זה הא נקט הרמב"ם בפ"ג  הוא בזה. דהא עיקר הטעם הוא מפני שמעמידין אותה

ממ"א הי"ג והמחבר בסימן קט"ו סעי' ב', ומטעם זה כתבו התוס' ע"ז דף ל"ה דגאוני נרבונא התירו אותם 

במקומן מטעם שמעמידין אותם בפרחים, והכוונה פשוט שלא איירי בעמד שם ישראל וראה שהעמיד בפרחים 

שרות היו מותרין כמפורש ברמ"א שאם ראה ישראל עשיית הגבינות דזה פשיטא דאף כשהעמיד בקיבות כ

כשרות, ואף הש"ך שפליג על הרמ"א בסק"כ לא הביא ראיה מדין העמידוה בעשבים הנאמר שם לאיסור שמנא 



ידעינן אם לא עמד שם ישראל, אלא איירי שדרך אנשי המקום שמעמידין בפרחים שיש מדינא למיזל בתר רובא 

עמיד בפרחים ולכן מתירין גאוני נרבונא אף בלא ראה ישראל והרמב"ם והמחבר אסרי שכבר שגם עכו"ם זה ה

גזרו על כל גבינות העכו"ם אף בהעמידוה בדבר המותר גזירה משום שמעמידין אותה בדבר האסור, והמ"מ 

דבר הוסיף שאף שבטל הטעם לא בטלה הגזירה משום שנאסר במנין, וכוונתו דאף בזמן שאין מי שיעמיד ב

איסור אסור כדפי' הלח"מ. אבל א"כ יש טעם גדול שרק הגבינות שצריכין לאיזה העמדה אך במקום העמדה 

בעור קיבה מעמידין בפרחים, בזה פליגי על גאוני נרבונא ואסרי משום ששייך בהו לגזור משום המעמידין בדבר 

מועמדים במשך הזמן ומחום  האוסר, אבל הגבינות לבנות שא"צ להעמדה מנתינת איזה דבר כלל דמעצמם

המקום אינם בכלל האיסור כיון שלא שייך בהו הגזירה משום המעמידין בדבר האסור שהרי הוא ענין גבינה 

אחרת של"ד להו לא בטעם ולא במראה ולא נאסרו מעולם כלל אף להרמב"ם. ומה שהביא הגר"א /סי' קט"ו/ 

גבינה מדפריך שם אלא מעתה יבשה תשתרי ישן תשתרי בס"ק י"ג ראיה להרמב"ם דע"כ לא חילקו בין גבינה ל

ודלמא אה"נ אלא ודאי כשאסרוה לגמרי אסורה, נמי הוא ראיה רק שבאותה מין גבינה שאסרו לא חלקו בין 

גבינה לגבינה בין שייך בה הטעמים או לא שייך בהו הטעמים אבל בגבינות כאלו שהם ענין גבינה אחרת אפשר 

ף שאומרים שגם בגבינה זו דקאטעד טשיז נותנים מעט רענעט, הנה אף אם נימא לא היו בכלל הגזירה. וא

שרענעט הוא דבר אסור מסתבר שאין להחשיבו מעמיד, כיון דאין להגבינה שום תועלת מזה דלא משובח טעם 

הגבינה במעט הרענעט שנתנו שם יותר מכפי שהועמדו מעצמם מצד הזמן והחום, ומה שמיהר להעמיד ע"י 

אין זה כלום בטובת הגבינה אלא הוא טובת המוכר שיש לו הגבינות איזה ימים קודם ואין שייך לאסור  הרענעט

מצד זה מטעם שהרענעט מעמיד. וגם לבד סברא זו הרי הוא רק זה וזה גורם, ועוד עדיף דהזמן והחום היו 

ם הועיל להקדים מעמידין גם בעצמן והרענעט המעט לא היה מעמיד בעצמו כלל רק בצירוף הזמן והחו

ההעמדה ויש להחשיב זה רק כמסייע בעלמא שאולי אף הסוברים דזו"ז גורם אסור היו מתירים בכאן. ונמצא 

שמצד הרענעט אין לנו לאסור אלא מצד עצם גזירת הגבינה שאסורה להרמב"ם והמחבר אף בהעמידו בדבר 

 המותר שע"ז יש טעם גדול לומר שלא היתה גבינה זו בכלל האיסור. 

אך יש לעיין מצד טעם ר' חנינא שהאיסור הוא משום צחצוחי חלב לרש"י שפי' שהוא טעם על איסור גבינה 

והטור הביא גם טעם זה, ועיין בהגר"א ס"ק י"ז שתלוי זה במחלוקת החמאה דהאוסרין חמאה של עכו"ם הוא 

מידין בעור קיבה, ובחמאה כר' חנינא שטעם הגבינה הוא משום צחצוחי חלב והמתירין הוא כשמואל מפני שמע

יש להתיר לפעמים אף להאוסרין כשתיקנו החמאה יפה שאין שם גומות כדאיתא בד"מ ובט"ז ס"ק י"ג, ובגבינה 

דקאטעד טשיז יש לחלוחית שהם צחצוחי חלב. אבל להמקילין בחלב הקאמפאניעס שלא להחשיב לחלב עכו"ם 

"מ למעשה איני אומר בזה ור ולכן יש טעם גדול להקל. מובארתי שהדין נוטה כן, הרי אין בהו צחצוחי חלב אס

היתר אבל גם איני מוחה בהמקילין מאחר שיש טעם להיתר והוא מלתא דרבנן, וגם הא יש גאונים שהתירו 

לגמרי ויש לצרף שיטתם שלא למחות. ולכן איני רואה חובה על כתר"ה להורות לאיסור להאין שואלין ובפרט 

כדכותב כתר"ה שיש גם מטעם מוטב שיהיו שוגגין אבל לפרסם שיש מקום להתיר  שיש גם ספק שלא יצייתו

 .ודאי אינו מן הראוי



 ביורה דעה סימן קטו סעיף  רמ"א

ואם ראה עשיית הגבינות ולא ראה החליבה, יש להתיר בדיעבד, כי אין לחוש שמא עירב בו דבר טמא מאחר שעשה 

ת גבינות )הגהות אשיר"י גבינות מן החלב, כי דבר טמא אינו עומד, ובודאי לא עירב בו העובד כוכבים מאחר שדעתו לעשו

 פא"מ ובארוך(.

 חמאת עכו"ם

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

ירוק! ואי משום איערובי, ניקום, דאמר מר: חלב  -חיור, טמא  -חלב למאי ניחוש לה? אי משום איחלופי, טהור 

ליה לכמכא. ונשקול  דקא בעי -טהור עומד, חלב טמא אינו עומד! אי דקא בעי לגבינה ה"נ, הכא במאי עסקינן 

מיניה קלי וניקום! כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי, ליכא למיקם עלה דמילתא. ואב"א: אפי' תימא 

 דקבעי לה לגבינה, איכא דקאי ביני אטפי.

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג הלכה טו

אסרוה  הטמאה אינו עומד, ומקצת הגאוניםהחמאה של עכו"ם מקצת הגאונים התירוה שהרי לא גזרו על החמאה וחלב 

שישאר בה, שהרי הקום שבחמאה אינו מעורב עם החמאה כדי שיבטל במיעוטו, וכל חלב שלהן מפני צחצוחי חלב 

 חוששין לו שמא עירבו בו חלב בהמה טמאה.

 ה דעה סימן קטו סעיף גשלחן ערוך יור

החמאה של עובדי כוכבים, אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר. ואם רוב בני המקום נוהגים איסור, אין לשנות. 

לכתחלה כדי שילכו צחצוחי גם מותר לבשלה  -ובמקום שאין מנהג, אם בשלה עד שחלכו צחצוחי החלב, מותרת: הגה 

חלב )ב"י(. ואם בשלה עובד כוכבים, מותרת, דסתם כליהם אינן בני יומן )ב"י לדעת הפוסקים(. ואם הולך המקום שאין 

אוכלין אותה למקום שאוכלים אותה, אוכל שם עמהם, אבל אסור להביאה עמו ולאכלה במקום שנוהגים בה איסור, אם 

המותרים. וההולך ממקום שנהגו בה היתר למקום שנהגו שם איסור, אסור לאכלה שם  לא שיש בה היכר שהיא ממקומות

)ארוך(. וי"א דה"ה אם הובאה ממקום היתר למקום איסור, נמי אסורה, אפילו יש בה היכר )תשובת מהרי"ל סימן ל"ה(. 

 והכי נהוג:
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Rabbi Boruch Oberlander 

 פרי חדש יורה דעה סימן קטו ס"ק ו

מיהו בדיעבד אין לחוש לכל זה. קיצר במקום שהיה לו להאריך, דלכאורה משמע שאף שלא ראה הכלי שחולבין 

ב בו ואף שלא נמצא בתחילת החליבה דמותר, והא ודאי ליתא, והילך לשונו בתורת חטאת כלל פ"א ]דין ו[, כת

הב"י ]עמוד כח ד"ה וכתב[ בשם הסמ"ק ]סימן רכג עמוד רלד[ והרבינו פרץ דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש 

להחמיר להיות שם הישראל בתחילת החליבה פן יערב או ישים הגוי חלב טמא בכלי קודם שיבוא הישראל 

לראות בכלי שלא היה בו  עכ"ל, ובארוך ]איסור והיתר הארוך שם[ דלכתחילה יש לנהוג כדברי הסמ"ק דצריך

דבר טמא וגם צריך לראות תחלת החליבה, מיהו בדיעבד אם לא ראה בכלי רק ראה תחלת החליבה בדיעבד 

מותר ע"כ. הנה דעתו ז"ל דבדיעבד כיון שאין דבר טמא בעדרו לא חיישינן שממקום אחר הביא חלב טמא 

יבה משום דחיישינן שמא אותו חלב שמצא מתחלה והניחו בכלי, אלא שאע"פ כן צריך שיהא שם בתחלת החל

שם שנחלב כבר הביאוהו ממקום אחר. ולא דק, שהרי באיסור והיתר הארוך ריש כלל מ"ה ]שם[ כתב וז"ל 

ובדיעבד מיהא מותר החלב אף אם החליבה הגוי באותו כלי שלו רק שראה הישראל מתחלה בכלי ואחר כך 

בד בעינן תרתי שיהא שם בתחלת החליבה ושיראה הכלי. וכבר אפילו אם יוצא ונכנס ע"כ, אלמא דאפילו בדיע

השיגו הש"ך ]ס"ק ח[ וכתב דכן משמע בסמ"ק ושאר פוסקים להדיא ע"ש. ולכאורה יראה שאפילו שאין שום 

דבר טמא בעדרו וליכא למיחש כלל לאיחלופי חלב טמא, מכל מקום לא פלוג רבנן ואסרו כל חלב שחלבו גוי ואין 

די דהוה אגבינות של גוים שאף אם העמידוה בעשבים אסורה, וכן נראה מדברי השערי דורא ישראל רואהו מי

]סימן פב[ שכתב וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסורה דלא ליפוק 

דבודאי חלב  חורבא מינה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י עכ"ל. וכי דייקית בה שפיר אין זה מחוור כלל,

של גוי לא אסרוהו אלא היכא דאיכא חשש במילתא משום תערובת חלב טמא הא לאו הכי שרי, ותדע דהא 

בגמרא ]עבודה זרה לט, ב[ אמתניתין דקתני ואלו מותרין באכילה חלב שחלבו גוי וישראל רואהו אמרינן תנינא 

א לו ואינו חושש, פירוש ומדקתני יושב בצד להא דתנו רבנן יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חולב לו ומבי

עדרו של גוי מכלל שאינו רואהו חולב, ועוד אי ברואהו חולב פשיטא מתניתין היא, ופריך היכי דמי אי דליכא 

דבר טמא בעדרו פשיטא דשרי אף שאינו רואה כלל ואי דאיכא דבר טמא בעדרו אמאי, ומשני לעולם דאיכא 

יתיב לא חזי ליה, מהו דתימא כיון דיתיב לא חזי ליה ניחוש דילמא מייתי ומערב  דבר טמא וכי קאי חזי ליה וכי

ביה קמשמע לן דלא, ושמעינן מהכא דלא אסרו חלב גוי אלא כשיש חשש מתערובת חלב טמא, דהא בדליכא 

דבר טמא בעדרו התירו אף שאינו רואה כלל החליבה לא עומד ולא יושב, ואף כשיש דבר טמא בעדרו התירו 

ף שאינו רואהו חולב כל שיכול לראותו שאין שם חשש תערובת משום דמירתת, ואם היה דין חלב כגבינה של א

גוים היה לנו לאסור כל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אף דליכא חשש תערובת משום לא פלוג, אלא ודאי 

רובת יין ואם היין ביוקר שרי, הכי כדאמרן: ונמצינו למדין שדינו ממש כדין מורייס של גוים שאסרוהו משום תע

נמי אם חלב טמא אינו נמצא במקום אחד, או שנמצא אלא שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור שם חלב 

שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אלא מותר לילך ולקנות מהגוים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדב"ז בתשובה בסימן 

ד שאלת חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו ואין במקום דבר טמא, או ע"ה ]חלק ד אלף קמז[ כדברי וז"ל, עו

כגון שהיה העדר בתוך הדיר ובדק ולא היה שם דבר טמא, ויצא והביא לו הנכרי חלב מאותו הדיר, אבל לא היה 

יכול לראותו חולב כלל אם גזרת החלב הויא כגזרת גבינת הנכרים או לא: תשובה הדבר ברור כי הגבינה 



במנין, אבל לא כן בחלב שחלבו גוי שאסרו אותו משום חשש דבר טמא. אבל נמצא כתוב במרדכי נאסרה 

]עבודה זרה רמז תתכו[ עלה דהא דפרכינן בגמרא ]שם[ אי דליכא דבר טמא כו', יש מוכיחין מכאן שאם ברור 

עות הוא בידם לנו דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מן הנכרים אף על פי שאין ישראל רואהו, וט

דא"כ הוי ליה לאקשויי אי דליכא דבר טמא בעדרו למה לי ישראל עומד בצד עדרו, ולדידי מיהא לא איריא, דלא 

מצי לאקשויי הכי דבעינן עומד בצד עדרו משום גילוי, אבל משום חשש דבר טמא לא חיישינן כיון שאין בעדרו 

משמע מדברי הרבינו פרץ שהוא המחמיר מכולם וז"ל  דבר טמא, הילכך השתא דלא חיישינן לגילוי מותר, וכן

דאפילו אין דבר טמא בעדרו יש להחמיר להיות הישראל שם בתחלת החליבה פן יערב או ישים הנכרי חלב 

טמא בכלי קודם שיבוא הישראל ע"כ, הא אי ליכא למיחש להכי מותר, דאחזוקי איסורא לא מחזקינן עכ"ל. ואף 

ין לא נתכון בכוונת המרדכי, שהוא ז"ל הבין שהמרדכי סבור דאף במקום דליכא על פי שכיון יפה בעיקר הד

למיחש לתערובת כלל אף על פי כן צריך ראיית ישראל בכל גוונא משום דלא פלוג, וליתא שזה הפך הגמרא 

דבדליכא דבר טמא בעדרו סגי ביושב ישראל בצד העדר אף על פי שאינו רואה כלל החליבה. ולדעתי המרדכי 

הרב הנזכר שוין בעיקר הדין והכי פירוש המרדכי, יש מוכיחין מכאן דכשאין בהמה טמאה בעדרו שמותר ליקח ו

חלב ממנו אף על פי שלא נמצא שם כלל ישראל בשעת החליבה ולא חיישינן שמא הביא חלב טמא ממקום 

ראל בצד עדרו דקתני לאו אחר ועירב עם זה, והיינו דפריך בגמרא אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא, ויושב יש

דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט שכן דרך הישראל לילך לעדר לקנות חלב מן הגוי וישב שם בצד העדר בעוד 

שהגוי חולב לו, ואין הכי נמי שאף שמצא שחלב הגוי כבר שמותר ליקח ממנו, והכי דייק סיפא דקתני ואינו 

אי מיירי ביושב בצד העדר לשמור שלא ילך הגוי חוצה חושש כלומר דלא חיישינן שמא הביא מבחוץ ועירב, ד

ויביא חלב טמא, מאי חששא איכא דקתני ואינו חושש, פשיטא שאין לחוש לו לשום דבר, ועם כל זה כתב 

המרדכי שטעו, דא"כ לא הוי ליה לאקשויי פשיטא שנראה שלא יש קושיא אלא שהדין פשוט, ואדרבא הוי ליה 

ישראל עומד בצד העדר, אף שאינו עומד שם כלל מותר לקנות מהגוי, אלא על לאקשויי אמאי צריך שיהיה ה

כרחך דעל כל פנים צריך שיהא הישראל עומד בצד העדר לשמור שלא יביא חלב טמא מבחוץ ויערב, והשתא 

ניחא דקמקשי פשיטא, דאי לסברת היש מוכיחין מאי קפריך פשיטא אדרבא טובא קמשמע לן דלא חיישינן 

ץ חלב טמא ויערב, אלא שיש ליישב בעדם דבברייתא לא הוזכר הך חדושא משמע דלא נחתא שיביא מבחו

להאי דאדרבא יושב בצד העדר קתני דמשמע איפכא וכסברת המרדכי, ולהכי פריך הש"ס דלמאי דקתני 

בברייתא פשיטא, אבל בעיר אחת דלא שכיח כלל דבר טמא או שהעדר בדיר ואין שם דבר טמא והישראל 

שאינו רואה חולב, שזהו מה שנשאל רדב"ז עליו, אף לדעת המרדכי מותר לקנות מן הגוי שהרי אין מבחוץ 

לחוש לדבר טמא ודלא כמו שהבין הרב הנזכר דפליג המרדכי בהא וליתא. וגם תשובת רש"י שהביא השערי 

לחוש שיביא דורא שהבאתי לעיל ]ד"ה מיהו[ הכי מתפרשא וזהו שכתב דלא ליפוק חורבה מינה כלומר שיש 

חלב טמא מעדר אחר שבעיר, הא לאו הכי פשיטא דשרי. וגם בעל ספר ט"ז ]ס"ק ב[ לא הבין כונת המרדכי על 

בורייה והעיקר כדפרישית, ותדע שהרי רדב"ז הביא סיוע לסברתו הפך המרדכי מדברי הרבינו פרץ והמרדכי 

כרחך לפרש כונת המרדכי כדפרישית ודלא  גופיה סיים שהרבינו פרץ כתב כסברתו ודלא כהיש מוכיחין א"כ על

כמו שהבין רדב"ז. ותדע עוד שהרי המרדכי בפרק קמא דחולין ]רמז תקצ[ גבי כותח של גוים דמותר כתב 

דאע"ג דאית ביה חלב כיון שמעמיד מותר ע"כ. ואכתי קשה דמה בכך תיפוק לי דאסיר משום חלב שחלבו גוי 

כא למיחש לחילוף חלב טמא שרי: הכלל העולה דבעיר שלא נמצא ואין ישראל רואהו אלא משמע דהיכא דלי

שם חלב טמא או שהוא יותר ביוקר מחלב טהור מותר לקנות מהעכו"ם חלב שחלבו בלא ראיית ישראל כלל. וכן 



מצאתי המנהג פשוט פה אמשטירדאם וכן נהגתי אני ג"כ זולת קצת יחידים הנזהרים בזה. אבל בעיר שנמצא 

אין לאותו עכו"ם שקונה ממנו דבר טמא בעדרו, מכל מקום צריך לראות קודם החליבה שם חלב טמא אף ש

בכלי אולי הניח שם חלב טמא, וגם צריך לראות כל החליבה מתחילה ועד סוף או ביוצא ונכנס או בעומד שם 

ד אסיר בצד העדר באופן שלא יוכל לילך למקום אחר להביא חלב טמא לערבו עם זה, הא לאו הכי אפילו בדיעב

ודלא כמור"ם בתורת חטאת ]כלל פא דין ו[. והכי מסיק הש"ך ]ס"ק ח[ וכן באיסור והיתר הארוך מבואר הפך 

מה שכתב התורת חטאת בשמו וכמו שכתבתי לעיל ]ד"ה מיהו[, באופן שבעל תורת חטאת לא כיון יפה, אמנם 

 אנו העמדנו הדינים על אמיתותן ובוריין בס"ד:

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מז

 חלב הקאמפאניעס שבמדינתנובענין 

ובדבר החלב של הקאמפאניעס במדינתנו אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו וגם 

יסגירו את העסק שלהם שלכן ודאי מירתתי מלערב יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח משום דהעיקר 

ת דממון. וגדולה מזה איתא בתוס' יבמות דף דידיעה ברורה הוא כראיה ממש כהא דשבועות דף ל"ד גם לעדו

מ"ה בשם יש מפרשים גם לדין ראיית ב"ד לטבילת גר עיין שם. וזהו גדר אנן סהדי שמצינו בהרבה מקומות. 

ואף לעדי קיומא דקידושין שאף שלא ראו אלא היחוד הוא כראו הביאה ממש ונעשית א"א גמורה אף לחייב 

פוס בה קידושין אחרים. ויותר מזה חזינן דאף אנן סהדי פחותה מזו מיתה להבא עליה אחר אח"כ ושלא לת

כהא דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות שהוא כראיה ממש ונחשב כהוו עדים לקיומא אף לקולא לענין 

שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לשני בכתובות דף ע"ג ושמואל לא פליג אלא 

דם יודע שאין קידושי קטנה כלום וע"ד קידושין הראשונים בועל עיין שם, אף שאין בועל ביאת משום שאין א

זנות הוא רק לרוב בנ"א ומ"מ נחשבה ידיעה זו כראיה ואף שצריכין אנו לעוד דבר דהוא רק ידיעה דהא לא 

טנה כלום ודאי איכא ראינו רק יחוד ולרב הוא עוד תלתא שהם רק ידיעות שאף שסובר אדם יודע שאין קידושי ק

מעוט שאין יודעין גם לדידיה כיון דאיכא מ"ד שסובר דאין אדם יודע עיין בתוס' גיטין דף מ"ה משום שאין לומר 

שתהיה פלוגתתם רחוקה אך מ"מ מצד הרוב היודעין שאין קידושי קטנה כלום והרוב שאין בועלין ביאת זנות 

כנגדם שאף אם נימא כמעוט אחד לא היו קידושין מ"מ נחשב  והרוב שביחוד יש גם ביאה אף שאיכא ג' מעוטים

לרב כעדים לקיומא ממש שבעיל לשם קידושין אף לקולא שלא יתפסו קידושי השני וגם שמואל מודה בעצם 

 הדין כדלעיל אלמא דיש לידיעה דין ראיה ממש. 

ב הוא רק אם הכניס ויש ידיעה שאף בנפשות נחשב ראי' דבמנאפים עד שיראו כדרך המנאפים אף שהחיו

כמכחול בשפופרת שלא ראו זה. ומשמע מרש"י ב"מ דף צ"א שכתב דלא הזקיקתן תורה להסתכל כ"כ, דבכה"ג 

ברוצח ושאר מיתות לא היו מחייבין מיתה ורק במנאפים לא הזקיקתן תורה להסתכל ומחייבין אותן מיתה אף 

גבי נפשות ולכן נהרגין במנאפין ורק בשאר שאינה ראיה. וא"כ צריך לומר שבעצם ידיעה היא כראיה גם ל

מיתות הוא גזה"כ שלא ידונו ע"פ ידיעה ולכן במנאפין שהיה נמצא שלא יהרגו לעולם כדאיתא בספ"ק דמכות 

סובר שמואל דמוכרחין לומר דבמנאפין נהרגין ע"פ ידיעה זו ולית בהו גזה"כ זה לענין ידיעה זו אבל אם ידיעה 

ייך לומר שיהרגו כדרך המנאפין דהא עכ"פ לא ראו וליכא עדים אלא ודאי שבעצם לא היה בעצם כראיה איך ש



 הוא כראיה לכל דבר רק שנתחדש דבנפשות לא ידונו ע"פ עדות דידיעה ובמנאפין לא נתחדש לענין ידיעה זו. 

י כראיה. ולכן בחלב שאסרו רק בחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו יש להתיר גם בישראל יודעין ידיעה ברורה דהו

וזה שאם יערבו יענשו ויצטרכו לסגור העסק שלהם שהוא הרוחה של כמה אלפים והממשלה משגחת אליהם 

הוא ודאי ידיעה ברורה שהיא כראיה שלא היה בכלל איסורם. וזה הוא גם לכו"ע דאין טעם לחלוק בזה ולכן 

שומרי תורה וגם הרבה רבנים וח"ו  הרוצה לסמוך ולהקל יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב בנ"א

לומר שעושין שלא כדין. אבל מ"מ לבעלי נפש מן הראוי להחמיר ואין בזה משום יוהרא וכך אני נוהג להחמיר 

 לעצמי אבל מי שרוצה להקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין. 

ה כוונתו להחמיר אף אם הדין הוא ובאם אחד נהג להחמיר אם נאסר מדין מנהג ג' פעמים תליא אם הית

להתיר וכ"ש בידע בעצמו שיש להתיר ומ"מ נהג איסור יש עליו איסור נדר דנהג ג"פ אבל אם החמיר משום 

שהיה סבור שאסור מדינא או אף רק שאסור מספק וחשב על המקילין שאולי טועין בדין או שאולי הם מזלזלין 

 "צ היתר. והנני ידידו, משה פיינשטיין.באיסורין אין עליו דין נדר מצד מנהגו וא

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מח

ובדבר מה שכתבתי שהרוצה להקל בחלב של הקאמפאניעס שהם תחת השגחת הממשלה יש לו טעם גדול 

משום שידיעה נחשבה כראיה ולא היה זה בכלל האיסור כיון שאסרו רק באין ישראל רואהו הוא טעם גדול. ואף 

ת"ר שלח לי תשובה מפקיד השלטון שהעונש ע"ז הוא רק מעשרים וחמשה עד מאה דאלאר וגם הם מקבלי שכ

שוחדא, לא נתבטלה בזה הידיעה משום דאין להם בשביל מה לעבור ולהענש וליתן שוחד דאין להיות מזה ריוח 

לחלוב סוסים וגמלים שימסרו נפשייהו ע"ז דכיון שאסור מדיני הממשלה לערב, ודאי כשירצו ליקח פועלים 

וחזירים יצטרכו לשלם להם הון רב וגם לשחד כל הפועלים שיש להקאמפאניע שישתקו וגם לשחד למשגיחי 

הממשלה שאף ששחד הוא דבר המצוי מ"מ בדבר פרסום כאצל הקאמפאניע שאין עושין בעצמן אלא ע"י 

צריך להון רב ונמצא שאין שייך  פועלים הוא דבר קשה שייראו מליקח שחד ואם יעלה בידו ליתן להם שחד

שיהיה לו ריוח מזה ובלא ריוח הא מפורש בגמ' שאין לחוש לערובי בע"ז דף ל"ד קיסתא דמורייס בלומא קיסתא 

דחמרא בד' לומי וכן הוא בתוס' /ע"ז/ דף ל"ב. ורק שיש לחוש שמא יש לו מעט חלב טמא שא"צ לפועלים ויערב 

ריוח משהו ובפרט לגבי מסחר של אלפים שודאי בשביל מירתת מדיני באופן שלא יבינו העוסקים שהוא רק 

הממשלה אף בשביל עונש קטן לא יערב, ובפרט שאם יעבור איזה פעמים ודאי יקחו ממנו הלאייסענס שיהיה 

מוכרח לסגור העסק כמו שנוהגין בהרבה דברים שאם אין מועיל עונש ממון עונשין בלקיחת הלאייסענס שהוא 

ולכן אף שאנן לא נימא דברים ואומדנות מעצמנו אבל אומדנא זו דמירתת וכן שאין לחוש לעירוב  סגירת העסק.

ולכן תשובתי הראשונה . וכו' כשאין ריוח הוא מפורש בגמ' והחשבון שאין ריוח זה ודאי יכולין גם אנחנו לחשוב

 . החמיר ואין בזה משום יוהראשיש טעם גדול להמקילין היא נכונה וברורה. אבל ודאי לבעלי נפש מן הראוי ל

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן מט

הנה בדבר שהעיר כתר"ה מה שהקאמפאניעס לוקחין חלב גם מהפארמערס שעליהם אין השגחת הממשלה 

כ"כ כי אין שוטרים באים בתמידות לכן אבאר הדבר שאם מצד הקאמפאניעס מותר יש טעם גדול וכן נוטה 



 שאף שלוקחין גם מהפארמערס אין לאסור. וגם עצם הדבר יתבאר יותר.  להלכה

הנה המרדכי פ"ב דע"ז כתב בשם ר"ת דאם חלבו לצורך אכילת חלב ועתה נאסר משום חלב שחלבו עכו"ם ואין 

ישראל רואהו תו לא מקילינן כשנמלך לחמאה ואנן לא חיישינן להכי דלמא נעשה כך שהרי אין אנו חוששין 

העכו"ם אלא לזיהרא עיין שם. ופשוט שר"ת לשיטתו בתוס' /ע"ז/ דף ל"ה שעל טעם ר' חנינא לפי  בגבינות

שא"א בלא צחצוחי חלב שפרש"י דיש לחוש שבגומות נשאר מעט מן החלב ודלמא עריב ביה חלב טמא הקשו 

הרא וכן כתבו התוס' דאטו מי חיישינן דעכו"ם שוטה הוה שעירב בו חלב טמא ומטעם זה פר"ת דהוא לחשש זי

בתוס' ד"ה חדא בשם ר"ת שליכא למיחש בגבינות משום עירוב חלב טמא כפירש"י שהרי אין העכו"ם שוטים 

לערב בו חלב טמא מאחר שאינו עומד ולכאורה הא יש לחוש שמא נחלב לאכילת החלב ואח"כ נמלך לגבינה 

ן חוששין להכי אלא בידוע שנחלב שבזה הא אוסר ר"ת אף בחמאה ולכן צריך לומר כדתירץ ר"ת במרדכי דאי

 לאכילה אסור מצד הצחצוחי חלב. 

אך יש חלוק גדול בין דברי ר"ת שבתוס' לדברי ר"ת שבמרדכי דבתוס' משמע שמסברא אין לחוש כשעשה 

גבינה שמא מתחלה נחלב לאכילה דהא הקשו על פרש"י דאטו שוטה הוא שעירב בו חלב טמא ואם היה סברא 

לה לא היה קשה כלום וגם פי' ר"ת פירושו דהוא לחשש זיהרא בלא הירושלמי אלא הר"י לחוש שמא נחלב לאכי

הביא ראיה לדבריו מהירושלמי. ור"ת שבמרדכי משמע שמסברא יש לנו לומר שיש לחוש דלמא נחלב לאכילה 

נראה  אך הביא ראיה מגבינות שאין חוששין לזה אלא לזיהרא. ואף שמגמ' דידן ליכא ראיה דאדרבה יותר היה

לפרש כפרש"י דיש לחוש לצחצוחי חלב דעירב חלב טמא דאף שאינו שוטה אבל אולי נחלב מתחלה לאכילה 

כפי הסברא ובשביל הקושיא דהו"ל לר' ירמיה למימר אלא אינה קושיא כ"כ מלחדש נגד הסברא ויותר הי"ל 

פרש כפי' ר"ת דקאי אזיהרא ור' להגיה לגרוס אלא וגם עיין בב"ח סי' קט"ו שכן היא גירסת הספרים לפרש"י מל

חנינא סובר ג"כ כריב"ל משום ניקור. אבל הביא הראיה מהירושלמי כמפורש במרדכי והיא ראיית ר"י בתוס' 

שהפירוש הוא מחשש זיהרא וא"כ יש ראיה שאין חוששין לחלב טמא. אך אולי גם מגמ' דידן יש להביא ראיה 

שסברי שאין לחוש לשמא נחלב לאכילה ולא מסתבר שיפלגו  משאר אמוראי החולקים על טעם ר' חנינא אלמא

בזה. עכ"פ לדינא שוין בין התוס' בין המרדכי שלר"ת אין חוששין לשמא נחלב לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה 

 ולחמאה. 

אבל רש"י שמפרש בטעם ר' חנינא לצחצוחי חלב שעירב בהם חלב טמא ולא איכפת ליה קושית התוס' דאטו 

וטה נראה שהוא משום דחושש לשמא נחלב מתחלה לאכילה ואח"כ נמלך לגבינה. וכן הוא גם העכו"ם הוא ש

להרמב"ם בפ"ג ממ"א הט"ו שכתב בדין החמאה ומקצת הגאונים אסרוה מפני צחצוחי חלב שנשאר בה וכל 

חלב שלהן חוששין לו שמא ערבו חלב בהמה טמאה שנמי הוא כפרש"י וא"כ הוא משום דחוששין לשמא נחלב 

מתחלה לאכילה שליכא קושיא דתוס'. וכן הוא להטור וש"ע והרבה ראשונים שהביא הב"י שלכולן יש איסור 

צחצוחי חלב מחשש עירוב חלב טמא ולא הוקשה להו קושית התוס' דכי העכו"ם שוטה והוא משום דחיישינן 

 לשמא נחלב מתחלה לאכילה. 

י סובר דכיון שגזרו ואסרו חלב שחלבו עכו"ם במנין סתם ועיין בחת"ס חיו"ד סי' ק"ז דמתרץ קושית התוס' דרש"

אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות אפילו בליכא חשש חלב טמאה כגון החולב לגבן שאין 

העכו"ם שוטה לערב ומסיק כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י. ובעניותי איני רואה זה ברש"י אלא שדוקא משום 



חלב חשש שמא נשאר מן חלב הטמא אם עירב, בהגומות כדמפרשי התוס' בכוונת רש"י, דאם שיש בצחצוחי ה

רש"י מודה לתוס' שליכא חשש טמא משום דאינו שוטה לערב רק שסובר שמ"מ אסרו בגזירתם כל חלב לא 

הי"ל להאריך כאן בטעם האיסור ולומר שאפשר להעמיד גם חלב שנתערב בו חלב טמא רק שהטמא נשאר עם 

יובי דחלבא, דלמה לו זה הא איירי בגבינות עכו"ם שודאי ליכא חלב טמא ומ"מ אסרו משום שעכ"פ נס

הצחצוחים הם חלב שאף שהוא טהור אסרו והי"ל רק לומר דכיון שאסרו חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו 

הטמא נמי היה  אסרו הגבינות בשביל הצחצוחים שהם חלב. וגם א"כ אף אם בתערובות לא היה חשש שישאר

אסור דמאי שנא. ובשלמא מה שפרש"י זה שם ע"ב לאב"א דאסרו לישראל אף לעשות גבינה שהוא משום 

שהטמא נשאר בגומות ניחא דאל"כ לא היו גוזרין כלל מלעשות גבינות אבל הכא דאיירי בגבינות העכו"ם שלא 

וחלקו בתחלת התקנה משום אסרו מתחלה אף שיש שם צחצוחי חלב אף שאסרו לישראל לעשות גבינות 

שליכא חשש כדפי' התוס', דמה שכתב החת"ס דהיה מותר משום דנשתנה מצורתה לא גזרו וחזרה להתיר, לא 

מובן כלל דא"כ גם בעשה הישראל היה מותר דלא כהאב"א דהא ברור ופשוט שלהאב"א שאסור לישראל גם 

היה עדין מותר גבינות העכו"ם ולא שסובר לעשות גבינות היה אסור זה בגזירת חלב שהיתה קדמונית אף ש

האב"א דכשנאסרו גבינות של עכו"ם נאסרו אז גם אותן שעשה הישראל מחלב העכו"ם דודאי אין גבינות 

שעשה הישראל מחלב עכו"ם בכלל גזירת גבינות עכו"ם כמו שאין זה לשאר אמוראי, לכן ברור שהחלוק היה 

ו"ם ובאלו שעשה ישראל מחלב עכו"ם איכא חשש, וחידש ר' משום דליכא חשש צחצוחי חלב בגבינות העכ

חנינא אליבא דפי' החת"ס לרש"י שאח"כ אסרו אף בצחצוחים שאין בהם חשש כמו בחלב בעין שאסרו אף 

בליכא חשש א"כ אף אם גם בתערובות לא היה חשש חלב טמא נמי היה שייך לאסור. ולכן א"א לפרש בכוונת 

התוס' בכוונתו שהאיסור הוא משום דאיכא חשש אף בגבינות עכו"ם. אך התירוץ רש"י כפי' החת"ס אלא כפי' 

לרש"י הוא משום דיש לחוש שמא נחלב מתחלה לאכילה כדסובר ר"ת שבמרדכי שמסברא היה לנו לחשוש 

 כדפירשתי וכן סברי רוב הראשונים. 

לאכילה ואח"כ גזרו לחוש ולפ"ז ניחא מה שמתחלה לא גזרו על גבינות שלא חששו לספק שמא נחלב מתחלה 

גם לספק. דלפי' החת"ס שמתחלה התירו אף שבעצם היה לן לאסור כיון דהצחצוחים הם החלב שנאסר כדכתב 

בעצמו אח"כ להמ"מ דמ"ש ערבה בקדרה או בגבינה, ואם לא היו מפרשי בשעת גזירתן לאסור החלב שעל 

רך לומר שפירשו בגזירתם שאחר שישתנה החלב שבגבינות אין גוזרין היה ממילא בכלל האיסור אלא נצט

לגבינה יותרו גם הצחצוחים א"כ מ"ט יחזרו אח"כ לאסור מה שהתירו בפירוש דהא ודאי היה להם טעם גדול 

מה שהתירו וצע"ק. אבל למה שבארתי ניחא דמתחלה גזרו רק על הודאי נחלב לאכילה וספק לא היה בכלל 

 חלב לאכילה. האיסור ואח"כ הוסיפו לאסור אף ספק שמא נ

והנה בטעם אמוראי החולקים על ר' חנינא ואמרו טעמי אחריני צריך לעיין שדוחק לומר שהוא כדי לאסור אף 

כשידוע שנחלב לגבינה דמנא ידעינן זה, ואף כשידעינן כגון בהיה מסיח לפי תומו שחלב לגבינה נמי מ"ט לא 

ין שלא בעור הקיבה אך אסרו כולם כדסובר נגזור אטו אלו שלא ידעינן דהא גם לטעם שמואל יש שמעמיד

הרמב"ם והש"ע ורוב הראשונים, ואף לגאוני נרבונא שמתירין בהעמדה דפרחים הוא רק במקומן שלא היו 

מעמידין שם כלל בעור הקיבה אבל במקומות שמעמידין גם בעור הקיבה משמע מתוס' שגם לדידהו אסור שם 

חנינא וגזרו בשביל זה בכולן. ולפרש שהם סברי שלא היו גוזרין  אף בהעמדת פרחים. וא"כ מ"ט לא אמרו כר'

בספק הוא ג"כ דוחק. ולפרש שסברי שבטילי במעוטם כדכתב המ"מ בפ"ג ממ"א הי"ג יקשה ממה שאסרו 



הגבינות שעשה ישראל מחלב העכו"ם להאב"א שהוא רק מטעם צחצוחי חלב שהרי שאר הטעמים ליכא בהו. 

ובר המ"מ שהרמב"ם אינו פוסק כהאב"א דאזיל המ"מ לטעמיה בהט"ז שגבינה וצע"ג דברי המ"מ ואולי ס

וחמאה שעשה ישראל מחלב שלהם הוא כ"ש לענין היתר הבשול מחמאה של עכו"ם עיין שם ואף שרק בבשול 

מתיר שם הוא רק למקצת הגאונים שאוסרין חמאה מפני צחצוחי חלב שודאי גם בגבינה יאסרו מטעם צחצוחי 

ינא דמ"ש מחמאה אבל להגאונים שמתירין בחמאה והוא מצד שבטילי במעוטם שלכן גם בגבינה חלב כר' חנ

בטילי במעוטם דלא כר' חנינא וא"כ גם בעשה ישראל יתירו דלא כהאב"א וכן איתא בהגר"א ס"ק י"ז דהגאונים 

ו כהאב"א וכן שמתירין החמאה לא סברי גם כהאב"א עיין שם והוא אליבא דהמ"מ. אבל לרוב הראשונים שפסק

פסק הרמ"א סוף סעי' א' חלב של עכו"ם שנאסרה אינו מועיל אם יעשו אח"כ גבינות או חמאה וכתב ונ"ל שכן 

דעת הרמב"ם אלמא דלא סברי טעם דבטילי במעוטם וא"כ יקשה מ"ט בגבינה שעשה העכו"ם פליגי שאר 

 אמוראי על טעם ר' חנינא. 

לב של עכו"ם אף שהוא מחשש חלב טמא לא אסרו אלא כשבא ליד ולכן צריך לומר דסברי דהאיסור שאסרו בח

ישראל אבל כשהוא עדין ביד העכו"ם לא אסרו ולכן כשעשה העכו"ם גבינות ויש שם צחצוחי חלב בגומות 

שעתה צריך להעשות האיסור כשבא ליד הישראל פליגי האמוראי שר' חנינא סובר דיש שם חלב ע"ז ושייך 

חלב רק שמתחלה לא היה אסור משום שלא חששו לספק ואמרינן דנחלב לגבינה להעשות עלייהו האיסור ד

שודאי לא עירב דאינו שוטה כיון שאינו עומד ואח"כ גזרו לחשוש גם לספק שמא נחלב מתחלה לאכילה והוו 

הצחצוחים ככל חלב שנאסר כשבאו ליד הישראל. ושאר אמוראי סברי דהצחצוחים שבתוך הגומות של הגבינות 

לייהו כבר שם חלב ולא שייך שיעשה עלייהו שוב איסור דחלב כשבאו ליד הישראל. ואף אם ודאי נחלב אין ע

מתחלה לאכילה כיון שבעת שבאו ליד הישראל שאז צריך להעשות עלייהו האיסור כבר הם רק צחצוחים 

 שבגומות הגבינה אין שייך שיאסרו ולכן הוצרכו לטעמים האחרים. 

יסבור דהאיסור נעשה רק כשבאו ליד הישראל אך סובר דהצחצוחים שבגומות ודאי  ויש מקום לומר דאף ר"ת

הם בכלל שם חלב ששייך לאוסרם ולכן רק משום שאין חוששין בגבינות לשמא נחלב מתחלה לאכילה היו 

כן מותרין הגבינות עד שגזרו עליהם ורק משום גילוי וגם ביבש וישן משום זיהרא. אך לר"ת אין לנו הכרח לומר 

 מגמ' רק אולי מסברא ולרש"י והרמב"ם ורוב ראשונים יש לזה הכרח מגמ' כדכתבתי. 

אבל קצת ראיה יש להביא שאף לדידהו נעשה /תיבת נעשה מיותרת/ נעשה האיסור רק כשבא ליד הישראל, 

דהסמ"ק הביא שהיו בנ"א שהתירו כשמתאכסנים בבית העכו"ם לאכול החלב שחלב העכו"ם לצורך עצמו אבל 

הוא טעות דכיון שחלב העכו"ם ואין ישראל רואהו אסור בכל ענין, ומטעם זה הוצרך הטור לכתוב ל"ש חלבו 

לצרכו או לצורך ישראל כדאיתא בבית יוסף וב"ח ופרישה עיין שם ודחקו הפרישה והט"ז בטעם אותן בני אדם 

כטהורה והט"ז כתב דלא עירב שהפרישה כתב דהיו סוברין דלצורך עצמו לא עירב משום דאינה טובה לאכילה 

כיון דמקלקל שאינו מעמיד שתרוייהו טעמי הם דחוקים דבזמן התקנה לא היה מאוס להם לאכול שרק בזמן 

אחרון טובא הוזכר שנעשה מאוס להם וב"י בשם הרשב"א איתא רק שיש מקומות שידוע שמאוס להם ומשמע 

אינו מעמיד הא אינו שייך בחלב לאכילה. ומשמע שאם היה כן בזמן התקנה לא היו אוסרין. וטעם הקלקול ש

שאותן בנ"א היו סבורין שתחלת התקנה לא היתה על חולב לעצמו ולא שנהגו היתר משום שנשתנה מכפי 

שהיה בשעת התקנה. וצריך לומר בכוונת הפרישה והט"ז דאף שלא היה מאוס להם מ"מ כיון שלא טובה כ"כ 



מצוי כ"כ שיערבו לכן היו סבורין דלא אסרו אבל הוא דוחק. לכן נראה כטהורה, ואפשר שימלך לגבינה לא היה 

לפי מה שבארתי דהאיסור לא נעשה אלא כשבא ליד הישראל לכן היו סבורין אותן בנ"א דכשמתאכסנים בבית 

העכו"ם ואוכלין מחלב שחלבו העכו"ם לצורך עצמן לא נחשב שבא החלב ליד הישראל אבל סובר הסמ"ק שהוא 

ן שהישראל לקח לאכול הוא נחשב בא ליד ישראל, שאינו תלוי בקנין או בחליבה לצורך ישראל. טעות דכיו

ומדויק מה שאותן בנ"א לא היו מתירין לאכלו אלא כשמתאכסנים בבית העכו"ם ולא ליטול אותו החלב שחלב 

ובר כר"ת העכו"ם לצורך עצמו גם לבתיהם, משום דבזה גם הם אסרו דהא בא ליד הישראל. והא הסמ"ק ס

כדהובא בב"י שכתב והלכה כריב"ל כמו שפסק ר"ת עיין שם אלמא שגם הם סברי דהאיסור נעשה רק כשבא 

ליד ישראל לכן היה מקום לטעות. ודוחק לפרש שרק הם היו סוברין כן והסמ"ק שמסיק שהן טועין משום דאין 

העכו"ם דא"כ היה מזכיר טעם זה  ישראל רואהו אסור בכל ענין הוא מטעם שהוא סובר שהאיסור הוא אף ביד

כיון שרק בזה מדחה דבריהם. לכן מסתבר שגם הסמ"ק סובר שהאיסור הוא רק כשבא ליד ישראל כמו שהם 

סוברים אך שמ"מ אסור בכל ענין משום דבכל ענין אף בבית העכו"ם נחשב כשהישראל שותה בא ליד ישראל 

אף ביד העכו"ם מ"מ הא לרש"י ורמב"ם ורוב ראשונים כדבארתי. אך אף אם נימא לר"ת וסמ"ק שהאיסור הוא 

 מוכרחין לומר דנעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל. 

והנה זה שלא היה אסור מדינא אף בזמנם שלא היה מאוס להם חלב טמאה, פשוט שהוא משום שאסרו אף 

ב"א שהביא הב"י שהחשש אינו אלא על פחות מנו"ט דמותר מדינא דהא לא מהני קפילא. ומפורש בלשון הרש

שלא הלכו בדברים אלו אחר הרוב או אחר נו"ט עיין שם וזה הוצרך לגזירה והיתה הגזירה לא כשיתערב חלב 

טמא בטהור אצל ישראל דלא חמיר משאר איסורין אלא בחלב שחלבו עכו"ם ואף רק מספק שמא עירב ואף 

ן כיון שמדינא היה מותר אין להוכיח מזה ע"ז לא גזרו אלא כשבא ליד הישראל. ולכן אף שודאי גזרו זה במני

שאסרו אף כשאין שום חשש עירוב כיון שעל אלו שיש בהם חשש עירוב הוצרכו לגזור, וגם אין שייך לא פלוג 

מאחר שבפירוש היתה הגזירה רק מצד חשש עירוב דהא אסרו רק באין ישראל רואהו ונפלגו אלו שאין בהם 

שייך כלל לחוש לעירוב חלב טמא, דאם שייך לחוש רק שנתקטן החשש  חשש עירוב בהכרח. אבל הוא רק באין

מאד באופן שבשביל חשש כזה לא היו גוזרין לאסור הוא בכלל הגזירה דשייך ע"ז לא פלוג כיון שנאסר במנין 

 ולא ניתן הדבר לשעורין. 

קטן אף שאינו  וזהו מה שפסק רש"י שהביא בש"ד דאף דאין בהמה טמאה בדיר אסורה משום דעכ"פ יש חשש

חשש הראוי לגזור בשביל זה הוא בכלל הגזירה דלא פלוג. וזה מפורש בדברי המרדכי שכתב דאפילו ליכא 

דבר טמא בעדרו אסור אם לא דיושב ישראל בצד עדרו מטעם שחלב עכו"ם נאסר במנין ולא פלוג ומ"מ כתב 

ודם שיבא הישראל. ועיין בחת"ס שם סמוך לזה בשם הר"פ דהוא פן יערב או ישים העכו"ם חלב טמא בכלי ק

שהקשה דסותר לדבריו ורישא לאו היינו סיפא ולא תירץ כלום. אבל האמת שלא קשה כלום דודאי נאסר במנין 

ולא פלוג במה שאסרו דהוא באם יש לחוש לעירוב חלב טמא אף שהוא חשש רחוק כהא דליכא דבר טמא 

ליכא חשש כלל אין שייך בזה לומר לא פלוג שבהכרח בעדרו שלא היו אוסרין בשביל חשש קטן כזה אבל ב

נפלג כיון שהתירו בישראל רואהו. ולכן אין שייך כלל מה שנאסר במנין לאסור מחמת זה אף אלו שאין שייך 

לחוש לחלב טמא כלל. ופלא מה שתלה החת"ס בזה. ומלשון הפר"ח שהעתיק כת"ר לא משמע שתלה בזה 

, אם אסרו דין חלב כדין גבינה שסובר הפר"ח כהש"ך ס"ק כ' שאסרו אף דנאסר במנין או לא אלא איך אסרו

בברור שליכא שום חשש איסור דאף בישראל רואה אסרו אך שהקלו בחלב באם ישראל רואה שאז היה אסור 



כל חלב שלא ראה הישראל אף בליכא שום חשש וע"ז הביא ראיה שאינו כן דאסרו רק חלב שיש בו חשש מהא 

 ר טמא בעדרו ביושב בצד עדרו אף שלא ראה כלל אבל ודאי ג"ז נאסר במנין כדבארתי. דסגי בליכא דב

ומה שחלב שחלבו העכו"ם לגבינה נמי אסור כמפורש ברמ"א סוף סעי' ב' הא כבר בארתי שהוא משום 

דחוששין שמא נחלב מתחלה לאכילה ואף שהוא חשש רחוק הוא בכלל הגזירה דלא פלוג ואף באמר העכו"ם 

לפי תומו שחלבו לגבינה אף שבדבר דרבנן הא יש להאמינו מ"מ כיון שיש חשש אף שהוא רחוק ביותר,  במסיח

דמסל"ת הא אינו ודאי גמור שהרי אינו נאמן באיסורים דאורייתא במסל"ת אלמא דיש בזה איזה חשש דלמא 

 ירה דלא פלוג. משקר רק שמ"מ האמיוהו /האמינוהו/ באיסורים דרבנן ובעדות אשה, לכן הוא בכלל הגז

ומה שמתיר הרמ"א הגבינות כשראה הישראל העשיה אף שלא ראה החליבה, בדיעבד הוא פשוט למה 

שבארתי משום דביד העכו"ם לא נעשה עדין איסור החלב ומצד הגבינות הא ראה שנעשה באופן הכשר ואף 

אי יש שלר' חנינא יש לאסור הא לא פסקו כר' חנינא אלא כשמואל. ואף שלמה שבארתי לשמואל ושאר אמור

להכשיר אף כשנחלב מתחלה לאכילה צריך לומר שחושש הרמ"א גם לשיטת ר"ת שאוסר בנחלב מתחלה 

לאכילה משום שהצחצוחי חלב הם בכלל שם חלב לכו"ע ויאסרו הצחצוחים כשיבאו ליד הישראל. אבל לר"ת 

ב כיון שחלב הא מותר בסתמא ואין חוששין לשמא נחלב מתחלה לאכילה. ואף שלדידיה יש להתיר גם החל

 לגבינה הא חושש בזה לרש"י ורוב הראשונים שלדידהו יש לאסור החלב וזהו אולי עיקר לדינא. 

אבל הש"ך בס"ק י"ח כתב דביודעין שדעת העכו"ם היה לעשות גבינות מהחלב מותר גם לישראל לעשות אח"כ 

דהוא בכלל הגזירה כיון שיש  ממנה גבינות וכן כתב בס"ק כ"ד ולכאורה תמוה מאחר דהחלב אסור לאכול משום

עכ"פ איזה חשש דשמא נחלב מתחלה לאכילה איך מותר לעשות גבינות מ"ש מכל חלב עכו"ם שאינו מועיל אם 

יעשו אח"כ גבינות או חמאה. וצריך לומר שהש"ך סובר דמה שבא ליד ישראל לעשות גבינות לא נידון כבא לידו 

לידו ולכן לא נעשה עדין עליו איסור החלב רק כשישתה החלב.  חלב אלא כבא לידו גבינות מאחר שרק לזה באו

ואיירי הש"ך רק בבא ליד הישראל לעשות גבינות בדלקח לאכילה את החלב שנחלב לגבינה לא יועיל וכל מה 

שנעשה יהיה אסור כמו חלב שנחלב לאכילה. )ואף בלקח לגבינות ונמלך לאכילה אפשר יודה הש"ך שלא יועיל 

לעשות גבינות דהוא כאיגלאי שבא לידו לאכילה אך אפשר תתבטל מחשבתו שלא בשעת  מה שיחזור שוב

הלקיחה מאחר שלבסוף עשה גבינות כמחשבתו הראשונה ויהיה תלוי במה שעשה וצ"ע לדינא אליבא דהש"ך 

ל בזה(. ומה שאסור אף שלקח הישראל לגבינות אם נחלב לאכילה הא כיון שלהש"ך לא נידון כבא לידו חלב הי"

להתיר למאי דאיפסק כשמואל הוא פשוט דהא אף בעשה העכו"ם גבינות וחמאה אוסר הרמ"א בנחלב לאכילה 

שחושש גם לדעת ר"ת שהצחצוחים הם בכלל שם חלב ויאסרו כשיבואו ליד הישראל וא"כ כ"ש כשבאו ליד 

 הישראל בעודן חלב דאף כשנידון כבאו גבינות לידו נמי אסור. 

נתן שפליג על הש"ך דהישראל אחר שבאו לידו בעת שהוא חלב יהיה אסור אף הגבינות והנה ראיתי במטה יהו

כמו בחלב שנחלב לאכילה דאנן קיי"ל דאף דליכא חשש תערובות כיון שבא לידי ישראל בעת שהוא חלב ג"כ 

 נאסר משום לא פלוג רבנן א"כ אף שדעת העכו"ם היה כדי לעשות גבינות דליכא חשש דתערובות מ"מ כיון

שבא לישראל בעת שהיה עדין חלב נאסר עיין שם. וכבר תירצתי דברי הש"ך דסובר דמה שבא לידי ישראל 

לעשות גבינה לא נחשב כבא לידו החלב. אבל המטה יהונתן לא סבר זה לכן סובר דדוקא כשעשה העכו"ם 

עכו"ם אף בראה הגבינות מותרים כשראה ישראל ולא בעשה ישראל. והש"ך שסובר דבגבינות אסור כשעשאן 



ישראל ומוכרחין לומר דאיירי בעשאן ישראל לכן הוצרך לומר דאף הישראל מותר לעשות גבינות אף שלא 

 מוכרח דיש לאוקמי שעשה הישראל הגבינות ברשות העכו"ם. 

עכ"פ במטה יהונתן מפורש שבעת שבא ליד ישראל נעשה האיסור חלב כדבארתי. אך בדבריו אפשר לומר 

חשש חלב טמא והאיסור הוא משום לא פלוג, נעשה האיסור רק כשבא ליד ישראל אבל באיכא  שהוא רק בליכא

חשש עירוב חלב טמא נעשה האיסור גם בבית העכו"ם. אבל לא מסתבר דאיזה טעם הוא לחלק בזה. ולכן 

 ש כן. הנכון כדכתבתי דכל איסור חלב עכו"ם נעשה רק בעת שבא לידי הישראל ואולי גם במטה יהונתן יש לפר

וא"כ אינו כלום מה שהקאמפאניעס לוקחים גם חלב מפארמערס שהם לא מירתתי כולי האי דעכ"פ כיון שלא 

נעשה האיסור אצלם, וליד הישראל בא מהקאמפאניע שמירתתי אין לאסור. ומהאי טעמא לא מצינו חלוק 

לוקח חלב ועושה מהן להמתירין חמאה לומר שרק מהעכו"ם שחלבן בעצמו מותר ליקח חמאה ולא מעכו"ם ה

חמאה אף שיש לחוש שמא עירב העכו"ם שחלבן בהם חלב טמא כיון שהוא בעצמו אינו עושה החמאה, משום 

דכיון דאין לחוש לתערובות האוסר מדינא אלא מצד הגזירה לא גזרו לאסור כשהוא ביד עכו"ם אף שהוא עכו"ם 

נידון רק בדין עכו"ם השני שהוא אינו שוטה  אחר ולכן כיון שליד הישראל בא חמאה אף שהוא מעכו"ם שני

לערב ולא נידון כלל אף לר"ת בדין עכו"ם הראשון אף שעל הראשון יש חשש שיערב. ולכן לא היה יכול לפרש 

בדר' חנינא משום צחצוחי חלב של גבינות שעשה עכו"ם אחר ומטעם זה גזרו על כל גבינות אף על אלו שעשאן 

לא גזרו לדון כלל אלא על עכו"ם שלקח הישראל ממנו ואם הוא אין לחוש שיערב העכו"ם החולב בעצמו משום ד

לא אסרו. וכ"כ ממש הוא חלב הקאמפאניעס שעלייהו אין לחוש שיערבו ליכא איסור גם על החלב שלוקחין 

 מפארמערס כדכתבתי. 

חלב טמא מצוי  וגם יש עוד טעם גדול להתיר למה דתירץ במטה יהונתן הא דכתב הרמ"א דבזמן הזה שאין

מותר אף בבא הישראל אחר שכבר נחלבו מקצת בהמות ומשמע שאף אם כבר נחלבו רובם דהא מסיק מיהו 

אם לא בא שם הישראל עד אחר שנחלבו כולם אסור משמע דאם בא אף במעוט בהמות מותר שהש"ך הקשה 

י תערובות ולכן כיון שגם הרבה על זה ותירץ במטה יהונתן דכיון שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו רבנן על יד

בהמות אית להו להקאמפאניעס שאותן אינן בכלל האיסור מצד שמירתתי דהוי כרואה ישראל מצד הידיעה 

כדבארתי הוי מה שלוקחין מפארמערס רק תערובות שבזה"ז שליכא החשש עירוב והאיסור הוא רק משום לא 

"ז הא פליג הש"ך וסברת מטה יהונתן דחוקה אבל כיון פלוג לא אסרו להרמ"א אליבא דפי' המטה יהונתן. אך ע

 שכבר בארתי טעם גדול להתיר יש לצרף לזה גם סברת המטה יהונתן להתיר. 

והנה נתבאר הענין היטב שיש טעם גדול להמקילין בחלב הקאמפאניעס ושהדין עמהם. אך ודאי מן הראוי 

לבעלי נפש להחמיר על עצמן כדכתבתי במכתבי הראשון. ואם הקאמפאניע הוא של ישראלים והם קונים גם 

בות. והיה לן מפארמערס לא נשאר רק טעם מטה יהונתן דבזה"ז שהוא רק משום לא פלוג לא אסרו בתערו

להחמיר כהש"ך שפליג ע"ז. אך אם מה שקונים מפארמערס עכו"ם הוא המעוט אולי כיון שהוא מין במינו נבטל 

ברוב. דאף שהדגמ"ר על הש"ך ס"ק ט"ז כתב דחלב שלא ראה ישראל כשנחלב שנפל לתבשיל אוסר עד ששים 

. ואף שגם באיסורים דרבנן צריך ששים אף אולי הוא רק לתבשיל שהוי אינו מינו ולא לחלב ישראל שהוא במינו

במינו כדאיתא בפמ"ג בש"ד סי' צ"ח ס"ק כ"ו מ"מ אולי חלב שאני ובפרט בזה"ז שהוא רק משום לא פלוג. וגם 



כיון שהפועלים הם עכו"ם ולא בא החלב ליד הישראל ממש אלא ליד עכו"ם הפועלים יש אולי לדון כמו שהוא 

חלב ועתה מירתת כדלעיל. ולכן אין למחות ביד הנוהגין היתר גם בחלב של  של עכו"ם שעדין לא נעשה איסור

קאמפאניעס של ישראל שקונין גם מפארמערס אף שבזה אין ההיתר ברור משום שעכ"פ יש להו על מה 

 לסמוך. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לה

שבארתי בספר אגרות משה סימן מ"ז בחיו"ד שליכא איסור חלב שחלבו בדבר חלב הקאמפאניעס שבמדינתנו 

עכו"ם ואין ישראל רואהו, אבל מ"מ מן הראוי לבעלי נפש להחמיר, שמטעם זה ודאי ראוי למנהלי ישיבות 

קטנות שיתנו להתלמידים חלב של אלו הקאמפאניעס שמעמידין ישראל לראות החליבה, ואף שהוא ביוקר מעט 

לה זה סך גדול במשך השנה והמצב של הישיבות דחוק בשנים אלו שבשביל זה מקילים באיזו שלהישיבות עו

ישיבות, מ"מ כדאי להחמיר כי גם זה הוא מעניני חינוך ולמוד שידעו שכדאי וראוי לבני תורה להחמיר אף כשיש 

כדי לחנך דור נאמן רק חשש איסור, דמזה יתבוננו לראות איך לירא מאיסורין, וכל הוצאות הישיבה הרי הוא 

לה' ולתורתו, ומעניני חינוך אין לצמצם. אבל במקומות הרחוקות שאין שם קאמפאניעס מחלב שישראל רואהו, 

 והוא דבר קשה מאד להשיג חלב שישראל רואה בשעת החליבה אף ליחידים אין להם להחמיר.

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פא סעיף א

 כבשרה.   אסורים ומי רגליה רהוצי טריפה או הטמא וחיה בהמה חלב

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ה

 הידור להשתמש בחלב ישראל 

הנה בדבר החלב שזה הרבה שנים שיראי השי"ת אשר בטאראנטא נזדרזו בהסכם הרבנים וכל החרדים 

חלב שנחלב על פי השגחת ישראל, וכן כל למצוות התורה ותקנות חז"ל, וראו שיהיה חברה )קאמפאניא( ל

הדברים הנעשים מחלב, כגבינה וחמאה ושמנת )קרים( מחלב זה על פי השגחת ישראל. ועתה נתרשל הדבר 

מצד שעולה ביוקר מעט, והרבה לוקחים חלב מסתם חברות, אף אנשים מאלו שלקחו כל השנים מהחלב 

 והגבינות וכל המינים מהחלב שתחת השגחה. 

הוא רק  במדינה אשר מדיני המדינה אסור למכור חלב שיש בו עירוב חלב טמאל איכא טעמים להקאיברא ד

אף אם גם בטאראנטא איכא איסור מדיני המדינה, ולא בשביל יוקר מעט. ובפרט אלו שכבר נהגו בשעת הדחק, 

ין נדר הרבה שנים שלא לסמוך על הטעמים להקל, אלא על השגחת ישראל כדין, שעליהם יש איסור מד

 .דהנהגה הרבה שנים

Too see the קונטרס כוונת הלב click here 







 שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן קלח

 אל רואהו. בנדון בהמות ישראל שחלבו עכו"ם, ואין ישר

נשאלתי מיהודי חרד אחד מפה, היות שיש לו רפת בקר מחוץ לעיר, אולם הוא בעצמו בא לשם רק לפרקים, 

ויש לו שם פועל יהודי חרד, תמידי, אבל גם הוא לפרקים מוכרח לעזוב את החליבה, על הפועלים עכו"ם 

 ע לעיר, וגם לפעמים בחול כה"ג, מה הדין בחלב שנחלבה אז. בעצמם, כגון בשבתות ויו"ט שהוא נוס

הנה הש"ך )ביו"ד סימן קט"ו ס"ק י"ג(, הביא בשם מהרא"י דכתב, דעכשיו לא שייך כלל דבר טמא שאינו מצוי, 

ולא אסור אלא חלב שחלבו עכו"ם מבהמות שלו ואין ישראל רואהו עיין שם, וכנראה שדעתו לחלק, בין חלב 

ם שחלבו ואין ישראל רואהו, ובין בהמות ישראל שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו דאף דסבירא מבהמות עכו"

ליה כשיטת רש"י הביאו הש"ך והפר"ח )ביו"ד שם(, דאף על גב דתחילת גזרתם היה משום חשש תערובת 

דליהוי כגופו  דבר טמא, מכל מקום כיון שגזרו ואסרו במנין סתם אסרו כל חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו

של איסור, אפילו ליכא חשש דבר טמא, וכן המשמעות הש"ע )ביו"ד שם(, ועיין בחת"ס )חיו"ד סימן ק"ז(, מכל 

מקום כל זה בבהמות עכו"ם, אבל בבהמות ישראל שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, אסור רק משום חשש 

למהרא"י דכעת שאין חשש תערובת חלב טמא,  עירוב חלב טמא, אבל לא הוי כגופו של איסור, וע"כ סבירא ליה

שאינו מצוי, שרי, וכה"ג חילק הש"ך )שם אות כ'( לענין גבינות עכו"ם, רק התם הדין אף בישראל רואהו, ועיין 

תשובת אבני נזר )חיו"ד סימן ק"ב(, ולפי זה לשיטת מהרא"י בבהמות ישראל בזמן הזה דאין דבר טמא מצוי, 

ל פעם, אולם מהא דדברי מהרא"י סובבים על דברי ש"ד )סימן פ"ב( בשם ר"ת, היה צריך להיות מותר בכ

דהתיר לר' אליעזר משנ"ץ וכו', דמיירי בדיר ישראל מדייק הש"ך שם דדוקא בדיר ישראל, דמסתפי העכו"ם, 

ם כן ותרווהו בעינן בהמות ישראל ודיר ישראל, דשייך ג"כ הא דעכו"ם מירתת, וגם אין חלב טמא מצוי, שרי, וא

היכא דלא שייך מירתת, אף דיהיה דיר ישראל, אסור אף בבהמות ישראל, ואין דבר טמא מצוי, אמנם צריך עיון 

דהרי בדברי ר"ת שהובא בת' מהרב"ב )סימן רט"ו(, איתא, דהגוי מכיר בישראל שלא היו ממהרין לבוא 

בים דברי מהרא"י, ואם כן בתחילת החליבה עיין שם, והן המה דברי ר"ת שהביא הש"ך שם, דעל זה סוב

בכהאי גוונא אף דיהיה דיר ישראל אסור, כיון דלא מירתת, ואיך שיהיה, על כל פנים הא ודאי, דהא דצריך דיר 

 ישראל, הוא משום דשייך מירתת, וש"מ דגם להמרא"י בבהמות ישראל, דוקא היכא דשייך מירתת שרי. 

המות ישראל ודיר ישראל, ובית עכו"ם מפסיק, דאף בזמן )ב( וכל זה למהרא"י, אבל הרמ"א כתב שם, לענין ב

הזה דאין חלב טמא מצוי, יש להתיר דוקא בדיעבד ודוקא אם בא הישראל על כל פנים באמצע החליבה, והש"ך 

באמת הקשה על זה, דממה נפשך, אם פסק כדברי מהרא"י אם כן אפילו לא בא רק אחר שנחלבו כולם שרי, 

א"י, אם כן אפילו נחלבו רק מקצת הבהמות אסור, וכ' שאיזה טעות סופר נפל ואם לא סבירא ליה כהמהר

בדבריו בהג"ה, וכנראה שמסקנתו להקל בדיעבד, אף אם בא אחרי החליבה כולה, אבל הגר"א כתב, דהש"ך 

פסק דאפילו לא היה רק במקצת החליבה אסור דלא כהרב עיין שם, וצריך עיון, ובמנחת יעקב )כלל פ"א אות 

כתב דהרמ"א הכריע כן מעצמו בין הסברות של המהרא"י והאו"ה עיין שם, הרי דעת הרמ"א וש"פ דאף  ט"ו(



 בבהמות ישראל ודיר ישראל, אם בא לאחר החליבה כולה, אף בדיעבד אסור. 

