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הגו.לה מאורי הסדושים הגאונים הספמות , ׳1
כסב? מאייוס אוסיוס מול-שיני • במלוס כיום ■ נכבד מה

 מובמן ודבי מורי אדוני מאס גפ״ס חידושי .סל קודש .
 בכל-קצווי מפורסם ישראל חפארס א״א מופה״ד הגאון כרב
ק  לפני הביא אשך .דקאזניץ מ״ס זצללה״ה ישראל מ״ו א
 ממאנלניצא נ*י משה ישראל מו״ה החסיד החריף כרבני ה״ה

 הרב מאח הנחמד• האוצר. לו נמסר אשר .לאה בק״ק וכסח
• נ״י אלחין; אברהם מו״ה כמפורסם כחסיד בנשיק כחריף

שקויהי זה אשר הון כל כעל ששסי ז*ל. כקדוש המחבר אדמו״ר׳ נכד ממאנלניצא ה' קדוש הגאון כרב מסן  שיפוצו כיוס.
 אשרכסמיל נ׳י ^משה ישראל מו״ה המופלג שצ חילו איישר אומר והנני• חבל. פני סל קדוש מפה היוצאים סורסו חידושי

 ישראל בשאריס אני ובמוח . מעשהו פרי לבצע שיוכל כדי ובחומט בעוזרו להיוח גדולה ומצוה .הגדול_הזה בדבר להשתדל
פר עולה יעשו שלא אי .הברכוס ממעון בכ״ס יחברט זה ובזכוס • רשוחו בלי שניס להדפיס׳ גטלו להשיג ו

ה אב סנחם לחדש ב׳ ה׳ יום כ ר ? ב שו ? פה לפ״ק ה5וי אג ר , , • 5פ ,

׳ - י ע ש ט י א ק ש ו ■' .הנ״ל חופ״ק מ

ק ךברי . זצ״ל הגולה מאור ישראל תפארת כמדוש כגאון מ
 ומהראוי .כל בעיני כי.יקריס צדכיס.להסכמה א.ין

 יום תרכ״ה שנס • לאור ומוציאם מדפיסם בחומט להיות
; גור יפה צמב״י מ״ב ג׳

ז״ל ־מור״י בחרב מאיר יצחק הק׳ ׳

 מרן מכטד ש״ס פל שהחיבור בראוחי וגיל שמתוח תנולנה
 זי״ע זצללה״ה קמזנין דק״ק •מ״מ רשכב״ה הה״ק

 מצדיקים ששמע ז״ל מאאמו״ר שמעתי אשר . לאור יצא
 על חכמתו מעייני שיפוצו ע״ז מצפים שהיו המפורסמים

 ולסעד לעזר לו שיכי׳ נ״י הידידים מכטד ובקשתי .חבל פני
 עלינו יגן הצדיק וזנות י• המלהיד רי המופלג המכ׳ז לכטד

• לטובה עניניס בכל להתברך *

.לפיק תרב״ה כפליי י״ב א׳ יום עד,״ח באתי
• אמשנאוו האביק״? דוד יעקב ייק׳

 נ׳י משה ישראל מו״ה החסיד החריף הרבני מוכ״ז כ״וז
 טל׳ש״ס חידושים ^דש כתבי לאור מוציא ממאגלניצא

 קאזנין דק״ק מ״מ רשכב״ה אלקיס איש קדישא מסבא
 הגאונים,אשר להרבניס סניף להיות מאחי וביקש .זצללה״ה

 גטלו. אדס שום ישיג שלא .גבול השגת על אומר גזרו
שאלתו,. ומלאתי . רשותו בלי הזה הקדוש הספר להדפיס

ו שבט י*ג יום עד,״ח בא והגגי ״ כ ר ש לפ״ק ת י ל א  ̂ • ק
ם נאום י ר חי ז ע י ל ^ א ^ ל א הג״ל. .״,ש־ק״ק ’וו

ו

.*‘י

לבה״ח והטביא המעתיק דברי
ם כ י י ל Jj2^ גאון מרן מכבוד קודש ־דזרע זרע לכס הא • חדש דבר זה ראו .ישראל אמוני שלומי .אקרא אישיס א

. והרבה .וסברא בפלפול גפ״ח חידושי .האלן בקרב ברכה אחריו הניח אשר .זצ״ל מקאזניץ הה*מ וקחשו
 . , אל^, אברהם מו״ה בנש״ק החשיד הרב מיד הללו קודש בכתבי במזה״י זכיתי ואני .בעצמו הקדושה ידו בכתב כתובים

ק אדמו״ר חחן מ נכד וקאזנין מאילניצא האבד״ק מפורסם צדיק הה׳ ־0 ומרחתי יגעתי בעניי ואני .זצללה״ה המחבר הה׳ .̂> 
ס. בהם נפלו אשר המעיוח מכשולי מהם ולהסיר ולהגיהם להעתיקם נפש י ויגיעת •אף קי  דבד/,;-;|: כל להיות ולסדרם מהמעחי
 א\׳?''-’איה בעצמו המחבר הרב הביא לא־ אשד כ״מ ומ^^רשיס ופוסקים מש״ס מקומות המראה ציינתי וגס אופניו• על

 נן אשר אותן לבן • מידי חקונים המה כי לאות המה מרובעים ציונים תמצאו אשר בכ״מ כי לדעת וזאת • תחנוחם
 ■ ,̂ ^ה;טחר שגיתי ואס .המה המעתיקים וטעות שגגת כי נראה כי׳ לענ״ד אשד העגולים וציונים .מגליון תיבת בסופו

 v־-V■ פוד;?די יצאתי לא כי ידעתי כי ואם .ממקומה זזה לא הראשונה ומשנה •־ יבין מי ושגיאות • בעיניו ייטב אשר את
נ׳ הקדוש הגאון טיני למראה יהגהוחי החקונים עם ועירובין ברכות חידושי והי׳ .בעזה״י הקצתי הרבה מ״מ .בהגהתי טי מ  ,ה

^ עם לתרופה עלים מקצת בעיניו יראה אשר עד הסכמתי לי ליחן רצה לא כי .קדשו בעיני והוטבו מגור זצ״ל  1ה
 “ לאלקי כבוד1 חנו ישראל בית ורעי אחי ואתם . והגה״ה תיקון צריכים הללו קודש הכחבי ט באמרו • וכגהותי

!̂■5הקדו; המחבר וזכית . ישראיל בית אס ולכונן לבנות . בתיכם אל ברכה והביאו זצ׳ל. הקדוש ולהמחבר
: \ : א״ם עולם עד ולזרעינו

ל לבודי והסביא הסעתי? דברי א ר ש ח י ש א םו״ה בהסגוח מ ד ו ח ' בק״ק חונה .םמאגלגיצא ז״ל י א ל
1 V

טם יT בם ושלטו נאבדו הללו קודש מכתבי הרכה כי לדעת זאת ש כל כי להודיע הנני לכן .ז ן אי .א
דג .לו יעמוד זצ׳ל הקדוש הסחבר זכות ובודאי • לאור להביאם בכדי לירי אותם ישלח אז .מהם מקצת וTב



נדה ־מבכת . .בית
ב ע״ ב׳ ס א ד ד מ ג  כממד לקמן וכן .מקוה הממד אדלבה ב

;Cv -סכין נאכל דהריקי׳ל־ פי׳ . כו׳ יין • ■ ־

ש ראל׳י

 ■.'והגסדי׳ל אחזקה הכין דהפמד כשירה 'אחל.שחימכ■הבהמה
 כשישחס קיימא הוי אהא מ״מ . איסור אחזקח בהמה העמד
 וכשמטמידיו .אהדדי סחרו הללו המז'קוח ואין • כשירה חהי׳
כשיניבול בחזקח דהי׳ נימא הכא וכן .נבחגן הרי אחזקחו הכין
טבל הרי אמזקחה המקוה כשמפמידין והרי . טהור יהי׳

 כמ״ש דרו ולא . אדומה מפרה ראי׳ כאו מביאין החוס׳ ולהכי
• וברור ודוק .בןוולין :

ם י ע י ש ר ■ דלרבנן כו׳ דרבי ואליבא כו׳ ימים ג׳ כל דיה ב
 יחזור מ*מ לריי הבל חרומה. חרומהו קיי״ל הא

:וק׳ל .ויהרוס
א ־ ' ל כ ג חנא ב , ר׳ש חביוס מאן ׳ ו  הרמב׳׳ססובר הבל כ
. מסוסה דלמדין לליק אבל .ג׳ דף לליב הוא דזה , ,

: וקיל . כרה׳י למיהויריה רק לרישהאלאמהני דחרהי י״ל
ף ־־ ־ ׳ ג' י ס ל ת דהרי ק״ק סייג• נטבד דלא היכי כי ואיא ד׳׳ה ב
: פ׳ו ביטול משום סייג פבדינן לא ; ״ ' ■“י
א עיב ך>׳ דף ׳ ל מ ג  וסת לה באין היינו . לפח מפח הא ב

מפרש לכרמביה המבניות בפירוש אבל ״
 שפתה דדי׳ לפי דאפילו לפרש מוכרח ולכן . אשמאי דקאי ,A ׳,
הגה לפרש יכול ואני .רבנן חשו לטהרות רק במטה מידה . *

V? מטה האי פריך ואהא .בשוטה מודה הרי מ״מ לשמאי דקאי
דהרי יוחנן לר׳ אפילו לשאול דפח בו שאין. דבר דשוסההוי י <

% א ' הי זעיראכו׳. במ״ל.וחרגמא פיין . דפת בה ואין ישוסה ?'
 :ודוק כו׳ ואפקחח לדיק פי׳ יזיהבתא ויאמר י . י

ה ■■■־■־■ברשיי  לזה הוכרח .בנדיס לטמא אף כו׳ משכבה אף ד׳
משוס ממתני׳. ואי ה’בד ו׳ בדף החוס׳ קושית לתרץ ׳=׳ ■

? ס מנפה מה כמגפה משכבה לפרש יכולין ?דודאי‘?-..  מטמאבגדי
דאמר קבה דאכהי רק אדם• או בגדים מסמא משכבה שטליו.אף ' .

 רש׳י ומפרש פצטה. כמגט מהרץ ואהא בגדים לטמא אדם .מסמא
 : ודוק כו׳ בה נגס כאלו במשכבה הנוגט אדם מ<-/כלומר0ז.

ל צ ^ני ט אי ה׳ לי ב ^ ־ן ^ן נו , אי ה ד׳ ב ו  ככא נדה. כמשכב כו׳ דין כו׳
ש״י ר ל ה ש ק ד ל •י׳ '^ ^ ״ • .^ ^  קטנים פכין דנימא דחוס׳ ב׳ קושי׳ ^

 לומר יכולין אין שוב מהברייתא יקע אבל־לר^דכנר ;;?-ז..\וכיח׳-.
״ צ ? ס והכא מצל פכי^קטריםנ־?נוהורים דהר| יו־טח ^  טמא פכ׳

? י  דאכתי אל־א־מבוס ק״וכפשוטה. וץה״א’בלא;ק טומאה'קלה מ
ן קשה'יןושי׳ ג ־ ״ ' כ ל ו ׳ ה וכהבו רש״י חזר א ד אבל ב

. אידסודוק:
״י5ו./ע דף ̂ ; ש ! ר בי ג ולכן . לפת מטת משום טמאוה כולן ל אפ׳

ם י׳ל טמאות כולן ,דאמר ־  בדקה שלא מ:ו
 י׳ל דבדקה אמרה ני אבל ,חכמים ^ודזח/זפביה־/אמקנח

י׳ל וגם . טמאה היא לומר הוכרח ולכן ל דכולן/טהורות
קא'' ך^דדו פו הי "ג /-^  מור״מ ש’כמ • ט’מפל חוב,ממפט בדיקת .

:וק׳ל טהורות וכולן הוכרח־לומר לכן במתני׳. \זיל
ק שנפשה חולין פי׳ . דקודש חדא אא״ב  פטה׳
גופא דחרומה פי׳ היא דחרומה וחדא קודש

־1 ־

ג ב . . א9. ר

 דפל וי״ל .חמור גופא תרומה די״ל ושיילה י ־?/ינמדהדרא י,
 ושיילה למיהדר למה בקודש שניהם אי אבל . חמור r?*'■:'׳

 כולן דפכ*פ לידט הי׳ שוב בודאי טמאות ^תר־לה?כולן‘־־' ■
: וברור ודוק . דקודש מק׳ו /!'■.•';טהורות

? י’ י ״ ש ר ב י ־ ב ״ ע ה /  פוברהכו׳ ניכר שמא לז׳ דילדה ד׳
n ,זיל המהרש׳א רוב. בחר דאזלינן קמ׳ל - עי, ״

 ה״א כ\1 . בפלמא וגזירה דרבנן הוא •!נשוס״׳דמטליט
״ גם ולכן . רוב בהר דאזלינן קמ״ל להקל תלינן ,א■1
( לג' רה הדרה fA ב. כיגרי ' *
 י׳ל באמת אבל . לג׳ רק הכרה לא'מקרי יילדאלז׳ "ות

V״ לי /  כ’אח נתברר כי באמת .אבל רוב בתר ■דאזליק הוא ד
 דהמהרש״אהיה או . הכרה מקרי בפחות בודאי

ז-?' הלידה פד מונחים שהי׳ כגון . אח״כ אנחברר קאי הכל1*'"̂׳
אבל . דרכו לפי הקמ״ל לפרש מוכרח ז׳ל המהרש׳א ז״־״ון׳

- ־'32דז ־

'V ■ Ii«־־ י.

: ודוק .שפירשתי כמו י׳׳ל באמה

ן  אפילוהיא-'מסזלקהד-^י^כ'' פיבור דכיון'דבהכרת די״ל אי
'ההכרה קודם •ראתה מ.  ■ ראוי׳• אח׳כ*'כשניכר"השכר מ'

 ; השבר דניכר הוי׳חיישינן ואי ־." שפתה ודי׳ מסולקת להיו׳ח
כ ראהה'• ואפיה בפחות  . דאזלינן קמ״ל שפתם די׳ איט אח״כ א'

די׳ ומתה לראות ■ראויה מקודם^היהה ואיכ . רוב בחר
■ ' : ודוק כמהה

א י י ף י י ״ ש ר טיי כיון לקפיצה אלא ב פ חהגי א ר . קפיצה ד
פפם. רק בשבתא טלם.בחד ראחה שלא פי׳

ם בא׳  כ’דא בהכי מיירי לא הברייהא אבל .בה׳ פפם בב׳ מי
■ : וק׳ל .החוס׳ קושית ליק וא'כ . פשיכיא לימא

ה ״ ד םכו׳ ממפיץ ב שיא .סחו אגירסא המכי  ומיירי"^' הבי
 רוצה דרש״י וי׳ל . בפירוש׳ ונדחק .נדה בחחלח

שירחא כהחוס׳ דלא להוכיח  בירחא וה׳ דמיירידחזאיג׳זברי
כ כ דא'  : ודוק - בג׳ אח״כ רק ראשונים בב״פ מיירי לא פ'
י ע״ב ״ ש ר  לטהרות אח״כ דבטי מיגו כו׳ שמשה פלא כאן ב

 לקק בד״המיגו רש׳י כמ׳ש ראחה דשמא פי׳
 אח׳כ מצרכה הכאדלא אבל ראהה• שמא לבטלה מצריך להכי

 אמ״כ׳ תראה־ וכי הפסיקה דשמא אלא ראהה שמא משוס
 ודוק ראתה אשמא תשמיש לפני להצרך בדומה זה אין .חסמא

. ־ :בגמ׳ במהרש׳א פיין
׳ ס ל ת ה כל דהמר לר״א וח״ל • אפיה דיה ב  סי׳ .כו׳ א:

מ ממני׳ סהם דהל' די׳ אינה בנה מת דסבר י״
כ שטחה ח. ג׳ צריכין וא'  להקשות רצה לא יוסי לר׳ אבל שנו

־ : ודוק • כר׳א הלכה דהרי מפני
ה י ד ב  דמקשה דהכא דהמקבן מודים כתוס׳ בודאי . חדא ו

מ דרבא סיבר הי׳ זימנח חדא אמרה והא  דאמרש׳
 מקשה מאי דאל׳כ בפירוש כן דאטר כיינו . שמואל קסבר

 אלא . מידי הגמרא משני הוי לא אזה ארבא מקשה הוי דאי
 . לבטלה כל בפירוש שמואל דאמר כן לומר לכו ניחא לא דאפ״ה

ודוק . המקשן שסבר כמו הבר המתיז דגם סבר והרכב׳א

הידושיקידושין לסוף השמטה
ם ב . . ד ו תוס׳1ע

צפורי היינו
 מכשיר בקונטרס פי׳ . כו׳ הנאי דיה

. פרופה פגלה כיינו ומכפר מצירט
 פרופה׳ דילפינן.פגלה משמט ובכריתות וכו׳ משמט דהכא תימא

כ מצפורים  פירוש כסוס׳ שהביאו מה נ׳ל ולכא־רה . פ׳׳ש פ'
 המשהלס שפיר היינו מכפר פרשיי דההם משום • זיל רש׳י

 ילפינן־ינמי ממכפר מכשיר דילפינן כיכי כי כו׳ מרופה וטגלה
 דציפורים מפמנג ט״ש•• מפטיר טרופה טגלה ממכפר מכפר
 - החום׳ לקושית מקים ואין . משעיר ילפינן טרופה ופגלה

 מטגלה צפורים דילפינן דפי׳ דככא סישיי מייהי לכן . טוד
 ׳ הי׳ שם והנה . קשה המשתלח שטיר כלל הזכיר ולא טרופה
 מדמצריף . כן מוכיח דהשיס אחר בטנין זו קושיא כח־ס׳
ט דס״ל פ״כ פרופה מטגלה צפורים למגמר ההנא  סתסר דט׳
 לא אשר וזה מדכחיב חיפוק דרשה הך ליל דאל־כ . מחיים
 תירוצא בהאי לכו נירא דלא דככא והתיס׳ . פ׳ש תאכלו
 קושיא שם שהקשו וכמו • מנ״ל כנאה דאכתי נכו דקשיא משום

כ לש ניחא ולא . הירוצא כך בחר זו  דלטיל תיריצא בהך ג׳
 דסוף דחוקה הסברא זחת להם הראה . ממשולחת דגמרינן

 לאהור לן תיחי מהיכי אכילה כ״א כתיב לא בקרא סוף
 משולחת דגם דאפשר דמשולחת .דחוקה סברא מהך הנאה

איכ ולאפלה לשחטה אכילה נמי היינו דידה איסירא  לזה ..ו
 דבמכש־.ודאי בהנאה לאסור ממכפר מכשיר למינף צריך

 כקדשים בה כתיב דכפרה טרופה בעגלה דהיינו בהנאה דאסור
 i?ילפינן: דמעיקרא שפיר תירצו ולזה . בהנאה אסורים וקדשים
̂■' דכתבו והא .איסורא בהו דאית טרופה מעגלה צפורים  תוס׳■

.לובלין כמהריס וכמיש . דוקא לאו משולחת  דמסחמא. רק '
 משעת המשילחת גס אסורה דממילא רק לשחוטה גס גמרינן

: (נוסר) איסורא דבחד חברתה•* שמיטת

• ' י .י“
\ ׳



לת גי א ר ש י

ת ו כ ר ב
ה ׳ ד י ג י ״ ש ר ס ב ורבגן כו׳ אימא ואיבעיח י

I , כיינו . ופו׳ כפיפה כ״ז דרשי
: ספרי כר״א נמי דרפנן לומר יפולין א׳ להיכוץר. דודאי

 פ־״ה ‘ט דף רש״י ופמ״ש .מצות עד דהוא דסכרי אלא
 . ר״א לאו דרישא אימא לאיפעית אכל כו׳ פליגי ^כנן
 אנשים מיעוגי דאיפא . כיוס משקידש ׳ספר דר׳א .כיינו

 לרוב שפיפה זמן דלאו כיון סכרי ורפק . •לשכב אז כהולכים י
 ספר די״א לומר אפשר איך א׳יה .להו סיישינן - לא פולס

 . אמ״כ לכפפ דכולפיס מיעוטא להר חייש ולא אשמורה מד
 לשכב דכולכיס מיעיטא כני משוס מצות עד סכרי יכא ורכנן
 סופרים דרפנן אע׳־כ .כפופות ורכנן ר״א ספרות ויהא אח״כ

: וק״ל .כופפים שכס זמן עד • ־
; כ) ך ז ב  ט׳ דף כגמרא דפרי סותר שאין . היטפ מתורץ ו

 למאי .רש״י ^כמ׳׳ש ,עליך פליני רכנן שאמר
 כר״א לימרי לכו סבירא כר״א אי ד׳ דף כגמרא דמקכה

 כוציא ומפחן .וישן שפפ כפר לככב שרוצה דמי רש״י וכתפ
ה. ז״ל" רש״י וק״ל; פ׳הירוצים כהני דזה^תלי׳ ז

, ג) ף ת ^ מ  תירוצים פ׳ דמחולקיס.כני מאי לתרץ. נכאר ו
 מהרש״א קוכית לתרץ ואקדים .הגמרא של ׳ ^ י

 ספרי כר״ג מפמיס דע״כ מסיק הגמרא דהרי ט׳ דף ז׳ל-דמקכה
ד׳ דף הגמ׳ אמר מאי א״כ .השתא עד דכי קושית מפח־

 פר״א אי הגת׳ מקכי אכא דפאמת דלק׳־מ ונראה כר״א.. אי
 פמתניתין כתנא וכמו ג”כר ע*צ אלא . כר׳׳א לימרי .־

 דהא .דר״ג לפני מספקי מאי א״נ .סייג דעשו בסוף
 תנאי דתרי קמא להירוץ היינו .ט׳ דף כגמרא דחירץ

 וא*כ .ב׳ א׳ אות ופנ׳׳ל הא״א לפי הגמרא מקשי הנא אבל
: וק׳ל להסתפק להס כי׳ לא

א •י} ה  לא דזה פירוש כר״ג לעולם הגמרא דמשני ו
 להרחיק כרי יהוא ספרי כר״ג דודתי מסופקים

 דהרי דרפק, סייג האי להבין ,־ואקדיס כדתניא אלאדהוא
 ואפ״ה . בתוי״ט והובא סייג דעשו כרבנן דכלכה כתב כב!י
 דיקרא כלל כתב ולא .חצות אחר קורא במזיד דאפילו פסק
. סייג זה מאי א״כ .יונה כר׳ כמ״ש ברכות בלא עפ״פ

 יונה הר׳ כמ״ש שעות לי יש עוד יאמר עדיין בודאי הלא ^
 עד קרא לא פאם הוא דהסייג הרמב״ן כמ״ש אלא^וךא^_

 ולפ״ז .במזיד אפילו אח״פ קורא ואפ״ה דחיי׳ב״ע^ה חצות
 עד לקרא יופל שנאנס דמי ט׳ דף לאי.^־^דמתני י״ל;דהרי

 אנוסים הי׳ לא ר״ג דפני כרכ״פא וכן הרח־׳ש וכתב הנץ ■
 כספרא מסופקים היו ולפ״.ז פו׳-.^ ע״ה־ עלה לא אס אמר ולכן

הי׳ _זו  הרפינו ופמ״ש .איןקדריןיאח"כ דפמזיד •הסייג אס.
 על כעופר מיתה כחייב הוא שהסייג אלא דקורא או • •יונה

 וכן .וקורין מיתה דחייב להו ופשיט .כדחניא חפמיס דברי
 - :ודוק פב״י עיין כחפמים: להלכה פסקינן .

׳ ה) ס ל  מסתמא דמתני׳ פשטא דלפי היטיב.■. מבואר ץ• ו
 וח״כ .אנוסים חלא מזידיס הי' לא ר״ג בני

 סייג שייך לא דבאמס . לספוקי להס לא.הי׳ סייג הוי כי
. וכמ״ש ט׳ ף ד ״י׳ ט  כר׳א דדלמא הי׳ דהספק צ״ל אע״כ ר

 דרי׳א אליבא תנאי דתרי לומר צריכין ואז ,פדף.ט׳ ופמ׳ש ס״ל
הא׳ וכנ׳׳ל  אהמר ברייתא אאידך דר״א דאמרי לאיכא אבל .או

 דלא ע״פ ר״ג ובני .החמה הנץ עד ערבית־ של פק״ש דהלכה
 ר״א לאו דרישא אימא כאיפעית י״ל שפיר א״כ אנוסים כיו,

־ : ודו״ק ופנ״ל ד׳ דף ופסוגי׳ ־ ] ־
3*1? 'H 'ס ו ת ב מצות. בשאר כו׳ לעולם לא ד״ה ־

מעלות שעשה דכולהו ודאי הא ׳ ׳ י י ,
. ע״ש הפ״י כמ״ש תחלה הוא -דהכא אלא . יצא *השחר

שכיבה זמן לאו אינשידקיימי ואיכא הואיל ולפ׳׳זהאלדכתפו •

 כמו־ . יצא בודאי פדאנוס אפל . אנוש פדלא היינו־ הוא
 <שפתבו כמו לכתחלה מ,ירי דהפא אלא׳ דר״ש אידך שסבר

 מיירי ברייתא דהאי כיון מקכו ואהא והרשב״א. כרא״ש
 תפלת בין שיכיר ע־ להמחין עפ'פ צריך הרי כ”א לכתחלה

 לסמוך יש שפיר בדרך ליוצא או בדיעבד דודאי לכרתי
 דקיימי ואיכא הר^ות לכל הוא יום דוודאי דפיון .אמתני׳

 לילה בשל מדיצא ק״ו והוא .הרמפ״ן כמ״ש .לצאת יופל
 איפא משוס ביום דיוס מכ׳ש .דגני איפא משום .ביום

 מקשה ואהא ..כפ״י קושית שם מסולק ובזה .דקיימי
 בדאנוש ומיירי דווקא דהוא התוס׳ דלימא .שפיר המהרש״א

 שכתבו כמו י״ל דהרי .קמייתא קושיא כלל קשה לא ואז
. _ :היטיב ודוק .שאת״ז בדיבור הוס׳

 י יש’ שם בשלמא .מהרש״א קישית ל״ק דבלא״ה נראה אך
 בני משוס בדלילה הנץ אחר יוצא דיכא דה״א .חידוש ’ ׳

 סק״ו] נ״ח [סי׳ פמג״א והובא הרמפ״ן שהקשה כמו .מלכים
־זה ואין ■ יצא לא ודאי פדיום ע״ה קודס אבל באורך ע״ש

, :וק״ל . חידוש
ן ׳6ר ט .3 פקר פקר מאי בגמרא . י ל״ל דא״פ להקשות ואין ׳

 לבקרו פקר ליתן ר״ע דספר די״ל .לשריפה פ׳ פקר *
 ובזה • במכילתא פלוגתא והוא .פא בפרשת רש״י כמ״ש
 להקשות יכול הגמ׳ הי׳ לא ע״א רף פפחסים דשם ניחא

 לשריפה פ׳ בקר דספר די״ל .א׳ פקר דהוח דספר מרחפ״ע
 :ודוק ממ״נ ומקשה אחריתא מברייתא להקשות מוכרח ולפן
ף ב ד ״  לומר שעה הוי לא פו׳ דלא־מטא משוס ד״ה פתוס׳ י

 שיראה עד כתפו ולא כוותיקין. כו׳ אור יוצר
 [סק׳׳ה] .ק״ש הלכות ריש כמנ״א כמ״ש .כו׳ הפירו-פרחוק

 ח׳ דף לעיל קאמר מדלא כהרשפ״א משמע לכאורה ובאמת
 שגי ללשון שאמר כמו אור יוצר יאמר שלא ובלבד לל״ק ע״ב

 התוס׳ כתבו שלכפי שי״ל ובאמת .השכבנו יאמר שלא ובלבד
 הפוסקי׳ כל אבל .דווקא לאו ע״ה שעלה לאחר דנקט דכאי שס

 • ודוק: מוכח שפיר א״פ לדרך לצאת ואהרוצה דווקא דהוא דספרי
H i T i- שאחר והרע״ב כרמפ״ם שכתבו רפ״ה תמיד במס׳ .

 י שהרמב״ם תטעה אל י אור יוצר אמרו השמש שהזריח
 לננצוה כתב הרמב״ס שהרי .הנץ אחר הוא דכז«ן הופר

 פרפה וא׳׳כ .הנן עם ק״ש שאחר פרפה לגמור המובחר מן
 הי׳ לא הם דוודאי לומר אלא .לפן דקודם פשיטא ראשונה

 הנץ קודם פנאי להם הי׳ דאה • הנץ אחר עד פנאי להם
: ודוק כוותיקין ממתינים הי׳

ך  הי׳ לא מלכים דפני והרע״ב פפ״ה הרמפ״ם כתב שם ת
 שעות פ׳ הי׳ שישנים פי׳ .ג״ש סוף עד ממטתם קמים

 ק׳׳ש לקרות יכולים הי׳ וא״כ .פמטתס נעורים הי׳ ג׳ ושעה
; וק״ל ג״כ

׳ מ ג ג  ריש הסוס׳ וכתבו .מעכבות אינו ברכות סדר 1[
 מעכבות אינו פרכות וביחיד בצבור הייט ב׳ פרק

 • י כלל מעכבות הברכות שאין משם מדייק הרשב״א אפל
 לו הי׳ א״כ ליחיד צבור בין מחלק ולא ע״ש בפ״י והובא

 מתני׳ להאי לילך לי׳ ולמה דפ״ב. מהא׳׳מתני׳ לדייק לר״ל
 קרא לא דהסס וז״ל כתב הרשפיא ונראה^דהרי' .דסמיד

 בב״י והובא התם פפרכותי׳,דהאקגרח..להגיה.כדאיקאלה
 מצות דהופר קי״ד] דף [פסחים: לר״ל וח״כ . ע״ש ס׳ הי'

ד נשמע לא טורה צריכות ו ה.' :1ז ק
׳ ם ג ̂ 4כו/ לרב הניחא המאורות יוצר דקחמר ההם שאני' ב

, חת/־ןוייהו.. ומנפות פרכה קחמר כי .פו׳ לר״י הלח
 ., יצ'א> לא הפא מ״ט .א׳ פס״ק הקשה נ״ע סימן והמג״א קאמר
 י י\נו’ה .יצא כדין פסיים פסק ופסי׳־ר׳ט .לחוד כדין בסיים

עפ״פמספיקא ידטי. שלא ור.היכא .וודאי פדיפ,ד פידעוטיעה
יצא ■

. J
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־שרארברכותבית
 [ומ:מע] וקאמר יצא לא וכוודאי מחלקי לא וככה .יצא
 אי .חילק מדלא יצא לא דאפ׳ה טולס במלך כייס אס נמי

.כשהכל כמו אלבסון£ קאי יהא דהסחלה ומלכות שס דליכוי
ומלכותדשס בוודתי וח״כ תקכו חרוכה דמכיבט ותירץ

 יוצ אמ׳ה בא׳י סייס אי אפילו אלא .אלכסוף קחי
ט ששעה משוס יצא לא אורות מתוכאמו ,שניבטו ממטי

לא
כמחו
 מדיי טוב יותר דמקשה אלא .כן להקשות יכול כי׳ כגמ׳

:ודוק הלא ומתרץ
D V 1  דצריך להומרא אומר הי׳ ור״י כו׳ לאתוי׳ לא דיה '3

 שטטה בבירור יודט אס ר״ח אומר מיהו פ׳א לברך
 דכיון ריט סי׳ הב־׳י לפמ׳׳ש . לח.ור יכול תכיד בדבורו

י, נמי דיבור בלא כוונה א״כ תלי׳ דבכוונה :  למה כ“א מ:
 וא״כ . שמחמיר סלח מסופק הר״י דהרי וצ״ל .לחזור צריך

;וק׳׳ל לחזור וצריך מחמיר להיפוך
א ה ק במג״א והובא (דלהרמב׳ה) בכ״מ דכהב ו  ב׳ ס׳

 פוסק דהרמב״ס אמר ולא יצא. לא דלהרמב״ס
 דת״כ היינו .מהר׳׳י להיפוך להקל בשניהס ופוסק .לקולא

 פוסק חינו דהוא א״ו .דגמ׳ דינא דהוא דיצח לכתוב לו הי׳
 וא'כ .טיקר דהכוונה יצא הכא דוודאי חך .ספק מהמת

 : ודוק שס בכ'מ טיין .טחץר דכוינה פשיטא להחמיר בס
ף ׳ א  כתב כזה כלשון .יו״ני שהוא יודט שהוא אחרי ב

 אס כתב תקפ׳ב ובסי' [תפ״ז] פסח בה״ל המחבר
 אין הקדוש המלך ואמר נזכר ובתכ״ד . הקדוש האל אמר

 כשהוא דווקא לומר דהו״ל כמג׳׳א והקשה .אוהו מחזירין
ד דלק״מ ונראה .תשובה ימי י׳ שהוא יודט כ  ספיקת הוא ד

 דאין בוודאי וח'׳כ .ר״ני בסי׳ גופא המחבר כמ׳׳ש , דדינח
 ברכה ויהא המר שכבר זו בברכה יטשה דמה . מחזירין
 בהוא יודט כשהיא רק אינו בוודאי לצאת מ״מ אבל .לבטלה

. חחרס תפלה טוד להתפלל אח״כ יוכל חס וא'כ . יו׳ט
: ודוק יתפלל נדבה תפלת יהא ספק ומחמת

שמתו מי פרק
ה ע׳ כ׳׳ד דף לקמן עיין זג־ותהין דמים הלכה

ף ה ברב׳׳י ד השדה ט״פ כו׳ בו ביש קבוט בה׳כ ד׳
בזה מתרץ דרש־י ונראה טכ׳ל הפירה בלא הם י
 מבטי׳ מאי דא״כ בהראיש] [מובא האי רב דמקשה הא

 אפשר ולרש״י .ט׳ש צנוט כ“בה כבטי׳ וגרס .להשתין בגיז׳
 דטת זה אין אבל .בחפירה שהיא והיינו .צנוט דגרסינן נמי

 להשתין דשנא שהבין [מה] לפי דא״כ רש׳׳י בדברי כביי
 .בזה לחלק הוי וח״כ . יפנה שמח שייך דלח דמוחר ודאי

 נראה הי׳ ולכן .בחפירה דדוקח . מותר להשחין דשלא
 דרש״י רק א׳.. בסגנון הה והרא״ש רשיי דדברי לכאורה

 התפילין לחלוץ מוכרה דכבר כיון והיינו .אמות אד׳ מפרש
 קדוש מחניך מבוס אמות ד׳ להרחיק צריך אז הפנמה משוס
 גנאי משום הכמיס הטריחו לא לחלוץ א״צ אי הא .וגנאי
 ובאמת . ט׳ש י׳ד ס׳׳ק מ׳ג כי׳ המ״ח שכתב כמו בדרך

 נימא דלא חלא בחפירה ללא הפירה בין כנל חילוק אין
 אהא הכ״י ציין ואהא .להשתין שלא מוהר בחפירה דוקא
 שמא משום להשתין קבוט לבה״ב ליכנס דאסור כטור דכתב
 ס״ק שס כמג׳יא כמ׳ש מותר להשתין דשלא ונשמע יפנה
 בלהשתין רק מבטי׳ דלא מהבטי׳ נשמט וזה הב׳׳י כבין שכן [ט]

 לא והב׳י . חפירה בלה דמיירי .רש״י דברי הביא וההח
 וי״ו ס״ק בסוף כמג׳ח שכתב כמו [דלא] בזה כלל טעה
:ודוק .

□ ^  דאפ׳ה היינו חפירה. בלא ב׳ בסעיף שס שכתב המחבר ן
 קבט בין החלוקים באלו הבל . להשתין בלח מותר

 וטדיין .בה'כ עתה נעשה דהוא ג׳ חסעיף סמך .לארעי
 שתירץ כמו לומר אין אבל .ארעי מקרי זה .צואה בו אין

ק כמג׳א חפירה בין חינוק דיש ד*א אהרחקת דקאי ו׳ ס׳

 וחולץ) א’ד ירחיק יעשה (כיצד כמחבר ז׳ש דהרי .מפירה ללא
 הביי עליו וכתב ■ הנייר מלשין הוא ד׳א] ברחוק [חולצן

הרחקה דנריך לארעי קכט נין חילוק דאין משמט זה דמלשין
בזה לה א.ו ד. פירושו ליתא נמי ד״ הלח הני׳ז. כתב וכן בסח׳

ד היינו הב׳י דלסברת נראה  מי רק .לחלוץ א*צ בארעי זי ס
הרחקה צריך אז .הרמכ׳ס כדברי להחמיר או לחלוץ שרוצה

: ודו״ק וכנ׳ל. ד׳ח
ך ך  וכרמב׳ס והראש הריף על הכ״י קוכית לתרץ נראה מ

 היינו לר״ש דוודאי דנראה .ששת דרב הא הביאו דלא
 אבל .גנאי אין בחרעי ואז .גנאי משוס הניטס אומרים
 ואי .קבוע בבה׳׳כ להשתין מאי בעי דגמ׳ דסתמא מדחזינין

 דסתם ח״ו .האי הרב כמ״ש אסור הכניסה הרי גנאי משוס
 סק״ו המג׳א וכמ״ש לפנות שרוצה משוס הניטס סבר תלמודא

 קבע בין חילוק אין וח״כ .ד״ח בניי דלהכי הרשב״א בכס
 פי׳ דרש׳׳י קיימי. שיניתא בחרא והרא׳ש רש״י וא*כ .לארטי
 לעיל שכתבתי והגס , ודוק בהבטי׳ פי׳ והרא״ש ר׳ש בדברי
 והרמבס והריף דהרח״ש לומר נוכל בחפירה פי׳האיבטי׳ דרש׳י

:וק״ל כן פירשו לא  כחן שהתרתי מאי . בברייתא כן פי׳ דר״ש נמי ואפשר
 בקבוע כהן הסרתי ד״ח הרחקת בנח בארעי

 בקבוע וחומר בארעי קל .ק״ו הוא וזה .ד״א הרחקת דבטינן
 הפנתה משוס להרחיק תשובה דיש דה״א תשובה. עליו שאין

 מקשה סברייזה דלא הגמ׳ ובאמת מתיר. ולכן .הרא׳ש כמ״ש
; וק׳ל אר״ש

פ רש׳י בשם לטיל כתבתי קבוע  חפירה בלא השדה ט'
דהכניס׳ משום הטעם ע"כ דלר׳ש לטיל כתבנו כבר

ע לבה״כ אסורה ס  לאיבעי׳ משא״כ .מותר בארעי מש׳ה .ק
 הרא׳ש שכתב וכמו לפנות שרוצה משוס הוא דניטס

עס לכנוס אסור בארטי ונס "שד הל״ש קאי דלא י״ל .ז׳ל
 [והרא״ש] והרמב״ם הריף הביאו לא מש״ה .ד׳א לתוך התפילין

ש. ל*ש הך להלכה ז׳ל  לפרש זיל רש׳׳י הוכרח מש״ה דר׳
 דהניטס דלר׳׳ש . חפירה בלא שלהס בה״כ שהי׳ ששת בדרב

 אסורה הוי לא בחפירה הוי אי קדוש. מחניך משום הוא
 ולית לקמן רש״י שאמר מה כפיר מתורץ ולפ״ז .הכניסה
 מבעי׳ ארעי שרי קבוע בה״כ דהשתא מתני׳ כהא הלכהא
 סתמא כדמתרץ .ניצוצות משוס לעצמו חילק נא ואמאי

 שרי יהא ממאי הקשו הפוסקים דהנה • לקמן דתלמודא
ט בבה*כ ס  ותרצו . הקטניס בלא לגדולים אפשר אי הא ק
 הא ולר״ש .מדרון במקום דהוי קבוע בה״כ בסתם דאיירי

 קדוש מחניך והי׳ משום הרחקה הטטס דס״ל כתבנו כבר
 שניתו ע״פ הקשה שפיר ע״כ .מדרון במקום איירי לא ע״כ

;מבטי׳ חרטי שדי קבוע בה״כ השתא
 דבה׳ב דר״ש ל״ש הך הביאו לא דמש״ה לתרץ יש

 דמאי הקשו הראשונים הפוסקים דהנה .מותר ארעי
 הכניסה הלא .קבוע לבה״כ לכנוס מאי לתלמודא מבטי׳

 וש'פ .ארעי דהיינו צנוע דגרסינן הר״ה ותירץ .אסורה
 הכי גרסו והרמב׳׳ם הריף דגם וי״ל • ארעי דגרסינין תרצו
 סירה משוס דאסור הש׳׳ש ופשוט ארעי לבה״כ לכנוס מאי
 והריף .ד״א ברחוק לחולצן דא״צ ש׳־מ ממילא יפנה שמא

 ארעי דבה״כ מוכח ממילא ופשיטתי׳ איבעי׳ הך הביא בעצמו
: ודו׳ק ד״א ברחוק לחלוץ א״צ

^ ' ׳ ש  אלא כו׳ בתפילין לבוש הי׳ ו׳ סעי׳ מ״ג סימן ב
 וכתב וכו׳ ניפח הי׳ אם בכלי מניהין יעשה כיצד

 דבבת ז׳ פרק דהא רשב״א בחדושי והקשה י״ג ס״ק המנ״א
 כו׳ מצייל תפילין של עיר תפילין של שי״ן לאו דאי משמע
 קמיטן להו איבעי׳ שבת במס' שס דהא לתרץ ויש ע*ש.

 ורצה • קדושה מפום בהם אין או קדושה משום בהם יש
 דמצטרך דזימנין .כו׳ קדושה משום בהם דאין לפשוט הש״ס
 . מתפילין והקשה עור במחופה הב׳׳ע ודחי • ע״ש לבה׳׳כ

 בהם דאין ס׳ל הוי דאי אה״נ אבל .שי״ן משוס התם ודחי
 • עור במהופה דהתס לדיהו צריכנא כוי לא קדושה משוס

וגבי י



ישראלברב־תביה
 מבוס אהו׳ נמי בי׳ן בלאו הפילץ דגבי מבוסשיני״ן♦ הפילין וגבי
 בהס דאין או בדי ממ״נ עור מחוסס אס קמיע וגבי .כליין

פסהו^ד^י■ מדני עור דחיפוי או . קדוכה מבוס
כו׳] מוהר עור מהופין אס [קמיעין ס״ז רפ״ב סי׳ ביו׳ד

היבעי'  נחומרס פסקיק הכינין גבי והנח
: ודוק אפבמה

 יבהין ולה נו׳ בידו הפיצין אדס יאחה לא ה״ר
בינה ילא קבע כינה לא בהס ייבן וצא בדס

סוהר רש״י;״ל אורה
j; W ו « wsj נן J 

ל:' יפיח. במח ייבן ולא (פרב״י ארעי  ו
 ולא קבעי לא בדס יינן לא דפי' מ׳׳א דן} בסוכה פירובו

בראבו בהפילין מיירי דכאן וא״ל ,•מידו יפלו במא חדעי
מוהר

מדאמר
דלא דומי׳ וגס
הלנחא וליהר״ש

 ארע כיו] ד' [בס אמרינן דהא
 בידו דאיירי • קהני בהם יבהין
 וההס .מבעי׳ ארעי שרי בקבוע דהשהא .מהניהא כהא

: מיידי בידו בתפילין
ה ף ד ״  בלא אבל משמע .עדין! כיפי לנעורינהו ,כל כ
דאל״כ עמו. אבהו בנא אפילו אסיר לנכנורינהו י
 במנ״א משמע וכן .לנכיורינהו‘ בלא הברייתא למוקמי הוי
 אנא .אסור אשתו בלא אפילו לנכיורינהו דלח סק״ד מ׳ סי׳

 דהרי בהרמב״ם. משמע וכן .בנכיורינהו מיירי דהברייתא
 כה״כ וצריך .אשהו בלא מיירי דבריו דריש הבין יונה ה״ר

 אס המנ״א שסייס מה אבל • לנכיורינהו דמותר כהב ואפ״ה
 כאן מיידי דהרי .מוכה אינו מהברייתא .מותר ג׳כי יש

: וק״ל בנכיוריכהו
 [סי׳ המג״א ופי׳ .בקול מפיח לר.עה ד׳׳ה ברש״י

 מוכח ר״י כתלמודי הכל .אונס בלח היינו ק״גסק׳ו]
; באונס דמיירי

□ כבר דשס להקשוה יש כו׳. אבהו ר׳ והא חינו בגמ׳ ;ין

ע״ב

 ולהרח״ש .לראש דחוזר פסק ושפיר .ואשתיק פסק
 ד״ט פסק דר״י אהא סמך דהגנל . ניחא דהכא ותוס׳

 שפיר וא״כ .ראוי אינו והכא . יצא שעות ב״ע .תקועות
 ד״ט אר׳׳י הגע׳ המך דהכא וכמו .ראוי הוי דלר־י .מקשה

 :ודוק .ומשני ומקשה .אהכא סמך שס כן .תקיעות
ה ג ה .שותחין מים גבי לעיל כתב דבריו• בריש הרא״ש ו

. שותתין שמים בשפה דאפילו חזי גברא ומ״ס
 היכא :דאחמור הוא ורבנן • העמוד נגד חשיב לא דשוהתין

 להפסיק החמירו דאפ״ה וצ״ל .עכ״ל בתפלה עומד הי׳ דלא
 אס להפסיק צריך דמ״מ כיון ואפ״ס מיקרי. חזי דגברא אלא
 הקשה הרמב״ן ובחמת .דבריו בסוף כמ״ש לראש חוזר שהה

 ואס צריכיןשהה לא א'כ דיחוי. מקרי דאי זו• אשעה זה
 בקושי׳ נכלל זה .מקרי לא באינש שהה אף דיחוי מקרי לא

 לקושי׳ חשו לא והסוס׳ והרא״ש .ודוק הרמב״ן של ראשונה
* נ זו

 שהקשה המקשן דהרי .זו אביעה הרמב״ן הקשה
 דהיינו . אונס בלא ע״כהוא קמפלגי• בשהה כימא

 אומר הי׳ התדצן אס וא״כ במגלה. ואמוראי דתנאי פלוגתא
 וצריכין .לפרושי ליה הוי .באונס היינו פליגי לא בשהה אלא

 וכמ״ש קאמר. אאינס נמי דהמקשה דחימא דבריו לפרש
 באונס זה מיירי ולהרא״ש .בפרקין לקמן וכדאמרינן רש״י
 נמי בהתידון דח״כ .שמקשה קושי' אידך לפרש צריכין ותו
 ׳ל’ז יא דהמהרש דהיינו .לי׳ מבעי׳ שהה לא ואס שהה אס

 שותתין מ״ר בלא בשהה דזה .י״ל להתרצן דודאי .לעיל כתב
 דאמר להמקשן אבצ .להכא ־ שייך ולא .לראש לאזור צריך

 אע״נ . שותתין למ״ר זה שייך איך א״נ .קמפלגי -בשהה
 דהו״ל מקשה ואהא .הפסק חשוב לא השתיתה דאפילו דקמ״ל
 מפרשינין הוי אי אבל . שהה ללא שהה בין ולאפליגי כן לפרש
 מבעי׳ שהה לא אם מקפה וחפ׳׳ה מיידי באונס המקבן דגס

 :ה־עב ודוק . קשה התירוץ לפי נס א״כ .לי׳
ה א ר נ  מהרש״א קובית על התוס׳ בשיכית בד״א לתרץ ו

 שותתין מים אלא מזכיר לא דהכא דכיון .ז״ל
מיירי אס אבל .בשהה דמיירי לפרש הוי מיירי שהה אס בודאי

 שהה בלא הוא הסהס דמן .לפרש צריך אין זה בהה בלא
 שהר־ז״ש מה לפי לומר מוכרחין כן .ודוק בבהה פי׳ כשלא
 גברא שייך לא לראש חי׳ר אינו בשהה גס דאס בס מפרש

 ולא בהה אס אשי דב מקשה מאי דא״כ וקבה .ע״ש חזי לא
 דאס שייך כהה לא גס זו דבפלוגהא דאיני.א .מבעי׳ בהה
 ח*כ חוזר חינו ומ״ש .חזי לא גברא א׳׳כימקרי . חוזר בהה

 נמי פליגי דע׳כ כיון פריך דהכי נ׳ל אלא מקרי. חזי גברא
 דבאס אלא .פליט דבשהה לומר הו ח״צ א״כ . שהה בלא

; ודור, בהה בלא מסהס מיירי והכא חיזר [בהה]

ל ב  בהרא״ש שמשון הר׳ כשיכיה כתב[דלא] ר״ה סוף רש״י א
מה אבוהו מ״ר ר״י דשמעה הר״ש קושייה על ותירץ ׳ *

 ששאל דאפשר והיינו יצא. לא דבסרוגין בסבר שאגמור
 הביעור הוא דהיכח היינו באגמוד הלכה דהיכן .בפירוש לו

 להדד צריך בודאי .אהדר להיכן ככא דגרס מה לפי ומכיש
 : וק״ל כו־ או שמע לפרכת אי להיכן אלא

׳2 ס ו ה ת ״  מיני׳ כר׳׳המדחקשי פסק ור״א כו׳ פסק ך
רש״י בשם תירוץ שכתב בפ״י עיין ביומא. “

 מפ־שי דאינהו .לשיעתו והרמב״ס דהר״א אלא . הוא ונכון
 היעב ע׳ש דבעל ריח לו וחין .כ״ש הוא .צואה טשטוש

 ואי־כ היטב לקנח מיידי ובקינח .ריח לו יש במקומו חך
 ממש בטאה הבל וק״ל. תירוץ האי שייך ולא מבחוץ הוא
 והרננב״ס הריף דהרי .שמתיר מי כלל להביא להב״י היו לא

. :וק״ל כלל בהא איירי נח
 וה״ב ה״א דהמקשה הרמב׳׳ס לדברי ה;"מ בההקעה

 דלהרמב״ס נראה בפ״ח.,ותו תירוץ עיין .אהדדי סתרי ^
 הוא במקומו דשלא מחדש דהתרצן אצא .מידו״ אינו בס

 הי׳ ודא ידעזה. דלא בהחלה המק־ן אבל ובשיל. כיבש
 . שרי ולהכי . מכוסה דהוא [הי״א] הר״א כפי׳ לפרש צריך
 ואינו דעומד ומתרץ .־אסור פשישיא נראה אס שש וא״כ

 דשלא ומתרץ מר״ה ומקשה .דהכא דומי׳ הוא וא״כ נראה
: ודוק במעוטא ובטל זוהמא נפיש לא במקומו

ח בן׳ TO ד ג  שפסק וממקום .ד״ח מדחיק אמר ר״ה ב
שני דהיינו .הרמב״ס גירסת נראה כן י

: שפסק] ממקוס [או ד״א בעינן הרחקות
ס׳7ו  ופי׳ .עיקר לו שאין ר״ר כמו הוי .כו׳ רע ריח ל-״ה ך

 והמחיצה ד״א אלא להרחיק דח״צ לר״ה ר״ה מודה והכא
 : ודוק והרא״ש הד׳י דברי כהוגן סליק ושפיר . כד״א הוי

ב ״  כי׳ ביו״ד בש״ע עיין .הערוה את רואה לבו והרי ע
 קשה ומ״מ .ע״ש סק״ה ע״ד שי׳ במג״א ונכלל ר׳ ^

 , ממיס למעלה לבו גס והי׳ ללבו מתחת דיתכסה לישני
 התפלה לסמוך הוא הותיקים כוונת דעיקר להפוסקיס והנה
 צריך ואי׳כ .ג״כ התפצל ע״כ במתניתין וא"כ .להנץ מיד

 ושפיר במיס הלב וע״כ .ב:מ' כאן ע״א כבראש לבו לכסות
 כייל לא לציה דקבה א׳ דקדוק לתרץ יש ובזה .וק״ל מקשה
 הר׳ני. כמ״ש • וצלולים ורעים משרה במי יתכסה ולא התנא
 או .כוותיקין דאינו אלעזר לר׳ דהרי .לי־ פסיקא דלא אלא

 למעלה וצבו צלולין במיס גס להתכסות יכול .ברכות לשאר
 דהיינו . רואה עקבו והרי הכי בתר דמקשה ניחא ובזה .וק״ל
 ואהא צלולין במים ולא לימני דמתני׳ תנא על קשה יהא דאז

: ודוק מותר הערוה את רואה עקבו תירץ
 התפללו לח דהכח לעיל דסבר .יונה הר׳ לשיטת אב?ך

 רש״י כתב וכן בהורך. בפי׳א עיין ק״ש. רק במים
 מ״ש דהיינו מקבלין כשמוראך כו' דכת*ב ד״ה ע״ב ט׳ דף

. ממיס למעלה הי׳ דהלב אימא קשה שפיר וא״כ .בק״ש
מצב דוקת ולחו אבדדק רשי׳י כתב דלהכי ואפשר

; וק״ל הבר מכל אלא .'־יך9
 דבעקבו דחפשר הוא .עקבו והרי דקושי׳' נ״ל ךלב־ץ

 כיון וח׳כ עיקבמהרש״אז״ל. מלב. יותר מחמירין
יסברו לא, וכתוש׳ . בצב כ׳ב דמותר בעקבו דפסקינן

ודוק ז״ל ׳.רש׳י
ה׳ראלע



ישרארברכותבית
לאלפס הד '  הפלוגהא מכל טסן£ דר׳ בעי׳ הביא ל'א ;

 הוא דהאיבעי' דסבר דהיינו הרח״ש וכסב
ק ומיהו לרשב׳ג  הכרי׳ לא כיוןדהרא״ש הרמזיס וקובר פהקכהי

 לומר צריכין נמי רכ׳י לפי׳ א״כ .הגאון לפי׳ רב׳׳י פ•׳ בין
 ג' תוך אפילו מהני לא לת׳ק אבל .לרשב״א הוא דהבעי׳
 אקרמזיס מקשה פ״ז סי׳ והב׳׳י .בכלים לבוד דאין דאפשר

 דרבנן דמנלן רש״י כפי׳ סובר הר״א דודאי די״ל משוס .אלו
 כד״א דבית בהא רק פליגי דלא אימא .ארשב״א בהא פליגי

 דאמר דהא דסובר אפשר גאות והרי׳ץ הב״י. כנ״לפי׳
בהאדבית אבל המגיה בתתת היינו כרשב״א הלכה אין רבא

 צריך ואדכ .המושב מקוס והוא מסיצות בלא דמיירי בסוכה
׳ : וק׳ל בינו- מחיצות

ש ״ מ  מיוחד מקום שס ואין בתדתי מיירי שם . ביתא מהדין ו
מקום ואיזה לבה״כ. ביתא הדין אמר וכי למושב. . •

.לק״מ וא״כ אסור בכ'מ בודאי א״כ יתיר. או כאן יאסור
ס לי שכתב מה ג  אין כי י׳ גבוה באין אפילו להתיר צד ה

 היכא לאומרן ראוים הדברים בודאי .משם נראית הצואה
 דהתורה דאסור אלא קדוש מחניך הרי וא"כ .ד׳א דמרמיק
ס הקפיד  הרשב״א אקושיית ע"מ סי׳ הפ״ח כמ׳׳ש .הראי׳ על ג

.•מותר לראות יכול דאין כיון גבשישות אפילו דר״ל .יע׳׳ש
בולע עין ואין גבשישת שיש וכיון .עיניו כמלא במשמעית וזה : תר״י קושיית ומתורן :לשיגיתו כרשב״א הוא כד׳א

ן ־ ט׳ ה און. על הקשה ו  האיבעי׳ רש׳׳י לדברי דהרי הג
 מאי ידענא ולא .כמותו הלכה ואין . רשב״א על

ה הממה שתחת זה בודאי דהרי קאמר.  דאין אלא . ד׳
 האיבעי׳ דאי ,כהריך דלא פסק דהוא המג״א ולהכי : וק״ל דמי כד״א דבית בהא כרשב״א הלכה .

 דאנו אלא .כמותו הלכה שפיר הוי לרשב״ג הוי
ובתחת רש״י. כשימת הוא דהפשע המור כמ׳׳ש חפסינין

• ^ • V״יק1ב.* m »»ה; וברישא .לכ׳ע המניה
א מ י ת לי על ר  רק כרשב״ג. פיסק דהדיך• דכתב ה

 פליגי רבנן והרי .דפשימא מלתא הוא י׳ דבגבהו
 א׳יכ .לכותל מכותל הוי דלא בהיכא דפליגי סבר ואי .עליו
לי ובאמת ולפרש. כרשב״ג בהא לפסוק לו היו  סמךאהא ה

:וצ״ע לפנים צריך הוא וכרי .דפשיניא מלתא דהוא דסבר

n ^ p '* 1 n .דלאהוי היכא פליגי [דרבנן] דפי׳ להמלא 
דהאיבעי׳ הרא״ש תירץ מאי א״כ .לכותל מכותל ’
 מכותל במפסיק למיבעי שייך נמי לרבנן דהרי . לרשלג
לי כוונת דזה ואפשר לכותל.  (וצ*ל הריף דברי בתירן ה
 רבנן פליגי וודאי מג׳ דפחו׳ סובר דהריף כרבנן)דהיינו דהלכה

 י׳ ובגובהו נקמינן וצחומרא .פליגי אי מבעי׳ מ׳ עד ומג׳
 המג״א לפסק ננקום אין וא״כ מו־יס דרבנן דפשימא מלתא
מ'. לקשה מאי נמי מחורץ הוי ובזה  לא עשרה דאמר בנ

 אי אבל רש-לג. מתיר בנגאי דאל״כ פשיעא לי׳. מבעי׳
 ;ודו״ק לרנבעי יכולין היו בפיר קאי דלרבנן אמרינן

י ע ל  כיון לרבנן דודאי .סובר דהגמרא צ״ל המג״א לברי ו
והאיבעי' • י׳ גבוה נמי בעי .לכותל מכותל דבעי

 נמי מי׳ דלמעלה סברא רק הוי דאי אך .דוקא לרשב׳ג
 לכותל• מכותל דוקא מתיר ננני דרבב״ג הבריק הוי .יאסור
 .מבעי׳ לא י׳ בגובהו דאמר מאי לפי אך י׳ בגובה ופליגי

 לכותל מכותל מפסיק באינו רק פליגי לא רבנן נמי ע״כ א״כ
 דהוא באמת נראה תר״י ושימת .ודוק רשב״ג מתיר ואפ״ה

 הלכה דזכו יי׳ל כננג״אמ׳מ ודלא לרבנן הוא דהאיבעי׳ סבר
: ודוק ללע הוא רק ממעמי׳ ולא המג״א] [פסק הוא

ן לי הקשה .כו׳ עוינד רפרס אמר והא בגמרא ס׳׳ך 6ך  ה
 כמג״א ותירץ .מפסיקין המחיצות דאימא פ׳יג סי׳

 . יוסף מר׳ דידע אלא צואה. בו אין אימא בלא״ה דהרי
 דהגם אבין לא ואני כגרף. הוי דמחיצות לי׳ פשיניא ה״נ

 לגרף. דמיון מאי המחיצות מ״מ .כצואה הוא מושב דמקוס
 או מתכות של אבל .הרס כל אלא אסור לא גופא וגרף

 : וק״ל ביין־ בלוע מאי והכא .שרי ודאי כיפאו גיגלעעץ
ן ס ל . מחיצות בו באין מיירי דסתמא מכאן מוכיח הב״י ן
 הכא .במחיצות מיירי הש״ס בכל אס דאפילו וי״ל ’
 דפשימא מלתא הוא בננחיצות דאם .מחיצות בו באין בודאי
 וצד שרי. י׳ גבוה מקום כי׳ אם לעיל אמר כן דהרי דברי.

 :וק״ל מתירין בודאי מחיצות של החיצון
א ״ ג מ ה  והמאור רש״י דכתב מהא עליו להקשות האריך ו

 בסוכה כשבו תוס׳ והרי • לב״ה בינו יש מחיצות “
ה ל וגס בכ״מ כתב רש״י דהרי מבין אינני בננמיצות. היינו ד

ס וא״כ .מותר להיות ראוי  .מחיצות בו יש דבכ״מ נימא חי ג
 כנ״ל לגרף שייך ולא הצואה רואה אינו בודאי הרי מקשה מאי

:וק״ל ומותר עיניו מלא שייך כאינו ובודאי
 שכתב סק״ה] במג״א [הובא המרדכי דעת נראה

 הצואה לראית שחין היינו צואה. בו באין ואוקימנא
 שאין כיון דפרסאי בה־׳כ התיד דרבא כיון נראה וזה .ממנו
 הצואה. ממנו שפינה לננקום דיני לא למח הצואה כאן ראוי
 ולזה .עיניו כמלא שייך לא לראות ראוי שחין כיון כאן ה״ה

 צריכין דתו.לא .רפרם דברי לתרץ רבח דברי כאן הביא הנמ׳
 המחבר ודבריי .ד״א מנרתיק פסק ולהכי בחדתי לומר

;ודוק וברורים נכונים ה׳ בסעי'
ב ת  בתוכה משמע מותר כנגדו רפרם מדאמר הרא״ש כ

 מתרץ מאי דא״ב להבין וצריכין בחדתי. אסור
 בחדתי. מיירי דלא מוכח דאפ״ה כו׳] [לרבינא לי רנבעי׳ כי הגמ־

 .מרפרם דרבינא בעי׳ למסשני רצה לא הנמ׳ דודאי ונראה
ח. אלא לרפרס. קודם הי׳ רבינא דאפשרהאי ל רי ד  דאי מ

ח ר״י  צ״ל אלא .שרי חדש משמע .שפינה בישן מיידי ל
 היינו צואה בו שח־ן אי ב״ח. יוסף דר׳ בהא מסופק דרבינא

 עומד רפדם אמר איך וא״כ בו אין שעדיין חדש או .ישן
אי הגמ' מתרץ ואהא .כו׳ י מד  .וכנגדו בישן מיירי ב״ח ל

 לאסור פשעינן שפיר אנן מרפרם ואיכ בתוכו מבעי׳ ואיהו
 דברי בזה לתרץ המג״א דרוצה מה לפי אבל .ודוק הוכו

שהעלהמרדכי. הוי המררכישפיר  דברי שיהי׳ איך ויהי׳ ק
לי  • צואה בו שאין דאוקי המרדכי פי׳ שהוא נכוניס ה
 חוץ שמותר מרבא נפשע דזה הצואה. לראות בו שאין היינו

:ודוק כנ״ל נכונים ב״י ודברי .וכנ״ל לד״א

ק ר פ ת . ל פ ר ת ח ש ז ד

׳ ס ו  כל הוא המוספים דזמן י״ל כו' השחר תפלת ד״ה ת
ל כו׳ מקדים ולהכי כו׳ אפילנמשחרית היום ל .ע

 '• אורחין מגב להשנניעני דמקדיס אומרים דהיינו משוס
 בתוס׳ כה״א ודלא . מנחה אחר מוסף להתפלל מנותר
 אבל מוסף להקריב אין התמיד דאחר ע׳ב] ל׳ [דף בר״ה

. הזרן התחלת משוס היום כל דתני דתירצו [השתא]
 ;וק״ל אחר תירוץ ומר ל הסוס׳ צריך

א ר מ נ  תירץ דלא הא .הנץ עש מצותה ורמינהו ב
נראה .בפ״י עיין בהנץ דמקדימין בקיצור י*

 דהוותיקין אלא משיכיר הוא דננצותק״ש להר״יוהרח״ש דודחי
 התפלה שיתחילו כדי .הנץ קודם שגומרין עד ממתינים

 .קודס לכוון יכולין שאין מפני בהנץ הזננן אדם וכל .בהנץ
 י״ל א״כ ט׳] דף [לעיל בתום׳ ע׳׳ש נברשת עשתה ולזה

 זננן הרי ובאמת . בהנץ היינו •הנץ עם סבר הי׳ דהמקשין
 עד ומאחרין לכוון יכולין דאין דנימא וחף . מקודם ק״ש
 . לק׳׳ש זריזין מפני אח״כ לי׳ ממחרינן לח מ״מ . הנץ
 לאחד אין התפלה משוס איו .לתפלה גאולה שיסמוך ול״ל

 האי תניא כי משני ואהא . אח״כ להתפלל דאסור אותה
 [נאמר]. והרא״ש להר״י ,מכנילא .הנץ קודם גומרין והי׳ כוותיקין

ו הנץ ניס ובאמת תפלה. משום מחחרין הי׳ דלהכי /  הי
ץ. קודם ק; משוס עשו כדין ולפר״הבאננתשלא הנ דו תפלהו

ונהר׳׳ח



גישראלברכותביית
י ח ״ ר ה ל  - הנץ עם קורין הוותיקיןהי׳ גס באמח סבר ו

 וכן .ביומא ההוס׳ בכהבו וכמו קורין היינו וגומרין
 גס דבאמח נראה מ״מ .רב׳י דברי ע״ב] ט׳ לטיל׳ן־ף משמעין

 דוד שאמר דזה אלא ק׳ש להקדיס הי׳ ההלכה דלפי מודה הריה
 לה. להסמיך ההפלה משוס היינו .ש”אק שמש פס יראוך המלך
 סבר הי׳ המקשה וא׳־כ הפול׳ כל כמו בקיאיס אינו הוהיקין דגס
 לומר לו הי׳ וא״כ ,הנן אחר ק״ש שזמן הסוס׳ שהבינו כמו

 ק״ש דמשוס לסחרה אין •דהפלה א׳׳ו .בק׳־ש לזר; הקידוס
 דהיינו כווהקין דהיינו אומר והחרצן כר״י. ג״ש זמן יש

 משום אלא מקודם הק״ש להיות ראוי הי׳ כהלכה מכח
 דודאי הנברשת הי׳ ולזה .מאחרין גאולה להסמיך וותיקין

 להר״ת ובאמת . וק״ל כוותיקין טשו דירושליס טמא כל
. לאחריו או לפניו או לו בסמוך היינו הנץ עס מצוותה

: ודוק מלפניו ולהותיקין מלאחריו אדם ולכל

עיין כו׳ אלפס בר׳ ומיהו טעה ד״ה בתום׳ ע״ב
 דאמר הא דודאי ונראה • ז׳ל במהרש״ח

 לחובה מ״ש לבם אותה התפלל דהרי היינו דמהדרינן הגמרא
 משוס שהתפלל בהשני׳ בה ויוצא • להחזיר צריך הבדלה ובלא
ס לי׳ דמהדרינן נמי היא דקושטא מלא • ובהבדלה מ׳׳ש  ג
 הי׳ דהרי אותה התפלל לא עדייןי דהרי שבת מנחה אל

 הי׳ דהראשונה דאמרינן להאמת אבל ; מ״ש ■משוס כוונתו
 כבר דהרי לי׳ מהדרינן- דלא לומר אפשר הי׳ שבת משוס

 כוונת דזה ואפשר • מהרי׳׳ף להוכיח צריך ולהכי התפלל
 וצריך צלי דלא כמאן דקאמר סובר דמהרש״ס ז׳׳ל מהרש״א

חד עוד •י ודוק הב׳ אחר ̂נ
ח ז ד ׳ כ ם ו ת  מפלג עבדדאמר כר״י כו׳ ת״ש ד״ה ב

פירוש . לא מנחה ומש״ה עבד המנחה י
 שמתפלל דמי לומר במנחה דר״י מילתא התנא תנא ולהכי

 לומר כלל סברא דאין כר״י. מנחה שיתפלל צריך ביוס מעריב
 ואהא לא• מנתה סיימו ולהכי מעריב. משוס מנחה ־דתנא
 המבניות בפי׳ הרמב׳׳ס כפי׳ דהיינו אחר פי׳ די״ל כתבו

 אפילו המנחה. פלג עד כר״י להתפלל יש לכתחלה אדם דכל
 כרבנן עושה אם מ״מ אך בערב. מעריב להתפלל רוצה אם

 דעבד הפי׳ הוא נמי וזה . תפלה הוא נמי אה״כ ומתפלל
 היוס מן שישאר עד בחבורו שכתב נמי וזה .כו׳ עבד כמר
. להתפלל לו ויש ורביע שעה ס׳ וז״ש ט׳ מי-התו  דלהני נ
 פסקינן דאנו הוא דהפשט .מנחה משום נמי כר״י סתס רבי

 לר״י ובאמת . המנחה פלג עד להתפלל יש דלכתחלה לר״י
 מיירי לא דהגמ׳ נימת אלא מכע״י. מעריב להתפלל מותר
 במשנה הפשט והוי קאי דחהא אמנחה אלא כמר דעבד בהא
 . עבד כר׳׳י דעבד שייך לא דבזה כתבו ואהא .פשוט יותר
 צ״ל] [דיהי׳ אלא .דרבנן בשיעור שייך דהרי . עבד ודחי דהוי

: ודו״ק הברא] חין [וזה קאי דאערביה
, ף נ ח  יש דלכתהלה המנחה בתפלת הרמב׳׳ס כתב כאן ו

 או תחלה כאן אין במעריב מ״מ .כר״י לעשות
ס קבע לה אין והפשע .דיעבד  דהוא משוס הזמן בהתחלת ג
 מתחלה ובודאי בחבורו. גס וכמ״ש המשניות בפי׳ וכמ״ש .רשות

ס) כחד הלכה דודאי מומרים כיינו אס  לרבנן במערב הי׳(ג
 בהול] [גס מקלינן במעריב להאמת אבל בשבת [גס] דוקא
 לשבת להקדים [רס״ז] המג״א כמ״ש ודלא רשות דהוא משום
 כלל הזכיר לא המשניות בפי׳ וגס .במ׳׳ש גס מיירי שס דהרי

ק: ופירושו הרמב״ם דברי ראו לא וכולס שבת. ־  ודו
ן ח 5ד ״ ה בתום׳ ע״ב כ  המהרש״א הי׳ ולא .כיון ד
דהכא חוס׳ להשוות רוצה ז״ל ־ •

 להדיא כתבו שס מ״מ .להלכה עכ°פ ע׳׳ב] ט׳ [שבת לדהתס
 ואפשר .כהרא׳׳ש דלא באיסור דהתחיל רישב׳׳ל לפרש דיש

 תירוצם לפי אבל הגמ׳ מקשה דמאי להא כן דכתבו דסובר
 בהיתר בהתחיל הוא הסתס דמן .בריב״ל לדמוקי לנו למה א״כ

: וק״ל הרח׳׳ש וכת״ש

לו דף
קשה

מברבין ביצר פרק
 ואוכל כו׳ את זורק בח׳׳ל ערלה של צלך בגמרא _

. ורמינהו פדי לאו דקפריסין למימרא קפריסין י י
• מקלינן דבח״ל אע׳׳כ .נמי בא׳י פדי דלאו דא׳־כ ■ה
ס׳ וכמי׳ש דמי. כא׳׳י ברכה הרי וח״כ ה ע׳׳ב חו  • וה״ל ד

 דמממיר סבר הוי דבא״י נראה הי׳ ולכאורה .הראש וכמ״ש
 ולא ע׳׳ב] [לקמן ורבנן דר׳׳י בפלוגתא ותלי׳ שומר. משום
 לא שומר משוס דברכה לומר מוכח ]הי׳ א״כ .אסי כרב סבר

 קליפי ד״ה בתוס׳ הפשט לומר מוצרכין היינו וא׳ב .מחייב
 ר״ב [סי׳ כמג׳׳א כמ״ש דלא .שומר ולא .פרי היינו דגרעינין

 עוזר] [והאבן (הפ״ח) דהרי לומר א/ח זה ובאמת י״ז] ס״ק
 [סי׳ שהט״ז וראיתי .לטומאה יצטרך דא'כ להקשות 7החר
 וקשהדא׳׳כ גמור, פרי ולא פרי דהוי כתב ע״ו] ש״ק ר״ד
 עוזר] [האבן (הפ״ח) כתב וכן .כן נימא נמי רמון של בנן

 בילקוט הובא בת״כ שהרי ויותר;קשה ע״ש ההיא ראיות ועוד
 נמי דגרעינין א״ו .ע״ש וגרעינין קליפין מפיק קרא מחד
 כל א״כ .לפרי ושייך לערלה לי׳ מרבינן .לפרי יד דהוי

 שהוא והרא״ש התוס׳ וסברי • לפרי שייך לערלה דמרבינן
 מחמירינן דבח״י סבר הי׳ המקשה דכאן אלא .לברכה כן

 .להחמיר שייך איך ברכה לענין אבל .הפלוגתח ידע לא דהרי
. ודוק דמי כא׳י ברכה אז קאי להאמת והרח״ש התוש׳ אבל

ד ״  הפ״ח .חילוק ליכא ובברכות והלכתא ד״ה בתוס׳ מ
 מהא כא״י. הוא דברכות ראי׳ הביא ר״ב] [סי׳

 דמברכין וסבר בס״ל בכרס כלאים אינו קישות הבר דרב
 בפה״א מברכין מספק דשס הריך על קושי׳ אין ומזה ,בפה״א

 סברו והדא׳ש דהתוס׳ ונראה בפהיא מברכין מספק וה״נ
 יצא נמי בפה״ע בירך אי פרי עיקר ואין באילן הגדול דכל

 בתר הולכין שפיר וא״כ סק״א] ר״ו [שי׳ המג״א וכמ׳ש
 הגיע מתי יודעין אט שאין בבוסר הרא״ש דכתב והא .א״י

 קמייתא מברכה אזיל לא מספק משוס בפה״א מברכין לפול
. וק״ל מתי תיבת שדיקדק וזה
 כר״ע הלכה בודאי דהרי הרא״ש על הפ״י שהקשה
 מתניתין כנגד סתס אינו ברייתא והסתס מחבירו

 סתם ובהא .מיירי דרבנן בפירות דר׳׳ע י״ל דהרי לק״ת
 דען כו׳ ברכה לענין משא׳׳כ .להקל דר׳׳ע המחלוקת התנא

־שוין ואדמה  וכ״ז .וק״ל כהברייתא מספק א״י בתר אזלינן .
 הט׳׳ז שטעה כמו שומר מטעם ולא פדי עיקר מטעם הוא

 :וק״ל התוש׳ על והקשה ט׳׳ו] ס״ק ר׳ד [סי׳ ^
ש  לא הפוסקים בערלה חייבין שהפלפלין מלמד בגמרא ש

 דק״ל משוס ר״ב] [סי׳ הפ״ח ותירץ זה. דין הביאו
 ראי׳■ מייתי דהגמרא אלא ירק מין דהוא [ועעמייהו] כרבנן
 הגמרא מקשה מאי דא״כ וקש׳ מכ״ע] [ומקשה לאכילה דראוי

 סבר כרבי ר״מ דדלמא .פלפלין ואימא ל״ה] [דך בסוכה
 מייתי דלא דהא די״ל אלא .עליו חולקין אינו בזה דגס א״ו

 וכמ״ש .כאילן דינן קטנים אילנות דכל דפשיעא מלתא שהוא
 דמהכא סובר דרש״י אלא עלרש״י. בסוכה-[שס] תוס׳

 דהוי הכלל כתבו דהפוסקיס כיון וא״כ אילנות. לכל ילפינן
 ■ על והכא .דפשיעא מלתא זה א״כ .הנמוכין אך אילנות
 וק׳׳ל במעי״ט] [הובא הרשב״א תירץ כבר הרא״ש קושיית

:בסמוך חכתוב דיתיבש בתר דניזיל דה״א [שם] תוס׳ ומ״ש

 כתב ורש״י • בלע׳׳ז ליגיוארי׳ו כגון ברטיבא ד״ה בתום׳
בדו״פ־[שי׳ עיין בלע׳׳ז. לועורי׳׳ן הוא הומלתא •

לוטברי׳ היינו הרעיבא דגם משוס . בזה אהמרדכי שכתב ר״ג
 הס כבר ומ״מ .כתושים או בעין הס אס מינים ב' ויש ,
 היינו .ברטיבא בגמרא הוא הפשט וא״כ ; בדבש מעוגנין '

 מתחלה שהי׳ דבהומלתא והגס .ע״יהריקוח הרגייבא שנעשה
וז״ש המג״א וכמ״ש .מותר רעוב שנעשה עתם מ״מ .יבש

' מתוס׳ ■ ב



ישראלגרכיתבית
ש שכתב ריד] [כסי׳’ מהעור מוכח וכן . משמע מתוס׳  ד
 מאי כ“דח י׳ד] [בשיק הע׳ז והקשה שהכל. מברכין טרסין
מ׳ מקשה  שמשד זה דהרי ח׳ש כמג״ח לפי אבל .ע״ש כ;
כ ויהא לאכילה וראוי רעוב דנעשה  וזה .ודוק דבש מעעס ג'

 ננמ׳ש p נראה איע ההוש' כוונת אבל .המביא כוונת נראה
 לרעיבא הוא היינו ליעבר׳י׳ דשם ונראה ״ ובסוכה כיומא
מ לרקחן. שדרך מ' ^ בלא אוהו אוכלין ו ק  נראה וכן . ר
ד .הדרישא כדפיריש ודלא המרדכי דעת  דהמג״א נראה עו
 • בפה׳א דמברכין דהומלתא מהא שהקשה מהעור הבין
 . עיקר דובשא בדבש שהוקיס שבשמים לומר דרולה אהא
כ וא״כ  ואין .שרי ואפ׳ה יבש הי׳ וא״כ מיירי בשחוקין ע'

;וק״ל מוכה זה
V T’2 י*) י 7 ״ ש ר סהיתין אלמא כו׳ וכולן ב

המוציא עליהם מברך כזיתים '
 המוציא מברך אינו מזית בפחות מ“דש רש׳י־ מסיים. ובמנחות

 ע'י( .. רקיקי! על דחביצה שם. רש״י דמפרש לפי והיינו
כ .בפ׳י  דחלה בפ״א הר׳ש כמ״ש בישול אינו דעיטן יייל א'

ה בהוס׳ לקמן ועיין .מ״ש תמר כמאפה דמיייי או  לחש. ד
 דקמ׳ל אע״כ המוציא, דמברך כמתכיתין קמ״ל מאי א״כ

כ וא״כ להמוציא חשיבא כזית דפתיהין המהניתין  דפמות ע'
.המוציא מברך אינו מזיח  כאן רש״י שכתב מאי לפי אבל .
 כבישול נמי היינו דעיגין וע״כ מבושל וכוא שילניקי׳ק דהוא
 נמי בפאות ואפילו המוציא. מבעל אינו דבישל דקמ״ל וא״כ

 ו^י׳ל. במנאות כמ״ש כהכרש״י לא, ולכן •. כן י״ל
ך רן על כאן שהקשה7נ),ו פ׳י  לק,"מ. לאביי.בודאי רש״י ה

.כן מקשה באמת אביי דהרי  בזית תלי׳ איי דע״כ .
: וק״ל תוריתא היינו .קיימת פרוסת הפי׳ דשם. אלא

אננ׳ג כשאמר דא״כ . רש׳׳י על הריי שהקשה ומה ג)
נ כזית.. כ׳ דלית  בלא בברייתא הפשע. ע'

.חוריתא  הוי זו ק־שו׳ רבא חידש מאי וא׳׳ב בתוריתא והכא .
 אפילו ואז בכזיה מיירי דלעיל מפרש ולכן להרמב״ם. קשי׳
 תוריתא בעיינן מזית בפאות והכא .מהני לחם. תואר מעע.

:וק״ל כלל נשתנה שלא. והיינו .ממש דנהמא,
־ ד) ם מאי דא*כ והרא״ש הר״י■ שיעת על הפ׳׳י שהקשה ך

 שהרגיש בר״י עיין מכולן. דלקע. מהא אביי מק,שה.
.בזה  א״כ [בישול] (אפיי) בלא נמי יוס^ ד״ר דכיון ותירץ, .

א וע״כ [המוציא] יברך לחם כיי'תואר חיית כי עכ״פ הו  דכן
 א;א״כ גבלן לא שם דהרי משם. ראי׳ מייתי■ החיך דאל׳׳כ.
 במנחות. התום׳ דמלשון, אלא ממנחות מייתי ומחי להדדי
כ והיינו למנחות דמי׳ דחביצה. משמע  מרק עי• מדנקין ע'

 מסברא, הר״י ומ״מ .ועינון בשמן דנילש ממנחות גרע לא
;לחש בדיה לקמן ועיין .בו ודוק. כן. אומר

וק׳ל' .עכ״ל כו' יחד הנדבקין כו׳ חביצה, ,דיה. בתוע ה)
 דהרי כשערסן לקמן הנמ׳ מתרץ מאי דא״כ

.ערסן נמי הכא  השר עיקר א,״כ שאפאה רשיי כמ״ש וא״ל .
 מחמשה דלקע,קמח [התום׳] לשיעת הפרוש אע׳׳כ .הכפר מ;

 קס׳׳ח. [סי׳ שכתיהמג״א למאי ראי׳ אין א״כ .וערכן המינין
 כפי׳ הרי רש׳י- לשיעת ואפילו .הגרעמזיל בענין, כ״ח] סיק

;וק״ל כגרעמזיל לעוגון ראי׳ ואין .באפאה  שמיבשן פרשיי כו׳ לכותח העשוי׳ לאם ד״ה בתוע י)
 כל חלה במש׳ אמרינן דהא וקשה בחמה.

 ר״ת שימת זו .ביזלה חייב. סופגנין וסופו עוסה. כתאלתה
ג [ל״ז בפשחים  ולשיעה • הר״י כאן ומניאו דכ׳ע] ד״ה ע״

.כרש׳׳י דלא כפשע. דע.״כ הר״י מפרש זו  דנעשה כיון רק, .
 כלבים עושת כמו לחם.. מקרי לא לכותח.. באור להבהב
 וחייב. דעלמא. בלחם. דמחלקת היינו בחלה דחייב וכעבים

: וק״ל מדרבנן
ל ב  חלה] מס.׳ [פ:יא ר״ש ככיעת הוא רש:׳י־ שיעת א

 ואח״ב לאפות. בדעתו• בכי' כיינו עיסה. דתחילת
לעשות ’בדעתו. מתמללה הי' אי אבל .בישל או ועוגן נמלך

 פעור כאן ולכו .באלה גלגול בשעת נאייב לא אז ,מינון
 מאייב הי׳ ולא כאמה לאפות בדעתו מתחלה דהי׳ מאלה
 משים לר׳ת כל׳ל או היינו דמאייב. וכעבין .גילנול בשעת

בריש ע׳ש לנמלך דח-יסנן או .עיסה בשאר דמ^ין£
וק״ל:

ן ״) ר ב ד  בריי וכדאיתא ע-שה בשאר דמחלף לסברת ו
 נראש וזה בבמ׳׳מ. לאיכלן אסיד א'כ הכא.

 בב׳י ועיש המיציא דברך בכעבין דכתב העיר בדעת לכוין
 בודאי אכל .בבמ׳מ לפערו ולא .המוציא במזק להבליע נו היי

מ, בהמוציא חייב אינו מדאודית־ ׳ : ב  כעישת הוי דלר׳ת ו
 מתחלה שהי׳ כיון לאש. אינו שבחמש מה ולרש״י כלבים.

 בש״ק המניא קושית מסולק ובזה .בתמה לכך,לאפות דעתו
:ודוק [מיג] *

! ם) מ ל ב א ף ׳ |^ .סופננין הם ד.עכשיו פעורין הננוציח ב
 מברך לאוכלן נעלן קתני לעיל דהא נראה ולא

 כשהי׳ הר״ש לשימת אבל רי׳ת לפשק הוא .עכ״ל כו׳ המוציא
 דנועלן מהא קשה שפיר א״כ פעור. לענן בדעתו מתחלה

רן ולכן .לענן בדעתי מתחלה הי׳ שש דהא  דמיירי הדיש חי
ע, דשמנן י״ל לר״י או מאפה במנחות ע  נ״ל דלר׳ש אך מו
 אהא לתרץ צריכן אנו דכבר כיון וא״כ .עיש מאפה במנחת
 לומר לן למה תו א'כ תנור. במאפה דמיירי לאוכלן דנומלן

 לאפות .כדעתו מתחלה כפהי׳ דגם, .בתלה תלי׳ דהמוציא
 דהרי פעור בהמוציא ומ*מ .גילנול בשעת בתלה דנתתייב

 דנועלן, מהאי בו ~1דא אלא כן לומר רוצה הי׳ ריס גם
 מוקמינן דע״כ והרש״י להריש אכל המוציא מברך לאוכלן

 לא דמוציא קמייתא לסברא הדרינן מאפה. במנחת לה
 ולכן בהמוציא משא״כ. גילמל. בשעת הי׳ לתלהד^וב׳ שייך

 [ברקיק יוצאין דאין ע״ב] ל״ס [לקמן יוסי דר׳ האי שפיר
 .לבישל מאפי׳ דיצא משוס לפרש רש״י רצה שפיר מבושל]
 [סשאים תוש׳ כמ׳ש דלא. עבה. ובעישה הנמרא,. כפשע
 שהי׳ לעמוד דוחק, ודאי בזה רכה. בעיסה דמיירי מ״ח]

כן הר״ש שיעת כל אזלה ובהא, לבשל. דעאו מתחלה ש.ו  ע׳
ם הע׳ז היינו הג א מני ה  הדברים עכ״ז דבריהם ביררו שלא ו

 שלקית דאמר ולשמואל הדיש שם שמסיים ומה .כן ברורים
 עעמא אוקי הוא. דהרי דהיינו כנ״ל. יוסי כר־ מוקי ׳ת בפה
 והקשה פ״י הגאון לפני נשמע וזה מצם. עעס משום דריי
i r .ש  הר״ש דברי ה.עתיק. כ״ש בפרק. הרא״ש וכן הר׳

 תלי׳ לא דהמוציא דחזינן יוחק, דר׳ אליבא הוא וראייתו
 אבל .לאוכלן דנועלן, מסא■ ראי׳ שהביא. כרית ודלא גגחלה
 טעם משום דריי דטעמא .כשמואל סברי נמי■ אינהו באמת

ב בפישקא.שאח'ז כמ״ש מצה ע הי ק דו ; ו
ר י) ו ט ה  בהי׳ מיירי יוסי דר׳ סבר והוי לזה.. נאת לא ו

 הוי אי דאביצה האי וכן .לכך מתאלם דעתו
מי׳ יהוא בבישל מיירי־  . מתחלה דעתו נמו דהוי׳ דמכחות. ח

 אחר בענין מחלק. לא ולכן .ובשלה אפאה דטאנה האי וכן
;וק,״ל

י י^) ״ ר ר ה  מיו סובר מ!׳מ .רית כסברת שסבר כגם ו
 אינו דהמוציא מעיקרא לימר כרית שדצס

כ לאוכלן, בעעלן הא ע״כ וח'כ עיש בחלה תלוי  במאפה ע׳
כ וא״כ מיירי  שהוא הגם דחביץ דכיון, סבר יום^ ר׳ גם ע'

 הראי׳ רק פת מכלל נפק לא לחם תואר בי׳ אית אי מחבק,
 והוי ודי א׳ באות וכמ״ש לי׳אביי אקשי ואהא כזית ביעור על

 כמ״ם לחלקם ולא .כן דהכא רשי׳י שיעת גם לתרץ אפשר
 נ היעב ודוק .דמנחות מהא דהכא. רש״י לשימת הפ״י

*י1יכ) ר ר ה  אעו דהמוצי׳ מעיקרא הריס כשיעת דסבר כגם !
 כחי בפסחים לפרש יכול והיי .בחצה תלוי׳ ’ ’

 דלא■ לאוקמי׳ לי׳ ניחא לא מ״מ כפרש׳י. דריכ אוקןמתא
א.  מצה. עעס לסברת דהוא הר׳ישס כמ״ש סבר לכן. כמסקנ

ם צרפת חכמי בשס כאן, כתב ולכן, . ע״ש ועניח באמי׳  דטע
 פבדיכור־ והתוש׳ . דשס הריי שיטת והוא טניי׳ היינו מצה.

.שם שאח׳לו וקן^ ז״ל במהרש״א ועיין . v כשיטה אינו .
בח״ד
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ד י^) ״ א ק מטוננין בהממזוה סופגרן הם דעכשיו ב כ  כ

 לעניןפשנין בודחי מ״מ . כבמןירלכו בבזה והנס
 ומפ״ש־לענין. עשירה מצה הוי דלא אמר זיהרייהגמ׳ מעט הס

 לענין אבל . מקומות בכמה במג׳א עיין [המוציא] (מצה)
 מהאור יכרן? בלא דמעט מעט דצריך באלפס כופגנין

 הגדול מהרב נעלם זה ודבר . כופננין מקרי־ כפיר א'כ
 ובפך . בס בפ׳׳ח הובא י״ג] העי׳ קס״לז [סי׳ עוזר אבן

 ובזה .להכיב ואין כטועין ועשה האחרונים כלי על סוללה
 דהרמ׳־א רק . לכסנין שייך לא דסופגגין. דבריו כלי נדמו

 וק״ל כשנין כשיעור בשמן נילש יהי׳ דלא כתב
ה יד) ! ד ח ״  הגירסא■ כו׳.-וברי״ן? דארעא כובא האי ל

 דמיירי הר׳י לי׳ ומפרש . דארעא טריתא• *
•ע׳׳ש בעפר דנילש  ל״ז [דן? כ״ש בפרק התוש׳ גרס׳ וכן .

ם דטורית׳ כתבו דהרי דכ״ע]■ ד״ה ע״ב  בחלה שחייב כג
 סעיד ולא בעלמא גבלא דהוא המוציא- מברכין אין מ’מ

 דכתב כאן מהמג׳א מוכח וכן .מהפרישה נעלם וזה ̂ ע׳ש
 שהביא ובר״י' ע״ש בחלה דחייב משוס קביעות מהני דהכא

ר רק .טעות אינו מ״א בס״ק המג״א  אבל תיבות ו׳ כ
 כדבר דהוי קודם שייכים במ״מ ומברך מחלה פטור טרית׳

 סבר הוי הטור אך .שבכאן רגו הרא׳׳ש דברי ממש והס
 הגביל והוא דארעא טריתא האי נמי ברא״ש דכנירסא

 היינו ע״כ הנ״ל דכ״ש ובתוס׳ בהג״א שמשמע לפי אבל מרתח
 קביעות מהני לא בטרייה׳ וא׳כ .בחלה דחייב דחרע׳ כובא

 הוא־ אי דאורייתא בה״מ כאן שייך ולא ההג-׳א לשון לפי
וק״ל נמורין סופנבין

^ ש) ׳ ח  דפי׳ . מהטור שהם הרא׳ש־ בפסקי ראיתי־ א
 בהטיור הפי׳ וא״כ הב״י. כמ״ש הרא״ש דברי
:וק״ל והרייו הב״י כמ׳׳ש כוח

ב ״  לעיל עיין. מצה טעם דבעינן משום אלא• בגמרא• ט
י״ב אוח• ׳

ף ן ד ^  דהירושלמי להרר״י מפרש סק!'ד] [ר״י המג״א ל׳
שיעור אחר פרי רקJ זית אכל דלא [מיירי] *

 הירושלמי מחולק ר״י בדברי דודאי הרר״י לשון, נראה וצי זית]
 כולי•• דאכלי היכא מודה הגמ׳ מ״מ רק] דילן. ש״ס [עם
 הרא״ש דברי בפי׳ הדרישה ומ״ש וק׳ל שם הלשון עיין

 בודאי . שיעור כו באין בלר מברכין. לא מילי אכל דודאי
 דאכל מבואר ושם .הרר״י וכ״כ הרא״ט מדסייס מוכרח

 וק״ל עכ׳ל ברכה שום מברך לא מילי
״י ^ן ^ ר  נראה . בשה׳ע ברכתו הרי כו׳ דורמסקין כ

 דדבר ל״ח] [לעיל בהנ״א כמ״ש סובר דרש״י
 וא״כ . בפה״א מברך אלא •■־ דרגא תרין. נחת לא פ׳׳ע שהוא

:בפ׳׳י] [ועיין .ודוק רש״י מקשה שפיר
 חורית׳ בי׳ ואיח .כו׳ בקערה צנומה פת בתום׳ א)

 מועט ימן רק שרי דלא כיון. מסתמא■ דנהמח
. דנהמא תורית׳ הוי לא אי גס בהמחור עיין .ובכ״ש

: וק״ל כלל ורבא לר׳׳ה שייך הוי לא
ר3 ג) ״ . הצנומה מן ובצע לפניו שלימה דאיכא• א

 והצנומה שלימה שיש היינו דבריכם משמעות
ס׳ לשיטת וא״כ בהרא״ש. כמ״ש דלא לפרו ג״כ התו

 . להמתין 4דא״ מודים כ״ע בהא שלימה ליכא אי בודאי
 שהב׳יי אלא . קס״ח סי׳ בב״י הובא הרי״ו דברי הן והן

 השלימה שמן היינו הרא״ש כדברי הן התוס׳ דברי כבין
 . ע״ב ע״ה ד׳ במנחות התוס׳ כתבו וכן . צנומה עושה

 חשוב דזה דנאמר דכיון לא אי אחר יש אם חילוק דאין חו
 כן הדין בלימה ביש אך מוציא לשם שנפרס כיון שלימה

: וק״ל עליו מקשה ושפיר
 שפסק . הריך כדברי שהם הרי״ו עוד לתרץ ג)

 הר״ח כדברי ופוסק .אשי בר הר״ח דברי ג״כ
ה ע׳׳ב התוס׳ דברי ובהקדס . ע״ש דרבא ואליבא  ד׳

 חוס׳ שפירשו מה לפי ז״ל המהרש״א שכתב והלכתא
דצר־יך הפשט ג״כ ברבא וי״ל .כרבא הוא ר״ח כירושלמי

 וע״כ יאבד ^שלא־ הירושלמי טעם בוצע'משוס ואח״צ לברך
 אלא . ש״ד להמוציא דפרס דכיון כרחב״א שפיר י״ל

 דהבין ומעיקרא . כבירושלמי הוא ור״ח דרבא דעעמא
חהוא דשיעמא  קודם וסיים שבידך דכיון שלס דבעינן דר׳

 בפיר וא״כ כבירושלמי הטיעם אין ע״כ . כביצוע [עס]
כמו י׳ל . בר״ח ופי׳ רבא קושית לפי אבל . הקשה

ה בהייושלמי וז .  שדעתו בקערה הצנומא לפת שייך לא .
 ע״כ דר״ח בקושי׳ קאי דהגמ׳ דהבין והרח״ש .כולם על
 כהרי׳׳ך סבר הרי״ו אבל כהירושלמי רבא דברי פי׳ לא

: ודוק פליגי לא דלהמסקנא
 דוקא דתירמס בההוא ג״כ יסבר דהרא״ש נאמר ד)

[ר״ח] בהירושלמי וא"כ הכל טל דעתו הי׳ בלא
 פת לאכול [וח״צ הסעודה כל על דבוצע- קאי בשבת ע״כ

 דהירושלמי דחפשר או .בהא לאוקמי ניחא לא וכגמ׳ הנשאר]
 .שנית לברך יש דעתו דבלא כיון אלא דמייריבחול סובר נמי

 בדברי לומר צריכין וכן בדעתו. אך לזהר יש וא״כלכתחלה
 והנמי בפ״;. עי׳ .הפסקה לענין דבריהם בריש תוס׳והראי׳ש

 כהירושלמי מפרשי וכרי״ו והריך .בע׳א ומפרשי בזה רוצה חינו
ודוק:

ן ל) ג ה  הכל על בדעתו גם סברי דכתוס׳ נאמר אם 7ר
התוס׳ דכתבו בשבת כמו י״ל שנית לברך צריך

 יהי׳ ולא פרס דדלמא כלל. מקודם לחתוך דאין והרא״ש
 ויברך יפרוס דדלמא יחתוך לא בחול גם א'כ . משנה לחם

 של א׳ קושי׳ לישב יש ובזה .שגית לברך ויצטרך • ויאבד
 יסיים (שלא) כגירסא בתוס׳ להיות דצריך ז״ל מהרש״א

; ודוק שיחתוך קודם
י י) ת י א ר  דכתב ר״ו סי׳ אהרמ״א שהקשה בדרישה ו

 חינו דזה .דעתו הי׳ שלא ודוקא אהמחבר
 מ“ק סי׳ המג״א בדברי המעיין אבל ־ המחבר במשמעות

 וי״ל • במחבר ומוכרחים נכונים הרמ״א שדברי יראה בסופו
: ודו״ק לי׳ מספקי׳ וספוקי׳ ג״כ בהרא״ש זה מפרש שלהאמת

ה ^) ר  סברות דהוי כו׳ הפתיתין על מברך ב
 הוא דקושייתם סובר הפיי .■ הפוכות

 נראה וכן .בשוין אפילו כלל שלמין חשוב לא דלר״ה מהא
 . בדבריהם כלל נרמז לא וזה .■בפ״ח הובא הא״ע מדברי

 היינו במתני׳ דפליגי והא ומ״ס] [בד׳ה שכתבו כמו אלא
 חשוב אי פליגי חלבו את בהרמכם דמצינן דכיון דשם

;וק׳ל כחן משא״כ . לא או עדיך
, נ) ף ״ ד  ממ״א ושלימין פתיתין אבל כו׳ פרוסה אבל ב

 קיבר מפת ושלימה נקי הפתיתין יהי׳ אפילו **
 ובי׳ מיני׳ מפליג מדלא מוכח זה . השלימה על מברך

 דשלימה בודאי אלא עדיך דפתיתין נקי שזה רק בפתיתין
 חטים דגשל להשמיענו חטים של פרוסה דנקט והא . עדיך

 דאמר דהא נימא דלא אלא עדיך פרוסה אפילו דאקדמה
 דאקדמה משוש ולא ועדיך נקי דהוא היינו חטים של פרוסה

ק  דמחלק מהתוספתא רחי׳ מייתי ולהכי הרר״י לשיטת צ״ל ד
 מיני׳ חילק דהקדמהולא חטים דנקט וכיון לחטים. נקי בין

 המג״א וכוונת ז״ל מהרש״א כיונת נ״ל כן כנ״ל. [ע*כ] ובי׳
ק: ס״ק דו ו ׳ א׳

ה“0 ^)  הוצרך ז״ל רשיי יותר. בו שיש לפי כו׳ כתנאי ״
 נקט לא הכא דהרי לי׳ קשיא דהוי משוס לזה

 ומ״ש עדיך לא וחשוב נקי אבל .דאקדמה משים חטים רק
 ירויח וא״כ יותר דהוא מפרש לכן .עדיך יהא דמחשוב שם

 וזה .ודוק וע״ש היכא כל בד״ה התוס׳ וכמ״ש . יותר הכהן
 רש״י צריך הי׳ לא דאז היינו .כו׳ לפרש א״א אבל בסיימו
ל. שהוא משים ולומר לדחוק מ  חשוב הוח דשם דגדול ג

 דח׳א כתבו להכי חשוב משום אלה דאקדמה חטים כמו לכהן
:בפ״י] [עיין ,ודוק דתוספת׳ ההוא מכח

י 0 ״ י י ר ת מ ל ס  הוכרח ממנו• חלבו משום מפרש דלא ר
. יפין דחטין דהיינו לפרש כח״ח לפרש

ל ס י ונא ג
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 להרר׳י ול״ק .כדברי וחמצח מ״ש .דאקדמה מכוס ולא

הפה׳  הוספתי האי .דהנאי פלוגהא דכוא כיון דסכר מכהו
 לדחוי הגמ׳ דבעי דלמאי והגס .כר״י פסק ואיהו כחכנדם

 דלא ואפסר ננהסוספת־. להקשוס יכול הוי באמת דכ״כי לא
 ולהתוספת ניחא החמס ולפי .כר־יח מתגיי׳ דלא די״ל • מקשה

 כהרר׳יי דלא הפוסקים כל שימה וכן , בזה להו ניחא לא
; ודוק בזה

.בהא כרש׳י יפרש אי הייגו כו׳ ולפר״ה מ״ש ובדה ה)
;מהרשי׳ח] [עיין .וק״ל בהח וכד׳ת

 ואיגו הואיל בגדול יברך דלמה כו׳ היכא כל ובדה 0
מזה  פהיתין דאפילו הוכיחו דלעיל ודאי הה גקי

 סהמא דהוא [כוי] הבל דאמד מהא היינו עדיף שלם נקי׳
 רש״י לשימת והיינו אינו זה .לה״א י״ל דבאמת .דהלמודא

 ואהא גופא• יוחנן ר־ מדברי הוכיחו דהם אלא בגדול
 עוד ליישב ויש .בנקי איירי דלא כיון ק“ל מדאי מתרצי
 רש״י כשיעת לומר לנו הי׳ א״כ אדר״י קושי׳ זה הי׳ דאלו

 .וכדדחי ככ׳׳ע דהוא י׳׳ל ר׳ה וא״כ עדיף פהיתין דלר״ה
כ ור״י  התלמידים בין מחלוקת ואיכא וכתנאי ב׳׳א כר״י הבר ע'

ס׳ כתבו ואהא בפ״י. עיין כר״ה או כר״י הלכה אי  הסו
 כאן לית ע*כ וא״כ לתרץ. רק והוח ניחא לר׳י מדאי

 להלכה באמת אבל • כר׳י הלכה וממילא .לתנאי פלוגת׳
: ודוק לעיל כתבו כבר  עיקרכו׳ דהשלימה משמע וכו׳ הפרוסה מניח בד׳׳ה ׳)

 ושלימין אפתיתין דקאי לפרש״י היינו עכ״ל.
 ושעורים אחאיש דקאי נהר״ת אבל .ור״י דר״ה חפלוגתא

 מ״כ . דתלמודא סתמא כדפסק עיקר חמים בודאי הרי
 דפי׳ הגס והרא׳ש . החמים על או .אשניהש דמברך ודאי

 הדקדוק זה מכח כרש״י נפרש דלא היכא כי מ׳׳מ כר׳ת
 . שתיהם על דיברך בפסה מלקמן הוכיח לכן השלימה תוך

:וק״ל
 שהא״ע וראיתי עדיפא חמי׳ דפרוסת ב׳ בס״ק המג״א יי)וכ*כ

כדיוקי׳ שנאמד והגם .בגמ׳ דקדוק מאיזה עליו השיג
 כלל מצינו גא דאקדמה חמים אבל ושלימין בפתיתין היינו

. :וק״ל
ר ט) ו א ע המג׳  נזכר לא דגדול דמעלה ז׳ בס״ק כתב.

מ .בפתיתין לעיל דנזכר והגם .'בגמ׳ כלל ^  מ'
 וכתבו עדיף שלימין בודאי ולר׳י . עדיף לא התוס׳ לשימת

 נקי וחינו הואיל בגדול יברך דלמה היכא כל כד״ה חוס׳
; ודוק .נקי דיאכל מעלה הוא ונקי .מעלה לו אין א״כ

 כר״י דהלכה ונראה .הוא ר׳י ד״ה בתוס׳ מ׳ דוש
כחכמים פוסק שם דהרמב״ם והגם י

כ מחניתין בהא מ״מ  לעיל פסקינן כן דהרי .יצא ע'
ם  עיקר שאין או פרי נגמר שלא דכ״ז פשק] [ג'כ והרמב׳

 [מובא כהירושלמי ע״כ א״כ . האדמה פרי מברך [פרי]
 דאמר ע״ב] [לקמן לר״ה דהכא ואפשר .סברינן בסויי׳ע]

 אילן הוי אי וה"נ .פת הזכיר שלא כיון .יצא לא ויין בפת
 גשהכא שם כר״י דפסקינן למאי אבל יוצא. כוי צא עיקר

 התוש׳ שכתבו דלמאי נ״ל וביותר .כהירושלמי נקמינן
 מצינן דלריי אלא .אמר לא כגמ׳ ע״כ א״כ .שאת״ו בדיבור
 משוס אלא פליגי לא רבנן גם אבל .ארעא אילנא דעיקר

: וק״ל .כקובל דהוא
ה ך ף .קשיא סתמא נובלת ואידי] [אידי א

ולכן סק״ג] ר״ד [סי׳ הע״ז כתב * י
 ואפשר .ע״ש האמת לפי זיקי תמרי דכוא הרמב״ש מפרש

 דהכא לישנא האי כי דלא דהיינו א׳׳ד כאן שאמדו שזה
 קשיא עדיין המ״ז דעת לפי מ״מ אבל .כומרי בושלי בודאי
 וגם • השארה קחי יהודה ר אמרינן דלא הרמב׳׳ם ראה מהיכן
 הנופלין תמרים דכוא מפרש נמי בדמאי הרמב״ם דהרי

:הע״ז כדברי דלא הוא וא'כ ברוח מאילן
א ב) ל בושלי בדמאי הר״ש כמ״ש מפרש דהרמב״ם נראה א

 ועופין חולשין אלא באילן מתבשלין שאין מפרשים יש כומרי
 אף מפרש דהרמבים אלא ־להתבשל. בארץ כומר אותן

 ולכן הוא ק נמי לכומר וצריכין זמנן קודם הושירן שהרוח
 וכבר זורקן שהרוח זיקא-להס תמרי אבל קללה מין הוא

 לא בדמאי הרמבי׳ס ולכן .ברוכי בעי עץ פרי א״כ נתבשלו
 דהיינו .שנתבשלו קודם אמר והכא ברוח שנשרו אלא אמר

 אלא .כומרי בושלי למ׳יד בקושי׳ שם דמסיק הגמ׳ כסתם
:וק״ל כומרי בושלי והכא .זיקת תמרי הוא דבדמאי

 דפס במעבר חייב בודאי דשם האמת. לפי ניחא “ובץ ג)
 באילן נגמר לא כומרי בושלי והכא .נגמר כבר

 ולכן בכומר מתכשל לאת״כ אלא .כלל לאכול ראוי ואינו
 כי׳ [כומרי] בושלי נמי שם דלמ׳יד ואפשר שהכל. הוא

:וק״ל בפה״ע יברך לא איך במעשר דסייב כיון להקשות להגמ׳

 הרי״ו אבל כעור דברי הב״י מפרש דהוי ל י' ובזה ל)
 . שהכל מברך עדיין נתבשלו שלא תמרי ככתב _

 לאכילה ראוי אינו אם שהכל יברך למה עליו קשה בודאי
 נראה וכן .בפה״א יברך מעע ראוי ואש .כלל יברך לא כלל

;וק״ל הדרישה רעת
 הרמב׳׳ג אבל .בפי׳ הרמב״ם לפמ:'ש כתבתי ךכ״ץ ה)

א בפרק כתב וכן .פגין כאן כתב בחבורו  מהלי י׳
 שהוא והיינו שער הכיילו לח שעדיין תמרה שנובלות מעשר
 בודאי שאפילו בהמשנה סבר יוחנן שר׳ .כהירושלמי פושק
 שהם .פעור שבודאי בנובלות יש א"כ .מהפקר ששתע׳ פעור
 ואפשר .דמאי ריש בר״ש ועיין .במעשר נתחייב לא עדיין
מ דז׳ש  לי׳ קשי׳ הוי לח לישנח דהאי היינו דאמרי איכא בג'

 פשק ולכן בירושלמי. כריי דאמרינן משום דלעיל. קושי׳
־ :וק״ל כן הרמב״ס

א ״) ״ ׳ מ ס ו  דר״י לפרש יש וכן כו׳ אבל ד״ה ת
 מודה שיחיד כו׳ לחכמים מודה

 ר׳׳ה כשם שמעי׳ ר׳ בשם ברא״ש הוא כן עכ׳ל כו׳ לרבים
 כברו מ״מ כר״י. דהלכה סברו יונה וה*ר דהרא״ש והנם
 משמע והרשב״א בהינרדכי אבל .לרבים מודה דיחיד די״ל

 רוצה שהוא לפי אבל כחכמים. דהלכה סברו ור״ה דרש״י
להלכה לר׳י מודים דחכמים לומר מועב אז כר׳י. לפסוק

״Vיק
ך ב)  דחביב דלרבנן דסבר במרדכי דהפשע דנחמר א

 ברכה לגבי דעדיף ה״נ מינים ר לגבי עדיף
 כ"נ .מינים ז׳ לגבי עדיף לא דחביב אבל.לר״י .מבוררת

ף לא ד : ה׳ באות ועיין וק׳יל מבוררת ברכה לגבי ע

א ג) | ך מוקדם שוות ברכותיהם וכשאין המרדכי דסייס ן
 כלל ליכא ז׳ דמין סובר דהוא דהיינו ז׳ המין

 בשמו בעור שמבואר כמו • בפה״ע או במ״מ או רק בפה׳׳א
;ובדרישה] בב״י [ועיין .וק״ל לקמן שיתבאר וכמו

. הוכיח דלא והא .ליחיד מודים רבים ולא בא״ד ד)
ז'] [דמין (דחביב) נר״י מודים רבנן הוי דחי

 ברכותיהם בשאין למ׳׳ד לקמן מקשה מאי א״נ להקדים. עדיף
 דמקדימין כ״ע סברי נמי לעולא דהרי מחלוקת. שוות

 ירמי׳ ר׳ מייתי מאי א״כ לרבנן מקשה ואי . ז׳ מין
 דידעינן להאמת היינו התוס׳ סברת דכל וי״ל המוקדם מכל
 כלל תלוי דאין סברינן ודאי להמקשן אבל .המוקדם מכל

 הפ״ח קושיה ג״כ מיושב ובזה .הרא״ש וכדעת .בזה זה
: ודוק מיושב ובזה .כהרא׳׳ש להכריע דרוצה התוש׳ על

ר ה) ״ א באין דפליגי דלקמן המסקנא לפי היינו ב
. וקי״ל שות ברכותיהם י י ד דלחכמיסהרי כ

 דמין כר״י דקי״ל אלא .בפה״א דהוא החביב על מברכין
ף. ז׳  דחיעין.ושעורין בבה״ג שמבואר וכמו בפ״ע דהיא עדי

 הרש״ל אכל כמ״מ. או בפ״ע הס וא״כ . בדייסה מיירי
פא פניירי דבה״ג דמפרש סגו מיני  כלל ז״מ בהם בשאין או בז׳

ר' דאייתי והא .כנ׳ל אע״כ כריי בהלכה תלוי אינו א״כ
ירמי׳
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. לכפה״ע מוקדם כמ'מ דשם הגס אלהקדס. ראי׳ ירמי׳
:וק״ל בהקדמה חביבות דיש דח;יגן רק מייתי לא מ״מ

0 1^ מ ש  דהלכה התום׳ דסברי אלו מדבריהם מ
 ברכותיהם בשחין גם פליג ור״י .ב׳ כלישנח

 ובמורה דמנוה כברי דתוס׳ אלה עדין£. ז׳ דמץ שוות.
 קודמין נמי והן בפה״א דמברכין . בקליות נם מיירי
 וזה שאח״ז בדיבור וכמ״ב מינים ז׳ משאין או מינים מז׳ לפ״ע

 תפוחים כמו שוות ברכותיהם בשאין כדפ״ל בדטרשאח״ז שסיימו
 ברכותיהם דבשאין כטסקנא דקי״ל שכתבו במאי היינו וקליות

 . הקליות על מברכין וקליות תפוחין וא״כ .כר״י קי״ל שוות
 בד״ה ל״ז ד׳ לעיל דהרי כבה״ג תוש׳ פשקו לא דבאמת
 .ג׳ מעין ברכה מברכין דאקליות לומר רולים • הכושס

 ורמון לגפן קודמין והם .בקליות גם הקרח מיירי וא״כ
 דבודאי דכבר .ר״ח בסי׳ הביאו דהעור לשיעתי׳ דבה׳ג

.רי־א סי׳ בהוף בב״י כאן ועיין ,בנ״ר אקליות מברכין
:ודוק לקמן וכמ״ש שם ובדרישה

 דמקשה מהא שמעי׳ אר׳ לקמן ממ״ש מוכח p,* ז)
 באות וע״ש חביג דהי׳ דאימא המוקדם מכל הגמ׳ •

: [י״א]
ר ״) ״ א  בשאין פליגי דלא דאמרינן לישנח להאי אבל ב

. דבה״ג פשק מתוקמי לא שוות ברכותיהם
 היחיד נגד רבים דהס .כחכמים דהלכה עכצ״ל עתה דהרי

 דהיינו י״ל .המוקדם כל אמר ילחק דר׳ דהגס • משתמא
 ועיין . דברים שאר נגד לא אבל . כסדר הכתוב שסדרן בהני

 חביב ולכן . רי״א בסי׳ הכל ובע׳׳׳ז הסי׳ ריש ובמג״א בדו״פ
 על לעבור לנו א״א .כסדר דסדרן בהנך משא״כ . עדיף
 דלהאי וא״כ .לרהמ״נ ר״ח לקמן מקשה ולכן .התורה סדר

 . לחכמים מודה דר׳י דמומב ע״כ • כחכמים הלכה לישנא
 להקדים ראי׳ דמביח .דחזינן דלמסקנא אלא א׳ באות וכנ׳׳ל
 המג״א כמ״ש סברא זה דאין ע״כ א״כ .המוקדם דכל מהא

 להמסקנא אבל כל״ק דפוסק משום .זו כסברא פסק והמלא
 להדדי■ מינים ז׳ מכנגד . מינים שחר נגד עדיף דיותר ע״כ

 אפילו דמקדמינן כר׳י דקי״ל כיון דהרא״ש. לישנא וכפשע
ש .גופא מינים בז׳  כסברת דאי .כלל כתב דלא למאי מל

 הס שם הרי .יצחק דא״ר להקדים הגמ׳ מייתי מחי .המלח
 כלל סברא האי לן לית לישנא דהאי אע״כ .דכתובין למאי
 לקמן כמי׳ש בחביב ואפילו כר״י פשקינן דאנן כיון וא״כ
 וכנ״ל דבה״ג הפשק הוא ובזה .קי״ל יהודא כר׳ ע״כ א״כ

ודוק:
ן ט) י א  דהם פליגי. בהא רבנן אכתי דלמא להקשות ן

לי .משם למילף דאין סברו י  ללמוד דיש סבר ו
 בברכות שווים דהס באלו גס מיירי חכמים דהרי דז׳׳א .מפס
י דליפליגו סברא דאין וגס וק׳ל יצחק ר׳ אמר ענין ובכל  ל

 ומה״ת קיו דהוא חביב באין מודים דהרי סברא בהאי ורבנן
ק. : חות ועיין ודו ז ל

ח י) ״ ך ב לי פרש״י ירמי׳ ר׳ אמר ו ה  זו גירסא לפי ו
לי [יוסף] דר׳(ירמי׳) אתי׳  דכתב והא דוקא כ

לי להו לית דרבגן רש׳י  אבל להו לית דרבנן היינו חביב במקו' ד
 ; וק׳ל בגמ׳ כדלקמן חביב במקו׳ גס הוא דר׳י לישנא

ש לתרץ יש .נהירא ולא באיך י^)  זה כתב לא דל
 נכתב שאינו דמאי דסברינן ב׳ ללישנא רק

 סבירא דרבנן י״ל■ וח״כ ח׳ באות כמ״ש בנכתב כמו הוא
. להו י ל  החילוק סברינן לעולא אבל בחביב. והחילוק כ

 אותן משא*כ .הכתוב כשדר להיות צריכין שמשודרין דאלו
. באות כנ״ל בכתוב שאין  דהלכה סברו דהתוש׳ אלא ח׳

־ :וק״ל ב׳ כלישנח
 יוסף א״ר גירס שמעי׳ דר׳ כיון חדא דז״א נראה אבר ע)

 יוסף דר׳ מהח חינו להקדים התירוץ י׳׳ל ח״כ
 דגורש כיון ועוד .כן לתרץ לו היו בפיר וא״כ .יצחק ודר׳
■ דהלכת׳ אליבא לתרץ לו הי׳ א״כ . יוסף ר׳ אמר

׳ V״ • • ־׳ -
✓ '׳׳רז‘־‘ ח״וי לן ✓

:כ״ז אות עיין .וק״ל כלל המג״א סברת סבר דאין

, יג) ד א ר נ  החביב־ היינו דהפיב סברו דתוס׳ לתרץ ר
 דסובר אפשר שמעי׳ הר׳ אבל .פעס בכל

 בירך דהמר לקמן והנה .שאוכל בעת היינו דהביב ג־רמב״ס
 להחי ליסא קפרא דבר בעובדא ולעיל ברישא אתמרים

 אלא • כלום אשני בירך לא דהרי ועוד דברישא לישנא
 הרימון אכל ואח״כ מיני׳ וטעם ברישא אתמרי דבירך דחזי

 ושפיר עתה עליו חביבין דהרימונים ראה הרי וא״כ תיכף
 . כחכמים שפוסק הרמב״ם דעת יהי׳ וזה ר״ח לו הקשה

 דהוא משוש זה החוש׳ קושיי עליו שהקשה מי ראיתי ולא
: ודוק כנ״ל קושי׳ חינו ואז ע־ה לו החביב מפרש

י י") ת י א ר  דהרמב״ם שכתב דבריו. בסוף בדרישה ו
 הקדמה לענין עולא דברי ומפרש כר״י פוסק

 מבזה יותר בזה רוצה כשאינו היינו דהפלוגתא דסבר אלא
 היתה דזה ונראה .מודה ר״י יותר בזה עתה כשרוצה אבל

 והקשה .כר״י פשק דהר״מ בסופו הכ״מ שהביא הרמ״ך הבנת
 היינו יצחק דר׳ מפרשים ואנו • כרבים פסק לא אמאי הרמ׳ך

 עתה דרוצה דסברינן דכיון התום׳ קושית ול״ק חביבין בששניה׳
 המוקדם והוא ברימון חפץ דשס וא״כ .לזה זה מודה באחד

 ולהט . ר׳ח הקשה ושפיר • י׳יג באות כנ״ל .עליו לברך כי׳
 ודוק כחכמים פוסק דבאמת אלא כן. הרב״י פירש לא

:היטב
א טו) ן ך  לגינין מיירי דלא עולא דברי דמפרש הב״י דכתב ן

 כחכמים הלכה דהרי .נ״מ דלא היינו .הקדמה
: וק״ל טוב הוא הלישנא וא״כ ר״י דמודה בהא נ״מ ולא

י 0^ ת י א ר  סברת על והקשה אברהם האשל ס׳ שנדפס ו
ר׳ על הרא״ש דהקשה מהא [הנ״ל] המג״א

 המג׳א כסברת סבר לא בודאי שמעי׳ דר׳ וטעה שמעי׳.
 מהא המג״א על דקשה אלא י״ג באות כנ״ל כן לתרץ לו הי׳ דא*כ

 הדו״פעיין האריכו כבר בהא ובאמת . החכמים על דהקשה
:כ״ז באות עיין ,וק״ל באורך שם

ה1ו'/ יז)  מתחלה .לא׳ אחת היא״ש דברי לבאר נבוא ת
 מודה דיחיד דנא׳ מוטב הר׳׳ש דברי הרא״ש כתב

 באות וכנ״ל .כרבנן הלכה אם מוכרה דזה והיינו .לרבים
 ופסק יוסף ־ ר׳ אמר דהגירש׳ בהדי׳ כתב דהר״ש ד־

 יצחק ר׳ דאמר מהא היטב הרא״ש הקשה ואהא .כחכמים
 המוקדם דכל אמד וע״כ .כהלכתא דלא החכמים יהי׳ דהאיך

 הקשהאבה׳ג ואח״כ .בה״ג כמ״ש כר״י הלכתא וא״כ כר*י אתי*
 דהכמי׳ עתה וא״ל ע״זוכו׳ מברך דאמר מהא קודם דפ״ע דכתב
דם  א'כ קודמין דקליות תקשה וקליות בתפוח דאכתי .לריי מו

 בתורה דחטיה דסבר גופא לבה״ג ובודאי ה״ג.5א קשה
 וכדאפרש מפלפל דלהלכה אלא ניחא. בבושם מיירי לא

 ולישנא ,כלל הקדמה דין להשמיענו בא דלא ותירץ .לקמן
 דמברך אלפש ור׳ ורש״י כר״ה הלכה ולכן .הכי משמע לא
 המוקדם דכל מהח ראי׳ להביא דאין וכתב .שירצה איזה על

 דבבה״ג דהגס ובאמת .גפן בנקמי החכיה על דמברך אלמא
 . בגיור כדאיתא בתבשיל היינו קודמת דמעה דהא מפורש
 וא״כ .ב״כ אכושס דמברכינן דסבר לשיטתי׳ אזיל דבה״ג

 וא״כ ,ג׳ מעין דמברך דאפשר דסברינן לדידן אבל חשוב לא
 כאן דמביא דהרשב׳׳א בלישנא ועיין • הכתוב בי׳ מיירי
 . ואפשר הטור דכתב אהא דתירץ בהא ובדרישה • הב׳י
 בהא הלכה דאין ראי׳ יש לדידן וא״כ .הספק זה על היינו
 כמ״ש לפרש מוכרח יהא זו לדה״א ובאמת כבה״ג. נמי

 קושית מפני .בזה זה כלל תלי׳ לא דלעולא בסוף הרא״ש
 כבה״ג דלא מוכח יהא דעכ״פ אצא ותבין] בדרישה [עיין הר״י

 די״ל כתב ואהא .לעולא הוא היכן מפורש אין נמי דברשיי
 לסברא דהיינו מבפ״ע דחשיב דייסה או פת שעשאו דמיירי
 לסברא הייט .בכוסש להעמידו תרצה ואס .ב״נ דמברך

 בברכותיהם היינו המוקדם כל י״ל . ג׳ מעין דמברכין
 חביב שוות ברכותיהם דבאין לומר נוכל נבר ומעתה ,שוות

 הב׳יי נמי הבין דכן ונראה .שאח״כ הפלפול מפלפל ואח״כ קודש
(דתירץ ׳ ך



וישרארברכותבית
ב כז) ״ ח  להסרויר' 2שכח כ׳אן [כע״ח] (בפ׳ח) ראישי א

 וכאמת .הסמ״ק מדברי ומג״א המ״ז דברי
 לזית קודמין ושמורין דהמין הש־׳ נמי הסמ״ק דברי בסוף

 הוא הלא .מכושמין שהביא ומה .לאשד כיא היי:ו .וסמריס
 ז״ל הרמב׳ס מדברי שהביא ומה .המג״א כמ״ש ז׳ מין מני
. אשדוריס שהביאו לשין רק ראה שלא השיעתו עיגו י״ל

 הוא קודם דחביב לומר שרוצה מאי לפי ש■’הרא (דחירץ
 הפסוק מיירי דלח בפסק זה ונשאר הרא׳ש כתירץ [ננוכרח]
 ודוק .אפשר הפור שהייס וזה חשיב דלא משוס בכוסס

: הימב
ה י״) נ ה  האי מאי א״כ חקשה .בבה״ג הרא״ש להבנס ו

 המוקדש כל יוסף ר׳ דארנר לקמן הגננ׳ דקאמר
סה. או שוות בברכות מיירי שש הרי  ססש כתב הי״ד דקדקידבהלכה באמת בהרמב״ם אבל מכח הש ח״כ בדיי

 בה׳ג לדברי ראי׳ יהי׳ דזה וי״ל מפה״שי. דהשוב בינ״מ
 ולכן • בכוסס אכל ולא בהירושלמי מסופק גופת ירמי׳ דר׳

מר׳ ראי׳ הביא שפיר וא״כ .בכושס _נניירי דאפשי הבר
־׳ ׳ ׳ יי שוות ברכותיהם דבאין כעולא i״
 לא וא׳יכ .בכושש מיירי לא בודאי ששש מפני ר״י מודה

: ודוק .שוות ברכושיהש באין גשמע
ל י^) כ  כפסק באמת דשברי והרא״ש יונה הרי א

ראי׳ אייתי ירמי' דר׳ לומר צריכין .הירושלנני
 וכמ״ש , ז׳ מין כהני מקדהניק במ״מ. דמקדננינן דכיון

.וק״ל ב׳ באות
ך כ) ף  דחפה השוס׳ דברי דבריו בסוף הרא״ש המתיק ^

התוש׳ והנה . לתננריס ושננורה לזית קודכנת
 הלכה נרכותיהששווס באין דגם דסברי דלבימתיאזלו י״ל

 . בכושש דנניירי וכן .ו׳ באות וכמ״ש .עדיף ז׳ דמין כר׳י
 ואח״כ ע״ז מברך שוות ברכות באין הברי והר״י הרת*ש אבל

 כתירץ ודלא עיקר הב״ת דברי נראין ובזה זה על מברך
 באות דפירשתי מאי לפי מהרא׳ש ראי׳ שהביא והנה .המלא

 דפי׳ וכמ״ש .להיפך מוכה ואדרבה .ע׳יש ראי׳ אין י״ז
. וק״ל כן. נמי הב״י  כשכתב וא״כ .ודייש׳ בפת לי׳ מוקי וברמזים
. לתינריש ושעורה לזית קודש דהמה

 בסוף הינלא וכמ״ב .הפשוק הקדמת צריך נהני דלזה ע״כ
 יונה בר' אבל .דבריו בתהלת שהבין כהנו ודלא .דבריו

: ודוק .הפשוק הקדהנת בלא דהנוקדס להדי׳ משמע

ה נ ז ד  דעדיף דבהנ״מ דהגס דלפ״ז הקשו האהרוניס כל ר
 פשקינן ולמה .הפשוק הקדהנת צריכין מפ״ע

 בזה ונכנסו .השובה ברכה דהוא מכה מזית דעדיף יין גבי
 לא דנצש ונראה .יותר חשוב דזה ואננרו דוסקיס בהרבה

 דברי שהביא העור אדבד שהקשה במה הב״י דברי הבינו
 באין דהרי • כוושי׳ קי״ל לא דהרי .לזית קודש דטן הרי״ף

 דהוא דכיון ותירץ ע״ז ומברך וחוזר .ע׳ז מברך שווה ברכוחיהם
 כלל. שחר לו זסאי! דבר והנה .שווה כברכותיהן הוי עץ מין גמי
 דר׳פ מקודם שהביא ומה .השובה ברכש דהוא משוש ע״כ
 אלא .לו מוקדש דהוה לזיח יקדש למה שווה בברכחן דגש
 קודש דיין וצ״ל .מיעות הוא > קודש ז׳ מין דמ״מ סבר

 באין גם וא״כ ־ בסמ״ק זה לשון מצא דלא הדרישה כמ״ש
 ועיין .בבננ״ננ כמו השובה ברכה שייך נמי שווה ברכותיהש

: בצ״ע דברי"בייי שהניח בדרישה
י כג) ל  דיין כסב דהעור דהא מפרש הרב״י פשוע נראה ו

. עצרנה זו קשי׳ לי קשי׳ .דהשוב משוש קודם
 . תר״י לשון כדננבמע מפה״ע חשובה ננני במ״מ דהרי

 קודש וזית הפשוק הקדמת דצריכין פשקינן ואפ׳ה .גהרא״ש
 משוש בר"פ הוא דהפשע אע״כ כ״א. באות כנ״צ לשעורה

 מפרי נפער יהא אזית יברך ואי . חשובות ברכות דהוא
 דלא מקנו וההא .החשובה ברכה לי׳ בעינן וחנן .הגפן

 • עץ מין הש דבניהש כיון וחירץ .ופ״א בפ״ע כן סברינן
 לפ׳ע דל״ד היין יפער אזית יברך אי ואז שווח כברכות הוי

 ודוק .אחרוניש של הדחוקים לכל צריכין לא ולפ״ז • גפ׳׳א
: וברור

 ר״י בשש הביא ר״ח בשי׳ שהננג״א שראית־ אך כד)
 ולברך לחזור צריך היין על שבירך דבפ״ע הלוי ׳

 אכל בש׳ ראיתי וגש [הע״א] (הפ״ח) שש לי' דהה כבד
:וק״ל דבריו שדמה שעתע מאייזן מודש בשם אברהם

 תמרי אכל וכתב דקדק ע״ו בהלכה וכאן מינים ז׳ פירות
 דאפ״ה לרבותא תמרים וכתב דקדק תבשילי ואכל יין ושתה

 קודם זית דבאמת זית כתב לא אבל .לו קודם ז׳ מין
 חשו לא מ״מ .כדבריו דמשמע הגס ובאגודה .שעורה למין

:וברור ודוק . והטור כהרא״ש ודייקו
( י ״ נ נ ה ר. הרננזים דברי יושר לך חחוור ו  דהנה והמו

 לגפן והוברר עץ מין נמי דהוא דיין ודחי
 שייכות לו דאין במ"מ אבל .עץ פרי משאר מבורר הוא

 חך .בעצמו חשוב מין והוא ליין. שייכות ולא לפ״ע.
 לו וקדם בעצמו ומבורר חשוב כמי שהוא קודם יין לגבי

מ .להדי׳ הכיור כמ׳׳ש .בפשוק  דמה חשוב לא זית לגבי ומ׳
 קודמת זית לכן לבפ״ע פ״ע מין והוא מזית יותר מבורר

 פשימא כ״ג באות דכתיבנת למאי ובפרט .וברור לשמורה
 כ״ה באות וכלל .הרמב״ם לדברי שוים ורננזים הכיור דברי

: ודוק •
ר ט) . מ״ז ובאות י״ב ובאות מ' באות דכהיבנא מה ת

 לישנא פשע בודאי דהרי .א־נו דבודחי לל
 עליו קתני דהרי .כמולא שוות בברכות משמט דננתני׳

 .כלל קדימה לשון קתני ולא . שירצה מה על .מברך הוא
 ברורה שברה זו ע״כ בלהקדש. דפליגי ב בלישנא א״ו

 להיות ראוי קודש ע:״פ דמ'ז דכיון שוין ושוות שוות דאין
 ,וכלל החוש׳ דברי כל אתי' ושפיד להדדי ז׳ למיני שוה

:ודוק
 ותמרים זתים כו׳ לארץ שני זה ל׳ה ברש״י ע״ב רח)

 לא לגפן אבל .ורימונים מתאנים חשובים
 מכח . לכולם קודם הוא יין עשה אם דהרי .לרש׳׳י פסיקא
 .ארן פעמים לב׳ הוצרך דהקרא מובן ובזה . הברכה

 יכול הוי דלא משום .הז׳ כל קרא בחד לסדרם יוכל ולא
 כי ;את׳כ ולא .ותמרים זתים קודם לא ענבים למכתב

;וק׳׳ל יותר חשוב לפעמים
צ כע) י ^  . מחמה חשוב גפן לפעמיש הרי .מזה להשיב ו

 גפן ואי בעין. מגפן חשוב בעין דסעה דז״ח י
וק״ל: עדיף אשתני כי ושעורה חמס גס אשתנה.

■ ובה״מ אכילה לאחר כו׳ בכשנין הבאה סת א)
מ״ב] [דף לקמן דמפרש דרש״י נראה כו׳.

ס וא'כ .ע״ש פרפרת הני פוער דפת במתני׳  א"צ לפניו ג
ך.  דפרפרת שם דתני והא מיירי צה״מ דסחר אע״כ לבי
 . פת הי׳ בדלא היינו מזין לאתר פרפרת פוטר מוון שלפני

 הי׳ דאל״כ .הפת על בירך בד״ה התוס׳ בהבינו נראה־ וכן
 לפרש דנוכל אע"כ .בתר״י כמ״ש הרישא מכח להוכיח להם
 דפירות מר״ס דשם התום׳ קושית ל״ק לרשיי ובאמת :כנ״ל
 דדעתי' כשנין הני משא׳כ .כלל נודה לס שייכו דלא שאני
דרכם הי׳ דכן במתני׳ רש״י כמ״ש .להביאם כדרך מפני עלי׳
ה בתוש׳ שתכתוב מה ועיין .פועדהן פת ולכן  אלת ד

;ודוק  רש׳׳י דשבר לומר נוכל כלוש. ולא ולבסוף בא״ר כ)
 בה״ג כמ׳ש ב*;. החריו מברך הקליות דעל

שנין. נכלל הב״נ וא״כ והרמב״ם.  ולא מקרי הפת ועל בנ
 דדרכן פת למינקכי צריך וא״כ .לאחריו מברך שאינו כלוש

 מ״ה בו שיש כל או אורז פת נקעו לא אבל בכשנין למייתי
 :וק״ל נ“ב עכ״פ אחריו מברך דשש משוס דג; מיני

 במע״ג הכשנין על דמברכין דשבדי י״ל החוש׳
 שהפת היינו בכשנין הבאה פת דמפדשי או

אי וא״כ ב׳נ רק מפרשי ולכן .בתר״י
הוי



ישראלברכותבית
 למנקע הדל ב״נ. נמי מירס מה׳ בו שית כל הוי.אמריק

 • מהך מ׳׳ש והקשו .ג׳ מעין דמברך הע״כ ,נו שיש כל נמי
 נמי יש הרי דבר. לך שאין אמר למה ג׳׳כ להו קשי׳ וסו

:ודוק הצורך כל עיין לא ופ׳׳י .אורז פס
( ם י ש ת י  ברכת קודם הסעודה בתוך אלא ד״ה *ס'1ב

 קודס כתבו' דלא לומר נוכל .המזון “
 בה״מ לאחר דמיירי דכת•: רש״י מדברי לאפוקי אלא .כה״מ .

 וא*כ הסעודה תוך כמ״ש מיירי הסעודה תוך דגס ודאי אבל
 גיעון דלתוש׳ סעודה מחמת באו בלא הדברים כל כמו הוי

 רש״י לשישית הוס׳ פירשו דזה או .לאחריו וצא לפניו ברכה
 לאחר או הסעודה תוך בין כלל מחלק לא בה"מ דקודם

 באו שלא הדברים ככל דהוח בודאי לשיעתס אבל .הסעודה
 דאיני החוש׳ שישית [הב״י] מייתי לא [ולכן] הסעודה מחמת

ס כשיעת שסקי : ודוק .ע״ש הפ״י שהבין כמו דצא ה

ל ה) ב  בכסרן הבאה דפת כהרשב׳׳ס התוש׳ דסברי א׳ל א
 והמוציא בה״מ מברך הוי עלייהו קבע דאי כיון

 דהוי סיימו למה דא״כ .הסעודה תוך כמוציא לי׳ פער לכן
 ודוק בה״מ בכלל דהוי משוס לסיימו הו׳׳ל .מועע לבר

:כ״ה) באות [ועיין
ה 0 ה  מעשה וכ׳׳ש דה״ה מפרש ובצ״מ ״ כוי הלכתא ב

 ורש״י - ברח׳ש עיין הדייסה הן והן .קדירה
 סבר ר״פ אבל .דבעין לישנא לחד הוא דזה .דמפרש נראה
 דדוקא להיפך לומר עכל וא״כ קאי דאשיפה לישנא כאידך

 אבל • מפל כמו והוי אכילה גמר דהוי פרפרת פוער פת
:כ״ה] באות [ועיין .ודוק . אסר דבר הוא דייסה

 משום כו׳ ויערא כמחזור ודלא כו׳* א״ה
 ואפשר הבה״ג. דעת הוא וכן זיין. ליין

 • בה״מ עליו לברך ראוי והי׳ .סעד דיין משוס יותר לפרש
כ : וק״ל .המשקין מכל עפי לפת שייך וא'

ד ח) ״ א  דסברו התום׳ שימת סיום הוח פוער יין והשתא ב
 חוץ לסעודה השייכים הדברים כל פוער דפת

 והבהיג כמשקין כל פערו נמי [יין] (משקין) וא״כ .מפירות
 אין [יין לו דמלפת מה רק פת פערו ללא דסברו ורש״י
 פת מלפת נמי וירק דכרוב סבר דבה״ג אלא משקים] פוער

 דבה״נסובר הב״י העתיק כדין ושלא לא כודאי דייסה אבל
 בד״ה נמי ולעיל בהרא״ש. ועיין דז׳א [התוס׳] כשיעת

תט ויין  כץער אינו דפת דסובר רש״י לשיעת זיה התוס׳ כ
 פוער איע נמי יק וא״כ .דמלפת מה רק לסעודה השייך כל

:ודוק ־ ז׳׳ל כמהרש״א נדלא
ר ״) ׳ א  ללא המוס׳ לשיעת פי׳ .ניחא עעמא ולהאי ב

בתר״י^וק״ל: ועיין רש״י כשיעת
ח 'יי) ״׳ ד ב  זה דין לנו אין ועכשמ כו׳ סעודה לאחר ר

כו׳ כפת מן ידינו למשיך שלנו מנהג דאין
 הרמב״ס וכן .זו הלכה כתבו קע״ז] [סי׳ והעור והרא״ש
 כתב והב״ח [לקענות] גדולות סעודות בין מחלק ובלבוש

 [סק״ז] והמג״א .הפת על דעתיע דלעילם כתוס׳ דמנהגינו
 בסי׳ ולפ״ז .ע״ש השלחן סילוק בין חילוק דיש כתר״י כתב

 לחזור רצה אס הש^חן שילק אפילו שכתב במחבר קע״ע
 . לפת לחזור שרוצה דוקא כיינו י פ״א לברך א״צ לאכילתו

 לא כו׳ כן אינו הפת בענין אלא] ד׳יה [לקמן תר״י כמ״ש
 לאכול רוצה אם אבל .ע״ש הפת מחכילת לגמרי נסתלק

 דר״פ דין בהוא לברך שצריך אחר דין זה הרי בולאי ל׳׳ח
 גס לאכול יוכל פת לאכילת חוזר אם ודאי והא שבכאן.

 לפת באמת מוזר אינו אש אבל • ברכה בלא דברים שאר
 שטסקיס ומהתימא .ברכה צריך דברים שאר על טדאי

 דאנו הב״ה כדברי סוברים שהם ואפשר . מזה דברו לא
 התוס׳ וכדעת הסעודה כל אחריו ונמשך הפת על דעתינו

 כתט אנא] ד״ה ק״ג [דן£ דע״פ ובחוש׳ .ודוק וצ״ע לכאן
: חר׳יי כמו

ם ״ ב מ ר ה מסופק והכ״מ .הגמ׳ דברי העתיק ר

 ודאי דהרמב״ם ול״נ .כהתוש׳ או רש״י כדברי מפרש אם
 לאחר הבאים דברים סיים דהרי החוש׳• כשיעת מפרש

 כו׳ סעודה מחמת בלא בין סעודה מחמס בין סעודה
 דאז סובר ורש״י ללפת היינו סעודה מחמת רש*' ולשיעה

 כתב וכן .תוש׳ כדברי הוא אלא ברכה א״צ פירות אפילו
:וק״ל התיש' כדעת דהוא הלח״מ ה בתוש׳ מ״ב דף יב) אובליש פרש׳י .לחמניות ד׳

 ובהרא״ש עיסה סופו שהרי .כו׳ נהירא ולא
 ע״ב] ייו [דך ביצה ובחוש׳ .עישה וסופו תחלחו שהרי איתא
 ס״ש והמג״א עיקר. קימחא ומ״מ בביצים נילוש דהוא כתבו
 במי ולא למאכל שהם בביציס דוקא דהיינו כחב קש״ח
 הבאה פח בד״ה לעיל כחב שרש״י והגס אחרים. פירוח

 כו׳ תבלין בה שנותנים ומתוך כו׳ שלנו אובליש כעין בכסנין
 התבלין דודאי־עס היינו עליו. התוס׳ השיגו לא ושם ע״ש.

 ראשונה ברכה לענין שרש״י אלא .והתר״י החוש׳ מודה הוא
 ואהא .תבלין בו דנתנו לומר במשנה ולקמן הכא דייק לא

ס׳. מקשין תו ס׳ רש׳י דביתי דאובליש דבאמת ה  הי׳' לא וחו
 דגכסנין; דהני מפרש דרש״י אלא .חבלין כלל בהם טחנים
 התבלין' משוס היינו .אתרונה ברכה בעי דלח הגמ׳ דאמר

 סוללה שפך ובחנס .ותר׳׳י התום׳ מודים בודאי ובתבלין
 לברך באובליש דפשק . כעועה ושווי׳ המחבר על הא״ע

 כהרמב*ם פשק ובתבלין ושקדים. תבלין בלא והייע כמוציא.
:ודוק ברור וזה

ף יג) ן  כיון דהנילו״ש בביצה כתוש׳ שסיימו ראיתי ^
 עליו סעודתו קבע אי המוציא עליו דמברכין ־

 המנ״א דמקשה מאי לתרץ מזה למדתי .עכ״ל פת הוי א״כ
 דבש בעירוב דפשק .המתבר על ע׳׳ז] [ס״ק קס״ח בסי'

 ;מצה ידי בו דיוצא פסק גופא הרמב״ם והרי .במ״מ מברך
 לערן ה״ה מצה לענין לחם מקרי דחם קצת משמע ובנמ׳

 . י׳ דבשעי׳ כאותן מיירי הנמ׳ דבודאי נראה • המוציא
 לערן ס לח הוי לא בקביעות אפילו לחם מקרי דלא דכיון
 המוציא עליו תקנו שלא אלא .לחם בודאי זה אבל .מצה

 . דאורייתא למצה שייך לא וזה .ובב״י בכ׳׳מ עיין .ובהי׳מ
 קנס משמע כתב דהרי .כן הבין כמגי׳א דגס ונראה
: וק״ל .כולו ולא י

 סרמב״ם פסק דכאן .דארעא כובא גבי לומר צריכין p! יד)
 הוא וכן .מצא ידי יוצא ואפ׳׳ה .במ״מ ידמברך

 להסיע דרוצה .המג־׳א כוונת כאן ידעתי ולא .בגמ׳ להדי'
 .וק׳׳ל כובח בהאי יענה ומה .לד״א הרמב״ס דברי

.בה״מ לברך יצטרך ולא בפסח יאכל דא״כ שש הקשה ^לרך
 דשם .לק׳מ משם גס . קפ׳ח בסי׳ כן משמע ולא

דה. לחיוב מדרבנן הוא מ דיברך פח לו שח־ן ומי סעו ה'  ב
 . קביעות כדי מדרבנן דיאכל או .מבשר יותר חיוב לו אין
 סי׳ שמשון בנזירות ועיין .וק״ל דאורייתא לחיוג הוא וזה

:דארעא בכוכא צ״ל כ״כ דהרי • תע״א
ם ש)  כמ״ש די״ל .אינו .מים במעע דהתם שסיים מאי ג

 דיש חלח .כתב לה המ״מ וכן .דבריו בריש הל״מ
:וק״ל .שאומר מי

ך עז) ״ א  דהוי המוציא עליו לברך דאין פי׳ ר״ש מיהו ב
מר׳ בד״ה ל״ח ד׳ לעיל כתבו וכן ̂ דייק׳ כמו

 עליהם סעודתן שקובעין בפורים הר״מ צוה וכן זוטרא.
 סי׳ בט״ז ועיין .מסופק שהי׳ כו׳ תחלה בפת המוציא ־■לברך
 מ״מ . בפרושם לעיקר סברו דתוש׳ דהגש [סק״ט] קס״ח
 אבל אובליי׳ש הם דלחמרות דאפשר רש׳׳י לסברת חיישו

 לומר לבטלה ברכה חשש ומשוש .קביעות מהני לא לכיל״ש
 על הנמציא בירך לכן .לחם דאינו ואפשר .לחם המוציא

 לאוכלם יכול והי׳ .להקל ברכות ספק ואח״כ תחלה פת
 דמברכין דהעיקר סברי דהתוס׳ ובפרט .מוציא בהאי

 טדאי הדברים לשאר אבל .עליהם בקבע הנטציא עליהם
 נשאר על דיברך די״ל . קע׳׳ז סי׳ ריש המג״א כמ״ש י״ל

:ודוק הע״א עליו שהשיג כמו ודלא כפת. על ולא דבריס
יז).



ישראלברגיתבית
. כו׳ למבחי חבור כו׳] [תימה ר״ז דיה בתרס׳ יז)

. ק מינו בחמת התוב׳ דדעת הפ׳י כחב
כ  יוכל וא״כ מכני לא דה־לק הגמ׳ לאביק האמת לפי דח'

אץ • ברכה בלא לאכול  צריכין הכעודה דלאחר לעיל המרו ו
 .אכל לא ננני בברכה דהכא ברי דה דהאמח אלא .ברכה

 הרמב״ס כביבית צריך ברכה אבל • הלכתא וליה קאמר וע׳ז
פ. והל״מ בדריבה כפי׳ כמו  דהכא החוס׳ דברי ולדידי׳ ע'

 מה יודע ואיני .הדס ובכיסוי פ’בע התוש׳ כדברי אינם
 כדברי דמפרבי .הפוסקים וכל הרא׳׳ש בביעת הרב יגינה

ה׳.  לענות רק אינו ונברך דהב כאן מפרכי ואפ׳׳ה התו
 אמר הכי דודאי אלא .בה״מ בלא לאכול מוהר אבל ברכה
 לאכול רוצה אינו בודאי אי אבל .פת נאכול דמוסר כגמ׳

 וצריך המזון לאהד הוי . דברים שאר רק אוכל ואינו .פת
 ואפילו .כן אינו ובפה בכתבו התר׳י דברי דייק וכן .ברכה
 שלא דנל .ברכה בלא לאכילתו לחזור מיהר השלהן סילק

 דלענין ומשמע .פת מאכילת לגמרי נסתלק לא ידיו נמל
. דברים אשאר לברך צריך פת אכל לא כי .סילק הוי זה

;וברור ודוק יו׳ד באות וכנ׳ל .אחריתי כסעודה דהוי

ם׳ בודאי וליכל. לברךעלי׳ אכל לא המאי בא׳׳ר ילז)  התו
 לאכול מותר ונברך דבהב הא לפרש יכולין היו

 והב הל', וליה הגמ׳ דקאמר [המסקנא] לפי היינו בברכה
 אלא .לאכול אסור הי׳ הה״א לפי אבל .שלחן שילק כי הוא

 הדא״ש ולפ״ז כנכי׳ידמי. ונברך דהב בבירור סברו דהחום׳
 כן סבר דנמי ע״כ דהכא כהתוס׳ הדס כיסוי בש׳ שכתב
 .מהלשון מקשין תוס׳ דאכתי לומר דנוכל אך .כהב״י ודלא

כ לי׳ ומפרשינן .לאכול אסור סילק אמר דהכא  בברכה ע׳
:ודוק .ברכה בלא שס מפרשים .ולמה

 באמת הב׳י דברי והמ״ז המג׳א שס דחי דבלאי׳ה אך יט)
 ורשבי׳ס דלרש״י הוא. כן שבכאן הרא״ש ולשון י

 בינו חילוק דאין ע״כ .בה״מ אחר עד למשתי דאסור דסברי
 והרא׳׳ש שלפני' ברכה בלא לומר להס הי׳ דאל׳׳כ .נמ׳יי לבין

 וע״ז .כנט״י הוי ונברך הב דודאי .ורשב׳׳ם כרש״י בזה סובר
ס׳. כדברי ותירץ י״ח. באות כמ״ש להקפות סמך תו  ולא ה

ודוק. שמסיים כמו כתר״י תירץ  חסור סילק דאמר דהא התוס׳ דברי דלפי הפ״י כתב כ)
. בנמ״י נמי הוח דכן ע״כ ברכה. בלא היינו

 דשס א־ניא ;כו׳ כהא אלא הלכתא ולית קאמר מאי דלזל״כ
 שפי׳ • בתר׳י הרב ישוב מה ידענא ולא .ע״ש בה״מ צריך
 אלא .בהי׳מ לברך דצריך פי׳ ושם לפני׳ ברכה בלא כאן

 דכ״ז הלא באמת. כן הלכה שאין בידוע כן אמר דהגמ׳
ס לברך וא"צ הפסק אינו .ברה״מ לברך דא*צ :לפניו ג

ז כא) ״ פ ל  נמי לה״א בגמ׳ דגם נמי סבר דיש׳׳י נאמר ו
 היסח אינו בה׳׳נו שא״צ דכל הכי. סברינן

 סתרי רש״י דברי יהי׳ דלא הדרישה. שפי׳ וכעין הדעת.
:וקיל לע'פ והכא כ״ה בפרק אהדדי

מ ך  רש״י כדעת דהוא הרשב״ס בשס כתב דהרא׳ש דגם ף
 כדבריהם הרשב״ם דדעת כתבו בפסחים התוש׳ אבל ^

:וק״ל
' ^־) ס ו ת ב  היסח אינו כו׳. גלות׳ דריש אתכא ד״ה ו

 מוצרך הדעת היסח דודאי משמע .כו׳ הדעת
 וכן דעתו. השיח לא מסתמא דאמרינן אלא לפניו. לברך
 באמת דעת אשח דאי .דבעה״ב תכא לענין המג״א כאן כתב
 וכן .דבעה״ב תכא מהני לא .דעת דאסח בנפשי׳ ידע והוא

 בודאי כי אבל .בסתמא היינו הלכתא ולית הגמ׳ דאמר הא
 קע׳׳ח סי׳ רמ״א בדברי הוא וכן .ברכה צריך .לדעת אסח
 צריך בודאי כשחוזר לדעת אשח אם ומיהו ב׳ סעי׳ סוך

ע בעל והרב .לאכול שרוצה מה על ברכה  כאן עירב א׳
 ידע ולא .דעת אשח והוא .דעת לאסח סילק בין הדברים

:ברורין והדברים .הרמיא על והקשה .לחלק

] י ט ב  הרמב׳׳ם לדברי שתירץ ,עוז במגדול מצאתי זה ו
 לאכול כשרוצה לאכול. שלא בלבו גמר שכתב ’

 היסח כוי בלבו גמר דבאמת כיון היינו לברך צריך רח״כ
 . ברורים והדברים .כשלהן לסילק דומה זה ואין הדעת

.בו עיינו לא .כמקולקלין בעיניהם דבריו שרוב מפני חך
:יפה כאן כיון וב?מת . הפרפרת את פמיר הפת על בירך [ד׳ה] בתוס׳

 אות מ״ש עיין .הסעודה תוך דמיירי נראה
 לקמן הנירסא ולפ׳ז לקושיא. זה סובר אינו דרש״י א׳

 ולהכי .אכילה למנמר אלא .כו' פטר .ד׳ה ברש״י בגמרא
:וק׳׳ל המזון לאחר אפילו לו וטפל דאכילה גמר דהוא נפטר

.כו׳ ופרגיות דגים מיני פרפרת פירש ורש״י בא׳ד כס)
 דלעיל רש׳׳י לשיטת דהרי הביט דהם היינו

 הסעודה בתוך אפילו הפת את ללפת בא שלא דכל דסבר
 דגים שהם .שלפניו פרפרת אהני דקאי א״ו .פטור אינו.

 למשוך באים דהם .פוטרתן דפת אמר ועליהם .ופרגיות
 ולפ״ז .ללפת כמו והוי במתני׳ רש״י כמ׳ש .המאכל תאוות
 לגרור דכל .אכילה לגרור אלא בגמ׳ ברש״י הגירשא נראה

 לסברת ובפרט .גריד טובא נמי יין וכרי .לפתן כמו הוי
 תאוות ומושך גריר נמי פורתא דאפילו פסח בהל' ט״ז

 ול״ק .פת נפטרה נמי יין לעיל הגמ׳ פריך ולהכי .כמאכל
 דשאר י״ל ולפ׳׳ז הלכתא] [ד״ה התוש׳ קושית רש״י על

:ודוק ,נפטרום לא בודאי לרש״י משקים
קפר׳ דבר במעשה ל״ט] [דף לעיל דהרי קשה ^<}ך כו)

 את ללפת באים אינם הללו ודברים רש'י כתב י
 כאן תוס׳ הבינו ואיך .הפת בברכת נפטרים ואינם הפת

 דשם סברו דהחוש׳ ואפשר בפת. נפטר דפרגיות מרפ״י
 דכיון אך ללפת דבא מיירי וכאן ללפת באו דלא היכ׳ ברש׳י כפי׳

 דייסה כגון שעוד׳ מחמ׳ שלא ד״ה לעיל ברש׳׳י י״ל דנהתינן־לזה
 ללפתן הביאן שלא היכא נמי היינו .לפתן שאינן וכרוב

־ ודוק שם התוס׳ קושיית עליי קשה הוי ולא
(  פוטר דפת הא מרש׳׳י כאן הבינו נמי דתוש׳ י״ל אבל ״

ח׳] אות [עיין ולחמניות כסנין הייט הפרפרת
 שהם מזון לפני שהם הפרפרת על בירך דהכא המתני׳ ופי׳

 פוטר הפת על בירך ואם שלאחריו הפת את פוער אינו פרגיות
 אכילה הגמר הם וכס כסנין והיינו שלאחריו הפרפרת את

א רש״י שבלשון ח כיני ה ב מ׳,ו  עלרש״ימאי דתוש׳מקשין בג
 הקשו לא ולמה .חזקה קושי׳ זה שאין בפ״י ועיין .קמ״ל

 כמ״ש קדירה מעשה פוטר שהכל שהוא פרפרת דלמה טפי
:ודוק כדפרישית א״ו בגמ׳

י כס) ^ ב  כתבי והדר] [ד״ה קע׳׳ו דף דפסחים בתוס׳ א
 מגרר דהוא מה היינו הפת דפרפרת לשיטתם *

 לא דרש׳׳י מדבריהם בם דמשמע אלא , ע״ש המאכל תאוות
ה• סבר א. כן רש׳׳י שימת ך׳ אות למ״ש אבל ז  ושיטת הו

ס׳ אינו בלא״ה דשם התוס׳  בם דהרי דהכא. כשיטתיהתו
 גררי דירקי משום .אמרור ברכה צריך לא דלהכי כתבי

 כתבו לשיטתם בבמעתין התיש׳ והרי .המאכל תאוות
 שם ההלכתא בכל והמג״א ט־, אות לעיל עיין אחר. תירץ
 דפסקינן הוא דהכלל וכתב דשם התום׳ דברי אתרי נמשך

 התוס׳ כשיטת סברי לא [דהכא] התוש׳ שינית והרי .כהתוס׳
 בס״ד שם כמ״ש סברו דהכא דהתוס׳ די״ל והאמת . דשם

 מגרר אינו כזית רק הוא דהמרור דכיון . ט״ע ר׳י אדברי
 והרי ;דמגיר סברת סבר נמי דרש״י למ״ש לומר צריכין וכן

 ע׳׳ש בירקי דנפטר אלא .אמרור לברך דצריכין שם כתב רש״י
־ ודוק:

 קדירה למעשה שוה ברכתן וא״כ .הצנומה פת בא׳ך כ'־י)
 הייט .קדירה למעבה פוטר אי דמפלגי יהא

 לו במתכוון אלא לחשוב פטרינן דלח הרשב״א סברת לפי
' :וק׳ל יותר השיב מאי ופליגי

אפ-פרת דבירך דפוסק אהרמב״ס שה להק ובמאי למיל)
חיכו



זישרארברכותבית
ק פונ״יד אינו  קמא לסכדא כן מפורפ דבימבלמי היינו מ׳

 . כבעיין ולא הירושלמי כפביעת פוכק ולהכי . דבעיין
 קמא לכברא סכקינן נמי והרמב״ם דהירובלמי ח;ינן והרי
 באות ברמ׳י. מ״ב כפיר כוי א״כ דבעיין כר׳ לסברא פליג

: ודוק .ו׳
ה * ד  אלא היסבה לנו אין ואנו .לכולן מברך א׳ הסבו ב

ה ל״שו ד לעיל התוס׳ ונ״כ בפח כ ,נתן בד׳  ו:׳
 אין ואנו .לכל קובעין שהיו ביניהה חילוק דיש כ״ה בפרק

פ וש״ד כפירות על לקבוע דרכיט : וק״ל .כפ״י דלא ע'

ף2 ״  הפ״י כתב שפיר הכא • כו׳ ממנמור מ־ש וא״ת א
 וכבר בה״מ לאחר כמוגמר דביאת סברו דתוס׳

 הואיל דגמ׳ פבעא הוא וכן .הרמב״ס דעת וכן .כנפרדו
 נעילה בין דהא .הוא בה'מ דלאחר משמע .ידיו נטל והוא

 כמזון בתיך דודאי כרמב״ס דסבר והו .מפסקינן לא לברכה
 וכן .כירושלמי תירוץ שייך לא ואהא פנוי. הבליעה בית אין

 שהקשה כמו הוא הירושלמי לקושיית אלא התר״י. כקשה
 .מהירושלמי כרמב״ם על הראב״ד שהקפה כמו ולא התוס׳

 מי זכה אז בה״מ קודס דמיירי רשי־י כדעת נמי נאמר וכי
מ ,המזון דאהר איין שבירך  כמתני׳ אמר כרי באמת מ'
 בה״מ אחר דאז . הר״י בפי׳ וכמו .מביאין שאין ואע״פ

 הירושלמי דברי לפרש נוכל שיהא כדי .בה׳־מ דבירך זה זכה
 והרמב״ש רש״י ע״כ וא״כ התר״י קושיית עליו לתרץ רש״י לדעת

 תיך דמיירי הגאוניס שיטת משא״כ .הב״י כמ״ש להלכה פוין
 כשיטת הוא דלדדהו כלל. כהרמב״ם דלא דזה הסעודה.

ל. כראב׳ד ס׳ קושית ומתורן ז׳  ודע היטב. ודוק . ההו
 .בגמ׳ גרסו לא .והר״י והריף כרז״ה וכן הגאונים דלשיטת

;ברז״ה הפי' ועיין .וכו׳ מסייע אמאי רק .ידיו ונטל והואיל

y א) v קידוש ידי מדיצא לר״י ס״ל כו׳ ור״ש ד״ה בתוס׳ 
מ .לנ״י קודס להוי דאף . יצא נמי יין ידי  מ'

 וכוונתם .זה בקידוש לאכול כוונתם הי׳ .קידוש ידי מדיצאו
 מבדילין דאין בהבדלה משא״כ .המזון שבתוך היין על נמי

 להדי׳ נראה הרי נטילה. אחר כשהוא ק נ לאכול. אדעתא
 לא נטילה קודם אבל מקידוש גרע לא ואז לאכול. דרוצה

 דקודם דבריהם בסוף וז״ש יפטר. ומאי לאכילה• כלל שייך
 .המזון שבתוך פטר ולא ג׳ מעין לאחריו בודאי לברך צריך

 דיש להתוס׳ דמספקי במאי אבל המחבר. משש ואהא
 אלא דידהו לספיקא חש לא נטילה לאחר אפילו מהמירין

:דידהו לודאי
P H׳׳*h . הפסק הוי לא מקוש דשינוי לר״י הפ״י 12
 להם ’ בא ברייתא האי מוקמינן איך א״כ י

ס׳ וכמ״ש > יין  דכאן סבר הוי דר״י ונראה .מ״ג דף כאן חו
 דאסור וסבר - במקומו לברך צריך וא״כ כשיעור דשתה
 לדעת במקומו דצ״ל .נ׳ מעין ברכה שיברך עד לעקור

 ברכה דבירך כיון וא״כ .פוסקים וכמה והרשב״ם הרמב״ם
 י כשיעור שתה דלא מיירי ושם .פוטר שאיט בודאי אמרונה

 ואכא . הפסק אדנו מקום שימי ואז .במקומו לברך וא״צ
 שם ומתורץ מהברייתא. אר״י שם הגמ׳ מקשה באמת

 ר״י על קשה דממ״נ הרשב״ם על אלא] [ד״ה התוס' קושיית
:היטב ודוק ברייתא מהאי או .ברייתא מהאי או

ק ג) ך  לברך צריך ודאי התוס׳ ששיימו מה טפי מיושב ךבז
 מקום בשינוי והיינו . ג׳ מעין ברכה אחריו

 ; ודוק שם המג״ח הבינם וכן .ובכשיעור
iP ׳ ם ו ת  לאכול אדעתא ■ישבו אס אבל כו׳ הסבו ד״ה ב

 ולכן . עכ״ל מהני נמי הסיבה בלא אפילו
 דמתרץ מאי לפי אבל הסבו דבעינן דמשמע ^מהסבו מקשה

 אמירה לי דמאי בהרא״ש] [מובא הר״ח סובר דאמלו כגון
 האי והרב • דוקא לאו הסבו דהרי מהני דנמי בלב או בפה

 . זה שייך לא ובשדה .ובשלחן סביב לשון דהסבו סובר
כמו מהני נמי דאמרו כגון ואמר .מהברייתא מקשה ולהכי

 בתלמידים הרא׳׳ש] [קושית מתורץ וכן . לשלחן סביב
 למקום בסביב יושיין אם בשדה דגם נאמר אם וגם .דרב
 בין חילוק דתני במתני׳ דהרי ליק ג'׳כ .מהני נמי כסדרן אחד
 שלא הוא ויושב . נסדר פירוש מיסב דהיינו . למ־סב יושב

 שלא אפילו דמשמע . יושבין קחני בברייתא והרי . כסדר
 שלא יושבין שהיו היה המעשה דרב ותלמידי • כסדרן
 .זח״ז לאכול דישבו והרח״ש התוס׳ לשיטת ובפרט כסדרן

 שלא וישבו בהמוציא כלל לב לשוס להם היה לא וא״כ
 הי׳ לא דכבר ואפשר . להו איבעי׳ שפיר לבסוף ואז כסדרן

:ודו׳ק לעשות מה ידעו שלא וקרעו' כסדרן לאכול לסם להם

ה (=) ״ ד  המג״א ומדברי .המתינו אמאי וא״ת עפרה ב
 דבהמוציא משמע שק״ח קצ״ג סי׳

 ולברך חבירו את א׳ להוציא שלא לכוון יכולין היו מספק
 ברכת על מסופקין היו בזימון אבל . לעצמו אחד כל

 דהתוס׳ נראה באמת אבל ע״ש יאמרו אי הזימון
 ראוי כיה שם גם מלך הדרת עם דברוב דכיון כברי

 ויין בפת אפילו עלמא דנהיגא והאידנא ולמקרע למבעי׳
 דהרי ליתא לבעילה ברכה חשש ובוודאי .לכיצמו מברך כ״א

 מק על ידעתי לא מ״מ .בחבירו א׳ לצאת שלא מכוונים
;וק״ל מלך הדרת עש ברוב דהרי המנהג נתהוי

ת ג) r: ך r ׳ ^ ו ״  הרא־׳ש כתב . ור׳׳י בפלוגתאדרב ו
 לא חשיבה דלא הפירוש כל דלל״ק “ “ י

 . היסבה מהני לא חשו: דלא כל ולל״ב .הסיבה בעי
 .היסבה מהני לא חשוב דלא למאי דלל״ב משמע לכאורה

 אלא .לל״ב הוא דזה אלא .עליו לקבוע דמנהכא היכא אף
 כמ״ש דסברינן רק הרא״ש כמ״ש כל״ק פסק דהש״ע

 .ויין אפת רק קביעות לן לית דהאידנא במתני׳ [התיס׳]
 אשכר לקבוע דמנהגא דהאידנא [סק׳ו] המג״ח כתב ואהא

 שאכלו שלשה ר״פ לקמן ועיין . ודו״ק מברך ואי מנהגא הוי
: ג׳ באות רצו אם ד״ה בתוס׳

דy ־)  ברכות דספק כל״ק פסקינן דאנן ברא׳ש שם ר
 ותירץ • להרמב״ם זו הקשה לוניל וחכמי להקל

 לשיטתו דהרא״ש ונראה • בכ״מ עיין באורך אחר באופן
 לוניל וחכמי הרמב״ס אבל . יצא לא בדיעבד דאפילו דפסק

 כיון כי דבדיעבד הרשב״א וכמשנועות כהרוקח דסברי י״ל
 ׳ וא״ש . איירי השמעתיףלכתחלה כל וא״ב .יצאו שניהם לבו

 לצאת לכווני ולח יחמירו לכתחלה דהרי הקשו בפיר בוודאי
 אחר באופן לתרץ הרמב״ם הוצרך ואהא .לעצמו כ״א ויברך
 כמ״א ודלא סי״ג קס״ז סי׳ המחבר לדברי סמיכה יש ובזה
 וכתב .כלום מזה דברו שלא המה והפ״י . ע’בצ שהניח שם

 ש״ע הוא שבמקומו ראה ולא רי״ג סי׳ בב׳י מציאה שמצא
:הוא וברור .וק״ל בבירור

ש ה) ״ ם  בלא היינו יין זה מכלל דהוציאו שם המג׳א ו
 חת ח׳ דמונית שם להרח״ש צ״ל וכן • היסבה
: ודו״ק בהסיבו ויין פת דוקא הייט חבירו

 בד״ה במשנה מ״ש עיין . ידיו ונעל הואיל ואמאי בנמ׳ י)
. ליכיולידיו רשות הנדול לו בנתן ומיירי הסבו

 בהירושלמי הקושיא דלהרמב״ם במתני׳ כתבנו כבר והנה
 והיינו . כו׳ משוס ומשני במתני׳ תוס׳ כמ״ש הסבו הלא
 יוצאין דבדיעבד ד׳ באות שכתבתי לשיטתו דהרמב״ס ע״כ
 כדיעבא במוגמר וח״כ לכתחלה. רק והלכה הישבו בלא
 זה שייך לא יצא לא מיי דבדיעבד להפוסקים אבל . דמי

 אך .במתני׳ וכמ״ש . הגאונים כמ״ש ליה מפרשין וע״כ
 היסבה בלח דהוציאו [הנ״ל] המג״א למ״ש מוכרח אינו עדיין

: ודוק להוציא יכול דבמגמור אמרו והס אמרו הם א״כ

 על ואת״כ השמן על מברך אומרים ב״ש
 ברכותיהן באין הרי קשה הוי ולהרי״ף . ההדס

 סובר והרח״ש פוטר,. גורס לכן . קדימה דין אין שוות
וק״ל: קדם. אכתי ^טובא דחשוב כיון

ברש״־ ■ '



ישראלברמתבית
י י ש ל  בוודאי דאל״ב . ערב במן בורא השמן על מברך ב

 אך . לעצמו ברנה בהוא מבוררת היין ברכת
 עדיך הוז לעצמו ברכה [הוא] נמי דהא דכיון סבר דב״ש

• יק"צ • משה ב:י המר כך . במבוק דמוקדב
ה ף ף ׳ י }' י י ;  נסב וידע העכין, הפביק ארך ורב:; ר

מדהירייהס ג׳ דמברכיןמעין הרבבי׳א י
 המוקדם כל מ״ח] ד׳ [לעיל דאמריכן מהא דהיינו הפ׳י וכתב

 דאורייתא דהות נ׳ ומעין באתרונה והיינו לברכה מוקדם
 מ״ש ועיי; . הפבוק כהדר כיאמר ותאנים ויי; דייבה ואכל

 הוא ע״כ אתרונה דהנרכה יצהק וכדר׳ ו/״ש . במקומו
:ודו״ק שיות ברכיתיהן באין א;ג להקדם

שרשר. פרק
D א) T Oזה אין לכאורה .נו׳ באכלו בלכה ד״ה ׳

 הרה״ש כמ״ש פי׳ עכ׳׳ל .נו׳ קשה
 הד פעמים ב׳ ל״ל נמו בהוא חך .זי כמבנה זו משנה ור״י

 ול״נ כתבו ואהת נ׳] [ד^ פרקין סין» ור״י ברא״ש עיי; הלכה
 אלפ״ם דר׳ נתבו ואהא .הרא״ש בפי׳ נמו דלא קובי׳ בהיא
 מתני׳ כמו הוא מתני׳ דהאי דהיינו עיקר. ראשון דרך תופש
 מפני אך להאריך הוצרכתי ולא הרא״ב כמ״ש להלק רשאין דאין

: וק״ל כן הבינס לא ז״ל שהמהרב״א
 ודאי אז בכוית לתבירו קודש התתיל א' הם “ר^;[׳ ב)

רשאים אבל לזמן הייבין יחד סעודתן גמרו אש ““
 לביע־ת אבל .התום׳ לכיעת וזה .ולברך זה בלא זה לכמור
 א׳ באות כנ״ל כאהד הס המשניות דשני ור״א והראי׳ש הד״י
 חילוק אין תו והרי׳י הרא׳ש כמ^ש בירושלמי והפי׳

 ובזה .לזמן ה־יבין דמ״מ לא או חביח קודם א׳ התחיל בין
.ודוק הב״י על ו׳ ש״ק קצ״ג סי העיז קובית מתורן

 ההחיל דאפילו כהרא״ב התוס׳ דדעת בודאי ךץךק נ)
. לזמן צריכין ביתר נשכמרו .חבירו קודש א׳

 לא אם אבל .ביחד התחילו דדוקא כאן הריי נמ״ש דלא
 . פבקינין וכן .אותם קובעות אכילה אין ביחד התחילו
 ושמואל ררב מהא תר״י על השיג קציג בסי׳ שהפ״ח וראיתי
 ושכח מ׳ז] [לקמן עמהם וצירך בםון£ בא שימי ורב דאכלו

 דשנים דכיין נ׳] דף [לקמן זימון פרח גבי התר׳י בכתבו מה
 לא ב׳ בגם מיירי והכא מתריהש נגדר השנישי יחדיו מעדו

;פשיע וזה יחדיו נועדו '
^ ר) . ' א ר  יחד התחילו דאפילו שכתב ר׳ סי׳ במג״א ו

 משם בעצמו ולברך סעודתו לגמור א׳ רשאי
 אלפש ר׳ במקום צ״ל בתום׳ דנאן נראה הי■ וזה .האי ר׳
 בהתחילו דגם סובר דהרי . עיקר ראבון דרך שתפס האי ר׳

 דמאי אלא כהרא׳ש. ומפרש קודם. לגמור רשאי ביחד
 ד׳ סעי׳ קצ׳יג בסי׳ שכתב ותה .נר״ה סובר דהרא״ש בכתב
 פתות אכל ח׳ הרי מבין איני . סעידתן נא; בגמרו היינו

 שרוצים דהיינו ואפשר תרי הני יגמרו גמרות׳כ ואיך מכזית
 רהי׳ שהביא ומה .ו־והק .בפיע סעודה נ״א כאן נגמור
 בלא שלשה נשאר והי׳ ד׳ שהי׳ כיון דשם .ראי׳ אינו מרשי׳י

 בד״ה נתן רש־י נמ״ש . לחלק דרשאי רש״י סיבר .הוא
 רבשנים והגס נו׳. מפקע ולא הוא ליזל . כו אין בלשה

 בגי אפילו לדידן משא״כ .הוא דכן כודאי בשלשה נן אינו
: ודוק זה אין

דרכה ה)  דאף להדי׳ משמע כאן ותום׳ רש״י מדברי ̂ו
 דלא . זימון תורת מפיק כי אסור ליזל

וק״ל האי כר׳
 דצדיכין כאן דהוכיח במאי הר׳יי לשון אבאר ועתה 0

 לא בסוף הצירוף אבל אכילה בתחילת לצרף
 הא א״נ קובע ביחד אכילה בסיימו דכיון נימת אי מהני
 להמוציא להדדי שייך לא לנלן מברך חחד הסבו לעיל דתנן

 ולבהמ״ז חכילה קודם להסב צרינין להמוציא דהרי ולבהמ״ז
הישבו צ”א דבבהמ׳ז לתדן היה וא״כ אכילה. קודש א״צ

לה שעדיין דבהמוציא רק .כלל
'y l#>rר׳ מ היה א׳צ לבהמ׳ז אבל

•p דדבבו מתני׳ דהתי בוודאי
‘ והדאיב  והה חתרווייהו חי דקלהמיציא כמו לבכמ׳ז

 בהישבו כדאיתא והא מתתלה] [הישבו בהמוניח כדחיתת
ף.  ים הפוסק דעת מ״מ ר״י בכוונת וברור ודיק בסי

:וק״ל כן אינו
׳ ם ו ת  ראשונה דברכה נ״ל ע׳כ . כו׳ רצו אם ד״ה ב

 לעיל דהרי הקשה הפ״י כחן ראיתי .מוציאן
 והאריך ע׳׳ש. דלס;יו אברכה גם קאי לכולן מברך א׳ בהשיבו

 בברכה גם ךץךאי דשניס להלכה דהשבו הלכה ועירב צורך ללא
 בלפניו זא״ז מוציאין ב׳ אבל • למקבע השיבו בעינן דלפניו
 C5 עיין הבכר בכל להדי׳ הוש׳ משקי וכן בהשיבו והיינו

: וק״ל דבריהם בסוף ובפרע .באורך
 שם דהרי מהמאור מקשי מתי קשה בוודאי זה ב)

 דהרי משום להודות התום׳ צריכין וכן .כת׳ נהנים י
 דכל כברי ותום׳ . השיבו מהני לא לישנא לתד לרב בס

 ותירצו לרב התה מקשו ולכן י בש׳יג כמ״ש ליין בוים הפירות
 דשיעור ונראה * כ״ה •:פ׳ ע״ש כא׳ נהנין ומיגמר דמאור

 לא אז נא׳ דנהנין שברא אמרינן כי דודאי הוא כן דבריהם
מוציאין ,׳ב גם ראשונה דברכה די״ל רש״י לסברת צריכין

 דבעינן היינו בפ״ע כ״א [בפידות] לברך עתה דנהיגי והא
 דרש״י דנימא אלא • כא׳ דנהנין י׳יל דמאור והאי קביעות

 דבברכה דמאור מהא מוכח וא״כ .כא׳ דנהנין סברת סבר לא
 לברך בפירות עתה נהגו למה וא״כ קביעות בעינן לא לפניו
 א'כ • מוציאין אין ובשנים דמי נב' רפידות ע״כ לעצמו כ״א
 אליבא דכאן כאן להקשות רצו לא וממוגמר ממאיר קשה הדר

.ודוק בתום׳ וע״ש לעיל עיין הסעודה תוך דהוא י׳׳ל דרש״י

ש ג) ״ א ר ^ בברכה ההיבו בעי לא בשירות דודא־ סובר ו
 להסב דרך דאין דכיין משום והיינו • שלפניו

 אצו בפרק כמ״ש הסיבו בלא קביעות יש ה-שוב דאין כפירות
 יבדך חפירות לקבוע דרכן דאין בכ״מ •ולכן מאיר גבי דברים

 ח׳ אשכר לקבוע דדרכן דהאידנת המגי׳א ו:״כ לעצמו כ״ח
• ג׳ אות דהשבו בבמעתין לעיל ועיין לכולן מברך

ף ד) ך בגם רמ״י בשם מיש קצ״ג סי׳ בפרישה ראיתי מ
 דקביעות זה וערבב הש״• כניעה כמו בזה טעה הוא

 דגש בהמאיר הדח״ש ראה ולא כדת שלא ברא״ש וכתב לב׳
. ודוק בעינן קביעות הסיבו בעי לא דלפירות  הפ״י הקשה • גברא ‘כתרי נשי מאה והת בגם׳ ע״ב

.זא״ז ומוציחין דרבנן בבה״נו נביס דדלמא
 משוס דח־כא פרש״י • דיעות דאיכא החם שאני בגם׳ ; וק״ל הזימון ברכה לגבייהו שייך לח דאכ-״ה נ״ל

 רשאי לזמן חייבין דאינו הגש נראה הי׳ מכאן גדלו
 :קנ״ג סי׳ כמג״א דלח דיעוח איכא דחדי זימון ברכת לומר

ס׳ ל ת  הוי נמי מעיקרא דהח • א״ה ל״ג הכי אי ד״ה בי
להפוסקים אבל לשיניתש היינו . למיפרך מצי _

 מעיקרח דודאי לומר יש א״ל חיוב הוא שאט דיעוח דלסברס
 הוי החוב אבל הרשוח מפקינן פריצוח משום ידע הוי ארשוס

 וק״ל פריצות משוש מפקינן דלה הבר
 לומר ודוחק כו׳. היכן עד ד״ה בתיש׳ TD דח ״)

• כו׳ זימון ביש אלא מיידי דלא י
 דהוא אמרינן בשירות ולכן הארץ בברכת הזן כולל זימון דבלא

. ודוק בזימון הוא ג׳ דאמרינן זה רק נ׳ מניין
P בהפסק דמיירי אההום׳ ־הקשה ש בהרא״ וראיתי 

 זו מימרא דהרי פי׳ • אמר כתמא דהרי
 סתם למקבע שייך ואיך דרבא מימרא לעיל הוא דהפסק
 דקחי מפרש ולכן . דרבת אמימדא ששת ור' דר״נ מימרא
 וק״ל ור״ש ר״נ קידס כהי׳ דרב מימרא דהוא לו אקורא

- מעי״ני] קושי׳ [ומתורץ
ש ג) ״ א ר ה דהלכה הרי״̂ן דברי בהחלה כאן העתק ר

כר״נ



חישראלברכ^תבית
מנהגם דהי׳ כלומר הזן מברך דכ׳ח דבר עמח כ׳רכדהרי

tjn בדמנו 
הומר יחיד

 כל הי׳ והזן .יברך עד רק לי׳ צייהי כוי לה
 י׳׳ב ס׳׳ק קכ-׳ג הי׳ במג״ס הובא כהבב׳ן דלא

 דהלכה מוכח וא"כ .הזימון ברכס שהוא הזן, עד דיבמעו
 הריף.•וחשב בדברי מעה וכולהו שכהב כפ״י דלא כר/•.

:ודוק להשיב ואין כגיועיה ור*י להום׳
מ ד) .דבר דעמא דמנהגא והרא״ש הריף עדות נו ק־נל מ״

 דהלכה משוס או • נברך עד רק ישמעו דלא
ס להני הגם או כר'נ.  כר״ש. הזן עד הזימון דפסקודברנ

 האמת מ״מ • הרא׳ש ופסקי הרא״ש דברי בסיף וכדמשמע
 יכולין הזן ומ״מ .גדלו משום נברך הוא השנניעה דעיקר

:וק״ל כתשב״ן דלא . כ״א לומר
 דר״ש אליבא לעיל ואמרן כו׳ להיכן ד״ה ברש׳יי ה)

דחוור לומר שייך לא בודאי דלי״נ משום .כו׳
 רש״י ־מודה משמע וא"כ ביחיד נברך יאמר דאיך . לראש

 שפסק למקום והלכתא כאן אמר הגמ׳ דהרי . כר״ש דהלכה
 לישנא כדמשמע והלכחא של גירסא לו הי' לא דרש׳י ואפשר
 משמע וכן כר״נ. אלא דהלכתאאינוכן ומשמע דר׳ש אליבא

ה ברשיי ע״ב נ׳ דף _דלקמן מהא  הי׳ לא ואלו כו׳ אזמן אבל ד׳
ק משמע הוא וברוך נברך כדי עד אלא שס_  ההלכתא ד
מברך דיהיד נהגו שאנו כמו נברך עד אלא לצרף צריכין דלא

דלר: דמיכרחעד בד׳ה התוס׳

ר ו ע ( ׳

 אינו דלרש״י שכ׳־כ ר׳ בסי׳ במג׳א ועיין [כר״נ] המנהג(כר״ש)
;ודוק נברך עד אלא מפסיק

ך ו) ך ז ן . כר״ש דהלכתא סבר י רש דודחי לומר נוכל ן
 אם מ׳מ .הזן עד להפסיק דרחוי הגם ומ'מ

 .לזמן יכולין נמי גדלו לקיים נברך עד רק להו ציית לא
 . כדין שלא דעשו פי׳ .שם הי׳ לא ואלו רש״י שם וז״ש

 פשיעא דא׳כ .ה׳ן עד שעמדו לפרש רצה לא דרש״י משוס
 שאכלו מפרש ולא .יהודא בר׳ שהקשה כמו יצאו שכבר
 א*צ דאפ״ה וקמ״ל הזן שמעו שלא רק הרא״ש] [כפי׳ אח״כ

: ודוק אח״כ הזן לומר
.הזן עד עמם ברנו סבדדאלו דרש״י לומר נוכל
 כי גם וח׳יכ .ולהמוציא לנע״י וצריך הפסק כוי

 בסוף כאן הכריע הרא״ש אבל אחריתי סעודא הוא אכלו
 ע״ש והמוציא נ׳י צרץ לא .הזן עד המתינו^' כי דגם דבריו
 מה מיושב ובזה .להזן לחזור צריך אח״כ באכלו ואפ״ה
ק קצ״ג בסי׳ המחבר על המג״אבצ״ע שהניח  דלמה י׳א ס׳

 דקמ׳ל די׳ל .נברך עד פסק ר׳ דבסי׳ .הזן עד כאן כתב
 והוי והמוציא נע״י' דצריכין דה״ח הזן עד שהמתינו דהגם

; ודוק .קמ״ל החריתי סעודה
׳ יי) ס ו ת ב  , סיפר לא שהרי חוזר הוא להיכן דיה !

 בהמג״א אבל .ואכל ספו לא גרס המהרשיא
:וק״ל סיפר גורס דהי׳ משמע נ׳ ס״ק ר׳ סי׳

ב ^) ת  דהיכא וריף בגמ׳ דמשמע קצ״ד סי׳ המג״א כ
בהינו יברך לא ב׳ או א׳ ברכה רק יודע דאינו _

 דא׳ דהיכח להדיא כתב דהרי כן מפורש בהריף ובאמת
 דמבמע לברך. חייבים ג׳ ושלישי ב׳ וכני ח׳ ברכה יודע
 וכן .שיכול מה לברך חייבין אין .הג׳ כל ידעו לח דחם

 אס דהיינו .באחד בה״מ לומר הו״ל דאל״כ בברייתא משמע
 . הג׳ לצרף לי ומה שיודע זה מברך א׳ ברכה רק ה״י

 דב״ג מהח בירושלמי דמקשה מהא הא״ע שהקשה ומה
 קאמר מאי א״י .מעכב אינו דהזן משום ד׳ תני לח דלהכי

 מפועלים דמקשה והא .לחשבה לא מעכב שאינו משום וני
 דכי שמשון נזירת בספר וכ״כ יוצחין. יחד דכללינהו כי ל״ק

 למכללי׳ יכול מיירידלא דהמג״א אלא . נמייצא יחד כללינן
:א׳ באות וכ״כ ודוק

? ״) ! י ד ״ ש ר  ז ב״ והו״ל .חזי לא הא דמאי ד״ה ב
דדעת מכאן לומר רוצין יש בעבירה הבאה ’

אבל מה׳׳ב] דהוי כלל מבל אכילת [על מברכין דאין רכ׳׳י

 שמהן טבל [אכילת דאין [התום׳] כ’ג כתבו במתני׳ הדי
 חייבין דאין כתבו ואפ״ה בירך דבוצע מהאי ומייתי אכגלה

 דודאי .שם מהרש״א וכמ׳׳ש .לברכן דהיובא משמע .לזמן
 קביעות הוי דלא דגם דה״א . לרבותא זימן דתני י״ל במתני׳

 . קמ״ל ולצרף אחרי׳ דלגרר ירק של עלה או כפרי הוי
 בודאי משמע לזמן חייבין אין בשלשה שכתבו התום׳ אבל

 מייתי דאהא לומר יכולין היינו וח״כ [לברך] דחייבין
 אלא .הדא״ש כמ״ש מנאץ אלא מברך דאין מהא דנוברכין

 זה על קאי יהא התוס׳ כל דהדיוק משמע לא דלמהרש״א
 דהברכה דכיון והיינו .קביעות הוי דנא ומפרש .הדיוק

 אכילה דבשלמא ינאץ דלא יחד מוועדין חץ בודאי ניאץ הוא
ס ולכן לוועד. דעתם אין בודאי אבל לאכול. צריכין  הנ

 .אחריהם ונגדר ומצטרף לי׳ מוועדו דהני נגיפל א׳ דבפירות
 בל״מ. שם ועיין למגררי דעתם חין בודאי הנא אבל

 יודע ואינני .כהר״נו הוא התרי׳י דדעת כתב שהכ״נו וראיתי
 והשגת הר״מ רעת והביא וסוף תחלה להדי׳דמברך כתב שהרי

.היטיב ודוק וצ״ע הראב״ד
י ^) ת י א ר  מהב׳׳ע דהוי דא״מ הר״מ לסברת הקשה שהפ״י ו

.ע״ש לנכסי׳ מפקד בעי דאי האי מהני מהי
 שיפקר דהיינו עבירה בנא לאוכלו דיכול דכיון דלק'מ ונראה

 התום׳ וכמ׳׳ש עבירה. ע״י באה חינו המנוה א״כ לנכסי׳.
: וברור ודוק הגזול לולב ריש

מ׳׳ש .דמברכין והפוסקים הרא״ש שיטת על מקשין ךקף ג)
 דלסברה וי״ל מברכין. דאין ב׳ ביו׳׳ט הגזול מלולב

 שרצה כמו .מקרבן מוץ המצות בכל דרבנן הוי דמהב׳׳ע
 בלולב א״כ ישינה. דסוכה סיכהבשמעתין בריש לומר תום׳
 משא״כ דרבנן ודחי דרבנן אתי דרבנן דהוי ב׳ ביום

: ודוק בדחורייתא
] ד) ם נ מ א הברכות כל דהרי . מחוור אינו תרוצא האי [

גופא הרא״ש גם מבה״מ. מוץ דרבנן הם ”
 הזכרת דמשום דכיון כשמואל פסקינן דלא לוה״ג ריש כתב
 חלה בברכת וגס .דרבנן או דאורייתא מ״ל .הוא עליו ש״ש

 וצ״ל .מברכין דאין כתב ושם דמברכין גופא כהן פהק
 פוסקים היינו בחלה לשאול בא הוי דחי מודה דוראי בדוחק

 הרא״שדשייך דקאמר אלא בלולב כהו לברך ולא לפרש לו
 דזה כיון הכא וא״כ .ניאוץ והוא ברכה דהוא דחזינן ברכה
 שהוא בסוף ומכ״ש .ברכה בלא יהנה למה לכנות רוצה

: וק:׳ל דאוריית׳
מקרי הוי לא דחי אכילה דמקרי רק ראי׳ מייתי דלא י׳׳ל ךקך ה)

 תרימו הארץ מלחם באכלכם בי׳ קרינן לא אכילה
צ״ע: ועדיין ברכהכלל. זה דאין ומנאץ מברך זה ומה

ב ו) ״  עבפ״י בפסחים. מקשה וכן פשיעא טבל בגמ׳ ע
וכל והרא״ש . פשיטא דמאי להקשות האריך ׳

ם. ולמצוא לדחוקי הוצרכו הפוסקים ע  דחם הוא ופשוט ט
 על בסתם לומר הי׳ מזמנין אין איסור דעל ר״ל הי׳ התנא

 הוח מה להשמיענו דרצה א״ו מזמנין אין איסור דבר כל
:וק״ל המשניות בפי׳ ועיין פשיטא טבל מקשה וא״כ איסור

' ס ו ת  ודחי דרבנן תפלה דאתי׳ כו׳ דרבים מצוה דה ב
"  במ״ק אבל כאן הרא״ש וכ״כ • עכ׳ל כו׳ קרא ׳

 כמג״ח שכתב כעין והוא שאני. רבים זיכה דכאן דמה
 לתרץ רצה דג'כ נרחה והר״ן [סק״ב] תמ׳ו כי■ פסה בה״ל
 מוכיח ולכן .דאורייתא דחי לא דרבנן וסבר הקושי׳ זאת

 עשה דחינן איך דאי׳כ .גמור עשה דאינו ל״ח] [דף בגיטין
 הס דתרווייהו אע״כ .דרבנן דהוי זו מצוה משוס דאורייתא

 אולמא דמאי .הוא כבב״ע מנוה גמ׳ מקשה וא״כ .דרבנן
 עוד שם מייתי דהר״ן אלא .שאני דרבים דמצוה ומשני

 אסרה לא העבד לטיובת עושה דאינו דהיכא מתרצים דיש
 דא״כ המג״א הקשה ואהא .דמים מיניה כמקבל דהוי הורה

בהקדם לומר ונראה .ע״ש הוא מהבב״ע הגמ׳ מקשה מאי
דצריכין ,



׳עראלברכוסביס
 הימח ככי מביד והיכי כחן הגמ׳ מקפה מאי להבין ריכין5ד

 כר׳ע ושמואל רבוה הוא העבודו בהם צעולם דסבר כר״ב ר׳א
מ בניעין כדמפני נריע דר״א בהדיא דסניא [הגם  הוי לא מ'

 דזה נראה אצא אדידי׳] מדידי׳ אלא משמואל להקשות ^י׳
ע ליפהק בעי הוי אי דנמואל ודאי ר׳  נריע הלנה נימא נ

ס  דעובה הינא מיירי דר״ע אלא זה להשמיענו הוצרך לח נ
 ובמואל הוב בהוא ואמר בקרא פליגי שם העבד לשיובת

 • דרבנן מצוה הוא מ״מ העבד לעובת אינו דאפילו השמיענו
 שייך לא דזה בפיר נאן מקשה ולה:• קמא בתירוץ הר׳ן כמ׳ש

 בגיעין הגמ׳ מקשה [ומ״מ .ודוק ישמעאל ור׳ דריע לפלוגתא
 למובת אפילו דרשות דסיל לריש דודא' נר״ש ריח דלמא שפיר

 ועיין .נציל נו י״ג בשנה שיננם נו׳ פורח קען בד״ה : לינא] דרבנן עפה גם בודאי העבד ־
 גמורות בערות צריך בניס י״ב בתוך אבל בחר״י

 חרוייהו דלהלכה הוא דביעתו • להלן נצושנין ריח ודברי .עיש
 מי לשם דיודע דומיא מברנין למי יודע בעינן דלנ׳א בעי
מ יודע. בשנתי׳ג הסתם דמן והנם ;נדר  צריך אמורא מ'

נ בפורח יודע הסתם דמן דניון להיפוך הוא ולריח לפרש  א׳
:וק׳ל הסר״י דברי בסוך ועיין באיי דווקא דמיירי לפרש הי׳

ח (^)  והחוש׳ הרש״י נו׳ שיאנל עד ד״ה בתום׳ ח”מ ד
הפיי ותירץ . מאשה ולא מקטן מקשין *

 כשיגדל קטן אבל היא חיובא בת לאו לעולם דאשה משום
ש. חיוב בר יהא  דינוללאכול כיון דנדול עור ולפ״ז׳י׳ל עי

 הירושלמי בשם הראיש כמ״ש מיובא בר מקרי נזית עתה
 שיאנל בעינן מדרבנן אלא . מוציא שיצא אף חייב הא דאמר
נ א'  דמן קטן משא״נ אנילה מדרבנן כוי כזית אכל כי ו

 בבה״מ מלעיל כלל אינו רש״י וקופית .כלל חייב אינו התורה
 שיעור אנל דאביו ומשני הגמ׳ מקשה שפיר דווראי בקטן
 אלא .בו ויוצא דרבנן הוי לחנכו שמחוייב אביו ולגבי דרבנן
 במגילה מוציא אינו לחינוך שהניע דקען מהא כקשה דרשי׳

 אף מוציא דמחויב כיון דאמרינן וניון . בדבר מחויב והוי
 מחויב דהוא שם כמיש מדרבנן בעינן דנזית אלא אכל שלא
 דלנבי רש׳י חירץ ואהא .חד או מדרבנן חרי ומיל מדרבנן נמי

 . ודוק מרשיי התום׳ קושית ומסולקים כלל מחויב אינו אחרים
ר י י א  נתב יונה ברבינו אבל שאכלנו לומר שיוכל אלא ב

 לברך מחויב כשאינו בה'מ לברך חסרו שחכמים י _
 בתום׳ שנכתב במה ועיין במשקנא הרא״ש דעת נראה וכן

;וקיל שם ונמ״ש ע״ב מ״ט דף ר׳מ דיה
 בבה׳מ אחרים מוציא דאי מודים החיס׳ דנם ונראה ג)

נ הירושלמי מענת משוס כזית שיאכל צריך ־'  ו
ק קצ״ז בסי׳ כמג״א  בחמת מונח וכן התום׳ בשם י״א ס׳

 להוציא כזית דחמר מהא כרינו דהלכה דהוניחו ע׳ב מ״ט בדף
 מוכיחם כוי לא שאכלנו לומר משום רק כדת הוי ואי אחרים

 לומר רוצים הכא שהחום׳ רק כזית צריך בה'מ משוס מיו
 . פח כזית צריך שאכלנו מפום מ״מ לעצמו יברך דכיא אף

 עליו דחייב מאי אכילה צריך לבה״מ אכילה דההי אפשר ועוד
 וכן שאכלנו שייך לח דאל*כ שאכצנו לומד יכול ואז בה*מ

: ודוק זיל מהרש׳א קושית על נראה
ר 0( א ב א  דרבנן וביצה רכזית וחוס׳ רש״י שיטת כאן ו

ס מוציא כזית שאכל מי ואפיה בי  שאכלו י
 מחויב דהוי ולרש״י והרא״ש לתוס׳ ערבות משום שביעה כדי

 פרק [לעיל והרמב״ן . דמגילה בפ״ב במרדכי ועיין מיקרי
 דאורייתא וביצה כזית הוי הרי״ף דלשיעת כתב שמחו] מי

 דלא וכתב האמת לפי דאורייתא בבה״מ ונשים מפיק ולהכי
 שניו לכלל במגיע הייני צאביו דבן ולכיעמך כצל גרסינן הוי
 דהוא הראב״ד ודעת כאן כרשיי נמי המאוד ודעת עיש

 שמחו דמי כסוגי׳ ודלא אחריו בעונה דבקען אלא דאורייתא
והרמשים הבה״ג רק חולקים דלא נמצא עוירא לר׳ דהוא

:יק׳ל
)p( כהיש״ש למימר שמעתא רווחא וממילא .

 ומכ׳ש עיש בבה׳מ גדול להוציא הקטן יכול הוי דמדאורייהח
 אביכם בעד ערבים בניס דהרי ערב הוי דלחביו נאמר חי

 . וק׳ל ולטעמך גרס לא הוא וגס ערבות עיקר והס
 רס׳ז בסי׳ כמג״א כמיש כובר דהרשיל לומר נוכל !;ר] (ויו)

 ומ״מ מחויב כוי חיוב לידי שיבא כיון לומר דנוכל
 אבל דאורייתא יהא לא זה בה״מ דקטן לחלק צריכין לדידן
 אי ומכיש .הכי מבתר דאורייתא יהא קידוש האי כגדול

: ודוק אלהבא ערבות דשייך נימא
י )0 כ ר ר מ ב  הוא כזית רק התום׳ כדעת דלא מסיק ר

 עליו שהקשה הביי על ומהתימא דאורייתא י“
 סבר לח המרדני דהרי מדרבנן שהוא כתבו דחוס׳ מהא

 כט״ז על תימא וביותר מרדכילהדדי דיני שני בשה״גהביא וכן זה
 להוציא יכול דרבנן דהרי מ־ח בהקשה ד׳ ס״ק קצ׳ז סי׳ שם

 מדברי ושניהם להוציא יכול דרבנן דאין סבר המרדני דהרי
 דמגלה ברפ״ב בהמרדכי ובאמת .בשה״ג ועיין מקוצי כר'מ

: ודוק אחר מפורש הוא שם מ״מ כן משמע לא
ף ן  ידענא ולא .שתי׳ או אכילה או אימא הב״י הקשה מ

 .בה'מ מברך דאינו מודים כ״ע להוד בשתי׳ דהרי ׳
 מצינן לא ברכות ג׳ מ״מ ג׳ מעין דמברך דיין שר\ משוס ואי

וקיל:
ע דוודאי הב״י דברי מהא נשמע (ח) מידים ני

הוא שתי׳ דדרש והא ממש אכילה זו דשבעת י
.וקיל סבר ר'מ דיה תום׳ שם הפ״י שהקשה מאי וליק דרבנן

ח ט ד ״ ב מ ׳ ה .כמה עד דיה ע 1זימו בלא בה־מ ה׳
I כזית על דאפי׳ אפמעונין רבותא אלא ׳

 התום׳ לדעת או קביעות דהוי כזית אכלו שכולן דהיינו .מזמנין
 דקמ״ל פי׳ רש״י אבל לאכול כולם נריכין דהרי בחד אפי׳

מ אבל אחרים להוציא שיכול ס מ'  דפלוגתא מודה רש״י ג
ס הוא  ששפך כט׳י ודלא במתני׳ ז׳לל מהרפ׳א וכמ״ש לצירוף ג

:וק״ל התום׳ על סוללה
H D I מ דיה בחוה׳ לעיין שיש לעיל כתבתי ככר ר'

:וק״צ בבמעתין
ה  דכי מודה ריע שאף כו׳ פלוגתא בהדי דיה ברש׳׳י ^׳ ך

 להכלל שצריך נראה הטעם .טפי עדיף המבורך אמר י
 בהמבורך עצמו יכלול ברכו בחומרי׳ ובבה״כ המברכים עם עצמו
 וזה מעכב אינו צהכלל דזה דכיון אלא הירושלמי בשם כמ״ש

:וק״ל .ר״ע של טעמו
ך| (^) ״ ד .זימון בחובת אקבע נמי דאיהו כו׳ ד׳ וכן ב

 טעמא דבריבא היינו .וכן המשנה מדקאמר "י
 מפיק דאינו הגם הוסיף וסיפח זימון כל דמפיק משום לחוד
 רש״יבריש על תוס׳ קושית מתורץ ובזה חייב נמי איהו מ״מ

 דמשמע מרישא מקשה דגמ׳ לחלק] כו׳ [שלשה דיה פרקין
; וק״ל .רישא היינו סיפא דאל״כ .זימון מתורת דמפיק

י כ) י ח ל  בכל דיהא דגם קמיל דסיפא רש״י מפרש לא ו
מ שנים כת **  דאקבע או .לזמן רשאין אין ב׳ מ'

 דאפיק משוס דטעמא היא ומרישא . רשות הוי והשתא בחוב
 א״ו .מידי מרישא לעיל הגמ׳ מקשי הוי לא דא״כ .נפשי׳

 הוי הגמ׳ דגם אפשר אך .זימון כל דאפיק הטעם דרישא
 רשאי היחיד אין חני ולא לחלק רשאין אין דקתני מכח לי׳ ידע

:וק״ל .לחלק
׳ 0 ס ל ת  ורש״י כו׳ לשתים והפסיק כו׳ ד׳האבלאיאקדימו ב

 להיכן לעיל מפרש דאיהו לשיטתו דישיי כן פי׳ לא
ם .לראש מוזר אביי ואמר כשהפסיק חוזר הוא  דיחיד הנ
מ .הזן לומד צריך אינו  .בג׳ הי׳ סעודתו דתחלת כיון מ'

מ לשתים. פסק שכבר והגם  . לראש לחוור וצריך יצא לא מ'
 [בג׳] אכילה אח״כ דיש כהן מ״מ .עליו פליגי דרבנן והגס

 משום פליגי דשם .לראש לחזור דצריך לאביי מודים רבנן גס
 רש״י פי׳ ולהכי .ג׳ הן כאן משאיכ .הזן אומר חינו דיחיד

הסדר על להיות דהוצרך היא דמ*מ אך .אח״כ אכל דלא
כמו



תבית״ מ טישרא.רכר

 קמ״ל• . ובמלחמות במהור שם ומיין ,שס אכיי שאמר כמו
 לעיל דמפרכין לשיסתס והרה״ב דכתוס׳ אלא .זימון פרמ7

 דאנלו מפרבין בפיר לכן כרי״ןז כבימה מחר הוא להיק
ל קושית ,מפום לזה 'והוכרחו . ר,ח*כ  עיין ,יהודא ה

•, ודיין .בכרא״ש
תב .הר״כ שאכלו דמיירי ורא״ש להום^ לדייק ויש ד) ונ

ל משמע דכן ש הראי ח מ  - כא׳ שאכלו לקחני נ
ה הא] [כי ואמר ל כ .ד ח אמד למה א'  מג׳ שבאו והוא ל

 מחייבו מעקרא נתמייבו לא אפילו דהרי .ב״א ג׳ של מנורת
 בזימון חייב נמי לבסוף דוועד סשיטא דא״כ ד׳׳ל . עוזה
 הם מ״מ ,דיזמינו ג׳ הבורה בכל דנשארו הגם דקמ׳ל אלא

:וק״ל חייבין ג״כ
י )5 ד ה  בהחלת לאכול הוועד דצריכין פרקין בריש שסובר ו

שדה לכן, :דלבסוף הוועד מהני מחי א״כ .ס
 נתכוון ולא עמהם עמד לא והוא לו דקראו משום הירן

 נ וק״ל ,ע׳ש כראב״ד שיטת נמי הוא וזה .לצאת
לי וסיים 0  חחיככלא׳ אכלו אפילו לכמורה ומשמע ה

 שיטת להוכיח דרוצה הייט .הייבין חין נמי ואחד
 הכי לחל״כ ,לכאורה אה״כ שאכלו מיירי דע*כ משום סר׳י
 הר׳ בוודאי ומימ .שם במג״א עיק ,במקומו בה״מ צריך
ב - מהר לא ביחד מח״כ אכלו דאפילו סבר יונה ל א  הי׳ ד

 כיון אלא ,בהדדי דאנלו חך עלייהו דאזמינו לומר לדבא
 ח׳ דבא דרבא מהא מוכח וכן .מהר לא לבסוף דהוועד

: ודוק ,עמהם מצטרף סעולה בסוף .
 משום כוח דמתני׳ לרישא דפי׳ רש״י לשיטת לדייק יש1 ז)

 שבאו דג' לחוקימתא הרי .זימון מצות דמבטלין
 ממצות בטלו ולא ג׳ חבורה בכל נשאר הרי ח״כ ,חבורת מי׳

 כמ׳׳ש ספרבינן אוקימתא להאי דודאי לומר וצריכין ,זימון
 ולסוגי׳ הא׳ האוקימת׳ לפי במתני׳ טי׳ דרש׳׳י אלא ב׳ באות

 מדייקו לא בודאי המפרשים וכל דחוס׳ ודע .פרקק ריש7
: וק־׳ל בבא כהד דהוא אלא .לרש״י שכחבט דיוקא כאי

 אזמון האי פי׳ יהודח הר׳ הנה .עלי׳ אזמון חבל ה)
י בלח רש״י שפי׳ כמו שן הרא׳׳ש והנה אז

דא דברי קיים לא הו  הרחיש בפסקי העתיקו לא וכן , הי/י
 .סליו דחולק נראה יונה בר' וגם חולק. בודאי ורש״י
 נבפוף מ"מ דבריו נראין היו דלדינא דבריו בריש דכחב דהנס
 ע*כ א״כ .עליו חימט לו דקרחו משמע עלי׳ דאזמין דפי׳
ט בלא דא״כ י יכודא כר׳ דלא מ  הזינוון פרח נמי עליו ד

 בדאנלו וסכא אח״נ אכלו בלא דשם י׳׳ל להרא׳׳ש דגשלמא
 בלא דכ׳ה דעיקר משמע יונה הר׳ מלשון אכל .אח״כ
 אח״כ אכלו אפילו משמע דלכאור׳ דקאמר אלא .הח׳׳כ אכלו
 לזמן ראוי כספק [אלא] יהי׳ ולא ,כר״י דלא ע״נ וא'כ

 יש הפוסקים מחלוקת דהוא דהיכא ח׳ בס׳ק כמלא וכמ״ש
: ודוק קיצר והמחבר .אח״כ הינאידאכלו ומלש .לזמן

V ט) I ה ש ה י מ ל  ותירן .במקומו לברך צריך הרי כ
לי י  הכאכדי לאכול דצריכין דהאמת ה

לז .לכרך ה ק ו לי על המה ח׳ בס׳  זה דבר מצינן דלא כ
 בירושלמי מצינו דהרי תמה ובחנם . ע׳ש לברך ע״מ לאכול
 לאכול התחילו לא אפילו יחד לאכול שרצו דג׳ יונה הד׳ ופסקו

 ככא ומלש .לברך כדי לאכול וצריכין מצוה קבלת כמו הוי
ח דכבר'חייב  לנמור הפעולות כל לעשות שצריך .בזימון ל

:הוא וברור ,כבר כחייב המצוה •
 ,חתרס בבית וכן כו׳ לזימון מצרפין כמש בד״ה ס׳1ת

 הרא׳׳ש כמ״ש שמש לצירוף א״צ דשם דה׳א פי׳
 וצירוף למוד מתנים דברכת קמ״ל .התנים ברכת לעק

:וק׳׳ל הט״ז דברי נדהין ובזה . להוד לזימון
ם ״) ממחיש ללא במידי פולטן במשקק. בולטן ש

 אחרים לו כשיש במשקין דגם ולהרחלד
שטה ולאותו • אחרים לו כשיש נאוקמי [להגת׳] הוי ולגין

: מכרך דלהראלד' ל הם. ה  הרא״ש.דכולהו כמ״׳ש ייל עלי
• ערנא בחד ברייתא חלת תדי׳ ד לשימת אכל מ ל א ר  ה

 ברייתא תלת והר .אח״כ מברך דמינו דמכמע בהרמלם
 בקושית לכוון p וזה קשה שפיר הוא כמה בחלא לאו

אלד מל שז כמנדול : וק׳ל ־ וע׳ש הד
(? D^ ץ v־ , אחר שום ויאכל יחזור 7ך

. לבטלה ברכה ויעשה ^
 דפשיטא דקאיאבאמצגיסשדה, לפרש רצה לא דדש׳י נראה

 שום מאי וחו כמהרש״א] [מל כפ׳׳י כקשה וכן דמברך.
 שאכל זה אוכל שאין בודאי , מיוהר כוא אחר תיבת אחר
 שמכריח אכל לככי וכי נודף ריחו שיהא כד. מאי וחו- .כבי

א שממשל אלא יותר  שום לאכול ורוצה מסריח שהוא ש
ק גסרחון אחר  יותר ומסריה ראשון סרחון להפיג אחד מ
 אחרה בעבירה .שעבר על ולברך לתקן לברך רוצה בזה וכן

 דאורייתא איסור שהוא יותר מכריח שהוא לבטלה בברכה.
 דקאי לומר מכל הלכך כגמרא דחמר ושא .תשא■ מלא

 חזיק וח״כ .אח'כ דברך במשקין בולגץ, דאמר אדלעיל
^ הוא ושפיר אח״כ למברך הל  דטבל מהא נמי ומייתי י ו

 גברא מעקרא כתם למדחי כגמ׳ דצריך היטב ניחא ובזה
 מעקרא דחוי מקרי לברך יכ^ שאיך במשקין וכן .חזי לח

 מיושב ובזה .ע״ש עוז במנדול יותר ומבואר הרא*ש.. כמ״ש
ט בכי׳ הש׳ך שהקשה מה  לכגמ׳ דהי׳ אז׳זי. בעל על ביו״ד י׳

ק לברכת המצות ברכת בין, לחלק ה  הוצרך הגמ׳ דהרי - הנ
 לנראה י מעקרא דחוי הי׳ p .גופא הנהנק בברכת לחלק

ד ודוק ונדחה
ר ת ו י  ובענין .ר״ח על קאי רבינא דדברי נראה ו

 ושתה אכל דהמרו במאי להטן צריכין דהרי
 דבברייתא קאיחדלטיל דודאיהס חלח .לכתי׳ אכילה בין מאי

 ונזכר פיו לתוך והכנים בשכח . כחלוקיס בג׳ מחלקק דלעיל
 ואהא .בשתי׳ וחדא באכילה בשנים ומיידי .בפיו בשדו

 מאי .ושתי׳ אכילה אחר עד נזכר ולא וכתה שאכל דמי בעי
ם בשתי׳ דהרי .להבין צריכק הרי וח״כ ,שיברך  בנזכר נ

 אי למבעי שייך .דבולע הלכה דג״כ בפיו בהי׳ באמצע
 וא״כ . הרא׳׳ש כמ״ש מברך דשם בודאי אלא .חח״נ יברך

:וקיל ב׳ באות וכנ׳ל . הלכך אמר שפד
( ל י כ ו נ  ויברן שיחזור מאי שאמר במאי לדקדק עוד ו

 למה דכיון לומר ונוכל שחר לו חק רvיח לבון
דאם . מ הכל נשם כיח] [ס״ק ח המג״ שכתב

ד יאכל לאכול ישל ^ כ ב  שיחזרר מאי לו שמסופק חז ,בי
 שלא כדי יאכל דודמי ופשעלי׳ ויברך. ויאכל שיחזור דהייט
שדה באמצע הוא עתה אבל , לבעלה ברכה יברך  וח*כ .ס

 הסעודה לאחר דבהמח והגמ׳דהי , לדרבינא שייך שפיר הוי
 הלכה דלסא שמסופק לפי פסק והמג״א כלל מהני היט

 דברי מ״מ ראי׳ שאיט היינו דדחי דגם דסובד כהראב״ד
ל הלכה רבינא :ק׳

׳ ה) ן י ; ו תירוץ ב׳ באות כתבתי וכבר ,כו׳ הוא ולא כ
רבינא דהרי עוד והקשה י השיך קובית על *

 ונראה .עליו מולק דהגח׳ ומנלן . דח׳ז חלוקא ליל ע״כ
 שפיר בגר רק מיידי לא טבל דהא הרמב״ם לשיטת דודאי
 טבילות בכל דמיירי לחוס׳-והשסקיס כן;משא״כ לומר טכל

 . לבעלה ברכה יברך פליג 'משוסילא* וכי פליג לא משום
 לא שייך שפיר וא*כ • מצות בכל לברך בדיעבד דישל א״ו

: ודוק .פליג
קף ו) דדבריו [יראה] בפיק כאן בהג״א כמעיין דהרי ן

, מעכב מינו ברכות כדר דאמר מהגמ׳ לקוחים
 סבר הוי ורבינא אח'כ מברך ק״ש קודס דחקנו הברכה וא״כ

 בלא דחמר דהלמודא סחמא חבל . מעכב אינו דברנות
 סדר דמסיק הא וכן אמרי] הוי זמן מטי [וכי זמן מעי

 אח״כ מברך ושפיר כרבינא דלא כוח מעכב אינו ברכות
 בקורא גס די״ל פ׳ב בריב החוס׳ שהקשה מה מיושב ובזה

מ להגיה  במקומו: בם מ״ש ועיין וק׳׳ל • אח״כ ובידך יצא מ'
תו ה



תבית פ ר ישראל^
ן ))  מהא כזורה ראי׳ והכיא אא׳ז הב״ך בם סר,כה ת

 וקכה .פ״ב דסק, מכיבילה מון נפשסיס להפר
 מק׳יר, הייה ממהו׳ ובפעהי .רביגא כפי' כמו דיעבד דלמא
 הוא דלכתמלה פי׳ רבינא גס דודאי .כלל ‘ראי דאיט אפפא

 דר״יק דכיין _אלי׳ הברכת כאמר כמו ממכ אמר ורבינא
 . ׳כ ■את ברכה דשייך פ*נ אס״כ מברך ס/י דלא מכוס דשס

:הוא וברור מפקרא דמוי ובין וכדמה גראה בין דוחס והג«׳

 על דאמר מייתי דהנס־ לומר pw “הוספת ח)
 אח'כ דהוא משים הרא׳ש כמ״ש ע״כ העבילס

כ כייך א' ל.ו  לומר לי׳ כוי דהל״כ התקנס. כוי הכי ע״כ ע
̂מ״כ ובירך שכח אי נעלית כמו ליעבל  להתעכיף ג״כ אומר ר

;ר,'ל1 אמ*כ הוא דלכסתלה א״ו
ח סי׳ ק על תמהו כולס ב' כעי׳ קע׳  כפכעא ול*נ . הסמ׳

.במי,ומן לאחריהם ברכה מעונין כאין דאמר דהא
 ברכה עעונין הין דאמר והא כזית עדיין אכלי שלא היינו

 חך נח׳ כא,כלו בג־ דפשקינן מכוס כיינו .נה"מ למפרע לא
 כיכבו כיון בזימון• נסחייבו כבר כזית עדיין אכלו שלא

ד קצ׳ג בסי׳ כמ״ש לאכול  ועיין • ודוק בהרא׳ש וכדאית׳ .ס׳
:ב׳ ס״ק ר,׳׳א דן} ע״פ פרק בפכחיס מ׳ש

ב ה דברי אברר ש נ פי מ ח.. מג׳ ה ה  אפילו לברך א׳׳ל לפ/
,א׳ בסדר דהי/ו .דעתו הי' ולא מקימו רואה אינו

 רואה או לאכיל דעתו או צריך א׳ בבית לחדר ממלר אבל
 דעתו ולא מר,ומו רואה לא מהני לת בתיס ובב׳ מר,ומו.

: חלוקים ג הרי לאכול
T iT ljn ומערב תאנה מזרח . הגן פירות דין אפרש 

 מחדר כמו הוי מחיצות מוקן} כאין כיון . תחנה ׳
 דעתו הי׳ דאם . בדעתו תליי ואז .א׳ בבית לתדר

 צריך . בתחלה הי׳ לא דעתו ואס לברך. צריך הי׳ לא
ק המנ״א ו/׳ש .רואה באינו כיון לברך  בץ ומחלק ה׳ בס׳

 לברך 7צר הי' לא בגן האילן הי׳ אם כן ואש .מחיצות
 בגן אפילו לאילן מאילן אבל דעתו ובלא רואה בלא אפילו

 ומאילן .רואה או דעתו או וצריך א׳ בבית חדריה ב׳ כמו הוי
 ולא דעתו לח מהני ולא בתים ב׳ כמו הד גן בלא לאילן
 כב׳ דהוי ירושלמי בדברי ״כ׳ בב׳׳י מבואר וכן - . רואה

 אמרינן לא מחיצות דבמקום קאי הראשון ובחילוק מר,ומת
 לאילן מאילן בנן הא״ח דכתב והא מחילות בלא רק כן

 בש׳ק המג״א וז׳ש .חדרים כב׳ הייע .לפינה כמפינה דהוי
 מכום א׳ בחדר פי׳ לבדך דאי׳צ א׳ בבית לפינה מפינה ד׳

 ברורים הס הדברים אלו וכל .א׳ בחדר מיידי לא דהא׳ח
 סוללה וב^־ הצורך כל עיין לא והא״ע .כאן בב־י כשהעיק

 שכתב רע*ג משי׳ ומ״ש .כלום עליו ל׳ק ובמ׳׳ש המג״א על
 הפוסקים מכל מושכס שאינו דבר דכל משום הייט .י׳א שט

על ולא המחבר דעת על עלה לא אבל .י׳א בכם כתבו

ס ודוק־. אהדדי דפליגו כעיר  רק כתב רע׳ג דבשי' וכנ
 וח׳צ להקל ברכות הפק הכא אבל .אלכתחלה היינו י״א

:וק׳ל בדעתו או מקומו בראה או .ולברך לחזוד
ף ך . במלא כס ד ג ׳ קי ״  בעור וכ־מ בעי נע׳י מ“מ ס

המיצל, וצריך נע׳י דצכיך מקודם הביא העור דהרי
מ רק כן אמר דלא פליג דהריי ־כ אח והביא בל  י דה ב
 לבדן צריך איט זה אבל באכל מה על דעת והיסח סילוק

 מכמע . חולק כמור הביא לא הרי נעיי לעטן אבל כמוציא
ע דהוא יו׳ ר׳ ה ה ע  ־1דהצי כיון טמא דלא חך דצריךנע׳׳י. כד
נ דעת. היסח הוי דלא הניא  מצש דהרי נע״י. א*צ ע'

א מביא אהא ידיו כומר וע״כ לאכול מל  הגמ׳ דהרי ראי׳ כ
 והדי זעתי׳ אסר• והלילא אנדתא לומר דבעי דכיון בס אמר

 אנדה ־בין לחלק רוצה הטור ואי לאכול רוצה• נמי פס
 להיש־, שייך לא זה א'כ דעת להסיח אסור דבתפלה לתפלה
 ר' על חולק להביא להמור הי׳ וא*כ לאכילה כדעת
 דנאמס מבוס דצריך לנמי׳י שמסכים בודאי אלא לנט״י

 באכילה כן ואיט עפר בני,יון סיי הדעת בהיסח בתפלה
ע יןושית מיושב ובזה .־ וברור ודוק א׳

ש ״ מ  דהוא רעמים בברכות-' הרי ולעעמך מהתוש׳ ראי׳ ר
 היסה בו שייך דלא מודה הא־ע גס בעלמא ביכה

 קצרה בברכה כ״ד’ דמשום ח״ו . ברכות בכל כמו הדעת
 להלילא דומה דהוא בתפלה רק כדעת הישח שייך לא

 . לברך וצריך הפשק דהוי אמרינן הוי אי אך .ואנדתא
 בסי׳ מ״ש ועיין המנ״א כתב וע׳ז לנע׳י צריך דהוי ממילא
ע ־וברש׳י ברשב״ם עיין . ודוק ההלכה זה כתב דשם קע׳

.f ק״ן J5.״ . -

״ ד ס ק קפ׳  בבונג נמי תירוצא האי כו׳ דה״ק ונ״ל ג׳ ס׳
 הוי ראשונה ברנה דלהרא׳ש את"כ דנתב והא קאי

ד משט אהא לי׳. צדכא הוי כייט,דלא לבעלה ה  ׳בסי׳ ד
 מודה דהרמב׳ס והגם לאטל דאסור כהרמב״ס הכריע קע״ח

 יברך ולק כמזיד. כוגג' ודלמא הכריע. כחן הרי בשוגג.
 צרין לכתחלה דהרי נפיק לא עדיין דלהרא״כ אך .בה״מ
 . ודוק במקימו ויהא ויברך עוד יאכל אהא בשוגג גם לחזור
 לדעת וכיז בקישי׳.. והניחו במכון הנזירות שהביס כמו ודלא

 במקום בה*מ בלא לאכול מותר בודאי לדלן־ אבל המחבר
ע ב׳ ב :וק׳יל ב׳ אכילה אחר וי

 שיתעכל כדי בנתיש שהה דאי המג״א כתב ט׳ כס׳ס
 משנה הרי הא״ע הקשה .ולברך לחזור צריך י

 היין על לברך צריך אין המזון שצפני היין טל כירך מפורש
 עיכול. ביעור •זה הרי לשתות דתאב וכיון המזץ. שלאחר

 .עוד שאכל מפני לשתות חאב דזה קאמר מאי ידענא ולא
 נחה לא הרמב׳ם מהרמב׳ם ומ׳ש דבריו כל כדר,ין ובזה
כמה וששק ברכה בהד סגי יום ד:ל לומר רק לזה

וק״ל: פעמים



t
ת ׳ י לפ א ר ש אי

ת ב שקונער־פ

t n ס ב־ ד ר ח ב ״ ס ס׳ יציאות ך ^ כו ר ת ק ,tסון3̂ ו
למתני מיחארלי׳ וכיון ר׳ל .עכיל ו י

ק: תחלכ5 ככא ליי אמאיהר נכון. ־■התש דו  ו
.עכיל החלה ל:הוח רגיל כהוה לדבר מפרש ור׳ש ראיך

 משום מלאכות אבות לכסון לי׳ לתני וכתש
כן בו לצסזק לסייס אמאי בת־לה לי׳ לפרש למצה  תי
 בתוי׳ע ועי-ין . לבסון לי׳ הכי לכן כוצאס ליני כל ולפרש

_ :וקיל הנוגס פרק ריש  כמראות וחית .כו׳ עיקר ללאו כתס בד־ה ט-ב
.ל ע^ ותוכרות-כו׳ חבות הכת נגעיס ^

א למשכח ליכא להתס הו׳ מתרצים ובבמעוח ע׳  אכל נ
 כגמרא קושית ולנר; . הוללות בלא למשכח איכא ככא
 לסתני לי׳ להוי הייכו נגעיס למראות לומיא להא קאי

 : pולו פניורי ולא נגי^ס למראות לומי׳ הוללה
ח י ך  דפקירות בסמוך לפ״ש כחן הי׳ לא רש'י וכ׳ת ר

 רולאי סבר י’ררש לומר נראה .פכ׳ל כו׳ סבוב “
 לבא ליכול משמע חגיאת חיוב נילי לאתי פעורי ראמר כא

 אלא חשוב ללא להנו ובירושלמי . עקירות והיינו חיוב לידי
 רשיי וכבר [כריב׳א] כפשע משמע כהיוב לנגד פעור

שתיס לרביות הוא דהפי׳ ופרש״י תני רשמת דמתרן דלרבא
לחשיב ההוס׳ קובית ל׳ק וא*כ .בפניס ל׳ומזה

 . הכנסות ג׳ לעני לחביב ל׳ק וגס היצאות ג־ לבעהיב
 לאילך אלינא קאי והירושלמי עקירות לפרש נוכל וא״כ

 לכן לרבא בנויא אסיק לא לאכתי הכא ו־,״כ . הירוצא
: ולו״ק כירושלמי כשיעת רש״י כתב

ה גי ז1ר י ד .עכ׳ל קא• אמתני׳ לאו .פעורין בניכס ב
.למסרן מס הו׳ לבינ״ית זיל ביוהרש׳ח ע׳ י

 חייב לבהמת חמרינן כוי לבלא׳ס נמי נראה רש׳י ולשיטת
 הנך אבל כרימביס אלא חשיב לא באמת ובמהני׳ כגומר
 וב׳ס שפ־ר פריך כשתא אבל תני לא חטאת לילי לסתי

 תרתי צכקשית מצי הוי לא מתני׳ דעל בנמ׳ לתרץ נמי יש
 אבל . חיוביס אצא חשיב דלא אמדינן להוי כוויין סרי

 הקושיות כסוגי׳ וכל ופטורי חיובי לתני דאמר השתא
 כרי סרתי כפיר מקשי ח׳ על חייב דלא משמע והחירוציש

: ולויק
•1  עקירה כוי עוקר כשזה הנחה דהוי וכיון מ*ט “'3

 כעקירת ניפו לעקירת רבי־ רפשכי מחי לפי כייע ;מכיל
כ . חפן  לפי אבל .כשעוקרו נמי חייב כגופו לילו כיון א'
 כוי אחר ליל כשמניח לבהמת כלל למפשע כוי לא רב

 מונת להוי אף הוא עקידה לאו גופי לעקירת אצא הנחה
: כיעב ולוק עקירות בליה זיל מסרש׳א כמיב

ב ״ ה ע ״ ר  אישורא ללאו קנסוהו לא הלכך מיי נמעלה ב
 כרמלית הוי דלא ראן ר׳ל .עכ״ל עבד

 דלא וזה .עבר איסורא דלחו כסב לכן למקנסי׳ לי■ הוי
 דה״פ יאמר או .ולו׳ק ס׳ למעלה כאן דיה תוס׳ כרברי

 לאו למעלה להא ילו בחזרת עכל ^איסורא דלאו כיון
: ורוק התוש׳ כשיטת הוא חה ננותד לככי הוא כרמליס

למי׳ כנרמלית ולאו כו׳ ואילי אילי בגמרא שם
 ככרמלית מאו נמי נימא ק’ק .פכ״נ

 שכתבו תוש׳ ולשיטת מי׳ למעלה וכאן מי׳ למטה וכאן דמי
כ ככרמלית דלאו נימא ואי למעה שפשט לחוקי דנריך  א'

 למעלה וכשפשעש ולמעלה דלמטה כחזרה בין תינוק מתי
 רש׳י לשיעת שכתבתי רחשין לפי׳ אבל למותר קשיע!)

א

א מרפי״ כ כתוכן׳ לקישית ת״ש ולא נמסצה דהכס מ  א׳
 מצינן כוי דולאי לומר וצייכין . עימלח במקומה כקיכי׳
 לאו לאס דחומר הלא ככרמלית בלאו הכי נמי לאוקי

 מבע׳י [וכאן למעה כולה בע׳א לחוקי אוכל דמי ככרמלית
 יום מבעוד כאן לאוקי טכל לא ככרסלית אס אבל כו׳]

 נראה וזה . לאסור ראוי יום מבעוד אן ככרמליה לאס
 שתכי׳ וצא כו׳ מכתהכך כאן ה בד לכתב רש׳י בכונת
 הוא דלכאורה איהסרא. מבעיי אן לא׳כ לעצמה רשות
 ודוק.. שכתבתי מה כפי רב*> דכינת נראה אבל • יתר כפת

ס׳ קוכית לסרן רשייי לשישית לביאור נבא ולפ״ז ה כהו ד  ב
 לי׳ שדי לאי מבטיי א״מ דקאמר כנמ׳ קשה ופול . ואיה

 לאמאי וקשה עכ׳ל רבנן ליקנסו חטאת חיוב לידי אתי לא
 ללאו מדרבנן כשתא דליקנסי׳ קעביד דאטאי ליקנשי׳

 לבאת אכתי למקשה מ’לק כנ״ל לפי אבל .כוח [ככרמלית]
 להא מי׳ למטה כולה לפרש יוכל ככרנולית לאו לאי לומר
 דמבעייקנסו ולהפך לאוקמי היכא הכהי הוא כרמליח א׳נ
 צייד ללא כיני כי קנעו לא ומשהשיכה הוא כרמלית להא
 .כו׳ הפשוט הכי מכני מדלת אלא לאורייתא היוב לידי
 בשיק למדתי דאיכא דייל וחמת . למפשט דליכא ודאי והא
 צא וא׳א משני ז וע בכרמליח איפכא ננשצי מדלא אלא

 הישיבה לבני משוש היינו חיפכא מבני ללא והא הפעוט
 ולאו מי׳ בלמטה התריס תירוצים עוד לומר רצונם הי׳

 דוקא.בלאו הוא תירוצים והכי בשוגג כאן כגון ככרמליח
 אלאדלאאשקי אסור לבכוגג ככרמליתודאי דאי ככרמלית

 מצאתי כזו והוגי״ לי׳ לאקשי׳ עד התירוצים לכל לומר
 צריכין וע*כ . הדק היטב ודוק . זו בסוגי׳ עיזר כאבן
 התום׳ כתירוץ לומר לא״א דשיי לשיטת כתירוצי לומר

 ניכל רן;'י לשיטת להא מיפשט הלא דמ*מ נפשט דרוצס
 למטה לצאן בתי׳ וכולה ככרמלית ולאו ככרמלית לומר
 לפשוע יש אכחי נכרמלית לאו נימא דאי י*ל אך וכנ׳ל

 מכע׳י משום קנסו דמשחשיכס לומר ואין קתא משנויא חן
 עבד ללא אן מבע״י וקנשינן דמי ככרמלית לאו דחי

 סברת• זה לא אבנ ליקנסי׳ נמי מי׳ למעלה חן א'כ איסורא
ב ודוק בשוגג בליה חוס׳ : מע

׳ ס י ת ה ב י  ?י׳ .ממ״נ מפשעו מנייהו מד .כו׳ וא״א ד
הושיע. אש ממ'נ נפשע הוי וח*כ לדבריהם

 ראשון לתי׳ בין לסהזירו לאסור לחון בשבת בשוגג ידו
 ר לאסו יש התם לכתי' אנירינן חש חף דאז דמי דככרמליח

 כמיש מבעי' בבונג הן אסור ככרמצית לחי מבעיי משום
ס'  מו:ח הא בתרח כשיעיא ואסנימא קנסו טי בליה הו
ס למקנש שייך דלח חן וא'כ התירו דלא  מ״ננ מבטיי מנו

 קחמר וע״ז .התירו לא להא לאסור ראוי נופח מכחשיכה
 דננר הוא נשיגג דדיה צ׳ל ולפ׳ז . נפשע לא דטלהו וח:א
 מותר דנשונג ומודאי אחד דיבור הוא לודאי א׳׳י .בפיע

 וכמיו^ במזיד לחרן אלא לומר בעי ונא מכהחבך מן
 דבאמו! לאן סבר לומרדהר״י נוכל ולפיז .זיל כמהרשיא

.מותר למי ככרמליח אמרינן אס אן מבעיי בשוגג מן
ק דל מהדשיא שכני׳ כפו וללח מי . :ו

ף ׳ ך ך, ך * ך  כו׳ דנילות לאין ר״ה אופר בעינן והא ב
 וניל . עכ׳ל כו יצא לאל חוריי ועור

 למונחי הר׳י כתב מכיצתין כריש דהנה לשיטתם ראזלי
 ול״(^ .קראי תרי מלאצערק הוא גרועה מלאכה להוצאה

 סובר׳כמ״ש. דר׳י וייל . קרח מדאצטיריך שבועית בריש כתב
ן חוס׳ jומיoלת קהי יצא לאל לר״ע לאן לעירובין פיק סו

קתי



תבית ב ע
 קא• לא דלר*ע משרב יהא זר*ח . אהוצאז 'n וןחי

: ד:*י כב כמשד: כמי *שילח: א'  קרא :r;: להו:<ה צ־יך ו
 [קו:י■ י“ר: משד: להכי יבאמש . הכא מד משילקי; :1זב

 ונא הרשי [משיי•:] ר״ש הד מד.א בעי מ־ןירה דאימא ■כ] ב:
 כלל קשי לא דלד־כ לכיכיש״ אזיל דרכ׳יי מבו: תיש׳ כמ׳ש

ד לשבר נבא ובזכ .וק׳ל סכינאכ  דכד: תיש׳ דבורי א הלה כ
כ  דכא ה־יב דאעאי :‘דר בד'ה תיש׳ מקשי; משי ק:

 כשכש דכא קש: .במשכן ביכא ב־מנן דכולא: נהילדכ
 דשבר דלר׳ני וי״ל .כוא כ1ג־ו־ מלא:כ דכוצאכ מש.־ש הוא
כ מלא:כ דלאו י׳ל ואי: אכולאכ י־,אי לא יצא דחל ו: ־  ג
שכ לממשי קרא האי ב־מק די׳ל היא  ששיר ונש״ו כניל כ::
 למימרדמישכנ מלי.ק כוי לא ולש׳ו .ממיששי למילן£;ירק מלי

כ היי ולש מי׳ ליושיכ כשיור כ לממלכ אכל דדמא ק:  חייב ד'
 כקושיה ממובישי זורק ילשינן דלא ודאי דלרבנן המריק דהוי

 ר,אי ניני דנר׳מ ומוכש יצא מאל שכשבו כששא אבל .כחיש׳
 כני בשר דבריכש אזלי בשיר זשיכ ;מי אכולהכ נהרווייכו

: ודו׳ק
* ר ק .ננכ׳ל כו׳ כיש בשיישש אש נו׳ למשיכ הבל “ב  ק׳

 לממלכ זרק קמ/ש כיה נגרוככ ברייהא דכא
 ומי׳כ כינגרין ושכמיש ר״ננמת־יב שכוא כל בהיר ו:שכ מי׳

׳ מי־,וש דלאהוי משוש כוה ככימש  כירש לכ*מ הוי דדכ׳י ן
 כהוא כל דבש־ר כו׳ והלכה בד*כ ע״ב /׳ דף לקמן חוש׳
אה . לכשליש הוקקין אמד צא ר׳מ הף ממש מ  דשש דלק״מ ו

 ולדידי׳ חליבי׳ קאי דבש הביי לבישת אלא תוש׳ נקשו לה
 ממש ש’ב: תוקקין ר״מ הננר דלא ממירובין ששיר מקכין

 ממש בנ׳ש סף הוקקין חמר דר׳׳ננ דשבר חפשר רבה אבל
:וק*ל

ך י א  דכא צ'מ .עכ״ל ט׳ מלי׳ רבנן דשליגי משמע ב
 כיש פ:יג דלא ע׳כ כנשי׳ דהמרדשששי משי לשום

 על כנתה דכמינן מממש מהשי דכאו ודתי פליג ואי חלא
: וצ׳ע ד׳ מקוש

, ד י ד ע: דאמרילן ב  לא בכינשה כמי שבר דתי כו׳ קנו
 דא״כ ק׳ק .עכ״ל כי ממיכיע ;ורר, דיליף כנדל י

 קלושיה שברי רכנן דכא ינש/ק לש שבדי ורבנן אמרינן למה
 שמור ממוכיע זורק דינפ־נן אף וה־כ דמי׳ ככונשה כמי

 שכונסה כמי די,נוע: משיש יציף לא נמיקשמד דככי וחפשר
: ודו׳י, דנני׳

י ריהיי• W,•״ *■*v\*n̂ י̂י

r ק

 ננני דמשייב י״ל בשיר וא״נ כאן חוש׳ ככביאו כמי ג׳
 למי זו ובשבדא .ודוק ששיר ושידלו ר׳ע כמו מי׳ כלמעלה

 תוש׳ מביהין נא דל:נכ דמי,שה כמכרכ׳א קישית מחורץ
 רכק והייד דמי׳ שהולשה כיני להו קנועה דשברי רבנן דיש

 הל׳ל ונשי . ע׳ש רכ׳י דרך לר״ה מר׳ה בזדק הרבי דשליגי
 ככינשה כנגי קלישי: חמר־' לכ*ע ככש דחמר דהש דייל לק*מ

 מנינן כוי וח״כ .עקירה לעדן ולא הנחה לעדן היינו למי
 חבל .מש״ב הדש חבל מהדתי הייני רבנן דשערי דהא לומר
 כשיר חוש׳ מקשי חכנשה למי רבנן דפליגי חחריש גני

: ודו׳ק
ב ״ ה ע י ד  לא דרבי נו׳ למישרך מצי כוי .כי׳ זרק ב

החודשי ע:':► הב במר,יש אהולדה מחייב ׳
 ב׳ רבי דמ,ש"ב דהש די'נ יושף ר׳ על קשיח לא לבאמת

 שי דח די׳ל צ’קמ מחי דח*כ ו;־ק לו ונודע ר וח לו בנודע כיינו
 ר־י על השש דמקשי וכש .בעי לש עקירה אף לחשמוע־נן

מחני׳ מוקי ישמו-חל דשמוחל משעי׳ שאעריק כיון «ייגו

אכראל
״ לק׳לנ לכיש־ו אבל ששיר. ומקשה מקידה ברה׳י

̂׳יר “*וי1 • יי-י • M « I •4 י

ז ו מ מיידי דמשד׳ דע׳נ .לל:ע: :אן ׳־■־,ק ב ך,' ך  בלמנ
דאיקי׳ משי נפי והיינו כו׳ ר׳י בלא מי׳

מ הכי בלשו אשל בשירשקול ק' התש בד״ה לי,מן ועיין נ

̂  I •J i / ׳\י־-״ב י ̂ * I ״* V /1 •  •-J ̂ • -•?-•'יב ע י ,
ה בזדק והייני . משכש־ק עקירה גבי דנה ונראה  מרכ׳ילר׳

 דמשייה למשן בר׳ה ז1א:, ד׳ ועבד ממנו ונעק־ ונש
כ ודוק לק'מ דר,ושיחו ת;א ביוד ובכמה אב ש במק אשולדכ

2’V ד  - פכ׳ל כו׳ בייןישץ לה משכשח כי׳ בשלמא p,ב
 דכא דשבד די׳ל ב;ר־קכ לי׳ ל׳ק ולר״ע

ע אי׳  לב׳ע ■אבל לשומרא היינו דמי׳ שכינתה כמי 'קליעה ד
 בהלכה לעיל כהב ־־יי דהש ל י ולשיז .וק*נ בפיר מקשי

 ;ודק יליף אמאי קשה קלוע: לר־ע שברה די.י יקלישיה
 לומר צרינץ לר׳ע גש ד״דדי■ לש־עיש׳ י’לר היינו ממישיע

 דלר׳ע ייל נדידי׳ רש־י לשיעיש שבל הלכשש ברייה אמית ד'
 בהזורק תיש׳ כמ״ש מהוצאה זדקה דידף אלא הלנשח לא

 קשה וח׳ש הוא גריעה מצששה לאו ולדידי׳ שברא דש־כא
 שברא האי לומר ולרינין שהינחה כמי דדמא משכתש היכי

 הליל חילוק דיש אלא לי׳ -שיש י׳ל ואייה לעיל ככשבשי
 זורק דיליף דר״ע דעיעמש ס״ל דהירושלמי י׳ל הו ודוק

• : וק״ל המושיע
" ן ׳ א  להקשית ואין ,עכ׳ל כו■ א־ד קלעיה אפילו ד

א׳: ה ד  לימא אש לעיל לי׳ דמששקש לרבה קנ
 אתר קלעה דסלי כזורק דשיף משד׳ דא־כ קליעה לכיע
 דקצועה בהלכה אבל ד*ה בה־ש לעיל ועיין מד פעור

 כאי הו מתני׳ האי׳ לי׳ דמאי הוא נכונה דקישי' ותמצא
 שנזכר דהיינו . שם יאשין כת־׳ נמימר מצינן דהוי ונרשה

 .כיני: ודוק ע׳ש חלש בדיה ק׳ב דף בש הוש׳ וכמיש כמי
ע נמי דנימא זיל המהרש׳ה שמקשה ומה  נשה אפילו נר׳

 תקשי קליעה לכ׳ע דשבר נדב: דא'כ דז׳א להיי-כ ד בתיך
;ודור, מני דשעיור לד׳ חין ונתגלגל ד' ך לת דזרק מתני׳ כאי

ף ׳ א ראה ב ע ליכח דלפי; יעכיל כו׳ לר׳י לדשב/ש ונ ל S. P 4

־ע ני: ח הו נבייעיהכי הי נשקוהש ה ד כי קייל לא ה 4 ׳• •0 , 1
r :״ c מר ר*י דאף ח מודה לקמן ד שמע ב״ע ו דהצכתא מ כיני Tin במו
{ נינ: ה ליתח : ו.א״כ כב״ע שבר דנש ודא־ גישש ריי ד ח נ כי: ה ננ:

; ור,'ל כלל נש־,ישא כנזי קצוניה יי׳
f ר כ ! י ר *“ד ד די ,“ב ׳ מי כמוצי■ צמנקעי לי׳ כוי ט _ ׳ t - 1 . ׳ __ 1 ״ *

ו יצפען נ י נ ד מנ

א:!;
מק

לביע רי י לח י :u rr ודח 'C א'נ ו *ייייוד“ י* מהצן
לביע נמי ד״ח דל־זחד חמדינן הוי אי אבל בשיר
דהאי י׳ל ׳נ ח הסלנחא מ:ח כעימד מהלך נר/ץ
דאמר הוא ו כיח r ח ר״י דהו נו ליה׳ ׳ 1ל:״נ כמי הוא
מ־ליא מה ש מצי הוי י׳לדלא ח״כ ו כר מורד

: ודוק כעומד דמכצך חייב

ונדא^ • עיש שעור הוי יי בדה ‘צי מנח הוי דחי כמוציא
לי׳ מנש כוי דאי לב״ע גש וכיח דרוצ י*צ ה ד דה:ח ד
לא צחה מהו אבל ד' ליכח r ״ה נעור דהוי ודחי ד׳ בחוך

וכאמת בחדייתא אששיעה חייב דהת מידי ניח W 0'''־ו‘ מצי כוי
א. די ג שיייך דלא מחי נה רחבו ב קר דע מאי ; דהיכ מצע לא

; עב’ סי ודוק הרשבייח ל לי'י לבעי מייד כמי ¥ו̂״ ובוה



יערארשגתבית
א בי ר  דכבר לרבה מיני׳ בה גמרא מקבה מאי דא״ב ז׳ל מ

 הבר רבה דכא דל׳ק ונראה . דאורייחא מחיציה ג׳ מ ^לר
:ודו״ק כהוה׳ קיבי׳ בה מתירן ובזה ככירא מביה זקורה

ב5 י ר ש י ר ך| ב ״ ד כי׳ גמורה והאי ד  כו׳ דלהיל מ׳
ל  דה׳א לומר לי• דהוי ר־ל .ע:'

 לאו כהה אבל גמור רבוה דזהו ל’קמ מילי לכל רכיי זכוי
: ודוק גמור רה״י ונא גמור ר*ה י

^ ס ו ת , ב ך י בהכנירה בד׳יה איהי פלי: נא דמההמא כו׳ ר״י ואסר ר
I ״ V׳ ׳ I יתיייד -קב הוי דהי:/ •1נ כו׳

ל 6כי <• וזיק והפלה ר״ג זוין מיפ5 פ״כ ק״£ קרא ד  ג
: מניכיה] [וכיץ

1 וצי; . מכ׳ל מככיק הההיל צו1דא כי׳ ריהוי לינ;א “‘2
 זמכנדק גמי מירי לרינ״ל לנדרח ד^ילה המריק הוי ד.ר־ר.כ

 כמין קהמר r;1 ב־.:־כ כיין דרדקהמד
 לכב לאT71 7 למניה ויכמיך כככק
 להתחיל מוהר קג־נה למנחה כמוך לב״ק י״ל ככיד ס״כ ■:ס״ג מהל'
 ודו״ק מ״ב ר׳י בכס הכיר כהביא דכה נדחה וזה . מככ׳ק ואינו

: בככה־ס וכיין
 ולכאורה . פכ״ל כו׳ הלכשא דהכי גרחה ט׳

מאיי הנמי מרכה ד:נהנכ״פ . כנייה כא־דן להיכיה נרחה

 לכק דמיירי ח׳ו . נמנהה
דמוקי אמה לכי ולס׳ז . ־!

 מלאכה חב נל על דח־י־ דהני גדול כלל דריב #מתניתין
: וררק לק׳׳מ כבהא אבל . ומלאכה

1 C ll ט ד !1 י’ב כיין כי׳. למעלה א:ל 1י׳ [דבר '
דת*כ ול"'־! .ניהל וכני לנינה פני *
 הוי מ■׳ דנמג־ה ק־רר ומהי מי׳ למכיה חייב א״כ ר׳ה פני רואה הא

 ל־־,״ן רכ״י דכהב י:א בכרמלית דקהי דמיירי לומד וצריכין נרמלית
 לחכמועי׳ דההי נומר דהה־ דיונה קודון כמ׳׳ס היינו בכרמלית דקאי ואי

ודוק מטיס בדנר הלח בכני דנהו גס דינש הכי בכרמלית זנקצי
: ו*ק71 ז׳ל מהדכ״ח קיב•׳ כני, דל׳ק היכב

D1H2 i 'V' ,ד  המי,כץ וכל זיל מהרכ״ח כה: .ט׳ החס די׳
ליפרך דרונה די׳׳ל מצידי להקכות דהוי ל״ק ^
 מקכה -הו . כר״א ככד דהיה לומד מצי הוי דמההס לד״א «ס

ר״א רודה דנמה מכדס החיך היל־ק מהחי ידב הוי דצח לרבא זא״כ
היינו דצדי דככר די״ל דיונה הקקיין ונהב בצדי. והילי׳, זויה נקדן
 לומד מצי הוי ולח לצדי דנקכי קכה היי דס*נ לומר ואץ ר״ה «מכ

 נמילא דזה דז״ח ה“ר לרע דהוי כבר ר״ח דהא דז״ה כדיא וכבר
 הנא . היסב ווו״ר, מד׳י לאתוי צריך וח״כ ר*י מ:ח אלא מוכח

צייכנודוק: כי׳ויע תפציריא כתבושוס׳.ד:א מחי דא״כ ק׳׳ק ואנשי

H  M' צ״י ^ ר כדבק ולא נר׳ דנא כי׳ טכו בדי ך״ף, ב
דת•! דלזיל!ז ר.הד רד רויי• רר־־יו •

ור,כהכ״ אנילו ככהיס כדבי אדי׳  נמי יגי״ב :
למ' דבכמיך לורד

מגי־היק לח
דה יא־ברשיי דף

המחר כת:
r המהרכ׳׳א כליו והקכה . רנ״ל החי הזה דס:״ דהיננא ההד כה נילס מקכץ

 כ! חינו
V)״

:'1הכץ דהח דנק׳׳מ ונדחה .בד״ה מיידי וא־נהו גהיווייהו
 . דקנינוה בזננה נכיל היס׳ כמ״ש במינה בד.יצה דמיירי לומד
 דבג־ש דכנד לד״ס מונח רפ״י} לפיפח זקופה [נלבינה לכיל והנה
 הוא נהדווייהו דלז וח״ב ד'] הוי דלח [אף בר׳ה הף הייב גפניו
 דש*י דהא כס דמקכה [מא־| ז": מהדכ׳׳א קיכיס כלל לעיל נמי וליד,
 מר״ה דקס״ד רכ״י דנהב והח כהרווייהו דלא דהוא באמש נתב

 ר׳׳ש7 מילתא אחידך לגיל לאהוי לי׳ דהיי הקשי דלא ה»ט לדה״י
 דהוינרה׳י בדר״ה ההרינא בליכנח רכיי דנתב והא זר,ום:. ולבינה

'*s הוי אי דפליגי לומד דחת־ הנא בפניי] [וסח נ דד* ה׳ה «ידה 
: ה־סב ודוק כדה״י

1”! 'D1PU, כו' ל״ה דדך לדה״י מדה׳י כי׳ בשה רהבה .
 כן לפרש רצה לח דרש״י דיונה הקקיין כה:

י רו׳ כלוס ונס . כ״ש ברונת הנש בזקיסה זרקו צא אפילי מפרש ו
רתה י ולנחורה . ודוק נה

ל
!'

 ההד אבל .זה בדבור
רחבה שחינו כסזה יה

דוד,ח נקס ולמה גהמוציס

 מיהר ד׳ בל ד׳ בו כאין דמקום משוס
מהרש״א] [וכיין שפיר מקשין וא״כ גרש״י

ה הפילו רבא לי׳ אמי מס• קאמר
 צ ה־כ׳ כמ׳׳ש לחייב לי׳ דהוי ס:ר ’ורש׳

 יש״י כה: למה דה'נ דליהא נראה כיון
 דליהני לדב״י קשה דהוי נראה אכל .י,אי

 כפיר מכנחיק בהמיציח דודאי לק״מ רכ״י ני׳ לפי אנל . מזורק
 :הינו: וריק אככהיון לא בזדיי,ה ח:ל וכלחן אדון דהוצאה

ף  .נמי נביל הפילו למסרך מצי הו־ כו׳ הפחח תוך 1T1<2 'D ל
תמות מד׳ נפחות דמוהר הוא המפס דהח ר״ל *

 ע״ש ר״ה ולבני רה׳־י. ל;:י
 המדינן הוי דבדיהס ונולי ,

 צחי דצריך דחמד מאי היינו ד׳ בי׳ דנית וכ*ת הנמרא דאמר והא
 חוס' כןנ*ש ביגוד נו אין דלשי כיון להוציא דלמא מזריק משום אחר

 מקים דהוי ד׳ דהוא היכי וש״כ מודיס הכל בד״ה ע״ב ח׳ דף פ9
 דבחית משמע ד׳ בו שהין יף דהאמד קחמר וב״ז לאגידיק, משוב

:היסב ודוק מיירי נמי ד׳ ני׳
ה ד  קשה דהוי נראה .בכ׳׳ל ט׳ וית באכקופח א;ל נו׳ אמר כ

ט׳ אר-ר הא ׳7 בי׳ דלית ונ'ת דהד,כה המקכן לפי להז
 סחים הפילו דח"כ ונ״ק בית כחס כיו מקידה דהוש דלוקי וקשיא

ח: ל״ני היא מחיצה וצאו מד' לכ-הית מחיצ; הוי נכול א• דנא  נ
. שייך לא ובבית נהוכ' :  .מקידה במבוי צשיקי צי׳ דהוי קשה הך ז
 : ודו״ק צי׳ס וגליין הוא מקורה לחו כבוי וכתם לומר ולריכץ

ה7 ד ב  דג״כ נראה גכ״ל כו' מבדחינן לא ט׳ התחילו סס כ
ק בעיע זמיידי שכבר מיירו ש'כ דהא הפלש ז

 מייד בג"פ דהימת
 משום הפיל בלש״ה למ״ג דבכמיך לורר וצרינץ . גדולה למנהה כמיך
 הוא זמני׳ לאו שנהי דהח ההננל -נבר לר־מר דני:ח מנחה חסלה

 לדוכר^ קושי' דא7ה קמא לכנויא אבל בהרא נכנויא המריק ונ״זאי
: היסב ודוק

י ׳ ע ,— ר ד '  :כגיל יהפלל ואח״ג יגמיר הלא נו׳ מסדחינן לא !
 להונית ויש לבגיל דאין ודאי כיוה ב.ינח שיל משמס

ד מ החס דהא מהכניז הגלדת רקכה ר,אי קשה דא־״ב כן  י
 ונראה ודוק. שהות בדא־נח מיידי נמי דהכא ש*ו כהות בדאינש

 ולא מסדחיק לא אמד דלמה י.נמ׳ :מד,ש דהכי התוה׳ לכיסת להרן
 איכא וחז שהית דלינא רף לאבמיכיק דאחי א*ו מככיקין אין המד

 . פרחא אינא וא״כ לר.הפלל כסוד בוב לכדהינן נח דחס גידחא
ם ור,:ה טירחא היכא אנתי שהיה דחיכ״ח מיידי י.וי סי אבל  אי מ
 כפיז כוי דהל׳׳נ שהות בליכא דמיירי מונה הוי לא'מככיקין תני הוי

: היטב ודוד, נמי הוב למ״ד
! ף1 ' ו 0 י 2  מ>י הוי לא אדלכיל י המייניה למיכד טדיהוהא '2

המריק דהוי ט' הגירה לכיהיר דהני נהד,ש.־ת *
 דסני הנא שבל מקרי כבידה דהההלת שנס הוא טידהא לאו דכאמת

:וק׳ל מקשי :סיד
 בנ״ל ונו׳ טהור ו:״ש כי׳ יאכל לת אמרו

 לזק אלא כנמ׳ :ן
רביתא׳ מאי לבזה״ז

 ר,קיק הבעל וכה: . לנפול דינח חשש אלח צינת בכניהס הא לטהור
 לבטול י:א דלא לומר כה א וזנה בזב דהה טהור וכ״ש דה״ס דיינה

 צהת ונראה . באורך בס כיין הברטנירס נמ׳׳ש להן חכמיש דר,שה כיון
 הניטטרא נתב למה נאמת להבץ נריכין דרס ז״ל המהרש״ס דברי
 כמס ויאה בא אמר י מא לכברתו מר'א.עס בי דליתח מסי אחר טכס

 זג אמר לנרכטראדלמה קבה דהף לומר ונדחה בישראל ■גי;רה פרצה
 והשמיש זניס דהט אף לרבותא דנקגי כהב צהכי .החד סמת רמא וזנה
 הפי רבותא הוי טמא חני כד דודתי כנר והגמרא .הכור להס קשה
 ומשוס יאנל צא כתס אלא זב למתני ני׳ הוי דלח דקשה אלא בזב

 הוי ללא הגמרא אמר להני . זב למה;׳ הוי לש דזו קגינה רבותא
פמא■ למיהני צריך דכ*כ וניון טהרה פירצה משוב ט:ור למהני נ;צי
 ודאי טהור ונ״ש כתב דרש׳י כיון וח״: . רבותא קצת דהוי ז: נר,ג׳

:היטב ודויק בצמרת שאימא נמו ז״ל המהרש׳ס כמו תלת כיוון דלא

ף " 2י ד 9א דכינה 'מלילה וגזר ט׳ וזורק ניטל ,1!
י המהרש׳א הקכה .ענ״ל זכרעוש מצילה י
 בכל קחני דכהמא וחי' . נסרעוש דמ״רי הו' כהבו לא דלמה ז״ל

 על תוס׳ הקשי למה דא'כ שנהב שירוצו טל וקשה בחירך. כ״ש נוונ׳
 קשס. והתם דהרכוש אף ומיידי קחני כהמח להא פירושס על וצס הרש״י

 דמייד הוניסו ;תום' דלר,״מ נראה לכן . רש״י על דמקשין קישייסס
.לפרשיי שהקשה נמו מכור הפינה שפיט דפרגוס דשי דכניס בפילה
 דמקשפ קושייתו נמי לתרץ יש סנפול ונדרך ביור. הוא ני היג: ®דוק
 דפרפוש נפילה רי דמי חמר ולא בריא דאתי הצמדס קחמר דמהי נפיל

 בפרכוש דאי בנינה דמיירי דהוכיח הר״ל לשיטת להרן ז ונרה .ונדבק
 דראש אף משוזט הוי דהא כתסיפילוי למיהני צי׳ הוי כליו נקס למה

 ומיידי נר׳א לכתום דלוצה ת״ו .הר״י לשיטת הפדפישיס בניהי דהתה
 שניתי דהתס כליו להכיהני .בראש ולא בכליו אצת שכיח צא וזה בנינה

 אליפא מי בד״ה דבריהוס' נרמהלתרן זה ובדרך היס׳. הנניסכמ״ש
 כליו את יפלה ולא דמני מיתני׳ כוי. פולין אין דתני דנרייחא דנתנו
 הוי ואי פולץ אין סתם נ.רייהא דהני דכיין פירושס וצרתה . פנ״ל
 כדיא נמהני׳ דמני כמו כליו תת צמהני הוי יהרו: דשמת מגדר•: מיירי
 הד צהכי הכניה בין הילק לא וזה יטה שמא מבוס הות דהטפס א׳-ו

^ בדברי הכא המהרש״אז׳׳ל קושי׳ י׳׳צפל ההירוןנמי וזה . סהס ט  ה
 דל< שאת׳ז דיבור בסיר נמי אהל וגזה . ז׳׳ל -הר׳י לשיטת ראי דה*נ
 J. תי׳הרס״ש שייך לא ז״ל דלש־טת-הר׳י ז׳ל כרא׳ש בתי׳ נטו סירצי

: הדק היפג ידו׳ק
1*



ישיארשבתבירז
ג *( ^ r להרד ולייא ̂ז2ב b .'כי *r r ה" מ^ידכ״ד 

ץ ה־כד 3כי כ;ו; הרב זביידי צמריגן * כ מ
:הינוב תוה :• א-נו סד.ה נס <נל ססה

 t&r דמיימד מכיסי הי& דהתס• לדכ׳י דהיכה להר; ';ראה .עכ״ל
̂יס נירא לאם דסמה  למנאזהמג' כעזלמ-'מ״כ הדועיד ^יל׳, ליהא ס:
^ בתי^' להמנגיץ מדן יוהד יהא יזה מעבר מכיס " ~ מ י לחולין. ו

u i n i' נדאס*. וכאפזג , ודו״ק נהיוננכ חלה כ־יך כה הה דרחה* (*כיס ר.״י נו' ידמה כי' דהיד אסילי סי' ורכ״י • גו׳ פה בז**ה
היש•׳ והאי נרהה ככ״נ. ט״ סתורה ק להסיר

 ויחוד ביחיד היינו דהכריינן בטלו :היא רכ״י והי' י לרכ״י קכח היי
:ודו׳ק א־דדי קראי מדקב' שי־י להיד

ה ״ ד  ט׳פכ״ל הזב יה:ל דלא אמתני' סדג לא לרכהמא ט׳ וסלינא ב
 בשר קירוב חלא אסיר ללא רכ״י לאף־לסה: לי״ל ידאי הני

t היינו מיהר בטלו אבל r r א שינויאבל לאינא  אסיד ^:יכייrדל ט:
טה בסר כקירוב כפו  רכהר לאשה לי׳ לית תי ה:׳ קישי' ל״ק.נמי .ו
 לל̂ר טיט ק רשיי לנתב להא לי״ל אסיד. בטלה וה־א בבגדו היה
^ ̂יי הי' יו  דאמר הוא דר'יוסף שיטי הוא הה7 סבר קדהוא4:היה־ רג

 רתך יוציא במדה טא אלא אפשר דחי אהד דאס כ׳זז דף בנהיביא
 יס־ rn י היא■ שיטי לאו דזה י״ל סדת לד־ .אנל טטי היא לזה דדטנה

 : הוא ברור כי היט: ידיק , יוסף דר' יסלעא ד״ה דשיי כלשון לסיון
2'V ,ך ד״  מטמא טמרי נפי ראבק דאינל ה״ח ט' ראשק ארנל ב

 ממש^ן יתאכיכח המפרשיסדתואזה הקשינל כנ״ל.
 בלותק ליהב מיטמסי.ו:::כו ולה ראשמיס מסקין נפי .ס6דנכ ממאיס

 משו^ דסכימא אהריק טי ראשק דאוכל ודאי דהא לצק״ס נראה וי\
 משוס ממשק; קשה הוי לא וה״ב , ר״א למטמא כמי הטדויז שיר

 דראשין לומר שדיסוד משקץ דהאלינא פדית שיוי7לא־= דבפש?^
; ידוק ושוסל שכי הוא

. משקץ ולשותה ה'“!3  ק״ק .ענ״ל ט' נגזר לא דאכתי אע׳ג ט'
 למשקין טזרו לתאר ניסנית מש:: דהא• לתרן צק ט• כשי

' : וק׳ל ההילה הן
T K  לקישיישס ודאי הא .לשוט כהן כל ט' משקץ ח;י ואי 2

 לומר לרינץ ד:א ראשו; אינל ליחד דלה קד לא
 ואהא ב'. ליחניאונל דלא קהי לקושייתם א״ו . ט' בד״החיבל כ;״ל

 ב' אוכל אבנ ב' ה*י כא:לו תתלה,לכן דהן להסירו משקין יירצולה״א
 למשוס ודאי הא אכל ב' אוכל למהר צרק לק ג' האוכלו יכה לז נ׳ דהוא

 מקבלץ לק ת1א זו ס:רא מציץ לצה האוב^י חמור יהא חמיכו דמשקץ
 קושי' היטב מהוד; ונזה ליונה. בקקיו; טוייש וסברא ,כופאהנקל

 אוכל מאוכל אמירו לס דחמירו למשקץ משוס ודאי ד:א דל טהרש״א
 תוס׳כתט להא קשיח הא קשיא אי טטב.אלא בניודו״י, לכוא ראשון

 ראשין נהיית ההטירו למששר משקין דסשוס לומר סברא ליש ן נהיל כס
̂״ימר א;: נר״ס  ונקכהט מב' אף החלה הר משקין להא הכי לליכה
 סמדיק הוי משקין תני הד לא לאי י״ל ולש״ו . מלוה שיוי משוס

 ש.זכהוב כמה ופיין . היטב ולו״ק . דפששר אוכלץ משוס דמטמאו
ד.זה: לקמן

שנטמא למיידי  ואץ ט״י. א שה גי' תיש־ק וא״ח .̂ 5וה בדיה
 רב״י נמ״ש ט״י לאין ראשון איכל באוכל

̂ה דמשוס י״ל תול . ננס־לה אלא •כיל ל סו̂פ
 לא' דת״נ דז״א .

p גזרו הוי לא
; הראשון מן יותר נכץ חה ודוק

ף  , פ:״ל ראשון גיט נעשה ראשין אוכל ד״ה בר*^״• T ל
וכהב . מלות שייי משוס ז״; ההכרש״ס כתב *
 ללא אף לקודש שלישי ד נ דטהדוה פ״ב הר״ט כתב וכה־יג ז״ל מיד
 שיק לנס והייט .ככ״ל ט' חכמיס חנקן גא ט' #.זירה כהוא כיין

 שהי' לנר שיה דליכא לקילש משקץ ושתה שלימי אמל משמאדאת;
r צ5 rp ק כס כתב ללא יראה בר״ש שס וזמשיין ככ״ל, ולוק 

א לכתב אלא  דחרומה משקץ דשקיל שייך דלס אף שלישי לשנישי ט׳
 דבריו לסדש ונראה גתדזמה רבישי פושה שליש• סין להא לשיעי׳
 נזרו לקודש מ:קץ משוס לאימא מקשה דמאי הד׳ש בל לי׳ ?קש?
 דא־ן י״ל אכל . לקדש משקין לכד ללינה ז״ל הפהרש״א כי' להכי

:  כלישי לומר לי' הר אקולש קהי דחס י'3 לקשה אלא הד״ש פוגת /
: היטב ודוק ר״י שאומר כסו (י\לש שליש״

ה ״ ד  המהרש״* הקשה ע:*.. הוא דלפאא' ט' לקולש שני בלשי ב
 דחיישיק כתב ולא '0 ד:וא לתיישינן רש״י כת: ללמה ז״ל

 לשרש רש׳י הוצרך דהכא לתר; ונרא: , בחילץ רש״י כמיש ב' דהוא
 3שר,י דלמא דתיישק שני כגמ׳שד אמד הכס דהא א' להיס ישי:ןTל

 להר אמרו צפנץקדשלמה להכא קשה לטזאוא״כהר משקץדתרומה
 שלישי לר%א לסומא לקודש משקץ לשקול לא ותו שלישי גרלימאדשניטי

 אוכל האוכל בל״: לכתב ז״ללשיטתו והעמ־ש״א :קידש רביעי מושה
 אבל לק״מ. הר״ש פיטת דטרשתי מאי לשי אבל .משיר מץ:ה רהשק
 דמקשי ומשרש*׳ הוי נמי תתל? ממשקץ הנס' למקשה נתונץ התם
לעיות ראוי מ״מ הנזירה שייך א1ל אף לומר וצריכץ .א' ב' 1*:א די:ת
:היט: ולוק שני יא.־־כתג ופשד הכי דמגיג; מחמת ק

 כלג^ליבכל.דרוץלופרלמע: למחהר משוס- להטכיס דטנחלהגמרא
 מ־קי" בשרזה אדרו לירה א״ד . במעשר ך כי rn אוכל ליהא מטיס

 רששןרהא: כס משקץ להא ראשון דיהא אמרו ולא מני להוא טמאים
 משוס: כיס ה״ודהטטס דמכשר ארכלץ משוס ראשץ הסשקץ השוהה

: היטב ודוק במנשר 7=' לא וזר דפחהר
ף ״י ל ט ר״ ה ב ״ הנכנכה■ תרומה לתלות ואאוירא ל

 באוירא לטיל .טנ״ל כו' באוירא
 הכא אכל . לא׳*• עמים מארן כעד לנכנס לפרש מציץ הוי כלום ולא

 דאאררא תט אהלות לבמס' היה' קושיח וקשה לתלות וארדה לאתר
 עסיס פארן כפר לנכנס מיידי דהתס התום' כפ׳׳ש וצ״ל כלום ולא

ודו״ק: כאוירא תרימה לנכנס מיידי יהכא לת״י
ס ו ת ^ו ב אי תי א ת ״  ט' אילסא והאפר ט׳ קבלו ולא נזר ט' ד

דו׳ משנה האי לילה משיה המהרש״ל כתב , פכ״ל
 לשור^ סברא להאי דהימא דאכתי ז״ל הכנהרש״א והקשה , סשיקית

 כולא דאמר הא דחימח ליינה הקקיין וכתב ,ט״ש הקט כאישא הוא
 .דידט ולשי תתני' האי bb יחיד לברי להוא ידע התקיטצא לכאישא

 זימנא בתדא ו״ס ודאידהאי דהא ז״ל המהרש״א מקשה לשפיר הראה
 והא . ושה מל הוס׳בד״ה כמ״ש הורץ מפי להא קשה דאל״כ גזר

 לאנ׳רו הס דהא גזרו שנה דש׳ רבנן ולאו נזרו רוסי יוסי דנא ודאי
 7? מזר שיהיה כי יהי׳ וא״כ . יותר חשיב מדלא דברים נ' אלא
 ורבקלס׳ רוסי יוסי ולא לשרוף נזרו הס דהא קושי׳הגמ׳ ל״ק ו״ס
 יטל אני כוונתו ק אין והס , ז״ל המהרש״א טונח נרפה כן כנה

 מצא דו״ס ממשנה ידע לא מקשין דהאי נרתה אכל ודו״ק, כן להקשית
 תקדמלו דההם . בד״הואאררא לקמן סתום' שהביאו דאהלות ממבנה
 ומשמע העמיס. כשעורהואר; עצס באוהל ולא ובמשא כמגע מטפאין

 שאכתוב במה וכיין ,כליו דשורסין כמכורה דעצס דומיא הוי כסיס דאד;
:ודו״ק באת״ז בדבור

ח ״ ד  וא״צ כצ״ל ככ״ל כו' אהלות במס' דהנן . לתלות ואאררא ב
כתירו; דגדכינן כתבו הקדום דבדיטד משים אאוירא להגיה

 בתילרן תירצתי התלמודים ובלימוד .קבלו ולא גזרו אינהו ראכון
 לוצס לתני להא לאימא תוס' מקפץ מאי קשה כאן דכא . נכון

 דומה יהא לא א״כ7 וצ״ל דהולץ. ולאי אכל שורפץ דאין היינו כאהל
 נשנית להמס התוס' למהרציס מאי קשה ולפ״ז . כשעורה פצס אל

 .שנה לס׳ רבנן קולם הוא דלכאורה אוידא כל ;זר.י7 נזירה קולס
 דומה איט אכהי וא״כ . כדין בירע־ן היו לא טשה .‘כ לא״כ וקשה
 לישרוף גושה פל דגזדו גזירה בץ נשטת להוי וצ״ל כשעורה. לעצם
 נזירה קודם להוי סר.מא כהט מדצא משמט ו:ן , לתלות אררא וכל
 .לגזירה גזירה בץ דהוי במי׳ש ס״ו . בצשונס והאריט כנה דש'

 דהא% די״ל ידעי הר ראשץ תידון דפל דבריהם לביאיר נבא ובז:
סוס' מקשין הב' בהאיתי' א:ל ,שנה דש' הגזירה חילם נשנת משנה
כשיר

׳ז
, ודוק

ח3 '  rs התזדש״ח כת: ע:״צ. ט' הזטרה והעור? להו 1ישב* ד
x דיז► :רכ״י $ר '►b וידיבכרת שמא; ערומה

כ:מ'־ הג' לתירון דא״כ קשה סך • הוא נכון כי
. לשרוף דגושה לגזירה להטת לאאוירס הגזירה לקדם המרק לבס

ו;רא: . כבכורה לעצס לומה היי דלא עומדת בכקימה הקיבי' *כ0
 ללאוקימתח אלא דומה להיות דצדיכ־ן אפרינן לן חמת דצשי די״ל צימר
 דפ״כ פהוכתתי כמו שוקמלמקשה צהיית סכודדנרינץ דהי׳ צ״ל כג'
 בליטר כנ״ל לומיא משוס עכפאין לאנו מבנה האי אצא ידע דצא

 הני מחוכריס יבזה סתר. טאופן הבצוז״ר גיישב יש ובזה , כקידס
:היכב ודוק שבס ופצ וד״ה ואאוירא ודיה אתי ד״ה הוס דיביר* הלפא

ה ! ד י א ט ר מ ג דבל* י״ל ככ״ל. ט׳ כ״ח הנן אצמא ב
אמרי׳ דהוי להקשות מצי הוי לא פכי

̂י חוצצין ללהט ^  פשסא אבל חוצצץ דואלו ממשנה מכקדא מקשה לה
ולו״ק: ששיר מקשי במקו: טהרה לו לאץ ק למס

CfeT ה»ג' מקשה למאי ק״ק .ט' ישינה למומאהן יחזרו מעתה אלא
 משוס הוא הישינה לטומאה מתטת כלי דחחדן הטפס ד:א

 וא״כ מת לטומאת אלא מטמא דלא לסבר תנא להך חטאת מ• גדר
 סהרה לי' לית להא תטאת מי גדר שייך לא דהתם זטכית ככל־ ליק

 אלא טמא אין דאז מגבו נטמא לאס וצ״ל ״ בשבירה אצא כלל במקום
ייך במקיז מזרה לו יש ואז מתכות כלי טומאת מחמת מי נלר ̂י
 לאלו ממשנה לעיל מקשה מאי קשה ז: וצפי שפיר. ומקשה מטית
הגמד' קושי' קאי דשם וצי׳ל מ;בי כנטמא מיירי להתס לאימא חוצצן

 שפיר מק:מ חרס כלי מטעס הוא גב סומאת אף אשי״דלדדי' לרב
 דסימעת* מרא הוא להא טבילה לייך חלש הוא לאס ודאי הא וגלילי'
ם כסיד תום' מקשק ואיכ מתנות ככלי זגוכית דכל• התש לאשר  מ״

x• [פיץ •ץ אצ«א v/•ולוק ״ XV: .



' - •ifV ־
s־r

•'ישרארשבת,בית;
J

 רון>8’צ דלא ד״ל ידכ: הויי .בלא״ה . ליפמא מיהא פפופיק Qjjf׳
 ואפ״ה ישינה משומאה ־היכר יש דבלא׳׳ה ס״ל הוי השתא סלא

: ידור, דאורייתא היכרא דסנדי הגמרא משני
ס' ל ה " ב ״  לא כבר[ הוק בנראה משני וכי . כו' מפתה אלת ך

ז״ל המהרש״א מר,שה .פכ״ל כו ■למופרך מצי ~
 לו דיש משוס דמתרן ■גמי דהכי א' אתיריז תוס׳ מר,שין לא דלמה

דכ׳ח. הומרא משיס מאויר נמי דאכתי־ליפמא מתנות דכלי מסרא
הכי דהנה . ודפת מפס לתרן.בפוב נרמה1 .גדיל בלותר, ׳

 *P7 רבנן ר,ידם נשניא מבנה האי אלא לשרוף נזרו שנה לה׳ דרבנן
 דכלי דפ'כ הבהיר הר׳י תירן ופ״ז .כנ״ל ר״י בלא צ״ל כן להא שניז

 לומר ידע הוי חוכפתא מלאי אלא מתוספתא מגבו מפמא זטטת
 מתורה דמפמא ר׳י דאמר והאי ל מתכת כלי מתורת נמי דמפמא

לימר לאין . שנה דש׳ רבנן הקנו דמאי לי׳ קשה דהוי הייני כ״ח

כתי פ־ש
 חמרינן, להי־ןשות-דהוי תוס^ מצי הוי צא

 דב פימאה משוס יקדכיס ,תרומה לשרוף דלת היכרא רבנן לכבדי
 דנלי חומרא לו דיש א־פהי' אסיק דלא המי,פן- לפי ובודחי . תרס

 מיכא מתכות דכלי מומרא ,לו מין דבאמת אשי לרב ו:ו מתכות
 זכוכית מכלי גזר דיוסי אמר דלנא קשה דאל".כ־ שורפין פ״כ דבממת

 גזר דיוס• ודאי אלא זסכית הכלי ■גזרו ־פנס דפ׳ דרבנן אמרת ולנח
 לו דיש אר,ומתא האי לפי אבל . לשרוף גזרי שנה דפ׳ ורבק לתלות
 די״ל . נזל יוסי ול״קד־א שורפץ י״ל־דלת נמי מתכית דכלי מומרא
 פומאת מפיס גזרו שגה פ׳7 ורנק גיוממתיכ״ח צ־פמא גזר דיוסי
 מתויר זציכימא קשה הוי לא שירפין-־וח'כ דלת ובחמת מתכוח דכלי

 - זו סוגי׳ לביחור נכא ובז־ . ודי״ק ;לישרוף דלא אמרינן דהוה
 משנה פל די״ל וחאיירא ׳ בד״ה לפיל הוס׳^ שכתבו מת צפי דהנה

 חלא הכס הגמרא מקשה דמאי קשת שנס. דפ׳ רבנן קודם דנישנית
 קודם נשנית ע; דכלי משנה דהאי- -דאימא ישינה לכומאה יחזרו מפתה
■ י״״ בתיקן

מאויר מיפמאלא
י ד •1

לומר ואץלפומהה יחזרו מתכית■ דכלי שכיח בן ר״ש
 שנה דפ׳ רבנן קודם נמי הוא א"כ רפבלש קודס דנישנית כיון א״כ7

 לא אכתי א'כ אבות במס׳ שיש כמו■ פוב< להו קדמו רשב״ש דהא
 חרס לכלי ברישא תני לא למה וח״כ3<ל מתכת כלי משים כימא הוי

מהמת דליפמח גזרו הוי לא חכתי דהא זכוכית כלי גמי נתר וכלי
דשימאדקשה דז״ח מתכת כני

. I .
מתכת'יויד כומתה נמי גזר. ליוסי

. חרס כלי ,משום לשרוף גזרו שנה ;דפ׳ ורנק
 כי לומר ואין מאויר. מיכימא7דשורפץנמהלא.הני דס״כ לומר וחין
 משנה התי דהא דז״א .שורפין - בחמת דהא נישדוף דלת היכי

 לאמכימא שפיר וא״כ שורפין וא״:-לא;הי׳ שנה דפ׳ ר-:־ן גשניתקוזס
 לא, ואאוירא דיבור דהאי לפיל מ״ש. לפי ומכי׳ש . נשרוף דנר, היני כי

וצריכין דקשהפובא וכו׳-פשיגיא לספדיס.דגרסי דשם, ב׳ לתי׳ סלא קאי
 בפשר-ס כמודלת ודא״ הוס' תי' דלהאי דודתי לומר

משמא דאין
אלא

 משמע באהל .ולא דמתני קאי דלפיל [דאר,ושי']
 דהא דנימא הוא סברא לאו דדא לומר צריכין זה צתי׳ ובאמת
 לור.ר דאין הגמרא שפיר מקשה. וח"כ שורפין כ״ה מהמת דמשמא
 מתכת כלי פומאת מכמא לא.הי׳ אנחי דח"כ ש“רשי קולס דנשנית
 מעמא דלא. הנך בהדי זכוכית כלי בייבא תני לא דצמה וקשה
 תיקן מתי א״כ מגב. מפמא. דיהא תיק דוס? לומר וחץ . מגבו
 כלי מהמת דמגימאין הא מקנו דמתתלה ודאי דהא שנה פ׳7 רבנן
 ד״ה בתיס׳ במבואר כמו מתנת כלי־ מחמת דמפמס מאי והדר הרש
 השתא דהס שורפין שיהא הקני דפ׳.שנה דרבנן לומד ואין .כיון מלא

 וז׳ . מחמת. נמי שורפץ, והין מתכת■ דנצי כיומאה מהמת שורפין דאין מוכח
* כיומא־

מ נמי
דמפמו}^לי׳ הא חימא דסכתי דז״א אך . שפיר ומר,שה דכ״ח

 לאי קבלו דלא וסברא . דארןפמיס דומיא להיות צריך דהא לשרוף
 דקשה הכי למימר ליכא והכא’ מתני׳ האי מייהי ר*י'להבי הבר

 לא שנה דש׳ רבנן קודס דנשנית זו וסברא ישינה בפומאה דליפמא
 י ולא גזרו דאינהו דחימא ־'לי׳ קשה דהוי אצא : בחור הד״י ס:ר

 ותום' : הלק היפכ ודור, בתור ^רי'הד״י7שפיר' והשהאי-פולץ קבלי.
 לאו דזה סברי שנה דש׳ רבנן קדס דנשניה הברא היא דזה דסברי
 תני לא אשי דליב והא . זכוכית כלי נר,פ לא חדא דמשיס פידא

 כי מפמא דלא באמת פכר דאיהו מבוס באויד דמגימא זטכ-ת כלי
 או . שנה דש' רבנן קילס באמת־ ונשנית כלה נשרוף דלא היש•

 לדידי' דהא . ור,בלו גזרי שנה דש׳• ורבנן קבלו ולא גזר דישי
 דברי בטונה נמי אפשר וזה כ״וד־. מהמת■ אלה מכימא לא’באמת
 בחזרה תקנתא לו דיש הואיל סברא. האי סבר אשי רב דודאי הוס׳־
 נכ״ס דהוא אמר למה דא"כ למימד ליכה לר״י אלא דמי מהכת ככלי
̂־ דברי מחוברים ובזה  . ליפמא לא וד״ה מפתה אלא ד״ה חוס׳

 הוצרכתי כי בדברים הלר, ודוקהיפב ופרס כפתור מחד בקנה ופוליס
: קצת להאריך

אץ חשיב רש״י .ט׳ בד׳ה־יהניחא בתום׳ •ע״ב, דף־יץ
כו׳ בחרתי קורץ ואין פולין ׳

 דאי ודאי והא פכ״ל ט׳ יאכל דלא הך רש״י מני קשהידלא מיהו
 בצמצום הוי אז בחדא אלא קורץ ואין פולין אץ שבינן ה הוי לא

 רש״י דברי לתרן נבא ובזה :וק״ל שפיר קשה השתא אלא ממש
 ולכאורה . בתדווייהו הנר לאיר דקהני ת״ש־ בד״ה י פ״א י״ב דף לפיל
 הפשפ הוא הכי דבודאי מידי רש״י כאן הידש ולא יתר בפת הוא־

 לאור גרסי לא דאי דאף לומר טכל הוי לכאורה דודאי לתרץ ונראה
 לא דבאמת ממריץ הוי אי דהיינו למפשכי מצינן נמי בתרווייהו הנר
 וא״כהוי מאני׳ בהאי דקהני משוס הי״ח מכלל בוודאי הוא הזב יאבל

 מונח פ״כ חשיב,יא״כ בחדא וא״ק דא״ס רש״י לדברי לומר צריכין
 שמא משום למימר דליכא כנ״ל יגיה שמא משוס הפפס הוי נמי דת״ס
 האי ובלא מי״ח. פשי הוי וא״ב הוא נזירות דשני בודחי דת״כ יהרג

 ור,אי הנן דאלו אמרינן דהוי משוס למפשפ ליכא ננמתני׳ ברייתא
 שש־ר וא״כ מנן דואלו פשט בר״תח מהאי אבל הכי דבהר אהאי
 סבר דרש״י באמת אבל . כנ״ל יפה שמה משוס הוא־ דהכפס מוכח
 אלא הוא דבר מי״ח לאו הזב יאבל ולא הוא תרתי וא״ק דא״ש

 בתרווייהו הנר לאור״ מדמני דפשש צ״ל וא״כהשחא הוא. בו דביוצא
: ת־ו״ק

כו׳ כיון ולכ״ש כו׳ קפביד לא ד״ה ברש״י' ע״א י״ה דף
ז״ל המהרש״א הקשה עכ״ל ׳

 עיש משחשיכה למיפבד אר«י דלמא דגזר משום רש״י כתב לא דלמה
 התוי״ט <בביאו הר״ן מ״ש בסר,דם פפס בפוב ליישב ונרסה . בתורך

 לית כי דסד״א לב״ה אלא אצפריך לא לב״ש הא כו׳ ־סירסין אין ‘
דעביל היכי אבל מפשה עניד דלא היכי ה״מ כלים שביתת לב״ה

I״,

לבהא ס־״א הפוף ואוחז נר,שר הפת ואוהרי־ אוזלי כגון הייכיז־ז•'מפשה פשופיהן מטמא דלא שורפץ.והא נמי ,כהמת:
פב״; קמ״ל מודו ■דהוש׳ לומר וצריכין פלה שורפין שיהא ;כתקני קודם דנישנית משוס
א״ ור,ור,רי בצחי וכלי תרן,פמיס0 טומאה גזרו דש׳.בנה דרבנן דמלתני דודאי פברי

 ׳ התי לתלות היי גזירה דהאי ממים קדן דתני דדומיא מבמפ זכוכית
 דהוא צ״ל אשי ילרב . הדר, היטב ודוק בכיר ומר,בה לתלות נמי גזירה
 גזרו בנה דש׳ דרבץ אנא . דלעיל דאצמודח כסתמא דלא סבר

 iבחובי וגזרו פמיס דארן גזירה קיבלו דלא מלא ליברוף אהרוייהו
 בי׳ גזרי כ״ח דמבוס דאפר-ר״' הא• בלאו דח"כ קבה חך . וקבלו
 אמרת דאת קבה. גמי בי׳ גזרו מתכת כלי דמבוס חמריק להוי מגת

 לא ח״כ לברוף גזרו שנה דש׳. לרבנן אמרת והכא גזרו ויופי דיוסי
 דלא לומר וצריכץ לתלות הוי פמיס דארן גזירה האי דהח הגז־רות דמי

 קשה הוי דגמרא להרן■ ונרחה . הכא מר,שה מחי ח״כ צה־לי דמי'
 .כ״ח משום כלל אסר למה א"כ מהכת כלי משוס הגזירה הוי פ"כ7 כיון
 .פמיס דארץן דומי' לתלות גזרו לא בנה דש׳ דרבנן הנר דאיהו א״ו

 גזרו דמתחלה אמר לי־-כי .נזרו ויופי יוסי להא לי׳ קשה הוי וח״כ
 דהו• מוכח הכא דהח הגמרא מקשי בפיר וס״ב מהטת כלי מבוס
 לחחר דהא ופביטא מתכת דכלי טומאץ שנה.דגזרו לש׳ רבנן לשחר

: ודוק שפיר מקשי וש״ב רשב!׳:כ ^
 דמר,שה היכרא. רננן מבדי בד״ה מיס׳ דברי לביחור נבא

דמי׳ דככ״ח דאמר ר״י טל לפיל הגמרא מר,בה דמחי■ הד״י
 ולא ונתר כ״ח דתני והא הוא דהכי דממת דאימח מגבו לטמא דלא
 לשריף דלת היכי כי וכוח באייר מטמא משוס״דלח הייט זכוכית כלי.
או . ויוסי מיוסי קיבלו דלא משוס פ!,שנ.ה7_ כבנן דתקט• והא פלה

 דמוקי אור,;מתא לפי א״נ דבריו לפי ליישב וצריך
 דודאי לישב ונראה .לי למה מצודות כורסין אין

 דקמ״ל ודאי כליס שביתת משוס דב״ש טפמא דמוקי ה״א האי לפי
 כלל מושה אין דהפח מפשה פניל לא טפי דמקרי וקוקדי בלחי חף

 לפי כן כתבי דהר״ן אלא לב״ש. אסור דאכ״ה קמ״ל טלעו החי׳ אצא
 משום לשרש צריכץ שפיר גזירה מכוס, דב״ש טפמא לרנה דאוקי מה

 דאוק• מה ז״ליללפי המהרש״א קושית כלל ל״ק ולפ״זי . דב״ה רבותא
 א״ס דא״כ נזייה מבוס■ הטפס.הוא דלאו■ ודאי וקקרי בלתי השתא

: ודו׳ק ז״ל הר״ן כקוביות לי למה מצודת
ה ״ ט׳ היא ביש כלים. דשביהת דברייתא ט׳ ולימא. ד

 וקיקרי בלחי דמהט׳ ומצודות נזירה משוס טפמייהו
 דוקא לסיש אץ אכל .גזירה ומשום וקוקרי בלחי גמי פי׳ - ככ״ל
 נאוזלי נ«י דמיירי דמוכח ופוד . וק״ל לזה מפס דאין ור,וקרי בלחי

 כביש היינו כליע דשגיהח־ לומר לרבה,מנ"צ קבה הכא דהא ואוהרי־־
 משום דביש מפמא מוקמינן, אי דבשלמא כביה נמי דאימא,דהוא

 טפמא דמוקי לרבה לומדדפליגי-בהכי־־אבט מצינן א'כ כלים שביתתי
 ברייתא החי מור,י דלמה רבה ־טל. קשה א״כ גזירה ד:'ש.משוס

 הרין קושי׳ לי׳ דקשה לומר ־ צריכין א״ו כביש דוקא כליס דשביהת
 לב״ה7 הרין ־דקמ״ל־כמ״ש א״ו . מיוחד הוא פורסיך דאין שהבאתי

 ואוהרי נאוזצי כגון רטשה• היכי־דפביד: ־ אף כלים שביתת לי׳ לית
 :ודוק• מיידי בלחי דאף הייט־ בלחי דמיירי דכהט מאי וא״כ

ך ן ■ דנ*פ,tהפמ לרבה לומר מנ׳ל להו דקשה דנריהה לפרש נראה ^
משוס.
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 הוי נכלי דמתז מ:וג הפצה רבה משרש לא ולמה ישה׳יג׳דה
 ס:ר דד^ה גומא נכל מיידי דמשתמא כהנו ל:כי . כ!יס יהה ש

 דלאו רבה פ-י וש: בלה־ אף צ־דוש מיני כל משממ קהני לפהמא
 הרץ: T17; גביכרה שהיה .'f סברא בי־ש״י כמ״ש כלל היא «פשה

 ולו״ק גזירה הדניס־משום רנה אמר להט
ל ח ד צ ע ב ע מ יז״ל סי״; דנ״ב דבטהמ״ה.בס*י נא־ ל פלי ר  ונ'

 דנ״ש v דפ:מ-א וט מד־ . ונימה ה״ה י״ח דף נהוש׳
 אשילר אש״כ סירה משוש רח-?ש.;מי גבי ל*מא דמ׳־מ ואשה מודי-כו*

 ל־:ה דאנהי ושי' פ'ש.בחלרר־. עב״; חמאה היוב לי:א בשנה גהט
 ל־קשי :עי ברייתא ד:לא• אלא לשב־שלדכלים כ־יייתא להביש לר״י לל

 נהויך .לי' ניהת לה לרכה וכאמה סירה משיש. ■הפפס ד:ימא לרבה
 לההי׳ ‘המ״א פכר ופיר העי׳א. ל,אמר״ דריי לדידיו אלה כ.״ש

 דס:ר משום הייב* יכב״פ כ;יפ דשרחה כישם דלמא לי' לאאשי'
 אצא דכ;ר־מו.פר באישן. דמיירי למנזר ליכא־? וגשניה דכנימדא

.nrrn היוב צינה :מי בשנה־ נפשה אם וזה ההכיו דמניתו אבל '
 בדגלי‘'‘מלא^דהש כך ס-ל דלא נרשט־נראה זי׳ל בעהדש״ה ה:טין־

לומד דהגי ה.פצ  הט דלנ״ש לי׳־לימר והוי כלים שביתה משום לי̂׳
 המ'^• .־ולדכדי הישנ ומר, ר״ לסגר כלים.כעי שניהת משום ה:עם

 נמי׳ דגד״י קאמרי ולא מ' תקני לא יוסף? ולד'־ ההוב' דכהכו הה
 לאמר׳ לשי ;ו1הי צרבה כמו גזירה משים הגא דנ״׳,ם מא1דמ אמרינן

 ולו״ק צד״י נידאי ר,שי וזה כו' מנש: לר,פ:יל בין צב״ש צר,מן הנל
ש לש. לצקסן וטדדפוגי' פכ: ס'פ' ש’ומ  היונוי .כרבה אצא מהוק̂י

 לקאמר הוא דהש׳׳ס אצש הכי ר,אמר השי רב ללאו■ זלכמ״ש-תים'
ל, ההיס' צדיטן,ל־וחק לא תו־ א״כ לד״י אצינה ה:י  לי״ל׳ אצא דפי

 צהור,*־ צדיכיך וא״כ וכב״:: נצוס. שביתת־, משוש לנמא לי' הקשי' 7
 גזירה משום. דמהני׳ילאו^ לפנמה פ״:־ וש״;- בצהי-ויי,ור,ד.י ההר.:י'
 כהי״ לברישא הבדשנגדא על ;והימא , ודק רש״י ברברי רמ״ש
 משום. כהש ומודים ולנסיףגט דאודייהא כציס דשביהת משנש השי;פ
 לצא יראה הס־גי' ואצ בפופגר) הי' זה . וצ׳פ יזיוג אתי׳צידי דשתס
. נעור :כפת המ׳/ש יהא שצא הי״א ומ״פ .כ:דא*ש צ;מעיין נבסשש כע״ח :

ב ״ ׳ ע ם ו ת ה. ב ר ד ג . ד,' לי'' הקש־ ידע דצא מפיקדא וא״ת ר
 ש־יך לא לשש נו' בצג ענ״ל.לבשר ט' מתני'

ובזה. . כציס שכיתה לשייך לתנור־ בפה משא״כ כציש שניהה אן
מהרש״אז״ציק׳׳ל: קישי'. ר,צפ גסהצר,

*\|6ח טי ־ ג ב ט. י  בפי' המהיר צשץ זה ענ״ל. ט׳ קצץ ו:צא -
r בכל קצו: דבר צימיש, שנרו־ רמ״/־ואש, ^ v

 כשנת- דכשיוצה אפור מהי'ילך־אם:הוה־ג:״ש עמו מקה־ד שאין אצא
 פ־׳בירייתא■ כן כי גרץ ו:ן,הואז .פכ״ל כך הה;;-עמו כאלו נראה

 יוצא אם חיל אפיר גשית כשיוצא לדור,א נראה וצכאירה זנכיל,
̂ן לאימא'למיירי קצן והלה הגמ? מא/מקפה דאצ״כ מותר מע״ש  בי־־ף
̂׳ו . לימים  א״כ מע״ש ביוצא מיירי והכא מותר מפ״ש אש,יוצה7 א
 בקצן. והא.דלה-ר.ור,י אשד דמ״מ לי״; נראה איל הגע.. לי למה

 א״כ בוגיע מיירי לרישא דא״ב לכס מגיע לא אם.. אשע לאז לימיש
, ; ז״לודוק.ה־שב במ;רנ״ש פיץ שדי להיות ראוי בלא.קצן אף

ר,  ומשמנג- עכ״צ-ר״ג קצן. אה״כ חשנהץ אץ .ונאמרת ך׳
אכל. לשם דמגגע ר.ף אתדינא יגוונא היהר דלית

 .ענ״ל.ונראה יתא.ידלפיל בר והייט משלתין אץ־ ׳והת.יא הגידפא בה״י
 מיירי דאי למוכת י״ל־. ..או השלוגסא בסישא תני דלא דלעיל לר״ל

 ולצא• אפגר־- יהא■ וה׳־נמי גד' אשי-לו אי: לשם מגי: יהא לא7
 שני׳ז בלא׳ לכתב הלשון.למ״א כמ״ש נרש•. וכן . פ־־,״ג שם כמ״א

 אסיד], [ולאי לו בלא׳יגיע סשק,אכל בזו״ה.לאז^איטיאלא למיתר בל'
 רמ״ע־פ״ש: סי' כ;״י וכן 'לוק. בפושי הפיר לשץ הוא וקי

Vפ:״ל.והאי מדעחי-לפיפר,א שמר,צה כ־ני רר,.הני 2״
 לאפור למיע־ןא ותמרי לחלבה לאמרהכאפז

 י אלא . צפנץ;מוקצה לר״ש למחלק; כר״ה סכר לא באמת דר״נ ־ד״ל
 וק״ל:: דד: מימרא סהב להוא. כרכי מהגי הקשי, דההוס'

flH א כ עביד: דאי לאף וכיין ר׳׳ל . 'o חבפדו לא אד״ה ^־׳
ומ״מ יחתה שמא גזריק א ל לכך חייב לא כשבת לי' י *

הד: ר:מק;ך.לא־ס;ר נשבח לאפ:ר ראצי לכתהלה

̂ק בםה-םדליקין; ב :פ
JTמישטן =אץ מסני להונדישדה״^י וי״ל כו' דיק ותנא "׳,״,2 3״ 

 במדליקין לכר לתוכי בנתן גס אטד ולס״ז . עכ״ל ט'
 חערוטח פ״י כצמר אשור נהמת להא מדליקץ שאץ לכר בכלל דהוי
 תפרובית פ״י מותר הד דכווין מטם אלא הפעם הוי לא אי אנל

 [פיין מנוון נד״; רש״י כד״ש כלל חזי לא בפיני' להא בפיני' משים
קיפב: ילוק. ע״ש ד״ההמי;יה בדש!י לכור,־ וזפ.יב מהדש״א]

trcp בסיכה ההי' נהנו שא:י. ב״: שמחה בגמרא. בא דה
 של נמי דהוי כתנת תני לא למה תימא פ״א

 הנא להש שש ל2 :מי דהיי דנהכו היס' דברי פל לי טתימא שט.
 . ■נ״ה: ב:מה« כלאיס־שרי לסף-שג מכקינן

r r V  לל־את־ישינן לידמד דתינה מרח״ש משמי לה. זקוק ה5ננ 2
 לחיישען פבר לסא-׳ר״ה הסברא זה לרט׳ש וק:ה-מנ״; לסנ^פה.

 השתא לפד לאימא גמרה והא מר,שה משי קשה דהה לתרן גדתה
 וקשה קיבל. התומדות לודאי וצ״ל . לאודה להשתמע מ<הר סב״ הי'

 היני כשבה וא׳׳ר ־לש זקוק כיה^ פנר הי' השתא דפל לאימא לפדיץ
 יבא דמשום.מצוה להי/חושש נו מדליק אהרלזהי' שמן ה״ל :א7

 וצ״ל • תרvמ הוי ששיר לה זקור, אץ לככהה השפא איל .להשוה
 כבר דהי' קיבלה לת והוא הלק המיטה לאטי אעדיק דהוי ולאי להא־

 ובשבה להטפה חיישינן לה ו.וזול לה זקוק כבהה סבר רב לטמה
 נע״כ סכר יי לא וח״כ . מיתר ולהכי אתר שמן דליתילי״ מידי

 ות״כ פ״ב נ": בחוב'דף ב' וכתירון שמא^ניה לההיישינן דמשוסמציה
 :■ היפב ■ילוק סברתו הרא״ש הוטלז ששד ות"נ הנמ'; כשיר מקשה
Z * y ,ף ך׳ . פנ״ל בכיה נ״ח יש שכך פיסנרו כו׳ יהמהדרץ ב

 לכל לפשוה טלנהג יש דלא כמקים מידי אי איל
ט הידור אינא ואז• נר ,כ״א הגיה ב:י : ודוק פ

כ ב ״ ? כקינסא כמי מציה בדי הוי-עלה. מתי ח
רבנו״ ו^סד מציה בזיי איכה כו׳׳גמי

 פושה הנחה לאי לבדיהט בכל משמע ז״ל המהרש/א כתי . סכ״ל
 מנר מתיר שמיאל לצמה מקשה ..וא״כ ק:סא כמו ולא' הוי מצוה
 כתטבהירוןלאשץ דמתתלה ללי,דק־כאן יש ופול . באורך ע״ש לנר

 ממש לימה וזה בקינשא היא השגוגתת לעיקר משמע. קינסא כמו ד;וי
 המפיץ ותו .פפל והוי מציה בזד א*:א נמי לנד כתגוומנר והכא לו־

 לאו להללר,ה מדליקץ אין ובד״ה כו' הגהה ואי ״ה-7 רש״י* בדברי
 . האי טלי הוי דלא אלא מצוה פכ״פ דהוי .״משמע האי טלי מציה
 מ,ית לשרגא משרגא בל״ה רש״י״ לברי ומקודם דבריהם: לבאר ושבא

 באדש לודשי לנראה-לר״ל פכיל. כו מציה של ושהיהס. נר אצל נר
 להא מדליק דלא ודאי לנ״א נד לטשה הגכי או .ב' בליל ונכון א'

 מסבירו. דמדליק היט הסיסקיסאלא כמ״ש האי־ לאו־מצוהטלי השגי
 בהדי תדוייהו להיוש א״א הביה כפהח למדליר, דמסרש לרש״י ׳ות״כ
 לכטא וצריך לפיל הוס״ כמ״פ מפמאל ולזה רדמץ לזה ה״ל להא הדלי

 דלתו היט לאטקי דמצוה שתיהן רש״י וז״ש [הב'] [הלולרן)-אצצנד נד
 דקדיק יש כאן לה:ה היס* לנרי לבאר ;בא ועכשיו נג״ג. הוא מצגה
 לניחא ולאי בקינסא מיידי וחי . בנר נד אמר ולא לנד מנד דאמר

 אסיד לודשידירב לומר לשיכא ו,ודאי קשה לנר מנר מיידי אנלאי
 ע״י לאף דשמותל ־לרבותא לנר מנד לתני ו׳ה̂א לשרגא משרגא אף

 תני דא׳״כלמה עמוסל אס״fגר,י;פ is6 לאמר צר״א אצא שרי קינסא
 מ:מפ היי כ:ר נר היי־תני לא* ז״ל רש״י לשדה ותנה־ לנר*. מנר

 מצוה ולאו הניתנ גא אכהי וא״כ לי׳־בהאי ומד.יק נר האי דמייתי
 לנכר נר להאי כנר האי׳לדולק א למג משמע. לנר. מט א:ל . היא

 בפהת דמניהו התיס' לשיפת אבל . מציה ותינא ל״' ומדליק מונת
 הוי אכתי א״כ חרוכות דבפהילות סג״א האי חמרינן חי וס״כ התצ־ .

 ידעמהאיסבראדבשהילות לה-הי דהכהי כ:ל.יצריכץללתוק ^^צמתניכר
 מקשה ושפיר הוא דלההט שבגוזאי אמרה בזמה־לזי .׳או ^^ארונות
 בפהה דמדליק לש״י מפרש לדש״יגה:* ממק נראה הי.' וזה .קיש״תו

 הסי'שני לבריתי'ל׳הנה לביאור גיא ולול■,.ונזה ננ״נ צ״ק וש״נ טת
 בקינפא אנג כחנו מאי א״נ ת־ס' לשישה להי פ״נ לניפדרש״י הוא

 נר ולא לנר מנד נקש אמאי קשה הוי דש״כ מרדה שמואל הפלו
 ומדליק מונח לכבד ומיידי רש״י כשי.גיה ולר.י־לידא אלה . כנ״ל בנד
 מצוה לאו להדלקה ברש״י וכן לקנסא לדמי כה;ו לא וצהט ל*'.
 וא״כ .מונח לכנר דמיירי־ משום הניא מציה לודאי משמפ האי כולי

 למיירי הראשון הט אגל .הוא כיון־למצוה מתר לשמואל י״ל שפיר
 בר,ינפא אף מותר לשמואל ובאמה מיגח דל׳־צ מיידי התוס׳׳וא״כ צפי'

 כלל הוא מצוה לאו מונס ללא דכיון , קינפא כמר להד תוס' וכהבו
 לשמיאל רבותא משיש הוש- לנר מגר ד:קפ והא , כמו־ר,י:פא דהוי

: היפב ומק ט'
ה ג ד ך, 3'׳V ב ״ ד  - פכ״ל כו' יפה ודא־ למימד לן לית ט' גזירה ב

 מל,שה מאי לדשב״י קשט נןלא״כ להוטחו נראה
 לאץשורסץ משום הפעם פכר לד:ה.נמי ולאי לאימא אכיילדבה לי'

 איסור ליכא לי׳מבע״י מדליק לאי משו׳ היי,ו הכא לי' •לתני והא גביי״ע
ה שמא משום אלא  ללאו א״ו . בי״פ ישרוף הפייה ובהא־ בי״פ ע
 טמא אי אבל נגזדה. גזירה להד למימר־הט ליכא וא״כ יפה ולאי
 אלא דלעיל האי מכיאץ ואמאי מהנא להוכיח להי דהוי קשה הט

 משים ליפה פפם השוע לאין מעיק״א דכתט טץ הט להו למשמע
: הי«ב ודוק לפולס פשוש. דטי ולאי] [;:ה ולאי טי ואי מציה

לו.
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■Vרן ״ ד ב רי כ . פכיל בק נ■56 חלה דיזריק ט׳ י״נו גזירה ;'
חלה גני דהתה דל וח׳כ i'l המהרב׳א זנתכ ~
 דא״כלש׳׳ לנחירה וקשה ע״ש: ולחיהוש דלח- נזירוח נ׳ היי מזוהך

 הכאחמאי קבה לתדןדהנה ינדיזה ; דהנא קושי׳הרשב״ס קש: הר*י
 ’לי׳ ־ דלשרוף לקפה מפדישין דזילל ממשנה משססיס חוס׳ הקשו לש

 נד״-ה s*3.היה׳ כהנו ד:כא קשה עול להא להרן ונדא: : ל>,ורך
 לההס- בניח. לא לצורך שלא תרומה ט׳דשרינס שירפין לשי-סאין
 ונראה . ע״ש לצורך ש'א אשו לצורך דג׳ריק גבשימוח כהנו נשסשיס

 כי לצורך• שלא ישרוף שמא לגזריק ולאי• נפסח דמ״רי לההש לומר
 כאמת חליז זו לאץ לאמר ולר״א יראה.. בל על ישכור לאr היכי
 לא׳ לניצה משנה כ:א׳ אנל . לצורך לשרוף מותר־ ואיכ־ קאמר להכי

 מוקי■ להוי ודאי׳• הר״י אנל נפסח דיקא לאוקמי לרנכ״א ניחח הי•
: כפסח לה

 תמיהתם: לה־ן פכ״ל.גראה מלתאכו׳ דהך להי.תימא אינכי׳ ךן ך
 הרא״ש כתש לה זקוק נמדן־כנתה נ״א דף לשיל מיין ומקולס

ק מלמלליקין לה זקוק חץ וכנהה  לא מחול אנל משמע . נשכת נ
 ששמא רנא מ־-רש למה וה״כ-קשה .לפשיעה ידישינן ללא מוכת-לי״'

 ■ לכנתה חכור ונשנת . י.כור ללמח להשתמש למותר ־דפנר דר״ת
 דבחלב. אמר לעיל דשנה ונ"נ לפש^ה היישינן, דלא מותר ונחול זקיק

 יכהבו-־ההול משוס-א־נר-ימהוהך. מזריק בשנת צהלליק ר.טר מהיהן
 וי:א:מנכל. לנכנה כהט .ונה״י .יעה - לולאי לנזירה גזירה הוי דלש

 הואמלרננן דנ׳ש משו: לתדז-:ן רצג לא ונראהלתוס׳■ . ממציתכ״ש
 בד״ה־קשה. והנה .יש: משוס.שמא. כהנו לק מהותך •גזר:; הוי ולא

 • אטר בשנתיכא לח מדליק.נהולוממ לנימא בשנת ולא לגמה:אמר
 נ״ח־ משוש הפעס היי והב . מהיהך-אסרר אף לבש:ה לומד דרוצה אי׳ו

 דהמעם א״ו כנ״ל במהותך מוהר להיות• ראוי היי ל: זקיק דככהה
̂-רני׳•' פג׳ פליב ר״ח ליהא לפרש ייצר ות״כלא .משוס.שמת־*ני:  רב

 ארב ולח •לה זקוק כבתה במנין ליהאכפליג-סר״ה אלת אד״ה ו:כ
 כנר להוי לנ!בעי׳ מצי הוי. לא לבלא״ה ה:וכ' תמיהה מהודן ובז:

 • רנא אמר לא למה לת"כ קשה נוי־ ולא דאורייתא כמו היי דפרטה
 מ״מ• מדרבק דכ׳צה ,וחף זקוק לכבתה משוס דר״ת-נשבת דעעמא
 לאור׳ כמו חף,לנא.הוי לתכת׳ אמרינן להוי דלררייתא כמו הוי. סרטם

 הכא נמו מצוה משוס מדליקה ויהא לה זקוק כנתה משוה נימא מ״מ
 לפדכום. לומר יכילץ שפיר וא״כ הוא כברה לאו הרת״ש לכברת א״ו
 צא- יע: •לר״ת־כנר־לנשמא לחמר השתא אנל . דאור״תס כמו הוי

 מוכח שפ;ר וח״כ הראיש. ככנרת צימר ינולץ שפיר וא"נ■ תיישינן
 א״י• . הישב ולו״ק צי׳ איבס׳׳ ושפיר דאודיהא נמו הוי דפרכום.לא

 שס שבחנתי כר.ו בדרבנן גזדינן ללח הכי מוכח להשהא הנ״ל בדרך
 לאורייתא כמו הוי רכיטלא לס למונח לי׳ איבפ׳׳ שפיל .גא'כ במקומו

 הנר.י־ לא אינהו7בס. שכתבתי קיימו לשיפהייהו דהוכטה אך .וליק
 וס*צ שס כנאמר יפה ולאי לאו מצוה דמשוס לכנרי וגס .זו ככברה

ולו״ק שפיר הוס׳ מהשץ
ף , JTD ף ך ״ ד הכקה־ רוברי- ככא־ כו׳ במול כא ב

כו׳ כנאה.וע-לה באיסורי והדלקה .
 איסור לערן לימוד חד אלא דנינא דף .ר״ל־דהכא .עכ״ל

 ובאר בבבר בהסקה גס מהריק• מ״מ• ממעבר הדלקה
 להדלקה in לעדליס ג־י איכא נמי והחס והס.מה דברים

 בבשר. דחף, סי.רצנ וע׳־ז• בענמס.. הסקה מהיר־ין מ*מ
 בפסחים וע׳-ש מהרביח] [יעיין בעין יוהר הוא־ ותבואה

ף ה ע״ב כב ז ד׳ ם' תו  היטב ודוק ייצבע. כ׳־א מרן־ ב
׳ ו ד . כ . ב א ע ר מ ג , ואימא'"לרבוח ב ג׳.כו.׳ על ג

 לתיז,דע״ן לי׳ דהוי ק״ק
 צמר זימגי תדי מדחצטרך דנידוק אלת וכבגד צריכץ לא

 גע״גיממילא• למעט וחדא כלס בגד ׳למעני חדא ופבתיס
 התו׳.[ד*ה• הי׳ שייך ונאן;לא טמא בצו״פ דגעיג. מוכרח

 נימת קשה.דלפ*.־אמה־ הוי הכי מתרץ כוי דחס וצ״ל הרי]
 גע*ג. לרבגה ואתי מיטוט אחר •מיעוט הוי מיעוטי דתרי
א .וריבוי מיעוט צמר חד מכתוב זל׳ק דז׳ ד.. הבג  דאי דו
לגעיג. ולא כלשה על לשלשה מוקמינן הוי הכי כתיב היי

 היטב ודוק היקשי ככידלח מתרץ, להכי
O״ i iא מ י א ו  דוחק נראה .כאן . כו׳ לרבות .

 כמקפן ידט לח וכי הדא דקכה מה י
 מבין כי׳ לא דהתרצן דדומק כתיב צמר ;ימני. זתדי

 במקדש הגמרא הכי לפרש ונד-אה. .הוש׳ כמ״ש העקשן
 לומר ליכא דכשתא דכתבי מיעוטא הרי בדיה הוס׳ דברי
 דא׳כ שלבה טל שלבה לרבות מיעוט.אלח אתר מיעיט דאין

דא״כלח כתבי ש-ולא’גהבגרע7 וריכוי מיעיט מד. צכהו•:

קז כלל מיעוט כתב הוי לא דאי כלל מיטיט ־ לכתוב מרבי  הוי
 , המיןבן דודאי כגמרא דברי לביאור נבא ובזה .גע׳ג אף
 ■ על שלשה דנרבה ומקשה מיעוטי ־ תר-י דכתיב ידע כוי

 לרבות;. מיעוט-אחרמיעיע.אלא דאין בגד-יס בבאר שלשה
 -לא דאל*כ לא ■אחרינא דמידי מבמט כתיב דצו״פ ומהרן
עי; צו׳פכלל לכתוב -ו  פל־י ממעע-שלב כי דאימא מקבה .

 על נלב אף מדביק כוי כלל מיעוטי. לא־הוי־כתיב ואי שלש
 א׳ו־ חד דלכחוב וקבה כתיב תירץ,הרי־זימנח וע״ז . שלש

 : כדק היטב ודוק־, .תג׳ כמ׳ש. לרבות חתי דלא
ה ' ר . : ס ר ת  ופשתיש צמר אוyדאי ־כו׳. לרבות ״ואימא ב

. עכ!*ל כו׳ כיון־־דקרא בלש שלפועל כו׳ י
 בוי כר כתב.מיעוט־קאי לא המריק.אי כוי ודאי-אי■ אבל

קא^א״ככי בגדיש בבאר בלבה לבלבה  כסבמיעוע: דו
 לא תו שלב על• לשלב קאי והרבוי בגבה על למטע-בלשה

 וכן-משמע- . בלש על־ כי.־אימטוגי-מבלש ואימא כלל קשה
̂ ודוק באמ״ז בדבור

ך ״ א  לא־ דהעקבן הבר. והי׳ הבין,קובייהו והמתרךלא ב
 לא למה עכ״ל.-ול'ק,דא*כ כו׳ נתיב ירע.דצו'פ.

 דכרביי' דאימא מקשה דהכי די׳ל כלש על משלש. הקשה
 כ’וח לגט׳ג ולא לסוד־ בגדים. בשאר פלשה טל■ לשלשה. קאי־

 דבאמח תוס׳ לא־-כחבו ולכן להקבוין:טל-גע״ג מצי כוי לא
 דכבד דאיככיון דצו״פ-כתיב ידע באמת.לא הא׳ דהמקשן

 צויפנמי דעל -או לגעיג ולא שלבה לכלכה.על Jדוק( דקאי
 תוס׳ דכחבי בה״א כמו בגדים שסר טל דוקא. או קאי לא

כ כאח׳׳ז בדבור  כי■ ואימא הכי בחר מקשה כוי לא ר'
 מה ועי.ין הכי המריק הוי נמי צנ*פ בלא .דהה אימעיט.

־ : היטב ודוק יזה לפגי שכתבתי
׳ י פ ל  ידע-דצו-״פ כוי נא דאי הכי למימר ליכא פורת כרב ו

 דקאי למימד־ דליכא אגע׳ג.־ להקשות■ כחיב-.־ה'ל
 וצ״ל בגד בכלל דכא.הוא בגדים בפאר כלבה טל אבלבה

 ואו . קורה כרב סבר דהמקבן.לא סכר הוי תירוץ, דהאי
 ולא־ דוקא אגע׳נ-דצו״פ- ־ הרבוי דקאי סבר דהוי יאמר

:ודוק באמת כמו
א מ אי ו , ך| די ב  טל לשלש דוהבנד. רבו-א ..אצטר.יך כו׳- ן

הגמר׳ דקושי׳ מהרש״ל לשיטת פי׳ .שלש.עכ״ל
 מורבה שלשה ממילא אגע׳ג. כמיעוט^דצמר קאי דאי קאי
 כתיב כוי־ לאו מ״מ.כיון,.דאי לרבות מהיכא דליכא אף

 שלש דמנעוק השתא שלש על־ אף,_בלם. מדביק הוי צו-״פ
ק כאן -כתוס^וכתבו מורבה. ממילא בלשה  דלא, דאסאמדי
 מרביק -הוי לא כך,,מיעוט.נמי כתיב אם.לא מסברא כה־׳פ
 בגדיע. על-בלשה.בשחר בלשה כיוךדגם נגדים. בשאר געי״ג

 וערב.ושם משתי■ בלכהילמדק קלפה.על ידעיק.דהא לא
 בלמד אלא מהאי־־רכוי לרבי.־ לא -צ”כ כ’וא מיעוט. כתיב

 כתבהרדהחדצן,. דהא לכו דקשה לפרש. נוכל וענד . ופבתים
 אשלשה-על-שלכה-ב״ב.כנ'ל קחי דוהבגד דהרבני הבר כוי

 דמסתבר משוס הוא כטעס הכי־ע׳׳כ כבר דצא כננקכן וא'כ
 פרבה.מסחבר .דכאי0משנ בצמר כרבוי דוקא לאוקמי. לי
 מורבה- ■לא ממילא ועדש־א׳־כ שתי כמו בצמד לחוקי. לי׳

בצו׳פ-ודוק גע״ג״אלא
 כג׳ בנד-ים לשאר ידענא •ואנא מנעועייכו׳ *בד״ךן:.חרי1

 כחהרשיא השיג מכאן .עכ׳ל ־כוי חיתי דמהיהא
 דכיון לעיל כמהרש״ל־דכחב דלביטח המכרבי-ל על ■ל ז

 ם*כ מורבה-א״כ ממילא■ שלשה על לממעעיגן.גע׳יג-שלשה
 מהרש״ל שיטת ונראה-לתרץ שלשה- על ;שלשה מרביק כוי

 לא- קושי׳ דהך שכתב לפי״מה כתב-כן״אלא לא דמהרש׳׳א
 צשלשה רבי' דצריכין ודאי פורת דלהרב פורת להרב קאי

 לעיצ.דהרב דכתב מהרש:׳ל לשיטת אבל נגד.. דלסויבכלל
ע דבור דכסשדהוא קו.שית-ההוס׳ לתרץ בעי לא פידת פ׳  .נ
 לאף. .אלא למילף.. חיכא למק'( כבר פוחת כרב גס וח*כ
 קושי׳ להקי לימר נוכל שפיר למילף.\א״כ נוכל נמי הק״ו בצא
דמהרקיל- המהרש״ל עצ כלל קשיח לא וא־כ פורח לרב הוא

לא



)%ביה־
ר א ר י ע י

 ודאי להר*פ פירה :הרב-הכל נימא לא אי אלא זה כתב לא
̂יא  _ : ודוק תוב׳ מקבין בפיר דוהק להאי אהיל; ד

ך1 ר ד ב  בהאי כב־ לא פ/־ת דהדב להוכיח נוכל פלפול י
 דהנה כיגיב בפיר הוב מקבו וא'כ כברא י י

 כיי לא דחי נמי פורח להרב צ״ל זה דלפני חוס■ קובי; על
 אלא מיעיע אחר מיצוע אי; אמרינן הו־ והבנד כתיב

 ניחא הוי לזה הר״פ כסברת אמרינן הוי לא ובחמת לרבית
 מזה כלל רמז דלינא מחי בלו-״פ בע״ג דלדכל מנוניר ניפי
 לנו למה הנתח בצמר גצ׳ג מוהבנד דמרבינן הבתא הבל

 ביון לרבות אלא מיצוע אחר מיצוע אין דלימא לרבית
 כהר׳פ מוכח נ“וח .בחרי וצ־ .מיצועיס לאוקערצל דאיכא
 וממילא מיצוע, וחד דוהבגד ריבוי ח־ דלנחוב קבה דאל׳כ

 דמהיכא ממוצע, ממילא כלבה צל ובלבה נ“גצ דנמצכי
 בכלל דהוא ליי מרכינן והוי פירת כהרב דאמרוק ח׳ו נרבי
 כסברת אמרינן לא פורה דלהרב מוכח’’ וח״כ • גדול בגד

 מקבין- כפיר וא*כ .הכי להוכיח נוכל כלא חלה מהרב״ל
: ודוק תו׳ ׳

ר ו  דדרבינן לדחוקי לתוס' להו דלמה לדקדק כחן יב ל
 קובי׳ קאי דהכי דנתרץ דוהבגד קרא מהאי רכןי תרי •

 כלבהבבאר על לבלבה קחי דרבוי-דוהבגד דנימה הגמרא
 כלבה על לכלבה ב;ד דחו הרבוי צריכין לח וממילא כנדיס
 אלא כתיב בנד סהס דהא נמעע דמהיכי. בגדיה ב,בחר

 לומר ונריכין מעמא נופח c־p:3 והא מננציס דילפינן
צ׳נ דקהי.  הןו מרבינן הוי צו'פ הבתה כתיב ל״ה ואי הנ

 כלב ע: בלב אף למצע צריכין להכי בגדים בבחר בלב
 דקיבי׳ סברו דהתוס׳' אנא מוהבגד מורבה כלבה הכל

: ודוק לאביי נמי’ קאי הגמרא
׳ 0 ף“ ם ו ת ך, ב ״  והיינו .כוי בגי מחו לי׳■ לפקח ך
כו' דלקמן גופא ברייתא כהוא ׳ ־ ־ י

 דהיינו כתבו לכן ממא גע״ג אף לאביי דהא ר״ל עכ׳ל
 דקאי ליכנח בהאי דנקע הוא רבא כ’וא דלקמן ברייתא האי
 בלכה דהמר חו"נימח .בלש על קחי לחביי חבל בלבה על
 למצע חיכא נמי כלבה על כלבה על דחף מנין בנכה על

 לנגציס דמי דלה וחזינן בלבה דמדבינן כיון באמת חבל
 : ודוק לציל חו׳ כמ׳ב כלב חף מרבינן' י

א ב ר ל ו ף' ״ א  מרבינן דנאביי ראי׳ נמי הא .צכ״ל כו׳ ב
 כמו דנימח דפניגי אמר למה דחלת׳ה גע״ג אף י'

ודוק לרבח
" ״ א  . עכ״ל כו׳ ר׳׳י דני תנא להך או החי ורבא ב

 במי כוי לא רבא דמל לפ־ב נראה ולכחודה י ־
 וח״כ הר'פ כפי׳ דלח דסבר למימר מצינן דהוי להקכוח

 חמד דהח הכי למימר ציכא לחייי אבל [כלס] לבגד צריכין
 ,סברא זו לחוס' דהוי אלא .מאידך מפיק ס:א דהחי' לקמן

 דברי לביאור נבא ובזה . ודוק פורת כהרב דחמרינן ברורה
 .ככר״פ והרכב״א הר״י כחבו לח לצמה לחרף דיב הוס׳
 די״ל ל״ק זה ובדרך, הסוס' בהוכיחו כמו כהר״פ מוכח דהח

 לא דלהכי סברי דאינפי אלא פ”כהר סברי נמי• ויהי דחינהו
 פ“כהר דלא דאמריק לומר דנוכל דסבר מכוס לרבא מקכה

 ;ודוק לתירוצס לבא צריכין וח*כ בלס לבגד וקאי
״ ד  כי׳ מילסח גילוי אלא הוי דלא כו׳ מעמא ככן “ב

 סיכף גלי המריק אי דכא לכאורה ק״ק עכ׳ל
 נומר דחיכא , אלא מנגציס למינף אינא דבלש כפיר אמר

 דא״כ הוכיח א׳׳כמאי גני אמרינן דלא מכיס דלאילפינן
 וצריכין .גלי אמרינן לא השתא דהא בנגעים לכתוב לא

 איכא דכא גלי אמרינן מכרציס נגצים דכסם ודחי דזה לומר
 לעכיריס הזי דלא, דהכא די׳ל אלא וצרב מכתי ק״ו קצת

 בגד בכלל דכוא דחזינן כבתא אבל .בק׳ו ילפינן
 נוכל ובזה .ודוק וצדב מבתי. לי׳ יצהינן בפיר גשרציס

 רכ״י כתב דמאי עליו תום׳ דמקכין מאי רש׳י דברי לבאר
אתי וגע ק לפ״ז אבל .אתי׳ דלא אמד דהא .בק״ו ג.  נ׳

רא בלכה על לשלכס קאי דוהבגד דאמריקי דכבתא ^כב

 דאת< לומר נוכל בפיר וח־כ לנצ״ג קאי בגד ואו בגדים בכחר
. כיעב ודור, ו בח .

' י “ל י ט י ר תחומץ■ עירובי עידבתם “,1 ב
כיל, . עכ׳ל כו׳ והצירות ׳

 הי׳ לא בכה׳־ב כהות עדיי; הוי תדווייכו דמי ודחי דהר!
 אינו החומין לעירוני כיון אבל . בה״ש קודם זה כלל לומר■
אתרווייהו מביכה עס צרבתס הכי חומר ה'כ כהות עדיין

גם כוצצ מתחומי; לומר דמוכרח דכיון בניהם דכוצל'
״- ריר r-r׳.-,

ס ■לל ג
 ציכקיע החמת לפי דתצ׳כ לרכ׳י והוכח,כן ע־ובימצירית

; ודו״ק חהצירות עדבתש יאמר ביה״ב נמי
' * ת  וה״הלא דוקס לאו מכהכיכה עירובו נאכל ד״ךץ ב

 נאכל נקע דלהכי י״ל לכאורה נאכלעכ׳ל
 עירוב נמי דהוי דה׳ה בה״ב נמי דנחכל לחפוקי מב־כיכה

 דהוו כנחנל ובכעה יוה עדיין הוי במונה דבכצה דנימא
 נימא אי דהא לחומרא ס״ס דחיכא מכוס דלח קמ״ל לילה
 עירוב לאו עירובו הלינה מן כולי׳ חו היוה מן כולי׳ דהוא

 וכן . עירוב לאו עירובו ננצי לחוד זה ספק מכוס לכן
 לחומר אותו מעילי; לקמן מדמקכה ומוכח כאמת כוח
 הוי דאי דנ״מ דלתדץ וקבה ., כלכתח למאי ימים כני

 ביכ׳ש בהחלת לי׳ מנח כוי אי כלילה מן או היום מן טלי׳
 עירובי הבתא אבל . עירוב הוי דלא ודאי בסופו ונחכל
 מוכח דלא נראה אבל . הוא עירוב דלאו א׳ו : עירוב
 ספק בד״ה כם רש״י מדברי אבל לחומר מעילין מאי דח״נ

:היעב ודוק כדברי מכמע •
Q““" המהרש״א הקשה .עכ׳ל כו׳ מכבר לא כו׳ בניהם 
 דרלה ר״ת על תום׳ להקשות הוי הכי דא*כ ז״ל ־

 מתני׳ מל דו־אי ונראה . ע״ש מצרבין דבתחומין לפדב
דספק סבר תנא דהחי לומר מציק דהוי קכה הוי צא

 לביט־ הכח חבל . חזקה דליכח כיכח חף כפר .עירוב
: וקיל המורא דהוא רבא על קבה בפיר רב״י

ב י  ותו , כיוס מן כולו נמי- בני כו' ספק n'“0 ל
 נדחה לכאורה . עכ׳ל כו' לקמן דחמר

 כולו דזה לומר דחינא סובר סוגי׳ דהאי הוכיח דרב׳י
 הגנו׳ מקבה מאי דחלת״ה הלילה מן טלו וזה היום מן

 בבת לצנין דנ״מ דאימא הלכתח למאי ימיה ב׳ לחומר
 ביה״ב וסוף כבת דליל בה״ש כתחלת מלחכה דעב־ כגון

 כולו או היוס מן דכולו או יק חמל הוי דחי בבת דמוצאי
 להביא אסור השתא אבל חעחת מביא היי הלילה מן

 ח״ו .כלילה מן ווה היוס מן זה דאימא הבה אלא חעחת
 טצו וזה היוס מ; טצו דזה י״ל נמי היוס מן דכולו רחף

:היעיב ודוק הלילה מן
לכופר ׳1כ זכתניא ד״ה יר%ס׳ לב ייה7 דף

 לכיתר מלאכתו כוי
 לצורך דאי לצל מתמה דמיירי מוכח דככתא ור״ל . מכי׳ל
 לסברת לריכין לח דהבתא מותר ננני חצוצרות* ומקומו גופו

 חצוצרות דאפילו ברייתא האי מוקי דלא והה מפי דמוקצה זו
 הוא דה״כ הגמ׳ דסבר מבוס גופו לצורך היינו מעלעלין

 תוס׳ כמ׳ב דלח אמריק דהוי והיינו . ודוק דפשיעא מלחא
: הא בד״ה

ף רן׳ ן’ל ד  רבה לתירוץ . מצוצטת נמי כיפר ומאי ב!;
.בין ■חילוק דליכא מידי קבה כוי לא '

 י אמד להכי קבה אביי לתי׳ חבל . לחצוצרת דצבור כופר
: ודוק ט׳ כופר ומאי

D i m׳ m והתניא ב־׳ה ככתבתי מה עיין ■ הריס 
 דבור עם זה דבור כמחוברים והמצח
, :הקודם

ה ״ ד  עריפה צדדים מב׳ דקתני הא אבל שנמצא למחע ב
 כבר ובחולין בסוכה שם .עכ״ל חידוש אין

כ ובאמת כבריא שמח דחיישיק הד׳י פי׳ אשקיק ק  מי
 הב*• כל ניקב לא אס ככר באמת ה-ובת בבית וח״כ כונו

ע טלו דניקב תלינן דלא משום מכני הצי רק עורות כמי
י־ס-ו.



I Iישר^^רשגת̂*<ןי־ ^ ̂בית

 .כניקביכולו קודם לינקב קהוח לו דיש משום כם נשיך
 אבל טריפה עורות דב׳ דחני לומר מלען %ה-בפ*ר-הוי־

אכל כבר קךןמהלה  ^כעעם אמריק דאבתי, כבא כבהא .'
 ומתלה בחד כבוסין• בבית‘ אן» בודאי א*כ סתימה ןר,ין.,זו
 דינא האי כב׳ך שס ומ״ש . ודו*ק בביר,מקבין פריפה'
 דכפבע המריק כאמת לפי כייט י’רב ,לשיטת אן» וכשר"

 שטלה קרוס במו דכוי משום סתימה תו דאין ברש׳י הוא
 : היטב ודוק דאמדיק.דכבריא מבה מממת ־

 שם .עב*ל בו׳ ההמסס על ששובב אע״פ גא״ף
בס ומדובק יותר כתבו ובמולין בכובה - *"

 נראה .-ולכאורה ע־ש כוהם אינו טמא דחצב וקמ׳ל בחלב
 הרא אלא דינא כאי־ מצי.לאשמוטינן כוי נמי בהמסס דא^

 בוא־ בכיוביו רשם משוס כביסת בבית לינקט דרוצה משוס
 דאשמוט:נן בס דבסבז למה, צריבין וזהי לכמסס מדובק
 בקורין במה דהר עריפה צדדין במבני גטטה דלא לר׳ית
 כובלילא עכשיו שקודן במה אבל . ככוסת טש 'נצשיו
 מדובק שאינו במקום ומתני׳ כשירה צדדין במכר אפילו

 דטריפה אמר ואפ׳ה מדובק ושם ב׳ה בעובי־ ־אמד ואשד’
. י :כדק היסב ודוק יי ־'

כירה שלישי פרק
 בכטמנם דוקא אלא כו׳ מזן לא דיף, בתלס׳

מקשה מאי דא׳׳ב ול׳ק .עב״ל בו׳ ^ י
 דלאו מוהר תוהה דא^ דייל .תוכה לי מה לקמן כנמ׳

א הכו מנ ט  כוא סבר'דהטמנה ■ דרשיי אוכיח לקרן אבל כ
ק י ז : ו

I T D^ , ף ״ ך  לא אפילו היינו . ותבשיל ממין ב
אפילו מתני׳ ודלמא . ט׳ בוסל ■ ־

פביל ׳כרבנן  וחבשיל המין דסתס להוכיח דרוציס ר׳ל .כו׳
 רוצה אס לומר דנובל לומר דאין בודאו כ״צ ישל3 לאי כיינו
 [ב״ל] בישל בלא דמיירי לומר נובל חצה ואם צ]’[כ נישל
 .ז דמודי ב״צ בבביל ומיירי כדבק דאתי כנת׳ רמא דא״ב

 לא אבל .[ב״צ] בישל בלא בודאי נמי מיירי המין דבל א״ו
 דכא אמרינן דהוי כחנניא דנא הוא דח*כ להובית מלי ,הוי.

