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היאר־צייט יום בקביעות ספקות כמה ביאור

תשל״ד סיון
שליט״א. דוד ד׳ הדה״ג אהובי לבני

 אמדינו מת מתי ידוע ואינו מת נמצא אם הנה א)
 המאוחד בזמן מת וא״ב חיים חזקת לו שהיה

בהספק.
 באחד בנגע מטמאין ע״א) ד׳ (נדה שחכמים ומה

 כשעת הטומאות שכל מת ומצאו השכים ולמהד בלילה
 לקדשים דוקא הוא דבל ד״ה שם לתום׳ הנה מציאתו
 שמטמא הי״ד אה״ט מהל׳ בפי״ח להדמב״ם ואפלו

 חי דאוהו בלא דוקא הוא הא דבד, לכל שהוא סתם
 מכמה אפילו אלא מבעדב דוקא דלאו ומסתבד מבעדב

 מחיותו לנו ידוע שלא מת בנמצא ודק דמ״ש קודם ימים
 הזמן על חזקה זה אין מ״מ חי היד. מת כל שודאי אף

 בא אפשד שלכן יום בכל מתים איכא דודאי בו שנגע
 שתיכף או אותו שד,ביאו ע״י מתחלה מת זה למקום

 הידוע אדם על הוא יא״צ על הנידון אבל מת, שבא
 דגם מבעדב חי כדאוהו הוא לכן חי שד.יה להבנים

 בדה״ד ספק שהוא מפני תניא דשם ואף מטד.דין, דבנן
 סותד הוא מציאתן כשעת הטומאות דכל משום הוא

 טהדות התוספתא על הגד״א בבאוד כדפי׳ החיים לחזקת
 מציאותן דכשעת יא״צ לענין שייך לא דזה ה״ו פ״ו

 שצ״ז בסימן ועיין אתמול, על יא״צ דין עושה אינו
 בתוך הוא אם שספק מינץ כמהד״מ מסיק שד.ש״ך
 כהט״ז דלא להתאבל חייב שלשים לאהד או שלשים

 בזה דליכא ומיקל שפליג הט״ז דבדי בנקה״ב ודהד.
 ולענין דהוקין, הט״ז דבדי כי להודות דאוי וכן הזקד,
 ביום היא״צ לקבוע יש נמי ספק דהוא להט״ז גם יא״צ

מת. ודאי שד.יד. הנמצא

 אולי המוקדם בזמן הנה השמשות בין ובמת ב)
 ספק ואין מת היד. בודאי המאוחד בזמן אבל חי היה

המאוחד. זמן בתד לכאודח ואזלינן ודאי, מידי מוציא

 כתב וקס״ב קס״א סימן או״ח חת״ס דבשו״ת ואף
 ומטעמים לצדה תפלד. הקדים שהדי הקדום הזמן שיקבע
 שזכות .םTשנ שיקבע טוב שיותד סובד וגם אחדים

 אמד לא דהחת״ס נדאד. מ׳׳מ טפי, עדיף עצמו היום
 יום איזה שנשכח אך לדינא בדוד היום בהיד. אלא
 מדין לכו״ע בעצם בספק אבל דיקדים מסיק שבזה היד.

 ביום דבד שום נשמתו לתיקון שייך היד. שלא בה״ש
 קבד היה אם דאף שלאחדיו ביום אלא ממש שמת
 שתיקונו היה שמתהלר. נמצא אפשד היד. לא סמוך מוכן
 בה״ש קודם במת אך המאוחד ביום יעשו זה מת של
ביום הקבורד. לעשות במציאות שייך היד. לא שג״ב אף

 דהוא השמקוות בין אבל למיפלג שייך לא מ״מ שמת
 דיע וגם הטעם, לפי למיזל יש מחד הוא שמא ספק

 בחיים היה דלעבד היום כל דד.די למחד הוא הא מזליה
 תפלה שמקדים וסבדא הודאי, היום כל אחד מת דד.די
 כשנזדמן נפטד לא דהא תמוד. החת״ס שכתב לצדד.

 ציבוד תענית אחד אף וכן היא״צ שלפני ביום שד.תענד.
 היא״צ ביום להתענות צדיך וכדומה בה״ב תענית ואחד

וצע״ק.

 ובא כסלו בל׳ או מדחשון ל׳ ביום שמת מי ג)
 יקבע יעשה מד. יום כ״ט דק וכסלו למדחשון שאין שנד.
 בכ״ט ולא טבת בא׳ וכן במדחשון בכ״ט ולא בכסלו בא׳

מת. היה כבד בא׳ אבל חי היד. עדיין בכ״ט דד.א כסלו
 בד.יאדצייט דאם כתב ס״ז תקס״ח בסימן המג״א הנד.
 בד״ה היאדצייט נקבע אז ל׳ יום ג״כ היד. הדאשון
 מת שהדי הכ״ט ביום יקבע כ״ט היה אז ואם לעולם

 סובד והט״ז השני, בציוד וכן כסלו ולא חשון של ביום
 אנו ל׳ שיום דמאחד ול״נ כ״ט, ביום קובעין לעולם
בד״ח. מת דין לו ליתן יש א״כ הוא דספק ד״ח קודאין

 חי היה שבכ״ט מאחד תמוד. המג״א שיטת וד.נד.
 וכדד.קשד. בו שמת היא״צ ליום להחשיבו שייך איד

 בקושיתו כוונתו ואין במתצה״ש, שד.ובא הפמ״א עליו
 קשיא דלא הדין מזה להקשות דאין חשון בכ״ט ממת
 שאזלינן להדאות דק הוא אבל ד.מחצד.״ש, כדכתב כלום
 ל׳ ביום במת אף דלכן החדש בתד ולא היום בתד

 בזד. שייך ולא כדכתבתי בכ״ט היא״צ שי™. שייך לא
 בד״ה היא״צ לנהוג צדיך לכן מצוי שאינו כיון מנהג

כד.פמ״א.

 ליכא פשוטה ובשנה א׳ דאדד בל׳ מת ואם ד)
 אדד שבא׳ מטעם ניסן בד״ה לקבוע יש לאדד ל׳ יום

 הי׳ דבזה אף חי. עדיין היה אדד בכ״ט וגם חי היד. עדיין
 יד.יד. שהיא״צ מחצד.״ש לגידסת כד.מג״א לומד טעם

 הוא פשוטה בשנה דאדד דמסיק מטעם אדד דד״ח א׳
 גדול טעם יש אבל במעובדת, שני אדד תחת עומד
 העבדד. בשנה דחי מאחד ניסן בד״ח היא״צ לנהוג

 יותד יש מהמג״א שיצא מכיון אבל אדד, חדש כל
 שדד הלבושי שגידסת כיון אולי אך כד.מג״א, לעשות
 דד״ח דאשון ביום דבמת אחד דין אלא כן אינו והפמ״ג

 בשבט בכ״ט ולא אדד דד״ח דאשון ביום יתענה אדד
 ביום שמת מי דין הוזכד ולא ובדוד פשוט דין שד.וא

 כלל מהמג״א יצא לא זו לגידסא הדי דאשון לאדד ל׳
 לכאן טעם דיש בניסן גם לעשות יכול וא״כ זה דין

ולכאן.
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