)ג( והנה הא דגם להמהרא"י ההיתר דוקא היכא דשייך מירתת, הוא מוכרח עוד, מטעם דבודאי לא עדיף 

יבו ישראל והפקידו ביד עכו"ם דעל כל פנים צריך להיות מחותם בחותם אחד כמבואר )ביו"ד משאר חלב שהחל

סימן קי"ח סעי' א'( ועיין בש"ך שם )ס"ק ח'(, ואף דראיתי בתו"ח )שם סימן ב'(, דכתב דאם ראה החליבה 

ול החלב עיין שם, והניחו ביד עכו"ם יום או יומים בלא חותם, אם יודע שיש לעכו"ם דבר טמא בעדרו אסור לאכ

משמע דוקא אם יש דבר טמא בעדרו, ודוקא יום או יומים, אבל אי לאו הכי שרי, יש לומר דהתו"ח סבירא ליה 

דאמרינן כאן נמצא כאן היה, וכמבואר באו"ח )סימן שכ"ה( לענין גוי שנמצא אצלו פירות בעיר, דלא חיישינן 

או"ה )כלל מ"ה סימן ז'( אי' דגם באין טמא בעדרו שמא המה מחוץ לתחום, דכאן נמצא כאן היה, איברא ב

מותר רק אם הניחו בבית גוי זמן מועט דמירתת אבל לא לזמן מרובה, וע"כ דסבירא ליה כיון דגזרו על חלב 

עכו"ם ולא סמכו על רוב, כן לא סמכו גם כן על כאן נמצא כאן היה, ועיין בזה בספר שבילי דוד )יו"ד סימן קט"ו 

התו"ח יום או יומים ע"כ לאו דוקא, אלא היכא דאם שהה אצלו כ"כ זמן דלא שייך עוד מירתת,  שם(, ומה שכתב

 שוב בודאי חיישינן לאחלופי, כיון דיש טמא בעדרו, ולא שייך כאן נמצא כאן היה. 

)ד( אמנם עדיין צריך עיון לפי מה שכתב בשבילי דוד שם, לענין ישראל חשוד לעבירה חמורה, אבל אינו מחלל 

שבת בפרהסיא דאז דינו כגוי, אם יש לו בהמות מותר ליקח ממנו החלב, דאמרינן כאן נמצא כאן היה, וכדאי' 

באו"ח שם, דגזירת חלב לא היה רק על גוי, מה שאין כן בישראל חשוד, האיסור רק דלמא לקח מגוי, וכיון 

ישראל, שחלבו נכרי ואין ישראל  דאמרינן כאן נמצא כאן היה, אין איסור עיין שם, ואם לכאורה, גם בבהמות

רואהו, ל"ה בכלל הגזירה למהרא"י, ורק האיסור משום שמא החליף בחלב אחר, אמאי יהיה אסור החלב בעוד 

שהוא במקומו, ואין שם דבר טמא, ואף ששהה אצל הגוי קצת זמן באופן דלא שייך מירתת מכל מקום שייך כאן 

"י לא רצה לסמוך על זה לגמרי, ורק בצירוף הא דמירתת התיר, נמצא כאן היה, וע"כ צריך לומר דאף המהרא

 ולהרמ"א אף בכגונא דשייך מירתת, אם לא היה אצל כל החליבה אסור וכנ"ל. 

)ה( ובהקדמת כל הנ"ל, מצאתי טעם ונימוק לפסק הגה"ק ז"ל בתשובת צ"צ )החדש( )חיו"ד סימן ע"ד(, בנדון 

זב את פרותיו לעבדו ולשפחתו הא"י שיחליבם בכלים הכשרים של א' מבני הישוב בנסעו לעיר על יום טוב ע

ישראל, כי היה סובר שמותר לעשות כן, ופסק הצ"צ ז"ל להתיר החמאה והגבינות שנעשו מן החלב ההוא, וכן 

הכלים, אם ברור שלא השתמשו בהם רק החלב ההוא, כיון שעשה כן באונס או בשוגג אמיתי, אך לא החלב 

כיון שבמדינתנו אין מצוי כלל חלב טמא, ויש מקילים בכל חלב עכו"ם מטעם זה, ולהלכה  כמות שהוא, ומטעם

מחמירים בזה, משום דהוי גזרת חכמים, אף דבטל הטעם, וביותר דיש לחוש אטו היכא דשכיחי חלב טמא, וגם 

ות המה של היכא דשכיח נחשים ומטעם ניקור, ועיין ב"י בשם הסמ"ק, אך כיון שבאמת החלב והחמאה והגבינ

ישראל, רק שהא"י עשאה, אם כן לא היה בכלל גזירת חכז"ל שגזרו ואסרו חלב וגבינות עובדי כוכבים כמ"ש 

בפוסקים, וכיון דגזירה אין כאן, וגם טעם הגזירה אין כאן לדידן, אין לאסור בדיעבד, החמאה והגבינות, אבל לא 

צמו בנוגע להחמאה והגבינות והכלים על המהרא"י, החלב, עכת"ד, ובהנ"ל מובן שפיר טעמו ונימוקו, דסמך ע



ודוקא אם עשה כן בשוגג, אבל לא התיר החלב עצמו, כיון שהרמ"א אוסר בזה אף בדיעבד, וגם להמהרא"י, י"ל 

דבכהאי גוונא דהעבדים יודעים שביום טוב לא יבוא האדון שלהם לשם, לא שייך מירתת, וגם בחול צריך עיון, 

רק במה שיוכל לבוא לשם בלא שידעו זמן ביאתו, אם שייך בזה גם כן מירתת, ומכל מקום  אם היהודי אינו שם,

כל זה לא מועיל להלכה כדברי הרמ"א, וביותר לעשות כן לכתחילה, ולכל הנ"ל כוון בתשובת אבני נזר שם עיין 

 שם היטב.

 אות ב שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן עח

מחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, או שאינו רואה רק מקצת  מש"כ כת"ה בענין הגבינות העשויות בהכשר

הנה שפיר צדקו דבריו, דל"ש כאן ההיתר, שכתב הרמ"א )ביו"ד סי' קט"ו סעי' ב'(, החליבה, האם כשרות הם. 

בחולב לגבן, להתיר הגבינות בדיעבד, דזה שייך דוקא, אם בעל החלב בעצמו, רוצה לעשות גבינות, וקנה 

החלב המיועד לגבינו', אבל הרי מעשה בתי חרושת של גבינות, הוא שקונים חלב מבעלי משקים ישראל את 

רבים, ואלה אינם חולבים לעצמם לגבינות, אלא מוכרים במדה ומשקל, איפה אומדנא שלא יערבו חלב טמא 

 שם. בחלבם עכת"ד, והנה כי כן יש להוכיח ג"כ מדברי הש"ך )שם /יו"ד סי' קט"ו/ ס"ק כ"ג( עיין 

ומה שהעיר כ"ת על דברת הש"ך )שם /יו"ד סי' קט"ו/ ס"ק ח"י(, דכשאנו יודעים, שדעת העכו"ם הי' לעשות 

גבינות מן החלב, אז מותר לישראל לעשות גבינות ממנו עיין שם, דהרי כיון דהחלב עצמו אסור בשתי', א"כ 

 "ד. כאשר ישראל מגבן את החלב האסור, הרי מבטל הוא איסור לכתחילה, עכת

וכן מה שהעיר כת"ה מלשון  -הנה הערתו נכלל בדברי המטה יהונתן, שהעיר כה"ג על דברי הש"ך הנ"ל, 

חכז"ל, שאמרו חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, משמע שאין היתר אחר לחלב אלא ע"י רואה ישראל, ולא 

הר"ת, דמתיר החלב שחלבו שום אומדנא אחרת ע"כ, הנה באמת מה"ט חולק בספר המנהיג )סי' קל"ה( על 

הנכרי לגבן, וכתב דאין לסמוך ע"ז, דא"כ לדבריו מתני' דאסר חלב שחלבו כותי ואי"ר =ואין ישראל רואהו=, 

מיירי בחלבו הכותי למכור, ולמה לא חלק התלמוד בזה, אלמא בכל ענין מתוקמא, אף אם חלבו לגבן וחוזר 

סקים, וכתבו ליישב, אולם כ"ז קשה, אם נאמר דגם החלב ומוכרו שנמלך אסור עכ"ל, והובא כ"ז בדברי הפו

בעצמו כשר אם חלבו לגבן, אבל כפי שיטת כמה פוסקים, וכן ס"ל להרמ"א דהחלב בעצמו אסור בשתי', א"כ לא 

 קשה מידי. 

עכ"פ להלכה למעשה כמו בנד"ד, גם אנכי לא ידעתי ההיתר, לפי פסק הרמ"א, אף בדיעבד, אמנם באם רואים 

צת החליבה, אי אפשר לי לומר כלום, עד שנדע כל פרטי המציאות, וגם טעמים ונימוקם של נותני עכ"פ מק

 ההכשר. 

 שו"ת באר משה )שטרן( חלק ד סימן נב

בזמנינו חלב שחלבו עכו"ם נאסר במנין וביותר דהלא קמוח"ז מרן החת"ס )בחיו"ד סי' ק"ז( האריך שעתה 



וקבלנו על עצמינו דור אחר דור ואסור מטעמא דנדר וכמעט איסור דאורייתא עיין שם. וביאור דבריו תמצא בס' 

היקר כוונת הלב )קונטרס ג'( ומחלוקת הפוסקים אם חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו או נאסר במנין או 

ב'( ביאור נפלא מראשון שבראשונים עד אחרון שבאחרונים והוכיח במישור חד לא, עיין בספר הנ"ל )קונטרס 

וחלק שאין לסמוך על פקיחת הגאווערמענט שמבטיחים שאין בהחלב שום תערובות חלב טמא, יישר כחו וחילו 

 לאורייתא לאמיתה של תורה, ראה והתבשם מדבריו מפז ומפנינים יקרים. 

וגם שחז"ל לא גזרו רק על חלב ולא כן על סמעטענע המיקל יש  -הוא עב  ולכן בצירוף ב' טעמים כשהסמעטענע

אין לסמוך ולהתיר  -הרבה רחוק מחמאה  -לו על מה לסמוך, אבל סמעטענע הנמכר סתם במדינתנו שאיננו עב 

ואין לו להמקיל על מה לסמוך. וביותר שידוע וכבר נתברר שדרך סוחרי חלב עכו"ם לשים מעט מחלב טמא 

לב טהור כדי לשמרו שלא יתחמץ כ"כ מהר. ושמעתי כן מעד ראיה ונאמן, ע"כ ח"ו לסמוך לקנות לתוך ח

 סמעטענע מעכו"ם הגם שנעשה בהשגחת ישראל מחלב שחלבו עכו"ם שברשות עכו"ם.

 שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן לד

 אם לסמוך על פיקוח השלטון, ועל הפרדת החמאים בדבר חלב שאין ישראל רואה החליבה, 

ויען כי קשה עלי הקריאה )מהנכון לכתוב  -מכתבו מגילה עפה בח"ת, נאמרים בשכל זך וישר, נכון השגתי 

 במכונה קל הקריאה( ופנאי הרבה צריך אני לקרותו, אשיבהו מקודם במה שנוגע להלכה ולמעשה וז"ל שאלתו: 

ות בארה"ב שקיים שם פקוח מהממשלה שלא לערב חלב טמא ויענשו וגם יסגרו בדבר החלב מהפירמות הגדול

כל העסק בעברם על זה, אם יש להתיר בכה"ג ולסמוך על רב מפורסם שם שדעתו נוטה להתיר, וטעמו ונימוקו 

כיון דמרתתי מאוד לערב, יש סמך גדול להתיר אף בלא שיטת הפר"ח, משום דעיקר, דידיעה ברורה הוי כראי' 

מש כהא דשבועות ל"ד גם לעדות ממון, וגדולה מזו איתא בתוס' יבמות מ"ה ב' בשם י"מ גם לענין ראיית ב"ד מ

לטבילת גר, וזה גדר אנן סהדי שמצינו בהרבה מקומות. ואף לענין קידושין, אפילו שלא ראו רק היחוד הוי כראו 

ן שלא יתפסו בה קידושין אחרים. ויותר הביאה ונעשית א"א גמורה אף לחייבה מיתה להבא עלי' אח"כ או לעני

מזה, דאף אנן סהדי פחות מזה, דחזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הוי כראי' ממש והוי כעדים על 

הקידושין אף לענין שלא להצריכה גט מהשני בקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לשני )בכתובות ע"ג( ושמואל 

ידושין הא' בעל ע"ש, ולרב דהוי קידושין דס"ל אדם יודע שאין קידושי לא פליג אלא משום דס"ל דעל דעת ק

קטנה כלום ואין אדם עובב"ז, ואף דלא היו רק עדי יחוד, ואף דיש ג' מיעוטים כנגדם, דמסתמא יש מיעוט שאין 

וט דיחוד יודע דאין קידושי קטנה כלום, כיון דאיכא מ"ד שסובר דאינו יודע, ומסתמא גם מיעוט דעובב"ז, וגם מיע

לא הוי עדיין ביאה, ואפילו הכי ס"ל לרב דהוי קידושין גמורין ואף לקולא, אלמא דיש לידיעה דין ראי' ממש. וכן 

לענין נפשות, במנאפים עד שיראה כדרך המנאפים )בב"מ צ"א וברש"י שם( שלא הזקיקתו תורה לראות 

כ לא היו נהרגין, דהא עכ"פ לא ראו וליכא כמכחול בשפופרת, ועכ"ח דידיעה היא כראי' גם לגבי נפשות דאל"

עדים, אלא ודאי שבעצם הענין הוי כראיה לכל דבר. ולכן גם בחלב עכו"ם, כשיש ידיעה ברורה הוי כראי' ולא 

הוי בכלל האיסור, וזה הוא גם לכ"ע, דאין טעם לחלק בזה. לכן הרוצה לסמוך ע"ז ודאי רשאי, רק מי שרוצה 

א, אבל המיקל הוא עושה כדינא ואין להחשיבו כמזלזל באיסורין, עכתו"ד הרב להחמיר אין בזה משום יוהר



 המתיר הנ"ל. 

א( והנה באמת אין בכל ראיותיו כדי לסתור דין המפורש בשו"ע והפוסקים עד גדולי האחרונים, והנהוג מקדמת 

 ואר בפוסקים ובשו"ע. דנא בכל תפוצות ישראל, וכמו שנברר להלן, אחרי שנדין ראשונה על מקור הדין כפי המב

ב( מבואר להדי' ברמ"א יו"ד סי' קט"ו סוס"ב וז"ל ומ"מ אסור לאכול החלב כך, ובש"ך שם, מאחר שלא ראה 

החליבה, אפילו ידענו שדעת העכו"ם לעשות גבינות. וזה דין ברור בתוספות )ע"ז י"ב א' ד"ה ושדי( דבמקום 

' קי"ח כללו עם האי דינא דיוצא ונכנס דמרתת, דבשניהם שהעכו"ם אינו נהנה אינו חשוד להחליף, והטור בסי

אם כן כש"כ בחולב לגבינה, כשמערב  -לא חיישינן לחילוף וכן נפסק ברמ"א יו"ד סי' קי"ח ס"ב ובכל הפוסקים 

חלב טמא לא רק שאינו נהנה רק מפסיד את החלב הטמא לגמרי, וכלשון התוספות )ע"ז ל"ה א' ד"ה לפי( אטו 

כו"ם שוטה לערב חלב טמא אף על פי שהוא יודע שאינו עומד, ואפה"כ נפסק להדי' ברמ"א מי חיישינן דע

ועכ"ח משום דנאסר במנין, וכדמשמע בכ"מ )מאכ"א  -ובש"ך וכן סתימת כל הפוסקים האחרונים דהחלב אסור 

משום דבר  פ"ג הל' ט"ו( וא"כ כיון דבעלי השו"ע, הכ"מ ורמ"א וש"ך ואחריהם האחרונים הסכימו דחלב אסור

שבמנין, אם כן מה אהני לן דעפ"י חק הממשלה יענש מי שמערב וא"כ מרתת )מלבד מה שבהאי דערכאות 

ישנה מבוכה גדולה בפוסקים, עי' חו"מ סי' ס"ח דעת המחבר בזה, ואף דאנו נוהגין לפסוק כרמ"א שם וכבס"א 

וי רק כאומדנא גדולה, מהאי שם דאוקמי' להו בחזקת כשרות( אבל בכל אופן לא עדיף מרתת זה דלא ה

אומדנא דעכו"ם לא יהי' שוטה לערב ולהפסיד החלב הטמא בחינם, דבשניהם אסור החלב מטעם דבר שבמנין, 

וכהאי דביצה ה' ונפסק ברמב"ם הל' ממרים. ואין דומה לגילוי דמותר האידנא במקום שאין נחשים מצוין, משום 

שיש נחשים כמבואר במג"א )ריש סי' תס"ח בשם הרא"ם( שמתחילה לא נאסר בכל המקומות, רק במקומות 

וכן הוא להדי' גם בתוס' ע"ז ל"ה א' ד"ה חדא, ובמג"א סוסי' תר"צ רמז לתוס' ביצה ו' א' ד"ה והאידנא, דבדבר 

שהוא משום חששא ועבר החשש אי"צ מנין אחר, אבל כבר השיג הפ"ח ביו"ד קט"ז ע"ז והאריך דהעיקר משום 

לה לא נגזר רק במקום שיש נחשים. א"כ בחלב לדידן דקבלנו עלינו לפסוק כרמ"א שהיה דבגילוי גם מתחי

רשכבה"ג אפילו במקום שהוא חולק על המחבר, כמבואר בהקדמת פמ"ג ליו"ד, מכ"ש שגם הכסף משנה )זה 

ן טמא המחבר( גם כן ס"ל דחלב נגזר במנין, וכ"ז שאין ישראל רואהו אסור אף באומדנא הכי גדולה, כגון שאי

בעדרו או חלב לגבן, או אף במקום מרתת שאינו ג"כ רק כמו אומדנא גדולה, אפילו הכי בעינן ישראל רואהו, 

אלא דבישראל רואהו מקילינן ביוצא ונכנס משום מרתת, דכך היתה הגזרה דבעי' ראיה, ולא רצו חז"ל לסמוך 

ל אדם והוי שימוש תדירי, שמצינו על ידיעה או אומדנא. והטעם אפשר כיון דחלב הוא מעקרי מזונות ש

דהחמירו חז"ל דבר התדירי, עי' תוספות סוף פרק ב' דכתובות לענין טומאת בית הפרס, חילוק מאקראי 

לתדירי, וכן ברי"ף לב"ק ס"א לענין נזקין דגבי תנור כיון דתדיר הוא מדליק איבעי לי' לעיוני, ועי' תוספות נדה 

גזירות חז"ל זל"ז. ואפשר כיון דבלאו הכי בכל חלב יש לחשוש שמא בא ל"ג ב' ד"ה ורמינהו דאין להשוות 

מבהמה טריפה, רק דאנו מתירין משום דרוב בהמות כשרות הן, א"כ כשיש עוד חשש דתערובות חלב טמא 

מצטרף להחשש דטריפות, וכמו שכתב הר"ן לחולין ס"ג לענין בצים, דפריך הגמרא ודילמא דעוף טמא, אף על 

מאין מיעוטא וכקושית הראשונים, ומתרץ הר"ן משום דאיכא עוד מיעוטא דטרפות. ומתורץ בזה גב דעופות ט

הא דקשה לכאורה הא בבשר הנמצא ביד עכו"ם ורוב טבחי ישראל מותר כבחולין צ"ה, ואם כן הכא נמי רוב 

ל ניחא, כיון החולבין הם חלב טהורה ואמאי אסרו חלב ביד עכו"ם )עי' שלט"ג על המרדכי פ"ב דע"ז( ולהנ"

דבשעת הגזירה מיעוט המצוי הי' לחלוב גם חלב טמא בהצטרף מיעוטא דטרפות אסרו חז"ל משא"כ בהאי 



דבשר הנמצא ביד עכו"ם ורוב טבחי ישראל, דכבר נשחטה הבהמה ונשחטה הותרה וגם כבר נבדקה הריאה, 

יש עוד מיעוט המצוי דטריפות מה שאין כן לענין חלב דמחיים, דבהמה עודנה בחזקת איסור דשאינו זבוח ו

הריאה, דמשום הכי בדקינן לריאה כמבואר בראשונים לחולין י"א )ובאמת גם בבשר הנמצא ביד עכו"ם, לרב 

מדרבנן אסור מטעם בשר שנתעלם מן העין, עי' שו"ע יו"ד סימן ס"ג ב' הדעות, או אף להרמ"א המיקל בשם, 

יחד עם חשש דטריפות, שהוא ג"כ מיעוט המצוי דטרפות  אבל בחלב גזרו רבנן משום חשש חלב טמא בהצטרף

 הריאה(. 

וממילא גם היכי שנתמעט החשש דתערובות חלב טמא, כגון היכי שגם העכו"ם ממאסים בזה, או לשאר סבות 

של אין טמא בעדרו וכדומה, גם כן הגזירה במקומה עומדת, וכהאי דתוס' קדושין י"א ד"ה עד ור' משה מנרבונה 

סמפון לא היו מתחילין לגזור שהרי מומין לא שכיח, אלא מאחר שהתחילו לגזור משום דעולא  מפרש משום

דשמא ימזגו האריכו הגזירה עד החופה אף דלא שכיח, וכן בתו' כתובות ל"ט ב' ד"ה טעמא דמתוך שהוצרכו 

ן ברא"ש לגיטין לתקן בגרושה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה תקנו גם כן באלמנה משום חינא, וכעין זה גם כ

י"ז לענין זמן בגיטין לר"י משום בת אחותו עי"ש )נרמז בדרכי שלום למהרש"ם( והכא נמי לענין חלב, התחילו 

לגזור משום מיעוט המצוי דטמא בהצטרף יחד עם מיעוט דטריפות, ואף אח"כ כשנתמעט חששא דטמא לאיזו 

דחלב טמא יש בעולם כמעט בכל מקום, ומי יודע ובפרט כיון דעובדא דמילתא  -סיבה, הגזירה במקומה עומדת 

אפשר שיבא זמן שיערבו לאיזו סיבה, שאפשר שאיזה מלומד יחדש בחקירתו שחלב מאיזה דבר טמא מעורב 

 בחלב טהור יפה לזה או לזה. 

וסיפר לי הה"ג ר' משה סאלאווייטשיק נכד הגאון ר"ח סאלאווייטשיק, ששמע מאיש מלומד וחרדי הגר בשווייץ 

קום ההרים הגבוהים, וראה בכל בפעם שפחה אחת בימות הקיץ שהביאה שני כדים חלב מההרים הגבוהים במ

למטה, ושאלה הלא מהנענוע וטלטול הדרך מגבוה לנמוך ובימות החום הלא החלב מתקלקל, וענתה שהיא 

ב מהחום נותנת בו בכל פעם מעט חלב חמורה, ואף שמחירו יותר מהטהור, אבל מועיל שלא יתקלקל החל

וטלטול הדרך, אף שגם בשווייץ יש איסור מהממשלה לערב חלב טמא, בכל זאת לא מירתתא, אי משום 

אמתלא דלא יתקלקל החלב, אי משום דמעט כזה מחלב טמא א"א להבחין בכימיא שזהו עיקר פיקוחה של 

"י סימן קט"ו, לא הממשלה שיכולה בכל פעם להבחין בכימיא, ולדעת הראב"ד והרשב"א מובא בר"ן ע"ז ובב

הלכו בזה אחר נו"ט כדי שלא יפרצו ע"ש. כמובן שאינני רוצה להעמיד יסוד על דברי השפחה הלזו, אבל מ"מ 

רואין אנו שעל ידי איזו סיבה יש אפשרות לערב חלב טמא אף בזה"ז )בפרט כעת שהטכניקא והפיזיקא בעולם 

א, שמעתי שכבר יכולים היום להעמיד חלב טמא צעדו כל כך קדימה, שיכולין לעשות משחור לבן וגם איפכ

לגבינה וחמאה ע"י סיוע הכימיא( ואם נתיר כהיום חלב סתמא, למחר או למחרתיים כשיהיה באמת חששא 

דחלב טמא, לא יצייתו לנו ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו וכו' וכהאי דביצה ה' ע"ב מהרה יבנה ביהמ"ק ויאמרו 

, דביצה לכל מסור, והכנ"מ כן. וכן כתב הפ"ח ביו"ד קט"ז לענין גזירה אשתקד מי לא אכלנו ביצה ביוט"ש

דגבינות, דאף במקום שמעמידין דוקא בעשבים, אפשר שיבא זמן או סיבה שלא יעמידו בעשבים, רק בעור 

 נבילה. ועי' שו"ת צ"צ להאדמו"ר מלובאוויטש )יו"ד סימן ע"ו( וז"ל לענין חלב, ואף על גב דבמדינתנו אין מצוי

כלל חלב טמא מ"מ יש לחוש בודאי לדעת ר"ת שסובר הטעם משום ניקור, ואף על גב דהשתא אין נחשים 

מצויים וכמו שמקילין בגילוי, מכל מקום הדבר פשוט שיש לחוש בודאי למה שכתבו הפוסקים משום שיש כאן 

טעמא איכא למגזר אטו עוד טעמים )עי' ב"י בשם סמ"ק( ואיכא למגזר אטו היכי דשכיח נחשים, וה"ה דמהאי 



 היכי דשכיח חלב טמא וכו' עי"ש. 

ג( ובפרט כידוע דבכל גזירות חז"ל איכא עוד טעמים כמוסים וכאשר האריך בזה בערוך השלחן בדברים 

נלהבים בסי' קט"ו סע' ו' באיזה אופן שיהי' כשאין ישראל רואה החליבה אסור. ודברי החת"ס סימן ק"ז ידועים, 

"ד סימן ע"ה )וכן בחוט המשולש לתשב"ץ טור הא' סי' ל"ב ועוד פוסקים, מובא בשד"ח דאדרבה להרדב"ז ח

מערכת חלב( דס"ל דחלב לא נאסר במנין, דכיון דכבר נהגו מקדמת דנא כהרמ"א ושאר הפוסקים לאסור, הוי 

ת על הפ"ח, כנדר ואין לו התרה, וא"כ קולו חומרו, ע"ש ג"כ דברים נלהבים. ובשד"ח הנ"ל אף שרוצה להליץ קצ

מ"מ סיים דח"ו להתיר וכן נהגו בכל ערי הספרדים, אף שגם שם לא שכיח חלב טמא וכמבואר בתשב"ץ הנ"ל 

וז"ל לפי מה שאומרין אין חולבין לחמוריות וסוסיות לפי שיש לבהמות האלו היזק גדול להנחלבות והם חסים על 

ע לעושה זה, על כן אין לחוש רק במקום שיש בהמתן, וגם להם דבר נמאס וגנות וחרפה וגם יש בזה ניחוש ר

חלב גמלא שהוא מילתא דשכיח, וכאמור שהוא מהפוסקים שחלב לא נגזר במנין, אכן במציאות ודאי דלא פליגו 

דחלב משאר טמאות לא שכיח, ואפה"כ נהגו לאסור בכל ערי הספרדים אף במקום דלא שכיח גמלים. ומביא 

ל ואף בעיר שנתיישבה מחדש, אם נודע רוב אנשים מהיכן באו, הכל שם בשד"ח דברי הצ"צ סימן ע"ה וז"

 כמנהג המקום שבאו משם, בשם הפ"ח דיני מנהגות י"ט, ורמ"א חו"מ רסי' של"א. 

ד( ועי' חכ"צ סי' קל"ה באמצע התשובה וז"ל ובענין האומדנות האריך הרא"ם דאנן לא בקיאינן האידנא בשיעור 

חכמי התלמוד, ולא נוכל להוציא ממון מהמוחזק בלא ראי' ברורה, אלא או האומדנא כמו שהיו בקיאין בזה 

באומד שנזכר בתלמוד, או באומדנא דמוכח טפי דליכא למיתלי בה בשום מילתא אחריתי. והרב החסיד גדול 

 זמננו הר"ש אבוהב, החזיק בדבריו שהם בודאי חזקים כראי מוצק, ודון מיניהו שהוא לענין ממונא ואוקי באתרין

שהוא איסורא, שאין לנו להקל מחמת אומדנא הנראה לנו וכו' עכ"ל חכ"צ. ואפשר דזה הטעם דלא רצו רז"ל 

להתיר רק בישראל רואהו, ולא בידיעות ואומדנות, כיון דבאמת הגבולין והגדרים מה לקרות ידיעה ברורה ומה 

י ידיעה ברורה, ועל כל אומדנא יכולין לקרות אומדנא, הם מטושטשין, ועל כל אומדנא דמוכח יכולין לומר דזה הו

לומר דזה אומדנא דמוכח, וכיון דחלב מעיקר מזונותיו של אדם ושימוש תדירי ומסור לכל, החמירו משום לא 

פלוג דכל זמן שאין ישראל בעצמו רואהו, או כשאין טמא בעדרו וישראל משמר בחוץ דזה הוי ממש רואהו, דאין 

ב, וכבע"ז ל"ט ב' יושב בצד עדרו פשיטא וכו' או יוצא ונכנס ומשום מרתת, צריך לראות משמוש היד בדד החל

דבאופן זה כשישראל בעצמו מתענין להשגיח על החלב לא יבוא לידי מכשול. אבל בידיעות בעלמא, ע"י הוכחות 

רואהו, או אומדנות, בקל בא לידי מכשול להתיר ע"י הוכחה המדומה וכדומה, ומשה"כ דייקו במתני' ואין ישראל 

ולא קאמר סתמא חלב של עכו"ם אסור כמו קורט של חלתית ואח"כ בגמ' מפרש הטעם משום דמחתכי בסכין 

של איסור, ה"נ יפרש הגמרא הטעם משום חשש חלב טמא, משמע דעיקר הגזירה הי' ג"כ דבעינן רואהו דוקא. 

נו מדור דורות ובכל אתר יהיה מאיזה טעם שיהיה עובדא דמילתא היא דבשו"ע ופוסקים האחרונים ומנהג

ואתר, לאסור חלב עכו"ם בלי שמירת ישראל, אי משום דבר שבמנין, או נדר כדעת חת"ס הנ"ל, ואף באומדנא 

או הוכחה או ידיעה, אין נפ"מ איך יקראוה, שלא נתערב חלב טמא, וכדעת רש"י המובא בהפוסקים, וכן הוא 

, שמסיים רש"י ע"ז דכל האוכל חלב של עכו"ם אף באין טמא באמת בתשו' רש"י )סי' קנ"ב הנד' מח' בניו יורק(

 בעדרו ישכנו נחש. 

ה( ועתה נבא לראיותיו של הרב המתיר במה שכתב דידיעה ברורה הוי כראיה ממש מהא דשבועות ל"ד לענין 



י' ממון וגם לענין קידושין דעדי יחוד ובמנאפים דאין צריך לראות כמכחול בשפופרת, ועכ"ח משום דהוי כרא

ממש. תמיהה לי מאוד, מי גילה לו רז זה דזה הוי כראיה ממש, הא בהדי' קאמר שם הגמרא בשבועות דעדות 

ממון מתקיימת אף בידיעה בלא ראי', ולמסקנא דגמרא שם דר"י אית לי' דר' אחא גם בדיני נפשות מתקיימת 

אף לרבנן משכחת אומדנא אף  אף בידיעה בלא ראיה, רק ראיה בלא ידיעה לא משכחת בנפשות. ולדעת התוס'

לממון ואף לנפשות כמו חובל ונחבל דלקמן מ"ו, ואף לרבנן יש ידיעה בלא ראיה רק דמחולקים בסוג האומדנא, 

דלר' אחא גמל האוחר בין הגמלים או כהאי דר' שמעון בן שטח אחד שרץ וכו' והרוג מפרפר, הוי אומדנא לממון 

ולדעת הרב הנ"ל דבכל הני דאנו מתירין  -נשיכה על גבו דדף מ"ו  ולנפשות, ולרבנן רק באומדנא דעלתה לו

בידיעה משום דזה הוי כראיה ממש, ובעדי יחוד דהוי קידושין משום דזה הוי ראיה ממש, אם כן מדוע אין אנו 

 הורגין במנאפים על זה, רק עד שיראה כדרך המנאפים שישכבו זע"ז, הא כבר בעדי יחוד הוי כראי' ממש. 

זה אינו, דזה לא הוי כראיה, רק ידיעה בלא ראיה, וכאמור דגם בממון ובנפשות מהני אף ידיעה בלא  ו( אבל

ראיה. רק סוג וגדר הידיעה למתי מהני, זה גדרו רז"ל לפי הבנתם בדעת תוה"ק שדרכי' דרכי נועם, וכדמצינו 

י סברתם התורה נדרשת, כמעט בכל הש"ס, ילפותות לענין מדות שהתורה נדרשת, מסתברא מזה למילף, ולפ

וכן בזה להגדיר גדר הידיעה. לענין קידושין מסתברא כשהתורה כתבה דמתקדשת בביאה, וכמובן על ידי 

עדים, אין כוונת התורה שהעדים יראו שוכבים זע"ז כדרך מנאפים, דזה פריצות להם ולעדים להסתכל בכך, 

וכהסברת הראשונים דחזקה אש בנעורת וגם דאומר  ועכ"ח כוונת תוה"ק דסגי רק עדי יחוד, וידיעה כזו מהני,

לה הרי את מקודשת בבעילה זו, כלשון הרמב"ם פרק ג' מאישות ה"ה וזה כוונת ה"ה שם וז"ל ופשוט דכל 

האומר שעל דעת לקדשה מתייחד עמה והוא בפני עדים, הן הן עדי ביאה. כוונתו לתרץ מדוע בלן עם גרושתו 

וצריכה גט משני, רק בבעל ממש הוי ודאי דאיעב"ז, ובמקדש בביאה אף ביחוד בפונדקי הוי רק ספק קידושין 

הוי קידושין ודאי ואף לענין קידושי שני, עי' פרק י' מגירושין הלכה י"ז י"ח, ומתרץ הה"מ משום דכאן אומר שעל 

א ממילא דעת לקדשה מתייחד עמה. וכעין זה בתוס' יבמות קי"ט א' ד"ה רבי דזה אינו חשוב תלי במעשה אל

הוא בא שאדם נזקק לאשתו. ולענין זנות שיהרג על זה, הבינו רז"ל דעת תוה"ק שיראו כדרך המנאפים, ולא 

סגי עדי יחוד לחודה ול"ד לקידושין שעל דעת לקדשה מתייחד עמה והיא מתרצית, אבל בזנות מי יימר שהיא 

יך לראות כדרך המנאפים, וזה סגי, היתה מתרצית לביאה. וגם לענין הריגה, הבנת רז"ל בדעת תוה"ק שצר

ואין צריך לראות כמכחול בשפופרת, דלדעת הרשב"א )בתשובה מובאה בבי"ש סימן מ"ב ס"ק י"ב(, משמע 

דזה דבר שאי"א, ולדעת רש"י, ב"מ צ"א ורמב"ם פ"א מאיס"ב הל' י"ט אין העדים נזקקין לראות כמכחול, גם כן 

"ק לראות דבר כזה, ואף רק כדרך המנאפים, בידיעה זו נהרגין. משום דדרכי' דרכי נועם, ולא הזקיקה תוה

ומצאתי בתשובת מימוני להל' אישות לר"מ מרוטנברג סי' א' באמצע התשובה וז"ל דדוקא בביאה אמרינן הן הן 

עדי יחוד ועדי ביאה, משום דאיכא למימר אש בנעורת ואין מהבהבת, ועוד שלבו גס בה, ועוד כיון דאי אפשר 

מכחול בשפופרת דגנאי הוא ולא מסרו הכתוב אלא לחכמים, וכה"ג במכות דקטלי משיראו כדרך לראות כ

המנאפים, אף על גב דלא ראו כמכחול בשפופרת, אף על גב דאיכא למתלי דילמא דרך אברים בא עלי' תלינן 

לודאי כיון דלבו גס  במילתא דהוי קרוב לודאי וקטלינן, ולהכי גבי קידושין נמי בעדי יחוד תלינן לחומרא דקרוב

הרי ממש כדברינו, ולא משום דעדי יחוד ועדי מנאפים הם כעדי ראיה רק קרוב לודאי  -בה דיצרו תקפו וכו' 

ובידיעה כזו מהני. ומה שמפלפל הרב המתיר בענין דקטנה שלא מיאנה והגדילה וניסת לאחר, דלרב הוי 

ה, משום דיש לידיעה דין ראיה ממש. אין להבין דבריו, קידושי ודאי אף על גב דאיכא ג' מיעוטים כנגדם, אלא מ



דאכתי קשה כיון דיש ג' מיעוטים כנגדם, ממילא גם אין ידיעה דלהוי כראיה. אבל באמת לא קשה כלל וכסברת 

התוס' יבמות קי"ט הנ"ל, דממילא הוא בא שאדם נזקק לאשתו, וזה יותר מרוב, וכסברת הרמב"ם הנ"ל 

י הוי רק ספק קידושין, ובאומר שעל דעת לקדשה מתייחד הוי ודאי קידושין, דלאשתו דבגירש אשתו ולן בפונדק

אדם נזקק ממילא. וגם הא דאדם יודע שאין קידושי קטנה כלום ובועל לשם קידושין, או הא דאין אדם עושה 

לא מזה, בעילתו בעילת זנות אלו הן חזקות שהכריעו רז"ל מכח סברתם, וזה עדיף משארי חזקות, וכל הש"ס מ

אין אשה מעיזה לומר גרשתני בפני בעלה ומהימנא נגד החזקה דא"א, מלוה ופרוטה דעתה אפרוטה ומקודשת 

ודאי אף לענין קידושי שני, מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא ולא הוי קידושין, חזקה אין אדם טורח בסעודה 

מהרי"ף סימן ע"ב דחזקה שהכריעו  ומפסידה ולא חיישינן שמא מתרצה וכדומה. ועי' עין הרואים בשם שו"ת

חכמים מכח סברא עדיפא מחזקת ממון. ובית אפרים אע"ז סי' ז' קרוב לסוף התשובה, דחזקה מכח סברא 

עדיפא אף נגד הרוב, ועי' חת"ס אע"ז סי' ק' דנגע קצת בזה ע"ש. יהיה איך שיהיה, מזה לא נשמע דידיעה הוי 

 ל ידיעה, דנימא דהוי כראיה וכאמור. כראיה, דאדרבה דמכח קושיא זו, לא הוי כל

ז( ועי' בי"ש אע"ז סימן מ"ב ס"ק י"ב בשם המרדכי דאף דלא ראו העדים הנתינה ממש ליד האשה רק דבר 

המוכיח, דמהני כמו עדי יחוד דהוי כמו ביאה, וכמו בדי"מ מתקיימת העדות בידיעה בלא ראיה גם בקידושין 

לק. ובפתחי תשובה שם מביא חבל גדולי אחרונים שהשוו דעת מתקיימת בידיעה בלא ראי', והרשב"א חו

הרשב"א למרדכי, דגם הוא סובר דמהני אומדנא והוכחה, רק הרשב"א בשאלתו סובר דזה לא הוי הוכחה 

גמורה. והמעיין יראה, דלכ"ע קוראים לזה רק ידיעה בלא ראיה דמהני, רק סוג הידיעה קשה להגדיר, ומזה 

מרדכי להרשב"א. ועי' תומים סוף סימן צ' שכתב על הבי"ש, שאף אם נדמה קידושין השקליא וטריא בין הא ד

לד"נ גם כן מהני ידיעה בלא ראיה וכדברי התוס' שבועות ל"ד בעלתה נשיכה על ראשו דבאומדנא זו אף רבנן 

יהם מודי. ובאמת נראה כן לפע"ד גם מהא דסנהדרין פ' א' שנים שהיו עומדין ויצא חץ מביניהם והרג שנ

פטורים ואמר ר' יוסי אפילו אבא חלפתא ביניהם, וברש"י שם שהכל יודעין שהוא חסיד ולא זרקו וכו', ורמב"ם 

בפ"ד דרוצח ה"ו מביא רק הרישא ולא סיים הא דר"י אפילו אבא חלפתא ביניהן, דמשמע להדי' דבכה"ג אפי' 

גבי חובל שעלתה נשיכה על אצילי  בד"נ חייב. וזה ג"כ אפשר מקורו להא דפסק הרמ"ה שמביא הטור שו"ע

ידיו, שכ' שאפילו יש אחר אי ברור שאותו האחר לא חבלו נמי נוטל בלא שבועה בסוף סימן צ', ויש לו מקור 

נאמן מגמרא זו דאפילו בד"נ לת"ק דר"י חייב וכפסק הרמב"ם. ויש לדחות דר' יוסי לא פליג כלל על ת"ק רק 

ר' יוסי אומר עי' תוס' יבמות פ"ג א' ד"ה בריה ע"ש. אמת שעיינתי בתשו'  פרושי קמפרש מדתני אמר ר' יוסי ולא

 הרשב"א בסימן תש"פ וסימן אלף קצ"ג הלשון שם דבקידושין עדות ראיה וידיעה בעיא ממש. 

ח( המורם מכל האמור, דמשבועות ל"ד למסקנת הגמרא מוכח דאף בד"מ ובד"נ מהני ידיעה בלא ראי', רק 

בסוג ומדרגת האומדנא להגדיר שזה מקרי ידיעה, יש פלוגתא, דלר' אחא גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל 

יעה, ולרבנן דפליגי עלי' לא הרוג בצדו או האי דר"ש בן שטח ברץ אחר חברו וסכין בידו ונמצא מפרפר מקרי יד

מחייב רק באומדנא כזו שעלתה נשיכה על גבו, וזה אפילו בד"נ כמבואר בתוס' שם לרבנן, וגם הא דסנהדרין 

בשנים שיצא חץ מביניהן והרג ואבא חלפתא ביניהם וכפסק הרמב"ם דפסק כת"ק דר' יוסי. ולענין קידושין נמי 

שקלא וטריא בהפוסקים, וכמובן שאנו אין לנו רק מה שמבואר  מהני ידיעה בלא ראיה, רק גדר הידיעה יש

 בגדולי הפוסקים שגדר ידיעה כזה מהני. 



וא"כ נחזור לדידן לחלב עכו"ם, דהגזירה היתה שצריך להיות רק רואהו, ואפילו אין טמא בעדרו ואפילו חולב 

סקים וכן נהגינן מקדמת דנא לגבן, דיש אומדנא וידיעה דאין שם חלב טמא, ואפילו הכי מבואר בשו"ע ופו

דאסור, אם כן פשיטא דאף בהאומדנא דמרתת מפני הממשלה אסור. דודאי לא עדיף אומדנא זו, מהאי דר"ש 

בן שטח או מהאי דאוחר בין הגמלים, דלדידן דפסקינן כרבנן ולא כר"א, לא הוי זו ידיעה לחייב לא בד"מ ולא 

יה, דאם לא כן ודאי דצריך לחייב. א"כ מי יהין לשקול בדעתו בד"נ, אם כן כל שכן דלא מקרי אומדנא זו כרא

ולומר דאומדנא זו דמרתת הוי כידיעה ברורה, ומכש"כ כראיה ממש, ולעקור עי"ז גזירה דרבנן, או אפשר גם 

דררא דאורייתא מטעם נדר כסברת החת"ס. דאדרבה יש סברא לומר דהפירמות הגדולות הם לא מרתתי כל 

 דבנקל יש להם התקשרויות להשתחרר. כך מדיני הממשלה, 

ט( וחוץ מזה צריך לקבוע מה זה פקוח הממשלה, האם היא שולחת שומרים כפעם בפעם למקומות החליבה, 

הרי ודאי כמו כאן במדינת שווייץ מסתמא כן גם במדינות אחרות, שיש אנשים מומחים שמנסים כפעם בפעם 

א או מים )שגם תערובת מים אסור מהממשלה(. ואם כן בחכמת הכימיא אם יש בחלב איזו תערובת חלב טמ

הגע בעצמך, הכי עלה על הדעת להתיר חלב עכו"ם במקומות שאין שם פקוח ואיסור מהממשלה לערב חלב 

טמא בטהור באופן שלא שייך מרתת, רק להתיר ע"י בחינת הכימאי אם יש שם חלב טמא, היתר כזה לא 

ו האחרונים בתשובותיהם בכמה דברים שיש חשש תערובת אם סומכין שמענו מעולם. כמה טרחו ויגעו רבותינ

על נאמנות הכימאי, ועי' תשו' מהר"ש )א' סי' כ"ז( שקיבץ בגאונותו כמה סברות להקל בענין שמן שיצא עליו 

קול שיש בו חשש תערובת, ומסיים אף דמפורש בשו"ע דעכשיו אין סומכין על קפילא כיון דעכ"פ נפל בו איסור 

י, אבל הכא דיש ספק שמא לא נתערב איסור כלל ועוד צדדים ע"ש. אם כן בחלב עכו"ם דאסרו חז"ל בודא

מטעם תערובת, כ"ז שלא נתברר ההיתר מקרי איסור דרבנן ודאי, ואם אחד ישתה חלב עכו"ם, אף כשיבא 

ן ו' א' דהגמרא אליהו אחר כך ויאמר דלא היתה בזה תערובת הוא עבר על איסור דרבנן ודאי, וכמבואר בחולי

מקשה על ר' אסי מסתייעא מילתא דאכיל דמאי השתא בהמתן של צדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה 

על ידן וכו' אף דאפשר דדמאי זה הי' מעושר, הרי דמה שאסרו רז"ל אף רק מחמת ספק מקרי ודאי, והדברים 

במקום שיש פקוח הממשלה, זאת אומרת, עתיקין, ולענין ודאי אין סומכין על בחינת הכימאי. אם כן אף 

שהממשלה מפקחת כפעם בפעם לנסות בחכמת הכימיא אם יש שם תערובת טמא, כיון דאין אנו סומכין ע"ז, 

משמעות שהם אינם יכולין לקבוע זאת ע"י בחינתם בודאי, א"כ ממילא לא שייך גם מרתת כיון דאף כשיערב לא 

אכן עכ"פ  -לנו אין אנו סומכין על בחינת הכימאי, העכו"ם מ"מ מרתת ידעו להבחין, ואף די"ל, אף דלפי דין ש

שוב לא הוי ידיעה ברורה, דאפשר העכו"ם גם כן סובר כדין שלנו. ובפרט כפי ששמענו אין ביד הבחינה הכימית 

 לברר אם אין שם איזה מעט מן המעט אף פחות מן ס', ושאר ענינים אנו מתירין מטעם ביטול בס', אבל לענין

חלב עכו"ם, דדעת הראב"ד והרשב"א )מובא בב"י קט"ו( דלא הלכו בזה אחר נו"ט, כבר מבואר בנובי"ת ס"ו 

כיון דיש פוסקים כראב"ד והרשב"א דאסור עפ"י דינא, א"כ יש לחוש במקום שנהגו איסור, שאחזו כן להלכה 

לענין חלב דנהגו כן בכל מקום מדור וקיבלו עליהם ועל זרעם לפסוק כן )הוא מיירי לענין חמאה(, אם כן כל שכן 

דורות לאסור חלב עכו"ם, אם קבלו לפסוק כהראב"ד והרשב"א לזה לא מהני נסיון המדע לברר אף על פחות 

מס', א"כ ממילא נפל כל ההיתר דמרתת לבירא, כיון דלדידהו אף פחות מס' אסור, וזה אין יכולים לברר. ובפרט 

 נים וזמנים שונים, ומי יודע אם גם שם יהי' מרתת. כשאנו נתיר סתם חלב, יש מקומות שו

ע"כ פשיטא דפשיטא, דח"ו לן להתיר ולזלזל בדרבנן להתגאל באיסור. וכן אנו נוהגין פה במדינת שווייץ, 



שהקהלות מפזרים ממון רב עבור כשרות החלב, וכן במדינת אנגליא ואנטוורפן, ומסתמא גם החרדים בארה"ב 

 יודעים להיזהר בזה. 

טבת תשי"ג( הרהיב בנפשו רב אחד להתיר חלב עכו"ם ומצא מציאה  -כסלו  -גם בירחון הפוסק )חשון 

לתשב"ץ הנ"ל דהגזרה היתה רק במקום גמלים )ואגב בפ"ת נרמז להתשב"ץ(, ואי משום דבר שבמנין, סמך על 

הענין, כל הדברים  המג"א דסי' תר"ץ, ולא הביא כלל למג"א דסי' תס"ח. והנה לפי מה שכתבתי ובארתי כל

 הנאמרים בהפוסק להתיר, פורחים באויר ואין להם כלל על מה לסמוך.

 שו"ת משנה הלכות חלק ד סימן קג

ת הדברים באתי ט( והנה לעבור על כל פלפול כת"ר קשה לי כעת לחוסר הזמן מכל מקום להראות חביבו

להעיר קצת מה שסיים בסוף דבריו וז"ל ולסמוך על הפר"ח שאכל חלב עכו"ם באמסטערדאם עם 

הפארטאגעסים שסמכו על תשו' הרדב"ז דחלב לא נאסרה במנין אינו נראה שהרי כבר קבלנו עלינו אנו בני 

ות בשנים אשר ראיתי לעורר אשכנז לאיסור מדינא כמ"ש הח"ס סי' ק"ז וכו'. ובמה דסיים כת"ר אפתח דזה רב

בדברי הפר"ח הנ"ל דלפום ריהטא לא נחתו האחרונים ז"ל בעומק דברי הפר"ח וס"ל כמה אחרונים דהפר"ח 

מתיר חלב עכו"ם בכל מקום אבל באמת טעו בזה הני אחרונים ז"ל שהרי הפר"ח ביו"ד סי' קט"ו שם התנה 

בכל העיר ההוא וגם כתב בפירוש שאם הוא בעיר בתנאי גמור שלא להיות חלב טמא ובהמה טמאה מצוי כלל 

שנמצא שם חלב טמא אף שאינו לאותו אינו יהודי שקונה ממנו דבר טמא בעדרו מ"מ צריך לראות קודם 

החליבה בכלי אולי הכין שם חלב טמא גם צריך לראותו מתחלה ועד סוף הא לאו הכי אף בדיעבד אסור עכ"ל 

פר"ח וכי יש עיר או כפר אשר אין בה סוסים או חזירים וחמורים מצויים ע"ש וא"כ האיך מצינו היתר אפילו לה

בה ועכ"פ צריך לידע שאין שם בכל העיר דבר טמא או חלב טמא וכל זמן שלא יודע אסור לשתות מחלב עכו"ם 

 אפילו להפר"ח ועיין בפתיחה לשו"ת תשובה מאהבה ח"א. 

הם האוסרים ובטלוהו וכמבואר בח"ס יו"ד סי' ק"ז שהביא י( גם כי בעיקר דברי הפר"ח דחוים הם וכבר רבו עלי

כת"ר וכן מבואר בכל האחרונים הצדיקים הקדושים אשר מימיהם אנו שותים ונמשכים אחר דבריהם ועיין ערוך 

השלחן סי' קט"ו מה שהאריך הרבה לחזק שיטתינו שאסרו חז"ל חלב עכו"ם בכל ענין ודלא כפר"ח דסתמא תנן 

עכו"ם ואין ישראל רואהו אסור והוא ע"פ דעת המרדכי והסמ"ק והאו"ה סי' מ"ה וזה דעת  במתני' חלב שחלבו

הטור ורבותינו בעלי הש"ע )דכן כתב הכ"מ ג"כ( והש"ך והט"ז והב"ח והדרישה וכן מצאתי מפורש בשו"ת 

ין ואסור מוהר"י ברונא סימן ע"ח שדן בכלים שבישל בהם ספק חלב עכו"ם וכתב מפורש דחלב עכו"ם נאסר במנ

 אפילו במקום דאין טמאה בעדר וליכא למיחש שנתערב בו חלב טמא ע"ש. 

יא( והנה הש"ד סי' פ"ב הביא בשם רש"י ז"ל דס"ל דחלב נאסרה במנין ואפילו אין בהמה טמאה בדיר אסור 

איה  דלא ליפוק חורבא מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש והביאו הפר"ח והח"ס יו"ד סי' ק"ז כתב דלא הראה מקום

מקומו ברש"י אולי בתשובה, ודייק הח"ס ז"ל מדברי רש"י ע"ז דף ל"ה ע"א כן והאחרונים ז"ל תפסו עליו 

בפירושו ברש"י ז"ל ובענייתי מצאתי בסדור רש"י סי' תר"ז וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אף אם יודע 

ב רש"י בשו"ת רש"י )הוצאת נ"י( סי' קנ"ב שאין בדיר בהמה טמאה אסור ועל זה נאמר ופורץ גדר וכו' וכן כת



וז"ל אות באות וסיים ופורץ גדר ישכנו נחש, ע"ש שוב ראיתי שציינו לתשובה זו המוציא לאור והרי מפורש עכ"פ 

 כמו שהביא הש"ד דדעת רש"י ז"ל דחלב נאסרה במנין. 

ש"י שפי' דטעם איסור הגבינה יב( וראיתי להחזו"א ז"ל ע"ז סי' ד' ס"ק ד' שתמה על פי' הח"ס ז"ל בדברי ר

משום שא"א בלא צחצוחי חלב דכוונתו משום דחלב נאסר במנין דדברים תמוהים הם שהרי ברש"י מבואר 

להדיא דהחשש של צחצוחי חלב הוא משום חלב טמא ולא משום חלב שנאסר במנין, ואף שראיתי לאחד 

ה יראה ובצדק ישפוט דדברי רש"י מורים מהאחרונים שדחק לישב דברי הח"ס מקושית החזו"א ז"ל מ"מ הרוא

כחזו"א ז"ל במה שסיים וחלב טמא אסור מן התורה ובבכורות דף ו' ילפינן לה ויש לחוש שבגומות נשאר ממנו 

ע"כ. והמעיין יראה לכאורה מבואר דכוונתו במה שכתב ויש לחוש שבגומות וכו' קאי אחלב טמא שזכר כלומר 

נן לה בבכורות ולכן יש לחוש שבגומות נשאר ממנו, נמצא דדברי הח"ס צ"ע כיון שחלב טמא אסור מה"ת כדילפי

 בפירושו ברש"י ז"ל אבל מכל מקום לדינא אין זה משנה בדעת הח"ס דדעת רש"י דחלב נאסרה במנין וכנ"ל. 

יג( ולולי דמסתפינא אמינא פי' חדש בשיטת רש"י ולישבו מקושית התוס' שם שהקשו דאטו עכו"ם שוטה הוה 

רב בו חלב טמא אף על פי שהוא יודע שאינו עומד, ולפענ"ד נראה לומר בכוונת רש"י שס"ל דהאי עכו"ם שעי

לאו שוטה הוא לגמרי אלא דס"ל להאי עכו"ם כיון דא"א לגבינה בלי צחצוחי חלב בגומות של גבינה, נמצא 

לב טהור נעשה דלכאורה מחסיר מהגבינה שאם יתמלאו אותם הגומות של גבינה בחלב טמא אז מכל הח

גבינה והגומות יתמלאו עוד בצחצוחי חלב טמא נוסף על הטהור ואם לא יערב חלב טמא אז יתמלאו הגומות 

בחלב טהור ויחסר קצת ונמצא ירויח מחלב טמא הצחצוחי חלב כלומר שכאשר אין שם חלב טמא אז יחסר 

לאו הגומות מצחצוחי חלב טמא מהגבינה שיעור החלב שמתמלא בגומות הגבינה ואם יערב חלב טמא אז יתמ

שאינו עומד וירויח שמכל חלב טהור יעשה גבינה ואף שהריוח זה אינו גדול מכל מקום בב"נ שנהרג על פחות 

משו"פ גם זה קרן הוא ולכן שפיר חיישינן שמא יערב חלב טמא אפילו שאינו עומד והגזרה משום צחצוחי חלב 

רש"י ז"ל לישבו מקושית התוס' ז"ל. גם לפי שיטת הריטב"א של חלב טמא וזה לפענ"ד הערה נפלאה בשיטת 

 דיש קצת חלב טמא עומד יש לישב דלאו שוטה הוא העכו"ם והבן. 

יד( ומכל מקום אין זה משנה שיטת רש"י שהביאו הפוסקים לעיל דס"ל דחלב נאסרה במנין, וא"ת א"כ למה ליה 

שום דנאסרה במנין וכסברת הח"ס י"ל דכוונת לטעם שמא עירב חלב טמא הא אפילו חלב טהור נמי אסור מ

רש"י לפרש שם דלמה באמת גזרו על הגבינות לעולם הגם שגזרו ואסרו בחלב שחלבו עכו"ם אבל הגבינות 

עדיין לא נאסרו אף שנעשה מחלב שחלבו עכו"ם הגבינה מותרת דהגזירה לא היתה אלא כשהוא חלב בפני 

ל חלב שיעשה גבינה לא גזרו מעולם וא"כ מאיזה טעם גזרו עצמו אבל כשנתהפך ונעשה גבינה מותרת דע

אח"כ על הגבינות כיון דאין לאסור מטעם החלב ומטעם צחצוחי חלב שבתוך הגבינה כלומר צחצוחי חלב טהור 

נמי אין לאסור כיון שלא גזרו על הגבינה עדיין וא"א לגבינה בלא צחצוחי חלב א"כ ע"כ דגם על הצחצוחי חלב 

לא גזרו דאל"כ אף קודם שגזרו על הגבינה כבר נאסרה משום צחצוחי חלב עכו"ם שבו וע"כ  טהור שבו נמי

מדהצריכו לגזור על הגבינה ברור דהצחצוחי חלב טהור בגומות הגבינה נמי לא גזרו או שלא נכלל חלב זה 

מאיזה בכלל גזירת חלב עכו"ם שלא גזרו על החלב מקודם אלא מה ששותין ולא מה שמשתנה למאכל וא"כ 

טעם גזרו על הגבינה אח"כ וע"ז פרש"י דאי משום חלב טהור ודאי ליכא למיגזר על הגבינה אלא שיש לחוש 

משום חלב טמא שנתערב בו ר"ל כיון שא"א לגבינה בלא צחצוחי חלב א"כ אפשר נתערב חלב טמא בגומות 



 הגבינה. 

"ל דחלב עכו"ם נאסרה במנין שהרי טו( אלא דמעתה אני אומר דבר חדש בס"ד דמכאן מוכרח שיטת רש"י ז

מאחר שהעלינו דס"ל לרש"י ז"ל דגזירת גבינה היתה משום צחצוחי חלב טמא שמא נתערב בו חלב טמא ולכן 

גזרו על הגבינה והוא אותה גזירה ממש שגזרו בחלב משום חלב טמא שמא יערב בה אלא שבגבינה מתחלה 

צחצוחי חלב ושוב גזרו גם בגבינה משום צחצוחי חלב  לא גזרו משום שחלב טמא אינו עומד ולא חשו משום

טמא שנתערב בגבינה ומעתה יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא חלב עכו"ם שאפשר להתערב בה חלב טמא 

ממש לא נאסרה במנין וגבינה שנאסרה רק משום צחצוחי חלב טמא נאסרה במנין דבגבינה ע"כ דנגזרה במנין 

ל ושאר פוסקים וא"כ עכ"פ נתבאר מדברי רש"י ע"ז הנ"ל דחלב נאסרה במנין כמ"ש הפוסקים ועיין רדב"ז הנ"

 וכהח"ס הנ"ל וזה דבר עמוק בס"ד. 

אמנם הרבה מהראשונים ז"ל פירשו בשיטת רש"י דיש לחוש שמא נחלב מתחילה לאכילה וכדסובר ר"ת 

 ם להאריך. במרדכי שמסברא היה לחשוש ע"ש ובפוסקים שהאריכו בשיטת רש"י ז"ל ואין כאן מקו

והנה ליכנס בדין זה ולברר בשיטת הפוסקים הראשונים והאחרונים צריך לזה חבור מיוחד וזמן הרבה ולפי 

שכבר הבאנו דרוב הראשונים ס"ל דלא כהפר"ח וגם הקבלה בזה מכרעת היה לי לדבר פשוט בכל זה אלא 

מ"ח מ"ט שיצא לדון בדבר חדש  שראיתי לידיד נפשי הגאון המובהק רמ"פ בשו"ת אגרות משה יו"ד סי' מ"ז

דהחלב הבא מהקאמפאניעס של עכו"ם אשר יש פקוח הממשלה עליהם ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענשו 

אותם וגם )אולי( יסגרו את העסק שלהם וא"כ מרתתי לערב יש טעם גדול להתיר חלב עכו"ם אף בלא שיטת 

איה ממש והוה כמו שראינו שאין כאן שום חלב הפר"ח משום דידיעה ברורה כזו שמרתתי הקאמפאניס הוה כר

טמא מעורב בו ואינו בכלל האיסור, ולפי דבריו כ"ש בשמננת מהאקאמפאניס שהיה לן להתיר ועכ"פ אם לא 

הוה ק"ו גזירה שוה הוא והיינו הך אלא דבאמת דברי הגאון שליט"א לפענ"ד תמוהין מאד וכבר ראיתי 

 איזה הערות.  להאחרונים שתפסו עליו בזה ואציג כאן

ראשונה מה שכתב דיש טעם להתיר אף בלא שיטת הפר"ח משמע דלהפר"ח פשיטא ליה דהוה מותר ולפענ"ד 

זה אינו שהרי הבאתי לעיל דעת הפר"ח ברור מילל דבמקום שנמצא שם דבר טמא אף שאינו לאותו עכו"ם 

סוף ובאופן אחר אפילו בדיעבד שקונה ממנו מ"מ צריך לראות קודם החליבה בכלי וצריך לראות מתחלה ועד 

אסור וא"כ כיון דבמדינה זו ודאי דכמה דברים טמאין ישנם בעירות אשר הקאמפאניעס שם א"כ פשוט מאוד 

דאפילו להפר"ח אסור לשתות מהחלב עד שיהא ישראל שומר ורואה החליבה ואין בין הפר"ח ושאר פוסקים 

 א"כ חלוק לענין זה בדידן. 

אלא גם בעיקר סברת הגאון שליט"א הדברים תמוהין מאד לפענ"ד דלא מבעיא לדעת רש"י והטור וש"ע 

והאחרונים כש"ך וט"ז ועוד הנמשכים אחריהם דחלב עכו"ם נאסרה במנין וכמ"ש הח"ס ז"ל וא"כ אין לנו שום 

עכו"ם ואין ישראל היתר אפילו נדע בבירור גמור שאין כאן חלב טמא דכך היתה הגזירה שכל חלב שחלבו 

רואהו אסור ולדעת הפוסקים דס"ל להתיר דאפילו יושב הישראל ואינו רואה באופן שיכול לראות כן היתה 

התקנה שיהיה באופן שישראל יוכל לראות עכ"פ ועיין ערוך השלחן הנ"ל ס"ה מה שהחמיר מאד והתמרמר על 

שרחוק המציאות שיחלבו את הטמא וכתב  אחרון גדול אחד שהאריך בזה להקל במקום שאין שם דבר טמא או



שכיון שנפסק לאיסור בטור וש"ע וכל גדולי האחרונים מי יוכל להעיז פניו ולמלא תאות נפשו ושומר נפשו ירחק 

 מזה. 

אלא אפילו לדעת הפוסקים ברדב"ז ופר"ח דחלב לא נאסרה במנין מ"מ איכא משום הא דכתב הח"ס דנמצא 

לא נאסרה במנין ואפילו הכי הנהיגו אבותינו כל בני אשכנז )וגם בני ספרד  קולו חומרו כיון דבאמת מדינא

באמת נמי נוהגין דלא כהפר"ח( שלא לשתות שום חלב שנחלב באין ישראל רואהו וא"כ הוה ליה בכלל נדר 

ו"ד סי' ועיין ח' רשב"א חולין י"ח ע"ב שכל מה שנהגו באיסור מחמת חומר ואפילו ספק אין מתירין לו ועיין שו"ע י

רי"ד דברים המותרים וסי' רכ"ח סכ"ח ובח"ס יו"ד סי' קכ"ב, ואף שהגאון הרגיש בזה קצת וכתב דמי שנהג 

להחמיר אם נאסר מדין מנהג ג' פעמים תליא אם היתה כוונתו להחמיר אף אם הדין הוא להתיר וכ"ש בידע 

ל אם החמיר משום שהיה סבור שאסור לעצמו שיש להתיר ומ"מ נהג איסור יש עליו איסור נדר וצריך היתר אב

מדינא או מספק אין עליו דין נדר מצד מנהגו וא"צ היתר והנה כל זה אם המנהג בא מידו אבל הכא באמת מנהג 

אבותינו בידינו ואין ביד בנו להתיר נדר שהנהיג בו אביו וקבלו על בנו ויש בזה אריכות דברים אבל לפענ"ד זה 

 נו וכנראה מהח"ס וערוך השלחן הנ"ל וכל האחרונים דאזלי בשיטתייהו. ברור שזהו קבלת אבותינו עלי

ועוד בו שלישיה דנראה עיקר היתר הגאון שליט"א שתפס טעמא דסגי בישראל יושב אפילו מבחוץ ולא ראה 

הכלי וכו' אלא שהוא במקום שיכול לראות וכיוצא בזה הוא משום דעכו"ם מירתת וא"כ בהקאמפאניעס נמי כיון 

ת מכח פקוח הממשלה סגי דמה לי מירתת מכח ישראל ומה לי מהממשלה העיקר שכיון שהוא מירתת דמירת

אינו מערב חלב טמא אבל באמת המעיין ביו"ד בש"ך סי' קט"ו סק"ה לא כתב כן שכתב דמ"ש האו"ה דסגי 

דכיון דידע  ביוצא ונכנס אפילו חלבו העו"כ לצרכו הטעם דיוצא ונכנס לא הוי משום מירתת לחוד אלא משום

שאין דבר טמא בעדרו אף על גב שאין יכול לראותו בשעה שהוא חולב ליכא למיחש לזיוף אלא שיצא העו"כ 

מעדר ויזיף וכיון שיוצא ונכנס ורואה שאין העו"כ יוצא מהעדר סגי וכן מוכח בש"ס )ע"ז ל"ט ע"ב( דבדליכא דבר 

כלל בשעה שהוא חולב מותר מטעמא דכיון דישב  טמא בעדרו והישראל יושב מבחוץ אפילו אינו יכול לראותו

מבחוץ הרי רואה שאי אפשר לזייף וכן משמע מהטור ודלא כהפרישה ס"ב שכתב דטעמא דבעינן ישראל יושב 

 מבחוץ משום מירתת ע"ש. 

והרי לן מבואר דעת הש"ך דישראל יוצא ונכנס או יושב מבחוץ בדליכא דבר טמא אין הטעם משום מירתת לחוד 

רי טעמא איכא האחת משום מירתת והשנית דכשישראל יושב מבחוץ רואה שאין העכו"ם יכול לזייף אלא ת

שהרי אינו יכול לצאת ולהביא חלב טמא מבחוץ כיון שישראל יושב מבחוץ ולפ"ז נפל פיתא בבירא דמה בכך 

ם שלא יכול דמירתת והלא מטעם מירתת לחוד אכתי לא היינו מתירין אפילו בישראל ישב מבחוץ אלא מטע

להזדייף בשום אופן שהישראל יושב ומשמרהו וא"כ בדידן כיון שפשוט שאפשר להזדייף ויכול להזדייף ויש 

דברים טמאים וחלב טמא פשוט מאד דלא סמכינן אטעמא דמירתת לחוד אפילו אי הוה אמרינן דבאמת זה 

 מיקרי מירתת מה שהממשלה מפקחת כיון דאכתי יכול להזדייף, וזה ברור. 