 .ודוק בישל בלא דמיירי דאמרינן מכוס כייס דמוקיכחנניא
 בו דיבת כתוס׳ אלבון קהי ז׳ל מהרשיא־ דקושי׳ ואפשר
 כוא ואס אתי׳ נמי דבחנרא משמע כרבק אפילו ודלמא

ק צחך ואהא כחנניה אתי׳ לא כחבנדם ת  .וק״ל זה ל
 .כרבנן דלוקי לכו קשה דמאי לי תימה דבריכס ובעיקר

 ביכיבי בלכחזיר לאוקי דחוק דלכבי לקמן כתבו תום׳ הא
 . כרבנן דלוקי הוש׳ מקשין ולמה ככלבתא ליהגי.,כחנניא’ד

 וקשה הנדא ומני דאמר אלשון דמקבין ובלוחק,יש!ליישב
ע דאקי יללו  דהנה דבריהם ליישב ונראה .ודוחק כנ׳

 הוא דלעיל דמהני׳ משום כיינו כחנר׳ דכלבהא בעיקר
ל ראי׳ אינו לתנור דפת מסיפא וכנה .כחנרא  התס ד̂י

 לקתן מתוס׳ משמע ובן .לו ורע מצטמק כוא משוס.ד,פת־
 דאינך מכלל ויפה מצטמק דהוח מבינה אלא »}שץ דלא

 ויפה כמצטמק אלא אסרי לא דרבנן וי״נ .לו ורנג ■מצטמק.
ט דכא לו ה כ - ס׳  יש כ*צ נתבשל בלא דגס זה. בדבור תו

טן יפה חילקבק  להוכיח צריבין וכנה ,לו ורע מצטמק לו
ט דחר מריבת  מצטמק וביצה מבע׳י שיצולו עד טצה ג

 בטשל דכחס דחימא ראי׳ דאינו י׳ל מזה ואן£ לו_'. ויפה
 יחתה בודאי דההס בישל בלח אלא אסרו ורבק.'לח 5ט י

 מצממק יכא דיותר ואן£ כ*צ נתבשל לא עדי.ץ לצורין.
לו כיבי אבל לויהוא!: ןפס כת ע, ס . יחתה לא כוא מ  ונ

ט •  מה ועיץ .לחוד לו יפה מכוס יתהה לא כ*צ'. דטכל הי
 לשהות כמתר* דאי מדאי אלא בנמו ■שכוזבחיוצקמן־מזה

 דרבק טדאי אסור ואפ׳ה ב*צ •בישל מני כוו תבשיל וסתם
יאיכמתני׳ דהא בלכחזיר לחוקי דחוק וכפיר‘ מורים

מת»׳ נוד(^י א־והאי״מתני׳ דלעיל ז כרכה כמני
■ ^גיעל־־־' ^

 ומתני* ברבק ומהד׳ תנן לכמזיר דדמא לתוש׳ קשה־ וההא
 ודע"לו כ'צ דטשל כיבא ומודים ברבק באמת נמי דלעיל

. : היטב ודוק כרבנן דיכא ובאמת דמותר ^
עכ״ל•, נו׳ נמי.משמע כמב?ד ממשיל וזד,ין דההס מכוס
 כ*נ בבישל [כלא] ונאנמז להוא'נרבץ נמא יאנד״י קשה

 טמא דלא אלא .בישול מכוס יחדר לא דר״ט־ וסא אסור נמי לשהות
 לקמן שאכהוב מה וכיץ ול״ע חמץ כלל למי לא דח״נ הכי לומד להו

ודוק ממרא מזה ׳ י
ד ״ א  Jp כא; לדקדק שיש מה .עכ״ל ט׳ הד Tz הותס דילמא ב

:במקימו כ״ש ז״ל מהרש״א
ה י ד  ונהבמהרש״א .כל׳ל טשלץכו' לממני צריך לא־הוי .ובה״א ב

 לקמן אבל אגמשה :וכלץ בהדיא הד לא דהכא ומשוס ז״ל
• ; וק׳ל הנדושה דמשמנד ממנה ונושלץ בהדיא חני
ה ר י א כ ל  P השי׳ הוי נמי לקמן דאף סכרי דחוס' נראה הי׳ ו

 נושנץמשום כר,ו היינו מרךמץ טמכץמשוס תני אלא
 משים כופכץ נמי הד א״כ . בש:ת אפילו דמהדדין להוכש מהזירין
 י נ־סא דלא אלא .מוהר נמי כמב׳ד בישל דנלא להורות מקיימץ

 דקאמר החרצן בדבר• קצת לי׳ דקשה משוס ק לימד ז׳ל למהדש״א
 ת״לדלכאיירה דבייהס ובעיקר עייןודוק־ חקוס-כו׳ בתד הני בשלמא

 מאי לסי דאל״כ .בחול אפילו חזרה דעיקד להוכיח מצי היס' הוי
 פומדן במה פרק דליתד קשה מי ר״כ סנן להמיר לומר המו׳ דבעי

 מיירי נמי דהכא שיו . בשבח מיירי וזה בהול. מיייי דהאי מקידה
 רש״י לשינית קצת ליישב ויש . בתיס' מכילתץ בריש לעיל וביין : בתול

 להחזיר הגמרא בדאמר א'כ הוא מילתא חדא והשמנה דהשהא דסנר
 והא חותר נמי והעמנה גדיף באינו משהין דלשהוח צ׳׳ל ח*כ ח:ן

 לפיל'*אץ רבא דחמד והא בשבת היינו פודנין במה התס דתני
 נתר ,רומדן במה תני שפיר וא״נ הנן לשהות אי היינו מבפ׳י נוגנניס

 חדא הוא' כ;רא דלאו נראה בשמעחץ דייקינן כד אל. . וזיק טרה
 מפלכלץ ואין צמר בגיזי מדהני מבפ״י סיירי כממדן דבמה ודאי דהא

.לקמן בהוש׳ נמ״ש  סץ דלהחזיר לקמן מטק נופי׳ ר:א דהא ופוד .
 יש״י דנס א׳ו מבע׳׳י הגל המוכיף בדבר להשמין דהסיר אחר ילעיל
 שפיני גרוף באינו דהכא אלא . מהו מילי תרי והשמנה דשהי׳ מודה

 ופיץ יחתה. שמא משום ואמר הכל דמוביף משוס דאמר כהבלש״י
;ודוק בגמרא לקמן שאכתוב במה

י ״ ש ר ה ב ״ .פכ״ל ט׳ ששלץ אחריתי וב:א ט׳ ב״ש בני הרי ד
 ואפשר ל-כ״ש היא קישי׳ דעיקי מדבריו משמע

 בשבת בחזרה מ״רי דסיפא לומר מצינן הוי דלב״ה דהיינו לומר
וק״ל: צדיךלמתדטשלין קשהדלמה דלנ״ש אלא .מיירי מבע״י ורישא

)*C ?*ם׳ ל ו ת ה ב ״  רש׳י דחק דבחנס אוליי מ׳ אא״ב ד
שיפת לסר; נראה .פכ״ל נו׳ כן לפרש ׳

 סתם (׳״כ בחזרה מיירי לחוד וכיפא בשהי' דמיירי לפי דודאי ר!״י
 בשנת דמיירי כיק וא*כ במתני׳ רש״י כמ׳ש בבבת הינו הזרה

 מחלק שסיר וא*כ הבל מוסיף שאיש בדנר אף השמנה אפור ונשבר.
 דמוקמי׳מתני׳ לט אבל . ממש השמנה הוי דתוכה לר״וכה נבה נין

 כמ״פ שיגרוף פד דתד כיון מבפ׳׳י ני.יירי חזרה האי ודאי להחזיר
 השפנה אף מותר ומבע״י מנע׳׳י דמיירי כיק וא״נ .לעיל הוס׳
 רש״י דהא לנט ר״וט בין חילוק מל.י• וא״כ הנל מופיף באין נדבר
 ט ודוק אשהי׳ דקאי רב׳׳י כתב להכי נגרוף הבל מיסיף דאיש מנר
 דלוכיה מאי בהקדם רש׳י לברי ליישב נראה אסר נדרך . הוא ברור
 דשיד* מכלל בסמוכה דמדבפי חון דלשהית הוא דמסקנא הריף
 דא׳ס ודחו . חזרה לפנין בסמיכה הוא דהנעי׳ כתב והר״ז . מותר
 תונה בץ חילוק דליכא לימי אפשל דהאיך וקשה . לי׳ש איד אמר מאי

 ולנכה נניוף אפילו אסור לתוכה חזרה דהא הזרה לענין לנבה
 . שס פוד לי׳ דדחי ובמאי הללו דגריס באורך ברא״ש עיין . מוסר
 .אתזרה רב קאי חנן להחזיר דאי דסברי תוס׳ לשישת היא כ״ז וה::
 רס״י רסק ולק . לק״ננ דלשהות אדיוק דקאי רשיי לשישי* אנל

̂, רש״י דברי מתורן ולשיז . ת;ן דלהחזיר נאמת  אי דודאי הישב
 אימוקמיק אבל . אתזרה אסיפא קאי מצי שטר לבהות מתני׳ מוקזנינן

 מאי קשה הוי. דא״כ אחזרה ודאי נמי דקאי נימא אם צההזד מתני׳
 כנ^י טלוק איכא טדאי דהא כנ״ל ש’ל לאחר בסמיכה לי׳ מבעי׳

 . הדק טבב ודוק ■דלשהות אדיוק דקאי רשיי כסב ולהכי . ננרושה
 כשביל בישל נלא הוא דהבט׳ לקמן דנחט לשישתייהו קא־ תוס׳ אכל

 דהוא נמי י״ל ולס״ו .ודוק כסיטשס לשרש מצי שטר וא*כ ולשהות
 .נמביד נישל דלא היכא ולשהות להחזיר דבעי׳ שאח״ז בלטר דכתנ
 בישל דלא היכא בלשיאת הייש דנריהס לשרש ז״ל מהרש״א ודתק

 אחזיה נמי דקאי י״ל הנ״ל ולט ,בטשול אף נתזרה אבל . כפנ״ד
 סיפו מותי נמהר* דאמר דכא ^ש למימד דאיכא הוא נישל דלא והיכי
מה ודוק זבישל טכא שב.ו ר סוזונגיים ט ;ישרש כשתוי יזוש׳ דבורי׳ מ
ב*״ד ״



ר2י?בית■ « ר
5. י א י ך  ולא' דהא להודוז מצי הוי לא" ממתד' א;ל נאנניא '‘^

 בימ^״צ^ף אף גרופה לאכול'כאיט לי״ל סכוכה הס;רא
m להה לי״ל אף ור״י ר״מ כן סגר להא לו ורע גי^ומק o לאף 

 משר\: לכאורה אכיר לחלדן. דס;לג כיון ב׳ש א׳כל מותר', חמץ5.
 בתכשיל' די״ל רש״ל כתב ולהט . ו־יאה מצעעק־ <הוא בתנשיל דאיירי'

:ודוכן אליג fi משוט הוא ל:נתס
שד רכי ד^י  הריף' ו^ה נלוסה. כאינו להאכילו ורעי כמצכמק.׳ באי

י בהאי כלב א/ ממתדחן■־ כן< הוכיח רב ל'ג^ יי״ל דנ
 ולא תבשיל דמהני' ברישא׳ תני ור’(9מ לי׳ וק:ה־ pr דלשהוא דס:ר
 ‘לא כ״צי־ולהכי בישל ה״ניאשילו ותבשיל אמין דסחכ משיש אלא חמץ

 : ולוין נמהה כאינו אף מוהר כ״צ כבישול לחמין חני׳חמין
ן י א  הוי להחזיר ליאי לרל א:ן ר\עשוע'ללי^:ות ללע״ז להקשיא ו

‘הוא שפיר השתא אכל ח:;יח מהלי' ל:ה כמה:־' לצה רב
 מחני׳ דמ^קי נ:יע<הריף דההסליכאלאי' ממהגי׳ לודאי לי״צ כמהד׳
 לכת:לשי' מהרא״ש אך . ויפה במצעזנק אף מוהר ילכן בנרוסה' דצעיל
̂נגיא דלעיל מהני' ^כ{מי:ן הריף דלשהזת־ת;ן'לשישאי לאמה  באינו' לו
 א״ו מרופה מוירי נמי' ללהנניא קאמרי ולא בנדופה ולרבנן גיייישה
 כ״צ טשל בלא דמטיר כיון ללתנגיא אלא ההוכ׳״ כלכלת לצא־ רסני
 '’רע־במקוס שהניה זיל כנוזלש״ח ללא* .במצעמקוישללו‘למהיר' מכ״ש
 האמה׳דצשהות דוד׳א/צ^ וי*ל במקומהיפומדל. הקישי' וא״; יל:

̂יוצרמר-לחנגיא צטדן לא pי  וב:ישלכ״צ' מותר [כ״צ] נישל בלא לל־חו
 צרינין להי' לההדריודאי איננריס כשהייט אבל .־ אלור לילה הינא
 כסברה'החוס'* מיכח' דלכאורה ואף : התוס׳יודו?; כלכלה לומר

 לא ותבשיל לבאס'אמץ כממת סיר ל^יייף לןושייתיס מהמא
̂:מ״ש5ו'בלא'ביש בבישול בולאי ויירי  בדף רש״י לשימת בשה׳יי לקמן -

: ודוק שאח״ז'*
ל ^ א  במה ומיץ • אשכחן לא כ״צ־אאויר בישל לא אבל ב

:* מזה כנמ' בפ״ב שאכתוב
ב1ז י ' ׳ ^ ר'  בתבשיל כ״^מבע־״י'פכ״ל.־אבל שהיתמר כו̂' מותר כ

^ למימר ליכא א ד י'  תיכור •כלשון למ־'אר הי״ל ה:
 חמין כל רלינקמ אבל הבש̂י אג: ל^ן בהאי' המין נר,מ אנליהשאא
: ורך׳ל •שאb אגב רישא" דליאני לרש״י נלאה לא

' ה ד  בואל בלא ט׳ישכ״ל.יאכל דעתי'‘וגני דקממא הכא׳ אאר ב
ולוק: ״צ נ שהוחמץ יזמץ' להד יל'כמץ6א ודא־

 בישל'כ״צ' נמיילא היי ותבשיל חמין כו׳דכ^הס ש״מ ריד• ביתוש•׳
 אמץ להתס מכאן* ’הייכיח לא דלמת ק*ק .עכ״ל ט'

 ז׳יל המהרש״א לאיז-קושית וכנירוף כ״צ', בישל נא ה>י והבשילה.
̂יי ולרא? ^' לאר  כמ״ש לזירון הד דודאילת־ר^ב' די״ל התו^ ך̂'

 ראעון' ;תגרון־7אלא־* . מידי להיכיאמכאן ליכא ולכן ז״ל המהדש׳יא
 במצממק דמייירי דאס'נימא־להו:יח'לו הכי‘לומר דליכא אי' סכרי היי

 אמרינן הוי למימלאי מאי דאל׳׳כ קר^יאא למילהא הלר" ולא־ לו לסה
 הוי■ דבלאוףאוכור" 'p״rM ■V'3ביש^־:״צ•אפילבלאי* ‘ד*אתי*לאשמופ>:ן

 דהדרילמיגזא• הייטמשוא אכ׳ור לבלאייבישל לאכרזיתיסי׳כיון לומד '‘לי
 כאןלאשמועי׳י אשד נהי לו לומאדמצממקוישה ביכל שטר אל קנדיתא

̂תר בלשון׳ לאאני' שאאנוכל א״כ אארי דלא  ה־י לאי ו־חף ה
 ש־̂י טאר בלאו׳ן■ זה,־־מימי מוצא הויי אסרי;איי בל^ן חט

 דמיאבאהמקשן רטתא.-א״ו הוא לגאיההיהי כיון לי' למיאני
 לאי לפנין הדרי־נמי ללא ולאי אא מלממק לפני; י הדרי לא* ינאמתא״
 ‘ובתירוןי טשלכ״צ'. כלא מלאאר להדדי כלא״ה מינח שפיר נישליוא״:

באמת איסוא.־־ולהט נקמ'בלשץ מללא מוכח זה' לשפיר פברי הב'
:'* ודו^יהימב ני'. לכתוצ-הוכאה צרירץ לא ^
" ך ״ א  ללפ״ז'אצחי' להקישות כו׳יפכ״ל.־ואי) אצמדיך׳ דמ״מ ומ:ף.י ^

‘דאתי לומר לחץ נרנותא בישלה בלא זהי■ למיאני היל
 הה״א דא״ל ז״א אאיר' דאצממצןויאה אסור לכלא'עממה לאשמיועיקיי

 וכאאאדהלצא' דאימאדמואר' נזה'לאשר לט הורא סך למואר י
 מותר.־ לו וישה דצהכיימוהאס^סילמצממק אלא* כמלצה״א למילאא ,

 הוא הארצןידזה לאנא הישוך'כנלאיהמקשן הוא להארצן די״ל ♦*א
 והובפרה כקיכימה דינא האי* כלל חני למה חיצונה'לכדראוא״כ'

הדרייולרק׳היכב■־; דלא לאשמעיק דאתי׳ איל
‘בתום״ לפיל שכתבתי מה לשי ק״ק

הכא׳לאיימא׳ מקשאהגמרא דא״כמאי ל״ה׳חמץ'ותבשל
 יפה להוא תבשיל אשמושץיצההס■ והכא במזממק^ולע זהחאימייד

 צד״ה לשי׳בארש״^ שא^אאמץ הקושי' דעיקל לומר <מצתר'וצריכץ■
 . לצשא תבשיל אנב לזמץ ברישא לואר׳דנלןע" ניח^לי'' דלא איתר

 הוס' כמ״ש קמ״ל דמאני'' לדקא ז״ל ריש״י ולפ״ז/מאורןלדלא'כחב
 מפדשיס הד .נמי לשהות דמתיני׳ מארשים' היייט דאא דהף <ז״א'
 למכמע כמו בחמין לא רסהאבל דמצממק בתבשיל היילי ל׳פשד <הכא

 . בש׳^אחד מפנשי ולק אהדדי תקשי 6̂ל היד ד דלפיל מה;י'5
» קושי׳״הדא״ש ;זה־ ל ' ה ^ מאיימקשייתרווייהו רשיי 1ז

^ג ^ מיי שרי קדמו' הא בג

הוי’לא מתני׳׳כלשהות משלעי הוי אי ודאי‘ד:א ה:י:ן
’ - - :דחאגוזו״ר\היפנ' וצלבלי דלעיל

ל תק ק פ > .^ '^ י־תן>ל 1לא כ
^ : ̂ז ו » ש'' «אאיה .•• נג־ר׳ל צל־ונ

^ דנוק־א ליהשןא! לשן׳י■ לכ̂ר לפרש  אשיל גל־ו^ ב
להא אף'נתב־שי'ל
Wלה< לו?{ל יכולץ; ה<ז־ לשהויראנן־ז 7 ־1אמ» 1

בזיפ נמי יכהא < .-א^^ אכש־יל. ^ אכצ־ מייצ̂ז ^ '^fין(̂  ^׳ה^מ'יrרו'
 לי׳׳ילא^יהא^דילאממצרד^ דקשא מש'י:ז ה־ינא^ה^יט להחזילינמי'

פון' א־ה היתר־ יצפיוך ז׳ה; היי'לי'נומד' ^ י'' ' ו ̂ב
 צבלהאבתי■ ^‘לשהוה מתר'' לאי משיס לסייש' ^בד^א־נראה

ק להא ליאל .למוכרת' ^ א הי'’במתני' ד ביזבשיל■ היי^ :ן

בחמץ ף1ג .v!» !j׳.w ג«״!
 צקש''וגב־זארואקליס'לן*לבלירש״י או :4צגרו; דפ^הל משוס הייני
 שא דצלאולה פנ״ל לי'" כבירא לא לב״ש הוא ד״ה לאו ד׳יה לעיל

 דאמד בשפוך'לתא לפיש' יכוליסי להר ונלא^לסרא . יתר סת6
̂לא  דאף* אמ^בסיסא שא כבי^-״לב״ה־ דלא היינו יחז< ̂־־ישא

 ב״ש-'וא״כ מוילה בצלוף 1אב באינוינלוף לסיפא מקמינן. והוי אחזיריןי
 לאפמיכינן דכ״ש־אץי דמעמא הו>'קשה לא ופז־ כ^ה ללא רישא' הוי

 מסד^ לקי כה״א דנא רישא י2לליי לרש״י טאא שי לא' זה ובאמת'
̂א לי' ’לא״סכידא ל:״ש  הקודס' בלבול לטון אנדוףכ־חהיש קאי דס̂י

̂יי לכחכ' ולור! דאהו)י מפמע• שריי מיהא צלוף דכי רפ  הימב.י קא̂י
 אילאפמכיק'1לא איו .לא^וש-ץ אתי דב״ש דממא דקשה נאמת ולפיז
 אמל לבי״ז: בשאא באמיןכמרלאמלינן לרישא'מייר^ינמי חזרה להאי

 מאיי אלא אליבי' דלא בלוף באיט" לב״ה ה״כ בגדוף'' לשוזיר דא^ל
 למקשי' להא צ׳׳ל ולס״ז* . ב״שיבגדוף•־ אסר גרוף'־ כאיט״ ב״ה לאאר

 לשונואלאחרפיצרף״־קאי' בצחוא תנינאיולקלק^רשיי נמי הנמילהחזיר
 באינו תי'תי'יאיר דמהיכי ליי פכ״לי־דמשמע וקמו^מהלר אגרוף

 דל&לוצמסכי״ דמהיכיייתיתי דמההמאלאישלוהאנמי בחמץ אף צרוף
ה לענין לברייתא'־'אף אד״י נמי ה יהא וג-ס ^  ציכא צלילן לשכ ^

 הזזלה־גמי אשל נמיבתבשיצו אהי' ‘דהא שהי׳ילאזרה שלוק■כץ'
 ח״ש'רש^'אגרוף אילוק מדאקאיכא משמכו' ובברייתא מוגלד אזמין

 . אסור שהי' אף־ כאבשיל ואי חזרה אשר גרוף דבאש דמש׳ממ ר;אי
 לאחל'לאשנטשץ לאימא אחזרה למאי׳ימקשה־ נמי׳יצגמ' צכקפות ואץ

 תום'■ כמ״א שינל^ך מלתני׳ימל נשמע'• חה להחזיר אהיר" מכפ״י לאף־
 שגרוף־ דכאב^־למתט׳׳צאחד נמייברש^' זה לטץ .ואפשר במתני'

נלאה'לכאורה אינו* א?ל• יחזיר לא הלכץע^*' לכאוב כמי וזה קאי
י .

 כר״מ .•ר״לדאיאנ^להצנא פכ״צ ט׳ סתס״משנל ^׳ן^*-תרוריהיוכו'
 ה׳א חזרה לעק־ ובס־ שלי' כל־ נרושי־ו באיטי לאסלי ור״י

 כמתני׳׳דלפ׳ל דלימא־הל^ה בגרלוחיו'.יוא״כ׳הל'ש:לח דהלנה־כר״מ
 סתס כת^לס״י לכף דיניס זימנא'האריי חמר'בחד ולק ולהכא־

ט4בכ‘הצצס כברי׳אאל ור״'־ משנה  ^ וץ'ל מ:ןנ^ ז
: ז ש ר ו ת ד y כו' קדמו;^־י הא־ בהלי־א ת;י ללא ו׳ ב o<} 

חררה־ משוס סי^רזגוגגי׳ פד דהשלחני ד״ל משוס
^־׳״בקדוס ולאי בתט/ר דמיירו׳מיוףאבל לי׳*ושבודאי'די״ל י55י

 לא א*זו לפ^ אלאמר קא5א לה^ ראו* ליכה^א נריאה
 שאלשהואתקואיס להצכאא אמלק ולסמון'ואי'שי תו:רלגבו בין
ט השלונן*נין רב להא'לאמרי ^'ל  במזרה הייטבש^דה־ו'^ צגבו ש

 אמ"6ל ואס שש' לענץ אצ״א לצנו ^קןבץילתוכר אמדנן
 לאדייקיהדאיישמיט' דהתילוקיהוא־־מש^שדשדייבגרוסהדא״כ האס
 דצשהוץן* קשרס׳אדאל{* וא״כ' שן הוא'לח¥ודי ליההלליתאי* א״^ שלי

ט בין• 9גףלו דאמדנך• אוא ושס* באדלןף*  ׳אנ^י לבבו" ־ ש
דאסרי מזירה לעיצ-והן' צהכיא־לא^ימלאמל ולוק.־עו^נ׳יל ’לא לחזרה

 דההככהש משוס מ״ו מרוף־.
^ לאוקמי צרייכין* וא״כ להחזיר ^ ‘ר' לקמן דאמל י ו  דהנור בהלכה י

 נדוסה^מי' אי'מ^ ש וכירה‘פציו דמקשה' נמי^יוקא^י דקאייאחזרה
ד שסיש להא שרי  לא'^^י;אצא'־אגלוףרןהא" לשסא דאזרה Vb א

: כ מ״?ןל1״ה0 דמאייס שיא י
כגכוי־א

חמי: לאחר



ויערזלרשבת

 pn ל;והומ לצר' דר״י לק״פ'די״צ רביי דלכיבת ־6ינר
 צי׳ וקש׳ה מוהר נ״צ בישל אכל■ נ״צ דשל בלא מיירי וממני׳

הו| ^י,  ואצכמק והיכא׳ ורע ציאצמק מיירי וצשיל■ וצ״ל קרמו ז
 אגב הלא■ דקע' אלא כ״ל' בישל נצא אס־לר מומי ^מ-^מא

taXt\ הכי לומר לל«׳' בעי לא׳ ולעיל' אנפיל צאר המק ני,ע ולן י 
;■ וצוק להמויר ראק וללן .

? ר ה יי1ב ״  והנא טי אלריי' דר״י קלה ד
' י• W מל״ל צ’נ שניפל אצשיל אאר י

J>n6i דהוי 5ר,גי הד לא כ*צ ציצל ללא מ^לי טי לא^ ר^ייי מוצרי 
 ולא לא טשל נצא אביל שרי והר,לו ויקא לצ<פל< ילעיל!ךילי ממייק
מעזמא אמריצן רי ו  ואף ו׳יל מסדב״א אייןשה לע״ז ̂ צווצי גכל מ̂י
א דמץיי  פרי ולסט לו ורא צמצפאיק מיילי ולאיל זאיימא גמיי.\ מ

 נרע לומרזמיירי לפרש אאפר להאין' לי״ל ‘מידי מקפה צא ובטוא.דה
 .זובפהפכתנתי צא׳אודוק אף■ או*י וי״מ אוסר נ״פ זא״צלמה לו
רפי' לר  נמה פ״ב לקמן פ־ין גווניי בכל מי־ליי ומאהמא סבני ו

אאבארלץ:; , ׳ ־
IT''* ̂״יל הממריא כייוא צאצא אפילו ולאד כמגתי לעיל ̂ ו
מודה pn דלהחזיר האאא דלפי רש״י' סצר לשנא ״* ^

 .אליבא ספרש אלאידהכא־ (ביום) [אנפ׳י][ הוא אורה ועיקר רעיי.
 ובאמת חנן להחזיר רמא אא זה אאר^־ דלא אק דלאהות דנימא
 דמאי לרש״י קשה דהוי ומ6מ אאחרא ולא (אאנא) [אמנע״י] ^קאי

 אוס׳ נמ״ש הוי דרור.א או הא 3נ' 6לר\'-. יאימא פר׳יא מוטת
 חדשה נהסמנה דהוא אמא דצא איוא הוא ד׳הרצואא 'א״ו .נמחני׳

 שאיט אף בשבת להעמץ וברואח 5b צביאל א^ דאסור 'ודאי' וזה
: וקיל מונית ל1ו» הבל ״יס^ ' '

א ר מ נ ׳ ולא .פכ״ל ס׳ מחזינ׳ץ ככל ל״א וא(? פ6 ב
 דהוי מכוס כו׳ סבר חייא ר׳ מן* אאר ־ .

א חבל , צקש.וגבבה או א'לה0ב דא״ירי לומר אציק  מר׳
 נמיי ז4ר לעיל סברי וחושי מחי'גןא׳ל לאיל כפיר דייר,
לקוביי■ מקום ואין כ־צ. «צחס למחיר רבותא הוי

 : לייסב שיש וזיש ̂ אכרשיא - ,
ש׳ ל תי ה ד ״ *  מכיל משהין לשכוח אבל כר האל רו
 דאי לשל■ שכחב רש׳י לכיעת וכלה ־ י

ק לא  גלופה ואיכו אשכי׳ דדב מילחא ר,אי יא/יל לא י
 משהין: לשכוח חבל הכי לומל יכולי־ס ד&אץ־ קשה א״כ1

ט בחוכו ג  דהא לומגי וצרינין .בכילה אן£ אסור אוכו הא ו
ט משוס הייייינו חזרה חר7 ט באמת אבל ג  נמיי' בישהי׳ חו

ם׳ להוכחת מקלס איין־ ־ולאיזו !'אסור־ שד״היחמין, לעיל החו
 ג כיעב ודוק באורך ואלבילכפ״ל -

ט ל י ת ■ ה ! י ד כמא■ גל-כו׳ כגון. שמזתכר אסני ב
היכא^ פי׳ .ענ-׳יל כר ליכא 'אמין -

 דהא רוחח בגג- למיגזר ליכא מעמיךכמ״ערש״ייהליכ דאין
ס אין וא*כ .כמיל לי׳ מאמין ^א  מכרש״אז צקוכי׳ מקו

 - כמ׳ש מצי'לומר הויי החוס׳ דבאמת כר אקמצלנלין בד״ה
כחוס׳־ גס■ צנג־ לי׳־ נר,ע דכנמ׳ כיון אלא דל' כמהרש״א

ג ורוק גג נר,«ו ;
זסלראי׳'■ כביא דהחדלו י'צ .ס׳ גבה5ם ח״ש .

כחם■ דילמא 5וקש לל׳י זה אמרי דלבק דצ׳יל - ■
 לותר־ וצריכון. באוד־ שכלחאו חמין אאו שמא שפיר ייך5

 שכיחא'־ דלא דמילהא ליי׳ גזריק לא במרד דרך דאק דכיון■
 בי׳יעפר־ ליש גג׳ דיסחם כיון :”לא בי׳ נזרינן ׳ולא הוא

 לגלגל יבא שיהא שכיח ולא׳ אילחא כא בחמלה חימומואיכ
 כיבא• דרכיס-דשכיח צאגק" אלא הי׳ גזריק ולא ביצה שס

 להזיז ויבא׳ הצורך. כל־ לא־ יהא דלא ופעמים שס לגלגל
̂•' ורוק ז

ב ״ ׳ ט־ ס ו ת ד ב ץ’ב  ודוקא: כר ורגליו ידיו פניו אלא ן
החיצוךלו׳ שרי'צ^ית שאיפה

־פכ«ל די דמחני׳ אמריק הוי מהאכ ק״ק:דמימא ,  מיי
רוחן;פעו דה־ניי׳למחר הכי אשל דמוחר בס דחר 'בשע׳יפה'

 דכלכנוך שיעוף דמלתר רםהא׳ס»י ולא.חני ידו-ולגציו •
א? בנרפת• אסור ''?דמ^דבשכת ףו  שפירהרי־ מרןשי כל-כגו

.כנ׳ל דמאזר דסכר. הוא ^דהאי*חנא'  נרחס הי' ולכאורה .
 דכא דאימא מידי מקשג אכתרלא דא״כ דר,שה,להא לתרן
א ♦הגי קרקע כמשני׳ אבל ככלי־ אסוציהיינו דשעיפס הנ

ס׳ נמ״ש שרי להיות וראו ה חו ד  דאימא. ועוד חמין הא ב
 ידיו פרו דאף לאכמשנן כייס ורגליו ידיו סרו דחר הא

 רחא כוי דלח אלא ספ׳ש בכוחמז אלא שרי לא ורגליו •
 בפיר־ חוס^ מקבין וא״ב ביכרף לעירן מחני• הכי לאוקי
 אתר׳■* לחוקי' כפי לא ממחי דבאמת קבה אך . ודוק

 ־ בכיאוף דמואר דייע ברייתא בהאי דחניבהדיא כיון בשימוף
r הוי רלא רמא ואס T א'יכ'לאכוי־'אקבי׳ ברייתא מהאי ■ 

 :דמפהאא־מאנייון סבר דהוי נמי רמא ואס ,מידי חוס׳
 דיכא־כדי־דכלכח׳ סבר דהוי אי ר׳־נד מחני׳ דכתס כר־מ
 ונראס־דהוי״כברי' מידי־- לאמקשיהתוכד דח״כ כוחי׳
ש כוי לא דלככי סו»׳  דחני בשינווף־ימכום מאני׳ לחוקי ב

ר רק*ל רחיצה'
ף ^D 2 ד •  כתב .■‘כו׳ לי׳ פמיע־ לא דלמא ^

 עכ׳ל לי׳ סבירא לא כלומר מהרש׳׳ל־
א ודאי דהא לי׳ קבה דהוי מבוס מ ר׳י ד אל  רבה לאביי פ

 למעבה לעשייוכלכה־ הא? לידע היינו פבדכבמעתי׳ מי
 דא׳ה קבה כמיע• רלא מפני־ דמאי־ קשה יא׳ה רבה כמו
 ‘עבדיכבמעתי דרכה ודאי־'אף■ במשכהייובתא דר׳י כיון

 .החיובתא במע- דכוא כיון כך לעבות־ אסור דהוא ודאי
 ־ נאי שפידיהא־הוא ואיד לי׳ כבירא כרב-״ליולא האב ולכן

ק למיעגד מותר דו טו ־כ  ■לומר ■יכולץ היינו ולכאורה ,
 ■ דלמא גרסינן במיעיולא ולא׳ כיוךדגרסינן הרב׳ל כווצא
שר סבר דלא א״ו׳ שמע■ דלסא זה■ מנ׳ל קבס י' חסאפ כו  ד

ר וים מרכה שמע • :־- לסתו
א מ ־ ף ר ד ־ ס ו ת  בהעמנה'גזירה אנא כו׳ ךךמוליאר”ב

עכיל■ יסמיך־ברמך,כו׳ שמא
 י במאי אבלז כ'צ־ שביבצ במה־ דזה־הוא סבר דרש׳י ונראה■

שבח אסורמשוס כמב״ד בישל דלח ב  מיידי 'והנא ממל'
 משהין דלשהוה אמריק דלשל נמי וליק כמב׳ד־ ביבל בלא

 כמב״ד בבישל אמר־בפי׳ לשל דכא־ גרוף■ באינו אפילר
 לרבה נמי וליק י. כמב״ד מפל בלא והכח להכהות דמותר

 קאי דאסר ■ למאן לעיל כחב רש׳י דהא לעיל דסרי ודיי
 הוא ושס כמב״ד' בבישול דמיירי באמת וא״כ בש״ האי

 מעשה-דטשל עביר מקריי וזה• בישל- בלא וככא דמתיריף
בבבאודוק־היהב':-

ב ׳ . ע ׳ א ר ס ג ס ב מי ״ מנו מ רי מ פי ש ^ מ  כסב כו׳־־. ,ו
ס משוס• המהרימי מ ^ לי׳' ה- פ ק הוי'  ד

ר באמת ח א  דינא מלננוימיס-נמי טפיאף-בפינה• רבותא ל
כי. ת בפינה ומיחס לז׳א ה מ ר׳י; ■אסור מ כ  הי׳ ולכאורה ו
 בדיה לקמן כמיש״-חוס׳" בעניךאחר קושיהו לחרן נראה
 כמ״ל ראשון במיחס-פהוא ובמחגידקחנו■ כו׳ באסבש הבל

ט׳ שנילא־ צאמבערשהוא ך ת  אלא ליק זה וכהד . ע׳ש י
 מיירי אי אבל האוד מן; שפינהו במיחם■ אמרינךדמתר׳ חי

 באמת זה וא״כ מידי־י קשה הוי דלא ודאי שפינהו צמיחס׳
 האור מן מיידי'בפינהו מתני' ראם נאביי'' קשה דהוי״ י״ג

 בפינה דמיחס דקמ״ל■ י לכ׳א בכלי־כני תני נא למה- איה
ר׳י כ רו ? ויהי׳ ודוק...- אסו  קושית נבא־לתרך שיכי׳ א

 לצירוף הגיע כשלא מצרףדמקכודלימא וכלא בד״ה כסום׳׳
 שישר כאין■ מיירי׳ דמתני׳ דאימ^ מקבר ליש גדיה• וגס

א דבריי ושיעור להרן;רלק'מ■ לצרף.״•ונראה ר ש  .הוא כך כ
 מוקי לא דלמה ומקשר בפינה• במסר׳ מוקי רב-.אדא דהנה

הוכמו  כסברת או׳ דהטקשהליי וצ״ל במתני- דהד להבטנ
 דיליסני חו־כסברח בפינה רבותאעפי האמת דליתגי מהרס

 ולא נר,שבפינהו דלהכי' דייל מצרף והלא* מקשה■ כיש-ואהא
 מצרף משוס' דבפיצהייאסור לאשנועיק. בכ׳ש בסיהה־ולא

 צירוףואהאימבד דהגי-שילצירוף.ושיעור וכדיייובאמתהיני
 מבוס לאוקי רוצה־ כריש• דודאייכמתני' משום■ הוא ריש.

 אדא כו׳.-ורב בפינה• כריש־המ״שיחוסז-בדיה^שחם■ דהלבה
 מכיל כרישכו׳ אביי'ושר,י.'להיכצלכתא לקושיי חייש• לא

טב: י ; הי ק־־ רו ■ ־ ׳ ׳ ■ ו
D i r O' , ך שמצרף• אף שרי לריש יאבל כו׳ מיחס ד

כיון



?בית■ י צ יערארע
חי׳ א ^ ד ^  ולאי דהא להוכיח מיי הוי לא־ ממחני׳ א:ל כח::יא ג

 אף גרופה לאסור'באינו די״ל סשוסה הסנרא
!»pr:£s דהס לי״ל אף וד״י ר״מ כן סגר להא לו ורע m o לאף 

 משלי.': לכאורה אסור לת^ן. לסנלי כיון נ׳ש לו;ל מותר'. המץ5.
 גהכ:יל^ די״ל רש״׳ל כהב ולהכי . ויאה מלספק ליהוא בתבשיל ילאיירי

: ודוק לליג לא משו^ הוא לכפשס
 הרי̂ף ואלה גלו׳פה. באינו ורע'^\אפילו במיכפק. באיד״ירב־שר'

fbv פמתניחן;׳ ‘כן הוכיח רב ד*̂ג יי״ל דנא''.י בהאי כלב
 ולא תכשיל דמדד-י' ברישא תניי ג'<3לנ לי׳ וק:ה־ הק דלשהוא לסכר
 ‘לא כ״צ'ולהכי בישל אפילו הייני ותבשיל אמין לסתה משים אלא ת־מין

̂־*ר כ״צ בנישול לחמין חני*'חמין  : ודוק גרופה כאינו אף־ מו
ן י א  הוי להחזיר לרוולאי ת:ן ר\סשוע'דלישהות לנפ״ז להקשיב ו

‘הוא שסיר השתא אכל תנניש מתט' ד:א נמתד' דלת רב
̂קי לשיע<הריף לאי׳ דהתסליכא ממתני׳ לודאי די״ל כתתני'  מתני׳ דמ
 דנתכלשי' אךימהרא״ש . וישה במלכיעק אף מותר ילכן ’כ:רופ'ה דלעיל

>rrf ̂ר  באינו' לתמיא דלעיל מתני׳ ר\קמ*ד, הריף לשיעתי'־ת:ן'4דל:ה
 א״ו בגריסה נדירי נמי' לתנניא7קאמר' ולא בגדופה ולרבנן' ביישה
 כ״צ טשל בלא דמי\ר כיץ דלתנניא אלא התוס׳״ כסגלית דלת לפב*
 ''’רע־כמקום שהגיה זיל כנותלש״ת דלת דמתיר-ברצעץק.ייש<לו. מכ״ש
̂• לודאי וי״ל במקימהימומלל, הקושי' וא״כ ינר:  האד.ת*דלשהות לי
 וב:ישלכ״צ' מותר [כ״צ] נישל בלא ללתוקי'ולומר''לחנניא צדיכין לא חנן

 צריכץ זהי׳ להחזיר'ולאי אומריס כשהיינו אצל .• זיייאהיאלור היכא
 החוס'' כסברת מיכח דלכאירה ואף : האוס׳יוד^, נאוגלת לומר

 לא ותבשיל אמין'cbדכ בחמת כבר דאריף נראה קיושייתיס מתמא
 בדף■ רא״י לסיעת בעהייי לקמ! וצלאיכישל-גמ^ש גילאי'בבישול ויירי

:ודוק' פאח״ז"
 במה ועיין . עכ׳יל אשכחן לא בישל'כ׳׳צ-אאויר לא אבל

:־ מזה כנמ'' בע״ב שאכתוב
ב & י • ׳ ס ז ר  בתבשיל .'אבל5נו׳*בת'חמרכ״^מכע־״י'פכ״ גטתר ס

 חיסור בלשון 'מר’למ הי״ל הדיידא״כ למי'מר ליכא
 חמין כל דלינקע אבל תבכי^ אג: לשק בהאיי המין נקע אנל׳השוזא
̂׳ל ־שא5 'אגב רישא דליאני לר'ש״י* נלאה לא : ור

ה' * ד  טאל בלא ט׳׳סנ״ל.-אצל דקעמת׳וגני'לעתי' הנא' פאר ב
ולוק■:' ״צ כ שהוחמין חמין לתני א^ריינמי ודאי

ס ו ת ת ע  כ״צ בישל נמיילא היי ותבשיל חמין crb7^' ש״מ רי׳
 יומץ לצחס מכאן־ היכיח לא דלמא ק״ק .עכ״ל ט׳

 לל המסרש״א לחק׳קושית ובצירוף כ״צ', טסל גא' הוי ואכשילי,
^ לאר:ן' ולרא?  כמ״ש ^,ירו; הוי דודאילתיר^ב' די״ל התו̂כ לי

 ראצון אלא־־דג^רון־ . מידי לר\כייומכאן ציסא ולכן ז׳ל המהרמ׳יא
 במצעמק למיתרי לו דאס/ימא־דתוכירז לומר'הכי דליכא יןי' סכרי היי

 אמרינן ־הוי’צמימלא מאי דאל״כ קמ״תיא ולאייהדר״למילרא לץ ^סה
̂וןג־ צ״קי‘rhכ״ציאפיל' דבלא^טנלל דאהיילאשמופייק  הוי' אץהור' יבל

צרזיחיא^כיון לומר ליי׳ ̂ר ־ביש׳ל לבלא ̂ל  דהדרילמילתא* הייטמשוס״ אכ
 כיקדלאשמופי׳■ אסר לצנמי דמצעמק״ויסה לומר טכל שסיר אזי קנדיתא

היי ל̂א לחף הייתר כלשון׳ ש^^יטכל א״כ אהלרי' ללא
 ש̂• טנדר ו'ן׳■1בל ג^ מוכחיזה.ימ״מי הויי איפור';איי בל̂ש חני

 אבר'המקשן להוי רטתא.'א׳ו הוא דגא'הה'תר טון למיאני'לי׳
 לא** לפנין נמי הזרי ללא וד^ אא מצ!עמק לפנין’לא׳הלרי ’^באמחא״ .

 ‘ובתידון' ב״צ/ טש'ל בלא דהדרימדאאד בלא״ה מיכח שפיר טפל*וא'כ
̂־כלשק מללא' מוכת זה' לש׳טר סכרי הב׳ באמת אי^פורי^ולהט נקע

 ודויךהיעב .ני לכתוצ-הוכאה צרירק לא ^
 דלס״זיאכתי' להקשות •־ואי) סיכ״ל אצעריך׳כו׳י למ״מ ^א״ך'ומאלי

 דאתי לומר דחין נרנוחא־' בישלה בלא זה' למיאני ה״ל
 הה״א דא״ל ז״א אאול' לנהעמלןויאה אטר לאשמ'.יעינן.*דכלא'קישמה

אר '  ובאאתילהד^א־ לננואר' לאימא' צט'בז?-לאטר הורא■ סך ל̂פ
 מותר% לו ויסה לצהכיימוהר׳משייסידמצעמק אלא'־ כמויצה״א למילאא ,

 הוא ה<רצן-לזה דאב^ טסוך׳כברלרהמקשן הוא להאדצן ̂״אילי״ל
̂* חט למה חיצונה'דתדריאוא״כ fצבר  והובפרה בקיפימה דינא כללהא

 דצא'הדרייוד^ן׳טעב•■: לאשמעיק איו'דאתי׳ ^
או ^י פ ם׳ לפיל- שכתבתי מה לסי יךק .שרי האיקלימר' ‘^ג  ‘מו

הגמרא לא״^מאי ותבשיל ל״ה'תמין״ הכא׳ראימא׳ מקש̂ו
 יפה להוא תבשיל אשמוטקיצהתס" והנא במזעמקיולע מיירי דהחנר

 ןו:״ה רש״י לשיבת טא׳אחמץ הקושי׳ לעיקר למלתר׳וצדיכץ'לומר
 . לצשא הכסיל אגב סס{ ברישא לומיר׳לנקע טח^לי'' לגא ליתר

 תוס' כמ״ש' קע״ל למאני'' ל״קא ז״ל רש״י ו(ש״דמאורןלללא*כתכ
̂ישיס* היייט אפ*’ד לז״א״דחף  משרשיס הט - נמ*י לשהות דמתט' מ

 דמשמע כמו צא'בחמין דמצעמק-דסהאבל כהבש״ל היילו לספר <הכא
ד ד דלעיל גמתני'  . מי׳^אחר טפדשי ולכ{ אתדלי תקשי 6̂ל ט

שיל^ח הראז׳ש קושיי ;זה- מאי־ממי^תרווייהו ד^מ

̂י תוי אי ד:<ודאי תנינן  ץנן1הוי.ס!‘לא כלסהות מתני׳" מש^
ב דח^ודו״קי ולרצדי דלעיל פ - :• ט

^ W ל<> כר׳ חק גל׳יו^יהא׳י־י בדיש״י
^ עוג״׳ל צלו

̂־ ריריי לסדש'  )»'ר6 צר־י^ לזק־א^ב^ ריהסתאז יש£׳
^ אךביוב־שיל צ מ מ ן נ י י ל ג * ^ ד ה ' ״ * ־ ל ג ן ^ • . א ה ר  
W ^ לו?מי יטלין; היי׳ צשהוידאנן אמ»ו {ך^^ 7

י'הי^ו־או^ן^׳ה^ת׳*W אלוז‘לא׳לדכש־יל•.* אצל• מייר^בזיגו כמי

L'̂ינן זיהא׳ לואר דמוכרח צאנשיל• טינר במתני'''סיהי'' דאכג
טי ואיי מויתר־ אבלבו&גין היי לוימדין ר ה. חל ט׳'  נס• לימק.גדט'׳ מ

̂וי־ נאמץ אבל לוקאיטזכש^ל  דמתט''ffteה א:ל אף־להתז<. שרי י
 תבש״ל• לחני״נייש־א והא בחמין אף אסיר ד^רט מוכח ‘להתזיר'תק

 \אקדיס'לף'לברירש״י וגכ-זא: צקש׳ אי מרי^ז ד^תר מכוס הייט
̂ה לעיל א מראורה פנ״ל לי׳'" פכירא לא לב״ס טאו ד״ה לאי ד׳  ט
̂־ש יכולי̂ם יהר7 ונלא^לפינו יתר'. אשת  לאטד ^תא בהיפוך■ ‘לס

ה־ טינידלא יהדר' גא‘צרישא ״ ב ל '.^ ט א כ  דאף־ אמ^בטיפא ט
 י׳א״כ' ב״ס' מולה כצרוף אסל טאוטיגרוף לסיפא מוקימינן: והוי מחזייץ

̂ואאי' לע^נא קשה הף' לא וחז־ כבז׳ה דלא רישא' הוי  לאסמיפינן דב״ש
י לא* זה ובאמת'  5משד: לקי כב״ה ללא רישא ללי&י לרש״י דאא־ ט

̂א לי' לא״סנירא ל:״ש  הקולס בלבול לכוון אגדוףג-תה״יש קאי לס̂י
וורן דאה^י מנומעי* שיי' מיהא גנווף לכי' ר^יי אכתב*  היפב.י קאי׳̂'

ק א״ו .לאאננוטנן אתי לב״ש ל^מא דקשה כאמת ולפ״ז ט מ ס א צ  ‘^י
 אמל לס״): בטאא ביןמיןכמרליומליקי לרישא'מיירזינמי חזרה להטי

 פאי אלא סליטי דלא באיט״גלוף לכ״ה ה״כ בגרוף' ל^וזיר דאאויל
 למקשי' לה'א צ״ל ולס״ז' . ב״ש'בגדוף■־ באיטי'נרוףי^יאפר ב״ה יא:ור7

 לשוטיאלאחר־ש׳יצרף־קאי' הטנא'ודקדק^רשי''בצחות נמי הגמ׳להחז׳ר
 באינו תי׳תיייתייר דמהיכי לי'' פכ״לי-למשמע וקעו^מהדל אגרוף

̂מ׳יחי■ לאיהילוהאנמי דמסתמא אףי־נוזמין צרוף  מתני״ דלפלוס למהיכי
ה לענץ לברייתא'־'אף אי״י נמי T יהא ^ ip ליכא לוטן לאיכ 

 נמי הזזלה אפול צמי׳יבתבשיצו תהי׳ להא* לאזדה שהי'* בק' טילוק■
'אגרוף ^לוק מדאיאיכא משמנל־ ובברייתא מוא־י סתמץ  ח״ש^רש̂־

Fpאסור אהי׳ אף כאכשיל ואי חזרה גרוף־אטל' דבאיט למש׳מע י . 
 לאחוי'לאשננועינן לאימא אחזרה למאי''עקשה- נמייצגמ' ל:קפו'ת ’ואין

 תוס׳* שינ^ףכמ״א מדתט״על נשמע'* וזה להחזיר אסיר" לאף־מיפ״י
 טגרוף־ לכתבג־למתט׳יצאתד נמיייברס^' זה לנוק .ואפשר למאני'

 כלאה'לכאורה א^צ-איט יחזיר' לא הלכץפ^י' לכתיב נמי וזה קאי
' ודוק

^דהלכה ענ״ל ט׳ סתס"משנא ^ן^'־תרוריהיוכו' *ר״לדא  כר״מ .
לי' כל־ נרושה־ באיטי לאסלי ור״י ̂̂■ ̂א  ה״א חזלה לעקן וגס

 כמתני׳ידלע׳ל דלימאיהלסה הוי׳הונלח בגדלוחיו^וא״כ דהלכה־כר׳׳מ
 סתס כחסלס״י לכף דייניס זיימנא'האכיי" כחל תמר" ולכן ודהכא־

 :וק״ל מנולס &י?ס-י הצצ^־ כבל''א!נר ור״׳י משנה
: ■ : ש ל ו י ד ר כי' הא־קרמושציי בהלי־א ת;י ו׳ידצא ב

ני׳־משוס להא^דתני״פד ד״ל משוס חררה פ־לןדיא̂ו
̂י די״ל ודאי־ צי׳'ושוו ^• >־'יכקדוה ולאי בתנאו בגרוף־אכל למייר »̂ 

 ארימא ולא אטסאיידארלה אלא י:ויי^־מרלא׳קאי7מ לאני והא אמר
^ גס* דקאי קמ״ל לק■ לפח _ רי  ̂ .־ ודוק:י ולא ’מדהוי א

 עכ״ל לא לשהות אבל נלו^); ^7 צו׳א■ חזרה משום ^א״ך^ד^יקץ
 פני לאן א*]ו לכ^ אדאמר אסקא לה^ ראי' לינה^א' :לאש

 וא״ס ^אלשהוסיזק ליהלכאא אסלק ואי־טי וצסאורי לגנו‘תונו בין
ט בין הקלוקל דה<לאמר־רכ י׳ל5  בחזלמ בנמדה-ו'^ טיט צנ^ו תי

 ■לאאני" נאמר ואס שהי' לענין כ״נז1ג ^בר חוט בקל אמדנן
 מיט' לייקיהלא״ס- לא דא״כ בגרוט: דנדילי*■ משום" הואי־ להאילוק* התם
̂די  דלשהי\ז' ר^ירס-אדיול{־ וא״כ־ תצן הוא׳לחמדי ?יההצלותא" א״ו' מ
 ־י1ג* 9^לי לאמיינו* לוא ופנו* באולך לס״ל

 דססיי מזירה ל^יל:והן' מלאמל להכיא־לא^י נ׳יל ודוק.'עולי לא' למזלה
א ל׳ה לאו לך"  ד^א״קיא' ליצמא וקשה וכ^ה מחלוק<ב״ש א5א ט

& א״ה ט  נרין\ר^א אףלא־ט לב״ה וז^מו^־ אמז״רת׳תמין קאי ו
.י®!®■ כתזדה מאזר דלא אתבטל י{אי'

מ ^ לאוקמי לי
̂׳* כי וטרה מליו* למקשה' נמי״וכןאטי לקאייאחז׳דה  נרו^׳־מי ̂נה

Y להא שרי cd לא■ר^י;א ד^סא דלוורה ‘א״ו :וליt iוףר’'יאנוx)הt* 
ד ־ ס״סוח״יןיע'': Y’b«7 טא ״  פ

^6ו כ״צלחמץישהוחמו״כ״צץ'■■ לבישל תכשיל משהץפצע כגנ^^־״א
^ יש-לקדוק׳לכולס כאן .פכ״ל לו רפש מצעמק . ת ך, : ק נ

^ מ״ש נס חמץ תבפיל׳־יץדס נקע ד״י1 חמי; לאמד לעיל חו
־ *



ויערזללשבת
מלאןן. א: ^♦. ק ל;והו'מ ר'5ל דר״י לק״פ״^״צ *י6ר דלשיכת זגר  מ

ד' מ מ של כ״צ בישל בלא מיירי י תר ניצי אנל-ד לי' וקש׳ה מו
י5לי׳ מ ל  זיאצעמק והיכא' ורע ניאצעמק מיירי שיל•5ר וצ״ל קרימו ה<ן ;

h f i^ 4nV מי ג הלא' דגר,עי אצא כ״ל' -בישל נצא את־לוי דו ב ן1י  אג
צ «י ר חמין נלן:י א מ  הכי לואר ‘וןל«' בעי לאי ולעיל■ אנשיל ג

י להיחיר דאון ול:^ לו ̂ 1ו
ד1 ע ד ב א ד ' מ ה » ^ קלה־ ד א ט׳י ’אלריי דר הנ  ו

־ ̂ יל י אר - כ״ל. 5כי שביאל אלשיל א ע
jq j j i א ’ר״ףי א צ איגלו בלא מיירי היי ל ד לא נ' א ה א  דהוי ק

רי לצע< אמריק ד ל בלא אבל פרי והל.&ו ריגןא 5נציא נ ב  ולא לא ט
ysOb א מ ת פ מ ד ל י  ראן׳ i*f מהיש״א איןשה ו'ע*ז v לווני בכל מי
<*י מ א י מי לו ורב־ צמצהאק מיירי דאיימאללאיל גמיי* « ל  פרי ו
א \ ט נ \ a פ מקפה לאr■ע זמיירי לומר לערש אאאל להאין' רי״ל י ר  ב

א לו' ״פ למה דא׳ פר נ ף אואד לר״מ או ק א דו או א׳ תי ̂ צ תנ פנ ה פ ב  ו
א סבלי לי) דרשי' לד מ מסת ב לקני! עיין גווניי בכל מי־יזרי' ד ה עי מ ב
ארלן:; , ׳ ׳* א-: פ

ה2 א אעילו ד ל פ  דלחד כתבתי לעיל ̂ אכ״יל המחריא בייוצן ב
" ׳ ה תק ללהחדי האאא דלפי רש״י פאר לישנא י ד מו

^ו לע״י. ה מיו ר  ,אליבא מפרש דהכא 7<אל (ביום) [אבפ״י| הוא או
ק ילפהות דרמא אא אה זה 1אאר לא7 א רפ תק להמזיד ט א ב  ו
א [אמנע״י} ^קאי פ6מ אמיזרא ולא בא)6( ה להוי ו פ  דמאי לרש״י ק

א ע ת או הא 5׳כ להויזא מאtל פר׳יא מו ה ס' נמ״ש הוי דיו  חו
א א״ו .במתני׳ אז ב מ מא דלא איוא הלא ד  חדשה כהפמנה דהוא ל

אי וזה ד ר 'ו אפו ̂/ ד י א נ מק וברואת כ*צ }6ג  שאיט אף בשנת צזפ
: וק׳׳ל מוכיח יר1ו» הבל מוסיף י ‘ ׳ ״

א ר מ ר ^ פ6 ד ן כבל ל״ח ו רי י סז ׳ מ ל מ ״ כ ׳ ולא .פ
 דכו' מבוס כו׳ סבר חייא ר׳ tjo אאר ■ ׳ .

 מר״א אבל , בקש.וגבבה או א'לה0ב דא^רי לומר אציק
 נמי דזה לעיל סברי וסושי קאיל מאי' דא^ל שסיר דיק
לקושי׳ ואיןמקוס כ־צ. *»חס למחיר רטסא כוי

 : ליישכ שיש וזיש . «הרש*א - ־- ,
ם׳ ו ח ה ד ״ ר •עניל משהיו לשכוח אבל כר חאל ר . 

״ דאי לעיל בנתב רשיי לכיעת וכלא *יי
 גלופה ואינו אשכי׳ רדב נגילחא קאי לא ילק לא

 משהיןי־ לשהות■ אבל הכי לומר יכולייה דאאיך -קשה ואיכ
א צחוכו ה ט  דכא לומד וצריעק .בכירה אן£ אסור ה׳וכו ונ
ט משום הייייינו חזרה דחר  נמי' בישסי' חרכו באמת אבל נ

בד״כרחמין, לעיל התום' להוכחת מקום אק־ ־ולאיז! ; 'אסור
 ל היעב ודוק באורך ויאצבילכנ״ל •

ה ט ד ה ד ״ ד שמא כו' גל- כטן. כו׳ שמזת מפני ד
היכא^ פו׳ .עכ־יל כר ליכא יפמין

 דהא רותח בנג- למיגזר ליכא מנגמיךכמיערש״יישדה ז־אין
 מהרש״א■ לקובי׳ מקום חק וא*כ .נ«יל לי׳ מפמין לא

 ■ כמ״ש מצי'לומר כוי׳ החוס׳ דבאמת כר אקמגלגלק בד״ס
כחוס׳־ נס• גגג• לי׳ נק« דכנמ׳ כיון אלא ז׳ל המהרש״א

סו . i ודוק גג ק
. ^ ר מ ג לראי'־■ זה הביא דהחיצו י׳ג .כו׳ מעבה ח״ש ב

כחס■ דילמא 5וקש לל׳י זה אמרי ללבק דצ׳׳ל -
p  לומר־ וצריכון. באוד־ בהומלגו חמין אנגו שמא שפיר 3
^ דאין לכיון  שכיחא■ דלא רמילהא ליי׳ גזריק לא בהאי ד
 בייעפר ליח גג׳ דשתם כיון וא״כ ביי נזריק ־ולא הוא

 לגלגל יבא שיהא שכיח ללא׳ מילתא בתהלההא אימומואכ
 כיבא• לשכיח■ דרכים■ לאבק אלא לי׳ גזריק ולא ביצה שם

 להזיז ויבא׳ הצורך. כל־ לא־ יהא דלא ופעמים שם לגלגל
̂-י ורוק ז

D1TDה ׳ ד ודוקא: כר ורגליו ידיו פניו אלא ב
י שמיעה־ ־ ר ת י כ י ב ן, ל צו חי ׳ ה ו כ

מייד דמתני׳ אמריק הוי מהאב ק״ק:דאימא .־פדל
 רוחן;פניו׳ דחני״למתר הכי אלל דמוחר בס דתר בשאפה י
 דכלהנוף שיעוף דמוחר רמחאיאפי ולא,חד ורגליו ״rV־

ת לבכב מ' ^ הרי שפיר מקשי כל-הגוף,וא? בנדפס• אסור '
 נראה היי ולכאורה כנ*צ למואר דסבר. הוא דהי^^חגא י

 דהא דאימא מידי פקשל אכתהלא דא״כ לקשה,להא לתרץ
}w קרקע במתני׳ אבל ככלי־ אסוליהיינו דשעיפס• הנא

או ר ת ו ו הי רי ל ׳ כמ״ש ב ס ו ה ה ד א ב מין ה ד ח ו ע א. ו מ י א  ל
א ר ה ת ו ד ר ו ס ד ו י י ל ג ר ע ו י י עינן כ מ ש א ף ל א ו ד ר דיו פ  י

ליו • רג א ו א שרי ל ל ד א מ ח כו ״ ב • ע א ס א אל ל י ד ו א כ ח  ר
קי או כי ל ן מתני■ ה ר ע ף ל ד נ י כ ב ״ א ס' מקבץ■ ו ו ־ ת ר פי  ב

ק דו ך .ו ה א ש ח ק מ א ב א ד ל ־ אי מ ר׳ א ד י ו ג ־ י ק ו א ל י ע  ‘נ
ף טו שי י כיון ב נ ת א ד די ה י ב א ה א ב ת ריי ם ב י ר די א ו מ  ־ בשיע־וף ד

ס א א ו מ י רלא ר ע הו ד י י א ה א מ ת י רי י’א ב ו כ א ל ' שי׳“כ ק  ■ נו
׳ ס ו די ח ס ,מי א א ו מ י ר מ י נ ו ה ר ד ב ן ס אי ר ת מ - א א ח ס מ ־  ל ד
מ * ר ס כ ת כ ׳ ד י נ ת ר ר׳מ■ מ י א ו ה ר ד ל ת׳ ס כ ל ה ד ־ י ד כ ־ א כ י  ד
תי׳ ח כו ל ׳ כ י א ד ד כ ו ת ה י ש ק ־ מ ־י די - מי ' י ר ב ס ״ י ו ה ד ־ ה א ר נ  ו
*־ י חו נ ה ל א ד י ל ו י בפי־ ה ק ו א ׳ ל י נ ח ס מ שו מ אל עו שי י ב נ ח  ד

ה צ חי ר רק*ל ר
ף ! מ ד ; { ר מ ג א ב מ ל א ד ע־ ל / לי׳ שמי ׳ ו ב כ ת  כ

ל־ ש׳ הר ר מ מ ו ל א כ ־ ל א ר י ל ליי סנ ׳ כ  ע
ס שו י מ הו ה ד ב א לי׳ ק ה אי ד ד א ו ו כ י ד ד - ל א ביי פ א ה ל צ  ר

י ד מ ב תי׳ ע ט מ ש נו ה י ? לידעל הי א א ה שי ע ־ ל ה לנ ה ה ב ע מ  ל
ו מ ה כ ב ה ר א׳ ה ו ש אי־ ק מ א משני־ ד ל ע- ד מי - ש ה ב ה ק אי  ד
ן ו י כי ׳ ר א ר ת צ ו י ת כ ע מ ף• ש א " אי ד ה ו צ ר • ד י ת ע מ ב כ ־ ד ב  ע

י א ד א ו ו ה שור־ ד א א ו ב ע א כיון כן־ ל כו א שמע■ ד ת ב ו י ח  .כ
ן כ ל ב ו א א כ ל ד ־ ל שי ר א ה ר י ב ה לי׳ כ אי א ו ו ה א ה י ד י א י פ א  ־ נ

ר ת ד מו ב ע מי ק הכי־ ל ו ד ה ו ר או כ ל ו ו נ י מר ■יכולץ הי  ■לו
א צ ל כוו שי ן כר נ י ס ד ג ד . ן ו י א כ ל ו - ע י מ ב ־ א ל ן ו נ י ס ר א ג מ ל  ■ ד
ם ס ל ק ל א זה■ מ מ ל ־ שמע■ ד א איו ל ר ד ב ר וזה־ ס ש פ י א הו  ■ ד

ע מ ה ש ב ר ר וישי מ ו ת ס • :־̂■ ל
א מ ף ר ד ח י ל ו מ ^ ה ׳ ד ־ ׳ ס ו ת א כו׳ ב נ שמנה־ א ה לה ר י ז  ג

א מ כו׳ ש ך. מ ר ב ־ ף מי ע ל י י נ ״■ ע
ה• א ר ש׳י ונ ר ר ד ב א ס ו ה א ז א ד ה ל כ׳־צ־ שבישל ל ב י א א מ  ב

ח ל של ל ד בי ״ ב מ ם נ שו מ ־ ר סז של א ב ת מ ב ש רי והנא■ ־ב די  נ
א ד־ בל ב׳ מ כ ל־ ש י ני מ נ ק ׳ ל ל ו עי ל ת ד הו ש ל ד ק־ ר-י מ הין א ש  מ

ר ל י פ ר א נ אי • ל ף רו א־ ג ה ל ד עי ׳ ל י פ ב ־ ר מ א של ־ ד בבי ׳ ב מ  כ
ר ח ו מ ת ר הו ש ה א ל כ ה א ו ל ל ב ש ד ט ב׳ מ כ ק ־. ׳ ל׳ מי ו ה נ ב ר  ל

י די רי ו ש א לעיל ד ה ב רש׳׳י ד ת ל כ עי אן ל מ ר ל ס א י ד א  ק
אי כ בעג׳׳ ה ״ א ת ו מ א רי ב י מי שול ד ם כמב״ד' בבי ש א ו ו  ה

ף רי י ת מ א ד כ כ ל- ו ש בי אי ל י ב י ר ק מ - ה ז ל ו ש הי ד א- ש ע מ ־ ר בי  ע
- ־ : ב מ כי ־ ק ו ד או ב ש ב

ב י " ע ו נ מ מ ■ א נ י פ ש א א י מ ו , ! ! ר ס ג ס ב י ״. מ ר ■ - כ חל  כ
א י ר ה מ י׳ ה הו ד - ם שו * מ י׳ ל ה- ש ה ק מ ל  ד

ת מ א ר ל ח א א ל ת בו א ר נ י פ ב - ף׳ א י פ י ט מ נ - ס י מ ־ ע מ א מ  דינ
. י כ א ה ס לז׳ ח י מ ה ו פינ ת ש מ א ר ל אכו ■ ; י י ר כ ה ו ר או כ ל  הי׳ ו
ה א ר ן נ ר ח רוו ל שי ר קו ח א . ן י נ ע ־ ב ' ׳ ס ו ח - ב מ׳ מן כ ק ה ל י ד  ב

ל ב ׳ א ו נ י ע ב מ א - ב ר ת ק ד י ר ת מ ב א ו הו ש - ס ח מי שון ב א ל ר מי  ה
א ו ^ ר ע ב מ א ׳ ל ט ־ ן ז מ ־ א ל ד ם י ע״ש ש נ ה ה ו ק ז ׳ א ל ל  א

׳ אי י נ ת מ ד ך נ י ר מ ם א ח י מ הו ב ר שפינ ו א ה . ן ל מ ב רי אי א י  מי
ם־ ח מי הו ל אי שפינ א ה־ ל י ד ה הו ש ־. ק י ד י ״נ מ א ה ו ת ז מ א  ב

־ י'צ• י הו ה ד פ ' ק י י ל א ס נ א ' ד י תנ ו מ ה נ י פ ב ' י ד י י ר מן מ ו א  ה
מה• מ״־כ א ל ר נ י ת נ כ י ל כ א ב כ׳ מ״ל• ■ ל ס דק ח י ס ה ד נ י פ  ב

י ׳ ר כ ו ר ו ה <- א ק. דו הי' ו ? וי כו׳ א . שי ן ר ת ל ־ ( מ ח נ שי  קו
צ ס סו ה כ ״ א בז ל כ א ו ל ש ב א מ לי ד כו ק מ ד ^ ף ר צ ע מ י ג ף ה רו צי  ל

ם ג ה• ו די ש ב ר ל׳ ש ק ^ מ מ י א ׳ ד י נ ת מ ־ ד די אין• מיי ר ס עו  שי
כ א ר נ -ו י ף. ר צ ע ל ' ק ל ד ; ן ר ה ר ל עו שי י ו ר ב א ד ר מ ג ך ה . כ א ו  ה

ה הנ א ד ד א ל־. ץ ר ׳ מור י נ ת מ ם• ב נ פי ר ב ש ק מ ה ו מ ל קי לא ד  מו
ה ו ל מ ט מו ב ר כ ה ד ד ת מ ס וצ״ל ב ש ק ־ הוי ת או' ליי ד ר ב ס  כ

ר ח י ל ד - ס ר ה ש מ מ א י ב פ ע ־ א ת ט ה ר נ פי ־ ב ת או ר ב ס י כ תנ לי  ד
א שיש־ ה א ה• ו ש ק ז מ רן צ מ א- ל ה ל ו ־ די׳ כי ה ו דל ה נ י פ ב ע ק א נ ל  ו

- א נ י פ ש ולא נ כי ק, ל עי מ ש א ר ל ו ס א י ז נ נ י פ ל ם ד שו ף מ ר צ  מ
י : י ה - ם מ א ל ו ־ י י ד כ ף ו ר דהגי־ע־לצירו עו שי ר ו ב מ ־ אי ה א לו ף ו י  צי

ם ׳ א ר ם• הו שו ׳ מ י אנ מ כ ־ אי ד ר דו ה ש-■’כ צ קי רו או ם ל שו  מ
ה כ ל ס ש ד ש־כמי • כריי ס מ מי - ה די ל - סז ה• תו נ פי רב ב ^-ו א כו׳. ד  א

שיי חייש• לא■ קו א ל ת כ ל צ כ הי ל ־ צ ק מו ו ׳ י י ב ש א רי  צנכיל כו' כ
ן ־ : י ו ד ב ו ס כי •■ - ■ * ־ :*
D i r Q' ן ך ס ד ח י י מ בל כו א ש י ף שרי לרי ^• א ר צ מ כ

כיון



־ ת בי ת■ ב ט י

 מצרן: והלא דמקבי לעיל ודמי להא .י^״ל פבנל דא־צו כיון
 דבייך הינח חף קה:י ההמא דמחני׳ כיון דגנקפי אמריי כוי

 מ:ל צירוף ביץ מבבל באיר אף ־פממיס ודאי דהא צירוף
 מפום אפור דפחמא דאמר דהכא אלא פעמים נרוב לא

 והוצרכו צירוף דבייך לומר קצת להו דחיקא כפיר צירוף
• : ודוק ראי' להביא , .

 כוי דפלא׳ה מפום . כד כר'פ פבר ואעיגדאכיי
 הלא אתי רמי דכר־י היי;ו כר*י אביי דאמר המריק

 :ודוק באורך כנ׳ל הוא הכי הסי׳ דלאו מעיקרא דכתבו כיון
ד י א  כו׳ ר'פ מודה ריפא דבפהיק פ׳ר הוי ילא וצ׳ל כ

 מוהר דלהכי דאימא ז׳ל המהרב״א כחי .עכיל
 בדבריהם מפמע דלקמן ה1*צ׳׳י צ כה מלא^ה דהיא מ*«ום

 לי׳ דמפמע ווראה .ע׳פ פאצ׳ל מלאכה מקרי דצירוף
 הייב לגופו בכריכה למלאכה לקמן דמדכתיו זה (מהרב־ה

אבל כמי הי׳'ראוי הכה והיכ מכוין כאיגו חף ב,  לרץ'
 כווכת נמי גרמה וזה .פ״ר דהוי היכא זה כתבו דבם גרמה

: ודוק מהר׳מ
, ד י ד ל כו׳ במתכוין הפילו ומפמע כו׳ בגו לא ב ד .פ

 אבל םד.ה ממר דגמה לנמ׳ דקפה מבים ייל
 דגזרינן וצ׳ל מותר לצרף ביע־ר באין דהא אםוי ל-צדף
 זה הא מתכיין באין מיידי הוי ורר יכביעיר הטו כיעוד באין

 איו ביעור באין יגזד למה זא'כ מדרבנן הוא בכבת -לר׳י אף
י \ מי  ודאי דמכוון כיון הו לגזור מנל ד בש ואז במתכוין ז
ר אףיאין ביצדף דאפבר ד  כמי מיידי דההי דומיא :‘וא בי

ק כפיר ומקבי [במואג] ח  נ ו
ה ה ד י ר ב ב  כאמיטי אינו פשל כי׳ נאמכהיי אבל ט

 המבעי האי דאי בקצרה הוכימו ולא
 דוקא דהוא פפיעא כאמבעי הוי ספל דאמר ומהי כ׳ר הוי
 ודאי דהא ליכא בשית רחיצה הלא מקפה מאי א*כ■ כיר

 .ליכא ככ׳ר חמד ליהא לומר ודוהק בכ'פ לאפכורר דאיכא
 ר כ בין הוא ספל פתם לודאי המריק הוי דמכם ונראה

 דהוי ודאי כהמבעי הוא הדי פפל כנאמר ולכן כיש ובין
 נמי כאמבעי אינו דפדל דאמר האמת דלפי אלא כ*ב נמי

 לומר מכל יהא בפיר א'כ כ׳ב ובין כ׳ר בין דהוה טמא
 :הוהודוק הכי דלאו הוכיחו ולזה באמבעי הפיר כ*ר לדוקא

ו י תני לקשה הוא כן לבריהס לפידר ^ האד הו  במתני׳ ג
 הוי ולכן לרחיץ כ״ש אף פרי דאמבטי משמע מיהם

 הכא לחגי והא ככ׳ה להלכה ובאמת כב״ה דמתני׳ אמריק
 חמין אף אפור דלד׳ש ולאי להא כ/־״אלא היינו ממבטי

 כ־פ להוא ודאי צוק לתוך במערץ כיון וא'כ צוק לתוך
 התמה לפי ודאי אבל רחיצה אלא מקפו שפיר אשוד ואפ״ג
 וא*נ בכ׳ש ולא בכ׳ר לוקח למיידי לומד נוכל ששיר לב׳ה

 עיין הריף כמ׳ש כמתי׳ וכלכתא כב״ה מהד׳ שפיר הוי
 כאמכעי דאינו ואמר כ*ש הוא ספל להא דחו וע׳ז נרא׳ב

 מומר בכ׳ש אבל ראשון באמבעי לוקא מיידי כוי ואי
מותר כ׳ש באמבטי אף להא כאמבטי לאינו אמר ־.י vw)Jלמתי

 הוא להני אמריק להוי לבריהס לפרש אין אבל .ודוק
 להוא לאף כאמבעי הוא הרי לשפל ד״י לשבר בגמרא הפי׳
א ואמר ברחיצה י דהלי׳ משוש אפור כ״ש מיי ר׳  ספל לתני
 לסתי לאף הוכיחו ואהא בכ״ר לוקא אלא כאמבעי אינו

. ככ׳ש באמבעי אפור נמי כאמבעי אינו ספל דאמרינן
 :ודוק מיותר הוא כ״ר לחי דכתבו מאי דא׳נ

ד י ד ל. אליבא הכוס לתוך כו׳לשרי׳ שברת מי ב כו־עכ׳
 מפר אלא לסותר לתוכו נמי תני לבמתניהין ואף

 מיידי נמי הנוש לת־ך הוי לאש להו ומשמע מפפיר כהוא
נ . להפשיר מרובים לתוכו בנוחן  לכיש שא״צ משנה הוא א'

 ממילא להוא מותר הכיש ללתוך לאמד ח״ו .מתוכו הוא
ד כ׳ש להוא כיון סיכור הלא אינו  בל*ה רש״י שכתב וע׳
 כלי בטש דתד הברטנורא כמ׳ש ולא ע׳ש צונן לתוך חמין

 הכי דלאו מפירש משמע דמתוש' לא להחש אבל להפכירן
א : ומק «

ף י א הוא דאימאדהכי קיק .מכיל כו׳ ר*י קמ״ל מאי ב
 ■וא׳כ• כאמבעי דשפל יי ד לשבר באמת הפשט “

ר כאמבעי ריח׳דאינו'■ תני הא ואיל קהי אריפא מוכרח אי  ו
חייאידלא ר׳ תנ-י הרץ יהא דאל־פ קאי דהפיפא ע־:

ק י ר ד, צו:ףלחוךר.עוךהמ אבל כר נותן ב שו  א!ןפר1^
ל. כי׳ כ׳  תימציס שהרכיב'הב׳ במהר׳ש עיין ע

 למפרש אלא כן נראה לא ז׳ל מהרש׳א ומפיט-ת י לכללי
 צחור לניתן ברייתא האי דליתר קפה לא' א' תידון לעל

 זויסבר וברייתא כאמבטי שפל לבאמח אמריק להוי מביש
 כאמבקי אינו ספל תני' להכי מותר באמבטי לאף באמת

 חן;;^^' לעליי מהר׳ש ש כס׳ לפרש לי נראה לא אבל .ודוק
 נאמבסל אינו דשפל לשון בהאי תני לא לבחמת קפה נמי

 הוא״ככוש הרי דלתכיישפל תקפי החמת לפי דא*כ
 הכות כאמבמי-ולא לכיא מיידי דלרמיצה מפום ואפשר
ק: ׳׳ • דו ■ ו
2 y ' ם י ת ה ב י  מכיל ככ׳ש לעירוי כר נותן אבל "

ודוק מצננז דההתון מכוס הטעם י
ל.......... : הינוב '

ף3 ' י;ל. ולכאורה מכיל נו׳ לקערה מערה קתר ולא א
 לומד ואין עליהם מעדה והדר לקערה לנותן לה״פ

 להא למטעי לינא להא נטעה ללא היכי כי בהדיה דליהני
 משוס־למשמע הרא׳ש ותידז . ככ׳ם להוא מרישא מוכח

ק בתוכו המאכל שכבר לאלפש דומיא דקערה מ  ;ו
ה י ד  כו׳ בשיש ונעשה כו׳ מכבה מפום כו׳ נאותין ואין ב

 בשיש משוש אפור דהכמן בקצרה כתבו ולא ככ׳ל
■ ■ י אח

ק כמהר׳ש ולא ז׳ל מהרש״א כשיטת מוכח מ : ו
ג ׳ מ ס ר ה ה ב י  אש דקאמר ולישנא כו׳ טבל ד

גי ולעיל במזיד משמע עבד י ג
 רוצה הכא.הי׳ נש ונראה בשוגג למיידי מפרשי ושהה מבר

 וכיה הכי מפמע לא דנישנא אף בפוגג למיידי להוכיח
 לבפרק ק מיכרח הי׳ וכן ע'ש תרומות במש׳ בדיש בהדיא
 ללהכי טמא אש אבל הוא מוכן לאו לטבל משמע בתיא

ך כוי לא ואז ביגג משוש מוכן  דאעזקצי נדי״טין.^ מו:
 לר״י ד׳התס״כוא וי׳ל לד׳ש והכא יומא לכולי מיקצה לב*ה
 ניטא ה'נ עבר אס הכא לאמד היכי כי לנימה הוכיח ועול
 דהכא אמריק סי תם שבל הכלי מותר והשיר כבר אש

 ;לר!י הוא באמת דהתש חמריק הוי וכר׳ש בפוגג מיידי
 •אפפד.זלומד והאין־ וא*ל . שבת לחצי מוקצה ליש וש׳ל

 כריש דאתי׳ אטבל לישני א״כ כלי ביעל אמרינן לוקח לצריי
 משיםדהתס.;[לא];ן;שור אפדיק דהוי ודאי טבל לגבי דייל

 מהדש^א כמ׳ש אחר כלי חסוד אחר בכלי כפיתנש דהא טמנו
מן זה לכוון ואין .עליו בעודן בדיה זיל תי כ תוכן׳ ב  דא'

 דישפכס מותר, ־ומשיה ראוי בחיט לוקי הראוי בדלף אדמוקי
 ודלית במזיד אמר לא ללמה לאמת עוד וכת׳ ניחא לדברי אבל

 דולאי יציל לריש אשרי' בכור לגבי קפה עוד להא משים לי׳
 בעירוב למותר לפפוע דבעי למאי צי׳ לחיק בביצה דהתש
 וגש בעירוב אשריק החמת לפי אבל יז] שש ואפה [בעבר

 דחו והרי בפוננ אלא הכי מוקי׳לי' לא ולכן במעשר
 להא דקיק אצא ודוקהינוכ* כוצס

 כסל את דכופין מהחי הכי לחמר והא ליישב ויש בכיר גבי
ק כיינו די מ׳ ל אי מצה הדשב׳א הא ובאמת מוקנה לק  הי׳.

 ומצה.להוכיח־ללאו״ בעודן בליה לר׳י נש להקפות
 מוקלה בין חילוק׳ יש ובאמת מוקצה אין לומר למצה כדיי
ש מוקצה ובין שבת לחצי  .וסננ מקומות בכסה וכמ׳ש מי

 שסדמהרכ׳א •שהכי'. כמו להגיה צריכים ולח דכ׳ז בביצה
ודוק,היטב מהדשיל מדברי בם מוכח וכן זיל

- ד ■׳ ־ « "׳ ... ״ ׳ ׳
■* h, ^ ^ ^ ״ ־•

כד״ה
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שני־לי׳יצוי-  ■ ומתני׳ ז״ל ?הצי״״א כי•: צאש«פ'נן:ט׳ זאצ-י? ^,^'ו
 ' ביין דלריש-לא מדבריו משמע . נל״ש 7לאי יי-ל ילי^ז *' ~
ק . ה&פדותיס הס^בם לעלעל דאצר אף ניעל יךנ^־6  ברש״י משמע ו

 ■ לצריך הוא דלר״י שס 'ד:הכ אקומתת] [במאי (יפני) נייצה-בד?ה
■ ונסרש״ילהכא משמעהט כלהפוצי׳לא אבל ע*ש״ לשוקי־בשמי־חלות

:1ורך <ן כהב לא _ ׳
י ^ ד ב * ך ה ע > ה תון ך ה׳ ״ ’פי׳- ט׳ שמא ט׳ הדולק הנד מן ד

' ׳ י ררא ממט להסתשק לייבא לגורינן ׳
 • מקשה; ע״ב] [מיו ולקמן בנוננה לכבות־ ליבא■ וייב^שום־«כבה-או

 ושס"- לא הוצךלכטת אש אבל טלה כבה ט׳^שכבר אץ עפ׳כבמה
 דיהא כיון במזיד יכנה למה וגס לקמן רשי• כמ״ש מכחפק- ביץי לא

 ־ לה לנקע ■נהלי אלא במתכוון דיכבה-שלא לומר מאליוולריניה נכבה
 כאבתי וכבר• .ודוק התום׳ -קושי׳ שה ומתוח הנס' מקשה ושטד
 ־ ;מהלש׳א] [עיין . ודוק ינסה לעעש בסיס 6עע נץ חילוק דיש מי*

 ר״מ הייט חוקר לדברי ט׳ תסור המתיר לדברי-
' ור״י  כמיע לא לאכד״י ולאי להשידא ;עכיל ט'

 ' לאיש מוקצה משוס בשוחע־לא דלר״מ בחולין רס לי׳־האדאמר
 האיוקאמר וא'כ מיאוס מהעת ממלריממוקצא איפור מחמת מוקצה

-באורך עיש■ כרכי הני ד׳ה' בתום׳ ;יע לף לפיל ועיין , מותרT לר׳י ' . 
:מהרש״א) [כיי{ . הות ברוד היעב-כי ודוק

 בשבמ מעות פלי׳- אץ למעול; •חדה לא•
^ p דל״ג ומשמע שלעניט הפשריה בכל הוא

 וזה'לא״עייך' ללפת במניין אלא* משכחיק דלא משיה .: עציה רש״י'יא
 - :ודוק הכי משמע לא ז״ל מהרשית אבל:מדברי בשבא

ר מ מו ה־ בד! דחא' גרסתי לסי בתול. כיליהם דהדת 'אףהVלע.ו
 ’ להנית• אף רוא לרבותא די״ל שעיר-־ולט-גירסה־המהרש״א י

־ נכוון יש וזה . והוקצה-לתיסור שמייאדו כמי הר לא ישראל פלי׳
■ ■ ודוק זיל במהרש׳י־א ־

ה ■ ל ד * ־ פ' תו 'פכיל כי׳ הכר מנעד עלי׳'ט׳״לבשבת-תנן יש כ . '
 - .גמור כשלשיל למיירי לאימא ז״ל המהרשיא הקשה

מי׳ דא*כ דלי^מ ונראה  בייי■ גמרו הוי להא לסתרי בה״ש עליו ב
 ' : ודוק הוא וברור ציפור פ״י־ להטרו אלס

t n1 2־T Dם א ד,'ו ' ט׳ והא פריך המביא יבריש ט׳ הותנה ךי
התס דליתא שהקשה במהרש״א פיי; .■עכ״ל ' ׳ י
 זה משרשי ההוס' לנס ונראה . בתורך פ״ש למלתא ארישא־ אלא נן

 י השתא אבל בתנאי למיירי לחר-ן יטליס הייט הרישא לעל אלא ארישא
 התנה א4ב מיירי רישא פ״כ א״ס מתיר ריי' אף התנה בסיפאבלאס לה«י

 ללא ושברפר־ שכנר ל״ה בהוס׳ ולעיל .' ודוק פלי׳ הגמ׳ פרז ששיר
 טנאי עכ״ס■ למביאים נסשועו הסי׳ י״ל הכי'דלע-ל בדנריהס משמע

: וק׳ל עלי׳ מואר־בלפתו לרעבע
י ״ ש ר  לודאי ר״ל • פכ״ל הראוי בדבר לר״ש מוקצה 'ד״ה-'אין ב

’וכיוצא■ ראויס לאין אלא וצמוקץ גרוגרות פול איכא י ■
 קושי׳ נמי ול״ק לתיעץ דומי׳ הראוים לבריס ■חשיב והכא גה«

: ודוק ההיס׳
״ H ״5ע H  - 'D irD הא . עכ*ל הם מוקציט ב״ח א׳ו הב׳׳ע 

 ביו׳ע אבל בשבת לוקא הוא לזה ודאי
 ק״קלס׳׳ז-Jו . לשותעו״א״ש כיון'ליכול מותר שסדלר״ש נהליא אמר־
 דההס לאימא■ נולל ל׳ל דל״ל'מוקצה מאן שס הנמ׳יבלהא מקשה דמאי
 נריש־ בהום׳ פ״ש לאפרת אוכלא להוי נולל של״ל אמר ששיר■ ביו׳׳ע
 וצ״ע■: אפור הביצה לאף ולאי לאפור ממוקצה לנולד הכא אבל ביצה-

 ■ . כו׳ לעלעלה ר׳ש אסר לא למשיה ט׳ ניצה בי׳ לאיה וכריה
 - להא להקשות־ להמקשן הוי לא״כ ז״ל המהרש׳א הקשה

 משקין. ומשום נולד משיס שזבו־ולא משקץ משוס אפלכאלא ר״י־לא-
 לכתבו מה לי קשה תו • גדול בדוחק שתי׳ פ״ש בפלפול -מותר שזט

 ■קאי'ריי" בביצה שם בעלעול"והא ללר׳ייאסור ׳אסר-ר׳ש'-משמע לא
S3 אפור■ לא לר״י ז׳׳ל המהרש׳א הבנת לס־ קשיש פול . ע׳!'ש ;יהודא 

האיקשהv ומותי'בעלעול'. שזבו משקץ משום ׳-מלא בולאי הטצס ' ’ 
 שנולדה ביצה זאאד בשבח שטלדה ביצה אשד בהדי׳ לתר ברייתא־

 ללר״י בהליא איתא בביצה שם הא ונס אותה מעלעלין בי״גן-־.אץ
 ■ ודאי להא בלברייכס ברור־ נצל לכן . פיא ל׳ לף אכור׳־בפצסול^עצש

 בהרעולת בביצה שט ר׳יהולא 'לנרי ר*• מוקי ללא) •[הא (לא[
 כבר להא לי׳ לא״כ'צמא’לי׳ לקשא משוס היינו נצים נגדל הפומלוז

 'שזבו משקץ משוס" אעפס אי אגל• הן‘קדושת דב׳ מכלכלה אשמר,^
 דעביד בעירובץ-במקומו שם" ונע״ש־מ׳טאר גזריק דאשממיקדלא י״ל

 לר׳י בודאי י*צ ולסיז ־קושי׳'לודאי'־: להאי סש לא ורטנא ,צריכא*
 משוס יהידאיאף לר׳ ביצים לגדל בהדננולת הניצה נמי מתה־־ז^ור
- לאמר־ש■ אלא ורב לר*י ולא מותר לר?ש הכא תום' *(^;חזיש

 לסנין יהודא כר׳ לסבי הייטימשוס לעלעל הביצה אוזר .^׳־יסודצ-־ ■
י׳ דס-כל נמקצ^סו ף יצחק נ פ '^ברי' נתבררו ובזה• . בשמעחין וי׳יי

 לנאוריז' תיוש׳ לא־-מקשו' ללש״ז ק׳ק ולע״ז לוא. ובלויי חוש׳'ודוק
י ובביצה עירוה בשאר יהתא כר׳ ר׳י אהא־לפפק חביות בריש ט  א
 באמת סכר ללילי׳ איהו אבל א»ר לר׳י לטינו לאימא משקץ משום

 מוקצה משוס ניצה בייש במחני׳ הוי העכס אלא משקץ שייך ללא
 tcno ראשטז' משוס היינו כר״י סבר לא דבאמח אף מוקצה ולפנין

 קופי׳ כלל קשה הוי ולא הכא הגמ׳ מקשה הוי■ ולש״ושפיר' אחרינא-.
 למטק האמת לס• 'אף־ הקשי ללק׳מידח״ב ונראה החום'ללכת'י

 משסע ע״ש בזה בטצלה ור״י' רב _ פליג ביצה בריש להא הכא הגס׳-
:ולו״ת הניצה לאפור לסבור■

ST1' שס ליישב יש■ המהרש׳א קובי׳ -לתרן ̂לפיל שבתכתי 
כלי* יהא לר*י שמקשיס מה קושי׳י־החוס׳

 למקשה אהא שס לקשה־ •אלא שמעין לסן האי שס וטכצלהסך
 ודוק עט קשה ולדברי־ שיף שס״המלר״ש' הקפה ובלא׳ה מבריימא

:וצ״ע־‘ היכב
* ץ ך  זיל המהרס״א קצת-שיעת לחרך נדבתי זאת־׳כשל־ כותבי א

 אבל משקין בעלעולמעעס לריש-מותר לדוקא הוא דלשיעתוי
: ודוק בסלסול נמי אסור 'באטלה לתשר כיון לר׳י

2*  דייג קשה ולכאורה . פינכג־ פ*• כי׳ אשרות בי׳-ביצת דאית ^
קושי׳ נמי קשה ולש׳׳י . למקומו יגמור''ובצריך נסלשל אף

: וין״צ וצצע גמור ונעלעול חי׳ באשרות דלוקי המהרש״א

טוטגים כסה פיק־־ .
 ובנ״ב עכ״ל כו׳ •שמן של הבד בית של השלת גסת ד״ה ר־ש'*2

 לענין להחם משוס ונראה .זיה׳ס' של רש״י' משרש
 הוא לאיבפי׳ כיון המוציא "אילך לי׳ הוי חבירו של לכותל סמיכה

 אשר מכטקא העמצה לפק הכא אבל 'הבל מוסיף א• שומשמין בשל•
 מצומת קושי׳ לתרן• נבא ובזה .ז״ל נמהרש״א וזה׳לצא לשומסמץ חף
̂מ׳■ יע לף  .תול התס וליתני סלעים הכא קושי׳ילליתני ב׳ מקשה בס־ ב

 להשמץ לרן לאין. משוס הלפיס הכא חני] לא [הכי משוס ר׳י ומתרן'
 שכתבתי ובדרך תול לליסצי״החם קשה לאכתי וקשה .בסלפיס■

 לחיל להס״ל לר.קשות רוצה* הוי לא לחוד תול פל לודאי ׳״ל צק'מ
 ל;׳ לקשה נהפסנהאלא אסר-אלא ולא לא אי הבל מוסיף ׳אי הותפסקי

 סשין הכמנהדהוא איסור לפנץ לכן ספק הוא לסלעים וצ״ל־ אסלפיס
 להסמיך אסור הגירו להזיק לבעי התס אבל בסלפיס מותר לרבנן

 ולס״« חדא קשה וממ״צ אלוכת׳׳ לחול קושי׳ הלרא וא״כ מספק י
:היפב ודוק' צ״לן אתול ממילא אסצעים ר״י כלעתרן

שיחמו בשביל ולא כו׳ ממיח׳ם מ״ש ד״ח ־סח׳
*P להא ר*צ פכיל י ט׳ התס לקתני

 מני למה מותר להכשיד. לאי ה1יך הוי לא ובלא״ה אסור נמי להפשיר
 למיחן לאינא לאף עשי רבותא לוה'הוא לי״ל משומרץ שיהי׳ אלא

 להת ראש־נה קושי׳ השתא ולס״ז-ל״קלהו מותר אש״ה שיאמר.שהוחמו
 אבל שיתמו אוסר להתם סכר דהוי שיחמו בשביל לא התס חצי

נ ודוק רש׳י שימת וזה״הוא מותר להפשיר
 ק*ין פניל של־השחק■ט׳ מיירייבמוכץ דה'נ מפנינו׳ וני בד״ה .

 מיירי אכיי' לבאמח לי׳ מסייע לימא הגמ׳ פריך מאי ללס״זיקשה
 י״ט דף נב״ב לאיתא מה עס״י- לתרן ונראה הפסק’ של באינו הכא

 עומנים צמניט׳והתטא בגיזי להעמץ דרכו וני אבייילר״י שס- למקשה
 וקשה . פנ״ל פפלפלץ ואין ובמוכץ ובלשוטת צמל ונציסי צמר בגיזי
 אומן ואץימיעלפלין צמר בגיזי ממהט׳ימזני מקשה לא למה'7 תדא
 לי*צ לתרן ונראה .מפלעלין,אוהן ואין ובמוכין מביא'האי לצמה ופול

 הקשה לא ולכן להעמץ דרכו הפתק של• באינו ־ לודאי סבר 'לאביי
 ואיך וצמוכין לתני הכא אכל פתק] [באיטי למי״ירי דייל ממתצי׳

 שיתא שראוי אניי - 'סבר הפתק של איטי כי ולאי מפלפלץ'וכמונץ
 מקשההגמ׳ ולס׳ז שסיר. ומקשים גיזץ יושיב'כמו לעלעל'לצא מיחיד■

 מאי לא״כ הפתק של באיט אף איסר לאב״ לומר לאין שסיר הכא
 זיל מביש״א קושיא לחח לביאור נבא■ י ולש״ז *. שם-ודוק מקשה _
 בשל (מיימיירי עמן אאשלא דקאי למוקי אקומתא ל׳:אי לפ״כאף ”

 דממיב לומר יכול לשי אף ; ולויק שס מקשה מאי לאל״כ הפתק
 מעלעלץ' פמן אס הא ממן לא אס■ להפשע־הוא נימיא- לאס התם מקפה
 ■וצ״ל עמן .אס אף מסלפצץ אץ צמר‘ מיזי במהצי׳ תט להא זקשה

 כניל התס ממתניה■ קושייתו שי יהדר א*כ הפתק נשל לסתט׳ימיירי
' צמר אגתי וצא• אמוקקאי שאתיז׳ בדבור■ כתיט'התוס׳ להט ׳  ט

-היהג־ ודוק קושיייחם מקעו שטר פנ*ל'וא*נ :

דף-םח•

ר

אשתי במה. ־נוויה־ ־
D1H2 W -Sp' ט׳ סעמא מהאי וא׳ת מ׳ אשה נמה

ניתא־י לשו ודאי רש׳י דצטמת .;עניל י י ׳
דהוי י ׳ ״



ישראלשבתבית
̂רft להו« )‘p כולה ר.ה& לי\ שרי׳ דלמא ח־יסי(ן' 
 השהא אכל מחייב לא קלימה דבהתירת רש״י וככר חייג גוזלה דכא

ודוק: צהו דקשה ניחא לשיעתש
ד ׳ א  א:ל לשיכתס נמי זה .פכ״ל נלנריס זלוקא לר׳י ונראה כ

 ודאי דהכא מחלי!':[ בששישוא ד^יי ודאי ״י5ר לשיפת
 ד' שהיא לחברחא מחוי חניטת דמנוס היכי וכן .כג״ל דתיישינן

 דבריה בשאר אגל קסילא מנוס שהוא דבר וכן ממנה רחוק אמית
 בי' דליה כיון לזבשתו לההא ולאי הכי למסרה היני ני אמריק
 דהיקא שסר לשיפתס איל דבר ושום קשידא בי׳ ולית חניכות

:ולוין צהו
y״Z ה ״ ל  לכבול כ״מ מווה לבסישא ט' דעבלא נכלא אי ב

הקושי' דלש״ז ק״ק מנ״ל כו' הוא מי5 של כישה
 האיתי' שייךבוד ולא באשה ברישא פפי תני אמאי פומדת נמקומה

 פול להא לתרן וכלאה . לרישא כיול האי זה אין סשא להא דכתכו
 לזה ונראה , באשה דמיירי לרישא אנב לנקפ מתרצי לא דלמה קפה
 וסיפא בתצר אף מיירי רישא להא כלל להו דמי לת להא אינו ולאי
 בר״ה לחני רישא לודאי ז׳׳ל רש״י לשישה ולש״ז . לר״ה :כ;יל מיידי
 משים לחצרהייט נכרית ושאה נכבול בסישא לתני והא אכול:ו י,אי

 שפיר ולשה . פול חני לא ברישא לתני הד אבל ברישח הני לא דה;י
: ודו״ק ז״ל יא מהרש שישה נמי ל״ק

ד ׳ א׳  ממחני' נהדיא מוכח לא bb .טכ״ל ט' הכא משמט דהא ב
 אבל אכור בר״ה ללוקא אהיתירא ככלא'לטבלא לתני די״ל

 הכס גשס ושמפתי .ודוק הכי משמע לא דהכא אנא מותר נהצר
 בר״ה למותר אף בחצר היהר נמי כסשא למיהגי חצניריך דולאי א'

 שפרה לגלות למותרת זה שייך לא בחצר אבל שערה מגלי' לא7 משום
 אסור דכהצר לאף הוהשתי ואני .פ״ש באעס״י דאיתא כמו כחצר
 דבחצר די״ל . בחצר כ״ש מיתר בר״ה אף דהכא וכיון ר״ה משוס
 וחוס׳ . ר״ה בלא אסיר להוא רש״י לסכר אששר מעורבת שאינו
 לר״ה שלומה ממה אלא אסור אינו ממירבה שאיט לחצר לאף כנרי
 במקומו לקמן ופיין , הוא נכונה ופנרא מותר נמי בר״ה נמי וה:א

: שס ודוק
ו י ז ^ כ ^  מצי הוי לא דבלא״ה .ובסידור; תוס' לברי לכיאור נבא ן

דה״א נכרית שאה. ברישא תני לא דאמאי להקשות ׳
 קשה הוי לא וא״ב דעבדא ככלא הוא והנא כיפה ככלא הוא זנהישא

 הויאמריקז כישה ולמ״ד זימד תרי מילתא חד תני דלא אמרינן דהוי
 סיפא לפנדא כבלא למ*ד ס״כ השתא אבל למנדא כנלא הוא דסישא

 לנסיסא דאחלפי' והשתא . ולוק שפיר מקשין וא״כ דענדא כנלא למי
 הר אי אבל בהצד מותר למה דא״כ מקשין מייר; דפנדא בככלא מזי

 לר״ה לפכדא בכבלא ברישא לתני קשה הוי לא ב^יסה מיירי הסישא
 ללא באורך כנ״ל מסיפא קשה הוי ולא אטלהו ר״הקאי7חמרי', דטי

 ודוק,ונהנו שפיר מקבו השתא אכל ברישא חני לצא מאי הדאלא
 ברישא נמי ל״ק וא״נ נישה להוא מולו כ׳׳ע לסיפא שרש״י דלקמן
 קאי דלר״ה לאמרינן משוס אפור דוקא דלי״ה דפכדא גככלא זתני

 ̂ אוזריני משוס הייט מאיש טשי באשה כבול דתני הא וא״כ אטלהו
 י כ״ל דצמ״ל ה:א משמע להא צר״י קשה דלש׳י) ומקשץ באורך <נ״ל
 לא דר״ה אמרי׳ץ הוי אי דכשלמא שיי לד״ה אף צמר של כישה חנן
 לחצר לאף לאשמעינן אתי דסישא לומר מצינן הוי נש־ר אטלהי קאי

 בחצר דאכרי הכשיפץ כל בכלל להוא חימא דלא נרי מעורכה שאינו
 מהיכי-תיתי א״כ בר״ה אלא אפר לא התנשיטין כל לאף הנתא אלא

 קשה ממ״נ וא״כ דשרי וסניטא חכשיגיץ משחר דכישה כוחו יוגרע
הדק: היטב ודוק חדא

י ת י א י  וכתב כיסה הוא דכטל לכתב המבניות בסי' להרמג״ס ל
 הוכיח הגמ' להא טלס ומקשועליו קאי. אכולהו לר״ה

 כשית הרמב״ס דעת להרן ינרחה . הטלהו קאי ללא מהיסא לקמן
 וכישה תק לעכדא נבלא למ״ד הייט לקמן הוכיח דהגמ' להא דפ;ר

 דעבדאוא״כ בנבלא מיירי נמי הנישא וס״כ מותר אףנר״׳ז צמר של
 ־ דהסיסא י״ל תק כיסה אי אבל אתריני וצא כ;ול מדתני הוכיח שסיר
 ולא תכשיט שאץ אף בהצר מותר דאפ״ה ואשמעיגן דפ:דא כבלא הוא

 :ודוק יותר חמוד להוא משוס אצטריך ככרית סאה ואף מידי מוכח
ף א ד ר מ נ ב ח ״ משרש. טי אי דולאי . הכי שמואל אזר ומי נ
דאין קשה הוי לא ודאי ת:ןאז מתני׳כישה ״

 דמסרש השתא אבל לא לצוואר א:ל שבכסותו חותס אלא מיד' ק״ו
 מהר״ס כמ״ש לכסות כין לצוואר בץ משמע סתס ותד דפבדא כנלא
 לכסב רש״י דכד ניחא וכזה מהרש״א] [ועיץ . ששיר מקשה ואיכ
 ככלא אי רש״י כתב ולעיל זפבדא ככלא הוא שבצווארו חחס הכא

 : היטב ודוק דחא ולדברי בכסותו צע:ל שעושיס תוהס לעכדא
ס' ^ ת ב ך! ־  בחד תני משוס^דצא ,ט' דמהזי בהמה, תצא לא ד׳

 דיש שיר שוה להא'דינס ד:המה וחויזס זיג בבא
̂טק :ודוק דמחוי משום בארוג אף אסיר לזוג דנס שי

ב ״ ם' ע י ! ת ה נ  ו6כאכ ytos כדאככק ט׳ רבא אמי אלא ד
טומאה מקבל החזירוהו פהס כדקתכי ט׳ ■

 מהאי לאניי רבא מקשה לא צמה ו״צ מהרש״א מקשה ענ״ל ט'
 9ז דהנה דלק״ע ונראם .גזול נדחק אלא יישב דלא פ״ש ברייתא
 דהפשע לומר גיכל דלאכיי ג״ש בסרק שס רבא לזפת רק איט הוכחה
̂*דלא6 הגנביס שהחזירו הייט דהחזרוהו הוא באמת  חברינהו;חל ף

 זימון ד«רח מתני' מהאי שס לדייק ליכא אך . באמת אביי וככברת
ק מתני' מפרש דלא מונח ששיר ולהבא מכאן אף מידיהו מ  שס ^ו

 מייתי ולא ג״ש מס' החלה חוס׳ דמייהי הא נמי מתורן וכזה ; *היפב
 דכלא״ה לק״מ הנ״ל ולשי . באגב שס הוא דבג״ש הוא לממד' מהא

 הוי לא וא״כ הגכניס מיינו שהחזירו מסרשינן דהוי מונח הוי לא
 עננו דתד והא נגנבו בלא אף סרח דידאי לה״א פרח דלא מוכח

 הגנבים בהחזירו ולהבא מכאן לטומאה הדרי דענט לאף לאשמועיק
״ ׳ ' ■ ודוק: כסיל מקשץ השתא שבל ^

א1552 ר קושי״ הוא לזה ז״ל המהרש״א כהב * למחיס ח״ב !
 דצהכי אלא בתרייתא איפוך למימר איכא דהשתא

 לאף ונראה . באורך פ״ש מאוס משוס היינו לרוץ דראוי •ר״י אמר
 זה לאם לקשה ליקיר לא״ב היטב מתורן קושי' הוא לזה נימא אם
הא* סבר נמי לרב לאימא לב פל לפלוג מנ״ל קשה ר״י כברת הוא

 מהרש״א. לסבר ואפשר . ליקיר אהיכא טפס ליחן זיוצה אלא סברא ־
״ ודוק סליגי ולא תדא אמר ומר אמרחלא מר באמת לאימא ז״לדקשה

ף א ד ע ס י מ ה ל ' ה כ ל ה י :ב ״ ש ר ה ב נברא למומחה ד
ט״ אחר רופא שכתבה בין כוי ׳

 נלפון. גס כן רש״י משרש לא אמאי שלמה המגיכי הקשה כאן , עכ״ל
 המ״מ שיטת הוא וק לקמן ז״ג המהרש״א דצשיטח ונראה . ראשון
 דמיירי י״ל שסיר קמיעיס בג' דמיירי ב' ללשון דבשלמא לק״מ נרש״י

 ובודאי חלא קמיט אלא דליכא א' בלשק אכל ג׳-בניאלס, שכתביס
 מאותו אלא׳ מומחה הוי ללא כודאי וא*כ א' אדס אלא כתט דלא

 שס״: הוק לשיטתי הללו רש״י דבלי שאכאר לקמן ועיין . ודוק רוכא
ם' ו ת ה ב  לקמן כדמוכח כו' נראה .קמיע מומחה ללא אפ״ג ד
 מדלעדן לאוכיחו לינא דלשיטתס ודאי הא .עכ״ל ט' קמיע דכהמחאת

 קמיפקיאף המחאח ולענין קמיעין פלש דוקא בפינן גברא המחאת
 אלא איט קמיע המחאת להא כליס מוכח לא לזה • פגי א' בקמיע
 דהמחאת לש״י לשיטת אבל .איגרת בהאי די לק לבלו איגרת בהאי
 מוכח לא אבל , לכאורה לאוכיחו איכא שפיר לחש לאותו נמי קמיע
 גברא מומחה הייט כמי לבד איגרת דבחדא באמת י״ל דלרש״י כלום

 ; ודוק פ״ש ט' לחד קמיע תלת בד״ה בתוס' ונמ״ש קמע לאותו
ב ה ע ד  - עכ״ל כו' כאחד דגרסי' לר״י נראה ט' שרישא כל ב

 תד דלמה המקשן קושי' לפרש אין ר״י דלשיטת משוס
 קמיע הלח בל״ה לקמן שהקשו כמו מתורן איט לזו כ״א ג' דוקא

 לאשמעינן ב״א ג' נקט דלהכי ל״ק באמת רפ״י לשיטת אכל .ט' ד1ןן
 : ודוק הן חולאיס מיד ג' ב׳׳א ג' דכתס נניירי נברא דלאמחויי

ה ד ט' נברא להד דה״ה לר״י נרחה , גברא לתלת קמיע חד ב
 איחנגחי היכי ג' קמיע הקשו דאצ״כ כן להוכיח נראה פכ׳יל .

 לב' זימני תלת ריפאו קמיפין לב' טון הוס' כתי׳ כנ׳׳ל למימר דליכא
 מכוס תלת חלת לי' לנק;י לומד ולינא ב״א ג׳ לוקא להנ^צריכי גברי
 המהרש׳־ג^קושי' קשהשס א״כ7 גברא בהמחאה תלינן ללא1פברנ האי

 י : ולוק יחד חום' דיבורי ג' מהובריס ובזה .ז״ל
ה ד  שריפא כל מדתד לי' הפשט הימא גברת. לחד קמיע הלח ב

.קמיפיס.עכ״צ בג' אדס שריפא כל הד ולא ב״א ג'
 בדבור לכתבו למאי מחובר קושי' דהסי לומר נראה פלפול בדרך
 בחד אף למומחה לודאי די״ל ליישב יש קיפי' האי דהנה . זה שלשני
 קמיע*! ט' גברא דבחד לאשמעינן כאחד ב״א ג' לחד והא גברא
 ללא לאשמפינן ואתי מומחה דלא לחש מיד בג' ודאי להייט כאחד
 לתגי להא לעיל הר״י כתב דלמה תקשי דלס״ז אלא .רש״י כדעת
 קשה שפיר וא״כ כא' לצריכין ודאי השתא להא כו״ לוקא צאו כאחד

י מל  נאמר אה הייט לכיצ עצמו דחק דהר״י לומר יכולק דהוי אלא ד
 דבג' לאשמעיק צריכים צא וא״ב מהד צא א' לאדס קמיפץ בג' לאף

 כיון דלפ״ז אלא כא' על ההר פי׳ הר״י נק'כתב מהד לא קמיבץ
 הברא הא* לשי הייט דלעיל פירושו הר״י דכה: דהא למוכרת

 הקודם בכטד תום' לסמ״ש קשה ב״א ג' בעינן גברא ׳דלאמחויי
 לעיל הדיי קישי' א״כ מהני נמי גברא דבחד ולאי קמיע דלאמחויי
 דמיירי לומר אט יטליס יהא דצא כא' ליתני דנא עומדת •במקומה
 גברא לאמחדי דמיירי א״ו ב״א ג' דוקא חני למה א״כ קמיע לאמחויי

 היינו דלעיל ר״י דלבדי אמרינן דהוי קשה הוי לא הימא האי ^בנא
 םבר<> לה^י אבל גברא לאמחויי אף מהד נמי גברא דצשד סי' ^הסי

 לומר יטלץ דהוי מידי קשה הוי נא ב״א ג' בעיק נברא דצאמחויי
 וע;ין ב״א. ג' בכינן ק קמיכק דג' דאף לאשמעינן כא' שד דצהני
דוקא לאו ב״א דגאמתג' דלפכרא אלא , u יהנכה מהרפ״ל במ״ב

לא



דד־■בית
ד ,לא מי הג. ל  דניחא לדקדק ומפהי .כיפב ודוק קבל.

ק ביא נ׳3 אף לאבמועינן •כא׳ דחני דהת *איפנא  געי
ס הני לא ולכן קמיע בסד קמיעי,ו.לא הלחא אד א׳י פ  כד

; וק״ל קמיפין,וי׳ל נג׳ •
* ך א׳  ז״ל המהרש׳א כקכה .עכ*ל כי זס בענין דאע ב

א דהא בקילור חוס׳ דלקשי ׳ ־ הו ה.  קמיע ג׳ ז
p וכחב קמיע מימחא דלא ;ימנא חד חד גביי לתלחא j 

ב כמ״ש והנה . ליהב  כפשומו קאי ההוס׳ דקוכי׳ דא*ל פז
 דאי״הוי אסמחי .לא גברא הפי׳ ההוס׳ למדו דכאיך קשה

 חדס מכל מומחה הלחש בלא׳ה הא קמיע לההי סביל
 א*כ‘לחשים לבאר מומהה הוי דלא לומר דצריכיס אלא
 לי׳ קרי דלעיל הוא חוס׳ די,ושי׳ וכהב . מקשו.ת.יס׳ מאי

 לי' קרי׳ ■ והכס לחש. באוחו והיינו באוק^אמר מומחה
 נאמר הלשון־.ואס על אלא ולאמקבו ללחש,אחר ■מומחה

 לומר מצינן כוי בפיר כבהא דהא דלק*מ ודא! דהכי.הוא
 והא לחש מיני ג׳ כיינו קמיע ור.לתא . קמיע הד הוי דזה

 לאותו היינו גברא מומחה דהכא מכה כיינו מהחלה. דהקבו
 דמהרש״ח״^ל^ י״ל ולכאורה מומחה לא לי׳ קרי והכא לחש
 מקשי yn דא׳כ 'הכי חוס׳ .דברי לפיש לי׳ ניחא •הוי

 מבוס גברא מומחה לי׳ דקרי ודאי דלעיל דאימא חוס׳
קני׳ הד וכפיר הרווייהו דבעינן דה׳ח רי  גברא מומחה ק
 קמיע דבמומהה כאמת ל.לפי5א .כצריך דבר דכוא :מכוס
 כיק לחש לזה גברא מומחה. לומר לי׳ מהי א״כ סגי לחוד
 אנא מומחה לי׳ קרי ־ולא אדס מכל הלחש מומחה כהוא
 נראה כך דש׳י נכיעת והיינו לחש לכל מומחה, כהוא •כיכי

 כפוד מקכו דההוס׳ דלקימ נראה כעיון אחר אבל .לכאורה
 וצ״ל המיש קובי׳ קבה מהרש״א הפי׳־ככיעיח נימא אי אף דכא

 נמי דמומחה במאי מ’נ 'מ״מ ־הקמיע דמומחה אף ־דודאי
ע להאי גברא •כאי  לחש האי ביא ג׳ כהנו אס דהייע קעי
 - כלו בקמיע יוצאים אתמחי גברא דכאי כיון, מהני ולא

 קובית ק,’ו: בתירוצו המיב כמ׳׳ש לפרש נוכל כפיר יולפ׳ז
. ; היעב ודוק ;״ל כמהרב׳יא

ץ ן ״ ד ב ל. כוי לומר ואין מדפי׳ כו׳ לאמחויי הא . כ׳ ע
 כמהרכ״א כיפת לפי הגמרא ביפת נבאר מהחלה ’

 תלת.חלת גברי לתלת קמיע תלת דה׳ק רש״י לכיפת זיל
 ואיכא א׳ ברופא כיינו גברא מומחה לאכסחי איכא זימני

 הד ואי .. רופאיס ג׳ בכתבוס כיינו קמיע מומחה. לאבכוחי
 ל:כא קמיע הבל גברא מומחה לאככוחי איכח זימני •<זד

 גברי לתלת קמיע וחד .זימני הד רק דהוא דכיון, נאשכוהי
ע  וגברא רופאיס ג׳ כתבוס אי דכייגו לחככוהי איכא קמי

 מומחס אינו מימ כתבוה אה־ דרופא דאף לאשכוהי ליכא
 דליכא ודחי■ [קמיע] גברא למד קמיע והנח . אחר ללחש

 חד הוא חד דכל■ כיון רופאים ג׳ כהבוס א• אף לאשכומי
.זימני  אי מומחה. חי [מידלמז] כתבם הד אי בנברא אבל .

 דבר.י־ לפרש דציכא והמצה כיפב ז׳ל במהרש׳ה יעיין . לא
.בע״א רש״י ה רש׳י דכתב חדא דומק נראה כן. ובכיות . ד  ב

 אצא ריפא לא. בהרי אדם כל מיד אהממי לא ודאי קמיע
ל- א׳ אדס כי׳7דאף וקבה עכ׳ ס ה באופן ביא הלתא א  ז
 כוי לא נמי זימנא דתד דומיא כתבו א׳ אדס קמיע דכל

חה.’ מ  *’רש דכתב דכא ז״ל מכרש׳א כדברי דאי ועוד מו
 לא למה א״כ גברא. אאיממי׳ יןאי הרופא מזל לומר ואין

 י’רב כוי מקודם זימני דכמה גס גברא במומחה רכיי כתבם
. לפרש יכול כי  נהם להאריך ואין, דוחקים שאר וגם ה

מ י  בהקדם עלי הטובה ה״ כיד רש׳י ביפה לבאר נראה ק
ה רכי׳ מיש יי ד ע חד כהס ט׳ ‘מזצי ב  הוא.וליכא קמי

^ הכי־ודרד בקמיע אלא דנבר' ־במזלא למיהלי׳ ג  תלוי'או ב
 דהמרינן, כיון, ז’לפ וקבה . פכ״ל כו׳ במהרפא או ברופא
̂;כא היכא  כ“א . בגברא כלל ח^נן לא בקמיע צמיחלי דא
 כוי1 גביא מאותו דדוקא לעיל רב״י כתב בחמתי למה

 אי דודאו לפרש ונרמה .אחרי מאיש ולח מומחה הקמיע
לומר ודאי איכא גכדא■ ^תלוז קנניע הא■ רופא 'חד כתב

 ספיקי־ י תו כאן יש דהה חמר מאיש מומחה לה קמיע דכאי
 מומחה הוי דכא ודאי ולק במהרפא או ברופא תלוי דדלמח

 ותלינן ספיקא רד אלא נשאר’ לא וח״כ זה מאדם אלא
שדברי כעד והמצא נמהרש״ל וע׳ . מבמהרפא בקמיע יותר

 למעלה ממפה• כגמרא דברי לביאור נבוא ך רעכשי - וממיתים כרם להיות נוכל '
ע הלח מי ע גברא למד ק מי  אהמסי לא ודחי ק

 הזי אי דודאי ריפא-אלא'פפס..א׳ לא בכרי רשיי וכתב
 קמיפות־ כנך הוי כתבום א' דאדס אף פעמים ג׳ ריפא

 גברי במומחה' למיתלי ליכא דהשתא אדם כל מיד מומתות
 במהרפא למיתלי דליכא א׳ ספק מלא כוי לא כשתא דהה
 למזלי' לומר נוכל כאיך הוי הכי קעעין דבהלת כיון דהא
 הדאוליכאלמיהלי בקמיפ מד כל דגרס גבריכוא ג׳ דהני
 חלינן כפיקא חד’ דהוא וכיכא בקמיפ או ברופא או אלא

פ .כנ׳ל מגברא־ יותר בקמיע■ מי ק ד  גברי'קמיע לחלח ה
 דהא אדם כל מיד אהמחי וקמיע אהממי לא גברא אהמחי

 . בקמיפ או ברופא אוי■ מדא כפיקא רק כשתא נבחר לא
 אתמחי לא בודאי־ קמיע מדזימנא מד לתלהא קמיגי חלהא

 כל מיד קמיע מומחה זימנא תלת ותלת .אדם כל מיד
 דבג׳ טון במזל'המתרפא לעתלי ליכא הכא דהא הדס

 גרם גברא דתד מזל דכל לומר וליכא גברי לתלת קמיע
 במזל או אלא למיחלי דליכא דכיון ולכן בקמיע לירפא.^

 תלית ומומחה שב לחבהוא דהאי הקמיע במזל או פא דרו
 במזל חלוי• הדבר אין דאמרינן■ הרופא מבמזל בקמיע עפי
 דברי כונת וזה . כפיקח מד הלא דליכא כיון בחכמה אלא
ע׳ דנעשה לעיל רש־י דכהב והא . גמגום בלי רש'• ע ק  ה

 ולא רשיי• דברי דהמלת א׳ אלחדס קאי זה אדם ע׳י מומחה
 לנכון רש״י דברי מטרבים וככחא .‘לג או בכהב אמתי

 תרווייכי ליקי דא*כ •וליכאלאקשוי אהדדי כלל סתרי ולא
ע במומחא לעיל ע  מומחה להיות הייט ג׳.ב״א דתני וכח ק
 דייל זה אדם עי■ הייט ובינה שריפא־ דחני והא אדם מכל

 מזלא אמלית דצא רמא חס אוקימתא האי קאי דלעיל
 דמומחה בד*ה רש׳י־י׳לעיל דכחב’ והא . ודוק נרם דגברא
 בכתבה בץ זה רופא בכתבה בין אחר בלשון וכתב גברא
 ולשיפתי ,כן רש״י כתב לח ראשון ובלשון, .אחר רופא

ם שפיר ביא דלג׳. דכיון קבה לכאורה  מכל ראשון ללשון נ
 כלשון לדקדק בהקדם ונראה .כ׳א מיד דמומחה לומר
 רוסא שנסבה בין זה. רופא שכתבה בין כתב דהכח רש״י
 ות־אה '1כל'אדם מיד מומחה רש׳י-נעשה כסב ובפ׳ב אמר
 לחן דהאי הוא דפי׳ הוא שכחבה בין לעיל רש׳׳י דכחב דכא
 כתבה לחב דכאי אלא כלל זה לחב הוא כתב דלא דאף ודחי
 מותר ממילא קמיע לכל מומחה והוא בו וריפא אחר אדם

 צמי כרמב״ס ושיעת . ודוק ראשון ן.’בלכו משא*כ ט לצאת
 V קמיע שריפא מוממה קמיע הוא איזה דכהב הכי הוא

׳  שבאתה או וכתב .לא אמד אדם אבל משמע .אנשים ג
אף משמע .ב*א ג׳ שריפא מאדם ט׳  בעי קמיע צאמהויי מי

 משום גברי לתלת ’ קמיע חד כגמרא נקע ודוקא כ״א נ׳
 .אוiלחלוי דיטלק, ספיקי חרי דהוא כיון גברא דנמד

 כסלו בחד אבל מומחה הקמיע לא.הוי במתרפא מו ברופא
 קמיע במומחה ן1היתנ־ כוח וזה .מומחה הקמיע דהוי ודאי

 ולכן .מימחי לא ספק כהד אף דבנברא■ גברא מכמהאח
מי דבסומחה שכתב דרמב׳ס דאף ניחא ענ  חלח׳ת בעינן קמי
ש דכוא מהד נמי לחו,ד קמיע דמומחה מוכיח. מ*מ  ל

.גברא פהממאת ש . פ/י ל  כשימין סכר דרמב״ס להוכיח ו
' גמטם נרוריס״בלי הדברים ט היטב ורוק .רש׳י ג

^ D 10 רן V U  ■2V׳ , ך  דבחצר כו׳ ענגי ר׳ ד
שום ליכא מעורבת ■ - *

 מהא מיכח משרבת דבחצר־ זיל' מהרשייא מיש . הידוש
ה בחום׳ ע*א ■צג בדף כמעיין .ט׳ לעיל דתני  אלימא ד
 לשיטת תוס׳־יקאי לדברי וייראה . הוא נכון דלאו ירחה
 raw כעיר ולפיז .דכבוליכאריטת בהלכה לעיל כע״ע רש״י

א ■ ‘ ■ י » ’ ל'



ת י י ־ב ת ב ט ׳ ישיאל׳
 דהא.טיל פבינגא דמי.מטרנת_ מפודנח במינו מיירי דהכא

 דבמלי דנימא מלא ,בתיס׳ כנ׳ל א^.בר'ה למוהר מכמע
 וכיון כטרה מוהרח.לממוי. דההט י.בוכ לאבוד יב כסיד

 למוהר פבינוח• ר׳ה מכוס אלא למגזר' ול?כא הוא למעורבת
כ ודוק מעורבח באינו דמיירי אלא למותר ודאי' בר׳ה להא

גדול כלל פרה ■
׳ פ ו מ ה ב ד  נקובייתס ע׳ .כו׳ כבת עיקר היודע כל י

 רכייי-ל דעל לודאי ונראה . באורך י ־־־'
 בהקשו כסו נלזיובי לינת הילונה דמבברא 'לבבר באמת
 רכ׳יי דכתב והא גזכ׳כ הוא דהנא אנא וטמן מקצר באמת
 דהוי מבוב לתלק ידיעה כבנתיים ימים דהוי מבוס העעם

 היודע ובין בבת עיקר הבונה בין מילוק איכא דלמה קיל
 ולבסוף דהניר לאמת לומר דבעי בה־א דלקמן י׳ל ולש־ז
ח כל על תייר בכח  הטעם הוי דלא אמרינן בחנות בנ

 אמרינן לאמאי קבה לבאנית אלא . כבנתייס ימים מבוס
 . שכח ולבסוף בהכיר נמי נימא הכתוב הגזירות הכא
 הכי הקרא לחייב לומר טפי לאיכא הסברא י’רש כתב לכן

 לבפיר סברי לאינהו סברא האי לתוס׳ ניחא דלא רניוי אלא
 להכא מבוס היודע ונין כנה ולכסוף הכיר בין לחלק יש

 אחר שוגג שבת בכל כשגגות מהולק והנא א׳ שוגג הוא
 דהוי לקמן בפיר המהרשיא מקשה ואהה בפיר מקכין וא'כ

 במקשו קוגייחס וטל .דלקמן מהא פרש״י למידחי להוס׳
 דירתי לתרץ לכאורה צי נראה כי' לו מאמרו פרכ׳י על

 מלאכות וכגנח שבת ובזדון כגופי; דשבחות דסבר לר*ח ההם
 בפיר ולפ״ז . ושבת שבת כל בל ומלאכי מלאכה כל על ח;יב

כתם לרבא אבל .שבנתייס דימים סברא להאי צריכים 'לא
 שבתות אכל א' אנא תייג דאין מלאכות נשנגח לסבר

 א'ו ושבת בבת חכל נמי מחייבינן לא דאמאי •וקשה כולן
 לא והכת בבנתייס ימים לומר שייך כבת דככגנח משוס
 לפרב׳י קחי לקוכייתס ונראה . בבנתייס ימים לומר שייך

 חמרינן לח וטחן קצר גבי דלקמן קושי! דמקשיס .דהתם
 ושאר וחביי לרנח הוא כתס להא וקשה לחלק ידיעה

 לכריתות רכ״י אפי׳ קאי דקושייחס א׳ו .עלי׳ פליגי אמוראי
 ממ'נ קמי דקושייחס ואפשר לרכא. גס כן רש״י כ׳ דהתס

■ :היטב ודוק י
ה ח ד ה מ ״ ד  נרבא ואפי׳ .ותולדות חבות בי׳ דאית ב

אי כו׳וא׳תבמעשר י ‘ ד או ה ל. ״ ע: ו׳ נ
 הוא להכא נימא אס לאף להקשות ה״מ נמי דבלאייה

 מקשה מאי קשה מ"מ דאורייתא ניבא ובמעשר מדאורייתא
 בר בין לאפלוגי ליכא האמת לפי אף הא קפרא ולבר הגמי

 תו׳ כמ״ש מדרבנן לי׳ משיב קשרא דבר אלא לרבנן קפרא
 נמי דזה אלא כגמ■ ככת מקשה מחי וא״כ קפרא ולבר גד^ה

 דקאי וודאי זו דסוגי׳ נדכא אפילו דכתגו במאי כוונתם
. ודוק הנמרח מקשה ושפיר נרנא ^

ף ׳ א כ  כגמ׳ דילמת להקשות ואין .נו׳ אחר ובכלל וא׳ת ׳
 חדי משום אלא גדול כלל תני דלח הכי ככר

 . ותולדות אבות בי׳ וחית אמר כלל אחריו דתני בברא1
 דחני נמי סברא האי הגמרא סבר נמי דהשתא ■דא*כ 'ונראה

 קפרא דבר דאימח קפרא ולבר מקשה דמאי קשה אחר 'כלל
[האי] כבר תנא דכאי ח״ו גדול. כלל חני תחר כלג [.משוס

: כמג׳ש כתב וקצת . ודוק מידי משיב לא אסר כלל דתר •
2‘V י ־ ש ר D ב T O ר, ׳1 רי  כו׳ שנחה לא אבל ־
v - ■ - מדלא דמוכס דכתבו
ד ח  כולם כמפרשיס כל ״מקשים שגא בסיום ששגג עוזי ;

 דהייב למטעי דליכא למיתני צריך דלא משום דאימא אחד ז9,
מ׳. קשה דיהא משוס מלאכה •אכל-איכ "כנ שי׳  ונראה קו

 מדיוק כלל למסימך בעי לא דמתד׳ דתנא מוכס דהא ,דליק
 דיהח’ שבת ^ייןר היודע כלל חני נמה למסמך בעי דחי ,

הוא פי׳ DהכוכV למטעי דהיכא רמאי דאם מרישא מו:מ

 :ולוק למטעי חיכה היום גם מ5ב ולבסוף דהכיר ,
י ת י א ך לפנזן דיש ־ לפרש דתקו דבחנס דנת•: במג׳ש ן

מלא: אכל תייב אדו■•, י״■דע דמקש כפשוטו
 דאימא שבת אכל חייב שכח ולבסוף דהניר מניל דאל׳כקשה

 בכיוסשביד אשנג קחי ובבת דבמירהלכלשבת קרא להאי
 דרב״י ונראה באורך. ע׳ש מלאכה אכל חייב דכהס איו

 'למידק כלל בעי דא״כ.למה היטב מיושרים הס והוס־־
 אכ< הייב שכח ולבסוף הכיר אבל כדאמר בקיצור דילקשי

נ שבח  מלאנס אכל חייב שבח בהייה דבבגג מוכח חיכף א'
 המקשן לסברת שבת.ושבת א:ל דתייב בהדי׳ חני ובתתני׳

 למימד מצינן דהוי משוס דבריו ליישב נראה וקצת .ודוק
 אכל מייב ובסיפא מלאכה ואכל שבת אכל דחייב בחמת

 דלעיל בקיצר לתרץ יש דלפיז אך . שבה כל על ולא מנאכה
 דאין שכס ולכסוף הכיר ליחני כיודע חדתני שפיר מקשה

דכוני דקכה מלאכה אכל חייב דלח לאשמועינן דאתי לומר
 ויש .מלאכה אכל נמי דחייצר דאמח י׳לדהח זה מוכה

: ודוק ליישב
 י כו׳ ושבת שנת כל על דחייב היא דח'כ כאי ונ׳ש “'“13

 דהיודני דהשחא הס״ד דלפי המהרש״נ כתב שפיר
לון איפכא נמי היה מלאכה אכל חייב בבת עיקר  דחי

 צפי דהא ז׳ל כמכרש׳א ומ״ש . בבת אכל מחלקין מלאכות
 3בבק חילוק גורס מלאכות וחילוק כגופין כשבח לריח כאמת
 כגופין דשבת דהא ראי׳ אינו מלאכות חילוק גרם צא ושבת
ד יש רש״י ולדברי .ותמצא ברש*י ועיש מלאכות וכגוף  עו
 שכת ולבסוף דככיר דהיא האי דצפי בפשיטות הכי לומר
 בודאי א'כ שבנתייס ימיה לומר דאין אף שבח אכל מייב

 : ודוק ושבת שבח אכל חייב מלאכות בשגגת גס
־ ם ו ת , ב ך  כו׳ נראה ואין כו׳ שנשבה תינוק אבל ך

קובי' לרש׳י קשה דהוי נראה .טכ׳ל “
 דממומע אמרינן דהכא רשיי כ׳ ולהכי וכיש בדיה הוש׳
 אומר זה אין שכה ולבסוף בהיכר אבל מותר אומר מבוס
 תי ובודאי כפשוטו רש׳׳י בדברי לפרש צרינין וכן . מותר

 סברא מהאי■ מפקינן כוי ממזיד שוגג ילפינן דהוי לאו
 : ודוק עיטה לי׳ דלית משמע בשוגג מדכתיב

, ך י ף  ט׳ פערי 'דכא קשה ומיהו כו׳ בהוספת כ*ש ב
 בהניד שבת.חייב גבי דעיכ דלק*מ נראה ע:יל

 אבל דמייב קראי תלתא הני תמצא היני דאצ״כ שכת ולבסוף
 כתורה בכל השתא יש ואיכ אחת וחטאת מלאכה ואכל שבת
 קושית נמי ליישב יש ולפ״ז .מע״ז או מבבת למילף כולה

 על -תייב נמי למתני דאנעריך החום׳
 אתת עכ״פ דמייב
כתורה דחייב דמזינן

כדם
דלת

לאשמועיע
 בשבת דוקא אלא דפטור מא

אלא שנשבה בתינוק נמי תייב ־'־ן
ודוק קשה הלב ד״ל

ף ט ד ה כ ־ ד  לאו בנגת לא,בעי ומונבז כו־ א״ת ב
 מקשס . עכ׳ל כו׳ לקמן תנן דבהדח

 שכתבו סברא מהאי חוס׳ כוניתו לא דלמה ז״ל כמהרש׳א
 שוגג רק דבר בכל מזיד חפי׳ למזיד דמקיש דכיון •לעיל

ר הי׳ הריי דאי ונראה . עיש חייב א׳ בדבר  כדברי סט
 בהדיא דתנן מהא אף מידי הריי מקשה הוי לא דלעיל תוס׳
 מהא תעשינה דלח קרא מהחי מפיק דמונבז בודאי ייל דהר.

 בודאי ייל כגז״ש להו דלית לרבנן חבל הגז״ש לי׳ דמית
י שגגת דבעי משתע תעשינה דלא דהקרא

ב ״ י ע י ש ר ה ב ד

f 1 י r  w

 : ודוק לאו 1
התור בכל אלו  התורה בכג דאנו כו׳ מני הא

ניןששננ בקרבן ששגג בין למונבז
 התורה בכל דודאי דייל לעיל ולפמ׳ש עכ׳ל נו׳ וכרת בלמו

 הוי שפיר משבה לבד קרבן בשגגת אנא מונבז מהייב נא
 ; ודוק סברתם דזה ואפשר הכי לפרש מצינן
׳ ם ו ת ד, ב *  דמונבזריע רבנן כו׳דכא מונבז מר הא ד

עכלל. כו' שעבר טל בהדיא מחייב ור״ע
 ליישב וצרינין היא מ׳׳מיתורה עלכאר׳י משיבין דאין יחף

בדרך לומר ונראה .גמור כטועה יהא ׳ דליא רש״י דברי
הישוע
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ל .לש דריע [חף] די״ל דידאי ב1ה6ה  החם מ*מ כמיננז ה;א ח
 איח ור״ע ביהא-ח־יכ שפבי המצא ך1’ה דאל״כ נפנכהיקרבן חרב

 יהא.7 מר1וליכא.ל שענד על לרנוח בינוי..'ומזפוע כהליא שם ל•׳
 שפכר- כעוסעל דיהא w7 מצוה-ד״ל ליד פל בפבר.ונחלי ג;עפ

 ומוכח'. שפנל מרב^7 נ’א הכי חיצונה סברא כוא לתא קדא צריכץ לח
 משוס י*ל כמונבז ניייחא האי לנטקי. והא ר,רק ננה1ב החס_חי-י:7
מ7 ;מי7  • אי,רנן .נמי ויאמר לשייב כלהבא נמי חילוש אינא-הא; כ'

 ה^ריס^והאןלאנןכ-לש״י- גידסח דמחק-ישכי ההבא,ולא,דמי.׳מאי
לצר״ע.איח הא."ולאי, לשפני ניבוי, נהו ליה קציגי.פצי/7.'’נרב:ן חנל

^̂  רבק להני הייטיבגלא; מוליח הכל א-כיי אןר7 מ^ס^דהא ,5ל׳׳.א
 חייב̂. לבשכופה חזינ,י א*כ לשעבר מחיינו דחס.. פחיובי״ילשעכר זלא

 ■ ל׳ נראה ק בקרק נמי-אנהבא. חייב יהא י,רק.א;כ,שפיכ אבנני.
̂י דבי.י. לכר^ ‘ ׳ י ‘ .ולוגן רש׳ :

האודאי כו׳-מכ״ל. לימא.אא'פ וא״ה .בד^ד^אס-א״ננ ע *11
לומר- כלל שייך לא דלדידיר די״- ני״מ המר,שין דפל ~ ־ '

י מוןשין דאא״עשפיס אנלאנןתרז לקאי.אשוג^,כיו[׳דכתיג.במ/יד . ,״נ;ו

 אחרישה להא ל*ב כל שימכור פד חייב יהא דלא דאי/כי-היכהמבכהת
 . אשליש שיפקד-גמי פד חייב נא אינןינ״ז ועל ח־יכ.,שהיס גחיד וי,צילה

 ודאי• דלהאי..ה״א לומר נראה פוד . ולושר, נ׳ חייב ייא ואז ,צירוי־
 : ודוק ומןר,דר, שובב מייחינן והוי וקציר חריש. דהוי,מהי-,ינן

ח ״ ״  א׳■ אלא נירא.דלא'.מחץב.אתלוויי.הו /1כ פל.חרישה.זר,צידה- ב
 אמרק-י הוי דאי מר,שה, ,דעדיהא הפולס.דאימא, ר.ר,ש־ן

 והוי כחוב.יס בל ור,ציריז הד,חרישה א'.א״כ-לא חייב.אנא דלא
 היני... דא״כ. בידם הוא ופעות. א׳ חייב ב' דאכל מיני׳ למילף. לי,צינן
 מוכח. יהא דבאד,ת לומד ואץ הדכריס., דדנריס. האי..מנינא פל נאמר
 ויהא׳, מיותר וקציר •חר.יש דא״כ-יהא .׳״א אחת כל «ל חייב ללהכי

 שיפטר ד9 חייב דלא לדובתי.׳ הסנרא יהא .וא״כ אמר. אדרמ י־,אי
’ :ודוק כולן ’

3'IT א"ל^ א׳ אלא חייב ואינו בידו שנת הפלס •הרל בגמר^,
,איכא דהא וי,''ר, משבה-אחר. דאיבפל׳קאי משמפ’“ י

 דה^׳ ״לr רש״י ולדברי הרבה בשכהות אמח מלאכה נפשק למיבעי נט
 בשנאי שייך-אלא לא וזה מלאכוח משיס הינא_.דסדש היינו לי׳ דמינעי׳

 דהוא ,דידע משים, פריש קדאי"דהשחא נאמר שגהוח לבתרי אחא
 הר,ושי׳ נשאר לדברי-הר.יס׳ אבל . שירש'. הוי לא בפגר ובשבח סבת

 ■ ודאי עיר,ר דהוא שנת שננה; נמי היכא כיון.דחיכא' ןיל פ״ז וצ״לדודאי
\ ולא שנת־ אכ^ ויהא-חייב לחומרא לכיזל בי  דאיכא, הכא אנא מי

 .ודור, לי׳ נד*ה.אמר -חוס׳ וכמ״ש -הוח לאו,.פיר־,ר אמלאנוחוזה חומרא
 . לידע הנק׳ למי־,שה מאי- פצומה קומי.' הקשי לאל״ב- להוכיח יש וק

 • כללנו מייריי'שעשה.הנ״ט.*מלאטח במאי-לאימא-לההם. לי׳.לשבת
 לא, לאתולדות ואשמעישי-ממני'* ל״כ-חפאש ממ״דחמב וא״כ ענתות
פב:; מחולר,ץ ת״י-לשבתנא'ולא־ןב;יז״ה אב נמר,יס מסייב  ולוקהי

3*  כו/י הכא לי' למהדר ».והא•שפיסכו' ההס• בד״דן־א״ל '0ת
מהחס^ ך בהיס הכא מקפה7פכ״ל-ר,״ק.א«ר,:ין;, י ׳

;5ויש*לייס ' , < ' ' '
CjTא ׳ ״ י ע ״ ש רי  להא., פכ״ל. •טל בך*ה^;א׳יה,ל«]נע-ס״.ל נ

האי צ״צ הוי *מציקרא לגס ולאיז- ״
 מלב״ ר,'נ;ה7אמר.7 לגכירה.אלא,להכא לטירה, נדירה בין סילו^
 ו-הכי קיבלת להכי ומתרן שפיר- מקישה לגר-ייה בגרירה אף ס״ל ואניי

-ינלן:..'ודוק1לא׳ני . : ■
ם' תו כ .פכ״ל לפ״ז־-כו-׳ .וקשה,לר&קא-מ׳גרייה■.לברירה ד׳׳ף, ־

, אלא בר,צירה לאבכוח• רב״יאיכא לדברי דא̂ף ודאי יהא ׳ ׳
 העלמות־. לפרש,.בד' לי׳ מליזכותיא׳כלמה צרינץ.לד׳ דיהא, כיון דא״כ

 . יהא דלא קש: שפיר דלס״ז .אלא- ב׳י-הפלמות;. אלא ליכא זהשחא
 דלא מתור; ^ולפ׳ז . ודור, • מלאכות •לג/- אצא^ מלאטת - לד׳ טם צר

 גרר לא מהינה היי-.תנ.י.גג׳.קצמ־זוז-ה״א.דה.כא'גס דמי דנימא קשה
 א׳ בהפלנו דלצייר בב-׳.העלמות ר,שה;למה,ל!׳..צצייס הוי דא'כ דז*א
 - לחוד קצירה קצירהיופחינה.ולכתר .1הי דתחלה מלאכות כתלתא זג׳לכ

: היפ: ■ ודוק ׳
. ולחשיי,׳ ט׳ אסישא־ אנן כד׳ו*! ט' ג  ליאני דא״כ ק׳ק ״ עכיל מי׳

■ . : ור,'ל מחי: לא להומרא יבותא..'דחף י ’
 הנק׳ מקשה דמאי ז״צ המררש״ח מקשה : דפולפה '..נקלנה

 ר״ילה וציקבלו יקשה-לי' דהוי, דח.־ר,א א^־-רי-^כמאן
 וממרי האי .צטכי-להבין קו -. מי'ש.נא.ירו א'ו.לה./«ונוץא,בק;נן ב׳ש
 קישית-. דהנה בפס ,להר;--ב:יוב,י׳..־נצ°ק.■.ונראה1לבמאי.^ולר לה

;. ;נ*׳ - שמק*ה .-כמג , [אד.פח׳] ■ אסיר, • כבה דהכא- #כוה ■3̂ ה̂ו
̂  . I ,.ן. * .  ̂J - .

׳ ה

■ פג ף: ד

 התורה קבלו מדנא הוכתה הי׳ זה ואס הס קלושים לישיאל נסמוך
 •*■ל ׳אלא פונות היי-ה׳ שנת ליל להא-בלא פונית ו׳ מוכח הי׳ א״כ ב״ש
 ־ ׳ מוכח לא ה׳ נם וח״כ מראש לא משוס היא הוכחה לאו לזו צ״ל

 * לבבית לאמר ר״ס הוא לקמן אה וא״כ מילהא תלי׳ בימים. לאימא
 I- להבא י״ל־ רגא הוא לקמן ואם . הוא ר״ס ללאו הנא,ולאי מוהר אסל

: הוא בריר כי ולור, . ל״ס הוא
̂א שםמי,שה  למימדארלהו•■׳■' לי׳ למה הגמ׳ מקשה מאי ז״ל הנזהרש

 לה׳פונות- דין להכמעיט רוצה דהוי דאימא ו^.ישנ־.אצ,כול '
 .נמ״ידופ׳ש זה הלוי ואיך בלת״ה הי/יינול־לומר-להס ימתדן.דזה

 דשם. משוס הכי שפיר מתק דלר,מן קובי׳ פל דבשלסא-לר,מן לי ר,שה1
 אבל יתירה פונה לי.פריש ני׳ למה וא״כ מוהר דנבית-אסל אסיק כבר
 נבקר להם לומר נמשה הי׳ דלמה-לא שפיר קשה האי-מר,שץ- פל
 הו . בפוטת הדין נשמע יהא וממילא כלל פונה לישראל יפסיד ולא

 • דלמאחד דאימא־לתו׳-יתיירא י הנמ׳ מר,ש-ה התוס׳:דמאי קושי׳ קשה
 .החרצן בדברי -ללקלק אית■ ותו ביום משמש ויכי׳ קדוש יהא לא•
 'ברור ל’נ לכן . בהשכמה־ירד דאפר מאי וחתומים דהס.כר.ו;י,יס כאן

 לממרנט■ למה והא-דר,אמר החרצן מלשון הוא למה^למירד־נהו דהאי
 הס קדושים ישראל י״ה אמר והא מקשת פוטת-ופ״ז ה׳ א״ודכוא

 לא נמי בלא״ה ׳דהא ביים■ ■אסי־אמר מיני׳׳ דמ״נ -הוכחה ליכא וא'כ
הוא: ברור היפב־נכ■ שתיק■.,ודור, משמשיץ•יתיקמה הי׳

2"V כנר להא יקשה ב״ש- ולביבלי למר,שה הנ.מ׳ לשון פל קשה 
 לומר הו״ל אלא מבפ׳י• לאחר׳פב״ת כצל פלמי אמר-ללא י

 . שלא ר״י ללהר; ׳0מר,שו־תו מר,שין-׳הפולס-,למאי הו . תורה וליר,גלו
 הוססמי• טלס׳..ולס״ז באמוז פבלו נבר להא לקבול■ הולניס הללו יהיו

 ־ בראוי' השתא לו להוכיח נגוז׳ ההמשך הוא• דלפ״ז׳הכי־ נוסך-לי״ל
 גם הירן לא ולמה בלא מראש-והנא לא העאיהשיב/ר״י־ להא ליתנה

 - ונפרם ולפה פפס לתיזנפוב ונראה .ר,אעינא לראוי איו בל.א• כאן
 : לאימא דמגאיילע קאמינא יאו!׳ ר,אמר7 דר,שה מה להק אקזיס .זץ

 : קאמרת ניתנה לי׳ דמר,שז האי- מאי. קשה הו• . ופנלו יסלפו באמת•
 הי\שי/ אי מסופק דהי׳ בריר נ״ל• לכן . מיני׳- דמי•; קאמרח או;ראוי

 • או יום פנולי הוי י הא7 ההורה ישראל • ר,נלו האיך כסשיפו־ הוי
 סתות דאימא ימיס ג׳ ><’או-לדיד בעינך דה' דמנ״ל- הוי דקוש־תו

 ׳ הקושי׳ אי דנ״מ ■מאי אבאר ולקמן יום לסבול■ ליהן רצה ■ דלא משוס אלת
 מחקלודתנה דאס החרצן מלשון נראה יהא וזה , הכי הכי-או הוי

 דהא התורה להם האיךינתן •האמת פל הי׳ דר,ושייתו קתמרתיטדאי
 ־ בידאי קאמרת ■ראווה לי׳ מחק אי אבל• ניתנה ותירז• יום;. מנולי היי

 לא ולכך לס׳י ליהן• דנא.רצה דאי-מא עונות• דת׳ דמנלן הוי דקושייזו
 ראויה מתק לכן הפי לומר מנ״ל הוי- דהא-קישיתו‘ניתנה להרן מצי
 • לפנין רק שמש הפרבח• נאמר דלא ליתנה ראוי דודאי כלימר ט׳

̂י וכ*פ וקדשיס תרומה  . קאמינא יא(י ■ואפר־לי' מוכת שסיר וח״נ ישי
 «זה•' פלסו ולא דתי'■נס■ דנימא מזה אבל ננ״ל בנמ״ל הי׳ דקוש־תו

 תום׳ למי• מר,שי ושפור ץ5של.-י.ק הלשון הוא שפיר- *נ0ו כלל לא׳א״רי
י<ודוק ברוד■הוא: נ

ה נ ה ך הי׳־הכי-או׳הכי- דהר,ושי-׳ אי-נימא הנ׳ימ ו  • לאס זה ניי
. דסכרא א״כ-מוכרח במנ״ל הי׳ הנמ׳ לקושי׳ אמרינן

̂ת הוא החיצונה‘  ־ לאימא ■ומר,שה מהנא לפיק’ דפומאה אי-א פהירה צ־־
 - פמאה נמהני׳ הנירסא פ״כ וח״כ לכיי ליר.ן וילא-לצת אלא דפהורה

 ומחרן ע^־האמת הי׳ אס.-ר,יפ'הו .אבל .נראב״י ללא ההלכתא וא״כ
לאו .לזה ליהן-בא«ת-וצ',ל רצה דלא לאימא מנ?ל מר,שה6ול ניתנה
 וא״כ נמריק לפהרה פמאה-אנא להיות החיצונה דכנלה משוס ר,ושי'
 במתני׳ כ.״הגירסא’וא לס׳י- ונתן ליהן- לרצה לאימא■ למגמר לינא

 :היפב תנן,ודיר, טוחי׳ דמתני;' כראנ״,י ההלכתא יא״כ גיהולה
 ■ וא*כ לי׳ילאוי־קאמינא לאמי דהשתא בגמ׳• ההמשך•■ יהא ולפיז-

 נ״ל דסהורה חיצונה לסברא פמאה■ במתני׳ הגירפא-הוא
 וצ״צ יהא שלא נמי לפיל השיב לא׳ •דר״י־ מאי להא לזה הוכחה למביא
 , לאימא במנ״ל י*ל בלסרא דליפנלו קשה נם להא וקשה התוס׳ כתיק

 אס- נותנים הי׳ ללא ובחמת לשחרית• אפבילה יפומכין פמא פונות ו׳
 חיצונה דסביא כשתא אנל צר:יכי הוי ללא אלא לסלול צריניס הי׳

 אבל האמת לסי וכ״ז . ודוק במנ״ל צאקבו.י ליכא א*כ -,דסינל הוא
נ כ ח* ביום משקשין׳ ישראל דאין אמרינן להוי לט-הה״א  לי,ושיח פ'

 כאורך כנ״ל ז׳ל המהרש״א ית5ר,ו פנח נמנ׳ל ,הוי-אצא לא הגמרא'
ד היפב ודוק

ו  •פוטת-דהרי ו׳ סי' מלמשה לילסינן הא פאץ-לר,שה לומר ־ישי־לי ת
 אץ *פינות דבל׳ ותזיק ל' יי! לפרוש לר,ונ״ה-צא-רצה תזיק’
 . בשם •להנה-.מקשין להק ונראה . הסכים למה וכאמה לזריעה ראוי

 נירציס גינייהי חבל הוי יכראל■ להא יהונחן מו׳ המופלג* הגאון
 מי;•׳. בעלמא לומד וא'כ;אזך. אןד־,יד נמרה דדינין■ במצות וגס

 ור,וב״פ שרצים הלא,לאכייל .להם צוה דמשה אס»־ דבאמח נראה ועק׳ז
״ : ודוי*, עי,ז .שפ'ך,:ץך;־דאס:יס וא׳-ב צי'מ לא, ’

ולס׳ז



ישראלשבתב?ת
ץ3 פ  ומחר ידוס דרש מה זאמר שס קשה דהנה לביאור ;נא ל
 ולילה פמו' לילו היוס אף‘ פמו לילו מחר מה' נמחר היו? ^

 א״כ7 יוקשה מהאימא' יומי'לכר הרי שימ לה*אלא אזלא דהאידנא
 דמשה ‘ לומר וצריכץ זאת להם הי׳ מ:א7 נכ״,ע מבעי' סרש״י לפה'

 דבפונוה מנ״ל קשה ולס״ז פמי הקב״ה יהכיס לא לשמא‘ ס£ר הי'
שלא ממיירא לר\ משוס בבקר אמר אלא״יללהכי לר״פ מילאא ןז;י'

פכ,הדק:.1ה ודוק פונות, ו' דבפינן בודאי שרציס אנלו צא דאי ילפ

ם י ו ט נ ו 2 ק

2T2 2 י;ז. לה (א) y ץ א . כו׳ סויפ;ן(^פ״ג ר״ה.
,OTf; משוס דפ״כהשפם -יץשייתס׳לרבה ו^י - ל

: וק״ל נו' ולימא בד״ה ונמ״ש
ה ^*ח C11 (כ) * ל  להביא יוסף ר' צריך. הי' לח ט', ולימא ב
גזירה משוס השפם פ״כ אלא ׳ברייתא ־ י' '

 ש־שת הי^ כן .ליתסר מוגמר דא״כ ככ״ש מה פ״כ סכר לא (הברייתא
רידה המג״א אנל אתרוניס כל  . ביפשהאשבשנה לממד שייך לא הי

 .להדי' פושה אינו להרי מלאכה שאץ מבר* למתניהץ מך דכל
 כתב וצהכי ג׳] [לף בביצה חוס׳ כמ״ש דבר'קל הוא רק'התישה

 ̂אחרוניס וכל , פ״ש מהייב לא ברחיים דגם סק״:] [ט',רנינ המג״א"
 כמ״ש רש״י לפית Tנ אכאדי׳דזה ולקמן'׳ 'ללנריו'וק*ל ירדו לא
̂ ׳ י * ־ : ה׳ אות ‘ ׳־ ־ ׳*
וקיקרי. בלתי למתפתץ 'ומצילת כו׳ סבר דרכה בא״ד^וי״ל 0(
p זהלניאן שייכת מה י(לפ איני ־’ ' ׳ i  V ומצילות דצ״ל נראה 

 להתוס', ;הו קשה להוי משיש וקיקרי בלחי מדרי לא למתניחץ
̂ולא' שילחק להי אית דג״ש רנה ראה להיכן  במתניחן להלא ג״ה כליס
 דהא אושעי׳י ר' לתני האמת כתב׳־דלשי להכי . גזירה ;;שוס הפעס

 רק ש״כ להי צית ב״ה ולהכי־ע״כ . וקוקרי בלתי מתניתןילאו נ״ש
 פלק׳לאהוי כי היינו סוכסץ אץ בזחניהץ'בל״ה דנתנו והא ביש.
; ודוק מיידי דבתרוךהו, או. ‘אושפי/ ומר'׳ דש״כ מברייתא ידפיק

ס (ד) ל הק א״כ הגזירה במוגמר. ש'.ץ. דלא המג״א דסת דלפי ח
צריכן אנו היינו'לאי{_ . לב״ש אושעיא’לר/ הגמרא דאמר. ^ ׳ ׳־

 הייש׳יכוליס בוודאי i:6: למשה׳כמ״ש'בד\א בץיפייד לחלק לומר
 שייך לא במוגמר דהרי גזירה', משיס כמתשתין‘ הששש לומר.

'ג/־רהוק״ל: ’ ׳ ‘ ׳ ׳
 מתדתן האי דפ״כ . ב״ה דאמר', והשתא בד״ה ור^£ךר.דכתכ (ה)

י דנן כ״היהוא ׳־״ י וקשה , דסעי' שייש' השיש' *אזלא מ',
 להדיבמונער . גזירה משוש השפס לכמחניחן ,'רק הוא ב״ש דלמא

 רק^ כלל. גזירה. הכיעס ה:ר צא להשתא אלא׳פ״ה . ג;ירה שייך לא
 ע״ב וא״כ , אאר'עא מוקמינןבמנח היינו ולא נמי מעשה‘נצא שיה

־ :ודוק היא ב״ה י • * ׳ -
2{"f ר ת ד, כ  ב״ש דקאמד.לימא■ להמקשין וודאי הא , .גזירה ד״

ק לומר יטל' היי. \ ׳ ״ . לץ צ אמחציתץ׳לאץ ז
 וניצה נצל ובשר . כליס שביתת משוש השפס בוודאי'״ל בתנור ןנסח

 . בתנור בצלי' למיירי מ״נג׳י״ל ׳", *^א'תשר לכאורה'דקיירי משמע
̂ליי/ מסייפ' ;מי ;ההנול  סבר דלא יוסף לד' צ״ל דנן שיכ ושיץ‘ ל

̂;ירר< ^נש’  דב״שאקשי בירושלמי דאיכא פ״כה׳א . ש״כ משוס רק הנ
 פיקד סמכו. להתוס'׳ אלא .כלים שכיתת ע^נ"משוס ,’ צולין עאין לב״ה

להרי קשה ששיי א״כ . ש״כ כלל שייך. דלא דחררה אהא קושייתם
ודור. 'מ׳ תירצו ואהא פחא' לא* נמי ולנ״ש ליכאש״כ•

ריסקן. •! .
 והסוסק-ם' .הי״ן לקשת מקשה דהוא אלא לק״מ השענת קודס

' רסייס נתרסקו בפעי.נת*קורה7  לנבל. בירושלמי, שא;תא כמו.‘ די̂״
 נחול אסרי*'לפשות/מלאכה לא ב״ע ''לוודאי ופירש הפיסה גפקר.'
 הליכן' המלאכה בסבת־ דנמפית כמויבמתטתין רק בשבת יעשה דילמא
 נגמרת המלאכה אין וא״פ 'השיקה נעקד לכנר הא אכל כ^' להצילה
כי ;;מר׳וז״ש לכבר בשבת  הגמר בשבתדהייט השתשה נפשה ?־;ת׳̂י

׳ לא'אשד'ודוק‘חשאא(הכי חיוב כאן אין ’ ״*
ם׳ (כ) תו  לאכומד דטשר מתיס' משמע כשוסיהטשר'. ׳ף, ך ב

סקי״ש רנב פ*מן והמג״א . כפנביב למשקין ׳ ־ ׳ ׳ ׳
 ס״ג במ״מ ונ״מ . מ״ש' שכולת ק ומליצות פכניס הייט למכר בתב

׳ : כ״ש ד בס״ ככת מזלכןא ׳
ה * ד ב כב״ק ללא יגמר לא דאמר דלר״ע תימה ופות |vר ן

̂ל כיץ יסה להכא, בש״י ועיין ,וכ״ה  ..למ?הץ1ממי.ד.ןנ ל,האי די
 ״מ3'ונ ב־:״י. ועיץ אפ׳יר] לב״ה [וגם יותר', חייכינן דלהחישה שזכו

 להמ ישמעאל■ כר' להלכה צימר היצרך למה' דא״כ הת״מ־ הקשה
 ל̂ר םרי.דהר:'אף דינה׳נמי דבמסוסך לאשמופגק‘נאי היא מתניתין

 וכ״עדלא יוסקר״י ר' מנקי, למה’ותו . נמתכיהן להלכה פ״נ יותנן
 1ליכה אץ;מתוסר דבמהניתין הרא״ש לומר.ה;רץ שדך י ללא כמתניתץ

 חשלר\פי' לא’דרש!י דאןשר. אלא צדוכקא ראשונה קישי', הדר א״כ
 P .י?!ש דמתניתין ^מפאל כל* דהלכה דאמר י״צ7 משוס א'

‘ ' ׳ ׳ : ק3נד דגכתא בכמה מצינן י ׳
ר (ל) מ ג די ד. א״  5n פ״כ המהרם״א^ז׳!ל. כתב , בשבת ויאכל. ב

 משוס אסור דא^נ. 1 טבד פ״י ולא Jמפצמ] ביצאו מיירי '
י' ׳ . ׳. ■ , 5^3 מוקצה

״ (ה) א דיגמי“ב  בידכמשהחשך.כו'וגתר.הכ;,קאמכ.דבמהוסד '
, אליעזר ר! והייטסברת גזר צא מחייב'ואפ״ה דינה ״-

 ’T'6 לאימא'דשסינמ/במדוכאץ "ור״ש מר/יאליעזר דמייתי והא
׳ ע״ז] ישוב ו׳ אט;' [עמן,

)0 . ר א ב א  דב/יתים פירש המגזה״ג. ,שיפות כעה כאן שיש ו
הבריית̂ל רק.דמי-ילי מלאכות ג' בהס ופנ:יס.יב:ס '־ ־

 והמלחמות ב'מלאכות רק בו שרכקןץדוסיידד^דאץ ופנביס [דזיתיס
 כלל. דינה ואיןשס ב/מ׳לאטח רק בהם. אץ לבזיתיס'ופנכיס סכר
 פול תלי' ומזה • במתניחן א' מלאכה ’אתר. היוצא" דמוקר־ ותנא

 צהרמכץ אבל .יוחצן כל דלא מ״כ (ר״ח)!היב״ח^ דלהמאור פלוגתא
 בין חילוק לאין ברורה כברה םבר7לק. כד׳י [דריב״ח/ (הר״ס) ל י.

 ללא דינה צריכץ הטיאץ כיון־שגס יפנייס לזיתים נלכה שוס,שכ;ר
מ/ מכוון וזה'נראה ב׳ או א' מ(חכה אחר לחלק^נץ כר׳יא׳דחשב  מ

 למחוכר- לי' מדמי לר״א דמי. ליכה] י כמחוסרין [וה״נ דאער במאי
 נראה הי׳ וזה דיכה למחוסר 7מלנ לא1(ץח:ן)*[ינ״ת ר' אכל לינה

 [סי׳ בו מק/הרב״י נכין טהר. עולה‘.־והי/ והדור הרח״ם כו,ונת
 ג׳. יש לוודאי והמ״מ’והר״ן התיכ' שידח הוא הי' והשישה רכ״ב]

 גיליס לגמר דיכה סבר היי [דריב״ח) (דר״ח) רק בזיתים מלחכות
 דילמא פריך ור״א , הטנא ו׳למשק־ן שליהס לדעון דיכה למחוסר’ למי
 רק גזר. דלא אפשר. במדונתין מ״מ, לאורייתח דשס דגס דמי לא

 בטבל לק לדון* דרכך י אץ בזיתים פ״כ והייט הוא ר״א דאמר
 מעצמן בבעיתק/דיצאו ויא״ב ,הדחיקה' ואח": ’הדיכה שפליהס,

 וי״ל . ה;״י כדידת וזה דנטתר *lי:JJונ כדרכן לינה בלא בוידאי.
 קורה לכשפינת כיין [דריב״חךס:ר התוס׳והר״ן(דר״ח) לשישה עוד
 הד ור״א הס״י’ יתיר; בפירוש א'־ ןאות כמ״ש מותר נידכן ככר
 הליכה אחר מעצמן מיצאו’ ומטא הס״י כקישי,ית לדילמא סכר

- היסב ודוק בפעינה הליכה אחר למותני. נמי למתניחין מותדן דכמשקץ

 בידים דיגמר קילת כהאי. והר^״ת השימ לדעת כתב ״בב״י-, )0
ונראיק .דגידיס׳אשור הסור. ל?עת כתב שבש^ג. אלא ׳- ׳

'[ כמ״ש להוכחתו. ̂ב5הש״̂ז  ספי. רבותא השגר. דא״טיאמך^ הק״\] ינ'
 באות הפ״י כקוקות נימא הריצרין,גהשמיטט*דלא בוולזאי ד:כק ייל
 הרי 'ותו ע״כ בטמן כס וכן׳י׳׳ל נדנאןת השעינה בז,ה להרי. א'

 סכ״ש כזבו משקין. ״נכלל הוא דכיצה בקיצה אמר.*" לל/,יופף מציק
 . ללא קמ״ל לש״ל' גז;לה 'בחלא ממש משקץ' (הפור סכרה דט'
 וכלשון קורה בשטנת' תיירי' סכ?א דבסמן הש״ז,, ש5כמ ‘א? אבל

 הרמב״ס כלשון בכף הרוקח שתיקת מוהר. לכן מתייס. דהרי הגת׳
י וברומ׳ולוק:" בידיס הוא ובכף * * ׳
צ (ח) צ מ ד. ״ א  מה״ש] [ס״ג ׳הע״מ אבל נדחייב דינה למחוסר ב

 מ״מ דך<וא,סדרטץ הננ^ דלר״ע נמי וי״ל j:די״ל כתב ׳
לר״ע 'בצ״־ס- השחו ונכ׳ן. לרי״ש דקאי. הבין והל״ע . נזר

שמעאלהיינו’הגמרא דאמר והא * והא״נ הצ״ק  דר/ כד''י
או לר״ע אכל קי. בוודאי'סבר ישמעאל ^ מג טי  לקבר׳ אי
 בשפןנק דאקר.' לב״ק ה״ה לכתחילה דתסיר. דהינא כהרמ״ה

 / במתעתין התוספת- כידשית מ;רנק נמי דהיא לסבל מצמת כמו
שר.‘ ̂ ........................׳ ׳ ״ ׳״ואפ



5רא’יששבתקונטרסבית
 ואפשר .הפיי תירץ ג׳ באות וכמ״ש לביה א^לג ps נאפשר

 מתורן ובזה . המ״מ דברי בזה דיתורן בנג׳ש לזר'כיון
 כנ״ל דייל בשום שהקשה יינו] ס׳ק [רנ״ב המג״(/ [קושית]'

 והרי מדרבק הס פייות באר דהרי סבלטהפ״י.'וביותר
 שריבקן בום והרי . אשיר מהם היוצא דצמשקין סקי.ק.5

 בבבת דנידונין וכיון למכקה מומד' כודאי ‘בקורה. ןמק
*י :וברור ודוק .כננג׳א מל הימה וזה .אסור כווד׳אי, ׳

ב פרס
Q.■ ופשתים דצמר שמעתיןן

ס׳ ר ת  גע׳ר ממולם בו ה» בלא כו•׳ בו ד*ה-אין ב
 טמא שהוא ארע.כל ‘לרשב״א וקבה י -י ־

ס •- ו.3 מסככין ואין  דבגד מפורשת משנה הוא דאי•1דב מ
 בבא.מבגל■ אומרים היינו ארעה ומשוס ג׳ 'מבוס מטמא

 ומתה: . טמא כ׳ש אריגה גע׳ג'ובתחילת• הוא גדול
 בפחות אפילו מסככין אין גדול מבגד כריליא'בבא בתירן
 ■ ואהא אריגה בתקילת■ והכא מטננית כמשממות מגמ׳ג
 דמתו.- באין ות.ירץ_ טמא כ'.ש בקחילת'חריגה דהרי- מקכין

י ■ : לארוג'יוהר-׳וק״ל '
דו ב) להוסין£- דטתו הי׳• לא דמהמ?לה כג גלה הירצן, ו

 ממלטלי בעינן דבנ״ד■ 'סבדי.בס. דהתויס׳ אלא ״
 טמא אינו ומ״מ .בו.מרגלית לטלטל דיוכל' ותירצו . מלא

 מבוס דטמא אצא לקיבול 'נעשה ולא קיכול. כלי מכוס
 דהתוס: וסבר קיבול כלי כמיבהפ״י-דכוא ולא אריגה

̂״ל •כן ואינו דהכא: כחוס׳ אינו דבס ור
טהוריס יהי׳ כמו,בצו״פ.או קו׳. רבב׳א. בד״ד, ג)
ה׳ג בד״ה וכ*כ.רב״י.לקמן ׳לגמרי. ־ ״ ^ י

 לשלבה הריבוי נימאידמוקמינן' - לא‘ דלמה והפ״י-כקבה
,נראה והי׳ נהר׳ק,. שלם בגד כמו והוא. לעשירים דחזי
כ גע״ג מרבה דוכבקד דכיון דסבר- לומר  ב; היא גס א'

: א' ה ד..ו  לגע״ג. קאי בגד דאו גופא אביי דאמר• ?ג
ג. אי נ’ממ הכי-קאמר. באמת...אביי בשרצים בצויפ מ׳  ג

אי ?כלל^׳בגד-״איכ  נמ״ג גם בגליס קאיילשאר בגד או ׳
אס'נאמר’טמא'  הוא ריבוי והבגד רק בגד דאינו-.בכלל ו

 צ.ו״פ מרבינן, ופשתן בצמר דקאי- בגד-לג.ע*ג. א*כ'צריכין.א'ו,
 באמת דרבא',סבר ד).והא . במר כן'נראה דש’ולא.לדבר..ח

מ׳ג כוא דוהבגד'גי.לוי,'מילתא  כמ״ש ב;ד קכלל היא דג
 מרבה בגל לאו הכר ואפיה מטמא שכן תום'׳'"בדיה

3 b’’ ג ולא בשאסבגדיס ע׳  דרבא, גדמיזי-לומר מולה הי׳ ג
 דלא מ״כ ח״ק . משר;יס ילפ.ינ[ לנגעיס’’ דסכר‘לשיטת;׳.

 אבל מימע; וב(/<ןת.,התורה יטמא בנגעים גס ‘דא?כ טמח9
 לא שלם ונגד שנכה קם* בנקעיס באמת מנות־דהרי' זה

ס כ^מבגדי  לבאר• היא בגד דאו סקר דרבא אלא מטמא.'
 כיון סבר ואביי i}p? Ji דקס 'לומר קגדיסיוהיאן־-קייך

מ בס^רה דתלי! דבר (זה 7קכלל ג׳׳ק גע״ק יב~או',בגד1ד
.............................. ; ק י מ

^ן״מיואומא ),0  ופשתיס בצממ וגעיג. כו לרבות בף-י
̂׳ ׳' • מפורסמת כתוש.׳ קוקיות קק״נ... (/ש

 ותנא דרבב*.א דהר,וביי׳'-קאי-ילאב;י-דאמר■ בפשיטת,; גנראה
 מדאמר דנימא״דודאי ‘אחל-. דבר אמרו ישממחל' דבי-ר׳

ם, חף וקיינו• מטמא דקשלשה’מפמע. {עיג-  משום ב^עי
 והבגד ואיייתר בקיו! בצו״פ״כוא דגע״ג לרשביו^יטבר

ס’! בגדים *בבאר לשלשה ג ה  כהיב״דמשמע. דמשניי-צו״פ ו
 דאינו׳ סבר• רשביא ומקשה_דאימא . Jופרנ בכלל‘להוא (יל

א לגעיג מ;עוט דהוא קויפיאלא.  בקיו דאתי׳ דכיון דה׳
א רJובג בנד בכלל היא  כבגליס._ח״כ_מרביגץמוהבגר כל ה

ק ט  והוא. בגד כתיב היא כלס בגד לקרי• בנדיס בשאר ^
ס לרבות קאי• לפל.י.בוי אלא. הבגדים כל  דרבינן מאי נ

מ קר^ל קצו׳״ט ^ ד ל / וכתב. ^ מוהנקד pדיJב * ק

%
 כמעע דאי פלשכט״כ אבל גמ״ג ממעכי דט״כ צו'פ רחמנא

 בצו״ש וממילא צו״פ לכתוב ולא וי״ו בלא בנד לכתוב ג׳ גס
 ע״פ אלא בלס בגד בעינן בגדים בבאר אבל ק״ו• הוא

 כתיבה דהרי כן לומר דליכא מקני ק(אקן/5ל5 דמרבען;
 והבגד למאי-אתא וא״כ שלשה קס ממעט וטיק. מיעוט חרי
 ׳ והיתי הוי״ו ולא ופשקי? צמר נכתוב. לא. שלק לבגד אי•

 דגע׳ג דמודה ט״כ אלא .. בגדים ?שאר■ ולא• מק!י שצו־פ
 ,לגע״ג ופשקיס דצמר לגופא• יהבגד־ א״כ בקיו• אתי לא

 דוהכגזז כיון בגד בכלל דקיא. טמא דלא חד־ מיעוטי והחרי■
 דאתי* מיטוקכיון ?לשסלא-ציין, מכל בנלס לבגד וחד• ליבוי•
 היא דאפיה רמא ואם בגדי? בשאר שייך לא זה בקיו

; ודוק מחוטט, היא של?. בנד גס א״כ כבגד
ת ■0 פ טי ע ל ׳ ו ס ו ת  מכרשיא קושיא צריכין.לתרץ, ־

אחר־וק״ל; ן,5ז'ל?א«
■ ז̂) ס ו ת ב ם. - ף . ד , ך אלא .בגד מאו לי׳ נ?.קא ד

התו׳ דעת .רבא שקצרק.
 משמע כל ח.דאה5ד?< דקליגי רבא סבר קוי־ ד-מענקרא•

 שלשה ומלבינן תנא כאידך. סקר ורבביא מעמא.כלל דלא
 שלשה בין חילוק דזה,אין ?ק״ו■ אחי• בד-יה.. וכמ״טתוט׳

להטיי':. קע' קאי ייטגא ילא לע5 לבג!
ך ״) י א  לתרן ••נלאה למבעל-ורגא מלי. כוי■ ?״נ. ב

שכתבו שאח״ז ?דיבור ומקול?,אתרן.כתום׳ ’ “ ׳ ’
 דזה חזקא־יטכ׳ש כיוךדמרקינן.דבר שהן,בקולין,קלומר

 באר חדש דבר ה״ל-מרגינן. קרמקיס כמיש ?נגעי? אינו.
 ונראם ואקיי■־. מקשה מאי אכתי מקשון וכחוס׳ בגדים.

 גע״נ אמר רשב״א־ דהרי■ מנא.לך, מקקה • דלק״ט..חדאי
 ולא דשקולין. רשב״א ?בר ואימא לי׳ אית דכלכה מקמט.

א*כ מקיז, וחהא דמקרי-בגד סברת.גילוי טכר  או אבי̂י
 כלל.לק-לגטיק. חדשה, •לטומאה, ולא לגופי׳ מבעי.׳ ?גל

 בגד דמקרי מילחא גנלוי דהיא חימא ואי ופקתיס קצמר.
כ א״כ  לגעיג. מרקינךאף' הוי בגדי? לשאר מרבינן כוי אי ̂נ

 אבל לרבב״א כגמרא■ צריך הפלפל, זה כל ג,: ?חות וכנ״ל
ודוק שקולין. ??ר ללא. דייל ידע. תנא לאידך ללבא

ך, ט), י ך  לא.כוי-בכלל •־אמאי; גמליס מנין,לצמי ב
לא. דמאי'דלא:נאכל ;אמל דמק״ח צמל ־־

מילר . הוא צ וממולא לוואי; ש? לו; ליש., וחילצו. צמל מקלי
;. דנאנל ■
C• ך ד ב נחי קאמת1כתיב•,בק. ונוצה.של-.עיזם..הא ל

שי^ד שהוא בין•,שק הסילוק קקה_מח^כיא ' *
 וחילצו■ אשה במה. קפרק ע!ים.?יגיש.חוס׳ לנוצק-של בר׳

 והעיד. לכפ׳׳י לי׳ דקשי׳ מאי ולא.ידע,נא גוונא תלי דיש..
.עצמו על חמח :

 נראה״דקלמב״ש ף״ך_כ״ג.ל״פ,.אמר בך-י^ן'י■ יא)
חחריחא מילתא והוא חל״פ נולס ׳ י'

 מלביק.רק .לא דלליי• ללקא מודים ולנביי דל״פ. דסובל
 לא כמ״פלש'י-אלא-דלשוץ,אך^כל גע'ק.דלא ולא שלפה.

TPצמנ״פ^וכמ״טלבא א4דור מקמע דהמבמעוח. ,לשלשה 
 חבלהכא ללוצית.., או לכלאים או בחמילה..לק.חמלי-דקאי

 בג.לולכךכלמט'ס.כג?דפסק מאו שלשה טל בלשה מלבינן
 מהיל׳ בפכ״ב פסק לציציק. כל דחף בחרא דהוא כלנביי-
 דוקא כגדיס בגעיגגילשחל היא דיש_מילוק,דבעיפ' כלאיס

וקלורהיא;. מכפ׳י נעלס_ה.י׳ וזה . שלשה
ב י=) ״  הוא דבתלאה קיייל-ככבא .כג׳ בד״ה;סזיא■ ע

 לבא בתל בהלת כ_וא דלנלי* וה;ם
 אבל ישמעאל ר׳ דבי• לתנא זה. דלנב״י׳-אמר חוסי • כברי
'כ ., ופלבא לסייע וסנלי■־ פליג: לבנן  כלבא למי לנקיי ̂ו

̂יי- כלרקנן ולבאי,  כרמביש חבל .ישמעאל דל׳ חליקא ולנ
 מפית למפיק כיון ללרבא מלבא. פליע י׳-*נלאי5ללנ.* הכי

 קמ״ל לאיהו אלא ̂ ישמעאל ל דגי דח.;א מק^ נמיי לי׳
והפי♦ .ודוק וכלל פליגי לא לרבנן פלבא.(?ובל־;מי דלא,

ככל



! ר י .ק:נט־ספ ר ג ש

V*. *
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ס ״> ; לזין לזבלן ב ־'  בסימן המנ׳יא ן’ב;דע־: ס::'
 ‘בבי הקשה ובן בדבין גס יזק׳יק.בהכ ־׳■ * י ־ י'
 שבהב זקירב בלגשדת ודאיהי .בשגב ומהבן אהג׳א ע הל

 [בהמה] למאבל דחוי בין מ־לוק דיב מה< שליו בדה בלה
 אסור להסקה בשבה היא ההילוק דז: קאמב מאי ידע ו׳לא
 דלהסקה בי׳מ אבל נהמה במאבל דק מה;ד ר׳פאיגי ר^ב
ך1קא; לד: א;' ה׳ מאבל מ מ ה כילד מאן רק ב דמתיד'

בוה ב;ן' ה.ו בז הבגן. ■י ־ ■ לני^י ^הן
p , ש ׳ מ 4 « % 0ו

v«ב

:וק׳ג הסדבבניהס ,חסר ,
 דיש אדרבה עשה ג־שיגן :ק;י־ לה

■; אובל מ שיש אוה; היינו מזתדיס

מייתי לא דרב האד בתום־
•1,

•בדדין בלמכמן
 לבן עזי להבילה.חמיג מיקצס ־י'^

■ : וק׳ל מעלעיל מייתי
בו׳ ס, כ בנ' , ף,  חזקה משוס אלא ד'

 שש רבא תירץ דבן בודאי בו׳
ר׳י הילבהא דלית ביון זמ׳מ  שפסק'הרמב׳ס במו במקיה נ

ר :דרבל( ׳ ה בלא ל י 'א׳ב ע;ו ק חז

בת־ס לד ד!ש

בר'מ ההנא דשהם
 פסקי׳.. דהלי הי׳. דהקישי' המ;מ וסובר . ס״ע.בכר לדידן

 וחדק עירוב אינו עבירה הי שמאה הדומה אי דבשפק
 האמה לפי היא דדעשס ה:נ׳מ תירן ואהא . זמחעירן

 . ע׳ש הדשב׳א על וזיטא יוס מבעיר דחוי שיהא דכעיק
 אינו.. דהרי מובא הי' לא הרשכ׳א קישיה דודאי יגביאה
 טמאה כ.פק דומה ה מ קשי׳'לי׳. לא וגס רבא דברי. מליח
 הרשב׳א' אלאידקישיות דבדייהא סיפא מביא איע דהרי
 אמר' יוסי דר' מבא לדיעבד.'ואי, החילה בין לחלק מכלן
 בהא ז׳ל בוונה,מהרש׳א וזה חזקה משוש דלמא אינו בשר

 רש'.י'דדילמא בלא לומר דהיינו.מציק ליישב.אלא ייש דבתב
 שפיר. נמי 'לבקהילה דבהחימיין חילוק כאמה.דיש הפשע

 משוף מקשי; ואהא חסוד לבהה־ילה’וכעירובי'חציבות דמי
יובן, ובזה קשה וממ־נ לחלידות ד:ניית'ח.לה

■ : ודוק בהדר ז׳יל מהרש״א דברי.
 מנבדי׳.והנא.בעין דלא הגמדא בהדר.דעסדן

־ ' ' נ בנלנדא באן דפ*י תירוץ

הד: פדק

וע׳ש׳

כ׳ <
, ד ד ־ ' ׳ ש ר ב , (  דמושיףהבל.. משוס ביגדיף עד א

וחנא .ופיי המלש כזה החריבו ':בד ' י
 חדבדיהש להוסיף. _רק בח
» Iה דשנה .הבל י ימוסיא איי;

ף, הונדה י : דו בג ד .^ לו
ה. בפדק ^הח׳ייף !• s״!. ! .|דף ז
 בישול, דבדבר.מ^שלמוך. בהדמכס דשייי' סבד אי ע״ב] יג

 ■ גיגיה ע׳נד־בד׳ה Tי דף רש׳י ד:הב משא הניחו' לא וכולה
שמשם. בשבא חלעיגק שנא שח׳א שעיג,בירש קדרה וכן

 לא דאי דחודייתח בישי,ל שייך כלימוק הי־>ד־ימובה
מי. לב׳ש בלי,ס שביתה בי שייך הוי דרבנן'לח רק כוי  ב

 דאוריי׳ דהיא ודאי אלא שש בר׳ן עיין . הבר כיח קורות
 . רש״' לשיעח מחזיני'ין,ב:בה הוי'חמד ליא בי׳ה וא׳ינגס

 אפילו שייך ולא הבל‘ מושיף אינו דבגרוף בודאי אלא
■ ;' ובדור. ודוק צינדק ׳

ס נ] ל בישוצ. ולא,כ"ו הבל צמ^יןז אינו. דכגדוף ביון ו
חבש<_■ לא' איב^ בד׳ה.. גפ־ש, רש״י הוב־ח י

ח' במיב דמעה: "‘אלא ל ]‘במבש מחזי או לחחויי דאהי ה
 ׳ בלא היינו .בשבה הצעמק שלא שא״א לעיל' דש׳י דכתב '

 ’ ע׳ב אלאידהרש״י הבאולח־תבשיל; בלש׳סבד וכרי גירוף
 ■ רש׳ו,בשמעתי; בימ״ש גירוף בלא דהפלוגתא קאי להאמח

 ב״ש' אשד דאז גירוף נהחזיל'תיקיו^פנזגההיבלח דששקינן
ש בביש;'ל_ב;צ כ׳ציאבל בישל נלא ך' ואהא מודהיב׳  פרי

 לסבריד׳ דבשלמא כליס ת^,bכ;7ש;̂' דהרי לעיל היגמרא
רינן ביין־'. לה דבביבול ׳ל י במלחדד[ב:בי־ץ חעו.יתחיל מ׳

 0לא-אתי-•לאעיגמ. כחס לה}• [דף. המי.לא־.לקמן :מ׳ש זה
 ואהא.מתדן'. דומה׳למלאבה. דאינו ב^דך.':שש :‘משא

 ■־לדש׳י. ליתא כמי בישל ״ בלא • וא׳ב להו ד'מ,פקיר הגמרא
היש•: ודוק כמבשל נראה . או חיתוי משוס רק אחר עעס

א ג) ל  בלא ועב'.פ_ שיוך-בישול. זה-לש': להבין די.ש א
דסותר.עלמפ^. לחנכי׳ חימרען ב*צ.'אי׳ביאיך 'בישול ־

 י) ע׳ב] [יש לעיל המג׳ שמקשה בר.ו בו יגיש לשמא ניחש לח
 ‘הב'מ זי הקשה.הקושי׳ וכבר והרמב׳ס לדעהרש׳י ובפרט

 דעתו. מסח י״-לידאלימחר' ושס • מייהח חקדירה ש’מה בפ׳ג
 שייך לא גרוף ואיע, במב^ד רביכיל אלא .נמי מגיש ואינו מיני׳

 עיסה דבעיק זה בהב רנ׳יב בסימן מהבר שב וראיתי . זה
 בהגשה חייב דלא.בישל,ב]צ דבל המגלא יגיסיובחב שלא
 ולאיהיעירבן בי״ד במחבל המסבר מהיד בסימן.'רניג וגחן
 החשש זה דאגן די.״ל ..ונ׳׳ל הגסה דליגזורימשוס פוסק־ כוש
בבישול. דגס הירושלמי הרלןיבשס' שש■ דבתב' בצמר' רק

שובריס והרא׳ש ■אלא.דההוס׳ יחרבו בלא להגיש י
 ' כיון דברים בבואר. אבל . וע׳ש .צובע משיש. היא דהחיוב

חתס1וששי’שאי.ן.ח כמו במבלד שהיא שמא.י  מוששין כך-אין '
סה י י הג א . : וק׳^-ובד-ור '

ל י) י  ' כמב״ד כבישול דגם הרמב״ס-בעלמוידפי^שק א
. כמ*מ במ״ש כ'צ בכישול -לח אבל בישול שייך ־ '

 רק כאן כמ״ש הבל מיסיף נמי דבגרוף נ^דש והוא פ׳ג
/ בעי׳ דלמחר דעתו מיכי׳ סח6ו דעחו גילה דבגדוף ׳ י  ל

מ ע׳ש לחתויי צריך ולא .ב:׳  החזרה.- מותר יהא איך. וא": .
 .‘אין. דלרמב׳ס הב*.י בחב ולכן 'להדי׳ מבשל הוא דהלא

 והרשב׳א ולהרמב״ן הרמ׳א פשק ובן ב״צ בבישול רק מחזירין
 סיפא לאוקמי לי׳ ניחא לא ז׳ג רש״י והנה במב׳ד. בבישיל
 כמב׳ד בבישול מוקמינן הרישא דהרי ב*'צ בבישל רק בחזרה

 , בבישול דגס שבר דכרי.רש'י וגס א׳ באיות במ״ש בהב ולבן
;וק׳־ל [הר׳י] הב;י'כשס וב״ב בישול שייך. במצעמק רק כ׳צ

? • ׳ ל' ת ל . בהקד.ם המתניתין סיןוש הרמב:ם דברי לפי ו
הי-ינו. דמהזירין' רש׳;י לשיטת מחי-דמקשין’ ׳

 איי. דאילב דיקדוק ,איבא‘ ת; ־. שיגרף עד■ מאי• א״ב בשבח
 בע/ש דא;ירי. טנמנין במה לשדר לתנא ה״ל תק להחזיר
̂יל■ אלא- רש'י בשבת,לדעת .דמיירי בירה פרק ק־דש צ׳
דהרי-כשיקת נהשהות הייט. דצח,יתן התנח ׳ק ה■■•זי . . ייי׳

מחרבמ״נל. יייי־י־. V,חסו ■יהת לחבול בשבא המחבל . . . גצוין הח/יר
ה' עד בשבח מחדדין,.אפילו 'בענין ריב׳•' שה' שיגרף.וא/י

ע גשהותהבלואי .להחזיר .רשתי יהא דבשיהח ש נ
 חזרה דבל רר^ שיגמור.בכבת אף במב׳ד תר 'דמו בודאי

 • לאכילה,ומחזיר.המותר כצבילהי היא ב״צ בבישול מסתמ׳ח
 מיידי לשהות י הגס.דלענין עולין'כהוגן דברי׳הרמב״ש ות׳יב
צ חזךה_ודאי'דמייריגב;שול לעלין ב״צ בישל בילא  אס ואפילו שכתבי חמין בד׳ה הפ'שע.בתוס'.׳ נראה סוכן : ודוק ל

■ מיירי ב*צ,.מ'מ.חזר,ה. בצא.בישל הוח לחמין נאמר י־
 חבל . בנ״ל הוא בן דמסתמא משוש צרבו כל בבישול

 משמע לא דר*מ.בסופו קשייא ,בדיה לח דף לקמן ‘מג׳ש
, וק־ל הבי■ י • ' * ״ ;

׳ 0 ס י ת ה ב * ‘ר היינו דמשהק.. רבנן דמודין ■חמ;ן ד
פי •י ; י ל סי' יו  לח ח הגמר דמסיק מחי '
 ורע •'מצעמק והתיר לו ויפה מצטמק דאשר הבאה לשבת

 לר׳׳נג היינו מין, וקעש' גרף ואי הגמרח דאמר והא • לוי
וק׳ל ז״נ לדוחק.הההר;^'א אנו-לריבין יהודא-ואץ ד׳1

• ' ' t ' ‘

 סכר לא דרב ב;״ה,אא"־ג לקמן החוש׳ דבתבו
 באינו אשרי יהודא ור׳ יי׳מ דהרי תנת' בבוס ׳ ׳

 . לו ורע מצטמק והוא,מתגר לו ורע מצטמק אף גרופה
 דבעי: מהי -דמקשין;פוס די׳נ 'סבר ידבר׳'.יוסי אמרי ונא

:W ל הבתה ■לשבת שבת-ח*נ נור,ר'לאיהו  ב;*מ,נ אסרהנ
ור׳יי י



יא'ישראלקיגגר:!בית
̂הנ* . י’ו1 ; מ״א* י  י\,מה לש■ אשיגי י,:ה דלד*• pr,r מד׳ ;

׳ זהדי  ש'צ נישל ונלא לו ו־שז מצשמק אשילו נמי מתד •וח<ן י
אן ילא הוא J״b או«•  : כ אחי נסניס «וד אשיש דשם יכ״ש . p71 מ

ר א) ^ מ א  לא הגמ׳ דדילמא ק לשיש : רצ לא ז״ל ימניש״א ל
׳ דדילמא כרנק לומר יצד  שגת לאותו יוסי י

 דהרי ז״ל מהיש׳א של ראשונה געשי׳ לדקדק יש p . . קאמר
ת דיש תוס׳ דכתט מאי לשי  אומייס־ דא» ינוליןלומי הייט ל^ו
 כמ״ש נרור נראה ז״ל מהרשיא של שד׳ ונקשי׳ .וק׳ל סיוציס נמו

 דחנוי׳ רנ;ן דהם ור״י י*מ דהרי שחר לו חק סהרש״א של שא־רוצו
 ניזן ז׳ל דמהרש׳א נאמר לא אש , כ״צ־ גנישול סודם לא נויוא•

ק למרידי״ל ק״ל: כמ׳ש־-כאות מסיסקש יוסיונרצט השרי דינ  ז׳ו
#T ד ״ א  אושש■׳ י' דהרי־ לזקיק יש .ל ע:׳ ט׳ אסיר לא ואי ב

נשה״׳ איילו כ'צ ננישול מיירי דמתדתין סגר נוודא׳
 נתים' שם מיש ופק אין קטמה נמי כ״צ שנישל דנחמץ א«ר דהלי

 ה״ט דקשמה המס שאני הגמ׳ שאמר rn סכרי דתים׳ גרור ונראה
 י.ודה נר דר״ש־ הגמ׳ דמ״ת• מאי לשי־ אכל . הה״א (<וס
ח רכה ממילא׳גס א״כ מותר לר דסה דמצטתק אר״י  נמי אר״י ננ׳
 ר׳ גס וממילא צישנא חד הם אושפי׳ ורג דר״י לי«א והרי p סנר

 קאי דחוס׳ או מותר ואשיה קמייתא למלתא דהדד סכר הד אושנלי'
 א:ל לו דשה לפרןמצשמר, ה״ט יקשמה להאדאמרש׳ה דשש לתירוצשב׳

ט נישל'כל לל^  דהיא ובאמת .שדי טידאי מנפלה) ולא [וקטמה ^•
 :נ: נאות ופיץ .ודוק אא*נ נד״ה יוחקכמ״ש ור׳ נרג נמאן יצא
W א ל שי ס  דמה;׳׳ והפו־סקיש־דסניי רמחאשמפיזץשישיורש׳י ל

מתני׳ ונאמח מ״רי כ״צ נישל נלא רק שהיי׳ לפדן
 ספקו שהיי'כילס אסור צו ויסה מותר לו ויס מצסמק דסנר יופי ו׳
ט וי׳ לקולא נפי׳ הן  ראי׳ אין דר׳יאושפי׳ ומהך קאי הנאה לשנת יו

 נ*צ בנישול סויה דסתש ה' נאות לשפ״ש ומכ״ש ח׳ נאות «נ*ל
 הרמג׳םי■ לדגרי נסייע נמי ומהא .המוחי ומחזיר לאכילה יטפל הוא

; ודוק ה׳ נאות ז*ל
1̂( *  כנר כאן .היא נהוכה דחייה ט׳ אא״ב *״!?.D ל!■ ח

הגחלים פל דינונת טק דשם הרמב״ן תירן. ׳ ׳
 ונאמת קדירה היכאדמססיק משא*כ לאכול שראוי־ דון •חתה <א

 :ור,*ל ע״ש נתטר משת דראי׳ יש?י פירש לשהות־תק דאמר־ נהא לקנק
*ד *•) א!  מי דמשגי. נסא׳ כדמומז שסיר לי' יסא נחזיס אכל ‘•

ק שהמג״א מאי לחיזרלסי .-יש סנרת ס' אנ  ציה ה.י
 משחשינה והחזיר ־מ;פ״י1ש:מ רק קאי־ לא יזיימ־דהדין־־פכרדרנ גשס
ח <של אנל  דהריף הא־ נראה וזה סוחר [לתוכה] חזרה נס מ:

 שליו דבחלמוד מסורשים־ 5דל משיש לדנרי־רנ הניאו לא והרמנ״ס
 לדיב כיין א״ה־לא וי׳ ה׳ נאות כמ״ש מייר• כשבת רק מזדה נל

 להחזיר אי וכפרש הב׳יין למש לסייע רק אייתי׳ •t( והגינרא נלל
 הלכה היא שסיר ואשה״׳ גרוסה נאינו זמ״רי רש״י כדנדי הוא קאי

 כהנמי ת;ן להחזיר אי דהרי אח^ה דקאי רש״י סירש צא ולהט
 .■ פ*ש נשבח מזרת משיס־- נע״ש יתן דגא ה«ש פ״כ דליש״י ה' <^ת
על א*«  לשהות דאמר מאי לני משא״כ מותר לתוכה גס י.ש:ת נ

 :פתמיץ וא״כ נשכת ומחזיר נפיש ובנש׳ל קאי אטסא י״ל פסיי ק1י
־ודוק־הינכ הד"« לדברי :

ל •ג) ב מ נאמת א דני׳ זה 5כח לא מ״  נזכר לא אלא■ הרין נ
 במאי שד״מ אנזר־בדנרי סירוב לי ונראה הרין נדנרי

^ ■5דפת ש׳י דניי אשיש ומקודם ^ולק סזל ?  דהרי דייל דהכא׳ י
 ליש ומדקאמר להחדר הייט נפמינה האיבעי' איה־ תק להחזיר אי
ס אתונה נס  דחזרה פ״כ להחודה משהי׳׳ דנשמע מדפשש־־משה״׳ נ
 חז לשהוקחגן אמריק אי אכל לתוכה לאסור־נגרוסה חמור.ס« לא

טי׳ האינעי׳  קושיות מתורן וכזה קאי אסיסא p לומדי פסיר־טנל ס
 דפמיכה כעי׳ עהאי דהיקשה מהא כיד.ד' דססק־ יש״י אשישת הרא״ש

■ ודוק־ונרור היטכ ע-׳ש
א'כ פשקו ורש״י־ תק להחזיר דאמריק דלמאי פוד )’

נמ־׳ש׳ דיקא לחזרה 'tap לקמן דתטר סיגי׳ ס״כ־ ^
 אפור לתונה״ נשירה נוזזרה ואי ס' כת ופ״ש שר מי בנירה הגש'

 תו׳ לגסת־כמ״ש קש נין חילוק אין נגרוסה אגיי לסנרת הרי ננרוסה
ק לא דאמדנחנור האי מאי א*כ דתטר ן1צשמט בס  מתזכה בץ י

מ דהרי  להחזיר דאמרק דלמאי עיר אלא אסיר נגר נדרה ק
ת לאפור מנייק 15ל תק  [להשהות] / (.אושעי דיב רק תוכה נחזי

 שיסשט מה מ להש ויש היא תורה ישראל ומנהג קאי ואי«\נריסה
 נשחרית וכשבת טרה יק לי שיש שלט בתדר תוכה חזרת למרר,

» מתשג rגמ. עממו שכני אדלה’ אתר רו ק ג  :וברור יי'
ד פי) * א  סמכו כי׳ לי יפה נק5«נצ- טא יניצ-ה ט׳ לר״י קשה ב

 דהוכיתט י»*י לשישת אכל לביסהש פכא קש״תס
 גנקשץ רק לק*מ מסהי לא לגתניש דמגולה דשש יא נאות כמ*ש «ר4

t t i f t i א רש״י עישת להכייי הקשיי הוא אה  נמאי דחא ונז
דאימא ז׳ נאות והקשיתי תגא כשיש דלא רב דנלאיה טרד־וצש דכמנו

ואר

 מודה דתנד׳ דנאמר רש״י לשיטת דהרי ניחא ילהנ״ל ■וט כי' הוא
' ייל א״כ דאפיר לו ו-סה נמצשמק  יוסי לל׳ וח״נ נחנד׳ יופי י

 נאמת אכל ; כחנד׳ לא7 ?יא דאסר ורנ מותי כ*צ נישל בלא נס
 צדינין אלא נ*צ נישול נלא נסי מתיר רנ באמת דדילמא יודע אינני

: זיוריל באות כמיש־ לפרש
ש יח) י  במקוסיע יפה בהרח׳נ פיס דיש זיל המהרש״א כאן מ

 אמד מאי טא רע דאי היא וישה טסות איט כודאי
 צו דישה למסת״פ לשון האי הביא תרמכין ונס הוא הוא דהרי כיש

לא־• התוס' ובאמח כהמאור דלא כ"צ בישל מלא יותר קולא לו יש
: וכיור ודוק מהרש״ל וכמ׳׳ש נן פנרי ^

' י'•) , ד י ד  • מנושל כאינו ולהשהות להחזיר בעי כו׳ לסמוך־ מהו ב
 חוקימתא חדי נמכיון נחנו דחוס׳ י״ל פע״ל נמב״ד

 הרא״ש כננ״ש בלהחזיר לומר ר3אס אי בדיביריהקודס החום׳ דלשיפת
 ר.םשסות ואז כמגיד] [ובאינו נאיטנר-ף לשהות דר.איקימהא אלא כיש
 נמכיד] [באיט לרנק נשמש [ככמנ״ל] דמי׳׳׳ פחירן־המאוי כפין טא
 (בהונה) גרוף כאינו דהלי יקשה כןלהיי־שס לומר א״א לרש״י אכל

 גריף] נאיט ננמב״ד נס אסיר דנתוכה ללפמוך [תוכה בין חילוק יש
נ לשיפהו הרא״ש שהקשה וכמו

מהא וכן ללויוק החים׳ לחירן סנרי סוכקיב דכמה יח)
 הד לוולאי דוחק זה לאי; נראה ולי בחלא וסליג הנמ׳ דלחק ^ י

 נלשהות דהשלינת׳ אמר וריי וקפוס] [כגרוף וביה לביש ידעי־הסלונת׳
 נכתש והנשיפות בכתס הי׳ האיבעי׳ וכן בחזרה להסלוגח' אמר וחנני׳

 נ ודוק ובהז כפ;ר ני,מן וכן נשהה וצר״׳ כחזרה ולליל;נ״ע
’2"V  (s !ך  אתי מאי הששט י״ל ולר״י מלר״מ לאסוקי ש'מ בד״

 וישה מצפמק הוא אס אכל נחישיל לאשמפינן
H' דבלא אשמעיק [ונחמי;] מותר וישה נמצפמק כתבשיל לאשמפינן 

: ולו״ק מותר כ״צ הוחמה
צ כ) ^ בי ט  ותבשיל חמץ דמכתמן סיר דרש״י שמפתץ בריש לשמ״ש *

 אשרש וריי ר״מ בלנרי ולר,נין 5כ״ בישל בלא הוי
נ וק״ל לק״מ ממילא הר,ושי׳

אי יא) ל ״ ד א׳  דמצפמק משום אכור נ״צ נישל אסילו קפומה לאו ב
 בחמין מפורסמת זיל המהרש״א קושי׳ הוא לו ויסה

 ההוס' הירן לא למה קש? ובאמת הבשיל אנב דהוא לומר ודחק
 קשה חו . החום׳ לשיפה ור״י כר״מ אסור כ״צ שי.חמו חמין לאדנו
 דקעיל מכמפ ר,מיל קמייתא למילחא הדרה לחימא מהו אמר דהגמ'

 מצפמק ואפיה הלרי לומר נוכל דהרי זה מורה האיך וקהה הדרי דלא
 אפור ויפה למצפמק לי׳ פשעי הוי לזה פ״כ אלא מותר נמי דשה
 היא זה להרי ל.פין־ קיפמה דבלא לאהמפיק כ״צ בישל נקע למה א'כ

 ולא אסור וצ״ל בתיס׳ יש לפ״ס בעליל נראה אלא לסשיפא מילחא
 מילמא הוא לבישה אכור־ן סמין גם דבלאיה אלא דמצפמק משום

: וברור ולוק ססורים לטלס דקמ״ל אלא דששיפא
ה כי) א ר נ  לכתב משוס אצא כן משיש הוי ז״ל המהלש״א לגס ו

 לאטר מאן ליכא לו ורפ דמצפמר, להשהות מאי כליה
 תלא אירי׳ לא הא משוס וסי אוסר אושפי׳ דר׳ לשרש בפי לא ולכן
 דלמפקנא כברי לתו׳ או כי.ן דהו׳ ב׳ לתירן הס לקמן הו׳ לדברי די״ל

 לנ’וק לשס תו׳ בלבדי פ׳ באות וכמ״ש דקפמה שיה התירן קאי לא
א3ב יי) ר  הכיא לא הרייףו:רמנ'ס השיי כתג לקעימה. שיה מ

 לו ויפה מצע־מק לילמא לומר במפופקין לסי וכתב
 מוחי ויסה מצפמק דבקפמה ענ׳׳ס לומר להו הוי לא״כ וקפה מותד

 לומר טנל להמסקנא לודהי וכיב ט׳ נאוח בחי כה נבר באמת אבל
 ספקיק אפיה ואק למותר סכר• יוחנן לר׳ ליכנא לטא אושעי׳ /ל׳

נ וי,*ל ושמואל כרב
שה כד) הק  והובמרס לר,פמה הלנה זאת לכתב אהמנ״א הסיי ובך^^'

 נכונים המנ״א לדברי ונ״ל דעת לגילה משום מותר
 זלשהות לשיפחו משם ומסייע אושעי׳ ר׳ דברי הביא הריף דולאי
 למלמא להלרי לה״א להא להביא צריך דאין נראה הדמב״ס וגס אטור

 חן בהובפרה י״ל וא'נ היכר דיש הטעס אמרינן אס היא קמייתא
 וה״ט לעתא לאסח משוס הטפס שכת•: טו; הימ.*ם אכל היכר
 בכ׳א ועיש לי׳ בפי למחר לקפס לטון לתכמים וקי״ל למחר לו׳ דבעי
 לגחציסולוק: בעי ללא לפתו לגילה המג״א וז״ש דלאיהלר ולאי א״כ
*י2 י*) ש  והנס .גרושה מהני לא במטר ט׳ קרמו הא !*ך, ר

 לפיפת להחזיר מיילי נחטר האמת דלפי
 חטר פ״נ תק לשהות אמר־נן הוה א׳ אבל האמת לסי הייט רש״י

ר וק״ל נשזות נמי
 דשס משים טיט גחגיס פ״ג מחררה דהקוש•׳ רשיי כחג <י)

 דלא למתנ■׳ וקא רש׳יגד באור״י״אוזיש כנ״ל יחתה לא
 נ וקיל בשח היינו שרי לקדמו נהלי׳ הגי

ן כז)  כפיס סלוגתא הוא ונקרמו אסיר שיקרמו כד לתני י״ל א
 דתיא מזה הק להקל בנגפ סשק כל לתני בגצעים התיי׳ט
נ וק״ל חכמי• ׳הושיע לר׳ פלוגתא

ובזה



- Jי ^ - - ה י וייי?עראי-־ר

ה—1 ־ייז)  נעיין למששע מט׳מ:יףץ סעע לא לנאמת,ה;מ' ;יחא !
דנמ/;,דלא הירולא האי להחזיר.סשיס או״ לשהות’‘אי . . . .־

111 'אץ דדיקינן;הליוק.ד:ס למאי בהדיא.אכל 'וזד
** “ בי_/ו^ץ"בהדא״־ ה״דר לני דמא ולא 'נמי'כת:;י׳

W( ת ט שי ' ו
i• .rlr.והזר 'ש

 כחנד׳ובסרע מדויק לשס,'נוודאי רהישך הי השים׳
סכרי לא וגס דהקישי.א.ןמחררה,. .ס:רי להיס׳ ̂ ,

 ה״אלהוא ^",.מלייקץימהדהץ^׳להכא א3 אי רק לנגעיס כהתוי״ש
ה/ מזדה׳קמ״ל  שהקשה מאי. ניחא גזד^ובהא ואסורה,ונא להחזזל ד

 כמכ^דWr .ובס..אמר חס״ר, ויאה מק1הכ<מצ <אמר הס״י^דרב
 לשינת והיימי מצעמק.\'ס: בסתס ץישהוגשד מצעמק ביצה להדי וחו‘'

ק:־־.י״ מהמג״ עדיף בוודאי וי:ה דמצעמק .השיס״ס , .
י ב א ' (  חררה־יטודאי דהרי רסי׳ אץ מפ״ק דודאי ניחא צהנ״ל ל

̂ימצעמק כת־ני׳ ,הכא רכעלהלד א.ל נמי..שרי וישז' ואי״נ

! לה) ר ד ס T״ ״א״לע;ג^גתל:ש*קיל1: באוש ־למאי״.דכתיכנא^ נ r 
?ס־,ר, הכ״ן• •:■:ס גמ־ן״־כש^המזי;! .־וא ק ובאמה ^

«r. ן:גת1!;ו:רא?',1ר5גה:וג^ד 
«pnn«rrp’'<'״n;’5: דחכילגא־:ו..ע"ג הרנ״_י,דנכ,שא;' כמ » .4׳ *.י ^ י.. י r!r»t*jsB'_ •«*.*»• % ג% «

בר״ן ^מכ*ל .?של
 ־מ^עק לבר וגקאןיר^כי*ץ:לאץ1^.(להר

צלי ^^^:ג/ומץ;:חנלןק:זגץ׳יצלי(תת ^נקדלה^^גמי לאש בץ̂/

 ממילא כת:ני׳ דלת וסתס‘
•בלח״ה ולדשייי :ו ני: הדד

לכי דרב,.סנר הסירי. ויפה, מצטמק גס
ק/ 'לנחותל? כמ״שלא קגו

ל ־צא) ב  דר.להו,;אקשי',אהדיף,ל:כחיק ג!שה.קשה להמאור כשמת א
. .  וח״כללא כחנד' 'דלא והכא.סיכק רביכמביל לברי ,לעיל .

 כ״צ'צ־מוק^ויפה '^ליא^בלא^נישל ולמה^פופק הרמ.״ן כתירן *סכר
 כיצ..\נדאה .בישל' .בלא שדי. וצש״ה ויסה צימוק ביצה והרי, סור6^
 לשרך מהתה כוחגולא יפה הגח׳ליס נמי\מודהלשס'על .ז\לאי;המאור‘

 כמ״ש׳^מאוי דתמי' הא לפילע״ז להגמרא.קייחי ^ללא!צורך.אלא.לון
̂כן7כיק' דלדגנן דהגמלא,סבר מוכת לשיני נצסיוח  כמביד בבישול חיישי'

 יש ל' ראוי.^ח״נ חינו! יחחה.שעדיין לוודאי . ע״כ _לו ודע *נמצעמק
 דברי,הדף .גא״: יחתה פלדגקליס גפ׳ כמבילוישה תרתי,לריעות׳

מ׳7המב״ן'תיח *אבל פתרי סהג  באמת אבל לאגב דח:ני' להא הניח :
 f במלתמוק ע״ש אתי/'ודוי, נמי כרבנן , ״

א לכ) ב לחנני׳ אסור לרעיתא דגתרתי דהמאור,סינר הא riw ו
.קמלחמות עמד שי/ הק ,,״^מ״ז .  ונראה..דהמא*ר,לץקי .

 והמתיר כ״צ ש'-יש̂ל הבקיל דמשהין יוחנן אמר'ר׳ ב״י לד״ש "הזא1ל*
 אנא יוחק ר' ^אמר לר״ש אהא פליג צא אל;י רשב״י לולאי כונר׳
 וחמץ בבישול;כ״צ ליקא וזה מוהר למצשמק^ופה נאשמועינ־ דאת?
 א:טתבש'יצ ’חמץ ץש5ל סכרת ה:ר; ־תופ''לת הלשידאיל אגב’נקע

 כמ״ש ,קנא ^דלאיכשוס הלא נסושו^לר'יוחנן. אא״ב ילכן״־כתטגבל״ה
 .ר,;רש״י'6כ?צ־א^ר;וכן_ ב;של ולא ; שרי,חמץ יוחנן שס,לי'

 וחמץ^ןנקש"כו׳ נו| בכירה לשהותן מותר בד״ה רש״י־׳להדיא }:מ/ש
 נסתייע ,לר/י..ומהא”אל'בא לאמוראי נמי רש״י .;נלהכי'כתכ פכ״ל

ן לגש לסינר כמהרש״א;ז״ל ללא, כא כמ״ש^כאיח מי ח ד י ד׳ סנ ^  ת
. ונייר,.• PA’.( אנכ^חנש'צ .נקש

ם' ל ת ב / ח * ל / ף ה ד ׳ ̂איירא צה,אכל,?רה.^לםל;ש ̂שכת ד ,
להתוס׳ [סק״ג] כתכ.,הש/‘: אסיגי ; ' / י '

 הוי לאי נל^.ב:שוצ כתני לף־;ית להר/לעיל להו;לסא סנר לא
 .יהעא ה7,מא,ח) ואד"איט;יוד^ ע״ש טרה ע״ג צש:ותה’.בחב/ל^_שרי

 שד^בתניר'־הו/א דבט^ה הוטתו/כמכ׳׳ש^כיון ^;'דאדרכה^התיס׳־שס
A .. .,[ועיץ;בש״מ

 פ^״.טאור’/בר/מהרש״ל^נכידס''ו',הי לכתזלצה הא, לל),,בד'/ת
.,'תלא ,מקשה^דר׳׳מ^חכטס להנמרא ^ מח^ש/'שיכרזי̂'
הוי הקוזס ^צד״ה ;ש/ז/התוס'7 ^1ו”מידי' ;מקשה לא/ ה א ע  לפת3/

“׳־ ותבטל״סתס דתמץ /';.*הרש״יץהשוסץ־ס
ש! תו ב /^ f^42 לי i ’l טל/ש בשוגג.הר כ^״לאס-לו, ע:כ.ושהה. 

ץךלזי׳ .' ־ ן ״ דנ או הג׳יבמזיד" למותר כובדיס ;
 נאנ:;ד.מותרו.זה פברעדבשוגנ/מזי^שוץ וסיס׳ נשיג/דהדמביס.

 '■ י’ י : ודוק שהב;/^הרין' הראכ״ד קישיות ''משיצק ׳ ״ ̂ ״
ר ד ^ ט ה '.^ בט׳ ^ ת:,דהזי  במצעימקץ;ש/^,ומטה.ק‘ היא נ

 לכתקילה,איסר'יומותרץ ,רק יהילא ר' דילמא.
̂ג ,מ^י דס״נ המצלמות ,והקשה לכתתינז היינו ' ואפיין  אד״מ פל
 *מותר 'רק/בד^כד, חמין טלו ס:ר,דת דר/מ דארדב?. דלק״מ'' מראה'

 לכתחילה'*כמתלץ אה^י ואשד^לחמץ ־של*ג וא:הו נ|גכתת;ל<'אטל
״ י ומקץברי^ס. ׳ ׳;
t( ידבריכל.הסוסק^זכ^דבאמת^מתדתג.

/V, במכפי/יש׳אוכדין קק צניירי כ/צ הוחמ^ /נחמץ^שלא ל 
 אמר'ר״מ.לצדנש:ז^.מ(חגוהל; היאך, /צעמקוי'פה:ויש,מת*רץ.א״ר

 מוד^ לנתחיה בד;עבל'אכל מחלק ר*./הודא מוהרונס נמי לכאתילה
הטס'  כר.̂׳ דקיא כחכ/ד*דס^לא;כמאן,.יאד!כתב?, ל^כו/ו

 , אמר^ דהכי דתר' ניחא׳ א:צ;להמיויר במתדתן" ־ נחוס׳ לעיל מק יוסי
מ  כץבשדן^ כ!צ,בץ^בשיג; וש.שיל'שגישל ;כ״צ .א^חמץ/שהגחמו י/

 ר'*' ׳ושליג לכתחילה דתוסי ,או לכתחילה אשיצר /שוס,דמותר; יחכ!ו
 במצשמק הד^אכ/*א'\ות*:שיל ככל מיתר לכתתילד לחמין ודאיאמד1י:

ה וי;ק ל ^ ל'3לס ונל;עכל,ל^*^ת'?/י!ל.1^  .;וסי,ומ»״ת^ נ
ולו״ק סכד״דד״/שני/אד/יופ^כאמת ^רוהתוש׳יוהרמנץ

׳ כ*ד - כ־*נד *

ןז5>הקזגץרוף^גי
 ?הב^הכ^*זל^קיי^ני7אט)ו ואסשכידכמגך. .דנא;קיי״ל;.הכי׳ אחורה
 דהרי יןהכ^-גס^;צ:י}:ץ'להנץ7לקל,פב כוולא: <הרמב?ס, ומ״מ כחנני'
למתכש< ’מה' קט טכני' ,לא בהנור ;̂ v- סו?.ל כמ:?!?ז3י.׳̂׳ r^ j

״?ע^.?:%ר^^:עילהעתיסוי^ל־\תש
ד י ו ב ^ מ ! (  ו?^כ1?ריף.׳ולל .לאו1כפוב.,והנור7 דש״י״לשמעת;! מ

n כד‘־ / ס.יו^;מ7ד;תק^סיקג אור דגט^ן .v;15xJ^^^ c״
א^ לקאמרי בגמ׳  ■דכערי;;דגנייד^בננ!וף?^ק שר0ןגכמ€א.\א ^גב;'
 ;-ר!עי^^^ה0ו>בנו כרמבזהזi;;מקוד'ס.וצכן,i;לגכי^ה;ןרל,^תק:iהשד

ואת״/^^צאת;^<כ^<בדר;שהז?^^ ליקמס.קידם\כג?
fi( ף : ט * ק' . , ז , . .?':)זלר^שזדךמר־כ׳^^ןל ן;ן^מפ:ג;פמז;ז׳1ד

הו3pיר<הpס - . ׳w״ ך'׳,■ ס ^ ^u{אfל'r;^דה,רcDזג־ 
א0לכחחיצה;־וכנ הי <קל: ה למק בז מ  ס^מ(^^רi5יךגג!'י“מ5ו:

ת ידאסורייכמ״ש׳״יההוס׳ י־׳-ל ולר־׳ימודא; לכהחילהי בנהובי

כוי יבוק
י4ה׳;דחורב-.(קךזכוןז7^^וי^חו^ ו : ק ^ ק הי  מ

ח: בש׳ךן!.כן ^lבר גו  רש״י וכמ־ש רש׳י בשש cף.ובבילכf!:iן
 ׳׳לרפויואדשאיוב^ה אחת מלאכה דף-׳ע״ג־כזבזבד-יה לקמן•

 אנ־ממ׳ובד״היגרמא׳׳ועממכמלה^כ^^ ימשוש^'חורשי־דמ׳אפי ■
5היכ%׳דנומ % '1ל1ירסדרבה'=מדשהיחד קלהו: 'לח■'הר'

 ;דד-׳שךושפיר;■מקכה/המהרש״א-ין״ל׳־יומחרןגכפיד
 'קוכיות»התמי'־בז-ה לא־יקשה־של: כ־)׳*וף^;ד.לעיעה.זו.׳

' י - ׳ ׳בעפר״׳חילוול! יאב״דיגל'בוודאי'בורה'־בייך'יגיש י

 וחורש בונה רכ״י -רדח,<.קע7בב'לה,דגדבר שש מטהר וזה
 '^־:PISPS l'<קמךז^אבחרi7 כח־ש״ -ולאי).גהמקפין׳ודברי:

 בעפר גש גימא׳זבמך •:):וכןגי׳׳יל^־דבנועלכעפר-וכבאר•
ח' ׳זד׳ז ^הו ה׳' זצוצלח־׳צמ׳ש משחר■ ׳הכאגדלח חבל. דיז א  ה

̂ד׳יי•? י״*יד*# ̂****■*> ״־.י״^יכשיחילו^הלאיבמדפהאדללח׳וזה^ילא׳שזיףינעפד ̂*? /ז מ# ז?״ זייייןן

 *.בב[ל;ה!ה ̂■בו •<,להכנןש נענח לימפי<^ *,כהטניי‘ ..ף״.,״.
 א*: ארעא ■ברש!יד.ב.חוק^א׳!מ־שוש:*שתרפה שסרב־נו" מה
 דק ־.בווד״א^מקלקל׳ושוא המעזיבה ׳.נווע בג:

5'w ׳־שיש  : ו*ק'ל חחרזולאמקל-קל עפר ea׳ י׳סוב̂־
א לי י׳׳ ס' י׳ ה׳ ה ל ךיז ^ ^ צ ^׳ ̂לסרש■ ^וי - יר׳לוד א ל ד ^  מחי^ג נ

ר 1.^ייידלר^ירי■ •ל־ , ;i f• ׳■דןיir̂ •£■iv.ד;rדכc:rt

ת/ ד א,, ^ו1חל ^ ק: tU־׳? ^ל/,שמ?.,כג^;?י'.2^מא;,סכר ל
^c ׳!-}3׳;־ ל זי־דסד:■ .״q ׳:׳?!» iiar מ-.יד׳.> ?}';לr 1"5״

 tCcpW3'.«?1;׳ענרג׳3י־5דאנ3נגו*^״מע-שה1 -,ב^:ד:■-־4ו;
6:■ c3-r3על:מהרשולזד,הר?׳ד^יושן}^מומ> ד.זמהרש^א

uaCJ^C3L cdr? ז ,

rtetv «ד?־?דו W-1:5* ד׳:ךד' ב :ד1 ׳
 ̂ r 4 r ־ 



־ ו ז ב ד
־קויט'־ר׳»יי ת כ 'ישרארש

הד‘*י־?מוחר*דלא•0^"■?מ ס׳ ■ יyלו1"כח^כאי■וח־נל חו צמ״ב'
*M Jוק׳ל׳:•־ פ׳ק’ש.’ר<ר •
 דהוי ממר•״ יוסי ך^י׳׳^י/ללדהא-׳דרומר.הגמרהל"ור' דח^ז

דמני ממר׳ לעולא׳ כיינ׳רלר״חיאבל אור ״,:ד-הולר(ח

 ד ר^.דן'׳5מז \מינה^ מפילר 'דשס /ה ׳להביצד צ'’וא בנית! י
כ׳הב’צי׳ ‘ב׳מיע נא ב )^

:נ׳׳מ׳וק״ל ה׳רמב׳ןיויש כמ-ש ר׳׳גאצפי׳ננבר/^סיל
ןלביד לא ומיהו •כי״ן וסיים ב^ןן׳ףרנבקעח״־מאלי׳* ט)  

ג׳ *ואשנהזלהני’ מורש ־שייכי מידידולהני^לא ’ ctrcj 
הימוח דבעפר והיבוחזמיזסדיס״הםזאבצלפירמ׳ש'בקונכירש  

; בדיבור ■גומא לא׳שייךו שאח׳־ז^וק׳ל שפיר'מקשין'חוסל'  : 
^ מ מ ד לן' מנ ד ך או כ ף !הנומנה מבוס" “מברי׳ יי oה cv^■ ן ■(ti 

*̂. מזד כמשניות רדיעוק-בפירוש1;אנניחמיזא דיאלא־־דגזריק ׳)׳  
^פל’ ויראה ננימנין במה ה.יש^סרק'^ א' הי הני דח־א; r;מ  להר̂.

הרי ברמן• הצ 'באור ירתיחל שמא־•  x Vאשר,יכמשו  דהנומנה;
:־ אורלודזק”בזליק״מבוס•ממי ’ ' ■ 

מתלחן דשתם■ מקבץ  
כ׳ירס י ־  

דקממר

י י

־ובעישלחיצא חשורין‘ ?ביוד־אי ;לבחמץ־ישהוחמו׳זבשבתמואז

סיפק_לבה;כנס;״דר׳0 מחי לא׳במע־ממש
 נא.^פס;רןלן*רן*כ בוודח; ■דבמע רבה מ’מ במע, לא• 'יוסף

כף״ אי מאי,לנ׳מ ׳ בר3^;"דלמי מ״ל’בוודמי אלא' יעבד ר׳'יו
לכו*וק*צ^:\־י^ לומר דצולס דא״ל י י - •

מו מיס מפניבמפשיי פי ס׳  בעל;וכרמב׳
"בידיו;וכי^נרהה מפילו ורא׳ש הגיף ב׳נל ׳ <י . -
ס לכימתרדיסבר לוננר'הרימבים ־ מ נ ד ביז ס״ די כי ס׳ קי מ ב

ר‘אינו וא״כ מותרי •פייכור להר^ש אבל כנוא בכלי רק מכו
יי . , ,, ..  י♦ -י , -י־ ,

מיירי^במ^ים וח־־כ משוק־ ■ פישור מן£ בהיס״ב •דבמקוס
מן דאיכ/כמתבד להיש׳ב,הך לבוא .־"ביכול בס; שק'  כי׳׳ת• דפ

̂דלא• י5£ש דהכר^ ;כ0ונ כהכמב״ס פסק וככא ככרא״ב
 ^מייאראא׳היביהלדללודג־זכך יבא במא לפיגזר בייך■ •

ביכק^^(בוא דבנלקוס כהררדב' פסק■ דכירי ‘מהר׳׳ן "גרמה
^ כרומן^בר-מ;ן■ למהזי ו׳הכא'מקירש לידי'היליד• • '^ ד ו
ן ז) ז י י ד ת p.'?’דהו כיין•* דחכתי להבין צריכין י Vל ד  מאין ?
t ־ בממר כמו אסור בידיו גס -בבבה שכוממו י י *' ״

* -צר״ש־שס׳דהנכס בנגלניים סלונחא:אבל׳הרמב?ס,שפסק־ע'ין  
; כ'אי מכח והוא ׳נו׳מא קודסדשהיא כוןנממ־לדספקדבהרח  
. מפרש לכן■ חבובלסתס ־מזו:משמגי;דזה דמון מהנ^ץ;־־.דשם  

מי לאו וסיפא דרישא הרמב;ס1ןכאף צא. רק רי’בחליגוו  
■למאי דמי וסוברלדזה זובסייפאלבכ״גל ל.פי*ו נבהרחצת ודרישא  

} אבל אממא' 'בתלי קאמרץ׳בקידושיך-דמוקמינןלהמחניחין  
לכן מננמא בתני מוקמינן לא7 סבר דריי שס כתבו התו׳  

׳ - ל"ו’וק :התבו׳כאףהירץ-'ממר־ ד־־כ  SW■: 
קי^^ מו ש,. ת.נמ^כר: ^דסבי תי ץן,דמתני  
[ . ן1ועי לי? מתני כגמ/'ולבס;בלבין:היד ד  
! דמוקמינן כיון למנדק־שס'.ממ^ כאן׳^מצסמוףיג^׳יש׳נאיכיא  
* ^ ריי טן כיי.נו נמי־ דיבם אימא; שיגין־ ןדהכא״היינו7י\ בי  
; לימד,דמתניתן'דשש!:היינו רוצה דגמ׳ והגי׳.כ.ר״יז:־ןאפשר■  

דהרי אבנ';להרמב*ם-־אתי־טפי'בפיר וכמתני'דהכא כר*ש '

למה *יו ואינני‘ בבבת שהוחמוי' בחמין ־  יא59ל5,המג*א f *צר דע'
rS" סובר'לחלק בכי׳^ ואפשר‘למילה אליעזר י ר׳ ימפריק

ק רמן עע<( • ־ומ'כ ברמן יסבר אחר׳ביבח־ י
 ינגנאש ׳הא בכ׳־ג ׳מבל •בע״ש בממין.־שהיהמו בדמן ,יאמר

;אסור״וז^ן,:ז י
̂והמ)>.3ע ^̂ביטמס ביהמו' .לא בריט-־י." ׳■״)׳ •כ̂פ" ב מ?כידו»'נ?ילר מהאדלרמו )“ע כקנו ' ־ל ־־:

 ואפלל-לסלק אסוק הפשרה־ דבמקיס^במבבל^אן ־'מבמעי
מחלק״גנ!ן--?;דוצה דה^שקי; אך.‘יילבאר'דבר^׳ם. שמן "בין

לבבליאבל־׳־באמבטיי׳וכני-מסדנלל יניח’ לא”'דוודאי
יסכר

:C
 ב;צל,ל;רפו - ,.בצגיס גס;;שם: ..מצכן ^שיל בייך ■דצא ■ בר ס

ק’ בישול ס־כר׳לילא־^יך ל  ויכול*'להץ'ח';גש?ר ל,:לאסיכ3 ו
ק ־ביד דגס‘כהרח׳ש '■''"רש״י ׳ ׳ דו ר.ו  •.'■..'״'צ'’״■’אסו

־ C״ ם ש ה.מסיר.ןפ:׳ ב^ר;ן;_דהח.רני.חחך־גדרה״יהויכ •

-.?מ־W* ידו־*

 ־־דניהרימ והגס־ ;תד .א'ביטן/נדמו דייק ;מ גופו״שפיר! כ^ - אל^
ס'/כס״פ1  טברי׳ בחמי הכל שיציס.והריףי,ד.מיירי כמנה הו

 סיבר ובחמס־ הי׳ד-לה;כיה־'ביטף:׳1רהיצה\’,מ*.ח:לנ־;י:;ביטןז-כ
דרחיצה״מיסו׳ •בפר־ב אסוה.׳דכנס:דנקט-־בם’דביטןג ׳.הרמ?*ם

במיס מקודם'כיטףן 'דלקט ע״ם^יאשיטלן׳י״׳קאי־ק״דימי׳'
כפרפי׳ נוותר כ״ג נים'רר.יצח‘ מודאי ובאמת־ תירי דמו • ■י י - %v»----------— -י

פ3דה'י';.ק;דם;דריא', ':ןך6לא; :וה׳׳ח ב /‘' 
כן; יהובקע ׳* רי ל;יא^ברלחק קסתס״ע^םונ
̂*¥ די־ד^ r־\^n'1;דרי ו^ימ-י״־ייו ■־ ר־יידרז י־.י

if

 הנין־ההג״מ יבמי;ט.ברי-׳:׳וכן דזי;עק<׳במקומה-,^גם קטג
דר״ל*.דלתוס׳.'־והרא"ש .הביית;5-1בפ והש״ג־.׳ טל1^אהח.ימה׳.-

א;נאמר1_
ור׳־יהוב׳ זנ־ינין-^יליבי׳ל-
 דרבא,/*יד■• ד/ה^היח־כ״יןשנקחירוצס 'והנדאה-יוהד

ה • ׳ ! א' ^ ^^^-^''.ל^ילליז-בט׳-אןצ-קי׳צ,:^ ג
ה’ ̂;'y ך  ר^ס';והל<־נוצר'ן;מקכיןות'סדה;יגא’ ״

^,-לצ;לן.:הר-מקלץ ־־^ ■ ־•  .בלא;הגי'
̂] קו̂שp,'.[־PPלצרן;ויש.'-ל שיעור מ בבחין' ־'איננא הש׳׳

ס י.׳״והא7בכא־אסרי־לה אור׳יביכין-יוהרי יןJבהנ מותס ב  ז
.כר״׳ פסקית כרי-אמר׳םגמ׳וידכר-׳׳ש״אתי״׳ואנן מותר

 מוס;דהרנ,;פי.נו.ה;קתני,.'ץחי־ מנה בפינה לומר למה-דהק־’
ממנ’פ:נה.;כמ,״ש ולא פינוכו. ט *קת נמה באמת- כ א* :^הימא ה' א מל״

קר.מדץ,דהר;,;קל;והלח י ויען! ̂ ■נוב־לין־׳בגמ-׳
ט ד,פסגקה;אאא״ נוילס^/ ציאן׳ותנק בדייני' מנה׳-להאריך אי . •וציע-וחק־: ־יהודא

ל : צ א ו , א ס ^ י ג ב ; ; ,. מ:נן.מבמע.דבע־לכי; מ
.1.■״■.,./.;.ג-מז"--,/  הרמ״א על וצ׳ע מותר. אבר ,.!.אבק .

 כאן־-להדי׳ -זה.ץכן-כת'ב',זהר*ן. לא-להץכונ־' -גכימן^תר^^א)
 :דבהדא.־גזיר.ה לשבת! י?חמין.בהר.א״ש׳ץמכמע;־דדמיי'י.׳ט:ד

:וק״ל’ אי.גני:.'ו.דנג־לייבבדזהדהד-קדוק:של״הר״ן נגזדע:אבצ■

י;Jljט ד,פסג^חJ*ותנק.מי.להד בדיני•'צירן זרץ־
 כמחניאןון ואיכ.במד.אי כרישי מבני•דר״ש'היח־;דהד.הלכה

 י י'ש \,כמ'ש^'ח ,שפץה! ח.:א {א, צמיד קשה הוי \ח*כ" *ש0כ ־
̂־ יי ־ ־־ ■' ..'י, ■בדימרןכסח'.ןודוק.: ץ ׳' ־ , - • - - - .____ I ׳*״י׳ י־ (*C

,.דבאמ^ן כמר!מ,לו'ב:,ין •ךכתב:בלא הרממ׳ן ןל£י-^דברי ב}■
̂מי, י ׳ £נגכ3^ ווךאי*,צ׳^טו5קרןכ:ע3ומה3

׳ ס ו ת ה ־ ז י י י ת כ ■ ר מ ו ל ,י .v.p■..•.־‘

J : ם ל ה ה ב " ר ■ ■ '- ־ ? ־ עי

ב׳ ^/ר^-רק^שלל^ ג .^ > -ן קי מ לין ;,משטי^1ב חי כ ת־ מ ע ס מ
 ׳;צהפ.־סקיג^לה:ב\ת-;ןהאלא עסי׳ בר^ת^אס{רז.ץכוטף!מיהר

היא רחיצה סתס מ;י^ין(במרסן:גלל-יש'כ דאין דעת' דלפי
נמןר :.

 ה־גמ^י״דהליירביי •די^ט״״יי^צ^ך^ואיהאימקעד^ מב/ס רי .
חמר'לקרח כ מסייע״לר^יי‘' פ מודאי משרדאנזוסו^וא׳

נר*י
ס«ן

־״גצ
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ף י) ׳ א r דישה. הויפס־ר, דלא וליל כ : p r סמהרנ״א

 הכל כדא'רי'־,א נד*י שיד ‘דוודיוי ת::י !פ:א גריי
 בנדרה כריב דהלנה אמר וכן :דיש pcc דדננן נליריף

הד לתוש׳ ואפשר דרכנן דהוא  דנפש'־ו האמת לד ד
א ר׳ש מוד: רישא כ : דסא ולהתוש' שמע הדלי  באורך ע'

תידן אתר דהוי לתדן הנמ׳ רלה לא דצרב׳י ואפשר  תזדהו
;מ׳ באות לי־ןמן ודוקומ"ן דוקא בנדירה כדיש דהלכה האמת

1*p *'ריב
 בד־ה כהום^ כדמכמ^ג

 רישא פסיק הוי אי דוודתי מורדת ואינו מן של הוא אפילו
 משא׳ר שלו כשדה כמו דמנוו! שהדי דאנן ניתא ביודאי הוי
: שפ־, דהוא כיון  לד'ו דלא וייל שהדי תנ; תין בוודאי א׳
 ועיין מרוון אינו ונש דחנ׳ל היתד מיני ב' ראן ויש לי•

ס [מיין ודוק התדיד דרל בתוש׳ ד ה  : לובלין) מ
ד א' ^  הוא דהצידן} ורשיי להתוש׳ .מלרןנ שמא והלא ב

 דהרי דז׳א מותר דבשפק חיננת איר מדרבנן
ד אשיר ומשפק מדרבנן נמי גרירה פ׳ ב ה,י  . מודהוק׳ל ד

ה 0 ׳ י ם ו ת ב ב ׳ , מ ך  דמתרוון כיון כו׳ אפילו ר
אישורא תנא לירח ענמו י
 התורה ברל שתינו דבר מתיר ריש דהרי וקשה . דרבנן

 דאורייתא דשפק הרמביש לסברת וי׳ל חייב באציל דבר גש
 כיין מותד שפיר ואיר אשור נודדבנן דק התורה מן לקילא

 וספיקת רית דה־א בשבת אך רישא בפסיק מייד דלא
 הת מ׳ר ות״ר תנוי חשש מחויב דהרי ההורה מן להימרח

 מקשין החדיר בנל לקמן חבל דחצ״ל משוש היינו דמקילינן
: ודוק ממ'נ בריר

ב הדמבי׳שדפשק שישת אבאר ז) ינחלח בפ׳י׳
 כני דמיבה חייכ לצרף מחכוון אש ברזל של

מ מ'ש יה־דח לד אפילו פעור מחכוין ובאין דתץ במ'
ואפייה כד״י דשמוחל ה;מ׳ שכד הוי הכא ולהני)1V-Vכאן
ה בל  ביומא שש ורן כמ'מ מיש פש״ר דהוי והנש שרי מחנ

מ סובר  רשיי לשימת ג׳ כתוח כמ׳ש הגמ׳ לפרש כמ'
 דמפ־ש רר׳י פושק חביי דהרי מקשה דהגמ' מעתיק דהרי
 מ׳ דג שובר דרש״י רש״י עש מחולק דהדמביש אלא כהנ׳ל

 רלי ראן וחין מסרוין שחץ כיון מדרבנן צורף משנירהוח
 דלא השיני' שש דהרי וכפרש לר״ש מחכוין אין ככל מוהר
 נ׳ כחוה רמיש אביי שחזר וקודש רישא בפסיק ר׳ש מידה

 דכחין לדיי אפילו פמיוד דשש דהנש שובר והרמב״ש בסופו
 לרחחילה חשוד פש״ר דהוח כיון מ/מ כלי כתן אין מתכוין

 הוא מתכוין אין ברל רבשלמא הדמביש כמי׳ש דפעוד רק
 הכא אבל יעשה אה שדק ויש מהכוין חין דהרי כיתרא הרי
 בוודתי אז מחניין שאין דק היתי־ כחן ואין פש׳ר דהוי
 דאין כיון מדחידייהא חשיר הי׳ מרוון הי׳ דאינו כיון

 שבוח כאין מוחד דביהיר חלא אשור אבל פעור מהכוין
 זה דמשוש דריינו מחנוין באין מממא דהלי והא במקדש

 דלא אע־ינן דררי דבנע׳ חפשר או כלי עשיית כאן אק
 לפי איל שרי במקדש שבוה אין כלא חז בפיר ריש מודה

 שיוה אין מחמה רק מוחד תינו אז בפיר ריש דמודה כאמת
 בפיב שהל״מ ש־תיחי משני להאריך והיצרכהי במקדש
הינ מעטרה  ואני המ״מ לשי בל־ע הרמי״ש דברי הניח י

:ע׳ באוח ועיין ודוק כדח בוודאי שהוא בדדחי היל
ך ח)  ששיר דחינו שיח מרלנוח בפי״ב המ׳מ מיש א

 פש״ר הוי הי בוודחי דשש במתש הות בלידף י
 כלי הוא כיד דהרי כלי בעשייה לי' רניתא ודאי גוי

 דניתא שהדי אנן דוודא־ באוהד זיל מררב״א קושי׳ וכעין
 שייךכ.יששיה דלא מ: כלי באמח והוא שנו דריורה כיון לי

 דאין כאן הדין כמ׳ש סיר הוי לח דשש כה■: ולרן ונחלה
 מיעל־ן היו דהמיש לצירף הניע לא דדילמת מלדף בוודאי

 כשהניע איה אביי הידן הרי שש אבל לצירף מלהגיע אותו
לצירףומרישבנתלישודוקוירור:

ש ^ י ^ פ ל  ש׳ר כג־לתוהוי הוי דבעששיח ז׳ באוש ו
ד אביי חזרת דקודש עפי ניחא א'כ ה

 פשיד הוא הרי אני׳ חזרה אתר יאי משייעי רהמקרא ‘אמ
 טי כמ׳שבאות רב״י שיעה דתא טוראי ואי: מודה וריש

 דרבנן לידוף הוי מכמן דלא כיון דנש הנע׳ ולהתירן וזי
 אביי בחזי דקודם וי׳ל ז׳ באוה וכמ״ש יהודא נר׳ אפינו

 חזרה ולאתר בררבק כווה־׳ ופשק לגמרי לדיש מותר היי
ק במקדש שבות דאין משוש יעי: מ  ; ו

ט י ׳ מ פ ל ו (  שייח בסימן שהעתיק המניא ה׳ ז׳ באות '
 לא מחש על דבעפשיוה המ׳מ דברי ליו סיק
; וק׳ל כאן הס דיריש דצירוב יפה כיון

P ת תי רינ׳ש בשם סקליז ש״ח סימן המגיח 2כ  דנ
 דהחילוק נראה באינו קוך־ דדווקא בהיג בשס “

 ולכאוד? עיש ניכר דזה היינו עץ לשל מתכת של נתלה בין
 אכל דאורייהא באישור הוא דהחילק פירשה הדין דהרי קבה

 אשמואל הנמ׳ מקשה הכא דהרי עץ בשל גש מוהר בדרבנן
 נאישור דוודאי הסיי כמיש בה׳ג דברי פירש דהריביש וציל

 החילוק ואפיה דרבנן נ דשניה רק מתירן לח דאורייתא
 לאין בוה דמשצליג סובר הנע׳ שהי׳ לפי אלא מכירין בין

 עץ כשל נם] א*כ לכהחלה [אף מוהר הוא חי׳: מהכוין
 לאסור דיש הפ׳י כתב ובאמת . לההירץ משת״כ לשהדי

תלה  דהפושקיס אלא משצליטסעזד נשבית גש עץ של נכטיג
 .בל׳ד סשימן הריב׳ש על קישי׳ ואין זו צשברה נתהי לש

 ען כל משעור תקי׳ח מסימן המניא שהקנה מה] [יניק
 העזשקים דהרי אדרבה גמראינפירנה לע:עצוהוא דברי

:זדהן יד כלאחר דיהא ששבדע׳ז ועיין שומעו העהיקירק לא

 פנתורח .פירק‘: בכל דיודא■ התדיר ד:ל הסיני' ;•הא ן יב)
 וסבי יל’ מבלל״נ בכבת רק חייב :מי כאצל״ג לנר

 נריי) [דהכי די׳׳ל אמר דזנד.׳ רק האמת לכי תשיל׳ דשנייר :מואל
 דבר שמואל ופיר הרערש בכל ליולאי ליל! לשש המקכי; ות*: כ:״ל
ytz אלל*ג6 למלאכה וכי׳[ למגהר פבינוא תיי׳כ מוהר מזכוין 
 למאי אלא אסדה לא וההורה כמרדש שהי'־ למאי מכוון שאץ

 איט דהרי מותר שיהא ג׳*נ ראוי מכוץלו אינו והוא במשכן
דמיור״ל: ללא משני והנמ״ במשכן בהי' למא•

ס' א) ו ת ה ב ״ למגקלאמנשד לי׳ הד לא באמכנד א;ל ד
נדינור לפיסתם הייט .מיתס אלא ’
 ששי.ד להחם הוא וא׳׳כ מרובין חמין היינו חס לתוך דלינן הר\דס
 ותייט בנ״ר דמייד לסרש נוכל ששיר ורש״י הר״ן לשיטת אכל מ;שץ

:יק״ל פ״ש אסיר להששר אשילו דלדחיצ:
י כ) ז נ  אסיר ירח־ו? דווקא היינו כ:״ר לי׳ דמשדש להר״ן אף ״ןן1ו

 כמ״פ להעשיר דמוחר נ״ר בשאר משאי: להשכיר
 דו<ןn^מ דמסדש אדא לר' ואפילו מדוניס מיס להונו דניהן כמהניתין

 דלעיג בשמפתץ השיי כמ״ש בסי;:ו דכ״ש נראה מ״מ בשינה דמיירי
 מוחר ואש״ה מהמיחס המים אלו להששר כוונתו וודאי בש־נה דהרי
̂ל בשינהו מכ״ש  וסשיהא מקילס המץ שהיו המיס ליפשר להכוונה די
 הולרכת' ולא למיסד קדמון בשום נמצא ונא ג־ע לא וככ״ש דשדי

 לתפור אשילו דככ״ר הרמב״ס דברי שהכ״משדש משני אלא להא'יך
 דמרתד מכ״ש סינהו אדא לד׳ דאשילו הוא ולא ס:ד דכר״א ד אש

 דלהסור כתג דלא והא מפרש נמי׳ש להתש מיידי לה־מנ״ס אלא
 לא מהניתן אדא ולר' דסשיסא מילתא להוא די״ל חדא מיתר

ד0צה דפכוץ אף או צירוף לשנין או דזית־ בפע: רק ינן1לאשמו־  ו
: לשרי סשיטא נשינהו אבל

^״  ורם נו ביש מכ״ש להששר דמופד כשינה דכת: כיץ לסמך ו,
: וליק הו״י וכשנרה

*׳ ג) א ר אנלבפ־גי? לומר לאכיי א״כלמה הכ*מ כדברי דאי כיירה ו
 דח!א לומר לי' הד כהלנתא דלא ומיקי למצרף משיס אסיר

t נהששד וותר דאש׳ה לאשמעינן שההו : t דג^ הש״♦ נסכרח וודאי 
 גשמןתץ המלחמות לכרי ללשי וילטנא נ׳׳ש. היא בש־נהו מוהר בש־נה
 H המשורשים כל דהרי דרכו יורה להאטה אלא ראיי' אינו מעיל

: היא וברור הכי להקשה א' אץ ואש׳׳ה ק פירשו
א ד) , ד (TV לאסיר נאמבטי tri לקודם בהלכה הרמנ״ש דכת: ן

 \כן התום׳ כלבון היא לשוט לכל ובכ־׳ש כרחיצה דווקא
 בתוכו יחן ללא נזה לכתב הרמב׳ס ימיהו המשידשיס כל :ןרשי
 מייר' לטיל הרי ולכאורה דרכי דהיינו הה״מ ונהנ שמן של קיתון
 וג̂ס כ׳ש נאןלנוד מיידי פ״כ ולהרהנ״ס המסורשי' כל כמ״ש בכ׳׳ר
 הנפ׳ נדכר• לפיק ו^די^ אחר כלי הייני שני ככלי מיל דאמר

: וק״ל לפרשם ״מ0
דש
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ד הט״ז דנרי לש־ לזה דאי׳ *•*׳ש ה)  מכלי ;נוטל 7 נ׳ב כ־מ; ט׳
 נ־תא ולהנ״צ :;י בכלי לטי; לישנא בהאי ודחי! כנ״ר הוא רששק

 כל' דאמיעי המ"מ וז״ש דהכא כאי-נבנד כ״ש היא אמכטי דנאמת
 וכלי מירי׳ חמי הי' דשה נשרט כלי היא וזה מתחמם דכיורה היא
 עומד דאמבטי אחר כלי דהיינו נכי״ש טול דאמר רק שד כלי היא

 דבאמת היינו מבשל אינו שד כלי והאדאמרש*מ הרנה. הזם לרחיצה
 נטילה דכשבת דקדק אדרבה להט״ז ובשוט וב' כי׳ש p חילוק אץ

 אמנטי יהא שלא רק מבשל דאיט וש״מ לו יש כ*ש ודן כיש יהי׳
 כ ו:רור מו״ק נט״ז פ״ש דרחילה

ה מ י ג ד מ  דאכור אמנטי דין כחב צא דהטור שכתב הש׳י על ו
 ונחמי גזירה אחו רחץ רני והרי כ״ג ברחיצת

 הדוישא דברי כל ובאמת הלשית אלו כל לו ויש דמיתר «:רי׳
 א"כ לי׳ דמששקי אמנט׳ דן כתב ללא דכתב במאי אך .שם נניכים

 היינו בספל דר״ת דביייחא דסנר העיקר אלא פיטנתא לכתו: צי׳ הוי
ם א״כ בשחיי׳  אמוינן באמת א.ל איירי דברחיצה הבינה לאביי מ

׳ וסברת בשתי׳ דמיירי : צ״ע ועדין קיימת יוסף י

ן י ת ע ם \ צ ה ב צ ק ו מ ף ד ד ב [ ׳ i מ z y

D א) VIS' ה ״  דבטלסול ז״ל המהרש״א כתב . נאותץ ואץ ל
 בסוף לקמן גס עצמו דחק ולהכי . לו״ש מותר

 שדיצק בשעה באכילה דאשור כמו נראה ויותר . עלת בשדן. ד״ה
 לטלטל דאקצי כיון בטלטול ק מצו: ביטי; בי ואץ נטף שכבר נס

 דתני וכמו בטלטול אסיר שניטף מה נס שדולק זמן כל בסיס משיס
 .וק״ל ממנו נאותין ואין הד כן לאדלה דקיימא האכל דצא בניצה
 המונק• מן שאץ לכי דהכא פיל גבי הוש' כתט ו] [דן ביצה ובריש

: דהכא כתוש' דלא בכיה לאחר מרבה
* נ) ס.' ח ר ת ה כ ״  טכצלאו אלמא כו׳ הוא מוכן ט:ל ד

ז״ל המהרש״א כת; ̂ הוא מיכן י
 ולפ״ז מ־יובה הנכד הוא בחביות אומדיש היינו דהכא התייז דבלא

 הס״מ משוס מדכט כלי לבטל למיתר דשבדי ולרש״י משנה צהמגיל
;וק״ל הפ״מ דאינו שברי־ דהש וצ׳׳ל הנמרא מקשה הוי לא א״ב

׳ נ) ד ״ א  דהוא ע״כ הוא איפור מאי אפ״ה יצ״ל . אטבל קאי צא ב
: יתירא ונדרתא משצצ׳ל

ד ד) ״ א i עש שהכלי נמו ב ' : r: דמשני והא . היתר לה אץ 
 משום תירן הר״ן זוטרי בשלישי [קנ״ד] לקמן הגמרא

 שברי דחוס' כתב ז׳׳ל המהרש״א והרי שעה לפי בביטול מותר הפ״מ
 להכא טבל בין לחלק החוש׳ צריך הוי לא ח״כ הש״נל היא בטבל דנם
 הגמרא התירון.דמשד עיקר הי׳ דא״ב אלא . הפ"מ הוא דשם אלא
 אלא . אשיר ואפ״ה שעה לפי הוא גמי הכא דהרי הספד רן הסר

 הוא הרי הביצה וכן וצהפשידו לנערי דעתו אץ דהרי הבוי דהתוס׳
 , ודוק מסתמא בטבל וק היום כל שש שיהא ודעתו מדרון במקום

 אלא מיד לנער דנתו ואץ היתר לו אץ הביצה דאס בהוס׳ והפירוש
 ׳א[רכ";’והמצ שכבה אחר לנער יכול יהא דהרי ■:ודאי קשה דמנצצות

 שעה לפי טל לב מיד בין לחלק סבר הי׳ דהמקטין מירן סק״בן
 כיף ברש״י אבל בפ־.״מ ברמב״ם משמע וכן כבין שחיכף ומחרן

; הכי משמע לא סרקץ
 קידם שעה לפי ביטול היא מ״ס מוכן דטכל דהא די׳ל לדייק

 לחרן הר״י צריך מאי א"כ מותר הפ״מ דמשוס אלא שתיקט .
 כמ׳ש הם"מ שאץ אלא אטבל דקאי אימא אטבל קאי דלא לעיל

 לפי בביטול למיסר החליטו צא ההיס׳ דהרי וצ״ל . ז״ל המהרש״א
 מ״ש מוכרח אינו ולס״ז כי׳ נאמד ואם ט׳ ושני בד״ה כמ״ש שפה

 הגמ׳ דמקשה הא ואפשר . לפחמין נצוצית בין לחלץ [סק״ו[ המנ״א
 כמ״ש דעתו חין ותנא דעתו דתכא לומר דדתק משוש שייט מניציצוח

 גזירר\כ';וי משוש בניצוצות דאיצכירך לימד לי' דלחק בד״הושד הוס׳
בתוש׳ ע״ב במ״ש ועיין ודוק שש ז׳ל המהרש״א כמ״ש

ד 0 א  בב״ח ר״ש מודה צמ״ד היא הקושי׳ .דאתקצי מינו דמא ב
 ולא שמתו בבב״ח אף ריש הי׳ חנוק למ״ד אבל במתו

 קשה הוי לא לר״ש שפיר עלי׳ דעתי׳ ואין דדהי׳ בקערה רק וזודה
:וק״ל כר׳׳ש לאוקמי דדחק כס: ומהרש״א מודה למ׳ד לקושייה אלא

ד ז) * א  לפשר בידו דהכזצ שד מקשץהרי במזיד. אש דהכא מ״ש ב
 גס כבר■ דהי׳ אלא מותר ואומר בשוננ י׳׳ל בשיגג ואי

 משא״כ קנם לא מנוון לתקינא דהכא י״ל ומ״מ שבת שהיא ושכח בשוגג
: וק״ל נהניזקין מכני כל בבטר

ה יי) ״ ד . כופץ אמאי לר״ש מוקצה למ״ד׳יש ט׳ עליו בטדן כ
בתי׳ דא": להכריח; דבידו דח׳ל ז״ל המהרש׳א וכתב

ז״ל ימהיש״א להפריתן דבידו תירצו בביצה ובאמת . נמי כה״ש
דין .

 שכתב דמה ונפרש הנירכא שש לקייש נרא: ולי שט ־־.נירכא התניף
 ולא לא:ול מבשלין דהרי דיחיי בלי שינשל רוצץ דטיצין שאת״ז בדיוור
 ש:תא:ל נקידס הוא י׳ה אותס הקצה בתפרות־ט חבל מוקנה שיהי׳

 נהפריחס רק מקצה אינו ג": ע״כ כצי ננעצ אסיר צמי׳ד בשנת '
:ולוק בה״ש בהי׳ משת״כ צבטג חטר דא״כ דיחוי ובצי

ב )5 ׳ ש״י ע ר־ ה ב ׳  הבין . כשחישב צתריצי שהצרכת ומני ד
 דהירן כר";] [בד״ה ז״צ המהרש״א

 רש״ידכל כת: ב;יצ: א:צ נ״סהמור מוקצה דהוא נר״ש גס הראשו;
 גרע דצא ניטצ צצא גס ניטצ כצי בודאי לצר״ש צל׳י הוא הקישי׳

: וק״צ ממוקצה
’( D 'n ך, '2  רבר;י בשלישי צשניי הו״מ דה״נ . תירגטה כבר ד׳

 לטבצ דומי' דר״ל צשט׳' רוצה דאיני דאפשר אלא
: הררב״ן כס וכ"כ

״ יא) א  עכ״ל כו׳ ניטל לשאינו לטצטל והתירו חששו משמע “ב
 סיבר והמנ״א מיתר שעה לפי טטל דש;רי משמע

 לפי היא דשם התיר; מ"מ הוי לא שעה לפי וגס מיד לנער דיובל
 רברבי בשלישי מוקמינן ע"כ לדידן הבל יצחק כר׳ דשינר ר״ה דברי
 המחבר דעת ■״נ ו:ן ד:וצש^]J ר.ך תייתי לא והדיור הרא״ש ול:ן

: וק": הצמרא נגד ;צ״ע שהניחו סק־״ל] [רכ״ו נייג״א דלא
ו ינ) ך,  דשס דניפיגיא נח; הריף דהרי ט לתר; ח״ח להריף מי

 ננעי יצתק ר׳ רביכס לסו ע״ב ח״כ צר״י דליתא משמע
 והרמב״ן כהמאור חי והרשב״א כהמי׳מ לשעה ביטול משוס או חלא נה

 וא ס■ למאי התרי־ תפ׳י .וק״ל הויג״א כמ״ש כני דנקט דשמך וצ׳׳ל
 ובמדימה ע״ש נפבי מבלי דנרע נהב והמג״א דא.ומנח דקרד המיקצה
 דהכא ר״: איט לשש דר״ה ולפשר היי ר״: דתרי כת;ו שהתוס׳

: תירצו ה;״מ יגש ת־:וצ׳ כמה כתבו וכבר אצפס לרב
’(* D’H i' צ״ש קאמר מדלא כי׳ הצד מן טיצטול דכ׳׳ע

 המאור חבל . אתת מגיה חלא לו וחי; טלטול
 צרש״י כתן הרי׳ן כמ״ש הצד מן מקרי יד לאתר דכל כרש״י כבר
 ולתכי טנטול שמי׳ הה״ק לשבר ע״כ חלא תצד מן אפשר י.רי וח"כ

 בש־ט התום׳ צהיר; צריכין לא רפ״י צשיטת וח״כ איפנא אמר נח
 טפיולק •קי! במת דהבח ר״תוא״כי״נ ר;הוא בי׳ דאמרי כבר דרשי׳י
 חזינן דהרי ודוק בהוג משיש תירוצא כ:ד.י סבי דנא שמואל מתיר

 שבבר וביון לחרוצש אלא ז״ל ארש״י קוש״הש הוקשה לא להתיש׳
 דדברי שמעת' רייתא ממילא לתירוצש צריבין לא ז״ל דלרש״י בארנו

: ודוק היא יברור נטניש רש״י
D ל)’ ^ rn lרש׳י כפיריש וכתבו ר,זדו מיקצת] [דייה :א ב־ף גיפא ׳ 

 האריך לפירוש דהיינו ני ונראה ז״ל. במהרש״ח ע״ש
 מזיז לודאי בעירו.'ן דשה דדמי-לשפל קשה בקרקע דע״: ד;ר.בו

 שי״ד סי׳ המכ״א טו״ש ותסור פש׳ר היי א״ב מא ג מטעם וא.ש
 בשדה שש דהרי דתכיר בודאי פס״ר הוי דאי הה״ה בשש [סק״ה]

 פצוגתא שש דאחת [ברישלמי] בבצתיש שש מצאח׳ מקלקל.ידן צא,ו
 וא״כ נר״ש דהיא חמד ברב־ן יופי ור׳ הוא דברבנן חמר בי׳א יופי דר׳
 הירישצמ־ ש:ביא ב־״ש פ״ש נדר״ש שייך לא דה״כ פש׳׳ר דאינו ע״נ
 מדציקין נמה בפרק כ־-יגא ים.ר ב־ח דד״י הוא הפציגתא וצת״ה ע״ש

 פליגי נמי נדיניש ז כדאמת ישבר יריב״ב בגדולים מודה דר״י [ב״ג■]
 אינו ביולאי ד;שדה נכשיר איירי דלא ע״ב וצפ״ז . הוא ויי׳ש

 דכתב להדמב״ס בידחי חייב איט דקודח ן במקש מה גס . מקלקל
 הה״מ נמ״ש כרב והיינו י׳ד בהלכה כמ״ש בינה משוש חייב דקודח

וא*כ מתייב תרתי דמשיש ב;׳'מ וע״ש כרב בקירדש פן בתוקע וכ׳׳כ

לע:ין משח״כ
 נשצקיפתא כמו השכין בי להנית נקב להא• צריך וכן וחצינא מרא

 הוא ובכותל הוא פש״ר חירבי:■׳,ו ביני שש רק אורבי בי;י ובשכיני
; בריריש והדברים פס״ר

ט טי) ר £ ב  אטר פש״ר בדרבנן דגש המנ׳׳א שמסיק מתי לפי *
 בהמרדכי בחיית חבל . אמת דין הלץ בידאי ר,׳׳כ

 למלאה׳ היינו כר״ש דמיקי והירושלמי בפ״ר דמיירי לפרש יבולי; היינו
 והוי לזריעה ראוי תץ הגפנים דתתת ונאמר אשור דלר״י שאצ׳ל
 בכר.ונות דתיש׳ חירוציש שני בהני פצוצתא ויהא מטין ואינו מקנקל

 מותר אש ומקלקל מתכוץ באיני צר״י אש את״ל] ד״ה ע״ב ה [דף
 לד׳י בתולה ליבעל מותר אש בשמעתין ע״ש אשיר אבל סטיר או

: ודוק פ״ש

 המתניהין
'פשע■׳ והמתניתץ

 ולהיציא להכניש צריך לח בנין דצענץ ש׳ ה שש וכמ״ש
בעי לא וכותל כבנין יבודאי פתח ויי״י ־י״"־

ה סי) ל ו ד ג ו>. I J ״ ״■־.../ 1.,.1ת :־־.בו»ו י
דמזיז :לבי]

 ב;ץ דהוי בתוט ביצה .יבמן
 דהר נתוט סכי, לה;׳־׳ נק: לעשות יו:יץ כשהוא ט הבא ומכ״ש

: ברור והדבר ואשיר פשי׳ר הוא מבוץ וכשאיני בני;
ל ׳)’ ב פלי׳ אתי׳ משי׳,צ"ל מכת לאו ד־-ירונצמי נראה בוודאי א

דא״כ
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 1מ־,:י' בא':ו לכנין דהי־ו:למ' אלא ס:ר ירידא נ־׳ :‘ב־נ ת״ה כי
 מקבז ש<יד ול:ן כר״: שיבא מהכרן כחץ צושא ו:"ש"יא; •די ט

 ה־י מהכוץ ואיני פש״י בא־ני מיידי דאס נהקשיה ואין . הניי־א
 לט:יל הא דוולאי דל״ק ודאה אדכיייאל דשייואל ש:יש א:יא ל

 לכ״ז דיך שב״ד ו:וי הסכין ו:; ניהא נכאד במלאי ה:;",יסאא
^r א * ע rx גומא הוי לממלא מ־תניהין מלאי כדידיס גכי דמוא״ 

;האד: ולא הגומא הוי נמי והסכין סהא !יר
דכהיצאא -^•*נאייר גיאר

אי* הי ז: על
: תר יא/ ר r:r'־c ם

 בזל הנה
 על מדו.ה ו.איס׳ אא״יו

מ

אס.יאי:
I

ומרחב העש״ מזיז והכנסה א
ודו

 . הכד למנעלי מהא רו״: דשליגי מה
ד.רי המצא ואני הא:״: ההאיל

מר,ד• ללא דככדי יס'ודאי ל . “עיר,
^ p :וח״כ.נודא:היג האיס;ד הוא יאנב היא' מ
לכבד כיון אכל :די מ״ט נ:מוא^ ק:ה הוי כסיס היי המכיה א

;מי יד “כלאה גישא כזית יאכני
̂עול וניי גו ע

בא• לנס סיכי• דדש״י
הי הנס יב'הלז ̂׳י :•<״: מני? ז •יש

̂ו *לעאו די: *״א ג**י ̂יי̂א ר״א מניא הוי ל'*י  ̂♦!-י ל׳״
 אחד מעה על ״יגיה רק המע: מגניה דאינו יד “כלאא דהיא לייגיה

לכבד לדג אכל י“וש יל “כנא־ מגיה נאואו אכילו ח׳
רש״י כאב וכך ננעןו-מחנר ואסור כהיס הוי המגי: א׳כ גי':יינ היי
 קי-, ך נ

עהז  1ל': דני
ו •וזנן

 לנל ואסיר בסס
:לף אכל גיגגייל הוי נמי

 ע-א הוא ר. דשס
ר׳ היא ד:ס ;״ה]

ע;עזלול?ן• סמי' י.א הלז דמן כהלכה סב״ ליראי רס׳י סיני־
 שדחק כמו ללא אמג.י דקאי רק במניח אן> מואר עד ד: לס״־ כא:

 כיד הכיס־י דכוע' ומהניאץ נ״א לן. דהנועל דס״י כ־כרי היי.״:
 אינשה ילא הוי-:ס'ס,כ!ל א,1י כדרכו דנוג־ני כמאניאין סס ד:'׳י ד; ה
 וככרהןדיך־ צנער אסיר לד. בסיס דהוי הי:א רק נמאידנו:'ץ לן

: ודור, המג״ש בזה ’
י יג׳} ך י ^  ר: על ין2למק האיס על סח?(ג וראיתי ב״ג": עברי ו

 אשילו ח'כ כת1: למיידי לגין ר,סה -מי אקמיאל ו:רי
 דהתיס' דלק׳מ ילדאה . בבקיההגיוא כמי תסארי נמי חלא במ.יה

ס ד:  דןהצן־ גי;ג"ל הוי החגיות ע״י הא:ן 1ל:ל;י אירח׳' דלאו ם:יי
כדרכה. והוי ע״י ולגילענה כמגיה המא להיציא הדרך הכא אכל “ומיא

: יק״ל למגיה ממגיה רק מ:״צ מק־י ולא
ך2 כ) <׳  ־תה דהיינו המה־־ש״איז״ל כאב .כי' סדנתו לב' וכל '

 דאלין כתוס הוא וכן כ::ת היי ילא״ה וכסכא כ:׳׳:
א״ש  מזכרי רוצה,להו־כיח נ' ס״ק ס״ח סמן נמג״א : כא; וב־̂־

ס נעסה לא :ש.ת שמניא לכל זה הדא״: כ  :דף סהאיס' וכת: . .
 להלין התוס' אהדדי התוס' דב־י ת להקש לי' הוי ועשי אולקין

 כשבת: לבמת ראי' :כאן.א'! למהרא׳׳ש :ראה אלא י;״ל. דף חאיס'
 במת-מליש• שכא־איל ‘בידא והרי מאליו מת :א להדי א; ה; ג;•

v והניאו 'r וק״לוג־וד ב:;ה שיגי!*י כ״עתי הי' אא״כ מניא הוי ב:"ש: 
ן כא)  יסיס נמשה ללא המאיר ד:אי זוגי״י דכליהי ייהא ה;יא ת

לשיסא וא״: . ליגילו לעאו להי״ או מע״ש עליי נא ה ללא
•דמנץא הי.כא , מוכח הי' כסיס■ הוי מ״מ ליעלי דדעתו לס.ר רש״י

מידולא לנערו לדעקו שאני לכס ■אה נר מ וד״ ס כס עשה ר לא בשבא
א: ותי . ינער ; ד להרי נ ת: ח ואא'׳: ע ״ו לאיות ־ולה ש מ־ .:י 7

למ״ד “לנגי מיתר בפ־ש שנעשה ש :מק• i דאף כתנת• ר:״ לדעת
לשמעתאז מרא הוא הינא : ר' י“ו י.יול ;■) TC׳ :! -״> גז

^rר : דל שז. הי• , ש ד ס ב- י .כת: לא “׳ המאי <>' «« .. - -bi .. יע » רה ל ע דעי
f אסור הוא מנע־ו כי .אף נירא ד!א •*י« כי ה־ת־ ללכד פ ש : מ:״ש

אח״כ ו־יותר לנער יכיל לאי; בסיס ה׳ שנה״ש :■ץ ■ אך : ‘•;‘לס
: ודוק ש: המנ״א כמ״ש וה לז ״ס מול לההוס׳ ר • “

 פלי' דפהו דמצת־־דיל ו־כיעה דנלמא
ובירי הכי מיהי לר״ש אלא כהלי־א

הי'׳ ;סיס נעשה אא״ב שיגיול כד.תו גס ;מ״ד ציז״ז כנ)
 לן לד לנעכ ככסיס־־מותר דגש זוגידי מו:א-משל•:;

ש' ר1וכמא  לנע־ אסיר ת ש ככניסת שה שישאר ע״ד כת-: ש״גי נ
 וק״ל נכיש נע:ה לא כנ״ל מיד לנער דשסידעתו סכרה האי לסכר ו:׳צ
;' כ;),  ;•על שאינו בלבד לכהה מהא לנער דמו^ר היכתה הוי ך

ס להי: הנס ליגרלה :מקצת רש״י ד^כב־ת ‘ לנער־ שד*־ ס
 להקדירה. דשמשין הניזק אסרח-דהדיי שיעה ש^להסשקיס דיש א א
 סק״ו] רנ׳ע [סי׳ המג''.א.שס_ :מקומוו:״כ ודר׳׳ן נכה׳: .״^המזו־ כ

ד דף א) באיושבומצש* להנאתו נו' שבנר בתדש/ר*ה מ
ורעועה דפלע־ש כסוכה כו' ׳

 שכת;ו■ מכיס הכא ר\ש:־אס כ::כי ע.״ל, כלי' ל:ת.י למאכמול
״':ז עלי' לעזי דה־נ : -אזיק״ל לל-א״* י

י י: ומיק; <.־־ ב נ)
 שס ליאא ■

נמ תנא• ך.:נ; ד»ש'

p והמאור פ״ש ימ^קנא. ק־א: לא תנאי לע.י׳ ־ו̂צ ה 'r « : ] 
 אין קיימת בעילה לאף משיש ממש מיקצה הו־ לא דשע בב־צ*י|
̂ש בדנופה איהל סאירת  חנינה בהלכות דלעיל הר״ן מדברי נס. . ע

 השמן מנד^דיגלה חנוכה כנר־ רין פליץ לפתי' לה״נ כת: לא
 הדלקה לגס.-בשעת כץ והעא ממנו נהלה. א:נ' לשם לק לי' ואקצי
 סקיס, אץ וא״נ ומצפה יושב אין כי. גס וקי: ליה;ית עשוי' נ::ה

: וק״ל האוס' לק;שיות:
 לכרי יהדא5הש.־ין..הש במוהר תנא: א׳ט־״מועיל ואמאן ב^א״ד ;0

תנאה. סהע ללא להתונ;' תס־קא דמנק בצ׳ע התית' ״
 תגאי\ מהלי לא ודיי ילד״ס להדי' ירושלמי כאן השיא דהר״ן ראה ולא

הד״ן: סכק לכך וקערה י^וס ת:א; מה̂: שמעין :כ:‘ו
 קשה. זה וא״כ־לכ-י תגא: מהני כר״ב לפסק;:ן דאק; הנא ו,:רמב״ן

 זה כתט כתיס' י“ה תנאי מהלי ללא משמש למהאוס׳ לכת: להכ״י
 סיעכ״ן, ip המב״א הקשה חי . לא.מהלי דלר׳׳ש ומנלן י:ודא לר

 וא״כ. כר״י פשקינן א־סור מהמא מ.יקצ: :שנת. גס; דהרי והד״ן
 הקשה הו תקי״א. ינש^ [סקיו]: רע״ע בש:'־ ועין תלא; מהלי למז

 שרי שנפלה רעיעה סיכה שכת; העיר תק״חי בסימן המי״א
 תו . אלסיר מחשת כמ'קצ: כך״:. קי״ל ל.א. ב;י:ת נס הרי לד״:

̂׳י הקשה  Mnrn דבב״ח כחב^העור שכ״ד בסימן למה העי־ר על הב
 שמתך בכ״ח כר״ש,מ״מ שביכק מ־ נתכנס וכהלכית־י״ס ד״ש חילק נמי

 שי׳׳א 'בסימן תת״א כסיץ^של׳י׳ הליח־הע׳ז ת; . ר״ש:דאס.יר מידה
רורש: כאן להקדיס רר-יתי :לאלו ע״ע. כצ;׳ע ה;;'י לברי סק״ב

פ:קוא:.0א;ו־ה כל ולבן־ ה5,“המו־ ’
 ה-5מוק דר״י-ה.;ר המוצא ל;ד.ע.מקוש נ^ן האריך היגהןהפ.׳' ל)

סש״ק, החוש' והנה בידיס^ דיחיי בלא אסור איס־ר מחעא
 דדחיל־' ה־נא אימאה/ז דאמר־הלמ' להא כת:ו :חולץ ישש דמכילתן,;

 מיאוסוא״כ• ממחמא איכד־חעור מאמת באמת א:ל דחי' כדרך1ואא
̂׳׳  דאולק; ר״מ וגס אימר מהמת' מ:״:. מיאיס מאמת “לאוס ר,

 התיש'בשמעתץ* ו:״כ לר״י חיסיר רב_דמוי־ה.־במתמת סכר כמאיס
 ס;כ יהודא ר' לגס בג;ן' לה״א אבל כסישי המתיר לדגלי בד״ה

 וק״ל:. שס /"ל י*ת-מהנשיא2ע-מקוס^לקי7יו ואי-\ לר״מ כ״ש למיתד
. ה : , ר ר  ממחמת כר״ש,לבר בכל.שכת מנילתץ סוף פסקינן א:ן ^

דלחי'־ני.דום.אבל:לא, היכא ה:י;י ה:וכ^ וכתבי ס:ד א
 הרש״י ישס-מתולק^ ככוס.וקערה ר״ש מודה חו . לא כידיס לח*-'

^ והר׳׳ן והמא"  ,.אב'^ עלי' ד.עתו דהוא.רק;מתמת.ל!א,ה'' ס:ב:י
 וקערה רקףכניש מירה.ר״ש. דלא סכרי והלמב״ן והרמב״ס ה־י״ף
 . בצא ש*"ת.דגס ס״ון ■יהמתכל והעור ה:א״ש. סנכ.ק וכן בידיס לדחי'

 קושיות שס ומסילק ביליס לחג דלא כיון מיתר מבע״י ,חי־לה הי'
 הד״ןנמי מל הנ״י קושייה שלס. אלא . רן.ש״ ונס שי״ח כסימן הע״«

 ולד ל לכתו מתמת-ד;א-הי' היא׳ דהולאת;ד״ש סכ', קשה,לאיהי לא
 המחכר־ תנןה.על לא שי*ח שבסימן המכ״ת על ..'::ההימה ו',״ל

 בסקתק-יח־, ולמת העיר .ל;רי־ היעב הב״י בי.אד דש: משוס והעור
 לא דהרי לר״ש שדי רעועה ::jd-נהב.העוד לצמה העיר על תמה

 פסקיקבש׳תדאהילו• לה־־י-' הרי דאדרבה . שבת נכי גס ק־י״לכי״ש
J אית [עיין שרי מבעי' חולה לו הי' לא r ;דוקא ד:ת* אלי^-דלמא 

 ואס״.?. כלואה כסוכה הגא. חולק ליי הי)" בלא והרי מותר רעועה
 כתכ• שבת דבהצכת העיר על ק^יומ-ב״י היא.:כלל הרךשי' זו שרי

 שמחג כב״ח ר״ש למודה נחב ובהל'יו״ע שמתו בב״ח לחולק,ר״ש
 למיא כלא.הי'ילויחו.לה.זה להוא כליאה דפיכה הב׳'־ כתב לכן

. וגתא1בפ ..ות־־י' שמחו לב״ח ו .לתרן,כהקדמה צנ״בץ,אנו וע״ז ז
י : ודוק ש׳אח״ז באות- תיבף כ׳)ד

 כאץ ח:א.כד״י סתסעלן דבי״ע ■ה;מ' אמר כ;צה דדונן!ז.כר'ש י)
 ני״ס שנשברה ניוך למכתמא io*n וזחיו מגקשיך

 זה בתירן נחא-להו לא הרא״ש_ו-עור והנה מאתמול. רעוגיה היאה
 לאמ׳ אימר מקשה ניפ(ת־ואפלה בסיכה ה;א הגמ׳ מש^ בניצה ל;הרי

 מיירי דתירז;הגמ'־׳דה?א הנא.לא*.פז־ אבל להי׳^דעתו• ר»ש:ינד
 חולק.ר״ש.ככ'ח כה־ל הוא לריש.ביצז לסיני.' אלא\דאי טקעועה

בוכה5נ אבל..שס. לא■ 1אי־ בחבריא; חילוק ח״כ^אין ש.מתי '
̂ש מי.דה *'מ״ד ״מי נס!וח כ;״.ל בולה׳ וא״.כ שעת? ר

 ;ז-נוגתי)־3ד^ש.וה שעהזחו-לן דגה^בב״כ לק/לא הפר פיהק ש.בת
 למודה צ״ל כר״ש שפיסק־ מי ב-״ע אבל לקילא נקעיץ ליכנן ד^מילי

כהתס.מקניתי^דאץ,מכק״ץ.'נהני. כיה־.כא.לנאמר ר!ש.בנ״ח.שמת
 * ’ : ול.?ק\כרור כזינן; העד כ^דבר׳ ס^קא

r( דלר״מ: מפרש ..דהרמנין: האנאי לבלי מבואר ממילא ־ }:ז3ד 
 למא־סה תל-אי מהר דל? ־.מ' ד כמי תנאי ע7מ נא וד״י

 רק^מתתא־ אס: כיון-.דלא לל׳ש אבל ל■/מהני-למהמת־איסור. כך
 :■ושס.בם::"בחמת דבזיריבההנת,ולא,דח''׳מותר ט.ל^ס,ו:יץ ללחי'

ץ ככב;ת-המאור אי .נ:ל ת;אי,לר״י מה;י ל? יי  לס:ר• הנס י
היבר- דאיזליבהדיא כ*מ מ״מ עלי' דעתי' הו* היכתדלת ר״ש :;ווה7

רי״ש



.בי׳ת ת י שרארש י
א אס:ה־דעהי׳ לא דירי תכאי• ר״ב-דמה:? המנ׳  בריע. ונ״כ.

 יהודה כר׳ ככבח דפהק:גן הגהנ אני ולכן־ הד,י'ח. ס־מן.
הדף. כיכא-דדחס רק. פ.הקיק אע הרי ע נ  והרמב׳

 לכר׳ן, ואפילו דחי׳ לא בסתנה /ה. והרי ופכנוד והרא;ם,
̂■ מודה דריש מיחר  שהת:פ־ כיון והנ.א דעשא האשח היכג

ת׳ .דעתי' לא.אסח  דהאי דכהבו בבנצה וכן,י׳ל־דעח.החו
 דברי לפי־ אבל במשקנא לא-קאי דעלמא בשוכה חגרולא

 דאשוש היכא יהודא־-שובר ר׳ אדיבה דהכא״דכהע ש׳ הה
 רק: מהנישגאי לא דחל׳ דהכא רק.כיו! מהר.תנא? ממילא

 דעתו. דלא־הי׳ בכוש רק דחי. משיש.. דלא.־אשר כיון לר׳ש
 רק, דעתו אף.בהנ׳ כר׳י סשקינן דאנן־ הנחנה_..א״כ מהר

 וד,וק־.ובדור תנאי מהר א*כ אשור לחגד־ בדחי>
^ מ) ך  מהר• שש..בבילה..דצשנכה-דעלמא כתב דהישאש ן

 רעוע־ה ,בין מללק אלן. דלריי כבריאה גש. חגאי ^
׳ל לבריאה  דמ־קי■ דכתבו והא כן׳ סבדי דהכא דגשלתלש׳ ̂ו
 ברעיפה.בר.י• ועכ׳גג ב׳ באות. לר״ש,וכנ־׳.ל הו-ינג ברעועה

 תנאי־. מהני בבריאה גש האמת ...אבל-לפי-־ וקשה.אהכא
 הח*.א, במפרש וכמי. דבש דה:גא.הש,כתגכנ׳ התוש׳. ולהרש־ל

 ור.אמת־ דחק־. דלחנש כתב ז׳ל והמהר־ש״א .התות׳ דברי שש
 התונג׳ דברי להוי דלא- היכא■ כי מכוונים הס׳׳ש, דבדי־

^ סיתריש, ד ה מ אבל . א  אנו אין ה.יש״ש לדברי גש; מ'
 מהנל לא דחד דהכא־. כיון דתירצו התנש׳ לדברי צריכן
 לר חנהי־ מהר־ לח, הוא דהכא הר־ץ., ש;5כמ דייל. תנאי

 מותד׳ ממנו בנהגק. כיון רק. למצגה. דאקצו- מבוס.. •-:ודא.
ה בהל אגתזכמ׳׳פ.ה.ר׳ן,, ל־אהר מנ  דפשקנק לדידן•, אבל מ
 דהתגה ה.יכא ׳ אשור בידים. משום.דדחי־׳ ופגש; מנתדי כר-׳ש

 אכל להיש״ש־ ר^ צריכן אנו אץ הדוחק וזה: - דחו׳ לא
 דסברי כלל התנאי דיני שש כתבו לא והרמב׳ס. הרוןת. באמת

 שאין רק מהני לא להמאור וגס כלוש מהגי לא. יהודא דלר׳
אן. לחור^התוש׳ לא-צריכין וא:׳כ.בטד-אי.■ אישר•. כמן  כ

 לשימ׳ה- וגס• !■'.גאות גנ׳ל תנאי מודאי. הם. מהר וא*כ.
 כהתוס׳ סברי דבביצהלא המהדש׳אששכתב הרי ה.תוש׳
 בשימן המג״א ומ׳ש • תנאי■ מהגי דהכא ופבימא דהכא

 והרי בב״ש בוד,ל בא;כנ ת־נאי צריך־ דהרי [נ^ק׳ח] ט■“רע
.מדל. ע.*כ. ההא  דלאיהא בודלכי'היכא■ דאינו־ דזה ז׳א .

 לכשינוג במתנה א.דמהני’י בנוי׳ שש וגש המציה עליו מל
 מד<ג אינו וצ׳ל. מדאורייתא דאשוד גשוכה דהוי די׳א; הלא

הוח ובדוד ההא. מעא׳כ . ,
ר ̂)■ י ב ׳ ס הדולק הנד] מן [ת-־ן ךץ^ן ^  שמא מנו

דמרחק, כע:ן,פש'ר דסיי הי יכבה.. • , .
מך האל■ כולו־ מלק: ואוני מהעתולה■ השמן הי ש.  רמ*ז' מד

 דהנמ: אלא מרחק או■ השמן, ר.קדמ ונעולתו זגפחוחחו
 לעלעל מנתר כמתה דאד״ב. אס.א מקשה עיב]. [מ:ו־ צקמק

 כנר ד.אז והולך, כבה שככר אך א3 כבתה לא, אין כמתה
 בבהירות. יותר לדלוק הרחקתו או• ק;רומהשמן צאמהנל-לן׳

 רק, נעג*ר אלע ואז. המשח.שק, בד׳ה עלצה החוש׳ כמ׳ש
ז; מהרש׳א] [;עיין; וק״ל ב^ים. דהוי וצ.'ל יכבה שמא

< ־).’ ; ר ס ג  ור״׳ג ובבקעדה שבנר השמן מיתר והתנל׳ ב
לתרץ, יכול הגמרא הי׳ הרמב:ן לדברי מתיר

 אלא' ר״ש מודה. ואונו• בבת, הודלק,לש.ה דלא. מיידי. דשש
 ד*ש רמו׳דה לימ׳ד גש . שגת שהודלק,לבש מיירו דמשתמא

 שגת. לשש שלח. בהודלק. גש חידה ר־;ג הרי• שמחו מב״ה
^ הוי•כמדחל כה״ש.דבמ;יח•וודאי• בשכח •,והייע וק׳ל די  ט

:. כמ׳ש אסור ובצאלה
י י*־) ר ש פ א א ו מן דהמג  הנגיד על דתמיג תק:״ח שי

xבלדי ‘דחו מקדי• הוכה דגש סובר ■ , . ■
^ ר.מ זמן, דהויי הגש. העצלם ודמה. סוכה דעשה דכיון ד  קו

ע  דתי.' מקרי מועיות־. דג־^ ר״ל ע!ב] ןמ!ה. שהנמ׳ כמו י׳
 צמחן. פשקיגן,הכי• לא בחמח.נ<(דנריות.נמי אבל מידיש

 כב:י קישלות. הי׳ דזה, נראה ובהא .בי׳ט. כר׳ש ד,פושק
מן ד ^י מ וא?;ה. דמדמריוח שקמת לי׳ נלת׳ה. דהרי ק

 מ״יוין ואני כר״ב בשבת שאש לנו דיש כיון שבדינן ע״כ
 ;וק׳ל מבקעץ דאין בשתש משגיחין אין וא'כ לי״ע כבת

2’V פ י . , ד ך' .אחדבעה לה^ידש כדי .מעיח עליו ב
נעשה לא החוש־ לשיטת דא׳׳כ וקשה ’ ־ ^ ־

 או.• .רש־׳י לכיגית זה דנחבו או וי״ל .ינער• איכ1 בשיש
 להדי׳ לעלעל מדיירי מן. מותר :ער3 בודאי [י״ל] דעתה
 לא נהשיר דעת על בהניח דקמ׳ל פשיטא קשה לא דעתה
 ישוב כ’וח נמי בכ״ד בהי׳ א*כ דקכה בשיש.רק געשה

: ה׳ ר.וה3 ע!ין. . בדוחק ז׳ל המהרש״א■
ה ״ ד  נראה . הכלי, עיקר בהוא כו׳ גיררין. אין ב

 דמפדש בפה״מ כהרמביס שברי לח דהחוש׳
 בדיביר לפרש דרצו להסוש׳ דא*כ לנער .יכול לפנבאץ

 דהא פכיעא נמי הא צ’קמ וסיפא בבכח דמיייי שאח׳ז
 דכסוס׳ בוודאי אלא מגבי׳ החבייח בין היתה אש קחני
רי  פשק וכן לנער לדך אין הכלי עיקר על דאין דכיון הג

:וקיל ב״י בשימן הרט'א,בכיס
ד ב ד עלי׳ אין הא ח ו דמודה־. למימר איכא כג׳ מעו

 על השיג [הק״ה] כ״י בשימן המג/א כו׳ ר׳ש
 ול"נ אשיר ומקימו גיפו צצורך דאפילו והרמלא.ושבר הרל־י
 והי׳ לתרננולין מיוחד דוודאי הרנטלין 3ב בקונה דא*כ
ה עליו א^׳ מליןו  דבודאי חציצרת וכן מוסלין לר׳ש חרנ

 אפילו כה מת בל נר וכן מוחרין ואפלה לתקיעה מיוחד
 הצלו חנליש יוסר יתקלקל המטה וכי.־ לכדלקה־. מיוחד

ש הר״ן כאב ומזידי־ וזירי סיכי דבשלמא-הני תמ מנ  דאין
 דידהו למלאכה ננחלש שוב, יהל׳ ולא. יחפגמו שלא בהן
 וממילא עליו כשיושב יתקלקל לא. בוודאי המטה אבל

ס . מקומו לצורך ג־ש מותד  נ־׳ירת בשפר שראיתי ולג
 ב:ל.הני־ שאוהד המחבר על והשיג מקרוב שנדפס שמשון
 דמקפיד הגה והוא-מקבה מקומו לצורך עליהו -קפד כליה

 דלק״מ נראה רה מקומו על יקפיד למה. החרא אחלאג׳
 כמ׳ש.. ממקןמו חבוריס ממילא ממלאכה דמקצינהו דכיון

 בהופו יהוד ר הא בד״ה מדליקין במה פרק כוך האיש׳
 כמלאכת! כלי היה7 רק מקצינהו לא בוודאי בהא 3אב

 מוד.ה גופא ה.מג״ח דהרי לצל■ מחמה לריח. ר1דאס ר1לאי.ש
 ה־וינ;■ דהד לחוכו• ידו • לאת בכיס.דמיתד שש שאדז בש״ק
 חצח לישב הרועה על יקפ:ד למה וממיצא מקנגיד דאינו

 ד;רי' צצצ מתמה גש מואר לר״ב. והרמביס. הריך^ דג־צגת
 לח בי; יחדה בין מותר ננעיח עלי׳ אין להדי׳ כתב הריך.
 דנד־ש בתדקע בזרען כחעין והן הן דבגין משמצג יחדה

 לאישור במלאכתו לכלי דמי ולא מצפשי׳־ מידי■ מקצי לא
 נגישו רק אשור ולנן לאישור עיקר דהס ושופר נר כגון

ש כוון המעה אבל ומקומו  כל והרי מוקצה סבר לא דד
 הר״ה פליג ואהא מילי׳ לכל ומודד להידר מלאכתו־ מטם
 בגרוגרות וכן ו׳ורי בשיני הקיפי.ד מהני דלר׳ש כמו

 לאישור במלאכתו ככלי כאןדלהוי וצמוקיןכן־מהנגהקצאתו
 מתוש׳ ראי׳ בהניאהמג״א ומה ג־ע.נביגי׳ לא ביודאי ומ״מ

דברדינא,. למאי שוב ידעגא לא מדליקץ במה• לצצל.סוך
: וברור קיימין הרמי־ח ודברי

חי’דא להשיב ד). ה  לא שאח״ז בדיבור• גה ומיהו נ.
 בצצורך גש מיידי■ ברייתא התי דהד• שי.יך, י

 נמה בתח״ז דימר בשוך. היא דאש חדא ומקומג טפו
 דחס וביותר . גהן־י׳ ממ׳א לדייק א׳ לדייק,מדיוק להנמ׳
 ודצא מקבין עכ׳ז באח'.ז בדבור התיש׳ אדרבה כאן, מקןמו

, ודוק.:. כרכיל
ר * ז ח  דק:זי.-לשיטת. הראשון בפירוש אז באות. למ׳ש נ

 בנוטל ג־ש דלרש״י משמע ולכאורה רש׳י־
 היתא. נ׳׳ס בדן. דהרי אינו דזה בוראי■ ־3אב בסיד־ הד

 בשצש דהוי הגש דניער מטלה. כיון,דמקצחו בניטל־ומחזיי
 עגי׳ דער!! דהי דכיון משוש את*כ-ומחזירו. ליעיל■ יכול
 לומר ודוחק בה!ש: עציו דהי׳ הנש הדש כידי כצמדו הוי

ב  1“ב בשימן כהע׳ז א.3ו־ .רש׳י לשיטת אחי דוקא דכר׳
ככתב '



ישראלשגת־גט'ביה
 שהכיא ימה רחשונד לדעה גס קאי דהרמ׳א שכתב

 הי׳ גא בס בידאי במנורה שה־׳ מגירות מהרמב׳ס
 לנה״ש ואקגי דילקת שהגירות כ׳ז הבנלשות בי; לנער בידו
 לנער לאסרי להפיסקי׳ ואפשר השבת לכל מוקצה ואו

 לנער אסיר דהרי אדס בידי כגמרו הוי לא כרש״י דלא
ס בידי הי׳ דהנתה בסוס׳ כת; רק  [יבראל] אדעת עכו׳

 למ׳ש דנני׳ ולא שבת בקודס משא־כ התירו כן כאיסורו
 עלעול ע׳י נגער מותר יהא הישראל דשס במת התוש

 גרע לא לנעיר ה־׳ דבדעתו כיון ואננינא . וצ״ע הצד מן
 הכא ומכ׳ש דרבנן אישורי רק עלי• הי׳ דלא דמוכן מעכל
 ליעול בדעתו והי׳ היתד דבר גיפא דאיהו גווגא מכילה
כוי דלא אישור עיי או אתר בדבר או עכו׳ש עיי ממנו

זיל ממהרש״א ו:״מ סיס ב
נו' כמן א;א נ דף 0
הוי ספי נו

הנא : קיבייחס סיננו . נו׳ איקצי רלא
דס הי איסור מה:גפ יש בה״ מוקצה נמי

ג חזי דלת ות דנדונד ‘ דומי הוא א'כ

.V .

ת למנקע והוי  נראה ומ״נל עפי ודמי מניה הוי דצא גיונ-ו
חז לא באמת הג־ונ-ות דוודתי

כבות רה בו סץ דהרי

PT

 בה׳ש הזי השמן אבל בהיב
כת' רבנן . ,
: וק׳ל יותר דמי זה וא״כ י

n ז) u p n דהכא ב] כ ק ש׳ כי־א [סי המג״א
 פושק והב׳י מותרין בקרקע שזרען דסעק

 בדן} דהתוש וכתב . אשור לזריעה נתכוין דאי לפת בעונל;
 חשבת קתי לא לכינש דהישש לזריעה דבנתכוון דכתבו נ•

 דעתו בהי׳ רק לנער בשיש דאשור התוש׳ דלשיעת ול׳נ
 וא״כ ז״ל ובננהרש׳א קכ"נ דף בתוש׳ ועיין בשבת ליעלו
 בוודאי לזריעה בנתכוון אבל ליעלה דעתו דהי' בודאי הכת
 בסיס הוי ליעול בנתכיין דגש ז״ל לרש״י ואפילו בשיש הוי
 כגמרו דהוי לאת׳כמיתר ומ״נל לנער מותר דתפיה אלת
 בדעתו מ׳נל סיוע וננכאןנמיהוי ה׳ באות אדסוכנ׳ל בידי

 הויכנמ־ו לת בוודאי ליעלובשבת דעתו אין בוודאי זריעה נ
 עליו מינת להיות הניחו דהרי בידיס ואדחי הדס בידי

 מורה ;ד׳ש דלר׳ת ותו . בשיש בכל פשקינן כמ׳ש לעולס
 לזריעה וה״ניחדה מ.יות עליו והגית לננעית ביתרה במעה
ר׳ת על שפליג מי ואפילו מיני׳ לדעתו דחשח עניו והניח
מונתעדיי! והכת שבת קודש מעניו הנלעותכבר התש

 טעמא הלין מכל כנוס מונתעניו דחין בחעין עליומשא״כ
 משמש העפר והר״; דנהניאור והנס .ל וק הב׳י פשק נראה

; הב״י שילך לא לחידי׳ תשא ללפת
 באמת מכאן וברעוע׳. כוי התנה ס יא ר־ה בתרב׳ ״)

המאור כנל״ש התוש׳ דשבר משמע
 דניון

נ התנאי
מהני תוהג ולת חלהנ סתירת כמודלית רק בי

 דמותר נין בשמע לעיל בזה הארכני וכבר כ״י
: וק״ל הנמן

ך ט)  אלא שש כננ׳ש לעיל מקשין התיש׳ היו לת דא״כ א
 בנר דהכא דשש התיש׳ תירץ לפי דוודתי נדת: *

 ומתנה דאומר והנש זי תג משני נא ומלפש יושב אינו
ש׳ שברי א׳כ ינהני לא ז ע:  בריאה בשלכש דנלכ׳ש ח

 ברוריש ושדבריש וננצפה יושב שיץ ברעיעש אנא דעלמא
 לתירן צריך דלא לעיל כמ׳ש דשבר רזפשד דהיש׳ש חלא

 : ודוק מהני בבריא: דגש כתב לכן לעיל וכנלי׳ש התויש
י י “ב ״ אישי: זמן ל:נ כו׳ שמן כעין ט

ת הו כגפילהושו;
 יקתו

המ^יפטף :מן
 זמן־כוודתי לתתר דשא חג של ימיש כ׳ז שוא דליקתה וזמן

 למנ׳חשכתב סייע יהי' ובהא התנ ימי ז :אתר ת והו יכב:
 חמת היסה השבר: ומ"מ כיידאייכבה ד:ש תקי׳ז שימן
 בירושלמי הרי מ׳:ל אבנ דשוכה מהא שפושקיש דברי לתדן
 דצריכין תלא נר׳י תנתי משני נא בנר דגש בהדי׳ חיתת

;ומק שש כנל״ש נתרן

י u‘2 ״) ׳ ש ר  ביפר דלרב״י .השמיש לשוס עשוי נלוש ב
רק קיואי כלי וכן להיתר מלאכתו הוי ׳

 מלאכתו הוי לתרנגילין רק ט להשתמע יכולין דאין כיון
מ סיף והמאור התוש׳ ולשיטת לאשור  שופד בוודאי ב'

 :וק״ל נדע לאיסור רק מיוחדין אלו רק לאישור מלאכתו נמי
P ׳ ם ו ת ב ה ר י . תימק בו לשתק דראוי ט׳ הכביע ד

ן לר׳י אבל לר׳ס הייט ’ ׳  דכל טו
 מוקצים התרנניליש בוודאי לתינוק קאיס לא תדנטליש

 דהתרנגוליס משרש לאיסור מלאכתו לר׳י כקינה הוי דלהכי
 דאל׳כ כייר לטלטל לאסור משמע דלעיל וכתבו מוקצים

ע מני הא לתדן להנמ׳ הי׳  וכר׳ כלי מבטל ואין הוא ר׳
 כמהרש־א כמ״ש לאוקיכריש דהגמ׳חיטרוצה [סבר] יוסף

ע רעיי שיטת עש נראה וכן .לעיל זיל מ׳  זיל המהרש׳ח ו
 נראה דטצה מרשיי דדיבורי כתבתי] [כבר מרע״י שש

כ וק׳ל להיפך
ן נ) ג ׳ י ״ ט  יהא למה מחיי׳ לטלטל שיי דאי מהא חושי ו

 דהרי יוכיח בייט שמתה בהמה כשמתה אסיר
 והשתא לאכילה לאדש עומדת וכיתה מוקצה היחה לא

 כ וקיל ואסורה לכלבים ועומדות כמהה
ה י) י ד ב  אלא לטנטלה אסר לא ט׳ ביצה בי׳ דאית ר

ר׳ דהרי הקעה זיל כמהרש״א , לאכילה
כ יוחנן  אדר״י דר׳יי מקשה מאי דח״כ טלד כלל סבר לא ע'
מ בצים לנדל דעומדת דהנש דסבר ע*כ אלת עיש  דטתו מ'

 מר׳ להי^ננות הי׳ וא*כ מוקצה ואינו לאכול שיולד הביצה
תיז ואהח יוחנן  לי׳ דלית למ׳ד אמר דאי דאף דאנבי־ מ
ה מ״מ סברה האי ש  ודלא בכוונתו וברור ודוק מר״נ ^

: נטיעה דשווי׳ כפיי
 אשור לומרדטלד יכול היי יוחק ר׳ נ״צדוודאי ה)

או שזבו משקי; משוש מיירי ביודחי דריי רק
ס או  הצריכית לומר צריכק ק דהרי המשרין פירות מכו

 ומדייק . בעירובין עיש בביצה דלייזר דה״א בעירובין
 משקין או הטשרין פירות דהייכי חרי הגי בין הגמרא

כ וק׳יל שזבו
כ בטלטול למותר לומר טכל החיך הפ״י מקשה ו)  דא'

שבר דהרי בטלטול לאשור ב׳׳א חדת לרב למה
 בריש דהחוש׳ ושכת מיתר דנולד מדגיר,ין במה בפרק
 נמי נ־חה ובזה המאור וכ'כ לנוצר נולד בין מתלק ביצה

 מקשה דכגע׳ אלא ,וק׳ל הרשב״א קוביות על שתירן מה
:ודוק יוחנן ר׳ שבד חיך להוכיח חדבה דמקשה כמו

להחמת דר׳י אליבא דפליני הא בגמרא גיל ך[* ז)
ס כריג דפשקינן  אמר ומר חדת אמר מר הש נ

 דנשכגע בייט מיידי וזה בשבת מיידי דזה פליגי ולא חדא
 כבית דהוי אפשר מדבריהם וכן עצים מבקעין מאין

 לחלק אין לר׳ש דוודתי והגש כלל עליהם דעתו רחין שמתו
 ומכ׳ש כן לומר נוכל להלכה מ*מ וי׳ט לשבת מידותיו והשוה

 מסאי היינו אשנה אחרינא סתמה י ר׳ שש דאמר מאי
 הגע׳ יכול הי׳ לא לרבי אבל לי״ע שבת בין מהלק שפמא
 הוי ברבי דר׳ש דבעי• [יודע] כי דהגמ׳ משוס כן לתרן

: ורוק בי׳ט
״ ש ר ה ב ״ .כו׳ עבידי לעלעולי דלאו כו׳ ידים בבתי ך

 שבר דרש״י גיל והי קכ׳ב דף רשיי וכ״כ
 בפיר אבללר״י לומרכר״ש למחידבעי לאמקשהרק דהנע'

 דיה עיב מיד [לעיל כרית ליש רש׳י דהרי מקוש דקובע י*ל
 לריש מותר טפו דלצורך הביי למ׳ב לנ׳׳ת ואפילו הא]
 גושו לצורך מיידי הכת ואיה עיקר דכן לעיל נחבט וכבר

 דכרי לרית לומר מוכרחין וכן חשוד ולר׳י לדיש ומותר
 איסור מחמת מוקצה הוי כלבים לפני דנבילה סבר הריח
ץ א*נ מיאוש מממעת חמור דהוי פיק סוף וכתב  נאמר ח
כ אנא ש במיה כר׳ש פשק דלא  . דרש׳י כפשע דשיבר ע'
 מודאי והרשב׳א הרשביא קישיוח קשה לא ביי דלשברת רק
צשיטת דנם מוכרח איט בלחיה דברית הלא כביי סבר לה

רש'י
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ף ו ד ־ א ם ־ י ס ג  ה6־ר .גזר-:; כנר מר ב
7 •ל ר 7 ב:מר& לי.״א י

 &נל ד.רמ־; רק לכתנו נמ;ורה מת־ר ר";7 לורר »נרה ר.י;ו
ודוק מ־נדת ס־ט

 זה7 כנר להרמנ׳ד
 לסי חנל כד״כ הד7

 לקיס 70מי דלר״י v רק יזר כת יות־ן ל' דנם לימר ניבל התמח
 וזה הליקצה נסקי-ץ לת ותל; מוקצה ומנום חים כבל ומייני י6

 טנדו ומכוס י*נ כוכלו מכום הרמנ*ס ומ״ב ס1 המ*מ ז»ה
; ודוק נקדנה וצא גזרי:; וכהני חוליית לבבית רגיל;

ב * א ע ר מ ג  כמהרכ״א מקשה .חכס לי' ל«;לקק יימר סי ב
 מנ״ס הו כ ולנס' וחק7: היר;1 נמי נרכור צר׳י ז׳׳ל

 צמר משיה לניר נושל רק מהיר לא לר״י י׳ל בס הדשדוש נשי'
 בכור נץ החילוק הלניים של עיקרן על לעמול והרוצה • וק״ל נ׳ח

 ננר הכנוי נץ לברים:בע של ו־מצאאמסן בהרמב״ן יעיץבדצה לבבל
 לנס להככיד לפיסץ האמת דלשי להרמכ״ם 5ו:סר בשמעתץ נחנתי

:וק׳ל רבא קושיות ל״ק מיירי בהעלאה רק והלא אריד
ף )0 ז ר י א מ י מ ג  רכ״ם נכימן העיז מרשה . נם־ם דהר ב

 לא נשכה ליכלו לנדעהו להתיפי:כברי
 נשכו לא לתום' וי״ל יכנה להרי נכים הוי למה כאן א״נ נסים היי
 נוא• בוילאי לנה״ש נאן משח״כ שירצה כת כל ליבל ל־טל הינא רק

 ובעל לשלהבש וכשל שבתא להאי ואקצי ל:ך לפשוי לשלהבת נכ־כ
 נ יק״ל רקומות בשני כאן רש״י נמ״ש אז כצי משורת

 שנכבה לנאחר שיכקים המרלטזכמה רש״ע בסימן הביא "י2ה נ)
[,שנמס] וחילק ומקומו כושו לצייו לשלשל מותר הנד

 לכרי למכיר להדי׳ כשבו סש״ב שהשום' ראה ולא :*ם7המ מולשמע׳
 הדליקו בנא תפילו ותכור באיפור שמלאכתי כלי הוא r״rb לצל מתמה
 לנד שברי ע''כ הטכקי' ואלו . מיהי :ושו בלצורך אלא נשכת כלו
 המרדני של לקשה אלא בשםרשנ״א הש״י וכמ״ש להיתר מלשכתו הוי

 ליכלו סוהר יהא נוסו לצצירך טון בשנת לקל כ״ג נד מניה; למה
 : יק״ל לנוסו בשבת לנר צריך שיהא מלאכה בקל לאץ לומר ודוחק

נסנרת . נו׳ בכים להוי בשמן אמר למה תים׳ ג)
 לח אי בי״ע שכילו ש;פתה במקום לבסירת הרמכ״ן '

 גגי ביצה ובייש שם הר׳׳ן וכן מושר המוקצה כשנסתלק בכיס הוי
 במהרש״א וביץ הנד שזבה לאתר ;״מ יש א'כ משתיי דפלמא כנת

; וליק כן סנדי לא לההום׳ מלש
י ל) ״ ב ר  צרינץ הי׳ ולא מוקצה לההשד כי׳ רומנס א״ר ב

 שהוכק למיידי כברי ז״ל והמהרש״א הש׳י .לו
 לו הי׳ שלא נכון עליו דעתו הי' ולא לו 7צר הי׳ ללא רק נפ׳ש
 החפר יהי' לחיהתלקבש.ת א״צלו הסתם מן מהתה לשל או תינוק

 לבה*ש אתקצי המחתה הרי איש כמור נילל להוי לריש נ• מוקצה
 הוי וחי בשבת נכרי ע״י בהוללק פ״כ ולהר״ן הר״ן לברי בסיף ושיין

ב׳ בל.ות המרדני בשס כמ״ש משנכבה פותר וסו
 ש וק״ל לליתא שם כתבתי כנר אנג ניחא הוי

ם 1י־ נ ב א  והיי מוקצה שהחשד נרש׳י מג•׳ הוי מסתש-נא לא אי ו
 ב״י בשבח להידלק הר׳ן כפירוש וי-יינו לו צליכץ,

 מוקצה הוי לא הכבו• לאתר ואזהמתתה ישראל פ׳׳י גי׳ע או פ;ום
: בפמיו וכין מוקצה הוי והעפר

׳ י) ם ו ת ה ב י  כתב , מסור גמור שלעול חבל ט' רבה ואמר ד
 מוהר מקומו ללצורך כיון אומרים להי־ט הפ*י

 בצורך מיקי נא למה יוחץ רי א.ל התניות פנבי׳ בכישא ניז׳ש
 אמר במקומו לבם ראה ולא . לאסור בבסיס לסבר ע*כ תלא מקירו
א׳: הכר שפל למטת דומי׳ מקומו צורך מי/י דלת הנר'  נספחה ו
 לננכיש להנמ׳ קים הוי לזה י*ל התום׳ ולתירן , הגמ׳ מקשס מאי
 מחתה גבי לבעלי סבר הוי להגמ׳ אלא ומקומו גושו לצורך ד אס

 ג ״ק ולו לו לומה להוי •pho ומקשה
(' / ב  לדעת ומכ״ש נרש״י משמע לא וכן קשה לתוכי לה״א א

ונרח־ , יושר ששוב לחנן נחק שויה לא הרמנ״ן,לאמח
 קשה נמי והכא מנשר לאנ״כ בשירות לומד הוצרך יוחנן לד' לוודאי

 להה״א מ״מ בהמחנר ;’ע• לשר יטל א־ט האמת לצפי דהנס לנער
 והנה .למקומו נצר־ך לוקמה קשה למ״מ אלא ינער האשד צריך ללא
 אימא בסיס כלכלה להוי אמשי גר׳ למקשה ללקלק מכל שס גם

 צ׳ל אלא , קשה אינו בכיס מ'מ לנשר קשה אש״ה ואי איירי נשנש
לאסיר אלא צורך לאתה לאק לצריך אלאפ׳כ לנשר צהגמ׳ קשה להוי

זנצורך אמרמן

השלשול כנ הרי קשה אג: ומעלעלה לשם לפלשלה
 ה׳ נחויו ולמ״ש . הכא נס וח*נ ואסיר לו בס־ס ושד האבן לצורך

■ ■ ■ ■ שהחשד נדשיי להגירכא וח' צו צריכין והי׳ מוקצה
ו^רוד: ולוק מקשה ושסיר דשם דופי׳ להקשמה

ב ״ א : לש• ל השש בש.יל בששרט מפקדח הפשע ז
וחש' אכור דהאשר פירינן הוי לעשקרח .

