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  בזמננו" מי� מגולי�"די� 
  
ñåú 'äøæ äãåáò )äì ò"ã à" äàãç(  

  

נחשי� מצוי� בינינו אי� לחוש משו� גלוי ואי� לומר דדבר שבמני� הוא וצרי� מני�  ואנו שאי�
  אחר להתירו כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו אלא במקו� שהנחשי� מצוי�

  
åù" ò)åé"æè÷ ã,à(  

  

ועכשיו שאי�  .משקי� שנתגלו אסרו� חכמי� דחיישינ� שמא שתה נחש מה� והטיל בה� ארס

  .נחשי� מצויי� בינינו מותר

  
 äáåùú éçúô)íù(  

  

והא ראיה . מ שומר נפשו ירחק מזה"ב שכתב דמ"ט ע"ה ד� ע"עיי� בשל .�ועכשיו שאי� נחשי

ל כתוב "א ז"ובהנהגת החסיד הגר. ש עוד"ני� אחד מה� לא נותר עשהרי הטור כתב� לכל הדי

  .כ הרוצה ליזהר יעיי� כל הדיני� בטור"ע .ש טעמו"כ שהיה נזהר מאד בדבר זה ע"ג

  
 äîëç êùî)áé úåîù,á(  

  

בכל זאת עוד השאירו טמוני� , ל פירשו טעמ�"דא� כי חז, א"אבל מקובלי� אנחנו מרבינו הגר

  .אבל לא זה לאוז� המו� בני ישראל, פי� גדולי� ורבי�בסתר לבב� טעמי� לאל

  
 âåöøä éåìä ÷éæééà ÷çöé áøä  

)êåúî :øâì íéáúëå íé÷ñô"âåöøä é ,ã êøë ,æì(  
  

אלא שספו תמו מחלקי העול� שלנו אות� הנחשי� שהיה , אני אינני אומר שנשתנו הטבעי�

על כל . ח"ויש רבות כאלה בתולדות בעה. מטבע� לשתות משקי� ידועי� ולפלוט ארס� תוכ�

  .פני� אני פניתי כבר לגדולי הזואולוגיה בהודו ולתשובת� אחכה

  
ñééåå á÷òé ÷çöé áøä  

)ç ÷çöé úçðî"äô è(  
  

, א"והרשב' העתיק להלכה דברי התוס) 'א' ז סעי"קט' סי(ע "המחבר בש, גב אזכיר דבר פלאוא

כתב דהמחבר לא דיבר רק ) א"ש� סק(ח "והפר, דעכשיו שאי� נחשי� מצויי� ביננו מותר

וג� פה , אבל בארצות המערב יש הרבה מקומות דשכיחי בהו נחשי� ועקרבי�, במדינתנו

וראוי לכל ירא לנפשו , מ מצויי� קצת"מ, י שאינ� מצויי� הרבה"ב ואגפיה אעפ"ירושלי� תוב

  ...ד"י ליזהר בזה עכ"הביאו וסיי� שכ� נוהגי� עתה בא' ובשיורי ברכה אות ג, להזהר בה�

כתב די� זה דעכשיו שאי� , מרא דארעא דישראל' י שהי"אבל הפלא הוא אי  אפשר לומר שהב

, לו לפרש ולא לסתו�' פ הי"ועכ, דר ש�' י שהי"ת ארק למדינתנו ולא למדינ' נחשי� מצויי� וכו

  .ג"וצע

 
  
  