אלא דגם בעיקר הסברא כשאני לעצמי אפילו נניח מטעם מירתת וכפרישה ודלא כש"ך לפענ"ד ליכא להתיר 

בזה משום פקוח הממשלה דלפענ"ד פשוט דמירתת מפקוח הממשלה לא מועיל לענין איסורים והגע עצמך הרי 

נוש יענש מחק מדינא דמלכותא שאסור למכור דבר טרפה למשל בשר טרפה לשם כשר ומי שעובר על זה ע

המדינה וכי יעלה על דעת אדם בעולם שקצב עכו"ם יהא נאמן שמוכר בשר כשר משום דמירתת למכור טרפה 



משום שענוש יענש, ואין לומר דרק בדרבנן הקילו במירתת שהרי מפורש כתב הש"ך יו"ד סי' קי"ח ס"ק ל"ג 

' ס"ט סעי' י' בעו"כ משמש בבית ישראל דאפילו באיסור דאורייתא סמכינן אסברא דמירתת ע"ש ועיין יו"ד סי

ובש"ך שם ס"ק מ"ב ובסמ"ק, וכעת נתקבל לחק המדינה שבשר שלא הודח בתוך ג' ימים ועבר נקרא טרפה 

ואסור למכרו וכי נסמוך על זה בעכו"ם שהביא למשל מישקאגא וכדומה ממרחקים בשר ושהה יותר מג' ימים 

וגם בשאר איסורין, ואם בא עכו"ם להעיד שמת בעלה שנחלקו ואמר שהודח הבשר שנסמוך עליו והבשר כשר, 

הרבה האחרונים אי סמכינן אערכאות דלא מרעי נפשייהו ופשוט דאם יענשו הממשלה למי שמעיד על אחד 

שמת ושקר ענה בו מ"מ אין מקבלין עדות סתם עכו"ם, ועכ"פ בכל איסורין ודאי דלא מתירין בשביל מירתת 

לא יאמר כן. וגם פשוט שגם הגאון שליט"א מודה לזה. וא"כ מ"ש אלו מאלו. ועיין מהממשלה וישתקע הדבר ו

יו"ד סי' ט"ז סעי' י"א וט"ז וש"ך שם וט"ז סי' קכ"ב סק"ד וסי' שי"ג סק"ב ובש"ך יו"ד סי' קכ"ז סק"כ לענין עדות 

 עו"כ דאין העו"כ נאמן לא לאיסור ולא להיתר. 

מירתת אלא היכא דהדבר בידו לעשות או לא לעשות ואם מירתת אינו ועוד אני אומר סברא ישרה דלא אמרינן 

עושה במקום שאמרו שמירתת מהני אבל במקום שיכול להשמט ולומר שהוא לא עשה הדבר ודאי לא שייך 

לומר מירתת כי יכול להשמט ודבר זה מבואר בפוסקים ועיין יו"ד קכ"ט לענין יין נסך ומעתה בהקאמפאניעס 

תם יכול להשמט ולומר שהחלב טמא שהביאו הוא מהפארמערס שידוע שהם לוקחים גם שאפילו יתפסו או

מפארמערס קטנים, וגם באמת אפשר שהנהג )דרייווער בלע"ז( יקח לו מהטענג חלב ויוסיף בו חלב טמא שלא 

יחסר המזג וא"כ אפילו נאמר שהבעלי בתים היושבים במשרדים הם לא יערבו חלב טמא אבל המשרתים 

ים אצל החלב הם כן יכולים לערב החלב טמא ומה יועיל מירתת של הבעל בתים להפועלים, ואם תאמר והעובד

מה תועלת יש להפועלים בעירוב החלב טמא ודאי יש ויש כי לפעמים יהיה לו חלב טמא והוא רוצה בטהור 

כלום מה  לעצמו וכדי שלא יחסר המזג יקח מטהור ויערב הטמא ועכ"פ ודאי אפשר שיערבו ולא מועיל

 שהקאמפאני מירתת מזה וזה פשוט. שכיון דיכול להשמט לא שייך בזה לומר מירתת. 

וראיתי עוד שם השואל הרגיש קצת בהא וכתב דמאי מועיל מירתת בזה שהרי הקאמפאניס לוקחים חלב גם 

מפארמערס קטנים ובהם לא שייך מירתת והרמ"פ דחה דבריו דחלב הפארמעס מיעוט הוא ובטל בחלב 

קאמפאניעס, ומאד תמוהין הדברים, חדא דמי הגיד לן שיש בחלק הקאמפאניעס כדי לבטל חלק הפארמערס, ה

ועוד הרי יש לן דעת כמה ראשונים דלא אזלינן בתר רובא וביטול בזה ואסור אפילו במשהו, גם כי בעיקר 

רמעס קטנים דליכא הדברים בחלב מקאמפאניעס בעצמן נמי כבר כתבתי דליכא מירתת כה"ג וכמו דס"ל בפא

בהו מירתת מצד עצמן מהממשלה כיון שהם מביאים החלב להאקאמפאני ולא ידוע איזה חלב שלהם שיוכלו 

להענישם ויכלו להשתמט שהם הביאו חלב טהור אף שהקאמפאני בעצמה יכולה לברר מי הם שהביאו חלב 

להשמט שהם אינם יודעים מי הם טמא במשך הזמן מ"מ לא מקרי עי"ז מירתת הכ"נ הקאמפאני וראשיה יכלו 

שהביאו החלב טמא כיון שהם מקבלים גם חלב מפארמערס והפועלים עובדים אצלם והגם שהם אחראים אבל 

 מ"מ ליכא למימר מירתת באופן וכנ"ל. 

אשר לכן נראה פשוט דמירתת לא שייך אלא במי שיודע שמי שהוא משגיח על דבר זה ובכל רגע הוא מדקדק 

שיו ובידו הוא לעשות או לא לעשות ואי אפשר להשמט ממנו אבל פקוח הממשלה שהוא דבר אחריו ואחר מע

כללי חק המלכות ולפעמים מחפשים אחריו ולפעמים לא ואפילו יחפשו אחריו אפשר להשתמט מהם ולומר 



שאינו אשם בדבר וע"פ רוב הם מקבלים שוחד האינספעקטארס ויניחוהו, וגם האמת שלא יוכל לערוב 

לים לא יערבו ועליהם לא שייך מירתת מהחק וגם לא מהבעל הבית שכל אחד יכול להשתמט מחבירו, שהפוע

דולר וכיוצא בו שהוא ממש סכום מינימאלי אצל  52ואם לאחר כל המעשים יתפשוהו יענשוהו בסכום של 

ה קאמפאניס קאמפאני גדולה כזו ודאי לא שייך לומר בזה מירתת וכאשר באמת מעשים בכל יום אשר כמה וכמ

 נתפסים לעבור על חוקי הממשלה בכמה דברים שמשימים במאכלים דברים נגד החק ולא מירתתי מזה. 

ועד כה דברנו לפי הסברא שחק הממשלה הוא שלא לערב חלב טמא בטהור אבל חקרתי בעצמי בחוקי 

אחוז( כלומר  98הממשלה ונתברר לי אשר חק הממשלה שלא לערב אינו עולה אלא לשמנה ותשעים אחוזים )

אחוז מה שנמצא באותו הפראדאקט,  98שכל קאמפאני וכל מין פראדאקט שמוציא שום קאמפאני צריך לגלות 

אחוזים חלב טהור ושני אחוזים אינם צריכים לגלות מה יש בו וזה  98ולמשל אם זה הוא חלב צריך להיות 

הפראדאקט שלהם ואינם צריכים הנקרא הסוד של הקאמפאני שהם יש להם דבר סודי האיך להטעים את 

לגלות שני אחוזים וזה יכול להיות חלב טמא או כיוצא בזה ואפילו אם יבררו ע"י כעמיקער בירור גמור מה שהוא 

אין עונשין אותם על זה ופשוט דבזה לא שייך שום מירתת ושום היתר ולא מבעיא לשיטת הפוסקים דחלב טמא 

בשישים הכא ליכא ששים ועוד יש בזה להאריך ובפרט כי ידוע אשר  אוסר במשהו ואינו בטל אלא אפילו למ"ד

בזמן הזה הכעמי התקדמו כל כך שיכלו לערב כמעט כל דבר וקשה מאד לעמוד על הדברים כך שלפענ"ד אין 

 שום מקום להתיר חלב עכו"ם אפילו במדינה זו בסתם. 

ואהבת ישראל שבו חפש אחר היתר וכמ"ש  ובאמת כי גם הגאון ר' משה שליט"א כנראה דרק ענותנותו שנו כאן

בספרו כי א"א שהרבה בני תורה ואפילו מרבנים ששותים סתם חלב עוברים כולם באיסור ושלא כדין עושים 

וגם בעצמו כתב שהוא שותה רק חלב ישראל וכן אמר לי מפורש שבביתו ח"ו אין נכנס חלב עכו"ם לא מיניה 

ר עצמו עליה כלומר שאינו עושה כפסקו אינה מתקיימת. עכ"פ בהא ולא מקצתו וכבר אמרו דהלכה שאינו מוס

נחתינן ובהא סלקינן דיפה הורה בדין השמננת שאסור לאכלו כמו חלב עכו"ם והמיקל בזה אינו אלא מן 

 המתמיהין. 

 סימן קז יורה דעהשו"ת חתם סופר 

נעימות ימינך הגיעני והנאני שזכית לבוא לבית ירא ה' מרבי' יהיה מכירך ברוך ואתה תצליח ותשכיל במלאכתך מלאכת 

שמים ותלמידך ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם אמן. נידון מה שנוהגים שמה אפילו הכשרים בישראל שנזהרים 

מור לאכול פת שנילש עם חלב הנ"ל ולוקחים מנחתום גוי מחלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואה מ"מ פשוט להם והיתר ג

להדי' ואם אין לזה שום היתר שאלת אם יש לצרפם לזימון הואיל ואוכלים דבר אי' דרבנן שוב דנת על עיקור הדין אי חלב 

אים נאסרה במנין אפילו במקום וזמן שאין בהמה טמאה הראוי' לחלוב מצוי ביניהם כבזמן ומקומות אלו שהבהמות הטמ

 המצויים גם הגוים ממאסים חלבם. 

הנה בש"ד כ' ומביאו פר"ח סי' קי"ד וז"ל חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אין בהמה בדיר אסורה דלא ליפוק חורבא 

מיניה ופורץ גדר ישכנו נחש כך פסק רש"י ז"ל עכ"ל ולא הראה מקום איה מקומו ברש"י אולי בתשובה אך נ"ל מבואר כן 

ה ע"א בטעם איסור הגבינה א"ר חנינא משום דא"א לה בלא צחצוחי חלב עפירש"י ומה שהקשו התוס' הא במס' ע"ז ל"



והמעיי' בלשון רש"י יבין דבר לאישורו דס"ל לרש"י דחלב הגוי לא יהיה שוטה לערב חלב טמא שאינו עומד בשרוצה לגבן 

שאין ישראל רואהו אף על גב דתחלת גזירתו הי' גזירה קדמוניות /קדמונית/ היתה קודם שאסרו גבינה ואז אסרו החלב 

משום חשש עירב דבר טמא מ"מ כיון שגזרו ואסרו במנין סתם אסרו כל חלב שאין ישראל רואה החליבה או יכול לראות 

אפי' ליכא חשש דבר טמא כגון החולב לגבן מ"מ החלב אסורה אמנם כשנשתנה מצורתה ונעשית חמאה או גבינה לא 

יר וכ"כ ס' זו כ"מ נמצא באותו הדור הי' החלב אסור אפי' חולב לגבן כך נאסר במנין והגבינה הנעשה גזרו וחזרה להת

מזה הי' מותר כיון שנשתנה והנה החלב הלז כל זמן שלא נשתנית היא איסור גמור ככל האי' ואוסרת תנור ופת והכלים 

שיקפה ונשתני' הותר' מ"מ אותן צחצוחי'  שוב בדור אחר נמנו לאסור הגבינה הנעשית ממנה משום נהי דאותו חלב

שנשארו ביני אטפי לא נשתנו אעפ"י שהוא חלב טהור בודאי מ"מ כל זמן שהחלב בעין ולא נשתנה היא אסורה משום 

ולק"מ ק'  גזירה קדמוניות /קדמונית/ דחלב שחלבו נכרית ואין ישראל רואהו כל עין רואה יבין שזה דעת רש"י במתק לשונו

ל דהאומרים דפליגי אר' חנינא וס"ל טעם אחר באיסור גבינה היינו משום דלא ס"ל לחוש לביני אטפי כאשר תוספות ונ"

יבואר אי"ה ותלי' זה בב' לשונות מס' ע"ז ל"ה ע"ב ואי בעית אימא אפי' תימא דקבעי ליה לגבינה איכא דקאי ביני אטפי 

ב מנכרי לגבן מכ"ש נכרי חולב לעצמו לגבן ולא דפליגי אבל לישנא קמא לא חייש לביני אטפי אפילו בישראל הקונה חל

לישנא אי' הי' גזירה סתומה או לא אלא פליגי בלשון תחלת הגזירה ולכ"ע החלב נאסרה במנין ושוב אסורה בכל מקום 

"ל ובכל זמן אך פליגי אי תחלת הגזירה גם הי' אחלב שעושי' ממנה גבינה ומשום ביני אטפי או מתחלה לא נחתי להכי ונ

עוד המדקדק ויעיי' בלשונותיו של ה"ה ממ"א באיזה מקומן שם יראה ויבין כי בהא לא מספקי' כלל ולא נחלק אדם מעולם 

דחלב דביני אטפי אותה שלא נשתנית אסורה שהרי נאסרה במנין ואוסרת תערובתה ומה לי שערבה בקדרה או בגבינה 

ובזה לא פליגי אך ר' חנינא ס"ל אסרו הגבינה הנכרי משום  וחמאה ולא יאכל הגבינה כ"א בהסרת צחצוחי החלב ההיא

צחצוחי חלב גזרו על הגבינה אפי' בהסיר הצחצוחית ע"י בישול ועל זה פליגי אמוראי וס"ל גבינה מבושלת לא נאסרת 

נה אלא מטעם ניקור או שומן חזיר או העמדת הקיבה ופסק רמב"ם כוותי' וכן חלב שחלבו נכרי וקנאה ישראל ועשה ממ

גבינות גם ללישנא קמא היה אסור אם לא יסורו האי דקאי ביני אטפי אבל אי בשיל לה שרי ואב"א משום דקאי ביני אטפי 

אסרי אפי' לגבן ישראל ולא קיי"ל כל"ב ההוא דלביני אטפי לא חיישי' לאיסו' מבושל אבל בלי בשול פשיטא דאסור ואי לא 

פל דרמב"ם לית ליה הך דביני אטפי ולא חשש לצחצוחי חלב ושוב כ' וכפל תפרש כן דברי ה"ה אין מובן לדבריו במה שכ

 דלרמב"ם לא הותר גבינה וחמאה אלא בבישול ומייתי תוספתא על זה אע"כ כנ"ל. 

ובכסף משנה שם כ' להדיא דחלב הוא דבר הנאסר במנין וכן מורה פשטות המרדכי דמייתי הרב"י ריש הסי' אלא דהדר 

עם משום שמא הי' חלב טמא בכלי מאז משמע אי לא שכיחי חלב טמא בכל השכונה מותר ורישא תבר לגזיזי' וכתב הט

 לאו היינו סיפא. 

ועיין ד"מ אות ב' בסופו מייתי דברי האו"ה אבל אם היה לו חותם א' בחלב די בכך הואיל ורוב מן החלב כשר ואף אם 

עכ"ל ועיי' ש"כ סי' קי"ח סק"ח דמייתי האי טעמא אלא שכ'  עירב בו דבר טמא אינו אסור רק מדרבנן ולכן די לו בחותם א'

עוד טעם אחר בשמו כיון דרוב חלב המצוי בינינו הוה חלב טהור אם כן ליכא אלא אי' דרבנן ודגול מרבבה הקשה הא מרא 

ום שאין דשמעתא דחמפ"ג הוא רב וס"ל מב"מ =מין במינו= לא בטיל ומ"מ סגי ליה בחות' א' ולק"מ די"ל רב מיירי במק



חלב טמא מצוי ואינו אסור רק משום גזירה והאו"ה רצה ליתן טעם דלדידן אפי' במקומות שמצוי חלב טמא מ"מ סגי 

 בחותם אחד משום דקיי"ל מין במינו היא ברובא. 

שבתי וראיתי דק' דגול מרבבה בלא"ה יש ליישב ולומר רב ס"ל טע"כ =טעם כעיקר= לאו דאוריי' וס"ל לענין מב"מ בתר 

טעמא אזלי' ולא בתר שמא כאביי ודלא כרבא והשתא י"ל נהי כל חלב טמא הוה מב"מ בשמא עם חלב טהור מ"מ 

בטעמא איכא חלב טמא דשוה בטעמא ואיכא דלא שוה ולפ"ז הוה ס"ס =ספק ספיקא= בין לדידן בין לרב לדידן הוה ס"ס 

בטל ברוב וליכא תו אלא אי' דרבנן וסגי בחותם שמא לא עירב בו כלל ואת"ל עירב שמא אותה חלב השוה בשמא וטעמא ו

א' ולרב הוה ס"ס בהיפך דלמא לא עירב ואת"ל עירב שמא מאותה חלב דשוה בשמא ולא בטעמא דמב"מ לא הוה דרב 

אזיל בתר טעמא ומשום טע"כ לאו דאוריי' וסגי בחותם א' כן י"ל מ"מ מבואר מכאן דמשמע דחלב טמא מגזירה נאסרה 

וכן יראה בהדיא בלשון רשב"א בתה"א והרמ"א בהגה"ה סי' קט"ו שכ' ואם חלבו גוים מקצת בהמות וכו' במנין בלא פלוג 

ומ"ש עליו ש"כ ס"ק י"ג וכן ממ"ש רמ"א עוד שם אוסרת כלים שנתבשלת בהם וכו' ומ"ש ש"כ עליו סקי"ד ע"ש מבואר 

פשיטא לי' דחלב לא נמנו עליו לאוסרה ומשו"ה אך הפר"ח מייתי תשו' רדב"ז דלהדי' דס"ל דנאסרת במנין כיינם ובישולם 

היכא דליכא דבר טמא מצוי מותרת וכ' פר"ח שעל זה סמך בהיותו באמשטרדם אכל עמה' חלב שחלבו נכרי ר"ל כי 

במדינתו מקום שיצא משם שמה שכיחי חלב גמלים משא"כ במדינתנו הנה מ"ש באמשטרדם רצונו שנתאכסן אצל ספרדי' 

ים/ שם והם נוהגים היתר עפ"י רדב"ז הנ"ל הנה בגוף הדין כבר כתבתי לעיל דעתי מש"ס ופוסקי' אך פורדגיסין /פורטוגז

לו יהיה שיהיה דעת כהרדב"ז ועכ"פ איכא דעת רש"י בגמ' ותשו' רש"י ועוד פוסקים דס"ל לאסור ורמ"א וכ"מ כ' כוותי' 

חמיר כבר קבלנו אבותינו עליהם כאותה דיעה ואסור ואנו נוהגים כן א"כ אפי' הלכה כאינך פוסקי' מ"מ כיון דיש דעה לה

עלינו בני אשכנז מדינא ואין לו התרה ועמג"א סי' קנ"א ססק"ז וקרוב בעיני נדר דאורייתא אף על פי שמכל מקום קיל ככל 

והיינו אם אי' דרבנן היינו כך קבלו הנדר שיהיה אסור עלינו כקולא איסו' דרבנן אבל לעבור על זה עובר על נדר דאורייתא 

הלכה כרדב"ז להקל ורק אבותינו קבלו עליהם כדעת המחמיר ה"ל נדר דאורייתא אך אם עיקור הדין דלא כרדב"ז אם /כן/ 

לא קבלנו עלינו כלום אלא שהאיסו' הוא כך מעיקרא איננו נדר אלא העובר הוא עבריין באיסור דרבנן נמצא חומרא קולו 

  וק"ל.

וריי' אעפ"י שלא אסר עצמו בלשון קונם מ"מ כל שמקבל על עצמו לעשותו דבר מצוה ומה שכתבתי שהקבלה הוא נדר דא

הוה דאוריי' ונפקא מפיך זו צדקה כ"כ ר"ן נדרים ח' ע"א ד"ה עליו להשכים וכו' והמקבל עליו פרישות שלא לעשות כגון 

ון קבלה וכבר הארכתי בזה בגליון נידון שלפנינו שלא לאכול חלב גוי או קבלת תענית נפקא לן מקבלת נזירות שאומר בלש

 מג"א /סי' תקס"ב/ סקי"ו ואין כאן מקומו. 

מ"ש  מעתה חלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואהו אסורה עלינו אי דאוריי' אי דרבנן כמבואר לעיל ופורץ גדר ישכנו נחש אך

מעלתך שאפי' הנזהרים מ"מ נעשה להם כהיתר וכחומה פרוצה לקנות מפלטר פת שנילושה עם חלב שלהם צע"ג מאין 

נתפשט ההיתר ההוא הלא תערובתה אוסר אפילו הכלים ועיינתי בזה ללמוד זכות אולי ס"ל כשם שכ' כ"מ בדעת 

אף על גב דאוסרת תערובתה מ"מ כשנלושה עם הרמב"ם שלא גזרו אלא אחלב בעין ולא על החמאה שכבר נשתנה וס"ל 

קמח ונעשה מצירופם עיסה ונאפת פנים חדשות בא לכאן והוה ליה כנשתנה ויש לזה פנים במס' כריתות ה' ע"א לחם לא 



אי' בעיני' ועמ"ש בס' מקור חיים סי' תס"ז גבי דבש ודחיתי כל דבריו בגליון מג"א סי' רי"ו סק"ג באריכו' ואפי' לפי טעות 

לז מ"מ צריך להיות כעין תורא דאי לאו הכי אסור משום עיסה שנילושה בחלב ועיי' מה שהחמיר בזה בתשובת צמח ה

 צדק ורמז עליו מג"א סוף סימן תמ"ז סוף סקמ"ה. 

ואתה בני שמור נפשך ולא תטוש תורת אמך ומכל מקום לצרף בזימון כיון דפר"ח העיד דספרדים אוכלים 

לדידן מיסתם נמי לא סתים ועוד איכא משום איבה וגדול השלום ושלום לך ולתורתך להדיא אינהו מיכל אכלי 

 פה יערגן סמוך לק"ק פ"ב יום ד' ט"ו מנחם קצ"ד לפ"ק. משה"ק סופר מפפ"דמ. -הכ"ד א"נ 

 

 יורה דעה הלכות בהמה וחיה טהורה סימן פא סעיף ז רמ"א

אם אפשר בישראלית, דחלב כותית מטמטם הלב  ומ"מ לא יניקו תינוק מן הכותית חלב כותית כחלב ישראל

וכן  רים )הגהות אשי"רי(.האסו ריםדב אליתישר לואפי לא תאכל המינקת וכן )ר"נ פא"מ בשם הרשב"א(.

 בזקנותו. ה מזיק לובעצמו, כי כל ז התינוק

 וש"ך שם ס"ק כ

וכן התינוק בעצמו כו'. כלומר אף על פי דקטן האוכל דברים האסורים מדרבנן אין אביו מצווה להפרישו וכמו 

ב וגורם לו טבע שנתבאר בא"ח סי' שמ"ג היינו מדינא אבל מ"מ יפרישו מפני שמזיק לו בזקנותו שמטמטם הל

 רע: 

 ט"ז שם ס"ק יב

וכן לא תאכל המינקת כו'. נ"ל לפרש דזה מיירי אפי' אם יש לפעמים היתר לאשה לאכול דבר איסור מפני פיקוח 



 הנפש מ"מ לא תניק את התינוק:

 אגרות קודש חלק טו עמוד רמג

 

 שו"ת צמח צדק )לובאוויטש( יורה דעה סימן עו

א' מבני הישוב בנסעו לעיר על יום טוב עזב את פרותיו לעבדו ולשפחתו הא"י שיחליבם בכלים הכשרים של 

 לעשות כן( מה דין החלב ההיא או הגבינות שנעשה ממנה וגם דין הכלים:  ישראל )ועשה כן שהיה סובר שמותר

תשובה. הגבינות והחמאה יש להתיר בדיעבד אף שלכתחלה אין היתר כלל להניח הפרות לחלוב בשביל 

ישראל הן מצד חלב שחלבו א"י כו' )דאע"ג דבמדינתנו אין מצוי כלל חלב טמא ומקילים בזה מאד פוסקים 

ונים מ"מ יש לחוש בודאי לדעת ר"ת שסומך הטעם משום ניקור. ואף על גב דהשתא אין נחשים ראשונים ואחר

מצויים וכמו שמקילים בגילוי בשא"ד מ"מ הדבר פשוט שיש לחוש בודאי למ"ש הפוסקים משום שיש כאן עוד 

יכא למגזר אטו טעמים. ואיכא למגזר אטו היכי דשכיחי נחשים. עב"י בשם סמ"ק. והוא הדין דמהאי טעמא נמי א

היכא דשכיחי חלב טמא וגם יש לחוש באמת גם לדידן שיחלבו דבר טמא למלאות המדה אשר תחסור(. וגם 

שאסור להניח כלים כשרים בשביל החלב אצל הא"י ועוד טעמים אחרים נזכר בפוסקים דלא קפדי אמנקיותא 

שעשה כן באונס או בשוגג אמיתי ולא בחלב וכו' באופן שאין ספק שלכתחי' אין שום היתר לעשות כן. אך מי 

במזיד יש להתיר החמאה והגבינות שנעשו מן החלב ההוא )אך לא החלב כמו שהוא אם לא יעשו ממנו חמאה 

וגבינות( מחמת שהוא חמאה וגבינות של ישראל באמת אלא רק שהא"י עשאה א"כ לא היה בכלל גזירת חז"ל 

מ"ש בפוסקים וכיון דגזר' אין כאן וטעם הגזרה אין כאן נמי לדידן שגזרו ואסרו חלב וגבינות של עובדי כוכבים כ

אין לאסור בדיעבד אך מי שעשה כן במזיד אין להתירם לו כלל. ולאחרים יראה המורה אם אין לחוש לתקלה 

לעתיד לבא יש להתירן והכלי שהיה בהן החלב אם הא"י שהניחו בבית הישראל מבשל ואוכל בבית הישראל 

ימי העינוי שלהם( אזי הכלים אסורים אפי' דיעבד )ואעפ"כ החמאה והגבינות מותרים(. אם לא )ולא היה אז 

שהיו הכלים ]שבהן[ החלב מרובים ובני הבית של הא"י מועטים שאז הכלים שהי' בהם החלב מותרים. 



' והנשארים אם גם הם הרבה בכדי לבטל ברוב את הכלים הנכנסים בחשש תשמיש הא"י בדבר האיסור יהי

מותרים ג"כ וא"ל אסורים. אך כשהיה בימי העינוי )במקום שאין מצויין דגים טמאים בכפרים אך במקום 

שמצויים אין חילוק בין ימי העינוי( או כשאין הא"י אוכל ומבשל בבית הישראל יש להתיר גם כל הכלים. וטוב 

ם מותר )דסתם כלי שלא להשתמש בהם עד לאחר מעל"ע ואף במקום שהכלים אסורים מה שנתבשל בה

עכו"ם אינם ב"י(. ולענין שאר כלים אם המפתח ביד ישראל די אפי' לכתחלה אם אין הא"י מבשל ואוכל בבית 

הישראל ואם הוא מבשל בבית ישראל המחמיר לעשות חותם תע"ב והמיקל לא הפסיד אם לא בסקאווערדס 

]חסר קצת[ אם יש בבשר או בהשומן סי'  וסכינים יש לחוש קצת ולהטמינם גם בחדר הסגור לכתחלה ובדיעבד

או ט"ע להכירן ודאי מותר וא"ל יש לדקדק בדבר לפי הה"מ והענין שאז יש על מי לסמוך ולהתיר במפתח לבד. 

ויש עוד היתר לכלים להכניס חוט או משיחה באזני כלים או בסביבותיהם ולקשרם יחד בקשר משונה קצת. וכן 

 מן שלא להצטרך אפילו לכתחלה אלא מפתח לבד:מועיל קשר משונה אפי' לבשר ושו

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א

 רתא? אר"ש בן פזי אמר ריב"ל: משום ניקור.מאי גזי

 ה דעה סימן מד אות דחזון איש יור

 



 

 

 ו -ערוך השולחן יורה דעה סימן קטו סעיף ד 

ואין לשאול דבאין דבר טמא בעדרו למה לנו שיהא הישראל יושב מבחוץ והרי אין שום חשש בזה אמנם כתבו 

דסתמא תנן  הראשונים דכל שהישראל לא ראה החליבה כלל והיינו שגם מבחוץ לא ישב אסרו חז"ל בכל גווני

במשנה חלב שחלבו עובדי כוכבים ואין ישראל רואהו אסור כן כתוב במרדכי ובסמ"ק וז"ל השערים ]סי' פ"ב[ 

חלב שחלבו ואין ישראל רואהו אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסור דלא ליפוק חורבא מיניה ופורץ גדר ישכנו 

עת הטור ורבותינו בעלי הש"ע וגדולי האחרונים נחש כך כתב רש"י עכ"ל וכ"כ באיסור והיתר ]סי' מ"ה[ וזהו ד

הש"ך והט"ז והב"ח והדרישה ורק הקילו בהשמירה דהינו שדי בישיבה מבחוץ כמו שנתבאר וכן די ביוצא ונכנס 

ולא מיבעיא ביוצא ונכנס למקום החליבה ממש אלא אפילו בישיבתו מבחוץ הוא יוצא ונכנס ויושב לו מבחוץ 

 ]ש"ך סק"ד[ ודי בזה: 

והנה עכ"פ נתברר דלפי דעת כל רבותינו שהבאנו אפילו במקומות דלא שכיח כלל דבר טמא בעיר באופן שאין 

חשש לתערובת חלב טמא מ"מ אסור כשהישראל לא עמד עכ"פ מבחוץ בשעת החליבה או שיהא יוצא ונכנס 

כאחד מגדולי האחרונים  ודי אפילו בקטן וקטנה ויתבאר עוד בזה מיהו עכ"פ האיסור הוא בכל אופן ודלא

שהאריך בזה להקל לשתות חלב שלהם במקום שאין שם דבר טמא או שהוא רחוק המציאות שיחלובו את 

הטמא או שחלב טמא ביוקר והביא ראיה מאיזה גדולים שהקילו בכה"ג ומסיבה זו יש הרבה מתפרצים באיסור 



ד חכם שעשה כן ולא ידעו ולא יבינו שחמורים זה בדורנו בעוה"ר כאשר ראינו ושמענו ותולים א"ע באיזה תלמי

דברי סופרים מדברי תורה והתלמיד חכם שעשה כן עונו ישא וכיון שנפסק לאיסור בטור וש"ע וכל גדולי 

 אחרונים מי יוכל להעיז פניו ולמלא תאות נפשו ושומר נפשו ירחק א"ע מזה: 

ם כגחלי אש מה שהתוודה לפני בלב נשבר בהיותי וליתר שאת אברר לך איך שכל דברי רבותינו הקדושים ה

יושב על כסא הוראה בעיר פלונית שאחד מהבע"ב החשובים דשם היה נוהג היתר בדבר בהיותו חוץ לביתו 

בעיר הגדולה במדינה וישב תדיר בשם לעסקיו והוא ועוד אורחים בשתותם חמים בבוקר בבוקר היו קונים חלב 

אינו יהודי שכנגד אכסניא שלהם ופעם אחת התחילו לחקור ביניהם מאין לוקח שמן שקורין סמאנ"ט אצל חנוני 

החנוני הקטן זה כל כך חלב שמן והלך הוא להחנוני ושאלו וא"ל החנוני אני קונה באיטליז של בשר הרבה מוח 

של הבהמות וממחה אותם עם הרבה חלב ומבשלם ביחד וזה הוא השמנונית אז נפלו כולם על פניהם על 

הגדול שאכלו טרפות ובשר בחלב והבעה"ב התודה לפני וצעק בקול כמה גדולים דברי חכמים ובאמת  חטאם

כך מקובלני שכל גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה יש עוד הרבה טעמים כמוסים שלא גילו אותם והשומע ישא 

ים חלב חזיר ברכה מאת ד' וישולם גמולו בזה ובבא ]וביחוד שמעתי שבאמעריקא יש רבים מהאומות ששות

 מפני שמצויים שם הרבה[:
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רואהו ישראל ואין נכרי שחלבו חלב איסור דין יבואר בו

וכהסדמה
 — ישראל כני מכתי תועכות למנוע והתעוררות אגרה רכרי

עם כלול — ר״ל רכים ממכשולים להנצל
מאכותי ששמעתי מה וצדיקים מגדולים

אמיתים םי«ץ*ים
ז״ל

מנתי עייד

n״p שטיין הילל  ליכטענ
 הי״ד זצוק״ל בענדיט ברוך מוה״ר הגה״צ בלאאמו״ר
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ב״ה

שיל״ר!

הלב בונת ל^גטרס הסדמה

 הצילני, וצרות רנות ומרעות עמדי, חסדו הפליא אשר ויתעלה ית״ש ה' ברוך
 אשכנז נארץ נשני', רניס ימיס עלי שענרו ואחר העלני, הארץ ומתהומות

 קשה, וענודה אכזריות והכאות כל, ונחוסר נעירום ונצמא נרעג הארורה
 חולאים עלי ענרו חלפו זה ואחר רנה. נחמלה האסורים מנית השי״ת הוציאני

 חתוך הרופאים עשו פעמים ששנע עד עצומות נסכנות ר״ל, ונאמנים רנים
 לא ואמרתי עצמותי, שנרו כי נ״ה ואזני, ראשי ועל ורגלי ידי שני על גופי, על

.עוד אראה .  ז״ל, הקדושים אנותי נזכות רחמיו נרונ וקימני החייני והשי״ת .
 אחר גולה רנים טלטולים ואתר ידידי. תלמידי רנים ותפלת צדיקים, ותפלת

 חכמים תלאה עיר יע״א, ניו־יארק נרוקלין הנירה עיר לכאן השי״ת הניאני גולה
 ימיהם יאריך ה׳ - הפליטה שרידי הדור וגדולי זקני דירת תקום וסופרים

 אהוניי אתיתיס כנניס תלמידי נין יושנ אנכי עתי ונתוך ננעיתיס. ושנותיהם
 הורים לקול תקשינים השי״ת יראי נ״ה, לשולחני סנינ זיתים כשתילי ואוהניי,
 אותי ומפרנסים קראסנא, עדת קהל ונעימה, אהונה קהלה לי ויסדו ותורים,

 ננרכת הנרכות ממעון יתנרכו כפולה ותשכרתס פעלם ה׳ ישלם נ״ה, נכנוד
:סלה טונ כל

 הלום עד נאתי כי אנכי מי נעורי, חרפת נשאתי וכלימה נושה מלא ככלי ואני
 קול זכרוני על נהעלותי שפתי צללו לקול ונפרט חנור, תחונרי להיות

 תוה״ר כקש״ת ורני תורי אני אדוני קדוש מפה השי״ת יראת אש להנות חוצנ
 יתנרך שתו קדושת על להריגה הונל שנים פ״ז (נן הי״ד זצ״ל נענדיט נרוך
 נ׳־ נכל - א יע׳ קראסנא אנ״ד שהי׳ נאוישוויטץ) לפ״ק תש״ד סיון י״א ניוס

 תוה״ר הגה״ק מדי• רנו נשם אותרו, נשם דנר אתר שלישית נסעודה חדשים ג׳
 ח״י קדשו נחצרות להיות (שזכה - ועכ״י זי״ע תנעלזא זצ״ל רוקח יהושע

 נםעודה תםונים והיו נחקותי פ' שנ״ק ניום קורתו נצל הי׳ א׳ ופעם פעמים)
 הגאון וגם ואונגארן, גאליציע, רנני והרנה חשונים תת״ח גדול קנוץ שלישית
 וכשהיו שתה, אז הי׳ חוסד אנ״ד ז״ל גרינוואלד תשה תוה״ר כקש״ת הצדיק
 להרהר גדול הרגש כולם על נא פתאום הקדוש מרן נא טרם השולחן על תסונין

 דמעות מלהוריד מלנכות להתאפק יכול הי׳ שלא ז״ל, תורי אני ואתר נתשונה,
 כתו נכו התסונים שכל אח״כ ראה אנל התסונין, נפני נוש והי׳ הפוגות, מאין

על וישנ הקדוש מרן השולחן אל נא ופתאום זה מה ועל זה תה ידעו ולא כן,



n ח ש ד ק

 דרכי חשנתי ד הה" ונמדרש וגו' תלכו נחקותי אס תורה. נדנרי והתחיל ויקומו
 לומדים ת״ח, לי-״, יונגע רה ת. נוננדי רנניס, ואמר עדותיך, אל רגלי ואשינה

 וויא אנער - ה,מנ״ס דנר מתרצים תורה חידושי ומחדשים שו״ע תוס׳ גמ'
 דען מען קען וויא פעמים וכמה כמה חזר וככה היטב, נאר דען מען קען
 וחזר נורא, והתעוררות גדול נהרגש היטנ, נאר דען מען קען וויא היטנ, נאר

 א׳) אות תקע״א (סי' תענית הלכות היטנ ננאר שאיתא תה דנריו, ופירש
 נקליפות כח תוסיף נעוה״ר, רשע נעודו שלומד ותורה עושה שאדם המעשים שכל
 שורש יסוד, מדת קלקול על הרנה והוכיח תהקליפה. תוציא נתשונה שחוזר עד
 מען זאלל טהון, מען זאלל וואס נזה״ל ואתר ר״י^ נעורים חטאת החטאים כל
 ותר, רע ג'׳כ לערנען נישט מען זאלל ר״ל סט״א צום דאך עס גייט לערנען יא

 ללמוד נוכל ואח״כ נעורינו חטאת על תקודם לשונ אס כי אחרת עצה ואין
וזה נעלמה, גנר דרך הכתונ ד ע״ דרך, נקרא הידוע החטא כי ואתר תוה״ק.

על הנפש חשנון לעשות דרכי אחשונ שקודם דרכי, חשנתי דהתע״ה שאתר
 - עדותיך אל רגלי ואח״כ - תשונה ואעשה - ואשינה דרך.- הנקרא חטא

 תה הרגישו ואז מאד, גדול נהתעוררות ננכי', התסוניס כל וגעו תורה. אלתוד
 שסידר ע״י הי׳ שזה השולחן אל רנס נא קודם עוד תשונה הרהורי להס שגרס
 כן זאת, הרגישו אליו והקרוניס נאו, טרס הקדושים דנורי׳ הקדוש הרנ לעצתו

 תרום יושנ לפניך נאתר ״תה לפרש ז״ל אאתו״ר רגיל והי׳ ז״ל. תורי אני אתר
 נמה די רק נחשנונות להאריך צריכים שאין שחקים", שוכן לפניך נספר ותה

 רוצה והקנ״ה לתרום שכינה סילוק גרמנו נעורינו נחטאת איך שתתנונניס
לנו יש תה וא״כ נתוכס, ושכנתי תקדש לי ועשו עדה״כ נתוכנו כנודו לשכון

נספר ותה תרום, יושנ שאתה אחר עוד, לפניך נאתר תה המלך אל עוד לזעוק
:והנן לתרום, שכינה נסתלקה עונינו שע״י שחקים שוכן שאתה אחר עוד לפניך

 קן להרים מאד נוש שאני יודע השית״נ הנ״ל על שנוסף עטי תפרי אכחד ולא
 ערכי תך ידעו אשר לאוי״ט שיחי׳ ורנותי תורי גדולים נתקוס קולתסי

:נינתי ומיעוט

 אני אין אס אמרתי ומורתח קרוע נלנ וכהנה הנה תחשנות רנות TW1 נ)
 להרהינ עצתי את חזקתי טעתיס ותכתה איתתי, עכשיו לא ואס לי תי לי

 הרנה כאשר והלכה, אגדה נחידושי השי״ת שחנני תה לאור להוציא ננפשי עוז
 הכתונ לפרש נעניי אמרתי שתכנר ועפ״ת אחור. ליסוג שלא ע״ז עוררוני ת״ח
 אגודת הנחתד נספר שפירש עפ״ת תקום, היא ה׳ ועצת איש נלנ מחשנות רנות
 - אלי׳ לדנר ותחדל ללכת היא תתאתצת כי ותרא עה"פ רות תגילת על אזוג

וישר זך אס הנחינה על לעתוד רוצה והאדם לעשות אדם שרוצה טוב דנר נכל כי



ה מ ד ק ה

 עולה אין ההוא הלנר על ורצון התעוררות לו שנא אתר אס יתגונן אזי פעלו
 אנה רעיוניו ישוטטו אס אגל תעליו, ירתיקהו אזי יעשנו שלא נרעיוניו את״כ לו

 תלקי נתתשנתו שעלתה אתר אזי יעשנו אס נלעתו ותסופק שקול והלנר ואנה
 יעשנו אזי לו שהי׳ הראשונה ותתשנתו הרצון נו ותתגנר הסותר ותלקי הנונה
 כתה נלעתה צהתאמץ צריכה שהיתה תורה תתאתצת ותלת יצלית. גילו ה׳ ותפץ

 הסותרות תתשנות גס לה הי׳ שרות זאת הנינה נתכתתה ונעתי - פעתיס
 נלעתה התגנרה פעס נכל רק להתגייר נלעתה שעלה הראשון רצונה לעשות
 ללנר ותתלל רצוי׳ וכונתה שתתשנתה נעתי שפטה ותזה הראשון נרצונה לעתול

 ר״ל ה/ ועצת איש נלג תתשנות רנות הנ״ל פסוק יל״פ ועל״ז ולפת׳׳ת. אלי׳
 עליו קתיס יתנרך שתו כנול לתען לנר לעשות האלס כשרוצה ה׳ נעצת אס

;לעולס יקוס אלקינו לנר תקוס היא אזי הלנר ולקרג לרתק תתשנות רנות

ת' מר א  שת״נ תלג נלין הכתות קטן קונטרס נראשונה להוציא יהי׳ טוג נלני ו
 שתה שהייתי נתלינות ההתון נין כהיתר הלנר נעשה שנעוה״ר ואי״ר

 להקל ההלכה ששנו ושנה, ענר נכלל הוא נתלינתנו וכאן - התלתתה אתר נגולה
 לשונך תתת ותלג״ ״לנש ולקייס לקונטרסי, נפתיתה שכתנתי כתו זה, נלנר

 תוסר, תוכתת תייס ולרך אגלה לנרי קצת - צרי ותעט לנש תעט אליו תנרתי
 לתזק - הי״ל זצ״ל תורי אני כ״ק תפי ששתעתי אתיתיס סיפוריס קצת וגס

 - כתיס אלס של לנו התושכיס נלנריס תכירי אהוני ילילי ולג הנשנר לגני
:ויגלך אניך שאל עולס יתות זכור ולקייס

 הננוי׳ ירושליס ירושליס. נשעריך רגלינו היו עותלות קכ״ג בחהליים ג)
 לא אשר על עלינו תגתלהי כל להשי״ת נשיג תה יתליו. לה שתנרה כעיר

 השאיר עול נארן כלינו שכתעט הנורא התורנן ואתר תאתנו, ואתתו תסלו עזנ
 תשרילי נאו תקרוג יתנרך ותצותיו לה׳ התרליס תן תזעיר תעט השי״ת לנו

 זכו נארץ ופרינו לנו ה׳ הרתיג כי גלולות לעשות נ״ה נילס שעלה הפליטה
 התורה תוסלות ולתזק - טהרה תקואות - הרתות ישינות - ת״ת נתי לנטת

 שיתי׳ ישראל ותאורי גלולי נראשס ותלכס - כשרות נאכילת התצות ושתירת
 יראי נלנרו - לגלו על ואיש תתנהו על איש נ״ה והולכיס תוסיפיס - לאוי״ט

 נראה נעין ועין - ותורתנו עתנו נעל ונתתזקה קותו - רעהו אל איש ה׳
 אנו כתה על ערך ואין שיעור ואין נעינינו, נפלאת היא זאת היתה ה׳ תאת כי

 וגולל לורנו, גלולי של נפשס תסירות גולל ולרותס לפאר ולהוקיר לתנג צריכיס
 לתתס יניאו ננפשס שתתש ישראל נני תאחיט וא׳ א׳ כל של נפשס תסירות

 התורה תוסלות להתזיק גלושה נתלה כספס תריקיס זאת ונכל - הטף לפי לתס
־ תגיעיס הלנריס היכן על ישכיל ינץ תנין לג קצת לו שיש תי וכל והטהרה, ־
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 ולתפארתה ליושנה עטרה להחזיר נפשם וכלתה הותה לנס תתש תאחננ״י והרנה
 תשס אשר נארצות שהיו דרך על התורה תוסדות כל ומיוסדים ננויס שיהי׳

:נצח וישחרס ה׳ ינרכם מגרעת, ונלי שינוי נלי לכאן נאו

 מכנר ואמרתי - מעשי׳ נשעריס ויהללוה ידי׳ מפרי לה תנו נ״ה ננו ונתקיייים
 להחזיק ולנטוע לגנות נידס עלתה אשר אחר קדושים שישראל נענ״ד לפרש

 שממעטים וגו' המעט אתס כי משאחז״ל מקיימים התורה, מוסדות נמעוז
 אדרנה אס כי חונתס, ידי ויצאו ידס השיגה שכנר נדעתס ידמו ולא עצמס
 שטרחו מה וכל מצות, ישנע לא מצות אוהג ודחז״ל כסף ישנע לא כסף אוהג

 נמעלות ולעלות מלהוסיף ישקוטו ולא ינוחו ולא נעיניהס, הוא מעט ועמלו
 עוד אס כי ולפנים לפני לכנוס זכו לא שעוד תמיד ויחשנו להשי״ת, הענודה
 לחשוג להס יתחדש שעה ונכל עת שנכל גרמא ודן ונהתחלה נשער עומדים
 שידננו מה כפי והשגתו ערכו לפי אחד כל לטונה, פעליס ולעשות מחשנות

 ועומדים מנחוץ המה שעדיין עצמס רואיס כי על המלאכה אל לקרנה לנו
 השנח עיקר וזה יתנרך. שמו כנוד למען ולפנים לפני ליכנס ומנקשיס נשער

 ועשו והצליחו וגדלו שזכו שאחר נאמונה, צנור נצרכי שעוסקים מי כל של
 נשער עומדים עצמס את רואיס עכ״ז ידי', מפרי לה תנו נהס ונתקיים פרי,

 ^שנחס. וזה מנחוץ) נשער עומד עצמו שראה המלך נשער יושג (ומרדכי
 על ירושלים, נשעריך רגלינו היו עומדות וזשה״כ - מעשי׳ נשעריס ויהללוה
 לשלניות הגענו לא עוד כי ננפשנו שידענו ירושלים נשערי עמדנו שתמיד

 שנעשה - יחדיו לה שחנרה כעיר הננוי׳ ירושלים - גרמא דין - המעשה
 ולתפארת לשס - וצדקה משפט מלאתי ויראה תורה ני', דכולא כרכא ירושלים
ולתהלה.

 שס פירש״י עיין וגו', לישראל עדות י׳ שנטי שנטיס עלו ששם עוד ואמר
 נני וקדושים טהורים שהס ישראל על השי״ת שהעיד עדות על דקאי

 לנאר הוסיף המע״ה שדוד לפרש נוכל ולדרכנו - נגנולס זר ינא ולא אנותיהס
 הוא - יחדיו לה שחגרה כעיר היא הננוי׳ שירושלים עוד הגורס הוא מה
 ישראל נני נתי היו כי על - לישראל עדות י' שנטי שנטיס עלו ששס כי על

 שהי' גרס זה ניניהם שרוי' הי' ושכינה ופגם סיג מכל ונקיים מענירות ריקס
 ונחפשה מעט נתנונן וכאשר יחדיו. לה שחנרה כעיר ושתהי' לירושלים קיוס

 רגלינו היו עומדות לקיים שעלינו מה שעיקר ונשכיל ננין ונחקורה דרכנו
 שעריך נשניל חקוס נכל נמלחמה רגלינו היו עומדות ופירש״י ירושלים, נשעריך
 איך ופסיעה פסיעה נכל להזהר עלינו נפרט הזה ונדור עיי״ש. וכו' ירושלים

כי הזה, נזמן אנו הראשונים כימים לא כי ננתינו, וננותינו ננינו מתחנכים
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 hip כי המפרשים שכתנו כמו מנחוץ, רק המלחמה הי׳ קדמוניות שנים לפני
 מפתח חוץ ונרחונות, נשווקים לחוץ תצא כאשר תיכף אויניך על למלחמה

 גס הפורץ עלה נעוה״ר הזה כהיום אנל - אויניך על למלחמה תיכף ניתך
 שלשה המה הלא החרדים ישראל נני נתי אל שמניאיס׳תוענה וננתינו, נגנולנו

 נלע״ס נדנר היו אשר המה הן - וכתנ - ומראה - קול - ישראל פשעי
 ננלות ודנרי זמרה קול - הרעדיא לקול קשונות אזניס את ולטמא הקודש את
 ושפיכות עריות גילוי זרה ענודה ראית ע״י העיניס את ולטמא - ומינות פה

 דנרי קריאת ע״י המוח ולטמא - טעלוויזשען הנקרא זימה הכלי ע״י דמים
 אידיש נלשון הנדפסים נעתוניס ונפרט הנליס נספרי ר״ל מינות ודנרי חשק

 נפרץ כך שכל ידענו גס וידענו ר״ל. יכשלו נחה האנשים ידעו ולא - וענר'ת
 לותר שלא תצוה כך הנשמע דנר לותר שחצוה כשס נכלל הוא שכמעט הדנר

 וכלי חיל גנורי נפלו כי תוכחה, שיקנל תי הזה נדור ואין - נשמע שלא דנר
 והטהור הטמא לערנ צלחה רשעים ודרך - ימאסו חטא יראי - אנדו מלחמה

 שהזכרנו הטומאה אנות אלו כל על ההכשר חותם ולתת נחול, קודש יחדיו
 נר הדלקת ולהראות - הרעדיא ע״י שנוע נכל גמרא דף ללמוד - למעלה
 ודנריס מצדיקים מעשיות סיפורי ולערנ - הטעלעוויזשען ע״י וכיוצא חנוכה

 זש׳ ח׳ והעתון ר״ל. פה וננול וניאוף כפירה התלאיס נעתוניס שנקדושה,
 ואחד - להחזיקו וחצוה חרדי עתון שהוא המדינה רנני מקצת עליו הסכיתו
 הזאת, התורה דנרי את קייס אשר נרוך - נרכה עליו נרך - שנעם המיוחד

 למנוע ולהזהיר לעורר ולכתונ לדנר - התדנ״ר עלינו סגר כמעט כן ואס
האלו; תתוענות

 הגה״ק זקני דודי של קדשו לשון ואעתיק עצתנו. נייאש לא ח״ו עכ״ז אבל
 - לעשות עת הקדוש נספרו ז״ל דקאלאתעא אנ״ד ל״ש הילל תוה״ר

 טייערעס ״מיין וזל״ק - ככתינתו לשונו אעתיק הקודש חנת ותפני נהקדתה,
 אין דיך שיקע איך קאסט דמעות אונצעהליגע און תורה נטול פיהל תיך וואס ספר
 זאללסט אויסווייכען ניעתאנדען דוא דאס אויף דיר טראגע איך וועלט דיא

 זעלנסט פארטיי פארשריטס קיינע געתעהסיגטע קיינע שטעדט גראסע קיינע
 ניכער גויישע תיט לערנען תורה תאן וויא מורכנים דיא פון ישינות וכו׳

 וויא זאגען ניכט אנער זאללסט דוא לאסען, צוריק ניכט ניתתט צוזאתתען
 אונפערשעהתטע פרייע — פרעכע היינטיגע דיא נייא דענקען ניכט אויך

 ווא - גענען געהער תיר ווירד ווער - אנזעהען תיך ווירד ווער - וועלט
 להוסיף זיין גורס איהנען נאך קענע איך קענען ווירקען גוטס איך ווערדע
דא תער פיהל - שאננים ולעג ליצנות - טהון צוא ענירות תעהר - ענירות
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 דיינער נאך זעלכסט דען ־ כין פערפאסט שפראכע דייטשע יידיש אין נור איך
 אונניצליך און אוחזאנסט ניכט וועג און טירתה דיינע דאס דיר איך זאג חיינונג

 כייא ווירקען דוא ווירסט חענער כייא ווירקען ניכט דוא ווירסט דען - ווירד זיין
 חענשען יויגע כייא ווירקען ניכט דוא ווירסט זינד ווייכהערציג דיא ווייכער
 געזונדע כייא ווירקען ניכט דוא ווירסט - אלטע כייא ווירקען דוא ווירסט
 פון וואס דיא - ניסוריס מדוכאים כייא און קראנקע נייא ווירקען דוא ווירסט
 פון דיא זאללכע כייא אויך וויא זינד געפלאגט און געזוכט דערהייס יסוריס

 תייטנג מייגע נאך אכער - זינד פערפאלגט צופעללע שלעכטע - הזמן פגעי
 קינדער יידישע פון ווייל - וכו׳ וועג דיינע אללע אין זיין מצלית דוא ווירסט

 והאמין שרייכט תורה דיא דען אויף אכרהס וואר פאטער אלטער אוהר איהר
 כייא יא איז זא טרייא. און פעסט וואהר השי״ת צוא גלויכען זיין דאס - כה׳

 מאמינים נאמען איהר און איינגעווארצעלט אמונה דיא ירושה כתורת איהנען
 מיינער נאך דאריכער - איז אונאויפהערליך איממער פיר מאמינים כני

:עכל״ק - וכו׳ ווירקען, פיהל זעהר דוא ווירסט איינזיכט

 - הגה״ק דו״ז של הטהור לכו ותמימות צדקתו זאת כינה עמי שמעה ד)
 כהסכמתו עליו העיד זי״ע ז״ל תיים דכרי כעל רשככה״ג הגה״ק מרן אשר

 ז׳׳ל מורי אכי לי םפר פעמים וכמה לשמים, כונתו שכל דל אל משכיל לספרו
 מזידיטשוכ אייזיק ר הר״ להגה״ק נסע כמארגרעטען רכ ז דו״ כהיות שעוד
 תוזר והי׳ לעיר קרוכ וככאו יתיס, הרכה לזידיטשוכ מעירו כעגלה ונסע זי״ע,

 אתד וכו׳ כעולת נאתר התשנה שפתי׳, תרתשן ורתושי תנתות משניות פה על
 להשי״ת כפיו את נושא והי׳ לשתים, לכו שיכוון וכלכד הממעיט ואתד התרכה

 השי״ת אתה אכל הרתוקה נסיעה ע״י כטלתי תורה הרכה נפשו אל ואתר
 קכלו הנ״ל הגה״ק כית אל וככאו הדור. לצדיק לנסוע לשתים שכונתי היודע
 אתד - גדול כקול ואתר וענה ־ עליכם שלום לו ואתר יפות פנים כסכר

;לכד׳ניקעס״ דיא ליעכ נאר האכען ״תיר - לשתים לכו שיכוון וכלכד וכו׳ התרכה

 כקש״ת צי״ע האדיר הגאון שכתכ תה ספר כתגלת לכא נטוי׳ ידי ועןד
 תוה״ר הגה״צ זקני לתלמידו כקוכלסדארף רג זצ״ל שאג אכרהס תוה״ר

 לימים צעיר כהיותו - כקרול ואת״כ כקראסנא רכ שהי׳ זצ״ל, תשה יעקכ
 נושאים דכריו שאין והרגיש כנהוג שנת ככל קהלתו כני את כמישור והוכית
 הראוי תן הי׳ לא אס הנ״ל רנו את ושאל לתשוכה העולם להתזיר פירות
 תה ככל אס שאפי׳ תזה עצתו ימנע אל שת״ו לו והשיכ תלהוכית. למנוע

 יהרהר מישראל שאחד רק יותר יפעול לא חייו ימי משך ככל וידרוש שיטריח
נוכחתי ע״ז ונוסף הכ<ג כדאי ג״כ - גסיסתו כשעת - תוכחתו ע״י כתשוכה
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 דנוריס ע״י הרנה לפעול יוכלו הזה נדור וגס ישראל אלמן לא שנ״ה לדעת
 לנ על התתקנליס נדנריס הנריות אהנת מתוך שונים נאופניס וקשים רכים

 והרנה הרנה ־ השומעים את ולהנין להורות - שונים הסנריס וע״י שומעם
 נטעות למנהג שנעשה הזה נדור איך !ולפלא - נ״ה לטונה לפעול יכולים
 זכות ללמד ועכ״י זי״ע לוי קדושת נעל להגה״ק עליון לקדושי עצמו לדמות

ענירות על ח״ו אדס שוס לחשוד ושלא לנפש טמא וכל זנ וכל צרוע כל על
 מסיר על יענרו וכולם תוכחה, יקנלו שלא כולו הכלל את חושדים זה ועל -

 - אתך תורת תטוש ואל אניך תוסר נני שמע על וגו', תורה תשתוע אזנו
נישראל]: כזאת תהא לא ח״ו

 המצאות תמיד יום נכל שמתחדשים שכמו נדורנו, גדולה היותר התחלה ורעה
 הנקרא שונים ממינים מינים תערונת ע״י - תחנולה מיני נכל שונות

 והנהגה תערונת לעשות אחרא הסטרא ניד עלה כן כתו - תישונגען כעתישע
 להטעות - ונחתור נשור לחרוש - יחדיו והטהור הטמא דנר נכל נכלאי״ס

 שלפנינו נדור עוד הי׳ איך קצת נתנונן ננ״י עס נראשי ונתחיל העולם, את
 כהוראתם לעשות עליהם נשען ישראל נית שיהי׳ ישראל לגדולי נחשנים היו מי

 התה הלא - נה ילכו הדרך ואת יעשון אשר המעשה את ולהורות ללמד
 נפרישות התנהגו ימיהם כל אשר אותם השס אנשי היו מעולם אשר אותם

 עסקו ולא - ולילה יומס יהגו ונה חפצם הי׳ ה׳ ותורת וטהרה ונקדושה
 ההכרח כפי הי׳ לאתים ולשון כתנ קצת שידעו אותן ואפילו חיצוניות, נחכתות

 - כידוע וכדומה המלכות גזירת מחתת נאונס הי׳ המעט זה וגס תוכרח היותר
 ולילותס וסיגופים תעניות ימיהם הי׳ וצדקתם תגאונותס חוץ אשר תהס והרנה
 נפשם מסרו נישראל וטהרה תורה הרניצו הרניס את וזיכו זכו - תפלות
 שתו כנוד למען העם הני:גת עול עליהם נשאו - נפרץ ולעמוד גדר לגדור

 הוא ונהפוך - חכמות נשאר נקי שיהי׳ ח״ו חשינות שוס הי׳ ולא - יתנרך
 נהם ידיעה לו יש אפילו או חיצוניות נחכתות שעוסק עליו ידעו אשר שתי

 על גדולה נעיר וישנ וחריף גאון גס והי׳ גנהו ארזים כגונה הי׳ אס אפילו
 שהיו דורו חכתי נגד השוס כקליפת אפי׳ נחשנ הי׳ לא קרת מרומי גפי

 ננפשי׳ ידע רונ עפ״י נעצמו הוא וגס - השי״ת ועונדי לצדיקים מפורסמים
 עם אשר - ישראל גדולי דעת נלי ורגל יד להזח ולא ראש להרים לו שאין

 תאחננ״י גדול חלק היום גס נ״ה כי !ואס - ופרושים צדיקים גס הי׳ גאונותס
 רשמרם יחייס ה׳ הדור וצדיקי התורה גדולי ותורים הורים לקול שומעים

נארן נעשה חדשות הזה כהיום הרניסן נעונותינו אשר והרנה הרנה אנל
נמקומות חיצוניות חכמות נלימוד נלו מימיהס גדול חלק אשר אותן -
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 כשרות מאכלות ננמצא הי׳ לא אשר נמקוס גמלות ועיירות נכרכים גנוהיס
 כאלו ואנשים - אליל רופאי שנעשו 7ע - כראוי טהרה מקוה ולא כראוי

 - נראש חלק נוטל ואני - הרא״ש הנני אני אני לאמר ה׳ קהל על מתנשאים
 דוחק חתוך אשר אחיתים ישראל וחכמי - חמורים נדנרים ולשפוט להורות

 התה - הענודה ועל התורה על ימיהם כל ישנו ופרישות וסיגופים ועוני
 נעשה מעמנו גדול ולחלק - ח״ו יראו ולא להס ועיניס - חושך כיושני נעיניו

 הוא אס אפי׳ ודעתו הוראתו ותקנליס - האתונות שאר לנני ״פאפסט" כתו
כידוע: - שנדורנו אתיתיס גדולים רונ דעת נגד

 מאד ירדנו ירד ת״ת הנ״ל צרעת הנגע כ״כ נתפשט שלא נתקוס ואפי׳
והי׳ ישראל ונמנהגי נאיסוריס להקל ההמון נשתנשו אשר נדנריס נעוה״ר

 זה ותחת - נפרץ ולעמוד גדר לגדור הקטנים על להזהיר לגדולים להס
 נישראל כזאת היתה וההן ־ ר״ל היתר להם ולהמציא זכות ללמד קמים רנים
 ושאר ר״ל שער נגילוי אשתו תלך - נארץ אשר הגדולים נשס שתכונה שתי

 נשים נעזרת נמוכות תחינות להתיר דעתו על עולה הי׳ מי או - צניעות אי
 חנרותא שהרנה - זכות ללמד יש ונאתת - ואי״ר שח״נ חלנ לשתות ולהתיר

 לשס דעתו לפי (ולפעמים נדנר נגיעה לו שיש מי עושה והרנה - עושה
 - עיניהם יעלימו העלם על ענרו ותתחלה - יראה ולא לו שעיניס שמיס)

 ונעשו הדנר שנשתקע עד - להקים נידו שיש מי - יקים לא אשר קרא ועל
 להוציא אחראין אנו ואין - גמור היתר תדרננן או התורה תן אסורים דנריס מקצת

 לעורר החיונ עלינו אנל - נגסו״ת התשונשת נדעה שנשתקעו אלו של מלנן
 זאת וישכילו ינינו זאת דעה אחר נמשכו לא עוד אשר אחננ״י את ע״ז

עינינו נעלים אנחנו גס אס הנאים דורות ונ"נ ננינו עס יהי' תה - לאחריתם
ותסרנו דורות מדורי איסור נו שנהגנו נדנר - הנ״ל על ולהזהיר מלעורר

:קדושים ישראל תנהג כל על יו״ד של קוצו על נפשנו

- נחש ישכנו גדר ופורץ יפול נו גותץ חופר - ח׳ פסוק י׳ בלןהלת ה)
 גלוי הלא נס״ד. אותם נזכיר אשר הדנריס אלו כל לרמז יש זה נפסוק לע״ד
 הכתונ אתר עליהם אשר מישראל נפש כל תעלת רוס פאר לכולנו הוא וידוע

 מצות נשתירת ישראל נפשות הושרשו כך וכל - טותאותס נתוך אתס השוכן
 לחטוא שנחשד מי שאפילו 7ע כשרות נחזקת התורה אותם והעתידה התורה,

 הענירה סוג מאותו הוא אס אפי׳ - החמור על חשוד אינו אכתי קל נדנר
 על חשוד אינו הטרפה על חשוד שהוא מי כגון - מחמדתו אדם של ונפשו
 לפעמים, חשוד אינו לאו איסור על כרת איסור תן שאפי' ע״ז ונוסף החלנ,

לערלות דתותר נתש״כ עיי״ש קי״ט סי׳ דעה ניורה יוסף נית מרן שניאר כתו
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 עיי״ש. שס הש״ך וכ"כ איסורים מיני שני שהם כיון השחיטה על חשוד אינו
 לענור שלא ותותזקיס טהור תקותס חקור קדושים שישראל תפני הוא והטעם

 חזקתו איתרע לא 7אח נדנר עליו תתגנר יצרו ואם - השית״ג תצות על
 לותר שיש תאתר קל, על תחתור ואפילו זאת ענירה תתין שאינו אחר נדנר
 תתין שהוא אחרת לענירה אנל והכשילו, היצה״ר עליו גנר וטנעו תזגו שתצד
 אחרת, תענירה הנאה כ״כ לו שאין תוקפו יצרו ואין לחטוא, נטי׳ לו אין אתר
 חזקת תחתת זה כל - לו ולא חוטא אדם אין כתו האתר איסור לגני והוי

 סוגי שלשה התה דתיס ושפיכות עריות וגילוי זרה שענודה ופשוט כשרותו.
 נענירה ת״ו להכשל עלול שהוא או שנכשל ותי - תזה זה רתוקים ר״ל עכירות

 עצתו ולהתלתד לראות לאדם תציתות ושיהי' להאתרת עלול אינו תהנה אתת
 נעוה״ר אלה ניתינו אנל - רתוק תציאות תעולם הי׳ 7את ניום אלה נשלש

 קרנו דוהתע״ה שרתז וזה - הרתוקים את וקירג - אתרא הסטרא כת גנר
 - תתערנ תזרח כרחוק תזה זה רתוקים שהי׳ דנרים שקרנו - זתה רודפי

 התה הלא - אחת נשעה הדנרים כל האדם יתצח נהם אשר דנרים והתציאו
 וכדי - ועתונים. - וטעלעוויזשען - רעדיא - הנ״ל התתוענים דנרים שלשה

 נטתא טהור לערנ - עתוקה התצאה התציאו תהם, ידם התרדים יתשכו שלא
 כניסת של הזתן ולפרסם תורה ליזרנצת - שרת כלי ועשאוהו נתול, וקודש -

 תשונות תתונות - ועוד ועוד תגילה, קריאת ושתיעת תנוכה נר והדלקת שנ״ק
 שצודדים התיסיאנערן תעשה כתו תתש - תצדיקיס ושיחות גנוהיס. תדנריס
 - זאת על שתים שתו - וכהנה הנה תתנולות ע״י תישראל נקיות נפשות

 הטעלעווי׳ התצאת על לנרך ראוי שהי׳ - תורני נירתון דעתו גילה אתד אשר עד
 תרעישיס אוה״ע תתכתי הרנה שאפי' דנר על - לנ״ו תתכתתו תלק אשר נרכת
 כת״פ אירעו כאשר ורציחה תיעונ תיני נכל והילדות הילדים את שתקלקל נגדו
 פרצה אשר הנוראה הפירצה על תחשים ואנחנו - ר״ל שונות תאורעות עי״ז

 הרשע אותו של סעודתו כתו נעיני הס והרי - ישראל נני נתי נהרגה נעוה״ר'
 ותעשן ראש נגילוי נשכת זוה״ק שלתד - טראנסילוואניע נתדינת שסי' שר״י

 להרנה פסח התועד נתול גדול ותשתה סעודה עשה אחד ופעם - ציגארע
 יניאו שעכשיו הכריז, הסעודה וכסוף - דירתו תקום תסנינות אוה״ע שרי
 וכן עתדו והשרים - לאכול רגיל יהודי אינו ולא יהודי שלא דנר השולחן על