ח

 אלא לבסיף שמו
הוי יל

 ז ק171 לכירים כ צ דה; רק מוהר החשד ילההמה ל שצ ;כגילו
( ׳ י א רי קז*ה ף7 . הה^יוה כי לכחם ד ב ׳ י  ל׳ הלר אכי י

 לרש׳ה כיון א,'א כה כ :ככה רכיות ט ;כהכ7 ייה:;
: וק״ל הרישא י-<א7 נהניהין החי ל״חי ■ור•:; לר׳ צריך הי׳

ה ד הוס׳ החריט ששם בניצה עיק נזעלכל הוי ב

ה כ) י ד  קבה בוילאי כאן נהוכה. ואבן מכלכלה לסייע נו' נ”ל.פ ב
 האמין לסי ז׳ כהות וכי•; נשנש מ״רי לשם להימא

 להמר,הה והנא יכיר לילמא בא.מח כבסיס אבל לנסר יכול ואינו
: הכיר] [ללמא עצים לכנרי נכנה

ה י) א ר נ  ללא להגמ׳ •לוס הי׳ נזה כבר7 קאי צשיעהו נהר״ח ו
 לילמא לכושק להנמ׳ רק מיעט לדבר בכיס נעשה

 לנער צריך נמי נכים בניא גס וח״כ בביצה נהוס׳ ע״ש לנכר צריך
: ודוק שכיר הנא הר״ש וכרב

ל יי>) ב . לפיל הר״י נשיכת רק זו נשיכה קא• לא הכוכקם א
 משיה לשחי הנין ו' ה״ק ש׳׳ע כירן ברג״ח ורסיר.׳

 רחי' ביונאי מהרמב״ס שהביא ומה נמנימ מיידי עהירה לר.רומה
 הכמאה אכילו לקומה נצורך חבל נ־כ״ס הדמע״ס להדי נט:ה
 וודא.י מלא ברי לחיל בעמאה א"כ קשה במלחי ושם שרי למכה
 במניח מיידי להכל מהגמ׳ זה הוציא פ״כ והררב״ס מ״רי במניה
 בצורך והיינו שרי נמי לחוד הכמאה נשוכת לאי המג״א כמ״ש

 לעלעל בפ״א שא׳יא מקומו צורך הוי נמי נפמאהילמפלי^ וה״נ למקומו
 . נמניוז איירי א״ו במקומו כם הכ״ג הכינם וכן קמ״ל מר,י וח״כ

 דלווקא ביצה ליש השמ״ק כמ״ש הוא הבסיס זה בענין והעיקר
 ולא הרמב״ן כשיעח והוא . בכיס שייך לחברו צריך לאחל היכש

 ורן להיחר להת-שיל בכיס נפשה להקדירה חמרינן לא ולכן כהמסור
 לר,מס ולהכיכה להאבן צריק נמי והיין להתנשיל מטס ליק החביות

 כשאין, מכח״כ להכיסה התבשיל ו:ן לחיסור בפיס הוי היין נס כ“וח
ר היס; ודוק כלל לזה צריך

י יי) ת ' א בשביל כנונא שכחב כיו בסרק בהרמב״ם ר
 נכוהו המ״מ ולסמ״ש ריעי של נגרף להוי קכמא

 הרמב״ט כסייס מה לכאן שייך לא א״כ לגרף לראר יצ״ל הוא דע״ה
 כגרף להוי בהחילה המ״מ כמ״ש נראה וודאי חלא גרף נגישין ור,ין

 בשל למיידי כברינן הוי למר.חילה כד.ב בוז והמגדל . דגולה לכנונא
 לסובר ונראה כהמ״מ, ומגולה מאים בעצים בכיף והכא ביבם

 הוח תר לה אלא הררג״ן כמ״ש מיקצץ בניהם החמש לפי הרמנ׳׳ס
 כגירכח• לי׳ הוי לא לנביצה להדי' נראה וא,״כ נגיף א לה משום
 עופין וכי הגמרא ור״יין כנרף להוי קשמא אגב גרס להוי רק לילן

: ודוק כרור וזה נהלדי ההלכות אלו סמך ו:קהרמ.״ם . גרף

ם ר ק פ ר ו ז ה

ב ״ ע ו צ ף א ד ר מ  מלחבכיחו טרש וכו׳ זריקה מכלי ג
 רשום פ״כ עלה נהייב להוצאה שוללם

 ומלצא ז׳ל מהרש״ל מלבדי מראה בהוי״אה כמו נמשנן זריקה להוי
 כיין היא גרוע למלאכה מעכס פ״כ בהולדה רק אג נשם חשביהו
 וק*ל: נתיבה והינא הוצאה אולמה מאי זוא*כ בסוגי׳ בתום׳ בפיוך

ף ם 1צ ד  לא פשרה נ למעצה ט׳) [במעביר לימא אי ו:מאי ג
׳On וסלוגתיהו מעביר לחיו; נרחה מחייבנו׳ י

 בדל׳ר נח כאלו צא.ה1ה משוס ותייב למי כעומד להולך נסנרא
שק להוי משום לוקא מפשרה מלמעלה הגמ׳ וקישיוש  ובלמעה ני

 •פולק ונזה נמכשן הד דלא מעה ילנינן ללא הנ״ל נכנדא סליגי
 רבנן שערי אמאי בלמעה לפריו שהקשה בסיגי׳ ז״ל הש״י קושיות

 כברשינו לט אבל ט׳ אמות ל׳ מוליך משוס משביר לחיוב לסברתו ע״ש
: ודוק מ’לק ל לע

ם׳ ו ת ה ב ״  מאי לא'כ ותירץ נו׳ שירח הד' הקשה למימרא ד
 נאדר אס אף לנשחה נרא.ת . לאשמעינן אתי הידים

 יו*ש יהודה רב נאמר והא אב במקום אתולדה רבי מחייב דיא
ט׳ הי' מחייב  בעינן לא7 רז־דוש חשמעינן שטר ט׳ נטדע איירי ו

 שורת היב עח ש היא וזו ל׳ על ל׳ מקים גני מפל והנחה פקירה
 מחייב ק״ש יהגלא ר׳ לאמר דש״ס מסוגי׳ מדייק שהר״י רק ז׳ל
 הוצאה משוס רני הי׳ ב”מר. צמימר יהולא נל׳ הו׳ל שתים רני היו

 בץ הוצאה ד.שוס לו התרו ר.ם בין מיתה ן לעג והיינו הכנסה ומשוס
 הנחת ולא עקירה לא לא״צ שמעינן ופפיר הכנסת משוס ט התרו אס

 ר.י;ת דמלייק בהחי לצשמפיקי לאתי וע*כ לפ״ל מקום גבי מעל
 אוזל בהעלם אף שתיים וחייב אב נמיץם אתוללה למח״ב שהיס
יטנק זה ולשי שתייס נתינית שדייק זיל הר*י נר.ידן בתיס׳ ועיין

י\שיות



תקו:ב^ת ב ל ב ש א י ש י

̂ש־וה :prr}^r׳'rr י־  i׳T הד׳י p-r: rvc ה״י r־r: צא א־ך :
̂י תי' ידע אי דוד ׳ש א צעי: וצשמ״ע  דגזיר קישיתו אך ז׳ל הר

 ותיכת דע״דכ;״צ מ־ץם ו־נהשמעי׳ג עייךדה דלאככיק tד'Tי:ןrrא:
; בע״ז לקמן עאכאד כמו מדייר, איני שמייס

ם ̂י rr,שהי־ מה ג  דגרסיק להא• כפ׳ק לעיל והיאמדנדיהתיס׳ הש
 א:ן לקמן מת^ן fp7 היא יוסף וד׳ חסדא ר' יתיב לעיל

 ע*נ ד' דף לע־צ א*נ שת־ס נT̂ל וצרכי מת:י:י;לה יהודא אדר'
 מרשי״־ו זרק דת:ן הא אצא נו' היא רבי מני הא יוסף ר' דתמר

 ־;ירה ע הא בעי א1ד היא ה הנה דיצמא הקשי אכהי ט' הרביס
 וודאי דהא שש־־י אהי נעיל שכהבני מה וצשי ודוק בהוס' ע״ש בעי

 דד' רק מה דיש ח לאשמע־נן אתי דרבי דשמעתי; להסיגי' ששישא
 ך ואש־ א: במקיס אתיצדה דמת־יב דאשמעיק לשרש רצה יהודא

 מת״ב דתנן הא ס־רש לה מהנהן יהודא אדר' אנן יוסף ר׳ וקאנלר
 ר' ה•' מתייב יהידא אדדני אצא מה.יי' אדרכי לא ט' שתיים הי

י וכס כו' שתים יהודא ̂׳ש יהידא ר' ד̂ב  רני את־ דצה אמת א
 א: כמקים אתיצדה רבי דמתייב מני' ד:שמע שתים חי;ת בלשון
 וא'כ כ.*צ הכנסה ומשים ה*צאה משים רבי הי' מתייב נרסען והכי
 כעיק דצא רבי בדכרי שמעינן ששר ̂לקמן יוסף ר' תירן לע■ אף

 ־ ודוק להקשית מקים כאן ואק ארבעה מק*ם ע״ג והניהה עקירה
ו גו7ו י  ברש'י צכאירה ט' לה מתני מר כד״: ז׳׳ל לש׳׳י דמדייק י

 א־׳ש יהילא דרבי ידענא לא אעו שתים תיכת מיותר הוא
 לש־ש בא ז׳צ דרש׳י נראה אך 8שת* רבי ה' מהיב דאמר היא

 יהודא ר' דאמר דהא לומר בא יוסף דר׳ לומד ::יעה דלא ולומר
 רק לה מתני;[ בדרבי אף דוודאי אצא הוא בדותא דרכי משמי' אור
 : וק״ל מתני' ר׳י כדברי רק שתיס תיבת האי רני •כדברי מתניי' זצא

ף ם׳ לו׳ ל ־ ה ת ׳ ד r גת צא והא ב " h מf' כו׳. שד-ך
דמששקי דמאי אצי תוש' מדברי נראה ׳
 ט' מזא• לבן בשצמא כד״ה בת־ס' ע״ב ה' בדף לעיל לריכ״א לי׳
 ט' אמות לד׳ תק דמי' שהונתה כמו אמר אם לר׳׳ע קלושה וכן
 דאמרינן צהו סששא נס־גץ הכא אמרינןאבל לא אמות ד' לתוך כיון

 במדשית איירי לצעיל להנרייתא אף ששיר התיס' מקשה ועש׳יז
 קצישה אנדינן וודאי גוונא האי בכי לוודאי לחלק ואיכא [צרשו׳ת]

 כשנרת למימר איכא כו' בזורק דאירי לסיכיץ מתניתין האי 1חי
 לידן דסיניא להו דסשישא ע׳: אצא קצישה אמדינן דצא הנ״ל ליב״א

: וק״ל גוונא האי בכי אף קצוכיה לאמדינן ס.רי
ת א ר נ  אמר ט' ̂מ מר יתיב לקמן כ;מ׳ 1מר:־ס*נ כן דטכיתו ו

 על שנת והיא ט' ן ת מת: היינו צאו למדימר רנינא לי'
לבא דילמא צרנינא לי' קשי' מאי לדקדק ויש משהו גבי

 ע*׳נ אצא קנוש: אמרינן לא צרשית מרשית לאף לאשמעינן אתי
 אף צז־̂ר א־ לרפית ונרשית בי; לזיצוק לאין לרבינא צי' דששישא

 אצה דכרינו וצש־ שצו רשות כמו דהיה משיש ל/אע־ינן ד' דכתיך
 ברף לעיל יהודא ר' דנרי גם נטן על יתיישיו ז״ל מהרש״א לברי גש
 אף ודוק ע״ש במעביר שתים ת־יב צשרש דרצו לישנא צהך ע־׳ב צ׳ז

 נ־מא נמי ד' תיך וא'כ קציש? אמרינן ונוודאי ל־שות כמרשות דהתם
 : ודוק שצו רשות כמו הוי ל' דתיך ע׳ככמ״ש איא קצישה

2*V ח י ל  ני הי מקים פישה אצא ט' ארגנה מקים עושה ב
 גזוש־א מדנבי שירוש עכ״ל ארבע רח: הזוז שיהא

 קל משיש ע"כ ארבע רות־: בזיז מקיצינן וסנא עשרה גכוה בעינן
 [הדמ:'ם| ;הרא׳ש) כדעת חו א׳'צ מזצות גם א"כ בסדנה הוא
 ומתיצית ארבע: רו׳תב זת בעינן דהכא אחר בענק לס־ש יש גס ע׳ש

 הכרת אץ דנא וצענץ [ה״א׳ש] ש.ת) ז^צש׳רת:' {:רמכ״ז כדעת
 ודוק: ז״צ השוס־,יס הכיאו לא לכן אצו תוס' מדכרי

ר ת ^ ' הLה ' ר ב רט׳ אמזיד נזמן דר׳ לד את כי ' תז א
ד״ה תיס' יז דף עירובץ מיין עכ״ל ׳

שהקשה ̂־־'י ונר־ןה ט' השתתעיד
‘1׳ ז

ז״צ מהרש׳/א בדברי ע״ש
 ועיד אהדדי התיש' לב־י להקשית דרך לאץ ונראה דה:/ מהך

 משרש ע״: דדיורין כשמעתין וצ׳ע הכא לברי' התיס' הונחו דכ^״דה
;וק״ל אתר בענץ בעירוכץ ז״ל הר״י

י י י  מהאי שם ש:תכ מה ועיין שע״ב ס*מן א״ח ש״ע עור מ
 האחרונים והניחו בשנת הנעשית מחיצה ומדק דמחצצאית

 שדעת ונראה השוד דברי ליישב נר/ה ולשענ׳ד : כצ׳ע דבריו ז״ל
̂יק העור  רק היתד צד יש במזיד מחיצה עושה אם לאף כר״ת לשכ
 אתמר כי הגמרא מתרן לקא האי לש*ש לשונו בקיצר כאב שר׳/ת

 והכא א־תמר עצמ/7 אמזיד הר״ת והכי' א׳לזידיאתמר נחמן דרב
 הרא״ש והכי; ב;מ' עיץ למי ששיר דן מז ■כץ אינסן כץ בחתצלאיח

קה/י ח־צוק דיש ר׳״ח לדעת  ד:ייט דרבנן מתצה דהו• דמחצנאית :
 ז״ל ר״ת דאמר מאי ימש־ש זו לתיך זו תצ-רות שתי כעץ נש־צי
טכא דעלמא במזיד רק שרי במזיד אף ה:ז) אכל לעצמ/ אמזז

 לכיצכדל אסיר נמזיד ובהאי היתיד ישית
 ש*טש דעצמא אמזיד ר״ת דעת לפרש הר׳׳ן ודעח . נדת^ש ע׳ש

 נשכת בשלה אכל בתיל בנפלה דהייט מאדש מא־צה דעישה ה־כ/
 הך איירי ובהד לעלעל אף מדבה הוי במזיד בשבת דאיקמי' אף

 ברש״י: ע״ש בכלעניןאסור דבמזיד כע״א ש' רש״ידל אך דמתצצאות
ת י צ ד  ר״ש כדעת עלעול לענץ במזיד להקל להכריע העור רבינו ו

 הראיס כפי' אי הר״ת של כעמו נתכאר שלא מאמת אך
 להתמיד רש׳׳י כדעת ששקיקי ללא ניהו לכן ז״צ הריק כש׳ אי ז״ל

 דלא ז״ל הרב של סברתו ר״ת כדעת להתיר רק ענין בכל במזיד
 סי' כשי לקד׳צא תרתי ד^נא פד ר״ת לדעת אף ליזתיר מחיצה ה־י

 ובהט ישינהמ״ל מחיצה וכר דרכנן דהייטמתיצה ז״ל והר״ן הרא׳ש
 ברה״ר המחצלאית שהי' סטן לעלעל במזיד דשרי דמתצלאות f ה איירי

 כזש באמצעי מינת והעירב ביתד טלם וערט זר בצד זז
 והטרוב ה/מצני וכשנש־צה

 רק נאס^ו הצדדץ גם כתיכה
 מדאיריית' גאם־ה דזחמצעי
 לרה׳ר במליאה דנש־צה

 אלא נאסט לא והתיצינת
 ש:יריב האמצעי מדלנקעתמת

 שנשל: ואי־רי בתיכה מונת
ישנה מתיצה כגנץלהוי בשנת
לעלעל אףבמז־דמיתרפי׳אםהדיוריהצדדזאוקמו׳בשבתמותר ו.ה/

t אז t דרנג! מח-צה ישגה מה־צה ה־י דצדדהו ב־מ-ד צ־קגי׳ 
 דלגטיהוהוי לשלשל מיתרץ האמצעי כה וממילא כג׳ל להיתר ושגיהש

 ששישא החיצוטת במזיד בשנה איקמו׳ אמצעי ליורי אש א:ל היכנ
 ואף דאודיתא מתיצה הוי דלככייהו לשלשל אשיי להש אכל דמותדיה

 ונלמהשנתכתי השוד רביגו דעה מ״ש כשי אסיר ישנש מתיצש ד:וא
י נדצש העוד בזעה י י ודוק: כלל שקשוק לע־״דואץבזה נ

קג דף הנונה פרק
^T . ' .T] התולש ת״ר נמדא נו׳ המ::ש שדא כל החירש 

י זדדן והמורד עילשץ  דקא במשקכא ואיקימגא נ
 בהאי שששה שבת מהלכת ש׳ת הרמע״ה עיין דתערי׳ בארעצ שכיד

 לש־ש לכו נראה אק יי־יק. איזימז׳׳ ולארי׳' בסז«■׳ ברייתא
 דחנרי' בארשא דקאשנ-יד דמסקיק דכינצי !'לדמש־ש הרמכ׳ש לדעת

 לידי׳ באר־עא שכיל אי נס א": הקרקע את לישית לי' אינשת ולא
 ועיין :גהרגיתץ'ידיז המשירש כשיעיד חייב לישית משוק לא כי

 גי נשה״גהלנה האויב פרק ריש ושיק, . ברש׳' מ׳ב צ׳א בז;תיש
ר כדברי להדיא ותראה

ן נ  אין ת״ר ע״ש ל״ג דף הכזול לולס בש׳ לש־ש אנו צרישק ד
 ולת עש״ל את־יתי הישענא לי׳ דאית ל״צ שי׳ ני״ש ממעעין י
ק איקימא׳ האי ו׳ל ה־מכ׳ם הניא  כשר מעשן ואה כשתמא ששק. י
 אתריהי הושזצא היל- דאילו שיון דמשרש ג״ש לש־ש אנו צריבין ע׳ש אלא
 שכתב שיששהראישז״צ כשדוק נמיי אתרתי הושענא ול״ל מיעען אש א״:

 למצה ועודהניאראי׳מהאי-דהוכהט׳־וישלדחות. צ“ו׳ הבונה ש׳ כריש
 אע״ג השא האורה מן שרי מתשוין שאיט דבר סיר דר׳ש כיון א׳נ ,שא;׳

 שי׳ עיש שי׳ לר*ש הושענא לי׳ אית ואי הואיל היא רישא דשס־ק
 מיעטה אה א״ש לשתתלה שרי אהריתי ה־שענא איה ואי הואיל

 שנאינו ולשי נשר נמי אתריתי הישענא לי׳ דלית אע״נ נריע;ד
 שסקהרמנ״ה התורה לשהתילהמן לשרי שר״ש ה־מש״ה ששק מהשיק

; ודוק ששיר השי
בן ב׳ ס״ק והט״א ב׳ סעיף תרמיו סימן א״ת המתיר דעה נראה ו
 אע״ששהוא להדם שצריך מי איל ישתש ה נו המתיר על השיג י

 דעה לעע״נד ע:״ל בנמ׳ היא ו:ן ר ואש סש׳ר הוי לאנילה מלקק
 את־יתי הושנצא לי׳ דאית גמרא למשני ישא הרמ;"ס שדעת ה;תבר

 , לעיל ששנאתי בדא״ש משמע ושן לעיל כמ״ש כי' ה״ל דאילו שי׳
 היונה שדק לריש הרא״ש דברי ממני שנעלטו נראה מג״,צ ומדברי

ג ודוק לעיל שהבאתי
ף א 2̂“ ל ל ל ר ס  בידו ושלה אתת יאות לכתוב נתשיק ג

דלא הא דוני דנני הא נו׳ שתיים י
 רמדס ועיק י׳ הלש: שגה משלגית י״א ש־ק רמש״ס עיין :ו׳ נטי

 דשאן הסיבי' עד לשיא וצ״ע הזיידן להייב שא״צ ששש־! ס״ת הלשות
 למהט מלאי להשא לסיגי׳ ששזא לשרש הרמבי׳ס לדעה לי תראה
 ללא מיירי לידן ימאגתק לשו־ידן ך דצר פירש זיוד דנעי הא הגמרא

 ההיס׳במהגי׳ קישיוא להקשית ואק שזצ׳ל מלאגה והוי להויינין נ;י
 קישי׳ על שהידשללזרש״אז״ל שמה להיות ע״ש.תיל שי׳ משיק בד׳;

נדדמסשיקז ז״ל לשדמג׳ס היא ימשרש׳א ע״ש נגמגס יש זובלשין
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 דר•: אהירן דל הר׳ן בדקנה מה גם : ק1ו־ זו קיביא ;:ל

ס ט דוני׳ בעי הח בה בהק כ ע בבה  כו׳ קיביוה כאד נ
 כ:חכ והוה כו׳ רבא נד״ה זה כל היקן דל ברש*• נדחה
 ניטל לרבנן והטלו דמייב למיל דאמרן לספר אהה אווז

 והבלימה בד׳ה לעיל רביי גדפי׳ היינו לעיל דאמק פירש
 כהשפר רק היקון כעי דלא כפרים מניד אחה אוח לספר

ד ועכאו נד*ה רביי פי׳ וכן צריך  והכפר זיינין כ
: ודוק צריך לכך

חייב באצ״ל מלאכה חייב חדא נאהדא והנא חייב

׳ 1ל

 האורג פרס
מתניתין בד־ח ר^יי VD דף
מהניהין 1

 נראה ולי נו׳ ר״י
 דריבא נ’ואע כו׳

תד כמעון כר' אוקימנא דמחניחין ק  מהו על קורע ד
ה בדף לעיל■ רכי' כפי׳ עכ״ל י’ר כיסא ־סמור ב ק׳  ע׳
 ע״ש הכי לחרוצי מצי נמי אמהר ומתו יהודא ר׳ הא בד־ה
 ר׳ הא גמ׳ אכהס י’פדב וכלאו החס החים׳ כטרס דלא

 ר' וכיפא כמעין ר׳ דריכא בכך דמה לק'מ כוי יהודא
 דמאי נו׳ נראה ב־!י דל רש*י שפירש מה צפ• רק יהודה

 במקלקל ור״ש דר״י פלוגתא מקום בכל הש״ס דקאמר
 לגופה צריך באין דפליגי פלונתא מהאי ניצמח בחבורה

 ולהכי במעין ר־ דריכא ואע״ג דל רשיי דקדק שפיר וח*כ
 יכיפא פעור שאציל דמלאט כרייש דאהי׳ מכוס במתו פעיר

 כי הלא ומבעיר חובל אף דמכמע פטירין המקלקלין כל
 בחבורה מקלקלין א״כ פטור דמלכאצ׳ל דמחניתין הנא כתה
 להיות יכול דאעפ׳כ לפרש זיל רש״י ודחק פטור אחאי

; וק׳ל ר״י וסיפא ר׳ש דרישא
 אבהו ר׳ וח״ת לכלבו וצריך בחובל ד*ה בתוש׳

 צריכה בעי מ*מ .כו׳ בח״צ אף דמרדיב
פ לחר! ונראה עכ״ל כו׳ גדול כלל בפרק וכן כו׳ לגופה  ע׳
 בצריך אלא ר׳ש מחייב דלח ודאי דהא דל רב׳י כיטת
 מחשבתו ונעשית המלאכה זו לעכוס במתכוון והייט לנופו

 הוי דנח קיץ גבי פ״ה דף הניזקין בפרק י’רש כפירב
 צריכה אינו התה דל רש׳י ופירש לגופה כצריכה מלאכה
 מבמע ל”ע: יחבול לא וביצונו בחבלה רוצה באיט לגופה
 צריכה מקרי הוי למבול ברצוט הי׳ דחס רש׳׳י דברי מתוך

 ונראה מקלקל מכוס ומבעיר בחובל לפטור דיש רק לגופה
 כבר דר׳י וריש ר״י פליגי דבהח דל י’רכ ביטה לפרש
 האי דלגבי׳ ואף כהוא כל תיקן דאיכח עד מחייב דלא
 כבר וריש עלי׳ חייב אציל ריי דכבר אצ׳ל הוי תיקן

 ואפרו כלבו לגבי דאהקין חף כא
רק כלל היקין כאי מוריד ולא

תיקן
 וח עלי׳ פטור אגיג

ולא היא מעלהאצ״ל

 בדברי עיין פכיור שאציל מלאכה פטיר אידך ותניא עלי׳
 דר׳ מדחזינן כפירב כו׳ יהודא ר׳ מתניתין [ד״ה] ז׳ל רש׳י

 חדאיצטריך ומבעיר בחוב; דחייב אלא מלכציל פועיר במעון
 מכלל יצא ומבעיר מובל וא'כ כהן בת והבערת מילה גבי

 עיין ואפרו לכלבו צריך באין אף עלה לחייב מקלקלין כאר
 מהייכבין כהוס׳ דברי וח*נ . הקודס בדיבור שכתבתי במה
ובחדא עלה פטור באצ״ל דמלאכה כריש סבר בחדא בכיר

 קרח מדאיצטרך דאתי׳ משום ומבעיר בהחובל רהחיוב
 צריך בין חילוק חין א״כ ככן בה והבערת מילה למכרי
 לריש דאף וודאי הא אבל כנ׳ל צריך לא או וכלבו לתכ-רו
 או לחבול שברצונו דהיינו קלקול להחי בצריך איירי עכ״פ

 היכא אף דאצ*כ מחשבתו שנעשית לנופו צריך והוי לפרוף
ט צריך אינו כי דמתקן  פטיר בתיקינו רוצה אינו וגס לני

 התם דגרכינן שפיר אתי דנהנקין האי וא׳כ לריש עלה
 קוץ גבי דהתה כו׳ פלי׳ פעור מלאשאצ״ל כחמר בנמ■
 בכל וכן במקומה התס רש״י כפי בחבלה רוצה איני הוא

 מה כפי נכון על יתבאר ככא כתוש׳ שמביא אוקימתי׳
; ודוק שכתבנו

ס  סיני׳ גבי קמא בבבא ז״ל מכרש־א בהקשה מה ג
 החי על התס בהוס׳ אהירוצא הגדיש את דמבעיר

 לכלבו וצריך חובל בד״ה בסוגי׳ כתס החום׳ שמקשה קושי׳
ס׳ ותירצו  כר*י בחדא לה סבר דברייתא דההנא התס חו
 ולפעניד התס שהקשה מה זיל במהרש׳א עיש כר״ש ובחדא
ס דצקים נראה  דסוף ברייתא ז״ל מהרשיא שהניח מס ג
 ודל עיש הברייתא אביא וכנה איש בציע אכל כפק פרק

סדא תנא מעלי־ק והובערו בלס להתחמם בגחלים החותה

 מקנקלין שאר מכלל ינחו לח ומבעיר דחובל פי׳ כר״י סבר
 לאותו צריך אינו דהוח כיון אכל דכפק הברייתא וא'כ

 לו דדי במקומן כתם וחוש׳ רש׳י במפרש כמו הבערה
 מלאכה אך לנופו צריך אינו וחיכ הגחלים שהופך במה

 בוודאי יודע דהתה כיין וז״ל ההכ רשיי כדמפדש הוי
 : ודוק עיש פס״ר הוי לכך מחכוין אינו דכוא חף שיבערו
ד ״  דיה מתניתין ועיין כו׳ בבית שנכנס צבי מהניתין ע

 מ׳א שע׳ז סימן א״ח עיין כו׳ הפתח עצ אחד ישב ** ^
 הרנגולת לו שיש מי דאטו הימא פו׳ לו והנך דיה י׳א סיק
 דלק׳מ נראה עכ״ל כו׳ לסוהמו אסור יהא ‘כו ביתו בתיך

 שייך דלח ותרנגוליס אווזים כגין הרבית דבני מידי־ דשאני
 דהיינו ברשותו אינם וגס במרדו רק <לל צידה חיסור בהו

 בעזיה לקמן יבואר כאבר בחוץ שהם רק בחצירו דחינס
 הראשון מקומו יושב מבלי פנוי במקוס הי׳ אי צבי גבי אבצ

:ודוק זו בסוגי׳ הגמ׳ עיין אח*כ שישב חייב השני גש בוודאי

ה־ז דף שרצים שמנה פרה
? י ת י נ ת  הצדן כו׳ בתורה האמורים שרצים במנה מ
 לתמוה שהרבו וכ"מ במ'מ עיין כו׳ לצורך י

 במלאכה יהודא כר׳ שפסק שיטתו לפי זייל הרמבימ טל
 האי כי דלא לשיטתו ג״כ פסק מתכוין ובחינו שהצ״ל

 דהאי מכקינן דבגח׳ לפי ע״ש חייב לצורך דווקא מחניתין
 כגמ׳ דמייתי כשמואל פסק חיך וח'כ כריש אתי׳ מתניסין

 כו׳ אסור אבל פטור דשבת פטורי כל האורג פרק סיף
 לצורך דיה ע׳ב לקמן ובגמ׳ ט״ש כו׳ תלת מהני לבר

מ עיין גם בגמ׳ עיש כר״ש אהי׳ תלת דהני מסקינן  מ'
 דבמואל להקשות יש זה דבלא לתרץ ונראה שהקשה

 נחש הצד דיה ע״ח ג׳ דף לעיל בתוס׳ עיין חדשמואל
 דאמר דשמואל דוודאי דל הרמב״ס בשיטת ונראה עיש
 סיל אך כר״י פסק והוא להלכה זה אמר תלת מהני בר

 תלת בהני מודה דר״י ולומר יהודא ד׳ בדבר* לחלק דיש
 מתכוון וראינו עלי׳ חייב שהגיל דמלאכה י״י סכר דוודאי

 דהיינו להיתרא דחרתי היכא לשמואל נראה הי׳ חך נ״כחייב
 מודה וודאי בהא מתכוין אינו וגס לגופה צריך שאינו

 בהאי וא״כ דשבת פטורי ככל אסור אבל דפטור ר׳י
 בכמה כמבואר לגופא צריך דאין כיון מורסא דמפיש
 ובהאי ליחה להוציא רק פה לעשות מתניין אינו וגס דוכתי'

 אינו וגס הגזק לדחות רק לגופה צריך דאינו נחש דצד
 שכתב עצמו רמב״ס בדברי למעיין כמבואר לצודה מתכוין

 דפטור מודה ר׳י גס עיש בו לשחק רק שצודו לשונו וזה
 הוה נפש פיקוח משוס וגס דגופה צערה משוס והכת
כ וזה ומותר פטור  שכתבתי כמו ופשוט ז״ל הרמביס דעת ג'

ב לקמן רב אמר דר׳י חך  וסבר דשמואל עלה דפליג ע׳
 כריש תלת הני ומוקי להיתרא דשניהם אף מחייה דר״י
נ ודוק כשמואל הרמב״ס פסק רק נוורד׳ פסקינן ולח

ע״ב בכ*א רף כתבי כל פרה
א ר ס  בן יכושיע ר׳ אמר כו׳ תישוך שלא עקרב ועל ג

 יוסף ר׳ מסיב בשבת נהרגין המזיקין כל לוי
 אחריו ברצו יוסף ר׳ חמר ומסקינן כו׳ נהרגין ממשה
נהרגין דהמפה והא ?כל ודברי בדיה רשיי . הכל ודברי

בשי.ן
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n ומן וז׳ל לסרמבים הממרוה פ/־ב מ־ץ ודוק. ’r r .המדקיז 
 ומן לו כמיזדמן להרנן מוחד כו׳ כזנדח :ממיהות מדן יש

 רדפי חש כו׳ ולפממיש ממישוש ולפעמיש שדן:ישכוש הישן
 ווש בנש מדלדוש ■"א: ודן כיי

שימן א״ש כשיש׳נג ב׳י מיין . וצ׳ש בדמדא כמשקנש דלש
פד רמכ׳ש לדל:ד ־ן

ייטראר ב
 לצלדש׳ד כמשמש באדידאיידי דמדוכש רכש משני דלא ושז
 שמלאדשו רבד אפינו לאישור דששמישו מדודש אדי׳ מאי

א קכ׳ד דף לקמן לרבש לצל משמד אשור לדישר  כ:מ׳ ע׳
ש רבש אמד ע׳  ד*ש שיש ע׳ב ועיין שמאיר כעל עד׳ל ני׳

שיכושישל לפי להקשיש ואין .אשרש ד בשישי ששרצו אישכי׳
.,V

ושיר בזש הצש יגיש
־־וי: ב־ ידי ינש לש עוד אך .חמשש כשני ר״יומי

מני שתרו דמי הלא

למקימו דכילש
ד; לשרן זיר בי

נשמי דר׳ מלאכה
היצרך . וליע

שמנאכש שאי שף
 I,ע. V. > שיש עיין כדלכשש דלאנש־גין דשמשש

 דו׳ לשרוכ דשרי הונא רב בר דרבא משך וקשש כו׳ וד*ש
 דלא ע׳ז השוש׳ ששרצו מש ע׳ש כי׳ שד.־נ בניושי ועיר

 שיעז לקייס רצש ז׳׳ל דרמב׳ש נראש אכן רש־י. כשיעז
 יושף דר׳ עלש פליד דלקמן שונא רב בר ורבא ז׳ל רש־י

 וד׳ש אשריו ברנו לוי בן יהושיע דר׳ שא ומוקי באוקומשי׳
 אכל נו׳ רי׳י ומודד ישודא כרב נ״כ נדדג־ן דשמשש ודא

 אךדדרמכיס כר׳ש לי׳ ושכר רצין כא־ן חף שרי בארי ל־׳ש
 הרמכ׳ש פשק ולדן כר־י שאציל במלאדש מקיש בדל ז׳ל

 רצין באין שאדי להשיר שונא רב בר נדכא [דלש] הלדשש
 אליבא כדמוקי הונא רב בר כרבא שלכשא פשק בשש חכל

: וק*ל דר׳י  נ/מרש משדוין שאינו תומו לשי דורשו רוק ׳ה ד ר י’ט ר
 שוא ממרח דממילא דאע׳ג טמוש ולאשויי

רש׳י פירש וכן עד׳ל מאישותא משיש שיי מדוין לא כי
הלא דל הרמכ׳ן החשש .תומודלמא בדיה לעיל

 אמר כו עלוי׳ מאנאוששיפי חייתי דלותא ריש לשו מדאמר
 ולדרוש לשלוךבכווכד צריך הי' ושאדדא דו צריכשו לא לשו
 דאף לומר אלא בא לא דרש״י דלק־׳מ ונראד .ברמב׳ן ע׳ע

 וודאי הא אבל שרי מכוין לא כי ממילא הוא דממרח
 דלא רק המיאשושא לשלק ולדרוש שימו לשי לילך דמוזר

א. משדוין שאיני דבר דוא דממרח ואף ידוקלמ־ח  וכן הי
 עד הנחש על במקומו לעמוד לו ששירו לא נחש נכי לעיל

 כני ימיש בדריכשו מש ואש תומו לפי שידרוש חלח שימוש
 עליו דדופד שידא כי לשמית שיכווין הישירו [נ׳א] אכל כיון
 נירש משוש יכוין ולא תישך שלא עקרב ועל דמשניתין כלי

ה'נ הוא משדוין שאינו דבר ועימד ניציר דממינא ואע׳נ ו
השירו

יי־*■' שהשוה שננ׳ישיו דל דיש
בשיש׳ עיין לשרינש יכוין דנא רק תומי

;ודוק נקעינן ודכי כנ׳ל שהשוה ןין

ע־ב ב סב דף הכלים כל פרס
׳ ם ״ שמואל ר׳ אמר ר״י ושאמר וא׳ת רתת ת

 לעלעל מותר קיואי כלי קשדיש אלו כפרק
 שרגז קאמר כירה כשוף גיפי׳ דרייי ועוד כו׳ בכבש

 דף קשרים אנו סרק עיין עד*ל כו׳ לעלמולי׳ שרי ימשחש
 גרדי דאין ואשמעינן נעלעלן מישר בד״ה רשי׳י ע׳א ג קי

 זיל שרשי׳י ונרא: נאישור שוינולאכש; ולא עלישו מקפיד
 קיואי כני דשאני דשכא השוש׳ קישיוש לשרן בז: כיון

 דכירש משאי שהקשו ומחי עלי מקפיד הנרדי דאץ
אד מ׳ו דף  מ׳ד דף כידה פרק לעיל עיין דלק׳מ גי׳כ ני

כ : תוש׳ ע׳  בסוף ושיימו כו׳ עבידי דלהדי נר ומה ד
 דרחוי׳ לבד להדלקה עשייתה אין מתנת של נר אבל דברי׳

ף דל רש״י סי׳ וכן . אחר לששמיש שעש כל א מ׳ו י  ע׳
 אבל סי׳ . למלאכש; אלא אתי דלא דו' בדנפע חבל כד*ה

 .אחר לתשמיש שעש כל וראוין מאיש דלא כיון דמשחא
 שיזר דמלאכש ששרצו בוש כיונו שששוש׳ לשרש שיש אכן

: ודוק גרועה מלאכה שלדש
ש ׳ ן; ך ר ̂; ר׳ הז ני׳ חז  זמר ד שיא נשמי׳ מני

ענ׳ל תשמישי לנודך אלא ניעי: כני חין

 כלים סשמא לשני במדוכש דוקא מיעד
כ שלא לעלעלן אשיר מקומן ישירדלצורך ,  ע׳

 דש־י מכוש קאמר במדוכה דווקא דרבש שליבה אף נחמי׳ ד׳
 בשיש ליו דף ועיין במאור ע׳ש מיש בו לגמוע כשיפר

:יק׳ל כו׳ כשידי דהוי ומשוש נשמי' ר׳ שא ד׳ש
? ־ ד! : ן ס * ת י נ ס  ושלא לצידך ניעלין הכליש כל ם
נ בד־ש ־רש׳י . לצורך י י ה'

 רש*י דברי דל ע כו׳ ללורך ניעלין הכלים כל במשניתן
 ועפ׳ז בשמיך ש׳ש דברי לבאר ונקדיש בישיר לדיכין אלו
 ורבא דרבש בפליכשז לדקדק דיש יבואר רש*י דב־י גם

 לצירך רבש חמר כו׳ לצורך משי שמשנישין בפירוש בשמוך
 לשישד שמלשכשו דבר לצורך שלא כו' לשישר שמלאכשו דבר

 לצירך ושלא לצורך במשנית־ן פירש והיינו .מקימו לצורך
 איירי לא דכדאי לאישור שמלאכשו ודבר לבאר עיך אשי ומש

 כמו לדקדק יש זן לק דבא ברברי גם . כצל שין משני
 דקשני במשניתין לשקכית דיש עוד ונקדיש רבש בדברי

 דבד ושלא שיאמר להאומר יש שלא דעלין הכלים כל
 גבי פירקין בריב כנראה לעלעל אשור לאישור שמלאכשו

 עיין שניעלי; הכציש כל שונות גירסות יש אכן . קורנש
 אכן .עומדת במקומה הנ*ל קושי׳ שעדיין רק .בדין

 כל לפנינו כמ׳ש המכנה נירשש לקיים דל לרשיי נראה
 פירוש לצורך ניענין שכלים כל פירושו והכי ניעלין הכליש

 והיינו לא לצורך שלש אכל לצורך דוקא שניעלין כלים יש
 שניעלין הליש יש פירש לצו-ץ ושלא לפישור שמלאכתן כלים

 דקא והיינו להיתר נלאכש; ש כלים וה״כו צצודך כלא חף
 רעלק לפרש נאיש־ר שמלאכתו ודבר לקמן רבה מפרש
וברור: בשמוך רבא בדברי לפרש יש וכן דמזנישן ל:ורך

ף P י O ’D ב ־ י ע ׳ ש ה ר ־ ־ ד שאמי והנוי ם ר  מ
שלוא בהשמ בארן ׳

 השני שראשו אף הא משמע עכ׳ל לארן מגיע אינו בו קשיר
לו בדף וצ׳ע בי׳ קרינת ושלוי קשור אעפ״כ לארץ מגיע א ק  ע'
 מגיע כתשתון ראשי ־^לiהעליו דששו ושלוי שקשור בד*ה רש׳י

 אכל במקדש בו שעעלץ הננדר נגד היא דזו פירוש עכ״ל לא־ץ
 : ודוק לארץ מגיע חינו החששון רשעי אף שיהא צריך במדינה

 ושלוי פירושו והכי במשניתין דל רש׳י ד־עש נפרש נראה ;2א
 השני ראשו אפילו הפקק והייני בחרן נגרר שחינו ״

 שהפקק בהחבל פירוש לארץ מגיע חינו בו קשור בהוא שהחבל
 . השד ראשו אפילו בחרן להפקקליג־ע מגיע חינו בו נקשר
 שהחבל כלומר העין תחש בפתח נכתב כאלו מניע ומינש

: ודוק באויר ישלש שהפקק הגירש הוח בו קשור שהפקק

ן ך ן אבדם וי׳זדדק הגה .כ׳א העיף ש*ח שימן א׳ ד  נ
 לחלק דיש וכשב כמחבר יעל השיג והמניח כו׳ חריוש

 ראש שלא וננענ׳ד ע׳ש קעניש צאבניס גדולות אבניס נין
 כו׳ כמש אה דמצילין שמעתין גבי כירה פרק שוף הר׳ן דברי

 כקששע׳יג תילין בס׳ דשנן כמי וה<אי דבריו בשוף שש שכשב
 שאימ לפי נמי עיעמא היינו בידו ולא בנופו ינענע כמשי:

ד׳ לי׳ מעלעל דצא כיון הכי ומשוש כו־ הקש חש משינשיל ה  ב
ל ש־י יד כנחחר חנח ד ע:'  קענוש באבניש דחף לפניט ה

 שצד 'pP דעלמנל כיין ענידן ליבב שרי חפי׳: החבניש כמזי;
ודוק: הוא ׳
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י ב רן& ׳ ע ר ל, הר ול־ז כו׳- הקנהא דהר ד״ה ב הו  ג
I - הבמע ו:ן היחאנכרו דקובי׳ מכמע
מי וגבי לישנא. כהן  והיינו במור׳ס וטיין ומיש אמר ולא מ

 משוס שהוא מבוי דמהחיל דכיון מבוי בל׳ה תיס׳ כוגרי
 כמו למהני לו היה א'כ הוכה גבי כמו להתחיל דרוצה

:וק״ל דהתס לישנא

ובוצס
 מתרצים דתוה׳ לומר עוד ומכשר במור״ם עיין

 הוכה להקשות לה־י מ״ש] [דה הוכה ריש שהקשו מה נ־ה
 בגמ׳ דאיתא דשם אלא להקשות גיפי כפיר זה דהרי ההדדי

 איזה מור״ס כמ״ש המשמעות מבוי גבי ומ״ש סוכה גבי מ׳ש
 כנד׳ש ולח טפי) ניחא (איזה [והתה] הכא ליתר' טפי ניחא

; וק׳ל ,אחר באופן בה מפורשי׳ ולכן הכא
ה ״ ד ב  וכיימו .למוש אין דרבנן במבוי אבל כו׳. הוכה ו

ר בכוכה ה  כתבו ולא מעלי׳ לישנא שהוא ימעכי ו
 דח׳׳כ פסולה שייך לא מקודם חני דלא דכיון נמי רש׳י כפי׳

 להרי קשה בסוכה ולא במבוי דליתני דאמר ג׳ tj7 לקמן
 אבל לחוש דאין אלא למיעעי דאיכא ימעט תני ע״כ במנוי
 במבוי דגס ודאי אלא .דאורייתא איסור יהא בכוכה ענ'פ
 מקשה ושפיר מעלי׳ לישנא הוא דימעט אלא פסולה נייך

דסוכה פסולה כלל צריך יהא ולא פסולה כאן דליתני כנמ׳
׳ י י״יי! ,  לומד נוכל בודאי זה שלפני בדיבור התוס׳ לפמ״ש אבל

מ' מקשה וחפ״ה רב׳׳י כפי׳ גם  מבוי דליתני הנ
 הכס מתחיל יהא בסוכה מחניי' יהא דלא כיון ואז .להוד

 למעלה הגיחה ואם למטה ויניחנה ויתר ברישא מבוי הכשר
 כתבתי שכבר אלא ברש׳׳י ועיין מקודם חני דהרי פסולה
 וא*כ דהכא כסברה סברי לא דשם דתוס' כקודם בדיבור
 סיימו לא באמת והכס דשם. לשיטיה הוא שפיר לשם כתוס׳

: היטב ודוק מעלי׳ דלישנא הא
D^ITG' ,ך ״ .דלתות היו לא דבמשכן כו׳ משכן אשכחן ד

 משכן איקרי דמקדש דאשכחן לאו מי ואפ״ה
 הנמ׳ וכאמת .קאתי תחרת גדרשא דקרא ע־׳ב אמרינן הוי
 אלא אתי. להכי לאו ע״ש כתיבי במשכן האי והא קאמר הכי

 נתנאל ר׳ דהוצרך ואפשר .ודוק משכן ■אקדי דמקלש בודאי
 דלתות פתיחת בעינן במשכן להכי דה״נ דאפשר משום לזה

 .היכל -דלתות פתיחת עכ״פ צריך לעולם קדושה דאין משום
 ואיך כתיב במשכן עיקר מ״מ דגמדינן דהגס ועוד - וק״ל

 מקרי לא רחב דהוי כיון דילטא במקדש פתח דמקרי נשפע
 לומר נ ר״ צריך להכי פחות שיהא בעיק דאפ״ה אלא פתח

 ,ודוק דברינו בדיש וכמ״ש כתיב במקדש ע'׳כ קרא דכאי
 . בקדוש שלוי באבק יכנס שלא בהא דהרי שהקשו ומה
 דהוא ילפינן שפיר אישור לערן דזה אפשר ילכינן היאך וח'כ

 :וק״ל מלקות או לחייב מצי לא לקרבן פס אלא ספק
ה ״ ך ר  נשחט תמיד הי׳ לא כו׳ ני׳ תיפק וח׳׳ת שלמיס ך

 מהאי תמיד דגס והגס • עכ״צ כו׳ ששמע עד
מ ילפינן קרא בו אפשר אי שהוא מה בשלמים יכתוב איך מ׳

, וק
2 y י ׳ ש ר ה ב  א׳ לשון והמפרש כו׳ קלעים משפת ד׳

דהוי אך עעה דלא נראה ולי .כו׳ מעה ׳
 מסך כתיב דהרי ז״ל וכמ״שהמהדש״א התום׳ קושיות לי׳ קשה

 כיינו העשרים וא״כ קלעים משפת מפרש להכי עשרים כפתח
: וק׳׳ל בטבהה

׳ ס ר ת ה כ ״  לאולהי שוה לעשותו לו הי׳ ט׳ מעתה אלא ד
 נראה הי׳ ולכאורה .ז־׳ל במהדש״א עיין

 דלא לאולם שוה הלכה לעשותו לחכמים דהי׳ דבריו לפרש
 באמת דאימא דגמ׳ ב׳ בקושי׳ קבה דלפ״ז אלא פתח מקרי

 רחב מפום מקרי״פתח לא דאוצם אלא אמלתרא מהני בהה ב;
מאולם הקושי׳ דא״כ ותו למעש צריך כבר דרב חירן דכבר

 דהפשט אלא .אמלסרא הוי־ אי בהיכל שם פלפל למה וא׳כ
 . לא או פתח מקרי אי מצינן לא דבאולס ז׳׳ל במהרש״א הוא

 מקרי הוי דאי בצ׳׳ה נם פתח מקרי דלה דע״כ מקשה וכגמ׳
אמ« הגמ׳ דהרי לאולם שוה ההיכל פתח לעבות הי׳ פחח

 בזה גם להיות הי׳ וא״כ אולם כתבנית היכל תבנית דלמא כן,
 מועד אוהל פתח בעינן ובהיכל פחח מקרי דצח ודאי אלא שוה
 דדלתות דלתות הי׳ דהרי לאולם שוה עשו דלא והא : ודוק

 דסותמין רק מקרי לא פתח אפ״ה םתוס להיות רק מהר לא
: וק״ל- הפרצה

ן ג 5ר  יהונתן כר לפמ׳׳ב .לי למה בחרתי אפלגו ן2ב
משום קורה דסבר לשיטתי׳ דר׳י במתניתין י

ב ד׳ דף סוף ודש״י כמ״שהתיש׳ ודלא היכר בעיק לא מהיצה  ע׳
 זה למילף שייך ואיך להחם פלוגתא החי כלל שייך לא א״כ
 דנם׳ כבד דר*י אלה היכר. בעינן דלכ״ע ודאי אלא מזה

;ונ׳׳ע .כיכר הוי מכ׳ למעלה
 יורדין הוצין דחמר והא הרא״ש כתב .הנן כ-יכה חלל
כ׳ בפת עד דהיינו כ הכבר הון פירוש .עשרים תוך

 . החלל לתוך שיכנסו בעיק לא בהוצין דגם להדי׳ נראה
 הרא״ש דברי דק דאה דלא ב׳ ס׳׳ק תרל״ג סימן כמג״א דלא

 רק בעינן דלא בכ״מ דהרי כיון אחר לדבר וכר״ן .בסוכה
 חמתה הוי דבשפת האי אי אף מדקדקין לא .כ׳ כפת עד

 הכא רבא כמ״ש .כבד אפ״ה .עליון בצירוף רק .מרובה
 דאי גדוע דהוצין תירץ אהא י ק אמרינן לא בהוצין ולמה

 חשיבה מרובה צילתה הוי אי אבל חשובה לא מרובה המתה הוי
ק. כ׳ בפח עד רק בעינן ולא  לא הר״ן דלתירוץ ודע ודו

ף בהקשה מאי קשה סי ב ס׳  ודוק; קלבת אי ד׳׳ה תו
ם ר  ר׳ל .קהמר אמות דרוב זי׳ל .רציפין וכאיכח בד״ה ת

 אמית רוב היינו כרבנן דסירץ הראשון דהמתרץ
. מרוטת אמות אמות רוב כבר והאב״א .הלכות [רוב] דהיינו

■ : ודוק ז׳׳ל במהרש״א עיץ
ו ' 5ד ב ד ״ ך. ^ ״ ד  קרא צריך ואמאי כו׳ חורה דברי ב
ההילכתא הוי הי אבל .לשערו ׳ *

 בשרו את ולמכחב לטבילה שער לרבות צריכך הוי סתם
 יהא שנא במים כשרו אמר דהגמ׳ והגס לבשרו הטפל

 מהלכה נשמט חציצה שס התוס׳ לתירוץ נם הרי חוצץ דבר
 כלללתירין צריכן לא א'כ בהחנגת אקרא אסמיך אלאדהגמ׳

 ;ודוק ז*צ המהרב״א כוונת הוא כן אתי דלטבילה אלא התוס׳
" ך,י  הכילכתא דודחי רש׳׳י ביטח לתרץ טכל כיהי׳ איך ןי

 בשרו דרש למה א״פ הובר דרב׳י אך בסתס הוי
 דבר בוס יהא בלא במיס בשרו דאסמיך אלא לחציצה במים
 כתיב הוי לא תי אבל .לשער וההילכתא מיעוט אפילו חוצץ
 להכי בשרו אתי שער ולמעע * אבשר דההלכה ה׳א .את

 וברור: ודוק אשעד דהלכה נשמע ואז את צריך
ז י ל י פ  הנא להאי דודהי התלמודים לתדד לומר עוד ד
 בית למעט דבשרו דסבד כ״ה] [דף דבקידובין י

 זו וכסוגי׳ .התום׳ כשיטת המריק שפיר א״כ .הסתרים
 דאמד דהכא גי׳ הסו אבל הטחת ודדס דהערל הנמ׳ הוא

 דמגלח׳ תנא כהאי סבר תוצץ דבר יהא שלא במיס בשרו
 .הסהריס בית שער רק נשאר ולא ט׳ז] [סועה כדלעת

ק אק הסתריס בית ממעשיי; הי וא״כ ת בי ט  ואפשר שער לי
 הסתרים בית דמר,עעינן גס דהרי בזה להו ניחא לא דהתוס׳

ק. בעינן מיס לביאת ראוי מ־מ  כקיצור דנאמר אלא ודו
 לומר נוכל חיך לחציצה במיס בשרו דאמרינן כיון עתה

 הסוגי׳ ודאי אלא - חוצץ נמי. שס הרי הסתדיס בית למעט
:וברור ודוק ז״ל דב״י דברי ומתורץ הולקין

ן דדי פיסק דהרי׳ף הביא דבתתילה בהדח״ש עיין 6ד
דלא מכוס .הוכחה כתב ולבסוף יוסף כר׳ בעפר• י

יפחת שר,א דאביי דעעס אך כאביי פוסק דודחי נאמ.ר
יו: כר׳ דפוסק הוכחה מביא לכן זה שייך לא ובקורה

ובאמת
S'



עירוביןבית
 ;הכאל]: בר,רבן [עיין ןר,'ל. קורה דוקא למה הקהה ובאמת

ת מ א ב  כירובלמי להבוות רנה דהרי׳ה לומר נוכל ו
 כהתי הבריק לא דלהאמה כבר ולכן להגמ׳

 [בלמעלה] כהיכר(בלמעה) כהתירוץ אלא יכתת דבמא היר־צא
כ א׳  בעשר מיירי ובירובלמי .יוהן: כר׳ הלכה בקורה ז

: וק׳ל ד׳ דבעינן
מ ל ת ה ב  רואות עינינו והנה כו׳ יו^v בר,רן דשתת ד׳

 על לגישת מגיע אינו ח׳ על ג׳ בל דהאלכהון
ג׳ ב׳ א׳ קו דהרי רואות דעינינו וכתבו מהרב׳א. עיין גישת,

נ\ :
\

ג׳ א׳ וקו

 וקו יממבין. וב׳ ג׳ והוא הקבת הוא

 וא״כ פחות והיא כיתר הוא ‘ג א׳

ב׳ ה  ב׳ על כ:׳ אינו ע־כ .עלג׳ ג

 א הקשת הוא ג' ב׳ א׳ קו בהרי

ר ג׳ והוא  תומבי ו

כ והוא .היתר הוא  פתוח ע'

כמה האמת לדעת והרוצה .מוה

א,  הכלל לשי להבוב צריך הו
 כאן באין אנו אך . בכלאים בתד׳ט

 איכה ז׳ל מהרביא דברי גס וא"כ .בר,ינור עין ראות לשי
 ססוך עשת יבאר בלא תרווייהו לומר צריך אלא . כהוגן

ק ב׳ יבאר שלא וגס .לפתת : ודוק .אמצעי בדו

ש ׳ ר דו ם ו ת ה ב  כמפולש תורתו ואי כו׳ אמר רב ד
אי חבל כו׳ קבה נמי לרב כ’ח כו׳ י

 התוה׳ ודברי .ז׳־ל במהרש׳א מיין .עכ׳ל כו׳ אעקמומיתו
 ע*כ . מי' ביותר אילימא דקאמר הגמ׳ דהרי .ציע

 וא״כ בד׳ דמצדו להוכיח קאמר אזה דהרי קאי אעקמומיתו
 ניחא הי׳ דלהר׳י להיפוך להיות דצריך נראה והי׳ לר,ימ
 רב׳י לפי׳ כי' הר,ובי׳ רק כלום צריך אינו באמצעיתת דהרי

 ונראה .לרב צ״ה מי׳ יותר כשהיא באמצעיתו עובין איך
אשתתיס קאי הגמ׳ קוביות דלהר׳י הבין ז״ל דמהרב׳ח

דרוש
הוא א׳ דאות היינו פתח דכל א ־ ־ ־ לר״ה השתותים

I משרג
י מן נקר׳ דאות ושתת .מזרחית למביי I ה׳

: ודוק דרומית למבוי הצד ^מן נ־,ר׳ ב׳
ל ב  בתירוץ ז׳ל מהרב׳׳א בכתב מה קשה עוד באמת א

 מראית מבוס רק הוא דבעקמימוס התוה׳
 אי היינו הוא זה דהרי מהמרדכי ראי׳ והכיא .עין

 דברי כוך מיירי וכן לרה׳ר הפתוחיס בשתחיס צ׳ה עוביס
 הוא . וקורה לחי דרה׳ר בפתחים עובין אי אבל .התוס׳

 דעובין אמרינן כוי זו לה׳א דבאמח נאמר ואם • הדין מן
ה. לרה״ר בשתתים גש  לה׳׳א בר,יצור לתרץ להם כי׳ א־כ צ׳
 בהרא'ש הוא התום׳ כל ובאמת באמצע. דלת עובין הי׳ לרב זו

 : וצ׳ע . הוא הגהה דאיזהו ואשבר .זו מהוכחה חוץ
ך ״ ^ ^  היו אם נמצא .מבוי בני כל צ״ה ביראו דבעינן ב

 במרדכי אבל די היי רה׳ר צדי כשני צ׳ה עובין
 כ״א דמחזי והיינו באמצע לחי בעינן דאש׳ה איתא והג׳א

והי מפילש כמבוי בס לחי עוד ובעיק כמשילב בעקמימות
עי י*  בפתוח דוקא כיינו עין מראית מבוס גזירת דהני לומר ־

 ה”צ הצכה מצד דבעינן למשולש דמי ולח לכרמלית ולא לרה׳ר
 ב׳ בס״ק הובא המרי״ו דעת נראה וזה בכרמציח נם זו

 וכן בכרמלית כאן ההלכה כתב יהונתן ר׳ הרב אבל בגי׳ז.
ז. ם־׳ק בם*ג סימן וכמג׳א הגי״ז דעת  לייבב אשבר אבל כ׳

 תיקון] בלח בר״ה [נס מתירין ור״י דריח כיון דודאי מנהגינו
מיידי יהונתן דה״ר אשבר ועוד כוותי׳ שסקינן בכרמלית אנו

 כאתר משתמשין דתנו כיון אבל לעצמו מבתמש שכ״א היכא
: ודוק בכרמלית באמצע תיקון בעינן לח

ה * ד  [המהרבא] עכ׳ל כו׳ רחב לתי יעבה [וכו׳] וצחיוקורה ר
"  ביתד מהני לא דצ׳־ה [דס׳־ל לרב [מ:אן] הקשה ׳

 ד׳ בם הד א'כ רחבים לחיים ניוי בצ׳ה עושים הוי דאי מיו׳ד]
 אבל רבה והאמ׳ ד׳ה בתום׳ ועיין הגמ׳ מפלפל הוי ולא מחיצות

מ  באמה המקשן דאימח המכרב׳א בהקשה מה יודע אינני מ'
הי  ואשבר לרב קבה האמתלא דלפי אצא לרב להקשות יכול '

 עובי: שתיו נמי וצ״ל .לרב דקבה כיון .ה׳ק ז׳ל המהרב׳א
:וק׳ל הגמ׳ הר,בה מאי וח׳־כ .רחבים לחיים

ב ־ ע ׳ ז ח , ד י ך ך מבי: אשור ס״ד השתא כו׳ בעירבו ב
הממה לפי אבל .עכ׳ל כו׳ משולש ׳ >

 ואשמעיק באמצע ומיירי , כרב יהודא דר׳ הא דמוקמיק
כ דרחבה. כריותא  לא משוס רק מסתמא רב מיירי ה*נ א'
 בדיבור כמ׳ש .איכוריסמיירי מתרי נאמר דמה׳ת עירבו.

 ונן דחצר שריותא מכוס כנגדו נפרצה דנר,גי אלא זה בלפני
 לרב עולא בר רבה דאמר הא גבי לקמן להדי׳ משמע

:מהרש׳ח] [מיין . ודוק ביבי
11? H' י ׳ ש ר  אפילו וחבור כו׳ ולרבה ד׳־ה ב
נכוני: כחן רש׳יל דברי חצר. '1

 מותר באמת מחיצות הד׳ כל לו יש דחצר . מ״ס הוא דחצר
 דוקא לה׳א לזה אמר דהנמ׳ דהנס .כנגדו בנפרצה אך
ה. כנגד שלא זה  בז: גס דתתניתין פבמח מ״מ אבל ז

 וכן .שאח״ז בדיבור הדש׳י וכמשמעות .איירי זה כנגד
 דכחב .ע׳׳א לעיל זה כנגד זה אבל ה“ד ברש׳י להדי׳ מוכח
 ערבו כשלא עעמא ואוקימנא רב דאמר כנגדו והאי רש׳י
 ודלא ניחא. הוי מותרת דחצר משמע כו׳ מותר ערבו אבל

 מילתה לתרץ כדי לחלק בעי הוי דהגמ׳ אלא .ז׳ל כמהרש׳א
 דמתניתין לסברה הדרינן לי׳ מתרצין לא כי אבל דרב.
 לכדי׳ פסקיק וכן .וברור ודוק .זה כנגד זה אפילו מיירי

 ודוק ג׳ ס״ק בע׳׳ז וע׳׳ש זה כנגד זה אפילו מותר דחצר שם*ה סי'
 דאיה [מותרת] דחצר דכתב יהונתן הר׳ מדברי להדיא מוכח וכן
 אסוד דמבוי וכתב באמצע מיירי וח״כ ומכאן מכאן גידודי לי׳

 מ׳מ והחצר מיירי זה כנגד בזה ע׳כ .כמפולש דהוי חךבעירבו
ם אסור זה כנגד בזה שהמבוי במפרש רק מותר  רק בעירבו נ

:וק׳׳ל כ״ז בלא זה לאשור עירבו כלא לה הגמ׳מוקי
׳ י*) ן ב ג  אמד רב דהרי קשה היכרא• מבוס קורה דמ׳ם ב

ב היכל של מפתחה גמר ב׳] [לעיל *  ושצ'צ V ע׳
 דמתנית׳ רב דאמר דכיון ואשבר ג׳] [לעיל ב׳י ר'נ מלי׳
 • היכר דהוי ברייתא כהאי פסק ליבנא להאי אהדדי קבה

מ .כיכר דהוי דהגם אשבר או .אמלתרא ומהר  לוז אי מ'
:ודוק כלל היכר הר לא .פתת מקרי

•V •ו״ ׳ 0 ס ו ת חץ ה-:נ נו׳ מודים ה:צ ב
מבי: ולחי היכר מבוס דקורה דר׳ה י

 מפדכו והרת׳ש בהמאור הוא הזה הפירוש .עכ״ל ט׳ מחיצה
 ובז: .תלי׳ דבהא בתחצה לומר דבעי כוני׳ כסתם דאמריק

 תנן דהרי ,כאביי ההילכתא וח*כ לביגיתם ורבא אביי
 כמ׳ב מקבין ואהא .כאביי דכבר מאליו עימד בלמי פסקיק

מבוס נמי דר,ורה ליבנא לחד לי׳ אית אביי דהא בהדמב׳׳ן
הה משום דתרווייהו סבר רבא  עוד וכתבו .מחיצה

 זה ומה .מלבר ההיכר נמי בד׳ א״כ .מלבר היכרא ואי
 דמיי־.' ד׳ בו שאין למקום זה שייך איך וא״כ .בש׳ע דהוא
 ודא' אלא .מלבר וההיכר היכר מבוס הגיעם דהכא מר״י

 דהי' לי׳ אקבי׳ ואהא .מבהי כוי דלחי משום הוא דכטעס
 ואוקי • מותר במשהו ואפילו משלגינן לח ד׳ בו באין במקוס

 לא רבח ובאמת .היכרה בי׳ ואית ג' דגבוה משום אביי לה
 קובי' [ומיובב מותר ולהכי .ג׳ גבוה בין מחלר, ולא .זה גזר

אי רש׳י לשיטת ובאמת מהרש׳׳א] ש׳. תו  מחיצה נובום לחי ו
 וא־נ בש׳ע. מקום הוי לחיים בין האי א״כ כדפסקינן.

 זה וא״כ .ככרמלית דהוי • אסור ד׳ בו ויש לרה־׳ר בפתוח
^ אבל .דאביי אליבא רבא עסיק הפילפול ר ננ!י לחי דהוי ל

מכוס



יאישרארלחבקבית
ס כ’ח . היכדא מכוס  ומותר .בפ״ע מקום אמו ד׳ ו3 ביש נ

 ו והרמב״ס הרין) ולביעת י לרה״ר בפהווז
 ,מוסר ברה״ר מחינה מבוס דלמי לדידן

ועייןבמ״ש וברור.

קאמר מאי ידענא א ל וכתב יהס דבר על שס המה באמת ס הפוסקים. ג וכל "ס
:וק״ל ודוק ין בהרמב־ ועיין .

הינוק דחין וי״ח כתב שמ״ה. סימן סוף בהרמ׳ח וראיחי (ח .:■קמן
ן דחי דאמחיצות שמע מ . לפרמלית ר״ה בין i לתיק בבי] כרמלית י

את מין דמצא גהדיא r רבא חמר i וכפ: קא* נמי ד׳ ביניהם ' -. V״ ״.  
•  ¥ פרכנלית ביעור י

:ונ״ע בעלמא מחיצות מתוך שאני כפתח דתיך ואפשר מינו כפנימי והוד להלכה
 .מינו מצא מד׳ ופחות ,כרמלית הוא בד׳ נ’א .כוחם

ס דבאמת להפוכקי׳ אבל  צדיק לרה׳׳ר רפהוח מותר בד׳ ג
:ע״ש יהונתן ד׳ הרב כפככי לומר

 הבר דרבא דכיון קבי׳ וחוס׳ רב׳׳י לשיטת ובאסת 0
, רב לדברי מתרן איך .היפר מבוס לחי

 אמרינן לא משהו הוי דבלר\ סבר׳ הר\ משוס דסברי ואפשר
 חיט למי כל ושוב .לעיל חוס׳ כמ״ש .מתיר החיצק חוד

 בפ״עוכרמליח מקוס הוי ד' בלחי ולפן < החיצק חוד מתיר
 לפרמלית ובפתוח .פטיר מקוס כוי ד׳ בו באין אבל .הוא

: ודוק . ואסור וניער מיט מצא
 וקורה דלחי וכבר מדותיו השוה דרב סבר דרבא אפשר ה)

 ואיהו . פרקין בריש לרב לי׳ דאית כמו מחיצה משוס
 הממרוח ומתרץ .היפרא משוס דחרווייהו ברייתא כאידך כבר

נ וקיל לרב דאין פיו; לרה״ר בפהוח דאי כו׳וי׳יל הורבא’ד ובתום: 0
 פהב . עפ׳׳ל פו׳ פעור מקוס הוי ע״ד ד׳ בו

 פעור מקוס הוי לא דאל״כ . גי בגבוה היינו ז"צ כמהרב״א
 דקיימיק דלמאי זה בדיבור בשבת בס ש מ״ ע״ם הס ודבריו
 פיון מחיצות בגי רה׳י הוי לא ד׳ באסקועה דלית השתא

 לרה״ר בפתוח הוי בפיר וא"פ ,ד׳ המחיצות חלל בק שאין
 הוי בנעול דאן) חוס' דמתרצין הא וא״פ .בנעול כלחוץ

 תידוצס עיקר דח״פ תימא אבל . ג׳ בגובה היינו כלפניס
 דהרי ותדע הנא כתבו מאי דא'כ תימא ותו .מדבריהם קסר
 נעול אפילו דא״פ ג׳ בגובה לאוקמי דליכא ניחא לאביי ודאי
 .לרה״ר ופתוח ג׳ גבוה באין דלוקי קשי׳ לרבא אבל .נסי

 הוא דשס סוגי׳ בכתב [המאור] דעת באמת דזה ונראה
 מחיצות הוי מד׳ בפחות דגם החוס׳ דעת בודאי אבל .לאביי
 שהביא ומה במ״ה סימן כון} בפשיטיות שפסקינן וכמו

 דלא • להדי׳ כתב רש־י הרי .מרש״י שס ז״ל כמהרשיא
 בפתוח ולרנא ג׳ גבוה בלא לאביי כ’וא .אחיס גוד המריק

 לישנא שייך לח דא״כ הוס׳ תירצו דלח והא .אסור לכרמלית
 כיון דייקי ולפן קמא כתירוץ לדהות דיש משום דכלמוץ.

 פעור מקיס הוא דהרי ,כלפניס הוא באמת .ד׳ הוי דלא
: בדבריהם ברור חה

ת מ א ב  אין שאס שכתב שמ״ו כי׳ בסוף הרמ״א דברי ו
 וזה^סברת שלפניה דין לה הוי ג׳ גבוה אסקופה . “

 כיון פעור מקוס הוי לרה״ר בפתוח לרבא אבל .אביי
 אי דאמר מהא שהביא בד״מ וראייתם .מחיצות בין כהוא
 מחיצות בלא שס והיי . כמיפתא כארכיא ג׳ גבוה באין
 ואפשר . ברה׳יר פעור מקום הוי ודאי במחיצות אבל • איירי

 דעת כן אינו אבל .כאן שכתבתי המאור כדעת שסובר
 דמקוס סובר דהרמ״א [ונראה : וברור . ודוק .התוס׳
 נמי כן ד׳ במחיצה תיקון דצריך מרה״י גרוע חיט פטור

 דמיירי שמ״ה סימן בסוף משא״פ .פטור במקום אמרינן
 מתיר .דבמבוי משוס הוא דרבא וטעמא . מחוצות בד׳

 מתורן ובזה . מתיר החיצון הוד ולפן למבוי וקורה הלחי
 הרמ״א על ח' באות מ״ש נמי מתורץ ובזה .כמג״א דברי בס

 הוא כפתחיס תוך אבל .מותרין מחיצות ד׳ דיש כיון דשס
 לגזור יש מחיצות ג׳ רק לו דאין כיון .יונתן הר׳ כמ°ש

פ ודוק] ע״ש :מנליון ע'  ופ״ת קאמר וכי שס תוס׳ שכיימו זה היטב מבואר ז)ובזד.
 דהרי נמי נעול ח״פ למפרך מ הו ד־ בי׳ דלית

ס פעיור. מקוס הוא ה4או.באי בפרמנית דהוא כנ בו  ג׳ ג
אבנ .דרב מהא הלא סברתם הוציאו לא ורבא אביי דהרי

ואו

 דאלזר אמורא לכהי רק בשבת זה כתב לא דרש״י עוד ואפשר
 בודאי לרבת אבל כאביי. ופוסק ורה״י• הרבים רשות מקולי

: לפרמלית רה׳׳ר בין חילוק יש
 סקי׳ד פמ״ו סי׳ סוף שנתב המג״א על יותר תמוה ט)תר

 חין אפלו פתוח השתת ואס • פו׳ המבוי ובפתח
 בדיבור דשס התום׳ מדברי והוא ,מתירה דקורה ד׳ מקוס
 כ״ד שס״ה בסימן פסקינן אנן דהרי תמוה והדבר .שאת״ז
לבו נתן לא והחיך הקורה תחת אסור לפרמלית דפתוח

 קורה החת דודאי כמנ״א דברי נראה [מגליון :וצ״ע זה לדבר
 ודוק] מותר אז למבוי כקירה בין חלל יש אי רק אסור

: ע״פ
 דברי ומפורשים פרבא כאן וסקיס הפ דברי ובאמת )

 דברי שס מתרצים חיך .בקורה גס רבה
 באמת סובר המאור דהרי .מקורה דחצי׳ זו באוקמתא רב

 בפתוח מותר קורה דתחת שס תירץ והרמב״ן כאביי דהוא
 ואפשר ראשין בתרין החבל אוחזין הפוסקים אבל לפרמלית

 ר׳ רק דגרסי או רב אתר יהודא ר׳ הוא דשם סוברים דהס
 היפר משוס דקורה י״ב דף לקמן שאמר לשיכיתו והוא יכודא

 ב׳ כתירוץ וסבר לה סבר לא רבא אבל מחיצה משוס ולחי
; ודו״ק .שס אשי דר׳

ח י^) נ ה  רב אמר יהודא דר׳ תירוץ הביא בשבת הרי׳׳ף ו
 בפתוח הקורה תחת דמתיר מוכח וא״פ

 דמוקילה ואפשר פהרמב״ס דהרי״ף כתב וה״ה . לכרמלית
 ובאמת .ד׳ ברחב מיירי דהרי . האמת לפי לרה״ר בפתוח

 לקורה לחי בין מחלקין דלא להפוסקיס לאוקי מצי הוי בלי־יי גס
 הקורה רק הפתח בחצר לעמוד דרכה דאין אפשר דלחי רק

:ודוק שס בנית רש״י שמתרץ כמו
 נועה היה ולזה שכתב שס׳ה סימן בב״י וראיך[י י^)

א וע׳ס אבי אדוני דעת  להגיה וצריך הו
 הכריע לח דנאן סופר מעות דאינו ול״נ .פן פתב לא וח״א
 בסופו ופן יהודא ר׳ תירוץ וכתב הפריע הרי בשבת אבל
 ואפשר א׳ לדעת מסכימיס והרא״ש דהנמב׳׳ם הב״יכיון כתב

 בשבת והרא״ש הרי״ף ובאמת . ה"נ כן סובר נמי דהרי״ף
 דלפי י״א נאות פמ״ש לא אס . מותר הקורה ד!פחת משמעין

 ד׳ בי׳ דלית כיון כתבו דתוס׳ לרה״ר בפתוח האמתמוקמינן
 וכרי ד׳ בו ביש לה מוקמינן האמת לפי אבל נמי נעול

 דגם ואפשר הפנימק הצי רק מקורה אינו דהרי כלחוץ ל כעי
 פתח בחצי עומד כי גס דבלהי אפשר או .פן אמרינן בלחי
 מד׳ בפחות אמרינן לח אתית גוד דתורת . פלפניס מגי וננטל

: י״ז] ט׳ז אות [עיין ;ודוק בלרץ משח״:
 וא״פ .לקורה לחי בין להדי׳ שס מחלק הרא״ש ”א יג)

 לא אבל יהודא דר׳ תרוצו רק פתב דשם צ״ל
 ואיהו הרי׳ף דברי שס העתיק שהרא״ש והיינו .וצ״ע להלכה

;ליה כבר לא ואיהו פך מפרשו
להקשות לסו הוי דהתוס׳ שם הקשה דהפ״י יJוראיר יד)

ע״ז] [דף חלו; בפי כבר טפי׳ רב דהרי
סתי הוי וזה . ש ע המור דרבנן דברשיות

לפמ׳ש
ובאמת להינאור _

 אלא רה״י שהכל מפני דווקא דהוא ע״ז דף שס תוס'
 :וק״ל . לק״מ הנא שייך לא וזה רב גזר ערבו שלא

 א״כ . לכרמלית בפתיח לה דמוקי להתוס׳ הקשה ך[!* מי)
 כיצד בפרק עסיק הגמ׳ דהרי הגע׳ מקשה מחי

 נמי דרבנן דברשיות כבר ולפן הוא תנאי דר״ז דהא פ״ז ד̂ף
 .להחליף שרי דבדרבנן תנא פהאי כברי אחרים ואימא • אסור
ה שס תוס׳ [עיין  שס פסק הרי״ף דהרי המעיין אבל הנא] ד

דבדרבנן '



עירוגין בית
חהור לכ־מלית דבפהוה פכק וכאן ‘להי־,ליך ר.והר דכדרדנן

ישראל

מכו מסקי:; במר,י הכח בדיה מ׳ז דר• בס היס כמיב והיינו
דאלו בהא ומ״נ

הא' כ־יך לא רמלין

(;
 מינו רזה מין למנת נה

 הא ביין־ לא פ׳ז נדן- בהא וכן . כיעד
 ואיב הרי׳ן- בפסק וכמו פכי־ר מקוד הוי לא די•,׳כ מין דמנח
ה בהמה ולכן • הצמ' מקבה כפיר  דמוהר בס פסק דלא היז׳

 להבכרמליה מוקי לא באמה זה ה־רוץ בס סבר ילא לההל־י-
בי והדאיב בסבה ‘הסיני ס ד ס מ כהרז׳ה בס הנ  כיון סובר מ'

 דהמריק כהא הלכהא לית בה דמסיק מאי דלפי דהמרינן
כ הוא הנהי דר׳ד  דהסוני׳ הפ׳י קובייה קבה נא בלא׳ה א'
עיין לא והפ׳י ובדוד הנהי כלל הוי דלא קהי להסמת דבבה

:היכיב
( , ״' ד נ ה  להה דמוקמינן וי׳ב י״ת נהיה שכהבהי בהאי ו

 דלפניס דד.צי' ד:יו; קבה לרה׳ד בפהוח דרב
 חני׳ להאי פתוה הרי מקידה אינו דלחוץ וחצי׳ מקורה הוא

 רבות אלא אינו בולאי זה דהרי מינו אה מין ומצא דלחון
. י׳יח אות עיין וק׳ל לזה כרמליה בין לחלק ודיחק • דרבנן

ההוס׳דן} קובית על דהנה מרווחי חידון נראה א7א
 כבר רב הרי מצא לומר לכ:מ׳ דלמה דמקבין ע״ז

 ג״כ יוחנן לד לחלק הטעס כס; אמר דהגמ׳ לק*מ חיזוק עבו
 לא יוחנן ר׳ והרי לקמן ב׳ בקובי׳ סיכן- דבא כחמר ו וכר

 נ*נ דזה ואפבר כו׳ מין מצא לומר והונרך חיזוק עבו כבר
 לר׳ הוא הכא הכוני־ דכל ובאמת בס דחוס׳ ב׳ תירוץ נכלל
 דמחלקיק רק מין מצא לכברה צריך לא דחיהו רב וח־כ יוחנן
 בדבר דוקא הוא ומ"כ נהפוקי אתי דלמא ונזרו חיזוק דמבו
ה. דהוא כיון נזדינן לא נקודה חבל . כיעור כחיל  אבל עפ
 הכיעס רק • חי.יק עבו אמרינן ולא כליי כס דפסקיק לחנן

ס כייך זה .מין דמצא בה : הוא וברור . בקירה נ
 קצת במנכו ׳

חודו עד שרי

 רב״י כפיי לפרש כוצרן כני דבקובי׳ ואע״ג .כו׳
 הוצרך מכאן ביהי׳ לנפופי אבל אערה לא מהרן דבס היינו
 יהי׳ בנא זה דעל דכיו; רכ״י סובר ולכן .אחר לתירוץ הנע׳

 תירוצים ע׳כ וא'כ אכירח לא לומר הגמ׳ הוצרך כאחד פירצה
:וק׳ל כך דיהני היינו דלעיל וקיביית

ח * ד  רוחות הב׳ לצירף דצדיכין היכא כוי. ואצבעייס ב
פרוץ. רוחות הב׳ יצפרפו דחדרבה מסתבר עימד

 דמי כסתוס דהפתה סבר הוי בקובכיא לעיל דהמקבן אלא
 וק׳ל סב׳ המקבן כסברת דסבר י׳׳ל דבוי דיכא בהה אבל

: המהרב׳׳א] קובית [ומיובב
ה ̂̂,1 ך א ׳־ מ לי א ק ך ף׳  כנהרדע׳ סבר כו׳דילמא בעבר ד

א י שהמהרב׳ ש׳כמ׳ כו׳מהכאמבמעמהתו
 .חצר אפילו ואסור ברש׳׳י דהני׳ ע׳ב ה׳ דף ברב״י לעיל ז*ל

 נראה ז׳ל המהרש׳׳א קושיית ועל :וק׳ל בס כמ׳ש ודלא
 ויוצהים בזו נכנסיס רביס הי׳ דבס י*ל דמפילב מהא דודאי

רביס אין אחד לצד והס דלתות דאצרכו׳ בהאי אבל בזו

2'V ׳ ם ו ת  ב נראה ויותר ולרבב״ג ד׳יה ב
למישר דבעי כו׳ פניס כלפי

אס לפניה מבכו דאילהיפן נראה ולרב׳׳י«-״vע כו׳ החיצון
 כפתוח הלחי כל הוי לע;על ס דאסור ללחי בנבארחוץ זה כן

 גש ומובך לחוץ דמבכו ע"כ אלא .מין ומצח . לכדמלית
ס וא'כ לרה״ר. פתוח וכוי ככנגדו. הכותל קג ס קי ס פי ה  ל
 לת והפוסקים כמבוי בראש כקורה להניח צריך .בקורה
 לכרמלית לפתיח זה מדמין לא דהס ואפבר . בכך חילקו

: ודוק .לי־ מדמה בפיר ורש׳י  כזה כציור .בפניס נראית בין בדיה ברשיי
 כזה הוא מבחוץ ונראה

 בהבינו כמו ודלת הב׳י. דעת !כן
שקיו] בסיג [סי' העיז

ך ״ ך ־ ו פ בישחר צריך לכן . ר% הי ו׳ ח׳ חו ^,3 י
. חו ז׳ אות הנל די-יי^״ י-ייל ה חלו דהרי ח׳

J

 תום׳ סברי ולכן .ח׳ רביס לרשות דהס [שס] דדך יוצאים
:וק׳ל [אחר] (אחד) לתירוץ והוצרכו לדמות

ף ׳ א  כמו סיבר ז׳ל [וכי׳]הרמב׳׳ס מפרש ת[וכו׳]וריצב׳׳א’וא ב
 פוסק ולכן הדבר. בתחילת הבין ז׳ל שמהרב׳׳א

 נמי דבריו בסיף דהרא״ש נראה ועוד מהני לא רוחות דבד׳
 וזה מי׳ ביותר מודה דר״ל הירושלמי הביא דהרי לזה מודה
מ אלא .למה  פתה מהני לא מי׳ ביותר נמי יוחנן לר׳ דנ'

ס  דהרמבים לומר אין אבל דשיירה מהא בד׳דוחית גבן על נ
מ כמ׳׳ש כובר  כדעת האמת אבל בנע׳ דחי' הוא דזה המ'

 דהגת׳ ודאי אלא .כרב לפסוק ראוי הי׳ דא*כ .המקבי;
 דינו בודאי מי׳ ביותר אבל בעבר דהיינו יוסף צרב מדחה

 מדוייק נראה וזה .בירושלמי כדאיתא דשיירה מהא אמת
 כתב ואחי: דפסץ מהא קושייתו דעיקר הרא״ש בלשון
 תוס׳ כמ׳ש דשיירה מהא ומתחילה הקשה ולא דביירה מהא
כ אלא  אבל .להירושלמי דמסיק למאי אינו דזה מבוס ע'
 להירושלמי גס קבה בעשר. למתניתין דמיירי דפסין מהא

:ודוק
? ב ר! ׳ ׳ י ^ ; ן  כו׳ והתני מכאן וד׳ מכתן ד׳ וכ״ת ^

. ד׳ צריכין חצר דפסי דאמר דמהא י
 .חמשה בת באמת מ־יי חמות דחמר לאביי אומרים היינו
מ בפס בנפרץלתוץ דסני הגס א״כ מ׳ א א׳  קענה בנפרן ס:

 דאליה גי׳כ. ב׳ כצד היכר צריך ע־כ לגדולה
 . ז׳ ג׳ ב׳ א׳ אי גדולה איזה ידעי:; היכא

משהו פוד שיבאר צריך לכן .ח׳ ה־ ו׳ א׳ או
 ש׳ה יסברו דהעולס נרהה מהיכן דהרי נתרץ רצונו

. כהו מבחרי דגדולה דכיון כתב ולכן .הדופן עוני הוא
 ;וק״ל דבריו בסוף זיל מהדב׳א בכתב וכמו

ח י ר ב כמ׳ש הי׳. כותל בלאמחותו נראית כו׳ בנכנסים ו

' ה י י ר׳  דלא פירוש לא. מעבר טפי לא• כלל כלל ב
הקודש בדיבור רב״י כמ״ב מפסי; נשמע י

 אנו ואין • היזיי בפירוש יהודא ר׳ בודאי אבל לי׳ חיתי ללא
:וקי׳ל . כמה עד יודעי;

ב ״ ׳ ^ ם ו ת  פחות הוי לא כמו דהוי כו׳ עובה דיה ב
שהוא מי דהרי .אחד לרה׳ר פתחים בבני *”

___________דרך הולך ד' חוה לצד ורוצה א' אות אצל
ב ■ נאות ורוצה ב׳ בתות כהוא ומי .ד' א'

היל ג־.

In א

r . א׳ ב׳I ׳ ׳  רבים כמי והוי ג
 ז״ל כמהרב׳׳א דלא כאן מבח״נ בזו נננסיס

 בסיג בסימן המנ״א דתירץ מהא מוכח וכן
 ביו״ד] [או מי' בכתות ה כהריצבי רמ׳א דסבר ל'ו בס״ק

ע״כ אלא הפתח ציית נ׳ הוצרך ח׳ בציור בס״ד בסימן והרי
I

 מארבעה יותר הוא בביב וכיון לעצמן והן
. מכאן] [וד׳ מ:א; אד־ חבל בי״א. אמר לכן בע־׳כ , ,  מ
) בדף לעיל הגע׳ דאקבי והא מהרשיא] [עיין שפיר ה׳ ; 
 לפי הייני כקישי׳ ואשיק ושני] ד״ה בס תוש׳ ועיין [ירד

: ודוק ו׳ בת באמה אמות כל אמר דרבה האמת

׳ ם ו ת  כו׳ כרבי הלכה קאמר דלא והא כו׳ ור׳׳ר ד׳ה ב
 דלפ״ה ודאי הא .ענ״ל כפ׳ה ולא .כו׳ וצ׳־ל

 או .ד׳ של אתד בפס דני־רת סברי דרבנן .היטב ניחא
 .מהני לא ד׳ בל אתד דפס דסבר פליג ורבי .משהין בב׳
. ג בל שניס רק ׳  בי״ת גדולה דוקא אדא רב תנא ולכן נ

 בפסי כר״א דהלכה נחמן ר׳ אמר ולכן .יוסי כר׳ ודאי ורבי
 טפחים ד׳ צריך דהד משהו בתד סגי ולא .משהיון בב׳ חצר

 וב׳ ד״ט הוא דרבק דפש לומר להו ניחא לא אלאדלהתוס׳
תר. זה ניחא לרבי׳ אנל [ג״ט] (מכהו הן פסקדרבי  כדי יו

 :וק׳׳ל ז׳׳ל במהרש׳׳ת עיין .הקובי כל לייבב
׳ ש י י  דמטלטל מביס ממלאינן דלת הוא מימלא ד״ך, י ב

סימן דהמג׳א ר*ל .עכ״ל לרה״י מכרמלית
מותר נכרמלית חלד ץדכשנ: - הב״י בבס נתב ג׳ קץ ם :ע־ד



ישראלעירובקבית
 מבחפק והמג׳א ,וה2ה ד׳ חיך לכרמלית מהצר לנילטל

 אטור דאי יי כסב מכהן להוכיח ונ׳יל .עליו סצר בס דאפבד
אלא לכילכיל. אסור בחצר בודאי דאימא הגע׳ מקבה פאי

אלא . אמות ד׳ חוך אפילו [הפלאץ] אין דאפ״ה דקמ*ל
: ממלא מדכא מדייק הכי באמה וא*כ כהנ*י. זלאי  ד:סצר ע'

;ודוק ד'א הוך למצאוה מוהר הי׳ דאל״כ .י’רכ

׳ ס ו ת  נפרץ דכהצר ,כו׳ גידודי לי׳ ראיה ד״ה ב
לא דאי ופבוכי ז׳ל במהרב״א עיין ,מע׳ב

ב .בבבת ונפרצו נידודי הוי  לכאן כבא אהר דבר לימא א׳
 . לגדודי כיסוי דהמיס אלא ככא. בעי מאי ומים בבבת

 ויפשר .החצר פרצו דמיא דנימא למהרב״א קבה דזה אך
 מכוס לכ״ילטל מהירין דאט רק כרמלית דהוי כיו; דנאמת
כ דהותרה  ועכיפ . הב׳י כמ״ב ברי כמי למלאות א'

א תוך  . גדודים דנבאריס ע״כ אלא .ברב׳י וכנ׳ל מותר ד
 ניכרים באינם אלא .קיימה דמחינות רה׳׳י הוא באמת וא*כ

 : היטב ודוק מכרמלית לעלכיל אסור Tובפ
* ר ה ן■יirב  דודתי . מחיצה מכוס צחי אלמח מכאן לחי ד׳

 הא תלד בהא דהרי רבנן דפליגו י״ל קורה
 ימעט היכר מבום דהוא דלרבנן מכ׳ גבוה בהוא דמבוי
 יהונתן ר׳ הרב כמ״ש למעע. א'צ מחיצה מבוה דהוא וצדי

 מהרב׳׳א] [עיין, וק׳ל ע*ב פירקין בריב נמתניתן
ר י ׳ א  להו ניחא לא התוש' ענ״ל לא מפולב בעבד אבל ב

 המפולבין דמבואוה ע״ב] ו׳ [דך לעיל דהרי - בזה
ה צריך פ’עכ  בעי דמדי־בנן. השוס׳ דלדברי מכום ונראה נ׳
 מבם עדיפי ולחי מחיצות דב׳ מזיק א״כ מעלי׳. מחיצות ג׳
 דחייבין ר׳י אמר מחיצות ד בבס דהרי ,לכ״ע מחיצות ד׳

 . מדרבנן רק הוא ולחי יתiמחי וב׳ .בירובלים ר׳ה מבוס
 וכקיביית .כפבוטי׳ מיירי בר״ה דברייתא לימר נוכל כוב וח״כ

הם-דהרי בסוך רבה והאמר בד׳ה בם התום׳  לא דברי
די כמו דהוי חביבי דלא מחיצות בב׳ התום׳ תירוץ בייך  ל
 הברייתא מוקמינן וא״כ .לזה ליתא עתה דהרי .ד׳ בבס

ת אבל בר״ה:  ודוק רב׳י כמיש לר\. מהני המפולבין, מטאו
:היטב

ב ״ ע ^ ״ D י 'lT O מי׳ בכל וכרץהוה כו׳ כיודע ה“ד
דחורת ק׳ו דה״א כתבו וצא ̂ עכ״ל כו י

 הק־ו על דידאי נראה אלא - התום׳ קוביית ב' ותו כהנים.
טימאת ממעט כהיא נימא דלא אך ̂ דהיא מיעוט יש דת״כ

וכ*ח מטמח. מר.צככ>ית ממשח, בכעדבה דהיינו ם->י~ז

׳ ס ר ת ך, ב ״  • בדבר מחלוקת ואין רבבי׳ם פי׳ אתרי׳ ך
 דרואין בבא כל למחיק יש דאז וקבה

באני ד׳ רחב דמשיז האמת לפי כן פירב דהרבב׳ם ונראה
 קוביית לתרץ בח הרבב׳ס רק .רוחין אמרינן בד׳ אז וא״כ

:יק׳ל ר׳רבנן מלתיה דלימא התוה׳
ד ^ ’ י י מתני דר׳י ב תני אז דלר״ת ;^אהדרבק המ־לתא לי׳ יייזיי ־־־'י

היעיבמתורוח'כ ובריאה רחבה וחכ׳א ״ידברי
ל; •א ז׳  מה קוביית -

ן ן 5ך • ^ * ך  אג: תרתי נקע הוי דלא כו׳ מ׳׳ל איה “ר
גודרייתא דהוא סכר דהוי להמקבין .חדא <

 רלא אלא לקמן הנמ׳ כמ׳ש אילן טונא תרי הר א'כ דקר
 דחדא אלא מילתא חדא מכוש תרתי דתר לומר להו רחא

:ודוק דלעיל כשנוי׳ וחדא מאציו ב'עמד מבמעיק
ד ״ ק ^ *ן ך  דא׳׳כ הקשה בסוכה במהרש׳א עיין ורבנן. ב

. מנ׳ל סברא האי הגלילי יוסי ר׳ מקשה מאי ^
 ולחברתה לה דצא וכתב דהאי חימא מקשה דהמקבן ונראה ע״ש
 סברא כאי וא״כ לבמה. חיצטריך וכבני ופרט לכלל (נמי) הוא

: היגיב ודוק מנ׳ל ודוק
ה ב תי בכ *ךן ר ב  כיקדאביי בחליצה.קשה כו־ולא מתגרשת ן

 הסברה לי למה א״כ .לחליצה דרשה להאי הבר נמי
 שש שאמר תי:ך מקבין דהנה לתרץ ונראה כו׳. סניגור דאין
 בטר מה להיפך קיו נימא אדרבה מכניס מוציא באין כסף רה

 קיו יהא יוציא כסף דאי וצ״ל . לכ״ב כסף מיציא מכניס באיגו
 בכסף שיוצאה לאמה דמה התוס׳ כתירוץ לומר ואין .מאמה
וקשה ־ ודוק עדיף ק״ו הא א״כ בכסף יוצאת נמי זו דהרי
 ככסף דיוצאת יאמר חי דהרי ראית מאי התם מקשה מאי דא״כ
 אינו להיפך אימריס ואי .דאמה וק״ו ההיקש סותר וכתב יהא

 באינה ממעט וכתב אי נגתה דהרי ור׳ל .ההיקש רק כותרים
 כיון וח*כ :ודוק דחליצה הק׳ו נמי כותרין בשטר רק יוצאת

דהכי גירושין ממעט בגירושין קאי חומרים אז נינהו הדדי דכי
מאחרת נפקח גופא דאמה דסבר אפשר אביי אבל טפי עדיף
להיפך לומר לי׳ הוי וא״כ מאמה ק״ו לומר כצל שייך לא וח״כ

 ק״ו דמפרך דז״גא דיו דאמרינן מינניט צריך לא דלכעדבה
ח. הי׳ נבלת בכלל הוא דבכזית רי ה ב מ׳  דאמרינן אמר לכן כ

 הר,״ו וח'כ .ק״ו מפרך לא ובוב ̂ חי׳ בכלל דאינו מנחש קי׳ו
 ודוק .לטננא דלת בכ>ית אפילו ממעט היח וח״כ .זית על

: היטב
ה ד ד ״ ׳ י ט ג  ברא״ט .כאן אץ מחיצה כאן אץ קורה ב

מבוכה כהיא רקורה רשב׳א בשם הביא י
 מחיצה ביעור דיש דכיון • פסולה טפחים מעברה כמעה
 והקשה .ביקעין דגדייש כחן אין ומחיצה .קורה מחורת נפקא
 אש ד״א [הוא] דאפילו מלחי מ׳׳ש ג] [סקי שס״ג בסיחן הע״ז

 טפי עדיף בסתימה יותר דריבה דכיון .כבר לחי לשם הנימה
 דמשום דקורה סבר דרבב״א ונראה - ע׳ש פסול יהא והכח
 חי3ב משאיב .היכר כאן הין מחיצה והוי ריבה כי היכר

 עדיף יותר בסתימה דריבה ומה - מחיצה משום לעיקרה
 בריחה לענץ יהונתן ר׳ כרב כאן כתב ל^ וכדומה טפי.

;וק״ל עיש .
ש ״ כ מ  דוקא דהוא כרבב׳א דברי לפרש כט״ז מ״ש לפי ו

ה. לחלל כבהילך ר  טכס יב מי׳ למטה דהיינו עב
 כ־,רח שיהא בעינן מ״ע היכר. כוח דהקירה דהגם נכון
 כאן אין עשרה בחללה דאין וכיון שמעתין בריש רב כמ״ב פתח
 וגדיים תלוי הוא והרי י מחיצה דהוא לומר דצריכין אלא פתח

:ודוק פתר. הוא והטתר בסתימה דריבה בנהי משא־׳כ בוקעין

 אי אבל דחליצה והק׳ו ההיקש לסתור נצטרך דלא היכא כי
 דיאמרו אביי אמר ולהכי ההיקש רק סתרינן לא להיפך אמרינן.

 . בחליצה תצא אמרינן וכי נסתר בלא״ה זה וא״כ מכניס ככף
 ק׳ו והכא ההיקש סתרינן דהכא מוכתב ממעטין בפיר שוב אז

' : היטב ודוק בגירושין קאי אמרינן אז
ק ר ד׳ .כדפ״ל לצמצם דהפבר משמע מכאן כעומד פרוץ ב

שכסוף פירוש  דהייט במעי׳ ר־ בשם שם דבריהם כמ׳
 דאפ׳ה רק הוא כן אם יודטין אנו אץ. אבל דצגנצס דאפשר

 אמריק כוי אי אבל ,באירך ע״ש ספיקא ספק מכת מותר
: ודוק מספק אסור הוי א״כ צמצם לא דודאי

^<  פרט אמו דתחת קרא דנטקי דח־לין ומפי: כתבו ראךן
א ואם ליתום עתה אבל מספק. אסור הוי לצמצם ח׳

 ספיקא ספק מכח מותר טי קרא לאו אי א״ב דצמצם דאפשר
 דספק לומר דיש משוס צדקדק דאי; כתבו ואהא .קרא וצריך

 ולת כלל שכיח לא דהוא לסעק כלל כתת לא צמצם דשמא זה
 כו׳ אליהו יבא לבמא לי׳ איצטרך ומ׳־מ לס״ם לי׳ מצטרפין

.ודוק
* ט ת כ  מאי לצמצם א׳א דאם כו׳ ראיה להביא דיש ו

 אי הבל . קבורה טעון ממ׳׳נ דהרי ציה קמבעי׳
w הולכין לא דאם לי׳ מבעי שפיר הספק בגדר נכנם שצמצם 

ם מותר כרוב אחר  ראי׳ אין תו לעיל דלר׳ש ודע .ודוק מס׳
 למימר דהיינו הגלילי יוסי כר׳ תיא סתם לא דאמר מהא

: וק׳ל דצמצס אפשר מ״מ אבל צננצס דיא ד
ה ״ ר  במעדיף דמשני הש־ס סוגי׳ זה דאין כו׳ גרע רב׳י ב

 זה מתרץ רשיי אבל . עכ׳ל קושיט על חושש ואץ
 • שביניהם אויר על איכוקאי דתני כמותן דהאי לשונו בצחות

 ואי • כמותן יהי׳ דזה שש שמשימין כשר הסכך על דקאי רק
 ; ודוק ומעדיף גדול האויר וודאי ויוצא שם יכנס

ך ׳ א דז״ שם תירצו והרא״ש התום׳ אבל • כו׳ ניכר ואיט ב
הוא



ישראלעירוביןבית
 מיידי הכא הבל בש לצרן: פסול לסכך דצריכן היכא הוא

, . : וק׳ל להוד בכפר דדי
, ד ׳ ר  הוירא דאתי עומד לי׳ הוי ולא כו׳ לה מוקי אי ר

א p שס*כ בסימן כהבהיוג׳ 'c ז דקשהלהתוס' ע׳
 הוי ^רותות מב׳ אי בזה כנמ׳ מסופק י׳] [דף לעיל דהרי
י דלא או ממ'נ דהרי אוירה דאהי כהבו ולכן עומד  עימד מ

ם. המקנן כדברי  . אוירה דאהי המהרן כדברי 1א ב
 דברי הוה דזה העסלא דעור בשמעתין בם לפמ׳ש ומכיש

 העומדים ב׳ לצרף רוצה דההה דכיון בם המתרץ
:ודוק תירוצא מד הוא וא״כ .עיש האויריס ב' נצרף אדרבה

ף ׳ א  כתב .ניפח הצי וחבל מג׳ ופחות וחצי מג׳ ופחות ב
 מרובה דעומד בכה׳ג דוקא דהיינו דל גוהרב׳א

 כיון דהיינו למניעי אתי זה בענין ושמא תירצו ואהא ע־פ
 וזה . דבריו בסוף בהגיא וכמ׳ש . לכוד ע׳י נעשה דהכל

 מרובה לבוד) בלי (דהיינו גמור ועומד וז׳ש .כמ׳ש כוונתו
ת מב׳ הפריץ על  מרובה שאין וודאי כלומר עומד הוי מהו
 האויר ינערף כי הגס בגמ׳ במחצלת דהרי הפרוצים ב׳ על

מ לרקיע עד כהוא בלמעלה  דמרובה רק , עומד הוי מ׳
 מתבטל אחד דאויר כיון וא׳כ רוחית רב׳ מלפרוץ א׳ על

 דעושה במבוי דלעיל וכמו .כו׳ אוירא אתי כייך לא כוב
 על דצ״ל ואפשר . ע׳ש מב׳ בפחית ומעמידו ג׳ פס לה

ת מב׳ פרוץ אפילו הפרוץ  הבנת לפי אכל . וכנ׳׳ל כו׳ מהו
: ודוק יבחר והרואה . ע״ש והפונו דבר זה אין כס המניא

ח ׳ י? ד ס ר ת ך ב ״  וכתז . נאסרו נפסקו כו׳ עירב ך
דא במול דנפסתו דע״כ הרא׳ש י

ע אלה ע׳ש [הותרה] והותרה הואיל בבבת

 :תב
 דאי
דנפסקו

 בסיב סימן המנ׳א וכתב .העירוב מזר ואפ׳ה . מעיש
ד  דדעת כתב ד“שע ובסימן . כהרא״ש התוש׳ דדעת סק׳
 היכא כי דראייתס מלא בבבת ק״א דף התום׳ כמ״ש התוס׳
 וצ״ל הכא כן ראשון צהיתרא ממילא [מוחזר] (מיתר) דהתס
ם כיון דהתס .כפ״ג לסימן דמי דלא דסברי  בא כהענו׳
 מתחילה הי׳ דדעתו כלל עירוב היה דלא מילתח איגלאי בשבת

 דברי דבריהס יבא שלא בפירוש אמר דאפילו ואפשר . כן
 ר׳ א״כ . בא לח אפילו בעכו״ם אסר יוסי ר׳ והרי שקר

 והראיש התום׳ דברי בכלל וזה . דבא היכא מודה יהודא
 אחת שפעם כיון נסתס או במול דנפסק הגס הכא אבל שם
 דברי נסתור דלא היכא כי .למקומו חזר עירוב הי׳

 סימן הע׳ז קושיות ג*כ קשה לא ונזה . והרא׳ש התוס׳
ודוק: שע׳א

ך  מחילה מוקפת היה אי כולל דנפסקו הך דודאי נאמר א
 אז בחול נפסק ואי . מותר בלא׳ה בבבת נפסק אי

 דומיא הוי המחיצות נסתר ולא כ׳ש אלא חסר דאינו כיון
 מחיצות מוקף אין אי אבל .להיתר והזר הפתח דנסתס

 הימן במג׳א עיין סתוס׳ כמ״ש מייני בבבת- כבנפסק אז
ק שניה  תוש׳ בחלקו בבבת נכרי לבא דומה ובהא ט' ס׳

 סתרי והרח״ש תיס׳ דברי אין ובזה . מיירי ובתרווייהו
: ודוק מהדדי

ח ט ר ה V'3 י ׳ ד י * ש ר אלאמדהיר. הואכו׳ מאי ב

לדומה
 בפורסא דדי היינו .פורתא

 _ וא'צ נמי ט־בא ואפילו בעלמא היכר דליהוי
’ : וק׳ל ז״ל המהרש״א  במתני׳ דלד׳י . מחיצה וזו מחיצה זו אית׳ ומס [בגם׳] שם

האי מפורב הכא אבל אמר עעס אמריה כוי
׳Vור; בפיר ומקשה טעמח

ז״ל מהרש/א הקשה מתמר י i........ר־ה־ בתום■ כ׳ ״)רח
אמר לח דר״נ דבס לתירוצם י ^

נ הכא מכא־כ המחיצה ע׳י רה״י דנעשה היכא מלא  ה״נ א'
 בדיבור תוס' כמ׳יב מחיצות ליכא מ*מ דהכא י׳ל בכשוט . ע״ש

סברי דשס כתום׳ דהרי כבר ז׳׳ל דמכרש״א אלא זה שלפני

 ועל ע׳׳ש מחיצות דליכח בשבת שנפסק מיירי בספינות דגם
מ בתום׳ מש'כ י׳ז דף  ב׳ באופן שם שחרצתי מה לפי ומ'

: ודוק י׳לכמ״ש שפיר כ שם דהרי לק'מ בלח׳ה אבל =) ו־ התוש׳ כתבו ג'
Vדברייתא סיפא על הי׳ כגמ׳ דקובית —.

 ואפ׳ה המחיצה ע״י רה׳י דנעשה היכא מיירי דזה מחיצה
 דבאמת תירץ ואהח דרישת דומי׳ הוא וע״כ דמותר אמר

 ארישא ראי׳ זה מביא דהרי לצלטל גס מחיצה דהוי אמריק
 כראיתא חד וכל מחיצה דהוי דקחמר אלא טלטיל לטנין

 גס והרא"ש.וא'פ בתוס׳ עיש לזרוק ובמזיד לטלטול בשוגג
: ודוק ע״ש הוא כן הפשע הכת  בשבת היינו נאסרו דנגללו רהא שס כתבו !התרס׳

 נכללו דאי להו דקשה והיינו בדוחק שנכנסו
 סימן המג׳א שכתב וכמו .למקומו העירוב נזזר לא בהול

:וק׳ל שפ׳׳ג
(  בעלמא דר'נ רק אמר לא דהר׳ית לומר לפ״ז ונראה י

 אבל תיס׳ דברי העתיק שם והרח״ש התמר
 דאי החיצונות מחיצות דנגללו ע״כ כחן דמיירי האמת לפי

 כקוישית בר.יל בנפסק למקומו העירוב מזר לא האמצעית
 מתיצות בנגללו כ“ע אלא מותר בלא׳׳ה בשבת ור.י . כמג׳׳א

 הר׳ן כפירוש הבעלמת לפרש צריכין ואז מיירי הר!יצונות
:היטב ודוק עיש  בהרא׳ש [סק׳׳ד] שס׳׳ב בסימן המג׳׳א הבנת לפי אבל

 בשבת החיצונות מחיצות דברים ב' כולל נגללו האי
 הרא׳ש דברי וח"כ כדאיתא הד כל בחול והאמצעית

: ודו״ק השני בפירוש י״ז בדף למיש נועיס
ל ו) ד דוחק בעצם דזה המג׳׳א דברי דר.וקים באמת א

 כעשה היינו ר׳׳ה בין דמחלק הרא׳׳ש דברי לפרש
 בברייתא הדוחק זה לפרש להרא״ש למה דא״כ ותו . מחדש
 לו] [לימה יהד בעירבו היינו לזה מזה מטלמלין דתנא דכיון
 החיצונות במר.יצות יפרשו שניהם כשעירבו הייט נגללו לומר
 הר׳׳ן כסברת מחלקין דלא התוס׳ דברי כן דהן וודאי אלא

. וכנ׳לבאות :ודו׳׳ק העור בדעת נראה זה ד׳
^ ז) ף כי דוקא ופשטית בעיין הכא י׳ל הר׳׳ן דלפירוש ן

 י׳׳ל הרא׳׳ש לדברי אבל בשבת ובאו בשבת אזלו
 ופשע בחול אזלו אפילו בשבת בבא בגייין הוא דכאן

; וק׳ל להתיר
.כדבריו צ״ל דר.וקים המג׳׳א דדברי הגס באמת אבל יז)

 ונסתם כפתח דרך בעירוב כטור פוסק דהרי
 י״ג בדף כנ׳ל למקומו העירוב חזר ג״כ בשבת ונפסק בחול

 הדא״ש וסובר נהמג״א אלא ד׳ באות כמ״ש לומר ה״א נ“א
 .קתי שנים או אחד אעירבו עיקר ע״כ לזה מזה דמדנקט

 עייש בל׳ה נקט סיפא דמשום אלא סגי חצר בחד דאל׳ב
; ודוק במג׳׳א

y V ׳ ) ב ג  ׳ הבריית דאם ותוס׳ ברש״י הכלל . דנקט היכא ב
 מיידי בוודאי אז לה נקט בלא מיירי כוי

 דבדנקע הלא מתניתין כיינו דאל׳כ בפנים ורודה דרהשה
 ואהת ורובה ראשה בלא דאיירי לומר יכולים כיינו שפיר לה

.ודוק ז״ל מהרש׳א תירוץ יובן ובזה .לתרץ תוס׳ הוצרך

ם ׳ ש ס ו ת  לפרש רש־׳י דחק ובחנש אמר] [ד״ה ב
פי׳ לפי אבל . בבית עומדת שהבהמה

 בשום אפשר דאי משמע ממלא אבל דתני ברשיי הרש׳׳ל
 בבית דהוא בודאי אלא לתוכה ורובה רחשה ימשך אמאי ענין

. וק׳ל קאי לביטיתס וכתוס׳
 מהמוכיח ושמעתי . אהקליר מקש־ן
 כמגילה הושב דהקליר פאליק

 זרתים ס׳ הוא ור,״כ עשרים על עשר הנביא שרא.תה כמו
 זרת והעולם . זרתים מאות י״ח והיא רחבו ושלשים ארכו

 אחד הוא וא״כ רביע עיגול על יתר ומרובע בעיגול זרת על
: ודוק מאוח מכיר

לו

א;-ר בדדז כ״א דף



ישראלעירובי[בית
ב ן*ח ׳ ה כ ״ ד מאי מדרש״א• מקשה יוחנן ר׳ והחמר כ

ואינני . בי״ו שס אימא אדרבנן מקשה י
:■ וק׳ל יהודא ר׳ מתיר לא רא״כ מבין  בדיבור לא״נ היינו החוש׳ דקושיוס נראה חייבץ ובריח

 מחיצה משוש לחי למ״ד האמת הוא דנן שאח׳ז *
 הכא וא*כ דה״פדר״י ע״ב] י״ב [דף לעיל רני׳ל שהגמ׳ ונמו
 השברא לפי אבל המחיצויד מבכיל דלא מודיש כ׳ע כפיר
 יעויין סתרי לא היודאי דאורייתא מחיצות ב׳ דשבר מכוס

ודוק: ז״ל דמביא-מהרש״א מהא לעיל
^ ך  מבוס דאורייתא מחיצות דב׳ סברמהא דר׳י דהאמת ן
 דתני והא . מפסיק רביש דרך הימו רה״ר צדי דבב׳ ^

 דלחי מבוס לומר יכוליס היינו מפולש למבוי מערבין כס
 . מחיצות ב׳ השוס הוא נן ע״ש־ הכא חבל־ מחיצה משוס

 : ודו׳ק חדר״י דר׳׳י דקשי׳ הגה׳ קוביות. קשה דהל׳יב
 ובהא כהאי בהא דש׳ל י׳'לrכדבר להדי׳ מצאתי־ ובהרמב״ך

 דמיירי כחוש׳ המאור דברי בדוחק לתרץ. מפשר אבל כהאי
•וק״ל . פילוש באמצע ;

סוכת שומירה דיה בסתני׳ ברשיי כ״ג רה
דהו־ף ואמ׳ג שומריש י

 עיקר דזה משמע . לא עפי- דשרי הוא באתים לדירה.בית־
 להיפך כתב ולא הילימא בד׳ה בגמ׳ רב״י וכ״כ . חידושי׳
 דבאמת לדירה הוקף בעינן מ'מ ב״ס p דהוא דאע׳ר.
 וכמ״ש לדירה הוקף בעינן נמי סאתיס מבית בהית- אפילו

: וק״ל התוס׳  דמיירי הללו רש״י לדברי פירשו והתוס׳ והראיש
 לח מב״ש עפי והפיה . הוקף ולבסוף בפתוח

 .מהני דלא כחבו דתוס־ כרןד שנ״ח סימן המג״א וז״ש
 רש״י דעח להביא להרמ״א והי׳ רש׳י לדעת כן שכתבו היינו

 בהרת׳ש הספק הכריעןדהרי משמהדלא י׳ ‘בסעי דהרי (מגליון
 דפליני דהני סובר דרש״י משוס הלח רש״י לדעת העיקר
 בשומירה שגי מב׳׳ש מפי שומירה בעי לא• דב׳׳ש ושברי

 משמע דריב״ב החומרא• עיקר חה כתב רש׳י דהרי ע׳ש
: ודוק . הכי סברי לא דכ״ע . כן ז׳׳ל המהרש״א כתב לא . ובלבד בד׳ה ס׳1ובת

 דבריו אין חבל .פליגו לא מע.׳ דביתר אלא■
 דביחר אמרינן אי רק כן כחבו לח התוש׳ דבאמת מוכרהיס

 וודאי או א": גופא בב׳־ש גש הומראדריב׳ב מיירירק נמי
 לא דהרי לא-פליגי ביתר אבל בחומרתו רק פליגי לגא דהס
 המג״א כדברי משמע ונן אחרת פלובחא בדבריהס כלל נופר

 דכולש משמע ב׳׳ב אר׳י רק דמפלפליס התוש׳ דברי בסוף
 לפירוש היינו רש׳י לשירוש וגש מ״ש ו:ן ב וק,״ל .עלי׳ פליגי

: וק״ל המג״א וכדעת האמת לפי רש״י
ר י א ב  דהכא מר1ל צריכין וא״ב . ביש עד פשין גגי !

 אלא . לו האמרו לו אמרו מאי א״כ במחיצות
 הקשו בבאר דמיירי דלפיל אלא שרי.. לא בבור וודאי

 באר בהי׳ נדירה הוקף לשחי׳ דראוי כיון דהרי החכמיס
 מתרץ ואהא .. הוקף ולבסוף פחות דהיינו . מחחילה

 y! מהרש״א מ״ש אכל . לא בבור אבל מהני הוי דבמהיצות
 קאמר מאי יודע אינני .פחוח נמי בור דבלא בגליזן לקמן
 דשובר ואפשר . טר :לא ח פת ולמאי דירה בעינן דהרי
 וברור כחבתי שנראה מה אבל לאנול בהמות בס ליתן

 :פרקין ריש במחניתין בתוש׳ ועיק , הוא
ך א׳ ר  רב שחשמיששו לפי' וחצר ומוקצה ושהר דבדיר ן

 ר״כ . ענ׳ל כו׳ מותר טרין י בית אפיצו יותר
 ע׳ב רשיי כחב מאי א'כ רב תשמישתו נמי דבאר לומר צריך

 מ־ירי נמי בגינה דאימא דמנלן . כו' אלמא . ר״ע בד׳׳ה
 ושפשר .למעשי רב תשמישחו בין דהחינוק אבא בשומירה

 דוקא לו ביש אמר ולא .והקרפף הגינה התש דאמר משוס
דמקשה דמאי ׳ ׳ ” ׳ ׳

כיו; מודו :״ע
 חני שרי. בב׳׳ש משמעדבסתמא כו׳ בימירה

דשס מטס היינו סאתיש מבית ביתר נר׳יי

מצי הוי ובאמת . יוחד בעי לא במחדחיו דר׳י היינו
: ודוק כמ״ש להמקשין דמשמע רק אשומירה להקשות

רי־ויי־' ל ואשור . ו׳ ד ח ב כ רובו סרע ׳ בישי ;רב
כו׳ ל דבשי יע נזר בשחיני אף
משוש לביעס : ״-4., ׳• ׳«• ̂ 1 » בב״ש ־מיירי האמת לפי היינו

ש’ בב ־״״י מ ב־וחר לה דמוקי הה־׳א לפי אבל . דבשיל
רש״י כמ״ש במנואה I i רק . בעל נו דאי ע'כ . מותר

נ וק׳ל דיז שא בדיבור
דמסחמא והיינו .■א גב: בחד והפילו . כו׳ ד ״ ד ב כדתנן ו

;שבחו ש בכניס רבנן דאסרי דמאי דומי׳ מיירי
בשמעחין הכח דמשינע כמו גברא בחד אפילו . בהם

ש ;רח ו: החיש' דעת וכן > הבית בתוך ששבתו בכליש לר׳ש
 סוב הרמב״ס חבל .בשמעחין

חשוד הכיש בתוך כשבתי כליש רק
 חחד רשות הש דנר״ש כיון

. דיורין שניחי :ס ׳
 . שרי גברא בחד ומכ״ש . ערבו כי אבל . עירוב ותקנו

וק״ל; מבמעתין קשה ולא
ח ף, “0 ד ״ ד  במלואה נפרץ כ״א הרי .כו׳ לקולה ב

הנזרע המקוש לה. האסור למקום *
 אמות ב׳ לעלעל לאשור דר״ל דאפשר אלא . אשור בלא׳ה

 דמ-לה ר״א בפרק כחי דרש״י והגס . מזה אמות וב׳ מזה
 . מזה וב׳ מזה ב׳ להצר לעלעל מותר מב׳ש ביותר לר״ש
 חבל . כרמלית נמי דהוי עירבו ולא רביס כל בחצר היינו
 :ודוק .ליה״י מכרמלית והוה מיידי יחיד בל דבהצר־ הכח

׳ ס ו ת  שבע המרינן דלא תפשיע דא״כ .כו׳ חבל ך״ךק ב
 בנגע לפי לפ״ה כתבו כי לעיל ,עומאה לה

 די״ל . כיימאה נה שבע דנימא הקשו לא אב כשהיה בעצמו
 ניגע תכף העימאה לו כשבא ומיד תיכף העיומאה דזה כיין
 שנפשק אאחר נשאר והוא שבע שייך דלא שברי בעצמו ג'כ

 ולא זו עומאה דיפשק רגע אין שניתקן אחר וגס .האחד
 באלו חוס׳ שברי לא הסברה וזאח . חדשות פניש שייך

 ואאחר . הדשות פניה שייך נגיעה אתחילח דהכתי. קשריס
 והוא .דברינו בח־ילת ־ש’כמ נשמע מ"מ . שבע כבר בנתקן
 נוכל שפיר בה״א קמא לפ״ה דשס .שש רש׳ל לדברי סייעת׳

 :היעב ודוק .ע״ב ראשונה משעה בעצמו שנוגע לומר
 ולא וי״ל הכא דגרשינן נראה ז׳׳ל המהרש״א דרך ק■2א

 קשה דהרי ממ״נ דהקשו והיינו .ועיד תיבח גרשינן ״
 בא דעומאה היכא הר״ש כפירוש. וצ״ל עומאה לה דשבע
 . התיקון אחר בעצמו שש רב׳׳י לפירוש ניחא וזה . מגופו

 האוזן מן לה דבא נאמר דאס השחרים בית דהוי קשה ואז
 דברי והוי . קשה וממ״ג שבע ושייך מגופו מקרי נא• א״ב

: היעב ודוק . דהתס לדבריהש מכוונים דהכא החוש׳ כו׳ כדאמרינן כו׳ בעומקו שאין בדה ברשי ע״ב
 חזי בלח דגש הב״י כחב . עכ״ל

 מדברי כתב המור אבל במג״א וע־ין י׳ עומק בעינן לתשמישת׳
 לדבריר׳ דאל״כ מוכח וכן .עומקי׳ בענן לא דשש הראיש

 הנראה אבל . חזי ללא לחעמישח חזי בין חילוק אין אשי
 דבלא אלא י׳ עימק בעינן דאי דו שווין ורש״י הרא״ש דעת ד

 בתוס׳ ועיין .שעימק למקוש עומק שאין המקוש מצערף חזי׳
כרמלית רחבה אבל לדירה במוקפח כו׳ נעבד היכי בריה : ודוק כן דמשמע הרא״ב בלשון ודוק כמג״א ודלא

 כצ״ל עכ״ל כו׳
ד תוש׳ הבינו
ע; פחות ף ולבש בהוקף והכח לדירה ו

: ודוק חזרה כאן וחין
ה T ד O ב ס ע״ ר ת כו אוסרה המותר יר או וכי ד״ה י

ה ובי׳רו ׳ י ה כ

 שמשס זה הוח הג״ה וחיזה
 בהיקף דשס רק ח׳ר לא ובאמת .חור שיי

סיננב ברש׳׳י “■׳ ייייי׳ ''״י״ י■ “‘י’־

דר ז״ל ״א
̂״אין ריייירי

נפרץ שחש מ ונ
־— *—>.;̂ק

מצד
להחוס׳ דהי' ז׳נ מהרש׳׳נ על יייקשה י

עין

ושינת בור כעי דלמא ע״ב תוס׳ ־מקשין

 לפרש להחוס׳ דהי׳ קשה לפרושו גש . !
 דמקשה קושי׳ והו גמ׳ כבשחש דלא .מבחוץ בנראה דמיירי
 .נביאיה כעי; דבריהש וכל לחלק בדוחק ונכנס לבסוף
בד ע״א צ״א בדף כתב רש״י■ דהרי פשוע ונראה

 -יי*
I ־

וקרפיפות ־*■־



ישראלעירוגקבית
דמי ולח חסוד ג-:רא דסד תפילו לקרפן^ מחצר תיל .כו׳
לרה׳ד הקרפך< נפרץ כי תיל . בוה דתפהיבתן ותגר לי;

דרן רה׳ר וכני . לרה״ר בם ויוצא׳נכנבין החצר ובני
לתצ:

1'< I
והכא .בניכוי לעיל כמו הדת כתכמיב הוי

;מייתרי לומרצריכין נכן אתת רבות דהי׳ כוודאי גברא
 מהרב׳ח קוביות קבה ולא לדירה הוקן• לת בתהילה דהרי

קבינהודוק: כותלי כנכנהין דמיירי בוודאי דהרי זיל
^ ך בנמרת גס לומר צריכי; היינו דל המהרב״א דלדכרי ן

להצר כניל דחל״כ ע״ב לרה׳׳ר בנפרד דמיירי
 מיותר התוס׳ ובדברי מנמרתהסר וזה . עיקר

: ודוק ניתת לפרוכי

דהות
אבל

 דהכא קפה אלא ניל דל במהרב״א .כו׳ זימנין ן
. וק׳ל ע״ב. כו׳

לה שאין עיר דמחווא פ״ה הורי דני ן
הלא היה הומה דוודהי חהחומה

גו ו

1בד' כ־ר רף
 בסימן כמ׳ש יבב ולבסון} מוקן: והוא מבצר הוא הומה בסתס

 הומה שמדמין מגילה בהלכות וכע״ז המנ״א על ומהתימא ת׳א
 ;חומה לה דאין רב״י וז׳ב . מבצר הוא מומה דהרי למוקן}

 אלא מדאורייתא מחיצה הוא כבר ומ״מ הומה דין היינו
 עכו דאה׳כ חלה .ר׳׳ה מבוס הייבין אין ולכן .דיורין כמחוסר

 לכמרס דתורי הכירא מבוס המבואות אצל קכינות מחיצות עוד
;וק׳ל התוס׳ קוביות ב׳ הני קבה ולא

ל מ״ו מהגאי! ;חמד חיציק שה להצע אמרתי שה;ייר גשאר ני ימן [א״ה א י ז ו :לנעלי'] הוורד* ואנידה .שלמה נרם כסהר שנחכי מה ע

ביצה בריש הילוק'בקצרה
א ר ס ג  הרא״שז״ל שכה: מה לפי להגשות יש לכאורה היא לאשרת אוכלא די״ה מ״ני לאכינה העומדת כתרננולת אלימא עכ־;י:ן כראי ב

 שיץ דלת דששדת אוכלת לא הניציס הוה לאכילה עומדת אס גט א״כ .ע״ש :יו״כי אס־ר תיל נעיר הוי כתצר דלצוד צדץ אץ שדק כדיש
 הוהכגדר דזה כלל קיש־א אינו אך־זה . התרעולה לצוד דאכיר צידה בחטרץ דאיירי די״ל תוט' כמ״ש עמווה מ: ואוכל לתרנגיצת בעישתיע אי

 מתניתץ לאוקמי ר": דחק דאמאי קש־א איקשי׳הא איל היא מוקצה דכ״ש ויקש:עדץנדע איפור רתמת מוקצה היא דהאהתרעילת לגדל עומדת
 דההדמונת דלעיל כגוונא יהייגי צגדל עומדת כעין לאכילה לאוקמי;עומדת מצי הוה הא נושא כתרנגולת לש;;י הש״ם קושיה עלי' ויקשה לגדל בעומדת
 נ׳ש מהיר ושכיר צידה משוט בהו דלית הב־ציט אכל צידה חטרון מחמת לב״ש גט תליכאדכ״ע אסורה דהתרנגינת כהרעולת ולכךלאשליג' צידה מתיסדת

 מיון טלד להו וחיה מוקצה להו דחית משוט הביציט גט וב״התוכרין מוקצה להו ולית נולד להו דלית משיס דאשדת לתאוכלא דהוה אף
 אלינת ר:ותא ייתר לאשמועינן הייט לגדל וגכומדת בתרעולת פליגי דלא ו:ח טלד והוי דאשרת אוכלא הב־ציס הוה לא להתדנגולת לשתועי דאכור

 די״ל מרפת ממוקצה למילף כא ל איסור מחמת ימוקצה מ״א ומוקצה רדעת מוקצה לכדלדהיה בעומדת משא״כ איתלהו איבוד מתמת מוקצה לגט דב״ה
 :לזוזי כרכי גגי כשכתלףי״ע התוס' וכה״ש עשי המיר מ״א די״לדמוקצה מ״ח ממוקצה יזעיק לא מדעת מוקצה להיכון וק עני תמיר מדעת דרוקצה
 מוקצה להיניך סובר ולד״ש שדי מדעת מ״א־ומוקצה רוקצה אסור דלד׳י הכינות בסברות הליגי ור״ש דר״י נו' לבוד שנפל דבכוד בסוגי' שלמה (ומיגיני

 רץ לגדל עימדת בתרעולת דלפלנו ליקשה לומר מקיס אין זה זולת וגט לקרן) ילכיקיוכמ״ש מחברי'לא לחדא מבואר נמצא שרי מ״א ומוקצה אסור מדעת
סחרת בגוונא איירי אט אבל :ז״ל בהוס' ועיץ תליא בזה דזה כ־ון ובביצה בתרעילת דלסלגו לגדל בעומדת דמוקי דד״נ אוקימתא לשוט מקשה דהגמרא

כנ״ל: כפי רבותא דהוי בכדגי בגוונאאתרת קשהדלהלגו לא
 מותרת ואז מדרבנן כ״א אפור לא התרעילת דנילת דכיון א״ש דא־תקצאי מינו אמריק מ״אדדבקלא דבמוקצה דףל״א רש״יז״ללקמן 2ולמ״^

 מ״א כ״א הייציס לאכול יכול הי' לא בה״ש כיקדגט לבה״שלאהוי דאיתקנאי ומוקצה ,מוקצה שוט הוי ולא לטלדה לנתר ל:״ה הביציט
 הרביט ולמ״עו :בתוס' וע״ש ק.ישי'לדוכתא הלרא דאיתקצאי מיגו אמריק דרבק באיסור דגס פוסקיס שאד לשישית אכל לב״ה הביציט מותרץ ואז דרבק

ק :איסור מתמה מוקצה משוט בה אץ מ״מ להתרנגולת לשתושי יכול אץ דבשבת דהגט תשתדי דעלמא שכת ניסיטיגכי  נתדנגוצת אלא אינה דהדסיר נ
 מחוסרת בתרעולת לגס שהקשיט מה גס מיושב : איסור פעס בשיט הי' לא דעלי' כיון מוקצה הוי לא שחישיה כלי למותרת הביל: אבל לשח.יה אפשר דאי

 נחתי דלא טהקיט שחר לשיכת אכל כלל זה שייך לא דבייצה התרנגולת על אלא התיכור דאץ ר״נ שג רשיעמא מוקצה הגיציט היה לא צילה
 דהגט המקשה וככבי־ת ממוקצה חמור דנולד י״ל לשכיר כו' מוקצה לי' דלית מאן מסיק דר״נ להא המשדביט ולמ״ש : עומדת במקומה הקושיא לזה

 כלצוניץשית טלד הוה לא ממילת מוקצה ליה דלית דכיון דהתרצןטבר והתרצן הניקשן פליגי דבזה אצא בטלד להחמיר רואן מ"מ כמוקצה דמקלינן
הוי מוקצז לי' דנית דניון לאפרת אוכלת הביציט דהיה לגדל עומדת כמו לאכילה כימדה הוה אז צי'מוקצה דלית כיון דהת המקשץ על המהדש״א

כיון מוקצה לי: דלית למאן טלד הביציט הוה דלא הוא לנדל בעימדת דלוקא שהקשיט מה ריוכב : כ״ש בנגווה מה ולאכול להתרנגולת לשחושי מצי
 נסל־כ״ש ואסורה נולד אזהוההכיציט לכ״ע לההרננולת שחיס מצי לא צידה רהוסדת כש-תר::ולת אכל שמווה: מה ואכל להתדטולת דא־כעישחישי

 אמרי' דלא לטלד מוקנה בץ 'לי' שניא לא דבאמת ר״נ בלבדי הששושי פי' לפי אך ;הישייב ודוק וח״ש מוקצה להו דלית אף נולד להו איה צב״ש גט להא
 דאיתקצאי מינו אמרי' לא שכת לחצי מוקצה דאץ דלמ״ד והיינו לדעתי גדול כלל לך מוסר והריני ליישב ויש :לדוכתי' קישיא הדרא תליא בהא דהא

 דרבק איטר מהמת כלל מוקצה תמצא לא וא״נ בבה׳׳ש עליו גזרו לא ש:ואמשוטש;ות לבר ד:ל לסוכר לרבי ידינו דרבנן באיטרא .כו' לבה״ב
 לאחיתקצשי איטר הי' ללא ודון בבה״ש כלל איטר הי' לא וש״נ כבה״ש איות נזרו ולא לדבק איטר דק דל•כא טון כלל:ה״ש איתקצתי ללא והיינו

 בשכת שלמה בניגיני מצאתי (וכן מוקצה הוה לא וככה״ג לח״ש מוקצה כ״א הו: דלא כיון את״נ גט מוקצה הוה לא ממילא איתקצ־)י דלא ודון כלל
 על גזרו צא דלעולט רש״י לשיטת מא וכתב מוקצה הוה הא יאכל בשוגג בשבת סירותיו מעשר דלמת דשה התוס' קושית ליישב שכתב מ׳׳ג דף

 ל.מגם נראה שלכאורה כלכרישיתואף והיינו לפשר יטל היה בבה״ש לגט כיון כלל מוקצה השירות היה לא מצוה במקוט שלא אף בכה״ש שבות
 לא ספק דמהמת כיון מכ״מ ה■'גוזרץ היוט קידש שככר ילעינן הוה אט אכל הוא הול שליין שמא משוס הוא בבה״ש שטת על גזרו ללא להא בזה קצת

 :בדור וזה כלל א-תקצאי לא היוט שקידש לבשעה כיון לח׳ש מוקצה הוה לא ושו: סשק מחמת מיתר ומכ״מ טוס קידש כבר דבה״ש דכיץ אששר ח״נ גז־ינן
 ה׳ט בבה״ש פלפטת גזרו דלא לרבי ויקשה דאץמיקצהלה״ש לסוגר צידה ■כמתוכדת לגדל עומדת כעין לאכילה בעומדת ר״נ מוקי לא דהה״גי י״ל וא״כ

 :ודוק דרגקי הצידה לאס-יר ישיק ח לא ד־כה״ש כיון שבגוו: מה ולאכול להתרעילת לשחוט יכול הי' לבה״ש מהמת לאפרת חוכלא היה הא הכיציט דחיסד דב״ה
ך תו מ  הכאיס שאד או המשניות הידר גי-י אי לי' איככת דמאי .כו' רבי למתני' סתמיה מאן מכדי לקמן דזמר והידותט. חנמיט דברי ליישב יש זה ו

צא דנבילה לומר מקיט ויש . מ״א ממוקצה טפי חמור מדעת דמוקצה די״ג לעיל מטאר דכבר מיוכב ולמ״ש .אהדדי סתמית קש־א מ״מ הא
מוקצה והוי מיתתה אחר אלא לכלכיט ראויה לא י׳׳טשבחי' דף התום'בשבת וכמ״ב מ״א קצה מ. דהוי חלת לכצביס לעומדת כנל מדעת מוקצה הוי

 כמטאר.אכלבהחי מדעת ולא מ״א מוקצה דהוי משוס הוא בנבילה לשרי דשפירי״לדהא אהדדי ל״קכתמוה לאדסוא״כ נמו לכלביט לשחיטה מ״א
 טה ומרעלא בבה״^ שבות טל גזרי דלא דטבר הוא ורבי רני למתני' סתמי' מאן מכדי הש״ס ק מס ולכך .דאטר ן הד מדעת מוקצה דהוה מבקעץ דאץ
 ומדאסר : מוקצת דצאהוי וקיי׳׳ל לח״ש מוקצה כ״א הו־ לא וממילא לכלביט צשתיט לגכו״ט לומד שרי הוי דבכה״ש לכלביטכיון מ״א מוקצה נכילה

:היט: ודוק אהדדי סתמוח ששיר וקשיא . כלל לכלביט טמדת דאץ מדעת מוקצה דהוי לומר 7צי ע״נ בנכילה
ף ו ח מ  דמוהצ: דבזיד דון דעצמא כשגח דצעתרי הדין לר׳נ דגס ידינו .רבה על פויזשה ל״י תשפיי דעלמא שנת ר׳נ על ה;מרת ע:שה לא דלתה רשיש1ונמ העונה מיושב:ודת מ ו

 דשהיעה נהתדמולת לשהוע ינול הד דלא דון מז:צה משוה הניצה רגור כשנת הא תשתרי דעלמא שנת הש״ש הדין דמה מפורהמה ה:ושיא דהנה ניישב יש ונמ״ש נשבח מו־ר י
 בהרעולת אמן נמעי ד־עו.יה דהדלב י״נ דשעיר כ״ש שברא:שי:א הוה לא דזה לומר מ:וה דש . בניצה ונא נתרנגוני. אנא אינו דשתיעה דאיגור דניון ניניה רנינו ותידן נשכת אשורה
;ה::ו ה הוא מדעה נמו:נה דדו:א נדה גה ואשור מ״א מו:צה מי דכשית דאימור השהד דעלמא דבכבת <ר״נ ולל:שות מ׳א הו:צה לעד; ;  מ׳ת ממו:נה עשי ד:ינ נשכת דמ:יננ׳

ען שכיר כר־ן לרב: אבל • גס אסור מ״א במיקצה אבל בשבת הת־ס׳ לשיטת ר/ סלהו לחס:  ו.::ה כתרגגונת רלכצנו הקושיא והיינו קו:ין כ־ חמרי לח כ
ט כר׳נ רבה <זו,ןי לא לחה א ובביצה לכ״ע התרנגולת חסירה וח'כ לפיל כדכרישית צירה מחוסרת שהתרנגוצת דאיירי ל’י בתרנגו״ת דלכלגי הקושילז חשוס י  ט

ר/ וכשלמא מוקצה מחלת דכליס א לש׳־ש. מוקצה דאץ רסיבר לעיצ כפ'ש בצמוי״ל ל ד  מ־א מוקצה הוה לא ממיצת כנה״ש שגית על נורו דנא דקי־־נ ו
 המג״ש כמ״ש שם גרסינן מרבה הלל סיגי׳ דבעי למיש מוקצה ליש לישנא לתר לדר ל שג רנכור בסוגיש בי דם שדר כרין לרנה אגל • לעיל נמיוקר <ידה
ע סל תצס סליה מיני דאיסור כיון הביצה ננזסרת לא מיא מוקצה למשוש רר״ן כמ״ש ועכצ׳־ל צידה מ-ו:רת כר/זבתרוגיצת דלוקי שכיר קשה ס ת ל ט תינ  ה
התרנגולת על אלת החיסור דאין כיון מוקצה הביצה הוי לא לרבה הא ח״ח שחיטה ח/א תוקצה הו: רה:יצה לכהי תשתרי לעלמא שגת שכיד ה:׳ס גרין

ס| ט״ו בן כשהיה ו״ל הגאין הרב הירש החילו; [וה : היא גנון כי היטב וא*ש.ודו־ ש:י

,נ׳י הירש אייזיק בר׳ יעקב ישראל ר׳ הדרוקער הקודש בב־יאכת העוסק הפועל ידי על



ישראלהשנה ראשבית

ה ר ד ה כ׳ נ ז צ ^ מ .פ־ה מבל חוץ כשריס הכה׳רוה כל ב
 קכג דלמה מקשה התויו׳ש והנה

 קחני־.ונדחה דרבותא שמתרץ ע״ם זכר. שיר נקט ולא פרה
ר, נקרא שור לכנה טפס טוב לתת  בשביל דפרה ידוט וכנה פ

 חלב טתנות פרה זה ובשביל הפר נמחק ה׳ בה שרחוסף
 התנא נקט זה ובכטל רהמיס לעירר חנו צריכין שבר״ה וידוע

;פהול אפיה נמתק שכבר פרה של שופר אפילו רבותא
ה נ ש מ  והנה . פשוט יעל בל ר״ה של שופר ב

ש׳ מין כוח דיעל רש׳ימפרב ^ חיה..ובחו
 הכבבה וקרן נקיבה כשבה הוא דיעל כארוך דברי הביאו

 יעל בבל ומצוה וכו׳ הקו׳ כפי׳ כנראה וכתבו . פשוט הוא
 נשא משוס עדיך טפי לפשוט לכמה בגמי כדמשמע פשוט

ס. אל לנבינו  בס׳ ועיין בגמ׳ מפורש כץ לכאורה והנה כפי
 נראט בוודאי דהנה ונראה - בדוחק ע״ז מיש תרועה יוס

 דיכרא ויובל כיובל במשיך כתיב להא כארוך כדברי להוכיח
 בל כוי אי רק כבש הוא בע״כ וח׳כ לטיל כדחמריק הוא

 ור״י דהת״ק י׳ל נמצא פשוטים נקיבה כנ או כשופיס זכרים
 אי בס ולבי עיר והיי משוס ק־יף כפוך אי בסברא פליני
א מבוס טדיך פשוט  מק לעכ״ס מודים כיע אבל לבבינו מ
 נמצא חי׳ מין הוא דיעל דס״ל לפרש׳י אבל .בעינן כבש

 של יהי׳ דהשופר נימא לבבינו נשא רמז דמחמת קשה דלתיק
 דכרא הוא והיובל היובל במשוך במקרא שמפורש מה מי׳

 ומצוה רש״י כפי׳ שנראה התוס׳ כתבו זה גלל .כבש מין זהוא
 בעלמא סברא אלא זר שאין ואף בגמ׳ כדמשמע פשוע יעל נשל

 עוד וכחבו .פשוט יעל בשל דמצוה וסבר כתיק פליג אעפ״כ
 נ״ממידי ר׳לדלח כד״י. אלא כן הלכה אין ומיהו כתוס׳
 כחיק הלנתא דלית כיון חרוך כפי׳ או רש״י כפי׳ בחס לדינא

 דלא נראה ומיהו עוד וכתבו . זכרים בשל דאמר כריי רק
 ועוד .כו׳ דיעבד דיוצא מודה כולהו אבל לכחחלה אלא פליגי
 .הוא כך דבריהס המשך .כתיבא ופשוע כפוף בקרא אעו

ה הנ  המשנ-ה לפרש ניחא כפיר הוי הארוך צדברי לכאורה ז
 ראשונה המשנה כמו בדיעבד נמי הוי ור״י דת״ק דהפלונתא

 דלתיק פלוגתתן הוא והכי .דיעבד לענין דהוי הפרה בקרן
 סבר ור״י מעלי עפי דפכוע כמה משוס כשבה בל פשוט כופר
 ולפי הוא. דכרא דיובל לעיל שכחבנו כמו זכריס בשל דווקא
 כלל פליגו ולא וסשוע בכפוף פלוגתחן עיקר נמצא רשיי דברי
 ונמצא . נקיבה דווקא הו זכר דווקגא להיות שצריך באס

 למצוה בלכתהילה רק בדיעבד אינו שלהם הפלוגתא דטיקר
 התוס׳ כתבו ולכך . ראשונה מבנה כעין זו משנה הוי לא1

 דהאבקרא למצוהותדע לכחחלה והוא עיקר רשיי פי׳ ואעפיכ
 דנקט מה הארוך לדברי אף נמצא . וכפוף השוע כתיב לא

 לאו פשוט ומדתיבת לעכב לחו פשוט תיבת פשוט יעל היק
:לעכב ולא למצוה הוא ג״כ יעל לעכב

י ב ה ב  ו׳״ל שופר מהל׳ פיא שכתב כרמב״ס דברי ניחא ו
 ביובל בין הבנה ברחש בין בו שחוקען וכופר

 מקרן חוץ פסולים השופרות וכל הכפוף ככבשים קרן היא
 דזכרים ס׳יל דהרמב״ס ר״ל ביי הרב והנה . עכיל הכבט

 וזכרים פליגו לעיכוב דהמבנה לעכובא תרווייהו כפופים
 בברייתא י’ר שחמר וכמו כפופים המה בוודאי י’ר דקאמר
 מהמבנה [מבני] לא כגמ׳ דבא עליו מקשה והלח״מ

 במשנה חבל־ .כפופים זכרים מפורש דחמר דברייסח מריי רק
 זכריס דהחם חלמא .בפשוטם אף ה׳ח זכרים כתמא דקתני

 רצה לח הגמ׳ דבוודחי מוכח לא מזה אך כפופים כוי לא
 כפופיש כמס כזכרים כל דלאו■ אמרינן דכי׳ כמשנה להביא

 גס בוודאי כפופים זכרים בברייתא דנקט דכיון נראה אך
 . כפופים המה הזכרים דכל הוא דהחמת כוח כך גמשנה
 בדיעבד אף הרמביס לדברי מעכבים כמה לזכרים ריל יהלח'מ

א כפופים אכל כיון קשה הלחימ לדברי והנה ̂ למצוה רק מ

רי [דעיקר]  איש .בעינן דזכריס להורות בסיפא הרמבים די
 הכבש תקרן חוץ ולכתוב לסתום ולא לפרש להרמב״ש צי׳ כוי

 קחי דעיקר ניחא הכ״מ ולדברי . ונקיבות זכרים כולל דכבש
 לדברי ועוד' זכר כל בנוח וממילא כפופים דבכיינן אדלטל

מ  כבש חדלעיל קחי ככבש מקרן חוץ הרמב״ם דקאמר מה הכ'
 דלפי מקשה והטי״ז . כפופים זכדש של שהוא לעיל הנזכר
 לכךלל .ע״ש למחסור הך הוא חוךמקרן תיבת כב״י דברי

 ופלוגתתן נקיבה כשבה הוא דיעל כארוך כפי׳ ס״ל דהרמב״ס
 דלתיק. רק כבש מין דבעינן מודים בניהם חבל דיעבד לטינין

 זה בעניו לכן .זכר של דווקא ולריי ככירה נקיבה של רף
 פשולין השופרות דבל הרמב״ם פסק השופר יהי׳ המין מאיזה

 לענין ברישא אבל .בדיעבד ככר נקיבה או זנר p מכבש רק
די למצוה הרמב״ם פסק למצוס  ר׳ שאמר וכמו בכפיסים כ

 .בדיעבד מעכב אינו כפיף בוודאי אבל .בכפופים מצוה לוי
 לא לוי ר׳ ואף .בפשוט אף דיצא כת״ק הלכה דיעבד דלענין
 הלכה לימא הגע׳ דמקשה ומה למצוה. אלא כפופים ר^אמר

 . לעכב ולא להצוה רק כד׳׳י פסק לא הנ״ל לפי דהא כדיי
 זכריס בשל תוקעים בר״ה אומד ד״י דנקט דבמשנה באמת י״ל

 הי׳ בריה אומר דקאמרריי דברייתא אבלר״י .לעיכוב כוא
 שהי׳ המנהנ דמביא משמע כפופים זכרים בכל הוקעין
 ג־כ כמדקדק תרועם מם בם׳ ועיין . לעיכוב כא אבל נוהנין
 ולפי קדם בימי כ:שכה המעשה על דקחי תוקעין הי׳ חיבת
 דבלא קמפלגי במאי הגנו׳ דקאמר מה כמעחחא רווחא הניל

 ולדי נקיבה בכל חף ככר דלת״ק כלל ל״ק דלוי מימרא הך
 לוי- ר׳ לדברי אבל .תיבות] וה׳ ד׳ [חשר בעינן זכרים דווקא

;תיבות] איזה [הסר בפכיעים דפליגו לומר צריכים
לאהובי דבעי ומכוס .וכו׳ וממילא דיה יי

לנאור .עכ״ל •ז דיוק הך דייק חתרווייהו

 סוף בלא תחלה יצא לח צד חד דאי נד אחד רק הקשות
אחת אלא בידו חינו דמכיה כלל ליק החלה בלא וח

רש כ״ז דף
 הך דייק דלמה לרש״י קבסלי׳ דמאי להולמם קשה רש״י דברי

 חיסליק חמאי מידי כניו׳ מקשה הוי לא דיוקח הך בלא .דמקא
 תחלי דשמע ננשום בתרחי לו עולה אינו זה דמשום בתרתי לי׳

 עוד ולא דיוקא להך הגמ׳ צריך ומש׳׳ה יוצא חינו סוף בלא
 דהא■ .אתרווייהו למפרך דבעי דמשום .כלל מבני לא ברשיי

' י להקש ח״א
סוף או

 אחד רק הגננ׳ קובי׳ ליק משיה יצא דלא חד דחיכא דמבוס
 האומריס כאותן ס״ל דרביי לומר נראה כי׳ זה גלל .בבא

ל .אחת הלח בידו אין במשנה מ׳ש שמפרשים הרין שהביא  ד
 שלאחר אותה אבל .התרועה שלפני הראשונה התקיעה חותה

 מוכיחיס והמה הדבר. טעם ברין ע׳ש כלל יצא לא התרועה
 מוצא למותר חך שהוא בראשונה תקע מדקתני מהמשנה כן

 הך דבלא שפיר רש׳י ומקשה .אתרווייהו קחי הנמ׳ קושי׳ לפי׳ז
 .אתרווייהו לאותובי דבעי רק שפיר הגמ׳ מקשה כוי נמי דמקח
שד  דיוצא הפוסקים כביגית ס״ל דרש׳י חמרינן חי אף הפיל ו

 הי דוודאי א׳ש ט׳׳מ התרועה שלאחר אחרונה תקיעה ידי
 קשה .יצא תחלה בלא וסוף יצא לא סוף בלא דהחלה אמרינן

 על התוקע וכיון כבנים בבניה משך הא אחת ידי יצא אמאי
 שיהיה כיון כסוף ועצ הראשון לסדר אחרון שיהי׳ החמלה
 אחרונה תקיעה כיהי׳ התחל׳שכיון על נמצא השני לסדר התחלה

 הסוף ועל סיף בלא התחל׳ כוי דהא .יצא לא הראשון לסדר
נ השני סדר של להתחלה שכיון  תקיעה ידי נפיק לא ג׳

 שכיון, התחנה עם דיצת איו . הראשון סדר בל אחרונה
; בפיר רביי דברי ואתי

n3IT l בבני׳ ומכך בראשונה תקע דלקמן במבנה כתב רכ׳י 
 פסקינין לא תקיעות דפסוקי מכוס העיעם .כשתים

ט' במתרץ מה כלפי הגס  לח גברא מהד קלא חדתי כג
 הקיעות פסוקי ננכוס העעס למימד אנו צריכין לא מכחמעי

 משוט והנדחה׳ ■ ■ לא הוף בלא ותחנה חחלה בנא כיף רק
דסוני׳
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1קו הוה נברקול ל’ר דייקא הכי כהוה׳ בכהבו . הלא <:גני׳ קאמר לא וכהה כ״ה בדף ג־כ בטי v יכוצי' -  Vולא

 נ־כ הטור בימת הוא וכך אלה כרסיק לא כ־ז; דגס מוכה
 בכיף הי׳ דלת היכא הייני תתלה בלת בבוף יצא דלת דת׳ל

 מס יצא הקימה בימוד כטיף דהי׳ היכא אבל תקימה כימור
 באס יצא כוף בלא התחנה מס p וכמו .תחלה בלא הסוף

 כבת״־ בבני' וננבך דקת;י במבנה והאס . תקימה בימור הי'
 המוראמר^ דברי לעי כנית■;ימות,וקבה בימור בהי׳ נמצא

ואף . הקימות פקוקי 5נ<בו המימס ו א בבסיס מלחה לא
 בנת בסיף דיצת דהמד ההת הכי תנת מקבה לח כהמקבן

 צדיכי; הוי זה דבלא מביס להקבית ליה מדיף הכי .תתלה
 דאיכת דהיכא דאף המיגיור במל נבימת כמי'; לומר אנו

 תקימת דפסוקי דמסקינן כיון אבל ,יצא לא הקימה בימוי
 מנו הכא אלת תיבת ול׳ג מזה הדרינן לא פסקינן נא

: למיל שכתבתי
 דמיקר וכתב הנ׳ל המור בימת הביא תרומה יוס בס׳ ^נךן•rן
 היכא אבצ תקיעה בימיר הוי דלת היכא הנמ׳ פלפול י

 ביעור הוי דלא היכא אף וכתב .•צא תקימה ביעור דהוי
 היינו■ לתקימה ביעור כיב ואף כיצא הגמ׳ דעת דלפי הקימה.

 בניע כלא אף הבומע אבל .כשיעור לתקוע צריך כההוקמ
 רק הוא בזו לומר ורוצה עליו מביג הפ׳י והנה .יצא כביעור

 חצוצרותאוקמימדאורייתא דאיכא במקדש ובמבנה מדרבנן.,
 הוי׳ לא דבריו לפי אך .יצא בהוא כל אפילו יצא בבמע ומה,

 בלא סוף דבמע היכא פלוס מוכח הוי ולא מידי ה;מ׳ מקבה
 דבימורח הכא שאני דלמא . דיצא סוף בלא החלה או חוזלה

; הדומה היוס כדברי א״ו החצוצרות מחמת כהוא בכל ה.וא

מבהממי אדס כני מב׳ קולוח דב׳ הגנל דמסיק מה לפי
כי׳ דבמע הא והר׳ן החוס' וכהבו . דתביב היכא

 על במע דלא מבוס היע . יצא לא אדס בני מנו׳ תקיעות
 בכתב הרמב׳־ס על תקבה דבריהם דלפי הלה׳מ ומק׳ ..הסדר

 דהא יצא ראשונה תקיעה עכ״פידי •הא החד. ידי אף דלאיצא'
 דמהויב נעיקמבוס לא רקדאידך • קלא ומבהמעיהרי• חביב

 דא״א מבוס כח? דרש״י מבוס לומר ונראה .הסדר על לשמוע
 כן וכמו .יאתר או הא׳ יקדיס כלא כא׳ תיבת בני לצמצם

 להיפך כן וכמו .יאחר והכני אחד יקדים כלא א״א בהקיעית
 חקיעה וידי הסדר על במע דלא יצא לא הרועה ידי נמצא

 כראבינה במע לצמצם דא״א כיון דלמא יצא לא נמי ראכונה
 אהר שבמע התרועה ובסוף החדועה כנמר קודם התקיעה
 חרועה ידי יצא ולא חמילה בלא סוף דהוי יצא לא התקיעה

 קול כבמע הוי נמצא הסוף זה עם תרועה ידי יצא כלא וכיון
 ובין מקודם שכמע ביןהתקיעס החשק והוי מעניןהבבא שאינו

 דמבנה דמעמא הס״ד דברי שלשי ואף אח״ז בכמט התרועה
 דאה״ז [נמצא] סוף בהמי יוצא בהוא מבוס בביפר מאריך דלכך

 • יוצא שאינו בתהלה וחצוצרות כופר קול שמע התרועה כששמע.
 . הפסק דהוי ונמצא . בשופר במאדיך מה עם יוצא רק

 הי׳ בהתחלה אף הסוף עש יצא דס״ד מאי לפי באמת הנה
 בפיכול בההתלה ואף בכבדות כוא שהסוף היכא נמצא בפיסול

דהחחלה המסקנא לפי אבל .הפסק ה,וי לא • מה] [תסד יוצא
;שיניח] בי [חסר • ההוזלה כלא וסוף סוף בלא

^ ״ ז ס׳ ן קןי  לאתר דחיירי נפרש אס .כו׳ וסתמו ניקב ד״ה ן
כבירים כקולות דכל כיון קשיא .וכו׳ הסתימה “

 בספר והנה .עכ״ל מעכב אינו לי ומה מעכב לי מה בשופר
 מבחוץ זה? ציפכו כמו הוי הא .שמקשי׳ מה פי׳ תרועה וס י

 בד״ס שהחוב׳ דלקימ ונראה .פסוצ קולו נשתנה אס,
 וכן וכו׳ שופר קול כאי[ לפי כתבו פסול זהבמבפני ציפהו

 לנו ציוה דהחורה ור״ל . עכ״ל קולו דנשתנה כיון מבחוץ
 שאין לפי התוס' כתבו ולכך מד״א קול ולא משופר קול לקמוע

 בופר קול הוי לא קולו דנשתנה כיון מבחוץ וכן כופר קול
א מהמת הוא הקול רק בוסר מקול קולו נבהנה דהא  אבל ד
 חף נמצא במינו הי׳ כהסחימה כיון שפיר התוס׳ מק׳ כאן

בבופר כפרים הקולות וכל שופר קיל הוא מ״« קולו לנפתנה

 היותר והות נראה ועיד .הפ׳י כתב זה וכעין .ד׳א מהמס קול
ק: סתימה כוחלקי בלא לפי בכתבו דבריהם ככ-ביעח נכון  הנ
 בהתוס׳ הבוס ר״ל .הקול אח ומעכב בפשיעות ייצא הריה אין

 הסתימה מחתה רק כלל קולו נשתנה לא הנקב כמחמת פרבו
כמו והוי מעיקרא בהי׳ כמו יוצא הרוס אין הוחלקה כלא

 מלמטה כשופר פה חצי טל ידו מניח או
 מעיד בהחוש דבי וזה בפכיטות יוצא הרוח אין זה ומחמת
 כשרים. הקולית כל דכא בפשיטות התום׳ מקשי וט״ז טליו.

א מחמת או קולו נשתנה היד במהמת ואף  [לכן . בהנית ל
הנקכ כהי׳ סתימה אלפני קאי התקיעה את מעכב פירשו]

דלח דהיכא מבוס דמינתת וטעמתהתקיעה תת ;במע
 הסתימה מתמח הת״ז שנתקלקל אף מתמתכנקב קולו נתקלקל

 בופ־ות בני קילס: כוי ולא הביפר על ידו במניח כמו הוי
 עתיד ביודאי הסתימה מחמת קולו דנבתנה כיון מבוס ועוד

 בס׳ הדמב״ן ונמו-בכתב דמי. וכנטיל את״ז ליניול הסתימה
 ונסחס הנקב מהמת קולו שנשתנה כיכא אבל . הגילהמות

ף ארי׳ז  בוודאי מ״מ בניקב מקודם כהי׳ לכננות הזר שלא י
 : ברור נראה כ״ז .שופרות בני קול והוי פורתא אהני

י ^ ה ב  ברוצה הכ׳׳י על הקפ״ו ‘כסי הט׳ז במקש׳ מה ניחא ו
 שפסול ומעכב וסתמו בהחלה מעכב בהי' היכא לומר

כ מעכב ולהיות לצמצם בא״א משום  .הסתימה קורס כמו כ'
ק הט״ז ומקשה  בתחלה בהי׳ לכמות קולו דחזר היכא א״כ י׳ ס׳

 דבשלמא .הנ״ל ברמב׳ן עיין ולא .כבר ואמתי לצמצם א’א ;״:
 אינו 'בוודאי לצמצם א־א בהי׳ לכמות קולו הזר בלא היכא
 ליטיל בעתיד וכיון .ליעול ועתיד בתחלה בהי׳ כמו מעכב

 אף בהי׳ לכמות קולו דתזר היכא אבל .כופרות ב׳ קיל כוי
 ליטול טתיד אינו מ״מ • כהי׳ כמו כך ביהי׳ לצמצם עא״א
 מחמת בהי׳ כמו נרעון בוס בלי כך ביהי׳ לתקן א״א [דהא]
 לגבי מה סת האי בטייל ליטיול טתיד דאינו וכיו; .לצמצם כא״א

: כופרות שני הוי ולא שופד  שסתמו קודם מעכב הי׳ הס בהדי׳ גרס ובירושלמי • בא״ד
פי׳ לומר ההוס׳ רוצים בכן אמס .כבסהמו פסול

 . שסתמו קוד׳ מעכב שהי׳ משמט הי׳מטכב אס שכתב הירובלמי
 אסי״ז שסתמו משמע והו׳שססמו זמיג׳ בר׳ אבא ר׳ את״ז ועוד־שכ׳

 לפרש נראה ולכך וכתבו זו מסברא החוס׳ כשחזרו זה ואחר
 ובירושלמי קאמר בסחמו לאחר כתקיעה חת מעכב דחס
 הי׳ דחס בירושלמי ומפרכי׳ ה;'ל מפירוש התוש׳ חזרו וכו׳

 והוא זמיג׳ בר׳ אבא ר׳ ומ״ש הסתימה לאחר קאי מעכב
 וכן בירושלמי כמפורש וכמו כנר סתמו לא דאם ר״ל שסתמו

 שכתבו ומה הירושלמי שמפלפלבפשט בהרא״ש להדיא מבואר
 במינו וסתמו שניקב דשופר נראה למעשה והלכה אח׳ז התוס׳

 בסתמו אף [התוס׳] דברי שלפי ואף שהי׳ לכמות קולו וחזר
 שלא דאף באמת הראייש שפסק וכמו נתן לר׳ כבר במינו בלנ׳ז

 שלא מבוס דיין ולית דין לית בכחט התוס' מ*מ כשר במינו
:פלוגחא כוש בו ביכי׳ למעבה להורות רצו ק המחבר והנה  שלא ליזהר יש סתמו שלא שניקב דבופד פס

 וכרת״ש הסוס׳ דברי צפי בחמת והנה .לכתמילה ליקת
 בהשיבה הרא׳ש והנה • לכתחלה חפי׳ כשר נסתמו ולא בניקב

 אפילו שניקב שופר ליקח אין ע״כ הפי׳ שרבו מחמת כתב
 לכאורה סתימה בלא בניקב שופר על וכנה . ע״ש נסתם

 כלו כמשניות בתי׳ הרמב״ם וביותר .מחלוקת כוס כאן אין
אוחו ביסתוס בצריך וכס דיניס בו יש שניקב שופד כתב

דוודתי ונרחהפסול סתימה בבלה לכדי׳ מפורש הרי במינו.
ס׳ קישי׳ מכח הידובלמי על פליג דידן שהגמ׳ סבר הרמב״ס כתו

בו: במשנה הות בהטעס רקכשרים הקולות כלדהא
 הנקב מצד פסיל סתימה בלא דחף מבוס פסול וסתמו כניקב
 כיון שופרות שני הוי דהא להכביר א׳א כבסתמו נמצא בעצמו

 בכלא וסבר ע״ז דפציג הירובלטי ובחמת מסייע] [דהסתימה
בי דהירוכלמי מבוס כבר ס נסח  חס [במתני׳ דהפבט ס

דהיכא חדנן נמצא כנסתם ר״לקודס התקיעה אח] מעכב
בתיט
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״הן

 אהען י]6 ביעה [הסר .מגיכב כאינו
_ פיפרוה כב׳ דהו* מעעס ו’ח כבד מעכב
 דא בבלי לגמי הבל ככד כלל נבהס] [לא אבל בככהס קורס
 _ דלא בתדאמ״ני׳ לליכנא כקיבי׳ההוס'דא*כ הכי לומר

 השבלי וכ״ל אהירוכלמי מולק בבלי בההלמוד לומר אנו וצדיכין
 השנעי ומהי הסתימה לאמר התקיעה מעכב הי׳ דאס במכנה
 בסהמו באס רק כנקב מהמס הוא בהפסול כפבועו במבנה

 דינא האי וכרמב״ס כרי׳׳ן} הביאו לא זה ובכביל סתימה מהני
 לא התימה דאפילו בכתבו כיון דינו מה סתימה בלא דניקב

 התימה דבנא ממילא למעליותא דבריה בלכה ביהי׳ מהניעד
 המבניות בש׳׳ הרמב׳׳ס מדברי מוכה אלה ודבריה פסול טודאי

 בנתב א״ב כהב/<העור העימוד הבעל דברי גס והבתא ע*ב
 עליו מביג והעור כבר הסתימה עד בופר ביעור דהוי היכה
 פסולו ועיקר ביכיה בהאי קאי העיעוד דגם א״ש הלל ולפי ע׳ב
 בהביא בתבובה הרא״ש דברי אף א׳׳ב והכתא כנקב מהמת הוא

 מעכב ואינו הנקב ביסתו׳ עד בו תוקעי׳ אין נקוב בופ׳ וז״ל כב׳י
 והבבלי הירושלמי ע״פ נקוב בשופר הפי׳ רבו כי התקיעה

 שרבו כן הרהיב דברי מוריה מ׳ב ולפי עכ״ל עובדא עברי והכי
_ וכמו זע״ז הולקיס בהמה באס והרבלי הירושלמי ע'׳פ כפי׳

ומתר כהי׳ לכמות קילו פסק להלכה לק .בעצמו הראש כפי' כמו הו לפיל ככתבתי

 ̂ in I w

א: ממילא בעיל ולא פסול

יקי
לא רוב• נשתייר

ל התקיעה מעכב בהוא וכל כרבנן אתיא מחני'  ד
 יוהנן דר׳ כיון והראש התוה׳ דקוני׳ י׳ל מך בנההס קודס
 בנשתי/־ היכא אבל רובו בנשהת היכא נ’דר דמילתא אמר
 דהבר״הא וכיון בנשהת רק פלוגתיינו איירי לא ה״כ כשד

מודים רבנל א־׳ דכנשת".־ ממילא רובו בנפהת רק איירי לא
רא^ ה ד ו התוה׳ מקשים כסברה מצד לח הבל כמתל מתני׳ ו

------כ: איירי לא דהברייתא דאמרינן ממאי רק
_ מצד ולא כתבתי כאבר להדיא איתא בהרא״ב

 להגיה ונראה הסברא מצד הוא דהקושי׳ להדיא מבואר בתום׳
 דמי תיבת מן ולמחוק בתוס׳

׳ וב

רק

כבד ואפיה עד מלרבנן ייר״נ י־יי״־’ יי•־^ ייי י־ייי^י^ ־■׳
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ומשיג כלכד״אנקרה

 בסימן העי׳׳ז שכתב מה על משיג
איני מינו שהוא יון ולפענ ככתב

אפילו כבר הדא״ש דביעת אליבא דהח
פליג לא העי׳ז דבאמת כלל ול׳׳ק ע״ש מינו בשאינו בנסתס

קול מיקרי לא בהי כמות קולו דמזר דהינא הב׳׳י הסברת
לכמות קולו מזר בלא אהיכא שם מציין הע״ז רק הסתימה

ב בנסתס דק בהי׳
, I

-חזר בלא כיון ב׳׳י התירן אתיא לא וע״ז מינו

 להקל רצה לא ולמעשה והבבלי הירושלמי פליגי דלא הראש
 דידן גמ׳ בפליגי להלכה אף בפסקו• והרמב״ס הריף נגד

: אירושלמי
 דמעכב דאף דסבר ז׳ל הרא״ש אביעת מקשה הפ״י ךץ3ףף,

 פלוגתייכו דמוקי משו׳ כשר במינו וסתמו התקיעה את
 התקיעה את מעכב באינו אבל התקיעה את במעכב ור'נ דרבנן
 מתני׳ להוקמי להירובלמי למה דא׳כ דכשר מודים רבנן אפילו
 מעכב כשאינו סי׳ל מיהו דהא אתיא נמי כרבנן הא כר׳ג-
 [מביא] בעצמו שהרא״ש קבה וביותר בצ״ע הדבר והניח .כשר

 דניקב וסיפא שופרות בברי דדיבק רישא דמוקן כירושלמי
 כתב הרמבן דהנה דלק׳־מ ונראה בהרא״ש עיין כר״נ וסתמו
 מעכב. לבאינו מעכב בין היא בההילוק המלהמות בס׳ העעס

 ליעיל סופו אין א״כ התקיעה אח מעכב כשאינו משוס הוא
 אבל אחד כופר והוי כופר לגבי התימה האי ובעיל מבס

 סתימה האי בעיל ואינו ליעול בסופו נמצא התקיעה כבמעכב
 נמצא ביאור ביתר הרמב״ן דברי הוא זה .ביפדות בני• והוי
 הכופר לגבי הסתימה דבטיל ונסתה כנקוב בשופר ביי,: כ״ז

 בום הוי דלא כופרות בברי דיבק גבי אבל * מעכב כשתינו
 הכבר שזה לומר שייך דלא השברים בדיבק קודם כלל כופר
 משברים השופר דכל כיון גדול בבר לגבי בעל יהי׳ הקנין
 השופר עם תוקע כשעכשיו אפילו לרבנן פסול ובוודאי קאתי

 צריכה הוי ולא פסול בוודאי אעפ*כ בלס שופר כעס כדיבק
 דס׳׳ל כר״ג דאתי׳ הירושלמי כתב לכן לאשמועינן המבנה
 ב׳ הוי דלא משום במינו כשסתמו כבר התקיעה מעכב דהפיצו
 קמ״צ כשר ביהי׳ שדיבק היכא וה׳׳א .במינו כשהיא כופרות

 שניקב בשופר בסיפא הירושלמי ומ״ש פסול הכי דאפילו לר״נ
 . אתיא כר׳׳ג דאף ר״ל פירושו כתב הא כר״נ דאתי ונסתם

 . ע״ש ג'כ המאור דברי ניחא ובהכי כרבנן אחי׳ טפי ומ״מ
 הפי׳ על מידי והרא״ש התום׳ מקשה הוי לא דלפי׳׳ז אך

 דמתני לאיכח דח״כ שנסתם קודס התקיעה את דמעכב שפירשו
 מתני׳ רובו בנפחת והוא ר״י אמר פסול במינו שלא אסיפח לה

 לרבנן במינו שלא אף כשר בנשתייררובו שלר״ן כמו דהא כמאן
 כן כמו דכשר דר״נ אליבא לדי דס״ל בסברה דמ׳יש כשר נמי

 אליבא דוודאי קבה הנ״ל לפי אך כבר מסברא בוודאי לרבנן
 דבניל משוס אליבי׳ לומר הנו וצריכין כבר דבמינו דס״ל דר'נ

 נפחת בין חילוק דאין נותנות כסברא וממילא במינו כבנסתס
 יכמו .כופר לגבי בכייל שהסתימה כיון רובו נשתייר או רובו

 משום הסתימה בטיל שנשתייר היכא במינו דשלח הסברא כן
 ואף סתימה קודם התקיעה שמעכב דכל דאמרינן דעככיו
 דרבנן אליבא אבל בטיל מש״ה מעכב אינו הסתימה באחר
שעכשיו ואף הסתימה קודם מעכב שהי׳' כל במינו דאפילו לס״ל

הע״י בזה שהחרירי דבריהם כל
 ואמת לחהויד״א מינושהוא כיו;
̂ל !  והרמב״ן ה-׳ן במ״ש נכלל .<

תיבת]. איזה [חסר המלחמות בס'
 מיפסל לא משוסדלחורכו פסול לאורכו נסדק )“ך״! ך[*יןן

.עכ״ל סופו ועד מרחבו אורכו ע״פ נסדק אח׳־כ
 שיהדקנו עד פסול דהו כל נסדק דחפילו וסבר פליג הרא״ש והנס

 כולו ליפסק דסיפו משוס הדבר וטעם בחוט או במשיחה
 המחבר הביא ח׳ סעיף תקפ׳ו סימן בא״ח והנ׳ התקיעה מהמת
 התקיעהממקו׳ שיעור שנשתייר והוא הרמא וכתב זו דיעה

 ואפשר וכתב ע״ז מק׳ המג״א והנה .הפה עד ולמעלה הקשירה
 א״כ כסתימה הוי אי והנה קצת סתמו כאלו כוי דקשרו כיון

 דנשתייר דהיכא ואפשר ליפסול התקיעה ביעור נשתייר אפילו
 הדיר עעס נ״צ ויותר לעיל בהבאתי עיטור אבעל בזה סמכינין

 סיפו כשיתקע בבו הסדק דמחמת פסול כ״ש דגנסדק הטיעס
 מכאן יטול בוודאי שנסדק מקום דאותו נמצא כולו ליסדק

 זה גלל דמי כנטול ליטול העתיד וכל השופר יתקלקל בלא כדי
אך ל.  שופר מתורת הנ״לדאותותקו׳הסדקבטיל דלפי כיון פסו

 שישתייר צריך זה וגלל .במשיחה או בחוט דיבוק מהני לא
 מהסדק למעלה בהקכירה דהיינו כופר כביעור הקשירה ממקום

 ברובו דווקא וי״א סעיף באותו כמחבר שכתב מה א׳׳ש ובזה
 הדיעה זה דלכאורה בדבק דבקו אם אפילו כשר דבקו ואם
 דס׳׳ל מבוס ברובו דדווקא דס״ל אותן דכא כנג מובן אינו
 אמאי וח״כ ככולו ורובו בכולו רק מיפסל אינו שהוא דכל

 הוא ערוכה מבנה דהא פסול בדבקו אפי׳ הא דבקו מהני
 הוא דהטעס א״ש ל’הנ ולפי .פסול ודבקו שנסדק שופר

 דהעעס ג׳־כ ס״ל אלו והי״א .ליגיול דסופו מבוס גנסדק
 דלא רק בו כשיתקע ליסדק בסופו משום נטל כאלו דהוי

 כניטל הוי ואז רובו דנסדק היכא רק ניסדק בעתיד אמרינן
 נסדק דאפי׳ דס׳׳ל ג״כ נראה רב׳י ומדברי כבר בדבקו ולכן
 ובוודאי לרחבה וכן כולו לאורכו נסדק כתב דרש׳יי פסול רובו

 דס׳׳ל מאן ליכא דהא ככולו דרובו אמרינן לרחבה כשנסדק
 בנסדק נראה גופא רש״י מדברי ואף כולו דבעינן בלרחבה
 משמעדעדיין כולה. אשתקיל כאלו דהוי כתב דרש״י לרוחבה

 נתב רש׳׳י דהא לארכו בנסדק ה׳׳ה ברוט ומדלרחבה דבוק
:בוה דינס דשניהם משמע וכן

 ודבריו ב׳שופורת דהו׳ל פסול כתב ע׳ז ס״ק המג׳׳א וד/נה
 לדעת מסכימים כולם והר׳ן כ והרח התוס׳ דהח צ״ע
 ;שופרו׳ ב׳ הוי לא א׳ מצד דנסדק דהיכ׳ א׳

ם ׳ ב מ ר  דאין משוס .יצא ותקע שופר בטל באס כתב ה
 כתיב לא דהא משיג כרחב׳ד והנה בקול גזל

ס. כדברי מבואר בירושלמי .אך שופר גבי לכס בתורה מב׳ ר  כ
לכס בעינן ולולב במצה דהא דריש דקרא טעמא דהירושלעי

ובשופר



ישראלהשנה ראשבית
: בר,'ל גזל דר.'[ מכוס לא וככופר  ומפר: .יצא מוצה בל ככופר חקע י’י אמר בח דח

כיו! הוא מעילה דעולהבח מכוס כצמ׳ י
 והק׳ נו׳ דהקע לביזר מעל אימה רבא לה מעל,מה'־,ין. דהקע

ף אמריגן אי כמפורשים  ולדעה יצא החלה נלא חקיעה דיכו
 החלהכיכא בלא סוף היכאדכמע לדיד! אפילו יצא ה־לימור בעל

 הא הגמ׳ מקשה דמאי קשה וא'כ ,תקיעה שיעור בו יש7
 מודאי פכוע בדרך וג״ל . יצא ובסוף מעל חקיעה בתחלח

 היא המעילה דעיקר מעל לא יצא שלא זמן דכל כגמ׳ קושי׳
 התחלה מס יצא דלא נימא אי נמצא השופר ביציאוה מה־שנהנה

 מהמת הוא המעילה דעיקר נימא אי אך .זו בההמלה מעל לא
 כ׳ו ד׳ לעיל התוס׳ שכתבו וכפו לשיר שהוקע מהמת כקול
ה  בקול מתנאה נמי שופר וגבי קאמרינן יחנר.ה בל חועא ד׳

 . שמתנאה מהמת הוא דהמעילה לומר מכל נמצא תקיעתו
 תקיעה בהחלת מעל שהוא המפורשים כקושי׳ לומר נוכל א'כ
 דר׳י כפלוגתא הוא שזה לומר ואפשר .כתקיעה בסוף ויצא

 להתנאות מתכוין שהיא מהמת הוא דהמעילה ס״ל דר״י ורבא.
 . ההקיעה סוף עם ויוצא תקיעה בחהלח שמועל נמצא .נו

 וכ׳ז מהמצוה שנהנה מהמת כוא המעילה דכיקר ס׳ל ורבא
:בפיר ומקשה מעל לא יצא שלא

ה נ ה  שאין יצא עולה של בשופר תקע אס כשב הרמב״ם ו
 הקול בשמיעת נהנה והלא וא״ת מעילה דין בקול

 דין בקול הי׳ שאס ומשמע . עכ׳ל נחנו ליהנות לאו מצוה
מי והנה יצא לא מעילה  יצא מעילה דין הי'בקול שחם נראה מ

 דינו כתב והרמלס שני׳ תקיעה על איירי דהגמ׳ ואפשר בדיעבד
 דין בקול כאין לפי הרמב״ם מ׳ש אך .ראשונה תקיעה אף שיצא

 לעיל לפמ׳׳ש אמש בקול אפי׳ מעילה דין דיש משמע ובגמ׳ מעילה
 וריס ומדאה כדא.מרינןקול מעילה דין בקול אין בכ"מ דוודאי א׳ש
 אמרינן ואי מצוה עושה דעסהקול כאן אך מעילה משוס בו אין

 דוודאי לחלק נראה ויותר מעילה דין בו יש ניתנה ליהנות מצוה
 ונהנה הקול ששומע מי היינו מעילה דין בקול שאין הפשע
 שלוקח בעצמו התוקע אבל מעילה דין בו אין השמיעה מאותו
 זה ולפי . מעל בעצמו הוא בו לתקוע הקדש של השופר

 לזה אך .מהתוקע השומע ובין עצמו התוקע בין חילוק הי׳
 אע"פ וכו׳ יצא הגזול שופר זה קודם כתב הרמב׳ם דכנה י׳ל

 ונרא׳ לזה מ׳ש בהמני׳ ועיין יצא ככומע הגביה ולא בו נגע שלא
 היכא רק .יצא לא בע׳ הבא מצוה דהוי היכא דוודאי לומר
 עבירה ע״י שעשה באש אף עבירה בלא לעשות יכול דהי׳

משוש בו יצא התוקע אף שופר בנזל נמצא .מהניע הוי לא

 הוא וכן . מה׳ב הוי לא גזל בל• כקול לשמוע אפשר בהי׳
 לפי עולה כל כופר גני כא.ן כן כמו נמצא מ’הרה כוונת
 .ניחנו ליהנות לאו דמצוה כיון הרצוס מהמת מעילה אץ הנ׳ל

 תקיעתו בקול כמתנר.ס מחמת היא דהמעילה אמדינן אי רק
 להתנאות מתכוין כי׳ לא’ דאי כיון מה׳ב הוי לא אעפ׳כ אך
 יצא להתנאות מתכוין אי נס] [משיה . מעילה בת כוי לא

:בעצמו התוקע אף
%ס׳ ך* ף  מה עיי( • יצא לביר התוקע ז׳א רבא ףי

:פסחיס ערבי בפ׳ מזה שכתבנו .
ה ^ ד ^ ל' י ז ן ; י י  בראשונה דתקע במכנה מיש בר׳ן ^

I ^ ^ במקשה מה השתיים בשני׳ ומשך י
 אבא ר׳ דפליג כירובלמ* דברי לפרש שרוצה הרמבין על פס
 בשניה משך אבל תקיעה נסצי במתעסק דוסא ר׳ על ביז

 דמלכיות אחרונה תקיעה בידו יש למצוה שכיון כיון כשתיים
 רק יוצא אינו בע׳כ דוסא דר דאליב׳ כיון הא דמניל ומקשה

 כחסלה עש יוצא דרוינו אבא לר׳ כן כמו התקיעה התחלת עם
 דמוכיז ונראה .ברין עיין בידו אין אחת ואפילו כלל לו אין

 ליס אית רישא דלא דכתב הרמבי׳ן כשירש הירושלמי מדברי
 גרע דזה הר׳ן כדברי ואס רישא לי׳ איח סיפא ולא סיפא

 ליתן הירושלמי צריך חין הסוף על נמצא . לשיר מהחוקט
 למלכיוח יוצא דאינו ממילא לזכרונות כוונתו דהי׳ כיון עעס

 שכיון התקיעה בהתחלת יוצא אינו למה טעס לחת צריך רק
י ולא סיפא לי׳ לית דריפא משום למלכיוח  הירושלמי צריך מ

 . יצא לא בלא׳ה הסוף עש דכא רישא לייל דסיפא למימר
 תחלה להיות שיוכל המתעסק קאי דזה הרמב׳ן כדברי איו

 אבא לר׳ מנ״ל לדון יש זה אך .תחלה בלא וסוף סוף בלא
 בידו יש אחת עכ״פ דהכי־ו ולומר חילוק לעשות גופא זמינא בר

 ראש בלי סוף או סוף בלי ראש שיש היכא מתעסק וגבי
 בשוסד דמאריך ממשנה מוכח זה מך ,בידו אין אחת אפילו
 דברי ולפי הירושלמי מציין וע״ז בשופר כיום דמצות משום

 משחמעי קלא חרי דהתס בגמ׳ דאמרינן מה לי׳ לית הירושלמי
 ואמאי תחלה בלא סוף הוי משתמעי לא קלא דתרי כיון וח״כ
 לשם שלא אף למצוה דר.ינוון משוס וודאי אלא הסוף עס יצא

 הרמב״ן לדברי רמי׳ להביא וניל הרמב׳׳ן כדברי יצא זו מצוה
 . יצא תחלה בלא סוף דשמע למימרא דמקשה דילן מהגמ׳

 דכתב ברכי׳ ע״ש דיצא סוף בלא תחלה שמע כי וממילא
 בפי' שכתבתי מה לעיל ועיין .אתרווייהו למפרך דרצה משום
 לדברי אמ-צרינין אין הנ״ל הרמב־ן דברי ולפי הגיל רשיי

ן הנ״ל רש׳י

ראשק פרק סוכה מס׳
> ״ ע ך  שהוא סוכה שכתב כהרימבא עיין ישפיל ימעט פ

 למעלה דכחב הא (וכתב) אמה מכי למעלה גבוה
 סוכה חלל וכיש מצי יותר צ׳ל סוכה דחלל התנא השמיענו

 דהסוכה היא מכי גבוה שכוא סוכה כתוב הי׳ דחס חנן ומבוי
 ואפ׳ה מצומצם ‘כ הוא החלל אבל מל גנוה הוא הסכך דהיינו
 מכי הרבה גבוה שהסכך דהיינו מכ׳ למעלה כתוב לזאת פסול
 חלל הוא דמבוי למעלה למתני צריך לא מבוי דגבי וכתב
 דהיינו ישפיל ימעט מבוי גבי שכתב רש׳י לפ׳ו ומקשה מבוי
 מבוי אחלל קאי ימעע ע״כ דהא מדוקדק בלתי כוא קורה

 הפ״י קושי׳ מתרץ דרש׳י ונראה המבוי חלל שיגביה דהיינו
ב פריך מאי למקשה  השמיענו דלמא תקנחא תני מבוי גבי מ׳

 משך תתס רק מבוי חלל הגביה לא דאפילו חידוש התנא
 קתניימעע ולזה כבירה הגביה לא מבוי חלל והשאר הקורה
 החידוש זה השמיענו דאס מתרן.רש'י וזה מנין. ככל דהיינו

 לומר נוכל דהא ימעע במילת לרמוז ולא בפי׳ לפרש הו׳ל
: הקורה דהיינו ישפיל ימענ.י

׳ ס ו ן ת ך  הקו׳ כו׳ בפסול דנדילו כיון דה׳א ועוד מיש ף׳
 דף הגמרא קושי׳ מקשים דתוש׳ מפורסמת

 שמיאנו גס ומה פשיטא כשר מיעטן אס דמקשה ע׳ב ל׳ג
 בפסול דאגדו כיון בתזס׳ דגירסא כפ״י ומ׳ש כגמרא בתירון

 לתרץ לסס דלמה בתוס׳ כן לפרש א׳א דוחק שהוא מלבד
 שתוס׳ בזה •ונראה כגמרא תירוץ ואחיה אחר תירוץ מקודם

 פסול דלא דאשמועינן שפי׳ אלא דיס לשס כרשיי סבר לא
 שייך דלא שכתב הריעביא כתו סברו וחוס׳ .כו׳ תעשה מבוס
 ושברו ולאגדו ולתזור לסותרו יוכל שבקל כיון תעשה פסול

 דלא-פשול או אופנים מב׳ בא׳ דאשמועינן הוא הנמרא דחירוץ
 בפיר הכי תום׳ מקשי וא'כ בעלמא דאגד.הזמנה או דיתוי מבוס

ק כיון מסי  דריין■ מסיפא דימוי דאשמועיקאין אח*כ דהנמ׳
 בדשא כשר מיעכין כאס כשתא אבמועק מאי א'כ ממעטי!

 דסד׳א תירצו לזה מקודס כגמ׳ תירוץ כשתא שייך דלא כיון
 מוכח לא ממעעין אין דמשיפא תקנתא ליל בפסול דגדולו כיון
'1[בייט](קידסי״ט אפי׳ או י״כי] [קוד׳ דאשתיר(כי״גי) י׳׳ל דכא

ה-:ג ׳



־בית ל א ד ^ י

 מינינו; אס פח•: לדפי (מפי״ט) הוז] לא בפסול [צלילו אבל
 הנמ׳ מבני דלא והא בפסוצ גידולו חפי׳ נשד למולס פי' כבר
 הסכך דאל״כ באנד הלוי הפל פ’דע ז׳ח החוש׳ תירץ כש
ק • בפסול גידולו ג*נ  החוס׳ בפותח י״ל פילפול דרך ב׳ חו

 ותירץ לתקן בידו הא [דחוי] שייך ך יא החש מקשה הר״י דכנה
 התש ואיהא בידו זה אין ביוי׳ע למעשי לכתחלה שאשור כיון

 שלקני; כמן מנא קמתקן והא ממענגין ברש״א ר״א בגנו׳
 אחריתא הושעיכה לי׳ דאית פגין רישא פסיק כוי והא לאכילה

 אחריתא הושענה לי׳ דאית אקומתא הך הביא לא הרמב׳־ם נהנה
 הושענה א״ל כ”אא דרדנומותד מסיק כגמי הא עליו והקשו

 דנוכל היכא ורבא דלאביי בשבת הכלל כתבנו כבר אבל אחריתת
 מותר ענין בכל אז רישא פהיק להוי דלא אופן שוש למצוא

 תירץ הגמ' רק אחריתי הושענה הכא צריך לא שפיר וא'כ
 מותר אז רישא פסיק הוי־ לא אתריתי הושענה כו״ל דאש כיון

 דלא דיחוי שייך לא בוודאי לככי דאהולא השתא. נמצא לעולש
 לאפילה דהיינו בהיתר למעע בידו דהא כר״ן כתירן שייך
 בר׳׳ש כר״א גס להיות יוכל ממעעין אין במתני■־ שכתב ואף
 ומקשו ממעכיין אין בוודרד הושענה מצות לשם לכתחלה אך'

 אצכיריך לא דדיחוי פשר מיעען אש קהני דלמה שתיר חוס׳
 הגירסא היתה ואש לתקן בידו דהא שייך. דלא כיון לאשמוענין

 ודאי דזה כך י׳ל גפהול דאגדו־ דהיינו בפ״י כמ״ש בחוש׳
 דנאגד כיון רק.דה״א .וכנ״ל אין,ממעעין משיפא שמעינין דדיחוי

 מסיפא מוכח לא ראוי"וזה לא ותו אידמוי בוודאי בפסול ג׳כ
 ‘אליבי אגד דא'צ כלל לי׳ אגד דלא אפשר אגד א״צ לולב דלמ״ד

פ נאגד אפי׳ לעול׳ פי׳ כשר מיעקי אס כ׳ לזה בעלמ׳ לנוי אלא  ש ג'
י ס ר  שש מ״ש בעירובין בחידושימ עיין, דאורייתא !*ךק ח

נחת והמצא
. ב ״ ; ע ט  בגמ׳ הסגנון כל .קמפלגי סופה בהכשר נימא ג

 להדי׳ מצאתי ואח׳־פ התלמידיס עס מקודם אמדנו י .
̂  בע״א מרב שמע. שכ׳ח דוחק דזה דוידאי והוא כך בריעב״א

 מרב שניהם בין. ושמעו סופהקמפלגי דבכפשר הגמ׳ נז״א
 קמפלגי בופה דבהפשר סחש אמר דרב דהיינו א׳ בלשון
 א מ! .1ב'׳ ול׳״ן ח ד סופה הפשר סבר רב דע״פ ס;*ר ור*ה

 דרווחא וכיון הופה צל משום פשול והמעש פשר נ׳׳: לרבנן
 אש משח״כ ד״א כופה הפשר אס שייך וזה סוכה איכא-צל

 אפילו דוודאי ז״ע דהיינו ורובו ראשו סוכה דכפשר נאמר
 חנן דרב המו׳ שאמרו וכמו פליני הוי סופה מהכשר ביתר

 בהכשר נימא ד״ה ז״ל רש׳׳י כוונה דזה ונראה . כחד דלת ב׳ר
 ברש״י מיותר הוא דלכאורה .סבר דר׳׳ה כו׳ קמפלגו סונה

 ב׳ד ור׳ח ר״ה פליגי דהיחך לרש״י דקשה בזה רצה אך
 לזאת כרבנן הלכה וודאי ורבנן רבו- לקמן דתנאי בפלוגתא
כ הכי- מדייק דר״ה רש״י מחדש י : בע'

 קמפלגי בהא והכא ורוט ראשו כ׳׳ע סוכה הכשר [עם]
 דהשחא להבין צריך וודאי דכשתא אקומחא לפי

 להנמרא ולמה אחר בלשון אחד לכל רב אמר כרחך על
 תירץ. על מקשה הפ״י דהנה נראה אך קמייחא מאוקימתא לדחית
 ומקשה ערך לפי• דהפל דתירצו מד״א יותר בה יש דיה כ.תוס׳

ס למה א״פ ח  הפשר הא כ' בגובה דווקא הפלוגתת התנא ס
 ירושלמי ומביא ר״י מכוס עשרים דמש״הקתני ותירץ ז״ט. כופה
א סוכה הפשר דלר׳י להדיא דפתב  לא וא׳יכ דפנות וד׳ ד

 והשהא ע״ש פסול דבלא׳ה כיון, מפשיר ר״י למיסני שייך הוי
 בהכשר אלא פליגי דלא דהיינו אחד אמרלהשילשון דרב ניחא

 דהיינו■ ר*י של כופה הכשר אמר רב דע!כ כבר ור״ה כופה
 דרב כבר ב״ד ור״ח ופנ׳ל מפשיר ר״י בייך לא דאנ׳׳כ ד״א
י דקתני רבנן,והא של סופה הפשר אמר  לפי היינו מכביר ד
א עדך ולפו • דרבנץ אליבא עשריס וגובה טפחים ז׳ ערך  ד

. ודוק יותר או אמה חמישים אפשר הוא
ן י י ורבי שר״י דאך כר׳י הלכתא דלית שכתב ז׳] [דך בר״ך ^
ה בשיטה אמרו ור׳שיור׳מיאשה '  אין.דבריהם אחתאפ׳
די דפנות ד׳ לי׳ אית ר״ש דכא שגיס  אמתניתץ פליג לא ו

ראה לא דהר״ן הפ׳י וכתב . ע׳ש דפנות ג׳ צה ושאייץ

 על כ״ת
שכתבו

 שדי בפסיביות כתב הוי לא דאל״פ מקידש שהבאתי הירושלמי
 ע״ש דשנות ד׳ א׳׳ל שר״י בהדיא שכתב כיון דפנות ג׳ לי׳ אית
 התלונה בעצמו הר״ן על לא כדבריו דחם נראה ולי
 והרמב״ן והרא״ש התום׳ המה הלא הדחשוניס כל

 ארבא לעיל שמקשה בעצמו דחביי חזינין דהא פרבא דהלפתא
 קבע דירת דסיכה בשיטה לר״י קם בעצמו הוא דהא בו חזר

י בהישן לקמן נמי ואמרינן .בעינין  דמופח וע׳־פ • לטעמיה ד
 דאמר הא דלמא מופתי דמאי קשה והשתא . ע״ב ממחני׳ כן

נ מירושלמי הוא בעינין קבע דירת סופה י דר“ אליבא אביי
שחמ הנמרח כולה וכן

V״.
. הנ הירושלמי הוא לביעמי׳ יי ר _

 לטעמיה די שאמרו הנמ׳ וכולה אביי דאם דכברי אע״פ
 ולהביא להשתמיט להנמ׳ הי׳ לא .הנ׳ל דהירושלמי ר׳י על כמפו
 . סמכו הירושלמי על דלא א״ו הנ׳׳ל התוספתא זימנא בחד

 דסופה מסוגי' מוכיח במלחמות דהרמב״ן דהך ג״פ ונראה
 כריש לקבל יכולה דבאס הגמ׳ התש דמסיק כופה גבי על

 קבע או פראי דירת דבסופה הדחק ע׳י כיליונה של וכסתות
 בפי׳ כתיב דלא זאת משנה על עצמס סמכו לא מ"מ פליגו

 ל״ק והשתא ,בעינין■ קבע דירת בסופת פליגי -אש כפלוגתא
 ומ׳ש דפנות ד׳ לי׳ אית דר״י לירושלמי הר״ן דאה דוודחי

 לחו דע׳׳ב דמופיח דבריו המשך הם פך אמתני׳ פליג לא דר״י
פ מתתינהו מחתא בחרא ולא אחד דבריהם  רבי על קשה דא'

 ג׳ לה שאין על די פלונתת כתב. לא למה המבניות שסידר
 למעלה דסופה די שסבר דמה דאך רבי דסבר א״ו דפנות

.כוותי׳ הלכתא אם הספח בגדר הוא כרבם דלא כשירה מפ׳
ולית כוותי׳ הלפתא לית יודאי דפנותדסבר הה אבל

 שיין־דאל׳׳פ בחברת׳ חרא דלחו וח׳כע״פמופח צי׳. מאןדהש
י פלונתת שנתב כמו  נמי לכתוב לי* הוי נכוה סופה על ד

: ברורים דברים המה פי ודוק .דפנות אד׳
ן ־ סבירא כלהו ד״ה תום׳ על במהרש״א V'2 7 8ד

J ־ י  אבל שכתבו פו׳ קב-עי דירת סוכה להו ׳
 בהקשה • כו׳ קיימא לא מפ׳ דלינעלה כך הואי האמת־ מ״מ

 דירת אי״ל דר׳י אביי מוכיח היפא תום׳ דברי דלפי מהרש״א
 דירת נמי ומכשיר מ:׳ למעלה מכשיר דאפשר דווקא קבע
 קבע בדירת דווקא דר*י דמוכח כתב שהרמב״ן אמת . ארעי
די בהמה גבי על סוכתו העושה גבי כ״ג י' מלקמן כבר  ד
 ן בעיני צז׳ הראוי סוכה ימיס ז׳ השם בסוכות דדריס פוסל
 דצ״ל כיון פוסל ארעי בוודאי קבע על קרא דדריש כיון וא״כ

 ״ש הרס אבל הרמב׳ן שיעת זהו ארעי על דדריש דרשה־דרבח
 דירת כבר דר״י בלשונס כתבו דהא כך כברי לא והרשב״א

 וא׳כ .באשרי עי״ש קבע דירת חך דמכשיר פי׳ כעינין ק;:ע
 ד^מכשיר דהא וחכמים שלדי הפלוגח׳ להביןזלדבריהס צריך

ס בפי׳ ארעי דירת דכברי ג״נ ורבנן בקבע ובין בחרעי בין  א
 ונראה .הפלוגתא הוא ומה כשר נמי ברזל כל מחיצות עושה

 ישיבת דעיקר סברי דרבנן .דהראש אליבי' הפליגתח הוא דכך
 לדידהו וא״כ ארעי ישיבת הוא בעצמו הישיבה דהיינו סוכה
 מכ׳ למעה דהיינו ארעי להיות שיוכל בחופן הסכך לעשות צריך
 דהיכא למימר ליכא וא״כ בקבע ישיבתה דעיקר הבר ור״י

 עיקר אליבי׳ דהח קבע משוס פסול מכ׳ למעלה הסכך דעשה
 דכוכה מסוגי׳ הרמב׳ץ שמוכיח ומה : ודוק קבע הוא הישיבה

 הדחק ע״י לקבל דיכולה היכא סבר דר״י סוכה גבי על
 להריך מפרש הרמבין בעינין. קבע דדירת דסבר דכשירה

 .־ ודוק כהמאור דהיינו בד״א להריך דמפרש אפשר וההשרי הכי
 דהיינו שהבאתי הנ׳ל הירושלמי דלפי שהקשה בפ״י ;זיין

 מקשה מאי ח״כ ד״א הוכה שיעור לעולם צריך דלר׳י י ^
ר לר״ח המלכה מהילני לרבנן ר״י מאמר ג׳ ד׳ בסמוך בגמ׳  ב׳
 המלכה הילני של וכסוכה דכשר מודים כ״ע מז״ע דיהר דחמר

א צריך לדי דהא היתה גדולה ע׳כ  פליגי לר׳ח גס [וע׳־כ ד
ס׳ דהנה ונראה כ׳] בגובה ז׳ לערך גדולה בכוכה נמי  כתו

 ומיירי■ [משני] ב״דנמי(פריך) דלר״ח לדנצרכה דיה ג׳ ד׳ כתבו
 דלר״יד מסוס׳ נראה א״כ טובה וארוכה ז״ט רחבה שהייתה

. וח״כ דרבנן אליבי׳ פסולה אפ״ה עיבא ארוכה שהוא אך
ל״החית



.ל1ישרסויהבית
ער; הייג^:מי■ ר'ת צדך י’דלר דהן. ה;*י ר,וביר. <*ה,  זה י

 ומהוך .ז׳בי מצומצב נהיות יכול והריהב הבוכה בהורך דהיינו
 מזוזה בהל' כתב הריוב״ס דהכה בדולה קובי׳ ל:ו יחזר; זה

ובעיר באב־י ומייז .מזווה :דיך בכוה ד"ח לרבע לו ביב ביר.

ב:•'׳ לבכיל ־א׳צ1 ‘ומב׳־ההנירבא נמי לו הי׳ דלהנייר

'V > < V* ׳״ i׳־vמה 1 '  ‘

 לבעד הכל בין בו יב הב ביותר בארוך אך ד׳ש חינו דהדוהב
 דמרן להולמו קשה הרמב׳ס דלכאורה .ע׳׳ב במע׳ה ה״ב ל״א
 ע׳ב] ז׳ [לקוי; דנבכן גבמעתי :;־'י לכבוק בלת זה לו יצא

ד בנ  הקרנות מלבד דיא להיות צריך בעצמו דהרביע בהדיא ד
תי׳ כשק':ין לא בוכה דבהכבר דאן.  בעי׳ ארעי דדירס רק מי

ע ודי  קבע דירה בכלל דאינו עליו דפליב ליכא בהא מ*מ בז׳
י לי■ ע״כ דאליבי' ב׳ר מר׳ח לו דיצא רתא ולמ׳ב ד״א עד

nV -ד־ייי-^ ^.-י ש דווקר• צריך לת מ'ימ בעינין קבע דירת דבוכה דבבר אן  ד
:וכנ״ל ד״א צריך הבוכה כל בביעיר רק צד בכל

ך ך ו  בכתב כהפיי האמת אב .הנ״ל הרמב״ב בדברי י׳׳ל ;
 יש מד׳א יותר א׳ ב;ד הבוכה שאם בהוש הוא ד;ה ^
 דהדמב״ב י״ל .מד־ יור.ר צד בכל דווקא צריך ואינו סוכה צל

 להימרא לו דמה לעיל כמ׳ש דק״ל עי׳ב ב׳ ד׳ מלעיל דינו הוציא
 כוכה בהכשר פליני ור׳ה דר׳׳ה קמייהא מאוקימתא לנתית
 כתרייתת אוקימתא ולפי אי.ד בלבי; להב אמר דרב לומר דנוכל

 עיין אהד בלשק להם את־ רב ע׳׳ב פליגי ד' וגיד דמשבעה
כ הרמב׳׳ס כבר לזאת .לעיל  כר׳ בבדה לא דגיו׳ פשעא דע'
 בבר למה וא״כ . בוכה להכשר מצגידן האורך דאן רק יוסנן
א סוכה דהכשד דרב אליבי■ ר״ה  והיינו כשירה מד׳ וביתר ד

 להיות יכולה ד׳ על מד׳ יתר אינה אם אן הא צל דיש משום
 הירך ולכן רתבה על יותר דארכה הנ׳׳ל באופן דהיינו עשירה

י ובאמת ד׳ עד מז׳ רק פליני לא סוכה דבהכשר הגע׳

לין

אן וכבתסמתני׳ [דן דעירובין דסוני' התוי׳גי שם שהקבה ו
 התב דמקשה הזר.ת כנירסת לפי מתיישב לא ודסוכה ע׳ע]

 א־ן ביעלו יאכלוה ממתני׳ הצירות ‘5 כבין אהרין בעירובין
 ממר.ניהין מקשה לא דהתם דכמקכה ונראה . לא ביעלו לא

 דוקת דצריך כך כס כר.וב כהי׳ ברייתא מאיזה רק די.הצות
ק ומש׳ה ביעול עי; העור נמי פב די בבהמה כ  :כ

א ת ש ה  אמתי בעירובין התוש׳ קושית נמי ניחא לפ׳׳ז ר
התו׳ והקשה • ר״י אהלית תנא מאן דמשניהתב

 כ״ל איפכא ר״י הא .כר׳י דאהלות דמתרן דר.דצן ה״ד מאי
דאהלית מרבו שמע דהתרצן רתא לפ׳ז אבל

.V.
המשנה והיינו י

די ־הברייתא בבר והיהו דתהצות  בוודאי הרמב״ם ע: אבצ כ
א קשה מ  מבנה כסתם פבק באהלות והתב כרבנן כתן שחק ד

 הרגישו בלא התר.רוניס כל על לי ותמיה וכמ׳ש בטלו ו:;ירבא
 הרין דהיינו התב אשי דרב כשטי פבק הרמ-דם דהנה ול*נ בוה

אם עידוביןהלכה בפ׳גמהל׳ וכמ׳ש בעיל קתי דלמעיימי׳ בו  י׳
 שבת׳גיפרוצרורו׳ אתד ומערבין ונרורו׳בטיל בעפר עומקו מיעע

כן כרמב״ם דכת: והא כר׳א והיינו הן מביגיצין י״ג בהל׳ תי

 ומזה וכנ״ל. הרוחב על יותר האורך אב כבירה אל־ני־דרב
א מרובע דווקא וצריכה כר׳י דאב כר׳י דלא הדמב׳ץ הוכית  ד

 :וכנ״ל קמייתא מאוקימת׳ לנתית הגע׳ צריך לא א'כ
 כרא׳ש דלא הרמב׳ם בהבנת בכי סרל׳ד] ביי [א־מ בגי״ז
א הריבוע דצריך תמת ב הבר דלרמב״ס רק וגיור  ד

 דמב׳׳ה נראה וני . מנערן והאורך כקרנות ואין במזוזה
 רחבה על יתר ארכה ואפילו שכתב הרמב״ם של הלשון הביאו

א ריבוע בו להיות דצריך כבר כרמג״ש דאש והייכו עו׳  ד
 משוס וכי כו׳ ארכה ואפילו שכתב זה א״כמה האורך. מלבד

 ארוכים הס הבתים מיקד כל הא נריע הוא ביותר שאמך
כ  והעור הרא״ב] [כהבנת (כהרר.״ש) כבר דכרמב״ם אע'

 ,ודוק יותר ארכה ואפילו כתב ומש׳ה מצערן ג״כ דכאורך
 מלכד בריבוע ז״ע דצריך הרמב״ס ככר סיכה דגבי והא

 דכל משום ריבוע דצריך זה שתירץ תרל׳׳ד במלא עיין .האורך
: מרובע צריך מש״ה בהיביבה היי ישיבתן

״ ס  נדחה . הרמב״ם שכתב •נשוה המלה העי׳ז שהקשה ו
/ כזה באלכבו; נאפוקי בשוה כתב דלהכי  שיש דהן \

ה ד״א צר בכל ל א המות גישר ששה כאן א'ן ח  על אמה /
; ודוק אמה

ן י י הן שם שכתב במלא עוד «  זקיפים שיושבים לדידן ו
 הד״ן שכתב וכמו כיח דידה לאו מהכי בציר כ’אעפ * ^

 אליבי׳ זה שם כתב דהד״ן נהבין זאת צריך לכאורה . ע׳׳ש
 לא ובגדולה ז׳ש צריך מש״ה בעינין קבע דעוכה דכבר מאן
ה הליג  דהצכה והרה״ש הרי״ן ככתבו מה לפי אבל . ל

 דכוכה לן כבירא א״כ לחרוייהו עעמא ותד כלש בסרווייהו
 לנו יש דאפ׳ה להמלא לי׳ כבירא ואפשר .■בעינין ארעי דירת

;וקי׳ל קביעות משום העעס דאפשר כהר׳ן להחמיר
י מהלוקות לפנותו ער,יד ואין סבן ך׳ ףה  בגיוד .ורבנן ד

 ועפר לפנותו עתיד ואץ תבן גבי פשק תרנ״ג סימן י
 וודאי הא כר״י פשק דלמה כילם והקשו דבעיל כר׳י סתם

י במקום כרבנן הל׳  וניל כפי׳ ביעול דווקא דצריך דש׳ל ד
 המשנה זאת שם איחה ז׳ משנה דאהלות גי״ו בפרק דהנה

 דהרמ-לס ככתב בתוי׳ט וגייין צרורות או גיפד שמלאוהו בית
הגיור על ל׳ק בוודאי וא״כ הבית דין כגיל פירוש בעלו גרס

 נראה בו ממעגיץ אץ וכפל סל כנון בשבת הניטל דבר ו:נ
ה הרגיש דכבר ס1ד שכתב שע׳ב סי׳ המלא ס ל מ  סבר ר
 מבגילו דאינו וספצ בכל מש׳ה ות*כ לעולם ביעול בצריך
 דבעל עומאה לענין הרמב״ם שפסק ומה .בעל אינו לעולם
 ע״ב] [ע״ח מלון בפ׳ התום׳ כתבו ככר דל׳ק^דהנה נראה

 הכל הוא ל ביע לענץ דינים חלוקי הני דכל [ד׳ק] כזורק ופ׳
 לההמיר כדי טומאה לגינין כ”וא בעל הכל דמדאורייחא מדרבנן

אן אדאורייתא הוקמה ועוצה בוקעת כגיומאה שיהא  שהג־ג׳ ו
 ל*ל גופא דר״י הפ׳י תירן כבר סוכה לענין הפלוגתא מדמה

די דלא דסשקינן הלכה לגינין אבל ומוצה בוקעת גיימאה  כ
 אדאורייתא ואוקמה דבעל טימאה לענין כרמב׳ם פשק בפיר
 דאהלוש דמתצי׳ כיון סבר דהעוד עי־ל .ודו״ק להחמיר כדי

 מתני׳ ור״א רבינא שתירצו מה אך כן הלכה וודאי כליי חתי׳
הרמלם דמילתא לרווחא היינו דרבנן אליבא דעירובץ  ם־כר ו
 שאני מ־מאה ולענין הן הלכה וודאי דרגגן אליבי׳ מדתירצו

.וכנ׳ל אדאורייתא דאוקמח
ד״ה כשירה כ׳ לתוך יורדי[ והוצץ מכי גבוה היתה ם'  חי
 להכשיר יש דהכא וי״ל כו' קלשת אש הא וה׳ת והוצין

דן שכתב תרל׳׳ג בע׳ז עיין ה  עיין ולא תום׳ דברי סותר ב
 :שם עיין תירוצים ב׳ בעצמם שם שכתבו ג' ד' בעירובין בתום'
ן י  ואע'פ כשירה מחמתה מרובה צלתה אם שכתב באברי י

.תק סוכה חלל אמרינן הא למעלה הוי הסכך שמקצת
 למעלה השכך שמקצת ליי איכפת דמאי נתנאל הקרק והקשה

 באשרי ועיין .צידון תי שייך צא מחמתו מרובה שצלתה כיון
 צלתה אפילו פשיל תבען לא דאי עזרי האבי בשם שכתב ע' ד'

 גורם גובה דגכיהוצץ כל׳ת תירץ ששם אלא מרובהמ־מתה
;אתר תידון תירן והכה ע׳׳ש •
 כתב למה יודע) [העשם](דאינו שכתב [תרל״ג] במנ״א דיין

 ת והו א'צ הא כ׳ חלל עד יורדי; דההוצין כאן האשרי י “
 בתשרי ע״ן ולא כ׳ תוך לירד ההיצין דצדיך ס״ל דהאשרי הבין

 בש־פי רק כ׳ לתיך שירדו שא*צ להדיה שם שכתב בעירוכין
; וק״ל עשרים עד

[ ס ש  סכר עשרה לתוך יורדין והוצין עשרה גבוה היתה [
 אמר כשירה מצלחה מרובה חמתה אס למימר חגיי

 סתמו הפוסקים כל הנה . היא הדוהה דירה הא רבא לי׳
 הרמכ׳ם חך .פשולה שהיא ירד לתוך יורדין בהוצין דבריהם

 דמשמע ירד לתיך יורדין כוצין יהי׳ שלא ליזהר שיש כתב
 הרמב׳׳ם לדברי ראי׳ להביא יש ולכאורה נשר דבדיגיבד מיני׳

 מקשה מאי דאל־כ .דיעבד פסול אינו סרוחה דירה דמחמת
ע גבוה שאינו פסקת האי על [ע׳׳ב] לקמן בגמ׳ .מנצן י׳

עיין

 מחמת דבצה״הפשו: צי׳ חישוק וכרובית מהדון ה:מ והוכיח
 סרוחה דירה דההמת ס׳׳ש הרמב״ם ולדברי • דוחה

י״כישסוצה נבוה שחינו קחני ובמתני׳ . :•:ד
 דירה
סולש חינו

ומב״ה
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הוס׳ דה י'׳נ [בעומק] ס עלי״ ד
יוהד רבותא השמיענו לא :ה

 סחה אפילו לייבן מוהר סיפח גנ לה הי׳ דאס צריך} כעין
• אוה: כולה לי׳ הוי במ״א אוהל דאיכא כיון דש״ה .הדפכוח

קבה
 רק .חמבה ודופן חמבה רק עברה חקק לא אפילו דהיינו

 דחורי הלכה עיקר אבמועינן אביי דלמא להקנות עוד יב7
 חמבה בח־,ק דהיינו החופן בזה הייל ואס כרה׳׳י רה״י-הות

 הכל הצירוף מנח דהח רה״י חורי הו בייך לח חמבה ודופן
 דבחקק סונה העורבהל׳ כמ׳ב סברי דתוס׳ י״ל הבל עצמי ר'י

 דהדופן דאף נבוה המקו׳ תחת לייכן אפ*ה,אסו׳ ה׳ ודונן חנינה
 : ודוק עצמו כהסונה הגובה במקוס בס אינו אפ׳ה מצגירף

ן י י  דדווקא דכנר איצעבא גבי סק׳יץ תרל׳ג סי׳ במג:א ד
העבוי סונה גבי תרנ״א לסי ונייד וכתב. .האנכיבא נגד י ^

י.
 כיון הדפנות..'דש״ה

 כרה׳יהש היחיד רבות חורי למימר לאביי א'כ,ל״ל נפ״ו וק׳יל
; אוהל כולה לי׳ הוי במ׳׳א אוהל דאיכא כיון

ה תי: בערו.נמי■דאורייתא ך׳ ד .במיס בנרו את ורחץ דנ
 בנרו מאה טרבינן לא דלמא לציון הראבון והק:׳ י
 תירץ ז״ל ברב״י וחמת חציצה לא אבל עבילה בע! דבעדו רק
 קהי את דהאי פי׳ במיס יהא לבברו העפל את בכתב במה זה
כ בבבר! כ; חציצה מיפסל דבבברו כיכח וכי בכרו על כ:  ו

 נא(כתב) לדר׳יי אתח כי הגמ׳ מבני כי דמש*ה לציון הראבון
 סבר דהתרנן המקשן עס זה מחולק דהתרצן אנא [קאמי]

 נראה ולי .חציצה י ומדר בער עבילת רק מוכח לא דמאת
 ע״ז] [סועה דאמוראי בפנוגהא מהולקין המקנן, עס דההרצן

 בקדובין דהנה בער כינוס במקוס או כדלעת המצורע גינוח אס
 כל אף מאברחי בנרו מה במיס בנרו ורחץ איתא כ״ה ד׳

 והיצרכה בינה בין ענס כנמצא דרבי מאמתה ופריך מאבראי
 מיס(קחמרינן) לביאת הרוזוי מקוס ומבני שנית ליפטל רבי

 גבי א״כ המצורע מגלחין כדלעת דלמ״ד נמצא ,ע״ש [בעינן]
 המסהריס בית בל בער לרבות בכרו את נמי דכתב מצורע

 עצננו עבילה דלענין מרבינן חציצה צענין ע׳׳כ ה״כ החועס] נ“[ר
 . דהכא המקנן סברת וזהו יכול באין כיון מרבינן לא בוודאי
 ונכ״ז .בער כינוס במקוס מ״ד כאידך סבר אפבר וההרנן
 אבער אמורה ע׳׳כ דהלכתא כיון רב׳׳י על ההוס׳ קובית ניהורץ

תס מחא הנ׳ל ולפי ל׳׳ל בכרו חת א״כ ה ס׳ תו האה נקדובין ד
 דעכינה כיון בעינין מיס לביחת דרחוי לומר תיתי דמהיכי הקבו

 לא ז״ל רב׳י תוכח בנרו כל דמאת בס נתרצו ומה צריך נח
 דהיינו אחריתא לדרכה איצעריך כל את האי דהא זה רצה
 מונח דמאתבברו סבר דרכ׳י בהסרק עולה גופו בכל מיה

: בנרו את החי צריך ו:הכי וכמ״ב כן
ט תודה דבר ר״ה תיס  איירי דהכא י״מ עליו ומקפיד רו

 עיין .מיעועו אפילו חוצץ בבכר אבל בכעד
 דמפרכ׳י וכתבו י״מ הך התוס׳ הביאו כלא ד׳ ד׳ בעירובין

 דבגופו מדבריו מבמע בערו רוב חוצץ עליו ומקפיד רובו ככתב
 להדי׳ כן כתב דהא מ״עמכמע לכאורה חוצץ מיעוכיו אפינו

־בגופו מוכח דווקא בע־ו רוב. מדכתב וטדאי כעדו רוב
מיעועו זפינולה לא,מוכח דמרב׳יי וג״נ , מי־ועו אפינו

 זיא . מקפיד או רובו או צריך הדא דדילמא מקפיד וא*:ו
ס׳ יוכל חפ״ה כך דב״י במבמעות יהי׳ דאפילו  להקנות כתו

 דלהכי די׳ל מוכח לח ז׳ל מרב׳׳י דוודאי ני׳ל חבל .קובייחס
 במביא כמוהגאוני׳ הלכה להשמיענוחירוב בערו ריב רב״י כהב

 צירוף בלא לחוד בער דבדוב מקוואות] מהל׳ [פיב הרננב״ס
 :כן נמצאתי לציון ראשון בס׳ ועיין כהרמב״ס ודלא חיצץ הגוף

, א ת ש ־  להדיא בכתבו אף הי*מ ל״קגסעל דאהינא.ל״י ו
 להביא הגמ׳ צריך מיעיעחוצץאפ״ה חפילו דבגופו

 חיצץ דמיעע אומריס היינו לח כהנא רב דבלח כהנא דרב הך
 נופי למטביי אהי לא בער על בפי׳ ה•׳ בההלכהח חף .בגיפי

 חבל .וכמ״ש חוצץ להוד בער דברוב השמיענו ההלכהא רק
: א*כ . לא כילו אבל דובו אלא ל׳ב אמר דד״כ עהה  עי

 נמי מוכח א״כ בערו רוב מדאמר מההננהא הכי מדייק
 הנ׳ל דהגאוניס ונראה .ודוק מקפיד מיעיביי דחפילו הדין

 כיון ל׳ל את האי להס דקבה תוס׳ מקושית דינם מונחו
חה הלנהא דיב אי ה כד  דבערו לאיריילן כדי להכי צריך אע׳
י י מפ

תו;ז! ל r ׳

 כהב זה וכעין חוצץ לחוד בער ודוב במעינין אחר !
_כ=ין ״ן

־ עס הגאונים מחלוקות לבאר אבוא הנ ד ס. פ' מ ר ה
 דווקא הקבובסדלפרש״ידההלכתא בעירובין החוש

 בפ'׳ רק ס בשה כאמרה לא ההלכתא ע׳׳: I’t בערו לרוב
 דלפי׳ ז״ל המהדב״א בס וכתב ל״ל בכרו את א׳כ אשערו
 דוקא דכהלכתא דה׳א ניתח נאמדה בסתם דההלכתח התוס'
סקבו מאי א״כ התס ומק' ,אה כתב ולהכי אבער ילא אבברו

ראי דוו ונ״ל ניחה
בין חילוק דאין החיצונה דהסבדה סברו

 זחת הקובי׳ בסוכה תוס׳הכח
ד: בפיר מק׳ ההוס׳

 נוכג בברו כתב חי רק עבילה צריך דהכל בער ובין בבר
 והחוש׳ . לדטי את וצריך בער ולא בכרו דדווקא לעעות
 דתוס׳ סבר דהמהרב״א רק את ולא בכרו לא לכתוב דלא מקנו
 דבבר ג׳־כ החיצונה דהסברא דהיינו לזאת נחתו לא וודאי
עי חציצה פיסל ש מ ל ט הוי לח דחל״כ ו ק  על התם החוש׳. מ

 בסתם דההלכתא סבר דרב׳׳י לומד דאפבר ב_רו את ל״ל פרב״י
 קאי נמי דאבברו דאל": אבער דדווקא מוכה ואפ״ה נאמרה

 לן אית דבבדו אע״נ בכרו אה ל׳ל ההוס׳ קובי׳ קבה א'׳כ
 אפילו חציצה ט ופוסל במיס להיות צריך בכרו דכל לאוריי

 אתי דב^־ו ה״א דאל״כ את כ ג צריך והבתח . במיעועו
 סבר כך כן אינו חיצונה דסבדה חע׳כ ודוק בער למעועי

 ס׳ל בוודאי דהתס דחוס׳ קבה ז״א באננת אבל המהרב״א
 סברו הגאוניס ולפ׳׳ז אחרים תוס־ הס דכחן והסוס׳ כהמרב״א

 אבשר בין אבער בין דקאי החיצונה רסברא דהנא כתוס׳
 והרמב׳ם מניפו חנוק בהבער א־צערך כברו אה ע״נ וא״כ

 בעירובין בהידובינו ועיין דההס התוה׳ כסברת סבר
□ ^ ש ״ ז  ר׳ע כדאבכחן כו׳ אס יש כבר ור״ב ד״ה תוס׳ ;

מ׳ הגזול לולב ובפי כוי ד׳ דף סנהדרין בריש ^
 דלכאורה במקשה ובסנהדרין כאן במהרב״א עיין הסר כפת

 לפי דהא סתירה הוא ואדרבא לדבריהם ראי׳ התוס׳ הביאו
 מה לפי דוודחי ונראה לולבין ב׳ יצע.•!־ כפות המקרא
 דאין שומן ושל חלב בל חתיכה גבי בסנהדרין ההוס' דכתט

 משמע מצות דהיינו המקרא דלכי דאף המקרא מכחיש המסורת
 ע׳ש מחייב נמי אחה חתיכה דעג המסורת נמי מבמיענו מ״מ ב'
 מכחיש לא נמי נכבות גבי דוודאי מידי המהרב״א כאן מק׳ לא

 הביאו וההוס׳ .מצוות גבי תוס׳ וכמ׳ש והמסורת המקרא
 היכת למסורת הם יש סבר דר״ע דהיינו גיסא ך לחי: ראי׳לפי״ו

 דאף נראה ויותר . ודוק מיכחכי לא נפטת וגבי כתבי דמי
 מצוות גבי דווקא היינו דלבס בתירוצס מיאנו בכאן בתום׳
 שבאמת אף איסורא איקבע דבעינן כר'נ סגרא דיב מבוס
 גני- אבל זאת להשמיענו התור׳ הוצרכה ע:״פ כר״נ הנכה [חין]

 וכמו מהיס ב׳ בין א מת בין לחלק סברא בוס אין נפבות
• : נו׳ לרביעית מנין ד״ה בסנהדרין התום׳ בכתבו

 דטפח משמע פתח בצורת נמי ונחרת ד״ה י’רב ז׳ דף
דמהיכא מובנים איני זיל דבריו .סינטן כר היה בבנינו **

מוכח



ישראלסוב!ביה
כצורת נמי וגהרה כתב כהנריי דהגה וגרהר הימין כרי מוכה
.מיי׳ה פתה צורות כש'כ הייגו עפת בכרייתא דקתגי והא פתש
כ א' הא בצ׳ה נמי ונחרת רכא דאמר הלכו! לרכ׳י קשה ו

דהעפה דמשמש רש׳י כהי: להכי הוא כב׳כ הפתח צורות
עשוי דופן י ודו לדופן מנ׳עי פתוה דמעמידו דהיינו כריס

דהגה .ז*ל רש׳י כדכרי י״ל או .גמי ונתרח רבא קאמר לזה
והשתא .כצ״ה אלא נתרת ואינו שכתב הרייף על כתב הרין

פי׳ הר•( וכתב ,אינו ובין ישגו בי; ככיפת לן איכפת לא
כיפת ליל לשגיס דמחלקי כיון בוהק כיפת צריך לא רהכתא

 שיהא כדי לדופן המוך להעמיד פעילה היא שוחק דכיפח שיהק
* ״

 מס־יע דהברייתא כתביי דפסקיגן משוס מימרא ־
כתלמוד לרבה דאקבי׳ ואיהו סלי: דאביי מוכה דמהיכת

 דלכהורה רב״י דקדק וזה .ע׳ש כשמחגקו כ משח .דופן רוב
 דמשמע רש׳י כתב וזה .א׳ לשין הם ג' והלשין א׳ הלשון
 בלשון קאמר ולהכי קאי חר״ס ורבא כרים דשנינו דטפח
 בצ׳ה אלא ניתר דאינו כיון פי׳ בצ׳ה אלא נתרח ואינו ראשון
 ; בוהק במפח כר׳ס הלכה אין הו לשנים דטחלקו דהיינו
׳ ם ך ג מ  ז״ל האלפםי כו׳. דהוי מינו להבת וכן רבא א

 דהאלפבי הרין וכתב , דרכא הך הביא לא _
 אבל .לתוכו בזורק דחייב רק המיגו קאמר לא דרבא סבר

 הברייתא דהא להבין צריך אבל .בתוכו לעלעל לענץ לא
 אלא ניתרה דאינו אסונה כבת ויתירה קתני אביי דמכיא
 חשבת קאי והחי לכילעל אפילו דניחר ומשמע מרובה בעומד
 לעלעל אפילו דניתר חזינן וא'כ .הצע׳ במתרן כמו דהוכה
 דע״ככל סגר רהריך ונראה קתני. ניתרת דהא מינו מחמת

 דהצמ' קשה דאליכ .קחי מדאורייתא דגמי וכיריא השקלא
לקילתא מחמירתא אמרינן להמירתא מקילתא השחה מתרץ

 אפילו מותרת דהסוכה רבא אשמיכינן לחי וגבי . :כילעג
 היינו כו׳ להמירתא מקילתא השתא דמהרן והא • מדרבנן

 דחל׳כ .מדאורייתא הברייתא דע׳׳כ הכי ודייק . דאורייתא
 . מפח וג׳ כי^לכתן בשתים דווקא רק מנשרי לא הסוכה הא

ה כשירה מג״ע דפחות דקנה קחני והנא  שמתרז ומה .הסונ
 .דוחק הוא בג׳ ולא ככר מחיצות דבד' תר״ל] [בריש המג׳א
כ  השתא הגרו' מהרן וע׳ז .מכשרה מדאורייתא דהברייתא חע'

 והשתא . כ״ש הוא מדאורייתא דהיינו .כוי לחמירתא מקילתא
 דהיינו שוחק טפח געי סוכה וגבי דקאמר שפיר נמי אחי

; מדאורייתא
 משוש דרבה הך האלפשי הביא לא דלהכי כסב

 ונתב כו׳ הפתח צורח נמי דבעי כרבא דפסקינן
 אך כו׳ דאל׳ה צי׳ה בעי כמבוי העשוי דסוכה דמוכח עוד

שמון בעצמו האשרי שכתב  לחי כל מבוי גבי על דסיכך נ
 אכל • דעצמו סברא הוא היינו לעלכיג אפילי הסוכה כשירה
ר מצי לא הרי׳ף . סג הוי ק כ אל רpא להביאו לי׳ ד ב ס ד כ ' 

: ל״ה דבעי
ן ו ש א ר  להגיייך הי׳ דאליכי־ הרא״שזה על מקשה לציון ה

 דצשר העומד על מרוכה פרוץ כאש להכיח
 בעי דלא דסבר לרבה דודאי קשיא דלא ונראה ,מינו מחמת

 כשר סוכה גבי מדכשר טפח הדופן דהיינו מיגו י׳ל שפיר צ׳ה
 למאי חבל מרובה פרוד גבי וה׳ה [בבת] גבי(מבוי) נמי

ת וודאי והא צ״ה, דבעי כרבא דססקינןדהלכה דפנו ב׳ בי  דג
 בהדי לי׳ מצטרפת לכי ז״ל רש״י וכמ״ש מרובה סרון פסול
ה כיון נ׳ והדופן עיי׳ש צ׳  כמינו עיקר וא״כ ככחוס הוי דבעי
 זה מרובה פרוץ ויהי׳ יצטרפו באם רביעי הדופן על צריך

 גבי רביעי דופן בסוכה דכשר מיגו מכח להכשיר שייך לא
 דהרי״ך שכתב הר׳ן כוונת דזהו ונראה .שמי' דכד מאן סוכה
 כמ׳ש והיינו חייב לתוכו לזרוק לעני( רק כשר דלא סבר
 עשה דאס מתרץ דכרא׳יש רק מיגו שייר לא רכיעי דופן דאצל
 דפשיעא דמינתא דזא׳צ כתב ולהכי לחי רכיעי דופן אצל למש/
 יתירה דהיינו המקשן כמו דרבא אליבי׳ הבר״תא ופי׳ הוא
ק ומה .אסוכה דסוכס שבת ת מ לא דלהכי לציון הראשון ד

כ]דכה מאי לפי אבל ה׳ מ ו פ;'' מ[י מ״ כ ב
פרוז בבת דגבי סגר דכרמב׳ס

 P הכיהו
א לי•  ז׳

ומשני לרב
 ב בלשון דהרמב׳ס אליבי׳
 וגבי . בניה אפילו אסור הדפנות בכל כעומד על מדובה
כ גדולה סוכה והיינו כשר סוכה  דלמה לדוכתין קושי׳ הדרא א'

 על מרובה בפרוץ דרבח מימרא הך כרמב״ס הביא לא
 מיגו דאמרינן הא כר׳ן מ׳ש עפ׳י י׳ל אך : ודוק העומד
 צוה כהורה דודאי ותירץ .היפנה נימת לקולא לשבת מסוכה

ה לעשות לנו  א״ש וא׳כ ע׳ש לשבת אפילו שבעה לכל כונ
כ שוחק עפת רק צ׳ה בעי דניא דרבה אליבי׳ דוקא לזהו  א'
 מכל (טפחים) ד' רק לכילעל הסוד כי׳ המינו מנח לא אס

 דככברסוכה נראה וראי והא בכולה דבעיצ׳ה דרבא אליבי׳
 זה וכעין .עריבי דפנות שלימות דפנות צ״ל שבעה דהיינו

 משיעור יותר על א״כ שלימות ציין דפנות דשני הה״מ כתב
 גדולה סוכה לעבות צוה כתורה דחשו מהתורה מוכס אינו
 להכשיר דצריך בראות פסי גבי צ׳ל זאת ולדיעה פרצות עס

 [כשיעור במ״א להיות העומד ע:״פ דצריך היינו מיגו מחמת
 ע׳ש תר׳ל בב״י אסמכיל אברהם ר׳ מדברי זה ולמדתי סוכה]
כ וכתבתי הר׳ן נתב ד:ן הוא הכי דודאי ואמת  לעיל ג׳

:עריבן דציל עכ׳׳פ לכרניב׳ס
ב ״ , ׳p^[׳ ע ך ׳  וי׳ל [וכו׳] למ׳ד בין מבוי גבי על סיכך ף

מג׳ בפחות להעמיד [שצריך שוחק עפח
 סובר הר״ן אבל מדרבנן הכל ונ״ה דהעפח ובברי מדרבנן כו׳]

 מהוד ומה . בארוכה עיי׳ש בע״ה ותירץ דאורייתא דהכל
 דפנות דג׳ פ׳«י״ז ריש הרמבים בדברי ש:׳ הה״מ’ דברי מתקו

 לחי צריך וא״כ כרמלית רק •רה׳י אינו מדאורייתא שלימוח
: ודוק הדוחקים לכל וא'צ , מדאורייתא

ד ״ א  וי״ל . מחיצות ג׳ בו יש אס זה ומבוי וחיית , כ
 מאי דא״כ רמהרש״א ומקשה כ'' מיירי דלעולס

 פס_ד׳ הא שוחק טפס בעי דעילמא הוכה דאלו ה<מ׳ קאמר
 א*צ ד׳ מסיצה יש שאפ״ה כיון וכהב זה שתירץ בר׳ן ועיין בעי
. פס הי׳נ״ללפרש דלולי שכתבהמהרש׳א ומה ד' ס׳  דבריחו

ם כמין והסוכה רותב גבי על שסיכך דמיירי א׳  ונראה . ג
 להקשות להגמ׳ הי׳ דחפ׳ה כן לפרש רצו לא והר״ן דתוס׳
 א־ל ד׳ פס דצריך החוס׳ כהחופן הסוכה אס גדולה קושי'
 צ’ה נמי המצר דבאמצע וצ׳ל קובי■ הא' קשה והרא׳ש לרש׳יי

 סק׳ד] [תר״ל המג״א קובית וליק ד׳ פת ולא שוסק עפח רק
 דופן דאיכא היכח דדוקא לפרש נוכל דבר״ן דמקשה ב׳י על
 כב׳יי דדייק נימא הני׳ל ולפי החצר באמצע ולא ד' פש ל'צ ד׳

 דאל״כ ד׳ פם ל"צ הסצר באמצע דחף ז״ל ורש״י מהרא״ש
 גדולה קושי׳ הגת׳ ליפרוך קשה ודאי לפרש״י אך .כנ׳׳ל קשה
 נסית לא רש״י אך ד׳ פש צריך החצר באמצע אינו דמם
 הרין דאף נראה הנ״ל ולפי ז? רצה לא והר׳ן דיקדוק לזה

 מתרץ הינח דאל׳כ ד פס א׳צ נמי החצר דבאמצע עי׳נ סבר
 דהוא קבה א*כ לחי ע״י כשר בחול דאך סכר דהרי״ף להרי״ך

 ע׳ש בעי דעלמח סוכה דאלו מקשה כגמ׳־ דהא הגמי ככוגיח לא
 דהיינו דעלמח סוכה דאלו כך בנמ' הפשכי דלהרי״ך צ״ל רק

 עשחס אם דהיינו פי׳■ דשבה וסוכה ט״ש כעי חצר באמצע
ק במול אך כשירה למי כמו מי ה ובעיקר ו מ י' נ קו  שמקשה ה

 במל אבל בשבת דווקא הלנה מביא שלא מה הריך על הר״ן
 שמפרש וכמו כתקונה עשוי דהמבוי לשיכיתי׳ אזל דהוא היינו לא

 דפנות בב' היינו ריב׳ל בחמד ד׳ דפש לומר נוכל וח'כ
 לחור לחי רק א׳ל מוץ כלפי שבינך רק דפנות בג׳ כ״הג אבל

 כפרש׳י הובר הריך היי אם אבל במצד בעי שוחק וטפח
 דכא משוס הרייך מחלק לא דלהכי אפיל מפולש במבוי דהיינו

 וממילא מפולש במבוי צריך ד׳ דפם דינא האי לעיל כתב
: בשבת רק מיידי לח דרבא

ג מ  פאה [בירושלמי](גבי) דאיתא צ׳ע ומ'מ ב׳ ש׳ק א’ב
 שתירצו בכאהרונים עיין מצלה סכך סוך ואין כוי

ס החי על שכתב פאה הל' תיבה] [חסר עוד ועיין זד א׳
כלך



יחישראלסוכהבית
ך דהייגו מצלח סכך ק באמורי כבנ  בצ סדין •:כיקר ה:נ .הדו

ס בעצמו דכנמיי׳ ניע הרס׳א  נרמס רבינו מזכרי אבל בס מכיי
 ה^נ ליגע א״צ הקנה דחס עי׳ ונראה ליגע צריך כקנה לאין

 אינו דהסכך כבד ס דהרמב׳ א״ו קנה צריך הי׳ לא לעולס בסכך
 . בהדופן ליגע א״צ דקנה ג״כ דסובר וכרמ״א קנה מבוס

 בעצמו דלרמ׳׳א ואפבר כגמיי״מ בל הדין ליעכוק לו כי׳ נא
: סכך ובין קנה בץ מחלק

 דק הדופן כל על א*צ דצ״ה הנ״ל בהגמי״י בס כמב עוף
עמוח פחח דאין צריך עפמיס וד׳ כגי טפחים בד׳ *

חב וכן מד׳  ולא ג׳ דנ׳ל הגיה האמרוניס סן ואי/ה בהד״ן נ
 דהיהר הדופן כל על )'צ5ד נדחה ובחמה . הניל בהגמיי׳ עיין
ט וכמהבר והטמר כיוצא פסל מכוס דדן ה  על צ״ה דצריך דנ

 כהקוכה סבוי הבוכה אס דדוקא דכברו העבר הדופן כל
 דופן אצל כלבוד [דהוי] בכה׳ג הבל פכל מבוס רדן היתר

: הדופן כל על נ׳׳ה 7צי
י מ  דכמיגו דאמר דלהדין והרמכ״ס הרי׳ף בביכית תירצתי 7ל
 אך הנה .קנינה בסוכה דוקא היינו מהתורה מוכה ^

 דודאי י׳׳ל הר״ן כברת בייך דלא לסוכה מבבת מיגו דאמרינן
 להתיר לבבת דופן [דהוא] דמדהזיק טוב המיגו לסוכה מבבת

 התורה סוכה דגבי דאפבר הכי ל*ל איפכא אבל לסוכה ה*נ
: ודוק לבבת ולא הלח״ח מכח בליבית לדופן רעתה ג

.כו׳ לך תעבה הסוכות חג דב״ב מ״ע אלא ׳
.בחו״ה סוכה לעובין לי׳ מבעי׳ האי וביה

 ז״ל דרביי נראה למג ןסוכה) העבה סוכות] .[חג ד׳׳ה רב׳י
 עיב כ״ו דך סוגי׳ על דכאן הכוגי׳ תקכה בלא בזה דקדק

 [בחרה] סוכה דעובין דינייהו דרבו וביה דב׳ש מבס דנראה
 אין דסברי דלביב רב״י תירץ לזה פסוק מכך עובין אין או

 לז׳ הראוי סוכה ימיס ז׳ הסוכות חג הוא דהקרא כבר עושין
 :בעינין חג לבס סוכה כמקרא לסירוס תעבה ואייתר
 ומיהו כו׳ תימא גזולה למעועי מבעי׳ ההוא ד״ה תום׳

 לרבנן הכי לבנוי ליכא סוכה גבי אבל כו׳ כתם
 הטעס להביא דליל מיותר לשונם לכאורה כו׳ לכו ונפקא כו׳

 לשנוי ליכא סוכה דגבי כחליגיו דתוס׳ מבוס ונראה דרבנן
 דר״א בפלוגתא דינא האי התם ולכאורה כו׳ יוצא דאדס הכי

 . החזרה כל מבוס דרבנן דניעמייהו כתבו לזאת קאי ורבנן
ב בח״ה סוכה מדעוכין מוכח בנתייס בנהגייד דגי ודרשה  ע׳

 והשתא בבאולה דיוצא סבר ע״כ כו׳ עובין דסבר לב״ה הכה א'כ
 פלוגתא האי בתר דריי נ״ל וב״ה הגס׳ דמקבה מאי נמי ניר״א
 להקבות יכול לא דמעקר' מבוס בחו״ה סוכה בעובין וב״ה דב״ב

 אבאולה לך אנטריך והכא דרבינן מלך ציצית דגבי ידע דוודאי
מצוככבאה מבוס דפסול ההוס׳ כקוכית המקבן סבר דגזולה

ט׳ דף

’;Viדנד ק;׳

 .לבמה עיבוד דצריך כרבביג ובמואל נבונה עיבוד צרץ אס
 והכא כרבנן פסק ומסתמא כהווייתה הפנוגתא סתם וכריך
ט אין דהתס דליל כשמואל פסק  דהמאוד לבמה דצריך קרא נ
 של ועור לכס כתבו פסוק ותורה תפילין גני ג׳׳כ דיש סבר

 :רציעות אצל הפלוגתא רק לבמה צריך הכתיבה
[ ״ ב מ ר ה ל ו י  בסברא הגמ׳ אזנא דכתס p באמה תירץ ז
וציצית ותפילין מקום בבוס קרא לט דאין י

1ד! ••״ד יי•רצית דגבי דחסקינן כיוןתבנ בוים

סוכה עובין סברו דב׳ה עתה אבל אבאולה _
 בכוכה דיוצא אכמועיק בישראל האזרח מכל א״כ בחרה
 תירץ לזה חובך לבל אצטרך דלך ומוכח .לן ל״ל א״כ שאולה

 נראה כך ההוס׳ וכתירץ גזולה למעוטי אצניריך לך דכאי כגמרא
: ודוק הנמ׳ בסוגית  לעיל בפשיטות הגמ׳ דמקבה מאי נמי ניחא הנ״ל ולפי

 ולפי .א״ר יהודח כר׳ סבר דלמא דב״ב מ׳יט
 לי׳ ואית ב״ש מתלמידי רר״א בן המק ידע זה דוודאי ניחא הנ׳ל
 ואצעריך בנתגייר לגר האזרח כל וצריך בחו׳ה סוכה עובין אין

: קרא אייתר ולא אבאולה לך
ך ף ה בפלוגהא וביה ב׳׳ב למימר הגמ׳ רצה לא דוודאי נראה ^ ת ד  ר

 בפסקי כגאוד׳ ולפי דוחק דזה כב״ה ליל ושמואל דבמואל
 לבמה עבי׳ אפי׳ דלרב לשמואל פריך דגמי דסוגי׳ מבוס כשמואל

 דרב אליבי׳ הב״ס מפלפל דלעיל זאת קבה הי׳ לא וודאי א_*צ
 דסוגי׳ דמדחזינן דינייהו מוכח לא דא״כ קבה הי׳ זה אבל
 הסוגי מפלפל נמי דרב אליבי׳ דהא דבמוחל אליבי׳ דגמי

: ודו״ק לעיל  כשמואל פכקיק המאור בעל ובפרט תמהו כולם
 כגמרח הוהמא מ״ב דך ובמנחות גמרח מהסתס

טהורה בהמה בעור ציפן גבי ורבב״ג רבנן ־תנאי נפלוגתא

 :כרבנן הנכה ומב״ה לציצית דבר בוס מדסינין לא
״ ם  דא׳כ הרמב׳ן על השולח] [כוך בגיטין הר־ן בהקשה ר

 קבה אינו כביב ושמואל הגמ׳ התס מקשה נא אמאי
 לא דוודאי בעצמו רבב״ג על קשה הי׳ הקושיא זאת דוודאי
 דהפלוגתא או נחלקו דלא סבר ע״כ רבב': אבנ כב״ש יסבור
 ופסקיק כהווייתה כפלוגתא לך לימוד לן דאית ככה וא'כ איפכא

: לימוד אין תפילין בי דג כרבק
ץ ר ה  לישנא חד אניבי׳ כסוגי' אזלא דהתס תירץ בגיעין ר
דעשי׳ רב וסבר פסולה גוי שעבאן דציצית איר דר׳יי י

 דדמי סבר דבמואל בטוי׳ הוא והפלוגתא לשמה בוודאי בעינן
 עיבוד מדמהכגמ׳ ומשיה כעבי׳ אינה דניוי׳ ורב־סבר לעבי׳
 אבל פסוק איזה ג״כ יש תפילין דגבי הרין וסבר לטוי׳
 גוי שעבאן ציצית א׳׳ר דריי לשר׳ כאידך לן כבירא הכא

 לשמה הכג דבעי סבר ושמואל לשמה כלל בעי לא ורב כשירה
 התס דדווקא עוי׳ בכלל דעימד למימר ל״ל תו א״כ פוי׳ אפילו

 נומר דוחק דזה דרב אליבי׳ טוי׳ בכלל דעיבוד לומר הוצרכנו
 אבל אינו או בכלל הוא אס זאת בסברא ושמואל רב דפליגי
 חיט עבוד [י״ל לבמה כלל צריך לא דרב לן דכבירא [הכא]
 הקיצין ומן הגרדין ומן הנימין מן עשאה בחמר ומה כעוי׳]
 רק [לבמה] (תולמה) משום פסול דאינו הרין כתב פסונה
 רחוק זה דלהדן קבה אבל .באורך ע״ש כנך מין הכנך מבוס

 משוס ורמין קיצין דפסול הגמ׳ סבירא דהתס במציאות
 .אחרינא טעם משוס דפסול לן סבירא והכא [לבמה] (תולמה)

 ג׳כ דפסק כרמב״ס אבל ברייך להיות יוכל יותגידזה קיל ועוד
 ולהרמב״ס תפילין בל בור גבי כרבנן והתם כשמואל להדא הכא

 איפכחדעשי׳ להדיא פסק הדמב״ס דהא כלום הרין תירץ לא
 מכלל פסול גוי בעבה ציצית אמר א״ר דר״י מבוס לבמה ל'צ

 ג׳ בפי ע״ש לבמה צריך וטוי־ לבמה בצא אפילו כבר דישראל
 למימי ק תיתי דמהיכא בו לדקדק שיש ומה משנה ובככך
 קאי לך תעבה דגדיליס ופסוק אעשי׳ קאי להס ועשו דפסוק

 דגדיליס מפראג מהר׳׳ל בבס במביא סייד בפרישה עיין אטוי׳
 לא הר״ן עכ״פ .בטיוי׳ הוא ושעטנז שעטנז גבי כתיב לך תעבה

 דאניבי׳ סובר דהר״ן ואפשד^לומר כנוס. דהרמב״ס אליבי׳ תירץ
 דישביג דכפלוגתא סובר דהרמב״ס כלום ל״ק דהרמב׳ס

 הרמב׳ם פסק והכי התפילין כתיבת של אטור הוא ורבנן
 [והרציעות] התפילין כתיבת של דעור הי׳א] מה״ת [בפ״א
 איל עיבוד אפילו הבתים של והעור (והרציעות) לבמה נריך
 יש י והרבי דלהרמב׳׳ס ל״ב בסימן בס שכתב ככמג״א דלח

 דלהרמבים דזא״ל כתיבה של להקלך הבתים עור בין לדלוק
 אפשר דרנ׳׳י החילוק זה א'צ נמי ולרב׳יי . עיבוד שוס א'צ

 גווילין הגמ׳ התם דקאמר ומה עיבוד בכוס לשמה דא״צ סובר
 וכמיש ,המובחר מן למצוה היינו עבדתין לשמן נלא שכתבהי

; י״מ בבס ת’ס בהלכות הראב
. לשמה עשי׳ 7צי למי דלרב דכבר דלרכ׳י נבאר |

 כמו באיסורי כרב פסקיק דהכה כלום ל״ק א'כ
 רשץ נלד סבר ומב״ה דרשב־׳ג כרבנן נמי ופכקינן בכ״מ

והכל דרשביג כרבנן דרבא מ״ז דה בגד אורג גבי בסנהדרין
הלכה הוא

ב ת  הקלך דדוקא הניי בשם [סקיו] מ׳׳ב סימן המגיח כ
 מילתא לחו הזמנה תפילין של הרציעות אבל עצמו

 דהא שם והקשה .עיי״ש אחאי ר׳ בבס כתב שזה בניי עיין
 דליק ונראה . תפילין בהלכות התום׳ כפי׳ כתב בעצמו הניי

 עריפה בעגלה דגס כתבו דתוס׳ עוד הקשה המגית דהנה
ת י פסקינן ט



ישראלסוכהבית
 רק כך הלבון נהכו נלח בסוכר כיי; ובהסס . כדיי פכקינן
 .כרבה כך ססקינן לא הנן הבל עצמו דרבא אליבי׳ זה דכהבו
בה בהוס׳ להדיא מוכה וכן רוצה בהלכוה הרמביס וכמ׳ב

בחגי כ״ת דכבי די״מ וכחכוור חיד״י יי\הו הקבה
כ בעצמה לעיל דכהבו אף עיי׳ב הקדובה גוף להוא  דרבאע׳
ר ע וכמו ל*מ הזמנה הקרובה בגוה אפילו סי דהברי אלא בע׳
ניחא והכהה . כרבא סההינן לא הקרובה בגוה ראנן. הי*מ 1'  I

היינו כפרש׳י רהבר רלעיל הלי על בה המג״א קובייה
הדי*ף על זאה כהב תפילי; בהלכוה אבל וכמ׳ב אההי ד

 ועור כרבנן כנכה הרי׳ף הובר ובורתי הפליגהה ההה רהוה
המג׳א במביא וכמו הקרובה גוה רהוא הנ׳י הבר ההפילי;
 כיר] [בכריסוה בה כר״ה הלכה וראי הקרובה ובנוף בעצמו

 הה כי ורוק התוה׳ כפי׳ סובר רהרי״ף אע״כ כרבה ללא
ש . ברוריה דברים  לא גע הב׳ח בבס במביא במגיא עור עיי׳
 נוהגים רהיאך מקכה רהב׳ה וכוונתו בבקרובה רבר סקרי

כ לאסור הב׳׳ר. וכתב • תפילין בל קלף על נע לכתוב  אא'
 [וברמ׳א ב״ה בהלכות המג׳׳א כתב רהא זה ל*ק ולי ההנה

: התנה כאלו הוי למנהג רע׳עי]
ש ״ מ  הקרובה לבגוף במאור ומ״ב וז׳יל המג׳א בס עור ו

 המאור רהא במאור ז״א כו׳ ל'מ הזמנה לרבא ל׳ל
 : ר׳אתאי בבס הלפון זה כתב בנ׳י רק החום׳ לביעת אזיל

ף ן  הזמנה נמי הקרובה בגוף דאפילו הרמב׳ן שם כתב מ
 מובן אינו ולכאורה עיי׳ש שם שם כתיב גא דהא ל״מ ^

 בס הא תפילין בל מתיק לאביי בס הגס׳ מקפה מאי רא״כ
 לאביי רזה הרמב״ן דסבר ואפפר . ,בס בם ב< לימור אינו
 וראי לרירן אבל הקלושה גיף ובין מבמפין בין היצוק דל*ל

: ורוק חילוק יש
ל ב  וראי הקרובה לבנוף בסבר להנ׳י לבאר עול לנו יש א

 יתורץ היאך א״כ [לבמה] עיבור וצריך מילתא הזמנה
 לתירץ ל״צ א'כ פסוק אין שפס כהרמבין רל״ל אליבי' הרי״ף

 .קובייתס כלל ל״ק הנ״י דלשיעת נראה אך .כלל בהרייף
 ביינה ובהזמנה סגי בעלמא הזמנה הקרושה גוף גבי דוראי

 רא'צ לקמן באכתוב הריגיב״א כמו בסבר ואפשר .לקדושה
 דרבב״ג וכרבנן בהזמנה סגי וא*כ פסוק שוס הקדושה בנוף
 מג״א7 וכמ׳׳ש . מצוה תשמישי אלא דאינו סוכה גבי אבל

 וה״ה שישב ער סגי לא בהזמנה א״כ תרל׳׳ח סוכה בהלכות
 דצריך רלך לימור לן ואית מצוה תשמישי ג״כ להוי ציציש גבי

 הנס׳ במנחות והתה סוי׳ צריך אלא בהזמנה סני לא צשמה
 הקדושה גוף ובין מפמפין בין מיזלק דאינו דרבא אליבי' אזלא
מ׳ סבירא לא במנחות דהגמרא אפשר ועוד  דסנהדרין כ;
 דרבנן אפשר בהזמנה רשייכי דסנכדרין הגס׳ צפי אבל

 [כ״ד] בכריתות המנונא ורב דרבא בפלוגתח פליגו ורבב״ג
ורשב״ג מילחא דהזמנה בע״ע אשרה לנחל דירדה סברי דרבנן

ול
: אסרתה ערופה סבר

 במקומה במנחות התוס׳ קושיית עדיין כוגית הנך כל (?י
 ושה קרא איזה ציצית גבי צריך הכא •דהא עומדות

 לעיל שכתבנו כמו כתב בחידושיו הריעב״א אבל פסוק שום אין
 עוי׳ הנמ׳ מדמה ומפ׳׳ה לימוד שום א״צ הקדושה גוף דגבי

 שוס שה דאין אף תפילין של ועור לימוד לן דאית ציצית של
 אך מקדפיס דילפינן לימוד א״צ הקדושה דבגוף משוס פשוק
 נרתק גבי אבל כרפב׳ג קיי׳ל הקדושה רבגוף בתירוצו שם מ״ש

 רכר מאן דרציעות [צהבין] צריך כרשב׳׳ג דלא קיי׳׳ל ורציעות
 דרבנן בפלוגתא ורבא דאביי התה אמרינן דהא התס שמי׳

 גוף בין חילוק דאין דאמר הוא דאביי דסבר ואפשר ורשבי׳ג
 ס׳ל לא אנן אבל כוותי׳ דרשב״ג וסבר משמשין ובין הקדושה

 הדיעב׳׳א דהבר אפשר או לשמה עיבוד א״צ ובמשמשין כאביי
: ורשב׳ג רבנן פליגי דבתרווייהו

קמצע: הח ה דד״ו רש׳י ע״ב טי׳ת דף
האילןצל ומהני ו־

 פסול :ך
להשלים

 פסול דאינו י.םבר’דרש הפוסקיה כל למדו ומזה :ע׳ש צעתה
: הסוכה לשיעור משלים והאילן מרובה חמתה הסוכה אא׳׳כ

׳ י י ס ג ה ב  בדיה שכתב מדבריו תזר בע*כ ררש׳י כתב ר
כו׳ מרובה צלתה שהתחתונה כגון [תחתונה]

 זו דלשיעה כתבו והתוס׳ • כו׳ מרובה צלתה יהא שלא ובלבד
ס׳ של  מתמת מרובה צלתה שהתחתונה מיירי ע״כ ורש׳י תו

 תחת סיכה שייך לא מרובה צלתה עליונה אפילו וח׳כ עליונה
 צנתה יהיו שלא ובנבד וצ״ל נפל ששי׳׳ס להיות יכול ואפשר סוכה

: בהגמיי׳שה] [ועיין מרובה
י ״ ש  ומדחזי נו׳ למפסל נגזר מ*ד ד׳ה ר

דליתי׳ איןהפשעידסבד דלי־.י׳•
ד יי-יד ״ר * •‘ו-י-.־״- 7 דהיינו דליחי^ ייי̂י

W.-׳* ;✓jl/j
s•* בידידי 
^0^ ^ • % 0' I ^  1 ' W

ן ״ V. כמתן שסבר רק [לצירוף] נ־יך כ’ע דהח ״, , 
 עשפידין סוכתו מהמקרה ראי׳ הביאו קמצערף דיה תו־־ס׳ ; זי׳ל המהרש״א שכתב וכמו פסול לא מך׳ למעלה

 רש׳׳י דלדברי המהרש״ל והקשה עיי״ש המעה וארוכות
 מתני' גבי וא׳יכ פסול למעלה שוין דשניהן דהבר [כ׳׳ב] לקמן

 במעדיף לה דמוקי דלמסקנא ותי׳ מרובה המתה [הוא] דמקרה
 אלא במעדיף לה מוקי דלא עציו הקשה והמהרשייא ניחא
 הה־מ דגם מהרש״ל לדעת ל/ק וזה לרי׳פ ולא דר׳׳י ברי׳ לר״ה
 תירץ והמהרש״א ולעעמיך למימר. מצי דהוי להדמב״ס כ״כ

 מהמהרש׳׳א זה נעלם שלא בוודאי והנס עיי׳׳ש אחר באופן
דלעני! זי׳ל רשי׳י לשיעת והאשד״י הר׳ן שכתב מה ז׳׳ל ורש׳׳ל
 כ: בסכך אבל שוין בשניהן פהול אויר

 לא דאל׳כ לזה נחית צא וודאי דתוה׳ אך כפר שוין דשניהן
; ודוי׳ק סוכתו ממקרה ראייתם הניאו

ריין ה ן  ממקרה ראי' הביאו דמה התוס׳ על דמקשה י’ד
 דמה וראב״ן ריב״א של הלכה עיקר דהא סיכתו ״ י ׳

 המקרה שייך,אצל לא וזה הסכך מבעל זה כשר כסכך על שמונח
 דמשני דרבא מתירץ דראייתם ול״נ בשוה זאצ׳׳ז מונח דשם
 ניתניס שתי מונח היה אס מעדיף באינו תימא אפילו התם
 דווקא וזה .זה שייך דלת אע״נ הכשר סכך ג״כ מבעל וא״כ ערב

 אפשר א־ והא דנרס ז׳ל ר׳ת לגירהת אבל ז״ל רש״י לגירסת
 התירוצים(ביוצא הנמ' משני ׳כ’א שניהס על והקושי׳ לצמצם
 דכהאי והייני וערב] שת־ או [במעדיף אואינךתדוצים) ונכנם
 למעלה שמונח מה חשבינין לא מ׳־מ אבל לצמצה אפשר גוונא

 רש״י גירסת לפי ראייתס אבל ראייתה תוס׳ הביאו לא בוודאי
 לתרץ חש לא לכן הד׳ת כגירהת לקמן שסובר הרא׳ש ולכן
 ; לשישיתה כתוש׳ לשון רק העתיק לא ובתתלה מהוצין רק

ח נ ה  נשארה ולא מהמקרה ראי׳ דאיני ד״ת גירשת לפי ו
 מפרשדלמעלה ור׳׳ת חוש׳ כתבו וזה מהיצק ראי׳ רק

 הד״ת ושובר ראי׳ שום אין דהשתא פי׳ כו׳ חשוב לא מכי
 עציו בפירס לקמן הר׳ת שכתב ומה וראב״ן הריב״א כשיעת

 הר״ן יש כני היינו פס־ל לא מרובה צילתה הסוכה דאם סדין
 :בר׳ן עיין קדמה הסוכה או קדום האילן בין חילוק דיש בשמו

 דהקשו לצמצם אפשר באי שה התוה' דברי מבואר
 וזה ע׳ש כשר סכך שיבעיל דומה דאינו רש״י לנירסת

 דהסוכה כאן זאת תירץ דהא ע״ז מתמה הפ״י ובאמת תמוה
 סברו מסקנתס לפי דחוס׳ ניחא דרכינו ולפי בלא״ה כשירה
 מסכיה ׳ להתיש הוא ושיעתרש׳ייחידאה ודו״ק הריב״א כשיעת

:וראבין ריב״א לפי׳
י הי הא• הביאו ולא זכרו לא D׳2DX)1 P'!ו

הדלה גבי רק שנו לא רבא י
 כג רש'י לש־עת דוודא' ונראה בשחבען לה ומוקי הגפן את

לפ אבג הסכך או האילן מרובה חמתה על בנמי הפילפול
 אס מיירי השיגי׳ להודכל ודמסייעו והרמב׳׳ם הריב״א שיעת

 דמסתפא הכ״מ כמ׳׳ש להיות יוכל א׳כ מרובה צלתה הסוכה
 חמתה האילן ואס מרובה חמתה ההוכ׳ מרובה צלת׳ האילן אס

 נהביא הוצרכו נא ומש׳ס מרובה צלתיה מסתמא הסוכה מרובה
 מהר'׳ן]והרא״ש ד׳]דמוכת ס*ק [תרכ״ו המג״א מ׳ש ניחא ובזה
 כשת-כען]'ומתמיה [גס מצערף אינו מרובה חמתה הסוכה דאה
 הפילפול דכל ניחא דרכינו ולפי מונח דמהיכי משה הממד עליו
לה ומתרץ שכתש בר׳׳ן ועיין :מרובה צלתה הסוכה אס הוא

(  ̂ I »עב ומעורב^ן
ס: ה



i Iיםישראלפיכה
 דכל מדובה צלתה לסייח דצריך וממילא פי׳ כפר הככך
 ממקרס ומקפה מדוכה צלתה הבוכה באב כמ'כ אזלא הסויי׳
 בעצמו העומד דבר דכל עעמא דהיינו ומהרץ .בפפודין כוכתו

 בפניהן דכפד בעצמו עומד אב היחה דההלכה דהיינו .ב*כ
 מה (כנגד) ינעיל אב דאף למעלה מונה אב לא אבל כוין

 פבול אפ״ה בוין פניהב יבאר פבוג הבכך כנגד במונה
 פכחב ומה : ודוק כבר כעומד פרוץ הלכה כי׳ לא דבמעורב

 שצריך דהיינו פבול משכך יותר להיות וצריך הלבון כרין
 בהוא אף מרובה חמתה יבאר אב אבל מרובה צלתה להיות

 (א*צ) בודאי וזה כבר רוב הוא דאף אלא דאל״כ פבול רוב
 להר״ן הי׳׳ל א״כ בעצמו מבה התמד כמ׳ב ניכר איט להיות [צריך]
 :ודוק בבמוך הר״ן בכ׳־ דינים כג׳ אצל רביעית הלכה עוד להביא
ה א  רב״י לגירסת כו׳היינו דומה דאינו כתבו ננ׳ו בתוב׳ ן

 שתי במונה רבא דמשני ומאי ריב״א ולבישת דהתב *
 תבאר פסול כסכך בכנגד מה ינגיל אס בעצמו הסוכה א*כ

 לחלק נחתו לא בתוס׳ נאמר אס ואף .ודוק מרובה המתה
 הכא בעינין ומש״ה בכתב מהר״ן זה מדייק המג״א מ״מ בזה

 ממילא מפלגאמוכה גרע לא הכבר מן רוב ביב דכל רובא
ס המג״א הוכיח ומזה ודוק בניכרין לן איכפת דלא  מדסתמו ג

 כרש׳י ליפסוק לנו כי׳ מרובה בהמתה כבר כי׳ אס ובודאי כולם
 ודאי אלא הלכה עוד להביא להר׳ן כי״ל וא״כ ניכר אינו דבעי

 : המג״א וכמ^ש האופן בכל פסול מרובה המתה דאב
ריין  דעירבן מודה דע״כ להר״ן דמקשה לציון ראשון בס׳ ן

כתב ומש׳׳ה .ע׳ש מועיל דבאמת מנ״ל א״כ גדע ׳
 מקשה י״א דבדף ומקשה • קצצן חבטן פי׳ מש״ה דהרמב׳׳ס

 ארי׳ מאי כו׳ תעשה סוכה גבי תניא ועוד מברייתא כנמ'
 דלא דגמ׳ בה׳א ומקשה כו׳ דבלפינהו דרב ותיובתא כו׳ תעבה

 זה מאי א״כ בקצצן איירי ריבא אם א״כ משלפינהו ידע
 שקצצן או דהאי תירץ דהכ*מ .שקצצן או סיפא [דקתני]

דגמרא בה״א שייך לא וזה בנינוע דהיינו כדינא דהיינו

:עיי״ב סככיב ב׳ כו׳׳ל מרובה צלתה צירוף ע״י רק
 היינו קמצבירף והא לעיל הגע׳ פריך אפשר דבריו

לן לפי “ אי ד ד'  המתה ג״כ וכסוכה מרובה המתה ס׳
 וע*ז סככיס ב׳ והיל מרובה צלתה הוא צירוף וע״י מדוכה
 בבהבפן דמבני דאף מעלה אינו באמת זה אבל בשחבגין מתרץ
 נפקותא אין וא״כ פסול סכך צירוף מבוס פסול יהא אפ׳׳ה

 כתב וכן כן סברי לא הפוסקים וכל הר״ן אבל בדינא לנו
 ואפילו מרובה צלתה והעליונה מ״ש ג־ ס״ק תרכ״ח סימן המג״א
 כניל עיי״ב כו״נ לקבל תחתונה יכולה אפילו מרובה המתה
ה תרל׳א בסי׳ ע׳ וז״ש אפילו אבל במקוס להגיה  דגבי פירוש ס׳
 גגו צריך הכא וה״ה טפח בגגו שיהא בעינין מדובללת סוכה
ס׳ וכמ״ש טפח ה תו  כאן מגיה היקר והספד . כאקמצגירף ד׳

 יכולה אב וה׳מ מ״ב דמחבד אריבא אלעיל וקאי עליונה בל
 מה דא״כ וז״א ,מרובה המתה אס אבל המג״א וז׳׳ש .כו׳ לקבל

ס שמציין זה : ס״ה תדל׳א ע׳
 עפרה ובי׳א טפס לסוכה סוכה בין יהי׳ כמה ן׳2ן; י' דם

מאי כו׳ בעליונה דיורין אין אס תנן . טפהיב י
 מערבא בני אמר דימי רב אתא כי כו׳ עברה גבוה דלא לאו

לקבל יכולה בנייהו איכא .כו' כו״כ לקבל יכולה אין אב אמרי

ונ-ל
דרב אליבי׳

 פניס מב׳ א׳ הוא בבחבטן דגמ׳ תירץ כאי דודאי
 בהפדידן או קצצן דהיינו מהאילן שהפרידן או דהיינו

 דגמ׳ ובה״א המעה אריכות או בשיפודין אצל כמו מהסכך
 החילוק הוא דריבא סובר הי׳ המקשה ע׳׳כ לרב דמקבה

 זה [ופי׳] (ותירץ) כהנ׳׳ל קשה דאל׳׳ב מהסוכה שהכ<ידן
 בט״ו בס דא״כ הפרידן היינו דהבכין לומר נוכל לא בעצמו

 פריך ולא דריי ברי' דר״ה אליב׳ דמקב׳ץהגמ׳ סוכתו המקר' גבי
 דהקובי׳ המ״מ באמת שכתב וכמו לר״פ אף בפביכיות
 הקושי׳ דלר״פ להיות מוכרה וע״כ ולטעמך והמ״ל לתרווייהו

 .א״כ .כנ׳ל כעומד פרוץ דכשר לומר כ״כדנוכל עצומה אינה
 דהדלה המפנה דר״פ אליבא יתורץ דהיאך להרמב׳׳ם קבה הי׳

 דהיינו מהן הרבה סיכוך שהי׳ או דוקא דכתוב הגפן את עלי׳
 רק הפרידן בלא מיידי שב דר״פ דאליבא וצ׳ל מרובה דוקא
 בל הלכות הב׳ מוכה ומזה תרווייהו ומוכח בקצצן מיידי

 כתב [והמ׳מ] (והכ״מ) וקצצן דמועיל הפריק דהיינו הרמב״ס
 סובר דהרמב׳ס שכתב רק תדווייהו דסובד בכרמב׳׳ס ג״כ

 סיוע להרמב׳ם יש דרכינו ולפי מועיל דקצצן חיצונה מסברא
:וכהנ״ל מהגמ׳ לזה

 עובה כשהיה יחיאל והר׳* בכתב תרכיו סימן בכיור
 עיי״ב לערב קניס לזקוף מצוה הי׳ הגג תחת סוכתו

 להיות דמצריך ז״ל רב״י דעת ע״פ אינו זה דתיקן הב״י ומקשה
 עובדא האי דוודאי ונראה ע״ש ניכרים וחינם ממש מעודביס

 צלתה יהי׳ הפסול הסכך שכנגד מה כל ינטל שאב אף הי׳
 יחיאל דר׳ רק בסמוך תיכף בעצמו הטור וכמ׳ב מהמתה מרובה

 ג׳ בניהם אין דאב בכתב בהר״ן הריא׳ז לסברת הושב כי׳
 לחומרה ומש״ה מתכות בל כדף ונעשה כלבוד יהי׳ כיפהיס
_ ;מתכות בל כדף הוי לא זה דבאופן לערבב מצריך הי׳

[ ם ש הטח לא הא פסול הנשר מפני דמ״ב כאן לי׳ דקבה אע״כ שהתחתונה פסולה והעליונה כבירה בתחתונה פעמים נ

עיין

 לתרץ הוח דימי דרב מפרשים הפוסקיס כל . הדחק ע״י
מ משמואל קדמי ודאי מערבא דבני אף דבמואל מימרא  מ'

 יכולה אינה באם המבנה לתרץ והוצרכו כשמואל סובריב היו
 אס ופסקג״כ ר״ה בר ורבה כר״ה פסק כמאור והבעל לקבל
 הרמב״ן עליו והקשה כפירה התחתונה לקבל יכולה אינה

 המתניתין לתרץ א״צ כשמואל הלכי אין דאב רכבי אתרי דאדכבי׳
 היינו דיורין אינה דאב כפשוטה רק לקבל יכולה אינה באס

 דהבעל ונראה . המקבן שמדייק וכמו עשרה גבוה דאינה
 לא והס קדמאי הי׳ ודאי מערבא ובני דימי דרב סבר המאור

 וממילא המשנה כך בעצמם מפרשים שהם רק אזלי אשמואל
 י׳ גביה בדלא המתני׳ מפרשים דלא והא שמואל על כוא,תירץ

 עשרה גבוה דבדלא בעה״מ כסברת באמת דסברי משום ו“היינ
 .כו״כ לקבל יכולה אינה מאש דוחק ע״י סוכה טפי הוי

 לקבל יכולה אינה באם המתניחן תיכף המקפן מפרש דלא והא
 ולכן דחק ע״י לקבל יכולה אס מההילוק ידע לא דהוא היינו
 ולכן מכשרי נמי רבנן הוי כו״כ לקבל יכולה אינה אס סבר

 בפשיטות מקשה דהמאור ואליבי׳ ודוק. עשרה גבוה בדלא מפרש
 רבק הוי לא זה דבאופן פי׳ כו׳ סברי דרבנן מכלל הגמ׳

:כפרש׳׳י ודלא פסלו ב דסוכה בפ׳ה כתב דדמבים  שהתחתונה כו' בד״א הנ׳
 הבין לא משנה הכסף .ניתרת העליונה בסכך

 הזה כלשון שכתב הרי׳ף בצד בייא״ז ועיין כרמב׳׳ם דברי
 אשור מכ׳ יותר התחתונה קרקע עד העליונה מסכך הי׳ אם

 גבוה אינה מעליונהיאם שמיידי להדיא הרי העליונה על ליבב
:עיי״ש כבירה העליונה גם כ׳  תוס׳ . כו' החמה מפני סדין עליה פירס מתני׳ שם

 דחמתה היכא כו׳• הגאונים בתשובת כחוב
 ונראה כשירה אמאי לנאותה א״כ האשר״י הקשה כוי־ מרובה
 מרובה חמתה יהא שלעולם בענין מיירי לא הגאונים דוודאי
 סכך עוד הניח שאח׳כ דמיירי רק לנאותה מ׳ש קשה דוודחי

 נשר מפט ומש׳׳ה סדין בלא מרובה שצלתה בערן כפר
 פסולה הסדין [פירס] סכך ולשום האדם לצורך דכניח

 משא׳כ במרדכי עיין להכשר פסול הסכך דקדם משוס הסוכה
 סכך עוד הניח אס כשירה ומש״ה הסכך לגבי דבניל לנאותה

 שס לאו נמי לנשר דסבר החילוק זה רצה לא והרא״ש כשר
 [פי׳]' לענ״ד אבל הגאונים תשובת בפי׳ מיאן ומש׳ה סכך

 בכאן הסכים הקישיא זה ומשוס כנ״ל הגאונים התשובת
 הסוכה דאם דסבר משוס דל׳ל ר״ת לשישית והכיור הרא׳ש

עזרי האבי לדעת לעיל הסכים דהא פסול לא הו כתיקונה

מ בשם הביא כו'הריגיב״א מרובה צלתה  סק לשם אס דווקא י'
מרובה חמתה הי׳ אם אבל מרובה צלתה בעצמה

וזה לנאותה כמו
והנראה שם השיור על

 שממה כב׳י ודלא הטור דעת
: כתבתי ׳

וראיתי



סוכהבית
 קסמר מהי דר.׳כ ר״ת ב׳טח על במקשה בריעניה וראיתי

 חורחח הוח זה וכי ומילתה חירחה כו׳ מיד הנמ׳
 דודאי ל׳ק זה ולעניד . הסכך תיכב פלא במניח דחילתא

 ססמא הניח אפילו פסולה לנאותה דאפילו אומריס היינו אס
 אורחא בפיר הגמרא וקאמרי לנאותה כמו פסול היי לנשר

 הנכר מפני ע״כ כבירה לנאותה האמת לפי משא־כ דמילתא
; ודוק ר'ה כמו הפי' ^ ה 'י1ר̂ג! י . סכביס בני מבוס וי'מ • כו׳ לנאותה אנל ד

כו׳ אפבר ואי .כאורך מיין הרייף הוא הי'מ
 כ“דא י׳ או ד׳ צריך לעיל דודאי מפרביס הס דודאי ונראה

 למימר בייך ולא פסול סכך להוא כאן מפא״ר א׳ סק־ הוא
 הרמ׳א כתכ .הצד מן דלמא כו׳ לי׳ מסייע לימא ̂מרא : בכיוב בפי׳ מה באורך ברמב״ן ועיין .ארוד דהוא

 חבל .כו׳ להתנות סהגין אין בזמהיז תרל׳ס סי'
 והקבה .עצמן הדפנות דאפילו י׳א דהא מיתר הצד מן בנוי'

 דצריך ומוכח הצד מן דלמא כאן מסיק הגמרא הא המנ׳א
 מקבה עצמה הקובי׳ זאת דהנה ונראה תנאי. הצד מן אן

 , בבת בהלכות כבר והרצתי נר גני בבת בהלכות המניא
 מדאורייתא דאכור סוכה גבי תנאי גבי דודאי בהידושיגו ע׳ש

ה קודם או להתנות וצריך  בקיאין אק ומש״ה • בב*כ או ב׳
 ומב״ה .ע״ב מדרבנן דהמוקצס נר גבי מבא״כ התנאי בזה

 הוי דהמנהג ע״ב [הדלית] הט״ז כתב דכבר כאן נמי ניהא
 צריך דהא כמנהג מכני לא דאורייתא דבדבר רק כתנאי
 רק דא״צ בדפנות מכא״כ .בקיאין אנו וז׳א נגה״ב לטמוד

 דיה רש׳י ככתב דזה ונראה .המנהג מזני וזה בעלמא תנאו
 ותנאי • כו' הבמכות בין כל מכן בודל אינו תנאי לפי הכל

 דמיירי לתרן ר׳סה דלא דגמרא בה״א והיינו מכני לא אחדינא
 דמחלקץ דמבמע .תנאו לסי הכל לבון מאי דא'כ הצד מן

 תנאו לפי והכל כצד מן דלמא כביב והתרצן וכמ׳ש ההנאיס
 הוכחה קצת ויש .בעלמא תנאי רק באמת דאיל היינו פשוט

תי ג3ב טליה'שיאכל התנה ואס סתמא בכתב מתוספתא  מו
 לטולה דצריך מכמט וטרבה לולב פ׳ לקמן _בתוכ' אמנם
 דכא כן פסק לא והרמ״א . בכיב כל מהן בידל אין תנאי

 :תנאי דמהני נר גני רס״ג] [סי׳ שבת בהלכות כהב בכדיא
ם ע ] [ ג ׳ ע׳ ם י ה ת .כו׳ ניקליטיין יהי׳ בלא ובלבד ד

כי׳ כפשוט כו׳ סליגי בהכי וט'כ
 להוי קניעי אי דיה לקמן ככתבו מה מכה דינם להוכיח להס

 כהגיס מה במהרש״א טיין גג משוב לא מ"מ בכתבו כקינופות
 ולא מלתא הלי' להוד בגג אהרינא דללישנא נאמר אס א״כ

 מקשה מאי א״כ עשרה גיבה צריך לא בכילה אפילו א'כ בגובה
 אלא פ״ב בכרמב״ן כהב זו הוכהה וכעין . כקימפות להוי
 למה באמת להקשות יכול הי׳ דהמקבן כברי דתוכס׳ דייל

 הונהתה הביאו להכי עיקר דגג כיון י׳ גובה מועיל נאמת
 צריך דלככי ככתבו הישן בס׳ נכיטחס וחוס׳ גופה משמואל

ט והריניב׳א הרין אבל ארגיי. דהוא משוס י׳ גנוה מטה ת  כ
ס י׳ צייך דמטה  הריץ פסק זה ומשום עשוי׳ דלגכי' מנו
 והגמ' מלתת הלי׳ להוד דבגג כתרא כלישנא דהלכה גיאוית

 אבג התוס׳ כברה לפי היינו כקניפת להוי קביעי אי דרקכה
 להוד בגג דחלי' לומר נובל לתוכה או בלגבה דתלי' למסקנה

 דלמה בהקשה בס״ז עיין • טכוי' דלגבה מכוס כאני מטה וגבי
 גג יש ככא רק קניסת כמו קביטי דנקליטין כגח׳ משני לא

 אבל .כהוס׳ קובית דזכו אסרודה והקשו י׳ גובה והכא
דן מקודם מביא דכטיז ל״ק דזהו נראה באמת  ג׳ ככתב ה

 כברדצריך [וכו׳]א״כ גג דקביעיויש [וכו']קניפות דיגיסיש
 תליה להוד בקביטות ולא גג ג״כ צריך דקביעי דהן חרתי

דן Six : לכרץ שפיר מקשה א׳כ מילתח ה  דודאי י׳ל ב
 דהיינו כקטפוח ליכוי כגמרא מקשה מאי להר״ן עוד קשה היי

 גורס קגיעי [אלמא גג מועיל ולא עשרה
 אלא עשויי דלגבי מכוס גג מועיל לא מטה גבי הא גג] ולח

 מוטיל לא נקליסין דגבי דמכמט הגמרא מקשה פכי דלכרין
מני] [פחות סמוך אס אפילו יויד גובה אינה אס אופן בשוס

עוד

ישראל
 ולככימשני . לכויכקניפות ממאי מקשה ולהכי רהבטפה לגג

ט כי׳ אס אבל כ״כ קבוע דאינה ט ה כמו ק מ ט  ט׳ בודאי ק
 צו שהי׳ רק האגודה בשס הסג־א וכמ״ש האופן זה מועיל
ס גג לו שאץ או טל לציין ט׳  אינה הם סל שמציין מה נפל ו

ה. ט ס נ ס המניא מ״ש ג  להגיע הסדינים צריך מ״ש באגודה דט׳
ס דאינו נראה לארץ  מגיע אינה באס סובר שהאגודה ט׳
 סי׳ ברמ׳א ועיין :לבוד מהמת מחיצה כמו חשיב טפח לאדן

 שמקשה בט׳ז עוד שם עיין : שס מ׳ש צרין גבי תרליא
 מאי עשוי׳ לגבי דמטה ידע לא דאכהי בגמרא שס דבה׳א
ח חדאי ליק דודאי נראה ולי .י׳ גבוה לא והא מקשה ר מ  מ

ק מקשה דכגמרא רק טשוי׳ לגבי דמטה ברבנן ידט הוי ק  ל
 פרה גבי 7מצי לא דכא סברא האי כבר לא דט׳־כ . לריי

, ודוק אליבי׳ מקשה ולככי ריבן] בריש [לקמן דלתות : 
רד ז בס מקשה י ט׳  הנמרח משר לא למה הרין דלפי׳ ה

 מהר דמה קושי׳ מקום ידעגא ולא קביעי דמטס
 ; עיי״ש בהדיא הר״ן כתוב וכן טשוי׳ דלגבי כיון הקביעות

א מ ס והלין דכתוה׳ מזה לנו הי  אץ הוס׳ דלפי׳ בזה ממלקי
 מלתא תלי׳ גרידא בקביטות רק קרפות גבי כלוס פיעל גג

 הרמב״ס דהא כהר״ן נראה ובודאי גג דוקא צריך הל״ן ולפי׳
 גבוה צריך תvקניכ גבי דאפילו יותר עוד (מחמיר) [מיקל]
 גג (גבי) אבל עברה דא״צ [להחמיר] לנו(להקל) ודי עשרה
 והסוסקיס הרמב״ן של פלוגתא ובעיקר • כנ״ל צריך עכ״פ

 ע״ב] ז [צעיל פסק הרי״ן דהנה והמאור כרמב״ן דברי נקדיס
 לאו וכתב דמי כאהליש דלאו דמחר' כר״א אכלים בשיפוע

 דביפוע משוס רק בשיטה קיימא הא קבע דירת סוכה משוס
 דהא הקטן במאור הרזיה והקשה ־ דמי כאהלים לאו אהלים

מה נינהו טטס הד  מכוס כאהלים לאו אכלים שיפוע עעס י
ע. דירת דסוכה ב ד ובודאי ק  בדברי למיל רש׳י בפי׳ מגייינץ נ

נ המאור על הקשה והרמבין ;קבע לדירת נאה דאין משוס ר׳א בפנול דהטעס ז״ל שכת׳ ר׳א ה׳  קבע דירה דבסוכה ד
 צר׳י אביי קאמר מאי א'כ פליגי ארעי או י

 כיון - זאצ״ז ערן דמאי לך סבירא כר׳א ע״ב] ייט [לקמן
 סובר דאביי לומר נוכנ החס דאביי היא לב' ובוודאי : ע׳יש כוי לא פראי דאפילו איו . עיש הוא ארעי דעכיפ

 אמר ומשייה קבע תו ערהי דירת בסוכה דפליגו
 דכילת ארעי אוכל אתי ולא קבע דירת דצריך פי׳ ס״ל כר״א

 דהא קבה אמס לפי אבל . דסוכה לקבע ומבעל התרס
 רק בעינין טראי דירת דסוכה בעצמו המאור פסק למסקנא

 כעבד סוכה פסול וצהני בעינין קביעו׳ מעט דעכ״פ דסובר
 גבי ממילא מעה גבי כר״י פסקיק דלא כיון וא״כ כצרין
 דכיא מטה גבי דודאי ואפשר . להכביר לו הי׳ לה כילה
 הכילה אבל כסוכה] [מבטלת היין ככתב כמו בהמה קבוע

ט אינו ט. שכואקבוג! הסוכה מבטלת אינה כלל קנו ע  ומה מ
 לנסותה משתרי אמאי כבת גבי דא״נ עוד הרמב׳ן כהקכה

 כפולה טליה גבי סבר בעצמו הרין דהא ז״ל הדי; עליו הקשה
 עראי אוהל הוא כו׳ משלשה פחות ולא פפה בגגו אין דאפילו

 זה ובודאי לכך דמתוקנת מכוס מטמא היינו כילה דנבי רק
קא מדייק דהוא הרמבי׳ן טל ל״ק  [בבת כובא אכולה מפדו

 במה פרק בשבת ועיין .לכך מתוקנת בהוא אן דאכור קל׳יגי]
ח ד׳ נממגין  לא כתס אפרונקא כגמרא החס דמבני מאי מ׳
 דפרונקא בעמך כתב וכן לכך דמתוקנח מכוס ופרביי . קפיד
 דפרונקה כטי׳ז ומ״ב לכך דעכוי מבוס גיגית גבי על כעשוי הוא
 שמקשה כנ׳ל מהגמרא בפיר פליאה הוא .בעלמא בגד הוא

מכר בתום׳ עיייש פדונקא מהאי ס ו ח  דשהין כתב בגיצמו הדיין הא הדמב׳ן על הדין שהקשה ומר[ ;קפיד לא כ
 בדברי שפיר מעיינן כד עראי אוהל הוא טפח בננג

 ראי׳ דבריו בסון הדמב׳׳ן כתב דהא .דליק נראה הרמבץ
 באץ ודאי דמי כאוהל אוכל דביפוע דמציר טומאה מאכזלי

 דבריו מזבן אינו ולכאורה . עיש מחיצות מחורת להפקיטי רק
ק דהא דראי׳לסתור  כאהלים. לאו אהלים שיפוע הכאפסקי

אוהל לאו מדאי כובד דהרמב׳ן נדאה רק איפנא טומאה וגבי



יערארסובהבית
 ומב״ה .מחיצות מתורת פיי־,5 הוח ניומחה דגני רק ערהי
 דצהוי מחמריק נמי בכת נכי וצפ״ז . מעט חוהל הקרי
 התדד כילת ונכי וכמביחה יחוכי רק מותר ואינו ממט אוהל

 מאיבמתוקנת הוימהני לח מראי אוהל להוא הויאמריק אי
כמתוקנת מאי מהני ומב״ס . אוהל• כוס הוי דלא רק לכך

• ^דד
ז י ב מ ר  האי ז׳ל הרי״ף הכיח בנא מה מל תירץ ז״ל ה
מביס מברה] גכוהין יהי׳ [בלא דניקליטין י

‘י־י לא

״ik■״
L״

 אוהל בוס הוי לא קכומ ולא קכומ כין חילוק אין דלמסקנא
 ■ ובמואל [דרכנן אליבי׳ לברייתא לתרץ ה״מ והנא

 לבוב; להיינו כהתס ללא סובר להנא למסלר רק (לר״א)
 אינן ואנו : באורך עיי׳׳ב קבוע ונא קבומ בין חילוק ליב
 הבמל הכא סובר דמב׳׳ס לי״ל ז״ל לבריו מל כמוסיפין אלא

 ידמינן היי ללא מבוס ,קבומ אוהל בין חילוק ליב מכלר
 כהלכתת ללח במואל והו״ל לר״א רבנן לאפכינן הברייתא אכהי
 ללא וכילה פי׳ לקביעי נקליטין באני הב״ס מבני ומב׳׳ה
 פלוגתא הוא לקבימי נקליביין רק בפליגתח בייני לא קביעי
 בין לחנק לן נית לאפכינן המסקנא לפי אבל ורבנן לר״א
 והלכתא ורבנן לר׳׳א בפלוגתא בייכו דהכל רק קביע ולא קביט

 : ודוק בקבימי אפילו כאוהל לאו אוהל לביפיע כרבנן
ם ״ ב מ ר  נראה . עברה צריך קנופות לאפילו פיסק ה

 סובר .דקביעי קניפות באני מבני להגמ' לאף
 .כו׳ קנופות באני אלא וקאמר הגמ׳ מבני מדלא ז׳׳ל הרמב׳׳ס

 דקנופית הגמ׳ למבני קמא כתירוץ הימי נייל ללא מבמע
 הוא ר״א הוא לברייתא ללהנא והיינו עברה גבו׳ בעי נמי

 חילוק אין למתניתן לתנא חבל . קבוע ולא קבוע בין חילוק
 להתו׳ לומר עול נראה : עברה גבוה נמי במי קניפוח וגבי

 ומצינו כו׳ היבן ל״ה החס כתכו להא כהרמב׳׳ס ס׳׳ל היבן פ׳
ס' בל הא לפי׳ א״כ .כו׳ע״ש באני מגיה כו׳ובמא למימר  הו

 אמאי קניפות גבי א״כ קביע מעה הוי אפילו לגיממי׳ לבמואל
 נמי בעינן ללמסקנא סברי לתוס׳ אמ״כ . עברה בעי לא

 טעס ליתן לנו ונראה : הרמב״ם כמו עברה קגיפות גבי
 לבכילה הריף לתרץ ן״ל הר׳׳ן כתב בלא״ה נהרמב׳׳סלהא הגון

 אפ״ה עראי אוהל הוא ע:״פ אוהל לביפוע אף כבד מב״ה
 הוי סוכה לגבי ובאופן בסונה כמו במינן קביעי ללא באוהל
 כמין המבוי׳ סוכה גבי בר״ן ע״ב כשר כה״ג בכילה פסולה

 גבוה דלס אף פסולה לקביעי לקניפות לסובר אלא צדי̂ן
 ה׳׳א לפי והיינו סוכה גבי כמו צריך לא קביעי לגבי עברה
 סוכה גבי למכבירין כרבנן סובר ע״כ לבמואל להכא לגמ׳

 סוכה כמו צריך קבימי בלא ללוקח לחלק הוצרכנו ומש״ה
 לחלק ל״ל פסלו לרבנן המסקנא לפי מבא־כ קביעי גבי ולא
 , ודוק סוכה גבי כמו צ״ל וכולהו כנ״ל קביעי ולח קביעי בין

: פ״ה בהרמב׳ס עיין
י ה ס פ  שהוכית אפשר .גבוהי׳ אס לנקליגיין הרא׳׳שכתב ה
 הביא סוכה תוך סוכה גבי לעיל להא מהרח״ש בן י

 . פסק להכי משמע י׳ לל״צ לקביעי מקנופות ראי' הרא״ש
 מיבך בחברת׳ לחלא הכי פסק נמי נקליעין גבי וממילא

 הראי׳ש מלהביא ראי׳ להביא עוד ואפבר . וכנ״ל שייכי
גבוהיס אינה יליו האצילי הסתס ומן ידיו אצילי כמו הירושלמי

דף

 לרישא מוכ.ן ומ״כ .קצצן צריך נמי רישא להא וז״א .קצצן
 דמי בפ-ר נמי להפרידן ניי• מוכח ומ״מ קצצן צריך נמי

מהני נחוד לקצצן נרב בשנמא שקצצן או מאי לא׳׳ב לשמואל
 מריבה סיכוך צריך לשצפינהו להיכא קאמר לרישא ח׳ב

־י־‘• לא הו ‘ ’ -1/■; קהמר סיפח
•רו־ לצ-יך

1ינבמוח הנק
ל•• דה ביינידרזדיייי :‘־רי

 לין הוא וזה כפרילן פרישו הבטן לרישא ח״ו נימנוע גס
 ניענוע נמי לצריך וממילא כשר נמי קצצן לאס בסיפא אחר
 לולב־ לכ״ע סברוהו כו׳ פסול ולקטן עבר כתנאי לימא •טס

הגמ׳ בל הסגנון להבין .מסוכה לולב ילפינן ולכ׳׳גי אגל צריך

V. V״.״

לומר

להבני ־ ׳•ן י«׳.י מ ׳פכא א׳ הוא •והו
אין אי צי׳א אי בהכ• נפניגי ל סברא ן

בוא לבת׳ רק פנונתא בייך נ'ח לבזה ׳צפינן
פנוגתא ס ׳;צי׳ כו מ׳ הג הו ונח כשמואל תא
פלוגתא בייך לא ח״צ ו ח אגל צריך ואס י

רצה לא והכא בליחוי פניגו דיי"~ ■ייב״ו -1ר----'־■>.׳ י־י' - ׳ ״ ' -I ״
 אליבא להא ולקטן עבר זה מאי דא׳־כ בליחוי דפניגו

 התוספת לקלוק לזהו ואפשר .פלוס מבר לא לפסיל לתי׳ק
 לאין לחכמיס •אליבי׳ דאבמעונין ’בסוס כתוב להתס ז׳יל

 לודאי והיינו .דיחוי חין לאשמעונן סתמא כתבו והכא ליחוי
 לחכמים רק דיחוי משוס נמי פסל לת׳׳ק אפ׳ל להתס בסוגי'

 אליבי׳ נמי מוכח הכא אבל ליהוי לאין ס״ל ע״כ למכבירין
 לומד ואפיטר :כנ׳׳ל ולקטן עבר מאי לא״כ ליהוי לת־ן לת׳יק
 כתב כבר להא הכי הוא ולקטן עבר האי להתס סוגי' דלפי
 לכתב רק דיחוי שוס שייך לא לתקן דבילו דהיכא הר״ן
 אם וא׳כ הכמיס לברי על לעבור לצריך כיין בילו אין לזה
 רק דיחוי הוי ילא בילו הי׳ ללקגין מתיריס חכמים הי׳

: ולוק ולקטן מבר וזהו ללקוע התירו לא לחכמים
ף  לנוטל תרל״א בסי׳ פסקו והמחבר הטור הנה פליך ד

 ב׳ שיהא לא״צ מלבינה ומשמע מבנתייס אתת י
 אנן להא ביאור צריכין אנו לבריהס ולכאורה יחד פסלים
 וצריכין • בל׳ באמצע פסול לסכך כשמואל להלכה פסקינן

 , מבנתייס אחת נוטל רמ״א בל״ה רב״י בכתב כמו לומר אנו
 י׳׳ה ד׳ לקמן הגמ׳ שמתרץ כמו לאוקמי אנו צריכין דלבמואל

 זו בהב״חמקשהיקובי׳ מצאתי ואח׳ז . באמצע פסלים ל ביש
 מקשה ולא ר״גי על למקשה רש׳יי על לדקדק יב דלכאורה ונ׳׳ל
 מוקי הגמ׳ להנה נראה לכך . כנ׳׳ל ג"כ לקשה ר״י טל

מחלוקות ל' בהם לאין לסבר לשמואל אליבא פלוגתייהו לקמן

 ירושלמי האי הביא ג״כ להרי׳׳ף רק . ע״ב כט״ז וללא י׳
 גבי סהס ומ׳ב . הכי ג״כ בהרי׳׳ף סובר להרא״ש ואפשר

ם למן חיינו נקליטין ת  בכתב כמו י׳ גבוהים אינם הס
 בולא■ צריך בהרמב״ס מ*מ אבל כנ׳ל דבריי בסוף הריגיב״א

. הנ״ל לתירוץ  תמשה סוכה גבי חני׳ כו׳ועוד הלחן מיתיבי ע״ב י־א
 לבין בישוב לעיל כתבתי כבר כו׳ ולח

 ממתה בו בכתחדב לדבר אלא באתי לא כאן אבל הרמב״ס
 היבא חחת גירסא לה״ה .מכאן דיניו ב; הוכיח דהרמב׳ס
 ע׳׳ש שקצצן או מאי מתני׳־ וליעממך כחן כחוב כהי׳ בהריעב״א
 פי׳ גירסא הך להי״ל אפבר הרמב׳׳ס • באורך בהריטב׳א

מרובה] [בסיכוך לריבה שקצצןמבמע או האי ליה זמקבי׳

 לר׳׳י חקרה בבטולי פליגו פסולה ל״ה ד׳ בהס ביש אבל
 בנסרים מסככין לאין אף ופי׳רש״י בהכי הקרה בטילה סבר
 תקרה להוי היכא אבל בנסרים לסכך היינו ל׳ בהס שיש
 בנסרים שיש ואף התקרה נתבטל מפקפק או אחת מטל והוא

 שהוא היכא תקרה גזירת שייך ללא לסכך כברים המה ל׳
 סבר ור"מ אחת שנוטל או מפקפק שהוא במעשה מבטל בעצמו

 החכמים לגזרו כיון משום החקרה לבטל מפקפק מהני ללא
 לבעל מעבה אח״כ לעבד מה מועיל אינו בנסרים לסכך שלא

 במקום ולסכך מבנחיים אחת ליטול צריך זה ובשביל התקרה
 באם לשמואל אליבא הפנוגתא הוא זו נמצא בנבב ל1^ננ

 בהם ביש בנסרים לסכך התקרה שמבטל מה מעשה כמהני
 וכ׳ש , תקרה גזירות לבגיל מפקפק אפילו מהני ל׳דלר׳׳י

 לבטל לר׳יי אליבא מהני לנוטל כיון ונמצא א׳ נוטל למהני
 באמצע פסול סכך להא רש״י קובי׳ קשה לח תקרה גדרות

 . מד׳ רחב הוא שהנסר אף הוא פסול סכך לאו להאי בל׳
 מעקרא•והוא תקרה בהי׳ כיון תקרה גזירות כחן בייך ללא

 מתבטל לא לבהמי לס׳ל דר'מ אליבא אך . התקרה מבטל
 קבה . הפסל במקום רק כשד הסכך ואין תקרה גזירות
 פסלים בבני דאיירי לתרץ רב״י צריך זה רש׳י*ובשביל קובי׳

 ל׳ רחבים שהמה בנסרים לאיירי בגמ׳ י״ח ל׳ ולקמן .יחד
 מחדש בזה לסכך רוצה שהוא רק חקרה מהס הי׳ לא שעדיין

ה אליבא פסול ובזה ד  פסלים שני לתרץ ג׳כ צריכין לשמואל ל
 לבטולי לשמואל אליבא כר׳י לפסקו והמחבר הטור ולכן .יחד

ך ך מבטלי י



ישראלס,'בהביה
ס גין. :י יהד z':zz בידה צ’ה התקרה מיטלי ד ״  ר

 כיבית רות בך :מד׳ רתביס בהמה ואף כבדים סכך המה
 לער; הקדה •:•:כיויי וד״י דר*מ הפלוגתא באמת ולפ״ז . רב״י

 והנה . הקדה גזירות ד׳ כהן ביב בנהריס בי• המרינן הי
 הי הל־ך תולמ׳ה מבוס דב׳ה כיממייהו כתב ז׳ל הדייף

 מנגבה נהו נגכיד מבנתיים ה' ניכיל ואי מעבה לי' נגביד מפקפק
 מפרביס במסקנא והרא׳ב דאבון בתירן הרמב׳׳ן והנה .נגכ׳ל
 א׳ [דממל דינה תקרה גזירת לנננין דודאי ז׳ל הרי״ף דברי

 לא ונג׳ז תקרה. גזירות מבעל בודאי [דמפקשק] מבנתיים)
 ,פליגו במאי הגמ׳לבמוחל מקבה ולכך חר׳י ר־מ פליג הוי

 כהוא מרזמת בביעל באם תולמ״ה ליבנין הגמ׳ מתרץ ונג״ז
 תהת סוכתו העובה גבי לעיל דסבר לעיעמי' ובמואל מפקפק

 מעבה ובעינן עבייחן הוא זה קציצחן המריק דלא האיל;
 מעבה הוי במפקפק מה זה אס בכאן פליגו ומב׳ה רבה
 היא זה קציצתן דאמריק דסבר דרב אליבא ואמת . רבה

 נהרי״ף הו״ל נפי׳ז אך . לכ׳ע מהני דמפקפק סבר יבבייח;
 . •:מפקפק כבדים ד׳ בהן ביש בנסריס דאף ולומר נפרש

 דהמשנה ומפרשים זה בפי' והרמב״ן כר׳ן מיחנו זה ומשוס
 כדאית ותד הד נכל ג׳] [או ד׳ בהם באין בהנסרים איירי כאן
 בעשה משום כאן וגרבי בהסלכתהלה לסכך כשרים שיהא לי׳

 כשרים שהמה בנסרים גם פסולי׳ תקרה בעבה זה תקרהומהמת
 הרמב׳ן מהולקים המה בזה אך תקרה גזירות בזה ושייך לסכך
 נאוקמי הגמ׳ רצה לא לבמואל דאמת דאליב׳ ס״ל דהרמב״ן והרין

 מהני דפקפק מודים ככל דבזה רק תקרה גזירת מתמי פלוגתייהו
 נעעמי׳ ובמואנ תולמ׳׳ה מהמת הוא פלוגתייהו דעיקר רק

 ס׳ל והר״ן .תולמ׳׳ה לבטל רב מעבה דבעיק דס׳׳ל. כנ׳ל
 תקרה בגזירת ור״י ר״מ דפליגו דבמואל אליבא הגמ׳ דאוקמתת

 בודאי תולמ״ה דאיסיר מפקפק שהו׳ מה בזה מתק; שהו׳ באס
 רק הוא וכ״ז מועיל אינו תקרה גזירת משום רק תפקפק מועיל

 ננתתלה בהם לסכך כשרים שהם רק ד׳ בהם שאי; בנסרים
 סבר .הקרה בהי׳ מבוס רק הוא ואיסור ’לי כדאית הד לכל
 ביב בנסרים הבל התקרה ומבטל שמפקפק מה דמהני ר״י

 בום מועיל אינו אז . לכתחילה בהם לסכך באסור ד׳ בהס
 ואסור ד׳ בנסר איכא הדי מ״מ התקרה במנעל אף כי דבר

 בנסרים דליכא דוקא הרמב״ם כתב זה ומשום בה לסכך
 כבר ד׳ בהם ביש דאף מפרש ולא בהבמיע הרי׳ף כן וכמו ד׳

כ  ולפ׳׳ז למעלה בסתם וכמו אסור ד׳ בהס דביש ס׳ל הכי ג'
 שמבעיל ותף ד׳ בהם ביב בנסרים ל״מ מבנתיים א׳ בנוטל אף

 סימן המנ״א והנה ; פסיל בפ״ע גופא הנסר מ*מ התקרה
 ׳7 בהם שיש בנסרים אף ע’לכ מהני א׳ דנוטג ר׳ל הנ׳ל

 ו:ע*כ סגי א׳ בנוטל תקרה בגזירת אי דקאמר מהא וראייתו
 בגזירת רק ד׳ בהם באץ דאי ד׳ בהם שיש בנסרים אף דאיירי
 מפקפק אפילו א׳כ תקרה כיסה שכבר מהמת הוא חקרה
 בנסרי-ם בסיככה רואים השוכה הרואים דהא ניחוש דלמה מהני
 היכת תקרה כאן שהי׳ באם ידעו לא והמה ד׳ בהם באין
 הרמב״ן באמת אבל שפקפק ידע בעצמו והוא מפקפק בהוא
 ועוד .תחתיו וישב יפקפק לח דלמא סירה מהמת דל״מ כתב
ל לסכך כבירה תקרה יאמרו שנא או הרמב״ן כתב  ור׳׳ל .ע:'

 יהמרו שפקפק מזה ידעו ולא תקרה כאן שהי׳ שידעו באותן
 שמותר ד׳ בהם שאין בנסרים דאיירי באמת אבל נשירה בתקרה

 .מהני עכ׳׳פ ח׳ דנועל בגמרא קאמר וע׳׳ז לכתחלה• לסכך
 בעבה יראו תקרה כאן בהי׳ יודעים בהי׳ אות; יראו דאי

 כאן שהי׳ ידעו בלא אותן יבואו ואש . א׳ בנעל רב מעבה
 שכשרים בנסרים איירי דהא לן איכפת דלא ממילא חקרה
 אמרינן אי אף ד׳ בהם שיש בנסרים בהסלכתהלהאבל לסכך

 הרואים מפני מ״מ ח' שנוטל במה בהכי תקרה דמבעלינן
 במחדש יאמרו תקרה כאן שהי׳ ידעו שלא רואים יבואו

 ;י1מ: ס:ך כה; שבכתי׳ רק ד בהם כיש ככשריס ובי:ך עשה כך
 מפקפק מהני דב״ה אליבא אבל דב׳ש אליבא הגע׳ מפלפל וע׳ו

 נח ד' בהם שיש בנסרים אבל ד" בהם שאין בנסרים ג״כ והיינו
הדמב״ס הביא שלא ומה .מבנתייס א׳ מטיל אפילו לב״ה מהני

 כיינו מבנתיים אי -:ביעל ולא במפקפק רק מד׳ פתות דדוקת
 :באמצע פסלים בי■ שעתן היכת נתקן אפשר דבמה מבוס

׳ ■ נ וכו׳ בבפודין סוכתו המקרה במשנה
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 פרקי; באידך תנן והא פסולה ה־די כי הא בגמ׳ מק:ה

 מלמעלה כאן ל*ק כבירה הדדי כי הא פסונה מרובה ובהמתה
 בין כביש קאי למעלה פסולה הדדי כי ופרב״י מנמעיה. כאן
 pבח נראה האויר שחמת לפי וכוי קנה כמלח נקנה קנה

 האויר מן רחבים שהקנים בידוע וכו׳ הצל מן הרבה רחבה
 דעירובין בפ׳ק פסק גופת דר״פ ת ר מקבה וע״ז .עכ״ל
 ר׳ת מקשה דמה תמו׳ לכאורה ו־:.־־. : מותר כעומד פרון

 והאויר דהקנים בכך מה נמצא לצל עשייתו עיקר בסוכה הא
 מרובה המתה הוי האדן על העפ׳׳כ הה בוים הקנים שבין

 פרוץ דהוי כבירה ביין הם הארץ דעל היכת ובאמת , מצנתה
 פרוץ פ“ר וסבר במחיצה תלוי בבת שלעני; כמו כי כעומד
כ בעיק צל לעני; דתלוי בסוכה נמי כן כמו מותר כעומד  ג'

 לומר א׳א באמת אך . התמה כמו הארץ בעל הצל שיהא
 משמע דכאן אהדדי מתניתן דר׳י ברי׳ לר׳ה תקשה דא״כ כן

 .כבירה הדדי דכי משמע פרקי; ובאידך פסולה הדדי דכי
 סבר איהו דהא כבירה הדדי כי הארץ על כשהוא לתרץ וליכא

 מרובה להיותיצל צריך סוכה גבי כן וכמו אסור כעומד דפרוץ
 שעל כיון ל׳ק דר׳׳י ברי׳ לר״ה דאף לתרץ רוצה שהר״ן אמת

 מהאויר מרובה הסכך ולמעלה והצל התמה בוים המה ההרץ
 שייך לא סוכה דגבי לתרץ רוצה והרא״ב :בירה הקנים בבין

 מסיני למשה הלכה הי׳ כך כי דר׳יי ברי׳ ור״ה דר׳יפ הפלוגתח
להמעיין ובאמת פלוגתא בום כא; וחין מרובה הצג שיהת

דרש׳׳י ־י  ר בדברי שבינה דבריו בחתלת ברח׳׳ש
 למדוד תלוי בזה מלשונו במשמע קנה כמלא לקנה קנה בין

 בצל המדידה תלוי ואינו מונחים המה כאבר והאויר הסכך
 והם הלשון בזה מביא הרא״ש שמביא רב׳׳י ובדברי והמה
בקנים תנוי דאינו דמבמע פסולה בוים מלמעלה והצל החמה

 מעלה כלפי ומעיין בארץ כשעומד ״.מעה
אהדדי סתרו משניות ב׳ דהני לר״ה תהב׳ אלו ר״ס צדברי ובחמת

׳1
 בבין מהאויר שמתניצצת ובחמה מהקנים כהות בצל רק ואויר

 הארץ על ולא הסכך תחת מלמעלה בהמדידההוא רק הקנים
 מרובה הצל שיהא הי׳ שהלכה רפ״י דברי ההאי׳ש מתרץ ולכך
 בבין ובחויר בקנים דלאו משום כעומד נפרוץ ענין זה וחין

 האויר דרך המתנוצצת ובחמה בצל רק מינתה הקניס^חני׳
 והרא׳ש הר״ן שתי׳ אלו תירוצים בשני בזה מיאנו התום׳ ותנה
 כי מלמעלה ההויר כשמודד מלמעלה כאן ת’ר מתרץ ולכך
' ־ ״•'יייי־ וכת; כבירה הדני

תקב חלו ״ס
 לומרדהנה ונראה כנ״ל ר׳ת על במקשה בפיי מצאתי וחת"!

 אס רבותיו בבם שכתב העיכיור בעל דעת עוד מביס הרא״ש
 מרובה צלתה ולמעה למעלה קנה כמלח לקנה קנה בין יש

בזה העיטור על פליגו כולם למטה מועטת בהחמה
 מודה העיטור שהבעל דהמת ונ׳ל זה מכחיש שהחיש וחימדיס
 זורחות שמשסההמה מהאויר יתירה החמה הארץ ענ שלמטה

 מחמס הוא וזה עליו מעיד שהחוש האמת הוא וזה הארץ על
 שהחמה העיטור ומ׳ש מעט מתפשטת ההדץ על השמש הכאת

 אזי החמה שמתפשטת קודם הסכך תחת למדוד היינו מועטת
 בסוכה דאף משום כשר הכי ובשביל מהאויר מועשית הוא החמה

 שיהי׳ מוכרח אינו מ״מ מילתא תלי׳ וממה דבצל אמרינן אי
 הסכך תחת מרובה •צל דאיכא אף רק מרובה צל הארץ על

 המתנוצצות החמה דבמקוס מודים דהכל לומר נוכל ובז׳ .כשירה
 אליבא לתרץ נוכל וי.זה עצמו מהאויר מעוטה הוא מהאויר

 בבניהם והאויר הקנים למעלה בוים כשהם ר״ח לשיטת דר׳׳ה
 מרובה צל הוי חיכף הסכך שתחת והחמה שהצנ מחמת כבירה
 הרמבים דברי ליישב אפשר ובזה , רש׳׳י נשיגית הר"; וכס׳ש
 להיות שצריך כתב וכחן מותר כעומד דפרון כר'פ דפסק
 לר׳פל׳צלתירץ ערבוהח שתייתן נתונים חסהי׳ הו מעדיף

עיין ה.ו מ־׳ע ולפי ולטעמיך למימר מ’ד: ה׳ה שכתב במגיד ז
י׳ל
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 •:היבה דה:ל נלק:ו־ י:ול הי׳ לא דר״פ דאליב׳ 1פשונ בדרך י״ל

 קנינה שהוא כסף בל איסתדא דאיכא פי׳ ב׳ איכא איסהרא
 אליבא נמצא הזוז נדול בהוא נהובה בל איססרא ואיכא מזוז

 כאיסהרא ד׳׳ס דאמר מה דה׳א להקבוח יכול הי׳ לא דנ*פ
r למדוד ראוי וכצל בההמה העיגיור בפי׳ כמו מלהחת rn 

 אמימסרצין דרבאור׳ דחזינין כיון אבל הארץ על ולא
 וע'כ ערב במונהיס כיכא בחי בנותדס או במעדיף דאיירי
 כ א־ לבד דר״ה אליבא ולא דהלכה אליבא זה חירצו בכמה
 כאיסהר׳ מנתת׳׳יהיינו כאיסח־א ר״פ באמר מה הוא דפי׳ בע״כ

 :מבערינן ארעא דעל מבוס גדול שהוא נחושת של
ב י ה חוס׳ ע  במהיב״א עיין לצמצם אפשר והא ד׳

 מדבריו במובן בכחב מוהרב׳ל על במביג מה ^
 מדובה כבר סכך ביהא צריכין אנו אסור כעומד פרוץ דלמ׳ד
 בהדי׳ בכתבו כמו נכון זה ואין • לפר׳ת הפסול הסכך לבעל
 עכ׳ל לפר״ת בהדי׳ באבר״י הוא וכן וכו' דעירובין ובפ׳ק הכא

 כתו׳ דברי ממנו נעלס לא בבודאי הרב״ל בעד להליץ ונראה
 דברי המבך ר׳׳ח לפי׳ לומד נראה מקורס אך ׳ הנ״ל ואשר'י

 אפילו דהלכחא אליבא דקבה לצמצם א״א הא דמקשה הגמ׳
 דבלא פבוע בדרך י״ל לכן חיכף הגמ׳ מקשה לא מדוע לר*פ
 ונמצא אויר בו יהי׳ בלא ככר כסכך לצמצם א״א הא ל״ק כנ״ל

 ויוצא בנכנס דאיירי ידע הוי דהמקבה די׳ל מרובה שהפסול
 פסול הסכך בכוה בוה כוה מ״מ אויר כאן שיש אף וא״כ

 כעומד דפרוץ דס׳ל צר׳׳ה הוא הקובי׳ דעיקר רק והכשר
 א״א קבה וא״כ • ויוצא בנכנס לאוקמי צריך ובלא״ה אסור

 אבל כפיר הגמ׳ ומקבה פסול ולדבריו בכוה שוה וכני לצמצם
 ערב יה; בתי נתונים הי׳ אס או במעדיף בתירצו אמי ור׳ רבא
 מותר כעומד דפרוץ דר״פ אליבא להלכה בפ״ע שתרצו כמה
 אליבא נמצא ויוצא דנכנס סילהתירץ לא המה ר׳ה על ולא

 כבר הסכך ביהא צריכין איט מותר כעומד דפרוץ דר״פ
 דביעתס אליבא וזה מרובה כבר ביהא צריכין לר״ה אבל מרובה
 הכבר באין ונמצא וז״ל לפר״ת דלעיל בתום׳ כא[ בכתבו
 יב בכוה דבוה עכ״פ ומבמע הפסול ועל האויר על מרובה
 התוס׳ כתבו בעירובין אבל והפסול האויר כמו הו</ שהכשר

 כמוהו אפילו או הפסול עצ מרובה הכבר שאין ונמצא וז״ל
 כמוהו דאפילו דאפשר בעירובין התם דס״ל לכדיא מוכת עכ״ל
 למ״ד אפילו הוא דהקובי׳ במה התום׳ כתבו זה ובשביל ליכא

: פירכא הך פרכיק נמי מותר כעומד פרוץ
ה ן ד ׳  מודה וכו׳ומ״מ חבילה מעמאת מעה ד״כ ׳0ךןןי ט

חוזרות וחברה וחזר נתפרקה שאס ר״א •
 במהרש״ל ועיין, עכ״ל חבינה וסעהרת כדקאמר לטומאתה

 אדעת׳ בנתפרקה וה״מ ולהבא מכאן לעומאה ודווקא שכתב
 עכ״ל וכו׳ לעיל חלקי׳ הו דנגגבה דומי״ עוד לחברה שלא

 עוד לחברה שלא אדעת׳ פרקי בעצמו שהוא דאיירי לפי׳ פי׳
 כמו הוי פרקו בעצמו שהוא כיון סבר דר״א פליגו ובהכי
 דעתו שאין אף ס׳ל וחכמים לחברה דעהו שאין כיון כגנבה
מ להברה  דנגנבו היכח אבל מעמאת לחברה שטדו כיון מ'

 עדיין חברה דלא והיכא לר״א חכמיס מודים לחברה בידו שאין
 לטומאתה כחוזרות ר״א מודה חיברה שכבר והיכא סליגו
 חבל יכנה לשמחה חוזרות שנתחברה נאמר ר׳ל ולהבא מכאן
 שנתחברה לאחר אף מעמאה אינו שנתחברה קודם שנגע במה
 במביג במהרב״א יסיק גימטם בלי רש״ל דברי כמה זם אחר

ב ולפי הרכ״ל על : ניחא מי
 מתיר ומשהו ד׳ מחצלת אבימי אמר ר״ח אמר

 מהו ד״ה תום׳ כו׳ לי׳ עבוד היכי דופן משום ׳
תיעאט׳ מא׳ו  התירו דלא התם אמרינן הא כו׳ להקבו׳ והין דתי

 פביטא הגמ' מקשה מאי לציון הראבון מקבה בשיירה. הלא
 בבני סבי לא חבל מתיר כה״ג דדווקא שבא אבמועינין הא

 דאיסורא איתא דאס כלל קובי׳ דאין נראה לי אבל ע׳ש חבלים
 חבלים בב׳ מותר איע דהייט איפכא הול׳ל לאבמועינן מתי
 דופן מבוס מחרת בלבוןהיחר מדאמר אבל ד׳ במחצלת רק

: נאשמועינן אתי דהיתירא ש׳מ

 מן א׳ ואס כו׳ לדופן סמוך מג׳ בפחות ד״ה תום׳
 דמיידי במפרש בהר״ן עיין כו׳ שלימות הדפנות

משום הותר כהיג דדווקא מזה ודייק כמבוי העבו׳ בסיכה
.-י׳ <יי~ומיקי ומשהו בטיפת אבל ראוי בישר בעומד

 מדלעיל דיני׳ הר״ן דייק דנא הא . באורך ע״ב סגי לא מיצעי
 וא״כ הריעב״א לפי׳ גדולה בסוכה דמיירי י״ל דלעיל ול״ל ז׳ דף
דהניח תר״ל סי׳ כמג״א דלא בגדולה אף דמותר ספק אין

 דין לעיל דוודאי י״ל אבל■ מוכת אינו נמי בכאן דא״כ בצ״ע
 דין מבוי כמין העשוי׳ דסוכה דהיינו לאבמועינן אתי אחר
 ד׳ הפס היאך נתית לא זה אבל סתם מסוכה לו יש אחר
 באמצע קנה דהייט נמי האיפן בזה דסגי דאפבר לעבות צריך
 מבך.סוכה רק לאבמועיק אתי לא דהא בפי־ מוכח מכאן חבל
 מותר דחמו א״ו סוכה מסך מוכח כסי היי הנ״ל באופן ח׳כ
 מיירי דכאן וכתבו הר״ן בל דין להוכיח רצו התוס׳לא אבל
 שאמר וזה שלימה דופן עוד וצריך בסופו וטיפח א׳ בדופן רק

 מיירי לא דהא הר״ן בל דין אינרמוכח וח״נ דופן מבוס מתיר
:ודוק בכנגדו בדופן

ך ״ א  סגי■ פסין דבשר טיפי קבה ושד ד׳ פס ל״ל ותימא י
 דה ז׳ דף לעיל כתבו תוס׳ הא מהרב״א ומק׳ כוי “

 מהרש״א ומתרץ לאוירא מבעל דקנה שוחק טיפח לו עיבה
 וכמ״ש בקנה סגי לא ובזה טיפח בל ג׳ בדופן התוס׳ מיירי דלעיל
 בנימות אלא'למחיטת לבוד אמרינן דלא ע״ב ד׳י״ח •התוס׳

 אינו המהרב״ח ודברי במהרב״א ע״ב טיפח בל ג׳ לדופן ולח
 ללישנא אבל דרבא בתרא לליבטא התום׳ כתבו דזה מובנים

 לבוד מיתר ג׳ בדופן דאף חזינן דהל׳ אליבא דהייט קמא
 דקנה לעיל תום׳ מ״ב צפי דוודאי מהרב״א שסובר ואפשר
 רק דעירוב־ן פצימין. כמו אינו דהכא פצימין סררא מבטיל

 ביש בעצמם התום׳ כתבו הדרך בזה ראי׳ הביא שהמהרב״א
 בביעור נראה כך .ג׳ דופן ובין שלימות מחיצות בין לחלק

: וק״ל מהרב״א דברי ̂ל-״ד  שאינה דמחיצה דעירובין פ״ק בסוף דאמרינן וי׳ל ב
 דתירוץ בכתב במהרב״א עיין .מחיצה אינו ש״ו של

 דר״י אליבי׳ אף דיני׳ אתר אמי דרב דהיינו כך הוא התום׳
 כל מג' דפחות בקנה דמותר הביאו בעצמם תוס׳ דכא בר״י

 תו' בדברי שכתב תר״ל ר״ת אברהם במגן ועיין, . הסוכה
 דפנות ג׳ ולא מג־ פחות ברי דפטת ד׳ דדווקא סברו דחוס׳
 היינו כך לומר יכולים היינו אם ואמת לכר״ן דבריהם והשוה

 העתים בשפר אלברצולינו כרב כמו סברו דתוש׳׳ עפי אומרים
 דבמשך דהייט הפתח צורות גבי ז׳ ד׳ לעיל הר״ן דבריו והביא

 במשך לבוד מועיל דחינו נמי וה״ה צ״ה מועיל איט הסוכה
כ זה רצה לא במהרש״א אבל סוכה  מהו בד״ה לעיל למה דא'

 המהרש״א מדייק מכאן.וכן אחר לבון בתירוצם כתבו דתימא
 דתימא מהו דיה לעיל התוס׳כלום הוימיקשו א3ד ושד בעצמו

 מיירי לעיל דדילמא קנה קנה מדמכבירין דפשיעא מילתא דהא
: ודוק סוכה משישר ביתר או דפנות בד׳ כו׳ תקרה פי דאמרת לדידך ד״ה רש״י ע־ב ייח דח

החצר בחמנע העשוי׳ בסוכה ה"נ י
 דכאן לשיטתי׳ כו׳רש״י ד׳ רחבים שאין עבים בנסרים ומסוכך

 דמאי לפרש רש״י הוכרח לכן סוכה לגבי דופן בום דחין, מיידי
 דעלמא בסוכה מיירי אמצעי דופן הפחית אפילו דקאמר

 שכתב בפ׳י עיין . ורחבים עבים בנסרים רב״י בכתב ומאי
 ולשיטת טפח רחבו דצריך פ״ו ד׳ בעירובין, לביעתי׳ דרב׳י
 הוא חקרה דפי צ״ל ד״ע רחבו לצריך בעירובון דס״ל התוס׳
 הי׳ אם אבל שבה הברתו ודאי עיש אכסדרה תקרת מהמת

 בסברא בקנה פרב״י לידחות לתוס׳ להם עיי לח כדבריו
 עצומה בקושי׳ לביטיתם פירב׳י לדחות להם הי׳ רק מבונה

 שיטת ולפי . ד־ נסרים פסולה. ובסוכה ד׳ רחבו צריך, דהא
 דכאן אהדדי דל״ת הטיור דברי לתרץ בכתב ניחא. הב*ח.הי׳

 ג״ככאן וכ־כ ד׳ע דצריךרחבו כתב ובשס״א טפח רחבו כתב
 סיוע והי׳ טפח רק דא״צ באני סוכה תירץדגבי ולכן. ברמזים

הרמזים גם . דחוקה וסברתו . קצת דכאן מתוס׳ דבריו
יו ׳-
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הי כאן ך בהזכה כ ע דטי  ; גכן . ד

אבי' א' :סר רק א':ו חם ההם הוס׳
:-.בו זס דיד■־,• רתה

כג!ה רמו:מים הן
 דכן דרכו יורה והחמה . ד״כי רמי ח*צ תקרה על נסרים

 רק לכתוב רהי׳ל עבים נסרים מ״ש רב״י לבון מבמעוח
^ רחב צריך נסרים בל דעיבי הבר דרכיי חיו .רחבים  כי

 רמב דצריך בכתב בגגו באין ה“ר כיב דן£ רביי מלכון ונ״ת
 חביבי ד:ע:י; היכי כי וממילא עיב אהיה גור ע:ין והוא ניפח
 . הפה בעובי׳ צריך תקרה פי גבי הפה ברחבו צריך רמי

ה .וסותס יורד הפח עובי׳ של וכחיל מני  העור דברי ל־ת ו
 רבי' בלשון קצת וכ'מ .הפח ועובי׳ ד׳ צריך דרוחב אהדדי

 ; ברורים והדברים פסולה אמר רבח דיה כחן
 דפתוחה דמיירי פי' לביעתי׳ רביי בבקעה אכסדרה

 לעיל דהא פרב״י על הקנו התום׳ אבל . צד מכל
 מלש מכני לא דפנות ב׳ דאפילו הפתיח גבי אביי אמר
 עבוי דהינו מהני מב׳ה דבקעה נראה אבל .דופן בום בלא

 לתרץ רוצים והתום׳ . כרמלית הוא דהא [רבים] לבקעת
 ולפי .ניהא נמי דלרבא הקבו ומש״ה דרבנן. רק דהוא מבוס
 אבל : אכסדרה כמו הוא דבקעה סובר דרש״י ניחא הרל
 דמוכח דכתבו רק .מהיצות בג׳ מיירי דאכסדרה כתבו תום׳

ר. רב בב׳ דחף גגות כל בבילהי  והרמב׳ס הרי״ף אבל מתי
 משילהי החום׳ קושית והנה .מותר מחיצות בג׳ דדוקא כתבו

 דהכא מסוגי׳ דמקשה רק אליבי' בם הראש מהרן גגות כל
 ב׳ רק אינו אס הא כו׳ דופן הפחית אפילו לי׳ מק׳ למאי

 והרמב״ס הריך בדברי ול״נ . מתיר אינו רב אך דפנות
 וגני וסותם יורד אמרינן מחיצה בחרא דרב דאליבי׳ דסברו
 וסותם יורד ג׳ דופן גבי ואמרינן דפנות ג׳ רק א'צ הוכה
 כן מצאתי וחח״ז . וסותם יורד אמרינן מחיצה חדא דגני

 רבא מקשה מאי דמק׳ לעיל החוש׳ קובי׳ ל׳ק ולפ׳ז . בהר״ן
 [ניחא] הנ׳׳ל ולפי במפולב אסרו רבנן הא כו׳ הפחית לאביי
 ב׳ דליכחרק מבום רבנן אסרו משיה דאפבר סובר דרבא

 שלא האחרונים כל על ותמו׳ . דפנות ד׳ צריך והתם דפנות
 אך דרב ביעתם לפי ותוספת : כזה סשוע בדבר הרגישו

 רבא מקכה דמאי קושיתם לעיל הקשו . מתיר מחיצות בב׳
 דס״ד ותירצו מהני דאינו בהדיא רבנן כברו במפולב הא לאביי
 לגני דבייך מיגו יורד תקרה פי כאן כבר דחביי דרבא

 מניעם אין התום׳ בכתבו מיגו לבון האי .מפולש באין אכסדרה
ה לקמן חום׳ וכמ״ש כאן שייך אין דהא מיגו  . לי׳ אחוי ד
 אס חילוק דאין דכבר ^אביי הוא כך דבריהם דביעור רק

 עבידי הוא אם דאך לסוכה או עבידי לאכסדרה חקרה הפי
 ודוק: מיגו לבון וזהו סוכה לגבי נמי מועיל לאכסדרה

ן י  כבת גבי לרבא דאך מהרש״ל בדברי שהבין במהרשיח מי
 ולכן .לרבנן אפילו למפולש גח״ם כמין בין חילק יש י
 בהבין מה לפי אך ואמת .כמאן שמואל ר״ח לנירסת הקשה

 בכתבו ציה ד׳ גגות כל בתוש׳ עיין קבה אינו בדבריו מהרש״א
 פרצה מעשר ביתר אפילו לגמרי מפולש אינו אס לשמואל דאך

 מהרש״א כמו הבין מהרש״ל באך האמת אבל .חקרה פי מהני
 דאביי דאליבא כיון לאביי מקשה דרבא הוא כך דבריו ופי׳

 לפי׳ לסוכה או סוכה לכס עשוי׳ דאינו אך חקרה פי מהני
 וכמ׳ש תקרה לפי עשוי׳ אם רק ל״מ שבת דגבי אך מהרש״א

 דמהני היה משבת סוכה לאביי דקיל א״ו בגמ׳ הפ״י
ס׳ בכתבו וזהו כבת גבי מהני דלא אך במפולש נמי  מיגו תו

 ליהני סוכה לגבי אך לדידך דמהני פי׳ אכסדרה לגבי דכייך
 שכתב מהרש׳ל על המהרשיא הקשה עוד . במפולש נמי

 וכתב ממש האכסדרה על דסיכך משמע גגות כל דמפרב״י
 כמהרכ׳ל ונראה . רש״י מדברי כן נראה שאין המהרש״א

 סוכה לשם בפי׳ לסוכה לאו דיה ציה ד׳ רשיי מדברי מדייק
 אכסדרה עיג שסיכך שמפרש בהדיא דמבמע ברש'י מ׳ש

:ענידי סוכה לשם לאו חקרה דהפי רק ממש
ף ט ל ״ ס׳ י ל  בהרא״ב עיין כו׳ תימא לי׳ אחוי ד׳ה ת

טפח וא״צ ציה בעבה דמיירי זה בחירן י
דלעיל להרחב סוחר זה ואין לחול] [גס מינו ומהני מדרבנן רק

 מהני דלא שכתב להי לו ביב מבוי עיג סוכם צבי• ד״ז בכתב
 אדרבנן אבל .ד׳ פס צריך דמדחירייתא מכוס היינו [לחול]
 בכתב לפיל הרייך לדברי■ מקום הי׳ ולפייז . מיגו מהני

 אדרבק המיגו ומהני ניפח הלחי באם והיינו לחול אך דמהני
 אזיל דאינו מכוס הרייך על בם מתמי׳ דהרין רק לחול חך
 דהיינו אחר באופן התום׳ קובית ומתרץ הרחיב נביעת כהן

: באורך בהרין עיין . מהני תקרה פי משום
ן י י  נראה דדוקא הרא׳ש מדברי דנראה ככתב בב׳ח מ

 דמהני ציה א'צ מבפנים נראה אבל ציה צריך מבחוץ י ^
 מוכרח דאינו ו<־.אמת מוכרח דחינו המגיה וכתב הקרה רפי
 כיון דהיינו מענימי׳ ולאו כהב׳ח דינה לענין נראה אכל

 בפיר אמרינן והדרבנן .כרי מדאורייתא מבפנים נראה דעפי,
:וצלול ברור דבר והוא . הרחיב לדברי מינו

בנייט כלו סאה במ׳ בו והטובל ד״ה ךען״י ע׳ב [שם]
בתום׳ ״ Iנרוק

]n w [הרמב׳ם . כו׳ פבחה גדונה קנים מהצלת מתני 
מהל' כיה ונפי .הזאת כהמשנה סתם פסק פ׳׳ה זיל

 כלת׳מ והבעל מלטמא טהורה קני= של למחצלת כהב כלים
 דטהור כרמב״ם קחמר כלים דבהל׳־ שתירץ ומה עין עמד

 סוך על עומד אינני טומאה שאד לענין לא אבל ממדרס
 טומאה שוס שייך אין ו־אי למדרס טהור אס דהא דעתו

 י׳ל ברמב״ס טעות נפל לא אם ואפשר .עץ כלי פבועי גבי
 בקנים חכמים חילקו לא סוכה דלענין סובר דהרמב״ס

:דברים ושאר
ה □׳ ך ף  בקונטרס פי׳ גדולה ואחת קטנה אחת דיה ^

 תני לי׳ דפשיטא דההוא כו׳ סינן גר דאיפכא
ה כדתנן בריכא א ר אמת מבור ראי׳ דאין כו׳.ונ  כגירסת כו׳
 כוונתו יראה ברש״י כמעיין אבל כפיר: מקבו ברשיי התום׳

 מידי פריך הי׳ דלא יכינה אגירסא רק זה כתב ברכיי היטב
 זאת הגירסא ועל ברישא בהפביטת ניובא דוכתא מצינו דהא

: ודוק מיבנה רק חינה באמת ראי׳
 כני שרוב דהיינו רמ״א וכתב כוי מחצלת ס״ו תרכ״ט },{״ךן

 מבני לא דלמה כט״ז ומקשה . לסיכוך עושין העיר
 דרמיא ול*נ . ע׳׳ש ידוע שאינו מקוש ביב אע״כ כן הגמ׳
 הרא״ב מק׳ הוי לא דאליכ בדבר אמצעי יש דאינו סובר

ס אהר״י  שאין במקום חילוק עוד הביא לא הרא״ש כפסקי ג
 הכל לשכיבה דסתמח כיון בקטינה אסור דהכל אע״כ .מנהג
ק רואין משוס אסור  בגדולה ולכן אנדולה רק מק׳ לא דהגמ׳ י

א וכמיש מותר מנה: אין אם  גדולה גני הרמ״א ומ״ש .המג׳
 הוא דאם דאך פי׳ דהכי נראה לשכב המקום במנהג דהיינו

: אסור ג״כ כן שהמנהג רק לשכיבה עבאה לא

שגי פרק
ף א ד ״ ׳ כ ס ר  ממשכן חי ואיח ממשכן אהל אהל דיה ת

רק כאן שייכו לא הזאת הקושי׳ . יליך ׳
 אינה אפילו א"כ ואית שני׳ לקובי׳ זאת קובי׳ דסמכו

: כו׳ עשוי׳ ̂ן״י• . לאויר כטומאה להוציא כיערו אגרוך כמלא דיה רי׳
 בדברי הרואה אבל .מזה כמדקדק מה בפיי עיין

 עשוי מקרי דאינו בזה חלוקים דינים שכתב ט׳ו פ׳ הרמב״ס
 בהדיא נראה השמש לראות לאויר מגולה אם רק גמאור

ם . הדרך בזה הס רש׳׳י דברי בגם  הפ״י במדייק מה נ
 מהרמב״ס ראי׳ חינו דרבנן הוא לבית מבית דטומאה מהרמבים

 .אגרוך כמלא צריך לבית דמביח היתה כך דהלמ׳מ דאפשר
 להוניא בענין המשניות בפי' הרמבים בכתב מה לפי ובפרט
 מה גם ראי־. דחינו באורךפביטא עיש אחד בדרך ולהביא

 הוא דהחם אינו למאור חשוב מיש דב׳י בדברי במדייק
 למאור דחבוב רש׳׳י כתב וככא למאור דחישב היכא אמר ענין

• : אגרוך כמלא
׳ ס ו  במהרש׳א עיין .כו׳ וציל כו׳ הימא כו׳ דלת והרי דיה ת

ממשכן ילפיק לא אי דודאי נפרש״י חפילו לקיים ול'נ
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 ממככן ילפינן אי אבל לדלח כווריס בין דחילק חוס׳ סברת י״ל

 דעבוי אן! בכך אוהל דדך דאין מבוס מביאין לא ודלתות
 ממפכן ילשינן וזה אדם בידי מבוי דאינו בוורים מכ׳ש אדס בידי

; ודוק אוהל דאינו
 שדש״י אך־ .ס־נך ט׳כאצו כדבר שמע^ה ד״ה ח^י׳י ע״ב שם

:הורס׳באי הי׳ אם ר:א כדברי ״ו5 ד׳ לעיל פי' ,
 דהוי ול״ת כו' טפלץ טתנים אינם אם דכ״כ שכתב רש״י בדברי פ״ש

 דסבר או י־,נע משום כאן שוכר רגא ראפשד . הומאה במקבל מעמיד
 וממילא כר״י הלכה [t וא״כ לטעמיה ור״י כתב רש״י דהא כת״ק דהלכה
 והכ״ת .ודוק כה״ק הלכה אי א״ב קאמר לא ומש״ה p נמי מ״ד דלאיזך
 כ&רץ ואפ״ה . פומאה הרקבל בדבר מעמידץ דאין דינא לפנין שפסק

 דרבא רק השפודין כיל מונת אינו דה&כך דסובר אפשר שפודץ ̂:בי
 ע״ג הסכך דמונח' באמת אבל כו׳ שתי טתטס דאם מיירי דמתד׳ משני

 במקבל Tמעמ משום אסור דאינו סובר [תי״ל] המחבר אבל : היתדות
 [תרכ״ס] מסיפק ומ״מהוא להאי-מ״ד חייש לא דהירושלמי כיק פומאה

 משוס במעה רק מותר דאיט דאפשר עליו לסכך מותר אס סולמות גבי
 ואפשר . גזירה דשייך בכך דדרט בדבר לא אבל בה לסכך דיך דאץ
 לא דמש״ה פי׳ שלימה מעה בלשוט שתפס מאי ז״ל רש״י כוונת שזהו
 שמחלק ומה שם המג״א של לדוחק א׳׳צ וא"כ לגזירה אפילו הת״ק הייש

 ירושלים אנשי מן הירושלמי ראי׳ דהא הבנתי לא לדיעבד תחלה בץ המג״א
 מסברא כן הכריע דהמחבר כוונתו ואפשר בתחלה כך הי׳,פושין והם

: בהלכהי׳ דמסופק משוס דנפשי׳
ף ב ד ״ ה כ כ ו  ושמואל ט׳ אמר רב מדובללת מאי גמ׳ ט׳ המדובללת ס

 ולא בסתם הפלוגתא העתיק ז״ל הרי״ף כו׳ אמר
 פליג לא דרב דייל דאך באישורי כרב דהל׳ ודאי ודעתו הלכה הכריע

 דהלכה דעתו משמע ורבא דאגיי החלוקים הביא מדלא מ״מ .אשמואל
 הל׳ מסתמא שמואל ד אליבא פליגו ורבא אכיי דהא הרז״ה ותמה כרב

מותי'

 ולכאורה כו׳. ומ'מ ט׳ נאביי א:נ כי' מתגרשת בכתיבה ד׳ס
 «י,א ל״ל א״כ חליצה לענץ לה מוכת: יניף נמי דלאביי כיון י׳ל

 כצ״ל דהא בכסך־ מתגרשת ד.+נה נמי למינך־ מצי מוכתב דהא דיאמרו
 ה׳ דף בקדושץ דהנה פילפיל דרך י״ל א:ל . מוכתב תרווייט דיליך• לרבא
 בגירושין [קאי מגירושץ) גדושץ (ילף ומשי ראית ומאי הגמ׳ פרץ ע״ש

 לא דלהכי שם התום׳ שכתבו מאי דלפי ק ל׳ י'= יני'] גיריבין וממעע
 בכסך• יוצאה דאינה משום למפרץ דאיכא משום עברי׳ דאמה מק״ו יליף
 מתקדשת ואינה בכסף• יוצאה דנמא פי׳ ראית מאי הנמ׳ פריך מאי א״כ

 דאם בכסף יוצאה ואינה [בשער] דמתקדשת יותר למימר איכא דהא [בשער]
 דיצאה היקשא לא־ לדחות וצרץ תוס׳ כמ״ש מאמה הק״ו איכא בכסף יוצאה
 ק״ו יש נמי גיש-א דלאידך די״ל אך .איפכא משתבר ויותר .הק״ו וגם והיתה

 ושי̂ןTמנ גירושין (ילץ• הגמ׳ ומשני הם שקולים וא"כ מיבמה דחליצה
 ילץ- דאמה נימא אם ניחא ה:מ׳ של דהתירק אך וט׳] בגירושץ [קאי

 הגמרא של הייייז א״ל מיאחרת ילץ• גופא דאמה נימא אי אבל מעבד
 וא״כ . ורוק איט מאמה ק״ו האי דהח שקולים אינו דהא שובל אינו
יאמרו לתרן צריך וא"כ מואחרת ילפינן דאמה סובר אפשר דאביי נימא

ת:! ע״ב ב״ה דף
:ודוק כנ״ל סרגור נעשה קשגור

 אמרו שילא ר׳ משום •כו׳ ושושביניו חתן רבנן
 וחייב מתפילין פעור דלמה הקשה הד״מ .כו׳

 אבל . לשבת לדמותו רצה והמג״א . כו׳ שקר עדות מעיד הא בק״ש
 דשבת משום תפילין א״צ דשבת לשבת לדמותו רצה לא דהד״מ נראה

; שכרות משום יפכיר דלמה כאן משא״כ אות הוי בעצמו
ה ף1 די , ם׳ תו ו ״  • כו׳ במצוה העוסק ל׳׳ל תנאי הני פעור חתן כ

 דאמרו תנאי הני דהוא שפי׳ מאי במהרש״א עיץ
 בין וחי קתני נמי דבת״ק דאך־ בפרושו נ״ל .באורך ע״ש שילא ר׳ משוס
 יועל אס מ״מ דפעור דאף די״ל תייב במצו? דהעוסק דייקיק לא גק״ש
משום חייב להכי ל״ל שילא לר׳ אבל לעשות צריך שניהם לפשות נקל

''רז-יי■- יי אע״כ שניהם לעשות יוכל דערוד אף החתן דא״כ שניהם לפשות דיוכל דשתי דלקמן הברייתא הביאו והרי״ף הרמב״ם דהנה וגראר.
 שתי׳ ועץבכ״מ מג״ע. יתר ר\א אם בגובה חילקו כהוויתהולא קורות

 .דמילתא לרווחא רק -הכי ואימא תרק משני לא דהגמ׳ תירוצא בהד
 בכ״מ הכלל דהכי העעם ונראה . פיי״ש כפשעא הברייתא באמת אבל
 מאי אלשון נגמ׳ מדייק הרשב״א והנה . ונסמוך ניקום אתרוצא אנן אעו

 דאהלות מתני׳ דהאי משמע שמעת׳ להא וקאמר ר"כ יתיב דקאמר
 עומאה בק חילוק אתה דא״ל משוס קורות דב׳ אהאי בעצמה תקשו לא י

 דח־ק דוקא דרבא סובר דהרי״ף ניחא והשתא . באורך ע״ש פנינים לשאר
 אהאי נסמוך לא אק אבל . אליבי] קורות דב׳ הברייתא לשבש בעצמו

 מג״ע יותר אף וממילא חילוק אתה יש עומאה ולפנין כפשפא והברייתא
 לוהבריית׳ שנראה .והרמכ״סאפ״ש מעכס בפחות אף־ רמי חבוע אמרינן
 באופן י״ל עור ■ : דרבא מפסק סוכה בהל׳ כאן לזוז רצה לא אפשעא

 מה׳ פי״ב מהרמב״ס שנראה מה מ״פ וטא :הנ״ל הדרך כפץ והוא סחר
 השני בד״א כהאי רק שלפנינו טירסא דאהלות במתט׳ דל״ג כומאה
 דאם ועולה ביקפות עומאה עפת פותח אץ אס דהייט התוס׳ שנתנו

 רק ספח רחגו בקורה יש אם אמצעי דץ האי להביא הי״ל כתוס׳ גרס הי׳
 פ׳ע אץ אם בפי׳ סונר דר־בא י״ל וא"כ ספח אץ הקורות בץ דהאויר
 חבוט אמרינן דלא מוכח וא"כ כיפת פותח אין הקורות בין באויר דהייט

 והפי׳ אשובישי׳ סמכינן לא אק אבל דלקמן הברייתא משבש ולכן רמי
 לתחתונה עליונה הקורה בץ דהייט ע״ש הכ״מ כמי׳ש פ״ע נהן אץ אס

 : ודוק מעפח בפחות אך־ רמי חבוע אמריק לא אי מוכס אין וא״כ
ף ג ד ״ ם׳ כ ו  ונראה . כו׳ דהכא וי״מ בקו׳ פי׳ בהמה פ״ג ד״ה ת
דמיירי להגמרא לי׳ פסיק׳ דלהכי דבריהם שימור י

 ר״מ מכשיר הוי לא קבע הוי דלא בגוונא דאי דר״י מ״ע ופרץ בכה״ג
 סונר דרש״י ונראה בעינן. קבע דירת דסוכה לפיל וס״ל אחרים דהוא
 דנתן כתב ומש״ה קבע הו״ל נשתנה הסוכה קרקפות דאץ דהיכא כהר״ן

 פולס קרקע היא דהקרקע דמיירי ל “י וממתני׳ דלתות בהמה פ״ג
 עולץ אץ מיקרי גוונא בהאי דאף בהמה פ״ג הן סכך של והקונדסץ

: לעיל בתום׳ עיין אילן ע׳יג
א ״ ג מ  גבוה שתהי׳ או מתוחה שתהי׳ וצרץ . י״ח ס״ק תר״ל סימן ב

 דאס והייט כ״כ גטה ושתהי׳ וצ״ל ע״ס או דהאי נראה .ט׳ ”
 למיתה חיישינן דלא כתב והמאור וז״ש י׳ גבוה תהי׳ ולא טוצא תמות

 שאף כ״כ גבוה שתהי׳ שצריך כתב ולא באשלי מתוחה סתם מדהניא
למיתה; דלאחיישיק גבוהי׳א״ו תהי׳ שתמות

ד ס׳ V'2 ב׳׳ ל  ולחברתה לה ולא לה וי״ל .כו׳ ורבנן ד״ה ת
דהמהרש״א ואפשר .ובמהר״ס במהרש״א פץ ”

r r ;דלמא מנלן ור״י הגמ׳ פרץ מאי לי׳ דקשי׳ רק מהר״ם של מתירו 
 איצסרך וסו״כ כלל קמא לה מוכתב דדרשינן כיון ואפ״ל . אגב ס״ל לא

 דהייט דבר שוס דמעעיק אמריק דהוי וכתב שני לה גבי נמי למכתב
: ודוק דבר שאר או הדפתרא על

דף

 ; בסוכה נמי דיתחייב הקשו ולזה דערוד היכא דפעור רק דחייב ס״ל
 דבריו בסץ שכתב במאי כך ג"כ הרא״ש בפי׳ כן לומל יטלט ובוודאי

 חייב שניהם לפשות ד-וכל דהיכא משום היינו •:מציה דפוסקיס״ משוס ולאו
 פוסקים אינם דהשושביקי כתב הרא״ש דפסקי אלא במצוה דפוסק אף

 כך הראש דברי בפי׳ נראה אבל . הראש בדברי הנ״ח הנץ וכן במצוה
 החתן היינו ממצוה פעור במצוה עוסק להו חית חנאי הני כתב לעיל דודאי
 בפילה במצות ערוד דחתן לפיל רש״י שכתב וכמו במצוה עוסק מקרי

 דהא חיינץ נמי השישבינן ממילא וא״כ לטין יוכל דחתן סבר דת״ק רק
 לא ודאי השושבינן אכל . ק״ש קרא דהא החתן לשמח הזאת בפת א״צ
 דאל״כ במצות עוסקי הוי דלא למעה כתב ומש״ה במצוה פוסקים טי

 לומר טכל להכי דאתינא נמצא . פעור נמי החתן דהא לפעירו נמי בק׳ש
 מתפלה דפעור לפעט שכתוב כמו הי׳ רש״י בדברי לתום׳ יהגירסא

 ולכך שניהם לפשו׳ יכול בודאי דחחן אחתן זה כ׳ דרש״י רק שכרות משום
: ודוק בכרות משום העעס צריך

ף ״ז ד ]1 כ ם׳ ג . כו׳ בפי לא וברכה נעילה מכביצה פחות דלמא ב
 סוכה גבי צדוק דר׳ היאך המשנה דמייתו ומאי

 לא עצמו על להחמיר שרצה דמי דר״י המעשה הביא דהמשנה הכי צ״ל
 לסוכה הביא ומש״ה קביעות כשיעור הוי דזה לומר דנוכל רק הדיוע הוי
 לא דזה וע״כ סוכה בלא מכביצה פחות אכל דהוא צדוק דר׳ מייתי לזה
 (יתר הוי לא כותבות דשני ע": מוכת הנ״ל לפי א"כ ; כשיעור הוי

 התום׳ קושית וניחא . צדיק מר׳ ראי׳ הוי לא דא"כ [כביצה] מכביצה)
 דכותבות מוכח ור״י לאביי דאף סוכה בעי כביצה הא ד״ה פ״ע ד׳ ביומא
 היינו ט׳ כביצה הא התם הש״ס דנקע ומאי מכביצה יי!ר אינה הגסה

 נמי ומתורן . וכנ״ל יתר דאינה מוכח וא"כ סוכה דבפי לומר טכל
 סירי דלגבי נימא דאי דמקשה הרא״ש על סק״ו] [תרל״ע המג״א קושיית

 מקשה מאי א״כ [סוכה] (ברכה) בפי לא עלייהו סעודה קבע לא אי
 מביצה כותבת דיתר נימא דאי ניחא דרכיני ולפי . פ״ש התם הגמרא

 ומש״ה עלייהו סעודה קבע ר״ג דלמא צדוק דר׳ הך מייתי מאי א"כ
: לסוכה] [העלום (בירך) .

