אפדקסתא

א ה ע״ז — סימן ר סג

ואמר הבן למקלה בא ע׳׳י שנעשית סרסור לעבירה.
הממ בדבדם שלא
ואמר הסכם ,מצוה לקיים ז ב ד
יבא ל Tי עבירה .אבל אם בא ל Tי חטא ,אל יעשה״.
והיטב אשר דבר במקור סיים שם ,דלא בעי השלשה
ט השפחה מוחזקת מו פ ה .ור״ל דבעי׳ השלשה
דבלא״ה לא א מדנן מצוה לקיים ז ב ד הממ .והיאך כ׳
הס״ח דבדבר שאינו בא ל Tי עבירה מצוה לקיים ז ב ד
הממ .אלא דהשפחה מוחזקח בעצמה .ובפי׳ האזולאי
ז״ל כ׳ ז״ל והדבר מבואר שבמה שצוה לא יש איסור,
רק בנמשך מזה .וכ״ש אם צוה לדב כו׳ ע״ש .א״כ
אם הי׳ בהשלשה כהחם ,מ״מ אם יוכל להסחבב
לרףם ד ב ד המח.
בקיומו איזה חטאאין מצוה
ופשיטא דגם לא ניחא לי׳ להמנוח ז״ל בקיום צואחו
בכהאי גוונא .אעכו״כ בדליכא ענין השלשה כלל ואיכא
מצוה לקיים ד ב ד
דררא דסיבוב חטא ,ודאי ליכא
המח כלל.
ו כ נ  Tון ד דן מסחבר שפיר דאם מזדמן ש  Tוו הגון
עם כהן או כהנח ,ודוחהו משום הך צואה,
פו״ר ,וגם שאר חששומ
ודאי איכא עכוב מצומ
המובנים מאליו ר׳ > ודאי ליכא מצוה לקיים ד ב ד
הממ ,כ״ש סה״ז דלא שדחי שדוד׳ הגונים בעוה״ר
מסבוח עצמו מספר .ע״ד שכחב המ״ה סי׳ ד ״ א ז״ל
ולא חיישינן לספק חששא כמו שאין אנו נז ה ד׳ מכמה
מילי דאזהירו רבנן עלייהו משום חשש סכנה משום
שומר פחאים ה׳ .גם נראה ממוך שאנו מחי מעט
ו צ ד ד׳ אנו לישא מאשר נמצאו ,דשו בה רמם ושומר
כו׳ יע״ש ובמום׳ ק Tושין דף מ״א ע״א ד״ה אסור.
ועי׳ ג״כ כעי״ז ברדב״ז ח״א סי׳ מק״י .אע״ג
מ Tון ד ד הו פקפקו קצח
דהחרוממ הדשן ורדב״ז
בסברא זו ,מ״ מ בנ Tון ד דן דקיל טובא כמש״ל .וגם
לא נהוג עלמא כלל לדקדק ס ה אפי׳ גדולי החורה
ושלומי אמוני ישראל ,ודאי מהני לן סברא זו .והחוש
מעיד דזה״ז גרע לענין זה מדורות הראשונים שהדור
פרוץ בעוה״ר ובאיכוח אנחנו במחי מעט יוחר מדורוח
הראשונים ז״  3ועי׳ עוד במרומח הדשן סי׳ מ״ם
וברשב״ם יו״ד סי׳ צ״ה ,דאיסור קל דרבנן דוחה
למצוח דבוד אב ואם .כ״ש מצוח נשואין שהיא גדולה
עד מאד לישא אוחה שהגונה בעיניו ע״ש ראיוחיהם
בעיני מאד ד ב ד הספר
)ובאמח מה״ט חמוהים
ח Tpים רס״י חקס״ד שכ׳ אם האב והאם מצודם לק
שלא יקח אשה כ ד שיעמד להם כו׳ .ואם יקח אשה
לא יוכל להספיק לכבד אב ואם אז ישמע לאמו ולאמו.
וצ״ע(.

דענייא

שטו

עוד זאח אדרש לומר מלמא דמסחבר ,דלו יהימא
שצואת המנוח ז״ל היחה בכל גונא ,מ״מ אילו
הי׳ רצונו שמהי׳ לדור דו ד ם ,הו״ל לכחוב אומה
לזכרון בספר עם טעמו ונמוקו למען ממקיים עד דור
אחרון על עפר יקום ולא משכח מפי זרעו מרוב
עמים דמים .עדש״כ כחוב זאמ זכרון בספר כו׳ .ד״ל
דזהו שמסיים מדור דור ,כדי שיומסר הדבר מדור
לדור .ומדלא ע מד ה ד ,י״ל דכונחו ל״ה רק על
הדורוח הקרומם אליו מטעם הכמוס עמדו .ואפשר
רק עד דור ג׳ ,דע״כ רחמי האב על ה ק )ב״ר
פנ״ד ב׳(.
ו א ל יממה ד מרהיבני נפשי עוז לצדד כ״כ בצואה
שיצאה מפי קדוש כפי המקובל .דחא חזי בם׳
מילי דח Tpומא על הספר ח Tpים )מהגה״ק בעל
דע״ק( עד היכן צדד להקל בהרבה צואוח ר מ יהודה
הח  Tpז״ל ,אף שכחובוס בספר  ^Tnהקדושה .למשל
ע״ש בצואה ס״ו .כ״ש בצואה שאינה בכחומם ודבודו
הורקו מכלי אל כלי ,בודאי ראד לצדד כל דאפשר.
ומ״מ ניחא לי שיציע כ״ח שאלמו זאח לפני גדול אחד.
דודיענו נא חוו״ד.
א ח ״ז ראימי דבר נפלא באוחיוס דרע״ק הנדפס
במהמ״ד חדר ג׳ בנוסחא ב׳ לפי ד׳ ק׳ ואמ״ד
באוח סמ״ך ז״ל מפני מה הוא סחוס ,מפני שזהו
)שכ״י( ישראל ששדנה סמב להן כחומה לד׳ רוחומ כו׳
וזרע זרעם אין ממערמ׳ ס ר ע א חדם כו׳ שנאמר ד
חלק ה׳ עמו .אבל כהן בממ כהן ו לי במח לי ישראל
במח ישראל שנאמר ואני אהי׳ להם נאום ה׳ לחוממ
אש וגו׳ עכ״ל .ולפ״ז כבר יש מקום לקפ  Tא .אבל לא
רק משראל עם כהן אלא גם עם לי.

סימן רסג
נישואי ב׳ אחים לב׳ אחיות כשא״א בעדן
אחר
למאן דלא קחזינא ולא ידענא קא מברכינא
בכוח״ט כבוד הרב כף מוהר״ר טשולם פעסל
שליט״א אבידק״ק ניר טאש יצ״ו.

בדבר

נשואי ב׳ אחים לב׳ אחיוח דהוא נגד צואח ר מ
יהודה הח  Tpז״ל ,י ע ן דשם לא נמצא שידוך