 תצה פירורי עס תטוגן חזיר השלתן על והניאו להיות, יכול זה תה תתהו
 אינו היהודי כי לא״י, ולא ליהודי לא רגיל שאינו תאכל שהר״ז ואתר (רת״ל)

 נעיני הוא הנ״ל התאכל וכתו - תצות לאכול רגיל אינו והא״י חזיר, אוכ<ל
 תוענות להניא עוד נהייתה לא וכתהו - רח״ל הנ״ל דנריס שלשה - הכהות

ע״ז נג״ע אחד כפעם דנריס נשלשה להכשיל עלול שהוא יהודי לנית כאלו
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 ישמעו ולא מכשול לידי נאים שאינם נעצמו האדם ידמה אס ואפילו - ושפכ״ד
 - נהן להשתמש שהותר מה רק הנ״ל דנריס ג׳ ע״י יקראו ולא יניטו ולא
 חפציו נו להטמין נו להשתמש וכונתו נניתו גומץ שחופר מי כמו דומה זה הרי
 הנופל יפול הזמן שנרנות הוא לודאי קרונ יכסנו ולא נור איש יכרה וכי

 הנ״ל מתועניס דנריס השלשה נאלו הוא כן כמ נפשות סכנת לידי וינא לתוכו
 נו גומז ״חופר מ״מ ח״ו כלל לעניר׳ יכוון לא תשמישו נתחלת אס שאפי׳
 נענירות ויפול - מכשול לידי וינא יפול שלא ימלט לא הזמן שנרנות יפול״,

 הנאה נהם לו שיהי׳ מעולם דעתו על עלה לא שנאמת נדנר רח״ל חמורות
 - גדר נפורץ הוא כן שכמו נחש״, ישכנו גדר ״פורץ לזה וסמך כלום, של

 אנל - הענירה סוג אותו הוא אס - ענירה גוררת ענירה ענירות שנשאר
 גדרי שפורץ מי אנל - מהנ״י וכנ״ל - לו דומה שאינו לסוג אחד מסוג לא

 - חמורות נענירות נופל כזה שאדם נעין עין נראה הדורות חכמי ותקנת
 נטי׳ לו הי׳ לא שמעולם נדנריס אפי׳ מטה מטה ויורד ר״ל גדולות ומכשולות
 ע״י גדולים לאנשים שאירע מה הכתנ על אעלה ולא - ר״ל כאלו לענירות

 ישכנו גדר ופורץ - שאמר וזה נפרץ. ולעמוד גדר לגדור עצתם הסכימה שלא
 וע״י עפר, טעם טועם דנר ונכל לחמו, עפר שנחש דרחז״ל וידוע - נחש

 ־ כלום של הנאה נו לו שאין נחש ננחינת שהוא נענירה יפול גדר, פריצת
מלכד: עמו ישמור ה׳ הוה דהכי יוכיח והנסיון

 שורותי כתני שנעת אנוש ולא אודה - ודור דור שנות נינו עולם ימות זכור וי״ו)
 גולגלתי את ירוצצו שלא יתיננא פחדא ונהאי - יאחזני ורעדה חיל אלה

 אנל נינה, נאין לשון נלעג חכמה ולא תורה לא - חיי ומה אני מה כי ח״ו,
 לכף ידינוני לנס ויושר צדקתם נענות שליט״א דורנו שגדולי יתדותי תמכתי

 ולמסייעים נעוזרנו לנו יהי׳ גס אס כי - ח״ו דנרינו ידחו שלא זאת ולא זכות
 זי״ע משה ישמח נעל הגה״ק שפירש כמו אותו, מסייעין לטהר הנא כל ד ע״

 כידוע אותו, מסייעין הדור צדיקי גס השית״נ מאת מעלה של סיוע שזולת שר״ל
 אניך שאל - זה לדנר ננוגע לקיים ולמען - פנים נייטנ שהונא מהמעשה

 דו׳׳ז של ותמימותו צדקתו מגודל הרעיון מנהיל ענין נכאן ארשום וגו׳ ויגדך
 דנרי נעל הגה״ק מרן של וקדושתו צדקו ענות וגודל זי״ע מקאלאמיי הגה״ק

 שספר מה - הי״ד זצ״ל מורי מאני כמ״פ ששמעתי מה - מסאנץ ז״ל חיים
 ז״ל לאני אמר הלשון ונזה - מסיגעט זצ״ל יו״ט קדושת נעל הקדוש הרנ לו

 צעיר הייתי עוד ז׳׳ל, מסאנץ הרנ אצל ראי׳ עד שהייתי מה למעלתו אספר אני
 הרנ אצל אותו והושינו תקאלאמיי, הרנ גס שמה הי׳ ואז גסאנץ הייתי לימים

ז׳׳ל להרנ נשר של מרק והניאו הטהור, השולחן על המסונין כל וכשישנו ז״יג
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 - תעשה אנשי חסידים ת״ח תסוייתיס אנשים כתוכן שהי׳ התסוניס, ולכל
 לאכלו תנהג אז (שהי׳ זאפערן, הנקרא כרכום, תעט נתון הי׳ התרק ונתוך

 לא תקאלאתיי והרג לאכול התחילו התסוניס וכל ז״ל והרג תקותות) נהרגה
 תקאלאתיי שהרב הרגיש תרק תעט אכל ז״ל שהרג ואחר - התרק את טעס

 נזהר הי׳ הרשנ״א - נזה״ל והשיג אוכל, אינו לתה אותו ושאל - כלל אכל לא
 הרג ענהו ולא שס) ודג״ת וש״ך נשו״ע קי״ד סוס״י יור״ד (עיין תהכרכוס

 וזלזולים קשות לדנר שהתחילו עד גדול רעש נעשה התסוניס ונין - תאותה ז״ל
 נפרט - גפניו ז״ל תרן נגד להחתיר כנפשו הרהיג איך תקאלאתיי, הרג נגד

 ז״ל) תסיגעט הרה״ק עצתו על אתר (כן ואני - תהתרק אכל שכנר אחר
 קאלאתייער פאר לענד און ריק גענראכען איך העט ז״ל תהרג ירא הייתי לא אלו

 על ראשו הניח הקדוש והרג - ז"ל הרה״ק גפני הנ״ל דינוריס עכור - 3ר
 את ז״ל הרג הגניה ניותר, הרעישו התסונין וכאשר השולחן על סתוך ידו

 תעג זאפערן תיין אז תיין איך - שא - נזה׳׳ל ואתר - נתסוניס וגער ראשו,
 נסוקס תקאלאתיי הרג הי׳ (שאז גדולים אונגארישע אז נור - עסען תען

 נדנוד נו שיש דנר תען עסט תיר נייא אז זאגען נישט זאללען נאונגארן)
 ־ ארייננרענגען נישט זאפערן קיין תעהר קעך תיין אין תען זאלל - ח״ו איסור

־ הניחם ולא ז״ל, הרה״ק תתנה שאכל תקערה שיריים לחטוף רצו והתסוניס  ־
 וישפכנו עוד יאכלו לא שיריים של התרק תזה שגס ואתר לתשתשו קרא אס כי

:זצ״ל תסיגעט הק׳ הרג עכ״ד - הרעש נשקט וככה - לחיץ

 לגדולים דהוא כל נדתיון אפי׳ עצתו לדתות יכלם ולא ינוש לא אשר הוא ומי
 עליון קדושי של לנס ואנירות קדושתם כח עכ״פ אגל - הקדום שנדור

 ואת אותנו לזכות - עצתנו שנחזק יתנרך השס נעזרת עלינו ישפיע ננג״ת
 אבותינו ואנות אנותינו נעקנות ונלך - לתעלה ונשנה שנאתר וכתו חנירינו,

 נשפלותנו ירא - יראה ושפל ה׳ רס - יצליח כידינו השי״ת וחפץ נפנה אשר נכל
 פנים להרים אנו ונושים - ודל יעקג קטן כי - דלותנו תאשפות וירותתנו

נא: והתעוררו נא עורו ננ״י אחינו אל נקרא ותתעתקיס

־ ישראל לנית אדרש זאת ועוד ז)  ואקדים - ח׳ יעקג ולנית פ׳ לעתי להגיד ־
 תה זצ׳׳ל נער ר׳ הרני הגה״ק ישראל של רנן של קדשו דנרי נעיתות

 תגור האדתו״ר תרדכי אנרהס תוה״ר הרה״ק תפ״ק ששתע אחד תאיש ששתעתי
 לך הפסוק לפרש זי״ע בער ר' הרבי בשס השבועות נחג פ״א שאתר זצ״ל
 וויא זעהן תיר ״וועלן קצרות נתלות ואתר - (לאהליכס לכס שונו להס אתר

 דבורים על לבנו יחרד תאד ותה הייס״. דער אין אויף זיך פיהרט תען אזויא
תתלמידי אתרים, אסיפת נתהלים (ויעוין - קדשים קדש תפה יוצאים קדושים
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 דברי ועפ״י חלקך). מנאפים ועם וגו' אלקיס אמר ולרשע עה״פ זי״ע נעש״ט
 נצחיות, היא התוה״ק כי קצת אחר נאופן לומר שאפשר מכנר אמרתי קדשו

 נמדה המספחת פשתה ונעוה״ר - הדורות כל סוף עד הנעשה כל על ורומזת
 איש שולחננו על מסוניס יושניס ואנו דרעוין דרעוא נשעתא שנ״ק שגיוס גדולה

 מספרי אומרו נשס דגר - תורה דנרי ודורשין - דגלו על ואיש מחנהו על
 - השי״ת דרכי ה' לעס להורת ומוסר חכמה ודנרי עליונים קדושי צדיקים
 קומה נכפיפת קשונות נאזניס צפופים עומדים לגננו צמודי אוהנינו וידידינו

 נמיפק ממש שעה נאותה - חיים תוכחת שומעת אוזן לקיים - חיל ונכניעת
 ומשפחה משפתה - הארץ נננות לראות שאננות נשים נשותיהם הולכים שנתא

 האפלות (מנואו״ת המאוו״י אל ותיעונ טומאה למקום גתה ונת ונתה הזקנה -
 פה ונינול שחוק מיני כל ושטותיס הנלים דנרי שתה ורואים הסט״א) תחשך
 משומר יין תורה של יין ונלא נכדו - לניתו נא הנעל זה - ר״ל ניאוף ודנרי

 וסוחטת - נחניתה נאה האשה וזאת - וטהרה קדושה רוח השולחן על ששאג תה
 ששמעה תה - הקדמוני נחש ארס מלא תנינים חמת יין עננים של אשכול
 צרה והמסכה - עולם מיתות כזאת היתה ההן - הטומאה ננתי וראתה

 תחשנות עם תעורנות - הפרישות ושערי האצילות תעולס תחשנות - כהתכנס
 מעורג - הטהור שולחן זה התזנח תעל תוקד אש - תחתית ושאול שחת נאר
 - לאנוד הולך והכל - אש אוכלה אש ונעוה״ר - כתנור נוער זרה אש עם
 תורה מתן לאחר רנע״ה למשה השי״ת שרמז וזה נימינו. עלתה שכך לנו אוי

 נעת רנע״ה תשה של נתחנהו עוד לישאר ישראל נני ורצו - שנ״ק גיוס שהי'
 והקנ״ה - לחכי מתוק ופריו וישנתי חמדתי נצלו שנאמר כתו - דרעוין רעוא

 זיך פיהרט מען אזוי וויא - לאהליכס לכס שונו להם אתר לך - לו רמז
 לתנואו״ת תהלוך אותן למנוע יעקג לנית תאתר מתחלה - הייס דער אין אויף

תעלתס; לפי כראוי ישראל לגני תגיד ואח״כ - וכדומה האפלות

 וזל״ק קת״ט תשונה נחיו״ד כתג זצ״ל סופר חתם נעל תשה רבינו ח)
 לנעלה שרי אי וטהר לחכם ושאלה וכו' שמצאה חנר נאשת נסתפקתי

 דרכן שכן כיון כתג התשונה ונסוף וכו', שענודו להפקיע עצמו על להחמיר
 שנישאת כיון אתרי' וכו' חכס נו שהורה תדנר להזהר שנישראל פרושים של

 שתזקינין זמן כל ת״ח וזקני וחסיד פרוש להיות שעתיד זה הוא רגיל לנחור
 מדרגת כל ה״ה לננואה שזכו ותידד אלדד של לנשותיהן אשרי שאמרו וכשם וכו'

 דאתרעי הוא השתא אמרי' וכשצווחת - לאשתו הוא שמחה השס ענןדת ומעלת
 נשס תש"כ סק״ז תקפ״א שע״ת עיין עכל״ק, זה לה נשתענד לא ומעולם

ותה ככה ה' עשה מה על השכל אל קצת לקרג למדתי ומזה - צדקה מעיל
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 אשמיס כ"כ ח״ו וכי - כפלים בכפלי לקינו זה ולמה - הזה הגדול האף חרי
 אחד המעט מן מעט ונשארנו - הזה בדור מדה״ד עלינו גברה כי עד - אנחנו
 עיני ראות ולפי - עמנו ה' עשה ונתרצה כלה וכמעט - במשפחה ושנים בעיר
 חסידי ונהרגו - ח״ו שבתות ומחללי ע״ז עובדי היינו כאלו ת״ו אותנו דן בשר

 גומל• וצדקניות צדיקים אנשים רבן בית של תינוקות אלפים ולמאות עליון
 - תוסר ושוחרי תורה אוהבי וישרים תמימים הקודש קהלות טובים חסדים
 רתתים, תלא זקן כאב תוה״ק תתן בשעת עלינו נגלה אשר הרחתן אב אבינו

 - תעשיו בכל וחסיד - דרכיו בכל ה' צדיק אתנם - ת״ו כאויב ה׳ הי' איך
 כביכול והוא - כידוע אשה שתקדש איש כתו תוה״ק ע״י אותנו קדש הקב״ה כי

 נעשית - ההר את הגבל הזהירנו ותתחלה - לקראתנו יצא כלה לקראת כחתן
 קדושת בעל רבינו שפירש וע״ד - וקדשתו - ועי״ז וסייגים, וגדריס גבוליס

 קדושתכם רוב תחתת דהיינו - תקדושתכם לתעלה קדושתי המדרש על זצוק״ל לוי
 מחתת שתי שנתקדש דהיינו לתעלה קדושתי וזהו ביותר שתי נתקדש אזי

 לבחור נישאת שהאשה בתקום אם ק״ו הדברים והשתא - עכל״ק קדושתכם,
 להתנהג - בעלה בתדרגת אינה עצתה והאשה - ופרוש חסיד להיות סופו

 בטלה ות״ת ופרוש חסיד להיות בעלה לעלית הגורתת היא ולא - בפרישות
 תכש״כ ופרוש, חסיד הוא שיהי׳ עת״נ לבעלה נישאת דהכי דאדעתא - דעתה
 הבעל יוכל בודאי להתקדש, לבעלה וגורתת בפרישות רצונה עצתה דהאשה היכא

 מלא ושו״ע הש״ס וכל - בעלמא וזהירות חותרא פי על בפרישות להחמיר
 מוסיפים קדושים וישראל ודור דור בכל שנהגו וסייגים גדריס חותרות תתנהגי

 לוי כקדושת ויותר ביותר תקדושתנו לתעלה הקב״ה תתקדש ועי״ז והולכים
 כביכול הקב״ה פורש עלינו שנראה וכתם כתם כל שעל גרתא ודין - הנ״ל

 - הזה השפל הדור עם ותדקדק ופרישות, בחסידות כביכול ותתנהג מאתנו,
 בנו ותקיים - מאד אליו קרובים אנו כי על השערה, כחוט צדיקים עם כתו

 בתדה״ד עתנו שעשה תה כל - דרכיו" בכל ה׳ ״צדיק ועי״ז אקדש בקרובי
 ופרוש חסיד הוא שכביכול מעשיו" בכל ״וחסיד כי על - ה׳ הוא צדיק החזקה

 - הזה" העם ״וקם וע״י - ויותר יותר כביכול קדושתנו ע״י ותתקדש
 גופא עי״ז - שם הקדוש החיים אור עיין - ופרישות בקדושה שתתקותתים

 רוב לפי והכל גדול לחטא קל דבר נחשב - הארץ נכר אלהי אחרי ״וזנה
 ותדקדק בדינים, נעלה הוא שמאד - במשפט צבאות ה' ויגבה - והפרישות הענוה
:וכנ״ל בצדקה" נקדש הקדוש ״והא׳ ע״י - עלינו

ש ט) מדר  עפתש״כ יל"פ וגו׳. צבאות ה׳ ויגבה הה׳׳ד וגו׳ תהיו קדשים ב
חסידים בחוה״ל כתוב כי - לתורה סייג ועשו התשנה על אחרי, בפ׳ חת״ס
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 איסור, אתד נשער יגעו שלא החותר שערי תשנעיס עצתם פורשים היו הראשונים
 הסייג נזה ההרגל ואתר לסייג סייג ועשו עצתה כתורה להם נעשה הסייג כי

 להתתסד לאדם לו נות יותר הענין נתתלת כי וידוע וכו', שלישי לו עשה השני
 אדם נין תשוה״ד לפנים תלכנס לתקום אדם שנין נדנרים סייגים ולהוסיף

 נחצות וגדרים נסייגים ההרגל אתר אך - הוא תרעהו איש קנאת כי לתנירו
 התורה נעצתם וגדריו סייגיו שיהי׳ עד עוד, יעתק ותתנו לזה, גם תכה ה׳

 לתנירו אדם שנין תשפטי פי׳ תעשו תשפטי את וזהו - וכו׳ לסייג, סייג ויעשה
 - תהשורה לפנים גדר שהוא נשתירה לא ענינו נתתלת עשי', ננתינת תהי׳

 אין האותר כל כתשאתז״ל כלל, שתירה נלא א״א אותם תשתרו תקותי אתנם
 נעשי׳ הענין נתתלת הם התשפטים רק וכו׳ לו אין תורה אפי׳ תורה אלא לי

 וכו׳ שאחרי׳ אתרת לתדרגה תזה ללכת פי׳ נהם ללכת - נשתירה והחקים
 - תשפטי ואת חקותי את ושתרתם - והוא זה שאתר התדרגה תפרש ועתה
 לחנירו אדם שנין נתשפטים גם תהשורה לפנים שיעשה נשתירה שתיהם שיהי׳
 עצתה, תורה הסייג תן שיעשו לתורה סייג ועשו וכו׳ לתורה הגדר ישונ כי וכו׳

 תי כל רי״ד סי׳ ניו״ד יוסף נית שהניא נתשו׳ רשנ״א לשון והנה עכל״ק.
 שהנדרים והשנועה הנדר תן חתור שהוא אפשר נגדר, התותר נדנר איסור שנוהג

 כדי התותרי׳ נדנרים איסור שנהגו ואלו להם ותתירין עליהם נשאלין והשנועות
 להם שאין תורה שאסרתן כאיסורין עצתן על קנלו האיסור נפני גדר לעשות

 דנרי ועפ״י - כאן נ׳ נקונטרס נזה שכתנתי תה עיין וכו׳, לעולם, היתר
 התרה, לו אין דנכה״ג הנ״ל רשנ׳׳א לדנרי טעם עוד להוסיף יש הנ״ל חת״ס
 תורה הסייג תן שיעשה כדי וסייג נגדר נהג דהכי אדעתא דתעיקרא תשום
 קנלה לסתם דותה זה ואין כנ״ל. ושלישי שני סייג אח״כ יוסיף ושונ עצתה,

 ונאור - וק״יג עצתה תורה תזה נעשה שיהי׳ דהכי אדעתא נחית דלא ננדר
 כל כי זו לתצוה הפסק אין פירוש עתיד לשון תהי׳ קדשים פירש הק׳ החיים

 היתנו, לתעלה אחר שער הכנסה נגדר ישנו עדיין יכנס אשר תהקדושה שער
 נקדושתו, שישאר תהי׳ קדשים לותר הפסוק דכונת לותר יש הנ״ל ועפ״י עיי״ש.

 כתו נעשה יהי׳ וסייג קדושה גדר שיוסיפו שתה תהא, נהווייתו שדחז״ל כתו
 ע״ז ונוסף - עצתה. תורה תסייג נעשה כי עוד התרה לו שאין עצתה התורה

 תוסיפים שאנו ע״י קדושה נתוסף לתעלה גם שכניכול תאחד עוד לותר יש
 שלא תהשי״ת ולהכלם לינוש לנו יש תתילא הנ״ל, לוי קדושת כפירוש קדושה
 ח״ו. נכנודו ופגיעה הורדה ח״ו עי״ז יהי׳ שלא וסייג נגדר שנהגנו תה נעזונ

 נשאר נהווייתן יהי׳ וסייג וגדר קדושה נוהגים שתהי׳ שתה תהי׳ קדשים שאתר חה
 - ה״א אני קדוש כי על - טעם ליתן אותר וגתר - עצתה כתורה קייס

כנ״ל. מקדושתכם, - למעלה קדושה ותוסיף מתקדש שאני למעלה קדושתי
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 נתשפט צנאות ה׳ ויגנה הה״ד תדרש3 ש״א1ו תקדושתו. ת״ו לגרוע אין ותתילא
 הקנ״ה ונתרותס נגנה הדין ושורת כתשפט התורה ששומרים שע״י ר״ל -

 ופרישות בגלרים עצתם שמצדיקים שע״י - נצדקה נקדש הקדוש והא׳ - כביכול
 ולהתירו להשיב אין ותשוה״כ יתעלה קדושתו שנתוסף הקדוש הא׳ נקדש עי״ז
:עוד

 תז״ל של וסייגים בגדרים תכש״כ וסייגים, בגדרי׳ ומזלזל אתור נסוג שת׳׳ו ומי
וגו׳ תוטא גוי ״הוי בפסוק לרמז יש ועד״ז ת״ו. ולטמיון לאבוד הולך

 עד הכתוב שסדר התטאיס אלה שכל - אתור" נזרו - ישראל קדוש את נאצו
 אתור ליסוג שהתתילו - אתור שנזרו ידי על א3 הכל - ישראל קדוש את שנאצו

 נעשה שיהי׳ - לתורה סייג לעשות להם שהי׳ ותתת - והסייגים תהגדריס
 - אתור מרו - סייגים ולהוסיף קדושה בתעלות ולעלות עצתה תורה מסייג

תטה: תטה שירדו על

ט  במדינה בעוה״ר נשקעו ישראל נשמות אלפים מאות כתה מעט כשנתבונן ובמ״
 הגדולה הסכנה על מאד נפשנו ותתתלתל - ת״ו עינינו תאור יתשכו - זאת
 תקומו קנה וכאן - ואמיץ. תזק בגדר בעדנו נגדור לא אס ת״ו התרתפת

 - הוי הכי דעובדא וגופא ז״ל, תורי תאבי נורא ענין ששמעתי תה לכתוב
 פירצה אתה עבור פסת של שביעי ביוס בקראסנא פ״א דרש ז״ל תורי אבי

 בבית שמה אז והי׳ בפרץ, ולעמוד גדר לגדור העס את והוכית אתד איש שפרץ
 תוכתה דברי ובשמעו - אתעריקא מארץ גדול ועשיר סותר אתד איש הכנסת
 הדרשה אתר הקודש ארון מלפני אבי וכשירד מאד, נתרגש ז״ל תאבי ותוסר

 את ידע לא ז״ל והוא - ז״ל אבי של בגדו כנף את ונשק הנ״ל איש אליו נגש
 לבבו עעי כל את לו וספר אבי, לפני האיש בא טוב יום ואתר שיתו. ואת האיש
 שהודה העבירת פרטי לנו לפרוט רוצה הי׳ לא ז׳׳ל ואבי - תשובה לעשות רוצה שהוא
 של המקולקלים ממעשיו ונזכר המעשה שספר פעם בכל רק הנ״ל, האיש לפניו
 עוד אז הי׳ ז״ל ואבי - ר״ל עשאה שלא עבירה הניס שלא ואתר רקק, הנ״ל
 ירצה אם אך - תשובה תיקוני לו לסדר יוכל לא שהוא לו והשיב לימים צעיר
 פתקא לו ויתן זצ״ל) רוקת יהושע מרן הגה׳׳ק (הוא לבעלז לרבו עבורו יסע

 לו הי׳ ולא בבעלז ז״ל אבי הי׳ זה לפני כביר לא שזמן והיות - עבורו ופ״נ
 נסע ז׳׳ל ואבי הי׳ וכן ההוצאה, לו ישלם שהוא מהאיש בקש שניות הוצאות על

^ לו אין ז״ל שהרה׳׳ק בתכתתו הבין כי על עתו לקת לא האיש ואת לבעלז,  ת
 לפניו ונתן ז״ל הרב לבית א3 בשבת חמישי וביום - כזה מזוהם איש לראות

 קרא ז״ל והרב - אתרים תאנשים אגב דרך עתו שלקת מה הרבה, ®!קאות
לא ז״ל ואבי הנ״ל מהאיש פתקא לו נתו וכאשר - כברכתו כ״א וברך אוימז
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נפתקא ז״ל הרג שהטט ותיכף מעשהו, ומה האיש זה הוא מי מאומה לו אמר
 האט ״דא נזה״ל לו ואמר ז״ל לאני והחזירו - פ״נ המעות עס הפתקא לקח -

 דא אנריו כל ז״ל ואני - כח קיין האנ איך פדיון מיט׳ן קוויטל דאס איהר
 ונתן שנית שונ נסה שנת ונמוצאי ז״ל. רנו של קדשו רוח נראותו נקשן לדא

 - כנ״ל לו ואמר כנ״ל לו החזיר ז״ל והוא - ז״ל להרנ הפ״נ עס הפתקא
 השליך והרנ ז״ל, הרנ ליד ונתנו הפתקא את ג׳ פעס שונ לקח נסיעתו וטרס

 אייך דאך האג איך לו ואמר עליו, שישנ הכסא אחורי אל הקדוש גופו את
רני ענהו, ז״ל ואני המעות, עס הפתקא לו והחזיר כח, קיין האנ איך געזאגט

 ואולי - דנר שולחי אענה ומה שליחותי, לקיים צריך ואני שליח הנני אני -
 הרה״ח למשמשו ז״ל הרנ קרא וע״ז קדשו נחצרות כלל הייתי שלא יחשדוני

 מיר עס לייג פדיון מיט׳ן קוויטל דעס נעס - פנחס לו, ואמר ז״ל, פנחס ר׳
 חפץ הי׳ ואני ז״ל, מאני והפ״נ הקוויטל לקח ומשמשו צייט, יענע צוא אוועק

 על שיאמר למשמשו שאל הרנ מנית שיצא ואחר - צייט יענע הוא מתי לידע
 ווערען. רני א איהר ווילט - הלצה נדרך והשינו - ז״ל הרנ כיוון זמן איזה

 הרנ חמיו את ונקר קרול עיר דרך לנעלז ז״ל אני נסע אחד פעס זה [ולעומת
 זקני לו ונתן שס, דקה״י אנ״ד שהי׳ זצ״ל משה יעקנ מוה״ר כש״ת הגה״צ

 ז״ל אני נא וכאשר - הכירו לא ז״ל והרנ ז״ל, הרנ ליד שיתן פתקא ז״ל
 לידו הגיע וכאשר - כולם את וקרא פתקאות הרנה לידו ונתן ז״ל הרנ אל

 וענהו זה, הוא מי - ז״ל אני את שאל שמו, את וקרא ז״ל זקני של פתקא
 והרכין - נקרול רנ שהוא ואמר אומנותו, מה עליו ושאלו חמי. הוא זה אני
 הפתקא את ולקח - טונא לי׳ דניחא דנר לו שנודע מי כמו נראשו, ז״ל הרנ

 - ז״ל אני של מהגליל אחד מנעה״נ פתקא לו נתן זה ואחר נכיסו. והטמינו
 שאל האיש ע״ז וגס ז״ל, האלצער נער ר׳ נשמו תמיס ואיש גדול ת״ח שהי׳

 צדיק אותו של כחו גדול הי׳ כמה הצק. מן הפתקא והניח הוא, חי ז״ל אני את
 עד דקליפות לעומקא האיש אותו ירד כך שכל הסט״א כח גדול וכמה זי״ע,

 מרגישים והיינו יתן מי לדידן ואכן ־ נטומאתו. הרגיש שחו את נקראו שהצדיק
 - ל ר״ סכנה נחזקת שלנו הדרכים כל איך ולהתגונן לעצמנו, שנוגע נמה

 וכנר ־ חייתני אמרתך כי נעניי נחמתי זאת אנל - נעשה מה נדע לא ואנחנו
:יקחך ומשם ה״א יקנצך משס השמים נקצה נדחך יהי׳ אס השית״ג לנו הנטיח

 אנל ־ וזל״ק כתג ע״א י״נ דף אסתר מגילת על הלוי מנות p״HD^ יו״ד)
 הקנ׳׳ה של שמו נפירוש נזכר שלא (ר״ל הזאת מהחגלה הנעלם הא׳
 טעמים הקדמונים נדנרי ונאו פה שחו נזכר ולא להושיע רג הי׳ הוא נהחגלה)

פעמים, שלש זה נעשה זו מלחמה להיות כי לשנח טעס אחד זקן לי וסח - רניס
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 נגמרה ולא ואסתר מרדכי ע״י ג׳ פעס וזאת שאול, ע״י והל יהושע ע״י א׳
 והתשועה, המלתמה לה׳ כי קץ עת עד עלי׳ שמו שיקרא יתנרך מכנודו אין
 שאל התחזקות ללמוד יש ומכאן עכל״ק. שראיתי, מה מכל והנאני שמעתי כך

 אשר נדנר ישראל כני אחינו את לעורר כאלו נדנריס נעסקנו לכנו יפול
 ישראל פשעי שלשה על לעיניס, יראה שהאדם תה לפי תוחלתנו, אנדה כמעט

 טומאה, תלאיס ועתוניס ־ טעלעוויזשען - רעדיא - עליהם עוררנו אשר
 אין אותריס ורניס נזה, לטפל הנריות נעיני כשחוק שנראה הדנר נשרש שכ"כ

 גדול, והתרשלות רפיון גורס זה דנר ונאתת ח״ו. לריק והיגיעה לו, ישועתה
 על לסתוך ולא קולתסי, תקן ידי למשוך כמוני, וננזה שפל אדם דעת ותטה

 לאזניס האלה הדנריס שיגיעו הנמוכה, נדעתי שיעלה רצוץ, קנ״ה משענת
 נעתלק לה׳ מלחמה נכלל הוא עצתו שזה ללמוד יש מהנ״ל אנל - קשונות

 של מכנודו שאין עד דנר של גמרו לידי פעם נשום הגענו שלא דר, תדר
 הסטרא זה עמלק נתחיית לעסוק עלינו ות״ת עליו, שתו נקרא שיהי׳ השית״נ

 הנאתי וכנר לגמור. המלאכה עליך ולא - השגתנו לפי כחנו נכל אחרא,
 וקתחא תיא עוד ואוסיף ז״ל, תדו״ז לעשות עת סה״ק הקדמת לשון לתעלה

 ירא אחד איש דר הי׳ קראסנא, מולדתי שנעיר ז"ל תורי אני לי שספר תה -
 והי׳ שרף יין לשריפת ותאשין - רנה ענדה לו והי׳ ננכסין, אמיד שהי׳ וחרד
 לעשות שיוכל ואחרונים שו״ע עפ״י היתר איזה ז״ל תורי אני לו שיתן רוצה

 שוס לעשות רצה לא ז״ל תורי ואני - וית״ט נשנתות אחרים ע״י מלאכתו
 דו״ז לפני הנ״ל איש ונא - ז״ל תקאלאתיי דו״ז שתה הי׳ אחד ופעס היתר,

 ירא שהוא ואתר - היתר לו לעשות רוצה שאינו על ז״ל אני על נקונלנא
 ננסיון. לעמוד יוכל לא כי נאיסור מלאכה יעשה היתר לו נמצא יהי׳ לא שאס

 יקנל שאס לו והסניר היתר, ליתן לו שאין הרנ עס הצדק כי ז״ל דו״ז לו והשע
 והחילוק - שנת נחילול ויכשל - ההיתר תנאי כל ישתור לא נלאה״כ היתר

 אפי׳ דאתרא, תרא תהרנ היתר לו שיהי׳ נלא שנת נחילול יכשל שאס הוא
 ינא כאשר אנל נתשונה לשונ תיכף לנו על יעלה ולא כזאת לו יארע אס

 שנשימתו גסיסה נשעת האדס עושה הוא איך דו״ז לו והראה - לגסיסה
 יעלה ואז - ליחנק קרונ אשר כאדס מגרונו קול ותוציא פיו ופותח - קצרה

 הלא לי הי׳ תה לי אוי נתחשנתך ותזכור ותצטער - נתשונה להרהר לנך על
 אס אנל - לך טונ ואז נשמתך תצא זאת תשונה הרהור ומתוך שנ״ק חללתי

 על יעלה לא גסיסה נשעת גס שנ״ק נחילול תכשל עכ״ז ואתה היתר לך יהי׳
 תשונה. נלא העולס תן ותפטר נעיניך צדיק תהי׳ כי - נתשונה להרהר דעתך
 - חיים תוכחת שומעת אוזן אל זי״ע קדשו מפה יצאו כאלו תדנריס ועוד
לכל להניא רק נידנו יעלה לא אס שאפי׳ ניתא אנן ואף - לנרכה צדיק זכר
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 שתשהה נתה המותר דנר שעושה נדעתו ידמה שלא אחד חרדי לאיש הפחות
 אנשים איך הרנה להפליא יש ונאתת לטרוח. כדאי ג״כ נניתו הנ״ל תוענות
 אפילו - תתיד יום נכל התכשלה גודל 3ל על שתים אינם תעשה ואנשי חרדים

 יתיראו ולא — ארגישו ולא חלו לא איך — זתרה קול רק שותעים אינם אם
 נניתא זתרא - תעקר זתרה קול דשתעה אודנא - סוטה נגת׳ חז׳׳ל תקללת
 שגרם אחר על ע״נ ט׳׳ו חגיגה נגת׳ שאתרו תה ע׳׳ז ונוסף - נסיפא חורנא

 הגירסא שם ונרש״י תפותי״/ פסק לא יווני תר5 כי ״על רעה לתרנות שיצא לו
 יין, ישתו לא נשיר דכתיג - הנית חורנן נשניל להניח לו והי׳ תניתו פסק לא

 הרשעים אותנו שהוציאו שנים י״א רק שזה הזה נדור גם ותה עכל״ק.
 ונשים טף וזקן נער — ולאנד להרוג להשתיד אותנו והונילו — תנתינו הארורים

 קול ולשמוע - תהרה כ״כ לשכוח כלל לננו על יעלה איך - ר״ל לנוז ושללם
 - ח״ו ותינות פה וננול הנלים ודנרי ר״ל אשה קול לשתוע תכש״כ - זתרה

 התלאים העתונים וכן - ושפ״ד ע״ז ג״ע שהוא הטעלעוויזשען ותכש״כ
תקרננו: והרע טותאה לנער אחננ״י נלג ויתן ירחם ה׳ - ותיעוב טותאה

 הגה״צ לזקני קודש יד נכתב כתוב שתצאתי תה לכאן עוד וארשום י״א)
 שכתב - ונקרול נקראסנא אנ״ד שהי׳ זצ״ל תשה יעקב תוה״ר כקש״ת

צדיקים נעדת וחטאים נתשפט רשעים יקתו לא כן על נתהלים הפסוק לפרש
 להשי״ת החרדים ישראל נני קתו כאשר הקודתים שבדורות - דנריו ותוכן -

 - פרי ועשו והצליחו גדלו הדת תהרסי נגד נפרץ ולעתוד גדר לגדור ולתורתו
 במדינת שהי׳ כתו - צדיק קרנות ותרותתנה הרשעים קרני לגדע התלחתה ונצחו

 סורו ולקיים להפרד החרדים ניד עלה אחרונה שנרגע תרכ״ט נשנת אונגארן
 גדול חלק ואת עצתן את והצילו הרנים את וזיכו וזכו - וגו׳ האנשים אהלי תעל

 ולחיים - ולתורתו להשי״ת נאמנים נשארים להיות ולדורות תיד ננ״י מאחינו
ידם נתעשה ברכה שלח והשי״ת - לאוה״ע להתדתות שלא ישראל תנהגי כל
 יגיעתם פעמים הרנה הי׳ האחרונים נשנים ואח״כ - ולתהלה לשם והי׳ -

הכלל אל הנוגעים נדברים - הטוב זתתם להפק יכלו ולא לריק החרדים של
 זכו ולא תושי׳ ידיהם עשתה לא - לשתים לנם מכוונים היו הם גם כי אם -

 אותם הקימו לא נגרש כים והרשעים - לנצחון ולהגיע ה׳ תלחתת ללחום
 שהחרדים הקודתים שבשנים - לזה והסינה - החרדים ישראל עדת לפני לתשפט

 חכתות לתדו לא התהרסים של נרשת בתקצת אף נפלו ולא נלכדים היו לא
 שתחו לא - לאוה״ע דנר בשום התדתו לא - תקצתו ולא תנהו לא חיצוניות

ותנואותיה״ן תיאטרותיהן אל - תשחקים נסוד הלכו לא - כעתים גיל אל
השראת ננתיהם שהי׳ ותתילא - שחת לבאר התהרסים שנפלו גרתו אלה שכל -
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 - הזה כהיום אנל - ידיהם. גתעשה ברכה ונשלח השי׳׳ת ונרכס - שכינה
לתשפט להקיתס בידנו עולה שאין - נתשפט רשעים יקתו לא כן על געוה״ר

 אין אצלנו שגס - צדיקים בעדת וחטאים כי על - מעשיהם לפי ולדונם -
 - גגתיט גם נמצא התהרסים אצל שהוא עצתה והפירצה - מכונו על הדבר
 - געוה״ר ועזוב עצור ואפס ידנו ואזלת - בידנו כת אין וממילא - ר״ל

 על ששומע שתי - בנפשייהו וידעי להר^ גדולים תכתים התה שכנגדנו והצד
 על שרואה מי ותכש״כ - ומינות וליצנות פה נבלות - זתרא קול הרעדיא

־ ר׳׳ל וג״ע וע׳׳ז תיעוב מיני כל הטעלעוויזשען  מיני כל בעתונים וקורא ־
 אבל הרשעים, במעשה שויס אין ואם - דידהו הויין דין - ר׳׳ל ומינות תיעוב
 שלא לבם ונטמטם הרוחניות הרגשות התרדים בנפשות מתקררים עכ׳׳פ
 וכתגבים - ולקלס ללעג ונהי ולזאת - צבאות ה׳ קנאת מקנאים עכ״פ להיות

בבירור הוא שכן וישכיל יבין זה בדבר קצת שיעתיק מי וכל - בעוה׳׳ר בעיניהם
:תמים ובלב באתת לעבדו לבנו יטהר השי״ת -

־ זצ״ל תורי אבי י״ב)  איי — לי ואתר אלי פנה - לחדרו אחד פעם בבואי ־
 רוה״ק בעלי צדיקים געוועזען תשמש האב איך - רחמנות א דוא ביסט

 הגאון הרב תלמיד הי׳ ז״ל הוא - Jראיי תה ואתה גארנישט בין איך און
 ז״ל לייכטאג ישכר אברהם תוה״ר כקש״ת ה״ה וסיגופים תעניות ימיו הצדיק

 ז״ל תורי ואבי - בגאליציע רעדעס בעיר ולבסוף - הוניאד דק״ק אב״ד הי׳
 וקדושה בפרישות מהתנהגותו לנו ספר והרבה - הוראה התרת תתנו קבל

 - זי״ע תסאנן הגה״ק מרן מחסידי ןהי׳ - דחושבנ״א תתארי והי׳ - וטהרה
 - השולחן על תיסב כשהי׳ רבו מאחורי עומד או יושב הי׳ פעם שבכל וספר
 הנקרא פיו לתוך מקטרתו לקח סעודתו אתר ״ל ז שהגה״ק ראה אחד ופעם
 דולק הי׳ ובעודו - להטותו להכפף יכול הי׳ הפייף וקנה - עשן והעלה פייף

 - הקדושים ברעיוניו במחשבתו דבוק הי׳ ז״ל והרב - הפייף בתוך הטאבאק
־ הרגיש ולא ערפו ונכוה ערפו על והשליכו הפייף לקת  מעשן הי׳ אם כי ־

 ונבהל ראה ז״ל מהוניאד והרב - בשרו על אבעבועות שנעשה עד - כדרכו
הפייף את בכת לדתות בנפשו הרהיב לא ז׳׳ל תרבו פחדו גודל ומחמת - מאד

 - ערפו מעל ונפל נשמט אשר עד הפייף את דחף לאט ולאט בו נגע אבל -
 - דאס את ווער - רם בקול ואתר אליו ופנה - ״ל ז הרה״ק נתעורר ואז

 ערפו על והשליכו הפייף את ׳׳ל ז הרה׳׳ק לקת ושוב - הנ״ל הרב מאד ונתבהל
 של׳׳ה (עיין ערפו שנכוה הרגיש ולא גדול בדבקות ומעשן אתר מצד שנית שוב

 - וכו׳ נפש מסירת וערן ד׳׳ה בהג׳׳ה היחוד בשער הילולים בעשרה הקדוש
טבחה). כצאן נחשבט היום כל הורגנו עליך כי עה״פ שפירש מה



ה מ ד ק ה

 זצוק״ל האנעטה מענדל מנחם מוה״ר הגה״ק הרג תגיג'למרן תלתיד וגם-הי'
 על השגוע כל ישן הי' - וצדקתו מהרישותו נפלאות לנו ושפר מדעש

 שנה גכל נוסע והי' - להפליא עד הי' וחכמתו - המדרש גגית קצרה תיגה
 שיסע ן״ל אגי את גקש לסאנץ שנסע האחרונה וגפעס - מסאנץ הקדוש למרן
 לנסוע אז רצה ולא עיון לימוד איזה אז חוזר הי' ז״ל והוא - הוצאותיו על עתו

 ע״ז ז״ל אגי תצטער הי' ימיו כל - זצוק״ל תסאנץ רגינו נפטר שנה וגאותה
ז״ל. רגו עם נסע שלא

 יעקג מוה״ר כקש״ת הגאה״צ אגיו אצל ראה והגדלה קדושה סדר [והרבה
 הי' עגלה והגעל - געגלה עתו נסע אחד שפעם וספר - זצוק״ל קאפל ^

 והי' - זצ״ל זקני מצבוש עצ וגפיו ננורת נתזה הגע״ג שרקק י וע׳ יהודי אינו
 דרך ונסעו - שיטגול עד - זה עגור תנוחה לו שאין ואתר מאד תזה תצטער
־ תחתיו זוחלין מיס שהי' אחד גשר אל שגאו עד רחוק  - עצמו וטגל והלך ־

 גכפר דר גנכסין אמיד געה״ג ז״ל זקני הי' נעוריו גיתי - דעתו. נחה ואז
 יהודים ישוג למקום דירתו להעתיק ורצה לסאנץ לנסוע .והי',רגיל - קטן

 מעט התגוננות ואחר - דירתו יקגע אנה ז״ל תסאנץ הרג את ושאל - חרדים
 חרדים אנשים ויושגי' וקטנה עיר הי' ולאפאש - לאפאש - ז"ל הרג אתר

 וגני - חניות שני לו ועשה גדול גית גלאפאש וקנה נכסיו כל ז״ל זקני ומכר
 עם ישיגה לו קגע ז״ל והוא גנכסיו, תצליח והי' געסק הי' ומשרתיו גיתו

 מגיד הי' כי - גמישור אנשים להוכיח לעיר תעיר נסע גפעס וכפעם תלמידים
 נקי ויצא לסטים שדדוהו אחת וגלילה היתיס ארכו ולא - להפליא עד גדול

 הי' לא אגל לסאנץ לנסוע ורצה - חדשים כתה מאד גדול עני והי' - מנכסץ
 דירתו לקגוע יעצו ז״ל שהרג איך גקוגלנא גתכתג לו וכתג - הוצאות על לו

 מכתג גא חדשים איזה אחר אך - אז השיגו ולא - מכל ריק ונשאר גלאפאש
 הוראה התרת לו שלח רק דגר שום לו כותג הי' ולא זקני אל ז״ל הקדוש מהרג

 געניני ז״ל הרג עם דגר לא שמעולם וגפרט - גדול לפלא ז<קני געיני והי' -
 מועטים ימים ואחר - הוראה עול עליו לקגל דעתו על עולה הי' ולא - הוראה
 הקהלה גני וגאו - לתט״ד געטלען תישוג ז״ל סופר חתן געל הגה״צ נתקגל

 להגה״ק ז״ל זקני הלך ואח״כ - לפלא ויהי - עליהם אג״ד לרג ז״ל לזקני וקגלוהו
הורמנא. תתנו וקגל לסיגעט ז״ל לג ייטג געל

p i הגה״ק חתיו אצל להפליא עד גתורה והתמדה וקדושה פרישות ראה-הרגה 
 כ״ה - לקרול נתקגל ומשם גקראסנא רג שהי' ז״ל תשה יעקג תוה׳׳ר

 אצל יושג הי׳ אם כי - לשגת משגת גתטה ז״ל זקני שכג לא רצופים שנים
כשיישן!. ידיו ליטול שולחנו לפני מוכן יזי׳ מיס עם וכלי - שולחנו
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 צני אהרן יהושע מו״ה כקש"ת צו"נ המונהק הגאון אצל פעמים כמה והי׳
 הגאון אצל וגס - הוראה התרת ממט וקנל - נמארגרעטען זצוק״ל

 וספר נניתו הי' זצוק״ל מאנהיימער הירש חיים מוה״ר כקש״ת צו"נ האדיר
 הוראה התרת ג״כ ממט וקנל - להפליא 7ע וחריפותו מתמימותו נפלאות

 הרג את והכיר - נדאראג זצ״ל שמואל מוה״ר הגה״ק הרג אצל ג״כ והי׳
 הרנה והרנה - ופרישותו מצדקתו א׳ מכל הרנה וספר - מראצפערטא הגה״צ
 כמה ואמר - זי״ע לנ ייטנ נעל הגה״ק מרן של הטהור שולחן על הי׳ פעמיס
 פחד טפל הי׳ מנעלזא ז״ל מוהר״י מרן הרה״ק לנית נאים שכשהי׳ פעמים

 ז״ל פריינד ארי׳ משה מוה״ר הצדיק הגניר את ראה אחד (ופעס האדם על
 וכששאלו - אשמנו ווידוי ואמור אחד נזוית עומד מצאו ננעלז כשהי' מסיגעט

 שלא ווידוי נלא ז״ל להרנ ליכנס מתיירא שהוא נתמימות השינ - זה מה על
 אס אפי׳ ז״ל מסיגעט הרה״ק לנית נאים וכשהיו וד״ל). הענירות עליו יראה

 הי' לפטירתו וקרונ - שמתה האדם נתמלא תיכף - ונאנח נעצנ האדס הי'
 דיא נייא מיך רייס איך - רנ קראסנער - נזה״ל לו ואמר - לנקרו ז״ל אני

;ועכ״י זי״ע - יסוריס פאר ווענט

 נניתנו הי׳ ז״ל הוא וגם - מקאלאמיי הגה״ק דודו אצל הי׳ פעמים והרבה
 - ומדרשים נש״ס וגאונותו ופרישותו, קדושתו מגודל הרנה לנו וספר

 - הלצה דנר לפעמים אומר ז״ל דודי הי' אס ז״ל אני את שאלתי אחד ופעם
נטליס נדנריס ולא נם ודנרת על ענר ז״ל שדודי תחשונ איך ואתר עלי הקפיד

 גדולי ועוד נמונקאטש זצוק״ל שלתה תוה״ר כקש״ת הק' הגאון אצל פעמים נ' והי׳
 נטשארטקעוו תשה דוד מוה״ר הרה״ק אצל נ״פ הי' - ונגאליציע - אונגארן

 לא קדושתו שתרונ לדעת ונוכח עתו תדונר לו שהי' תה כמ"פ לנו וספר - זצוק״ל
 לו שהי׳ תה לי ומסר - דזוזא צורתא ידע ולא עוה״ז תעניני כלל צדיק ידע
 הי' רנות ופעתיס - זצ״ל הדור מצדיקי אחד עס אודותיו תדונר זה ידי על

 פעם ז״ל אני וכשנא - נשינעווע יחזקאל תוה״ר כקש״ת הגה״ק תרן אצל
 הי' לא לצדיקים פתקא כשנתן תנהגו הי' ז״ל ואני ז״ל, הק' הרנ אל ראשונה

 אתר - נקשה כתינת נלי הפתקא לו נתן וכאשר - שתו רק נקשה שוס כותנ
 לו שאין לו והשינ מאד נתנהל ז״ל ואני - לו יש נקשה תה - רס נקול לו

 וע״ז - נקשה שוס לו יהי' לא שיהודי היתכן ז״ל הרנ וחזר - נקשה שוס
 תאד ז״ל הרה״ק נתלהנ זה ועל - תשונה שאעשה - נקשה לי יש אני השינ
 וויל תשונה - ואמר גדול נקול וצעק תכסאו ועמד - לנו כנגד ננגדיו ואחז
אני עס נתתינות ננחת ודנר וישנ דעתי׳ נח ואח״כ - טהון אויך דאך איך
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 בכלות הקדושה מתפלתו נפלאות ז״ל אבי ספר וגס - שוניס מעניניס ז״ל
להשית״ג הנפש

 וספר - מדינאוו זצ״ל הירץ ישעי׳ מוה״ר הרה״ק אצל אתד פעס הי׳ וגם
 ומצאוהו זו בזוית אותו הניתו - עקיבא ר׳ התנא בבתינת הי׳ שתפלתו

מנאדווערנע ז״ל מרדכי ר׳ הרה״ק אצל פעמים שני ג״כ והי׳ - אתרת בזוית
 דודו את לפניו וכשהזכיר - נגלה הקדש רות אצלו שראה מה נפלאות וספר -

 - לשמיס פרושות הקדושים ידי׳ שני ותבר מכסאו עמד - ז״ל מקאלאמייא
 - ז״ל מדעש רבו את לפניו כשהזכיר וכן - לברכה זכרונו הילל ר׳ ואמר
:לברכה זכרונו מענדעלע ר׳ ואמר כנ״ל עשה

 מבעלזא רוקת יהושע מוה״ר הגה״ק מרן כ״ק אצל פעמים ת״י הי׳ כאמור וגם
באלעסק זצוק״ל העניך תנוך מוה״ר הרה״ק אצל ימים ט׳ ג״כ והי׳ זי״ע,

 מרן של ותכמתו מקדושתו הרבה לנו ספר וכן - מהתנהגותו נפלאות וספר -
 מה לרשום ידי אנופף עוד ואי״ה - בסיגעט ז״ל יו״ט קדושת בעל הרה״ק

 מצדיקים ועוד הנ״ל מהצדיקים ושמע שראה מה ז״ל מורי מאבי ששמעתי
 מספר הי׳ איך - מקדס ימיס זכרתי - ועכ״י. זי״ע לברכה כולם זכר אתרים

 לעמוד זכיתי פעמיס והרבה - שהכיר תורה וגדולי מצדיקים ושיתות נפלאות
 שלמה מוה״ר כקש״ת צו״נ האדיר הגאון תמי תורי עס ביתד ז״ל אבי כשהי׳

 - הקדום שבדור מצדיקים מדברים והי׳ בשאתלויא אב״ד ז״ל עהרנרייך זלמן
 - ז״ל רבו בשבת כן כתו תדבר וזה אליו דבוק שהי׳ רבו של בשבתו תספר וזה

 תהגה״ק דברו וכאשר - ז״יג ברבם הפשוטה ואמונתם דבקותם גודל וראיתי
 מדרגות הרבה אצלו רואה הי׳ שהוא ז״ל תו״ת אתר ז״ל יו״ט קדושת בעל

 והי׳ - לכת הצנע אצלו רואה הי׳ הוא כי השיבו תורי ואבי - שמיס יראת
 - בקראסנא אצלנו שבהיותו וספר - אנשים. תפני עצתו ולהטמין להתגנב יכול
 הזייגער ליקת ידו הושיט ופתאום - בלילה תשוביס אנשים לפניו תסוביס והיו

 פתת ותיכף - לילה תצות שהי׳ - צוועלף א ואתר הזייגער על והניט מכיסו
 והפליג - בפעסט התדש הויף הבאהן את ראה מי ואתר ז״ל הרה׳׳ק פיו

 השומעים לפני וצייר — ובפתתיו בתדריו נאה הוא כתה הבאהנהויף של בשבתו
 תהתסוביס אתד של באזניו לתש ז״ל תורי ואבי - הויף הבאהן של ותובאיו מוצאיו

 אתר וההוא - בשיתתו תצות תקון עושה ז״ל הרב הנראה שכפי ואתר - שתה
 הויף שהבאהן ואתר - דבריו לתוך נכנס תהתסוביס ואתד - כן נראה לו שגס
 :תזה מלדבר ז״ל הרב הפסיק ותיכף — ומהודר משוכלל יותר הוא דרעזדען בעיר

 גדולה שסגולה - שמותם ולהזכיר - אתיתיס מצדיקים בסיפורים קצת הארכתי
גס בלבנו נשריש ולמען - ורבותיט מאבותינו ולהכלס ליבוש נדע למען הוא
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 אמיתיס תכמים תלמידי עם ולהתמכר - וצדיקים גדולים אל עצמנו לדנק היום
 מצד אמונה - נלבנו פשוטה אמונה וליהק - הדתק מתוך תורה נאהלי יושבים
בנך ובן בנך באזני תספר ולמען - בניך ולבני לבניך והודעתם לקיים - הקבלה

 - ז"ל תמי וממורי - מורי מאבי ששמעתי הרבה ענינים ב״ה אתי יש ועוד -
 ולתושבי השי״ת יראי לכל - הדר כתוב ספר במגלת הכל להביא אי״ה ואקוה

יתעלה: שמו

 זצ״ל דשאמלויא אב״ד הגה״ק תמי תורי תפ״ק ששמעתי תה ארשום י״ג)
כג) (ירתי׳ הפסוק על - מולדתי בעיר לשונו במתק שדרש תה הי״ד,

 הארץ ואת השתים את הלא ה׳ נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר אם
 ותע״ט מצות לעשות צריכים הי׳ לא קדמוניות שבשנים ואתר - מלא אני

 להצניע שיכולים תה שכל הלבבות תובת סה״ק תזה שמלא כתו כ״כ בפרהסיא
 המפסיד ופגול גאוה תתשבות תפגעי ינצל למען - לכת בהצנע יעשה אדם תבני
 הכבוד והיראת ההמון של הפשוטה האמונה כלל ובדרך - התצוה ערך יקר

 כ״כ צריך הי׳ לא דאתרא התרא והרב - מרובה טובה בתדה הי׳ הת״ת תפני
 שבעיר הת״ת אצל שראו תה אתר נמשכו ההמון כי - ברבים ולדרוש להוכית

 ובריתו ליראיו ה׳ סוד בו ונתקיים בשי״ת ותתבודד בתורה עוסק הי׳ והרב
 ונאה נוגה מפיקים הי׳ הדור גדולי של וגאונותם וצדקתם שקדושתם להודיעם

 רבינו הנורא הגאון ביתי פרעסבורג קהל לדוגמא והזכיר - העולם בכל זיום
 מדברים הי׳ שהתה לשונו את ידעו לא בפ״ב שההמון זצ״ל טיסתניטז תשולם
 ברב בתרה הקהלה ות״ת כלל מדינתם תבני ז״ל הוא הי׳ שלא אתרת בשפה כמעט

 העיר בני כל על רושם עשה וקדושתו בתורה שגדולתו תפורסם וצדיק גאון
 אבל “ תורה ותובבי השי״ת יראי אהובים כולם והי׳ - קטנם ועד תגדולס
 על - ענינינו ברוב לכת הצנע להיות להתנהג לנו אין עכ״ר - האתרונים בדורות

 תבל פני על כנפי׳ פרשה והצביעות - ארן תכסה אתרא הסטרא תושך בעוה״ר כי
 ונהי׳ הכלים אל נתבאים נהי׳ אס ענינים וכתה ובכתה השערורי/ גדלה כי עד

 ולא והפרישות הבדידות טובה לומר בעדנו דלתנו ונסגור לעצמנו מתבודדים
 להם הי׳ ראוי אשר מאנשים ההמון ילמדו לא אזי במישור להוכית קולנו נרים

 תי אתד כל שיהי׳ הוא ההכרת ותן - וכדומה צניעות דרכי מדרכיהם ללמוד
 להורות קולו ולהרים רבים בצרכי עוסק להיות אפשרות לו שיש השי״ת שתננו

במסתרים איש יסתר אם - השם בשם הנביא שאתר וזה - השי״ת דרכי ה׳ לעם
 פני את אסתיר הסתר ואנכי בנו נתקיים שבעוה״ר כזאת לעת לומר רצה -
 להשלים ולא בהתבודדות עצתו להשלים עצתו ולהסתר להתביא האיש דרצה ־

ה׳ נאם אראנו לא ואני ־- לכת והצנע דבר בכל לקיים שירצה ״י1ג ־ אקריס
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 אלו - השמים את כי יען הטעם ואמר - השי״ת כעיני יפה נראה אינו -
 שעל - ה׳ נאס מלא אני - ישראל כני המון אלו הארז" ״ואת - המעלה כני

 ילמדם מי - נמחנואות מהם יסתרו ואס - שכינתי להשרות רוצה אני כולס
:ודפח״ח - השי״ת דרכי ה׳ לעס יורה ומי

 וראה קל״ט נתהליס דהמע״ה שאמר מה לפרש אמרתי הנ״ל דרך ועפ״י י״ד)
 להתקוטט נוהג הי' איך הניא לזה דקודס - עולס נדרך ונחני ני עצנ דרך אס

 ודע א׳ חקרני - שנאתים שנאה תכלית ואמר - השי״ת נגד נמתקוממיס
 ודנריס - גדולות היותר פירצות רואים אס אפי׳ לפעמים אנל - וגו׳ לנכי

 סינות מפני למלחמה מלצאת מתרשלים ועכ׳׳פ עין מעלימים הרנה, מכוערים
 גדר לפרוץ מיהרו שלא ע׳׳י כהיתר ונעשו נפרצו פירצות הרנה והרנה שונות

 של כפתחו היתה הפירצה כעוד נעתו אש להנות חוצנ נקול כשופר ולהרים
 אני אפשר שאס לומר רצה ני, עצב דרך שאס - דהמע״ה נקש וע׳׳ז - מחט

 ארון נדי שני נין עצתו ותצמצם עצתו אל ידו שמושך לומר רצה נעצנון מתנהג
 שמח שהוא תי היפך עצנות לו שיש מי דרך הוא שכן - החוצה נראה ואינו

ויתעצב נח נפ׳ הפסוק על - אורות נטל תזה (כתש׳׳כ ותתרחב תתפשט הוא
להיות רוחי על עולה ח״ו אס - ני עצנ דרך אס נקש ולזה עיי׳׳ש). לנו אל

 תעזור - עולם נדרך ונחני - אזי הצורך נעת למלחמה מלצאת לאחור ניסוג
:טוב תה נעתו ודנר - השעה צורך כפי עולס נדרך להתנהג ואתאמץ שאתגנר לי

 הגדולה הפירצה עכור גס - אחננ׳׳י את נארוכה לעורר הראוי תן הי׳ ועוד
 לשליש למחצה שער כגילוי הולכות שנשים הרנה פשתה נעוה״ר אשר

 נימי שהולכים ותה - נצניעות שלא תלונש לילך ר׳׳ל שנפרץ נמה וכן ולרניע,
 המפורשים דנריס אלו כל - ר׳׳ל ונשים אנשים נתערונת - הרחצה לתקוס הקיץ

 הנשנר לנני ונוחן יודע והשי׳׳ת - נזה אסתגר עתה לעת אנל ושו״ע, נגת׳ לאיסור
כלל הגעתי לא ונעוה׳׳ר - ערכי שפלות את אני ותכיר יודע כי - והנדכה

את אס כי - רכים נת נשער להוכיח - הגדולים נין לעמוד זאת למדה וכלל
לנכי צמידי ותכירי ידידי אל אהנתי עלי וגנרה - רוחי הציקתני לפעמים אשר

 הפירצות ע״י ח״ו ולדורות מיד המרחפת הגדולה הסכנה על ולהזהירם לעוררם -
 אשר ישראל עתו את ישמור ה׳ - נעוה׳׳ר תמיד יוס נכל המתחדשות הנוראות

: אתת תורת לנו ונתן התועים תן והבדילנו נאהנה נחר
 דורנו גדולי החליטו אשר את ולהגלות להתודע - לנו הוא נשורה DV ט״ו)

 שהתקיימה הרנניס התאחדות נאסיפת שליט׳׳א ת״ח זקני חשוניס ורנניס
 התאחה׳׳ר נשיא שהציע אחר - העל״ט קדושים אחרי ג׳ ניוס יע״א נרוקלין פה

גודל ישראל כני לאחינו ולפרסם להודיע שליט״א תסאטתאר האדתו׳׳ר כ״ק
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 מה5ה בכלי וההבטה - ישרחצ בבתי התועבה הכנסת איסור וחומר המכשלה
 אבות שחר ות7חו עצ גם הרבה ונתנו נשאו וגס - טעלעוויזשען הנקרא

 - וצביעות פה ונבלות מינות המלאים עתונים וקריאת - הרעדיא - הטומאה
 על חמור חיסור יפרסמו עתה שלעת החליטו הלכה של ומתן משא ואחר

 את וימצחו ישתתפו חשר שליט״א הרבנים כל 7י בחתימת - הטעלעוויזשען
יתברך: שתו 7כבו למען בגבוריס ה' לעזרת לקום ס7י

אי ר  עם ראשי בהתאסף - מצוה לעושי ונטפל חבר להיות ב״ה שזכיתי נפשאי ח
 7צכבו בריס7שת בור7 וכל תנועה כצ וענ - ה' עשה היום זה וחתרתי -
 ראש גת' עיין - זחת ה7מ י7ני שהגיענו ת נהשי' ות7נהו צריכים אנו השי״ת
 - טוב יום עשאוהו היום וחותו וכו' בטיצת בתשרי בתצתח ע״ב י״ח השנה

 וביטצוס חכמים וכששמעו וכו' השטרות תן שמיס שם הזכרת ביטלו ופירש״י
 וצפי - עכל״ק טוב, יום ועשאוהו צנס צהס ונחשב בעיניהם בר7ה הוכשר
 ממניעת ת״ח נקנוץ בריס7ת רק אס גס העותר עצ מרובה הפרוץ ור7ה שפצות

 שתו וצחושבי ה' ציראי - יחשב תאר וצ7ג לרבר ג״כ תקנות ולתקן תכשוציס
 ובביאת והיהרות הצניעות קרן בהרמת ונראה ונחי' שנזכה השי״ת יעזור -

:בב״א צרקנו תשיח גואצנו

תי ט״ז)  תאתר עיני נגר תמיר ש׳הי' תפני הנב' ״כונת זה קונטרסי שם קרא
״בכונה" מעט טוב ולקיים - הרבריס הן הן ״הצב" כונת אחר - חז״ל

 הגס״ה בכותב״ת צצאת ירינו נרים ולא - בעזהשי״ת צערינו יתערו נח נמען
 יוהרא י7י על ירינו במעשה ח״ו והפסר תגרעו״ת ליתן שלא - וגרעינת״ה

 מיוסרים בזה רברינו כי וגם - הרפוס נוזבח עצ להעצות הפוסלות ומחשבות
 להבנות שאזכה השי״ת יזכני - הלב חת התטמטמין אסורות מאכלות הלכות עצ

 בתלת כי וגס - ר״ל חתור איסור מאכילת שימנעו ישראל לבבות לטהר - תתנו
 תורתי אתי ושם זצ״ל בענריט" ״ברוך תורי אבי ושם ״הילל" שמי מרומז ה׳ל׳ב'

 אשר אבותי בעקבות לילך לבי ומגמת ובקשתי כונתי וכל - ע״ה ״לאה" קת7הצ
 בילרותי לי שסכו ושתן וחמין - פשוטה באתונה השי״ת לעבור והורוני גרלוני

 - ררך ותמימי השית״ב יראי עם ולהתחבר תורה באהל לישב לי שעתרו הן
 צו"נ הרור ול7ג הגאון גת ע״ה זיסל מרת הצרקת הראשונה אשתי יזכר הטוב ועל

 מאה״כ נתקיים בה - בשאתלויא האב״ר ר הי" זצ״ל עהרנרייך זלמן שלתה מוה״ר
 היקרים אגותי ועבור עבורי ועמלה טרחה הרבה והרבה - בעלה לב בה בטח
:בערנו יושר וימליצו - הבא העולם לחיי לברכה כולם זכר
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 תרנו וזקניי נדולי ורבותיי פטורי סליחה פבקש הנני מילתא לסיומא טו״נ)
 טחמת לא — זח קונטרסי לחדססת ד&כמה לקחתי שלא קל — שליט״א

 כקמטחס שנונע טח כי חרא — בדבר תשובות ושתי — חלילח תחא רטית
 שח״נ חלב שתית שאיסור ספק שום בו אץ חלא — ולמעשה לחלבה זח

רתו ימיר ולא יחלי!ר לא — עומד היאשץ איסורו ובחזקת בתקפו — ואי״ר
 שפלי השג כסי ז״ל ואחרתים ראשונים שיטת בירור רק ככתיכתי ואץ —

מנן^ת: חכהח יTש מקום וער חרל
 ואתר אתר בכל רי ורבנן מרנן לכל זח קונטרסי שולח הנני כי על — ושנית,
 לחזק נקי וסולת מיא לחוסיך המלאכה אל לקרבה לכו יתנדב אשר מי
 ממורי תשובות שאקבל מה — ח׳ וברצות — לראשי עטרה אענדנו — דברינו

זח לקתטדסי דרבנן ציתפא לצרןן דכריחם אדפיס בל״נ — ביטיאל הוראות
 ישראל, ומאורי נתלי זקנום רעת אסיפת בקונטרסי מקובץ יחי׳ למען —

 תר ידעו למען עולם לזכתן מצוח לדבר נמנה לחיות לחוראח שהגיע מי וכל
: לבניהם ויספרו יקמו אחרון
 עם אשר את ויתדי תלמירי לאהובי כתבתי ההקדמה כחלק שכתבתי ומה

 טמנו להבנות אנכי נם אזכה ואולי יוקשים טפח להציל הנשבר לבכי
 בומכמת ברבים ואמרתי ררשתי כפר כאן הנאמרים חרכרים וכל — כעזחשי׳׳ת

 השי״ת — ככתב ונשנו חזרו פח על שנאמרו ודברים — שליט׳׳א רבנים גרולי
 יתברר שמו ככור למען ולל®• ללמוד לשמוע ולהשכיל להכין בעוזרנו יחי׳

: ככ׳׳א םכג״צ תאיר ציץ על חרש לאור תזכה — וית^ה

הנררסת ז^קופה השי׳׳ת לעוברי עבר רכרי כה

ליצירה ח׳תשט׳׳ו לספירה ל׳׳ג יום יע׳׳א, נ״י ברוקלין פה

 ליכטעגשטיין הילל ה״ס

 חי״ר ז״ל בענריט גרץ• טוה״ר חגה׳׳צ כלאאמו״ר

מקראסנא הרב
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 לגדור ישראל בני אחינו לבנות לעורר חנותינו עם הי' כאשר עמנו אלקינו ה׳ יהי
 לאפרושי הנאתריס הדברים הן הן הלב" "כונת ואחר - בפרץ ולעמוד גדר
 נין נפרט כהיתר ונעשה הדבר נפרץ תאד מאד נעוה״ר אשר נדבר חאיסורא