ן י י  לא דסירי דרבא הך הרי״ף הביא לא דלהכי שכתב בהרמב״ן ע
 דהא עליו מקשה והל׳ן דאביי מכה נה דאדחיא משום סוכה בעי

 לאניי דל״ל הרמב״ן מחר; דהכי ול"נ . ע״ש החרוצים צרץ לאביי אף
 צדוק דר׳ הך מייתי מאי דא״: בסירות איירי דמתגי׳ רבא של נתיר;

 לכותנות אע״כ מכביצה פחות אכל ור"צ עיבא סירות דאכל דר״י חהך
 כותנות אף צדוק דר׳ הך מייתינן דלהכי סיבר והריף־ . מכביצה פחות

: מביצה פחות כמו פת לגבי מחשבים ח"מ מניצה גדול
OIDפגי לא ראשון יוי׳כי לילי אבל אכיל לא בפי אי אכיל נפי אי ד״ה ׳

ל׳׳ג שיסתם ולפי לשיעתם שחוס׳ במ״ש רש״אסח בלא
והתוי״ו ראשון לינייו״ע במתניתן

יא
 בליל אף־ דלר״א התום׳ לשיעת כתב

י׳ס
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הוצי־כו תיס'7 נראה

 בבהי דיי נהיית
בהי*,ה' כיה כיהא

D1H' י כ״: ד' בי הזר ל״ה '“ “״ ־ '■׳־ גלביל־ סיכה 7י

 הי יבזה סכידית: ד די
: בהזז הידס זהי' אי ד:׳י

 ס'1הה לש• אי: . דאבון ׳:־V 4כ רק שה נאכי: הי:ה דאין אכיל בעי
 יוי׳ע דבכל כב״ב כהלכה שסקינץ והד שיסקיס ובא־ והי״ן בכידה

 הסבידה יע*ק־ לכס דכעינץ יידס דאיריהא והיא שה לאכול דתיי:
 שה כעיני; לכס עיבה אס מ״יי כה' כילו או ס״ל ד"א7 אן■ השה ע״ב
 כבי:ץ דאבון כיוס א:נ סדדית ייה־״ד רק הז־ דלא לעיר ייצינץ ה״כ
 אצל חזרה ב*יך לא דזה ואכבד בתרנירא כיהני הבכייה לע;ץ יאפ״ה סה

ככל: תכעיס כדברי זה כזכר דלא כיון תכעיס
ף ' ל -H א ״ ־ מ י ם  ה׳׳א ניקבה דכא הא . כי' :ביס כץ לאזרת ל

 י׳התס מרעדנץ יתיר: רה״א דהכא אה׳׳א
 ננסכרא צהיציא ה'א דה״א כייידר דאיכא ירבכ״א בזה עיין . מ־דכן

 :נושא דאזרה עעבעעית ש־יך וכהד כייעיגיי או י\ביי אי הי:־נה
" |יטם] מי א ב  מהאזרה צריידקכלל דכא והבתא הככתא. אדיככילס עי׳

 היכא לכאן ולא כאן1 לא סברא אינו דאזרה עביס
 לדל זה כל: דיקיץ דלא אף .הלכהא סוכה לעולם . להיפיך סבי־א דיב
 אי" תזר הייסקנא דלפי דה״א י״ל הלכתא סיכה לעילס דקאייר ראי

 הבכר דכה דליה־יכו הי׳א סיכה דנכי רק קרתי והרווייהו רבו רד:רי
 מבוס עיניי מהו' דליפבדו ה״א י׳'כ ולנכי מדעכיינץ לזאת תלוי' כעין

 מבוס זה רצה כא אכיי אכל .דב״א היא האזדה לזאת כיייכקען כאי דליכא
 דהא ניביס למעני דצ״יך :מעיר נמי גכיי״כ הי״ל אמריניןהכי. הוי לאי

 דרבי דקא היא דיכא דקרא "ק הכי דכאי אב": . כי' הכהיב הבוה
: הוא דהככתא אב״כ אדי אע־־ ד״ה רב״י וכד״ב

למ״ר דף הגזול לולב פרק
׳ ס י ] אד מציד דה״צ מכוני ד״ר ך י הנ עני  וי:יהו כו׳ rכ

 דהקכו רמהרכ״א וננקכה כי כעד כל סי דהנן הירנח
י מצוד דוי הא גזוצ להוציא צף צר-:נ; דל״ל מסוכה להו  . נ

ס' והננעיין תו  דכוכה דגיעמא להדיא יראה ונימי! ב״ק נ
ממחר נוהנ״ע מכוס הוי מצך דפסניצן  דניון בריג־ב״ה יוהד ו

 מהב״ע מכוס מע״כ צכס בעינן דצא מוכח ממילא ככר דכאול
 לרצוח דבהה היכא רק צנהנ׳יכי נוכוס פסול דאינו דה״ח

ס׳ ילק' =“יא  בוודאי דהחס החס קרא ליל דגביגיבל בפיר חו
ס כיעמא הוי לא ס מכיעס רק מהב״ע מכו  לידי (בא כחי; מכו

 מבוס דפסול מסוכה ידעינן בצא״ה הא חרנוצו] מל [חייב הימון)
 מנביאי׳ רכב״י מדיי' צצצה צפ״ז להקכו׳ ואין במביר': הבאה מצוה
סו:׳ י־גיינן הא דמה״ב ניכיס ס לן הוי א נ דאי ז״ח מ באיזה לימוד כו

מכים פשול הי; נמי בונ׳ דגבי חמרינן כוי מכב״ע צ מקוםדפבו:
גזונ מ״מ אינ נכר דנ חך כוח כנהוב דנזירה רק מהב׳יע
אבל ב תבהו כ נמו ב״ק בתום׳ יר״ס כוב־ ונזל מלך פםוצ
• ••• *» W•״ / . כני ידעע; דנםת דומית מגזיל מכב״ע דידעינן הכהא

• כעעה ה נכי הונ בונ מזה נ
דרבינן ק נו׳ ם ע' מנ א ה !p ם יקריב ני סימא מנ ר־ תוס׳
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 נעמה צכנה ק־ח צ'צ נך קכחוב פי׳ החמח דלפי דהינא
ה נפכי׳ לייעייל לארצה ורכביי  קרבני ל*נ האניח לפי אכל מ

: נעימה לכלא להכי
׳ ס ו  פדיךאביי מאי ׳כ א וא״ח כ•׳ קניאניאיש הא ׳ך,ף ת
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 נכי צ״נ ד;צ בכ׳׳ק ונדמו:־ למהבי׳מ חייב לא דאביי סוב־
 מחרץ ורביו קינה אינה אחדדכינוי דבר אמליו דנלס דס״ל הלה

ד ואפ׳ה הייב דאכיילא ומ׳כ מהב״מ מכוס החס  מקכהכפי
 יחיש לאחר ק־בנו כפיר ־אצעיריך כפיר ניחא דלדירי' לדכא

ק מ״מ_ הכס בימי מחמח הקדש זחל אך• ע/  בכמה קרבנו נ
ס׳ וכמי׳ב כמקדיש  נ עי׳ ד׳ למיל תו

ך ״ א  מכממ השה בכמי ונקנינהו אווננרי נבי מונח וכן ב
 לימר ודוחק החוס׳ מסיימו ובב״ק כו׳ קנה דחי

 ילא כי' דממללחא ככירא נבי דמוכח ומיד הב״מ אמצוה דפלינ
 דשלינ מאן דלינא הזלי ולכיעיחס מהכ׳מ מכיס חלא מפסיל
 סוכה דנבי צ“ס הר״ת הבל מסוכה דילפינן מכוס הב"מ חמצוה

 נכי סוני׳ וכלהו למיל וכינ״ב מהב׳־מ מבוס עימס אין ננצי
 נ הכ״מ למצוס כמי הייכי לח נכרי אוו

ן י י ד  היכא דאך ראי׳ מביא כד״ת תיס׳ בדברי החס עוד ן
ד דהכא מדיי מסנ״מ שייך לנמרי דקנה י ׳ סי קניא הא ד

ב: והתים׳ • מהז מכיס דפסול 1 I *4 )׳< ביאוב
סכר דהא ק ל■׳ נרידא דיאוש סבר ע״כ ר*י דהא

•• ̂W *P VI׳ כין ת־לוק ת־ן דלר׳ת ל׳ק וזה נו׳ 0000
דאך דס״ל יין נ וכ״ר ביתוב או דקלי דם״נ למאן

ו דאך "י מר ראי׳ למביא רק מכב״ע ביק־ אפ׳ה
על התוס׳ V 00 במק כקובית ונם בנימישייך

 ממב דכה״ג מבד״תח מולא על הנע׳ פריך מאי דמקכי ל׳ק
 דהא ל״ק זה הקדש צ׳׳ל קכה ג״כ קנה יחוש אפילי הא כרה

 ומקשה למניןמהביע הייני קונה אינו הפי׳במולאוחס לר׳׳ה
 אנצדינן אי אבל פי׳ מבידח־׳ מאי כרח נ״ק יחוש וא״א הגמי
 אננ־ינן דהוי כפיר ניחא הוי מהב״ע למנין אך קנה יחוש

כ וא׳כ הכס בינוי או רכות וכינוי דצריךיאיש מ׳ ף  : הקדש ניי
ס מולא קאמר אליבי׳ דהא יוחד ר׳יקכה נבימח ואדרבה ח  כ

 לעיל חוס׳ וכמ׳יש מהבי׳ע הוי לא חך בכי׳מ קונה אינו דיחוש
 ינאי כדת קנה נח יחוב וחי הגמ׳ החס פרין מהי וא׳׳כ דיני

ס׳ ואמת דיכא חיקכו קנה יאוש אי אך הא עבידתי'  תירצו כתו
 הנכון אבל ש״ס נניי דבעינן קנה כדי יתוש ל־ג יהודא דלרב

 דיאוש כית נהו הנמ׳ דבעי משמע ל״ק יתוש ואי הנרנ׳ שמקשה
קושיית הונן במנמו הוא וזה .הקדש ל'נ דא״נ וז״א קנה גרידא

הב: י ני׳ דתיקשו בנתב כתם כמהרב״א
ב׳ י׳׳ל י עוד . ל״ה דיאוב עצמו מכירייתא

ל' חייב נא דר״י א״נ התס כתבו התוס׳
Mr ז■ מוחלטת ת לכבד בא״ד לעיל הום'
זצה ‘D רח' דווז די״צ חך ״ע הב אמצוה
ונא דיעבד ב *ח מנפ: דמ״מ ־ או מכב׳־ע

;:,v’l ן־י»;
דפלי: מת; דדכח ר״י

 מכים להקריב ר־וכוד
 ות^ס :מהב^ד ר*'יכינ;

ה מועד ר.הצ כפתת נכהחנה נכת ררנודאיי  ומקבההמהרכ׳
:גיפת תקכוהגרייהר* כפיר

ך ״ א ״ לייכב צריך ונפי׳׳ז ב  כיונתם בהרה ודנוזנ דהגזקין כוי
 בביך ב׳׳ק כהים' והוא צר״י הר״ה בהקכה מאי

 מרקתמר קנה נדי דיאוכ ביבר דעינא דברידםדמכמעההם
 ע״כ נדי יתיב היא דמה:*' אך ניסת דנצונת קי״ד בב״ק כנכד

מכרייהא נרבה מקבר איני דצמה נר״ז כקכה ודר״י כאירן
וכיונהם



כגישראלסוכהכית
ה מרי ח": סייעתה לרבה דמהגי׳ הף וכוונתה  ליה מקנ

 נמו ברייתא כך סברה דלמא הגזול ולא דקרבנו מהברייתא
 ליננא הד עוד יב התה דהא קבה ז״א אבל דהתס ברייתא

 הדין מן אבל ראנוניה לבעליה יחזיר להלזזיר רצה אס בברייתא
ס לתרץ דש : צריך אין  כתה ר״י כמקבה הראבונה קושיא נ

 הברייתא פ“ל לר׳ת דא;נ אמתני׳ הברייתא ל*פ בוודאי דהא
 רק להחזיר צריך הדמיה מ״מ קונה דיאוב לרבה דאפילו רק

 התה אבל הדמיה להחזיר א״צ ג״כ כ״ר דהוי לבני דמנר היכא
פ א*כ הר״ת נ ונח״ מועיל אינו רבות הבינוי  להחזיר צריך ענ'
 מתני׳ אבל הימי׳ פי׳ מחזיר נעל אה הבריית׳ שכתבה וזה הדמיה
 :בעצמו החפץ להחזיר וא״צ החפץ כקול היינו בלו זה הרי דקתני

 דמקבה מאביי התוה׳ בהקבו מאי דל״ק ר״ת לדברי נחזור עוד
ה העעה דלמא מקרבנו לרבה  דאביי תירצנו וכבר מהב״ע מנו

 ר״ת אבל הקדש בשעת קרבנו הוי דלא רק מהב״ע ל׳ל
 כ“וא קני כדי יאוב דלעולא דהובר ולשיטתו בעונא כן תירץ

 המאיר דבדי סלקא ולפי״ז : במקדיש בשעה קרבנו הוי
משוס מהב׳ע לדידן אמדינן דלא סובר ז״ל שהמאור כהוגן  לדידן אמדינן דלא סובר
 .קני כדי יאוש סובר דהוא מרשב׳י זה אמר דר״י

דיאוש יאוש לאחר אף דחיובא במרובה הובר בעצמו
 ז״ל הרמב״ן עניו והקשה .דפסח דומיא מנזול מוכח לא וא״כ
 הנ״ל ולפי . וש״ר יאוש יש הא קונה אינו דיאוש אף דהא
 הלל המאור דברי ולפי הקדש בשעת קרבנו הוי לא דהא ניחא
 ר״י אליבי׳ התוה׳ שמקשה מאי ר״ת על התוה׳ קושיית ליק

 בפ׳ המאור דברי ניחא ולפי״ז : רשב׳י משוה אמר דזה אר׳י
 השה ושינוי דיאוש שה שכתב שקצצן עורות גבי בתרח כגוזל
 הקדש הקדשן והגזלן הגנב ומש׳ה . קני חוזר דאין היכא

 וכאן דמיה קדושת דכמן אדעולא דעולא דל׳ק כתב ואח״כ
 דרכינו ולפי עניו שמקשה מאי בהרמב״ן ועיין .הגיף קדושת

 אף א״כ כקדש בשעת קרבנו הוי דלא מכיון דלעולא ניחא
 דאינו כיון הגוף קדושת עליו חל אין למזבח אותה שהקדש

 הקדש באותו דמיה קדושת רק עליו חל ואינו להקריב ראוי
 אף הקדש של רק שלו אינה כס ומכירה טביחה לענין ואפ׳יה

: מדרבנן שהוא
 אף .כו' יאוש נזילה סתס אימא כו׳ לעולם אמר רבא

 רשות שינוי דיש היכא ה״א אפ״ה ליק יחוש סבר דרבא
:בעולה יאוש אין נזילה דסתס קמ״ל ליהני כ“דע ג״כ

כו׳ מכותיה אסא זבניהו כי אוונכרי להני ר״ה א׳׳ל
 לגזלן קנויה אינה ופרש״י .כו׳ נגזלת אינה וקרקע

 לא דזה בזה רש׳׳י על שהתעורר מה בפ׳י ועיין .יאוש בשוה
אי:, . נגזלת או נגזלת אינה דקרקע בפלוגתא שייך  למה ו

 גזה״כ לא דע״כ כיון מישראל ארעא גזלי דוקא לעיל פרשיי
 יחוש ענין דמה בזה יאוש תלוי לא דא״כ בישראל דוקא הוא

 חינה קרקע ל כיון כפשוטו הוא דרש״י ונראה . נגזלת לקרקע
 כארס'אשר יאושדמיהוח שייך לא בחזקתו תמיד וקאי נגזלת
 ב״ק בתוה׳ ועיין . גזלו אדס שום והין שאצלו מדבר מייאש

 ואינה בר״ה יאוש מועיל אס ארוך פילפול דהביהו ס״ט ד׳
 שהוא בדבר יחוש דיועיל ה״א שוס אין זה חבל הגזלן ברשות
 בעכו״ה דאף סברו הפוסקים כל באמת אבל : הנגזל ברשות

 שג שיעורו הוא שזה ונראה . נגזלת אינה קרקע שייך
 קרקע אמרו ורבנן גזולה סוכה גבי לקמן שכתב ז״ל רש׳י
 דרשינן אה בתרא בהגוזל הוא פלוגתא ופרש״י נגזלת אינה
 אבל .יתד שפת הוא ולכאורה ופרטי כללי או ומועגי רבוי
 דדרשינן כיון נגזלת אינה קרקע בנכרי דאף זה דקדק רש׳־י
 לנכרי ישראל בין לחלק אין א״כ קרקע בכלל ואין ופרע בכלל
 לישנא דבהד משוה נראה .דוקא מישראל רש׳׳י שכתב ומה

 מהב׳ע משוס שייך אין ובנכרי מהב״ע משוה דר״ה הגיעה ברש״י
 מוכרח אינו התוה׳ דאף ונראה במלחמות הרמב״ן שכתב וכמו

לעיל'גבי שפילפלו ומה מהב׳׳ע שייך לא דבנכרי בזה דפליגו

י ד־.-« יי
ו“ •ו■’'■ - . ק > «/

א . מה׳ב שייך חנמה השם בשינוי ולקנויהW ידמחי
נראה להלכה אבל .ישראל לגזל חייש דר״ה כרש־־ סובריה

דוקר כהזהרה למהדח״ נמהביע ענין־בכחן דחינו כהרמב״ן

 דלא ורמונים בתות־ה כמו דבר*ה בשחר ולא מציה של באסה
 גזילה כאן שי־ך דלא אע׳׳כ דזל־ה להוי דלא אינכו ליגזזו
 אלא מהב״ע הו־ לח וח'כ . פ״־ וע־־ן .שיהי׳ טעה מאיזה

 הבנתי לא זה אבל ,לכה כוי דלא משוה אפ״ה הוא דאיסור
 ה־אוש יקנה לא למה א״כ וכנ׳ל נזילה כאן שייך דכא כיון
 : לגמרי לכה הוי לא דאפ״ה ואפשר לידו בא דבכתירא כיון

 הביאו דלא והרמב״ס כרי״ף צודקים להכי דאתינן וסאה,*
 והזינן וכנ׳ל בעלמא חששח רק דהיא כיון דר״ה מימרא הך

סוכה זו מימרא אהר סידר דהגמ׳
רק ־ ־'ימסו העדן הין זורה

 דהו מריש בתקנות דיוצא דחזינן כיון אידחי ר״ה
ידי יוצא ואפ״ה הוא גמול גזל ומדאורייתא

ר נ שי ה ״ ד ס׳ תו
;דודאי זו

אשר ריש ר ותקנות ה
במימרא לנו הראות

מדרבק רק דהוא :ריש
ומכ׳־ש . סיכה ידי !
• ft ״ * ו בעלננא :ש
הקושי' ל ונ׳׳ כ־׳ שבתא

✓ ע )V״ ̂ מה משו׳ רק
הוי לא ני ק דמדרבנן י

ומדאורייתא לכס מיקרי דלא משוה האיסורכאן אבל עבירה
ל: הוי לא

נ חי הו תוס׳
 דבריהם קוטב על עמדו ולא זה תוה׳ בדברי האריכו

 במרובה. כדאמר כו׳ אמריק הא תימא להאריך. אני מוכרח לכן
 דריי דחזינן כיון מר׳׳ז ממרובה להקשות מצי לח בפשיגיות

שינוי והז השה בשינוי הן הובר ור׳י אחרינא וי׳ מתר׳
 . למ״ד איכח מי. ד״ה תוס׳ שה עיין קד דחוזר אף מעשה

 אליבי׳ אזלו לח ודאי היא החוזר בינוי לעיל דמשד זו והסוני׳
 לא דאכת• פי׳ • וה׳׳ה מעשה שינוי גבי אמרינן הא הקשו לכן

 שינוי דהא מעשה משינוי עדיף השה דשימי לזה התוה׳ נחתי
 השס שינוי ואמר ברישא ר״י דיתיב עד ידעינן לא גמור השה

 פריך דהכא ותירצו דעדיף נימא מהיכא אבל דמי מעשה כשינוי
 היא כראשין כתירוץ ע*כ ר״י סברת דלפי פי' דריי אליבי׳
 בשינוי ולקנויה התירוץ דזה אליבי׳ ופריך אגד צ”א דלולב עיקר
 תידון דיש דכיון קישייתס בזה נחו לא דעדיין רק . השם
 .וכנ״ל השה בינוי ה׳׳ה ואי׳כ בינוי אינו החוזר דשינוי בגמ׳ אחר
 התירוץ דאה הראשון התירוץ לפי להקשות לנו נמה א'כ

 אחר באופן תירצו ולכן אחר תירוץ עוד לנו יש מיפרך הראשון
: במריש מבא״כ תרווייהו הוי דהכא

ת ״ א י ווודונ״ל במהרש״א עיין כו׳ דהתה ועוצבא ן
קני לחוד דיאוש סובר ד׳׳ז דחפשר החס ל״ק

בר׳ז
רק

 ועיין א:־״י בזה פליג דלא קונה ג״כ השה שינוי ג״נ דהובר
 כברייתה החוזר שינוי ר״ז תירץ ולכן להרשב״א קמא בחדושי

כ ר״ה הבל הוא  דהתה עוצבה א׳׳כ קונה אינו דיחוש סובר ע'
 חוזר אינ־ דעוצבא התה תירץ ז׳ל ורש״י : הוא החוזר שינוי

רש״י לדברי מוצא מקום שוס לו הי'׳ לא והפ״י הוא לברייתא
• מבכח ת־ רחלא דלמה הוא חוזר אינו עוצבא גבי דלמה אנו
 דכתבו קיצוע א״צ ועוצבח ד׳ה התם התוס׳ דברי ראה ולא
 דווקא וזה ע״ש מועיל שלהם הקיצוע אין מ״מ שקצען דאף שה
 שמקרי שפיר מועיל קצען אס אבל מעשה לשינוי מועיל חין

 לומר מצינו וח״כ הוא מעשה י’דע כיון חוזר שאינו השס שינוי
 שקינען ע״י היינו מועיל השה דשינוי הגמ׳ דמבני דלמאי
 בתרח הגוזל פ׳ והרמב״ן בהמאור להדיא כן מצאתי ואת״כ

 קצען ע׳י התס דמיירי זה רצה לא תוס׳ אבל בארוכות ע״ש
 בתירוץ דהוכחו כיון מעשה] [כשינוי השה בינוי למסיק לבתר

 דהח השה שןנוי נגבי מועיל דהוא כל המעשה דשידי ב׳
 א״צ דנילב הלכה כן דהא דהוא כל מעשה הוא כאן באמה

 ולכן ממריש פריך הי׳ לח קיצען ע'י התס מיירי אה א״כ אגד
 יחוש דהתהאיכח ותירע־ו : ודיק ב׳ לתירוץ קישייתס סמכו
 תירצו נח דלמה עצמו שנדחק במהרש״א עיין : השם ושינוי

 מצי נא דבפשיעוח ונראה אלא והול׳ל קושייתה עיקר בזה
 ימוש עס מעשה משינוי יאוש עה השס שיטי דעדיף לתרץ

 ומעוצבא ׳ל וכנ הס שויס עכ'פ מסברא הא עדיף תיתי דמהיכי
וכמ״ש בקצען מיידי דדלמא מטמאה דמחשבה מא' דאי׳ אין

בדברי



ישראלסרכהבית
 בפיר מוכה א־־כ וכניל בפדב׳י דמימנו עחה חלה רש׳י כדברי
 מבינוי ושדיןג מהני שם כינוי עס דיחוש דעוצבח מהחי לר׳ה

 הה נימה והשהא : הכה חליבי׳ מכני דלא ויחוש מטבה
 ז“ר בדברי הכל עתה עד דפילפלו חף .טי הסס דחמרינן
ה הלשון זה הסס שמענו לא ובדבריו ^  השחח סברתס א

 דכיון מטשה לשינוי בוה הפס דבינוי בהא דפליג מאן דליכא
 מהני הפס דשינוי וברייתא משנה בשוס להדיא מצינו דלא
כ ר״י זה אמר מסברא רק  מעשה לשימי הוא שוה בודאי א'

 מנ*ל : מעבה משינוי בסברא גרוע הוא מה באופן דאס
 אבל .בר׳ז תירצו בר*ז דפילפלו וכיון .גווני בכל דמהני

 המוזר שינוי בין חילק דלא שמעתא דהאי מרח דהוא ר׳י
 דעוצבא הך דאיירי הונחו דכבר כיון ניחא אפ׳ה חוזר לשאינו

 מועיל שלו מחשבה יהוד אין א*כ שביררנו וכמו קצען בלאי
 יאוש מקודס הי׳ לא אס השס שינוי לעשות חבירו של בדבר
 נעינא הדרא הכי לאו הא ד־ה ס״ז רף ב*ק תוס׳ וכמ׳ש

 ניחא ובהבי : גתרא הגוזל פ' וברמב״ן ע׳ש הב׳ בתירוץ
 לתירוץ צריך דע*כ חף תירוצים ב׳ שתרצו הני׳ל בתוס' התם

 מסקו אפ״ה בפ״י ע״ש הבעלים נתייאשו ולא דגזל מההוא ב׳
 פני תירוץ לתרץ ליכח רש״י דלשיעת דהיינו אחר תירוץ מקודם

 מעשה ע״י בלו המחשבה מועיל א״כ וכמ׳ש בקצען דמיירי כיון
 לא ז׳ל ודש״י :התס תוס׳ של ח׳ תירוץ ע״כ לתרץ וצריך
 לעיל וכמ״ש מעשה משינוי עדיף המוזר השם דשימי לומר רצה

 מתרץ דידן וסוגיא . בקצען דמיירי לומר הוצרך ולזה העעס
ס׳ ש< א׳ כתירץ  :ר׳יי סברת אליבי׳ אזלי דהכא בכאן תו

 לא לפרש׳׳י דמשמע ניחא והשתא התוס׳ שכתבו חף ובאמת
 רש״י אף דודאי ניחא נמי לפרש״י אפ׳׳ה .לעיל וכמ׳׳ש ניחא
 לגמרי ודאי דמי מעשה כשינוי השם שינוי דאמר דר״י זה מודה

 כדי בעוצבא יאוש צריך ומש״ה קצען בלח ומיירי להדדי שוי
 להוד דהשינוי ממריש שפיר ופריך וכנ״ל דידי׳ מחשבה שיועיל

 דסובר משוס מהני לא החוזר שינוי דמתרץ ר״ז אבל . יועיל
 ההוא ע״כ א'כ כלום מדני לא החוזר דשינוי מסברתו כן

 לא גמור השס שינוי רחף ס״ל א״כ בקצען מיירי דעוצבא
 מהני דלחוד מעשה משינוי וגרוע יאוש עס רק לחוד מהני
 ע׳׳ש בתרא בהגוזל המאור דברי הן והן רב״י דברי הן והן

 וכמו דב׳ק התום' קוביית להמאור ג*כ התס שמק׳ וברמב׳ן
 ז״ל דרש״י נראה עור : בהמאור ג״כ ניחא לרש״י שתרצנו

 מעשה משינוי עדיף השס דשינוי התום׳ בסברת רצה לא
 שינוי צריך רק ל״ק לחוד מעשה דשימי שובר רש׳י דאסשר

 בחו״מ כשיך ודלא כן סברו לא ע״כ התוס׳ אבל .ג״כ השם
 ואפשר .חרווייהו דצריך שברו דחוס' דסובר ש׳ס סי׳ גזילה ה'

 דהוא כל השם שינוי איזה צריך מעשה דלשינוי לחלק דצריך
 דפריך הנמ׳ וכמשמעות מהני ודאי גמור השס שינוי אכל

 השם בשינוי ולקנינהו הריך ואח׳כ מעשה כשינוי ולקנינהו
: ודוק

ת1 ״  דבאמת אף . נו׳ לי׳ תקשו ולקנינהו דפריך הא א
 ל״ק לחוד ושינוי יאוש קודם מחני׳ לאוקמי איכא

א. בפ״י ועיין בעצמסלעיל. וכמ״ש שי הכקו  ולא שמק׳ג״כז
 רבה מקשה דחוס׳ נראה האמת אבל • שתירץ מאי ידענא

 וי׳ל ;מתני׳ להו תקשו מהני לחוד החוזר דשינוי דש׳ל ור׳י
 לקמן וערבה דהדס שמקשה בפ״י עיין .כו׳ לאוקמי דאיכא

 הי׳ א׳ אחד מין לכ׳׳א דמיירישהי׳ דל״קמידי ונראה . קשה
 יוצא אינו האגודה שלקח וכ׳׳ח ערבה וא׳ הדס _וא׳ לולב לו

 :הגזול הדה משום או הגזולה הערבה משוס או בו
׳ ס ף  כן דחק חנס ועל כו׳ בהן וסינך עלים גזל אבל ד״ה ת

 מוכרח ע'׳כ רש׳י דהא לי קבה אבל .לך דמדכתיב
 מדאורייתא קונה החוזר דשינוי דס׳ל ור׳י דרבה אליבי׳ לפירושו

 מפום הפסול דלדידהו ואפ״ל לה משכחת היכי גזולה הוכה א'כ
ה: בחוס' אחרת גירסא גורס זה מחמת מהרשיל אבל מה״ב  ז

א ׳ מ  דבנה דהיכא להלכה הניח ג׳ ס־ק ס׳ג תרל״ו סימן ב
 בעצמו הוא דהא עובא לי ותמי׳ לברך אין ברה׳ר

לנכרי רק חשש אין וא*כ מחל דודאי חשש אין דלישראל כתב

 בפס לעיל וכמ׳ש לכס מפום רק מכיב שייך לא ובנכרי
 דהו׳ל ברה׳ר בנה כי וא*כ הביאו בעצמו והמ׳א הרמבין
 משוס דליכח כיון יברך לח למה לכס משוס איסור ואין שאולה
 מישראל הי׳ אס דאף נראה ותו . חיסור שוס ולא מה׳ב

 חבל גזל בשורש רק מה׳ב שייך דאין מה׳יב חשש שום אין
 לעיל והבאתיס בב״ק תוס׳ דא׳כ . מה׳׳ב שייך לא בשאולה
 משוס פסול ונא בו דיוצא דסריש כר׳ת־מהאי דלא הוכיחו
ב  מהיב שייך דלא אע״כ . מה'.: משוס הטעס ובסוכה מה׳
 דאמר מר״נ להוכיח הו׳ל בפשיטות וא״כ . ע׳ש דקני היכא
 ומה הוא שאולה וסוכה נגזלת אינה קרקע כברו רבנן אבל
.מכ״ב מבוס הוא הטעם הא שאולה או גזולה הוא אם בכך

: מה׳יב שוס שייך אין דבשאולה אע'כ
א י ׳ ג מ ק תרמ״ט סי׳ ב  דא׳׳ב וציע .עליו יברך לא ב׳ ס׳

 עמד מלובלין מ”והר נו׳ אוונכרי גבי פריך מאי “
 חשש אין הוא בעלמא דספיקא כיון ותירץ , זו קושי׳ על

 לעיין ויש ע׳ש אדיעבד ה בס׳ק סברתו הביא בעצמו והמג׳א
 מה׳ב שייך אין דקני דהיכא דמריש מהאי הוכחו עודדהתוס־

 דלכתחלה משמע גלותא דריש ומעובדא לברך יכול היאך עכ״פ
ק תרנ״ו סי׳ המג׳א וכמ׳ש בו יוצא :ד׳ ס׳

מ ״  וכ׳׳מ כו׳ במלחמות מ וכי יאושכו׳ לפני דמיירי צ״ל ^׳ ס
 לכתחלה המג״א כו׳ כשר לאחרים ואפ׳׳ה כו׳ ברש׳י י
 וכיון בפ״ע קני׳ שוס הוי לא בעצמו רשות דשינוי סובר

 שרי למה באחרים א*כ קונה [אינו] בעצמו [דש״ר] (דייאוש)
 כן משמע ולכאורה .מהב׳ע שייך לא אחריש דלגבי אע״כ
 ואח׳׳כ מהב״ע הוי לא דלדידן הלשון שכתב מאי אח'כ ברש״י
 יחוש דליהוי היכח כי דכתב מהנמ׳ איפכא דסשמע כתב

 דמשמע רשות שינוי הלשין ול׳-ל בידן וש״ר דידהו בידים בעלים
 אחרים ביד דהוי מחמת מדב׳׳עולא הוי לא ש״ר קרית מחמת
 דל״ללכסהאהוי לעיל בפשיטות דהקשו כהמ״אבתוס׳ וכ״מ

 מהב׳׳ע שייך דלא אחרים ביד בהוא דמיירי חרצו ולא סהביע
 נמי שייך באחרים אף ייאוש דקידם אע*כ אסור לכס ומשום
 אותו לקח אס מיירי לא בפשיטו׳ דהא״ח אבלינ׳ל :ודוק מהב׳׳ע

 שפי׳ בו ויוצא שאול בתורת אוחו שלוקח מיירי רק גזל תורש מחמי
 אף אסור א׳ במס אבל כו׳ מצוה למעבד לאינש ליי ניחא דאמרינן

 אבל יאוש לאחר אף מיירי הא׳׳ח נרא׳דאפש׳ עוד לכס משוס בשאול
 קני׳ שוס צ’דא ב׳ ביום אבצ ברכה משוס אסור לכתחלה א׳ ביום
 השני אותו דלקה וכיון מהב׳׳ע משוס האיסו׳ רק לכס בעינין דלא
 המחבר על המג״א תמו׳ מיושב ולפי״ז :כנ״ל מהיב שייך לא

ה סתרמ״ט  לעניןברכהכנ׳׳ל: הרמב׳׳ס דמודה ט׳׳ו. סי׳ק ס׳
ש מ׳ ל  נמי מיושב מודה ברכה דלענין הרמב״ס בדברי ר

 הגזונ שופר דכשר הטעם שכתב שופר גב* מ״ש
 מהב׳׳ע דהוי האחרודם כתבו לא״ה הא בקול גזל דאין מפום

 גזל דאין דסטעס ניחא למ״ש אבל מסב׳׳ע ל״ל הרמב־׳ס הא
ם כתב מצה דלגבי קשה זה אך מותרת הברכה אף  דאינו סת

 כמ׳׳ש נ׳׳ל והי׳ .אינו ברכה בלא המצוה דאף משמע בה יוצא
 משמעות אבל . מהב׳׳ע אמרינן דאורייתא מצוה דלגבי המג״א

 ביו׳ט דגזל הלכה סחס קודם דכתב כך נהירא לא הרמב״ם
 במקדש ושלא במקדש החלוקים כתב ואח״כ ב׳ ובי״ט ראשון

 אוכלו דאינו כיון דבאתרוג סובר דהרמביס ואפשר :ע״ש
 אין בשאול שיוצא מחוך שני בי׳ט דהיינו ובדרבנן בעין והוא

: דאורייתא הוא וגם דאוכלו במצה משא״כ כ'כ קפידא
ח א ל א ל נ ה ובתוס׳ כו׳ מכשיר ר׳י עסוצ יבש ת  אין ד

ותימא שכתבו זה מאי לעיין ויש .כו׳ ותיונא ׳
 תוסיף בל משוס הוא דהאיסור זה ידע דהמקשן י״ל הא

 דבעי משוס לאו מיש רק זהב של בגמוניות אוגדין אין ולכן
 ל׳ג דף לקמן כמיש דאורייתא משוס לאו דהאגודה היינו הדר
 נמי בלולב דבעינן מוכח וממילא הדר דבעינן משוס רק בגמ׳
 אבל . צ״א לולב ר״י דסבר משוס לא לו השיב והחרצן הדר

 בל משום דאיכא מזה ידע המקשן דאם סברו דחוס׳ נראה
 אגד צריך דלולב דר׳י טעמא בקיצור להשיב לתרצן הי׳ תוסיף
אפשר דהתרנן פי׳ וליטעמך המ״ל ושמח שכתבו שזה ואפשר

לא



הבית כ ^ רפ א ר ע כהי
 :ול':ועדך המ״ל ופאמת תיפין■ ־ל מא־טר דידפ המקפה :י.י:-. הפץ לא

 פ־פול מפרך כפר מלא לא -אס מכא; לדקדק יפ . ט' מלא לא ובד״ה
 לההוב׳ דמל׳ל אלפה רליף כ׳ בפ= בהקפה וזמרים כשות פש' כיץ

 אף פשר הוכלו דתוש׳ ונראה . פרכה פלא יכול דלמא לכרך אף דיכול
 לטירה פ-ך פפלמא זכרון מפום רק הוי לא הנפילה דאם ברכה לפנץ
 שפול אתרו: דאף ישפרי דלפינם ורמון משריש יותר למשרך אתי דלמא

: הוא כפר
ד ׳ א  הוא רבולא זה מפום דדלמא הוא דהדיהוי י״ל .לדחות ויש ב

 אלי פי־ן ודאי שפיל דפאתרו: דוקא ורמץ בשרים באמת
: ׳י ר •כפם הדיתוי להישיך שכתב באשר״' וכיין למישרך.

ד ״ א  כפיל מלולב ולראי׳ . לרבנן שפול לילב כמו דשרי וי״ל . ב
 בכם ובר"; . דבריו בשוף באשרי כיין .כליו דמברך לרפק

 וראו רתפון ביום דהי׳ המפפה דראו כ"כ דדא יותר מבואר רמב״ן
 לברך:■'כ ויכיל בו יוצא ראי׳ הדלק בפכת אין אמרו ואש״ה הפרכה ג״כ
 לה־מפ׳׳ן מקפל לכן מכרך אין הדלק דפפכל שובר בפצמו דהר״ן רק

 דולק פכל: בהרא׳ש כיין לברך אף באמת שכפר ופשעם באורך: כ״ש
 דאין ששובר לפיפלו אזיל דלוא ונראה . ללכמים משור הי׳ זה דדבר
 לפיפלו הרמכ״ן אבל דרבנן פני י"פ ובץ דאורייתא פני י״פ •פץ חילוק
 [בין ראשון י״פ כץ ותני דקשפיק לפיל ו.יריא השקלא שכל באורך ע״ש
 הכפילים כל כפרים דרבנן שני י"פ אפל דאירייתל] ב׳ אי׳׳כי קאי ב׳ י״פ

 בי׳׳פ כמו דרננן המצול ככ״ש יוצא רשפץ בי"פ אף א״כ כליהם ומברך
 : יוצא אלי פאמל דאורייתא ולמצוה דרכנן המצוה כל ומכרך ב׳

ב־"פ דפכרדאף■ והרמב׳ם .ה־ימב״ן כפיפת שברו הגאונים דאף וגראר.

 מנית ־פ׳ דפרילם המשך ילייפפ אלו דפרילם ולכי . כו׳ ולאר״י ר:א
 :כאן פל הקיפיא מקפו ואל": רפא דג־פל; קידם שכלבו יפו״ש הליצל

52"  איכל נליד דמדר״י אך• י ט׳ כפא ימדרב מר״י דבכילמישפפ ^'
גליב׳ פ״פ לתקן ביזו היי דזל די״נ אן־י .דיליי דאין למידק

 בש׳מציל איררלאכג זלל דאמר שכיר נשמש נירי׳כ אכל נקפם ד״ל דל״ג
לא דזל ידוכל פ:רא היא דזל הלם ושכרו נשמש דמדר״י כלפי חליצה

I״  וכמ": בידו הוי
דמכיא הרמ׳׳א

המ׳ח ק־פיל ליישב וכזכיש : לקוין הליש׳
 משי״פ נלפפל בשינץ דדוקא הי׳׳א ה-״ל שי׳

 ונתגלה ירוח ככלי גפי וא״כ נראה אין שופ דנדלה כיון אמרינין דאל״כ
 המלניתן דוידאי ל״ק הנ״ל ולשי פרכה. בלא מפכק רק דיכם: היל״ל
 אילד.־ינין לי׳ דרי׳כייפכקא רק היא פכק לאמפשם בודאי לכפות דהייב

 דאין לקילא חמרינן ינא אי בידו אין הוי דזה דילוי דאץ בעליי.א אף
: וכמ״ש ללק; דבידו משוש הגישם ו.מלנילן דיחוי

ד2 ' ׳ן בר ושיץ : מכי״גי בנלבשל דינא דאמר דרבל י״ל ימילו א
ליש׳ של זהבל ;יפדמיאניובשאר צלמיש

 א דהא הנדלל דגיר דונניא היי דלא משים י״ל מ־וול תירו;
• שיכורא מכלל דלא אך• אשיר חכ׳׳ה פיי׳גי
דמה שכלב כמל־ש׳א כיץ קשה. דש־ישיל ק־יא ול,ישנא ז ״ א ב

 דלוא אך■
הכפל :

מצות יש׳
 ימאי אלכהלילה הוא כבכי׳

 דהכא הקישיא הצלריים כל בש׳ הלם
 לילוק אין דודאי הייני דיפבד דהוא אך• ביי׳ני מנישכיץ דאץ ממלני׳ דציכשגי

 דאידלי נמי אמרינן היי לכתחילה דיחוי למרינן לי לכתלילה דישבד בין
: ביגיול לו דיהי׳ משים לאנדחהאדיפפד אשירה דגבי רק •פדישכד

וי׳דכשיגי
קמא דלכי׳ כמש

מקשו לוש' גם מ־׳ש

א2* כי שלמר מה חלא בו דאין שיכר להכי השפיליש בכל יוצא דאורייתא ב' ' גביכישוי דלהכי והשושקיש הכ״י לתרן בזה רצה תקש״ו שי׳ ס
 : מוצק כראי חזקים ודאי הגאונים שכרת הרמב״ן לפיפת תבצ

ש  כרכום בככי ממשה רי׳י ואמר כו׳ הדר ר״י בכי מי ובאתרוג גמ׳ ש
 ג״כ יכיל דבצ״ז המקפן לקושיית שייכות ׳ה אץ לכאורה כו'

 כאל־יג וכץ כלולב להיכיחדבין דהמקפןבא נראה אכל קושייתו. להקפות
 הדר רק הדר דרשו דלא הדר בי׳ דכליב משים ברכנן אך• הפכם אין

 ראי׳ ר״י מייתי מאי דאל״כ ל״ה ד׳ דלקי.י.ן אתרים דרשות או באילנו
 הדר בי׳ דכתיב שאני אתרוג דלננא לולכיהן מוריפין דהי' כרכום מבני

 ואניהו חני זה משום הוא דהפכם אפ"כ בריפב״א כיין זה וכפין בהדיא
 שפול יכש שכלב במתני׳ רש״י לדברי גדולת שיוכ ומזה . בכלס דישנם

:הזו מהגמרא ותוכיח ואנוהו אלי זה משוס
ם' ו ת .חופשות יחשב לא א״כ וא״ת .ר״י ואמר הואיל ד״ה ב

 אין בעלמא טי משום דהוא דהיכא י״ל שבאמת אף
 במיט ד״ה ל״ז ד׳ לקכין רש״י וכמ״ש לנוי כשאין משא״ש הוששול חשוב

 קיפייתם עיקר אבל .זו בהלכה בהרמכ״ם וכ'מ מלמכיה. איתו אונדין
 .קאי לתודא דהאי בכה״ג אף בהדיח שם דכלב הכחנקין דאלי מהגמ׳
 מקשו וכאן . כ״ש דלפס מהגמ׳ קושייתם בהדיא מבואי דלשס וכתוש׳

 אכל שכתבו אתר בלשץ קושייתם הקשו הנחנקין הן דאלו ובלוש׳ .לר״י
 והכא ברבנן ומכי׳ש בר״י אף לתידא הלי אמרינן דלא דמשיק קשה

 דוקא מקפה לני.ה שהקשה במהרש״א פ״ש . קאי לחודא דהאי אמרינן
 פודור״ל וכלבו מדרבנן רק אשיר ו דאי שם מסקו דהנת ני׳ל אבל לרבנן

 דכלירן א׳ הירק הם ם לרול דהשני ונראה . ואר״י הואיל הלם ל״ג
 ברבנן אף ר״יהא ואמר הואיל דיקא אמד דלמאי עוד מסשיק איט ראשון

 קישיילם ג״כמכל מפשין אינו ר״ל של ולירון קאי לתודא האי אמרינן
 י׳׳ל נמצא אלד לירון הם תירוצים דהשט אכ׳׳ש . שפול באמת דליצה

 : ששלו דלנצה הרבנן אף ללרן כדי ברכנן אך• הלם מקשו הכי דמפום
י ״ ש  דקדק נראהדרש״י דצושהאותםפ־\בשכלכיבוש. ד״הבאשירה ר

 דישראל אשירה היי מנכרי אולם נגיל אם דאף להורות זה בלשון
 לו דיש דתיכא לב״ח שייפלא הוא ומזה מלחמה כיביש בשכת דהי' כיון

 תקש״ו. כמג״אהל׳פושר ולא .אגבי׳ אם הישראלאך• בו זוכה אינו בכלים
 .הצליי-־ם דכל מהגמ׳ דריקשה ואף . בזה הב״ח על בששיפול דמשנג
 שם פכלכ אלא ד״ה דמ״ב בזה פרש״י״הרגיש ירלה שם ברש״י המכיין

 והדר לי׳ וזכה דהשקר מגבי׳ דגזרינןדלתא שי' מגב׳ אם השקר דכלדבר
 מדאגב׳ אקוט׳ תירצו לא דלנצה מתלוש׳ שהקשה ומאי : לי׳ מכפל
 דאמר לר״ש אף זה להרן רצי דתיש׳ נ״ל בכלים לה ש ד דמיירי קניא
 נרו באלריול חייב דמדחצבה׳ כיין וא׳׳כ דמי כמצצין לממון הגורס דכר

 הב״תהויאליכא בל דינו אפל . לממון גורם הוי בעצמו הנזג״א שכתב
 לא באלריול דחייב אף וא״כ דמי כממין לאו לממץ הגורס דדבר דהלכתא

 רביצה תיירו בהמת היתה גבי בחולין רש״י ליישב יש ובזה : שלו היי
 שם שמק׳ בלוש׳ וכ״ש בהגבה׳ דקניא עומדות מבעי׳ לא בם רש״י דכי׳

 הצלמים כל ש׳ משי׳ כפותרים אלי רש״י דברי הי׳ ולכאורה . עלרפ״יזה
 לממין הגורם דרי״דדכר אליבא אך• זה שי׳ שרש״י ניחא הנ״ל ולשי הנ״ל

 מקיצי-ו כאן פלין רק אנשץ בכני.ה אלו דברירש״י וישלייפכ ,דמי כני.מון
 רש״י דהא ראי׳ שים ידכנא לא בשפל מאמן ראי׳ המג״א שכלב ומאי

:פ״ש לך כתיב לא והכא שם כתב
ם׳ י גרפינן עשיכו׳. ב״דקשה דראהו ובההיא דמשה באשירה ד״ה ת

 לא אבל ע״ש אלכתחילה הוא דהבעי׳ משום דיכפה פלמא כל.ו
 לכתחילה ובין בדיעבד בין הוא חילוק דמאי מידי משני לא דאכלי ידענא
 דאדתי כמוהיכא דיחוי הוי דלא לומר תיתי מהיכי אדיעכד דאדחי היכא

 של דהנ״ל נראה אפל . כנ״ל מכפוי הצת׳ ששוגי מאי גם חלכתחלה
 הליש׳ קושיל מלרן רק מידי ארמ״א מלרן ולא בש״ע פ:ץ הי׳א המ׳א
 מצות אי״ל דימי דרב ם אלר בשנים הליש׳ קופיל שרלרן גריפב״א ועיין

 המ״א דאך• וגרא.ה :•פח־לץ יכרבינא כרבא כפקינן דאנן רק ניתנו ליהנות
 בפי׳ דהא כרמ״א ש׳ל לדינל אב: והפור המחפר לדעת רק כן כל: לא

 .עבדו ולבפיך• פנפעו באילן אשילו אשירה ושל כל: י״א פ״ק תרמ״ע
 דלא חע״כ ר״ל. לשיגיח זה כלבו וחום׳ ל״ב ד׳ בתוש׳ משמע בכן וכלב

:ודיק רמ״ח ודכל לדינא רק וה כלב
" א ת • “ב  ונראה .ר״ת לשיטת הוא זה . יכו׳ לשרש ונראה ם'1ב

 הלכות בלח״ו׳ כן אל"כ ומצאתי הרמב״ם שיפיל דזהו
 דגישמעות משום זה רצה לא שהינ״מ ואשפר הר״ב״ם כ; שמלח פושר

 חע״ש בו חילצין ע״ז של פנדל שכלב כן משמע לא חליצה גבי הרמב״ם
 דליירי משמע בהנאה שאפיר אע״ש הלשון ומדכלש . בהנאה שאשיר
 ועיין מיכתלשיעירא. חנזרינץ דלא משמע בו חולצין ואש״ה ביעול קודם
 מפום דשפל תירןחהרמב״ם והנא״ט בשניאוש־ים: זה שמלרן בפ״מ

 הקודש בדף כתבנו וכבר מה״ב ל״ל דהרמב״ם כליו והכ״ממקשי׳ מה׳׳ב.
 בחידושינומ״ש ל״ג דף לקיין ועיין . ע״ש לש;ורמה"ב דמצי •פהרמב״ם

 לפש־א לי׳ דאית כיון מיבנים אינם לכאורה דבריו [אכזגם] : מזה
 דר״ל בעי׳ מאי דשייךמה*פא"כ לכך התחילה דנגיעו היכא דבכה״ג ששופיה

 הוא דר״ל דהבעי׳ המג״א כמ״ש וצ״ל מה״ב שייך הא שביפצה באשירה
 בכה״ג דאך• לשם לובלין במר״ם ועין .עבדו ולבכוף ובנטיעו אלכתחילה

 קישייחם פמכו ממלני׳ תשפוט וא״ת : ביעילו ולא ביטלו בין חילוק יש
 אלכתתילה הוא דהאיבעי׳ המהרש׳׳א כשיטת אמרינן הוי נישוסדאי זה לשי׳
 דהוי בי״ע ועבדו עדדו ולבפיף שנטעו באילן הוא דהאיבכי׳ אמרינין הוי

 מצאתי זו ושברא הצלננים כל ש׳ מלובלין במהר״ס וע״ש ונדל׳ נראה
: הצלמים כל ש׳ בהר״ן

א ״ י ט ורוכן . באורך וע״ש אלר ליכת אבל . פק״ו תרמ״ה שי׳ ב
ידענא לא אבל השפוליס לכל פוה הוא דנקטם דהדין דבריו י

 בהרא״ש מבואר הא בצקפם דינו דוקא הרח״ם קאמר למה כך הוא דאם
̂.וק שוס דאין אחריו הנמשכים וכל  אחד ליכא דאי השפוצים כל נין ת

 וכוד .בו יוצא אינו בדיעבד אף אלר איכא ואי השפוגים אכל מברכין
 קאי מצי ששיר הא אדיעבר קאי אינו דשפול . טכמא למימר ל״ל דא״כ

למימר דמצינו מידה ודאי דהב״י לקנ״ל אחר. דאיכא היכא אך^אדיעבד
אהר״ם דשליג רק מברכין ודאי אלר ליכא אי דבדיעבד לדינא זה

 תרמ״כיאכל פי׳ לקין כן כשק דלא אף והרמ״א .וכמ״ש לכונו אמפמעול
 דנקפם פ״ל פושקים דרוב משום דמברכין כלן עשק אעי׳ה השפוליס

: העלים אכל
 ר*טי ארבעה לולב ת שלש ה

.כר״ט הלכה שמואל־ אמר חר״ה כו׳ אומר

קאי
ה ב ל ם׳ 2׳־V לי׳ ג  וכי־ב הדש שיעור ב
, חר״ה׳״, כו׳ אונצר י

 ז׳ל הב׳י וכלב . ח״ש דר״ה מימרא הך הניאו לא והרמנ״ס האלשפי
 כמושיףעל אלא אינו ואני כן. פשק־נן לא ואכן כרי׳ט הלכה אמר היא ד
 עשת שעורק דחמשה המהלל דש׳ ברייתא כהך ל״ל ר״ט דהא פריו ד

ונמ״ש 2י



הבית ע ישרארט
 מיהדיא לא ברייתא הף גאמת ל

ממילא ברייתא זך7 גככתמא כר״' ־,יק
:\כ ״ t ל״: . i ,פ:ן , »
 כן7 כר״'גככתתא דפסקיק לדידן איל ור״א. ר׳ת בי'

: ודיק כד״כי דלא פסי־,י:ן
v סי׳ מתוף .כו׳ אה^ וככליס האמת ל״ה h u לומר זא״א כג׳

noS והמגיג• כן r אינו הירדוף הך ז־׳ל לרב״ג דאשסר תירץ ז״ל
 P לוודאי לתא תלא אפאר מאי ידבנא ולא מרור דג;י דהידלופ.י הן

 דכאמתוכפלוס מכוס לאו אי להדכ דהר*לגן*תשר- ה״א הכא להא ה־יא
 מין הוא p״p הירדוקני לנשר מרור וגבי . p מק הוא ומ״נ אהט

:וי,״ל ;דשים ז
^CC תנא p בשסהרמי״ס כת; ה;יור ססיל. ענות ושאי כשר עטת 

p עבות בעיק לא7  p (̂׳אה .ר.'[תסר  ז״ל דאףה'א:״ד אבלנר
מדכתב לא או ככולו פיות כגיק אי הר־מב״ס בד;רי ־f הכריע לא

אץ דבהרמב״ס משמע כך רובו עכ׳׳ס דכעי:ן כ״ש שועש להדס אשך
 הדס בכל :י:שובעינץפישארו7 משמע לכאורה ברא״ש והנח : הכרע

 משמע וק וקהמתנד כן כתי לא העור איל . באשר״י ע״ש י^ות ג'
 להרא״ש להו זמשתע ונראה הדש. א'בכל רקענות נע־:ן נמתיסדלא

 פיברדהך דהרא״ש רק א' רקקיות בעינן ללא רש״י על טה ס.ינ לל
 כראש נקי שקי' פתה p אינו מרש״י והמשמעות . עטת ס־רושן קדק

 פרושן בדק דהך קי טבר רש״י לגס נראה א:ל , ע״ק ותתל חתל פל
:כלאיתאולוק וקא כדאית׳ והא .עטת

 ר״א קו׳ אקילו אמר ר״ק 'vכ ר״י אמר מטת ה״ל גםר>ן ם2̂
 תדמ״ו פי' ברמ״א .כי' אבא אמימר בר מר א״ל כו'

 . תרי פ״ג תרי שהס כ־ון הס כש״ים אלו מליטת של דהלס נתב פ׳׳ג
 ע״; תרי מקעי' ולא קי' ותלי חל אקי' אמי ר״כ לקני ללילי' ו־רזה

 זו וגיריא השקלא כל מלהביא כן סיבר ^^לפסי לאף נראה וקצת חדי
 מצרי בהדס רק כשר עליו רוב נשרו משכת דלמהלא אבלקש: ודוק.

 .לר״י אף לאשטחי דבעי ואששר . תלת פ״ג תלי הס כאס משכחת הת
 שס משיס מיקנזל ולא טא לכשר רק מלדי להדק הך הקיא לא והאלקסי

 ענפיס בדיס להאי סי' לתיס עלין בדי ג' הכרייתא שמביא ומאי . לוויי
 להרמב״ס הייט דיקא מצדאי דאסא הך להלכה שמניא והדמב״סאף

 בתרי ההלס אודך כל אס rr אבל א'. קן רק נקאר שלא אף מכשר
;פשר דולאי נראה תרי ה״ג

ף והשתא משנשחטה כו׳ מצות אצל ליתיי יש ל״ה ל״^ ד
 תקס ז״ל רש׳׳י כו' מעק־א דיחוי ?ין דייק לא

 פי׳ב) [כיומא המשיזלח לימות הדס נבי:שסך דהיינו שתיגיה של הדיחוי
 אינך או לססתו נקיבה ?משריש דהיינו קתיס' שנתנו דיחוי' להנך ונלאה

 ולזה ונדחה נראה והוא דנשפך זה רק בידיס דיחוי /״ל,דסס רש״י פכר
 תסס ולא מצוא אצל דווקא האיבפי' מלהסס ט' דייק לא והשתא כתב
̂ל אף  שהקשה ומאי . דייק לא דה:תא אלא מעקרא כליחוי קרבטת א

 הוי לא לנילי הקעס דהא בילו הוי לא לזה נראה לח מהמיל התוה׳
 באיזה להכשיר קוד זלקתו אותו מלחה לא דהיא מ?'ס נראה דיסוי

 בתו' ועק .להחזיר מתחלה דעתו אק טולאי דת להמיר בהך וא״כ זמן
 . הוא ונדחה נראה דהא דינא לה־)י דמי לנמרי לא מיהו שכתבו פיל

 בילו הוי לנמרי דלא משיס קמתק כהר״ן ופיק . ט' מסקיץ ולקמן
\ ו,זה . חכמיס דבר* פל לפטר דצריך משוס  דבה״א דניחא נראה י

 ולקק פבר דקאמר מאי טפס תיס' כתבו לא בדיחוי דסלינו לגמרא
 מתורן ונזה .כהיתר לתקן ?ידו לנמרי קוי דכעי״קי משיס ט״ס דוקא

 קטל דהוא כיון וצקען ע?ר דת״ק אליבי' דקאמד מאי אחד דקדוק מוד
 דאק אמתניתן דקאי משום עכר דקאמר נומר ודוחק מנר מאי א״כ

 מותר הי' דאס משוס ניחא ה;״ל «י״ל ליש״* באמח וכצ״ל .ממפטק
 חנה :למכר משוס הוא אבלדהאיסו' מית׳כאמת והי' ממש טלו הוי לכתחל'

 כב״י הא״ת לדבר• טוע להביא יש לכאור' משו'דיחוי הוא דסלונח' כה״אדנמ'
 ולקק פ:ר דוקא קחני למק לאל״כ ב' כיוס כשר מעלים מרוניס בקנבים קכ'
 דמתרן ן5מהתל כן נראה דאץ אכל כשר דבלא״ה אע״כ ?<זוה"מ ולא

 בה״א בשלומא סטל כיוןדהוא ולקק פ:ר זה א״כמאי כתולמ״ה דסלינו
 זדנא לוקא ^נקק פבד באם כ' לי״ס הוא דכשר אע״כ וכמ״ש ניחא

 כלל שני ליום א־לחי דלא משום בחה״מ קתני דלא והא . ולוק כא״ת
; מצוקאחרח הוא וי״עשני לגילו «שיש  האי קרש״• , כו' לי' סשיס מיסשיק לי' מבעי' ;וקא לר״ק גמרא

 דרש״י גמורה היכחה מזי<כראה פ״ש לר״י מבפי' לד׳ס דיוקא
 רחא הי' וא״? . ירח*' לד' רק מבעי' לא דלר״ק כהק״ז עו?ר ז״ל
 ?י״טלקסקי־ץ אי בפי״ס אשחור ?אם לקק חילקו לא הסוסקים שגדול• מה

 שהקשת וכמו משמקק לא שניטלה אשירח גבי אבלמהטסקים כר״ס.
 הגץ ישי? ש:ת?ט ?ח־זושיט לדל יעק מכהיי בוסר בהלכות המ״א

 קד א• ילדק היא דהססק רק מספקא לא מתני' לודאי לדבריו
ם מתורן יטה .לא אי לחק בילו בטי נבי ^י  ?אשחיד טלקי שלא היי

 ואי פכ״ש ליחוי דאץ כימי גבי דמתני' דתזינן משום כי״ט או מעי״ב
 וננ״ל דידו דהוי ני״ע אשחור נבי מכ״ש כידו ה׳יי כיסוי דגבי משום
בילו הוי בי״ע ואשחיר בילו טי לא לכיטי מפי״ש נקעם ד״<ז מתים'

 לן פשיס דאי הייט מי;•' תסשוע לא ונדת: נראה הנחדא ש־)מד ומאי
 אימרח זאת דאמר פ״כ ר״ש א'כ דבידו היכא ונדחה נראה המתט' מז:
 הפבש לא ונדחה נראה אמריק ומש״ה בידי דאץ טכא הייט ל־חו• אץ

 להת ז״נ כרש״י נימא אי ומכ״ש שמעיק ודאי מד״ש אבל מתט' מזה
 לת ״:0 בעלמא שטת רק דטא משום הייט בי״נו תחנה למעק לאמד•
 דאורי־תת דמאתיקץ רינ״א כשם כתיב במרדכי איל מר:ק, דק נדת:

: פ״ש הבונה פ' בדא״ש הוא ק1
ת ט י ק ל בתוס׳ כהפדוך ל״ל הרס״ש דהנה אתר תירן כרתת הרא״ש ו

בתיתלי' שרי אתרדלהכ׳ תידון שכת: רק הכינה ק' שבת י
 לו לאסיר אף מצוה משום הסי' ונראה מצוה משום אחריתי הושסנה
 תירק ל'לי דאתי משוס הוא דהאינתיד כיון אס״ה מצוה משום להתכוון

 א״נכיון וז״נ הטנה ס׳ תדןשם וכול . בזה גזרו לא תש״ה מצו: של
 ומדקלוק באורך פ״ש אתריתי הושענה לי' וא־ת טאיל ט' סבר לר׳׳ש
 משום שרי אחריתי הושענה לי' דלית היכא לאף לי' אית אי משמע לשוט
̂/אי כיון רישי' ססיק טי לא דתו  והכי מידי מתקן לא אחריתי חשכת ד

 א״ככיון בחוש' שם עיץ כאט: לה דש;ר לימר 7צי דאל״נלא מינק
 באם היתר לידי לבוא דיוכל כיון כלל דהוי טי לא תו להכי דאת־נא

 הך הביאו שלא הטסקיס ע״כ התטנה ושקעו ונחג . לאכילה ילקק
 ל: למשכסת רק מהרן לא משוסדהנמרא אחריתי לי'הושענה דאית
 ללח משום אחריתי הושענה צריך לא תו וא״כ אחריתי ס״יהושפנה היחד

 מ־ני' הפשע לא ונדחה כראק דאמר וקנמרא ופנ״ל רישי' פסיק תו קיי
 ר.צה אם אף ?ר״ש קר״א דלא ממעקץ אץ דאמר דמתני' לתנא תייט

 בר״ש כר״א להלכה לפסקיק לדידן א:ל דייזוי ט• א״כ לאכ^ה ללקק
 דהה״מ י״ל ונק׳ץ .צאכינה ללקק דיוכל כק כלל דיחוי טי לא א״?

 כין אסור ?עצמו טא איל לאכילה אחר לקק כהרמב״ם שגורס לשיטתי'
 דמשוס תוס' של קח' התיר־ן המ׳/א תעתק יק .אחריתי הישענה יל״ל
 הביאהרמב״ס שלא מאי צ״ל לדידי' וא"כ אחר בע״י דוקאמיתר מ^ה

 אשירה גבי וא״כ זית-יי דאץ סר״ק דסבקיק משים דאטד בי״ם כאשחייר
 לסי א:ל ,ז״ל הוא וכמ״ש מה״ב משוס בהרמב״ס העפם פ״כ לדידי'
 ומש״ה כלל. דיחוי טי לא דהכא וכמ״ש בהרמב״ס יוחד ניחא דרכיט

 (עיל וכמ״ש דיחוי משוס קעעס אש-ק ו;בי ?י״נן כאשטר הטא לא
:ז״ל תלח״מ וכמ״ש באריכות

PH ד הא ש״מ אב״ אמר נמי ולעיל ט* נילא חילסא האי ש״מ א:יי אמי ל
 העתיק איצוכאן באמת הדי״ףכי העתיקו ולא כו' אסאחצראי *
 הריס של דאף לאעמעיק מ*מדא תף העתיק דלקכי ונראה דאכיי מימרא הך

 כמ״ש וללא מ״מ פדני נמי דרשיק מ״מ שתים פרבי דדרשיק דאף מיחד
:ורבנן] [נד״ה הוס'

ף ה ל י א ל ל ס  קס״ד ט' וח׳׳א ט׳ ח״א בה סליגי ול5ק ערלה של ג
אתריג ומכשיר סרש״י ממץט' לין דק?י ומאן '1? ׳
 בינייה'שנהגת' חשסרש״יקמאי לא כי?לוהקשהתהר״סמלובלץדלמה של

 מסיקה הרי בד״ה רש״י ברברי סוד ראתלח־ןכש:דקדק5ו טמאה בתרומה
 דנקערש״ימתחן (הא ואסשר לאורו ולא תקלו בשבת שכתבכדאמרינן

 הגת' משמעות נראה ו:ן תבשילו תחת להסקה תהי' שלך מלך אמר ולא לי]
 המפורשים דקדקו וע־ד מסיקה הרי אמאי מ־לשוןשאמד הלימוד שת?סזה

 מהלמוד לודאי נראה אכל מידי ל״ק אפ*לק למ׳׳דה׳תר טלאי כשלמא הלשון
 צמה אכילה היתד לבעי אףלמ״ל קשה ת?שילו תחא להסקה תהא שלך לך

 בעצמה תרימה;*מאה דנרי כק טמאה תרומה של] אתרו: פסול [יהא
 למה תבשילו תחת להסיקה דהיינו ממון דץ לו] [שיהא לך האי דרשינן

 ראוי שתהא ד?ע/ץ לכס מ#• בי׳ דפתיב אתרו: ?בי קכי ?מי דרשי׳ץ לא
t לסי ״ה7 שתיס' ואמת אכילה היתד לפנץ לא ח:ל להסיקה n] כה 

 דקושית זה מחמת פי' ולכן זה כדיתק רצה לא ז״ל רש״י אבל .כזה נדחקו
 מלימוד זלאדריש לימי ניכל אדלה היתר למ״ד היאכךבשלמא י^מרא

 :קשה טלאי ממין דץ למ״ד אכל לו מחתן רק תהא לך ל5
ם' ו ת  טיט למכשיר ומאן ט' אכילה טתר בו שאץ לפי ד״ה כ

 מדרבנן היינו דטסל ומאן שגורם פקנמהרש״א .דרבנן אלי?א
 לח דלהכי תדון טד זה תירצו ותיס' כלבריו נדאה ולפאייה , ע״ש
 ו.שלמא דרבנן אלא הו* לא דקססול שיעיוא למיכתת משים העשש ת:•

 הסיל למה מדאורייתא דטא כק ראשון בי״ט א.ל ששד שני ט״ע
 מדרבץ רק דטא טץ ש״עורא מכתת מקוס אחד ל־' דלית אף האתרו;

 פטל השטל־ס הטסרךסדכל רו? לשיעת פאן אזלו ותיס׳ ט״ללכאידה
 פמאה תרומה של אחייג דאל״כ p 5ל״ ?אמת אכל אח־. בליכא אף

 אינו דהפטל אף אמ״ב מדרבק רק איט סירות קאתרימת פסול למה
 תרומה אמרה דמתד׳ לדחוק ואפשר דאשץ ?י״ם אף פטל מדרבנן רק

 סבול לפק בפרצה סליד הש א:ל אחר למ;יא אפשר ph קסולה פחאק
 ומאן מהרש״ל כגירסת נראה קאמת אבל . אחר דליכא אף דאירייחא

 תוסכת .בפ״ב מטרשת גמרא שהוא ואף לרבנן אל*?א קייגי דחכביד
 כדבק הלכה א;י?*'דרבק אזלו המתני׳ דקנהאס הלץ לבנין הנ״« כת;ו
 הטסק-ם רוב ששת טא וק כי״מ הלכה דר״מ א;יבי' אזלו אם אבל

הל׳ בכ״מ ופק . הדמב״ס סהק יק . שני מפשר גבי כר״מ דהלכה
בטרים



כריערארסרנהבית
 פד׳׳ר, גנם•־, הרמ-״כ רן־רקס^למר; הי׳י כ:ס כמדי} :ישי ש' גניריס
 דהרמב״שכיכי •,ורקם”״ותיר; .נרגק ו^תדוג ותלה מצה נני וכובק

Kר.כש־* דתי' cr הביא  וה:״מ . ממי( דץ י:א אכילה היתר דנעיק נמ׳ד
 רת דמניא דילן נהנמדא דלת כ:י מעבי על רדיב תלה דגני ביבר דר*מ

 .כי' הדומה תך• אני עודע עה מדכתב . פ״ש ממק דץ בעיק ד*ר*מ
 ומשמע ע״ם בידושליס שני מעשר של פיסה אמרו ר\דשאבל וזה שזה ולא

 ל.וציא בעיני דותק זה אבל . קודש שזה מדקאמר קיימיק דר״מ דאליבא
 .כשדי השי׳ ק- דבאמת דאששר זה קלוש משמעית מנח דילן מגמרא

 כהוס׳ הוא אס ועוד . אד"מ זשליגו אמרי חנפיס פי' אמרו א.ל•
 של עיושת שנתב לשס הרמכ״ס משמעות ו;״נ קידש לכ׳ע דבגטלץ

 כך הוא נכפדי הפי' ״כ0 נחלק כר״ח שפיסק ונראה בירושלים בני מפשר
: בגטלץ ולאשיקי חייב נירישליס אמרו אכל

ל ב  ששיר מתור; והרמב״ס קירקס הר״י של לדיהק שא'צ נראה כאמת א
 נל,המשניית היא והנץ גביה ממין שני דמפשד כר*מ פסקינן דודאי י

 וכסהס■ ר״א של רבו דהיא ני״ת דפסק־:[ רק ;כיה ממץ שני דמפשר
 דאף רק אכילה היתד יק בעינן דלא וע״נ כשר בני■ דמעשר דהכא מתני׳

 ש״ה למימי וציכא סיוע ר'אס• שמביא הכרייתא למסקנא קשה לד'תייא
 ה־יפא׳ כפלמא.ונמ״ש דיחוי רק טא באמת דהא זימני פריטתינסתדי

 גבוה דממון אמרינן אי אך ה״ט הבי״תא בזה דסליגו דלר״מהאכמיס אפ״נ
 שעור לכ״ע דבגכולץ והא ממין דין בעינן דלא משוס בתלה חייבה הוא

 נפי׳ הייני לעיל ונמ׳ש מהדמב״ס ונ"נ מלק בש׳ חסדא ר׳ וכ״ש מחלה
 א;ילה.ע״ש היתר אשילו אי-ו דבגבולץ התוי״ע ומביאו ההם רש״י של ב׳

 י לני' התם הגמ׳ מקשה דמאי פיון צלינץ דהתש. רש״י דברי באמה אבל
 רק נן אמר לא דהא ל״ק הנ׳׳ל לפי׳■ הא יגנזו למה.קתני• הנדחת מעיר

 :מקש ונן שלו ממק הוי דלא אמריק מי אכל אנילה היתד הוי לא דהשתא
 לא תו לאכילה ראוי לא דהשתא ניון לומר ודוחק דבריו בס־ך התוי׳ב

 ערלה של אתרוג נבג נמינאן הקשו השתא.דהא,הפיפקיס. שלו מעון כיי
 רק ממש שלו שהוא ניון אליבא.לר:נן מ״ש כמי ממון־ דין הוי■ לא דלמה

 לא ה ז אבל נזל לעני; שלו ממון הוי לא דבר- לשים •רחוי• שאין כיון דתירצו
 חייב וגבי לירושלים צקוליט לו זיכה דהתורה כיון שני מפשר גבי שיץ

 בדש׳׳י פי׳ אבל.נרתה.ד;ל . ממש שלו ממון■ אלמא,דהוי חומש להוסיף
 אי הוא קמא דלישנא אכילה היתר או ממין דבעינן.דין אמיינן אי הס

 דלא משוס פעור לני׳ע דעבולץ אמד-ר״ת ■ולזה ממון דבנניק'דין אמדיק
 דבג.ו.ץ פ"נ אכילה היתר מיק;רק דלא אמריק אי אבל ממץ דין הוי

 לפ־!ז שפיר מתורן וא״.נ אכילי־ ■ היתר הו,י דלא פ״כ אליע׳׳דביפ. חייב
 רק משכחת דלא הנדחת בעיר דהתס המהקנא הרמב״ס מביא דלא הא

 הנ״ל ולפי .פכו״ס מהל׳ בפ״ד לח״מ כפל בזה עמי. ונבר מחלצות בנפלו
 די׳׳ח וסיבר דקממון דבעינן סונרנר״א דהוא,המקשן דר.תס דר״י ניחא
 וכמ״ש- אינו ממון ודץ הוי אכילה דהיתר דכיבל (יאפ^ר הכי קבר־ נמי

 להרן, הגמרא . הנןחח־.והי.נרח ומש״ה.מקשה.ממיד־ .. מגליון}! רש״ל
 דץ בעינן דלא כר״ח דהלכתא דידן אליבא אבל .. מחיצות בנפלו דמיירי

 משום חייב לנ״ע דבגטלץ רק הכי. נמל■ שבר לר״ח■. אניריק אנן ממין
 לד־וק וא״צ מפיר־הנדחת הד״י' כלל.קושיית ול׳ק אכילה היתר־ יל■/הוי
 נן להרן א׳׳א הד״ן דברי אבל : ודוק מת־צית בנפלו דמיירי■ במתני׳

 כסוגי׳ דלא וזה ממין דץ נמי הון בגגולין ממץ..ועל דבעינךדץ פיהק דהיא
 לק דאתרוצא סובר דהד״ן לדחוק ואפשר .התוי״ע הקשה. וכן .דפ׳־חלק

 .לעיל וכמ״ש מתצות בנפלי דמי־רי דוחק דז: נר׳׳ח שסקינן ולא במדנן
ר5ק ‘דהי וב״קי־עור־ ל ש?ס.דלמה.לא0ה. ש״ח.ההו  אמר ־קו
מ שרא אע״כ ונגבולין דיכ״ע אללבי^ שגי מעשר נ'  דה

ש ור*י דר׳ח סברו לא. דכאן מ׳  אלא כמנינן לא דאבגויא ונ
 רק אמח ר״ח של דיגא אבל אלדתי• דר׳י סוכר דהרמג׳ש.
 כובר^• והר״ן לנגיל. וכמ׳׳ש אכילה הוחר אפילו לו אין; דבכבולי^

ק11מדו איסכא  משני ולא דהיקא להרךשגויא מיכרח דככמ׳ י
 מקרי אכילה.אע״כ,דזה היתל■ הוי לא דזה סובר דרי״ח בכשינלות

' :. אכילה היהר
ס׳  כו׳ דמי דלא וי״ל .כו' הימא למס. לחס אקיא ה. י תי

דין, דבע: ומה^ שכהב פרש״י להבין לכאורה. וצריו
 אכילה היתר דבעי. דמאן משמע עבל של אתרוג מכשיר ממון
.במקומה, התו' קושיית א*כ עיכל של אתרוג הסול  וגראה. .

ס תו׳ ושיעת רש׳י דשיעת  כדי־ תרווייהו וצריכיס שיעה חדא ה
 לא,הוי א״כ ממגו להפריש רצה מ5ל דאס ט יוצא איע בסמ*נ
 ירצה דאס. אף Jרר רשיי וכע״ש לכס הוי ולא אכילה היתר

 : ודוק שותפיןוכמ׳עההוס׳ של אתרוג הו• א׳כ ממט להפריש
 לעצי משוס עכל של באתרוג דיוצאין סובר ז״ל הרמי:״[ לל8

 בני בדמאי דפניגי מאי עוד וכתב .באורך ע״ש מפ״א לה.פריש
 לא לכת־ילה לב־ה אף דבעבל או ארישא דקאי או חדוציס

ב התוס׳ קושיית על תירוז למדע ומזה .ינוול בעי דאי ד״ה ע׳

 דודאי הנ׳לגיתק ולפי ע*ש. להאיעעמא דל״צ שכתבו מפקיר
 מכיס •:גע פליט כהן הוא אד אף יעיל דליא עהורה בתרומה

כ באחר ר.י:ל במפשידה או שמכשירה  לא למה טעס ציין לא ע'
דהי דייי^ ••יד‘!צרי מש־׳ה כ א׳ בגינל כמו לכתתילה יגיול

̂  » •• הי־רהי^י•מפ־ t J* ^

ה־ה ■ושלמי והיו כו׳
בירושלמי שס דתני

רהכון בי׳ט הלה W ^
נראה הבל ע*ש ובו
אלעיל הולק הוא ״נ;
ופסול הדר בוב מ ס

דובו :ל

׳ ם ו ת ב ב ; ז ס ה ש  קצת משמע בירושלמי תזזית עלתה י
ה־ה והירושלמי כו׳ דווקא רתשין דבייכי

 ור קפסיק ד״ה ב־״פ התוס׳ הבישו
 ל אינו הפשולין כל ר׳ש בשס בר״נ ר׳י

 והיעמו אתד מצד רובו אמרינן המן
 אמרי תמן דכאי דא*צ כ״כ הוכתה דאיע

 והגיע: כרובו ותועמו׳ מצ״א רובו דאמדינן
 תז/ית עלתה דהרישא סברו דתוס׳ ואפשר שבעה כל

 בסיפא רק הרא״ש וכמ׳ב ס.חסר1רק־מב פסול דהדר גיכס בלא
 ולזה הדר משוס הגיעד מיעיגיא על מקומות ושלשה בשנים

 לקמןדנכאורה דאמרי במ׳א והיינו בלשונה התס כהכו-התוס־
 הניעס אין זה.דריכא שרצו-להוכיח אך בדבריהם מיותר הוא

:ודוק כשועהדר
 ושלכה בשנים כו׳אבל אסיפא התמר אי אלא גמרא

 ול״ל בג׳ מכ״ש פסול בב אס האתרוניס הקשו מקומות
 ל׳יק הפוסקיס ורוב והר״ן הדאב״ד ולשיגית .כלשה למיתני
 דרישת רובו דעל לומר נגיעה דלא קתתי רישא לפרושי דסיפא

 קגיניס הס אס אבל האתרוג רוב בערך הס התזזית חס דוקא
 על סיפא קתני להני כשר כאתרוג ברוש מפגזריס. שהס א̂ף

 אבל ככר האתרוג מיעוע על התזזית.הס אס דוקת מיעיגיופי:
 ואיןתילוק פסול קעניס הס אס הף מפוזריס רובו על חס
 בריגילא במבואר וכמו תתד,להרבה תזיז בין זו לזיעה כלל

 שמעינן ס דיני ע״ש..ושני• שכהב.לדיעה.זו במה כמ״א ודלא
 הף רלבו ועל ככר הרבה חזיז אף, מיעוטו. על דאס מסיפא
 רק פסול דלא ושלבה בניס דקתני כת וניחא . פסולים קטנים

 ודבריס כשר שלשה אף, מיעיטו עג אבל רובו. עצ אס.מפגזריס
■ :־ סס טעס כל

 יש דלנתורז כך י״ל לי׳ ע־ס דמסי פוכקיס ואינך ז״ל רש״י
 דמינסל,חדת ניון כמ״א חלא ל׳׳ש מ״ש״הגמ׳ צפי׳ לדקדק

 שוסס.רת אין צפי׳ דאך לומד צריכים.אט אע״נ דבמ״שהוח חזזיתודאי
 ע״ז כ״ק הדמ״ת ימ׳׳א ועיין . חזזית נמש חך פעול דנמ״אינא צור,ד
 בתזזית פעיל מ לח במשהו דהוא בחועמו דאך המגי׳׳ע בשם שמביח מאי
 אמר ולזה מקומות בכמה להיות צריך ת חזז הרבה הם תפיצי רק אחד

 צפחות מ״כהם מקומות בג׳ הס חם דחף פי׳ מקומות ונלשה אבלגשניס
 המחבר דמקשה ס״קע״ו נמ״א עיץ . במ״א ל מיבם איט חזזית שלשה

 לעיל וא'נ לצמצם דח״א סברו דיעה הך דהא מידי דל״ק ונ״ל אהדדי
 מקור דלעיל והך דיעה הך דהא ממש מיעוע דהיא ע״נ נמיעועו שכתב

: בעור עיץ מהראב״ד הוא חתר
. ס׳ ו ת  ש.חלש הייט בובגתו דהייט פעמתו ו.ע.ה ט בוננתו נעלה *ה7 ב

 שוס דאץ ;ראה בשוה אס:ניעל אגל נו׳ עוקן,ממקומו אורט
 שושנתו ניעל אם ססיל לא הרי׳׳ך דאך ונראה . במ״א ומיין .לפסול סברה
 תיבת וחסד בהרי״ף פעות דנפל וצ״ל בדבריו הר״ן שהבין נמו ודלא לחוד

̂נעלה בו .ברמב״ם וכמ״ש בו ששושנתו הייט פעמתו ונצ״̂ל
ד ״ א  ניגילח ליתני דא״נ הר״ן והקשה הרי״ף פי׳ וק י ט׳ פי׳ ובשרוך ^

 במיזניתן הוזכר שלא מה הדש דין דהוא כיין פסולה בוכנחו
 נעלה במר,;׳׳ צ״ל שנך והייט טננתו שלה .ר״א תנא בך דהשי׳ ונראה

.קא• אתרוו״הו פשלה והאי פסילה טננתו ;;ילה פעמתו
^CJS נו׳ דאגלידכאהינאסומקח אתרוגא האי רבא אמר נקלך גמרא: 

 דאנליד אח ר הא• לישנא נהאי בעצמו רבא חמר ער־טת באלו
 וא״נ נשירה בטלה אך דודאי ומצפצך פה פוצה אין ושס כאהינאהומקא

 שנשר אך במקצתה נאן שפסיל ומאי בטלה דא־גליד נה׳ג פי׳ כחן דש׳י אף
 דמי דלא בתום׳ ש:ק/ה ומאי שפרש״י ונמו שס.הנא.מגמתמשגס.מטמר

ד׳ה' עיקבתוס׳ דמי לא ניקב אך דהא נ׳׳נ גדולה לערישנתזה.איט־קושיא
: תנינא נסדק אי

*ו ל ה.  ולא אנקב סדש״י במשהו. מפולש נק: ניק: עולא.ב'ח תנא ד
 צפניטבסרש׳׳י שנת: הגירסא לפי היא זה.הדש'י קאי חסר י■

 רש״י בשס מביא הריעב״א אבל קתד חדא וחסר ניקב, שסי׳ במתני׳
 וק ע״ש בהר*ן הי״מ ונמו נינהו מיל׳ הרי והסר דניק: אוזרת גירסז
 נראה ולכאורה רש׳׳י כדעת שהוא ונתב הרמב׳ם נדעת כן כמג הה"מ

:למתני' ארישא קאי מנאמא הגמ׳ שעציץ ניקב דמיצת נן
הוכעת



יע!ראלro׳*D ״ בית
^ ם ה ת' * ::ה*'ר שצא כמה ב־׳כו״־!: יכר;דה ה;י.א :שוק ^י ד

הרמ׳׳א מגיא וטישט ה;יא הי׳י כמהני׳כו' ת;י:א
לנרגרת דלאדמי ס־־ףוע־׳ט וזר,ט:המ;״א ככול רוט ;סדי־, לאף הרמ״ה

 ס:י עכה קליפתו רוב דנפדק בר״ן כתוב וודאי rr דתא rr ליק מי
דתל״כ הט׳יז וכמ׳ש מיכרח כ׳'נ הדן וזה דגרגרת לומיא הוי דלא אף

יפותV*נעיק מר׳י דלא אכ׳כ:ויהיס•
 :לנמרי לת איל כמו::המ: כריפית סימן : r א הו תי בעי ד:נד.'

תכן *דוי א  הככיט .וכן פכו; לתוק כ:גרע•;; הזרע הדרי עד ניקב לאט ב
וכת: דב^: תל*:י׳ תירועלייי הרת״ש שידישב מאי וע׳׳ש ה־א׳ש

מ מדברי למונה מור זלקוג׳ותנילא תאינעי'ודיי ב: - '
I '״־י

 דז: עכ׳׳ש א לה: לו הי' מ'מ נקילת ה:י:;י׳ פוסק הי' דהרי״ף
 דבש־] לבה/ אליבי' שמתרן מת מט סבול דעכ״ש נימותו בשדם הכמפונות

 מריאתדאף גרע אי רק היי לא ב:י'’ה^ להא ילע;א לא לקילא האיבעי'
 ;יק: אט וא'כ לריאה ולמי ג־ע לא הו דנשש־ל קיימיש הטתפונות אט

 לומרדה״א׳ש ואפשר להללו ;יק: כמו הוי אט כשר יהא למה הזרע לתדרי
 כלל באתרוג שייך זלא היינו ג״ש או דקאמד ד:;נדא ב:״ג לדעת סיבר

למינק: עד מיפטיל לא ממילא וא'כ א' גוש כמו הכל והוי סמפונות
תרמ״ת דבסי' גדול עיון ז.-..,.- •י

שזהונכ״י
 המה:: דברי ׳זvלכ וה״כ . ממש לע:ר מ::ר

 מ^ד ש:יק: י״מ מפולש מביא ׳ג ה
 בפניס שנימית אתרוג כה: ס׳ד את'כ ורמב״טותינף ורי׳ף הבה׳ג דעת

בה״ג לדעת הא שטול קיימיט אינט אט ומשמע כשר ימיט ק ע‘ז ותדרי
לא דה״א״ש לומרוהגס ; וכמ״ע כשר זת אף כפ״ג שמביא

הנה"; הירןעל איזה יש נלא״ה אף א:ג דמילתא לרווחי רק זה כתב
ע״ש: היא ט:ן לכדיא יראת בב״י המעיין אכל

ש א ש ״ ס ע״ש. מבשדט פרות מגתי; תשות לאו מאי פרות תשיח ג
 לקולא האינעי' אט א־'כ .מיתק וסרוח תשיח לא ודת*

 בתריף הרא״ש כהבנת ואט דנדייתא כפש;יא וללא סריסמנחון ע״כתסוח
 ומזהנראת מיחוז לטרוח לשרש רק הברייתא לטתוס לו לקילא(אהי' דסטק

 במא* עצמו דסמך משוס האיכעי' הניא שלא ומאי לחומרא ספק דהדי״ף
 :שטול מישדט סרוח אט אף למשמע בסתמא הנרייתא שהביא

ם  זההלרא״ד אין רב אמר עכבדיט שנקטה אתרו: אתנור ש
 אתרוג ד״ה מ״ז ל בתום' פ־ין כו' ר״ת להא הדר זה ׳ר א

 גבי קשת ומיהו ופ-מושט תיריצט ע״ש מוקצה משוט שט ו1ששלפ בשביעי
 נראה הקודמים לבריהטלדבריהט המשך דה״־,. וצ״ל כו' בדרך שבא מי

 די״ל למוקצת לר״ח כלל שייך לא למחר ויצא היום דאכל הירוצט דלסי
 מביא והדא״ש אתר אתריג הי״ל ונראשון בו שני בי״ט ויצא מעי״כי א:ל7

 ומיהו ההוא של דלשט בתירוצט פייט ולא ממוקצה תוש׳ של סילסול האי
 נמג״א ועיין בזה מועיל דתנאי לאשמופינן רק בא לא דהרא״ש ונראה קשת

י״כי; ס״ק ־מ'כי ת הי'
 דלפי הגס שפול, שהוא כל חפר דתנן ושרש״י קשיאמתני' ולר״ח ם1̂!

 מ״מדון וחפר ניקב קהד חדא חתני׳ לעיל ברש״י לשנינו הגירשא
 שפיל עיקר רק בכללנק: כלל הוי לא א': משולש שאץ היינו דלסרש״ינ־ר,ב

 לפילדאף תה״משהכאתי דברי התוס'ולשי שיגית הוא וכן חסרון משום
 והר״ןלאף הראכ״ל שיכית לשי אכל :דניחא סשיניא קתני תרתי לרש״י
 כלל מיידי לא כאיפר וחפר מפולש אינו ואט השרון נתי בעינן משולש כנקב

 בני,כ מיירי לא ר״ח דדלמא ממהניתין ה:מ' מקשת מנאי קשת המחני'
 ותשר מניק: הי,מ'לר״ח לקושת פ־קןפי' בתתלה בעצמו והר״ן חסילש

 מו׳אגיעזרי וחתני בדוחק: שיישב יט תמר בכפית ועיין מ״ש. שהוא כל
של דבאהרוג לעיל תוס' דברי דלסי תירן גרענין דק״ק אכ״ד זעליג

.ע״ש במצת משא״כ השותשץ אתרוג והר׳ל כהן :לחלקו משוס טבלהשפול
 כשיתתוך במצה כמו יוכשר ט:צ בשל אף דאל״ב שפול לחסד מוכח א״כ

 בשל דמשמע בדמאי דווקא במתני' קתני למת כקוא״ב של ח^קו ממט
 ע"כ בכיכל השטל שעיקר ה״׳ל וצפי שפי, לחפר אע״כ הפול לכ״ע שבל

 משום ופטל השותשין אתרוג ותוי ורנ;ו1המ כת; של תלקי משוט דווקא
 הדוותנו א״: ב' בי״כי ולא ראשון בי״כי דווקא שטל ע״כ א"כ לבם

 לעילפכרו דתוס' ותני קשפיק ד״ה שדקץ בריש החיש' קושיית על תירון
 לש־ אכל ע״ש קיש-תט מקשו שש־ר וא׳׳נ מניקבוחסר הגמ' דקישית

 קשפיק לימד שי־ך לא וזת ושבל מדמאי ה;מ' קושיית דעיקר דחא כנ״ל
 דפפול ר,תני לא ודמאי ע:ל בהליא תני ללא כיון וחני

; צ:״ש רק
א ל מ  ותרמנ״טז״לפינד . זתהדר דאמראץ שרש״י קשיא לרב אלא ג

סריךהנמ' הלת׳מדא״כמאי והקשת שני בי״ע כשר הדר דאף
 כך הוא דלהדמב״ט ונראה ראשון בי״כי דק מיירי נמי רב דלמא לרב

̂ישח־דש מא• קשה הי' דלמחשן  פי' הדר זה אץ עכברים נקבי: רב זת
 חתר פטל חידש דרב אעיב שטל חפר במתניתין קתני זת הא ושטל
 כ7ו שני בי״ש אף פטל הדר מ:ום שתוא והשפיל סי' הדר זה דאץ

 חפר שאר ובץ עבנרים בץ היל-יק דאץ סירתו לס־ ששד המקשן מקשת
 עככריס שאני לו השי: יתתרצן קכיאמתני' א"נ הדר משוס שטל ו׳תנל

 משוש דאינו חפר בשאר ז׳משא׳כ כג הדר משום ספיל שי'לזה דמאיש*
 הנ״לא־נו הדמכ״ם ולשי הדר זה רב אמד א״ד הגמ' שאמר ומאי כדר

•)fn אתרי וצלול ברור כי״עשני,נראה סשול א־ט הדר דאףמשוס כיון

 אתדנאבגע׳ דהי׳גדפא הדר ז־־• א׳ר י^ד ה"; שנתב ז״ל נרשיי רוא*
 ונשק בה מעייל ר״ה דהא ולאה־א והרח׳ש והרי־׳ף הרמב׳׳ם וזתוגירסת

 היש דהילא טבד זאת גירפא לכי אף דהדת׳ש רק הדר ת ז כתוב הי' ולא
 ונת כלשין אמרה דה:מ' כיון פיכד הרמב״ם אבל הדר דהוי משום הוא
כל נין חיליק שום דאץ פ": וה״ט ליכפיל פ:רא שום דאץ דמשמע ה*א

, •r ע V* ׳- W ״.*״ t I.הש.«
D 'r D T i l ה: ן״ל  בשו׳ ראוי דא־גי משוס נשיל ששוא דארדו; נ

 מאיד שלמו הדהיק סד,׳ש] תרמ׳ס [ס׳ '.'1 שמי׳א ושרי ז׳ כל
 דהכעס ז״לשכת: להרמנס המשטר, סי׳ בא־יידו ולארא; זבד של בסכמו
 דבר.יג בחר,דו: דוור,א rn כדי ב:לל א־ט לאבילה שא־טראוי דש:ר משיש

 משאי׳ב p:שאיק כמי והוי סדי בבלל א-ט לאכילה ראוי א-ט דאם סדי בי׳
■ מידם: בליל:ושא־

ה ת ע  ה:מ' דאמר אהך שט שהקשו שדר,ץ בר־ש תיש׳ דברי לבאר כבא ו
 האי צ״ל ר״ה דלמא במהדש״אדמקש: וע׳׳ש מר״ח ותני קכפיק

 על ישטג דר״ח לומד רצו לא דתוס' שם ותירן פמיאל כמו ותני קששיק
 דזהע״ב ז״ל דבריו פל לתיסף רק להש־ב באתי לא יאני ותני. קשפיק האי

 רב דלמא צרב ק:יא פר־ךהנמ׳תלא מאי דא״ב תולק בוס דאין ס:רא
 סיט ר״ח לחף חע"כ כר׳ת ול״ל ור/א ר׳י כמו ותד קשטק ‘לי׳הא אית

 וד״ח מדי דאף פ־׳ ותני קכפ/ק האי ל׳׳ל לרי׳ח אש״ה תירצו ותוס' הולק
 ׳ב’מ; כשוע: לם:דא להו דתית רק ותני קשפיק האי להו דאית מוכח אינו
 להרמב׳םדתרמכ׳ט ונחזור שאול.ודוק: הךקישיאדלאקחני משים או

 לנדכרי חידוד דדך לומר וניכל שננואל. וכמו ימים בשאר כשר לגזול טפק
 שמוחל משום אד״י פלוגתא דתך לאחרים ימיט בשאר כשר לגזול הא׳׳ת
 חף ותני דקשניק דטגי■ שני.רק בי״כי כשר דגזול הדין איטאעיקר היינו
 איט המתני' דלדידי' חשמותל נליג עצמו בגזלן מיידי דלדידהו שני כי״ע
 המ׳/א קונית קצת ומיוש: בי״נושני. וכשד באתרים רק עצמו בגזלן מיידי

 הרמנ״סחיט. של דיט שאימר מי ותיינודליש כי״ו בס׳׳ק תרמ״גיאמחנר
ודא״ש כתוש' השש הדמי׳א אשל ישוב: יעיד כתננו כתידושיט ועיץלעיל

דנ: מהרא״ש למשמע דכת: מפראג מהר״ל בשם הגיא וכד״מ רזמי
מ:רסש יצאלוזת דמהינן הד״מ עליו ומתמי' הדר מטם השטל נכימתו
 וע' תרמ״ה עשי' וכתב מהר״ל כדעת להחמיר י״ז נש־׳ק כתב וכמ״א

מקצר אף דדו דניכיל נימא דאי המ״א שם דכת: ו:יינו תרמ״ח וצ׳ל הוא
 בתרח׳ש כן סבר דהכ״י כמן וא־׳כ תדר משום ה.יעם ע״כ פפיל
כיוו ולצ מ׳׳מנדאת אבל הדר. משום ע״כ ניעלכם־ל מקצתו אם

ף ח ד ל
: שנעה כל כשר הדר משום אף שיסקים רוב

 שניכית סכדא ומעת: נו' ל״ק ספרא ר' אמר כו' רבא אמר אלא
לכתור: מוכח דכן דווקא. בדאורייתא המתני' מוקמינן דלא

 קת.י דהא משפיקץ שהות בחינא אף דאורייתא דחי בדרבנן דמתניתן
 ב*ןי חילוק חץ הכ״משכ׳למסקנא לדברי התםמשפקץלק׳שומז׳שיעתת

 צעולש ר״ז אמר אלא ;ע״ש בד״ת מידי לק״ש דמכפיקין רק לדרבק דאורייתא
 הכטקנוכילו. לא אט א:צ להפסיק דמציה במתני שהיד; כדקאמדתכו'ואף

 דאף מפפיקןמשמע אין התחילו ואט קתני דהתט משבת שפיר מקשת מ״מ
 ל״צ ולכאירההשתא כו' דאיכאשהות הא ל״ק ומשני למצוהא״צלהנשק

 אנלהכ״מ שהות באיכא מיירי דטפא רק להפסיק דמצוה המתני' לתירן
 שזהו וכתב נוכי:ו לאו ואט להפסיק למצות התירו; קאי דאףלמפקנא כת:

 דתירוצא אליבי׳ שתוא משובה ה״ז השס־ק בתל'ק"ש.ואם שכתכהרמב״ם
 בשבת דאמדיג* עש׳׳י וצלול כדוד בעיני ותיא לומד נ־את א:ל .דד׳׳זכאן

 לי' מג־ריחץ לא תו המייני' שדי כי רשית ערבית תשלת דאמד לנלאן ;י' ד'
 או ומשני ט' תיבת מנת: השלת יתא ומקשת .לי' משריתץ חיכה ולמ״ד
 ע"ש.ותרי"ף זמנא לילי' דטלא משום או שכרות בנרנית דשכית משוש
 הוי היין על עצמט דקכעו בעלמא דאמרינן בי״כי א״כ מ־מרא הך הניא

 לומרדמתני' תיל״צ וא״כ זמני', יומא כולה לילי וגם כרות ש שכיח יי׳ע
 אף דמתני' היינו שהות בדליכא ה;מ' למשני מאי רק שהות בדליכא אידי

 זמני' יומא דטלא או שכרות דשכיש כיון שהות ליכא כמו הוי שהות דאיכא
 להפשיק דמצוה דר״ז לתירו; צריך העד:יםע״כ בץ ניכילו דקתני ובסיפא

 ו.ין ביןאיכאשטת במתני' ̂חלק הר־״ף ל׳'צ והשתא יגיול שפק לא ואם
 ה־מנ״סל׳׳צ אף ומעתה . שהות ליכא לעולם הוי כיקדמתני' שתות ליכא

 כין רק צדרבנן דאוריית' בץ חילק ליכא דלמפקנא כ־.*ן מת,י' תך
 כיעסכמו מחמא־איזת דמתיידא היכא ותיט ליכאשתות וסן שתית איכא

 ואם ק״ש בת' שכתב במה עצמו סמך א״כ וכנ״ל דבר שאד אי בכיות
 דערבית בק״ש או בי״כי או דמתיירא היכיא שי' משוכח ה״ז יעטר שלא מת־״רא
 המו' המחכר ומעסה . ר״ז שמהר; וכמו משובת דהוא שכרות דשכיש
 לולב ונהל' . כהראכ״ר ולא כתדמכ״ם לא הכריע לא ע' סי' בק׳ם דלעיל
היד; סק״ו והמ״א . וצ״ע שהות לליכא שתית א־כא בץ מתלק תדנ״ב

 בעיטת דאף ומשמע כללדיטבק׳׳ש הרדכ״ם דתא מאוד תמו' רב:ן:ותיא
 המ/א משכרת לנו והמצא : וצע״ג שכרות שכיח בערבית ותא הכי דינו

 גתיתר התחיל דאף תמן בדקה גכי הכא בכת: הב״חבתג׳ששת לתר;
 משוט ומשני להסטק בתיתרא־׳צ בק׳פד:זטהתת־ל משי׳רל״ה ו:ר,שת צ׳׳ל

 הזתיל לול: דגיט ל״ק פ:רתו ולש* מלילב המ״א ותר,שה . בשנת דש/א
בתמ;: משא": שטת לא השתדו־־י עלות ד\דט היי בהיתר
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ו ת  דיה^כפענניס וכו-. היא תקלת'ס^ס ךן;.שאנד7ב
דסי,' משום י-עכ׳ל.',גז<ו.5מ בשבסלאבסוילה ־ ־ ־ '

ס׳ ד׳ דף . מו  שיקבר קודסי נטילת־.^ה;ופורש, בוטל׳ דיה ב
-׳ - ; '1ר^,דהמ!ל;שכש'<משום׳דצ1וא ופו׳ המת ;
 מקשה דמה למקשה במכרש׳א והיין. • פכ״ל בתולים

׳־של״ז̂׳ בשבת קרי לתשמיש! לס״ל; ושמואל רכ טל- לקמן

 ר׳קשזה-הואתקנה^ עכהלדגיםלומשוסטצהשבק
שפעמים-בשבת׳• משום וכמעס-של״במולהזנ^ם

v̂ \ר-ץ¥י n̂̂דf

 אשורית ג״< ’מצוה ראשונה-שהיא לאף.בי.אה, ש״מ אוחן;^ימים
 להא׳רקודשז' .בתולים לס משום ןלאו מ’ש כ’א קבורה לאסר׳

 לבר̂י ולכאורה .בס?י פיש היא מהורה ביאה.;ראשונה:.טדיין
 לא^הויצריכץ־החוס׳׳׳אמריז לבכיו ללפ? מובנים הפ״י״אינם
̂מהו̂א  שסיר..לגוי-משום׳אב<ות״ אנשים,לייק ישן.בין אבל

 ולפי* ישינה־טמודעכ״לי, אשתו. היון.ד?עי,ל משום-.נילות לא;
ואי־משום-נדואיא״צ' .בקוצוד• למידק למס/ דברג..הפ*ת.הוי

כפי׳ לרש״י דת״ל, נרא̂י 'מזה - מלילנםלוכולעכ״ל .
?  רק׳ ב^למת;המהרש״א לישתרי.^.א״וילאינו ראשונה,־ ב̂י

5■להתיימלא״<גס אפילו’אבילות משום כיון,.דלמסיןנא;אסור

יןשום מפנימה לומר מעם''מפוכש'בה“שישכיסלוהגיעלזמן̂.
. . . ^ . . . .  ,מוכח מזונות לה, אינו'מטלק מבתי ם.להניפ,.זמן''בא׳

̂ורכדבמ״תוס׳-,, ̂שזי-״ס  רש;י,ה?'ל ̂לדקלק-בדברי- ̂יש אך - ̂^
 בשבת.אינו, 'h לעל תום׳ בדברי .המהרשיא’שמדקדק כקו,

 .מבואר,המעם, טל'שאר'.ימי:;השבלע ג״כ.׳מעם״רק" מב(אר
 ״ זמן ■והניע מ״ש כוונת״רשיי מא שיזה 'לומק ואפקר בצנשינה..

 המעס מב״ויאר טכ״פ • דבמשנה בה '.מעם'משרש6איין'̂ש
̂שום ?מלהשבוט אכל ̂אי בהניע.זמן ̂^מיוס\א׳י.̂ך  מעם, ̂^

^,אך,שסוף'לשון ̂^םזיוםלמהימג̂ם ̂״הכי רש״י'לא ^^  משמע
̂משרש״בה״״מפני שכתב  בשבת,*ל, קא׳ זמן -מה-בהגיע אונו״

 אל;בא̂. פי',המשגה* ס'נ דרש״י וה,?לאה,^מר^בדברי'רש״י
 שקדו ג^כ,תקנת לן מלייי דמנשנה לאנןח^אלתילןכסקנת;שקלו

שהי׳ רביעי:.וגס^״תיגת, ביום לא1הרביטי ומא״,ה.קתלי'ליום W *״*1‘ *• ׳׳ י' ̂*'י.<-ייי ׳• י-י״ו * V ' ̂ ' > ' '

שהרמב^ז יחזור דלמא אסור ביחם-מזשונה כמז או׳ שלי-  ונב
 •'־בנאמ״ ׳לבטול שריקזלי׳ .לזלזולי.אז .לאחי .דמסקנא ׳ י ׳

בש^-יו״ד^ הובא הנ״ל והרמב״ן לבעול.אח״ז.,
.ט׳ש הק״כ סג׳׳ש^׳ב ̂.כסב והפ!י. .  סבר׳*זו"מדעתי/ז בעצמ<

של^ורה̂'’-ואף כרמכ״ן-'. לברכ המה שאלו לאה ;.;•ול״א, לנפשי
-ז׳׳לקיים- לישב־ שצריכה לדי-לן תקשה הנ״ל הר«ב׳ן לברי לפי

ראשונהגם-לאמרלקבורה' לישתרי.ביאה ע{דם,בהולים'א״ש
 דם'•' מחמת; ■לפנעש מחויב בלאיה להא לזלזל אתי לחו-לא•

 בבמור־שנשא״׳ להא .בתקנתם ,כבק. חלקו •לא בתולים-לשוב
 ביאה■ לבעול רבנן אסרו לורקטי- ממשפחת שהיא או אלמנה

 הנ״לד ומוךלל בתולה. בנשא אף ואסרו ולא.חילקו ראשונה
 להא קבורה. ראשונה-ילאחר נראה-לאסור׳למסקנא.ביאה

̂י בפילת ובוטל הא,־לקתני למסקנא, ־ס׳  מצוה-ואוישילהיימ״ק̂ו
נוח-לאז־ - באבילוח להחיר .•א״כ.מ<*ל קמרה;;  לאבילותר-מא̂צ

̂י-לעניו  ביאהמשוס•? באננגות-לאסרי להא ב,יאה. איסור ילפינ
^ןזא^וג לפניו.והוא מומל קלות.שהמת שה׳וא-כמו׳; נבעול׳

בברכוח־-וכןהו׳אבהראז^ג׳ שמחו מי בפ׳ הרבינו.יונה וכמ״ש
̂יל*- שאסור-מלינא באבילות אבל •_ מגלחין פ׳יואלו •לבשלוימ

_____ ̂. ^ קיל לאנינות ילפינן לא מצוהלמאנינות. של ביאה להתיר _ ______ , הו
^̂Jמ״להמשנpשל׳מצוהואול* ביאה בין באבילות. /ה חילוק מצינו וכיקשלא^ הרביעי• נישאסלוום בחולה

 שהאיתור אך־באנינות ראמנה^^אסויש, ביאהלשנימאףכיאה שיהי/הנשואין. שיראה צריך מקולס שקידשה ־שכי,: ריל.דלןיורי.
̂׳-הל׳לדוריללשיכין ’̂ י י ’ - • ׳ ׳ - א״ע״שלשקמ ליוס x' ז,.̂׳ i . u-'• ’ ' ;■' • י ̂״שיכין ̂ל  סקנחשקלו,ן. א״ע;שלשה׳.ימיס;מ.חמח ליוש.,הד?.'ור'

 . .ולא.ירצה בקעולה,. סודק כדישוהיל שקלז״הי׳‘וגו^|,המת
 ,בסעודה • ביורק אדם מחמת-.חזקה'.שאין לט; ללהוציא' א^ז'

 התקנה לעיקר שאס^הי׳לשעקסק/ל ומשום'-זהי-לקט-משנה
:̂  .יעלילעליצהבעל־,: ישראלכד־שלא ןלעובח'בקת היל,בשבן

 מום,;כ?ון,שלא/באתי,כף1שלשה׳ שיהי:',טור?ן ומשינלשקדו
̂לא, לפ^.הב'ק..ביום ̂-שכל לטעון־.טלי׳;שום.לברוזו.1טכל ה

הוחה בולאי השכים שלא וכיון משכים לו.כיה הל לקתני״שאסי .___- _ 1׳ '׳ ׳ ־ י ' <• • •י

 בככי׳'• וילף״לו המח את 4ינינ שלא כלי קלות משום רק הוא ביאה
 שימין)';׳•' ןםכמ:גמה שניגן; ומן• ראשונה ביאה בין חכמים חילק.

ציי ^  יאי-אבי^ת^יי שהף ואעפ׳י• יום שלשים .כל בליה, בר
. משלשיםי;ואילך ומכ״ש אלם בני לשאר. מכי̂ל

 T[0E שכתב ס״ק,י-ב'מה תרי״ג, [בסימן במגן.אברכם ועי-ין-
 מקרי ■ל׳ לכל ביומא■ דייק! שהגמרא ולכשרה^.גראכ,לו,דאי.סה

' לאחר למימר לה״א - ״לטנק,-)ה.ששתלח,לרחוץ כלה ה׳ ל ^ 
̂'׳ נשיוס שאר• כמו היא• כלה;טלי׳-רק שס ראשונה.אץ ומלייא

 f לבילוש מז/ימי■ הוא שלשים אכילות.לענין• ;להתחלת
, ̂. י: ט״ש וכמ״ש־הראלש המשתה ימי . ̂'ששלשים מים׳1נמצ
^וא׳ין'■' שלשיס״ימי כלות של שבעכימיס כלות.לאחר אכילוק

 ז שלאחר ז׳'ימים אותן■ אף מהכלה תכשימין איןמונעין ואק״ה שקלן שמשום ילט להמקשן לוקק אפשל כי׳ וע״ז ברכהדלגיס/
̂, כל-אתי-׳׳לאששעינן מלקחני נמצא . שלשים לומר׳ק:•: כמהרשיא שרוצה וכמו דלנים אברכה משגחינן לא  שהשלשים,.יוכ

גימ׳׳הנשואיף שלשים לאחר גם,אאבילות:ישנהגו לקתניו-קאי ןיוןץך- ־״ה..אינ:טמםושקלו;.אבל7 קתוס׳ באמת.טזש-במהלש/א

 אבל ■לומר רוצים לא:.־:וכנהיהלולףוהריזץ״גיאות .'; ’””׳" בשם׳\^ •עע״ש שקלו נה^משם1ישסי^5^^ןך^בכ
ל״ה״מאי״איכא "‘י* ז׳ נוהג שאין רק חיכף והביאה הנשואין 'טושין ג״כ איפכא :ברכהלשקלו בין ̂. ימינ22 כב
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רצה לא דר״י הא _והגה .כסולף, כדי.לראוס מפרש וריי .הכא ע׳ז פלעי והרמב׳ן וכרא׳ש • האבל ימי ז׳ לאמר רק המשתה ימי

ד״ה בסוס׳ לקמן דס׳ל אזיל לשיממו דריי ר״ס כפי׳ לפרש ממן של באביו אלא לאונן וביאה חופה וז*לבסוףולאהסימ וכתבו
דלא.נימא.לי.׳ פס׳ר דהוי היכא דנזייסא. ססוכרייסא האי ׳ ' ׳ ...........................................  סוס׳ דלפי ונראה • מכיל וט׳ אTפס איכא וגם כלה של ואמו

 ■ הכינו דכבר דהיכא וחליןז דאתי אי דיה מ׳ב ג׳ ןך דלעיל
 ואף . אמר ד׳ יום סל נשואיו לדמות לו אין המשחה צרכי

 התחילו ולא נשואין עשו לא שעדיין היכא כיינו ד^יג הרא׳ש
 דמה כלל מסתבר ולא שכתב] [וכמו חתונה לגישות מדיין

 באבילות ויפסיקו המת ויבוזו החופה במכירות יש תועלת
 החופה נעשה שכבר היכא אבל כמשתה ימי ובין החופה בין

 דהרא״ש לומר נראה קרובים שאר על אבל אירע זה ואחר
 ודלאכעיז קטרה. ^דם טפל רק הביאה דחיק דלא הודה
 בשבח מת לו שמס שאירע ממשה בהאי שמ״ב סי׳ ביויד
 מסי׳ לדבריו ראי׳ הע׳ז שהביא ומה . עיש החופה א^

 בשבח בין בחול בין להתייחד אסור בעל דלא דהיכא שפ׳ג
 שכבר איירי דכחס כלל מובנת אינה זו ראיה לכאורה • ע׳ש
 וליכא מודם כיע ובזה עדיין במל לא והוא אבילות עליו חל

 אבל .אבילות בימי ראשונה ביאה לבעול נעתר שיכי׳ למיד
^  דמוחר נרמה הוא אונן עדיין המיז שהביא מעשה ב
 אפי׳ להסיר נמי ואפשר .קמרה ^דם ראשונה ביאה -לסעול
(  בהינומא הכלה פני שכיסה רק החוסה עדיץ עשו פלא 'ה̂י
 . עיש העסיז בשם המיז שהביא כמו עכשיו שנוהגין כמו
 שהביא ירוחם ר׳ בשם ככס,ה נקודות בעל שהביא מהרשיא אך

 אבל שנעשה היכא יבעול שלא הלכה לפסק הראיש •בשם
 אבילות מדין רק איירי גיכ דהחש ואפשר . החוסה אחר

 ירוחם ר׳ הספר שאין אך .המס נקבר שכבר היכא ואיירי
 קושי׳ מסוק הניל גיאות והריץ הרייך לדברי והגה • לפני

 דך קען דמועד מהאי לא איסכח אבל בדיה שהקשה המס׳
בחוס׳: עיש כ׳א ■
ת ה' יף פי׳ בחמישי תיבעל נמי אלמנה איה דיה ס1ב

נראה .וט׳ בברייתא חני הוי אי בשלמא .'
 דנבעלח דברייחא מעמא דעיקר למימר דמצינן לפירושם סי׳

 טעמאדברכה והאדחני אקרורידעחא. משום הוא גסמישן
 משיה .דאדם ברכה נגד שהוא דבר תיקנו היכי תקשה שלא

 וכעין דדגים ברכה ה׳ ביום גם שיש משום כברייתא מזכיר
 דקאמרינן עכשיו אבל .שאח׳ז בדיבור שכחב-,המכיש'א

 היה כתקנה עיקר נמצא .חיישינן לא דעסא אקרורי משום
:שסיר הגמרא ומקשה ברכה מקום : ,

ה ע ד  דחיישיק דאמרינן דכיכא לומר רוצה הפלאה בספר ו
 שאינה חופה דהוי ד׳ ביום בנבעלח דעחא לאקרורי ׳

 להדיא כתב סקיה שיא סי׳ הביש אמנם • לביאה מסורה
 שט חירון לסי ואך • עיש לן איכפת לא מדרבנן דהוא כיון'

 דעסא לאקרורי דחיישינן אמריק דאי כאן כחט ביש של
ערב: לעס ד׳ יום במוצאי תינשא ׳ •

ה ע ז  שכתב המחבר על הביש מקשה סקיו סיר בסי׳ !
.ביאה של ביחוד אלא קונה חופה אין דבאלמנה ׳
 עיש דוקא ביאה להיות צריך ס׳א בסי׳ דבריו לפי דהא

 דאי ממ״נ כן להלכה פסק דהמחבר ולק׳מ .בציע שהניח
 כפסק אמריק ואי • שסיר מהגי לביאה הראוי דיחוד אמריק

 לומר אט צריכין . ימוד ולא קונה ביאה מוקא הרמבים
 בשבת יכנסו לא ארמלין דהני כראיש שהביא דהירושלמי

 וכו׳ לשקדו ברכה בין איכא מה דאמריק מהא מהלכה אידחי
 אסס׳כ ברכה למעם דאי בע׳ש להיות שמל י*מ א'נ

 יוכל שקדו שלממם שנימא לא אם . ייס שהוא בששי נבטל
 ולטפס ו׳ ביום ייט אמריו חיכך שחל ה׳ ביום אלמנה לישא
 לומר בגמרא דוחק זה אבל • זה כנון לישא יכול איט ביכה

•כן  רמיא בחשו׳ ועיין .כפשטן המחבר דברי ואחי .
: קכיד סי׳

א ע׳ב ר מ ג . בשבת בתחילה לבעול מכו להו איבעי׳ ב
 דשמא הא שמקשים ומס׳ בפירש׳י עיין

 הלכה לי׳ ומיבעי׳ לי׳ דידע דלפירשיי לומד מכל עוך• p ישחומ
:לא או הלכה אי לי׳ מבעי׳ גמי הא ן״ל •לא או
D1TDשלא י״ל דריח בסוס׳ ועיין .7לי היא לדם דיה ׳ 

*̂ שרי [לא] מצוה ופספס . אחרת פעם יסלכ

 דלא זה מחמס מפום .מצוה במקום [שלא] (אפילו) אסור
 לפי נמצא דאסור.. לריש באציל מלאכה כמו הוי לי׳ ניחא
 (אפילו) שאציל מלאכה [דמוחר](דאמר) במ'כ ריי שימס

 עג לקמן שקפה מה לחנק נראה הי׳ ולפ׳ז .מצוה במקום
 מקשה מה .בתולה היא באם לראות כדי דמפרש הנ׳ל פריי
 דאי לאו מאי וט׳ לראות זמנה הגיע בלא מכתיטקת ריח
 הא . עיש גמורה בעילה בעיל דלא ריל בפיל. מצי בפיל לא

 מוסר ומשיה א׳צלדם וא'כ במלה שהיא ראה כבר כחם
 דהקושי׳ איש הנ״ל ולפי .בשבח אפילו גמורה בעילה לבעול

 מלאכה דאסור דשמואלסבר אמרינן אי דשמואל אליבא היא
 פעם יתלכלך שלא צריך הוא דלדם שייך אכתי א'כ שאציל
 לסק לי טח איס אעפיכ אך .בפ׳י זה מצאתי אחיז .אחרת
 דלא להוכיח כגמרא קושי׳ דעיקר אמדק דאי הניל קושי׳

 אבל אחרת פעם יתלכלך שלא כדי צריך הוא לדם אמריק
 דלדם משום ראשונה בעילה לבטל שמואל אסר משיה מ'מ
 הבין שלא הפיי ליעל וחמי׳ בתולה• היא באם לראות צריך

 ר״ס מקשה דמאי קשה כנ׳ל כל ומלבד . p כאלה דבדם
 דס״ל כריש אחי הניל המשנה דילמא דחיטקח משנה מהאי

 דאסור״. כריי פסקו שמואל או ורב • מותר שאציל דמלאכה
 אט יטלים .ביה על ריי יחלוק איך דאיכ נאמר אם ואך

 דעל לכאורה ואך זה. בדבר וביה ביש נחלקו דלא דסיל לומר
 לא דביש כיון השיס בכל כמו לומר שייך לא משנה האי

 לילות ד׳ זמנה כגיע בלא סחס סבר רק כלום מזה אמרו
 מיש פד מזטר וביה . שבח מוצאי עד הזכיר ולא סתם

 זה בדבר לומר שייך לא ואיה .לראות זמנה בכגיע לילות ד׳
 לא לביש מדוע לדקדק יש באמת אך . וביה ביש נחלקו לא

 וריש בשבת לבטל אסור דבאמח ל’י אך . מיש עד נזכר
 ופסק לפטנו כטבה שהיא כסו במשנה שנוי׳ היא דכך סיל

 לבטל דשרי מיש עד אמר דב׳ש לכיפך סבר וריי .כביה
 מקשה הוי לא ואיל לילות ד׳ פד כחם סבר וביה .בשבת

 . איש כוי לשמואל היא דהקושי׳ נאמר אס 'אך .מידי ריח
 בדברים כריש פסק הוא דהא שמעון די׳ אפילו אוסר דשטאל

 היא והקושי׳ בשבת לסבעל אסר שטאל לישנא ולחד .שאציל
 לשמואל רק הוא דכקושי׳ בנדה החוס׳ כתבו ובלאיה לשמואל

 לשמואל אך • ג'כ ימים להביא מיש דפד סבר רב דהא
 'pלס ג'כ שייך לא לשמואל הקושי׳ דעיקר לפייז וא'כ קשה
 דדסמפקד דסיל היאללישנאקמא שהקושי׳ שמחקהפיי כמו

 דשט« דסברי לישנא כאי דדלמא צריך הוא ולפתח פקיד
 דלדם משוס הוא והחיסור מחבר חטרי דדם סברי אוסר
 כדי צריך הוא דלדם דסובר שהריי שאפיל אמת .צריך הוא

 במיל לא דאי לאו מאי ממ׳ שהקושי׳ בחולה שהיא שידע
 .הי׳ לא עדיין העראה ואך כלל בפיל בלא היינו בפיל מצי

 וכן .מיותר הוא מיש עד שהלשון מחמת כגמ׳ קובי׳ !טקר
 בש'מ דהובא לחק לי] נראה [פוד .זה פירוש בש'מ הוא

 בטלה שהיא לכראוח צריך הוא לדם אחר בלשון הדיי דבד
 סדיץ הראה שלא איירי בפ'כ דהא] שפיר [ריח מקשה נמצא

 שלה בחולים דם אחרים ראו כבר דאי בחולה שהיא לאחרים
 אדעסן סלקא] לא אכתי [השתא דהא למיבפל דמצי פשיטא
 כיון וא'כ בשבת ליכנס סוחר דטקה דפרצה דשמואל דקמיל
 ע'כ [אלא • בעיל דמצי פשיטא בתולי׳ אחרים ראד שכבר

 שנאבדה כגון לאחרים בחולים הדס הראה לא דעדיין דמיידי]
 לאחרים להראות לדם פדיין צריך מא וא'כ .וכהיג המפה

בחולה שהיא
מסחלסו] [חסר

עף,  דקושי׳ נדה הטס׳ בשם כתבתי כאשר הוא אמת ד
 לבטל דאמר סבר דשטאל אמריק אי כאן הגע׳

 מי לא אסר דרב לישנא להך אבל .בשבת ראשונה ביאה
 דבר דמטר כריש אט׳ משגה האי דלמא יTמ הגמרא מקשה
 כרייואךשהשיס פשק ורב שאציל מלאכה וגם מחטץ שאינו
 לעטן ולא אסמר קיש לענין משנה דכאי מטס מיז כסב

הל׳ ■
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ק וכמו הל׳:שבס ע ל ̂לענץ נדה ק  הוא הסייח זה שבס ולא
 דנדה המשנה אבל . מ״ש פד מק״ש סמור דסק פל,המשנה

)מני  זמנה הגיפ' שלא והיכא מ״ש פד לילוס ד׳ .ב״ה ־ ד̂ר
 כמו לומר מכל מ״ש •פד אמרו ולא לילוס ד׳ ב״ש דסברי
 קאמרו דב״ש אסניי׳ דאיפכא סבר דרב הש״ס בכל הסוגי׳

 וק מ״ש פד בדבריהם הזכירו לא וב״ה לילוס ד׳ מ״ש מד
 לי׳ דניחא שכסט מנאי הני בדיה דהכא בסוס׳ משמפ

 ופרי׳ שקלא דפיקר דס״ל אלמא פכ״ל. כשמואל כו׳ לאוקמי׳
 מדופ הש״ס המסדר פל לדקדק יש ולכאורה .דשמואל אליבא
 מקשי׳ ומפיקרא באחרונה ברטס ממשנה הקושי׳ הטא

 משום והנה .לסדר הש״ס למסדר ואיפוך.הו״ל נדה ממשנה
 יוסף ר׳ קודם שהיה ר׳ח מקשה היה ראשונה שהקושי׳
 סורה למדיל כדי סוגי׳ הוא שזה ומוד • מברכוס שמקשה
 כמלאי אמריק והוי דברכוס המשנה מביא שהי׳ ובאם . ויאדיר

 : ממשנהדנדה קפה לאהוי ׳סו - ׳ ’
א זג״ב ו׳ דף ר מ ג  מאי כשבפל אי רבאכשבפל אמר אלא ב

ה קמ״ל.  לאוקמא מצי הוי לכאורה מ
 סיטה]בשלא איזה [חסר דאהי רק גמורה בפילה בעל כשלא
 :הך והיינו היא היא ממרא סיריז דלפי דלפ״ז ואמס בפל

D1Hשמקשה ומה • ס״ש מנאי כהני סנאי מי ד״ה ׳ 
 פלהמהרש״א מאוד הסהו הפולם הנה המהרש״א. -
 דלא משום דסריד ס״ל לא ורבא לרבא מקשה אביי דהא
 ר״ש רבה אמר בנס׳ הנירסא שעיקר ראו לא ומה .בפיל
 ספרים שברוב אמה • רבא ולא מוהר שא'מ דבר דאמר היא

 אבל רבה במקום רבא בגמ׳ מירסא איסא בספוה שנדפסו
 מסק ופ״ז . המדפיס מטח היא יראה-שזו בש״ס המעיין

 הברייחא להק שמצה הטס׳ שכחט דכמו שפיר הסהרש״א
 ג״כ רוצה כן כמו בשבח לטבפל דאסור דסבר דמאן אליבא
 מהרש״א קושי׳ לסק נראה וטד .דשרי דמאן אליבא לסק

 כשטאלמשום לאוקמי הטס׳דטחאליה שכסט לפיל דוודאי
 • אסיר ושטאל שרי דרב אמריק אי ומריא השקלא דפיקר

 ס״ל לשיפסו ורבה דרבה אליבא מפלפל דהגמ׳ עכשיו אבל
 שפסק רבה בשם הש״מ שהביא וכט בגרירי כר״ש דהלכה

 כר״ש הלכה כשמואל כפסק מזה לבר כרב הלכה מילי בכל
 בשבח למבפל שרי ושטאל אסר רב שיפחו לפי נמצא מרירי

 ל״ק דלרב כיון עדיין בפיל דלא דפריד בחילוק לכנוס ומנין
 סבר בפצט שאביי ואף • שפיר אביי ומקשה מס׳ קושי׳ כלל

 אבל אסר ושמואל שרי דרב אמרינן אי והיינו .הנ״ל החילוק
 בפל דלא דפריד לומר כלל מחלק ואין הכי למימר ליכא לרבה

:שפיר ומקשה עדיין
ם׳ ו  שרצים ח' בפ׳ פפור. ליחה מסנה להוציא ואם ד״ה ת

 ואפ״ה וכו׳ דמוסיב דר״א וס״ד כר׳ש לי׳ מוהמיק
 ממפיס פריך ולהכי שאצ״ל מלאכה דהוי כר״ש שמואל אסר

 משאצ״ל דהוי הסוס׳ שכסט אלו דברים והנה .מכיל מורסא
 .מחטץ שאין מדבר רק מזה מיירי לא לפיל דטס׳ להבץ איא

 והא ואיח כחט לדם דיה פ״ב ה׳ דף הסוס׳ דהנה ונראה
 פשייחהפחח בלא הדם להוציא שיכול וציל • הוא רישא פסיק
 וריי וט׳ פיא יחלכלך שלא כדי הדם להוציא שצריך פריס
 ונראה .פכ״ל בטלה היא אם לראוח צריך מא לדם מפרש
 דלדם הכא דהפפס אמריק אי דוודאי דבריהם המשך לומר
 צריך דאינו משום סלשאציל מי קאסי ממילא ופסח צריך סא

 דפיקר פש״ר דהוי הטס׳ יץשי׳ כלל קפה הוי לא לפסח
 שחינו דבר משום מא שהפפור .היכא הוא דפס״ר איסור
 הוא שהפפור הי^ אבל .חייב רישא בפטק אבל מסטין
 צריכה אינה המלאכה מ״מ פיר דהוי אף שאציל מלאכה משום
 כריש הלכה אי מא דהאיבפי׳ אמדנן הוי אי נמצא .לגופה

 .איפ צריך הוא דלדם דהפי׳ פ*כ לכחחלה אף שאציל במלאכה
• שלא צריך הוא דלדם כריס.  אי דאפילו קשה דא'כ יסל̂כ
 דהוי משום מוסר מ'מ צריך מא ולדם מחבר דחטרי רמא

 דבקיאץ פשיר מי דלא סחלה הסוס׳ מגט ולק מלשאציל.
 פריחוכסט אחיכ כסט ולזה מסכוץ אץ מי וא'כ בהמי׳•

 אי מא דהאיבפי׳ ייל ריי דלפי' ופי׳ .ט׳ מפרש וריי אח'כ
דלא בפי׳רשיי משמם] [וק במלש^יל כ^ש או הלכם־כריי

 ולזה כר^. או כריש הלכה סחם רק בגירססו כטב הי׳
 . מא גירססיפ דלפי מסטין שאין בדבר כריי הלכה כסב'

 . הסוס׳ דברי מיושבים לפייז וא'כ מס׳• כן דהא,כסב מיוסר
 י לריס דאף כחט ואחיכ לריי הוא ראשון דהפי׳ היפב באר
 הטם׳ מקשה ואחיכ .ט׳ פיר מי דלא מטם ניחא נמי

 לשמואל ס״ל שאציל דבמלאכה קשה דלריי כו׳.פי׳ וסימא
 . אאיז להקשוס מיל ססטץ דמאין ט׳ וטד וכסט • דאסור
 ־, . וקאמזת הסוס׳ קוטס כלל ליק דלריח נראה אבל .מסטין
כיס בש'מ ^ הטס׳ מסברח אינו בכאן הטס׳ ד̂י ע  • ■ ב

 ' הגנ̂ג דהקוטס נראה אבל גליץ. אחה בשם כן רקשכסט
 דמוחר חזיק דבליחה דכט .אליחה דם דמקשה בפטפוח היא
^  ולא צריך הוא דלדם אמריק חי ק כט .לפסח א״צ ב

 ריס] לטפס לטל [כסב דטס׳ רק לטשרי לן הד לפסח
 . בצער כט בסצוה לכסחלה טסר איפ שאציל דמלאכה

 ומשני למלאכה כלל דמי] לא [דהכא מבחח אמס זה פכיפ
 שמקשו ומאי • פקיר ולא פקיד הכא ופקיר פקיד החם הגס׳

 חודאי כל.ל ליק לפניד .מחבר דחטרי לשפי׳ דמ״ל האחרונים
 חסרי או פקיד מפקד אי במציאוס ושמואל רב פליגי לא

 משני. לק • זה בעק ובקי רופא הי׳ דשטאל ובפרס מחבר
 ,יק טךד לא אי פקיד אי דל*פ פי׳ ט׳ פקיד הכא הגמ׳
 מחבר מטרי בכלל הוי זה אי פליגי לגמרי פקיר דלא במאי

 ‘קושי/ היא לכאורה טס׳ של ראשונה קוט׳ אבל .לא אי
 משבס פיי הרמב׳ם לדברי סיוע מזה נראה אבל . עצומה
 בצידס וק .מורסא דהמפיש מחט׳ כססם שפסק ייז הלכה

 [פסק' הרמב״ם דהא האחרונים והקשו .וטחר דפפור נחש
 שבס,. במס׳ בחדוטס זה ישבפ וכבר .שאציל במלאכה כריי]
 אבל' .טחר לריי דאף להרמבים] [ס״ל דבהנך כסבחי ושם
 מהנך,סלסאף בר כללי אמר שמואל דהא דוחק נראה זה

 הבסיס. בשם המגיד כמיש פיקר נראה] [לכן • נחש אצידח
 .למלאכ̂ה דמי ולא מלאכה שום לפשוח כלל פחא דבליחהלא

 'סברא. דאץ דסבר סברסו לפי שפיר מקשה ריא ולכן שאציל
 ואיכליכא: לא. או במזח לי׳ רחא אם במציאוח דחלוקים

 לא; לאיה, מוכרח בפסח.וזה לי׳ דניחא סבר דשטאל למימר
 לדם או. .צריך הוא דלפסח סבר שמואל דדלמא כלל מקשה

ס אין ודאי ופיז מחבר. וחטרי • צריך הוא  אע׳׳כ: .חולק ט
 ‘דבזה ומשני שפיר ומוסיב .ל*פ בזה דוודאי טבר דריא
 מימבר:או; חטרי בכלל הוא אם לגמרי פקיר לא אם פליגי
ה הי׳ זה אבל פקיד. מפקד בכלל  מסיר רבאמאי דא'כ מ
 .במלשאציל ומכיש אסר כלל מסטין באין אפילו רב דהא
 אסי׳' דהמסט׳ המגיד וכמיש שבח בהלטס כמיש נראה ולכן
 מצוהג״ט, צורך והוא בפסח כלל לי׳ דלאפחא דכיץ כרב אף

 ובמגיד.: בשבס בחידושיפ באריטס פיש מוסר לרב אף טודאי
 פ״ר: ואיסהא כריש אי דיה לפיל זיל רש״י מיש ניחא ובזה
 דמאי.' [ולכאורהקשה] ומשפקט׳ לקמן לה פרכיק הא מא
 דהנה): מחא [ובזה הגמ׳ ומירון קושיח ולחרז להקשיח לי׳

 בזה: מחק ואיח שכחב שהיכא רשיי בדברי כלל כסב השליה
 ’שכחבדהאיבט׳ רחאדאחר ולפידרכיס אחרח. קושי׳ טד
 מגס׳ זה מוכיח מסטץ שאין בדבר כריש הלכה אם היא
 מטם. הוא הפעם רישי׳ואם פסיק והא לקמן פרכינן דהא

 מלשאצי̂ל לכאן שייך דלא אע״כ .הגמ׳ מידי מקשה לא מלשאציל
 הריח.נ: וכמיש .במצוה אף אטר לכחחלה לריש אף דא'כ
 ̂ לקק בגירססו כן כטב שהי׳ ציל זיל והר׳י .שפיר פריך וא'כ
 כסו.ב.ק_" הי׳. לא [ורש״י מסר דא'מ מא ייש מני הא

.דהוא:חסק:^, ליק גופא רבה ופל .לפניט וכמיש בגירסט]
:מוסר דא״מ טסק שהוא להלכה כן

ה נ ה  ״ דמוסר שמפסא רווחא ממילא לפיל שכחבמ מה לפי ו
̂ דם להוציא כדי דדפט ואף .בשבח לכחחלה לבעול

 [פסח״הא];' שמשה ואף פקיד מפקד דדם דמסקו כיץ שד.
 :דפפוגיאף מלשאציל דמי לעיל שכחבנו כט מחר• מסטין איפ

 [במלשאצ'לד פלה דפליט הטשקיס לאוק ואף רישי׳• בפטק
 ̂ מקלקל זמי^ משום מוסר לפסח מחכוץ בשאין .באן מ'מ

 \ הפחח אצל. מקלקל־ כף לזה מסטץ שאץ כיץ בחטרה
־ וכמיש הפסח אצל מקלקל מי לא מוץ קא כי דכשלמא

' הש״מ
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̂מקלקל•.: הוג קאד-מכמן. דצאד וסיכא מקלקל.  יראה ועכיפ ’■
'י  - ׳ פמח•: נעשוס שלא.יכוון בשבה בהמלה, כשיבשל .

אסזקהט׳. ואזהונוקמא לאנצריכא. ליה ס׳5ת ט' יף־
 אן£ר\דסשנפארסה דהא מקשה, ג^׳י ומה ' י ’

 .,■ובס׳ לאיסור ס׳ס שנבעלה.ל^ול.לה-והוי איכא!למימר
 לאיסור ס׳!ס. הוי דלא נימא דאןן'..אי, עוד מוסיף' כפלאה,

 ספק,א׳ דהוי ונמצא אצלה, פמלים הכל דהא״נשנסארסה
 רוב הוי: מ'מ דהא מקשה אעכ׳פ לה-..הך נבעלה'.לפסול, שמא

 שהביא מה בשצמ ׳המעיין באמס והנה ,״ע'ש’פסולים.לנבה
 בד׳ה התוס׳ על שם־ שכחב- שע׳בך. 'שאלה׳ סשובא,הריבצש,'

 דהוי משום המוס׳- -מצש־ על ישראל. באשת ואיבעים;אימא ,
 דלא דס׳ל דרבנן אליבא ,דאתי• עדיף. מבא: ׳וחזקה' מבא

 למיעומא דחייש דס׳ל לר'מ ואף .“מנוךעיעונגא'לחזקה3אמ?ינ
 אפי,לו וא׳ש ופלגא סלנא הוי כאן מ"'מ לחזקה'! ו.סמןך\נניעומא

 מיעועא דאדרבא^ווך; החוס׳ על שהקשה ;כוי.יומה',1לצ!נג',
 • מיעומא :1דיצי ממתיו: והו״ל־ תחתיו., דאימ. למחצמ ?אננס!

 לחזקה,•והא מיעומא אמקינן־סמוך אנבל,אדאפיל..לרבנן
 חוששת אינה- רי׳א מל'אמ דיצאחה ליבמות' בחרא לפלק

 מיעוננא סמוך דאמרינן משום דר׳י נועמא בבכורות ומפישינן,
 היינו .חיישינן ולא מיעוט זכרים והו-״ל נקיבות זמפלתילמחנה
̂דטמצה ̂אס  כפילו ומיעוטן ■■ודאי נקיבוגז-היא ומחצה זכרים ו

 ואין.להמלט הוי.מיעוטא. מעוברת' מן וא!כ',הזכר.ימהטלדים
 בהנבעלת אומרים •'^ו אין כאן אבל פנים.. מזא״בשום

 כי-היכי בעליהם ומחצה.בלזי הם.,ממצה.בבעליהס’בזץ(סן'
 . מחצה על. שזהי׳יממצה זה לנו. דמנין • וט׳ דני.אא.ג!מוך

 אם חיטת);\אף בספק,(חסר.איזה ,שהדבר אבלואלג.אומרים
 אכתי:לא תחתיו דאינו דאונס^לספק סמוך..מיעועא נאמר״

 כמו אפשר,־ זה עדיין• ט בודאי מיעוטא. ״החחע.'לרצון הוי
 דהיכא בתשובההנ״ל.-ולפ׳זניחא כריבצש דברי ״זה;חוכן1■זה'

 מד־הואדלא או.היגא-דשס-אונס מתהפך שאיט סצס .דאיכא
 היחר צד יובא. הא,עכצם.איכא ס״ס הוי דלא אמריק^נהו
 . והוי-מבא השני הספק סמוך״.לפלנא א׳ ספק שףוא״טל

 אפשר שזה• בספק שהדבר ניחאילהיכא ולדברי.הריב׳שהנ׳ל
 ,קושי׳ ל׳׳ק וממילא .מיעוטא סמוך. אמרינן לא .;,זה כמו.

 סמוך־מיעוטאשנבעלח אמרינןי הכא,אףאי דהא' הם,לאההנ!ל
 דהא רוביפסולים הוי. •לא מ״מ לפשול,להם,לפילגא'דחחמיו..

 המה אלו-כי בדברים ודוק כמו..זה. שזה'אפשר כספק׳קוא
. ' , . !  : לדינא נטנים י •
ובתוכם- האחרונים והקשו. , .לאדרבה ויי׳ל בא׳׳ך!,.

 כמו לפניך בעולה הרן למימר איכא, הא הפ׳׳י .־
 אממנן דלא היא״ש בשם בש'מ.שהביא עייט ולא גבי,מקו,ה

 מסקי .י-ובנדוה ואחא -דחסר דהיכא רק ה.ל;.בעולה;לפניך
 וכעין .. דמסקנא אליבא ואשא'קאי דחסר■ מימץ דהאי (ס׳1הן

 שלא ואף • ̂ע׳ש -איתרע סכין גבי בחולין זה'.כחבו,חוס/.
 סברא •דיש היינו-משום לחוד. חימץ אהאי שם סנ;טעצמם

 שהקשיתיבתוס: מה ליישב יש ולפ׳ז ואתא• דאף.;םגם.חסל.
 שםלר״י שהקשו דממונא דליכאחזקה אבלהיכא ד׳ה ד׳.ע״ה

.לריעושא חלתי הא,;כוי.  גבי לר״ג אף מקשו לא דלמה .
 ולפי. בעולהלפניך דהרו. לריעוחא תרתי הוי הא מאאוםחני

 מקשו לא לפ׳ז חבל «בעולה גבי שייך לא דזה כיחא.. הנ״ל,
 נמצאו-דכתבו■ כאן רישא ד׳ה שם בחום׳. דצ׳ל החוס׳.מי.רי

 - שנאנסה להיות שיכול בענין צ׳ל .נאנסתי דג?י.משארסתני
 רישא i כך מתרץ דהגמ׳ לומר אט יכולין בעלה..דהא מסק.

 ברשות דנמצאו כיון לרישא פי׳ נמצאו.. סיפא.כאן נמצאו כאן
 כיון מתנגדי אינו הגוף וחזקת אלים ממון חזקת וודאי כאש

 לפניך מום למימר.הרי ואיכא האב ברשות דאןתרע־שנמצא
 מכח׳ אלים כגוף הבעל.דחזקש בלשות משא׳כ .כמו״במקוה^

 דאף •• נאנסתי ממשארסתני דליק לפיצז ונמצא כאן.נמצא
 הגוף_ חזקת- מ׳מ' חחש-בעלכ.. .די/ין.יכול״להיות.שנאנסה

 י■ כיוך־דלא ׳לפניך־.. בעולה- הרי' נמצא כאן, .ולא.שייך אלים,
 דאף״. v)5b דתוס׳ לחק יש ובדוחק., וכנ׳׳ל. חסר״.ואמא

דכיכא-,- רבא אמר 'ואפ׳ה. כא;'. להיות.דבאים, יכול. במניין.

ומכל

שר להביא צריך האב האב ברשות דנמצא  הטעס נלאי'[ואפ
 האב'איתרע'מזרףז^־מוןרולא :ברשות דנמצא דכןון־ משום
,:מאון מחזקת עדיף  דאף־היכיףדבא־כא׳ ועזיכ־־ מגליק] .

ך.•ולככי הלי אמרינן  משארסתני׳יצייל דגצי כשבו מום.לפני
־״ ־■■ ;.־: דנאנםה־המתבעלה::״■ בטנין

ק לכביףדמשמנר־מ־לל פוד צריך הניל ו י ס מ  ה
 לחזקה בילך^ לאבא מנה רישא דיה מתוס׳

הני' .דמאיזה־טאם ושמא בלי בלא אף מהני לסולא ס ת ^ו  ב
ף לא ופכ׳פ ■לחוד. חזקה ד טן ננרובא׳דקיייל־לאין מ ל  מ

ך גגי ובשלמא אחר׳.הרוב. בממון מ  איסור שארל■ או ח
 לממיכר׳.' איסוירזמאקוס" ממזיקינן דלא־ הפוסקים - כל דכחט

 גבי־משן"צריך'נהביך אבל ■דאיכא־חזקתהיתר. משום הענו
 נמצנד׳וכאך כאן* לחזקת’כתב ספר־הפלאה זו קושי׳ ומכה׳

 •ומשיה' .מחזקינן-־ברשוחלאחרת לא ושוב קיימת חזקה היא הי׳:
ם כל על מחמה ס דאיכא דהיכא כאן דפסקו הטסקי  אינ ס׳

 טש־שהויר היכא כלומיל דקיייל והקשה־-דלרבא :אף-לאוסלה
 וכתב .נבעלה תחתיו ואמרינןדוודאי לימס״ס- לאחי-החופה

 ולפי ■; מחלקים■-בכך ־דלא" הפוסקים־ כל־ לפני ■ שזוישגיאה
 דהנדהב״ש׳^כחויב׳ ״. הפוסקים לפני גדול־ זה-שגיון■ הי> דבריו
 ׳ ביש“דאייר'י 'נאנסחייל. דמשארסחני הלכה גבי ס׳ח• בסי׳

 כתבו •ואפיה ביש׳לשלצשל. הסימן;איירי־שם שהוח-וא'כ,כל
 חורפיי' ימה׳שאירצסי״בימיל׳ כפי■ הנראה• אבל בקיס-דמוחר;

 העמרי אדיבה מ׳5דפריךהתם־ה נדה בריש מהרשיא=. קושי׳
 ו׳פרץ־" .יין־ע^יחז׳קמ■ העמד אדרבא־ • וכן חזקתה על: מקוה■
 ד^חומלא׳הוח־ איכאללמימר דהא •הלשון־אדרבא• זה דמה
מד' שפי^דכיזן־דצטמא פריך דהגמ׳ ותרצחי ע״ש• טמא  עו
 יורם'ממט־■ אשל לליצשנל עומד הטבל־ במקוה;וכן שיטהר לזה

 ־חזקש׳׳טב^׳מאנגדללזה׳נ' הטומאה-וכן חזקת אין החרומה•.
 הסכיןנאבד'■cואפ״ההיצ(^^ איסור בחזקת־ וכמו-בהמה-בחי׳־

■ ■מה-׳יט'־' והזילו ■כשרוחל. •מחזקת יצאה■הבהמה• לא ן  מי
סדהימחמלת' אין בשחיטה־ להחיני טומדח דהבהמה  חזקתאי

6 גאש״ה ממטלוכן גבי■ ־. הניל לפי־ נמצא > אוחה r f 'יידועי 
ח' אשהדנחחייב"להעתובהל. •שנעשהמקח<-וכן,גבי לגו כ מ  ו

 ואין׳ישוס׳ידבל- טוצל הי׳ דכקנין אמרים חזקח:הגוף;אנו-
שה הקנין ־: אוחו מתנגד-׳  ■שאספק'נוילד''־ היכין ־. בבירור .ממ

 בלשוך־תשובתיהר׳יב׳יש"' נכלל■ ולשון־זה ברשותסהבעל■הממון־.
 רה'י6שנמהך'ה ־מכיון שהרי וזיל שכתב ט״ש בתשובה•שע׳ג
 ל ■ באורך•': ע״ש' כפרה בעל בישות י החמור הרי

ב. לפקפק-בזה פי סי׳ ך שי  דגבי׳הלכה' דכחב' מ
ט׳ ע״כ דמחרן״הגמ׳ ־ נאנסמי משארסחני _ אלא ו

 בשסלכצימ'דלא^כוי~ וכן מקינון בשסר.י*ש וכתב דאיכא־מגו
 מחרצי לדלא וכתב ושמאי• דמסחייעיברי משום להוציא• מיגו

 דהואלמרע־השטר'■' משום בידה. כחובה לשטר דמשום בפשיטות
 '-לםותר'דצריולז^,־5לכ׳.-איףדנלינ נחחייב ■דלא ואומר שבידה

הטaום"אזרbהתירוךמ לפי אבל בתירוץ:דמיגו. -הכל•׳ דזה  ״‘לו
^':'י' מוחזק שבידה כחובה קייעהשטר דג  בטוצזמצאלהח^^׳

* מקשה דהלע׳:לא לומר נצטרף לא מ״ש ול<£י; ?  י
: •ובאמת■ ס׳^כאךגמצא-. דלא לשיטתי׳ לריא ג י י

 קואיז-׳הל׳מהי דקשהלי׳ רק נמצא כאן כרבא סובר נמי דר״א
עד הכי- אי ס ה נמי,־ תתארס שלא ש שי מ  חבלא׳ומוקי"' אמי ו

 ■אליבי'" דכיון-דהמ:ןניות ייל ובדוחק שהוח •באין למשניות■
■ •'אבל ־. שהות באין מיירי נמי •הוא צאין״שהות איילי  ^י־

•: רחא'הכל־. דברינו
א ע׳ ב א ו ך. ר ״ ד  ס״ס"״ אכחינאיכא ישדאל־וא״תהא באשת ב

״"1וא״ת':לוקמא'בחז^ הוא מד אונס וט׳,י״.לדשס

ואין

 'לאי״מ^ ׳ ,זהקופי׳זשלישינך ־היא היתר בחזקת דנוקמאי שנית
̂ל להו איח קלא דאונס  נצט5רצקד.רוב<ךןמי והו׳
 ■אישהלצלא'זה" ־כויז־׳ל'והשאא סיס־ילא אפילו־ א״כ !דליחא

^‘'ללשןש>ישם5 קשא הוי :לא־ דשסזאונס־חד שכתבו.-המוס׳  ׳
׳־ לפלגא מימוטא־דאונס סמוך אמריק דהף דאינו'צזחטוץאוי̂'

רובא



ת י מהישראלכתובותב
הא . להסיר ^רובא מקפו-ו ס׳ - אך,דסו  אונס ספק ס״ס הוי

א. מד רשם-אונס ומסרצו -קנונה-. כשהיא  ואי הו
 דנסמך הקשה אכסי ’.רובא והוי לסלגא מיעוסא סמוך אמריק

 כשהיא דנבפלס לפלגא נדולה כשהיא באונס דנבפלס -מיפוסא
 . מיפופא גדולה כשהיא ברצון דנבפלת פלגא והו״ל ,קסנה

 בשם לפיל וכמיש • לפלגא מיפופא סמוך .אמרינן דלא א״ו
כ ,אלו סוס' בדברי כן׳ שפי׳ -הריב״ש  שפיר סוס' מקשו וא'
כ .היתר בחזקס ,;דלוקמא ס אפ' נ ו  והוי לי׳ אית קלא ^
ע• פו מי  ליתסר ס״ס בדאיכא אפילו שפיר סוס׳ מקשו א״כ .

 סמוך אמרינן ולא דליחא כמאן הוא דאונס •המי'עוס ■דהא
 [בכרמי ראיתי והנה .סחסיו דאיט לפלגא דאונס מיפומא

 . מסהפך דאינו משוס הוא] חד אונס דשם הסוס׳ בכונס שפי׳
ר פיכ כאן הסוס׳ -והנה.באמת מס ל(  משום שיפץ) ב׳ כמו ס׳

 כאן ועוד .הכי ס״ל לא סוס׳ אבל המתהפך• ס״ס דבעינן
 באם רק ממילה לדון א״א דהא .ס״ס הוי מתהפך שאינו 6אן

 שמא ולומר להתחיל דא״א גדולה כשהיא או בקספתה שזינתה
 החילה לדון אנו צריכין רק הוא אונס קטנה דפתוי כיון -ברצון ^
 הפעם פיקר אבל .גדולה כשהיא או זינתה קפנה שהיא באם ‘

 להיתר צדדים ב׳ דבעינן משוס הוא מד אונס דשם
 לא א׳ משם הוי דשניהם היכא אבל . ס״ס הוי זה ומחמת

 דנמצא מהא ע״ז מקשה שבכרסי ואף .אחד ספק רק מי
 שהגיע ואת״ל הגוף לחלל הגיע לא שמא הפק ס״ס דהוי •מחפ
 ההיתר דעיקר .במשהו שנקובחן מאברים א׳ ניקב לא שמא
 כן וכמו .א׳ שם והוי הפנימים מאברים א׳ ניקב לא -שמא

 שמא זו משנה ואת״ל ישנה מבואה היא דשמא חדש באיסור
 לדברים ראי׳ שמביא מה עוד פ״ש .לשמר קודס השרישו

 מתחילה מחפ גבי דבודאי כלל קשיא לא ולדידי . האלה
 מחפ שום הי׳ לא דדלמא כאן שהי׳ באס לדון אנו צריכין
 באם לדון אנו צריכין מתחילה בחדש כן וכמו .בהמה בחלל

 כאן שיש באם דנין אנו מתחילה נמצא • זו משנה שהתבואה
 אנו ואח״ז .כלל ריפותא שוס הוי לא דדילמא ריפומא שום
 לא דילמא היא ספק עדיין אעפ״כ ריעותא כאן שיש אף דנין
 השרישו שמא התבואה על וגם . הפנימים מאברי א׳ ניקב

 מש״ה לפנינו דהריעותא פ״פ גבי כאן אבל . לעומר קודם
 כשיש תיכף דהא . שמות מב׳ הספיקות ב׳ שיהי׳ צריכין

 שייך ומה • באונס ושמא ברצון שמא דנק אנו לפנינו ריפוסא
.אונס לספק שייך זה קפנה כשהיא שמא כאן

ת מ  דפיקר י״ל .אונס לאו קפנה פיתוי דסבר שהרמב״ם א
 ספק ס״ס הוי עדיין דהא התום' מקושי׳ הוכחתו ־■

 אי דאף סבר והרמב״ם . קפנה כשהיא רצון ספק אונס
 משום דס״ס דפפמא ;ס״ס הוי מ״מ הוא חד אונס שם אמריצן

.הרשב״א בשם הש״ך וכמ״ש .מרובא דפדיף ואפשר רובא דהוי
ולא .רובא הוי מ״מ הוא חד אונס דשם אמרינן אי אף נמצא •
 ואף .השקול ספק הוי דזה • הריב״ש בשם לפיל כמ״ש ס״ל •

שניהם אין דהפלגא כיון לפלגא מישפא סמוך אמרינן •אי
 אפשר דזה השקול ספק הוי דהספק רק זה כמו זה שוים

 הוי דמ״מ ס״ל הרמבים אך רובא נו שייך ולא זה כמו להיות י
 בחזקת ולוקמ׳ התוס׳ דמקשו מהא כן דהוכיח ואפ״ל . רובא
 שהיא כיון התוס׳ כתיריז לי׳ ניחא ולא • לכהונה כשירה שהיא

 הוא דהס״ס אף א״ו . לפניך שחום שור והוי לפנינו ^בשלה
 .רובא וכוי לפלגא מיעופא סמוך אמרינן מ״מ .א׳ משס

 .אצלה פסולים הכל והוי תחתיו ס׳ לאיסור ס״ס הוי ובכאן
 ס״ס דהוי ואף ,לה לפסול נבעלה שמא תחתיו אינו ואת״ל
 קושית תקשה זה לפי נמצא .הוי מיהא רובא מ״מ .א׳ משס

 כשהיא רצון ס׳ גדולה כשהיא רצון ס׳ ס״ס הוי דמ״מ התוס׳
:רצון הוי קטנה פיתוי א״ו .רובא והוי קטנה

ן ע ״  דס״ס הרשב״א לדברי ראי׳ הספק בית בספרו הכרתי מ
 דלא דכתבו תוס׳ מדברי מהני חזקה במקום אפילו

 שהיא רק ברצון דרובא משום • היתר בחזקת לה מוקמיק
 דרוב אלמא שחרת ס״ס במקום ומש״ה . מדרבק רוב -רק

בק די חי מכ״ש דרבנן מרוב דפדיף וס״ס חזתה דוחה ..  מ
 הס״ס דחי דמש״ה שאני דהכא •. הוא ראי׳ לאו לכאורה .גחזקה

. ־ :ג״כ היתר חזקת הס״ס מם דהוי משום דרבנן רוב
ג . . ־ 23 כ

ד א  פחותה קדושין אביה ובקבלה כהן באשת אכתי וא״ת ב
כו׳ מוכה דס׳ ס״ס איכא בנים ג׳ מבת ו .פכ״ל פן

 . תחתיו באינו גם אף כהן אשת פל גם כאן תוס׳ שמקשו מה
 דספק כיון אפפ״כ אמת .פלי׳ לכפסולי׳ דנבפלת למיחש איכא
ת ספק בהך וא״כ איש לדרוסת השוה ס׳ הוא p מוכת ס רו  מ

 לה לפסול ונבעלת תחתיו אינו או תחתיו באם לספק יש איש
 שום ‘לספק ̂ אין היא p מוכת אמרינן כי השני בצד אבל
 .. כהריכ״ש דלא לפיל אמרינן אי ואף ,השקול ס׳ והוי דבר
שפא סמוך אמרינן רק  בכאן נמצא ־ .רובא והוי למזהה מי
שפא סמוך אמרינן אי  והוי דחחתיו לפלגא לפסול שנבעלת מי

 דמוכת פלגא כאן יש אפפ״כ אך .אצלה שפסולים מה רובא
שפא סמוך נימא אם אדרבא א״כ .פן  נסמוך א״כ • לפלגח מי

 פן'־והוי דשכת לפלגא לכשר תחתיו אינו דנבעלת מיפופא
 . הריב״ש כדברי מישפא סמוך אמרינן לא ואי . דכשרות רובא

 הובא הרמב״ן אך . ס״ס דהוי התוס׳ קובית דא״ש פשיפא
 משום כהן אשת פל דל״ק התוס׳ קושית להק שרוצה בש״מ

 דחחתיו לפלגא לה לפסול דנבפלת מיפופא סמוך דאמרינן
 משו דמפלה יוחסין הוי כהן דאשת דס״ל משום ואפשר .מ״ש

 דהוי״כמו כאן אמרינן אי הרשב״א שמסופק וכמו .ביוחסין
 ־זה אמרינן לא לאשה לו היחה שכבר כיון או דלקמן יוחסין

 נשא• שכבר היכא אבל לכתחילה אותה ליקח שרוצה היכא רק .
 מפלה פשו דג״כ ס״ל דהרמב״ן לומר ויכולים • מעלה עשו לא

 ׳: מפלה פשו לא אותה נשא דכבר כיון ס״ל התוס׳ אבל
ד ״ א  בס׳ והנה .א״ש סתום פתחה דמ״ע ר״ח ולפירוש ב

ק מה חיקשה מקשהדאכחי הפלאה ח  ממ׳;לקמן מ
ה דאיכא לר״ח תיקשה מ״מ דמים טענת דקפען לא הנ  ס״ס'\ו

 דליכא כהן' באשת דאעפ״כ שיטתו לפי לתק רוצה הרמב׳ן.
 ■לתקן צדך בשמו לפיל שכתבתי וכמו הנ״ל סברתו לפי ס״ס

 למטלה שכתבתי התוס׳ דברי לפי ואף כהן. אשת משום
 כמו להשס' דס״ל י״ל מ״מ • ס״ס איכא כהן באשת דאף

 יהי׳ בקי׳לא שאינו אמרינן כי שאס ד״ה ב׳ בדף לפיל שכתבו
ם': ויבא קול יוצא בקי שהוא דמים בטענת אבל .יוצא קול  עדי

ד ״ א  דאין פופנת הוי היא פן דמוכת איתא דאס י״ל ב
 אומרת דהיא במשנה והנה .עכ״ל וכו׳ בכך גנאי

 הרב כתב . אח איש דרוסת אלא כי לא אומר והוא מ״ע
ק. אסורה היא כהן אשת דאם ברפנורא ספ  וכחב.פליו מ

. פחות אבי׳ בקידשה ישראל באשת וה״ה התוי״ט ג׳  'ואח״; מ
ס מ״ע טוענת החם דהא ברפנורא הרב על מקשה סי הוי'  ו
 ידעתי לא באמת הנה .עליו שהקשו ר״ח שיטח על וכתב
 בש״מ׳שמחיק ועי׳ להלכה ר״ח דברי פסקו הפוסקים רוב דהא
 ברפנורא דהרב די״ל ל״ק ג״כ רש״י שיפת לפי אף אך .ר״ח דעת
 ס״ס ליכא כהן דבאשח לפיל שכתבתי הרמב״ן שיטח כפי סבר

 באשת''ישראל נקיט לא ומש״ה .ביוחסין שפשו מעלה מחמת
’ ׳ ■ :מג׳ בפחות אכיה בקידשה

ה ג ה  יס״ל המגיד דפת אחר בזה נמשך ברפנורא הרב ו
 ספיקא חדא אלא דליכא דהיכא הרמב״ם דדעת

 דס״ל המשחות מפי׳ נראה אבל .אסורה ברי בפוענח אף
 שהיא דהיכא הפוסקים שהביאו יונה רבינו כדעת להרמב״ם

 במשנה דכתב • לבעלה שרי׳ ספיקא בחד אפילו ברי טוענת
 .היחה אביך של זו שדה לחבירו באומר ר״י ומודה דפ״ב א׳

 מיגו אמריק דלא נאנסתי משארסחני גבי לר״י הטעם שכתב
 הכא אבל • והיתר איסור לענין מיגו אמרינן דלא משום
 תמהריטל השלם כל והנה .ע״ש מיגו אמרינן ממון לענין

 שחוט שור דהתם אחרינא טעמא אמרינן בגמ׳ דהא הרסב״ם
 דמוענת דהיכא כר״י ס״ל דהרמב״ם אמרינן אי אבל • לפניך

 לעדן הייט החם דפליג ואף .לר׳י אפילו לבעלה שרי׳ ברי
 שעשו מפלה משום ובמשברת ממק חזקת כאו דיש ממון

 דהביא הגמ׳ נמצא .מודה ר״י אף איסור לעדן אבל ביוחסין
 נאמנת׳לפנין דאינ׳ משארסתני גבי דס״ל מה ר״ל דר״י האי

תק ממון מ  יהרמב״ם אבל , .ששט שור דהרי שפיר הגע׳ ו
 מיגו לה׳ יש וא״כ דנאמנת איסור לפנק דס״ל מר״י דסקשה
ק ומש״ה .לכהונה דכשירה p דשכת  דזה׳׳לא הרמב״סי תי

: והיתר מיט.מאיסור הוי
■ \ \ ה נ 1ה



כתובותבית90
 שהיא ,היכא3■דגרי.סכ*י<הל ^ביא• 'ש;אוחי^זח6ןנךןי;הר-3.

n ־ D ^ rאיילי--ר^-אלעזר '׳ )_ טן א הכי-נ  נלון שכה6ע
 .ברי.-משאכסחני״?אנסשי4טומננ בהוא ,אבל נןכחןשחהf,^?<א;

 ^נןמו;ומוהלחמלו;ץ\פח^היא״ש-«טעג.סר'י,לכסבו.גשנע.כי
 ונו'. לאמדז.ספקא.אולינן.למוסכא6כיון-דליבא. ^!אמרהלועולס'

<ראה ב,:ו  ׳ דהיהה,מעובכח.דאלים דבליהס-מההיא לקילם7^ז
רי בדג ^י  לליםלי׳חוקח אע׳ג העיבור 5א»ילו;לעובר-ומכשי .

 נאנסתי דמשאכססני. ההיא פסולין-וכוf ^,גמב ג^־ות;;אפילו
 ליה .אלים‘ אפ׳ה דלצון לרוב■ ד^מון־מסייע’; ׳׳אע׳ג-וךרוןקת

ה’ד,גיגץולןהימגא־עכ*ל הנ  מס׳״כחובות.לפי׳,על‘ במהרללש .-ו
 וטעו-,תלמידיו,לטהבו כסב הנ׳ל׳דמממילה ל'.הרא'ש1? ח(?וןש̂י

 ועל.הראי׳ דבפיהם. לקיים ונראה■ ^אחז/נקב;בעצמו ׳;גשמו..
מ א' ^ א; <ו !^  '^במב3אפי השבר דמכשיר מעוברת מהיהה .

 גבי.העובר,נמי דהא כתב סזקת,כשרות •-סמלץ־אעזג-דליכא
 .■וכמו.שכתב דמהני-לולד האם חזך,ס־ כשרוח ־,חזקת׳ יאיכא

ה ס־ו ד א^די^:בקדושין (ט׳95ז־?  שלדברלהם מאי.חזיח.ע*ש ד
ם2ז המע ה;  לש׳׳י-אשם באמת •-והנה. במכשיר,-בבתה ג]•’•[דר |

ה.זה יבל ׳׳ד;ה׳־תמוףךאהניכתב  • כשרות לו.סזקת הנידון.אין גנ
 נראה לכן • רש׳י-א^ •בעצמו.דברי המהריוע ;ןכמו׳^שי^קיא

 גהרשב׳א בשסהרמב״ן הש'מ שהביא כמו ס״ל ^ד^ר־שיי־והראזש
ד מ' ד ', א׳ מ ^ ן א.נאמו משום בבתה דמכשיר :׳  באיסורין דע׳

א חורה שהאמינה והיכא• .  מהימני הפכולין וכל אא-אשה ע׳
'bלומר רוצה הפ׳י.ג״כ ובאמת .בטפה אשה עדות הויד«(ו 

א מקשה אך -כהרשב׳א. ןןמלמתו״סברא-מגיל ה מ ז  דשבוי׳ ע׳
 תחת שבוי׳ שהיא לחלק.כיון יש באמת אך■ .שואינהסמהימנח

ש נמצא .טפי נךעrגויiדיח  אוסרת היא דאי שפיר מוטחהרא׳
 עדות־אשה דהוי אך באיסורים דמהימן ככלפ׳׳א זזקרינאמצח

<מו-דמהימנא  א״ש נבזה עדות• מסמס מלד לגבי :׳עופא/
 בכתבו מפום לכתטבשמו חלמידוו ׳׳דמה.:שכתב;הרא'ש'וניעו

 -לנאמן והא וז״ל לאוסרה. נאמן אלטזר י־מל־יהא-ד^ור-ר׳
שחו  אמרה אם אבל או.בכותקת וכו׳ :לאומיה:היינו-נמכחי

ר בהדי׳ ס*ל,לקמן ׳ור״א דאיןחדופו׳• שי  ופוסל בה רק דמ
כ1ך?« א׳  היג־לא כן וכמו כולד עדותה.לענין ^לא-׳מהני ה;ו

cלעיל כרא״ש סתר חזקה,כבר מטעם .עצמה-ואי נ(הנ?^^בי 
 דהלכה כיון לפינא באמת אבל .•ככא <^חזקה^ןא,שייכהi״דמח

 .,ה״נ עלות מטעם בבתה -מכשיר -דשכשיר-בה ו'^־נמן'לקאן
 דלכאוכהוש אך והנה • עדות ■מטעם ;:ג^ונח-להיחר׳ןלבטלה

 גבי המם דהא ככתב דבריו מסיך ראי׳ י^נגיא ׳גל^ךאיש,־
 דרובא אעיג להולד מכשירי׳ ברוב:קסולין האפילו ״קנןןברח
 לרובה אע״ג ה״נ • הימר אחזקת -דאוקמינן אצלה-ר.ק ס^גלין■

ל •■אך היתר כי^ון-מזמ-מוקמינן-אחזקת לדס׳  כמו להכא״ש י׳
 אך וא׳׳כ ומזנה ובודקת מזנה דאשה דחזקה :!שכרזב-הקוס׳

 רק הוי לא בודקת שהיא חזקה פסוליךמ-ממחמת רוב דהוי
 רובא הא הכא אבל .הישר ושש-האוקמינן־אחזקש :,'פל<א-,ופלגא

ה קיימא ו׳דכצון ש׳  למאן ראי׳ להבוא כראיש צריך וקאי.־ומ
וכנ׳ל: עדות מטעם -למכביר-בבתה-והיינו ,
פ ־ ן  דמשארסמני מההוא לדבריהם ראי׳ מה-שהביא-הרא׳׳ש י׳

 מהרי״ט מקשה .דרצון לרוב ממון־מסייע -אע׳ג-דהזקת■ - ■
 כמו רצון ס׳ אננס ס׳ הוי דתחתיו חצון הא׳,החס;נגד-טענות ,

 היכא ודאי דהא לק״מ ג״כ . ע׳ש -זחייב -פלעהיך ׳;אזי:-!אם
 לענין וכאן פעור הוא. פרעתיך שמא ׳ניוענין והלוה דשהמלוה

 האירוסין מן כתנבה הא א׳ס דלהויא׳י האירוסין •׳ךתובה-מן;
 ברצון שמא כי פרש שלא ■ברי אעו:.טןען אני׳-vהוי, עדאב׳׳־
-ן:.נג«לה  כמו . אביה ,מהני,לגבי לאL דהא-חזקחה מן-דן ובר .

 מנה רישא אשי ר׳ למסרן בהא ד׳.ע״ו כחובות !׳דאיתא״להדיא
ר ד בי א׳ ^ ג ס׳. שסברש׳י ועז׳ בידך׳ חנה-לי סיפא ׳ סו  וכיון ו

 לא,אמרינןדודאי איכ-על-אבי׳ אביה לגבי• ו׳מןזקחה.׳לחדווהני
k ״חקתיו-׳זינ(זה:מחמת-מזקת ju ,לאבי׳ מהני לא .כיון.דחזקתה 

לך.0 תי ב חחזי אס׳נ י. א' הוי- כ: אז שי., -וזה-לתימז ו א  אבל ר׳,
א־דמשנדהחס-חברא לv 1לא'-שנה. מי-ששנס.זו ׳:לי׳ ס'  לא,

 .גאגסתי ^זרפיאשי־יאין-ךאי-׳״כלל-מךהיא-אומרת-משארסתנז
משז)ם-דהוי,-אזי..אם.סרעס,יך: .

דהירושלמי המפרשים שמקש־ם מה שפיר נמי אתי לג£י־;הנ'ל1

מת דבשני־ :אהדדי.‘,:סמלי  דאסר-ר׳י^לא ליתיינול’ -כתב מקו
ר׳.'י/לעזךאסור'לקייפה'ימשום  מור וט׳•• סוטה־ ־ספקי .בשם'

א :בדך פ' ה, אומר אומרת היא־ כ״ מינדומא' אמי ׳ מא״ד  כו׳וי
ם־ס׳״ססה אסור יאבל;לקיימה 'לכתובה א וכלהק מפו ^ ה '^ 

 .סוטה ס׳ אסור־לקיימהסשום אלעזר ד׳ בשם אי,לא ר׳ :דאסר
ה ׳נאמנת אעה דלפנין:איסור׳ .נמצא כ״ בדך׳  ־עיבלאיתא .זו

י מצא-לה־בתוליםט׳. כנושא'אשה־ולא אמלזני׳ .בירושלמי  ד
 והכא ׳לאמנת■ הכא״אתמר וכו׳־ בחו^ס־ איך־,טענח מעתה .בעי

 .פסולז-עציל שהפתח מודים בשניכם סמן ־^מנת .איתמר־־אינה
 אאילו שאסור הירושלמי־ אמר7 דבמקום מ״ש..לעיל'לק ולפי

 כתב־וצולהון ־נאנסתי משארסתני רק.שטוענת שפ״פ במודה
טדאי דר״א אלעזר,ואליבא ״מדד׳  •אך׳כשהיא־־־טומנת ־אסורה ׳

 •׳וא״כ עדותה מהני■ דלא בבתה פוסל דהא שמא והוא .־ברי
טעל שמקשה וכמו כאן נאמנת תהי׳ חיתי ,■מהיכא י כרא׳ ד  א
 נאמנת באמש דהילכתא אליבא לדידן• אבל אלעזר, לר׳. זה לשכתט

 : ׳הרא׳ש-להלכה כפסק וכמו בבלי כיצאשמכק:שתו
ה נ ה ו ע הרמ׳א ׳ בא׳  ׳הילא ־הפוסקים■הנ״ל דברי מביא '

 נאנססי-מותרת משארססני שטוענת רק מודה דהיא
ת ע״ש־בסי׳ מתרצת .לבעלה.כיון;שהיא מ א ה ח.'ו  הוא ישכן־ ס״

 ברי. שטוענת■ משום-כיון דטעמי׳ כנ״ל השסקים ,,בדברי
 זאך7 ■הרשב׳א-כחב אך . אסורה ־שותקת שהיא כ:כא. אבל

 וטאייתדמהא־דיאמרינן בש׳מ. הובא לבעלה ,בפותקס״מותרת
 פיךלאלס פתח זה טון מהימנא ר׳ג דאמר כיון ל״ו ד׳ לקמן
 אלא דוקא-חרשתי ־כראב״דידלאו בשם הרשב׳א נלחב .׳הוא

 וטפמאידר׳ג״משוס • ־מכחשת ולא טוענת שאע׳ הנשים בכל.
 ■כהודאה'אפילו לי׳ חשיבא שתיקה דאי. .(שד דגופה. ־חזקה
 ־ספיקי א׳כ-בתרי לר׳ג ס׳ל כספק שתיקה ואי .ליאסר ־בס׳ס
 ׳0' בחרי •דאפילו שמא לי׳ דקיל לקמן דס׳ל ־ליאסר
 דבליו־-אינו דבריש ■עיון צליכין דבריו ובאמת .עכ״ל ,־אסולה

 המורים ■מגדולי שיש אע״ם רכתב בברי ירק הרשב״א ■מהיר
 .סופה ס׳ משום אסורה■ אבל כחובה נענין הוא ^שכחבו.דזה

 דא״כהינאומשכחס אינו-כן ־באמת אבל .בירושלמי איחא .גהכי
 והא-■כגון הדברים הן ־הן הלב דכוננת דאחר דחשחרי .אנוס׳

אמן שהוא כחתיכ׳ והוי נאמנת זה,האשה  סוא1ץ7לומריאח ס׳נ
 . ^לה כשירה עדות־שהאשה הוא זה בברייתא כדקחני, .שומן.

מ בגופה הוא שזה ואך  .קצרתי-כדברים כי ע״ש נאמנת מ'
 היכא.שכיא וה״מ .עלות מכוס דנאמנת דעיקרכטעם .נמצא

 כאן־עדות<לל. כיכא־פשותקחאץ אבל עצמה־ ומתרצת אומרת
ס-תאסרדהא דא'כ דבריו בסוך מקשה דמה ,ועוד שלו־ס׳  א
 מחסין לענין התם הא אסורה. בס!ס דאפילו שמא לי׳ קיל לר׳ג

ג מודה בוודאי איסור לענין אבל מיירי ס ד  . דמהני-סי
 מעיקרא'רוצה י דודאי הנ׳ל הרשב״א לדברי פי׳ לומר ונראה

 ■את איש דרוסת אומר והוא מ״ע אומרת דהיא דהמשנה לומר
א ־למוד־ כחובה לענץדמי ־ולא ־איסור לגינין גס .מיילי  דהאהי

 ׳דודאישרי׳ דפליג מאן ליכא ובברי וטוענת.ברי מ״ע .אומרת
 -כוא“־בבריית׳'זה שדקתני נאמנת בכה׳יג ־כי עדותה מחמת

 שהיא׳טוענס ־דבברי כיון נמצא .לה נשירה העדוח״שהאשה
ע מתני׳ בודאי . נאמנת  •ג׳פייוכמו איסור לעני! איירי דמ׳
 למצץ נאמנת כן■ •כמו־ דר׳ג אליבא כתובה לענין נאמנת ..שהיא
 דקאמר-הרי נאמנת• היא איסור דלענין מודה ר׳י ואך איסור

 רומאי מדאי מותרת ונמצא תתארס שלא עד בעולה במזקת זו
 מוקי־בגמ׳ ■ולממזר לנתין בעולה בחזקת זו הרי ר״י .דקאמר
 הרשב״א והוכיח . ביוחסץ עשו דמפלה משום דליי ,אליבא

 דזח-הדין מותרת ג״כ איסור ־לענץ ־עכ*פ ׳דהמשנה בתחילה ,
כ דזה יכמן הרשב״א קאמר ־ואח״ז • אמת דין  מוכח״בע׳

 בלי ־טוענת כשהיא דשרי איירי איסור־ לפנץ ■אפילו־ דחחני׳
 •דבכגון^־זהי^וי ומטעם ־שתרח בשותקת דאך .נשמע.ממילא

 דאלת׳ה דנופה חזקה ־מטפסי הוא והטעם ■ י.לאלם פיך .פתח
ד ק כ ם מותרת ובבלי אםורה .תר,ת1ש3. ע  ׳אבלבשותקש ■מדות מפ
לינן־בתי׳-^קה ■אסורה־ולא כלום שאינה'.אומרת: .כיון אז • 

 ליא'וה%ס*ס טל להגסרא־להקשות מניל תיקשה -דג^!א-.אזכ
^דך_^ר מותרת במקום_;<ס7היא.סנ״א'.ל(מר.כן. דלמא'  ל'91י

ס אפיא שאוסר ל;ב׳.־'־'וכש בחי חי - נןממםחדצון' לריג 5ד
דקיל -



ת י ב ^ לכתובות' א ז ו ז ^ ומ מ

 ציירי זה~ .לגאמס ן!61אסורה' בס*ס •שמא-דאפילו־ ׳•זקיל-לי׳
למוסרת ׳ס״ל'לר״ג פל'במלה לפטךלאוסרה״־ /אבל צץ׳־יומסין£5•:
למלק1 ק לומר מללללהמקפן באמה ־'תיקשה .״אך‘ מצסי׳ס״ס ■
 ■דקיל ׳לר״ג בתרווייכו"ס״ל ובין־ליוחש<דלמא ביךלאוסרה' ■

 לאסורה הירמלמי וכמו'אסובר לאכורה סיס לאעילו ישמא׳י לי׳
לבפלה לפנץלאיסורלצגחיר דהמשנה סוסה•יא׳ו ס' מספס

̂יוכיון גבי •כמי לגופה ־ל חזקה •ומ׳פפיס בשוחר,ח ^£י' י  למרשת־
ופיר,ר .לבפלה לשריי לגופה-־כיש־ס״ם זשרינץמספס-מ^ןה

 ולהמשכה הוי־אמרינן הסזגמן-בהרשב״א'הוא-כךלבולאי׳לאי ■
 שמפינףמילי כחובה-לא רק־-לטגין איסור יל^איילי״לפנין׳

̂׳איסור  איסור לפניך איירי למשנה להאמח י־-אבל-כיון ־־■לטטן
 אפילו לנאמנח• ברי שמופנח היכא הוא שהאמחי כיון' ל״כ

 מסמח רק היא בלי• ספמא:משוס ישמפינן־ללאר ממילא ללאיסור
 מחמח־לאנו ג״כ דלאיסור ואפילו"בשוחקחכאמנח גופה ־■חזקח־
לאלח״הדלא־הוי •הוא־-לאינה׳צאמנח יוחסין לפנין למך • '-סומנץ

היא: •מקשה׳הגמ׳־מילילהאלס״ס
 להמשגה ׳שפסק• הירושלמי כרשב״א־פל בשם•' ש״מ3 הובא '־^[ןיף

 אבלואסורה איחמר כחובה נלכינין למשארסחני׳ילאנסחי ״
 ללכאורהיהש״ס וכחבלכרשב״אואן! .■־•'סוטה לס׳ משום •לבפלה•

 מוקי להירזשלמי לאפשר •קאמר ׳ואח״ז פליג׳־אהירושלמי גלילן
 דהא:היא לברי־י׳ל/לו׳המוהיס י־והנה .•־באפח-כהן '''לצגמניחץ

אמלח•  בקיבל משארסחני׳נמצא-׳אפילו״לפילברי׳לאסורהיואי ■ ̂'
 והוא'אומר ־דקאמר האי מה ?]בי׳-קלושין׳פחוחהלמבח׳ג׳׳

̂יאלא ללא  ־משום ולומר ־לדחוק ׳ואפשר .טלאדארסחיך ־פד כי
 אינה לך ־ממאה'אני־ •שאמרה דמשנה־אחרונה״דאשה 'לאליבא

 מחמח׳לאיהו לאו אי ■־נמצא יק הדין ואך-באשתיכהן לאמנח •
:סוחרח שמולי׳־הוי מצא שלא קספן - .

ב1ג*רוע ר םי'וי(ו  ־ר׳-׳אילא־בשם לאמר וכול לויהמקמיליח ל
 סוטה ס׳ משום ׳לקיימה אלפזראסור ר׳ י^

 דאפילו־חחוש לאנוסה. יוצא ׳קול אנוסה׳כיא שמא׳ ׳ומש־עומר
 חורה ־מדברי פחוחה •לה^משוכואנוסהרס׳״א׳-כואי־ס׳לאטסה־ס׳

 זשחים־כוא ־אנוסה משום חמוש אלו יוסי ד'< אמר - ־'להחמיר
 פדישלא-־חחארסה ס׳ משנחארסה ס׳ ׳ס^׳אטסה-ס׳׳פסוחה

 הוילאורייסא לאנוסה'לזה דקוליוצא הירושלמי וסבר .׳טנזל
 הפלאה ׳בס' ומקשה . ס״ס לאיכא היכא אפילו אסורה ולכן י

 ס׳ אנוסה־׳הלא משום דאפילוחמושילה הירושלמי מקשה למה•
 יוצא קול וקושייחודל׳לי-לחח .־להחמיר חורה ומדברי-’■א׳•'היא

 קשי׳׳אי דמאי • א׳ ס' אלא כוי •ללא לי׳ חיפוק לאמסה •משוס
 אחזקח־היחר לה מוקמינן •הוי■ לאנוסה ■יוצא קול לא-׳אמרינן’

 מוקמונן ללא ותירצו ■החוס׳ שמקשו •וכמו ראפילו-בס׳־׳א׳
 משום פשוט בדרך ונראה'לומר •יוצא. אחזקה-'משוס'דקול

 דאנו ואין י לאנוסה יוצא ־קול שמחין מאי לפי להירושלמי•
 הירושלמי מקשה ופ׳ז • הספק ־בנדר זה !ח>ששיןללאנוסהואין

 הוי ■*מ'מ הספק בגדר שיהא ר״ל תחוש־־לה ׳שפיר-־לאפילו
: דאורייתא ־ספיקא

ה נ ה ו  פליגיאנמ׳ הירושלמי שזה כחבו כל'המפרשים כמפט- י
 ונראה . אסורה ״ בס״ס ■להפילו להירושלמי דילן־וס״ל

 ודל אנוסה משום לה וחחיש■ הירושלמי ■קושית דפיקר 'לומר
 יחקרר שלא כדי ד׳ ליום נשאת בחולה שיהא ■למה•־תיקנו■

 לא וא״כ .מוחרת חכי׳ בתולים ימצא •לא אם ח̂, יהא• דפיצ
i לנךל ותירץ בד׳• ניסת שיהא זה משום תיקנו •לדד-־ולמה יבא■
 הירושלמי מקשה דמה־ לה תחוש דאפילו מקשה ופ׳ז יוצאולאנוסה ■

 דהוי ומשני חדאספיקא דליבאאלא לי׳יהא־אפפ״כיבאילב״ד •וחמש
 בודאריבא שמפ לא והוא יוצא מתק-דר\ל ופיז יבא׳לב׳ד יסיסיולא

 -״סכב״דמתיר'סלי-׳חךשכוא0•לב״ד.'אבל־באמח'לדינאהיכא.דכוי
 :בכתבו־במשנה כמו הדבדלהתברר וא-״ככשיבאיוכל כאסולא^י■

ח ו ■שגורס גירס׳ ח’ס סי׳ הב״ש שהביא• מה למיין הו׳יש3־
 ואית פ’להפ דאית •־בבוגרות׳אית בירושלמי הרשביא

̂לה ואיתי ז׳שה^ימזוס•  דלפי כב״ש ומקשה . ■דם ד-אית־
^ גיי  ולא ל׳-׳ל״ו־לא־כרש״י דלקאן אגאפשלבלאוקמי-׳הסוגי׳ •

 כרשב״א לדברי כדח-פ״ש'-.-''וםנםוא£נ'לברגרהצ״ש־־קשה'יותר‘
]fm ־סוסה ס׳ י׳מהמת־ בבוצרת • אפללו יהירושלשי'-אוסרה • 

.■להתיר.־מוגרת ב?)גגוהציז״סכמדא!להוי:לי׳5כד%< *ואי

 סרמייהוולק בכירושלמי גריס הרשב״א:לא ־לודאי נראה לכן
 דלית־לכ׳וד^ירוש לה־פלפ׳־ואית אית׳דחית ־־לדפת־רש״י.׳גריס

ח ם גריס״אית ד ת׳להילמי  לה..־^אך׳.להיה ואיח׳דלית דאי
 1אן0דפתדהרשביא׳־־ ־לפי כירושלמי מדברי איך׳שיהי׳:נשמפ

באס בספק-־בגוף ־  בנפשהנבה־דבדוכו״ל־ל^גי׳אדחקת הפנין:
 אפ״סאסורה שוס׳ריפותא לפנינו כאן ואין וחזקמ׳־הגוף’ 'היתר
טה• ס׳ 'משום  לאסולן־משוס הילמלמי ־ ׳הובר ־בס״ס •׳וגס סו

 כקדמונים־שהוגא׳־בש״מ כל השמיטו-־ ־ואפילדסש״ה • סוטה ס׳ ■
 ־בסיספאי סשוס׳־לאף היתר בחזקת ללוקמה המוס׳ קובי׳

סכוי לשרי׳ בנמ׳ מפולש דחזינן לאו  המשכיות אסדינףדכל ־גי
 ולאאיירי פ״פ ■ היא־אומרת או־ נאנסתי משארסתני׳ כמו דלקמן
 דאבלזיסשמת״ס׳׳סוטה • כתובה לפרן רק עכלל איסור .לפנין

 באמה־סובר־כן.־־׳־אך-דכיוו-לססם שהירושלמי וכמו ׳אסורה
׳היא ס״ס והא הכי מקשה -גמ׳  אהורזש׳ סליג דיק־ ־דגמ׳ ש?מ .

 ׳דיפלוג■ הגמ׳0 לא־שמפינן ׳הא ראבל ׳מותרת ס״ס להוי היכא
 חזקה־שהיאגסמטסזס רק לה־ס׳!ס לאץ היכא הירושלמי ־פל

להוי  •׳־ואפשדלבסזקה סוטה ס׳ משוס׳ רובאלתשתרי משום '
 •׳ומש״ה־׳השיניטוכל־־הקדפוניס ־לאסורה מודה לידן גמ׳ -'אפילו
ס׳ ■־חורוז לפי ־דכא לזה ראיה להביא ואפשר .זו קושי׳  ׳כסו

ד ילהצמ׳ ככתבו ב ־.קלא־ומשיה דהוי שכיחלמשוס אונס־לא־ ס  ל̂י
 אירו^גי; פליג זצריכיךאנו:לומר׳לכגמ׳ הוי־חזקה• לא

 ׳דידףסבר והגמ׳ דאורייתא• רצוךהוי׳ דרובא סבר •■דירובלמי
 ־ס״סלא•אמריק איכאTכיכא־ ולכן ־דרבנן רק רובא הוי 'דלא

^ןי׳ • שכתבו־התוס׳-׳בפצמס וכמו רצון רובא שה. ק תי כ־ א'  ז
 שתירצו מהקדמונים ׳ורוב היא• מ״ע שמא־ ס״ס דהוי תוס׳

 מימשש לומרדזה לאט •צריכין ובע״כ שכיחי• לא דמ״פ ־משום
 לומר ־צריכין:אט וא*כ ־לס״ס מצרפין'-אפילו ללא דאורייתא

 לאורזמזא הוי מ״פ כוי לא־ ז ורובם דרבנן• הוי דרובא:־רצון•
 ״ג•1אני־:סובר:־ אותרת־מ״ט־ כיכאלדהיא אמאי היקשה ־א״כ

 מבס.־לא:הוויוןונמזט דאורייתא: והא חזקה מטעם דנאמנת
 יאחזקהדוכמוושצתבו אוקמינן לא דאורייתא -וכיכאדאיכארובא

 ■לזה::א״ווזהני ■ממון-מסייע שחזקת שכיכא •־ובפרט המוס׳
 •‘דדלמא־מ״פלהיא־׳^ום ס״ס ״הוי ־לא דמש״ה ס״לr פוסקים

התוס׳׳דרובאדרצון׳רק־ס״לוזזהנמ' התירוץ-של ס״ל לא דלאשכיח
 מחמת׳חזקה־דאין רק ׳בספק־ שקולים כמה ורצון דאונס ס׳ל ־

 לומר-־־לספרך־מיע ויטלין־אנו ■כנ״ל• סוטה ספק■ אט-מתירים
 אומרת רק׳מדרבנן־ומש״ההיכאשהיא כוי לא שכיח דלא

 דלהירושלמינלא בהא אירושלמי וכגמ׳-פליג • לר״ג 'מ״ע־נאמנת
 אונסיוס׳ ולהגמ׳יהוי׳ספק • הספק בגדר אונס ספק הוי

־ ' :מדרבנן אף השקול ספק ־רצון
א צ מ  שכיחי לא דמ״פ שכחט הנ״ל הקדמונים דברי לפי נ

 והרנסיגן׳א > והראיה והרמב״ן הרשב״א המה הלא
 דהא שכיח דלא דבר- פל ׳אפילו מיגו דאמרינן מוכח והרין
 באומרת:משארססני• 'דנאמנת- לריג לקמן למימר בעי הגמ׳

 ו'אמת:פהש*ך:בדיצימיגו•׳ דלאשכיח ואף במיגודמ״ע נאנסתי
 דלאשכיחלא:אאריצן.:ומקשה' דמיגו מקינון הר״ש כתב-בשם
מכדי דאמרינןלקמן פליומהא ט׳ז-  ימיגו־-וכאי׳׳מיגו האי ד׳

 עישנז׳ולפי שמוט•'לפניך השם׳שור ׳ומשני מהאי. האי מ״ש
ס פ״ש .מידי מקשה לא הנ״ל הר׳ש דבלי ^ - צו׳ מי ני׳ די  ב
 הדשדלא דברי- שהביא שם שהש״ך יראה- באמת והנה .כ״ב
 אמרינן־ ולא דמש״ה להדיא בכתב הראיש־בשמפתין בדברי פיין
 דמשאנעחני מיגו־ דעל ׳ואמת שכיח• דלא משום דמ״ע מיגו

 ־מצהללפוחלה דאינה משום אמר כחביהראיש־הירוז נאנסתי
שהמכהונה. לא היהצריךלזה לא ובאמת נפ מי׳ סינ  דהאאונ

 דהרא״שיכחבזזה רק במצמו. •הראיש בכתב וכמו שכיח
 ׳דצאנס׳ ימינו• דלא-אמרינן באמת אבל .■דמילתא ילרווחא
 סקינון־ הר^ם• ני׳מא׳^דברי ••ובהכי ישכיח דלא ׳משום תחחיך

 ־החירון;פלוולכמר ■בדבריו'שעיקר להגיה •שצריך רק הנ״ל.
תלא' מעיו' דליהמנא•במכחשת-■מטעם -׳שמקשה׳הרא^ש  דפלז
 :ךל^ישזנימ׳1כמיגו'ד%'כי.־-ומתרזטפוסדטיצ ׳או 'ארסחיךבאנסת

 בדברי פ״ס כאן שיש השיך כתב בלא״ה ובאמת • אסריק לא
אף • מקינון. הל״ש ה:׳  'השיךזצרזכו^׳אנףז^סר שללג־רי והנ

לא להוציא שכססזמיגו השני • ׳התירון פל ־צצמו סמך’־והרא״ש
אמריק



ישראלכתובותבית
ם׳ דברי על הש״ך כחב זה וכמין ך־־אמרינן.  מס5ע שסמכו כחו

 כמירוזהשני ס׳ל לא מקימן דהריש ונראה כשני.• ה־מלהחירס
גו מי  נעלמו הר׳ש דהא הכא. שייך לא אמרינן לא להוציא ״ד

 כמו הוי והכא אמרינן• ושמא ברי במר\ם להוציא דמיגו ס׳ל ל
 דמשיה העעם כשבו והרא׳ה והרמב׳ן הרשביא דכא ברי׳ושמא ד

 מזהה משום כתובה להפסיד דנאמן הממם לומר ־-•צריכיןאנו
 ולא דרבנן. כחובה וגם ומפסידה. בסעודה מורח אדם דאין נ
 אך ונאמן שפ'פ ברי טוען שהוא מחמש ליה מהמני ■־.
עיש. קושייתם הר׳ן שהביא וכמו חזקה שום בלא בדאוריישא י׳
 נשים דרוב רובח וסזקה רובא לה שיש דכאן משום ותירצו ־

 מהימן הוי לא דאורייתא הוי ואי הגוך. וחזקת נשאוח ־בחולות
מהימן. מורח אדס דאין חזקה לו ויש דרבנן שהוא מחמת רק ־

 דירי׳ ברי נעשה נשאוש בתולות נשים דרוב רובא דהוי והיכא
 דרובנשים שנחארמלהכמן האשה פ׳ מריש כן ומוכח ';שמא,

 .כר׳ג דלא לימא מקשה ומשיה .דמי ושמא כברי בחולות .
וברי, ברי הכא ושמא ברי החם ריג אפ׳ח מסרן ד־ואךשהגמ׳

מ׳ מסיק הא ־  כשהיא הנשאוח דכל משום הדבר טעם נג
 מבא. ליה איתרע קלא ליה דלית כיון והחם קול לה יש בתולה כ

 שוחקת או מכחשת כשהיא פ״פ גבי הכא שייך לא וה*מ
 לדוכחא הקושיא והדרי כשמא רק דידיה ברי דהוי ונמצא

 . דאמרינן ושמא ברי במקום להוציא דהוי במיגו דליהמנא .
מטעם לומר וא״א אמריקמיגו. לא שכיחמ״ע מפוםדלא .א״ו

 טורח אדם דאין דחזקה המוס׳ כמ׳ש חזקה במקום מיגו דהוי ■
 להריםדלא וס״ל הנוף. חזקת כנגדה חזקה ישלה דהא ■־וכו׳.
הרין דברי נמי ניחא ובזה חזקה. מהאי חזקה האי ׳•אלים

 תחתיך דנאנס׳ במינו וליהמני דמקשה הא על לחרן שכתב *
ע או י בסעודה טורח דא״א הוא דחזקה כיון י״ל .תחתיך מי

 ממונא לאפוקי מיגו אמרינן לא וברי ברי כל ומפסידה •
 הוא התירוץ דעיקר כיון מובנים אינן דבריו דלכאורה מכיל; :
 הוא דחזקה כיון לומר לו מה אמרינן. לא להוציא מיגו משום ׳
איש הנ״ל לפי אך , למותר אך הוא שזה • מורח דא׳א י

 להוציא דמעו לתרן רוצה דהר״ן למאוד. עד דבריו ומדוקדקים
א ל  בחולות נשים הרוב מחמת דהכא ואף וברי בברי אמרינן י

 ברי במקום להוציא מיגו והוי דידיהכשמא מענה הוי •נישאות
 הוי טורח אדם דאין חזקה דמשום הרין כתב ומשיה ושמא.

 צריך ומש״ה הא. ס״ל לא מקינון הר׳ש אכל כרי. טענת טענתו
 לדברי פי׳ לומר אפשר או לאאמרינן. דלאשכיח דמינו חכן
 ליה. קיס דלא הוא מיקים ייל מיגו דמחמת משוס הנ׳ל הרין

 חזקה מטעם אבל .ברי אומר בספק הדבר שאצלו ומחמת
 דברי שהביא בש'מ ועיין .אצלו ברי הוא שזה אמרינן הגיל

, זה כעין הקדמונים
י ת י א ל  שהבאתי הרא׳ש דברי על יסודו כאן שבנה באו״ח ו

 משוס חירן נאנסתי דמשארסתני מיגו שעל לעיל
תירץ דמ״ע מינו ועל . מכהונה נפשה לפוסלה רוצה דאינו

ע איו .דליש נאנסתי דחחחיך במינו הכי מחרן ולא דל״ש• ■  ס
 דל״ש מ״ע אבל .מדרבנן רק הוי לא רצון דרובה להיא׳ש

 גבי לר׳ג ס׳ל אמאי דא״כ עליו ומקשה . מדאורייתא אפילו
 מ״ע הוויין דלא רובא איכא הא דגאמנת מיע אומרת היא
 דודאי דבריו. הבנתי ולא ראיתי ואני עיש. להחזיק רובא והוי
 דרוסת אומר שהוא היכא החס אבל דל׳ש• משום ליכא מינו
ע אומרת והיא אח איש  נמצאו שלא מודים שניהם נמצא מ׳

 בתולות נשים דרוב מהמיעוט היא הזאת והאשה בחולים
ע מחמת שהוא באם מסופקים אנו מיעוט ובאותו ,נשאוח  מ׳

ע להיות דיוכל השקול ספק הוא וזה .זנוח מחמת או  כמו מ׳
 בתולה טוענת דהיא הרא׳ש איירי הכא אבל .איש דרוסת
 אך , שכיח דלא מגו הוי דלא אמרינן זה ננד בודאי .הייתי

 דחחתיך מינו על הרא׳ש שמתרץ דמה לעיל כתבתי בלאיה
 לקושטא .מכהונה נפשה לפוסלה רוצה דאינה משום נאנסתי
 משום מינו הוי לא בלא׳ה אבל .כן כתב דמילחא ולרווחא

בחוס׳. עיין כן• לומר אט צריכים התוס׳ לדברי וגם שכיח דלא

ג ׳, ן' ׳1ה ז  ממונא ואוקי ט׳ כחובה לה למיחב אי דיה ס
מפסיד דלמה אחרונים והקשו .מרי׳ בחזקת , '■

מי ברי טוענת והיא שמא טוען דהוא •כיון כתובתה לה ד כ  ' א׳
ה. בס׳ ועיין . נאמנת דהיא נאנסתי למשארסתני ממש א ל  ‘מ
 .ממונא מיני׳ מפקיק לא ברי טוען דהוא דכיון כפשוטו ול'נ
 היכא לא אי ברי דטומן אף בעה׳ב מהימן לא שכיר דגבי ואף

ד משוס הפועל דמהימן משום היינו מיט. דאיכא .חייו- כ
.באריכות עיש והיי״ף הרין שכתב וכמו

י י ן ע הוא דאמרינן כתובתה. להפסידה לאו אלא דיה ר
 רש׳׳י מדברי דמשמע בש*מ ועיין באירוסין עליה בא

 אנן טוענין הייתי בתולה טוענת דהיא דחף כתוס׳ דלא זה
 שהיא טוענת ולהט שניהם ושכחו באירוסין בא שהוא בשבילה

 לבייש רצחה שלא משוס או .בעצמ׳ ידעה שלא כיון בתולה
 שהי' וכנון דמים. מענת דקמען לא הגמ׳ משני ולפי׳ז אוחו.
מ בחולה אינה דוודאי אף ביהודא ולהכי שושבינין. להם  מ'

 דזה עליה דבא אמריק לא בגליל משא*כ .עלי׳ דבא אמרינן
 קושית תקשה שלא בזה והרווחנו מהימן. משיה סברא אין

 שמהרש׳א רק ,כן סברו נמי שחוס׳ ואפשר .שייף מהר׳מ
 לומר רצה לא ולכן .מיגו הלשון כתבו בתירוצם שתוס׳ ראה

 ולפי להוציא• מינו דהוי ר\שייחו הקשה ולכן כנ׳ל. בחוס׳ כן
 דקטען לא הגמ׳ דמשני זיל למהרש״א קשה היה הנ׳ל המשך
 התוס' פי׳ לפי דכיון שיף, המהר״ם קישי׳ וקשה דמים טענת

כ  הייתי דבתולה באירוסין אלי בא בטוענת דמיירי התירוץ ע׳
כ גליל לי מה יהודא לי מה כ באירוסין אלי בא אע' א'  יכול ו

ה דמיירי נמי לומר ש ק ם ג פ.. פ'  מקשוחוס׳ למה למהרש׳א ב
 ולא דמיס טענת דקמען לא דמשני למאי דווקא קושייתם

 בקושי' כאן כתבו לא למה גם שמואל. בדברי תיכף מקשי
ע. במיגו דליהמנא  .ע״א לעיל וכמ׳ש ניחא ריח דלפי׳ דמ׳

 כמו מבוררת דבסענה סברי דחוס׳ המהרש״א סובר ולכן
 סובר דשמואל רק חזקה. בלא מהימן שושבונין בלא אף דמים
 חזקה מכח מהימן ליה קים דלא למימר דאיכא בפ״פ דאף

 דקטען לא השיב והמתרץ .כברי לי׳ וחשבינן טורח דא״א
 .וכנ׳ל חזקה בלא ומהימן מבוררת טענה דהיא דמים טענת
ע אמרינן אי ממ*נ קושייתם החוס׳ ומקשו פ דמ׳  קשה(אף פ׳

פ [קשה המסקנא) לפי  בהא) (עכיפ קשה ולפר״ח בהא] עכ'
 לענין דאף שפיר המהרש״א מקשה ולכן המסקנא], לפי [אף

ע במיגו נאמנת יהא איסור  ובסוגיא לי׳. קים דלא כיון דמ׳
 שמשוה כפיי ודלא איסור לענין מיגו דאמרינן משמע דמעוברת
 בתוס׳ היסב מהרש׳א הוכיח דברינו ולפי .כטועה למהרשיא
 ואף .חזקה מכח רק ליה קיס דלא בפ״פ אמריק דלשמואל

 היינו ליה דקים אמרינן דלמסקנא לעיל כתב בעצמו שמהרש׳א
 למסקנא דאף מוכח בחוס׳ אבל ליקשי דלא רש׳י בשיטת
 מקשו הוי לא זו שיטה ולפי .וכנ׳ל ליה קים דלא אמרינן
 בטענת איירי ר״א דהא אר'נ דפליג אשי מרב לקמן התוס׳
 ועיין • היטב ודוק רש״י בשיטת כן כתבו שהחום׳ רק . דמים
 לא דמים דבטענת צרפתים חכמי קצת בשם כן שכתב בש'מ
 שלפנינו, תוס׳ דברי הם שהם ואפשר טורח• דא״א חזקה צריך
 דאית לר'מ הפ׳י קושית בכאן התוס׳ דברי לפי ליק זה ולפי
 יום ל׳ כל בחילים טענת ביבמות וחמר דאורייתא כתובה ליה

 התוס׳ לפי קשה דהי׳ רק דמים בטענת איירי ר״מ דהא
 כן. כתבו רש׳י דלשיטח וכמ׳ש פליג אשי דר׳ שכתבו דלקמן

 בעינן דלהכי הפוסקים כתבו דהא ל״ק לפי״ז דאף נראה אבל
 בחזקת נשים רוב לה דאית משום טורח דאיא חזקה האי

כ נמצאות בחולות  למעוטא דחייש לר'מ אבל ברבנן הכל זה א'
 . ממון מיניה מפקינן ולא ממון לחזקת מצטרף מיעוט האי

 במציאות ורבנן ר״מ דליפלגי נמי דליק נמי ניחא ולפי׳ז
 • ט׳ דמוקי סבר ור'מ אנפשיה אינש מוקי לא סברי דרבנן
 רק אנפשיה אינש מוקי לא פעמים דרוב כתבו דחוס׳ דכיון

. וכנ״ל ממון לחזקת המיעוט מצטרף לריס אבל לרבנן זה
. לקמן] עוד [עיין

ץ י  במשארסתני נאמנת לריג דלמה דמקשה הפלאה בס׳ ט
ס הוי הא נאנסתי י  רצון. ס׳ משנתארסה קודם ם׳ סי

 איט לס' כנגמ חזקה יש הספק לכל דהא ליק זה ולפעניד
^ן יש רצון ולס׳ הגוף חזקת יש תחתיו ב ואף .כשרות חז  דיו

אבל .אמרינן איסור ולענין דרבנן הוא רוב האי כנגדו רצון
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 שאני, מרוב. מדיף כחב-דס״ס שהרשב״א ואף ממון■ ל(|:לטג<ןז

ו הסנגדוס^ יש 'הכא־דלכל.-ס' *:׳־-•- ד,■ . ; . ״
יח;האי;החיריז. הגיאו לא שכרמב״?ז'והמור: כחג

 7ח.חח אני לטנין-מ״נג לדינא■ ונ״מ .• ט5־דשל:נ כב
 בהלכה׳ שנסבו מכח-קושו״חוס׳ זה דהרמב״ס-הוציא, ונראה■
 שסס ימ,בן;^1מ נג*-כ דהשארססנו' דמסניהין מומין בה דהיה

 דמסנע׳ הרץ.כחב כאןדנסצא;ט/-'אבל p•אמלי דבאין:שסה
 איירי ובמומין כאן-נמצא ,אמריק לא הוא ושמא דברי־ , מון;

 התירוצים בכל דוחק לו נראה •אבל'להרמב׳ס; •ושמא בשמא
 דזה אייל ורכא מיט... ■סכח דהסס׳שאני ולקככסב מזל*.

 שנוי׳ האי ליה אוס. וכיון-דחזינודרבא מס׳ מיקה־ הערוץ
 דהא ממון מוציאין־ דבסזקה דוחק לא!ה'האי־חירוז:הוא3וגם־.
שכיח, אפשר דבעילה, ומכ״ש ממון■, מוציאין־ מ־ובאינו אפו^

 ד שכיח דלא אפשר דזה חמקיו :תחחיו:סשא״כ;מ'מ ■ ׳
ד  כסובה־ ליה דחית לר׳לג שמקשה הפ-״י לקושיח׳ ןור*1ג
 ונראה־ .יום כל,ל׳ בהולים מענת סבר1דאוכייתא ■ י,

 דא״א לחזקה שלנייף'למעהא הרימב״א לערוץ דהן דאינה.כלום•
 נשים. הסב ^שום'דמסייע..לה. וברי;. ברי אף־דף;וא מרח

̂-לר״מידחיי׳ש לחזקה. נשאות בתולות  מיעוט־ האי למיעימא א
 השני .והן,לערוץ .. להוציא ואינה-יקלה לחזקת-ממון מעיע
 ל״ק ג״כ בפ״פ•־ בקי משום•דהוי-אמריק-דאינו. בש;מ המובא

 לשימת בקי•,ואף דמיםובוודאי׳הוא להאדר״מ-ח»מ-במענת
 ולהפסידה עלי׳ להסעולל כמיני׳ - כל דלאו■•• הרץ:שכתב-

א דא'כ. כעבסה  א^שי׳ אלא זה לא.כתב כן. וא׳,יטעון ס
 דסזקה דצריך,למעמא אבל'זה הוענלו-חכמוסךבתקנתם. דמה
 ודוק': בקי. אסלינ׳ן.דאינו הרןמב־׳אמשום;דהוי. לעירוץ מודה

ת י(? ב  אור״ידלא עוד שמואלט׳. ■אמר ד״האריג ם׳1י
יש וכאן .לקמן.. פליג כר־״נ-דר׳א קייל • -

 הכריחו זה למה א״כ כר״נ הלכה דבאמת-אין כיון להקשות
 סברדנאמן ר״א דאף להפסידה נאמן■ טצמה-לעיל-דיה חוס?

 דהנה • לעיל לפירושינו־ ראיה דזה נראה אבל- .^:סידה'
 לימען מצי דבגליל דהא כתט ישינים בתום• י׳ב ד׳ לקמן׳
 לא■ הגמרא משני מאין שמשמשהו•..'דא*כ אירע •אם איירי

 עם׳ לשימת ,אבל לפירש״י, וזהו . ע״ש דמים טענת• דר^ען
 טענה דהיא פי׳ ט״ד דקמען לא שפיר הנמ׳ _משני וכמ״ש
 לא ר״א הנ״ל לפי וא*כ . ליה קים לא- למימר וליכא ברורה
 .לשימתייהו אזלו לעיל העם' וא״כ -בט׳ד איירי דר״א- פליג-

:כן סבר מצי ר״א דאף שפיר -כסט ולזה פליג לא דסא

ס״ח סיק עזר באבן־
 עיין .ס״ח סי׳ הא״ע על בס״ד לכתוב. נתחילזטעתה

רש״י־ותיס׳. דעת שס שכתב ח׳ ס*ק בב״ש _
 דהוא כיון א'כ ישכח שמא דאמרינן דלרש״י הפלאה הס׳ והקשה

 נאנסתי למשארסתני דמי שהות ובאין ברי והיא שמא- מוען
 דאמרינן נאמנת אינה שהות דאין דהיכא כתבו והתוס׳ • ממש
 למשארסתני כלל דמי לא דזה נראה ולי■ היה. כאן ■נמצא: כאן׳

 ואמרינן נשאות. דבתולות נשים רוב לה יש הכא דהא- ^נסחי.
 ,במשארסתני'נאנסתי משא׳כ באירוסין. עליה בא דוודאי
 ר״פ וכמ״ש,המאור מאחר• ■נבעלה דעכ״פ כיון איתרע דהרוב
לא אבל מעצמן. כן ר״ל בעצמו והפלאה .שנתארסלה האשה•

: וכנ״ל, כתבו דהמאור ̂ראה .............
 וכתב .מהימנא לא בשותקת דלרש״י באורך שם -כתב עוד

 משוםדרצון היינו נאמנת• בשמא אף דבחרשת דאף •
 לא.קאמר ע'כ אמרינן ראיה;לזה.להא וכת: לה. ■שוה. ואונס

 ושאר ברשב״א עיין לא -אבל. • אלא.בברי-ושמא התם■ ר-יג-
 והא • נאמנת בשותקת הנשים בכל ®סקים..דל?דחרשת.אף'

 לא ברי טוען הוא אס היינו בברי אלא. ר״ג ל״ק דאמרינןע״כ
 וודאי שמח טוענים ששניהם אבללסכא הממון. ■ממנו מוציאין

 הוי מסייע הרוב דהכא כיון. אין.יטל-להססיד.הכתובה*'ועוד.
̂*נ ושמא: כברי  התם אמר לא דהגמ׳ לעיל.בחידושיט ’4וכנ

מ^:;.דמו- בהאשה  אגחכע דהרוג. משום .אלא וברי בכי שנת̂.
ישנים •ועוד.,דהא-כתב.העס' דים,לה.קול;יעזש.., משום'

'ג•4 ' כד

 ישנים דהעם׳ והגם דשניהס״שכחו• דאפשר בסחלת״מסכת
 לאמה־היימ׳בה״א:* אמרה אט״דדוודאי ולא ז:ואטענת.פ״פ כסב

 דאף'בט׳ד.׳׳ ט״ד דקטען לא דמשני. למאי אבל דגע׳.
^' בתולה; באמרה [וטודאי ידעה דלא אמרינן  פליזג״ לא' הי

 ׳ באימסין מליהי דבא הוא' בתילה דשל דהפי׳ אמרינן דלפרש״י
 בשותקת'לצמרי:> שלו־ כפלפול עיקר יק, לאמיה זה. דטשה רק
 , ̂ :מנליון] נאמנת'. לגמרי בשותקת דאף לדעתי אבל .
 בע»* דנא^ס הייע בתולה טוענת באש שם כתב ד1ע

 לא מהימנא'ע טענתה דבלא כיון לסציא מיגו כוי. ולא
̂. ל^ יאי׳׳ אבל׳מ״ש . כסברא'_רטנה • הוימיגו,להוציא ̂ן  מלר

 ל̂א שנהנו־לייחד דבמקום יש מקומות מקומות כיהודא דאמכיק
 ̂׳̂.‘נכגו׳ימשסוש■ לא למה לייחד איןנהנו א״כ1 משמוש־. נהגו.

 ■אע־׳׳צז ־. ■^חי כחולה וממעון באירוסין עליה בא Jדדלמא'.לא
.............................. י דנאענס.!

ק סעיף.ד י W J1J n 77ע i i  i jויןן
̂ז ממ׳י׳׳בממייחד מאי ראיהיאיכ דמום  טנמ

 אבל . יסעו^פים דם לה דיהי׳ אף מ״מ עדים,.הא בפני
 א=1ד׳-'ליל דהיא״׳ןדם אמרינן דם׳ בעצמו מצא אם דוודאי לק״מ'

 בעדים. עשה עלי יבא' טוענת היא באם אבל • דם או,שאר
 'fm מזולהי-דאליה דודאי׳יהןתה דם ימצא באס ח'כ'אמרינן

 עדים> בפת לבעול דרוצה דםעוד.מד׳,לילוח דיש.לה ידעה
C’: - דסאיו׳דקישטא׳קאמרה לה דלמא־לאיכי׳

 איסור דלעק שכחב בהפצאה עיין לא בחור אבל ו מעוף
̂י וז״ש אף״בחורמהימן. , , .. מסוךישפנוי■ ז״ל רש״

 רש״ידאם י״לילדברי ולעייז . באריכוח ע׳ש בקי ואנצו הוא
 וא*כ'^ן׳מילוק •, מה׳ימן כתובה לעגין אף אף־לדא בחור אינו

 פייש״ילאידקטעןטזד-^ ולכן הוא. דנשוי כיון לפ״פ בין'מ'ד
 פליג דר״א רק זה רצו לא [החוסן]: אבל שושבין.־ ובהעמד
̂־ דאינו ייל ואפ״ה בנשוי אף איירי ור״א ;אשנטאל  ומשניף בקיי

̂׳סיוע' שושביני. בלא אף ברורה טענה דהיא בדמים שפיר וזה
“=ז־. '■* עיין: לעיל לדברינו '

 בהפלאה׳שכתב׳ עיין ישראל־ט׳• אשש היא ואם ן סעיף
̂* דאם הא/דין י השמיטו הפוסקים יש'שהות

 ־בטוב' בחידושיט לעיל כחפנו וכבר .כו׳ נמצא כאן דאמרינן
'V- C;־* עזץ 5ן הטסקיס דהשמימו הא .מעם
דמוחרת״.' בזה׳ז כהן באשח הח׳מ מ״ש על שם כחב

 בלאי^הא' אכל ברי טוענח אס דדוקא הפלאה וכתב ^
טן כהנים שאר בין לחלק דאפשר וכתב רובא חרי בעינן  ו

 דהתסיבסי'■׳ דבריו על כמוסיף אלא איני ואני מבעלה להוציא.
̂* .באיסור' הוא תנשא חם וא״כ תינשא דלא הרין ו׳ משא״כ

'•' ' - :להנשא חותרת דבריו דלפי כאן ,  נאמנת^ בנאנסחי אבל ט׳ ישראל באשת דנאסלה הא וי״א
 ממעוברת דראייתו הרא׳ש־ על שמקשה במה בהפלאה עיין

 ראי'-■׳ מאי■ וגם • ומזנה טדקת מזנה אשה דהחס ראי׳ אינו
 עיש פרעחיך. אם א׳י הוי התם דהא נאנסתי ממשארסתני

 ל־י סילפו דלף בתידושיגו הניל הרחיש על שכתבגו ואף .באריכות
 כל לעץ נראה דזה והוא' האמת־ לפי שנראה מה עוד וכתב
 מכ״ש׳ מעולה חזקה הוא ט׳ ומזנה משה דחזקת נאמר דאם

 רוב' ואףשיש ביושר"• משלה היא כלל מזנה דאינה דחזקחה
 דרצו/הוא• רוב והאי פסולים רוב יש נמי החם מ*מ כנגדה

 מפהרסחני-■־ הראיש־ראי׳ מביא ולזה • התום׳ כמ׳ש דרבנן רק
 פ^תי^ אם איי הוי אמאי דאל״כ מדרבנן רק לוב דהאי נאנסתי

 תן■׳ אינו׳ רוב. דהאי איו . הרוב מחמת וודאי טוען הוא הא
:כ׳ ס׳ק בקתיב בחי״ח ועיין .מדרבנן .

 האוית קושיה על חילק בחידושינו לעיל כתבנו כבר “^11
 שכיח'. לא הא נאמן ס״ע בטוענת למה שמקשה . '

 לעיץ יש בהרץ אבל • שוה מ״ע ג'כ זנות דלגבי וכתבנו
 {שראל. באשת החום׳ קושיה שמקשה

 דמ״מאיטז מוכח ו׳א״כ שכיח' דלא ותיק היא. מ!ע סים־דדלמא
 9^ה'נאממד מיע בטוענת א*כ טפי שכיח ביגחר,(זנ.וח שכיח
P ליליז, כתוס' חיטן ס;ל לא דהרין ייל, אבל

 לפיג'’־'.'<פיץ’םומה ס׳ דהוי כ^ות חזקת ח׳לא־טהני ונספק
״'בחידוסיט '
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כתובות
 . ותלגא פלצא הוי. ורצון. דאוגם י*ל לוא״ב.מ׳ש .ו5גמידמ£י

 מדברי, ובהפלאהבחב . להג׳למוהרס מ׳ע בנוונננס א,ה ואןב
 ראי׳ אץ הנ׳ל הירושלמי מדברי אבל , ע׳ש להיפוך הירושלמי,

 אף סחיר הירושלמי דהא ראי-׳ והא בארינוח לטיל וכמיש
 מסכימים והר׳י והרא׳ש והלשב׳א שהרמב׳ן וכיון .במרוח

■ :להלכתא נקמיק הכי בוודאי א׳ לדטח
ה נ ה  מדססם הר׳י לדעח הסכים לא שהרמבים כסב במ'מ ו

 מיט במועכס והנה .. הלכתא האי כחב ולא דבריו -
 ראי׳ במידושינו לעיל וכמ״ש .דמוסרח הרמב׳ם דעס וודאי
nipשנחארמלה האשה י׳פ האשניוס ׳•  הביא לא ואפיה .

דמוהרח  דהיכא במיש פצמו דסמך דייל רק במ׳ע. בחידוש̂י
 סיס יש דמ׳ע רפיב הרמבין כסב וכבר . דמוחרס ס״ס pד

 בנווענח דינא האי דאף לפי׳; ייל וא*כ .הביא לא נמל־ולהכי
 .ההלכה הביא שלא ומאי . דמומרח הרמב׳ם קובר, נאנס׳
 כשר דהולד במעוברס דינא האי במ׳ש עצמו -דסמך משום

 הרא׳ש וכמזש דידה ברי משום וע׳כ .פסולים אפילו"ברוב
, :. ממעוברח לריי ראייסו עיקר

 הפלאה וכסב . כו׳ טענה שטענתו כשאמרו אה סעיף.ח׳
 ולא . לפ׳פ חילוק אין מישמוש בלא -דבמיד י ^

 דצריך הזאח הסברא בעלי שהמה - ורשב׳א נהרא׳ה עיין
 חילוק דיש כסבו ואפיה וחזקה. רוב לה דיש משום לחזקה

 משא׳כ ברורה טענה הוא דדמים משוס לסיד פיס מענה בין
r r- - לי׳ קיס דלא דייל בפיס :

ך כ פי ל ר ס  בעיקר אבל • ע׳ש בנק׳ח להשביעה לו יש ש
דא׳א בחזקה אף להשביעה יכול אין <חובה י: .כר

 . :האמינהו דהס ש׳ה .היסח לי׳ נישביעינן ח׳ז ׳,פורע ך
 לדעת נאמנת אינה תחתיך ימ׳ע כתב ט'.-הב*?ט מגיף
וכבר • בחידושינו לעיל עיין .הרמב׳ם ' .

 שמביא ראי' אין דמהרמב׳ס דכחב הפלאה הס׳ בזה האריך
 במיע רבותא אפשר דזה דבריו על מוסיף ואני .המשנה לשון

 . כשרוח חזקת מכח נאמנת כגוף חזקת לה דלית אף קודם
 במומין לקמן בעצמו הרמבים דכא הביש על ומה-שמחמי׳

 דכאן דייל מזה ראי׳ דאין בחידושינו כתבנו כבר .כרגא פסק
 עיין . שהות באין אף מיירי דמססמא מועלת החזקה אין

 באמת דלמה מאוד שנדחק בהפלאה עוד ועיין באריכות לעיל
 כבר אבל . שהות באין דמיירי כיון נאמנת תחתיך במ׳ע

 אביה בבית בעודה דאמרינן מאי עיקר דשס לעיל הארכנו
 חרתי דהוי למקוה דדמי משום ראי׳ להביא ̂צריך דהאב

 אתא דבעולה כאן משא׳כ ואחא חסר דמומין משוס לריעותא
 בכל הפלאה בס׳ הנ״ל והרב .באריכות לעיל ועיין .בביא
 כבר אבל . הי׳ בכאן כוודאי הוא נמצא דכאן כתב הס׳

 יין בהפריש דהא ראי׳ והא .בזה יפה עיין דלא לעיל כתבנו
 דלא כהרמב׳ס פסקינן לריעותא תרתי דהוי אף חומץ ונמצא

 העיקר רק • באריכות שס למלך במשנה ועיין .ספק רק הוי
.־ עיש לעיל באריכות כמ׳ש

שהיחה. כמו ר׳ כחובתה נאנסתי משארסחני אומרת ואם שם
 חיבת ע״מ אלא כתב דלא לה אין דתוס׳ הש״ג וכתב

 רק כחובה לה דאין ושוטה בחרשת הפלאה והקשה . ביאה
 ומאי .ביאה חיבת על אלא לה כתב דלא נמי נימא • לה בכתב

 מיירי דש׳ג ולק״מ • נאנסתי משארסחני בכבילה דטמנינן נ״מ
 בשעת לה דכחב י׳ל בחרשת אבל • חופה בשעת דכוחב בחוס׳

: ודו׳ק . שדהו נסחפחה וא*כ .אירוסין
ס׳ יא יף ל  גירי כו׳ וקשה נו׳ כרבא אמר לא אביי ד״ה ת

שחוס׳ נערות אלו בדיש ועיין .ע׳ש הן אמת
 גירי דכוחיס שם שפי׳ רש׳י אפי׳ בעצמה הגמרא מזה הקשו

 למה א״כ • הן אריות גידי דאם חדא והקשו • הם אריות
 מאי דא׳כ ועוד . בגיוחה ואכלה ואזלה קנס להו יהבינן
 באורך ע״ש נערות דאלו ממתניתין אר״מ החס הגמרא מקשה

 עדיין ידעיק דלא דגמ׳ בה׳א ארש׳ידוודאי דליק ונראה דבריהם.
 מדיהבינן ע'כ א׳כ הגמרא כחם כדמשני נשכר דחוטא הטעם

 ואזלה.ואכלה לה יהצינן דאל״כ כן• אמס דגירי ע׳כ <ה:קנס
 קמ׳ל טובא דהא קמ׳ל. מאי קשה ולא • החום׳ כקושיה מעתה
דיהבינן אחרינא טעמא לן ליח דהא • הן אמת גירי דכוחיס

 יהא׳ דלא סברא: מהאי דידעיק המסקנח לפי קנס;'יאבל לה
 לה דיהביק והא הן־ אמות גירי כותים צנ'כ . נשכר. חוטא
 אמסנהף דגירי רק דאל״כ .נשכר חוטא יהא שלא כדי קנס
 שם הקשולהחו׳ בעצמה ה^שיא וזו׳ קמ׳ל. מאי קשה א'כ

 מוכח׳תה■ לא דהשסא . הן אמת דגירי דקמ׳ל למימר וליכא
 ׳•׳ נשכר חוטא יהא שלא הטעם באמת דדלמא

ה נ ה  • הפוסקים' הביאו לא אמאי מקשה־ הפלאה בספר ו
להשלה: שמחויב רק הכתובה לידה לסלק צריך כאין

 ־מיד- יצולו ימחו־ ולא וכשיגדלו שיגדלו עד הקנס ׳או הכתובה
 ונראה - מלכיס היד־בה׳ בספר כרמב״ם שפסק וכמו •rהב

 לאמקשה. דרבא לדינא• פליגי ורבא דאביי ס׳ל דהפוסקיס
 'תהא שלא תיכףכדי לשלס מחויב בכתובה משוסדלדינא מכתובה

 אמר־ לא ואביי דמקשה מהא נראה לזה וראי׳ .בעיניו קלה
 השטי׳ מהמשנה ־ להקשות ליה רחא בוודאי דהא . כרבא
 משום׳ וודאי אלא . שלישי מפרק מקשה ורבא • ראשון בפרק

 שלא כדי חיכף לסלק מחויב שבכתובה היא גדולה דסברא
 ואף באמת רבא שסובר וכמו . להוציאה בעיניו קלה תהי׳

קנס דנין דאין משוס .כן קנס'גס גבי הביאו לא שהפוסקים
׳ ' י : הזה בזק ■

ה עיב י״א דף ״ ד  ר היא משנתינו אני עץ מוכח אומרת היא ב
־אומר והוא דה רש״י זה ואחר■ rהס .

 בחולה־ בחזקת האשה אח הנושא אס א^ דרוסח אלא לא'כי
 .־ טכ׳ל וכו׳׳ אני עץ מוכת אומרת־ היא בחולים לה מצא ולא

 בשיטה ועיץ .היא משנתימ שכתב בזה רש׳י כעי מה ונראה
 . המשנה כל שמביא - בגמ הגירסא לרש׳׳י הי׳ שלא שכתב מקובצת

 כסב וע״ז . -לא ותו אני מ׳ע אומרת היא ר'נ מתיב רק
 ולפי־ . הרמב׳ן בשס זה' שכתב ע״ש זו היא משנתינו רש׳׳י

 רש״י חדא דזה צ״ל דמ׳כ רש״י כוונת מעם בטיב נ״ל דבריו
 דבר׳י וסה׳ד • אני מ״ע אומרת היא שמציין רש׳י והתחלת היא
 דמה תקשה דלא לומר בא דרש׳י ונראה . כלום ולא הכל

 לך שאמרתי ר׳ל אני מ״ע דקאמרה מה דלמא הגמ׳ מקשה
 שמביא כמו הכי באמת בירושלמי שמתק וכמו .מ״ע שאני
 הכי לתרץ רצה לא דילן דהגמ׳ וכתב .הרמב״ן בשס בש׳מ
 אס. איש דרוסח אלא כי לא אומר והוא יתכן דאיך משום
 רש׳י וז׳ש . אחה תנאי שום לו הי׳ שלא טענתו עיקר דהא

 כי לא אומר והוא ומדקתני .כי לא אומר והוא היא משנתינו
 שהחנתי' טוענת שהיא לאוקמא א׳א אח איש דרוסת אלא

- :■בעצמו הרמב׳ן שכחב כמו עמך
ה דזנ  כמו לתרץ רוצה אינו הגמ׳ מדוע .טעם טוב לימן יש ו

 מקשה דמה מקשה הפלאה בס׳ דהנה בירושל׳. שמתרץ
 בסתם ובעל בתנאי שכנס היכא לקמן אמרינן הא . הגמ׳

 .׳'וגם' זנוח בעילת בעילתו עושה דא׳א דמשוס גט צריכה
 וא״כ .זנוח בעילת בעילתו הוי כו׳ הפוחח דכל כר״מ הלכה

 מגיע' חצאי בלא אפי׳ א'כ .בעל שכבר דאיירי דלקמן במשנה
 היא כך במשנה דהפשט י״ל לפי׳ז והנה .ע׳ש מאתיים לה

 דוודאי החנה שלא ואף מאתיים לה ומגיע אני מ׳ע אומרת
 מאתיים לה שיחן אותה בעל ומסתמא זנוח בעילת עושה אין
 ולפי .אח איש דרוסת אלא כי לא אומר והוא מ׳׳ע שחהי׳ אף

 דנאסרה והיכא ס׳ס דאיכא אף עליו נאסרה הירושלמי שיטת
 הביש כמ׳ש . זנות במילת בעילתו עושה א׳א שייך לא עליו

 ג׳כ. הכתובה לה מגיע אינה וא'כ .ע׳ש קמ׳ח סימן להדיא
 ואף מותרת ס׳ס דאיכא היכא דילן הגמרא שימח לפי אבל

 הרמב׳ן וכמ׳ש מותרת מ״ע טוענת שהיא היכא כהן ^שת
 דאף כיון .כן לפרש א׳א וא׳כ יהושע לר׳ אפילו ב׳ פ׳ בריש

 ג״ל מגיע'לה מותרת שהיא וכיון מוחרח כיא דבריו לפי
 דבוודאי בגמ׳ דייק ומש׳ה .כו׳ הפוחח דכל משום מאתיים

 שמה בעצמו הר׳ן שכתב וכמו .הפוחת כל שייך לא הכא
ע׳ש: לבסוף

ך ען  רההי׳ דלכאו * היא משנתינו רש״י שכתב מה נ׳ל ו
איי^ את איש אומרדרוסס שהוא דמה . לומר נראה

 מ־אמשנה הוא שזה אך .כתובה לעק ולא לחוד איסור לענין
מק‘ איירי דשם כו׳ האשה את הנושא עם  ובווד^ כתובה ל

״ ~ ־ :איירי כתובה. לערן ג*כ מ״ע אומרת דהיא סיפא
ואפשר ■ '־



^ ת י מח־ישראלכתובלת:ב
־ ר ש פ א  דל׳י.המוכאד• פיסא;מה למיל מ״ש דלפי פוד׳לומר. ו

: a:םמסח;דמשנה מנא כר׳ לסק לא־רצה ״בירושלמי ־-
̂שהיא דמ״מ  דליה-־ אליבא דמה .ממך החנסי p מופמן איירי
p ס״מ אומלס ׳־דהיא ־כמשנה מפרש הכי: i הסמזי -^  ע
 שמטאר וכמו מ״מ שהיא לו אמרה •שהיא ׳טץ ׳מוסרה והיא

 שום הי׳ שלא כי לא אומר והוא ובכלהפוסקיה גש״מ להדיא־
 לו ואמרה איש דרוסה היא שמא חושש א;שכוא5ונמ סנאי־

 בהתנהשהיא אבל לפיל. שכסבסי הירושלמי-וכמו״ שימה לפי
 ר״ל כי לא אומר והוא מאסייס לה ומגיט לו־ מוסרה מ*פ
 • בפילה גטילהו פושה דא״א מחמת וא^ תנאי שוס כי' שלא
 שהוא או־ הכתובה לה ומגיט מ״פ אפילו וודאי דפסו־ . זסת

 וכין כנ״ל. לו ואסורה איש שחושש-שמא־הזא־דרוסה וווטף
 דהיכא בירושלמי ס״להובא ירמי' ר׳ אבל הירושלמי;: לדברי

 שמופנת- היכא אבל • הואדאסורה או.־מכמישתו דהיאשוסקת
 זה ומשום . p המשנה לפרש א״א מ!פמוהרה.־ולפידבטו

 מסרןסירץאחר: ל ־ . ו;:׳ -
י מ ל ש ^  אמר .וכו׳ אני מיט אומרה היא . זייץ הלכה י

ר׳ כחובתה מ״פ דר״מאמר היא לזעררימ ר׳ ־. ־ . ,.
 דהוא במשנה נקימ pול מעות(כשההצה) מהח כני־־ ולא ור״ל•
 כתובה לה מגיט ואינה את איש דרוסה אלא לא־-כי אומר.
 מקח הוי נמצא מנה. כסובסה דאמרו אהיכרבק אי אבל

 שייך לא וא״כ בנמרא מפיקרא לבא שמסרך וכמו .־מפות
 אומר דהואבפ״כ כיון אי̂ש דרוסה אלא כי לא •אומר־ והוא

 לכ׳ט אזי מ״ט שהיא תנאי הי׳ דאם תנאי. שום שלא־הי׳
 שהיא' כיון בתולי׳ מצא שלא איש דרוסה לומר א״ג בוודאי
 שהוא א׳ו .נשאה דהמי מ״פואדפת׳ שהיא מטיקרא אמרה
 - לתנא לי׳ למה מנה כתובחה אמרינן ואי .־חנאי הי׳ שלא אומר
 משה מר,ח אןז,במ'ט הא . איש דחסה שהוא־אומר דנקס

 פליגין מה מימר סברין והרנן יוסי ר׳ אסר .רימ-־היא א״ו
 בחזקת כנסה אס מ״פ.אבל בחזקה כשכנסה רבק ואילן ר״מ

 אומרת היא דחנינן מה מן .מודה ר״מ אה מ״פ ונמצאת בתולה
 אמרה הדא אה איש דרוסה אלא כי לא אומר והוא אני מ״פ

 ור״ל המחלוקת. היא מ״ט ונמצאה בהולה בחזקת כנסה אפילו
 כן■ אמר לא זפירא ר׳ בשם ר״י .וכנ׳ל את איש דרוסה דמדקמטן

 איש דרום׳ אומר והוא מנה וכתובתה מ״פ אומרת היא אלא
 אמרינן אי אך סבר ר׳ז בשם דר״י־ ר״ל • כלום טלי לך ואין
 דאמרינן וכמו ־ מטות מקח הוי לא מ״מ מנה כתובתה מ״ט

. שחזר דרבאצאחר אליבא  כשכנסה אם קיימינן אנן מה ט
 בפ״ט קושי׳ היא זה מודה ר*מ אך מ*פ ונמצאת בתולה בחזקח

: ומיין .חמא בר כרמי וס׳ל
ץ י ב מ ר דז  דא״ש הא נבי לטיל הניל הירושלמי הביא ו

שפי׳ מה בש״מ מיין להפסידה נאמן פ'פ האומר ׳ ־
 פי׳ ולכן . אחרת נוסחא לו שהי׳ והראה כירושלמי פל שס

 לפיל דלפמ׳ש מזה לנו והיוצא .א׳ש ולפמיש .פ״ש אמר פירוש
 א׳א בזה שייך לא מליו דנאסרה דהיכא הב״ש כשיטת מוכח
 לא ג*כ איסור ספק רק שהוא היכא ואך • ב״ז בטלתו ששה

 פ״ז לפקפק שרוצה הפלאה בס' וטיין .ט׳ ששה א״א אמטק
 : וכו׳ מושה א׳א אמרינן אי איסור ס׳ רק הוי דלא היכא

ך ^ן  • בירושלמי כמו בגמ׳ מתרץ לא דמשיה לומר נראה ו
 בא״י ס״ל ור״ה הכי דמתרץ הוא ר״ה בירושלמי דהנה,

 מ״ט ספק דהיא דהיכא י״ל וא״כ .חייב לך נתחייבתי־ אם
 לומר א'צ דלדידי׳ אני מ״ע שטומנת היכא ואך לבטלה אסורה
 המשנה רק .מינו מטפס נאנסתי דמשארסמי במשנה כטפם

 לבעלה אבל ממון לפנין דווקא וזה ושמא בט מטפס כפשטה
 איי גיבי ס״ל ור״נ דמותיב ר״נ דילן בגט הכא אבל .אמרה

 והעיקר מיגו. משוס דמשנה טפס דפשכובע׳׳כ נסחייבתי אס
 מכהונה נפשה פ^ה דלא מ״ע אמרה הוי • בעי דאי הוא המיגו

.י :נאמנת איסור לטנין דאך ש״מ ןא״כ ־ : ז :
QTflהש״ס מפרשי בכל עיין ד׳׳ה.הדר־ט׳.ר^מההוא. ׳ 

 •כט בעיני והמחוור ♦ תוס׳ ובדבט שמפרשים מה ־ . .־ -־
 דבריו דלט שבנים דבריו אין שלכאורה ואך׳ מכרש״א שכתב
 בי׳ דחזר כיון מעיקרא אמר [הי׳] בי/מחרווייהו־וא״כ הדר.

תלמידו הוי דרבא כתב הש״מ דהנה •לומר זנראה ;מהרווימ

 אך,_ סוברכרמש״ח שיט׳ להשוות דמצי כמה וכל ׳.ב״ח דרמי
 ‘ חילן! .מפיקלא. דרבא 'אך ונמצא . עטך טפי דבריו במקצת

 היכא־דפוקוס..; כלום.כי ולא הכיר לא בה'מנה בהכיר לרבק
 אבצ<רמב״חטפא,תקשהדמנ*ל'נ .לרבנן פכ״ס דרמב״ח מלתא

 ;׳שכתבן־ הסברא.וכמו מצד הוא שזה אך דרבנן אליבא לומרצן
 :,'P,בה,הדין הכיר. בלא אך כבשלה שהיא דדינא כיון השס׳

 'המשנה!! רק הבטיסא לי׳ שפיט לא ורמב״ח . בבשלה כש
 אמיל^ הבטיתאואח״ז רבאפל מעיקרא-אמר ונמצא .לי׳ שמיט
 פליג..^״ לא ובזה כמשנה על שאמר מה על רמב״ח פל רבא

̂־ן'̂, ומתני כבשלה. לה משוה ולגמרי דרבנן אליבא רמב׳ח  הרב,דק
̂■' .רק,מה מעיקרא אמר רמב״ח שעל אמר גרפניץ  שמסק.פל

 דקאי,• דמאן דאפשר .מותיב דקא אמאי לתרץ רק מא הברייה׳
 ס״ל,ככי״ג"״' לא לי׳ אבל משמט לגמרי טעות מקח ס״ל שתיב

דפסד^.! א״ל זיגסה. תחתיו שמא וגישש תלס׳״ד״ה י״ב דף
̂! ונראה, • ט׳ לטעון יטל אינו אמאי לי״ן,,

 ̂’י̂ש גהכא כלום לה דאין לים אית דבעלמא כיון פריך דלר״א
 להבווךאי:̂! מחזיקינן א״כ וכו׳ איסור לידי יבא א״כ וט׳ לה

 דברי- דלפי לכאורה והנה פכ״ל• וט׳ בשלהמבפ^ראשן
 הא׳אסס^' ובעל.לאלתר שקידש כגון מתרןהגמ׳ מה קשה
 לה״כשבה'̂■ יש לאלתר ובטל דקידש דהיכא יראה שהרואה כיון
 ואך̂! ;הראשון בשלה.מבעלה בודאי לה מחזיקיק א״כ מנה
 היכא-לקידשנלא!^ יראה דהרואה משום לומר אמנם.שיש אם

 דלאמחזקיקלטד יראה מגה אפילו לה מגיע שאינו לאלתר בעל
 שיהי׳̂' P באס'שיתרחש ניחא. דהא • הראשון מבעלה בבעולה

 ־'3̂בפולה אח״ז ותמצא נסתרה שלא בעדים מנשואין אלמנה ג״כ
 דלא̂* הרואה יראה אזי מנה אך לה מגיע שאינה הדין ותצא

̂^ זה.דבר טודאי אך .כראשון מבעלה בשלה מחזקינן  .דלא
 החשש'** עיקר דוודאי התוס׳ פי׳ דהכי לומר נראה לק כלל. שכיח
 בחולה בחזקת דכנסה היכא דבעלמא כרואה שיראה כיון הוא

 דבחזקס;̂' משום ובע״כ כלום ולא כתובת׳ בעולה ונמצאת
 וישלה.פדים\! הנישואין מן אלמנה דהוי והיכא נשאה בתולה

נשאה״,! בעולה דבחזקת משום א״ו .מנה כתובתה נסחרה שלא
 ̂̂’משנל וע״ז .הגמ׳ קושי׳ היא וזו .הראשון מבעלה שנבעלה

 ;הרואה' דיראה אך ור״ל .לאלתר דקידש.ובעל שפיר הגמ׳
 שאין־̂' בשלה ונמצא׳ בתולה בחזקת דכנסה היכא דבפלמא

 ̂ זינתה'ובכאן תחתיו שמא דחיישינן משום היינו כשבה לה
 ”לה.מנר( מגיע לאלתר ובעל דקידש משום דתחתיו משש שאין

 כראשון:.־•'!; מבעלה בבעולה לה דמחזקינן משום לאו אבל
 ׳ ד״ה חוס׳ פל המפרשים כל שמקשים שפירמה אתי הנ״ל ל£י7ן

להעמי,ד.( נמי צריך וכן שכחט לאלתר ובעל שקידש כגון
̂  המפורשים שהקשו עכ״ל. וט׳ כנסה שקידש אחר שהראשון

 1 בפ״י,ונגהר״ם עיין .היתר וחזקת הגוך חזקת איכא הכא דהא
 כק,! השני הבעל דאם א״ש. כנ״ל ולפי הפלאו». וס׳ שי״ך.

 ואעפ׳כ.'; אשתכק שהיא באם כרואה דיראה אכתיתקשה סא
 מבעלה'* בעולה בחזצןת לה מחזקינן שטודאי מנה כתובתה
 זינתה,אעפ״כ תחתיו דלא דידעינן משום רק דאל׳ה .הראשון

 '‘לכהן ואמרה דנתה כראשון בעלה תחת שמא חשש איכא
 , :דראשוןזינתה תחתיו דלאו דידעינן התוס׳ לקכתט

רזגה  ־' הביאו' שלא מה לתק רוצים [סי׳ס״ז] והע״ז כב״ח ו
־ דקושי׳ משום .לאלתר ובעל בקידש דאיירי השסקים

 בתולה,;! בחזקת דכנסה דהיכא רבה שאמר הדין גוך על הגמ'
 זינחה״ תחתיו שמא ניחוש ואמאי מנה כתובתה בעולה ונמצאת

 דקיי?כ לדידן אבל .לאלתר ובעל בקידש הגמ׳ משני וע״ז
 הפלאס̂, בס׳ מקשה וע׳ז .חילוק שוס אין משמע לגמרי דמ״ט
 לאלתר בבפל', איירי לא נאנסתי דמשארסתני במתני׳ דהא
 [ד״האילשתב^ דלעיל התוס׳ קושיי׳ שמחק הט״ז דברי ולפי

 שמא,ן וניחוש מא׳ קושי׳ באמת הוא שזה וכתב דס״פ בסוגי׳
 הני..מתלץון .וא״כלא מנה אפילו לה מגיע ואינו ברצון תחתיו
 לואפ_51באמ'ת' .והנה .לאלתר בבעל איירי לא דהא מידי הגמ׳
 והרשב;׳א.יק^ והרמב״ן הרא״ה שיטת הוא שק בש״מ יראה

 ־אי/החם.,לא(^ירי7דוו כלל. ל״ק משארסתני דעל.המשנה
 למא^ ,1מבת.ג׳י פחותה קדוט׳ אבי׳ בקיבלה או כהן באשתי
■'פמה;'משו̂ס לדור דרוצה ואיירי ארסת^'. שלא מד ר^מי

יי דאיכא ' י



טתובות: ‘״־fi'5 ^״6
 ^יהחיו-־״שאשימצה סלא יעד מינסן שהוא רק p'p ד^.כ^

 לימן וממיב עמה לדור רוצה הוא אבל ...מאת»ם לה ליסן
 )נמצאנז בהולה בחזקה מסה שייך ועיזלא לה:כסובה,מג?.

 כיון'דמ^־' .כונה כהובסה דעמא או נועוח. לה.מהףמקח1בע
 מנה וטודאי׳מחויב׳יליק׳לה ;לו.לאשה 7במצמררוצה'להמזי.

 ־נמ» . את איש ■דרוסה קמפן מוכח;שפ.יר.דהוא :מסיפא1רי
̂הן רוצה אינו שהוא לומר לוצצומקו.נוכל  וקאמרי כלל. י

 כנסה וסבר כר״מ דסבר ומנה'משום דמענתיימ,במאתים יוחנן
 ואך.'דלכאורה’ מנה.־ כהובחה ננעצארובעולה בתזקנד.בחולה

 רק כרבנן המשנה י)הי ממ(לר״י)[לגקרא]־הא־דילמא[לא]
 לכ״ע מנה כ׳תובחה 1דא לאשה אוחה •שרוצה'להחזיק [נ&גס],

 אישיאה דחיסה' ׳ סחם דר^ען ׳ מיל p מוכח ?ממשנה רק.
 להדיא איהא ,שמענחרמועילוכןי דבר ־,לכל שוק ומשמע'שפו,א

 'שהוא' ארסחיך-דנקע עדישלא אבל׳גבי בש״מ !ה.הובא6בכר
 לפי ובוודאי אירוסין קודם שהי׳־ ̂לו מוסרה שהיא מענה מוען

 לקמן שמקשי׳ מה א׳ש ובזה . לאשה לו להחזיק דבריגירנצה
 אמר־ לא מיס ר׳י אלא' דמקשה,הגמרא הא יעל ד׳יץג'ע!א

 י-כחובחה בעולה ונמצאה בחולה בחזקה כנסה קםבר7כר!̂א
 הכיס׳ל דריי רק לומר א׳א בלא׳ה דמקשי;הא מגס,עיש.,

 אסרינןמהידאמרר״י דהוי וק׳־רק בר׳ דהא:,אמר,־ונו.ענחייהו
 אומר והוא ר׳ הובעה ר״ל״שהיא ומנה מאחיס3דממנהיי.מו.־

 יכול אבל מנה• ליחןלה וחציה לאשה שמצה.'להמז.י.קאוחה
 ־ כ^ם לה ליחן רוצה שאין הכחובה כל נגד שטוען להמח,'באם

 ר< אמר לא דמש״ה הגמ׳ _אםיק באמה אבל שמא,,פטורי.
 בפולס ונמצאה בחולה בשקה כנסה־ דסבר כר!א.'.משום

 י :לאשה אותה להחזיק רוצה שאיו אך מנה כחובחה 1 -
 אלא בגליל גליל מנהג נהג שלא גטךא.אלא.אמררבאכל

 הנההרשב׳א למעון.' יכול אינו בגליל יהודא מנהג י
 שוב ארוסחו עם שהחייחד ובכ׳מ ל'פ וריא כתבג,דרבא

 שחילקו מהס שיש אך והנה .בתולים טעות־ לטעון יכול, אינו
 יכול דאינו הוא רמאי דנפישי משוס ביהודא ואמרג־דדוקא

 מברייחא לזה ראי׳ והביאו .למעון מצי בגליל לעמוך.אבל
 לה וא׳ לו א׳ שישבינין שני לה מעמידים היו בראשונה דקהני
 אבל רמאי דנפישי דביהודא משוס .כן עושין היו לא ובגליל.
 היכא אעפ׳כ • לרמאות חיישינן לא רמאי נפישי ללא בגליל;־

 שמקשה מה ניחא ובהכי .למטעון מצי לא ג״כ בגליל שההייח?
 דהא עעץ מצי בגליל אבל חוס׳ד׳ה ע׳ב ט׳ ידך מהרש',א'לע'ל

 דקטען דהלא בעצמם החוס׳ שכחבו הויעיגנ'להוצ<כמו
 י מהני דשכיחרמחים ביהודא דדווקא ולפי.הנ'ל ט״.ד״ע'ש

 מיגו מהני לא בגליל אבל להוציא שהוא אפילו דירה מילו,;
 י׳ דך [לעיל החוס׳ קושי׳ ל״ק ג״כ הנ׳ל \לפי למציא..,

 דפליג דמשמע משמש שלא כל תני אמר ריא ד׳ה.אמר]
 דלא ובכ*מ בצליל איירי דר״נ רק פליג דלא אלי'נ;,דן'ל

̂.שי־  אשי רב אבל • בסעודה טורח דא׳א חזקה מהני רמאי <
 : חזקה מהני ולא רמאי דנפישי ביהודא איירי ־ '.
א ע!כ ש ל נ  אומרה היא בחולים לה מצא ולא האשה את ה
• ' .  עד אלא כי לא אומר והוא משארסהניוט׳ ;

 הכאדליכא ההוש׳ וכתבו .מ׳טוכו׳ מקחי שלא..אדסתיךוהי׳
 החוס׳ והנה .עכ׳ל בשמא דאיירי אע׳ג כי לא קחני למ?טעי

 הבעל דאין משוס למעעי ליכא כחם הלשון ב;ה כקבו ב״ק
 כגון בברי דחיירי י׳ל דודאי משוס .עכ׳ל וכו׳. רגי.ל'לידע.
 הקדושיןעדשעת משעת ידה מתוך ידו זזה שלא שהוא,.טוען

 כהוא באס באמת אך .לאלתר ובעל קידש כמו דהוי ביאה׳
 והמשנה וברי ברי דהוי משום נאמן, הוא אזי כנ״ל ברי טועך־

 דאינו-רגיל משום שמא סונין שהוא היכא רק מ/ה לא.א[ירי
 הט׳ז בשם לעיל שכתבתי מה ניחא סשיטא .־ובזה • לידע

 דהייט זינחה חחתיו שמא וניחוש לעיל הגס׳ דקושי׳ והב׳ח
 הגמ' ומשני • מנה כתובתה כו׳ בתולה בחזקה בכנסה מדוע

 דלמ׳ד ובאמת .כך איירי דהמשנה לאלתר ובעל ;ירי׳בקידש5ד
 ובריו׳עי׳ דכאןבברי המשנה איירי כו׳ בטוקת״בחולה כנסה
 וס׳הפלאה הפ׳י שהקשה מה נמי ניחא ובזה באורך,. 'סJגכרי
 החוס׳ומר[שים■ כמ׳ש נדגו לה ליה' דמ׳ע בסיפא יוחנן, ד{ר׳.

הוי■ דהבעל משום נאמנה ההא יהושע לר׳ אגדלו בסיפא

^ ^ ר ש י

'שבועה מחויב  דהוייממון משום ולפי־־הנ״ל-א״ש .
̂ב’ריש כרמג?פ•־מסקr‘ד■פסורוואך הרמבים בי׳ דמודיה  פי
 ׳משום ׳כמגיד כבר,היכצו־ דאומיהאש: ־שבועה חייב דהבעל
 אבלי־כ^־׳ יטלדזלכמר ומי הסנה פרמתי ־למיטען מצי דהחם

 פרפסי׳וכוי־אצו׳לכפוד■ לטעון אינו;יטל גירשה לא דעדיין׳
 ׳קאער^ל!נ׳. כי קאמרבגמ׳: דברישיפ״ב ואך • מ׳מ 'הוי ולא

 דכנסהד להלכמא.־ היינו אמר־ ימי וברי ברי• אבל ושמא בברי•
,•אבל המשנה־בשמא -ואיירי מקחטעוחוהוי כו׳ בתולה בחזקת

לעמן היינו נאמנת המשנה.מו על לכתב והירושלמי בברי׳: מנה:־איירי.המשנה כתובתה דאמר יוחנן ל̂ר ־ ■
כתבתי וכבר לא: איסורא■ לעמן אבל ״ממון •: ־־ ־׳
̂:: ע׳ש הכיל עלהייושלמי לעיל  והנה־־הרמב״ךמהרשב*^- .באו

 דידן• פלינ־.אנמצ־ לא ־שהירושלמי שאפשר חירוצא כתגו־־לחד
 גבי• כאן לכאורה והנה־ .א׳ רק-ס׳ דאיכא רקדמיירי־היכא

 ה1אטסה.^זורTלאוקמי־באשפכהן. ליכא נאנסתי משארסתני
 ג׳ מבת פחות׳ קדושין אט׳ בקיבלה לאוקמי ליכא וגס • לו

 זכיוחר׳ עד־שלא־ארסחיך• אמר הוא דהא שנים
 לענץ רק איסור לענין איירי לא דהמשנה קאמר דהירושלמי

 דלאו־מטעסנאמטס ר״ל נאמנת! לעניןאיסור-אינה אבל ממון
ולאו־משוסנאמטת־ מותרח ס׳ס דאיכא היכא רק־ מותרת שלה

ד • ■ :ספיקות ב׳ דאיכא היכא סיס מטעם רק י ה תוס׳ נאורה וריה־־אמרו יהודא ר׳ ד וט׳■; ־נראה מייה̂־
 עכ׳ל׳:־■ וט׳ הפרה בריש ליה אית גופא דר׳י :חימא ־

 מקשץ.דהא: דמעיהרא חעיץ-בחוס>.ר'ש-הפרה דבריהם המשך
 ואח׳ז־ למידע; הו״ל־ דלא משום ותירצו שויל׳מי• מחויב הוי

 למידע-וכתברכמו' הו״ל ־דלא משום דכי ותירצו זו קושי׳ מקשי
 רדלוק׳טף להוכיח־שיש שלכם״ הסגנון מיקר ־•ודל.שפירשתי

 כןעקרהפלפולשלהם{הכא]־ וכמו למידע. לה׳ל ובין הו׳ללמידע
 למידע: ליצ הוי וטןלא למידע הו׳ל בין חילוק שיש להוכיח רק

א  וא״ל■ .וט׳ הפיה בטש ליה אית גופא י’דר חימא ד’ב
 מולקין־וט׳ המועלבס׳־ דאמר־ממון כסומטס דר״י י ־'

 המשאיל השואל פ׳ דחנן ועוד וכו׳ כרבק דסבר משמע דהתם
• :־עכ״ל. וכו׳ מחה שאולה־ אומר  עודקושי■' התוס׳ שמביא במה השוס׳ כוונת לומר ונראה

 ־נהרן- יש־ ראשונה דהקושי׳ משום .השואל מפ׳
 פניב ר׳י אבל כרבק סבר דשמואל דשמואל אליבא ס״ל דר׳י

 וכ׳ת- נ עטך ברי ממון־ומש״ה חזקת דלייל כסומטס וסבר
 עדיך ברי דשמואל אליבא־ אמרינן דכאן לשמואל תקשי כ’דא

 שתייט כמו לסק אפשר בקמייחא. אפילו כר׳ג הלכה דסבר
 באמת שמקשה;המהרש׳א וכמו ולטעמך מצילמימר דהוי חות׳

 הכי.דא^כ׳לאז לומר דא׳א כחוש׳ מקשה ולכן ב״ק. בחום׳
 ס״ל איהו דהא על־ר׳ג השואל בפ׳ מידי הגס׳ מקשה הוי

 בב״ק שמקשה מה הגיל מהרש״א קושי׳ לחרן ואפשר .כרבנן
 ־כתב ולפעמך. למימר מצי דהוי דמחרצין התוס׳ דברי דלפי

 ואץ מתרצה ולטעניף לומר דיכול דבהא ־מגימגמים שדבריהם
 ונראה .־במהרש״א ע״ש סוב שלו ברי דהתס כלל לחלק צריכים

 סשסי׳דשמואל זה קאמר דר״י לדוחק זה סכרי דחוס׳ לתרץ
 • דרבק משמי׳ זה קאמר קושטא־ שמואל דוודאי ס״ל לא ולי׳
 שמואל רק נדול כלל זה בפירוש אמרו לא דרבנן די״ל רק

 דוחק וזה בדין.. גדול ־כלל הזה לי׳ ליה ר׳י אבל . כן אמר
 בלאצה אבלאי' .כן תירצו אדדי דר״י תקשה שלא רק'כדי גדול
 ברי P לחלק סוהיותד התירוץ זה ולטעמך לומר יכולה דהגמ׳ צ׳ל

 עוראשמואל בב׳קדהקשו שם נמי ניחא ובזה .לטובה גרוע
 מתוך־וטד ליחליה דשסואל ותירצו .ש(יל״מ מחויב הן"ל הא

 דאמת־מא נימא:להו:דאך לא הראשון והתירוץ ע״ש• תירצו
 בדיןזבודאי ל•ג^לb זה מ׳מרבנן־קאמט אדא פליג דשיסואל

ל■ . ■ . :ארבנן פליג לא ר׳א  דהכא לתרץ ואץ שכתט בחוש׳ שם נמי ניחא ללפיץ
ifm 'דא״כ-־חקשי . ט׳ קאמר דשמואל משמי׳•־ ־ p 

 דהשיאל גמרא סך- למיזלהפא: הוי לא ולכאורה .אפמואל
 דמשו לפ׳זדמחא אבל אשמואל•־ משמואל בפשיטות ליקשו רק
 המסרש״א.:דק כתימן למזמר דאיכא לקושי׳ זה החליטו לא

וזהנמיליק־-דאיכא־למימר .דר׳י־אדר׳י הוא הקושי׳ דעיקל'
דר׳י
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כתובותבית
 הקשו דבכחובוס דאן» ̂ כסומכוס רק כרמן ’לי׳ ׳ ציה זד״י

 בשמואל היימ לחבירו שור מהך.למוכר אוק במד הסוס'
 די״ל ליק הטשי׳ עיקר ולכן , ההם ליחא ר״י אבל גוסא

 .בדין גדול כלל זה אמרו דסכמים רק כממטס דפסקיק
 פסק לא דמ״כ כאן הסוס׳ וכקושי׳ דהשואל p הביאו ולזה

:דהשואל מהך כממכוס - ,
א״ד ה)ב  דהקשה במהרש״א ועיק .סולקין לעולם דלסומכוס (

באורך ועיש אסיארקכסומטס. לא דסיפאדההם . -
 לי׳ למה דא'כ כרמן ורישא כסמטס דסיפא למימר דלי^ שנהב

 איי אומר וזה א״י אומר בזה דוקא דסומטס דין לאשטחי
 עוד שמקשה בש'מ עיייש אבל .ע״ש פליג נמי דברישא כק
 .כהלכחא דלא דסומטס אליבא דין לשנוה להתנא דלמה שם

 וא'כ .דינים החלוקי ,כל שנה דהחנא הרימביא ותיק
 רצהלשנוה ולא דינים חלוקי כל רצהלשטה לקימדההנא ג׳ז

: האופן בזה רק
׳ 0( ם ו ת  אלא אתי' לא שטי׳ האי מיגו דאיכא אלא דיה ב

 לקמן כדמוכח מינו ליכא דמיע בהאי דלריי לר'נ
 איכא לר״י אן! דהא מקשי׳ ובפ״י הפלאה בס׳ והנה • עכיל

 מטעם או . משלם דהוימכוי״ל מחמת מיע גבי למימרסעמא
 בדבריהם מיין דפ״פ בסוגי׳ דלעיל ריי לשימת סיס דהוי
 אליבא לומר הציס שהם מה דלפי .דבריהם הבנתי לא ואני
 שגועהואילו״מ מחויב ממעם הוי מעמא,דר״גדנאמנס דריי

 גבי דברישא לסיפא רישא דמי דלא נמצא . סיס מסעם או
 ובסיפא מיגו מסעם או חזקה משום הסעם נאנסהי משארםתני

 מקשה הוי ולא שבועה ממוייב או סיס מחמת הסעם הוי
 דינים ב׳ המה דהא לי למה סרתי לריי אלא מידי בגמרא

 .להם א׳ סעם דשניהם סיל דהגמרא איו .בסעמן מחולקץ
 ריי על להקשות להגמ׳ מניל לחיז צריכין בגמרא באמה אך

 שבועה דמחויב אמת .סיס מסעם לריי סיל הכי באמת דלמא
 מטעם סיל דלמא אבל הראשונים שכתבו כמו הכא שייך לא

 דנימא ס״ל לא דריי הוכיח דהגמ׳ לומר והנראה .סיס
 שכסב וכמו .לא או שכיח שמ״ע באם וריי דר״ג דפלוגתא

לדחיק יוחנן לר׳ דליל תקשה דא'כ דפ'פ בסוגי׳ לעיל ר״י
שכתב וכמו .הכי ס׳ל לא בעצמו והוא כר״מ מתני׳ ולאוקמי

 דהלכתא אליבא ממני׳ לוקמא ע״ש. לה סבר י״גדיה דף רשיי
 אלא כי לא אומר והוא תחתיך דהיינו מ״ע אומרת דהיא

 הוכיח איו .כלוס לה מגיע ואינה ברצון שמא ריל איש דרוסח
 אמרינן באס ור״י דריג פלוגתא דר״י אליבא דבאמח הגמ׳

 שכתב וכמו • מחזקתו ממון להוציא עדיף/ ברי ושמא ברי
 לאשמועיק אי וכו׳ לריי אלא ד״ה י*ג בדף להדיא רשיי

 .עכ״ל וכו׳ בח״מ ממונא ואוקי ושמא בברי וריי דריג פלוגתא
 משני׳ לאוקמי ליכא וא״כ . בסמוך אי״ה שאכתוב מה ועיין
 כיון מודה ר׳י אף בהא א'כ תחתיך אני מיע סוענת דהיא
 היתר חזקת לה ואית תחתיו ברצון שמא ע'כ מענהו דלפי

 משיה . ממון חזקת עד צדיקות] חזקת [ריל הגוף וחזקת
 מ״ע שהיתה טוענת דהיא כר״מ המשנה לאוקמי ר׳׳י הוכרח
 קודם את איש דרוסת אומר והוא לר״מ מאתן לה ומגיס קודם

 דתרתי שפיר הגמ׳ ומש״המקשה עדסימ הגוף חזקת דליכא
 לאו דלריי שפיר השוס׳ כתט ומשיה .דריי אליבא לי למה

 דטעמא שבגמ׳ הראשון תייוז דלפי וריל .מיגו משוס סעמא
 אבל .כן שמשק דר'נ אליבא הוא זה מיגו משום הוא דר׳ג

 להוציא מדיף ברי אמרינן באם הוא הפלוגסא דר״י אליבא
 והכי עדיף כרי אמריק דלא יהושע כר׳ ופסק ממון מחזקת
 מדברת דהי׳ בסיפא יהושיע כר׳ דפסק בירושלמי להדיא איתא

 והשמא סוב ברי הוי לא דכאן כחט שהסוס׳ ואף כאן ומכיש
 ריג על דחקשי ונמצא .עדיף ברי אמרינן לא ולכיע סוב הוא

 אליבא הזה החילוק כתט תוס׳ אך • סעמא מאי דריי אליבא
 אליבא הכי ס׳ל לא יוחק ור׳ . עדיף דברי דסיל יהודא דר׳

 ס״ל דמא משום כלל ליה ליק יוחק דר׳ בכך לחלק דריג
 והמשנה .כריי פסק והוא ור״י דריג בפלוגסא תלוי דזה

 כסתם דהלכה סיל ווחק דר׳ ואף כריג אתי השואל דמיק
 דהסנא לעיל והבאתי הריסב״א שכתב כמו י״ל מ״מ .משנה
איסא דהא הריסביא לדברי וראי׳ גווט בד׳ הנמה נקט

25 כה

ש ר ד ט ז ו ־ ת י ו ב ר ו נ ו 1ל
 משנה סתם דהוי יחלורץ איי אומר וזה איי אומר זה במשנה

 כמ״ש איו כחכמים. והלכה דסומטס אליבא רק הוא וזה
: הריסביא

ד )0 ״ א עכ״ל. דשמואל דריי הא אכתי מקורביל הריי והקשה ב
 קאמר דהגמ׳ אפיל דהי׳ דבריכם סמיטח ונראה

ק רק זה  לחרן ליכא דלריי כתבו דהתוס׳ אבל . דחוי ד
 כאן הסגי׳ ועיקר .בדיני כר'נ דהלכתא משוס לר'נ רק הכי

:שפיר מקשי לכלכה
א ע״א יג דף ר מ  קשבר כרבנן אמר לא מיס ריי אלא ג

 בעולה ונמצאת בתולה בחזקת כנסה
 בהדיא הכי קאמר ריי דהא בש'מ עיין . מנה כתובתה

 דה״א משוס לתק לעיל מיש ועיין .וק׳ בר׳ דסענתייהו
 כתובה ליתן צריך ובע׳כ לאשה אותה להחזיק שרוצה דאיירי

 מגיע אינה הנישואין בפח לה שנתן מהכתובה אבל . מנה
 מגיע להחזיקה רוצה שאין אף ר״י דסבר קאמר ולכן כלום לה

:לעיל ועיין .מגה לה ,
א שם מ ל ^  חדא-לאפוקי תרתי דקחני היינו לר״א ב

 אבין בי מדר״ח לאפוקי וחדא מדרמב״ח
 וק . כשניהם דלא מוכח מסיפא דכא מקשה בש'מ והצה
 דרוסת אומר והוא בסיפא דלתני אחרונים המפרשים הקשו
 ממה דודאי לומר ונראה . עיש מ״ס מקחי והוי אח איש

 רק . לה איה ק׳ אבל מר׳ מיס למימר איכא מ״ט דקתני
 מגוף מוכח דהכי ר״ל .משמע לגמרי מ״ס בגמרא דקאמר מה

 נאנסתי משארסתט טוענת שהיא ברישא קתני דהא המשנה
 ; אח איש דרוסת אומר והוא למנקט והו׳׳ל ר׳ לה ומגיע

 למינקס לתנא לי׳ ולמה • כלום לה מגיע ואינה ברצון שמא וריל
 למנקס הו״ל ואדרבא מנה לה שמגיע מוען שהוא גוונא בהאי
 הוא כן דאמת א״ו .כלום לה מגיע שאינו שסוען אופן בזה

 לסי בסיפא אבל .כלום לה מגיע ואינו משמע לגמרי דמ״ס
 ולא לאלתר ובעל בקידש דאיירי לעיל שכתבתי הראיה שיסח
 והוי במשנה תנאי הוי אם ואף .ברצון זינתה דחמחיו שייך

 לה אית מנה אבל מר׳ דמיס לומר נוכל אעפ׳כ מ״ט מקחי
 ובטל דקידש זינחה שתחתיו שטק ללמוד יכול דלא כיון

 לאלתר ובעל בקידש דאיירי הכי ס״ל לא שהסוס׳ ואף לאלתר
חדא וסיפא רישא המשניות שני דנקס האמת לסי הוא זה

רק תנא הוי לא אי אבל • מדריא וחדא לאטקימדרמב״ח
 דמ״ס אמריק והוי לאלתר ובעל בקידש מוקמינן הוי הסיפא

:לה איח מנה אבל ממאשים .
 ג'כ לר״י דהא בש'מ ומקשה .ליל חרתי לריי שם

 דלא דהיכא מדרמב׳ח לאסוקי סיפא כך איצטריך
 פשוס בדרך לומר ונראה .מנה כחובתה אפ״ה בה הכיר

צריך כחובה לה אין כו׳ בחזקת כנסה אמרינן אי דודאי
לר׳ אבל כלום לה דאץ ג'כ דהא .מדרמביח לאפוקי למיסני

 איצסרך לא טדאי כתיבה,מנה לה יש ט׳ דכנסה דס״ל יוחק
 מנמצאה גרע דלא דפשימא דלאהכיר גבימ״ע לאשמועינן לנו

:גמורה בעולה
ך מן  אומרת היא דקחני דמתני׳ משניות שני הני דודאי ניל ן

 פלוגסייהו קשני ולא אני מיע אומרת והיא משארסתני
 תירוץ לפי או . ושמא ברי דאיכא היכא ססמא ור״י דר״ג

 או מיגו דממי ס׳ל דר״ג חזקה מסעס או מיגו מטעם הגמרא
 לומר נראה לכן .מהגי לא יהושיע ולר׳ ושמא ברי או חזקה

 פלוגתאבירהם הי׳ ואז הי׳ כך שהי׳ דהמשנהקסנידהמעשה
 הכי למימר ליכא יוחנן דר׳ אליבא אבל • הדין לפסוק האיך

 באמת אליבי׳ דהא מאתם שנשאל בבהמיד הי׳ כך דהמעשה
 שהמה רה מנה כתובתה דמ׳ע כרבנן הלכשא דהא כך הדין אין
 פסק .לח ר״ג על מכיריו שרבו היכא וידוע . כריס סיל

 בבהיס ע נשנה דזה איו .עליו שרט כחכמים רק כשמעחתי׳
 בשביל להו הוי דלא תקשה כדבריהם ואי מעשה שום בלי

 ;דהלכחא אליבא שאיט הפלוגסא כל למחני מדרמב״ח לאפוקי
דאי האריך בהפלאה הנה .ט׳ מדברת ראוה במתני׳

זיא אבל • לקחשין נחוש א״כ בנבעלה איירי
 דמוש זה לענין סדים הוי לא אבל ,חלון דרך בראו דמיירי

: לקדושץ
גסוס׳
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סטל ואץ ד״ה בתום׳ סיי • הימוד או  לישב׳א חימא צו'

שנבמלה־ היא דמודה איירי נסחרה דאמר דלזעירי
ס הוי א״כ נגטלחי לא אמרה דאי  ס׳3 הנה .ננכ״ל ונו' סי

 דהא אמירחה מוטיל דמה תוס׳ קושי׳ טל משע שלמה מגיני
 .באורך טיש מהימנא אינה לך אני טמאה כשאמרה אפילו

 באם איירי בפנוי׳ כאן המשנה דהא לי׳ קשיא מאי ידטחי ולא
 באחר טיני׳ נחנה שמא כאן שייך ולא לא או לכהן שמוחרס

 טיני׳ שייך ולא נבטלתי שאמרה כיון ובודאי פטי׳ שהיא כיון
 ואמח . לכק אסורה שהיא חד׳א שווי׳אנפשה באחר נחנה

:דבריו באורך ט׳ש כן בטצמו המגיש כחב דבריו שבסוך

ץ י  לחרז נראה הי׳ דבריהם לולי שכחב הפלאה בספר ט
 אלח כריג הלכחא הא מר״י מקשה מאי קשה דבלא״ה י־
 ברישא אך א״כ .ברי מפום במטוברח אך פליג דר״ג כיון דס״ד
 דריג דטטמא למימר דאיכא .בחנם פלוגחא לשווי׳ לן למה

 חשיבני מאי דמסיק מה לפי אבל נבטלה לכפר לומר שנאמנח
כ .המדברח טל  דלא משום מטמא דמדברח סבר דריג חזינן א'

כ .בנבטלה לי׳ מחויקינן  טשו דמטלה ואציל כר״ג רב א'
 להם קשה הי׳ דבלא״ה זה רצו לא דחוס׳ ונראה .ביוחסין

 לא בדיטבד החם דילמא ר״פ מקשה דמאי הרשב״א קושיח
 נשאח אם ואך .בלכחחילה הכא משא״כ היחוד טל אסרינו

 דר׳׳פ המוס׳ סברי ולק • באיסור דטבדה משום כלכחחילה הוי
 לשבוי׳ לה דמדמה דלקמן הבריישא דראה משום מקשה

ה'נ .חנשא לא בדיפבד אך ובשבוי׳  לשבוי׳ דשוה דסבר לר״י ו
 והמחרץ .לשבוי׳ ממש דמי לטריוח אפוטרופס דאין משום
 לשבוי' לגמרי דמי דלא פי׳ ביוחסין טשו מטלה לו השיב
 בפי׳ הרמב״ן כחב וכן • מטלה משום רק אסור איט דהכא
 דאין אמרינן ביוחסין מטלה דמשום • ביוחסין טשו מטלה

 רווחא וממילא ברור וזה לכחחילה ודוקא • לטריוח אפומרופס
 נבטלשי לא אךבאומרח דלר׳י סברחהטולס מוכרח ולא שמטסחא

 דמי לא בלא״ה הנ׳׳ל ולפי .לשבוי׳ לקמן דמדמינן משום א׳נ
 .הכא משא״כ פסול בדיטבד אך בשבוי׳ דהא לשבוי׳ לגמרי

 דנבטלה ראינו דלא דאך לשבוי׳ לי׳ מדמינן זה דלטנין רק
 נבטלתיוכמיש לא לומר ויראה לטריוח אפוטרופס אין אמרינן
 דאיירי דמשמט רפ״ב מלקמן התום׳ קושי׳ ליק ולפ״ז החוס׳.
 איירי לשבוי׳ לגמרי דמדמינן דכאן לה״א דודאי בנבטלה

 החירוץ לפי אבל .הטולם וכסברח נבטלחי לא באומרח אך
 וכנ״ל לשבוי׳ דמי לגמרי דלא חזינן • ביוחסין טשו דמטלה

 ממש דמי ולא נבטלתי באומרח דוקא דאיירי אמרינן א״כ
: וכנ״ל לשבוי׳  בנבטלה דאיירי פ״ב בריש משמט דבהדיא קשה אכל בא״ל

 שרוצה שיך במהרימ המטיין והנה .טכ׳׳ל וכו׳
כ נבפלחי שלא בטוטנח דט״כ קס״ד דמטיקרא זו קושי׳ לחק  ג'

 מה לפי אך • נבטלחי שלא במיגו נאמנח חהא דאליה אסורה
 נוכל מיגו) מהני (ולא ביוחסין טשו דמטלה הגמרא לו שמחרץ

 מטלה] משום מיגו מהני [ולא נאמנח דבטוטנחלאנבטלחי לומר
 ולחרץ לומר אפשר הי׳ וכך זה סובל הגמרא לשון אין באמח אך

כ א״נ נבטלחי לא בטוטנח אך דודאי דקסיד החוס׳ קושי׳  דא'
 מטלה טשו דבייחסץ לו השיב והמחרן כנ״ל במיגו ליהימנא

 . יוחסין לטרן אסורה שחהי׳ נבטלתי לא בטוטנח דאח זו
 וכטין שרי׳. לישראל כגון יחוס משום דליכא היכי לדינא אבל

 דוקא הוא ביוחסץ טשו דמטלה שכחב הריטב״א כחב זה
 ודאי שנבעלה היכא רק אסורה אינה בדיטבד אבל לכשחילה

 בש'מ טיש ליוחסין לכהחילה דאסורה כיון הוי לא מיגו רק
ל. הייטב״א דברי שהביא  דמינו לקמן דאמריק ומה הנ׳

 מטולה טענה הוי דעכ״פ היינו נבמלחי. לא אמרה בטי דאי
:החוס׳ בפי׳ בסמוך חיכך שאכחוב מה וטיין  דמינו נסחרה לזעירידאמרמאימדברח הניחא דקאמר בא״ד

 אך ,טכ״ל כו׳ מהימנא נבטלחי לא אמרה בעי דאי
 דהוי דהיכא דאך נבטלה אומר ריא בדיה לעיל דכחבו מה לפי
 מהני לא יהושיע דלר׳ רק הוא מיגו נמי מעלייסא טענה לה

 האחרונים שכחבו כמו וציל הוי מינו אבל מטלי׳ דטענה מינו
מממח אשורה היא דהא מעלי׳ לטענה מינו אפילו הוי לא דזה

 לטעגה־מעלייחאדהתס מינו ואךדלטיל'הוי שנסחרה. שראוה
- : לכהונה כשירה טטנחה לפי

א  לה אסריק א׳ בספיקא דאפילו לזעירי דפריך נראה לכך Tב
טלי׳. אוסרים ואץ הוא חדא דספיקא דאיא ימוד והא

 .עכ״ל לר״א ולא לזטירי מדפריך פריך איחוד דיחוד וכו׳ וקיק
 לשנויי דאפשר משום קיק שכחבו דבריהם השימלפרש וכחב
 כיץ דהחם • דהכא מספיקא דהחם ספיקא דשאני לריא

 הכא אבל .לה אסרינן לא ולהכי כלל נבטלה אי לן דמספקא
 אינה דמזנה כיון במידי מספקיק לא שנבעלה דראיט כיון

פ רק שנבעלה ראינו דלא כיון לזעירי אבל ומזנה טדקח  ע'
ט לא ולפיכך .שוין דהחםודהכא ספיקא דטרה ח  קיק רק כ

 וביחר הניל הש'מ כדברי לומר נראה הי׳ ולכאורה .עכיל
 בץ לחלק יש אסי דר׳ אליבא דודאי • לדבריו וטטם שאח

 ולהיכא • כלל נבטלה לא שמא הוא דהספק היכא הספיקוח
 אבל שנבעלה לכשר שמא הוא דהספק רק בודאי דנבעלה

 ולא נבמלחי שאמרה וריל נסחרה היינו דמדברח דאמר לזעירי
נ לריי מהימנא ט דאיח אע' מי  הוי לא וצריכיןלומרדזה .לה

 לומר רוצה אינה ומשיה • לעריוח אפוטרופס דאין משום מיט
 היכא וא״ג בטיב כן כחט בעצמו שהחוס׳ וכמי נבעלחי לא

 והוי שנבעלה אמריק מסחמא שנבעלה ראינו שלא אך דנסחרה
 לומר ואפשר שפיר הנמרא מקשה ומשיה שוץ הספיקוח ב׳

הלאכחט שי  השבחנו בדיה לקק משוםדמשמע הש'מ כן דמ
 לא זודמשיה לסברא כנה עד אסיק לא דהריי המעוברח על
ט הוי  הש'מ צריך ומש״ה .לעריוח אפוטרופס דאין משום מי

ב דמסקי מה לפי לומר נוכל והשחא כדבריו לומר טי ס׳ חו  ה
 בזהג״כ חרצו כו׳ אפוטרופס דאין מינומחמח אמרינן דלא

 אמרינן לא דמשיה כיון לזעירי רק ליק דלריא דלעיל הקיק
:שוץ הספיקוח ב׳ הוי מינו

ה (ז) נ ס הוי נמי הכא הא החוס׳ בדברי הקשו החלמידים ה סי
 ואחיל נבעלה לא דשמא נבעלתי לא דאמרה דהיכא

 דלפי אמח .לפיל הנת׳ שאמרה וכמו באונס שמא נבעלה
 לטריוח אפוטרופס דאין כיון לעיל שהבאחי החוס׳ שכחבו מה

 דאמרינן וכמו מינו הוי לא ומש״ה דנבעלה אמרינן מסחמא
 אמרינן דידה לנבי כן וכמו טמה זינה דמסחמא דידי׳ לנבי

 שכחבחי מה לפי ואך .עמו זינחה ער,ו שנסחרה כיון מסחמא
 לה ליח דמשיה למימר החוס׳ נחחי לא אכחי דכשחא לעיל
מ מינו  לנו דאין משוס ס״ס דאמרינן החם דבשלמא איש מ'
 ספק ס״ס כאן יש בחולים לה מצא דלא רק ריעוחא שום

 לט ואין סחר למרךם עמו הלכה דהיא הכא אבל אונס
 ספק כאן שייך ולא לא או לזנוח כדי שהלכה באם א׳ ס׳ רק

: אונס
ן (ח) י י ז רוצה הפלאה שבס׳ ומה ביוחסין. עשו מעלה בחוס׳ ^

 שכחבתי מה לפי אך • עיש החוס׳ קושי׳ שם לחרץ * ׳
ס׳ואין קושי׳ על נ״כ שמקשה שייך מהרים טל ישוב לפיל  החו

 איירי בפנוי׳ דרק סבר הי׳ שהמקשה זה כפין היחוד על אוסרין
 שדברי ט״ש איירי דווקא באיא דרב לו השיב והמחיץ

 משמע דלא משום בזה מיאנו שחוס׳ רק נכונים. שייך המהר׳ם
 : הפלאה קושיח מחיץ כן כמו הגמרא לשון כן

ה י ד ס׳ ל ת ( ״ ט׳ ביוחסין עשו מעלה (  מוציא דאחה בא״א אבל ו
 מחרץ לא דלמה דמקשה הפלאה בס׳ טיין וכו׳. לעז

 בניה על לעז להוציא דלא משום היינו אוסרים דאין הא הגמ׳
 .בדבריו עיש אחר לכהן להנשא אח״כ מוחרח שהרי ותדע
 דלאן דמסיק מה לפי דוודאי להולמם איא אלו דברי׳ הנה

 עשו לא לעז להוציא שלא דמשום לומר שייך אסורה הדין מן
 ולומר כלל לחלק אין הדין מן דאמרה הסיד לפי אבל מעלה

 ,הדין מן שאסורה כיון מוחרח חהי׳ לעז להוציא שלא כדי
 דאך כבין שהוא ואפשר הריטב׳א בשס לעיל שכחבנו וכעץ

 אלא אסרה דלא מדאורייחא אסורה אינה המקשן סברח לפי
 משום לחלק יש מש״ה מדבריהם שאסורה רק קינויוסחירה עיי

 לחלק אין מדבריהם רק שהוא שאך יורה האמח אבל לטז להוציא
ס ישרא; לאשח כהן אשח בין חילקו לא דהא מיש ובאמח  הנ

א ב  והא כלומר כר״י דלא וז״ל׳לימא הרשביא בשם בש'מ מ
שעיברה ארוסה גבי יוחסין בפ׳פשרה כרייכדאיחא רבסיל

ואיח ׳•



ישראל:כתובות־בית
 אלא דפהול יהושיע לר׳ ׳שמפמן לאו הא קושי׳‘מאי' וא״ח

 לכהןמפקיק וגיסס ממדה אפילו היא ולכתחילה משום כפנוי׳
. הנישואין קודם לה דאימרפ כיון מיני׳ לה כו'  באשת אבל ו

ק  דרב והגס .עכ״ל היחוד פל דאסר לל;י אמרינן לא נ
 תקנה לוולד אין דהא שפיברה ארוסה גבי בדיפבד שמה אסר
ק ותדפ כשרות חזקת לולד הי׳ דלא משום הסם  דאג״כ הוא ד

 כר׳יופסק פסק דהתם דרבאדרב להקשות להגמרא לי׳ הוי
 דלא היכא אוסרים דאין הא א״ו היחוד פל אוסרים דאץ

 דאסור טפמא והיינו אסורה דידפיק היכא אבל דנבטלה ידפינן
 כשרות חזקת שום לולד ואין שנכפלה דידפינן משום לולד כר»
 אסורה דזפירי אליבא כשרות חזקת לה דיש דידה לגבי אבל
 לחלק הגמ׳ רצה ולא מותרת שנבטלה ראוה לר״^יבלא אבל
ה  מקשה ומש״ה כר״ג ובחדא כר״י יסבור דבחדא ולומר מ

 בש״מ פוד ופ״ש לדיפבד המלה בין לחלק דיש שפיר הרשב״א
ק הראב׳ד ותירן וזיל שמביא ח מ  ביוחסין פשו מפלה הגמ׳ ד
בי כי׳ שהמקשה כלומר  בפנוי׳ היחוד פל אוסרין דאין ס
 איא אוסרים ואין ולצדדים קאמר דבא״א לי׳ ואהדר קאמר
 זה ומשוס היא יוחסין מפלת משום דר״י pכ באשת אפילו
 הלשון ואין הרשב״א פליו וכתב ,מבפלה אשה מוציאץ אינה

 לבפלה אוסרים אין מה בהדי׳ לפרש הו׳ל דלפירושו מוחוור
 אומה דאוסרים ובאיכ קאמר בא׳א אפי׳ דריי ומסתברא קאמר

 אפוטרופס דאץ משום לה פביד כשבוי׳ דהא היחוד טל
 וארוסה ארוס גבי ולקמן מפמידים אין פ׳ מוכח והכי למריות
 אלא מתוקמא לא ט״כ דמתני׳ אפיג אחריו התלמידים וכתט
 ובאיא ולממזר לנתין מטוברת שהיא בחזקת קתני דהרי בפטי׳

מ חילוק אץ  אסור הוי דריי למקשה לי׳ שמיט הוי משמט מ'
 אבל כהן באשת אסור יוחסין מפלת דמשום ומשני כהן באשת

:מקובצת השטה פכ״ל מותרת ישראל באשת
 הי׳ דהמקשה הראב״ד כשיטת סיל לא כאן החוס׳ n1"Tl (י)

מחק איירי דבפנוי׳ סבר ה בא^> דאיירי השיב לו ו
 בריש משמט דבהדיא קושייתם מידי מקשים הוי לא. דא'כ
 שהבאתי שי״ף המהרים שמקשה וכמו בנבפלה דאיירי פ״ב
 דר׳י לי׳ ידוט דהוי הרשביא כתירוץ ס״ל לא וגם .מיש לטיל

ם הטפ ר׳י אל ה כד אי ב אפי׳ ר . פשו מפלה משוס אס  ותוס׳ ט׳
 וטקמא דמקשים בא״כ צריכא לא דיה דפ״פ בסוגי׳ לפיל

 . זינתה תחתיו דלאו ונימא לכהונה כשרה שהיא אחזקתה
 הוי לא ביוחסין פשו דמפלה שייך ג״כ באיא דאפילו וא״א
 ואך חזקה מהני לא מפלה דמשום אחזקתה דנוקמא כלל ר^זה
 והבפל ברי טוטנת שהיא היכא היינו מפלה טשו דלא לר׳ג
 מכחישתווכמו שהיא איירי פ״פ טוטן דהוא החם אבל .שמא

 ר׳ג אפילו ובזה ושמא ברי כוי לא וא״כ . הפוסקים שכתבו
 בכק דא״א להחוס׳ דסיל איו .ביוחסין פשו דמפלה מודה

א/ שהיא כיון מטלה ביה שייך לא  דשיטס אליבא והדרי׳ אי
 התם דלמא הגמרא מקשה דמה למקומה הרשב״א קושי׳ התום׳
 והמשנה לכתחילה היינו היחוד טל אוסרים אץ רב דסבר

 דומי׳ רישא דוודאי להתוס׳ דס״ל ואפשר .קאמר בדיפבד
 דכא בדיטבד אפילו וודאי פיטר לפנין הסיפא דהא דסיפא
 :בדיטבד אפילו ברישא כן וכמו .תקנה שוס לולד אין

ה (יא) ז ב תוק איש ו  דמה והריטביא הראיה שמקשה מה וי
לא כרייהא דרבדלא קאמרבגמ׳לימא מי  כריגנ

 בסוגיא לקמן דאמרינן כמו ברי משום דר״ג טפמא דהא אחי׳
 אוסרין אין גבי והתם . פ״ש ברי לי׳ דאלים פיסה דאלמנת

 מיש לפי אבל .כן הדין שותקת' בהיא אפילו היחוד טל
 דלריג א״ש דסיפא דומי׳ רישא דוודאי סבר הי׳ דהמקשה

 נפשה מה אבל פדוחכס קבלנו לקמן קאמר ר״ג דהא ניחא
 הטטסדסיל בהדיא וקאמר פיש• לט שומטים ככהנים שאץ

 ליק ואיכ .יוחסין מפלות משום היינו דידה ברי דבפינן
 היינו ברי דמצריךריג והא לדינא כיינו דאיןאוסרץ הא כלל

 דסיפא סבר היה דהמקשה לריי אבל .יוחסין מפלות מסטט
 כמו הדין מחמת בסיפא וכמו הוא טפס חדא מחמת ורישא

 כגמ׳דלאו ומתרץ • יוחסין מפלת מצד ולא מהדין ברישא כן
 : הוא יוחסץ מפלס מטפס ׳דרישא הוא מטמא חדא •

ה 0י0 ע ר הנ״ל קושי׳ לתרץ רוצים 'והריטב״א הראיה ו

 רק דידה לברי צריכים אנו אין צ*כ במשנה דהכא שהקשו
 .דבריהם שהביא בש'מ פ׳ש נבפלסי לפסול תאמר שמא
 קאמר הגמ׳ הא דלכאורה למאוד דבריהם קיצרו באמת וכנה
 ואפשר ברי מטפס דריג דמפמא פיסה דאלמנת בסוגיא לקמן
 ברישא ככא אבל דידה ברי בפיק נבטלה ודאי דכתס כיון

 אלא נבטלה דבוודאי ידטינן דלא כץן נסתרה דאמר לזפירי
 דמטלה הגמ׳ מפני וט״ז .דידה לברי צריכים אט אין פי׳ טל

 הביא וכן בפלמא ימוד רק דליכא היכא אך ביוחסין פשו
 כי׳ שזה ברש״י כגירסא הי׳ דכך ונראה .מפירש׳׳י כרימב״א

:בפלסא יחוד משום בכהונה ביוחסין דיה דיטר מדא
ר (ע) י א  אוסרץ אין בפנוי׳ איירי דמלקין דאפיג ואורית ב

התוס׳ רצו לא פיא דך ובקדושין פ״ש. בא״א איירי
 נמי אוסרץ חין דאיירי שם תירצו ולכן קחני דלצדדץ בזה

 שנבפלה דמודה משום ביוחסין פשו מטלה דמשט ומאי .בפנוי׳
 . דבריהם באורך .פ״ש מודה באינה א*ירי אוסרין ואץ

 לאביי ר״פ הכא מקשה מאי דאיכ לכאורה תמוהים ודבריהם
 . בכאן הרשביא קושיס הוא וזה בנבפלה מיירי דככא כיון

 תירץ מזאריק כרב ותלמידו בדוחק מתרץ שי״ך וכמהרים
 דמיירי רה לצמין דמיירי דוחק זה דוודאי הכי סברי דחוס׳

 חל מאיא הקשה והמקשן בפנוי׳ והן בא״א הן גוונא בכל
בכאן. כמ״ש ספק אמד ספק ס׳  פשו ממלה שפיר ומשני תו

 נבפלתי בלא אבל נבטלה באמרה הכל אבל ספק בחד ביוחסין
ק הי׳ דבריהם דלולי המכרשיא שם וכתב . ס״ס הוי ח  מ

 בדבריוי פ״ש [נתייחדה] שלכשר בראינו מיירי אוסרין אין דכאי
 נתייחדה דלכשר דראיט דכיון שחר לו אין דבריו ולכאורה

 זיל דמהרש״א ונראה .היחוד טל אוסרין דאין זה מאי א״כ
 אפקרה האי לגבי מדאפקרה אמרינן לא הימוד דפל אמר הכי
 אבל .כלל נבטלה דלא דאמרינן משוס אמרינא לגבי נמי

 נתייחדה דלכשר דראינו אך דלר״י כתב המשניות בפי׳ הרמביס
 מכח זה הוציא דהרמבים ונראה , דאפקרה מיגו אמרינן
 דאליכ .נבטלה לא באומרת מיירי פ״כ דהא כתוס׳ קושית

ס הוי הא וא'כ מקשה מאי  של לתירוץ לי׳ ניחא ולא סי
 אס דאך ס״ס הוי דלא סובר ולכן אפטרוטס דאין תוס'

 למימר איכא ולפ״ז דאפקרי׳. מיט אמרינן נבטלה לכשר בוראי
 דאפשר . דבריהם הלולי המהרשיא כתב לא דכאן פלפול דרך

ס׳ אבל .וכנ״ל התוס׳ קושי׳ מכח כהרמב״ס סובר הרית  החו
 הסם ומיירי נבפלתי באומרת דאיירי הקושי׳ זה מסרצי החם

 כאן דסבר נראה במהרש״א ואך . כהרמביס ודלא בפנוי׳
 וכמ״ש גוונא בכל מיירי דמסתמא מא״א מקשה דמחחלה

 דמקשה רק נתייחדה דלכשר בראינו איירי דבפנוי׳ רק .תוס׳
 :ביוחסין פשו מטלה ומשני מאיא

ה ״ ד ס׳ תו ב ב ״ ע ( ד י  ניחא לדידן ט׳ המפוברת פל השבתנו (
 דמטפם כתב והרשב״א .בודקת מזנה דאשה

 היכא. רק כן. סוברים התוס׳ דאך ואפשר נאמנת לחודה ברי
 .ככל רוב אי רט55וב זה התוס׳ רצו לא פסולים רוב דאיכא

 דבאונס דנאמר לטנין טכ״פ רק .לשבוי׳ ממש דמי איכ
 מאי הפלאה קושי׳ ל״ק ובזה .מהני הברי שפיר זינתה

: בזה שמאריך
פיי ה ד, ע ד ( מו  מסייפ.ליה ד״ה התוס׳ דכחט דלמאי הקשה (
 דלהכי התוס׳ כתבו מאי א״כ ופלגא פלגא דהוי

 כיון הא .בודקת מזנה דחזקה משום במפוברת ניחא לר״ג
 דחוס׳ זה כלל כ״ק ולי .מהני דידה הברי ודאי ופלגא דפלנא
. ר״מ דהיינו לחזקה מיפוטא סמוך לי' דאית למאן זה כתט

: כר״מ פסקינן לא אנן אבל
א (מז) ר מ ג  ברוב אפילו הפוסל ולדברי כו׳ המכשיר לדברי ב

 באמת ■למה פצנט שדחק בפיי פיין , כשרים
 נראה אבל . וחזקה רוב לה דאיתי כיון כשרים ברוב פוסל
 דר״י דאליבא כמשניות בפי׳ הרמבים לדטת מבטי׳ לא לומר

כ דאפקיה כיון אמרינן לכפר דנתייחדה חזינן אפילו  איו א'
 דהיח אומרים דאנו כיון .בפיר כשרים הרוב כ״כ מטלה

 שלה דהביי הרשביא מיש לפי נראה זה. בלא ואך .מופקרת
 כשריס.ןלא ברוב אך א״כ מהצי לא לר״י ואפ״ה פדות הוי
י :וקיל .אליבי׳ מהני .

בגמרא
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׳ י נ י ת י א ם׳ ג ב ( ז י א לר״י ר״א ( ד׳ ה אשה בממס. נ פ  מו

 שהשואל גריב׳ש עיין ט׳ נבחה מדוחאשה אבל
 אבל ליוססין בד״א קאמר לא אמאי מדא ר\שי׳ ג׳ שם הקשה

 נאמנת בבחה אןן הא בבחה קאמר אמאי ועוד .לא לכהונה
ק . לזרעה קאמר לא אמאי ועוד יומסין לענין חי  הריב׳ש ו
ה אשה בעדוח בד״א דה״פ פ  שצריכה העדוח דזה פי׳ מו
 וכשירה נבעלה לכשר לומר שנאמנה לבחה א;ז נאמנה צנופה

 ד״ה ע״ד דף בקדושץ רש״י וכמ׳ש .להרומה וגס ליוהסין
 וגסלהרומה לעניןיוססין נאמנה אבהה וגם בה להכשיר חדא
 לא אבהה ודאי נשא דבי אהרומה אבל ,לכהן נשאה אם

 ע׳ש דוקא לכהן דנבעלה כשרוה חזקה לה ליה דלזה נאמנה
 לומר נאמנה זה דלענין דאף עוד ונראה .החשובה באורך

 מחממה מפסלה היא אף דאליכ דוקא לכהן דנבעלה ע״כ נמי
 כשרוח חזקה לה איה דזה די״ל א׳נ אבחה מ״מ . נשא דבי

 אינה בהה הוי וא־כ • דוקא זה לכהן לא אבל לכהן דנבעלה
מ .אחריו זרעו מיוחס מ'  בקדושין הנ׳ל רש״י מדברי נשמע ו

 וכ'כ • בבהה ולא תרומה לענין אף איירי דמחני׳ ע׳ד דף
 סמכה מאי דאמרינן המלך ובינאי ס״ח דף ביבמות התום׳

ק אהני  גבי דאמרינן ומאי חזקה ליכא בבנה שם רש׳י חי
 דמהני כ״ו דף בכחובות חלוצה ובן גרושה דבן ביה ידענא
 האריך וכבר • ע״א ע״פ דאסקיני׳ כיון חזקה משום נמי הייע

 שאני זנוח דגבי התם מהרצים החום׳ גס .כן ברשיי הרמב״ן
:החום׳ דברי כל באורך ע״ש ־

ה הח^׳י דברי על שכתב הס׳הפלאה על גדולה לי (יח)ותםי׳  ד׳
 נמי עגי׳ בא דודאי דידעינן וארוסחו ארוס האי

כ ל'מ•  הרמב״ם דברי ראה ראי׳לדברי׳ולא שהבא עד זה מאי א'
פי'  עד וכפי׳ בהדיא כן דכתב בסמוך שהבאתי משניות ג

 שאינה כיון לעולם שא*נ כן באמת הוא לדברי׳ ראי׳ שהבא
 כפוסקים מכל משמע שכן כחב עוד .ראי׳ להביא יכולה

 ולא .לו בהלך ודוקא פסולים ברוב כר״י לכתחילה שמחמירין
 וזה .דאפקרה מיגו משום לכשר נבעלה בודאי אף מחמרינן

 אבל פסולים ברוב לכחחילה מחמרינן אנן דהא ליק נמי
כ . כלל ממנלרינן לא כשרים ברוב  להדיא דחזינן כיון א'
 לכתחילה דפסקינן כשרים מרוב גרע לא א'כ כשר דהוא

.־ודוק .כר״ג '
י ףי י ט) ׳ (י ס ו ת  אלא כו׳. לפרש מצינן דקמודה ד״ה ישנים ב

 לאביי דהיינו דמודה מטמא ליכא אפילו
 דלכאורה כו׳.ואף אפלוגחא דהא כו' להעמידה וא׳א פריי כך כו׳

 אבל .בדוקי דשחוקי איקומחא הך ליל דאביי למימר איכא
כ אוקימחא הך אי״ל דאביי מוכרח מ״מ  מוקי לא למה דא'

 כתב הפלאה אבל אמה כשבדקו האכל ילדה דהחס מחני׳ הך
 קושי׳ כלל ידענא לא אבל .מהני לא גבדקו אף דאפשרמחני׳

 הך נמי אי׳ל דאביי אף דהא החוס׳ דברי הבנתי ולא • לריי
 דבדוקי ע״כ לי׳ איח רב מ״מ • שבדקו קאמר דשמואל אוקימחא

 . בש״מ ז״ל הרשב׳א כתב כן כר׳י דפסק משוס מהני לא
 גדולה וחמי׳ . ע״ש ביבמות כרבכמ״שהרא׳ש הלכה אין ובזה

:כנ׳ל החוס׳ דברי על בזה לי
 דזהדמקשהלעיל לומר נראה התלמידים חידוד ובדרך (כ)

 והקשו היסוד על אוסרים מאין לזעירי לאביי ר'פ ״
 דלר׳ס ל׳ק הנ׳ל דרך ולפי . מר״י מקשה מאי הקדמונים

 דילדה הא לאביי לאוקמי החם דוחקא מאי נמי קשה כי׳
 בשבדקה. אוקי ולא האסורין בבית שחכוש כגון בדוחק תאכל
 דהלכה משוס מכני לא בבדיקה אפילו דלרב לי׳ דאית אע״כ
 לפיל אמר אביי דהא לזה וסמוכים .שפיר מקשה ולהכי כר״י
 אע*כ .בדיני כר'נ פסקינן ואנן היא דשמואל דר׳י הא לר״י

מ זה משני דגמרא ואף .ודוק כר״י דהלכה ליה דאית  אפשר מ'
ה לעיל החוס׳ קושי׳ ל״ק ובזה . כנ׳ל סגר בעצמו אביי  ד׳

 דמ״ד בפנוי׳ מוקמיק בקידושץ דהתס ביוחסין עשו מעלה
 ל״ק וא'כ י כר״ג דהלכה רק כר״י דהלכה כאביי ל׳ל דהתם

: הגמרא קושי׳
א ה ב ם׳ו ג א) כ  על דקדקו כולם ,ר׳ג מכשר מודה לא כי (
ק פשוס הוא ואפשר . ר״ג דמכשר הלשון ה׳ מ׳ דג

 לא את אמריק הא דר״ג ההכשר מהני מי פי׳ .ר״ג מכשיר מי
•־ עובדא תעביד

אה (כב) הפל ץב  ספיקא דחדא לעיל ההוס׳ פי׳ לפי שמקשה ןןי
כ היחוד על אוסרץ מקשיקמאין 'אחדאספיקא  לסי א'

 רק אינה בנבעלה אף ביוחסין עשו דמעלה הגמרא של תי׳
כ .ביוחסין מעלה ד הכא אמרינן אמאי א' ט ט׳ אמר הא ו  ו
 לפמ׳ש אבל • מבעלה מוציאין לא לר׳י אף הא כר׳ג הלכה
 ליה אית דהמקשן משום הוא דהקושי׳ לק״מ באריכות לעיל
 דלא גסיגו נגעלתי לכשר באומרת מהימנא דלא הא דע״כ

כ נגעלתי כ • לעריות אפמרופוס דאין משום ע'  מעלה ליכא א'
 מעלה משוס סי׳ עשו מעלה השיג וכחרצן . נבעלה בלא

 דמי לא נגעלה ללא נבעלה ולעולם אפמרופוס דאין אמרינן
 ש'מ בשם לעיל למ״ש ואף .ודוק ספיקא חדא דהוא אף כלל

: קושייתו נמי לק'מ החוס׳ דברי בפי׳
מ) ך ( י ר צ  באל הפוסקים דברי ולבאר בכאן להאריך אני ל

 הסלאק דברי על תי׳ לעיל כתבתי כבר .הימב
 דור^ דבעינן י״ז] [סעי׳ ו׳ סי׳ מאהיע הח׳י על שמקשה מה
 אף לכתחילה אף מכשירים אט לפנינו הוא אם אבל • הלך

 לכתחילה דמחמרינן דאף וכתבנו .כר׳י לכתחילה דססקינן
ק מודה דהוא היכא מ״מ פסולים ברוב היינו  דחשש י

 שרק סבר שהי' מפני כ״ז לו וגרם אמריק לא זה מדאפקרה
 דהאי זה ג*כ שכתבו ביבמות החוס׳ ראה ולא זה כתבו הת׳י
 אליבא דאביי אליבא אחא לא דכאן (ועוד) דקמודה] [חדא
 דלפר׳י לעיין דצריך אך .דר״י אליבא משנמת הפי׳ וכ״כ דל׳ק
 מודה לא כי והאי דאביי אליבא ועוד דהאי שכתב בכאן בת׳י

 תעביד לא ואח מקשה מאי א״כ .דמודה סעמא ליכא אי פי׳
 אפשר מדאפקרה. חשש על מחמרינן דלא כתבנו הא עובדא

 כשאל או כהרא׳ש לק ועוד האי כל׳י מתיז לא דהלמב״ם
 באמת מודה אינו אם כיינו מודה לא כי והא דפי׳ תירוצים

 דאביי אפשל או .ידע שלא או קמן וליחא כלך אם דהיינו
 א״כ .כשל אינה פסולים בלוב דמדינא סובל הי׳ דמחחילה

 עבדינן לא דאנן האמת לפי אבל .בכה׳ג לחלק סברא אין
 .לחלק יש גכה״ג א״כ בעלמא מחומרא פסולים ברוב עוגדא

ק ד׳ סי׳ מחוקק החלקת דברי מטאריס ובזה  ע׳ש כ׳ד ס׳
 לכתחילה תינשא מת הבעל אס דאף שכתב דבריו באריטת

 בעלמא חומרא דרך דהוא כיון הותרה והותרה הואיל לכהן
 וולדה בין לחלק שאין שם ומ׳ש .מעליו הב׳ש תלונת וסרה

:לדבריו סטף רק אינו הוא לדידה
נו (כי) אי ר ףד א תבדלר״י חכ שניו מ ה סבפי׳ מב״ ר דנסחרה ה

 לגביכאיאפקרה עסהכשרחיישיקמדאפקרה
 מיני׳ דדיימא דהיכא אמריק לל׳ק אף דלרבא הגם כו׳ נמי
 דהרמב׳ם ברול נראה אבל .גכה׳ג בתרומה אוכלת מעלמא ולא

 זה והוכיח .מקרי דיימא לא לו דנבעלה דחזיק דאף סבר
^ לעולם אביי אמר דלל׳ב .ע׳ דף מיבמות י מא ה  מעלמא דדי

כ ובמחני׳ • כלל דיימא בדלא ומתני׳ כו׳  שנבעלה לאיט ע'
 דידעינן משמע והמפתה האונס דמחני׳ סיזמא וכמשמטוח

 בתרומה אוכלת באמת למה א'כ חזינן דלא דאל׳כ וגם • בבירור
 ואף .אוכלת באינה כבר לה שהיתה מחזקה אותה ומוציאץ
כ דהבעל  איסול דאתחזק היכא עד אלא יהי׳ לא מודה ג'

כ בעדותו מכשרינן לא  א״כ • דנבעלה בלאיט דאיילי אע'
 החוס׳ קושי׳ קשה דאל*כ דנבעלה בראינו איירי רב אף בכה״ג

 דלאינו אף להדיא הרי וא'כ ,מיני׳ דיימא אבל דיה שס
ק ,מקרי דיימא לא דנבעלה  ד״ה שם לש׳י דברי משמעות ו
 נמי ומשמע וזיל שכתב בב״ח ועייו .כגל דיימא בלא ומתני׳
 ולא מארוס דיימא אלא לארוס דנבעלה ידעינן דלא היכא

 דיימא דלא החם מדקאמר בדיקה א'צ נמי מעלמא דיימא
 לאשמעיק אצערך הלכך מעלמא ולא מיני׳ לא הכי מקמי ופירש׳י
 כן מוכח דהיכא מובנים אינן דבריו ולכאורה .כו׳ דתאכל
 הוא הפי׳ דיימא לא דהא כן מוכח דברינו לפי אבל • מרש׳י

 למה א*כ .וכנ״ל דנגעלה דראיט אף אמריו מרננין שאין
 מיני׳ ולא סעלמא דדיימא דרב מילחא מסתברא לבא אמר

ט דהא ,כשל [אי«ו] מיני׳ דיימא אם אף הא ט׳ ת  כתוכו כ
א דע*כ מ עלי^ בא לא אס אבל איTג עלי׳ שבא מיני׳ די

גודא



: ת י ב .כתובות•:
 ממלמא ולא מיני׳ דדיימא היכא אע״כ .שדינן:הסרי^ לא נןלי^.

רק ((ןי^-*בסד' ק, בו שדי ח כ ^ תו  מכוס בודאי פלי׳ דבא ד
מא. נמי דמעלמא היכא דיי  רק ספלמא דיימא דלא אבל.

 ד׳ [סי׳ וכב״ש . שדיק בחריה בודאי פלי׳ בא דלא א!? מיני׳
א מליו כחב מ״ח] ס״ק ס  והרמב״ס] [המור הפוסקים) נגד(כל ד

 אפשר לל׳ק נמי הסברא ;ה דודאי ז״א אבל .כל״ך, דמוקו
בא’לל דאמריק מה רק דאמס  דרב לרבוחא היינו פלי׳ ק.
: ל׳׳ב] אוה לקמן [ועיין בכאן הס״י וכס״ש .

 הראיש• כאביו דלא דפסק הטור על הב״ש שס ממה (כה)
 שהביא ביי״ף לפיין צריך דהנה ברור הנראה אבל -

 נראה לכן דיימא• ולא דיימא בין דרבא מילחא הביא הלע^ולא
 דמיקר בקדושץ בחרא התי׳ הכי בסר פס הביא הרי״ף לכנה

כ מהני דידה הבדיקה אם הוא ושמואל דרב פלוגחא  מצינו א'
 דלא היכא דרב מילחא מססברא רק אמר לא דרבא לסימר
 ליכא א*כ כשמואל דפסק־נן האמח לפי אבל . בדיקה מכני

 אומה בודקין דאס .לא או מעלמא דיימא בין כלל נפקוחא
 כלל מהני לא באלמח או קמן דליחא והיכא מהני טונא בכל

 לכחחילה כשירה היא דאך מחוקק כחלקח נמי מוכרח לפיז וא״כ
 אמששא מחמרינן דלא משום לעיל וכמ׳ש לכק להינשא

 כיון להביא ז״ל להרי״ך* היה אכתי דאל׳כ וכנ״ל דמדאפקרה
 . ודוק הבדיקה מהני דלא לכהחילה בדידה נפקומא דאיכא

 אבל .באריכוח ע״ש כן משמע לא הרח״ש דברי שבאמש ואן£
 לומר אפשר נמי משניוח הפי׳ וא*כ .כן לומר מצינן לדינא

 ורב דר״י אליבא כן כסב הוא דהא ן״א אבל כהנ״ל. דמבר
 הבדיקה• מהני מיני׳ דדיימא דהיכא דרבא אליבא החם אמר
 מכח דהכא אפשר או .מקרי דיימא לא דזה כמ״ש ציל ולכן

 . דיעבד דהוי וולד לגבי החס משא״כ .כן אמרינן מעלה
 דפריך אביי דע״כ .לעיל הסוס׳ מקושיח כן הוכיח והרמב״ם

 .נבעלחי לא באומרח מיירי היחוד. על אוסרין מאין לזעירי
 דלכשר דידעינן היכא דאף משום וע״כ ס״ס הוי לא ואפ״ה

: מדאפקר׳ אמרינן נבעלה
כלוסמהרמב״ם מצימלומרדהיש״שאינ׳מדקדק לפי״ז (ט)ואיכ

 דלפי . ק’כל דפסק אחריו מרננין דהי׳ דינא מהך
 כלל נפקוחא דאין וכמ״ש בחרא כלישנא דפסק אפשר הנ״ל
כ כשמואל דפסקינן לדיק  שאמר ומה באמירחה. חלוי הכל א'
 הברי דאפ״ה כן כחב לרבוחא • אחר איש על גס מרננין• שהיו
 מוכח וודאי דחרומוח אבלמפ״וד״ה לעיל. מהניוכמ״ש דידה

p שום אחר ולא אחריו דמרננין דווקא שס דכחב מהרמב״ס 
 דפשיסא מלחא הוא דזה אמרינן בחרא ללישנא והא .אדם
 אינם מחרומוח הרמב״ם דברי לכאורה לפי״ז דאף והגס ודוק.

 אליבא רק החם אמר לא רבא מ״מ כל״ק. דפסק דאף מוברם.
 מיני׳ בדיימא ע*כ'מיירי וא״כ מהט לא שלה דבבדיקה דרב
 הבדיקה מפלמאמהני בדיימא אף לשמואל אבל מעלמא. ולא

 הבדיקה מהני לא וודאי חרומה גבי דהחם לומר מציגו שלה
 יחוס לענין- והיינו החזקה עם רק מהני לא דבדיקה שלה

 וכמבואר .בכ״מ הסוס׳ וכמ׳ש לולד מסייע האם דחזקח
 דהיא להיפוך דהחזקה חרומה גבי משא״כ הריב׳ש• בחשובח

 לאוקמי רצה לא דרבא רק .בחרומה אוכלס ולא ישראל בח
פ המחני׳ ע״כ וא״כ האסורים. בביח בחטש המחני׳  איירי עכ'
 אליבא יחוס בענין אבל דרב• אליבא מעלמא ולא מיני׳ בדיימא
 : ודוק דידה הברי מהני ומעלמא מיני׳ בדיימא אף דשמואל

p (כז) i דמחני׳ החס הגמ׳ משני לא דלמה שהקשה בישיש הוא
 באומרח אפילו איירי גמי דרב וחירץ ברי. באומרח מיירי *

 באומרח אף דהחם הפילפול דכל לדבדנו ראיה הוא וא״כ ברי
 גבי דהחס ג״כ וכס•: בכאו האריך הפלאה והספר .ברי

 סוף כל דסוף הבנחי לא אבל • מהני לא* הברי ע״ה סרומה
 איכפח מאי מהני. מעלמא ולא מיני׳ דדיימא מסיק דהוא כיון
כ דהברי לומר ליה  אחה עוד יש אם אף לה מסייע קצח ג'

: בעזה״י לקמן למימר וכדבעינן חשש
ן (נס) י י  אצל דפסק הרמב״ם על שהקשו ובחימ מ׳ סיק בביש ט

 דא״נ נחעברה דמפסול אומרח והיא פנוי׳כנחפברה י ^
ק מאחר דיימא בלא אף ומשמע  עצמו וסוחר ביבוס. פסק ו

דאביי קנ״וכחב סי׳ ובב״ח הנ״ל־שהבאחי דהל׳חרומוח מפ״ו
כו 26 י

 דרבק, דחרומה ס׳ל אק אבל דאורייחא דחרומה ס״ל ורנא
 ואוקמ׳_ סיל ורבא אביי דאס הבנחי לא אבל דוחק שזה ומלבד
 לפע״ר אבל כווחייהו. פסקינן לא אנן למה בדאורייחא למחני׳

 נאמנח אשה חרומה גבי בשלמא .לחממה כלל דמי לא דזה
 כ״ח ס״ק בש״ך וע״ש • קכ״ז סי' ביו״ד הרמ״א וכמ׳ש בשלה

 משא״ה לולדמהני אף דידה הברי וא״כ הר״ן. מ״ששסבשם
 מחזקת להוציא אחר לגבי גאמגח תהא חיתי דמהיכי יבום לגבי
 דלפסול באומרת הכא וכן .מקודם אחרה לאשה שהי׳ יבום

 דאיסורא חתיכה עצמה לשוי׳ יטלה דידה גבי בשלמא .נבעלה
 וכמ״ש רשעה. עצמה לשויא נאמנח דאינה הולד לגבי משא״כ
 חזקת לה דאית החזקה נגד הוא וגס דבריו. בסוף שם המגיד

 ובפרט לולד אף מהני שלה דנאמנת בתרומה משא*כ כשרות.
 מהרמב״ם שמשמעות ואף הכשר. לזה דנבעלה דראיט היכא
 דנבעלה דראינו דמשמע לזה נבעלה לזה שנבעלה שכשם שכחב
 הוא דכך סובר כמגיד מ״מ כמגיד לסברת ליחא וא״כ

 שסכל שכשס פי׳ לזה שנבעלה שכשם כרמב״ם לשון משמעות
 שם' כתב עוד .נבעלה דלאחר לומר נוכל נבעלה דלזה לומר

 וזה .אצלו קרובה דכיא משוס לוולד נאמנת דאינה המגיד
 כיק מ״מ . כפסול לזה דנבעלה דראינו כיכא אף התירק
 ועדוס שלה עדוס מכח רק ממזר להיות יטל אינו דכולד

 עוד לזנוח שלא בידה הוא דזה בתרומה משא״כ מהני לא שלה
 כ׳׳ח מסעיף דל״ק שמעתתא נמי רווחא וממילא אדם. לשוס

 בתרי׳ דשדינן עליה בא דארוס דידעינן דכיכא הרמ״א שכרב
לק״מ ג״כ ג׳ סי׳ מלעיל וכן .מכני דידה דחזקה מפום

: לוולד מהני דכעדוחשלה .
א (כט) ל י מ מ  שכ׳ דבריו בריש בהמגיד שמעתתא נמי רווחא ל

 גמור מוהר תורה דדבר משוס נאמנת דלככשיר
 הובא הריטביא מכח יותר דבריו ומבואר בקהל לבא הוא
 בפ״ב כתט וכן לולד. אף מהני דידה דחזקה אלמנה ס״פ בנ׳י
 .כוולד לפסול משא״כ לוולד מהני אם דחזקת ותרי חרי גבי

 פסולים דרוב כיכא שכתב כ’ג ליתא ודינו הב״ש קושית ול״ק
 נאמר אם [גם הפוסקים בכל כן נמצא לא ובאמת . דאיג
 דאף היא ס״ס דהא רוב הוי אזלא אס בספק אף א״כ כביש
ס פסק בכורות פ״י והרמב״ס פלגא הוי אזלא דהיא  משם דס׳

 רק כוי דלא כיון ז״א באמת אבל .מגליון] .ס״ס כוי א׳
 דנאמנת בארוס אף דבריו ולפי . בכ״מ דמהני הדבר בירור

 .אזל איהו או לגט אזלא אם ס׳ דהוי באופן רק מיירי לא
 דאשה ובפרט הדבר. בירור רק הוי דזה ליחא זה ובאמת

 על כשבתס גבי לעיל החוס׳ וכמ״ש לה מסייע בודקת מזנה
 הפלפול צל דהא פסולין ברוב אף זה כתבו ותוס׳ . המעוברת

 ליה מסייע כו' ליה ותיפוק שם וכמ׳ש פסולין ברוב התם
 אף מהני אפיה ברי דליכא דאף בארוס לקמן אבל . עיש כו׳

 משום מהני לחוד דדיימא משוס היינו פסולין רוב דאיכא
 אחרינא באינש שוב תלינן לא מארוס דדיימא כיון דאמרינן
 ולא מארוס דדייפא היכא זה דין כתוב לא בהרמב״ם ובאמת

 דדיימא מ״ש רק מהני. דלא סובר דהרמב״ם וי״ל .מאחרינא
: מכני דידה הברי דאפ״ה כתב רבותא משום מאחר נמי

ח (ל) ״ כ ה הנ״ו. בסי׳ שם לומר דל״ל כלל מובן אינו לכאורה ו
 הפינפול באמת דלמא בדאורייתא הוא דהפילפול

 מקשה והב״ש דרבנן,. נמירק הוי ארוס לגבי דהא דרבנן רק
 לסי אבל פסולים רוב דהוי משום וכחב כן קנ״ו בסי׳ עליו

 וע״ש .וכנ״ל כדברים בירור רק הוי לא דהא כלל ל׳ק דברינו
 ולכאורה ביבום. לאביי מודה דרבא שכתב כב״ח דברי באורך
 ואפשר אדאורייחא הוא דהפילפול שכתב דבריו בעצמו הותר

 יטלה היה המחני׳ באם לאביי מודה הוי דרבא הם כך שדבריו
 שסובר אלא דאורייחא בדבר מודה כוי דרבנן בתרומה להיות

 בזה״ז דחרומה דקי״ל מאי לפי אבל דאורייתא בזה״ז דתרומה
 משום זה הוכיח והרמב״ם מודה רבא אף באמת דרבנן

 הוי- [דכא דאורייתא הוי שעיברה בארוסה בתרא דללישנא
 הוי לגביה דאזלה אף או לגבה אזיל כבעל אם גמור ס״ס
 מגליון]■ הרמב״סי וכמ׳ש ס׳ הוי נמי א׳ משם וס׳ם ופלגא פלגא

 איירי נמי דמתני׳ סובר רבא ע*כ וא״כ קניו סי׳ הביש וכמ״ש
זה מ״נג כל״ק־ הרמב״ם דפסק מאי לפי וא'כ בדאורייתא

הסברא
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ישראלכתובותבית102
ל דאורייחא היכא רק דייק לא דרבא במקומה ההנרא מי  .ו

 דלא כלום ליק דמארוס כשבנו כבר אבל סברתו לפי הוא חה
ח וכמ״ש לה מסייע והסזקה הדברים בירור רק הוי  מצמו הכ׳

 דייקא דמסחמא משום בשרי׳ דשדינן אמרינן משיה דבארוס
ק מ״ש הבנתי לא הב׳ש וגם .לכשר רק נבעלה ולא סי  ד׳ ב

 הב״ח דברי ראה דהא פסול ודאי לגבה איהו דאויל דהיכא
 רוב בשאר אף וא'כ דייקא משום כשר דדיימא דהיכא שכתב

:לה מסייע מזנה דאשה דמזקה אמרינן פסולים
ה (לא) נ ה  אזל דאיהו דהיכא שכתב כב״ש דלא להוכיח לנו יש ו

 פסולים ברוב דסכשריק וא״כמאי פסול ודאי לגבה
 לא א״כ ופלנא פלגא והוא ספח דהוא היכא רק משכחת לא

 לר׳ג באמת דלמה המעוברת על השבתנו גבי לעיל התוס׳ הקשו
 וכבר .ומזנה בודקת מזנה אשה חזקה משום וכתבו נאמנת
 מיעופא סמוך אמרינן בלא״ה הא כן לתוס׳ דלמה הפ״י הקשה
 כתבנו כבר אבל .מהני שלה והברי וסלגא פלגא והוי לחזקה
 .כו' מיעוטא סמוך דאמרינן סברו לא דאמת אליבא דחוס׳

 הפ׳׳י וקושיח ופלגא פלגא הוי לעולם א״כ הביש דברי לסי אבל
 לריב״לט׳ ליה מסייע דאמרינן כיון סברי דחוס׳ אע״כ במקומה

 הוכרחו ומש״ה רוב הוא דבאמח אף כיינו פסולים ברוב אפילו
: ודוק חזקה מכח לומר

ר (לנ) ו ז ה נ  לעיל כתבנו דהנה המשניות בפי׳ הרמב״ם לדברי ל
 בודאי דידעינן דאף סובר דכרמב׳ם כ״ד] [אות

 באמת הפוסקים כל לשון ומפשע מיקרי דיימא לא דנבעלה
 בלישנא אביי שאמר כלל דיימא דלא ובפי׳ • כן משמע לא

 דנבעלה ידעינן דלא משום מיקרי דיימא לא דהחם נ׳ל בחרא
 חידוש הוא וזה מיניה דנתעביה אמרינן הודאתם מכח רק

 הוא פי׳ עליה בא דהוא מיני׳ דיימא החום׳ מ׳ש גם .גדול
 ולא הנ׳ל הרמב׳ם דברי בפי׳ נראה לכן •־ בוודאי עליה שבא
 כן סובר דהרמב׳ם .אלמנה דס״פ מסוגיא כלום קשה יהיה

 רב דהא אמילחאדרב רק שם ורבא דאביי דודאיכלהפילפול
כ א״כ מהני לא בדיקה דאף דקידושין בתרא לתירוץ סונר  ע'
פ רק אחריתי, לאוקימתא לן לית דהחם מתני׳  מיני׳ בדיימא עכ'

 פסק דהוא מהני דבדיקה דסבר לשמואל אכל מעלמא ולא
כ כר׳ג  אף מהני לא גווני בכל בדיקה דבלא לומר מצינו א'

 ומחניחין בדיקה בלא מהני לא מעלמא ולא מיני׳ בדיימא
כ מהני שלה דהנרי כר״ג היא דהחם  דהברי לר׳י ממילא וא'

 להאי נמי אפקרא להאי מדאפקר׳ חיישינן כלום אינה שלה
 לנתין בעולה בחזקת היא לכשר דנסחרה אף דלר״י פסק ולכן

 דלעיל מסוגיא זה הוכיח וכרמב׳ם • מדאסקר׳ מחשש ולממזר
 דאף ריב׳ל מדאמר גם .לעיל וכמ׳ש לזמירי אביי מקושית

 אע״כ להברי נמי מסייע דהרוב אף לריי פסול כשרים ברוב
 שפסק ומה להבועל היא ואזלה נמי אפקרי׳ חדאפקרי׳ דאמרינן .

 מ״מ דידה ברי החס דאיכא דאף מתרומות בפ׳י הרמב״ם
 סובה אינה החס דהברי משום מאחר ולא מיני׳ דיימא בעינן

 מוכחממתני׳ לא זה וא"כ חזקה דליכא משום לעיל וכמ״ש כ׳כ
 גדיימא רק מתני׳ דדילמא משום מהני מעלמא דדיימא דאף

 דדיימא אמריק בארוס דדילמא גם .איירי מטלמא ולא מיני׳
 וסברא שוים דכלם קדושין בלא משא״כ כברי עם מהני מיני׳

 ריי דאמר מה למי ניחא ובזה פשיעא. ד״ה חוס׳ כתבו זו
כ כר׳י דהלכה אף פי׳ מודה דקא חדא בכאן  מתני׳ ע'כ א'

 מיניה בדיימא עכ״ס רק לאוקמי ליכא שאכל דילדה דהחם
 הס׳הפלאה הקושי׳ אף לר״יוא׳כ שלומהניאף הודאה וא*כ
 הלך דווקא דבעינן הפוסקים מסתימת שמקשה מאי כלום ליה

 לאביי דהא כלום דז׳א .ההודאה מהני קמן איתא אי אבל לו
 ומתני׳ מכני לא מעלמא ולא מיני׳ בדיימא דאף כן אמלינן
 ליהלאוקמ׳ דדוחק לרבא אבל האסורים בבית בחבוש דהחם
 תאכל דילדה דהתם דמתני׳ חזינן א״כ כאסירים בכית נחבוש

 דחאכל לעניו לגבה פסולים רוב כסס דאיכא אף לכתחילה אף
 ברוב דלכתחנה דאמרינן ומאי ככנים אינם דהרוב בתרומה

:ודוק מיני׳ דיימא בלא היינו כר׳ג פסקינן לא פסולים
p (לג) j j מיקרי.נמי עליה דבא בהרמב״ם ע״כ דמוכח נלענ״ד 

 באמרה דלהכי דבריו בסוף כתב המגיד דכא .דיימא
• P הגמ׳ לשון דמשמעוח משום מכני לא נבטלה דלססול

 . נאמנת נבעלתי לכשר אמרה ואי בדוחי שתוקי דאמרהמאי
 הסס והא כבדיקה. מכני דלפסולנבעלה^א אמרה דאי משמע

 אינובראיס מהגמ׳ ההוכחה כל וא*כ שנבעלה בראינו מיירי לא
 דהפדוס משום מהני דלא הרמב׳ם סובר יבום וגבי שנבעלה.