 ואין יהודי אינו שחלבו חלב לשתות - הרבה שנים לפני לכאן באו אשר אחננ״י אותן
 באו שבמדינתנו התורה שומרי שרוב וידוע - בחניות הנמכר - רואהו ישראל

 נכרי שחלבו חלב לשתות חתור איסור להם הי׳ מעולם אשר יוראפ מארצות
 נעשה וכאן איסור) נו נהגו בחמאה גס מקומות (וברוב רואהו ישראל ואין
 לעמוד יכלו !ולא אחר חלב בנמצא הי׳ שלא אונס מחמת אס - כהיתר להס

 פרוצה נקעה תצאו לכאן שננואס דעתם קלות מחתת ותהס חמוק ננסיון
 ומנהגים איסורים הרנה גיווס אחר והשליכו המדינה תנהגי אחר נמשכו
 התעו אשר ותהס - אבותיהם ואבות אבותיהם דנא מקדמת איסור בו שנהגו
 והטהור הטמא נכלאי׳׳ס אותם הנהיגו - שונות בקולות הרע־נייס אותם
 דיי״ן ברו׳׳ך הנהנין ברכת וברכו הוראו״ת נשורות על ההמון ושמחו יאכלו יחדיו
 ומצות תורה עול להסיר רע־בנן להו ואהני הזמן מרוח משוחד - שוחד לוקח

 יעלים העלס פנים כל על איסורים להתיר בפועל הורה שלא ומי - איסור ומנהגי
 ושט עברו שונות נתכשולות עצתם הס שנשתקעו עד שונות סיבות מחתת עיניו

 ומי - ותלמידיהון רבנן מפי תורה של כדת נעשה והשתי׳ - כהיתר להס ונעשה
 זכות ללמד שצריכים עד - חסידות כמדת נראה ואי״ר שח״נ חלב שותה שאינו

 איך אזנייו תצילנה זאת השומע וכל — יוהרא משוס בו יהי׳ שלא המחמירים על
 הדבר יהי' כ״כ דורות מדורי איסור נו שנהגנו דבר אס ליקהת ותבוז לאב תלעג עין

 מטעם באפשרות ויש - בדבר והכרח אונס שוס אין שב״ה גס ותה - מזולזל
 וכל - בפרץ ולעמוד גדר לגדור — הודס ירום חסד של מלכות הממשלה חוקי
 - מפריע בלי ערוך בשולחן הכתוב ככל ולעשות לשמור יוכל בעיניו הישר איש
 ידוע הלא כי — למעשה הלכה זאת בהלכה וליתן לישא זה בקונטרסי באתי ולא

 תאיסורא ולאפרושי המקילים של מלבן להוציא באתי אך - רב בי בר לכל איסורו
 שת״נ בחלב במדינתנו להקל יסוד שוס שאין - שליט״א דורנו גדולי בהסכמת

סימן בחיו״ד בתשובה סופר חתם מרן שביאר כמו תתנהגא אי תדינא אי ואי״ר
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 רש״י (נתשוגת ז״ל ראשונים שכתגו גלשון שחסייס קדשו דגרי יוגאו כאשר ק״ז
 להודיע צנכו{ מצאתי שיח כל וטרם - נחש ישכנו גדר פורץ והיתר.) ונאיסור —

 גיורה תשונה דרכי היקר נספר תה״ק בתח״כ נזדקר גדונה שגגה הנראה שכפי
 ת״ש וג׳ נ׳ ענף ק״ג דף אשר חטה נס׳ ועיין וז״ל שכתג ה' חות קט״ו סי׳ דעה
 אך חדינא להחמיר אין חקילין מנין ורוג ננין דרוג דכיון צדינא והענה נזה

 אות י"נ סי' חיו״ד הד״ט עיקרי הרג והניאו עיי״ש להחמיר טוג חסידות חמדת
 אנל ספרדי. מגאון הנראה כפי והוא ידי תחת אשר מטה ס' ואין ־ עכ״ל ג'

 נדין דפסק וג' נ' ענף ק״ג דף אשר חטה נהרג ועיין נזה״ל כתג הד״ט נעיקרי
 חסידות משוס אך דחותר ס״נ חנין ורוג ננין דרוג דכיון כוכניס" "עונדת חלג

 הרשנ״א וכמ״ש נקיטינן הכי להחמיר טוב וכו' וניישנין רחחנין ישראל של דטנען
 וכל עיי״ש עכ״ל - וכו' כוכניס עונדת במינקת להקל דס״ל להפר״ח ועיין וכו'

 תשונה ונדרכי - כוכניס מעונדת תינוק הנקת לענין נאמרו אשר המטה דנרי
 לכתוב לו הי' לא הד״ט נעיקרי גס ונאחת - ואי׳׳ר נכרי שחלנו חלג לדין נעתק
 הספר להשיג נידי עלה לא עתה ולעת - שח"נ חלנ דין אצל עכו״ס מינקת מדין
 הקרה והנה שכתנתי. כמו פשוטה כונתו הנראה כפי אנל - דנ׳׳ק לראות אשר חטה

 הספרדי' מגדולי תאחד לג חקקי הנחמד ספר נשאלה קנלתי כי טהור חקרה לפני ה׳
 הדנור הרחיג שהאריך — זצ״ל החני״ף מרן נשם קוראו ז״ל חמד שדי והגאון

 ונתראי קמאי גאוני דעת מסודרים קדשו ונדנרי - דפים כחתשיס הנ״ל נעניניס
 להקל לחלק יש אס הדין תלוי שנזה - נתנין נאסר ואי״ר שח״נ חלג אס נדין

 אלך נעקנותיו אני ואף התנהג]. מצד שאסור תמה [חוץ נדנר להחמיר או
 רנותינו דעת והעיקר מראשונים הרנה דעת הוא איך נס״ד הדנריס ואסדר

 אדם ונחכתת והגר״א והטו״ז הש״ך כליו ונושאי רת״א והגהת השו״ע נעלי
 דנריס שאר אי״ה אסדר זה ואחר - ז״ל אחרונים ועוד א' סי' ס״ז כלל

;לע״ו - נכשל ולא ננוש שלא יעזור והשי״ת - התסתעפיס

 איסורן ואין אסורין עכו״ס של דנריס ואלו ע"נ ל״ה נע״ז התשנה לשון א)
 חלג ונגח׳ וכו' רואהו ישראל ואין כוכניס עונד שחלנו חלג הנאה איסור

 איערוני משוס ואי ירוק טמא חיור טהור איחלופי משוס אי לה ניחוש לתאי
 ה"נ לגנינה נעי דקא אי עומד אינו טמא חלג עומד טהור חלג מר דאמר ניקום

 דנטהור כיון וניקוס קלי חיני' ונשקול לכתכא לי' נעי דקא עסקינן נתאי הכא
 תיתא אפילו ואנ״א דתילתא עלה לתיקס ליכא קיימי דלא נסיוני נתי איכא

 אנל וכו׳ לתוקס ליכא ופירש״י - איטפי ניני דקאי איכא ולעינה לה דקנעי
 אסור נחי לגנינה אפי׳ אימא נעית ואי דתותר. השתא דעתא סלקא לגנינה
תן שתא וחיישינן שנגנינה הגומות נתוך אטפי ניני נגנינה דקייתי נסיוני דאיכא
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 הפשוט המוגן וכפי עכל״ק. - בגומות הנסיוגי עס נשאר עומד שלא טמא החלב
 הנקגיס גין גרידא טמא חלב שישאר הוי לא איטפי דגיני דחששא מפירש״י משמע

 נשאר שמא חשש יש הטהורה חלב של מהקוס אטפי ביני נשאר שעכ״פ כיון רק
 רש״י מלשון גס משמע וכן — הנכרי גו שעירב הטמא מהחלב גס מעורג שס

 לא חננאל מרבינו אגל - בסמוך לשונו אעתיק וכו׳ לפי ד״ה ע״א ל״ה דף לעיל
 ההוא נקב כמין לה כדתקוני בגבינה דמתחזי הני דלמא חל״ק שכתב הכי משמע
 וכ״כ עכל״ק אסורה לפיכך הטמא החלב הוא טיפין כמין בגבינה ביני ביני דקאי

 יש הגבינה בתוך כפילות שיש כיון פירוש ל״ה ע״ז וזל״ק אטיפי ערך בערוך
: עיי״ש הה״ח מלשון נראה וכן - ניכר ואינו העין מן ומכוסה שס טמא חלב לומר

 (גגח הרי״ף שעל גגוריס בשלטי ראיתי בגבינה הגומות מתהויס אופן ובאיזה
 בגבינה הזכיר לא ממא״ס פ״ג דמיי׳ אע״ג וזל״ק שכתב ע״ב) ל״ט דף

 חשש וא"כ הזכיר חמאה גבי מ״ח וכו' אטפי ביני דקאי חלב משוס האיסור טעס
 הריקוט״א בענין לקחן שס עוד וכתב וכו׳ להכי דחייש גבינה גבי כש״כ חמאה גבי

 חן הקפוי החלב שחסירין משוס וגומות כפילות איכא הגבינה בחריץ דוקא וז״ל
 ״המי״) לומר (צריך במי עתו ונגרר גדול שהקפאון ועוד פעתיס בכתה היורה

 שביני דבריו ולפי - עכל״ק שס תתנו יש אס טמא חלב וגס נקפה שאינו חלב
 אין ע״כ א״כ היורה תן הקפוי החלב שתסירין בשעה החלב לתוכו גא איטפי
 הוא שהחששא כפירש״י וע״כ גרידא טתא חלב הוי אטפי לביני שבא שתה לותר

 תשה״ג בהיפוך שכתב תאר בפרי מצאתי אבל - הטהור של הקוס עס שמעורב
 חלב צחצוחי בה דאית לומר יוצדק יותר דהחתאה קט״ו סימן סוף וזל״ק הנ״ל

 יתערב ביותר רכה דלהיותה סהדי אנן החמאה כי לשבח טעס ואיכא מהגבינה
 שהי׳ מתה הוא בתוכה מהגבינה דתתתצי תאי כי הגבינה תשא״כ תהצ״ח בה

 אחר אלא ההקפאה מעת במציאות אינס האיטפי כי נקפה אינו טמא וחלב קפוי
 הצחצוח אותו כי נותנת והסברא האיטפי, בתוכה ותתהויס קפויה תתחזק זמן

 דהני אגתריי׳ נענה תה ואנן עכל״ק החתאה תשא״כ הוא דטהור איטפי דגיני
 הוא הגומות דבין תה שתא הוא דהחששא נראה ר״ח דברי דתשתעות רבוותא

 חלב תהתי שנגרר תה שהרי במציאות זה אין הנ״ל הש״ג ולפי גרידא טמא מחלב
 דאחר הסברא הפ״ת דברי ולפי דטהור תנסיובי גס הוא ע״כ הגבינה לתוך

 א״כ ואיך עומד טמא חלב שאין כיון הגומות לבין מהטהור תתמצה הקפאון
 חננאל דרבינו לפרש ונלע״ד - גרידא תטמא הוא שתתתצה דתה להיפך ניתא
 דהא כלל עומד דאינו לאו עומד אינו טמא שאתרו תה שכתב כאן כריטב״א ס״ל

 להלן שנכתוב תה עיין נסיובי. נעשה דרוגו עומד אינו שרובו אלא דקאי תזינן
שרובו רק עומד הטמא דגס כריטג״א ס״ל דר״ח לומר יש והשתא - תזה בס״ד
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 הגבינה קפאון אתר חתהוה הטחות לבין 3תל דצתצותי כפ׳׳ת וס׳׳ל נסיובי נעשה
 חתנו ונעשה החעורנ טתא 3דתל לותר תששא יש קצת עותד ג״כ דטתא וכיון
 צתצותי שמתמצה דחה לומר ר3חסת יותר כראוי עותד שאיט וכיון ינה3ג« קצת

 שנקפה לוחר חסתנר יותר הטהור שהתלג — הטחא חהתלג הוא קפאון אתר 3תל
 דכשנפרש דס״ל נראה רש׳׳י לנרי ופשטות - וק״ל נגנינה שנשאר 3התל כל

 של הקוס מן נשאר וע׳׳כ גומות שחה ישנס הקפאון תתלת3 ינה3הג חן י3הנסיו
 3תל צתצותי נלא אפשר שאי ע״א ל״ה לעיל לגת׳ וכלישנא הגומות נין הטהור

 הקוס נתוך הגותות נין נשאר הטתא תהתלג גס תט״ת עירנו אס ותתילא -
הטהור: של

 לניני להא לל״ק גס תששו לא דלתה נגח׳ לישני תרי פליגי נחה ניאור וצריך
 ולפי - נגנינה נטל איטפי לניני 3לתל ס״ל דל״ק נראה פשטות ולפי - איטפי

 אתר חתהויס דהגותות כפ״ת ס״ל לל״ק לותר יש ופ״ת תהש״ג למעלה מש״כ
 כש״ג ס״ל לאנ״א ולישנא וכנ״ל הטהור תהתלנ הוא איטפי לניני והא הקפאון

 קצת עומד טמא תלנ לגס ניחא לאס ולפחש״כ - הגותות נין תט״ח ואיכא
 הקפאון אתר הגותות תתהויס אס אפי׳ טתא דתלג תששא איכא חתילא וכריטנ״א

 אומריס אנו עומד אינו ותט״ח הואיל פ״ת כסנרת ס״ל דל״ק לומר יש א״כ
 קצת ג״כ עומד לתט״ת ס״ל ואנ״א - מהטהור הוא הגומות לתוך שתתתצה לתה
 - וכפירש׳׳י - יתליו והטהור הטמא הפתות לכל או מהטמא הוא שמתתצה ותה

 המגיד הרנ לנרי על ק״ז סי׳ תיו״ל נתשו' סופר תתס מרן שניאר לפ׳׳ת אמנס
 נהסרת אס כי הגנינה יאכל ולא אסור לודאי פליגי לא איטפי לניני עצמו דהתלנ
 כל אנל נתש״כ סוסק״א ק״ל סי׳ יור״ל זהג טורי (עיין - ההיא 3התל צתצותי
 לישנא פליגי ולא עייש״ה) וכו׳ אוכלו ואין זורקו ולאי הקוס מן קצת שניכר

 המגיד 3הר נשיטת לקמן יונא - הגנינה תותר אס נשול ע״י הצ״ת יסיר אס אלא
עיי״ש.

 נן ר״ש אמר גזירתא תאי - איתא עכו״ס גנינת גני ע״א ל״ה לף לעיל ודעה
 ישן תשתרי ינשה תעתה אלא ירמי׳ ר׳ נה מגלף ניקור משוס ארינ״ל פזי

 לישן מניתו אין מותר ישן לינש חניתו אין תותר ינש תנינא ר׳ לאתר תשתרי
 ירמי׳) ר׳ ראשוניס ועול תוס׳ (וגירסת תלג צתצותי נלא שא״א לפי תנינא א״ר

 אסור ואי״ר עכו״ס שתלנו וחלנ התלג מן נשאר גנינה של גומא נין ופירש״י
 הטמא נטהור טמא 3עיר ואס עומד אינו טמא 3ותל טמא 3תל ני׳ 3ערי ללמא
 התורה מן אסור טמא 3ותל תישגא שקורין הטהור לתלנא נסיוני עס נשאר

 נרש״י הגיה והנ״ת עכל״ק תמנו נשאר שכגותות לחוש ויש לה ילפינן וננכורות
נרש״י ללפתש״כ וכונתו עיי״ש וכו׳ עירג אס ת״ת עומד אינו טמא לתלנ ואע״ג
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 חשש הוי לא הטהור כחו 7עות טתא חלנ הי' אס7 תשתע 7עות אינו טתא וחלג
 כטהור הטתא 7עות הי' אס7 כש״כ7 ליתא וזה הגנינה שרי והוי הגותות נין7

 או כולו ושתא טמא חלנ נו יש עצתה העשוי' שהגנינה תשוס הגנינה אסור הי'
 אין א"כ7 ור״ל 7עות אינו חט״ת7 ואע״ג הגיה לכך טתא תחלנ נעשה רונו
 שס ונתוספת - וק״ל הגותות נין איכא ת״ת גנינה נעשה הטתא שתהחלנ חשש

 עכו״ס7 חיישינן תי אטו7 פירש״י על הקשו וכו' א7ח ״ה7ונ וכו' לפי "ה7
 על הקשה ונרתנ״ן ,7עות שאינו ע7יו שהוא אע״פ חט״ת נו שעירנ הוי שוטה

 לתה נזה כונתו (נראה אפשר שאי תאי 7ועו טתא חלנ לפרושי הו״ל7 פירש״י
 נגת' וכה״ג - טתא חלנ שס יש אס ספק רק הוי7 כיון אפשר שאי נגת' אתרו

 אפשר שאי ה״ק ושתא ליה) תנעיא אשתייר שתא חיישינן הכי אי ע״א ת״נ ה7נ
 חלנ7 טעתא7 ותשוס אסור7 עכו״ס7 כחלנ והו״ל חלנ צחצוח נלא לגנינה
 השתא ואתר גת' ית7ח לקתן הא7 נהיר לא ואכתי טפי נה פריש לא ליה תפרשא

 פירוש על הקשה ונתאירי עכל״ק נטפי ניני קאי7 איכא נתי גנינה להכי אתית7
 אטפי, ניני נאיכא וזה חלנ צחצוחי נלא אפשר נאי זה הלשון נשתנה לתה7 רש״י

 "ק,7עכ החלנ נאסר שכנר אחר הגנינה לאסור זה לטעס הוצרכו תאי 7ועו
 ז״ל הטו״ז של ואחיו רנו הלוי הר״י נתשו' ניאור ניתר הקשה הנ״ל וקושיא

 צחצוחי7 גזירה איכא חט״ת נתערנ שלא וע7י כשאין7 איתא אי וזל״ק 7י״ נסי׳
 תה קשה א״כ וכו׳ ואנ״א תסיק7 תאי לפי נחלנ כתו נגנינה אטפי ניני7 חלנ
 חלנ גזירת גני נגת' תסיק7 זה טעס ע7י כנר הא הגנינה על ישתעאל ר׳ שאל
 טעתי נשלתא חט״ת צחצוחי7 זה טעס השינו לא אתאי נתי יהושע ור׳ וכו'

 תריסר נתר 7ע וכו׳ לגלותם רצה לא כי ר״י השינס שלא לותר יש אתוראי הני7
 נתגלה כנר שהרי להשינ לר״י הו״ל חט״ת צחצוחי7 טעתא אנל וכו׳ שתא ירחי
 חלנ גזירת נכלל אינה גנינה גזירת7 לותר אע״כ וכו׳ חלנ גזירת גני זה טעס
 וכתש׳׳כ הוא עצתו נפני גזירה א7ח וכל ירתי׳ כר׳ ס״ל לא7 אתוראי להני

 נרי•7נ תנואר שאינו נלשון וחסרון גתגוס יש הנראה וכפי ״ק,7עכ וכו׳ התוס׳
 טתא צ״ח תשוס הטעס7 פירש״י7 אלינא ירתי׳ לר׳ שהקשה תה על תירוץ שוס
וכנ״ל. זה טעס ישתעאל לר׳ יהושע ר׳ לו השינ לא לתה

 שהקשו ותה וזל״ק רש״י על תוס׳ קושי׳ תירץ הנ״ל סיתן סופר חתס ומרן
 חלנ7 לרש״י ס״ל7 לאשורו נר7ה ינין רש״י נלשון התעיין וכו׳ התוס׳

 תשוס הי׳ גזירתו תחלת7 אע״ג וכו׳ גנינה שאסרו ס7קו היתה תוניות7ק גזירה
 ליכא אפי׳ וכו׳ אסרו סתם נתנין ואסרו שגזרו כיון ת״ת טתא נר7 עירונ תשש
 תצורתה כשנשתנה אתנס אסורה החלנ ת״ת לגנן החולנ כגון ט״ת7 תשש

 לאסור נתנו אחר ור7נ שונ וכו׳ להיתר וחזרה גזרו לא גנינה או חתאה ונעשית
ת״ת הותרה ונשתנית שנקפה תלנ אותו7 נהי תשוס תתנה הנעשית הגנינה
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 מ״מ נודאי טהור תלנ שהוא אע״פ נשתנו לא אטפי ניני שנשארו צתצותיס אותן
 שת׳׳נ תלנ7 קדמוניות גזירה משוס אסור הוא נשתנה ולא נעין שהתלנ זמן כל

 ונ״ל תוס' קו׳ ולק״מ לשונו נמתק רש״י דעת שזה ינין רואה עין כל ואי״ר
 וכו׳ אטפי לניני לתוש ס״ל דלא משוס היינו וכו' ר״ת על דפליגי דהאמוראיס

 תייש לא קמא לישנא אנל וכו׳ ואנ״א ע״נ ל״ה ע״ז מס׳ לשונות ננ׳ זה ותליא
 ־ נס״ד להלן שינואר כמו הגר״א כדנרי נזה ודרכו עיי״ש וכו׳ אטפי לניני

 דהגזירה כיון טמא תלנ נגמ׳ נקט לא למה רמנ״ן קו׳ גס נתישנ ת״ס דנרי ועפ״י
 דאי נא ליש הכא נקט למה מיושנ וגס טמא תלנ דליכא לגנן שתלנו תלנ על הוא

 משוס התששא אין עכו״ס גנינת דגני כיון נקט דהאמת תלנ, צתצותי נלא אפשר
 שאמרו נכרי שתלנו מתלנ הישראל שעשה נגנינה כתו טמא תלנ שס יש שתא
 תלנ משוס טמא תלנ נו אין נודאי אפי׳ איסור דיש והכא אטפי, ניני דאיכא נגת׳

 אפשר אי לשון נקט להכי תלנ, צתצותי נו יהי׳ שלא אפשר אי דנודאי ואי״ר שת״נ
 הגנינה ואסרנו התלנ שנאסר דתאתר הלוי והר״י המאירי שהקשה מה וגס -

 כמש״כ מיושנ עכו״ס גנינת נאסר ממילא אטפי ניני משוס הישראל שעשה
 נאיסורו פליג לא ותו תט״ת, תערונת משוס נאסר נכרי שתלנו תלנ7 נפירוש ת״ס
 עכו״ס של הגנינה נאסר ואת״כ תותר הי׳ עכו״ם גנינת אנל לגנן נתלנו אפי׳

 למה דלפ״ד לכאורה מונג אינו אנל - ואי״ר נכרי שתלנו תלנ צתצותי משוס
 עירונ משוס ואי״ר שת״נ התלנ נאסר למה טעס ננתינת כאן להאריך לרש״י לו

 שנגותות לתוש ״ויש ותסייס התורה מן אסור שתט״ת הדנור והרתינ טמא תלנ
 טהור תלנ הוא לגנן הנכרי נתלנ7 לרש״י ס״ל האתת דלפי כיון תתנו" נשאר

 להתיר או״ה נשס שכתנ ג׳ אות קט״ו סי׳ משה נדרכי ראיתי וכן נודאי,
 ״דודאי וכתנ הישראל נפני גנינות הנכרי שיעשה התלינה ראה לא אפילו נדיענד

 הגנינות לאכול ״דוקא ע״ז וסייס עומד ואינו הואיל טמא דנר נו תערנ איט
 טמא דנר נו עירנ שתא תיישינן התלינה ראה ולא הואיל אסור התלנ לאכול אנל
 הפרי וכתנ אסור עצמו דהתלנ סתתא כתנ סוס״נ רת׳׳א ונהגהת עכל״ק, וכו׳
 למה וא״כ עיי״ש נמנין נאסר תלנ7 דעתו גילה ז״ל דרמ״א ה׳ אות שס תאר
 דנריו הד״ת העתיק שממנו ונאו״ה תט״ת נו עירנ שמא דתיישינן נד״ת כתנ

תוס׳ קושית לישנ כתנ ל״ג סי׳ תיו״ד לנ ונתקקי לע״ד, וצ״ע לישנא האי ליתא
 תלנ תערונת ע״י גס נעשה גרועה דגנינה ס״ל דרש״י הרנ״ד נשס רש״י על

 מדוקדק ולפ״ז עיי״ש, עומד קצתו ג״כ טמא דתלנ הריטנ״א שכתנ וע״ד טמא
 הגומות ושנין התלנ איסור נטעם עכו״ס גנינת גני רש״י שהאריך תה יותר

 שאי לפי הלשון נקט למה מדוקדק אינו גיסא לאידך אנל - כמונן טמא תלנ יש
 מהנכריס שנקת התלנ על נגזר כנר אס קשה וגס ומאירי, רתנ״ן וכקושיות אפשר
הנכריס גנינת גני טעתא נדע ממילא א״כ אטפי ניני משוס גנינה לעשות ואסור
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 גנינת על חששו לא דתעיקרא ליישג יש זה אך הנ׳׳ל, הלוי והר״י התאירי וכקו׳
 אח"כ אנל לערג שוטה הנכרי דאין התוס׳ שכתנו גופא סנרא תהאי הנכרים

 גנינות אח״כ אסרו ולכ\ טתא חלג תערנין גרועה גנינה שלעשות הדנר נודע
 עם טתא חלג להעתיד התציאו שניתיו תאר הפרי כתג תזו וגדולה הנכרים

 לע״ד ואתינא - אפשר שאי לפי נקט לתה תיושג אינו דאכתי אלא עיי״ש טהור
 תה א"כ עותד תיעוטו ג׳׳כ טתא דחלג הנ״ל הריטנ״א שיטת לנאר נהקדס
 הקתה ע״י לנרר הועיל לא הא וניקום קלי תיני׳ ונשקול וכן וניקום נמו׳ תקשה

 תיעוטו החט״ת דגם לתרץ לגת׳ הו״ל תיני׳ ועדיפא תוקים אוקותי ג"כ דחט״ת כיון
 סי׳ נח״א ז״ל הרחיד״א לתרן שאל חיים נשו״ת כן הקשה שכנר תצאתי שוג עותד.

 סי׳ תאר נפרי עפתש״כ נ״ל ולע״ד לתרץ תש"כ עיי״ש שראיתי, ודע נד״ה ת״ג
 כנגד אלא ס׳ נעינן דלא נתערג דאם נראה וכו׳ גויס של חלג וזל״ק ד׳ אות קט״ו

 זה שכתנתי ואחר וכו/ תינכר תחציו טפי טהור חלג הוי דאי וכו׳ גויס של החלג חצי
 3דחל נהיכי היינו תינכר דלא נטהור טתא דתערונת שכתג להרשנ׳׳א תצאתי

 וליפרוך ליהדר דא״כ נזה נוחה דעתי ואין ע״כ נטהור תועט דנר הוי טתא
 גטהור טמא 3וחל נרוג מדאורייתא דתנ״ת הוא דרננן ספק אסור אתאי תלתודא

 דעת לפי ליישנ ואפשר אסרוהו. אמאי שכן וכיון נתינו תין דהוי הרשנ״א כתנ
 וכיון דוקא להכיר היטנ למדקדק אלא מינכר לא ותחצה תחצה הוה דאי הרג
 ותחצה תחצה הרג וסונר ותחצה תחצה והוי היטג ידקדקו לא דלתא גזור שכן

 מש"כ עיין תדאורייתא אסור ותחצה דתחצה ותש״כ עכל״ק, תדאורייתא אסור
 ויש וכו׳ דסונר ונראה ד״ה י״נ אות צ״ט וסי׳ נ׳ אות ק״ט סי׳ לעיל תזה פ״ת

̂אריך  לאשכוחי תהדר דגתרא הנ״ל כפ״ת ס״ל דריטנ״א לותר ויש ואכ״ת, נזה לר
 ונקרית נתשנ״ז כתנו ועד״ז טתא, חלנ תערונת ע״י תורה איסור חשש שיהי׳
 ג״כ דחט״מ דכיון הגמ׳ תתרץ אינו ולהכי נס״ד לקתן דנריהם יונאו ספר
 נעשה ותקצתו עותד רונו טהור דחלג דכיון אסורה הגנינה יהי׳ תקצתו עומד

 אם אפי׳ א״כ עותד ומיעוטו פסיוני נעשה שרונו להיפך הוא טמא וחלג נסיוני
 הכשרה מהגנינה רונ יהי׳ פעם נכל הגנינה נתוך מ״ת תחצה עד חט״ת עירנ
 איכא תמילא אטפי ניני דאיכא נגת׳ דתסיק לנתר אנל תורה, איסור ליכא ותו

 חששא ואיכא מהטהור ומעוטו מהטמא רונו הנסיוני דהא תורה איסור חשש
 יש עצתה נגנינה הגותות שנין הקום נתנטל שאין ותה איסור, רוג הוי דלתא
 דגרי על הרי׳׳ף על גנורים השלטי כתש״כ איסור ניכר דהוי משום דהוא לומר
עיי״ש. ממא״ס נפ״ג תשנה הכסף וכמש״כ הנ״ל רש״י

 וכו׳ שכתבתי הטעם לפי והנה ד״ה ת״ג סי׳ ד חיו״ קתא ניהודא נודע ועיץ
ספקא לעשות אין כן כתו בידים ס״ס לעשות דאין היכי דכי שם שחדש
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 עליו וכתב עיי״ש נידיס סד״ר ענדינן לא דאורייתא ספקא נו שיש תדנר דרננן
 שתחדש נידיס לס״ס דותה דאינו וכו' ננא והנה נד׳׳ה קנ׳׳ח סי׳ חיו״ד חת״ס

 שאנו אלא עליו דניס שאנו האיסור דנר תחדשיס אנו אין הכא אנל וכו' דנר
 ועכשיו התקור תן ודאי זה דס סונריס היינו שתתחלה כידיעתנו דנר תחדשיס

 תתחלה כן יודעים היינו ואלו וכו' שנצדדיס תכה אפשר הוא כי תנררים אנו
 חת״ס דנרי לפי וא״כ עייש״ה וכו׳ ולאלתר תיד סד״ר תתיריס היינו וכו׳

 העתדה ע״י תותר עצתה הגנינה הי׳ אטפי דניני איסור שלולא 3היט תוסנר
 פחות עד טתא 3חל תערוכת חשש נו שאין נתנרר טונה גנינה שנעשה כיון
 שנתוך כיון הגנינה חז״ל אוסרים הי׳ ולא סד״ר רק הו״ל ותו טהור 3חל 3תרו

 סקט״ו 3יעק נישועות תש״כ ראיתי 3שו וכנ״ל, טהור 3חל 3רו יש ע״כ הגנינה
 שפיר אתי ודנרינו ׳ל הנ כנונ״י והוא עיי״ש לכתחלה סד״ר לעשות דאין סק״י
כנ״ל. חת״ס עפ״י

 וכן קט״ו סי' ניו״ד רע״ק נחידושי עפתש״כ הריטנ״א דנרי 3ליש יש נועוד
 קי״ח נסי׳ הש״ך 3שכת תה על להקשות ס״ו סי׳ חאו״ח תנינא ננונ״י

 ס״ל עצתו הש״ך דהא נטיל נרונא ותה״ת נתינו תין הוי טהור עס טתא 3דחל
 שצדד נתה ננו״נ עיי״ש הטהור עס נטעתא שוה לא וטתא טעתא נתר דאזלינן

 חששא דאין ס״ל דריטנ״א לותר יש ולפ״ן - נטעתא תשונה קצת דרק לותר
 וכתש״כ הטהור נין ניכר טתא 3חל דהרנה נתיעוטו רק טתא 3חל תערוכת על

 עיי״ש, הנ״ל קי״ח סי׳ נש״ך שהונא והיתר ואיסור הנ״ל שנפ״ת נרשנ״א תזה
̂א איכא תקוס ותכל  עכ״פ טתא 3דחל כיון לריטנ׳׳א דס׳׳ל תשוס דאורייתא ספר
 ותכל סד״א והוי נטעתא נתינו שלא תין הו״ל תהטהור נטעתא תשונה קצת

 דגס אע״ג הגנינה שרי הוי איטפי דניני חששא דלולא שאתרו תה א׳׳ש מקום
 נטעתא נתינו תין הוי הגנינה לגני ת׳׳ת גבינה ונעשה קצתו עותד הטתא 3החל

 תה הגנינה תתנו נעשה 3החל של שרונו חזק כחו הטהור דהחלנ ותשוס ונט^
 שלא נטהור טעס נותן הטתא אין ונכה״ג גרוע שכחו הטתא 3החל כן שאין
 תתורת לתדתי ה1 ודנר נטעתא נתינו כתין והו״ל הטהור טעס את לשנות יוכל

 תרנגולת דנשר נחכתתו שהתציא ל׳׳נ סי׳ חיו״ד תשה השיג נשו״ת ןזצ׳׳ל] תשה רגינו
 תולה העיקר דהא נטעתן שחלוקין אף הטעס לענין נתינו תין הוי נהמה ננשר

 שיורגש תינו נאינו פעולה לעשות שיוכל היינו תינו נאינו ותין הטעס בהרגש
 העוף תן ויש יחד נהתה ונשר עוף נשר נתנשל שאס נחוש רואין ואנו טעתו נו

 נהתרק רק עוף של הטעס הנהתה של נהנשר כלל נרגש אינו אנהתה תן כתו
 שס. נהג״ה זצ״ל נכדו נדנרי ועיי״ש ופו׳ נטיל נרונא ותה״ת תכ״ת הוי וא״כ

נצוקער קי״ד סוס״י יו״ד יעקב נישועות אחר כלשון תנוארת זאת סנרא ונאתת
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 סי׳ דעת ניוסף והגאון עיי״ש הרתיחה להשקיט ננילה נשר לתוכו שחנשלין
 ענינים הנ״ל סנרא עפ״י לישג כתנתי כעניי אני וגם חשה דהשיג לסנרא קלסי'
הנ״ל.] הריטנ״א שיטת הכא לישג יפה עולה הסנרא ועכ״פ ואכח״ק, שונים

 3ל נחקקי וכחש״כ הריטנ״א כסנרת ג״כ ס״ל דרש״י לוחר יש הכא והשתא
 עצחה והגנינה גרועה, גנינה חחנו נעשה טחא 3חל דגם ד הרג" נשם

 לגנן הנכרי 3דחל היכי חנעיא דלא טחא 3חל עירונ חשש חשום לאסור אין
 לא חט״ח הטהור נחלג ועירג גרוע גנינה לעשות רצה אם אפי' כודאי א״כ
 נעשה שכנר אחר וא"כ כיותר הגנינה יקלקל שלא חט״ח חיעוט רק 3עיר

 גנינה 3רו איכא פעם נכל ח״ח הטחא חהחלנ נעשה שחקצתו חשש ויש הגנינה
 של 3חל נסתם ואפילו תורה, איסור חשש ליכא פעם ונשום חהטהור הנעשה

 הגנינה ח״ח כנ״ל פ״ת לדנרי חחציתו עד טחא 3חל עירונ חשש שיש נכרי
 דניני הא רק - נסיוני נעשה רונו שהטחא חהטהור 3רו נו איכא חחנו הנעשה

 הוא הנסיוני של דרונו לוחר דיש חשום תורה איסור חשש ני' איכא אטפי
 שאפילו אטפי, ניני דקאי איכא סתחא נגח׳ אחר ג״כ ולהכי וכנ״ל, חהטחא

 ספקא הוי 3החל שעל כיון אטפי ניני חהגנינה הקום שנשאר ספק רק הי׳ אם
 דדלחא אטפי דניני הא על גם דאורייתא ספקא איסור הו״ל תו דאורייתא

 חצד כודאי עשאוהו דכנר כיון חזה ס״ס לעשות ואין אטפי ניני קום איכא
 הונא גנינות גני והיתר כאיסור כחש״כ הטהור להחלנ טחא 3חל דעירונ חששא
 שעירנ חשש דאין גנינות חחנו ועשה הנכרי שחלנו 3החל אנל - ק״י סי׳ נש״ך
 גרועה גנינה חחנו לעשות רוצה אס אפילו שחערנ הוא חעט רק טחא 3חל הרנה
 לוחר דיש תורה, איסור ליכא פעם נשום חחילא - לע״ד חסנרא פשוט והוא

 נחינו חין דהו״ל חהטהור הוא 3חל של נרונו תורה איסור דאין ס״ל דרש״י
 על הראשון נתירוץ לחעלה שכתננו (וע״ד הש״ך דנרי וכפשטות נטעחא

 הגוחורן נין הגנינה של חהקוס נשאר שמא ספק רק הי׳ אם וחחילא הריטנ״א)
 פלוג^וכנע לא חשוס אסור 3החל רק הנכרי, שעשה הגנינה אוסרים היינו לא

 3חל צחצגחי נלא הגנינה שיהי׳ אפשר אי דע״כ חשוס אלא נס׳׳ד, נסחוך שינואר
 ישראל כידי שנעשה גנינה דגני הלשון שינוי שפיר ואתי הגנינה אסרו להכי
 אטפי, דביני נחששא סגי וכנ״ל דאורייתא ספקא דאיכא הנכרי שחלנו 3חחל
 קו׳ וחיושנ צ״ח נלא א״א שיהי׳ צריך סד׳׳ר איכא נכרי ניד עשוי׳ גנינה וגני

 שח׳׳נ דחלי התשנ״ז שיטת שיתנאר ע׳׳ד נזה רש׳׳י דנרי ויהי׳ הנ׳׳ל, החאירי
 הקושיות וכל חדרננן נאסר נכרים של וגנינה דאורייתא חששא חשוס נו יש ואי׳׳ר
נזה. יותר להאריך ואין נס״ד דנרינו עפ׳׳י חיושנים רש״י על הנ׳׳ל
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 איסור חשש יש אס וכתראי קמאי רכוותא דעת הוא איך יתכאר כו ב)
 הפוסקים לשימת ואם עכו״ם) (וכגכינת נכרי שחלבו כחלב תורה

כמנץ. נאסר לא דחלב ניטא תורה איסור חשש דאיכא

 רואהו ישראל ואין עכו״ם שחלט 3חל נזה״ל 3כת קת״ג סיתן ח״ג בתשב״ץ
 תשום דאורייתא ספקא אלא ת3שכת כתו וגדריהם תכתים תתקנת אינו

 דאורייתא וספקא ה3הר ידים3 ו3עיר שתא לחוש יש וגם וכו' טתא 3חל ת3תערו
 תזה (כת״ש תנין3 לאסרו נגזר לא דחלג דס״ל גרור דעתו נראה עכל״ק, הוא
 עד הרנה טתא 3חל תציאות דיש ס״ל אנל ג׳), נאות לקתן יונא ל"נ סי׳ ד נח"

 ספקא יש דאם תליא נהא דהא קדשו תדנרי ותשתע תורה, איסור נו שיהיה
 פסחים צל״ח [עיין נתנין תדרננן ונאסר שנגזר לותר שייך לא תו דאורייתא

 היה אעפ״כ להירושלתי דאף נתש״כ וכו' ונראה נא״ד נד״ה שנהגו תקום ר״פ
 ספקא דהוי אע״ג ננ״ד גם זאת נסנרא להשתתש ויש וכו׳ דרננן גזרה נזה

 3וחל 3כת אסורות תאכלות תה׳ נפ״ג ז״ל להתני״ט ספר ונקרית דאורייתא].
 תדאורייתא דאסורה נראה טהורה כנהתה טתאה נהתה נו שיש נעדר נכרי שתלנו

 נחותם ותיהו ז׳ דין ת״ה נכלל והיתר איסור לשון וזה דאורייתא. ספקא דהוי
 דאורייתא איסור הוי חט״ת דנודאי ואע״ג דרננן איסורי נכל וכן וכו׳ תותר אחד
 טתא חלו. נה היה אם ואף טהור 3חל הוי נינינו התצוי 3החל 3דרו תאחר ת״ת
 אלא נגת' נקט תדלא עצתה נפני ניכרת חט״ת דתסתתא תערונת ע״י רק הוי

 סתם להתיר ואין וכו׳ דרננן רק 3חל סתם הוי טתא 3חל לתערונת שחששו
 תטעם נדיקה נלתי נצים תהן לקנות תתירין שאנו כתו 3רו תטעם א״י של 3חל

 רונן ניצים דדוקא דאורייתא חששא ג״כ איכא דהתם אע״ג 3רו אחר שהולכין
 תשא״כ תיעוטן הכתונ לך פרט כשרין שרונן שלפי נחולין נגת׳ כדאתר כשרים

 ותש״כ עכל״ק, טתאין שרונן לפי נכשרות הכתונ שפורט נהתות גני כאן
נגת׳ תפורש דהלא ניאור צריך וכו׳ נגת' נקט תדלא ניכרת חט״ת דתסתתא

ניכרת. טתא 3חל תסתתא אתר ולתה ירוק טתא תיור טהור איחלופי תשום דאי
 תטעם דר״ל נראה לכאורה 3רו תטעם א״י של 3חל סתם להתיר ואין ותש״כ

 הוא החששא דהא רהיטא לפום תונן אינו טהור 3חל הוא נינינו התצוי 3חל 3רו
 3רו נתר נזיל ואם תערונת חשש דליכא ניצה גני תשא״כ חט״ת 3עיר שתא

 דסוננ כונתו לותר יש דאולי אתרתי העיון ואחר חששא. ליכא תו טהורות
דתשתע ירוק טתא חיור טהור אחלופי תשום אי הש״ס דאתר הא על הולך
תורה איסור ספק היה לטהור טתא נין דניכר הסיתן זה לנו היה לא דאם

 נלא אפילו דאורייתא חששא יהי׳ דלתה לו קשה וע״ז ואי״ר שח״נ 3חל נסתם
תירץ וע״ז רונא נתר תה״ת וניזל טהור הוא נינינו התצוי 3חל 3רו הא ניכר
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 עפ״י רים37ה ויובנו טתאות. בהתות הן עלתא7 נהתות רובא איכא זה רוב 7נג7
 שבטור להרתב״ס תקשיס שתעתי וזל״ק "ס7ש סי' לאו״ח בהגהותיו חת״ס ברי7

 רבו וא״כ זיבה יתי וי״א ה7נ יתי ז׳ תונה ה7שנול תיוס אשה7 קפ״ג סי׳ 7יו״
 ולא זיבה יתי רוב בתר נזיל7 בטועה, פתח תשכחת והיפי ה7נ יתי על זיבה יתי

 זיבה יתי7 לק״ת 7ולע״ לשבת תי7 ולא בתקותו נכר שאינו כיון קבוע שייך
 תראה אס נאתר ואיך תה7נ עת בלא לו קורא והכתוב תיס7ב שתסולקת היינו

 הוח זה ס7 ניתא רבא7א7 וכו' תיס7ב תסולקת שהיא יתיס רוב בתר נזיל ס7
 ספק הו״ל רובא זבה יתי שעכ״פ וכיון ה7נ יתי שהס לראות שעלולה תהיתיס
 התצד חלב רוב בתר נזיל לא7 או״ה שאתר זה7 י״ל וה״נ עכל״ק. וז״ב וטועה
 יתי כתו (וזה טתאות שהן עלתא7 בהתות רוב יש זה 7נג7 טהור שהוא בינינו
 חיור טהור7 סיתנא לאו אי ולהכי הרוב בכתות שהס ביתיס) רוב שהס זיבה

 ון7לנ זה ון7נ תי7 לא7 לסתור יש אבל בינינו. התצוי חלב רוב על סתכינן לא
 ברצונה תלוי ואינו האשה בטבע בר7ה תלוי שס וזיבה ה7נ יתי7 הא7 או״ה7

 רוב שיש בתקוס אפילו טהור חלב תצוי שיותר תה7 ן7י7 ון7בנ תשא״ה כלל
 טהורות תחלב יותר שיחלבו האנשים טבע7 תשוס הוא בעיר טתאות בהתות

 תזה כתש״ה אחרת סיבה תשוס או טתא חלב להם תאיס7 תשוס אי תטתאות,
 יגרע עלתא7 טתאות בהתות7 רובא7 ניתא לתה א״כ ופ״ת, ופר״ח בתשנ״ץ

 להקל התצוי אחר הולכים אנו תקוס ובכל תטהורות החליבה של הרוב כח
ולהחתיר.

 7גי פ׳ וזל״ק שס ה׳ באות שכתב פא״ת כי7התר שעל הגבוריס בשלטי !דאיתי
 תותר כוכבים 7עוב 7בי הנתצא בשר ישראל וטבחי תקולין אתרי׳ הנשה

 עכו״ס רוב7 שלנו בתקותות קצת להקל יש תכחו7 תניקולא יוסף הר״ר ופירש
 היו ואפילו וכו׳ טתאות ולא טהורות בהתות אלא חולבין אין בהתות חולבין7

 בהתות רוב בתר אזלינן ולא אזלינן חולבים רוב בתר7 טתאות בהתות רוב
 בשר אוכלי בתר ולא טבחיס רוב בתר אזלינן7 ישראל וטבחי בתקולין תשתע7כ
 חכתים של בתקותות היינו אסור עכו״ס שחלבו חלב אתרינן וכי עכו״ס היינו7

 תקותות גזרינן ולא טובא נפישי הוו7 טתאות בהתות חולבים עכו״ס רוב שהיו
 ואע״ג תקותות שאר אטו ישראל וטבחי תקולין גזרינן לא7 כתו תקותות אטו

 רוב7 חזינן קא הא חלב לענין נתי הא לעיניס הנראה רוב הוי רובא האי7
 ברור אין7 כיון להקל, אין תיהו טתאות בהתות בתקותנו חולבין אין עכו״ס

 ענין בשוס עכו״ס שחלבו חלב להתיר אין וא״כ בהתט״ת חולבין שאין כ״כ
 חולבין רוב בתר לילך לנו יש תסברא7 פשיטא7 הנ״ל ברי7ב תבואר הרי עכל״ק.

שבילי בספר ותצאתי ביאור. צריכים או״ה ברי7ו טתאות, בהתות רוב בתר ולא
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 סמכו לא טמאות גהמות דרוג משוס ר׳׳ל דאו׳׳ה שכתג א׳ אות קט״ו נסי׳ דוד
 ונראה עכ׳׳ד. עכ׳׳פ מדרגנן טהור) חלג שהוא המצוי רוג על (ר״ל זה רוג על

 עירוג על חז״ל חוששים היו לא אפשר טמאות נהמות רוג היו לא אס דר״ל
 זה וגס טמא, חלג עירוג על חששו טמאות נהמות דרוג משוס רק טמא חלג
 תערונת חשש נהו שייך דלא מניציס קושיא אין הכי נלאו דאכתי חונן אינו
וצ״ע. חלג גני כמו

ש״כ  ג״כ וכו׳ ישראל וטנחי דחקולין חהא להקל ראיה להניא הנ״ל נשה״ג ומ
 תערונת חשש אין תו רוג נתר נזיל אס התס דהא הנ׳׳ל מטעס מונן אינו

 חולניס עכו״ס רוג היו חכמים של דנחקוחות חש״כ וגס חלג, גני חשא״כ
אטו מקומות גזרינן דלא חש״כ וגס חגח׳. לזה חקור הניא לא טמאות נהמות

ידוע הוא נשר דגני לע״ד ראיה אין ישראל וטנחי חחקולין ראיה והגיא מקומות
 שנמקוס ינינו שכולס לחקוס חחקוס להקל ילמדו ולא העולם נכל איסורו
 משוס רק שאסור דנר חשא״כ טנח״י חקולין הרוג שיש נשניל הוא החותר
 החותר, חחקוס האסור חקוס וילמדו העולס ינינו לא איסור תערונת גזירת
 ומש״כ קט״ו, סי׳ ננ״י הונא עכו״ס גנינת על ואגודה הסמ״ק שכתג וכעין

 דאיתא דרונא מדנריו משמע וכו׳ לעיניס הנראה רוג הוי רונא דהאי ואע״ג
מ״א. סי׳ חאה״ע מחת״ס לקמן תזה שאניא תה עיין קתן דליתא תרונא עדיף קתן

נתר יותר נזיל לא דלתה ניאור צריכים הנ״ל והיתר איסור דדנרי הדרינן
גרוע רוג הוי רונא דהאי ליישג יש ואולי טהור. חלג שחולניס המצוי רוג

רוג ערך הרועים מלא תזה עיין אדם, נני נרצון התלוי רוג כתו שהוא משום
נינתות תוס׳ דנרי לפרש שם ונתש״כ ט״ו אות לר״ת רונא וערך נרצון התלוי

חזינן דהא נתש״כ וכו׳ והרשנ״א ד״ה א׳ אות קט״ו סי׳ תאר פרי ועיין קי״ט,
החלג אס נו התנו לא נחלג אנל וכו׳ יי"נ מחשש יותר נו החמירו דחלג דחשש
 והטעם רואהו, ישראל שאין כל אסור גווני נכל אלא וכדומה ניותר נמכר טמא

 להו לערנ מקפידים אינם טהור תחלג ח״ט להו ל״ש שהגויס להיות נראה נזה
 כ״א לחלוג יטרחו לתה נהמותיהם לחלוג כשנאיס שתאתר כתו לערג ומצוי
 אחר כלי להניא טורחין אין אחד נכלי טמא חלג להם כשימצא גס עצתו גפני
 יש קדשו דנרי ומתוך עכל״ק. אחד להם הכל כי נטהור טמא יתערג נלתי

 טהור חלג דתציאות רונא והוי המזדמן לפי שכיח הוא טמא חלג דלחלוג ללמוד
 רונא הוי נרצון דתלוי דרונא להפוסקיס ואפילו נרצון דתלוי רונא כתו רק
 דעלתא טמאות נהמות רוג דהוי ננ״ד כגון אחר רוג נגד ת״ת אנל תיעוטא, נגד
 חצינו שנאו״ה והעיקר או״ה דנרי לע״ד לנאר יש כן עת״ח, כמחצה הו״ל תו
נשניל א׳ טעם אחד נחותס ודי דרננן שח״נ סתתא חלג הוי לתה טעמים נ׳
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 נחלג רוג יש שתמיד נשניל השני והטעם טהור, חלג הוי ניכינו המצוי 3חל שרוג
 הנ״ל הטעמים שני הניא ח' ס״ק קי״ח סי' ונש״ך הטמא. מעט נגד הטהור

 דהוי ימצא לא א"כ טהור 3רו איכא פעס דנכל דלטעס פשוט נראה ולכאורה
 הוא המצוי 3חל 3דרו לטעמא אנל תורה איסור ספק ואי״ר שח״נ 3חל סתם

 נקרית 3שכת וע״ד וטמא טהור עמ״ח מחצה דאיכא היכי ממילא א"כ טהור,
דאורייתא. ספקא הו״ל הנ״ל ספר

 חמפ״ג אחד נחותס אסור חני״ת 3ר אתר איתא ע״א ל״ט ע״ן נגת' והנה
 פת תורייס חלתית אחד נחותס אסורין תכלת יין נשר אחד נחותס תותר

 לא נתי 3חל ומזייף טרח דלא גנינה ת״ש 3ור וכו׳ אחד נחותס תותרין גנינה
 ופירש״י הגת׳. עכ״ל וכו' דג חתיכת ועייל 3תל אפיק כהנא 3ר אתר ומזייף, טרח

 להחליפם ומזייף טרח יקרים דמיהן ותכלת דנשר דכיון וכו׳ אחד נחותס אסורין
 אפרים והר״ר וכו' 3ר אתר ד״ה שם ונתוס' לקמן פריך ואחלנ לנסכו היין ועל
 אינו חתפ״ג אנל נעיניה לאיסורא דאיתיה משוס הטעם אותר היה דוד נר

 רש״י טעם יותר לו נראה לכך וכו' יהודה לר' נראה ואין וכו׳ תערונת אלא
 ומזייף טרח דלא דקאתר גנינה ת״ש דקאתר נסתוך תשמע וכן יוקר, משום דפי'
 3חל דהא נעינא לאיסורא דאיתא התוס' עתש״כ הקשה שם ונתהרש״א וכו׳
 הא ומיהו תערונת, משוס אלא איסורו אין ג״כ חני״ת נכלל הוא הס״ד דלפי
 וכו'. איכא תערונת איסור תאי נפת קשה אך 3חל ותפיק תלמודא לי׳ דחה
 אנל דאורייתא איסורא הוי חני״ת דקחשינ נעינא איסורא דהני ליישג ויש

 איסור כתו אלא הוי לא חתנות משום דרננן איסור אלא הוי דלא דפת איסורא
 היינו דאורייתא איסורא הוי חת״ג תהרש״א דלפתש׳׳כ נמצא עכד״ק, תערונת

 עכ״פ אנל דרננן, יינם סתם תערונת משוס רק החששא [נתורייס תורייס חלתית
 תערונת, ע״י שאיסורו כל נחו״א שרי ג״כ תורה איסור להיות יכול שהוא תה

 לחשוש חתיר לא ולכך תערונת ע״י דהוי רק גנינה ע״נן ל״ט ע״ז מאירי עיין
 חשש נו ויש גנינה, עם תחתא נחדא הוא חלנ גס ולתסקנא חותם נחד זיוף על

 לחוש דיש הנ״ל התשנ״ץ שכתנ ע״ד עכ״ר והיינו תערונת ע״י תורה איסור
 וכמו כן לומר יש גנינה על וכן דאורייתא וספקא הרנה נידיס עירנו שתא

שס. אחרון נקונטרס ונ״ח קי״ח, נסי' תהש״ך נסמוך שאניא

 שאיסורו כל דרנ טעתא יודן ר׳ אתר איתא ה״ג פ״נ ע״ז נירושלתי והנה
 נפני (ועיי״ש אחד נחותם תותר תערונת ע״י אחד נחותם אסור מגופו

 נזה תפס ע״כ, לאחלופי, וחיישינן יקרין שדתיהן לפי וכו׳ דג חתיכת ד״ה תשה
 משוס הני וכל כתנ גנינה נד״ה ואח״כ יקרים נדתיהן דתליא פירש״י לשון

כפשוטו והוא וכו׳ נהן החמירו לא לפיכך נכרים של הן אס הן תערונת איסור
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 לו היה ולתה תערונת, ע״י או תגופו איסור נין לחלק הירושלמי דנרי לפי
וצ״ע). יוקר משום דטעמא נרישא למינקט

 אסור וחמפ״ג מגופו איסורו חני״ת וכתב לירושלמי הא כאן הניא ובר״ן
 חותמות שתי לינעי פת א"כ וכ״ת מגופו שאיסורו מפת חוץ תערונת משוס

 וכו/ אחד נחותס חותר מגופו שאיסורו אע׳׳פ חדנריהס שאיסורו דכל י׳׳ל
 כן חלנ על גס לומר יש לחסקנא וממילא דחח״ג קדשו מלשון לכאורה משמע
 ות״ח דאורייתא איסור תערונת איסור חשש נו דיש התורה תן איסורו דנקרא

 יפרשו איך תנואר אינו ואכתי אחד. נחותס סגי נעינא איסורא הוי דלא כיון
 כפירש״י משמעותו הוא הה ומזייף טרח לא וחלב נגנינה נגח׳ דאתרו הא

 ירושלמי דנרי שהניא אחר כתנ כאן נחידושיו הרתנ׳׳ן אנל כנ״ל, התוס׳ כתש״כ
 טרח לא תדנגנינה נגח׳ נחי אקשי והדר וזל׳׳ק כאן נגת׳ גירסתו והניא הנ״ל

 נתי חלנ וכו׳ תערונת משוס שאיסורו משוס להכי חיישינן לא פירוש ומזייף
 צריך ואתאי איערוני תשוס אלא ירוק דטתא ליכא חילופי משוס ומזייף טרח לא

 שאין היינו ומזייף טרח דלא הגת׳ שפירש הרי עכד״ק, וכו׳ חותס נתוך חותס
 ע״ז וכן ע״ז, חששו לא תערונת ע״י דנאיסור ומזייף דטרח הדין מצד חוששין
 והלא וא״ת כנ״ל נירושלתי המפורש הטעס שהניא אחר הריטנ״א כתנ הדרך
 תתנו הקשו שלכך י״ל וכו' תערונת חשש תפני אלא אסור אינו הנכרים של החלנ
 דאיסורו דכיון לומר ויש מגופו איסורו הפת והלא וא״ת גנינה ות״ש חלב דת״ש

 3כת הנ״ל פירש״י שהניא אחר קי״ח נסי׳ והטור נו. הקילו תדנריהס קל
 שהניא אחר יוסף ונית התורה תן שאסורין לפי הטעס תולה הרשנ״א אנל וזל״ק

 כ״ד דרנ דטעתיה הירושלמי נשס כתנ והר״ן כתנ רשנ״א ושיטת פירש״י
 דעת כתנ ה׳ נס״ק שס הש״ך וכן וכו׳. אחד נחותס אסור תגופו שאיסורו
 דעת והוא וכו׳ תדרננן או התורה תן אסור שהוא נמה תלוי דהכל התחנר

 שאיסורו תשוס וכו׳ דטעתא הירושלמי נשס כתנ הר״ן אנל והרשנ״א הרתנ״ס
 נחותס ליה סגי וכו' תערונת משוס אלא איסור נהס שאין חתפ״ג אנל מגופו

 3זחל וסייעתי להר״ן ליה ירא3דס וצ״ל ד״ה3 נס׳ הרא״ה וכ״כ עכ״ד. א/
 לתערונת נהו לתיחש דאיכא כיון תדנריהס איסור זה לענין תקרי לא ינה3וג

עכל׳׳ק. ודו״ק דאורייתא איסור

 לאחלופי להס לחוש שיש דנריס הס ואס ש״נ ״ד3 נתה״א ״א3רש ז״ל והנה
 נחותם דנריהס של נאיסורין אנל חותס נתוך חותס צריך תורה של איסור

 חתפ״ג וכו׳ נחו״א אסור חני״ת את׳׳ר א״ת פרק נע״ז דגרסי׳ ליה סגי אחד
ר״כ אמר ומזייף טרח לא נתי חלנ וכו׳ ינה3ג ת״ש ואקשינן וכו׳ נחו״א תותר
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 לתיתש איכא אותן כל3ש לפי כלומר סימן ה3 שאין ג7 חתיכת ועייל 3תל אפיק
 ית3ה תורת רי37 פירש7 אחרון קונטרס3 ״ח3 ועיין עכ׳׳ג אורייתא,7 לאיסורא

 טרח לא7 משוס הוא 7אח חותס3 סגי7 וטעמא תורה איסור איכא ינה3וג 3חל37
 3חל3 הטעם "א3לרש7 הפרישה וכ״כ ריו37 חה7 ת' ס״ק3 והש״ך ומזייף,
 חת״ס ומרן "ה7 א' אות3 לעיל אתי3ה ר3וכ עייש״ה, ריהם37מ הוי7 משוס

 הטמא, 3החל מועט ר37 הוי 3חל37 ״א3רש שס3 3שכת קט״ו סי'3 מהפ׳׳ת וכו׳
 כשיטת אינו וחמפ״ג י״ת3ח3 מש"כ וכן וזל״ק שם 3כת להרא״ה ית3ה ק733ו

 נמי וליהוי חליפין חשש כגון גופו3 שאיסורו כל הירושלמי שיטת ולפי הירושלמי
 אי ת3תערו תשש מחמת שאיסורו וכל חותמות שתי עינן3 אורייתא7 איסורא

 "י3 ו3שכת לפ"מ נמצא וכו׳. מיין 73ל 7את תותס3 סגי נן3ר7 איסורא נמי
 כירושלמי אתיא לא נן3ר7מ או מה׳׳ת הוא אס חילוק ריש ״א3רש רת3ס7 וש״ך

 רי37ש הרא״ה וכמש״כ ת3תערו ע״י או מגופו איסורו הוא אס הוא שהחילוק
 והריטנ״א והרמנ״ן הר״ן ה״ה וותא3ר הני כל א״כ כירושלמי לא7 רשנ״א

 הגירסא (ולפי כלל3 3התל גס ולמסקנא תמפ״ג נכלל שהוא רגנינה ס״ל והרא״ה
 תירושי עיין זה כסימן 3תל גס נכלל תתי״ן ׳33 תתמפ״ג ונרא״ש נרי״ף שלפנינו
 איסור הוי וגנינה תלנ7 רנוותא הני כל סנרי א״כ קי״ת). סי׳ נטור הגיאות

 גני להיות אפשר אי וזה ראורייתא, ספקא שיהיה מציאות נו שיש תערוכת ע״י
 פחות 7ע7 ס״ל7 רנימא או מחצה 7ע תערוכת תשש ריש ניחא אס רק תלנ

 שלא מין הוי הטהור עס תט״מ7 ומשוס ראורייתא איסור ספק נו יש מששיס
 אחרון כקונטרס הנ״ת כמש״כ ראור׳ ספק לאשכותי איכא גנינה גני וכן נמינו
 קט״ו סימן מהש״ך שאניא כתו הקינה נעור העתרה משוס או אטפי ניני משוס

 תשמע כאן רנרינו נתתלת שהנאתי שנתשנ״ץ משוס נזה והארכתי סקי״א.
 תורה, איסור מציאות נו ריש משוס ררננן גזירה ואי״ר שת״נ 3תל הוי לא רלכך
 ראורייתא ספקא משוס אסור רתמילא רק נמנין נאסר שלא קולו תומרו ונמצא
 נתנין. שנאסר תרנר יותר נו להקל ויש פלוג לא משוס נו שייך לא טעמא ומהאי

 הוי מפת וחוץ כירושלמי רתתפ״ג נטעתא רסנרי רלעיל רנוותא הני לכל ואלו
 כיון תרנריהס איסור זה לענין תקרי לא וגנינה 3ותל תערוכת ע״י האסור רנר

 סק״ה קי״ח סי׳ הש״ך כלשון ראורייתא איסור לתערוכת נהו למיתש ראיכא
 לרירהו נו יש ג״כ גנינה רהרי הנ״ל תשנ׳׳ז כסנרת סנרו רלא להריא הרי הנ״ל
 מאן לית ואפה״כ תורה איסור ספק והיינו ראורייתא איסור תערוכת חשש

 להו רלית ועכ״ר ז״ל. הראשוניס כל כתש״כ ונמנין נגזרה נאסר רגנינה רפליג
 כרנוותא נזה ס״ל רלא עכ״ר והתשנ״ץ הנ״ל, תשנ״ץ סנרת רנוותא להני

 ניוקר רתלוי כפירש״י ס״ל ואפשר הנ״ל ותתפ״ג רתני״ת הגת׳ נפי׳ דלעיל
וכנ״ל. וזול
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 המחגר דמש״כ שכתג ומה הל״ק כתג שס הגית שבמשמרת ראיתי אמנם
 כתג ואולי קאמר מאי ידענא לא הירושלמי כשיטת שלא וחמפ״ג גחגי״ת

 דנראה אומר יגיע חכמה גסתוס אגל סתומים, ודבריו עכל״ק, בהשגחה שלא
 איכא דגחמפ״ג לומר הירושלמי כונת דאין ליה פשיטא הרשג״א דרגינו פשוט
 איסורו הוי דגחגי״ת לומר כונתו ג״כ דירושלמי דס״ל אלא דאורייתא חששא
 תורה איסור על חילוף על חששא דאיכא כיון תורה איסור לומר ורצה מגופו
 לומר ורצה תערובת ע״י האיסור גחמפ״ג משא״כ אחר) טעם איכא יין (וגבי
 א״ש וממילא תורה, איסור ביה לית ממילא תערובת ע״י הוי דאיסור כיון

 דאורייתא הוי דחג״ת משוס לחמפ״ג חגי״ת גין לחלק ג״כ ירושלמי דגרי דאתיין
 דגרי הנ״ל גסק״ה הש״ך הגיא לא למה להבין זכיתי ולא דרגנן. וחמפ״ג
 כירושלמי, ג״כ ס״ל גתה״א דהרשג״א לומר יש דלפ״ז הנ״ל הגית משמרת

 שנאסר דמה לומר דכונתו הנ״ל שגתוס׳ אפרים הר״ר גשיטת לומר יש וכן
 הוי דפת מהרש״א שהקשה מה קשה דלא וממילא דרגנן הוי תערובת ע״י

 טעמא געי חמ״ג היינו ובאידך דרגנן הוי גלאה״כ גפת דהא בעיניה איסור
 פר״ח היטג ויעויין תורה. איסור פעס גשום גו אין איסור תערובת שהוא דע״י

 היה ועכ״פ עייש״ה. דרגנן רק דהוי וחלתית גמורייס מש״כ ה' אות קי״ח סי'
 לפניו היה שלא לתמוה אין הג״י מרן ועל הנ״ל דמשה״ג הא להגיא לש״ך לו

 ושוג עיי״ש. יהושע פני שו״ת גשם הגדולים גשם כמש״כ משה״ג ספר עוד
 וגבינה ומורייס פת אגל וזל״ק שכתג כאן במאירי ומצאתי עיני את ה' האיר

 שמא תורה איסור גחליפיו אין גשלו יחליף אפי׳ אחד גחותס אף וכו׳ חלג או
 טהור שהרי גמורין לחליפין לחוש אין חט״ח הוא תורה איסור טמא חלג תאתר

 (צר״ל בתלמוד ואף תערובת חשש אלא שס שאין ונמצא הוא ונכר ירוק טמא לגן
 איסורו אין חתפ״ג מגופו איסורו חגי״ת זה תטעם פרשוה התערג) תלמוד

 לותר הירושלמי דכונת ליה דפשיטא להדיא הרי עכל״ק, תערובת משוס אלא
 אעתיק ועוד תורה. איסור גיה לית טעתא ומהאי תערובת ע״י איסורו דחתפ״ג

 אסורה שגגינה אע״ג וגבינה שכתג י״א ס״ק קי״ח סי׳ הש״ך של קדשו לשון
 געור אותה שתעתידין תפני שאסורה שלהס גגגינה שהחליף לחוש שיש משוס
 שהוא ותה במיעוטו נגלה קיגת העור גטל נתי מדאורייתא ת״ת וכו׳ נגלה קגית

 ידוע אס אפי׳ א״נ וכו׳ המעמיד דגר שהוא כיון מדרבנן הוא לעולם גטיל לא
 העיקר והוא נתי אי דרגנן, גזרה והיינו וכו' דגריס שאר או געשגיס שהעמידוה

 שתא דאתרינן אסורה ואפה״כ נבלה בקיבת העתידה לא שתא דאיכ״ל כיון
 התורה דתן משוס דגריו כונת ונראה עכל״ק. ודו״ק מדרבנן שפיר הוי העתיד

כתוג וכך אחזקתיה, החלג דתוקי האוסר גדגר שהעתיד לחוש צריכין אין
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 אס דגס נרור הש״ך דעת ועכ״ע כאן. יעקנ נישועות ועייתש״כ דוד נשנילי
 שייך ושפיר דרננן הוא התערונת על התששא דאורייתא איסור תערונת הוי

 לתש״כ לפ״ז וא״כ נתנין. נאסר לכו״ע גנינה שהרי נתנין שנאסר ע״ן לומר
 דרוג משוס דרננן הוי שת״נ דתלג ת״ה כלל או״ה שכתנ הא׳ דלטעס לתעלה

 3שכת וע״ד כטהור הטמא דתצוי היכי א״כ טהור 3תתל הוא ינינו3 המצוי 3תל
 ת3התערו על הוי אס אפי׳ הש״ך רי3ולד דאורייתא ספקא איכא ספר קרית3

 היה לא נן3דר הוי דהתששא תשוס נן3דר הוי ת״ת תורה איסור ודאי כשהוא
 טהור 3תל הוי ינינו3 התצוי 3תל 3דרו תשוס נן3דר דהוי לותר האו״ה צריך

 ס״ל דאו״ה ועכ״ר נן3דר הוי טתא 3תל ו3 יש שתא התששא 3רו לא3 דאפי׳
 לא התורה ותן טתא 3תל תיעוט דהוי תשוס רק נן3דר הוי ולא זה3 כש״ך דלא

 דהא זה3 נ״ת לא ולדינא וצ״ע. מהנכרי, הניקת ר3ד3 אפי׳ לתיעוטא תיישינן
 3רו3 טל3ד השני טעס תפני נן3דר ואי״ר שת״נ 3תל דהוי טעתא איכא לאה״כ3

 3דתל תלשונס דתשתע דלעיל וותא3ר הני כל רי3דתד אר3ל שרצינו והעיקר וק״ל.
 כדתשתע ודלא תנין3 שנאסר ר3ד דהוי דס״ל י״ל ת״ת דאורייתא תששא הוי שת״נ
 פסק והשו״ע ס״ד3 לתעלה כתש״כ ינה׳3תג והראיה הנ״ל. התשנ״ץ מלשון

תנין.3 דנאסר פשוט נראה נן3דר דהוי תשוס הוא א׳ תותס3 3תל3 דסגי דטעתא
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 ורכותיגו כליו ונח»«י והשו״ע חראשוונים רכותינו דעת הוא איר יכואר כו ג)
כמנץ. נאסר הד רואהו ישראל ואץ נכרי שהלכו הלכ אם תאהרונים

 3דחל דס״ל ז״ל ואחרונים ראשונים קצת שיטת יונאו ונו רש״י שיטת ביאור
 ע״נ, ל״ט7 ע׳׳ז7 הגת׳ לשון אעתיק ותתחלה נתנין. נאסר לא ואי״ר שח״נ

 ונגת׳ וכו׳ רואהו וישראל כוכניס 7עונ שתלנו 3חל נאכילה תותרין ואלו נתשנה
 3חול כוכניס 7ועונ כוכניס 7עונ של רו7ע 7נצ ישראל 3יוש ת"ר7 להא תנינא

 איכא7 ואי פשיטא רו7נע טתא נר7 ליכא7 אי תי7 היכי חושש ואינו לו ותניא לו
 חזי לא 3יתי וכי ליה חזי קאי וכי נט"ת7 איכא7 לעולם אתאי, רו7נע ט״ת7

 כיון קת״ל ניה ותערנ תייתי לתא7 ניחוש ליה חזי לא יתינ7 כיון 7תה״ ליה
 פא״ת כי7ונתר הגת', עכ״ל ניה, 3תער ולא תירתת אירתותי ליה חזי קאי כי7

 אס7 תכאן תוכיחין יש פשיטא רו7נע ט״ת7 ליכא7 אי וזל״ק 3כת תתכ״ו סי׳
 אין אפילו עכו״ס תאותו 3חל ליקח תותר7 רו7נע טתאה נהתה אין7 לנו נרור

 רו7נע ״ט7 ליכא7 אי להקשות לו היה א״כ7 ס7ני הוא וטעות רואהו ישראל
 רו7נע ״ט7 ליכא7 אי פירושו הכי אלא ורואהו רו7ע 7נצ יושג ישראל לת״ל

 תאר תסנרא לכאורה והנה עכל״ק. עיי״ש וכו׳ סגי, עררו נצר 3ניוש7 פשיטא
 רוקא לאו רואהו ישראל חז״ל שאתרו רתה רכיון תוכיחין, היש נרי7 צרקו

 רתסתנר ותתילא נעררו ר״ט ניש אפי׳ רתירתת סנרא נאיכא רסגי תתש רואהו
 טונה סנרא הוי ת״ת נעיר רנ״ט יש אי אפי׳ נעררו ט״ת7 שאין רכל לותר
 3חל נכלי תכנר נריר שתה לו היה דלתא תחזקינן לא איסורא דאחזוקי לותר
 קתן ראיתא רונא דאיכא כיון רנ״ט לשם יניא חלינה נשעת שעכשיו או טתא

 לתעלה שהנאתי ורשנ״א או״ה כסנרת תוכיחין יש להני וס״ל נדיר לפנינו
 דאיכא ותתילא ס״ט הוא אפשר תיעוטו רק הרנה שיערנ חשש אין פעם דנשוס
 תכנר נעניי שאתרתי תהדא לה ואסנרא לתיעוטא. נכה״ג לחוש שלא חזקה סנרא
 דנהי שכתב וכו׳ לעורר ויש ד״ה ת״א תשונה נחאה״ע חת״ס תרן דנרי עפ״י

 דקיי״ל נתר ת״ת קתן דליתא תרונא עדיף קתן דאיתא דרונא תש״ס דתשתע
 שהוא תיעוטא אתחזק דלא קתן דליתא לרונא עדיפות יש רונא נתר ראזלינן
 היכא ולפי״ז נעיתיס. דנריס עייש״ה וכו׳ דחולין פ״ק נהני כגון תרונא ההיפוך

 כודאי, גתור רוג דהוי לותר יש קתן ליתא הוי ותיעוטא קתן איתא הוי דרונא
 הלכו דלא שם נגת׳ דאיתא ע״נ דפ״ד ניותא הגת׳ דנרי לנאר אתרתי ועפ״ז

 אחרת לחצר כולהו ופרוש ישראל וחד כותים ט׳ ואפי׳ 3הרו אחר נפקונ״פ
אחה״ר הלכו לא כולהו ניידי דהוו קנוע דליכא תינייהו חד על תפולת ונפיל
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 לא מפקתין אין אחרת נתצר יוחנן א״ר ר״א והאחר נגת׳ ותקשה ותפקתין,
 הואיל כולהו דפרוש הא ופירש״י חקצתייהו, דפרוש הא כולהו דפרוש הא קשיא

 רונא נתר אזלינן לא דניידי ואע״ג חפולת נו שנפלה תצר נהאי ישראל ואתתזק
 הואיל רונא נתר אזלינן תצר נהאי ישראל הוי אי ידעינן ולא חקצתייהו דפריש הא
 אחרת לתצר רונא או חתצה פרוש אי דאפי׳ חפירש״י וחשחע עכל״ק, אתתזק ולא
 תת״ס דנרי וע"פ אחרת. לתצר כולהו דפרוש עד תצר נהאי ישראל אתתזק תקרי לא

 כלל לפנינו אתתזק לא דהתיעוט תשוס הוא קתן דליתא דרונא לעדיפות הנ״ל
 ת״ת אס דאפילו לותר יש ותתילא כלל תיעוטא תהאי הכא השתא ליכא ודלתא
 לספק כלל יתשנ שלא גתור כודאי הרונ הוי לא ג״כ קתן ליתא דרונא היכא
 רק קתן דליתא תרונא עדיף הוי עצתו דתצד קתן איתא הוי דרונא היכא ת״ת

 ותתילא קתן, איתא הוי תיעוטא דגס תשוס הוא קתן דאיתא דרונא גריעותא
 ליתא ותיעוטא קתן דאיתא רונא תרתי דאיכא קתן ליתא הוי דהתיעוט דהיכא

 כודאי הוי נכה״ג רונא נתר אזלינן דלא היכא ואפי׳ גתור, כודאי הוי קתן
תרתי דהוי נכה״ג אתה״ר נפקנ״פ הלכו דלא נהא וכגון רונא נתר ונזיל

ישראל ואתתזק הואיל כולהו נדפריש רש״י שכתנ וזה נת״ר. אזלינן לטינותא
 וגס קתן איתא רונא הוי תצר נהאי ישראל דאתתזק וכיון ר״ל תצר נהאי

 הלכו ולא פקו״נ לגני כספק הרונ עדיין הוי ונכה״ג קתן, איתא תיעוטא
 ישראל הוי אי ידעינן ולא רונן אפי׳ אתרת לחצר תקצתייהו נפרוש אנל אתה״ר
 תתילא אתרת לתצר רונן דפרוש דכיון קתן איתא רונא הוי ותתילא תצר נאותו

 שס הוי אי ידעינן לא וישראל קתן, איתא רונא והוי שס הנכריס תן עכ״ר הוי
 ג״כ נפקונ״פ והלכו גתור כודאי כזה רונ הוי תתילא קתן ליתא תיעוטא והוי
 כסנרא ותצאתי שאל״ס תיס נדין נס״ד נזה והארכתי ודאי. דהוי רונא אתר
 היכי דכי ס״ל הנ״ל תוכיתין היש ועכ״פ ואכ״ת. שלתה תתדת נתשו׳ זאת

 דהוי נדיר דט״ת נאין ה״נ תתש, רואהו ישראל כאלו והוי דנכרי תירתת דתהני
 שתא והתששא תהטהורות הוא תהתלנ הרונ דעכ״ר קתן, דאיתא רונא הרונ
 הוי ת״ת התלינה נשעת אתר תתקוס הניא שתא או נכלי, טתא תלנ לו היה

תתש. וכראיה כודאי והוי נמרה כידיעה הוי ונכה״ג קתן דליתא תיעוטא
חז״ל דהתתירו דניתא ועכ״ר וכנ״ל הגת׳ לשון תכת סנרתס דתה והתרדכי

 שצריך רק החזקה או הרונ על סותכין שאנו נתה נרורה ידיעה תהני ולא נזה
 קופה נין נדה ריש נגת׳ שחילקו וכעין פעס נכל תלינה נשעת גתור נירור
 ועוד עייש״ה, נדוקה נתזקת תכנר שהיתה או הטהרות עשיית נשעת נדוקה

עיי״ש. נס״ד הרת״א שיטת נניאור לקתן תזה ינא

נתנין נאסרה הגנינה כי נרור הדנר וזל״ק כתנ ע״ה סיתן ת״ד נרדנ״ז והנה
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 דגר חשש חשוס אותו שאסרו שח״נ גחלג כן לא אגל גגח׳ טעחי חהנך
 לראותו יכול הי׳ עותד הי׳ שאס גחקוס העדר גצד יושג היה שאס תדע טחא,

 כה״ג, חתירין היו לא היתה כללית גזירה ואס חותר, ד״ט געדרו שיש אע״פ
 הפוסקים, החה חי חפורש כתג ולא עכל״ק, וכו׳ הפוסקים כל חדגרי וכ״נ

 גיאר הלא כה״ג חתירין היו לא כללית גזרה היתה שאס הסגרא חצד וחש״כ
 גחנין נאסר חעחידין אין גחשנת שנאסר כ״ד ש״ו ג״ג גתה״א הרשג״א רגינו

 חשוס ונאסר גחשנתנו שנוי שהחורייס ואע״פ דגר, גטל לא הטעם גטל ואפילו
 אפילו וכו׳ חותר החורייס חן יקריס דחיו שהיין כח״ק ואפה״כ יין תערוגת

 ההלכה נאחרה כך דדלחא אתחר, לא אתחר דלא היכי אתחר דאתחר היכי הכי
 דגס להדיא הרי עכ״פ רשג״א. שיטת גגיאור קדשו לשון כל לקחן יוגא וכו׳,

 הכרח יהי׳ לחה וא״כ אסור, גכח״ק שלא חילוק גו נאחר גחנין שנאסר חורייס
 דיכול היכא חז״ל שהתירו גשגיל כללית גגזרה גחנין נאסר לא דחלג לוחר

 החרדכי חש״כ לדחות הרדג״ז כתג עוד חירתת. חשוס עוחד כשהוא לראות
 גצד עוחד ישראל לח״ל געדרו דט״ח דליכא אי הול״ל דא״כ גידם הוא וטעות
 דלא אריא לא חיהא ולדידי ע״ז וכתג סגי, עדרו גצד דגעוחד פשיטא עדרו

 דט״ח חשש חשוס אגל גילוי חשוס עדרו גצד עוחד דגעינן הכי לאקשויי חצי
 עכל״ק. התום׳ דגרי חתוך הגנתי וכן דט״ח, געדרו שאין כיון חיישינן לא

 דכיון וזל״ק כתגו וכו׳ דליכא אי גד״ה שס התום׳ דהא אגין לא געניי ואני
 א״כ גידו תופסו הוא שעה שכל כיון לגילוי לחיחש וליכא עדרו גצד דיושג
 ליכא דחשוה״כ גתוס׳ הפירוש לחד ז״ל והרדג״ז עכ״ל. לחידי לחיחש ליכא

 עדרו גצד שיושג חה חהני דחה אגין ולא עדרו, גצד דיושג חשוס לחידי לחיחש
 מרחוק שרואה גחה הלא כלל עדרו גצד יושג אינו אס אפילו וגס נכרי, של

 פרותיו חלג שעכשיו הדגריס וניכרין חלג חלא גידו הכלי עס גא שהנכרי
 תופסו הוא שעה שכל כיון התום׳ כחש״כ לגילוי לחיחש ליכא דחילתא סתחא

 וכו׳ ניקור חשוס ד״ה ע״א ל״ה דף לעיל התום׳ חדגרי שנראה וכחו גידר,
 תחקוס יוצא העכו״ס שתצא כגון שייך דלא זתנין דגילוי טעתא אגל גתש״כ
 הרי עכ״ד, לניקורא לתיחש ליכא גידו תופסו שעה שכל דכיון שס שחולג
 תתקוס יוצא געכו״ס ופוגע הרגה תרחוק גא הישראל אס שאפילו תשתע
 ניקור תשוס שייך לא הפרות חלג שעכשיו שניכר גידו וחלגו שס שחולג

 תפוש הנכרי גיד היה החליגה חשך כל דתסתתא תהנחשיס הוא שתשותר
 תתילא עדרו גצד דיושג דכיון הוי הכי הנ״ל דל״ט התוס׳ דגרי ופירוש גידו.
 דט״ת) גו אין עצתו (וגדיר אחר תתקוס טתא חלג הנכרי שיגיא הנתנע מן הוא

 יכול כלל הישראל הי׳ שלא אף לתיחש ליכא ניקור תשוס דגס לותר והוסיפו
ותגיא פרותיו את עכשיו חולג שהנכרי הישראל דיודע כיון החליגה לראות
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 לגילוי דגם לומר רצו לתיחש, וליכא וי״ו נתוס׳ שאמרו וזה נידו. החלג לו
 נראה שלע״ד יותר להאריך ואין נידו, תופסו שעה שכל כיון למיחש ליכא

אחר הנ״ל. הרדנ״ז דנרי להנין זכיתי ולא כנ״ל התוס׳ דנרי לפרש פשוט
מאד ושמחתי שכתנתי כמו התוס׳ דנרי פירש סתרים לחם שנס׳ מצאתי כתני

 דיושנ הנ״ל נמרדכי הי״א דנרי לתרץ שם מש״כ אך קדשו, לדעת שכוונתי
 לא כנ״ל רדנ״ז לסנרת נזה וכיון גילוי חשש משום שיהיה נעי עדרו נצד

 שהנכרי תה כלל לראות יכול אינו אם עדרו נצד יושנ יועיל דתה כת״כ הננתי
 ותש״כ וכנ״ל. נידו תפוס שהוא אומרים שאנו תה על נזה לסמוך ועכ״ר עושה

 עוד ויונא קט״ו נסי׳ הפר״ח עליו תש״כ עיין התרדכי דנרי על הרדנ״ז עוד
 נאסר לא דחלנ ל״נ סי' ח״ד) המשולש (נחוט נתשנ״ץ ותש״כ נס״ד. לקמן
נס״ד. הרתנ״ס שיטת נניאור דנריו יונאו דרתנ״ס אלינא כן וכתנ הואיל נתנין

 חלנ כתנ פ״א סי' דורא נשערי - להלכה רש״י שיטת הוא איך לנאר ונחזור
מיני' חורנא ליפוק דלא אסורה נדיר טמאה נהמה אין ואי״ר גוי שחלנו

פירש קט״ו סי' חדש ונפרי עכל״ק. ז״ל רש״י פסק כך נחש ישכנו גדר ופורץ
שאין אע״פ נעיר דט״ת דאיכא דהיכא לומר נזה דרש״י דכונתו רש״י דנרי
 ד״ט הנכרי יניא שלא שיראה עדרו נצד הישראל יושנ שיהי׳ צריך נדיר ד״ט

 ש״נ חלנ סתם אפילו לגתרי תותר דט״ת אין נעיר אפי' אס אנל אחר ממקום
 קדשו. נדנרי כתנואר נתנין נאסר לא שחלנ לתידי לתיחש ליכא דנכה״ג משוס

 רנ״ה נסי׳ לרש״י נפרדס תתש״כ רש״י דנרי כן לפרש מפורשת ראי׳ יש ולכאורה
 שהחלנ תתנו ולאכול לשתות תותר טמא ודנר וחזירים גמלים שם אין אס וזל״ק

 מצוי טמא דנר שאין וכיון טמא דנר של תערונת משום אלא אסור ואינו וכו'
 ועו״ג עו״ג של עדרו נצד ישראל יושנ דת״ר נו לחוש אפשר תאי ננירור שם

 ננירור שם מצוי דט״ת שאין דתש״כ ונראה עכל״ק, וכו׳ אוכל וישראל חולנ
 שם שיש נרור אינו אס דסגי שנפרש לא שם, מצוי טמא דנר שאין שנתנרר ר״ל
 הגת׳ דנרי שהניא ז״ל רש״י דכונת ונראה נהכי, לי׳ תספקינן ספוקי אנל ד״ט
 התירא וגני רואהו, ישראל ואין נתשנה דנקט תה עכ״ר דכונתו וכו׳ דת״ר תהא
 נד״ט אפי׳ דסגי ממש רואהו דוקא דלאו נגת׳ לנו ניארו רואהו ישראל נקט

 דתסתנר ממילא הנכרי דתירתת ומשוס עומד כשהוא לראותו יוכל אס נעדר
 ועכ״ר כלל. רואהו נלא סגי העיר נכל טמא דנר דאין דהיכי למיתר לרש״י

 ד״ט דאין היכא דתיירי חדש כפרי הפירוש הנ״ל שנש״ד רש״י נתשונת דתש״כ
 ד״ט. לשם יניא שלא עדרו נצד יושנ שיהי׳ וצריך נעיר ד״ט יש אנל נדיר

 לא נדיר טמאה נהתה דנאין לומר דרצה רש״י דנרי תפרש ק״ז נס־׳ וחת״ס
נתנין נאסר דחלנ משוס רק חט״ת עירונ חשש משום לאסור לחז״ל לקם הי׳
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 ופורץ אמר וע׳׳ז עדרו 7נצ יושב שיהי׳ צריך יהי׳ גזה שגס פלוג לא משוס גזרו
 ומדברי פלוג, לא משוס אסור בעיר טמא דגר באין דגס וממילא ישכ״ג, גדר

וכפר״ח. זה נגד לכאורה נראה לרש״י הפרדס

 וזל״ק כתג הנ״ל שגש״ד רש״י לשון שהביא אתר קל״ו סי׳ המנהיג ובספר
וכו׳ כדתנן טמאה בהמה בדיר שאין ידוע אס ולהתיר להקל שיש ואע״פ

 והוא בעדרו טמא דגר דליכא ידעינן דכי השתא אשתכח וכו׳ דת״ר להא תנינא
 יקלו פן להקל אסור אפה״כ מותר לי׳ חזי לא קאי כי ואפי׳ עדרו בצד יושג

עכל״ק. עדרו גצד יושג באינו

 עדרו גצד ויושג בדיר ד״ט באין אפילו החמיר דרש״י דמפרש מלשונו ונראה
 שגמקוס המנהג מצד והיינו עומד כשהוא לראותו גיוכל רק מהני דלא

 בעדרו, ד״ט באין אפי׳ החליבה על לעמוד המנהג כן הי׳ תשובתו רש״י שכתב
 על לעמוד הנהיגו שכגר מצד ר״ל מיני׳ חורנא ליפוק דלא רש״י כתג וע״ז

 וע״ז בעדר, ד״ט גיש מיני׳ חורגא ליפוק דלא כדי בדיר ד״ט באין אפי׳ החליבה
 יכריע הנ״ל רש״י תשו׳ גדגרי הפירוש דלענין נראה וא״כ ישכ״נ. גדר פורץ

 מקיל לרש״י שבפרדס גדול דוחק יהי׳ אגל ופר״ח, החת״ס נגד מקמאי חד
 מחמיר הנ״ל ובתשובה שח״נ חלב גסתס אפי׳ בעיר מצוי ט״מ7 שאין כל מדינא
 מן גדול מרחק כ"כ הוא איך להבין צריך מ״מ מנהגא מצד דהוא ונהי מאד,
להמנהג. הדין

 ואסור גמנין נאסר בעיר ט"מ7 דאיכא דהיכא ס״ל ג״כ דלרש״י לומר וגלע״ד
 דמצד ונהי עדרו בצד יושג געי בעדר ט״מ7 באין ואפי׳ פלוג לא משוס

 היש בסברת לעיל כמש״כ קמן דליתא מיעוטא על לחוש לנו הי׳ לא הסברא
 ומ״ת גכה״ג, גס עדרו בצד יושג בעי פלוג לא משוס מ״ת שבמרדכי מוכיחין

 תאר בפרי שכתב מהדא לה ואמינא גזרו. לא וכלל כלל אז בעיר ט״מ7 דאין היכי
 דמורייס טעמא הרשג״א דכתג למאי לומר נראה נמי אי וזל״ק סק״א קט״ו סי׳

 גזור דלא גהדיא הש״ס דקאמר דאשכחן פי׳ אתמר דאתמר היכא אפה״כ וז״ל
 בכל גזרה היתה לא7 להש״ס לי׳ דקיס אמרינן איסור חשש דאיכא נהיכא אלא

 עצתו הטעס הרשב״א למיתר מצי החילק וכן ש״ג חלב באיסור גס זה כפי גווני
 דחלב איסור חשש דליכא כל דשרי קאתר דהש״ס דאשכחן דכיון גתורייס דיהיג
 עכל׳׳ק, שרי וכו׳ צחנתא האי כדקאתר חילק ה״נ לגבינה דגעי אי כדקאתר [טמא]

ואפה״כ גתנין דנאסר בפשיטות לרשג״א דס״ל גתורייס דכתו גזה לומר ורצה
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 דהיכי נמנין מתחלה גזרו דכך ומשוס □רו לא ניוקר דהיין דהיכא נש״ס מחלק
 נמנין נאסר הי׳ אי אפי׳ שח"נ נחלג דגס לומר דיש ממילא שרי ניוקר דהיין
 חילק גני ניחא וה"נ אטפי לניני לאו אי שרי גנינה ממנו דלעשות לומר יש מ״מ

 דרכו הוא הדרך וע״ן שרי. טמא דג מגדל לא דטינא היכא וח״ח נחנין דנאסר
 נמנין שנאסר דנר על לומר החלט שאין לקחן לשונו יונא ק״ז נסיחן חת״ס של
 גזרו לא דנכה״ג הגח׳ חתוך חילוק למצוא נוכל דאס לומר ויש חילוק שוס אין
 דרש״י לומר יש והשתא שנמנין, דנר הוי לא כלל דא"כ לומר תכריח זה אין
 ד״ט לאין נעדר דט״ת יש נין שח״נ נחלנ תחלק דהש״ס דתדתצינו ס״ל ז״ל

 נעיר כלל טמא דנר נאין הדין הוא איך תשתעות שוס נגח׳ נמצא ולא נעדר
 ואפה״כ נתנין דנאסר נחילק כתו ואי״ר שח"נ חלנ גני הוא דהדין לרש״י ס״ל הוי

 נתקוס נחלג כן וכמו פלוג לא אתרו ולא גזרו לא טמא דג תגדל לא דטינא היכא
 ישראל שיהי׳ והצריכו חילקו לא נמנין חז״ל אסרו שמה נעיר טמא דנר שמצוי
 להתיר לנו הי׳ דתסנרא ואע״ג נדיר דט״ת דאין היכא אפי׳ עדרו נצד יושנ
 ת״ת נס״ד יהונתן תטה נשס שאניא תה רת״א שיטת נניאור לקמן היטנ עיין
 נעיר מצוי טמא דנר דאין היכא אנל נתנין ונגזר הכל ואסרו חז״ל פלוג לא
 אין והשתא טמא. דג תגדל לא דטינא היכא נחילק גזרו שלא כתו כלל גזרו לא

 כלל נעיר דט״ת דליכא דנתקוס רש״י של פסקיס שני נין כ״כ גדול המרחק
 נצד יושג תדינא נעי נדר לא אנל נעיר ד״ט שיש ונתקוס תעולס נגזר הי׳ לא

 ממש. החלינה נרואה אס כי תהני לא מנהגא ומשוס פלוג, לא משוס עדרו
 להאי ז״ל רש״י דנרי לפרש יש דנרינו לפי נמצא ז״ל. רש״י שיטת ניאור כנלע״ד

 לפי התנהג מצד גיסא ולאידך נתנין, דנאסר ס״ל אס לענין גיסא, ולהאי גיסא
 שיראה דנעי קט״ו נסי׳ וטו״ז הש״ך פסקו וכן מאד החמיר המנהיג דנרי

נס״ד. דנריהס שיונאו כמו נדיר דט״ת נאין אפי׳ החלינה

רט״א שיטת יטאר ובחוט התוספת שיטת

 הוי שוטה דעכו״ס חיישינן מי דאטו וכו׳ לפי ד״ה ע"נ ל״ה ע״ז התוס׳ לשון
 נד״ה שס עוד כתנו וכן וכו׳ עומד שאינו יודע שהוא אע״פ חט״ת לערנ

 וכו׳ שוטה העכו״ס אין שהרי וכו׳ חט״ת עירונ משוס נתי לתיחש וליכא חדא
 תן חלנ ליקח פירוש אטפי ניני דקאי איכא לגנינה נד״ה כתנו ע״נ ולקמן

 לתט״ת לתיחש ליכא עכו״ס של גנינה ליקח גני לעיל אנל גנינה לעשות העכו״ס
 שאינו כיון טמא חלנ נו עירנ דלתא לתיחש ליכא לצורכו אותה שעושה כיון

ד״ה שנתוס׳ ר״ת שיטת לישנ הולך סוננ דנריהס עיקר והנה עכל״ק. עומד
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 תס רנינו נשם וסיימו טמא, 3חל צחצוחי משוס נאסר לא עכו״ס דגנינת חדא,
 גןירה, הך שייך לא וממנינו ניקור משוס איסורו עכו״ס דגנינת להלכה לצדד

 3שכת קט״ו סי׳ יוסף ית3 (ועיין ר״ת דעת פירוש3 גילו לא 3החל דין3 ל3א
 המנהיג ונספר שצ״ד סי׳ ״ש3רי3 אך להלכה). נאמרו לא תוס׳3ש ר״ת רי3דד
 לישראל מותר לגנן נכרי שחלנו 3וחל נמנין נאסר לא 3חל דלר״ת כתנו קל״ה סי׳

 שמצאתי לפ״מ ולע״ד ז״ל. דעתם מנואר אינו התוס׳ דנרי מתוך אנל לשתותו,
 דעת ולפי אנפי, נתלתא התוס׳ דנרי לפרש יש ז״ל האחרונים רנותינו נדנרי

 רנינו וכן מראשונים, והרנה להחמיר, התום׳ שדעת הש״ך דעת וכ״נ הגר״א
הנ״ל. תוס׳ סנרת אחר נמשכים הרמ״א

 אס מועיל אינו שנאסרה עכו״ס של 3חל סוס״א קט״ו סי׳ רמ״א לשון אעתייל!
 שנעשה מה וכל נאיסורה נשארת אלא ממנה חמאה או גנינות אח״כ יעשו

 ורשנ״א ואו״ה רי״ו סי׳ מהר״ח ותשו׳ שס ואגודה פא״ת (מרדכי אסור ממנה
מועיל אינו סקי״ח שס ונש״ך המגיד), כהר׳ ודלא הרמנ״ס דעת שכן ונ״ל ונ״י

3מהחל גנינות לעשות הי׳ העכו״ס שדעת יודעים כשאנו אנל 3חל נסתם דוקא
והרמ״א עכ״ל. ,3ס״ לקמן כמ״ש גנינות ממנה אח״כ לעשות לישראל מותר
כי נדיענד להתיר יש החלינה ראה ולא הגנינות עשיית ראה ואס 3כת נס״נ

 אינו טמא דנר כי מהחלנ גנינות שעשה מאחר טמא דנר נו 3עיר שמא לחוש אין
 אשר״י (הגהות גנינות לעשות שדעתו תאחר העכו״ס נו 3עיר לא ונודאי עומד

כ״ו. ס״ק נש״ך עיי״ש עכל״ק כך 3החל לאכול אסור ות״ת ונארוך) פא״ת

 3שכת י״ח ס״ק עש״ך וזל״ק הנ״ל ח״י ס״ק הש״ך על 3כת יהונתן ובמטה
 תוכרח זה ואין פא״ת תתוס׳ והוא כו' יודעים כשאנו אנל 3חל סתס דוקא

 כלל אסרו לא תערונת חשש דליכא היכא דכל דס״ל לשיטתם דכ״ז י״ל דשפיר
 דתערונת חשש דליכא לגנינות לי׳ דקנעי יודעים אנו אס וא״כ עכו״ס של 3חל

 נעת ישראל לידי שנא כיון תערונת חשש דליכא דאף דקיי״ל אנן משא״כ תותר
 לעשות כדי הי׳ העכו״ס שדעת אף רננן ל״פ משוס נאסר ג״כ 3חל שהוא

 נאסר 3חל עדיין שהי׳ נעת לישראל שנא כיון ת׳׳ת דתערונת חשש דליכא גנינות
 ס״ל דלתוס׳ דתפרש להדיא נדנריו תנואר עכל׳׳ק. כל̂י תערונת שוס נלא אפי׳
 דט״מ. תערונת חשש דאיכא היכא רק פלוג ונלא גזירה משוס נאסר לא 3דחל
 שס גת׳ כו׳ עכו״ס של 3חל הנ״ל סוס״א הרת״א על י״נ נאות הגר׳׳א וז׳׳ל

 ט״ז נאות 3כת הנ״ל נ׳ סעיף הרת״א דנרי ועל כו׳ דקנעי תימא אפי׳ ואנ׳׳א
 סוס״א כנ׳׳ל כו׳ ות״ת וזל׳׳ק כך 3החל לאכול אסור ות״ת הרת״א עתש׳׳כ

 כו׳ תימא אפי׳ וכת׳׳ש הגנינות לעשות העכו״ס דעת הי׳ אפי׳ כאן ור״ל
כתנתי כנר והנה עכל״ק. אסור, נתי גנינות לעשות העכו״ס דעת אפי׳ ומשמע



כ ל ה ת נ ו ככו

 הנכרי תלנו שננירור עצמו 3התל לענין דעתם הוא איך הכרע אין התוס׳ דנלשון
 ״ליקת פירוש לכתנו והכי הכי משמעות איכא הנ״ל ע"נ דדל׳׳ט ונדנריהס לגנן,
 מן תלנ סתם ליקת לומר דרצו לפרש ויש גנינה", לעשות העכו׳׳ס מן תלנ

 לישראל מותר לגנן הנכרי שתלנו תלנ ליקת אנל אסור גנינה ולעשות העכו׳׳ס
 התלנ לגס לומר כונתס אס נרור אינו הכי נפרש אס ואכתי גנינה ממנו לעשות

 ליכא הנכרי מיל עשוי׳ עינה ליקת לענין ללוקא משמע וכו׳ עכו״ס של גנינה
 ליכא הנכרי מיל עשוי׳ גנינה ליקת לעינן ללוקא משמע וכו׳ עכו״ס של גנינה
 ומכש״כ אסור לען נכרי שתלנו מתלנ גנינה לעשות אנל טמא לתלנ למיתש

 נמט״י והגאון נלשונס. הכרע אין ועכ״פ לשתותו, אסור עצתו להתלנ לומר ליש
 נתנין נאסר ללא והיינו פלוג לא ני׳ שייך לא לתלנ ס״ל ללתוס׳ ליה פשיטא

 כ״ו, סי׳ תיו״ל 3ל נתקקי הגאון וכ"כ לתערונת, תששא לאיכא היכא אלא
 הכי ס״ל לא והגר״א הש״ך ולע״ל כן. לומר ההכרת מאין אלע לא נעניי ואני
 ת״י ס״ק הש״ך על ג"כ ותולק יותר מתתיר שהגר״א רק לתוס׳ אלינא גס

 נפירוש להגר״א יהונתן המטה נין הוא והתילוק הנ״ל, כתט״י נזה וסנר הנ״ל
 ולהגר״א נתנין נאסר לא שת"נ תלנ ללתוס׳ לי׳ פשיטא להתט״י התוס׳ לנרי

 פלוג. לא משוס גווני נכל ואסור נתניג נאסר להתלנ ג"כ ס״ל להתוס׳ לומר יש
 לעשות הנכרי שתלנו התלנ תתיר לר״ת הניא קל״ה סי׳ המנהיג נספר והנה
 כותי שתלנו תלנ לאסר תתניתין ללנריו לא"כ ע״ז לסמוך אין ע״ז וכתנ גנינה
 ענין נכל אלתא נזה התלתול תלק לא ולמה למכור הכותי נתלנו תיירי ואי״ר

 נאמת וזה עכל״ק, אסור שנמלך ומוכרו ותוזר לגנן תלנו אס אף מתוקתא
 והרת״א ואתרוניס ראשונים רונ שיטת הוא וכן ר״ת. שיטת על גלולה קושיא

 לסתתא התשנה כמשמעות לגנן נתלנו אפילו אסור נולאי עצתו להתלנ נשו״ע
 היכי לכי לומר יש המנהיג ספר קושית ולישנ אסור. ואי״ר שת״נ תלנ קתני

 לנתורייס תצינו ות״ת לאסור נתתניתין תנן סתמא שג״כ ותילק תורייס לגני
 לא לטינא היכא להתיר תילקו ונתילק ניוקר שהיין נתקוס להתיר נגת׳ תילקו
 שאי לפי ירתי׳) ר׳ (או תנינא ר׳ מלאתר לר״ת ס״ל כן כמו טמא לג תגלל
 נלתה ללא התוס׳ ג"כ הוכיתו ומזה אלא. אתר ולא תלנ צתצותי נלא אפשר
 נאמת להש״ס ס״ל תללא לתוס׳ ס״ל וממילא כרש״י וללא לניקור טעתא

 עכ״ר ואי״ר שת״נ מתלנ הגומות נין שיש משוס הוא עכו״ס לגנינת לטעתא
 לשתותו לישראל תותר גנינות לעשות הנכרי שתלנו עצתו להתלנ ס״ל לש״ס
 לאע״ג הגת׳ תן הוכתה יש ר״ת לנרי ולפי עכו״ס, של הגנינה יאסור איך וא"כ

 ולא תלג מסתם לוקא תיירי ת״מ אסור ואי״ר שת״נ 3תל נתשנה תנן לסתתא
 תנן לסתתא לאע״ג ותילק תורייס גני לפרש לותק הי׳ שלא וכמו לגנן נתלנו

תילוק שיש לפרש נוכל תלנ גני כת״כ כנ״ל ולהתיר לתלק איכא מ״ת לאסור



כזג ס ר ט נ ו ה!

 הגת׳ תיירי לא וניקוס דתקשה שח"נ חלב דין גני והכא עצתו החלב שרי ונלגנן
 הנ״ל התנהיג ספר קושית נדותק לישנ יש כן נכרי, ניד הנתצא תלנ תסתס רק
 לגנן דנתולנ ר״ת סנרת לן דתסתנר דנהי לותר נוכל לדידן אנן אנל ר״ת. על
 פירש״י טעתא תהאי לדתות ג"כ לן ותסתנר וכנ״ל תט״ת לערנ שוטה הנכרי אין
 דהא הגותות, שנין תט״ת צתצותי תשוס עכוס גנינת איסור דאין לן וסנירא ז״ל

 ותשוס לגנן נחלנו אפילו דאסור לן פשיטא עצתו התלנ ת״ת טתא, תלנ ליכא
 חז״ל אסרו לא לתה דא״כ תשוס ואי אסור ואי״ר שת״נ תלנ תנן דסתתא

 על איסור איכא טתא חלנ עירנ נלא שאפי׳ הגותות שנין תלנ תשוס הנכריס גנינת
 כשחלנו ואי״ר שת"נ תתלנ הגנינה שנעשה נשניל תקוס דתכל אתרינן ע״ז התלנ
 להו תסתנר לא פלוג לא תשוס אלא נכה״ג נאסר לא עצתו שהחלנ כיון לגנן

 דלא עצתו וזה אטפי, דניני הך תשוס גנינה תתנו כשנעשה לאסרו לתז״ל
 לחז״ל להו תסתנר דלא או אנפי, נתרי לפרש איכא כן לותר לתז״ל להו תסתנר
 עצתו וכל הגותות שנין תלנ תשוס גנינה ונעשה שנשתנה אתר גנינה לאסור

 נכרי ניד העשוי׳ גנינה רק לא ותתילא פלוג, לא תשוס רק נאסר לא החלנ של
 שתלנו חלנ הישראל יקח אס אפי׳ אלא נגת׳) טעתי אינך תשוס לא (אס תותר
 וניקוס נגת׳ וטרי דשקיל והא גנינה, תתנו לעשות תותר יהי׳ הנכרי תיד לגנן

 סוננ הכל אטפי ניני תשוס שרי לא ולתסקנא דשרי דה״נ לישנא לחד ותסיק
 שח"נ חלנ דכל סתתא תיירי דתתניתין ונהי ואי״ר, שח"נ חלנ סתם על הולך

 דתתניתין לפרש הכרח דאין לי׳ פשיטא הגת׳ אנל לגנן נחלנו אפי׳ אסור ואי״ר
 לעשות דשרי קתא ללישנא האתת דלפי תהחלנ גנינה נעשה אס נדין גם תיירי
 לחלוטין לא היינו אסור דחלנ נתתניתין דאיתא דתה דנפרש עכ״ר תהחלנ גנינה

 לאנ״א אפי׳ ותתילא קתיירי לא גנינה תתנו עשה ואס חלנ עוד נהיותו אס כי
 תתנו ננעשה אפי׳ אסור דתדתני התשנה כן לפרש קאי לא אסור ג"כ דגנינה
 שיקחט לישראל תותר נאתת לגנן הנכרי שחלנו דחלנ קייתינן השתא דהא גנינה
 הגנינה ות״ת אסור דהחלנ לגנן נחלנו גס תיירי והתשנה גנינה תתנו ויעשה
 ותשוס גנינה תתנו לעשות אסור חלנ דסתס תסנרא אותריס דאנו אלא תותר

 רתנ״ס שיטת נניאור נסתוך נס״ד תזה שנכתונ תה ועיין אטפי. ניני דקאי הך
הנ״ל. ח״י נס״ק הש״ך שיטת עפ״י יפה עולה האופן וזה תשנה, כסף עפ״י

 כתנ ותה״ט נתנין נאסר דחלנ ס״ל דרת״א לפרש לן דפשיטא לפ״ז ונמצא
 הפרי וכתנ שנאסר, אתר שח״' תחלנ גנינה לעשות הותר דלא נסוס״א

 גזרו דהחלנ דפוסק דעתו גילה כאן וכו׳ שנאסרה גוייס של חלנ ה׳ אות תאר
 ניני דקאי תטעם אוסר הי׳ ואס נאיסורה נשארה אנל לותר שדקדק תתה עליו

הוצרך אתאי וקשה קייתה דנאיסורא תטעם טעתא לתיהנ לי׳ הוי לא וכו׳ אטפי



תכח נ י ב כ ל ה

 אטפי ניני חט׳׳מ דקאי משוס וכו׳ לאסור טעמא 3יהי נש״ס הלא זה לטעם
 עכל׳׳ק. אטפי ניני לקאי חייש דלא וכו׳ הרמנ״ס כדעת דסונר לומר ונראה

 דלולא נסמוך ינואר מזה אטפי, דניני הא סנר לא דרמ״א ד׳׳ק נסוף 3שכת ומה
 דרמ״א לי׳ דפשיטא קדשו דנרי להניא כאן שרציתי ומה כן לומר הכרח אין ד״ק
 3חל ליקח מתיר דרמ״א להש״ך ס״ל ואפה״כ נמנין, נאסר שח״נ 3דחל סנר

 אסור לעצמו שהחלנ אע״ג נעצמו הישראל שיעשנו גנינות ממנו לעשות שח"נ
 שמתירים דכמו לומר דיש עפמש״כ וכ״ז וכנ״ל. הגנינה אסרו לא דנכה״ג ומשוס
 שיקח להתיר יש כמ"כ החלינה ישראל ראה נלא לעצמו הנכרי שיעשה הגנינה

 גמ׳3 דאמר דהא אחר, נאופן לפרש יש אנל גנינה. ממנו ויעשה 3החל הישראל
 גנינה, ממנו לעשות 3החל מתחלה 3חל עצמו הנכרי אס גס קאי לגנינה לי׳ דקנעי

 דאפי׳ ס״ל דשרי ה״נ לגנינה לי׳ דקנעי גמ׳3 קמא דללישנא קאמרינן הכי ואנן
 ולאנ״א לגנינה, חלנו עצמו נהנכרי מכש״כ גנינה, לעשות מותר 3חל מסתם

 לעשות לישראל אסור מ״מ לגנינה לי׳ נעי דהנכרי תימא אפי׳ אמרי׳ הכי
 וכמש״כ היתר לו אין 3שו שח״נ 3חל נעודו הישראל ניד שהוא דכל גנינה ממנו

 כנ״ל וכו׳ תימא אפי׳ וכמ״ש ט״ז נאות הגר״א 3שכת וזה הנ״ל. יהונתן נמטה
 גלנה ממנו לעשות חלנו העכו״ס אפי׳ הוא גמ׳3 דהפירוש נזה לומר דרצה
 הי׳ מהנכרי הישראל ליד כשנא שהחלנ ומשוס גנינה לעשות לישראל אסור מ״מ

 שהתיר וזה גנינה, ממנו לעשות היתר לו אין 3ושו ואי״ר שח״נ 3חל משוס אסור
 נדיענד ועכ״פ החלינה ישראל ראה לא אפי׳ הנכרי אצל גנינה לעשות רמ״א

 מעולם דנכה״ג לישראל למכרו יעשנו שהנכרי היכא היינו הגנינות מותרים
 נמטה וכמש׳׳כ נשלו, עושה הנכרי שהכל כלל נכרי של 3החל על דנים היינו לא

 אסור לגנינה לי׳ דקנעי הא הגר״א פירוש לפי נמצא נהכי. לחלק הנ״ל יהונתן
 השתא דהא טמא 3חל של אטפי ניני ר״ל אין עכ״ר אטפי, ניני דקאי משוס

 3חל של אטפי ניני לומר הכונה ועכ״ר לגנן, כשחלנו מערנ הנכרי דאין קיימינן
 אתר ולא אטפי ניני דקאי תשוס לותר לגת׳ לת׳׳ל א״כ קשיא ואי ואי״ר. שח״נ

 שיטת נניאור נס״ד נסמוך ינואר היתר לו ואין 3החל נאסר שכנר משוס נפשיטות
 איך הכרע אין התוס׳ דנדנרי שהתחלנו לתה נחזור ועכ״פ נס״ד, הרתנ״ס
 והגר״א, יהונתן ותטה הש״ך ניאור ולפי לא, אס נתנין נאסר 3חל אס סונריס
 ס״ל ת״ת לגנן כשחולנ 3תער הנכרי שאין התוס׳ סנרת אחר שנתשך הרת״א

 שיטת גס יתנאר דנתוכו הרתנ״ס שיטת ניאור לכאן ואסמוך נתנין. נאסר דחלנ
:דרתנ״ם נשיטתי׳ דאזיל דנראה נשו״ע מרן



כט כ ם ר ט נ ו ק

בשו״ע מרן שיטת יתבאר ומתוט הרמב״ם שיטת ביאור

 ועומד נקפה אינו נהמ״ט חלנ י״ג הי״נ מא׳׳ס מה׳ נפ״ג הרמנ״ס לשון זה
 יעמוד אותו כשתעמיד טהורה נחלנ טמאה חלנ נתערנ ואס הטהורה כחלנ

 שכל הדין יתן זה ומפני גנינה של הקוס עס הטמאה חלנ ויצא הטהורה חלנ
 העכו״ס וגנינת טמאה נהמה חלנ נו ערנ שמא אסור עכו״ס ניד הנמצא חלנ

 גנינת על גזרו המשנה חכמי נימי אנל מתגנן טמאה נהמה חלנ שאין מותרת
 דגס הרמנ״ס כתנ ונהי״ד וכו/ נעור אותה שמעמידין מפני ואסרוס העכו״ס

 חלג או עכו״ס גנינת האוכל כתנ ונהט״ו אסור, נפרחיס שמעמידים גנינה
 הגאונים מקצת עכו״ס של החמאה חרדות. מכת אותו תכין ואי״ר עכו״ס שחלנו

 שנחתאה הקוס שהרי נה שישאר צ״ח תפני אסרוה הגאונים ותקצת וכו׳ התירוה
 שתא לו חוששין שלהן חלנ וכל נתיעוטו שינטל כדי החמאה עס תעורנ אינו

 העכו״ס תן חמאה לקח שאס לי יראה כתנ ונהט״ז נט״מ. חלנ נו עירנו
 ונא נכרי של העדר נצד שישנ ישראל כתנ ונהי״ז וכו׳, מותרת וכו׳ ונשלה
 והוא וכו׳ מותר הר״ז נט״ת נעדר שיש אע״פ העדר מן חלנ לו והניא הנכרי
 הקשה נתה״א והרשנ״א עכל״ק. וכו׳ כשיעמוד חולנ כשהוא לראותו שיכול

 לגנן תותר יהא שלהם חלנ א״כ נישול ע״י נחתאה שתותר דכתו הרתנ״ס על
 וכתנ חלנ, צחצוחי תתנו שילכו עד וינשל חמאה תתנו לעשות או גנינה תתנו
 וכו׳ אה״נ ודאי רנינו דעת דלפי זו קושיא על תמה ואני נהט״ז המגיד הרנ

 ואע״פ ה״נ לגנינה לי׳ נעי דקא אי שאתרו הסוגיא למעלה הזכרתי וכנר
 תפני נטל שאינו נארתיו כנר אטפי ניני דקאי איכא נתי גנינה אתרו שנתסקנא

 נשל ואח״כ גנינה תתנו ועשה שלהם חלנ לקח אס אנל נגנינה נעינו שעותד
 דנריו על תמה ואני וזל״ק משנה הכסף עליו וכתנ עכ״ד שתותר וכו׳ אפשר

 נ״ל לכן וכו׳ נשול ע״י עכו״ם שחלנו תחלנ שנעשה גנינה להתיר וכו׳ שנא
 דלת״ד תקנה, שוס לה אין ומש״ה העכו״ם גנינת על גזרה שנגזרה דכשם
 דישנה תשמע ונגתרא צ״ח כלו שכנר לתשרי הו״ל כשנתישנה חלנ צחצוחי משוס

 גזרו שסתם נמילתייהו פליג לא רננן נה דגזרו דכיון משוס וטעתא אסורה נתי
 עותדת נאיסורה עדיין וכו׳ נה שאין נין צ״ח נה שיש נין העכו״ם גנינת על

 חט״ת תערונת חשש משום סתם ואסרוהו עליו גזרו עכו״ם של חלנ ה״נ וכו׳
 או גנינה תמנו לעשות אפילו ענין נשום ולאכלו מהם ללקחו אסרוהו גווני נכל

 עכל״ק. וכו׳ נגזירתס רננן פליג דלא שנהם צ״ח שיכלו עד ולנשלן חמאה
 הגנינה שאיסור דלת״ד תש״כ וזל״ק עליו כתנ כ״ו אות קט״ו סי׳ חדש ונפרי
 דהא ליתא רננן דל״פ אלא צ״ח כלו שכנר לתשרי הו״ל כשנתישנה צ״ח משוס
נלא לה דא״א תשום אלא ומשנינן תשתרי ישנה פרכינן דניקור אטעתא נגת׳
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 כלו לא דעדיין משוס הדין מעיקר אסורה ישנה טעמא דלהך משמע צ׳׳ח
 אסורה וישנה ניקור משוס דטעמא נימא א"כ7 הלוג לא משוס ולא החלנ צחצוחי
עצומה. קושיא והוא עכל״ק וכו׳ הלוג לא משוס

 ז״ל האחרוניס רנותינו מדנרי נעניי שלמדתי מה אציע ומתחלה ליישנ ונלע׳׳ד
 נאסר לא חלנ7 להו מסתנרא שמקצתן אליהס הגיע ומה ככה על ראו מה

 ואלו דאלו ואמינא נגמ/ ע״ז מקור להס הי׳ ומאין נהיפך אמרו ומקצתן נמנין
 פרי הגאון וקדיש עיר דמערנא תנא האי התלמוד, מן טהור מקומס מקור
 דמה מונח ליסוד לומר לו שנראה קדשו דנרי מכותלי להדיא נראה ז״ל תאר

 מפורש הדנר נמצא לא אס להקל חילוק שוס נו לחלק סנרא אין נמנין שנאסר
 דלל״ק לגנינה לה נדנעי הש״ס וטרי דמדשקיל לדנריו ראי׳ מצא וכאן נתלמוד

 מהני לא7 נפשיטות קאמר ולא אטפי ניני משוס אסור ולמסקנא לגנינה שרי
 ס״ל דש״ס משמע חז״ל פלוג ולא נאסר שכנר משוס שח״נ לחלנ תקנתא שוס

 שהפ״ת מה מלנד אמנס לאסור, טעמא דאיכא היכא רק נאסר לא דנאמת
 דהש״ס לדחוקי דאיכא וכו׳ כתנ והרשנ״א נד״ה א׳ אות קט״ו נסי׳ כתנ נעצמו
 מן נר עכל״ק גזור הכל על כשגזור ולעולס הגזירה טעס עיקר נתר מהדר

 משוס היינו צ״ח נלא דא״א דלרש״י שס דנריו נסוף עצמו תאר הפרי כתנ דין
 ומה עי־״ש נמנין, נאסר ג"כ ואי״ר שח״נ עצמו החלנ7 לומר עכ״ר שח״נ חלנ

 ופירש״י גירסת לפי וא״כ נס״ד רשנ״א שיטת נניאור לקמן לפ״ז שנכתנ
 נהא לומר עכ״ר וא״כ נמנין נאסר נכרי שחלנו חלנ7 מפורש כמעט מצאנו
 פ״ת כמש״כ היינו אטפי ניני משוס אסור שח״נ מחלנ הנעשה דגנינה דמסיק
 ואמינא נגמ׳. אחר פירוש עוד שנפרש או וכנ״ל טעמא עיקר נתר תהדר דש״ס
 עצתו חלנ7 דאע״ג ק״ז נתשו׳ לי׳ פשיטא ג״כ ז״ל סופר החתם שרנינו נעניי
 משוס לעשות תותר דגנינה לומר יש ת״ת פלוג לא משוס אופן נכל נאסר

 שיונאו כתו נתנין דנאסר אע״ג כן לפרש דוחק לשוס לו נראה הי׳ ולא דנשתנה
 דתקשה דגת׳ לי׳ פשיטא תשנה נכסף דתרן ניתא אנן ואף נס״ד, לקמן ד״ק

 נחלנו אפילו גזירה משוס אסור עצתו חלנ7 לגת׳ לי׳ דפשיטא אע״ג וכו׳ וניקוס
 סגי לראותו יכול אפי׳ או רואהו דנישראל היכי דכי שפיר תקשה ת״ת לגנן
 דנירור לומר יש כן כתו חט״ת ני׳ תיערנ לא7 חלינה נשעת הדנר דתתנרר כיון

 דהואיל הש״ס סנר והוי גנינה תתנו ויעשה שיעמידנו ע״י החלינה אחר סגי זה
 אתרי׳ ונכה״ג כלל טמא חלנ ני׳ דליכא נרורה הוכחה הוי תעליא גנינה ונעשה

 שנאסר אע״ג להתיר לנו והי׳ תעולס, חט״ת נו הי׳ לא7 למפרע תילתא דאגלאי
 מצד נרורה הוכחה דאיכא אע״ג אסור לגנן נחלנו אפי׳ עצתו החלנ7 ונהי נתנין,

גזירה פלוג לא משוס דאסרו התס שאני ת״ת לערנ, שוטה הנכרי שאין הסנרא
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 נר7ה שיברר תעשה שוס עושה הישראל שאין כיןו סתס, שחלבו היכא אטו
 ע״י ובירור הוכחה הוי גבינה ויעשה שיעמידנו היכח אבל טמא. חלב בו שאין

 אס לי דתה להתיר לנו יש חט״ת בו הי׳ לא שתעולס הדבר נודע שאכן תעשה
 בידיס הבירור שעשה כיון אח"כ בא הבירור אס או חליבה בשעת בא הבירור

 (כתו כלל בירור בלא צהתיר חורבא תיני׳ נעיק ולא חליבה בשעת כרואה הוי
 כבשו״ע צביעה ע״י בכלאיס חו תולעיס בו שיש בדבר בדיקה ע״י בירור שתהני

 דאע״ג ה"נ לגבינה דקבעי אי אתר תירוצא בחד ובגת' שס), טו״ן ועיין ש״ג סי'
 דקאי דאיכא תשוס תהני דלא אתרו ובתסקנא גתור, בירור תהני בתנין דנאסר

 וכונת אסור, חצב שס שאין צתברר שלא באיסורו עוד צשאר וא"כ אטפי ביני
 תוכרחיס היינו גבינה שנעשה בשעה היינו הבירור בשעת אס דתתילא לותר הגת'

 תה תהני לא תו אטפי דביני הא תשוס ואי״ר שח"נ חלב משוס הגבינה לאסור
 נאסרה הגבינה שכגר כיון בשול ע״י לגתרי הצ״ח תתנו וילכו אח״כ שיבשלנו

 באתת להחלב גתור בירור לעשות במציאות הי׳ אס אגל להסיכה, חו:רת ואינה
 טעתא על דתקשה לעיל בגת' גס ולפ״ז במציאות, שאינו אלא תתיריס היינו

 בירור ת״ת ניקור משוס בתנין דנאסר נהי תקשה הכי תשתרי ישנה דניקור
 שתעולס למפרע תילתא אגלאי יהי' ליבש הגבינה נניח או שנישן שע״י הא כי
 נתיבשה בלא אפי' להתיר תיני' חורגא אתי לא בכה״ג דנחשיס ניקור בו הי' לא

 שס התוס' כתש״כ ולחה לחדשה ויבשה ישנה גבינה בין תילתא דתינכרא כיון
 הכרח אין וכו' וניקוס גגי לעיל גס [ועפ״ן לגבינה שכר בין לחלק ישן גד״ה
 תילתא תינכרא גבינה שנעשה דע״י רק הבירור תעשה דעושה משוס לפרש

 הגת׳ תשני וע״ז חת״סן, דברי בביאור לקמן ועיין שנשתנה חת״ס וכתש״כ
 לומר ורצה טתא חלב תשוס דאסור ר״ל ולפירש״י צ״ח בלא דא״א תשוס אלא
 כשהוא דאפי' הטעס אלא תשתרי, יבשה א"כ7 ניקור תשוס הטעס דאין ב:ה

 בו יהי׳ שלא אפשר אי ת״ת בנתישן וכן ניקור בו שאין נתברר שעי״ז עד יבשה
 שיש שח"נ חלב תשוס הגבינה לאסור הוכרחנו ותתילא ואי״ר שח"נ תחלב צ״ח
 הגבינה בישול ע״י או הרבה יישון או יוגש ע״י אס אפי' והשתא הגותות, בין

 חדש פרי קושית ותיושב נאסר, שכבר תאחר להתירה חחרת אינה תו צ״ח ילכו
 וכן עייש״ה לחלוחית, בו שאין יבשה גבינה דאיכא שכתב תאירי ועיין נכון, על
 הוצרכה לא והגת' הגותות, שבין תה דתתיגש וש״ד התרדכי כתבו חמאה גבי

 הגבינה עשיית בשעת גמור בירור הי׳ שלא דכל גבינה איסור גגי זאת לבאר
 הוכרחנו ותתילא איסור 3תחל תעורב תעולס הי׳ דלא לתפרע דאג״ת לומר שנוכל
 בשול או ויובש יישון תהני ולא לעולס באיסורו נשאר תתילא הגבינה לאסור

 לא ז׳׳ל פירש׳׳י דלגי׳ היכי דכי בכ׳׳ת תרן שכתב וזה החלב. צחצוחי שילכו עד
נהי לדידן ה׳׳נ נאסרה, שכבר תשוס צ״ח שילכו עד הגבינה שתתיבש תהני
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 עכו״ס נגנינת דאיכא דס״ל שיהי' טעס תאיזה יהי' טעתא כהאי קיי״ל לא7
 ית״ח ״ה7 ע״נ ל״ט נע״ז התוס׳ כהנו טונה (והוכחה לאיסור אחר טעס
 גנינה גני ת״ח וכו׳) כאן לשנות הוצרכו לחה קשה לפירש״י נתש״כ וכו'

 כמסקנת אטפי ניני משוס אסור עוכו״ם ניר הנתצא חחלנ הישראל שעושה
 עשיית ע״י גמור נירור לנו שאין הוכחה הוא אטפי רניני לותר ורצונו הגח'

 שיטת נניאור למעלה שהנאתי הש״ך כפי׳ ס״ל כ״ח חרן7 ניחא ואס גנינה,
 הוא הפירוש א״כ חלנ נסתם תיירי אסור לגנינה לי' רקנעי אחר7 הא7 התוס'
 אה"נ לגנן הנכרי ונחלנו וכפירש״י, אטפי ניני טמא חלנ יש שמא רחיישי' פשוט

 מרן לה סתיס תרתסתם לומר תסתנר יותר אנל גנינה, לעשות לישראל רחותר
 נהיותו ישראל ניר שנא כל לגנן נכרי נחלנו ראפי׳ לחיחר רנקטינן משמע הכ״ח

 אטפי ניני משוס ואסור חט״ת תערונת חשש נו הי׳ כאלו לי׳ תחשנינן חלנ
 כ״ת מרן רנרי ניאור זה נשול, לי' תהני ולא לגנינה תקנה שוס לי' לית ותו

 רח״א רנרי נניאור הגר״א ניאור כרנרי נזה מרן שיטת יהי' ולפ״ז לע״ר.
 נס״ר), שינואר כתו חת״ס מרן רנרי יוננו הררך (ונזה לתעלה, שהנאתי
 ונראה נתנין נאסר ואי״ר שח״נ חלנ7 לי׳ פשיטא כ״ת רתרן נתנרר ועכ״פ

נשו״ע. קרשו רעת הוי רהכי פשוט

ר ת בי ב  הגאונים תקצת עכו״ס של חתאה הרתנ״ס ז״ל כתנ י״ז אות הגר״א ו
 לגנינה רקנעי אי נ׳ ל״ה כת״ש ור״ל עותר, אינו הטתאה וחלנ וכו׳ התירוה

 נגת' וכת״ש וכו' נה שישאר חלנ צחצוחי תפני אסרוה הגאונים ותקצת וכ' כו',
 חנינא כר' ס״ל שני' רסנרא שס נאוקיתתות הגאונים ופליגי כו' ואנ״א שס
 כו' שתעתירין תפני כשתואל ס״ל ראשונה וסנרא וכו' כפירש״י וכו׳ שא״א לפי
נעי רקא אי נ׳ שס התירוצים שני נתי תליא ונזה וכו' חלנ צחצוחי תשום ולא
הנ״ל ראשון כתי׳ וכן נס״נ כת״ש כשתואל לרתנ״ם ס״ל וכן כו', ואנ״א כו׳

 ונראה הרתנ״ם, לשון שהעתיק עיי״ש עכל״ק וכו׳ טתאה נהתה חלנ שם כת״ש
 נזה כתנ זה (וע״ר אטפי. רניני תסקנא ס״ל לא ררתנ״ם רתפרש קדשו תרנרי

 אסורה עכו״ם דגנינת סנר דר״ח כרש״י דהגירסא דס״ל ותשום תאר) נפרי
רטעתא ת״ד אנל חנינא, כר׳ אתיא אטפי רניני לישנא והך שח״נ צ״ח תשוס
והיינו אטפי ניני תשום נאסר לא דגנינה ס״ל קינה נעור שתעתידין תשוס
 הניא ולזה החלנ, תן אטפי ניני כלל נשאר לא גנינה עשיית רע״י אותריס שאנו
 עם הטתאה חלנ ויצא הטהורה חלנ יעתור אותו כשתעתיר שכתנ רתנ״ס לשון

 ועכ׳׳ר הגומות, נין הטתא החלנ תן כלל נשאר דלא עכ״פ תזה ותשתע הקוס,
 הטמא 3החל מן יותר נו מתערנ רך שהוא הואיל רנחמאה ס״ל רגר״א לומר

החמאה לנשל עצה כתנ ררחנ״ס רס״ל [או נראשוניס חזה ועיין הגותות, נין
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 כונת אין עכ׳׳ר אנל חייש]. לא לנפשי׳ איהו אנל הגומות לנין לחייש למאן
 לגמרי מותר יהי׳ נכרי שתלנו מחלנ גנינה יעשה אם ללרמנ״ם לומר הגר״א

 ועול וזל״ק הרמנ״ם לשיטת ניאורו נלרך הגר״א כתנ ח״י נאות לקמי׳ להרי
 עצמו הוא תירץ כנר תה ננישול יותר ג׳׳כ גנינה לא״כ (הרשנ״א) עליו הקשה
 גזירה מחמת כ״ע אסור שגנינה ונתשונה) נתה״א נמש״כ הרשנ׳׳א (ר׳׳ל

 מותר גנינות לעשות עמ״נ חלנו שאם התוס׳ ללעת סס״נ וכמ׳׳ש חלנ וכן
 ומפני הרמנ״ם לנרי וכ״ה אסור עצמו החלנ ומ״מ ישראל עשאן אם הגנינות

 לרמנ״ם אלו מלנריו להליא ומשמע עכל״ק, כו׳ וגנינת כו׳ חלנ שכל כו׳ זה
 וזה ינשלנו. אם ואפי׳ מהנכרי שניקח נחלנ גנינה לעשות היתר לאין ס׳׳ל

 רצה אסור״, עכו״ם ניל הנמצא חלנ שכל הלין יתן זה ״ומפני הרמנ״ם שכתנ
 מהני ולא לישראל נאיסורו עומל חלנ כשהוא עכו״ם כיל שנמצא לכל לומר
 להרי אטפי ניני לנשאר הא לי׳ ללית ואע׳׳ג גנינה הישראל ממנו שיעשה מה

 מהני לא מ״מ הקום עם הטמאה 3חל ויצא וכו׳ אותו כשתעמיל מיני׳ לעיל כתנ
 ולכאורה תקנה. שום לי׳ מהני לא נאסר שמר ומשום גנינה ממנו שיעשה כלל
 כלישנא וס׳׳ל אטפי לניני הא לרמנ״ם ס׳׳ל לא לאי קלשו, ללנרי מונן שום אין

 לה״נ ומשמע נמי״ הכי לגנינה ״לקנעי קמא נלישנא הוא מפורש הא א״כ קמא
 למהלרת ללילך לגמ׳ פירושא הכי ללרמנ״ם ס״ל ז״ל לגר״א ועכ״ר לשרי,

 להוי נמי הכי לך אמינא גנינה ממנו עושה אם שח״נ 3חל נאסר למה אטעמא
 ונשקול הקשה ושונ לכמכא, לי׳ לקנעי נמ׳׳ע להכא אלא הלין עיקר מצל שרי

 למילתא עלה למיקם ליכא קיימי ללא נסיוני לאיכא לכיון ולחה וניקום קלי מיני'
 וממילא להתירו נלנר נירור שום אין לכמכא לי׳ נלקנעי לא״כ נזה לומר ורצה
 או״ה לגם או״ה נשיטת לקמן !ועיין לגנינה לקנעי היכא אפי׳ ואסרו פלוג ללא

 לן ללית אטפי, לניני לטעמא צריכים אנו ואין לע״ק, הגת׳ לנרי הכי מפרש
 הטמא מהחלנ נשאר לאינו לס׳׳ל ומשום להו חיישי׳ ללא אטפי לניני טעמא

 הגומות, נין שנשאר ואי״ר שח״נ 3חל משום עכו׳׳ם גנינת אסרנן לא למה״ט
 משא״כ פלוג, לא משום נכרי ניל הנמצא 3מחל גנינה לעשות אסור אכתי אנל

 מה מחמתו נסתר לא הן ועכ״ז כן, לומר שייך לא הנכרי ניל עשוי׳ נגנינה
 נמנין, נאסר ג״כ אטפי לניני ללטעמא משנה לכסף אלינא למעלה שכתננו
 כיון גמור נירור הוי ללא משום נירור מהני ללא טעם ליתן לנא וכמש״כ

 ולל״ק נארוכה, וכנ״ל נאיסורו, נשאר לנאסר כיון וממילא אטפי ניני לנשאר
 מהני לא האמת ללפי רק ננסיוני, נשאר להכל גמור נירור הו״ל הלין למן ס״ל

 גירור אין כמכא שנעשיית והחילוק נמנין שנאסר כיון גנינה עשיית היתר
 גקוצר נגמ׳ לחה שלא ומה פלוג, לא משום אסור גנינה ונעשיית מלינא ואסור

היו לא להתנרר יכול הי׳ פעם נכל לאם לגמ׳ לס״ל משום נירור מהני ללא
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 דלכתכא השתא אבל הבירור, על לסמוך שלא פלוג לא משוס תתתיריס תז׳׳ל
 לא ומשוס גמור בירור דהוי אע״ג לגבינה אפי׳ מהני לא תו בירור ליכא עכ״ר
 לביאור נמצא בס״ד. ופרת כפתור ז״ל הגר״א ביאור דברי עפ״י נראה זה פלוג

 בתט״ה תט״מ בתערובת להקל (ונ"מ אטפי דביני הא לי׳ לית רמב״ס }׳׳ל הגר״א
 נאסר דתלב לי׳ ואית מזה) לקמן עיין העמדה דמהני ישראל בבית מקרה בדרך
 יאיר והשי״ת בס״ד כנלע״ד גבינה, עשיית מהני ולא לגבן במוצב ואפי' במנין

קדושים, דעת להבין תוה״ק במאור עינינו

 לעשות העכו״ס דעת הי' אפי' ט״ז באות הגר״א מש״כ יותר לבאר צריך [ועוד
 רק אתר באופן הגר״א דברי לפרש ואין וכו׳ תימא אפי' וכמ״ש הגבינות

 ד״ק לפי דהרי לגבן נכרי שתלבו מתלב אסור ישראל גיד גבינה דלעשות דס״ל
 מותר ת״י גאות מש"כ ועכ״ר לגבינה, דקגעי תימא אפי׳ גגמ׳ דאמרו הוא זה

 ודו״ק ישראל ראיית ע״י עשאן שהנכרי לומר רצה ישראל עשאן אס הגבינות
 אליבא כתב ת״י דגאות לבאר צריך וגס לע״ד. אתר באופן לפרש שא״א היטב

 גזרו שכגר וכו׳ ואפילו כתג י״ג וגאות גמנין נאסר דתלב בפשיטות דרמג״ם
 אלא לכתתלה אסרו שלא הסיגה בבטל שהותרו דברים לשאר לדתות ואין וכו',
 וכן שתותר ופעמים שאסור פעמים תתלק וגתלג שצ״ד סי׳ ועריג״ש הענין לפי

 סי׳ לריג״ש ציין ז״ל והגאון עכל״ק. בגבינה תתלק ולא דברים ושאר בכבשים
 כריג״ש דקיי״ל ר״ל הגאון אין ועכ״ר גתנין, נאסר לא דתלב תבואר ושס שצ״ד
 את״כ שסיים ותה לגבינה, תלג בין תתלק ג״כ שהריג״ש לדמיון דהגיאו אלא

 יובא גתה״א רשג״א דברי הנה דהן נראה וכו׳ בכבשים וכן וכו׳ תתלק וגתלג
 דאתתר תאי רק לתגרתה תתדא קולא ללמוד ואין גתנין נאסר שהכל נסמוך
היטב.] ודו״ק אתתר

 וזל״ק כתב ג׳ נאות אסור תבי״ת רב אתר פא״מ הרי״ף על הגנורים ובשלטי
 דלענין ואע״ג וכו׳ טמא תלב משוס אסורה עכו״ם של גבינה פירש״י

 נקפה אינו דתט״ת דכיון טעתא מהאי לי׳ אסרינן לא כוכבים העונד גבינות
 לעשות מלב תתנו לקנות לענין ת״ת וכו׳ תט״ת נו ערב שהעכו״ס לומר לנו אין

 למצוא הרנה דתקו דהתוס׳ דאע״ג ונראה וכו׳, האסור לדבר לתוש יש תבשיל
 נ״ל ת״ת נבלה בקינת אותה תעתידין שאין כל הגבינות לאיסור ברור טעס

 תה׳ פ״ג דתיי׳ אע״ג ר ואי״ עכו״ם שתלב תלב משום האיסור טעס דעיקר
 הי׳ וא׳׳כ אטפי ניני דקאי מלב משוס האיסור טעס בגבינה הזכיר לא תא׳׳ס

 התליבה, ראה לא אפי׳ מותרת דתיהוי שלו בקינה ישראל שהעמידו דכל לומר לנו
דתייש גבינה גני כ״ש ממאה גבי תשש וא״כ זה טעס הזכיר ממאה גני ת״ת



להd D ד tt ג ו 9

 דר״ח ואע״ג הגזירה טעס עיקר רק להזכיר כלל מיי׳ חש לא גכינה וגני להכי,
 וכו׳ החלינה ראו שלא אע״פ הגנינות תתירין מהפוסקים והרנה ז״ל ור״ת
 כגון או״ה נעניני כוותיי׳ ונהגין שותיס אנו מימיהם אשר האחרונים ח״ח

 כלהו ירוחס מרנינו ושערים מדורא ושערים והטור והרא״ש וסמ״ג סמ״ק
 ופוק אטפי, ניני דקאי חט״ח חשש משוס העכו״ס גנינות לאיסור טעם יהני
 ועיין קצת מגומגס קדשו לשון כי אס והנה עכל״ק. וכו׳ דנר עמא מאי חזי

 נדנריו מנואר להדיא מ״ח ק״ל, וזה ד״ה ל״ג סי׳ חיו״ד לנ נחקקי עליו מש״כ
 (והוא מחמאה מכש״כ עכו״ס נגנינת חט״מ לטעס חשש דרמנ״ס לי׳ דפשיטא

 הניא שלא רק כלל), אטפי לניני רמנ״ס חשש לא דנגנינה הפ״ת דנרי היפך
 עיקר יותר הוא לתה כונתו זה תה ניאור וצריך הגזירה. טעס עיקר רק נגנינה

 דקאי חט״ת של הטעס תן קינה נעור שתעתידין משוס גנינה גני הגזירה טעס
 נגנינת איסור אין דחט״ת דלטעס משוס דסנרתו פשוט ונראה אטפי ניני

 עשיית כלל ראה לא אפי׳ החלינה שראה כל אנל החלינה ראה נלא רק עכו״ס
 דתעתידין טעס דנלא שכ״כ ט״ו אות הגר״א ניאור ועיין תותר, יהי׳ הגנינה

 ועכ״פ י״ד סי׳ הלוי הר״י תשו׳ וכ״כ החלינה נראית סגי טעמי ואינך וכו׳
 נניאור לקמן ועיין דחט״ת טעתא ג״כ ס״ל דרתנ״ם ז״ל לשה״ג לי׳ פשיטא
 חלנ דגם דס״ל לומר תסתנר לחט״ת גנינה גני דחייש דתאן רשנ״א שיטת
 העטור, תנעל שהנאתי תה ועיי״ש נתנין נאסר לכו״ע דגנינה נתנין נאסר

 שח״נ חלנ דלרתנ״ס דתפרשי ז״ל והגר״א והש״ג הכ״ת לפנינו יש והשתא
 המגיד דהרנ אלינא מש״כ חת״ס תשו׳ נניאור לקמן ועיין נתנין נאסר ואי״ר

הרתנ״ס. לדעת ז״ל

 דחלנ ס״ל דלרתנ״ס להו פשיטא ונפ״ת המשולש חוט נתשו׳ גיסא ולאידך
 חילוק ויש ל״נ) סי׳ ח״ד (נתשנ״ז המשולש חוט וז״ל נתנין. נאסר לא

 נטל אי תערונת משוס הוא ואיסורו הואיל החלנ אנל וכו׳ והחלנ הגנינה נין
 שכל הדין יתן זה תפני כתנ ז״ל הרתנ״ס אדוננו ולפ״ז איסורא נטל טעתא

 מותרת העכו״ס וגנינת נהט״ת חלנ נו ערנ שתא אסור עכו״ס ניד הנמצא חלנ
 הוא הנה וכו׳. ואסרוהו העכו״ס גנינת על גזרו התשנה חכתי נימי אנל וכו׳
 אתר נגנינה ואולם תערונת תפני הוא החלנ איסור שטעס נפירוש אתר ז״ל
 עכל״ק. וכו׳ איסור נו גזרו התשנה חכתי עכ״ז הדין לפי תותרת היותה עס

 הנתצא חלנ שכל הדין יתן הרתנ״ס תדכתנ קט׳׳ו סי׳ תאר נפרי כתנ זה וכעין
 סתם דנהט״ו אלא גדול דקדוק הוא ונאתת וכו׳ נו ערנ שתא אסור גר ניד

 תרדות. מכת אתו תכין רואהו ישראל אין עכו״ם שחלנו חלנ דהאוכל וכתנ
ס מלשון דקדק והגר״א ״ מנ תשמע וכו׳ חלג שכל הדין יתן זה ותפני שכתנ ר
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 גזירה ומשוס אסור, מ״מ טמא 3חל נו 3מער שאינו לגנן הנכרי נחלנו אפי׳
גנינה. כמו פלוג ולא

 חל״ק הכ״ו מהמ״א פי״ז 3שכת הרמנ״ס מלשון הנ״ל נתשל׳ז הניא ועוד
 מהמורייס ניוקר הי׳ ואס אסור יין לתוכן לתת שדרכן נמקוס המורייס

 אסור דנר העכו״ס נו ערנו שמא לו שחוששין דנר נכל מורץ וכזה מותר,
 להקל נתשנ״ז מזה ולמד עכ״ל, להשתכר כדי נזול היוקר 3מער אדס שאין
 לולא ז״ל התשנ״ז של דרכו לפי ואפי׳ עיי״ש ניוקר הוא שחט״מ נמקוס 3נחל
 אפילו משמע 3חל כל ממש״כ הגר״א שדקדק מה עפ״י 3לחל ראי׳ אין ד״ק
 3חל על קאי דהרמנ״ס לפרש הכרח שוס אין הלא נלאה״כ גס אנל לגנן, חלנו

 ללמוד שאין תה״א הרשנ״א מזה 3כת שכנר כמו נמנין שנאסרו דנריס שאר או
 רנוותא דפליגי מדנרינו העולה עכ״פ א״מ. שנמשנת דנריס לשאר ממורייס

 דהוי אליני׳ מהסונריס הוא כ״מ ומרן נמנין, נאסר 3חל אס הרמנ׳׳ס נשיטת
נשו״ע. דעתו כן ומסתמא נאסר

העטור) בעל לשון גם יובא (ובתוט רשב״א שיטת ביאור

 אסורה עו״ג של גנינה ו׳ שער ג׳ ננית וזל״ק 3כת נתה״א ז״ל רדשב״א
 נאמר עוד יכו׳ ננלה קינת נעור אותה שמעמידין מפני אמר שמואל וכו׳

 אמר וכו׳ מלכי׳ ור׳ וכו׳ חט״מ תערונת משוס גנינה נאיסור גמ׳3 אחר טעס
 האלו נמקומות אפי׳ גנינה של זה איסור חזיר, נשומן פניו שמחליקין מפני
 הס נו שנהגו לפי חזיר נשומן טוחין אין וכן נפרח אלא מעמידין שאין וכו׳

 עליהס ועונשין ומכין ננשר להס הנאסרין נימיס אותן שאוכלין לפי איסור
 גנינה אפה״כ להס הוא שמאיס חט״מ שמערנ מי מעולס נהס נשמע לא וכן

 נאסר מעמידין אין נמשנת שנאסר דנר כל דמילתא דסתמא אסורה שלהס
 דמיו שהיין מקוס כל ואפה״כ וכו׳ נמשנתנו שנוי שהמורייס ואע׳׳פ וכו׳ נמנין

 אתמר דלא היכא אתמר דאתמר היכא אפה״כ וכו׳ מותר המורייס מן יקריס
 הנמצא 3וחל וכו׳. אסורין לעולס שמענו שלא הדנריס נשאר אנל וכו׳ אתמר לא
 דהא וכו׳ ניחוש למאי 3חל דאמרינן לתערוניז חיישינן וכו׳ אסור נכרי ניד

 לו אין לעולס נכרי ניד הנמצא 3חל לפיכך טמא חלנ לצחצוחי למיחש איכא
 וכו׳ נינה י!אי1תשס-. משוס אסורה לעולס נידו הנמצאת חמאה וכן תקנה

 3כת עוד •וכו׳, טעס ננתינת אלו נדנריס הולכין אין מועט דנר שהוא 'ואע״פ
 וכו׳ ונשלה העו״ג תן חמאה לקח שאס לי יראה הרתנ״ס) (ר״ל ז״ל 3הר
וכו׳ לה ניחוש לתאי חלג נגת׳ הקשו שהרי לך תדע כלל תחוור אינו זה גס



לזם ר ט נ ו ה!