ד מיני' דדיימא דאמריק דאף מהני לא שלה ה  עס היינו מ
 לעדן משא׳כ בנופה עדות קצת עכ״פ דהוי ומשום הברי

: לאחר סהני לא שלה דהעדוח יבום
ץ (לד) י ד  דלמהלא כחם המהיש״א שמקשה מאי בקדושין ן

מ׳ משני י ^  אשמואל ושמואל אדרב דרב קושי׳ התם כג
r דעלמא אינש ובין ארוס בין חילוק האי w! ניחא לא דהנמ׳ 

 בהרמב״ס שכתבע לפיל לדברינו זה סותר ואינו לחלק כן לחק
 אכסי ידעיק דלא דגמ׳ בה״א דהסס משום הייע הזה החילוק
 שתוקי מאי דאמרינן האמת לפי אבל .מסייע שלה דהברי
 לסברא מסייע שלה דהברי אמרינן מהני שלה והברי בדוקי

 מ״ש יוסף בעצמוח ועיין עליה בא הסתם מן דהארוס זו
: מזה ג״כ

׳ (לה) ם ג  אלים ר״ג כו' ר״י אמר ומי לרבה אביי ליה רמי ב
הגמ׳ משני דלמה הקשה הפ׳י .כו׳ ברי לי׳

^ הא ברי משום דר״ג טעמא דעיקר ח  ד״ה לפיל התוס׳ כ
 ר״ג שאמר וכמו לשבוי׳ דדמי מספיק אינו דברי דטעם השבתנו
 טדקת מזנה אשה חזקה משום הוא דכסעם רק כשבתנו

 לעיל זה כתבנו וכבר ל״נ אבל .שמתרץ מה בדבריו יעו״ש
 מגרט דטדקח בחזקה רק זה כתבו לא דחוס׳ באריכות כ״פ

 וכמ״ש פסולים ארוב בגמ׳ הפלפול דעיקר דפסולים הרוב
 ועיקר ופלגא לפלגא חזקה כאי ליה ומשווה לריב״ל מסייע

: בחידושינו לעיל עיין ברי משוס הוא ההיתר
׳1ת (לי)  וי״ל כו׳ יוחסין י׳ דפ׳ וא״ח כו׳. טיסה אלמנת ד״ה ס

] דבעלמא [ואע״ג כשרוח חזקת ליל דבח  נראה ט׳
 א׳ וספק בגוף א' דספק ר״ח לשיטת הכא אזלו דתוס׳

ס הוי בחפרובוס  ברשב׳א עיין הזקו הר׳י לשיטת אבל .סי
א חשובה ס׳ בגוף א' דספק ח׳  קיי״ל והכי חסור בתערובות א׳ ו

כ .ק׳י •סי׳ ביו׳ד  לא בתה דלגבי כלל השוס׳ קושיית ל״ק א'
ס הוי  משום דמכשריק דידה גבי [משאיכ הנ״ל מטעם סי

 דמשום החוס׳ כתירוץ דאי מוכח והכי לה] מסייע דידה דחזקה
מ׳ מדמה מאי א׳כ בתה מכשרינן לא מעלה  האי בקדושין ה:

 הוא האיסור בטלהו החס הא דתנאי לדין עיסה אלמנת
 בעלמא מפלה משום רק דהוא עיסה אלמנת גבי משא״כ מדאורייתא

 ז׳א אבל לכתחילה רק אסור דאינו באמת שכתב בב״ש ועיין
 דידה גבי (משאיכ הנ״ל דקדושין מגמרא הוכחתיט מכח

 שכתב בפ״י ופיק לה) מסייע דידה דחזקה משום דמכשריק
 חזקה משום לחלק לזה נחיח לא בחשובה זיל דהרשביא

כ ס כלל מדייק לא דא'  משום דדילמא מר״י מרוב עדיף דסי
 בסתמא ר׳י דודאי כלל ליק לענ״ד אבל לי׳ מסייע ורוב דחזקה
 הוי ולא לגבייהו אזלה דאיהי היכא אף עיסה אלמנת מכשיר

 אפילו פוסל דר״י מדחזיק שפיר הרשב״א מדייק א״כ • רוב
 לגבה אזלו דאינהו היכא אף דהיינו כשרים רוב היכאדאיכא

 היכא אף דמכשיר חזיק ובס״ס דכשרות חזקה נמי לה ואיח
ם דליכארוב ח ס א ה  חזינן א״כ כשירה עיסה אלמנת אמר ד

כ ס פ׳  שמקשה מה דבריו כל נדחה ובזה . מרוב עדיף דס׳
:הרשביא על שם

ך (לז) ן סי׳ ביו׳ד העיק אחר .לבתה דידה בין בחילוק נ׳ל ע
ק בשיך ק׳י ׳  מנין א׳ ביצה טלד בין שמחלק ו׳. ה׳ ס׳

 דילמת דן אני דמתחלה כיון ס״ס מכח דכשר החערוטח ספק
 שני ובטלד אישור ספק אפילו מעולם בה היה לא הביצה
 דכי טריפה ספק ו?אי אחת ביצה כאן דיש כיון דאסור בצים

 הביצה דילמא מקדם לומר תוכל ולא להתיר מפקח מנייהו
ה ספק א׳ בודאי כאן יש דהא כשירה ודאי פ ד  מקדם ואסרתו ט
 בנות להם יש המשפחה בני דכל בתה לגבי כאן הינ וא״כ
כ  היא דחדא אלמנתו משא*כ להתיר מפקת מנייהו הי א'

 שס השיך לפמ״ש חילוק יש ועוד .ודוק אחת לביצה ודמי׳
 . באריטת עיש קדירוח לב׳ שנפל א׳ בספק לחלק י׳׳א אוח
 לקונן אבאר אצו הישביא בדבד לדקדק עוד שיש ומה

■ •• דחימקת בהלכה
סוס׳
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ר ס״ ה ד״ ס/ תו (< לי  על לר״ת קשה כו׳ פיסה אלמנח אחהו (

הספר - . גירסה' איכה זאס שקושי׳ כסכ״ הש״מ ט׳
 כשל ודאי ממזל שמק דאימא בזה זה דמאיחליא כ״כ מוכרח׳
כה ואלמנת  הוא הכי דהקושי׳ כסב והש״מ • פסולה אפ״ה פי

^ אלמנת קאידאיזהו ר״יאברייחא לודאי י  דשסוק וקאמר פ
קא ומשמפ כשירה ממזר  קאמר והחם הבס ולא האלמנה דו

 ישלה זאת בקושי׳ שאפשר ואמת • ט׳ בתה פוסל שאתה כל
 דברי דהא נראה אבל זה מדוקדק איט תוס׳ בדברי אבל להיות
 וכל ר״י בשס הסוס׳ שסיימו וכמו ר״י דברי הס אלו סוס׳

 לק דידעינן פסולים איגס דשתוקים ר׳׳י בשם פסקו הפוסקים
כ מיין בלא״ה המשפיווח נטילוב א׳  התוס׳שפיר הקשו בפורו

 המשפחה נתערבה ואפילו בשתוק״יממזר אף מכשיר דר״י ביון
 טשא שאתה דכל התש קאמר ר״י פיסה אלמנת באיזהו א״כ
 אהא וקאי כו׳ פיסה איזה ונרסיק ר״ת מוחק לכך ש׳ בסו

 זה מלשונם ש' אדר״י דר״י ל״ק והשתא הפיסה התש רסני
 ולא בפ״ע ענין הוא דהעיסה דהך לסבלו גמור בבירור נלאה

 ור״י וריב״ב ר״י שהעיד פיסה אאלמנת דלפיל אעדוח קאי
 עוד שאמר העדות וזה ט׳ נושא שאתה כל ואמר עליה דפליג

 הנחת הוא בן מודה ל״י אף ובזה אחר בענין היא נאמנת העיסה
:בתרוצם הסוס׳

 של התירוץ בדברי מהיש״ל ר״תכו/טונת מוחק לכך (לס)בא״ד
ס׳  הרימב״א בשם בש״מ כמטאר ממש הם מ

ד נאמנת דהעיסה דהך בתרוצס שונו דהתוס׳ דהייט  בצויחה איי
 מודה ליי אף ולהכי לי׳ כדאית סד לכל דמהני היכא ובשתיקה

 בלא איירי האלמנה לענין דפליגי עיסה דאלמנת הך אבל
 כיון ושתיקה צוימה שייך לא דבאלמנה ושתיקה צויחה שום

 דמזכיר כיון וא״כ לידע מנ״ל א״כ מהמשפחה אינה דהיא
 רק בבת אף ושתיקה צויחה הוי דלא באופן איירי אלמנה
כ בעצמו הס״ס  לעיל החוס' כמ״ש אסורה מודאי הבת וא'

 וריב״ב דר״י האלמנה לענין פליגי ולהכי עיסה אלמנת ד״ה
מ נושא אתה שאין כיק ואמר פליג ור׳׳י האלמנה מכשירים  ב

 אינן ודבריו מהרש׳ל אדברי כתב ז״ל המהרש״א אבל ט'
 מהרש׳ל אפי׳ קשה כי׳ ז״ל דלהמהרש״א והיינו פ״ש ברורים
 יועילהשתיקה דלמה אפירושו שמקשה בעצמו הליתב״א קושיה

כ הבת מל בעצמה ע'  האלמנה גבי א״כ מהט בעצמו דהסיס ז
 משוס מהני בעצמו דהשתיקה עצמו לדחוק שאפשר [ואף נמי

 אכפת לא הלשון דאמר לקמן מר׳מ מ״מ לצווח לה דהי׳ דאפשר
 דלא פשיטא דהצוימה שכ׳ ועיין.ברמב׳ן כן משמע לא לי׳

 צויחה גבה שייך דלא אף מגליון] • לי׳ דאכפת דאפשר פסלה
 המהרש״א ולכן כנ״ל ס״ס מכח ליהני בעצמו השתיקה מ"מ
 דהעיסה דהך דהיינו הנ׳ל התוס׳ בדברי אחר דרך תפיס ז״ל

 והשתיקה מהני דהצויחה באופן איירי ר׳׳י בי׳ דמודה דבת נאמנת
 איירי עיסה דאלמנת והך לי׳ כדאית חד לכל פסלה לא

 דהיינו הצוימה דפסלה במר\ם או מהני לא דהצויחה באופן
 פסלה דהשתיקה היכא או דר״מ אליבא לרשב׳׳א ממזר בצוח
 והיוצא מוסרת אם אאלמנה פליגי ולהכי לי׳ כדאית חד לכל

 בעצמה הס״ס דהיינו מהני בעצמה דהשתיקה ז״ל מהרש״א מסי׳
 מד לכל פסלה דהשתיקה באופן לא אס הבת אף מכשרת
 אם אבל ושתק כפסול בשס לי׳ דקראו היכא וכיז לי׳ כדאית

 כבת אף מכשרת בעצמה הס״ס כפסול בשם כלל אותו קראו לא
 דאין משמע ר״ת דמדברי שכתב הב״י דברי צדקו לפ״ז וא״כ

 בעצמו הדיעה וזאת מותרים ושניהם לבת דידה בץ חילוק
סי׳ רמ״א מביאו פ אה׳  בינה חילוק דאין מקילין ב׳בשסויש ב

 דאין משמע כרמ״א דממשמעות קשה דלפ״ז רק בתה וביו
 בדיעבד בתה אף ומותרת דיעבד לענין בתה ובין בינה חיטק

 כאן ולמ״ש תצא בדיעבד אף דבסה הראשונה כדיעה דלא
 והצויחה והשתיקה הפסול קריאת דהוי באופן הי׳ דהעדוח

 אסורה לכתחילה האלמנה דלר״ג ור׳י ר״ג פליגי ובזה פסלה
 בעצמה •כס״ס דפסלה ושתיקה צויחה כוי דלא באופן אבל

:העדות הי׳ לא דבזה לכסחלה גם אףלר״ג מתרס
ן (מ) כ ל  שהבין כמו הניל בר״ח כבין נראהדהרמ״אהנ׳ל ע״כ ו

.כנ״ל דלא בדיא התוס׳ בפי׳ בעדיות תוי״ט *הבעל
דהעדות לעיל ס׳׳ש דלפי הנ״ל אפי׳ להסוי״ט דהי׳קשה והייט

 ופ״זסליג וכנ״ל פסלה והשתיקה דהצוימה באופן הי׳ ר״י של
 במנץ כי׳ העדות דהא אדר*ג דר׳ג הגס׳ מאיעקשה א״כ ריג

 ‘פסלה והשתיקה וכצויחה פסול בשס אותו דקראו היכא אמר
ם נחלקה דעדיוח המתני׳ דלפ״ז גם ט ער  סיפא לאו ורישא לב׳

 והשחיקה דהצויחה באופן איירי דרישא דהיינו רישא לאו וסיפא
 התוי״נן כסב ולק דוחק וזה פסלה דלא בעכין וסיפא פסלה
 רק עיסה אלמנת ל׳ג דמחני׳ ברישא אף הר״ת גירסת דלפי

 באופן נמי הי׳ דכעדוח והייט דכשירה העיסה על ר׳׳י העיד
 אף פליג ור״ג מכשרת בעצמה והס״ס פסלה לא דהשסיקה

 לפ״ז הרמ״א דברי צדקו וא׳כ תנשא לא דלכתחלה וסובר בזה
 ט׳ מיסה אלמנת שמזכיר במקום אבל החוש׳ שכתבו שמה רק

 מיסה באלמנת מודים הכל ר׳ח שאומר בקדושין שהתם היינו
 פסולה בוודאי וכבתה פסלה והשתיקה דהצויחה באוין איירי
 מהני ולאשקי דקאמר והא פסולה האלמנה דאף ר״י אמר ולכן
 שאמר רק בזה סליגי לא דלפמ׳׳ש תנאי הני בזה דפליגי לא

ט האופן בזה איירי דלא פי׳ מכני לאפוקי  ולכ״ע תנאי ה
 המהרש״א שאף להיות ויוכל האלמנה ובין הבת בין פסולה

ל׳ קושי׳ עליו קשה יהי׳ שלא כדי תוס׳ כדברי זה לפי׳ כיון ״  כנ
ד (״א) ״ ב א ר ז ד  עיסה אלמנת אמרו לא • וז״ל כתב ז״ל ו

 אבל סלל ספק בה כשנתערב אלא כשירה
 אע״ס כשירה אינה ממזר ס׳ קכלכגין מפסולי א׳ נתערב אם

 .מכ״ל מעמא מפרש והחס בכתובות איתא והכי ס״ס שהיא
 והיכא שם איתא דהיכא מובנים אינן •;״ל שדבריו וכתבהב״י

 לה מוקי והגמ׳ מ׳ש מקשה כגמ׳ אדרבה דהא טעמא מפורש
 ברדכגירסאp ז״ל דהראב״ד ונראה מללכו׳. שתוק ממזר בשתוק

בי וא״כ כו׳ לסהר נאמנת שהעיסה דהתס במתני' היא  הכי סו
 [חסר] :באופן הי׳ שעדות שוודאי

ה ת \ ן ו . ( כ מ .שנלע״ד מה לפי היסב השסקים לבאר ובא (
 מל כצ״ע הניח י״ג ס״ק ב׳ סי׳ הב״ש הנה

 ט״ש בארוכה בחדושי לקמן הבאתי ברמביס לפמ״ש הב״י
 מקשה מאי א״כ לכסחלה וברי רובא תרי בעינן בעצמו דלר״ג
 הו״ל ולפ״ז רובא כתרי הוי חלל דבספק צ״ל וע*כ אדריג דר״ג

 דאם חלל ס׳ בה שנתערב משפחה בדין ה׳ בסעי׳ לבאר למחבר
 הוי חלל דבס׳ במ״ש והנה • לכתחלה אף חנשא ביי גס יש

 נמי והובא ת״א בתשובה ז״ל שהרשב״א אמת הן רובא כתרי
 הרמב״ן אבל דעדיף ואפשר רובא כתרי הוי דס״ס בש״מ
 כתרי הוי לא דסיס ס״ל בשיסחי׳ נמי אזלי פוסקים ושאר
 אף פיסה דאלמנח הא גבי ולהכי בארוכה לקמן וכמ״ש רובא
 בשמא אף מהני רובא ובתרי די״ג אליבא מהני לא ס״ס דהוי

 שגס ואפשר דרכו לפי הגמ׳ מקשה דמאי קושייתו די״ל רק
 ר״ג דהא הכי מקשה דהגמ׳ דבריו ביאר שלא אף כן הבין הוא

 רוב דאיכא באופן אף עיסה דאלמנת הך גבי גווני בכל פוסל
 מהני לא ואפיה וס״ס רוב הוי וא״כ לגבה אזלו דהם דהיינו
 דהו״ל שפיר מקשה וא*כ אדר״ג דר״ג שפיר הגמ׳ ומקשה

 אף דחנשא ברי ואיכא לגבה אזלו הם באם להמחברלבאר
כ מוכרח זה שאין באמת אבל לכתחלה  דלרוב לקמן וכמ״ש כ'

 פירש מהרי לא במקומו ידוע החיסור דאין היכא הפוסקים
 בברי פיסה!אף דאלמנח כך איירי דלהמסקנא לקמן ולפמ״ש
 לקמן ועיין ע״ע החמירו דכהנים משום מהני לא ואפ״ה
 כשהיא לה כשאומרים שוחקת היא דאי שם כתב עוד • באורך
 שלא סברתו לפי זה כתב הוא דסצא י״ל חללה או ממזרת

 רוב בשם ובש״מ ברש״ל המעיין אבל .היטב בפוסקים עיין
 שייך לא והשתיקה דהצויחה כוותי׳ דלא להדיא יראה שסקים

ט מזה ויותר . מהמשפחה דאינה כיון אלמנה גבי כלל ח  כ
 ומכ״ש • האלמנה את פסלה לא דבת והשתיקה הצויחה דאף

: לן אכפת לא עצמה דאלמנה ושתיקה דצויחה
ך (מג) ן  מוכרח אין אבל כו׳ בתה אכל י״ד ס״ק בב״ש ע

 ביוחסין פשו מפלה דתירצו איפכא משמע ומתוס' ^
 ע״ש רונא חרי ליכא אם תצא דלא קיי״ל ושם רובא תרי כסו
 בפיק דלא הכי קיי״ל דכיכי .ליישט מקום שום ידענא ולא
ד  בשמא אבל הכי קיי״ל רובא ומד בברי רק .בשמא רובא ח

 מכח אפכא מוכס מתוס׳ א״כ • בדיעבד אף רובא חרי בעיק
שהבאתי בחדושיט לעיל ועיין .בעצמו הוא שהביא הראי׳

פוד
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ח ממימרא דקדומין מה<מ׳ מוצקה ראי׳ טוד  מודים הכל די׳

ח  דהיינו דהחם לפסולי לה מדמדמה חצא בדיטצד 1אן דננ
: הצא גדיטבד אף והחם .ומואבי ממוני גר '־

י (מד) ״ ב ה  וכמו כמ״ש מוכרח בהרמב׳ם שיטהו לפי ו
 במ״ש הרמב״ם מפרש הב׳י דהנה שאבאר

 נחערב דאם הכי ממזר וודאי או ממזר ס׳ נחטרב אם והיה
 בה מהם לישא ישראל אסור לכחחלה במשפחה ממזר ה׳

 מבואר וכן .תצא בדיטבד חף ממזר ובוודאי מומר ובדיטבד
 ממזרלכחחלה דס׳ מיש והנה .ברמב׳׳םט׳ש הנ׳ל פי׳ במגיד

ט דהפוסקים אף • הנשא לא ח  דיטבד לטולם הוי דהוולד כ
 משפרזה מאוהה ליקח דאפשר משום החלה הוי דכאן בדוחק ציל

 כאן מ"מ אסורים בספיקן דספיקן אף .דהתטרובוה טצמה
 לפרש האחרונים בזה טמדו שלא ותמוה • שאני ס״ס גביי

 טצמה הב׳ח דקישית להבין צריך דזה רק .הרמב׳ם דברי
 כחב וכאן .חצא דיטבד אף דהבח כחב דלטיל הב׳י טל

ה . חצא דלא מ  כהן טל כן כהב דלעיל הביח שמהק מה ו
 .שאני ממזרת בחשש בישראל וכאן דיטבד אף ח'צא דהבח
 אבל ובי׳. מיני׳ עליו קשה יהי׳ שלא כדי בב״י כן שצ״ל אמת

 דבכהן כן לחלק לן חיתי דמהיכי הצורך. כל הב׳ח ביאר לא טדיין
 לקמן לפמ׳ש אבל תצא לא בממזרת ובישראל תצא דיטבד אף

ס הב׳י דרך לפי הרמב׳ם בביאור באורך  רובא כתרי הוי דס׳
כ .ממש  לא רובא דבהרי ז׳ סי׳ לקמן דקיי״ל מה לפי א'
 שחוקי הולד מצפורי ובעל א׳ פי׳ נמי אמרינן [והכי תצא

 בחרי הב׳י נמי במיש סנשא לא ולכחחלה כשר רובא ובתרי
 ומאן מגליון] • חנשא לא תחלה דבשמא הרמב׳ם לדטת רובא

כ בבת אף מכשיר דמכשיר  דהוי ממזרת בחשש נמי כאן א'
ס  לכהן חלל דחשש דאמריק דמאי ציל ולפ׳ז תצא לא נמי ם׳
 דהתם מר״ח כן דמוכח וצ׳ל .להב׳י מהני לא בס׳ס אף

 דיעבד אף כשרות חזקת ד^ל משום דהבח וכמיש בקדושין
 בתו נושא שאתה כל ואמר דהחם לפסולין לה מדמדמה תצא
 דיעבד אף לכהונה יוחסין דחשש לגמ׳ ידוע הי׳ וזה .וכו׳
 הביש כמיש ציל בהמגיד אבל כשרוח חזקת דליל היכא תצא

מ על לעיל חולק המגיד דהנה  דתרי הרמב׳ם במשמעות הכ'
 הנשא לא ממזרת בחשש ובס״ס .חנשא תחלה אף יובא

 .הרמב׳ן וכשיטת רובא מחרי גרע דס״ס ועכציל • לכתחילה
 דהמגיד וצ״ל .רובא מתרי לדידי׳ ראי׳ הב׳י ראי׳ אין וא״כ
ר  בקהל וממזר וחלל בדיעבד מוסרת הבת חלל בס׳ דאה׳נ סב
 דר׳ג תצא לא בדיעבד אבל חנשא לא לכחחילה דרק הם שוים

 וריח . איירי לא ואדיעבד אלכהחילה רק אריי פליג לא
 אלכחחילה נמי אמר בתו נושא שאתה כל שאמר נמי בקדושין

:כביי ודלא
י נ ת ח  ממזר בין הוא דכחילוק הביח קושי׳ לחת אמר ל

 נשאת דאשה חזקה להאם הי׳ דבממזר חלל ובין
 בהמשפחס. ממזר נתערב שלא בדקה בודאי כ’וא ונשאת• בודקת
 דלא לחלל להנשא מותרת דהא החזקה להאם דליל חלל משא׳כ

 :ודוק • לפסולות לינשא הכשירות הוזהרו
ד3(מה)ל  משום דחצא קיי׳ל אמר דמטעם הביש שם כתב (

 וכתב . בתערובות א׳ וספק בגוף א׳ ספק דהוי
 ובדרבנן מותר מכ״ח דממזר משום זה שייך לא דבממזר עוד

 דבריו בסוף עוד וכתב • ס״ס הוי בגוף א׳ ספק דאף אמרינן
 מחלוקת שזה ידוע דהנה בדבריו וצ׳ע .ע׳ש הטור על שצ״ע
 לחומרא מדאורייתא דאורייתא ספ*קא אם הפוסקים בין עצום

 .לקולא דמדאורייתא סוברים והראביד והרמב״ם .מדרבנן או
 והמכרי׳ט הפר׳ח וכמ׳ש סוברים היכא הכרע אין ובחוס׳

 וכראב׳ד הרמב״ם כדעת סוברים חוס׳ אם וא״כ .בכו׳פ הובא
 והר׳ת הר״י מחלוקת התערובות בפרק שם כתבו לא [וע׳כ

ס אבל .ע׳׳ש פי׳ אם אלא  לא א״כ מגליון] .שפיר הוי הס׳
 כלל חילוק ואין בתערובות א׳ וספק בגוף א׳ ספק בכיס שייך

 כלל שייך לא דכאן. נראה העיקר אבל .ממזר ובין חלל בין
ם מ׳ש . בגוף א׳ ספק אמרינן דבדרבק הטסקי  דהפוסקים ט׳

 • מדרבנן רק אינו תחילתו בעצמו שהא־סור היכא זה כחט
דספק זאת קושי׳ ובעיקר . מדאורייתא דהשסק כאן משא׳כ

 על לננילבחידושיתירת כתבתי־ בתערובות א׳ וספק בגוף א׳
מק .באריכות ע׳ש בתה ובין• ידהT בין לחלק נכק  :ו

ל (מי) ב ט הנעל שהבץ מה דלפי לבאר נשאר שד א  סי׳
 אבחה ובין אדידה בין הי׳ דעדות בריס ורמיא

 לא וזה .בתה תנשא לכתחילה דאף משמע דבריהם מפשט
 ספק גבי התערובות בפרק שכתב בעצמו ריח לשיטת יצדק

 פירש בלא אבל מותרת מעדר א׳ פירש אס דדוקא דרוסה
 ממש דמי דסלל והבת .כו׳ בנוף א׳ ספק דהוי משום אסור
 נמי כאן מהירין דלא לומר ואפשר .ועיין להב׳ש אף להחם
 דדברי פשטא משמע וכן .מהמשפחה פירשה אם רק הבת

 ממשפחחה־ פירשה והיא בתה ובץ בינה חילוק דאין שכתב רמ׳א
 ניחא זה הי׳ בהר׳ח והמהרש׳ל הריטב׳א שהבינו מה ולפי
 וכמד שמחרת והשתיקה הצויחה מכח רק אותה סתירין לא דהא

: ודוק .לעיל שנתבאר
ב שש (א) ' ע׳ י נ ת מ ׳ בתינוקת מעשה יוסי ר׳ אמר ב  ט

 כר׳ג אי כמאן ריבץ לר״נ רבא איל
 דלפי׳ הקשה נ׳י וחתני . כשרים ברוב אפילו כר׳י מי ט׳

 לר׳י פסולה לכשר שנבעלה ראינו דאפילו להרמב׳ס המשניות
 שייך לא דנאנסה כאן א״כ האי לגבי מדאפקר׳ לכהונה

 ונראה .מהני כשרים דרוב מודה ר״י דאפילו אפשר מדאפקר׳
 אליבי׳ התם משני ורבא לרינ דפריך הוא רבא דהכא לחק
 א״כ .מעלמא ולא מיני׳ בדיימא תאכל דילדה המתני׳ דרב

 והפי׳ • שדיק בחרי׳ מאחר ולא מיני׳ בדיימא לר׳י דאף מזיק
כ .כר׳ג הלכחא דפסקיק להמסקנא כן כתב המשניות א'  ו

 אבל מהני דידה והברי כר׳ג אחי׳ כפשוטה דהתם המחני׳
 הלכתא וא״כ כר׳י אמר דריב׳ן פי׳ כר״י אי אמריק הא הכא

 ל׳ל וע*כ .אתי׳ כריי נמי דהתם מחני׳ ע״כ וא״כ כוותי׳
ק דבתרי׳ מאחר ולא מיני׳ דדיימא רק אוקימתא  ופריך שד
ק; הגמ׳שפיר• ’׳ דו • ו

 דמקשו בכאן החוס׳ קושיח על חימץ לנו יש לבזר, (י)
 ארוס גבי אמר ולעיל יוסי כר׳ כאן דפסקיק

 אי פי׳ דמודה חדא ה״ק דהחם .כר״ג דהלכה וארוסחו
 תאכל דילדה מחני׳ דהא .מהני הודאחו א״כ כר״י פסקינן

כ כהלכתא ע״כ  מעלמא ולא מיט׳ דדיימא משום דתאכל וע'
 דלא פשיטא כר׳ג רק כר׳י פסקינן לא אי פי׳ ועוד .מהני

:ודוק .שריא הולד וממ׳נ .לה ניחוש
ס (ג) ל דהכא נאסר אם ואפילו כו׳ כר׳ג אי כמאן דיה ת

 דלפ״ז הפ׳י והקשה • ט׳ שנבעלה ראוה דלא מיירי
 .שנבעלה בראוה מיירי הכא דלמא להקשות למקשן מניל

 סברי דחוס׳ ונראה כר״ג ואתי׳ כשרים רוב בעינן ומש׳ה
 היכא דהיינו קאי לעיל ור׳י דר׳ג אפלוגתא ריב״ן דמסתמא

 היכא איירי נורי בן דר״י נימא אי אבל .סוב ברי דאיכא
 דסשום ריב׳ן אמר ואפ׳ה מיגו דליכא כגון ברי מהני דלא
 אר״י. ר׳ג פליג לא בזה הא בר״ג הא מנ׳ל קושי׳ הוי מהני רוב

ד לעולם דילסא לדוכתא הדראהקושיתהפ״י לעיל ולפמ״ש  מיי
 פליג דאמאי לומר שייך לא וזה .כר׳ג ואתי׳ שנבעלה בראוה

 אתיא מחני׳ ואי .לריג משא׳כ מדאפקר׳ אמריק דלריי אר״י
 לדברי נחתו לא דהתוס׳ אלא . ודוק כר״ג פסקיק א״כ כר״ג

 רמב׳ם־אביא ולדברי אלו• כרמב׳ם ס״ל ולא אלו הרמב״ם
:אייה בביאור לקמן

דוודאי ונראה . אהלכחא הלכחא קשי׳ דא'כ בא״ד (ד)
 הלכחא דקשי׳ לדידן בפשיטות פריך נא דחוס׳

 בקדושין בחרא בלישנא כריי פסק דרב אף דהא אהלכתא
מ . בדוקי דשתוקי  שאול כאבא דפסה כרבא פסקיק אנן מ'

 אמר הא לעיל ריי אמר דלמה קושייתם דעיקר רק • וכר״נ
 חזית ומאי כר״י הלכה אסר רב הא .כר׳ג הלכה שמואל
ד לזה יישוב כתבנו כבר אבל .כשמואל דהלכה ^ . בס׳  א
 ולשיטת להרמב״ם המשניות הפי׳ בשיטת אזלו לא התוס׳

ג דהלכה בבירור ידעיק דהא שכתב ל׳׳ק טודאי הרמב׳ן ל  .כ
 דהא ראי׳ אץ מרב א'כ כר׳ג פסק דשמואל כיון נראה או

 לדורות אבל היחה ששה דהוראת ב׳ד ר׳ח אמר לישנא לחד
 דמד היסה שעה דסראת אזלו לשימחס וחוש׳ • כר׳ג הלכה
ד בטיק לדרות אבל מהני מבא ריח לפי׳ אבל .רובא ס
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ש בס׳ ום/.וכ״כ1ל*ק.קושיס,הנ  ידענא לא אגל .מלאהעיי״
םינאסר״כ^-^לאה  ולר״חקשי׳_ כללכגמ' מקשה מאי א*כ א

ס7ר״ח דלמא א : ;^ ד ק  אפילו' בפיק לא דלדורוס הלחה שפה א
כר״ג סד  הוארץשיש בפלמו זה ובאמת . רוסדהאזפסקינן'

 ד״ס ביצס׳ במהרש״א ע״ש לקמן רש״י אפי'. המהלש״א'לקמן.
ש׳י דלפי׳ המהרש״א שהקשה ־מתמ.י7 מאן  סברת לפי’ תיקשי י

 ופי׳ .נמאן ריב״נ ,א״כ מהני לדומת רובא דחד המקשה
 חד אפילו דלדורות סובר למימר.דר״ח ליכא -מודאי לפירושו

 אדרבא דהא קשיא לר״ח הגמ׳ מקשה א״כמאי בפיק לא רוב!
 איירי דבחד אפ״כ • כר״ג לדורות כבר.פסקיק להא ל״ק לר״ח

 אבל . נמאן דאמר ריב״ן ר\שייתו .המהרש׳א. א׳כ-מקשה
מ׳ נראה• »  חרוצא חד לפי תירצו דחוס׳ האמת מקשה.לפי ד

 דהגמ׳ חוס׳ של שני כתירוץ סבל וכן.רש״י איירי■. דבשמא
ק אבל דר״י. אזלא-אליבא.  והגמ׳ כר״י. לכתחילה אק.פסקי
כ .רובא• מך ,דבפיק.לדורות דאס.נאמר מקשה.שפיר  א'

 מקשה ממילא.־לא וא״כ ־ :תרי;רובא. נמי דגפיק מסברא
 סברי לפי׳,ך״ח:'דרצס׳ התוס׳.דמקשו סל לקמן המהרש״א

 לר^ן [ופיין רובא תלי ממילא,נמי.דגפיק .לוב מד, בפיק אסי
■ . י , . יו!ד].•! אות ' י י -י,

עם ה)' א ( ר מ ג הי דקאזלה. לא ב  'מהרש״ל• לגבייהו אי
ורש״י בתוס׳ דכגירסא וכתב זה. מוחק ̂ ׳ . י

בין דהמאי־ ,ונראה .איהי'לגבייהג דקאזלה איכא הו'  ביניי
 דרוב ה״,פ א:הי״לגבי;הו דקאזלה דלגירסא .הוא הכי הגירמח

א סיפה ם. ה ד  כיוףדהסיפה׳ אזלה איהי .כמו הו.י לו,לגבה1אןו
 רוב דלא.מהני 'וקאמר,הגמרא:הממם .•ניכר אלכ,אין ניידי

 דאיהי היכא הפיר'־ וברוב סיעה.משום'לגזריק'אננו,ר.וב;העיר
ק אזלה.לגטיהג'בודאי,.פסול.'מש;ש:'ךהוי;קבוע ל . !י  מ

 הפיך' יתמיד.כמו,.איהי־אזלהאנוורוב להוי כיון ברוב־יסיפה
 וכן .כשר בפיר בודאי לגבה אזלו' ואיה^סזלה],והיכא,דהם

 ■באמת וסברו הכי באמת,מבא'.בש״מ,בשם..פוסקיים,דגרסי
 והשי״מ • א׳ ברוב ’אןן מכשריק לגבה דהכדאזלו להלכה.ד^כא

 רובי■ יתרי בפינן במתני'.למה , דא״כ גירסא,)את .פל הקשה.
 נראה אבל .מפסה הי׳ צפורי אל בקרונות ׳דוקא' משנינן ולמה

 וא״נ;לריי לר׳י דהתירוץ,אן^ לקמין הארכנו כבר דהא דלק״מ
 רקדהפלפול .ברוב־א׳ סגי׳ ולא ממלה ־עבדיק7, ידפיק הוי ודאי

 דאמרוJכולה אמוראי. י דהני משום‘אזיל,?י״ג. הגמרא של
 ־ידפיק לא .וילר״ג ־סבד. כדג.’להלכ^: ״פ״כ רובי. .תלי דבמיק
 דא״כ ־הקשה וחתני גזירה_; משוס לומר ומש;ק:הוצרכו מעלה

 דפירשיא׳ לומר'’הולדשתוקילויאפשר. למה לנציפורי פירש.'א/
מל דהוי היכא פי', . מצי׳פוכי  י״ל,.דחז.יק או • הפיר רוב ולא סי
ם' דפורש כ מןהבתי ל׳ וכן .במקום'הקבונג הספק־ כנולד הו_י ו

 אסורה ומספק דקאזלה איכא תחלה דאמריק מה מ״מ גזירה
 דלמא• חוששין דאנו אמרינו גזירה בלא דאן* לנזירה שיץ לא זה

 דאיכא הגירסא להו’ דאית את כלס והפוסקים .לנבייהו אזלה
 דאינהו היכא מ״נל כמור ודנא וכנ״ל אסור דהספק וסוברים

 דאיהי היכי משום גזריק ולא מכשירים לגבה אזלו וודאי
ק דגמ׳ דסוברים לגבייהו אזלה ת מ ק' תו משו מפלה ד רי  לאגז

 מהני נמי ולהרמבים הגירסאוח בחילו,ת תלי׳ דלא כתב וכב״ש
 זה לבאר להרמב״ס הי׳ דא*כ וז״א לגבה אזלו דהם היכא
 היכא אף משמפ מהני לא בפיר נבפלה כתב.בסהנלא והוא
 שהרב' שראיתי ומפני בסוףדבריו. הב׳י וכמ״ש אזלו דהם
 'לכו בגירסאוס כלל תלוי שאינו מלהב״י תמהו .והחוי״ס ב״ש

 למיני הגמ׳ בלשון תיכף שכתב והרשב״א להאריך הוצרכתי
 ׳ דלא דדווקא סימה רוב דאייכא והוא העיר רוב אחר הולכין
 לא׳הי^ ע״כ ממיר אי מ^פה• אי כגומלי קאתי ממי ידפיק

 הנמ׳ בתחלת הזאת הלירסא' דלפי אזלה דקא הגירסא לו
 דנירסתו^' הב״י ויפה'כתב כשר לגבה אזלו דאינהו לעיל אמכיק

ף המור באמ׳תאף להלכה אבל" כטור אינו של.רשב״א הדכיו ד  מו
ו׳ אזל א,<דהם' חילוק אין רובא חרי דבעיק אמרינו מפלה דמשוס

: חרי בפיק לגבה ־ ..........י י כ ■■־ ח
, . ־ * . . . •

א 0( צ ו י ף 'לגבייהו •דאזלה איכא דלגירסא מזה לנו ה דנ מ  א
 'חיישי.ק כשרים רוב דאיכא היכא אף מספק דאף :.־

 ‘הטעס•■ להבין צריו' פחה א״כ .הפוסקים לכל אזלה דלמא.
מהני דהברי שכתבו והמגיד" דהרין  להכשירוי להוולד דידה׳
 דמותר׳מדאורייחאד ממזר ספק הוי'הוולד דיבורה ”דבלא משום

^  דלמא ברוב 'אף מיישינן הכא דהא לפסול משא״כ בקהל ל
 מי ידפינן ולא פסולים דאיכא'רוב היכא א״כ לגבייהו אזלה

 פסולה וודאי לגבה אזלו הם דאם לאיסור ס״ס כוי למי אזל
 ■אף אשור' והי׳ כוי׳ל׳ספק מ״מ אזלה'לגבייהו היא ואף־אס

 המוס׳ ולסברת דבורה מהני למה' וא״כ דבורה בלא מדאורייתא
מי' שכתבתי הרשב״א לחרוץ ניחא'וכן" ומזנה דבודקת לנ פי  ל

 צריך־-ילהבין׳ דהצה אבל'הנראה זרעה לקלקל עשוי׳ ׳דאינה נינזא
 דספיקא■- שסובר להרמב״ס סובי הוא המגיד תירוץ דוודאי עוד.

 ■לרוב־ אבל■ • ממזר בספק לקולא'כמו• מדאורייתא דאורייתא
 ׳ וגבי לחומרא מדאורייתא דאורייתא דספיקא דס״ל פוסקים

 בדילורה׳- אותה אף מכשריגן למה א״כ ’ היא גזה״כ ממזר
 נראהדאף ולכן פסולים ברוב לכהן ■מדאורייתא'•אסורה' הא

 מזנה1 ■בודקת מזנה דאשה לסברת'כתוס׳ מודו והר״ן המגיד
 ־רק ומזנה ובודקת־ ברי משום מותרת וודאי 'איהי ומש״ה

 לולד-וכמ״ש קרובה דהיא כיון מהני הגרי'לא־ דסובריסדלולד
דנאמן■ משצם מהני לדידה דעדות• גס דבריו בסוף המגיד

היכאדאתחזק מהני לא פי״א דאף משא״כ-לולא •• פ״ע' אדם לאריכות פ״ש הבתים מך בפןרש. פרזרלה־ בייושלמי״ר״י הובא
 משו״יביוחסין דמעלה כדמשק .אף הגירסאי״הזאת וא!כ.לפו

 מבפי׳ לא • רובא *חרי בפיך.מאני אף מ״מ רובי .חרי: ובעיק
 דאיהי היכא משום גזרינן לגגהידלא א/לה אינהו כיצא׳דודאי

 אף דלגזור לעולם הגמרא דעת מל לא,טלתה דזה' לגגייהו אזלה
 נמי ידפיק דלא היכא אף אלא רובי. בתרי מכיש רוב באד

ק מכשכינך..דכא,הגרע/לא ך הי ר מ א  פי׳ אז{ה,,.לנבה דקא ;
ה' אזלה באיהי לןדעיק..בוגדאי■  בספק אסריק־בפיר״ולא ז

 פסק וכן כס״ס ד׳״דהוי הב״ש,סי׳ והבינו.,מטעמאי.שכתב
 בג'מ׳ היחה שגירסחו הב׳י וכתב .תינשא המור_'דאף'בספק

ה גירסאו דע״כ כסב ויפה לגבה. אזלה דקא ת  דלפי כך ^
 דקא חיישינן מספקי דאף אמרינן־ א״כ דלמא או איכא הגי׳רסא

ד ״לגבייהו,א״כ א^זלה.ציהי ף3טו  נ״מ לא־ רובי בחרי. א
הוא,דאזלה.לגטיהו  אוסרי נ״מבחדרולא מאי כיוןדהחשש'

 גירסא לו הי׳ ־שבאמת' והרמב״ם רוב שוס ליכא'. .דהא רובי
 בעייר באמה'דנבעלה פסק .הב״י וכמ״,ש, דאזלה, דאיגא תאס

ם יתרי.־רוט'•^,.מהני ^ מ ו; נ י הי  מבר הניליוהךמב״ם [ו
א ,רק מגליון] .קאי כדקא^ אלא',^זירה, קאמרונן ■למדלא ^  ה

ם־גמעסם דברי.;ד^נלה-ב^ו.נ'נק,'ג[?שדה?^כ  הב׳יכתובי
ס; מלוגאא;־דשוךורמבים7 שכתב כי ת ^ ס ר  הנ״לד^ירסא מי
! .:אזלא ה ^ ̂דךנן■ א״כ ■^:בןיהו: p'אי,ד ר דאף;מסמן ^  ׳. ^

מאם ^ח׳יימצרכייק ^טוחס^ זאף
׳ 27 . ; ,

 י. טכ״ם ומזנה דבודקת חזקה ברי בלר' אף דאפ״ה רק איסורא
 ־ מדאורייתא הוי וא״כ מחצה על כמחצה והוי' פסולים לרוב מלרע
 אתהיכא־דידעינןל דידהולפ׳ז הברי ומהני בקהל לבא מותר

 שחילרץ לשסקים מציצו ולא מהני הברי נמי לגבייהו אזלה דאיהי
׳ : כביש ודלא בזה ״

ט )0 ;> ״ ב רי ב  הולד על נאמנת איתא׳אשה רמ״ה חשובה ו
ולא 3.■להמ גדרבגו רבנן■ דהמנוכו משום ׳

ך:יז הרמ״א'ביו״ד כתב וכן להחמיר.  אתחזק דלא דהיצא סי׳'י
 S■ ח דהא פסח בהלכות הקשה והמ״א קנון נאמן אסורא

 ד אתחזק זה דוודאי ידמנא לא אבל . איסורא אתחזק־
מ חבל בדק  ׳ בריטש מבואר זה אבל חמץ דליכא אפשר מ'

 כללים הרמב״ם על ל׳ק א*כ המנוהו"ולא'לחומרא דלקולא
 בממזרת:מ'מ להכשיר קולא הוי דבאמת אף הולד דלפסול
ק. חומרא־'. הוי וודאי ממזר דהוא הפדות בעיקר  וא'כ ודו

מא דידה דכברי כיש לפי״׳ז  ̂ בחרומה׳־ולא מהני מיני׳ ודי
״ משא׳צ דרבצן רק הוי זה דהחשש מדאפקרא אימרק ם מ  • ט

 דהיכא"י שכסב, ה׳טש של טנו וא*כ איסורי מחזקת” דלהוציא
 דק׳״דאף׳^ רוט״לא; חרי בעינן מדאפר^־׳ילא חשש דאיכא.'_רק

שהשסיןים־כאט׳אף״אאמא' .מהני^אף הצרי" רוב‘שוס נלאו

■ibbr■



6 0 ישראל■. *גצתובות־ביית1
מי דידה ונרי לאמי  פיירי ומישש באלמש הפוסקים ומ׳ש מ

: מדאפקר׳ חשש דליכא בנאנסה -
ש («) ״ מ פ ל מ לעיל ו הה׳ לי  הקושי׳ ליק וכרין בדנ

שנ״א דלסנרש כ״ג] אוש [לקמן שהקשינו  הי
 נאמנש בזה לה מכני לא והדיבור מקלקלש דהיא דהיכא
׳ מר^זה מאי א״כ לדבורה צריכה דהיא היכא מצוא׳כ מ  מ

 ארוסה גבי השס דהא לרב שאכל דילדה ממשגי׳ בקדושין החם
 לדיבורה וצריכה ממזר יהי׳ מארוס שהוולד שאמי לא אם;

 להגמ׳ סברה דהי׳ ל״ק הנ״ל ולפי דמחני׳ בפנוי׳ משא׳כ
מר הי׳ דיבורה דבלא כיון דנמשני׳  בשיומה לאכול דאוריישא אי

מ ממזר יהי׳ דהולד אף לארוס שוה  ספק הי׳ דיבורה בלא אן! מ'
 :בקהל לנח השורה מן ממזלדמושר , ■

׳ ס ו ת ( ס ה (  מצי הוי .ט׳ רובא שלי במינן לא וליוחסץ די
 הפ׳י • כשרוח חזקש דל״ל שינוק שאני לשנויי

מר דברי כסב-דלולי הי׳יכוללו ס׳  ליואסין אבל דאמר דרב החו
 ר׳י מז־ברי p רקדמדייק קאמל דנפשי׳ מסברא לא בודאי לא

 שוס׳ דודאי נראה לי •אבל דבריו באורך ע׳ש למילנמטונרש
 דהגמרא בה״א דודאי ליק מהרש״א דרץשי׳ רק מקשרשפיר.

כ שרי במינן דלא כ א'  פוסל יפוסל דמאן דריב׳ל צ״ל ט'
כ נשרים ?רוב אפילו■  דרוב מר״י הוכיח דלב למימר ליכא א'
 אבל ,שיטק שאני דהמ׳ל שפיר השוס׳ מקשה א*כ לימ•.
כ .רונוש1בר דאיששממשי׳ הגמרא דמשני למאי  בעיק וא'
 קושי׳ ול״ק .קשיא ולריח שפיר הגמרא מקשה רונא חיי

 הא לרב דמניל .חזקה' דליל שינוק שאני דילמא מהלשיא
מאן דלא הוי דאליכ .רובי שלי בטיק דכאן דמשני׳ אפ״כ  נ

;ממשני׳ זה רק והוכיח ־

׳ ע״ב ט״ו דף (י) ס ל  בקיצור ונטא .הא דמשני מאן דיה ת
קושי׳ כלל וליק השוס׳ דברי •לבאר

 כשימש סבר ריח דילמא בחחילה שמקשה דמאי המהרשיא
ן דהגמ׳ לעיל השוס׳ ^  ואיירי מעשה הי׳ ציפורי של בקרונוש מ
 דחוס׳ ליק זה .סגי רוב דמד סבר ר״ג דבשמא סבר וריח בשמא
 לא רוב חד דלר״י היכי וני דפליגר״גאריי מזיק לא דזה סברי
מן  ומאי מגא״ש ריי מדברי נלאה וכן מהני לא לריג ה״נ מ

 .רובי שרי בעינן ולכחמלה בברי איירי דלמא נמי שמקשה
 רוב במד לכשחלה דאף סובר ור״ח לעיל שוס׳ שחילצו וכש־
 בברי איירי דר״ח נאמר דאם סברו דחוס׳ ל״ק נמי זה מהני.

 דשיטק מהאי כלום מקשה לא איה לר״ג רופמהני חד ומשיה
 אר״י פליג לא בכה״ג ריג כ”א ברי ליכא דהשם כיון מושלך

 לאמהני ולר׳י' מהני דברי פליגרק לא דריג מכני רוב דחד
 דפליגי שמענו לא זה רובא לשרי רוב מד בין לחלק אבל

 אלא .לא ליוחסין אבל משני דלא להגמ׳לומר לי׳ •למה ואיה
 וקושיש רובי שרי באמש בעינן דלמסקנא רש״י כסי׳ ע״כ

 שרי בעינן ליוחסין אמר דרב דחזינן כיון הוא המקשין־הכי
כ רובי  א״כ רוב בלא סגי דלא דאמרינן נמי לכשחלה א'

 בעיק רובא דבעיק ה>כי הוא וכללא .רובי שרי נמי בעינן
. :רובא שרי

ה (יא) מ  קשה רש׳י’דאףלפי׳ זיל המהרשיא עוד שהקשה ל
א בחד דלדורוש במקשןלריח קושישהשוס׳ ב  מ

 איט המהרש״א קושיש מוראי ג״כ ליק אמר כמאן איכ סגי
 עדיפא הגמ׳ דקושיש נראה אבל ובי׳. מיני׳ להקשוש להו״ל ,רק

 דלר״י כריב״לירק סבר לא רב דאפשר מריב׳ל דל״ל־להקשוש
 השוס׳ אבל טפא אדרב לרב מקשה ועדיף מכלי רובא בחד

י לא דר׳ח צ*ל סוף כל דסוף כיון שפיר -כשט למסקנא »  מ
 משני דלא לומר ועדיף לא] דליוחסין דרב משני לא כריב״ל,[וגם

 רובי דשרי כלל מחולק אינו ולדינא הוי ציפורי של: בקרונוש■
 אעיקר דר״מ-ל'פ שסיר מיושב לא דלסירש?י סובר ור״ח מהני

מי. ור׳ח כך הגמ׳ ■משמעוש ואץ ■המעשה על דינא׳רק  וכן א
 נבארילקסן ועוד ■שסיר מיושב לא דלסירש״י בש־׳מ• כשג-כרא׳ש-

 וכמושנכשוב- המאור כשימש דהוא הר׳ח על חיייז-אחראי״ה
ד בשמא אף דלייגי כר״ח נמיי -סובר ז׳ל■ דהמאור בג מו  מ

ד, ה ש ונראם• מ ע. דלר׳ג כיזן• לשישחי׳ סיוע נ מכי מהני רי׳  ב
ב דאישחזק היכא מהני לא ברי דהא מכני דרוב רו ראו ^סו

 ■בייביג הישה דהוראש:שעה אמר נפשיט׳ ריח כ’וא מהלי
 וממילא מהני דברי כריג פסקיק לדורוש אבל כר׳י דפסק
 שינוקס גבי מרב הלמ׳ מקשה ולזה וכנ׳ל סהט דרוב דכיש
ק דל״מ  כר״י דפסק לטעש׳ דרב הגמ׳ ומשני יובא שרי י
ב לי״ח אבל הרי'רובי בעינן ולהני די  לא א'צ יכר״ג פסק .
 לפי׳ז שמעשחא מוחא וממילא לא ליוחסין אבל רב זה אמר'
 כיקדשמואל כר״ג דאישלןליפסק הבעה״מ דברי שחלש ונבין
 לישנא דלחד לישנא שרי איכא וכשב כר.'נ דכלכה אמר
 דלא דמכייש' דשמואל מפסק לן־לינמח ליש א״כ כר״ג פסק

 לענין אם _איחמר היכא וששאל דרב פלוגשייהו בעיקר ידעינן
 והראיה'מקשה זיל• המהרש׳א וכמיש ממון לענין או איסור

 הי׳ ציפוירי־ של דבקמנוש לשרן לעיל דחקהגמ׳ למה לריח נמי
 רוב חד ואפ״ה צישרי של בקרונוש הי׳ דלמאלא .מעשה
ח. האמשבשיטש לפי וכמו בשמא מהני  שירצו כבר אבל הרי

 פלוגשאידייג כמו משני׳ האי לאוקמא בעי דהגמ׳ זללכיה המאור
 אבל מיירי' לא דלעיל משני׳ בשמא אבל .בברי דאיייי וריי

מי וזה .מבא בחד מכשיר ריג דבשמא להלכשא׳אמרינן  נ
 מאי רק ציפורי של בקרונוש המעשה הי׳ לא דלמא ליק

 בעינן לדורוש,לא אבל שעה הוראש הוי ריבין-רוב דמצריך
 קאיאשוס ^לא המעשה כר״גדאיכ בברידפסקינן רוב אפילו
 לא ולר״י רוב מד אפילו ל״צ דלר״ג אריי ולא אר״ג לא שנאי

■ : רוב מהני,
ה (יכ)  מקשו דשוס׳ הנ״ל מהרש״א דברי יעל כשב ״י£5ו

 דא״כ השוס׳ כפי׳ סביי .לא ר״ח דע״כ שפיר
 כשימש סובר דר״ח אע״כ רש״י כפי׳ כפשוטא מפרש לא למה

 בקרונוחשל אם אלא משוקמא ולא בברי דמשני׳ לעיל רש״י
 שרי בעינן לא דלדורוש אמר דריח וע״כ מעשה הי׳ ציטרי
כ מבא  כלל ידענא ולא באורך ע״ש השוס׳ קושיש קשה א'

 הישה שעה דהוראש דאמרינן דכיון בכאן מ״ש מכטדו במחילה
כ  דהוראש אמרינן דהא כמאן לעיל הגמ׳ קושיש כלל ל״ק א'
 לס״י נשווה שלא כדי בדבריט לעיל כמ״ש ואפ׳׳ל הישה קעה

 ומ״מ כחד דלא דליהוי שעה הוראש לומר שייך דלא כטועה
: דחוקים דבריו

t (יג) | t t* ק נ״ל ח  מאי שמקשה שוס׳ על המהרשיא קושיש ל
 ריח דלמא כמאן דלא דריח פריח על שוס׳ מקשו י
ר ב  בשמא או רוב בריג אף דצריך לעיל השוס׳ של כשירוצם פ

.לכשחילה או  •בר׳ היינו, לעיל כן דחירצו דאח פשוט נראה .
 אמר בפשיטוש־הא אמר למה לן שיקשי דלא היכא כי יוסף

 סבר דריי שירצו ולהכי . p פסק לא דרב דחזינן כיון שמואל
 כאוקימשא ולא״סיל שמא שחלה'או ולענין כריג פסק דרב

 דהגמ׳ מזיק הא דאמס אליבא לדיק אבל .בקדושין בחרא
ק  פליג ורב בדוקי ששוקי מאי בחרא באוקימשא בקדושין שי
ב במד דסגי ׳כאן אמר למה כריי,א״כ דסבר ושינו עלה  ח
 דהשירת המאור הבעל סובר|צ'שיטש ריס אבל .כריי דלא והוי'

 -לא ריח אבל .ב״א דר״ח אליבא בדוקי דששוקי הוא דהשס
 המהרשיא של ושירון .כר׳ג רב]סובר וא*כ'אף שירון כהאי סבר
: :הוא ׳ ’ ב . . , טו .

ס (יי) י ב מ ר ה  דלצשמילה ס׳ הח של שצי כשייק פסק 3ז' ו
 -עליו הקשה והר׳ן • רובי שרי בעיק י

 אף בברי אבל בשמא ירק רובי דבעיקשרי אמר׳ לא דהגמ׳
 דאפשר מוכרח אינו שיץשיישו •ומלבד רובי בעיקשרי לכשחילהלא

 הגמ׳ קאמר לאי דאמאי השוס׳ קושייש קשה דלהרמבים-הי׳
ס׳דמאי קשה דכי׳ בפשוט נראם עוד אבל לעולם.  להרמבי
טה  מחט־הא לא הא דמשני מאן לאוקמי דומקא ומאי הגמ' מנ
כ הרלשני׳ דילמא ג או־ שנאי כמד-מהני לאוקמי צריך ע׳  כיי

״ כריג ריח פסק האנוש לפי אבל כריי• או בי  דלא דרב אלי
רדה בשריישא'בקדושין כאוקימשא סיל קה. הבדי  ולהצי,

א..; בעיק אפ״ה לכחמילה מכט ב רו בי משא״כ מד/  שינוק ג
כ דליכאיבדיקה•  ־בע.יק,רובא-במי^ק7דשכ^., סברה דהגמ׳ אע'

.ימבי'וכמיש-לעיל הרי. ה1דמ׳!מ,איצו:מ אלא . ^י ״ ה ז א, ר כ . 
ש ר ברי5הכ״[.הואד'ל*ל'לאוקמא'העשר׳. ר^יי ץ א ^ ג ד נ ק  ז

מ ג  לאקצה הוא.דאיירי,.בשטא'־אלא־דהרמב״ם, דלמאאסירק' ג
י י י ■ ־ לא״׳יאמר-לעולם■:" ’דהגמ זה י

אבל * ״



ת י ב נדישראלכתיבות׳•
שה’המאור,ז*ל3גהנמ אבל (סס ק הו/.  מקשה מאי■ פוד .

 פיחה פפה דהוראת אמר. ל״פ דלמא מוד הגנא 
 רק כר׳י פהקיק ל<א האמת לפי אבל כר״י. מאי.דפשקינן

 דאסר כשמואל דרכ:ל״ל והיעו רוב.בברי־. סד אפילו כר<וא*צ
/ פובד׳ תעבד לא ואס  האוקימתא כשני לי׳ הבר הריח וגה כו

 באמת הוא הקושי׳ וזאת כר׳ג סובר רב דאןו. קמאי..בקדושץ
ת דבריו באמת.לפי ז״ל, והרמב״ן .לכל.הפוסקים תו  זאת מ

כ בברי איירי הכא דאם.  לשימת אבל .נאמנת קתני לא למה א'
 הירון בחל כן תירצו קתוס׳ דה.א זאת 'בוודאי קפה התוס׳

 האוקימתא דזה כנ״ל דסברי ואפשר בברי איירי דהמחני׳
 דאוקימתאקמאי קר״ג הנמנה,ללב'ליל בקדושין.היא. בהירייתא

 והיינו אחרת שיננה לו יש המאור. ולכן..הבפל דחוקים כם
 מהני דברי כיון . במכ״ש בשמא ר,ובא.מהני.אך, דלר״בבחז!

 איהורא דאתחזק היכא מהני דברי.לא מהני דמב מכ״ש
ך, רובא וחזקה. ורובא די ליוחסין אבל דאמר ט״כ,רב וא*כ פ

:כריי ליל.צר'ג־.רק ט״כ לא .
ה (סי) ת ע מ .באריכות והמאור הרמבין שיפות .נבאר ל

 דנרסי ספרי׳ם דאיכא כתב הרמבין הנה ,
 לא דלדורות ר״ח אננר למה דקשי׳ נהיינו קשי׳.הא אלא.
 היה צישרי של בקרונות רב אמר הא רובא מד. .אלא בטיק

 דלא הגמ׳ ומתרץ .?נתני׳יכמאן הנמרא קוש?ת ומכח מטשה
 תרי- בפיק .אבל..לדורות .הוראת..שטה הני וא״כ לה מחני

ה דהגנרסאזאת־היא הלמב״ן וכתב רובי• מנ  ואפשר יותר• נ
 המהרש׳א קושית קשה כפירשיי דאם הנכונה קתב״שהיא דמש״ה
 מושלך מתינוק להקשית ליה כמארולמה ריח.דלא דגמ׳ דבהיא
 מקשה הגמ׳ לבאמת איו להקשות מיני׳.ובי׳ ליה הוי טדיפא

.זאת  הנ״ל המהרשיא קושית מכח היא שנמנה באמת אבל .
של מ׳ של דהתירון מכקב בטצמו זיל הרמבין לפי!ברץ..  ה;

 בשמאדאי א?ירי הלא.למקני׳ ראי׳ ציפורי., של הוא.בקרונות
 המהרשיא ואיכ,קושיח •. כריו לפולם הוללל ,,.כרייpמח הגמ׳
א הניל.  איפכא כתב המאור הבטל אבל מוצק. כראי מ

 לריג פלוגתא לגבי כיון ..טיכ.כריי הוא הגמ׳ להחירוץ.של
 המהרשיא ר\שית כלל ליק וא״כ לריי ;לממשה איתני׳ וריי

 אבל כריי לפסק למאי היחה שטה אסר.דהוראת ריח מלמא
 מקשה לא רובאוא״כ חל פי.לו6מצר.יכינך ולא כריג אק.פסקינן

 בליקה..אט״כ שייך ללא כיון שאני תונוק וגבי מילי הגמ׳.
 אך רוב מהני ללריגבכימ וכמ״ש'לעיל זאת ילנט דלהנמ׳כיה

 וטול אבל־ליוחסיןלא. מחני לא נשמא,וננתק.הגמ׳.ל,באמת
 מימרא האי טל לפליג מאן ליכא זיל,דוולאי הרמבץ מקשה

 לא דאיכ;למה קושייתו חזקו לא...והתוס׳ דליוחסין דרב
א בי בר״ח.  זאת,אינפ אבל • לליוחסין,לא הא דלא.מחני ממ׳.

 מקשה עול . • לאישתמיסתי׳ להגמ׳־-מתרץ.האמה קושילתו
מ׳ דלמה:באמנו,לא הג מתק.  להוראת.שטה כן.כשומת.רשיי י

כבר בטיק. רנבא.'ובליטבל אחל: .היתה בי...־אבל. רו תלי, . 
סגי לריג ל״ק:לוולאי כ,תבננ:לזה'  וכנ״ל: אך.בשמא בחללוב,
. י ד ו ע ס השתא הגמ׳ טל.המאורמאי,מקשה הרמבין מקשה. ('

ילטינן ־לא השתא מל וכי בי1חרי.ר בעינן ומי ....
קושי׳.זאת,תירצו .\באמת כשרים פוסל.,אפילו.ברוב״ לריי.

 לריי ידטינן דוולאי. הרשביא.זיל בשם' .הקלמוניס,.הובא..בשימ
 מכשרינן להשתא.מקשינן.כיון.לבחרי״רובי רק מטלה. ליה 'אית

 והתרצן .רופא:הוו.לן,.לאכשורי ה״נלבחל :נלא:טבל.ינן,',מטלה,
 .אבל רובא חד ליהט אפ״ה.'השיפ:לוז.לכמעלה,מבד,ינן.דלא

 הוא ר.מוק כעה מקשה טול. , • מטלה עבדיק. לא. בחרי.רובי,
 ..ללאכהלפתא מ(הו:אליבא; .זעיריור״,ח1רב,לימי.1 יצאי :לרב

 המאור,:.לטל בננל טל רה ..קושי׳.'זאת..אוצה,מקשק.■ :ומולא!
אזלו אמוראי, בוודאי'(!ק-להני' ש״י  אך״אליקא■.ל^קתא1;י

 ,המאור'!לשימת _בפל. זאת.טל ,׳רק״׳למקשה שמא,. :ובמוטנח
אינו י״ל. 'אבל .המאור;אך,;בשנ;א.חל,:רנב:מהני..  להבט^מ:

 ואמר רובי. ל.הרי ,סחמא.הך לק.למבוא 'ק־י״ך פ©ק טל .מקיג
גהניאמוראי ?!״•pגמינ^״תכי. ד(ה(?פ ??״הילכקא״למשמננ

מאמרוק לכתח,ילה זה,'מודה.הכ?לה:מלאנן3$י;א משיצ.ט.לץ וזה
ה5בטיצזגתרי_עבא..ו^ו,^נגכאי,כו.ל7 ל סן ^ א  ר.

ך ' ק'.’ל“טולאי רש׳יז״ל טל ל3קאי*,.א א כ ה א' ר^ונ שי׳ קו

 לווראי רובי תרי במינן ומי השתא לפרכינן מאי פלרש״י ליק
 לאוקמא לן לית מתני׳ וא״כ מטלה ליה ילטיק.לאית הוי לר׳י
 ור״י לר׳ג פלוגחא אצל לאתנייא כיון ר״י טל וקאי בברי רק

ק להו אית טלהו אמוראי דהני מדחזינן אבל בברי דאיירי פ ב  ל
 שפיר ולר״ג • בשמא איירי פ״כ להלכתא אליבא רובי .חרי

 טל-בטל הרמבין מקשה פוד .רובי בנניק־תרי ומי מקשינן
 קתנינבכל למה א'כ כשר לר״ג בשמא אך לרוב לסיל המאור

 ובאמת • אצלה כשרים דרוב היכא אך נאמנת לר׳ג המשניות
א נאמנת לקחני דאפשר להקשות כ*כ מוכיח אינו זה כ  ט

 אבל.פול . אצלה פסולים ברוב כגוו לידה לנאמנות לצריך
 מהתם דאי מר׳ג טליפא שאול דאבא בהלושין לאמרינן מקשה

 כשרים דמב היכא אף מזיק וא*כ ט׳ אצלה כשרים רוב היא
אך נאמנת קתני  מהתם לאי פי׳ להכי המאור טל ליה זה •'ו

אהיכא  וכטן פסולים רוב ולאטקי אצלה'פי׳ כשרים דרוב ה׳
 לגבה, אזלו אינהו או לגבייהו אזלה חיהי אי ילעינן ללא
 ולאי וצריך ממצה מל כמחצה הוי פסולים רוב לאיכא אך וא״כ
תא מהך בר״א לעיל למפרקיק מקשה עוד • הTד לברי  במי

 דרוב ה״אמשוס דמחא חורבה אשמועינן דאי ולמרבה דלשתר
 הגס׳ אם עצומה קושי׳ זאת הי׳ טוראי אבל .אצלה כשרים
 דהתס הנ׳-ל תירוץ שייך הי׳ ולא למסקנא זאת מתרצת היתה

 דר״א.ואק אליבא זאת מתרצת הגמ׳ אבל .אזלה‘ תרווייהו
התם עיסה מאלמנת מקשה עוד • כזעירי באמת קיי״ל  איכא י

 ליה דקיל משום טסל ר״ג אפיה רוב וגם לקולא ספיקא תרי
 בשימת אזל רוב בלשונו דחפם דהרמב״ן נראה ולכאורה • שמא

מט האיסור דאין דאך התוס׳ בעל ור״ת ,הרשב״א  בקקוסו י
 טל עצומה קושי׳ הוי לא וא״כ • הקטע מן דיקח חיישיק לא

 פוסקים ואינך ר״י בשימת אזיל דבעהימ דאפשר • המאור במל
 . מקבוע דיקח חיישינן במקומו ידוע האיסור דאין דהיכא

ס טל הוא הקושי׳ העיקר נ)בל  בהראיה מטרש הוא וכן סי
 סיימו ולהכו מטב עדיך דס״ס הרשב״א בשימת אזלו וטלהו

 דמחרציק יותר מפורש ובהראיה והרשביא והראיה הרמב״ן
 להחסיר סחמא הי׳ דהמטלה פי׳ וכריי ביוחסין טשו מעלה
 באלמנת דהא לגבייהו איהי אזל׳ דשמא גזירה משום ולא כריי

 וכן וכנ״ל. ס״סרקסתמא החסאיכא דהא זה שייר לא עיסה
 הגזירה א'צ תו עשו מעלה מחרצינן דכד בביש להדיח מפורש

 דהגמ׳לאקאמר והפלאהדמקשו מפ״י מהאחמנים וכ״ז.נעלם
 דלמא הגמ׳ דקאמר דהא בהדיא כתב הרשב״א אבל .לעולם
 דא״כ דלמאאזלה דהמטם דליל בקושי׳ אזיל הכל איהי אזלה

■ : בש״מ באורך ט״ש נמי החם
ל (יח) י ב מ ר ה . אחרת שיסה לו יש הניל קושית מכת ו

 הקשה והרשביא ובשמא• כריג הוא דהתירוץ י
 התירוץדאזלי דאי בעה״מ על הקש׳ בפצמו הרמב״ן דהא עליו

 • מעלה דטבדינן בר״י דידעיק הגס׳ קושית ליק דר״י אליבי׳
׳ דללמא מידי ליק השתא אך א״כ’  להכניס רצה לא יוסי י

 אני אבל . רובי תרי מצריך ולהכי ור״י דר״ג בפלוגתא עצמו
 אי ממ״נ מקשה-שפיל ן1המרך דהא ר\שי׳ ידטנא לא בעניי

נ על קושיא א״כ הגי אחד רוב דלר״ג אמרינן  דליל ורב ר'
 כניי מחמיר והיה ממשה היה צפורי של דבקרונות למימר
 אבל •־ בשמא מהני רוב חד ואך כריג באמת ל!ה א,ית דלסא
 של דהפלפול נימא דאי משום זה ניחא לא דלרשב״א נראה

כ כריג הוא הגמרא ב וחד כריג מוקמינן לא דבאמת הא וע'  מ
היינו  כיש מכח רוב בחד סגי' לא דלריג דידפינן משום הגי.

כ בעצמו הרמב״ן וכמיש עיסה ז־אלמנת .דס״ס  הפלטלשל כל א'
 באלמנת להיכא-שייך לפיז עולה היה לא גזירה ,משום הג.סרא

:,r o ’jה זהי מתרץ והראיה גזירה ."בסיס א דאמרימ ח מי  מ
רק ,גזירה א.  לרשביא: ניחא לא וזה בעלמא הגמרא חידוד הו
ד (יס) ו  לשתוקי קורא הי׳ אבא'שאול דהיא הרשביא הקשה ע

 דאיכא ואך נאמנת נבעלתי אמרה'לכשר בדוקיאי . ^
ג מ ו’כ3, נ ^  דהאהרמביןךבעצמוימנןא פלהרמביין כ״כ.קשה ז

 בדברי מעה שלח - ובוודאי •לבטה^ל' _'השגתו מל אלו. רא\ות.9:.
 לאליבי׳ לל׳!^ ׳ להלכה“ המ׳אור מל‘ משיג ררך^ירמב'[ ;עצמו,

י «נ " א׳ ב. רו ג, .  הלוקשןרבאסת כיי• פליהסקק-ל״ק ״אבל ^'
ך מקשה ־לדג לוודאי לקשה ‘■שד לא־ממי כלל״למה׳רוב ^

אפילו
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מי לא רונא חרי אפילו ס דמזינן כיץן מ ס׳ מי לא ד  וסרי מ
 הרשנ׳אולא גשס ח׳ל גש*מ רובאוע׳ש מחרי עדי^ הפיר,י

ה בדלא לר׳ג דפסול משמע רובי בחרי אפילו אלא עוד מ  מ
ס דאפילו שמא ליה ר,יל דאיהו  , רובי בחרי מכ׳ש פסול בס׳

 כסאה רובא סד דהא • לב׳ רובא בסד מידי ליכא דמדאורייחא
 ספיר,א לחרי ספיר,א במד מובא איכא ובספיר,א . כמד ומאה
ס מכפר דלא ומאן למומרא והכא ליץלא דהכא  מכ׳ש בס׳
 על כ'כ גדולה קושיא אינו דזה ונלעג׳ד .עכ׳ל רובי בחרי

ס אדרבה ונראה■ הרמב׳ן  ספיקא דמד כיון כ״כ עדיןז לא דס׳
כ אסור החורה מן  דכל רר, ממש איסור הוי ראשון הקפק א'

 מעלה עבדינן דבזה ואפשר השני הספר, מכס הוא ההיחר
 רק שרי מדאורייחא רוב בהד דאפילו כיון רובי בחרי אבל

 ולא רוב בחד מעלה דעבדינן לן די וא׳כ מעלה עבדו דרבנן
 ר״י בדברי ע׳ש לבסון* כן כחב בעצמו והרשב׳א .רובי בחרי

 בעלמא והיכר רובי בחרי ולא מעלה עבדינן רוב דבמד.
- : ביוחסין עבדינן ־ ־־ •

ל (כ) ד . א ״ ב ש ר ה  של דהמיריז דהיינו אחר דרך לו יש ו
אפילו לר׳ג אבל כר׳י הכל הוא הגמרא ״ ׳

 שלה דברו כר׳׳ג פסר,ינן ולהלכה וכצ׳ל מהני לא רובי בחרי
 והגמ׳ מהני רובי דחרי כר׳י פסקינן ברי דליכא והיכא מהני

 מעלה לן דאיח ידעינן לר׳י דוודאי שפיר חניוח מט׳ מקשה
כ ממיג רקדמקשה  השיב והחרצן .מהני למה רובי חרי דא'
 ע״ש רובי מרי רק רוב מד דלא.ליהני הוא. להדהמעלה

ס כמב בעצמו דהוא כיון דא״כ לשאול והקשתי •באריכוח. ס׳  ד
 באלמנח לעיל כיון,דפסקינן א״כ רובי] [מחרי מדיף־מרוב

ס עיסה  ומצאתי מהני לא רובי דחרי- מכ״ש כר׳ג מהני לא דס׳
א‘ .בצ׳ע והניח בפ׳י אחזכ.הקושי׳  ושווי׳ • ביוחר האריך ובק׳

 ז׳ל שהרשב״א לומר - לנו וחלילה כטועה אלו הרשביא לדברי
: מיני׳ עצמו בדברי טעה ־ ־־• ר בי׳ , ו

 לברר.דברי מקודם צריך אלו רשב״א דברי לחרץ (כא)אבל
 על גם כלום יר,פה ולא היטב באר הרמב״ם ־י

 דאינה עיסה אלמנת גבי לעיל פסק ז״ל• הרמב׳ם הרשב״אהנה
 מה אבל עדותכם קבלנו דמתני׳ וכפשטא לכתחילה רק אסורה
 ■ למעשה לא רק להלכה עדוח קיבל ר״ג דאך משמע א!כ נעשה

 ר׳ג לעיל הגס׳ מקשה מאי אלו הרמב׳׳ם דלדברי מקשה והש״מ
 דמכשר דמתני׳ דאפי׳ ואך מודה להלכה ר״ג דאך כיון אר׳ג
מ לכחחילה אך משמע -ר׳ג  דהחם כיין עיסה אאלמנח ל״ק מ'
 ותירץ .עצמן על החמירו שהכהנים בעלמא סילסול רק אינו

 דהא דר״ג הה״א על אר״ג ר״ג מקשה לעיל דהמקשן הש״מ
 העדות ששמע מקודם אבל עדות דקבלנו■ רק אמל לא הוא
 דצריך רק מכשר ובמתני׳ לכהונה דפסולה להלכה סובר הי'

 עוד קשה חירוצו לפי דאך , אלו ש*מ דברי על קצח להוסיך
 העדות קבלת יבחר נישנית המשנה דלמא מקשה מאי דאפיה

 מדברי הפוכים.ממש יהי׳ ר״ג דסברת מקשה דהכי נראה לכן
ס דהנרי חזינן ר״י דלדברי .ר״י מס׳ ע. רו  עיסה דאלמנת ג

 אך וא'כ פוסל.להלכה בס״סהי׳ אך עדוח קבלת קודם ור״ג
ס דכפר קבל העדות הכרח דמחמח  עוד מנ״ל מ״מ בס׳
 דאך מזינן דהא עדות שהי׳ במה לן ודי בברי אך להכשיר

 דהסברות והתרצןהשיב דגרועמס״ס וע״כ מהני הברילא .לר׳י
 אלים ולריג לס׳ס כלל לדמות שייך לא דברי הפוכוח אינן

ס אלים מיי־ולר׳י  נכוחים הרשב׳א דברי הנ״ל מכח א*כ ס׳
 כר״ג ססר,ינן בס״ס דלעיל דאך • כשמש וברור למבין וישרים

 רק וכנ׳ל העדוח באמחקבל אבל ׳■בעלמא סילסול מכח הייט
 לשיטת [דכא רובא אשיי לא אבל אס״ם העדות דקבל די״ל

 דהעדוס כיון מגליון] .וכנ׳ל מס״ס ממיר רובא חרי הרשב׳׳א
 כר׳י רובא בתרי פסקינן אפ׳ה להלכה אנן אבל .ע׳ז לא.היה
 הואדק דהחם עיסה באלמנח דלעיל לפסק סובר אינו ואפיה

. :וכנ׳ל בעלמא סילסול • -
כ (כר) ״ א  המאור על כראיה קושיח על תירוץ לנו יצא rלפיי ו

■  דאפילו כיון ברוב מכשיר דריג לומר מציט דהיכי י
 קושיח דעיקר בחידושינו לעיל ועיין מכשיר אינו לעיל• בסיס

כ להלמב׳ן אג׳ הרמנ׳ן הראיה• כקושיח הו ה,ו ק״דהרא׳  ולי
כמאור אבל • מרוב עדיך וכרשב׳א-דס׳ס שיקם■ בחד יאזלו

ס סובר י ספיקא דחד הפריח וכמ״ש לרוב שוה דס׳  מחצה מ
כ ובספר, מחצה על א״ ב רו הוי  העדוח׳יעל קיבל כיוןדריג הב׳

ס  .וכנ׳ל בעלמא סילסול כוי דבסיס רק בכלל הרוב ממילא סי
 דעיקר רק ולא,יותר• עצמן על שהחמירו במה אלא לט ואין

 משאיכ מרוב גרוע הה״א דלפי ברי על החם דהגמ׳ פלפול
' : לס׳ס ממש דשוה רוב

מ) כ ( י  והרמב׳ן הרא״ה דלדברי לנו יצא הנ׳ל מכל א
ס והרשביא  המאור להבסל ואך מרוב עדיך סי

 היכא אך ס״ס להתיר לנו יש ובוודאי מרוב גרע לא עכיפ
 כל על הפיי השגת עמדו לא וטודאי .איסורא דאחמזק
 דברי רואה היה אם בעצמו הוא אך ובוודאי אלו כגדולים

 דהרשב׳א סובר דהי׳ רק עליהם לחלוק לבו מלאו היה לא אלו
 הרשב׳א את לסמור בקיא האריך ולכן • זה בפסק יחיד הוא

 עליו להקשות והאריך עצמו בדברי הרשב״א שטעה וסבר כניל
 קאמר ברוב דהא הפיי מר,שה עוד ;קשה ואינו קושיות כמה
ס מוכח לא וא'כ בסיס ־משא״כ גזירה דאיכא הגס׳  עדיך דסי

 דברי־הרא״ה,והרמב׳ן ממנו ונעלם גזירה. שייך מרוברקדברוב
 אבל פילפול. דרך רק גזירה דהגמ׳,ל״ק וכמ״ש.לעיל בש׳מ

 . בעלמא מעלה מהני.ומשום לא גזירה בלא אך. להמסקנא
^ כהלכתא דלא מר״י.דהןא למידק דליל הקשה עוד ק  אד
 ברי.ושמא לי׳ דאלים כוותי׳ ראי׳מר.׳ג.דר,יייל לאתויי לן איח
 רpאי בחזקת מה.ני .לחוד•.לא שמא1 דברי וכיון מסים טפי

 מהני דעלמא..לא ע״א רבה..דאפילו האשם פ׳_ כדאסיקנא
 ■לומםמת נאמנת האשה.עצמה וכ״ש.שאין איסורא בדאשחזק

 תוכיח \עוד.דשבונ׳ ושמא ברי דהוי בעלי.כדאי:תא,החםאעיג
 דעלמא דעיא אלמא נאמנת אינה עצמה. והיא בה נאמן דעיא

 איסור בחזקת מהני לא ואפיה הבעיד של ושמא נגדיך.מברי.
 דפיא:מהצי לשיטתי׳ דהרשב׳א כתב ובר,״א ס״ס.עכ״ל.. וכיש

 רשביא5גבלן.< ראה ולא קשה לדידן אבל אסורא אך.'באחחזה.
 פסולום ברוב לא־אכשר ריג דלמא איכאלמידר, וז״ל בש׳!מ.

 אמרה גכג ומזנה בודקת למימר דאיכא. מרקנה במזנה אלא
 נאמנת כשבוי׳.דאינה דהוי״לם בנאנסה. אבל .’מהני ברי

ם וייל עלי׳,בע״כ• לבוא שיכול זה ערבי מפני שי  כיון ד
 כי דצבעלה לאודי מילתא לה כסיפא ולא באונסה דידעינן

 לקלקל,זרעה.משא׳כ עשוי׳ דאינה נאמנת נבעלתי לכשר אמרה
 כי ,ומשים מילחא• לה כסיפא־ דנבעלם נודע ללא בשטי׳
לא דכסיפא כיון מהימנא לא נבעלתי לא אמרה כ' עיי  חיישא ו

 ביאור צריכין.קצת ודבריו ז׳ל. הרשביא זרעה.עכיל לר,ילר,ול
 ומזנה בודקת התם באמת דלמא להקשות למקשן מנ׳ל דאפ״ה
 פינא כי. פשוטה סברא הוא דזה ואפי׳ • נאנסה משאיכ

נ ומזנה דבודקת  האמיז אבל זרעם.• לקלר,ל עשוי׳ אינה ה'
 הרשכ׳א.ז'ל:אקושי׳ השק הביא שימ5 זיל.דלעיל בדבריו נראה

 דמי וכותבכפשישותדלא המעוברת לעילדהשבחנו.על התוס'
 רק בדצריו; עיש ומזנה דבודקש חזקה בלא, לשבוי׳ מעוברה.

 דכיו לשבוי׳, דל״ד .דכריו בירר וכאן דבריו לא.בירר ששם
 אינה 'ובוודאג לה כסיפא לא א*כ כל לפיני מעוברת דהיא
 איזה לנו דיש היכא כניל מכל מבורר־ זדפהוא״כ לר,לקל .עשוי׳
 לנגלהאמין אין האמת על חולה. שלא לדני טעם דיש חשש
 כל שלא.־חעגן מחשש להנשא דרוצה בעלי במת ומכ״ש לם

א וכמ״ש לה דכסיפא שבוי׳ וכן • ימי׳ ב׳  וא'כ .•בעצמו המו
א דבר! רואים כשאנו כלום הפ׳י אין.סתירת  בעצמו. המב״

 לפי שמקשםשם רבה האשה פ׳ בהרמב׳ן להדי׳ מצאתי וכן
א ה״א..דגמ׳ כ דאתחזק היכא מהני לא דע׳ א׳  אשה איסורא'

 עתה שלא.יכולה במר,ום לבעלה ליטהר נאמנת למה נדה
ק מקודם. יק.דאמרה.שטבלה ליטבול תי  דלגבי״מצמה’כיון ו
 ־וזה ־בעלה. גבי מהנ?.נמי איסור עבדה דלא משום נאמנת
כ והרמב׳ם הבעהימ ואך • אלו הרשב׳א לדברי מכוון  ע'

א. כשיטת כן ,סוברים שב׳  לא דלמה המאור...־הקשה דהא הי
ק • בשמא דהיינו. רוב צריך לר״ג דאך כאן הגמ׳ .משני תי  ו

מסתמא. אי.ר״י.אבלי ו ה.לעיל עי׳ ק מ ל כ. א'  ללגמקשה ו
 שנאנסה,'וליכא;מיט.'והתיר^ דראוה רק בברי אך_ דלוקטה

 אר׳י זה ל.־.לא.פליג’התצס׳״ומסתמא.ק שכסבנולעיל.בדברי,
 במב אר״י נמי יפליג' ר״ג סובל.בדברי-כמאיי..דלדיד.יה :אינו

׳ ׳ היכא■ ־* " ־ ’־ -



נרישראלכתובות
 פצ״ע-■לדבריו לעיל נו5D^£חא,ןגפ.בל,^בים/גj^א;כו הינא
לג דלמא  ע״כ1דאפקרכ. ל(^,״ל,סנו אר״,י'.מפום דמש״הז:פלי,<̂'

כא סןגלי.ס,^'ברי.'הרנוב״א יה5שה  ד'לא.כשיפא'לה %ל,דכי
 לקלקל.זדעה..,וא״ה־לפי'ז עשוי׳ דאינה .otfp״ במלאי נאי(ןק

דבדו:?רמב״ס  ומפסה.שפשק.די:לדה כישיב.בהונש מנ^ר.
 כשעה'שתאכל במזקת השברא.הנ״ל״משום.דאינה ל[ר,כלנןשוס

 דבריפ לפי אבל בקיצור לעיל.כתבנו1ימיה: הל באישור תרומה
 הגמ' מקשה מאי דאיצ לי הקשה והתני .יותר מבואר חלו

 לעיל כבר.כתבנו אבל.א?נה.קשהדכא ממתני./ לרב כלל התם
 דאליבי׳ רב [ושבר .־כר״י הרשב!א־דרב.אית־ליה כ״פ.<שם.

כ1דר.'י.לא.מהני־ בד  .כנ״ל להרשביא באדוש אף נאמנת ״ג3א
אף:.1מג(י מהני. קהגלא. דבדי  כל באישור דשהיה בארוש ן]:,
 לא דהברי-שלה !א׳^לר״י. בחשש\דהרומה מכ״ש ח״ג ימי׳

.נאמנת למה' נדה5הרמב'ן. ^קושיס' יקהה ממי. י  ולכאורה .
 אישור מה ;באופן דעברה ,כמן בזנות ^מר'.;דשאני. אפשר

 כשירה אשה משא'כ'.בשתם לבר :נ״אמנת,בכל ־אינה. ד[נוח:סו
 קכ״׳ז סי׳ ביו!ד בפשוטגת" הש;׳ן. עצמה.ו?מ״ש שנאמנת׳,.על

 אמרינן. עוד,(באר.ד,הא רקדצליך נאמנת.ע;ש עלמה דאשהעל
 דליכא' משא״כ.היכא כאן החמירו לרינדמשוכזתתלה,למחתץ

 דמשום .אמרה לא ד;מ: רק ׳!נאמנת. נמי דשוקר.' מעלם־^קשר
אמעלה :pמלמה ברוב,.פשולים אבלי שרוב_כשריה רה■■־ל.ק 

 מחוור.״ ־ הנ״ל■אינו חילון ולפ״ז להןנא'לה?מ׳דאסור,ה.תדינא•
 אפ״ה אישור. ־פבכה־־יגיד׳ו דלא כ'כ:דהא־תזינן..דצשבגי׳.אף

 בנדה היה'.קש?.קושית:הרמבץ זג^׳,כהברי,־,שלה,.ילא.;'מהני
אתחזק״ארשור.. לא השני'התס;כהרתב!ן,להסס וציל'בתירוץ
״ליננהר בהל״שעה ,משום.דעונגד.ס............... : ; .

ח שו ש.להק ההוכחה: דהא הפ׳י לה,על1,?ד קושיא (כד)־וי
 מזה. מברי לרע ־הרשב״א^דס״ס שהוכיסתל י:בעצמו .. י .

 . משיטת' מון. הפוסקים לשיטת.כל ■נמ,י,ד,לוב?רנעידהא מוכנז
 .דליכא, לא,מהני.ה,יכא ברוב אף דה,וא;יחי.ד:לזה.'בר״ג המאןל
 ■איסורא באתחזק ל׳.מ וצרי. מרוב חזינן.דברי.עדיף כ’ברי,.א

א. במכיש -.עצמו כח״ש״הול[ ט׳  גילונו גדול ־כללי. וזה מ
 כתב־בק״א..' שהוא אף ר\<א.עדיף ויזלקה רובא דמדאודייחא

 זה,רק־ כחב לא •בעצמו,•. הוא קה1מיענטא..לח דאנער.ינן,^מוך
 ואפשר הוא 3'.גדנ מלאורי.יתא.כלל אבל כן: דמלרבנן'אמזינן

מאי.דלאמהני מס״ס עליף 3שהוא;םובד.כי.היכא:ללו . ו אן  כ
ב״ ה״נ לגבייהי^כמ׳תבחלושיו לצאיהו1משנם.'תשש.,ללמא,א  רו

 קא?.הך.גזידה לעי.ל.ללמשקנא!(א עלוף.מברי,אבליכבנ:כתכנו
 מםני,בסצ'.־והפ״!,.מקשה לא מעלה משום. רק דלמא־אזלה

 בכל דפשק־ דפנא..אזילילשיטתיה אינו הרשב׳א דהוכחט שד
אבל.כל״השסקיס לוכתא.גרובא.ומז.קה.משא.עדיף.  סברי '

 לא׳ימהני דאמרינן.:ס^ו:מי.עוטא״לח(קה'.נאיכ־;אןי־ס׳יס:
 והרמבין..כמ׳ש. ה,לאיה פשילות ?מלמו,להוא־ ב!א1הכ^ ולשנצות

א1מ^.5לעיל:צוגדאי'.ל״ק.דהא.עס.צ  אף.דאמרילן כ'’ממפ.ו
 . ,אבל״בש״ם'לעדיף ־(®קה למלרבנן,'אמרינן;ס^*־',־:מיע(מא

.^ «י..ו  לפלא״ת״־ואינך.פוסקים.דס״ס־.כלוב 'לשיטת,המאלר. מ
 ' ׳הולכיו 'תשגה,לאין אין:הנצ^.אין,.,קמ(ן,.;גה!ס3פאקו., ומש!ה

 אכל ממון. ,יאין5אנ מ״מ:לא'אמלו,־רין:ל.אץ בממו[,'אלול,:הרוב
קיף_מחזקיז.הו.א’אית..ע לאמכינןידמבא דזה. איסנל בשאר^ לא:

 להוי-מוקי', והמהרש!אז״ל־תירן מניות• מט׳ ברוב.פושלנמ'י
 דברי־הרמב^ז ראה דלא נראה אבל לנבייהו איהי- בדאזלה לה

 דאזל- היכי אף מוכח לחורבה או דשתר דמבריייתיא דמיקשה
 עליו תמוה הרמב״ו דברי שלא אף ובאמת .פושל לג-בה הבועל

 ״הקדמונים אבל • ברייתא הך אדעתי׳ אסיק שלא מה על
 בר,'ג.^, דמקשה רק מעלה לי׳ אית דר״י ידעיק דבל״ז תירצו

מ בריי אזל התירוץ אי אף או  לי.חרי,רובי< דמה מקשה מ'
 על. הפ^י נסתרקושי׳ הנ״ל מכל אבל ■ לעיל ועיין רובא מד או

 חד״ אשר מעלה דמשוס ידעינן כוי בר׳י ודאי דכא כרשב״א
, . . : מעלה עבדינן לא רובא'ובס׳׳ס .

ט) ר ( א ב א ״ ה ת ^  כתבנו כבר כנה ז׳ל המהרש״א דברי ו
. קושי.׳. שמקשה. המהרש״א■ על דתמוה 'לעיל .

 דמהרש״א: נראה אבל כהרמבץ שלא בד״א וימתכץ הרמבין
 לשיכית: מקשה.שפי.ר ואפ״ה הרמב״ן..ותירוצו. ריאה,דברי בודאי
 לעיל. כתבנו דכנה הרמב׳ץ תירוץ לשיטתם שלה דאינו החוש׳

 בלשונם: שכתבו כר׳ג אי ד״ה בחוש׳ שמקשה הפלאה ספר בשם
 להקשום־חלמא. דמניל ומקשה שנאנסה• ניאוה בלא מיירי ואי

ר בעינן ומש״ה מיגו וליכא בראוה פייר: באמת  .1ב'.1בלג'.
 בלא.ברל פשוטה.דמסחמא לסברא זה סברה דהגמרא ותירצנו

 הרמב״ן כתירוץ נאמר אי אריי.ולפ'ז ר״ג פליג לא מיגו או
 , מעלה עבדינן, ודאי דבריי משוס בר״ג לק פריך דהמקשן
ר״ג. חיכ רוב דסגי סובר ובר״ג,הי׳ ברוב ולא,סגי ד  חזינן

 ;ובכמאילוהרמב״ן במקומו. וקושי/הפלאה פליגי.בהא ור״י
 לחנד.א.מהני. דברי: הרשב״א כשיטת דסברי דאפשר זה ל״ק

 לתוס׳׳קשש;,: אבל מיגו שום ובלא ומזנה בלאיבודקח בר״ג
שן: בשיטת אף לתרץ היה.יכול דהמהרש״א אלא ״דהמק שס׳  ה

 .תרי,:רנבי ובין לוב לאפלוגי.בחד ליכא מעלה דמשום. סלבר
 המהקש״א: להבין'בדברי עוד צריך באריכות.אבל לעיל. וכמים

 איהי־לנבייכו,ע״ש״.:. דאזלה אומרים היינו דבליז שתירץ ז״ל
 כשלם.נמי'.,-הא,■; ברוב אפילו ר״י איי רבא פריך דא״כמאי

 "אבל״ ־. משאיכ'.הנא אזלהאיהי,לגבייהו דאמרינן לענלהטעם,
 למימר_דבעינן.. להו דלמה אכילהו ׳הגמרא פ’ה ה״נ דאין דייל
כשל^ הכא דילמא מעשה היה צפולי של נבקרונוס רובי תרי

- , : וכניל לר״י כשרים ברוב.....................
ה1•מ 0(^  י זיל הרמבים הנה הפוסקים לבאר'לברי נבא ת

 בברי, א^ רובי תרן בעינן פסק.,דלכחמלה ״ . :
 י להחמיר דמניל עליו הקשה והרין רובי תרי ־נמי מהני ושמא

 -דלא״, .אמכינן, בעלמא דלחומרא. כיון ,לובי בקרי לכתחלה,
 רובא:'וכביי■ בחד׳ ודי כשרים דאיעאנרוב עד עובדא תעבד

רןדלאו  כשרים דא<כא.לוב אמריק״עד 'בעלמא מחומרא תי
״ דלכתאילה.לא'.ס;י,צלא ר״ג״?ע.צמו'סוצר דאף רק . ם'  מ

 ־כשרים רנב לאיכיא עד היא מהתם אי בקדושין וכלאמיינן
̂  אניל אכתי״קשה בנאור״,דאיב חובת יד' יצא לא אבל־עדיין:

 :;1רובי;דלמא.בחך תט. בעינן לכתמלה לנה ,דר״ג״אית להגמ׳
 ‘ייהו'וכיי,לא.ראו״דבקיד1תרו על קשה דין רוב:־סג:-,ובר.,מן

,1דלהלכה.אמר רק וכליי איירי שלחוס׳.דבברי שני התנלוץ ן  נ
פ דבעננן:תלי. תלן לא לכתאלה:ומש״ה מ  מסום.:.: לעולם מ

 אלו:הךהן:דתלי:': שדברים בבר.'''ובפרט נאי איירי. דציזילוץ
ד. ל״ק.על'הר.אבים וא*כ הובא.בשינדהני.תרנ'שיטוס ־אג״ש הר״י

״ ■אכי מהני בשמא הרמב״פדאף סק1מאי_,שפ1כלו'ם. ־,לענין:זלעדיף.:1מודו:5 אאשר אינ'נ:רק,'מדרבנן.,איכ״בס״ס , . . . פ  מ
קי;:1ובעל'״הו.לד..שת כן,.מ.האיאימרא.דפיכש"א׳.מצימרי הו?גח ה'אאםין',ו.היא״ה::3^»הרשב״א,ו;ים,לנולס'אוו..על'ה.כת.ביא,;

נאף״,רובי.' לתה,לאמהצי: כ.קשה1מפם_דלי.כא'סרי.רופ.ץא׳ —־־ --------  ־*-••;-.־r״;.;־־־..-
כמ־״ש^.1ד-3ע1ד הוא' כולד‘דיהא שוס:מב;נ.הי.׳'הולד.כשר: בלא,

-יגב,ג״7'ןאפיצ!.קכי אע״<:,ד.בשמא,איימ. ’״ביהגיא. הרמ^״.ם
7דש<£:,אנדצו'’דאף, הר״ן,ברומם;. אבלל,נראה.,דדבר.י1מהנ'..:

מדבכיל
״‘• הרא!צ'(הרמכ״ן,,הלז( . ט א ו  ״

םהידלא״לנג;;לפסוק,;צםרשצ״א .ובפרט: 'הנ״צ ^^כה'.,ו.א,יצ״̂ל
:■,1ק״.<1״;ם;כא^יש..חשנומ,:גע ״ : : . . 

כלום'ועל' מקשה: (כ?)^למה,^ג.איון.'מסב.צרא<זא?ר^(א
פןדס״ק^עדי!* ץ־מוכיאמדבל! הרשלא:,במ'אי .

שסל כשטם .מפשי,ר;בסיס.גםמב1נואלמנת־עיקה מרוב
א: ל ־, מ ל - ^ א6ק י .# ,= ז י’< ^ ,־

ל נ ^ ז ^ ^ צ ו מ ^ נ נ ^ולם׳ ו מ י  -י ־והראיא' בחופם*^הרמפן1ל
אפילו דפוסל סאן דאמר ריב״ל לא׳ןמ^זוי־לעילימ׳ברי דלמה
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כ כר׳ג מז למימר ליכא א'  כר׳י הוא דהסירוץ חוס׳ של כתי

 מצרכען ולא כר׳י מדאפקר׳ אמרען א*כ כר׳ג פסקינן ואפ׳ה
כ רובי חרי דבעיק לחח  של דתיר^ סובר דהרמב׳ם אע'
 נראה אבל • שפיר הרין ומקשה ובשמא כריג אזיל גמרא

 סגי דלא סובר בעצמו דר׳ג ברור. הוא הב״י של דהחירס
 אלא א׳ רוב ולא ליוחסין מעלה משוס רוב עס רק לחוד בברי
 ואכחי מעשה הי׳ ציפורי של בקרונוח רב וכדאמר רובי חרי
 בב״י ע׳ש ביוחסין עשו מעלה למסיים על למילחא מסיק לא

 כקדושין החס למקשי החוס׳ קושיח ל׳ק י’הב לברי ולפי
א מהחס אי למשני  מאן ריב׳ל אמר הא אצלה כשרים רוב כ׳

 מחני׳ לודאי ליק ולביי פסולים ברוב אפילו מכשיר למכשיר
 ־לכחחילה6המחניחיןלחנשאאן וכמשמעוח כשרים ברוב איירי

 וכמו לשטי׳ ברייחא וכמו פסולים ברוב אן! סובר לריג רק
 בליעבל והיינו לריב״ל לי׳ מסייע כו׳ לי׳ וחיפוק הגמ׳ שמקשה
 החשובה באמת קבל פסולים דברוב ול״ל רוב בלא אף מכשיר

 שאול אכא על למסקנא פליג לא למסתמא משבוי׳ ר׳י של
כ שאול אבא לאף  בר״ג אף ל״ק וא״כ לכבוי׳ הך מתרץ ע'

 עם א׳ לרוב מחרץ לא באמת ללמה לעיל שהקשינו וקושי׳
ף ברי א  לעיל המפרשים קושית בהקלם ליק לכתחילה סגי

לריי של תירוץ על טיסה לאלמנת בסוגיח  התם אר׳י רבה'
 • קשיא נמי אדריג דר׳ג ילע לא וכי כו׳ בולקת שאת אשה

 שמפורש במה הב״י על לעיל הב״ש קושית לזה וסיוע,עול
כ רובי חרי בעינן לכתחילה ללר׳ג הרמב״ם לברי  מאי א'

 רק אמרינן לא נמי עיסה לאלמנת כיון אר״ג ר'ג מקשה
 להלכה כן הרמב׳ס פוסק שבאמת וכמו חנשא לא ללכחחילה

 מחורצת קושי׳ חדא וא'כ תצא לא עיסה באלמנת לליעבל
 בקרונות לרב מימרא הך ילע לא עליין רבא לוולאי גחברת׳

 לרב ילע ולא כאן באמת וכמ״ש מעשה הי׳ ציפורי של
 לרוחק הוצרך ולכן לחוד ברי בר״ג סגי לא דלכתחילה דהיינו

 לר״ג לדוחק ס׳ל רב אבל ס״ס אלים לר״י ברי אלים לר׳ג
 ברי. אלים ור׳ג ס״ס אלים לר׳י הפוטח בסברות פליגי ור׳י
ק ורב ס מ  בודקת נישאת לאשה ליק אדריי דר״י כרבה ,

 לאסגי דלכתחילה ליק אריג ור׳ג בברי והיינו.לאיירי וצשאת
 מהני לא נמי ורוב לברי מוכח וא׳כ הביש וכקושיח בברי
ס אפילו להא  ורוב דברי מכיש לכתחלה מהני לא וברי ס׳

 רבא אף קבל מרב ששמע ואח״כ רובי הרי ובעינן מהני לא
 דלעיל וסוגיא בטעמם ברורים ודברים רבה רבו של תרוצו

:וכנ׳ל לביי מסייען .
ל (כח) י א  ,בברי מיירי האמת לפי לעיל למחניתין לפי״ז ו

 מתניתין הך להביאו הפוסקים על קשה א״כ
 ומנ׳ל בשמא אף סגי לבדיעבל להלכה דלעיל עיסה לחלמנח

 בבירור וכלהוכחנו בברי רק איירי לא להברייחא כיון זה
 לעיל וכמ״ש בדיעבד מכשרינן בשמא רובי לבחלי כיון וי״ל

 סברו א*כ לעיל עיין שתוקי הוולד ובעל הפירש הוכחה
ס הפוסקי׳  בליעבל מכשרינן ועכ׳פ רובי מתרי גרע לא לס׳

 אף וברי בסיס לכתחילה אף החם מכשריק ללא ומאי
 להתס משום היינו מכשרינן לכתחילה אף לובי ותלי דבברי

 לנו ולי ש'מ גשס לעיל וכמ׳ש בעלמא סילסול רק יהיה לא
 בסיס דהיינו יותר ולא עצמן על החמירו למצינן.לכהנים במאי

 אף מהני לא רוב וחל לברי מוכח ואפיה לובי בתלי ולא
מ בעלמא סילסול רק היה דהחם״לא  לר״ג מהיא מוכח מ'

סובר העדות שקיבל‘קולם  בלי עם מהני לא סיס לאף להי׳
מ ר״מ של העלות קבל הכי ואף|לבחר  אסיס לק קבל לא מ'

ס גרוע להוא ארוב ולא וברי  והראיה הרשביא וכשיטת מסי
 סובר הרמבים לאף גמורה הוכחה ומכאן . לעיל שהבאתי

 סעיף ב׳ (סי׳ ומחבר ברמבים נמי ניחא ובזה • כרשביאהניל
שכתט ^ בסחמא ה׳)  תינשא ללא עיסה לאלמנת לינא ב

 להר.מחני׳ משום ברי לאיכא היכא חילקו ולא • לכתחילה
 צריכין ולח .וכניל עצמן על החמירו ואפיה בברי איירי נמי
 הביי כשיטת מוכח לפיי; וא״כ ללשם של״הביש לפילפול אט

מוכח להא לאמהטלכחמלה ללהרמביםשמא'וחרירובי ס׳  סי
ת, ברי לאף סוגר ר*ג.היה איכ וכניל רובי כתרי להוי  וסי

ס גברי העלות לקבל ואף לכחחלה מהט לא בשמא מימ וסי

ס רובי ותרי קבל לא וסיס  וסובר .כניל סיל לא והמגיד כסי
 חזר להרמביס סובר והמגיד רובי חרי מהלי לכתחלה לאף

 של שני כתילח לסבור יוכל ואיכ .המשניות על מפי׳ בפסקיו
 לוכחי מכמה כן משמע לא להרמבים פשטא אבל .תוס׳

טיו ם ובהלכות ביאה מאיסורי בפ׳ ט  הוצרך לא והביי ולויק י
 אאיכ תצא לכהן נשאת ואס הרמביס לשון כתב להוא לפרש

 סובר והב״י הרמבים לשון וכן כשרים. המצויס רובים שני היו
 המגיד אבל .ודוק קאי אתצא אאיכ להאי כן משמע שהלשון

: כן ליס
י (כס) ת י א ר  לר״ג אבל • וזיל שכתב ליא] ס״ק ו׳ סי׳ [בביש ל

ז כי ו ט׳ א׳ ב רו  טלקח כשזינתהחז איירי לי
 כבר אבל .החוס׳ לשיטת הוא וזה .ט׳ נאנסה אבל כו׳ ומזנה
 מהני לחולא להברי סברי והרשביא והראיה להרמביס כתבנו

:ועיין זרעה מקלקלת דאינה לחזקה משוס  לובי תלי לכחחלה בעיק תוס׳ של שני ללתירוץ סיים עוד
• השליט מלפני יוצאת כשגגה לזה ונראה . ומיגו

 •ולכאורה . סגי רובי תלי בשמא אף הפוסקים לכל להא
 להא בשמא איילי לעיכ שתוקי מהוולד, וכמיש כן מוכרח

ם לרוב ליעבל הוי הולל  א׳ רוב מהני מללא וא״כ .הטסקי
כ  כשירה לכתחלה איהי אף רובי במרי ואפ״ה איירי בשמא ע'

 קאי אלילה למשמע לכהונה כשירה הלשון וכמשמעות לכהונה
 וכמיש חמלה הוי להוולל סברי לחוס׳ לדחוק שאפשר ואף

 ומיירי.בברי וארוסתו ארוס גבי לעיל הרייף בשם הרין
 ולפיז • חרי. בעינן ואפיה ומזגה בודקת לאיכא נאנסה ובלא

ש בעינן ולכחחלה גברי לאף ב״י לדברי סיוע הי׳  מיגו.מכ'
ס׳ אם לאף ילענא לא אבל .ברי בלא תו .  זה כתבו הי׳
 מצרכינן בעלמא ללממרא לכיון זה מניל עליהם קשה הי׳
 לאף הברור ולכן . ומיגו ברי להצריך עול מנ״ל רובי חרי

ס׳ תו ס גו. בעינן ללא מולו מימ • ומיט בלשונם תפסו א  מי
 של התירוץ להי׳ משום דוחק להם הי׳ ראשון שתירוץ רק

 . למקשן אלעת׳ אסיק ללא במאי אחריתא במילתא הגמרא
 השיב והתרצן • ומינו אברי לר״י סובר הי׳ להמקשן דהיינו

 הוליל וא'כ וריי לריג אפלוגחא קאי ולא בשמא לאיירי לו
 לריג אפלוגחא ריי לוודאי שני בתירוץ תרצו ולכן .לעולם

מיט אבלי. דהיינו .קאי וריי  אריג פליג לריי היכא להו כל ו
לה׳ ריי רובי לגתרי מעשה ר״י והביא  להלכה \אק .מו

 הל ומיגו ברי לאיכא, אף דלכתחלה פי׳ כר׳׳י להלכה אמרינן
חרי בעינן להוא מי.  תו רובי חרי לאנכא היכא אבל רובי נ

 לליכא אף רובי בחרי לסגי מריי גרע ולא . מיגו בעינן לא
 . לעליות אפטרופוס אין סיל להא נימ לא לללילי׳ מיט

: למבין ברורים, והדגלים
ף (ל) ו  א׳ בלוב אף הבעהימ ללשיטת הביש שם כתב ע

 נפרש וכאן . לז״א כתבנו וכבר • סגי ובשמא
 טלהו לאליה סגי לא א׳ לרוב מודה המאור לודאי . יותר

 להמאור־ רק .עליו הרמבין שהקשה וכמו כהלכתא ללא אמוראי
ר מ׳ של התירוץ לוודאי הכי סג  המאור וכמיש כריי אזל הג

 בדיעבד לריג אבל קאי וריי דריג אפלוגתא ר״י לעיכ בעצמו
 דבעיק להלכה לאמרו אמוראי הט אבל .סגי רוב או ברי אי

כ רובי תרי  ואיכ • בגרי אף אלכתחלה או אשמא קאי ע'
 הלכה ממימרא נמי מוכח והכי . רוני תרי לבעינן תזינן
 פי׳ כשרים רוב לאיכא על טובלא חעבל לא ואח בריג

 לפשק כסב. שהמאור רק בברי איירי ריג להא ברי בהליא
 וא^כ .כר״י הלכחא והכי אמר להרי״ף מחוור עיכלא לרייף

 .רקמחומרא הוא מלינא לא״כלאו קאיאלכחחלה. מצי לא
 הרין שהקשה וכמו א׳ רוב רק בעיק לא לחומרא לאף ועול

 להא אליי שייך לא. זה אשמא קאי הרי״ף ואי . אהלמב״ם
 . להליא המאור הבעל וכמיש ואברי קאי וריי אריג ריי
 .מבי תרי בעיק ללא משמע כשרים טלם לאי שם כתב עול
 ברמבים להדא כסב לזה • משמעות לכתוב צריך הי׳ לא זה
תי אלא שם הי׳ לא אפי׳ fוס לאן משמע. .חלל אין א׳. ט

_____וודאי.כשל: א׳ אפילו ליכא .
ב טיו דף (א) א עי ^ ב י א ב להתיוסו;. ל״ש.'אלא אמררב טפ

זיל .הרמבץ גשם הובא גש״מ .. . . .
ב׳ ״״גי 'י ‘



נוישראלכתובותבית
ם ג׳ שי  למימר דאיכא דהיינו . רב דאמר דלהחיוחו כקר ^מ

 לו ליחן צריך לא אבל . ימוח שלא בכדי רק להמיוחו דצריך
 פ״מ ממצה מל נמי קאי רב מ״כ לפ׳ץ וא״כ . סיפוקו כדי
 .מישראל נפש ימוח שלא מזונות לו ליחן צמך הוא דכ»ק כיון

 להחיותו אמר דרב למימר דאיכא או .ורוב מחצה הוא ומדא
 לא נמי דבל׳ז אף ישראל כשאר סיפוקו כדי לו ליחן דצריך
 ולא ארוב רק קאי לא רב ודאי בזה וא״כ . ברפב ימוה

 פוד וכתב . מישראל ממק להוציא יוכל דאין • ם״מ במחצה
 . ארב פליג שמואל פ״כ ראשון דלפי׳ יוסר נראה השני דפי'
 ושמואל נפשו בכדי אף דצריך לי׳ לית מיטם ברוב פכ״פ דרב
 השבת את ממללין ברוב ואף המב אמר בפ*נ הולכין דאין סבר

כ . להחיוחו דצריך ומכ״ש  • באיסורי כרב הלכתא הוי וא'
)bf פ״כ מדין נמי ־דרב אדרב פליג לא שמואל השני לפי׳ 

 .כשמואל הלכתא וממילא לשמואל דמודה ואפשר מיירי לא
 מסופק דהוא .הב׳ כפי׳ שסבר .נראה בחשובה והרמב׳׳ם

 בכ״מ פ״ש שמואל שדק בדיוקא אשמואל מולק רב אם שס
 שכתבנו ולפי׳,הא׳ . באורך כתשובה שהביאו פוז ובמגדול

 כפי׳ דלהחיותו בפי׳ דס״ל אמ״כ .אשמואל מולק רב פ״כ
 אמר פ״מ במחצה אף דרב ס״ל הרמב״ס דאפ׳׳ה אלא .הב׳

 במפ״מ באמת דלמה דבריו להבין צריך ובאמת .־ דצריך
ק דזה דס״ל ואפשר . מישראל ממון יוציא  לא להחיותו מ
 לפרנס בנ״י מל המומלת כמצוה הוא דזה ממון להוצאת שי,יך

 נמי.בכלטתיופמ״ו וכ׳כהרמב״ם . כצ״ל בספק המדים:ואף
כ מליו. הקשה והכ״מ . ביאה מאימרי  אמרה לא למה דא'

 המהרש״א וכן , זה לפנץ• ישראל הוי ממצה מל מחצה כגמרא
 להאכילו שלא לטנין מט״מ לא.<)מר למהT בתוס׳ אף ז״ל,הקשה

 בייל ■ כיון שכמהרש׳א ונראה . ליישב דיש־ וכתב מדיפה
 יתירה בבא להשמימנו צריך לא■ מריפה ■להאכילו דלפדןשלא

 ולא להאכילו מוסר מידם ברוב דדוקא מרישא דזה־שמטינן־
^ ־. במחצה ד ב  צריך דמט׳מ דכיון ככ״מ ר\שי׳ נמי ליק זה ו

 בבא להשמיפנו צריו זהלא וכמ״ש מדיךמצוה לכספיקו
 במט״מבין אבל דדוקארוב בבבא-דרישא נכלל והכל יתירה
כ : לא או.מצוה־ איסור דהוי.  אבל • דזוקין דצריךלטנץ אמ'
 לי׳ ליס רב אף דמטימ ס׳׳ל הטור .ומכללם פוסקים שאר

 מסופקים כשרים ברוב ואף • מספק ולהוציא;ממון דצריך
 בממון הולכץ דאין דקי׳ןל-כשמואל דלמאי פוסקים מקצת׳

 יש ולכאורה • ממון להוציא יכול דאין אפשר הרוב אחר
 אמר דרב כרמבים דלא הפוסקים לשימת־ קצת ראי׳ להביא

 הגמרא מקשה מאי דאיכ במטימ׳■• ולא ברוב דוקא לכחיוסו
 דילמא . ברוב סגי ולא לא ליוחסין מרבדאמראבל לטיל

מ טל קאי רב כ . מט'  ,ארוב רק קאי לא נמי דלהחיותו אפ'
: ופשימ ק י מ דפל לטיל ת ^ דאמר מאי שייך לא ממ'  א

 ברמבים אבל .כישראל הוי, לא מילי לכל דהא • לא־ ליוחסין
 ביאה אסורי מהלטס בפטיו כתב ־ הרמבים די?א זה קשה

 אשה קדושי לטנין ספק היז בעירשמבהכו׳ שנמצא האסופי
 מיליהוא נכל לא הרוב דאף מזיק־ וא!כ : מספק גמ וצריכה

כ • מוב  .בתירוצו מחורץ ולא טומדס במקומה השימ־ קושי׳ וא'
ק בסיד הרמבים דברי במאוריט לקמן.בחידושינו ומיין סו  י

: ־ ־■ טן לנ מ ל כ . ה
׳ (ג) ס ל ת נקס אלא ט' המיל אגידה להחזיר דיה ב

׳ לשמואל ואפי׳ רטתא משום.................. בזה כווט .ט
חח לשמואל ואפי׳ שכסכו  כו׳ המיל שמקשו מאי ^שיחס ל

 ואה״נ <י׳ בפלמא.נקמ לרבותא דלרב ר.אשון.תירצו ובסירק
 סוד תירצו ולזה • ספוקו לו לישן דהייע להחיותו דמ״לללב

ב. אמר הולכץ־בממק דאץ דאףלשמואל מ הרו  הכא ס'
 בתסלס ביומא יותר מטז^־ ותירק-זה v לרטחא ואצ״ל סודה

 ,־דאית פריך דלשמואל וכחבר אבידה להחזיר־ דיה דבריהם
 1וס״נ להחיותו אחר־הרוב־מכ״ש אתהנלא״ה לפמו דאפי׳ לי׳

 רוב גבי לטיל p. סי׳ רשיי וזיל שם ־שכתב בפחי גמהרש״א
ט הי  אבל • ניחא בלא״ה פרושו:דהסס :להם־ לא-נראה ו

 ־ מ״ס במקצתו ביאר דהמהרש״א׳תזל ואף ז: י5פרש וצ״ל׳ כאן
 סגרי זה וודאי.דחוס;לבתירון לבארדיוהי-דברטמנדהא. צריך

״ א ^ ל ־ ^׳ נ ר ס מ מ ס דהא .נפשוי -חיוגו כדי ד ס :חה. כ

 בזה להחיותו לשמואל דליל .במקצת תירצו וא'כ מפ״נ כיש
 זה לטנץ לשמואל אף דלמא מדיין אבל . כיש דהוא האופן

 שכתבו לרב וכמו ־ סיפוקו לו וליחן להחיוסו ישראל רוב הוי
 והיינו • חייב אינו בממ״מ אף דלרב הקדום בדבור במצמם

 • מפ״נ גרט דלא פשימא נפשו דלחיוס ספוקו לו ליחן ט״כ
 דלשמואל כנ״ל כהטסקיס סביי דהתוס׳ נראה מזה אבל
 יכול אינו ישראל ברוב אף הרוב אחר בממון כולכין דאין

' :ממון להוציא
ק (ג)  דמתוס׳ כיון זה הדין להביא להפוסרדם הרל דלפייז ר

 החלימו לא סוס׳ דאף נראה ולכן • וכמ״ש לזה שיוט
 מוכרח אינו מכ״פ דלשמואל עיקרסירצו דחוס׳ רק זה

ק לא ומשיה • בדבריו  אמר דלהחיומו בפשימות הגמ׳ זה תי
 בזה שמואל דפליג למימר ליל להלכה אבלאה״נ ישראל. ארוב
 הפוסקים הביאו לא ולהכי פלוגתא בפי׳ מצינו דלא כיון ארב

 והרימב׳׳א והרא״ש הרמב׳ן להדיא כתבו וכן • להלכה זה
ח בהדיא לה פסיקא לא הגמ׳ דלשמואל בפי׳ ח .בפשימוס זה ל

: ארב שמואל פליג דלא למימר לן אית להלכה אבל
( ו (י מ י י ס  • דלרבוחאנקמא פרשתי ובכתובות שסהתוס׳ ל

 מקשה התירוץ ולפייז דכאן. ראבון כתירוץ והיינו
 פי׳־ • לנזקין טלה דהמ״ל ל״צ דיה שאח״כ בדימר שפיר

 והכי לשמואל ובאמת . כרב הכל אזלה שהגמ׳ פני לתירוץ
 התם נמי שמקשה וכמו , כלל קושיתם שייך לא • נמי קי״ל

 בממון הולכיך דאין דאף כן הקשו דתוס׳ הבין והב״ש . הש״מ
 נגק■ ונמצא לחבירו שור במוכר דווקא היינו • הרוב אחר

 זה. מוכרח- איט אבל .בשור משא״כ . לו נתנם דמדטתו
 דלרבפריך־ שסיימו התירוץ לפי רק כן מקשו דתוס׳לא וכמ״ש

 מרוב־ ממון להוציא יכול אינו באבידה דאף איל לשמואל וא'כ
 פריך דלשמואל • ראשון לתירוץ ודוקא . לרב הקשו והתוס׳
 •ו^ו; • ממון לשאר אבידה בין לשמואל אף לחלק הוצרט
 רק- לכ״כ דחוס׳ הביש תירוץ מוכרח אינו נמי הראשון לחורוץ

 דהות שנגס שור אבל .לידי׳ אתא בטלמא דמציאה באבידה
 האשה: בר'פ לקמן ומיין . שור למוכר ממש דמי גמור ממון

 ונמאור■ בחוס׳ נישאת בתולות דרובנשיס בסוגי׳ שנתארמלה
 ד״ה- כאן תוס׳ שכתבו נמי וזה . כן משמט דלא וברמבין

 בודאי ישראל רוב אס דמשמט טכו״ם ממ״מ נמי דהמיל ל'צ
: דקייל לשמואל אבל לרב דווקא נמי היינו • לשלם צריך תי׳  טו
 ולמולם. • רוב ובין מט״מ בין חילוק אין . ט׳ הולכין דאין

 ־ ביאה מאיסורי פמ״ו ברמב״ס לומר נוכל וכן • הממ״ה
 .ממק ס׳ כשאר נזיקין לטנין היא והרי הלכה בסוף במיש הכ״ו

מ טל דווקא קאי לא והמטיה  ואכולה־ . בפ״ט מנין והוא מע'
 שם; -והמגיד׳:האריך . הממ״ה נמי ברוב דאף קאי מלתא

 זה כתב ממ״מ מל דווקא דהרמב״ם דסבר משום בביאורו
רJגממ'נ דווהא לטניןנזיקין לה דמוקי דגמ׳ פשמא וכמשמטות . 

 אץ■ לשמואל אבל לרב דווקא זה אמרה דהגמ׳ ז״א אבל
. : כלל חילוק

 מצוה■ דמטימ כסבהרמב״ם דמש״ה טוד אפיל ובזה (ה)
 דלמא הא דמנ״ל הקשו והאחרונים .להחיותו

 דלשמואל ולפמ״פניחא • להחיותו דמצוה רב אמר רוב טל דוקא
 ולפי קאירקאלהחיותו.* מצי לא מט״מישראל דחני פ״כהא

.תסס דהרמב״ם יה״כ התום׳ כמ״ש צ״ל בדברוו הה״מ הבנת
, _ ;המט״ה ישראל ברוב דאף אה'נ אבל הגמ׳ לשץ

ה1 0( ת ־ זיל רש'^ הנה . זיל רשיי דברי לביאור נבא ע
ה ^ ׳ מפקחץ שמואל דאמר כיון כתב הלכחא למאי די

 יותר מטאר וביומא • מילי לכל • ט׳ לאו אלמא הגל את
:דצריך,להחיותו מכיש בשבת טליו דמפקחין כיון שכתב ברש״י . 

 דליל פריך.משום לרב דאף כתבו וטומא כאן והנה.כתוס׳
מ אפי׳ רוב דמאיאירי׳ להחיותו כו׳.*׳לטניןשל(ז ־־ מפ' מי.  נ

 ־ דדוקא לדחוק וא*צ • זה נמי לרש״י לי׳ רמא לא דלמה וצ״ל
מ־׳ טבר דרש׳׳י לתרץ רצה :סוי״כ והבטל • פריך לשמואל  דמפי

 שלא במג־ המיל לרב וא״כ . כתוס׳ דלא נהחיותו צריך נמי
! ליישב מקום ידפתי לא אבל • להחיותו א' ה ^ - ד׳ הז׳ ״נ יו י  דנ

א  מקודם רשיי בדיטר ביומא־ מיני׳ לטיל האריך גפצמו הו
- ^ימלמא ומכ״שרוב לא מט״מ אבל שכתב הגל ־אס מליו לפקח
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 ושמואל .מעי׳מ על ולח ארוב דהלישקאי הובר דרשיי אץ<ן

' : בזה פליג ' • ל
ל )0 ב  דברי מקודם להקדים צריך .אלו רש׳י דברי בביאור א

 בזה ■נמי ונבא מלנטן• הכל יתיישב ובזה המאור
 הובא כסב המאור דהגה .היטב הרמב״ם דברי לביאור
מ׳ דמהלק מה דלפי . באורך בש״מ דבריו  טלם פרשו בין מ

 שמואל אמר בזה טלם דפרשו ופרשיי . מקצתם פרשו ובין
 ור׳י . ישראל דאתסזיק משום . הרוב אמר הולכין דאין

 א״כ • מקצתם בפי׳ איירי .מפקחין אין אחרת לחצר דאמר
 מקצתם ככ<שו דהוי מושלך דחינוק בהאי שמואל אמר למה

 לא באמת מסקנא דלפום המאור ומירון . גיליו למפקחין
די דשמואל יתיישבלהך  בפרשו דאף לי׳ דאית הוא ושמואל .כ

 כר״י'. פסקינן ולהלכה ע״ז פלע ור״י ■ עליו מפקרין מקצתם
- :ז׳ל המאור דברי הם כך - ־ ״ - לי

ה (י׳)■ נ ה  דחזינן האמת הוא דזה . דבריו להבין צריך ו
 מפקחין דלא מקצתם בפי׳ עכ״פ לי׳ אית דר׳׳י

 דעיקר • ע״ז דשמואלפליג אבלמנ׳ל האידתינוק* גבי כמו
^5כש’דהמאור;. וכיון . דתינוק מהאי הוא הגמ׳־ קושית ד  י1כ

כ . מקצתו ־הוי־פי׳ דמינוק  .לשמואל הגמ׳ כלל מקשה מאי א'
 .כולו דפירשו יהא הגמ׳ וכתירוץ מודה שמואל אןז זה דהא

 ברוב דדוקא דאמר ממאי הגמ׳ דקושית תירצו והאחרונים
מ ולא מפקחין  כולם פי׳ בין חילוק אין, במע״מ הא . במע'
 שהבאתי רש״י משמעות נוטה וכן . נפשות ס׳ דהוי למקצתם

מ אבל . בסמוך  דוקא■ קאי דשמואל־לא דהל״ל עוד קשה מ׳
 אמר ולא איישא נמי דקאי או • מע״מ על נמי ■רק רוב על.

 לזה מוכרח דרש׳י לי הנראה אבל מפקחין דלא רק דמסקחין
 האי הגמ׳ תירון לפי־ אבל בה׳׳א קאי ארוב דווקא דהל׳ש

מ על- דלרחיוחו  מה דהמקשן־לפי • וכמ״ש ־קאי נמי מע׳
 • להחיותו־־ דאמר רב ע״כ . ארישא לא־קאי דשמואל שסבר
 ולא ברוב דווקא הגל לפקח ־קאי נמי ושמואל . ארוב דווקא

 לעיל: דהנה • האחרונים בשם וכמ׳ש שפיר ומקשה ; במע׳מ
 ; סי׳ ב׳ סובל דלהחיותו לשון דהך הרמב״ן בשם כתבנו

 להחיותו או כמו־פ״נ והוי לחוד נפשו חיות כדי ■להחיותו או
 דצריך אמר רב אם ממ״נ מקשה ואיכ . פ״נ ־דליכא qא

 פליגעליו. מאי א״כ . במע*מ ואף פ״נ דהוי באופן להחיותו
 דדווקא; למימר ליכא וודאי דהא . הגל עליו לפקח־ שמואל
 דצריף .דש הוא להחיותו הא . להחיותו לא אבל ־ הגל לפקח-

 במע׳מ־ דדוקא בזה פליס ואי .רש״י- וכמ״ש כס׳׳ג דהוי כיץ
לסמוך בפי׳ זה הל״ל ולא־ברוב מפקחין  . אדיוקא ולא'

ה דז  למיחני דפשיטא,־ול^׳צ מילתא היא דמפקחין •דמעימ כיוז
 בזה ופליג • גמור כישראל להחיותו •דצריך ואי־הפי׳ כלל:•
מי. על ארב  להחיותו.- ולא הוי הגל פיקוח לענין דדווקא מע׳

 רב־ ־דלמא־א^ להחיותו צריך דמע־מ סובר דרבי א״ד־מנ׳ל
 י להחיותו דצריך קאי ארוב דרב אע״כ .וכמ׳ש־הרמבין מודה

 דדוקא שמואל פליג ובזה . •רוב אחר דהולכין משוס כגמור
 להחיותו. ולא •־. ישניאל ישראל רוב כוי הגל אח דמסקחין לענין
 דשמואל נשמע ממילא א״כ .הרוב בממוףאמר הולכק דאץ
 • שסיר ומקשה- ולא-■במע׳מ־ דמפקחין ידווקא'ברוב אמר

 ■ ■דבזה • מפקחין דאין ארוב קאי ארישא דשמואל ל״ל והשתא
־ •רב אך דדלמא ארב בפשיטות ־פליג הוי 1ל< ה ד  ולכן■ מו

מ וכמ״ש קאיי ארישא שמואל בגמ׳ הוא החירון .עיקר  הש'
 ■ יומסיו״״רואמואל זלמנין איחנזר אסישא אמרידהל״ש דרב־

נ, אמדידהל״ש׳ארישא־אתמרלענין  ומציעחא אבל-בסיפא ס׳
־ : •איתמר הכל■ ישראללענין ישראל־ומע״מ דרוב ־־
ט (ט) מ ו ח ה ץ פ׳ ל דן ו מ ר ה ת שי קו פל ך מ הי ד ד המאור־ על; מו
ר׳ סובר לא.־ ליוחשץ דאמד־ דרב שכתב לעיל ■ י ד ? 

 דליוחסיןמהני״ ■כר״ג־׳־זאך ־פוסק שמואל אבל דרוב־לא.׳מסמ
ג5הרמב״ן-.דמ .*׳:־והקשה רוב  C ,׳ ארב בזה־ דשמואל־;פליג׳- ׳

 לשיטה:.׳ אגל הצנאור. עלשיטת לפליג בכאן כמי ואזל׳לשיטתי׳
מ׳ כן. ״־:בעה!מ.׳בכאן:■מוכרח־ הנ מן סי ״, ב - ש: מי כ . ־ו -  ׳

־’( ה ת ו מ ' ; .• בדרךתה נבא־בביאוכ״דבט־הרמב-ים׳ ) ס: הנ ד
 ־פי־ן־להיפוךנהאן׳: ׳■-־הרמב״ס:והדו*ך:והרא*שוכטז:ד ־־־ ־ .

פי׳כמקצסט דסי׳־־כולס ,׳5•:וכיינה-דפיז־ד:כולס'׳׳^חה.':־חצר ו

ם אמר בהך מהם־• א׳ וניידופי׳- שו מ מ־ אז ד  דלא־לשאכ די
 מחצרהראכון ־מקצתם בפי׳ ושמואל.איירי • הקביעות מקום־

 מקשה.הגע׳ לפי״ז וא'כ מפקחץ הקביעות מקום ונשאר־
טק מהך שפיר  דלפ׳ז קשה׳ זה־ אבל .שפיר־ ומשני דחי
 לפשוק והו״ל • ר׳י ובין שמואל בין פלוגתא מקום מציט

 מפקחין, דאך;ברוב מקצתם פי׳ דהוי דחינוק בהאי כשמואל
 מפקחין בסע׳ס דדוקא כתב ביאה דpמאי בפטיו והרמב״ם
 פשקינןכשמואל לוניל■דזה־לא. לחכמי השיב הרמב׳ס ובתשובת

.עליו פליג דריי כיון  היכא•r ־צריכין:ביאור .דבריו -אבל .
י הא ־עליו דדי-פליג־ מצינו ^ כולם בפי׳ רק אמר לא ד  ו
 מלס בפי׳ ואוקמינא בגיצמו שם הוא וכמ׳נן • מקצתם בפי׳•

 פי׳ כמג הוי דחיטק שאפי׳ ואך . מקצתם פי׳ הוי ותינוק
 כל דניידי כיון־ שכ׳׳כי סי׳ והמ״א הב״ש וכמ׳ש . כולם
כ . טלם פי׳ הוי העיר מ' מקשה מאי קשה א'  לשמואג כג

 דולמ׳צש-טחא צריךלאוקמא־דארישא־אתמר ולמה . מתינוק
 ולאעע׳׳נב־ ישראל רוב ■ דווקא מדאמר לשמואל מקשה דהגמ>

 ולאאסיפא ארישא הליש דשמואלתני לו והתרצןהשיב .וכנ״ל
־ :- ובמאור ־ברש׳׳י וכמ׳ש -־

ק (יא)  דאך הרמב״ם דפסק דכיון עוד להבין ־צריך דזה ר
 כששאל דלא אחר־הרובלמאי־,דססק הולכין בפ'נ .

 ט״ו פ׳3 עסק למה־ א*כ דניידי.מקצתם היכא דווקא רק
ה איסורי מהלכות א ה ט ב ובין ־ כך רוב דבין הכ׳  כך,. מ
״ככחט ־והב״ח. ע׳ש.. כי׳■־ א׳ ואס מספק גט צריכים החןי  ו

ס העיר דהרמב״ם־סובר-דבני  לערן P מעינו׳,־ והוי קבועים ה
 הבין־קיבהה׳מגאבל־זהי׳תמי׳ והתוי׳כ מחמדנן: פ׳ינ־בשבח

 לאס ■־גדולה דזה:ת:מ׳ מעולם:. ׳הה״נר דעת על עלה לא דזה
די לן- נימא מאן קבוע הוי העיר דבני נאמר  בזה.על.־ פליג ד

י דהא־, מפקחיו־ דאין שמואל  דלא׳הוי רק.היכאי לא:פלינ ד
עון קבומ  הב״ח־ ודברי קבוע דהוי היכא לא אבל כולס פי׳ ו
 יותר שביאר יראה־ כ״ז ה׳ בהה״מ היטב המעיין אבל צ״ע־•

 דמשיה־ רק •קבוע דין הוי לא העיר דבני סובר דאך־הרמבים
 דאמר׳ בדברי-רב נכלל ־הוא כו׳ הרגו ולעניןאם קדושין לפנין

 מיחסיךאותו־ אנו כיקדאץ וא*כ א׳ רוב לימי יוחסין דלענין
 מה* ואפשר .להרוהס׳ ואסור קדושין אינו ממילא קדושיו כו'

ם אפשר קבוע לשון כ״ה בהלכה המגיד דחפם: שו בי־דמ  דסו
וכגון קבוע צד איזה דאיכא משום רוב ליוחסין ל״ע זה טעם

׳ . ־ ׳ דאזלה-־איהי׳לנבה: היכא -- ־־
כמאור ורןנה־-אךשכחבנו־דהרמב״םסובר׳־בפי׳־הגמ׳ (יב)
 על־רב דשמואלעליג הגמ׳־אמדנן ז״לדבחירון ־.-־ ־. ־

 טל קשה •לא: ־רובי;סימ חרי בעינן לא מילחא:דטוחסין אכולה
ט ליוחסין"חרי דבעיק להלכה הכמב*ם,־דפסק  ודלאכמאק־, רו

 דרג ץואך כשמואל־זר^׳כרב ־דלא־ דהרמבים־עסק׳בזה משום
מ סובר. מ' - י ד ט • דלעיל -אמוראד■:•דכולהו מזינן כ  ■ הלכה ג

וכמיש. דבעינן׳-חריי-־רוניד-^לדגשקיי״ל־טותי׳ קברי דחטקת
־־ .־־־ :■עז׳ש:;: לעיל-באדכיות■ ׳ :׳̂ז ׳ • ־;■־ ־.־ :

ס היותר אבל• (יג) . לו שיטהאחרתדיש נראה^רמבי מ׳ »
 -קשע־קושמההימיפ לא־יהיה וכמושאבאר־ובזה זו , ׳־

 הרמבים שכתב בהלכהכיו הואנמיהשגת׳־הראב׳ד־ שזה וכשב
פי. •הוי:כשאר •גירות לשם ב״ד דאסהטבילוהו  והקשה אסי

ע כוי רוב דאפילו נימא אי- • דאסילו המגש ט  -J צכממזל^ ק
 מרוב שמא דאיכאדתרתי-־רזדא משום מ״ט-־יהא־מותל׳בב״י•

 ־אשוסי־־׳ש^ר־-ז ד״ת ואפילרנימא;דמישראל־מ״מ •הוא נכרים
 צראה•־■ ■ולא'בש״גך.:׳זלכן דדבנךכזרו-׳בסדז־ספיקא בט׳ידרק

 דששאל־' דלמסיהוצרף־לתיז ־הגמ׳-־הנ״ל• דינו־מסוגי׳ דהוכיח
 דמפקחץדדלמא־איפכא־דאזמוכמשמשתהברמתיא•" תניא אדשא

שעיטדאיו;דהגנל-׳“עכויםוכמ״ש רוטעכו!ם ש״  זה־ סברה :ה
אל מו ש ^ד  כלל"..:' אימזידבי׳נרב סלזרבדבמאינדלא־־ נ6יפ לד

 • ׳ 'אןניןדלהמיזתו אתמר שהמתד׳; הגמ׳.־כןדרב׳שובר א^צה־ ולק.
המחד׳ לא אבל־ליוחסין;  לאין:חילנק׳כלל:בץ:רזב־־' אחמרכלל׳

 ליהל' דאךה־במב־יעכגיס;לאר:'חשבונן דיהיים רוט־כך כך;או
כו מחשש דליפוק כעטיזם קו מזגיו אסז ^נג אסו  יש'מ)ל^;:' הרוגי ;
א נמ״זצא; שסנ פיע אסו שז ש ^ךהד^ע  - ערן׳4:סלעדכזה:ד6מי.
א ל ד  צז5המסני׳.ואיךיסילוק׳מא*ד:צדקקשבד׳הרממ xtsn פ׳

דלע ־ ■
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 מחשש יצאנו לא מכו״ם ברוב 6דאן דפםקיג[.:כרב - דלמאי

 הי׳ כב״ש דברי נראה וכן ־. וכמ׳ש אסופי'־ורא»סו:'מממ'
 יחוס כיינו ליוחסין שכהב דלכרמב׳׳ם ד׳.<ס״ק-נ״ד*״'שכהב

 .מ״ש כו׳ כוא אסופי שמא חיישינן ■שנתגייר ואןז.־אסר שלו
 להחיותו מצוה במפ׳מ דאף שכתב הרמב״ס דברי צדקו וא'כ
 קשה דלפי״ז אלא .ודוק וכמ״ש קאי מתני׳ אכולה רב דכא
 שום בלי נר גבי דרמב״ם דינא כך הביאו והמחבר כמור דהא
 כגמ׳ ב?שס להרמב״ם זה מודה דהמור מוכרח וא״כ , מולק

 חולק המור ואפ״ה .וכמ״ש קאי מתני' אטלה ורב דשמואל
 מביא נ״כ הרמ״א וכן להחיותו דמע״מ דינא בהאי הרמב׳ם מל
ס רוב דאפילו י״א בשם דיפה הך  מחויב ואץ מפקחין פט״

׳ ברוב אלא לכמיותו  בזה פליג לא דר׳י פליני דבזה ונהי ט
 דגמ׳ הפשס מ״מ אבל מקצתם כפירשו כוי דתיטק שמואל מל

 , בסתמא דגר דינא כך דכביאו כיון כהרמב״ס מוכרח פ״פ
 וכחן וכמ׳ש ברמב׳ם כן פי׳ בפצמו דכוא הב״ש פל ומהתימא

: כלום כפיר לא
ל (סו) ו  ברוב להחיותו אנו מצווים דלרשיי הב״ש כתב ט

 אבל פליו דמפקמין מכ״ש הרמ״א שהביא לכייא
 כ’א מפ״נ כ״ש הוא דלכחיויצ כן נאמר אס מליו גדולה סימא

 חייב ברוב דדווקא אמר דרב אשמואל בזה פליג רב ט״כ
 לשמואל מודה אם מוכרח אין ובר׳י במחצה אפשר או להחיותו

ה  כתב הרמב״ס הא בזה כשמואל דלא ליפסוק כו״ל א״כ .מ
 מ״מ מוכרח, אין דברב אך פליג וודאי דר״י דכיון בתשובתו

 כפי׳ הוי דמינוק האי דאס לדחוק שאפשר ואך כר״י• פסקינן
ש הוי א״כ מקצתם  בהה״מ דמבואר מפהמין ובוודאי קטמממ

נ לפנין סבר דשמואל רק כקטע הוי לא דזה  לה משוינן פ'
ק בקבוע  היה לא רב אך בוודאי דאל׳כ מוכרח באמת ו

: בזה פליג
ל (סז) ב  שדקדקט מה להקדים צריך כנ״ל הב״ש ליישב א

 ישוב לפי כביש דברי ונתיישב הרמב״ס פל פוד
 בתשובתו שכתב כרמב׳ם בשם כתבנו כבר דכנה כרמב״ם
 עוד וכתב עליו פליג דר*י משום כשמואל דלא דפסקינן

 . מקצתם שפירשו הא כול׳ כשפירשו דר״י האי ואוקמינא
 .שמואל פל פליג טודאי למסקנא דר״י דאך מדבריו ומשמע

 מקצתם כשפרשו מודה דריי דמוקמינן אוקיטתא כאי מ״מ
ק קאי כדקאי  ולכאורה מפקחין. א׳ דפי׳ בהלכותיו נפי פשק ו

 אינו כולם בשפי׳ דר״י האיך לאוקמא דצריך האי דהא תמי׳
 דרמב״ם כיון וא״כ שמואל דברי אם סותר יהא שלא כדי אלא
 בשפי׳ דאך נימא לא אמאי ר״י על למסקנא פליג דשטואל כתב

 סבר דכרמביס נראה ולכן .מפקחין דאין ר״י אמר מקצתם
 .לזה א״צ דלמסקנא אך דר״י בהך לחלק נחית דהגמ׳ דכיון
 דר״י כלשון דמשמפות אוקימתא מהך נחסיק לא אנו אפ״ה

 ר״י אשמועינן מאי קשה דאל*כ חלוקא הך לסי לן יתיישב
 וכן קטע הוי דהא מפקחין מצר דבאותה וודאי דזה בדיני׳

 נימא תיתי דמהיכי מפקחין דאין נמי פשיטא אחרת בחצר נמי
 דוכתא דבכל המגיד וכמ״ש • קבוע כוי דלא כיון דמסקמין

 . קאשי מדשמואל דלאטקי דוחק וזה הכא ומ״ש קבוע הוי לא
 נשארו אם פי׳ מפקחין חצר באותה הכי אמר דר״י איו

 מפקחין מהם א׳ ופי׳ מצר באותה א׳ וישראל מהתשעה
מ טלם דניידי פי׳ אחרת בחצר כקטע כוי פיקוח דלפניו  א'

מ פליג וודאי דרב דאך הב״ש נמי יתיישב לפ״ז א״כ  מ'
 : ודוק וכנ״ל מקצתם בפי׳ לשמואל דמודה ר״י משמעות

ק כן משמע לא ס״ו בפ׳ הרמב״ס דברי באמת אבל (יז)  ו
 נראה ולכן היטב כןלהמעיין משמע לא בתשובה

 פי׳ אוקימתא להאי נחתא דהגמ׳ דס׳לכיוו פשומבכרמב״ם
 סליג דר״י למימר ל״ל למסקנא.נמי א׳׳כ מקצתם ופי׳ טלם

 דאך ליה אית דשמואל דהיינו כ״כ גדולה פלונתא אדשמואל
מ. מקצתם פי׳ אך מפקחיןור׳י כולם פי׳  לא הביש אבל א״

 סליג רב א*כ כ״ש הוא דלהחיותו דכתב דכיון לפיז יתיישב
 :כשמואל נפסק תיתי ומהיכי סליג דלמא ר״י א״כאך טודאי

ר (יי•) ו ז ח נ  י״ג] [אות לעיל כתבנו דהנה לפטניט ו
 מט״ם דרוב מהגמ׳ זה הכריח דכרמב״ס

כסב והמגיד .לעיל מיין בב״י ואסור שמזגייר ואך מט״ם
9 כט .

 לא' בב׳י ד״ח מותר ישראל הוי אם דאך כיון בב״י דמותר
 ואסור עט״ש חשש עוד דאיכא היכא כאי כולי רבנן החמירו

ת בממזרת אסור ישראל וודאי הוי דאי כיון בממזרת  והנה ד
 דהמגיד להרמב״ם כמ׳ש הנמ׳ פי׳ בזה נסתר אין להמגיד אך

 עט״ם דהוי נימא לא ברוב ואך לא ליוחשין אבל הכי מדייק
 אלא בממזרת מותר דגר בממזרת מותר נתגייר ואס גמור

 הב״ש וכמ״ש בממזרת ואשור הוא אשופי ישראל דלמא דחיישי׳
: רוב מהני לא דידי׳ דליוחשין

ה (יס) נ / ד ע בשוך דכרמב״ס לדון מקום לנו יש לפי׳ז ו  סיי
 ממזר ס׳ נתערב דאס פשק ביאה מאישורי

 מקום כאחרונים מצאו ולא בת ממנו לישא דאסור במשפחה
 משוס אוודאי רק קאי ולא שפק מלת בטור ומחקו • הדין לזה
 אבל מהגמ׳. הרמב״ס כן דמכיח כיכא מקום שום מצאו דלא
 מכני לא דס״ס מוכרח הרמב״ם לשיטת בכאן הצפתינו לפי

 פוסק שהוא בטור נמי מוכרח בהרמב״ם כדמוכרח ולכן מכגמ׳
כ כרמב׳ם דנתגייר דין בהאי כאן  הגמ׳ נמי דמפרש וע'

 לי׳ דלמה הטור על הב״ש קושיית ל״ק וא*כ .וכמ׳ש כרמב״ם
ם כוי לע״להא דטהורין משוס למימר  ב׳ בב״שסי׳ פ״ש ס׳

ס שובר דהטור ל״ק הנ׳ל ולפי י״ד בסש״ק  והייט מהני לא דס׳
 רק בעדיות ור׳י דר״ג סלוגתא הך איתמר דלא לעיל כמ״ש

 בבת משא׳כ כשרות חזקת לה דאית משום ובאלמנה בכהונה
 קשיא דהא אלא ר׳י אך מת־ר לא ממזרת חשש משום אבל

 דממזרים דמחמת בעצמו כתב המור דהא הרש׳ל כמ״ש בטור
 פיסה וגבי משפחה לבדוק אם חוששים אין לימהר עתידים

 בב״ח ועיין • ממנו לישא אשור במשפחה ממזר דמספק כתב
:זה שיישב

ה (כ) נ  על שחולק מה לפי אך דהמגיד לעיל כתפנו ה
 מושלך התינוק נתגייר אס בדין כרמב״ם

 בפי׳ מ״מ דמותר חולק והמגיד בביי דאסור סובר דהרמב״ם
 ליוחסין חילוק דאין לא ליוהשין אמר דרב כהרמב״ם סובר הגמ׳
 נמי שייך הי׳ לפ׳ז והנה . בממזרת אשור נתגייר אם ואך

 הגל את עליו לפקח דווקא דאמר רב על דשמואל פלוגתא
 , ישראל אם דאך בממזרת מותר נתגייר אם דהיינו ליוחסין אבל

מ הוא אסופי  לבא מותרים הפסולים דכל סובר שמואל מ'
: פ״ש ע״ה ד׳ בקדושין וכדאיתא זב״ז

ר (כא) ק י ע ב  לעיל נמי וכן כאן במ״ש הה״מ דברן ו
א בהלכה ^  בץ חילק שנתעברה פנוי׳ גבי י׳

 משום להתיר צד איזה עוד דאיכא היכא ב״י לישא ממזר ס׳
 ליקח לעולם אשור ממזרת אבל בביי שתוקי מותר דד״ת
 עליו מקומות בשני הב״ש תמה בממזרת אסור דד״ת משום
 דית רבא דאמר הם דשויש משמע עיג ד׳ קדושין דמגמ׳
 יבא• לא וודאי בקהל וכן ט׳ יבא לא וודאי ממזר כשר שתוקי
 אחר אבל מזה. שכתבנו באריכות לעיל ועיין יבא ספק ובקהל
 בעשרה הרין דברי ממש הם לעיל הה״מ דדברי נראה העיון

 הר״ן דברי יותר שמבאר רק מהר״ן לקוחים שהם ואפשר יוחסין
 אסור ד״ת דשתוקי המגיד כשיטת כן שובר הר״ן אך וא'כ

 דבתר שם להמעיין יותר.בהר״ן עוד נראה וכן . בממזרת
 דשתוקי שם דקדושין גמ׳ של הלשון תיכך מביא חירון האי
 בשתוקית וודאי ממזר וכן כו׳ יבא לא וודאי ממזר בב״י כשר
 דדוקא משמע הגמ׳ דמשמעות הרין בזה שכיון ואפשר ט׳ יבא
 חשש איזה דיש אך ליקח מותרת דהיא הגמ׳ של הפילפול כ(

 אם או ממזר ס׳ הוא אם דהיינו אותה ליקח שבא במי ממזר
 ישראל וודאי דטא אך אותו ליקח מותרת ממזרת ס׳ היא
 מאיש יותר בכ*מ קולא לה יש דאשה בכ״מ מצינו נמי דכן

 לינשא כשירות הוזהרו דלא דאמרינן חלל חשש גבי וכדמצינו
 במשפחתו לבדוק צריכה אינה שהיא הרמב״ם מביא וכן לפסולת

 כשר ישראל ס׳ הוא אם ממזרת ליקח טודאי אשור הוא אכל
 משום להתיר התורה רצה לא תרוייהו מודאי בזה טעם ונראה
 נזהרה אינה דכיא משום ביי ליקח התורה התירה ולכן דסתרי

כ א כיון ממזרת אבל כ' ט  התירה לא כפסולים על מוזהר ד
 יוחסין בי׳ וצ״ע .כניל מפשולים ליקח דירי׳ כשרות ס׳ התורה
 בממזר סותרם ואפיה ג״כ בישראל מותרת שתוקית וטודאי

:ודוק הפסולים על מזהרו לא דכשירוס אהני דלהכי
ועתה
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שראלמכתובותבית
ה כשב רש״י הנה היהב רש׳י דברי נבאר ץ  להחזיר ד׳

 הזוכה ישראל מיד דמוציאין היא רבוחא אבידה לו
 שלא בזה כיון דרש׳י להדיא יראה זה רבנן דאמר ומוד בה

 להבין צריך דזה רק .להחיושו דהמ״ל הסוס׳ קושיס יקשה
 למען משוס רביחא הדח האי רק נקטו לא השוס׳ דהנה
 ישראל מיד דמוציאין רבושא עוד נקט ורש׳י כו׳ הרוה ססוש

 לשיטשי׳ דהשוס׳ ונראה מחולקין. הברא ובאיזה המוחזק
 האי דכולה רוב אם דיה לעיל כשבו דשוס׳ לשימשיה ורש׳י

 לי דמה ממון דמוציא רבושא אינו זה וא'כ כרב אזלי הלכשא
 רש״י אכל ממון מוציא בשרווייהו דהא אבידה לי ומה להמיושו

 ליה איש דשמואל כיון וא׳כ פריך לשמואל דדוקא לעיל כשב
כ א׳כ הרוב אחר בממון הוצכין אין  להחיושו דמצווים הא ע׳
 להחיושו מצוה איזה דיש עיכ ממון ומוציאין ישראל ברוב אף
 רבושא וודאי הוי אבידה גבי כ’א ממון חזקש בזה שייך ולא

מ אבידה להחזיר מצוה נמי דהוי ואף ממון מיני׳ דמוציאין  מ'
 דלהחיושו אבידה חזיש ובין להחיושו בין חילוק דים נראה

מ היא המצוה  בי׳ מוחזק והוא שלו מממון עניים לפרנס בכ'
 להוציא היא המצוה דעיקר ממון חזקש בזה שייך לא ח'כ

 ממון אבידה להחזיר היא המצוה אבידה חזרש אבל מהחזקה
 דישראל מוחזק דלא היכא וא'כ מהחזקה להיציא ולא חבירו של

 . בזה ודוק להחזיר שלא ממון החזקש דליהני סברא הוי הוא
 מצוה במע׳מ דאף דהרמב׳ם פסק ברור נמי בזה וא'כ

כ וכניל ממון חזקש ביה שייך דלא כיון להחיושו  מספק אף א'
 מיושב ולפייז אבידה. בחזרש משאיכ המצוה לקיים עלינו מוטל

 להחזיר לומר נוכל לא שמע״מ שכחב שאח״ז רשיי דברי נמי
 דמהיכי כולס והקשו .מהדדי פלגיגהו למאי דא״כ אבידה

 מספק ממון ולהוציא אבידה להחזיר מחויב דמע׳מ נימא שישי
 אבידהאף להחזיר דמצוההיא כיון ניחאדה״א אבללפיהנ׳ל

 אף דמצוה להחיושו כמו ממש ודמי לקיים המצוה מוטל בספק
 דאמרינן כיון וא״כ הכי ליל דמט״א רש״י כשב ולכן בספק

מ כ נזיקין לענין במע״מ אחדש נ'  אבידה להחזיר מצוה אין א'
 בשם נש״מ נמי מבואר וכן הטעם שנשבאר וכמו מספק

 רוב גני שכשב מצוה מטעם הוא אבידה שחזרש הרשב׳א
 ישראל של ממונו זה שאין דאף קמ״ל רבושא אבידה להחזיר

 דווקא אפ״ה ששיבס השב בספק עליו שמד ואדרבה
: מחזירין רוב

אע״פ פרק
ף י י א נ׳ ר מ ג  נראה • לא ע״פ הא לי׳ דכשבה מעמא ב

 דפליגי [נ״ז] לקמן דאמר לר״ד אזלי דסוגי׳
^ דאי • למחול דא׳י ד״ה לבסוף אבל בשחלה לי  דרבין א
 ה״ט לבסוף רק מוחלח ד״ה בשמילה אבל לבסוף דפליני דסבר

 לא משיה וא״כ ־ בשחילה זכשה שכבר כיון משום דפליגי
 דהכא דהסוגיא א״ו ,זכשה שכבר כיון בכשב רק ע״פ מהני

בשחילה: דפליגי דאמר לר׳ד אזלי
ה ז ב  דיה בשוס׳ נ״א דף לעיל העולם שמקשין מה איש ל

מ מני  מני הא בגמנא קאמר מה שמקשין שא ר'
מ  למחול א׳י יהודא לר׳ דאף אע'פ בפרק משמע הא הוא ר'

 דהשס וי״ל .קאמר החקבלשי לו בטשבש דדוקא בסל דשנאי
 בכשבה השם הוא י’ר ואבע׳א דשמעשין המסקנא לפי איירי

 דר׳י דס״ד מה לפי דא"כ ומקשים . עכ׳ל השקבלשי ליה
כ דמהני ס׳ל בע'פ אף  לפי חך ■ יוסי אד׳ ר׳י פליג מאי א'

 הוא דפלוגשא כרבי! אמרינן הוי דסיד מאי דלפי איש הנ׳ל
 אבלהיכא ור׳יוסי ר׳י פליגי ובהא זכשה שכבר כיון לבסוף

 עשו אמרינן ולא בע״ס אפילו שנאי מהני משחלה שמשנה
 ולא דימי לרב רק אמרינן לא דזה שורה משל יושר חיזוק

: דרבין אליבא
י כ ה ב  נ״א דף רשיי דברי על השלמידים שמקשים מה רחא ו

 דאע׳פ כו׳ השקבלשי לי׳ כשבה לא הכא ד״ה עיב
 סמכא אמרינן אלא עלה לו מחלה אמרינן לא לה כשב שלא
 כחובה לה יש אשה שהנושא יודעין שככל ב׳ד חקנש על

ואף למחול אי דהא ששהים רש״י דברי ולכאורה . טכ״ל

 אליבא הוא הגמרא דקושי׳ הנ׳ל לפי אך • מהני לא שמחלה
 : דרבץ אליבא כגמ׳ בחי׳ אף רש*י מפרש כן גלל דרנין
י פ ל א דף שוס׳ פי׳ ג״כ איש הנ׳ל ל  שמקשים שכבאשי נ׳

 לא הסקבלסי לי' בכחבה דאפילו לר'מ ומנ׳ל ואיש
ד הא דקאמר מחלה מצי מ מ  ודבריהם • עיש הוא ר'

 איירי. כס^ד דלפי מעיקרא בעצמם כשבו דהא שמוהים
ש איירי דשם והמשנה בע״פ וריי דר'מ הפלוגשא פפ׳  בעי

 אליבא כפלוגחא דמוקמינן כיון ניחא הנ״ל ולפי • במהרש׳ח
מ איירי לא בשחלה אבל לבסוף ופליגי כרבין דס״ד  ור׳י ר'
 קמיירי, דלא בזה חדשה פלוגשא לעשוח להמקשין מניל וא'כ
 מל משנה דהוי מהני דלא מודה ריי אף בשחילה ודילמא בה•

 המשנה דמסשמא סבר דהמקשן משום איו . בשורה מ״ש
פ הן בכלגוונא איירי  ליכא ומשיה מהני דלא בכחב וכן בע'

 מקשה א״כ מכני לי׳ דכשבה דהיכא ס״ל דהא כר״י לאוקמי
 דילמא מהני דלא דר׳מ דאליבא להצמרא דמנ׳ל שסיר שוס׳

 פי׳ הוא שזה במכרש״א ועיש .דמהני ס״ל ר״מ גם
: המהרש׳א  אלא פיס דף ב״ק בחוס׳ ג״כ נאמרו הדברים אלה הן והץ

 וא״ח מחלה ודאי בעלה לגבי כל דהא וזיל שקיצרו י
 אינה ביאה דלבסוף אע״פ בריש אמרינן הא למחול יכול איך

 בפרק משמע הא השקבלשי לי׳ דכחבה וכיש למחול יכולה
 דלכאורה .עכ״ל למחול איי בהחקבלחי אפילו דלר״מ נערה
 ציםxכדמ דר'מ אליבא השם דהא ססמא להקשוש לשוס׳ הו׳ל
מ והא שמה שוס׳  הנ׳ל ולפי . השקבלשי מהני דלא ס׳ל ר'
 שקמינן כוי לא מחילה מכני נא דלבסוף בליק דודאי ניחא

 דאיירי מאשים גובה בחולה כחובה לה כשב דלא המשנה
פ איירי רק לו כושבש שהיא  לי׳ דכשבה היכא אבל בע'

 למחול יכולה אינה לכ'פ דלבסוף דאמרינן אבל מודה ר׳מ אף
 כר׳י אף הלא היא ר״מ מני הא בגמרא קאמר אמאי וא'כ
 יהודא דלר׳ השוס׳ כשי׳ וצ׳ל למח־ל איי דלבסוף אשי

 ש׳׳מ וא*כ מיירי בכושבש אף והמשנה מהני לו בכושבש
: מהני לא בכוחבש אף דלר׳מ

ז ^י י מ נ״א דף בכמובוש וגם בב׳ק השוס׳ שירצו ז  הנ'
 בין מחלק דהש״ס המסקנא לפי אבל הסוגיא בשחלש

 לדינא ונמצא • לחלק יש דר'מ אליבא היה לאומר כושב
 דלא לו אומרח בין חילוק יש כר״מ דהלכה אמרינן אי דכאן
 בא׳ע הפוסקים שמש הוא וזה . מהד לו בכוחבש אבל מכני
 המרדכי בשם אלה דברים שהביאו לי וחמי׳ . ס׳ו סימן

:השוס׳ בשם ולא  שאינה אמריק אי דאפילו ועי״ל ב״ק בשוס׳ שירצו ועוד
 קנוניא יעשו אכחי שמשיו בעודה למחול יכולה

ק . עכ״ל יחזירה ואח״כ לו וחמחול ויגרשנה  שמש היא ו
 ס״ו סי׳ שהב׳ש ומהתימא .לנוחול יטלה שאינה הרמב״ס

 . בפירוש כן כשבו ששיס׳ ראה ולא דוחק הוא שזה כשב
 אפילו מחילה מהני דלא דפסק הישב״א שטש הוא וכן

 ליהני לא דלמה עליו מקשה והראיה • השקבלחי לו בכושבש
 דעלמא חוב גבי כמו בכשובה מחילה מהני דלא זה הא ממילה

ט  נימא אם אף וכאן .זנוש בעילש כמילחו יהי׳ שלא כדי ה׳
מ לו שכשבה כיכא מחילה מהני דלא  זנוח בעילח הוי מ'
 הוי כך ובין כך שבין וכיון . דעחה סמכה לא אשה דהא

כ אמירה ואף כשיבשה מהני לא למה זנוש בעילש  .יהני ג'
 לדבריהם חיזוק עשו דהחכמים ס׳ל הרשביח דודחי לומר ונראה

 יבקש שלא כדי בכשב לו בכושבש אף מחילה שום יועיל שלא
 ואז מקצמו או כולה ככחובה לו ששממול מאששו בעל שום
 מחילה שום יהד שלא סייג פשו זה ומשוס זנוש בעילש יהי׳

 מהני שלא כיון ששמחול מאששו יבקש לא אדם שוס וממילא
: בישביא ברור זה ודבר _
ה1 נ ו בסימן הב״ש ה  הרמב״ם בדברי לומר רוצה ג' סעי׳ ס׳

 מהני דלא ס׳ל דהרמב״ם שכשבו והר׳׳ן כהה׳מ דלא
 לומר ב״ש ורוצה . כנשואין אחד אפילו בכשב אפילו ממילה

 אפי^ שנאי שום מהני לא נשואין דבשעש ס׳ל דהרמבים
 אבל בחורה עמיש משנה דהד משום כשקבלחי לו בכושבש

■זכו . זמש נעילה דהוי ואף מחילה מהני הנשואץ לאחר
שוכן



נחישראלכתובותבית
ק מ  והמגיד כל״ן כדברי מיקר נראה באמת אבל .דבריו •
 דהיכא הא להרמב״ם מנ״ל• תקשה א״כ ב״ש כדבד דאם

 יהודא ר׳ הא מהני דלא נשואין בשעת התקבלתי לי׳ דכוסבת
 דמהני ס׳ל תורה משל יותר לדבריהם חיזוק דמשו דס״ל

 כו״ל ב״ש כדברי אמריק אי בהא א*כ התקבלתי לו בכותבת
מ נגד יהודא כר׳ הלכה למיפסק לרמב״ם  אינו דזה כיון ר'

 המרדכיפסק ובאמת . בגזרותיו רק כר״מ שהלכה מהגזירות
 הרץ דברי לפי אבל . הנ״ל המרדכי דברי הב׳ש מ״ש כפי

 מהגי דלא סעמא דעיקר ס״ל דהרמבים דס״ל ניחא הה״מ
 זנות ביאת דביאתו בכ״מ וא'כ זנות בעילת משום מחילה

 זנות ביאת דהוי דהיכא הוא מעמא וחדא מחילה לאמהני
 בגזרותיו כר״מ דהלכה דפסקינן אנן וא״כ מחילה מהני לא

 מחילה הוי לא בכותבת אפילו וא*כ זנוח ביאת הוי ובכ״מ
 הרא״ה קושי׳ על תירוץ הרשב׳א בדברי לעיל מ״ש לפי ובפרנן

 יכולה אינה לקיימה דרוצה דהיכא המגיד דברי מאוד צדקו
 חכמים עשו זה ומשום זנוח ביאת יהי׳ דביאתו כיין למחול
 הוי בודאי עתה מגרשה כשהוא אבל למחול יכולה שאינה

 רק הוא ממילה מהני דלא הטעם שעיקר מחילה מחילתה
 אפשר הנ״ל לפי וא״כ .תלי׳ בזה וזה זנות ביאת דהוי היכי
 הנה עד עליו לה שיש הכתובה לו מוחלת שהיא דהיכא לומר
 למחול שיכולה ג״כ אפשר עתה חדשה כתיבה לה גוחן והוא
 .בב׳ק להדיא כן כתבו והתום׳ • זנות ביאת הוי דלא כיק

 דקאמר במה שס׳ל רק כב״ש הרמב״ם בדברי לדחוק 5א״ ולפ״ז
 שהיא ר׳ל התום׳ כמ״ש־ ממלה ודאי בעלה לגבי כל בגמרא

 : חדשה כתובה לה יחן והוא כתובה אותה תממול
ה נ ה  אלמא שמפרש הריב״ן דברי הביאו ניא ד̂ן החום׳ ו

 בעילת הוי לא קיים תנאו אמרינן דאי ■ בסל תנאו
 • אלמא בגמרא מדקאמר הריב״ן של טעמא ועיקר זנות

 תנאו ש״מ לומר לגמרא הוי לפרש׳י דאילו כדבריו משמע
 ומדקאמר לה שאין כל קחני מדלא הוכחה דעיקר כיון כסל

: במשנה מפורש דהכי משמע אלמא
ה ב ה  מה ריב״ן דשיסת אליבא שם לפרש רוצה המהרש״א ו

 שכתבה דהיכא משום בתנאי אפילו בגמרא דקאמר
 שיש כיון הכתובה על דעתה סמכה לא ודאי התקבלתי לו

א לו כתבה שלא בע״פ אפילו אלא מעתה שובר לבעלה  ה׳
 סמכא לא ג״כ ע״פ בתנאי ואפילו הגמ׳ קאמר דעתה דסמכה

 אפשר התקבלתי מהגי דלא מאי סעמא לומר ונראה . דעתה
 מהני דלא תנאי כמו והוי נשואין בשעת איירי דזה כיון

 לו שכותבת באם לפ׳ז אך ־ בתורה עמ׳ש מחנה דהוי משום
 מהרש״א מקשה הוי ולא מהר אח׳ז לו שמחלה או הנשואין אחר

: זה פירוש על
ד ש  אחר לו בכותבת אך התקבלתי מהר דלא לומר אפשר ו

 על דעתה סמכא דלא משום הרשביא כמ׳ש הנשואץ
 ממנה הבעל יבקש ומחר שהיום סברה כי כתובה השאר

 ביאת בעילתו הוי דעתה סמכא דלא והיכא השאר שתמחלה
 יבקש לא וא׳כ מחילה מהר דלא חכמים אמרו ומש״ה זנוח

 דהיא היכא שייך זה כל אך . הכתובה לו למחול ממנה
 מהני שלא חכמים עשו מרצונה רק דבר שום בלי לו מוחלת

 התם אבל ־ הכתובה פאר על דעתה בתסמכה כדי מחילתה
 קושי׳ ול״ק זה שייך לא בט״ה כתובה שמוכרת היכא בב״ק

 עמד כבר הריב״ן על שהקשו החוס׳ קושי׳ ולענין . המהרש׳א
:י’בפ ועיין .החוס׳ קושי׳ לתרץ בב״ק הרשביא

ן י י ז ;  התקבלתי ^ בכותבת לדמות שרוצה מה הפלאה בספר ז
 גט דצריכה דאמרינן סתם וכנסה תנאי על לקידשה

 דשס הר״ן שהביא מה ע״ש וכו׳ עושה אדם דאין משום
 רצה לא בעצמו הבעל דודאי אמרינן דהתם כלל דמי לא והנה

^ ׳ תנאו ביטל דמסהמא ואמרינן זנוח ביאתו לעשות  הכא א
 שלא תקנו שחכמים רק זנוח ביאתו לעשות רוצה הבעל הא
 זנות ביאת שיהי׳ אך הבעל דעת באמת אבל זה לידי יבא
 דאמריק תנאי על לקידשה כלל דומה זה ואין לי' איכפת לא

: לכך הבעל דעת אין דמסחמא
ב .דף ע״ ז ׳ נ׳ ם ן  כו׳ לשמיי מצי ולא כו׳ לאו מאי ד״ה ת

בש״מ עיין . קודם ולא ט׳ אומר ול״ת

 דבגרהשנתקדשם לישנא מהאי משמע ר״סדהיכא דסמהועל
 הרי בגרה לישנא דהאי רק אמר לא דר״ת ונראה . אח״כ

 ולא שאמר ומאי אח*כ נתקדשה אך גונא בכל משמע כתביעה
 . גוונא בכל רק קודם משמע חקא דלאו פירושו קודם

 כרש״י סובר כי׳ כרית דאם עוד קשה הי׳ זיל ולמהרש״א
 דהברייסא ליל א״כ מטגרה ולא מאירוסין חודש הייב דמרק
 הרי־היא בגרה הלשון סובל איט דזה בבגר בנתקדשה איירי

 למיחני הוי והכי כתביעה בגר משעת כוי לא דהא כתביעה
 לומר לן הוי ויותר . כתביעה היא כרי ונתקדשה בגרה

ד בגרה ואח״כ קודם דנתקדשה דאייד  כתביעה היא ה
 9ור׳ סברו דחום׳ זיל המכרש׳א כתב ולהכי • בגר משעת
ד בגרה דמשעש הר״ת  בהגהת שמבואר ובמו כתביעה ה
 שפיר וא״כ .לעולם בגרות משעת דמנינן ר״ת בשם אשריי
 דבגרה גוונא בכל דמיירי משמע דברייחא דהלשון ריח אומר
 : וכניל בוגרת משעת כתביעה היא קודם ובין אח'כ בץ

 לכאורה ונתקדשה אמד יום בגרה דלקמן מברייתא ובאמת
בברייס> קחני דהא בנרות משעת דמרק כריח משמע

 דקודם אלמא יום שלשים נוחנין חודש ייב עלי׳ שעברו טגרת
 דנתקדשה אך וא״כ • צרכה כל מכינה טגרח דלאחר יב״ח
 משעת יב״ח להמתין צריכה אינה חדשים ו׳ בוגרת תוך

 . וראיה מג״ש בר״י וכמבואר חדשים ששה רק אירוסין
 במקשן דגמרא בהיא רק כן כתב לא רש״י דאך נראה והי׳

 האי דקאי יפר חודש י״ב ששהתה בוגרת ברייתא דהאי
 זיל] מהרש״א שהקשה [וכמו קשה וא*כ אבוגרח ששהתה

 דר״ה תיובחא דיה התוס׳ שהביאו דנדרים הגמרא קושי'
 פעמ^ם הא יב׳ח לשהות דוקא דצייכה סחמא קחני דהיכא

 אע״כ • נטגרח יב״ח אחר שקידשה דהיינו סגי יום בל׳
^ סובר הי' דהמקשן הי  עליה שעברו לאחר אך שנתקדשה ד

כ .דלקמן מברייתא ידע דלא יב׳׳ח לה נותרן יב׳ח  לסי וא'
 המהרשיא אבל . זיל מהרש״א לקושי׳ מקום הי׳ לא פרשיי

^  דגמרא בה״א אך דלדידי׳ זיל הריח לשימת קושיחו מקשה ז
 ריח אומר הי׳ לא דאל׳כ בוגרת משעש דמנינן ידעינן ע״כ

 בארימת וכמ׳ש איפכא משמע דהי׳ אח״כ נתקדשה אך דמשמע
 לא דאכחי דהמקש[ באמת לומר ז״ל להמהרש״א ניחא ולא
 בוגרת דאחר‘ יב׳ח לאחר לעולם דא״צ סובר הי׳ מברייתא ידע
 דע׳כ בנדרים הרא׳ש וכמ״ש .לי׳ ניחא לא זה . יום ל׳ אך
 ל׳ לה יש אפיה צורכה כל לה דיש דאך מאלמנה גרעה לא

 הגמרא בגירסח סוברים דהכא דחוס׳ הנראה אבל . יום
 דלשם בהמקשן הגירסא לו כי׳ הריח אבל . שם הרין כגירסת

 ששהתה בוגרת אימא לו השיב והתרצן וששהתה בוגרת
 [וכגירסס • באורך עיש כריה ודלא יום ל׳ להמתין צריכה

 מחולפים דהגירסות הרא״ש כגי׳ דוחק זה אבל שם] הרא״ש
 : איפכא והכא ששהתה בוגרת הגי׳ למסקנא דכחם

 דהוא קמא מהדורא הרשיי דהביא בש'מ ראיתי אבל
 אירוסין משעת מנינן למסקנא דחך ר״י תלמידי בשימת

 עלי׳ דעברו היכא רק בוגרת דאחר יב׳ח קודם נתקדשה אם
 לשטת אך וא״כ .יום ל׳ רק לה נותנין אין הו בבוגרת יביח
 שתירצנו כמו לתרץ וצריך .הנ״ל מכרש״א קושי׳ קשה כי׳ רש״י

 רק דנדרים הרח״ש גירסת לו יש רש׳י דאך דר״ת אליבא
 אבל . מחולפים דהגירסוח דוחק קצת דזה לעיל דכתבנו
 אם אך לר״ה דודאי דניחא יראה שם בהרא״ש היטב המעיין

 וששהתס הבוגרת דקתני דהא צ״ל נמי וששהתה הגירסא
 יום ל׳ ששהתה הבוגרת לכתוב הי׳ וכך במתני׳ דמסר

כ כו׳ יב״ח וששהתה  ששהתה בוגרת דהגירסא לומר עדיך א'
 בוגרת תני לו משיב אפיה וכחרצן כריה דלא הוא וא'כ

 סגי יום דל׳ ל״ק דנדרים הגמרא של והקושי׳ .וששהחה
 דנותנין הוא יביח עליה דעברו היכי דיוקא לדידן דבשלמא

 לה יש הבגרות אחר אחד יום נתקדשה אבל יום ל׳ לה
כ חאי בי  מסברא ידעינן וזה הבוגרת כייל דכללא למימר ליכא י

 וכנ״-ל יב״ח דצריכה בוגרת יש דהא יום ל׳ בלא סגי דלא
 למעגל איכא יום ל׳ רק לה אין תמיד דבוגרח לריה משא״ב
פ טנרח גריט דלא חיצונה אסבר׳ עצמו התנא דסמיך  מאלמל■ עכ'

ח סתמא קתני ולהכי ־ מגי • : בכללא ה ' '
והמעיץ
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 דלאחר שכתבנו כמו להדיא יראה הרא״ש בהגהת ייייוהפועיק,

 כתביעה בגר אי לענין וריח דר״י פלוגהא שהביא
 דר׳י ורית ר׳י בין פלוגתא עוד הביא . בגמרות קדשה אם

 סובר ור׳ת במזועת שחייב משעה בנדרים מפיר דהבעל סובר
 .נדרי׳ להפיר יכול אין האב ברשות בעודה דהיכאדנתקדשה

 הר׳ן גירסת בנדרים לו הי׳ דהר׳י בחברתה שייך דחדא וצ׳ל
 היכא נערה דאף חזינן וא'כ וששההה בוגרת קתני דלמסקנא

 משמעות בפ׳י עיין הדבר ומעם .נדרי׳ מיפר יב״ח ששהתה
מ בנערות דנחקדשה דא,ת לשונו  כל כר'פ דהתם למסקנא מ'

 סובר ר׳ח אבל , להפר יכול מש׳ה נודרת בעלה ע״ד מודרת
 שם הגירסא למסקנא וא״כ .שהוכחנו וכמו הרא״ש ני׳ פ״כ

 ולפי . נערה לא אבל להפר יטל דוקאהבעל ששהתה טגרח
 אנן דהא הגיא על דמקשה הפ׳י קושי׳ בזה נמי הנ׳לניחא

 הביא לא הרא׳ש דהגהות ניחא הנ״ל וצפי . כריא דלא פסקינן
 מביא ואיט דר׳א אליבא דלשס ממרא רקהפשפ להלכה זה

: מיני׳ דלעיל אפלוגתא לסמוך רק זה
ה א  i דנדרים הרא׳ש כגי׳ סובר רש׳י דרך לעיל דהוכמט ן

 כר׳י דסובר רש׳י בשם אך מביא הרא׳ש והגהות י
 דאך אפשר או ור׳ת רש׳י אבל וצ׳ל נפל דמעות אפשר
 שמתרץ כמו מתרץ מהרש׳א וקושית הר׳ן כגי׳ סובר רש׳י

כ מדקדק אינו דהגמ׳ בש'מ עיין הריטב׳א  לפי כאן דמקשה כ'
 :וששהחה הגירסא לפי מקשה ושס ששהתה הגירסא
׳ י ש ס p יש בריא פסקינן דלמה שמקשה הפ״י ן r t עוד 

 דגמרא אלישנא שס מקשה בנדרים הר׳ן דהנה בד׳א ״
ק pסיר בחד ת מ  דוקא דהכא בוגרת אימא איבעית שם ד

 הלכה אין אדרבה הא זאת משנה כסתם דהלכה דמשמע
 דך שם ועוד מחלוקת ואח׳כ סתס ליה דהוי סתם כההוא

 משמע דר'פ הך בכ״מ מביא דש׳ס דסתמא הר׳ן מקשה מיג
תי׳ ד^כתא  וא״כ .בתירוצו ועיש כחכמים הלכה הא טו

 פסקינן דבאמת קושיות הני משום סוברים מצי ורית הריי
מ דמביא דהש׳ס וכסתמא כר׳א  דרבא משמי׳ דר״פ כך בכ'
 ראיתי כסתם הלכה ואין מחלוקת ואח״כ סתם דהוי ואך

 ואח׳כ סתם בכ'מ הש׳ס שאמרה מה דזה מכלים פ׳י בתוי״מ
 כשחם דהלכה מוכרח שאינו פי׳ כסתם הלכה א;ן מחלוקת

: כסתם שפסקינן להיות נמי יוכל אבל דוקא
ץ י  הייט הזמן לאיש שנוחנין דמה שכתב במתני׳ בהרין מי
 אלמנה שהיא אך יב׳ח בחור אס שהוא מה כפי לומר י

 ובירושלמי .מירושלמי נראה שכן וכתב יום שלשים ולאלמן
 מיסיב בעי והיא לבחור שנשאת אלמנה היא הלשון כזה כתוב
כ מבתולה יותר עליך חיבתי לומר הוא יטל  דנותנין משמע א׳

 מהלטת בפ״י כתב הרמב׳ם אבל .אלמנה דהיא אך יב׳ח לו
 שאם לה שנוחנין הזמן כפי הוא לאיש שמתנין שהזמן אישות
 אלמנה משא ואם אלמן שהוא אך יב״ח לו גוחנין בחולה נושא

 נראה שכדבריו הרין וכתב .יום ל׳ לו נותנין בחור שהוא. אך
 הואיל יב״ח ששהתה בוגרת מדחניא לר׳ה מדמקשה בגמרא
 יב׳ח דבעי ליה לישני קושיא ומאי יפר במזונותי׳ חייב ובעלה
 דליכא כירושלמי המפרש משה הפני והקשה .דידי׳ משום

 האיך דא'כ ששכחה דבוגרת הך קחני דידי׳ דמשוס למימר
 דשפיר נראה אבל .יום שלשים ולאלמנה השיפא לפרש מצינן
 להביא לו הי׳ א״כ מסיפא היא קישי׳ העיקר דאם הרין פריך

: יום ל׳ ולאלמנה סיפא הך
ד7 ו  מירושלמי דמשמע שכתב הר״ו על משה הפני מקשה \

 הא יום ל׳ רק לו נותנין לבתולה שנשא אלמן הוא דאם
 שתאמר היא יכולה שם כתב דהא איפכא משמע מירושלמי

כ מבחור יותר עליך חיבתי  דודאי קושי׳ מקום ידעתי לא .ע׳
 הרין אבל מוכנת אינה אם לעכב יכולה היא בחולה היא אם

 ;יום שלשים לו דנוחנין לינשא מוכנת היא אם מיירי
ז י  דחופה דס״ל הרמב״ם דעת משכת בתחילת הביא הר׳ן ת

 מ׳ש וע״ש אשתו עש שמייחד מה גמור ימוד כיינו
 הנ״ל הרמב״ם לדברי ראיה להביא נראה ולכאורה .ע׳ז כר״ן

 אינה ישראל בת ארוסה דמש׳ה למ׳ד דהא . משמטתין
 במשנה קתני דהא ימוד היינו דחופה בע'כ סממן משום אוכלת

לחופה ששכנם עד וכו׳ אוכלס כאשה אץ אמרו אחרונה

כ . בדיקה הוי לא חק דבדיקת סמטן משום ומעמא  וא'
 היסת■ לאמרי היינו תרומה דקאכלה החופה דאחר בע״כ

 אוכלת דאינה rלמ ואך .סמשן בום מצלה מצא ולא שבדקה
ם לה ימזגו שמא משום  משום אחרונה ולמשנה אביה בבית ט
מ הוי חוץ דבדיקת לומד אנו יטליס סמפון מ׳ קה..  אה בדי
 לאשטחי רוצה בגמרא דאל״ה ימוד היינו דחופה מוכח לדבריו

 ועדייו מופה שהי׳ לימא • והלו מסר קבל בינייהו מאי
: יחוד הי׳ לא

 לה ימזגו שמא הוא דהפעם כעולא פשק הרמב׳ם
ס  משנה לפי דאך לדבריו מעם הרשביא ונתן . ט

 • דקס׳ד מה לפי היינו .סמפון משום הוא המעם אחרונה
נ מק בדיקות בין הגמרא דמחלק כיון אבל  למלק^עמא יש ה'

 מקובצת בשמה עיין • אחרונה משנה לפי אך ימזנו דשמא
 שלמה מניני בספר וכן . באורך אלו כרשב׳א דברי שהביא
כ ג׳  כמגינישלמה שמקשה מה אך • כן הרמב׳ם דברי פי׳

מה . דאוכלס והלך במסר לפשוק להרמב׳ם לי׳ דהוי ל  י׳
כ בגמרא דקאמר  אבל ראשונה למשנה היינו והלך מסר א'
 שתכנס פד רק מהני לא והלך במסר אך אחרונה למשנה
 הרשב׳א כמ׳ש והטעם וכמ׳ש׳הרמב״ם יחוד דהיינו לחופה

:הרמבים בדברי הנ׳ל  אינה ישראל בס דארוסה דלמ׳ד לומר דרוצה בפ״י ועיין
 אוכלת דארוסה המעם ס׳ל לא סמפון משום אוכלת י

 יכולתי ולא . בדבריו ע״ש כספו קנין דהוי משום מדאורייתא
כ להבין  עבד סמפון למ׳דמשום הגמרא דמקשה האי מה דא'

 כי בתורה משרש מעם הודאי בעבד דהא . ליכול לא נמי
:סמשן חשש בי׳ שייך ולא כספו קנין נפש יקנה

ב דך ע׳ ח . עכ״ל מיי חמת מזונות תקנו מיתי־בי נ
 כרשב״א על בצ׳ע הניח מ’בש וכנה

ה דאורייתא דס׳לדמזונות מ כ ה דילמא הגמרא מקשה א׳  ר׳
 דסזונות ס׳ל הברייתא ואותה דאורייתא מזונות כמ׳ד ס״ל

 כפשומו אתי׳ וברייתא מפ׳י על הי׳ התיקון ועיקר דרבנן
 הרשב׳א בעד להלץ ונראה .מעיי בשביל הי׳ התיקון דעיקר
 . לא אי דאורייתא מזונות אי פליגתא בזה דמציט דאמת

 פליגי מציט שלא מה חדשה פלוגתא להמציא מנ״ל עכ״פ אבל
כ דרבנן מזונות דלמ׳ד בזה  מע״י דעל ^מר צריכין אנו בע'
 מנ׳ל דאורייתא מזוגות למ׳ד אך א״כ עצמה בפני תקנה הי׳

 בפ׳ע תקנה הי׳ דילמא מזונות תחת מע״י שיהי׳ תקנה דהי׳
 לומר מוכרחין אנו וכן . דרבנן מזונות למיד כמו מעיי על

כ מ דהא הש״מ דהביא הרשב׳א כדברי בע'  מזונות ס׳ל ר'
שנה כסוס שאר עליו לה שאין עמו שהמנה היכא דאורייתא  ו

 הי׳ והן מעיי אלא תקנו דלא כיון וזיל תירוצא לחד ותירץ
 שכתב ומה . עכ״ל החקנתא לבטל יכול אין א׳כ לבד התקנה

 רק מזוטת עטר מעיי תקנו שלא ריל לבד תקנה הי׳ והן
 מעיי הי׳ דלריה כריה דלא הוא וא'כ • לבדו תקנה שהי׳
 כלוסוכמ״ש למעיי תקנו ולא לבדו תקנה שהי׳ רק מזונות מחת

 : שכתבתי כמו בהדי׳ לקמן שפי׳ בש״מ ועיין . לעיל
ד, נ רז  בשימעלמהדאמריקופליגא הובא מקשה כריטביא ו

 על לטפה שיטל משוס דר'מ טעמא אלא וכו׳ דר״ל
ט׳ מעיי  מ/ינות לה שטסן מיירי דילמא הריטביא ומקשה ו
 לכופה שיטל וטדאי אריה פליגי לא וא'כ רוצה נמי והיא

 הכי משמע לא לכופה שיכול דלשון שמתרץ ועיש • מע״י על
 דברי צדקו לא ולפיז . כן ומתרץ לובלין מקשהמהר״מ וכן

 הקדש דהוי לעושיכש ידה דהקדיש דהיכא שפסק הרמב׳ס
 הנ״ל ולפי . לכופה יטל ואין עיקר דמזוני פשק איהו דהא
 ומשיה משלו עדיין ניזונית שהיא היכא איירי דרמביס א״ש
 לכופה דיטל מלשון הוא הגמרא הוכחת רק • להקדישן יכול
 עוד . דבריו שקיצר רק לזה שכיון השני בתי׳ בכ'מ ועיין
כ ש׳ דהכי הניל הרמב׳ים מל והכימ הריטביא תירץ ע'  ד
 דאין משום דרים אליבא דריל דמעמא אדריה פליגא דריל
 איני לומר דיכולה כריה אמרינן ואי לבטלה דבריו שציא אדם

כ מושה ואיני רזוניח  לבטלה דבריו שציא דא׳א למימר ליכא א'
 שהיא היכא רק קדוש איט נשvני איני אומרת באש כיץ

ן ניזוניס שציאדבריוו דאיא לומר שייך לא וא'כ • משלו סדי
לבטלה
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 וכיון חלי׳ בדילה אלא מלסא הלי׳ בדידי׳ כיון'דלא לבפלה
 דהוי לומר מנ״ל וכו׳ אדם אין אמרינן דלא ר״מ מודה דהכא
 כפי׳ ולפ׳ז . מ״ש באריכות ע״ש וכו׳ ידיך יקדשו אמר כאילו

 דפליגי דפתס ובמה היא מילסא מדא דכולה למאוד א״ש בגמרא
 דשמעיגן כיון הכי לה אמר לא והא הכי הגמרא מהיים אר׳׳ל

 דפליג דמוכח דגמרא סיומא והכי וט׳ א׳׳א דאמר לר״מ לי׳
 דמצא בשמעתין המהרש״א כתב זו סוגי׳ וכעין אדר״ה ר״ל

: בב״מ שט׳ח י
י א ה ב  שאתגייר לאחר ד״ה תוס׳ קושי׳ להרץ נראה סוגיין ו

 וקאמר הכא פריך מאי א״כ ואיח דמקשו .וכו׳ -
 . עכ״ל ידי׳ מעשי שמעינן לא נמי מההוא הא אין מההוא נמי
 להגמרא מנ״ל להקשות יש לכאורה דהנה א׳ש הנ״ל ולפי

 זה ־ לסע״י לכופה דיכול ס״ל ר״ל דילמא אדר׳ל דפליג לומר
 כותי׳ וקי״ל אד'מ. דפליג הסנדלר ר״י אבל דר'מ אליבא הוא

 נזונית איני לומר שיטלה משוס ר״ה שאמר מגיעמא היינו
 דאדם לר״מ ס׳ל דאמת ־אליבא דהא ז׳א אך ־. עושה ואיני
 ולומר חדשה פלוגתא להמציא לר׳מ ומנ״ל • דשלב׳ל מקנה
 דבאמ» כיון • למעיי לכופה דיכיל כיון משוס שמעינן לא דמהא
 דר״ל אליבא לומר אנו צריכין איו . שלב״ל בדבר פליגי
 שפיר אמר ומש״ה פלוגחא כאן ואין דכ״ע אליבא לכופה דיכול
 לכופה. שיכול משוש הוא דטעם לומר דיכולין לא-שמעינן מהא

 זה מקדיש אדס אין ר'מ וסבר הגמ׳ שמקשה זה גס והשתא
 דיכול לר״ל דס׳ל זשמעינן שדייק הש״ס המסדר של סיומא הוא

 הסידור הוא וכך דהלכתא ־ואליבא הסנדלר לדי ־אפילו לכופה
 להקדיש דיכול סבר והא דשלב׳ל מקדיש אדס דאין ר״מ וסבר
 חדשה פלוגהא להמציא לדל ומנ׳ל שמעינן לא מהא אלא

 מקדיש דאדס סבר שבאמת כיון לכופה דיטל ס״ל דר'מ ולומר
 קישי׳ מתורן ממילא ומעתה • הלכתא הוא דהכי א״ו דשלב״ל.

 להמציא לר״ל דמנ״ל רק הוא הדיוק דעיקר כיון הנ״ל התוס׳
 דס״ל הוא דהטעם רק לכופה יכול- אינו דילמא חדש דבר

 ההוס' כוונת הוא שזה ואפשר • מקדיש הכא דאף כראב״י
: בתירוצם ' ־

ר ו ז ה נ  יקדשו בפי׳ דאמר דהיכא דפסק הרמב״ס לדברי ו
,  דין הביא לא הטור והנה .מהני לנמשיהס ידיך .

 דאף • דמהני הכא פסק לא אמאי הב״ח עליו ומקשה זה
 ואיני ניזונית איני למע״י לומר דיכולה כיון משוס מתק דהר׳׳ן

 מעה נוטלת איני מע״י מותר על לומר יכולה פושה־׳כמו.כן
 סברא האי ס״ל לא שהטור כיון אך . לך עושה ואיני כס^

 לומר יכולה האשה אין המותר דעל יונה כר׳ פסק רק־ במומר-
ט׳ כסך מעה איני-נוטלת  דהיכא ליפסק להטור הו׳ל א״כ ו

 לומר ורוצה • דמהני המותר על לפושיהן ידיך יקדשו דאמר
 דשלב״ל מקדיש דאדם ר״מ דסבר דאמת דאליבא דהטור אליבא
 דר״ל האי אמרינן לא א*כ קדוש־ דהמותר דסבר הכא וה״ט

 דלא כיון לא ידיר-לעושיק יקדשו בפי׳ דאמר אפילו.היכא
 תירוצו באמת וכנה • הלעיס מחמש יוהד שהעשה לכופה מצי

 f,טעמא לומר ונראה • כן לומר להטור דמנ״ל מאוד דחוק
 דהלכה כיון לכופה מצי לא מע״י גוך דעל כיון הוא דהטור
 דס״ל הטור לסברת הלי׳ בדידה לאו המוהר שעל ואך • כר״ה

 ולומר הידים גוך להקדיש הבעל יכול לא שוב מ״מ יונה כר׳
 איני שתאמר היא יכולה סלעיס החמש דעל כיון ■ידיך יקדשו

 לטפה יכול כבעל אין המוהר ועל עושה ואיני ניזונית
 אנו ובע״כ .להקדישן כלו הידיס אין וא'כ מוהרות שהעשה

 החשה אין המותר דעל דס׳ל יונה הרבינו לדברי כן צריכיןלומר
 ואפי׳ המותר לך נותנת ואיני המעה נוטלת איני לומר יטלה
 דאלת״ה . כידיס להקדיש יכול כבעל דאין לדה אליבא

 טעמא'דידי׳ קאמר ופליגידר״לדכא הנמרא תקשה־מה־קאמר
ה אך המותר ועל כמוהר על דר*מ אליבא  דיכול מודה ד
 לכופה יכול דאין דס״ל דר״ה דאליבא כדפרשהי א״ו לכופה

 מל אך לטשיהן ידי׳ להקדיש יכול אין סלעיס החמש על
: לכספה דיטל כמותר  דעל דס״ל יונה הרביט בדברי לומר רוצים שיש אמת

 כסך מעה נוטלת איני לומר כאשה יכולה כמוהר - ״■׳
דאז ניזונית כשהיא דוקא • .רמע״י לך.מותר נותנת ואיני

30 למד ־

 יטלה ואינה הוי דבעלה כמומר אך הוי ידי׳דבעלה כמעשה
ט' כסך מעה נוטלת איני לומר  אומרת שהיא היכא אבל . ו

 על אך לומר יכולה עושה ואיני ניזונת איני מפ׳׳י גוך על
 שכתבנו מה כלל ליק וא'כ • יונה ר׳ דברי לפי אך כן כמותר

 כריה ס״ל דאי אדר״ל סליג דר״ה כגמרא דייק ויפה לעיל
 למזור יכולה היא דהא המותר על אך לטפה יכול אין שוב א*כ
 המותר. על אך לחזור יכולה ממע״י וכשחוזרת גופא ממעיי אך
 דאך דס״ל משמע רק הכי משמע לא הטור מדברי באמת אך

 א״י המומר על מ'מ הוי שלה מע׳׳י והגוך ניזונית דאינה
 צריכין אנו בע*כ וא'כ . לך עושה ואיני נוטלת איני לומר
 אין ניזונית איני מעיי עיקר על לומר דיכולה כיון כנ״ל לומר
: המוהר לענין שלה הידיס להקדיש יכול כבעל .
 אין אשתו ידי מעשה המקדיש פ״א סי׳ בא״ע כטור וז*ל

 אין שהרי מל שאין מע״י עיקר על ל״מ חל כהקדש
 המותר על אפילו אלא תעשה ולא תיזון לא הרצה שאס ברשותו

 דבר מקדיש אדם שאין חל אין כדפרשתי ע״כ שלו שהוא
: שלב׳לעכ״ל

ה נ ה חרצה שאם שכתב הנ׳ל הטור דברי על מקשה הב״ח ל
 הבעל אצל ניזונת שהיא שאך דמשמע תעשה לא

 דכא דשלב״ל• מקדיש אדם דאין מטעס ולאו מה׳ט להקדיש ח׳י
 לאחר דמ׳ד מ״ט וכו׳ מזונות לה במעלה אי קאמר הגמרא
 מאילאו ד׳ה חוס׳ דברי הב׳ח הביא •.וגס קדוש מיתה

 וניל • בדבריו ע״ש קאמר אותה זן כשהוא לא . בניזונח
 דהיכי הכ״מ בפס כתבנו לעיל דהנה הטור דברי פי׳ דהכי
 מלתא תלי׳ דבדידי׳ היכי לבטלה דבריו מוציא אדם אין שייך
 ואיני ניזונית איני לומר ויכולה מילחא חליא דבדידה היכי אבל

 דלאו כיון לבטלה דבריו מוציא אדס אין לומר שייך לא עושה
 שאץ מע׳י עיקר על ל״מ הטור כונת שזה נמי וי״ל . בידו

 דדעתו למימר ליכא בודאי ועיז ר״ל . ברשותו אין שכרי חל
 אלא . ברשותו דלאו כיון לעושיהן שלה הידים להקדיש הי׳

 לומר. אנו יכולים ונמצא כורחה על שלו שהיא המותר על אפילו
 דלא משום מועיל אינו אעפ״כ הידיס ״להקדיש הי׳ שדעתו

.• : דשלב״ל והוי הידים על הי׳ שדעתו אמרינן
 בעצמ̂ו הוא למ״ש סותרים הר״ן שדברי כב׳׳ח מקשה ד1ט
 ל&ושיהן■ ידיך יקדשו בפי׳ שאומר דהיכי ל״ה סי׳ בתשובה ^

 כזה• ג״כ כתב דהכ״מ באמת והנה ־ הרמב״ם כדברי דמהני
 שכרין. וכתב הרמב״ם על שמקשה הר״ן דירי והביא על

 כר׳ן שס והנה . האלה הרמב״ם מדברי ראי׳ מביא בתשובה
 מלוג הנכסי הבעל שהקדיש מלוג נכסי מפירות איירי בתשובה

 ■להקדיש דאיי הרין• של טעמו דעיקר מודה הרין אך ושמא
 גבי והתם עושה ואיני ניזונת איני לומר שיכולה משוס הידיס
 לומר יכולה אינה דכ״ע אליבא דהא זה שייך לא מלוג נכסי

■ . : פירות לך נותן איני
ר ו ז ח נ המקדיש. כצורתה המשגה שכתב הרמב״ס לדברי ו

.חולין והעותר ואוכלת עושה זו הרי אשתו מע״י
 בבא^המקדיש. בהדא כתב לא דלמה האחרונים עליו והקשו
 קדוש דאינו הרישא המשנה דבשלמא .חולין הכל אשתו מע״י
 אבלהרמבים ואוכלת. דטשה הגיעס קחני ומשיה לר״מ אפילו
 ידיה מעשה גוך על אך שלב׳ל דבר מקדיש אדס דאין פסק
 לומר ונראה . חולין הכל למימר וכויל הנ׳ל טעס שייך

 דהיכא זה לדבר נ'מ ויש כצורתה המשנה לשון נקים דהרמב׳ס
 • הרמבים לדברי דמהני לעושיהן ידי׳ שמקדיש בפי׳ שאמר
 בפירוש הכ״מ וכמ״ש משלו ניזונית שהיא היכא דוקא והיינו

 כשתרצה עושה ואיני ניזוניח איני לומר יכולה היא מ'מ אבל
 לעושיהע הידיס שהקדיש היכא אך ואוכלת שעושה כתב ומש״ה

 דהכא ואוכלת עושה זו כרי כרמב״ם כתב דלהכי אפשר ועוד
 כך• שבודאי אמרינן לעושיכן ידיך יקדשו בפי׳ אמר לא אפילו

 דהרמב׳ס ואך , לבטלה דבריו מוציא דא״א משום דעהו הי׳
 דמש׳ה: כאן הריטב׳א כתב כבר כן כתב לא עירכין בהלכות

 ואך לבטלה דבריו מוציא דא׳א משום דר״מ טעמת ר׳ל אמר
 רק-, דשלב״ל מקדיש הדס דאין משום דר'מ טעמא שבאמת

 דבריו מוציא אדס דאין להלכה הכא לפסוק דרוצה משוס
,חילקו וכמו,כן דעירובין להכוא דהכא כהוא בין ומחלק לבטלה

החוס׳



נסראל1יעכתובותביח■
 והקשה .לזונה צמה■ לו באין ניזונה בשאינה לא ד״ה רש״י •• מוחל חמח חו מע״י חחת־ מזונות חי דפליגי כן. מפמע

לזונה. חפן לא דילסא לרשיי זה דמנ״ל הפלאה בספר
 מעיי צאי לומר יוכל כמספקת אס בפלפול פיש בדבר והאריך

 מצי הכא דהא לכאן זה פלפול מקום ידענא לא אבל במזונוחיך
 רצתה היא א.־ן ואפשר בזה ממו חולקת אינה שהיא איירי
 יש דאס באריכות בש״מ כמ״ש כוח התירוץ עיקר אבל בכך

 מזוטח לה יחן שלא במה ההקדש להפקיע יכול חיכי לזון לו
 שרי ערמה דאך שם סוברים פוסקים דיש ואמח אסור דהערמה

 לחזור יטל אם שם עוד שמפלפל ומה כן סבר לא רשיי אבל
 חייב דמ״מ כתב לקיים חייב נדר דמדין ואף לעולם שבא קודם

 ראיה ומביא מהני לא קודם של כהקדש אבל שנית להקדיש
 דקיי׳ל לדידן דודאי ראייתו ידענא לא רי״ב שי׳ מח״מ לזה

כ דשלב״ל מקדיש דא״א  דמדין רק חל לא עתה ההקדש א'
 מקדיש אדם דש״ל לר'מ אבל שנית להקדיש צריך שלו נדר

כ דשלב״ל  אבל לחזור דיכול רק בדיבורו חל תיכף ההקדש א'
כ לחזור יכול אין נדר מדין  ואיל תיכף ההקדש מל ממילא א'

שנית־: להקדישו
ה ״ ד  דלא במותר פלוגתא לאשמעינן ליה איצטריך סיפא ב

 ברב השתא דהא לפירושו ופי׳ • כצ״ל אניזוניח שייך
 ולא מזונות לה נותן באין מחני׳ כולה איירי ולדבריו 'קיימינן

 מזונות נותן אין דאם בחברתה שייך דחדא וגס כסף מעה
 וגם לקמן תום׳ כמ״ש כסף מעה לה שיתן דרך אין בודאי
 כסנדלר ר״י פליג מש׳׳ה וח״כ בס׳׳ד לקמן כמ״ש כן סובר רש״י

 קדוש מחיים והי׳ המותר תמת לה נוחן הי׳ אם אבל אר״מ
י פליג הי׳ לא בזה  וכנ׳ל דשלב׳ל מקדיש אדם דודאי הסנדלר ד

 נוטלת באינה דאיירי אשיפא לאורויי רישא איצטרכא ומשיה
 לכופה שיכול מתיר אלא וכו׳ דר״מ תימאטעמא לא גמרא •• הסנדלר ריי פליג דוקא דבככי ברישא כמו כסף מעה

 א״כ רשיי לפי׳ להקשות האריך בש'מ כנה .למע׳י ־
 דכא לי למה רישא עומדת במקומה לעיל הגמרא ר\שי׳ לדל
 נותן דאם המע״י החת לה נותן שאין רישא איירי בודאי לר״ל
 דודאי כלל קושיא ידענא ולא .ל״ל רישא וא׳כ לדל לכופה יכול
 דודאי למימרא מאי ניזונת באיני שפיר כגמרא פריך’ לעיל
 דאיירי בר״ל כאן אבל זנך ואין עמי עשה לומר יכול אין

 תחת מעה לה נותן דאין ואף תוס׳ וכמ״ש מזונות לה בנותן
 כיון שלו אינו דמע״י דפשיטא מילתא הוי לא זה מ״מ המע״י

פ לה שיש  הברייתא גס דפשיטא מילתא הי׳ זה ואם מזונות עכ'
 מעיי כסף מעה לה נותן אין ואס לכתוב צריכה היתה לא

: דפשיטא מילתא הוי לא דזה איו שלה  מעלה בשאין לאוקמי דמצי נמי והיה .לעולם ד״ה ברש״י
קושי׳ כסףכצילדעל ואיןמעלהלהמעה מזונות לה

 כסף מעה לה ומעלה מזונות לה מעלה בשאין דלוקמא הזאת
ק  מקשה אבל רגילות אין תוס׳דזה תי׳של קמא במהדורא רשיי תי
 שמקשה וכמו כלום מעלה בשחין מוקי דרב אחרת קושי׳ כאן

 שיטתי׳ נבאר וקידם • כאן כמו וחי׳ קמא במכדורא רש״י
 מזונות לה במעלה דגמרא באוקימתא הגמרא בפי׳ דרשיי

 רש״י דעת על עלה לא זה דודאי כסף מעה לה מפלה ואין
כ והיא מזונות לה שמעלה איירי דכאן  וכמו מזונות אוכלת ג'

 סובר רש״י רק לעיל מדבריו חזר דרש״י מפרשים קצת שהביא
 ועיין . מזונות לה ליחן רוצה שהוא מזונות לה מעלה של דפי׳

 ואוכלת עושה היא ברישא ואפיה באריכות שלמה במגיני
 חל הקדושה ומ״מ עושה ואיני ניזונת איני לומר שיטלה משוס

 מזונות לה שמעלה כקדש בשעת וגס דאכלד אימת מעיי על
 ונ״מ .ואוכלת עושה רצחה אס שהיא רק טוב הוא ההקדש
 תרתי הוי לא הסנדלר לריי אף קדוש בודאי מיחה דלאחר

 באינה איירי סיפא אבל שלו היה הקדש דבשעת משום וכניל
 וא*כ מיתה לאחר רק כלל לא־חל ההקדש וא'כ כלום לה מעלה

 הסנדלר ריי אמר ומשיה וכנ״ל ברשותו ואינו דשלביל תרחי הוי
 הרישא לאוקמה לרב דליל זיל רשיי שמקשה וזה .חולין

 ותי׳ . לה מעלה באין איירי מחני׳ כולה דילמא לה במעלה
 בניזונת רישא ומוקי לומר יכולה לי׳ איח דרב משום היסב

מ דאףדניזונת רישא ומשיהאיצסרך ואוכלת.וא'צ עושה מ'

אי הן ליה איצטריכא סיפא לעיל הגמרא שמדמה כמו לומר  מבו
• : בש״מ היטב

ר ל ב א  אברר ומקודם מטארים שיהיו רשיי דבלי לך ל
 מעלה ואין מזונות לה במעלה דיה החוס׳ שינית

 לה מעלה כשאין מתני׳ מוקמי ושמואל רב אלא שכתבו מעה לה
 שהיא ר״ל שמפרש במכרש״א ועיין .כסף מעה ולא מזונות

 שהוא מה כי המעה ולא המזונות סמנו לקבל רוצה אינה
 בדידה דרב שאליבא כיון מוריד ואינו מעלה אינו לה מהן
ק רוצה שהיא באם חלי׳  לכאורה אך • ברין להדיא איתא ו

 דמש״ה דס״ל כניל והרין התוס׳ דברי לפי להבין אנו צריכים
 דמחיים משום המותר קדוש המיתה דלאחר ושמואל רב אמרו
 וא״כ קדוש אינו לקבל רוצה דכשאינה תלי׳ דבדידה קדוש אינה

 דמעלהלה משום קדוש.המוהר דסילדמחייס ביא דרבאדא
 לא כשהיא אבל מבעלה המזונות מקבלת שהיא ריל מזונות
 מאי וא'כ .קדוש דאין ג״כ ב״א לריא ס״ל מבעלה לזון תרצה

 מקבלת שהיא ואיירי קדוש מחיים לאוקמי ביא דר׳א דוחקי׳
כ לוקמי המזונות  שבעלה אף המזונות ליקח רוצה כשאינה ג'

כ ולימא לה נכעלוח רוצה  לומר ודוחק קדוש מיתה דאחר ג'
 לא דזה ניזונת איני לומר יכולה אשה שאין סיל ביא דר״א
 על לעיל דקאמר ועוד תום' בדברי ולא רין בדברי לא נמצא
 נימג^ וחי .ב״א ור״א אר״ל דפליג לימא אר״ל דפליג ר״ה

 ריל הקדש רמ״א בהמותר דקתני המתני׳ לאוקמי ליה דניחא
 לאוקמי לי׳ כוי הכי ושמואל רב גס א״כ היכף הקדש דהוי

 דא כגון תיכף חל וההקדש כסף המעה שנוטלת כגון דאיירי
 ושמואל דרב במה מחלוקותם עיקר להבין אנו צריכים בודאי
 כשהיא מוקי ב״א ור״א לקבל רוצה אינה כשהיא המתני׳ מוקי

 דרב פלוגתא העיקר היא שזה ברור דבר נראה לכן מקבלת
 הוא שזה תוס׳ כמיש האמת הוא דזה ביא ור״א ושמואל
כ כסף מעה לה יתן ולא מזונות לה שיחן ■רגילות  בע״כ וא'
 וריא • המעה לה נותן ואינו מזונות לה שמחן איירי המשנה

 מע״י גוף נגד והמעה מעיי מותר נגד דמזונות סיל ב״א
 בסיפא קדוש מחיים משיה המזונות מקבלת שהיא מתני׳ ומוקי
 איירי כסף מעה נגד שהוא מע״י גוף שהקדיש ברישא אבל
 והיא קדוש אינו משיה המעה לה להעלות רוצה הבעל שאין

 עושה דקתני ומה קדוש אינו כשתרצה ר״ל ואוכלת עושה
 משום הסנדלר דר״י אליבא בסיפא כמו חולין קתני ולא ואוכלת

 רבותא הוא וזה מיתה לאחר קדוש המעיי מגוף משתייר דאי
 המותר מ״מ כסף המעה לה להעלות רוצה הבעל כשאין אף

 לאחר קדוש המה מהמזונות שהותירה מה סלעים מה׳ שנשתייר
 המקדיש כך היא ב״א דר״א אליבא המשנה פי׳ ונמצא מיתה
 נוחן אינו שכבעל רק בעלה משל אוכלת שהיא ואיירי מע״י

 והרי המעה נגד מע״י שגוף ואוכלת עושה משיה המעה לה
 לאחר קדוש מהמזונות שהותירה מה ואפיה לה נותן הבעל אין

 ומה לאכול שהצריכה מה ואוכלת עושה הפי׳ הוא כן מיתה
 מעלה הבעל שאין אף מיתה לאחר קדוש ממילא שנשאר
 והשתא סלעים מה׳ המותר רק כשהקדיש ר׳ל והמותר המעה

 בעלה משל אוכלת שהיא וכיון המזונות נגד הוא דהמותר ס״ל
 שהיא המשנה איירי כשהיא ל״ק דריא ואליבא מחיים קדוש
 נותן שאין כיון לעיל כמ״ש קמיל מה בעל משל ניזונת עדיין

 שהבעל ר״צ בניזונח למחני׳ אוקמי ושמואל ורב המעה לה
 רק כסף המעה לה ליתן רוצה ואין מזונות לה ליתן רוצה

 הפי׳ וע״כ .מותר תחח והמעה מעיי תמת דמזונות דסברי
 מילחא תליא בדידה ריל ואוכלת עושה דקחני דמשנה ברישא

 הוי בעלה משל לזון וכשתרצה ואוכלת עושה היא כשתרצה
 סלעים מה׳ המוהר הבעל שהקדיש באס ריל והמותר הקדש
 הוי לא המעיי בגוף כמו תלי׳ שבדידה וכיון הקדש הוי רמ״א
 דאף לאשמעינן חתא רטתא ורישא .מיתה לאחר עד הקדש
 • מחיים קדוש אינו אפ״ה מעיי נגד שהוא מזונות לה דנותן
 כסף המעה לה ליתן רוצה שאינו אף לאפמעינן אתי וסיפא

כ תקשי ולא מיתה לאחר קדוש מ״מ  ושמואל רב לוקמה א'
 מעה^כסףכמו לה מעלה אינו וגם מזונות לה בשאינהמעלה

 קושי׳ באמת היא שזו לעיל שכתבנו וכמו רשיי באמת שמקשה
תקשי דא״כ אך מהמ״ק רש״י בשם בש״מ שהביא כמו רשיי

אלישא

l'?b.
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לןן ס׳ ש. ע׳ התו ע׳ ב  כתבהרמב״םדששהוחוכלס ומשיה ע׳

 ממש הידים להקדיש דעהו דהחי המריגן דלא המעם הוא דזה
 ומיה .לבטלה דבריו מוציא אדם דאין משום בשלם דאיחצייהו

 ואיני ניזוניס איני לומר שברשותה נמצא ואוכלה שעושה צחב
שי הוא בידו ולא עושה  שייך ולא לבטלה בלאיה דבריו ו

 דדעתו אמרינן לא ומשיה לבטלה דבריו מוציא אדם אין גזה
: הידים על הי׳

ה א ל נ  דאין אמרינן דכאן ס׳ל דהרמי״ם לזה סמך להביא ו
 בהלכות הלחימ דהנה לבטלה דבריו מוציא אדם

 דסותר הרמב׳ם על להקשות כתג ל*א הלכה ששי פרק ערכין
 • הקדש הוי לא הקדש יהי׳ דאמר היכי דמשמע עצמו דברי

 יהי׳ דאמר היכא הרמב״ם כחג מכירה מהלכות כיב ובפרק
מ על תמה וביותר . וע״ש נדר משום לקיים הייב הקדש  הה׳

 שאמר היכא שכתב ערכין דבהלכוח איש הנ׳ל ולפי . ע׳ש
 הדין גוף הוא זה נדר משום לקיים חייב להקדישו עלי הרי

 מכירה ובהלכות . יעשה כן מפיו יצא אשר ככל לקיים שחייב
כ היינו דמהני הקדש יהי׳ שאמר באם שכתב  נדר מטעם ג'
 כשאמר דעחו הי׳ כך ומסתמא לבטלה דבריו מוציא אדם דאין
 ודברים . בעולם לכשיבא אוחו שיקדיש דהיינו הקדש יהי׳

 :ע׳ש מכירה בהלכות עוז במגדול מרומזים אלה
ה נ ה  הידים דמקדיש דהיכא שפסק הרמב׳ם על מקשה הרין ו

 שיכול משום הטעם ר׳ל קאמר בגמרא דכא מהני
 יכול דאינו נמצא לכופה יכול דאינו פסק והרמב׳ם לכופה

 ס׳ל דהרמב״ם גרעניז דק״ק הרב חתני ותירץ הידים• להקדיש
 מוקי דר׳ל בש״מ הובא הראב׳ד שפירש כמו בגמרא הפי׳

 מזונות לה לימן רוצה הבעל שאין ר׳ל ניזוניח בשאינה כאן למחני׳
 הי׳ כתקנה עיקר ידי׳ דמעשה הידים להקדיש יכול ואפיה

 אבל י• למזונות שנוטלת רה בעלה של המה תמיד שלה והידים
סהמה גוף די  אבלהרמביס להקדישן. ויכול לבעלה שייכים הי

 שיכול מודה ריה אפילו ובזה מזונות לה נותן שהבעל איירי
 הראב״ד דברי לתרץ נראה ובזה . לעושיהם הידים להקדיש

 מפרשים ושאר הרשב׳א עליו שמקשים מה בש'מ שהובא הנ״ל
 ס׳ל דר״ל כפשוטו ולא חדש דבר לומר להראביד לי׳ דלמה

א כר׳ ב׳  בירושלמי כדבריהם ומבואר התו׳ שפי׳ וכמו אדא.
 במעלה לה חפחר פליגי םלעיס מממש במותר אמר ב'לÎ וזיל
 מעה לה נותן אין אם וחנינן כסף מעה מעלה ואין מזונות לה

 כו׳ סליגי מיתה לאחר במותר אומר י’ר שלה מעיי כסף
ש.  ואפיה אלו הירושלמי דברי הראב׳דראה דאף ונראה ישי
 ואדרבה שלו הידים אפיה לה נותן דאינו דאף לדבריו מוכרח

 אם ותנינן שם מסיים ריל דהא כן מוכח גופיה מירושלמי
 כברייתא דמזה הפי׳ וע'כ שלה מעיי כסף מעה לה נותן אינו

 ושמואל דרב כדוחקי׳ ר׳ל סבר ולא מע״י תחת דמעה מוכח
 ר״ל אמר למה קשה לפ׳ז א״כ .מע״י מותר פי׳ הוא דמעיי
 איירי במותר הא • למע״י לכופה שיכול מחוך דילן בגמרא
 אינן הידיס למע״י לכופה יכול אינו דאם לעיל כמיש אע״כ

מ המותר תחת מזונות דנוחן אף כלל שלו  לכופה יכול אינו מ'
 מע״י על לכופה יכול האיך קשה הוא וא'כ . וחותר שתעבוד

 ואוכלת עושה קתני דהא לה נותן אינו בודאי כמעה דהא
 בידים זכי׳ לו יש מ״מ לה נותן דאין דאף אע״כ תוס׳• כמ״ש
 הם דהידים אלא למע׳י וכופה המעה לה נותן בעי דאי משום

 נמי וממילא באריכות מזה לעיל כמ״ש המעה על למשכון לה
 דהידים דקדשי סלעים ממש ממשקל מיתה לאחר שתירה דאם
 קדשי מחיים אף בודאי סלעים מה׳ המותר אגל . שלו הם

 קלקל משה שפני שראיתי ומפני למעיין. ברורים הם אלו ודברי׳
 דברי תחלת להביא אני מוכרח לכן בפירושו בירושלמי פנים לו

 אומר ר״מ כירושלמי לשון דזה היטב באר ולפרש כירושלמי
 אומר רשב׳ל .משלו חולין אומר הסנדלר ר״י משלו הקדש
 מיתה לאחר במותר אמר ור׳יי כו׳ פליגי סלעים מה׳ ומותר
 לה מעלה אם אבל מזונות לה מעלה בשאינה לי׳ אמר פליגי

 הורוטלמי דברי דחחל׳ הבין משה והפני קדשי. הכל דברי מזונות
 להקדיש יכול אינו האיך בחמי׳ לשון היא משלו הקדש ר״מ שאמר

 דבר דהוא סבר דר'מ נאמר דאס מתרצה לא דבריו ולפי שלו דבר
דהא תיכף לתמוה כגמרא התחילה מה א'כ לעולם בא שלא

ט קשה אפיה  מותר תמת מזונות לה שנתן כיון כסנדלר דר״י מי
 מזונוה חי בזה פליגי הסנדלר וריי דר'מ דבריו לפי מהרץ והוא
 מעיי המת דמזונות לי׳ אית וריי מותר החת או מעיי תחת

 לו שיש למי גדול דוחק זה אבל . המוהר קדש לא ומשיה
 בודאי וא'כ בזה פליגי ב״א וריח ושמואל רב דהא בקדקדו מוח
מ אם  בפלוגהא ליפלוג לכם למה בזה פליגי הוי וריי ר'

 עיקר דהא הספר מן חסר התירוץ דעיקר ועוד • דחנאי
מ כירושלמי של בסידורו היטב להיודע אבל : ר״מ דברי לחק לן ולמה בר'מ ולא בר׳י היתה הקישי׳ לעין יראה בכ'

 בלשון זה שאמר רק בירושלמי תמי׳ דברי זה שאין
 מותר תחת מזונות לה נותן דהא טלו שכוח דאף דר״י חידוש
 דסגר דילן בגמרא שמבואר כמו הוא והטעם ׳ קדשי לא אפיה
 אינו ממש שלו הי׳ אס והיה שלב״ל דבר להקדיש יכול דאין
 בשחר אמר יוחנן דר׳ הירושלמי במיש גם • להקדיש יטל

 דהמוחר סבר דשא דבריו הבין לא כ“ג • פליגי מיתה לאחר
 רשב״ל פליגי דבהא וז׳א סלעים מה׳ אמותר קאי נמי הוא בר׳י
 מחיים אף וא'כ המותר תמת לה במעלה מוקי דרשביל וריי

 סלעים מה׳ שמותר מה דוקא הוא המותר ופי׳ המותר קדוש
 קדוש אינו וא'כ ג״כ מותר תחת מעלה באינו לה מוקי ר״י אגל
 שמותר מה כפשוטו הוא המותר של פי׳ וא'כ מיתה לאחר רק

 כלום מעלה שאין דכיין עצמה ידי' ממעשה אף מיתה לאחר
 הירושלמי לשון משמעות וזה • מותר ובין מעיי בין חילוק אין

:דוחקו לכל צריך ואין
ד ו  מעלה אם אבל בריי הירושלמי שמסיים במה שם מקשה ט

 מזונות לה במעלה הסנדלר ר״י מודה דלמה קדשי דיה לה
 לאחר אף קדוש דאינו לה מעלה מאינו יותר דשלב׳ל דהוי אף

 בקיצור דרכנו לפי נאמר ואנו .צורך ללא ביותר שם והאריך מיתה
 בפי' אמר אם חף לעולם קדשי דלא שובר לה מעלה אינו אם דודאי
 עתה לעת בהם זכי׳ שוס לו דאין כיון לעושיהס ידיך יקדשו

 זכי׳ לו יש לה נותן דאין דהיכא דאף סובר שהראב׳ד ואף
מ לעיל וכמיש בידים  •בהא פליג הסנדלר דר״י לומר נוכל מ'
 לו יש א״כ אוכלת והיא מזונות לה מעלה אם אבל . אר'מ

 נעשה לגמלה דבריו מוציא אדם שאין כיון וא״כ • בידים זכי׳
א דברי לפי ובפרט . לעושיהם ידיך יקדשו שאמר כמי  הייטב׳

. קמא מהחרא רש״י דברי שהביא בש'מ ראיתי זה אחר : נפשה אמרינן כלל להוסיף שא'צ דהיכא לעיל שהבאנו וחוס׳
• כהוגן בפשוטה עולים בירושלמי ר״י דבריו ולפי

 דהנה במהד״ק רש״י לדברי ראי׳ יהי׳ האלו הירושלמי ומדברי
 קדוש מיתה דלאחר דסגרי ושמואל דלרב במהדיק כתב רשיי

 ס־בר אפשר דבעלמא אע״ג אר״מ הסנדלר ר״י פליג משיה
 שלו ואינו דשלב״ל תרתי דהוי שאני הכא דשלב״ל מקדיש דאדס

 בש״מ עיין . מיתה לאחר אלא זכי׳ שום לו אין לעולם דממיים
 סובר רב דכא לזה סניף עוד לומר ואפשר . מזה באריכות

 ור״י דר'מ לפלוגתא מוקמי ומשיה דשלב׳ל מקדיש דאדם להלכה
 ולפיז .שלב״ל בדבר פלוגחא להוי דלא לי׳ דניחא מיתה לאחר
 פליגי מחיים דדוקא איפכא סוגר ב״א דר״א לומר עוד ^מצינו
כ • פליג לא ר״מ אף כנ״ל מרמי דהוי מיתה לאחר אבל א'  ו

 מיתה לאחר במומר לי׳ אית דריי כהוגן עולים כירושלמי דברי
 קדוש לכ׳ע לה מעלה אי אגל לה מעלה דאין מבוס פליגי

 :דשלב״ל מקדיש אדם דודאי הסנדלר ר״י פליג לא דבהא
ה ת ו / י מ  כתב רש״י הנה .זיל רש״י דברי כל לבאר נבא ו

 מעיי הקדיש ולא המותר הקדיש המותר במתני׳
 ליה דלמה אלו רשיי דברי לשורש ירדו לא והאחרונים עצמן.

 כתב לא שרשיי בבירור נ״ל אבל .מעיי הקדיש שלא לפרושי
מכן מעיי. כקדיש לא שדוקא  במתני׳ שהמותר הוא דבריו ו

 ארישא קאי שזה נימא דלא ולאפוקי עצמו המותר שהקדיש פי׳
 דין שזה רק פליגי• מיתה לאחר והמותר מעיי היכאדהקדיש

 פי׳ מעיי הקדיש ולא וזיש המותר רק שהקדיש היכא בפ״ע
 שמשמעות ואף • ודוק כמותר ואחיכ המע״י שהקדיש לא

 אבל כמותר בפי׳ בהכי דפליגי משמע שהבאתי כירושלמי
 בהכי דפליגי כן משמע לא דילן הגמרא דשיטת סובר רש׳י

 ולא קדוש אימת מותר רק לקמן כגמרא פריך לא ומשיה
: המותר פריך^מאי  לא ור״א וששאל רב הפלוגתא׳של וכן .

משמע . ’ ״
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 ור׳ן וחוס׳ רש״י 6והשח רש״י שמחרץ וכמו קמ׳ל מה ארישא

 לעשות שרוצים כאחרונים ודלא קיימא שיטה במלא כולה
. ביניהם סלוגמא

ר ק י ^  ושמואל דלרב ביא ור״א ושמואל רב שבין הסילוק ז
 ר״ל מפה. לה מעלה ואינו מזונוח לה דמעלה הפי׳

 מקבלת אינה היא באמת אבל מזונות לה ליחן רוצה שהבעל
 ניזוניח עתה שהיא מזונות לה למעלה פי' ב׳א ולר׳א ממנו

 מעלה בשחין למתני׳ מוקי ושמואל לרב התום׳ ומ׳ש . נונכסיו
 המהרשיא שמפרש כמו מאתו ננקבלת אינה שהיא ר׳ל מזונות

 פצוגתא להמציא לגמרא ללמה שמקשים מה מתורץ ועתה .ז״ל
 לוקמי מע״י החח כסף מעה או מע׳י תחת שמזונות באם

 ומעה מע׳י תחת למזונות ס׳ל וכולהו בר׳ל לפליגי פלוגחייהו
 ליחן רוצה שנעל כרילוהיכא ס׳ל לר״א רק מותר תחת כסף

 ס׳ל ושמואל ורב .קלוש בסיפא מש׳ה לקבל היא מחויבת
 מיתה. לאחר קלוש ומש׳׳ה וכו׳ ניזונית איני לומר היא ליכולה

 בלילה לאו הא ואוכלת עושה אמאי לר״א רישא תקשה לא״כ
כ להא קלוש ליהוי כ’וא בבעל אלא תלי׳  ליחן רוצה שהבעל ע'

 רוצה שהוא מכ׳ש מעה לה נותן שהוא כשאיירי מזונות לה
 כסף להמעה ס״ל לכ״ע נימא נמי תקשה ולא מזונות. לה ליחן
 מזונות לה נותן והבעל מוהר תחת והמזונות מע״י תחת היא

 ואתיא ור״ל לר׳ה בפלוגתא ופליגי כסף מעה לה נותן ואינו
 כבר אך • כסף המעה לה נותן אינו להא שפיר הרישא
 יכולה סתמא לעיל רב מלקאמר בש׳מ הובא הקלמונים תירצו
 לקאי משמע עושה ואיני ניזונת איני לבעלה שתאמר אשה
 . מע״י נגל למזונות ס״ל לרב אלמא אמותר ולא מע״י אנוף
 לומר ליכול משמע רש׳י בלברי כתב ז״ל שהמהרש׳׳א ואף

 אשה יכולה שאמר ומה מזונות נגר מע״י למותר לרב אליבא
 כסף מעה אמול איני ר״ל עושה ואיני ניזוניח איני שתאמר

 בשס בש'מ שהובא מה כפי רש״י בדברי לעיל כתבנו כבר
 לומר נוכל ואלרבה מהרש״א כלברי מוכרח אינו קמא מהלורא

 : בסמוך שאכתוב מה ועיין סיל הכי נמי לרש״י ,
י פ ל  אי בל״ה התוס׳ על שקשה מה תקשי דלא א׳׳ש הנ׳ל ו

 רישא וכו׳ כסף מעה לה ומעלה מזונות לה במעלה
 בש'מ הובא הקשו המפרשים להנה . ואוכלה עושה אמאי
 כיון כסף ומעה מזונות לה במעלה להאריך להגמרא ללמה

 מסכים הריטב״א וגם ותירצו בננותר רק כוא הפלפול דכל
 מותר סחת מזונות אי להגמרא פסיקא לא לאכתי התירוץ לזה
 שהוא מה ממ'נ דרך הגמרא הקשה ולכן מותר תחת מעה או

 וא"כ מיתה לאחר למ״ל מ׳׳ט לה מעלה אי המומר החת
 ואפשר כלל ברישא איירי ללא כיון הוס׳ קושי׳ ל״ק ממילא
 לא התוס׳ אבל • כלל מעלה באינו איירי המקשן לפי לרישא

 לא להמקשן למימר וליכא רגילות אין זה להא זה להו ניחא
 למזונות ס״ל תרווייהו לילמא כלום מקשו לא לא״כ לזה ירל

 ומעלה מזונות לה מעלה ואינו מעה תחת ומותר מע״י תחת
 א׳ו .לכופה יכול אין אי לכופה יכול אי פליגי ובזה מעה

 וא'כ מזונות ולא מעה למעלה רגילות אין לזה המקשן לסבר
 ע׳׳כ מעה לה במעלה מיירי לאי מוצק כראי החום׳ קושי׳

 למימר וליכא ואוכלת עושה קתני ואמאי מזונות למעלה
 למימר דאיכא ואוכלת עושה אמאי רישא מקשה לא למש׳ה
 ץ־ממ״נ רגיגות לזה מעה ולא המזונות ונותן מע׳י הסת למעה

כ לר״ה לזה ירל אי  משוס מע׳י תחת למעה הכי סבר לא ע'
 כלל מקשה מאי א״כ עושה ואיני ניזונת איני הלשון דאמר

 ואי • בזה לפליגי הגמרא תי׳ זה באמש להא למ׳ד מ״ט
 כוי לא מסתמא ושמואל רב לאף וסובר לזה ירד לא המקשן

 סברו תרווייהו לילמא ל״ק נמי פשיטא איכ בזה פליגי
 לאינו סבר רב רק מזונות לה ומעלה מותר תחש מזונות

 לה יתן אם למותר לכופה ליכול סבר ור״א לכופה יכול
:ולוק מזונות

ה1ד  מה ז״ל כמהרש׳א לברי על המו כולם האחרונים נ
 לאוקמי מצי להוי וכ״ה במ׳ש ז׳ל רש׳י לברי במפרש

ר רב דהיינו כו׳ מפה ומעלה מזונות מעלה באינו  מזונות סי
 דלדברי והקנו במהרב׳א• עיין מעי׳י המת ומעה נוותר תחת

בניזונית ריפא לאוקי משום אלא כלל רש״י מתרץ לא מהרש״א

מפ׳י מעה סבל לרב לאפכינן מה לפי להא  לח א*כ חחתי
ה. לה במעלה בניזוניח-אלא רישא מוקמינן הוי פ  אבל מ

ם מהרש׳א לדברי נראה  להקושי׳ שיטתי׳ לפי וברורים נטני
 רש״י באמת מקשה רשיי בדברי מהרש׳א שהבין מה לפי זאת

 קושי׳ לעל רק • אחר תירוץ שמת^ רק לעיל כמ״ש במהלו׳ק
ק כלל לה מעלה באינו רב ללוקי ח  אוקי לרב משום רשיי מ
 שהבין מה לפי ואף .באריכות לעיל כמ׳ש כו׳ למתני׳ רישא

 לרב משום איפכא למימי לליכא שפיר רש׳י מתרץ מהרש׳א
 לאף לדבריו סיוע דליהוי היכא כי פי׳ בניזונת רישא אוקי

 איפכא מוקי הוי אי וא'כ כו׳ ניזונת איני לומר יכולה בניזונח
כ מע׳י החח למעה סבר לרב  להוי לאף כלל סיוע כוי לא א'

מ ברישא מעה לה מעלה לאינו מוקמינן  מאי קשה כיי לא מ'
 מילתא הוי מאסו ניזונית כשאינה ללוקא לעיל כמ׳ש למימרא
 גמרא וכסתם זנך. ואיני עמי עשה לומר יוכל ללא לפשיטא

 במהלו״ק רש׳י אבל . סיוע ללימי כיכי כי לאוקמא רוצה
ק ח  מספיק זה תירוץ אין לבאמת זאת קושי׳ על אחר תירוץ מ

 רש׳י שמקשה וכמו בעצמו הרב על היא הקושיא אם דבשלמא
 בעצמו רב התירוץ זה לודאי ניחא כלל מעלה באינו רב ללוקי
 הגמרא סתם על הקושי׳ כאן אבל סיוע. לליהוי ליה ניחא
 לילמח מעצה באין אי במעלה אי איירי במאי מקשה למה

 הוי ללא ואף מע״י תמת ומעה מעה ולא מזונות במעלה
דוקא^ ממחני׳ דינו הוכיח מנלןלרב מ*מ ממתני׳ סיוע

- שנפלו האשיז פרק
ח דף (א) ב ע׳ י ע׳ נ  שמתק ברשביא עיין . מוכרח ת

 לרש׳י עול ונראה רש״י לברי
 דאינה תמכור שלא תני לרישא לומר יכולין ללר״ז סובר

 מגיה לא נמי שר׳ז ואפשר מוכרת. היא אבל שיקח מי מוצאת
 וכן פיקח מי לה יש אם רק מצילה מוכרח לתני שאמר רק

נ׳ל .מוכרח במתני׳ גרס וריח תני ל״ה בתום׳ (נ) וק״ל: שפיר מקשה בזה ליה רחא ללא לר״פ חבל בתוי׳ט. מצאתי
 להאיך לעיל קושייתם מפני לזה הוצרך להר״ח

 ר״ח לנירסח אבל לאשמעינן אתי לב״ש טעמא לכתחילה שייך
 ועליו נחלקו ולא לכתחילה מוכרת ר׳ג סבר וא״כ לריס ניחא

. : וק״ל הקשו
ה (ג) ׳ ד  לכאמרו ולאי הא .ז״ל במהרש״א עיין כר״י לא ב

 אלא כניסת כלל מיירי לא להם אשי לא לר״י לו
 אמרינן כוי ואי לר״ח לו כאמרו ללהוי הוא לתוס׳ לפלפול

 כווחי׳ הוי לא א״כ במל מכירה ארוסה בעולה אף סברי להס
 כרבותינו. ואמרו בחלא כוותי׳ לליהוי לומר רוצה אינו והגמרא

 שלא על מכלה א״ל בליה כתב ז״ל לרש״י להאמת אלא
 קייס מכרה ארוסה לעולה קיבלו ו^״כ דבריך נראין ניסת
הגמרא הי׳ א״כ וניסת תתארס בשלא גם פליגי הוי אי וא״כ
כ מתורץ ובזה .כרש׳׳י ללא א״ו כוותייהו לאשי׳ לתרץ ג'

 לליכא אסיפת קאי אליעבל לאי להו איבעי׳ ד״ה בתוס׳
 ועולה נתאדסה בלא גס א״כ קאי ארישא נמי לליעבל לפרושי
 כשניסת מ־מ לקיים כתירוץ וקיבלו בטל לליהוי הקשו ארוסה

 ס״ל לא לזה חלא אלא כווחייהו רו׳ש א״כ בטל לליכוי ראוי
 ג״כ ז׳ל המהרש״א כוונת וזה נתארסה שלא בעל דליבטל

כ ז״ל המהרש׳א ומדייק ,וק״ל  ועוד משנתארסה. לה נפלו לע׳
וניסת נהארסה שלא מעל טפי קל לאי טפי חמור ארוסה

מכ׳ש בטל ללהוי ארוסה ועולה נסארסה על כששאלו א״כ
כ וניסת נתארסה שלא בעל  בעולה תירוצו וקבלו הדרי כי ע׳

 דליבפל שאלתם קאי וניסח נתארסה בלא אנתי ארוסה
כ לו כאמרו רו״ש הלר א*כ ע'  מהרש״א מקשי ואהא דקיל ו
 שלא כיון והגמרא הכי ללרבותינו.לאו ותירץ פסקו אהא ז׳יל

 כרבותינו כשמצאו אבל לקיל לי׳ל סברי הוי לו באמרו מצא
 מפלפל השוס׳ ואפ׳ה כן סבלי לו האמרו דגם י׳׳ל לשוב בולאי

 ככא .כוי לא כרבותיט מוכח לככוחב ממתני׳ כוי לאי
 פכאמרו אחר לרך־ משמע באמה ונכשוסקים וק״ל. מקיניה

תירצו■ דתוס׳ ב׳ ואקושיא .וק׳ל לר'ג ב׳ חשובת גס קיבלו לו
מלי׳
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 מוכרח ווה והרפכ׳א וכרמב״ם כרץ בכס לקמן בש״מ עלי׳
 אעודה כחשובה קבלו מניגא דלר׳ לרש״י מודין דחוס׳ לומר

 דמהני׳ דכחבו כתוש׳ אדברי מקשה בכפלאה דכנה ארוסה
 צ״ה) כחטלקמן(דף החוס׳ דהרי דר׳ח לו נאמרו כוא דהטחב

 לאמרו והרי עתה קייס מכרה ובלא״ה הואיל כחיבה מכני דלהני
 רש׳י מ׳ש חורפא לפוס ושכח באירוסין גס בסל מכרה לו

 לפרש מצינן דלפ״ז אלא .וק״ל חנינא לר׳ בודאי קבלו ד;ה
 על שחמה בפ׳י עיין מיידי ובניסת דכחבו מה פשוס בכוס׳

 דהפי׳ אלא לדבריו מודה ז׳ל דמכרש״א די׳ל אלא ז״ל מהיש׳א
 דמכירה י*ל בניסח איירינן דכבר כיון ק כוא ו'ל במהרש׳א

 היסב ניחא כנ״ל דלדבריס אלא כן. וחמצא ע״ש היתה אז נמי
 דמשמע קייס מכרה שאס קחני דהרי איירי בניסת דע״כ
כ וא'כ בסל הי׳ כתיבה דבלא  בלא דאי מיירי בניסח ע'
כ דריי לו וכאמרו ניסת  כידה ידו דהוי הכתיבה מהני לא א'
 נאמרדגס אס וגס ארוסה בעודה ומהני איירי דבניסת אלא

 מהאי אפשר אי נמי דר״י כאמרו דהוי ונימא נתארסה בשלא
. בסל מכרה ארוסה בעודה גס הרי קיבלה לא דאי טעמא

:וק״ל שרירין כתוס׳ ודברי
n (ד) n V I התוס׳ לדברי ז״ל כמהרש״א דמ״ש לביאור נבא

הי׳ לא זה נפילה בחד רק אזלי לא לו דהאמרו ׳
 ארוסה דבעודה ואמרו שקיבלו כיון דהרי ז״ל לרש׳י ניחא
 דכשנשאו אקשו ואפ״ה עדיין זכה דלא קיים דמכרה ניחא
 ארוסה בעודה לכתחילה מוכרת לר״ח דנאמר ובפרס בסל יהא
כ א*כ בטל יהא דניסת אקשו ואפ״ה ^ל זכה דלא  אזלו ע'
 וניסת תתארס שלא עד בנפלה גס וא״כ מכירה בפת בתר
 בשניהם הרי משנשארסה או תתארס שלא עד לי דמה בטל יהא

 לא וא״כ מכירה בתר דליזל דמקשו אלא לכתחילה מוכרת
 מה ובאמת . שווין ונתארסה] [נתארסה וניסת) (ניסת

.החוס׳ בשמת כלל אזלו לא מהפוסקים הוכיח ז״ל שמהרש׳א
: לרש׳י קשה דהוי מה עוד נבאר ולקמן

' (ה) מ ה1ו . לאחד אחד ז״ל רש״י דברי לבאר נבא ת
 ארוסה בעידה חמכור כסב במתני׳ ררש׳י

 והכאאכתילא בניסת מיירי דלקמן פי׳ לקמן דיושניסתלאכדקחני
 נאמר אס ומנ׳ש בניסת מיירי לא נמי הרישא וא״כ בניסת מיירי

 בשדה דמיירי א״ו סברי הכי דכ״ע משמע פליגתא תני לא דלקמן
 דעד הפוסקים כמ״ש וסובר תמכור ב״הדלא אמרו ואפ״ה ארוסה

 כמ״ש ארוסה ועודה מנתארסה טפי גרע וניסת נתארכה שלא
 בעודה תמכור דלא הכא סברי דב״ה כיון וא״כ הפוסקים

 נמי דרישא ע״כ אלא וניסת תתארס בלא מעד כ״ש ארוסה
: מזה שד נבאר ולקמן וק׳ל ארוסה בעודה ז״ל שרש״י נבאר .כו׳ קודס או ניסת כלא עד ח ובד

 בגמרא רש׳י דברי אבאר ומקודם זה• בפשט הוכרח
 מקשין התוס׳ לכתחילה• מוכרת אמאי דלב״ש פליגי אלכתחילה

 לומר סבר הוי רש״י דודאי ונראה .לב״ש להקשות שייך וכי
 לכן אסיפא או ארישא לומר דהו״ל קשה דלרש״י רק ארישא

 אינהו דודאי דר״ג זה והבין קאי דב״ש דאלכתחילה רש׳י כתב
 קשה אדישא להקשות רוציס דהס אלא דב״ש טעמא בעי לא

 סברי בסיפא אף דב״ש רואין אנו דאם דסברי אלא לב״ה
 אסיפא להקפות הקדימו ולק בסיפא דמחמיר לב׳ה די תמכור

 אנו החדשים על אמר ואהא ־לב״ה קשה ארישא גס וממילא
 שכיה אירוסין דקודס הישניס את מגלגלים באתס אלא בושים
כ ישניס לשון וניחא באן לברים גלגולי רואה  ההוס׳ והנה .ג'

 שניהם ובאמת ארישאוכמ״ש. דקאי פירשו להדיא י’דרש הניאו
 . קאי ארישא נמי דדיעבד שם הבינו שהם אלא טובים כא׳

 וצריכין .דקאי פשיטא משנתארסה דבנפלו מכ״ש ובאמת
 ונראה כלום• ע״ז הילזר״ג ולא ישנים להוי קרי׳ האיך להבין
 יוציא הנשואין שאמר בידאי בטל מכרה דיכא דאמרינן דהא

 שלו אינו הפירות אפילו בודאי הנשואין קודם דהרי מהלקוחות
 מוציא כשנשאה דלאח׳כ אלא קייס מקחה בודאי יורש דאיט

 לקמן הפי׳ וכן ישינים קרי ולכן באירוסין שמכרה מה מהלק־חות
 בדיעבד למה באמת מקשה ז״ל ומהרש׳א , הוא וברור בהוס׳

^ • שאיט ביררנו כבר ותירוצו אסיפא מפרש לא מ א  לק'
מכירה שעת בתר אזלי בודאי לו דהאמרו דכיו\ ד׳ גאות לסמ״ש

31 לא

 כך לא דאמר אלא ראשונה אשאלה לריי שדה חנינא והיר
 ברורים. ז״ל רש״י ודברי אדישא יקשו לא מה״ת וא*כ השיבם

 ובפי אדיעבד או ובד״ה ואמרי סליגי דאלכתחילה רש׳י ודייק
 אבל דאמרו אמרינן דאלכתמילה בבירור נראה כו׳ למימר

אי אדיעבד  דאין קאי נמי ארישא דודאי לפמ״ש קשה טד
 כשקר הוא דאמו מכירה בתר דאזלינן סברי הס דהרי ח־לוק

 כמאן ארו״ש הגמרא מקשה מאי וא*כ וכנ׳ל דר״ח לו האמרו
 שנפלו כין ברו״ש הפי׳ הכי ובאמת דר׳י לו כאמרו דאימא

 מוציא כבעל וניסת פרסה משנת ובין תתארס שלא עד לה
 לכן באירוסין הי׳ והמכירה כנ׳ל מוציא נשואין דאחר דהיינו
 לאוקמי ואין מר״ג קבלו בודאי אבל למימר דבעי רש״י מדייק

 דכס כיון לרש׳י קשה וכוי . כנלענ׳ד ברור והדבר כוותייכו
 מוחק רש״י ולכן נתארסה שלא אשד גס היה שאלתם תחילת

 וח״ככשמקשו זכה לא עדיין השיב דר׳ג ר׳ח ואמר הגירסא
 והשיב קאי נתארסה שלא אעד נמי מהו• מוכרה ואח״כ ניסת

 והא ממתני׳ כגמרא מקשי מאי וא״כ .ונותנת מוכרת זו אף
 אירוסין בחר נפלו שם כו׳הרי ונישאת נישאת שלא עד אקתנן

 קודם גם טלל בודאי ניסת שלא דעד במתני׳ רש״י כתב ולכן
 הברייתא הגיה ולא מוכרת תני הגמרא ומשני וק״ל אירוסין

 פשיסא ולי .והראכ״ד הרשב״א בשם תירוץ שהביא בש*מ עיין
 הס עדיין ובהפרה ומע״י במציאה זכה דלא כיון דר*ח דכיון

 דהרי סיפא ומ״ש רישא מ״ש הגמרא י׳ קיש וא'כ בזכותה
.לר׳י כיינו לעיל דתירץ ינאי ור׳ .בה זכה לא נמי בסיפא

: ודוק כנ״ל ברורים רש׳י ודברי
)0 < ר הנ  הובא הרשב״א חי׳ מהכותב התוס׳ קושי׳ בתירוץ ו

 התי״ט כתב וכן לכתחילה למכור מועיל דשם בש״מ
 עיקר דהרי הקשה והריב״ש בדוחק. כן די׳ל הכותב ריש

 ואפשר • שמוכרה לומר לו היה תחילה משום הי׳ הכתיבה
 משוס ונקט להלכה אמת בודאי דמתני׳ מפרש שהרשב״א

 כוותייהו דהלכתא לחכמים ובאמת דיעבד בלשון לו אמרו
 (חסר) בשיטת הרשב׳א שיטת וא״כ לכתחילה] למכור [מועיל

 אהא הכותב בריש הקשו דתוס׳ כן סירי התיס׳ דייקינן ונד
 ש׳ תו ומקשו לי אין דו״ד לה שכתב כגון בב״ב הגמרא דמשני
 אוכל אינו לר״ג דהרי הפ״י והקשה פירות אוכל אכתי דהרי

 פירות בשביל הכתיבה הי׳ קייס מכרה אם בלא״ה דלדידי׳
 • מחילה ומשוס כהלכה מתני׳ דודאי וז״א כאן. תום׳ כמ״ש

 ‘ אבל לו כאמרו דהוא התוס׳ כתפו דמתני׳ לישנא לתרץ אלא
: וק״ל לר״ג גס אמת המתני׳

 כתב דהטור שכתב הכותב דריש התי״ט בדברי צ״ל )0
 שנפלו הנכסים על הכתיבה מהני דלא הריי בשם

 תמוהים ודבריו אלכתחילה דמהני לתרץ צריכין וא״כ אח*כ
 דהכא התוס׳ הס אלו ר״י דברי הוא שהיכן תפסו כולם דהנה

 דהטתב מחני׳ על ומדמקשו ר״י דברי הם דבריהם שסתם
 הרמבץ כמ׳ש אח'כ שנפלו אנכסים הכתיבה מהני דלא צ״ל

 הרשב״א תירוץ נמי להו דלית אדרבה חזינן וא'כ שם והדין
 . וניחא הס חדא והרשב״א התוס׳ שדברי ניחא לפמ״ש אבל

 הרין נמי כמ״ש דלא צ״ל דהכא התוס׳ דלדברי נראה והנה
 שייכות לו דאין לכתוב יכול אינו אירוסין ־,ודם ד הכותב בריש
פ מוכרח כאן אמר דהגמרא חנינא לר׳ דא״כ • בהן  בודאי לי'

 כסירת דלא דסברי אלא שייכות לו אין עתה ג״כ כרי וא*כ
 אחר ובין אירוסין קודם בין חילוק דיש ואפשר .הר״ן

:ודוק אירוסין
ר, (ח) בז  בדיה הכותב בריש מקשין דהוס׳ הא ליישב נבא ל

 והקפתי לכתחילה. ימכור לא למה אשי לרב אשי רב
 כידה ידו הוי זה לענין תמכיר לא ארוסה דבעידה כיון דאימא

 יהא לר״ג דא*כ ניחא הנ׳ל לפי אבל .דיעבד אלא מהני ולא
 ולאמרו אלכתחילה אהני דלר״ג ע״כ אלא כהלכה דלא המתני׳

 מקשו ולכן . התחתונה על בעהש״ט דיד אדיטבד רק מהני לו
מ . ודוק נמי אתחילה לכ״ע הול״ל אשי לרב  ליישב יש ומ'

 דיעבד דלענין הגס קע^ להיות דיעבד דנקט דייל התוס׳ קושי'
י עז כוי דאי ואדרבה [כתיבה] מהני [מ״ה] נכרו כאיש ק  כ

 הסוס׳ כמיש כלל כתיבה מכני הוי לא כמל. מכרה אירוסין ב
̂ני ללהכי אלא דף.ציה ק: יפהיוחר כוחה דעדיין משום עי״ דו , ו

והנה
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ה (מ) נ ה  הנשואץ ומן אירוסין מן לה כחב יש בירושלמי ו

 הפשט ולכאורה חמכור לא ולב׳ה חמטר לב״ט
כ מוכרח דלב״ש דכיון  , מסילה לט<ין כידה ידו הוי לא א'
 נראה להרמב״ן אבל כידה. ידו אז המכור דלא כיון לביה אבל

 כתב דהרמב׳ן הזה הירושלמי בדברי אחר פי׳ דמפרש
 אמרינן דלב׳ש כן דמפרש נראה ,כדבריו משמע דבירושלמי

 שאמ׳כ אנכסיס כתב בודאי צריך לא דעכשיו נכסים דעל כיון
 דמהני משמע וממילא דעכשיו אנכסים דכיון אמרינן לב׳ה אגל

 .ע״ש יוד בס״ק צ״ב סי׳ הב׳ש שכתב וכעין [כאח׳׳כ] אנכסים
 אלכחחילה דכחב נימא נמי למתני׳ דהרי אדב״ש קשה ומ׳׳מ

 חנינא כר׳ דסברינן וי׳ל . לה שיש נכסיס דהיינו ולע׳ע
כ וא״כ לכתחילה דחמכור  : ודוק אאת*כ כתב ע'

ד ׳ פ ל מ י מ ו ס )  להו לית פירושי שהרי הירושלמי א״ילפרש חוס׳ ,
 סכרי כהרמב״ןוחיכצ׳לדתוס׳דשס סברי לא וגם

 להו כהרמב׳ןרקדמשמע סברי נמי דחוס׳דהכא ואפשר כהרמב׳ן
 בשם הטור וז׳ש הרא׳ש בלשון וע׳ש באירוסין הנכסים היו דכבר

 :שס תמצא שאח״ז באות ועיין וקיל אלו החוס׳ דברי אינם ר*י
ד (יא) ו  כיון דאח'כ יהני למה להרמב׳ן לדקדק לנו יש ע

 עדיפה ידה באירוסין דבלא׳ה חוס׳ כתבו דבלא׳ה
 גם הרי אח'כ דיפלו נכסים בהני וא*כ קיים דמכרה משום

 דמש׳ה ואפשר • כידה ידו הרי וא'כ למכור יכולה אינה היא
 היו הירושלמי ודברי .להלכה כהרמב׳ו לפרש רצו לא התוס׳

 מה למכור יכולה היא וא״כ דשלב׳׳ל. מקנה אדם כמ״ר מפרשין
 אדם אין כמ״ד לפרש רוצים החוס׳ ומ״מ .אח׳כ לה שיפלו
ק. מקנה  נמי דריז הא הירושלמי לפרש לנו יש ולפ׳ז ודו

 א״כ מקנה אדם אין שסבר כיון רק ארוסה בעודה שכותב
ה. ידו הוי מהנידהרי לא ד  כחוס׳ זה כבר לא והרמב׳ן כי
 דודאי הרשב״א דברי ליישב דיש אמר נ׳י וחתני . צ׳׳ה דן!

 מ״מכיוןדמהני מהני לא דאח׳כ נכסים דעל אהרמב׳ן חולק
 דבר עם דשלב׳ל דהוי לאח״כ אהני לכתחילה דעתה אנכסיס

 למכור יכילה דעתה כיון ארוסה דמ״מ לת^ נ״ל ועוד שביל.
 לע׳ע דמ״מ נשוי שהי׳ במי כ’משא כידה ידו אין מדיין

: היטב ודוק .הוא שיעבודא
׳ (ינ) ס ו ת . וכו׳ קודם או האירוסין־ מן .לימא בדיה ב

.אושא כתקנח דרו׳ש הגמרא משני דלא והא
 .בחיים מיירי ולס מיתה לאחר הוי אושא תקנח דהרי ציל

 לא ההיא לפוס דודאי התוס׳ קושי׳ ליישב יש לכאורה ולפ׳ז
 הם דא'כ אירוסין קודם מיירי דהס לומר יכולים כיינו
 כס ורבותינו המשנה שפיר הגמרא לתירוץ אבל .רבותינו היינו

 :מאוד ונכין הוא פשוט ודבר .וק׳ל מיתה לאחר ואינן בחיים
ף (יג) ״ א  דאין זיל מהרש׳א כתב .שפיר משני דבלא״ה ב

 לר׳י שמקשו נ׳ דך לעיל מחוש׳ אבג היכן. הכרח
 דאל׳כ מכנס^רסה מיירי דלא לכאורה משמע אושא תקנח ל״ל
 להיפוך נראה אבל באירוסין. אפילו א־שא לתקנת צריכין הרי

 בעודה צ״ל הכתיבה והרי לה כשכתב דאהני מדתירצו דאדרבה
 אלא ארוסה בעודה דיפלו בנכסי מיירי דאינכו מכלל ארוסה.
 כיון אושא תקנח מאמר ריב״ח חידש דמאי הקשו דאפיה

 הוא וכן .ארוסה אעודה ותירצו מרבותינו שמעינן דכבר
 ומ׳ש • בארוסה גם כוי אושא דחקנת אחרונים וכל גריב״ש

 רק ארוסה בעודה אך מיירי אינהו רבותינו קודם אפילו מוד
 מה ביותר קשה ולפ׳׳ז אבהיים• ורבותינו מיתה אאחר

 לשיטתם הטוס׳ דקושי׳ לומר דאין תיס׳ על באות שהקשינו
 וא״כ אירוסין לאחר אירוסין קודס נפלו בין חילוק דיש דסגרי

 ורבותינו באירוסין מיירי דהס לומר לו הי׳ דהכא המקשן גם
 דכבר כיון להיפוך קשה הי׳ דאכתי אירוסין קידס הוסיפו

 .יוחנן לר׳ וכמ״ש לאשמעינן ל׳ל ריב״ח א״כ רבותינו נישנו
 אירוסין דקודס ז׳ל ר׳י לשיטת ובלא״ה איש. הגמרא ולתירוץ

 :ודוק כניל חוס׳ קושי׳ דליק פשיטא שוה אירוסין ואחר
 המשנה דודאי הקדמונים בשס בשימדכחב ראיתי (יד)

נשמע. דלא אמר דהגמרא אלא אושא תקנת בחר
 ומשני קמ׳ל מה אריב׳׳ח רק הקושי׳ כוי דלא כדברינו והיינו
ס דטדאי אומר ואני .הכי משמע לא הכא דמתוס׳ וכתט  נ
ז׳ל יש*י דהרי כוי אושא סקנס בחר דמסני׳ סובר רש״י

 יהא בחייו חמות אם כתב מפירי ואימא בדיה הטחב בריש
 אושא תקנח בחר דמתני׳ מוכח דקא כולם וכתבו בטל. מכרה

 אושא לסקנח דהנינן מפרש דהכא דרשיי אלא .מיש הוי
 אם אבל לפירוח משני ואהא מובא דקדמו וב״ש ביה בדברי
 בהר מחני׳ סתם הוי באמת אבל מיתה קייסילאמר מכרה

: וק״ל תקנה
 דביק דחוס׳ שכתב נ׳ דך לעיל זיל במהרש׳א לראייתי (טי)

.מחנייתא אושא תקנח קודם דמחני׳ סברי
 קייס דמכירה אלא אושא תקנת בתר דמיירי דסברי אומר ואני

 בנכסייך דכתב הגס בסיפא וכן בטל הוי כתב לא דאי בחיים
 רווח משום בטל מכרה כוי דאל״כ מהני מ״מ ובפירוחיהן

 ואיננא הגמרא בקושי׳ גהכוחב בש״מ שהובא יכעין . ביתא
 קייס דיהא לפירי מהני ולכן .עיש הרא״ש בשם מפירי

כ י׳׳ל וזה .אושא תקנת מכני מיתה לאחר אבל המכירה  ג'
 הב׳׳י קושי׳ הטור על ול״ה הביי שהבינו כמו המור בדעת

 בחיים מיירי והרא׳ש לזה מודה הרא״ש דגם וי״ל • ומהרש׳א
 הפוסקים שכל וכמו הכי סברי לא נ׳ דך דהכא והתוס׳

כ [סברי] לפירי דאימא הגמרא מקושי׳ הקדמונים  המחני׳ דע'
ש כפי׳ ודלא וכרש׳י אושא תקנת בחר כ .שם היא׳ א'  פ״כ ו

 דגסיפא כיון דאל״כפשימא קאמר נמי מיתה מנכסייךאאחר
 מיתה אאחר וא*כ קייס דמכרה בידאי הנכסים פירי ליה ליח
 דמחני׳ ברישא דגם באמת משמע הפוסקים מכל אבל .קאי
 דבורי׳ פלגינן ולא מיתה לאחר גם קייס המכירה כל נמי שם

 הכותב ריש לקמן ועיין .דבריכם יפה שס תי׳ ביש והרב
: בהרא״ש מיש

 נ׳ דך התוס׳ דברי היטב ניחא ייג אוח !*במיש (טי)
 אלא אושא לחקנח ל״צ דר׳י אליבא שכחט

 לפי וקשה .עכיל החובל בפרק לה מסיק דר״ל ואליבא לר״ל
 ולפי באושא. התקינו למה יוחנן לר׳ קשה הוי לומר דבעי מאי
 ומקמי נשואין קודם הי׳ התקנה דודאי ניחא שפירשנו מאי

 ואהא אושא לתקנת ל'צ נמנו רטחינו לבתר אבל רבותינו
: ודוק צריך נמי רבותינו שנמנו בחר דאפילו דייל כתבו

דמברחת הלבה
.ורבא מנן רב פליגי אמאי דא'כ כחבתינהו בדיה בתוס׳

 וסגרי לקמן ר״ת כדברי דאימא הפיי הקשה
 רצה והוא .איהי דקני כ”ע וא״כ בעל דלקנינהו הגמרא כקושי׳

 דכחב הרין בדברי יענה ומה .כר״ת סבר לא דהר׳י לומר
 דלק׳מ ונראה .רשיי על הקושי׳ זאת מקשה ואש״ה כרית
 אלא הלכחא אמר לא דשמואל ק־׳מר לא דר״ת דייל חדא

 דלא דעת א־מדן הוא אז הברחה באמת דאיכא מברחח בשטר
 ליכא כי אבל נכסי׳ כל חתן דמה״ת להברחה אלא משה

ת דעת אומדן כאן אין הברחה  י׳ל וא״כ .דטעי נימא דמה׳
 והרשב״א .בטעמן גרורין ריח ודברי נחנה. דבאמת יותר

 דעתה דגילתה וא'כ .לדבריו הסכימו כולם והרין והראיה
 ולא מברחת היא טדאי דטעתה וחזינן מברחת דהיא להדיא

 תמצא בדברינו וכשתעיין .הרא׳ש כדברי מתנה המקבל קני
 תירוץ . ברור והדבר הר׳ת על הרא״ש קושי׳ כלום קשה שלא
 תום׳ לשיטת הקשה הפלאה בספר דראיחי .הקושי׳ על אחר
 בין חילוק [דאין דר׳ב לרבנן דהרי פלוגתא היא מברחת א״כ

 ובאמת . בחריפות שהאריך ע״ש קני ידועים] לאין ידועים
ט מטראני' והר׳י והראיה כרשב״א דהרי לק״מ ח כ כ  דע׳

 הגמרא הקשה לא דאציכ בחיים גס] [קני דלא במברחת הפשט
 קנא] [דך שמת במי הסוס׳ כתבו וכן .כו׳ קנינהו לא ואי

 [דילמא] הגמרא מקשה מאי באמת קשה וא'כ .שם והרא׳ש
 יכולה אינה בעלה חיי ימי כל דבודאי כהרמביס הוא כפשט
 אחא אי סתם אמר דשמואל לגמרא משמע דהוי וצ׳ל .לחזור
 רק הקושי׳ וא'כ .בעלה בחיי אפילו משמע אקרענו לידי

 וא״כ .גירושין אחר מיירי הוי ר'נ דהרי לר'נ וצא לשמואל
 לרבנן דאפילו ליק הפלאה קושי׳ גס . הריי מקשה שפיר
ה וגס .גירושין אחר משא׳כ בעלה בחיי דקנתה נאמר  ז

: ודוק גרור
וגזה



סבישראלכתובותמת
 דברי לייפב דיש מה לפי כר,שישי שאני פוד מיושב ובזר,

ומרעי׳ פ״פ אתי אמרינן דלא כרא׳ש] מקושי׳ [רש*י
 דקנה אמרינן כוי ואי • לבהיים אכני דכרי משום לשסרא
 ניחא לכמור אבל . נאמנים כעדים ואין מכני לא א״כ הבעל

 ואיגרשא וכריאינסבא שם גרס דכר״ח עוד טכללומר ובזה :וק׳ל לשמואל רק הי׳ לא וכקושי׳ לבחייס מכני דודאי
 וכנה . דהכא מגמ׳ עלוו מקשין וכרא״ש וכתום׳

 על כוא וכקושי׳ כרמב׳ם בשימת דכוא לומר נוכל לר״ח
 נמי דככא רש׳י מדברי באמש אבל . כרין כמ״ש הברייתא

 אשמואל הקושי׳ לכדי׳ כתב ורש״י • שמעתין בריש כריח משמע
 כתבו דכרי אבריישא דכקושי׳ לומר א״א לכר׳ח גס ובאמת

 כמתנה הרי מ/ר שלא וכ*ז אחזור לכשארצה דהפשט הר״ח מפס
 דכשארצה כוא דהפשט כרמב״ם לפי׳ רק כשב לא דכרין • קיימת

 הגמ׳ ומתרץ • לבעל יהא אין אמדה פלא כיז וא״כ מחנה יהא
 ומ'מ .אין לומר יכולה עש דבכל כיון ידועים כאין דהוי
 להיות ראוי׳ . לאו לומר דבידה כיון לכר׳ח גם לומר נוכל

 אינו לרשיי מימ אבל . כיא׳ש מלשון משמע וכן • לבעלה
 כם ימי׳ דכל כרש״י בריח דהפשט בדוחק דנאמר אלא . כן

 דבידה וכיון למהדר בידה מ'מ אהדרה דלא כמה כל שלה
 הר״ח דברי שם תום׳ תירצו ותו . לבעלה להיות יש למיהדר

 יכיבא לברחא אבל אקשי רבא דהרי לי נראה באמת אבל
 לכי רק היינו עדיפה דהאי 'וייל . עדיפה נפשה מ״מ ומתרץ
 ושמואל .דנתנה בודאי בעלה חמת עודה לא אבל מגרשה

 אף משמע אקרענו לידי אתי דכי שמואל אמר לכן באחר מיירי
 הברחה דהוא דמזינן נכסיו כל לישן דרך אין דלאחר בחיים
 רווחת וממילא . רש״י וכמ״ש אשמואל רק הגמרא וקושי׳

 וע*כ דר״ש לרבנן אף ככ״ע שם ר'נ דדברי יותר שמעתין
 כמ״ש לומר נוכל רש״י על הכא התום׳ קושי׳ על ובאמת :ודויק ר״נ דאיירי היכי וברהא בברא

 דמי גמ׳ על תירץ דלא כסב ובהפלאה . המג׳ש
 מיירי דשם דתירוץ ובאמת אטעתי׳ מתלמידים ואחד שמת

 דלא אלא דעת גילוי מיני ב׳ דיש די״ל כתב ברין וגם . בכולה
 ברין עיין בלישנא כ״כ דק לא ורש׳י • דשם כגמרא לכו משמע
 הוא למיד אפילו שם הגמרא דמ׳ש סבר דמג״ש וכיון • וק״״ל

ה ע״ב ק״נ דף דשם דתוס׳ .כמ״ש י״ל א'כ ענן רב  ואלו ד
 .הגמרא כמ׳ש מודים כ״ע דבג׳ד כתבו ואכא הכי סברי נמי

 כמ״ש בקושי׳ שם ומ׳ש . מהני לא ובמקצחה בטלה והיינו
 דבג״דכ״ע שירצו ואהא • החכמים כן פי׳ דר*ש היינו י״ש

 . במקצת היינו כתבו דוקא דבעינן הגמרא דאמר והא • מודים
 ז״לשס-וכמהרש״א כמ׳שהמהרשיא הוא נכונים.וקושיתם והתוס׳

 אזלו אלו דחוס׳ ר״ל שלא לפי בדוחק הוא דהתירוץ כתב ז׳ל
 התוס׳ תירוץ בשיטת י״ל ועוד • ניחא למ״ש אבל י’רש בשטח
 מודה בג״ד ודשס בכולה הא דהכא כגמרא דתירוץ דסברי דשם

 דהרי ג״ד בעינן לא בכולהו אז מהני דג״ד דכיון הוא שנויא חד
 הוא חדא תירוצים הב׳ ואלו נכסיו כל שנהן כיון הגילוי זה
• וק׳ל נכון וזה .

פי ל  בודאי דהנה יושר נפרש מופלג בקיצור הי׳ שדברינו ל
 בודאי קשה ע׳ז הנה • ענן דרב מ״ט תוס׳ מקשין מאי

 דרוצה הי׳ דעתה גילתה רק החנה שלא רשיי דברי פי׳ הרין
 נמי אביי בר ביבי רב דשם חזינן הרי אדרבה וא'כ לאנסובי

 לאנסובי דרוצה הי׳ מיד דודאי ור״ל אינסיבא כרי הכי ק״ל
 והרשב׳ם נ״י בהקדמוניס ע״ש היא גמורה מחנה דאינסבא וכיון
 למיד אפילו כגמרא אמר שם דהרי אדרבה מקשה דהרין אלא

 המג״ש וכמ׳ש ענן רב הוא למיד אפילו דהאי מפרש והר״ן
 מיירי הוי כגמרא דאילו הפוסקים כל מדברי כן נראה ובאילת

 להביא להרמב״ם הי׳ מהני דג׳ד אמר והגמרא במקצת שם
 ולמיד מיירי בכולהו דשם חיו • בגמרא המפורשת זאת'הלכה

 מדברי להוכיח נוכל וכן . הלכה זה אין להלכה וא'כ דקנה
 איגרשא והא דר״ח הגירסא על שמקשין שם והראיש כתוס׳
h מקשה כגמרא הוי לא דא״כ o • במקצתה דבשלמא וקשה 
 רק כהנה כשלא לאנסובי דבעי שהשנה רק המתנה כוי דאז

 מתנה הוא דמינסבא כיז בודאי אינסבא דמשוס דמתה גילתה
נותנת דאינה דעת אומק דאז בטלה אבל הדרה כשגירשה אבל

 א׳ו .כוי לא תיכף דמחנד שמואל אמר בודאי אז להבריח רק
 ומיירי ענן לר׳ קאי הגמרא דזה מפרפין והרא״ש דההוס׳

 דמיירי הקדום בדיבור התוס׳ שם דמ״ש י״ל וח״כ • בכולה
 אבל .ריח גירסת לתרץ תלמיד איזה זה שפי׳ הייני במקצת

 לר׳ דקאי כן סובר נמי דהר׳ח דייל הכרח מזה דאין נראה
 הגירסא על קשה לא ואפיה בטצהו הברייתא מפרש דאיהו ענן

 זה אמר והגמרא בכרייף נמי הוא הגירסא דזה דאיגרשא
 קיים דמינסבא כ״ז אז לאנסובי דבג״ד רק קני מברחת למיד
 בודאי אבל • וחוזר דמינסבא קודם כמו הוי שגירשה ואמר
 קייל הכל נותן אדם שאץ דעת דאומק קני לא מברחת למיד

 ויכולה שרצתה כיז רק מחנה הוי לא דחיכף דאמר כשמואל
 כאן נמי הוא וזה כך לה מפרש הרשבים שגס ואפשר , לחזור
 סובר דרשיי ייל ולפ״ז .זיל ארשיי מקשו ולהכי החוס׳ דעת

 בפני מיירי דשם יאמר או . ברשבים עיש ענן אר׳ קאי לא
 המרדכי כמיש חילוק דיש או • מודה נמי ענן ורב זוטרא ר׳

 ר׳ ושם מהימן לא דהעדי׳ משום מהני לא דבמקצהה ברשיי
 או • סנן לר׳ קאי ולא מכני נמי דעת לגילוי הודה זונירא
 בפני רק פליג לא ענן דר׳ כחילוק זה נמי ענן בר׳ יאמר

 ליק וא'כ הודה זוטרא מר ושם עיפכו׳ אתי לא והוי העדים
 ק׳נ דף החוס׳ דברי לפרש נבא ועתה . בהג״א ועיין רש״י על

 הברייתא מפרשץ ענן לר׳ דהיינו פלוגתא נמי דמברחת דמקשין
 לא ובמקצת מודין דבג״ד ותירצו . רבנן פליגי נמי דבכולהו

 דכחט וכטוגא ממיא יוצא דכיי כיכי או בפניו שלא או מהני
: וקיל ברורין ודבריהם בכולה רק מהני דלא לעיל

הטתב פרק
א פיג דף (א) ר מ ג  המהרשיא כסב כלוה• אמר לא והחניא ב

• קטן דהי׳ אמרינן הוי דבמתני׳ זיל
 טחב שסתם והיינו . בגמרא כדלקמן גרוע לשון מהני ואז

 מיין לא והפ״י • קנין בו אין אומר סתם אבל בקנין הוא בשיס
: וקיל כאן בקדמונים

י (כ) ׳ ש׳ ר  משמע וכן .כללו מלשונות אחד כז׳ החומר ד״ה ב
 למאי בכריתות וברשיי . לו אין דיה בשוס׳

 לשונות הג׳ כל שאמר דהיינו פרש״י סליק מדו״ד שם דמשני
 ונראה . בזה עמדו לא המפרשים שכל ותמוה . ע״ש ביחד
 ולא נתן דלשקלו אדעתא שם דמסיק מה דלפי רש״י דסבר
 כוי ממלקת דידי דהגם ייל תו הכא גס א״כ . הפקר שיהי׳

 וא'כ • מתנה לשון ולא הפקר רק הוי לא מ'מ אפשר כאי
 שאמר אלא לו ליתט שרוצה דמשמע לחבירו אמר שהכא כיון
 מתנה לשון דאיט וכיון להפקיר רוצה אינו הוא והרי הפקר לשון

 בתירוץ גם רשיי וכמיש .להפקירו רוצה אינו דהרי כלום אמר לא
 מפרשים משאר אבל . וק״ל לי׳ צריך לא המסקנא דלפי קמא

 בין מחלק רקדהנמרא קאי [סליק] ודברים דתירוץדמדין משמע
 ודאפ״ה בהרא״ה וסיימו • וק׳ל מסולקת ידי ובין אפשי אי

 עיש טוב נמי גרוע ולשון עבדמקילין לאקשהקושי׳הרמב״ןדגבי
 . בש'מ הובא הרמבין קושי׳ מתורץ [ילפיז • דביב ובשוס׳

 רש״י לשון ראה לא דהוא אלא שהביא רשיי לשון משמע וכן
 :מגליון] • לכולם תני לא דבתוס׳ משום סיל דלא או ■ בברייתא

W ס׳ ל ת  וברש״י . כבר לו שבאש ולא שבאה .כדריכ דיה ב
 ואפשר .כבר שבא הוא מצרימה הבאה ויגש

 עיש מלמטה טעמו שכאן יודע הי׳ שהגמרא סברי דהתוס׳
 הבאה הוא שכאן וידעו הגמרא מנוקד להם הי׳ שבימיהם ברשיי

_ : בא שכבר ולא בהוה .
ש (ד) ״ מ פ ל  קמ״לדאףדלאבת אימא דמקשה ניחא המיש ו
אפילו לומר כויל דא'כ ותירץ מהני. לעולם ״ י

 דוחק וזה • אפילו לומר הויל בא שכבר מיירי כוי אי וא'כ
:וק׳׳ל אפי תרי דמשחמע לשון דנקט לומר

ביו חילוק דאין סברי תירוצא בהאי דתוס׳ ייל לעלד (ה)
 לסלק מצי נמי טוב ובלשון .לדרבנן דאורייתא

 וכמ״ש לסלק מצי לא בדאורייתא דאי . בדאורייתא אפילו
 בלשון א״ו • לסלק מצי לא נמי בדרבנן אפילו והרץ הרמבין

' • ״ ג ודו׳יק שבא וקודם מיירי גרוע •
באיד



ישראלכתובותבית124
ד 0( * א  להסטה יטל כבר לו באס אפי' טוב דבלשון ב

 אפפי באי אפילו טוב בלשון לק נשואין אחר היינו
 מחנה צריך בודאי יורשה כבר אי אבל . ז׳ל מהרש׳א כמ״ש
 דגם סברי הכא והסוס׳ .כפ״י דלא ברורין ז׳ל מהרש׳א ודברי

 נמצא . לקמן ר׳י כפי׳ דלא . המקנה כל מבטלח בדרבא
 לק להחנוח יכול נשואין לאחר גס אלו הסוס׳ דברי לפי

: טוב בלשון
ל )0 ב  וכחב בה חוזרת וכשרוצ׳ שכתב לקמן הר׳י לדברי א

 דא״כ בב׳ב והקשה לנמרי מפקעה דלא ז׳ל מהרש׳א
 ארוסה בשדה היינו ותילז לגמרי. להפקיע יכול למה בפירוח

 ומריכ מפי. עדיף נסקנו דלטובתה מרבא רק כוי כפשט וא'כ
 בתירוץ כמ״ש דלא לגמרי לבטל יכול אירוסין דקודם מדייק

 לטובתה היא פרקונה דהרי . כס עוד הקשה והמהרש׳א .קמא
ב״ד. סנאי שהוא לסדוחה דרוצה מיילי דמחני׳ לק'מ ובאמת

: וק״ל מפירי נפשי׳ מסלק ומ'מ
י י פ ה ! ( ״ כה׳נ דדילמא כאן כקשה (  דשלב״ל מקנה אדם סבר ר׳

 ממ״א כבאה דבודאיר׳כאמר ובכר׳ןתירץזה ט׳ש•
 יורש הוא דע׳כ אופן בשום א־א אביו דירושח משמע להסטה יכול
 . שלב״ל דבר מקנה אדס אין והרי במחנה ליחן דצריך רק
 דהמו׳ ואפשר .ע׳ש להחנות יכול לידי' שבא קודם דמת׳א רק
 והגס .מקנה אדם אין סבר דר״כ מוכח וא״כ הכי סברי נמי

 ושם מהרמב״ן שהוא רשביא מחידוש■ לקוחים אלו דדברים
 הן והן . לדרבנן דאורייחא בין כממלקים דלא דהוא כסב
 זה דסברו ייל מ״מ . כן כתבו שבפירוש דב״ב חום׳ דברי

:וק׳ל אופן בשום א״א אביו דבירושת דהר״ן הדיוק
ת מ א ב ! ( ט כ כתב בהר׳ן (  דאורייתא בין ח׳לוק דאין ג'

 איפכא סימא דלא דרבא דמייהי הא רק
 דהוח סירות הבל דאורייתא בעל ירושת סבר ר״כ דילמא
 והרב • לרבנן אכפת דלא מדרבא מייתי טפי חמור חקנחא

 מפרש בר״כ ובאמת אדר״כ זה כתב דהר׳ן סבר הי׳ פ׳י בטל
 הפ״י הקשה עוד • דרבנן דהוא מפרש ברבא רק כהח־ס׳ הר״ן

 תקנתא דהוא דכיון נמי נשואה מקשה דהגמ׳ דמפרש אהר׳ן
 הריטב״א תירצה וכבר היא דחקנחא ידע לא מר\דם וכי ומקשה
 לא דבמהנה רק למעקרה יכול אין דחקנחא סוברים דהיינו

 אפשר לא לומר יכול חקנסא ואיכ דרבא דמייהי כיון אבל אמר
 החילוק דזה קמח דפירוש תוס׳ לדברי אבל .וק״ל מקשה ושפיר
ק  ואח״כ גרוע בלשון לסלק יכול לידי׳ שבא דקודם הגמרא מי
ה הגמרא דמקשה הא • טוב בלשון  דלא היינו • נמי נשואה א׳

 לשון מהני יהא נמי נשואין דאחר באמת ומקשה החילוק ידע
 :גרוע לשון מהני ולא כידה דידו ומשרץ .וק״ל יחלקו ולמה גרוע

ר (י) י א  בב״ב ז״ל המהרש״א כתב . ר*כ בלא וא*ת ב
. קמא לפירוש גס הוא דהקושי׳ משמע דמכאן

 הוא כאן אבל ר״י תירוץ באמצע הוא זו קושי׳ שה דהיינו
 שלא מיייי דהכא ותירצו בנמרח זה כקשה והחום׳ בפיע מנין
 גרוע בלשון רק תנאי בדרך שלא נמי בודאי ור*כ תנאי בדין

 וכתבו תירוצים ב׳ כתבו שמק-דס דהיינו קמאי בתירוץ כמ״ש
 תירוצים ב׳ לומר נמי וצריכין הא״ח קשה נמי בלא׳ה אח״כ
 להבין הארכתי • ז״ל ר״י לפירוש ב׳ ותירוץ קמאי כפי׳ רדא
 שם ז״ל המהרש״א תירץ דלא והא • שם ז״ל מהרש׳א דברי

 מדרב נשמע לא כהנא דרב דהרי דסיר אפשר . כאן כמ״ש
 לתירוצו צריך ולכן טפי וחמור דרבנן בעל ירושת דדילמא יהודא

:מ״ט] • מ״ח אות לקמן [עיין • ודו״ק דשם
ר (יא) י א  פירשו דהשתא הפ׳י כתב • מדר'כ מייחי והשתא ב

 פטומי דהוא נימא דלא רק ר״י לפירוש צריך דלא
 כ’ואח ז׳ל הר״י דברי באמצע זה הוא דשם ראה ולא .מיצי

 שייך לא מילי דפטומי אלא . בב״ב ע״ש שלב׳ל בדבר סיימו
 אבל תנאי בלא המעשה וגמר תנאי יהא שלא תנאי לטנין רק

 פשיטא נישואין לאחר במתני׳ _דא*כ זה שייך לא סילוק לענין
 היא כיתה טוב הלשון הוי דאס אלא מיצי פטומי דהוי דנימא
 :ט׳ו באות לקמן עיין ■ וק׳ל נישיאין קודם ומכ׳׳ש בנכסים זכתה
ד (יב) ו  מקנה אדם למ״ד דאפילו כפנאה בכפר כרב כסב ע

כ בעולם לכשיבא היינו . טוב לשון צריך הי׳ וא'
: זה והבן מסולק כגר לשלם כשבא פמסחלק כיון ולקיני

ה 0(י ״ ד ׳ מידו קט ב  3מ ורש*י אותה מקנה לסי • ט
פ׳ באות לפמ״ש ובפרס • החפץ לו ומקנה כבר

כ לחבירו דאומר דכיון  , בהרח״ש וכ'כ הקנין הוא אליו א'
 שמטפו דברים שני לומר צריך דעתה כיון התוס׳ דברי לפרש ויש
 מגופו הגמרא אמר למה וא*כ■ . מקנה ולו קני קרקע של
 דאמרינן כמו ולא מקנה ולו עוד גומר לו הי׳ קני קרקע של

 וא'כ . קאי דאנשואה ר׳י פי׳ ולכן .. סילוק רק דהוי מקודם
 דלהלכה• בפ״י כמ׳ש דב״ב מהסוגי׳ להר״י קשה דלא אפשר
 משמע בהג׳א אבל .בזה איירי לא דהנמרא רק ז׳ל הר׳י מודה

 סי׳ והוא הגוף דמקנה י״ל דזה וסובר ז׳ל הר׳י פליג דאהלכה
 וא'כ אמרינן לא לו שמקנה חדש דבר להוסיף אפל הדו״ד של

 .ובאמת הפ׳י כדברי וצריכיןלומר . דב״ב מסוגי׳ קשה שפיר
 של דאינו אפשר שלו דבשדה קאמר דבגיח לומר יכולין

 כמו מודה בשותפות אבל לו דמקנה מוספינן לא וא'כ שותפות
 שותפות באינו אפילו משמע רש׳י מדברי אבל . בב׳ב דאמרינן

 :ודוק מפץ לו ומקנה סידור קונה שזה חליפין הוא קטן דסתם
פ (יד) ו )  הרמב׳ם על כתב דהראב׳ד לביאור נבא דברינו י’ו

 וכתב בארוסה האיבעי׳ שכתב על הבל דברי כ׳ז
 גאון האי הרב דברי מל שכתב בו בא רמה רוח איזהו הה״מ

 שס*בר וראיתי .מרעיד והצגתי .הבל כהוא והרמב׳׳ס והלכות
 ופל כהר׳י דסברי אפשר והרי׳ף גאון הר״ה דודאי הראב׳׳ד

 . מיירי בארוסה מתניתין דהרי לפרושי בעי לא נמי נשואה
 כרש״י להלכה דפסק כיון הרמב״ם אבל בארוסה• מפרשי ולכן

 הבריית׳ על האיבעי׳ לפרש יכולין כבר מ״מ דב׳ב מההיא ויכי׳
 ולהרמב׳ס . הבל שהוא וז״ש • הלכה האי לי׳ מנא וא'כ

 וממילא הר״י דברי להק י׳ג באות כמ״ש לתרץ צריכין באמת
ם לדברי מתורצים מב׳ : ודוק הי

ר (טו) ו הרמב׳ס דודאי • ז׳ל דבריהרמב׳ם לתרץ נראה ט
 דחזר די״ל כלל ראי׳ אין דמב׳ב נמי דסבר י׳ל

 מכח רש״י כפי׳ סבר ולא • להג׳א הפ׳י כמיש דדו׳ד משנוי׳
 הר׳י כיץשית סבר דלא נאמר אי ואפילו [מגליון• הרייז״ל קושיח

 וא״כ הדיטב״א כמ׳ש שוין לחבירו ואומר נשואה אפ״ה זיל
 פסק ואפיה ארוסה] הכא פי׳ ולכן נשוי שהי׳ ממי קשה הוי

 דכיוןדהמקשן ציה דף דלקמן הגמרא מכח קגין דמהני בנשואה
 מוקי לא ולהכי מועיל דקנין משני ואפ״ה לנשואה מדמה הי׳

כ בנשואה כאיבעי׳ הכא  אמחני׳ דהרי יוסף ר׳ פליג הוי לא דא'
 יוסף דר׳ לומר דוחק וזה . אחר בענין לאוקמי א״א צ״ה דדף
 פי׳ לכן לנשיאה דדמי סבר והגמרא לארוסה דדמי סבר הוי

שי׳ ואהאפציג ארוסה על הרמב״סדהכאכאיבעי׳  ר׳יוסףכקו
•• ודוק מודה בנשואה אבל והרא״ש רש״י

ת (טז) מ א ב ק ל ה מקושית ור׳ה והרייף הרמב״ם דברי ל
 כתב לא דרש״י הרואה . והרא׳ש רש״י

 מקשה דהרשביא דלק׳מ נראה אפי לר׳ כי לאביי רק הקושי׳
 פירות נתן דלא נאמר נכסים נותן או שמוכר מי אעו אשי לר׳

 ובזה . באורך עיש מחולקין קניות יש דלבעל משום דבריו ותירץ
 [ואץ קנתה לאשתו מחנה דטחן נמי יסבר יהודא דר׳ מתרץ
 של מגופא א'כ וכשקנו דבארוסה י״ל וא'כ פירוש] אוכל הבעל
 ירושה אבל . פירוח אוכל ולכן חילוק אין קרקע של ובגוף קרקע

 אלא . יורשה ואפיה לאשתו מתנה דנוחן יהי׳ דלו לזה שייך לא
 וזה שייך מ״מ התחתונה על בעהש׳׳ט דיד סוגר הי׳ דרשיי

 לשון כמשמעות בנשואה משא״כ בארוסה וכיז . מוכרח אינו
 ומהסוגיא להדיא דמחלק גאון בר״ה שמפורש וכמו הרמב״ס

: ודו׳ק הכרח אין נמי
ד (יז) ו  מהני לא דבנשואה האי כד׳ סכר דהרמבים אפשר ד

 בפירוש [אבל גר״ה עיש בקנין אפילו גרוע לשון
 שהרי בנשואה קנין מכני גרוע בלשון דגם להדיא משמע המשנה

מ כמיש להדיא מוכח גס . בהכי לננתני׳ מוקי  דבנשואה הכ'
 כמ׳ש בהכי׳ודלא למחני׳ מוקי דהרי לפירי הוי הקניןלא

מ היינו למתני׳ מוקי דל(/ וגמרא . להיפוך הה'  משוש בקנין'
 בהלכה הרמב׳ם דכתב והא מגליון] • קנין בלא משמע דריח

 £דט כיון ואפיה טוב בלשון מיירי שם קנין צריך דבנשואה א׳
 נ במחט׳ סבר דהוי והגמרא .קנין צריך ממילא מחנה

הסקר דזההוא אומרים היינו בנשואה מיירי דהוי קניןהגם
fbi
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התחתוך. דבר הוא מאי. דהכא״מפרשי דאמר רק לאביי מודה מ״ז[ע״בד״ה-זימנק]. ובדן> י. בה וכשרוצה,חוזרת ף: בא• (יח)
ל־הא■ הסכימו ורשב״.א ורישב״א במ״ק רש׳׳י בשס הביאו וכן לגמרי.,והתוע^ לעקר ימל דאין להז־יא צתט - ־

גרוע.וסילק. דהוא-ילישנא משום. נמי לישנא בהאי דמדקדקים ובכתוטת- ר״י דברי דכתוטת-הם זה דחוס׳ כב״ב׳שם.כתט
. אשי דר׳״ דסבר הכא״ה לבד .הדבר מחלקין להכי ג י ואי־ ^ , _ העיקר משמעץ .מ״מ לגמרי - לעקר שיטל- באת״ל רה לא"כסט

אלא.משמש״ אשי ור׳ הוי״להרי״ף.להביא.פלוגתאדאביי הכי הוי באותיז׳־שהמהרש״א וכתבנו לבשל,לגמרי לדבדהם:שחץדיכול
^ דלא לזה מסכימים והתוס׳ מידי בינייהו דלית והגס . ,פירות תקנת -לבשל הבעל יכול ולמה שס הוטה ז״ל ^דלי א״ח תטו כ

מ פרקונה דמקבל לעיל למ״ש ד דמשום בב״ב כתט טון.שתום׳ מ' ; לוה.הרב'?;, ט׳ לי׳. דלית כתבו.למאי אלא ט׳ בעהש״ש לי׳
חשיב. ודיעבד.כחד דתחלה משום ז״ל מהרש״א ופי׳ לי׳ דלית כמ״ש. לגמרי דמבשל-,פירות, כיון וא״כ . פירות לו יש איבה

,מהרש״א.ז״ל.ודור): דברי על כאן עמדו לא האחחגים וכל התקנהדלגמרי בישל והוא איבה יהי׳ כאן ז״ל המהרש׳א. . 
ז״ל.דלגא,שניך, המהרש״א על שפיר דקדקי הא אבל (כד) מאי-?מקשה וא״כ נישואין הודם ■תיק.־דמיירי ז״ל והמהיש״א

תמכור.'משום, לא לכחחלה דלהכי.לאטי לומר לגמט תקנה יכול-לעקר אין והרי נמי נשואה הכא. גמרא:
מאי; אמור. לו תאמר. היא דהרי להאי כיוונת• לא דאומר שיפלו דנכסיס סבר דהר״י הסור נמי הוטח דמכאן ונראה
אט'(הוםי^.;מ^ ויכולין . נקש ברירא מלתא‘ומתני׳. כוונתך ^גמרידהרי התקנה מבשל- איט וא״כ לסלק יכול אינו אח״כ

ה. יקוים אח״כ־ שיפלו בנכסים ^ ודיעבד תחלה דודא• ז״ל המהרש״א דברי ־יהרי נראהידז״א אך התקנ א הן.' ה\ מל חד .
 והתוס׳ הרמב״ן מחלוקת .וכל הרמב״ן.מודה גם שניסת אחר

ח: באירוסין אלא .־איט , . דו , ו
ב (ית) ת  • שכבר דבמצעתא,לא.תנישאםמכרה.מפני הדא״ש כ
 מתה- אס חני; למה א״כ וקשה . ברישא ־תני י

ר־״לדלא שהגמ׳ מאי לט הש״מ שמביא מא* לפי וי״ל יורשה.

 נא״כי;יות^ שהן.שלך. כ״ז דנכסיך דמדקדקין אשיידאמר לר׳
 יכולע.למעכמ,מה. שתהא שלה שהן כ״ז בס תשלט שהיא משמע
 בטדר׳מבית כמו מרשותה יוצאה כבר שאז מכרה שאם שנפרש
 עייןגרשב״איוריטב״אן מרשותו יצא 'צבר מכר שאם חבירו
ק! לי׳ דלית למאי תוס׳ אלכתחלהוז״ש משמע יותר וא״כ דו ו ט׳

ד (כה) ואין בפירותיהן ־שכתב בקצימתא א״כ. במשנה אושא תני-תקנת ו  לש,י.שח .ודאי דהצה דבריהם .לפרש אחר אופן ע
י״ל.-בל״.ק נשואין אלאחר דמהני דסבר הרמב״ן אושא ותקנת פירות לו שאץ כיון. צריך.בנכסיך למה פירות לו

ד.מי:ירי,אהני.נכעס דיעבדדלאנימא תני דלהכי התוס׳ קושית . בית ר\וח מש־ם ותירץ תמכור.. לא .למה ממילא א:ט-
הרחט״ן״אלא וכסברת דייעבד קמ״ל ולכתחלה נשואין דקידם משום בנכס־ך -אמר ללהט• לומר נטעה שלא היכי כי וא״כ

ברוש/^אשה לעיל. עיין. כהרמב״ן, סברי דלא לשיטתי׳ דתוס׳ מכירה משום • •בנכסיך-מא דאמר והא תני־,שירשה ימשה
הושי/- לתרןי יש נמי ה׳תוס׳ לסברת ומ״מ . בזה באורך שנפלו לאחר טודאי אבל בית.. רווח• משוס • .דבר:מועפ׳רק דטא

טוןדבלא!ה וא״כ כר״ג דהוא ה״א תנילכתחלה הוי דאי■ התוס׳ אומרים אחריתאואנו תקנה שזו מיתה לאחר מוצא ׳אושא תקנת
א זו א״כ לכתחל: רק נ״מ ואין חיים מכרה הפירות בלא״ה קטן.שהרי לו'לרווח שזה בחיי׳ רק שלא-טק אבל. הקנון ה

ף. מוציא מיתה לאחר, אבל שלה לשון נקט להכי הקטן זו אין אדיעבד גם דנ״מ לו לאמרו שהפירות כיון ברישא משא״כ גו
הקטן היא דהמנירה נמיואפ״האמרינן כא.מרולו דליטי דיעבד מכירה לעניו לחלק •אין שוב קיים שמכרה אומרים שלר-ואט,

.לתירוצח צריכין דלא אמר אשי ר׳ דהרי סברי דתוס׳ אלא תמכור לא ;שהיא סמך הוא .שהרי מותה לאחר ־בחיים בין
כ״ג..דרב.אשי באות לפמ״ש אבל . שפיר ולהכי-מקשין דאביי מה •ול״ק הב^י דברי מטירצים ובזה ; אביה ,בית שבח משו,ס
 הקטן הוא לפרש-מאי ,כאן שיש שאמר אלא לאביי מודה נמי : מנהרש״ל.ודו״ק ועל לעיל נ׳ בדף עליו םמהרש״א1שהרף

. : דוק1 התוס׳ קושיית ל״ק אז ־ ב״י לפרנן:כדברי גדול הכרח איט טור. שבדברי■ • (כ)
י הכרח אין צ׳־נמי ;דף .ומהטס׳ ׳: ,־:',ד: ^ א (ט) כי רש״ל ל צ ל ד ד דהרי לכתחלה תמכור להלכה דטדאי מזה ו
ס׳ הרש״ל לדברי- ראי׳ אבל .אחר באוק זז׳לנפי׳ המהרש׳א ט דתןין,אס שנפלו האשה סוף.פרק כתב הר־״ף מ
א דב״ב:דף ] מכרה (ואס המטר לא תני ולא מכרה מעכביךשלא הפיסת שאין טכיח שהר״ת ע״ב נז לכתחלה הוא ט׳

דהרי משים, תחלה... למתניי.א קפיד לא דהתנא ?'ראה והטעם והביא .בטל כקנץהגוף:רק;מ/-דמכרה אינם ט־ חצרה יהא־
ק: כיש .־מזגמ׳:משני מהא ׳•'5רא ר ס. למטר רגילה א;נה לי אץ ח״ד לה דכתב ^ ט ס׳ צמ^שלרש״י אביה בית שבת מ ט ו

הרחב״ן הסכים וכן שנפלו אשה ריש הר״ח שיטת וזאת;טא מעידין הר״י־שהרי.בשותפין פימת.:־וההשה״עלע שאוכל: והגס
כתבתי הרחב״ן -ת״םיזלשיטת כהרי״ף -סבר-י‘ דלא ואטלו-ילהנ! טצוח׳ ■קושי׳ ט להאריך:; ־ חש •וצ״ל:שלא־ כן תינ-ץוהנמקא נמי

ס׳ קושית דל׳׳ק .באותיכ״הי לק״מ־דטחשלמי.הי׳ :ולהנ׳;ל מהימשלאי״. עליו גסנחקשין ט דלאביי■בודאי כתבתי כ״ד ובאות ה
. . . . . . ׳ ׳ י • ■ • . תטרן והישב״א ולהרמב׳׳ךניחא לכתיולהדיתמכיר מהגוף מקשה. ט.׳ לא וא״כ-  אקושוח להדי

' דהלשון!,כן אשי ומכ״ש,לר׳ קאי אתחלה דמשום.ר״ג; הרמב״ן רק ס׳־\לא,גרע:משטרות ׳ . בטס' ־ע׳לש מטרה;קייס יהת דהרי . . . . . . . ̂ .
̂ל הטס׳ קושיי׳ ולהרימב״א;ג״'כל״ק’,•קשחמ: דכתב ר׳־,ינאי, בשם.• ־.רב שם p'w ׳־מקשם־מפ-ירזת־. שט׳  והטס/מסטמיס כנ
והגם תמכור לכתחלה משוס והכל כ״ד באות כמ״ש ל״ק דלאביי פירות קנץ ®ברים הם כי .ובפיחתהן בנכסיך אץדלי דו״ד

דלדא 38 לב



ישראלכה?בות״,.

תירק
- ׳ י •1 -"■■:תירצו--הכא - -ר ■: . ־ ,i: ; '

ה (לג) ״ ר ״ ס׳ תו ב ל ^י ף׳ . ע■Tהכא■ מקש'^פוס׳'דהרי■ זס-:ר] י
■' -י־ ־ . ז״ל עקבמהרש״א והירצ\דהכאלאידע. •י י״
 הרמב״ן כמו-שהקשה הורה בשל הנמ׳ אמר למה לו שק^ז

ק והרא״ה פי הפוסקיס־ כתט ולפ״ז ע״-ש". בעינן דתרווייהו' ו
. ד. כרב הלכה ה״נ א״כ ירע בלא כרב דשס׳פשקיצן כיו(

ש ״ א ר ה ^ו רי ה ה- הנ מלמ.־אונאה■ דיש בלא־ידע פשקו׳שם■ ו
 מקרי דהכא דהרמב׳׳ןה'׳ והים דלאכרב 'והכא-פשקי

ע״ש.:בהרמב״ן• בידע שם־ ושמואל דרב פליגפא האמת ולפי ידע
, ליתדהלכפא בידע'כשמואל־ פשק־נן דאנן כ־ון וא״כ והרא״ה

הרי״ן! שימת־ לפי עולה■־ אינו התיייז זה והנה . כרב נמי הכא
 W ■ופריק־ מברייתא על'הרב •דקשה שם העתיק הרי״ן! דהרי

־.־ בסתם ושמואל. דרב פלוגתא דמוקי להדיא משמע .בסתם
 דלאיסורא כרב דהמ״ל שם להדיא דכתב -בהרא״ש ומכ״ש
 מבין דאינו באו״ת הרב כוונת וזה .בסתם כרב ופוסק אתקיש
 מהקשות כתב-לעצמנ דזה ולומר לידחוק הרמב״ן.'וצריכין תירון

■ דהצ(גי,א\לאביי לומר ־צריכין והרח״ש 1בהרי״( 'אבל" הר״ת על
 שבממון קי״לדכ״ת זאנן מש״ת; דמחמיריןיותר רב סבר ולרבא

, וכמ״שהרמב״ן כר?ח שהוא יותרימש^ת 'מחמירין ולא קייס תנאי _
 רשב״ג־.• ?גד מתנא וכסתם אד״כ■ דסמכינן■ הרא״ש וכ״כ כאן מכר'' כי אבל תקיט לא’ פירות שני דהיינו

שם דהר״י,כפב בפ״ק־חולק...׳הייט דהר״י הרח״ש הביא ולכן ' ‘י ‘ ׳ ׳
דסמכיק• דאורייתא־ דכתובה אמר} ד״ה בתוש׳ ו׳ ד!ה [לעיל
' י......................: ע״ש ארשב״ג - י - :

כ ״  ליפסק דיש שכתב כהרמב״ן ־ולא •אישב״ג נסמון־ ה״נ א
דהר״ת. כתב דהטור מבואר רשב״ג.;ובזה נגיד כרבנן

 השעם דהרי !היינו דאורייתא דירושה כרשב״ג פוסקים' והר־״י
 כרשב׳׳ג הלכה בזה גם כן אם -כרשב-״ג דכ״שקינן דהר״י הוא

. r. ■ ״ ־ : ודוק דאורייתא 'דירושה י
 דמשניסת העור שם■ שסיים מה לתרן־עוד יש TiTZl (לד)
דהרא׳׳ש־ הייט דאורנ-יתא סילוק'מירושה מהני דלא ■
 מתנסשלא ממ׳׳א זהבאה ?■אמר'נחלה אר״כ• דסמכינן כתבי

 דרבנן כתובה דאס העור שיבר י באימסין מיירי וזה ירשנה
 .דהזא4שלא־מירושת;אבי היינו ממ׳׳א הבאה הפשע'נחלה י״ל

 דממ״א הוא דהחילוק רק נשיא־ן אחר אפילו עליה־ מתנה דרבנן
 נישואץ אחר אפילו אר"כ לסמוך לנו היה כן ■ דרבנן'ואם הוא

הבעל _־דירושת_ כיון אבל כן ותמצא ב׳ב״ב הר״י בדברי ועיין

ט (כז) רי לדצ כ״ן.'  דנעקיס דהגם שנפלו אשה בריש שכתבתי ו
 אבל־טדאי דיעבד לשון לפרש היינו לו כאמרו תוס׳ _
 - :שם ועיץ דהמכור לומר נוכל נמי לכתחלה . . י

א (כח) ר מ ג  בפושפתא כמו כתב והרמב״ם .בדשיירא אלא ב
דחי׳ בדרך רק הוי לא והאי לשייר דצריכין ־ ׳ ,'

 וז״ש איפשעא דהבעי׳ שכתב בהר״ן הובא האי 'רב וכמ׳׳ש
 ולא .ט׳ פירותיהן ובפירי בנכשיך כתב בנשואה הרמב״ס'

 הפלאה כמ״ש דלא . איפשעא דהאבעיא משוס כתביפירותיהן
 משניות בפי׳ דהרי כתבנו דכבר פירותיהן ל״צ דבקנין דסבר

 פירות א״צ פירות פירי דכתב משוס אלא, בקנין אוקי.למפני׳
 זה וא״כ לרטתא די״ל הגמ' אמר כבר 'קירות ומתני/.דנקט

 והרמב״ס ע״ע צריך פדות ופירי פדות דכתב דאך נמי.'רבותא
 דע״ע אמרינן אז למנינא נחת כי דוקא דה״א חיידושא קמ״ל
 קאי ע״ע לחוד בפ״פ אבל פירות אלןז אפילו דהיינו קאי אפ״פ
 דלא קמ״ל ובמותה] [שבחייה דהיינו תוש׳ כמ״ש והוי לעולם

 וצריךלחייך פירות אלך אפילו היינו עולסקאי עד דאפ״ה אלא
 האי כרב בפשיעות אבעיא האי פסק בש״ע ולכן :ובמותך

■־ : ודוק שם כב״ש דלא והרמב״ס .
ש (לט) ן ״ ר' ה פ״פ ■בענין לעיל דכתב כיון כלל הביאי לא ו

ר ד ה נ ל' ( ל דצריכי דהרמב״ס קמא לדינא (

 פירות במקום פירות אלו דהרי פירות אוכל אז קרקע וקנה פירות
 •יאכלם והדר קאי ■ פרי במקום א״כ בדשיירי גם וא״כ תאי

 ■ דלכל כיון להלכה המחבר פשק ולכן דחי׳ בדרך דהוי ואלא
 דאיפשטא■ סירי והרמב״ס והרי״ך ולר״ה בעי׳ הוי הפוסקים

 צריך בקנין דבנשואה כהרמב״ם להלנה _דסבר הרב״י ומכ״ש
 ע"כ פירי הרמב״ס כתב דלא בניסת הכא וא"כ פירי למכקב
 להלכה פשקינן ולכן פירי יצריך לא פדות פירי דכתב כיון דסבר
 פירות ל״צ בקנין בניסת דגם סבר דהמ״מ דייקי דמהכא ואפשר
 הרי וקשה בד׳■ האי כתב לא דהרמב״ם הקשה למה ד'אל״כ

 פרי ל״צ בקנין דהוי כיון דהכא דסבר א״ו . בנשוחה הכא כתב
 פרי צריך דבנשואהבקנין שבר שהרמב״ס שהכריע אבל,להב״י

ת פירי דכתי דכיון היינו הכא פירי כתב דלא הא ע״כ  פלו
: ודוק להלכה כתבו ולכן האי כיב ^_צ_פד־

היכא כי טר1 ’ . . . _ .
מגנז׳ לו הקשה' לא’ והרא״ש .פירות לבעל דליהוי

 משכינזים והאשה הבעל אש דודא־ משום .בדשיירי דאמר־
 קרקע וליקח למכור א״צ בודאי בית רווח משוס לפירי למיכלי

 כתב דהרמב״ס רק .פ־רות בכל כמו לו זכות הוא זה והרי
 אז בית לרווח ליחנה רוצה אינו הוא דאס לומר היינו מוכרן

 . בהם קרקע קונה בע״כ רק לעצמה ליקח יכולה אינה היא
 רש״י שהביא דאכלינהו כיון הגירשא היעב ניחא בזה וא״כ

 לנזיכלי בית לרווח שניתנה רק לאכול יכולה אינה היא לבוראי
ק א״כ  הנמ׳ ואמר .למשיירי שהושכנזו בדשיירי הצח׳ תי

 בעלמא דחי׳ דרך רק זה דאין הרא״ה וסבר דשיירי דה״נ
 בפירות־ך לי אין דכשכתב דומים אינם באמת אבל דחק בדרך
 בלקדו או אשתו בהשכמת הפירות אוכל שהוא זכות לו יש ע״כ
 לאכול יכול שהוא כיון הכא אבל הפירות ויאכל קרקע בהם

 .פירות פירי לאשתו יהיה מהיכן למכור לו מכריח ואין לפירות
 רק מקשה לא הרא״ש ולכן האיבעיא איפשעא כן ואם

- ■ : ודוק מהירושלמי
ל (לא) ב  דהיינו כהרמב״ס משמע דמהירושלמי כתב במ״מ א

בבי נהנית לא דהתושפתא לומר יכולין היו דאנו ,
 קושיי׳ ובאמת לה מיני׳יפשקינן מקשין דהירושלמי כיון אבל ני״ח

ק הרשב״א הירושלמי ת  שהם וגס שאני סילק דהכא לה מ
: וק״ל נקעינן והכי בהרשב״א עיין מחולקים דברים

D!2 (לכ) 1 rשכיח הבעל ירושת' אבל וכו׳ וקשבר ד״ה ׳ .
. זה בתירוץ עצמו שנדחק ז״ל במהרש״א עיין

 דעיקרו במה רק' חיזוק עשו דלא מקודם תירצו בב״ב והתום׳
 הוא דזה אלא . זה תדון בהרשב״א נס והובא .־ דאורייתא

לא מש״ת׳ ביותר אבל הורה כשל דעשו המסקנא לפי תירוץ

 הוא- דהחילוק אלא תורה של הוי'כמו ממ״א כן אם דאורייתא
 דח־כך זה אפשר אי אב דטרושת קודס״באו־לידו היינו ממ״א

■ ז ודוק •ליורשה - ראוי
ה (לה) א ר נ  הרי״ך.;והר.א"ש בדברי עוב יותר תירוץ■ לי ו
•לומרגלרבא־דמחמיר ■אין בודאי דסבר׳י-דזה י
 מפירי־־וכמ״ש התום׳ קושיה קשה דא״כ■ תורה משל יותר

 דסברי התום׳ לשיעת דקשה וביותר הרשב״א בשש ל״ב באות
 א׳׳ר דלר״ה־ תירוץ לחד זימנין] בד״ה מ״ז [דך נערה בפריק
 כן ואם מסופק הרא״ש וכן תקנתא, מיעקר נמי ניזונית באיני

 לה־יא והר״ן הרמב״ן הסכימו־שם וכן חיזוק עשה לא גופא' רב■
 קפדו דלא מחמירן דלא לומר דרבא דנוביא הר״ן כאן וכ"כ

 תורה־והיט כשל דהחמירו קאי אקומתא אע״כידהאי חכמים.
 בדרבנן ד רגם דאורייתא ירושה דאיכא כיון הרשב״א כמ״ש

 להרמב״ס דאפילו במזוטת משא״כ דאורייתא משוס החמירו
 תקס-ע״כ שהוא מדאורייתא אינו דאורייתא''מ״מ' דמזונות
 דטותיה ליכא פימת־ וכן דהיא'דרבנן פשיעא ידיה ומעשה-

ר• ־■• : ודוק ׳הרשבז׳א באורייתא־כמ״ש י
D 0(ל j m I אונאה ביה■ דבמפרשילית שם ׳סבר גופא דרב 

ט תוט לא ■אמרה דהתורה היינו'• ־ אי כ ה ז ד׳ ה ו
 דלא ליכא־,לאו כן ואם שוה לו'שאינו אמר שהרי אותו מאנה

 אסכינן וזה ידע ולא דבאונאה א"נ ריש וכז־יאמרלנן תוטיכלל
 אפילו סברתו ׳רב ,אמר יודע דבאינו אלא . במפרש משא״כ

 הפשק דזה 'כר״מ־דרב,סבר הלכה יאמר לא ולכן יהודא לר׳
 אמר כר"מ.דהרי סבר ימ״מ־רב :אבל .יהודא לר׳ גס הוא

־’״•r ־.הכא ■־: ־ ד:־ ; ו ־ ד ־ ר ־



i ̂יבית.־ ̂י-לכתובות סדישר
 כש.בח*'יי'וא׳׳כ.בפיר״י׳-ל-בנכשיך-איחשה־^׳ הוא הלוקח כח בשל:תורה, דגס דפסקינן כשל}ערה\איל.אנן הכא^מחמ-רן

,וא^׳כיהסוגיא" .מ^׳ל הב׳׳כוחות אלו דמחלקץ סבר אשי ורב אין ,א״כ וכר׳.יהודא ■בשמיפה שננואל שפסק כמו קיים ההנאי
5הרי"ן בדברי ברורק והדברים כרב הלכה

ע״ש־על א (לז) ר ב ס ל '^ י י ת ס נ כשהקשה דהסמ״ע זו ו
בו׳אוגאה״דמקנה דיש בסתם דכתב־העעס ^ '

 f א . במפרש מאונאה מחשה לא ולמה משמישה בהורה עמ״ש
 דבסתס סובר לתרן־דהע״ש יש ומ"מ כלל ■לאו אינו דהנא די״ל

 דלא ;לו מאנה \הוא תונה אסרה:דלא הלאו'דהתורה היא זו
הלאו הוא וזה האונאה ט דאין דסבר משוס יחבעיהאנאתו

' ’ י . . . .ודוק׳־ . . ' ■
ה̂ 1,(לח)( ת  התמיה הר׳׳ח.שהרמב״ן דברי נבא,לביאר’ע

עלץ ־ ■ יי" י־  הגמ׳ הירושלמי'נגד על ^האיך;סמך י־'
 והיה כתיב שכתוב,דבירושה הרמב״ם דבר יותר ונןימתמרהן

 בכלהש״סוהלח״מ כלל נזכר שלא דבר שהוא לחוקת'משפע לכם
 בחד והגמ׳ דהירושלמי לבאר ונבא . _בדוחק ותי' בזה כמד
 מקשה דהנ'ה;בפי״ב . זה,מפרש סותם שזה ימה' קיימו שימה

א  כיון יסלק. ממאי ־דהרי; מ:;פמ חוקת ל״ל עלהרמב״ס ב״ד1ה
 גרוע דסילוק וסכר כלל לעולם בא ולא מותו אחר רק ס^^לר

 המ"מ ותירץ יורשים דבסוף מהירושלמי ר״ח כסברת הוא וזה
 ליורשיה תוריש היא יהא מ״מ חהני לא סילוהו דבאמת דהגס

 לכס־ והיה דכתיב הרמב״ס כתב ולכן לה מסכים כיון'דהוא
 דוקא לאו ידע הכאלא בב״מ הגמ׳ ומ״ש ע״ש. משפע לחוקת
 דודאי הימב נאמר וא״כ מהני לא ומחל הכי _ הוא דאפילו

 בדבד־שבממון דבכ״מ רק כלל חדש דץ כאן לאיכחב הרמב״ם'
 עצמו. דמתייב שמיעה בהלכות הרמב״ס 'כמ״ש הייט קיים

 אין הבעל או הבן ה:א אבל מהתורה מחויב שאינו בדבר
 נימא׳ דלא אלא והראב״ד הר״ח כסברת עצמן לסלק יכולין
 יורש איט אבל יורש שהבן היינו נחלות סדר בתורה דמ״ש
 לזה . לאתר להוריש והאשה האב יוכל מחל שהבן וא״כ בע״כ
 וא״כ לבניו ינחיל דהאב משפע לחוקת־ דכתיב הרמב״ם כתב
 לאחר להנחיל יטל אינו והאב למחול יכול איט דהבן כיון

 הוא דממילא המאור סברת כן גס וזה בנם דיורש ממילא
, : ורמב״ם ר״ח וכסברת

ה1 (לע) ת ! הרמב״ס ש־רא' וכמו דכאן מהגמ׳ הוציאו דזו אברר /
מודה רב דהרי התוס׳ קושית לי׳ קשה הוי בתשובה ' .

 דרב־ כיון הכא הגמ׳ דקישי׳ אלא .ל״ה באות וכננ״ש במפרש
 במפרש דמודה־ והגס .בעל תנאי בתורה עמ״ש דמתנה סבר
־בתוס׳ וע״ש מוחל דהוא הייט  ,אין ירושה דהרי הכא כן ואם .
 יכול היא איך 'כן אס והראב״ד הר״ח כסברת למחול יכולין

 כל^ ול״ק יורש דהבעל נחלות סדר בתורה עמ״ש להתטת
 דא״י דכ:ון דרשב״ג כעעמיה הוא שפיר כן ואס תוס׳ קישית
 בתורה עמ״ש דמתנה מהני לא דהתנאי הסברא הדר למחול
 :ברורים ודבריהם דרבנן הבעל ירושת דסבר לומר הגמ' וצדך

ש (מ) ״ מ  אמר אשי דרב היינו אשי ננרב דמסתייע הר״ח ו
 דהגם חל מותו ולאחר בפ״ע דבר הוא דירושה ^

 לו וחין כיורש ג״כ הוא מ״מ כלוקח דיהא לו חכמים דנתט
 ח״י דהוא רשב״ג וסבר למחול א״י וא״כ לירושה כלום בחיים
 מן לבעל דוקא הוא דירושה לאחר להוריש א״י והיא למחול
 ובהגהות ביורדכי ועיין לסריש א״י בדרבנן גש ולרב התורה
 [עיין כניס שדברי ותמצא דבריו בסיך ס״ע סי׳ ובב״ח מרדכי

 סבר דרמב״ם אלא בחשובה ורמב״ס רב סבר וכ״ז .נ״ב] אית'
 הרמב״ן מתנה'כסברת, דבארוסה וסבר אדרב פליג דר״כ

 ליכא תו ־ ארוסה בעודה דמתני׳ כק דסבר או והרא״ש
 אעו גזרינן ולא -לידי׳ שיבא קודם שיתנה באורייתא דכוותי׳

 וסמכיגן תורה כשל כאן בדרבנן החמירו ולא כפירי והר תורה
 הרי״ף לסמוך סה הי׳ דלא הרמב״ס וסיבר אר״כ בארוסה'

 סובר גם אחר מעם כעין דהוא אלא קיים תנאי דבממון אהח'
 .שם הוזכר לא ר״כ דדברי כיון בארוסה הירושלמי לוקמי דאין
 סמך דלהלכה אלא . ע״ש אב במתנת הירושלמי תירץ ולק

דבריו בסוך בתשובה שם המ׳׳ג כבעל ודלא כרב. דלא אר״כ
ב ודוק ' ־ ־ ע . . :ט

ש (מח) י  אשי מרב דמסתייע הר״ח לפי לומר עוד לט !
עוד לבעל דיש כיק זה סבר לא דאביי לומר טכל ־ יי ־

 הגמרא •אמר לא לכן ל״ה באות כנ״ל לאביי גם קאי דהכא
 ^בנכסים. לו-נטז/כלל אין שם בק ליהרי הירושלמי סברת
 כמו■ *מפרשינן לרבא באמת אבל . כלוקח הוא כבר והבעל

.־, ' ־ בירושלמיודוק:
ה (מג) נ ה  היירושלקג// מדברי דהר״ח זו סברא הובא במרדכי ו

דב׳׳ב״-דתירצו•׳ דחוס׳ לומר וטכל . ר״ת .בשס
 , פירי’משא׳׳כ. -ירושה לענין כנכרים דמשפחתה ירושה דשאני
 הדבריס״הסף דאלו וי״ל .לי מובנים אינם והדברים לה דטתן

 מיתה/ ולאחר כלום עכשיו לו אין בירושלמי דשס דסובר מר״ת
כפירות^; משא׳׳כ ממילא יורש הוא רק יורשים שאין כנכרים הם

-/ ״ ' : הר״ח בדבר• א׳ בדרך וכנ״ל
ה (מג) נ ה  לא בכתובה דתנאי לעיל פסקינן דהרי הב״ש ו

 ס״ז סי׳ בתומיס־ ועיין .גע טחן כי גס מהני
 הכא והרי רבנן קפח, דלא הר״ן לשון שכתבתי מה ולפי . ע״ש
 מהני- תנאב;לא כ| ואם בעילת.זטת ואמרו;שהוא דקפדי חזינן

א ומחילה / ודוק אחדתי מילתא ס • • / : •
ן (מי) ו ש ל א העיטור ו מ מ הג״  כרשב״ג/ דפסק־נן די״ל .כן ב

ידושת־ והייט תורה משל יותר חיזוק עשו ולרבא
 להם דאין ופירות במזונות ולא התורה מן סמך לו דיש הבעל
 בירושת־בן/ היינו דר״כ במילתא משא״כ .התורה מן סמך

/מאטך• ממ״א הבאה מקרי וזה יורש לא שעדיין לפי לאביו
שם הרשב״םוכמ״שדב״בלסלק יוכל , ̂ דגמרא וכפשטא _

 • אין־לה דכתובה וסבר יטדא ר׳ סבר זו שדוגמא סייע והב״י
 דפירי:לא- ומשני מפירי נ״ו ד,ת שם הגמרא הקשה ולכן סמיכה

 דסבר די״ל שם הקשה לא ד.(־רושה ואפשר .שכיח וירושה שכיח
 תירוץ״ עוד שם וכתב ,ח־זוק עשו ולא ח/ירייתא הבעל דירושת

 ודוק.- ירע בלא כרב פשקינן ושם ידע לא מקרי דהכא די״ל
 ועיין״ .• ידע ופיחת ידע לא מקרי ירושה דגם אימריס ועתה

- ׳ ; וק״ל לאביי אפילו וסוג־א במהרש״א
 דהנה יותר לבאר נראה בתראה במזדורח rjpiV()(מה

,לפסוק דסמך הרא״ש בדברי ל״ג באות במ״ש
 ושלמי‘* מהי את״ל מייתי מה א״כ כוונת־ היתז זה אם כר״כ.

ר״ב אכתינאמר  באות, אע״כצ״לכמ״ש . סברכוותי׳ לא הרי
 מוירה- ובאונאה כר״מ סבר רב דלרבת האמת ל״ו ואות ל״ה

ש. במפרש לא־ בשמיעה כשמואל דקיי״ל אנן וא״כ ע״ כ.  ע׳׳
 מה הכא רב אמר דמכי״א צזהירושלמי כתב ולכן .כרב ינן סב

 ״■כ׳ ר כיון ל’כוותי׳״.דאפשר.דיצ׳ לפסוק והי׳ משמואל נשמע שלא
'עק״ל רבי׳ שהוא ב כ הלכה דרב תלמיד :

ה (מי) נ ה בירושלמי•; הפשע שכתב הרא״ש בדברי לעיין יש ו
שגם" אמת’הן . הוא לידו בא שלא דבר דהוי

 •והיינו/ הרמב״ם על בהשגה בפי״ב הזה כלשין כתב הראב״ד
 דקאיי הירושלמי אבל .דשלב״ל מקנה אדם אין דסברינן לדידן
 וצ׳׳ל. .זה טעם מהני מה דשלב״ל מקנה אדם דסב לרב

 צריך/ אז וא״ל לעולם כשבת הייט דשלב״ל מקנה דאדס דהגס
 להם דיחזיר שמקנה דמהני. הפוסקים נטדיס וזה בטוב קנק
 תוס'״ שגס ואפשר ..וק״ל לי.ש שלא לסלק מהני לא אבל

 חילוק ריש בסופו, ברא״ש כמ״ש סברי שהם אלא כן סיבריס
' בארוסה מיירי■ והס ארוסה בין '

ה (מי) ג ה  שמסירי וכמו כהרמב״ן גמי סבר הרמב״ם באמת ו
שכבר' כיון בנשואה מיירי דהירושלמי א״ש ה

 דהתורה אד״ת לירש״דזה.עובר שלא לסלק אפש אי לירש יאוו
 צריך בזה שיחזי.־ דיתנה אלא .הבעל או ש יו שהכן ‘אח

 דלוקח.הלואה. מכת בשמיטה משא״כ אח׳׳כ ה גמו ומתנה קנין
 יתבע ונא שימחול מקבל ובאונאה חייב שאינו בדבר מחייב

 מתנה דליחן כזה קנין מהני הוי ל,־ב ובאמת .הכא משא״כ
כ הר״ן וכע״ש חיוב בדרך נמי לדידן ואפשר . יחזי ושלא  ג״

ק  ובלא וסה בא ור״כ' בקנין בנשואה דהמתני׳ סבר מב״ס דה י
וא/׳^, .קאי בנשואה לרב והגמרא .המשניות בפי׳ כמ״ש קנין

נמי.: דרב'ור״כ כאקומתאכרשב״ג :ר,ליפ דהוי אהרי״ך משיג
 סבר־ דהח׳׳ס הרי״ף דברי תירץ והרא״ש . בארוסה אמר אמת

ם' בארוסה רק ד׳דפליגהא סבר דידן דתלמודא ג ״ ה ^ ב ד
רבנן
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ח ואפשר כרשב״ג^. ליפסוק א״צ וא״כ מורו רבנן נ טו ה ח ^ 

 ודוק: משואה ,־מ'ירי1סבר,דהרי״ן דכתב׳דהרמב״סהיה המ״מ
ה (מח) נ ה  ז״ל־בב״ב מהרש״א ־מדברי _כסבט באושיו״ר לפיל ו
 דשם כיון ה;יט אי5בח נמי מיירי ר״כ דאימא דהקשה ׳ י ■
 לאב אבל־בק דרמן בירושה זו כגון אמר דרבא תוס׳ כתבו
 כר׳ לימר א״* ובאמת־ בתנא־ מיירי דר״כ י״ל■ וא״כ ־לא..
 .כק..בךרמן מהני לא בדאורייתא סכר ר״כ דהרי יהודא

 בין דמחלקין התום׳ לשון מפשט ולכאירה .מר״י■ להיפוך
 דבן המיא דאשה, משמע לדרמן דאור־־תא דהוא אב' ירושת .

 דאל״כילא בעצמו מהיש״א סובר וכן נשואי! לאחר לאב־והוא
ור״כ נשואץ אחר מ־ירי רב אלא ארב פליג דר״כ אמר הוי

 וא׳׳כ מקודם
 מא זכה שכבר
הוי ירושה

 נשואי דלאחר ז״ל מהרק״א קושי׳ .
שהרי רא־ה ה:מרא מביא ושפ־ר ש־יר תנאי

מסלק ואפ״ה ש־רש עד כלום לו דאין' לדשלב״
ודור, עצמו

א (מנו) ד  ם שהתלמ׳ד א
נדיר׳ דילמא - ״

 ז״ל מהרש״א מקשה *אכה• אמרו
נראה ..ומ״ת עבתנאי בארוסה \iu  דבחרוסה והרא״ש הרמבץ כסברת סברי דהתוס׳ דלק״מ

 לומר כר״י.וה;ה דהלכה דאורייתא הוי אי גם מתנה בודאי
 דהוא דכיון ר״כ מ־קל בנשואה דנם דסברי אלא כר״י דהלכה
 דרבא ידעי הו־ הגמרא ואפשר . יירש שלא מתנה דרבנן
 ובודאי נן לדר דאוריתא בין ח־לוק דיש להירות קא• אר״כ
 כרשב״ג לפסוק ה"נו אר״כ פליג דרב והגס .בנשואה מיירי
 דבאנות והגס . כר״כ וסברי ארשב״ג פליג בודא־ רבנן‘אבל
 מוקנדנן לא אי דהרי ראיה הביא מ״מ בארוסה מיירי רבנן

 הביאו וא"כ־ש;יר סבריכר״כ ע"כ רבנן א׳׳כ בארוסה מתני'
 פ־רות בין לחלק לרב שתירצו באמת וז״ש .דברינו והבן ראיה
 ושם הרנסכ״ס כמ״ש בנשואה למתני׳ מוקי דרב סברי שהם־
 דהקרקע כיין לירש צריך ע״כ יורש להיות זכה דכבר כיון פסק

 הפ־רות לה שנותן בקנין מתני בפירות אבל . שלה נשאר
 והפ־רי הקרקע !ה וניתן מידו קנו הקרקע מגוך זה דהרי
 והוא מיתה אחד ש,וא הירושה משא״כ ושמיעה באונאה כמו
־ : ודוק אח״כ ליירש צריך ־־
א (נ) ס י ת ה מ  בין דמחלק־ן ס׳ לת שהקשה המ״ל על ו

בפרח מקש: מא• לדרבנן דחורייתא
ענ

ומכ״ש
דכ״ז

 דהכא לפמ״ש
דרבנן כתובה

 דאורייתא היא שם דהרי נשי שהיה מי
 . לו למחול א״י דאורייתא ממון חבירו
 כתבנו כבר וגס . בנשואה זה כתבו
:השעבוד ומכ״ש ־־ י ׳

ן (נא) כ ו ת  שכתב דהראב״ד אחד דבריהם שכל כל־דברינו ו
 עצמו הירהה היינו בעולם דאינו למחול דא״י

 האיך ד״ת עקירות מחמת לסלק א״י שירש לו שיש לכחו מ״מ
 : והבן בעולם אינו לכשיבא והנחלה יורש איני לומר יכול ־

 דהיי אמת מ׳] [אות לעיל שכתבנו המרדכי ובענין (גג)
,ייי ו מרא דה סבר '

ומשני הרישא היא דזה מכירה
 מיירי

הגמרא
ושעביד גיפה בפיר׳ כת לו דיש דסבר מפירי

 עני) נ הקרקע
ומקשה כידה דידו

דמח־להימתול
 הרא״שובהפלאה כסברת וסבר לעולם דלאבא ימתרן א״צקנין

 אח״כ נגמר הקנין מ״מ שלב״ל עד להקנות דיכול למ״ד דגס
 הקרקע הגון) והכא .לו שיש השעבוד היינו קנץ שא״צ ומחילה

 יכול ולכשיבא בעולס אינם בעצמו והפירות כידה דקני/ידו
 כמ״ש בכ״י במרדכי אצלי כמ״ש לי נראה ומ״מ .־’לחזור

:(חסר) לעיל ־'
ף (א) ה ע״<נ ®״י י ״ ד  את להכחיש תציפי דלא כי׳ מיגו ב

 כתירון היינו .עכ״ל כו׳ העד
 כדבריו העדות שבועית בפרק התוס׳ וכמ״ש בב׳׳י הר״י

 מה וא״כ . נגדי ולישבע עד להכחיש חציך דלא הוא דמעס
 ונוגע היסח דחייב תירצו ואהא . משנה שביעת אי ש״ד לי

^ אבל שי  דע״א רק דהעזה מיגו אמרינן דודאי בב״ב ריב״ם ל
 שוב _נשבע וכשאינו לישבע מחייבי׳ התורה לשבועת המניא

 דהרי ונוגע היסת דמחויב לומר שייך לא וא״כ .כשנים העד
 כאן ברשב״א ועיין .פרע שודאי כלל מחולקים אינם עתה

בש״מ כאן ונתב ,בקדושין ברשב״א וכן להדיא שכ״כ בש״מ

.כמ״ש.הריב״ם •שאין..באן.מיגו הרשב״א בשם  הרי*דלשישת .
רון שייך הריב׳׳ם.לא ה. ^  שאיט ר״י לשימת איJהתוס'■ר רק ז

 אלא ■אינו הריב״ס לשימת 'דהרי תיכן וברשב״א, .מעיז
 ■. משנה שבועת והוי הפרעון' על ,העד כאן אבל ש״ד כשחייב

מ״מ משהי דבב״ב והגם  בשבועת דהרי לחלופין חיט כריב״ם'
 הייט .מעיז דאיט כתט כחן וגנז כהר״י להדיח כתבו עדו.ת

 הכא.והיינו כמ״ש כתט שם ולכן,לסוך.:דבליהס .הר״י כשימת
 הרשב״א להריג״ס.טדאי.מתרצין.כשיטת ־אבל .הר״י כשימת
כהרשב״ח דתירט התום׳ בשים כתב בהכיטב״א ולכן ודוק,.

י כן: שהכריע ריב״ס-יע״ש־ 'לשיטתוהיינו
ן (ב) כ כתב דמתחלה הנשבעין .בכל הר׳ץ דברי משמעין (

 כמ״ש pותי ימקשה.קושי.׳,התיס׳,דהכא הר״י שימת
 הכנים ולמה .הריב״ס י״ל,תימן ועיד אח״כ וכתב כאן תים׳

לב׳ בין ‘זו קישיא ם'  א״וידלדעט התויס׳ ־ת,ימצי הדבקי
 מעיז דלא כתב ^כא וכן .קושיאעתיאון האי לא'שייך הריב״ם

 דברי העסיק דמתחלה בב׳׳ב' הרמב״ן בחידושי ג״כ הוא וכן
 הריב״ס כדברי כתבוי״מ ולבס״ד .כאן כמ״ש!תום׳. וכתב הר״י
 הבעה״ת להדיח וכ״כ ״', מהני לא נמי עד,דעלמא דאז והיינו
ח].‘[סי׳ הרמ״א כ״ג ולכן . בשמו ״ שום‘נ  דאנן-קיי״ל מ

 ס״ק -כש^״שס '[הוכא בתשובה מהר״ס ודברי . כהריב״ם
ס. כ״ג] טני  אלא-מפניישהאחמניסלא להאריך הוצרכתי ולא נ
 כמתנבא והתומיס והאריכו'למעניתם דביריהס על עמדו

- ואממ': נכון' על ביארתי ות״ל . בזה \רולס
ל (ג) י ■פיקח או מקשין שהפוס׳ הנ"ל]' הש"ך[ס״ק מ״ש א

 לשישית רק דז״א טעה .תשלומין ובתר וכו׳] [הוא .
 שטרא דאיתרע ורמב״ם כהרי״ך בשבועות דסובר הרשב״א

 חלא-לשטעה דאיט מניענא בד״ה דלקמן לזתוס׳ אבל .לגמרי
 ואי קרעינן ולא מגבינן דלת דכתט דשבועות להתום׳ וכן

 דהרי פיקח אי הרשב״א דברי שייך לא מפקינן לא תפס
.הפס כבר . : . .

ד (ד) ו  [דכהב אהרשב״א להקשות כתב שהתומיס ראיתי <
דמקשה מהא ונו׳] הוא פיקח אי דאבימי בענבדא ׳

 יכול [מוכח] וא״כ . כתועות ב׳ דילמא] פ״ת [לקמן הגמ׳
 בש״מ בהרשב״א שם הובא כבר פרעון] בתר [גס סטרא׳ לומר

 לא ■תו נשבעת כבר דאי רש״י וכ״כ לה מסייע דהעדס,
 ומשנ, העדים לה' מסייע ותהא כך דיפרע אלא לה משביעין

 ומכ" . עיי״ש יונה רביט לשון ז ש וה,יבא . להו דמודע
ז :ויק״ל כלל דלא'.קשה מבוארת

ה (ה) ז ב פיקח דאי מ־.א אהרמב״ן עודי מ״ש שס מתורן י
 כך הוא דהסיגנן כתובות]. ב׳ שם [דפריך

 אתבענה‘ דאי וסבר להד״ם אמרה עצמה לבין בינו דעתה
 ואח״כ לה אתן אני המשגה שטעת נשבעת תהא לדין עתה

 ואם ש״ד מתוייבת תהא להד״ס תטעון אי בממ״ג ואז אתבענה
 כהנישב״א לשלם חייבת תהא לעדים דאודע כיון ב״כ תטעון

־. ■ J. : ודוק
ש 0( ״ מ ם. א׳יכ (  יאמר•אישתבע חדא'דהרו'בלא״ה יערי

ה חייב ויהא לי ט.  כהרשב״א אמת אי ומכ״ש ש
 לא וע״כ לשלם צריך ויהא אח״כ ויתבענג לו יפרע יערים או

 : מפשטן הברורים הרגוב״ן דברי הוציא ובחנם . ודוק יערים
בדין נ״מ אין כהרא״ש דפסקינן דלדידן התומיס )0

 ליתפם .הוא 'דיטל דנ״מ נ״ל . הרשב״א
- , . :‘וברור מיני׳

ץ (ח) ו ר י ת ב ק6 א״כ אהרמב״ן דתירצנו [באותו] הב׳ ו
דעת הביא לא הטור דלמה התומיס מ״ש ׳ .

 פסיקא-לי' דלא משום שטעה צריך לא אחד דבעד הרמב׳ץ
 והנימבז׳ם הרי״ך כשיטת דסבר הרמב״ן לדעת הוא זה דהרי
 דהרי הערמה' מישים שבועה דצריך' סובר בודאי העור אבל

:וק״ל לדידן וכן לבסוך כהרא״ש סבר איהו
א (ט) ל י מ מ מתרן הרשב״א דלדברי שמעתא מוחא ו

בשבועות הגמרא בדברי למידק דאיכא מאי .
 מהני .לא דחד הריטב״א ודייק סהדי באפי דהבי׳ דאמר
 אבל הגמרא אמר למה א"כ וקשה . דביררט הריב״ם כדעת

דבחד אלא .מהני לא נמי סהדי הרי.בחד לדילי' דילי׳. בין
• . סהדי
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ד ה לי׳ בין משא*כ פיקח יכוללהיוש ס  הסכמוח כל לדילי׳ ד
. ; : ל קי ו מי מ א ■ י ׳ - ל

 סהדי-מהני דחד לומר מכל מני היא״ש לשימח ולפץ (י)
 : זייץ באוש כמ׳ש לשפוס יטל שאח׳כ םכ״פ

 ט״כ א*כ בשבועה רק ליפרע יכול דאפילו הר״ח משא״כלשינוש
ד דהאי ה  ̂ לדילי׳ דלי׳ בין אבל דאמר מליוקא פ*א הוא ס

 י ובלא מקרי סהדי נמי סהדי דחד בעלמא היא״ש וכמ״ש
: צריך לא שבועה אפילו סהדי

 ובחד סהדי ב׳ הוא סהדי מפרש דהרי״ך ואפשר (יא)
 דלר״ח הרי״ף כחב ולכן לשבועה מ^קיקו נמי

 . לשבועה מזקיקו נאמנוש בלא הוי ובחד מאממש מיירי
 מהרי״ק ראייש נסחר בזה וא״כ כהוגן הגמרא סליק ובזה

 גם גאיננוש דבלא מכלל בנאממש מיירי דלר״ח שכחב [מהרי״ך
 החומים שס שהביא שבועה] וצריך שערי איהרע סהדי בלא

 נאמנוח נקש [דלהכי לדחוק רוצה שהוא כמו דלא .א׳ באוש
 שייסי׳ דמאי כחוטח) דכשובוח](משוס החום׳ קושי׳ משום
 בנאממש דוקא אלא נאממש מ ביש אפילו לנשוב לי׳ והוי הכא

 השואל ראייש להחזיק [שהחומיס]רוצה ומה(שהש׳ך) מיירי.
 כמ״ש בגאמנוש מיירי נמי דהם ראי׳ אינו מחום׳ [דמהרי״ק]

 נגד מהני לא דנאמנוש סברי דאסשר מקשין ואפ״ה מהרי״ק
 ריח לדעח וא״כ ראי׳ הוא מהרמב״ן הש״ך דראייה אלא ע״א.

 אינו דע״א דסבר לשיעשיה דהרמב״ן וי״ל .כנ״ל כהרמב״ן צ״ל
 אבל • ב׳ משמע סהדי וא״כ התקנה שטעה משוס רק פוטר

כ השבועות מכצ דפושר ב״מ ריש כהרא״ש דקיי״ל אנן  וא'
 להר״ח הרי״ןן בדברי כמ״ש דלא י״ל וא׳כ נמי מד הוא סהדי

:הש״ך קושי׳ ל״ק וא'כ
 כשב ואח״כ הר״ח לשון כתב [בשבועות] דהראיש מצאתי

 דאי שיבת מל וכתב בלשונו ושינה [הרייך] לשון ■
 משמע • ר״ח שישש זו וכשב נ^ננוש] איה [אי אבל תיבת

 דאפילו רק הריח כמשמעות נאמנות בלא גם מיירי דבאמת
 תיטת) איזה (חסר דהרא״ש משוס וצ״ל • איתרע בנאמנוש

: ודוק כעהרייק משמעודלא
 התום׳ לשישת קאי לא הכא בודאי דסוס׳ נראה וגם <יכ)

 דא״כ שבועה] דצליך היינו ששרא [דאיתרע דלקמן
 שבועה. צריך הוי שם גם דהרי דהעזה מיגו דהוי אמרו למה
 דלא היינו ששרא [דאיחרע דשבועוה החוס׳ לשישת דקאי אלא

 צריך הוי׳ לא הכא מיגו הוי דאי ואפשר מגבען] ולא קרעינן
 ; וקיל מיגו הוי דלא אמרו לכן הרמב״ן כסברת שבועה

w במרדכי הרשב״ם אתירוץ סק״ב בשומים כקשה עוד 
 לדעת דודאי שכתבנו והגם .דהוס׳ מהא

ם הריב״ס מ מיגו דייל מ  לחון בבקרא וכמ״ש מקשין מ'
 בריש והרמבין כאן והרץ בתוס׳ כי שפיר מקשה מ״מ • הרא״ש
 פשטא משמע וכן . כסב ויפה הר״י לשישת מקשין דבריו

 שהביא מה לפי אסמ״ע הקשה דלחינס נראה אך • דשלמודא
 ליקח ליה שאמר עדים שיש דדוקא מכריש בשס בדרישה

 דאתה כיון להשליח] [המלוה לומר יוכל בלא״ה אבל ששרא
 מ״מ נותן ששר דעל לי שאמרח אפילו או בסתם לי נסח

 לקיחת לך אמר הוי דאי הששר לקיחת לך אסר לא טדאי
 פשר בלי מחן היית לא ובודאי בשליחות מועל היית לא הששר

 שאמרת והגס לפרוע, חייב אתה אין וא״כ לך אמר סחס אלא
 ועשה כרין. כמ״ש אחר חוב על ליתפוס יכול אני זה חוב על

 לקיחת לך שאמר אומר שאתה אנפשך ופסדת שקר אומר אתה
 הרמ״א דברי וסלקו .זה שייך לא בפקדון וא'כ .הששר

:ודוק כהוגן
 אמר דמאי אהראיש הקשה י״ג סיר. וכתומים (יד)

מ אהששר. מחן דודאי  הוא יטל מ'
 סתם שובר דכוחבין ■ מהא הקשה וגם .פה אעל להחזיק
 אדבר הראיש דברי להסיע ורוצה . ע״ש ויתפוס סתם אששר
 ששרא ליה אידכר ולא שם כשב זיל דרשיי ליק ובאמת אחר.