 שתלנו חלנ7 ולותר אטפי ניני קאי7 איכא7 תשוס לגנינה לי׳ נעי אפי׳7 ואסיקנא
 לגנינה לי׳ נעי ול״ש לכתכא לי׳ נעי ל״ש קתני פסיקתא תילתא תתניתץ7 עו״ג
 וינשל לשתרי לחתאה או לגנינה לי׳ נעי אי איתא ואס לחמאה לי׳ נעי ול״ש

 נכריס איסורי שנפל שאמרנו העיקר מן ;ה שכל אלא שנהס צ״ח שיהלכו 7ע
 סתומי לה סתס7מ7 פשוט נראה ולכאורה עכל״ק. לחומרא נהס הולכים כאלו

 שח״נ חלנ גס ממילא נמנין נאסר א"מ נמשנת שנאסר 7כ"7 ז״ל הרשנ״א
 פשיטא הנ״ל סופר חתס ונתשו׳ א״מ, נמשנת נשנה שהרי ;ה נכלל הוא ואי״ר

 ונראה הא לי׳ מנא כתנ ולא נמנין נאסר חלנ7 ס״ל נתה״א רשנ״א7 ג"כ לי׳
כאן. רשנ״א לשון על כונתו7 פשוט

 הרשנ״א ר7מה7מ נמנין נאסר7 לרשנ״א ס״ל לא7 חה7 קט״ו סי׳ תאר ובפרי
 לאו הא משמע אטפי אני קאי7 חשש מטעס שהקפוהו הגס החלנ לאסור

 סונר7 מילתא מוכחא א״כ לכמכא לי׳ נעי7 וקא7 אלא אסרינן הוי לא הכי
 מאי7 לפרושי ונהכרח וכו׳ היא פסיקתא גזירה לאו חלנ גזירת7 הרשנ״א

 וכו׳ סתס שנאסרו אותן וקא7 פי׳ א״ת נמשנת שנאסר כל הרשנ״א קאמר7
 הוא גזירה לאו7 תנא עתו7 גילה וכו׳ ה7נצ ותנאי׳ נמשנה איסור כל אנל

 לשון העתקתי שס 7עו ומש״כ עכל״ק. וכו/ איסור חשש 7לצ ינא7מ אלא
 עת7 להנין זכיתי ולא וכו׳ המנהיג ונס׳ "ה7 רש״י שיטת נניאור לעיל שו7ק
 כמורייס ינו7 הוי חלנ7 ס״ל7 נתה״א הרשנ״א נרי7 לפרש נוכל אס7 שו7ק

 מותר הי׳ אטפי ניני7 הא לאו אם7 יא7לה אתמר נחלנ הלא א"כ אתמר7 נמאי
 נאסר לא חלנ7 לומר הוכחה זה ואין ואי״ר נכרי שחלנו מחלנ גנינה לעשות

 אי להתיר מוריס היינו ני' אתמר7 נמילתא וקא77 למיתר איכא וא"כ נתנין
 נפירוש נאתר שלא החלנ יוקר משום אנל אטפי, ניני קאי7 איכא7 תסקנא לאו

 תמה נחלנ היתר 7ללתו לן ותנא פלוג, לא משוס אסור7 אה"נ חלנ גני נגת׳
 אתתר7 היכא כתנ נעצמו שהרשנ״א תאחר ניוקר שהיין נתקוס נתורייס שהתירו
 שהקילו ומשוס אתתר אתמר7 נתאי לרשנ״א ס"ל7 י״ל7 ה״ה א"כ אתתר,

 נרור וכנראה נרינו7 לפי והשתא אחריתא. נקולא נקיל לא אכתי קולא א7נח
 נכל ואסור נתנין נאסר הוי חלנ7 לי׳ פשיטא תה"א7 חת״ס עת7 ג"כ שזה
 י7לי לנא שיוכל היכא להתיר לש״ס נראה הי׳ שזה רק פלוג, לא משוס גווני

 אה״נ7 משוס הש״ס חה7 זה וגס להתיר, לנו הי׳7 גנינה ת7העת ע״י נירור
 לי׳ תהני לא ותו אטפי ניני קאי7 איכא אנל להתיר צריכים הי׳ הסנרא 7תצ7

 ליקת שאסרו נריס7נ ניטול תהני לא7 משוס נשול ע״י צ״ח שילכו ולא נטול
 7ללמו אין הרנה ניוקר טמא שחלנ נשניל אנל נרשנ״א, יא7לה כתש״כ מהנכרים
טמא ג7 ל7תג לא טינא7 נתקוס נגת׳ שתקילין תחילק 7ללתו אין וכן תתורייס



הלב ת נ ו כלח

 7אח כל רק טתאה התה3 כלל שכיח לא7 תקוס3 נ שח" 3חל י3ג עי״ן להקל
י׳.3 תקילינן להקל מפורש י׳3 אתמר7 מאי

 לישנא להאי7 "ל1 לפירש״י7 עצמו3 "ל1 תאר פרי לפמש״כ 7לע" אמינא ועוד
 3חל משוס הוא שהכונה אטפי יני3 קאי7 משוס ינות3ג ירת1ג7 טעמא7
 כצ3 ג!ירה משוס אסור גוי ו3שחל 3חל7 ן"ל רש״י לרעת 3לייש יש גוי שחלט
 ואין שח"נ 3חל7 ס״ל ״ל1 "ס3רמ7 יאר3ש לפ״מ7 מש"כ3 עור עיי״ש גווני,

 לי׳ לית ינות3ג י3ג7 עכ״ר חששא ראיכא היכא רק נאסר לא רואהו ישראל
 משוס ואסרו חילקו לא ינות3ג3 רהא אטפי יני3 טמא 3חל7 חששא ״ל1 ״ס3לרמ

 לרט״ח למיחש ראיכא היכא רק אסרו לא עצתו 3החל7 יהי׳ איך וא״כ גזירה
 ואתו״ר להריא כתג רהרשג״א הכא והשתא עייש״ה, יותר יגזרו גגינות י3וג

 וא״כ טמא, 3חל משוס מיניי׳ וחר טעמיס הרגה ה3 נאמרו רגגינה גכפיל״א
 גתנין נגזר גגינה אס וא״כ גגינות, גזירת גגי רחט״ת לטעתא הרשג״א חשש

 גווני. כל3 גתנין נאסר אי7ו3 עצתו החלג ואי״ר שח״נ 3חל7 אטפי גיני משוס
 תאר פרי הגאוניס לפני גרפוס עור הי׳ (שלא שני חלק העטור געל של וזל״ק

 געורה שתעתירין תפני לשמואל אלא אסוריס אינן הגויס וגגינות ז״ל) וחת״ס
 ואי״ר גוי שחלגו 3חל משוס אסור שהוא חלג צחצוח לא3 שא״א לפי ירתי׳ ולר׳

 אמוראי וכולהו ירתי׳ ור׳ ושמואל נטפי, גיני קאי7 טמא לחלג לתיחש ואיכא
 אתרי׳, כי ותר אתרי׳ כי תר ול״פ ותא״ח חרא אתר תר גע״ז התס רפליגי

 היכא וכל חזיר שומן וגתוך רותחת יורה תוך3 אותו נותניז 7ספר3 ושמעתי
 חששא הני3 למיחש ליכא רהאירנא ואע״ג חיישינן, תהני לחרא לתיחש ראיכא

 אנן, תיעוטא וי״ו) גלא אנן לומר (צריך ואנן תינייהו 7ח שהוא לחזיר ולא
 7י״3 עתר לא שהרי ועור קיימא, ררגנן גאיסורא ואכתי רשכיחי רוכתא ואיכא
 שגתנין 7כ״ וקיי״ל גתקותה והגזרה טל3ל גי״ר עתר לא והכא וכו׳ לגטלה

 חלג תפני אותה אוסרין תערגא וגני וכו׳ והחמאה להתירו, אחר תנין צריך
 לתה חלב ירושלמי והתתע״ב, רואה איני ואיסור תנהג גירינו ואין ואי״ר שח״ג
 משוס לאסור כלומר חלב צחצוח בלא רא״א משוס ראוסר ירתי׳ ור׳ וכו׳ אסור
 שייכי כולהו גבינה רגגי הטעתיס רכל להריא 3כת7 הרי עכל״ק וכו׳ גילוי
 הגבינה נאסר שח״נ 3חל רצחצוחי טעתא משוס גס וא״כ אמוראי, פליגי ולא

 לחי אפשר ריו37 דגסוף אלא תנין3 נאסר טראי עצתו החלב ממילא וא״כ בתנין
 לקרז• יבא (ומזה גילוי משוס היינו חלב רצחצוחי לפרש לבעה״ט יותר לי׳ רניחא

 בין חילוק יהי׳ דאיך אתרי', כי ותר אתרי׳ כי תר תש״כ ביאור וצריך בס״ר).
 נעשו תקוס בכל רלא לומר ואפשר אטפי, ביני רקאי חששא3 לתקוס תקוס

ר״ה א׳ גאות לתעלה מש״כ עיין אטפי ביני חלב נשאר שיהי׳ באופן הגבינות



ס ר ט נ ו לטב ק

 חששא דמשום ו' אות תאר פרי עוד ועיין ופ״ת הש״ג גשם מש"כ אופן ובאיזה
 לע״ד פשוט נראה ועכ״פ עייש״ה, גויס של גבינות כל על למיגזר ליכא כהא
 תתילא ס״ל להלכה אטפי דביני גזירה שהזכיר הטור) (וכן דרשב״א די״ל
נכרים. של גבינה כתו במנין נאסר ואי״ר שח"נ דחלב

 בקצרה (הביאו קי״ח סוס״י יוסף בית שהביא רשב״א מתשו' להקשות ואין
 ישראל עלי' שעמד נכרי של גבינה קט״ו) סי' יו״ד גליון שעל מאיר בבית

 בשומן פני' החליק שתא חיישינן לא וכו' נכרי ביד הניחה ואח״כ עשייתה בשעת
 עכשיו להם חוששין אין נכרי של הם ואפי' ישראל את להעביר כדי וכו' חזיר

 באכילת להם האסורים בימים אותן שאוכלין תפני עליו ונענשין להם הוא שאסור
 ע״ב ל״ט ע״ז בכבשים שאתרו כדרך חוששים אין דרכן שאין דבר ובכל בשר

בשר. תערובת על ועונשין שתכין היכא להקל יש בגבינה דגם תזה ותשמע ע״כ.
 לpלה מזה ללמוד בזה שמעה מי יש י. נ. עירנו שפה ושמעתי

 ועונש הממשלה מצד חמור פקוח שיש משום Tואי שח״נ בחלב
 שהלא זזיא גדולה ושננה בטהור, טמא חלב המערב על נתל

 ביושר תעיין לכל וידוע וגלוי וכנ״ל, מזה היפך דדשב״א כתב בתה״א
 בשומן ולהחליק לאחלופי לחוש דלא להקל לסניף דידי' בנדון לצרף רשב׳׳א דכונת

 הבשר. להם שאסור בימים כן עושין אין בדידהו דאפילו ישראל של גבינות חזיר
 לתרץ שכתב תה איברא ד״ה ל״א סי' חיו״ד לב בחקקי הגאון דברי ראיתי שוב
עיי״ש. דברינו דבריו ובכלל בזה

והרא״ש הרי״ה שיטת

 הזכירו אבל גבינה לאיסור טעם שוס והרא״ש הרי״ף כתבו לא פא״ת בע״ז
 בחולין כה״ב ובפ' אטפי, ביני דקאי ותסקנא גת' ואי״ר שח״נ חלב דין גבי

 בסי׳ והריב׳׳ש קיבה, בעור שתעתידין בגבינה דשתואל טעתא אגב בדרך הזכירו
 דלא דכיון הגבינה איסור טעם כאן הביא לא ז"ל אלפסי והרב כתב שצ״ד
 להזכירו חשש לא םרה בטלה לא דבר שבטל דאע״פ בטעתא תידי לן נפקא
 ולפי עכל״ק. וכו' דשתואל טעתא גררא אגב פכה״ב שהביא תה על וסמך
 משום איסור טעס הרי״ף הביא לא כך תפני דלא לומר יש העטור בעל דברי
 סיתן לב חקקי ובס׳ איתנהו. טעמי דכולהו לי׳ דאית תשום אלא לן, נפקא דלא
 בגבינה לי׳ אית דהרא״ש בתש״כ הנ״ל שה״ג על הקשה וכו' ק״ל וזה ד״ה ל״ג

אטפי ביני דקאי דאיכא הא דתביא דמשום כן לותר לי׳ דתנא אטפי דביני טעתא
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 עיי״ש, לגנן נשחלנו ולא שח"נ חלג נסתס מיירי דהתס התוס' כמש״כ ראי׳ אין
 שוס נע״ז כאן הרא׳׳ש הניא לא דמה׳׳ט לשה״ג לי' דמסתנר ניחא ולהנ״ל

 נרי7 נקנל אס וחחילא הנ״ל העיטור וכנעל איתנהו כולהו7 חשוס גנינה גני טעס
 הוכחה יש חחילא אטפי ניני7 חלנ חשוס גס ני' אית גנינה7 טעס7 השה״ג

 וכנ״ל חחלנ גנינה חמור יהי' לא7 נחנין נאסר חלנ7 ג"כ ס״ל ורא״ש רי"ף7
רשנ״א. שיטת נניאור

המרדני שיטת ביאור

 חכאן חוכיחין יש פשיטא רו7נע ט״ח7 ליכא7 אי וזל״ק כתנ פא״ח □מרדכי
 ט״ח7 אין אפילו7 נפסקיו זצק׳׳ל פרץ הר' כתנ וכן ס7ני הוח וטעות וכו׳

העכו״ס ישיס תו יערנ פן החלינה נתחלת שס הישרחל להיות להחחיר יש רו7נע
סי׳ חת״ס וכתנ עכל״ק, ה7הח להרכין י7כ הישראל שינא ס7קו נכלי חט״ח

 פשטות חורה וכן נחנין, הנאסר נר7 הוא חלנ7 יח7לה כתנ שס ונכ״ח ק״ז
 חשוס הטעס וכתנ לגזיזי' תנר ר7ה7 אלא הסיחן ריש הרנ״י חייתי7 כי7החר
 חותר השכונה נכל טחא חלנ שכיחי לא אי חשחע נכלי טחא חלנ הי׳ שחא

 גס7 כי7לחר ס"ל7ח חת״ס לחרן לי' חשחע עכל״ק, סיפא היינו לאו ורישא
 נאסר7 חשוס היינו רו7ע 7נצ יושנ ישראל שיהי' נעי רו7נע טחא נר7 נאין

 הי' לא הסנרא 7שחצ אע״ג רו7ע 7נצ יושנ שיהי' נעי פלוג לא וחשוס נחנין
 פלוג, לא חשוס אסור ח״ח רו7נע ט״ח7 אין7 נכה״ג טחא חלנ על לחוש לנו

 החלינה נתחלת שס הישראל להיות להחחיר שיש נעי7 פרץ ר׳ נשס חסיק ושונ
 חשחע טחא נר7 ישיס נקט7וח נכלי, טחא נר7 העכו״ס ישיס או יערנ פן
 לוחר 7ונלע״ טחא. נר7ל נאחת לחוש יש7 היכי רק נאסר פלוג לא חשוס לא7
 7חצ נו לחוש יש אס ר7נע טחא נר7 אין7 היכי לי' חספקא ספוקי כי7חר7

וחזייף הנכרי טרח7 וחשוס ויערנ טחא חלנ אחר חחקוס יניא שחא הסנרא
כן ניחא אס7 וחחילא טחא, נר7 ר7נע ניש שחששו כחו טחא חלנ נו לערנ

 טחא נר7 שאין ויראה ר7נע החלינה נתחלת שס שיהי׳ צריך7 חוחרא נזה יש
 נכלי, טחא חלנ חכנר שס יש שחא חוששין וחזייף טרח7 סנרא יש7 כיון7 נכלי,

 7נצ יושנ אפי'7 נעיר טחא נר7 כלל שכיח לא7 היכי להקל 7צ יש זה ולעומת
 לוחר יש גיסא ך7ולאי פלוג, לא7 נכה״ג חז״ל אחרו לא7 שיהי', נעי לא רו7ע
 7חצ כלל זה אין יר,7נ טמא נר7 נאין רו7ע 7נצ ישראל שיהי' שהצדיכו חה7

 להיות חז״ל שהצריכו חה וכל עיי״ש רש״י שיטת נניאור שהארכתי כמו הסנרא
לא א7גרי פלוג לא משוס הוא7 ומשוס פלוג, לא משוס הוא רו7ע 7נצ יושנ
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 נעדר טמא דנר ניש כמו סוף ועד מתחלה החצינה לראות יכול שיהי' החמירו
 דאס וממילא הש׳׳ך מקושית הרמ״א דנרי לתרץ יהונתן נמטה מזה כמש״כ

 ניושנ ודי החצינה נתחלת אפי' נעדר שס שיהי׳ צורך אין פלוג לא משוס הוא
 יושנ דנעי לפסוק נקט דמדינא הכרעה כעין המרדכי עשה לכך עדרו, נצד
 נעיר נאין דה״ה וממילא נדיענד אפי׳ מעכנ וזה פלוג לא משוס עדרו נצד
 הטעם דשמא החומרא ומפני עדרו, נצד יושנ שיהי׳ לכה״פ נעי מ״מ טמא דנר

 להחמיר דיש וממילא הסנרא מצד הוא נדיר דט״מ נאין עדרו נצד יושנ דנעי
 ומעיקר המרדכי, נדנרי נכון ניאור לענ״ד וזה נכלי, טמא דנר שאין לראות

פלוג. לא ושייך נמנין דנאסר ס״ל הדין

והיתר איסור שיטת ביאור

 חששת משוס אסורה ואי״ר כנעני שחלנו וחלנ מ״ה כלל והיתר איסור לשון
 וראה דיר נאותו או עדר נאותו דט״מ שאין אח״כ שראה ואפי' טמא חלנ
 היכי כי נהמ״ט נו שאין נרפת אח״כ ומניט הרפת מן החלנ נושא שהכנעני

 הישראל שס שיהא צריך אלא פ״נ) סימן נשעריס (וכ״כ מיני׳ חורנא ליפוק דלא
 דט״מ ושאין מתחלה חלנ שוס נכלי שאין ויראה לחלונ מתחיל שהכנעני נשעה
 החצינה תחלת ראה שלא כל מעכנ נדיענד דגס להדיא משמע עכל״ק, נעדרו
 משמע מיני'״ חורנא ליפוק ״דלא לכתונ ודקדק מתחלה, חלנ שוס נפלי שאין
 דורא, שנשערי רש״י לתשו' חת״ס שמפרש כמו אסור פלוג לא משוס דרק מזה
 גמורה חששא איכא דנכה״ג דכונתו כפר״ח דיל״פ הכרח אין חזה עכ״ז אנל
 אפי׳ דר״ל יותר משמע מתחלה חלנ שונ נכלי שאין ויראה שכתנ נחסקנא אנל
 לחוש יש חלנ סתס על גס מ״ח נכלי טמא חלנ על חשש אין הדין מצד אס

 טמא חלנ העכו״ס ישיס או המרדכי כלשון כתנ ולא נכלי, מתחלה הי׳ שמא
 דחסנרא דס״ל ומשוס מחש חט״ח על דכונתו לדחות יש זה דגס אלא נכלי

המרדני. נדנרי למעלה כחש״כ ומזייף דטרח נדיר דט״ח נאין אפי׳ לומר יש

 משוס אלא גזירה משוס אינו א״י של חלנ ואיסור וזל״ק כתנ ד׳ נדין ושם
 נספר וראיתי עכל״ק. נכליס אף שאוסר עצמו דאורייתא איסור חששת

 נמנין נאסר לא דחלג הפוסקיס נין לאו״ה שסדר כ״ו סי׳ חיו״ד לנ חקקי
 ונרור אלו והיתר איסור דנרי על וכונתו וכו׳ ד״׳ סי׳ שמ״ה יונה ״ורנינו וכתג

זכיתי ולא וכו׳. גזירה משוס אינו שכתנ משוס הכי לפרש ז״ל הגאון שכונת
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 פלו^ לא ני' ושייך גזירה ומשוס רננן7מ נאסר7 ס״ל או״ה7 פשיטא הא7 להנין
 שמא וכו׳ שוויי״ג שקורין א״י ננית לגנן שהולך ישראל וכן שס ה׳ ין7נ זל״ק7

 שממנה הטהורה החננ אף ונאסרה לגנינה עלי׳ ונמלך וכו׳ "א7ל הא״י מלנה
 חיתא7כ עור הותר לא שנאסר ומאחר וכו׳ א״י שחצנו חלנ מטעם הגנינה נעשה
 נהפסר ומיהו וכו׳ לקמן כראיתא נתוכו טמא החלנ קאי אטפי אגנ7 ועור לקמן

 כ׳ שס ו' ונרין וכו/ לכתחלה הגנינות לעשות והיינו וכו׳ נאו״ז מתיר מרונה
 לגנן שהוחלנ אע"פ אסור וראי כך ממנו לאכול אנל וכו׳ גנינות לעשות ורוקא
 מאחר חלנ7 או״ה כתנ נהריא הרי וא״כ עכל״ק, החלינה ראה שלא מאחר

 אין איסור עליו ונגזר נחסר רכנר כיון רכונתו ועכ״ר עור הותר לא שנאסר
 וזל״ק כתנ נ' רין מ״ח נכצצ החמאה ונרין ונמנין, נגזירה שנאסר כיון היתר לו

 אטפי לחמאה ליתא וגס ממנה החיסור כצ נפרר החמאה שכשעושה ואע״פ
 נאסרה והחמאה הגנינה נעשה שממנה עצמה החלנ ראף טמא, לחלנ לוקי7

 אפשר איסורין נכל רקיי״ל ועור לעולם, נאיסורה ונשארה מקורס חכמים מגזרת
 חכמים. מגזרת נאסרה חלנ7 או״ה כתנ רכאן יא7לה הרי וכו/ אסור לסוחטו
 א״י של חלנ7 שכתנ הנ״ל מ״ה שנכלל רנריו יסתרו הנ״ל לנ החקקי ולרנרי

 ראינו לומר כונתו אין מ״ה נכלל שכתנ מה7 נרור אלא גזירה, משוס אינו
 כלל נגזר דלא למימר איכא (וממילא ראוריתא ספקא נו ריש רק גזירה משוס
 רננישול ראע״ג לומר כונתו7 אלא נ׳) נאות רלעיל התשנ״ץ כמש״כ נמנין

 או״ה כתנ ע״ז ח׳ רין מ״ג כלל נאו״ה כמש״כ הכציס אוסר ראינו ס״ל נכרים
 גזרה משום רק תורה ראיסור רררא שוס נו ראין משוס קיל נכרים רנשולי כאן

 משום איט נחלנ אנל הכלים אוסר ואינו קיל איסורו ולהכי גזרו חתנות ראטו
 יש שמא משום אלא אחר איסור רנר אטו גזירה משוס אינו לומר רצה גזירה
 רנאסר לאו״ה ס״ל נוראי אנל התורה, תן שהוא טמא חלנ תערונת עצתו נחלנ

 וזה ת״ח נכלל כתש״כ נתנין שנאסר נר77 חותר נו ויש תררננן גזירה משוס
 לנישולי ול״ר כלים אוסרת שכתנ י״ר ס״ק קט״ו סי׳ נש״ך כתנ וכך תאר פשוט

 אנל חתנות גזירת מחתת תרנריהם איסורן רעיקר התם רשאני וכו׳ עכו״ם
 האו״ה תחלק וכן עצתו, נחלנ שיש ראורייתא איסור חשש משוס נו גזרו הכא
 או״ה שכתנ ותמה נתנין, נאסר חלנ רלאו״ה הנ״ל סי׳ נחת״ס וכ״כ ת״ה כלל
 נראה וכו׳ אטפי אגנ7 ועור וכתנ וכו׳ הותר לא שנאסר ומאחר ה׳ ין7 ת״ה כלל

 שח״נ חלנ מסתם גנינה לעשות היתר אי-ן הרין רתעיקר רס״ל קרשו מלשון
 רהא מונן ̂אינו לכאורה אנל עור היתר לו ואין גזירה משום נאסר שכנר משום
 3תחל הגנינה שרי אטפי רניני לטעתא נחית רלא קתא רללישנא תשמע נגת׳

 טעח<ן רנלא נגמ׳ נמצא ואנה אטפי ניני משום הטעם נתרא וללישנא שח״נ
חת5 דנר אשר הרנר הוא אנל החלנ, נאסר שכנר משום אסור אטפי רניני
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 הגנינה דאסור ס״ל כודאי אטפי ניני לי' דלית דלל״ק ז״ל הגר״א רנינו קדשו
 הרתנ״ס שיטת נניאור קדשו דנרי כיאור שהנאתי וכתו החלנ נאסר שככר תשוס
 דאין הנ״ל מ״ח נכלל האו״ה לן חדית ועוד ג״כ. הרת״א של דרכו שזה וכרור
 כתנ וזה אסור, לסוחטו אפשר דקיי״ל תשוס שח״נ תחלנ שנעשה לחתאה היתר
 שנתערנ טתא חלנ כדין לקחן נס״ד חזה וינא קדשו תלשון כנראה נעלתא לסניף

 נתש״כ נתנין נגזר דחלנ נאו״ה תפורש יותר ועוד עיי״ש. הישראל בנית בטהור
 שלא וכו' הרפת לבין בינו כנעני של בית יש אס אבל וזל״ק ח׳ דין ת״ה בכלל
 תטוש לא על עובר ואי״ר כנעני שחולב חלב והאוכל בתקנתם חכתיס חלקו
 דבריהם שכל בתאתרס ותיקל הקדמונים רבותינו שעשו גדר ופורץ אתך תורת
עכל״ק. אש, כגחלי

הסמ״ג שיטת ביאור

גילוי) משום כזה״ז שח״ג חלם לאסור שייך אם יכואר (בו

 התשנה חכתי ביתי אבל וכו' נקפה אינו בט״ת חלב הרתב״ס כלשון שהביא אחר
ירתי׳ ר' ואי״ר עכו״ס שחלבו חלב גרסי' ובירושלמי עוד כתב וכו׳ גזרו

 ובכל וכו', הגילוי תפני אותר ריב״ל בט״ת חלב בו שתערבין תפני אסור אותר
 ור״ח ירתי' כר' חט״ת תטעס שאסור אותר בע״ז בתלתודינו שלנו הספרים

 אנו אין שעכשיו ואע״פ שס הארס עותד אטפי דאגב ופי׳ כריב״ל שיטתו תפס
 תקצת הורו וכו' בתנין שנגזר תפני הגויס בגבינות להקל אין בגילוי נזהרין
 שיש תקוס אטו גזרה וכו' שהעתידן בין אסורות העכו״ס גבינת שכל גאונים

 דקאי איכא נקפה שאינו אע״פ חט״ת בו עירבו שתא ״ועוד דאיסור טעתי שס
 ויעתיד בירושלתי גרסי׳ הגילוי תפני בירושלמי שאותר ריב״ל לדברי אטפי, ביני

 שלנו גת' גס תפרש ור״ח וכו׳ הנקבים בין הנתון ארס תפני יצחק ר ב" אר׳׳ש
 הסת״ג תדברי נתברר שלא כתב ל״ג סי׳ לב חקקי ונס׳ עכל״ק. ריב״ל כדברי

 בארוכה. עיי״ש עכו״ס בגבינת טמא חלב חשש להלכה דשייך כרש״י סובר אס
 אס הפוסקים דעת לברר זה בקונטרס עוסקין שאנו לתה אתינא בעניי ואני

 עכו״ס דגבינת הסת״ג יסבור אס אפי׳ א״כ עכו״ס שחלבו החלב במנין נאסר
 אסורה גבינה אס תתילא בגת׳ כדאיתא חלב צחצוחי ותשוס ניקור תשוס איסורו

 ואס האב, תכח הבן כח יפה יהי׳ ולא זה טעס שייך בחלב גס ניקור משוס
 דברי עפ״י בזה ההנחה לתש״כ בתנין, נגזר בחלב גס תחילא בתנין נגזר הגבינה
איסור דטעס האומר לדברי שחושש פוסק שיתצא מקוס כל דבר של וכללו פר״ת
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 תתילא תט״ת תשוס או ניקור תשוס הוא הפירוש אס הן צ״ת תשוס הוא נגנינה
 נתשו׳ וכ"כ נתנין, נאסר שיהי׳ תט׳׳ת או דניקור טעתא איכא תלג סתס על גס

 אין דנתדינתנו דאע״ג נתש״כ עיי״ש ע״ו סימן תיו״ד ז׳׳ל אחרון צדק צמח
 ניקור משוס הטעס שסומך ר׳׳ת לדעת נזה לחוש יש וכו׳ טמא חלג כלל מצוי

 למ״ש נודאי לחוש שיש פשוט הדנר וכו' מצויס נתשיס אין דהשתא ואע״ג
 נתשיס דשכיחי היכי אטו למגזר ואיכא טעמיס עוד כאן שיש משוס הפוסקיס

 וכו׳ תט״מ דשכיתי היכי אטו למגזר איכא דמה״ט וה״ה סמ״ק נשס ענ״י
 נזה״ז גנינות לאסור פשוט טעס שכתג ל״ה ע״ז רמנ״ן חידושי ועיין עכל״ק
 גדול נ״ד להתירו אתר מנין וצריך נמנין נאסרה שהגנינה לפי ניקור משוס
 מפני עליהן אוסרין שהיו אלא עליהן נ״ד הושינו לא מגולין שאר אנל ממנו

 גס ניקור משוס אסור נתלג דגס ממילא וא״כ עכל״ק, להס מצויין שסכנתס
 למ״ד איסור יש עכשיו דגס י״א ס״ק סוף קט״ו סי׳ הטו״ז וכ״כ הזה, נזמן

עיי״ש. הסמ״ק שכתג כמו לר״ת גילוי משוס

 ז״ל להגאון לי' דמשמע ז״ל מהראשוניס שהרנה לנאר זה נפרט הארכתי והנה
 רנותינו נמנין, נאסר לא ואי״ר שת״נ דתלנ להו דסנירא כ״ו סי׳ לנ נתקקי

 עולס עמודי שלשה כי וגס נמנין, נאסר דתלנ לדעתס סונריס האתרוניס גדולי
 חרדיס ואלפיס נמנין, נאסר דתלנ להלכה ס״ל והצ״צ והתת״ס הגר״א המה הלא

 מצד הן ההלכה מצד הן נגרריס והונגאריא אשכנז מארץ לכאן שנאו מאתננ״י
 נגרריס ופולין רוסיא מארץ לכאן שנאו ואלפיס ז״ל, תת״ס של פסקו אתר התנהג

 ינא ותי ז״ל, הצ״צ דנרי אתר נגרריס תאתננ״י ואלפיס ז״ל, הגר״א רנינו אתר
 שכן ניארו סופר ותתס הגר״א כי וגס ת״ו, נגדס להקל הרועיס שלשת אתר
 משוס זאת נתדינה להקל יסוד שוס אין א״כ ז״ל והש״ך ז״ל הרת״א דעת

 אס לומר תקוס הי׳ חה גדול נעונש ותענישיס ע״ז הרנה תפקתין דהתתשלה
 זאת נירר וכנר נזה, תתתירי׳ האתרוניס כל אנל נתנין נאסר לא דתלנ קיי״ל

 ראשוניס דנרי נניאור הוספנו נעניותן ואנחנו כנ״ל לנ חקקי נספר ההלכה
 ועד נזה. שהאריך תה תתד נשדי ועיין שותיס, אנו תיתיהס אשר ז״ל ואתרוניס

 תת״ס מרן שכתנ כתו התנהג מצד ע״ז ונוסף ההלכה, מצד דנרינו היו כה
ק״ז. נסי׳ ז״ל

רףז סי׳ סופר חתם שו׳׳ת ביאור
ס ״ ח  כיון תט״ת לערנ שוטה הנכרי שאין רש״י על תוס׳ קושית תי׳ ,ז״ל י

 משוס היתה קדמוניות גזירה דתלנ ס״ל דרש״י וכו׳ עומד שאינו שיודע
כגון דט״מ תשש ליכא אפי׳ גווני נכל אסרו נתנין וכשגזרו דט״ת עירונ תשש
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 לנהי תשוס תתנה הנעשית הגנינה לאסור נתנו אחר נדור שונ לגנן, החולנ
 חלנ שהוא ואע״פ נשתנה לא אטפי לניני חלנ אותו אנל נשתנית עצתה דגנינה
 לת״ל תונן אינו דא"כ א׳ נאות לעיל העירותי וכנר עכתוד״ק, וכו׳ נודאי טהור

 חט״ת ליכא דנאתת כיון חט״ת איסור טעס צ״ח נלא דא״א נהא לנאר לרש״י
 ועוד ואי״ר. שח״נ צ״ח תשוס לאסור נקצור סתתא לתיכתנ והו״ל לגנן נחולנ

 עצתו שהחלנ נזה לרש״י יודו לא דתוס׳ לותר הכרח שוס אין להא לעורר יש
פלוג לא תשוס ואסור נתנין שנגזר ותשוס לדידהו גס אסור לגנן הנכרי שחולנ

קושית עכ״ר וא״כ ___סי׳ לנ נחקקי שכתנ תצאתי וכן לתעלה, תזה כתש״כ
 הגותות נין שיש צ״ח תשוס הגנינות לאסרו לותר סנרא אין דת״ת הוא התוס׳
 להא (ותכש״כ פלוג לא תשוס נאסר רק חט״ת נו שאין שידוע שח״נ תחלנ
 חוששין ואין שרי גנינה תתנו כשעשה תנכרי הניקח חלנ נסתס לגס לת״ד איכא
 אטפי לניני חושש ת״ד לאינך רחוקה פלוגתא נזה יהי׳ וא״כ אטפי, ניני תשוס
 לנרי על תתיהי תרי הוי ולכאורה רחוקה) פלוגתא והוי חט״ת חשש נאין אפי׳
ז״ל. חת״ס תרן

 דנחלנ התשנ״ץ כסנרת ס״ל דרש״י א׳ נאות לתעלה שכתנתי עפ״ת ונלע״ד
אפי׳ לחששו תאר הפרי שכתנ וע״ל תורה לאיסור חששא איכא שח״נ

 ' לנרי דעפ״י לתעלה ניארתי וגס ניכר, יהי׳ ולא עת״ח תחצה תערונת על
 תסתס הנעשה דהגנינה טונה סנרא יש קצתו עותד ג״כ טתא דחלנ הריטנ״א

 תעתח״צ החלנ הי׳ אס לאפי׳ כיון תורה איסור ספק נו יהי׳ לא שח"נ חלנ
 הטהור, תן רונ ואיכא עותד תיעוטו וטתא עותד רונו טהור ת״ת וטתא טהור

 לטתא דכיון תורה, איסור ספק ני' דאית תסתנר הגותות נין שנשאר תה אנל
 כי גנינה נעשה לא לגתרי (או נסיוני נעשה תיעוטו וטהור נסיוני נעשה רונו
 יש אס הגותות שנין חלנ רונ ותתילא הפוסקים) רונ תשתעות לפי נסיוני אס
 לתעלה הנאתי וגס תורה. איסור איכא טהור ותיעוטו טתא רונו הוי חט״ת נו

 כדי לפעתיס חט״ת תערנ לנכרי רש״י לשיטת לותר דיש לנ נחקקי תש״כ
 נלאה״כ להלא עול להוסיף ויש לתעלה, הכל כתנואר גרועה, גנינה לעשות

 חשש יש נודאי דאז לגננו ונתלך לאכילה חלנו דשתא הנכריס גנינת על חששא יש
 לחוש לנו אין ותסנרא רחוקה חששא הוי לעצתו החששא לזה רק חט״ת עירונ

 עוד ואקדים ר״ת. נשם נתרדכי תזה כתש״כ הגנינות זה נשניל ולאסור ע״ז
 נו שיהי׳ טתא חלנ עירונ חשש דיש דנתקוס ל"נ סי׳ התשולש נחוט תש״כ
רחוקה. לחששא אפי׳ לחוש צריכים דאורייתא לאיסור חששא

 חז״ל תפי נאסר הי׳ לא ואי״ר שח״נ החלנ אס דאפילו סנרא לותר יש והנה
תעט רק הנכרי תערנ אינו ירוק לחט״ת כיון דניתא חט״ת עירונ תשוס



ב ת נ ו כמו ל ה

 הש״ך כתש״כ הוה דהכי ואו״ה לרשנ״א דס״ל (וכתו תה״ת נתיעוטו ונטל
 חז״ל אסרו לא תורה איסור נו אין פעס דנשוס כיון ותשוה״ג קי״ח) סי׳

 הו״ל תו חט״ה תרונ פחות ליכא פעס דנשוס חט״ת דעירונ חששא משוס
 תחנו לעשות דת״ת לומר תקום הי' ת״ת כן הדין הי׳ אס אפי׳ ולקולא, סד״ר
 נסמוך כתש״כ הגומות שנין נמה תורה איסור מציאות יש דנזה אסור גנינה
 ממילא עומד אינו לגמרי פוסקים ולאינך לריטנ״א, עומד אינו רונו דטתא משוס

 שנין תה דכל ס״ל והערוך (ולהר״ח חט״ת רונו הוא הגומות נין שנמצא תה
 ספקא והו״ל א׳) נאות לתעלה שהנאתי כתו טמא חלנ דהוא איכ״ל הגומות

 שנכנש דנשר ס״ד סי׳ ונפת״ג ק״ה סי׳ נחו״ד כזאת סנרא וחצינו דאורייתא
 נשול דע״י לנשלו אסור ת״ת סד״ר משוס דתותר תעל״ע הי׳ אס ספק נחלנ
 החלג שתית דלגני לומר אפשר הי׳ כן וכמו ולחותרא, דאורייתא ספקא יהי׳

 איסור ני׳ לית פעס דנכל חט״ת מיעוט על רק תערונת חשש דאין כיון לעצתו
 אטפי ניני דאיכא כיון תתנו הנעשית הגנינה אנל חז׳׳ל אוסריס הי׳ לא תורה

 נתציאות לפנינו הי׳ כן אותריס היינו ואס ואסור, תורה איסור חשש יש ע׳׳ז
 שחז״ל משום הטעס דאין חלנ צחצוחי נלא לגנינה דא׳׳א נהא חדש פירוש לומר
 לשתותו תותר הי׳ עצתו החלנ אס דאפי׳ חט״ת עירונ חשש תשוס החלנ אסרו
 היו ת״ת ולקולא סד״ר פעס נכל דהוי החלג אוסריס חז׳׳ל הי׳ דלא תשוס

 היינו ואס תורה, איסור ספק נו יש הגותות שנין דתה תשוס הגנינה אוסרים
 שח׳׳נ נחלנ חט׳׳ת תערונת חשש דיש רש׳׳י דנרי פשטות לפי א״כ כן אותריס
 אסור, רואהו ישראל ואין שח׳׳נ שחלנ לותר צורך אין א״כ גנינה תתנו לעשות
 אסור גנינה תתנו נעשה ת״ת לשתותו לעצתו אסור החלנ הי׳ לא אס דאפי׳
 אטפי שניני דתה ניתא אס (ותכש״כ סדא״ו הוי דנזה אטפי שניני תה תשוס

 שאילת גשו״ת אתנס פנ״ל). והערוך להר״ח הוא טתא חלנ דכולו חששא הוי
 דנספק הנ״ל ופת״ג חו״ד דנרי לדחות נחתד דנר כתנ נ״ה סי׳ חיו׳׳ד שלוס
 דלא ואתרנו היתר נחזקת החזקנוהו כנר להקל דס״דר כיון ננ״ח גני כנוש
 אין אח״כ כשנתנשל גס כלל איסור כאן אין ותתילא לעת, תעת נתוכו נכנש

 אפ״ת. נדנריו לפלפל שיש ותה נעיתיס דנריס עיי״ש תחזקתו אותו תוציאין אנו
 ואי״ר שח״נ נחלג לשתות היתר הי' דאס הנ״ל דנריס נדחו סנרתו ע״י ועכ״פ
 אין תו טתא חלנ תערונת ני׳ דלית לותר החזקנו ותתילא דרננן ספקא תשוס
 אנל לחותרא, סדא״ו תשום גנינה תתנו כשעושין וניעור חזר הספק להיות
 דאכתי אלא טתא חלנ תערונת חשש תשוס ואי״ר שח״נ חלנ שנאסר השתא

 ולחוש טתא חלנ נו מערנ אין לגנן שחולנ דתה תשוס הגנינה לאסור לנו הי׳ לא
 לאכילה הנכרי 3חל שתא או גרועה גנינה לעשות רצה שתא רחוקה חששא על

אע״ג הנכרי ע״י הנעשה גניצה על גוזרין הי׳ לא עצתו זה נשניל לגנן ונתלך
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 רחוקה חששא על חוששין וגלאורייתא וכנ״ל לאורייתא תששא איכא לנגגינה
 צתצג לאיכא תשוס חששות הנך תשוס הגגינה אוסרים היו צא ת״ת וכנ״צ
 צסלא״ו הספק וניעור חזר לא שוג גהיתר שהחזקנוהו לתאחר וכנ״ל היתר חזקת

 תאיזה יהי' פצוג לא תשוס לעצתו החלג פסור עכ"פ לגגן גחולג לגס כיון חג;
 היתר, חזקת עכ״פ וציכא לשתותו אסור להחצג החזקנו עכ״פ שיהי׳ טעם

 סלא״ו. צהיות ליוכל גגינה לגגי רחוקה חששא לחוששין אתרינן שפיר ותתילח
 החלג מן נשאר גנינה של גותא גין שכתג רש״י לגרי המשך יונעתו תחל וצפ״ז
 עותל אינו טתא וחלג טתא חלג גה עריג ללתא אסור ואי״ר עכו״ס שתלנו ותלג
 תישגא שקורין הטהור לתלנא נסיוגי עס נשאר הטמא גטהור טתא עירג ואס
 ולכאורה עכל״ק. תתנו, נשאר שנגותות לחוש ויש וכו׳ תה״ת אסור טתא ותצג

 ותה טתא, חלג הטהור גחלג הנכרי עריג ללתא לגריו להתחיל רש״י יכול הי'
 יהי' לשתותו תותר הי׳ אפי׳ אס הלא לשתותו אסור שת"נ תלג אס לן איכפת
 סלא״ו, להוי תשוס אסורה לגנינה לותר אפשר הי׳ ת״ת שיהי׳ טעם תאיזה

 התלג הי׳ לאס אסור ואי״ר שת״נ לתלג לותר הקלים לזה גסתוך, וכתש״כ
 גנינה גגי רחוקה תששא חוששים היינו לא שוג גהיתר והתזקנוהו תותר עצתו
 שח"נ ״חלג לאתרו השתא אגל אטפי, גיני תשוס סלא״ו שיהי' יצוייר אס אפי׳

 לאלרגה היתר גחזקת שהוא לגנן שתלנו לתלג התזקנוהו לא תתילא אסור" ואי״ר
 וכו׳ טתא תלג נה עירג ״ללתא לספק אותריס אנו תתילא אסור שהוא אתרנו

 נזה לותר רצה תתנו", נשאר שנגותות לחוש ויש וכו' תה״ת אסור טתא וחלג
 ניני טתא לחלג לארייתא ספקא תשוס נגנינה איסור גוזרים אנו שפיר להשתא

 התזקנוהו ללא כיון לאורייתא נספקא רחוקה חששא חוששים ואנו וכנ״ל אטפי
 אנו גנינה לגני תתילא לשתות אסור עצתו החלג הי' עכ"פ להא נהיתר, לחלג

 לעצתו חלנו שתא או גרועה גנינה לעשות טתא חלג נו עירג שתא חוששים
 רש״י האריך לתה תת״ס פי׳ לפי לתעלה שהקשינו תה תיושג ותתילא לאכילה,
 לחלג לס״ל לומר יש ג״כ נעצתם שהתוס׳ וגס לחט״ת תששא לאיכא להסניר

 תחלג שנעשה גנינה על לגזור להו תסתנר ללא אלא נתנין שנאסר תשוס עצתו
 ס״ל לרש״י ניחא, ולהנ״ל ל״פ, משוס רק ואסור חט״ת נו אין ולאי שהוא

 אסור לעצתו שהחלג וע״י וכנ״ל חט״ת נו שיש רתוקה תששא איכא לעכ״פ
 לנריס להעתיל אין כי ואס נספלא״ו, רחוקה חששא הגנינה על גזרו שוג עכ״פ

 וטנא כן לותר אפשר ל״ק לולא ללילן אנן אנל ז״ל חת״ס של קלשו נלנרי אלו
פלפולא. חלא

 תש״כ על (כונתו תקומן נאיזהו הה״ת של נלשונותי׳ ויעיי׳ הנ״ל נח״ס כתוב
אסורה נשתנית שלא אותה אטפי לניני לחלג הט״ו) תת״א נפ״ג התגיל
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 חנינא ר׳ אך וכו׳ צ״ח הסרת3 כ״א הגנינה יאכנ וצא וכו' נמנין נאסרה שהרי
 וע״ז הנשול ע״י הנחנוחית נהסיר חהי׳ הגבינה על רו1ג נ׳׳ח משוס ובו׳ ס״ל

 חזיר שומן או ניקור מטעס חנח נאסרה לא מבושלת גבינה וס״נ חמורחי הליגי
 אין ה״ה דברי כן תהרש נא וחי וכו' כוותי׳ רמב״ס והסק הקיבה העמדת או

 ושוב לצ״ח חשש ולא חטהי דביני הך לי׳ לית דרמב״ס שכהב במה לדבריו מובן
 כנ״ל, אע"כ וכו׳ בבישול אלא וחמאה גבינה הותר צח דצהרמב״ס וכפל כ׳

 הה״ח דברי להי לעצתו דהרתנ״ס לומר תוכרח הי׳ נמה ד״ק הבנתי וצח עכ״ל.
 אות שס תשנה הלחס דהא בישול, דתהני רק אסור אטהי דביני דהחלב ג״כ ס״ל
 וזל״ק כתב וכו׳) ובשלה חמאה לקח שאס לי יראה הרתב״ס (עתש״כ ט״ן

 ורבינו צ״ח לטעס שחששו הגאוניס דברי להי אלא הוי לא לי יראה דהך נראה
 לטעס חושש דאינו סברתו י״ג) (בהלכה לעיל הה״ת כ׳ וכבר לסברתס תשש לא
 עצתו לרתב״ס ס״ל הגומות שבין דחלב ור״ל עכל״ק, במיעוטו, דבטל משוס זה

 לחלק תוכרח שנהי׳ עד הנ״ל חת״ס קו׳ לק״ת וא"כ הגבינה בין במיעוטו דבטל
 שס״ל הגאוניס דברי עה״י עכ״ה אך אסור לכו״ע הגומות שבין עצתו דהתלב

 לומר עכ״ר לדידהו החמאה עס מעורב שאינו תכני בטיל לא הגומות שבין דתה
 קתא ולישנא בבישול תותר אס דגת׳ לישצי תרי ופליגי אסור עצתו החלב דלכו׳׳ע

 דתהני לרתב״ס וס״ל בשול, תהני דלא ס״ל ול״ב בשול ע״י הגבינה דתותר ס״ל
 אי שאתרו הסוגיא לתעלה הזכרתי וכבר שס בהט״ז הה״ת של וזל״ק בשול,
 ביני דקאי איכא נתי גבינה אתרו שבתסקנא ואע״ה ה"נ לגבינה לי׳ געי דקא
 בגבינה בעינו שעומד תפני בטל שאינו ז״ל הגאוניס שיטת לפי נארתיו כגר אטפי
 רבינו לדעת אפשר בשל ואח״כ גבינה תתנו ועשה שלהס חלב לקת אס אבל

 תשוס דס״ל ת״ד דהך לותר הה״ת כונת הפשוט התוגן ולפי עכל״ק, שתותר
 תותר, גשול ע״י אגל שבשלו קודס הגבינה אסור דלכך לומר רצה אטפי ביצי דקאי
 תה משוס דחייש דת״ד אלינא אזיל גשול דתהני שכתב הרתג״ס אדרבא וא"כ
 דס״ל משוס אטפי אגיני חייש דלא ומאן גשול דתהני דס״ל רק אטפי דגיני

 ת״ס דברי ולפי ותותר, בטל הגומות שבין עצתו החלב דאפי׳ כלל, בשול בעי לא7
 בשול ע״י אפי׳ אסור גתרא וללישנא בשול ע״י רק לגבינה היתר אין ג״כ לל״ק
 דהה״ת לפרש תוכרתיס נהי׳ ת״ס ולדברי ז״ל, הה״ת לשון גתשתעות זה ואין

 וכו׳ גארתיו כגר וכו׳ דקאי איכא נתי גבינה אתרו שגתסקנא ואע״פ דה״ק
 דאינו אה״נ ס״ל דגאוניס גזה לומר רצה וכו׳ בעינו שעומד תפני בטל שאינו

 הגאונים לדעת תותר בשול ע״י אבל שהוא כתו לאכלו הגומות שבין תה בטל
 אטפי לביני דתייש בגת׳ לת״ד תותר בשול דע״י לומר המגיד של כונתו אין אבל

 כלישנא הגאונים ופסקו בשול תהני קתא ללישנא רק בשול תהני לא ת״ד דלהך
נראה הלת״ת ולדברי הה״ת, דברי כן לפרש דוחק ד״ק ולולא גשול דתהני קתא
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 דנטל להלכה דס׳׳ל ותשום אטפי ניני דקאי הך כלל לי׳ לית דרתנ״ם פשוט
 ויעץ אטפי לניני שחששו דגאונים אלינא הסוגיא מפרש דהה״ח אלא נחיעוטו,
 דתהני ס״ל דגאונים לפרש הה׳׳ח טרח וע"! הצ״ח שילכו לנשלו ז׳׳ל הרחנ׳׳ם

 כאן יש דעתי, נקוצר שהננתי תה וכפי אטפי. לניני דחששו לת״ד אפי' נשול
 שנתערנ חט״ת נדין לקתן (עיין להלכה, שנ׳׳ת לנו להיות שיוכל תה גדולה נ״ת

 דחלנ ס״ל לעצתו הרתנ״ם דהה׳׳ת אלינא דלהל׳׳ת טהור) נחלנ ישראל ננית
 תאר ופרי נשול ע״י לנטלן דוקא נעי ולהח״ס כלל נשול נלא נטל אטפי שניני
 לתעלה דנריו הנאתי גנינה גני אטפי דניני הך כלל לי' לית דרתנ״ם כתנ

עיי״ש, א׳ נאות

 ורת״א והיתר ואיסור וכ״ת דרשנ״א לי' דפשיטא שם סופר נחתם תנואר עוד
 הנ״ל תכל כתננו וכנר היטנ. עיי״ש נתנין, נאסר דחלנ להו סנירא וש״ך

 רנוותא שאר שיטות נניאור להאריך אפשר הי' ועוד דשתיא נסייעתא נארוכה
 שיש לנרר זה נפרט כונתי עיקר כי נזה אסתגר חננ ז״ל ונתראי קתאי

 וסת״ג ורשנ״א ותוס׳ רש״י דעת הוא איך ז״ל האחרונים נין גדולה פלוגתא
 נסי׳ יהונתן והתטה והגר״א הש״ך הוא הלא ונו״כ ורת״א השו״ע ושדעת

 ואחרון נתנין, שנאסר דנר הוי דחלנ סנרי כולם צדק והצתח והחת״ס קט״ו
 נכל והחתיר נזה הדנור תאד הרחינ שהאריך לנ חקקי הנחתד נספר הכניד
 נהקדתה ז״ל החסיד הגאון דנרי נאתרו נלע״ד דא ונכגון נזה, שיש הדינים פרטי
 נראה התפה ונעל השו״ע לחינור ניתינו שזכינו אחר וזל״ק יאיר חות לספר

 ונפלאות נגדולות לילך הנ״ל הראשונים נדרך לדרוך כתוני אשר לאיש כיוהרא
 אננים ותסיע התלתוד תים דולה רק האחרונים של לקצורם לו צורך אין כאלו

 להעתיק רק זה נפרט הארכתי לא ונאתת עכל״ק, הקדתונים פוסקים תהרים
 להורות נתדינתנו נשתנשו איך ז״ל ואחרונים ראשונים תדנרי קצת ולהעיר

 תרן של קדשו לשון ואעתיק הקודתים, נדורות האחרונים שנתחנטו נדנר להקל
 ידעתי לא כי אכחד ולא אגיד ונאתת ג׳ סי' חיו״ד נח״נ זצוק״ל חיים דנרי נעל
 התרתת שו״נ אוסרים התה אשר ונו״נ ונל״י הלח״פ נגד פנים להעיז איך
 כ״ש אוסרים ואנו תתירים התה אם אפי' נגדם להכריח הפעוטים נידנו יש הכי

 ישראל נגדולי התפורש דנר של וכללו דנקיטנא, רוחא רתות רק זה ואין איפכא
 אח״ז וד״ל. דורנו גדולי נשם התכונים לפני שאלה תזה לעשות אין לפנינו אשר

 לכן תתנו נאחרונים גדול לנו ותי הנל״י דנרי תניא התניא של נשו״ע ראיתי
 נדור וננסתר ננגלה גאונים עליונים קדושי על אם יותר לסתוך תי על נא יראה

עכל״ק. וד״ל וצדקתם תורתם לנו הניכרים על אם שלפננו
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 מנין3 נאסו צא 3שתל אופן שוס3 ת״ו צהכריע נו7י3 שאין רינו37 הי' כה עד
 מטעם חתור עונש שתענישין תשוס את1 ינה7ת3 1עי" צהקכ 7יסו 7וצהעתי

 טה צהכריע שעציט פשיטא7 טתא, 3חצ 3צער ייפים1הת עצ התתשצה חוקי
 חת״ס תרן סיים ין7 תן ר3 הצא צ3א צהקצ, 7יסו שום חין ותתיציז תנין3 נחסר7
 עת7 איכא ועכ״פ 1״37הר עת7כ שיהי' יהי' צו אך וזצ״ק הנ"צ 1ק" ה3תשו3

 כוותי' כ' וכ״ת ורת״א צאסור ס״צ7 פוסקים 7ועו רש״י ותשו' ת'33 רש״י
 צהחתיר עה7 יש7 כיון ת״ת פוסקים כאינך הצכה אפי' א״כ כן נוהגים ואנו

 ״ואין ינא7ת אשכנ״ז ני3 עצינו ואסור עה7 כאותה עציהם ותינו3א צו3ק ר3כ
 וכו', ראורייתא" ר7נ עיני3 3״וקרו '1 סוס״ק תקנ״א סי' ועתג״א התרה" צו

 קונס צשון3 עצתו אסר שלא אע״פ אורייתא7 ר7נ הוא צה3שהק תי3שכת ותה
 קה7צ £ו תפיך ונפקא אורייתא7 הוה תצוה ר37 לעשות עצתו צ3שתק כל ת״ת
 ון7נ כגון לעשות שלא פרישות עציו צ3והתק וכו' ע״א ח׳ רים7נ ר״ן כ׳׳כ

 גזה הארכתי ר3וכ צה,3ק גצשון שאותר נזירות תקנצת צן נפקא וכו׳ שלפנינו
 אי עצינו אסורה ואי׳׳ר שח"נ 3חצ תעתה י׳׳ו, ס״ק תקס״ג סי' תג״א נגציון

 עכצ׳׳ק. ישכ״נ גרר ופורץ לעיל כתנואר נן3ר7 אי ראורייתא
 ס״ח תקל״ד סי' תג״א עיין הרגה לעורר יש כאן חת״ס שכתג קצרות במלות
 גתש׳׳כ שתיני ין73 תצ׳׳ו סי׳ או״ח חרש פרי ועיין שם השקל ותחצית ה׳

 רבי תתירו הי׳ ה7יהו ר׳ סגרת על תיוסר הי׳ תנהג שאותו לותר שיש אע״פ
 ואי״ה קכ״ג סי׳ חאו׳׳ח סופר חתם תשוגת ועיין ג' גסי׳ לתש״כ תסכים וזה

 תומר על להעיר י7 כה 7ע תש׳׳כ גכל ועכ״פ תיוחר, קונטרס גזה לכתוב אקוה
 ה' וברצות תתנהגא, ואי תרינא אי גתרינתנו להקל יסור שוס ושאין האיסור

 מנהגא על כלל 7יסו לגנות אין גרים7 גשאר שגם איך תיותר בקונטרס נגאר
 קדושים ישראל מנהגי ולקיים ולעשות לשמור צריכים אנו עניניס גכל רק רכאן,
 על ידו והמשנה שינוי שום גלי תגורתם גארץ אבותינו ואגות אגותינו נהגו אשר

 עם הי' כאשר עמנו ה״א ויהי ותקיו מצותיו לשמור תכנו השי״ת התחתונה,
ועד; סלה נצח יטשנו ואל יעזגנו אל אבותינו
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 נ״ז7הר כדעת שיהי׳ יהי׳ לו אך - ק״ז סי׳ תיו״ד תשו׳3 חת״ס תרן לשון א)
 לאסור דס״ל פוסקים ועוד רש״י ותשו׳ גמ׳3 רש״י דעת איכא ועכ״פ

 פוסקים כאינך הלכה אפילו א"כ כן נוהגים ואנו כוותי׳ ו3כת וכ״מ ורת׳׳א
 ואסור דעה כאותה עליהם ותינו3א לו3ק ר3כ להחמיר דעה דיש כיון מ״מ

 3וקרו ססק״ז, תקנ״א סי׳ ועתג״א התרה, לו ואין תדינא אשכס ני3 עלינו
 הנדר לו3ק כך היינו דרגנן איסור ככל קיל שמ״מ אע״פ דאורייתא נדר געיני
 דאורייתא נדר על ר3עו ע״ז ור3לע ל3א נן3דר איסור כקולי עלינו אסור שיהי׳
 לשון3 עצתו אסר שלא אע״פ דאורייתא נדר הוא לה3שהק תי3שכת ומה וכו׳,
 לן נפקא תענית לת3ק או גוי 3חל לאכול שלא שלפנינו נדון כגון וכו׳ קונס

:עכל״ק וכו׳ לה3ק לשון3 שאותר נזירות לת3תק

 דאורייתא נדר געיני וקרוג וכו׳ התרה לו ואין ז״ל מרן תש"כ הגנתי לא דעה
 נדר, משוס גו יהי׳ פוסקים כמקצת לאיסור שנהגו דגכה״ג זה דין הוציא מאין

 דתמנהגנו גפשיטות נימא לא דלתה מעיקרא נדר כאן דיש ניתא תיתי ותהיכא
 ואפי׳ גתנין נאסר דחלג רגוותא ואינך כרת״א פסקו הקודמים שגדורות נראה
 רק התרה, לו ושאין נדר שיהי׳ צריך דאין וממילא טמא, חלג שכיח דלא היכא
 להקל פוסקים כאינך השתא לפסוק רשות לנו ואין תכגר הלכה נפסק שכך

 הנ״ל ממג״א שהגיא ותה הקדומה. גהוראה ח״ו שטעו גררנו שלא עוד כל
 כל3 למעט שנהגו דגמקום שכתג אלא כלל נדר מאיסור שתה נזכר לא הנה
 אטתיהם קגלו כנר הכי ס״ל פוסקים דיש כיון התרה תהני לא ומתן תשא
 נראה ועוד נתש״כ ט״ז סוס״ק שם תג״א עוד ועיין תג״א עכ״ד ההיא, דעה

 הלכתא איפסק ושם וכו׳, כרשנ״ג נהגו אסור השנת דכל נגת׳ ס״ל דרשנ״ג לי
 התענית. אתר עד רק ולכנס לספר אסור דאין כר״ת אלא כרשנ״ג דלא נגמ׳

 כתג דרש״ל הניא לזה דקודס התרה תהני דהתס קדשו דנרי ממרוצת ונראה
 אפי׳ להחמיר דיכולים התרה דצריך כ׳ ונ״ח התרה וא״צ נטעות מנהג דהוא

 סייס ולא וכד נ״ל ועוד מג״א סייס וע״ז כהתקיל נש״ס ההלכה נפסק אס
 תו תנא כהאי דלא בגת׳ הלכתא דאיפסק דנכה״ג התרה, מהני לא דלפ״ז
 דקגלו סק״ז דלעיל נהא משא׳׳כ להחמיר, נעלמא מנהג אלא זה אין נודאי

 לשנות יכולים אינם ממילא מו״מ נכל למעט דצריך כפוסקים ההוראה עליהם
 מג״א עוד ועיין התרה. לו שאין נדר שהוא מצד ולא הלכה שהוא מצד ההלכה

ולא נחהז״ת לכנסן מותר פשתן דכלי המחנר כתג דשם סק״ה תקל״ד סי׳
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 רשאי אתה אי איסור נהס נהגו ואחרים החותרים דנרים והו״ל כן נהגו
 התרה לו יש כה׳׳ג דכל רי״ד סי׳ עני״ד תג״א ע״ן וכתג כפניהם להתירם

 וכתג התרה, לו אין ולכן ורנא כאניי הלכה פוסקים יש כאחת הכא אכל וכו׳
 כאניי פסקו וחכתיהס אנותיהס דשתא התרה, לו אין שם נתחצהש״ק עליו

 עכל״ק, וכו׳ נהתרה, לי׳ סגי שיהי׳ לנד נדר תשוס איסורו הי׳ ולא ורנא
 דנכהאי מד״ק ומשמע חחהש״ק. כחש״כ תד״ק ג״כ דחשחע נא״א פח״ג ועיי״ש
 נדר משאר חמור יותר נדר הוי זה דנדר משוס דהתרה התניעה אין גוונא

 ראשונה כסנרא נהוג דהכי שם רת״א ופסק א׳ נדעה נשו״ע רי״ד נסי׳ התנואר
 ורנא כאניי פוסקים דיש דתאחר רק התרה, דתהני וכו׳ להתענות שנהג דתי

 ההלכה לשנות יוכלו ולא הלכה הוא ממילא נחוה״ת פשתן כלי לכנס דאסור
 להחמיר. שפסקו נמה נתנהגס שטעו תקודם שיגררו נלי

 חוששין דאין ס״ל דשו״ע חת״ס של קדשו דנרי לולא לפע״ד הנראה ולפי
 דנהגו רק כהתחתיר להלכה דפסקו מצד הוא להחמיר דהתנהג לותר מסתמא

 רק דהוא ננפשייהו ידעי התחתיריס דאלו המותרים דנרים נשאר כתו להחמיר
 שתא לחוש צריכים דאנו לומר הוסיף ותג״א התרה, דתהני ותתילא חותרא

 דשו״ע ואפשר התרה. לו דאין וממילא דאסור תדינא לפסוק עליהם קנלו
 שאינו תנהג שכל ע״נ י״ח כחולין בחידושיו רשנ״א שכתב נמה פליגי ותג״א

 להחמיר נו הולכין חותרא מחתת או טעות מחתת אם איסור של עיקרו יודע
 אומרים דאין כתוס׳ שו״ע דנרי ואתיא נהכי לחלק נחתי לא שם ונתוס׳ עיי״ש

 ועיין רשנ״א. לדעת כיוון ותג״א להחמיר, להלכה שפסקו מצד הוי דהתנהג
 כהאי נתילתא זולת נתש״כ נקיטינן ד״ה ע״נ ת׳ דף ל״ט סי׳ תאר פרי היטב

 איכא דידן כנדון וכת״כ וכו׳ ענדינן דכוותי׳ תלינן הסתם תן וכו׳ דארוזא
 ד״ה ע״נ ת״א דף ל״ט נסיתן תאר הפרי של קדשו לשון ועיין הכי. למיתר

 אפשר הוא חשונ דתנהג חכם עפ״י דנהגו נתנהג וכו׳ תילתא לי ותסתנרא
 לצד תנהג דהוי ונהיכא וכו׳ להתיר תצי דלא פוסקים לשאר הרא״ש דיודה

 נדר הוי ולא דינא מעיקר סניר דהכין דעתי׳ גילה הרי נתי דאסר כתאן דסנור
 חדשות כראיות לו נתנרר אס דוקא אלא לו להתיר מצי ולא לישיילי׳ דניתא

 נהיג לא דהכי דאדעתא כעי לא התרה אפילו נזה הוה כדעתו טועה דתעיקרא
 כתו ג״כ תשמע ס״ו סי׳ חיו״ד נונ״ת ועיין כדברינו, ממש והוא עכל״ק וכו׳

 ותד״ק נדר שס ע״ז יהי׳ דלתה ז״ל חת״ס של דע״ק להכין זכיתי ולא שכתננו.
 ורת״א כרש״י להחמיר עלינו וקנלנו כרדנ״ז הלכה דאס לי׳ דפשיטא נראה

 לדין מקור למצוא יגעתי כעניי ואני דאורייתא. נדר הוי ואפשר התרה לו אין
 נדר שיהי׳ נתש״כ לא מצאתי, לא נינתי ונקט לזה השייכים מסוגיות זה

הנ״ל תקנ״א סי׳ לתג״א שציין ותה התרה. לו שאין נתש״כ ולא דאורייתא



ס ר ט נ ו נגג ק

 תקל״ד ס*' השקל ממחצית שהנאתי וכמו לע׳׳ד משם ראי׳ שאין כתננו כנר
 עליהם קנלו לאם כחת״ס לומר כונתו למג״א נימא אם וגם הנ״ל, תאר ופרי

 מאין ע7א לא ג״כ התרה לו אין לאמר מאן כחל מההלכה יותר להחמיר
זה. לין נלמול

 פרק נפסחיס הירושלמי לנרי על כתג קכ״נ סי׳ חאו״ח נחת״ס עול וראיתי
 נישן נני הירושלמי וז״ל להנינם. זכיתי לא שג״כ לנרים שנהגו מקום

 שנהגו מכיון א״ל וכו׳ לרני שאלון אתון הגלול נים לפרוש שלא עליהם קנלו
 ענ נשאל אלם יאין ופרכינן אנותיכם מנהג תשנו אל נאיסור אנותיכם נהן

 כ׳׳ש פריך והלר נדרו, אנותיסם הכא נרם נשאל שנלר מי תמן ומשנינן נלרו
 ופירשו הגמל. נים לפרוש אסור לאמר לר״י תלמידי׳ רני ומתרץ מותרים יהי׳

 שאמר נמה לנריו מתחלת חוזר להירושלמי לר״ל שם חשה ופני עלה נקרנן
 לאסור רני׳ כר״י סנר לרני תשום אלא אנותיכם שנהגו משום להם אסר לרני

 לשנויי לתלאצטריכי שמיני נלין תצ״ו נסי׳ הפר״ח וכ״כ עייש״ה ניה״ג, לפרוש
 שיש אע״פ הכי ס״ל הוי ולא תלמידי׳ הוי לא לאי שמעינן הוה לר״י תלמידי׳

 מסכים וזה רני מתירו הי׳ יהודה ר׳ סנרת על מיוסד הי׳ מנהג שאותו לומר
 נו שיש לנלנר מהרשל״ם נשם הפר״ח כתנ שס נ׳ ונסי׳ וכו׳, נ׳ נסי׳ למש״כ

 עליהם קנלו לא האוסרים כדנרי נהגו אחל ונתקום החכמים נין מחלוקת
 לדעת הי׳ ועומד אסור זה איסור שהרי נדר כתו נראה לשיהא חלש איסור

 ראיות לו שיש תונהק חכם אח״כ להם יש שאס ע״ז כתנ והפר״ח ע״כ החכם אותו
 נטעות תנהג הי׳ הפוסק אותו ע״פ שהתנהג ונמצא הפוסק אותו לנרי לסתור

 זה נלורנו יתכן זה ולין שניתיך שופט אלא לך אין ותסיים וכו׳, להתירו ויוכל
עייש״ה. נלרא תרין או נלרא לחל

 לכתנ הכי תשמע לא ס״נ תקל״ל סי׳ השו״ע לשון תדנרי ללע״ל אתת והן
 ואחרים המותרים דנרים לי׳ והוה כן נהגו ולא לכנסן מותר פשתן כלי כל

 לפשיטא קדשו מלשון ותשמע נפניהם, להתירם רשאי א״א איסור נהם נהגו
 לכאורה נראה וזה המותרים נלנרי׳ איסור של כמנהג רק הוי לא לנכה״ג לי׳

 רונ7 שם לשו׳׳ע נכה״ג דלוקא ולומר לחלק ליש אלא הנ״ל, כתהרשד״ס ללא
 וא״כ תותר פשתן דנכלי ע״א) י״ח (תו״ק שם נגת׳ כריו״ח פסקו הפוסקים

 מצל כן לנהגו רק להלכה נזה להחמיר כתהר״ס לפסקו משום לא לותר יש
 להחמיר, או להקל צל לחל פוסקים רוג נליכא תיירי תהרשל״ם אנל חותרא

 לאין נפשיטות זה לין נוציא מאין ילענא לא אכתי הכי ניתא אי אפי׳ ת״ת אנל
 תירץ והירושלמי וז״ל ל׳׳ק נתוך כתנ הנ״ל סי׳ ונחת״ס נכה״ג. התרה לו

כיון שנת קודם ימים ג׳ פי׳ ליה״ג לפרוש אסור לס״ל לר״י תלמידי׳ לרני



ה ת נ ו כנד ל ה

 ופ"מ הק״ע נרי7 כלל הניא ולא וכו׳ התרה להם אין דעה כהך עליהם שקנלו
 ונדר קנלה הטעם ולא כר״י להלכה ס״ל רני7 פירשו שכולם הנ״ל, ופר״ח

 הוה לא רני דאלו להדיא דהשמע מאד צדקו הפר׳׳ח דנרי ולכאורה להם. אסר
 אנל וכנ״ל. ר״י, שיטת עפ״י מיוסד שהמנהג אף להם אוסר הי׳ לא כר״י סנר
 משום דדוקא דס״ל לומר דאפשר לכאורה נראה הפר״ח מדנרי גם העיון אחר

 כר״י, הלכתא דלית מנרר שהי׳ מצד מנהגם לסתור רני יכול הי׳ כר״י דפסקו
 לנהוג חומרא מצד עליהם קנלו אחד ומקום הפוסקים פלוגתת שיש נדנר אנל

 מאין נדע לא ואכתי הנ״ל, חת״ס וכסנרת התרה, לו אין שונ המחמיר כפוסק
 כרנם נהגו א׳ מקום נני אם יש גדול שחילוק ננקל דמונן זה, לדין המקור
 הלכה, כן שאין להם וידוע נעלמא חומרא מצד להחמיר שנהגו או הוראתו, שקנלו

 כהוראתו לקיים ועליהם נדנר מקיל דאתרא המרא דלהלכה נמצא ולפעמים
 ע״ז חולק אחר שגדול ניודעם להחמיר לעצמם חוששים הקהלה נני מקצת ומ"מ

 אלא זה אין כזה נדון ולגני גדול כאותו ההלכה מכריעים שהמה לא אנל
 איסור כנהגו הוי היותר ולכל איסור, נהגו ואינהו להם המותרים כדנרים

 ועכ״פ התרה, מהני שם ורמ״א רי״ד נסי׳ דשו״ע פשוטו לפי ונזה סייג, מחמת
 דאין הוכתה לנו אין חומרא מצד כהאוסר עצמו על ומחמיר כמתיר ההלכה אם
 אין דעתנו שנקוצר משום אנל וסייג, גדר מחמת מנהג משאר יותר התרה לו

 עד הפחות לכל חלילה נזה גם תפסקו לזוז אין ז״ל חת״ס דנרי מנינים אנו
נרורות. וראיות נהוכחות עליו החולקים אחרונים נגדולי מפורש נמצא שלא

 גני ע"נ י״ת נתולין נתידושיו הנ״ל רשנ״א עפמש״כ לע״ד עוד לומר ואפשר ב)
 של עיקרו יודע אדם ואין נאיסור שנהגו תה שכל ושמואל רנ7 תוגרמתא

 חותר משום דדלמא לו תתירין ואין נשאל חותר מחתת או טעות מחתת איסור
 זה כתנ ורשנ״א עכ״ד, לו מתירין אין הי׳ טעות מחמת שעיקרו שנודע ועד
 הולכין חומר׳ מחמת אם ונספק התרה לו אין חותרא מחתת דנתנהג שיטתו לפי

 שח"נ נחלג איסור נהגו אם הוא דהספק דידן ננדון ניתא אנן ואף להחמיר
 כהאוסרים שפסקינן מחתת הוא אם תט״ת, כלל שכיח דלא היכא אפי׳ ואי״ר
 יש וא"כ תדינא ולא להחמיר הנהיגו שרק מחתת אם התרה לו ואין מדינא
 כסנרת דנוהגין רי״ד נסי׳ כתנ דהרמ״א הרא״ש לשיטת התרה לו דיש לומר

 דהא מחמת״ו נסתר הן לכאורה אנל להחמיר. הולכין ונספיקו כנ״ל, רא״ש
 תלג האיסור דהרי להקל הולכין ונספיקו דרננן איסור רק הוי דידן ננדון
 שכיח דלא (היכא איסורו למנהג יש אם ונספק תדרננן אסור עיקרו שח"נ
 ננדון תשא״כ התרה, לו דיש וניתא דרננן ספקא הו״ל התרה כלל) חט״ת

א״ש אכתי אנל ולחותרא, סדא״ו דהוי נספיקו להחמיר דתי שפיר דרשנ״א
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 ודאי חרטה ע״י חותו נתיר שנא 7ע הא7 דרננן ספקא נשאר 7נ" דתי דצח
 משוס צדון אח״כ ננח נדרים היתר וע״י התרה צו יש חם ותפק נודרננן חטור

 ספקח עושים אנו ח"כ ״ר7ס הו״צ שהותר תחר7 דניונח ננשום נהקנ יר7ם
 צעשות תסור הרתשון נקונטרסי שהנחתי נונ״י שיטת ועפי׳י .0־7ני דרננן
 ספד״ר נעשות דתותר ס׳׳צ דתתיס שם שהנחתי ננה נפי חננ נידים סד״ר
 שפיר חתי צחת״ס גם העיון חחר צ3ת תהני. ן7י7 ננדון דגם נוננר יש נידים

 נתנרר נו תסתפקים שאנו נדנר נדיקה שעושין ע״י7 שם דחת״ס כנדון דדוקא
 דאגצאי היינו ונתנרר צו הצך תצף תורה איסור ספק תו איסור שהודאי הדנר

 כן וכתו דרננן ספקא רק תורה, איסור כאן הי' לא שתעולס לתפרע תילתא
 שתעולס יתנרר גנינה נעשה ויהי' התלג העתדת דע״י נקונטרס שניארתי ננדון

 נידיס הרי ן7י7 כנדון אנל יעיי״ש, טהור 3חל דרונו דאורייתא ספק נו הי' לא
 הי' לא שתעולס לתפרע שנתנרר ולא ספק לעשותו דרננן מודאי עושים אנו

 נחשנ וזה דרננן ספק דרננן תודאי נעשה יהי׳ התרה שע״י רק איסור ודאי
 נידים, ס״ס עושין שאין כתו תסור וזה להתירו כדי נידיס דרננן ספק לעושה

;7לע" פשוט וזה

 נהגו חותרא סתס תחתת אס תסופקיס דאנו דנכה״ג לותר יש ע״ז 2וסן1ו
 מסנרא לותר לנו יש האוסרים הוראות עליהם שקנלו תתתת או לאסור

 ולא ותדינא האוסריס כהוראות שעשו תשוס תסתתא כאוסריס שנהגו תאתר
 רנותס כהוראת שנהגו תדינא הוי שהתנהג לתלות תסתנר שיותר תתנהגא
 פרי תתש״כ לזה ורתי' כן. נהגו נעלתא תותרא תתתת רק7 תדניתא שאסרו

 לתנהגס תחזקינן הסתם ותן נתש״כ עייש״ה וכו׳ נקיטינן ד״ה ע"נ ת' נדף תאר
 נן ר״י דאיכא דארוזא כהאי נתילתא זולת גדר לצד אלא טעות תנהג שאינו

 ענדי) לותר (צריך ענדינן דכוותי' תלינן הסתם תן תילתא להא דסנר נורי
 דזה לדתות דיש אלא עכ״ד, וכו׳ גדר תצד לתנהג טעם דאיכא דידעינן עד

 תנא כחד דפסקו תצד או כטעות תנהג הוי אי דתספקינן היכא וקא7 נאתר
 גתור תנהג דהוה היכא אנל גתור, כטעות דנהגו לותר נסתתא תתזקינן דלא
 הספק נכה״ג כהאוסריס, תדינא דפסקי תצד או חותרא תצד הוי אי דספק רק

 דנהגי תשוס כודאי דהתס כתוכן דהאוסריס כאתרי׳ שהוא לא אס עותד נתקותו
 יש ננ״ד גס אכתי אנל התרה, לו ואין אסירי ותדינא רנם כהוראת לעשות

:נכה״ג נידיס דרננן ספק לעשות דאין תשוס ג"כ נהתרה דאסור לותר

 שאמרתי תה עפ״י המנהגים, תורת כנדון לחדש שיש תה נס״ד אתינא ועוד
 נתתניתין דאתרו נהא שהקשה הסת״ג על נניאורו הרא״ת קושית לתרץ

נתא־ עושין, אין חצות עד פסחים נערני תלאכה לעשות שלא שנהגו תקום
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 תנהג לאו הא הוי הכי דדינא דסנרי נטעות כן שנהגו נתקוס תיירי אי תיירי
 תנהגא נחו דכה״ג נזה ורא״ש תוס׳ כסנרת (דס״ל לנטלו ושרי הוא תטליא

 נהגו אם גס לאסור, ונהגו תדינא דתותר דידעי גתור נתנהג תיירי ואי הוי)
 נעניי ואתרתי תס״ח. סי׳ ונתג״א נארוכה עיי״ש תנהגא, הוי יתיס נשאר כן

 עכו״ס דנגנינות קט״ו סי׳ יוסף ננית שהונא נסת״ק שכתנ כעין לותר דאפשר
 דאע״ג כלל נחשים שכיחי דלא ניקור תשוס חשש דליכא היכא אפי׳ להקל אין

 הך דליכא היכת אפי׳ להקל אין ת״ת ניקור תשוס דהאיסור כר״ת דניתא
 וא־כך הקינה עור תשוס אחרינא טעתא עוד איכא גנינות דגני תשוס חששא
 דשכיח נתקוס גס להקל ינאו נחשים שכיחי דלא נתקוס יקילו ואס נגת׳, טעתי

 טעם שאותו וכל אחר טעם תשוס רק ניקור תשוס הטעם שאין ויאתרו נחשים
 חששא אתרא נהאי שיהי׳ אע״ג לעצתם יתירו אתרא נהאי שייך לא האחר

 לעשות שלא דנהגי כהאי תנהגא דגני נעניותן ניתא אנן ואף עיי״ש. דניקור,
 ספק ונלי תקותות, נהרנה נתפשט שהי׳ תנהג שהוא חצות עד נע״פ תלאכה

 כנדר דהוי התרה דנעי ת״ח עפ״י גתור תנהג הי׳ התקותות תאלו שנהרגה
 דהוי היכא דאפילו ניתא תתילא רנוותא, להרנה התרה תהני דלא או לרא״ש,
 זה נתקוס יותר נו להקל אין הוא דתדינא דסנרי טעות עפ״י תנהגא ננירור
 תנהגא דהוי תקותות שאר תנהגי חותר ככל נו לדון ועלינו תקותות תנשאר

 להקל תקותות נשאר גס לתיסרך אתי התקוס נזה יותר נקיל דאס נטעות שלא
 נטעות דנהיגי נתקוס התם דשאני זאת וישכילו ינינו הכל לא כי תנהגא, נהאי

 נטעות תנהג נין חז״ל חלקו לא כאן ועד גתור תנהג דהוי תתקוס יותר להקל דיש
 תקותות נהרנה גתור לתנהג תנהגא האי נתפשט דלא היכא רק גתור לתנהג

 תנהג הוי אכלי דגן רונן תי ואתרו תאורז חלה דתפרשי חוזאי דני נהאי כגון
 אין חצות עד נע"פ תלאכה לעשות שלא שנהגו תקום שאחז״ל וזה נטעות.
 תקותן נאיזהו להקל ואין תנהגא הוי תקום דנכל נזה התנא לנו והורה עושין,

 כולם תקותות נהרנה זה תנהג דנתפשט כיון וכנ״ל תקותות, תנשאר יותר
 וסנרי הוי דתנהגא ידעי דלא נטעות תנהגא דהוי היכא ואפי׳ לטונה שויס

 תנהגא דהוי אחריני תתקותות הוא נופל ולא תערכו נגרע אין הוי הכי דדינא
נכון: על הרא״ת קוש׳ ותתורץ תקותות, תשאר יותר נו להקל ואין חשוג

 תשניס דנהיגי תקותות שנהרגה גרור דזה שהתחלנו ננדון לותר יש כן וכמו
 כן דעשו תשוס הוא כלל טתא חלג דליכא היכא אפי׳ להחתיר קדתוניות

 וכן תשנה נכסף דס״ל שו״ע נעל תרנינו גדול לנו ותי חכם, הוראת עפ״י
 ספק דכלי ותתילא נתנין נאסר ואי״ר שח״נ דחלנ הכי ס״ל הרת״א רנינו

שיבורר בתציאות הי׳ אס אפי׳ ותתילא תדינא הכי נהיגי תקותות דנהרנה
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 התרה לי׳ דאית לומר לנו והי' נעלמא תומרא מחמת כן שנהגו מקומות באיזה
 ל'׳ ולית מדינא לאסור מקומות נשאר לזלזולי ליתי ללא התרה לו אין מ״מ

:מסברא כנלע״ל וכנ״ל התרה

 לשון פשטות לילן ננלון ת״ו להקל שלא גלול עמול לנו יש לין כל מן ובר ג)
 או לרניס גלר ההסכמה היתה אם סכ״ת רכ״ת סי׳ יו״ל נשו״ע המתנר

 ומקורו עכל״ק שתוק של ננלר וכן להתיר יכולים אינם מצוה וללנר לתורה סייג
 אשכנ״ז נני אבותינו ואבות אבותינו שלרו המקומות ובכל קע״ת, סי׳ מהריב״ש

 שהעיל כמו כלל טמא 3תל שכיתא ללא היכא אפי׳ נזה להתמיר נהגו מעלם
 יד נהשג זה בפרט החילוקים ונבאר התרה. לו אין וממילא ז״^ תת״ס מרן

:נס״ל הלל שכלי

שו״ע  מותרים שהם בהם והיודעים המותרים לברים וזל״ק כתב רי״ל סי' ב
 הלכך בהם להתירם ואסור ננלר עליהם קנלו כאילו הוי איסור בהם נהגו

 וכו׳ נשר לאכול שלא שרגיל ומי וכו׳ ר״ה שלפני תעניות להתענות שרגיל מי
 לסייג המותרים לברים בקצת צנהוג הרוצה לפיכך התרה צריך וכו' אב מר״ת

 מתמת המותרים בלנרים איסור הנוהגים אנל וכו׳ הנהגתו נתתלת יאמר ופרישות
 טועה שאם שאומר מי ויש ננלר, קנלום כאלו הוי לת אסורים שהס שסוברים

 נו ונהג מותר שהוא יודע ואם וכו׳ לו ומתירים נשאל וכו׳ איסור ונהג
 כאיסורים ע״ע קנלו כאלו להוי נדרים התרת כעין. אפי׳ לו מתירים אין איסור

 כסברא והמנהג הגיה והרמ״א עכל״ק, לעולם, היתר להם שאין תורה שאסרתן
 הניא לכאן הראשון נלין תצ״ו סי׳ נאו״ח תלש פרי והקשה עכל״ק. הראשונה,

 הנ״ל רכ״ת נסי׳ ולקמן כוותי׳ פסק הרמ״א וכן התרה למהני ראשונה לעה
:התרה מהני ללא להחמיר סתם

 נתנהג ורמ״א המחבר מיירי רי״ל לנסי׳ תירץ קכ״ב סי׳ חאו״ת סופר ובחתם
 פסקו ונהא וכו׳ ימים וכך כך להתעטת כגון קלושה לתוסהת רק שהוא

 נזה חפץ וה׳ תורה לאיסור סייג העושה תשא״כ היתר לי׳ דאית כרשב״א
 קצת זה וחילוק עיי״ש. רכ״ח, נסי׳ חיירי ונהא לחשמרת משמרת עשו באומרו

 ויש כנ״ל וכו׳ ופרישות" ״לסייג לשון נשו״ע איתא ג"כ רי״ל נסי׳ להא צ״ע
 מיחיליס מיירי רי״ל לנסי׳ לי״ל שם נחת״ס חילק ועול וק׳׳ל. בנקל לחלק

 א^ העיר תקנת נהסכמת נעשו לא מ׳׳מ רנים אפילו או מעצתם כן שהנהיגו
 פתגמא עירין גזירת כשהי׳ ומכ׳׳ש ככה על וגזרו כן לנהוג שהסכימו מלינה

 תול״ת אלו רכ״ת בסי׳ מיירי ונהכי התרה לו אין לילן כנדון ת״ח קדישא ומאמר
נתכווט לא רי׳׳ל נסי׳ למייתי להפלוגתא הוא לפשוט שם עול וכתב עייש״ה.
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 אין7 ומשמע מרווחנא צא7 מהירושצמי מהרינ״ש הוא רכ״ח סי׳7 הך וכן נכך
 כן צומר צנו ויש נפשי׳7מ הרנ״י הכריע השו״ע כשחנר י"צ מ"מ נכך נחנק

 כמה 7ע רך7 צנו מורה קרשו ורנרי עיי״ש, י77אה רנריו נסתרי רצח היכי כי
 מפסקיו צזוז ושנת רנריו וצקייס נשו״ע רנינו רנרי נהעמיר נטרוח נריכיס
 שהמצית אצו צחיצוקיס הסוגיות מן מקור צמנוח חתירה נחתור ענינו חנ וחכתי
■ וכו' המותרים ררנריס הסוגיא נקנרה ואציע נס״ר. אנקי ואענה את״ס  נפסחיס

 להו אתר יוסף צר' לי' ואתרי אתו תארוזא אצה רתפרשי נהגי אהאי ני ע"נ נ'
 אתתר מי וצאו לו אתר וכו' המותרים רנריס אניי איתיני' נאפייהו זר ניכלה

 תסרכ'״ (פירש״י תיצתא רתסרכי משוס ת׳׳ט כותאי נכותאי אסרא ר' אתר עצה
 קושית (פירש״י תיצתא סרכי נתי חינשי הנך יותר) ותזלזלין קוצא של תילתא

 אורז רונן אי אזינן אשי ר׳ אתר אלא תרגן) אף מאלה לאתנועי ראתי הוא
 התום׳ שיטת ניאר ת׳ רף ל״ט סי׳ תאר ונפרי וכו׳ נאפייהו זר ניכלה אכלי

 קשה גן7ת אלה לאתנועי אתי7 שפירש רלרש״י ותפרש נפלא נאופן ופירש״י
 נתורח עלי׳ רקניל נהך תזלזלי רלתא וני׳ מיני׳ וליאוש ררגן לטעתא תהרר לתאי
 תיירי איסור נו נהגו ואאריס רקתני רתתניתין ס״ל ררש״י לומר ועכ״ר נרר
 תרינא ראסור רסנרי טעות לצר נין וגרר אותרא תצר איסור נהס נהגו נין

 רנפקא נאנפייהו תלהתירס נתנהגייהו תנאינהו שפיר עכ״ז הס רטועיס והגס
 נעיתיס רנריס עיי״ש וכו׳ אלה, נלא עיסה לאכול תורה נרנר אורנא תעה

 רלתא ניאוש אס7 סנרא שס הניא ועור שאן. נית רני התיר רלתה ליישנ תש״כ
 אסור רתרינא שסונריס נטעות שהתנהג תהני תה אאריתא נתילתא לזלזולי אתי
 שס והעלה אאריתא, נתילתא לזלזולי אתי אכתי נפניהס אותו נתיר אס ת״ת

 להר״נ7 וכו׳ אי ר״ה שס שנתוס׳ והר״י נסיס רנינו פליגי רנזה פלפולו נעותק
 נר7נ יזלזלו ררלתא משוס נפניהס להתיר אין רלכך תילתא רתסרכי האששא

 שירעו נר7נ תיירי התותריס ררנריס רנרייתא נתנהג עליהס שאסרו עצתו זה
 האשש אין אנל לנטלו, מותר ונטעות איסור, לנהוג עליהס וקנלו תותר שהוא
 גס הא משוס ראי לר״נ רס״ל אאריתא נתילתא ותזלזלי תילתא רתסרכי משוס

 ס״ל שנתוס׳ והר״י תנהגס. ינטלו אס תילתא תסרכי שייך נטעות נתנהג
 שס וכפירש״י אאריתא נתילתא ותזלזלי רתסרכי לומר היינו תילתא רתסרכי

 להס שתוריעיס רע״י תנהג שאר או נטעות תנהג נין תאלקיס ואפה״כ הנ״ל
 קרשו נרי7 ולפי יעויי״ש. אאריתא נתילתא לזלזל אורנא תיני׳ נפיק לא רטעו

 הנעשה לתנהג עריפות ריש שנתוס׳ הר״י שאלק החילוק לי׳ לית נסיס הרנינו
 הא כי רנתנהג שנתוס׳ להר״י וקא7 אתי רזה ת״א עפ״י שלא או ת״א עפ״י
 תותריס תורה לנני לומר תותר אס שנתוס׳ הר״י תסתפק ת״א עפ״י נהגו שלא
השו״ע נרי7ש והיות היטנ. נאר תנואר שהכל הזהנ נלשונו יעיי״ש אתס
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 ונרא״ש רי״ד סי׳ שנשו״ע הראשונה הדעה שהוא הרא״ש שיטת אחר נמשכים
 איסורא למשרי ואתי למילתא מילתא דמדמי משוס היינו מילתא דמסרכי מפורש

 ת״ח עפ״י שנהגו למנהג עדיפות דיש נמסקנא הרא״ש הניא וגס דאורייתא
 ניאורו דלפי ונמצא שנתוספת, הר״י כשיטת והוא לשס שיהלך מקום חומרי לענין

 תורה לנני אס הר״י של ספיקו להסתפק לו הי׳ להרא״ש גס תאר הפרי של
 נתנאל ונקרבן מאומה. מזה הניא לא והרא״ש אתס, מותריס להס לומר מותר

 להס לומר רצו דלא דכנול ננרייתא מדנקט ס״ל דלהרא״ש לי׳ פשיטא שס
 תורה ־לנני אנל תורה נני שאינן לפי להתיר רצה לא דלהס משמע אתס מותריס

 דלנני ס״־ל דרא״ש נתנאל הקרנן כונת (ועכ״ר עיי״ש אתס, מותריס אומר הי׳
 להרא״ש דהרי נדריס התרת ע״י היינו אתס מותריס להס אומר הי׳ תורה
 ונעי טעות שאינו נמנהג נכנול כאחד אחיס שני רוחצין דאין נרייתא נהך תיירי

 פשיטא וכו׳ העולה הכלל סוד״ה תס״ח נסי׳ חדש ופרי נדר), התרת כעין התרה
 לומר לא אנל שרי נפניהס היתר לנהוג דוקא תורה לנני אפי׳ דלהרא״ש לי׳

 נדנריו הכרע שאין יראה הרא״ש נדנרי והמעיין יעויי״ש, אתס, תותריס להס
̂ כפר״ח: ולא הק״נ כפירוש לא

 תותריס שהס היודעיס ואחריס המותריס דנריס כתנ רי״ד סימן ובטור
 להס להתירס ואסור ננדר עליהס קנלוס כאלו הוי איסור נהס נוהגיס

 וכו׳ התרה צריך וכו׳ ידוע נזתן להתענות או נשר לאכול שלא שנהג מי הלכך
 נפניהס היתר לנהוג לאחריס תותר אס הטור הזכיר לא דלכך שס נ״י וכתנ

 הכא, הטור איירי לא תילתא דנהא משוס תורה נני ללאו ת״ח נין ולחלק
 כשאינן נין זה חילוק רנינו כתנ לא לתה לתמוה ואיכא וזל״ק שס כתנ והנ״ח

 לומר רשאי אי תסתפק דר״י ראה דרנינו ונראה וכו׳, ת״ח ונין תורה נני
 הנרייתא לשון רניט שינה ולכך אסור ודאי תספק א״כ אתס תותריס לת״ח

 שזה אתס תותריס להס לומר אסור ור״ל להס להתירן ואסור נסתס וכתנ וכו׳
 שנין החילוק הטור הניא שלא תה שס עוד וניאר עכ״ד, וכו׳ לת״ח אף אסור

 מנהג נין לחלק שלא כדי נפניהס היתר לנהוג לענין תורה נני ללאו תורה נני
 חומרי משוס ת״ח נפני אף אסור דאז ת״ח עפ״י חשונ תנהג הוא דאס למנהג
 הנ״ח ע״ד כתנ סק״ז שס ונש״ך עיי״ש. הדנריס, סתס לכך לשס שהלך מקוס
 כיון ס״ל וגס אתס מותריס לת״ח לומר שלא להחמיר הטור דדעת הנ״ל

 לחותרא אזלינן חשונ אינו ואיזה חשונ תנהג הוי איזה לשיעוריס ניתן דהדנר
 דכתנו הכי תשמע לא ירוחס ורנינו והרא״ש נתוס׳ אנל וז״ל הש״ך כתנ ע״ז

 המדינה נני שנהגו היינו גרוע ומנהג ת״ח עפ״י שהוא היינו חשונ דתנהג
נזה המנוכה גדולי) וכתה עכל״ק, נזה לשיעורין דנריך נתת לא וא״כ -תעצמס
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 אתס, מותרין להס לומר לת״ת מותר אם הרא״ש נדעת פליגי ופר״ת שהק״ג
 של ספיקו כלל הניא לא יוסף הבית ורניט לאסור ס״ל להטור לי׳ פשיטא ונ״ח
נפנה: מקלושיס מי ואל אנתרייהו נענה מה ואנן התוס׳ נעל הר״י

אני  וטור להרא״ש הנ״ל ופר״ת ור,״נ והש״ך הנ״ח לנרי לולא אמרתי נעניי ז
 להס לסנירא הר״י של ספיקו להניא כלל מקום להם הי׳ לא יוסף ונית

 מנהג נין הר״נ נשם חלקו שם לנריהס שנתחלת התוס׳ נעלי רנותיט ללוקא
 לנרי העתיקו לא אנל נירושלמי נהליא משמע לכן וכתנו גמור למנהג נטעות

 ליש לס״ל ומשמע נלר, התרת נעי נטעות שלא למנהג ולנאר להלכה הירושלמי
 מתהריס שאנו רק חכם ע״י המנהג להתיר כלל נעי לא שלט התלמול ללפי לומר
 חכם התרת לנעי להו פשיטא לתוס׳ לומר הכרח שום ואין המנהג, לנטל שלא
 כלל מזה הזכירו מללא אלרנה נטעות, שלא מנהג הוא אם אפי׳ נלר כעין
 ללתלמולא לומר ליש להו לפשיטא משמע והרשנ״א והר״ן הרא״ש שהזכירוהו כמו
 נאים אם והיינו נטעות, שאינו נמנהג אפי׳ נלרים התרת כלל נעי לא לילן

 ששאלו כמו סינה איזה מפני מנהגם לעזונ להם מותר אם הוראה ממורי לשאול
 נלא אפי׳ להם להתיר יכול הי׳ אנותם מנהג נזה שהי׳ לולא מריו״ח ניישן נני

 ננטל לא שאנו רק הוא והעיקר מותרים, סתם להם לומר רק חכם התרת
 לפקוח לט אין נמנהגם להסתפק רוחם על עולה שאינו על כי נפניהם המנהג
 שנאים אחר אנל המנהג ולקיים לעשות שלא אתם למותרים להם ולומר עיניהם
 נמנהג שיטתו לפי הר״ן כמש״כ הלנר להם ומסנירים להם מתירים לשאול

 המלינה, נני עליהם שלעזו ועכו ונירי לכנול מעשיות נהני רק עיי״ש, נטעות
 לעזו ועכ׳׳ז הוא מנהג לרק וילעי כלל, טעות שאינו נמנהג התוס׳ לפי׳ למיירי
 אתם מותרים להם לומר רצו ללא ופשיטא נמנהגם להחזיק רצו וא״כ עליהם
 עליהם לועזים והיו תורה נני שמה הי׳ אלו התוס' נסתפקו ונזה מנהגם. ולנטל
 אתם מותרים להם לומר ראוי הי׳ אם הר״י נסתפק ע״ז כן ראינו לא מימיט

 ולחשנו כמנהגם עושה שאינו מי על לעז להוציא כלאי שאין להנינם לומר דצה
 יתירו שהחכמים ירצו אם מותרים הם וגם מנהג רק להוא כיון נאיסור כמזלזל .

 כעין התרה נעי לא נטעות שאינו לנמנהג נימא אם לומר יש כ״ז אנל להם,
 למונהג כהירושלמי להלכה להו פשיטא והטור שהרא״ש מאתר אנל נלרים התרת
 אם להסתפק מקום אין ממילא נלרים התרת כעין התרה נעי טעות שאינו
 אם ממנ״פ כזאת, להם יאמרו ללמה אתם, מותרים תורה לנני לומר מותר
 אסורים נאמת הלא רוצים אינם ואם להם יתירו נלרם להם להתיר רוצים

 מותרים להם לומר רצו לא תורה נני דנלאו רק נמנהגם, להחזיק וצריכים
למה כי רוצים אם היתר לו רש חמור מנהג זה לאץ מיניהם להאיר הייט אקס



סאג D ר tt ג ו רן

 חתור הדבר אס הוא טוב טוב בעיניהם קל הדבר שיהי׳ עיניהם לפקוח להם
 בודאי תורה לבני אבל התרה להם שאין איסור וכתנהגי תורה כאיסורי בעיניהם

 התרה ובלאו התרה, לו יש זה שתנהג האתת להם יאתרו אס תכשול שוס אין
 אין אטו בזה להסתפק תקוס ותה אתס תותריס להס לותר יוכלו דלא פשיטא
 חורבא ואיזה התרה לו יש זה שתנהג ולהבינס תורה לבני ההלכות ללתד רשאיס

 ויש הר״י של דספיקו הא כלל הביא שלא ב״י דברי לבאר כנלע״ד תיני/ נפיק
 על עלה להתוס׳ דרק הביאו לא והטור הרא״ש שגס גדולה הוכחה יוסף לבית
 תהש״ס. הספק של תקותו תקור בס״ד בסתוך שאבאר וכתו הספק זה לבס

 לפי ועכ״פ הנ״יג ופר״ח וק״נ והש״ך הב׳׳ח רבותינו של ד״ק לולא כנלע״ד
 תותריס לת״ח לותר תותר דלהרא״ש לי׳ דפשיטא א״ש דברינו נתנאל הקרבן דברי
:כבנדריס חכס התרת ע״י והיינו אתס

 שאינו דבתנהג ניתא אס הוא הר״י של ספיקו הנ״ל דברינו דלפי ונתצא ד)
 לנהוג אסור תורה בני בלאו ותכש״כ תורה בבני דאפילו הוא דהדין בטעות

 ועכו ובירי בכבול הגת׳ דתייתי עובדי דהני סיבה עפ״י אס רק בפניהם היתר
 ג"כ ובזה התדינה עליהם ולעזה תנהגס נגד עשו הדור שגדולי הדבר דנסתבב

 לידי הדבר בא שכבר דבכה״ג דאפשר הר״י נסתפק וע״ז להם להתיר רצו לא
 אתס תותריס להס לותר תותר תורה דבבני אפשר התנהג בעלי עס וויכוח
 להם תתיריס ג״כ תורה בני שאינן ולאותן נדר התרת בלא והיינו תנהגס ולבטל
 בתחלת כאן הר״ן שפירש כדרך תתש בזה התוס׳ דרך ויהי׳ תעצתן שישאלו לאחר
 לכאורה אבל בטעות שאינו בתנהג ולהתוס׳ בטעות בתנהג תיירי שהר״ן רק דבריו

 להתיר הירושלתי דכונת כתב דבריו שבסוף בעצתו הר״ן דברי עפ״י דברינו נסתרו
 דגס וסיים תורה, בבני תיירי והירושלתי נדרים התרת כעין חכם התרת ע״י

 תאן התס דאתרי׳ נדרים התרת דבעי תשתע ע״ב פ״א בנדרים דידן תש׳׳ס
 כדי היתר לנהוג רשאי א״א איסור בהן נהגו ואחרים התותריס דברים תנא

 דהא הר״י לשיטת תקשה וא״כ עיי״ש, דברו, יחל לא שנאתר תשוס לבטלן
 דבעי שהוכיח כאן הרא״ש כתב וכן נדרים, התרת דבעי תכאן תוכח עכ״ר
 התותריס דדברים ברייתא גת׳ דתייתי ע״א דט״ו דנדריס תהא לתנהג התרה

 יחל לא שנאתר תשום בפניהם להתירם רשאי א״א איסור בהם נהגו ואחרים
 לתש״כ. גתורה סתירה לכאורה נראה והוא ע״ז הר״י יענה תה וא״כ דברו
 התרה תהני תורה לבבי דדוקא הר״ן לשיטת להבין טובא לי קשה הכי בלאו אבל

 הברייתא הר״ן יפרנס איך א״כ תהני לא התדינה לבני אבל בטעות לתנהג
 ובגת׳ בכותאי, חסדא ר׳ לה דתוקי איסור בהן נהגו ואחרים התותריס דדגדיס
רשאי א״א וכו׳ התותרים דדברים ברייתא בהא תפייס ה?״ל ט״ו דנדרים



ב ת נ ו כסב ל ה

 התרת דעכ״פ להדיא משמע א"כ דנרו יחל לא שנאמר משוס נפניהס להתירם
 נכותאי דגם להדיא מוכת א"כ הנרייתא, זה הרא״ש שהניא וכמו מהני, נדרים
עכ"פ; התרה מהני

 נפלא הי׳ שמאד מה נהקדס דנר, פתר ד נס״ מצאתי נזה ההתנוננות ואד!
 דנרייתא ע"נ פ״א מנדרים לחמו ממרחק להניא הר״ן לרנינו לו למה נעיני

 שהניא כמו דדט״ו מהא הניא ולא נדרים נהתרת מיירי וכו' המותרים דדנריס
:הרא״ש

 המפרשים ודנרי הגמ׳ לשונות קצת להציע אנכי מוכרת נס״ד הדנריס לנרר וכדי
 יחל נלא הר״ז וכו׳ ישן שאני דקונס המשנה על איתא נדרים דנגמ׳ ז״ל,

 כדקתני לעולם רנינא ואמר הוא ממש נו שאין דנר ושינה נגמ׳ ומקשה דנרו
 המותרים דנריס והתניא אין מדרננן יתל נל איכא ומי מדרננן יחל נל ומאי
 רשאי אתה אי שם רש״י ולשון דנרו, יתל לא שנאמר נפניהן להתירן אא״ר וכו׳

 ננל אינו ומה׳׳ת יחל נל משוס דעונר מנהגם לנטל לפניהם היתר נהן לנהוג
 אותו על קאי יחל נל דענירת ר״ל דרש״י לפרש ויש עכל״ק. מדרננן, אלא יתל

 להרמנ״ס המשנה ונפי׳ נסמוך, שיונא כמו מנהגם, לנטל נפניהס היתר שנוהג
 ומשמע לנטלן, כדי היתר נהס לנהוג רשאי אתה אי הגירסא ג״כ מונא שס

 אדס שנני משוס התרה צריך ג״כ ישן שאני דנקונס להדדי שייכי דמשיך מד״ק
 רי״ג סי׳ ננ״י הונא פ״ג נדרים נה׳ מלשונו נראה וכן נדרים, אותם מתשנין
 שם ור״ן מרש׳׳י אנל עיי״ש, אהדדי שייכי דמישך שס מתום׳ מוכת וכן עיי״ש
 דרנינא רק איסור נהן שנהגו לדנריס ממש נו שאין דדנר הא דמי דלא משמע
 נדנר להאריך ואין מדרננן, יחל נל נלשון להשתמש נמציאות דיש לראי׳ הניא

 נמשנה רמנ״ס פי׳ ונין ור׳׳ן פירש״י נין גדול תילוק שיש ננקל ומונן המנואר
:שם ותום׳

 צריך אין וכו׳ מטתך לך אציע שלא וכו׳ קונס אמרה איתא ע״נ פ״א דף ושם
 שאין לחכם מכאן אחר דנר דנרו יחל לא שנאמר יפר אומר ר״ג להפר

 וכו׳ אומר גמליאל נן שמעון רנן פירש שס ונרש״י וכו', עצמו נדרי מתיר
 הנ״ח נהגהות היטנ ועיי׳׳ש וכו׳, כמינה כל דלאו דאורייתא דנרו יחל לא

 צריך דלר׳׳ג לומר רש׳׳י כונת אין זה ולפי נפלא, נדרך נרש׳׳י הגירסא שתקן
 תנא מאן התם איכא ותו תאר. הפרי נשם מש"כ נסמוך ועיין מה״ת, הפרה

 לנטלן כדי היתר נהן לנהוג רשאי אתה אי וכו׳ המותרים דנריס דתניא הא
 הוא, ר״ג מני וכו׳ לת״ח מכאן דנרו יחל לא ד״א דנרו, יחל לא שנאמר משוס

דדגריס נרייתא נהך נזכר לא ולגירסתו אתר נאופן דגריס הנ״ת נהגהת ועיי״ש
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 דנורי סדור שעפ״י עייש״ה דנרו, יחל לא שנאחר חשוס נסיוחא החותרים
 הגירסא נראה שס ותום' ורא״ש נר״ן אנל חוכרחת, הגהתו נרש״י החתחיל

 דנרו, יחל לא שנאחר חשוס ד״ה שס ונפירש״י וכנ״ל. לפנינו שהוא כחו נגח׳
 להדיא וחשחע עכ״ל, לה, חפר אא"כ היתר נהן ולנהוג דנרי' לנטל רשאי דאינו

 ויפר אשתו דנרי ינטל לא שהנעל היינו ר״ג דנקט דנרו יחל לא דלשון דחפרש
 דט״ו לעיל רש״י כונת !ה דג״כ הנראה וכפי הנעל. על קאי והאזהרה לה,

 להזהיר חז״ל דאסחכוהו יחל נל אזהרת ג״כ חאי וכו' החותרים נדנריס ע״א
 לע״ד. וז״פ נדנר איסור שנהגו אחרים נפני חנהג החנטל על יחל דנל חקרא

 דלר״ג לוחר דהכונה לפרש להו דפשיטא נראה כאן ורא״ש ותום' נר״ן אנל
 החותרים דדנריס נהא וכן יחל נל על האשה תענור הפרה ונלא הפרה נעי
 חנהגו על לענור אסור התרה דנלא החותר נדנר איסור הנוהג על יחל נל קאי
:התרה דנעי

 לחיחר דאיכא להו סנירא כאן נחת״ס וכ״כ הנ״ל ל״ט סי' תאר נפרי והגה
 והך וכנ״ל כחן חשונה דהלשון דדט״ו נרייתא היינו לאו נרייתא דהך

 החותרים דנדנריס חכאן ראי' להניא ואין כוותי' הלכתא דלית כר״ג אתיא נרייתח
 להדיא נראה הנ״ל פסחים חר״ן אנל נדנריהס, עיין התרה, נעי או חהני

 לוחר ונלע״ד איסור, נהן שנהגו נדנריס התרה דנעי חכאן ראי' חייתי דשפיר
 יפר חטתך אציע שלא נקונס דפסק נחה כר״ג קיי״ל דלא הר״ן יודה דנודאי

 נרייתא רנינא חייתי ט״ו דנדף דחצינו דכיון לוחר יש דח״ח לר״ן לו נראה אנל
 לפרש ראי׳ חחנה הניא ורנינא דנרו יחל נל חשוס וחסייס נלשונו הדוחה
 ס״ל הוה דאס הוא הלכתא יחל נל דהך דס״ל חשחע ישן שאני דקונס החשנה

 דאתיא כיון חדרננן יחל נל דאיכא ראי' חייתי איך א״כ הוא הלכתא דלאו
 ליכא ולדידן אתיא כר״ג דדט״ו נרייתא הך דגס לוחר יש דהא כהלכתא, שלא

 שוס דאין וס״ל ע״ז חולק דרנינא ועכ״ר חדרננן יחל דנל לישנא לאשכוחי
 חדרננן יחל נל לאשכוחי איכא דלכו״ע וחחילא כר״ג דוקא דאתיא לוחר הכרח

 וחה הן, חלוקות וסוגיות לדידן] גס הוי הלכתא וכו׳ לת״ח דחכאן דרשה [וכן
 דנדריס נרייתא דהך להר״ן לי׳ דחשחע חשוס דדט״ו חהך ראי׳ הר״ן הניא שלא
לר״ן לי׳ חשחע ונכותאי נכותאי חסדא ר׳ לה וחוקי דפסחיס הך היינו הוא
חגח׳ שהוכיח כחו לשאול נאו אס אפי' דידן לתלחודא כלל התרה חהני דלא
 דחסייס הא עכ״ר וא״כ לכותאי, התרה חהני ולא נטעות נחנהג וחיירי שנת

 נל על עונריס נחוחרא שנהגו דאותן לוחר הכונה אין יחל נל חשוס הנרייתא
נל חשוס החנהג על העונר שיענור שייך לא נטעות חנהג גני דנאחת יחל
אסחכוהו נפניהס חנהגס וחנטל שחתיר דחי רק תאר הפרי חזה כחש״כ יחל
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 שפירש וע״ד אחרים, של מנהגם יבטל שלא בו שמרומז יחל דבל קרא על חז״ל
 עיי״ש, דברי׳ לבטל רשאי דאינו דר״ל ר״ג על פ״א ובדף בדט״ו הכא רש״י

 מהני ולא תורה איסור להתיר למילתא מילתא ומדמי דמסרכי משום וטעמא
 דבעי דדט״ו ברייתא מהאי ראי׳ להביא להר״ן לו הי׳ דלא וממילא כלל התרה
 נכותאי, דמיירי התרה מהני דלא איירי׳ ברייתא בהך דאדרבה במנהג התרה ומהני

 אפשר הי׳ ועוד דרבנן. יחל בל לה דמשכחת רק ברייתא ך ה שם אייתי לא ורבינא
ואכמ״ל: בזה להאריך

 דברייתא לומר דאפשר שבתוס׳ הר״י ומסופק עולה שפיר הנ״ל דברינו ולפי ה)
 בהן שנהגו ודברים כהלכתא שלא דאתיא למימר איכא אדרשב״ג דמייתי

 בכותאי לר״ח דמיירי בפסחים דאיתא ברייתא והך התרה כלל צריך לא איסור
 בפניהם התנהג תתירין אשר אותם להזהיר רק קאי יחל בל משום עלה ותסיים
 בפניהם שתותר רק לא תורה דבבני לומר דיש וממילא תילתא דתסרכי ומשום

 דררא שום עצמו מצד במנהג דאין אתם מותרים להם לומר תותר גם אם כי
 ואיה״נ מנהגם, לבטל שלא מוטל עלינו תורה בני בלאו רק התרה דליבעי דנדר

 לומר תותר תורה ולבני בה לן לית מעצמם מנהגם מזניחים אם בכותאי גם
 איסור שנהט דבדבר הנ״ל דנדריס סוגיא פשטא לפי דהא אתם מותרים להם
 שלמד פ״א נדרים שבר״ן הכהן דהר״י טעמא [והיינו התרה, בעי לר״ג רק

 הוה לא התרה בעי וכו׳ להתענות לעצתו שנהג דתי המותרים דדברים מברייתא
 איסור הנוהגים על יחל בלא כלל איירי דלא דאיכ״ל דדט״ו מברייתא לי׳ יליף

:וק״ל] התרה דבעי הסוגיא דתיירי תהכא לי׳ ויליף וכנ״ל

 ממילא התרה, בעי גמור דבתנהג דירושלתי מההוא לי׳ דפשיטא והרא״ש
 הנוהגים על יחל לא וקאי בהכי תיירי דדט״ו ברייתא דגם לי׳ דפשיטא

;עיי״ש איירי, בתרתי דברייתא בפסחים הצל״ח כמש"כ בדבר איסור

 לעשות שתותר כתו גמור בנדר התרה דבעי דלהרא״ש לתילתן דהדרין וממילא
 אתם מותרים להם לומר ג״כ דתותר ממילא תורה בני במקום מנהגם נגד

 היתר שנהגו מאותם פה עקשות להסיר לזה סיבה יש אס חרטה פתח ע״י
 דב״י הא דבריט מתוך ונתבארו ואינך, תכבול דתייתי עובדי כהני בתקותס

 עס תתאיתיס ודברינו וכנ״ל בתוספת הר״י של ספיקו כלל תייתי לא רי״ד בסי׳
י :הרא״ש על ק״ב פי׳

 להפר״ת וראיתי ד״ה ע״א ת׳ דף תאר הפרי דברי תתני שנעלם ראיתי שוב
מברייתא קשה אתס מותרים לת״ח לומר תותר אס דתסתפק דלר״י שכתב



נזוזג D ר B נ ו ;7

 גס וחה אסור ליחיד דאפי׳ ומשמע דברו יחל לא משוס למסייס לפ״א לנדרים
 התרה בלא שרינן האיך מדאורייתא הוא מילתא להאי דהעלו והר״ן רש״י לדעת
 או חכם לנהג חשוב במנהג אלא קאמר ולא מדרבנן אלא זה לאין לסובר ואולי

 ללרא״ש בעניותן שכתבנו מה טובא שפיר אתי דבריו ולפי עכד״ק וכו׳ הנהיג
 לפשיטא הר״י של לספיקו מקום אין התרה בעי טעות שאינו למנהג לס״ל

 בלאה״ה חרטה ובלא להם יתירו חרטה פתח להס יהי׳ לאס אותם דמלמליס
 מאליהם שיבאו לא אס התרה למהני להס מגלים אין תורה בני לאו ולגבי אסורים,

 להני לס״ל מ״ש בפ׳ הר״ן לברי הנה הן העיון אחר ובאמת מנהגם. להתיר
 ועל הוו, הכי דדינא טעו ובניהם גמורים מנהגא הוי ועכו ובירי לכבול עובדי

 מנהגא אי גם דלהר״ן אלא הוי, מנהגא דרק להס גילו לא היו תורה בני לאו כי
 התרה. לי׳ אית ולרא״ש מעיקרא המנהג הוי טעות דלאו התרה, לי׳ לית הוא

 הר״י של לספיקו מקום אין דלהרא״ש לדברינו סיוע יש הפ״ת מדברי ועכ״פ
 בעקבות שהלכו ופ״ת בק״נ הגאונים לפנינו יש והרי יוסף, הבית מדברי וכנראה

יוסף: הבית

 משאר עדיף ת״ח עפ״י שנהגו דמנהג לחלק הביאו ורא״ש בתוס׳ והנה ו)
 יודה הרא״ש גס ת״ח עפ״י דבמנהג דאפשר לומר צדד תאר ופרי תנהג,

 לסייג בנעשה תיירי דחת״ס אלא הנ״ל חת״ס דברי כעין והוא התרה, לי׳ דלית
 מצד עדיפות לו יש ת״ח עפ״י שנעשה תנהג שסתם ותובן תילתא, לתיגדר

 אבל קכ״ס, סי׳ יאיר חות תשו׳ !עיין ויגדך אביך שאל משוס בזה שיש עצתו
 תכש״כ ת״ח עפ״י נעשה בלא אפילו מעבירה הרחקה וסייג לגדר שנעשה במנהג

 לפי אם דאפילו משום התנהג זה יתירו שלא עוד עדיפות לו יש ת״ח עפ״י
 לחוש עוד לו אין דבר באחה סייג משוס איסור תנהג שנהג האדם עיני ראות
 שלא הדבר על לחוש לו יש הנדר להתיר שעליו החכם ת״ת מכשול לידי שיבא

 אי וכו׳ המותרים דדבריס יחל דלא אקרא חז״ל דאסתכוהו היכי וכי להתירו
 הרא״ש ופירש תילתא דתיסרכא משום חז״ל ופירשו בפניהם, להתירו רשאי אתה

 מפורש ואיט דאורייתא, איסורא לתשרי ואתי לתילתא תילתא דתדתי משום
 ברא״ש מפורש אינו וכן חרטה, פתח ע״י למנהג התרה יש לכותאי דגם ברא״ש

 הפרי העיר שכנר כתבנו ומזה התרה, תהני חכס תלמיד עפ״י חשוב דלתנהג
 כל להרא״ש דגם נקטינן ונד״ה וכו׳ ותסתברא ד״ה ע״ב ת״א נדף והוא תאר

 לחלק דיש הנ״ל חת׳׳ס דברי ונתחזקו התרה, לו אין חכם עפ״י הוא שהתנהג
 הג״י לתיט לי׳ דמשמע לומר רחוק ואין חכם בעפ״י תיירי רכ״ח סי׳ דבשו״ע
תאר בפרי תזה שהעיר וכמו תורה בני לאו מישראל טובא גרע דבכותאי ורת״א



ג ל ת וו נ ו כסו

 משוס תורה, נני נחו סתחח נקט ולא כותאי חסדח ר' נקט נחנס וצא הנ״ל
 חיסורח נמשרי וחתי טונח דתוטני משום התרה חהני נח דנכותחי נ ס'7

 שנו נכותחי דדוקח לומר יוסף ר' שנ דעתו ענ ענה נחנס ונח דחורייתח,
 נפניהס, היתר שנוהג תי עג יחנ נח וקחי כנג התרה מהני נח דנכותחי ומשוס
 וכן הוסיף אניי רק כנל היתר מהני נח דנכותחי דחה״נ גומר ואפשר וכנ״ג

 דגס חתס מותריס להס לומר רנו דנא ועכו ונירי דכנול עונדי מהני ראי' יש
 נענין אנל נפניהס נהתיר שלא ה5 לענין ככותאי הוו תורה נני לאו בישראל
 דישרחנ תורה, בני לאו לישראל כותאי נין חילוק יש לשאול כשבאו התרה דמהני

 שקיימו ענמו המנהג נדנר שיכשלו אס כי למילתא ממילתא למיסרך נחשדו לא
 טעותם ולהודיע מנהגם לנטל מותר נטעות מנהג דגני וממילא עליהם וקבלו

 ממילתא לזלזל מיסרכי אינהו נכותאי אנל התרה, ע״י מותר נטעות שלא ונמנהג
 מותר דנטעות הוכחה שוס לנו ואין דאורייתא איסור להתיר ויבאו למילתא

 לנו ויש כותאי, ולא הוו ישראל דהתס ראי' אין שאן דנית דמהא מנהגם לנטל
 והפירוש דוקא נכותאי כפשוטן חסדא ר' דנרי נשארו דסוגיא דלמסקנא לומר

 וכנ״ל, יחל נל על דענרי נפניהס היתר הנוהגים על קאי יחל נל דמשוס בברייתא
 עפ״י הסייג שנעשה כיון ת״ח עפ״י שנעשה מנהג דנכל לומר דיש וממילא

 עשו שענורו איסור של הדנר שנפרץ על גדר לגדור שראוי ראו מסתמא ת״ח
 למיסרכא דמי ונכה״ג הזיקא, ונרי מכשול לידי לנא הדבר שקרוב שראו או הסייג

 אפרים נשער עוד לעיין וצריך התרה. לו ואין כותאי דגני למילתא ממילתא
:רכ״ח סי' שאול ניד שהונא

 דר' טונא, גרע מכשול חשש נו שיש דנדנר הכי מורה הגמ' לשון פשטות וגם
 משתכחא דלמא נאפייהו זר ניכלה לא אכלי אורז רונן אי חזינן אמר אשי

 תשתכח דלא טעמא למיהב לי' דלמה וחת״ס נפר״ת והקשו מינייהו, חלה תורת
 שיחזיקו צריכים התוס' לפי' בטעות מנהג הוי דלא כיון נלאה״כ חחלה, תורת

 דיש דכיון טעמא האי דנקט לומר יש ולהנ״ל עליו, לענור להם ואסור במנהגם
 אפשר תורה, נני הוו דלא מינייהו חלה תורת תשתכח דלמא מכשול חשש נו

 לומר ויש וק״ל. תשתכח דדלמא טעמא האי נקט ולהכי התרה מהני דלא לומר
 תורה תננני תורה בני נלאו יותר חמור לפעמים ג"כ מכשול חשש נו שיש דנדנר
 הי' דידוע כחלה למשל לכל ומפורסם בהלכה המפורש דנדנר הענין, לפי והכל
 תורה לנני הי׳ דאס פשיטא מאור; חלה להפריש צריך ואין כרינ״נ הלכתא דלית
 לדלמא למיחש וליכא התרה, לו דיש בודאי נזה נכיוצא חומרא של מנהג איזה

 ליכא תורה לבני גס והרחקה סייג שעשו דנריס נשאר אנל חלה, תורת תשתכח
:התרה
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 אפילו גווני בכל ואי״ר שח"נ בחלב להחמיר דהחנהג דפשיטא נקל לנבון ודעת
 גס התרה לו ואין הדור חכמי עפ״י הונהג בודאי כלל חט״ח שכיח בלא

 שהרחבנו חה ועפ״י חת״ס מרן שכתב חטעס לבר כאן שכתבנו גרידא זה חטעס
 בנ״ד שייך שס שנאחר חה שכל הנ״ל קכ״ב חת״ס בתשו' ועיין הדברים, ביאור
 ואץ תודה של כדת שלא מודה לע״ד להקל המודה וכל עייש״ה. שאת, ביתר

 ומהמהם מהם ישמרנו השיי״ת לו, יגיד שמקלו ומסי הקלקלה מן למדין
 ולקיים ולעשות לשמור הנשמות, ולנטוע הנהרםות לכנות עדכ״ש ויעזרנו

 בעשרה בזה חש"כ ויעויין נרפנו. ולא אחזנוה ינו,Tכ אבותינו מנהג דכר כל
:ח״י פרק ח״א חאח״ד מאחרות

 בקונטרס ובפרט ואחרונים ובשו״ע בראשונים המנהגים בתורת המעיין וכל
 בעין עין ל״ט סי' תאר ובפרי ותצ״ו תס״ח סי' באו״ח ז״ל חדש הפרי

 בארצות שנהגנו איסור ממנהגי לשנות הללו בארצות להקל יסוד שוס שאין יראה
 בעיניהם חסמים המה אשר אלו על ופלא הפלא להפליא ויש משם. שיצאנו
 כמחיצה שהקילו כמה זה וככלל אמעריקא, כא,רץ חדשה כתורה ח״ו לעשות
 הגה״ק אדמו״ר כ״ק אמוחי לי׳ מחו וככר הכנסת, בכית נשים לעזרת נמוכה

■ כתשובתו שליט״א מסאטמאר  P הר אכל המתירים, של טעותן לכרר הרמה
 אמד, תורת תטוש ואל אבותינו מנהג שינד מצד גדול איסור כזה יש דן

 ככתי גדר להיוץ סכלוכים ודרשו עבירה, גוררת עבירה איד הוא נפלא ודכר
 כמזום האיסור ז״ל ראשונים הרכה שלדעת ואי״ר שח״נ חלב ולהתיר כנסהת,

 כתכנ״ס של גדר (היינו גדר פורץ כפסוק ומרומז נחש, נשיכת היינו ניקור,
 אשר להקל שכזענו זו ושתים ואי״ר), שח״נ חלב (היינו נחש ישכנו כנ״ל)

 לשם הדת pp ולורומם צעדינו ימעדו שלא עדכ״ש יעזרנו והשי״ת כדת. לא
:אכיה״ר ולתפארת ולתהלה



דבר אחרית טוב

נ״ה

 מתמת אנל - אלו שכקונטרסיס עניניס פרטי כל לתוכן מפתתות לעשות רציתי
 לשון על כדכרינו, מעיין לכל לעורר לנכון וראיתי - מזה נמנעתי שונות סיכות

 וכו׳ איסור הם נו שנהגו לפי כמש״כ ל״ו) (צד כאן שהכאתי כתה״א רשכ״א
 כמנין שנאסר דנדנר מפורש נראה דמזה עיי״ש, וכו׳ עליהם ועונשין ומכין

 שת״נ תלג אם וממילא - הממשלה מעונש דמירתת סכרא על לסמוך אין
 ועונש מפתות דמירתתי משום להקל יסוד לכנות אין כמנין נאסר ואי״ר

 וכתראי תמאי מרכוותא מי מצינו לא הנ״ל רשכ״א דכרי ועל - הממשלה
 - נפלאות מתורתו ויראנו - משגיאות יצילנו והשית״ג - ד״ת על שיתלוק

תקיך: למדני ה׳ אתה כרוך

?:אינטרנט ,״הררנט הועתל(