כ הששר שישול  שיניח לדבר והוכחה שם. הראישיוהר״ן זכ'
 בסי׳ השור כמ״ש ה<א דהסברא בודאי ייל וא״כ בידו השער

 להוציא יטל אןן מלוה ■ספרן האי מסברא דודאי בעה״ח בשם פ״ג
 דלא הסברא משום אלא נסכא״דר״א כעין דכוי פרעון מודאי

3« מ 7ל ־ ,

 בסב וא״כ נשן ועליו ע״פ מלוה לו דהי׳ הוכחה י״ל ששרא נשל׳
 לו היה גם אי דהרי להיפוך לומר לגו יש היי שפיר הרא״ש
אי מע״פ  להיפוך י״ל וא״כ .בששר המלוה לפרעו לו הי׳ טד

אי אלא נשלו לא למה וא״כ בששר מלוה פרע דמססמא  טד
 ממ״פ כלל לו חייב דלא י״ל תו וא״כ' .נשלו דלא ראי׳ איש

 קרעיקוא׳׳כ ולא ולאגביק שקול דהדבר אלא בעהיש כסברת
 בפה״א לסברת מודה הראיש כך אששרמסך כשטחביןשובר

׳ : ודוק ליתפוס יטל לא דודאי
א (שו) ל י מ מ  לכן שקול דהדבר כיון הרא״ש לדעת ייל ו

והגה• .וק״ל מהימן חרי כבי בנאמנות פשק
 לא הששר מ״מ לגמרי דבשל כהרמב״ס דפסק למחבר אפילו

 ונושלין לגמרי בסל שמודה כיון בהשור אבל • ממנו משלים
 משמע וכן לחלק הפרישה כשב ובאמת • וקיל נראה כן הששר

 הגמרא, והרי ומודה. הואיל ששרא איתרע ברש״ישכשב שם
 לשור דדימה המקשן לדעת דודאי י׳׳ל אלא בעדים. לה מוקי

 הפלוגשא וא״כ■ הרמב״ס כמ״ש עדים בלא משמע ובהשור
 שם הגמרא פסק אז הגמרא דמחלק מאי לסי אבל עדים בלא

' : בעדים בעלמא ובשער עדים בלא
ף (שז) ו  אמריק הלא חוס׳ מקשין מאי הס׳י הכא הקשה ^ז

 שיש ובאמת • נוגע והוא לפרוע דחייב בגמרא ^
ק קודם,. ששר הוזכר כאן אשי לרב דגם כן לדחוק  הבין ו

ק בביב ז״ל המהרש״א תי  דהרי פשע לא עד דהוא דלסברא ו
 מלס והרימביא והריב״ש הרשביא באמת אבל עד• יהא

 ' וק״ל זיל כמהרש׳א ודלא דפשור להנאמר רק דהקושי׳ אומרי׳
 לישפוס יטל אהאי נתן דאסילו הרץ דמ״ש נראה (יז)

 מ״מ בסתם נותן כשהוא דאפילו דהייט אחר אחוב
 בשטעוש הרא״ש כשיסת סבר הרין דהרי אשמר בודאי נותן
מ רק  ודוק. הוא כן נמי אמר כי וא״כ אאחר. לתטס יכול דמ'

 אני כשב שהרי אחר חוב על שנתן מיירי לא ברש״י וגם
 ודלא .מחזיק שהוא רק השער על שנתן מודה א״כ אחזיק

:בש״ק במרדכי כמיש
׳ פה דף (א) ם ו ת  דלמא מהרש״א מקשה לך איש דיה ב

 כן כשב וראה•!הרין בעדים מיירי
 ;אכשי4וקשה מחיים. דתבעו דצ״ל חפיסה בהאי וקמ״ל • בסיד

 בליכא אן} מיירי דהכא החוס׳ סברי ולכן ליל. דבקרא מעשה
כ • פדים  דמוקי והריסב״א והרא״ש .בחומיס כן מצאתי אח'

 הימן דיש דגם קמ״ל בבקרא דלעיל היינו וראה בעדים
 ברור הי׳ דלא ומיירי הרישביא כמ״ש ליחפוס יסל לבקרא
ה וכן . החוב  / סבר נמי שהוא מפני בסיד בהרא״ש הטנ

 מעשה הגמרא דסידר דגמרא בפששא וגם .כהרישביא
 אילא מחיים דחפסה בהלכה לסיים לו והיה • באמצע דאבימי

 מהימן עדים בדליכא מיירי דע״כ ניחא והרייף דלהחוס׳
 והרא״ש ולהרישב״א .מהירין לא עדים ליכא אפילו והכא
 גם ליחטס דיטל לסייע נמי דלעיל אהא אבימי נמי מביא

: ודוק הריטביא וכמיש דשליח בהיזק
ש (כ) ״ א ר ה  בביב כמ״ש מהימן לא לגייר דאסילו סובר ו

 נראה וכן הוא שקר ובודאי שכיח לא דזה
 הראיש ולכן באורך. בחידושיו כאן רמב״ן וכמ״ש הרי״ף דעח

 בידי הם משכונא אמרה בעי דאי במיגו רק מקשה לא
 משלשלין בכל כמו מיגו בלא דנאמן הראיש סבר ומשטנא

^ אדם לכל להאמין דראוי  קנה הכא רק דקנה רק גזל ש
 בלא מהימן דמשטנ׳ בזה אבל ששר לי׳ מדלית שקר בודאי
 במיגו רק מהימו לא נמי דמשכונ׳ הראיש סבר דאי .ששר

כ .ד״א או דלהדים  ישר הוח,שפש דמשטנ׳ המיגו זה א'
 סובר להרייף אבל מהימן מיגו בלא דמשכונא רק ברא״ש

 צריך שען אגופי׳ דלאו כיון מיגו בלא משכונא מהימן דלא
 הרמב׳ן כסב ולהד״ם דהחזרתי ומיגו .מיגו ליכא והכא מיגו

: ודוק להצניע צריך יהא דא'כ מהרשיא כמיש

ר (ג) ש פ א  שיקנה שכיח, לא דזה דמבר דלהרא״ש ל
נאמר.לומר.משטנ/ה;׳■ לכן שטר

א דקנה ^5הרמביך.ו^ אבל שכיח.■ דלא ששר ^ ד ; ן  !3ק
 .עינו ראי׳ 'דאין משום רק ־שכיח־ דלא משום הסעס דאין
k* 'ואכ



שראלכתובות:בית
 קגה וי׳ל של\ שאיט,בגון£ כי\ן אמשטן גם ראי׳ אין וא״נ

 מקשה ושפיר כהרא״ש מיגו ליש סבר והמאור w : וקיל שלו אינו הנייר גס וא*כ שסר בלא
 לסבר במאור הפשס ובאמת .אהרי׳ן^

 תירץ להמאור הבין והרמב׳ן .ברור נראה כן המוס׳ כתירוץ
 מליו והשיג ב״מ• וכמ׳שבריש לתפוס נאמן אינו כ^לבכ״מ

 ■ להרי׳ף להכא כן לימר מלאו האיך ומהתימא מבקרא.
כ וגם • 5תיכ! אותו וישכח מבקלא מיירי  להמאור היה לא׳

 אלא כלרכו בהטתב כמ׳ש ושס בב״מ כמ׳ש כאן לכתוב
 להחוב הכא אבל מטות לו שמגיע מלים לליכא מיילי לשם
ה למנין רק ברור ס ט  מלאי מחיים לתפוס מתיר לר׳ט וכיון ת
 אלא .ע׳ש מקצת ממולה גרע ללא נאמו מיט לאיכא היכא

: הוא וברור התוס׳ לתירוץ כיון להכא
D (ה) 'D H D( אהרמב״ם הקשה ממלוה] פי״א [והלח״מ

ף כלברי כתב להכא  להרי׳ף ובשלמא היי׳
 מלוה לגבי לנאמן לסבר להרמב״ם אבל .בלקוח לא'נ סגל

 ממון גופן אין לכאן כיון משמע להרמב׳ם מפשסא ליהמן. כ א׳ ^
 ולא המאור סברת וכעין . כלהוציא להוי מיט; ט שייך לא ^

 ללא כמיגו להוי י*ל ותו בלבריו הפשטות הוא זה ממש כלבריו
 הי׳ ובזה ב׳ באות כמ׳ש שכיח לצא הרא׳ש וכסברת שכיח

ס סו :וק׳ל בחומים כתב וכזה .מז״ב הרמב׳ם על ג*כ מ
ז (ו) ״ ח ס להמ׳מ עיינתי א אהראב׳ל הקשה מנחלות] [פ׳

 והנה השיג• ובנחלות השיג לא מכירה לבהלכות
 יכול הנייר לרק ייל מכירה בהלכות בהרמב׳ם לולאי י׳ל

 לגובה לכתב הלואה ובהלטת .לא לגבות לענין אבל לתפוס
 נחלות בהלכות אבל בסיפא. רק בהכחשה מיירי לא שם הרי

 לענין לולאי ל’י ולפ״ז מקשה שפיר לגובה להליא לכתב
 ברור טען והמלוה פרעתיך אם כא׳י להוי יכול אין מלוה גבי׳
 נחלות בהלכות אבל • לפרוע צריך יהא הלוה הרי מכרמי לא

• ברי לליטעון כאן אין המלוה להרי לשלם לצריך ייל שסיר
 להיחומים סבר וה״נ ברי מוען המלוה נמי טרר בזה ולפ׳ז

 תפסת מיתה לאחר ברי טוענים הם באמת להרי ברי •ימעט
 כמו תפסת מחיים טוערס ולכן ליתמי לשלס צריך יהא וא״כ

: וברור להרי׳ך  ברור טוענים להיחומיס בולאי הכא להרי וטיינתי )0
 תבעי בגמרא איתא להרי אביהם מכר ללא

 אחר טען היורש הרמב״ם כתב ברישא וכן .הרמב״ם וכן לי׳
 כיון ג״כ תירצו והרי מכרם• ללא ברור זה אבל .תפס מיתה
כ להראות צריך יהא נאמן לאין  אבל .ובשמ״ק בהרא׳ה ועיין ג'

:וק״ל משכונו לזה להראות א׳׳צ במשכון י
כ (ח) * ח טען היורש לבריו בריש כתב להרמב״ם אמרתי א

 משמע ראי׳ להביא היורש על תפס מיתה אחר
 ללא מוכח .שתפס ראי׳ אמר ולא כלבריו ראי׳ להביא צריך
נ וא'כ בהרייך הר׳ן וכמ׳ש ראו  להביא המלוה על לכוותי׳ ה'

. אותם יראה ועתה אותם להטמין צריך יהא להרי כמ״ש ראי׳
:ודוק הב״י תירצו וכן בחידושיו באורך בהרמב״ן עיין

ה (ט) נ ה ואין בראו למיירי הרי״ך בדברי כשב הרא״ה ו
 לו עשה ס׳ד] [סי׳ והמומים .סקלון עילי

 חזרתי ולא ללקוח במיגו לליהמן דק מלהקשה סמוכין
 . הרמב״ם מדברי היפוך הוא הרי״ך וא״כ • ע׳ש ולהל׳ם

 ולא פקחן עילי לאיכא רק טעין מצי לקוח סבר להרמבים
 במיגו נאמן ראה עילי לבליכא סובר והרי׳ך .ראה טילי

 עילי ולא ראה עילי לאיכא רק • הרא׳ש כמ׳ש להחזרתי
כ לקוח לומר לנאמן פסק להמחבר כיון וא'כ .פקחן  א'

 פקחן עילי וביש ללקוח במיגו נאמן פקחן פילי בלליכא
 והחזרתי ללהדם במיט לנאמן כהרי״ף סבר ראה עילי ולא

 כהש׳׳ך וללא .המחבר פסק עולה שפיר וא׳כ .כהרא״ש
: ולוק הוא וברור והחומים  לתפסו ליכול ולאי משכון בשורת אתי לכי הגס להרייף )והנה’(

מא׳נ אמשכונ׳ מהימן ללא ב׳ באות וכתבט במיט. מ׳
 ברור הוא זה לחוב עול לומר ונוכל הפוסקים וכ״כ מיגו בלא

ס וכמ׳ש בשפר  הגס לילו בא משטן לבתורת יאמר ואי הטסקי
מן לודאי לנאמר ט משכון בתורת אתי וטלאי גנב ללא מ

רי סעי׳ מ״ב סי׳ המחבר וכמ׳ש פרוטה על אימא עלג אי הו  כ׳גו
 אבל .החוג אזה תפסתי׳ מחיים לומר מוכרח וא'כ הרמב׳ן
כ לילו בא לבמשכון במיגו מלכתב הרא״ש  מיגר דבלא סבר ע'

 כיון וטסל לנשבע גש״ך שם הובא הרשב׳א וכסברת נאמן
 כתב ולכן מיגו הוי לא לאל׳כ עי׳ש לנר איזה לו מגיע לטלאי

 וכמ׳ש והרשב׳א כהרא״ש היינו מיט בלא לנאמן הרמ׳א כאן
 :הוא ובחר פקמן עילי ולא ראה עילי ליש למייח בתומים

 לי׳ל להח׳ןז יומר עול יטאר יו׳ל באות ולפמיש (יא)
כ כהרמב׳ן לסובר א'  פקלון פילי בלא י׳ל ו

ב סי׳ הש״ך כמ״ש כהרשב״א לסהר הרמבים אבל ק ע׳ ט ס׳  ק׳
כ וא״כ  במיט נאמן לאל׳כ פקחן עילי בלאיכא למיירי ע'

: ולוק לשיטתם דבריהם וכל בילי למשטנא
 ללא לסברי הפוסקים כרוב קי״ל לאנן ר׳ל ודמומים ('?)

 יטל ללא כיון ללהל״ס [מיט] אמרינן
 עיין . בזה מסופק גופא הוא בהרמב׳ן המעיין • להראות
 הראיה והלא .הרייך לתרץ וכ״ז להרשב״א המכונה בחידושי

 לו עשה עצמו והוא פקחן עילי ובלא ראה בטילי לה מוקים
 אהרמבים לסמך■ יפה רמ״א פסק וא'כ . ולוק כנ׳ל סמוכין

 ולכן . ע״ב בסי׳ כמיש בילי׳ משכונא לטעון ליכול והרא״ש
 להרי ובפרט ללהל׳ם במיט צריך ראה ועילי פקלון עילי צריך
מ לאין הגאונים תקנת לאחר ומכיש • ולוק תפס  בלא רק נ'

 א״כ מהני נמי מיתה לאחר אבל הש'^ כמ״ש החוב יליעש
 ליתפס לו ויש נאמן מיט איכא לכי למולה נראה התוס׳ גם

: השוס׳ תירוץ שייך ללא לנראה עתה
 וכמ׳ש כהראיה הרייך לברי בפירוש לעיל מיש גם (יג)

מהאלבסוך להביא עול יש .סמוכין החומים  ראי׳
 הגמ׳ קושי׳ הביא חושל׳ לאכלי לפיזי מהא ראי׳ הביא דבריו

 מיירי לשם תימא ללא אלא .הכא שייך לא ולכאורה לגולרות
כ מטלרות למקשה כיון הביא לכן בראה והכא ראה בלא  ע'

 בבקרא לעיל עיין . בבקרא גם להאמח כמ״ש בראש מיירי
: ג׳ אות

 וכמה ורש״י לגמ׳ לפשטא הפוסקים כאן האירו לא עוד (יי)
 תפס כי אבל תביעה עילי לצריך כתבו מפרשים

 פקחן בתורת בילו הוא לכבר כיון מהני לא עלים בפני מחיים
 : וצ״ע זו הלכה הוזכר ולא תפס שמחיים רק כתב לא והרמב״ם

ם (^)  לאמרינן והא • סימנא יהיב קא הא ל״ה תוס׳ ע״ב ש
 זוזי הני נשך איזהו בס׳ וכן וכו׳ שהלכה באשה

 שבא כיון וכו׳ שהפקיד עלים כשיש מיירי התם וכו׳ ליחמי
 תום׳ מתרצים נטך איזהו בס׳ והנה .עכיל פקחן בתורת לילו
 לא עלים לליכא אע״ג סימנים לאמר כיון אחר תירוץ עול
 הוי סימנים לאיכא כיון מעולם שלו להי׳ במיגו נאמן הי׳

 ומפשט אמרינן ללא כמועלים הוי לסימן עלים במקום כמיגו
 לא או עדים כמו סימן הוי אם זו בסברה חלוקים המה דבריהם

 נשך לאיזהו השוס׳ לברי להשוות רוצה רצ״ז בסימן הש״ך והנה
 ומשיה אמצעי בסימן התום׳ איירי לכאן לומר ורוצה • ולכאן

 • ביותר מובהק בסימן איירי נשך ובאיזהו כעלים הוי לא
 מדברי מוכח ולכאורה . ע״ש ממון מפקינן עלים בלא ואך

כ ביותר מובהק בסימן לאך לסיל לכאן התום׳  הוי לא ג'
 ליתמי זוזי והאי ליבמות לשומשי האי משוים המה להא כעלים
 • פקחן עילי שיש לאיירי מתרצים שניהם ועל נשך לאיזהו
ק לאיכא איירי בולאי נשך לאיזהו ובהאי  ביושר מובהק סי
 מוציאיןממון אין טלאי הכי לאו לאי . לאורייתא הוי ללכיע

 לשם הראיש לברי לקמן לאכתוב וכמו אמצעים בסימנים
 מובהק בסימן איירי א״ו לרבנן לסימנים לקי״ל ללילן ובפרט
 פקלון עילי לאו לאי לסוס׳ ס׳׳ל ואפיה לאורייתא ללכיע ביותר

 במקום מינו דלקחתיולאהוי במיגו מעולם הי׳ שלי מהימן הוי
 שני המה נשך אחהו ולפ׳ לכאן תירוצים שהשני א״ו עלים

 : יותר לך אבאר שלאחיז ובליטר • מחולקים תירוצים
 ליטעון לתרץ יש אינ לבפ׳ זיל המהרשיא כסב כא״ד (נ)

כ אמיל יהי׳ ולא ליתומים אי • שם חוס׳ וכ'  טל
ט אמילולרווחא יהי׳ לא אפילו לומר רוצים מתחלה התום׳ ת  כ

 רוצים לא מקבל מיתת אחר שכתט בתירוצם באמת אבל זה
כלל וליק כאן הר״ן כמ׳ש אמיל אחר לנחזי אמיל בלא לאוקמי

קושיס
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 כפם מביא שס הואלבמרדכי אמנסכן . ז״ל מהרפ״א קופיח
 הר״י בשם ז״לואס״כ כחירץמכלש״א אמיד בלא דמוקי ר״ח
ד כיון להדיא כחב ^ א  הרמב״ס אמנם דשם כדברי ד
 דלהאי אמר דהנמ׳ והייט אמיד כי' דלא הר״ס כדברי נחב

 ולזה אמיד הוא אם לדקדק א״צ פליכא דכבא לי׳ ד^יס
 ובוודאי כאן כרין ומ״ש הרץ כביגי וכן אמיד שיהא צריכין
 וכדברי באמיד דאיהומפרש לאוארמב״םקאירק דא*נ דכאי

 מהא אמת דיט דאפ״ה וקאמר וכרא״ש והמרדכי החוס׳
: וברור ודוק השיך שהבינו כמו ודלא לשיטתו דססא

׳ (ג) ס ו  בסדיג׳ דציירי בר\נטרס פי׳ .סימנא יהיב קא דיה ת
 כה׳ג סימן הוי לא שהלכה ובאשה הוי ושבפה

 שכתבו רק מלרשיי זה מקשו לא דתוס׳ י״ל פשוטו לפי . מכיל
 להפקיד שכן משוס כהיג סימן הוי לא פומפמי דגגי

 להפקיד דרך כאן'שאין אבל ביבמות המוס׳ זווכמ״ש במדה
ק י כזה מ  אעיג וזיל להדיא כן שכתבו בתוס׳ ומ׳ש סימן מ

י סדמשקל דאמרינן ק הוי נמי ומנין מדה סימן מ ט׳ סי  ו
 דמקשה על נשך באיזהו כרא׳ש לפמ״ש לכאורה והנה .מכיל
ק איכא נמי פריכא דהבא מל דהא  לא דזה ומחרץ משקל סי
 הנ״י כ״כ דיבננות התוס׳ קושית קשה מי לא מציאה גבי רק מהני

 דהלכסא אליבא הוא דא*נ הראיש דדברי נראה אך ביבמות
 הראיש פסק ומש״ה . דאורייתא לאו אמצעים דסימטם דפסק
 דזה ומנין ומידה משקל אסימן מהדרינן מציאה דלגבי שפיר

 בשטה ועיין ליא ממונא לאפוקי אבל אמצעים סימנים הוי
 דבאביד׳ ע״ש למלק יש דרבק סמנים אמרינן דאי שכתב מקובצת
 הוא ביבמות הסוס׳ וקושי׳ . כאן משאיכ לי׳ דנימא מחזירן

 ובין מציאה בין לחלק יש ומשיה דרבנן דסימגים מהא דליפשט
 דאף ר״ל דאורייתא דסימנים אמרינן אי אבל ממון אפוקי

 ובין מציאה בין לחלק אין א״כ דאורייתא אמצעים סימנים
 די״ל שפיר כמוס׳ ממרץ וע״ז דאורייתא דהוי כיון ממון אפוקי
 סימן כוי וא״כ זו במדה להצניע אדם בני דדרך איירי דהמם

 . דרבנן דסימנים למיפשט וליכא דאורייתא לאו דלכ״ע גרוע
 הסוס׳ א,ה דרבנן אמצעים סמנים דס״ל להלכה באמת אבל

 זו במידה להפקיד דרך דאין ביבמות אמרינן אי דאף מודים
 כזה בסימן ממון מפקינן דלא אמצעי סימן אלא הוי לא מ״ס
 דזה אמרינן אי אף דכספא וכסא מרגינתא שב גבי הכא אבל

מ דאורייתא לאו וסימנים אמצעי סימן רק הוי לא  מפקינן מ'
 מוציאין אנו שניהם ומכח אמיד דלא לזה דמסייע משום ממונא

 בעינן דתרווייהו זה שלפני בדבור החוס׳ שכתבו וכסו ממון
ת הוא שכן וי״ל ברין הוא וכן  באשה אבל כאן המוס׳ טנ

 אמצעי סי׳ דהוח [כהיג לומר רצו כה׳ג סימן כוי לא שהלכו
 אמיד דלא כאן אבל .ממון מפקינן לא ומש״ה סימן] כוי לא

 הך בין לחלק הרין כמ״ש ממון מפקינן תרווייכו ומשום גיכ
:שימין] איזה [מסר , להתם דהכא

ר (י) ו ז ח  זיל מהרש״א הקשה הראשוניס התוס׳ לדברי נ
ק פקחן בסידי דהכא מעשה גם דלוקי ־ תי ו

 ת1דיבני בתוס׳ להמעיין אתו והאמת .נמי ונפק עייל כי דא״כ
 הוא וכן ונפק עייל דאי הא הביאו דלהכי להדיא כן משמע

^ אלא ן’בי כאן ה  קיהיב הא לומר הוי דלא להקשות הוסיף. ד
 על חולק שהש״ך ראיתי והנה תניא ראה ועוד הלל סימנת

 שזה שיודעין עדים ביש הוא בהרי״ף דהפשט וכתב הרמבין
ס מביא אביהם הי׳ דשמא דה׳׳א רק כפקיד ד  לו שמכרו ע

 לא ואינהו כלל דליק וייל אכר״ן קשה נמי הוא זה והנה . ש’ע
 רואים אנו דכנה היא דפשיטא מ^זא דזה הרי״ף בדברי סעו

 גבאינן בשבועה ואפיה בשטעה אלא מיתומים טבין לדאין
 עדים יש כי להאמס והכא פדים לאביו הי׳ דשמא אסרינן ולא

 משם גרע דזה מזינן וא״כ שבועה בלא מיתסי טבין וראה
 הרין וז״ש עדים לאביו דהי׳ דנטעון אדעסא סיסק ומהיכי
 : הוא וברור לפנים צריכין הדברים ואין תניא ראה דניסא

ן (ה) כ ל  דברי תירצו וכריטביא והרא״ה והרשב״א הרמבץ ן
 רק מכירין לא פקדק דעידי מיירי דהכא הרי״ף י
ק דמצמרפין סי  הפשט דהכא רק אמר לא והרץ להחזיר שלו ה

^ בגס׳ ח ב  דא״נ מהאי כהרמבץ מסיק להלכה ומ״ס פקחן פי
ס דהדבריס כחג בחיחשיו כאן והדסב״ן מ מ פקטק בלי ב

מ זה ראה לא והשיך כלל ן « | | ^ ל ^ כ  ׳ הי ואלי להלכה ו
ץ לא הרמביןאלו דבח ראה ר ה י ר ^ ^ ^ ^ ס ג ו כ ״  כס״ד כ
^ דילסא הש״ך ומ״ש ב׳ באות כנ״ל ה  וזה הוא ואחר ז

 כש״ך משווים ולק יצטרפו ואיך כחזיר עדים בפני שהפקיד
 העשוים דברים כרי כי ונראה מוזר האי כי וכל • כטועים
מ לידו באו כאיך כלל יודעים אנו שאין להשאיל  שרואין כיון מ'

 בי,דו.אין שהוא ומה קמא מרא בחזקת שהוא אומרים אוחו
א שאול ראי׳דלמא  פקמן עידי שהוא דזה הרמבץ וסבר ט

 אסר שהוא כיון מ״מ ט״ע דאץלהם כגם כזה פקחן אצלו שהפקיד
 דהוא אמרינן ג״כ בזה לקוח דנטעון רק שלו שהוא מובהק סימן

 שדבר עדים יש דהרי ראי׳ אינו בידו שהוא ומה מ״ק בחזקת
 : ברורים והדברים ביתמי ומכ״ש בדידי׳ גם וסחזרינן הפקיד כזה
ה (י) ת י ב מ  בא״נ והרא׳׳ש התוס׳ דברי לברר אנו צריכין ו

 בשלמח הוי מאי סימנא אמר כי מקשין ששם
 דשם דהייט ז׳ל המהרש״א וכתב עדים דאיכא י*ל ביבמות

 יתמי כיד ב׳׳ד דיד ופרוש׳ מקשין שפיר הכא אבל דראו איירי
 וז״ל הגוזל בריש הרמכ״ן וכ״כ למשכון] להם [שהניח כידו או

 וראה עדים ואיכא אפיקו דילמא למיחש ליכא סימנא ובלא
כ וביותר מכירן עדים יהי׳ דדלמח פי׳  פריכח בדהבא גם דא'
 ותירץ תוס׳ כחן שהקשו כמו ט״ע כמו דיהא אפשר דיראו כיון

 מפקי׳ דלא היכי כי מפקינן לא וכדי אנן יתומים ידי דאנן
 וכדכתיבן דאמיד הגם מידם מוציא בסימני׳ ומיהו גדלו כי אינהו
 הוי התוס׳ ולפי׳ז . מכירן אין עדים אפילו להרמבין פירש
 להם שהניח ידו או יתומים ידי דהב״ד דנימא בקושיחס סברי

 עדים יבאו שמא בתוס׳ ותירצו ראה זה אין וא״כ למשכון
 למנוע לב״ד להם ואין זה סימן בו שיש חפץ בידו שהפקיד

 שמסיק כמו מסקו והנה זה הוא אם ויכירו לעדים מלהראות
 בה שיש במ״ש רק • להראות צריכין סימנא דיהיב דכיון הר״ן
 רק מוציאין אין דבסימן לכאורה תירצתי להכיר ליל וא״כ סימן

 בס״ק עיב בסי׳ ומצאתי׳ החומים בדעת עלה וכן . בטביע
 הרא״ש שהקשה מקושי׳ גיכוז״אכלל הרא״ש דעת שכן וכתב

 והכאצריךסימן מובהק סימן אינו דשם ותירץ פריכא מדהבא
 מ״מ יוד. באות עיין ראי׳. לענין דהייט לדחוק שיש והגם מובהק
 לא נמי חוס׳ בדברי וכן טוב יהא זה סימן אף דלהראות נראה
 בסימן דמחזירין להדיא משמע דשמשמין בהאי דהרי כן נראה

 בתוס׳ הוא דהפשט אלא כלל טיע שסליכא דהרי מובהק
 בתוס׳ וצ״ל הסימן אומר הוא רק הסימן יודעין אין דעדיס

 דהייט זה סימן ט שיש המפץ בידו שהפקיד פדים יביא שמא
 והר״ן הרמב״ן הביא וכן זה סימן בו שיש אומר שהוא
 הסימן ידעו לא דעדים משמע סימנא ויהב אמר הגמ׳ דהרי

 סוס׳ בדברי ברור וזה בטיע שיכירו לעדים להראות וצריכין
ת חולקים אינם החוס׳ וא'כ והביח הדרישה הבינם וכן מ ^ 
 ט״ע לעדים להיות דצריכין סברי שהתוס׳ רק הרמבין עם

׳ : ודוק שא״צ סבר והרמב״ן
 דלת תירצו דמקודס כיון שם בדבריהם לדקדק יש אבל )0

 אביו רגיל הי׳ שלא בדבר לקוח ליתמי טענינין
כ אבל וכתבו בסימנא ומהדרינן להשתמש  וכו׳ חיי שבקת לא א'

 כבר דבזה יכירו דלא אף פקדון עידי דיש לתרץ להם די א״כ
 אפירוש חיובתא כאן דאיכא ומכ״ש חיי שבקת הלא מתורץ

 ובאמת מהדרינן יהי׳ לא הסימנים עדים בייעי דאפילו התומיס
 תירצו והכא איחמי תירצו דמקודם בדוחק ליישב יש פירושי׳

 זה ליל ומ*מ דבריהם ז״ל מהרש״א שהבין כמו חי שהוא גס
 באמת דחוס׳ נראה לכן איתומים לתרץ יטלין מדאי דהרי
 דבודאי^צריהין זה הוא אם ויכירו ומיש הרמבץ כשיטת סברי

 דלא הרמב״ן מודה וטדאי הוא זה דאין יכירו דשמא להראות
 כתב הריטב״א דהרי הריטב״א הבינם דכן ונראה • מחזירן

 שכיח דלא מילתא ליחמי טענינן דלא כחט ותוס׳ בס״ד כאן
 מאי ליחמי דטענינן סבר דהוא פירוש .עכיל ול'נ ומהדר

 ריש הרמבין ומיש דבריו בריש כמיש למטען יטל אביו דהי׳
ם אלו הייט יחמי יד דאנן הגוזל טמי  דהם מעותיהם שהלוו י
 התוס׳ דברי הבין דהחטביא להחא וא״כ . המשטן נטלו

^סי דיהא דכיק רק מיתה לאחר דיבאו אדלעיל דקאי  ןן15עייי.
עכשיו.'שהן דיאמר הקשו שכבר כיון ס*מ להם• יפענו לא שוב

' לו ש ■
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ח ואפשר ^לו ר כ ו ^ ^ ^ * ן ן ן ^ ל  ולקחשי חזרסי לטטון ד
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קגדלסא סברי  וכריסביא נוענינןלהו לא דלאשכיח זלאסעני

כ ולקחחי דהמזרחי נאמן לא ג״כ להוא רק לטענינן ר׳ל  הבין מ'
 וא״כ אמר או הוא זה אם לילט הייט ויכיר׳ חוס׳ מ״ש

: ולוק להרמב׳ן מולים החוס׳
 לחיז להם הי׳ כהרמב׳׳ן סברו לחוס׳ לא׳כ להקשוח ןאין ־(ח)

 כי לא״כ מהרש׳א חירוץ שייך ללא טלים ביש להכא י
 לסו׳ הרמב׳ן(י׳ל כמ׳ש מכירין אץ לטליס כיון נמי ונפק טייל

 כסימנא הוי סימנא להאי החוס׳ בלברי הר״ן כקושיח סברי
 מהלרינן לא ממוצט סימן להוי לחול בסימן לשם בשומשמי

 צריכין וא״כ ממוצט סימן נמי מרגלאן הז׳ וא*כ באבילה רק
 באוח וט־ין טרים ל״צ ממילא וא'כ אמיל ללא לומרלצריכיןנמי

 מיירי לביבמוח חוס׳] [לכחבו והגם • חוס׳ בלברי ב׳ בפי׳ ג׳
 להאמח אבל לאורייתא סימנים למ״ל היינו • כך ליחן בראוי׳

 כך להפקיר דרך אין אי [לשם לס׳ל לי״ל וגם להו ניחא לא
מ אבל] מובהק סימן הוי  רק בסדינא מרגינא ז׳ הוי לא מ'

 :נכון טל לבריהם וא׳׳ב באבילה רק מהדרינן ולא אמצטי סימן
ל •(ט) ב  סיים שהרי כן לומר א׳א הרא״ש בלברי בולאי א

 יולטין אין כי משמט וראה טלים הוי יכירהו ואם
 אם יכירהו למסחמא ולומר לדחוק דים [והנם] מהלרינן לא
 הדוחק לזה ואנוצריכין סברכהרמב׳ן מכירן אם אבל לא אם זה

ד מפני לסבול  הס״מ ופירשו טדים שהביא כגון א׳־נ שכחב ס׳
 שכתב כך צ׳ל וא'כ הרמבין וכסברח דכחונוח להאי שהוא

 יכירו לא ואם לא אם זה אם יכירו דמסחמא לטדים דמראה
כ שיכירו דדוקא אמרינן הוי דאם יחזור נמי  קושיה קפה א'

 לא להרא״ש לישנא לייקינן כד אבל נמי ונפק טייל כי הר״ן
 והחום׳ הרא׳ש מחולק בודאי זה דהרי הדוחק לזה צריכין

 דהוא דכיון משום להראות צריך בדידי׳ דגם משמט לבתוס׳
ד  להראות צריכין הסימן מאין והב׳ל הסימן ואמר ב״ד גי

 וכמ׳ש הרמבין בשם כנ״ל מפקינן לא כדו אומרים אין והב״ל
 כה׳׳א למחזי צריכין לא דבדידי׳ סבר והרא׳ש .ז״ל המהרש׳א
ר והרא״ש אנן יחומים דילי להרמב׳׳ן  אלא בסימן גס זה סי
 אח'כ שלקח נרוט טטנה לזה משום להראות צריכין ביתומים

 ונפק לבטייל הרא׳ש וסובר ז׳ אות לטיל הבאתי הריסב״א כמ״ש
 בט״ט שיכירו לטדים להראות א״צ הביל ראי׳ סימן דאין כיון

: ולוק סימן בו להם אין שהם
ש (י) ״ מ  מובהק סימן נותנים פקלון דמידי הרא׳ש כאן ו

 סימן נותן והוא פקלון טידי ליש כיון וכצ״ל נו׳ס
 לא מובהק דסימן סבר והי׳ לזה נחית לא והחומים מובהק
 יהא הנובהקלא שאין דנסימן לרחוק צריכין ואז להחזיר מוטיל

 ממשקל ממיש הרא׳ש לברי לפרש צריכין יהי׳ לכן להחזיר צריך
 להרי׳ך כזה גלול מחלוקת לטשות ולאצריכין כן אינו בולאי אכל

 דאיהו וניהו מפקינן דידי׳ בסימן כלל הכירו כשלא גס והרמבין
מ מצמרפין דלא סברי נמי החוס׳ ואפשר  לבסימן מודים מ'
 מובהק סימן והרא״ש להוס׳ יהא ולא מחזירן לידהו מובהק
 ולומר לדחוק לנוכל והגס להרמב״ן לילי׳ מסימן גרט דטלים
 לזה רק דמצטרפין סברי הוי נמי והרא״ש החוס׳ אדרבא

 וט״ט בסימן מחזירן לא ורא׳ש דלחוס׳ הרמב׳ן טם מחולקין
כ מהני צא לילי׳  סימן להרמב״ן משא'כ לטלים לט״ט צריך א'

 הרא״ש לברי שמ3 מ״מ • טוב נמי לידי׳ סימן א״כ מהני נמי
 דהגמרא ומכ׳ש . ולוק טדיך במחלוקת ולמטט כן משמט לא

: טדיס ולא סימן נח! לאיהו רק אמר לא
ף («א) ן מ  ומ׳ש כהרמב״ן הכל סבר להרא״ש לי״ל עיינתי ן

 שהפקיד מה כלל אין,זוכרין באם היינו ויכירו
 הרמב״ן הבין כן והרי הפקיד כזה שכלי להכיר צריכין וטכ׳פ

 הפקיד בעיני׳ מידי דהאי המפקיד ריש בהרי׳׳ך מ׳׳ש בהרי״ף
: וק׳׳ל הכירוה לא והם כזה כלי היינו

מ (יב) ׳  דלא להדיא מוכח לא טכ״פ והדא׳ש דמתוס׳ כיון מ
 סוברים יהי׳ והרא״ש תוס׳ אי ואפי׳ כהרמב״ן

מ כהרמב״ן דלא  והראיה והרשב״א והרמב״ן דהרי״ך כיון מ'
 דבריהם לדחות ראיי אין שיטתא בחד סוברים והר״ן והריטב״א

ס7 ; סגרי לא החידוש זה כתב לא מדהרמב׳ם כתב שהש״ך י

 לגמר׳.והנה לינא רק כתב לא לאיהו כלל ל״ק בדבריו הבקי
כ נאנסו ליחמי לטטנינין לסבר הריין^  הגי לוקי הוכרח א'
ק נמ׳0 הזכירם ללא הגם בטלים מטשי  לא'נ האי מוקמיק ו
ם בהמפקיר כתבו ובזה  טטנינין ללא לסבר לשיטת והרמג׳

 האי ופירשו להרמב״ם שכ״כ במקומו כאן בהג״מ טיין נאנסו
: [חסר] וא'כ עלים בלא הכל ולא״ג מעשה

ף (א) ב פיה ד  נשלמא החוס׳ הקשו .המוכר ל״ה בחוס׳ ט׳
 אי אבל שיטבול אוחו לו מוכר קרקעות ללוה כשיש י

 התלמיליס והקשו לרבנן להוא ותירצו מוכר מאי קרקע לי׳ לית
 כמ׳שבהפלאה בחמלה ואמרתי מוחל למה קרקע לי׳ אית אי אכחי
 גם באמת אבל לבשלומא רק כתבו לא דהתוס׳ א'צ אבל ע׳ש

: ט״ש גהספינה חוס׳ וכמ״ש מכירה מהני לא בקרקע
ב (נ) ת  ש'מ במתנת לנותנו איתא שמת מי ובפרק הרי״ך כ

 חילוק למאי ז״ל להרי׳ך לקשה בולאי למחול א׳י
 דמוכר להחילוק חומרים ליש וכתב צמש׳מ לנותנו מוכר בין

 ומקשה . למילק בש'מ א׳ל וזה כו׳ בחשטני עיינתי לומר יכול
 למחול יכול אין אמאי גופי׳ שכ״מ מקשה עול לבעלה ממכנסח

 רק הבנה לו אין זו וקושיא ע׳׳ש במתנתו מוזר חיזר שעמל כל הא
 גופ׳ לאש*מ סוברים להם רבוותא מקצת באילו הבין להרי״ף

 בזה לחלק צריכץ הוי לא אז איורש לקאי סברי הוי לאי קחי
 כפר׳׳ת או ללרבק לאורייתא בין הוא להחילוק לאמרו אלא
 גופא לאש״מ סוברים היו דהס ע״כ אלא ,כיורש הוא דשם
 ש'מ להרי הרי׳ך מקשה ואהא אחל חילוק להו לית וא״כ קאי

 אלא במתנתו חוזר חוזר שעמד לכל למחול יכול בולאי גופא
 לאוריית׳ כמתנ׳ לעשהו משוס חילוק יש וא״כ קאי איורש לוודאי
 להש׳כ הכרע חין זה לברבר בוודאי והנה למקבל לילי׳ לאחי׳

 לבש״מ רק לאורייתא שטרות מכירת דס׳ל לפרש רוצה א׳ ס״ק
 בץ הוא להחלוק זה בלשון הכריע והחומים לילי׳ כמסי

 התלויס כהרים הס אלו ולבריס • ע״ש לרבנן ובין לאורייתא
 אח״ז ממ״ש מאיליו מובן הוא ההכרט אבל להכריע בשערה
 ופריק כו׳ אמאי לרבק אמרח אי אלא כו׳ אמרינן וגהליא
 לילי׳ למסו זה והנה למקבל לילי למטי תורה כשל עשאוה
 הוא חורה כשל לעשאוה משום וש'מ בגמ׳ שם אינו למקבל

 למטמא בגמרא מפורש לזה אלא לילא למטי כלל זכה ולא
 אמרינן להליא אמר מאי ר׳ח כפירוש לאילו חורה משום
ק מדרבנן להוא סבר להרי״ך האחרונים כל הסכימו להכי  ו

: וברור האמת הוא
ל (ג) ' א ללאו ראי׳ הוא אמריק ללהליא הרי׳ף לכתב דהא ן

 לגם סברי דאינהו י׳ל בוודאי להא . טעמא היינו
 יטל טולאי מדרבנן הוי אי מ"מ טעיתי לומר שאין במקום
 זה מפרש להרי'!? ולאי אלא דש״מ הגמ׳ קאי ואהא לימסול
ץ החילוק רק מפורש אין ושם כן שם שמפורש גמור לטעם  ג

■ : הוא וברור לדרבנן לאורייתא
ר (ד) ל ב א שט׳ח למכירת הרי',? סבר הוי לאי יותר ו

כ לאורייתא  להוא סבר נמי להר׳ח י׳ל א'
 חורה כשל לטשהי הגמ׳ למשני ימאי לי׳ קשה וא"כ לאורייתא

 פירש הרי׳ך ואס .מוחל יורש ואפיה לאורייתא הוא הכל הרי
 רק הריח מטטם יותר שם מפורש אינו זה כיורש להוא משום

 הי׳ נמי טעיתי לומר לא״א הגם לרבנן להוא אמרינן הוי דאי
 מוכיר אינו הגמ׳ חירוץ לפום וא'כ חוס׳ כמ״ש לימחול יכול

ר.נ ובהדיא מדאמר וודאי אלא . כהרי',? אי כהר׳ח אי מ  א
מ הדברים כפשט היינו ן ובדאורייח׳ למחול יכול דרבנן דהוא דכ'  א,
 ו הקדמונים כל סל הש״ך חמה ובחנם ברורים והדברים למחול יכול
 משמע הזהב דפרר, לחלמודא לפשסא הש'כ הקשה (כ)

 לאין דכחב להר״ן בוודאי והנה • דאורייתא דהוא
 אונאה בהם אין אפ׳ה דרבנן שהם הגס וממילא בכלל שטרות

 התירוצים לב׳ והגס לתלמולא פשטא זה אין למה יודע איני
 ככי אינם להספינה בחידושים דהרמב״ן התירוצים וב׳ דחוס׳

^ לא דטולאי כפשיטא שהוא יראה המדייק הפשוט מט עלס־  נ
 מציאת 6ליכ דבדא<רייחא כיון סברי שהם חך הר׳ן תירוץ

 צריכץ ולכן ממוסס לא הדרבנן ממילא ח״כ שטרות לאונאת
כ שמימסה כיץ והתורה לדאורי.יחא מציאות שיש לימר  ממיל׳ א'

ודוק כפשונוץ והדברים אונאה בהם אין כפשומין בשטרות נס
וגרור
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 והרמבץ והר״ן והלא״ש וכרמב״ם דהרי״ף כיון וא״כ . וכלור
^ הכי דרבנן שהוא מסכימים והרשב״א . מי ק . נ
י (י) ת י א ר  מהא מדרבנן כהוא להכריע רוצה שהחומים ו

 דבודאיי״ל ז״א דאורייתא לאו דשעמדא
 מדאוריית׳ מקני שוכה מה מ״מ מדרבנן יהי׳ לי׳ קני שהוא כיון
 דגם קידושין לענין בם כ׳ח סי׳ הב*י שכתב כפין הוא וזה

 הב״י ובאמת • מדאורייתא מקודשת מדרבנן שלה שהוא דבמה
 כפרות בהככינהדלמ״ד בס בתידושץ הרמב״ן מ״ש זכר נא

 הב׳ש שהביא מה גס וא'כ דרמן רק הס הקדושץ דרבנן
 הרמב״ן דברי העתיק שס הר׳ן דהרי ליחא נמי הר״ן בכס שס

 מ״מ אך דרבנן הוא דהקדושין להדיא כתב הרמבין והרי . ע׳ש
 אדפתא דמקדש דכל והיינו לקידושיו חוששץ אין אמר קידשה אי

 קידושין בוודאי דקמא קידושין דרבנן וכיון מקדש דרבנן
 אין מ״מ הרמב״ן. כס כ“כ קידושין לאו דבהרא קידושין א״כ
 נתן לא דמדמורייתא כיון בוודאי דשס לדברינו הרמב״ן ענין

מ מדאורייתא הקידושק אין כלום לה  לו שיש הזכות הכא מ'
 דרבנן שהוא ראי׳ הביא עוד מדאורייתא למוכרו יכול מדרבנן

 שס״ח נמי תנא בבא בהאי והרי דרבנן הוא דננע״ש דלסברא
ע קרקע לו באין דהרי י״ל באמת דרבנן נמי הוא וא״כ  כ׳

 להכריע כדאי סינס דראיותיו דהגם א״כ .דרבנן דהוא מודים
: וק״ל דרבנן דהוא הכריעו כבר הקדמונים מ״מ

ה (ז) ת > בהרי״ך הי״מ שהם הר״ח דברי לתק נחזור ו
 דבריו לתרן רק להכריע רוצים אנו שאין והגם

 מאי דא'כ מדא מקשה הרי״ך קושיות כשה עליו נמצא והנה
 ד׳ שקר. לומר עצה נתן איך ג׳ נמי. מכנכת א״כ ב׳ .מוחל

 או דגרמי דינא דאין אי בין חילוק מאי א״כ הרמב׳ן מקשה
 אמנה שער גבי הגמ׳ הרי ה׳ . אעעות הי׳ המכירה הרי לא

 שובר דמצא מהו (ו) .נאמן אינו לאחרים שחב דבמקום המר
 הה׳ הקושיא הנה • מהילה מכה רק פרוע נאמנת דאינה

 ואינו הוא שקר דאמנה אחר אדבר בכתובות שם תירצו כבר
 הקושיות השאר אך שטר. עומד ליפרע משאיכ במיגו גם נאמן
 א״נ כתב לשונו בצמות כבר א׳ הקושיא בוודאי והנה קשה

 כשירצה שהרי הראב״ן לדברי מכוון והוא מוחל לי׳ מיספקא
 כשיאמר וא״כ לישבע דצריך ופסקינן לי השבע ויטען הלוה

 שכתב כעין הוא וזה • לו מוחל לישבע יכול ואיננו מסופק אני
 המכירה אין לישבע בי׳ דאגד כיון כאן במרדכי הובא הראב״ן
 בירר שלא אלא f הרמב הבינו וכן הר׳ח דברי הן והן • חלוטה
ק מ״ז סי׳ בש'כ [עיין פוסקים אנו ובאמת • כמותינו דבריו  ס׳

 מקשה הגמ׳ וא״כ לשלם צריך לישבע רוצה אינו אי גס ד׳]
מ שפיר  ומתרץ לשלס צריך הא נפרעתי תטעון אי דהרי בב'

: למחול יכולה דהרי הגע׳
ר (ח) ל ב א יהא דלא שם סבר הי׳ המקשן דוודאי יותר ו

 כמי הוא והרי לאחרים לחוב פרעתי לומר נאמן
 וא״כ דשמואל דשמעינן הגמ׳ ומתרץ בחזקתו כשטרו וגובין שמת

 אלו וכמ״ש לגבות אפשר אי אז לישבע רוצה אין כי שמעינן
 יכול ממילא וא״כ יגבה לא מספקא אי דאפילו מפרשים יש

 :ל״ח אות לקמן ועיין ודוק ומכ״שלכיעוןבוודאינפרעתי נממול
 דאמרינן מהא כולם הקשו לא למה ההומים הקשה עוד (מ)

 רק וממעטינן ומיעוטי ריבויא דרש לרבי בבכורות
 הנה פדוי דלא פשיטא מדאורייתא קני לא ואי לפדיון שטיות

ק הרמב״ן  ולא לו כשמכר מיירי דהתורה דאונאה אקושיא הי
 אונאה בו חזר מצי לא דהו דגם וא״כ החוב שגבה עד חזר
 דבלא׳ה כיון אונאה שייך מאי הי׳ קושייהס דעיקר נמצא ט אין

 לאחזר.א״כ עד דגבי אחר דקמ״ל הרמבין ותירץ מכל. לחזור יכול
 ודוק: פדוי אינו אפ׳ה גבה ואח״כ שמר לו דנתן בפדיעקמ״להיכן

ה נ ה ו . ( י  באינדף מפרש הר״ת להדיאדהרי מצאתיו אמ'כ (
 דיכול דנהי משוס מפקינן לא תפס דאי ׳ס״ז

מ נחזור  הטא מכאן הרא״ש שם וכתב • ע״ש לחזור לו אין מ'
ת  נקנה אותיות דאין דקי״ל אף בעדים שט״ח דהמוכר ראי׳ ד

 והן לחזור יטל המוכר אץ וגבה הלוקח קדם אם במסירה
 זה אופן דעל התוס׳ קושית לסק מ״ל הרמב״ן דברי הן

^ אנו צריכין זה לפי אך מאונאה שטרויז התורה ■ממעט ה  צ
ת ראי׳ שהמא ר״יז דברי מ ט מ ועיקנ־ דאורייתא שמרוח ד

34 לד

 כמ״ש הרמב״ן של דיכא ס׳ל בעצמו והוא מאונאה ראייתו
 איירי לא אונאה להם דאין הגמ׳ דפשט ס׳׳ל דר״ת אך הרא״ש

 תובעים שנגבה קודם רק כחוב נגבה שכבר גוונא האי בכי
 שייך דמה שפיר הר״ח מקשה זה ועל אונאה מחמת לזה זה

 וצריך מדאורייתא כלום המכירה דאין כיון אונאה דמי לתבוע
 • אונאה• דמי להחזיר עכ״פ שצריך וכ״ש המקח הגוף להחזיר
 חוזרים ואינם בהמכירה מרוצים עדיין ששניהם היכא ועכ״פ

 שניהם שעדיין כיון מדאורייתא המכירה דאין לומר שייך לא
 הרא״ש פסק החוב גבה דכבר היכא זה ובשביל זה לדבר מרוצים

 לומר שפיר שייך זה בנידון וא״כ ־גבה שגבה דמה הר״ת בשם
 דאין לומר שייך דלא מריצין דשניהם אף בשטרות פודין דאין

: לקמן שאכתוב מה ועיין • דאורייתא המכירה
C (י״) IH Dשייך מ״מ מכור אינו דהחוב דנהי וי״ל בא״ד ׳ 

 שימכרנו הרבה דמים שוה שהוא אונאה בו
א לעיל שכתבו לשיטתם תוס׳ עכ״ל ללוה יקרים בדמים  גבי ע׳
 החוב לגבות ה״מ ומסירה כתיבה דצריך אע׳ג דשטרי מלוגא

 ולענין לגמרי הנייר דקני דאע״ג שפיר כתבו וא״כ קני הנייר אבל
 שיוכל זה לענין ג״כ קנה שה־א כיון רק אונאה בו יש הנייר קנין

 שקנה כיון ההורה אימעט ומש״ה יקרים בדמים ללוה למכור
כ זה בשביל  פוסקים לכמה דס״ל ואמת • אונאה בו אין ג'

 ג״כ כחוב על שניכם כוונת שעיקר כיון מכור הנייר דאין
 לו חייב שהי׳ כגון א״נ ההוס׳ כתבו ומש״ה לחצאין קנין ואין

 לא או לחוד השטר קניא אי זה דבר והנה עכ״ל וכו׳ מלוה
 שהובא וכמו הנייר דקני סיל בעה״ת הפוסקים בין מחלוקת יש

 וכן הנייר קני דלא התרומות בבעל אומרים ויש בשמו בש״ך
 ס״ל ע״ו) (דף בחרא בבא הרשב״ם והנה הפוסקים בכל הוא

 הדמים להחזיר וצריך מקח ביטול בהם דיש רק הנייר דקונה
 הרי׳ף שפסק כמו להרשב׳׳ס דס״ל ואפשר השט״ח לו יחזיר וזה

 בשטרות מקח ביטול דיש להלכה כן שהורו מרבותי יש בשם
 וגבימלוגא כאן כסוס׳” אבל .מאונאה דאימעטו דברים ושארי
 אונאה דין דאין כאן ס״ל רק לצור הנייר דקני ס״ל לעיל דשטרי

 והנה ממחצה יותר דנתאנו היכא רק בשטרות מקח ביטול וגם
 אונאה דשייך בצ״ע בעה״ח דברי הניח ה׳ ס״ק ס״ו כסי׳ הש״ך
 לבשם שטרות מוכר כמו הנייר לגוף רק נגמר לא דהמקח היכא

 ונמצא החוב לגבות אדעחא שקנאו ועוד • אונאה בהם דיש
 דבר« והנה . ע״ש המעות להחזיר דצריך כלום אינו שהקנין

ר דקני דאף כאן החוס׳ שכתבו כמו כמה אלו הבעה״ת  מיי
 ממעט דהתורה רק אינאה דין בו שייך נז״מ מכור אינו והחוב

 נמי וא״ש . הבעה׳ת כדברי להדיא הוא וזה מאונאה שטרות
 כבעפ׳׳ת דז״ל שפרע מי לקבל חייב דאינו שכתב הרמ״א דברי

 אין פטור שהוא דבר דבכל ואומר שמורה יש שם הש׳׳ך שהביא
ט׳ שפרע למי אותו מוסרין  וכדלעיל אונאה משום בו ואין ו
 משמע עכ׳ל למעלה שכתבנו כמו אצלינו ברור שאינו ואע״פ

 אין הנייר גוף שקונה באם הדין גוף דלענין דאף מדבריו
 בעלמא דרבנן איסור דהוא שפרע מי לענין מ״מ ברור זה

 דבר וזה שפרע מי וליכא הנייר שקנה דיעה אהאי סמכינן
 דלאקנה דס״ל אף שפרע מי דליכא הרמיא פסק ומש״ה . ברור

 מקח ביטול שיש היכא המקח גוף לענין הכי ובלאו . הנייר
 הנייר גוף ועל השטר לו שמכר כיון ■וכאן שפרע מי שייך לא

דין לו שיכתוב רוצה שהלוקח רק מקח ביטול איכא  כסיבה ע
:הנייר גוף רק לו הקנה שלא לומר המוכר יטל

ק (יג) נ ח  הרמב׳׳ן דפסק דהא ולומר לסלק רוצה בתומיס ו
 הנייר לקנות שרוצה היכי היינו הנייר קנה דלא

 היכא אבל . לו הקנה לא דזה משוס שווי'הנייר דמי בעד
 הרמב״ן אף שנתן המכירה דמי כל בעד הנייר להחזיק שרוצה
 בבבא אמורים אלו הרמב״ן דברי שהרי אינו בוודאי וזה . מודה
 מפורש איירי והרשב׳ס שהבאתי הנ״ל הרשב״ס דברי על בתרא

 מכירה כל דמי בעד הנייר להחזיק שרוצה גיונא האי בכי
 fכרמב חולק וע״ז .ע״ש מקח ביטול דהוי זה על כתב דהא

 הוא: כן שכדברי ותראה ע׳ש הנייר לנוף אף מכירה וס״לדלאהוי
ה (יג) ע הדד הרשב׳א דברי הגדולה כנסת בעל שמקשה ל  א

 משמפ ובחשומתיו קונה איט הגייר דש״לדאףטף
כסב שלא לק לי׳ דכתב דכיכא לתרץ ורוצה הריר דקני דס״ל

איהז
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 לא כלום לי׳ כחכ דלא וכיכא כנייר קני שיפטדא וכל איהו
 מקובצס בשיטה כאן שהובא הרשב״א שמדברי אמח הנייר קנה

מ כלומר ולצור לצור טל פירוט שכחוב  הזה בלשון אין מ'
 הנייר גס השיטבוד קונה שאינו וכיון כנייר אלא השיטטד

 בפירוש כגדולה הכנסח כדברי דלא משמט ט״ש קונה איט
 דנקט בחשובה מכרכב״א ראי׳ אין בלא׳ה אך .כרשב׳א דברי
 מה אך הנייר גוך אך קונה דאינו ס׳ל באמת אבל הגט׳ לשון

 כרמב׳ן דברי לפרש ורוצה כנסה׳ג טל להשיג כתומים שרצה
 בחרא בבא כנ׳ל הרמב׳ן בדברי המטיין וכנה כהכנה׳ג דלא

 שדוחק בטצמו התומיס כתב וכן .כנה׳ג כבטל להדיא משמט
 מלהרמבין קישיתהתומיס ולחיץ לומר והנראה הרמב׳ן ברברי

 כתב דלא היכא כנייר קני דלא הוא דהטטם כיון שמקשה
 לך קני כחוב אי אך א״כ לרצאין קנין דאין משום כלום לי׳

 קנץ אין הא הנייר יקנה אמאי שיעבודא וכל כתב ולא איהו
 אליבא הגמ׳ פירוש מפרש הב׳ח דהנה לומר ונראה . לחצאין
 ט׳־פ לצור בטלמא הנייר ואפילו ומ׳ש וז׳ל הרמב״ן דשיסת
 דכתב לי׳ למה כהנא לרב אשי ר׳ קאמר שם קנה לא צליחוחו

 ומילי נינהו מילי דאוחיות היא דסברא נמי נהי וכנ״ל לי׳
 כתיבה בלא לחוד במסירה מיקני לא ולהכי מיקני׳ לא במילי

 אלא שיטבודא וכל איהו לך קני בע״פ לו דאמר מהני ולא
מ השיעבוד טל שטר לו בדכתב דווקא ט׳ קשה מ׳  לו ולמה ו

 לו הקנה דלא פשיטא וא״כ וכו׳ שיטבודא וכל נמי דלכחוב
 . טכ׳ל וכו׳ ולצור לצור אין ח׳ל דבי׳ לשיטבודא אלא השטר

 אמרינן ואנו כלום לי׳ כתב דלא דהיכא לחלק שפיר אחי והשתא
 ומש״ה לחצאין קנין ואין השיטבוד אף לקנות הי׳ דטתו דודאי

 וכל כתב דלא רק לי׳ דכחב אבלהיכא הנייר אף קונה אינו
 להקנות הי׳ דטתו דחם כנייר נוף הלוקח קונה דממ׳נ שיטבודא

כ הנמ׳ וכקושי׳ השיטבוד אף הכתיבה מס לו  אף קונה א'
 וכתירוץ כנייר טל רק הי' לא דדטסו אמרינן ואי השיטבוד

כ הגמ׳  הנייר רק לו הקנה לא דהא לחצאין קנין הוי לא א'
 טל אף הי׳ דדטתו אמרינן כלום לו כהב דלא היכא אבל לבד

 קנין דאין הנייר אף קונה ואינו קנין כאן אין זה וטל השיטבוד
 הרמב׳ן בדברי אבל הכי ס״ל לא דהרשביא והגס לחצאין
 הרמב״ן דברי להדיא פירש נמי ובדרישה כן לומר אנו יכולים
 הב״י טליו שהקשה מה הטור דברי יוחורז ובזה • כנכ״ג כבטל

 דכחב איירי ט׳ו ובסטיף כלום לי׳ כתב דלא מיירי א׳ דבסטיף
 :הב״י כוונת שזה ואפשר דבי׳ שיטבודא וכל לי׳ כתב דלא רק לי׳

 והרמב״ן הרשב״א פלוגתת לטיל שכתבנו מה (יד)
 כתב ולא קני לי׳ דכתב דהיכא ס״ל דהרמב״ן

 לא הנייר דאף ס׳ל והרשב״א הנייר טכים דקנה שיטבודא וכל
 הרשב״א טל ט״ו ס״ק ס״ו סימן הש״ך שהקשה מה איש קני

 ללוה שטרו להחזיר צריך אין דהלוקח המוכר דמחיל דהיכי דס״ל
 מאיר דר׳ מקדש האיש בפרק הגמ׳ מדמקשה ראייתו וטיקר

 והניח בשמו כאן הרין שהביא כמו אדרבנן דרבנן ולא אדרימ
 מסר ולא בכתב דפליגי קי״ל דדילמא בציכי הרשב׳יא דברי השיך

 כמו הנייר קנתה דודאי למחנה דמי אשה וגבי בדר״פ או
 טל החילוק טיקר והנה באורך ט״ש במחנה הריטב״א שפסק

 וכמו פטרו להחזיר דצריך דס״ל ן הרמב הוא זה בדין הרשב״א
 גם השיך שהביא וכמו הנ׳ל בחרא בכבא שיטוח בשבט שהובא

 וכל כתב דלא דהיכא דש״ל הנ״ל הרמב״ן לדברי והנה שם כן
 הרשב״ח קישיח קשה לא הנייר קנה כתיבה סר.ס רק שיטבודא

 כאוקומתא לומר אפשר דהא אדרבנן דרבנן דליקשי הנ׳ל
 שיטבודא לכל כתב דלא רק לי׳ דכחב ואיירי פפא בדרב דפליגי
 אך . שמין הכי ומשום כרמב״ן לסברת כנייר האשה דקנתה

 מוכח א״כ הנייר קני לא בכה״ג דאף דסיל לשיטתו הרשביא
 :אדרבנן דרב־; דאליכחקש׳ ללוקח הנייר להחזי׳ צריך דאין שפיר
ה (טי) מ  בוודאי במחנה דהא הרשב״א טל הש״ך שהקשה ו

 סבתא גבי אבל כריטב״א כתב שכן אמת קנחה
 בשמו בתומים שהביא וכמו בהיפוך כריטב״א כתב בכתובות

 במחנה אמת הנה הסברא מצד הוא דכן כסב שכש״ך ואך
 בתר ולא הנותן כוונת אחר אזלינן דטיקר בהיפוך לומר יש

 כנייר טל דהיינו הכל טל דאי ביו הי׳ כנותן ודטת המקבל כוונת
כ ושייך בו הכתיבה הראי׳ וגס כיון לחצאין קנין אין לומר ג'

 מהני לא ט הכתובה לכראי׳ המתן של הקנאה מהני דלא
כ. לנייר  דאמרינן כמו שאני קדושץ דגבי לומר שיש ואמת ג'

 כן שהי׳ לומר אפשר כן כמו לבד חנייר כי׳ האשה דדטח
 מסתמא טתן גבי אבל בפרוטה מתקדשת דאשה האיש דטח

: הכל טל דטתו היה
ה מ  שהבטל אפשר דהא הנ׳ל הש׳ך טל החומים שמשיג ו

 להחזיר האשה מחוייבת בוודאי ואז מהלוה המטות יקבל
 שי^וה חיישינןלככי לא בוודאי אבל אמת דין הדין השטיח

 לא בוודאי לזה השטיח הבטל לו שיחזיר קודם מטוס יפרט
 לה יחזירו וא״כ טמה בדינא למיקם ליה ניחא דלא חיישינן

פ  הסומי' שכתב מה גס חיישינן למהילה רק הפרוטה טכ'
 בדיה שמקשים כחום׳ קושית לתרץ בקידושין ס״ל דהרשב׳א

 לכל אזיל דהגמ׳ אדר״מ דר״מ קשי׳ דאחרים בשטיח אילימא
 לומר דטכל קשה לא כרמבין טל בוודאי כנה דלטיל. אוקומתא

: החום׳ כתירוץ דס׳ל
ך (טז)  רוציס דהתוס׳ קשיא הא הרשב״א טל קשיא חי א

 יכול אינו שלשתן דבמטמד דקידושין מהאי להוכיח
 לאוקומי דרוצים משום לדחות רוצים שיש הרין ומביא למחול

 בהרין טיש לדשמואל דליתי׳ סיל ובטיכ אוקומתא שאר לפי אף
 הרשביא דברי ולפי בקידושין. הרשביא דברי כמה אלו ודברים

כ רק לדשמוחל להו אית דכיט י״ל דהא קשה הנ׳ל  הוי דא'
 היכא דפליגי הגמ׳ מתרץ הכי ומשום הנייר טס מקודשת

 השיטבוד גם קני כתב ולא דכחב היכא או כתב ולא דמסר
 הרשביא שסבר וכמו להחזיר צריכה הנייר גם וא'כ פפח ובדר׳
 משטט דהי׳ ונראה מקודשת אינה בנייר גס ולכן כאן בטצמו

 קאמר הנייר טם לאו מקידשח מאיר ר׳ דאמר דהא לכרכב״א
: החוב נוף טס רק

ר (יז) ו ז ה נ  שמקשה י״ד אות סוף שהבאתי הכיור לדברי ל
 הלוקח דצריך זה דין כתב הבט״ח דהא הב״י

מט וגס .ומסר בכתב אף הנייר להחזיר  הטור הביא לא מ
 להלוה השטיח להחזיר צריך דאין הבעית שכתב שני׳ דטה

 לשיטתו דבט׳ס מתרץ מיד ס״ק והסמ״ט ומסר. כתב שלא אף
 מסר בלא הנייר קנה דלא לשיטתו והעור .הנייר גוף דקנה
 קפה דבריו לפי אף דהא ביאור צריכין ודבריו בסמ״ט עיש

 נזכר שלא חילוק דנפשי׳ מדעתו בהכי לחלק להטור דמניל
 ומסר כתב בין חילוק אין הדיעוס לשני בבעה״ח דהא בבעה״ת

 להחזיר הלוקח צריך בשניהם א׳ ולדעה כתב ולא דמסר להיכא
 ובאמת .ללוה להחזיר הלוקה צריך אין בשניכם הב׳ ולדעה
 דעה כטור הביא לא מדוע ליישב עדיין צריך הסמיע לדברי

 ביאור בתוס׳ הסמ״ע דברי לפרש נראה לכן בעה״ח. של שני'
 הנייר להחזיר הלוקש צריך דאין ומסר דכתב היכא ביודאי דזה
 דקאמר האי על שפירש ברש״י רק מקור נמצא לא לזה ללוה
 בעלמא ניירא דמי בי׳ מגבי דגרמי דינא דאין דלא ולמאן בגמ׳

 שאין הבעהיס שכתב ב׳ ודעה בנייר• שמחזיק רש״י שפירש
 דהיכא כרשביס פסק דבעכ״ח וכיון רש״י דכית זה להחזיר צריך

 בין חילוק אין נמצא כנייר גוף הלוקח דקני כתב ולא דמסר
 צריך ואיו הנייר קנה דבשניהס ומסר כתב או מסר ולא כתב

 להחזיר דצריך הבעהית שכתב א׳ ודעה • ללוה השטר להחזיר
 טל דפליגי והרמב״ן והרשב׳א כראב״ד שיטת הוא ללוה כנייר
 בנייר מחזיק הלוקח אין ומסר בכתב דאף ופירשו בזה רש״י
 אינו דהמור איש והשתא כמלוה לו שמחל או הלוה שפרט כיכא
 דפסק בעכ״ת לשיטת רק הוא דזה בעה״ת של ב׳ דעה מביא

 לשיטת כמו והוי הנייר קנה כתב ולא דמסר דהיכא כרשב״ס
 דסיל הטור לשיטת אבל מחזיר דאינו ומסר בכתב רש״י

 בזה מודה רשיי אף כנייר ה^קח קנה לא כתב ולא דבמסר
 ומהר כתב גבי רק זה כתב לא רש״י כי ללוה להחזיר דצריך
 דעת הוא ללוה להחזיר דצריך הבעה״ח שכתב כראשונה ולדעה

 שני ליכא הטור לדעת נמצא . והראב״ד והרשביא הרמבין
 להחזיר דצריך כסב דלא היכא מודה רש״י אף דבזה דיעוח

 דעת בין להכריע כטור רצה לא ומסר דכתב והיכא ללוה
 דברי הביא דהטור רק והרמב׳ן כראב״ד דעת ובין רשיי

 כתב דלא כיגא כבעכ״ת לדברי דכא להורות אלו בעכית
מימסיל כלוקח קנה אעפ׳׳כ לדיק ומכ׳ש ללוה להחזיר דצריך ו
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סחישראלכתובותבית
 שהביא מה מיקר נמצא ללוה לפסזיר צריך מכיש קנה דלא ד&״ל
 צריך מדאי דלדידן ראי׳ להביא רק בפה׳׳ת דברי הסור

 הלוה מחויב שאין למנין אבל ללוה הנייר גון» להחזיר הלוקח
ר דמי להחזיר  כיון בעה׳ת מדברי מוכח לא זה ללוקח מיי

 כנייר מדמי ולא קנייחא מדמי רק מזה איירי לא שכבפה״ס
: הנייר דמי להחזיר הלוה דצריך וממילא

 כלוקח דקנה הרשב״ם דלשיסח לכנ״ל שזכיט והשתא (יח)
 בעה״ס של דשת שני איכא כנייר גוף

 כמור לשימת אבל • ללוה להחזיר הלוקח שצריך באס הנ״ל
 קנה לא כתב דלא דהיכא א׳ בספיף להלכה דפסקו והמחבר

ח ק  גוף להחזיר כלוקח צריך דלכיפ דפליג מאן ליכא הנייר ^ו
 ומסר כתב בין לדידן מפורש חילוק איכא נמצא .ללוה השפר
 להדיא נראה ובחמת • ס׳ ס״ק ככש׳ך ודלא כתב דלח לכיכא
 שם ומסיק כדבריו שכתב בנימין הרשב״א דברי ראה שהש׳ך

 הובא הכותב פרק וכאן הארכתי הכותב ובפרק כרשב״א
 ומסר כתב בין להדיא דמחלק הרשב״א דברי מקובצת בשימה
 כתב דלא היכא בשלמא לדבר מפס ונתן .כתב דלא להיכא

 הכי ומשום דהוא כל קנין רק הוי לא מ״מ הנייר דקנה אף
 בקנין הנייר מכ״פ קני ומסר בכתב אבל ללוה להחזיר צריך

 ראי׳ כאן אין מבפה״ת הש׳׳ך שהביא הראי׳ גס גמ^ןצ:שתא
ו וכמו בנ ת  כתב בלא אף הנייר דקני דס״ל לשימתו דאזיל *

ביניהם: גדול חילוק יש בודאי לדידן אבל שוין ס׳לךשניהס ולהכי

ק כ׳ג ספיף כש׳יך שכתב מה שפיר נמי ואתי (יס)  ס׳
 קמא פרק הרשב״א בחידושי ראיתי ואני פ״ו

 האיש מפרק ראי׳ להביא נראה ובן הנייר דקנה אפשר דגימין
 גופא שהרשב״א הרי וכו׳ שיסמוכו מה על להם ויש וכו׳ מקדש
 עכ״ל. שיסמכו מה על להם שיש ונתב והרמב״ן כהרי׳ף מסיק

 דברי מעיקרא הרשב׳א מביא דגימין קמא פרק באמת הנה
 שמדברי וכתב משיג וע״ז הנייר להחזיר 7צי שאין זיל רשיי

 כתב ולבסוף הנייר גוף להחזיר שצריך נראה והרמבין הרי״ף
 דעת בין הרשב״א מכריע דשס ר״ל הארכתי הכותב ובפרק

 הלוה אך להחזיר דהניירצריך כהראב״ד ופסק רש׳יוהרמב״ן
 שמין בקידושין הכי ומשום הנייר דמי ללוקח להחזיר מחויב

 עצמו הנייר מחמת ולא מקודשת ש״פ בו יש באם הנייר את
 והוי הדמים ללוקח להחזיר עכ״פ מחויב שהלוה מחמת רק

 דברי סתרי דלא איש ובזה הדמים אותן על משכון כנייר
 יוכל דלא כרש׳י בזה הרשב״א סבר דבאמת אהדדי כרשביא

 צריך ושהלוקח לשלם צריך שהלוה רק בחנם הנייר ליקח הלוה
 על להם שיש דכתב א״ש ובזה כהרמב״ן סבר הנייר להחזיר

 דנריך רק שכח לא ומשם תניין דהמביא ננהאי שיסמכו מה
 ודברים להחזיר צריך כנייר גוף באמת אבל המעות לו להחזיר

:זיל הרשב״א בדברי ברורים אלו
ז (כ) ״ פ ל  נראה ז״ל רש״י מדברי אבל כאן הר״ן מיש ו

 עכ״ל הרשב״א דעת וכן וכנ״ל קאי דאמוחל
 האומרים כדברי ולא אמוחל דקאי הרשב״א דעת הוא דכן ר״ל
 מוחל גבי דאילו שורף גבי רק מוחל גבי הכא תניא לא דזה
 הנייר להחזיר צריך הלוקח דהא ניירא דמי בי׳ מגבי שייך לא

 ויוכל הנייר להחזיר צריך דאין ס״ל רש״י אבל ללוה בחנם
 ולכן נייר דמי לשלם רוצה שהלוה באם אף לעצמו להחזיק

 וע׳ז .לעצמו כנייר שיחזיק ר״ל נייר בי׳ דמגבי רש״י פירש
 לדינא אבל אמוחל דקאי הרשב״א דעת הוא דכן הר״ן כתב

 דמי בי׳ מגבי מפרש דרשיי רש״י עם הרשב״א מחולק באמת
 דמים בעד אף להחזיר צריך ואין לעצש הנייר שמחזיק ניירא

 מחויב שהלוה רק ללוה כנייר להחזיר דצריך סבר והרשב׳א
שבי׳ פירוש הוא וזה דמים לו להחזיר  ריל ניירא דמי בי׳ ד

 : נייר דמי לו לשלס מחויב שהלוה. , --״
 ראשונה דברייתא לבסוף מסיק דהר״ן ,לזה לראי׳ (כא)

אמרו ולכך פרוטה שוה אינה דהנייר איירי ־ -
 פרומה שוה דשמא ספק הוי דמ״מ קשה וע׳ז מקודשת דאינה
 דהרץ איש כנ״ל ולפי מקודשת דאינה קתני ואמאי גמדי
 דצריך סיל והוא הרשב״א דברי כמה כן גס לבסוף שכתב

הנייר ששוה הדמים לו מחזיר שהלוה רק ללוה הנייר להחזיר

ש רק להחזיר צריך אין הלוה ובוודאי  ולא כאן כנייר ששוה כ
: במדי ששוה כמו

( מ ת ( מ  כר׳חסדא סבר כוי זו לומרדבאוקימתא יש זה שעל א
 מה אליבא במדיואף פרוסה שוה חיישיקשמא דלא

 דעכיפתתקדשה דרבק אליבא תיקשה לא בדשמואל כגמרא דמוקי
 :אגייר ולא אמלוה הי׳ דדעתה דאמרינן משום דסברי דייל בנייר
מ)  הנייר שמין לומר שייך ולא דכתב בקידושין כר״ן אבל (

 הר״ן כסב וכאן ללוה שסרא למיהדי דצריך משום
 להלוקח. כנייר דמי להחזיר עכ״פ צריך דכלוה הרשביא דברי
 כרש״י או כהרשב״א או לדינא מסופק דהר׳ן ברור נראה

 שייך לא כן גלל מכריע ואינו כאן שהביא וכמו כהרמבין או
 להחזיר דצריך כהרמב׳ן הוא כדין דשמא כנייר את שמין

 כנייר כלל להחזיר צריך דאין הוא הדין שמא או בחנם הנייר
 מקודשת פרומה שוה דאינה אף וא״כ לעצמו להחזיק ויכול

:וקיל במדי פרופה שוה דשמא
כי) ) , ד נ ה  הביאמ״ש לא דהרב׳י כיג בסעיף כתב השיך ו

 הביא כיח סימן באיע ובאמת בקידושין. כד״ן
מ לא או ש״פ בין חילוק דאין ג*כ פשק ולכן דקידושין הרין  דמ'

 לדעת אזיל דבכימ הטור אבל .הרין בדברי כנ״ל ספק היי
 כלל הרמבין דברי כאן הביא לא והרא״ש זיל הראיש אביו

 דהם פרוונצי׳ חכמי ודעת כלל להחזיר שא'צ רש״י דעת רק
 צריך דבמוחל רק להחזיר דצריך והדשביא הראביד כדעת
 הרמב״ן קושית קשה אמוחל דהרי ט״ס והוא לפרוע המוחל
 והיינו לפרוע במוחל וג'כ כן דציל אלא גרמי הוא דהרי
 כתב ולכן אלוה והיינו במוחל לפרוע צריך דג״כ דצ׳ל או הלוה
 הרמב׳ן לסברת חש דלא בוודאי מקודשת פ“ש דאי בא״ע כטור

 וא״כ להחזיר דא״צ כאן שהביא רש״י לסברת חש ש״פ לא ואי
: ודו״ק במדי פרומה שוה שמא חיישינן

 חשש שם דהב׳ח הביח על השיג בחנם והש-ך (כה)
 וגם והראב״ד הרשב״א לסברת בוודאי

 מסכים והמומים בחנם אחר לדבר בם כמחבר דברי השיא
 כתב מדלא השיך לדברי הסכים שם והב״ש הביח לדברי

 בלא דהרי כלל קשה ואינו ומסירה כסיבה בלא גם המחבר
 קנוי׳ דאינו כאן הסימן בתחילת כמ״ש כלל קנתה לא כומיס

 דמוכל והגס תתקדש ובמאי כלל קנוי׳ אינו הנייר וגס כלל
 משכון והניח בפלומה התקדשי כמ׳ש הרי מ״מ במשכון לתפסו

: וק״ל כלל מקודשת אינה דוודאי
ם (ט) י מ ו ת ה  במקדש המור דהרי הטור על השיג ו

 הרא״ש כדעת ליפסוק מסופק במשכון
 הרא״ש לדעת דשם כלל וליק מקודשת אינה הלוואתו דבשעת
 בסופו ח׳ סעיף כאן התומים וכמ״ש כלל נקנה אינו המלוה

כ והמשכון באורך. עיש  דהמשמן בכו״מ כאן אבל נקנה אינו ג'
 הראיש טעם ושזהו הרשביא בשם וכמיש בהחוב ניקנה בוודאי
 למחול יבול אינו בוודאי המשכון כנגד וא״כ פרוונצי׳ בחכמי

 וכדמסיק הראביד בשם במ״ש מקובצת בשיטה כאן עיין
 דאין כיון ומ״מ משרון הוי לא בוודאי דשטר הרשב״א בדבריו

 השטר שיווי וכנגד זכות כל מכר מה שישלם עד להחזירו צריך
מ בלא משאיכ מחילה מהני לא  דהחוב החוב אחר נגרר כו'
 דברי תמוהים מאיד ומה ניקנה לא נמי השטר וא״כ יקנה לא

 טעות והוא כו'מ בלא דמקודשת כתב דהב״ח ו׳ בס״ק השיך
 החומים מ״ש מתמיהין כן וכמו מיירי בכו״מ להדיא שם דהרי

 שנתן מה דמי דיתנו ולמיד כמתנה הוי דקידושין כיג בסעיף
 דעכ*פ בקידושין כתב להדיא שם והרא״ש מידי נתנו לא שם

 גודג ומתוך זיל המהרש״א כאן וכ'כ לה ליחן צריכין פרוטה
: ודויק יפה עיינו לא פילפול

ם (כז) נ מ  האחרונים דרכו שלא חדש בדבר ללמד לי יש א
 שוה דשמא כיא באות דהקשיתי מאי וליישב

 דעתי׳ הי׳ לא בוודאי כהן שוה דלא כיון דייל במדי פרוטה
 באסרו שם התוס׳ מדברי להוכיח יש וזה מדי משוס עלי׳

 ומכיש .במדי ש״פ שמא ספק הוא בלח״ה והרי לרבנן מספקא
 ואי מקודשת ש'פ אי מודה נמי דר״מ שם דסבר להרשביא

 טםוא*ל אקומתא הוח-לכל וזה מקודשת ביודאילא ש'פ אין
בוודאי אמריק כאן דאיךש״פ דכיוון מקודשת אינה האדאמר

לאו
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כ .עלי׳ דעחי׳ לאו א'  אץ דאס שם המור דמ׳ש צ*ל הייגו ו

 סמכה שמא הוא דהספק צ׳ל היינו ספר, הוא פרוטה שוה
 ספק דהוי דידה בשט׳ס מ׳ש קשה הוי דאכהי אלא דעחה

כ כ'כ לא הב״י וכן  בקידושין הרין דכהב אהא דסמכו וע'
 כ׳ב באורז כמ״ש לפרש וצריכין הנייר שמין שייך לא דהכא

 ש'פ בו באין הרי כסברתינו אמרינן הוי ואי מידי נ״רו דלא
 הד׳ן להלכה והרי ספק הוי ובש״פ מקודשת אינה בוודאי
 מקודש־. אינה בודאי רק דעתה סמכה אי מסופק לא ביודאי

 הנייר משום נמי כיינו דמקידשת די״א שכתבו המגיד ונס
 האסרונים שהבינו כמו ודלא כסברתינו דלא במדי ש*פ ואימא

: ודוק בדוי׳ בסברא
ח (כח) נ ה  דברי כסב מדוע ירוסס ר׳ על המה הש״ך ו

 חכמי דברי הביא רבו הרר.'ש והלא הרשב״א
ד באוש למ״ש ראי' וזה פרוונצי׳  מכמי בדברי נפל דמעות כ׳
 לקמן ועיין והראב״ד הרשב״א כדברי ג״כ שפסקו רק פרוונצי׳

: באוחמ״ס -
ה מ  פרוונצי׳ כמכמי פסק לא דהרא״ש התומיס שכתב ו

 דגרמי דינא דדאין למאן דאך מציעא בבבא פסק דהא
 לננאן בגנורא דקאמר האי וא״כ יותר ולא שנתן כרוה משלם
 ענ איתמר מעליא שטרא דמי בי' רוגבי דגרמי דינא דדאין

 לאותן דאך קאמר מה ידעתי ולא סבירו של שמיו האקדשורך
 מימרא דהאי סירי שקיבל הדמים רק ליתן צריך דאין דסברי
 דמי דהיינו לצלמא ככשורא דנקט ומה מוחל גבי כאן איתמר
 ומשוס נתן השפר ששוה כמה הסתם דמן משום מעליא שטרא

 מציעא בבבא רק מזה דבר בוס כאן הרא״ש כתב לא הכי
 הנאה בטובת הכתובה מכרה דהא טובא נויני' נפקי דשס

 איתמר מימרא דהאי דבריו לפי אך וגס • מועט דבר דהוא
 איו הכא המימרא הגמ׳ הביא לחנם לא מ״מ דשורך אהאי

: כיד באות לעיל שכתבתי כמו הרא״ש בדברי דאמח
ה (כט) נ ה  שכתב התומי' דברי כיה באות לעיל הבאתי ו

 הרא״ש קושית לתרץ לי נראה • מ' בסעיף
 רק משכון קונה דביח אמרינן דלא דס׳ל חוס' על שמקשה

 האשה תתקדש אמאי א'כ אונסין לענין ולא שיש דלהוי
 כיון לומר שייך ולא הליואה בשעת שמשכנו דאחריס במשכון

 דהוי רק קנין אינו דהא גמור קנין הלואה בשעת שלא דקגי
 והא שואל דלהוי אפשר דהאיך נוקשה הרמב״ן דהנה .ש׳ש
 הרמב״ן דברי הובא ע״ב סימן בשיך עיין בלו הנאה כל אין
 רק גמור קנין קני דבאמת ס״ל ככי דחוס' י״ל וא'כ .אלו

 תורה מדין להחזיר דצייך כיון מאונסין פטור הכי דמשוס
 מ״מ חבל שלו כנאה כל אין נמצא צדק: תהיה ולך לקיים

ס ואפבר גמור קנין קני  דחייב שכתב כן רש״י דעת די
 שקונה לבע׳ח מנין בגמ׳ דקאמר האי על בפסחים באונסין

 מה לפי היינו באונסי; להתחייב לענין רשיי וכתב משכון
 חייב מודאי צדר,ה תהי׳ דלך מהא ידע לא עדיין דס״ד

 צדקה משכון קונה אינו אס דמסיק מה לפי אבל בהונסין
 ואין כמשכון להחזיר דצריך כיון מודה רש׳׳י אך אפשר מנין

 השיך קושית שס ומתורץ באונסין חייב דאינו בלו הנאה כל
:ודויק הפוסקים על

 דהרי במשטן בשט״ח המחבר דכתב במאי ייל עוד (ל)
 דמטלסלי רק נכסי׳ משועבדים בוודאי בשט״ח

 משועבד בוודאי משכון וא"כ להבריח דיכול משום משעבדי לא
 לחוד בשטר משא״כ בעין דבר שחיי השעבוד זה למכור ויכול

 והניח בשטיח לוה הגמ׳ דברי הוא ובזה לחוד במשטן או
(חסר) :וק״ל משטן -

ב (ר.) ״ ע ז פ׳ ף ר ד מ  ומקשו . בדבר חשובות שתי רבא א
 איכא אכתי הא הרשב״א בשם הוס׳

 שכתב במהרשיל ועיין .וכו׳ תורה אמרה מה דמפני שלישית
 [התירוץ] על קאי דאשתמוטי דהאי דסברי המוס׳ דלשיטח

 קשה לא אשתמומי] תי' [וע״ז מעיז עכשיו נס דהא ממיז דאינו
 בדטס נפל שטעות ונראה .הפ״י כמ״ש מנומנמים שדבריו ע״ש
 דאמריקוהאי דמאי דס׳׳ל רשיי דשימת אליבא צ׳ל והכי

 אט וצריכין .דחשיד מינו נימא דאל׳ה משחמיט קא אשחסוטי
אנלריק דלא דאמריק דמאי שם החום׳ כמ׳ש לפרושי לומר

 בעיני חמור שטעה שאיסור שראו מדרבנ( הייט דחשיד פיגו
 שוין שטעה ואיסור ממון איסור מדאורייתא אבל העולם

 חמוד כעולם דבעיני כיון התוס׳ קושי׳ ליק כנ׳ל לפי וא'כ
כ שבועה איסור  ן ־ועיי לדידך דאורייתא שבועה שפיר שייך א'

 : וק׳ל זיל מהרש׳ל לדברי אמיתי ישוב י״ב באות לקמן
״י (נ) ^ ע  זו שבועה היא מדרבנן רבא ממר אלא בדיה ר

ט׳ דייק דפרע מיס ט׳ נמי פוגם בלא וא״ת ו ו
 ליישב רש׳י בר. ואית שכתב היכי ברשיי הסגנון ידוע . עכ׳ל
ט זו שבועה היא רש״י מ״ש ונס האמרה קושי׳ ק אינו מי  מו
ט׳ י״ל דהנה ונראה • בגמ׳ מבוארים האלה הדברים הלא.  כ

 שבועה רבנן ורמו וכו׳ דייק דפרע מדרבנן זו שטעה בגמ׳
 שמרו שהפוגם יודע שהמלוה כיון ריל דתידק היכא כי עלה

 תיכך דייק היא א״כ הכחשה כשיהי׳ שבועה אח״ז יתחייב
 דייק המלוה שיהי׳ כדי מדרבנן מקנה הוא וזה הפדעון בשעת
 הגמ׳ פי׳ כן מפרש שר״ח אח׳ז מצאתי ובחמת הפרעון. בשעת
 השבועה ריח כפי׳ אמיינן אי ונמצא בקיצור בשמו בש'מ הובא
 רק טעם שום בלי היא פוגם שהוא היכא משביעין פאט

כ כשבועה נתקן דכבר כיון התקנה מטעם  דמיפרע ממילא א'
 לשנועה טעם שוס עכשיו וליכא בשעתהפרעון מדייק הוא

 עאצזלה כן כי׳ מדרבנן שהתקנה רק עכשיו משביעין שאנו זו
%דפרע לגמרא למה ריח לדברי דאי כפי׳ בזה מיאן רש׳י אבל  לו
 דהגמ׳ וכו׳.א״ו ורמו דייק לא דמיפרע בקיצור לומר לגמ׳ כוי דייק

 בשעה שתידק כדי עתה נשבע שהפוגס השבועה גוך על נתןטעס
 שפא. טענת על נשבעין אין דאל״ה דייק צ״לדפרע ומשיה שבועה
 השבועה ר״ל זו שבועה מדרבנן תיבר. על רש״י כהי ומשיה
 בשעת דתידוק היכי כי דייק מטעם הוא כעת נשבע שהוא

 ומשיה הפרעון בשעת שהידוק ולא ההקנה עיקר הי׳ זו שבועה
 ר״ח כדברי שלא מוכח דמכאן דייק דפרע מ״ט רש״י מביא

 דילמא כן לומר דמנ״ל באמת כגמרא על לרשיי קשה דהוי רק
 ריח וכפי׳ הפרעון בשעה דתידוק היכא כי כי׳ כתקנה עיקר
 דכתס רש״י ומתרץ וכו׳ נמי פוגם בלא וא״ת רש״י כתב וע״ז
 דתידוק היכי כי הי׳ דהתקנה למימר ליכא וא'כ לי אישתבע ציל

 לו יאמר דדילמא לדקדק צריך בלא״ה דהא הפרעון בשעת
 : ודוק השבוע׳ בשעה דתידוק היכי כי הוא הפי׳ איו לי אישתבע

ת (ג) ט י ש ל  כרי״ך כננביא דעה כאותו דסיל ציל ר״ח [
 פרעתיך דלא גי אישתבע דשבועה בשבועות זיל

 זו שימה הובא [המשנה (התורה) שבועת ולא היסה רק היא
:וק״ל יונה] ר׳ תלמידי בשם דלעיל בשמעתין

ה (י) נ ה  שכתבו ריח כפי׳ ולא רש׳י כפי׳ ג״כ סיג התום׳ ו
 הואיל מינו כאן שייך ולא וזיל דמיפיע בדיה

 דההקנה ריח כפי׳ ואי עכ״ל וכו׳ הוא דייק דלא משוס וטעמא
 רק היא השבועה עכשיו אבל הפרעון בשעת שהידוק כדי הי׳

 . במגו נאמן דיהי׳ כאן שייך מה וא״כ דהתקנה מטעמא
 מסעם לישבע שצריך רק נאמן גיכ מינו בלי אך דהא

:ודיל המקנה
ם (ה) נ מ  ממא כי דיה ע״ב מיה דך בשבועות חוס׳ מ״ש לפי א

 שכתבו ראשון לחי׳ ומדכר אנפשי׳ רמי חיובא זמן
 להיות לב נותן ואץ יודה לא שוב לכפור שהתחיל כיון שמה
ט׳ נזכר  ריח כשיטת סברי זה חי׳ לפי דע״כ נראה • עכיל ו

 בשעת שחידוק כדי התקנה עיקר על כאן הוא דכטעס
 לא לכפור שהתחיל דכיון השבועה בשעה שהידוק ולא הפרעון

כ אלא יודה : כריח ע'
׳ (י) ס ל  דבריש לר׳י קשה ומיהו דייק לא דמיפרע דיה ת

 דאפילו החם כדאמד וכו׳ הנשבעין כל פרק
 בעיה של דעתו להפיס כדי אלא השכיר צריך היה לא שבועה

מ הפ״י והנה .מכיל  פרק בריש וזיל זו ^שיא על כתב ב'
 להחזיקו לנו אץ ברי דסוען כיון בדוחק יישבו הנשבעין כל

 משום הייט בתימא בכאן שהניחו דמאי ונראה • וכו׳ כמשקר
 במצק היטס׳ למ״ש סוחר שזה כן לפרש גדול דוחק להם דנראה

 כלל חשיבא לא דידי׳ ברי טענת דאדרבה ובשבועות כאן
ס: בלא לי׳ דתוב בפשיטות השיס מדמקשה מ  שם וכו׳פיץ ש

 וכדבדז זא״ז• סותרים סוס׳ שדברי דבריו וסוך באריכות בפ״י
צריך הי׳ לא דאפילו לבסוך שכתבו בתיש׳ כאן מפורשים

השכיר
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 ונראה . מ׳ש בב״מ בתוס׳ ביוחי ומפורש • לישבע כשכיר
 ברול דבר הוא דזה דס׳ל דשבועוח הוה׳ דברי בפד להלץ

 אמריק ומשיה שכח שטדאי מרוד שבעה״ב שמממח חכמים חצל
 לא אעפ״כ אבל שכח דודאי כיון שטעה בלא לי' וליחוב בגמ׳

 להשכיר ששילם ודאי לבעה״ב ימשה ששכח השכחה שזה אמריק
 בלב ספק נולד טדאי ששכח שמחמה חכמים שימרו כך אלא

 בודאי ששכח אמדו והמה כוא כך חכמים מדות וכל בפה״ב
 שכחה שמחמת רק שילם שבודאי בהיפוך אצלו שיהי׳ לא אבל
 הספק שנכנס ומחמח ספק אצלו שנכנס ומחמת ספק אצלו כוי

 א״י כי שקר אצלו שזה ואך פרט שבודאי לו ברי מומן בלט
 מיגו דאיכא היכא אבל כן אומר הספק מחמת רק בבירור

 שבודאי אצלו הדבר שברי מחמת הוא ברי שמוען שזה נאמן
 לומר הו״ל שמשקר אלא דאל׳ה ספק שום אצלו ואין שכח לא
 דיתר דייל חדא כן לומר שייך לא ככא אבל שכרתיך לא

 ספיקה מחמת זה אלא שפרע לומר רוצה לא לו שברור המעות
 לומר בלבו לו נולד דהכא י׳ל ועוד .לגזול רוצה אינו הודאי אבל
 שכן בודאי סובר וא'כ שדקדק ששבר תוס׳ כמ״ש שכח שלא

: ודוק מיגו שייך לא וא״כ הוא
ען (ז) א'כ שדקדק שסבר התוס' מ״ש לפי עיון מקום כאן ןיי

 דרמי׳אנפשי׳ומדכר הגמ׳ אמר ואפיה טדאי הוא
 סוס׳ כמיש ספק רק לו עושה דבעה״ב דאמרינן בשכיר ושס
 שבועה נתנו דלא דהתוס׳ תירוצי ב׳ לכל שם אמרינן ואפיה שם

 ה׳ באות לעיל תירצנו וכבר - זה מחמת יודה דלא לבעהיב
 נמצא זו וקושי׳ קשי׳ דהכא ותוס׳ רשיי שימת אבל . לריח
 דאדרבה דלק״מ ונראה « ע״ש בדוחק ותי׳ שייך במהרים קצת
 והגם .כטפר מוחזק יהא שלא יודה דלא התוס׳ כתבו דשם

 במחשבתו פושה דאינו כיון הואמ״מ בפועליו דמרוד העולם דיאמר
 מרוד יותר זה בעהיב אין דהרי וגם ברי• מען למה שמא רק

 שזה כיון דאמרינן אלא מרובין דעסקיו דאמרינן בעה״ב מכל
 מרובים עסקיו והבעהיב זה דבר אלא במחשבתו לו אין הפועל

 עניניו ככל זה ענין מ״מ אבל השכיר נגד כשמא דילי׳ ברי הוי
 משמא יותר במחשבתו ליפול ואין למידק להיות ראוי דפרע
 בשקר ישבע ולכן כפרן דהוא ע״כ אלא ברי מפן ולמה עכ״פ

 והוא דייק לא דמיפרע הכא אבל . שבועה מיני׳ שקלי׳ ולכן
 טדאי וא״כ ברי במחשבתו ונולד התוס׳ כמיש שדקדק סבר
 ולא ויודה גרמי׳ וידכר יותר ידייק עליו שבועה דרמינן כיון
מחשבתו לפי וטען דייק לא מיפרע דהרי בעולם כפרן מוחזק יהא

:בדברינו היטב ודוק יודה שפיר וא'כ
ש (ח) י ספק לטענת לבעה״ב מחזיקין דשם עיון מקום לנו ן

 דהכא וא״כ • שטעה בלא לי׳ וליתוב הגמ׳ פריך ולכן
 ■ שפרע ודאי במחשבתו שעושה וי״ל דייק לא דמפרע אמרינן

 לי מנה לשמעון מוען שראובן בכ״מ וא״כ יותר שכח וא״כ
 שלא מוען והלה שמונים לי חייב ונשארת כ׳ לי ופרעת בידך
 ג״כ ונאמר במקצת מודה שהוא ופסקינן ממשים רק נשאר

 לא וא״כ דשכיר מכיש םפק כטענת וכוי דייק לא דעיפרע
 שלו ברי השכיר נגד דודאי ניחא הקודם באות ולמ״ש • ישבע
 למידק גרוע סברא שהוא דייק דפרע נגד אבל טדאי כשמא

 :שאח״ז בדבור ועיין והבן שמא כטענת לי׳ משבינן לא טפי
ה (מ) * ד  חייב שאינו מודה עצמו דהוא כיון • ט׳ ואלו ב

 למה דא״כ למידק ויש ־ עכ״ל בשמר הכתוב כל
 דאין כיון הוא דהמעס נימא דייק לא דמיפרע לומר להגמ׳

 אמר דאס רש״י לשיטת ובפרט .שטעה העילו צשטר חזקה כ״כ
כ נשבע בלאיה כשבע  והשיב שבועה פסקען גרע דהשטר הכא א'

 לא ועדיין זה הובר לא דמתני׳ תנא דהרי מתלמידיי אמד לי
 שנועה מ״מ אבל כלל יטול שלא לענין אלא סברי דלא הועיל
כ ותו • בעי מיכא  ואעיג שאח״ז בדיטר תוס׳ מקשי מאי דא'

 צריך לא דברייתא לתנא דהרי דייק לא דמיפרע משוס דטעמא
 משום אלא וזיל בעדים שלא אבל בדיה כתבו שסוס׳ ועוד להיט
 דקדק בודאי הפריעה מקצת זטר שהוא בעדים שלא סיד דהוי
 שהוא דהיא רק בגמ׳ מבואר אינו התוס׳ שכתבו החייוץ שזה

 מחצת שזכר היכא נראה אלו שמדבריהם והו אבידה משיב
 • כלג מפריעה זכר לא מאלו יותר שדקדק אמרינן הפריעה

 ציל ובעיה בהיפוך כתבו דייק לא דמיפרע דיה בתוס׳ ואילו
ה 35 ל

 מיש דודאי נראה לק דמיפרע בדיטר כמ״ש דאמת אליבא כן
ם חוס׳ודוקא  במקצס ופרע הואיל למימר דאיכא הוא בטג

 לומר שא'נ כטעם עיקר דודאי ריל • הכל שפרע להיות יטל
 דהוי או בעי מאי בידי שמרך מטעם היינו השטר נגד פריעה

 מקצת שפרע כיון חזקה דאיתרע כאן אבל שובר למיכתב לי׳
 .שישבע צריך ומש״ה חזקה האי לנו איתרע נמצא שובר כתב ולא
מ חזקה דאיתרע אך קשה דעלזה אך ק המלוה יהי׳ מ' א  נ

 צריכין וע״ז • בכולו כשר הוי בעי אי דהא אבידה משיב מטעם
 דהשבת מיגו כאן וליכא דייק לא דמיפרע לטעמא לומר אנו

 כאן שייך ולא סוס׳ מ״ש נמצא שדקדק סבר שהוא כיון אבידה
 ^לא עצמם דברי אלו אין דייק דלא משום וטעמא הואיל מיט

 דמיפרע לטעמא צריכין דמש״ה הגמרא דברי לפרש זה שכתבו
 אי זה וכל אבידה משיב מחמת מהימן הוי דאל״ה דייק לא

 מדאוריית׳ זו דשבועה אמרינן אי אבל מדרבנן זו דשבועה אמרינן
 מודה ככל כוי רק דייק לא דמיפרע לטעמא צריכין אנו אין

 אבידה משיב מטעם מהימן ולא לישבע דצריך דעלמא מקצת
 דשטעה דמסיק כיון רק משבועה לפוטרו אמרינן ולא העזה דהוי

 דלא דתידוק היכא כי שבועה דרמו הטעם ציל מדרבנן זו
 דמעיז היכא אפילו דרבנן דשבועה אבידה משיב דהוי נימא
סגי׳ בר״ן ועיין אבידה השיב שהוא כיכא פטור  . דקציצה ב

 דאל״ה צ׳ל דתידק היכא כי שטעה ורמו שאמרו ומה .[בגליון
 משיה לשקר שישבע ואפשר זוכר אינו הא ■שישבע מהני מאי

 משום אלא התוס׳ מ׳ש איש והשתא דתידק] היכא כי אמרו
כ הפריעה מקצת זכור שהוא כיון בעדים דשלא דס״ד  ודאי א'

 אבידהכולוחד משיב משום הוא ואךדבגמ׳אמריקדטעס דקדק.
 דאמריק עיקר דהא שייךמשיבאבידה שדקדק ר״לכיון עעםהוא

 דהוי סיד לפי אבל דקדק דלא משוס אבידה משיב הוי דלא לעיל
 אמרינן הוי לא דאי אבידה משיב הוי א״כ דקדק דודאי אמרינן

מ אבידה משיב  הגמ׳ אמר לכן איתרע השטר דהרי לחייב ראוי מ'
; דדקדק אבידה משיב אמרינן דרבנן בשבועה דה״א

ך (י)  בעדים שלא לפרש לתוס׳ להו הוי לא הניל לפי א
 השתא דהא דקדק בודאי הפריעה מקצת זכר שהוא

 שאמרו ומה שטרא דאיתרע משום הוא השבועה דעיקר דאמרינן
 לתוס׳ הוי וא״כ אמדה משיב הוי דאל״ה דייק לא דמיפרע

 משיב מטעם דמהימן אמרינן הוי בעדים דשלא סתמא לפרש
 אלא תוס׳ מיש לדקדק יש דעוד משום לומר ונראה . אבידה
 שהם משמע אלא דתיבת כו׳ בעדים דשלא סיד דהוי משום
 אבידה משיב משום דס״ד דהסעם הגמ׳ בתירוץ רוצים אינם

 המה תוס׳ בדברי אלו ודברים .דקדק דודאי דסיד הטעם רק
 לעיל דהתוס׳ משום דבריהם שורש הוא דכך י״ל ולכן • נפלאים

 דמתני׳ וממלין נשבעין הני בברייתא שנו שלא מה לתרץ כתט
 והנה בשבועה אפילו שנוטל מה לפוגם רבותא דאיכא משום
 ולפי • עיש אמר באופן לתרץ כתבו ושבועות ב״מ שתוס׳ אמת

 ולא דתידוק היכי כי דפוגם השבועה דמעם צ״ל דשם פירושם
 לפירושסולפרשיי וקשה שמרא דאיתרע משום שסובריםכאן כמו

 כמשיב שהוי אימא בעדים שלא אבל בגמ׳ קאמר דמאי דכאן
 זטר שהוא כיון בעדים דשלא לומר להגמרא הוי דהא אבידה
 בלא אפי׳ נאמן שיהא וסיד דקדק בודאי הפריעה מקצת

 קימ״ל דשידוק היכי כי הוא השבועה שעיקר כיון שבועה
 דבשלמא . דתידוה היכי כי לישבע צריך בעדים שלא דאך

 שטרא דחיתרע משום הוא השבועה דעיקר דכאן השוס׳ לשיטת
 דייק לא דמיפרע הגמ׳ מתרץ ועי״ז מיגו לו דיש דקשה ומשוס

 הוי עדים בלא דפוגס דס״ד שפיר הגמ׳ קאמר מיגו לו ואין
 המה וכך , קשה דב״מ ותוס׳ רש״י לשיטת אבל אבידה משיב
 דמעמא ואעיג בעדים שלא אבל בדיה שכתבו דבליהס המשך

 ואשמעינן הנ״ל כפירושם דמוכרח ריל דייק לא דמיפרע הוא
 הכתוב כל מגיע שאינו מודה עצמו שהוא כיון בפוגס רטתא
 • השטר איתרע דהא בשבועה אך כלל יטול שלא ס״ד בשטר

כ רש״י כפי׳ אלא דאלת״ה  משום היא שבועה דהטעם כיון א'
 כיון דס״ד מפום אלא למימל לי׳ הוי הכי דייק לא דמיפרע

 קאמר ומדלא קמ״ל דקדק בודאי הפריעה מקצת זכור שהוא
 משוס טעמא דעיקר הנ״ל כפי׳ אלא כפרש״י דלא ש״מ הכי

ג ודוק וכנ״ל דאיתרע
. אמה
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ת )יא) מ  שיש אבידה כמשיב חהוי בד׳ה רש׳י מ׳ש שי״ל א

 קבלחי לח אמרה הוי בעי ואי עליו שלם שנור לה
 משוס דמעמא דאעיג החום׳ קושי׳ לחק רצה • עכ׳ל כלום

 כמו ישבע שלא חקנו לכאן דהיא רק • דייק לא דמיפרע
 וכן העולם היקון מפגי ישבע לא מצאה והמוציא ששנינן
 ליח ראב׳י ההם דמקשין הא על בגיטין בהדיא רש׳י מפרש

 נאמן דאמריגן מה ומעמא • ע׳ש ישבע לא מציאה המוצא ליה
 דאפ׳הנשבעוק׳ל: כלוסוקמ׳ל יודה לא א״כ נשבע דאי פוגם נכי

ו (יג) נ כ ר א  להבין שכלנו מיעוט מפני חוס׳ בדברי ה
 ודבריהם נמיץ בקיצור הנאמרים דבריהם

 שדברינו יראה שמשכיל מי אבל דיבורים בשני זח״ז סוחרים
 המהרש׳ל הבין וכן .דבריהם בכוונח אמחייס המה כסבנו אשר

 לפי דהא וברורים נכונים רש׳י ובדברי א׳ באוח לעיל שהבאתי
 משום שבועה דצריך דרבא אליבא הוא הטעם החום׳ שיטת

 השבוע' טעם לא דייק לא דמיפרע דקאמר ומה שטרא דאיחרע
 ליהוי דלא הטעם זה וא״כ אבידה כמשיב ליהוי דלא רק הוא

 בחום׳ מ׳ש במהרש׳א ועיין . לרמב״ח אף י׳ל אבידה כמשיב
מ פוגמת דילמא או דיה :וק׳ל כתבתי כאשר ג״כ משמע מב'

י (ע) '£ ג  נשבעין דרבנן דשבועה דהוכיח הרי״ף על מקשה ה
 דמכאן דאדרבה דהכא מהאי הקרקעות על אף

 או דתידוק היכי כי לטעמא אנו צריכין דהא להיפוך מוכר
 הלשון הפיי העמיק לא באמת והנה .דעתי׳ דליפוס היכי כי

 [נשבעין] כתב ולא משביעינן מדרבנן אבל שכתב הרי״ף שכתב
מ משמע דהוי הפ׳י שהעמיק כמו מדרבנן  רק משביעינן דמ'

 כגון חכמים שתקנו שבועה דשייך היכא ר׳ל מדרבנן כחב
 לחכמים טעם שיהא דרבנן בשאר או דתידוק היכא כי בפוגס

 דאין היכא בודאי אבל מקרקעי על אף שנשבעין שבועה לתקן
: וק״ל נשבעין אין לשבועה טעם שום

, (יי) ך נ ה  שמקשה מה מקורבל הר״י בשם מביא אשרי הגה׳ ו
 הוי הא פרעחיך דלא לי באשתבע נשבעין היכא

 מקשה לא מדוע דבריו לפרש אנו וצייכין . קרקעות שעבוד
 .עיש לכאן עולה אינו שתי׳ תירוצו ואף דכאן המשנה טל

 דטעמא הפירוש להיות יוכל דכאן מקורבל להר״י דס׳ל ונראה
 כאן דיש נמצא הפרעון בשעת דתידוק היכי כי שבועה דתקנו
 דנשבעין ראי׳ מכאן המרדכי בשם הגיה בסוף שכתב ואף טטס

 שבועה על מציין שהוא יראה גופיה במרדכי המעיין מדרבנן
: וק״ל דעתי׳ להפיס כדי היא דהשבועה דע״א

ה (טי) ג ה  פוגמת דילמא או דיה בתום׳ מקשה המהרש״א ו
 מה וכו׳ דייקא שהיא סבורה דבפוגמת כיון

 רוצה אינה לגזול דודאי ומתרץ • לאיערומי דאתי למימר שייר
 וכו׳ שפיר לן מיבעי לגזול רוצה שאינה היכי דברי׳ לאמת אבל

 מהאי לפשוע יוכל זה גם דלכאורה אף והנה . במיצור עכ״ל
 מטתו על מת אמרה הוי בעי דאי במלחמה מת דחמרה היכא

 • בדדמי נאמנת אינה דברי׳ לאמת דאף לעיל המוס׳ שהביא
שפוחתת שמה להיות דיוכל בגמ׳ האיבעי׳ היא שזה היינו

ט אבל דברי׳ לאמת כדי בשקר כן ואומרת פוגמת היא  מת ג
 האמת דעתה לפי כי לשקר רוצה שאינה להיות יוכל במלחמה

 לחילוק המהרש׳א צריך הי׳ לא לפ׳ז אך הוא שמת הוא כן
 דאיך תקשה דאל׳׳ה כן לומר להמהרש׳א שמההכרח רק שלו
 שהיא דהיינו פוגמת היא פוחתת שהיא דמאי להיות יוכל

כ משקרת  דאינה המהרש׳א מתרץ ע״ז בטלה כופרת כוי דא'
:וקיל לנזול רוצה

 א'כ מימא אבל • מב״מ פוגמת דילמא או דיה בתוס׳ 0(«
 עכ״לוהנה לפומתת לאיערומי אתיא שעה כל

 פוחתת להיות דיראה לתרץ רוצים וכאורים שלמה במגיצי
 אינה וזה מנה פרעתיך לידלא השבע הבעל יטעון דילמא
 דלא לומר נראה הי׳ ולכאורה . בדבריהם עיש לישבע יכולה

 הרי׳ף בשם לעיל שהבאתי כדיעה דס״ל טועה לתוס' להשוות
 המשנה שבועת אינו השטעה זה לישבע צריך לי השבע דיאמר

 ואחר המשנה על הוא דהכא ועריא והשקלא היסת כעין רק
 דקדקה דשמא אמרינן דהא בקושייתם ממש שאין ראיתי כעיון
 זה ומשום שאמרה ממה יותר או כולה שנפרע זוכרת ואינה

 מספקת שהיא כיון וא'כ מקצת שנפרע לניענה מסופקת היא
ת לישבע יכולה אינה זה בדבר ס  טובה מיגו לה יש וא״כ ^

 תטעון אס אף א'כ פרעתיך דלא לי השבע יטעון הבעל דאי
כ כולה על לי השבע יטעון והבעל מקצת שצפרעתי  יכולה אינה ג'

 בעוענת לי מה א*כ1 שנפרע כמה זוכרת אינה דהא לישבע
 רשעת עצמה שמשימה שתיפסת חשו דלא המג״ש כתב (יסעור : לי אישתבע יטעון כשהבעל פוחתת או פוגמת
 אלא שטר דהוי בזה כתבו הקדמונים שכל דק ולא

^ קבלה שהיא  : וק׳ל ובשימ בהרי״ף עיין יותר לתבוע ש
ך (יח)  הוי האיבעי׳ דהבעל דהנם ולומר לתרץ לי נראה א

 קצת מקרי השטר זה כי פוגמת דהיא די״ל מיבעי׳ י
מ • השטר דרעי  שטר הוא דזה כיון אמרינן הפשטות לפי מ'
 כנ׳ל פרעי׳ דדילמא נאמר מהיכן כלל איתרע ולא לדברי׳ מעלי׳
 צריכה אינה ובודאי אחרים משוס רבנן יקנסה וכי באורך
 להערים יכולין דהרי יפטרו הפוגמות כל עתה א״כ וליק שבועה
 י׳ל וא'כ דק דלא דאיתרעשטרא כיון אומרים אנו ולפחות

 פחות בפחות לעיל אבל שבועה עלי׳ ונותנו לשקר רוצה שאין
 שבועה צריך שג'כ י״ל בודאי השטר איתרע שכבר שכיון

:הוא וברור היטב ודוק הערים דדילמא משום
א (יט) ל י מ מ  חספא הא הגמ׳ דמקשה שמעתא רווחא ו

 לא דלרבה מהתוס׳ דמשמע . היא בעלמא
 נראה לי אבל . לרבה הניחא לומר להגמ׳ הי׳ וא'כ קשה כוי

כ חספא שהשטר כיון קשה הוי לרבה נם דודאי  י״ל ממילא א'
מ׳ ט׳ באות כמ״ש דייק לא דמיפרע ^ו  דפשיט׳ כלל נפרני דלא ד

 דכשניר כיון והכא הכי אמרינן לא שטרא איתרע דלא אלא
 דהתוס׳ אלא בעי שבועה ועכיפ דק דלא נימא א״כ חספא

 דהוא כתבו ולכן ־כלל’ יטול דלא משמע דגמ׳ דפשטא ראו
 דלרבה ניחא דלרבה לומר יכול הי׳ לא להגמ׳ אבל למסקנא

: ודוק בעי שבועה דעכיפ קשה כוי נמי
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ראשק פרק

י ע״א ייח דף י ש ה ר  מאוס ה׳ ושוה אלף גגבו ת״ר ג’ה ד
סוס׳ דכרי ולולי .ונמכר ומוזר נמכר זוז

 גורס שרש׳י ונמכר וחוזר תיבוה רש׳י בדברי להגי׳ נראה הי׳
 גרסת הי׳ וכן גרסינן הכי רש׳י כסב זה וכשביל ונמכר רק

ד הלכה גניבה מהלכות סיג כנראה הרמב׳ם  במגיד וע״ש י׳
 ומה רש״י על תוס׳ קושית מיושב ובזה כרבנן דפסק שכתב
 אינו ואחד מאה שוה הגנב הי׳ הנ׳ל בהלכה הרמבים שכתב
 מובלעים כולן דמי שיהא עד בגניבתו ונמכר שנאמר נמכר

 לשני רחמנא אמר טלו ונמכר אמרינן דבגמ׳ ואף בגניבתו
 דמי׳ חצי העבד ויקח טלו למכור אפשר דהא צריכין מעמים
 שיהי׳ בגניבחו ונמכר הרמב״ם של לסעמא אנו צריכין ומש״ה

 אפשר היה וגס . הגניבה דמי בתיך מובלעים כולו המכירה דמי
 יום עצמו ואת אחד יום רט את שיעבוד חצי שימכור למימר

 ומה .בעינן כולו ונמכר הנמ׳ לסעס אנו צריכין מש׳׳ה .אחד
 וגנב וחזר ונמכר גנב ט״ו הלכה הנ׳ל בפרק הרמב׳ס שכתב

 באדם כאן בגמרא שאמר מאי מפרש דהרמב״ס גראה ע״ש וכו׳
 שכתב ומה .כפירשיי ודלא כפשוטו אדם בני בשני כאן אחד

 דקודם משמע . המכירה לאחר השני אצל שגנב הרמב״ם
 כמ״ש והיינו ונמכר חוזר אינו אדם בני שני אצל אף המכירה
 כולם אדם בני לשלשה שגנב דהיכא ט׳ז הלכה שס הרמב״ם
 ביניהם מחלקין המכירה ודמי אחד פעם ונמכר בו שותפים

 נמצא משמע טובא בגניבתו ונמכר דכתבו משום הדבר וטעם
 נמכר אינו אדם בני בשני שגנב אף המכירה דקודס מוכח
 לאחר שגנב היכא רק פעמים שני נמכר ואינו אחד פעם אלא

 נמכר אינו מכירה לאחר אף א׳ דבאדם מוכח וממילא מכירה
 אדם בני בשני כאן א׳ באדם כאן שמחלק כיון אחד פעם אלא
 לא באמת למה לתרץ ויש כהוגן הרמב״ם דברי כל אתי ובזה

 מכירה אחר ובין המכירה קודם בין א׳ באדם הגמ׳ מחלק
דעתהרמב״ם: לפי

ס׳ ל  עכ״ל וכו׳ להר״ם קפה וקצת וכו׳ ע*כ אביי אמר ד״ה ת
 והייתי תום׳ קושיית מחיץ הייתי דמסתפינא ולולא

 . למשפחה נכפינהו נמי עברי עבד דמקשה מאי בגמ׳ טרם
 דהמשפחה הוא דהקושיא ור״ל למ׳ד בלא משפחה בני גורס הייתי
 שהביאו אבירים לחם קושית נמי מתורן ובזה העבד את יכוט

 כתירוץ דאי הרמב״ם דברי לכאורה מוכח וכן . מהרש״א
 לו דאין היכא לפדותה האב את טפין דאין מוכח מהרש״א

 כופין ואעפ״כ דכתב אוהו כופין לו דאין אף משמע ומהרמב״ס
 עבדים מהל׳ א׳ פרק מפנה הכסף שכתב מה והשתא .ע׳ש

 היכא אבל הקרובים על חוב שאינו באלה נגאל אינו דעבדים
 וראיתו דאדון בע״כ לפדותם יכולים לפדות רוצים שהקרובים

 • מידי מוכח לא שכתבתי מה ולפי דכאן הגמ׳ מקושית
כ אינם דעבדים לומר אנו ויכולים  שהקרובים אף דאדון נפדי׳בע׳

 האב ברח הרמב׳סשכתב לשון כאן משמע וכן לפדותם רוצים
 ואחר שתצא עד עובדת זה כרי לפדותה לו הי׳ שלא או וכו׳
ה רש״י :כתבתי כאשר שגורס ישעיה ר׳ בשם שהביא במ׳׳ל מצאתי זה  כדתנן וכו׳ בשש ויצאת מכרה ושונה לשפחות ד׳

 עכ״ל וכו׳ בתו את אדם ימכור יכול עירובין במסכת
 קיו האי אמרינן דלא שם מסיק הגמ׳ דהא שמקשה בפ׳י ועיין

 דפסקינן אנן אבל דרב אליבא שס קאי דהגמ׳ לק״מ ובאמת
: ק״ו משום הוא הטעם כשמואל  ר״ל • קרא דכאי בדרשא וכו׳ תנאי דהני ובפלוגתא בדה

 בפלוגתא שייך ולא שלישית דעת הוא ר׳ש דוודאי
 רשאי אינו שוב בה שבגד כיון בה בבגדו אומר ר״א גמרא : קרא דהאי כדרשא רש׳י מפיש לכן תנאי דהני

 בה בבגדו הפסוק עוד שהביא מה נראה ־ למוכרה
 לומר נראה הי׳ תוס׳ ולפירוש הפסוק זה ר׳ע הביא כבר הא
 . עליה בבגדו כתב דלא מחמת הוא דריא דיוקא דעיקר כיון

 . בה מתיבת מדייק ור״א בבגדו מתיבת מדייק דר׳ע נמצא
 נראה ביו״ד כתב מדלא דר״א דיוקא דפיקר דס׳ל ולפישיי

 התוס' וכמ׳ש ר*ע של רט דהוא דר׳א הוא אמת דהא לומר
דהביייתא רק . ר״ע שאמר קודם שלו דין אומר ר״א ובוודאי

ע וסידרה סידרה הסדר על שלא  איזה טעם יהי׳ מקודם ר׳
 אף ר״ט ובדברי שאמר כמו הפסוק הביא ר״א נמצא שיהי׳
מכיון ר׳א אחר דבריו שאמר מ״ דם לנו סידר דהתנא . עקו  ר׳

: בה מבגדו הדרש הביא
בה מתיבת הדיוק סיל רש׳י דאף לומר נלאה הי׳ ןן^ןיף (ב)

 כתיב בבגדו רש׳י שכתב ומה • עליה כתב ולא
 הוא דהדיוק רש׳י מפרש איט יוד בלא חיר״ק הברת אין וכו׳

 אמרינן אי בין החילוק לפרש בא שרש׳י רק ביו׳ד כתב מדלא
 בשם תוס׳ שמביא ומה למקרא אם יש או למסורת אס יש

:שלפניט ברש׳י איט זה ביוד למיכתב לי׳ הוי בגד לשון דאי רש׳י
ה (ג) מ משום הוא דר״א דהדיוק תוס׳ מפרשים שאנו ו

 נכרי לעס והפדה יעדה לא ואשר בקרא דכתוב
 שפירש כיון דסבר ר״ע דלדברי . בה בבגדו למכרה ימשול לא

 לא אשר כתיב דקרא ורישא יעדה שהאדון היינו עליה טליתו
 ולדברי חריפא בסכינא קרא למיפסיק אט צריכין ובע*כ יעדה

 דמסיק מה לפי אך שפיר ואתי קאי ארישא דקרא סיפא ר״א
 דעלמא בקידושין הכא ביי נחמן ר׳ אמר בסמוך בגמ׳לקמן

:שפיר אתי לר׳ע אף קאי
ה (ד) ר ו א כ ל דפיקר תוס׳ דברי לפי עיון מקום כאן יש ו

 כ’א . עליה בבגדו כתיב מדלא דריא דיוקא
 יש מקום בכל לי׳ דסבירא אדר״א בבכורות הגמ׳ מקשי מאי
 מחמת למסורת אס דיש דמוכח הכא שאני דלמא למקרא אם
 ס״ל בכימ דאי הוא הגמ׳ דקושית ונלאה . עליה כתוב דלא

 המסורה כריש למדרש לי׳ הוי הכא א'כ למקרא אס יש
 ולמסורת למקרא אם יש דיה רש״י דברי ניחא ובזה והמקרא

 בשליה דאיתא סוגיא ע״פ . ט׳ וא״ת תרווייכו דרש הילכך
 וכאן אחרת קושיא לתרץ בא וא׳ת רש״י דכתב היכא הקדוש
 • שכתבתי כמו התוס׳ כפירוש ס״ל דרש״י לומר נוכל באמת

 בבכורות הגמ׳ מקשה מה דא'כ הנ״ל בקושיא לרש״י קשה והי׳
 תרווייהו דילמא הואכנ״ל דגמ׳ דהקושי׳ לומר וצריכין כנ״ל
כ דר״ש דאליבא שפיר רש״י מסיק וע״ז  דחי דהיכא אמרינן ג'

 דאיכח והיכא למקרא אם יש אמרינן תרווייהו למידרש אפשר
 הוא דהקושיא נמצא .תרווייהו דרשינן ומסורת מקרא למידרש
 תרומות גבי רק • כריש דכאן ג״כ דריא אליבא כן דנימא

:עיקר המקרא אמרינן ומש״ה אהדדי סתרי
ך (ה) נמי ר׳א באמת דילמא להקשות להגמ׳ מניל באמת א

 מוסיף והוא .ומסורה מקרא כאן דדרשי כריש ס״ל
 כיון ג״כ דריש והוא עליה טליתו שפירש כיין דס״ל ר״ע על

 קודם הי׳ ריא באמת אך ומסורה מקרא דדריש משום בהי שבגד
 המשך א״ש ובזה כר״ש לי׳ דסבר כיון תרווייהו לומר לי׳ והוי ר״ע

 לר״א. ר״ע להקדים דרך דאין לר״ת קשה ומיהו שכתבו תוס׳ דברי
 נישנית מקום דבכל לתרן יכולים כיינו התוס׳ שכתבו זה דבלא

 שהי׳ המעשה כאן אך . דר״ע רבו הי׳ שהוא קודם ריא
 ר״א לו השיב זה ועל בה בבגדו הפסוק זה מקודם דרש שר״ע
 הוא דהדיוק ס״ל דהתוס׳ עתה אך . בה שבגד כיון הוא דהפי׳
 דילמא הגמ׳ מקשה דמה כנ״ל קשה ח״כ עליה כתיב מדלא

כ אך תרווייהו דדרשינן סיל ר״א  בפירוש לומר לי׳ הוי תקשה א'
 דרש שר״ע הי׳ דהמעשה אמרינן ואט • תרווייהו דדרשינן

א דילמא ח״כ קודם  בפני דרש דר״א איו • ר״ע על מוסיף יי
 דילמא שפיר תוס׳ מקשה וע״ז שפיר הגמ׳ שם ומקשה עצמו

: קודם ריע נישנית
׳ (י) ס ו ת ה  להקדים הגמ׳ דרך דאין בכאן עוד הקשה ל

 דלהכי א׳ באות לעיל ולפמ״ש לר׳א ר׳ע דברי
 כיון • בה בבגדו הפסוק נמי ריא בדברי הפעם עוד הביא

 דלהכי ג״כ ניחא כניל בה מתיבת ׳הוא דריע דיוקא דעיקר
 דאם הפירוש ע׳׳ז מורה שיהא בסוף ריא דברי המסדר סידר

 קצת לדחות שיש אף כלל מוכח הי׳ לא ריא מתחיל.בדברי הי׳
 לסילתי׳ ריא אמר דוודאי משום אלו תיבת נשנה דלהכי ולומר
 המסדר שנה למה אך הפסוק סקודס ^מר מוכרח והי׳ קודם

: פעמים ב׳ בברייתא
א עיב י״ח רף (א) ר מ  לכ׳ג אלמנה שמוכרה ושווין תיש ג

ט׳ ט׳ דמי היכי ו  עמרם ר׳ ואמר ו
משת דאמר בריי דר״י ואלובא ייעוד בקדושי הכא אר׳י

הראשונות
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ל ניתנו לקדושין לאו הראשונות  מהא להקשוח יש והנה פ:'

מ דף לקמן דאמריק א י׳ ק ר׳ אמר רגא אמר פ׳ ה  אומר נ
 דלית ואף בר׳י מדר׳י קדושיך וקבלי צאי קמנה לבתו אדם

מ .כר'י הילכהא  • דפלעי דרבנן אליבא דאפי׳ מיני׳ נשמע מ'
 צאי קטנה לבתו שאומר היכא תמהני כן הדין בריי דר׳י עלי׳

 אפי׳ ואתיא מיירי בהכי ברייתא האי ודילמא קדושיך וקבלי
 הוא שזו ואפשר בפ״י זו לקושיא מצאתי זה ואמר .כרבנן
ה לשונו במתק רש׳י שכתב  ייעוד מקידושי שנתארמלה הכא ד׳

ט׳  דרב ר״ל עכ׳ל וכו׳ בקידושין שיהי׳ הוא הכתוב וגזירת ו
 ס׳ל נחמן דר׳ נממן ר׳ אמר אדרבא פליג ר׳י אמר עמרם
 עמרם הואור׳ הכתיב גזירת מפעם ולאו מקום בכל כן דהדין
 אדרבא פליג בר״י דר״י ואליבא ייעוד בקדושי לתק דצריך

 רק צאי קטנה לבתו באמר מהני דלא וס׳ל נממן ר׳ אמר
:הכתיב גזירת מחמת מהני ייעוד בקדושי  שפיר הרמב׳ם דברי דאתי לומר לכאירה נראה הי׳ ובזה

 ופסק לכ׳ג אלמנה שמוכרה דושוין ברייתא האי דפסק
 שרוצה שס משנה בלמם ועייין ניתנו לקידושין הראשונות דמעות
 וגם • בר׳י דר׳י ואליבא דקאמר הא הרמב׳ם לדברי למחוק

 צריכין אנו אין הנ׳ל ולפי עיש ב׳׳י נחמן ולר׳ דקאמר מה
 אלמנה שמוכרה שפיר פסק לדינא דהרמב׳ם רק וכלל כלל למחוק

 רק .קדושיך וקבלי צאי אבי׳ לה שאמר היכא ואיירי לכ״ג
 דר״י אליבא לאוקמי מוכרח דינא האי ס״ל דלא עמרם דר׳
 משום היינו יצחק בר נחמן ולר׳ הגמ׳ שמקשה ומה יהודא בר׳

 הראשונים דמעות ס׳ל נמי יהודא בר׳ דר׳ דס׳ל דאליבא
 לומר האב דיכול כלל דינא האי מוכח לא וא'כ .ניחנו לקידושין

כ וכו׳ וקבלי צאי לבתו  אליבא אבל שפיר הגמ׳ מקשה וא'
 אך הרמב״ם דברי לתרץ נראה הי׳ כך כלל קשה לא דאמת

 אחר לשפחות שכתב הרמבים של לשונו גוף ראיתי זה אחר
 או האדון מת זה ואחר האדון אותה שיעד כגון כיצד שפחות

ט׳ נחנרשה  יעוד קידושי בין מחלק דהרמב׳ם להדיא נראה ו
 באמרלה כלל איירי ולא קידושין אביה שקבל היכא ובין

: קדושיך וקבלי צאי אביה ,
ן (כ) כ  לקמן דאמרינן הנ״ל הרמב׳ם דברי לתרץ לומר נראה ל

ה מדעת אלא ייעוד אין י״ט דף * ד בגמ׳ וקאמר ד
 בר׳ יוסי דר' ואליבא ייעוד בקידושי לה אמר והוא חני הוא

 שאני וכו׳ ניתנו לקידושין לאו הראשונות מעות דאמר יהודא
 גבי דבעינן להלכה פשק הרמב׳ם והנה יעדה קרא דאמר הכא
 שיהא שצריך רצונה דהיינו משנה הכסף ומפרש דעתה יעוד

 בגמרא דדרשינן כמו הרמבים כתב והטעם מרצונה היעוד
 בין חילוק יש נמצא . ב״י ר״נ שדרש וכמו יעדה מדכחיב

 • ייעוד מחמת שלא אביה שקידשה היכא ובין יעוד קידושי
 כמו הוי מרצונה רק מקודשת שאינה כיון ייעוד דבקידושי

 לשפחות זה אחר למוכרה האב יכול זה ומשום דידה קידושי
 עיש בעצמו הרמב״ם שכתב וכמו שפחות אחר שפחות הוי דזה
 למוכרה יכול אינו ייעוד מחמש שלא אבי׳ שקידשה היכא אבל
 ר׳ אמר עמרם ר׳ והנה אישוש אחר שפחות דהוי זה אחר
 חליא ורצונה דעתה צריו־ דאי אבוה דר׳ ברי׳ כאביי ס׳ל יצחק

 צריך אין דרבנן דאליבא יהודא בר יוסי ור׳ דרבנן בפלוגתא
 אין דרבנן אליבא ומשיה . לרצונה צריך דר״י ואליבא לרצונה

 מוכרים דאין קידושין לשאר ובין ייעוד קידושי בין חילוק בום
 הראשונות דמעות אמרינו ביעוד דאף כיון לשפחות זה אחר

 קידושי והוי לדעתה צריכין אנו אין זה ואחר ניחנו לקידושין
 בקידושי לתרץ הוכרח זה ועבור קידושין שאר כמו דידיה
 כר׳ הרמב״ם דפשק להלכה אבל יהודא בר דר״י ואליבא יעוד
מ • ניתנו לקידושין הראשונות מעות אמרינן אי דאף נממן  מ'

 דידיה קידושי ולא דידה קדושי דהוי ונמצא, דעתה בעינן
 היכא ובין ייעוד קידושי בין לחלק הרמב״ם פסק הכי ומשום

• :אביה שקידשה
ן (^) י ד ב  בפלוגחא חליא לא או ברצונה יעוד בעינן אי הנ״ל ל

 ורש״יס׳ל דהרמב״ם בחידושיו הרשב״א שמביא •כמו
 מדעת בגמ׳ דקאמר דמה ס״ל והר״ח הבת ורצון דעת דבעינן

פ שמייעדה לה להודיע שצריך היינו . דידה  אינה שהיא אע'
• בע״כ ישנה שק דיה בת־ס׳ ה׳ דף לעיל ועיין לזה מסכמת

 אכי דתני סהא והרמב״ם כרש״י להכריע רוצה הנ׳ל והרשביא
 דמעות דס׳ל בר״י דריי ואליבא יעוד בקידושי אבוה דר׳ ברי׳

כ ניחט לקידושין לאו הראשונות  ובודאי חדשים קידושין הוי וא'
 ונראה הרשב׳א בחידושי עיש לזה מסכמת הבת שתהי׳ צריך
יי מני דהא דאביידס׳ל דאליבא סיל הריח דגס לומר  בר י

 דהקידושין משום הבת והסכמת רצונה אנו צריכין בודאי יהודא
 ב^ נחמן דר׳ אליבא אבל עתה שמחחילין עתה עד הי׳ לא

 נמצא ניחנין לקידישין הראשונות מעות דריי אליבא דאף דסיל
 אט אין האב קידושי ועל הבת קידושי ולא כאב קידושי דהוי

 שצריך יעידה התורה שכתבה דכיון רק להסכמתה צריכין
פ לה להודיע שצריך רק מוכח חינו אעפיכ דעתה  שאינה אע'

 ודברים המעות אבי׳ שקיבל בעת נתקדשה שכבר כיון מסכמת
: ר׳ת לפירוש נכונים אלו

 דס׳ל לרש׳י תקשה ב׳ באות לעיל שכתבתי מה לפי אך (ד)
 במה סני ולא הבת הסכמת דבעינן הרמב״ס כשיטת

ט בדף כתב ורשיי לה שמודיעין  ניחנו לקידושין דיה ע׳א י׳
מ  הנ׳ל לפי דהא עכ׳ל וכו׳ לאישוש בתו את מוכר דהוי ונ'

 דידה ובקידושי דידה קידושי הוי הבת השכמת דצריך דהיכא
 הניל רש״י דברי לחרך נראה לכן לשפחות זה אחר למכור יכול

כ ויחורן  ביי נחמן ולר׳ הגמ׳ שמקשה מה כרמב׳ם דברי וי
סיגיכ לר׳ דאמר  דהא ניחנו לקידושין הראשונות מעות יו

 דלהלכה אביה שקידשה ובין יעוד קידושי בין מחלק כרמב׳ם
 קידושיך וקבלי צאי קטנה לבתו לומר כאיש דיכול פשקינן

 . יהודא בר יוסי מדר׳ זה מוכח נממן ר׳ אמר דרבא ואף
 נשמע דמדריי ס״ל אך • כרבנן רק כר׳י בהא קייל״ן לא ואנן

 לרבנן כן כמו וקבלי צאי לבתו באומר מהני דלר״י כיון לרבנן
׳ אמר דרבא לומר נוכל ובאמת מהני  דאפי׳ דמוכח ס׳ל נחמן י
 שכתב כמו דמהני יוסי לר׳ הוא הטעם דהא מהני לרבנן

 לו שיש וזכותו כוחו לישן אדם דיכול בשמעתין שם הראיש
 . לייעדך האדון כשירצה לה שאמר כמו והוי להבת בבתו

 ראשונות דס״לדמעוח אף דרבנן אליבא והכינמי ע״שבהרא״ש
כ כיינו ניחנו לקידושין  שאומר כמו דהוי הדרך זה טל ג'

 לו מקודשת תכי׳ לייעדך האדון כשירצה מכירה בשעת לבתו
 באס תלוי הכל דרבנן אליבא דאף נמצא ערב מדין מעכשיו

 קדושיך וקבלי צאי לבתו לומר דיכול מוכח ולהכי מסכמת שהיא
 ושוין לעיל דקשני ברייתא מהאי נממן ר׳ אמר רבא זה ומוכח

 לדעתה דצריך דקשני שנית בברייתא כן וכמו לכיג שמוכרה
 כמו דהוי הטעם ג״כ דלרבנן כיון נמי דרבנן אליבא דאתי׳
 אותך לייעד האדון כשירצה המעות קבלת בשעת לבתו שאמר
 ר׳ אמר דרבא אליבא זה וכל מקודשת תהי׳ תתרצה ואתה
 דריי אליבא דאף דסיל יצחק בר׳ נחמן דר׳ אליבא אבל נחמן

כ נחנו לקידושין ראשונות מעות  דר׳י אליבא הטעם אין א'
 שכתב וכמו לבתו אמר כאילו דהוי נחמן ר׳ אמר רבא שסובר כמו

 האב כח הוא וזה הקידושין קיבל דאבי׳ אמרינן רק הראיש
 של רצונה צריכין אנו דאין וממילא לבתו כח נתן שהאב ולא

 רית שסובר וכמו . לבס להודיע האדון שמחויב רק הבת
 נמצא דאב קידושי רק דידה קידושין הוי לא דזה ממילא באמת
 , יצחק בר נחמן דר׳ אליבא רש״י שכתב מה מתורץ ממילא

מ  כיבא דהלכה לדידן אבל לאישות בתו את מוכר דהוי דנ'
 אף קדושיך וקבלי צאי לבתו לומר האדם דיכול נחמן ר׳ אמר
 אתי ובזה דעתה דבעינן כיון דידה קדושי הוי דזה מודה רשיי

: הרמב״ם דברי שפיר
 נראה לכן לי׳ חזי׳ ומדאורייתא דיה תלס׳ עיא ייט רף

כלומ׳ וכו׳ בעלמא לי׳ מזי׳ דמדאורייתא
 מתרץ השוס׳ לדברי אף והנה .עכיל כו׳ קרא האי לאו אי

 ביעוד אף דאיירי הגמ׳ מתרץ ולא .תשעה בן ביבם הכא הגמ׳
 : כאשתו דאינה לאשמועינן ואתי תשעה בן דעלמא בקטין או

 דוודאי לומר ונראה .יהושיע בפני זו קןשיא שמצאתי לאמת
דבעלמ׳ כיון לאשמועינן אתי שפיר תשעה בן היבם על

 כל בנו אי הוא דהספק בנו גבי כאן אבל . ביאה ביאתו
 ולא • בסיני נאמרה זה פירוש ובוודאי דידיה דומיא או דהו

 איך לט להורות אתי קטן אשת ולא איש דאשת לומר שייך
אתי והשתא דידיה דומיא או דהו כל אי דבנו הפירוש הוא

נמי
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ה <מי שה^ן מזבצ/גדלסימש ^ס מוצנ שי הו  החוס׳• מני׳י
ס״כ’;' עלה הוי מה מקשההגמ׳ מה  מהני לא דבקמן הא׳

א לפי דאו» י״ל •אך מ׳ש שי מו ס׳ חו  בט אינימא הוא דברי
^ דהו כל ה אשח הסורה •דממענו ו  גזירה באמח הוא קנון•.-ז

 הכשוב גזירת שהיא לןלמימר למה דאמת אליבא אבל ככתוב
בכלהמרה־•' א' הו דהכיי׳ ^רינן נוכל והשתא-דאתינאלהבו ו

 מה זה אחר דאמרינן'בנמ׳ דס^ו מה לפי כתב רש״י ליורשה
מהדמסיח זפרשכןיוזבל׳ רש׳י ■הוצרך ומשוס'זה פלה כוי  לפי'

 בכל שמעינן‘ דמהכא אמרינן בגדולי יעוד׳אלא דאין■ מהברייתא
:לקטן■ 'דאין'איישות' מקוס ' - - ׳ ־

1' פ ק קונה דאין ס״ל נמי דרש״י הנ׳ל ל  מאי לפי רק גמור ק
׳ '" שכח ׳ שתא' ד-בגמ׳-מ  שכתבכתוס׳ ראשון כפירוש דס׳
לו'  המגיד בהרב הובא הרמב׳ן אפיןדעח בנ׳דה^ולא׳כפירוש׳ב׳ ̂י

 ליורשה אן! גמור שקונה'׳קרן וחלילה פרקיה׳־בהלכותיבום
 בסוס׳ וע״ש כהרמבץ ג״פ כתבו בסנהדרין ותוס׳ לה ולטמא

" י : אשתרעהחלאאשתיאחרי׳ 'ד״ה ׳ ־ - י
ה (א) ^ ד ' ס׳ ל ת  קדושיך וקבלי צאי לבתו''קטנה אדה ■'אומר ב

" ׳ חה אימא יכו׳' ״"■ " הי כו׳ ערב מדין מקודשת כו׳
 .ערב מדין דהכא אמרי׳נן דאי שצתב במכרש״א ועיין .עכ״ל
הסוס׳ מדברי ובאמת בחי*. את וקדש צאי לפלוט■ באומר איירי
 לפשוט הוא דזה 'משמע■ . למקדש דיבר לא דהא שכתט הכא•
 ובהרשב״א“ בהרא״ש הוא■ וכן' למקדיש דיבר איירי'שלא דהכא
בשלא אך מהני בפני׳עדי׳ס זה שהגיד כתבו'כיון הדבר וטעם
:ח׳ באות מה״שכתבתי ועיין בפ*י ועיין • להמקדש כלוס דיבר

״ (כ) א  מדאורייתא זכי׳ לי׳ -לית' קטן והלא כו׳ וא״ת “ב
 מדין דהטעסהוא דס״ד מאי -דלפי נראה עכ״ל.

כמו ערב מדין מתקדשת מ״מ זכיי׳׳לקסן' לי׳ דלית" ערב-אך
 זרוק דאמר דהיכא ואך לך אט ויאתקדש לפלוני מנה תו גבי•
בי או ליס ה ג ל' ע בזהב׳ 'יש לך אני ואתקדש סלניו חן' מנה

 ערבות ■דין שייך אומריסדלא דיש לא או ערב נעשה אי' דעות
 לא לקטן זכי׳ דאין אמרינן אי כאן נמצא דזכיאחר היכא רק

 דכוידאמרינן ^שה הוי לא אעפ״כ אך . ערבות דין ■ שייך
 אנו צריכין ובפ׳כ אחר• זכי דלא היכא אך ערבית דין דמהני

 ערב נעשה דלא לעיל ד׳פסק בחידושיו הרשב״א בדברי כן לומר
 דליכא התוס׳ שכתבו' כמו כתב וכאן אחר זכי היכי-דלא

 . ערב מדין לאוקמי דרוצים דמאי דאליבא בפירושו למימר
 ערב דין דמהני ח׳ בר׳ יוסי מדר׳ תפ׳שיטוט באמת הוא זה
 דהאהתם מידי שכח לא דזה לאחר זכות דליכא היכא אך
 בעצמם' התיס׳ שכתבו וכמו לנפשה גופה את זכתה יעוד גבי

 קדושיך וקבלי צאי קטנה לבתו -דאמר הי׳כא מוכח לא וא״כ
 מנפש׳ זכיי׳ לה ליח והא קדושין כסך במעות דצייכה'לזכותי

 הטעם דהיכא להוכיח רוצים והרשב״א שהתוס׳'- כדכתיבנא א׳ו
 הצי ומשום שלהם הוצחה עיקר הוא ו׳זה הוא יד משוס
 ׳דמהני ונימא ערב משוס' הוא דהמעס למימר דליכא לומר רוצים
 לא שהאב כיון דלייתא וכתבו אחר זכי דלא היכא אך ערב

 מדר״י מוכח לזה יד משו׳ם הוא דהסעס א׳^ כלום ליבר'למקדש
: ודוק יד לה דאית ח׳ בר ־■

ט י־ף T י' 8 כ מוצח הכי אלא 5  יד לה יש■ קטנה פ'
היא האיך וא׳ח וכו׳ קידושין לקב^ ■

 מדאורייתא זכיי׳ לה אית אחרת בדפת וכו׳״וי״ל מתקדשת
שכיון דבריהם עכ״ליז פלו ק׳ מדר״י׳דבקפנ׳ה למידק דאהי צרי
 החוס׳ כקושי׳ מידי מוציח לא ועדיין קידושין לקבל יד יש^לה-
ישלה מהחוג נפשי׳ אלא'־מחמה'שהואי׳ימסלר. איגל דהתה

ץ (ד) נ ע ב ו ־ א זו הקנאה ' הי ך' עצמה להקמת יכולה האי
ל ■מכח־דידה דהוי בחיחשיו הרשב״א כתב 'לאחר־ ׳ "'

p דיכו^־באב y הזטח לבשי־הכח  m ^א בבתו לו שיש ו
ה ממנה עצש כמסלק דהוי משמו"משוס שכחב״הפ״י ^ מ  ו

 דלנדאורייתא קימשץ הוי כאב בחיי יתומה אך־ דא״כ הפ׳י
ש דהוי מטעם רק סילוק- מטעם קאמר לא דהישב״א ובאמת  כ

י י" ; שלס הכח אביה לה שינחן ' .............
ת (ה) מ א ב שמ^י ממעס-כחהקאתינא דלאו ס׳ל הרא״ש״ ל

רק האב מכח מחקד׳שס שהיא רק האב לה ^
^ שליחות שאין ואך ,האג שליח נעשה שהיא ק מ ל  לאחרים כ'

לדברי ובין שליח נעשה זכות לה היכא׳שיש בשבילה אבל

מ7 לא׳קגתה נימא״שהיא אי ואך מ״ מהני /'  שלו הסילוק '
ס' כק^שי׳ לקנות ♦ד דאית מ׳נ״ל אגל'  דבדעת שתירצו ומה חו

ח בלא הוא יזה קנחה אארח ^  צפי׳ ס*ל דחוס׳־ והנראה ר״יי
 דאיצא דהיכא' בייח' ר״יי - בלא דזאס״ידי׳ענא היא׳׳שידאמת

b שהקטן ^מהני אחרת עא7 p ה׳ מאחרי  מנ״ל׳שיכולה אךאעפ׳
ס9להקמ היא  : ב״ח ■יוסי מדר׳ יידענו" לאחר'וזאת מפה א

ו - 36 ל

 גופה אח להקנות ■צח לה דיש דס״ל רפב׳א לדברי ובין הרא״ש.
 מדאורייתא זכות להקטן דיש לומר י אנו צריכיין מ״מ . לאחר

ה ^  ■לקנות יכולה ומש״ה מקנה אחרת דעת ישיש היכא מאמר ש
טת לה דיש צריכין הטעמים ושני מאחר קידושין ככסך  ז

 לקנות היא שיכולה כדי מקנה אחרת דדאת היכא מדאורייתא
 שיכולה מדר״י ללמוד אנו צריכין' מאחר'וגם קידושין הכסך

 ג״כ בחוס׳ לשל שפירשנו וכמו עצמה'לאחרים להקנות היא
 כסימן וכש״ך יותר מפרש והראיש ובהרשב׳א ג׳ באות כנ׳ל
 דיעת שהוא וסבר הרץ על שם משיג משפט בחושן רמ״ג

 ככא' והרשביא והרא״ש שהשס׳ ראה ובוודאי'אלו . יחידאי
 :ודוק הר״ך על חולק הי׳ לא מקנה אחרת דעת דבעינן ס״ל

י 0( ״ ש ר  כאלו והוי וכו׳ פחטה פוה בה משייר וכי ד״ה ב
 רש״י לדברי לכאורה •י עכ״ל קדושיך אמר'קבלי '

 צריכין אנו אין וא״כ ג״כ לאדון האב אמר כאלו הוי בוודאי
 שאיתא וכמו . ערב מדין דמהר ליה ק דתיפ בר״ח ללר־״י

 בחידושיו הרשביא שכתב כמו רש״י כוונת באמת אך בחוס׳•
 עקרה שהתורה י והיינו לה יאמר כאילו אוחו חושבים דאנו־
 בפירוש אמר שהאב דאב בע*כ ואך לבתו ונתנה מהאב רשות
 כאלו דהוי התורה לה זכתה מ״מ לבתו הכח ליתן רוצה שחינו
 אמר שהאב היכא כל ב׳ח מדר״י מוכח נמצא לה ואמר רוצה
 דהתורה מהר יעוד גבי דהא דמהני וקבלי צאי קטנה לבש
 היכא מוכח עכ״פ שחיט׳רוצה אך אמר כאצו דהוי לה זכתה

 ־דגלי' חילוק יש בזה אך .דמהני וקבלי צאי לה ואומר דרוצה'
 מ״מ' האב שמת אך נמצא דאב בע*כ לה זכתה דהתירה ייעוד
 לאחר ומקדשה חי שהוא היכא ובאמת הבת' אצל זכותו נשאר
 לבתו מהאב הזכות נתרוקן מקדשה שאינו זמן כל אבל מהני

 וקבלי צאי לה שאמר היכא אבל . דאב בע״יל מכירה בשעת
או מת ו׳אח״כ  הקידושין לקבל הבת יכולה אינה האב שחזר האב'

 ובזה .לקבל יכולה אינה חזרה כמו דהוי מת או בה ישחזר כיון
ק תו  הרא׳ש ואך"לדברי בהריטב״א ע״ש הריטב׳א קושיח י
 שליחות מסעם היוא זה קטנה לבתו לומר שיכול שמה שכתב

מ האב ש׳ליח' נעשה והקטנה  אך לקטן יד דאין אמרינן אי מ'
 להקמת יסלה אינה מ״מ ־'לטובתה שהיא בדבר שליח שנעשה

 את להקטת יכולה אינה עצמה שהיא כיון לאחר עצמה אס
 לאבי׳ שליח' לעשות יכולה שאינה מכ״ש שליחות בלחי עצמה

 שתופי״מבואות שאר ד״ה בתוס׳ ועיין בדנפש׳ דליתי׳ כיון
 בנפשי׳ זכיי׳ לקטן שיש שמה דפלוגחן שכתבו ה״ד דך בגיטין

 דליתי׳ היכא אבל לאחרים זה בענין שליח לעשות שיוכל באם
 צריכיןאנו הכי ומשוס שליח נעשה דאינו בוודאי עצמו בקטן
 בע״כ החם דהא • מיעוד לגבי'דנפשה יד לה דיש זה ללמוד
 הטעם הרח״ש כתג מתחילה ומשיה יד לה דיש לומר אנו צריכין
 שלינזות משום הטעם כתב ולבסוך יד משום לבתו לומר דיכול

 כתב ומשיה הרא״ש מדברי ק הבין לא והב״ש צריכי וחרווייהו
: טפמיס שני שהרא״ש־כתב ׳

משום הוא דהסעס מודה חך׳הראיש יעוד דגבי )0
 מטעם .לבש;ולא ונתן מאש הרשות לקח שהתורה י - ׳

 דאקילפינן; רק האב מיתת מהני־אךלאחר דהא״יעוד שליחות
 מסיים ומשיה שליחות מטעם וממילא-מהר יד לה דיש מיעוד

 ״רק מזטר איט טי^ושמה לעיל'באות שכתבתי כמו הר׳א״ש
; J ״ ■ :זכי׳ ולא'מטעם שליחות מטעה י"-'

 שיש'טובתה כיכא שליח נעשית הציל'שהיא הרא״ש' דברי ולפי
שאמר בכידל שמקדשה'בשטר אך כןנמי כמו וזכותה י

לה
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כ וקבלי צאי אבי׳ לה שמ ג׳  .ןכוחה־שמאה•,לאיש הוא מהני-

 הרמבין דברי שסיר, נמי: אסי ובזה - דו p.למיחב ומבי
 דליחשליחוח ונהי החרק בסוגיאדכחב,על לעיל הר״ן שהביא

 מקודשמלג האבבלהמקדש-בתי אמר כאלו לי׳ הוי לקמזמ׳מ
לי סן לונ  חנהו וכן לי-מקודשת שיקבלום אמרו שהרי מפוח ^י

 דהא הרץ:ו.הרא'ש שמשי; שם ועיין • עכ׳ל מקודשת לכלב
 דזכי בכסף משא׳כ-במקדש כלט לי׳ דזכי לומר שייך לא בשטר

 • הרמב׳ן דברי א׳ש נהנה הוי נמי דשנור הנ׳ל לסי אך צי׳
 בקטנה וה׳ה שם דכתב מה אך שם הב״ש כיון שלזה ואסשי
 בכסף-דבשטר במקדש דווקא הייט מכלב גרעה דלא נמי דפלמא

 רבאיכול שאמר מחור^מה ובזה דעלמא בקסנה לו^מהני
 דרבא משום אך ק דינא נמי דעלמא בקטנה דכא לבתו לומר
 שמשיג והרא׳ש בבתו רק דזההינו שטר-נמי בקידושי איירי

ו באות הרמבין על  בעינן דהא רק הרין כמו משיג אינו ט׳
 זכי במה איכ יד לה דלית כיון וכאן לידו השטר שמגיע

 בעד להלין שיש _ואמת שלימות מטעם ס׳ל לא דהרמבין האב
 לזכות ולא לקטן זכיי׳ י לי׳ דאית כמו כטעם דסיל הרמב״ן
 אבל דעתו עלי׳ נותן לנפשי׳ דזוכה דהיכא משוס לאחרים

 שהוא כיון כאן: א"כ עלי׳ דעתו נותן אינו לאחרים לזטת.
 לאחרים- לזכות שהוא אף לאיש ■שחנשא כדי כנ^ל דידה לזכותה
 עבור היא וזוכה זה על דעתה נותנת היא מ״מ לאבי׳ דהיינו

: ממש אבי׳ ליד בא כאילו והוי אבי׳ ' .
ח (ח)  כאן •לך אבאר מהרש׳א דברי על א׳ באות שכתבתי מ

 כלום למקדש דיבר לא דהא שכתבו דמה ביאור במוס׳
 ביח מדר״י■ דנלמוד רבא דאמר כיון לפשיטות לכס הי׳ זה

 האב דדיבר איירי ואי וקבלי צאי קטנה לבשו לומר אדם דיכול
כ למקדש  מדין מקודשת נמי לבתו כלום אמר לא אי אף א'

 פשימא הי׳ ומשיה הקושיא להדיא בהריטב״א איתא וכן ערב
 תום׳ וקושי׳ למקדש כלום דיבר שלא איירי דהכא להחוס׳

 מטעם מהני עדים בפני לבתו שדיבר מה זה אי ממ*נ הוא
א ערבות  לא ואי . ייעוד מקידושי ללמוד צריפין אין.אנו כ’,

 עדים בפני שדיבר אף ערבות מטעם לבתו שדיבר מה מכני
כ . מהני לא למקדש כלום דיבר שלא כיון מ״מ  אין-אנו א'

 דהוי רק כלום לבתו דיבר לא התם דהא מדר׳י ללמוד יטלים
כ • לבתו דיבר כאלו  ג״כ למקדש דיבר כאילו נמי הוי א'

כ ערבות מטעם ומהני  היכא נימא אי בממיר מוס׳ מקשי׳ א'
 דוחק הוא שזה ואף ערבות כוי עדים בפני שדיבר.לבתו

 מההכרח אחר טעם מצינו שלא כיון מ״מ ערבות כוי דבהכי
אין כן.. לומר לנו כ-  ואי .יעוד מקידושי ללמוד צריכין אנו א׳

 אף ערבות דין כאן דש״ך כן להוכיח רוצה גופה דזה הימא
כ . כלום למקדש דיבר שלא  וע״ז . מידי מהשם מוכח לא א'

 כאלו דלא-הוי משום ערבות שייך לא דהחס התום׳ מתרצים
 קושית מתורן ובזה יד לה דיש ללמוד דאתי רק לה או לו דיבר
 וזה ערבות משום הוא דהטעם תום׳ קושי׳ לחרן שרוצה הפיי
 חן באמר דאף רק ערבות מחמת דמהני דפשיטא מילחא הוא
 לומר נתינה בשעת המקדש צריך לך אני ואחקדש לפלוני מנה
 כלום. וכאןלא-אמראבי׳ זו בנתינה לי מקודשת את הרי לה

ק ומשיה  הנ״ל דברי ולפי • בפ׳י ע״ש ב״י מדר״י ללמוד אט צרי
 דיש ללמוד אנו צריכין הפ״י דברי לפי אף דוודאי כלל קשה לא
 דיבר שלא היכא ערבות דין בזה דשייך לדחוק לנו ולמה יד לה

 מחמת עצמם לדחוק התום׳ רוצים שמתחילה רק כלום למקדש
: ערבות זה אין לדינא באמת אבל דוחק

׳ ע׳׳ב י״ט דף ר מ  לרבנן משל דרבא ברי׳ אחא ר׳ אמר ג
 מעכשיו אמר לא הא דחימא מהו פשיטא

 בתום׳ שפי׳ מה לפי להקשות יש לכאורה וכנה . עכיל קמיל
 פירש דלא וכיון שכתבו ביי לר״י משל בדיה תוס׳ על רי׳ד
 סבר ר׳י דהא הריטביא ומקשה הקידושין שימולו דעתו. נמי
כ לא לא ואי אין ש״פ איכיא דאי  ותירצו מעכשיו דאיט ע'

 במעכשיו הקידושין שיהי׳ הותנה כאילו דהוי אמינא דהוי' הרייד
 מעכשיו מקודשת תהא אותה־ לקדש וירצה ש'פ עוד כשישאר

 הא ביי לריי משל לימא אי גמ׳ מקשה מה כאן גם נמצא פ׳ש
כמו למימר איכא הא שיש לעשות כדי ביום שעות 'יש אא

 לק ק*:. זה;אינו-״ ,אך החנה כאילו. •דהוי הרייך שבקב
־ : - - _ :• (חסר) .לשיטות : .

, - גפיו דבהמה שמעתין ע״ב ביה■ רף
׳ (א) ס ל ת  בהמה.גסה פרי׳- לכך , ט׳ גסה בהמה דיה ב
פי׳.כיון ׳. במשיכה •וכ׳ש כו׳ במסירה נקנית ,

 הקדימו דכבר וכיון בסימטא משיכה כיש קונה-בר״ה דמסירה
ה כאן-דברי יז  [דלוקי-מסני׳ דשם' קושיתר׳ח הקשו לח סו ר׳

 כתבו לא דאכסי ■ דשם תרצו.אלא כבר שהרי בריה] דהכא
: וקיל -ותירוצו דשם הר״ת קושית העתיקו הריי דברי

ד (כ) ״ א  הכללפמיש ר״ת אדברי הדבור סוף מ״שהתוס׳ ב
 בביב שם ובאמת זיל במהרש״א ועיין מקודם

 בסימטא קניא לא דמסירה סברי דרבנן היא כמקשן דלפי סירצג
 במאי בדיה ט׳׳ב זיל במהרש״א ע׳ש ורכא באביי הפשט וכן

 בר.'ה;אלא דמוקי למאי אלא הגמ׳ מקשה אוקימחאלקלא
 קואית משום הריח סבר דקפיד משום הגמ׳ דמוקי למאי

 חש דלא ז״יל הריי אבל .כרית דהפכט ■ע*כ אהריי שהקשה
 דלרבנן אמרינן הוי דבהיא כיון■ א"כ דשני.•- כמו הריח לקושית

^ ודוק האמת הוא כן עדיף משיכה -
| (ג) ך נ ה  ־מקשה עיון׳דשס מקום בקדמונים נמצא כאן ו

ותירןהגמ׳ כרבנן לא ורבא-דהס אאביי הגע׳
 דבהמה דהכא כרבנן פסקינן דהרי קשה ואכתי דקפיד משום
ק ורבא אאביי וקשה במסירה נקנית אינה גסה תי  הריטביא ו

 ואיא כבידה שמשיכה במקום אלא קנה לא דמסירה והרין
 ולכן קנה המשיכה גסה דבהמה ,ישברי ורבנן . למשוך

 לשיטת גם הרין הולך הזה ובדרך באורך• עיש מסירה קנה לא
 שימשוך עד אומרים החכמים דהרי ארית מקשה ובסוף ר״ש

 דספינה סבר דרבי איירי דהוי בהיא דהרי לק'מ להר״ת ובאמת
 בסימטא דהיא כיון דספינה סברי וחכמים למשוך כבידה
 קל דבדבר הראיש שם במ״ש ועיין לימשוך קלה טדאי וברקק

 התוס׳ קושית כל וממילא קנה לא מסירה ולכן הספינה הולך
 טדאי־אין אז בריה הגמ' דמוקי דלפי אלא לק׳מ ר״ת על

 מקשה ולכן הוא קשה ודבר לרקק רק משם למשכה דרכה
:דקפדי וחירן כרבנן דלא ורבא דאביי הגמ׳

 דברים בין מחלק דאין אמרח שיטה דיש הר״ן הביא אח״כ (י)
 ורבא לאביי קשיא תלוי־ואיכ ברשויות אלא כבדים

 בסימטא מיירי ורבנן ר״מ שיטה דלהאי הרין ותירץ דהכא מרבנן
 דלא-כאביי ור'מ מסירה ולא קונה דמשיכה רבנן אמרו ולכן

 בר״ה, מיירי דמחני׳ הגמ׳ דלישני להקשות וליכא עיש ורבא
 במשיכה דקה אמרו -דחכמים קחני במתני׳ דהרי ליישב ויש

 . הר־ית עם בפילפולא בביב שם כ״כ לא הריי בדברי ובתוס׳
 ברמז כלל נמצא לא וזה כבדים בדברים צ״לדמחלק ובאמת
כ ועוד והראיש בחוס׳  באות כמ״ש אי״ש מקשו הוי לא דא'

 כרעדסבר דאי בדיה דשם לשיטתם דהרי דנאמר אלא הקודם
 ולרבנן לר״ק והיינו נסה ובבהמה בספינה רק היא דמסירה

 כתוס׳ כתב דבהרא״ש: הגם שם הרא״ש בפסקי וכן בספינה רק
 זה כתבו דחוס׳ ■ משוס ובאותיות בספינה וכתב וביח בספינה

ודוק והלכה-כחכמים לר״מ '
 דר״מ כמיש.הרין סובר ואדרבה בו בטור-חזר אבל (ה)

 חכמים אמרו בסימטא-ולכן חרווייהו וחכמים
 על ותמוה ורבא כאביי מודה ודאי בר״ה אבל במשיכה דוקא

 הרין שהרי . אהטור' שהקשה הב״י ובראשם האחרונים כל
 •דכתב זו שימה דודאי היטב ועיינתי בסיד זו שימה כסב
 כלל הזכירו שלא והרא״ש השימה־דבחוס׳ הוא באחרונה הרין
 שסזה-אהרשבים מקשה שהרית אלא הכבדים דברים בין לחלק

רגקמ בסתם וא'כ בסימטא אינה דמסירה דאמר ה מיי ר׳  ג
כ ורב  כלל לא-ידעינן בגע׳ בסימטא׳דהרי״להיא מיירי ע'

מ כיון בזהואיכ פלוגתא ר' כ. רב' בריה דע' כ ו  בסימקא ע'
 דבמחני׳קחני■ דכיון הריי ואהאיתירץ מקשה מאי מייריוא״כ

 מכיש והוא טוב יוסר קנץ דהוא משום משןכה חני ולא מסירה
אן כמ״ש ממסירה כ - ריי  קנין דכל' אלא א׳ באות. ועיין ה
במסני׳ דהרי שלו בדישה רב חידש מאי הגמ׳ מקשה במקומו

’ י תני '־״י



׳ י מ י י ב ׳

 מסירה־זה קני fלן דבסיממא לאשממי^ י ואי יומי• רטסא; סני
^ לאלשייך. ־ ג י ה ב  ודאי־למטסי הקניניס־אלא בכל מא־ ל

רן אפמני׳ מסירה..אפי׳לחלק א ואהאסי הו כן ח- מ א דב מ׳  כג
 ור?מ דבריו בסוף הרץ כמ״ש סבר׳כאטיורבא דר״מלא מפום

ס מיירי.-ור^£*ה כסיסמא נמי ה בסיממא ג  רב צריך והי׳ ^נ
 אלא כזה הס דרישה ודברי . .ודוק מאיר כי׳. דלא לדמש
׳ : יותר ־שביררתי ־ ■ - -

ת 0( י ס ו ה ל  סבר ורבא כאביי נמי דר״ס על:הרץדגאמר ו
 דרכה דאין כיון דבה״ג סבר ..אלא-דריס

 שדרכס בדבריס אבל .בסיסמא נמי,במסירה קניא במשיכהלכן
 בדבריס ואפי׳ חילוק דאין סברי וחכמיס ר״מ מודה נמשיכה

 למשוך שיוכל במקום ,מ*נב •c בה׳ג כמו במשיכה דרכם שאין•
 ברשדות אלא מלוק אין וא'כ כחכעיס ססקינן ואנן שימשוך צריך

 ובפרס בר׳ן מבואר וכן ברורים המור דברי וא׳כ ורבא •וכאביי
מסירה בהלכה שם שכתב בהרא״ש ר׳  אלאבב׳ח ג׳.דלאנזכי
 אלא מחמתו הולכת כמעה בידים חבל דטטל דכיון וספינה

 וכמ״ש •סגי מסירה כבהמה למשוך דאין:דרכה כיון סבר דרימ
 כשאר דבה״ג וסברי חכמים פליגי וע׳ז בחידושיו הרשב״א■

 כיון וכרא״ש כר״י לסברת וא*כ במשיכה אלא ואינן דברים
בר׳ה כשהיא לימשוךאלא צריו גסיממא כשהיא מושך דבקל

■ : ולסימסא לפניו להוליכה דרכה אין - -
 אר'מ פליגו דרבנן הוא הרמבים דשיסת דמילהא כללא )0

 והרא׳ש התוס׳ ושימת בה׳ג לימשוך דדרך וסברו ־-
 ורבנן בדברים מחלק דר״מ אלא במציאות פליגי לא דבודאי

: ורבא כאביי וזה לבד סברידברשויות ״ , .
ם (ח) ש . ה נ ה חרווייהו דאמרי ושמואל רב דמתרן בב״מ ו
- . r .. וזה • שסרש״י כמ׳ש במציאה קנה לא מסירה 
 דהדרי בחר אפי׳ אלא דהדרי קודם ושמואל לרב צריך הי׳ לא

 לתירוצא נמי לי׳ וצריכין במסירה דקננה בדברים לי׳ צריכין נמי
 שם וכמ״ש בבהמה .קנה לא דמסירה נאסר אס גם דשם

 ואהא עדיה במסירה ותפוס רכוב דתרווייהג־ די'.ל הריב״ם
 מהני לא מסירה דמהני • היכא דאפילו דחזינן דכיון משני

 דברי שהביא בשימ כלל־־ע״ש ־מטלה אינו שוב אלכ במציאה
 לכחוב הוי לא הרמבים ומ״מ הרמב״ס לשיטת נצטרך וזה הריב״ם

 דלא דגמ׳ לישנא דכתב ואפשר המ״ל וכמ״ש בבהמה הלכה שם
 בדבר בטלים צי׳ דלית כיון דבמציאה ולומר לי.טטוח מקום ניחן

למימסר דליכא דליק קמ״ל מסירה ויקנה נקנה נמי מטט
■ ־ : וק׳ל לי׳ ■־ .

י (ט) י ש ר  דאין מקניח לא במשיכה אבל כו׳ נקניח ד״ה ב
 רשיי כחב ובב׳ק • לפניו להוליכה בכך דרכה י ד׳ .

 הייט התוס׳ דברי ולולי טדיפא דסשיכה משמע משיכה וא״צ
 דלכןאמר הריי לפי׳ והרא״ש־ הרין כמ״ש רשיי דברי מפרשים

מי ר'מ הנ  דרכה דלאו משוס משיכה וא'צ קינה ■דמער
 במשיב׳ אבל [ומ״ש] משיכה ומכ״ש מסירה לכן־תקנו במשיכה

 משום .במשיכה דוקא. דליקני אמרינן ־דלא פי׳ . לא.מקניא
כפרשיי מקניא.נמי.־ויהא במשיכה מכל.מקום אבל דרכה דלאו
־;־ ־ : וק״ל בביק . -...........־־, .־ ־:

ס׳ בחו חי׳ טיינ תןי״ ס-  משמט דמכולם ורא״ש דב״בוברשבים (
 מיד הוא המסירה דלסברא הוא והריי הרית. דשנסת ׳־. . :־ •

 משיכה אז ליד מיד ׳במינן דלא־ ולסברא טדיך ליד״מסירה.
 מלא רשיי נקט דוקא דלאו רש״י בשם שם פדיך־.-.והפמץ

 וכמ״שרשיי רש״י-כהד׳י ט״כדברי וא״כ ־המוכר במצות אפילו
 דאי משמט ומ״מ מזה ראשונים הסירו שלא ■ומהתימא בביק

 מיד הוי לא כאלו הוי ליד מיד הוי אפילו דוקא׳ לאו ליד מיד
 אז ליד מיד הוי לא דאי חילק דהרמ״ה מביא אלא־דהסור ליד

 אפילו ליד מיד הוי ואי דוקא קני לימשוך דרכה שאין בדבר
 הוציא דהררג״ה ואפשר ליד במיד.־ קני למשוך שדרכה־ בדבר

 במתני׳ תני כיוןדלא להיא ■י״ל דלפ״ז אלא ישיי זה־־מדברי
 דוקא הגבהה הוא ואז ליד מיד אמריק־דמיירי הגבהה אלא

 הליח שהקשה מה וליק במשיכה ־.־דדריש ארב מקשה: ואהא
 וריש במשיכה וזו זו דחכ״א הברייתא כשמביא אבל אהייי-זיל

 במשיכה זה טדאי-כפץ שפיר •-דייק דזו׳וע־בהגבהה אומר
ליד מיד בלא אלא ממשיכה מכיש הוא בודאי ליד ובמיד זוקא

עבישראל
שיי׳זיל דברי וזו יאמר אפילו'מסירה ואיכר-ימ מיירינן  י

: ודוק בב״ק
הרב דברי הרב'בודאי טל התוייט כאן שהקשה (יא)

 ואפשר נקס קיימי לישני אלא הרמביס כדברי
 אי בריה והייט במסירה הנקרם דדברים לאשמופינן דאחי
 דמשך כיון׳ קמ״ל מסירה משיכה בכלל הרי דה״א במשיכה נקט
 הריןד» כמ״ש במסירה ולא לי׳ דבמשיכהיניחא דמתו גילה

 אינו אז לימשוך וכשדרכו במשיכה הנקנה־ ודבר ־גדול מיחש
: וק״ל במסירה נקנ׳ ־ י

 • אמתי פי' הוא להרמביס המשניות בפי' ובמ״ש (יג)
 חדשים [פיג] דמאי שבמס׳ שראיתי אלא ׳-

ס׳ דמקשה מהא טליו ומקשה טל;הגליון באו מקרוב  בב״ב הג
 ר"מ היינו דא״כ סטה והיא דוקא לאו דאימא במשיכה מדקה

־ ׳■ י :וקיל בהרשב״ס שם טיין לא קושיא באידך וכן
ל כ״י דף נ א ׳ מ ג  • קנה לא השטר את שכותבין במקום ב

סי ראי׳ בשטר אפי' הסמיט ביאר ־ טוד לי׳ ו
 השטר בשמת הקנין אז קנין בשטר מנהג שהוא דבמקוס לבאר

 ונסק טייל יהא ודלמא , ונתינה מכירה זה הרי בגמרא :וק״ל למפרט המקח נטשה אז ראי׳ בשטר מנהג שסא ובמקום
 ונפיק דטייל בהרין הובא הראב״ד ולדטח .אזוזי .
 מיירי דשמואל לומר צריכין באמת מכירה בשפת לומר צריך

;טייל בלא גם  דמיירי נראה וטוד . וכו׳ מכר בלשון כתב ולמה דיה בתו׳
 לפי מחנה בלשון לי׳ דכתב והא אחד בשטר שפיר

 קונה אינו דבמכר משוס המהרש״א וכתכ • כך הוא שהאמת
 באמת אבל כן שמפרש רשב״א בחידושי הוא כן וכדבריו בשטר
 שמקנה לפרש לי׳ הוי דא״כ ט׳ז בטצמו המהרשיא מקשה בביב

 נראה הי׳ לכן למוד בשטר קנה דפירש והיכא למוד בשטר לו
 משום מתנה בלשון לי׳ כתב דמש״ה מתרץ לומר־־דהרימביא

 הייט החוס׳ כקושית אחריות בו שיש ואף מצרא דבר דינא
 . קמטרים טרומי אמרינן אחריות בו שיש במתנה דמסחמא

 בדאית אף' כן לי׳ כתב טרמה משוס דלאו דחזינן היכא אבל
ת הוא דזה ונראה מצרא דבר דינא בי׳ לית אחריות במתנה  טונ
 כך הוא דהאמת משום מתנה בלשון לי׳ דכתב והא התוס׳

: מצרא דבר בי׳דינא ולית
ן י י ט  וז״ל בשטר נקנה דקרקט ראי׳ דמייתי המשניות בפי׳ ן
 וכתוב דכתיב מהא בשטה ראי׳שקונין אנו ומביאין י
 הרמבים מאריך דלהכי ונראה בחוי״ט ועיין וחחוס בספר

 צישנא האי כתב ולא בשטר שקונין ראי׳ ■אנו ומביאים בלישנא
 שאין שטר לכתוב שנהוגים אמקום אף דקאי משום כסף גבי

 הראי׳ הביאו ומשיה כסף ג״כ הי׳ ושמה לחוד בכסף קונה
׳ : המקנה ספר מואקח ולא מהא  •- במשיכה אלא נקנין אין אחריות להם שאין בגמרא

 דמעות בהדיא התנו ואס קצ״ה בסי׳ רמ״א ופ״-ב ׳ -
 ראי׳מהרימביא מביא ובסוף להקפות האריך והש״ך קנה יקנו

 היכא וכתב מקודם בחידושיו הרשב״א כתב הריטביא ודברי
 בהריטביא וסיים גרוע לקנין תנאי מועיל אינו מעולה קנין שחקנו

 תנאי׳ דמהני ייל שפיר התורה מן מפרש שהוא כסף וא״צ■
 דתקט היכא סוברדאפילו שסדהראב״ד הביא הרשב״א והרי
מ 'הגבהה כגון מעולה קנין  [וא'כ משיכה ■ על תנאי מועיל מ'

 . שם בלשוףהר״ן נמי ועיין אמת משה דדברי לומר] אפשר
 לא והרב״י דבריו כל על להשיב בזה ודי . הוי ספיקא ועכ״ס

 פירש המעות קנין חכמים שעקרו כו׳ לך אמר דיה בלש״י •־ וקיל לתנאי׳ שייך לא דזה לפרש רק ראי׳ מביא ׳ -
 אלא במשיכה או בכסף או קונה כיא התורה דמן

 משיכה ו׳א״כ קני לא ־שיהא״כסף יאמר' שלא משוס תקנה שהי׳
 והריע■מברטנור' בפירושיו הרמבים דברי מתורץ ובזה '. די לבד

קרקע' לו שאין דמי משמע וגס ט׳ ובוידוי דיה בתוס׳ לדברים:;; מחום יש מ״מ .כן בב״מ׳איט הגמ׳ שמשמעות והגס
 שאץ דמן כחט ובביב . לקוחין פירות כגון מתוודה ־

 כפירות שקנו הגם אמתיים ושניהם מתודה אינו קרקע לו
מ 'ריך דעכ״פ לנווא״כ אשירינתת ואומר מתוודה אי ת־לו  להיי

^ מפרי שיאמר בבטריסיעצריך משא״כ■ קרקע א " ה מ ד הי
נתת
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 סובר י’רש שגם ומפשר משדהו הפירוח■ להיוח ריכין5 לי נחה

ג ודוק כ!
א דף. (א) י ם' י ש ר ה ב ק דכי גו מצוה ד ס  גמצוה נופו מ

שחמיו הגס ט״כ •טפי שכר מקבל ■ -
מ שלא המשמשים כטנדים היו נאבוח  אפשר פרס לקבל ע'

ד טי חו  א״אבטצמושילס׳לוהשייש שטשה דאיחאכלמה שטנ
חע׳י לו שילם שליח ע׳י שעשה ומה בטצמו שי׳  והיינו שליח ה

 ־הבהירות לקבל שיוכל הזו. בהכנה מחקןגופו במצוה גופו כשעוסק
 בעצמו השכר הוא וזה קדושתו מאור בעצמו מהשי׳ה והקדושה

 דודאי י״ל, נוסנין,לו תאמר ולא טפי שכר מקבל במילת וגס
 טובות השפעות כל לעולם להשפיע תמיד פתוחה ידו השי״ת

 כמקבלים כסיכח הוא אכן.הקבלה להטיב הטוב מדרך כי
 מה אפשר וגם לקבלה מוכן כלי גופו נעשה והמצות התורה וע׳י

 בו בסמני׳ שאמרו מה דודאי לו דנראה משום לזה רש׳י שהוצרך
 אשר סגולה יחידי הצדיקים מאותן איירי דלא ודאי ובשלוחו

 לשום ולא רצונו ונעשה שאמר לבדו לה׳ בלתי שלימה עבודתם
 אלו כי דשמיא במילי והן -דעלמא במילי הן ח׳ו עצמן תועלת

 • שליח ע׳י מצומן לעשות אופן בשום יניחו לא בודאי האנשים
 בבינונים מיירי המתני׳• אכן • דעלמא הון כל להם יחנו אס

 ליפות צריך ע׳ז ח׳׳ו שכר ע*ד הוא שעבודתם העולם רוב כדרך
: בהם שיש השכר וגודל המצות מעלה

י (כ) י ש ר  שהוא טנא לשון הוא טן כי פי׳ . גוף טן שם ב
 נקרא ולזה לנשמה כלי הוא הנוף כן כמו כלי

 יש קשיא אי שכתב שכ״מ אפשר • קשיא ואי ;שנים דו שם טן
 הוקשה שכאן ואפשר בשיס הסוגי׳ כמו מזו חון אחרת קושי׳ עוד

 כמוזכר בי׳ אית נמי איסורא הגירסא הי׳ דמקודם לרש׳י
 בה דאיירי והלכה הענין על דקאי כיון הוא כן והנטן ברא״ש

 והוקשה . לפנינו כאשר בה לית הגירסא ואח״כ .זכר לשון שהוא
 דאית דאה׳נ ומשני וכו׳ קשי׳ ואי לז׳א הנירס׳ משני אמאי לו■

 מילת שפיר נמי ואתי איסורא ליכא בעצמה גהיא רק אסורא
: בדקדוק בה

ם (נ)  אלא כו׳ שייך ואין • מקדש האיש ד״ה בתוס׳ ש
 דמשני ותירץ כן מקשה הריטב״א הנה . בבות בשתי

 משום כך כל לחלק הוצרכו שהחום׳ וא״ל . ע״ש טפי שפיר
ס להו דקשי׳  בסיפא ל״ל קשי׳ א״כ בו דמצוה דש״ס לשנוי׳ נ

 ומאי ליחא קושיא מעיקרא קשי׳ א״כ קחני זא״ז דלא וצ׳ל בה
א תירצו לזה • קחני בלזא״ז מחני׳ כולה דילמא פריך  שייך ^

;וק״ל בבי בחרי אלא
ם (י)  לכתחילה מקדש האיש דקחני אע״ג אסור. ד״ה בחוס׳ ש

 כשמכירה ובשלוחו ה־ק ■דילמא וא״ל כו׳ ובשלוחו
 דהיינו ענינא בחד ובשלוחו דבו להחיס׳ דמסחבר דאפשר

 רש׳׳י וז׳ש • קדושין דין לאשמועינן רק נמית ולא מכירה באינו
 שליח ע׳י וקידש לקדש-בעצמו יכול אי איכא נמי איסורא בהא

 לשון ג״כ דקאמר הש׳ס מלשון כן ודייק דיעבד לשון שכתב
 יהי׳ וזה איסורא דאיהעבד משמע איכא איסורא בהא דיענד

 רק נקט וצא איסורא דטביד דמחני׳ ובשלומ אמילחא קאי
: קדושין דין משוס .

ם (ה) ש ב י  ישנה שכן כו׳ מנ״ל כו׳ חבורה דחנן והא נמ׳ ע׳
 אדם דשלוחו-של מנ׳ל פירש׳׳י . קדשים אצל ■חול

 דקדא מגופא הלא שהקשה בפ׳י עיין קדשים בשחיטת כמותו
 טלן שיהיו וא״א ושכינו הוא ולקח התורה דמדצווחה חיתי

 מה ועיין מנ״ל פריך ומאי אחד אלא שוחט אינו וט'כ שוחטים
 מפרשים שחר בדברי כן משסע לא כי דוחק והוא שחיק

 אלא שוחט שאין משניות בכמה וכמבואר ואחרונים ראשונים
 שהירושלמי שם שהעלה ומה הכי משמע לא בר׳ן ובפרט אחד
 זכי׳ רק שליחות נשמע דמושחנוו-לא דידן -הסוגיא על מולק
 שאפרש כמו סוא-בירושלמי והפשט ליחא לטנ׳׳ד מדעת שלא

 ר״א בשם שם הביא דמחחלה והיינו הם שהבינו לא-כמו
ר כו׳ להס ויקחו דא אמר ויודא מושחטו ילפינן דשליחוח  א׳

 שאדם שמשניףבדיניהן רק אמת ששניהם ר׳ל היא שניא יו״סא
 פסחו מפריש אדם ואין מדעתו שלא חבירו של פסחו שוחט
 מטעם הוא ועיקר מדעתו שלא אף. נלמד ומושחבי.' מדעתו שלא•

הוא טפח דזכי׳ וסייעתם התיוס׳ לשיטת מבעי׳ לא שליחות

ס שפיר *ודאי ־שלימות מדץ  הוא דזכי׳ ממישים־ שאר לשימת ונ
 לעשות שיכיל דיליף־סן.שליחוש בהר בפ״ע־מ׳נו פרן

 מדפתו־וראי׳־דהלא־בשמפסק לעשןתגסשלא גשמע־שיכול שליח
ר׳ יליף  אמוראין יחלקו והאיך שליחות דין תנא דהוא ריב״ק מי
אי קושי׳ ובגייקר עליו ד ללדו  היינו:יכולים המרה מן הפיינ
 pאחד־ 'בששוחס•ודי כולם על מוטלת דאין-השחיטה לומר
 המצוה דאין דאפשר דק שלימות מטעם דהיא ידעינן הוי דלא

 למייתי ‘וגמתני׳ שירצה־'ישחוט מי רק כלל ־עליהם מוטלת
כ פסול ושלהס משלו cיbדאו  שהוא שליחות מטעם דהוא ע'

ק סו  .■מנ״ל פריך ולזה־ משנשחט כימנו לימשך יטלים וחץ כ
 . אלא'אמד שוחט ־אץ באמת והלא קהל כל מושחמו ומשני־
 דהוא אע'כ . טלם מוטל'על שהמציה משפע קהל כל ושמטו

 ■וכריטב״א הר״ן המפרשים הטנו כן ־ ־וכנראה שליחות מדין
* : והתירוץ הקושי׳ פי׳

ה במוס׳ מקשו (י)  מדאיצטרך יליף לא אמחי לי׳ נפקא ד׳
 ־ג'כ מדקדק ובפ׳י אהרן של בפרו בעלים לרבות

 •ונראה המקשה. דברי על דבריהם התום׳ העמידו לא אמאי
מ׳ דאיחא:שם •־והיינו אלימא-להו:להקשות הפשטן דעל  מ

 אף בבעלים סמיכה מה ואימא־ ופריך ושמט וסמך דמקשינן
 שלאהרן. בפרו לגלות מדאיצטרך שם ומשני בבעלים שמיטה

 ליה רקדדמי׳ למילף ליכא מושחסו שפירדודאי מקשו ולזה
 אימא;דאף סמיכה היכאדבעי אבל ־סמיכה במי דלא מילחא
 של בפרו לן אע״כדמדגלי ושחט. מוסמך בבעלים בעי שחיטה

 לגמרי מעי׳ ולילף אהרן של מפרו הוא כלימוד עיקר וא״כ אהרן
 קדשים בשאר ע״כ בעלים דמצריף אהרן של בפרו לן דמדגלי

 ממשמעומא עליהם, בודאי- מוטל דהמיוב ושחט דכחיב היכא
 חטאת רק אימעט דלא תירצו וע׳׳ז שליח• לעשות יכול מ*מ דקרא

 לכך .מנלן ידעינן לא אכחי קדשים שאר אבל . דכוותי׳
: מושחטו אצטריר

 דבשאר מכלל וכו׳ וא׳ת מדריב״ק לי׳ נפקא ד״ה בתום׳ (ז)
 מה במהרש׳א עיין במלים־ בעינן לא קדשים

כ לתק שרוצה בפיי ועיץ ותירוצו שהקשה  מכרש׳א קושי׳ ג'
 כעבודות דכל דיוה״כ מומרא דמשום כ״ג מפר ללמוד דאין
 . ע׳׳ש שפיר משני שבלא״ה אלא וכתב בו אלא כשרים אינן
 למסקנא מספיק אינו המהרש׳א תירוץ כי מוכרח שתירוצו ול״נ

 קשה אכתי א״כ כמותו אדס של דשלוחו שמעינן דסושמטו
 ובפר מצינו במה אהרן של מפרו ילפינן דברים דשאר אימא
כ נילף שלא היכא כי למיכתב איצטרך גופא אהרן  מפסח ג'
כ מעבודת כלל למילף דאץ א״ש תירוצו ולפי ה'  וק׳ל לנזומרא י
 דיה״כ חומרא מצד זה דאין מסרזבר ז״ל דלמהרש׳א נראה אבל

 עטדה זה דאין־ אלמא כשירה זר שחטה דאם כדאשכחן
־ : : טקא בכ״ג לאחשובי'

ח (״) ר כ ה ה א לומר אפשר לזה המביאו ו ע  נמי לי׳ ^נ
 למסקנת אבירים לחם בספר שהקשה מה

 מסמאת כצד במה נילף מושחטו למילף לן למה החום׳ דברי
 בספר שתיק וכמר פשיט התירוץ יהיה קושייתו ולפי ומקידושין

 כמו ואיל לחומרא אהרן מפר נילף ה״א דאדרבה אבירים לחם
 ונדעימםצרא pםלאה בפרו כלל נכתב דלא המהרש׳א שתירץ

 המסקנא לפום דהשתא ז״א . אמרנו כאשר ושחט מוסמך או
 ושחטו דכתב כמי. השתא ואיל בחמאת למעט הדיוק איצטרך

 שהבאחי.דפיקר דלפי דזיא אהרן של מפרו לחוסרא נילף אכתי
 אהרן בפר ומדאיצטרך ושמט מוסמך הוא בעלים הה׳אדליבעי

 אימקש להכי דלאו ושחט ממשמעוחא,דוסמך .מפיק ע״כ
א מיפוטא מהך ידעינן דלא ונהי מ ־חטאת ־גבי ג׳  כיץ מ'

 מהני בכ'מ ממילא מהני דשלימוח במ׳א קרא לן דגלי דחזינא
מק - . ־ ־ : לחעיץ ברור כי ו

ה («) נ ה  ־רק בגט דשליחות כלימוד הביא היי״ף׳׳ז״ל ו
 הי^עיקרהלימוד ז״ל הרין עליו והקשה מושחעו

 מליו ■ואוסיף:טפך שתירץ מה ועיין מושלח-ושלחה הוא בגט
 כ״כ,־למילףמיר׳ מדוקדק איט ושלחה דושלס דהלימוד דאפשר-
 פסח גבי בעלמא דידסיק למסקנא רק הכתוב לשון דנן דאפשר
 מכני דשליחות הוא;• איכמזינאדסברא כסותו אדם.״ של דשלוחו

:ודוק שלימות לרטת הוא גמורה דרשא הארוטלח־ג״כ דאיv איכ
בתוס׳
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ר (י) ת ר דר״ש ומעמא ט׳ פר״י לכך הנכרי ד״ה ב מ  מ
מה חפא חמא מ ח  שהניח במהרש״א מיין פ״כ מ

 דסוצרכו ונ״ל מרוח גבי פרש״י ולשמה לדחוק הוצריט דמי בקושי׳
 הביא לא אמאי במימח הכא פלוגתא יהא אי להו דקשי׳ הfל

 נכרי מירוח דקאסר פ״ב סיו דף במנחוה החס מחני׳ הך
 . דהכא ממחני׳ הביא לא אמאי ברייחא ומייחי הוא הנאי

 מייתי לא ולכך דפליגי הוא מירוח מפפם לא דהכא אפ״כ
 משוס נכרי במרוח פוטר דר״ש דהחם ברייחא הך הכא נמי

 דאיתא אפשר ישראל במרוח אבל נכרי במרוח איירי דהתם
 ולכך לריש מידי פריך כוי לא וא״כ דנפשי׳ בחממה הנכרי
 משוס בה דאין מיקר כל מדמפח דאין דמפמא דר׳ש הך מייחי

:כלל קדושה
׳ מי דף (יא) ס ו ה בפרק חנן דכא ודילמא ד״ה ב

 שהקשה מה מיין ט׳ האשה
 הקודמח זו ממשנה חיכף לעיל הש״ס הביא לא דלמה המהרש״א

 קושי׳ נמי ניחא ע״ש הפ׳י קושי׳ לחק ה׳ אוח לעיל ולפמ״ש
 כוי דלא נמי דאימא להו קשיא הוי לא זו דמשנה המהיש״א

 פרכו ולכך כנ״ל עליהס כלל חיוב דאין רק שליהוח מסעם
 אחינן כמוחן דהוא שליחוח דין דמוכח פסחה דאבד ממחני׳

 :וק׳ל משלהם ולאכול כימנו לימשך יטליס אין זה דמטעם פלה
׳ ש° (יב) מ ג  לא וכי קשה לכאורה כנה • מיני׳ מנ״ל ב

 שליחוח ידעינן נמי דממשמעוחא המקשה ידע
 דאחד כו׳ אותו ושחטו כאי דלריב״ק בא״ד החוס׳ לפמ״ש אכן

 אחד קאי אוחו מלת דודאי הוא וכונחס הרבה פסחיס שוחט
 לשחטו כקהלמותרין שכל היינו קהל כל אותו ושחטו ט׳ פסח

 סברא דבכאי י״ל א״כ בהריטב״א זה שמפרש וכמו שירצה מי
 מילתא האי לי׳ מסתבר לא דלהמקשה והתרצן המקשה פליגי

 עניו אינו ובאם מיוחר כשהוא והיינו מדרשא רק יונחן דר׳
 דלח ודאי ריב״ק שהגבר וכמו אחי דלשליחוס מפרש כי׳ ובאס

 מיני׳ דריש דלא לא אם אחד בפסח דיוצאין מיני׳ מפיק מצי
 דמילחא רק דז״א לו השיב והמהרץ מנלן הקשה ולזה • שליסוח

 ישראל דכל משמע דהכא דקרא מפשטא משתמע יונחן דר׳
: זה והבן נשמע ממילא ושליחות אחד פסח שוחטין

 דסוגי׳ י״א באות הנ״ל המכרש׳א קושי׳ ג״כ י׳ל ןי^יפ״ץ (יג)
 לעיל הביאו דאס • ויאדיר חורה להגדיל הש״ס

 תו הכא דמשני שנוי׳ הני לחרץ והוצרך דאבד ממשנה תיכף
 בזו לר׳י הפלפול להגדיל רוצה והש״ס לר״י כלל קשה הוי לא

 לפי הומר חד דכל פלוגהן וסברת דמיני׳ והתירוץ הקושיא
•• ודוק וכנ״ל התנאים בדבר ופירושו סברתו

ך (יל) ן  לא אמאי וא׳ח בא״ד .הנ׳ל ד״ה בתוס׳ שם ד
 דהוי אימא מקשים העולם כו׳ נמי לריב״ק דחי ^

 לריב׳ק ואעפ׳כ ,יצחק מדרבי וגס ,דויקח מהך המקשה ידע
 לגבי דושחטו הך אייתר דלדידיה קראי מחרי שליחות נשמע

 לריב״ק דגם לישב ונ״ל • שותפות בו לאין ענין ותנהו . שותפות
 וי׳א ה׳ באות לעיל שכתבנו למה והיינו . הוא מיותר לא

 כלל עליהם מוטל שחיטה כחיוב דאין אמרינן הוי התורה דמן
 להוציא אוחו ושחטו קרא לן דגלי אפשר א״כ ישחוט שירצה ומי
 דקרא • הוא ומצוותן עליהם מועל החיוב דבאמת הס״ד ק

 בשליחותם מהם א׳ בשישחוט די דבשותפות רק אתי למצוק
:וק״ל שותפות שאין במקום ידעינן לא ואכתי

ה (פי) ז ל  דא*ל . הוא כן ובוודאי אחר בענין התוס׳ תירצו ו
 התם שאני ודילמא הש׳ס דפריך דהאי נמי

 ודילמא דלשון דז״א . לריב״ק גס באמת קאי שותפות להו דאית
 שותפות לו יש בוודאי דהתס משמע שותפות לי׳ דאית התם שאני
 הו״ל לריב׳ק אכן אחד בפסח דמיירי יונתן לר׳ דווקא וזהו

 דאפשר והיינו • בהדי׳ שותפות דאיכא היכא שאני ודילמא
 דשמעתין בסוגיא כן שפירש וודאי ז׳ל הרא״ש אכן בהכי. למוקים

 ידענא לא חבל .התוס׳ קושית לתרץ הנ״ל העולם כקושית או
 : ודו׳ק טפי בפשטות מתישב הלא זה לכל הכריחו מי
׳ שם (טז) מ ג  מאיש ההוא • זוכה הקטן ואין זוכה איש ב

 דשוחטין מיבעי ואכתי נפקא אכלו לפי
 בפסחים עיין .כ’ע שוחטין אין כמ׳ד סבר כיחיד על פסח

 • דהכא הסוגיא על שמקשה שם ובמהרש״א ע״ב'. צ*ח דף
ז 37 ל

 לשק שיישגחי שם בחימשנו ועיין • תמוה הוא ולכאורה
ה תום׳ מל כמצוין שם כמהרש״א כקושיס  שלא זוכה איש ד׳

ש• כמודחה יהא  קצרה. לשק דהפס שד א״ל וגס ממקו
 לכם רקחו בפסוק איש מילת על בקושיתו ג״כ הוא וכוונת׳

ק. ממעט כר אכלו ומאיש שה אחד לכס ויקחו דהו׳ל .איש  ק
שס ידפינן הוי לא איש דמחד קושיש לחק בחידושט וע״ש  מי
 שותפות לי׳ באיה אבל בהדייהו שוחטת לי׳ בלית רק .לקטן
 דמשמע דשמעתין הסוגיא לפי וגם • לאחר גס יזכה אימא

ת לבית דשה לכאורה  ושחטו דכאי לר׳י וגם דאורייתא אט
כ בגווי׳ דשותפות א׳ בפסח איירי קהל כל אותו  דקאי אימא א'

 שרכם ליכתב צריך לכך לאחרים שליח להעשוח דיוכל לקטן גס
 אהיכא לה מוקים כוי אכלו לפי איש כתוב הוי באם דגם
ש שם שכתבתי מה אבל . שותפות ביה דלית  קושיא ליישב נ
 דתרווייהו הש״ס משר לא דלמה אסוגין המכרש׳א של שני׳

 .קטן ומיעוט היחיד על דשוחטין • אכלו לפי מאיש למדין
 הוא הא׳ כשירוץ משח הוא אופנים בשני ליישב שם וכתבתי

 . אכלו לפי מאיש קטן ממעטין היינו דאדרבה משום טעות
 מדיוקא לגדול שליחות נשמע וממילא שוחטת בית דלית היכא
 הוא הב׳ התירוץ וגם .שותפות ליש מוקים הוי שה ואיש

 ביש קטן מישט ידעינן הוי לא שה איש נכתוכ לא דאי טעות
 שכתב המהרש״א כוונת הוא זה ולכאורה .וכנ״ל שוחטת
 :בקושיא שני׳ קושיא נשאר ועי׳ז • ליישב ויש ראשונה בקושיא

ל (יז) ב  שה רמא אי יהא וטרי׳ כשקלא דכל באמת א
 מלשון לכאורה כדמשמע .דאורייתא אבות לבית

 ס״ה דף גיטין בתוס׳ וגס .זוכה איש בד׳ה דשמעשן חוס׳
 . פ״ט דף גיטין דהכא בתוס׳ שמציין מה וגם ראשון לתירוץ

 עמו היתה אחרת רוח ז״ל המהרש״א אכן .הכי משמע נמי
 בתוס׳ תעיין כאשר והיינו דפסחיס בסוגיא דבריו שיסד במה
 מפיק מצי דלא כו׳ ר״י ואומר שה מאיש נימא אי דיה

כ אכלו לפי מאיש שליחות  תמוה הוא ולכאורה .עיש ע'
 שליחות יש דבגדול נשמע וממילא מזכיי׳ קטן דממעטין מכיון
 ענין אין אכלו לפי דאיש דקרא כיון להחוס׳ לי׳ דמשמע וצ״ל

 הך וא״כ • שה איש להס דויקחו הך כמו כלל לאחרים עשיה
 רק הוא לאחרים זכיי׳ מדין לאו מיני׳ קטן נמי דממעמינן

ל פסח דין מעיקר  ממנים דגדוליס כלל פסח בדין דאין ד
 דאורייתא לאו אבות לבית שה ולפ״ז ,קטנים ולא פסח על עצמן

 לא באס דגם הנ׳ל התירוץ נדחה ממילא וא״כ • כהילכתא
 שליחות להכשיר ד“ס הוי לא נמי להם בויקחו איש לכתוב
 שוחטת אופן בשום אפשר דאינו כיון כותפות באיתא בקטן
 הגמ׳ פשט הוא דזה וגם .כלל פסח בדין דאינו כיון לקטן

 כפירש״י שותפות בו ביש ולעולם לדר״י מבעי׳ האי דשמעתין
 מאיש שותפות באין איירי דהכא דנימא זה ר׳ל ההוא לז״א
 ואינו לגמרי בקטן פסח דין נמעוט דמכם . נפקא אכלו לפי

 ליישב בויש המהרש׳א דכוונת וצ״ל אופן בשום כלל בשותפות
 בפירוש לרבות כדי בויקח גם איש לנו נכתב דלזה היינו
 שליחות לו יש גדול הא קטן מדאימשט מדיוקא ממקומו לגדול

 אפשר וגם • כדס׳ד עגין אינו באם להביאו אנו נצטרך ולא
מ פסח בדין שייכות לקטן דאין דהגם  בשאר זכיי׳ לו יש הרי מ'
 לו יש דמש״ה היא א״כ אותו מקנה אחרת דדעת היכח מקום

 ולפ׳ז . ודויק בפירוש הכתוב השמיענו לזה . לאחרים זכיי׳ נמי
:ודו׳ק בקושיא ב׳ הקושיא נמי נשארה

׳ ע״ב טיב דף (יח) ס  ביד הבערה את השולח דחנן והא ג
 ביד שמים בדיני וחייב כו׳ חרש

^ שולחו יתחייב פירש״י . ששאיכ נימא חייב פיקח פיקח  ו
 דקושי' ומסיק .עיז שמדקדק מה בריטב״א ועיין השליח
 השליח דאין להיכא ונ״מ . המשלח נם דלהחייב הוא הש׳ס
 עצש דברימב״א משום לזה הוכרח ז״ל דרשיי והנראה .לשלם

 ומשלח חייב דפיקח סיפא דהך מדייקא קמא בבא בש״מ וגס
 דאז משלם כשהשליח ומיירי שמים מדיני גס לגמרי פטור
 מיירי דהכא ע״כ א'כ .ע'ש השמים מדין גם המשלח פטור

 לגמרי המשלח דיההייב דהקושיא פי׳ לזה לשלם להשליח ביש
 מדיני איירי דלא לי׳ דמשמע, אפשר והריטב״א • כלל השליח’ ולא

: אדם מדיני רק שמיס
ואי
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 לפננור סברא דאין הרימב׳א דברי לפי לומר (יס)

 פריך מאי א*כ . מעשה שעשה מחמס השליח י
 בעצמו הוא ופשיעה עבירה לדבר שליח אין אטאי.ממא .בסמןך
 בפשיטוס הלא לעבירה שליח באין זה סלי מה ־שליח ולמעול

 א*כ .חייב וודאי דבמזיד דכיון סברסו לפי להקשוס ימל
 ממאוס חייבי דכל דוגמא מעלה קרבן חייב בשוגג ממילא

rדלסחייב הוא דקשייסו דקאמר דמאי ־דזיא שם בדבריו כפעיין 
 וכמו לגמרי שליח דליפסור לי׳ ססיקא דלא משום הוא .משלח

ק פריך לא להכי בוודאי שליח דלחייב לי׳ פסיקא לא נסי כן  י
:שם בדבריו ודו׳ק משלח נסי דלחייב

ם (כ) י ע ׳ ׳ ש ר  מעל שליח שלימוהו משה שלא שליח ד״ה ב
 שליחותו עשה אבל כו׳ השולחו ולא

כ פירש בלא מה .מפילה קרבן וחייב מעל בעהיב  גבי ג'
ה הסוס׳ יץשיוח בזה דמיישב נראה הקרבן חיוב שליח  אמאי ד׳

 אחרון שהלשון שפירש במתני׳ ע׳נו דך מרובה בפרק (וכנראה
 שס) במתני׳ גס שפירשו וכפי הסוס׳ שיגנס כמו והוא עיקר
 בזה שהרגיש וכמו עניניס בשני הס וסיפא רישא תירוצו ולפי

 בנזכר מיירי מתני׳ דכולה פירש׳י לכן .שמ׳ח סימן השיך
 שהוא כיון קרבן חייב אין כשליח גבי ברישא ולכך .השליח

 רש׳י לדברי וראי׳ .עבירה דעשה מעל שליח קאמר רק מזיד
ב י׳ דך בחגיגה דאימא סהא  כו׳ צריכא לא כתיבן מפילות ע׳
 זה שם ודמי מתחייב וזה חוטא זה וכי שליחותו שעשה שליח

 וכו׳ע׳ש. קעביד מאי עניא שליח בעה׳ב נזכר להא אלאאמררבא
 עשה דלא דלעיל דמתני׳ מסיפא קאמר לא מאי קשה ולכאורה
כ קעביד עניאמאי שליח שליחותו  והזיד בהקדש כשזכר מיירי אע'

 הוא זה השליחות ששינה דזה להו דמשמע אפשר והתוס׳ .בדבר
:וק׳ל קעביד דבדידי׳ כיון מתחייב ולזה פשיעתו

׳ שם (כא) ם ג  מתרומה חמא חטא דילפא מעילה שאני ב
 הש׳ס פריך מאי דלפ׳ז העולם מקשין

 דאיצטריך אימא • לי למה אתם גס ואלא ע״ב מיא דך לעיל
 דאין למעילה תרומה להקיש אמינא הוי גס לא דאי לגופא

 מהיקש א’כ ידעינן לא מעילה דהא מקדשים למילך ולא שליחות
 שליחות ידעינן דלא דהא .א׳ש התוס׳ לשיטת אכן דתרומה•
 דלא היכא אבל השליח כשנזכר עבירה לדבר היינו במעילה

 ליכא תרומה גבי וא״כ . שליחות דיש וודאי השליח ידע
 במעילה דגם ממעילה לטעות מקום הוי לא ותו כלל •עבירה
 בכל וודאי לתרומה מעילה מקשינן כי משא״כ שליחות. יש בכה״ג

 ודויק: למחצה היקש איתקש.ואץ מלחא דלטלא שליחות יש גוונא
׳ שם (כב) ס ל ת  לפ׳יז וק׳ק שם ובמהרש״א .אמאי ד״ה ב

כו׳ מרובה פרק בתום׳ ראיתי ושוב כי׳
 דבר כל על דהכא והיינו • לקושיחו ישוב שזה טונתו , ע׳ש
 משא׳׳כ • השליח ביודע גס ממנו ללמוד ויש מיושר הוא פשע
 ללמוד ואין מיותר אינו ומכרו וטבחו כך ומכירה טביחה גבי

 קושיס נשאר עדיין אגל . השליח ידע בלא רק ממשמעותו
 דלכאורהקשה וישלישג ומכירה• טביחה גבי החוס׳דמרובה

 וגס אחרינא מקראי דדרשי סנאי אהני רבא פליג כלום עוד
 ע״כ .התנאים דרשות קודם דרבא דרשא הש׳ס דנקט זה מאי
 שהוסיך רק קראי מכני נמי לה דריש רבא דוודאי בזה י׳ל

 לא מיחורא דגם לומר נטעה שלא אחרת בדרשא עליהם
 שליחות למשווי פשוטה סברא זה דאין השליח ידע בלא רק נידוק
 לזה .וסייעתו הריטב׳א וכסברת . אשליע א׳ל בזה דגס

 ידעינן ..איכממשמעושא ומכרו או דכתיבוטבחו רבא כוסיך
כ1 השליח ידע בלא  להאמת אבל .דידע להיכא אתי כיתור ע׳
 והוכיחו החוס׳ וכמ׳ש שליחות דיש וודאי השליח ידע בלא
 השליח לידע הלימוד עיקר וא״כ . לכהן דנחט ממתני׳ זה

; כתובים ב׳ שפיר והוי דקרא מיחורא הוא
מ) ץ ( פ ל  כחורה בכל הש״ס קאמר מאי קשה דלא וודאי ו

 ידע למטעי דחד אימא ההוא תרי כחיב מנלן
 דוודאי דז׳׳א .מנלן התורה בכל ועדיין ידע לא למעוטי וחד

 לאוקמי מסתבר ספי וא'כ .ידע בלא שליחות למשור כסברא
: התורה לכל קראי

ל (כד) ב  מלמדץ אץ למ׳ד הש״ס פריך מאי קשיא זה א
דחד אימא פריך מאי בהן דריש מאי ההוא כני

מטט דלא ידע לא למעוטי ק כתובין בשני אי  כתובין כשני ד
 דלא כסוביס ב׳ הוי זה ולגבי השליח בידע נלמד סיתורא

ס לשאר הוא מיעוטי ואדרבה מהם נלמד  שליטת דאין מ^מו
 מג׳ אימפוט דלא ידע לא אבל ליה דך כתוס׳לעיל שכתבו וכמו

 ההוא ואידך • למעוטי ההוא איצטריך להכי אימא . כסובים
: כולה כתורה לכל

 ולמיד בד״ה בלשוט בזה מיישב זיל שרש״י ואפשר (כה)
 שליחות אין ומסברא שכתב מלמדין אין

 הוא יסר שפת דלכאורה .כרב דברי לשמוע לו דיש לדיע
טטא כתובים דשני בפשיטות דאימא  שס״ל ואפשר הוא;• מי

 הרב דברי לשמוע לו דיש הסברא ק הוא שלדיע דאין דכיון
 :וק׳ל מקום בבום למעט ואין ידע בלא שייך לא זה וודאי
 דכיון כן לומר אפשר אי דוודאי ניל הנכון אבל (כי)

 דאין ג״כ התורה לכל נלמוד ההוא דמאידך
 דנתנו דמרובה מתניסין קשי׳ א״כ .ידע בלא גס שלדיע

 פריך דלא מאי נמי מיושב וגזה .חייב דהוא בנו לבכורות
 למיפרך היל חון בשחוטי רחמנא גלי בתרדמשני תיכך בש׳ס
 דהוי וודאי כהוא דאחד אך .בי׳ דריש מה מלמדין אין למיד
 בתר אבל .חון בשחוטי ידע בלא למעוטי דאתי לומר נוכל

 הכי למימר ליכא תו • התורה לכל גם קראי חרי דמיותר
 בסוגיא אמרת דרך להם תפסו וסייעתו הריטב׳א אכן .וכנ׳ל

: דמרובה ובהך דשמעתין
י (כ׳) ר ב ל  בלא דאי פשוט. בדרך■ ליישב אפשר נמי זיל רש׳י ו

 דאין אימעוט כסוגים דמשני היא הסברא
 היכא אם כי עבירה בדליכא גס מקום גשום לגמרי שליטת

 לשמוע דיש הסברה זו מצד הוא שלד״ע דאין דזה לז׳א .דגלי
מטט דלא וודאי א'כ  היכא עבירה בדבר לי׳ בדדמי רק אי

: ודו׳ק לשמוע דיש
ן (כח) י י  למילךממעילה הלאע״כליכא שהקשה במהן־ש׳א ד

 קשה לכאורה .בגירושין למיכתב ליל דאליכ ’
 ממעילה ונילך דפריך לעיל מיכך כלא . ככא עד נטר אמאי

 כחוב הוי לא דאי א״ש כיב חוס לעיל ול-מ׳ש כן להקשות יוכל
כ בגירושין  ומעילה בתרומה כלל שליחות ידעינן הוי לא א'

 מוקיס הוי נמי ואי .להכי אתם דגם קרא מוקים הוי ולא
 • בריח בני אמם דמה הך ידעינן הוי לא עכ״פ לשליחות

 השתא אבל .קפ״ב בסימן אלו סברות שני הסמ״ע וכמ׳ש
 ננהס הכל ללמוד יש ודאי ומכירה בטביחה שלדיע דיש דידעינן

: וק״ל בגירושין צריך ואין
ר (כט) א ו ב מ  שיטה בחדא קיימי ותוס׳ דרש״י אצלנו ה

 ולמסקנא עבירה לדבר שליח יש בשוגג
:בשוגג שליחות יש ממעילה מוץ ענינים בשאר נמי

ה א' (ל) נ ה  ובסוך המוס׳ שיטת על השיג שמ״ח סימן tכש ו
.עיש הנ״ל כדברי להלכה והעלה דבריכם דמה

 הד״מ על שם מיש מקודם • אחד אמד דבריו על אשיב ועתה
 . הכי להדיא איתא דבנ״י בזה ושגג בניי כן שליתא
ה מ  בעי דאי ומלישנא חיובא דבר מלישנא שהקשה ו

 עיט דך במרובה בעצמם הסוס׳ יישב כגר עביד
 ודברי■ הנב דדגרי הוא דטעמא דכיון והיינו • נחנו דיה

כ . שומעין מי דברי התלמיד  שווין ושוגג חיוב בר אינו א׳
 בחוס׳ מדוקדק וזה .לשמוע להם שאין אחד ענין והם הס
כ ליסא עביד בעי אי וגם . שם  בבחירתו דאין כיון בשוגג ג'

מ בתום׳ וכמפורש חצר כמו והוא  .עיש געי אי דיה י׳ דך ב'
ם ג'  במתני׳ ופרושן הסוס׳ כשיטת דאי שהקשה מה ג

 שם בב״מ המקשה פריך מאי .בנו לבכורות דנתנו
 הנ׳ל ממתני׳ קשיא בלאיה הלא סמצא מהמצא לקיש אריש
 צי׳ ברי׳ כוי לא דהמקשה דאפשר לק'מ .הגנב נמי דחייב
 מכח סגר דהוי רק שומעין מי דברי מטעם דאשלד׳ע כטעם

ן משמטי או כתובים ב' ץ לחלק לי׳ משמע לא ואיכ .מ  נ
 דמב׳ סובר זו דמשנה דהתנא וסבר • ידע ללא השליח ידע

ן דשמטי וההוא מלמדין כתובין  בשמעחא כדמשני דריש לא מ
 הגם דשמעחין והמקשה .דשמאי אליבא שטיא למד דהכא

 בידו קבלה אשלדע דהוי אפשר כתובים מב׳ עדיין ידע דלא
ונזה . תמצא דהמצא מקרא פריך ולזה בטעמא ידע ולא

מיושבים
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 איכא שכסט שליח אין ד״ה שס החום' דברי נמי מיושנים
ס׳ דיליף  בזה מלמדט ומה הוא יחר שפס ולכאורה .פ״ש ו

 לחלק זו מסברא כמקשה ידע לא וכי להו דקשיא ואפשר
ט ולזה • ידע דלא היכא ובין כשליח דידע היכא בין  כח

 לא ולכך .וכניל וסברא הסעם ידע ולא וכו׳ דליף איכא
,לחלק לי׳ משמע

ך ד' מ כ  דך דמרובה כמקשה דברי מל הש״ך הקשה כן ו
 שס הסוס׳ הביאו נתחייב וזה חוסא זה וכי עיא

 .לב׳ש התינח ואיל היסיב מיושבים דבריט ולפי .ע״ט דך
 דאפשר .מלמדץ ואין בכהובים משולש כמה כלא לב״ה אבל

 • מכרו או דמבחו מדרשא ידע לא דמרובה דהמקשה דכמו לומר
 או דמבחו דרשא מהך ידע לא נמי דב״מ המקשה כן כמו

א הוי ולא .מכרו  ידע לא ע*כ דהחס והמקשה • כתובים ב׳ כ׳
 ידע לא ע״כ דהכא המקשה כן וכמו החרצן לברי הוא דזה

כ .ושוגג ידע ללא ידע בין החילוק  . זה לו השיב כתרצין דג'
 בקושיא דבריהם הניחו בעצמס דהתוס׳ שם שכתב ה'

ף במרובה פ  כ׳ג באות כתבתי כבר דבריכם ב
ק דרבא י״ל ועוד .לקושיהם ישוב ת  דקוש*הו המקשן לדברי מ
 משני וע״ז . חילוק אין דלסברתו .לשליח ידע בלא גם הוא

 בידע נמי נלמוד ותחת או דכתיב למסקנא ואמת שפיר•
.לעיל וכמ״ש

א י' י ש ל ק ה  אמרת בדרך עוד י׳ל ג׳ אות שהבאתי ל
 לבכורות דנתנן מתני׳ חהך שם דחיתא

ט׳ אמימר בעי בנו  אמימר לי' ודחיא יימר רב לי׳ ופשיט ו
 תנאי דאיכא שם כתוס׳ וכתט תדחי׳ לא אשי רב לי׳ ואמר

 למימר איכא לפ״ז וח'כ • ר״א דדחי׳ אע״ג כאמימר דסברי
 לי׳ ל׳ק ותו אמימר כמו במתט' הפשט סבר המקשה דגם

.כלל בהכי מסניתין תו איירי דלא מידי מיני׳
ה י' מ  גס איירי דמתני׳ מוכרח דאין שם עוד שהקשה ל

 שם דמוכח בזה להמקשה־אברר ומנ׳ל .בנזכר
 התוס׳ שיטת וכפי כשליח בנזכר גם דאיירי . דהתם בסוגיא

 השליח נזכר אי דממינ בעה״ב בזכירת נ״מ אין שיסתם דלפי
 לפי מעל השליח ג״כ נזכר ובלא .בעה״ב מעל דלא וודאי

מ עיקר א״כ .שיטתם  השליח בזכירת הלא החנווני דימעול כנ'
כ .שניהן שנזכרו דהיינו  בעה״ב נזכר בדבריהם נקטה למאי א'
 איירי מתני׳ דטלא חע״כ .כלל בי' איירי לא כשליח ובנזכר

• שליחותו דעשה הרישא גס השליח בנזכר
ד יז׳ ל ע  השליח בנזכר נמי מיירי מחט׳ דכולה להוכיח יש ל

 נזכר וקאמר בסיפא התנא כתב מאי דאל״כ
 שניהן בנזכרו שתירצו עד השליח מעשה מפרש ולא בעה״ב

 איירי דלא כיון למיטעי איכא הלא .הכי לן יימר ומאן איירי
 בסיפא דהכא נדע מהיכי כלל השליח מזכירות במתני׳ עוד

 דכילה אעיכ לפרש אלא ליסתום ה״ל ולא השליח בנזכר איירי
 לעי; כמ״ש ראי׳ עוד וגם . וכנ׳ל גוונא בכל איירי מתני׳
 איבד בזה השליחות ששינה שם כמ׳ש שנדחה לא אם כ״א באות

, וכנ׳ל זכותו
ה מ' מ  כי .אינו דוחק שהוא רש׳י חירון על שם שכתב ל
כ תירצו במרובה התוס׳ ^ .דוכתי ובכמה כה״ג נ'
ה י' מ  הש״ס מייתי מה התוס׳ שיטח על שם שהקשה ל

 רש״ל דברי שם ודחי ,בדבר הי׳ שו;ג הלא מיואב
 היכא מילי בשאר תוס׳ שסברו הגם וי״ל • מזיד שהיה שפירש
 אם בדבר לעיין לי׳ הוי דלא משים שליחות יש שוגג שהוא

^ .לא אם עבירה דבר הוא  לדבר הוא שהשליחות היכא א
 דבר הוא כהוא שהמעשה וכיוצא לרציחה כמו ממש עבירה
 במעשה עבירה יהא מנין באותו אס יודע שאינו רק • עבירה

 משום שליחות יהא שלא הסברא וודאי אז • יואב גבי כמי זו
:בדבר לעיוני לי׳ דהוי

ם (לא) ״ ב מ ל ה  מתני' אהך פ״ו במעילה המשניות בפירוש ל
פי׳ מעל בעה׳ב שליחותו שעשה ששליח

 זה דפסק ואעיג • ש’ע ההוא הנפש ואשמה מדכסיב דנפקא
 בה׳ מעל למעול גבי׳ מדכסיב מ״מ אחרינא בפרשה כתיב

. לי׳ מידרש  ולענ׳ד .ע״ש זה על ותמה תוייס כבעל והביאו ט׳
י' דך בחגיגה הש״ס דברי לפרש ונקדים דבריו ליישב נראה

 ובטלהו שם ועוד וכן,שבח בשערה ההצוין כהררים מפילות
 מקרא הרמז שם מארש דנא ממעילה לבר מקרא הרמז מייתי
 בקרא לרמוז צריך בשערה תלוי יהא אס דגס תימה דבר והוא
 ואשמה מדכתיב כרמז א1ה דזה לומר וניל • באחרינא כמו

 אלא דמסיק וזה .ראשון ששיגג מי דייקא הוא ההוא הנפש
 קעביד מאי .מעל שליח השליח ולא בעה׳ב נזכר דהיינו כדרבא
 ששיגג מי ,ההוא הנפש ואשמה והרמז בשערה תלוי והיינו
כ .ראשון  משום .מפל דכראשון למיכתב מדאיצכיריך ציל וע'

 דהקרא ובוודאי בעה׳ב בנזכר דהיינו מעל דהשני דוכתי דאיכא
 שליחותו שעשה בשליח דגם שנאמר רק גרידא לדיוקא אתי לא

 הוי חטא דמחסא דואשמה כרמז נמי מצריך מעל דבעהיב
 השליח דאפ׳ה אימא שליח שיגג אבל שליח דהזיד היכא ילפינן
 ההוא הנפש ואשמה מצריך לכך החטא עשה דהוא משוס חייב

 לאסוקי הש׳ס מצי הוי לא ומעיקרא .ראשון ששינג מי דייקא
 הניסהשלוין אע״כדהיינו יתחייבהשליח, בשוגג הכידאכתי

 בעצמו דרץשיתו משוס די״ל רבא מדחי דקא ומאי באנגרה
 משתבר הוי לא ממיצא קעביד מאי עניא שליח אח'כ לו שהוקשה

 דנזכר מהך דמשייק כאד אבל • בשיגג שליח להתחייב אצלו כלל
 התלויק הריס והיינו קעביד מאי עניא שליח וקשיא בעה״ב
 מדחייבו מוכחת אינ׳ עניא דשליח הסברא דזה חזינא בשערה
כ .התורה  אכתי שליחותו בעשה לדוכתא קושיא הדרא א'
 דואשמה אקרא נמי דאסמכי׳ ועכצ״ל .בששיגג השליח יתחייב
 להתחייב הלימוד עיקר בלשונו שמביא ז״ל הרמב״ם דברי וצדקו

: ודו״ק בשוגג
בדברי ליישב לי שנראה מאי פה נציג העיון (לר)

ר׳ שס איפליט ע״א דך דב׳ק בסוגיא הרי׳ך
 דאורייתא אי שבת במעשה הסנדלר ר״י בדברי ורבינא אחא

 דצא ופסק דרבנן והוי המיקל כדברי הרי׳ך ופסק דרבנן אי
 מפרש דהרי״ך ונ׳ל .ע״ש הרא״ש עליו ותמה .כסנדלר כריי
 הלכה לענין פליגי כסנדלר דר״י אליבא דפליגי אמוראי דהני

 לפסוק יש אז דאורייתא ומ״ד לא אי כוותי׳ לפסוק יש אי
 לקולא לילך אנו יכולין אז דרבנן ומ׳ד לחומרא דאזלינן כוותי׳

 כדברי דהלכה כיון ז׳ל הרי׳ך דברי ומיושבים .כוותי׳ דלא
 •• הסנדלר כר״י הלכה ואין לקולא אזלינן ממילא דרבנן האומר

ה (לג) נ ח  הביאם והרא״ש הרי״ך על עיון מקים עוד יש ו
 דמוקי . בצ״ע דבריהס והניח שם מכרש״א

 בהדייהו שבת נקט לא אמאי אחר עיי בסובח דהחס למתני׳
 בסימן הסמ״ע וגס .כן מוכחא לא דההס הסוגיא וגס דחייב

 בזה והנראה שם השיך עליו והשיג .להלכה כן הסכים ש'נ
 ר״ש חכמים מאן שס הש״ס דקאמר דמה והיינו כיוונו דיפה
 כר״מ אשיא דמתני׳ דההס וטריא השקלא לפום היינו הוא
 המתני׳ צמוקים אפשר אחר עיי בטובח דאוקמא האמת לפי אבל
 למיקם טפי ניחא וזה שס• והראיש הרייך וכשיטת וככיע הכי

 דר'מ אליבא יפה עולה שאינו גס ומה .ככיע דהלכתא אליבא
 וכמו • לתירוצם שנדחק לא אם שם התוס׳ וכקושית לרבה

 שדמה ומה הכי מתני׳ דניקם בעצמו שם המהרש׳א שהקשה
 בעצמו הסמיע שכתב כמו וודאי לומר אפשר בשבת בטובח
 לי׳ פסיקא הוי דלא אפשר והטעס .לקולא חדא בכל דאזלינן

 בבל וקיייל .שבח במעשה כרבינא או כריא הלכה אי לתרצן
 שבת גבי נמצא .המיקל כדברי הלכה בפלוגתהן כולא התורה
 תשלומין וגבי .כנ״ל כת״ק לפסוק כדי קולא דהוא דרבנן אמרינן
כ דהוא דאורייתא אמרינן  מיני׳ ממון להוציא לא כדי קולא ג'

כ פי׳ דרבנן החס דמ״ד נמי אפשר וגס  באופן התנא דברי ג'
 רק דאורייתא דהוא דמתני׳ לתנא לי׳ פסיקא הוי דלא זה

כ הוא ופסיק לקולא אזיל מספיקא  שבת איסור גבי לקולא ג'
:ברורים הדברים כי היטב ודוק דרבנן שהוא ואמר

ן (לד) מ י ס  שתפס מאי רמ״א על השיך שס השיג קפ״ב ב
 משמע לא דמגמ׳ והוכיח מיובא דבר לישנא

 ממובצת בשיטה דהרי עליו השיג יבחינס לי ונראה .הכי
 ואיבעי חיובא בר שם התירוצים דשני כתב הריטביא עיש

 דבריו ונפרש ;פליגי ולא מדא אמר ומר מדא אמר מר עביד
 • דיעה ט ואין חיוג בר אינו : בי׳ 1 אי חרווייהו דחצר

חיובא בר דהוא והיכא .חייב .בפה׳ אז שניהן שיש ובאופן
אמל
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ק דמה ט יש אם והיה דפמוי רבינא אמר  ממי׳ איירי דלא י

 בלמוד דעה ט יש אס דגס ;ה אשמעמן סמי וי׳ .רבינא
 שבתמילה כהוגן עולה הג״ה דברי נמצא .בעה״ב פטור נמי

 כדברי שולחו פטור מיובא בר הוא דהשליח היכא חפס דבריו
כ דעה ט דיש סמא רב דברי נ״כ מפש ובסוף רבינא  פטור ג'
 ממש הוא אז ג״כ גנב שהוא ידע דלא היכא ואמר שולמו
 לדבר מיובא בר אינו אז בדבר כלל יודע דחינו כיון כמנר

 בדברי ל׳ אוח לעיל כמ׳ש עביד לא בעי אי בי׳ שייך לא וגם
ס׳.  מיובא דבר לשון כיא חפס שלא רק כחברמיא ויפה כחו
 :ודו״ק וכנ׳ל אחד הם דשניהם כיון גיסא לאידך נשמע וממילא

ג דף ׳ ע״א ט׳ ם ו  עיין ידע לא והשליח . מצינו שלא דיה ת
 בלשון טעה שהמדפיס אפשר .מהרש׳ל

 ואז לא חיבח רק למחוק ליישט רצה והמהרשיל המהרשיל
:ודו״ק ג״כ כמהרש׳א חמיהח נסתלק

עדיו הן הן שלוחיו הן דהן בסוגי׳ בעזה״י
. לעולם אלא ט׳ קסבר אי קסבר מאי עיב שם  הלשון ט׳

 גורס הרין ובאמת מובן אינו לעולם אלא *“
 דכיון דקס״ד ומפרש . לי למה עדים הני א'צ ר,סבר ואי

 וכו' שציחוחו עושה שליח וחזקה שלוחו ביד שנחן ברי שהוא
ש. בקיצור עכ׳ל פיהם על ברי היז  דבריו לפי ולכאורה עי

 ברי בהצטרף וכו׳ עושה שליח חזקה דמחמת סיד דמאי קשה
 ערוכה מפנה הא פרע שודאי בברי שטוען כמו כוי שלו
 לשלם צריך ומשיה • פרעון ספק הוי דזה פנקסו על בחנוני היא

:חשלומין שני
, (א) ד נ ה שליח חזקה אמרינן לא דודאי לומר נראה הי׳ ו

 חושדין ואנו נוגע שהוא היכא שליחותו עושה
 דאמרינן מאי לפי אך • לעצמו. החזיק רק לפועלים נסן שלא אוחו
 לי׳ חשדינן דלא לעדות אפילו כשר הוא בערים לפורעו דא'צ
כ לעצמו המעות שלקח  ומשיה • ללוה אהדרינהו אמר הוי דא'

 .טוב הוי שלו דברי שליחותו עושה שליח חזקה ג״כ אמרינן
 לא עד ולא דבר בעל והוא ליטול בא שהוא חנוני גבי אבל

:שליחותו עושה דשליח חזי,ה אמרינןהך
ך (ב) ו ו ן טוען מאילו עדיף לא אחר מפי הברי דודאי נ׳ל ו

 הפועל נוטל ואעפ״כ לפועל שפרע ברי בעצמו
 להדיא בגמרא כדאיתא דשכיר חייו כדי משוס והיינו • בשבועה

הדן ברמב״ן ועיין ס הטעם עיקר הוא שזה בשבועות ו  נ
 נשבעין שהם הדין שזה שם והר״ן בהרמב״ן ועיין • למסקנא

 בלחוד אפועלים רק לבני סאתים דחן אדינא קאי לא ונוטלין
 צריך אעפ״כ שני לתשלום שא״צ הגס לרבותא הוא דננו ודינא

 שנתן א׳ התשלום זה דגם משום והטעם . לישבע החנוני
 אדם לשום חייב שאינו בחנם ג״כ הוא השבועה אחר להחנוני

 במפרשים הטעם שהובא וכמו לבנו מתנה ליחן שצוה רק
 רבנן לי׳ תקנו חייו כדי משוס בפועל ולכך .ע״ש באריכות

 משא״כ שליחותו עושה שליח שחזקה אע״פ בשבועה שיעול
 נפל שם ובר״ן .עומדת במקומה החזקה בעיח גבי הכא

:ודו״ק ע״ש שם בחוי״ט כמבואר לבנו חנוני בין טעות
קיימים ודבריהם וכו׳ למימר יכול דיה ברש״י שם (ג)

 מכיל בעדותן נוגעין שאין עדות בתורת
 לא מקומות בשאר דודאי ור״ל .בר׳ן לשונו הובא וכן .כצ׳ל
 בתורת קיימין דבריהן ודאי דהכא לז׳א במיגו. עדות מהני
 שהחזיקו להחשידם שלא רק אינו והמיגו למלוה שנחנו עדות

:בהדיא כן שפי׳ בריטב״א ועיש • לגיצמן המעות
ך (ד) ו להפסיד להם הוא ונוח וכו׳ והשתא ד״ה בישיי שס ט

 בפיי ועיין .עכיל לשקר מלהשבע למלוה ממון
כ פסול שקר עדות על שחשוד מי הלא שהקשה  לשבועה ג'

 שכן והביא .ממש בע״ד הוי בעדות דנוגע העלה כך ומחוך
 אין ודאי וזה .ע״ש ל״ז סי׳ בדיש הסמ״ע הביאו בעיש הוא

 ולא קרוב כמו שהוא רק כתב לא בע״ש וגם .סובל דעת
 דלמה העיש דברי על הש״ך שם שהקשה ממה ודאי׳ .בעיד

 דאדם כלל יקשה לא בע״ד בהוא כדבריו ואי .לחיב נאמן יהא
קושי' חסך שכתב קמח בתי׳ ברימב׳א וגם .לחוב ע״ע נאמן

ח במוכר כמו ויפמרס מהן עצמו דיסלק תייז מיש סי  דהתס ו
ת העדות נסתלק כסילוק ומעה דברים בעלי כולם הוי מלו  ב

 .עיש ביסדוחן דנוגפץ בפסול העדות הי׳ דמחחילה הכא משא״כ
 דאל׳ע • לי׳ משווילן בע׳ד לאו דנוגע־ להדיא מטאר הרי

 הסוס׳ כמ״ש הוא קושייתו על החירון אכן .הסילוק יחהני
מ ברים  מה וגס .עיש גזלן לערן כחסיד) ריי (בשם ב'

 ישינה מלוה להם יש דשמא בעדותן נוגעין חכתי הלא שהקשה
 השיס לחירון כלל לכאן מנין כקושיא חין באמת .המלוה על

 אינו הקושיא עיקר אכן • ללוה אכדרינהו נמי למימר דיכולין
 i יש מיי שמא החשד דזה בתומים שמבואר וכמו כלל קשה
 השבועה על בחשוד יחזיקו שלא לתקונו רק חששו לא • עליו
 רחוקה חששה הוא באמת כי .זה עבור לעדות לפסלו ולא

.בחומים ועיין
ן (ה) י י דחי׳ שכתב בס״ד סקמ׳ד קכיא סי׳ ח'מ בש׳ך ד

ף. פליג שכראבין שהבץ המרדכי לדברי י עלהרי׳
 ג״כ ומסיק הש׳ס לשון תפש הרי״ף כלא דחוים דבריו ולענ׳ד

 לשון תפס אמאי א'כ .היסח שטעת שניתקנו דקודם דינא
 לפורעו צריך אי קסבר מאי ומריא דשקלא בשיס הלא חנו

רי כו׳ בעדים מיי ט  לא וא'כ שליחות. עידי באיכא גם ע׳
 מאי עדים דנחזי מינו לי׳ ליח דתו חנו באומר איירי מצי

 חפש דהרייף כנים הם המרדכי דדברי צ״ל ולכך • קאמרי
כ בכיון חנו לשון מ .דשיס הסיד לפי ג' מ'  מיגו להו אית ו
 ומה לך החזרנו אעפיכ לי׳ אמרי דמצי כריטב״א שתירץ וכמו

 באמת כי .עיש לו נשיב אז יתבענו כמלוה ובאם לך איכפת
 פליג כראבין ודאי וא'כ .שירצה ממי חובו לגטת יכול המלוה

:אהרייף בזה
אמר מצי שליח דבחד הראבין בשם הביא מיה ס״ק שם (ו)

 טעם ונשיב בסהדי ליחנו לך הי׳ לי׳
 דב״מ פיק ריש בהגהמ״ר ועיין .חד נמי דהוי מחנוני לדבריו
 ג״כ וכתב שליח. לשאר חנוני בין ומחלק לזה ישוב שכתב

: חרי דהוי משום שאני דבשמעתין
 :וסוגי׳ עליו ותמה מהרש׳ל תשובת הביא ם״ו ס״ק שם

 ואיל . ע״ש נשבע דהשליח דהכא
 הביא זה בס״ק גופא השיך דהרי קיימין הם רשיל דדברי

 לידו דבא הוא דידוט משוס השליח לשבועת הטעם חה״ד בשם
 וכ״ז להמלוה לתתן המעות לו נתן שהרי בו ונתחייב ממונו

 בשנם • למלוה או ללוה או בו מחויב הוא אז לו סילק שלא
 ברי לעשותו ג״כ המלוה טענת מצטרף להכחישו יודע שאינו

 לא תו וא'כ כזכו שהוא הילך באמר שאיירי נאמר אס וגם
מ להחזיר• ללוה נתחייב  תובע שהמלוה למלוה חייב הוא מ'

 שלא לי׳ אמר מצי ולא .בשבילו שזכה המעות לו להחזיר אותו
 מה לי׳ אמר דמצי ז׳א .מהלוה חובו יגבה דסיס בדבר יפסיד

 נפטר לא עדיין הלוה לגבי וגם אצלך מעוחי הלא הלוה גבי לי
 השליח ביד נאנסה דאם הלוה באחריות הם דעדיין לגמרי
 הכא משאיכ .זכי שאמר אע״פ להמלוה לשלם הלוה צריך

 שמעון של באמת והוא לוי ביד הי׳ דהמשכון מהרש״ל בתשובת
 שיחזיר ראובן בחתימת אגרת לו שהראה בערמה הוציא ושמעון

 שבא טדאי ידוע דאין נתחייב לא לוי גבי א״כ .משכונו לו
 רק כחיוב יהא ולא לו נתן שלו שהוא שבחזקת לידו ממונו
 מתחייב אין נמי ראובן ולגבי .מהני ואינו ראובן בטענת מצורף

 מידי תפסיד ולא לוי אצל לך גבי לך אית מה לי' אמר מצי 7
 שיהי׳ איפן באיזה יהי׳ המשכון שהוצאתי במה לך איכפת ומה

 .הפסידך כלום גזל או ממנו גנב אחר כאילו בעיניך ידמה
 כלל שליח עשיתני שלא באמרך ג״כ מכחישני שאתה גם ומה

 ולכך .עליו שלימה טענה מכיא ואין .מידי תפסיד לא וטדאי
:ודו״ק משבועה פטור

י“ p°' שם (ז) א ' י ב  נשבעין דעדים אפרים ר׳ בשם ה
 אפרועי בעי לכי ומלוה החילה

 צריך ולכך היסת דנשבעין אזיל שלטעמי׳ עליו וכתב משתבע.
 הגם .עיש אפרועי בעי לכי אומרו בפי׳ ודחק תחילה לפרעו

 ■ליה ופרע כו׳ משתבע ומלוה דקאמר כן אינו בש״ס שלכאורה
 דגם הלכתייהו דמסדר רק דוקא לאו הוא דוה ציל .למלוה לוה

צריך.המהצל ודאי אז שטעה,חמורה מלוה דמשתבע נדידן
לישבע
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 שטפההשלוחץ ונש״סנקש .ממילה-.כמו.שספלההש״ך 20ליש

 אפרים ר׳ סברס בפיקר אמנם .נקס דוק</ לאו, אלא ס^לה
 מל הקשו המפישים כל דכלא לזה• הצכימו מי לא_ילפנא

 דפועלים שטעה מהך היסח הוא הסוכלזס.דשטמח/המלוה
 אם א״י דהו״ל שבועה בלא ולמלוה לפועלים דהדין;לימן ותירצו

 תחילה שנשבעין מכיון להפיס כלי הוא שהשטעה :רק .פרמחיך
 ולאי וא׳כ .ע״ש רי״ל במוס׳ בהליא והשלו׳חץ״וכמ״ש הממני

 ולכך לעתו. להפיס המליה ואס״כ ממילה לישבע צריך שהשליח
ש מחילה לישבע צריך  .כפרשן קורם שנבבעין השעלין כ
 ש״ח נשבע שכמנוני מחמת הוא המשנה שטעת שהתם הגם
 שבועת לשאר רמי ולא .היסש רק נשבע אינו השליח ככא אבל־

 להפיס רק חכמים מלין השבועה אין להכא כנופל שאינו כיסת
 שא וזה • ולו״ק הפרעון קולם לישבע צריך ולכך בפה״ב של

 רקכיסת נשבעין ששניכם כרין שהבין וכמו ג״כ כרמב״ם לעת
:ט׳ו באות שאבאר וכש

ח (מ) נ ה  רק נשבע אינו שהשליח הסכימו כולם הלין בעיקר ו
 המאור הבעל רק ברבר. שחולק מי מציני ולא היסת

 וניל וזיל • המשנה שבועת נשבעין ששניכם ואמר עיז השיג ז״ל
 הוא וכיש כו׳ חנוני וכלין ט׳ חמורות שבושת נשבעין ששניכם
 עליו השיג והרמב״ן .ע״ש הוא מטפלין ללאו שרה לשל שלומה

 רדא תשובה יש לרין ואם כו׳ במשגה בה כיוצא שבועה לאין מלא
 כיסת בשבועת ומיפטרי ללוה החזרנו אמרי בעי לאי מיגו מיכא

 כיון הרייך שגם אפשר וכנה כו׳ע״ש. בכיסת ניפטרי גמי השתא
 מישתבעי ללוה אהדרינהו למימר בעי ראי כיון שכת׳ ע״ש בלשוט לזה

 שלכאורה .היסת שבועת חייבי למלוה פרעינו נמי אמר כי כיסת
 ז״ל המאור הברת בעיקר אמנם .שס למעיין הוא יסר שפס

 אזיל ולשיטתי׳ הוא רמסתבר לטעמא לבריו וליישב לצלר יש
 כשבועה רק שבועה בלא ליטול רינו כוי רכמנוני בשבועות שכתב

 מה חנוני מדין הוא גמור כ״ש ולאי וא״כ התקנה מן היא
 גבי׳ שייך לא וגם עליו לו יש אא'כ תובע א״א חזקה המס

 מסעם חמורה שבועה עליו רמי׳ ליטול שבא מכיון משממוטי
 דמנפטרין הכא כ״ש תשלומין. שני לצריך מפסיד הבעה״ב דודאי

 שיח דישבע כ״ש הורה לשל ודומה אשסמוטי גבי׳ ושייך הוא
 בשאר משאיכ .אחד בתשלומין מפסיד הלוה דודאי מטעם’

 שני׳ ובקושי׳ • שקר טוען דשמא פסידא ודחי דאין נפטרים
 מיגו אמרינן לא עדים דבשני חדח אופנים בשני איל בפשיטות

 הוא שזה נמי וא״ל .והשתא ד״ה בשמעתין התום׳ וכמ״ש
 יש כתבו ואחיכ כו׳ וא״ש כתבו שבתחילה התוס׳ דברי המשך

 הוא שזה נ״ל ולפמ״ש זליז שייכות אין דלכאורה מקשים.
 וכפשטא ממורה ששבועחן דסברי נמי דאפשר התוס׳ טונת

מנהמני ולזהמקשו דשמעתיןדשבועותשוותהם.  בעדותן דמ׳
 דליהני קשיא מימ אבל מהני לא עדות לדין ותירצו במימ
 ותירצו מקשין יש כתבו לזה , היסח רק ישבע שלא המינו

 וממילא בשבועה• משא׳כ בשנים מיגו אמרינן מממון דלפעור
: מידי תו ליק

ד (ס) י ן ד  דזה סקינ השיך הביאו כעיש שתירץ כמו נ״ל ן
 הגס כלוה. בפני להעיז דא״י דכעזה מיגו כוי

 בשקרו. דמכיר מעיז אינו כמלוה בפני דגם עליו מקשה שהשיך
 דלגבי ו׳ מוס פ׳ב בסי׳ עצמו השיך וכמ״ש קשה אינו זה אבל

 .בו מעיז אינו המשת לו ונגסר בדבר שכאמיט מחמת הלוה
 • ללוה אהדרינכו אמרי בעי דאי מיגו אמרי שבש״ס .הגס
כ כמיש ,היינו  דכעזה• מיגו אמרינן מממון דלפטור שם הש״ך ג'

 לענין ובשים .עע#א האי שייך שטעה פעור לעגין ולוקא
 במיגו יהמנו דמי־מ התוס׳ מקשו מאי ואיל .הכי קאמרי ממון
 שטעה סוך דסוך בזה מידי ירויחו דלא העזה הוא ,הלא
 שאומרים דעכשיו טובא מרויחין היו דודאי י״ל לזה .'בעי
 תגזול לא על עוברין הם כלא שקר יהיה אם עדות בשרת זה

 לעולם תקנה לו אין ודאי דזה תענה ולא לשקר משבע ולא
 אבל שקר. להעיד יצטרט ולא ללוה שהחזירו לומר להם .וטוב

 ודאי קלה לשטעה מכ״ש שטעה פטור רק כלל מרוימין .כשאץ
 דגם שד י׳ל ראשונה ולקושי׳ • מעיז במקום מיגו ^לא.'אמרינן
 המטני דשטעת בשבושת פוסקים ושאר הרמב׳ן 'לפי',סברס

ליכא דהתם כמגשאמרט כיש הוא מ״מ • מדינא שא :והשליח
38 לח - ■

ש אשמשטי שייך והנא אשמשמי  • המורה שטפוה בשאר כ
 המלוה משטשש הוא כ״ש כן כמו וגס מפסיד ודאי וגם

 כיש ונשבעץשיח אשמשטי גבי׳ שייך ולא בנוטל ג*כ דהוא
ק ש״ח דישבע כגיל שרה לשל דדמי בשליח חי :ו

ה (י) ם שבסק״נכנ״ל. השיך שהקשה מה מתורץ ו עלהע׳
 שהקשה כמו בקושייתו הע״ש שכוונת ואפשר

 יהמנובמיגו דסו״ס והשתא. דיה התוס׳ תירוץ על המהרש״ל
 ואפשר . העזה דהוי משני ולזה .כלל עדות מורת בלא גס

 על אבל‘ .מובן אינו שלכאורה בתירוצו כן כיון המכרש״ל שגם
: היטב ודוק .מחוור אינו התוס׳ קישי׳

ך סיב ס״ק שם (יא) ״ ש ושאר וביי המור מחלוקת הניא ב
. ז״ל הרמב״ס בדברי פוסקים

 כמור דברי ומקשה .ע״ש דבריהם שיישב הביח בשם והביא
 מצי עטר רק שנחתי לא שאומר שאני דהכא ותירץ • להדדי

 דברי הוא ולכאורה • ע״כ בברי חצי עוד לי ונשארתי חוב
 • ע׳ז חמה בפוך עצמו השיך ונם • ברשות שירד מכיון מימא

 בפרישה גם שראיתי וכמו בלשונו שקיצר אלא כיון כיפה ול*נ
 עיש .שלימוש עושה שליח חזקה מטעם בעיא קצת שתירץ

 לדבר אפשר דשניהם אני ואומר .תמוהים קצת ג״כ שדבריו
 שודאי שמוען והיינו • דרכו לפי קיצר שכיח אלא נתכוונו א׳
 שליחותו עושה שליח וחזקה כחצי עבור רק השליח עשאו לא

כ אצלו טוב ברי להיות ויצטרך כחצי כ״א ממנו טרך ולא  א'
 הלך זה ובדרך .ודוק בברי חצי עוד חיוב לו נשארת ודאי

 השיך דחה זו קושי׳ משוס גס . עיש צ״א בסי׳ עצמו השיך
 ששלחו שודאי ברי טוען כשהלוה בע׳א ויישבה הב״ח של תירוצו

כ שתפס ציל ולפירושו .החוב כל על  דאיירי מכרש״ל בשיטת ג'
 אמנם .שלחו כמה על כעת שכחו ועדים בעדים שליח בעשאו

 כח יפה זה ומשוס .כסך כעדים זכרו ודאי השליחות בעת
 לחצי רק השליח עשיתי לא עליו באמיו המלוה של ברי טענת

 ואמה לחצי רק שנשלח לך אמרו ובודאי .כעת זכרו העדות וגס
 הנ״ל כחזקה טעם עוד לצרך צ״ל אין ולפירושינו .במוהר פשעת

 שאם עליו בא ודאי ברי מכח א״כ בעדים השליחות ידוע כיוןדהוא
 עיי הלוה ידע ודאי לחצי רק שנשלח טוען כאשר כדבריו אמת

 .להשביעו יכול ולכך הוא פושע שהותר ומה כעת שזכרו העדים
 ודאי אמנם . ודאי בטענת עליו בא שלא דכתס בנידן משח״כ

 :וכנ״ל נכונים דבריו גם כביח בכוונת לעיל כתבנו כאשר
ש (יב) ״ מ  דהרי ועוד וז״ל הב״ח דברי לדמות השיך אח*כ ו

ט׳. החצי אם כי אקבלם לא לומר יש המלוה  ייל ו
 שנשלח ואמר הטעני שהשליח מכיון לי' אמר מצי דכלוה טונתו

 שלא אמרת וחתה בשליחתו החוב כל לו נתתי החוב כל אחר
 במלת ע״כ .החוב כל אחר שליח עשית ולא לחצי רק שלחתיו
 בטל וממילא שליח עשיתיו לא אני וגם :החוב כל לגבי השליח

 השליח ביד לך שנחתי ומה לך לפרוע אני ומוכרח השליחות
 החוש כל ממנו השליח יתבע ואמ*כ .כחוב לתשלום זה אין

 דבכל ליק זה הסך הילך צו יאמר ואם ש״ד לידי ומביאו
 הרמבים מיירי לא זה ובאופן ופטור הילך י״ל מקצת מודה

: כוח דפשיטא
ם (יג) ג  מה א'כ כו׳ ומ״מ רש״ל דברי על אח״כ השיך מיש ל

 י״ל .אנפשי׳ דאפסיד כיון מיגו לו שיש בכך
 מהשליחות ידע לא והלוה בעדים שלא שליח שהוא כיון כוונתו

כ  הי׳ הלוה וגס .כלל שליח עשיתי לא לומר מיגו לו יש א'
 דלמא עשאו ואת״ל .כלל שליח עשאו לא שמא זה משש לו

 לוה של שליחו הוא הרי אעפ״כ לו שמסר ומכיון בו מכחיש
 כוונת ג״כ הוא וזה אנפשי׳. דאפסיד איהו בזה שייך ונא

 :עיש הלוה שליח ונעשה המלוה משליחות שיצא באומרו הביח
ר (יד) ק י ט ה  דאיירי שסובר הטור דברי שישב רש״ל דברי ל

. עיש שכחו והעדים בעדים שעשאו
 כתב לא בהמחבר וגס כרמב׳ם שבדברי להקשות יש לכאורה

 לבר ועשרים עשרים אחר רק שלחו שלא ישבע שכמלוה רק
 הקשו המפורשים הלא .הכל 1ל שנתן ישבע וכשליח . הביא

 לי׳ יהבת דלא לשושי ולא שדרתיך לתקוני לימח שליח גבי
 צריך אין בסהדי לי׳ הב לי׳ אמר דלא כיון ותירצו • בסכדי
דבא הכא משא׳כ .ט׳ בסעיך וכש הלוה שליח גבי התינח

בשלישת־
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ן (יז) פלח הסך זה שפל אמס שכו^ סבר והלוה המלוה בשליחוס י י ד ל ל ש׳ ר  מדברי:רש׳ל נראה ד״ה־הן מהביח מברי

- - • - . - ' — הרמב׳ס לדפס הסכים שרש״ל נראה וכו׳ י י  ליה הוי לא בודאי שליח שהוא בטלים ידופ שהוא כיון אוחו
 מצי האמח יודט דהי׳ השליח אבל .בסהדי לי׳ הב למימר

ט לי׳ אמר  לא השני החצי שפל כיון בסהדי לי׳ יהביח לא מ׳
 מהמנת לא כחוב כל טל ששלחך וא׳ח • לי פסדח ואת שלחך

 שהוא ג״כ שישבט לטפו יכול ופכ״פ שכחו הפדיס דגם לי׳
 הרמב׳ס בדברי נזכרה לא מה ומפני כחוב כל מטר שליח

 לפיל שהבאתי מרדכי הגהח דברי לפי נ*ל אמנם . והמחבר
 שימן הדרך דבחנוני שליח לשאר חנוני בין דמחלק הי אוח

 בלא לפופלים חמיד ליחן כן שדרך .פדים בלח חמיד לפופלים
 בפדיס להיוח שדרך בב׳׳ח משא׳כ גופא הבטה״ב גס פדיס
כ שוה ודיק כן לן סבירא לא אט אבל  בבפיח דגם נ״ל ופ'
 לומר נוכל וגס • פדים בלא לפפמיס לו ולתת להאמינו דרך
 תומת ביה דמקייס למלוה מאמין הוי דהלוה בש׳ס שהובא כמו

 בדבר פשפתי לא לומר יכול השליח גם א״כ .הנחם ישרים
כ לב*ח ליחן דדרך הזה  אמר דלא כמה וכל . בפדים שלא ג'

:וק״ל צריך לא בסכדי לי׳ הב ליה
ר (טי) מ י ע ב  מודה כדין פלהרמב״סשכסב קושיתהטור ו
ונוטל מנשבע הוא דהלא שמקשה במקצת ׳ '
 הרמב׳ס שדברי נ׳ל אמנם • לי מחיור איט הש׳ך ישוב כי ע*ש

כ פ״ז דך בכתובות איתא זה דכעין וברורים נכונים ר ע'  סי
 חדא בדבר חשובות ב׳ רבא אמר ש׳ד למימר חמא בר רמי

 דייק דפרע מדרבנן רבא אמר אלא כו׳ הוא ונוניל דנשבע
 בפשיטות לימת טעמא להאי צריך אמאי הפ׳י והקשה • פ׳ש וכו׳
 מטעם שישבע חכמים תקנו נשבפין אין דמדאורייחא נהי

 דמדרבנן דאה׳נ וסיר! • באריכות ע׳׳ש במקצת מודה דהוי
 איצטרץ ולא מקצת מודה מדין דאורייתא כפין ש״ח לישבע תקנו

 ליה דחית משוס אלא דייק לא דמיפרע דייק דפרע טעמא
כ .עיש הכל דטפר מיגו  כפשטן נכונים הרמב״ם דברי א'

 מודה משום דאורייתא כעין חמורה שבועה לי׳ תקנו דמדרבנן
 הכא דגם דאפשר חדא הכא למימר ליכא ג"כ ומיגו מקצת
 במינוי עדים יש דהרי ועוד • דייק לא דמפרע הך שייך

:הרש״ל שיישב וכמו הסך ששכחו אלא השליחות
H (טז) D  ולא מו״מ כדין ליכתוב לזה הרמב׳ס שהכריח 1

 המבואר כדין נשבע דהמלוה בפשיטות קאמר
 נאמר אם טעמים משני בזה י״ל .דנוטל משום מקודם לעיל

 נשבעין שניהן דקאמר הלוה שליח בדין הרמב״ם בדברי הכוונה
 דפרישנא מטפמא והיינו היסת נשבעין דשניהן הר׳ן שהבין כמו

 שבועת מכח בא המלוה דשבועת רי״ד תום׳ בשם לפיל
 שכתב בלשונו שם הרמב״ם שדקדק וכמו הלוה לפייס השלוחין

 דמודה לטעמא הכא צריך וודאי א׳כ השלוחין שבועת תחילה
 הרמב׳ם בדברי הוכיח־הר״ן שמזה ואפשר ש״ח לחייבו מקצת

 שתמהו מה נתיישב ובזה היסת שבועת לשניהן הוא דכוונחו
 בטונת המפורשים לדעת וגס ע׳ש הר״ן על המחברים שם

 דבשלמא בזה י״ל מ״מ ש״ח ג״כ שם נשבע דהמלוה שם הרמב״ס
 אם א׳י דה״ל שבועה בלא יטול שהמלוה הדין דמן לפיל

 הסברא א״כ לישבע הוא צריך שלוחין שבועת ע״י רק פרפחיך
 לו שנתנו נשבעו דהם כיון משלהם חומר עתה יהא דשטעסו

 ונוטל נשבע כדין ש״ח לישבע צריך שנית ליטול בא הוא ואיכ
 השליח אין הכא אבל תחילה לישבע צריכין דהשלוחין משוס
 שבא וכיון ו׳ אות לעיל שכתבתי וכמו תחילה לישבפ צריך

 נתחייב לא כלוה לגבי א״כ שלו את לקחת המלוה בשליחות
 צריך ולזה ע״ש פסידא לך אין הלא יאמר המלוה ולגבי בממון

 הרמב״ם סובר שבועתו ואמר ש׳׳ח להשביעו דמו״מ לטעמא
 דלכך לי נראה ויותר כיסח'• לישבע גיכ השלומין צריכין שעכ״פ
 שדייק וכמו תחילה לישבע להכריחו כדי מו"מ כדין קאמר
 בלא החם דבשלמא שאמרנו כמו והיינו ע׳ש ברמב״ס הלשון

 יכריח לזה שבועה בלא כמלוה שיעול הדין אז השילוחין שטפח
 העדים שבועת דבלא קאמר הכא אבל תחילה לישבע השלוחין

 לא א'כ מקצת מודה כדין דרבנן מהקנתא שטעה עלי׳ רמי׳
 ירצה לא שמא דיאמרו החילה לישבע השלוחין להכריח יכול

 ר׳ דברי על זה בסימן כש'ר שכתב וכ״ו אח'כ לישבע המלוה
: לפיל שהבאתי אפרים

וזה
 סוךהילא*י.אםפרעתיך דסוך לדחוס ויש שסיים הב׳י כוונת

 הרמב״ס וסובר הנפשי׳ אפסיד אס הסברא בזו ר״לדמחלקו
כ כ׳ אמר רק שלמו שלא כיון  שהלוה כיון אנפשי׳ אפסיד לא א'
 למשוש לו והיה להכחישו יכול ואינו פלחו כמה פל לי׳ ברור לא

ק שלמה של ובים כניל בזה ת  שמר לו שאין ע״ש זו דחי׳ מ
מ אכן לרמב״ס הסכים כאן ואדרבה  זו דחיי׳ מתרן שם בד'

פ דהוא כיון הטור לסברת שפיר  דכיון מלוה של שלומו עכ'
 הניפה אס לחשש תו צריך ואין מזה נפער המעות לו שמסר

 כלוה ידע לא אי דווקא דזה שם ומסיים לא אי כמלוה ליד
כ ידע אס אבל שלמו כמה על  אז כ׳ אחר רק שלחו שלא ג'

שומזה הלוה חייב  דהמור שהפלה כש״ך דירי דנדחה נראה ע׳
 אחר ששלחו ברי טוען דהלוה דאיירי הרמב׳ם בדברי סובר

 עיקר אכן בזה כרמב״ס טעה הי׳ לא דודאי דז׳א החוב כל
כ דהלוה שכתבנו כמו הרמב״ס בדברי הפירוש  יודע אינו ג'

 ויישבן מפשטן מ“מו כדין במילת הרמב״ם דברי שהוציא בשנם
 דמדין שפיר יתיישכ לדברינו אכן בעצמו שכתב וכמו בדוחק

: וכנ׳ל עלי׳ אסינא מקצת מודה
" (יח) י ח א  הטעמים דלשני כרמב׳ם בדברי זאת שביארנו ו

 המלוה שימול הדין הוי הנ״ל הלוה השליח בדין
 איי דה״ל ומסעם תחילה השלוחין שבועת ע״י א״ל שבועה בלא
 לצירוך שליחותו עושה שליח חזקה לכשננדו כגם פרעתיך אס

 כן והאמת בברי כמלוה טענת נגד משוב זה אין הלוה מענת
 לפורעו צריך אין את׳ל ליי פריך דהמקשה מסוגין כדחזינא הוא

 י דבריו דמה והמתרץ חזקה מטעם היינו ל״ל עדים בעדים
 בפרו ומכחישו ברי נידו שמוען כמלוה טענת נגד זו מהני דלא

 נבא עתה .המפרשים כל לדעת השים גרסת הוא שכן וכנ״ל
 שהיורשי׳ המלוה או הפועל מת בדין שפסק הרמב״ס דברי לבאר
 המחבר הביאו שטפה בלא נוטל והחנוני כלום גובי׳ אינן
 דאז בביד בחייהם מכחישים כי׳ כשלא היינו צ״א סי׳ לעיל
 דליכא כיון הלוה לחזקת שליחותו עושה שליח חזקה אהני

 נסתלק אז בחייכם בב״ד מכחישין כשהי׳ משא׳כ לי׳ דמכחיש
 שהמלוה מטעם נמי היינו זה דמה שהתרצן הגם כניל החזקה
 דכחזק׳ כמקשה סברת נשארה מכחישו כשאין אבל בברי מכחישו

א בס״ק באחרונה השיך שתירץ וכמו טובה היא  ומטעם י׳
 נוטלים אין השועל יורשי וגס שבועה בלא נועל המנוני זו החזקה

ק שם הש״ך שתירץ וזה כלום  כדברי להלכה כן שהעלה י״ב ס׳
 יורשי לענין הרמב״ס שדעח כתב שבתחילה הגס הרמב״ס

 רק לחלוטין לכלכה כן כתב שלא נראה הרמב״ן כדעת הפועל
 דהרמביס פירשו הפוסקים כל אכן הרמב״ם בדברי סברתו לפי

 על מקשה שאפיה רק כלום גובין אין דיורשין בזה גם מולק
 שפיר משני ולסברחם לך נחחייבתי אם איי דה׳ל המנוני דין

 ורשים להי אין באמת ולכך שליחותו עושה שליח חזקה ליה דאית
 החומים תמיכת נסתלק ובזה שבועה בלא נוטל והחנוכי כלום

 המקשה דלסברת ב׳ אוח לעיל שכתבנו והנס עיש השיך על
 א*כ החזקה לגבי להני שלא חייו כדי משום הקילו בפועלים

 לגבי החזקה להני לא נמי פועל דמית היכי החרצן לסברת גס
 בשם שהביא הב׳ח זה יישב כבר חייו כדי משוס יורשים

 יורשים בשביל שמא שכיר בשביל אלא תקנו דכלום כירושלמי
 שהירושלמי דבריו שם כש״ך שדחה ומה שסעים השיך והביאו

 הדין חטני גבי אבל ברי נגדו בעצמו טוען דהבעיה מיירי
 קיום לדבריו שאין כתבתי כבר עיש בלא^שבועה ליטול לפועל
 מצטרך ודאי אז בב״ד פצמן הכחישו ולא כפועל שמח דכיון

 הש׳ס מן כן והוכחתי טוב ברי לעשותו כלוה לטענת החזקה
 והתרצן עצמו פועל לגבי נס כן הדין כי׳ כמקשה דלסברח

 סברת נשארה יורשים ולגבי הפועל מת לענין משאיכ אותו דמה
: וכניל חזקה כמקשה

ה (יני) מ חזקה* p אמרינן דלחומרא שם כתומים שדחה ל
 מקום לו דאין י״ל ע״ש דגיטין מהך לקולא ולא

 לחומרא רק מועיל אינו גרידא כחזקה דוודאי בזה כלל דחיי׳
 חזקת מטעם רק עדיך ברי לומר הסברא בלא״ה הכא אבל
כ ממון כ לו כשיש א' וודאי הברי בצירוך עיש שליח חזקת ג'

דמועיל
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ם׳ למועיל  הק•,חרסי' מקמי נדחה ממק ומזקת ממון להוציא ג

’ :ע״ש כאן טפא הש״ך שנסב וכמו ■ י ׳• י
ם (כ) נ מ  דברי ודחה דב*מ מהך ראי׳ השיך שהביא מה א

 המאור כבעל דהרי דמי׳ כאן שאין נ״ל הרמב״ן
 מורח ר״א הניא וזיל דמנוני במתני׳ בשבועות כתב גופי׳ ;•ל

 ונופלין כשבעין שניהן חנינא ר׳ח א״ל פירושו עיין למה זו שבועה
 גבי■ לך אית מה לו לומר דיכול כתם כדאמרינן כו׳ מבעה״ב

 לרבי ריח חשובת עיקר הוא דזה מטאר הרי עיש וכו׳ פועל
 לכש׳ס כי׳ דדינא ׳כיעמא הוא אם גם קשיא וח'כ זה מסעם
 דינא דאעיקד צ״ל ע״כ אלא דמחני׳ אגופי׳ הכיפס זה להביא

 קאעבידנא המעסדאנאשליחותאדידך להפיס לי׳ פסיקא הוי
 לא דלמה הש״ס מהדר דקא זה בנידן אכן פשיניא סברא דזה

 בחנס יפסיד ולמה רמאי אחד דוודאי מכיון מונח להיוח תקנו
 מתרץ ועיז זה בעעס סגי דיהא לי׳ פשיקא הוי לא מיז

 המפות בהנחת להפסיד לכופו לגו אין סברא הך דמשוס כש״ס
כ  למימר מצינן נמי הוא דתקנחא דמעמא נאמר אם גס א'

: זיל כרמב״ן לדברי כלל דחי׳ ואין הכי

( ״ ם1 ('  דמצי דחנוט בכך כרמב״ן דברי ודמה שכתב מה נ
 שכתב ממה כותרים שדבריו שדרתיך לחקוני איל

 בסכדי א״ל דלא כמה כל דאדרבה ע״ש בתשובה בעצמו הוא
 שלח כשהלוה דוודאי היעב ליישב נ״ל בסהדי• ליחן א'צ הב

 שדרתיך לחקוני א״ל מצי לא למלוה לפרוע שליח ביד מעותיו
 פעולה לעשות להשליח ואין בסהדי לי׳ הב לי' אמר דלא כיון

 לפועל מעותיו נותן שהוא בחנוני אבל עצמו הלוה מן יותר
 ליתן צך הי׳ מ״מ איל מצי המלוה מיד להוציא בא ועכשיו
 לך הי׳ מעותיך שהוצאת מכיון לך אמרתי דלא אע״ג בסכדי
 ערעור שוס יהא שלא מעותיך לתקנת כפעולות כל לעשות

: ודו״ק בדבר
׳ ע*א מיג דף שם (א) ס ל ת אבל בקו׳ פי׳ התם תנן ד״ה ב

 דלקמן מהא והקשו .לא קטנה
 הגס . לידה בהבאה מגורשת בקטנה דגס משמע בשמעתין
 מיירי דרבא דסיד לפי מ״מ .אב לה בלית מיירי שלמסקנא

 אינה דקטנה הסכימו פוסקים רוב הנה • ע״ש אב לה ביש
 לומר לרבא דמוכרח דהא העעם המפרשים ופירשו ,מגורשת

 הכריחו דלקמן המתני׳ במפרש דסיד לפוס היינו בקטנה דגס
 אבל .דוחק שזה הגס קטנה וכיה נערה ג״כ זו במשנה לפרש

 ולא דנערה כפשטא אתיא דמתני׳ וודאי ר״נ שתירצו מה לפי
 .ביניהם מחלוקת בזה דאין ואפשר .כן הסברא דמן קטנה

 כהו להודיעך קטנה והיה נערה לומר סברא שאין גס ומה
 שהביאו דמה למימר חיכא ולפיז עדיף. דהתירא דכח משוס דריי

 דרש״י רק .כלל חזרה זה דאין בו מזר שג״כ רש׳י בשם כסוס׳
 לר״ג וגס דס״ד מאי לפוס לרבא במשנה הפי׳ שני הביא

: כאמת לפי
ל (ב) על שאחיז בדיבור התוס׳ שהקשו מה נמי ייל ״ז£5ן

 הלשון תפש דרשיי דאיל ,דייושלמי מהא רש״י
 ולדידיה • האמת לפי דר״נ אליבא דליתי׳ לקבל איי אבי׳ דגם
 לכך . בעצמה מגורשת אינה גיטה את לשמור ביכולה גק

 לומר סברא אין וזה .אבי׳ לגבי גס דנ״מ לפרש רש״י הוכרח
 אליבא גס הברייתא מפרש והירושלמי אב. לה באין דמיירי
 הסיפא שפיר לפרש נוכל ולדידיה .דסיד מאי לפוס דרבא

: הוא כן לא והכא בעצמה מטרשת דברישא דידה לגבי
 דמשמע דהא ראשונה קושיא על הריטביא תירץ (ג)

אבי׳ מדעת כיינו בעצמה מטרשת דקמנה לקמן ^
 דח״כ עיז והקשה . הרשביא והביאו . עיש רפות לה כשנתן

 בשנתן נמי אימא שליח לעשות דיכולה מנערה שם פריך מאי
 שיטתו לפי רק כלוס מקשה לא דהרשביא ול״נ • ע״ש רשות לה

 לגבי רה .נערה ומכיש לעצמה יד נמי לה אית דקסנה דס״ל
 נערה של ידה כן וכמו אבי׳ דברשות חזקה קטנה יד אץ אבי׳
 וסילק רפות אביה לה דכשנחן שפיר קאמר ולזה .שלימות לענין
 כמו כן אם • לה שיש וידה בכמה נשארה אז לגבה סחו

 לעשות יכולה בנערה כן כמו בעצמה להתגרש יטלה ;שהקטנה
לה אין דקסנה פירשו הריטב״א וגס רי״ד התוס׳ אק .שליח

 אחר או אביה ברשות, להתקבל׳ יכולה שהיא מה רק כלל יד
 וגם .וכחו ידו לה מוריק שאביה משום כיינו . מיתת'אביה

 ונדץ .כלל חזקה ידה ואין רחמנא לה זכי יתירה יד נערה
 א״כ • ק שפי׳ בשמעתץ וגס דיעוד בסוגיא לפיל בדבריהם

 רק מועיל ואין ידו לה שמוריק כגם דבקטנה היכי דכי לק״מ
 נמי תוכל עומדת היא אב דבמקום כיון אמרינן ולא לעצמה
 לגבה ידו הורקת מועיל אין בנערה כן כמו . שליח לעשות

: ודוק שליח עשיות לעין
י (ד) ^ ל לדבמ סעד ויש כתב כרמבין דכנה לבאר יש מיש ו

 לגט מאמר כש״ס מדמדמי קטנה ולא כאומרים
 תפס ולא . לא לא ואי אין אביה מדעת דבניאמר חזיק והא
 מביא כריטב״א אכן .החולקים דברי לדחות ברורה לראיה זה

 קטנה היה האומרים החולקים דברי לדחות גמורה ראיה מזה
 דלקמן מתניתין אהך שתירץ התירוצים לכל דלהרמב״ן בזה וי״ל

 לא קטנה ולרינ קטנה היה דלרבא במחלוקת זו סברא נשארה
 כחולקיןדה׳ה, סברת שלהש״ס זה מתי׳ לדחות אין בודאי א״כ

^ רבא דגס חזינא דהא . קטנה  הוא שזה שי״ל רק .הכי ס
 זה מתי׳ הש״ס חזר ובאמת דס״ד לפוס הש״ס לבעל הסברא

 גמורה לראיה מביא לא ולכך . כרבא להיות דיכול אפשר
 שהבאתי תירוצו לפי כריטב״א אבל .כן להסובריס סעד רק

 זו סברא מצינן לא א״ב אביה מדעת איירי כתס לרבא דגס
 דש״ס מסתמא ראייתו שפיר מביא א״כ .קטנה דהיה מפורשת

 ומדמה ע״ז חולק אין ובודאי . לא דבקטנה הסברא דודאי
:וק״ל לגמרי קנינה היה האומרים דברי

ה (ה) נ ה דקטנה הסברא ג״כ תפש קמ״א בסימ׳ המחבר ו
 בב״ש ועיין . קטנה דה״ה וי״א . לעיקר לא

 בח'מ והרמ״א המחבר פסקו שלכך עיש מתנה לענין דנ״מ שכתב
 מיתת אחר רק לה קונה קטנה של חצירה דאין רמ״ג סי׳

 לענין שניה לדיעה גס להחמיר ראוי ודאי גט דגבי . אביה
 מיישינן לא מתנה לענין משא״כ . מאחר אח״כ קדושין קיבלה
 וייא לשון שס כרמ״א כתב לא זה ומשוס • עיש שניה לדעה

 לא זה דלענין משוס אביה לה באין שדוקא דבריו מפרש רק
 היה שאעפ״כ שהקשה בש״ך ועיש . שניה לדיעה כלל חיישינן

 אכן . תפיסה לענין ונ״מ שס כמחבר שהביא הי״א להביא לו
 לא דתפיסה לדבריו ישוב ח״צ בשם [בהג״ה] הובא שס בטיז
 הוא המקבל ליד אתי דלא כמה כל מסנה דגבי משוס בזה מכני

 .עיש הספק יודע דכבר משום תפיסתו מכני ולא נותן בישות
 בחצייה.הלא זו הלכה והרב המחבר שתפסו מה י״לנמי ולפ׳ז
 דבידה איש לפמ׳ש אבל .בידה גס זה דין כתבו וכרינ הנ״י
 לדיעה לחוש ויש הספק שנודע קודם תפיסה משוס מהני ודאי

 ומפרשים בתוספו׳ מקומות בכמה מוזכרים אלו וסברות . ב׳
 גס הדין פסקו ולכך מהני לא דבודאי סביי הם אכן . ודוק

 מתוקס לא ולכך .הדיעות ב׳ העלו והרב המחבר אבל .בידה
:ודוק וכנ״ל בידה דילא האי

ן (ו) י י ז י לה לית דקמנה דינא אעיקר להקשות שהוסיף בש״ך ו
 משא״כ מקרא דאימעוט וגט בקידושין דוקא יד י

 רייך בתוספות ועיין בדבר וסיים .יד לה אית דבריס לשאר
 בפי' שכ׳ היפך נראה מדבריכם לכאורה הנה • *עיש וייטב״א
 מוריק דאביה שפירשו ממה וגס .בעלמא יד לה ליש דקסנה

 לה דאין נמי משמע .לעיל דבריהם והבאתי במיתתו, ידו לה
 אכן .יד לה אית ממילא האב כשמת דאליכ . בעלמא כלל יד

 אבל בדאורייתא הוא יד לה דאין דהא בדבריכם שפי׳ צ׳׳ל
 לנפשיה זכיה ליה איח דקטן וכדאשכחן • יד לה אית מדרבנן

 בשאר יד לה יש עכ״פ מדרבנן יהא אס דגם שפיר מקשה ולכן
 אמנם . מקרא אימעוט וקידושין דבגט אביה בחיי גס מיני
 סברא הך פירשו לא המה דהלא ניל וניי הר'נ דברי לתק

 לדידהו וא'כ הריטב׳׳א שפי׳ וכמו במיתתו האב כח דנתרוקן
 אביה ובחיי יד לה דאית מיתה לאחר מיש מחני׳ יקשה

ד. ליל  הלא אב ברפות היא אביה דבתיי משוס וא״ל י
 לגמרי ידה ממנה נלקח לא ואפיה אב ברשות היא נפרה גם

 דס׳ל ומכציל . הכי נימא בקטנה גס א״כ אביה בחיי
 בשום יד ליל דקסנה להשיס פשוטה סברא טי דזה

לה דאית מקום בשום שנמצא ומה . אביה בחיי מקוס
יד
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מ ולזה • לקמן דמי ולא אב לה באין ג״כ היינו יד ע מי-  בחיי נ
 מ״ש נמי יקשה אלח״ה וגם .ודוק א״ש ובזה יד לה אין אביה
 אביה בחיי מקטנה מ׳ש יד יש לשניכם דאי מקמנה נערה
כ הביא שהר׳ן והגם דלא.  לר'נ7 שלהרמב׳ן ב׳ חיר^ ג׳

 שגם י׳ל מ״מ . בקטנה משאיב שלימוח משום בנערה המאם
רי קר. זה הירק אין הרמביןגופא מב  למצוא יש כחב רק עי

ה ט : ע׳ש קמא כהירוצא החיריז ועיקר • וע׳ש ז
ה )0 ד ד ב ד עד צווח ד׳יה בתום׳ מ׳  לקבל אבל . סה׳

 שמפרש בפ׳י ועיין שנשאה כיון יד לה יש גיסה י
 ביש גס א'כ יד לה דאית חזינא כרי יד לה יש ובנשאה הואיל

 אדרבא שהקשה וע׳ש .יד לה איה אביה בחיי דעה לה
 דכתיב ותירץ .יד לה יהיה לא משנשאת דגם מהקישא גם ניליף

 חוזרת שאינה מי הא משמע וחוזרת שמשלחה ויצאה ושלחה
 ידעינן שוטה דגם ושלחה גם ליכתוב לא דאל׳כ יד לה אית

 הסו׳ לשיטת שפיר וכ׳ז • ע׳ש תיגרש דלא דקידושין מכקישא
 לשיטת אבל .גיטה מקבל אביה גיטה אח לשמור שאיי דבקסנה

 רש״י וכמ׳ש מושלמה לקבל יכול איט אביה דגם דלעיל רשיי
כ .כפי׳  לה אית מקום דבשוס מנלן לדוכתה הקושי׳ הדרא א'

 בנשואה דגם והיתה יצאה דו מהקישא אימעוט דילמא לקטנה יד
 רש׳י דכנה נ״ל ז״ל רש״י דעת וליישב • לגיטא יד לה אין

א 8דן בבית כתב ב י׳  . יד משום חצר לרבות אצטריך דכי ע׳
 שפיר נפקא לגדולה אבל בשליפות דליסנייה וקטנה קטן משום
 לה הוי א״כ מדאורייתא האשה מזונות דאין כיון שלימות מדין
 פל שהקשה מה סקי״ב שם השיך דברי נדחו ובזה . זכות

ע  ע״כ לפ׳ז וא״כ .בעצמו רשיי דברי הוא דזה • עיש הסמ׳
 לא דאל״כ חצירה מדמרבינן מקום בשום יד לה אית דקסנה

: ודוק ונתן יכתוב
ז (יי) ״ פ ל  החום׳ דברי על המהרש׳א שהקשה מה נמי ניחא ל

ה ע״ב ס״ד 5דן בגיטין  דניליף כו׳ שאינה וכל ד׳
כ  לענין היה גיטה לקבל יד לה שיש דכמו והיתה מויצאה ג'

 קדושין למילן! נוכל דלא המפרשים תירצו כבר ובזה • קידושין
תלה. בעינן קידושין דגבי משום מגירושין לי  יקשה אבל דעתו

ד. דלאיהיהלה מקדושין גירושין ניליןה להיפוך עוד  ועיזלא י
 קושית גס דא׳כ . דעת דבעינן קידושין דשאני עוד יתיישב

 משום לקבל יכול לא אביה דגם גט דשאני ליתא ממילא חוס׳
 • זו קושיא גס שפיר ניחא דברינו לפי אבל . וחוזרת דמשלחה

 :וק״ל חצירה מיני׳ מדמרבינן מקום בשום יד לה יש בגט דע״כ
ש (ט) ״ מ  גס דבקטנה רש״י מדברי דמוכח סק״י הש״ך שם ו

 דאל״כלא מצידה שתעמוד בעינן המשתמר במצר
 בפי׳ כתב דבריו בסוך ואדרבא • מחוור זה אין . כידה פוי

 הוא ומוכרח .ע״ש במהרש״א שהגיה וכמו מהני משתמר שחצר
 מדעתו שלא קונ׳ אדם של חצירו ריביח דאמר הא כ’דאל
 דעת דליכא כיון שלוחו לא וגם ידו אינו כלא כן יאמר איך

 אריכתא כיד דהוי בנ״י כמ״ש העיקר אכן . לגביה המשלח
 דבריה׳ ובעיקר .אח"כ זו סברא מביא עצמו השיך וגם .ע״ש

 ביאור צריך .אריכתא כיד כוי לו הוא דזכות דמשום שכתבו
 איתרבי לח גדול בזכר אבל הוא יד דמשום בקטנה תינח דהא

 לומר וצריך . דעת שם דאין הוי לא שליחות וגם יד משום
 מכיון אמרינן ה״נ זה מטעם כידה דהוי כמו הוא דסברתו גמי

 נמי הכי . בחצירו דתנוח ליה ניחא לזכותו שהוא דבר שכל
 חצירו לו וקונה שלוחו כמו חצירו לו להיות בדעתיה אחשביה

 :ליתא ג״כ בו חזר שהר׳ן כן גס ומ׳׳ש • ודו״ק דעתו בצירוך
ה (י) ל ו ע .ידה משום איתרבי חצר אשה דגבי מדברינו ה

 בירושלמי והנה • שליחות מטעם הוא איש וגבי ^
 שתהא מאי שליח של מצירו שאל ר׳א איתא התקבל ם׳ דגיטין

כ ממש אשה במקום הוא אס שאלתו פי׳ . כידו  כידה כוא א'
 דשליח פסקיגן ואנן • שליחות מטעם רק הוי לא אז ובא׳ל

 כטור ולפ״ז . כאשה ברשות איל שליח לעשות א״י לקבלה
ע כ מגורשת שליח מצר לתוך דבזדק ק'מ בסי׳ שכתב אה׳  ע'
 מקשה ולזה . השליח עוד לעשות רשות האשה לו שנתנ׳ איירי
 דלא ודאי רשות לו נתנה בלא איירי אי דממ״נ שפיר הב״י

כ . בירושלמי איפשטא דלא כיון לקולא פשק כוי  בנתנה אע'
ובזה • הכי דדינא ודאי להסתפק יש כתב אמאי ישות לו

ישראלקדושין
 ;הירושלמי ממנו שנעלם הגיי טל המקשים תמיהת נסתלק

ה (יא) נ ה  איבעיא שד לחדש לנו היה הזה הירושלמי לפי ל
 כאביה הוי לא אי אביה בחיי נפרה לגבי כזו

 יש אז ממש כאביה לה כוי ואי מצירה לה תקנו לא אז ממש
כ • ידה משוס מצר לה  רמ׳ג בסימן לרמ׳א לו היה לפ׳ז וא'

כ ה׳ אות לעיל שהבאתי  קני דלא בנערה גם דמצר הדין לכתוב ג'
 דזו לק'מ אכן .ספיקא דהוי משום אב לה באין רק ■בי׳

 אות שהבאתי שנוי׳ לחד הרמב׳ן לשימת רק ההא לא האיבעיא
 זה דאין שם כתבנו אכן שליחות משום הטעם דבנערה ו׳

כ ונ״י לכרב עיקר  חקשהר\שיתהש״ךהנ׳ל זו לסברא דא'
כ דהקטנה דינא אעיקר  דלאסביראלי׳זאת אלא שס וכמ׳ש ג'

 וא״כ . שלימות בלא לעצמה יד לה יש דנערה רק הסברא
: ודוק ליתא הקושיא מעיקרא

ף  קושית ׳.3נ ולא בא׳ לא נתרצה לא שמא בגמרא . מיה ד
 לא במאמר דודאי שירן והמאור • מפורסמת וסוס׳ רש״י י

 אלא בסיד החוס׳ כקושית המליצה רואין דהרי מיאון הוצרט
 .בא׳ נתרצה לא שמא צ׳ל אז יבמה כי תקט המיאון דעיקר

כ .בא׳ נתרצה דאי  . באחותה תפסו לא קדושין באמת א'
 והרב . באמת כוונתו זה • במאמר גם תקנו נשואין ומשוס

: עליו הפיג בחנם רמב׳ן
 דהרי״ך איתא באשרי • אוכלת אמד ר״ה • בגמרא ע*ב (א)

מ דלא משום מימרות הרי כני הביח לא  דהרי • נ'
 א״כ אביה לדעת קידשה דלא כאן דהרי וקשה . לירושה מודין

 אמר דהכא לומר ואין .מדאכלת הרין כמ״ש נתרצה דודאי ע״כ
 . רוב אחר הולכין אין פסקינן אנן ובממון רוב משום אוכלת
מ יש הרי אכתי  יש דכאן הביי דייק ומשיה . לה לטמאה נ'
 דלכיע דהיינו . מימרא כאי הביא דלא וצ״ל .ברא״ש טעות

 פלוגתא לו היה והר״ן ור״י. דר״ה פלוגתא חד אלא כאן היה לא
 .הרי״ך וכן הא׳ רק לו היה וכרא״ש • הראשונה הביא דלא ב׳

 כגירס׳ ע״כ סבר נמי והרמביס . הראיש תירץ הא׳ פלוגתא ועל
פ .ת׳ בכל׳ מדקאמר כרא׳ש  ואי .ע״ש אביה שקידשה אע'

 בהיפוך לומר נוכל שכרי אעפ׳י מאי א״כ הר״ן גירסת ליה הוי
 דלא כהרא״ש אע״כ • יתומה מעשה דנעשה גרע קידשה דלא
מ . כ״כ לא דבכ״מ והגס • כלל לה גרס  מכח בו מזר בביי מ'

ק ליז בסי׳ הב״ש השיגו ולחנם .וברור • זו קושיא  טיו ס׳
: הוא ופשוט

ם ג ) ( כ  פסק דהמחבר הב״ש שהקשה ראשונה קושיא על (
. וריביש , הרמב״ן בשס הרשב״א כתשובת דלא

 בששמע דנתרצה כי״א שסברי לשיטתם אזלו שכס ליישב נראה
^ . גט דצריכה לדעת שלא בתרווייהו פסקו ולכן , מהני  א
 היה מהני לא בסוןז דנתרצה והרמב״ם הרייך! שהם זו לדעה

 שמא כנשואין אחר נתרצה דאפילו גט א״צ לדעת שלא בתרווייכו
 כך הרייף ג״כ הביאו לא ולכן • כקידושין בשעת נתרצה לא

 על זה תירוץ הרשב״א בחידושי להדיא מטאר וכן . בהלכות
 להשמיעט להממבר ליה דהוי כך הוא הקושיא אך .הרי״ך!

 באמת אך . כי׳א דעת לפי גט צריכה לדעת שלא דבחרווייהו
 • כמ״ש גט א״צ בודאי והרמב״ם דלהרי״ך! כיון ליתא הקושיא

 בגירס׳ לדעת שלא דתרווייהו פלוגתא הך לו היה לא הראיש וגם
 וציון .אוכלות למיד ליכא וא״כ .הקודס באות וכמ״ש הגמ׳

^ דבהרווייהו שיטמא בחד קיימו וכרא״ש והרמבים דהרייך  ש
: ודוק כדבריהם המחבר סתם גט א״צ לדעת

' ע״א מ״י דף (א) י נ ת  בזו ט׳ התקדשי התקדשי האומר מ
 בסיפא יתר למה ייל כו׳ ובזו ובזו

 הוסיף ובסיפא זימנא תרי התקדשי נקט דברישא מברישא
 בזו בזו במתני׳ אמיתית דכגירסא ונראה .בזו פעמים שלש
 בשמשת כתוס׳ שגורסין וכמו • בוא״ו והג׳ ו׳ בלא ב׳ ובזו
 בין חילוק דאין בזה התנא ואשמעינן . ה״ג דיה ליח דף

:כוי כללא הכל ובזו בזו דאמר ובין בזו בזו דאמר
א (כ) ר מ ג  שתיח ומה מכרשיל עיין . מלוה והא ב

 עמוקים המיס שהקשה ומה כמכרש״א
כ רשיי דברי הם דכך לק'מ • ש'מ דיה רש״י מדברי  מדקיבל ג'

רכpכמת ולא באחרונה עלה לשנויי ואיצטריך אחקפתא הך  ׳
נשמע מדבריו אבל מידי מיני׳ נשמע ולא ארישא דקאי וששאל

שפיר



ישראלקדושיןבית
 . ן*ל כרשב״א בפי׳ הוא וכן נטן המכרש״א ותירוץ • שפיר
 קושי׳ מיושב לא דעליין הגס ואפילו ד״ה התוס׳ שהקשה ומה

 י״ל .יצמרפו כמלוה איגו אס אדרבא דמתני׳ מגופא כפני׳
 כן שאינו מה ליפרור להש״ס להם מה היינו קושייתם דעיקר
 בפשיטות לפרוך להו הוי וטפי .מלוה אינו דבאמת לאמת

ה .אמחני׳דליצטרפוכנ״ל מ ק  משמעות מהרש״ל דברי שדשה א
:במקומו אבאר וש״מ ד״ה ע״ב חוס׳ מדברי והוא לשמעתין

ב (ג) י שסע״ ״ ש ר  ועשאו שאכלתו בפקדון כו׳ וש״מ דה ב
 בעי לא ט׳ מתנה אמרת דאי מלוה

 כולם .דבריו גמר דהא הוי לא נמי ומתנה כו׳ לאהדרונהו
 דהוא וניל . למתנה פקדון בין דמה רש״י דברי בפי׳ נתחבטו

 ודאי וה״נ פקדון מעות דוכתא בכל אמרינן אי בשלמא פשוט
 הקדושין לגמור דיוכל בכך מפסיד דאינו פקדון לשם דנתן
 אי משא״כ • מלוה לה עבדה קודם דאכלתה וכיון . עיי

 מעיקרא נתן לא ודאי הכא וא'כ מתנה מעות בעלמא אמרינן
 לקדשה מצי לא ותו לקדשה דרצה כיון גמורה מהנה לשם

 יהא הקדושין יגמור דאס האופן בזה לה דנתן אלא במתנה
 וא״כ . אצלה מתנה אז יהי׳ יגמור לא ובאם קדושין לשם

 יתפרשו התום׳ דברי וגס . דיצטרפו ודאי הקדושין כשגמר
 מוכח היכי דס״ס ע״ז נתקשה שהתוס׳ אלא .הדרך ע׳ז

 והכא מתנה הוי בעלמא באמת דלמא • פקדון הוי דבעלמא
 פרשו לכן .הקדושין ימולו דאמאי מתנה לשם נתן לא ע״כ
 דאיירי כזה ענין על רק דוכתא כל על קאי לא הש״מ דזה
 דבסמוך מימרא להך מל שייך ולא בזו. בזו התקדש׳ כשאמר בין

: דאתמר גרס ולא
ה נ  אמי ורב ושמואל דרב הפלוגתא מפרש ז״ל הרשב״א ה

 ותירוצס התוס׳ בקושי׳ ממולקין שהן דהיינו . בפשיטות
 ממש דמי דזה סברי ושמואל דרב .ט׳ מלוה והא בד״ה

 דקדושין אתחלחא נמי הראשון ודיבור יום ל׳ לאחר עד להךדקידש
 דגמר להמס דמי דלא התוס׳ כתי׳ סובר אמי ור׳ . נינהו

 דברי שבפי׳ אלא .הכא משא״כ המעות אכול קודם הקדושין
 והיינו . ע״ש בע״א הוא מפרש חוזרין אי מתנה במעות הש״ס
 יחזור אס דמדינא דמכיון יום ל׳ דלאחר בהך שפי׳ לשיטתו דאזיל

 מלוה הנאת כטובת הוי . המעות לו להחזיר תצטרך בו
 המפרשים וכל ז״ל הר״ן אכן .יום ל׳ לאחר אז בזה ומקודשת

 לא אם דדוקא זה היפוך שכתב בר״ן וע״ש .כן פירשו לא
 אז מהקדושין חוזר באס מתנה והוי המעות לתיהדר צריכת

 דמקודשת ודאי יוס ל׳ תוך בהו הדר ולא הקדושין כשגומר
 נתחלה המע־ת נתינת ומעת לה יהב קדושין לשם דמתחלה כיון

 הסוס׳ דברי גס לפ״ז נמצא • ע״ש דבריהם תוכן זה הקדושין
 ובזו בזו התקדשי לה אמר אם פי׳ באמרם עד׳ז יתפרשו

 ידע דהתס .אחותו דמקדש להך כלל שייכות דאין ור״ל ט׳
 מתנה למר רק קדושין לשם נתן לא כלל הקדושין שום שאין
 ושמואל דרב בלמוד ענינא בהא פליגי ואינהו .פקדון ולמר
 מקודשת דהתס וכמו יום ל׳ דלאחר להך ממש דדמי סברי
 לעולם שלה להיות המעות נס^לה דמתחלה ממש יום ל׳ לאחר

 יגמור לא ובאם .קדושין הנתינה׳לשס יהא יגמור שאם דהיינו
 לה נתן מתחלה הכא נמי ה״ה .להחזיר תצטרך לא ג"כ

 יחזור ובאם יחזור לא באם קדושין לשם שיהא עדיז הסעות
 ואינו .ומקודשת מצטרפי דודאי סברי ומ״ה .שלה ג״כ יהא
 דב״מ להך כלל ענין אינו וגס . אחותו דמקדש להך כלל ענין

 ודאי לה נתן קדושין לשם דהכא כיון .ה׳ אות לקמן שהבאתי
 של כתירוצו סובר חמי ורב • יום ל׳ בלאחר כמו חוזרין דאין

 והכא .הקדושין דגמר משוס להסס דמי דלא הנ״ל התוס׳
 דלא ודאי כלל אינם ועדיין כלל הקדושין דברי נגמר לא מדיין
 כיון לגמרי שלה שיהא מתחלה לה יהב קדושין מתנת לשם

 דהי׳ כיון לה נתן לא ממש מסנה וגס .כלל גמר לא דעדיין
 שיהא עד״ז לה דנתן וע״כ .וכנ״ל יחילו ואמה לקדשה בדעתו
 ויגמר האחרון דברו בא עת עד מרשותו יצאו ולא בידה פקדון

 נעשית ממילא דאכלתו וכיון • המעות באילו שיתקדש הקדושין
 לפרש כנ״ל .בהן מתקדשת גמר וחי חוזרין גמר לא ואי מלוה
ה שכתבו ומה . התוס׳ דברי  למ״ד דאפילו ע׳ש איתמר ד

 • ע״ש יודע דאין היכא אבל דיודע משוס היינו חוזרין באחותו
ט 39 ל

עז
 שמא וו״ש . דהכא בנידן כ*א דעלמא יודע באינו טונחס אין
 טצמס בתוש׳ סברות ב׳ שהוא .משוש . מחנה לשם נתן

 דדמי סברי ושמואל רב שמא כתבו לזה . ותירוצם כקושייתם
 הרמב׳׳ס דברי שפיר יתיישבו לפ״ז וח״כ .וכנ״ל דהתס להך
 כ׳ הלכה פ״ה ומתנה זכייה בה׳ הלח״מ עליו שהקשה מה

 יוס ל׳ דלאחר לכך דמי דלא אמי כר׳ סובר דהרמב״ם ע׳ש
כ דמחחלה הוזרין דמעות כאן פסק ולכך  נתן פקדון לשם ע'
 דמחנה כשמואל למפסק מצי אחותו דמקדש ובהך • וכנ׳ל
 כי היסב ודוק .סתירה שוס כאן ואין יודע דאדם משוס

ס: ברורים הדברים ה
ה נ  הך הביאו שלא והרא׳ש הרי׳ף על תמהו המפרשים ה

 תמוה זה שאין ול״נ .חוזרין דמעות רבא דקאמר ש״מ
 סתם דקאמר אמי דרע פלוגתא לפרש הוצרך דרבא כלל

 מקודשת ואינה מלוה והו״ל חוזרין דמעות דס׳׳ל וקאמר באחרונה
 דמעות זה נכלל ממילא מלוה דכו׳ל בלשונם דתפשו כיון וא״כ

 וגם • למכתב טפי צריכו ולא מלוה כו׳ל זה דבעביר .חוזרין
 י״ל .באלו התקדשי דאמר דרבא פסקא הך הביאו דלא מה

 לא וזה . אבתרייתא דדעתי׳ ככתבו בלשונם כללו זה דגם
 ובין קמייתא בין הפרש יש דאז ובזו בזו באומר כ״א שייך

 דכללן כיון ביניכם הפרש אין באלו באמר משא׳כ . בתרייתא
: ע״ש ז״ל בריעב׳א וכמבואר לישנא בחד

רן׳ (ד) ה עד וש״מ ד״ה תןי מתנה סברי ושמואל דרב ס׳
 דברי מכאן דמה עמוקים המים • ומצטרפי

 במלוה מקדש אמרינן אי דגם שכתב ב׳ אות שהבאתי הרש״ל
ש• מצטרפי לא אפ״ה מקודשת  כלל דחייה זה דאין ול״נ ע׳
 כלל ממון אינו מש״פ פחות כל א״כ מלוה הוי אי דבשלמא

 משא״כ מצטרף• אין בעולם וליתנייהו שאכלתו וכיון דבר לכל
 מדרצה דהכא מקודם דפרשנו ולפי .מתנה דהוי דאמרינן הכא

 קדושין לשם רק ממש מחנה לשוס החלה נתן שלא ע״כ לקדש
:וק״ל נכון והוא • דמצעירפי ודאי א״כ

 התוס׳ דברי הפלאה בספר שהקשה מה לתרץ י״ל (ה)
מתנה. הוי במתני׳ הכא דלשמואל כתבו דהכא להדדי

ו דף ובב״מ  מוזרץ המעות יודע באינו דלשמואל כתבו ע״ב ט'
 אבל .ממש בטעות מכירה הוי וא״כ הדין א״י התם ולק״מ

 באמת לקדשה רוצה שהי׳ רק כלל טעות הוי לא דהכא במתני׳
 באס דהיינו מתנה לשם לה נתן ובודאי לגבה דעתה ומקרב
 כנ״ל סתם מתנה יהי׳ יגמור ובא׳ל • קדושין מתנת יהי׳ יגמור

:וק״ל התום׳ לסברה לנכון
׳ שם (ו) ס ל ת מהרש״א עיין .כו׳ ועוד כו׳ דאתמר דיה ב

 ושמואל דרב פליגי בהא דלמא שהקשה
 דקשיא משום לתרץ וניל .אמלוה לעתה ופרוטה דמלוה סברי

 נקט אמאי ארישא דפירשו ושמיאל דרב במילתא להוס׳ להו
 מעות דהכא סברי דהם פירשו ולזה .אסיפא מילתי׳ התנא
 דהתנא ניחא והשתא • מצטרף באכלו גם בסיפא וא'כ מהגה
 דקריב מסעם ממנחת עדיפא לא דאוכלת בשלילות בלשונו תפס

 לשונו עיקר ונקיט . אסיפא ובין ארישא בין קאי ומצי הנייתה
 בסיפא גס וממילא .בא׳ ש״פ צריך באוכלת דגם ארישא

 דס׳ל מהרש״א לפי׳ משאיכ , באוכלת גס בטלן ש״פ צריך
כ ג״כמעותחוזרין•  אינה ג״כ ובאחרונה מצטרף לא בסיפא א׳

 ארישא רק קאי מצי לא תו א״כ אמלוה דדעתה כיון מקודשת
 דאץ כיון • אסיפא בבא להך נקטו למה קשה וא״כ .לחוד

:וקיל כלל לה ענין
ן (ז) י י שכתב רי״ו בשם הד״מ הביא ליא סי׳ אהיע מור מ

 דלא הנ*מ מקודשת אינה דאכלה הא הרמ״ה בשם י
 . ע״ש לאמלוכי למיחוש דאיכא שיעור לחברתה חדא בין אפסיק

 דמצינו טון דסוכלת דינא אהך כפיר החילוק זו ודאי הנה
 שהי׳ כיון א*כ .בא׳ שתתקדש מתחלה היה דדעתו לרי.ימר

 משא׳כי ביה. הדר מצי ולא מקודשת דמיד ודאי בראשונה ש'פ
 בא׳ הי׳ בשלא צירוף לענין בזה חילוק דאין ודאי במנחת

 דמצי ודאי מ׳מ בא׳ לקדש דעהו הי׳ שמתחלה הגס .ש״פ
 ומהתימה . ש״פ בה שאין שרואה אחר הקדושין על להוסיף

 יצטרפו דלא חמנחת דרייו דינא הך שם שהביא הב׳׳ש על
.הבי לסבור הרמ׳ה דעת על עלה לא דודאי ודאי לקדושי

׳ אמנם
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 יודע דאדם היכא כשמואל דקי׳ל כיון בדבריו לכוון יש אמנם

 ש״פ בראשונה כשאין הדץ יהי׳ מחנה לשם ונחן גמר
 שאין יודע דאדם מחנה לשם נחן נמי דמחחלה נמי כו׳

 ומוסיןן דחוזר הוא והשחא • כלום מש'פ פחוח קדושי
 בא' שיהא עד בודאי מקודשח אינה ולכך קדושין לשם לה

 פשק בעצמו שמואל דהא ועוד • דוחק זה אבל .ש״פ מהן
 ולפי במדי ש'פ שמא דחיישינן מקודשת ספק בחמרה דקידש
 יודע דאדם כיון קדושין ספק שיהא לה משכחת היכי דבריו
כ .ממש מהנה לשם נחן ובודאי כלום שאין  סברא זה דאין אע'
 זה לדעח .שיהא אופן באיזה יהא ש'פ יהא דאילו רק כלל
 לפרש שהדחיקו נוה דבריו עיקר אמנם • קדושין לשם לה נחן
 דשמעחין חשוגי׳ לי׳ קשיא דהוי משוס לפרש נראה כי' כן

 היכא זה באופן איירי ניני מחני׳ דילמא • מלוה והא דפריך
 בקינייחא אפילו מספק מקודשח ולכך לאידך חדא בין דאפסיק

 וא'כ בהפסיקה א״מ במנחת דגם הסברא זאת המציא ולזה
 יש חם ובזו בזו יש אם רישא דאימא .הכי לשנויי ליכא חו

 לפרש מצינן ברישא דגם ז״א אבל .אמאי מקודשת בכולן ש'פ
כ ר״ל מקידשת בכולן יש אם והאי • ק  .קדושין ספק ג'

 וא״כ .ש'פ בא׳ שיהא עד קדושין ספק הוי לא באוכלת ובסיפא
 דודאי ליתא מעיקרא קושיא אמנם . לדוכחא קושיא הדרא

 שמא לנניחש שייך דלא בגווני או היינו מילתא הך דאמר רי״ו
 להאי כלל ס״ל דלא אפשר או .יתקלקל כך שבתוך במדי ש״ס

 לב״י בב״ה התירוצים ב' שם שהובא וכמו .דשמואל חששא
 כשננואל קיי״ל ואכן .גווני בכל כסתמא מיירי מתני׳ אבל

 הש״ס ומהדר קדושין ספק הוי ננני זה בלא א״כ .בהכי
 ש׳פ כא׳ אין אס גס דשמואל אליבא גס מחני׳ לאוקמי

 להש״ס להו ניחא דלא לזה וראי׳ הכי. לשנויי מצי ולא מקודשת
 מדפריך דיתקלקלו. היכא ענין באותו רק למשנה למוקים
 קידושי הא ומשני קמייתא ממשנה דשמואל אמילחא שם הש״ס

 היכא איירי דמתני׳ ג"כ משני לא למה • ספק קדושי והא ודאי
 כן המשנה לפרש להו ניחא דלא אלא .כך חוך דיתקלקלו

: איירי גיוני בכל ודאי דמחני' משוס  דהא הסוגי׳ בפי׳ מורו בשם שם מביא הריטב״א הנה (״)
 כרבי אתי׳ ברייתא דכולה היינו .הוא רבי מני

 הריטב״א דברי שהבין בפ׳י ועיין .ע״ש לחומרא הוי ובפרנזא
 ולכך . כללא אי קאמר פרטא אי בלישני׳ דמספקינן משוס
 בנוונא ונניירי ספק קדושי הוי וכאן לחומרא חדא בכל אזלינן

 הריטב״א בדברי הבנתו לפי והנה . ע״ש להוליכו אפשר דלא
 וחיישינן בדבורו בהפסיק דאיירי בפשיטות משני לא למה יקשה
 בראשונה ישש׳׳פ אס ולכך בא' הי'לקדש דעתו מתחלה שמא
 כך דבין כיון כרבי דאתיא למימר להו ולרנה ספק קדושי כוי
 וצ״ל להוליכו. יכול שאין באופן הסוגיא להעמיד מוכרח כך ובין
 [אות הנ״ל דרי׳׳ו סברא הך מורו בשס לריטב׳׳א ס״ל הוי דלא

 אן£ בקדושין חזרה דאין והא הוא רחוקה דחששא משוס ז׳]
 ודאי דהכא בנידון משא״כ . ממש בחזרה היינו . כ״ד תוך

:שונות לדעות פורתא הפסקה הך משוס לחוש דאין
ר (ט) ק י ע ב  דאליבא לדקדק יש לכאורה הריטב״א דברי ו

 מתרצת לא עדיין מתנה מעות דס״ל דשמואל
 בריטב׳א שם שמפורש וכמו דליצטרפי קשיא הוי דלדידי׳ .שפיר
 צריך אמאי א״כ . כללא הוי דלחומרא לרבי נמי השתא א״כ
כ לש״פ כולן יצכירפו ש"פ בא׳  ולדידי׳ .ספק לקדושי לחומרא ג'
 כוי .ש'פ בכולן יש אם ומנחת ובזו בזו דברישא דה״ק צ׳ל

 אשמעינן באומת ובסיפא ■ חומרא מניעם ספק קדושי שפיר
 שיהא עד בודאי מקודשת אינה באוכלת דאך לדידי׳ רבותא

 כללא דאי ממ״נ ודאי מקודשת אז בא׳ ש׳פ וכשיש . ש״פ בא׳
 :פ”ש כא׳ יש הלא הוי פרטא ואי מתנה. דס״ל כיון מצטרפי הוי
ז1 (י) ״ פ  ושמואל רב משני לא למה דקשה מה שפיר יתורץ ל

 שמואל ובפרט כרבי דאתיא נמי אמחני׳ כן
 רש׳י ולשיטת .כרבי ג״כ שם דשבועות מתני׳ לסתם דמוקיס
 כתנאי המתני׳ לאוקמי רצו דלא ניחא כתנאי לברייתא דמוקיס
 הנ׳ל ולפי . קשיא אתיא תנא דבחד הריטב״א לשיטת משא״כ

 דהיינו בבי לכל דחשיב שפיר מחוקם הברייתא דבשלמא ניחא
קדושין ודאי ג״כ הוי בכולן יש דאם באלו באמר נקיט ברישא

 התנא נקט לא למה יקשה הכי ג״כ למתני נפרש אי משא׳כ
כ כ הוי בטלן יש דאם דבאלו בבא הך ג׳  דזו • ודאי קדושי ג׳

כ .במשנה מרומז לא עדיין החלוק׳  ובזו .כר׳ש דאתיא אע'
 : ודוק באלו וכ׳ש ודאי קידושי והוי ממש כללא כוי ובזו
ל (יח) ב  שהבין כמו הריטביא כוונת זה שאין נ׳ל באמת א

 הוא שהביא כמו דחיות מכמה .בדבריו הפ״י
 הפ״י שמפרש כמו הוא הפירוש ועיקר .בדבריו ע״ש בעצמו
 כולל כלשון דזה דהיינו בריטב׳א הפי׳ היא כן .לדעתו עצמו
 ומה באורך בדבריו ע׳ש .ענינו לפי חד בכל רק .וכללי פרטי

 הנ״ל,: כרי׳ו על דפליג הוכחה אין ולפ״ז .הנ״ל אקושיא שמשני
׳ ■טם (יב) ם ג .כו׳ יודע אדס ואמאי כו׳ רבינא מתיב ב

 הש״ס פריך לא אמאי הקשו המפרשים הנה
 דתרומה והך דחלה הך אהדדי משניות תרי הני בפשיטות

 זה דאין בתרומה לזלזולי אתי דהחם ותירצו .ויתרום ויחזור
 דאדם הכא משא״כ .הנקוב על נקוב משאינו לתרום דלא פשוט
 הכהן שאין דרואה יזלזל לא ודאי דכהן קפידא משום וסבר יודע
 דתפס מה היטב מיושב ועד״ז . מעולם חלה הוי ולא בו חפן

 הנ׳ל ולפי .בזה נתקשו שכולם יודע אדם לפשיגיות הש״ס
 המפרשים כל והגה .להדדי המשניות יקשה דאל״כ ניחא

 חורבה משוס לתרץ להש״ס למה עוד הקשו ואחרונים ראשונים
 המהרש״א וגס .גזל הו׳ל דא״י כיון לשנויי מצי בפשיטות הלא

 דתרומה מתני׳ לכך דדמי תירץ זיל הרמב״ן והנה . זה הקשה
 . זו בתרומה דיפטור דסבר ממש טעות הוא דהתס הנ״ל

 שלא בוודאי .ולתרום לחזור שצריך כיון תרומה תהא ואמאי
 באיזה יהי׳ תרומה שם עלי׳ דקרא כיון אע״כ ע״ז נתרצה

 דכוותי' חלה גבי ה״נ ה״ה לחולין למיפקי מצי לא תו שיהי׳ אופן
 וטריא כשקלא בלא אכן ונכונים. אמתיים דבריו ובודאי
 דהוי אהדדי מתני׳ בפשיטות להקשות מצי הוי לא דהש״ס
 משא׳כ .פקדו! לשס נתן יודע דאדס דהיכא כרב אמרינן

 אדרבא קשה ולשמואל פריך (כתבו) ומש״ה .ירכי דלא בתרומה
 תו וא״כ .יודע דאינו לתרץ והוצרך .מתנה יהא דיודע כיון

ק ולכך .כן אינו בתרומה דהא ממש גזל דהוי למימר ליכא  תי
 בה דעשו כתרומה תהא סוך סוך פריך ולזה .חורבה משוס
 סוגי׳ לדבריו לפרש כנ׳ל . צאיח לא דהכא ע׳ז ומשני . תקנה

 אם דגם והיינו בע״א תירץ ז״ל המהרש׳א אכן .דשמעחין
 לשנוי מצי הוי לא מ״מ .דחרומה המתני׳ ידע דלא נאמר
 לי׳ מהדר דלא כמה כל סברתו לפי דהשתא משוס גזל משום

 דאינו כיון .נזל הוי דלא ודאי וא״כ .אחרינא מפריש לא
:ודוק מהראוי יותר ממנו ליקח ואין אחרת מפריש

ן (יג) י י  תאכל ולא דתרומה דלעיל במשנה המשניות בפי׳ ט
 כן לו והוציא תרומה הישרחל שיוציא עד פי׳ י

 וכמבואר אחד ממקום פי׳ עלי׳ שיוציא ממתני׳ לי׳ דמשמע
 אינו ולכך עלי׳ מפריש שהישראל עכצ׳יל ולפ״ז .ג״כ בדבריו

 ליגע רשות לו ואין כהן של דהוא כיון ובי׳ מיני׳ להפריש יכול
:וק״ל ובי׳ מיני׳ להפריש דיכול הכהן משא״כ .בו

ף ן ע״א ם'י י י ת ע מ ש ש ב ד ק מ ה ! ד ר ו ל מ ב

ר (^) מ  כתנאי נימא .מקודשת אינה במלוה המקדש רב א
.קנה שזה במכר ושווין סיפא אימא ותסברא כו׳

 הקושיא . ע״כ אוחרי במילי לה מוקים חברין הונא אר'נ
 מכירה מהלכות ה״ד בפ״ז שפסק ז״ל הרמב״ס על מפורסמת

 על עצמו שסמך דבריו שיישב שם מ“במ ועיין .קנה דבמכר
 ועיין ע"ש_. כחליפין שהן דמים שיש כ״ח דך דלעיל סוגי׳

 שפסק ז״ל הרי״ף דברי שם שמביא הזהב בפרק הרא״ש בדברי
 השקלא שזה לי נתברר לא עליו וכתב לכלכה תירוצא הך

 האמת ולפי .חליפין נעשה דמטבע דס״ד לפום פירש וטריא
 יודחה ולפ׳ז . ע״ש הבנין ונהרועע היסוד נפל הכי קיי׳ל דלא
 קיימת שהיא דשמעתין סוגיא דחה איך הרמביס של יסודו גם

 אימא לכן . להלכה מתקיימת שאינה דהתס הסוגיא ותפס
 דלכחורה והיינו . וברורים נכונים ז׳ל הרי׳ף שדברי מלתא בי׳

 לר״נ אלא כו׳ ששח לרב הניחא שם הש״ס פריך מאי קשה
.כר״נ המקשה ס*ל לא דלמא קושיא ומאי .למימר איכח מאי

ור'נ
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 ניח^ דלח חע״כ .כמסקנא המחני׳ לפרש מצי לדידי׳ ור״נ
 דכילכהאכר׳ש אליבא שלא המקשה דברי למוקי לכש״ס לי׳

 שגם בכי״כ נשמע ממילא א״כ .כווהי׳ דהילכהא כר״נ אלא
 . הוא אמה הלכה נמי כמליפין בהן דמים דיש דינא הך

 בדברי ודוק הילכהא לא נמי דזה לדוכחי׳ קושיא הדרא דאל׳כ
 הרמב״ם דברי גס ולפ״ז .בדבריו מפורש שכן והראה הרי'ן»
 הש״ס קושיה מפרש שהוא י״ל הרא׳ש דברי אמנם .נכונים
 פירי דאמר דר*נ דמילהא כיון ור״ל .כו׳ לר׳ש הניחא דהיק

 לומר נמי להמקשה הו׳׳ל מפורש הלכה הוא חליפין עבדי לא
 כן אמד ומדלא .מדבריו להוציא חליפין עבדי דפירי מ“ש

 .מא״ל פריך ולכך דר״ג אליבא גם מילהא דמוקיס ש״מ בפירוש
 דהא נאמר הם והוא .נכונים ז״ל הרעבים דברי מ״מ אבל

 א״כ להלכה ג״כ הוא הוגא רב דקאמר במכר ובווין מילחא
 כחליפין כהן דמים דיש ש״מ נמי למימר דההם להמקשה היל

 דכא ע״כ אלא במכר קנה לא דאמרי ור״ה מדרב להוציא
 להש״ס הפשוגיה דהלכה רק כלל היא הילכהא לאו הונא דרב
 . הם דה הש״ס שיניח לעצמו הפס ולכך • קנה דבמכר הוא

 דשים וניריא השקלא כל ההם דפירש ז״ל לפירש״י א״ש וביוהר
 איזהו דפרק מכא ז״ל הרמב״ם לפסק מקור יש עוד w :זיל כהראיש ודלא המסקנא לפי גס
 ע״ש אישעיה רב דהני מהא ע״ש סיג דך נשך

 הרמבים דחה איך שם שנדחקו אכן . במפרשים ג״כ והובא
 במילי למיהרן דחפבר סוגיוח כנך מכמה דהכא מפורשה גמרא

 ופריך ינאי לדר׳ מ’פ ההם איהא דהרי נ״ל אכן • אוחרא
 א״ר הונח רב ומשני בדמים אמנה עושין אין דאמר לרב ההם

 ולכך קנה לא במכר דסבר לשיטהו דאזיל והיינו • בשמשך
 לא נמי הראשונים החיניין גס דהל״כ . בשמשך דחיירי עכנ״ל

 הכא וליק בשמשך סהמא נמי קאמר ולכך . בנולוה קנה
 לי׳ דפריך קושיא הך בלא פשוט דכוא משום עסקינן במאי
 דהלכתא אליבא מחוקם לא כפשנוי׳ הברייחא אבל . ההם

 א״כ בשמשך כלל איירי ולא ינאי לדר׳ ש״מ הש״ס כדאמר רק
 מוקים חברין דהונא ר״ל כרב ודלא קנה דבמכר נשמע ממילא

לשיניהי׳: והיינו
ז1 (ג) ״ ב רבא קאמר מה לכאורה שהקשה מה ליישב נראה ל

 מקודשה אינה במלוה דהמקדש אמי מדר׳ ש״מ לעיל
 דקאמר לשטהו אזיל רבא אלא . בפירוש כן רב אמר הלא

 דמיני׳ .עיש לר״ל מסייע ומחניהא קרא מ״ה דך הזהב בפרק
 לדעה המפרשים שהוכיחו וכמו .קנה דבמכר ג״כ נשמע

 משוס דרב ממילהא לאוכוחי מצי הוי לא לזה וא״כ • הרמב״ס
 דבמכר דקיי״ל לדידן משא״כ .קנה דלא במכר גס סבר דרב

:אמי מדר׳ הוכיח לזה מקודשח בקידושין גס ה״א קני
ר (ד) ק י ל ב העיר .לקידושין מכר בין שיש החילוק דברי ו

 שכחב ע״ש מכירה מה׳ ה׳ פרק כה*מ י
 .משיכה בו היקנו ולא מצוי אינו החוב שזה לפי לזה וטעם
 מכר דמחמת דכיון א״ל .בעין אינו הא יקנה במה מ״מ ואיה
 כהחליך דהו״ל רק במעוה מעולם נהחייב לא כאילו הו״ל הוא
 ובלחם ע״ש הכי למימר ליכא הלואה במעוח אבל • בשור פרה

 הה״מ כוונה דזה ונ״ל . בדוחק וישבם דבריו על פחמה משנה
 כאילו המכר כשנעמוד מכר מחמה החוב ככהי׳ דבשלמא

 דליל הלואה במעוח משא״כ חליפין מדין ממש קנה בעין עחה
 במה מ״מ • שכיח דלא מילתא ג״כ דכוא הגם ר״ל .הכי

 בעין הוא כאילו המעוה דנעמוד ואלא בעין. אינו הלא יקנה
 דאינה ממש ממעוח טוב יהא דלא . עלה לוסיך דלא הבו א'כ

 מילתא לתקוני לרבנן וא״א • קונה ובקרקע שפרע למי רק קונה
 דמעמידין במכר משא״כ .וטלולא כחוכא ויהא אהדדי דסחרי

:ודויק חליפין ומדין בעין כאילו החפץ
 חכמים הקוני רק הוא • בעין המלוה כאילו דאמרינן (ה)

מ בענין להיוח יפול שיהא בעין כאילו רואין דהא מו'
מ  .זה להקן לכם כי׳ למה קידושין לגינין אבל .בעולם מו'
 דקיבל אי דקאמר עיב בגמ׳ מבואר וזה .מקודשח אינה ולכן

 שהמעות ייל במלוה דהרי דמי לא דלפיז מלוה היינו אחריות
 זה שייך לא אחריוח בקיבל בפקדון משאיכ .בעין כאילו א'

שלא שלו שהי׳ כלל לה נהן לא בעין כפקדון שהי׳ בעח שהרי

 אלא בעץ איט בו שמקדש והשתא יד בו לשלוח רשאי היחה
.קידושין לענין כלל שייך לא זו דסברא להגמ׳ פסיקא וודאי

:וקיל כרמב״ם פסק וכן
י (ו) ל  [קדושין לפקדון) בין(מלוה אחד חילוק לומר נראה הי׳ (

 הוי ניחנו להוצאה דמלוה כאן כרין למ׳׳ש למכר]
 כנאה מל דעחה אין ואיכי מידי לה יהב ולא כדידה לי'

 מצינו אנן והנה .ע״ש מידי לה יהב ולא אדידי׳ אלא מחילה
 .מאשה לבר קנה דבכולה להחזיר ע״מ במחנה בזה כיוצא
 מחזירה אינה דאס דאורייתא הוא הרמביס לדעת הרין וכתב

 אינה מהזירה ואס .החנאי נחקייס לא שכרי כלל קנה לא
 בההוא לאו איהו שמחזירה קודם בש'פ נהנית אי ואפילו נהנית
 .חליפין מדין לאו נמי דקני במקח ובוודאי .ע״ש לה קאמר
 לדעת חזינא וא״כ .חליפין עושין שאין בדברים גם כלל דהרי

 הך לדמות יש זה לענין מאשה יותר ניקנה דמקח הרמב״ס
:לב לו שיש למי לכתם דהכא  הרמב״ס לדעת סמך ג״כ הביאו המפרשים דהרי לראי׳

 מקרא נשמע ומהתם .שהבאתי מ״ה דך דהזהב מהך
 לכרמב״ם במכר הך.קנין ג״כ יהי׳ ולפ״ז .דאורייתא הוא א*כ

: להחזיר ע״מ במחנה כמו דאורייתא
 עת בכל מצוי שתהא כו׳ ניתנו להוצאה ברש״י )0

ל׳ הלואה סתם בוודאי . כו׳ שיתבענו
 היינו ניתנה להוצאה דתיבת אלא .לזמן כשהוא ומכיש יום

 ניתנה להוצאה לאו ומיד . הצטרכות לכל העולם מן להוציא
 וא״כ .ומו״מ בעיסקא אלא העולם מן להוציאה שלא היינו
 .הצטרכות לכל להוציאה מרש דבר לה נותן כדמקדש עתה
 לו להחזיר שיתבענו ר״ל אינו שיתבענו עת בכל דקאמר והאי

 רק .המוגבל זמן עד או יום ל׳ עד להחזיר צריך אין דוודאי
 ובאיזה הס היכן מעותיו לו להראות שיתבענו עש בכל ר״ל
 לשאר הוציאם ולא בעיסקא שהן לו להראות צריך הס ענין

 אכן • ז״ל רש״י דעת הוא זה המעות שיוכלו באופן צרכיו
 במסקנא הש׳ס דקאמר מה הוא דזה • בעיא פירשו המפרשים

 כמה כל היינו ניתנו להוצאה לאו ומיד .בעלים ברשות במלוה
:להחזרה בעלים ברשות הוא בעין דהוא

׳ שם (ח) מ ג ^ שם ופרש׳י קמיפלגי לחזרה בעלים במלוהיברשוח ל
 כתנאי אתא לא ורב הכל דברי להוצאה לעולס

 רשב״א קאמר להוציאם להתחיל עדיין כלל יד בו שלח בשלא וככא
 בהתחיל איירי דה״נ ופירשו המפרשים נחלקו בזה גם .דמקודשת
 . כחכמים ופסק כתנאי אתיא בחמת דרב ומלתא להוציאם

 להוצאה דלאו בהך לעיל שפירשו ז״ל רש״י לשיטתם דאזלו וניל
 ליה קשי׳ הוי ולזה . העולם מן להוציאה רשאי שאינה ניתנו
 במלוה בפלוגשחן חדש דבר לחדש להש״ס להו למה ז״ל לרשיי

 להוצאה במלוה פלוגתתן מוקי לא אמאי להחזרה בעליס ברשות
כ .כדלעיל ניתנ׳  מילתא לאסוהי להש״ס ליה ניחא דלא אע'
 להוציאם התחיל בשלא איירי דהכא פירש ולכך • בתנאי דרב

 להוצאה דלאו במילתא לעיל אינהו משאיכ .לדרב ענין ואינו
 וא'כ .בעין שהוא כיז בעלים ברשות שהוא ג״כ פירשו ניתנו

:וקיל כתנאי מתוקס דרב ומילתא אחד דבר שניהם
ח (ט) נ הרשב״א תשובת שם הביא ליט בסימן בח״מ ביי ה

 לשמעון התנדב דראובן בדין הרמבין על שחולק
 בו לחזור שיכול נכסי בשעבוד שטר לו לכתוב וצוהו לו ללוות
 בפ׳ בו נמלקו המעות לו בשנתן אפילו אלא עוד ולא וכתב
 היינו .ניתנו להוצאה דמלוה שאמרו ולולא .כו׳ מקדש האיש

 • הנובניס אין דבריו לכאורה .ע״כ להחזרה שניתנו אומרים
 • ניתנ׳ להוצאה דמלוה אהך בחידושיו שפי׳ כמו דבריו ופירוש

 • וכנ״ל לא או לחזרה בעלים ברשות הוא אס הפי" הוא דהוא
 דברי היטיב ראו לא והם . שם הב״ח תמיהה נדמה ובזה

 בסמוך אבאר כאשר ראה לא ההומים וגס .בחידושיו הרשביא
 פרשיי• הביא שבתחילה מדוקדק• אינו בהרשב״א הלשון כי

 כוונתו שעיקר שם בדבריו ודוק פירש״י ודמה עצמו פי׳ ואח*כ
 רק לחזרה בעלים ברשות שאינו היינו ניתנו להוצאה שמלוה הוא

 כחכמי' ופסק כתנאי במסקנא אהיא דרב ומילתא .לוה ברשות
 דהוא דהלכתא אליבא גס כן תירץ זה האוקימתא שתירץ ורבא

:ניתנו דלהוצאה מקודשת אינה דהמקדש-במלוה פסק בעצמו
ובזה
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, (י) ך ז ב  ודבלי שס הש׳ך על הסומים השגוח כל ■נדמו ו
 החילת ודחה שהמה מה בראש . ברורים השיך

 לחו שעבודח דקסבר דרב אליבא הוא חקומהח דהך דבריו
 כאשר לנפשיה אקומהא הך מקיים רבא דהא ז׳א .דאורייחא

 שעבודא ולדידן .וכנ׳ל מקודשת אינה דבמלוה להלכה פוסק
 להרוצי רק הוא אקומחא שהך שכתב מה וגס . דאורייתא

 לקיים נוכל לדיוץ משאיכ .כתנאי ליתא דצא דלב מילתא
 כאשר הרשב׳א בדברי כלל מקום אין ולזה . אוחרא במילי

 ומילהא .ניתנו דלהוצאה הך זה בענין מפרש דהוא הבאתי
; פליגי דבהא כתנאי למסקנא גס דרב

ם (יח) ג  גופא דהרשביא בו דבקע בהך דבריו שדחה מה ו
 משעת לא אונסין משעת מתחיל דשעבודא פוסק

 לשונות ע״ביששני דךל*ג בכתובות דהרי לק״מ זה גם נתינה
 משעת אי הנתינה משעת השעבוד מהחיל אי דרבא אליבא
 אונסין דנושעת דהכא מסוגיא לחשוט יש כדבריו ואם .אונסין

כ • נשתעבד  נתינה דמשעת אמרינן אי גס אקומתא דהך אע'
: ודוק בו למזור יכול מ״מ . השעבוד מתחיל

, (יכ) ד נ ה  כתנאי דרב אהך שמסיק ז׳ל הרשב״א שיטת לפי ו
כ הש״ס הו פריך מאי ליישב צריך  כתנאי נימא א'

 כתנאי נימא הסוגיא המקום דבכל וצ״צ . להא מש לא הלא
 יש דלעיל בפלוגתא ובשלמא כזה הלכה קאמר לא אמאי היינו
 בעין במלוה המקדש סיל חכמים דגם ולומר לטעות מקום

 שנשתייר וש״פ • בעין אינו שנגנב דמה משום והכא מקודשת
 לומר הוצרך ולכך . אמלוה דדעתה וסברו ופרוטה כמלוה ה׳ל

 פריך ולכך . מקודשת אינה נמי בעין במלוה דהננקדש בפירוש
 הרשב׳א לפי בעין במלוה איירי ע״כ דהכא דהך כתנאי נימא

 ש״פ שישהייר צריך דלעיל דבהך . אדר״מ דר'מ יקשה דאל״כ
 : ודוק ברייתא דהך כחכמים הלכה קאיור לא אנואי וא'כ
׳ ע״א מ׳יח דף שם (יג) ם ו ת ש'מ בפקדון רב קאמר כי דיה ב

 דהמקנה ננודה שמואל דאפילו
כ למחול יכול אינו שלשתן במעמד לחבירו : עיש ע'

 ס׳ו סי׳ בח"מ המחבר דברי הם האלה הדברים (יד)
ט סעי׳  הרמב״ן דעת גם שם הביא והש״ך עיש. כ׳

 בתומיס וע«ן . שלישית דעת עליהם והכריע עליהם והשיג
 . אחד אמד דבריו עצ אשיב ואני .כלל בדרך עליו שהשיג

 דבמעמד לומר דוכתא בשום אשתמוט דלא התוס׳ דברי על מיש
 המוכר דווקא נקיט דמסתמא ל׳ק זה .למחול יכיל אינו ג׳

 מעמד ומקנין ומסירה בכתיבה שטר במכירת דווקא היינו ש״ח
 דאל׳כ למחול דא׳י וודאי • מידי כלל מיירי קא לא שלשתן
 ויהי׳ בשטר שלא סתם חוב מוכר לינקוט שטיח נקיט אמאי

: שלשתן מעמד בקנין משמעות
ש (טי) ״ מ  הביא לא אמאי בזוזי לי׳ דמקרקש מהא עוד ו

 טפי דעדיף חקנסא דנקט י׳ל התקנה זו גם
 הדיר עכיח דלא ג׳ במעמד משא׳כ תמיד• לעשותו דיכול
 בשמי׳ שטרא לי׳ דכתיב דבהך ומש״כ .ביחד כולן שיהי׳
 חילוק אין דוודאי ז״א לדעתי .השני מזמן אס כי גובה אינו
 נכסים השיעבוד דהעיקר כיון בשמי׳ השטר לכתיבת מיג בין

 ואותו .ומסירה בכתיבה השטר מכירת עיי זה קנה בוודאי
 לזה למהול יוכל שלא כדי רק ראשון מזמן הוא השיעבוד

 והס בשטר או ג׳ במעמד אליו גופו שיעבוד או התיקון מועיל
 השיעבוד עיקר אבל • למחול יכול שלא לענין רק ואינן א׳. ענין

:הראשון מזמן עומד במקומו
ב (טז) ״ ש מ  בדין נקיט לא אמאי הרמב״ן דעת על שם ו

 גס .למחול יכול דאעפ״כ קנה ג׳ דמעמד
 שמואל דאמר הא דלדידי׳ וי׳ל • הרמב״ן דעת לפי לק'מ זה

 שטר ונקיט ג׳ במעמד נס היינו .למחול יכול שט״ח המוכר
 לא תו א״כ • למחול יכול אעפ״כ ובג׳ בשטר דנם לרבותא

 : הוא דכ׳ש למחול דיכול גרידא ג׳ מעמד גבי למינקיט צריך
כ (יס ״ ש מ  ואב״ע למנקיט להש׳ס ה״ל דמ״מ לדעתו עוד ו

 דאין ניחא וודאי למ׳ש .קמיפלגי בדשמואל
 בהכי דפליגי בקמייתא דמוקמונן דמכיון זאת לכתוב צורך

פ במלוה דגם לומר דנוכל מכיש ,למחול יכול (לרבנן  כליגי ע'
אכן .לאמרו צורך ואין פשוט וזה ,וכנ״ל י׳ל דלרבנן בהכי

 סמכה דאשה סברי דכ׳ע אמרינן דהוי קמייתא אקומתא לפום
 למיהדר בשים צריך הוי זה כעין הקנין בע־קר דפליגי רק דעתה

פ במלוה גס ולמשכח :הקנין בעיקר פלוגתס ע'
ש (יח) ״ מ  דפליגי בשטר בה למימר להשיס דהו״ל עוד בס ל

 כוחו להודיעך בתרווייהו ופליגי הונא בדרב
א • ורבנן דר״מ  וודאי גמור קנין הוי ג׳ מעמד אי דוודאי ז׳
 ואפשר .כלל מוריד ולא מעלה ולא בשטרו כלל נפקותא דאין

 שתמה ומה • זה אס לדחות ואפשר באומרו כוונתו הי׳ זה
 למחול א״י ג׳ דבמעמד לזה ראי׳ הביאו לא דלמה שם ההומים

 .לפלוני הלוואתי דאמר דשכ״מ מהך קמ״ח דף דב׳ב מהא
 דהסם מהך ליפרך מפ־רש לשוס אשתמיט דלא מאוד וממה
 עיין שלא כמותו חכם על נשגבה התמי' העיון אחרי והנה
 בקיצור ותירצו זאת קושיא שרמזו ש'מ דיה שם במוס׳ היטב

 להרמב״ן המכונה הרשב׳א בחדושי אכן • חיים ר׳ בשס והביאו
 ומסיק .באורך הענין שם כתב דאגב בסוגיא הספינה בפ׳

 בעיקר רק לאשכוחי׳ רצה לא דהש״ס כלל קושיא זה דאין
 דקנין אומר וריא .הוא ירושה דמשום פפא רב וקאמר .הקנין
 דהוי מכיון ממילא הוא וזה .ג׳ במעמד בבריא גס הוא גמור
 רבנן דאלמוה למחול א״י זה כעין בש'מ • בבריא גמור קנין

 תירה כשל דעשאה דהש׳יש סתמא התם כדאמר ש'מ לאמירת
: היניב דבריהם ועיש

ם (יט) ג ה  ונשאר למכור אפשר אי דהגוף הפוסקים לשימת ל
כ . למחול יכול ולכן כמוכר ביד  מוכח ■שפיר א'

 אין במ״ש אכתי הרי דאל״כ נשתעבד דהגוף מודה דבמ׳ש
 דאכתי ואפשר הגוף מוכר לפלוני ובהלוואתי . הגוף למכור יכול
 .לאמירתו אילמו׳ המלוה נותן דכבר דכיון • כהרמב׳ן לומר יכול

 לא זה טעס שהרי זה פעם להתוס׳ פסיקא דלא דייל ומכיש
•• וק׳ל כלל בתוס׳ נזכר

? (כ) ר״ ה  פקע ג״כ הרי לוה מיס כי הקשה הכותב] [בפ׳ ו
 ישלם כשלא ערבות הי׳ דע״ז ותירץ כי׳ להשעבוד

 השעבוד הגוף עדיין מלוה במה משאיכ .מהערב יגבה
 החוב מכור שהרי החוב לעצמם ליקח אפשר אי והם להיורשים
 צריכין בוודאי מהלוה מושלמין והיורשים וכשמלוה והשיעבוד

 ולקושית .מעוחיו שהוא מהלכה רק מגרמי לא ללוקח להחזיר
 שתבע קודם מהערב ליפרע יכול האיך שהקשה הריטב״א

 שתבע קודם דערב לנכסי׳ דנחית מהא ראי׳ והביא • ללוה
 למלוה למיתבע כ״ל דשם סיבר דהר״ן נראה • מהדרינן למלוה

 • הערב לתבוע יכול לכן הגוף לתבוע יכול שאין הכא אבל
 דמחל לי דמה מלוה של ממילה כעין הוא שמת גר בהך וא״כ

 נפטר ממילא לכן • דבר שוס עשה לא דהלוה ונמחל שמת או
כ דשם גר שביד ממשכון ראי׳ הבעית והביא  דשיעבודא כיון ג׳

 [ערב] נעשה המשכון גס בי׳ ערבין אינן ונכסי דאורייתא
 בשיעבוד מכניסן דאין היינו .נשתעבדו לא דמטלכילין דהגס
 חייל בוודאי למשכון שנתנו כיון אבל • למוכרו יטל דהרי

 אז משעבוד הגוף ויצא הגר שמת כיון ואפיה עלי׳ השיעבוד
 שס נתחלף ולש״ך .הוא כן בשטיח מהערבות יצא המשכון גם
ק ס׳ו בסי׳ עיש בעה״ת דברי ודחה בגוי גר  ומ׳ש .קי״ח ס׳

:ברור הוא
 דהאי דהכא התוס׳ לשיטת שס ההומים הקשה עוד (כא)

 התירוצים לכל הוא במלוה הוא אי דבמ״ג תירוץ
 דס׳ל כרבנן לאוקי להו הוי שובר דמצא וברייתא בהחובל א״כ

 הריטב״א כמ׳ש דסיל ולק״מ • שהאריך עיש במלוה ליתא דמיש
 והגמ׳ כרבנן היינו .במלוה הוא דמיג הגמ׳ משפסק דוודאי

 באמת אבל .ככיע רב די״ל אלא^למידמי התירוץ זה אמר לא
 דאחריס הוא ומלוה דידה היינו דשט״ח .כפשטי׳ כברייתא

 בשם י״ב באות וכמ׳ש . כר'מ ולא כרבנן ורב המקשה כמיש
 ישנה אי דבמ״ג [דאפשר] כרבנן דהלכה אמר ולא . הרשב״א

 ישנה מ״ג האמת לפי אבל . הגמ׳ כתירוץ [פליני] במלוה
: ברור וזה • לרבנן במלוה

 הביאו ולא שם אמ״כ וכתב .שם בריטב״א הוא p! (כב)
 א*כ .כרב דידה במלוה דפשק משוס רבינו שם

 דמזינא הגס דבריו פי׳ • דעתה סמכה דלא האחריס מכיש
אית דכיע דקאמר עדיף דאחרים מלוה הוי דהש״ס דלס׳ד

להו



^ ת י ב ן' י ש ח עטישראלק

 המחבר חכן . וסברסם הפוסקים בין להפריט שאין
שום הביא ולא למחול דא״י קכיו סי׳ בח׳׳מ להדיא

 היינו רפסה דסמכא סברא בהך סליגי ובדאחריס עהו;-דרב:'.
 וודאי א״נ . קנה לא מכר דגם סובר דרב־ממנן,להוא ליבא6

 מדיף וודאי דאחריס מלוה אז • פרן כללול״וג; ממון; דאינו
 דבמכר דפסקינן לדידן משא״ב .גיחה׳;מסון'.׳חדש לה שנוחן

 משא*כ מכר. קניח לטנין ממון דהוי הרמב^׳^ם־והיינו כדגנח קנה
 למ׳ש ומכ׳ש .ממון אינו פדיפא נחינה ךבפינן קידושין למנין
 לא. בקידושין ואטפ״כ דחורייחא מכר דיהא-בקנין ו', אוח
 במכר קנין אשכחן לא דוודאי דאחריס הוא דכ״ש וודאי א״כ

 דסמכה אמרינן הוי דרי דחף ואפשר .מחקדפס דלה וודאי
: נקיכי דמילחא דקושניא אלא • לא נמי דפסה

D (כג) T /H f לשיטתו דאזיל והיינו . פ״ש בע״א חייז 
 משום הוא דמכר דקנין ד׳ אוח לפיל שהבאתי "י

 • חילוק אין תו א״כ כלל לקנין ממון אינו ובאמת השוק תקנת
כתבנו כבר לא אי למהול יכול אי דמ״ג הלכה בפיקר וכנה

ק ^ ־ ק ס פ
! !tJ ■ א שום !/;ו י י׳

 וי׳א וכתב .קידושין לפנין דמות ב׳ הביא כ״ח סימן ובפה״ע
 לחלוטין הכא פסק אמאי שם הס;ך והקשה מקודשת שאינה

 יכול כמ״ד לי קים י׳ל הא לשלם הלוה וחייב למחול דא״י
 . למחול דא״י פשוטה דהלכה דוודאי לחרן ונראה .למחול

 לפני תבא אולי דחוששת דמתה סמכא דלא י׳ל בקידושין אכן
 גדולי דרוב דכיון ופי״ל . למחול דיכול לה שיפסקו טועה ב׳ד

 ובקידושין כוותי׳. הלכה נקכיינן וודאי למחול דא״י פסקו פוסקים
 דאינה כיון היינו לי קים טעץ מצי דלא והא לחומרא חיישינן

 ה׳ל א״כ .למחול דא״י פסקו הפוסקים רוב ואדרבא . ברי
 מצד ברי בטענת עליו בא וזה פרעתיך אם יודע איני כאומר

:וק״ל הלכה
׳ ב״ח דף שם (כד) ט  הרשב״א כנה • כנייר את שמין וח׳׳א ג

 להלוה כחוב דמוחל דכיכי מזה הוכיח
 בשט״ח אי קאמר דהא . להלוה הנייר להחזיר צריך אין

 בברייתא סברי רבנן הא ניחא לרבנן אבל דר״מ קשיא דאחריס
 קאמרי והכא למהול דיכול משום מקודשת קמייתא.דאינה

 מגופא כן הוכיח לא אמאי קשיא ולכאורה • כנייר את שמין
 החוב בגוף אבל כנייר חת שמין דקא$ר מדיוקא דברייתא

 • מיניה למשמע ליכא דמהא די״ל משוס מקודשת. חינה
 קאמר ולכך .לא או למהול יכול אי לרבנן לכו דמספקו דא״ל

 מההוא הוכיח ולכך .מקודשת ודאי ואז כנייר את דשמין
 דצריך הסובריס ולשיטת . מקודשת אינה וודאי דאמרי דלעיל

 דכבירא דא׳ל .דלעיל ברייתא מהאי ג״כ ל״ק הנייר להחזיר
 דוודאי סתמא דאמרי והא לרבנן להו מספקא לעיל דגס להו

מ • הוא ספיקא נמי דאי משום . א׳מ  דעתה סמכא לא מ׳
 וכנ״ל . למהול דיכול דיפסקו טועה לב״ד נמי דחוששה

: כ׳יג באות
׳ (כה) ט ג  עיין כו׳. שירים לי עשה תנאי כהני גימא ב

 בב״ק התוס׳ קושיה שהביא ז״ל מהרש״א
 שם נונייס דהתוס׳ דכוונחו אפשר . ודוק ע״ש וכתב ומסיים

 כל והנה .באורך פלפולם וע״ש בפין ג״כ הוי דהכא לתרץ
 בכך משא״כ . דהתם סוגיא בהאי כ״א שייך לא הפלפולים

 בעין הוי לא אי ממ״נ תקשה א״כ • לרב מינה דפריך דהכא
 הוי לה ונותן בידו שהנזמים■ האי בפין הוי ואי דר״מ קשיא

 בידו הנזמים שהרי .בעלים ברשות שהוא בפין במלוה ג״כ
 דש״ס וכחוקימהא כלל בזה איירי לא רב הא דרב קושיא ומאי

 קושיהם התוס׳ מקשה לא אמאי לי׳ קשיא הוי ולזה .דלעיל
 זה דמי דלא ולומר לדחות יש ואמנם .קושיא דאלימא הכא

 מחמת בעין כוי ומ״מ להחזרה בעלים ברשות שהוא ^:נלוכ
 המלוה דעיקר הוי לא בעלים וברשות .דרב בהך כמו הנזמים

: ברשותה הוא
י (ט) ״ ן ע ה ר  ופרוטה פרוטה כל וכו׳ במלוה במקדש אלא ד׳

 כשמחזירין כילכך לפועל בה נתחייב כשנגמרה .^
 לשכירות אין ולמ״ד .עכ״ל למפרע מלוה לה הוי ההוא לה

 מחלק דרש״י ונראה .לה כשמחזירין רש״י כתב לבסוף אלא
 כל בשכירות נתחייב סוף ועד מתחילה לשכירות יבנה דלמיד
 אלא לשכירות אינה למ״ד אבל . מלוה הוי ולפיכך פרוטה

40 מ

 דלא כ״ז נתחייב לא המלאכה'מ״ע נגמרה שכבר אף לבסוף
 המלאכה בגמר אממנךדנהחייב דא? ;מלאכתו לבעה״ב מחזירין

 וכן .לו שיחזיר קודם מלוה ה;ה לדידי׳ אפילו א״כ בשכירות
 כתב בחדושיו הרשב״א אבל .בפרש״י ק״ח בסי׳ כט׳׳ז כתב

 ופד מתחילה לשכירות ישנה אמרינן דאי הוא החילוק דעיקר
 דאין אמרינן אי חבל .פרוכיה בכצ הוא החיוב חזי סוף

 החזיר שלא אף שנגמרה שתיכף ואף . לבסוף אלא לשכירות
 לאחר ומקדשה פרוטה שנותן כמו כוי מ"מ בשכירות נתחייב

 והרשב״א . יום ל׳ ולאחר מעכשיו במקדשה כמו או יום ל׳
 כמ״ש החילוק סיל שרשיי וכתב ז״ל רש״י דברי הביא ז״ל

 השכירות בכל נתחייב לבסוף אלא לשכירות דאין דלמיד הוא
 כן הרשב״א שהוכיח ונראה .הוחזר פלא אף כמלאכה בגמר

 מלוה כאן ואין לבסוף אלא לשכירות אין למיד רש״י מדכתב
 כיון מלוה כאן אין דוודאי צורך ללא דהוא לה כשמחזירין

 ולהכי המלאכה בגמר דנחחייב ודאי אלא .עדיין נתחייב דלא
 שכתב מה וגס .כשמחזירין מלוה כאן אין דחעפ״כ רשיי כתב
 . לה ויחזירנה לכשיגמר מקודשת עמך שאעשה בשכר רש׳י

 .הכלי בחזרת הוא כחיוב שעיקר כיון לכשיגמור כתב דלמה
 בשכירות זוכה שאינה בכתב הר״ן וגם . הרשב׳א כדברי א״ו

 דהוי מלוה כוי לא ומש״ה הכלים והביא הכלי כשגמר אלא
 .כרשב״א שפירש כמו ג״כ דס׳ל נראה .קדושין לשם כמוחל

 כשנגמרה תיבת באמת כתב לא כהט״ז שכתב הריטב״א אכן
 כשמחזירין רק בא החיוב דאין דאמרינן כיון .כלל לזה שייך דלא

 לשכירות ישנה אמרינן דאי אף ז״ל כרשב״א עוד וכתב . הכלי
 באילו לי התקדשי כמו דהוי נימא ג"כ סיף ועד מתחילה

 מקדשה הוא דהתס .מקידשת לקמייתא דאכלה דאף .דלעיל
 פרוטה שאיתא בשעה ככא אבל .בעולם שישנן התמרים בכל

 המלאכה נפשה שלא כיון עדיין אחרונה פרוטה ליתא קמייתא
 דהוי לקמאי ליכא בתרייתא פרוטה שמגיע ובשעה עוד•
 . דמקודשת דינר לה ונתן במנה למקדשה דמי ולא .מלוה

 שצריך ומה . דאיכא הדינר עם רק הקדובין עיקר דכתם
 בכל מקדשה הוא הכא אבל .תנאי דהוי משום כיינו להשלים

 דאיכאלקמייחא ובשעה דבר שום לה נותן שאינו כיון כשכירות
 הרשב״א דברי ראה לא כנ״ל כט״ז וביודאי • לבתרייתא ליתא
 בתמיה הפרישה על עצמו מהמה הוא זה ובשביל . הנ״ל

 : הנ״ל כרשב״א כדברי פירש כפרישה ובודאי גדולה
ה מ  כשיש פלוגתייהו לוקמי דא״כ הט״ז שהקשה ו

 הוא דמסתמא ז״א .פרוטה שוה אחרון במכיש
 • ש'פ אחרון במכיש ליכא דמסתמא ע״ז בגע׳ שאמרו כמו

 אחרון בדיבור יש לשלטון עלך ואדבר גבי דמסחמא הטיז ומ״ש
 דלמה לדידי׳ נמי היקשי דא״כ ממני נפלאים דבריו . ש״פ

 ופרוטה מלוה הוי והא , פרוטה לה שנהן והוא בגמ׳ לאוקמי
 מתחלה לשכירות דישנה פסקו הפוסקים וכל לכלכה דנדקודשת

 עליך שאדבר בע״מ. שקידשה משנה מהאי״סהם סוף ועד
 הוי לא דזה שנאמר לא אם .כדבריו דלא מוכח .לשלכיון

 דנימא .בפין דבר פוס לה נותן שאינו מחמת ופרוטה מלוה
 ואף .הט׳ז קושית ל״ק וממילא דבעינח מידי על דדעחה

 בי׳ שייך ג״כ אחת פרוטה רק עולה השכירות כל דאין היכא
:להדיא כאן הרשביא שכתב וכמו . מלוה דין

 בשעת מתחילין דהקידושין הנ״ל הרשב״א ולדברי 0(כ
.מדיין לה הוחזר שלא אף המלאכה גמר

 בעת רק .אחרת פעם אותה לקדש צריך דאין ממילא נשמע
 בשעת דהא .תתקדש בזה ואומר מאתה מלאכתה לוקח שהוא

 שום לה אומר אינו העת באותו לה מחזיר ואינו מלאכה גמר
 ב׳ פעם הכלי החזרת בעת דציל ס״ל רי״ד וכתוס׳ • דבר
 ואזיל שמואל ובכית בח"מ דבריו הובא לי• מקוידשת אה הרי

 בשעה היינו לבסוף אלא לשכירות אינה אמרינן דאם לשיטתו
 מה לדבריו הנ״ל התוס׳ על הט׳ז שהקשה ומה .הכלי שמחזיר

 דהוא לק'מ • שעשיתי בשכר וכין שאעשה כשכר בין יש חילוק
 ואי .שפירש״י כמו ככלי לה החזיר וכבר שעשיתי בשכר מפרש
 שהוא שייך לא לשלטון עליך ואדבר גבי האקשיא,דהא קשיא
 הוי דהא שדברתי בשכר כו׳ את הרי ב׳ בפעם לה אומר
דף בעצמו רי׳ד כתוס׳ עמד זאת קושיא על וב^מת • מלוה

ס״ג
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 ולא קידושין לשם דמטיקרא כיון מלוה כוי דלא וכחב ס׳ג
 ונשלמא .לשלטון בעבירה דיבל או המלאכה סשה מלוה לשם

 בשעה נמצא .סון! ועד ממחילה לשכירוס ישנה אמרינן אי
 פרופה מלוה כוי בחרא לפרוטה ליכא קמא לפרוטה שאיחא

 דומה אינו לבסוף אלא לשכירוס אין אמרינן אי אבל .קמח
 לשלטון שדיבר ואמר המלאכה עשייח שאחר ובאמח כלל. למלוה

 ע׳ש למלוה דמי ולא בזו לי מקודשח אח הרי לה לומר צריך
 שלא שעשיחי בשכר בין חילוק יש וממילא .באריכוח דבריו
 שמחמילה שאעשה בשכר ובין .מלוה והוי קידושין לשם עשה
 ואח׳כ ככלי לה החזיר כבר אם וגה .לידו בא קידושין לכם

מ .הקידושין אומר  קידושין דלשם מלוה הוי דלא מקודשש מ'
: וק״ל לידו בא .

 שהקשה מה נמי לחרן אפשר הנ״ל החוס׳ דברי ולפי (כח)
ק כ׳ח בסי׳ הב׳ש  לפי הרמ״א דברי על מ' ס׳

 שחי וכחב .בשכרו חופס באינו דאיירי בדבריו שהבין הבנהו
 ועד מחחילה לשכירוס בישנה דפליגי הסוגיא ליישב אפשר

 לשכירוס אינה למ׳ד גס החפץ החזיר בשכבר ואי כו׳ דממינ סוף
 .מלוה נעשה החפץ כשהחזיר הא מקודשח אמאי לבסוף אלא
 מלוה כוי לא ולכך בהחזיר דאיירי א״ש הנ׳ל דברי ולפי

 לבסוף אלא לשכירוח דאינה וכיון נחנה קידושין לשם דמחחילה
 מצטרפח אינה מחחילה לשכירוח ישנה למ״ד משא׳כ .מקודשח
 הנ״ל כהחוס׳ ג״כ הרמ׳א יסבור ולפ״ז .מלוה נעשיח וממילא
 דגם נמי ואפשר .מקודשח אח כרי אח״כ ולומר לחזור דצריך

 מחחלה ג״כ הוא כשאמר היינו כנ׳ל החוס׳ על בזאח יחלוק אם
 היא רק כלל מחחילה אמר דלא דהכא בהך אבל .הקידושין

 ולומר לחזור הוא שצריך בוודאי .לך אני ואקדש לי עשה אמרה
כ :הקידושין אח'

א (כט) ט ש ו ק ל  כן שהבין הרמ״א דכוונח נ״ל דמילחא ו
 בפירוש לומר א״צ דבאמח • הרי״ו מדברי

 על חופש אומן שכל כן הוא הסחס מן רק שכרו על שחופס
 על שס ד״מ וכמ״ש חופש שאינו בפירוש אמר דלא כל שכרו
 נמי היינו .בשכרו אוחו שחפש דכיון הרי״ו וז״ש . רי׳ו דברי

 כמה וכל כחזיר וכבר שכחב ראייחומרש״י וכן הסחם• מן
 בשקיבלו דווקא וזה .אצלו משכון הוא הסחם מן החזיר דלא

 לקדשה בדעהו יישב ואח׳כ מלאכה בשכר לעשותם סחם
 בהם לו שחחקדש ע״ד לו נחנו מתחילה אם משא״כ .בהם
 הם ומשכון חופסס הוא הסתם דמן לומר זה שייך לא וודאי
 ואז קידושין ע״ד לה שיחזירם קיבלם זה ע״ד דאדרבה • אצלו

 דאינה ודאי מלוה וה״ל מהחילה לשכירוח ישנה אמרינן אי
 וליד וכשב כרי״ו שדקדק וזה • כלל משכון כוי דלא מקודשת

 ובזה • אאגרי׳ להו תפיס לא דהחם וכו׳ שירים לי לעשה
 הם וכך כהוגן עולים רמ׳א ודברי הכיש תמיהות כל מיושבים

 לי התקדשי אמר אס המחבר כתב דמחחילה דבריו שיעור
 הכלי ואם כרמ״א וכתב .מקודשת אינה עמך שאעשה בשכר
 שאמרו מה היינו בשכרו קידשה ואח״כ בסתם אצלו מדיין
 וודאי אז אצלו עדין שהכלי רק עמך שעשיתי בשכר בגמ׳

: צכ׳ע מקודשת
̂ד״ן (ל)  הלכה ע״ב ח׳ דף בפ״ק הרא׳ש דברי לבאר יש ו

 במשכון היינו במשכון דמתקדשת דהא שכתב י'
 דהכא שירים לי דעשה מהך ראי׳ והביא .הלוואתו בשעת שלא

הי' אם אבל וסיים .מקודשת דאינה קונה אומן דאין למ״ד
 משטן דחזרח מקודשת בו וקידשה לה והחזיר ממנה משטן לו

 אכתי דא״כ תמוה הוא ולכאורה .ט״ש מלוה כמחילת הוי
 שמחזיר במה שירים לי דעשה בהך מקודשת אינה אמאי קשה

כ .משכון בחזרת כמו השירים לה  דמחחלה דכיון כנ״ל ציל וע׳
 כאן ואין בשכרו חפיסה בזה שייך אץ לו נתנם קידושין מיד

 מחילה בהנאת דמקודשת טעמא דמידי .כלל מחילה הנאת
 דעתה במלוה סתם מקדשה אס משא״כ • נטין לדבר דנחשב
 דעתה במשכון מקדשה אם משא׳כ • בעין ואייו מלוה אטלה

 דמסחלה כלל זו הנאה שייך לא וכאן .המשכון החזית אהנאח
 במשכון דגם אמרינן אי משאיכ . לה שיחזירם עד׳ז ניהנה
 לו יש אמפותיו לתפסם דבידו כיון דמקודשת הלואה בשעת

יש אשכרו לחפות דבידו כיון באומן כן וכמו • מ קנין קצת

 שמתחילה הגס בזה דתתקדש קשה וודאי • ט קנין קצת לו
 למיד לזה וראי׳ .בו קנין קצת לו יש מ*מ .לחזור ע״ד נותן
ד ניתן לא דמתחילה אע׳ג מקודשת כלי בשבח קונה אומן  ע׳

מ • ט שיקנה  ה״ה .בו קנין לו יש סוף דסוף כיון מקודשת מ'
 הנאת שייך לא דלכך הראיש דברי ועייל .דכוותי׳ הכא נמי

 שלא בפירוש הרי ואקדש לי עפה אמרה דמחחילה כיון ממילה
:וקיל מלאכה אשכר רק חזרה אהנאת דעתה הימה

ן (לא) י י ו  החום׳ מדברי שהוכיח ל״ח סיק בביש שם עוד ן
 באומר גם מקודשת אינה בידו דכשהכלי דהנוזל י

 יהא דאס התוס׳ בכוונת פשוט ול'נ . עיש מחילה בהנאת
ר שתתקדה סברה מ  מאי א'כ השכר. במחילת מלאכה מ

 פלוגחתן להיות יכול הא .אחר בממון למוקיס דשיס דוחקא
 סברי ורבנן . מקודשת במלוה המקדש ודכ׳ע . ממון באותו
 • מלאכה בגמר מקודשת אינה ולכך כלי בשבח קונה אומן

כ .שם הרשיא וכמיש ר שתתקדש כלל סברא דאין אע' מ  מ
 למיד ובוודאי שכתב ברשב׳א עיין .כלי החזרת קודם המלאכה

 ישנה דהא . מקדשה הכלי בנתינת כלי בשבח קונה אומן
כ מקודשת אינה במלוה והמקדש מתחילה לשכירות  • עיש ע'

 לבסוף אלא לשכירות אינה אמרינן אי דבשלמא דבריו פירוש
 קידושין לשם לה ומוחל כלי בשבח קונה המלאכה בגמר א'כ

 א״כ .סוף ועד מתחילה לשכירות ישנה אי משא״כ .ומחודשת
 אינם והקידושין לה ומוחל בשבחה קונה ושעתא שעחא בכל

כ .מלוה ונעשים כולם בעשיית כיא חלים  הכלי שבנתינת אע'
 צ׳ט דף בהגוזל הרא״ש דברי לפרש יש ועד״ז . מקדשה הוא

 מהך כלי בשבח קונה אומן דאין הרייף לפסק ראי׳ שם שכתב
 דפליגי דאיל ראי׳ לאו מיהו וכתב .שירים לי דעשה ברייתא
 המפרשים כל בדבריו ונתקשו .ע״ש מתחילה לשכירות בישנה
 חדשה פלוגתא דא*ל .הנ׳ל הרשב׳א כמ׳ש שכוונתו ואפשר
 ישנה סברי חכמים רק .כלי בשבח קונה אומן סיל דכ׳ע

 ומוחל השבח קונה פרוטה ובכל סוף ועד מתחילה לשכירות
 לשכירות אינה סובר ר״מ1 .מקודשת ואינה מלוה ונעשית לה

 כלי בשבח קונה אומן דאין הט״ו פסק ש״מ סי׳ בח״מ הנה : המלאכה בגמר כיא והקדושין המחילה ובאה לבסוף אלא
.מזה דעות ב׳ הובא וכאן בדבר שחולק מי הביא ולא

 דלמה ביותר החשה והשיך אהדדי. דברי׳ המפרשים והוקשו
 דהרשב׳א למרץ וניל .קונה דאומן לי קים אמר דמצי ישלם

 משכק עלי׳ שיש כמלוה לי׳ דהוי בזה דחתקדש כאן המקשה
 דלא כאן משא״כ .המשכון קונה המשכון על דבמלוה ותירץ

כ קנה לא לידו באמה משטן בתורת  דהאי ייל ועד״ז . עיש ע'
 משום לאו היינו . ומקודשת כלי שבח קונה אומן דאמרינן

 שגומר ופרוטה פרוטה דכל דאמרינן רק .ממש שלו שהוא
 עליו נשאר שהשכירות רק .תיכף לבעלים אותו מוכר הוא

 כיון .השכירות על משכון בתורת אצלו הוא והכלי .במלוה
 מקודשת ולכך כלי בשבח קונה דאומן בו קנין לו יש דבאמח

מ .לביאים תיכף אותו שמוכר גם כי  בידו אוחו נשאר מ'
 שייך לא וזה .השכירות על שיעבוד בו לו שיהא זה לענין
 אומן אמרינן אי גס לשלם חייב ההם ולכך אומן בשאר

: וק״ל רךנה
ך ן מ  שהבאתי והראיש הרשב״א דדברי רואין אנו דהרי ייל ן

 אומן אי השיס סוגית לפי דלהרשב׳א .בזה שמחולקין ׳
 השכירות במחילת לא הכלי בנתינח מקדשה הוא כלי שבח קונה
 למיעבד דמצי לדחות יש שכתב והראיש . כמלאכה בגמר

 פרוסה בכל ומקדשה לשכירות בישנה דפליגי אחריחא אוקימחא
 למימר אנו יטלין לפיז נמצא . מלוה יהא לגבה ומוחל שעושה

 אמרינן אי קדושין לגבי דבשלמא האמת לפ• חילוק עוד ג׳כ
 היכי כי המלאכה בנמר רק לגבה מוחל אינו קונה אומן

 תיכף לו מקנה הוא מסתמא אומן בסתם משאיכ .דלתקדש
 נאנסו אם לענין בעלים ברשות דליהוי ופרוטה פרוטה בכל
ג״כלשלסוקילנ חייב קלקל אם ולכך כמלאכה שכר Tיפס דלא

דברים הוי אי שבלב בדברים נ׳דף
מסיפא אלא להוכיח דרוצה זה על כתב הריסביא הנה (א)

ונן
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ק  רוצה שיאמר פד אומו טפין נשים בגימי מוצא אמה ו
 רוצה דאסר א!ה סהני לא דין פיס שלא מפושה שגס ואף אני
 • דברים אינן שבלב דדברים מחמס ספמא כוי ואי .אני

 הריסב״א ומשני גס ליהוי כדין שלא הי' הכפייה אם אןן א״כ
 דברי לשמופ דמצוה מספמא ידפינן דלא מאי לפי אןז דודאי

 כדין שלא או כדין הי׳ דהכפי׳ היכא בין חילוק יש חכמים
 . אשמו את שיגרשה הדין מן א״כ .כדין הי' דהכפי' דהיכא

נ .ומקני גמר וזוזי אונסא מהמת דאמריק מכר כמו והוי  ה'
 ומגרש גמר כן שכדין ומחמת אונסא דמחמת לומר אנו יכול׳ן

 בדעתו גומר אינו דאפפ״כ להיות שיטל ואף . הסוב מרצונו
 באם ספק כוי א״כ בספק הוא שהדבר כיון אך מרצונו לגרשה
 דבדיס אינו שבלב דבלים שפיר אמרינן לזה מסכים ולט שרצונו

 מחמת מגישה שהוא כיון הדין מן שלא שהכפי׳כי' כיכא אבל
 לכל גלוי שהדבר כיון שבלב לדברים שייך לא זה לבד אונס

 דנימא ספק שום כאן לגו ואין מגרשה הוא אונס שמחמת
 .שיגרשנה שמן,הדין כיכא אבל • זאת פשה דמרצונו דאפשר

 כדין למשוש בלבו נמר אונס דמחמח דאפשר בספק א׳כהדבר
 דבריס אינו שבלב דדברים מחמת כשר הגס ספק דהוי והיכא

 ליה ניחא לא דבליבי׳ אמליגן לא דהתס הגמרא משני וע״ז
 אמרינן רק • כלל ספק הוי ולא וכו' לשמופ דמצוה מחמת

: בודאי לי׳ דניחא
ה ע ר  בב׳ב דמסיק מאי לפי מקשה כאן בחידושיו הרשביא ל

 נשים דגיטי מהך להוכיח ורצה זבינא זביני׳ וזבין דתלוי׳
 הגמרא ומסיק ד״ח לשמוע דמצוה משוס ג״כ כגמרא ומשני

 אונסא דמחמת היא סברא כו׳ וזבין תלוי׳ דקאמר ר׳ה אלא
 מצד הגמרא שם דמסיק מאי לפוס מ״כ . ומקני גמר וזוזי

 להוכיח כאן הגמרא רוצה מה ומקני דגמר אמרינן הסברא
 הדין מן הוא דהכפי׳ ככא דהא . דברים אינו שבלב דדברים

 הנ׳׳ל הריסב״א בשם שכתבתי וכמו • מכר כמו הוי שיגרשנה
 אי אף נמצא . מכר כמו דהוי ב׳יב בחוס׳ להדיא הוא וכן
 הא • ודאי רק ספק הוי לא לשמוע מצוה דמחמת אמרינן לא

 דברי הוא זה ומגרש וגמר כמכר דהוי מחמת ודאי כוי בלח״ה
 הרשב״א קושית לתיז ואפשר ביאור בתוס׳ וכרשב״א הייסביא

 ספק דהוי ריל ומקני גמר וזוזי אונסא אגב דאמרינן דמאי
 מש״ה דברים אינו שבלב דברים דחמרינן האמת לפי ורק

 דאי להוכיח דרוצה מה לפי כאן אבל זבינא זביני׳ וזבין תלוי׳
 משוס לתרץ הגמרא מוכרח . דברים הוי דלא אמרינן

: לשמוע דמצוה
ח (כ) נ  או לכל גלוי שהי׳ איירי דהכא כתב רי״ד התוס׳ ה

 דברים אמרינן אפ״ה זבין דהכא דאדעתא לשכנים
 מקדם לכל גלוי שהי׳ היכא ר״ח שדברי וכתב • איד שבלב

 ולכאורה קני. דלא מברקת כמו דינא הוי זבין דהכי דאדפתא
 שמקשה מה אך . ר״ח כדברי כן ז״ל רש״י דפת שגס נראה

 משקר השתא דלמא מקודם לכל גלוי שהי׳ לאו דאי רי״ד התוס׳
ה  גברא האי אבל שכתב לשונו בקיצור מזה נשמר זיל רש״י מ

 אחר דייל הר״ן ומפרש .עכ״ל ונאנס לאיי לפלות דסרח חזינן
 קמשהר דלא חזינא א*כ שנאנסו רק לעלות סרח הוא המכירה

 שבלב דדבריס ואמרינן מכר כן שעיד באס מסופקים שאנו רק
 לעלות דעתו שהי׳ שמחמת באס הוא שהספק כיון דברים אינו
 האיך ספק והוי עלייתו בלא למכור בדעתו שגמר או מכר לאיי
 דהוי שפיר אמרינן משקר שאינו בודאי אמרינן דעתו הי׳

 שע״ד המכירה קודם לכל גלוי שהי׳ כיכא אבל שבלב דברים
 דמסחמא ואמרינן קני דלא מברחת כמו הוי למטר רוצה הוא כן

 זבין דיה צ׳ז דף בכתוטס פרש׳׳י וכן מכר זה דפת פל רק
ט׳ לזוזי אצסריך ולא  באותן לקנות מפץ שהי׳ יודעים ואנו ו

 אז לכל ידוע כשהי׳ רש״י דעת שמפרש בש״מ ופ׳ש המעות
 קמא ממהדורא רשיי בשם שם ומביא מבימת גבי כמו הדץ
 כחפץ זה שיקנה כדי זה פטר הי׳ שהמכירה לכל ידוע שהי׳
 התוס׳ קושית כלל קשה ולא כן ריח דעת שגס לומר ונוכל
 שהי׳ דאף להדיא מבואר בכתובות שם בכראיש אכן רי״ד
מ זה עבור החפץ שמוכר לכל גלוי  : שבלב דברים הוי מ'

W י י ש  דאפשר שכתב במהיש״א עיין ׳ מקרקע לנכסי׳ דיה ל
דהוכרח רק הכי דינא במסלסלין דאף לרש״י דס״ל י

 מקשים האחרונים כל וכנה . פיש הגמרא מחמת ק לפרש
 דאדפתא אמר לא הבין נאTובפ דיה להדיא כתב ס״י דהא
 והנה • פכ״ל קרקע בלא כאן דר נשאר שיהא זבץ לא דהכי
 הביי שכתב מה לבם שתו לא איך כנ״ל האחרונים טל תמוה

 הב״ח רק כן הגירסא אין לפטנו שברש׳י ר׳ז בסי׳ להדיא
 נכסי רש״י מפרש דלמה כן הוכיח דהסור כתבו והפרישה

 ועוד מידי מוכח דמכאןלא שפיר המהרש״א כתב וע׳ז מקרקע
 אתי לפנינו שהוא כמו ברשיי כגירסא שהי׳ דבריכם לפי אף

כ שפיר  דאיירי לפרש רש׳י צריך בלא״ה דכא המהרש״א דברי ג׳
 דיכוליו כהברש״ילרווחאדמלחא ומשיה המכרשיא וכמ׳ש בקרקע

מ לדברי אף לומר תי׳ סובר רבא אי ר'  כפול תנאי דבעינא טו
 דרש״י נראה באמת אבל מודה ר״מ אף קרקע גבי הכא אבל
כ בעי דלא כריח ס׳ל  [פיה בגיסין רש״י ממ׳ש נראה וכן • ח'

 לא דאי שכתב דש״מ בגיסא שמואל דאתקין הא גבי ע״ב]
 משמע פכ״ל עלי׳ מפסלי׳ הוא ככן ואי מיד גיסא כוי כפלא
 אתקין התקנה מצד רק כפול תנאי בעי לא דמדינא דסיל

 שפי׳ כמו לפרש רש״י רוצה ואין והרשב׳ם הר״ן שמואל'וכמ׳ש
 דא״כ כר*מ שיסבור אחד חכם יהי' לשמא דחיישינן כר״ן

 שמואל דתקון לבתר השתא אף דכא הרא״ש קושית יקשה אכתי
 ולכו ת״כ דבעינא הוא כן דמדינא ויסבור יטעה דלמא ליחוש
 פסלי דלא הגס ריח להוי דלא כי׳ התקנה דעיקר רש׳י כתב
 פיד שיעלה לרש׳י מסתבר לא דזה י״ל ושמא כהן באשת אף

 הלכה דלמא חששא כך משוס לעלמא אשה להתיר חכם שום
 שימוש חכם יהא שמא לחוש יש אכן כר״ן פי׳ לא ולכך כר״מ

: הוא כהן אס לבעלה אח״כ ויפסלנה ר״מ לדברי
ה (ז) ז ב  ס״ל דרשיי לעיל לפמ״ש יש״י שיסת לבאר נבא ו

 מדינא דלאו דש״מ בגיטא שמואל דאחקין דכא
 דאיתא והא .מכני הת'כ שאין אף הדין מן כי התקנה מצד רק

 פטומי הוי לא דאי משמע נינהו מילי פטומי ס״ו דף בב״מ
 דהלכחא אליבא כפשוטו א״ש הוית״כ דלא אף הוימהני מילי
 ליתר קאמר דגמרא כר״מ דפסק לשיטתו הלא׳ש כמ״ש ולא

 כן להלכה רש׳י ולשיטה לרבנן אפילו מילי פמומי דהוי שאת
 דאף רש״י מודה ולזה מהני הוי מילי פסומי הוי לא דאי הוא
כ בעי דלא  אומדן דהוי הכא אבל בעי בעלמא תנאי רק ת'
 דאס שימ מתנת גבי כמו ל״צ ג״ד ואפי׳ א'צ תנאי אפילו דעת
 רק נתן לא שבודאי דעת אומדן הוי דזה משוס חוזר עמר
ב עיב דף בגיטין דס״ל לריה כן וכמו שימות באם  דגיטו ע׳

 הוא דעת דאומדן משום נמי היינו חוזר עמד דאס כמחנחו
 דעת גילוי דהוי לומר כאן שייך ולא דחוזר מתנה גבי כמו גט גבי

 דהוי כיון מהני דלא שבלב דברים דהוי או מהני דלא בגיטין
 דכל אליבא וזה בפירוש להדיא שפי׳ כמו הוי דעת אומדן

 לא ש״מ דגס דס״ל ורבא ורבה כלל ספק כאן ואין השיטות
 לאמר גס דיש יאמרו שלא כדי מוזר איט עמד ואם כמחנה הוי

 ואפיה מגרש הוא מיתה דמחמת ידעיק בלא״ה והא מיתה
 דבעי והיכא תנאי רק מהני לא דעת דגילוי ממילא מהני לא

 דוכתא בכמה להדיא הרא׳ש וכמ״ש ח״כ ממילא בעי תנאי
 דעת דאומדן מבעיא ולא דבריא גימין שאר כמו ש״מ גס והוי
 הראיש לשיטת מהני לא נמי דעת גילוי אפי׳ אלא מהני לא

כ בעינן ש'מ גט גבי כן כמו להלכה ת״כ דבעינן דסיל  ולהכי ת'
כ דש״מ בגיטא שמואל אתקין  בעינן דעת גילוי דל'מ דהיכא ת'

כ א'צ הדין דמן רש״י ולשיטת ת״כ  הוא תקנה שמואל רק ת'
 ש'מ בגט דפת גילוי מועיל ואינו תנאי צריך עכ״פ אבל דאתקין

 דברי ניחא ובזה בריא כגט הוי דגיטו דס׳ל ולרבה לרבא
 עמד דאם ורבא כרבה דהלכה דפסק עיב דף בגיסין היא״ש

כ צריך ולפיכך איח  דגני תקנו שכבר כיון ריל כשמואל ח'
מהני לא ס. הוי ואפי׳ מהנה גבי כמו דעת אומדן ג ח אי מד  ע

כ דבעינן בריא כמו'גט :נומלין ביש הרא׳ש כשב וכן לדעתו ת'
ן י(ה) ^ י  כשיטת ס״ל לא רש׳׳י דע׳כ לזה ראי׳ להביא לי ן

 וגילוי ב׳ג כריח דהלכה רשב״ם כשיטת רק החום׳
 אליבא תנאי אי דמוכח אומדנא רק דוכתא בשום ל״מ דעת

 מהני דגיד זו שיסה על הקשה עיה] [גיטק הרין דהרי דר'מ
 ובהשולת בהמדיר ובהתוס׳ עיש איילונית משוס דמוציא מהך

גילוי ל״מ דאיילונית דבהך להדיא כתבו דאיילונית בשמפתין
דעת
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 דאתקין החי גבי שכחב דהרשב׳א [ונראה . ח*כ בעי רק דעח

 או הוהקן הלכה שמצד באם הוא דמסופק ש'מ בגט שמואל
 הלכה משוסידהחמא רק להלכה הכריע לח ההמגה מצד

 דהרשביא משום דחיילוניח הרץמהאי מחמחיקושיח ונא כחכמים
 שאמר דמיייי ההוס׳ שפירש כמו כמהגיט גילוו גייכ מפרש

 לקמן ^ייין ושיטהם סברסם לבאר וצריך מגליון] • ממי. אם
 דגט דר״ה מימרא בכך הר״ן דהרי שנאמר והיינו ז]‘י אוח

 והוא ש״מ גכי דסתם רש׳י כלשון חפס ע״ב דן£ גיעין כמתנה
 ש״מ גט דההק דס״ל משום חוזר עמד דאה בכולו כמחנה

 דרך דאין דס״ל בטלו ש'מ ממנת כמו דמוכח אומדני הוי
 הוי ולכך נכהים כל לימן דרך שחין כננו בחנם חשה ^גרש

 באיילוניח דגס שפיר מקשה ולכך חוזר עמד ואם דמוכח אומדן
 הוי וחמר פירש אם עכ״פ האי כולי דננוכח אומדן שאין הגם
 כיון דמהני דעת גילוי שפיר הוי מוציאך חיילונית שמשום יודע

 דעהו שגילה בזה כשפירש כחן ח"כ אומדן קצס גט כוי דבל׳ז
 ומוכח מוציאה שהוא מיילונית שהיא שמשום דמוכח אומדן כוי

 באמת התוס' אבל דמוכח כהומדן שיהא ל״מ שג״ד שפיר
 באם היינו כמתנה מ’ש דאמרגט דהאידר״ה דס״ל לשיטתם

 שהוא גט מחמת מתי אם אמר דלא והיכא מחי אם שאמר
 רק אומדנא שום הוי לא דגירושין משום מידי מוכח לא מגרשה
 מיתה מחמת מצוה והוי מתי אם אמר שהוא מה הוא העיקר

 דאז מימה מהמת במצוה דאיירי להדיא בהרא״ש דאיחא וכמו
 אומדן הוי דזה מוזר ע;.ד דאס אמרינן במקצת במתנה אפילו

 דמוכח אומדן הוי לא מיתה מחמת מצוה בלא גט אבל דמוכח
 כמו הוי נכסים כל מוכר דהא [וא״ל .מאיילוניח כלל ל׳ק א״כ

 לעלות דרצה בהך חזינא ואפ״ה א״ח עמד דאס במקצת מתנה
 כל דמכירת די״ל והרא״ש התום׳ לשיטת ג״ד בי׳ דמהני לא״י

 במקצת ש'מ דמתנת חזינא דהרי במקצת ממתנה עדיך נכסים
 להש׳ס להו איבעי' נכסיו כל ובמוכר דא״ח להש״ס השיטא

 שאמר איירי דלא דס״ל דרש״י לפ״ז וא"כ מגליון] • ע'ש התם
 דמוכח אומדן הוי בפ״ע דגיט לומר אנו צריכין ובע״כ מתי אם

ומכייב הטוב שאמר הדברים ובאלה מרצונו כי׳ לשליח הבעל מאיילונית קושי׳הר״ן קשה דאלת׳ה רשב״ם כפי׳ דס״ל ובע״כ

 שוה דגט ומחנתא אילימא,גיטא הגמ׳ משוה וזבין וגביתלוי׳
 רק שאינו.מהדין:,שינרשנה גט דודאי התוס' וכתבו למתנה

 בעינחאלא לעניןזהדלא מהנה כמו כוי• מרצונו מגרשה הוא
 דברים הוי שבלב דברים גט דגבי לכאורה ונמצח בעלמא ג׳ד
 שהביא בד״מ המעיין באמת אך הנ״ל הרשב״א קושית וליק

 דלהכי דעתי׳ אמדינן אי מהנה. גבי וזיל כגיל הרייך הגהות
 מתנה בין החילוק דעיקר בדברלו משמע בטילה מתנה נתן לא

 זוזי מחמס דחפשר טוב דעת אומדן כוי לא דבמכר למכר
 מברסת גבי כמו טוב דעת אומדן הוי במחנה אבל ומקני גמר
מ מתנה בשעת כלום גילה שלא ואך  דמהני דעת אומדן כוי מ'

 במתנה ונמצא דעת אומדן כוי דלא משום ל״מ במכר רק לכ״ע
 דהוי משום רק דברים הוי שבלב דברים משוס טעמא לאו

 ובשביל דעת אומדן דאיכא היכא במכר אך דמהני דעת אומדן
 היכא דעת אומדן כוי לא מתנה גבי דאך לומר נראה הי׳ זה

 טוב דעת אומדן דהוי נכסיו כל בנותן רק לח״י לעלות דרצה
 וכמו הקרקעות נכסי כל שמכר דאיירי כאן מכר גבי כמו

 כרי״ך כהגכות דסיל רי״ד מתוס׳ נראה וכן הרא״ש שכתב
 • ע״ש לקרובים קרקעותיו שמחלק דהיינו בנותן וכתב הנ״ל
 לעיל שכתבתי וכמו האי כולי דעת אומדן הוי דלא גט גבי אבל
 דאך משמע הסמ״ע שמדברי ואמת כרשב״א סברת בשם

 שבלב דברים דהוי הכי דינא נמי מתנה גבי אחת בקרקע
 גבי דכא שפיר הרשב׳׳א מקשה ולפ׳ז ז״א ש”מ ולפי דברים

 האיך מסופקיס ואנו דעת אומדן דליכא ומטיב הטוב שאמר גט
מסין דמהני סבר אמאי רצונו הי׳  בפירוש דאמר היכא שפיר ו

: טפי גרע
ה (ח) נ ה  שפיר הרשב״א מקשה דבלא״ה דרכו יורה אמת ל

 קרקע בנותן דאך הסמ״ע כדברי אמרינן אי דאך
 דמהנהמשוס דהאטעמא שפיר אתי מסנה הוי לא נמי אחת

 שחמר בגיטין ושם נתן לא דהכי אדעתא מסתמא דאמרינן
 מחמת רק מרצונו הגגי שלח שהבעל בחמת איירי ומטיב הטוב

שנתן אבל.הנתינה ומטיב הטוב אמר עדיין קיבלה לא באשה

 מדברי זה שאין ג׳ אות שהבאתי כהב״י עיקר יהי׳ ולפ״ז
 העתקה הוא וברש״י לסברתו כן כתב כרא״ש רק כלל רש״י

א אות ועיין מהרא״ש : ודוק כ'
י (י) ת י א ל  דך גיטין תוס׳ על שמקשה עיני בת בתשובת ל

 דבעלמא דאע״ג שכתבו הכי לה אמר אי ד״ה מ״ו
 דג״ד כאביי הלכה דהא הנ׳ל בתשובה ומקשה וכו׳ מהניג״ד

 על יותר לתמוה יש דבריו לפי ובודאי ע״ש מהני לא בגיטין
 דאיילונית מהאי כן והוכיח בר״ן וע״ש שאחזו מי בפ׳ ו־ל כר״ן
 ענין דמה הימא הוא ולדבריו זו קושי׳ מהמת לדינא כן ופסק
 סבר שהי׳ זו קושי׳ לו יצא והנה דעת גילוי דל״מ לגיטין מקח

 אין דאמרינן וכמו תקנה מחמת הוא בגיטין ג״ד דאין דטעמא
 אחד במקום ולא בגיטין דינא האי שייך ודוקא בגיטין אונס

 על דמקשה קל״ד סי׳ בא״ע הב״ח מדברי להדיא נראה וכן
 ומתנתא גיטא אלימא ע״ב מ׳ דך בב״ב הגמ׳ דמקשה האי

 ואונס ג״ד אין הא הב״ח ומקשה .הוא בעלמא מילתא גילוי
 בחידושיו הרשב׳׳א דברי מהם נעלס באמת אבל . בגיטין

 רבא והא א״ד שילב דברים דס״ל רבא על דמקשה כאן מיש
 שאמר בגיטין התם דודאי ומתרץ בגיטין מהני דגיד ס״ל בעצמו
 רק בפי׳ אמר דכא שבלב דברים נקרא אינו ומטיב הטוב
 ג״ר דמהני רבא כבר זה ומשום דברים פירוש ידעינן לא שאנן
 הי׳ איך דבריו בפי׳ מסופקים שאנו כיון ס״ל אביי אבל

 תוכן הוא זה דברים הוי דלא שבלב דברים ככל הוי דעתו
 דהלכה דהא ס׳ל שהרשב״א בחיש ונראה ז״ל הרשב״א דברי

 ונמצא א״ד שבלב דדברים משום כיינו מהני לא דג״ד כאביי
 מכר גבי כמו בכ'מ רק כי גיד מהני לא גיטין גבי דוקא דלאו
מכופקיק! שאנו כיון משוס האי כי גיד מהני לא דברים ושאר

: שבלב דברים כוי דעתו כי׳ האיך דבריו בפירוש
)0 , ד ^ ה  שמקשה ז״ל הרשב׳׳א בדברי עיון מקום יש לכאורה ו

שג׳ד דס׳ל דרבא האי על  דהכא מהאי בגיכיין די
מ ברמ׳א כאיאיחא א״ד שבלב דדברים דס׳ל  בשם ר״ז סי׳ ח'

.דברים כוי שבלב דברים אמרינן מחנה דגבי הרי״ך הגהות

 שבשאר ואך אותה לגרש מעיקרא לו שהי׳ מרצונו שחזר מוכח אינו
 כתם הא מרצונו ולא כפי׳ עיי הי׳ כגמ׳ שמה שהביא עובדות

 הדין מן כפייה דהוי והיכא שיגרשנה הדין מן שהי׳ הכפיות הי׳
;התוס׳ בשם לעיל שכתבתי כמו מכר כמו הוי

ה (ני) נ ה  לאו בגיטין גיד שאין פוסקים שאנו מה לדינא ו
 מתנה כגון דבר בכל אנא נאמרה בניטין דוקא

 לחלק קדמון בשום נמצא לא ובאמת ג״ד מועיל אינו וכה״ג
 או המהנה קודם שאמר היכא כן וכמו ומתנה גט בין בג״ד
 ג״כ הוא בטל אמר ולא זה בדבר אנוס שאני דע״י הגט קודם

 גט גבי שפסקו והריב״ש כרמבין לדעת שוה כדין בשניהם
 דבמהנה ס״ל כשר והגט אנוס הי׳ שלא דידעינן היכא מכני דלא
 מדאמר בגט כריב״ש שכחב זו הוכחה שהרי מתנה הוי נמי

 אי אבל שאנוס אמת שהוא משמע הוא בעלמא מילתא גילוי
 במתנה ג״כ הוא זו הוכחה בטל אמר דלא כיון בטל לא אניס לא

 שרוצה ומה הוא בעלמא מילהא גילוי אמר במתנה ג״כ שהרי
 לא דבמהנה זה בדין לגט מתנה בין לחלק עיני בס בתשובת

 מהרמב״ם שלו הוכהה ועיקר כשר הוא גט וגבי מתנה הוי
 נראה . מהנה הלכות ובין גירושין הלכות בין בלשונו ששינה

 היכא דמהני רבותא גיטין גבי לאשמעינן אתי דהרמב״ם
 הוא דאמר.בטל כיכא גט דגבי וס״ל כי״ח דלא בכיל דאמר

 הוא בטל דאמר היכא ומכ״ש הגט נכתב שכבר היכא אך ל״מ
 הדין ועיקר מהני הוא דבטל ס״ל כרמבים אבל שנכתב קודס
 גט בין חילוק שום אין לדינא אבל גיטין גבי לאשמעינן אתי

 :מחנה בהלטח אמ״ש הרמב׳׳ם עצמו סמך אטס ובדין למהנה
 והריבישדהיכא כרמבין שכתבו הדין בעיקר צ'ע לי אך (י)

 מחמש קיימת והמחנה כשר דהגט הוא אנוס דאמר
 דהחם בגיטין ג״ד לאין ^ל דומה זה אין דלכאורה ל״מ דג״ד

 בפירוש אמי לא אבל והמטיב כטוב ברוך רק כלל קאמר לא
 לבו מצפוני על מגלים האלה שדברים רק ורצונו דעתו האיך
 ברוך כחלה דברים שאומר ואך מרציט ליחן עמו בל שלבו

מ בפירוש ומטיב הטוב מפיו שהוציא מהדברים כלל נשמע לא מ'
ולא



< \3. ת פאישראלקדושיןי
 דברים ואינם שבלב דברים וחמרינן;דהוי מילסא •רק כוי ולא

̂א אני אנוס היכא-שאמר אבל  דבור ובשפתיו בפיו כוציא הל
 שהוא רק הפץ ^איגו רק ■דברים-אלה לפרושי ולינה אנוס שכוא
 ש״מ<ודאמר-י ו]'ל אות העיגיור בבעל להדיא כוא כן1 ,אנוס

 מהאונסים לברורי ל״צ נינוח יכיבנא נסשי ברעות דלא ילסקדי
 דלא אחרינא'אלא אונסא דליכא אע״ג נעדי שקי<ן• דלא ■כיון■

 כשולח ׳a ברין להזיק משמע וכן כוא בדעתי׳-לאו-כלום' נמיר״
 וכוא הלא,-לרצונו מוציא אינו שכאיש דכיון פשיכיא ומקשו וזיל

 מהניעכ-ל ׳דלא פשיעא גט באותו חפץ שאינו מעיד עצמו
מ׳ להדיאכמ״ש מבואר כרי ■ ע״ש כאדאמרבג  מילתא גילוי ו

 ט״ו באות לקמן ועיין אובמחנכ בגנן- רוצה שאינו הוא בעלמא
; יותר שמה מבואר

 שמשוה ר״ה סי׳ בח״מ העור דעת ,שהוא נראה (יא)
 אס גס אני אנוס באומר וגכי ומחילה מהנה ■־ין בם י ,-
 בגכי סיים לא דבריו שבהו,ה הגם כלל אנוס שאין שקר הוא
 גס להוד אני אנוס דבאומר שוין שניהם רק בזה,הכרח ,אין

 אנוס שאני דעו וז״ל באה״ע ומ״ש מכני. כלל חמס •אס,אינו
 הנדפסים בסורים כנה • בסל שיהא בפניכם אני אומר כו-ולק

ה  שהוא בפניכם אני אומר ולכן וז״ל אחר בלשון כתוב הב״ח ע
 הכרע אין א״כ הלשון בזה מביא נמי עיני בת ובתשובת בסל
 הונס שהוא דקאמר רק מדעתו ממש מבסלו שאין דס״ל כלל
 ברשב׳׳ם וכי״א אונסו מחמת מסתמא בסל הוא וממילא יבו

 בפניכם מבכילו שאני דעו לכן וז״ל כתוב זה דין מקור שממנו
 העימור לשון הביא י״ס הנכה גירושין מה׳ ששי פ׳ בהמגיד וכן
 ובעיסור הוא ובסל בזה נכונ: דעתי שאין דעו •דגס מודעה וז׳ל

 הוא ובגיל סייס ולא נפשי ברעות דלא כן כתוב שהבאתי ■שלפנינו
כ ונ״ל  במל שממילא דקאמר רק ממש מבסלו שאינו כן הפירוש ג'
 בגימין ג״ד אין דקי׳׳ל מהך שהקשה שס הב״ח מדברי וגס הוא

הג״ד אין שמבמלו בפירוש אמר דאי כמ״ש נראה לכאורכ-  ז
 שמקשה מה וגס • ע״ש עיני בת תשובת כדברי הוא וזה כלל
 הב״ח בדברי הוא שמעוה בעליל נראה אהדדי הב״ח דברי שם

 השולח פ׳ בהרא״ש הוא וכן וכתב פרשביס שהביא שם ■באה״ע
 דלא להדיא נראה והחזקת השולח פ׳ הרא״ש בדברי והמעיין
 הס וכך השולח ובפ׳ לשה הרא״ש כן כתב ולא וצ״ל כרשי״ם

 התשובה שהפליא הפליאה נמי איש ובזה ע״כ רבינו דברי
 וגס ננמש כמור כוונת הוא כן דלפמ״ש ע״ש הריב״ש על הנ״ל
 דהריב״ש אפשר וגס להדיא כן משמע שהבאתי העיטור בספ׳
 העולה הכלל . עיש אונס בכדי בטל לשון ג״כ כשאומר מיירי

 הנ׳ל כתשובה דלא . מודעה לענין שווין ומהנה דגט מזה לנו
: ביניהם דמחלק

ר ו ז ח נ בשיטת שביארנו במה ה׳ ד׳ ג׳ אות לעיל שכתבנו למה ו
כ בעי דלא רש״י  ש״מ בגט רק מקום בשום ת'

 דאיכא היכא רק מ“בכ ה״כ בעי ולר*מ דשמואל מתקנחא
:מהני דמוכח אומדנא

, (י.כ) ך ז ב  ברש״י שמפרש מה מהרש״א דברי לישוב שכתבנו ו
הוכר׳ ז״ל הרא״ש ודאי כנה .עיש מקרקעי לנכסי - ’

 דשמעתין אסוגיא הקשה הנ״ל התשובה דהרי שיטתו לפי כן לפרש
 אינו עמד אס נכסיו כל שמכר דש״מ קמיח דף דביב מכך
 הרא״ש שס וכתב במ״א נכסים לו יש שמא דחיישינן חוזר

 ספקדשמא הוי ואומדנא ודאית מכירה דהוי משוס שהטעם
 ומוציא ספק אומדנא אתי ולא במ״א נכסים לו שיש משקר

 דלחומרא התם שאני ככא הש״ס קאמר מאי א״כ ודאי קנין
 הוי בעלים בחזקת שהקרקע ככא אבל ספיקא משום הייט

 מה ועיש ודאי קנין מידי ומוציא ספק אומדן אתי היכי ■דברים
 • שם הראיש במשמעות כהוגן עולה ואיט בפלפולו ;שמתרץ

 והריטב״א הרשב״א כמו דשמעתין פי׳הסוגיא שהרא״ש והנטןנ״ל
 שבלב דברים אמרינן אי הוא השיס קושיה דע,יקד שהבאתי

פ דברים ,הוי  העולם לכל או עליו לאוסרה נאמינו עכ'
 דברים לעולם משני ועיז קדושין'מאחר קיבלה באם לחומרא

 הוא שכן אמת להיות יכול שהדברים כיכא דברים הוי שבלב
 ובסוף שרוצ^לעלות קודם דעתו דגילה הכא כגון ובלט •בדעתו־

׳ ונאלטודאי קרס י ה  דהוי אפשר ואז המכירה בשעת בלט ק
דליכא כיון בלט הי׳ שכן ט מאמינים אנו איך הכא •דברים)אבל
א . 41 מ

 עליו ג״כ (אסורה אז מאחר קידושין קיבלה רק כלל הוכחה
כ ז״ל רשיי מדברי וכנראה מומרא משוס  קמו כן שמפרש ג'

 ת■ וא׳כ שם בפירושו שמדיי׳ק במה שם והרשב׳א הריטביא
 הוכחה שום בלי בסתם הי׳ המכירה דגם דהתם מהך ללק

 ודאית אומדנא הוי הכא אבל כקנץ מוציא אינו ולזה ואומדנא
 דברים הוי שבלב ודברים והקניו המכירה בשעת בלבו הי׳ שכן
א דקיימינן מאי לפי  לפ״ז נמצא בטל כמקח ולכך בסוגיא הש̂ר

 דברים כוויין במטלטלין גס דודאי המהרש״א קושית ל״ק ממילא
 הוא והחם בגבה הי׳ שכן הוכחה דאיכא כיכא דברים שבלב
 מקרקעי לנכסי׳ הך לפרש צריך ולכך לשיקרא דחיישינן משום
 פי׳ שלא נראה ז״ל המהרש״א אכן • גיד לענין שיגיתו לפי בע״א

 מקודם דעתו שגילה איירי ג״כ דההס דמפרש רק הסוגיא כן
 לשיטת כן לפרש והכריחו בו מאמינים ולכך כהנת אחר וחזר

 ובאמת ע״ש לפריי בזה וישבה שבלב דברים דיה בסוף התוס׳
 למעיין לפמיש ז״ל[כן]אבל-באמת רש״י דעת ג״כ הוא למ״ש
 מעיקרא ד יראה שם הרשביס דעת שביאר שאחזו מי פ׳ ברין

כ דבעינן הא דודאי ליתא קושיא  חומרא משום ש'מ בגט ח'
 המשנה א״כ’ כרחב״ג נקטינן להלכה אבל דשמואל מתקנתא

 כרחב׳-ג דהלכתא אליבא שניי׳ מסתמא נשנית התקנה דקודס
 דהתוס׳ מקרקעי לנכסי׳ רש׳י מ״ש ליישב צריכין לפ״ז אך

 הוא הא' שבלב דדבריס בהך פרושים ב׳ מביא השולח] [רישפ׳
 . מעשה בשעת פי׳ דלא משום לו מאמינים חנו דאין משום

 לא מ״מ כן שחישב בכך הוא ונאמן אמת אס דגם מפרש ור״י
 במטלטלין איירי דאי מקרקעי לנכסי׳ רש״י כתב לזה דברים הוי

 מילחא לפשוט להש״ס מבעי׳ ומאי דברים הוי דלא פשיכיא
 הוי לא דבמטלטלין הוא דפשיטא דמילתא ממשניות דרבא

 מוחזק הוא דבמטלטלין כיון בזה לו מאמינים אנו דאין דברים
 יפרוש לא דאס מוכר הוא כן דעת דעל לפרושי לי׳ הוי בהן
 פי׳ ומדלא בהו מוחזק והוא אח״כ בזה הלוקח לו יאמין לא

 בקרקע דאיירי פי׳ ולזה גמור קנין להקנות בלבו גמר ודאי
 דהרי י׳ל זיל התוס׳והרא״ש לשיטת מהרש״א לתרץקושית ובאמת
 הקושיא איתא ובר״ן פירש אאם קושייתם בזה תפשו התיס׳

 הוי אי אבל דברים הוי דלא טעמא ומקשה שבלב אדברים
 נראה הסוס׳ ושיטת ע״ש ת״כ בעינן הא אמאי מהלי דברים

 שפיר מה:י דברים הוי שבלב דברים אמרינן הוי דאי דס״ל
כ כננו  מקשו ולכך התנאי כל במחשבתו כולל דבלבו כיון ת'

 כפשוטו אתיא דהתס דמתני׳ י״ל וא״כ .דפי׳ היכא אדיוקא
0 אתי ולא שבלב דברים משוס ג״כ הוא הטעם המסקנא דלפי

 . דברים הוי לא שבלב דדבריס דינא הך רק לאשמועינן מחני׳
 לא ת״כ ומדיני לר'מ ת״כ כמו מהני הוי דברים הוי דאי

 כשהטעתו והא הטעתו שלא מפני וקאמר התם מידי קמיירי
 משוס רק תנאי בדיני בפלוגחתן תלוי הוי לה כשפירש היינו

: שבלב דברים משום לכיע הוא כלום פי׳ שלא
ה (יג) נ ז  בדברים השולח פ׳ התוס׳ שכתבי האופנים בשני ד

 בעצמם שהתו׳ שכתב הנ״ל בתשובה ראיתי שבלב
 נדחה אינו ולדעתי . עיש עצומה בקושיא ראשון פירוש דמו

 ממתני׳ דרבא להך ש^שטוהו דשמעתין מסקנא דלפי לגמרי
 אפשר שהוא היכא ענין באותו רק מוכח לא ומהתם דמעילה

 . דברים הוי דלא אמרינן אז לפרושי לי׳ דהוי משקר שהוא
 מהתם מידי מוכח לא עדיין לפרושי לו אפשר שאי היכא אבל

 שיטת הרין שפירש מאי לפי והנה בסוגיא למעיין וכנראה
 הוא ת״כ ש'מ בגס שמואל דאתקין דהא שהבאתי הרשב״ם
 רק עליו הקשו לא והתוס׳ א״ש ודאי דמילחא ולרווחא לכתחילה

 הוא התנאי דעיקר כיון לומר להו מסתבר דלא הסברא מצד
 באיסור להחמיר נוסיף אמאי כר״מ הלכה דלית הגם בממון

 הרשב״ס שיטת הביא גומלין ביש זיל הראיש אכן מבממון טפי
כ דבעינן דהא נשמע הזקן והריש  מדינא וקדושין בגיטין ת'
 וגס • ביותר חזקה התוס׳ קושית וא'כ דערוה מומרא משוס

 • עיש קולא לידי דאתי חומרא דהוי להקשות הוסיף הראי-ש
 לענין נ׳ דף בקידושין הריטביא שכתב כמו זו שיטה לפי וניל

 לבניוצי תנאי וחזקלימ אלים כ״כ שהמעשה משום במליצה תנאי
 הוא ארץ דחלוקת משוס הוא דלסברחם לומר אפשר כן כמו
שהוא כל׳ צי׳ דדמי נמי מיני׳ גמרינן גדול וענין אלים דבר

פנין
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ועתה

 . ח״כ כ״א המעשה לבפולי ל׳מתנאי אלים ודבר גדול מנין
 דבר היא דעריוח מפום ר׳ל דערוה מומרא מפום שנחבו וזה

כ בעי גדול ועגין אלים ומעשה חמור  להגאו הכפיל שלא וכל מ'
 מומרא דהוי קושיא אכך ועי׳ל . בדברים כמפליג רק הוי

 . ח;או לכפול הוא התקנה דמן כיון דזיא קולא לידי דאתי
 נמי מיושב ובזה ■ בדברים כמפליג כוי אכפל דלא כיכא כ’א

 מורבא מיני׳ נפיק דא׳כ שאחזו מי בפ׳ הרא״ש שמקשה מה
 שיכפיל התקנה דמן כיון חורבא זה דאין אכפיל ולא דאתני׳ היכא
 כמפליג רק הוי דלא דל״מ באמת כפל דלא היכא וכל תנאו

 שאינו מתנאי עדיף דג׳ד זו לדעת כתב הרין דהרי בדברים
 כמפליג רק היי כפל ולא להתנות דהתמיל דכיון זה מטעם כפול

 דמדינא כיון סברא זה דאין סובר הרשב״א אכן . בדברים
כ בעי לא כ דוקא דאמקין השתא אבל כמפליג הוי לא ת'  ת'

:בדברים כמפליג הוי ודאי כופל שאינו וכל
 על ולהשיב הניל הספר תשובת עיקר לבאר נבא ״,

;דשמעתין מסוגיא לנו שנראה מה אחת על אמת דבריו
ה (יי) נ ה  שהוא שהיכא ר״ח דברי הבאתי ב׳ אוח לעיל ו

 להביא נראה ולכאורה • גיד צריך אין לכל גלוי
 דהוי בצורתא האי גבי צ׳ז דןן כתובות מגמ׳ כדבריו ראי׳

 שמואל בר רמי לי׳ דאמר היינו איה החם דקאמר בנהרדעי
 ימצא כלא פרש״י עכ״ל לבא לעתיד מכשילן נמצאת א״כ לר'נ

 בעינן לכל וגלוי מפורסם שהוא היכח דאך אמרינן ואי קונים
 למכור יכול דהא מכפול שוס כאן אין ח״כ מכר בשעת גיד
 בשעת גיד א״צ מפורסם שהוא היכא חיו מכר בשעת יגלה ולא
מ הב״י והנה • מפורסם והוי לאפדני׳ כ״ע זבני ושם מכר  בח'
 בחיבורו מ״ש אהדדי הרא״ש דברי מקשה ע׳ סעי׳ ר׳ז סי׳

 בו חזר בפסקיו שהרא״ש ליישב הב׳ח ורוצה בתשובה למ׳ש
 בפסקיו הרא׳ש כתב שאחזו מי פרק בגיטין שהרי תמוה והוא

 כי גיד אלא בעינן דלא דברים ויש וזיל בחשובה כמו להדיא
ד נכסי׳ דזבין החי  א'צ ג״ד שאפי׳ דברים ויש לאיי למיסק ע׳
 דאזלינן לזוזי חיצטרך ולא וזבין קיים שבנו ובידוע מברחת כגון
 שהאי לומר חנו צריכי; הב״ח דברי ולפי עכיל אומדנא בחר
 בבא ב צ״ל וזה המדפיס טעות הוא לזוזי איצטרך ולא זבין

 נפל שטעות ולומר לזה באנו אם אך . גיד צריך דבזה דרישא
 שטעות לומר לנו יש ובתשובה לגיטין בפסקיו בהראיש בהדפסה

 תשובת יהי׳ ואז ניזונית אלמנה דפ׳ בהרא״ש בהדפסה נפל
 אבל צ״ל וכך אחד בסגנון הכל שאחזו מי בפ׳ והרח״ש הרא״ש

 אע״ג וכו׳ נכסי׳ דזבין גברא האי וכן לזוזי אצטריך ולא זביו
 וכן .מוכר הוא כן שע״ד לכל ידוע ואין מעיקרא דעתי׳ דגלי

 אבל שכתב ע״ש נזוניח אלמנה בפ׳ הרא״ש בפסקי להדיא נראה
 משמע הדרי לא מעיקרא דג״ד אעיג מכר בשעת ששחק היכא
 גיד להזכיר צורך מה מפורסם שהי׳ דהיכא מפורסם הי' שלא

 פרק מקובצת לשיטה וראיתי מפורסם הוא כך דכא מעיקרא
 מהך הש״ס פשיט מאי רש״י דברי על שגמגם ניזוניח אלמנה

 לק'מ ולדעתי • מכר בשעת בניד איירי החס דלמא דבצורחא
 דכיכא להש״ס פשוטה וסברא פשוט דבר זה זיל רשיי לשיטת
 כלל וא״צ דמוכח אומדן כמו הוי מקודם לכל ידוע דבר דהוא

 מעשה האי דודאי בזה רשיי וסמך בסתמא איירי ובודאי ג״ד
הכא מדמייתי בצורתא האי כמו איירי דאצטרירלזוזי  הגמ׳

 לדברי ראי׳ להביא נראה ולכאורה .לכל ומפורסם גלוי דכי׳
 בגיטין דאיתא ממה ר״ח כדברי רשיי דברי שמפרש הריטב״א

 דאמר רש״י ומפרש • מוציאך אני נדר משום לה דאמר ודוקא
 ומשמע מוציאך אני שיר מבוס לה דאמר וכן גירושין בשעת לה

 ואי לאשתו אומר הוא האלה דהדברים דמיירי הגמרא לשון
 שאומר לפרש לרש״י למה א״כ מהני מכר קודם דג״ד אמרינן
 אי א!ז בעצמו להאשה לומר לנמ׳ למה ונם • מעשה בשעת

 . מגרשה הוא זה שבשביל אמרים לאנשים גירושין קודם אמר
 מעשה בשעת רק ל'מ מקודם גיד אף מפורסם דאינו דהיכא איו

 כחשובה ודלא . תנאי שיהי׳ כדי בעצמו להאשה צ״ל ולכך
 לדבריו מהני מעיקרא דגיד היכא אף ריח דברי לפי שריל הניל
 מפורסם שהוא בין מחלק כהוא כנ״ל הריטב״א בדברי עיין ולא

: ר״ח לדברי לא או לכל
ה (טי) נ ה שמה שאירע מעשה דכאי ריל עיני בת במשובח ו

 אשתו שיגרש מאביה מזויף איגרת לו שהי׳ מחמת גט שנתן
 בתחלת דבריו חורף הוא זה גיד דמכני למחנה דומה זה שגט

 הוא בטל אמר שלא מחמס להתיר כחב לבסוף 'אך • החשובה
 והנה • ע״ש למתנה גס בץ אני אטס דאמר היכא לחלק ורוצה
ס בין חילוק שאין דבריו סוף על כתבנו כבר  היכא למחנה נ

 מהני גיד אפילו גע דגבי שר״ל מה אך • אני אנוס דאמר
כ  . לחלק יוחר לך אבאר ועתה יו״ד. באות לעיל לך רמזתי ג'

 דעמו מגלה שהוא היכא דודאי לגיד ניד בין חילוק יש דודאי
 או הגט לה ויתן אח׳כ שיעשה מה והמתנה הנתינה קודם

 זה הטוב מרצונו אינו והמסירה הנתינה שנוף מחנה לה ימסור
 ומתנתו גיסו בב״באילימא אמריק וע׳ז מודעה מסירת בכלל הוא
 שאינו בדעתו מגלה הוא שקודם כיון הוא בעלמא מילתא גילוי
 הוא והנתינה המסירה שבעת היכא אבל הנתינה בעת חפץ
 מחמת הי׳ שזה רק המתנה או הגס לה ליחן מרצונו מפץ

בי הי׳ שהוא לזוזי דאיצטריך היכא כמו מעות  לזוזי שצריך סו
 דעתו שהי׳ דהכא האי כי או הטיוב מרצונו מכר זה ובשביל
 כי בדברים מרצונו 'הי׳ המכירה שעיקר נמצא לאיי למיסק

 במתנה כן וכמו בגימין המעשה דקודס גיד דל'מ אמרינן האי
 שבשביל מפורש תנאי כי׳ שלא שבלב דברים דהוי משוס ומכר

 וקצת מזויף הי׳ שהאיגרת אף מעשה האי וגבי עושה הוא זה
מ מזה יודעים היו אדם בני  רק לכל ידוע כי׳ שלא כיון מ'

 מילתא לאו בגיסין גיד אמרינן מרצונו ושגירשה ב״א למקצת
 בשום ל'מ מעשה דקודם דגיד שבלב דברים הוי דזה משוס

 מילתא גילוי ומתנתא גיטא דביב האי שפיר ניחא ובזה מקום•
 בפירוש דעתו שמגלה ריל קיימינן אמודעה דהתם הוא בעלמא

 סהני וזה • באונס רק מרצונו כמעשה יעשה שלא מעשה קודם
 ושאר הרמביס דעת הוא שכן לעיל וכמיש ומתנה בגט ודאי

ד דאין כאביי דפסקינן ומאי מחברים.  זה יישבנו כבר בגיטין ני
 מרצונו הגט שלח שמתחלה אוחרא במילי איירי דההס לעיל

 להדיא פי׳ ולא ומטיב הטוב ברוך ואמר השליח ונתעכב הטוב
 לא דזה אביי סובר לזה בו אני אנוס גבי כמו בו חפץ שאינו

 מגלה רק בו חפץ שאינו בפירוש אומר שאינו כיון דברים הוי
 דברים הוי מעשה ובשעת המעשה קודם ג״ד הוא וא״כ דעת

 ומביא למתנה זה גט שמדמי מה ובלאיה וכניל דל״מ שבלב
 כבר . מתנה הוי שבלב דדבריס רי״ד הוס׳ ובשם הרמ״א בשם

 במחלק דחיירי ראי' בום חין רי״ד שמהוס׳ זיין באות כתבנו
 ש'מ למתנ׳ דומה דגט דמה שמה כתבנו וגס • הדקעותיו כל

 ראשונים גדולי בין בפלוגתא תלוי זה במקצת למחנה או בכולה
 חומרי כמרי למיעבד אך ורח״ש ורשב״א ורין ורש״י חוס׳ היה

 הוי שבלב ודברים בכולה למתנה דומה גט דילמא למיחש
 דאליכ כתרווייהו שיסבור פוסק לשום אפשר אי זה דברים

 אני ש״ר משוס או נדר משוס דאמרלה לרינלמימרוהוא ליל
 לחתריס מקודם דעתו שמגלה רק אמירה שום בלא דהא מוציאך

 ועוד .שבלב דברים דמהני כמחנה כוי דגע כיון מהני ג״כ
 הוי דגט הסברות ב׳ שיחזיק פוסק שום ימצא דאם לזה ראי׳

 מתני׳ לו יקשה • שבלב דברים מהני ומתנה בכולה כמתנה
 .ה' אות שהבאתי התום׳ שיטת על כרין שהקשה דאיילונית

ט איו דג  לא נמי מתנה דגבי או דמתנה דומיא כוי לא או
: ודוק שבלב דברים מהני

ר ת ו י ב .הרא׳ש לשיטת זה לכתוב רוצה הנ״ל שבתשובה ו
 ומתנתא גיטא גבי כתב בעצמו וכרא״ש

 שכתוס׳ בתשובה■ שכתב והגס • מיתה מחמת במצוה דאיירי
ה דף ביבמות כתבו  לבדוק חשש דלא כיון דגבי-,איילונית סי

 משוס או נדר משוס מוציא• גבי כן' וכמו • לגרשה רוצה בודאי
 אליבא זה כתבו דתיס׳ . ממני נפלאו אלה דברים • ש״ר

 אבל . יחזיר איילוניח משוס המוציא להו דסבירא דרבנן
^  וגם • סברא כאי אמרינן לא יחזיר לא דס׳ל דר״מ אלי
 .מילי בשאר ולא איילונית גבי דוקא להיות יכול דרבנן אליבא
 טעות רק התום׳ מדברי כלל אינו הדיבור דזה נ״ל וביותר
 וגם יתר שפת שהוא בחוש יראה דהמעיין . מעתיק מאיזה
 בהמדיר התום׳ ואדרבה .אלו לדברים ליתא ובכהיבוח בגיטין
 חש משום'ללא מצי'מקלקל דלא שפי׳ לפרשיי ל״צ דתו כתבו

 מקושית זו סברא כלל למימר לכו מסחביר דלא והיינו .לבדוק
הרשביא ■ ־



פבישראלקדועיןבית
טדאי ימחץ אימחי דפד פרש״י פל שם הרשב״א  כן מבר ו

 אדרבנן דרבלן מקשה מה יקשה דאל״כ . באיילוניס גס
 ומגרש גמר לבדוק הש דלא משוס באיילונית הכא דילמא
 כחשובה שמביא מה הדבר ופיקר • כלל סברה זה דאין אפ״כ
 מדברי גיד להם כי׳ לא . דג״ד האי אמרוגיס בשס הניל

 לאו דג׳ד גיפמא שפיקר ו' באוח שכבאחי בחידושיו הרשב״א
: דברים אינו שבלב דברים משום הוא פילחא

ה (טי) מ  ג״ד דאין ג״כ שכתב מיב חשובח שם שמביא ו
 ממה הוא זה . כאביי דקיי״ל משום בגיסץ

 מ״ב בעל של החשובה בעיקר אמנם . הרשב׳א בשם שכתבנו
 רשיי' שיפח כ׳ אות לעיל שביארנו מה לפי אמת דין הדין
ש ור׳ן  .מקום בשום גיד לר״מ ל*מ ור׳ן דלרש״י .ותומוכראי
 . בממון גיד דמהני והיא׳ש ולתום׳ • כרמב״ג דנקעינן רק

 שאומר דאיילונית בהך כגון מעשה בשפת גיד ל״מ בגט אבל
 הוי לא דגס משום מוציאך אני איילונית שמשום יודע כוי

 שהוכחנו וכמו לסברתם נכסיו כל ומכירה מהנה כמו אומדן
 וכן . אמה הדין בודאי ; דאיילוניה מהאי הרין קושיה מכח
כ שפסק הרמביס דמה ודאי הוא ד ג'  כיכי במקח מכני דג׳

 על שהתפיס מה עיני הבת דברי נדחה ובזה .אומדן דאיכא
 והרמביס מהרא״ש שמביא הראי׳ וגם • בנימין משאת דברי

 • גזירה מטעם ורבא כרבה מדפסקו בגט מכני דג״ד דסובריס
 בפירוש שם הי׳ היא׳ש שכרי .שכתבנו ממה מודמה כבר זה

 מהני ודאי דזה . מיתה מחמת במצוה דאיירי דריה אמילתא
 משוס לטעמא צריך ולכך . בלאמצוה בכולה ש״מ מתנת כמו

ה: לקמן עוד ועיין . גזירה מז
ה 0(י נ ה  רש״י דשיסת אליבא ה׳ באות לעיל שכתבנו מה ל

 דעת אומדן רק גיד ל'מ דר״מ דאליבא דס״ל
כ או דמוכח  מה תוס׳ קושית מתורן כי׳ לכאורה ובזה . ת'

 אמרינן דאי המדיר פ׳ ובכתובות מיו דף בגיטין שמקשים
 מאי א״כ . ג״ד דהוי מוציאך אני ש״ר משוס דאמי דהיכא

 • לתנאי׳ כפלי׳ בדלא והכא ר״מ מני הא בגיטין כגמרא משני
 דהא איש כנ״ל ולפי • ת״כ בעינן ולא גיד דהוי אמרינן הא

 המדיר פרק בתוס׳ למעיין ובאמת .גיד ל'מ דר'מ אליבא
 שמפרש רש״י דשיטת דאליבא דבריהם המשך כס שכך יראה

 דעתו דגילה משוס והיינו . הוא ממש ממזרות חפש דמחמת
 אמרבפירוש• דלא אף מהני מוציאך אני נדר משום שאומר בזה
 להחזיר. שאסרו מה מועיל דמה מעיקרא שמקשים ^שי׳ ליק
 להחזיר שאסרו כיון . לקלקולא חיישינן דלא דמיד מיט וגס
 שיאמר צריך גבי בגיטין להדיא רש״י כמ״ש • גיד הו הוי לא

 מאי דא״כ . תוס׳ מקשים לזה אך • מוציאך אני נדר משוס
 גיד מהני לשיטתם הא . הוא ור״מ לתנאי׳ כפלי׳ בדלא משני

 כי׳ כן . נימה הוי לרש״י באמש אבל . דר'מ אליבא אפילו
 כגמרא דהא נתיישב לא עדיין באמת אבל לכאורה נראה

 בדלא ואיירי הוא ר״מ מני הא ומשני אדרבנן דרבנן מקשה
 דכפלי׳ דאיירי לומר צריך ושיר נדר וגבי .לתנאי׳ כפלי׳

כ .לתנאי׳  הא יחזיר דלא מהני מה לדוכתי׳ קושי׳ כדרא א'
: תנאי היה ־

ה (יח) א ר נ  פרק הרמביס דהנה . רשיי שיטת ליישב ל
 ושיר נדר דגבי פסק גירושין מהלכות יו״ד _

 כדי שיר משום או מגרשך אני נדר משום לה שיאמר צריך
 אחה שאין ודע . כו׳ שמפני הודעה לו ואומרים • ליסרה

מ ועיין • כקלקול מפני מחזירה  סובר שהרמב״ס שכתב במ'
 כי דבריו על ואוסיף . קמא לישנא על מוסיף בהרא שהלישנא

 האמהדתניא לפי אלא לה. שאמר והוא מפורש אינו במשנה
 שיאמר צריך דכוא • אמת דהרווייהו חזזאמרינן לישני כחרתי

 ממילא לה שאמר כיון וא'כ . פרוצה תהיה פלא מפני לה
 דאמר והא . ודע לה לומר צריכין ולכך • לקלקול צהוש יש

 מח״כ הגמרא ידע דלא משוס היינו • וקסבר בליב בגמ׳
 . בברייתא לישני כהרי דתניא מייחינן כד אבל . לישני דתיי

 פריצות בו יהי׳ שלא כדי יחזיר אמרו'לא מה מפט צ״להפי'
 משום יחזיר לא וא־כ . ט׳ לה אפור . לו אומרים לפיכך
 ליק ארבנן רבנן רבא דברי ברור ולכן .דליק כברייתא קלקול

מ וכדברי ;וק״ל המ'

ף (יט) ו מ כתב ע  באיילונית רביט ביאר מדלא שם כמ'
 ליכא באיילונית ודאי א דה לה באמר דוקא

 כפירושו סתמא גדול מוס שהוא דאיילונית דאפשר וכתב פריצות•
 באיילונית דגם סוברים והרשב״א הרמבין אבל וכתב .וכו׳

 מאק זו פלוגתא למידק צריכין ואנו , עיש אמר כי דוקא
 דאיילוניח כהרמביס סבר נמי זיל שרשיי וראיתי . צומחת
 כו׳ מעמא דיה ברשיי שהרי כפירושו• סתמא גדול מוס שהוא
 כתב יהודה רבי ובדיה .כו׳ גירושין בשעת וכשאמרתי כתב
 מלולי׳ ברור • כשאמרתי כתב ולא גרשתיך כן ולדעת רשיי

 מום שהוא מפני קלקול יש אמר בלא דאפילו כהרמביס
: וק״ל גדול

ך (כ)  מפני .כ-יא • הלכה זה כרמב״ס הוציא מאין לברר א
מדאורייתא. בכ'מ תיכ דבעינן כר״מ פוסק שכרמב״ם

 מהני דג״ד התוס׳ כתי׳ לאיי דמסיק בהאי לומר צריכין וא*כ
 כתב ט״ז הלכה גירושין מה׳ בפיט הרמבים והנה . לר'מ
 יש יאמרו שלא לחזור יכול אינו ועמד וגירש גט שכתב שכ״מ

 רק הוי לא נמי שכ״מ בסתם משמע . מיתה לאחר גט
 כמו הוי דגט אמרינן הוי גזירה בלי אבל . גזירה משום
 ואיה . לעיל שהבאתי רשיי שפי׳ וכמו . בכולו פכ״מ מתנת
 הרין קושית לר״מ אף מהני דגיד הנ״ל הרמביס לדברי קשה
 הוכיח ומשיה . צ'מ לתנאי׳ כפלי׳ דלא דהיכא דאיילוניח מהך

 משנה בהאי האומר בפ׳ הרין כדברי חילוק דיש הרמב״ס
 דגיד .גיד ובין כפלי׳ בלא דהתנ׳ היכא בין הייתי דקסבר

 טפי גרע כפל ולא דהתנ׳ היכא אבל . לר'מ מהני למוד
 איילונית גבי כן וכמו .לו מגזם שהי׳ נראה לו כפל מדלא
 טוב גיד הוי מוציאה הוא זה דמשוה כלל אמר דלא היכא
 מוציאה הוא איילונית דמשום דאמר היכא אבל • לקלקלה ויטל
 דאמר לאו דאי • לה מגזם שהוא דנראה • גרע כפל ולא

 אומדן הוא כן דבלא״ה .כלל לה שיאמר צריך הי׳ לא לגוזמא
 הנע׳ הרמבים מפרש והכי • מגרשה הוא זה דבשביל דעת
 אמר זה אבל . לתנאי׳ כפלי' דלא ואיירי הוא ר״מ מני הא

 ד״ה פרש״י לפרש יש וכן , מוציאה הוא איילונית דמשוס
 ולא . מוציאך אני איילונית שמשום כו׳ כפלי׳ בדלא והכא
 מאריך למה דלכאורה :גט יהא לא איילונית את אי אם אמר
 רש״י נתכוין שלזה דייל איש הנ״ל לפי אך • בלישני׳ רש״י

 גרע• כפל ולא דאמר והשתא עדיף הוי כלום אמר שלא דבאם
 דהרמב׳ס יויד סי׳ באה״ע שמקשה הב״י קושית מיושב ובהכי
 איילונית גבי פסק אמאי וא״כ .בכ'מ ת״כ דבעינן מ“כר פסק

 איילונית דמשוס אמר לא אפילו משמע יחזיר דלא סתמא
 ר״מ מני הא דקאמר הנ״ל הש״ס נגד הוא וזה • מגרשה הוא
 הה״מ על הלחימ שהקשה מה וגס . כפלי׳ ובדלא הוא

 לה שאמר והוא אייצונית גבי זה אמרינן לא דמשיה שכתב
 נראה • כפלי׳ בדלא הכא אמרינן והא .כפירושו דסחמא
 מכח דבריו דחה הביש וגס . כפלי׳ דלא רק לה שאומר
 כלל לה אמר דלא דהיכא שפיר אתי מ״ש ולפי • עיש זו קושי׳
 הנ׳ל והביי • תיב בעינן לה דאמר והיכא .לר״מ אפילו מהני

 מני דהא תירוץ האי ס״ל לא דהרמביס וכתב עצמו מדחיק
מ  דהא תירוץ האי כתב בפירושו הרי .כפלי׳ דלא ואיירי ר'
מ מני כ שמצריך ר'  יאמר שלא כ״ז ולפיכך שיתבאר כמו ת'
 איילונית הייתי לא ואי איילוניה באת מפני מגרשך הריני לה
 דאמר היכא פירוש .עכ״ל וכו׳ היישינן לא מגרשך הייתי לא

 מותר ובזה כפל שלא רק מגרשה הוא איילונית שמשום
 והלכה בפירושו הרמבים שמסיים ומה . טפי דגרע להחזירה

 דבעינן פסק דהא ע״ז התוייט ומיש • דסיפא ר״י היינו כר״י
כ  • קלקול שייך ולא מעליא גט הוי כפל דלא היכא ונמצא ת'
 שגירשה היכא דאפילו לאשמעינן אתי דהרמבים איש הניל ולפי

מ אפילו דבזה מגרשה הוא זה דמשוס לה אמר ולא סחם  ר'
 שלא כר׳׳י דהלכה כתב ומפיה . להחזירה דאסור מודה
 דאיילוניש הך מפרשי דהם משוס היינו [וכ״ז .הכתובה תתבע
 איילונית בספק אבל • לקמן שאבאר וכמו איילונית בודאי

 ולפי . שיטתו לקמן שנבאר וכמו • דימזיר הרי״ף דעת ניל
ם בפירוש עליו ■חולקים אין וסייעתו הרמבים גס דברינו ה  ן

כ • איילונית בודאי איירי לשיטת דעכיפ מזה לנו היתי א'
הרמב׳ם
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 ינו;יד לא ואז דוקא לה אמר בעינן איילוניח בספק הרמב׳ם

: מנליון] .ודוק
ה (נא) ת ע  בהבאתי התוס׳ דל׳קקושית דש*י דברי לבאר נבא ל
 גישיא גבי סובר רש׳י דהנה . י״ז באות לעיל ׳ ־

 הוי גופא דזה בכולו ש״מ מתנת כמי הוי ש'מ דגט כמתנתא
 הקשה ופ׳כ ג׳׳ד. מהני דר׳מ דאליבא לרש״י וס׳ל . דעת הוננדן
 לדעת כ' באות כמ״ש וצ״ל . דאיילונית נוהאי הרין קושית

 וזה • גרע כפל ו.לא חיילונית גבי דאמר דהיכא הרמב׳ס
 שפתיס בגווי בוס בלי דמיילונית משוס איילונית גבי דוקא

 ברינוב״א מפרש הוא וכן . כגל (דיבור וא*צ אומדנא הוי
 דאומדנא ול״ל וקאמר כר״מ הלכה דאין דהוכיח בשמעתין

 ז״א כפול שאינו מתנאי לר״מ עדיף שפתים ביטוי בלא דמוכח
כ  אבל .דר'מ אליבא מוקמי לא משניות הני דכל או .ע״ש ע'

 לא משניות הני דכל (ומר לי׳ מסמביר דלא אפשר לרש״י
 דיבורו דא״צ דהיכא החילוק זה תפס ולכך • כר״מ מתוקרני

 לא כלום אמר בלא וש״ר נדר גבי אבל . גרע הוא כשמפרש
מ וכמ״ש גיד הוי  הוא זה משוס שממר ונדל ש״ר דגבי הה'

 .ג״ד דהוי שווין שניהם כלוס אמר דלא ובאיילונית מגרשה
 לקלקלה יכול אינו אמר שלא באס וש״ר נדר גבי ברישא נמצגז
ד הוי דגא  ג״ד הוי מגרשה הוא זה שמשום שאמר והיכא .ג׳

 איילונית גבי אבל .להחזירה יכול אינו משיה לקלקלה ויכול
 טפי גרע כפל ולא שאמר והיכא גיד הוי אמר שלא היכא
 ויכול ג״ד הוי וש״ר בגדר וכה״ג . כפל ולא בדאמר ואיירי

 מהרש״א דברי בישוב ג׳ באות כמ״ש אפשר יהי׳ ולפ״ז .לקלקלה
 כתב דרש״י רק רש״י מדברי זה שאין ה׳ באות כמ׳ש ודלא

 : וכנ״ל כרחב״ג פסק שלהלכה רגם לר'מ גס (רבותא כן
ד (כב) ל י ט ל  מתוס׳ דנראה אף .פליגי דלא נראה דינא ן

 באיילוניח דחף המדיר פ׳ ובכתובות בגיטין ״ ^
 אני איילוגית משום לה דאמר היכא אלא קלקול חשש ליכא

 מבוס היינו .בהה״מ הובא הרמב״ן שיטת הוא וכן .מגרשך
 אשה ובין איילונית בין הניל וברמב״ן שם במוס׳ דמחלקין

 המס דמקשה .לרביעי דנישאת היכא דיבמות בנים לה שאין
 ונדר ש״ר דגבי היינו שתקינן מי אנן שתק איהו אס הגמ׳

 כשאמר אף מש״ה • לעז שוס ליכא דידי׳ אמירה בלא ואיילונית
 הוא דהדין כיון . מוציאה הוא ואיילונית וש״ר נדר שמשום

 אבל • דבר לשוס חוששין אנו ואין לעז ליכא כ’ג יחזיר דלא
 לי׳ כייפינן דאנן בניס לה הי׳ ולא ב״א לשלשה דנשאת היכא

 שיש ועכשיו • בניס לה הי׳ שלא זה מחמת שיגרשנה לרביעי
 .אמר כשלא אף חשש איכא בוודאי הרביעי מבעל בנים לה'

 - איילונית בספק איירי בגיטין הסוגיא דכל לשיטתם והיינו
 מחמת גט וצריכה איילונית בוודאי דאיירי שם לפירש״י אבל

 אף חיילונית ובודאי .ע״ש זנות בעילת בעילתו עושה לא׳א
 חששה האי איכא מגרשה הוא איילונית דמשוס לה אמר שלא
 כמו שיגרשנה ג״כ הוא הדין מן דהא • דיבמות עקרה גבי כמו

 הש׳ס וקאמר איילונית ישא לא ככן ביבמות להדיא דאיתא
 לציית מהדין ובודאי .ע״ש לא נמי ישראל אלא כהן דוקא לאו
 לה כי׳ ולא בנ׳א לשלשה שנשאת אשה גבי כמו לגרשה לו

 כפירושו סתמא .סהמא באיילונית דינו דכחב והרמב״ס .בכיס
 לפרש רש״י הוצרך דמש״ה ונראה • איילוטח בודאי דאיירי
 מפרש דרשיי כתבנו דכבר משוס איילונית בודאי דאיירי
 מוציאה הוא זה דמשוס אומר שאינו אף באיילונית דהכא
 והתום׳ .בודאי דאיירי לפרש הוכרח ומש״ה . חשש איכא

 הוא זה דמשום לה שאומר איירי נמי איילוניס דגבי שפירשו
 רצה לא דמש׳ה לפיישיי י״ל ולפ״ז .בספק איירי מגרשה
 דס״ל משוס .איפוך לומר ולא ר״מ חכמים דמאן לתרץ שמואל

א לשמואל ח דקדשה בסגי  בעילתו עושה דאדם סתם וכנסה ע׳
 דטדאי איילונית בספק רק כמשנה לפרש אפשר ואי זנוח, בעילת

ט: צריכה אינה ג
ה (כג) נ ה  כצורתה המשנה שסתס הרי״ף על מקשה כב״י ו

 מותר דבאיילונית והיינו .כרבנן דהלכה ומשמע
 פסק והרי״ף . ר״מ חכמים מאן אסיק רבא והא .להחזירה

 כתב דלככי ונראה • להחזירה דאסור ממילא .כריי בת'כ
כלל וליק .דבריה ה;א כשתא דאמרינן דרבנן טעמא הרי׳ף

 דלא בי.במוס כר'פ לס׳ל רבת כרי׳ף, ולשיטת • מדרבנן רבנן
 השתא דאמריק דאמת אליבא אבל .דברית הוא השתא אמרינן

 יחזיר דלא דס״ל וריי ארבנן רבנן כלל ליק • דברית הוא
:הרין כקושיה דס״ל

ר (כל) ל ט  לעיל לפמ״ש .הניל ׳ף1ככי דברי לתרץ נראה ל
 דאדספיםה,בעילהו דס״ל כ״בדלשמואל באות

 המיס׳ וכפי׳ מיילונית בספק בע״כ איירי ככא • זנות בעילת
כ  ועתה .מוציאך אני איילוניח משום לה בחמר איירי וע'

 דשמואל אליבא כות ורבא דאביי הסוגיא דכל לומר אנו יכולין
 • זנות בעילה בעילתו ששה דא׳א כרב דהלכה להלכה אבל

 בוודאי דאיייי לומר אנו דיכולין ארבנן רבנן ל״ק ממילא
 ואפיה מגרשה הוא איילונית דמשוס לה אמר ובלא איילונית

 ש״ר גבי אבל • זנות בעילת עושה דא״א כפרש״י גע צריכה
:נה בדאמר דמיירי לעיל הגמ׳ מוקי כבר וצדר

ה (כה) א ר נ  ר'פ דקושית ביבמות פירש׳י לפי לומר עוד ו
 אפילו לה דגירשה הוא שתקינין נני ואנן

 שאמרינן כמו אמרינן לגרשה הוא הדין דמן משוס כיינו מספק
 דעתי חכמים דברי לשמוע דמצוה מחמת דודאי משוס כאן

 וכמיש לגרשה כדין דמן איילוניח גבי כן וכמו .מספק לגרש
 .להחזירה יכול ולהכי מספק אף מגרשה בודאי כ״ג באות לעיל
 מדעתה דמגרשה משוסיש״ר ומוציא נדר גבי זה שייך ולא

:להחזירה א״י ומשיה
ף (כי) ך ^  לפרש נקדים ומקודם .הרי״ף שיטת ליישב נראה ן

 דאיילונית מתני׳ דמפרש שכתבנו רש״י דברי עוד
 הגע׳ מדמקשה כן שהוכיח נראה ולכאורה • איילונית בודאי

 כקב סיד דף ביבמות בחידושיו כרמב״ן דכנה • ארבנן רבנן
 להחזירה שמותר בניס לה שאין במי דמ״ש התום׳ קובית לתרץ
 דגבי משום .להחזירה שאסור תשמיש מהמת דס רואה וגבי
 הוא זה בודאי.ומחמת מכה לה שיש מחמת מגרשה הוא דס

 להחזירה אסור מש״ה ל(עז חיישינן אח״ז וכשנתרפאה מגרשה
 יהי' לא שבודאי נתברר שלא דבר זה בניס לה באין אבל

כ כיינו • שיוציאה לי׳ דכייפינן הגס .הספק על ומגרשה  שאין ג'
 ועקרות מייגונית סימני משום ולא בספק שיחזיקנה רוצים חנו

 והא . מוציאה ה\א הספק דעל כיון לקלקלה מצי לא ולכך
 מכתובה למיפערי׳ רק מועיל אינו דברית הוא השתא דמשני

 .שס פירש״י משמע וכן ספיקא משוס כוי לא ממילא ולקלקול
 אי לפ״ז נמצא .ע״ש ביאור ביותר כן מפורש שם בנ״י וגם

 דרב;ן מקשי מה נמי קשה .איילונית בספק נמי הכא איירי
 משא״צ .יחזיר לא ולכך ודאי הוי דהמם . וש״ר דנדר ארבנן
 . קלקול שייך לא תו ומגרש גמר מספיקא איילונית בספק

 דמקשה גופי׳ וארבא .איילונית בודאי דאיירי רש״י הוכיח ולזה
 ממילחא איילונית בודאי דאיירי כן הוכרח דרבא • ל״ק החש
 יפה שתיקתך לה אמרינן כתובה דלמיתבי׳ דקאמר דר״י

 שפי׳ כמו גרשהיך לא כתובה למיחב דאדעתא פי׳ . מדיבורך
 איילונית בספק איירי אי לרבא לי׳ וקשי׳ .המפרשים וכל רש״י
כ  איילונית שאינה יהא באס גס הספק על מגרשה הוא א'
 כחובה לה ליחן ע״ד גם גירשה איכ • כתובה לה שיש ואף

אי התם דפריך כמו • עיש) שם הנ״י (וכמיש ס ש' ד א' מ ת  ס
 אדעתא דילמא קושיא ומאי . שתקינן מי אנן שחק איהו

 גמר דמספיקא כיון אע״כ • גיישה לא כתובה לה למיתב
ד גם בדעתו גמר ומגרש  אמאי א״כ .כתובה לה למיתב ע׳
 טדאי דאיירי רבא הוציא ולזה .כתובה לה דאין ר״י קאמר

 דהוי דר'פ שנויא הך דחפס ז׳ל הרי״ף לפ״ז נמצא , איילוצית
 דריי איילונית גם לברית הוא כשתא לה דאמרינן דרבא בחרי׳

כ  כתובה לה אין ולכך , איילונית בספק גס למיקס מצי א'
 לא תו זו אוקימסא לפי א׳כ • דברית הוא השתא משום

מ חכמים דהך למימר אצטריך  דרבנן ליק דבלא׳ה ־ הוא ר'
 תפס ולכך . יחזיר ולכך ומגרש גמר מספיקא דהכא ארבנן
 הרמבץ אמנם .כוותייכו דהלכתא דחכמיס מילתא הרי״ף
 איילוניש בספק דגש בלשונו קצת ותקנו שם בדבריו הרגיש

 וכמו .ודוק ע׳צש בה דטלדו סימנים קצת משוס כודאי קצת הוי
כ תפש כן  אבל . הרי׳ף •מל שם הקשו זה ומכת .כיין ג'

י היסב ועיין איש• ל־מ׳ש נ׳ שם: וברמבין יבמתו טל בהבא שם נ
יק
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p (כז) i דקסני שני מפשר ממסכת ד׳ פרק והרמב״ס לכריש בפצוגחא פירושאשכהב להאי מודה גופא שהרשב״א מצאתי
י ■ י ■ ׳' רד׳ «׳ר רררדודיו ייחדזרו דודמירז דח*ד\ד!וו י ^ צב׳ א הוא וזה ככרמב׳ן הפשנו ביבמות .בחידושיו '

 בהלכהי״בומ״מ שכתב פי׳ גירושין •בה׳ ובהרמביס שימוח.
 ותהי׳ חשובה ותעשה לאחר תנשא שמא עולמית יח/יר לא

 עבידתי׳ מאי v.משובה להבין וצריכין כו׳• ממתיו צנועה
 ספק מל מגרשה זה שאין בודאי אלא .תשובה ל״מ דלזנות

 אלא מגרש ספק על דהרי לקלקלה •יכול יהי׳ לא שא״כ זנות
 יוציאו שהבריות באשה רוצה שאינו ש״ר ודאי על מגישה דמא
 כשימת כוא1 . לקלקלה יכול צנועה כשתהי׳ ונמצא ש״ר. עלי׳

 התוס׳ כסברת סובר דכרמב״ם אלא . דיבמות ורשיי הרמב״ן
 לומר וצריכין דברית הוא דהשתא באיילונית שייכה לא דככא

 וכנ״ל יחזיר לא כלל אמר כשלא ולכך המתני׳ טדאי דמיירי
כאן דגם לשיטתי׳ והרי״ף ̂ כרמב׳ס דברי לתרץ י״ס באות•

:בספק אמת לפי ומוקי דברית הוא השתא שייך ■ ־' •
ה (כיי) ת ^ מ רש׳י על הרשב״א מיש לחק ג״כ נוכל ו

אם א״כ לעז. ולא באמת חשש דהוא דסובר ־ • •
 ש״ר משום אמר־ אם דודאי י״ל .שחקינן מי אנן שתק הוא
 אבל . מוציאה זנות ספק שמשום אנן מפישינן מוציאך אני

 אני שיר משום כשאמרתי אח״כ מוען שהוא שכיון בודאי
 כמ״שכרמבים בדאים. כשימצאו להחזירה כי׳ ודעתי מוציאך
 שוב תחזור אח'כ ואם ש״ר ודאי משום כי׳ שדעתו שאסר

 החם גבי דהכא בשמעתין וכמ״ש לאסור ונאמן ׳ .אחזירך
. ;רי״ד בסוס׳ עיין .לחומרא - .

ה ג יף. (״) נ ש מ אעפ״י וט׳ נשים שתי המקדש ב
̂סבלונות ■ אינה מכאן לאחר ששלח

 זיל הרין והנה . שלח כראשונים קידושין שמחמת מקודשת
 .דמחני׳ בבי שלשה כני לכל צריכא משוה דבגמ׳ אך כתב
 .בקדושין לספק יש דודאי דהיכא נימא דלא, צריכה אחת דכל

 בסבלונות עתה אותה לקדש דקדושין אדעחא סבלונות דשלח
 עיז בקידושין אצלו ספק אין דמתני׳ הני דבכל קמלין האלו•
 דמתני׳ בבי שלשה דכאלו לומר הש״ס רצון דאין הרין כסב
 אדם מחמת'דאין אמרינן כיכא דאיכ וודאי בקדושי ■אצלו הוי

 בר״ן ע״ש .קדושין לשם דעתו בודאי זנות בעילתו עושה
 לומר אנו יכולין נמצא .בספק אצלו כוי דאעפיכ■ לבסוך, דמסיק

 שלח כראשונים קדושין שמחמת דזה כך. הוא כמשנה דכפירוש
 אך הפירוש הוא דזה רק מקודשת אינה דמשיה מעם אינו
 לה שלח ספק קידושי אלי׳ נקדשה שכבר דמחמת לספק דיש

 כיון הרין שכתב וכמו • וודאי קידושי אצלה סבלונוח'שי׳
 לפ״ז.יש ונמצא . מקודשק אינה אפיה בקידושין כבר שהתחיל

 אעפיי אשמעמין וחוחבינן רבה ואמר בגס׳ דקאימר מה ^רש
 משום’ .מעמא כדקתני כתם אביי אמר וכו׳ סבלונות ששלח
 רק מקודשת אינה דמשיה הלכה טעם אין הוא דזה ס״ל דרבה

 מעם הוא דזה טעמא כדקמני לו השיב ואביי כנזל••■•
 שקידש קטן וכן קחני במשנה דבאמת נראה. ועוד .הלכה.-
 אבל לעיל בגס׳ דקאמר דמה לומר אט ויטלין •• בפיע לבבא•

 קמיל. וכו׳ כלום קטן קדושי שאין• יודעין ככל שקידש קטן
 .מקום בשום חשש בהם נית דסבלוטת לאשמועינן ואתי ר׳';(
טעמא. כדקתני הוא דמך.בסבלוטס.דקטן אביי השיב וע״ז

̂נ כראשונים קידושץ דעת משוס-דעל ■  ש<
 חוששין באשה ששידך מי לסבלונוח ברעןיי;דיהחוששץ

 צריכה לאחר נתקדשה ואס הן •שמא-קידושין' ־ ד :׳•• ׳־;׳
 מענין שידבר צריך הא מקשים, עכ״ל.-והסוס' מספק גס

 שדיבר איירי הכא דלמא הממשיאי •''ומר^ה ענין ■באותו לענין
 גמורים קידושין הוי לא• ואפיה לומר מצינו . מענין־לענין

 השידוך מעסק רק והנשואין הקידושין מעסק אתה דיבר דלא
 מעסק עוסק כשהוא רק ענין באותו. עסוקי[• כוי לא וזה■

 השידוך. מעסק עוסק ̂כשהוא לא אותה-אבל שיקדש כקידושין
 רש״י דברי לתרץ רוצים יש והנה .•שסי׳ מה -במהרשיא עיין

̂בקידושין שהיא כיון דהכא  אבל לענין. מענין כסו הוי גחרצכ-
 והיאיש נחרצה. לא עדיין ידושיןĵJ;עסרעל עמה במדבר •התים
̂יכא'דלקיק מתרץ -'ד ;̂  לענין מענין או ענין באותו בקיצ̂ו

 צריך ולכאורה . ספק רק כוי וודא^וככא׳לא קידושי כוי
דזהחלי׳ ונראה זה• בתירוץ מיאט זיל חוס׳ מדוע להבין-זה
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 וכו' וקידושי׳ גיסה עסקי על עמה מדבר כי׳ בסיפיא הסם
 כן דכמיו כריש וכתב״ לפרש. צריך אומר ר׳ דיו הומר י״י

 דפליגי קרא.שם, שני-ולא מעשר כפודה דקתני דמשנה ברישא
 כרמבים'דגבי בשם כסב והתוי״ט .בככיג ג'כ איירי .ג״כ

 משוס, קידושץ גבי ושאני ענין באותו עסוקים צריך אין מעשר
 סילדלפום דכריש ייל וכנה • בסוייס ע״ש יודעת אינה דהיא
 הרישא גס ענין באותו לערן מערן דאיירי כגמ׳ דמתרץ מאי

 מדבר שיכי׳ יוסי לר׳ עכ׳פ צריך במעשר דאך איירי בככי
 ^מי יש נמצא .מנין באותו לענין מערן אך או ערן באותו

 עסוק דיכי׳ ג'כ בעינן מפשר דגבי ככריש סיל דכתוס׳
 מ״מ עצמו לגבי רק לספוקי דליכא דאך משום ערן באותו
 יספק' שום כאן ליכא ענין באותו מעיקרא עשוק הי׳ כשלא
 הסויימ כדעת ס״ל וכרא״ש .קידושין ספק אפילו כאן ואין

 ערן באומו עסוק שיהי׳ צריך אין מעשר דגבי הרמביס לשיטת
 כאן איכא אפפיכ לה קאמר מה ידעה דמנא משום באשה רק

 הקידושין דמממס ג״כ כאשה הבינה דדילמא לספוקי בשידוך
 שמעו,., לא העדים וגס כלום אמר לא שהוא כיון לה נוק הוא
 קידושין, לשם לה שטסן דשידך היכא הוא הסתם שמן מחמת אך

 וצן, .לה נחן קידושין שלדעת מבינה בעצמה היא כן כמו
 היכא מהרים בשם שהביא כחן אשרי בהגהות לכדיא נראה
 .בסחס קיבלה וכאשה כלל שידך בציח חך סתם לחשה דנחן
 קיבלה והיא לה נתן קידושין שעיד בדבר שמודים היכא מ״מ
 כתוילע כדעת דסיל משום והיינו לקידושין חוששין קידושין לשם

 לזה דמטין היכא רק • ענין באותו עסוק צריך אינו דבמעשר
 עזר אבן ועיין.ברמ״א מוששין• מודים בשניהם וח״כ מהני•

 בהלכותיו הניל מכרים דברי הרמיא שהביא ג׳ סעי׳ כיז סי׳
 דדוקא לומר ורוצים הרמ״א על שם השיט ובייש שבח״מ ואך

 במרדכי כמעיין אך . וחבה אהבה לשם לה דאסר היכא
 לשם אמר דלא אך למוד טעמא דהאי יראה מימונית ובתשובה

 משמט אבל שהי׳ המעשה על זה שם וכחב . וחיבה אכבה
 בסוגיא חרצתי כבר בח״מ שהקשה ומה .מכני זה בלא דאך

. עיש•• היא ואמרה הוא דנתן' ,
׳ שם (ג) ס ו נמיס ולכך ט׳ פירשיי לסבלונוס• חוששין דיה ת

 צכך .ט׳ ידעי מנא דאל״כ שידך בלשונו
 רוב הנה .כו׳ חיישינן סבלוטת לה ששלח כיון כו׳ לפרש נראה

 א״צ .דלפיז אלו, הסוס׳ מדברי הוכיחו הביח גם המחברים
 שידך צריך דנם־לפריס כתבו ורין ורשביא כביי אבל .שידך
 שלא לאאע״ה' הנחת,בת לא דאליכ לזה ג״כ והוכיחו .דוקא

 מחלוקת תהי׳ דלא יחד כפוסקים להשוות ול'נ .. גט תצטרך
 שיסת.התוס׳ בין לדינא נ״מ כתט המפרשים דהנה .ביניכם

 להוא 'אס פירש ולא סתם לה כשטחן דוק׳א דלרשיי ורשיי
 . בדפייש גס מששא יש ולהחוס׳ • קששא אין דבדפי׳ סבלונות

 מתוס׳-'דא?צ דמשמע דהא י״ל לפ״ז וכנה . סבלונות שהוא
 ודאי אז., פירש אבל״בדלא סבלונות •לשון בדפי׳ היינו שידך

 בטת תקנת דוק׳אזמשום שידך■ מודהדצריך התוס׳ דגם אפשר
 לרוומא שהוא אפשר ;ידעה מנא הלשון כסוס' ומיש • ישראל

 הויא דזה אפשר וגס רשיי. על הקושיא ולהחזיק דמילחא
 ואם מהקידושין ידעה מנא פי׳ • ידעה מנח הלשון במשמשת

, _ :ישראל בת שוס כנחש לא א'כ לזה לחוש חרצה
' (ד) ס ו ת וריגז • וכו׳ פשיטא. מסבלי והדר מקדשי ד״ה ־

-לומר רוצים יש כנה .עכ״ל וט׳ איפכא גרס •
 כחשש.שמא דבסכלועפעיקר עיקר פירשיי הסוברים דלאוהן

 כחומר.ת;ר'מ להחמיר לצו אין סבלונות. באותן אותה קידש
 . להצריכהןגט מסבלי והדר דמקדשי מיעוטי דאיכא דאך
 ולא בזה תלי׳ זה דאין כתב-דאפשר מיה בסי׳ הד״מ וכנה
 אין וחומרות חששות רק דז״א כיון דיי״ל אמת • אהדדי התרי

 דכנה .בזה זה דחלוי לומר נראה ושד. .חששים שני להחמיר
 דאיכח היכא דמממרי לאוחן אך הישביא בשם הביא הרין

ץ כיינו מסבלי. וכדר דמקדשי מישטא שטטהג מי קאדכ  דו
 לכלה להאמין' , רוצים שאינם דהיינו טעם איזה מחמס הכי

שט אבל וכדומה. ההבלונוה  שום כלא ששין,כן. כיכאדכמי
 דעיקר רשיידס״ל לדברי נמצא .חשש טעם שום כחן אין טעם

־החשש ■ ' ־
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 TrD’ שלא ירא כי סבלומח נאומן וקידשה ^מא' המשש;

n לומר'לגבי שייך יזיה ■הסבלואח n.שייך זלא דידה לגבי אבל ׳ 
 דלא כיון • קידושין לשם •דהיא' נימא ואמאי .״הכי לומר

 בדבר.' מטם שאין כיו[־ הכי נוהגין דהמה האשה' ^בי שיירי^מר
 יש לכן מקודם קידשה שמא לשיכח'החוס׳ידהמששהוא אבל

' י ו! - נכונים אלה ודברים למוש.
י חדט ג״ם שה׳יאי

סמכא היא גם א״כ

צריך' בר,ידושין דהא נראה ׳טוד
כ י . בכם והמרצה מהקידופין , לפייש״י א'

 מסבלי והדר מקדשי כשרובא בישלמא
ה ז נ כ וקיבלה הרוב על מ  מייטומא אס משא׳ה .קידושין לדעה ג'
מי ק שחחוש־ כלל קידושץ כלליענין דעהה על עלה חמלה,לא מ

הנין (ה).
לו והמרצה למיעוט

סי׳ הב׳י ,  היכי רשנ״ז חשובה הביא מ״ה נ
 מקדשי והדר דמסבלי אהרא והוא עדים דליכא ^

 כל עליו וחמהו • לפר״מ ולא ■לפירש״י לא מיחוש ביח אין'כאן
 בדוחקיס- דבריו לישב והאריכו ואחרונים.־ ראשונים המפרשים

ק להב׳ששס וראיחי רבים.  מטעם דבריו למר[ שרוצים ג׳ ס׳
 כחשובה נקט אמאי מדא דבריו על לי קשיא 'אבל . איגו
 הלא הי׳ לא דווקא עדים כני דמשמע .עדים יהי׳ שלא הנ׳ל

־מיגו אמרינן גם״כע״א־לא 'זה בסי׳ בעצמו הב״ש וכמ״ש . . 
 רק אינו סבלונוח כל עצמו דכל סברי הפוסקים כל דהרי ופוד

 לח לאחר נשאת ואס לכחחילה גט לכצריכה בעלמא לחשש
 במיגו קידושין לשם כיוון שלא לו נאמין. נא למה א*כ .מצא
 על שחמהו המחברים כל אמנם י. המנהג היפך :שהוא הגם

 הרשב״ז ספר בספרו דבריו ראו לא הנ׳ל התשב׳ך משובה.
 השי״ח הזיכני ועכשיו■ .שנה מאוח, משלש ■ יומר גנוז שהי׳

שב׳ן שהשגנו  חשובה ראשון בחלק שם והמעיין ח^׳ל. ספרהי
 שם והשאלה דבריו על פקפוק שוס י שאין בעין יראה מ״ב.

 טעןדלשס והחחן למשודכח מחלה לסבל היה־בעיר'דמנהגא
 והכלה . בעדים שלא ג״כ הי׳ והשליחוח . שלחן קידושין
 שאין וכחב השיב פ״ז העיר כמנהג רק קיבלה שלא צווענח

 שלא כמקדש דהו״ל לפירש״י לחוש ין1דר מיחוש.כלל כאך־בית
 ואין .מחילה סבלונוח לשלוח המקום שמנהג 'ועוד בעדיים

 אינו הוא וגם המקום מנהג כן כאין ר׳ח ולפי׳ ג״כ לחוש
ד כ׳ ע ק ־ ען ע״ש: טו

)0' i W* ה במוס׳ שם  קמל״ן כו׳ גרס ור״ח בא׳ד הנ״ל ד׳
עוד וכחוב . דא״א חומרא משום למעוטא דחיישינן .

 דא״א חומרא משום למיעוטא דחיישינן דאשכחן' מחי׳ המתקה
 בהרי״ך ממש הגירסא הוא וכן . סוך להם שאין מים גבי כמו

 המלוי דהרוב משוס שם וכמב בד״א דבריהם יושב והר״ן.
 לי' ניחא גא אלו הישובים אבל . רובא חשיב לא במנהג

 נחוש אמאי הרי״ך דברי על שם' מקשה ולכך .ז*ל להימאור
ש׳י בשיסח מקודם שכחב אמאי עצמו וסמך למפוטא צי׳  י

 סוך לכם שאין במים • משא׳כ פנוי׳ חזקת כוי צ־הכא מש^ס
 מגומגם הוא כי־ תיקון צריך ז׳ל ולשונו . א״א חזקת הלי
 וגס .כלל מובן אינו שם מרוצו וגם .פ״ש כמ״ש ולוונחו ̂ל<ז'

 דברי ביאור ע״פ דבריו ואבאר • עליו השיג שם הרמב״ן
א טנ׳ א  חיישי׳ דלכך בד״א המוס׳ קושיה צשמעתין שתירץ ז׳ל ה
 אחר שסוך היינו מקדשי והדר מסבל׳ דפי׳ משום ־למיפומא

 ולא עמה עד קידש שלא וזה מקדשין יומים או יוס הסבלונוח
 וקידש המיעוט מן הוא שמא חיישינן לכך הרוב כמנהג גם־ משה
 דעתו גילה אז אח'כ ג״כ דקידש דהיכא לדינא והפלה ל כבר

 ידה פשטה אס ואז מקדשי והדר דמסבלי הרוב p דהוא
ה. מקודשת לקידושין הסבלונוס בין מאחר קידושין וקיבלה  לז

 וודאי מקדשי והדר מסבלי כשכולם אבל כלום. אין )'דבסצטנוא
 אמאי דאכהי לן מספיק מרוצו אין ולכאורה • חיישיק לח7

 אדרבא .למ׳ה מדים והלט כבר דקידש ולומר למיעוע נחוש
 נחוש ולא למ״ה והלכו הסבלונות אחר קידש דילמא ניחוש •

מ .למיעוטא  קידושץ כסבלונוח אחד וקיבלה ידה פשטה דאם ונ'
 דל״ק וודאי ז'ל רש״י שיטה לפי אמנם • מצא דלא מאחר

 להם וכלט עדים בפני לקידשה כלל חשש אין דלשיטחו זה
 לפי וא'כ הקידושין הם עצמם דהסבלונוח הוא דהחשש רק

אמר שימחו  חייכינין נמי מקדשי וכדר מסבלי דנטלי נמי י
שפיר המאור תירץ ולזה הקידושין הם עצמן הסבלונוח דלמא

מ ר  ובץ■ מסבלי מקדשי"וכדר• בין' הונא־דלא׳מילקו" ורבי ד
 דעיקר כשיטת'"רש״י דס׳ל 'פכ*'פ כלל מקדשי והדר מסבלי
 הרייןן־ דברי פי׳ וכן" ;בסבלונוח״פצמן ־הוא'דקידשה' החשש

 אי י קידש אי ידפינן־ דלא היכיא פ׳ימש ד שכ׳מוששיןלסבלוטת
 פירש 'אי דוודאי בסתם לה׳סבלונות ■ר״ל^דנק קידש' לא

חןסתם מששא-י-רק אין לפירש״י סבלונות לשם  ידצניינן ולא שנ
 לזה אבל[ר׳יפלאיחייש לא. אי קימשין׳נתן דע׳חואי׳־לשם
 דילא כל דלהוי"קידושין בסבלונות •כלל מששא דלסברמ׳ו׳׳^ן

 והלצו' במדים מקודם קידש׳ה שמא רק כלל מימוש ואץ פייש
 חייש מקדשי והדר מסבלי דרובא' • היכא ^ןאמר5ולז • להם

 שמא■ דיש-לחוש כגם . ע׳דכנייוב הנהיגו" שלא משוס למיעוטא
 חששו ור״ה דרבה כיון מ*מ למיטטא ניחוש וילא אמ'כ קידשה

 אךדר׳׳פ מסבלי דטלהי קידושץ-אפיג גופייכו־ למיכוייאינהו־
 למיסמכי׳ קמ'א.י7 לסברא לי' יחש מ״מ הכי לי׳ סבירא לא

• י דבקיו בביאור כניל חיישינן ומש״יה . למיעוטא
 פירשו הפוסקים דכל שפיר ז״ליית׳ירץ' הרימב״א- אמגם (ז)

 להם ׳והלכו• עדים• בפני דקידשה מששא דהאי
 •-‘לחוצןלזה קצריאין בזמן אבל מרובה-. לזמן אס כי חשש אץ

 דכריציב׳א אפשר וגס .מיהרי״ק ע״ש מ״ה בסי׳ הרמ״א וכמ״ש
 דגסירש״י דאפשר שם שהביא־ רש׳י לשיטח זה היטץ כתב

 ואגב המפרשים רוב שפירשיו וכמו ' .למיעוטא' דחייש מודיה
 מהריי״ק■ דברי על שהקשה ' במה שם הב״ש אדברי נשיב

 ט דמצוה בעצמו נתן מדלח' למוש אין רש׳י דלשיטות שכתב
 ■בקושיאיעצומה;■אמנם עליו להקשות והפליא . מבשלוחו יותר

 איירי דהמס .לדבריו מקום דאין יראה■ שם במהרי׳ק המעיין
 מסופק והי׳ השידוך תמיד'אחר סבלוינות לשלוח מדינה אמנכג

 לא דוודאי שפיר לזה־קאמיר קידושין לשם הוא אם במנהגים
 שליח ־ע׳י' לשלוח ומצוה כדת שלא מנהג ישראל כלל ינהגו

כ דמצוה א״ ש מ  הלכה לפסק דשמעתין בנידןדידן'בסוגיא בו.
כ והרמ״א • לחוש דיש וודאי המאורע על רק לא• ג'  כתב'

 קצר בזמן שהוא מחמת התוס׳ לשיטות' חשש בו דאין הדין
בעדים־'וכמו תלוי דזה הכא איירי לא דרש׳י ומחששא

■............למעיין״: ברור כי ודוק בזה שהאריכו
ר (ר) ל ז ח נ  הריטב״א דברי ביאור' זיין באות שכתבנו לאה ו

 רש״י לשיטות בתרא תרוצא האי שכתב ז״ל ־
 ih'iSD מה כפי ז׳׳ל רש״י' היטב'דברי לבאר נוכל ולפ״ז׳ .זז׳ל

 צריכ^דרובא לא ז׳׳ל רש׳י גירסת וודאי הוא שזו המפרשים
ד מקדשי והדר מסבלי ומיעוטא מסבלי והדר מקדשי  ניחוש מ׳

 פירושו על הקשו המפרשים-ראשוניה והנה .קמ״ל למיעוטא
 הריציב״א דברי לפי אבל ־. לקולא למיעוטא ניחוש דאמאי

 שדרך מקדשי' והדר מסבלי פירש דהא היטב יתיישב הנ״ל
 הסויגיא מפרש דרש׳י אפשר וא״כ .הסבלונות אחר לקדש״תיכך

כ שקידש איירי דהכא  יומים•-. או ' ביום כסבלונות אמר ג'
 קידושין וקבלה ידה פשטה■ לקידושין כסבלונות בין כך וביזוך
א מאחר  עז׳מ׳ו דהנהיג דחזינא כיון לקולא למיעוטא דנימוש ה׳

 וקיבלה ידה שפשטה כאמצעים הקידושץ ויחולו המיעוט כמנהג
 הרוב בחר דאזלינין קמ׳ל כלל מראשון גט צריכה ואינה

 יתיישבו ולפ׳ז .קידושין עצמן הם שמא לסבלונות זחיישינין
 דמוששין הונא ורב דרבה במילתא שכתב ז״ל רש״י דברי נמי

 הראשון גטי-מין דצריכה מאחר־ קידושין קיבלה שאס לסבלונות
 ולא זה לפרש דמה'הוצרך׳רש׳י תמוה קצת הוא דלכאורה

 . מותרה'לפלמא אם סבלונות קיבלה באם בפשיטות מפרש
 ־דבעי מלתא אכך ג״כ כתב דהריטב׳א היטב יבואר ולפ׳ז

 רבה הלא הש׳ס בפי מאי והקשה . עלה הוי מאי הש׳ס
טי וגס דחוששין פסקו ור״ה  דקאמר רק עלייהיו פליג' לא א

 הך עלה הוי מאי הש״ס דה״ק ופירש .הוכחה אין דממחני'
מ בכולא הוא הלכה או בעצמו דמוששין מילתא מ'  חוששין ד

ם ר״פ ופירש • בדבר חילוק איזה שיש אפשר או  דהן■ דבדה
א אינה חששא  ממש ק■ הן נמצא . מקדשי ברובה כ׳
 היכי אמט בכה״ג נמי דחוששין דאמרו ור״ה רבה דברי

 קידושין וקיבלה ידה ופשטה מקדשי והדר מסבלי דמיעוכיא
 וכדפריך נמי־־פשיטא קשיא דאל׳כ . וכמ״ש בנת־ס מאמר
ן7 קיכלה־ז שיאם בדיקדוק היטב רש״י כתב ולזה • כש״ס י ^ 

מאחר י־ ,



׳ W i ׳

 בהף לקמן לש׳י 'שכתב wץנם, מראסן גנו- מאסררלהצדכה
 קידושין קיבלה דאם מלתא ג׳^כהאי• לכתובה דחוששין מילתא

 דהא* רש״י לשימת' הרמב״ן' שפירש■ י כמו יהי^׳הפיי׳ מאחר•־
מס^י: דרובא היכא אמילתא׳דלפיל קאי אייביפיא'  מקדשי והדל ׳

 בחדא ואיירי■ הסוגיא כיל וא״כ ;מהו כחובה שסר■ הוחזק־ אם
 לשימת גס זה׳ תימץ כתב׳ שכתבימשהרימביא טנינאוק״ל-הגס

 i לחומרא למינגוסא־ חס דגסירש״י הממושיס לסי־דפת רשיי'
 גם ופי׳ל־ושו הרימב׳א סברת לצרף נוכל שיהיי׳ איך ס״'מ"יהי׳

 יכול 'מ׳מ לחומרא-. למייפוסא חש' דלא שביארנו לפיסת'רש״י
 ;רש״יכנ״ל לשימת דשמפתין הפירושיבהוגיגן־ כן ■להיות

ז״ל רש״י דברי הימב יתבאר שכתבנו לפי-זה (ס)
 הפוסקים שהביאו שמחה הר״ר ודבמ'תשובת י י י
 בפדיס הסבלונות ליתן צריך רש״י׳ז״ל-אין לשימת דגם צזכחב
א גס ומה מממ-פלי׳ו’׳ וכולה להדי שיייכחב'  שלח שבר

 ז״ל רש״י לשימת שכתבנו למה אמנם . בטדים הסבלונוא
 לאחר מאמר קידושין" ■קיבלה לפרשיהמגיא-אאם שהכריח

ת ו נ כ ס  בשלח ■איירי דדווקא וכנ״ל-."ול^ז'כתב־רש״י'שפיר ה
 שלא הוי-קידושין מ״מ'■ ■מקדשיי‘ דרוביא הגס דאיל־״כ .בטדיס
 "ותשובת ;השני■ וממילא'ימולו'קידושי' כלום ואינו בפדיס

 מאחר קידושין קיבלה כשלא בסתמא איירי' הנ״ל שמחה הריר'
ה א׳ ל.' ל  כיוןששניהס מ״מ בעדים• הנתינה הי׳■ שלא הגם כ

 קידושין שלשם משש הוי מקדשי ורובא בנתינ׳ת׳הסבלונות מודים
 בפנינו ''כשמודים מ״מ בדבר עדים היו שלא הגס■ ניתנה

ם אנו הצתינה' מ  משש הוי הסתם דמן על'הקידושין בדבר ע
 בעולם אינו שהסבלונות'כעת דרובא-מקדשי׳הגם כיון קידושי

̂לא בהן להתקדש תוכל ׳כללמימ  דקידשה מילתא מהך גניע ו
 .מקודשת ל׳ דלאחר בנתיס המעות ונתאכלו יום ל׳' לאחר עד

 שראוין־לחול שבשעה אעפ״י וז״ל ■שם הישב״א וכמו"שפירש
מכיון .' בעולם אינן  להחזירה עליו יש שאס״לאננמרהקנין מ׳

 מקודשת היא הנאה ובאותה בעין הס כאילו אותם־ אנו רואין
 הסבלומת בקבלת שמודים דכאתי׳כיון ה״הה״נ ■פ״כ״וע״ש-.

אנן  דר(בא כיון . לה צתט' קידושין דלשם אמרירן ומסתמא'
 ■להחזירם תצמרך הקנין תגמור ■לא ואם מקדשי'והדרמסבלי.

 ואנו עליה חלין והקידושין בפנינו בעץ הוא כאלו רואין א״כ
 ענינא בההוא לזה מודה רש׳י דגם אפשר זה ובנידן .בו 'מדים
 קידושין כך בתוך כשקיבלה משא*כ • כנתינה פל עדים דא'צ

 לפס קיבלם ולא •בקידושין דאץחפיצה בדעתה גילתה ■מאחר
ז לחזור וסוכל בחזרה הוי קיבל׳ ואס מעולם. "קידושין כ׳ ק  ב

 עדים שהיה א׳ל i יום ל׳ דלאחר ככהוא הקנין' 'שלא'נגמר
 שמחה הר״ר ותשובת • כקידושין מלין דתיכף •׳בשעתיהנתינה

 ולא הסבלונוח קבלת על הודה כשסחילה דאיירי אפשר ^הנ׳ל
כ .קידושין לשם תיבלה שלא ip, -אמרה  הקידושין חלו הוי וא'

 לא ושוב קידושין לשם קיבלה שלא מענה ■זמן ואחר בפנינו יאז
ה סי׳ כב״ש וכמ״ש .בהן לחזור’ ח״וכל ־ .  ■ :ג׳ ס״ק מ׳
*ז”(י)‘ ע ל  והביאו ■בשמעתין במרדכי הר״מ דברי היסב נבין ל
נתן וגם מקודם כללי שידך לא אי דגם כג״א ־ , ■
רק ; ם שניהם סתם' ד  קיבלה היא וגם נתנו קידושין שלשם מו
 • פ״ש דברים הוי שבלב דדברים קידושץ הוי ושיןTק "לשם '
 קיבלתם ושיןTק שלשם מודה' היא שגס כיון למ״ש. כימב יתבאר י.

 בשסיהרשב״א כמ״ש להחזירם באסלאתגמור׳קקנין־פלי׳ ׳כמצא
 נגמדן בפנינו שמודים ועתה כמלוה־ופקדון.♦. הוי ולא
מ־  דהוי לזה שכתב שבלב ודברים פדים ־ ידושץ,בפנןנו1;

א  מחמת קידושין לשם כנתינה להתפייס פפולה .: :דבריס.כו
 *דאינה בעלמא כמתנה יהי׳ לבותם־ולא'7;הדברים:שהיה_

 כ״זסעי׳ הרמ״אבסי׳ דברי ־פוליס במקנה'./וכך׳הס :מקודשת
; • , ' : מ״ש _ג' י ־

ל !'(יא) ש ^ א ^ ל  להלכה בזה מסכים ז״ל דגם־כרשב״א נ
סעמא בעיקר אמנם . הרמ״א־הנ׳ל לדברי ' ,־־ , ״י־

 אדעתא דזבין שבלב דברים לשאר דלא^דמי שם הר*מ ככתב ־
 דפתיה בתר אזלינן דההם משום דברים‘הוי דלא ,לסיסק

 אמנם . יחיד דברי הכ^־-המה הר״מ דברי בזה ;רלוקח־.;’’,
 דברים בין אחר'לחלק ״ספס ־'כתט מחברים שארVjהרפב^ל

יכגון שעושה יבמלו־המיעשה' שהדבדם־שבלבו כיינו""’ '"שבלב

פד'ישראל
מי- וכדומה המקח יחבמל דבריו דזבין•ולפי;‘ בהאי א׳ ל ״  ‘אז

^ ואדרבה המעשה מבסלץ כשאינן משא׳כ . דברים קי  מ
 ויהא .״דברים‘■אז׳ימי לפי-כוונ^ דבריו שמפרש אלא המפישה•
 שכבאחי״בשמצגתין;דלעיל דינא כך כצון הפירושים נימביך

 דבדסישבלבז׳ידברים'■? הוי■ דבמחנה בשס';'הגהות-אלפסי•
 ׳ולהר׳ימ .■ המעשה' שמבסל דברים הוי דלא ודאי דלהרשטא

 מתנה י המקבלת■ •'כי לוקח דעת שאין"שם דברים דהוי אפשר■
 דבירים יכיס■ להר״מ אפשר-דבנמ; וגס .הנותן fx< מקבלה

 אמנם . כמעשה שמבסל' מחמת־ דברים יהי׳־ לא ולהרשב׳א
 :וכנ״ל סודה כרשב״א דגם אפשר הנ״ל הר״מ שכתב לדינא
ב־וגס4בחענית הרא״ש שהביאו הר״ת דברי' לן^ם (יב)  דףי״

 שנוטים אפשר קס׳א כלל בחשובה מהרי״ק; הי־יאו
קבלה תענית דגבי שם שהבאתי*'שכתב" הר'מ לדברי  מהם'

 נשפתיס לבמא דכתיב משום מכני לא■ הגס'דבשיבועה בלב
כן י מהדדיייימ״כפ״ש גמריק נדר עניר מסיתבראי׳דכל מו ץכ  ־

 ולו׳מד״דכר״ת/לא לדחוק שיש כגם . ה:"ל מהרי^יק הביאו
כן ב' ת  ־'*"מ״מ-מכיון .’מהדדי דנגמרו דנדר אמילי רק כ

 שגסר״ת ג״כ לומר נוכל הוא׳דעתהרשב׳׳אהנ״ל דכן■ דחזינא
 אנף׳ר^ץ שאין כל יחד הפוסקים להשוות בכדי פליגפלייכו לא
׳ ״ '■ ״ : דפליגי בפירוש י י

0 ה '0 נ ח  מבסל שאינו דהיכי לזה ראי׳ הביא הנ׳ל כרשב״א ל
דנות] מהך־דתר׳ומה שבלב דברים מהצי המעשה י ־

 כקושיא'דניילוף מפח יכן והוכיח .זה זהואויכלבצד בצד עיניו
 היכי״ש׳אינו שבלב דברים מכני דבפ״מ מסיק■ שלזה ע׳יש מיני׳

 מקשה דמאי דברץ■ על לן לכאורה״קביא והנה מעשה'• מבמל
 פ״ב כ״ו דף בשבועות ערוכה ש״ס הוא הלא מתרומה דנילוף

 אוי-דהרי - כתובים שני דהוי משוס ליכא"למגמר דמתרו׳מה
 לדחוק'^"ולתרן שנוכל ה׳גס • ע״ש גמרינן דלא מקדשים חולין

 דקדשי׳ם חומרא משום היינו מקדשים זאת-דכאדלאילפינן
 שהביא משא׳כ׳בהך . מינה למגמר ליכא׳ ולכך במחשבה נתפסין

 בצדזהדבמחשבתו־מוציא ואוכל זה בצד •עיניו דנוחן הרשב״א
 ודאי ממש חולין כמו הוי דזה חולין שיהא מאיסורו הטבל
 זה מכח דמסיק תירוצו לפי קשיא מ״מ . מיני׳ לגמור דנוכל
 . המעשה מבטל -שאינו היכי שבלב דברים מהני ענין דבכל

 דכסיב משום שפתים ביטוי בשבועה דבפינן דהא צ״ל ולדבריו
ם,־ בקראלבסא  ולדבריכם ׳ שהבאתי הר״ת וכמ״ש בשפתי

 מהקדש שטעות דיגמור■ דפריך דשבועוחשם הסוגיא יקשה
 שהרגיש וכמו . בכדיא־ אימעומ-קרא הא ולדבריהם . ותרומה

ד״ה שם ס׳  יקקה הנ״ל כר״מ אדברי וגם יזו• קושיא צריך כתו
ט שיסת״םי' לפי ולתרץ ולדחוק לומר אנו וצריכין .זו קושיא ה  ד

 הגם בשפתיס׳ לכסא כתיב דבשבועות כיון דכתם ההוגיא פי׳
 משמע דקרא׳ פשטא מ״מ . שם כמ״שהחוס׳ מיותר שאינו

 כתיב נמי בהקדש דהא הש״ס ופריך • בשפתיו דו׳קא-שיוציא
ב בלבו גמר ואפ״ה-מהני . מוצאש״פתיך ^ ל כ ט תי כ ד ט שו  מ

מו נמי ונגמר בדייקיא' אינו הלשון דמשמפות חזינן הרי לבי. ט  ש
ק ר׳ל • גמרינן לא י מקדשים דחולין משני וע״ז •■ מיצי׳ ע ב  י

 ריקי^לי גמריק' ■לזהלא מפשסיה דקרא משמעות להוציא זה
'דקרא אפשמיה אוהמי גלי דלא' והיכי דגלי  אבל־צא^מת.

 מהקדש ודאי׳דילפינן" דקרא משמעות דליכא היכי מילי בשאר
 מהא ראי׳ •בעצמו הרשב״א שהביא וכמו .' לשיסחם ותרומה

 מהך דברים כוי דלא' דרבא למילתא ראי׳ לאחויי הש״ס דבעי
 דאסינאמר לשיסתם ראי׳ עוד להביא ונ״ל . אותו דיקריב
 שני דהוי ̂ משום או והקדש מתרומה למילף אין מקום דבשום

 להמציא להש״ס למהלכו איכ .מקדשים חולין דהוי או כתובים
ה ימצא■ בפשיטות הלא .. דרבא למילהי׳ ראיות ^  לדבריו ר

 דברים ־דמהני ותרומה" בהקדש לגלות דכוצרךקרא מדחזינן
 לשומתס אע*כ .מהני לא מקומות דבשאר נשמע ממילא שבלב
 והא-דקאמר .וכנ״ל מהקדש לגמור דנוכל פשוט דבר הוא ודאי

 ישנףבמחשבה,. שכן וקדשים־ לתרומה מה פרקין בריש הש״ס
 והוא שם" כרשב״א שהביא הראשון י הפירוש י כמו הפי' יהי׳

 זה־דהתם בצד ואוכל זה בצד עיניו אנוהן דקאי שם פריש״י
 ודוגמתדיודאי ־ כלל שום.מעשה בלי גרידא מחשבה מהני
 עמו מעשה כשעושה משא*כ • וקידושין בגיטין מכני דלא

ומפרש ■
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מי אפשי ןדאי המעשה נוונס אש״כ ומפרש מ  בלשב׳א ועיש ^ ד

שר ־ המעשה שיהחור לא אם אפ ל.״ו מי  שיניות דגס נמי ו
 דהר׳מ דינא גהך מ*מ כזה הרשב׳א על דמלקו וסייעחו הסוס׳

י מודה קידושין■ שהבאחילעגץ מ מ  מ׳ש לפי שכלב דכרים ז
ה ז׳ דף בקידושין הסוס׳ ד׳  שנסבו בטלה־ע׳ש קידושי ונפשעו נ
 מולין כוי לא סו א״כ . עיש כהקדש Jדינ להיוס יש לפיכן־

מי מקדשים למגמר ומציק מקדשים מ  ובהך שבלב דברים בי׳ ל
כ יהא במסשבה ישנן שכן וקדשים לחרומה מה פירכא  הפירוש ג'

: ודוק ועיין כמו.שכחבנו

D ע״ב נ' דף i r Oיהי׳ילךליקוחין לא פי׳ הקח לא דיה ׳ 
שאין משמע חקח לא אם סימא בה '

כ בה תופסים ליקוחים ן לאוין בסייבי חפסו אמאי א'  מו
 פ׳י בס׳ ראיתי הנה . חקח לא כתיב הא ט׳ לכ׳ג אלמנה
 דא״ר דתמורה דפיק מהך חוס׳ אדברי שהקשו עמוקים ובמים

מי לא עביד אי תעבד לא רחמנא דאמר היכי כל  [ופריך . מ
 והקחו . יחצל] לא דכחיב הכא שאני ומשני לכ״ג מאלמנה

 דף בחידושיו הרשב״א בדברי העיון אחרי אמנם . ע׳ש בציגי
ז  דהרשב״א .זו בקושי׳ הרגישו שהמס׳ מדבריו הבינותי ס׳

 וחילצו וכתב . דרבא מילתא מהך דש״ס אסתמא שם מקשה
 ע״ש. מיני׳ דנילוף ה״א דכ׳ג יקח בלא קרא דגלי דכיון בתוס׳

א בדברי מזה רמז שוס מצאתי ולא כ׳ ס׳  דהכא מקושייתם החו
 משום דאי וכוונתם .דכ*ג יקח אלא חקח לא מכך דמקשי

 נגמר .דיעבד ולא לכתחילה לק יקח דלא החם קרא דגלי
 הרשב״א בדברי הרגישו דלא ומהתימא • מיני׳לדהכא נמי
 ממש היא הלא התוס׳ מאיימקשו דסו״ס לומר ואין . כלל

 ודאי חקח דלא ומסיק .ס״ז דף לקמן דש״ס וסליא השקלא
 ולא אחל לאיש מוהיחה לי׳ נפקא ודיעכד משמע דלכחחילה

 הקרא משמעות ליה דמשמע רמב׳ח דלשיטת די׳ל • לקרובים
 א*כ • כרת איסור בזה אין דודאי . בב״א הלקיחה בתחילת

 אאיסור קאי והיתה דהאי למימר להחוס׳ להו מסחביר לא'
ת בהם דאין בב׳א אשה אחות  דקאי לומר מסהביר דטפי • מ
 החם דכשיס ונוריא וכשקלא . כרת בהם דיש עריות אשאר

 למסקנא או . טפי קורבא דהוי משוס קאי דאבן בתחילה
 . שס וכדפרש״י חקח ■לא בהו דכתיב משום אשה אאחות

 כדת. איסור נמי בו בזא'ז.דיש קרא דאיירי למסקנא נמי היינו
ד למאי משא״כ  דלא ולאי כרת בו דאין בב״א דמיירי דס׳

 חקח דלא ממשמעות דרק לכו משמע ולכך .עלה קרא קאי
 נפקא חקח מלא לאו דלעולס שפיר משני נפקא.'וע״ז בלחוד

 דין לה יש דלכיא כו׳ דקרא דה״פ לרמב״ח לי׳ דמשמע רק לי׳
 לן נפקא אשה אחות דין ובעיקר אסורה שהיא אשה אחות
 לאיש דוהיתה מקרא והייט נינהו כריתות דמייני תפסי דלא
 לא בהו דכתיב משוס אשה אאחות לקאי כמבואר.שם אמני
כ . הוא כרת ואיסור חקח  תפסי לא בב׳א גם ממילא וא'
 ובזה . רמביח סברת לפי לי׳ נפקא דקרא דממשמעות כיון'

ט • הנעל תמיהת ^ושב  מיושב וגם • החוס׳ דברי על חוי׳
 זה אחר .ודוק שם בצדו שנכתב שם מכרש״ך היגמח לברי

 וראיתי . המאה׳גאבדק׳׳קפפ״ד להרב המקנה ספר לידי בא
 שתמהו כמו הנ״ל החוס׳ קושית על להפניא ■'שהרבה גצכ

 ובקיאותו בחריפותו רבים בפלפולי'ס שם והאריך הנ׳ל המפורשים
 כאשר דרכו יורה האמת אמנם . כדרכו דבלי-התוס׳ לחיז

 .הנ׳ל תירוץ- החום׳ בשם שהביא הרשב׳א דברי לעיל כבאתי■
 דאע״פ התם קרא לן דגלי מכיון עוד נאמר כענין ולהסביר

 לארצחה דכחורה מזיק קידושין אפ״החפסו סקח לא דכתיב
 יתפסו דבכ״מ [א״כ] . הסברא מן למגן כקידושין להוציא

 דברי ע״פ התוס׳ בשיט'ת לפרש נ׳ל כן למגן יצאו ולא קידושין
’ :הנ״ל כרשב״א .

ח נ ה  להרמב׳ם משניות בפי׳ וגם בחומש רש״י בפי׳ ראיתי ו
 דקרא אמשמעותא דרמב׳ח דנקגיולמילסא כרב וגס

 ונ״ל • רבא לה דמי כמסקנא לפום דלכאורה כגם בב״א דאיילי
 הוא הברא ובב״א בזא״ז דקרא רבא דמסיק כמסקנא דמ׳׳מלפי

 לאסמכי׳ מסתבר ממילא א׳׳כ אמת דין הדין א״כ כדרבה
הגם צרות שנעשו בשעה דהייט לצרור במילת דקלא משמעותא

 התורה,שבע׳׳פ בכל הואהכלל כן כי אתאמרה לא שלערןכרס
- אקרא'סמכיק לאסמכי׳ דמצינן כמה דכל . , •  פוטר דר׳ש דיבמוס מהך דרבא אמילחא מקשים התוס׳ אבל•

בשעיהשנעשו לצרור תקח לא הסם ודריש ויבום ממליצה :
' יהי׳ לא צרות  אע׳ג משמע אלמא מהס באחת אפי׳ לקוחין ל

 משום ע׳׳כ ויבום החליצה מן סדפטרום חפשו לא דקדושין
 וכייט המכרש׳א שמפרש וכמו בכו תפסו לא קידושין דנם
כ  רמב׳ח לסברת שפירשו וכמו איירי בהכי דקרא משום ע'

 ובב׳א בזא׳ז דקרא דרבה אליבא רבא כסברת התם נמי דא׳ל
א דבשלמא מסברא  איכא דבזא׳ז כיון א׳ש קידושין גבי הנ

 איסור יהא יתפסו דאם קידושין תפסו לא דבב׳א ודאי א״כ כרת
 שייך לא ביבמות התם אבל אשה אחות הוי אמת דכל כרת.

אינו דהיבום זה כ ע׳כי מהן יקח לא אמאי בב״אא׳  אסת,
 עדיין הראשונה כיקדבלקיחה אשה אחות משום תצא והשני׳

א״כע״כ איירי דקראבהכי אע׳כמשוס כלל כרס איסור אין  ו
 וע״ז •- ועלהקאי ונכרתה כתיב כיון.דבקרא כרת בונמי יש

 כרת דאיכא משום דונכרתה קרא עלה קאי דמצי שפיר תירצו
 מחליצה דפוטרן כיון בקושייחס וז׳ש אח אשת משום אמרינא

 בראשונה גס תפסו קידושין דאין מוכח דמזה טעמא והוא ויבום
 כרת נמי בה ויש ממש שה1י כאחות כוי הראשונה דגם והיינו

 כראשונה ליבם יכול הלא מכל פטורין אמאי קדושין תפסי דאי
 איירי בהכי דקרא אע״כ וכנ״ל כלל איסור שוס ליכא דהראשונה

 מקשי ולזה בכרס שהוא אשה אחות איסור יש בהראשונה וגם
 ז״ל כסהרש״א כוונת ט״פ כמוס׳ דברי כוונת הוא כן שפיר

̂ :היטב ודוק .עלי׳ המפרשים של דחוקים לדחות
א נ״א דף ׳ ע' ט ג  ברשב׳א ע׳ש .כו׳ כרבה לשנוי׳ ל״ל ורבא ב

 במאי דבל״ז זה לטעם דכוכרח שהקשה
 בחר הש׳ס דשני משתיהן מאמת כאמת שתיהן טפי פשיטא

 ומזה כאחת שקידשה כמי נעשה מכן אחת דקידש לרבא הכי
 טפי כוי • דבכאמת התוס׳ שכתבו כמו ולחלק לתרץ הוכרח

 הוא כאחת ד״ה רש״י בדברי המעיין אמנם שאמסיל קידושין
 בדברי וביותר בזאח׳ז שאינו דכל משוס שכתב מקודשת דאין
 • בזה שהרגישו יראה ע׳ש כלומר וכתב עוד שדקדק הר״ן

 תיובתא דפריך הש׳ס קושיח דעיקר והיינו בדיבורם זאת ויישבו
 ס״ל ^א̂י רק היא מקודשת אחת דהא דמחני׳ מדיוקא דרבא
 שפיר חידוק אז ט׳ בזא״ז שאינו דכל דרבה טעמא לרבא

 משא׳כ דרבה מטעמא מקודשת אינה כאחת דדוקא ממחני׳
 ■רק כלל דרבה טעמא ליבא הוי-ס״ל לא אי אבל א׳ דקידש
 כוי/פליך לא מעיקרא שאמס״ל קדושין הוא דמחני׳ טעמא

 מנייהו-נקט דבחדא ממחני׳ דיוק שום נשמע הוי ולא מידי
. : וק׳ל נינהו טעמא דחד

ה קנה לא וחמור ואח הוא וחמור את בנס׳ שם (א) כנ '. 
 הוא דהלכה הקשו הראשונים המפרשים כל

 הרי בד!ה רש״י קושיח הקשו וגם מחצה קנה דסבר נחמ[ כרב
 מקודשות האחיות אין דסו״ס וחמור אס הוי נמי דכתם כלכם
א והביאו תירץ הראב״ד״ז״ל והנה טב׳  גם הוא דהקושי׳ היי

 דקנה וסבר כתם ר'נ דפליג דכא כר״נ'והיינו דהלכתא אליבא
 מדעתו ומקנה חמור זה דאין ולסבור לטעות היכי.דיטל .מחצה
 למסקנאבכולכם כן וכמו כשני על חליהקנין עכ"פ גמור' 'קנין
 מקודשות כ’ג האחיות דלאביי. י ורנא אביי פליגי דבכא וא׳׳ל
 שאין היכא משאיכ כאביי דיסבור לטעות מקום ישי א״כ

 שום שאין.. הוא שדבר-־פשוט כיכ'א דהיינו כלל לטעות מקום
 וע״.ש להשצואה,ע!כ אלא כיון לא ודאי א'כ כשני בחצי קנין

 לכאורה דאדרבה כללי מובנים 'דבריו ואין' דבריו שדחה בריטב״א
 דר״נלוי״ש פלוגחא ;דעיקר' כראב״יד' לדברי סעד הם דבריו

ה עמו ולאחר לעובר במקנה הוא  מחצה ר״ניקנה סבר דנז
 לדבר במקנה ור'מ רבנן ז־פליגי הואי ובעיבור קנה צא ולר׳ש
כ שלב״ל  משום מחצה דקנה שפיר ר״נ' סבר ודאי יבזה א׳

 .דתנאי- בפלוגסא דתלי׳ קנה נמי דעיבור לטשת מקום דיש
 אלו.דפירשו שימות על לן דקשה מה לשיטתו נמי ניחא וגס

 לא'פריך שם במקומו געלכ״ג הוא ככא הש׳ס דקושית
בפ׳ למ>^הרמק!ן זה וכעין לר״ש כ׳׳א כש׳ס  דבלי,המאור.
יפה בשלותלישאות.'ולדעתי נשים רוב גבי שנתאימלה האשה

ט ־ ' טו נ



בית■
 משני.כש'ס,ה.כא לא הנ״ל .והגיטלשינוז,מ־,אב!ר גען:^שיפחם

 מקודשפ,.פשום'דש ואחא'נכרים בכולכס נ׳י^י^ו״נ.דללידי׳
 ■'לכ״ש ו׳איצ 'גם,בזה.'סובר.ללא.קנה .משא׳כזג׳ש מםוס5אקום.

Vnni לר״ש'.! ^כחיקשיאסמי׳יידהכל^^ולןאפרל^כש״ס׳החם

׳פהישראל

וכעץ, ^ ^
ת מו שי דמפרשי״-־קושים'כש!םגס-לר״נ;; ״!ה

ך (ב) ן  דהאיך־א״ל הראג״ד' '.מל.דברי הרימב״א הקשה ט
כאמת שסיהן' הוי'בקי,בדרבה,דבקידש הזה ;.דהמקדש . .

ס לאונה'סקולשס.הלא שו ם האינו  הוי’לא ■לכל!.דלרמב*מ גפז
ס;ה פשי-לנאלי׳.  אמר. מלה,^פלזהדעת לזה.ודאי,.לא לק״מ ג'

 הפפרשיס ומלברי מהסוגיא שניהס^כש,שנראה קלושי שיתפסו
 תתפוס שעכ!פ רק- הוי. לא .רמב׳״ס לסברת- -זיל,אלא
 שק;לש_ מה- ."וא׳יצ גס נצמרט״שניהן ומספק קימשי.-האחת

 V,-מקולפות שתיהן מא''ש'אין“.לאחת■.א׳'כ,ולאינשזה-פשי‘כולם
 וזה-טונת-רש׳י את'וחמור, שקתקלשא״כהוי לורא,כאחס.א״א

^׳’לי'/ורוק אםוחמוט.שכתב-לאיכאמלא'ללאח;י׳ ל^כ.'במילת
ש (ג) ה.'י הנ' אליבא ' -לשימהיזולרבא״-פר^-זאס מקשים ל

 היכי' ליק וחמור ר^׳נ-.'סבר-לאס לגם .להלכתא -
 אחרים. מעמים סחר לרבא'.לחזור לי׳ ־..ח׳כ!לאה לליכאילמימעי

א' פשוט בסעמא'.למסני׳.הלא שונים  מפסי-'קידושא ללא הו
 דזה נ׳ל !אמנם ,ככ״ל. לי', חזיא למלא,ולאי.'לא וחמור שום',.את’מ

 הש?סושנוג/.לפר.יך.לרבא.ל'ל.לשטיו-'כרבה. הואאבצלל-יקושיח
 לאת לרמב״מ״ל׳ל-כללהך ס'קאמלדאפשר1רמ^ לללברי' ומשני'.

 כמו למפרש 3י' רש׳י ברברי קנה!.וק?ל'.-וגם ומסור'ובכלקי[
 להשחא ואמת כולכם בר׳ה גס'לר״נ'וז*ש. כוא הראב׳יר'להקושי׳

 ור״ל- ספיקא משום מקודשת ■ לאץ’להא הוא. וחמור את לאו״
ה לבזהאיפשר. ת.כאביי.-ובז  שם. ה׳פ״-י מיו'שב.קושית למעו

.לדש אליבא י! אזלא לק^׳מגלכל!הסוגיא ..'בלא״ה אמנם! !
' ! ׳ ...............................ודוק!,:..' עי.ין ■י.' : ",.

ן י טי .( נ . במ״מ (  'בהחליף'מעו'ת י׳.בהג״ה סעי׳ "ר״ג! סי
 וי׳א' .קנה'כלל דלא דטת.י״א ג׳ ומסלמלץכו/כיביא .

 אהדדי- הרב מ״א!קנה-ממצה-עיין'בסמ'ע.דמקשה,לברו קנה!כצל
ד׳0-כ״מ'. למ״ש'בסי׳ '/  שלב׳׳ל ולדבר שב״ל, לדבר בהקנה עי

 אמנם .שתילץ מחצה'וע׳ש.מה' לקנה הדעה. רק ,הביא ללא.
 .דוחק קצת נראה כלל דל״ק הי״א על 'מכנשתירן אמר!העיון.

 מודה' ר'נ דגם שכתב בשממתיו הר״ן לברי לפי בפשומ לתרץ ונ^ל
 הלוקח. כלסממעם'לדרך לל״ק האחמת עם במרןדש,,כל.הנשים

 א״ש’ א'כ ■בטעמח מילתא! עיש' היפה ימם! לקניות.הכל'הרע
 בדנגם תלוי המקנה.והכא אלילעבדעת לשס,כקי*'!ר*ט בפשןטות

א ' בלא הלןונה-שאון.!רוצה!לקטת_בממ'לטלין כ׳ שת.  -הכל המ
מל בי  . ועו'ין..וק׳׳ל':.״ זה קנה ש^-קנהי-זהלא נמתיוך ...

א ל מן בג ע״ ;- !^  “הבוגרת .אין‘בתו,סתם תיש!המקדש.אם ^
שיליחאידכו׳קמ״ל! דשוויתי׳ הביע בכלל ׳

 כיא הכי השיס" הגס'ללא-מסיקי הרין וכתב, שביק.כג'.. ללא
 דמסתבר' מעמא ובאמת רבא־נשמע'לאביי. מימי.מדברי לרבא
 חדשהביןיאביילרבא-יאלןהספר- פלוגמא נחלש שלא בכלי הוא

ה ש ק ה '? הנ ה. קנ  ךללא' הש*ס’למסיק, - הא .לאימא עליהק! ^
 הטגרת תהא דאי ולחומרא בבא לשימת כיינו לשליח חיישינן

 הקטנה טל עכיפ.סחול» ועכשיו .הקלושין יחולו. לא ביכלל
פזי אלרביה אבללאביי הו  הבוגרת דגם לומר לחומרא רזל ב

 הוא לרבא לגס דלקימ ונ״ל . טלם על בכלל'.ויחולו'הקדושין
 לא מאחר קדושין אח״כ קולא.דאי.-תקבל לילו! מומראלאתי

 כוי ראשונים לקדושין כיון משני - גס תצמק;, ולא כלל ימולו
 בספק יהא כולם עכיפ שליח למימרי״דבשוי׳ ולאיטפייהו״ל

כ חומד יהא ואז קידושין עי א לן.. ט  מטעסימומרא לא לזה ב
 אינש שביק, ללא היא פשוטה לסברא אלא' עלה וקולא-אתינן

לגם לאביי. גם כן וכמו הנאה לי׳ דאית מידי ק׳  דמיקא שזה׳ ו
א ממני׳ לאיתיקום לומדדלאביי- <יהו'^מפרשים  דהא לדיוקא כ׳

 בוגרת-בכלל: דאין ללגופי'אתי לסברא אלא בכלל קטנות
! י ו בז  אהדדי רש׳י לברי דמקשה הפ׳י קושי׳ נמי מיושב ו

 דאז לי מבטהיך-מקודשת אחת- רש״י כחב !דכאן ן- • י •
.’" ■ דס ג ■ '43 מ

 כסב במתני! שם ובמקומו בסמוך ר״ס כמ״ש בספק טלן .נכנס
 כבכירה רק נכלל;בזכ אין ר״ס דלפי לי’מקודשת '-כש״?,בסך

 הוי דרגא אמילתי׳ לפרוך דס״ד דלכא:לפוס א!!ש' _אמנם'.לפמ״ש
בכ^-בטת,1הסת;י ,משמענס  האיקמטתגכלל הדיוק וגס בוגרות '

 לא דע״ז בק־ דקאמר תו!ליכא,לפרש קטנומ!א״כ בטת כמה 'נמי
 דמשמע,למעס'טלסדודאי.אץצולך בכלל הבגרות אין למיתני .ש;יר

 יקשה וגמלא הבכירה היא כ״א!אמת בתך במשמשת אין דבלא״ה
 אץטלסבכללכיאהקסנה בכיללדודאי קטנות דכא מדיוקא 'לרבצ

•.מבנותיך אחת דקחסר פרש״י ולזה הבוגר׳ שאתר !הראשונה ! 
 הבגרות לאביי,אין דגם • כמסקנא לפוס דמהני׳ אפשסא מאא״כ

 וחדא!קצננכ בוגרת! במדא .ב'דשוו'י!-'-ש'ליחומת:י׳ גם גכלל'.ריל
 דינא ולא בוגרת.'בכלל דאין !כ״א-ידינא אשמעינן'מתני! ולא.

מקודשת דאמר!בתך בפשיטות לפרש שאמס״ל,מציק' לקדושין
-V____ !. . י-!-״.-., ;לי-.וק״ל , .

ש (ה) י מ ו לשיטתי' ,לברי.רש*י.צ!ז .ליישב ישי ד׳ באות ,
 רש״י!.קושרי(^,זא*זאך'נראהלחק ■לדברי ^ס״ל ' ! ,

 בהגהות.'מיישני'פ״י הובא אמ'ת,דהנה רש״י,דשניכס 'לברי.
 דס״ל הכית דברי', !על. 'הר*מ1בשכ 'קושי׳ איפות הקלצות
 להתקדש ראוי׳ הגדולה.שהיא סתם.כוונתו-על בתך דאמר 'להנכא

 אחת ■על מבנומיך'דאז..דעתו אחת דאמר היא.כיכא והחילוק,
 דמתוקמכמתני׳ לאביי הקכינהיל׳א״כ אך'על להיות ויוכל מהכז
 הוכרו דלא. מבטתיך אמת דאמר בנות, .-כסת ב׳ .לו. שיש לטי

 ׳וא״כיאמאי שירצה פ'הן על.איזה' 'ל'עתו, כילתיחלה מתחלה
 הקלמונןם מן בקושיא'..ושום'אחל שהניח וע״ש עסי פ(יג,ך׳

 ליכא לודאי לחלק יש כי קושיא'זו.-'\.האמת-אתם הביאו לא־
 ר״ת כדברי הוא . לך מקודשת מבטתיי אאת כאב דאמר

 כאב שאמר היכא אבל שירצה. מהן איזה שודאיהלשוךמשמיע
 לכחקדש.לכיינו ראוי’שהיא אמס על דעתו בודאי אזי בחי!

 מבניוסיך אסיח הבנות לאבי יאמר. שהמקדש .■אבל-היכא הגלולה
 תולה שהמקדש. דסינו אחת -לכל נחיתימסמלה דג״כ לי מקודשת

 בתי השיב והאב מקדש האב.הו'א שירצה בלעת,כאב!איזה
 בתי ג״.כ השיב והוא נחיס-לספיקא .כיון.דהמקדש הגדולה
 שנקראים וכל נחינז!לספיקא האב אזי.!אמרינן'דגס הגלולה
 שניה שבכת גדולה ראשונה'שהיא שמכת דהייטקטנה. גדולים

 תלה דהמקלש לספיקא נמית לא דהאב' סבר ור׳י אסורה ג״כ
 וכווניס כגדולה ,בתי משיב' והאב. האש לאיזה'.שירצה. בדעתי
 בחיךיהגדולה רה אמר מקדש'לא’שה א'בל,כי,כא שבגדולות לגדולה

 והאב שלאגי!,להתקדש הגדולה כוננמו-על בודאי בחך.סתם או
כבתי כשמשיב  עליהגדולה אמרינןדדעמו, לךג״כ מקודשת ג׳

טך לכי כ לך מקודישס בתי. מתחיל כשהאב אג  דצגתו.'על ג'
 לציירי וצדק אמת רש״י'דשניהם דיברי ובזה'צדקו . 'המקודשת
^ בעינן דהא לי מקודשת מבטסיך. אחת אמר שהמקדש הו תו נ

.כנ!ל’מקודשח'לך בתי,כגדולה השיב וכאב הוא ואמר , . : 
n T D T O על מ״ב ס״ק, ׳ ל*ז סי׳ -שמקשה'הביש מה ניחא 

דאינה בוגרת לאפורך הטור! לדעת -שכתב כב״יי י . "
 הגידולה אמר'בחך לאס. כתב'בשם-ריח בצלל.דהא'הסור

 !לא שר״ח״בעצמו כתיבי הטגרת־ואך.שהטור על דלעהואך
ה’בעצמו הב״י הא להלכה רק למעשה הורה'כן שז  ■לא כתב.
 פי׳ ולא סתם בחך דא׳מר היכא' שלישית החלוקה על קאי.רק
 לדעת כר״ת על מולק אץ ראשוטח בטח בשני אבל . א^יבפה

ר  המקדש דאמר ביןיהיכא חילוק ליש לומר הב״ש ורוצה . כטו
 הוא הזה. החילוק מ׳ש ולפי לחלק. וכתב-ואין האב לאמר וביין

 רמי׳ האב על דקסנה ומצוה תחלה האב כישאמר נטןלבשלמא
 על ■-ולא ברשותו שהיא אותה על דדעחו למימר מצונן שפיר

 הוא ■לודאי מקודשת בחך דאמר_.המקדש היכא אבל הטגרת
 בוגרת שהיא אך הגלולה דהיינו לו’הראוי׳ אותה לקדש רוצה
 ג״כ לו השיב שהאב וכיון דקסנה המצוה רמיא שעלי׳״לא -כיון
אי איזה פי׳ ולא הסם -בתי  דאל״כ המקדש לדעת הוסכם טד

 לתירוץ לבוא אנו צריכין כנ׳ל לפי אך אך . לפרש שי.לי׳
 ■אלא בנות נ לו ואין דינא בהאי הטור מד׳כתב • כב״שג״כ

 כוונתו הוא שכן יראה עצמו בב״ח המעיין והנה . אחת מאשה
 המצוה רמיא לא לעליו המקדש דאמר• היכא בין • לח'לק

פי' לא שאביה וכיון . הגדולה על דעתו בודאי : דקענה
’ כלום י



ישראלקדושון■בית170 י
ת ;כלום ע םלד כ ס ס אי' ד ? גו ד ק 6 ^,ו,בי,ץ^כיכא מי  מר,האב1

̂מוס< ̂עלי| ̂, המצי? ;1*מחמ(?. ̂נק מנקדש,1.נ’_דך,מנ לא־פי׳

 יע'ש"; הפוקוס ־ ^סנרוח ??.ל.יהוי5ו. 5.נ'1
*כדיו ר ה עי ב ^ז' ^ד ש' בכחב ^ 7הב׳ rh 7 '6 i ':? f בחי 

שכח;לד?יי?דת. ^^^^^ל^"ב<::נראה
ל ״3_א דאאר ׳ מהאי למלק• הברסו ^י;!ל.דר׳ח ?ן א ^  ל

ה .בכס ד סי ח א י ממש*;דאמצעיס; גדולה ^ קי ״ ר מ  •^גיכא מ
 ^"להו'לסלן<ל'.אליבא^מרדה.א • ס^ל.כווסל;בהא קזכ־‘

מ ''\vw בלאיהלהלכלכר׳י'^דגדולה י .^ פ דנ ־ ״ן '1א  ף4ד
{ה דהגדו א''' כ הן באדדל.' ^ .בוגריו היא■’חלי ב  איירי לא ד

 ככלל הבונרס־ i\b אבילורבא^מה־ הברי' ואפיה •'* ל״י'
 ב.תי דהיכא^לאשר הנ׳למןכס ולפן בשמ^ר,רי.לה. גאמל:<מ
V ללברי תסיס:א!? S צ׳יהדרא ל בכלל הבוגירס יאיץ  קושיי׳ דא^׳

 אליבא דמן...דהוא. אאי ורבא'.לומי דל'ל.'לאביי. • ל^וכשי׳
מ'  קוגרס אפ:לו, ללה<^ *לי״י,■.'ץאי/לאשמ^נן כלכר להא לג׳

א אפי^ דהא" בקלל;, ע  רק״בסיהיזכוג׳״כ ־גמלה אמר דלאי ה
 הגל\לה בהי דאמר ־היכיא לוקא א״וכדכסיבנא' :בכל_ל בלגרס
 בויגרס אין סתס ׳בהי־ ׳לאמר היכא יאבל בכלל הוי" ?וגרס

,־,: ‘ בכלל .
ה ז ב ו . ( א  בגדכיה פלהברשנולא ההיי״נו קושיה ל״שק נראה (

ס ץרי״י' ו'דר״מ15גת’בפ'לו לכהב . א ב א׳  דמעלגל מ
/ הל]לא;דבלישנאלעלמאפ(יגי. נפשי׳ אמק

 כהב.הלנ:ה •ומדוע ו^מר׳ידמחזלפמיהשיסה אנו ובע״כיצריכין
 א״ש הנ׳ל הםינוה־ע׳ישייבאריכווז;'ולפי, מוחלפס להא קר׳י

 לו.מר לאביו דלמהילי׳^ שהקשיסי ̂מה ברמנורא■ להרב לי׳ דקאיא
 סובר '•^!משוםיזה 1כי" כיוןידהלצה לאפליגי אחה בכה
 לומר רילין.אמ5 דלא־ סירוץיאחר ס׳יל לאביי . הנ״ל קרב

 הישב׳א המה הלא הקדימונייס מפרשיס דהנה ;השימה מואילפא
 א״הימאי'למי.מרא-• מקשהי'הגמרא מקשים^למאי והריקביא

 הרשב״א;דהס;שיא:,כוא פלע'._;וסןרז, הא'ל׳י, מאי.קושיא.
 מידי,;. מסרן ’בצ*ע;'לפלזה;לא והל^ח', .־באשהיעל־ר״יא״מ

■•'שכסב זאה נשמק־מ^שיא לשונו קקילר זלל׳ לרון׳י ונלאה

 אס^הייזרי^ללצמו בנדולומ^׳אבל
מ פ מ1שגכפ.’1^ .'־.1* ד גלול? שהיא.^ ש̂ו  הגלולה ע

ה לה־.קבכמ־שני׳5הגל3מנ .׳3שבכה־ש  1?^על],^;עכשי מ
שי׳3לאמ^.ס’^^^ק ; ״ שה שפי^^ר נ "־'‘יי ל

ליי’שהביא'.’ר^יסעדי^’ (י)־ ."'חולק פ^הר״ה שחולק ה
א1?״1דל^ על.השא^חוח ^3י ב3^ ו3ן

ה’ "הנהי׳ •''?ז^להנל״שש^ד^' ^^?;ע׳ש  מנ
ן מ ל ל ^י ^ ־ אלא ,קי,לש &א 3 ”ח53מק דבסך' ^'

 אמעזלבאבאואר שיגח^קס. א.^ו1בפי^ ישש^־.•'והלא. אוהה
מ נ ] בחך3.'באומ3\'א?1'יל1ז שר. אפ הא5הסס' דה,י  מו

הן. שספשי שתי שוןב ^ עמ א  קראשומם' לנףדמין משגיקין. ו
 מל?י2להדלא, •״?יי,' גיטיןץכו!עלל3^ק_צרוכיךשנ.י

ש ^א^ן שי  ץמה"שקעם ־לדבריו־'. *^
ץ כ רי צ שי ^ ץד מדי׳ ^׳ 7ב^,ג.ימ.ר f ילפיקר פי/דבריו־משוס‘ 

ן סל.פי׳־’^^^ןהוא־ ■ זש^ר לריח &וגח_א שנ ד א׳ ה מ מ  ה
ו' הי ^ ס א י אז ס פ ס מ ב . י נ ס ק ד מ ^ ח א א' * ? ש' ל קי ש ^י ח  א

ץ ק מ ל ערן באוקו פ דו ג הי ל דו ס מ י1י׳,לא3 וכרלר׳  בשידכה 2י
 ״ובכללנדר׳ ם3^ר_פוס<”. בסהס. )הקידושיגיהי׳" לגדול גלולה
 נאמרה' י 'הקולושץ איירי־״שבשעס' '.להמוספסא'■T*p סעדי׳

שפס בפירוש שסיהן ^ורו*כלום.“הקידומן;לא. ^מכאי^ב
'”’^ל1 ^ י דברי_ר׳ ’אך__הח?!ליד ̂:1א^3א7”י

: מפרשים סילידי׳ןנלאו־ ] ^ ? ל ״ ^ לי י אי ש.7וניאה1א מי״ .,^  ו
 מבנומן•• ור׳בא׳באומר^אחח אבץ דמחלוקס אמרו בפ;רוש והלא
לי ר .^^^אונה־שמו'לפניו׳אואריסק ד מ ^ צ א ק ^ ס ^ג פ ה  ד
ר מחיך׳ץהמילוק3מ אחח מפ ^לי א־  מבנוסיך אמס’ כשיא׳מר הו
■̂ היי' ?קיד׳ושין. שסיהך כל  אבל . שאמס׳ל שפיר־קןדושץ־ ו

רי'־־'p? מאומר'  ואינו המימודת. במך.זמשסע בלשונו אומר ה
 כריה ס׳ל לא׳ דהגיאוניים אמר ו.מפריזה j ׳אמס לקדש חצה
 ששהיהן רבאי למולה אפשר בחך י ידכישאומר אומרץ שהי^

מ מקודשוה כר׳ אי'  בגדולה ■אלא־ הי׳'למווכז"הקידושין לא ."ו
 פירש, שלא כ'./ שבןדאי אלא, י• במקומינו ק יעשה שלא משוש

 וכך' ;■ ה^מנה' או.’מלולה ואפשר.'שקידש .הוימ־'בריס.שבלב
 משולכה שאי.נה’ננ'דדשילש3־7ל'מ,^.ש מה] אח״ס בשידך ג״כ

« ■איזה־'רוצהי^קלש פירש" כ׳׳^שלא ה ל'ו ו"’לפי¥ברי לכאורה י
ששסי^;מקודשוס5ר למולה־’ אפשר דבאומר"בחך אם;לא .גדולה שם למכיר י לספיקא' •נפשי; אינש דלא;מחוס־  קשה .7א'

^ מקשה מה א*כ' ור״ל • עכ״ל שיל^יה^^בספק הלבי.^ גדולה,שבכולן.שאם,'ישתכח מ ג לי^א_מערן המשניוח משתי לבא & ה
» •אמי ההידוחיי ■רחייח דיידאי י ויחי!'יחייי י י י 'בק; בזה העיר־ וכבד •" בחך" באומר ■'ייי״ יייזי י ? ? י' פ ’א3־לי<1ג?1ס ש •אמר הקידושין בשעה, ,לבנלאי.  מר,ים’בח.י, כגון שמה^פדו

 הימןשהיא לעצמו קיידש־-׳עשה ^^מא;ישכח;לח;זהןמהק
ר ב ק ו ה/. ל ע י הג הי׳ ששם כיו״ן ד מן’הגחלה' סי \’ז  ;בץדאי ,

 . ‘נ״פשי׳'לשפיקא' ..דלא׳מחיחאינש מקדש הי׳ (לה,'שבכולן7'ל;
 היראה.שלא.־ישכח שימ^לדברימחמח שעושה־עצמ3.קיכ

אמרינן לא גתעריבה ה׳וכרהיזכיכ״שיד שמעיר^א”ורימיסובך'מל!ו[

ד1י?אי מאי.למ!^א:ו הגמרא עץ־קומס■ רוצה'לתרץ
ל .' שם ' אינו זה;’בולאי' א/ י מ רו ^ אנו.' ם,’ן3' אוני הג ס־'  ^נ

 אנו רב.א._•.פח דיק^לה וכחבו"ו^ושך מסחפקים־בזה עצמם
? ברור"שיהא חא׳יין'ש'אין_זה י י ? ״  לכליעד'אי■1ג,. ט

הי . בזה המשניויח־להשנלימנו א ר ^נ מ א ב מ ’ימיה •ליישב'לפי ר

 ל.מה’דע איפכא ו^׳י־שבר נפמ׳לסיפיקאל לא־.מחית בסמלה.
 . נפשי׳לספיקא לא׳ממיית יישכח שלא איק, פושה'עצמו .שהו.א

לספיקא". נפיש׳י׳ מ״חיח שלא׳ישכחי^׳אבליבחחילה' ירא ,כיון,שהוא
 '.נמצא"אליבא לומר''מוסילפת־השימה אנו'צליכיין

 ממשילס״ל בשמה אגדולה פרס'ב״תחלהי״שה שלא3.דדי.היכ.
די  לאךיבזה אביי" קאמר ומש^ה' • לספיקא זימיחית״נפשי/ ל

שכסב ברמנורא כרב לה-־וא״שידברי ,אמרינן״אמצעיתיבשמיה׳קרי
־ :הלמוכריי־ י ............ י ־ . ״ • ׳ :־. :

דאמר לה׳יכא במור שאלחוס'שהובא' להרב '($)
אמ(’■; שחש’־ ^;׳ , ; ש‘נ ט׳לפר  שפ׳זיהיה’דבריו אח׳

 הגמרא מתק" למה .הנ״ל הרשב״א’מקושית זה כוונתו;הוכיח
מ הוא הקושיא יהא :לאפוקי״מלדי די מ' ל  מפרש .'ולפיכך י

ח; השאלחוח  שמתחלה'■כשאמר י*ל נתפר׳בא ולבפוך כישכוכר ל
 מהן ובכוונתו^יזה במחשבתו יודע הי' הגמלה בחי אתי קדשחי

 .•במחש׳בתו" זוכר׳^איזה'כיתה שאינו נתערבה ואח״כ ._קי״לש
" 'לאיזה זוכר היי׳ .ואילו ח׳ ש׳ קיד  לפני׳ש•דבריו נאמן גדולה׳

 מחיית"אייאש ללא ר״י ואבר זיכר שכעח׳אינו אך השתומיס•
פי'■ ולא הגמילה בתי אמר שבתחלהי וכיק • נפשי׳לשפיקא

 קנקיחול??לק^נ• מחי סברא־ שוא מבנותיו׳ שבאחת מאץ
רי לתר^ שמפר שקת^נדיי ממ

1י1^^ך;דמחיפ_{^י.קא'''.א .־"לבז?'“בת]ך באומר
 ה0^שהנהןדיש;מח;ח/א;פי'קא;

כ %ג'דמידאפילו ׳ פ ^ א ר מ  הסכ{ם א
ל אם וןימשץ;־-_'אקל0 בנדר למקדש״דכל־אאתייהי׳־ ל ^ ־ י׳  ה

^ לך/• 3ש3אומי'בח^׳;מק ל״כ בחך׳׳מקודשתלי׳י־והאב ד  מ
״מ'•,מס יפליג שי' לאי ^ לילפ״ז ר' מ) ה/ לז’ ’ל ;. מ' ^ אד מ״  5לד
^' שגמרא קושית מיקר י דבאמח י״ל ^ ־'_."’3לא3' ע ; ל פ  3ו

ד רצה; לא’שתם בתו■ להמקלש׳יאת באומרשחך׳"; מ
 כמו' בחך ’באומר־’'אייח”מצי מתני״׳לא להאי' שבסיפא ליפי'

 למזק^ל הגמרא רצה’_לא_6ז’.׳ול ר^׳מ ללדהי׳פ״ליג שכתבתי־•־
חני' מ ה ^ ש א ה שי ק'  שסברא;ןזו’ <חמא .א3א'מחתא:'".’י7בח י

ד הגמרא דחיקאזייהא־׳עיקרקושיח .’ל '  י׳ש/לכחא אמ־'י./’י
; ־ דר;י כמקשה קזשיס’ לעיקר בגמ׳ כן למשמע' ראי׳ י מ׳  • א

 דעילמאי־פלימ׳עקמן דבלישנא" בחירך רואיןלריבא שכרי'אנו
 למתק־־ימצישנא' אליא״אלדי' חינו' כסיייוץ 'וזה ■ בדףס״׳ה

קי׳ מיפרפשחא משמע דעלמא מי/ אר׳מ אבל . הס׳ס דש׳י כ
לא צ- י •



w a פוישדאלרןדושיףi׳
 }מע5המקשה-■לפני'מ -ידע- דמקודס-ג׳רכלהוי לצלום ציא׳׳^ק־

 דר*י אלא הקשה לא מפיקיא כמקשה דגם איו 1 פסח לפני
מו׳ דהתיריז׳דר״מ • אזירי׳י^ולא״דר-״מ-אדר^מ ^כ מגו ר״ אד

 ."ודוק•: י■""שפחבט'מקודם - ״ - י
א (י^/יי^ ך ט ג ב ־ ^  בג^ל-ני^־אושמט^ר קידשה מיהיבי נ

‘"■ ' י- י'' ' ״ י  והקשו' מקודש*■ וקידשה מידה סלע - ׳
בה דאיור־ כרבי מחני׳׳אשיא דלמא המרש׳ים  מהסמא■ וצזילה מני
 יוחנן■ ר׳ על׳• ^‘כו דסשיא ליישב ונראה .הבמליס מתי׳אשים

 הלמרא׳לאר-ןנ מלי ■לא ולזה קנה־. ■לא־ ■בפלמאזיייאוס״צדי דסבר
ס' סו' כ א״ ד - ל. בי ר כ ל א חי א ^  ליניאל ־דידה בסיפא-בגזל־ דיז

̂ר-ן■' י ובזה . מקודשת אמאי ירק-יא^שלליזוד שיטי'רשות  מס
 הקש* ולא דידה-'.' והא^׳מת׳ני׳״בגזל קיאמר-הלמרא נמ^אס׳אי

 יאושי1סבנד1דכוא ליק משוס'דארב־ודאי אמררב. והאjרי
 הקושיא •אבל ^•'וב'פיר-'ישללאור^{י'כבר״תא'כרבי

ס' עי^ד״י'.׳ייולזה׳׳׳-ר^^מר דג ל׳ רי לי ה^מחני  לצריך^סרץל ר׳י ו
 ונלבי■• ׳דאחרים- בגזל -אייר' אדז*לתרןדרישא7המסרי׳'.'ו

אי' ששידיך • דיקא י^א^קמו-סיפא ׳חמק ^^^^^״בשידךידזה  חד
׳פירושי לחצץ טוש ויואר . לא או שיהך- בדמלאיאי^ךיחילונן׳בץ

־ ׳ ' ■" קמפרשודוק": ■- י ״ .
̂■ לומר אפשרי הפור מהשהקשה-על-׳דבלי ־כוונח-הביי■.

ה בש'ם שמביא■■ ביא״עסיזהיה״• ’ : * ר  בג'^' דיאוש ה
 די׳אוש" קיייל ואנין • ש׳יר צאן •מפני-שאין מכני;; לא דידה
*. ערוכה .;והקשה־וכאייגמרא קנה לא לחוד  דצוונתציצמו׳ הו

 משניהגמרא׳דממיז׳אתיא׳צרבי׳ל.-■ דאליללמה'לא שכתבט•
 ובאמת .ר ש• מפני'ש׳אין׳כאן דידהלאמהני דיאוהבגזל *ע^ה

 באידושיו־ הרשביא פי׳ ׳לפי ישפד^יאלאיי־׳ אתיא זירכתירון
 דרבוריי מה׳שתירצו' על .ל*אמר בד?ל;ו'כו'א כתוס׳ בדברי

 נאייאשו• ■ ■אפילו'לא דלרומרא ■נימא דלא’־ לאשמעינן׳ אחא
 היא' והקדש ■ דעריות דלמומרא' דהיינו .קידושין: ’הוי הבעלי״ם

̂" דהכמיס;עשאו  כאן־יבגזל שפיר^יאמאי ולפ״ז״פריך- כשלו
 ;דלאיקנה קייל לחוד £3ויא י. כאן׳שיר אץ הח ־ • מדנ^־קקודשה

■ חכמים ■דאפילו_למומרא'לא־פשאו והוא^אמר ■אפןנלה̂י  *כשאי̂.
 דשליוא' דמשו*חומרא •דהיא ור׳׳י־יאשמפינן ^^*דרב

'הבעלייס' מייאשי ■י״ש^מסתמא ש._לדבךי1אס Jוהקדנ  ■קשה׳ .
 דאפילו־ילמימרא׳דהקדש־ דסבר פל^ריי" הלמרא מאי;מקשה

 החם־'. מןודשת משחמאלאיע^ייאשו״הבפליס-אמאי אמלינן
 מסתמא אמרינן אלאיידלחומרא • הא,אפילו.,סימאדלאכרין

 . דידה 'ז'לiמקודשח^בCJאמא ־קשה1אעפ^ נסייאשנהבעליס.'-
 אלא . ליק להוד דיאוש קיייל ואנן .רשות־ ש?נוי כאן ין1,ל’הא

'6לחיץ^פמ ^^!.כליננב״א׳י^יל־דנמזא׳יווהגמרח  קמפרש-כדי' י
ן ק ^  וק״ל':■ כרבי ולא׳לאוקמי-טחיד אליבאידכ״ע' הצרייתא ל

ה (ג) נ ה  .אבל בדוחק לפרשו ■?נד^כ^תירצתיילהרילוב׳^׳א' ו
פ  ■אחא■ להרימב׳זא■ דצס- היסבינראה־ ה'נדון5י1\

^ 'ודא''''לא’י3ד'בלאו., מ י י י ו  דהא-דצ׳גזל- כלל־'-.' הלמרא' - ה
 מסתאא-־מייאשי דאמריק׳לחומרא דאחליצו־׳מקודשת^סשוט

f הבןיליפ'.(הץ;יאמ p rיכ־״ימקוידשית' דידה בגזל׳ ^ובסיא׳א־ י ־  ̂ג
 דקאאה ■אבלדאריי ^^^^חיומרא׳מ^ךבלה^קחלתה.

ם׳ 'כוותי״ומשמ׳ע מי׳ייאמד’ צי:לפירושו4^ן,ץכ,52סי'א  במסכי
ה' לדב^ננצ ד די ;^ בל לו:  אמ*■׳'מקוד-שת׳ מקשה^שפיר לזה ^י

 הבלנליס׳^סולו-לטמרא■ מייאשי ר^'מסחמא-לא'1;ה^לא:אר‘ האם
. אחלתה אפילולמומרא-סד^יבלה {דה,לא'אממלן7ו;ם;בנ'זל

 קס׳ני׳ידכברוית^־אתי'׳ אמגדיי^א' דלק״מ׳ נלאה נ'.ב{א״ה
 מייאש*■.' דסתמא כרבי •'קיי׳יד״דאי בב״ק־דף צרני-צ^^נייהתם

 ואיל . דהוי'כשלו דפשיט׳איהיא׳דמקודשת קמ״ל קשאימאי;
מזם1ה 7לדמא^כרבי דאשמוצף,נן' «י הוא דאמת אניי׳  מ

 ^רמסתמאהייאשי וגזלן■ דגנב כרבי כתס״לפבריי^^אישממנילן
 •דאפ״ל׳דרק' מברי׳יתא‘ שמעיק לאי כבא(ים,,״אבל:'הכא*זה

א' יא,מריק לאואיא מנ ס מ ;  לאומרא ̂■ מקודשת' ולהט" ־ מייאשי • י
ט־.' לצצר;כה  ודאי והחס -^ כרילי ׳דלא לד׳ילא ^אבלבודחי׳ ג

 ■'■יוצאים מיירי^׳דכפירות דהסס לבד'אמר׳יק׳כן לאר,,למומרא
* ‘י.’6ר,ול*'הו נמי ל^לין ל מ ז ל ח ׳הכא משדי ו ר מ  דאתיא ר מ

■ ■ ■ כרבי׳וק*^: י ‘״
־ י ^ ל ו '( ג שהקשר'כמפרשים^׳דילתי׳־יהתוס׳ מה• הנ״ליי״ל (

 שקלי אץ לומר. דדסלה דאחדיס מגזל ידכ7 גזל גרע דבלאשידך
 דידה בגזל מתני.׳.מיידי.רק אb, דאחריס. גזל לרב ■מנ׳׳ל

 פאייאתי־רנלאשמומיק כקשה 'אבללט׳דבריטרמא:הא־כשוס׳
 גט־דהייט דלחומרא'דלכמ׳:צמכא ׳דה״א: ותירצו הלא׳מתני-׳׳היא

 סקמ^זקשלו פשאר דלחומרא -הרשבזא׳דמפרש־דכ״א *אוכפים
 הבעלים דלחומרא:מםהמא.׳מסייאשי -־הטטב״א-דכ״א־ כפי׳ 'או

 לשביפמ־היימ'לא;־הי׳ דאי־לאו דמשמע- טמחני׳ ׳ודייק־יב
 לחופראלדפדוס/דמקתמא אמריק דלא .־ 'הנכריות'מקודשת
 קנה׳נלא לחוד דרב:סבר:דיאוש כשלו ויהי׳ מתייאשי;הבעלים

 רידע(?׳;כחנב ׳דהוד מפט .ודידי.שקלי לוסר;אץ׳שקלי יטלה
 ולא.ינולהדשקליס;הל מקודשת ם קידשה ובודאי.אס־ ■בעלמא

 צאנזר אפילב• דבגזלדידה פסק הנ׳׳ל ■דדמ׳׳ס הסוה.־■אפפזו
 דאק ■כייט•(פל: שימי:ישות • כאן דלית־ יאוש־-אינה״מקודשת

א ולא־קנה. .־ צלק ־לנזוד קיי״ל־זזאוש  היא יכולה׳ ולפיכך. הו
אי קנה דיאוש׳לחוד סבר רב אבל דילי׳שקלי לומד.  מדאי-

אי מייאשידהבעליס מסתמא אמריק. אמטק-־דלחומרא הוי  מד
ת  לתומרא ממחט׳-דאפילו אלא.שמפיק מקודשת;: הי׳־הנכדו

W אתי לא זה ולפי ז הבעלים ■נתייאכו־ אמרינן:מסתמא:לא 
 במתט׳ הואגבפי^ דזה מקדש ־מצי. לא :דבגזל רה־לאפמעיק.

 מצ?מקדש לא כשלו.;ובודאי הבעלים־לאיט דגזל׳־ולאךנתייאשו.
 למימרא דאטלו לאשמפיק דרב״;אתי אלא הסוה־ צקישית־

 שפיר והשתא כשלו ואנו־ כבפליס נתייאשו לא אמרונן־מססמא׳
 לממרא אפילו דאמריק כיון גזל־דאחרוס אטלו שמעען־ממחני׳

 כלי-אינו;כפלו׳וכיק׳דאינו׳שא כבעלים מסתמא;לא.גתייאשו
 היטב־כי-הדברים.ברורים המעות־;!,ומק. •באותן לקדש יכול

 ־זס שייסת אין סידורא׳דכתוס׳דדלכאורה ׳שפיר אתי והשתא
 פצהמקםן־דילמא התום׳ ניחאדבראשונה־מקשה הנ״ל־ ולפי לזה

ה דידה.־ בגזל דאמר־ רב על׳ ר׳י מחמי׳  ותירצו . מקודשת אנ
ה •וקשה-להר לאחרים מגזל; גרגידגזל־דידה דבלאשידך י ז  א

 ממחט׳:גזל,'דאחריסד. רב •גר.ע:מהיכה.אשמעיק דאחריס גזל
 אך אתא־ר״י׳לאששעוגן מאי יקשה־ וא״ת׳דבלאזה כתבו לזה

 דהנגזל־׳איי׳להקדוהלפולשאט י״ל-ידאתא׳לאשסועיק עלמייי
 דשוויאלתרווייהו לחדז.מילתא קשה־יצייך ברשוחו׳־-אבליאדביי

 ־לא6ור״ו׳:אאו;:לאשמועיק־דאפילו.לחומרא־אמייק׳מסתמ דרב
 אשמופיק.ממתני׳•'אפולרגזל שפיר והשתא £ הבעלים מייאשי־

 כשלו הבעליה־ואיט מייאשי לא מסתמא דאמריק. דאחדיס-־לון
 : וק״ל לחומרא אפילו מקודשת אינה ובודאי

^ ל) ף5( י ע^;׳:ל המקנה ספר3י  שם מה.שהביא ז1בק״א;
 דידה בגזל יאוש אחר דאפילו דאמר כבזש על• יראי׳ ' ׳•''■■ י

 וז״^:לכאורה׳;מםצןפ;כן שקלי... ודידי יכולה'לו«ר־-;אין;שקלי
ה אפזלולבגזל: רב-ש״מ־ק?דשה.בג;ל: אמר7 מהא אינ דה  די

•מקצדשח  דבגזלן־יישךאל וכפור דמת:הראיש־ לפר אזכי:קשה ;
מ מסתונא א:נ הו ם: עלי ש;נ א  דאחריס־יילידשמפגו קבנזל -י

מי׳0מרדפץי.אחרי מוןייפכיו׳כבעליס אייאש •דלא מ ב ל ב א  א
ה7מיירי;1היתה*ע'כ" שביעית דשל: ׳דקתצי  •רודפיה היו ל

 אפילו מאי־־אידז׳זשניעיח איבד הוא •דפביעיתדהפקר ׳אחריהם
אד אד בעלים: מסתמאי׳^אוש גזילה־נמי ש כהו ו :aבג ל•' ה'  קf׳

כ ־דיאוס-־זלמודבקנהד.  לאמר:יאוש אפילו■ דידה דבנזל אע'
 באמסלפי אבל• :■ יכולה־^מדי''איךשקלי:ולידיםשקלי־.פכ״ל

 מקודשת ׳אינה דכייוקשהמאי״קאמר'רב:־שזננ:קידשהגגזל
ט דבריו לפי דיד-ה־-כא ־מזל ׳ואפילו  להבעליס-קיזאשוה הכא איי

 מייאשי מסתמח טפראל בגז^ הא ׳; אחריס7אמאגא*מ־בג^
 לרי^־גאיהו ומכ׳שי - ־. שיר־ האיכא־נכאן כשלו והוי־ ■הבעלים'

ש סבדדיאו  דאחריס;־מדאי׳:לא־יחוכל::•לומר לחוד״קנה־ומזצ '
 פהףםוגיא׳ןה,ל.ק'מ והטור הראיש 'ואץ-שקלי-.ומהשכקשהעל

 חמ.א5דמ.כ לומד הכא שייך׳ :לא :לזה ־ דהם־-ס״ל י צומר-־ אסשה7■
 מסתמא7אמרינן:׳ לז;בזה״ ׳ והלך בגזל ■הבעליסדדוקא׳־ מייאשי
 כל?{ק אב^.־הכ*;־במהני׳-,דכוא'-לוקסד, הגעליס־■ •מייאשי׳

 הכי שייך לא מדאו ט לקדשו־ ורוצה עומד-שם תאניס־ועדיין
 הנכרית לא;הוו^גסי׳ הותק :דשבי'י^ח1אל־לא ולזה דמייאשי.
 לרב.דןאוש'ק?הזבודאיי:לא אוש1־ דשעך אבלהייכא ;מקודש*.

-שקלי אין לומר 'יכולה־  דבטס ה,ה כי איצדיאז/ באמת והביע: .
ק הדין: 4■מ טת-דיאונשאיפצקילה דכווצמו• *. ופשוטים ׳בדורים י

למומרא
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ל • ■ קנה להוד דיאופ אמרינן ■ללזומראלהצמכהנס, מז אי. ד  מ

א ה7ד א ,דמן היק שקלי אין לומר־ כוא-דיכולה הבי הו  הדין.
ה לרב־ :אבל ;שלה קונ אה;  לנמר יט^> לא כדין:בודאי ׳ מן־ די

מי אין־שקלי  : וגמיפלעיל'ורוק בעלמא וכמוב לגמרי כפלג ד
ף (ה) ו  :מפנה ■הלא לאשמופנק ■זריי רב אתו מאי בא׳ד ט
א! יאוש כיאלדקודם שלימה ־ ־ -־ - ד בו ^ו:ו  איי אינו;

 לאשמעינן אשי הפיי.דילמא והקשה לקדש־אשוה. או להקדיש
 •:־אבל^הסם יאוש ■קודם מהני דכאן-אפילו׳דאיכא־ש׳ר-לא

 מפורש :דהרי ליהא. הקושי׳ ־ ובאמס . ־פז׳ש ־ליכא ש״ר אפילו
ה בתום׳ דף-כרו בביק  זבמכרש׳א אילימא־-לפגי:יאנש,־וע*ש די

 ■.ד;ול??א להקדיש; איי שלו שאימ -־כיון ־פשיפא דקודם־יאוש
 ד.קיי!ל ■אפילג ימוש אחרי אבל בפלמא.להוך- שיר-בדיבור

 כיון.-דכבפלים הקדש הוי הקדיש ׳אם דיאופ:ליזודל*ק;אפיה
 :ד,ודאישפ;ר קושי׳ליחא ומעיקרא ר ש״ר והוי נאייאשומכם
 החום׳ ודאי,:מקשו וארב די׳לאשמועינן אחי מאי זמקשו־החוס׳

 רב האשהואחי ביד שיר שפיר דהוי בקידושין דאפילו שפיר
 מקודשמקודס אפיה.אינה שיר דאיכא דאחרים לאשמעינןגזל

א . יאוש  אבל .י שיר: וליכא מייריי-ימזל׳דידה דמחני׳ דז׳
הויfא״ג^•לן . ־מנ״ל.לרב ש״ר •דאהריםידאיכא מזל  •הברא ׳,
:ודוק,־היעב. שפיר ׳מקשו.החום׳ ולזה דיקנה לחוד דש׳ר לר?

 וזיל,מיהו׳אכחי הסוס׳ דברי על־ שהקשה בפ״י,ועיין,
 גע צריכה• יאוש לפני לעולם דילמא למידק איכא

 להביא איצטע מילחא דמחט׳דכולה דיוקא א״ש ואפיה מדרבנן
אי׳  היתה דשגועיח דאי,לא ־והיק כלל מקודשות אחיוח־אינן7י

 אלא,מחנש מדאורייסא מקודשח הנכריות־ הי׳ לא אלא־שלהך
כ . גט צריכה הוי בעלמא דרבנן  ראי'דאין שוס כיה לא א'
 לפי אלא ■קדושין הוי בכה״ג דלעולם .כלל ׳מקודשות אחיות
כ כפרש״י אחיות משחי׳ א׳ שאמר  הויספיקא אחיות לגבי א'
 דמדאוריית׳ לחברחה.כיון אלא לזו נתכוין לא שמא בעלמא דרבנן
 החמירו -לא משים גזל משום קדושין ■חשש -כאן אין בלא״ה

 מפרש משים קדושץ דהוי לעולם בודאי אבל חכמוס-בספיקן״•
 אחיות ואפ״ה דאורייחא קדושין דהו׳ל- ׳היחה שביעית דשל
 דבריו לפי ובודאי־ באות אוח והעסקתי .כלל ׳מקודשות אינן

 לחוד שביעית בשל־ כלא היחה •שלהן למחני למחני׳ קשה׳־ל׳ל
 הנכריות גס הוי שנים בשאר אם לאשמועינן ־אתי סגי.׳-־איו

:א׳ באות ועיש .וק׳ל לא:-היו־צריכוח׳גט
I , ־ ׳ ; ׳ ‘די״ ׳ ׳ ׳

ג דף (א) - נ׳ א ע' ד מ  מםחנרא איפכא אמר יעקב ור׳ מ
. ,׳ ט׳ ־ ־ • י ־. ,• . משוס ■לי׳*■ ניחא לא איהו ־

• ש*פ בכאן אין שהמעשר פירש״י ; אורחאTאונסא  והרשביא ט'
פ בכאן שוין דהפירוש עסקיק לא מי הקשה  שהם דהיינו ע׳

מ .בכאן 'אותם ׳למכור. פרוטה שוין.  ׳ בירושלים .לאוכלם ע'
 דאליכ ש״פ בכאן הפירות דע״כ להקשות ־הוסיף זיל והריטביא

 .ושעת( מקומו אלא לקידושין דאין מסעם א:׳מ׳ במזיד־ אף
 אלא לקידושין דאין, הכי סובר ג״כ דכרשביא דאף׳ ונראה
מ וכדמביא ־ושעתו מקומו  גביהלכחא^דהחקדשילי בשמו הכ׳

ש. במדי שיפ שמא־ זזיישינן בתמרה מ יעוי  כן הקשה לא מ'
 מלים אינם דהקזץשין סובד־דהאמת דהוא .כריטב׳א כקושי׳

« ׳ רשיי בשם כתום׳ וכמ׳ש בירושלים אלא כאן־  הייטביא א
ך - : החום׳ מכח.קושי׳ זה רצה לא ־ 7
 ׳למכור שמותי הנ״ל מהפוסקים מוכח שיכי׳ אין יהי׳ (נ)"

מ שני מעשר ־ י־  שמביא ■ וכמו בירושלים לאוכלו ע'
 דברי לאה לא המקנה ס׳ ־והבעל התום׳• בשם המהרש״א־זיל

ל. והריטביא הרשב״א  .כי׳ לא בודאי■ אותם ראה. שאם הנ׳
 באופן מע״ש למכור שאסור שכתב התום׳ טל ■בפשיטות מולק

 שהוא לפי מע׳ש מוכיץ דאין שכתב בהרמב׳׳ס מוכח וכן ■הגילר.
 •• למטר מותר הליוט ממק, שהוא דלי״י משמע .גבוה ממון
־ (<) ה נ ה  על והריטב״א שהקשה-הרשניא: קושי׳ מכת ו

החום׳ וכמ״ש רש״י של אחרון לסי׳ הסכימו ישיי
כ  של אחרון דלפי׳ מהם מוכח נמצא • עיקר אחנץן דפי׳ ג'

כ סברי הם דהא בכאן; מקודשת רשיי •  בכאן המעשר דע'
 הקושיא אץ • כנ׳ל עסקינן לא מי כקשה ״שהלשביא ואף ־ ש*פ
איירי לא דמזה ש*פ בכאן דאין ׳עסקינן לא מי להיפוך גיכ.

 והב*ש,סקסק •. במקומו בהס.ש״פ יש קידושין הסתם התנא-דמן
_ י ״ שס ועוין בזה י -

ה, ד' ־ ס׳ ו ת ב ; ( ד חא ( הולאני  פירושו מתיך■ משמע ט׳ לי׳ אי
 כיון במזיד •דילמא המהרא״א והקשה ׳, .ט׳

א אונסא• עלי׳ מקבל. דא.יהו_ ח ר  אף־־בכאן-ש*פ.ומקודשת ^ו
 • בתירוצו בעצמו'מפקפק והוא בדוחק-. שמחק: תיכף,וע׳ש

א כזברי־.דע״ב דהתוס׳ קושיא;ד.אין־כאן ולי:?דאה  .כוא0אףנ
 <נ^<פה מת.ל מענו. ־שווין מזס .דא.ןרחא אונסא עליו מקבל־
^ בפד ר טי ה כ דאורקאז.• , ז בשוגג'־ דאף יוכל־לקיות א'  מ

 דמ.או;פסיקא'למנא דאורחא. בעדהאונסא עוד־יותדי שועם.
 דאורחא'הופ אונסא ובעד: שוין ה-ם דאורחא סרחא דבעד

כ ל(ינק־שוין..■  מצומצם: איירי:בפרוסה דהחנא סובר דרש׳י אע'
ד (?)•־־ ״ א ט׳ מעשר והרי בבכורות^ - לפריך וקשה :ב . ו
וכקשה.הפיי.דאדרבאמסוגי׳.דבכומס.משמע , ־■

 ■שאיןיימעשר אשה׳קדעת ■שם, החרצן.מתיז. דהא• .כפירש׳י
 סובר בילושליקז:.:ץמקמע:להמקשן ואוכלת• ־ ועולה מיחחלל־
 והחרצן . ־בהן בגבולין.ולקדש לאוכלן■ אדעחא מקבלי! דאשה■

 וילקדק-בירושליס- קבלתה בירושלים לאוכלן דאדעחא לו השיב
בי דף■ דלקמן בסוגיא חלוי דזה ונראה ג ו' ן נ׳  לוקחיןבהמה' ̂א

 במחטין במתטין־ט׳;--וסןרש'י אבל ■מע״ש;.-כו'■.- במעות
ח להוצ.יא ט  י במזיד'משוס יחזרו'דמים-'למקומן לחולין מע׳ש מ

•  בקדושה נתפסת שהבהמה פירוקו מתוך משמע נמצא ק?^;
 וזה .פורש׳י החוס׳^לשסיבשם וכמ״ש :ליזולין והמעוח;יצא(

 ולא קידש אומר'במזיד ר׳י תק ןהאנן שהקשה-שם-המקשן.
 מחולקי,ס והמתרץ דהמקשן נמצא . יודעת אשהי ומשני קנסינן

 תיכף ומקודשת לחולין ויצאו נתחללו דהמעות סובר דהמקשן
 להיות ומכל . לירושלים עד מקודשת דאינה משיב והתיצן־
כ בזה מחולקים רות1בבכ והחרצן המקנן שגס לפירושו .ג' . 

 משוס.דנתחללנ קי.דש במזיד דר״י דמעמא סובר שהמקשן
 גהחרצן • לחללו שנתטון קידש במזיד שם שפירש״י וכמו המעות

 מיאנו“התוס׳ אבל בירושלים. ^יקדש אדעתא שלקחה השי?
א דזה-אץ-שום. וכתט . ע״ש בפירש״י שם  אף.בהמקשן ה'

. באריכות ע״ש יוכלו־לההחלל דהמעות ׳ ס ו  רק.שמחולקין מ
 שובר דהתרצן החוס׳-•דאם-נאמר וקברי אחריחא במכילתא

 • כן קובר המקשן אף ל. לירושלים עד הקידושין.חלין■ דאין
 נתחללו.־ויצאו 'דסמעוס יסבור. דהמקשן אין.קברא• דזה

. ■ ‘ודוק לחולין • .' ׳ .
א דף (א) ׳ ע׳ י ׳ נ ס ו  גס־במזיד1כו׳: דיהבכתנות.כהונה ת
דזה.טעות דר״ט:...נראה אליבא. . •

 אליבא דבמזיד ללקמן דהאאמרינן דרימ אליבא במזיד מ״ש נפל
 בשוגג דצ׳ל רק יצא'לחולין.־ לאפקטנהוJשמכוו כיון דר'מ

 אליבא,דר'מ.א*צ דגם'בש־וגג דקושייתם והיינו דר"מ אליבא
 יצא לא הוא' דכלי-־שריח כיון רק בהן ליכנוס ד?יחנו. דטעמא

 לקמן ג'הפרימב'א.'..'ונראה'דא־ףדאמרינן מקשה וכן .לקולין
מ כר׳י. מתני׳ דהא  בשוגג.אין מליט דלא כיון דרב אליבא מ׳

, ה: דאמרינן,לקמן והא • אף_כרימ מחני)/■ אתיא סתחלל , 
•  המהרש'א.ז״ל־בחוס׳ מ׳׳ש ■ולפי ד־ר׳,א'ושעי| אליבא היינו ר׳י

כיכא אליבא דאף אמרינן לא• לקמן:ד'ה מ.  שנכנה,־.יצא דר'
 :בעזה״י בזה שנאריך לקמן ועיין .בפשיטות טפי אתיא לחולין

א (נ) ר מ ג ה כחנות ת׳ש ב מנ  לא מא<.לאו:אפי׳ שבלו כ
ד והקשה בלו• . ריי ס׳׳ והריסב'.א.מ.אי החו

 ותדצו ;שבלו קחני' בהדיא הא להקשות דהחחיל היא-בהמקשן
 קיימו בקדושתן עדיין שבלו דאף נקטו דלרבותא סבר דהמקשן
 •, בתירוצם ידי־.חובתן יצאו' לא ועדיין - וע״ש, בהן ומועלין

א מאי 1עד״ןדקשנ דהא  ללא בלו בין חילוק דאין במקשן ה׳
 לאין בלו ־שלא כהונה בכחנות. להדיא קאמר רב דהא בלו

 בכתטת דאמר רב דיאף סובר דהמקשן. ונראה .בהן מועלץ
ה מנ  מועלין שאין בבלו כ׳ש' בהן מועטן דאין בלו שלא כ

 היכא מהם דטחנו-ליהטח מחמת פי׳ בלו לא דנקס רק • בהן
 ומשיה בבלו גם תמיד בהן מועלין אין מש״ה׳ — בלו שלא

ה כחנות קחני הא מקשה מנ  ודוק.־ומשני בהן טעלין שבלו כ
 ניתנו לא דבלן דהיכא משוס פי׳ . דוקא בלו דלא שפיר

: דלא^בלו -משאיכ-היכא מועלין לי.הנוח,בהךומש׳ה
ונראה ■ ־ ־ •
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ה א ר נ שיחהפוס׳ לו קשה כי׳ דכמקשן יוסד עוד ו קו
 כלי הא קידש דכשוגג ר׳י קאמר היכא ; _
לו. שלא רג דקאמר דכא אפ״כ שרס.  גלו דוקאלא לאו ג

 משיה . גכן ליהטח טסנו גלו דלא דכיכא ;ה למכס לק
 שכלו כהונה גכחנות איירי ומסגי׳ .א;£'דכלו ככן אין׳מועלין

 •• ודוק שסיר מקשה ומש׳ה שרח כלי קדושס עליכם ואין
ה (ל) ז ב  שמקשה .כרמכ״ס על כפ״י שסיר-קושיס כרחכגו ל
כהונה דכסנוס מסט׳ כשתם דפסק כרמכ״ס על .

 .כרג קיי״ל דלא מהקנא לפי דהא .ככן מועלין דוקא שכלו
 כמקבן שסגר כמו רק .שכלו היכא איירי דוקא דמסני׳ אציל

 רכ דוקא מהרץ דזה • כלו כלא וכין ככלו בין' איירי דמסני׳
 דוקא סוכר דהמקשן • א״ש כזה אכל ע״ש דוקא בלו לא
 כיון באמה אבל .כתוש' קושיס משוס בלו בלא ip איירי7

 ליהנות שטסנו כיון בלו לא אבל .בבלו דוקא איירי בלו דקהני
 בעתיקין דא״מ לקמן נמי קתני ומש״ה .בכן סועלין אין בהן

 כרמב׳ס פשק ומש״ה .בכן ליהנות דניתנו סעמא כאי משום
מ דלקמן מתני' כשתש כן  דיה תוס׳ וכמ׳ש . בעתיקין דא'

ט' דר״י לעיל דל״ג ריי אימא  אף דמועלין סובר וריי • ו
:ודוק מכמיס לגבי כוותי' הלכה ואין בעתיקין

׳ (ט) ס ו  כמכרשיא והקשה .דלע כו' ר׳י אימא דיה ת
 תיובתאאף הני מקשה לא• דאמאי באריטת ע״ש

 קתני הא מתחלל. אין דבשונג דר״מ אליבא דאמר דריי אליבא
 לא אכתי דהא דנהנה כיכא דאיירי למימר וליכא בחדסץ. מומלץ
 בכאן נהנבאו וכולן .ע׳ש ט' פדא דבר הא אדמתי' אסיק

 אדעתי' אסיק לא דאכתי דא״כ •בזה מעה ז״ל דהמהרש״א
 כנראה אבל .בתורה מעילה קרבן מצינו היכא א'כ • פדא דבר

אי דכמהרש״א  ככקושיא שובר דכמהרש״א בזה נומה לא טד
:וכיש בבהמה דפגס היכא מצינו מעינה קרבן דודאי

ה דף שש (א) א ג׳ ׳ ע׳ ס ל ת אושעי' רב אמר ד״ה ב
 לא שהרי וקשה ט'

 דר״מ פלוגתא גבי זה שייך ולא ט׳ נפדין המימיס ט' מצינו
 לקושית כו' זה שייך ולא שכסכו בכך שכווט אפשי • וכו' וריי

 .במזיד מתנזלל דאין לריי דגם שכתב באורך ע׳ש הרימב׳א
 וה״נ הקדש לצורך הקדש של דבר להוציא נוכל לא מי מ"מ

 . תלי' בהא הא דודאי נכונים רש׳י שדברי ונ׳ל • דכוותי׳
 בטונה כשמוציא היינו מסתלל במזיד שמצינולר״מ.הקדש דכמו
כ . חולין נמשה תילין לצורך כקדש דבר  לן איכפת מאי א'
 להוציאה זיל רש*י וז״ש להקדש בעדה אחר דבר נותן אם

 זאת מבואר רי״ד בתוש' ועיין דמיה את‘ולהקדיש לחולין
 שעיקר אחד מנין הם ששניהם וכמיש זיל רש׳י כשיכות באורך

 רצה ולא תחתי' אחרת שנותן אלא לחולין להוציאה הכוונה
 .בדמי' לחוב בא ואח׳כ .בסתם קודם שגזלה לכתוב ישיי
 ממעילה אחרים להציל שטונתו הגם בחנם להרשיע לו דמה
 הכוונה שלזו רשיי כסב ולזה זה מיד להוציא לו סוב מ"מ

 רש״י ומ׳ש דמי' להקדיש כדי לחולין להוציאה בה ומועל טזלה
 קדשים דאין לחללה וחמא ממוד לישנא הך דריי במימרא ;מ״ב

ק פ  לאדם אומרים וכי לשון כתב בירושלמי כנה סמימים ב
 וכי ממ״נ להקשות הוא רש׳י כוונס אמנם • בהמדש מעול

 נותן שהרי וא׳ת • מזיד שימעול ריל . חסא לאדם .אומרים
 סמימין מסחללין אין הא • סדי׳ דרך כמו והוי תחתי׳ אחרת

; ז״ל רש״י בכוונת כנ׳ל
| (ב) י י לשימת שכתב רשיל דברי על שמסמה זיל במהרשיא ^

בדמי׳ לחוב בדעתו עלה ואח״כ טזלה שכבר כתום׳ י
כ  לשיסס והיינו נכונים רשיל שדברי ולינ .ריי בה סהי מאי א'

 . בדמי' לחוב בדעסו עלה ואחיכ הבהמה גזל שכבר התום׳
כ  בדמי׳ לחוב דבא זו דבהמה דתקנסא דינא דנקס מתני׳ א'
 איכא חסא דמה שפיר מקשה p אם בגזולה איירי ולא

: וקיל הכא
׳ שם (ג) ס ו ת אין פרשיי מועל אחר מועל אין דיה ב

תימא הקדש של בקרן זו אמר בזו מעילה _ -
 מעלו טלן ט ובקע חבירו ובא כו׳ כקדש של קורדם דחניא

ש. מעל הוא נתעלחבירו ״ ע ה ט׳  מפורסמת הטונה בכאן מ
וסיפא רישא כך ח״ש דשמעתין סוגי׳ דבלא חוס׳ בקושי׳ . 44 מד

 שט הנאה סובת לפי מועיל וכ״א הביס בדק בקדשי דאיירי
ץ כולן הוציאו הרי לחבירו נסנו אבל . מעלו כולן ולק־ ^  ל
 למיס הוא כקושיא ועיקר . בתירוצם דבריהם שאפרש וכמו

 קושייסם יישב רש״י אמנם מועל אחר מועל אין בשוגין
 הראשון שמועל פרומה באותו ריל אחד בקרו שכתב במה

 לא לכסוס׳ אבל . בו שנשאר במה רק מעילה עוד בו אין
 רוכב הי' כיצד בגמ׳ עלה דמייסי משום כן לפרש להו ניחא
 אכלי קאי דזה מעלו כולן זהב של בכוש שתה או בהמה עיג
 רשיי אבל . קדשים בשאר מצינן נמי דכוותי׳ פרשיי דלפי שרת

 לומר אנו מוכרחים וכן . כיצד מילת הך גרים דלא אפשר זיל
 הכיס שם שפי׳ מה לפי כיצד ככא דל׳ג הרמבים לדעת
כ בהמה עיג רוכב הי׳ דמדתני דבריו  ממאה בבהמה עי
 מני׳ דסליק ענינא אהך קאי לא וא״כ • באריכות ע״ש איירי

 ולפ״ז כיצד דליג עיכ , זאח״ז מעילה יש שרת וכלי דבהמה
 .אמרי לא דיה בתיס׳ ע׳ב ניד בדף המהרשיא דברי בודאי

 איכ בנהנה לרימ מעילה יש דאי שם שמקשה ונכונים ברורים
 מצי הלא . כר״י מועל אחר מועל דאין הא הש״ס מוקי אמאי

 דכגס האחרונים כל עליו ותמהו • שנהנה כיון כרימ לאוקמי
מ בהנאתו שמעל  דגם איש ולפמ״ש .בשוגג לחולין יצא לא מ'
 משוס לפרש הוכרח ולכך .לחולין הגאה דמי יצא בנהגה לר״מ

 דכתב זיל רש״י בדברי מדוקדק וזה ריי בדברי יותר דמפורש
: ודוק עיש לי׳ דשמעת הוא לריי סברא האי

( ם (י ג  לגוזלה במתכוין איירי דהכא כתוש׳ שתירצו למה ו
. בנכנה לחולין יוצא נמי דלרימ לומר נוכל ג״כ

 אוקימסא דלהגי למסקנא כן שמסיק ברימביא מפורש הוא וכן
 איירי דהכא נ״לדמ״שכתוס׳ ויותר כר״מ גס מתני׳ הך אתיא
 תלוי שאין ר״ל לגזלה מתכוין הוא ואז חבירו של שהוא בסבר

 שמוקי כמו שלו שהוא סובר אם הוא כחילוק רק בכוונתו
 אין אם דגם חבירו של שהוא סבר ובין בו דבקע כך התוס׳
 דשואל .כגוזלה ג״כ הוי שאלה בדרך נמלה רה לגוזלה מסכוין

 יוצא ולכך . לרשות מרשותו ומוציאה גזלן הוי מדעת שלא
 תלוי שאין כיון וא״כ . ובמנחות בבימ כתוס׳ וכמ״ש .לחולין

 בכהיג לרימ גס ממילא . לא או לכך מתכוון אם בכוונתו כלל
 נהנה בלא גס לריי אבל לחולין יוצא במקצת ממנו נכנה אס

 דסבר התוס׳ ומ״ש . לרפות מרשות שמוציא כיון לחולין יוצא
 הקדש של חפצים אצלו דמונחיס גזבר שהי׳ היינו ,שלו שהוא
 ומנין אחר מרשות כקדש של החפץ נמל ע*כ גזבר אינו דאם

 בבימ שם התום' וכמ״ש ברשותו שאינו כיון שלו שהוא יסבור
מ׳ עיש דבריהם בסוף כאן כסוס׳ שכתבו [ועוד . ובמנחות  הג

ק דנסל  עביד לא ולכך בגזבר איירי . מעל לא הקדש של א
 נוטל הוי גזבר הוי לא אס משא״כ שלו שהוא דסבור מידי

 לי' דשקיל הנאה דבכהוא הנאה בלי מועיל הוי אחר מרשות
 וכמיש לאחר במתנה כמו גמורה הנאה הוי אחר מרשות לעצמו

:] מגליון . ע״ש יו״ד דף בחגיגה מהרשיא
, (ה) ד מ  אפילו דחייב וכתבו יד לשליחות התום׳ שמדמה ו

 הכא דגם לכאורה דמשמע מקצתן רק הוציא לא
 דתיקוס גס זאת דכתט ייל . במקצת הנאה כתום' מצרכי
 התו' על ע״ב ז׳ דף בחגיגה המהרשיא ומ׳ש . וכמ״ש כרימ

 לעצמו שנטלס במה הנאה כוי לעצמו הוא בנטל דגם לחלק שם
 סברת שם ליישב שבא הייט .ודוק עיש לחבירו שנתנם כמו

 למסקנת אבל . חבירו לי ומה הוא לי מה דפריך כמקשה
 לריי למולין יוצא הנאה שום דבלא אפשר דשמעתין התום' דברי
 המהרש״א כוונת ובעיקר .וכניל לרשות מרשות דמוציא כיון
 דברי על מספיק התום' תירוץ אין דמימ שכיון לך אגיד שם

 החום' לתירוץ דגם חבירו לי ומה הוא לי מה דפריך המקשה
ט לעצמו נמלה בין חילוק יש מ״מ חיצונה סברא הוא ת נ טן  ו

 דגם המהרשיא שם כתב לזה לחבירו בנתינתו דנהנה לחבירו
: ודוק עיש לחבירו בנתינתו כמו נכנה בנטילתו

 שכתבו סברא p לי׳ מסתביר לא זיל הרמביס אבל 0(
 היכא רק מעילה ט יהא לחוד דבנמילה התוס׳

 איכ .ובהלטסיו שם המשניות בפי׳ שמטאר וכמו • דפגמו
 בזדון במעל איירי דמתני׳ לפרש הוכרח התוס׳ קושית מכח
מזיר. הוי דראשון כיון • חבירו לי מה שפיר השיס פריך ולכך

אין
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 הש״ס מוקי ולכך לחולין יצא דלא מועל אחר מועל זה אץ

 בכ״מ ועיין . גזכר הי׳ שהשני שפיר הרמב״ם ומפרש גצזגר
ק כשוע דאיירי אימא הש׳ס פריך מה יקשה שעדיין שם חי  ו

 דמחני׳ כרישא דגם דבריו מל ונוסך ע׳ש .קמ״ל מאי דא׳ב
 פשה דלא מפיון מעל דלא דפשיטא צריךלאשמועינן הוי לא

 לאפוקימדר׳מדאמרבמזיד קמ״ל במזיד איירי אי אבל .מידי
■ : ודוק מהחלל

ץ )0 ^  ושאר הרשב׳א אמנם . וכמ׳ש החוס׳ שיטח הוא ו
 לחולין יוצא לגזול בנחכוץ דדוקא נחבו המפרשים

 הקדש של ביץרדס דבקע ראי׳מהתוספהא לו הגיא והרשב׳א
 והנה .מעל לא וחבירו מעל הוא לגזול נתכוון מעלו טלן

 ז׳ל דהרשביא נראה אבל • זה מצינן לא שלפנינו בהוספהא
 אמנם בשמעתין. המוס׳ גס שהביאו מהךחוספחא זה דייק

 לחבירו ונחנה נטלה וז״ל הוספה קצח שם איחא גחוספחא
 מזה ומדקדק ̂ מיותר נוטלה מלת דלנאורה • נו׳ מעל הוא

 שרוצה היינו לעצמו שנוטלה ר׳ל נוטלה והיק .מנינים ב׳ שהם
 בכוונת כנ״ל חבירו ולא מעל הוא רק לחבירו נוחנ׳ או לגוזלה

 דהגס זיל צהרשב״א לי׳ מסתגר זה דאין ואפשר • ז׳ל הרשביא
 כשמחכוון כ״א לחולין יצא לא מ״מ גזלן הוי מדעת שלא דשואל

 קורדם דהשואל צ״ט דף בהשואל דאיתא והא . וכנ׳ל להנאתו
 בו לבקע מותר וחגירו שבו הנאה טובת לפי דמעל הקדש של

 דבריהם במסקנתס התוס׳ שס שמפרש כמו לשיטתו מתפרש
כ שכתבו  אותו אלא לחולין יוצא שאינו יותר לו נראה וע'
 יותר ולא השאלה זמן עד לבקע ומוהר לשואל שנותן הנאה
 דברי שם יתיישבו לפ״ז נמצא .לחולין הנאתו יצא הזמן דע׳ז

 דבריהם במסקנת התוס׳ שכתבו מה דלפי שם שכתב המהרש״א
 לבקע מותר ומ״מ • לחולין כולו יוצא אין דבמשאיל שכתבו

 • בגזברים דאיירי שם שכתבו לתירוצם צריכין לא תו ־ בו
 והא . לגוזלה בנהכוון שלא איירי דהחוספחא א׳׳ל דבפשיטוח

 בזה יוצא אין דמ״מ גזלן הוי מדעת שלא שואל דבעלמא ל״ק
 ל״ק קורדס מהמשאיל וגם . הרשב׳א לשיטת וכמ׳ש לחולין

 שם שכתב וכמו ש'מ דשואל מהא שם סשייחם עיקר הוי דזה
 הנאה בכדי רק מעל דלא לק״מ השתא חבל . המהרש׳׳ח

 והנה . התום׳ כמ׳ש בתחלה זו הנאה ליהנות מותר וחבירו
 דבריהמהרש״א על להשיב נדחקו שם האחרונים המפרשים

 הנ״ל מפרשים ושאר הרשב׳׳א דברי ראו שלא מחמת ז״ל־•
 שפירשו והראשונים הרשב״א דברי רואי אמרי אבל .כן שפירשו

כ כן  .וכנ״ל מדגית שלא דשואל זאת בקושיא השגיחו דלא ט׳
 דברי להשוות כדי ובפרט . נכונים ז״ל המהרש׳א דברי ודאי

 לפי אמנם • המהרש״א לדעת כנ״ל מחברים הנך עם התות׳
 כוונתם שע״כ דשמעתין תום׳ הני דכל לומר אנו מוכרחים דבריו

 . ובמעילה במנחות במ״ש וגם וכמ״ש לגוזלו נתכוין בלא גס
 מ”וגב מעיקרא דריי דס״ד לפום רק התום׳ כתבו לא כולם
כ . דוחק קצת נ״ל וזה הני מכל חזר דבריכם בסוף  נ״ל ע'
 המפרשים וכדברי הסוגיות בכל כפשטן אתיין תום׳ דדברי יותר

:שפירשנו וכמו בשמעתין החום׳ וכמ״ש האחרונים
ה (ח) נ ה  בנזברין איירי דההוספתא כתבו שם בתום׳ ו

גזבר שאין לחבירו היינו למבירו דנתנו וסיפא י
 יצא ולא מעל לא כראשון גם גזבר השני כי׳ דאם משמע
 דנכיל דינא בהך שכתב הרמב״ם כדברי דלא והוא • לחולין

 דהשני מעל לא וחבירו מעל הוא למבירו ונחנו קורה או אבן
 לשון בשמעתין התום׳ שהביאו מה לפי ולכאורה • גזבר הי׳

 ליישב אפשר הי׳ לכתחילה בו לבקע מותר דחבירו התוספתא
 הראשון גזבר הוא הפני אס דגם רק קאמר דלא הרמב״ם דברי
 מותר שיהא לחולין יצא לא מ״מ אבל .גמעילתו עבירה עשה

 גזבר כי׳ לא דשני כתום׳ כתבו ולזה • תחילה בו לשמש חבירו
מ התום׳ גם זה לאקאמרלכון השוס׳ באמת אבל  ומנחות בב'

 .מעל לא וחבירו מעל הוא כזה כלשון רק הביאו לא ומעילה
 בהתוכפת׳ בפירוש כן כתב דלא דאע״ג ניי כרבני חתני ואמר
מ  הוא למבירו וחבירו לחבירו נתנו דקתני ־ כן מינה נשמע מ'
כ גזבר הי׳ ג״כ כשהשד מעלא״כ לא וחבירו מעל  יצא לא א'

 כמו לשלישי בנתינתו השני מעל לא אמאי .כנ״ל לחולין
; וק׳ל הראשון

ך (ס) ן ו בשאר^צרכי׳ והוציאו שקלו המפריש בהרמב״ם שם ?
וכ״מ בראב׳יד פ׳ש מעל הוציאו חגירו ובין הוא בין - ־ ’

 הוציאו הוא בץ כך דבריו פירוש ונ״ל .בדבריו מאוד שנדחרץ
ה דבקדשי מעל הוציאו חבירו ובין  :כטד״ע מועל אח׳ מועל אין ב׳

ם׳ ג ב  והקשו ■כיש־• לא’ קלים קדשים מחחללים ק״וקיק *
 מזיד דנשחלל מעשר נמי נמרינן לא אמאי האחרונים

 ,:למעילה מזיד דמרבינן הא דודאי דלק׳מ ונ״ל • ק״ו מהאי
 , דקרא מרבוי׳ בעלמא מילתא גילוי כיא גמורה מדרשא לאו

 דרמז אמרינן ריבויא ומחמת דכתיב הוא בשוגג דר^־א דפשטי׳
 קלים אקדשיס נמי דרמז שפיר ^מר לנו ים א'כ . אמזיד •גם

 איירי דלא כיון מעשר' נמי לרבות לן חיתי ומהיכי ק׳ו ומכח
 לא אמאי הקשו עוד . ובשוגג בהקדש כ״א מיני׳ קרא כלל

 במעות אומה שקנו שלמים הוא דשמא זו בבהמה חיישינן
 דבמעשר דאף וזיא .לחולץ יוצא דאינו קיימינן ומעשר מעשר•

מ • מזיר מתחלל אין  לה יש מעשר במשת שקנה הבהמה מ'
 : שם ברמב׳ם כמבואר , מעשר ולא דבר לכל שלמים דין

׳ ם ו ת ב ב ״  של באותה וא״ת • חודה נמי דמייתי ד״ה ע
ק . כו׳ ויאמר יתנה שלמים חי  כראב״ד ו

 התום׳ שרצה כמו באכילתן שוה שלא משום הריטב״א והביאו
 מביאין סובר תנא האי ̂ הלא הריטב׳א ומתמיה .זה לומר

 ונראה זה• שירון על החום׳ שהקשה כמו כפסול לביש קדשים
 שלמים הא כגמרא דמשני מאי דקסבר הראב״ד דברי לתרן

 מייתי ובאמת שלמים זבחי נקיבות דאמר מה בכלל והוא ריל כוי
 בפירוש לומר דעיקרהקושי׳כי^הוילי׳לכתנא הפסמבפ׳גי• מותר

 נקיבות בכלל דהוא הגמ׳ תירץ ועיז • הפסח מותר נמי דמייחי
 האי סבר ובאמת דאשתכח ׳ובמהרש״אד״ה בתום כמבואר שלמים

 דברי איש והשתא .הפסול לבית קדשים מביאין דאין תנא
 להמקשן רק הקשה דהראב׳ד לומר לי ים ועוד .הראב״ד
 • לחם בלא תודה דמייתי סובר וכמקשה בעי והא שמקשה

 התוס׳ של בתירוצו יתורץ ולא • למה תודה האי יקשה לפיז
 קדשים מביאין אין קסבר תנא דהאי סבר דהעקשה תירץ וע״ז

 התוש׳. של בתירוצו יתורץ המסקנא לפי באמת אבל הפסול לבית
 :התוש׳ דברי קצת יובן ובזה ודו״ק. כהוגן הראב׳ד דברי ועולה

׳ ס ו ת  והלא שס כפ״י והקשה . הוא אשם דלמא ד״ה כ
 דבשלמים תירוצו ועיקר ע׳ש סמיכה טעון אשס

 ויכול הבעלים הוא הוי בדמיהן לחוב בא והוא בנדבה דבאין
 אפשר אי בנדבה באה שאץ באשם אבל . סמיכה בו לקיים
 ע״ש דבריו על המקנה בספר שם והקשה . סמיכה בו לקיים
 וזיל כתב רייד בחוש׳ דהנה הפ״י לסברת ראי׳ להביא ונראה

 הודה נמי דמייתי הוא הודה ודילמא . שלמים זבחי נקיבות
 נ״ל אלא . סמיכה בעי דהא עמה ואחרת היא שיביא לא פי׳

 שתייבהמות ומביא שתמומש עד ותרעה קאי בדמיהן דאלחוב
 דאם הוא כך פירושו • עכ״ל תודה ואחת שלמים זבחי אחת

 סמיכה שאין לסמוך יכול לא בודאי לשלמים בעצמו הוא מביא
 ־בהמות שסי שמביא. קאי בדמיהן דאלחוב אלא בבעלים אלא

 מבואר הרי • בבעלים" שהוא כמו דהוי לסמוך יכול ואז אחרוה
 כפיי־• ההוס' כוונת לומר טוב יותר ולזה • כהפ״י בדבריו

פ המקנה כדברי הספרים לשבש ולא ע' א  דגיטין שבתוס׳ ,-
־ ־ r כן כתבו לא

ש י מ ^ ל ח ו סיי  הרמב״ם דברי לתק יש • נכונה כפיי ד
 שם שהקשה המקדשיןהלכה-י׳״ח פסולי בהלכות

 שלמיש.ומתנה עצמו דמייחי־הוא שפסק דבריו על הלח״מ
ה אז ההל  אבל הפסול.־. לבית קדשים רקלמ״דמביא׳ין בחוד

 הודה גבי הפסול לבית קדשים מביאין דאין פסק בעצמו הוא
 לבדו. שמביא הלחש על כקשה גם בתמורתה שנתערבה

 לפמ׳ש ונראה . בדבריו ע׳ש בעזרה חולין מביאין אין הלא
 ובאותו בכמות שחי ומייתי זכרים גבי שפסק דמה איש
 מביאין אין כלא יקשה לא בתודה מתנה שלמים של עצמו
 כמו והוי בדמיהן לחוב ■בא בעצמו שהוא כיון הפסול לבית

תה על ולהחנות לחם להביא הוא יכול בעלים או  של ״
 עם עצאין הוי ממילא וכבעלים חודה שהוא עצמו שלמים
 שיהא דעח״זה על מביא כי כפסול לבית מביא זה ואין שלמים

דאכתי אלח • בעזרה חולין הוי לא ג״כ והלחם תודה כמו
תקשה



פחישראלקדושץמת
 עצמו כוא דמקריב דפסק שנהה בס נקבע גבי בסיסא ס<ץןה
א כוי דלא "שלמים  לומר שייך דכאיך י״נ ולזה . כבעלים מ

 דאחד בפשח בכור נסערב אס רק הפכול לביס אקמביאץ
 הפסול לביס ודאי כר וזה ולילה ליום אלא נאכל אינו ודאי

 מחמס רק ספק דהוי אע״ג בסמורה שנסערב גבי.סודה כמו או
 לביס מספק ולהביאו כבהמה להקדש רוצה בעצמו שהוא
 ואין שלמיס עצמו הוא ומקריב ספק דהוי הכא אבל • ול הפס
 .כפסול לביס מביאק אין כלל שייך לא בודאי להקדיש צריך
 מיעוס שם דיש לעזרה חולין שפיר כוי דהסם י*ל הלחס ועל

 סובר שלמים גבי אבל המורסה ולא לחס ספונה היא כהודה
 בעזרה כחולין זה אין השלמים עם הלחם מקריב שאם כרמב׳ם

 יקריבנו סודה על ואש כמ׳ש שלמים נקרא בעצמו שסודה מפני
 מביאין אין כלא שפיר והקשה מקדיש בעצמו דהוא ובזכריס
 שהוא מפני שכסבסי כמו הסירון אלא • הפסול לביס קדשיס
 :ברורים כדברים כי היכיב ודוק . לכחנוס ויטל הבעלים בעצמו

D i r Oמעכבא לא כ::יככ הא .כו׳ הוא אשם ודילמא ד״ה ׳ 
 הדרא דא״כ נ״ע וז״ל שמקשה במכרש״א ע׳ש . כו'

 נימא ה״נ א״כ כו׳ שם כדמסיק נימא ואי כו׳ לדכתא קושיא
 נראה . עכ״ל ודוק בסוס׳ וע׳ש וסיים שמיכה לענין הכי

 ואסור חמורה דבמהנוה זו קושיא חייז יוסף דבפצמוס כוונסו
 אפילו מוסר בסמיכה אבל אפשר דלא היכא אפילו לכחחילה
ה ור׳ל בסוס׳ וע״ש המכרש״א מסיים ופ״ז . לכחחילה ד׳  ג

 • לסמיכה מהנוס בין חילוק דאין כסב דשם עבד דאי כ״מ
כ אין זו קושיא באמה אבל  להו סבירא כוי דהכא קושי׳ כ'

 וק׳ל: למהנוס סמיכ׳ בין לחלק דיש יוסך בעצמוס כמש׳כ להחוס׳
ד ״ א  מעונים דשלמיס בשלמים אשם להסנוס דאין וי״ל ב

 נסכי אין כהרי וכו׳ נסכים מעון אין ואשם נסכים
 ומעשר בכור דהא קשה ולכאורה . שווין ונסכי,נדבה חובה

כ הסוס׳ מסרן לא ולמה נסכים מעונין אין ג״כ  למעלה זה ג'
ה במוס׳  עצמו הוא יכול שלא . לי׳ שמעס מי קלים קדשיס ד׳
 דהא דלק״מ ונראה .נסכים מעון לא שבכור מחמה ליקרב
 חובה דנסכי פסקינן אנן אבל לשמואל רק זה כוי לא בלאיה
 זה דסירוץ אלא • ע״ד דך במנחוס כדאיסא שווין ונדבה
 שאמר דשמואל אליבא הוא הגמ׳ דקושיס כך הוא דחוס׳
 יכול כאיך המחני׳ קשה א״פ שווים אינן ונדבה חובה דנשכי
 זה לסרן הסוס׳ יכול לא לעיל אבל • הוא אשם ודילמא לחקנו
 ס״ל לא דילמא אושעי׳ ר׳ על להקשוס להש״ס מנ׳ל קשה דהוי

 ותוכן ובמהרש״א ע׳ש • שנסה בס אשחכח דיה בתום׳ :וק״ל מחנוה מחמס לחיץ הסוס׳ ומוכרח כשמואל
 ודילמא הוא העיקר הגמרא דקושיח החם דבריהם

 שחומם עד שירעה החקנה זה לכחב והוי ר״ל הוא אשם
 שתי בת דאשהכח כגמרא מהרץ וע׳ז המזבח לקיץ דמים ויפלו
 ולפ״ז . ע״ש שנה בבת רק בהכי איירי לא ומתניתא שנים

 בדיה ע״א ע״ז דף זבחים מס׳ בסוס׳ מ״ש לדקדק יש לכאורה
 דפליג צ׳ל בקידושין והאי אליעזר דר׳ עלי׳ דפליג־ חנא מאן
 מחנדבין דאי חלוי אשם דמחנדבין דאמר אליעזר דר׳ עלי׳

־הלוי באשם וליחנו בכמה לייחי  דמהני׳ ג״כ לסרן יש הא .
 אשם שייך ולא שנים שתי בבת רק שנה בבס בהכי איירי לא

 ליהא הקושיא באמת אבל .כאן באמת שמחרץ כמו כלל
 הקושי׳ הוי ולא כריא קי׳ל לא אי שפיר הגמרא משני דהכא

 כמזבח לקיץ דמי׳ שיפלו באשם התקנה ההנא לן שישמע רק
 איירי לא כמזבח לקיץ שיפלו דבזה שפיר הגמרא משני וע׳׳ז

 אבל .ושלמים עולה להקריב הוא שהתקנה שנה בבת רק התנא
 ויתנה בהמה שיביא ג״כ באשם כתקנה והוי כר״א אי'אמרינן

 להשמיענו, להתנא לי׳ כוי כחוס׳ שם מקשה שפיר תלוי באשם
 באשם ויתנה אחרת בהמה עוד להקריב שנים,שצריך שתי בבת
 להקשות שיש ומה .כמתני׳ איירי לא דבזה לומר’שייך ולא
 תנא אשמועינן לא אמאי תודה נמי דמייתי הגמ׳ שמתרץ מה
 הוא דודאי לק״מ זה לתודה. אמת בהמה עוד להביא צריך אם

 עוד דמביא נמי דמשמע שלמים זבח! נקיבות שאמר מה בכלל
אג״כ הודה• לשם אחת  לעילברמביס: כמ״ש שלמים נקרא־ דהו
׳ -V נ״ו דף (א) י נ ת  מקודש׳ אינה כו׳ בערלה כמקדש מ

מר\דשת '־דמיהן וקידש מכרן *

 שלא ממנו ליהנות שרי הא מר\דשת אינה אמאי וא׳ת בסוס׳
 עיש ע״כ הנאתו כדרך אלא ש״פ דליכא וי׳ל . הנאתן כדרך
 דהגס בפשימות כתוס׳ קושי׳ תירצו ראשונים המפרשים הנה

 סכנה בו שאץ לחולי דוקא היינו הנאה כדרך שלא ליהנות דשרי
 ובריסב׳א ברשביא עיש מדרבנן, מיהא בהנאה אסור לדידה אבל
 דף לקמן דכסט אזלו דלשיסתייכו עכציל הסוס׳ שימת ולפי
ה נ״ח  בו מקודשת דרבנן איסור כ״א דליכא דהיכא אלמא ד׳

מ מדרבנן שאסור הגס  דאורייתא קידושי להפקיע יכול אינו מ'
 ובין דאורייתא ושורש דרבנן איסור בין חילוק דאין [ולכאורה

 וכסו הרא׳ש מלשון לכאורה שנראה וכמו דרבנן ושירש עיקר
 • ט מקודשת ככא כיה א״כ . דבריו שסקים מקצת שהבינו

 ד׳ דף בחולין שכתבו וכמו לשיטתם לחלק שנראה'שיש הגס
ב מ . מותר ד״ה ע׳  אינה קסני ובמתני׳ ספק קדושי הוי מ'

: מגליון] ,כלל מקודשת  בי׳ דלית הגם כקשה כמקנה דבספר היטב יתיישב ללפ״ז
כסוס׳ אבל .קידושין ספק וכוי במדי ב״פ שמא ש'פ

 קדושי להיות כיינו במדי ש״פ שמא דחיישינן דהא שם כתבו
 איסור להפקיע דיכול ודאי דרבנן ״.־,ידושי א״ש א*כ דרבנן

:וק״ל דכוותי׳ דרבנן
ת (כ) ב ה  מתורצת לא עדיין .ראשונה לקושי׳ שכתבנו מה ל

ס׳ דמקשו אאפר הקופי׳ ט  ג״כ ותירצו .אאפרן כ
 • איסור שום ליכא דבאכר כ״מ דף בפסחים ש״פ בי׳ דלית

 הך לתרץ תחלה כסט שם כתוס׳ דכנה היטב לפרש נ׳ל לכן
 דבריהם ולפרש ש״פ דניכא ועייל מידי שוה לא דכשתא דאפר

 קשה אמנם • דאורייתא נגד יפה עולה ודאי קמא דשירוצא
 מגזל גרע דלא קדושין לענין להחמיר לנו יש דמ״מ להולהתוס׳

 דליכא הוא והתם • מהני דלא לאשמועינן רב דאיצטרך שהבאתי
 לקידושי כתבו לזה כשישרף. יהי׳שיפ מ״מהאפר ככא אבל מידי

 דרבנן לחומרא ודאי במדי ש״פ שמא וא״ת ש״פ בו אין דרבנן
 הגזירה דעיקר בפרט רחוקות חששות הני לכל היישינן לא ודאי
 הקידושין כאן שאין ויראה מדי מאנשי אחד כאן יהא שמא הוא
 דעיקר כיון חורבא מזה יהא ולא הסם ג״כ ויפסוק כלום

 זו שיסה ^על להכריע המקנה בספר שם כתב עוד w : ודוק בעלמא חומרא אלא אינן הקידושין
 לו שאסור כיון הנאה באיסור לקדש יכול דהיאך

 שתתקדש מידי לה טחן ולא שלו שאינו כמי הוי ממנו ליהנות
 ונ״ל . ע״ש בחלקו דהמקדש בסוגיא לעיל התוס׳ וכמ׳ש בו

 ליהנות לו מותר התורה דמן כיון דודאי כלל הכרעה זה דאין
 לעולם א״כ , כדרט הנאה רק לו אסור ולא הנאתו כדרך שלא

 כדרט שלא ליהנות זה לענין ממש שלו והוי מרשותו יצא לא
 אינו. דלשיטתם כתבנו הלא מדרבנן שאסור הגס • בו ולקדש
 לו אין התם בחלקו בהמקדש ולעיל דאורייתא קידושי מפקיע

 אשה מ לקדש ובין למכור בין לו שיש זכות כל כי מלק כוס
 איתא דרחמנא גזא בי׳ דחיתא היכי וכל גבוה משלחן הוא הכל

 מעולם הנאתו דרך שלא לענין מרשיחו יצא דלא ככא משא״כ
 דמדמי נ״ב דף דלעיל מהא ראייתו עיקר אמנם .מקדשה ובזה

 כבעלים נתייאשו ולא מגזל אר״י מדפריך להקדש קידושין הש״ס
 דהקדיש היכי כ״א הש׳ס פריך לא דהתס לזה כלל מנין אינו אבל
 קדוש דאינו אמרינן ואפ״ה דיוקדש למומרח לומר לנו כי׳ הגזל
מ למימר לן אית בקידושין הה״נ  הסוס׳ וכמיש • נחמיר ולא דא'

 אבל למומרא ניחוש דלא ,לאשמועינן דרכ מילתא דעיקר שם
 לה כשנותן וגם כלל הוא דידי׳ לאו דגזל דינא לעיקר באמת

 הנאתו כדרך שלא לענין שלו הוי הכא אבל . ג״כ שלה אינו
 בה לו שיש הזכות בפירוש כקדיש חם בהקדש דגם נמי ואפשר

 ובזה מזה מיירי לא והש״ס הקדש נמי הוי הנאתו כדרך שלא
 ט שמקדש דמה ט לקדש יטל האיך שמקשה מה נמי מיושב

כ הנאתו בדרך נהנה הרי אשה  כ״א מקדש דלא כיון דז״א ע'
כ כנאה כדרך שלא ט לו שיש בזכות  כ״א כלל הנאה לו אין א'

 בלא ט לו שיש הכח למכור מותר דבכה״ג הנאה כדרך שלא
 משא״כ הנאה כדרך שלא נהנה כרי דסו״ס כיון הנאה כדרך

 . הנאה דרך וכוי מטלו נכנה הרי לאכילתו לנכרי מוכר אס
ובמעגלי בד״ה תץ הי׳ פסח בהלכות במ״א עייי לזה ודוגמא

ע״ש ט׳ צדק
ובזה
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ה (ד) ז ב מב ו  איך המע׳ה חדוד שם שמקשה מה כמי מי

 הוי דלפמ״ש ע״ש פלשהיס בערלוח החילה קידם
ע שלא ד  עדיין דוד דבימי אפשר אסור דמדרכנן הנס הנאה כ

ס הקשו מזה וגדולה . חכמים גזירה נגזרה לא  והרשנ״א ה
 ליהנוה אסור עצמו דהוא בדמיהן וקידש מכרן שפי׳ רש״י אשימה
כ בדמים  וחירצו . לו שאסורין שלו אינן הא מקדשה במאי א'
מ  באריטה דבריהם עיש בו מקודשה מכהו נכנה דהוא כיון דמ'

ב ד׳ דף בחולין המהרש׳א שהקשה ומה ה בחום׳ ע׳  מיהר ד׳
 דף דנדריס דסיגיא השים בקושיה שהפס הר״ן אדברי מיד
 לו מתירין דאמאי הש׳ס קושיה הרין פי׳ דההס לק'מ .מ״ז

 ועיז שניה לקדשה יטל דהרי החילה דהוי האשה מן ליהטה
 לקדשה דא״צ שם שפירשו וכמו . ש׳ד דבדיעבד הש׳ס משני
 חוכל דהאיך אחר ענין שפיר מקשה רשיי לשיטת אבל .שטח

 שהקשה מה נמי ויתיישב וכנ׳ל מידי לה יהיב דלא להתקדש
 קידושי גבי צריך דאמאי שם תום׳ דברי על המהרש׳א שם עוד

 דנדריס השים מן הוא פשוט הלא .דפרי׳ורבי׳ הטעם אשה
 מדברי והוא דיעבד מותר וכלים בפירוח וגם מוהר דבדיטבד

 הראיש דהביא רש׳י לשיטת דודאי ולק״מ .דשמעחין כרא״ש
 ע*כ .בפסח לחמן דמים דמצינו מכא .לעצמו כחליפין לאסור

 חליפין בחליפי גם לעולם דמים מצינו דא'כ אסור דיעבד דגם
ם לסברתו וע'כ מ אסור דלכחחילה כנ  דבדיעבד כיון מ'
כ • קידושין לענין והיה דמים שפיר הוי מוהר  דיעבד דגם וע'
 מ״מ החילה אותה שדחו הגם זו ראיה הביאו והחוס׳ אסור
 יכול אח'כ שהביאו דנדרים מהראי׳ אמה הדין דסו״ס כיון

 דיעבד אסור זה דמשוס במקומה נשארת הנ״ל שהסברא להיות
 ואפשר לעולם דאסור ודאי ולפ׳ז . לחמץ דמים דמצינו משוס

 טעמא דצריך ודאי א״כ בתוס׳ וכדאיחא קנסא מדין שהוא נמי
 ראיה כלל הביא לא זיל הרא״ש משאיכ אשה לקידושי אחרינא
א ז״ל רש״י של ראשונה כ • דנדריס מהך כ׳  סברא זה אין א'

 דסוגיא כפשמי׳ כ״א . חדש לטעם כלל א'צ א'כ לדידי׳ כלל
: בכ״מ מוהר דבדיפבד דנדרים

ש (ה) ״ מ פ ל אעיקר הביש שהקשה מה היטב יתיישב ו
 דמקודשת דרבנן הנאה באיסורי דקידש דינא

מ והקשה .התוס׳ מדברי והוא  נותן אין אסור דמדרבנן כיון מ׳
 דיסברו ההוס׳ שיטת שביארנו מה דלפי דז״א .עיש כלום לה
 דיעבד רק אסור דלכחחילה היכא דגם זיל רשיי סברת נמי

 חמכרם שאם לענין דמים כוי ה״נ א״כ דמים שפיר מקרי מותר
 דלעצמו ז״ל רב״י שכתב כגם . כעצמה ליהנות לה מותר אז

 לא ובדרבנן נזירה ומטעם דאורייתא באיסור היינו אסור
 סכנה בו שאין חולה ליהנות מותר דבדרבנן מזה ויותר .גזרו
כ וש״פ הרמב׳ם וכמ״ש הנאתו דרך נם  דמוחרת אפשר א'

: ודוק בזה מתקדשת ושפיר שאביס לחולה לכתחילה למכור
ך (ו) ן ז חמץ דלינקס התוס׳ אקושית המקנה בספר שם כתב ן

ק .בפסח חי  הוי חמץ בקניות ב״י טל שעברה כיון ו
 חד וענה באורך דבריו עיש בטל דמקח באיסור שנעשה מקח

א חברי׳ מן  וגס איסור בי׳ דלית בח׳ש דמקדש להיות דיכול דז׳
 ראשונה קושיתו לתרץ מ״ש ג״כ נדחו ובזה דחשביחו עשה לא

 דנשרפין בכך אבל דנקברין אמידי רק הוא החום׳ דקושית
 .לשורפו דמחויב הנאה כדרך שלא נם היתר בי' דלית כתב
ק המקדש גידל רב אמר דמש׳ה כתב ולזה ח  חוששין אין ב

 בח״ש שמקדש להיות ויכול קאמר דסתמא ז׳א ולפמ׳ש לקידושין
 דהואמהנשרפין ערלה דהרי להשיב לי יש דבריו ואעיקר וכנ׳ל

 בפסחים דגחלת בשמעתין דאורייתא דהוא משמע החוס׳ ולשיטת
 ע״כ מותר ערלה אפי שיהא שם דכחבו סיב] כ״ו [דף

 לברתי׳ ר׳ה לי׳ שייף ואפיה מהנשרפין הוא דמדאורייתא
ב] [שם דערלה מוהרקא ע׳ ה  .הנאתו כדרך שלא מטעם כ׳

 למעט בא אכילה לשון בתורה דכחיב איסור דבכל הוא וטעמי׳
:וק׳ל ופוסקים בשיס כמוזכר כדרכו שלא כנאה

ך (ז) ן  דאוריית׳ דחמץ דפסק המחבר אפשק הביש שם מקשה ^
 כלא • קידושין ספק הוי איפכא או דרבק ושעות

 דבין פשק כטור דהנה וניל כלל חוששין אין גידל רב אמר
ת ט מ ע א״כ • לכתחילה להשהותו מותר דרבנן חמץ או חמץ ח

 לאמאיTדרבג מימרא להך שפסק כטור על לכאורה יוקשה
 דזה וצ׳ל .אח'פ עד להשהותו תוכל הלא מר\דשח אינה
 . דמי-איש כממון לאו לממון הגורם דבר אמרינן אי ח^י

 להחמיר שני׳ לסברא משש כמחבר אמנם .כן פסק והטור
 המחבר לדעת אפשר וגס • ספק קידושי ^שיכאעכ״פ לקידושין
 דאודיחא בחמץ איירי אי גידל רב איירי בהי לי׳ דמספקא

 הוי דאורייתא ושעות דרבנן בחמץ וממילא .דרבנן ושעות
 דרבנן ושטח דאורייתא ובחמץ שכתבתי. מטפס ספק קידושי
ס הביאו הרמב׳ן מטעם קידושין ספק כוי ממ״נ  ובכך • הטסקי
 איירי. חמץ באיזה ואחרונים ראשונים המפרשים שיטת רבו דר׳ג
 :וק׳ל • קידושין לענין למומרא חיישינן ספיקות הני מכל וא*כ

ה ני דף ל ג ע  כקדשים בה כתיב כפרה כו׳ מנלן ערופה ב
ט׳ תימא ובסוס׳ ^  ודאי כנה .עיש ו

 דאיצטרך כם איתא דבפירוש דכריתות אסוגיא ל״ק דקושייסס
 וזה .דהכא אסוגין קושייתם עיקר אבל .עריפה אחר לאסור
 עגלה דהיהוי כדי דהכא דרשא גם דאצסריך לומר דוחק

 דהחם דלמסקנא . החם כדאיתא כתובים ב׳ וחה״ד ערופה
כ . עיש אחרינא מיעוטא דאיכא לזה צריך לא ע'  שפיר תירצו ו

 התום׳ כתבו דהלא הקשה כרש״ל והנה .מותר דמחיים דהיא
 והמהרשיא עיש. מצשרי לאסור דמחייסגמרינן הוא תנאי בדיה
 ליכא יוחנן דלר׳ .כהוגן עולה אינו אבל דבריו לתרץ רוצה

 דתירוצסזה נ׳ל הנכון אבל • ערופה עגלה גבי מחיים איסור
 דמקשה קושיא אכך ובכריתות בחולין שם שתירצו למה הוא

 מכשיר אב בנין הך דע״כ ועייל שם שתירצו תנאי בדיה
 אצטריך לא הא שחיטה לאחר דאי .מחיים לאסור דוקא במכפר

 לאסור גופא במכפר דרשה שום צריך אין זה ולתירוץ • עיש
. כתיב דכפרה לדרשא צריך לכך . מחיים  תירצו ובתיה בי׳

 דלאו דככא אדרשה ליק נמי דהכא לתירוצם גם ריל נמי אי
.וק״ל דבריהם תוכן ניל כן .הוא דרשה עיקר

י שם עוד ״ ש ר  כשחוטה נאסרת .שחיטה משעת דיה ב
 משעת . ע״כ כדלקמן מותרת וכמשולחת

 הנה .ע״כ בשילוחה ניתרת והמשולחת שתיהן נאסרות לקיחה
 שוס במשולחס דאין דסבר רשיי מדברי דקדקו המפרשים כל

 נשפך חנן דהא עוד כקשה זיל הריטב״א והנה • מעולם איסור
 לי הנראה אבל . בה איסור דאיכא ע״כ המשתלח ימות הדם

 דבחולין ראי׳ והא .מעולם לזה רשיי כיון שלא כבודם במחילת
 דלא מותרת והמשולחש השמוטה נאסרה וזיל שסלהדיא כתב

 אמנם .השילוח אמר כיא קאי לא זה וטעם .כו׳ חורה אמרה
p דהשחוטה חידוש דאשמועינן זיל רש״י בדברי הפירוש יהיה 

כ שמיטה משעת נאסרת  דהשמיטה כיון .לעולם אסור הוא וע'
 המשולחת ואעפ״כ . עוד לישתרי ואימת מעשה גמר הוא

 גם לעולם אבל .הניל מטעם והיינו ומותרת להתירה חוזרת
 וההכרח . השילוח עד שחיטה משעת איסור איכא במשולחס

 רשיי דברי לתרץ המה שנדחקו מה] עם [כי . הוא לזה כמביא
 שכתב תיבות) איזה (חסר בדברי מובחן ידי יצאו לא עדיין

כ ופסק רש״י כלשון כן גם  ימית הדם דנשפך כך להלכה ג'
: איש למיש אבל המשתלח

ד ו  הנאה איסור תנא להך ואית . וזה דיה במוס׳ שם ע
 איסור משמע לא תאכלו לא דהא דר״י אליבא לי׳ מנא
מו והייטהגירסא .הנאהכציל כ ה. טנ  בכריתות שם שכתבו הנ

כ הוא דהקושיא  ליכא ממאיס דבעופוח אבוה דר׳ אליבא ג'
 דריש דלא דר׳י אליבא הוא והקושיא כלל הנאה איסור שום

 הבינו לא והמעתיקים מניל הנאה איסור א״כ כמכפר מכשיר
 :השוס׳ דברי שבשו ולכך לר׳י הוא הקושיא האיך זאת
ם  לאמי ט׳ תאכלו לא אשר וזה לריל ריי איתבי׳ בגמ׳ ש

 מטעמא הייט מותרת דהמשולחת הגס . מבעי שחיטה
 מעם דליכא בשחוטה הכא אבל לסמלה שלח אמרינן דלא

 דגמריח פרופה עגלה כמו שמיטה לאחר גם דאסור ודאי היתר
כ קדשים משאר דחילוק מינה  ר״ל וסברת דכותי׳ נמי הוא א'
 זה לענין קדשים לשאר לדמותו בינייהו למלח מציק דמ״מ הוא

 הוא שמיטה לאו דהסם ערופה לעגלה וליד שחיטה לאחר להתיר
:וקיל השים כוונת כנ״ל שפיר. מותרת שחיטה אבל עריפה. כ״א



 בית •
ראשון פרק

פטישראלנדרים מסכת

ן י :דף ׳ ר׳  דאזלינן הרשב׳א כחג וצדקה בפאה הלכה ולפנין ב
 דכעיין ברמכ״ן הוא וכן כסיקו דסלקא לחומרא י

 מסוגיא עליהן ותמה לחומרא דאהור ואסקינן איפשמא לא
 להקשות הוסיף י״ד סעי״ק רנ״ת בשי׳ הש׳ך הנה .וע״ש דחולין
 בתשובה שכתב אמה כאן שכתב ממה אהדדי הרבב״א דבלי

 ע״ש לקולא ממונא הפק הוי צדקה דספק שכתב עיש תרנ״ו סי'
 הקדש בעיקר הוא שספק היכא דודאי דבלוו ליישב וניל

 בא אס הי׳ הספק ד עיש שם המבואר השאלה כנדון בתחילתו
 ולקולא ממונא ספק כשאר דהוי אמרינן בזה הקדש לכלל כלל
 חיוב לכלל בא אם הוא דספק דחולין דסוגיא במתנות כמו

 ודאי חיוב לכלל בא הוא דהתם פאה בספק משא״כ . מעולם
 היה אם כזה בנדון ומ״מ שבחורים מה על נם הוא והספק
כ אזלינן כוי ממון ספק בשאר  אלא המע״ה דיני ככל לקולא ג'

 לשם כמבואר עניים ממון דהוא עלה אתינן פאה ספק ממעם
 ותן משלך צדק אמרינן צדקה דבספק מדרשא ואפקוה בפעמי׳ •

 בעיקר בספק משא״כ . גמור ספק דאיכא היכא והיינו לו
 הדין כשאמר דידן בנדון אבל • וכנ״ל כשאלה כנדון הקדש
 גבי המפורשים וכל טפא הרשב״א כתב כלא ־ והדין לצדקה
 מוכיח יד הוי דודאי דכוותי׳ נמי דכוא ואת כשאמר קדושין

נ א״כ • מהני ודאי יד יש אמרינן ואי לקידושין גמור  ה'
 מוכיח יד והוי בודאי לצדקה כוונתו ודאי והדין כשאומר בצדקה
 והוי יד יש חמרינן אי הדין הענין הוא דהספק אלא באמת
 צדקה ספק לומר לנו יש ודאי כזה בנדון א״כ וודאי צדקה

 דשם פאה בספק כמו משלך דצדק ומפעם יד דיש לומר להחמיר
 יש דבעלמא מפעם חיוב לכלל דבא דכתם דומיא ממש דהוי

 ספה הוי חיוב צד שום עדיין דליכא היכי באמת אבל יד
 על הוי אי מעיקרא ספק הוי דנחסומים כאי וכן • לקולא ממונא

 לשם וכמבואר מעשרין הארץ עמי דרוב חיוב צד שום הנחתום
: ודוק בדוכתי׳

א ע״ב ט׳ דף ר מ • תקלה לידי אתי דילמא לא נמי נדבה ג
אבל . ועבודה גיזה תקלת המפרש פי׳ -

 והרא״ש איתא רחמנא גזא בי׳ דאיתא היכא דכל לא תאחר בל
כ כתב  וכתב'דילמא מזה נשמר הר״ן אבל מעילה תקלת ג'
 [במס׳ריה בש״ס בהדיה דחיתא משום והיינו לי׳ ומאחר פשע

 איכא נדבה גבי דגם ע״א] ח׳ דף במגילה וכן ע״ב ה׳ דף
 דאיכא דהגם והמפרש הרא״ש דברי ליישב נ״ל אמנם .מאחר בל
 ואינו מאחר בנדר דבשלמא ליכא למיחש מ״מ .גבי׳ תאמר בל

 כיון בנדבה אבל מלאכתו להפסיד דלא משום להקדיש רוצה
 לו מה ואסורה איתא דרחמנא גזא בי דאיתא היכא דכל

: מעילה משש לזיק בה לו תועלת אין כי לאחר
א (א) ר מ ג « ״ ע א ״ י ף מיתסר מי כירושלים אמר וכי ד

 היינו דמעקרא משום כיינו והתניא•
 ירושלים בין אצלו חילוק ואין דדינא אעיקרא פליג דר״י אומרים

: שפיר פריך השתא אבל לכירושלים
ן ע״ב (ב) י ל ו ח וכפי׳ חולין לא המפרש גירסת • לך שאוכל ל

ש,זה ׳  לא חולין לא וכן דבריו• ביאור הרא'
 ודאי חולין דלא וכתוס׳ הרא״ש קושית לו קשיא לא ולזה אוכל

 חולין לא הגירסא הוי אשי ר׳ למסקנת אבל . משמע איסור
 ר״ל לחולין דאמר הא דקאמר וזה • אוכל שלא לחולין שאוכל
 ולענין המפרש ומ״ש .במציעתא ר״ל חולין לא דאמר הא בסיפא

 חולין לא במציעת׳ שפי׳ עצמו אדברי קאי כו' תירוצא האי
 לפרש הוכרח כרין משא'כ . חולין לא דוקא דקאמר היינו כנ״ל

 קאי מצי וי׳ו בלא למלין דגרס למאן אמנם .יעו״ש בע״א
 והא ודוק וסיפא אמציעתא גופא אברייתא אשי ר׳ תירוץ גמי

 מוקיfדל? הרין שכתב הגם ר״מ אי מתני׳ מני הש׳ס דפריך‘
מתני׳ דסתם כר״מ למוקמי ניחא מ״מ במתני' מוזכר דלא כריח

תי׳ , י :כפירושים כיוונו ולזה טו
. הפוסקים בין גדולה מטכה זו בהוגי׳ שראיתי ׳(ג)

 תד כל ראשונים מפורשים שיפת תחלה אבאר
 על עמדו כולם הנה • אחרונים בדברי נעיין ואחיכ 'לשיפתו
וכיא״ש וההוס׳ אסור שאוכל לחולין בה דקתני זו ברייתא
45 מה •

 בחולם דאמר והיינו .חולין לא נקע דהכי תירצו המפרש וכן
 לא אמאי יקשה ולא בתוי״ס כמבואר לא כמו וכוי לחולין
 לכש״ס לי׳ דניחא דאפשר בחולם ובדאמר כר״מ מתני׳ מוקי

 פסיקא דילמא או • כרץ כמ׳ש במתני׳ דמוזכר כר״י למוקי
 מריש׳פ׳׳ואלו קצת [וכדמוכח בפתיח קתני דבמתני׳ להש׳ס
 וקצת מגליון] • ח׳ אות ועיין ודוק דוקא חולין דנקיפ מותרין

 :ודוק מכתוס׳• נראה וכן וכו׳ כשר לא בפי׳ נקיגי דבאינך ראי׳
 לר'מ הלא סיפא אימא הש״ס דפריך אכא הקשה (ל)

 בלא דסיים כיון כלס ותירצו • מכלל אמרינן לא
 הר״ןהגם ונם • דמוכח מכלל והוי קמכוין לאיסור ודאי אוכל

 לי׳ שני ולא בתירוצם לי׳ ניחא ולא דברייתא דמוחק.מציעחא
 באיסור דבריו דסיוס לתירוצם מודה ככא מ״מ • חולין בלא

 והר״ן דהרא״ש מחולקים המה אשי רב למסקנת אמנם • מהני
 אסור ודאי דבפת״ח המקשה דברי דחי לא אשי דרב פירשו

 התוס׳ אבל . הלמ״ד בשביא כשאמר כיינו דמותר והא בלחולין
 הלמ״ד בפתיח דגם ואמר זאת דחה אשי דר׳ פרשו וכמפרש

: בחולם אמר אם רק ל'מ
ה נ ה  לחולין אמר דאי שכתבו כ״ז אות תוס׳ בפסקי ראיתי ל

 דלקמן אימרא תנא דיה אתוס׳ ומציין מכני בפתי׳ח
 רמז אין שם הנזכר בתוס׳ וגם הכא שכתבו ממה היפוך והוא
 לקרבן בין דמחלק דהתס מפר׳י כן דהוציאו בנאמר והגס מזה

 כן וכמו . קל־בן לא משמע דבפת׳ח בשב״א לקרבן ובין בפתח
 ומ״ש . לאיסור ומהני חולין לא להיפוך הוי בפתיח בלחולין
 התוס׳ דסתם ז״א דהתס ר״ת לפי׳ יהי׳ במלתא הכא התוס׳
 מתחוור לא ג״כ בעצמו הר״י לשיפת וגם .הריי פפי הוי בכ״מ
 לפי׳ מקשו אימרא תנא דיה שם בתוס׳ דהנה שאבאר וכמו

 שם ודחק • לך באוכל אסור אמאי דברייתא מרישא הרית
 בחפ״ף לאימרא דאמר הא גריס דר״י ומסיק לפירושו לתרץ

 אוכל בלא היתירא דפני וברייתא לשב״א פת״ח בין ומחלק כו׳
 ומשמע ועיש בפתיח מיירי כולה דרישא לך באוכל ואסורא
 דבסיפאמותר כיון להבין צריך וזה . רישא ליק תו דלפריי
 לפרש צריך וע״כ . אסור אמאי ברישא א״כ לא דמשמעו משום
 קאמר דלא נפרש אם שאוכל לאימרא דאמר ברישא דודאי ולומר

כ  ולכן לבפלה דבריו להוציא לו ולמה כלל אסורא אמר לא א'
 שכתב וכמו לבפלה דבריו מוציא דאיא דבריו כן לפרש איא ודאי

 לאימרא דאמר בסיפא משא״כ • זו סברא בשמעתין הרשב״א
 דבורו ומתרצין לבפלה הוציא דלא י״ל בזה בפתיח אוכל לא

 דמהני דסבר לאו במכלל ופעה אוכל שלא מה אימרא לא דה״ק
 ולכך בשמעתין זו סברא הרשב״א וכמ״ש מהני לא ובאמת

 דמותר אפשר נמי אוכל לא לחולין כן כמו לפיז א״כ מותר
 מה לחולין;הא והיק שפעה לומר. דבורו נ״כ לתרץ דאפשר

 וא'כ לשיפת כניל ומותר לאו מכלל והוי וכו׳ אוכל שלא
 משנה הבעל כמיש דלא והוא .אלו תוס׳ לפסקי כלל מקום אין

; יעו״ש החוס׳ בכוונת למלך
ם (ה) נ מ  בהלכותיו בפי׳ וכ'כ הכי סובר ודאי הראיש א

 צריכין דבריו ובאמת . אסור אוכל לא דלחולין
 ע״ב פיו בדף דהנה . בפירושו דבריו נפרש ומקודם • ביאור

 דבפתיח והיינו לפת״ח שב״א בין דשני לאשמעונן בפי׳ כן כתב
 מגומגים דבריו לאימרא דאמר הא דיה י״ג ובדף . משמע לא
 אוכל אלא דש״ס שפיא דעיקר שם בדבריו דקדוק ועוד . שם

 דברייתא רישא לפרש מתחיל והוא • המשנה היפוך דהוא דסיפא
 הא והיק הנירסא וליישב דבריו וצ״ל • עיש שאוכל לאימרא

 שאוכל•לי״מ אימרא בפת״חולא והא בשב״א דקאמרלאימרא
 ופי* אסוד׳פצ^ל בפתיח ולאימרא שאוכל חולין כמו דהוי שרי

פי׳ שדחו למה דכיון דבריו ס׳  לאיאימרא לפרש דא״א ר״ת התו
 שאוכל אימרא ולא מיירי בחדא וסיפא רישא דודאי בחוילס

 דברייתא עכציל וא־כ . דפליג מאן וליכא שרי לר״מ ודאי
 וכר׳י אסור לך באוכל ברישא ואז בפתיח בלאימרא איירי
 מגליון] תיבות איזה כאן [נמחק לבפלה דבריו מוציא אדם דאין
 דלמ״ש .עיקראדדינא לבאר צריכין ועדיין ■ דבריו פי׳ כניל

 בוחבור והראיש מוהר אוכל לא בלחולין גם התוס׳ בשיפת
 ולא בפתיח דלהולין מסיק אשי רב למסקנת בשמעתין וגס

אהדדי דבריו יסתרו לכאורה וגס לר'מ שפיר אסור ■אוכל
דבשמעמין
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ח לקרבן דגם בפירוש קאמר דבשמעחין  בשב״א כמו הוי גפח׳

 אשי דר׳ כמבואר פירושו לפי אזה פליג דלא נראה אשי ר׳ וגם
 בהיפוך כחב ולקמן מהני לא ודאי בשב׳א דלמולין רק קאמר לא

 דודאי כפשטן דבריו לפרש ונראה .לא ודאי משמע דבפח׳ח
 בפת׳יז אמר כי דלדידהו כן לומר היינו מוכרסים המוס׳ לשימח
 בשבא כמו ומשמע לא דמשמע למסקנא נם בספק נשאר

 ר׳ ולמסקנה • לשב׳א פח׳יז בין מחלקי בלקרבן (דהכא)[דהא]
 משא׳כ מותר ולכך בשב״א כמו משמע בפתיס דלחולין אשי

כ . לשב״א פתיח בין מחלק אשי רב במסקנת גס הראיש  א'
 ודאי משמע בפת״ח אמר כי אשי לרב גס דלמסקנא אפשר

 לקרבן אמר דכי בפשיטות היטב מיושבים דבריו נמצא .לא לשון
מ . לא טפי דמשמע הגס בפמ״ח שאוכל  מוציא דאין משוס מ'
 משא׳כ יהא דלקרבן כוונתו לפרש מוכרחיו לבטלה דבריו

 וכוונתו קרבן לא משמע ודאי בפתיח אוכל לא לקרבן כשאמר
 בפת׳ח אוכל לא לחולין מכא״כ • מותר ולכך לאו מכלל על הי׳

 .אוכל לא לפיכך קרבן רק חולין לא טפי דמשמע אסור ודאי
 לאו מכלל הוי קרבן כיא מוצין לא דמפרשינן לרולין דמלת אע׳ג
 דבורא דאסיק כיון והמפרשים הרא׳ש סברת בזה נשאר מ*מ

 חזרו התוס' משא״כ . דמוכח מכלל הוי אוכל לא במילת לאסורא
 אע״ג שאוכל לחולין במתני׳] [ר׳ל ברישא אבל למסקנא מזה

 לשיטתו לפרש כנ״ל ■ מכלל הוי מ’מ לא ומשמע בפמ״ח דקאמר
 . בשב׳א כמו הוי בפתיח דגם בשמעתין דכמב והא למסקנא

 אוכל לא לחולין הך דמדמה המקשה לסברת כ״א כן כתב לא
 למקשה לי׳ פשיטא הוי דאי לי' ומשמע אוכל לא לקרבן להך

 אלמוליו מידי מקשה הוי לא דאכור קאמר בשב״א דלקרבן
 אבל אוכל לא לפיכך יהא לקרבן כפרושו דבריו דהמם בפת״ח

 יהא חולין לא לומר תחילה דבריו לפרש אנו מוכרחין הכא
 דמשמע כתב לכך אמרינן. לא זה וכעין כו׳• לפיכך קרבן כיא

 דיינינין מגליון] תיבות איזה [נמחק בפח״ח דההם להמקשה לי׳
 בלחולין דכווסי׳ והה״נ אוכל בלא דאסיק ומטעמא בשביא כמו

 משמע טפי ודאי דפת״ח בזה דנשאר למכקנא משא״כ . בפתיח
 מותר] בפת״ח [ולקרבן אסור אוכל לא דלחולין ודאי א"כ . לא

 לחיים השנה בכל לומר המג״א דכתב והא ספק• שוס בלי וכנ״ל
 טובים ידועים חיים דלישתמע היכא כי ידוע כבר בפתח
 היטב יתבררו שכתבנו הדבריס ועפ״י . נצחיים חיים דהיינו

 ר׳ דקחמר והא ישיש התוי״ט תמיהת ויסתלקו הרא׳ש דברי
 הכ״מ שהבין כמו לקרבן אמילת קאי לא כו׳ כאומר נעשה אבא

; מפרש דאינו אלפיכך כ״א והחוי״ט
 לפר״ת מקשו • לקרבן קהני ד״ה בתוס׳ י״גע׳־כ דף (ו)

מ קחני אמאי  משמע אוכר ר'
 מטעם מודו חכמים גס בפח״ח אמר אי הלא פליגי דחכמים

 במכלל כר'מ בזה פסקינן דאנן דלק״מ ונראה .כו׳ לאו מכלל
 בפירוש עליו דפליגי וריח ר״י לאפוקי בזה מודו דכ״ע ממילא לאו
 במכלל ג״כ וסוברים ר״מ על אחרים ליגון פ דבהא אפשר א״כ
 כוותי׳ ס׳ל תנא האי בשמעסין הש׳ס דמתרן וכמו כר*מ לאו

: כנ״ל בחדא עלי׳ ופליג בחדא  דכתבו במשנה הרב וגס בפירושו הרמב״ם דברי ניחא ובזה
 פסקו לאו דבמכלל אע״ג כר״מ הלכה ואין בזה

 הלכה ואין ר״מ על רבנן פליגו דבהא כדפרי׳ והיינו • כר״מ
 הרמב״ם על התוי״ט תמיהת נסתלק ובזה • נגדם כמותו
 הרמב״ס דברי לברר אנו צריכין עדיין אמנם • ע׳ש והרב

 יקשה וח"כ לאו מכלל מטעם הוא דר״מ דטעמי׳ דכחב בפירושו
 הביו והחוייט הש״ס כקושיח דאימרא ומברייתא שני׳ ממשנה

 כל השיס מן ומחק דר״מ אליבא הוא [תנאי] דתיי זה ממוך
 בעצמן דחוקים שדבריו ע״ש להרמב׳ם הש״ס סוגיות הני

 בפירושו תפס הרמב״ם דהרי וביותר סוגיות הני כל למחוק
 דודאי והנראה .ודוק ע׳ש אוכל לא לפיכך אבא ר׳ של לשונו
 דאמר מאי בדבריו דקדוק יש דבליז יפה עולין הרמב׳ס דברי
כ מלח מיותר] [לכאורה כו׳ גיכ קרבן לא שפי׳  דסייס מס וגם ג׳

 חכמים סברת לבאר צריכין דהרי בזה הנכון אבל ט׳ לפיכך
 בשביל הדבר זה שפי׳ לפי כתב דהרמב׳ס הגס מיז דפליגו
מ ע״כ נדר זה ואין ט׳ אוכל לא הקרבן  צריכין דבריו מ׳
דכיון לומר לרבנן להו מסתבר דלא כשנאמר והיינו ביאור

ישראל נדרים
 ודאי יהא לקרבן דאמר כיון הוא יתר דשפח משום לפיכך לומר

. קרבן אין ודאי אוכל שאיט דמה אוכל אלא קהי מצי לא
 א״כ שאוכל מה יהא לקרבן ולומר בדבריו להוסיף צריכין רק

 להוסיף לי׳ ולמה שאוכל לקרבן בפשיטות אמר לא אפאי
 לא הקרבן בשביל לקרבן הי׳ כוונתו א״ו . לפרש ושנצטרך

 דזה ע״ב ׳״ג בדף ג*כ המפרש שכתב המו אפשר ופמשו אוכל
 והוא הקרבן בחיי בנשבע דפירושו אפשר או לאו כמכלל הוי

מ אבל חכמים סברת הוא כן בפסקיו כמטאר הנכון  סבר ר'
 יהא לקרבן משמע אפי לתרי משמע בפתיח לקרבן דאמר כיון

כ ומשמע  לקרבן בפשיטות לומר רצה לא וא'כ . קרבן לא ג'
 אסיק ולכך שאוכל קרבן לא לישחמע דלא ירא דכי׳ שאוכל
^ לא דבורי׳  שלא מה דלקרבןיכא לומר למטעי תו וליכא או

 וע׳׳כ אוכל לא לקרבן רק אוכל שלא לקרבן חמר דלא אוכל
 שני טל יתיישב לקרבן ומלח אוכל לא לפיכך בעדו מדבר הוא

 מה יהא ולקרבן יאכל שלא מה כיינו קרבן לא אי כעניניס
 משאיכ • לר״מ הרמביס כוונת הוא כן יאכל לא ולפיכך שיאכל

דסבר׳ דל״מ מודה ר״מ דגם אפשר בשב״א לקרבן כשאומר
 ולא כקרבן בשביל כיון ודאי שאוכל דטרו אסיק דלא דכיון
א ודאי במולס קרבן  עליו פליגו ורבנן • מכלל משום מהני ^

 דלא והרב הרמב״ם פסק ולזה . וכניל בפה״ח בלקרבן גם
 ולא יפה שעולה ולשונו כרמב״ם דברי ליישב כנ״ל . כר״מ
 יכול בש׳ס וכגירסא • מהש״ס סוגיא כוס למחוק תו צריך

 או איירי דהחירא המשנה דהיינו כריח או כר׳י או להיות
. וכנ״ל לר'מ גם אסור אינו דבכניהס בהו״לס או בשב׳א

 לסיפא רישא יקשה דלא לפ״ז היטב יתיישב דאימרא והברייתא
 כשאומר איירי דברייחא השתא לומר דנוכל הנ׳ל כתוס׳ כקושיה

:וכנ׳ל מוהר אוכל ולא אסור שאוכל ולכך בכב״א
 קצת ג״כ מכוון והוא בלח״מ שראיתי כמו נ״ל להיותר )0

א דתנא דאימרא דברייתא לשיטתינו  בלא ההיי
דבורי׳ ופלגינן בחולם אימרא בדאמרלא איירי באוכל ואסורא אוכל

 באורך דבריו עיש לך שאוכל אימרא משום עמך אוכל דה׳קלא
 יהא שלא שאפשר אופן באזה לשונו דדנין משוס כדכהיבנא והיינו
 מקושית הרית דברי לתרץ אפשר ודאי זה וכעין ודוק. לבטלה עכ״פ

 קרבן שאמר לשון באיזה לך דבשאוכל למדין נמצינו וכנ״ל כחוס׳
 אסור בפת״ח לקרבן אמר אי לר״מ לך אוכל ובשלא לכ״ע אסור

 דסיל ר׳י דכוא נאמר אם הגס דר״מ ולרבנן כנ״ל מוהר ובשאר
 פירושן דניפיהוי מטעסשכ׳כרמבים דמוהר ככא מכללמ״מס״ל

:וכנ״ל כקרבן בשביל ̂תה (״)  אחת אל אחת בחבורו הרמב״ם דברי לבאר נבא ל
ח הלכה מכ״נ פיא כס וז״ל ^  לחבירו האומר י'

 כאומר הוי שאוכל חולין לא דהיינו חולין לא עמך שאוכל מה
 החולין דחולין דברייהא כמציעתא והיינו ואסור שאוכל קרבן
כ דאחיא וכרא׳ש כהוס׳ שיישבו וכמו  ובאמת . כר׳מ ג'

 דקתני ב׳ פ׳ מריש כדמוכח בפח״ח לחולין הגירסא הוא במתני׳
 בפת״ח גם לחולין משאיכ חולין דוקא נקע חולין מוהרין ואלו

 גם הוא דבש״ס ההברוה ןא״כ מ’כר דלא גם והוא אסור
 דהרמביס אלא בפתיח בלחולין לר'מ הוא כן דבאמת למסקנא

 חולין לא וכתב קצת דשינה אלא המשנה לשון העתיק לכלכה
 פסק כ׳ ובהלכה • דוכסי׳ בשאר כוותי׳ דפסק לר״מ גס דכוא
מובזה דאתי׳ ברייתא כהך  הראב׳דשם תמיהת נסתלקה כר׳

 דגרס בהברייתא לו הי׳ אמרת דרך זיל הראב״ד ובאמת
 חולין לא בין לי׳ שני ולא כרין שהביאו וכמו ואיו בלא למלין

 וגרסינן כברייתא דמיישבין למאי אבל .לי׳ קשיא ולכך ללמולין
 שכתב עוז מגדול בעל כוונת הוא וזה , ח״ש ודאי חולין לא
 שכתב דזה בפשיטות וכתב ג״כ כרמביס דברי ליישב שם

• מפורשת ברייתא היא זה תרי לבי מזכה דהמחבר כראב״ד
 וכמסקנת אחיא בלחוד כר'מ רק מרי לבי זיכוי כאן דאין ריל

 כמשנה בפי׳ וגס מגליון] תיבות איזה [נמחק וכדכמיבנא השיס
 אם אוכל לא חולין לא בירושלמי שהוא כמו המפנה לשון חכס
 כמשנה לשון דתפס והיינו הוא מ״מנכון טעות שאיןשס נאמר

 כמו והוא לי"מ מכני . דליא דילן דשיס דמסקנא אליבא
ש כמשנה גירסת אבל כירושלמי  ובהלכה וכנ׳ל דילןודאיכמ׳

ט משום לפיכך מטעם והייט אסור אוכל לא חולין לא כתב י׳
דלשץ
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 גבי 7שי לא דחיליו לאיכורא בפ״א לפרש א״א זה דלשון

אי כמ״ש שטעה מו ככ״ ס  כלום אמר לא לכיחר דבליו נפרש ג
 שאוכל קרבן וגבי לאיסור לשוט דיינינין pול דבר ולבטלה

 או כו׳ הקרבן האומר אבל הדמיון כ״ף בעי דלא כר*מ פסק
 בכולן קרבן לא או בפס׳ח בין בשב״א בין ר״ל אוכל לא לקרבן

 הקרב! בחי׳ גשבע דהוי כדמסיק המעס ובקמייתא . מושר ׳
 מכלל משום מבואר מעמו קרבן ובלא . וכג״ל כרבנן והיינו

 בפת״ח שאוכל לחולין אבל הכ״ס שמבאר וכמו אמלינן לא לאו
 משום חולין לא דוקח דנקט מלשונו ומוכח הרב דבר לא מזה

 יהא חולין משמע אוכל לא לחולין וכן לאו מכלל הוי דלחולין
 משום • לאו מכלל והוי שאוכל מה משא״כ אוכל שלא מה

 הפעוח על גם כוונתו ומפרשין וכנ״ל. אפי לתרי משמע דבפת״ח
 לא נוחר לא כ״א הלכה ומ״ש .וכניל לבטלה יהא שלא ועכ׳פ
 דאימרא וכברייתא דאסור שאוכל קרבן כלא ממש היינו • טמא
 הרגישו שלא המפרשים כל על ומהתימא • שזכרנו הלח׳מ וכפי׳

מ על פליגו דחכמים בפי׳ שכתב כמשנה בפי׳ בדבריו  בלקרבן ר'
: נטן על טעמי׳ וכדברירנא כוותייהו ופסק אוכל לא

ה (ס) מ  המשנה לשון תופס שאינו כרמב״ם בדברי שכתבנו ל
 כתב התוי״ט דכגה דוחק אין זה דילן דשים

 הרמב״ם פי׳ לדינא נפקותא דליכא דהיכא ה׳ משנה פ״ה בנזיר
 המקראות לפרש שמוהר כמו דש״ס כאקומתא דלא המשנה

 כ״נ א*כ בדבריו פ״ש כהלכה סותר כאין מה שונים בפרושים
 דש״ס לאוקימתא משנתינו כסתם הלכה דאין כיון דמותי׳

 בש׳ס שהוא כמו כמשנה ולפרש לתפוס לכרב לי׳ ניחא דילן
: ודוק כר״מ כהלכתא למסוקי ירושלמי

ה (י) נ  לא לקרבן אמר וכן וז״ל כתב ר*ד בסי׳ כטור ה
כ שר•־ בפת״ח לקרבן אבל אס־ר בשב׳א אוכל • ע'

 הלכה אי והר״י דכרי״ך בפל־גתא תלוי דזה כב״י עליו וכתב
 כתב דלא הא הפרישה עליו וכתב ע״ש כר׳י או כר'מ במכלל

 דהטור לומר ול״נ • ע״ש ע״ז נישנית דלא משום ע״ז פלוגתתן
 כתבנו כבר כי . בפלוגתא בפת״ח דלקרבן בבא הך תולה אינו
 דלפיכך דינא בהך אר״מ פליגו דרבנן הרמב״ם דעת וי*ו אות
 להיתר דעות שני בזה לנו יש וא'כ ,לאו מכלל שסוברים הגס

 אסר לא ור״מ לאו במכלל כר*מ דהלכה דסברו הנך דהיינו
 דר״מ כהרמב״ס י״ל וגס והרא׳ש הריי והס בשב״א כיא

 כנ״ל כווהייהו ופסק עליו פליגו רבנן אבל בפת״ח גס אמרה
מ במכלל כרבנן דפסק הרי״ף וא'כ  לקיים אפשר עדיין מ'

 בשביל טפי דמשמע בלקרבן פליגו דמ״מ כרמב׳ם סברת
 סברא בזה לנו אין בשב׳א בלקרבן אבל מוהר ולכך קרבן

 או עלי׳ פליגו דרבנן מבוס או הרמב״ס לדעת כ״א להתיר
 לא והר״י הדח׳ש אבל ו׳ אות וכנ׳ל הכי יסבור ר״מ דגס

 וכמ״ש בזה עליו לפלוגי רבנן כאן דאין י׳ל וגס . כן פירשו
 : להחמיר אזלינן ודאי א*כ בזה מחלוקת שאין בשמעתין הרשב״א

ה (יח) נ  וח׳המנ״ל כתבוז״ל י״א הלכה שם למלך במשנה ה
 שנדחק ע׳׳ש מודה ר״מ חולין דבלא להמקשה

 ידענא ולא . השיטות לכל כ’אח גס זו בקושי׳ והרעיש .ליישב
 וכמ׳ש הרא׳ש כן וכמו בדבריו זאת ביאר• הר״ן הלא ק״ל מה
 ר״א דקאמר דנעשה דלישנא לכמקשה לי׳ דמסתביר ה׳ אות

 אוכל לא סיומו מבוס רק אפי להדי ומשתמע איירי דבפת״ח
 דכוותי׳ ה״נ חולין לא ודאי א״כ .כנ״ל לאיסור דבריו מפרשינן

 אע״ג במ״ש ההוי״ט דברי דבריו בסוך ג״כ דחה דוחקו ומתוך
 • ע׳׳ש כו׳ הרח׳׳ש מחלק ר״מ שרי שאוכל לחולין ג׳ דמשנה

 בין בלחולין לחלק כ״א זה כתב לח דהרא׳ש עליו מאוד וחמה
 דכיון יפה ההוי״ט כיון ולמ׳׳ש באורך. ע׳ש שאוכל בין אוכל לא

כ  להרי דמשתמע כדדי כי ולחולין דלקרבן המקשה סברת דע'
 לריך לזה דלקרבן אהך ממתני׳ גם מקשי לא חמאי כ’א . אפי

:וכנ״ל אוכל בלא דבריו סיום בין החילוק
^1/1 (יכ)  שכתב כב״י דברי ג״כ יתפרשו כחלה הדברים '

 דלקרבן דמלתא לקושטא להוכיח כרא׳׳ש לדעת
 למלך המשנה ומהמה אשי דרב משטיא לר'מ שרי בפת׳ס

 דסברת כיון • היטב מבואר ולמ״ש • ע״ש בס׳ד מאוד עד מליו
 . א״כ כנ׳ל ננכו כדדי כי בפח״ח ולחולין דלקרבן כי׳ המקשה

א לומר אשי צרב לו הי׳ לא ולכך בשב׳א לחולין דאמר הא כ׳

 יותר לפרש לו ואין המקשה סברת ישאר בפת״ח אבל מוהר .
 דלקרק בהך ג׳׳כ אשי לרב לי׳ דפסיקא אע״כ הספר כסברת
 ולכך • דמילתא כקושטא מותר בפת׳ח אבל בשב״א דאיירי

 לסברת נינהו דהדדי כיון נתיר בלחולין דגס נאמר דלא ירא הי׳
 דאמר הא שני׳ החלוקה בדבריו לפרש הוכרח לכך כמקשה

 המקשה כסברת דלא והיינו .חולין לא משמע בפת׳ח לחולין
 ובלקרק אסור ודאי בלחולין וא״כ לא מפי משמעו דפת״ח רק

 מטון הוא כי כרא״ש לדעת בפשיעות דבריו ליישב כנ׳׳ל סומר
 לסברת שם במ׳ש לנו נאות דבזאת אלא ה׳ אוח למ*ש ג״כ

י : ינג־יש הוא דמוכרח המקשה
ד ו ו נ '( ג י  שהחכם] [בד״הודע כהוי״ט דברי על שם כתב (

 כמדרש בית ביטול ומפני בטלים דברים שהם
 אגב ובאמת בטלים שדבריו אני ואומר ע׳ש אאריך לא

 אותם ודחה כרב בדברי ולדקדק להעמיק ירד לא חריפתא
 ט״ס הוא ומיהו דמלת הוא כן בדבריו והנכון . יד כלאחר

 סוחרים הרא׳ש דדברי מבואר וטוצחו כו׳ פ״ב ולקמן צ׳ל וכן
הרא״ש: דברי ליישב ה׳ אות לעיל וכמ״ש אהדדי

ש1 (יי) ׳ ׳ מ  כתוייט דברי נמי יתיישבו . הקדום באות ל
 הביי מראי׳ יותר אלי גדולה ראי׳ וזה במ״ש

 הב״י מראיית אולמא מאי עליו מתמה הנ״ל שספר עיי״ש
 דאימר׳ בריית׳ בהך דודאי הרב טונת ונראה דאימרא מברייתא

 דאיירי כן לפרש הרא״ש הוכרח אסור לך שאוכל ברישא דתני
 ועיקר שם הרא׳ש בדברי מבואר שזה ה׳ אות וכמ׳ש בפת׳ח

שה אבא ר׳ לי׳ וכדפי׳ . אדר׳׳מ כואדר״מ קושיתהש״ס  מע
 משני וע׳ז דר״א לפירושו צריך ודאי בפח״ח איירי דאי משום
 והוכרח בפת״ח איירי דהיתרא וברייתא בשב״א דאיירי כש״ס

 . מדר׳א לאפוקי הוא התירוץ שזה וי״ל .כנ״ל מרישא כן
 פליג תנא דכאי דשמעתין קמא כשנויא דחירץ ולריאאפשר

 שום אין עדיין וא״כ .כ*פ בזה הספר שרצה וכמו בחדא עלי׳
 ב׳ דפרק ממשנה אבל דר״א במלהא דמלתא לקושטא הוכחה

 דאיירי הרא״ש פי׳ ואעפ׳׳כ אסור דשאוכל כאי נקיט לא דשם
 לכ״ע כן הן דמלהא דקושטא משוס אע״כ הכריחו ומי בפת״ח

: לעיל וכמ״ש דבורו אפלגינן קאי דר׳א ונעשה
ד1? (טו)  דברי על פלוגתי׳] דבר ודע [בד׳ה שס מתמה ו

 אוכל לא בקרבן טעמים שני בפ״ב שכתב הר״ן
 דהוי הטעם בפשיטות כר״ן כתב י׳ג בדך ודאי הנה . ע׳ש לך

 דעיקר בפ״ב דבריו לפרש צריך לכך לא ותו קרבן בחיי נשבע
 נשבע דפירושו הראשון הטעם להחזיק כדי השני בגיעם כוונתו

 ואי . שבועה בר ולא דנשבע משוס הוא טעמא בקרבן(ורק)
 יהא קרבן לומר דבריו יפרש לא למה ר״ל יהא דקרבן אמרינן
 ריל שרי ונמי קאמר אוכל שלא מה לז״כ . אוכל לא לפיכך
 נמי איכא יהא קרבן לומר בפשיעות דבריו לפרש הרצה דאס

 לנו טפי א״כ יאכל שלא אמה דכוון לומר להיהר משמעות
 יותר פשוטים דברים שזה בקרבן שנשבע לומר שטונהו לומר

 דוחק קצת הוא דזה בדבריו ולהוסיך בלפיכך דבריו מדנפרש
כ מתמה כן (וכמו ז״ל הר״ן בטונת כנ׳׳ל • למעלה וכמ״ש  אח'

 : שאח״ז] דטר באמצע צ״ל דזה [נראה ע׳ש) הרא׳׳ש דברי על
ש (כיז) ״ מ  לגירסא הר׳׳ן על ומתמה עדיין] אך [בד״ה עוד ו

 דבפתיח אבא בדר׳ לפרש דחקו מי דלחולין
 כבר בשב׳׳א לקרבן נגרוס אי גס להיות יכול דהקושי׳ קאמר

 בשביא דלקרבן להמקשה ס״ל הוי דאי דז׳א וי״א ה׳ אות כתבתי
: וע״ש מידי ק״ל הוי לא קאמר

ר (יז) ו  הגירסא ראה לא דכרץ ודע] [בד״ה אח״ז שם כתב ט
 דאל*כ דאימרא) (בברייתא אשי] רב [בדברי שני׳

 וגירסת דאימרא] [בברייתא כאן ג״כ מפרש לא אמאי חמיה
ד אב׳  אמת . ע׳ש חלין לא הא לחלין הא אשי דר׳ בשנויא כי

 כקרבן אלא מלת אשי דרב במלתא שמחק לדרכו כן שכתב
 הא וה״פ למחוק שא*צ נראה כיה לי חבל הראב״ד לגירסת

 דקאמל אוכל שלא מה ר״ל חלין לא ומשמע בפת׳ח לחלין דאמר
 כחלין יהא שאוכל מה אלא ר*ל כקרבן אלא חלין יהא לא

 ליישב כנ״ל מותר ולכך לאו מכלל והוי קרבן כמו דהיינו
 דהגירסא שפיר להר״ן לי׳ משמע לפי׳׳ז כ’וא הספר גירסת

לא דמשמע ולומר דבריו לפרש הוצרך לכך בפתיח ין לח: הוא
מלין
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 לחכוקי לו למה מלין לח הגירסח יהא אי אגל .קאמד סלין

הא מלין לא רפשמצו ולומר הוי  :הלין לא בפירוש P אמר לי
ך י ן ז ד כראיחי] ודע [בדיה שה כסב ו  גירסח ליישב בס׳

 .ע׳ש כן הובר אעו דהרין אלא הר׳י כדברי הראב״ד ^
 דלגירסא משום בזה לי׳ ניחא דלא הר״ן דברי להטעים ואפשר

 דקאי דחמר והא דמסיק אשי רב דברי בפי׳ מאוד הדחיק קמא
 ניחא דאז ז׳ל הרמביד גירסה הביא ולזה הנוקשה אסברס

 אמציעחא קאי בשב׳א דאמר הא וה״ה הגרייהח על דקאי שפיל
 לא אכחי ר״י כגירסח נאמר אי אבנ חקיפא קאי בפח״ח והא

 בחדא איירי דנרייחא כיון השני דאמר דהא לישנא סמיישב
 ור״י כ׳ח לסברח שם שכחב דבריו ובעיקר וסיפא רישא גוונא

 כולם נקיט ולא מסיפא רישא שני אמאי הקשה ובתוילט : וכנ״ל שונוח בסברוח ליישב באורך כתבנו כבר
 ונראה .ש’ע בהיפוך או ט׳ לכשר לחולין א׳ בענין

 מוכרחין ועכ״ז ע״ש בקרבן שייך ופסול דכשר כהב דהרא״ש
 דבר משמעו דכשר משום מוהר לך שאוכל בכשר דודאי לומר

מ אבל חולין והיינו לאכילה כשר שהוא  לפ״ז ליישב אפשר מ'
 אסור ומשיה במחני׳ חולין לא לפרש מוכרמין ודאי דבלמולין

כ שב״א כמו נפרש דאס  אי משא״כ כלל איסור אמד לא א'
 כיון דלא ולומר למטעי אפשר כי׳ בפה״ח לכשר נקיט הוי

 משום מסור ולכך שאוכל יהא לכשר דכ״ק רק לאו למכלל
 דכשר כמ״ש וז״א ופסול כשר בי׳ דשייך לקדשים דכוונמו
כ כפר לא בסי׳ נקיט לכך לאכיל׳ כשר דבר פירושו  לפרש צריך וע'

: ודוק עלה חתינא מכלל דמטעם
א ע״א י׳ג דף ר מ ג  במשנה עיש ■ וכו׳ אימרא הני ברייחא ב

 ובפירושי ובגמרא כו׳ קרבן האומר
 הכל הקודם בהלכה ביארנו כבר בכיז לעיין שיש ומה הש׳ס

: במקומו כ״א יעו״ש נכון על
 ובתוס׳ לעושיהם ידי יאסור באומר אר״י בגמרא שסע״ב

 ממש בו שיש דבר הוי מעיי הא הקשו
 דשלב״ל מקנה אדס דאמר לר״מ נ״ט דף בכחובוה כדמוכח

מ ומירצו  כלל ממש בהם שאין מעשים דאיכא איצטרך דמ'
 בקושייתם ההוס׳ דברי דמה ברשב״א והנה לפרה• חבן כנוחן
 בשטחייהו דכסוס׳ וכנראה דשלביל מקנה אדס קייילדאין דהא
 רב דמסיק דבחר ס״ג דף בקידושין דכתבו עפ״י כן כחבו
 דמי הגוף דכקדושי קונמוח דשאני ע״ב פ״ו דף בנדרים אשי

כ שלב״ל אדבר גס מיילו נ א'  ידים מעשה כוי אי דכוותי׳ ה'
 הכ״מ שממרן וכמו לעולס באו לא אי גם מלו ממש בו שיש דבר

 שם ובכחובוש מנדרים י״ב בפרק בזה הרמב״ס דברי והב״י
 דאין להיכא דאיצטריך מחרצים ולכך . יעו׳ש בזה הארכמי

 איסורא הוי ואז אפיו או איד לפרש צריך דאז ממש בו
 כ״א דאורייסא איסורא ליכא ממש בו באין משא״כ דאורייחא

 שתפס במה נכון על הרמב״ם דברי ויחבארו יחל בבל מדרבנן
 דאורייתא אישורח לגינין ידו או פיו שמפרש דוקא [בפ״ג] בכאן

 דרבנן איסורא ג"כ פסק ממש בו ובאין ממש בו שיהא דצריך
 בו ושאין ממש גו שיש דבר וחני עירב מנדרים י״ב ובפרק
 איסור מעיקר אבל להפר כאב דצריך דינא כך לענין היינו ממש

 מזה כחב כבר כי התם מיירי לא דרבנן או דאורייתא אי
: שם מזה הארכנו וכבר מקודם

שני פרק
א נ י ב ר א ר מ ג א ע׳ ד ״ י ף כו׳ לאסוקי איכא ומי כו׳ אמר ד

לא דרישא מכלל . סיפא מדקשני הא .
 הרמב׳ם כנה .ע״כ נסבה כדי חולין מחוורשא אלא במי.שאלה

 הכ״מ עליו והמה שאלה דבעי ברישא גס פסק י״ג) הל׳ (פ״ב
 השיס לקושיא כלל גריס דלא דבריו מיישב וכשוי־ט עיש
ש כמו שכתב ע״ש איכא דמי  צריך דאין נראה ולי קלהרא׳

 וכציל ל״א דרישא מילת כ״א הספרים גירסח כ״כ ליממוק
 דמסיפא דבריו כלח״מ שמיישב כמו והיינו שאלה דבעי מכלל

י ארישא גס נשמע ע  שכתב כמו נ׳ל והיותר יעי׳ש שאלה מ
מ  דבעי ממש בהם שאין בנדרים י״ב הלכה פ״ג בסוף ככ'
הני דמה רבינו דדעת שאלה דפוחחין ומכ״א הפרק בסוף י

 דהכא בהך לומר אפשר כן פרקא אטלהו קאי אחר ממקום לו
 אוקימתא לסי שאלה כעי דלא משמע דידן דמשני׳ דהגם

 וכמ׳ש כר״מ מתני׳ למוקים הש״ס דבעי משום היינו דשמעהין
 פליגי־כתם חכמים אבל כר'מ גם מסוקמי שינויא דלפום המוס׳

כ ר*מ על  פליגי פרקא דאטלהו לי׳ דמשמע כחכמים פסק א'
 דכשביע דינא כך הרמבים כסב דמתמלה לדברי ראי׳ וקצח
 דבעי וכחב־ע״ז שגירש אשתו וסבר ממנו תהנה שלא אשמו
 ואח׳ז דשם וכרבנן פרקץ דסוף דמתני׳ דינא והיינו שאלה
 מזיר כבשר אלו פירוש או כאימא עלי כרי אמר וכן כתב
 דפסק והיינו עלה אתי טעמא דממד משמע שאלה בעי גיכ

 אפשר הרא׳ש אבל הרמב״ם בטונש כנ״ל .וכנ״ל דההם כרבנן
 :ודוק משניות אכולהו פליגי לא דכשס דרבנן וסובר בזה דחולק

ב שם א ע׳ י נ  וכו׳ נחמן רב אמר • וכו׳ בתורה הנודר ת
 מחולק שהראביד בפירושים עיין גמיר׳ עד

 וכראב׳ד השבועה הסוגיא פירשו דכולם הסוגיא בפי׳ עמכם
 ושבועה בנדר אשניהם הלכה תפס והרמב״ם יעויש אנדר פי׳

 שכתב מה שכח שלמה וכשב מנדרים בפ׳א הראב״ד עליו ותמה
 בשניהם הדין נקט דשפיר בעדו המליצו המפרשים אבל למעלה

 על תמה הכ״מ ואדרבה . יעו׳ש והירושלמי התוס׳ ע״פ
 דאין ול״נ , יעו״ש מהתוספתא משבועות בפי״ב הרחב״ד

 רק קאמר לא דהראביד מהתוספתא הראב״ד על תימא כ״כ
 בידי׳ נקיט ובין ארעא על מחשא בין בש״ס המוזכר דהחילוק

 וכפשכיא התרה צריך ענין בכל בשטעה משא״כ בנדר כ״א ז״א
 רייב בסי׳ הרמ״א דמ״ש נ׳ל הי׳ זה ומחוך .ע״ש דתוספהא

 מדברי שהוא ע״כ . התרה צריך ענין בכל בתורה הנשבע
 הרמב׳ס לדעת הוא שזה שכתב להעיז ראיתי אכן הראב״ד

 הרמבים לשון הכיור מיש ע״פ דבריו וצ״ל • דבריו הבינותי ולא
 תמה הב״ח ובאמת שבועה בדין אותו זכר ולא נדר אדין רק
כ בדברי דהטורסובר הנראה חבל .עליו שם םג' מב' ר  כמו ה

 הדין למעלה שכתב מה ששכח להרמב״ס דדימה הראב״ד
 והחילוק הדין דעיקר כן לרמב׳ם באמת הטור וסבר בשבועה

 משא׳כ בנדר כ״א איתמר לא ע״א] [למחתא בידי׳ נקיט בין
 שכם הרמיא דברי יתבארו וח״כ התרה צריך ענין בכל בשבועה

 :כנ׳ל לדעתו והראביד הטור שהביע לדעת(הטור)(הרמב״ס)וכמו
ר א’ע ט״י ובדף שם מ ת אס כיום בכינה עיני קונס א

י למחר אישן ׳  ור״נ אוסר י
 קתני כי ומשלי אדר״י תיובתא הני כל ומותיב כו׳ לישן מתיר

 נהנית שאת תנן . הוא דרבנן יחל דבל ננשני ורבינא ניים דאי
 הפסח לפני הלכה החג עד אביך לבית תלכי אם כפסח עד לי

 אימא ולוקה אסורה אבא רב ומשני כו׳ הפסח עד אסורה
 מתהני דאי קחני כי ומשני כו׳ יחל בבל הפסח אחר סיפא

 ראובן כתב ה״א נדרים מ״ה בפה׳ הרמב׳ם והנה .ע'כ'ל״ש
 דלא שמעון לוקה אינו שמעון ונהנה שמעון על הנאתו שחסר

 שאין לאשתו שאמי דינא הך כתב הייב ובפיי כלום אמר
 לוקה שהוא אותה מהנה ואס וכתב כפסח עד לי נהנית את

 עליך דככרי מהך בשמעתין הר״ן וגם המפרשים כל עליו ותמהו
 והנה ע׳ש בקונמוח מעילה ויש הנותן ולא כמקבל דמעל הקדם

 כ״א כלל מעל לא דהנוחן להלכה זה פסק דמעילה בפיי הרמב״ס
אין דדבריו נראה העיון אחרי אבל עיש• המקבל סו טני  שהם נ
 בל משוס לוקה אינו דהנהנה רק כרמב״ם דהכאלאקאמר סתירה

 מיירי לא דמעילה מלקות ומדין . מידי אמר לא דכוא יחל
 למלך המשנה שנסתפק וכמו בספק שנשאר ואפשר . כאן ,

 או בהתפסה שלא באוסר מעילה יש אי שם מעילה בכלט׳
א הרמב״ם מפס לא והכא עיש מסוים שאינו בדבר  שאמר כ׳
 אפשר זה ובנידון עליך הנאתי יאסור או חרם עליך הריני
 . ־הנהנה על כלל חיוב שוס כאן ואין מעילה דלאשייך לומר

 דאין והא .בפ״י כמ״ש מלקות חיוב יש כמכנה על משאיכ
 דאיןשייך משום איסוראאלא עביד דלא משום זה מועל'אק.

מטל ובמה כלל עליו נאשר דאין משוס מעילה שום בו  משא*כ י
 הנאת באוסר דאיירי החוס׳ כמ׳ש נאמר אם אשתו במדיר

 הנאתו באוסר וגם . איסורה רמי דעליו ודאי עליו תשמישה
מ שם כוס׳ של שני וכתירוץ הרמב״ס לשון וכדמשמע עלי׳  מ'

ואמאי ממש לנדר כיון ודאי וכשהדירה להחמיר סתמן בנדרים
' יחול



צא.ישראלט־ידם-בית
 נהחפשה שלא דאסרה משוס כנ״ל חייבת אינה דהיא נדרו ימול

שהוא5פל.;מ הי׳ ומיכ׳ודאי.דטונסו‘.  איה אותה יהנה לא מו'
 כתב עוד הרמבים• בטונת כנ*ל כשמהנה מלקות דחייב ,ודאי.

 להניח׳ אין'לו כתנאי שעבר אעפ״י עבר'כפסח בפ׳י הרמב״ם •שם
 והנה ככוק• דבריו שיישב בלק״מ' ע״ש'ועיי! ט׳ !שתלך'ותכנה

 ותירלו מיותר הוא דסיפא ממני׳ כך על .ב'מוס׳-כסן'מקשו
 דסחמא אוקימחיא לפי לי' וקשה .להיע״ש נקט גררא -דאגב

דיני׳ דשאני דידן ממתני׳ .דש״סדגס שמע' שן'נ  א״כ דר״י י
 רבינא כוונת ש;ה נ״ל זה ומתוך .ל״ל משניות הרי עדיין ^קשיא

 צלל איירי לא דידן דמתכי' וקאמר קמא בשטיא צי׳ ניחא ,דלא
 לכך דרבינא שנויא ג״כ שתפס בפירושו הרמב״ם ולכן .-מדר״י

 לאשמעינן דאצעריך בפשיטות כפסח דאהר מתני׳ בהך כתב
 משוס הפסח אמר לילך אסורה מ״מ כפסח קודש .דאי,כנכתה

 עיב כאן כרין גס וכמ״ש איסורה זמן דעבר אע״ג יחל 3•ב
 .בטונתו הכ״מ שהבין כמו דלא וזה .רבותא קצת כוי .דזה

 המפרשיס שפירשו וכמו •דר׳י דיני׳ דאשמעינן מפרש דלא כא1
 במיטרו אבל .ודוק במשנה זאת מפורש דלא משוס כיינו

 דכא בר״פ למעלה וכמ״ש דרבינא שנוי׳ תפס ולא מזה מזר
 כמכמיס דפסק היינו שאלה דבעי בהסיממש שחין בדבריס דכתב
 וכש״ס דכש׳ס אוקימתא כני לכל צריך לא ולדידהו' .דלקמן

 דכתב והראי׳ .וכנ״ל לר״מ רק אוקימתא כני לכל הוכרח <א
 בנדריס יקל שלא ממ״ח פתח לו ופותחין ישן דשאני דינא אכך

 דסובר אפשר א״כ • דהתס דחכמיס לישנא ממש והיינו'
 אם היום בשינה עיני. דקונס קמא כשנויא דש״ס באוקימתא

 א״כ • לאשמעינן אתא דר״י דינא והיינו .קאמר למחר אישן
 ממשנה היא דפשיטא הפסח דאחר יתירה■ משנה ל״ל לו כוקשה

 דלאו כתס מכ׳ש אסור ואפ״ה שנאה תלי׳ בדידי׳ דהכא דילן
 אשמעינן אחריתא מילהא דההם לומר הוכרח לזה .תלי׳ בדידי׳

 נמצא .הלח״מ וכמ״ש והנחה בהילוך אסורה אמכ״פ דגם
 מהך דמקשה הרשב״א ר\שי׳ הרמב׳״ס לדברי ל״ק הו לפ״ז
 נר״נ לי׳ משמע דהכא .ע״ש פ׳ד דף דגיטין אסוגי׳ דר״נ
 באורך ע״ש ר״נ מהיר הנאה הלי׳ בדידי׳ דלאו היכי דגם

 דא״צ דז״א הפסח• עד לי נהנית דאה זה.ממשנה שכויציח
 ישן ודשאני 'נהנית דאת משניות תרתי ל״ל לר״נ גם יקשה

 מחני׳ דהיינו בתנאי,.'עצמו בתולה רק מתיר דלא לר״נ אעכצ״ל
 אצטר׳יך וסיפא דמוקי״ל^כדר״י אפשר נהנית ובאת ישן דש׳אני

 הרמב״ס וכדמפיש יחל“ בבל ה׳ז הפסח דאחר לאשמעינן
 אסורה הפסח' אחר גם כפסח דבאיתכני"קודם דאשמעינן

 דיני׳ צלל נשמע לא א״כ • וכנ׳ל מטעם'גזירה והגאה בהילוך
 דגיטין סוגי׳ היטב ומתיישבא • באמרים תנאו אתולה דר״נ
 לשיטת וא״כ .הנ״ל כל שייך לח התוס׳ לשיטת אמנם .ודוק

 דמיירי דמפרשי נהנית שאת הנן בד״ה הראשון לתי׳ הסוס׳
 דלר״נ הרשב״א קושי׳ יקשה .עליו תשמישה הנאת באוסר
 ברשב״א ע״ש אסור בדידה תנאו כשחולה בגיטין התם משמע

 חוס׳ דברי לחיץ והנראה . זה פי׳ על כן להקשות שהאריך
 כששולה מכני עלי׳ עצמו באוסר דגם אחר סי׳ עוד דכחט
 תחלה דאוסר לר״י אבל לר״נ כ״א שייך לא ע״ש.."וזה בדידה

 דחלה אע״ג לה משועבד הא קשה אכתי סלך שמא בשימוש
 לה משועבד הוא בתנאו ומחזקת הלכה שלא צ״ז מ״ע' בדידה
 לשני הם הסוס׳ של תירוצים דשני וע״כ .לשמש אשור ואסאי

 ומה .ודוק לר'נ הוא והב׳ לר״י הוא הא׳ התי׳ האמוראים
 איט . ע״ש ט׳ עור דלפני אפי׳ הרשב״א שם עוד שהקשה

 כשמשמש מזה גדול נהרא עברי מרי לך דאין כלל דבריו מובן
 הנאת באומרת כ״ט דנדרים פי״ב ברמב״ם הוא ויק סמה

 דבר לאדם מאכילין דאין עמה לשמש אסור עלי קשמישך'
, :ע״ש האסור .’ - ’

ף ן ע״ב ט*ו ד ר  הא כו׳ תשמישך הנאת אסר כי וא״ת ב
 דס״מ צו׳ וי״ל ניתנו ליהנות לאו מצות י

 דאסור ממעיין כנודר אסור מצוה קיום בהדי טפי׳ מתהני ט
 זו קושי׳ ג״כ הקשה הרשב״א הנה . הממה לטבול,ביסות'

 • כרין חילוק הביא ולא ליישב ונדחק ע״ש משופר‘דל״ס
הך הא. מא.  וביותר .דשופר בהדי סיתניא ומעיין זסכתי

 וצ״ל .כרין כסו דסעיין הך בעצמו' הרשביא ביאר דבסוכה
- ו ־ - ■ י 46 מ

 דגבי .דככא לכך דמעיין הך בין לי׳ דשני הרשב״א לסברת
אי גופו הנאת בצירוף שלא ניתנה ודאי טבילה מצות ׳מעיין  חל
 וכיוצא גשמים בימות כלל גופו יהנה בעניןישלא לטטל אפשר

 אצפן“ בשום א׳יא עונה מצות אבל . ־אסור ודאי איחהני וכי
 שנהנה'גנ׳״מ אעפ״י וא״כ כמצוה הוא וכך ־גופו בלתי_־הנאת

■ בע״אודוק־ז ליישב הוצרך ולכך •נחנו ליהנות לאו מצות
׳ ישם ס ג  ■אע״ג שם. וברין . מדאורייתא לה משועבד והא ב

ד מפקיעין דקונמוח  רבק אלמוה שיעטד מי
 ■כדמשמע בזה סיים והרשב״א .דבעל כמו דאשה לשיפטדא

 דהמדיר אמחני׳ הש״ס פריך ג*כ דהחם וכוונתו .המדיר בפ׳
 ■צריך אינו לפיך עושה שאני קונס כדתנן לה משועבד והא

ש. ־■להפר ׳ שיעבוד כוי דבקונס אהדדי דמי מי וקשיא עי די  ד
 בפ׳ לעיל דאמרו דכמו ועכצ״ל .דידה שיעבוד הוי ובהמדיר

 דהתם כסוגי׳ ולפי .דאשה כ״נ דבעל לשעבודא דאלמוה אע״פ
 ולומר לדחוק וצריך .אלמוה דרבנן בשעבוד גם משמע

 ׳ם5להרמ אבל [מדאורייתא] כש׳ס נקט מילתא דלאלמוה
: שפיר אתי  דלא כהואיתו דהמדיר כמשנה תפש הרמב״ס דה:ה

 ויישב שם הרין עליו ותמה דש״ס• כאוקימתא
 לדאשה ולא דבעל לשעבודא דאלמוה להרמב״ם דסיל דבריו

 מדברי היינו לפיך עושה מקונסשאני כש״סהתם דפריך והא
ד מפקיעין דקונמות דל״ל .ב״נ דר״י הת״ק  •אבל שעבוד. מי

 וא״כ .עיי״ש כרמב״ם לדעת ליתא פירכא מעיקרא ב״נ לריי
 לפשק תפס דבגדרים אהדדי הרמב״ם דברי לכאורה יקשה
 אינו עליך תשמישי הנאת דבאומר דשמעתין כמסקנא הלכה
 לאאה בעל בין דמחלק דהא לדעתו וצ״ל .לה דמשועבד אסור
 י דאורייתא בשעבוד אבל • אלמוה ומטעם רבנן בשעבוד כיינו
 .בדרבק דבעל כמו דאשה לשעבודא ג״כ אלמוה אמרינן ודאי
 בדוקא מדאורייתא דמשעבוד לישנא הש׳ס נקט שפיר ולפ״ז

;ז״ל הרמב״ם בדעת כנ״ל
י ״ פ ע  שם בהמדיר רש״י דברי לתרץ נ״ל כי׳ האלה הדברים ו

 חייב דמדרבנן נשאו ולא זמן דהניע למסקנא שכתב ׳
 דרבנן הוי לפיך עושה שאני הא שם בתוס׳ והקשו .הנדר חל

 סובר דרשיי לומר ניל והי׳ • ע״ש הנדר חל לא ואמאי לכ״ע
 בשאני ולכך לאשה ולא דבעל לשיעבודא דאלמוה הרמב״ס כמו

 לומר א״א אבל .הנדר חל אין דבעל שעבוד דהוי לפיך עושה
 (א1אמא^, לפירש״י התוס׳ ג״כ הקשו שם במתני׳ דהא כן

̂•3דס זה ליישב צ״ל וע״כ .ע״ש דמתני׳ מגופא הש״ס פריך  ל:ג
^ אין תשמיש דהיינו דאורייתא דמשעטד הוא רש״י  ת|1ל
 השיס׳מממיי" פריך ולכך מזונות דהיינו דרבנן אשיעביד כלל
 ד״ה אתוס' שם במהרשיא הוא [וכן דרבנן ג״כ דהוא ידי׳

] המדיר  דהוא דהגם ממע׳י יקשה לא ג״כ כנ״ל ולפי .ט׳
 ליישב צריך לכך .ואלמוה הוא דבעל שיעבודא מ״מ דרבנן

 לה דמשועבד היכי דודאי ובפשיטות בד״א הראשונה הקושי׳
 אלמוה ג״כ דבדידה משום הנדר חל אין דרבנן שהוא אע״פ

 כלליגס לה משועבד דאיו טעמא היינו נשאו ולא זמן ובהגיע
 מטעם לא מזונות לה שיעלה הוא חכמים תקנת רק מדרבנן

:כנ״ל הנדר חל ולכן כלל אלמנה שייך ולא שעבוד
ה נ  דכתט התוס׳ שיטת על כאן להקשות החדך הרשב״א ה

 כאוסר הוי וכיוצא סוכה ישיבת כמו המפץ דבמזכיר
 ומהך לפיר עושה שאני דקונם מהך בציע הניח ולבסוף .חפץ

 לשיטת ונ״ל .עיש החפץ כאוסר הוי דלא אשתו מע״י דמקדיש
 ואיני ניזונת איני שתאמר אשה דיכולה כיון דס״ל התוס׳
 ידי׳ מתפיס אי גס מעיי כלל להקדיש יטל אין א״כ .עושה
מי לא ממש  במתני׳ התוי״ם שהביא וכמו כלל שלו שאיט כיון מ

 שתמהו ומה .באורך ע״ש הרין בשם לפיך עושה שאני דקוניס
 ליישב בזה הארכתי' כבר .שם הרמבים על גס זו גלסבלא

:עיייש דכתוטת בסוגי׳ דבריו
ר ע״ב ט״ז דת מ ו  כו׳ נדר מ״ש כיצד מבשבועות בנדרים ח

 סוכה^לי הנאת דאמר הא אמראביי
א רבא אמר הסוכה מן אהנה שלא שטעה דאמר הא אל  כו/

מד  המפרש ואקשה .ע^כ ט* עלי סוכה ישיבת דאמר רבא א
כשאומר עליו מפצא איסור איכא בשבועה גם הלא והסוס׳

ישיבת
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 לא הלשון בזה דגס המפרש והילן בשבוטה מלי סוכה -יסינח

 לא להחוס׳ אבל .ט׳ש נדר ממש והיינו נדר אלא שבוטה ■הוי
ט [דף בשבוטוס דאיחא מהא בזה לכו ניחא  כ׳ד] דןן ולקמן כ׳

 טלי טולם סירוס יאסרו באומר טליו דמייב בוא שבוטח גבי
 אין שוא דבנדר נדר הוי דלא כ’ט .כאיחי לא אם בשבוטה

 שלא בקונם וכמוס׳ וכר׳ן כרא׳ש לפיל שכתבו וכמו כלל וזייב
 לשיטתו אזיל המפרש אמנם שפירשו. שבקיניןלי׳ט׳שמה דמי אישן

 בנדר דגס לכדי׳ הרי ימל. בבל טבר דהא שבקיניןלי׳ דמי דסי׳שם
 הלשון שפיר מדויק כמפרש לפי׳ והנה יחל. בלא דטבר ס׳ל שוא

 בין זה כאומר לשון ר׳לדבאיזה טלי. סוכה הנאת דאמר .בש׳סהא
 סוכה בהנאת דגס דכיון שפיר אסור נדר בלשון בין שבוטה בלשון

 חומר שפיר ידויק ונם . שפיר וחייל לדידי׳ נדר הוי שטטה טלי
 דבאומר אמר בענין תירצו כתום׳ אבל .ממור גווני דבכל בנדרים
 [אלא גמורה שטטה מדין שפיר מייל שבועה טלי סוכה ישיבת
 מהני דלא דאפשר תירצו ועוד . וכו׳] קחני דמילמא אורחא
 מתרצינן עליו חפצא דאסר דהגס לשבועה הוא דיד גמצוה
 כשבועה והוי מחפץ עצמו ואסר שבועה ואמר הואיל דבורו

ה דף ובשבועות .יע׳ש גיסא לאידך ובנדר אמצוה מל ואין  כ׳
ט ח  ר׳ת בשם ג׳ תי׳ ועוד .אלו תירוצים שם ג״כ כתום׳ כ
 מדין במצוה גם מל נדר בלשון דשבועה א׳ למי׳ והנה .ע׳ש

 הר״ן שם מסביר שטעה בלשון בנדר משא'כ גמורה שבועה
 למשל .בהקב״ה שנשבע הוא דשטעה משוס דברים של מעמן

 זה חפץ יהא או מזה אוכל לא כך אמת שכקביה כמו שאומר
 מפצא באוסר וממילא • בזה חילוק אין ודאי א״כ עלי אסור

 בקרבן הדבר דמתפיס לפירושו בנדר משא׳ב • במצוה גם מל
 לא אם • באורך ע׳ש המפץ על עצמו באוסר אפשר אי וזה

 .זו לשיטה לומר כר״ן שם שרוצה וכמו לנדר יד דהוי שנאמר
 נדר בלשון בשבועה דגם אצמנן ר׳ דעת הוא שני לתי׳ אמנם

 וכמו דבירי׳. דמתרצינן מטעם והיינו עיקר לא לשבועה יד הוי
 בנדר דגם אפשר ז לס׳ א"כ . בשמעמין החוס׳ גס שכחט
כ דיטלין לנדר יד כוי שבועה בלשון  וכמו .דבריו לתרץ ג׳

 שם המהרש׳א אבל כ׳ח דף ובר״ה בשמעחין כתוס׳ שכחט
 שבועה בלשון דבנדר שני לתירוץ התוס׳ בדברי מפרש בשבועות

 שכן ואמת . כרשות בדבר גס חייל ולא יד אפילו כוי לא
 בד״א דבריו ליישב רוצה שהב״י הגם בשמעתין הרא״ש כתב
 התירוצים ב׳ ג״כ כתב שם דבשבועוח כפשטן דבריו מ״מ ע״ש

 ביאר כראיש ובאמת .ע״ש כמ״ש בפירוש הב׳ בתי׳ ונקט
 דבריו לתרץ צריך לא דבשטעה לשבועה נדר דל״ד יפה הדבר

 דבריו פי׳ בשבועה פירות עלי יאסרו כשאומר כ״א כלל
 והוי יאכלם שלא שנשבע בשבועה עולם פירוח עליו שיאסור
 כוונתו סוף דסוף במצוה משח״כ . רשות כדבר ממש שבועה
 במתפיס כ״א בע״א ח״א בנדר משח״כ .כחפץ על עצמו לאסור
 להטעים אנו צריכין מ״מ אבל .יד אפילו הוי ולא ע״ש החפץ
 .כזה שם כחום׳ בדברי לכוון ראה מהיכן מכדש׳א דברי
 המהרש׳א דהנה והנראה .כן כתבו לא כמסכת׳ שבשני אמרי

 אתי והשתא תחלה שכתבו במה התוס׳ בדברי שם מדייק
 ניחא נמי והשתא כמט ולבסיף . נדרים דריש האי שפיר
 שבועות הוי ב׳ דלתי׳ בזה שמיי׳ מה ע״ש בנדרים דמומר האי

 וכמו החוס׳ בדברי הבנתו לפי והיינו .בכ״ע דחלין חמור
:ל’כנ הראיש גם שהבין

כמו בפירוש כתבו ולא כן לפרש שם להתוס׳ שנראה
 דשמעתין דכש״ס לישנא משוס היינו דוכחי בשאר

 שלא שבועה דאמר הא עלי סוכה ישיבת דאמר הא דנקיט
 רטהא ליתני יקשה שוין ושבועה נדר יהא ואם .בסוכה אשב
 דברים תירוץ מטעם חל ג״כ בכוכה אשב לא קונם דבאמי ספי

 עלי ישיבחה דאמר הא קאמר] [דה'נ ולומר לידחוק וצריך
 דמזכיר משום עלי ישיבתה אומרו היינו שיאמר לשון דבכל ר׳ל

 בשום מל לא שטעה בלשו; דבנדר מזה שם חזרו לכך .קונס
א בכ׳ע חל דאינו כפשטן הדברים ואחיין • מקום  באומר כ׳

ודוק: עלי ישיבתה קונס
ד ל הי׳ רבא דלדברי כמודר דיה שם בר״ה התום׳ כתבו ע

 לח^ע דמוחר עלי שופר הנאת באומר נמי משמע
אסור עלי שופר תקיעת אמר אם אבל .מצוה של הקימה

מצוד בלאו דנביסוכה משום נחלק לא אם סוכה בישיבת במו
 בתקיעה כנאה אין מצוה בלא שופר אבל .בישיבה כנאה ים

כ לשיר מכוון דאין  באותו הלא חסרים כשת בס׳ והקשה • ע'
 דאץ אע״ג דאסור טמל שאט לולב ר\נס נמי הנא משנה

 משנה מהמוס׳ ננילס לא ובודאי • עיש בנטילה הנאה שוס
 מרמי איכא סוכה דבישיבת דמי דלא כנראה אבל .מפורשת
 ואיכא • וכיוצא לצל כמו בעלמא להנאה בסוכה יושבים לפעמים

 תידעה נמי איכא שופר ובתקיעת . מצוה של סוכה ישיבה
 גומר להם נראה כי׳ שפיר ואיכ וכיוצא לשיר כמו להנאה

 בקונם כן כמו מצוה אישיבת כוונתו סוכה ישיבת דבאומר כמו
 כוונתו מ״מ נמי הנאה תקיעת דבמשמע הגס שופר תקיעת

 דבישיבת לומר כשנמלק לא אס בכוכה כמו מצוה מתקיעת
 אסור ענץ בכל ולכך בהדה הנאה נמי איכא מצור של סוכה

 מן דהא הנאה ליכא שופר דבתקיעת שופר לחקיעח דמי ולא
 קונם אמר והוא . גרידא למצוה רק לשיר מכוון אינו כסתם
 תקיפה עצמו על שאסר משמעו לפרש אפשר שופר תקיעת

 כא׳יבאק דשניהם בסוכה משא*כ שלמצוה• ולא כנאה של
כ  בנטילה כנאה שוס אין דהתס לולב לנטילת ג״כ דמי לא וא'

 הי׳ כוונתו עלי לולב נטילת כשאמר וא'כ מצוה נטילת רק
 שכתס וכסו .חל ודאי זה וכעין המצוה נטילת איהור בודאי
 מ״מ בזריקה הנאה שום שאין דאעיג צרור גבי יכרשב״א הרין

ס׳. בכוונת ליישב כנ״ל אסור הזריקה בפי׳ כשמסר תו  ואץ ה
 איכא סוכה דבישיבת המוס׳ שכמט זה חילוק לפי עוד לדקדק

 ליהנות מצית וכי בשמעתין כשיס פריך מה . כנאה נמי
 דלדעחו למעלה שכתבנו הרשב״א כמו ס׳ל דכמום׳ דייל .נחנו

 דלעיל משמשך בשחני כמו הסצוה עם הנאה דאיכא היכא
 שא׳א כיון המצוה בעשיית מותר כהנאה עצמו על כשאסר

 בפירוש עצמו על כשאוסר משא״כ .כנ׳ל בע״א המצוה לקיים
 בזריקת כמו אסור ולכך המצוה ג״כ במשמעו סוכה ישיבת

 ■ • ודוק ע׳ש דוד יד בספר שהקשה מה מיושב ובזה .וכנ״ל צרור
־ :בשעכ׳מ] [ועיין

ה נ  בלשון דנדר כרמבים דעת הביא ר״ו בשי׳ הטור ה
א בריש כרמבים מדברי והוא .עיש מהני שבועה  פ׳

 כלל מהענין דאינו שם למלך המשנה עליו וחמה • ע״ש
 דמהני בשים עלה דאסיקנא איסור מלשון איירי דהרמב״ס

 יפה כיון דכטור והנראה • באורך ע״ש בשבועה ובין בנדר בי;
 . כלום אינו ובליז כינוי או שם בעי דבשבועה פסק דהרמביס

 אוחו נדון לא אס • שם בלא אוכל שלח איסר כשאומר א״כ
 לשון בכל בזה כרמב׳ם כתב והיכי .כלל אסור אינו בנדר

 דהכי ע״כ אלא .עיש ט׳ וכינוי שם בלא אפילו שיאמר
 דהיינויבשם שבועה בלשון שאמרו איסר דש״ס לישנא מהפרש

 בלפוך לא כו׳ נדר בלשון וכשאמרו שבועה הוי לה׳ איסר כגון
 לשוך בכל ומהני נדר הוי שם בלא שאמרו כ״א ממש נדר

^ מהני שבועה בלשון נדר דייל משוס היינו שיאמר  כנ
:כטור בכוונת

ד ל  הטור דברי ליישב דבריו בתחלח למלך כמשנה שם כתב ע
 נדרי יד דהוי דבריו שפי׳ עיש נדר נמי איסר שכתב

 • דשבועות הרין מדברי ראי׳ והביא • כהביי ודלא עיקר ולא
^ מתחלה זה שכחב ראיתי שם הרין בדברי העיון ואחרי ח  ל
 אגברא גברא גס מכני לא בשבועה דמתפיס שכתב הרי״ף דברי
 .התפסה הוי עיקרו דנדר ולומר לחלק הוכרח לזה . מיש
ס מהפיס אגברא דגברא אח'כ שם ליפסק רוצה להלכה אבל  ג

 פסק' שהרסב״ם כגם בכך לחלק צריך אין תו א״כ • בשבועה
כ  מ׳נל בשבועה־ מתפיס לא בגברא גברא דאפי׳ כרי׳ף כמו ג'

 דבנדרמלעליו בסיד ליישב כרין שם שכתב כמו לומר אפשר
 איכ .ע״ש בשבועה משאיכ שפיר מתפיס ולכך כתואר שם

 מדברי׳ וכניל הנדר מעיקר נמי כוי דאיסור לומר לנו יש שפיר
 ידות דיני כתב הלטת כמה ואחר באיהור שמתחיל הרמבים

כ  ’בדברי■ סתירה בום אין ובודאי הוא נדר דמעיקר צ״ל אע'
 עד שם הרייף דברי ליישב ומרי שקיל דבשטעות רק .כרין

 כדברים. תפס בנדרים ולכך . בכתבט כחילוק בסיד שמסיק
 ובעיקר בס״ד. שם שכתב וכמו . גמור נדר הוי דאיסיר כפשוק

מדאביי■ לאפוקי זה דכתב־ איל נמי תיבת שכתב כמור לשון
דאמר
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מר דאמר  נמי דהוי כסב לזה . בשטפה מהפיס לק הוי דאי

, :כרבא נדר׳דפסקיק ■ • -
י י״ז-ע״ב דף ב י ת י  על נשאל ט׳ נזירוח שהי בנזר מי מ
ש. ט׳ ^ פלהה שני׳ הראשונה • ■ פ׳

ט  דלא מבואר כוונשם .פ*כ א׳ בבס נזירוה שני החוס' כה
 כריני דאמר כדס״ד אלא . קאמרי הש״ס כדססיק א׳ בס

 לאטקי .לו פלסה דבזה בב״א היום נזיר הריני היוס נזיל
 • ימיס ולאמר היום דהיינו סתמא נזירוה שני ■נימא דלא

 :יהריסוק״ל ימים דאיכא דינא הך כלל שייך לא •דבזה
ן ״ ר ב  מפכנא כיינו דילמא לריה הש׳ס פריך מאי הקשה ו
 דמייהי וכדרבא רוומא דמשכח שנשאל אחר דחייל י
 במוס' הקשו כן וכמו . ט״ש נזירוס דשני מכך לדבריו סיימסא
ש׳ אחר בדרך ויישבו פ״ב כיז דף שבושס  הי׳ ולכאורה ע׳

כ הש״ם פריך דככי דאפשר דלק״מ לומר נ״ל  ס״ל לא ר״ה דפ'
 חיילא בשאלה מוחא משכח דאי רבא לסברה דאי כרבא

ה ,כלל לחול מקום לה שאין אף שני׳ שטפה  בהריני נמי ה׳
 של יום שלשים כלוה אמר שני׳ נזירוה לחול יש היום נזיר'

 לבסוף כש״ס דמייהי והא למול מקום לה דיש ראשונה נזירוה
 נזיר דהדיני באמה דס׳ל לשמואל היינו .סהך לרבא סייפהא

 כחום׳ קושיה יקשה דלפיז אלא .שני׳ נזירוה מל היום
 דרבא שייפחא לדמוח ככא לאסוקי להש״ס דל״ל שם דשבושת

 איהא דמ*מ כחם כמו משני לא למה אמס בבה דאיירי
 כחום׳ כיוונו שזה י״ל לכך .פ״ש הראשינה כלוח אחר לנזירוה

 בחדא הש״ם משני לא דלמה קושי׳ הך מקשו דמחחלה שם
 הוכרחו ולכך דר״ה אליבא אזלא דהכא דהסוגי׳ שם ותירצו גוונא

 דכ״ע אליבא אזלא דכחם והסוגי׳ • א׳ בבה דאיירי לאסוקי
 ואפ׳ה .בב״א דאיירי דהכא למסקנא לר׳ה גם או לשמואל או

 .ה:״ל להי׳ כש״ס שם הוכרח ולכך . פ״ש לרבא סיוט כוי
ט ולזה ח  מכך לר*ה בנדרים דפריך דהא ונרמה שם בסוס׳ כ

 דאסקו בחר היינו לדרבא אדעתי׳ אסיק לא דאכחי משוס
 זה שאין פ״כ א'כ דוקא דר״ה אליבא הוא דהכא דהסוגי׳

 במילסא דבשלמא לחלק דיש מפום [והיינו • שכחבנו סברא
 וכמו מפיקרו נדר פוקר דחכם משום הוא הטפם דרבא

 נזיר בהריני משא״כ • מעיקרא שבועה חל לכך שם שפירשו
כ גם לר׳ה כלל לחול כלל מקום לו אין דמחמלה  חל] אינו חמ'

 פריך מאי לדוכהא ר\שי' הדרי לדר״ה לי׳ איה רבא וע״כ
 אשיק לא דחכתי משום לומר הוכרחו לכך . לדי״ה בהחלה

: ודוק כחום׳ בכוונת כנ״ל . דרבא להך
ה בתום׳ שם  שחומר דמיירי אומרים כו׳ רבה והאמר ד׳
 אין אבל כו׳ פ״ש כזית מכ״א יחד משתיהן אוכל שלא

 רבה לדברי הי׳ למצוא בדבריהם שהאריכו מה ע׳׳ש כו׳. לפרש
 דבחחלה דרבה בהך ע״ב כ״ח ד׳ בשבועות גירסחם לפי כיינו
 רש״י כגירסת דלא וענבים אתאנים ואמ׳כ אתאניס נשבע

 שכתבו וכמו דהחס ועשר תשע ממש הוי הא להו וקשיא .שם
 בע״א מצאו שלא עד דים הצל כל על חזרו ולכך .רש׳י לדעת שם
 שכתבו דחיקא ובשנוי׳ כזית מכ״א יחד משניהם כשאומר כ״א
 ודלמא מרבה כש״ס פריך מה וא״ל . דטו״י כך טן לחלק שס

 מטעם חייל ושפיר כזית משניהם באומר איירי רבה באמת
 ואפשר • מכ״א בכזית איירי כונא ורב התום׳ שכתבו וכמו מוסיף

 .שעור חני ענבים כויל רבה מדקאמר להש׳ם לי׳ דפסיקא
 . אמר מכ׳א דכזית משמע שעור חצי הויל סתם קאמר ולא

 דשם רש״י ולגירסת שבועה חצי מטעם ח״ש כו*ל ואפ׳ה
 אמר כרא״ש כגירסת הכא גרס דרש׳י בפשיטות לומר אפשר

 מגו וענבים תאנים אוכל לא ואמר וחזר תאנים אוכל לא רבא
 .כ״ד דף שם דרבא מימרא והוא אתאנים חל ענבים על יחל7

 קושי׳ מחמת להיפוך ליגרוס שם לרשיי דדחיק נראה והיותר
ד דף דשם ההוס׳ ה כ׳  לפרש*י התם דמקשו כדרבא אלא ד׳
 . בהן גיתא הא חייל מצי היכי וענבים תאנים נקט דדוקא
 ד׳ דלקמן והן.. לאו בעי דלא איירי דלמלקות למימר וליכא

כך איירי. דלקרבן משמע כיח היינו'  ולכך דרבה’מימרא ו
כ . להיפוך דרבה במלתא רש״י גרים  דרבא מלתא אתיא וא'

 כג׳ל איירי דלמלקוח התום׳ כמ״ש בפשיטות כ״ד ד' דההס
דבריכר׳ן ליישב אפשר הי׳ ובזה . ודוק והוס׳ רש״י בטונה

עוד

 וענבים תאנים דאכל היכי מינה ונפקא שכתב במה ט׳ תק דיה
 ולא .■ לוקה שני׳ מפום־ בו והחרו ראשונה שטפה בהעלם

 שני^ בשמעה מחייב לא רקרק ואיל . קרבנות לשני נ*מ כתב
 צריך אבל . שם כתום׳ שכתט וכמו והן בלאו דליתא משום
ס׳ כי למסקנא כן סובר אי שם בחידושיו בהרץ בזה לעיין  הסו

 אמיאי הרץ בדברי קשה דאכתי אלא .עיש כן מסקי לא שם
 ט', והחרו בראשונה גם דהזיד גוונא בחדא הנ״מ מפרש לא

מ והרא׳ש התוספות שכתבו וכמו שהים ולוקה  לשני נ'
: ודוק קרבנות

ח נ  בשר אוכל שלא שבועה אמר דאם כתב רל״ט בסי׳ המור ה
 במ״כ אשר יום כיב אוכל שלא אמר כ’ואח יום כ׳

 יישבו וכבר עיש וי׳ [אלו] דם׳ מהך כב״י עליו ותמה • יום
 הרב אמנם .ע״ש כהוגן יישבו הט״ז גם האחרונים כל קושייתו

מ  נזירי הריני דאומר מדשמואל להטור לסייע תחנה רוצה ד'
 המרדכי מסברת לי׳ ודחי׳ דכווחי׳. וכ״נ שתים מונה היום היום
 עוד וכתב לבטלה דברים דהוציא הוא דהטעס אכילות ה׳ דס״ל

 הראשוטת על דבמוסיף דנזיר ומתוס׳ הגיל מכמרדכי דמשמע
 . ותום׳ במרדכי כן מפורש שאין ובאמת . ע״ש א׳ למנין שלין

 איפכא משמע דלמא או דיה ע״ב י״ג דף בחוס׳ ואדרבה
 אחרי אמנם עיש. לפרש הו״ל לכלול דעתו הי׳ אם במוסיף דגם

 דמחחלה בזה שמות ב׳ שהביא לנזיר מקובצת בשטה מצאתי כעיון
 דבנו לנזירות נזירותו קבלת במקרים (בנדרים) דגם הביא
 רית דעת הביא ואח׳כ במרדכי וכמ׳ש שבעים עד כא׳ עולין

 בכ״ע לנזירתו דמפסיקו כיון כא׳ עולין דבנו נזירות דבמקדים
 שבעים עד פולין אין נזירותו במקדים משא״כ .שבעים אמר גס

 דמחני׳ כפשטא נזירותו מפסיק אין שבעים אחר דגם כיון
 משום הוא הטעם דעיקר מסתברא והכי עוד וכתב . עיש

 שלין אין מאה ואח׳כ יום ל׳ תחלה באומר דהרי הפסקה
ף דגם דפסיקא מילתא הוי דזה משמע . עיש פ״כ כא׳ שסי  ד

 משמע זו רית וכדעת הטור. וכדברי כא׳ עולה אין כני בגדר
 ונזיר בן לי כשיהי׳ נזיר הריני דיה שם מ״ו ד׳ בתום׳ גמי

 שלין המאה תוך מובלעין בנו דנזירות דכיון דכתט מאה
 ונזיר בן לי כשיהי׳ נזיר הריני באומר לעיל נמי והיה .כא׳
 דלא בהדיא משמע . ע״ש כא׳ שלין א׳ ביום הבן נולד אם

 תחלה דבנו נזירות במקבל רק כח׳ דעולין דינא כך כתבו
 הרי שם שכתב הראי׳ ומחוך בש״מ. ר״ח וכדעת הפסקה ומטעם
 וגס • וכמור שתים מונה גזירות במוסיף זו דלדעת מטאר
 לדיעה הש״מ שהביא הראי׳ להבין צר^ ע״כ קמייתא לדיעה

 כמו דסיל צ״ל וע״כ . הוא דפסיקא דמילתא דמשמע שני׳
 בין מילוש יש דאעפיכ דילמא או דיה הנ״ל התום׳ שכתבו
 בנו דבשל עצמו גזירות על מוסיף ובין בנו נזירות על מוסיף

 המאה אמר שיולד דאפשר שלו מאה נזירות עם לכללו לו א׳א
 נזירות:של בשני משא״כ . עבורו אחר נזירות לינכוג ורצונו
 הו׳׳ל לכללם רצונו אם . עצמו בפני כ״א ידועים דהם עצש

 דבמקדים סובר דר״ת הדיעוה שני מחולקים דבזה אלא לפרש.
.אופן בשום נזירתו מפסיק שאין דיודע כיון בנו לשל נזירותו . 

כ שיוכלל רצונו באס • להם שייכות אין א״כ  לפרש הו״ל ג'
 כלל לפרש ר.״צ בנו נזירות במקדיס כ”משא (מסר) על הכל
 דברי מיושבים ובזה • גווני בכל שלו בתוך הס דמובלעין כיון

 דיה התום׳ דברי עס נזירות במוסיף ראי׳ שמביא מה הש״מ
 . ודוק לפרש דהויל משום בזה הטעם שכתבו הניל דלמא או

מ . במרדכי מפורש שאין הגם לפיז נמצא  דבררינן כיון מ׳
שס ללמוד לנו יש • כנ׳ל הדישה לשני ובתום׳ בש'מ כן  מן ס

 נזירותו במקדיש גם בנזירות שסובר כגם כמרדכי דגם המשרש
מ • כא׳ שלין  וממעמא שלין דאיו דעלמא בנדר לסבור יוכל מ'

 הריני בין לחלק. רוצה דהמרדכי אלא לפרש• דהויל דכתיבגא
ם יום ל׳ הס דשניהם לבן ונזיר נזיר מיי  • ראשון דשליןכא׳
 . ראשון מיום כאחד ג״כ דהם . כיום כיוס נזיר הדני ובין

 מטמא חד ובאמת . לבטלה דבר דכחם לז'כ .שחיס ומונה
כ דבמוסיף המה  הטור דעת לברר כנ״ל .וכניל לפרש הו״ל ג'

ק: על דו ו כון. ד נ
א ״ ן ב ר  ודאי ̂כ פעמים ב׳ אמר אם אבל סייד שם כתב ה

כ ליל נדרו דא'כ הראשונים לימים כיון לא .ע'
וכתב
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 הוא דמזירוס הרין וכפי׳ רמי׳ אין ולפפנ״ד הש״ך פליו כחב

 ליסנוס לו שא׳א אלא הא׳ הזמן חוך5 דחל מקרא לן דנפקא
כ בנדרים משא״כ כו׳ כן אסרי כ׳׳א  ולעניד • באורך ט׳ש ע'

 בנזירוח לרבויי קרא דצריך דהא דיחוי הוי לא ממקרא לדחוי
 בנדר דכוומי׳ דוקא היום באומר היינו . בנדרים משא'כ
 היום לאסיר ואומר וחזר היום אלו פירוח קונם באומר

 ושחי איפור מל מל איסור דאין כיון חל דאין ודאי שבוטה או
 קרא אהני בנזירוח משח״כ הר״ן כדכחב החם ליכא מנינא
 . הראשונה כלוח אמר אוחה שימנה לטנין היום כאמס שיחול

 דכיוון אמרינן ודאי בזה ך׳ פטמים ב׳ בפי׳ באומר ודאי אבל
 יש ושפיר בחנם אמר דלא הנ׳ל המרדכי וכסברח אמרים לכ׳

: ואמיחים כנים הרב ודברי .לחול מקום לו
ם1  הב׳י כוונח הוא שכן וכחב הסוס׳ מדברי שמדחה מה נ

 זה כח: לא • הב׳י כוונח כן יהא כשגם האמח .פ״ש
 כל שהבינו כמו והיינו . יוס כ׳ב ואמר חזר בין לחלק כיא

 להוסיך שבא אלא כיוון הראשונים כ׳ דלאלו דאפשר המפורשים
 הרב דיבר לא מזה כ׳ פטמים ב׳ באומר מםח״כ , שנים מוד
 הש״ך שכחב כמו הכרט אין החום׳ מדברי וגס . יטו׳ש כלל

 • ט׳ש כ׳ אלו אומר בין כ׳א מחלקים לא דהחוס׳ בס״ד פצמו
 ססס כ׳ באומר סוך דסוך והטלה לדוחק זאח מחשב שהוא אלא
 דמי כ׳ פטמים ב׳ דבאומר הבנחו לפי והיינו הכי דינא נמי

 בהיוס דודאי לזה זה כלל טנין אינו לפמיש אבל היום להיום
 באומר אבל • ור׳ן בחום׳ שהובאו החילוקים כל לומר יש היום
 המרדכי כסברח כיוון אחרים לכ׳ ודאי כ׳ פטמים ב׳ בפי׳

 הוא וכן .הש׳ך כמ״ש הדין ודאי אלו ובכ׳ .וכנ׳ל המפורשח
 מהירושלמי כן שהוכיח ט״ש . חרט׳ו סי׳ בחשובחרשב״א

 במי . בן לי כשיהי׳ ונזיר נזיר דהריני דמחני׳ טלה דאחמר
 זטירא ר׳ ובטי • מהו אלו ושלשים אלו נזיר הריני יוסי ר׳

 ואפילו בנו• של ומונה שלו אס מניח . הוא מחני׳ ולא למפשנו
 אלא דמי לא דבנו לנזירח דנזירחו לה ודחי׳ המשבר. טל יושבח
 לשיטח ודאי הנה . יום כ' ולאחר מכבר נזיר הריני כאומר

 ונזיר בן לי כשיהי׳ נזיר דהריני שני׳ משנה יוקשה לא הרשב״א
 כהרמב׳ם מפרש דהוא דאסשר . הפסיד לא שבטים דטד ק׳

 לשיסח אבל ומשלים דפוסק היינו הפסיד דלא • דשם והמפרש
 דבאומר בש*מ שהובא ריח כשיפח דהוא הנ׳ל דהכא החום׳
 שהוא [קשה] כא׳ טולין כא׳ באין אם .קודם בנו של נזירוח

 דבנזירוח דשם למסקנא וגס .דבירושלמי זטירא ר׳ סברח נגד
 נפל דשטוח ר׳ח סברח ליישב לומר אפשר והי׳ .שחים מונה

 דנזירוס דמחני׳ מרישא הוא זטירא דר׳ הדיוק דטיקר בירושלמי
 קודם בנו של נזירוס דנדר בסיפא משא״כ • קודם הי' שלו
 ומילחא . י״ח וכסברח כא׳ פולין המשבר טל יושבח אם

 נזירוחוקודם שקיבל כמו שפיר דייק דמרישא הוא דמסחברא
 כן כמו אח׳כ דבנו נזירוח טליו חל אטפ״כ חיכן^ טליו וחל

 לו יש דשפיר ליד בסיפא משא״כ .לחול אפשר אלו בשלשים
 טד טליו חל לא דאכחי כיון .דבנו נזירוח אחר נזירוחו לחול

ק מלישנא וגם .שיולד ח מ  כאומר דהוי דאמר כן קצס משמט ד
 הו״ל איפכא קאי אסיפא ואי .כ׳ ולאחר מכבר נזיר הריני

כ מיושב אינו דאכחי [אלא] למימר  לא דסיפא כיון דא״כ . כ'
 וביוחר • בכהיג איירי דרישא מנ״ל • המשבר טל ניושבח איירי

 קשיא כא׳. טולץ ברישא דגם . הנ״ל דנש׳מ ראשונה לשיטה
א כן כסבו לא דההוש׳ בזה דהנראה אלא • רישא גמי  כ׳

 .ל״ד דבנו לנזירוס דנזירוחו דחירוצא והיה דירושלמי למסקנא
ק אבל ביושבח וא־נ . המשבר טל ביושבח איירי דלא ר״ל  ה
 לשלשים לה מדמה דהוי זטירא ר׳ וגס . יום באוחו נולד לא

 שבטים דטד שני' ממחני׳ החום׳ לשיטח לי׳ קשיא הוי לא אלו
 התם דבשלמא אהדדי מחני׳ כלל דל״ד די׳׳ל . כא׳ טולץ
 דפחו ודאי י׳ל .מאה ונדר . שיהא אימחי בן לכשיולד דנדר
 דפליג והא .לחשבון יטלו הק׳ בחוך שיבלט כא׳ יצאו באם
 דאיירי זו במחט׳ משא״כ .זמן אחר טד שימשוך באם להו

כ בשניהם נדר ואטפ־כ .המשבר טל ביושבח  היו כוונחו ט'
 נמי והיה • נזירוח ששי שימנה ׳6 ביום כבן בשיוולד דגם

חי׳ אלו בשלשים  דברי התום? לשיטח חו קשיא לא וא*כ • דטו
וכנ״ל בכהיג איירי לא דבאמח לו השיב והמחנק . זטירא ר'

 הריני לאומר הך בין מחלק ■כמרדכי דהרי הוא ק בודאי כי ודוק
כ . למימר ל״ל היום זימנא דחרי משוס • היום נזיר  כמו א'

 •ה׳ג המשבר ביושבחמל דאיירי . המקשה לסברח נמי כן
מח שני למימר ליל דטוחי׳  וכנ׳ל, שחים דלימנה הלא .כאצ נזי

 בזה-דפליגחא החלימו לא דההום' ודט הוא• נכון ט זה בכל ודוק
^ דשמואלזריה ה  דבירושלמו מונא ■ור׳ דזטירא פלוגחא כיינו ד

 כ'?א כן כחבו לא דהסוס׳ הנ״ל בחשובה הרשכ׳א ובמ״ש
 ולא .נדר יש בד״ה ט׳ש אלו בשלשים מהני דלשמואל באחיל

 בשלשים מודה שמואל דגם י׳ל באמח כי . לאמח זה כסבו
- ;וכנ״ל היום להיום דל׳ד א׳ דמונה אלו

׳ ע״ב י׳וז דף י נ ת . להקל ופירושן להחמיר נדרים סחם מ
 ודמו נדר. בשטח פי׳ באם מפרשים יש

כ סי׳ דאם ופירשו . זה פי׳ והר׳ן וכראיש החום׳  קאמר אח'
 .נדר סחם מפרש מחני' והך • שני׳ במשנה שמפורש וכמו
 דרישא בבא הני להקל בפירושן שני׳ במשנה נקט דלא והא
 בפסקיו הרא׳ש כוונח הוא וכן .אינך נקני דלרבוחא הרין כחב
 שפי' פ״א משמע אין להקל דפרושן ואמר ראשון פי׳ שדמה גיכ

כ לאפמעונין אחא מאי דאליכ .אח'כ  א'צ דתו וי׳ל • ע'
 ומשנה הרין שפי׳ כמו הוא המשנה פי׳ רק זה לפרש המשנה

 כחב] [אמנם בזה להו ניחא לא הי״מ אבל . רבותא נקט שני׳
 היינו דפירושן,לכקל דמפרשו לדבריהם דגם להוכיח הרשב׳א

 ממשנה כדמוכח מהני אמיכ כשפי׳ גם מימ נדר בשטח שאמר
כ . בחרם דנדר שני׳ כ א'  שני׳ המשנה נקט לא אמאי קשה ג'
כ ציל ועיכ דרישא אבבא דינא הך  א'כ■ אשממונין. דרבוחא ג'

 בפ״ב וכרמב׳ס . עיש קושייחס מכח הב׳ כפירוש לנו מוטב
 ס׳ בלבך הי׳ מה לו אומרים כו׳ כיצד להקל ופירושן וזיל כחב
 ריח בסי׳ ביי והרב . ט״כ כו׳ טיז של נסך כיין אמר ואם

 והוא .הראשון כפי׳ כחב שהרמב״ם וכחב הפירושים ב׳ הביא
 הרמב״ס בדברי קשה דהנה .ולפרש לדחוק וצריך . חמוה
 שפירשו למה הלא בכיצד להקל דפירושן הך לפרש צריך אמאי
 משמטוח שום אץ כי כלום במחני׳ לפרש א'צ והרא״ש הרין

 חפש לא ואמאי וכניל אח'כ בשפי׳ כ*א להקל ופירושן במלח
 א׳ כפי׳ המשנה פי׳ דהרמביס ע״כ אלא כהווייחו המשנה

מ מטטם והיינו נדר בשעת כשפי׳ היינו להקל דפירושן  הנ״ל כי'
 ודאי אח״כ פי׳ ואס כו׳ אמר אם א׳ במכנה הכי ליחני דא״כ
 שני׳ במשנה נקט דלא והא . שני׳ ממשנה כדמוכח מכני

 כרמביםוביאר הרגיש •בזה כקושיחהישביא דרישא בבא הני
 אמר אם רק להקל שואלין אין פני׳ דמפנה הן דמלוקין הדבר

 אוחו שואלין דגם כרמביס כחב ראשונה במשנה אבל מעצמו
 בזה כי ודוק • בו שיש קולא מצד להיתר צד איזה לו יש אם

: הרמב״ם דברי כל מיושבים
ר ו ט  ליין קורין המקום אנשי רוב ואס ריח בסי׳ שם כתב ה

כ א״נ סתם נסך יין לשמים נסך  הב״י סליו ותמה .ט'
 משניהם מסחפקין דאס כטור שם שכתב משמן מהנודר שם

 . שסי׳ מה ע״ש משניהם אסור מא׳ סיפוקו שרוב אעפ״י
 כשאומר כטור כחב דכאן והיינו • בע״א תיישב והפרישה

 הפרישה לחי׳ מסכים והשיך .טיש בסחם איירי והחם בפי׳
 שמקשה דלקמן מכבוש דנודר מהך יקשה עדיין דלהב׳י וכחב

 דין הוציא כטור דהרי הפרישה חי׳ מאוד תמוה ולי כדרישה.
 בססם איירי ומתני׳ שם הביי וכמיש דר״מ־וריי מפלוגהא זה

 כלל דמי דלא אחר בענין הי׳ הרב ומתני . ודוק טיש נדר
 לדוןכוונסו יכולין וכבוש בשמן דבשלמא . וכבוש לק־דשמן

ס אסור וא'כ הכבשים וכל השמטס כל לאסור שכיוון  ג
 כ:א במשמעו■ אין ט״כ נסך דיין בכך משא״כ • בהמיטוט

או כיחר או איסור מ טי  ודאי ולשניהם טיז של יי״נשני,יםאו ו
טן והוא רובא בתר שפיר אזליק ולכך כיון לא  ואח׳כ . נ

ה׳ הלכה ס׳ פרק משנה בלחם לו וקרוב זה כעין מצאתי
:ודוק ט״ש

שלישי פדר,
ב ע״ ד כ״ ף ה ד נ ש מ  בדרך ראיתי לא אם הבאי נדרי ב

 ביש כקורוח נחש מצטם כעולי הזה
הבד
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עה הבד שי שמאץדבר לדנר כעולם שדרך כרשביאלפי .  קכ
כ מצוי שאין  שלא או אנשים כרבה כ'כ ראם לא אם ומיכו׳ כ'
ט . מ״ש נדר כוי גדול נחש ראה ה כ ק  וכן בשבושה כחום׳ ו

שג״כ כואשיחח  ושימח • לכוסיף ב״א שדרך מחמח הרא׳
 לאשור דלא אמרינו קאמר שיקרא דטדאי אע״ג כוא כרין

 חנאי. שום בלא כפירוח לאשור לי׳ כוי דא׳כ .נחכוין פירוח
 רל״ב בסי׳ כע׳ז דלא משרש וכרא״ש כרשב׳א שימח נמצא

 ז׳ל כרמב״ן בשש הביא בפסקיו ;״ל כרא׳ש אמנם .סק״ס
] כרמב״ן וצ״ל מעוח הוא הרמב׳ם שכחב [דמה  לא פירי .

 איזהו דחניא לקי בוא שטעיח ומשום ־ וכו׳ עליו מחסרו
 מאי הרא״ש והקשה .כו׳ הידוע אח לשנוח נשבע בוא שטשח

 לא נמי מילקי א״כ להפליג ב׳א דדרך משום שרי דפירי שנא
 הרא׳ש והנה . שוא בבועח זה אין השלם דבלשין כיון לילקי

 הרמב״ן בשם זה מחרץ וכרשב״א בפירושו. לשוגותו אזיל בפסקיו
 דבריו להעמיד אלא הפירוח לאשור נחכוין שלא מוחרין דפירי

 דהרשב״א נראה אמנם • הר״ן כשיעח וזכו ציקה ש״ש משוס אבל
 דפירי הרמב׳ן בשם שהביא דמה הראשונים מדבריו חזר לא

חז להך הוא זה .דבריו להעמיד אלא נחטין שלא מוחרין  תי
 גוונא ובהאי הראשונים דבריו במעמיד כאן בירושלמי שחירצו

ק באינו אבל הרשב״א כן כחב דבריו דמעמיד  אכחי מעמי
 גוזמא בדרך לנדור דנתכוין דכיון בשיעחו ז״ל הרשב״א קאים

 כלל ראה לא אם אכן • מוחרין ג״כ והפירוח הוי לא שבועה גם
 דדוקא בהא פליג לא הר״ן דגם לומר ואפשר . גשר נדר כוי
 ביח כקורוח ולומר הבאי לומר דרכו גדול נחש ראה אם

 והפירוח הבאי לומר דרט אין כלל ראה לא אם אבל . הבד
 שבירושלמי תירוצא אהך בפירוש כן שכחב ברשכ״א ע״ש אסורין

 והפירוח שוא נדר הוי דבמעמיד ס״ל כרא׳ש אמנם במעמיד•
 פשיעא והפירוח נדר הוי לא מעמיד ובאינו .אשורין כ’ג

 ש״ש משוס אשור אינו מעמיד באינו ובשמעה . דמוחרין
 דקשיא ומשום • במעמיד איירי ש״ש דהוי דשבועוח ומחני׳

 אמרינן אמאי אשורין כפירוש גם דבמעמיד א״כ להרא״ש לי׳
 אסלאראיחי באומר שבושחשוא משום דלקי בשטשח כחם
כ אשורין דפירוח כיון וכו׳  בשם משק ע*כ • ש״ש הוי לא א'

 ש״ש משום לקי ומש״ה הפירוח כל באושר החס דמיירי כר״י
 בחוש׳ שם שפירשו ומה .הפירוח כל עצמו על לאסור דא״א

ה דכ״ע שטשח  חכמים החמירו שבועה דגבי באומר ד׳
 איירי מדאורייחא היינו . מותרין הבאי שבועח דקחני וברייהא

 אלא אומר שאינו גופא בחוש׳ שם וכדמוכח מעמיד באיט
כ מחני׳ אבל .דבריו ולאמח להחזיק  במעמיד אלא איירי לא ע'
 חנאו בחולה מחני׳ דמוקי והא למלקוש ש״ש איזהו דקאמר
 כן אמר שלא ש״ש ליהוי דלא דה״א לרבוחא הוא בפירוש

 דכדי אלא ז״ל מכרש״א שמחרץ וכמו דבריו להעמיד אלא
 חילק אשורין הבאי מוחריןשבועוח הבאי דנדרי כברייחא לחרן

 . שוא שאסר מצינו לא ובנדרים אשורין שוא דשטעת כר״ח
 שאשר מצינן נמי נדרים דגבי כחילוק זה על הקשו וכחוש׳

 היינו אסורין דכך אחר בענין החוש׳ חילקו ולהכי • שוא
 אשורין• מדאורייחא במעמיד אבל מעמיד באינו ודוקא מדרבנן

 ר״ח לשיעח נמצא ,לעיל וכמ״ש דשטשח מסחני׳ וכדמוכח
 • עלי כפירנח כל יאשרו באומר ג״כ דנדריס שוגיא איירי

 כל יאשרו אמר מייריבלא שוגי׳דנדרים דוקא הר״י ולשימח
 כאן נחנאל כקרבן ודלא כן אינו ע״כ ר״ח ושוגיח . פירוח
 ר*ח דשימח כימב כמבואר .ור״ח ור״י במקום באשרי מריש

 •ודוק פירוש כל יאשרו באומר מיירי כפירשתידשניהשוגיוח
 נושחא להך הוא זאח וכל . למבין ברורים הדברים כי היסב

 הבאי.שחרץ דשטעוח להנושחא אבל .אשורין הבאי דשטשח
 [חסר] ;שוא דשבועח נמצא עלי כפירוש כל יאשרו מייריבלאאמר

ה ע ד  ההבאי בכלל במחני׳ הכא קני לא אמאי הקשה הרשב״א ו
 שהוא לפי וחי׳ • באויר הפורח גמל ראיחי לא־ אס

 באויר פורח פרחא לגר.לא אפילו קורים דאין ממש שאיא לבר
 מוכח ברמב״ס וכנה . לאידך וה״ה מדא דחנא לשמר ואיכא
 בפרק דכחב הבאי הוא זה דגם הרשב׳א של הב׳ כפי׳ דש״ל

 האיך לו אמרו באויר שרח גמל שראה נשבע כ״א ה׳ מה״ש ה׳
 ומדקאמר דעחו בסלה ט׳ ראיחי גדול עוף ואמר לשוא נשבעס

ז ״ 4 מ 7

 ש״ש■■: זה אץ דבלא״ה משמע ראיחי גדול עוף ואמר לו אמרו
י נ נ ה  לפימש בשבועוח חוש׳ מ'ש1ל השיכיוח כל לך מברר ו

 אלת הרשש״א כדברי הוא דבריו מעמיד באינו השני
 • חייב שאינו לאביי בדיעבד והיינו מוחדין שהרשב״אגורס

 לאביי מוכח וכן לכחחלה מדרבנן היינו אשור גורעין ולחוש׳
 איסור אבל קרבן חייב דאינו כשב כרמב״ס וכן • הרשב׳א כמ״ש
 ולהרשביא מדרבנן אשורין להחוש׳ בודאי הפירוש ולענין .איכא

 הפירוח במעמיד דאפילו יוחר כרשב״א שבר שכרי מוחרץ
 חילוק אין דודאי ככראיש בהא שברו דכחוש׳ אלא . מוחרים

 אשורץ הפירוש גס בשבועה ולכן • שבועה לאישור פירוח בין
 אפיס חילוק ליכא לנדר שבועה דבין שבר ור״ח • מדרבנן
 סבר הגס׳ דהא אחד בענין כר״ח מחלק ולכן • מדרבנן

 חילוק דאין בזה נראה ולהרמב׳ם חורה אשרה לא שוא דנדר
 אחרש ודעח . למלקוח פירוש בין חילוק ואין לשבועה נדר בין

 ואז אינשי דייקו דבשבועה החוש׳ בשם הרשב״א הביא
:וק״ל .הדא״ש דעח וז׳׳נ .אשוריס הפירוש מדאורייחא

ה ע״ב ב״ה דף א  רבה אמר כי׳ השם חנן אוכלין אוחן ל
 במשנה אלא פליגו במעמידלא דכ׳ע

 שהביא ע״ב כ״ו דף בר״ן ועיין . כו׳ אח'כ דבריו ומחליף
 דומיא כ״א במעמיד אשור לא ע״כ לרבה דגם דאמרי איכא
 כמעמיד גס שאלה שצריך בנדר משא'כ • בכלל הי׳ שלא דחביו
 מקושיא' זו שברא ודמה , ור׳ע דב״ה אליבא מושר לרבה
 מל' כ״א שכרתו אמר לא דרבא צ״ל דלפ״ז • ע׳ש דרכא

 הש״ס־ פריך מה א״כ ורבנן לר״ע ולא וב׳ה דב״ש פלוגתא
■ :באורך עיש פ״כ דכלכלה מהך לרבא

ה1 נ  ,•כא״ד להלכה שפשקו ראיתי בפוסקים העיון אחרי ה
 הבינו ושכן עיקר שכן כתבו והש״ך וכב״ח הד״מ דהיינו

 הרמב״ס הוא זו דיעה בעל שעיקר הבינותי וגס .המור בדסח
 בראה מקצתו דהישר דין כ׳ י״ז הלכה נדרים מהלכות א׳ שבפרק

 במשנה' הנ״מ רבה שאמר החילוק וכ׳ ביניהם ואביו אדם לבני
א ובפ״ב ע״ש• אשורין במעמיד אבל  נהנה שאיני״ הנודר כחב הי׳

 בין' חילוק שום כחב ולא כולם הושרו א׳ על ונשאל לכולכם
כ. במעמידמוחרין גס דבשאלה וע״כדש^ למשנה מעמיד  ”ע״

 הרץ מקושי׳ רכווהא דהנך אליבא השוגי׳ ליישב צריך ולפ׳ז
 הא״ד לסברת שאומר במה מאוד דחוקה הר״ן שברת ודאי והנה
ס פליגו רבנן אבל וב״ה אביש כ״א דעחו אמר לא רבא  ג

 דב״ש זו שברא לחדש לרבא מנ״ל אדרבא יקשה דא*כ במשנה
 פליגו ע״כ דר״ע לרבנן דהא רבה שברח היפך במשנה מודו
כ אלא .כרבנן ב״ש לאוקמי לן וספי  שברת לרבא ניחא דלא ע'
 באוקימתא לי׳ ניחא דלא במאי דרבא טעמי׳ לברר וצריך רבה

 שד לדקדק יש דהנה שאבאר. וכש האיד דעח לפום דרבה
 וראי׳ סעם שוס בלי רבי׳ רבה אשברח פליג דרבא בסוגי׳

 י שברי דרבנן וחירצו . כב״ש רבנן ישי׳ מקשו(לרבה) בחוש׳ וגס
 פריך שוגיוח ובכמה ע״ש בזה וכ״ה ב״ש נחלקו לא דמעולם

 הש״ם דיבר לא כאן אמנם כה״ג ומשני זו קושי׳ בעצמו הש״ש
 דפוחמין להך ענין דמה בסוגי׳ דייקו כולם וגם מזה כלום

 הוציאו וסייעתו דהרמב״ם א״ו • ע״ש דהכא להך בשבחוח
 דב״ה אליבא הכי שובר ע״כ דרבה הש׳ס משוגיח זו שברא
 פלוגת׳ דע״כ לרבה לי׳ דקשיא והיינו כוותייהו דהלכתא ור״ע

 ישברו איך וב״הדהכאואיכ דב״ש בפלוגחא שלי׳ ור״ע דרבנן
 ובמעמיד במשנה וב״ה דב׳ש דפלוגתא אע״כ כב״ה דלא רבנן
 סובר ור״ע הוא כמעמיד דהחם כב״ה רבנן וא״כ ב״ה מודו

ק וכאן כפ״ה ומוחר כמשנה הוי היא בשאלה דהחס משוס ח  מ
 סברא הך לומר לי׳ ניחא לא רבא אבל דב׳ה אליבא דבריו
 רוב בזה שנחלקו וכמו טוחייהו דהלכתא ור׳ע דב״ה אליבא

 דרבנן והיינו ור״ע דרבנן פלוגתא בע״א שקים ולכך השסקיס
 כב״ה-\ ושברו דרבה כאוקימתא וב״ה דב״ש לפלוגחא מוקי

ע אבל מודה כ״ע דבמעמיד  'וב״ה^ דב״ש לפלוגשייהו מוקיס ר׳
 כב״ה ג״כ ושובר י מתירין דכ״ע שובר ובמשנה כמעמיד

 ניחא■־ דלא אשר בכ׳ע לרבא כמעמיד האושרין לסברת אבל
 הך^סברא( ליתלהו ג״כ לרבנן ומהגסדלרבה בשברחרבה לי׳

 אמאי במשנה דאן גרבא מכלכלה שפיר הש״ס פריך ולכך וכנ״ל
ד בלחוד כמעמיד אינהו דהא רבנן פליגו כב״ה ׳ דסברי איי

וכנ״ל
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 •נמצא ודוק כניל פדקדוקים מיובגיםכל זה ומ״ל•ובהמשך

ה והלכה דלבה כאוקימח׳ הלכה-פסקינן לפסק  . ור׳גי כב׳
 מותר דנשאלה הנ׳ל וסייעתו הרמב״ם שפיר פוהקיס ולכך

 מקשה לא אמאי . הלל הר״ן לסברת לן •קשיא לא והא : למעיין ברורים הדברים כי היטב וכלל.ודוק -בכיע ,
 דמוקי נימס לרבה בשלמת דקאמר פפא רב מפרכת

 דאיל כמשנה הוי בשאלה השם לב׳ה הלא •כמעמיד סיפא
ם חבי ר  לר״פ ואפשר דש״ס דשטי׳ למסקנא כן אמרו וסייעתו מ

 והוכרח כן לומר לי׳ ניתא הוי -לא משנויא ידע כוי דלא משום
 רבל מוס׳ וכמ״ש כב׳ש ורבנן אסור ככ׳ע דבמעמיד לפרש

 דכתב הרין לסברת ואלו כהרמב״ס אמת הרין למכקנא באמת
 יודע הייתי אלילי אמר מם שאלה בלא דמותר דכלכלה בהן
 אלו א׳ על אמר אם אדם בני בהרבה כן כמו איה . ט׳ש

 א״כ . בתוכם באביו כמו שהלה בלא מוחרין כו׳ יודע הייקי
 וכנ׳׳ל: שאל׳ בעי דלא בגווני איירי ההם דמצי לרבה שפיר מיושב

ד7 (כ) ו  לזה קונס אמר חס מה״נ בפ׳ד הרמב״ס כתב \
 ־ עיש כולם הותרו הראשון הותר כו׳ ולזה ולזה •

 כ״א תלאן הוי דלא מסקו דבסוגיין המפרשים עליו ותמהו
 דברי והביא בזה שהאריך בלחימ ועיש כפלוני פלוני באושר
מ  היא מוטעח דגירסא ובאמת שבועות. מה' ■דבריו וסוחר הכ̂י

 דנדרים פיט בתוייט דהנה ונכון בע״א י׳ללחרן קושיא ובעיקר
 כריש דהחם דמסתמח הש״ס מסקנת לפוס מקשה ז׳ מפנה
hrh' נ לזה לזה למינקכי כו״ל כולכם ברישא נקיט ה'  לריש ד

 דחנא אלו דבריו ונטעים • ט׳ש רבנן דרישת ■והיין •
 דחחיא בכולכס יישא דהיינו לכיע דפסיקא מילחא במתני׳ נקט
 ובפלוגתא לריש גס דאתי׳ לכ׳א קרבן דאמר וסיפא לרבנן גם•
 דהוי ולזה בלזה דכחב להרמב״ם חבל כתב ואח״כ •שיירי לא

 דלזה דס״ל דלר״ש לדבריו וצ״ל עיש ככ״ע רישא הוי תלאן
כ כלל הוי וייו בלא לזה  כולכם בין הוא והחילוה • כתלאן כוי ג'

 דחשוב כגם לזה לזה במפרש משהיכ גמור כלל הוי דכולכם
הוי מ מ' א׳. - די  דאליכ ולזה בלזה לרבנן כמו חדבמבירו תלי׳ נ

 יתיישב עפיז נמצא .לזה לזה ברישא לריש ליחני יקקה אכקי
 כפלוני דפלוני בסוגייו דאיתא דמה ■ נכון על הרמב׳ם דברי

 קשה לא דלדידי׳ משוס והיינו דחמרה הוא רבא שלאן הוי
ע מילתא מוקים דהוא כנ״ל החוי״ט קושיה  וכנ״ל כרבה דלא דיי

 מעמיד בין סילוק דאין וכרא״ש כחוס׳ וכפי׳ אוחרי בגווני כ״א
 דבריו יפרש ג״כ והרמב״ם ע׳ש בכון^ כללא באומר כ״א למשנה

 כו׳ ר״ע אמר כיצד במתני׳ דחנא והא וכנ״ל דר״ע אליבא כן
 בשמעתין התוס׳ וכמ״ש דוקא חזרה אשעח היינו לכולכם קונס
 א״כ ־ מידי לן נפקא לא דבריו דמחחלח פלוגהחן הלי׳ דבזה

 מודו רבנן גס דבזה לזה לזה אמר במתני׳ למנקט מצי לא הו
 תחלה שחמר לשון באיזה לבסון פרטא דאמר ׳כיון רגא לדעת

 למשנה מעמיד בין חילוק דיש כווחי׳ דכלכתא לרבה אבל מוהרין
מ דיש דבריו אתחלת גם לכולכם דאמר הא קאי מצי אוב  נ'

 לי׳ קשי׳ יפנה או בסון בו יעמוד או שיאמר לשון באיזה
^ כחוי״ט ר\שיח להרשביס  לרבה דס״ל אע״כ לזה לזה ליתני הנ

מ א׳ ונדר כלל דהוי הגם לזה בלזה דלר״ש  מד הליא הוי מ'
 (הנ״י) וכמ״ש הרמכ״ם לדעת לרבנן כן וכמו וכנ״ל בחברי׳
 חד חליא נמי כוי כללא נמי דהוי ולזה בלזה דמודי [הכ״ש]
 ע״כ וכ״נ כרבה ילכלכה כרמב״ם פסק שפיר ואחיא במגרי׳.

: ודוק [הכ״מ] (הנ״י) כוונת .
דן .( ג לאו מאי כו׳ ללב רע שהבצל בצל ע״ב כ״ו (

הבצלים כל אומר הייתי • ט׳ ’
׳ נודר הייתי לא כו׳ ואמר כו׳ הכלכלה מן נדר ט׳ אסורים  ט

 אסורין ולבנות שחורות תאנים אומר הייתי דאמר לאו מאי
.  דאמר לי׳ פסיקא דבבצל אהדדי סוגיא דמקשו בחום׳ עיש ט׳

 בד׳א ליישב ולל שחי׳ מה ע״ש פרט בלשין ובכלכלה בלשון.כלל
 ’ללב רע דכבצל טעמא בפירוש דאמר בצל גבי לדקדק עוד דיש

 . כיסי שגנבה אשתי בקונם כמו שאלה בלא ודאי.דמוחר
 מידי ולא אמר לא דילמא לבסון אמר כיכי הש״ס בעי ומה
מ׳ דפשטי אלא  לו הי׳ בסתם ר״מ התירו היכי הוא כך מ

 ובכלכלה יאכר כלל בלשון יאמר דאם שיאמר באיזה.לשון לשאל
טדר הייתי צא משמע טדר הייתי לא יודע הייתי אלו אמר

 הייתי לא מחי אסורה הכלכלה כל אומר הייתי אמר ואי • כלל
 התיס׳ לפי׳ ובפרט הכלכלה כל באיסור מחזיק אכתי טדרהא
ק ע*כ אלא . איסור בכלל ככל הכלכלה דבכל והראיש  דכ׳

 הייתי לא ופרושו מותרין ואלו אסורין ואלו אלו אומר הייתי
 מעולם כלל אלו על נודר הייתי לא או כלל הלשון בזה נודר

:וק׳ל נניל איסור בלשון כלל נכללין אינן פרט דבלשון  שלא דבנדר הריב״ש תשובת הביא רכ״ט בסי׳ הב״י (י)
 להרמב״ם טלו הותר לא א׳ הותר ילבש ולח יאכל

 כוונתו הרמב׳ס על חולקים דיש נתבאר וכבר בסון וכתב
 הביאו כן וכמו .הדיב׳׳ש אסשוב׳ גם חולקים חולקים דלהיש
 לדקדק לבו שת לא חיך קדמון גאון על מאוד אני ותמה השיך

 תלה שלא בעליל נראה רצ״א סי׳ בחשו׳ דהמעיין הריב׳ש בדברי
 דלהרמב״ם כמו לראי׳ הביאו כיא כלל הרמב״ם בפסק זה דין

כ צריך כ״א על וחייב לך לא בשבועה כריש פסק דלא  ג'
נ כ״א על פחח  שבועות כוי דלכ׳ע אלביש ולא אוכל בלא הה'

 כתרה צריך בראיות שם שביאר וכמו מצטרפות ולא מחולקות
 א׳ מנין הוא דהתס כלל דמי דלא כר״ש לפוסקים גם . לכ״א

 ושני ענינים שני דהם אלביש ולא אוכל בלא מכא״כ א׳ ופעולה
:ודוק וע׳ש ותשובה בשאלה בדבריו כמטאר פעולות

 דפסק א׳ דבסי׳ א׳ לדיעה וקשה ייא ס״ק שם בט־ז (ה)
 בהיתר הכא די א״כ כלל הוי קונם דבלא כר״ש

כ עיש כר״ן חכו׳ בשם ביי וכ״כ א׳  בתשובת כעיון ואחרי ע'
 קונם דאמר השחלה כי׳ דהתם לראי׳ דומה הנידון אין כיין

 א' נדר כוי לר׳ש ודאי ובזה עליו שאשאל ולמי לזה שנהנה
 עצמו יתיר שלא ר׳ל החרה ובלא אוכל שלא דאמר כאן אבל

 צריך לריש גס ובזה • וכנ״ל מחולקים עניניס שני הוי ודאי זה
 חשו׳ על שכתב הב״י דברי עפ״י כן שכחב ואמת התרות שני

 ולמיש מותר לדיש ג״כ שהתם מקודם שהבאתי כנ״ל הריב״ש
 שבועות אלו כל הוי לר״ש דגם א׳ ענין דהכל הכל א׳ש מקודם

: ודוק וכנ״ל מחולקות
׳ א’ע כ״י דף י ג ל ס ה בתום׳ • אונסין דנדרי ב  אונס והא ד׳

 אונס באיזה וא״ח כו׳ פטרה רחמנא
ט גבי כדמוכח לאתנויי איבעי נמי שכיח ולא בשכיח ואי כו׳  ג

 דהא חמוכין דבריהם לכאורה .לגיטין לי׳ מדמה ובשמעחין
 היינו מהני לא שכיח ולא דשכיח דאונס בגט בכתובות דאיתא

 , כן אינו גט ולענין דקאמר דהתם דרבא קמא ללישנא ע״כ
 דטעמא דמסקי עד התם דרבא בטעמא וטריא שקלא והש״ס
 דככא וכסוגי׳ . עי״ש ופריצות צניעות משום הוא דנפשי׳
 דאמר דהחס דרבא כאיד הוא ע״כ דגט ממשניות לרבא דפרין

 לומר ונראה בשמעתין והר״ן הרא״ש וכדכתבו גיטין לענין דכן
 אליבא קאי דכשיס והר״ן כהרא״ש לומר להו ניחא לא דודאי
 קמא כלישנא בעלמא דש״ס דסהמא כיון אונס דיש דא״ד
 דהכא דכמעתין בודאי אלא . עייש בכתובות ההוס׳ כמ״ש

 מתוך לרבא כשיס מדפריך וע״כ . אונס דאין ללישנא ג״כ הוא
 צניעות דמטעם בפשיטות לה מהרצינן ולא דגיטין משניות
 דהכא הש״ס שסברו בודאי אלא בגיטין אונס דאין הוא ופריצות

 הוא מדינא ר״ל כן אינו גט ולענץ התם רבא דקאמר דמאי
 באונסא שם כשיס מיירי דמעקרא .לאתנוי׳ דאיבעי משום כן

 דהוי משוס אונס אין התנאי דהוי ולעיניןגיטין לזיא דממילא
 אמרינן דא״א מומר לענין דגם לרבותא נקט וגיטין לאתנויי

 . ופריצות צניעות משוס הטעם הוי ולא גט וכוי אונס דאין
כ  פריך ושפיר • לגיטין דככא הש״ס דמדמי הוא שפיר וא'

 איבעי נמי שכיח ולא דבשכיח מיירי אונס באיזה החום׳
 שכיח בלא מיירי דהכא מתרצין וע״ז , החס כדמוכח לאקנוי׳

 בנו שחלה או הוא דחלה דמתני׳ וציל .לאחנוי׳ הו; דלא כלל
 ג״כ ומקשה אינס כוי ומשיה כלל שכיח דלא מילחא ג״כ הוא

 י ט׳ באתי לא אס גיסך זה דהרי ממתני׳ לרבא השים שפיר
 ואסאי כלל שכיח לא פשיטא מיתה כלל שכיח הוי לא דמדחלה

 נמי לרבא לי׳ תקשי כלל. שכיח לא דמיתה ולפ״ז . גט כוי
 אם גיטך זה כרי דאמר דבין ע׳ג דן שאחזו מי דפ׳ ממתני׳

ט׳ עליו. ונפל כו׳ זה מחולי מת ת' ט דאינו בי  אמתני' . ג
 גטוליכא דהוי ומת ט׳ באתי לא אם מעכשיו גיסך זה דהרי

ס הוי דלא קאמר אונס דיש מטעמא לא דהתם למימר אלא ג
■ משום ־
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 מליו וכשנפל החולי זה סחמח שימיח דדוקא דמשמע משום
 כסבו דכבר ז״א זה מחולי כוי דלא משום גמ אינו ■הביח

 זה טעם לרבא סבירא דלא א׳ד ד״ה ג׳ דף ־בכתובוח התום'
ש  מקרי דמולי די״ל אהדדי קשי׳ לא בוראי לר״ה דבשלמא פי׳
ס אונס דיש ממחני׳ קשיא ולא שכיח ולא שכינז  ולא בשכיח ג
 • כלל שטח דלא באונס גס זכותא דבטל דאמר אר״ה שכיח
 פסול שהשטר משום!דמודה הוא דכטעס החוס׳ כתבו דכבר
 ובנפל ׳ גט כוי לפיכך שפיח ולא שכיח ג״כ כוי מת וא״כ

 בודאי לרבא אבל גט הוי לא ולכך כלל שכיח לא הוי הגג מן
 דאמאי ג״כ הוא המקשין דכוונת לומר ואפשר אהדדי קשיא

 ואינו שכיח דלא הגג מן דנפל מברייתא שכיח לא הא גט הוי
 דלא ג״כ מתון כו׳ ידע כוי דאי כתם דשאני הנמ׳ ובתי׳ • גט

 ולא שכיח לא יותר הוא דהתס הגג מן דנפל תקשי־מבדיתא
 בכהובות התוס׳ כתבו זה וכעין גט. שיהא שירצה אדעתא אסיק

ב דף פ׳  דהס״דדשיס נראה הי׳ ולכאורה ע״ש■ דילמא ד״ה ב׳
 אונס דאין דרבא מילתא לאוכוחי בעי דהוי בכתובות שם

 לאתנויי דאיבעי משום קאמר דמדינא ג״כ ס*ד הי׳ ממשניות
 ע״ש שם הש'מ כתב זה וכעין • ופריצות צניעות משוס ולא
 הרי דתנן מהא לרבא סייעתא מייתי מאי תקשה דלפ״ז אלא

 דאינו באתי לא אם דמעכשיו ומסיפא באתי ־לא אם גיטך זה
 שכיח ובלא כלל שכיח לא וחולי מיתה הא לאתנויי דאיבעי אונס
כ אלא • אונס דיש בנדרים הכא רבא קאמר כלל  דהס׳ד צ׳ל ע'

 אלא ופריצות צניעות משוס בטעמא ידע הוי דהתס דפ״ס
 והשתא שם] בש״מ הוא זה [גם ממתני׳ סייעתא לאשכוחי דבעי
 במתני' ולכך שכיח ולא שכיח הוי ומיתה דחולי שפיר אתי'

 צניעות שייך דלא לנדרים גט ענין דאין אונס הוי דנדריס
 כלל שכיח לא הוי זכוותא דאתפיס דכמעשה ואפ׳ת . ופריצות

 אפילו דהא כש״כ מכח ממחני׳ סייעתא רבא מייתי מ״מ
 .כלל שכיח בלא מכיש אונס כוי שכיח ולא דשכיח באונס

 גט דאינו הגג מן דנפל מבר.ייתא הקשי דלא טפי ניחא והשחא
 הוי ולכך שכיח ולא שכיח מיתה אבל כלל שכיח כוי לא דכחם

 נתבאר ולפ״ז • ע״ש א׳׳ד ד״ה התם גופא התוס׳ וכמ״ש גט
ק רל׳׳ב סי׳ נדרים בהלכות השיך דברי היטב  דמ״ש ך׳ ס׳
 וכוי כגיטין הוי לא דממון דרבא קמא כלישנא קי״ל אנן אבל

 בסוגי׳) התוס׳ ופרושו(דלפי׳ . שכיח ולא בשכיח אפילו אונס
 דאמר דמאי צ״ל כגיטין הוי דממון דנדריס כסוגי׳] [דלפי
 שכיח ולא בשכיח אבל • כלל שכיח בלא היינו אונס יש רבא

 אין גט גבי דדוקא דכתובות הסוגי׳ לפי אבל אונס כוי לא
 שכיח ולא בשכיח אפי׳ בממון אבל ופריצות צניעות משוס אונס

 דחלה הפוסקים כל כתבו דהא תדע שכתב וזה . אונס הוי
 דחלה בנדרים קאמרינן והכא שכיח ולא דשכיח אונס הוי
 ,כלל שכיח לא מלה הוי דהכא החוס׳ דלפי הגם אונס הוא
 כסוגי׳ היא באמת אבל דהכא הסוגי׳ לפי רק דז׳א אלא

 דחלה כתבו ולפ״ז ופריצות• צביעות משום הוי דטעמי׳ דכתובות
:היטב ודוק .שכיח ולא שכיח הוי ;
א ע״ב שם (ב) ת כ ל ה  אנוס דלא והוא כו׳. קניא אסמכתא ו

 והוא כו׳ דמוכמא באזנס פרש״י
 הש׳׳ס דמסיק דהא לרש״י דס״ל נ״ל כי׳ ולכאורה . תמוה

 שיש דמקשה דש״ד למאי היינו אונס הוי לא דשכיח דאונס
 דילמא הלשון ניחא והשתא . הכא הר״ן וכמ׳ש בגט אונס

 משום אונס אין דבגיטין אהדדי שייכי דלא לומר נוכל דבאמת
 דגם ואפשר . תירוצים הני לכל צריך ואין' . ופריצות צניעות

 הש״ך שהקשה מה כ’ג לתרץ יש ובזה .אונס הוי דשכיח אונס
 שסבירא כהן שלמה מ׳ תשובת על א' ס״ק נ״ה בחימ־סי׳

 ולפמ״ש והר״י אהרא״ש וח^ק אונס דשכיחכוי לי׳/דבאונס
 • כ*כ ראי׳ אין ג״כ מהרש״א וגס • הכי כדל ג״כ רש״י כא

 ממחני׳ תקשי דלא דהכא התירוצים דברי לפי רק זה דלא־כתב
 אפשר לחוד בגיטין רק אונס דאין האמת ̂לפי אבל דהכא

 דטיס לומר ואפשר . אונס כוי ג״כ דשכיח באונס בעלמא
 לא דמוכח דבאונסא דמוכח אלא.באונסא צ״ל וכך ברש״י הוא
ך  דיש ס״ל דרבא דלא׳ד כך דכדין מסתבר דבאמת אונס מ

 לומר מסתבר א״כ . אונס אין דבאונס׳דשכיח פ״כצ״ל אונס
ם יהי׳ שלא כדי תירוצי׳ הנך קאי אונס דאין קמא לליכנא מ

 באונס בגיטין אונס דיש לישנא דלכאי . רחוקה בפלוגתא
 לישנא ולכאי . בגיטין • בין בממון בין אונם כוי לא דשכיח

; וק׳ע דשכיח• באונס אפילו אונס יש בממון בגיטין אונס דאין
ן (ג) י י ז עיי״ש, מתפיס דלא אע״ג והלכמא כקודם בדבור שם ;

ההוש׳ בדברי בסמוך שאכתוב מה ע״פ זה יתבאר
 רה אמר■ כו׳ השדה על הלוהו ס״ו דף ההם דאיהא .דב״מ
 אלא קנה לא מיכן לאחר הכל קינה מעות מתן בשעת הונא
 ובש״מ^ . הכל קנה כן לאחר גם אמר ור*נ • מעותיו כנגד

 הא שנים ג׳ לאחר לי׳ קנה דבמהי די״ה טעמא דייקו שם
 ל׳ לאחר אשה למקדש דדמי ותירצו • בעולם המעות אין
 אדעת דמעיקרא משום מקודשת המעות דנתאכלו דאע׳ג יום

 עוד• .המעות נתן זה קנין אדעת מעיקרא ה״נ לה נתן קידושין
 הכל דקנה לר'נ ומכ׳ש לר״ה מעות מתן דלאחר אפיסקא דייקו

 ולכאורה . ע׳ש בדוחה ויישבו . לקנות יכול קנין באיזה
 ממש דמי הא לזה טעם למצוא דבקשו רביותא אהנך קשה

 כדאיחא פרוטה דשוה משום מלוה מחילת בהנאת אשה למקדש
 אמר אי דמסתמא משום דטוחא וה״נ . ע׳ש בקידושין החש

כ לזה מוכרח דאינו מעות מהן לאחר כן  דהגיע משים ע׳
 דמרויח במאי פרוטה שיה הוי ה״כ • כן לו אמר ותבעו זמנו

 דהקנין משוס דלק״מ והנראה • הקנין זמן עד עוד זמן לו
 דבנתאכלו הגם . כלום נתן לא ואז זה הזמן כלות אחר היא

 ככא אבל .מעיקרא המעות דנתן היכי ה״מ . מהני המעות
 חשוב לא ודאי זה פרוטה שוה הנאת רק כלום תחלה נתן דלא

: ודוק • אח*כ בי׳ למקני
ף (ד) ל ] קנה לא מעות מחן בשעת אפילי ר״נ אמר הדר שם ;

 ומניומי ד״ה ובתוס׳ אהדרי דמניומי ומסיק כלום
 .כר״י הלכה אין דאמר ב״א מרבה קבלה נמי מניומי בלא וא״ת
 ,ע״ש דנדרים סוגיא מכח כן לומר וא״א י’כר הלכה גרסו וי״ס

 אהדרי ומניומי גירסות שני הי׳ דודאי עד״ז תירצו שם ובש״מ
 דלא י״ל ובאמת . ע׳ש כר״י הלכה דאין אמיתית לגירסת

 טעה רבי׳(ורבה רבה בדברי טעה דר״נ בזה להתוס׳ ניחא
 דהכא דבסוגיין עד׳ז קושייתם לתיז אפשר אבל רב) בדברי

 דהכא א׳ פי׳. ב׳ בהרא״ש איחא שטרו דהשליש אהך בנדרים
 המותר יסלק לא ובאש פרעון יהא אלו דהמעוח לי׳ קאמר

 דהו״ל משום מב׳׳ח רק וגובה מחדש החוב כל על כשטר יהא
 אלו יהא המותר יסלק לא דבאה לי׳ דה״ק ב׳ ופי׳ . נ״ש

 שעבודו נמחל הוי ולא במילואו נשאר והשטר מתנה המעות
 שני לי נראה אלו הפירושים שני עפ״י והנה . עיייש כלל

 כ״א ירויח ולא לפרעון המעות דנחן א׳ לפי׳ היינו .הגי׳
ד דאינו החפסה הוי לא זה השער וכשליש מחדש השטר  בי
 מתנה המעות דנתן ב׳ ולפי׳ . כר*י הלכה אין לכך העלוה

 ,כר׳י• דהלכה אפשר ובזה החפסה כוי זה ממש המלוה ליד
 ידע ור״נ . עניניס שני על אמת גירסאות ב׳ יהי׳ וא״כ

 - דכלכה דהא לי׳ דקאמר בזה אהדרי ומניומי כר״י דהלכה
 בקרקע והכא .הלכה אין החפסה ובלא בהתפסה היינו כר״י

 להקשוס ואין . בסמוך שם התוס׳ כמ״ש התפסה הוי לא
ס בחי׳ ניחא לא החפסה.אמאי בין לחלק אתינא דאס  ר׳

 • ניחא דלא לומר דחפשר כתפסה כוי דהכא שאומר דבסמוך
 דר״ה התוס׳ של שני׳ קושיא קשה דאכתי משום כן לומר

כ מ״מ בלאחר אדר׳ה  בקרקע החפסה הוי לא דהכא צ״ל וע'
̂ : ע״ש שם המהרשיא וכמ״ש

ה (ה) ז ב על והרמב״ן כרשביח שהקשה מה שפיר ניחא ל
ה״ד] מכירה מהל׳ י״א [בפרק שפשק הרמב״ס

 ,מזר שאם בערבון פסק ולפיכך אסמכתא שייך לא דבמחילה
 ■ בתוספתא הא • ת׳י הוא שהרי הערבון כמוכר קנה כלוקח בו

 המגיד בהרב ע״ש אלוקת גס קאי ור״י דר״י שהפלוגתא מפורש
 . אלוקח גם פליט ור״י דר׳י דבאמת י״ל הנ״ל ולפי ב׳ הלכה

 פשק דרב הגירסאוח משני כדין זה לו גקח דהרמב״ם אלא
 .יכודא; כר׳ הלכה התפשה באין רק .כריי הלכה דבהתפשה

א- המוכר קנה הלוקח ט חזר דבאס שפיר פשק וא״כ ה  ד
י : וק״ל אתפיש

ד (י) ל  לר״ג אבל כו׳ טעס ליחן יש לר״ה מיהו בחוס׳ שם ע
מ״מ בלאחר לר״ה דה״ה ובמכרש״א • ט׳ קשה ^

דר\נה
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 דלר׳ה לחק ואפשר • עיש קשה נמי משחיו כעד דרונה
מ גלאחר  להו פשקא דזה דמשום .להו קשה הוי לא מ'

 דהפיס כיון אסמכחא הוי לא משחיו כעד לי׳ דליקני להחוס׳
שת יתן לא אם בע׳כ מזה לפרוע ובידו בידו לי׳  שמסתמא מ

 להקנות מסכים כשהוא איכ לעכב יכול ובדין וכנ׳ל בזמנו סיירי
 למצוא הוכרחו בזה כולה קניות לענין אך • דקנה ודאי לו

: עיש כדפריי נופם
ך (ז) ן אדריה. דר״ה טפי למפרך ננצי הוי וא״ת שם כתבו ^

 כמו לומר ואפשר דבריהם בהמשך לעיין צריך
 דלא לפרש שנדחקו מה הטעם הוי דזה לנועלה שכתבתי

תט לזה . רית כדברי  ציל ועיכ . אדריה דריה דקשיא כ
 . אחר חי' כתט ולכך • כרית דלא החפסה הוי לא דהכא
 אסמכתא הך דעדיפא דמשוס מקודם דכתט דמשום ושד
 מסקו דבנדריס אעיג חשוב ביד] הכא בעי דלא נמי ניחא
 דבעי דהא שפיר אתי׳ בפשיטיח דלכאורה .חשוב ב״ד דבעי
 וכנ׳ל• שס וכדכתבישיי תפסו בדלא היינו חשוב ביד החם
תט לזה • חשוב ביד בעי לא בהחפסה איירי והכא כ כ  דע'
כ אדריה דר״ה קושי׳ משום התפסה הוי לא הכא  אמאי א'

 * טובה אסמכח׳ דהוי זה לחרן וצריך . חשוב ביד בעי לא
 ובהתפשה חשוב ב״ד מהני התפסה בלא דגם לדון נראה ובזה

 ודוק • דבריהם מסמיכות וכדמוכח . חשוב ביד בעי לא אפשר
 דבלא החוס׳ בשם בשמעתין בנדרים הראיש שהביא וכמו

 שכתב רש׳י כוונת ממש הוא וזה • חשוב ביד מהני החפסה
כ לרשיי קשה דהוי משום . שפס דלא והוא  התוס׳ קושיית נ'

 מיירי דהכא רש״י כתב לכך חשוב ביד שם בעי לא אמאי זו
: החפסהודוק בלא

ד (מ) ו  התפסה הוי דהכא ראשונה קושי׳ חייץ וריח שם ע
 קושיא אבל שם ובמהרשיא ־ גופא המלוה ביד

 ואפשר . ע״ש לדבריו מפי קשה אכתי אדריה דר״ה שני׳
 דהכא לריח להבין דצריך • היטב מיושבת שני' קושי׳ דגם לומר
 וציל . מעות מחן בלאחר קנה לא אמאי טובה רמפהה כוי

 השעה בזו הקרקע או החפץ דמוסר כיון מ״מ דבשעח ולחלק
 המלוה ביד כבר כשהמשכון משאיכ . לי׳ ומקני גמר ודאי

 קשה לא וא״כ . אסמכתא בודאי הוי זה לי׳ מקני זמן ולאחר
 בנדרים זכווחא דמתפש אדי״ה מימ בלאמר דהכא דריה ג׳כ

מ בלאמר דהכא  במתפיס אבל וכניל טובה התפסה הוי לא מ'
 מלאחר עדיך זה לענין מימ .המלוה ביד שאינו הגס זכווהא

נותן השעה בזו דעכש־ו דכיון אסמכתא הוי לא דהתם מ״מ
: ודוק כניל לי׳ ומקני גמר ודאי מחדש לו

ם (ט) * ב מ ר  כתב י׳ הלכה סנהדרין מהלכות ז׳ בפרק ה
 זמן עד יבא לא שאם מידו שקנו מי וזיל

 בא ולא זכותו שיאבד בטענחו־־או נאמן חבירו יהא פלוני
 . עיש זה מקנין פטור אנוס הי׳ ואס כו׳ התנאי נתקיים
 מהירושלמי וראי׳ הגאונים הורו שכן הסמיג בשם ובכ*מ

י מפלוגת׳  המפרשים שדחקו הדוחקים מלבד הנה .עיש וי״ל די׳
 לתמוה ביותר כ״א] [סי׳ השיך הפליא אלו הסמיג בדברי

 הוא ארוכה שים הלא הירושלמי אחר לחזור לו דמה עליו
 בכמה דבריו ליישב הרבה ובתומיס . עיש דנדרים בסוגיין
 דהסמיג בזה והנ׳ל • יעיי״ש כהוגן עולה מהס אחד ואין דרכים

 דמפלוגחא הרמביס לפסק ראי׳ בום אין דילן דמש״ס כיון יפה
 דהלכהכר״ה דאפשר מכני דאונס ראי׳ שוס אין דרבאוריה

 כרבא הלכה אי הפוסקים בין ספק דנשאר כמו . רבא לגבי
 מכש׳כ א״כ • לחומרא ואזלינן הקודמת בשטה וכנ״ל רבה לגני
 והלכתא דמסיק דשיס ומסתמא לרבה קודם שהוא דריה לגבי

 ראו דודאי ראי׳ אין ג״כ אנוס דלא והוא קניא אסמכתא
 דלא באונס איירי ע״כ דככא ושיטתם כחוס׳ דברי כגאונים

 ותירצו דר״ה מיט להו וקשי׳ באורך למעלה וכמיש כלל שכיח
 דאין משוס ומקני גמר דנא לומר שייך לא זכוותא דמחפיס

 שקר שטענתו שמודה כמו כוי זכות׳ דמאבד רק כלום נותן
 ראי׳ אץ תו ואיכ אונסא מכני לא ולכך אמת חבירו וטענת

 היכי אסמכתא אשאר הלכהאקאי דהך דאפשר השים ממסקנת
 מכני ודאי בזה שסרו דמשליש דומי׳ משלו דבר לו שמקנו

רק כלום משלו נותן שאין כיכא אבל ומקני גמר דלא אונס

 במטנתו חבירו'נאמן שיהא הרמב״ס ענין וכפשט זטתו שמאבד
 מייהי ולכך ,וכניל אונס מהני דלא אפשר בזה זכותו שיאבד או

 דהתס תנאי מל אשה במקדש מיירי דהחס מהירושלמי ראי׳
 ומקני גמר לא לומר כ'כ ג״כ שייך ולא כלום משלו מפסיד אינו

כ דעבד כמאן אונסח ריל קאמר ואפ״ה  ועיקר דכוות׳ כ״נ א'
 היינו כר״י והלכה עליו פליג שריי הגם מדריל כוא הראי׳
 דבדעחה משום בזה הרין שכתב וכמו ריי פליג בקדושין דוקא
 בשאר משאיכ האחרונים לזה שהסכימו וכמו מילתא חליא
 גיכ וריי כרבא סובר דריל וכיון מכני דאונס ריי מודה מילי

ה הלכה ודאי הר״ן כסברת כרבא אפשר סובר דר׳ בי  כרבאלנ
 הסמיג דברי ליישב כניל . להלכה הרמבים דברי וחתיא

 בטענתו נאמן חבירו שיהא בפירוש כן לכתוב הרמביס מדמדקדק
:וכניל אלו בענינים לחלק דיש משוס זכותו שיאבד או

ך (י) י ש  אלו הרמבים בדברי האריך ג׳ סיק כיא סי׳ בח'מ ה
 לחלק ריןכניל סברת שם והביא שהעתיקכמחברשם

 לדבריו והסכים עיש בקידושין כמו בשניהם שתולה היכי בתנאי
 מהרייו מדברי סי׳רליושכם בייד הרב דברי לפיז ליישב שם וכתב
 שמתחלה ובין ע״ת השידוך הי׳ שמתחלה היכי בין ומחלק .עיש
 החומים עליו ותמה עיש התנאי נעשה ואח׳כ בסתם השידוך הי׳

 הסרה דבעי במה מיושבים אינם שם והרב מהרייו דברי דמ״מ
 מקשה ועוד • עיש הת״כ בסל התנאי דבטל כיון כפה לתקיעת

מ מתיכ השידוך דבטל כגם השיך לדברי  הראשון שידוך מ'
 נכונים השיך ודברי דלקימ והנראה • עיש עומד במקומו

כ שנתנה דמה בזה  עבר אם דנם ודאי ידוע לזמן נינשא ת'
כ ודאי נשאה ולא הזמן  אמ'כ ששנשא שמד במקומו עדיין הת'
 בדלא והיינו מס״כ פשרה היא אז בדבר עיכב הוא דאם אלא

 השידוך לקיים מחויבת היא בבירור דאנוס היכי אבל . אנוס
כ נשאר א״כ בסחס שהי׳ הראשון שידוך מכח כ ג'  שתנשא הת'

 שיוברר קודם החרה צריכה ולכך מוגבל הזמן אמר גם לו
 עומד במקומו הראשון שמקשה'שהשידוך ומה • ודוק האונס

 לשידוך לחוש צריכה אינה באונס מאמינו דאינו כיון לימא זה
 איסורא דליכא כיון לן איכפת מה אמ'כ האונס יתברר ואם

כ שהותרה אחר ת' :ודוק וכנ׳ל כ
ש (יא) י מ ל  כתב שפירמהדלא נמי הרמב״ם,אתי בדברי ו

 כמיש משוב בביד קנין דבעי בזה הרמביס
 משום גמורה אסמכתא הוי לא דזה משום אסמכתא בדיני
 בעי לא לכך וכנ׳׳ל שקר דטענתו דמודה כלום מפסיד דאינו
מ שכתב וכמו שם כלחימ ודלא • בדיח  מכיר׳ מה׳ בפי׳א הכ'
 משובלאקאי בביד ודקני והלכתא pד הרמב״ס לדעת היא

 הוא כן נמי ולמ״ש דרכו לפי כן שכתב עיש זכווחא אמתפיס
 אמתפיס קאי והלכחא דהך להיפוך כתב שם י׳ג שבהלכה הגם

 הראשונים לדבריו סתירה ואינו אחר פי׳ היא זה דלעיל זכווחא
 לפי׳ והוא באורך ע״ש בעיא לפרש ונראה כתב אח'כ ובאמת

י״ג] אות [עיין ודוק הפרק בתחלת שכתב הראשון
ק (יב) ר פ ב  שמוחזק דמה פסק שם הליד מהימ י״א ו

 וכתב .אסמכתא שייך לא הקונה מעתה.ביד
מ  השדה על דהלוהו מסוגיא זה פסק דמה שהרשביא הה'
 לימא דמאן גמורה ראיה זה אין אבל • דוקא מעכשיו דבעי

שד .המוכר ביד הוא דילמא הוא דהכי לן  ע״ש אמר בענין ו
 מחוך פכיפ . אלו בדחיות זו ראי׳ דמה הרמב״ן גס וכן

 שם איירי דלהרשביא .הרמב״ס לפשק הכרע שום אין הסוגי׳
כ . הלוקח ביד שהוא  אהדדי לכאורה ההימ דברי יסתרו א'
 דמעכשיו למטה שאמרו ממה לזה ראי׳ נראי׳ שם במיש
 ע< דהלוכו סוגי׳ אהך וכוונתו .כו׳ מוחזק שאינו אפילו קנה

 מזה שאין בעצמו כתב מקודם הא זה הוא סיוע ומה . השדה
 כתב משיה לדבריו וצ״ל .מיני׳ לי׳ קשיא כוי ואדרבה . הכרע

 ומכת הרמבים לדעת כיינו סוגי׳ מהך להוכיח בפשיטות כן
 קאמר דהתס אדריה דריה דקשי׳ שס דב״מ התוס׳ קושי׳

 בטלי קאמר והנא מעותיו כנגד אלא קנה לא מ״מ דלאחר
 התפסה הוי לא דקרקע בזה יישבו וכחוס׳ • ככל וקנה זטותא

 אוכל שהשכר איירי דהתם בפשיטות מיישב ..והוא וכניל
 פירוס אוכל, שהלוקח בשגס אינ .כלל הוי,התפסה ולא פירות

והיינו'דוקא .הסוס׳ וכמ״ש זו בקרקע הויהחפסה לא מימ
בכלוהו



הישראלנדריםבית צ
T'i

 סקנכו דלקנות אדעחא לאו דמסמלה משוס הקרקע מל בהלוהו
מאבלבאמח והביאו פני וכמ״שהרמב״ןכחייח  במקנה ההי

 וחזקה החפשה דהוי ודאי . פולס גמור קנין לקנות שדכו
 ליישב שא׳א מה פס הכ״מ תמיהת נ״כ מיושב ובזה ,מובה

: ודוק פ״ש הרמב׳ס לדעת בזה הרץ דברי
 דברי והחזקנו הרמב׳ס בדטת י׳א באות שכתבתי מןץ1 (יג)

מ  י״ג בהלכה שכתב שני וכפי׳ פי״א דריש הכ'
 גש [בפ׳ המשניות בפי׳ שכתב ממה לזה ׳שיוע לנו יש . בם

 . בד״ח בעי אשמכתא דבכל כו׳] שפרע דמי במשנה פשוט
 דלא נראה דבחבורו אהדדי דבריו מקשה הרשב״א ובאמת

 בדברי עיקר הוא זה פי׳ דודאי ח׳ש ולמ׳ש . במהפיס כיא בעי
 אמשליש כ״א דלעיל אמתפיס קאי לא והלכתא דהך הרמב״ם

 בד״ח בעי חפציו שמקנה אשמכתא בכל וא״כ .וכנ״ל לי׳ ודדמי
:וכניל ודכוותי׳ ממחפיש בר

ש * מ ל  דס״ל סנהדרין דהל׳ הרמב״ם בדברי י״א באות ו
 משום זכוותא דמתפיס טעמא דהיינו נהרמכ״ם *
מ כמ׳ש למימר מצי לא תו שמשקר. כמודה דמחזי  דהרמב״ם הכ'
 .זכוותא דלבטלן מהך אסמכתא ליכא דבמוחזק זה דין הוציא
 דמוצא אלא . וכנ״ל מחילה מטעם ולא הוא אמר טעס דהחס

 בהחלת הכ״מ כמ״ש השדה על דהלוהו מהך הוא זה דין
 ממימרא כן דהוציא אפשר או . הנ״ל הה״מ וכמ״ש דבורו

היינו גירסא כר׳׳ילחד הלכה דאמר דרב  בגוונאדנוחן כנ״ל.ו
 שבהרא״ש פירושים בב׳ תלוי שזה וכניל במתנה עתה המעות לו

: ד׳ אות וכנ״ל .אמת הגירסאות ושני
ך (יד) ן  וכו׳ שפרע מי וכן ה״ה מה״מ פי״א ברמב״ס שם ע

 הרמב״ם לדעת פ״ז הקשה הל״ב שם ובכ״מ
 שיהא דמתנה מיירי לא הכא ע״כ אסמכתא הוי לא דבממזיק

 פרעון על איו אסמכתא הוי לא מתנה*דא״כ אלו המעות
 נמחל והוי התנאי יקיים לא אם מחדש החוב ושיהא החוב

 ע״ז וכתב בזה הרגיש הה*מ וגם שתי׳ במה ע״ש . שעבודו
 כו׳ בידו ואינו השטר בחזרת הדבר חלה שהוא לפי והכיעם

ש'| ג״כ כתב זה ובלשון ע״ש• ר׳ז ע״ז ה קט״ז בסי׳  • ע״ש ס׳
 נשאר והשטר למתנה המעות נותן דודאי היינו דבריהם ופי׳

 יקיים כשלא דהיינו השטר בחזרת הדבר שתלה רק במילואו
 מתנה למפרע אלו המעות יהא אז השטר לו ויחזיר התנאי
 באריכות כן שהעלה הרשב״א מדברי הוא כדברים ומקור

 לו תן דקאמר הש״ס לשון ומדקדוק ע״ש דנ״ש קושיא מכח
 משמע הוא השטר אחזרת ע״כ נתינה הלשק • יחן רי״א שטרו

 בפירוש לי׳ ניחא לא ולכך השטר בחזרת הוא האסמכתא •דעיקר
 העלה ולכך . במתנה המפות דנתן בפשיעות שכתב הרא״ש

 : יעו״ש השטר בחזרת חלה אבל . הוא מתנה דאמת
 בסתם שכתב אעפ׳׳י לזה כיון הרא״ש דגם הנראה אבל (מי)

די׳ יקשה דאל״כ ד  דמסיק אהך דבפןן אדידי׳ מ
 הוא א׳ ופי׳ .פי׳ שני כתב . זכותי׳ דליבכילן ככא שאני

 כפשטן הדברים נאמר ואם .ע״ש בידו והוא לגבי׳ דמוחל משום
 .יחן לא אמאי קשה חכתי א״כ גרידא מתנה הוי דבמשליש

 : וכנ״ל השטר בחזרת ותלה במתנה לו דנומן כדכתיבנא אע״כ
ח (מז) נ ה  טפי ניחא פירושא והאי וזיל בזה מסיים הרא״ש ל

 בתומים עיין • ע״ש כומ״ד בעי אותיות דבקניות
 בפי לא דכתיבא לכתיבה כאן ענין דמה ע״ז מאוד שהפליא

 הרא׳ש דעת שם והביא . שלו שאינו [בשטר] (בנייר) כיא
 שזה לומר רוצה כך שמתוך עיי״ש מהני למוד דמסירה עצמו

 דמילת באמת והנראה .עיש מלוניל הרא״ש הוא בפי׳ הראיש
 י״ל הראיש פי׳ בעיקר אמנם . בדקדוק שלא הוא כתיבה

ע והיינו מחוור. בדרך הי׳ידו  הקדמונים קושי׳ להיא״ש דודאי
 שטר דבנתינת ע״כ יחן לשון דמדקאמר ברשב״א כמבואר

 ומקני דאתא הוא דלב״ח במחלה פי■׳ ולכך . מילתא תליא
 קושיא משוס בזה לי׳ ניחא לא אח״כ אבל • במסירה לי׳

 והיינו מסירה בעי אותיות דבקניות בדבריו המרומז עצומה
 מקנה ענץ באיזה והכא במסירה כ״א קונה אינו דהשטר

 שהרגיש וכמו . השליש ליד כ״א לו מוסרו לכמלוה,כיוךשאינו
 עושה כמו דהוי שם שמיישב הגס ;•־שסי התומיס בזה.קצת

כ״ז.שלא למזור יוכל ג״כ דכתם אבל^״א .־־ גט להולכת שליח
48 מח

 בו למזור יכול כשליש ביד שהוא כ׳ז וכ*נ . האשה ליד בא
כ .כלל המלוה זכה ולא  ודאי תנאו מקיים כשאינו לבפף א'

 באיזה כי להמ^ה יתן ואמאי בתנאו וחוזר לו לחזור מצוה שאין
ס . אוחו יקנה כח  הייגו • כזכו חן אמרינן דבעלמא כנ

 בתנאי כשחולה משא׳׳כ ׳ תנאי שוס בלי לאלתר ליתן כשמצוה
 לן אית מאי אלא תנאו לקיים דרוצה כזכו כוי לא ע״כ

כ למימר  ע״ז כמלוה עבור לאלתר בו שיזכה להשליש דקאמר ע'
̂ף . לו דיחנהו תנאו יקיים לא דבאם האופן  לא סוף וסו

כ נ״ש מטעם מב״ח כ״א גבו  דהיק לומר לן טחא ספי א׳
 . כבתחלה והשטר מתנה שיהא לאלתר לו מזכה דהמעות

 בפי׳ כנ״ל למפרע מחנה שיהא השטר בחזרת תלה אמנם
: הרא׳ש דבד

ש (יז) ״ מ ב  סי׳ במ״מ השיך שהקשה מה נמי מיושב ו
 שעבודו דבנמחל הפוסקים על ב׳ ס״ק מ״ח

 אהך שתמכו שש והנ״י והרין הרמב״ן מדברי מב״ח גובה
 מביח גובה הא איתא דאס נ״ש הא גובה במה שטרו דהשליש

 יקנה ענין דבאיזה כמ״ש הוא קושייתם שכוונת ובאמת . מ״ש
 שיחזור רצונו אין ועתה שליש ביד שכוא כיון בו לגבות חוחו

 וכנ׳ע למתנה אלו מעות דנוחן לומר הוצרכו לכך • וכנ״ל לו
 השטר שמוסר היכי באמת אבל . כרא״ש של אחרון וכפי׳

 :שעבודו דנמחל אע׳ג מב״ח שפיר דטבה ודאי עצמו לבע״ד
ה (ייי) ז ב  ס״ב נ״ה בסי׳ רמיא הרב שכתב מה נמי מיושב ו

 עליו שתמהו • מביח אלא כלום גובה ואינו
 דודאי שסיר אתי ולמ״ש . עיש זה מפי׳ מזר הרא״ש דהרי

 אופן על להשליש שמוסר היכי לדינא מזה חזר לא הרא׳ש
 חסתביל דלא אלא . מב״ס דגובה ודאי המלוה בו שיזכה

 לפרש לי׳ ניחא דטפי וכנ״ל המשנה כן לפרש להרא״ש לי׳
 אמת רמ״א פסק להלכה אבל וכנ״ל משעבדי אגביות המשנה

 השיך והקשה • ממשעבדי כלום גובה ואינו ג״כ כתב ולכך
 אבל ממשעבדי לגטת יכול נפרע לא שעדיין השני חצי הלא

 כלום גבי לא תו מב׳ח הכל לגבות שיטל מפגי איש השתא
 חלק גם יפרע שמא גזירה מטעם השני כחלק גס ממשעבדי

 ליכא מב״ח כלום טבה כשאין דבשלמא השיך וכמ״ש שנפרע
 לא אז מביח כשגובה אבל . יניחו לא דהלוה משעבדי גזירת

 שיגבה גזרינין א״כ לו לפרוע דחייב כיון להלוה לי׳ איכפת
: ודוק כלל גבי לא ולכך ממשעבדי שנפרע כחצי גם

^ (יט) ^ ״ ש  דפסול ייא המוקדמין שטיח .ס״ז מ״ג סי׳ ח״ס ב
 פרפתי לענין דוקא היינו הסמ״ע וכתב • לגמרי

 השיג ובש״ך . ע״ש כפרן דהוחזק טעין מצי לא להדימ אבל
 אכתי איתא דאס דב'מ ומסוגי׳ מהריב׳ש ראי׳ והביא עליו
 כדמוכח להד״מ גס לטעון דייכל עדיף שנ״ש שטר הא קשה

ע במוקדם משא׳כ. • שם דמייתי ערבא בההוא  ;לדעתהסמ׳
 מצי דבמוקדם כן דפסק מוכח הריב״ש בדברי ודאי הנה
 אבל . ודוק עיי׳ש מליצה בשטר שם דמיירי לכד״ס טען
מ  דלוה האי כי מוקדם דודאי לי מחוור אינו הש״ך ראיית מ'

 שטרך דל״ל להד׳מ טען דמצי ודאי בו ולוה וחוזר ופרעו בו
 .הראשונה מהלוחה בידו שנשאר למימר דמצי בעי מאי בידי
 ט ולוה מוזר איו נ׳ש סברת בלא שפיר הש״ס פריך וא'כ

 ובזה • ודוק כנ״ל להד״מ נמי טען מצי דבכה׳ג מוקדם משום .
 כסמ״ע כדעת דאפשר ראי׳ שוס אין מערבא דגם אפשר

 דלא לפעמים להיות יכול בנ״ש דגם להם א׳ דין ונ״ש דמוקדס
ב בידי שטרך מטעם להד״מ טען מצי  עדים כשיש דהיינו .מ׳

 שצית השטר ועתה שערו לו והחזיר שפרעו ראשונה מהלואה
 מערבא ראי׳ ואין ־ בלהד׳מ כפרן דהומזק וראי כמלוה ביד

 וממילא המעות לו שהחזיר טעין שהערב הי׳ המעשה דהתס
 שום דאין להד״מ מען מצי ולכך עדיין השטר לו החזיר לא

 בעדו פרע שהערב אפשר הוא דכן אמת‘הערב בטענת הוכחה
ש בין וא"כ • לו כחזיר ולא שטרו וקיבל להמלוה  ובין מי
 מעין מצי לא מיב בידי שטרך למימר דאיכא בגווני במוקדם

 הסמ׳׳ע וכדעת סעין דמצי ודאי הוכחה דליכא ובעוני . ־להד״מ
: דבריו ליישב כנ״ל •

׳ (כ) י ס  הא אך וזיל המומים הקשה . סקיב סיב ניה ב
,בש״ע כמבואר מיני׳ בקנו דאיירי כיון לפקפק יש

'כו׳
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כ כו׳ ס' סק הח ו ה בכי׳ רמ״ה לעי; נ  סזר הם בנ״ם דמ,ה מ׳

 למה וה״ב ממשעבדי וגובה כלל נ׳ש לא הדש בקנין לו והקנו
 להדדי דמי שלא נראה ולי .ע׳ש וכו׳ מב״ה רק כאן יגבה לא
 שיהא ולא אסמכהא יהי׳ שלא רק הקנץ הוי לא דהכא כלל

 ; ודוק מחדש השטר שיהא רק הקנין הוי החס אבל מהדש השטר
ף  שמואל אמר והא בגמ׳ . להרגין נודרים מתני׳ כיה י

 אם להבריח דיכול א,ה הר״ן ופי׳ . כו׳ דינא
ד הישראל קונה לא  יכול אינו אבל הלוואמו אהפקעח מ׳

 שמואל והחמר בד״ה רש׳י פי׳ שלזה ונראה • לשקר ע׳ז לישבע
 אבל להבריח יכול איך פשוט פי׳ ולא הוא אונסין נדרי ולא כו׳
 כפי׳ ישראל קנה לא אם להבריח דיכול דאך! ניחא הנ׳ל לפי

:אונסים נדרי זה אין עכ״ז הר״ן
ז ״ פ ל ד כ מקשה מוכסין דהיבח בסוגי׳ קשהבב״ק א ג׳ מ׳  הג
 ע״ש וכו׳ במוכס ר׳א שם ומסיק כו׳ שמואל אמר והא

 החם כדאיחא הלואחו הפקאח משוס דמוחר אך קשה ולפ״ז
 קרי זה אין כי החס דמייתי דנודרים מחני׳ מחרצה לא עדיין
 שמהפכיס ורא״ש ברי״ך ראיחי ובאמת כנ״ל אונסים נדרי

 כי דכלאיס ממני׳ על אשי ר׳ של החי׳ ומעמידים הגירסא
 דינא משוס רק בכלאים איסור אין כי א״ש זו גירסא לפי

 דנדרים מחני׳ על אבל . הלואחו כהפקעח וכוי דמלכותא
 ראי׳ ויש מאכיו בעומד או קצבה לו שאין במוכס הגמ׳ מתרן

 :אשי דר׳ הירוצא מייחי לא דנדרים בסוגי׳ דהכא זו לגירסא
ז ״ ח  על זו קושי׳ שמקשה ב״ק על כרשב׳א בשטח מצאחי א

דהחירון■ והרא״ש כרי׳ך של הגירסא ומקיים הראב״ד
: כנ״ל דכלאיס מתני׳ על ק נ קאי לא ר״א של

ן כ  הגירסא כמו דגריס להדיא מוכח בב״ק רש׳י מדברי א
 וגם . נודרים על רק קאי ר׳א של שהחירוץ שלפנינו י

 מוכס של הפסק שמביא הכי דגרים מוכח כרמב״ס מדברי
 לא הרי״ך ולגירסת גזילה מה׳ בפ״ה דמוכסין מחני׳ על נכרי
 כנ״ל-למה קשה החס גס דהא .דמוכסין מחני׳ על קאי מצי
 לכן גזלן אינו דינא דמלכותא דדינא כיון מהם יפרוט לא

 הרמב״ם דברי על מעם הה״מ מיש ע*פ טעם בטוב לחרך נראה
 הקצוכ מדבר יומר לוקח דמסחמא משום גזלן הוי דלהכי
 הטעם בהדי׳ איתא בגמ׳ דהא לכאורה חמוה והוא . עכ״ל
 ועוד .בצ׳ע ונשאר כמ״ל הקשה וכן • הלואחו הפקאת משוס
 דהטעם כיון בחירוצו אשי ר׳ הוסיך מה כה"מ לדברי קשה
 הגמ׳ הי׳ כבר וזה קצבה לו שאין כמוכס כוי יותר שלוקח הוא

 שס״ט סי׳ דאיחאברמ׳א מה ע״פ הה״מ דברי ליישב ונראה
 להבריח ומומר מהקצבה יוחר שלוקח ישראל מוכס דאך ו’ס

 אבל מהקצבה יותר שלוקח מה רק להבריח מוחר אינו ממנו
 הכל יבא לפ״ז . להבריח רשאי אינו המלך מאח שקצוב מה
 על קאי אשי ר׳ של דהחי׳ גריס הרמב״ם דודאי נכון על

 כרשב׳א קושיח קשה לא ואפיה דנדריס ומחני׳ דמוכסין מחני׳
 כדברי יותר לוקח שמסחמא מחמת אונסים נדרי מקרי דשפיר
 מחמת נודרים אפ״ה קצבה לו שיש במוכס אך נמצא * הה״מ

: יותר שלוקח
p S של כגמ׳ טעם בלא מספיק אינו כה"מ של זה טעם 
 של שהוא שידור חיס׳ במתני׳ דהא הלואתו הפקעח י

 .כנ׳ל ברמ׳א כדאית׳ אסור וזה שקצוב מה אך ונמצא וכו׳
 מה על הלואחו כפקעת משום טעם להבי׳ הגמ׳ הוכרח לכן

מ כדברי יותר שלוקח מה מכח ג״כ הוא ואונס שקצוב  . הה'
: נכון על הכל ומחורץ

 דכלאים מחני׳ על רק דר׳א חרוצא דגרס דהרא״ש נראה
 דבר דאינו דכיון בנדרים כחב דהוא לשיטתי׳ אזיל

 אמתני׳ קחי מצי לא לפיז . שלוקח מה כל על גזלן הוי קצוב
 כניל לתרץ ואין . אונס זה דאין הרשב׳א כקושי׳ דנודרים
 יותר שלוקח מיירי אי דכא יותר שלוקח מפום הוא דהאונס

 לטעם הגמ׳ צריך הוי ולא שקצוב מה על גס גזלן הוי א״כ
 ר״א חע״כ . כלום ר׳א מוסיך הי׳ לא וגס הלואחו דהפקעת

 הפקעת ומשוס הקצוב דבר רק לוקח שאינו מיירי כו׳ דאוקי
 הרשב״א כקושי׳ דנודרים מתני׳ על קאי מצי לא והשתא • הלואתו
 הגירס׳ שמהפכיס והרשב״א הרי״ך שיטת ג״כ הוא שזו ואפשר

.רביבי באשלי חלוי הניל רמ׳א של דהדין למדים ונמצינו .כנ׳ל

אכן

ף  דהוי כרא׳ש וכחב קרבן כו׳ נטיעות הרי במתני׳ כ״ה י
אקדשי׳ דהכי דאדעתא שנטת נדרי כמו

א דסבר  ולא קרבן לדמי פי׳ מרבן האלו כו׳ נצולין להיות דא׳
 דהקדק מסתבר הלכך עלי אמר דלא כקרבן בקונם עליו שאסרן

 דבא ונראה . ביאור צריכין דברין . ע״ש ע״כ ינצלו אולי
 שכתב וכמו . כלל בר\נם דאיירי לפרש רצה דלא בזה ליישב
 .עלי לומר א'צ וגם מ׳ד דחד אליבא פדיון בו דשייך הר״ן
 מבקונם בהקדש דאיירי לומר טפי לן ניחא דלכך קאמר ולזה
 זה בזכות דינצלו דחפשר למצוה לאקדשי׳ ניח׳ כסתם דמן

 והנה . עליו שאוסר בזה יגיע הנאה דמה בקונם עליו מלמיסר
 זה דין המור וגם הרא״ש הביא שלא מה עוד לדקדק יש

 בהקדש לפרש מוכרח דמתני׳ אע״ג דודאי נדרים לענין דמחני׳
מ  דברי לפי אמנם ולהיתר. לאיסור בנדר זה דין לן משכחת מ'

 בהקדש דבשלמא והק׳ • דעתו ליישב לנו אפשר אלו הרא״ש
 בשום ינצלו שלא הוא דסבור בש׳ס כמ״ש להיתר סברא איכח
כ לאיסור סברא ואיכא . ומעות הבאי נדר והוי אופן  ג'
 • לאיסור קמ״ל זה בזכות ינצלו אולי אקדשי׳ דמש״ה לומר
 נדר כוי דודאי אפשר מזה מגיע כנאה שאין כיון בנדר אבל

 נדר כוי לא דודאי אפשר .כן אמר והיתול שמוק ובדרך הבאי
: הראיש דעת ליישב לכאורה כניל • כלל

ב שם ׳ ע׳ ם ג  וקדושות חוזרות פדאן פדא בר אמר ולשלם ב
 קאמר לעולם וכי ולעולם וברא״ש • שיקצצו עד

 בפשיטות פירשו והר״ן התוס׳ הנה . קאמר שיקצצו עד הא
 הדעת על יעלה לא דזה פדיון יהא לא דלעולס אפשר וכי

 לפירושם לכאורה דכנה בזה ליישב בא דהרא״ש כלל.ונראה
 ז״ל הרא״ש הוסיך לזה • ודוק פדא בר של לתירוץ כלל פי׳ אין

 משום המקשה דברי דה״פ קאמר שיקצצו עד והא בדבריו
 דלא לומר הגוך קדושת בין לחלק לכמקשה לי׳ מסתבר דזה

 ורבא אביי כדעת בכדי דפקעה דמים קדושת ובין בכדי פקעו
 לעולם דמשמע פדיון לכם אין מדאמרת בממ״נ פריך ולזה לקמן
 שיקצצו עד דהא אפשר אי וזה הגוך קדושת דהוי משום ע״כ

א וזה • לחולין יצא קציצה דלחחר קאמר  הגוך בקדושת א׳
 הגוך דקדושת וסבר הנודר שטעה שנאמר לא אס פקעה דלא
 . שטעה לומר דמנ׳ל דז״ח שיקצצו עד נדר ולכך פקעה נמי
 שיקצצו ועד דמים לקדושת ונתכוין נדר דכדין למימר לן אית טפי

כ לחולין] [יצא ואח״כ  קדושת הלא כלל פדיון לכם אין אמאי א'
 פדא בר לי׳ מחדש ולזה • שעה כל פדיון להס יש דמים
 עד ואמר ומדממלק בכדי פקעו לא דמים קדושת דגס לומר

 נדר כן דע״ד בזה נחכוין ע״כ קדושי אח״כ דגם כיון שיקצצו
 מתרץ ועולא . אמ'כ כ״א הפדיון להם יועיל לא שיקצצו שעד

 מה טפי ניחא דלזה . הש׳ס דברי בביאור נ״ל כן • לטעמי׳
 בכדי פקעו דמים דקדושת פוסקים ושאר הרמב״ם שפסק

כ להמקשה לי׳ דפסיק׳ משום פדא כבר דלא  שביארנו וכמו ג'
 עולא דגם כתוס׳ כדברי לומר מוכרח לא תו לפ״ז נמצא .וק״ל

 משום וקדושות חוזרות שיקצצו בזהדקודם פדא לבר מודה
 דלמ״ש המקשה מדעת והיינו • ע״ש הש״ס שנית משמעות

 :ודוק . וכנ״ל ממ״נ מכח לי׳ דפריך כ״א אינו המקשה כונת
ך כ״ט דך מ  היום לאשה אמר אלו ומה המנונא רב לי׳ א

 וכתבו גיעא בלא נפקא מי כו׳ אשתי את
 דאי גנו לענין שם דמסיק דגיטין מסוגי׳ כן דכוצי׳ המפרשים

 מהני דלא אשתי את ולמחר אשתי אש אין היוס להיפוך אמר
 דבקדושין להיפוך לכאור׳ ול״נ דכוותי׳. וה״נ פסקה דפסקה דכיון

 הרב מ״ש ע״פ לזה לשבח טעס ויש טפי הוא דפשיט׳ מילחא
 שנשאת גרושתו כמזרח לאיסור טעם התורה בפי׳ עזרא אבן

 פעם הרבה לאנכלם ההא א׳ דאשה להיות יכול דאל״כ וכתב
 ע״ש תערובות לידי ויבאו שבנתים גירושין ע״י לזה פעם לזה

 נאמר דאס בקדושין הטעם דכוא נמי אפשר א״כ • באורך
 לכל להנשא א׳ אשה תוכל יומים או ליום עד״ז לקדש דיכול
 ונאמר בנתייס גירושין דליכא כיון לזה פעם לזה פעם העיר

 ואכחי לזו ולא גירושין שיצשהע״י מה כ״א אשרה לא דהתורה
 הוא דפסיקא דמילתא אע״כ בתקנתה כתורה הועילה לא

 דגם הר״ן של שני כפי׳ צ׳ל לפ״ז נמצא זה. באופן כלל מהני דלא
• מגירושין עדיפא קדושין דלמ׳ש חשה בקדושי מודה אביי

שם



•ישראלנדריםבית צ

 דמיס קדוכת בכדי כ1פרץ לה כגוף ר,דובה רבה לי׳ המר
 ורבא והביי מדכולא והיינו כרמב״ם פבק וכן פקעה

היז פ’דר כגם .כווהייכו פסק בזה כפוו  אליבא לבכוף מ
 ס״ל לח ולי׳ פדא דבר אליבא ככא דמחרץ אספר פדא דבר
 הלכה מ״מ פקעה דנמי סובר דאביי הגס הגוף בקדושה אבל

 ורבא: דאביי אציבא לבסוף כר׳ן מיישב הש״ס וסוגי׳ לגבי׳ כרבה
□  בדמיו להביא לימכור כרא׳׳ש פי׳ . לדמי דאמר הב״ע ש

 עי׳ש לשלמיס ל׳ לאחר ימכור ל׳ סוך נמכר לא ואם עולה
 לא ואס היכף הבהמה שמוכר דהיינו בע׳א כחב וכרמב״ס

 . ע׳׳ש שלמים ל׳ לאחר בכם יקנה עולה ל׳ חוך בהס יקה
 , ■ מום בבעל איירי דע״כ בזה נדחקו דכולם משום והנראה

 דגם בס הכ׳מ הביאו קורקס כר״י שם העלה זו קושי׳ ומכח
 דברייחא ושור שור במקום פרה וחפס בלישנא דייק הרמביס

 לפרש מצינן דלא הש׳׳ס בסוגי׳ הרמב׳ם דקדק וא״כ ע״ש ל׳׳ד
 לצורך ימכור ל׳ ולאחר עולה לדמי ימכור ל׳ דחוך הרא״ש כפי׳

 . שלמים ממנו יעשה הוא חמימה דפדה כיון דאמאי שלמים
 עצמה היא היינו שלמים ל׳ לאחר הש״ס קאמר דכ״נ ואיל

 מקדושה רישא השחא לקמן הש״ס פריך מה א״כ . שלמים
 תיתי מכיכא .לכ״ש חמורה לקדושה נפיק קלה לקדושה ממורה
 כיא הוי לא ל׳ דבתוך לחמורה מקלה הי' נמי רישא דילמא
 קדושה הוי ל׳ ולאחר דפרה עולה לצורך למכור דמים קדושה

 תיכף דהפרה בפשימוח פי׳ ולכך שלמים גופה להעשוח הגוף
 לשלמים ל׳ כל אמר אי וכן .ודוק בדמי׳ הוא והחילוק גמכרח

 דאפרה הגם שאמר כמו דהוי הרמב״ס כהב<״כ עולה ל׳ ואחר
 קדושה ונחקדשה לשלמים וחזי׳ כלל מום בבעלה איירי ולא קחי

 בהוך וקידשה דקצב כיון הרמב״ם דסובר אפשר מ״מ . הגוף
 : ודוק דבריו לפרש מוכרח כן בע״כ פקע ל׳ לאחר כיד
□  פרשיי כו׳ הגוף בקדושה חדא אא״ב .סיפא אימא ע״ב ש

 דחנא וכחב כן מפרש כרין וגס הגוף בקדושה רישא
 דאיה מלישנא להו דמשמע משוס והיינו ע״ש. רישא לגלויי סיפא

 כ״א בדמי דאיירי דאמר המהרן סברה להוציא רצונו דהמקשה
 ועיין • הגוף בקדושה איירי דרישא ראשונה כש״ס סברה להניח

 • שם ומהרש׳א .דאוזיל הא ד״ה בהוס׳ ציט דף בכהובוה
 החרצן סברה דוקא להוציא מי'הכריחו דהכא אמקשה נמי ויקשה

:למוד מסיפא בפשיטוח מקשה ולא
ם  לחשה אאומר דהוי מידי .כו׳ פדא בר לי׳ אמר עיב ש

 רש״י דברי כו׳. מוזרה חינו למ״ד כנימא כו׳ פשיהיא כו׳
 וביוחר .לדני אוכלא כי דמי מקדושץ דהדמיון ביותר מגומגמים

 כוי מעכשיו אמר לא אמאי חוזרת למיד אלא לבסוף דפריך
 ל׳ חוך מוזר דהתם זה הוא קושי׳ דמאי ל׳ לאחר גס עולה
 מתחלה עולה הוי מעיקרא אדרבה והכא ראשונה קדושי זמן קודם

 גירסאות דמלופי והנראה • פקעה לא זו וקדושה תיכף ל׳
 דהוי אסיפא קאי מקדושין דהדמיון ספק ואין זו ברשיי נפלו
 מעכשיו ואחיה עולה ל׳ ,לאחר אמר דמתמלה דכווהי׳ ממש

 דקאמר ומה . ודוק כהוגן הסוגי׳ כל לנו עלתה ובזה שלמים
 פלוגתא היינו .מח״ל חוזרח למיד אלא איח למיד כנימא הש״ס

ע ד׳ בקדושין ושמואל דרב  שם דשים קמא ללישנא עיב ני
 חוזרת אינו ולשמואל מוזרה דלרב איישא קאי ושמואל דרב

•* ודוק ע״ש .
ם .הוי עולה ל׳ לאחר שלמים מעכשיו חמר לח אס היק ש

 בפירוש בברייתא לה גריס דהכי ציל והר״ן כרא״ש לפי׳
 :שס החוס׳ קושי׳ נסתלקה ובזה והיק. מחסרא מסורי כמו והוא

ף  מיע בגמ׳ • בסומיס אסור חמה מרואי נדר ע״ב ל׳ י
כלומ׳ ובתוס׳ • הרואים מן אמר מדלא

 אמר דלא הא ואיה כו׳ החמה אח הרואים מן המר מדלא
 מרואי כשאמר נמי דהשתא וי״ל דגים להוציא הרואים מן

 מגומגמים ההוס׳ דברי הנה וכו׳. יפרש איל בכלל הוי החמה
 רואים נקעו ובהירוצס החמה את רואים נקעו דבריהם דבהחלת

 זהב עורי בעל עליהם עמד וכבר רבות קושיות וכהנה למוד
 מפניכם ומדמה לדעתו התוס׳ בדברי ומגיה סל״ו רי״ז בסי׳
 וליישב הב״ח לדברי מקום ליתן ול'נ .עיש והעור הביח דברי
כ דהחוס׳ שלפנינו התוס׳ דברי  בפשיעות הגמ׳ בפשע כוונו ג'
סומים לרבות יתירה חמה ואמר למוד מרואים אמר מדלא

 סומין' עוני הרי דאיכא עוד להו דקשי׳ אלא .העיז וכמיש
 אמר ואלו חמה דמדומי שרואים ויש עיקר כל רואים שאינו
ק כל כדרך בעוב שרואים משמע כוי לחוד רואים א  לאפוקי ה
 רצה והוא מראה איזה שרואים גס במשמע סומיס כל סומים
 חמה רואי אמר לכך • חמה דמדומי שרואים סומין אותן לאסור
 למימר לי׳ הוי דא'כ כלומר לז'כ • גמורין סומין הוציא ולעולם
 שכוונתו משמע ודאי דהוי עפל את מלת כי הממה אח רואים

 מראה שרואים סומים במשמע וגס כחמה שרואים האדם על
 מל כוונתו לשון ובשינוי יתר בשפת חמה רואי ומדאמר החמה

 ואחיה .החוס׳ דברי פי׳ הוא כן אותן רואה שחמה עולם כל
 מרואים אמר מדלא הש״ס אהוכחת דמלתא אעיקרא מקשי
 שדגים להו דמשמע היינו . דגים להוציא רצה דילמ׳ ^זוד

 דגים דגם כן דאינו תירצו ועיז . החמה רואים אין אבל רואים
 דבריכם ביאור ניל כו אותן רואים חמה שאין אלא חמה רואים

 ברואים סומין להתיר במ״ש הב״ח לדברי מקום יש וממילא
 סומים גם אמנם .וכמ״ש התוס׳ מדברי כן דהוציא החמה את

 . טפל הוא את מלת כי אסורים חמה דמדומי את שרואים
 החמה לאור כעפל שהוא חמה דמדומי שרואים אותן על וכוונתו

 אסורים עים סו לחודנמי במ״שדברואיס זולת האור עיקר לא
 • להאריך ואין לדבריו מקום שום ואין מאוד לי תמוה זה

 התו׳ מדברי והוא הב״ח כגירסת אי כניס:ממ'נ העור ודברי
 שהאריך ומה . עייש דבריו שמיישב העיז כדברי או כמיש
 חמה רואים דהס והעלה התום׳ שהזכירו עוברים לענין הע״ז

 לא בזה . סופו ועד העולם מסוף מביע עובר בגמ׳ מדאיח׳
 ודאי גשמי וראי׳ רומני ראי׳ הוא בימ׳ דמ׳ש דעתו לסוף ירדתי

■ :עוברים במלת בתוס׳ נפל ניעות ובודאי . רואים אין
״י ע״ב ליא דף  עשרה שלש עלי׳ שנכרת מילה גדולה אומר ף

 נקראים מידות הייג כי ידוע . בריחות
פ התחברות לשון הוא ברית כי בריתות  חזיל שאמרו מה ע'

 חומר בס׳ כמבואר במדותיו הדבק הדבקים ואתם פסוק על
 מדותיו בי״ג ית׳ בו איע להדבק יכול כאדם איך דבורה

 להעביר דהיינו כברית תקון ע״י כ״א זו הדבקה לידי לבא ואיא
 שאמרו וזהו מדות בייג להדביק יוכל ועי״ז המפסקת הערלה

 עיי כי התינוק זה אומר הוי חתן קרוי מי וראה צא בגמ׳
: ית׳ בו להדביק שיוכל נחחהן הערלה העברת

י ב  שמל עד שלם אברהם נקרא שלא מילה גדולה אומר ר
 האדם כל זה כי ידוע חמים. וכי׳ לפני התהלך שנאמר

 איע כשמדבק כיא שלם אינו והחלק ממעל אלקי חלק הוא
 כערלה העברת עיי כ״א א״ע לדבק וא״א יש׳ הבורא הוא בהכל

 בגמצ לחמן שאמר מה ע״פ לפרש אפשר עוד . שלם נקרא ואז
 לישראל מזל אין שלך מאצטגנינות צא לו אמר החוצה אוחו ויוצא

 ולא; ית׳ ממנו כ״א מקבלים אין קרוט עם ישראל כי ידוע כי
ב ע״יי מקבלים היו ואם שליח ושום ומזל כוכב שום עיי  טכ

 מעבירים׳ המילה ועיי חלילה המפסקת ערלה כמו הי׳ ומזל
 למעלה החוצה אוחו ויוצא והיינו ית׳ ממנו כ״א יקבל שלא כערלה

 השבת את שדוחה מילה גדולה אומר ר״י . המזלות כל מן
הוא בו הדביקות כי • החמורה  כידוע■ כאמיתי שבת כעונג ית׳

 מתהפך שבת העונג וע״י שבת עונג לידי לבא יכולים ועיי
 גדולה אומר ר״ג וזהו . בזוה״ק הרשביי כמאמר לענג הנגע
 שמעביר. •עיי סגירו נגע ותרגס הנגעים את שדוחה מילה

 אש דוחה לפרש אפשר שד . ודוק .הסגירו את דוחה הערלה
 כוא־ - והשבת הקדש והוא חומר נק׳ כמחשבה כי החמורה השבת

 השפע' למשוך יוכל כערלה העברת וע״י לכס הוא קדש קדש
 נקרא כך ועיי. היטב ודוק בקדש מומר הנקרא והוא מהמקור

 תהי׳ תמים בכתוב כמטאר ומזל בטכב בוטח שאינו מי תמים
 ישמעו ר\סמיס ואל מעוננים חל האלה הנויס כי אלכיך ד׳ עם

:אלהיך ה׳ לך נתן כן לא ואתה
ך מ  אמול אמר כך אלא המילה מן נתרשל שמשה מיו ר׳ א

 במלון שנתעסק נענש■ מה מפני אלא הוא סכנה ואצא
 בן אלא שעה באותה הי׳ לא התינוק ואותו ופדשיי • תחלה

ד אמר האיך כי זו בפרשיי מתקשים רבים . ימים ח׳ מו  א
 זה לפירוש לרש״י הכריח ומי ימים שמונה כי׳ לא אם ואצא

הותר האיך בחיא והובא הראיס כקשה דהנה ליישב ונראה
לטבור



נדריםבית192
 מורה ניסרה לא פדיץ והלא נה5ס משום דמילה מיע לטנור
ם ומי דכמוב ה  הסברא דמן המהרש׳א וחי׳ • בהס שימיס ולא נ

ם ה חיג או ש'ילח;ץבלאחי׳ רצה והנה בהם שימיח ולא הו  ר
א במלון בהיוחו הי׳ לא החינוק שאוסו דהיינו המהלשיא  כ׳

 מדיין כי הוא סכנה ואצא אמול שפיר אמר וממחה .מ׳ בן
 צריך שאין להלכה פשקו דהפוסקים הנם .למול מצוה הי׳ צח

 מצוה אינו לכהסלה אבל ח׳ ביום בריח דם ממנו להטיף
 בשבח שבת שלאחר אח מל למנין שבת במס׳ דאמרינן כמו נמול
 אמול אמר ולכך . מצוה משה ולא מצוה בדבר ממה דהוי
 שאהי׳בדרך אמ״ה שאפטר כדי מצוה למ״מ שאינו אמ*פ ואצא
 שפדש״י ומה . למ*מ מצוה שאינו לתינוק הוא שסכנה אלא

 הי׳ שלא ייל שלפ׳ז הגם הי׳ למצרים סמוך סלון שאוחו
ק סמוך פ למול צריך וא'כ ח׳ בן שהי׳ י  שלא הוא שסכנה אמ'

 מפני שסמוך הוא רש׳י של שדיוקא אלא בהם ומי הפסוק הי׳
 זה מפני נמנש הי׳ לא בודאי סכנה והי׳ רחוק כי׳ אם כי

 הוא התינוק ואותו של הדבור שזה י״ל או מל הי׳ שלא מה
 חל כי למלו רצה טכ״ז סמוך הי׳ שלא הגס דהיינו אסר חי׳

 :הנ״ל הרא״ם וכקישי׳ ח׳ בו הי׳ כי החיוב ההוא במת מליו
^ן  וארן שמים נתקיימו לא מינה שאלמלא מילה גדולה ךי׳

 לא וארץ שמיס חוקות ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר
 המילה ומ״י וחקה חק נק׳ והפרימה המילה כי . שמחי

 מציון שנאמר וכמו . כידוט וארץ שמים החחברוס הוא ופריטה
 בו מצוינים שאנו כברית הוא ציון הופיט אלהים יופי מכלל
 מ׳י כי וארץ שמים נתקיימו צא חורה אלמלא ר׳א מאמר וזהו

ע ג״כ היא השורה כי וארץ שמים מחברים לשמה המורה  מ׳
כ ונקראים שבמ׳־פ ותורה שבכחב תורה ול*ת  :וחוקה חק ג'

ך מ  שנים רד״ו בניו ונשתעברו נטנשא״א מה מפני ר׳א א
 בשם קושי׳ בח׳א הובא בתיח אננרי׳ שמשה מפני

 מלחמת קידם זרגיךכוא יהי׳ נר כי כדבור זה הלא מהרש׳ק
שי׳כיהנסשמדיין זה אין ובאמת . בצ״ט והניח המלכים  קו

 זה הוא ומוכרח .בכח הי׳ טכ״ז בפוטל המדה זו הי׳ לא
 כ״א פטיש בר מני א״ר טיב ס״ו דף בפסחים ומיין .כחירוץ
 אותומנלן מורידין השמים מן גדולה לו שפוסקין אפילו שכוטם

ש׳יבד״ה  קושי׳מהרש׳ק לפרץ יש טוד • בחר לא מאליאבבי
 ד׳ אותם ומנו ומבדום לאברהם הש״י שאמר הגם ידוט כי

 כשלא וא״כ יצחק מלידת הגירות התחילה . שנה מאות
 רד״ו להיות הוצרך לא גס שנה ת׳ [שטבוד] להיות הוצרך
ם. מהנשתטבדובניו מפני אמר לזה . שנים שני  ומחורץ רדו
כ כרא׳ש קושי׳ מתורץ ובזה • מהרש״ק קושי׳  בלא׳ה כי ג'

 השטבוד כי מיושב שכתבנו ובמה .אדט במה טל מפורש הטונש
: ודוק נגזר לא

 השכינה כנפי תחח מלבא א”ב שהפריש מפני אומר ר*י
 הקדושים נצוצוח לביר כדי הי׳ מצרים דגלות ירוט רכנה

 ואנשי הפלגה ודור המבול דור מצמן הן והן כראשון מאדם
 מקרב והי׳ אותם מחזיר הי׳ לא ואס . סדום אנשי העיר
 שהפריש ומפני מצרים ושעבוד לגלות נצרכים הי׳ לא אוחם
 • מצרים שיעבוד ע׳׳י הבירור להיות הוצרך הפעם באומו אנחם
 ויר״ק [והיינו הראשון מאדם הנ״ק דהיינו ב׳א שהפריש והיינו

: .מגליון] קר״י אותיו׳
ק ף י  וח׳׳א בשורה שכוריקן ח״א ושמואל רב חנכיו את ן
 נאולח על נרמז זה כי לפרש יש הנה בזהב. שהוריקן ׳
מ כי דידוט מצרים  בע׳ב דהיינו וזהב בכסף ויוציאם הי׳ ג'
א היינו חו׳׳ג שהם מוירק רי״ו אותיות לי*ו שהם שמוח  ח׳

 דהיינו בזהב שהוריקן וחיא חסד סורח דהיינו בתורה שהוריקן
: פליגי ולא ומא״ח ומא׳ח גבורה

ה א נ ה ר ד ו מ ד א י נ ו ס כ נ ל ף ד

ר (א) ד ו מ ה  אלמא שקלו אס לו שוקל מסבירו הנאה ׳
כר׳ן ושרי, הוא בעלמא ארי אברוחי  אשוקל פי׳

 בקרבנות חלק לו יש דבלא״ה וכו׳ קאי חובו אש ופויט שקלו את
 אמרת מאי לגבות העתיד ועל כגבוי על תורמין כדחנן צבור

ובמש׳ . ושרי הוא ארי אברוחי חובו לי׳_דפרע פא׳קמהני

ישראל
 . ע״ש לשון בשינוי סוגי׳ להאי נמי אימא ק״ח ד׳ כחוטת
 הגבוי על הורמק דחנן קעביד מצוה שקלו אח שוקל בשלמא

 נמצא וכו׳ מלק לו יש מכאן לאסר נגבה לא ואפילו פרשי׳ וכו'
 שלח בלא הסוגי׳ איירי לשיטתם הנה .הניחן על מצוה שכר

 הרי״ף על בפירושו והר״ן . התרומה שנתרמה לאחר ונאבד
כ פי׳  דמרמו אכני דמאי קשה הי׳ דלשיטתם והגם »כפרשיי ג׳

 הר״ן פי׳ לזה . אח'כ שקלו מפריעש מצילו הלא עליו כבר
 ־• ושרי הוא בעלמא ארי אבדוחי חובו דפרני אהני-לי׳ מאי

ה נ ה  שוקל צשלמא o’po החס דקמקשה בכתובות לכאורה ו
 הא חובו אש פורע אלא קעביד מצוה שקלו את

ר׳ן לשיטת קשה הי׳ לי׳ קמשתרשי  שקלו חגז שוקל גס הא ה
ס זו דלשיטה באמת אמנם .לי׳ משחרשי קא  שוקל בשלמא ה׳
 צבור בקרבנות חלק לו שיש לו שמהנהו מה דהיינו שקלו את

 מפריעת שמצילו מה דהיינו חובו את פורע אלא .קעביד מצוה
 משני וע׳ז ; בנדרים הר״ן שמפרש וכמו לי׳ קמשתרשי השקל
ת אמר ורבא . וכו׳ הוא חנן אושעי׳ רב אמר הגח׳  אפ׳
 פי׳ בעצמו והרץ . לפרוע שלא מ“ע שלוה הבמ״ע רבנן

 דרבנן אליבא שרי כיכי שקלו את שוקל כו׳ תינח זו בשעה
 שקלו אח ששלח כטן לה משכחת לדידהו דמחני׳ למימר איכא
 התירוץ ולכאורה • התרומה שנתרמה לאחר נאבד או ונגנב
 בגוונא מפרש דרבא מוכח ממילא אמנם בגמ׳• מפורש אינו

 בהאי איירי בשקל גם וממילא לפרוע מוכרח הי׳ לא דהמודר
 שרי אותן לפרוע דרכן שהי׳ פאעפ״י הי״ן וכדמפרש • גוונא
 הכי כתובות במס׳ • ונס . לטפו יכולין הגזברים שאין כיון

: רבא לה מחלץ
 סוגיות כאן שיש הרשב׳׳א שהביא כי*מ לשיטת אמנם (נ)

מ דיהיב כגירסא דבנדריס . חלוקות  שלא ע'
 יחזור שלא המודר של לב״ח המדיר דיהיב כלומר . לפרוט
 אשוקל גם דרבא תירוצא בהאי שפיר מחורץ . ממנו ויפרע

 מקשה כי׳ לא ובכחובוח לפרוע שלא ע״מ ובדיהיב שקלו את
 החס כדאמריק בלחוד חובו אפורע אלא שקלו אס אשוקל

 לפיכך דהחם התוס׳ וכפטח וכו׳ שקלו אס שוקל בשלמא
מ שלוה שפיר התם גרסינין •• לפרוע שלא ע'

. מ’הי של הפי׳ זה מתחלה משבח הי׳ והרשב׳׳א (נ)
 ע״כ הא דמקשה ס׳׳ד דמאי הקשה אמנם

מ בדיהיב מ דאי לפרוע שלא ע'  במתני׳ למיחני הו׳ל לפרוע ע'
 הוא דזה מקשה כאן דאין כך הוא דסוגיא קושי׳ וז׳א מלוהו
 ורב הוא בעלמא ארי אברוחי ואלמא בעצמו אושעי׳ ר׳ דברי

 • הש׳ס כדמסיק לפרוע שלא ע״מ ביהיב התירא ס׳ל לח אושמי׳
 המקשה גס ע*כ דהא כנזכר שיסה על הרפב״א כקשה עוד
 הוי לפרוע(זאליה שלא ע״מ בדיהיב איירי דמחני׳ ס״ל הוי
 ועוד) . מידי רבא לי׳ משני הוי לא ועיז מלוהו למימני לי׳

 כמודר במתני׳ וחנן מלוהו כיינו לפרוע ע״מ ביהיב איירי דאי
 עגין איני דזה לפרץ אפשר ג״כ וזה • ילוונו לא מחבירו הנאה

 לידו מידו לי׳ יהיב לא וזה • ליד מיד היינו דמלוהו למלוהו
מ דיהיב הגם כ״מ דמאי הקשה עוד . מידי  לפרוע פלא ע'

 לו כשנוהן נמצא לו לפרוע חייב סתם בפורע דמדינא כיון הא
מ  או עכשיו מהנהו אס לי ומה מהנהו הוא כרי לפרוע פלא ט'

 עלי׳ שנוחנין מקום ממתני׳ והראי׳ • ממנו יפרע כשלא לבסוף
 ובהר״ן בכחובות ברש״י משמע וכן .להקדש הנאה חפול שכר
 שאינו מה למהנהו עכשיו מהנהו בין חילוק דיש לחרץ ויש .שם

 מידי לאו לפרוע שלא ט״מ בדיהיב דהיינו אח״כ ממנו נפרט
 .מידי לידו מידו לי׳ יהיב דלא לעיל שנתבאר וכמו גי׳ יהיב

 שנשחעבדו כמו נכסיו לו נשסענדו לפרוע ע״מ בדיהיב משא״כ
 . ממש לידו מידו לי׳ יהיב כאלו כוי אח'כ לו וכשמומל לכ*ח

 דהא שכר עלי׳ שנוטלץ מקום לאבירה דומה זה אין וממילא
 [משא״כ שכרו על מעכבו ואינו ממש לידו מידו החפץ לי׳ יהיב

מ חובו בפורע  לו והחזיר משכונו שנטל הנם לפרוע שלא ט'
 דהוי כלל לאבידה דומה וחין לו לפרוע א'צ דלרבנן אפשר
 : כיח אוח לקמן עוד ועיין • משכונו לי׳ ויהיב לב׳ח מפייס

( א (י ״ ב ש ר שקלו אם בשלח דוקא שקלו אח ושוקל בפיסקא ה
ט׳ התרומה שנתרמה לאחד ונאבד  ומיהו ו

דהא שרי למנןבלא״ה אבל הכי לרבנןדחנןמוקמיני דדוקא משמע
^טולס



צזישראלנדריםבית
 ס״ד דהוי חלומותיו אש מתורם וראי' ארי מבריח לי׳ הוי לעולם

 דאיירי בכתובות דש״ס מהס״ד שהקשה ומה משלו. דתורם דהש״ס
 לשימת ע׳ז שישבנו מה א׳ אות לעיל עיין האבד על בתורמין

 טעמא ע״כ שקלו את דשוקל הרכב״א הקשה עוד .ור׳ן רש״י
 הוא דהמעם בירושלמי כדמסיק האבד על דתורמין משום
 הרשב׳א ותירץ שקלו אש בשוקל שייך וז*א לי׳ דספייס משום

 ס״ל יוסי דר׳ בירושלמי יוסי לר׳ הוא פיוס טעם דאמרינן
 דחנן הוא דמזונות ופלוגתא לפרוע צריך לכ״ע דוחק דבב׳ח

א ולרבנן דוחק ב״ח הוי ולא שתצמצם אפשר דהי׳ סיל  רוצה א׳
 שנתרמה] אחר איירי [ולר״י דוחק ב״ח והוי ברעב אשתו שתמות

כ צ׳ל דרבנן אניבא גם למתגי׳ לי׳ דמוקי לרבא וכן  דאיירי ג'
 כמסקנת דחנן אליבא ס׳ל לדידן אבל . שנתרמה לאחר

 עוד דוחק בב״ח אפילו שקלו אש משוקל דפשיט כירושלמי
 הוא פיוס טעם בירושלמי מעיקרא דקאמר דמה ב׳ תירוץ תי׳

מי אליבא  בני מודים דוחק שאינו דבב׳ח גדולים ככנים ד
 מבריח דהוי פטור דוחק בב״ח דגם ס״ל מנן ומיהו .לחנן כה׳ג
 דהרשב״א והגם • כלום ידו לתוך נכנס דלא ומכוס ארי

 זי אין . פיוס משוס הוא דהטעס לב״ק בפירושו כתב עצמו
 ארי כמבריח הוי . פיוס טעם כלל כוי לא שאם סתירה
 לידו בא דלא טעם מהני הוי ולא היזקא ברי והוי ממש בידים

 ס״ס דהא לומר אפשר הי׳ עכ׳ז פיוס מעם לומר כשאפשר אכן
: כלום ידו לתוך נכנס דלא כשב לזה מתהני

ת (ה) מ א ה משום הטעם הוי דוחק ובב״ח לחנן דגם הוא ל
 דהרבה בב״ק התוס׳ שפירשו כמו פיוס

 את בשוקל גס ניחא והשתא בשבילו שיפרש מוצא הי׳ אוהבים
 עד בירושלמי והאיבעי' . משלו תרומותיו את וחורם שקלו
 הדא מן נשמעיני׳ דוחק בב״ח אפילו דוחק שאינו בב־ח כדן
 דוחק שאינו ב״ח כוי דאשה הטעם אם דחנן אליבא הוא וכו׳
 שייך דוחק ובב׳׳ח .דוחק בב״ח אפילו או לצמצם דיכולה לחנן

: פיוס דחנן אליבא ג״כ
ה (ו) נ ה הפורע קכיח בח״מ כב״י בפסק מה ניחא לשיטתינו ל

 דוחקו המלוה היה אם ואפילו כו׳ סברו של חוב
 קאי זה טעם הש״ך וכתב • כמלוה אש פייס הלוה הי׳ שמא

 דוחק במלוה אבל מדעתו שלא חבירו של חוב בפורע אדלעיל
 מסעם הוא דוחק בב״ח דגם ולשיטתינו טעמא כאי שייך לא

 ולשון פסק מיושב התוס׳ כמ״ש ימצא אוהבים דכרבה פיוס
: נכון על הב״י

א (ז) ל דוחק בב׳ח הב״י פסק על הקשה בסק׳ג דהש״ך א
 אלא ס״ל דלא והרמב״ם בכרי׳׳ף! שמשמע מה לפי

 פלפלו ובירושלמי דוחק ב״ח מדהכמיטו דוחק ב״ח באין
 לא דהרמב״ם הש״ך סברת דלפי הקשה כתומים והנה . בזה
 לחוקמי צריך זו לשיטה ע״כ א״כ . דוחק בביח לפטור ס״ל
 סתם ולמה כתרומה שנתרמה לאחר בנאבד כקלו את דשוקל כך

 שקלו את שוקל מחבירו הנאה במודר ה״ד ו׳ פרק הרמב״ם
 . התרומה שנתרמה לאחר בנאבד דוקא דאיירי חילק ולא
 דוחק בב״ח לפטור ס׳׳ל לא דהרמב׳ס הוא דהאמת ליישב וים

 ליה דבדיהיב ב׳ אות לעיל שכתבנו הי״מ כשיטת ס׳ל אלא
 שוקל סתם כתב ולככי הנאה במודר מוהר לפרוע שלא ע״מ
 צריך ואין לפרוע שלא ע״מ עבורו ששוקל דהיינו שקלו את

 שהוא בעליל שנראה לפרש החומים שרצה כמו דוחק ב״ח לפרש
: בדבריו למעיין גדול דוחק

ה1 (ח) ז לשונו והמשך הרשב״א דברי היטב מובנים ב
 פטור דוחק בב׳ח דגם להוכיח רצה דמתחלה

ד תרומתו את מתורם  בעל של על משלו דתורם דש׳ס מהס׳
א ז’וע ככרי  פירושם לפי דהיינו ב׳ באות הנ׳ל שפי׳ מי ויש הני

מ דבדיהיב  כיה לא וא״כ הנאה במודר מותר לפרוע שלא ע'
 כשדחה ואח״כ • דוחק לב״ח מדעתו שלא בפורע ליפסר הוכחה

 הדר ד׳ באות לעיל שמטאריס קושיותיו מחמת הי*מ דברי
 את ותורם בגמ׳ לה מוקיס דהוי והא וסיים קמא לכללא

 הוא דמנן אליבא ככרי בעל על משלו בתורם סרושתיו
 : פטור דוחק ב״ח גם דחנן דאליבא דהיינו לעיל וכמתיבנא

י (ס) כ ה ב כרשב״א משבח הי׳ בשחלה דהיינו נכון על מיושב ו
מ פי׳ שפיר אתי׳ דגמ׳ דלישנא וכתב הניל הי׳

4y מט

מ דיכיב מדקאמר פירושא להאי  שלוה קאמר ולא לפרוע שלא ע'
 אות לפיל שהבאט קושיית כקשה ואח׳׳כ • לפרוע ע׳משלא

 לשיטתם דהנה הי״מ דברי ליישב אפשר היה לכאורה והנה ד'•
 לשיטתם לדקדק לכאורה כי׳ שלוה קאמר לא אמאי שדקדקו

 דהיינו אלא • לפרוע שלא ע״מ שפרע קאמר לא אמאי ג״כ
 פרשן עטר שלו למלוה נתן שלא היינו דיהיב מפרשים דהם
 שלא בכדי מתנה בשרת להמלוה דיכיב אלא חבירו של חוב

 מה לו ואין מחבירו הנאה דהמודר דומי׳ • שלו מב״ח לפרוע
 הקושי' כל לכו אזדא וממילא • ע׳ש וכו' חנוני אצל כולך יאכל

 שכתבט מה לפי אכן • ותשכח דוק הרשב׳א עליהם שהקשה
 ליפסור להוכיח שלא הי*מ שהביא מה דהעיקר זה שלפני באות
 איירי התם דש״ס להס״ד תרומתו את מתורם דוחק בב״ח

 להי״מ ממילא • הנ׳ל באות כמבואר לפרוע שלא בדיהיב
 לו נתן שלא דיכיב לפרש אפשר לא תו א״כ דוחק בב׳׳ח חייב

 תרומתו את בתורם לדוכתא קושיא דכדרא פרשן בתורת
 אע״כ פרעון בשורת דיכיב איירי ע״כ דהחס . דש״ס להס״ד

 להוכיח שלא בפי׳ הי״מ שיטת ועיקר שפרע היינו בדיהיב
: דוחק בב״ח לפטור

 ומכח דוחק ב׳ח בפי' הש״ך לשיטת כתומים הקשה (י)
 ב״ח והרמב״ם הרי׳׳ןן השמטת טעם לתרץ רצה זה ^

 הוא חנן ה״מ ד״ה ק׳ח דף כתובות חוס׳ כשנדייק וז״ל • דוחק
 ע״כ דבלאיה הירושלמי עם מחולק דילן דגמ׳ ס״ל דר״ת • וכו׳

 כה״ג כבני אפילו שקלו אש דשוקל הך מוקי דירושלמי .פליגי
 אושעי׳ ורב . השקלים על דממשכנין אע״ג כו׳ שאני אשש וס״ל
 שקלו את שוקל לפרש צריך רבא לדברי ועוד .כחנן לה מוקי

 ויש . באבוד איירי דלא משמע ובירושלמי • וגבוי בנאבד
 להביא להו למה פליגי דילא״ה להוכיח התוס׳ רצון אי להבין
 דלהש״ס ובי׳ מיני׳ ליה פשט ולא שקלו אש דשוקל מהך ראי׳
 ולהירושלמי הוא חנן חובו את דפורע מתני׳ האי לר״א דילן

 איירי חובו את פורע דחנן הא ולרבא כהיג כבני אפילו אתי׳
 • סתם בב״ח אפילו איירי ולהירושלמי לפרוע שלא ע״מ במלוה
 רצה זה ומכח שקלו את דשוקל הך בלשונם התוס׳ נקטו ולמה
 דוחק ב״ח נקרא סתמא ב״ח דהיינו דוחק ב״ח בפי׳ א״ע לדחק
 שפירשנו מה לפי לתרץ ונראה .מהירושל׳ כנראה גדול דוחק והוא

 מצוה שקלו את שוקל בשלמא דכשבות הסוגי׳ פי׳ א׳ באות
 מצוה צבור בקרבטח חלק לו שיש שמהנהו מה דהיינו קעביד
 מפריעש שמצילו מה דהיינו חובו את פורע אלא . קעביד
 דאמר הוא חנן ה״מ ר׳א מתרץ וע״ז לי׳ קמשתרשי הא השקל
 ס״ל עכיז בח״ד הוי דאשה דהגם דהיינו . מעותיו איבד
 לב״ח חובו את ופורע שקלו אש שוקל וה״ה מעותיו דאיבד לחנן

כ דוחק  דוחק שאינו לב״ח חובו פורע אבל .מעותיו איבד ג'
 כי׳ מעותיו דאיבד מודים כה׳ג בני דגם לומר יכולים אנו

 דלא החומים קושי׳ מתורץ ובזה . פיוס מטעם בירושלמי אסי
 לה מוקים דהכא חובו את מפורע להוכיח התום׳ יכולים כיו

 הוצרכו להני .שקלו את דשוקל דומיא דוחק בב׳׳ח היינו כחנן
 דוחק בב״ח דגם פשטינן בירושלמי דמסקנא להוכיח החוס׳
 דפורע הגם והשתא • שקלו את דשוקל ממתני׳ מעותיו איבד

 מל דילן הש״ס נמי פליגי דוחק בב״ח איירי חובו את
:ירושלמי תלמוד

ן (יא) א י ב ה  שרע אלא הגת׳ קושי׳ דע*כ ראי׳ עוד התום' ו
 אש משוקל הי׳ לא לי׳ קמשחרשי הא א״ח

 שלא ע״מ שלוה דאיירי מידי רבא משני הי׳ לא דע״ז . שקלו
 שקלואכתיקשיא את אשוקל אלא א״ח פורע דהתינח לפרוע

 בשלוה מתרץ דרבא כיון דממילא לפרש להתוס׳ להו ניחא דלא
מ  באטד דהכא דומיא איירי נמי בשוקל ע״כ לפרוע שלא ע'
 משרש דזיא . א׳ אות עייו בנדרים הרין שפי׳ וכש וגבוי

 • שקלו אש אשוקל הי׳ לא דהקושי׳ כיון וע״כ . רבא בדברי
 דילן הש״ס לה ושהי דוחק שאינו בב״ח איירי א״ח פורע נמצא
 דירושלמי וכלאש׳ס מכל פליג דילן דהש׳ס מוכח בהדיא כחנן

׳• כה״ג בני פליגי דוחק שאינו בב״ח גם דהיינו
ה (יב) נ ה . שד אלו התוס׳ דברי לברר אנו צריכין עדיין ו

 דכיון התום׳ שיטח בהיפוך כשב בשיסתינו דהר״ן
אלמא בככי דחנן לי׳רבק דמודו בפשיטות אמר דבירושלמי

שמיע
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 לא כה'צ בני דילן שיס דלפום ונהי הכי דמנן.אמר להו שמיע

 במלוה אפילו הכי אמר דחנן מירושלמי גמרינין אפ׳ה מודים
 והשתא דילן בשים איפכא אבכמן לא ובהא משכון מליו שיש
 . קושי׳ זה דאין אלא ר״ת לשינוה לכאורה ראי׳ שוס אץ

ל היי  דעתו על פלה לא המן בירושלמי ר׳א דפשיננות דהנ
 מדרזינין • וכו׳ הוינא מפייס הכי ברס נרעב אשתו שימוח

 הוכימו לכן אשתו את בפרנס דוקא כי׳ ובככ׳ג וזנן דפלוגהח
 והשתא דפעור מודיס ככ״ג בני אר-ר דבחוב ירושלמי בש״ס

 כמו מודים דבכה׳ג לומר א״א דילן דלסלמודא דחזינין כיץ
 ומחייבו בכהיג פליגי דוחק שאינו בב׳ח דגס • התוס׳ שהוכיחו

 . אשתו את בפירנס דוקא פליגי רמאי לדוכתא קושי׳ הדרא
 יכולה היתה אשה דגבי מודה מנן גס דבמ״א ר׳ת מפרש לכן

 שינות שפיר ומסתייע . מעותיו איבד חנן קאמר להכי לצמצם
: ברורים והדברים דילן מש״ס י״ח

ה נ ה  מלוה עבורו פרע אם ת’הר לשיטת גס כסב כב״ח ל
 כ’דא הש״ך והקשה לו לפרוע חייב מינו פ“ע

ה דומקא מאי מ הך לאוקמי דיי  חובו לו ופורע הוא רנן דה׳
 ותי׳ • בע'פ בחוב לאוקמי הו״ל . אשתו במזונות איירי

 מכסופא דמצילו דסבר כרבח אמר דלא לשיטתי׳ דר׳א בהפלאה
 שהיה הגס בע״פ בחוב דגם י״ל שפיר א״כ הנאה משוב
 משא׳כ . המלוה מן מכסיף הי׳ כופר הי׳ מם . לכפור יכול

 חמרינן שפיר הנאה חשוב לא כסופא דהצלת כרבא דקייל לדידן
פ דבמוב  דנימא דוחק הוא וזה . וע״ש מעותיו איבד בע׳
 דבחוב נאמר זה מכח הנאה חשוב כסופאלא דהצלת דלרבא
 לתרץ ים והנה .עסקינין ברשיעי דאטו לכפור יכול הי׳ בע׳פ
 מצילו חינו חובו דפורע התוס׳ כסברת קצת ס׳ל ר׳ת דגם די׳ל

 הפסד זה אין לפורעו זקוק הלוה שהיה דמה ההפסד מן
 שט״ח דגבי ס״ל דר״ת אלא ייד אות ועיין לו נתחייב שהרי

 מנגיבה והצילו גדולה טובה לו עשה דהרי זו סברא שייך לא
 לנגשו במה לו דאין נגישה דלאשייך ע״פ מלוה גבי משא׳׳כ

 ישלם דס״ס בישיעי איירי לא דבאמת כגם . לכפור ויכול
 ג״כ הנגישה ומן התוס׳ כסברת ההפסד מן הצילו לא עכ״ז לו

 שיטת שפיר ומיושב לפרוע חייב ואינו כנ׳ל טובה לו עשה לא
 . הנאה כסופא הצלח משיב דלא כרבא דקי״ל דלדידן הב״ח
ה  להציל יכול דהי' מע״פ גבי נגישה הצלת הנאה חשוב דלא ה׳

 יכול כי׳ דלא בשטר מלוה גבי משח״כ • הנגישה מן עצמו
 לשיטת לפלס |מחויב הנגישה מן אופן בשום עצמו להציל

•• ודוק ר״ח
ה (יל) נ ה  כשפורע דוקא וי״א ס״א קכ״ח בסי׳ כתב הרמ״א ל

 והאריך .לכ״ע חייב לגוי פרע אם אבל לישראל
 צב״ח אפילו פסקינין דהא קושייתו ותוכן הש״ך עליו להקשות

 שיטת ליישב ונראה • מבמ״ד עכו׳׳ם גרע ומי • פעור דוחק
א מי  פשט פעור דבבח׳ד הלכה עיקר דהנה . נכון על י

 עליו ומקריב שקלו את ושוקל תרומתו אס מתורם כירושלמי
.  למימר דאיכא התם דשאני למימר איכא לכאורה והנה ט׳

 וצריכין המצוה בעצמו לעשות לו הי׳ דמוטב מכנהו דאין
 התוס׳ וכ״כ . מצוה ב׳ח פריעת דגם קושי׳ זה דאין לומר

ח ד׳ בב״ק  ופורע אם ד״ה ע״ב ל״א ד׳ ובב״מ א״נ ד״ה נ׳
 לפורעו זקוק הלוה שהי׳ דמה . ההפסד מן מצילו אין חובו
 • נראה ג״כ וכוונתם וכו׳. לו נתחייב שהרי הפסד זה אץ

תי׳ והנה המצוה• בעצמו לעשות הי׳ •דמוטב  דזהסבר׳ זה לפי
 בירושלמי הוצרכו למה א״כ מהנהו חשיב לא מצוה דמחמת

 בירושלמי המסקנא דזו ליישב מקום הי׳ והנה .פיוס לטעם
 אנו אין באמת ולדידי׳ לחנן הוא וכו׳ עליו ממקריב דפשט

 ובב״ח .הנ״ל התום׳ שכתבו כמו רק • פיוס לטעם צריכים
 דרבנן אליבא הוא דירושלמי בס״ד פיוס וטעם דוחק שאינו
 יש שבאמת אלא ־ הרשב׳א גשטת ד׳ באות שנתבאר וכמו

 היכא דהיינו פיוס לטעם צריכים אנו דחנן אליבא דגם ליישב
 שייך דלא לנכרי דפרע כגון . מצוה מטעם לפוטרו שייך דלא

 במקום כגון פיוס מטעם לפוטרו אפשר אז מצוה ב״ח פריעת
 ד”סק הלל בסי׳ הסמ״ע בכתב וכמו נכרי גבי פיוס דשייך

א מרוצה דאין נכרי סתם פרע אם אבל  חייב כסף ברצוי כ׳
בלאו ישראל דגבי דוחק לב״ח לנכרי כלל שייכות ואין . לשלם

 למטרו אץ נכרי וגבי וכלל מצוה מטעם פטור פיוס• טעם
א שיטת שפיר מיושב והשתא פיוס דשייך היכי כ׳ח מ׳  : הי

n? (טי) i j ופרע משלמבירו בידו הי׳ אס אבל שסברמ׳א 
. מהרי׳ו חשובת בשם פשה שעשה מה חובו ^

 רבותינו שמקצת תשיבני ואל קס׳ו סי׳ התשובה בגוף וז״ל
 משוס היינו .לו מלשלם דפטור חבירו של חובו הפורע פסקו
 רבנן אמדו מסתמא הלוה משל כלום הפורע ביד הי׳ דלא

 דדעהה דמלתא סתמא הכא אבל . לפוטרו דדעהו דעתי׳
 יצא כמהרי׳ו לכאורה והנה . רחל מממון שבידה ממה לפרוע
 ראשונים המפרשים בכל זה טעם נמצא ולא חדש דבר ללמד

 רבנן דאמדו זה טעם לומר דא״א מוכח לכאורה ואדרבה
מ מתרצינן איך דא״כ .לפוטרו דדעתו  איבד דאמר הוא חנן ה'

 הי׳ דדעשו משים מעותיו איבד להכי הסם שאני . מעותיו
 חובו פורע אמאי הנאה מודר גבי אבל . לפוערו מתחלה

 כשטת ס״ל דמהרי׳ו ליישב מקום הי׳ אמנם לי׳• מכני׳ הא
מ  מ”ע בתחלה לי׳ דבדיהיב וג׳ ב׳ אות לעיל שהבאתי הי'
 בעצמו דזהו למימר מצינן .הנאה ייודר גבי מותר לפרוע שלא

 דעתי' דאמדינן מעותיו דאיבד חנן אמר להכי מהרייו שטת
 : הי״מ כשיטת מותר הנאה במודר גס כזה ובאופן לפטרו הי׳

 והרמב״ס הרי׳ף כשיטת ס׳ל המהרי׳ו דגם י'צ אמנם (טס
 שלא חבירו של חוב בפורע דפטור דהטעם

מ • המלוה את מפייס הלוה הי' דשמא מדעתו מ'  הוצרך ו
 דפרשו לשיטתם דהנה לפוטרו היה דדעתי' דאמדינן לטעם
 כשזה טעס לנו אין עדיין . מפייס הלוה הי׳ דשמא הטעם
 התפיסה יועיל אמאי מהלוה בעדים) (שלא היפס הפורע

 מעמיד אדם אין דמסתמא טעם בטוב המהרי״ו פי׳ להכי
 ולהכי • מתנה לשם כ״א מתחלה נתן ולא הספק על מעותיו

 וכ״ז וכנ״ל פיוס משוס הטעם דעיקר הנאה מודר גבי ל׳׳ק
 אמרינן הלוה משל בידו כשיש משא׳כ כלוה משל בידו כשאין

 לשם ולא הלוה משל כ״א לפרוע שלא בדעתו הי׳ דמתחלה
 והגם מפייסו כי׳ לא שמא דאמרינן לו לפרוע וחייב מתנה
 בדאית אפילו מדר״נ עצמו הוא לי׳ משועבד שמא מפייסו שהי׳

 היה אם העעס דעיקר לומר צריכין אנו ובלא״ה .נכסי לי׳
 . דר״נ שעבודא מטעם הוא עשה שעשה מה בידו חבירו של

 וכתובות בב״ק התוס׳ מקשים דמאי החומים קושי׳ קש׳ דאלת׳ה
 • דנוטל דשומר ומהך כפועל שכרו דנוטל אבידה דמשיב מהך
 חמורו נהר דשעף ומהך ובמקלות ברועים קדס אם שכרו

 והא שכרו נוטל אמאי ליישב שדחקו וע״ש • חבירו וחמור
 חבירו של ניחפס הנ״ל בכל הא קושי׳ ומאי . ארי מבריח הו״ל
 הוא ע״כ לי׳ מפייס דהוי לומר דיכול דהגם אע״כ • בידו

: דלעיל הגי בכל משא״כ • מדר״נ לי׳ משועבד
ה 0(י ג ד/ י  סי׳ הרא״ש תשובת על החומים מ״ש מיושב בזה ז

 חבירו משל שבידו אע״פ לומר חשב דמתחלה ע״ו
 ולא ק״ה ס״ס דלעיל האי מחמת דעהו ביטל ולבסוף חייב
 מיושב ולפמ״ש נכסי. ל״ל או לי׳ דאית היכי בין לחלק נתן

 ליה באית דר״ג שייך דלא ס״ל בעצמו דהרא״ש דנאמר דהגם
 דשייך דס״ל הפוסקי׳ שיטת ראה הרא״ש הלא עכ״ז נכסי
 ואינו כוותיה פסקינין דלא ואת״ל נכסי לי׳ באית גס דריג

 מילתא כאי לן ברירא לא הא נכסי לי' באית מדר״נ משועבד
 היא׳ש שטת והשתא לפייסו יכול הי' לא ושמא הג״ל דמפייס
ה טנ •• ודוק נכסי לי׳ לית אל נכסי לי' אית בין חילק דלא נ

ר (יח) ו ט  פי׳ .ובניו אשתו לזון ויכול רכ״א סי׳ יו׳ד ב
 דמיירי וי״מ וכו׳ לפניו אותם כשזן דוקא ר״ח

 וכו' יתירים במזונות מעצגא והיא צרכה כל לה נותן כשהבעל
 דכ׳ז חמה ואני .בססקיו המפרשים אלו כל הביא ז״ל וא״א
 כוותי׳ והלכתא . ענין בכל מותר לחנן אבל .לרבנן אלא א״צ
 דלמה . להקשות הו״ל מיני׳ דעדיפא ב״י הרב וממה .וכו׳

 והביא • כחנן דמחני׳ דר״א אוקימתא בפסקיו הרא״ש השמיט
מ דבלוה דרבא אוקימתא  ונראה מתני', איירי לפרוע שלא ע׳

 לשיטת דחייב מודה חנן גם דבבח״ד ז׳ אות לעיל לפמ״ש ליישב
 לפיל שכתבנו הי׳׳מ כשיטת נימא דאם אלא ורמב״ם הרי״ף

מ דבדיהיב ב׳ אוח ס [במודר] מותר לפרוע שלא ע׳  בבח״ד ג
דס״ל טמא ואס ז׳ אות ועיין .מותר ורמב״ס להרי״ף גס

כשיטת



ת צחישראלנדריםמ
ס כרשב״א כשפס  אסוד לפמע פלא פ״מ מסחלה בדיהיב דג

ם  דרוכא דרובא וידוע .ורמב״ס הרי׳ף לשימת אסור לחנן איכג
 דהוכרחהרא״ש ניחא הרא״שבשיננסכרי״ףודמב'םלככי יל1א

מני/ איירי לפרוע שלא דבלוהע״מ דרבא אוקימחא לאסויי  מ
 לפרוע שלא ע״מ מתחלה יהיב אס נס מכני לא בבח״ד אבל

 גס להלכה שפיר ונ״מ .נ׳ אות לעיל שכתבנו כרשב״א וכשגית
: דידן אליבא

ם ש ( ט י  חובו דפורע כחנן דהלכה דנהי נ״ל לכך בב״י (
 חשיב הנאה מוזר גבי מ״מ . מפותיו איבד ש׳׳ח

 . כחנן משני׳ לאור,מי בעי לא ולהני • ואסור כמהנהו רבא לי׳
 ועיין הוא דבתראי כרבא והלכה • בדיהיב כרבא ואוקמא

 כנראה כפי כי זה הוא [תימא] דבר ולכאורה . באורך שם
 כב״י. דברי ר,צח ליישב ונראה לב״ח. הנאה מודר משוי הב״ס
י לסירוצא לכאורה דכנה , ר ו מ ד א ב ר  בלא ע״מ בדיכיב ד
 והיאך • כחנן ולא כרבנן אלא מתני׳ אחי לא א*כ בדור,א לפרוע
 אנו דחנן דאליבא ס״ל דרבא ש״מ מלא . ד״ה אפ״ת משני

 ע*מ בדיהיב דוקא איירי דנדריס דמתני׳ לומר נמי מוכרחים
: דנדריס חומרא משוס לפרוע שלא

ה (כ) נ ה מויז בזה ל  הביא הנ'ל סי׳ דבח״מ הש״ך שימת י
הנ״ל ר״ח כסברת דלא להכריח .משלשים יותר '

 שאר ובין אשה מזונות בין דחנן אליבא גם מילור, דיש דס״ל
 לכלכה הב׳ח דברי שמביא נראה .סר,״ו רכ״א סי׳ ובי״ד .חוב

 . במשכון או בשכיר כשהוא חובו לפרוע דאסור כר״ת לפסוק
 בחוב בו וכיוצא . ובניו אשתו במזונות אלא חנן אמר דלא

 כסברת ס״ל ך’הש דגם . ניחא לפמ״ש אכן , וכו׳ בע״פ
 . נדרים חומר משוס מודה חנן הנאה מודר דגבי .הב״י
 כוי דלא . הב״ח כסברת ליה מסתביר מע״פ דגבי אלא'
 : י״ג אות לעיל ועיין הנאה מודר גבי גס ומותר ברור חוב

ח (כא) נ ה  ברשב׳א שהובא הי״מ שיטח ג׳ אות לעיל ביארנו ל
 והעיקר עליכם הרשב״א שהקשה מר,ושיא להצילם

 מתחלה לי׳ דיהיב מחמת מוחר שיהא אפשר דהיאך קושייחו
 שכר עלי׳ שנוטלים מקום במתני׳ חנן דהא לפרוע שלא ע״מ

 לעכב יכול הי׳ דבאבידה לעיל ותירצנו להקדש הנאה מפול
 בידו שנאבד הדבר ליה יהיב דהא ליד כמיד והוי שכרו על

 הרשב״א לחרן בזה יוהר הדבור צריכין עדיין והנה . ממש
 שנוכיליס מקום במתני׳ פי׳ הר״ן דהנה לשימתס. והי״מ לשיטתו

 מחייב בכה״ג מסלע בטל המחזיר הי׳ אס דהיינו פכי עלי׳
 שמחזיר מנהג הי׳ אס פי׳ והרמב״ס .פכר לו ליהן אבידה בעל

 באית [ועיין וכו׳ ממנו יקבל לא ה״ז דבר שוש מקבל אבידה
 שכר שנועלין מקום במתני׳ מפרש דהרשב״א י״ל וכנה שאח״ז].

 ברור דבר זה והנה • מסלע בטל הי׳ אס דהיינו הר״ן כשמת
 שהפסיד הסלע לו להחזיר מחויב הוא מסלע בטל הי׳ שאם

 הסלע זה מוחל הי׳ הגבהה בשעת אם נמצא . הגבהה בשעת
 מידו הוי לא הסלע זה בלא האבידה אח״כ לו שמחזיר הגס
 מדעם דהא מידי לי' יהיב לא לו שמחזיר גופא דהאבידה לידו

 הגע • הגבהה בשעת כבר לו מחל וכסלע לי׳ קמהדר דנפשי׳
 זה של אבידחו מגביה הריני עדים בפני אומר הי׳ אס בעצמך

 בעל צריך הי׳ לא בודאי מלאכתי ביטול הפסד לו מוחל ואני
 סהדי איברי ולא כלל ממנו לתבוע הי׳ ולא לו ליתן האבידה

 אע״ג להקדש הנאה תפול במתני׳ קתני ואפ׳ה לשיקרא אלא
 דלא הוכיח שפיר לשיטתו הרשב״א נמצא ,לידו מידו כוי דלא

מ כשיטת מ המדיר דיהיב מה מהני דלא דהיינו הי'  שלא ע'
 מקוס דהיינו במתני׳ הרמב״ס כפי׳ ס״ל והי״מ . לפרוע

 הפסד שום מצד לא דהיינו התקנה ע״פ שכר עלי׳ שניטלין
 אבידה לו שמחזיר בעת השכר לו מגיע נמצא . לו שהי׳
 משא'כ . להקדש הנאה הפול במתני' קאמר ולהכי לידו מידו

מ בדיהיב  נמצא • ג׳ אות לעיל וכמבואר לפרוע שלא ע'
 לשיטתם והי״מ כהר״ן במתני׳ לשיטתו הרשב״א יחדיו צדקו

 ס'ל דהרמב׳ס ז׳ אות לעיל נתבאר וכבר כהרמב״ס במתני׳
מ כשיטת - : ברורים והדברים הי'

ה (ככ) נ ה  כנאה תפול שכר עליה שנוטלין מקום פי׳ הר״ן ו
 לקבלשכרדאס רוצה המחזיר אין אס דהיינו להקדש•

אבידה בעל אפי׳כשנכסי איסור שום עליו היה לא רוצה.לקבל הי׳

 שכר ואותו בטילה שכר אלא ממנו מקבל אינו דהלא עליו אסורים
 וסברו אהר״ן פליגו רבוותא דכולכו כב׳י וכתב כי׳מצוייבידו. כבר

 לדחות נראה ולי התוי״ט עליו וכתב הנאה חשוב כה׳ג דאפילו
 וכפי׳ מסלע בבטל משנתינו מפרשי לא דרבוותא שאפשר לפי

 דבטל בדינא כלל איירי ולא במנהגא הרמב״ם כפי׳ אלא הרץ
 למחזיר דמותר בזה כהר״ן שיסברו אפשר להלכה אבל מסלע
 אסורים אבירה בעל דנכסי הגס מסלע בסל דהי׳ היכא לקבל
 ג״כ מפרש דכרשב׳׳א זה שלפני באות לפמ״ש והנה • עליו

 לא ואש״ה אהי״מ מקשה כי׳ לא דאל״ה כר״ן כפי׳ למתני׳
 אלא • להקדש כנאה תפול דאמאי הגמ׳ בפי׳ כהר״ן מפרש
 פי׳ כו׳ הפול אמאי המחזיר על אסורים ב״א דבנכסי מפרש

 • בזה אכר״ן דפליגו ככב״י מוכח ממילא . לעצמו יעכבנו
 איירי פכר עליו מיטלין כהר׳ן דמפרשי התוס׳ לשימת ומכ״ש
 . עיש הדיבור בסיום וכו׳ אחדא היג בד״ה מסלע בבעל

 ששניהם פי׳ הנ״ל לדיבור שקדם בשלמא בדבור מפרשו ואפ״ה
 שכרו יחן וכו׳ להקדש הנאה תפול לכך מזה זה מודריס
 כביי בפי׳ מוכח . האבידה מבעל מודר אינו שהרי למחזיר

: בזה כר״ן על דחלוקיס
ה (כג) ז  שמחזיר כמנהג כי׳ ואם כמשנה בפי׳ הרמב״ס לשון ל

 שבזה ממנו יקבל לא ה״ז שכר שום מקבל אבידה
 שזה ונמצא . ממנו שיקבל מה מצד החזירו וכאילו מד״ת יצא

 הניח ואס לו שהחזירו הדבר מצד מהנכו יהנהו שלא שנשבע
 עליו וכתב .וכו׳ השעור בזה מהנהו ה״ז הידוע השכר כ״כ לו

 ונראה . וכו׳ עסקינן ברשיעי דאטו בזה מהסס ולבי התוי״מי
 לו«בשכר ליחן חיוב עליו אין המנהג דזה הרמב״ס דברי ליישב
 כתב לזה • מתנה בתורת דבר שום ממנו שמקבל אלא השבה

 מתת שום לו לתת מחויב אין שמד״ת תורה מדין יצא כרמב״ס
 אין ובאמת ממנו שיקבל מה מצד החזירו כאלו לבריות ונראה

 כשמודר אבל דפלמא אבידה במשיב הוא זה אכן איסור זה
 ה״ז כשבה בשכר אם ממ״נ השכר ממנו לקבל א״א ממנו הנאה

 לי׳ יהיב מתנה דבתורת להיות מוכרח אלא .מד״ת ממש יוצא
 כיון השכר לו יניח ואם . ממנו כנאה מודר דהא א״א וזה

 הרי השיעור בזה לו יניח וזה דבר שוס מקבל שמחזיר שמנהג
: מהנהו זה

ו ת ל א ט׳ תנן בד״ה בר׳ן ענין ב  דהכא למימר וליכא • ו
 שכר לו ליחן ורוצה יקרנא גברא החבידה כשבעל

 והנה וכו׳ יקרנא שייך לא דבכה׳ג וכו׳ שקיל מצי לא ומקבל
מתק זו קושי׳ הקפה הרא״ש גם  למשני אצטריך לא דהא ו

 והנה . ביא של הוא הרי שכר ליכיול יכול המחזיר דאין כיון
 ונראה הפשוט הרא׳ש כתי׳ לתרוצי ג״כ להר״ן הו״ל לכאורה

 אצסריך לא דהא רבותיו בפי׳ הכי לחרוצי להר״ן אפש׳ דלא ליישב
 להקדש דתפול לאשמועינן אצטריך שפיר דהח וכו׳ לאשמועינן

 עצמו לסברת כרין וכפי׳ • לקבלו רשאי יהא דהמחזיר דה״א
 עכ״פ .כיב אות לעיל וכמבואר לקבל המחזיר יכול דבאמת
 משא״ע לקבל יכול המחזיר דאין רבותיו לפי׳ לאשמעינן אצטריך
 וכמבואר שכר עלי׳ בנוטליס הרמב״ם כפי׳ דס״ל אפשר הרא״ש
 לקבל יכול המחזיר דאין דפשיעא דמילתא זה שלפני באות
 מתני׳ בפי׳ הרין כפי׳ לי׳ דסבירא שנאמר והגס • השכר

 דיהא בזה דהרא״ש סיד הוי לא עכ״ז מסלע בבטל דאיירי
 לאשמועינן אצמריך הוי לא ולזה שכר שום לקבל שיוכל סברא

:כפשוטו מתרן להכי להקדש הנאה דתפול
*ן ע״א ל״ה 6דן ר  ומסתפקים ומסיים כו׳ הלכה ולענין דיה ב

 האי משתרי אס בקונמות דמעל מאן לי'
 נראה . מעילה עיי לחולין שיוצא בהקדש דמועל לבתר קונם
 ז״ל מהרמבים זו הלכה לברר יש בזה מסופק שכר״ן הגס

 לחביק האומר וזיל יו׳ד הלכה פ״ד מעילה בהלכות שכתב
 לכשיוצי׳ מעל זו מהנה המקבל לו ונתנה וחזר הקדש עליך ככרי
 6■ל שהנותן מחמת ומשמע . עליו אסורה אינו הנותן שהרי
 המקל;ל מעל לא הנותן מעל אם הא המקבל מעל לכך מעל
 שהוכרח ונראה • הקדש המוציא ככל לחולין שיוציא מפני

 דככרי הלכה באותו בגמ׳ לו שהוקשה מפני לזה הרמב״ם
 לא ולמה • לי׳ אסורה לא הא נותן לימעול מעל מי כו׳ עליך
ניחא לא בודאי המקבל הא נותן לימעול בפשיטות הגמ׳ אמר

לי׳
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 זכה לא ואיה בעיחי לא ־איסורא בעיהי היחרא דאמר לי׳

חן ממל ולא המקבל  הוכרח ומזה • מרשוחו הוציא לא שעדיין מו
 בודאי וא'כ • לחולין יצא הנוחן דמעל דכיון לומר הרמבים

 במי שמצינו כמו לחולין יצא שכבר בי׳ לזכוח להמקבל לי׳ ניחא
 איסורא לומר יכול המקבל הא וחמאי דמעל הקדש שאר שמוציא

 יצא כבר מעל שהוא דכיון א״ו זכה. ולא דליקני לי ניחא לא
 דבקוגמוח סובר שהימב׳ס נחברר וא״כ להמקבל וניחא לחולין

 לו נחברר לא ואמאי זו בהלכה שמסחפק הרין ועל לחולין יצא
 מה על אחר חי׳ ס׳ל שהר׳ן י״ל • שאמרנו כמו מהגמ׳ זה

 ליה ניחא לא שהמקבל מפני מעל לא שהנוחן אמר לא שהגמ׳
 דהמקבל דהגם להרץ דיש .כו׳ לי׳ ניחא דהחירא בו לזכוח
מ זכה לא מתנה  שהראה ממקבל הנאה טובת להנוחן יש מ׳

 ולכך . מעל וא'כ במתנה זה לו ליחן הי׳ שבלבו להמקבל
מ׳ אמר  ולהרמב״ם ־ מעל לא ולכך עליו אסורה דלא משום רק מ

 הנאה טובח אפילו הוי לא דזה לי׳ דסבירא בזה ליה ניחא לא
ס דכיון  הוכרח ולכך . מזה הנאה לו אין להמקבל ניחא לא דס׳
 :היטב ודוק לחולין יצא כבר מעל דהוא דכיון זו הלכה לומר

ד ן  ע׳׳ש כו׳ להרמב״ם משובה מכאן , נותן לימעול בהר״ן ד
 בעז׳ה ע״ז שתירצתי מה ט״ו בדף עיין זו קושי׳ על הנה

 הקטן דהשוה מסוגי׳ הרמב׳ס על עוד שהקשה ומה הוא ונכון
ב מ׳׳ו דף דופן יוצא בפרק והוא לב׳י לגדול  הגמ׳ דמסיק ע׳

 ולוקין הקטן שהקדיש מה אכילתו על אחרים עוברים יחל דבל
 בד״ה י״ג הל׳ נדרים מהלכות פ״י בכ״מ ע׳ש זה לאו על

 עליו שתמה ומה תירוצו ע״ש זו קושי׳ שהובא דאמרינן ואהא
 לעין נראה אך . היא גדולה הקושי׳ ובאמת • ע״ש הלח׳מ

 הלכה נדרים מהלכות בפ״ה כ״מ בעל הרב בדברי יש שמסרון
ה א׳  ולא ונהנה עבר ואס ומ״ש שסיים כו׳ שאמר ראובן ד׳

ז תירוצו מכאן נשמט ובודאי .כלום כתב  הקושי׳ עיקר ועל .ע'
 ס׳ל דודאי היטב ליישב ניל . כלום ג״כ הלחימ חי׳ שלא

 שהוא דברו יוחל שלא ריל יחל לבל דבגמ׳דאמרו להרמב״ם
 כקדש שהוי מחמת לוקין ואחרים הקדש והוי הזה הדבר הקדיש

 המועל דכל דהקדש לאו משום אלא יחל דבל לאו משוס ולא
 כמ׳ש כו׳ לאכול תוכל דלא לאו משום דלוקה במזיד בהקדש

 הרמב״ם הביא ולכך .ודוק ג׳ הלכה מעילה בהלכות הרמבים
 ראיה עוד ונ״ל .הקטן שהקדיש מה לוקין דאחריס הך נופיה

 בשלמא מקרא ילמדנו דלא בסוגי׳ ל״ז דף לקמן בגמ׳ להרמב״ם
 וברבב״א ברין ע״ש קתני בקטן כו׳ אלא כו׳ פ״ט שכר למ״ד

 אחד תי׳ ברשב״א וחי׳ הקטן על חל נדר איסור וכי שהקשו
 הר״ן כמו ב׳ ותי׳ • כו׳ לאיש סמוך מופלא בקטן שמיירי
 ע״ש האיסור בידים לקטן שמאכילו המדיר על הוא דאיסור

 המדיר על הוא האיסור נדר בכל דבאמת הרמב״ם הוכיח ומזה
 : וק׳ל לקטן גם ללמד אסור וא״כ בב׳י עובר שמדיר

ב א ע׳ ל  קטנה בין גדולה בין היולדת חורת זאת לר״י מעתה א
בפ׳ הוא ברייתא דבלאור״י שהקשו בחוס׳ עיין

 קטן בין גדול בין הזב חורת זאת דכחיב ל״ד דף כותים בנוח
 מעתה אלא הגמ׳ מקשי מאי יקשה דלכאורה דלקימ לי ונראה

 לרבויי דליכא והיכא מרבינין לרבויי דאיכא היכא דילמא ט׳
 מעמה אלא לשונו בנעימת הר׳ן תירן כבר וע״ז . מרביניו לא
 וא״כ הוא יתירא דתורת ר׳׳ל לרבויי אתי דחורת לר׳י דס׳׳ל כו׳

 ממילא מתורן וא״כ . היולדת חורת דל׳ל שפיר הגמ׳ מקשה
 רק לטומאה קטן מרבינן דלא י״ל דבברייתא התוס׳ קושיח

 ל״ק וא'כ .קטן בין גדול בין דמשמע הפסוק ממשמעות
 לרבויי ליכא ביולדת אבל מרבינן לרבויי דאיכא דהיכא מיולדת

 דבכ״מ אע׳׳ג כקכינים בניו על קרבן דמביא מכאן דייק ר׳י אבל
 הפסוק ממשמעות זה דייק כוי לא ובודאי ■ דעת בעינין

 מקשה ולכך דייק דחורח מיחורא א׳ו צ׳ד• אין דכאן לחוד
מ׳ : ודוק רקאריי מ

ב ו’ל דף ן ע׳ ״ ר  הר׳׳ן כתב ט׳ דנפשי׳ אדעתא אלא ד״ה ב
 דלרבנן כחנן מתני׳ ואחי׳ רשב״א בשם י

 הדבר ולכאורה • דאסור לרבק חוט משרע נרע דלא א*א
 יטל לא הכא דבודאי מודה רבנן גם דהכא י׳ל דהא תמוה
 עשאושליח לא דהא אחרים פירות לו שישלם לבעה׳ב לחטע

משלו שתשלם אע״כ לי] זכות אין [אס דעת צדכין ובתרומה

ט לפורע ליד וא״כ  ל שישלם לתבוע יכול לרבנן דהחס חו
כ לרבנן הכאכוי וא״כ ט בפורע לחנן כמו ג'  דלהרשב׳א ואעיג חו

 בדיהיכ דגם רק ג׳ אות ליג דף לעיל שהבאתי ככייע ס׳ל לא
מ מ דיהיב לי דמה לרבנן אסור ג״כ לפרוע שלא ע'  לפרוע ע'

 דתיכף לי ומה • הנאה דהוי לו ומוחל במחנה לו נתן ואחיכ
מ עי בלי׳ הי אי והוי מחנה תיכף והוי לפרוע כלא י  גיכ טד

מ דיהיב אע״ג דהכא לכאורה י׳ל וא״כ . הנאה  שלא ע'
ט בפורע דהתם דטדאי א’ז ובאמת .לרבנן אסור לפרוע  חו

 לפרוע ע״מ היכף לו ליחן יכול דהא הנאה הוי לפרוע שלא ע״מ
 ע״מלפרוכי תרומה ליתן יכול דאין כאן משא׳כ .מכנהו ונמצא

כ לו] זכות דאין [כיון דעת דצריכה תרומה כוי דלא  צריך וע'
כ לשלם לתבוע יכול ואין משלו לו ליחן  כמו הנאה אינו א'
 לו לשלם לתבוע יכיל שאינו מחמת דמוחר חובו בפורע לחנן
כ כשנותן תיכף כנאה כוי והא  לתבוע יטל שאין מחמת אע'

 הנאה הוי דלא לרבנן ככא ה״ה וס״כ מהנהו לא ענין בשום לו
: היטב ועיין

׳ ע״ב מיג דף י נ ו ס  המפקיר תניא .שדהו את דהמפקיר ב
ה הרא״ש בפי׳ .וכו׳ שדהו את  ד

 לאלתר זכה דאם שפרשתי למה תקשי ואי וכו׳ ואילך מכאן
 י׳ל . בתקנתן חכמים אהני מה ממעשר פטור זכיי׳ בתורת

 הי׳ אם אבל אחר מצד ילקטו אחרים זה מצד ילקט שאס שירא
 ולכאורה .עכ״ל מיד בו וחוזר מפקירו כי׳ מדיבורו לחזור יטל
 שיכול רק הוי לא כתקנה זה פי׳ דלפי מאוד תמוה זה הפי׳

 פטור הוא באמת הפקר מן שזוכה זכיי׳ ע״י אבל בו לחזור
 התקנה כלל ל״ל יקשה א״כ . לרמאות חיישינן ולא ממעשר
ה לא לחזור יכולים שאינן הדין לפי גס הא לחזור שיוכלו  הי
 יכולים אין באמת דכא ממעשר ולפטור להפקיר לרמאים מקום
 בלא מהפקר שיזט דאם כאן שייך רמאות ומה הדין לפי לחזור
 יודעים הי׳ לא ואם • כנ״ל זה פי׳ לפי חייכינן לא חזרה
 • לחזור יכולים שאין לדרוש לחכמים הי׳ לחזור יכולים שאין

 מפקירים שהרמאיס רואים הי׳ דמכמים זה ליישב ונראה
כ ממעשר ופטורים . לחזור שיכולים וסברי . שדותיהם  ג'

 לשום לא בסתם ליקט ואמר שדה שמפקיר שמי רואים שהי׳
 פטורים שחוזרים הגס שהם וסברו .ממעשר פעור מהפקר זכיי׳

 וא״כ לחזור שיוכלו כך סוברים שכולם ג״כ וסברו . ממעשר
 שאין לדרוש חכמים יכולים הי׳ ולא . תקלה לידי בא הי׳

כ . שחוזרין בזה שרגילים מחמת לחזור יכולים  הי׳ לא ע'
 שאומרץ רק . לחזור שיוכלו חכמים תקנו ע״כ . בזה מאמינים

 ובאמת במעשר חייבים הס לחזור שיכולים זה שמחמת להם
 במעשר חייב ג״כ מהפקר זכיי׳ לשם לא כסתם שליקט שמי ג״כ
 כשחיזרין הסברא מן שהוא כיון הרמאים מאמינים בודאי וזה
כ וכתב . ברשב״א עיינתי ואח״ז ועיין: היטב ודוק לתקנתם חכמים הוצרכו ושפיר הפקר הוי לא  טפי באריכות זה פי׳ ג'

 הכל אתיא ובפירושו • פירושו היטב לסדר שצריך רק
 . לחזור שיכולין חכמים אמרו זה דמפני דכתב . נכון על

 שיש בבירור ונראה . מיד לחזור ורוצים שהופקרו שראו מחמת
 ממעשר ויפטרו שיחזרו רק הופקרו לא שבאמת בדבר רמאות

 במעשר וחייב לחזור שיכולים אמרו ולכך • הפקר הוי לא וא'כ
 לא שבאמת מחמת לחזור יכולים שאין לפשוק חכמים רצו ולא
 אבל . ממעשר לפטור כדי רק הפקירו שלא משום הפקר הוי

 כ’אח חזרתו מכני ולא מהני בודאי מזרחו קודם אחר כשזוכה
 ואוקמי כלל חכמים חשו לא אמר ליד שבא כיון ההפקר לבטל

 ממעשר ופטור הפקר והוי לחזור יכול אין באמת דהא אדינא
 חזרה בתורת ולא ההפקר מן זכיי׳ בתורת זוכה כשהוא וכן

» רמאות שייך דלא באמת הופקר שבודאי ממעשר פטור כ  ד
 שלשה לאחר אבל • אחר בצד אחרים ילקטו זה בצד הוא שליקט

 אלא’. לחזור אותו מניחין אין . בפי׳ בו שחזר אע״פ ימים
 מילחא מוכחא חזר שנא כ״כ שעמד דכל משום מוקמינןלי׳אדינא

 שפי׳ אתי׳ לפ״ז וא'כ לרמאות ולא זה נתכוין גמור דלהפקר
כ שהוא זה פי׳  שהרמאיסהיו החזקה הוי שכך פי׳הרא׳ש ג'

 ופטורים לחזור שיכולים בסברו מיד לחזור רוצים מפקיריןוהי׳
 רואים היו מיד למזור שרוצים חכמים וכשראו • ג״כ ממעשר

וא׳׳כ ממעשר לפטרו כדי רק הפקירו שלא בדבר רמאות שיש
באמת
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^ כלל הפקר הוי גאמש-לא ל  למןור שא״י לפסוק ־רצו לא ו
 כל במעשר וחייבו לחזור שיטלים והקנו הפקר הוי לא דבאמס י

 מחמת לחזור שא׳׳י הדין יודע ואינו ימים ג׳ בשוך שחוזר מי
^• שמוכח ל  של פי' ג״כ וזה.הוא • באמה הופקרו 'שלא מי
 יכולים היו אם אבל דבריו בסוף [הרא׳ם] ג״כ ומ״ש .היא״ש

דבזכי׳ י״ל • מיד בו וחוזר מפקירו הי׳ מדבורו בו נח/ור
 ולכך אחר בצד אחרים ילקסו שמא דירא רמאות שייך לא
ר ע״ז שקנו לא ^ו  חם אבל .בחמש שהופקד מפני ממעשר ו

 שיכולים שסברו סברתם לפי ר״ל • מדבורו לחזור יכולים היו
 הופקרו שלא רמאות שייך א״כ . למוד בדבור חיכף מיד למזור
 באמת כלל הפקר הוי לא וא״כ ממעשר לפננרו כדי רק באמש

 במעשר וחייב כלל הפקר הוי ולא חזרה דמזרתו תקנו ולכך
 : הוא כן שכוונתו ותראה הימב ברשב״א ועיין .היסב ודוק

י1ן*ר נ  בכל שתקנו התקנה לפי לכאורה הקשה נ*י הרב ת
 הרא׳ש כמ״ש ימים ג' תוך לחזור שיכולים כהפקר ־

 ברשות עדיין אחר זכה שלא כ״ז א״כ . ההפקר בכל תקנו .נאלב
 אמאי יקשה וא*כ . לחזור דיכול יוסי לר׳ כמו ״המפקיר

 דמותר ואוכל נועל והלה הסלע על בהניח רבנן סברי קחני׳5
 מידו-ממש דשקל כמאן הוי ג״י בתוך למזור דיכול כיון ,וא5.,
ם דס״ל כר״ן לפי׳ ומכ״ש . יוסי לר׳ כמו 'גאסור.  זכה אס מ

 שזכה אחר גם א״כ לחזור שיכול התקנה הוי ג׳ בתוך אחר
 באמת אבל במתני׳ מותר עפיאמאי יקשה ברשותו עדיין ,אקר

 מחמת לחזור שיכול התקנה הי׳ לא בודאי במתני' דקאן לק״מ .
 כדי לחזור שיוכל לי׳ ניחא לא ג״כ ולזה יאכל מה לו אין ,ןשגזה
 :ודוק במתני׳ התקנה הי׳ לא ולכך מהפקר בו לזכות הוא .'איכול

א בי ש ר ב *  דאם ממ״נ הקשה בס״ד כו׳ רבנן רישא ד״ה ■
 וחייב לחזור א״י פי׳ ב׳ [די״ל דסיפא בסיפא הפי׳

 שיכול כיון עדיין מרשותו• יצא לא דלר״י ובי׳ מיני׳ לנןשר
 ועשאו הפקר ב״ד דכפקר לגמרי ממעשר דפנוור או לחזור
 הוא בה דמשזכה מגליון] • ברשב״א ע״ש מרשותו יצא כאילו

 מקשי קא כי א״כ .ובי׳ מיני׳ לעשר באמת וחייב ר״ל לחזור א״י
 דמוקי למאן ובין לר״ל בין מיני׳ לקשי כרמו המפקיר מן ,לר״ל

 כר״י לסיפא דמוקי למאן בין חילוק אין דבסיפא כר״י לסיפא
 דמשזכה כפי׳ ואם • כר״י כולה דמוקי לר״ל ובין כרבנן ורישא

 מקשה לא לר״ל גם א״כ הפקר ב״ד דהפקר ר״ל לחזור א״י בה
 המעשר מן דפטור למחר ובצרו ועמד כרמו המפקיר מן הגמ׳מידי

 מהפקר זכי׳ בתורת בפי׳ דבצרו דמיירי כמפשר מן פעור ,דבאמת
 ויש ברשב״א. ע״ש מדאורייתא ממעשר ופעור הפקר ב״ד ,והפקר
 ושפיר ובי׳ מיני׳ לעשר דחייב באמת דהפי׳ א׳ אופנים בב׳ ליישב
 הא כמפשר מן כרמו את במפקיר פעור אמאי לר״ל הקשה

 אבל ובי׳ מיני׳ לעשר חייב ג״כ ומדרבנן מה״ת לעשר חייב
 המקשה ידע דבודאי דל״קמידי י״ל כרבנן דמוקילטשא למאן

 אבל .כרבנן ג״כ כרמו את דמפקיר הברייתא לאוקמי שיכול .
 כרבנן לאוקמי לי׳ ניחא ולא כר״י ברייתא לכולה דמוקי לי״ל

 ברייתא דהך לרשב׳א לי׳ דידוע די׳׳ל אך • שפיר מקשה ,
 כר׳ דאתי׳ לזמן דהמפקיר סיפא בתר שנוי כרמו דהמפקיר

 הך דאתי׳ נותנת דהסברא הרשב״א שפיר מקשה וא״כ .יוסי
פא כרמו דמפקיר סי תני ד  •.ולכך דרישא כרבנן ולא ג״ככריי

 דנוכל ל*ק כר״י סיפא דמוקי מאן דעל ב׳ באופן לתרץ נראה
 .לגמרי ופעור הפקר ב׳ד דהפקר דהעעם באמת דס״ל לומר
 לא מדאורייתא אבל דקאמר דהאי לגמרי ידוע הי׳ לריל אבל
 פירושו לי׳ ומשמע , דר״ל דמילתא סיומא הוא הפקר הוי

 רק רבנן שתיקנו אחר גס הפקר כוי לא מדאורייתא .דר*ל
 שברישא [וכמו ובי׳ מיני׳ לעשר חייב ובאמת הפקר הוי מדרבנן

 הפי׳ כן בודאי ובי׳ מיני׳ לעשר חייב אבל למזור איי ;פי׳.
 דמוקי למאן אבל שפיר מקשה ולכך לחזור א״י דמשזכה כסיפא

 לגמרי ממעשר דפעור לחזור א״י כפי׳ בשניהם כרבנן יישא
 ממעשר פעור אמאי שפיר מקשה ולכך • מגליון] . ולק״מ
לדי אמרי כי החרצן שתי׳ וזה . ובצרו ...בעמד א,  זה ר״ל אנ

 הפקר הוי מדרבנן אבל ”הפקר הוי דמדאורייהאלא שאמרתי
כ ברייתא הך אבל יוסי לר׳ הוא זה ובי׳ ומייג.לעשר.מיני׳ .  ע'
 ברין מיין אמרי כי הלשון ^שפיר מדויק ובזה • .אחי'.כר.בנן ,

־' ל' ודוק הלשון ליישב שדחק ............... so נ ■

^1ב ^ ב״ ש  ל כן2 ■אינו ואילך מכאן כו׳. רבנן רישא דיה rבא ?.
א לחזור ׳ ק דו כו׳ כו׳ שחזר בו פי׳ ב  ק^יו אבל מ.

 ממעקר פעור ימים. ג׳ תוך ואפילו ההפקר ק כזוכה סתם
 הממשל ימן פעור ובצרו עמד ולמחר כרמו את המפקיר וכדחנן

 דבקתס בפי׳ כתב כאן וא״כ • עכיל משמע סתם ובצרו עמד
 דר^ן׳ני וסיפא כתב בא״ד ותיכף בזכיי׳ רק בחזרה הוי לא

 דמד דקסבר היא יוסי ר׳ לחזור יכול ימים ג׳ לאחר דאפי׳
 . הפקר הרי ולא מפקיר מרשות נפקא לא זוכה לרשות דאתא
 דקתני בו לחזור ויטל , ד״ת במעשר חייב סתם קצרו ואפילו

' ע״ש כו' סתם בקוצר דהיה מזרה דוקא לאו  כתב וכאן .
 . אהדדי דבריו סותרים לכאורה וא״כ . חזרה הוי דסתס
 זה מהפהר כזכי׳ כוי דבסחם שכתב דמה היעב לתרץ ונראה

 לחזור יכול אין הדין דמן סברי ורבנן רבנן אצל בפי׳ כתב
כ . בשהפקיר  שיחזור כיון לא שטודאי אומר אני בסתם א'

 כשב זה . כחזרה הוי דבסתם מיש אבל • זכי׳ בתורת אלא
 העתם מן י״ל א'כ לחזור יכול דמהית דסבר דר״י אליבא

 • וק״ל כלל סותרים אין וא״כ לחזור שיכול כיון חזרה דהוי
 דדוקא לשונו שמשמעות ותראה לדל אלא דיה בדן ועיין

 יכול שמדינא מפני חזרה הוי דבסתס אמרינן יוסי לר'
: כנ׳ל לחזור •

ן ״ ר  ומפרקיק באיד ע״ב ט׳ ריי מדסיפא אמר וריל ד״ה ב
 כלומר בהון והדרין דמפקרין הרמאים מפני אמררבא

 שאיו ונמצא בכן שיחזרו כדי אלא מפקירין אינן מתחלתן שאפי׳
 על העמידו ג׳ כל ולפיכך בלבד הערמה אלא הפקר הפקרן

 וחייבץ לחזור דיכולין זה מלשון משמע ולכאורה .עכ״ל ד״ת
 ודאי הפקר בתורת זכו אס אבל כד״ת כשחוזרין דוקא במעשר
כ ממעשר פעורין  הוא כשזכה דגם לעיל הרין כמ״ש כד״ת ג'

 ויקשה.לפ׳ז .לר״י אפי׳ אחר לי מה הוא לי דמה ממעשר פעור
 בין בסיפא דוקא מדמחלק דייק שמעתין בריש גופא הרין הא
 חילוק אין באמת דברישח ש״מ מחלק לא וברישא זכה ללא זכה
 ע״כ . במעשר חייב שלשה בשוך אחר או הוא כשזכה דגם

 העמידו הרמאים דמפני ר״ל דית על שהעמידו דמ״ש נראה
 הסקרן דלא הפקר אינו שכפקרן מחמת לחזור דיכול ד״ת מל

 מן בזכ'י' שגס ג״כ הד״ת ואיכ-באמת בלבד להערמה אלא
 יוסי לר׳ וזהו הפקר הוי דלא כיון במעשר חייב ההפקר
 וחייבין לחזור שיטלין רק הי׳ כתקנה דעיקר ד״ת על העמידו
 הוי דלא במעשר חייבין בשזכה ג״כ הוי וממילא כדית במעשר

ת להוציא הוי התקנתא עיקר לרבנן אבל , הפקר  דמה״ד מד׳
 לחזור דיטלין מד״ת והוציא לחזור יכולין אין
׳ ס ל ת  כו׳יועעמאדאיסור שדהו את המפקיר תניא דיס ב

 עבל איסור דזה העולם כל ויודעים לכל ידוע עבל
 לחזור יכול ימים ג׳ כל ולפיכך מפורסם אינו הפקר וזה עליו
 כדמסיקיועוד בהו והדרו דמפקרו הרמאים מפני גזרו ולכך כו׳

 פירותיו אוכל הוא העולם יאמרו שמא לחוש יש ימים ג׳ בתוך
 עבל דאיסור התוס׳ שכתט שזה לעין ונראה מתוקנים שאינו
 גזרו דלכך' רק הרמאים מפני גזרו אלכך קאי לא לכל ידוע
 להפקיר הרמאים ויוכלו מפורסם אינו שההפקר מחמת קאי

 שכתבו שזה רק • ההפקר שמפורסם קודם שלשה בתוך ונחזור
 בסון למוש דיש שני אתי׳ קאי לכל ידוע עבל דאיסור התוס׳
 ידוע עבל שאיסור מפני סבל שאוכל העולם שיאמרו שלשה

" :ודוק לכל
ה דף ׳ מי י ג ל ס  בו באין מחלוקת בגמ׳ .שנדרו דהשוהפין ב

 זיל שיעתהרשב״א לבאר נתחיל מלוקה. דין
 וזיל . ז״ל שלמה רביע כרב ר״השיעת ואמר בדיה שכתב ע״ש

ט דיכול דכיון אסור מלוקה דין בו בשיש ט  במה הלה לי׳ מהנהו ל
 לעולם דיח ט בשיש ונ׳׳ל כתב ואח״ז היעב. ע״ש כו׳ טפו שאיט
 ואית כתב ובסוף . לזה ראיות והביא חלוקה אמר גם אסור
 •לסירוס צריך שזה נהנין וזה שזה ומעות פימת לקנות הניס

 חלוקה‘ כעלן אלא שאינו כזה בסכר אבל למעות צריך וזה
 הנאה ^:ויי דמ״מ ומשני • לזה יש הנאה מה בלבד מלקים ובירר

 מיה בחלנץ פמו משתמש אמר ואין לביתו חלקו כל כשלוקח
 רבינו •דברי .כתב מתחלה דהא סותרים דבריו ולכפרה • מיש

׳ במה דמהנהו משום אסור -דיח בו דביש אברהם בר שלמה
שאינו * '
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הב אמאי וא*כ לחלק נופו שאינו  חלוקה אמר דגם אמ״כ נ
 הוי לא זה הא בפ״ע סלקו לו שנוחן במה דצהנה משוס אסור
 למרץ ונראה • בפ״פ חלקו לו שיחן לנופו יכול דהא הנאה
 דמוחר ד׳ח בו דבאין שלמה הר׳ כשיסח ס׳ל שהרשב׳א דהגם
כ משום  מהלך הוא בשלו א״כ ר5הח כל לו קנוי חבירו של דע'
 בו דבשיש שכחב זה אבל • שלו שאינו דבר לאסור יכול ואינו
 ס״ללהרשב׳א כופו שאינו מה הנאה הוי דזה משוס דאסור ד״ח
 בו דים כיון פשומ הוא דהגיעס רק ■ לזה צריך דאינו ז׳ל

כ ד״ח  למלוק שיכול כיון • מהלך הוא דבשלו לומר שייך לא א׳
 מלשונו משמט וכן . מהלך הוא דבשלו ברירה לומר שייך ולא

א'נ כו׳ יוסך ר׳ אמר אלא בד״ה שכחב  ברירה שייך דלא ו
 אסור מלוקה אחר דגם וניל כחב וטיז . דיח בו שיש בחצר
 רצינו פי׳ לפי אבל בפ״ט מלקו לו שנומן מה הנאה הוי דזה

 דיס בו להדיאדביש ברין הוא וכן • מוחר מלוקה אמר שלמה
 דהוא נראה הרא״ש אבל .באורך שם כמבואר ברירה שייך לא

 דהנאה מלא ברירה שייך דיח בו בים דגם הריש כסברח סובר
 ובזה • הריש בדברי הרא׳ש שסיים וכמו הר׳ש כמ׳ש הוא

 סמכינן דלא מנומס אסור דיח דביש הראיש מ״ש מיושב
 אחין דאל׳כ לברירה צריך דיחלקו גס דהרי וקשה אברירה
 לברירה צריך לא דהכא דסבר בודאי אלא , לקומוח שחלקו

 בהפי׳ גופא בהרשב״א צ״ל וכן . כזה הוא וזה לחלק דצריך כיון
 סובר הי׳ לא אז אברירה סמכינן לא לחלוק דיכול דכיון שכתב

ש. כסברת אלא  למלוק דיש דהיינו נ״ל כתב דלבסוך אלא הרי
 דאמר שפסק הרשב״א טל להקשות יש דאכתי אלא הר׳ש טל

ח בו באין אבל ד״ח בו ביש דפליגו אסורהאלל״ק מלוחה  ד׳
 רבנן אפי׳ ס״ל ולפ׳ז גופא הוא כתב דמותר מודה רבנן אפילו

 אסור דיח בו דבשיש אלא מותר דיח בו באין ולכך ברירה דיש
 מותר חלוקה דלאמר מזה שמטינן א״כ . בחלוקה לתקן דיכול
 בתרא בלישנא לומר להרשביא לי׳ תיתי מהיכי וא״כ לברירה וא״צ

 בו דבאין לל״ק דהנה לתרץ באמת ונראה אסור. מלוקה דלאחר
 רבנן סברי ד״ח בו כשיש רק ברירה דיש דמותר כולס סברו דיח

 אצטרך ולא בחלוקה נתקן דר״אדפליגדלא וא״כמ״ט בחלוקה דנתקן
 סברי דרבנן זו בסברא דמוחלקין דבאמת צ״ל ולכך . לברירה

 שמוכר מה הנאה הוי דלא ברירה בלא מותר חלוקה דאחר
ה דהא־ מלקו לו  בחלוקה נתקן ולכך הרא׳ש כסברת כזה הויז

 אם,ד חלוקה אחר דגם סבר ביי וריא . לברירה אצכיריך ולא
כ הוי דזה דברירה טטמא בלא  מלקו לו שלוקח מה הנאה ג'

 צריכץ הי׳ חלוקה אחר גס א״כ ז׳ל הרשביא כסברת לטצמו
 כר׳ הרשב״א פסק ולכך בחלוקה תקנה לו אין ולכך לברירה

: ודוק יטקב ביר אליטזר

ף (נ) ן "י“ י י ר  שפסק זיל הרמבים טל שמתמיה אח״ב דיה ב
הגמ׳ דרך זה שאין שכופין הוא דלמדיר י

 כמיש זיל הרמבים דברי היטב לתרץ באמת ונראה • ט״ם שלנו
 אמרינן הפרה את שנגח שור בם׳ מיהו וזיל אפי׳ איד דיה המוס׳
 כתיש אלא סוגי׳ הך להו דצית וצ״ל ברירה ליל דרבנן בהדיא

 לרבנן להו דסבירא כיון פי׳ • טכ׳ל מודר מהם אחד הי׳
כ ברירה אין  דכיון לחצר לכנוס דאסור פליגו נמי וTדבהד ט'

 רבינא שהוכרח ומה .וגדרה קנס משוס ולא אסור דמדה״ד
 דמתני׳ המקשן כסברת דסיל משוס טיכ בברירה דפליגו לומר

 רצה ולא קאי אמדיר דקתני וכופין פליגו דבהדירו משמט
 דברי מיושב בזה וא'כ . דהכא כתרצן המשנה להגיה רבינא

 מדרבינא וט'כ בברירה דפליגי כרבינא דס״ל היטב הרמב״ם
 דכליריבהדירו ממתני׳ זה הוכיח ט״כ בברירה דפליגי אמר

 דאליכ קשני אמדיר כופין וא״כ קתני מודר דהי׳ דהכא כתיש
 מסתבר׳ נמי כהכי מטצמו בנודר דמתני׳ דהכא כתרצן דסיל אלא

 דבהדירו מנלן יקשה וא'כ אמדיר שייך ולא כופין מדקתר
כ  קנס ומשום מטצמו בנודר אלא ל'פ דילמא ובברירה פליגי ג'

 במודר דמיירי ממתני׳ זה הוכיח דרבינא אט״כ . וגזירה
 הרמב׳ס ופסק אמדיר טפין קאי וא'כ מזדר אחד הי׳ דקתני
: ודוק כרבינא י

ץ ח  אלא כרבינא פסק דהרמב׳ם הראיש שכתב מצאתי א
כ והוא היסב אומו ביארתי ואני דבריו ביאר בלא ג'

ת  הרא׳ש טל צמנאל קרבן קושי׳ היסב מיושב ובזה כראיש.• טונ
- : ו^וק ט״ש ׳
ב (ג) ן ע׳ י ר דבקונס ר״ת שיטת שם מביא דמי היכי דיה ב

 מוהר ולכך שטטד מידי מפקיט אינו פרטי י
 בשהקדיס מתני׳ דמיירי ב׳ תי׳ ונס • הפיסה בו באין המרחץ
 רבק אסרו במתני׳ דכא התירוציס בני טל והקשה , המטות
 זל׳ז מעות לימן וא'צ פרטי קונם דבמתני׳ הגס לחצר ליכנס

 ונראה • כלו להיך נכנס דזה מטפס רק התיר לא ורחביי
כ הביא זיל דהרשביא היטב לתרץ  וברשב׳א . ריח של התי׳ ג'

 ס״ל דהא • ממתני׳ קפה לא דטדאי לומר אני יכול באמת
 דאינו משום במתני׳ רחביי התיר דמש״ה ב״א ר״ש כשיטת

 דהכא דמתני׳ לומר ניכל וא'כ .שלו כוי דזה טליו לאסור יטל
 מפקיט אינו דקונמות במרחץ לאסור איי ולכך הוא ריא

 כראב׳י דמרחץ הך לאוקמי דוחק דזה רק • שלו וכוי משעבודו
 עלי ואס עליך דהריני דאח״ז מתני׳ דהא וגם • כרבנן ודלא

 כמו כרבנן רק אתיא לא דזה לבהיכ ליכנס אסורין בניכם
 כראב״י אפילו דאתי׳ סיל דהרמב״ם רק » שם כרין שהביא

 סברא ואין כראב״י מתני׳ דאתי׳ הרמביס שמתרץ בתוייט פ״ש
 דסיל ורית דריי גם ומה • דראב״י אליבא רק מרחץ לאוקמי

 שיטת ס׳ל לא שעבוד מידי מפקיעו אינו פרמי דקונם שימה הך
 מתיר ור״א בברירה פליגי ורבנן דר׳א ס״ל רק שצמה רבינו

 וא'כ יטל הי׳ יכנס שלא חלקו לאסור אבל ברירה מטעם רק
 בודאי דבמהני׳ לתרץ באמת נראה ע״כ , לדוכמא קושי׳ הדרא

 ליתן ול״צ פרטי קונם דהוי הגס בחלקו יכנס שלא לאסור יכול
 לאסור יכול יד תפיסת לו כשיש במרחץ ככא דהא מטות
 חלק לו יש שזה כיון במתני׳ כ“וא .כשלו דהוי משום בקונם
 מזו גדולה תפיסה לך אין א״כ בו שילך חבירו של בחלקו

 ונכנס ברירה מטעם רק מתיר ור׳א בקונס לאסור יכול ולכך
 בביק הרא׳ש כסב זה וכעין ־ חבירו של בתוך ולא בשלו

: עיש דבריו בסוך כפרה את שנגח שור בפרק

ה1 (ד) נ יטל ולכך תפיסה כוי דבממני׳ שכתבנו מה על ה
.ברירה מטעם רק מתיר ור״א בקונם להפקיע

 הנאה המודר ממני׳ דיה כתב זיל כרשביא דהא ע״ז לעיין יש
 קל דהא מכירה מן קל דככירות כו׳ לך תדע כו׳ מחבירו

 בכל יד מפיסת למדיר שיש במתני׳ דהא עולם משעבוד אפילו
 נכנס אני חבירך של בתוך לו אומר וכדמנן לאסור ואיי כחצר

 דלא דמתני׳ דטעס כתב הרי א"כ • ע״ש עכ״ל שלך במוך ולא
 ולא.דמי עולס שעבוד גו לו יש משוסדכשומןה תפיסה מכני

 במתני׳ וא'כ . המפסה מהני ולכך שיט לו אין שהשוכר למרחץ
 דאמאי לדוכתא קושי׳ כדרי וא״כ • התפסה הוי לא התפסה

 הוצ^ דהרשב״א כלל ליק באמת אך . בקונם להפקיע יכיל
 דהוי רק ברירה משום לא הוא דכטעס דס׳ל לשיטתי׳ לזה

 הגם לאחר לאסור איי דבמתני׳ לומר הוצרך ר״ש כשיטת כשלו
 • עולם בשעטד מהני לא דהמפסה משום המפסה ט דיש
 אמרינן ברירה מכוס ר״א מתיר דבמתני׳ ר״ת שיטת לפי אבל

 אסרו דרבנן הוא הטעם וזה בשיט אפילו הוא דהתפסה
 רק ממיר וראביי .השעבוד מפקיעו קונס התפסה לו משיש
 לומר יכול ג״כ ואחר מהלך הוא שלו ובתוך ברירה דיש מטעם

 .ברירה לומר במרחץ זה שייך ולא נכנס אני חבירך של בתוך
 כתב • בש׳׳ט מכני לא דהתפסה דכחב גופא להרשב׳א וגם

 מטעם ולא במתני׳ דמתיר כוותי׳ דכלכתא דראב״י אליבא כן
 לו דכשיש ממרחץ תקשה שלא כדי וא״כ ר״ש כשיטת ברירה

 אליבי׳ למרץ כרשב״א הוצרך ולכך לאסיר יכול התפסה
 הוא במתט' דאסרו רבנן ובאמת בשיט מהני לא דהתפסה

 ■קושי׳ קשה לא ונמי בשיט גס ההפסה דמהני הטעם באמת
:ודוק הרין

ך (ה) ?!ן קאמר ריס דהא ממתני׳ ריס על דליק לתק נראה !
 שלא כדי דאידך לשעטד אלמוה פרסי דבקונם

 שעטד׳ שיפקיע חיישינן לא דבמסני׳ י״ל וא״כ לי׳ להפקיע
 ג״כ השוקן יכול הא השותף מל הוא יאסור דאם דשוסף
והגם . דאידך שמטדא לאלמוה שייך לא וא'כ טליו לאסור

נן דפסק
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א סי׳ בש״ע דפסקיק כי  המשכיר על לאהור יכול דהשוכר סר,״/ י
 משכיר גבי ג״כ לפ״ז יקשה לכאורה א״כ ע׳ש הם פירוחיו להא

 לאסור יכול השוכר להא לשוכר שעבולא שיפקיע שייך לא נמי
 לאסור יטל להשוכר להא לר,״מ באמת אבל . המשכיר טל•
 הם לפירושיו עליו המשכיר שאסר קולס היינו .התשכיר מל

 והפקיע . עליו המשכיר שאסר אמר אבל • שעבול לו ליש-
 מוכרס ואינו . עליו לאסור יכול איט א*כ לשוכר שעבולו

:עליו ועיין
ך־7 (ו) פלפלו כ״ז ו/״ל זו בהלכה לעצמו לרך לו שנטל בר״ן זן

• ט׳ אומר שאני עליהם ותמהני • ז״ל הראשונים
 ללא כיון יל תפיסת לו באץ מוהר במרחץ להכא הוא דהסעם

 נכנה כשמולר לשוכר שעבולא לי׳ ומשתייר השוכר על אסר
 ממתני׳ הקשה פירושו ועל השוכר• מן אלא נהנה הוא ממליר לא

 שטלאי צדקו הראשונים כל שבולאי ונ׳׳ל . ע״ש בלומר, זיישט
 למילק ואיכא וז״ל כתב הרשב״א להא .זו סברא ילעו הם גם

 השוכר על לאסור יכול המשכיר שאין משמע דהכא אשמעתין
 וא״כ .ע״ש איפכא משמע התם ואלו יל תפיסת בו שאין כל

 כ״ש לכאורה דהא השוכר על לאסור לא״י משסע כשב אמאי
 סברת הרשב״א ילע אע״כ לאמר• אפילו לאסור א״י להא הוא

 אבל דשוכר שעבולא לנשאר לאסור יכול אינו דלאמר הר״ן
 דאין משמע רק כתב לא ולכך שעבודו. להפקיע ליכול אפ״ל לשוכר
 להשוכר לאסור א׳י כן כמו לאחר לאסור יכול שאין כמו יץילוק

 דיכול נאמר דאם לאסור א״י להשוכר לגם להרשב״א למשמע
כ לכשוכר לאסור  לומר וא״י לאסור יטל כי׳ לאחי ג״כ א'

 שיכול כיון להא שעבולו דאשתאר נכנס אני שוכר של לסוך
 לאסור יוכל לא היתי מהיכי מלקו כל טדאי להשוכר לאסור
 לשוכר שעבולא הצוקיע מהנאה לאחר מדיר כי [ולט מלקו מקצת

 השוק מן אחד כשכדיר במתני׳ ולכך לכטס] איי זה שאמר י
 אכתי הא לאסור יטל ואמאי ליכנוס אסור דלרבנן מהנאה
 חבירך של לתוך לומר ויכול עומד במקומו השני לשותך שעבודו

 את שאסר כיון כחצרא׳^ בכל לילך שעבוד לו דים נכנס אני
 יכנוס שלא שותף של שעבודו קצת הפקיע מלכנוס האמר
 הפוסקים כתבו למצר ליכנוס לישאי לראב״י ג״כ להא לחצר

 לאסור שיוכל כיון וא״כ • ליכנוס יכול השושך לצורך לדוקא
 לחצר יכנס שלא לאסור יכול לאחר גס א״כ עצמו לשותך לרבק

 שלא כראשונים לברי צלקו וא״כ קצת שעבולו ולהפר,יע לצורכו
: הר״ן סברת רצו

 ר״ת על להקפות שיש מה נכון על יהי׳ הנ״ל (ז)
משום במרחץ במתני׳ לאסור א*י דלכך לאמר ־

 שעבודו ומה אחר על שאוסר מיירי מרחץ הא .לשעבודו לאלמוה
 דאחר לשוכר שעבולו ג״כ הוא לזה ניחא הנ״ל ולפי שייך
 יכול באד.״ז לשוכר לשעבול ואלסוה לשוכר לצורט ליכטס יטל

 להא אחר על לאסור שא״י נותנת הסברא וכן .בו ליכנוס
 לאסור יכול ואס ט רוחצין שאחרים מה כשכר זה שכר השוכר
 : ודוק לשוכר לשעבולו ולזהאלמוה בו יכנסו שלא כולם יאסור

ם (מ)  שכתבנו הסברא זו ס״ל א״ה] שנגח שור [בפרק. הרא״ש ג
 לאסור יכול ג״כ הי׳ השוכר על לאסור יטל הי׳ שאס

 א״י השוכר על גם לבאמת קאמר להרא״ש רק • אחר מל
 הנאה רק כחפץ גוך אוסר אין דקונמות אחר ומטעם לאסור
 ונראה אחר על גם לאסור איי ולכך לשוכר משועבד והנאה
 אוסר אין דקונמות הרא״ש סברת להו ניחא לא פוסקים לשאר

 צריך קונמות לגם סוברים שכם רק הנאה רק החפץ טך
 בשמעהין פ״ו ל׳ לר,מן לאליכ .כחפץ גוף על קצת חל להיות

 באומרת התם הגמ׳ ומוקמי לפיך עושה שאני קונם במתני'
 הגוף דכקדושת קונמות שאני ולבסוף כו' לעושיכס ילי יקלשו

ס ס״  משועבד הוא השתא הא לאסור תוכל יר,שהאמאי לסי
 דף בכתובות ובש״מ בעולם• הוי לא זה לאחר ולהר,דיש לבעל
 קונסות שאני הגמ׳ מתרץ דהכי ר״ת בשיטת באמת פי׳ ע׳ש נ״נו

 בשלם• וכס עצמו כידיס דהייט הגוף על לחל ר״ל כגוף לר,דושת
 כגמ׳שאני לשני למאי ריש כפי׳ לפרש צריכין אין שהם והגס

 מ*מ הילים להייט על.הטף לחל ר״ל הגוף לר,דושת קונמות ; •
 על הקונם מל קצת ידים על דמל זה שמחמת סודה לסברתו ־ ;

המע״ על חל הי׳ לא הילים על מל הי׳ לא. לאס ילי׳ המעשי

 מוציא הגוף לקדושת מחמת אלא לבעל משועבל השתא להא
 רצו לא ולכך מעיי על מל קצת עצמו היליס על ומל משעבוד

 עיקר ידים על קצת שחל הגם סבר ע*כ והראיש כרא״ש• סברת
 דהתס רק לשוכר משועבד והנאה הנאה שאוסר הוא הקונם

 כן לאחר להקדיש ויטל הידים על קצת שחל מחמת בעולם הוי
: היטב ודוק

ה (ט) נ ה  הב״ח על שם השיג מיג ס״ק רכ״א בסי׳ השיך ו
 למיס מקדושת ספי קיל דקונמות שכתט ופרישה

 עדיף דרךנמות דמשמע הוא הגוף דקדושת קונמות שאני מגע׳
 בלשונם לפרש אפשר דהא כלל השגה דאינו ונראה .ע׳ש ספי
 להפקיע הקדש כח אלים ממש בית דמר,דיש שכתבו ברא״ש כמו

 אוסר דקונם ר״ל • ע״ש אלים דלא קונס משא״כ משעבוד
 דהא לזה צריכין אנו שאין אך .להפקיע אלים ואינו כנאה רק

 ג׳׳כ כתט זו שדה בדיה ע״ב ניס ד׳ אע״פ פרק בתוס׳
 להקדיש ליכול בערכין כלמוכח שכתבו עיש ממש כלשונם

 שמה למרץ שיכול והגס • ע״ש בקונם לאסור שיכול ממה יותר
 הגמ׳ שתי׳ קולם היינו מקונס עדיף דהקדש התוס׳ שכתבו

 הוא הגס׳ ששי׳ לאחר אבל הוא הגוף דקדושש קונמות שאני
 לכם דאין עליהם הש״ך מקשה בחמת ולכך עדיף קונס באמת

 בתוס׳ זה לדוחק צריכין אנו אין באמת אבל . ע״ש מתוס׳ ראי׳
 פ' בש״מ שכתבו וכמו כמסקנא לפי גם פירושם באמת כי

 : המסקנא לפי גס בחוס׳ הכי ג״כ ,עיש ע״א בסוף נ׳ ד׳ אע״פ
H (י) D  מפקיע אינו דמים לקדושת מהרשב״א ראי׳ שהביא 1

 מילי מפקיע אינו בזהיז דהמקדיש בתשובה שכתב
 אינו . בזהיז לעניים הקדש לסתם הגוף קדושת דאינו שעבוד

 כוי לב/ה״ז ר״ל הגוף קדושת דאינו דאמר דהגס כלל ראי׳
 שקיצר אלא דמים הקדש אפילו כלל הקדש הוי ולא לעניים

: שם בלשון
 שכתב ע״ש כו׳ הרא׳׳ש דעת וכן שכתב שם בש״ך (יא)

 אותו היינו להקדיש מצי ממש דבהקדש למ״ש
 אותו אבל כו׳ השכירות מדמי יותר השוה בבית לו שיש מלק
 משמע דהכי ג*כ וכתב . להר,דיש א״י בו לשוכר שיש מלק

 של ב׳ כתי׳ ס״ל דהרא״ש הבין והוא • באריטת עיש בתוס'
 דזיא חוב על יתר השדה שוה אם לוקא לכתבו לנדרים התוס'

 שלא כדי יותר השדה בשוה דוקא לומר הוצרך בתי׳ דהתוס׳
 אבל • להקדיש יכול דאין דינר עוד דמוסיף ממתני׳ תקשה

 ושכירות ב״ח בין חילוק שיש בנדרים התוס׳ שכתב אחר תי׳ לפי
טל רר, יותר בשוה לומר לזה א״צ רא״ש של גופא החי׳ והוא  די

 להקדיש יכול אינו לבביח רק יותר שוה שאינו הגס להקדיש
 דשמעתין והרא״ש דב״ר, הרא׳ש שהביא מה גם . היטב ודוק

 דקונם דהטעס סובר ג״כ בהפותפין דהרא״ש לשונו ומשמעות
 וזיא . משעטד והנאה הנאה רר, דאינו מפקיעו אינו פרטי

 לשעטדו דאלמוה בקונם הוא דכטעס בפי׳ סובר דהכא דהראיש
 דאלמוה לטעם צריכין לא דביק הרא׳ש ולפי׳ ר״ת כפי׳

 משועבד דהנאה לאסור יכול אינו הדין דמן לשעבודו
: וקיל לשוכר

ר (יכ) ב כ  מתוס׳ שיטתם לר,חו והב״ח דהפרישה כתבנו ל
פ  הש״ך שהר,שה מה נמי שפיר אמי׳ ואיכ אע'

 ומחבר הטור הביא לא דלכך שכתב הפרישה על ל״ט סיק שם
 P כתב ולא לאסור איי בפירוש שאפילו בית במשכיר רק הייא

 כשוכר על כמרחץ אוסר שאינו כיון לאסור מודה שבמרחץ במרחץ
 דלקמן וה^״ש הייא להא לליתא השיך וכתב • אחר על אלא

 ט אין לאס דהכא לינא גבי בש״ס לאמרינן הא ליישב כתבו
 לייר, להפריכה וייל עיש. ע״כ בקונם לאיירי מותר יד חפיסת
 במרחץ ולא בית במשכיר דוקא הי״א והמחבר הטור מדכתכ

כ כ סברו עצמם להם להגם טמר הולרך ע'  לאיי מרחץ גבי ג'
 תירצו ומחבר כטור אבל .קושי׳ מחמת לזה לכוצרכו לאסור
מרק זו קושי׳ מל בע״א  כמ״ש עליו לעתו ואין בסתם מיירי ל

 ומחבר הטור ומיש • ע״ש לריס לין ללחות ליש לככא החוס׳
 מקושי׳ מוכח הוא זה בפירוש לאשור לאיי ביש משכיר גבי

 לשלה אהך לערכין מהך באע״פ התיס׳ שהקשה כמו אחרת
 א״י לבר,ונס לומר והוצרך להקדיש יכול לאץ לכשאפדנה זו

כ כהקלש אלים ללא להפקיע יגבי לוקא להסיו סבירא וא'
משכיר
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 הדץ באמת במרק אכל מלמו השוכר מל לאסור איי ביח משכיר
 ממלקיוגם חלק רק לאסור אחרדלטנין טל לאסור יטל דבפי׳

: ודוק בפירוש לאסור יכול בקונם
ך (יג) ן  דבטרכין כי״א ודלא דאט׳פ התוס׳ וכדטח מ׳ש שם ד

 הכריט למה יודט איני . ־ט״ש שם ובנדרים ^
 ריל ואם . ודנדרים דטרכין כחוס' ולא דאט*פ ההוס׳ כדברי

 כתב ובנדרים מחלקין ויש בלשון רק התום׳ כתב לא דבטרכין
א בב״ק הא התי/ זה כתב לא ובאט׳פ .לסלק יש טוד ג*כ  נ׳

 שכירות ובין ב׳ח בין חילוק דיש התי׳ זה רק כחבו נ׳ז ובב׳ב
 הקשיתי כבר • וריב׳ש הרין דברי נראה דינא ולטניו ומ׳ש .וק׳ל

: ט׳ש וייו באות למטלה טליהם
ף (יד) ן ק מ׳ש ט  פי' דאם שכתב הטור טל שהקשה מיב בס׳

 הרית דאדרבה ר״ת• בשם לאסור שיכול בפי׳ הבית ^
 הפוסקים דהא ליישב ונראה .טי״ש לאסו׳ יכול אינו בפי׳ דגם שבר

 מטטם הביאו לאסו׳ יכול אין כפי׳ דנם ר״ח סברת שהביאו
 מכאן אחר בנדרים בתוס׳ כתב וזה לשטבודו אלמוהו דקונם

 וא״כ ר״ת דברי הוא התוס׳ דכל הטור וסובר .ש’ט ר'ת פסק
 דאין הטטם הוי דבמרחן רק בפירש לאסור יכול תירוצו לחד

 ר׳ת כולה באשרי וכן בשמטחין הכא בתוס׳ מיין • טליו טחו1
 באות שכתבנו וכמו שם גולה הבאר שמציין בפי׳ הוא וכן הוא

: ט״ש י״ת מדברי הוא המוס׳ דכל י׳ב
׳ (טי) ס ל ת  • מ״ו בדן! כו׳ יד חפיסת לו יש אם ד״ה ב

 היטב לבאר נראה . כו׳ ר׳ת פסק מכאן
ד ב  וטל כתבו דהנה . שם למטיין ביאו׳ צריכין כי התוס׳ ד

 קשה נמי תקדש לכשאפדנ׳ לך שמשכנתי זו שדה אט״פ דפ׳
 מה מפני יקשה לכאורה , קדשה לא שפדאה דקודם דמשמט

 ונראה . דייקא לכשאפדנה דקדשה כסב בפי׳ הא משמט כתב
מי  דגם דבאמת לומר אני דיכול משמט רק כתב לא דלכך ^

ם ד  לאשה שדה לדמות רצה דהגמ׳ אלא להקדיש יכול שפדאו ^
 [השתא] לי׳ דמשוטבד הנס [לכשיגרשנה] הבטל טל לאסו׳ שתוכל

 ואה״נ תקדש לכשאפדנה אמר דאם הדין הגמ׳ אמר ולכך
 לכן דקודם דמשמט החוס׳ וכתבו . להקדיש יכול לכן דקודם

א שדה גבי להקדיש יכול לא  משדה ראיה הגט׳ דאל׳כמההבי
 כשהקדיש נמי חל ולכך השתא להקדיש יכול בשדה דהא לאשה
 להקדיש יכול אינו כן גם דבשדה משמט א״ו . פדי׳ לאחר

:וק׳ל מקודם
ד (טז) ״ א  לכשאפדנה קאמר הכי דאטפ״י והאי קמא בתי׳ ב

 כתבו ב׳ ותי' • ט*ש לגמרי השדה כל תקדש
 הקדישו אס אבל בטלמא בקונם שאסור מיירי דאטפ״י •דהאי
 ולכאור׳ • החוב טל יותר השדה שוה אם ההקדש חל גמור הקדש
 בעלמא בקונם מיירי דבאעפ׳י לוט׳ זה בחי׳ להחוס׳ ל״ל יקשה

כ זה בשי׳ יכול הא  דבאעפ׳י קמא בתי׳ שתירצו כמו לתרץ ג'
 להו ניחא לא דהחוס׳ ונראה • לגמרי השדה כל במקדש מיירי

 חל וא״כ לגמרי השדה במקדיש החם דמיירי זה בתי׳ השתא
 דחל לומר אני יכול ולכך החוב על יתר ששוה מה טל חיכך

 הגמ׳ מדמה הי׳ לא וא״כ השדה שיפדה לאחר השדה כל על נמי
 בעלמא בקונם מיירי דהחם ותירצו בזה רצו לא ולכך לאשה שדם
 שפיר ומדמי פדי׳ לאחד אלא מקודם כלל השדה טל חל ולא

: כ״א] אוח [עיין • ודוק לאשה
0 ה 0 נ ה  בעלמא בקונם מיירי דהתם המוס׳ שמוקמי מה ל

, בקונם החם לאוקמי הוא רחוק הדבר לכאורה
 הרשב״א שהקשה מטעם לזה הוצרכו בלא״ה דהתוס׳ ונראה
 שדה מדמה דמאי שהקשה נ״ט דך אעפ״י בפ׳ בש״מ הובא
 שיכול כמו חיכך להקדיש יכול בודאי השדה דהא 'לאשה
 לכשאפדנה נמי תקדש ולכך משעבודו מפקיע דאינו רק למכרו

 גוך מקדיש בשאינו ראי׳ מביא דהגמ׳ ותי׳ . לאשה דמי ולא
 סברת ג״כ הוא זו קושיא ומכח .ע׳ש הפירוש רק השדה
 ולכך לגמרי השדה גוך מקדיש דאינו בקונם דמיירי החוס׳

כ לאשה שפיר ימדמה־כגמ׳ א' * ודוק כלל רחוק אינו ו : 
ש’ ר)0 ' מ  אס אבל בעלמא בקונם החם דמיירי •זה בתי׳ ז

שוהיותר• אם ההקדש חל גמור ־הקדש הקדישו י
 דינר שד דמוסיך ממתני׳ תקשה שלא כדי לזה דהוצרכו יציאה

יוחר בשוה- דדוקא כתבו ולכך להקדיש יטל דאינו זמשמע

ש לזה צריכין לא בסרא חי׳ ולפי . להקדיש יטל  •שכתבנו כ
: ' : טיש י׳א. באות זה

י (יט) ^ ל  דברי שפיר אתי׳ התוס' בדברי ט׳ז באות מ׳ש ן
 דמים ..דקדושת שפסק ר״ת טל שהקשה הרץ

כ • לכשאפדנה זו דשדה מהך משעטד מפקיע  אני מוכרח וע'
שס׳ בתירוצם לי׳ ניחא לא שהר׳ן לומר כ . דה א'  יקשה ו

 דמשמע דינר עוד דמוסיך. ממחני׳ להקשות דהוי לכאורה
 מחני' דטל ידע הרין דבודאי ניחא הנ׳ל ולפי . מפקיע דאינו

 בקררןע גם היינו דמפקיט ר״ח שפםק דמה לתרץ יכול דהחם
 בקרקע להקדיש יכול אינו דמיהן בכדי אכל דמיהן על ויסר
 דמוסיך ממחני׳ ששכרח כמו השולח בפ׳ הרשב״א שמביא וכמו
 דקודם לכשאפדנה זו דשדה מכך לי׳ דקשה רק . דינר עוד
כ קדשה לא לכן  השתא קדשה לא החוב על ביתד דגם לומר ע'

 ולכך כלל השתא חל דלא לאשה ראי׳ כגט׳ הביא לא דאל״כ
 כתי׳ וזה ט״ז באות לעיל שכתבנו וכמו לאח״כ נמי חל לא

: ודוק לי׳ ניחא לא בקונם כחס דמיירי התוס׳ של
( נ ן ( ע י  שאס הקודם באות שכתבנו זו לסברה ראי׳ להביא ו

. לאחיכ לחול מקום יש בודאי יתר על השתא חל
 שכרו הקדים בין חילרך דאחרים כר״ן שהביא ממה ראי׳ ויש

 הקדים וכשלא לחול מקום צו ואין לגמרי ממנו המשכיר שנסתלק
 להקדש שכר לחת השוכר יתחייב שלא סגי דלא כיון שכרו
 ההקדש חל ולפיכך הבית בכל וזכות יד להקדש שיש נמצא

כ הבית כל על  מקום להקדש יש יתר טל כשחל הכא ה״ה א'
: ודוק לאשה דמי הי׳ לא א״כ פדי׳ אמר גס לחול

ך (נא) י י ב׳ בסי׳ דהתוס' שכתבנו מה ע״ש ט׳ז לאות ש
 כל שהקדיש מיירי דבאע״פ לומר להו ניחא לא י

 דהתו׳ ייל . זה להסוס׳ ס״ל קמא דבחי׳ הגס • לגמרי השדה
כ ברךנם במרחץ דמיירי ב׳ המי׳ שידע קודם  מוכרח כי׳ א'
 ■ כהיש לומר להו ניחא ולא לגמרי בהקדש מיירי דהסם התי׳

^ לדחות ר  קושית מחמת טליו דעתו ואין בסתם מיירי דמ
 דאין זו סברא שהדחו להיפוך משמע דבגמ׳ שהקשה הרשב׳א

^ ברשב׳א. ע׳ש שהפקיר מה על דעתו מי׳ השתא א ס׳.  דכתו
כ בקונם מיירי דמרחץ  בתי׳ לתרץ דיש רק בזה ניחא לא א׳

: ודוק בקונם גס דהתם מרווח
׳ (כג) י ת ב  בב״ח דבאמת כיון רק בקונם דאצ״ל כתבו שלישי ו

. להקדיש יכול אין דמי בלא יוצא שאין כיון
 כיון במשכון שם א״כ . הוא ק בקרקע עכ״פ לר״ת ואפילו

 השדה כל השכין שהרי דמי בלא כלום ממנו להוציא יכול שאין
 קמא דבתי׳ הכא הרא״ש משמעות וכן ־ כלל להקדיש א״י א״כ
 להקדש שרוצה מיירי דשם אלא להקדיש יכול מהחוב שיתר כתב
 אינו ואז לשכירות מלוה בין חילוק דיש אחר תי׳ וכתב כולו

: ודוק כלל להקדיש יכול
ה ז ב ו ( ג כ הטל הש״ך היטבמ׳ש מחורץ (  דהכא הרמ״א ס״קמ׳

 דמותר די״א כתב רכ׳ח ובסי׳ מפקיע דהקדש כתב
 דמי בלא ברשותו אינו וכו׳ משכון הוא דשם ולק״מ להקדיש. א״י

 בחילוק רצו לא דהפוסקים מ״ג בס׳ק כתב שהש״ך הגם .ודוק
פ • לשכירות ממשכון  :כן שי׳א שהניא הרב על ליק עכ׳

t? (כד) l j" אם שכתבו הכי״ו דמדברי מיג בס״ק הש״ך כסב 
 שסבר כרין דלא משמע ממש הקדש בלשון לא

 בקינם רק כקדש כמו מפקיע ג״כ כללי דבקונם ריח בשיטת
 די׳׳ל והטור המחבר בדברי הכרח ואין לשעבודו אלמוה פרמי
כ היינו ממש הקדש בלשון לא אם שכתט שמה  כללי קונם ג'
 דכחב הרשביא דהרי אלמוה שייך ולא כהקדש ממש דזהו בכלל
 רק שייך לא דזה אלמוה דבקונם דהמעם בריס כהר׳ן ג*כ

 קונם דגם איו לגמרי שמקדישו התם אבל וסיים פרטי בקונם
מ דהא ממש כהקדש הוי כללי כ • בו דמוטלין סבר ר' א'  אין ו
 הי׳א כתבו מדלא מהטיו הוכיח דהפרישה רק מהמחבר ראי׳
כ במרחץ בפירוש לאשור דא״י  הוא דהטעם סיל דהט׳ו ע'

ם ^נ כ אלים לא ד  במרחץ״יטל אבל השוכר. על לאסור שיכול כ'
 כי'במרחץ אלמוה דבקונם משום הטטס הוי דאי אחר. על לאסור

 לשעמדודשוכר דאלמוה אמר על לאשור דיכול הכי הדין ג״כ
 :ודוק ראי׳ אין מכאן אבל עיש. ז׳ באות וכמ׳ש ליכנס יכול דאחר
ד5? (כה) ץ בשכירות■ דבין הרשב׳׳א בשם כתב בסקמ״ה ( נ

במשטנה



איעראלנדחס: ה '

 בחידושי והמפי.ין י\חר-: 5שו אש̂י .בםשכןנהאימיטל<(?קדיש
 ומיהו •בפי׳ כתב דבריו בסון!• רשב׳ו^'במתני׳,הגונדר,מאס

מ קדשה לא: פדיי׳ דקודס דמשסם אפפ^י ההוא'ד^־ק  מה ה'
ס . מהשסאקדוש סוב יסר־:תכנגד שכנגד,-מצביאבל  דדברי הנ

א  בש*מ שהביא הרשב״א לדברי כסוחר אלו״לכאורה משבי
סי א ב  • לפירוס במקדיש התם שמוקי .• אנת-ייזט״ש •לטייל מ

 רק להקדיש יכול מהחוב ;דביתר שניהם.נראה מדברי גכ*פ
: ודוק לפירות במקדיש ומוקי בתירוצו מוםיך: דההס

ך7 (כי) ן ש בש׳ך \  בשם שמביאין דנדרים מביאהתוס׳והרא׳
 הקדים ללא שכרו הקדים חילוק־בין שיש יגושלמי - ■-
 אחר בדרך הירושלמי הוא ומפרש ט״ז הרא^ה שהקשה ומה

 קושי׳הרא״ש פירושו טל ג*כ ויקשה הרא׳ש דברי אברר ואני פ׳ש.
 הקדים בין חילוק שיש הירושל׳ סברת כתבו הרשב״אוהרין דהנה

 לתת השוכר יתחייב שלא סני לא א״כ הקדים לא דאם הקדים ללא
 שהי׳ כמו הבית בכל ויד זכות להקדש שיש נמצא להקדש שכר

 דאסתלק כיון שכרו כשהקדיס אבל ההקדש. חל לפיכך למשכיר
 הבנה צריך לכאורה א״כ • אסר מצי לא לגמרי משכיר לי׳

 דשכירות השכירות בהקדמת תליי מאי הרא״ש מקשה מאי
 הרשב״א •הא בי׳ דמסיק הוא וזוזי וחזקה בשפר נקמת ^־קט
 חל השכירות טל דחל דכיון ירושלמי סברת כתבו כבר והר׳ן

 הרא׳ש פריך הכי דבאמת לפרש צריך א׳ו • הבית. סל נמי
 הוא וזוזי הבית אלא הקדיש לא דהא קדוש אינו דהשכירות

 יד להקדש לו ואין השכירות טל חל לא גס וא״כ גבי׳ הלואה
 קושית קשה נמי הירושלמי הוא שפי׳ מה לפי גם וא'כ בו. וזמת

 מנס בתוט לדור שרי יהא שכרו הקדים בלא דגם הרא״ש
: ודוק הקדיש השכירות לא דהא

ל (כי) י  קושית יקשה דלא הירושלמי דברי לומר נראה לי א
 שכרואיכ דבהקדים החילוק דכך כלל הרא׳ש

 יתן שלא קודם הבית מזה השוכר לסלק המשכיר מצי לא
כ שלו המטות  ודמי דמיו כדי טד הבית טל שטבוד .לו יש וא'

 הקדים כשלא אבל . שטבודו ולהפקיט מקדיש מצי דלא לב׳ח
 אותו ששכר מחמת בבית שטבוד:לישב לו דיש הגם א״כ משת
מ אוחו וקנה מ'  מצי ולבך כלל בבית חלק שום לו אין בחזקה,

: ודוק לב״ח דל׳ד להפקיטו ־•
ף (כח) ן  קאמר החיך הבנתם לפי תימא בש״ך הקשה ^

הוי שכרו לו הקדים שלא בזמן אימהי בירושלמי , .
 : ט״ש בטרכין כדפריך בי' דייר היכי,מצי וא״כ הקדש

ה א ר נ  הא כ״א דך בטרכין הקשה דהתוס׳ היטב לתרץ ו
 דהכא סוגיא דהך וצ״ל . לקרקט במחובר מוטלין אין

 י״ל וא'כ ט״ש חלוש הוי חברו ולבהוך דתלשו כרב אתי׳
 כר״לולכך דהלכה כמחובר דהוי דר״ל■ אליבא דהירושלמי.אזלו

:ודוק מטל [הא הגמ׳ קושיה ל״ק
י1 (כני) פ  בפ״ו הרמב״ם דברי ליישב נראה הנ״ל תוס׳ ל

 בית המשכיר וז״ל ל׳ דין טרכין מהלכות ־.
 בו דר ואם השכירות ופקטו קידש ה״ז והקדישו וחזר לחבירו
 בס׳ וגס ומ״ל הלח*מ האחרונים בי ותמהו טכ׳ל•. מטל השוכר
 דין מטילה בהלכות דהא הרמב״ם דברי דסותרין הזבח ברכת

 קושי׳ ולפי .מטל לא ט הדר בנו בית המקדיש כסב ה׳
 אזל׳ דהוגי׳ התוס׳ של תירוצו להרמביס ניחא דלא ניחא הנ׳ל

 ומה • לקיש כריש .דגם אלא כותי׳ הלכחא דלית דרב אליבא
 דייר היכי הפי׳ .מפל הא בי׳ דייר היכי הגמ׳ דמקשה

 מפילה קרבן בו דאין הגס מהקדש ליהנות איסור יש הא ט
 ואס קדוש הקדישו. לאם זה דין בטרכין כתב- ולהכי .כר״ל

ל ט מ . ?י .  בודאי אבל איסור.מפילה ט דיש ג״כ ריל די
 מטל לא בו דהדר ספי.לה. בה׳ שפסק מטולה.והמג קרבן אין

טלקרבן שם כי קרנן.מטילה ר׳ל• ק: מפילה טדאי־כפי׳ ודו

 דבטרכין הרץ. כמ״ש תירוצים:א׳. .שני הביא:הש״ך
למשכיר שיש תירץדסיירי והוא סתם־. מייר.י:בביח ■ ־.

 וי״ל .להקשות להשיס מנ״ל: מיז.דא״כי והקשה . •מ תפיסת.יד
 ואיני • מכיל ההקדש דחלד להשיס משמט- דלישנא:להקדישו:

 רק חל. הבית-דילמא-לא טל; יודפ־;מאימשמפ.דחל'ההקדש
והקדישו שפיר■ •ושייך •c להקדש השכר •ליתן אשכירות׳:לצריך

א ד 51 נ

 תפיסת לו ובאין זה בבית מיירי דילמא -הגת׳ מקשה מאי וא״כ :
״ ׳ , : ודוק יד

ה (לא) נ ה  וזיל סתם בבית מיירי ראי׳דהתס הביא הרין ו
 חייב נפל התם דקחני לדבר ודאי׳ בשמטתין

כ .פכ׳ל אזדו נפל זה בכיס ואי בית לו להטמיד א'  לתמוה יש ו
 היסב ליישב ונראה . זו ראי׳ ג״כ השיך הביא לא אמאי

 ראי׳ הרין שכתב דמה זו ראי׳ להביא הש״ן־ רצה לא דמש״ה
 לו להפמיד חייב נחצו התם דקתני ממה כונהו בודאי מנפל
 שרש״י כלל ראי׳ דאין וי׳ל . החס קחני לא דנפל אמרת בית
 דמשכיר דמזלו משום בית לו להטמיד חייב דנתצו האי טל פי׳

כ .טכ״ל עין וצרות הגזל פל דנחשד משום הוא  דמיירי הגם א'
 הביס טצסו כוא שהפיל כמו דהוי לו להעמיד חייב זה בבית
 ופכציל . לו להעמיד חייב אין מטצמו בשנפל ובאמת גרס דמזלו

פ דיה שם התוס׳ דהא כן  הוכחה כתבו כהן שחלפו אע'
. עיש דמתני׳ רישא תקשה דאל״כ זה בבית דוקא דמיירי

כ : כדפרישית איו . מסיפא דבריהם לפי יקשה א'
י (לב) ת א צ מ  שמביא רכ״א סי׳ להש״ך הכסף בנקודת ו

כ סוחר שמהרש״ל  מדברי ר״ן של זו לראי׳ ג'
 טליו הקשה ולכד .דבריו ביאר לא שמהרש״ל אלא רש׳י

 דסבר דמשום ועוד . דוחק הוא כן פי׳ שרש״י אך הנקיה
 שפירשתי ולפי . ממון להתחייב וברשותו שלו יהא סבירה

 .גרם דמזלו הבית בטצמו הוא שהפיל כמו דהוי דוחק אינו
מ בשיט מבואר וזה  הבית הפיל הוא אם זה בביש דנם ח'

 אימ הר״ן ראיות וא'כ • אחרת בית לו להעמיד חייב בעצש
ס׳ ראיות קאי ואדרבא ־ ; זה בבית דמיירי הסו

׳ י ס  • עיש והב״י הפור בדברי והפ״ז השיך האריכו רכ׳ו ב
 טל הכל ואתי׳ בשמטתין הרא״ש דברי אבאר ואני

 מותר דויחר פסקינן דאנן רית שפס מביא הרא״ש דהנה .נכון
 החצר בעל הדיר ואם כו׳ הדירו אס פסקא הך ולפי וכתב
 כתב וכן . מותר דויתר להחצר ליכנס מותר השוק מן אחד
 דהא מותר אמאי תמוה ולכאורה • פ״ש רית בשם התוס׳ ג״כ
 קפדו לא דבשותפין אלא דעלמא אנשי קפדו דבחצר לר״ת ס״ל
 וא״כ . ע׳ש המודר בין אין בפ׳ לעיל הראיש שהביא כמו

 אינו אחר האי דבאמת אלא . ויתר הוי לא דעלמא באינש
 כל בשם למעלה כמיש השני שיתוך לצורך אלא ליכנוס יכול

 יכול זה דאחר שותך לגבי ויתד הוא זה וא'כ .המפרשים.
 דאחר קאמר ושפיר ויתר הוי באמת ובשוחפין לצורכו בו לכטס
 משוס הוי דהפעס ר״י שיפת הביא ואח״כ .בו ליכנוס מותר

 בעל הדיר אס פסקא הך ולפוס וכתב אסיר ויתר אבל ברירה
 לכאורה וכאן . אסור דויתר אסור השיק מן אחר החצר
 לאחר בלא״ה דהא אסור דויתר הפעס לי דלמה הקושי׳ יקשה

 השוחך לצורך שלא דמיירי לכאורה משמע וכאן ויתר. הוי לא
 השוחפי׳ לצורך היינו במתני׳ ריא דשרי והא אח״כ כתב דהא

 : אסור ולכך לצורך.השותפים שלא מיירי לכן דקודס משמע
 הדיר ואס דמ״ש הרא׳ש של פירושו דכך לפרש נראה ולכך
 אפילו היינו אסור דויתר לחצר לכנוס אסור השוק מן אחד

 אסור ואפ״ה למטלה כמ׳ש וישר דהוי השותפים לצורך
 אין ברירה משום מלוקה דין בו וכשיש אסור דויחר
 דשרי הא דהא ראי׳ הוי וזה בחלוקה תקנה שיש כיון להסיר

היינו בו באין במתני׳ ריא ח.  השותפיםוא'כ לצורך דוקא ד׳
 הרא״ש לשיפת וא״כ אסור השותפים לצורך גס דיח בו כשיש

 הרא״ש כשב בפי׳ דהא עמו השיך מסכים ושפיר כהביי הוא זה
 .השוחך לצורך גס בו לכנוס אסור אמר גס ד״ח בו דבשיש

 אבל'הפור . אברירה סמכיק ואיכלא בחלוקה הקנה יש דהא
 וא*כ בסוך ב״א הר׳ש שיפת הרא״ש דהביא דכיון סובר
ההוי הפעם דיחאסור ט כשיש רשביא לשפת  מה הנאה דז
 זה שייך לא ובודאי החצר בכל ומשתמש לחלוק טפו שאינו
ש שאינו מה לו יש הנאה דמה באחר  צדקו ולכך• . לחלוק ט
 ביש גם השוסך לצורך לכנוס יטל דאחר דפסק הפור דברי

ק ט חודו - : ד׳
ה1  גרירה מפטם דמותר הפעם הוי הריי דלפי' לפין נראה ז

מדאץ פסקינן אדרבה הרשביא ולשפת  רק ברירה בכי
הו פ״ש־.־א״כ בשפתו כמטא׳ לברירה צריכין אין דכאן

דלא
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ב מיז דף ש ע׳ *  לא לכססלה ה״נ נו׳ בערלה המקלש ת
אי.פבל  הר״ן׳יוהרשב״א הנכד , פבל ו

 בשם הביא הרשב״א אמנם , ושרי חליפין חלופי הוי7.פילשו
מ  וממילא • פ׳ש ־הקילו לבאשה בפ׳א פירשו החוש׳ וגס י׳
פ בהרא׳ש ומיין בהרשב״א ופיץ • אסור חליפין בחלופי גם  ס'

ז למס׳ שהביא־רש׳י מקלש האיש  לשאר אשה בק למחלק פ׳
 בזה שוה לשניהם בזה לחלק שא״צ שנ׳ל פליו וכחב חליפין
ש ■אסו׳וליעבל למחלה פ׳ ־ ח׳  סכרמוונס לפום ק שכחב מו

 ל׳ה־מוחר ל׳ לף התום׳-שם על כן כחב בחולין המהרש״א
 שיש לשמעתין בסוגיא הנראה לפי באמח אבל • מ׳ש מיל

 או ■אסור חליפין חלופי אי זה בלבר הראשונים בין מחלוקה
כ ז׳ל רש׳י וגם וכנ׳ל־ מנסר הכי ע' ל.  שם לכחב לאסור ס׳

ק ׳למום מצינו מדלא אסורין לחליפין הוכחה ח  ע״כ בפסח ל
 הוכח ולכך סו״סמצינולמים לאל*כ חליפיואסוריו ■חלופי לגם

 : וכנ״ל חליפין משאר לאשה ^ן לחלק בנג׳א לפרש
ן י י מ  לפרש׳י בשםהר׳ןילמקשה שהביא במהרש׳א עול־שס ן
קושי׳ מאי ילע ללא עליו וכחב . בערלה מקלש7מהך י

 הא מחלה הא לה ולחי לשמעחין הש״ס קושיח היא להיא
 לקושיח נכונים שלבריו יראה בהר״ןשס והמעיין ־ ע״ש ליעבל
עבל. שפיר־להוי מלמה וע״ז הבעל• כ״אאהנאת אינה הש״ס  לי
כ [למחליף] לאסור רש״י ללעח טפי מקשה והר״ן  לא הא א'
 דהוי'למיס ביון למ״מ פי׳ מקלשה־וע׳ז ובמאי מילי לה יהיב
 ואדרבה נכון על שכיון לשונו בלקלוק ע׳ש שפיר מקולשה אצלה
 לפסיקא למלחא לשמעתיךכיון סוגיא לברר צריך רש״י• ללעח

 כנ״לנא׳כ בפסח מחמץ אסורין בשאר אסורין לחלופין הוא
 מ״ש טעם צריך גופה היא הלא לערלה מהך לפשטינן האי מה

 לחרץעול נוכל האבעיא וחחלח רש׳י לדעת אסורין משאר
 העולם. כל על האיסור לבשאראסורין !לפרש׳להכיקממגיא

 מידי עביל לא חבירו א״כ חבירו על לאסר היכא בנדרים אבל
 ממש כגלולין הוי לחליפין או , מליפץ לי׳ אסרינן ללא אפשר
 לדחוק וצריך . מדוקדק אינו הפשיטות אבל • ואסורין ללילי׳
 לגדולין חליפין בין חילוק למצינו הוא הפשיטות לעיקר ולפרש

 רש׳י שלקלק וזה ,ביניהם נמלק וה״נ שיהי׳ טעם מאיזה יהי׳
המכרן ז׳ל  לגלולין כגלולין לא לחליפין אלמא כו׳־־ וקידש ל׳

 לכ״ע אסורי ערלה לגדולי להו פסיקא ולאי היינו • אסורין
 תחלה הא ללמא לחי ועיז • וה״ר־לכוותי׳ בחליפין חילוק ומצינו

: ודוק כנ״ל ליעבל האי
ה נ  ואמר לחומרא איבעי׳ הך פסק נ“מה בפ״ה הרמבים ה

 עליו שהשיג מה בראב״ל ועיין . ספק וגלולין לחליפין
 להקשות הוסיף ובלח׳מ ע״ש. איסור ולאי הויגלולין לבש׳ס

 למחליף גס מותרין לחליפין בפשיטות פסק אסורין לבשאר מליו
 להא • נכונים הרמב׳ס ולברי ללק׳מ בזס והנראה . לכתחלה

 לשמעחיןללא האיבעי׳ מכח היינו להקל איסורין ■ בשאר לפסק
 והא • מוחיין חליפין ׳ולאי דסלאורייתא ■להקל ולרבנן אפשטא

 מצי אי אמר ספק מכח היינו מספק להחמיר בנלריס לפסק
 והוא לאורייתא ספיקא הוי לאז • דשלב״ל חבירו על לאסור

 מילחא אביי לחה נמי להתס . ע״ש פ״ו לף לנדרים מסוגיא
 חבירו על חבירו פירות אוסר שאין כמו ג״כ ואמר שם לר׳י
 אמר הודאי על ללא בר״ן שם ועיין . דשלב׳ל אוסר.עליו אין
א כן  לאפשר לאיסור למפשט מצית ללא ואמר לי׳. מספקא כ׳

 לקדושת שם אשי רב למסקנת באמת אבל • להחיראפ׳ש למילף
ס׳ שכתבו וכמו לאסור מצי דשלב׳ל אפשר^לגס הן הגוף סו  ה

ב . בקדושין ת ה ק  לגם שכתב לברייהרמב׳׳ם ליישב הכ*מ ו
 בגדוליןאיכא וגס בחליפין א״הלפ׳ז . ע״ש יפר מפ׳י גקלשה
 בפשיטות כן לשלב״להגס־דרמב׳חאמר לאורייתא־מכח ספיקא
 לי׳ מספקא ללאביי חזינו מ’מ . מותר הוי דשלב׳ל דמשום

 מכח בולאי למיסר לי׳ איבעי׳ רמב״ח לגס אפשר וגם . וכניל
 ולכך לאודיחא בספק סוף.־נשאר וסוף. • ודוק חליפין:כגמלין

 שאמר מה נמי מיושב וגם . בנדרים להחמיר הרמבים פסק
ץ ל מ ט ס־  לאורייתא בספיקא לתפוס !לי׳ טמא ספקדטפי ג

ס ס״ק rרל סי׳ בנה״כ tהש פל ומהחימא ־ לרבק ,מודאי  נ׳
ללחירגא דשמפתץ לצלרים מסוגי׳ הביי לברי ללחות שנתב

א איסור שום מצא דלא הרי . אסור לכתחלה דלמא  ^מכח כי
 פ׳כ-דל׳א לללפתסרמבים תמוהים שדבריו פ׳ש כגלולין חליפין
 לקולא פסק איסורין ?באאר עלה ־אתי• ־כלדולין חליפין מטעם
 כ׳א לחי לא לרבא' אלא • וכנ׳׳ל לאסור- בא אחי למטפס ופ״כ

 -דגס ואמר כגלולין הוי לא" לחליפין למיפשט לבפי׳ פשיטות
הספק אבל .לכתחלה לאסור אפשר זה מטעם  הראשון באמת'
 ונהנה עבר ואי הרמב׳ם ^שכתב ומה עומד במקומה פליין
מ פי׳ כבר נהנה  ומכס • בכ״ז ודוק ע״ש לוקה דאינו דס׳ל הכ'

 המיז לברי שלמה סק״ב רי״ו בסי׳ נה״ע־. הבעל עול שגג זה
 . מותרין שם'לחלופי-חליפין שכתב בקדושין הרא״ש מדברי
ש זה ומכח סי שט׳  להנולרע׳ש הרא״שלשמפתין בדברי אמר
 היינו מוחרין חליפין לחלופי בקדושין שם לכתב להא ז״א אבל

מי .־וכמו אסוריןע״ש בשאר  וכמסקנא במליראתחבירו כןנ
 בחליפי גם אסור בולאי עצמו במליר אבל • לשמעתין לדחוי
 אסרן דלעולס כוונתו ואומלין כוונתו ־מהני לילי׳ ללגבי חליפין
 כוונתו כן אומלין אלו אמר בלא גס ׳הדא׳ש וללפת לעצמו

: נכונים הט׳ז ודברי יעו׳ש
ה פסק הרמב׳ס  חבץו על פירותיו האוסר מה״נ בפ׳

מ וכתב אסור לפיכך ספק וחלופיהן גלוליהן  לטעמו הכ׳
דן • מדאורייתא אסור פירותיאלו לאומר לס*ל משום, ה  פסק ו
 מדברי אכן . הפוסקים כל נגל לפתו בטלה ובודאי לקולא

 שכתבתי מטעם הוא לחומרא שפסק למה להוכיח אין הרמב׳׳ס
:זה לפני

ה ם' ף. ב ד מ לקני בסוגי׳ ע׳  ל?הלהא בתוס׳ • להקנות ע'
 ■אור׳י שמעתין ובלא ■צא״ל סולרא

 כי וכו׳ ל׳ ולאחר מעכשיו לחבירו חפן להקנות יכול אדם שאין
 סוף ןצ'א5 סי׳; בח״מ בב׳י והנה . נאבד או דנתקרע ההוא־

 לי׳ ואמר בשטר והיכישקנה ביבמות התוס׳ בשם כסב הסי׳
 והמחבר קנה נאבד או השטר נגנב אפילו ל׳ ולאחר מעכשיו קני
 ללא להא ■ ונראה . בשמו הביאו שהרמ״א אלא ־הניאו לא

ה בב״י ־הביאו להלכה ללאו משוס המחבר הביאו הנ ל  ז״ל .
 ולשמואל ■ בסה״ל לך קנוי׳ בל״-ה צ׳ג לף ביבמות המוס׳

 ולכאורה • בו חזר שלא כיון קנה בכולהו הוי לתנאה לי' לפשיטא
 ובאמת . בנדרים הר׳י דברי את ביבמות הר״י לברי סוחרים

 אליבא הוא ביבמות הר׳י בשם שכתבו למה קושי׳ זה אין
 כוותי׳ להלכתא להגם • כשמואל •קי׳ל לא ובאמת לשמואל

 אחמר לינא לענין צאו לשמואל לינא פלוגתא עיקר מיהו בדיני
 והנה ־ נ״ט לף ׳בקדושין מעכשיו גבי אסורא לענין אלא
 שהקשה מה סק״ח קצ״ה סי׳ בח׳מ הש״ך קושי׳ מחורץ לפ׳ז
 ^עלילנראה להלא • סגי לחול בסי׳־קצ״אלמעכשיו: ומוכח וז״ל
 ים<מ*פ5והט כמחבר השמיטן שהרי להלכה בב׳י הביאו ללא
מ האי להא הש״ך שהקשה ומה  דהיינו לי׳ קאמר הקינה ע'
 זוז לי.מאתים שחתן לע'מ לומה זה לאין הע״מ מועיל מה

 מקיים לא אם כאן .יאבל לאח*כ וחתן עכשיו נגמר להמעשה
 בטור מבואר להנה .כלל קושי׳ זה ואין . הסידור יקנה לא

 סולרא-למארי׳־והנה הלרא הלכה-ללהלכה בהאי קציא סי׳
 המקנה■ יתקבל מה לי׳לפטן קאמר לקונה הנס שיהי׳ איך יהי׳

 -מה ולענין : מיחפיס לא לי׳ הפיס אי בלא׳ה להא הסידור
 ; ; ברורים והדברים ׳ קני׳ לענין לא אס־ קבלו י

 לחפירו' האומר ט׳ הלכה מכירה מהלכות בפ׳ב הרמב*ם
 ולאחר מעכשיו קנה• לו אמר ואם כו׳ פרה משוך

 ברשות הכוונה הה״מ וכתב .באגם ואפילו.עומדת קנה ל׳
: .־לר״ה וה'.ה שלו שאינו מ -־ עליו ותמה :  •טמ׳ דהא־ הכ'

א לאגם משסע ר שץ.סי׳קצ׳ז־ בב״י הוא .־וכן ט ה כתבי  .ו
 יש והגה' • הכותב פ׳ בהר׳ן- ולק׳מ־כלאיתא סק׳ל־ קצ*ז סי׳

 :■לכב״י-־לאידפ כיסליק■אלעחי^vהש״ךה תמיהתי על לתמוה
 והנה ;הדבור באותו מביאו עצמו ובב״י השמיטו או מהרץ
 רשביא.לנהי בחידושי כתב הלכה ולענין כסב הכותב בם׳ הר״ן

 לא אנן .־מפכשע אמר בללא לר״נ להא ור״ח׳ס״ל דרמב״ח
 דבללא-אסר-מפכשירלאקנה באשה אסיקנא להא הכי קיי״ל

 הלא■ לגע׳ ללאו׳מסקצא משום’ פסקא האי מחוור לא ולדידי
 לס״דשלהרמב״ם'שכתבבפ^טימה׳גדבילא ירדתי ..ולא כו׳

מ ובפ׳׳ב .׳ מעכשוורמגורשח ■^:שיו׳לירו^■.^ אנור לבדלא מה׳
והנה 1 ׳



'־׳״בית
 בלאשה״מאגם ד;מ׳ מהמסקנא לסק_דפתסמוכלד ״ו$!:הייש

׳ילא^׳ל^ק' ^ כך יץ5דאנןןמסר דהגם . לי  מנא ס״מ • דר״י א
 דחרווייהו נימא ר״נ^נר״י בין. למלעולחדש׳פלוגחא להש״ס' 'לי'

 דאגם משוס מעכשיו,.והא.;דקנה דר״י'איירי'בלא־ רמינמיוח
 ולהכי אונו,כלום ס״לדבללא,מעכשיו סש״ס דסהם אלא ידוקא•

 ליה,. אמר דלא. הא מפנשיו לי׳ בדאמר הא משט־הש״ס,
 דוקא לאו דאגס ש״מ אגם ^ל(א *אגס בין ׳נמי מפליג ומדלא

 דוקל[.דהא מןכחדאגס אדרמב״ח האיבפי׳ דמפשימוח אלא
 מפכשיויחשוב בלא גס דגבי הרמב״ס מחרץ־־שימח ■כם'מ
 א״כ ועיין.במ'מ במעכשיו איירי ור״נ מעכשיו עם קניין כגבי
 מעכשיו בלא איירי דר*נ והגס • דוקא במעכשיו־אגם דגם ^מוכס

 ולהכיאגסדוקא במעכשיו איירי דלא הה״מ של השר וכחי'־
 נמי ר'נ דאלח*ה.דלמא במעכשיו. פ״כמוכחדאגס־דוקאגס

 נפשננא ולא דוקא לאו ואגס ר״י כמו במעכשיו ■ ■איירי
 לעיל דגם ..נעכצ׳ל גוונא בכל דאגס־דוקא אל־כ כאיבעי׳

 איירי.באגם דחרווייהו הש״ס ידע דר׳י ׳מימרוח גביימרחי
ק דוקא * - “ מחו : הינוב ודוק היננב ו

ב ש י י ל  לאוקמי דליכא דסברחו נראה הה״מ דברי קצת ו
לריי כמו דוקא אגם ולהכי במעכשיו דאיירי ר״נ ׳ ’ י ׳

 בעליל נראה אלא ,מר״י פשיכווח הביא לא למה לכאורה דהנה
 ולאחקנה איחאכנוססא דר׳י מימרא שינוי"הלשונוח"דגני

 הוצרך מעכשיו לי׳ דאמר משוס דהיינו . יום ל׳ לאחר אצא
 עד חקנה ולא אמר דר״נ מימרא וגבי . ל׳ לאחר אלא לומר

מ. ומיושב מעכשיו דמייריבלא מוכח יום ל׳־ ה׳ ה ח ע  ועוד ש
ל  והרמב״ם.השנגיכי.הניג׳ קני יום ל׳ לאחר אמר ־דבדר״י ̂נ

 ונראה .חיכך. הוא הקנין וא״כ כחנאי דהוא כחב שהרי חיבוח
כ .בר״נ קגירסא כי׳ ג׳׳-׳חיבוח דהני  לאחר דקני אמר ר״נ וא'

 פשימהאיבעי׳לגטכמ״שהה״מ ושפיר מעכשיו בלא ל׳ו׳מיירי
מ על דחולק לשיסחי׳ הב״י ולכן • ברור ונראה  יוכל ובאמת, הה'

: כהה״מ להיות י ■

ע־נ נ׳ב דף מדטבושל הגורר פרק :.
ץ. . דוקא מועם שאני או דוקא אלו רמב״ח בעי  שם וכי

 אלו עדיך פירות. בקונם לי׳ מספקא כיכי למידק ואיכח -
 .מקושיא רמז אין וברא״ש • ע״ש חלופין לגבי פועם משאני־

מפעם דמפרש כלל להקשות מקום אין דרכו דלפי זו בעי'  האי
 חליפין כמו כלל אלו בכלל הוי ולא פקידי’מפקיד ופנביס דזיתיס
 דקשיא משוס ־דמפקיד סברא הך לי׳ ניחא לא להר״ן אמנם

 עדיפא הא זו לסברא דאדרבה עדיפא הא דמשני לי׳-׳מאי
 בעיא הוא מפרש ולכך הרא׳ש גם בזה שנדחק כמו לאשמפונין

 מסמיך 'ולזה . לאיסור פפי מסתבר יוצא לשנוי׳״ זבאמת
בדן לומר■ דבריו  ע״שילהרא׳ש מבייימא למפשפ דמצי ־הוא ו

דומה .בפנים ש’וכמ כלל אינו'  שפיר כר״ן לסברת אמנם .
הא לא למפשפ^אי־ מציק ךלי׳.ו עדי  אמאי קשיא לא דמתני׳.

^כך ס. שי תני׳’נ^פ מ  י׳׳ל לבסוך. וכדמסיק דבשרזה גופא מ
 לחלק לכאורה משמעילי׳ באחר ונתערב לשון נקט דבמאני׳ משום
 מביוצא טפי איסור יש באחר נתערב ממש האנטר שהדמ־ היכא

 ברייתא דסתם אברייתא סמכינן ממתני׳ ולמסרךא-דפשטיינן
׳’ ' . ׳ . :ודוק מחני׳ מפרשא י ■"־ ־ ־

ת ט ש ל  לאו דאלו פירות ״דקונס במתני׳ שכתב הרא״ש ל
שיישבו וכמו הר״ן קנשי׳ דלק׳מ פשיפא פ״ש 'דוקא ■ ■ ׳■•"

 מה'נ בפ״ה הכ״מ התוס׳'כיון פ״ש..־[ולזה זה בערן כאן החוס׳
 מפרש שם בסוס׳ וכן מגליון] .^'ש .בשס־ר׳י סמ״ק שהניא

 בפ״ה הכ׳׳מ כיון דוקאולזה דאא_לאו פירות אמתני׳-דקונס
 החליפן אם דדוקא מדבריו שנראה הרא׳ש בשם מה״נאכתב

 הסמיק כתב ושכן .אחר בהחליפם משאיכ אסור ■עצמו הנודר
 והוכחה קיימוiשימס דבחדא החוס׳דהכא דברי היינו ר׳׳י. באס

 אלו',לענין סיבת לי.ישב מדרחיק הוא ־שכן הראיש ס׳דכרי■
מ יש הרין לדבריr. דוקא.פ״ש גידולי[  אם לענין באלו נ'
 אלא בנדרים הרשביא דפת כן,הוא. *.־וכדפחס איזר סחליפן

 איסורי( אס.נאמרלבשאר גס בחיקא. אלו סיבת שהרשב״א׳חסס
ך חליפין רי צ ^ ב ף לי דו כלל אסור הוי לא דבלאזה דוקא אלו מ

קב ישראל -גרדש
 אזלינן אי דהגם שביסס. וציל .מדבי-מ״ש .פצמו 'אלא'.כפפריש

 דפסו אומדין כי אישור מפשין לא מ*מ הטדר .בחר.כוונת
 פלה ולא בהס דיאשור פצמו הוא יסליפם באם נדר דאככי
 הש״ס מסוגיות כן שהוציאו י״ל וגם • אחרים חלוך .בלעתו

 פל׳מבילו אושר לגבי לי׳ דבעי דלעיל דרמי מאיבעי׳
 אזלינן אי דידי׳ לגבי למבעי הו׳ל . בחליפין אשר .אי

 שאין'חילוק משום אלא - אחר. בשכחליך גם ואסור דעתו .בתר
 דפשינוא בהיפוך פ״ז ותי׳ בזה חולק כר״ו אבל מותר דמ״מ

 גס־בשהחליך אזלינן דעתו • אומד בתר אנו דבאמר להשיס לי׳
רבוותא": הנך לגבי סברא כואבהך יחיד כרין אמנם . אמר
ן שם ע ״  מהן יוצא הא . טועם - שאני ■ לך אוכל שאני ת

דמתר׳ פשטא דמשמע אע״ג שם בראיש .אסור ’
 היסר אלא איסור גורס דאיט איחאי אם מ״מ אאלו דקאי

וגחלי! חליפין כמו מהן יוצא ולמשרי גם.מאלו כויללאפוקי
 גס ולעולם• איידי דמשני מאי לפ״ז קשה לכאורה ע״ש.ע״כ.

כ כקושייתו טועם איני אלו באומר גם מותר יוצא  קשיא א'
 וצריך . טועם חיני אלו באומר ביוצא אםור דר,חני מתני׳
 מרחה והתרצן . וא״ח בדרך כן מקשי דברא׳ש לדבריו לפרש

 מסיפא יקשה אכתי אמנם . כו׳ ואיידי אדלעיל קאי לו.דלא
 שכתב וכמו אלו כאומר דהוי אשתי דקונם.מע״י מתני׳ דהך
 פלוט כפירות כן וכמו בחליפין מותר [קחני] ואפ׳ה שם הר״ן
 משום אלו שאומר כמו דהוי כן סובר. דאינו הרא״ש לדעת וצ״ל

 והרין הרשב״א •אמנם • ברישא גס דוקא לאו אנו דלדידי׳
 פלוני ופירוח אשתי דמע״י לפרש.כן הוכרחו דוקא אלו סברו

 דיולא בע״א ולפרש לדחוק הרשב״א הוכרח ולכך כאלו הוי
 שאני לישנא מפקיע חליפין דלגבי מחליפין ועדיך חמור מהן

 לדפת לפרש נמי צריך כן וכמו .יוצא לגבי משא'כ מאלו אוכל
כ ברישא בפשיטות במתני׳ שם- הרין כתב ולכך הרין  לא דע'
 יוצא דלדידהו כיון לעיל לה פשיט כיכי דא'כ אאלו קאי

 קאי דלא ע״כ אלא וכנ״ל טועס שאני מילת לה מפקיע ולא ממור
: ודוק אדלעיל

ך ר ג״י י ד ו נ ז  אביי אמר • בדלועין אוסר ר״ע הירק מן ד
 כתבו ,לקי שלא מלקות לענין ר״ע מודה

 תרי דהוי משוס לקי לא בדלועין דוקא דהיינו והר״ן התוס׳
 וממליך מינא מחד קצת דהוי מילי בשאר משא׳כ ממש מיני
 דיה ק״ד ד׳ בחולין התוס׳ קושי׳ שפיר מיושב ובזה . ג״כ לקי
 כל מדקחני דדייק שפיר דניל .־ מדאוריית אסור עוך הא

 הבשר מן בנודר בסיפא דגם שם כמ״ש שוה כבשר שכל הבשר
. וכנ״ל בדלועין כיא אמר לא דאביי לפיז שוה הבשר כל

 על בשמעתין והרין כחוס׳ שתירצו מה שפיר ג״כ ניחא ולפיז
ך. דלקי לר״ח מנ׳ל קשה דאכחי בעיה דלמעול הקושי׳ נ ^י

 הבשר כל וקתני כר״ע דאיתא דחולין ממחני' כן שהוציא אלא
 י׳׳יל דן ובר-מן . וכנ״ל מלקוח לענין גם שוין דטלן ודאי

 דהו.י דבדלועין כיון ליה.לריח דמסתבר בפשיטות דבריהתוס׳
 מינא דבמד עיכ איסורא איכא דממליך משוס ממש מיני שני

׳ : איכאגסמלר,ות
ה נ דמסני׳ כפשטא בדלועין ה״י] ט׳ [בפ׳ כתב הרמב״ם ה

 וגם . בדוחק ויישבו המפרשים עליו ותמהו . דמותר
 אלה כל־ ואחר • דלא.לר,י דאביי מילתא הך הביא דלא הא

 והלכה שכתב'בסתם בפירושו הרמביס דברי על ביותר. התמיהו
 דפסקו דהא דלקימ וכנראה .הפוסקים כל נגד שהוא כחכמים

כווחי׳. בחולין מחט׳ דסחם משום והמפורשיס הרין כתבו כר״ע
סי׳ פסקינן סתם ואח?כ מחלוקת הוי אי ידעינן דלא אע!ג  טו

 משום .;.ועוד לחומרא־עיש דאורייתא ספיקא1 משום,דמממיר
 איש לפיז איכ .פ״ש הוא -יחידאה רשב״ג דבר.פלוגתא

 לא אם כחכמים והלכה במתני' פלי׳ פליגי חכמים דבדלועין
 כ״א זיא .הר״ן כמיש לחומרא ומספיקא דמולין סחמא מכח

 ריע דמודה בדלועין משאיכ . דאורייתא ס׳ דהוי מילי בשאר
 וכפו .דרבנן איסור כ״א הוי לא ^ןי דלא וכיון דלא׳לקי

דאוריית׳ דלא.הוי בפי׳ שכחנו בחולין החוס׳^שס מדברי שנכר.ה
 שסיר פשק ולכך ולר,ולא דרבנן ספק הוי וא״כ לקי דלא משום

 להביא סו צריך ולא כחכמים בכיע שרי דבדצועין כסכמים
' :ודוק דאביי 'מילחא

שד ■-



2 0 i
.־א

\שראל.בדביםבית
ך ן ז מ ן ק  דנסתם פופוח בין שמחלק במה כלמב׳׳ם טל ה

 משמע לא דבש״ס והמר\ם הזמן לפי ובדגים אסולי ״ ^
טן היוחל והחי׳ ע״ש <ן  כן דבאמיז ;הסוד כמ״ש הוא נ

 דגים הוי הש׳ס ובימי והזמן המקום אחל אזלינן דבנדלים
 דגים הוי לא הלמב׳ם ובימי • עופוס כמו מימליך -בססמא
 מזבלי מפולש נראה וכן . ביניהם מחלק ולכך כלל ־מימליך

 היו המכנה שבזמן שכהב הבשר כל בפ׳ בפירושו הלמב׳ם
 ובזה .וק׳ל באורך ט׳ש בדגים אסור הבשל מן שנודר פושין

 : ע״ש הב׳ח פל שמחמה במה הב״ח דברי ג*כ מיושבים
ט ״ ש  דבר של נדר החירו ואם מ׳ו סעי׳ רכ׳ח סי׳ יו׳׳ד ב
מ שחוק של אפילו איסור ^  הש״ך הביא . וי׳א י'

 דא*כ בדיעבד הוחל שלא אפשר האיך הב״ח בשס קושי׳
 לא אמאי הנדר לפיט 5א* ל׳ה tדן בגיטין דאמר לריר קשיא
 דלדבריו השיך עליו ותמה • כו׳ דאסורא מילסא משוס חייש

סי׳ הלכחא דלית מר׳נ מקשה אמאי  גופא מר'פ ליקשי טו
 אסורא מילתא משוס ניחוש אמאי הנדר לפלט צריך דאמר

 גם ההיחר מהני דלא כיון כלל חכם אצל ילך לא דבודאי
 סברח דהא הש׳ך תמיהת פל התמיה גדלה והנה • בדימבד

 מקשה והשיך .לו יועיל דההיחר יסבור דהוא ע׳׳כ הוא הביח
 חכם אצל ילך לא דבודאי דר'פ אליבא להקשות הויל לדבריו
 הוא הא ילך לא למה הב׳ח סברת לפי אדרבה . להתיר
 פלוגתת מפס דהא ליישב ונראה . לו יועיל שההיתר יסבור

 צריך דא׳א לפרס צ’א אר'נ דלהכי בש״ס אמרינו ור׳׳פ ר'נ
 משום לפרט דצריך סבר ור״פ וכו׳ לדטרי׳ לי׳ דגייז זמנין

 שמא ר׳נדחיישינן וסברת טעם הוא דאםורא.והנהיילדזה מילתא
 דלמא לפרט דא'צ אמרינן להכי לו יועיל שההיתר ויסבור יטעה

 דאיסורא מילתא משוס לפרכי דצריך סבר ור״פ בטעות לי׳ גייז
 נמצא . לטעות חיישינן דלא ויטעה גייז דלמא חיישינן ולא

 דר'נ אליבא שפיר דמקשה דבאמת הש׳ך עליו חמה שפיר
 אליבא מקשה לא אמאי דלדבריו אלא .למעות דחיישינן דסבר

: לטעות ליח דאליבי׳ כוותי׳ דהלכתא דר*פ
ם (כ) נ מ  אמחי ב׳ קושי׳ הש״ך מקשה לא לכאורה לפ׳ז א

ממתני׳ לפרט 5א״ למ׳ד התס הש׳ס דפריך
 אינו הא קושי׳ ומאי .חכס לי׳ שרי דלמא וליחוש ועובד דנודר
 לטעות דחיישינן לר'נ ס׳ל לעיל שביארנו מה ולפי .כלל מותר

 דחיישינן משוס הוא לפרט דא״צ הטעם דעיקי שביארנו כמו
 הב׳ד ועובד נודר דגבי כלל קושי׳ זה אין אכן .לטעות
 אזיל דלמא קושי׳ דמאי הש״ך מקשה שפיר להכי לי׳ מדרי
 ותו זה לנדר מועלת החרה דאין לו יגלו דהב״ד חכם לגבי

:הנדר לפרט א״צ דמ׳ד אליבא גס לטעות חיישינן לא
ה 0( נ ז י  או איסור דבר הוא הנדר אס בין מחלק הש״ך ו

 והנה .ש ע איסור בדבר תלוי אס או מצוה
 קשיא אכתי ועובד דנודר ממחני׳ הש׳ך של ב׳ קושי׳ לפ׳ז

 דהש״ך ליישב ונראה .איסור דבר הוא עצמו הנדר דהמם
 עצמו על שיאסור נודר הפי׳ ועובד נודר גבי דגם בשטח ס׳ל

 שהובא המשנה מנוסחת ומדייק .יגיש לא אם פירות הנאת
 שידור דעד . הנאה שידירנה עד ולא הנאה שידור עד בש׳ס

 איסור. דבר עצמו הנדר ואין אמרים דברים או מפירות משמע
ליישב בזה שמדחיק יעקב באר בספר ועיין

כח ולכאורה לגביקכס. מו  חוס׳דאיירי,בגימ£ה1שפי כפו הע.
 דטלאי-בשצנת'העטדהלא קסני למתים. מסמא דהי׳ דדומיא

א• הי׳ מ ,. פסק.הב״י ולמה ט ת' ד פ - תו או ץ. ר מד  .ונראה‘ד
 הביא לא דמקשה'.דאו^ אליבא כן'אלא כתט: לא דהחוס׳ ליישב
. יכולים'.לתק היינו הברייתא הש׳ס ן  דמביא כשסא אבל כ
 גם פד׳ר־ע״כ לי׳ דמדרינן לומר אט ומוכרחיך הברייתא הש׳ס

 פלה ותט ומדויק.מלשון הגם.דגי.רשה עד׳ר לי׳ מדרינן במתני׳
קי המחני׳ דגם רידמדרי י : עד׳ר לי׳ איי

א שם (ו) ״ ג מ מ סיק ב קייי׳ל הא עדיר ל״ל בה׳ז בשם נ'
תט דהחוס׳ י׳ל ועוד ותי׳ הנדר צ׳ל  כ

 חכם אצל- יבא שמא חששו שנדר הלשון אלא הסבה־ שאצ״ל
 כו׳ גרושה ישא שלא שנדר לו ויאמר התוס׳ כשיטת שיסבור

 דאליב׳ שם בגמ' משמע דהא המג׳א סל גדולה וחמיה .ע׳ש
 ישא שלא לי' דמדרינן עד׳ר להדירו א'צ לפרס צריך דמ׳ד
 כיג ד׳ בערכין בעצמם החוס׳ שכתבו וכמו .פסולות נשים
 כן כתבו דהתום׳ לחרך ונראה .ע׳ש הפרה י׳ל מיס דיה

 להזכיר דא'צ שם לשיטתם פסולות מנשים בפי׳ לי׳ דמדרינן
 הנ׳ל סי׳ ביויד והש״ע הרשב׳א אכן • נדר שבשבילה הסבה

 אין ולדידהו נדר שבשבילה הסיבה להזכיר דצריך ס״ל א׳ אות
 לפרש יצרך דבלא׳ה פסולות מנשים בפי׳ להדירו צריכין אנו

 דמוכרחים המג״א כתב שפיר ולהכי • נדר שבשבילה הסבה
 שלא סתם אוחו ידירו שמא למוש יש דאל׳כ עד׳׳ר להדירו אנו
 הרשב׳א וכדעת נדר שבשביל׳ הסיב׳ שיפרש סמך על גרושה ישא

 כדעת שיסבור מכס אצל להתיר יבא ושמא • הנ׳ל והש׳ע
 אנו מוכרחים להכי . נדר שבשבילה הסיבה יפרש ולא התוס׳
ר להדירו ד  , פסולות מנשים בפי׳ מותו מדירים אין אם ע
 צריך הי׳ לא פסולות מנשים בפי׳ אותו מדירים הי׳ אם ואה׳נ
 ספסולות בפי׳ אותו מדירין שאין באופן איירי דהש״ע אלא עד״ר

: ודוק ביו״ד השיט וכפסק
ה (ז) נ ה במשנה פ׳ז בבכורות המשניות בפי׳ כתב הרמב״ס ו

 עדשידירנה פסול בעביר׳ נשים בחראאהחדנושא
 ואין טצוה לדבר אלא החרה לו שאין עד״ר שידור ע״מ הנאה

 אבל עד״ר נדרתי נדר ויאמר חכם אצל ילך שמא חוששים אנו
 -יאמר שהחכם לפי הנדר להתיר רוצה ואני לידי בא מצוה דבר
 והנה . כנדר צ׳ל בידינו שהעיקר לפי נדרס דבר איזה על

 להעדיר דמדרינן זוהאקומתא דהא ההבנה מקושי הרמב״ס
 לפרט צריך׳ דמ׳ד אליבא חבל לפרט א״צ דמ״ד אליבא הוא
 בחנם:דנדר שקר יאמר טעם לאיזה ועוד . עד׳ר להדירו א'צ

 יועיל ומה מצוה לדבר הותר דאין בעצמו יודע הלא מצוה לדבר
 פעי׳ רכ״ח סי׳ ביו״ד הרמ״א דהנה ליישב ונראה ההיתר. לו

 לסמוך ואין׳• מותר בדיעבד שהתירו עד״ר דנדר י״א כתב כ״א
 מכרייקישורש כסב זה הש״ך וכתב • הדחק בשעת כיח ע״ז
 דנדר בתשובה הרשב״א כתב וכן כו׳ אביגדור ה״ר בשם נ״ב

 ,׳ הדחק בשעת עליו לסמוך. ר׳ת וכדאי כו׳ עד׳ר שהדירו
 אזיל דילמא החם הש״ס דפריך דהא כן לומד דח״א ולענ׳ד

 בדיעבד אפילו דעד״ר מוכח א׳כ דיעבד לענין זיינו חכם לגבי
ה מהני לא  דמותי איחא דאי כן להוכיח לענד״נ אבל .החי

א בדיעבד  חכם לגבי אזיל דלמא לדוכתא הש״ס קושי׳ הדי
כ כו׳ לה ושרי ס-בגיסץ דהנה כ׳ז ליישב ונראה . ע' הש׳

ה אמר ע״ב ל״ה ד׳ משוס ר״נ חייש לא דאמאי הב״ח קושיית ובעיקר (י) אין ניסת אבל ניסת שלא אלא ליש ד
 מסקנת לפי גס דהיינו דאפורא מילתא

 קושי׳ זה אין אמנם .איפור דבר בעצמו הוא הנדר אם הש״ך
 וכמו יטעה שמא דחיישינן לפרס א'צ דס׳ל דר״נ דאליבא

 לפרט צריך נימא אס הגס יועיל לא א׳ אות לעיל שביארנו
 גבי מזה ריעותא יבא שלא ועכ״פ הכל יפרט ולא יטעה דלמא
 דנימא מוטב להכי איסור דבר בעצמם דאינס נדרים שאר

: לפרט דא*צ
ח (ה) ״ א  ישא לא גרושה שנשא כהן ’מ׳ סעי׳ קכ״ח סי׳ ב

 הנאה שידור עד מחה או גירשה ואפילו כפיו
ר שהוא מהנשים מדיר מ  דהא תמוה לכאורה וכנה .בהם א

די כקשה וכו; טלה ומני דיה עיב ליה ד׳ בגיטין כחוס׳  ה
 דאיירי מציץמימר כוי דאמחני׳ וניל כו׳. גופא ממחני׳ ליפיוך
אזיל שמא למיחש ליכא תו גירשה דכבר וכיון גירשה אפילו

 ומשני לה ושרי׳ חכם לגבי אזלה דלמא וליחוש אותה מדירים
 הגסידניסת נשאת אבל דיה בתוס׳ והקשה • כנדר צ״ל קסבר
 פריך וכי .לכפר כח לבעל יש דאפ״ה ותירצו עד׳ר ידירה
 לה דמדיינן לשיטיי כו״נג לה ושרי חכם לגבי אזלה ודלמא
 גס הללו קושי׳ מכח וכנה ־ שפיר משני דבלא״ה אלא עד׳ר
 וכריס כי״א הוכרחו בסמוך שנביא' הרא׳ש קושי׳ מכח

 בהסרת גם בדיעבד מותר דבעדיר זו הלכה להוכיח וישב׳א
 לגט אזלה דלמא וליחוש שפיר כש׳ס מקשה ולהט ־ חכס
 לחכס,דהדירה תגלה לא ודלמא בדיעבד מהני לא דעד״ר חכם

 והגס . הנדר אס _לפרט דצריך הש״ס משני ושפיר • ברבים
 בלא וכ״ז . החכם יתיר לא לכתחלה ההתרה מכני דבדיעבד

 הו.א_. ,ונ׳ז . לכסמלה ■ גס לה יתיר. הבעל בניסת אבל ניסח
ילה׳יברביס-עי׳כ- ומלרינ׳ן ניסת אפילו לרינדאמר אבל לר׳ה

' סיל־ ■ ■
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בני ־ מ דמדרונךפד״ ׳
np( ע  וסייעתו הר״א נשימת שגס׳^פרח׳ש-ס^ל להוכיח פוד ד

 יבסל אם חפילו ואפשר כתב בפסקיו ■דכנהי׳כרא״ש ־.
ט׳ איט רשות. לה ןיסן .הקע^ד^הו ל׳ו  בס׳ק הש׳ך וכתב .מועי

 כך שכדין סובר מ״מ אפשר כרא״ש/ב(שון שכתב !ג'אע!פ1נ י
,v.36׳jr״i הן-לכ תקעי ה'י  איש ולפמ״ש וכו'• רשות כבעל לרי
 מדירין אין דלככי טדריה מוכס ללח שכתב,כרס״ש '?ה^שוךואפשר ,

ס ̂*ר■7^תכ'_בניסתגפ ■-;;  החרה מכני דבדיעבד רשות ייתן אס כנ
 מדירין אין בפיר דבניכת נמצא ,וסליעתו.. מ־ינ) ךצשי׳את,

 מטעם או • מכר לא רשות לנתינת או ־אותכ,מב׳:פננמוס ד
ס ובאיע ברמזים כמור סתם להק. ^כר'א_^סי;עסן  צ״ו סי

 איא שפיר נמצא וכס״ש מכני לא רשות י^ידלה, דגס׳״אם י'
 לכייט • יועיל לא הבעל של רכותו נתינת אס בכמלט. להוכיח .
. לא או רשות נתינת אחר לכתיר' יכול אה כלכה גוף לפנין ׳

 הב׳ח שימס שפיר מיושב ובזה‘בלרך,ומפשר. הוא פליין לכט
ס השיך אותו ובמנס.לחה י י : בב׳ילי

ת צ מ !  לפרמ צריך קסבר בליה לההוש׳ . יש:להוכיח ®
 הקדישו גבי היתומים שום יא״ת׳גפ׳ הקשו ^איה ־ ; ־' *

ז הקסי ־וט׳־א״כ נכסיו י פ י  אמרה כתנאי לימא לעיל הסם כ
תי׳ • מע  כתום׳ להא קשה ולכאורה • איה צ״ל כיון.לסבר ^

 למלרינן לתרץ ליטל א״ה צ״ל לומר מוכרח אינו דר״ה לפיל כתבו
״י̂’ ל פ , וסייעתו. הריא כשמת ס״ל זה בדיבור ..אלא,לכתוש׳ '

י  : ודוק לעיל שכתבנו וכמו לעיל כמיש דלא "
א ״ ג מ כ ך| נ ה  קושיה כתב-ליישב וייו חוה הניל סי׳ בא״ח' ו

 ולא בגס' אמוראי לפליגי וניל שהבאנו.לעיל הב״ז
 אזיל לילמא וכרמב״ם כרשביא חששו בהליא הלכסא אפסקא

 והשתא . המוגפים במגיא ע״ש לפרס חכסדישבוראיצ לגבי :
 ללמא [אלא לפיט צריך ללכלכה היטב מיושבים כרמביס לברי
 עליר לי׳ למלרינן כתב ולככי אצ״ל] לישטר מכס לגבי אזיל

 למ״ל לעיל כהכרחט וכמו . ההרה יועיל לא־ בליעבל וגס ,
 . מצוה לדבר לנלר יאמר ללמא שפיר הקשה להכי .•אצ״ל <

 שהוכחנו וכמו החרה בל-יעבל יועיל צ״ל לקיי׳ל ללילן מאמת
א לפיל.לשיטת ׳,כ?ז  ויאמר אוהו יטעה והוא וסייעהו כר׳

ר שפיר הרמב״ם כהב להכי לדבדמציה •לנלי ,  .בילינו'צ׳ל העק
תק ממ״נ. גמצ|  ואס לו יתיר לא בולאי יפרש אס החכם ׳ לא.י

ל ״ ^ ^ מ ס  היסב כהרהולוק מכני לא בליעבל גם זו לליעה י
. . . . " " ; י : אות לקמן ועיין י . " ז • ■ - מ׳

0;p !y“ וסייעהו כר׳א על הש״ך קושי׳י ליישב נראה •
י  _ל^נה.ככארהיטב.כתבעלמ״שהמג״אבשםהראיס■ ״

 המניא והקשה • נ'.כ אינו וצ.יא'.אאמס.אןנס3ל ^^'אינ_ו,י.כיל
י ־ - ל מ ק. ף מ א א׳  בשם הבאה׳׳ט חי׳ ומגרש.. ועובך.יורד י. מ

מו ספצ אי  לגרשה איא אש אבל כשמגרשה״מיל דהיינו.לגקא מ
 ל׳ה ההוש׳ קושי׳ לתת אפשר ובזה.. ׳. כנדר •מועיל ,.אעוי_

 יטל לא-היה כמתני׳ למל ה׳ אות שהבאתי,לעיל‘קני־פלה .
 איירי מן,•הסשס• להמתני׳- . לגבי.'חכם דלמא'אז!ל, להקשות
 היה לא .בולאי מילחא.לאסורא לפצמו ולהתיר נקשה בשכבר

 ׳הי״אשהבאתי לו'ההתרהללעח יופגל קו^^^קשות,כיון.ללא
העיין כראיים אוחא׳:וכן;.מא_בא.מת,לעת שמתהי׳  בשיך כ

 בשעליין איירי לכבניייסא מקשה, שפ!ה אברייתא אבל ס|ק;'כ
 לללמא .יכנה-מסנה שלא. לנודר .לומר איא ח•גירשה..יפ^׳כ3

מו : קו מ לג סו ^ ה ת עפ הז שנ ר ^ן  להנדר אלא וכלעס,הראיס .'מ׳
- מיל .יגרשנה . אס,לא .קימת .?גלק1\?נות_/דאומ • ־

פש״ס מקשה חהא“ עצמו'• ריך.ילכתפים'חסן,על5-־גשנלר׳ ;
 לגרש החיוב לו.הה.תככג,-לכא ו.יועיל, ד?י..אי,§ור ז*א7,’פי5

 שפיר השים משני’שלא.יקיימה...ואהא אלא רא;סור37^^ט^.
ץ! מיי . :י ^ ־ ׳ י לקיימה, יס,'ר.שיועול..לו'הכתרהj:גוף.היונמצא ל

שלא לעצמו וצלפס.ה!'א,ו^נה'.יר\כ א^׳בדיפבד .
ק ^■׳.^לגרשה-מה*’  ובליעבל-לא לכהנזלה זה.;אשו.ר“דגס כ

כ. פ' ה[ו מ  להייט לי׳ דהכי'מלרינן פ
 לשימת בלימבל ד^א^ופ.יל'לו.ההיחר

סירוס לאסיר צריך ללאים וסייפסוי׳זפלייך־משוס״חפכ ־-׳ד^ק
' י ב ״ נ ׳ •”'5 2 ' ■ ׳ ^ ' ׳ ..................................................................־

קג׳ ישראל ‘גירץם I •־ ו

שץ הוכחת אזלא נמצא . מיל -יגרשנה אסלא פ״פ  דלא ה
 לעיל שכקשיט מה שפיר מיושב ובהכי . וסייפאו ככל-זא

\ פיייש פירומ א״פ לאושר הייט לנולר מנ״ל כש״ך פל ג׳ אות
: שפיר מיושב זו ולשסה

ר’( ק י ^ ו ( אליבא.׳ לעיל כשיש •למשני ממאי השיך קושי׳ ״
 דאכסי ברדס לי׳ למלריק ניסת גבי לר'נ

 ויועיל מכס לגט לסיזול ללוכתא הר\בי׳ הלרא וסייעתו להר׳א
 אמרו לא וסייפתו להריא כפשוטו י״ל • בליעבל ההתרה

אבל: . עדיר לה למלרינן כיכי אלא הכתרה מועיל לבליעבל
ק (מאי ת מ ט ברבים צה למלרינן לר״נ אליבא ל בליפבד׳ ג

מעליר• ברבים ממור מצוה לדבר לגש מועלת ההתרה אין
ס״ז]׳:/ אות לקמן [ועיין . בסה״ל נשאת אבל ליה חוס׳ עיין
 כרשביא כתב כו׳ סובה שום בשביל מ׳ סיק בשיך (יב)

 בשם השיך עציו וכסב ט׳ לחזור יכול פועל
ס ללבריו אומר ואני כו׳ נכונים לבריו וחין ביי טני ט׳ נ ׳ ו

 לא לאם להלכה ונראה .ט׳ לו שישבע מחמת הטובה לאין
 ואס • כטובה מחמת השבועה כוי לו שישבע על לשוכרו רצה

_ :נכורס הרשביא לברי לו נשבע ואח׳כ סתם שכרו
ח לתועלת היתה והשבועה מ׳ג שיק בש״ך (יג) מ  צא ח

׳ שאץ חע״ג בהטבה אבל וכו׳ קאמר מאי ילענא
׳ תמוהים ולבריו . למתיד גמ״ל ליכא מבירו לתועלת כשבועה

 איך בעל בין חכם בין וחית וליחוש בל״ה הקשו החוש׳ להנה
 להנם ללבריהם פי׳ . וכו׳ יתומים בפני שנא להפר יכולים
 לה יועיל מה עכ׳ז כנלר לפרט צריך לאין לכשתא לסיל

 ותירצו . מועיל ההיתר למין יודיעה הביל למשתמא ההיתר
• חירוצים ב׳ עול תי׳ וכרמבין . ט׳ מותר לבליעבל התום׳

׳ איהי ללמא לה ושרי מכם לגבי ללמאהיזיל לאמרינן להא א׳
ל • לה להתיר יכול להחכם סברה ט ׳ אלא אמרו ללא תי׳ ו
מם כל שנאסרו כאן אבל להנאתו מחבירו כנאה המולר •׳ סי

 להשיבד באה ואפילו • כו׳ יתומים הנאת כאן אין עלי׳ שבעולם
׳ שלא אפילו מת-דיןלה עומד במקומו כאישור הממון להם

 לא ללסעוח א׳ בתי׳ להו ניחא לא כתוש׳ וכנה • בפניכס
ט למסהמא חיישינן  ג״כ הב׳ ובתי׳ . וכמ״ש הביל לה יולי

. ליתומים תועלת בזה אין פירות לאיסור להגס להו ניחא לא
מ  אבל .לתופלתש כי׳ עלי׳ כפירות שנאסרו האיסור תמלח מ'
שהי' הגם לתועלחס הי׳ לא לאם מולים כתוש׳ מלאי בזה

נמצא,־ • בפניכם שלא אפילו לה מתירים כי׳ טובה בשביל
.מבירו לתועלת־ כלל הי׳ לא לאם שויס וכחום׳ כרמב״ן לבזה

. למיד לליכא השיך כמ״ש ללא בפניו. שלא אפילו לו מתירין
 שאין להיכי מומין ומסיפ השולח מפרק מוכח להכי■ מיש גס

 ז למיר^ מילי מוכח . לא • חשדא שייך ללא חבירו לתועלת
י חכם לגבי אזיל ללמא וליחוש השיש■ הוכחתנ-מלפריך ^ לי׳׳■ ו

 משוסד בפניו שלא להתיר אשור הא לו:ההיתר יועיל והיכי
 כלל מוכח לא באמת אבל . חשל שייך ללא מוכח אלא חשל

, וכלמוכח״משמש בליעבל מותר בולאי חשל למפני ללטעם
 ושרי חכם לגבי אזיל ללמא השים מקשה ושפיר בנלריס כתוש׳

 א״אלפרןן- גם . מוכחמילי ולא בליעבל כהיתר לו ויועיל לי׳
• כריבית לברי הביא בעצמו השיך להלא כריב״ש בלברי כן

 ואיה . חשלא משום להוליט צריך לתועלתו אינו לאם בעצמו
 ר זאיז.־אלא לדבריו סוחרין בעצמו הריב״ש לברי לדבריו יהי׳

׳ ׳ ־ נכון: טל בכאן מקומה זו להגה״ה לעיל שכתבנו כמו
לד: פשה, אפילו משמע שנדר אוחו מת ואם ניג סיק (יל),

דסייריבלא׳■־ כו׳משמע מנילהא טובהכו׳.■וצ'פ - -
לו;: להתיר יטל אינו אז טובם לו בפשה חבל טובה לו עשה
 השבועה שאין לאע׳׳ג מיג בס״ק לעיל לשיטתו כיז .מדעתו אלא

 אבלד דמתיר.. ליכא.למ'ד סובה לו עשה אם מבירו לתועלת
ג אוח ;לעןל לפמ״ש ■; בלא כשהוא •בפניו. שלא ד.יכולין.להתיר י'

 T לא שמס דכיון כלום קושייתו בולאי,אין מי הי׳ אס הגם תועלה:
־:־ג . : ■ לכתחלה לו להתיר ויכולים שייף - - ~ ־;
. נ'ד-י'א-ללצורך;מצוכ p״D (מי). ׳ ה- וקשיא:לי ט מ כל אי  ד

ט׳::; נלרו לו שיתיר הקב'ה.למשה אמר • ; במדץ.
מ .כו׳ vp גלולה מצוה אין ס׳ בלבלי: ליישב יש ומ' ט ' ה ט

 לפירושו סי' . למקום והצלה ריוח נמי,הרכה במשה וא״כ
ם ’ י י מ ל
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מ המצוה דגגגרז דהגם מ . סליו היי  הקכיה שצוהו ממה מ'
ה וביד. גמפה  אלו דובריו אמח .שירצה מי לשלוח כיה כקב׳
פ פולים איק;  אין גואלם אחה אין אם ואמרו רבה המורש פ'

: גואלם אמר
ם  למצרים ילך שלא הי׳ כקב׳ה רצון והחם י׳ל פוד בשץ ש

ו י כ נורו לו שיסיר פ  . מצוה אינו לו החיר שלא כל א'
פ שימשה כוי הקב״ה צוכו לזה פי׳  בזה ונראה . המורה פ'

׳ בנדרים כשום׳ וברי ליישב ה ו  מחבירו הנאה המוור פ׳׳א ס׳
 ממיז הריא דברי והס מומשו היינו בפניו אלא צו איךסחירין

כ. אפי׳ וכשיר לך במדין מבמפ הא כסום׳ והקשה  כניל ולפי בפ'
 למוץ לילך לו צוה שהקב״ה ומה .ופשו במינן ולמולם ניחא
 להשיר ישרו ירצה לא ואם מוטשו בפניו להסיר המצוה לקיים כדי
 מלגאול גדולה מצוה לך ואין ופשו ח'צ מצוה לדבר הא נדרו לו•

:ישראל אש
מ * מ  ממין הר״א מקשההשוש׳פל ושפיר לומר נראה ו

 דמשמפ למדין לילך למשה צוה והקב״ה מוחזינן ■־-
 מדפחו■ לו להשיר כדי לילך לו צוה דמש׳׳ה וחיל .בפ*כ אפילו

 • מצוה לדבר הליכשו דהא דפשו צריך יהי׳ לא לא.ירצה ואס
נ כך רוא כתום׳ וסברס מ׳ מ  מומשו למיד דהא לילך לו אין ו

 ובא״ל טוב הרי יסכים אס לילך דוקאומהלו בפניו צריך אץ.
 סברשס שפיר השוס׳ מוכיחים אפ״כ • מצוה לדבר הליכשו הכו

 שלא כדי לילך לו צוה שפיר ולהכי החשו מפני הוא דה,ממם
:וק״ל משו טליו יהא

ן (סו) י י  שם וסייפשו הר׳א פל הב׳ בשי׳ י״א אוח לפיל מ
 דברביס מדיר בין ברבים בין חילוק דיש כסבנו י •
 תעד״ר ברבים דחמור התרה מהני לא ג״כ בדיפבד לדידם גס

א׳ חז׳ לפיל פ׳כ׳־לסי׳  מקשה דהא זו סברא ג״כמוכרח או
 אוחה מדירין ,דאין הנדר אש לפרט צריך דס״ל לר׳ה השזס
 שנאי ומשני . כחובתה וגובה נודרס ניסש מדמניא בטסס

 ואיכאלמ׳ד הפרה לו, אין ברבים שהודר נדר למימר איכא הוא
ה לו יש  מוכח אפ*כ ההיחר יומיל בדיטבו הא וקשה . הפי

א אות לפיל כמיש  דברבים ניסש אבל ד״ה החום׳ בשם י׳
 ניסח אבל דיה השוס׳ לשיטה גם כן וטכציל ,מפדיר חמור

ר ויוירנה השוס׳ דמקשו  אין אשחו נדרי ולטנין ושי׳ . טוי
 ולפ׳ז ־ להפר הבמל יכול דשניהם עדיר בין ברביס בין לחלק
ק מאי קשה ס  דפליגי אשכחן לא הא .הוא שנאי בסמוך הש״ס מ
 המוס׳ כדמייתי חכם לטנין אלא ברבים שהודר בנדר שנאי

 לא הבטל כפרש למנין משא׳כ .בי׳ סליגי ורבנן ור׳זי בסמוך
 לחכם במל בין לי׳ שני׳ דנפשי׳ מסברא דלריה וכיון .פליגי.
כ . להפר א״י הבמל דאפילו אלמא הברייהא לי׳ שקשי  אפ'

 לבפלימשא״כ חכם בין לחלק שייך רבים דמח לטנין דמקא
ם לבפל• חכם בין■ לחלק אין כפרה לו דאין למיד ברבים  וג
 כמ׳׳ש חמור דברביס ברבים שכוור נור להפר א״י הבסל

: ודוק • לטיל
ד ׳)’( ^ ש הו שהסכימו צבור ל׳ ספיף ב  ונשבט א׳ טנין פל י

 שישחרטו פד שקנה להם כו׳אין טליו מכס איש
 נשבט מקרי דכה׳ג שאומר מי דיש הרמ״א וכשב .כו׳ טלם
א וס׳ל י״ח מיהו . טד״ר כ׳ ט' לכשחרט יכול מהם ו  וכשב ו
 הרמב״ן דברי יהי׳ הרב הבנח ולפי ציפ פיח סיק השיך

 אמחבר■ קאי לא דכי״ח ליישב ונראה , ט״ש וכו׳ זא׳ז סוחרים
 כ״א ספי׳ לפיל מהרי״ק שיטח דהוא שאומר מי איש אלא

 פ״ז טד״ר מקרי אחד דבר מפש׳וש יחד שנשבטין דד׳ בהגה-״ה
 ואה״נ טד״ר מקרי זה ואין להתחרט יכול וכ״א וי״ח קאי
ם ג א דינא לטנין לזה מודה המסגר ו כ׳  . להתחרט יכול ו

 אץ ולכלס היינו . טלם שיחחרטו פד סקנה להם לאיו ומ׳ש
אס אה׳ג אבל חקגס  לכי׳ח דמווה גפ״ט כ״א מסחרטיס ו

ח להחחרס.וזה דיטלי׳ א סעי׳ לעיל שכחג רמ״א טונ  בהנה״ה כ׳
חו שנשבעו דארבטה  להי״ח וכיון ל׳ העי׳ למטה ומיץ י
ס • זה שבסעי׳ ח לך וחו ע  • פד׳ר מקרי זה ואין המחבר דו
הא יקשה ואליכ ה בטצמו כרמ״א ו ה׳ כג כיא■ ספי׳ ראשונה ג

 א'כ כו׳ להשיר אין ומשם טם ואפילו כרמבין בשם כשב
ס . כלס שיחחרטו טו כאן כשב האיך הג  כלס שיחסרסו ו

כ .הרמנ״ן של זו לשיטה מהני מה זה סיליואין והמחבר אמ'

 לפדוחקי׳ לרינים אנו אץ לפיז מהרייק. מקלי-טוירודלאכשיטש
ק לפיל הש״ך שכתב ׳ : היטב פ״שוווק נ׳׳ט ס׳

׳ עשירי פרק
׳ ע״א ס״ח דף (א) י ע ב י מקליש או גייז מיגז בפל להו א

 מס אמרו אימתי ה״ש קליש
ם הבטל שמט שלא בזמן לאב רשות נחרוקנה הנעל  שימוס. ר\ו

 כל סמכו. . ביום בו ומס והפר ששמע או ושתק ששמט או
 ■לאה רכוס נמינחרוקנה שלאחריו ביום מש ואפילו המפורשים

 בפ׳ שפסק זו קושי' מיישב הרמב״ס לשיטה שהרשב״א אמש
 ולאחר. והפי אבי' ושמע שנדרה המאורסה נפרה י׳ז הלכה י׳ב

 דברייסא. מסיפא אכן, . מופר אינו וכפר הארוס שמע ימים
 לישני שלאחריו ביום ומת ושתק שמע בסיפא קשני ולמאי יקשה
 כסי׳רצ״ד ג!כהש״ך הקשה זו כלאמדיווכקושי׳ ביום ומש שמע

שמשאחר  כ!ג הא משמע לכפר יכול אין שמטו יום ס׳קכ״באו
 חיכך כ׳א שלאחריו ביום מש שלא דהיינו לפירושו פי׳ • מש שלא

 וצצע׳דז״א . כצ׳ל שלאחריו ביום אפי׳ להפר יכול שמעו ביום
א  דשם הרמב׳ם לפי׳ לא אבל ה׳ ספי׳ דלעיל הי״א לשיטת כ׳

 בעל של שמעו. ביום אפילו דבמש ככא אפמפינן וכרמביס
 ועדיפא . כצ׳ל שלאחריו ביום אפילו היינו להפר יכול האב

 מברייה׳. שיקש׳ ממה אהדדי הרמב״ם דברי להקשו׳ להש׳ך לי׳
 האב. דשמיפס. פוסק דהרמב״ס דכנס קושייתם לשרן ונראה
מ • אחד ■ביום להיות צריך והבעל א ה' ל כיו  הרשות נתרוקן הי

 הרשות דנשרוקן היכא אבל קייס כבעל־ אם דהיינו בעצמו לאב
 הירשביא וכ״כ . שמועה כיום דידי׳ לגבי הוי בעצמו לאב

 האב הפרת לעולם לאב הבעל רשוש שנתרוקן דכיון בעצמו
 כבעל במקום שהאב מפני מקרי שניהם להפרת הראוי׳ בשעה

כ • קאי ׳ הרא״ש יכ'  מלק ולגבי לאב רשוח ונתרוקנה ע״ב ו
 להפרנה.• לרשוחו נשרוקנה. דגיתה שמועה כיום הבפלהו״ל

 לא דברייסא מסיפא כרשב״א שהקשה זו וקובי׳ נראה וכן
 סיוע וזג . שהביא אחר פי׳ על כ״א הקשה הרמב״ס פל

ק .כרמב״ם בשטח לסברשינו  לדוכחא הקושי׳ הורא זה לפי' א
 גס הא . ביום בו ומש נקט ולמאי כרמב״ס לשיטת נם

ס להרמב״ם : הכי נמי שלאחריו ביום במת ג
ט ק נרחה א בסעי׳ הב״י שהביא מה לפי. הרמב״ם שיטת לה
&מעהאב ומש והפר ארוס ולהרמב׳סבמע י״א י  ואח״כ

 להקשות כאן הפריז י״ג בסיק כט׳ז והרב להפר. יכול האב חין
 ■הרב ראה ולא ע׳ש הרמב׳ס בדעת יפה כיון דלא הב׳י על

ס הרשב״א דברי כאן כט״ז  כרמב״ם דברי פי׳ הרשב״א' וג
 לא-הספיק1לה. והפר הבבא:.ושמע,ה,בעל הב״י־פל שפי׳ כמו

 הספיק והאי"ולא-,• נראה הרמב׳ם ומדברי . לשמוע האב
 יכול האב שאין בהא פל?גי דב*ש.וב״ה נקטי׳לרבוחא ווקא
 בפי׳ ס׳ל הרי . הארוס בחיי לו נראה שלא נדרי' להפר

 לשיטת ניחא והשחא • דבריו הב״י שפי׳ כמו הרמב׳ם בשטש
 שלאחריו ביום ומת והפר שמע למחר מצי ולא הרמב׳ם
הא • כה״ג למשני אפשר ולא לאב רשוח נחרוקנה  הבבא ו

ה אליבי׳ גס אזלא זו בי  בחיי האב דשמע, להיות צריך ופ״כ ו
 להפר כאב■ יטל הי׳ לא שלאחריו ביום מת ואם וכנ״ל הבעל
א אחד ביום וכבעל האב שמיעת הי׳ לא דהא־ ה  לא ‘עדיין ו

 הלכה הרמב״ס וכשיטת להפר יכול ואינו לאב רשוח נשמקנה
 למיתני מצי דלא שפיר. אתי והשתא . היסב ודוק ולעיל י״ז

 להפר אינויכול ביום.שלאחריו. ומת וכפר ששמע או בסיפא
סאסלא ולביש טללהפ׳ג  כהישב!א1הארוס בחיי לאב נראו הי׳י

. ׳ הרמב״ס, ,בשיטס הנ׳ל
א (כ) ל הא • מחוור פירושו ואץ כתב שהרשביא׳ א  לא ו
אלא ופליגו אשכחן ’ - ׳ ה. בי שו  קלישאו במקליש נ״

^ ■ ופליט לא..אשכחן.להו. .נראו ולא בנראו הא גייז במיגז א
הנה.הכץ *, במרים הרמב״ם דברי היסב העמן אחר  דך ,ו
ח  - ט׳ ולא־הספיק'לשפוט והפר בעלה ושמט בבא מל טיב ס׳
 כיון היא, מעלי׳ וקמא והפרה וכיץ נמי למימר ואיכא כסב

 כדאי אלט סובא נדרי׳ ואקליש.לי> לשני נראו ולא־ שהפר־
דכרמב״ם גרור ,,והדבר• . באורך שם פיין' ט'’ לאב להורישו

ס״ל ‘
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 . קליש מקליש אמריק אי אכן .. דאמח אליבא הככ ס״ל-׳
 שייכוס־ אסל לשום אין גייז -מיגז בעל דב״ש:דס'ל אליבא אב!ל

 לאב נראו בין אליבייכו שוה ^ושפיר לכקליש חבירו במלק
 וא״ר. • כרמב״ש לשימח ברורים והדברים . נראו לא או קולם

 PP לחלקו הגם הארוס בחיי לאב נראו בלא■ דב״ש אליבא
 הירושה מצד הפרחן אין הקק■ חלקו עכ׳ז לו נראה פלא מחמש

 יוכל ואגב כלום: הימט נר,ליש ולא לו השןיך עצמו חלק ^א■
ס להפר  אבל • גופא הרשב׳א זה שכשב וכמו■ • הארוס חלק ג

 בחיי להאב ולא.נראו אקליפזהואיל מחלקו נם• דב׳ה אליבא
רי' -כארוס_;אקליש’.,. ד  : הר׳ן בשס וכמ״ש נוובא לי/נ
ץ; שם (ג) ר׳ דנהי לבעל רשוש נחרוקנה ■ -דאפ׳ה קמ׳ל ב
הפרה הפרשו כוי הבעל לה דהפר דבעידנא ■ . -

 דבהאי משמע . פ״כ הפרשו לה בט(ה כשמש אפיה כו׳ מעלי׳
 אמרר״נ בד״ה השוס׳ מדברי נראה• וכן, .סגי לחוד שירוצא

 בחרייסא בבא■ משא״כ • ע״ש דבריכם • סו^ ביש דברי הן הן
 דנדרי׳מקליש וכיון לאבעלהיהפרחו לחב חיחא דאכשי דכיון.

 מדברי הוא־ [וכ״ז * בעל של בחלקו זכי מצי לא■ קליש-לביה
 לב״ה ס׳ל ■דלהכי מעם בתוס׳ יושר לבאר ונראה .הרין].

 נהכסלה;ולכך האב נימא.דהפרש דחס לכפר יכול אין בסיפא
 נשבכולה דלא עכשיו מיפר כשהוא נמצא .להפר עכשןו יכול
 דכבר נמצא • לבמלס יצאה לא דלמפרע וממילא-דהפרשו כחו
: עכשיו נימאדיטללהפר אס הנדר הוקלשע״כ ...
ם (׳ד•) נ מ נשבסלה כבעל דכפרש כיון וזיל כשב זיל הדשביא א

 יחבמל שלא כאי סלי כנדר קליש לא אכשי ,-לגמרי •
 שמה דאעפיי מדבריו נראה .כו׳ קצש שנקלש ואע״ם ע״י-כאב

 ק לפרש הרשב״א והוכרח .לגמרי הפרשו נשבנולה לא הבעל
 ולא ,לה והפר הבעל דשמע בבבא ע״א דף לקמן שיעשו לפי

 של חלקו כאבלמיפד חזר הבעל שמש עד לשמוע האב הספיק
 לא■ ראשון לארוס שנראו בנדרים סברי וביה פי׳ באי-ד בעל.

 דבהפרש משום ארוס דאיכא היכא כל לחודי׳ לאב רשש נשרוקן
 באבלמודא כח ולהכיאין . אב של חלקו נקלש-ונגרע הבעל
 ע״א ד׳ א׳ בפי׳ שימשו לפי הרין אבל ,ארוס דאיכא כיכא להפר
 השוס׳י בשם הב׳ בפירושו וכן ז״ל כראשיניס דרך על מיש ע״ב

כ. דכוא  לארוס שנראו בנדרים דהפלוגשא זיל הרא״ש שימש ג'
 אינם . הבעל דשמע אבבא קאי לא . לא או נשרוקנה אי.

 לגמרי נשבמלה הארוס דבמוש כפשוטו ופירשו לזה ^לוכיה-
 דלפי כרא״ש:עצמו בדברי קצש ציע נגדיין אבל . ודוק הפרשו

 ולמה נשבמלה הבעל דכפרש כפשוטו לפרש יכול שוטשויכי׳
ט דף עיש אחר פי׳ לפרש־ הוכרח דברי הן הן בדיה ע״א ס׳

, ; ודוק ב״ש ■ . . -
 הבעל שמע באם הרשביא לפי׳״ מחודשה הלכה .לנו

 לחודג^^לואמש הרשוהלחב נשרוקנה ומש ולא..-הפר ,
ה זו שהלכה ק . פוסק בשום מוזכרש אינ  הוכרח הרשב״ח■ א

 או.מקליש גייז במיגז וביה *ש3ד דפלוגחא שיטשג כן.לפי לפרש
 דנקלש משוס דכייט• ומש והפר הבעל בשמע .דהיינו קליש
 דבריו קצש להעחיק אט מוכרחים ועשה • הבעל בהפרת כנדר

 לעולם משנתינו ואיש ■בא״ד בנדרים אי בדיה ע״ב ע׳ דף
 דאיהי למשט׳ לה הנח • נדרי׳ מפירין האחרון ובעלה אביה.

 כו׳ שמע הבעלאוהאב.א*נבשלא בשהפר אנפש׳ דחקהדמוקי
^ בשלא דוקא •-דרבא לומר כי׳ (אפשר. ר א ח  נסארסה אבל נ

 לארוס דבנראו ארוס דאיכא .משום • כציל ובעל אב נעפר
 הבעל דהפרש כפר לא ובין הפר בין מפירין ובטלה <אשון,אביה

ף פי׳ דלפי לי ומיהו-קשה; • כו׳ לנמרי נסבטלה־ כשמש. א ה  ז
 ובמלה אביה ארוס בדאיכא ראשון לארוס נראו שלא בנדרים.

 מיפר האב אין ארוס דאןכא היכי נדרי׳-דכל אחסן.מפירין
 בנדרים סברי ביש לקמן קאמריק מאי ואיכ , בשושפוס אלא

תק ראשון שנלאו.לארוס ש  אביה אומדוס. וב!ה לאב הלשוש נ
 בלא נראו־אבל דוקא דמשמע־ נדרי׳ מפירין •כאחרון וכעלה

׳ אחרינאאישלי׳■ לאיוס.ד:ינא י פ  נראו לפיחשרדבלא -
דעלי׳ נדרי׳ מפירין אחרון ובעלה ■גיכאביה לחרנכ^׳עלהלב^ש

 בגווי' השט לארוס־ זכיי' ואין. בנראו׳ •׳ולככי משמע/להו לח.
 שהו׳כשימש הו׳ ואם דקרא וכפשטא מפירין יכ(א-נראנ;שנוכם

גס לשמע דמינה טמא לא אמאי איה . פיא ׳^?א דף הש״ס

 אלא פליגי ולא■ בגווי' שייכות אחרון לארוס אץ דבנראו לביה
% במיגז דהפלוגחא לומר דנצמרך כקשה־ ועוד . בכפר  גייז

 והנראה .הכא לאדכורי ולמה שייכא ברייח' בכדי לאו מקליש
ר דביה דטמא דהגס א׳ קושי' כפשוטו לשרץ סבהפ  פיה איי
 ח^א' דאיילץ דטמא מסיימו לא וקרא דפלי׳ מדרשא אשי׳

 יכול^להפל אין '■מקליש־יקליש לביה להו דסביר׳ וכיון בהפר
. ארוס עס אלא אבלחודא ב׳ כ ה  הב׳ לארוס דיש חזיק א'

 דקרא להכי דאשינן וכיון • דפלי' קרא דרשו לככי מווי׳ זכיי׳
 איירי ממילא בגחי׳ זכיי׳ הב׳ לארוס דיש לאורויי אחי׳ דעלי׳
 הרשביא חוץ המפורשים כל. אבל • כפר בלא בין בהפר בין קרא

 לכך פלוגחא בכאיך אחדש שסה להס ויש זו בשטה הלט לא
: היטב ודוק זו הלכה כשט לא ־
ן 0( ט 6ד  הבפל הספיק ולא לה והפר אביה שמע בברייחא סי

. בעל של חלקו ומיפר האב חחר' שמח עד לשמוע י
 דדוקא ייל ועוד הרשב״א כשב הספיק ולא הכא דקחני כאי
 מודו^_דאינו^מיפר ביש אפי׳ לארוס ונראו שמע הא הספיק בלא

 האב הפר" דכבר חדא . לריעוחא תרשי דאיכא •כיון לחודי׳
 אבי׳'ובעלה 1.ילrא אלא־ עוד ולא' ראשון לארוס דנראו ועוד
 המאורסה נפרה דלקמן בברייחא דקחני והיינו כו׳ מפירין אין

 הספיק ולא לה־ והפר אביה שמע מפיריןכיצד ■ובעלה אביה
 שניכם הספיק אבל הספיק לא דוקא כו׳ שתש עד לשמוע הבעל

 כן׳לכלכה לפסוק שרוצה הרשב״א מדברי נראה , מפירין אין
 לשק מדקדוק להפר יכולין אץ שניהס והפר'האב דבהפסיק

, : כבריישא
׳ )0 ה נ ה  והיא'אחסה נדרה ייז סעי׳ רלי׳ד סי׳ ביויד הס״ז ל

 שמועה לאחר בין שמועה קודם בין הארוס ומת
 אחרון הארוס שאין כשב והרמב״ס כטור בשם המיז כשב כו׳

 לא אא״כ ראשון ׳ ארוס בפני שנדרה נדרים בשותפות מיפר
 יטל האחרון אץ ומת שמע אם אבל שמח קודם כראשון שמע
 דברי לפרש כשבי ומויח הט״ז וכשב הטור. עכיל נכירא ולא לבטל

 בשחלה חלקו האב הפר דאם בדבר חילוק שיש דס״ל• הרמב״ם
 בלא אבל הראשון ישמע שלא בעינן ראשון הארוס חלק דקליש

 '. האחרון׳ עס האב מיפר הראשון שמע אפילו שחלה אב הפר
 בודאי והנה • בהכי לפלוגי לרמב״ם דמניל חדא כן נראה ולא
 לשון מדקדוק לה דדייק הנ״ל הרשב״א דברי הסיז ראה לא

: הברייתא -
ף (ח) ל ובאונ עיש בהכי קרא לאוקמי דמניל המיז הקשה ע

 דכיון טמא נמי אק- כ’דא כלל קושיא זה ואין ^׳
 סיל ■אמאי כרשות דנשרוקנה אביה ביש בנעוריה דדרשינן׳קרא

א הרשות לר נסרוקנה דלא הבעל ומש האב בכפר לב״ה  די
־פליגי הבעל בספר דגם ז להקשות'מל לצו דאין אע״כ . ^  ס

 '׳' :בהצי קרא לאורףד• סברשם ■לפי" לכס דנראה חז״ל ■ *׳■
ר (ס)' ק י ע ך ח י  בדברי'הרמביס^דהיינו הטור כבנח לברר מ

 תרתי לפרש-דמשום־ לדוחק נראה'להטור דזה
 משיה • וי״ו אות כןלעיל להפר שניהם יוכלו לא לריעותא

 בשמע להפר האבי אינו־יטל דלהכי הרמב׳ס בדעת להסור ס״ל
 האיבען׳_דלקמן משוס כשמואל קיייל לא דלמסקנא הארוס
 אין כו׳ותי׳ ומהתטא . הט״ז ממשני׳וכמיש לה פש׳טינן מדלא
ה מכיץ כראשון דנססלק. דהפדשאני דשאני-־השם ראי׳ מ  ש

rלקמן: בעצמו הסי׳ז וכמ״ש 'ש׳לוןוהפר/׳ f o להקשות ואין טל־ 
 ומחחלה־כשרצוילסייע גביגירושין• כחב־הלח״מ וקי . ■וכו'

 אלא שאט ״דבכפרי לחלק לדוחק להם •נראה 'מהברייתא־הי׳
 אכל לחיאק־זה מוכרחים'אט כאיבעי׳ נפשמא דלא כיון לבסוף

א נראה ־'להסורהי' מ מי ק ח  דבהפר לחלקי לא־רצו, דמשחלה ^ו
 כשמואל להסור סיל־ להכי .שאני דהפר טמא ובמסקנא שאט

 מוכרח!דהלכסא דאינו והגם .בביי משרש וכן טושי׳ וכדשטא
 דבף^,שמואל סובר הוא . האיבפי׳ מדלא-פשטיק 6•צשמוא
מהטמא . נכירא': ולא כשב ולכן ;להלכה "בננצמו  ^ל,הרכ ו
^' מזה ויש' מיש ■ה^ז ^ הטור על קו חי׳  דדברי^שמ^ןל ט''ו
 כגי.מש,ין דה»מ. המחני׳;/. על ^ריוי שאמר מה הלכה ■^:ם־

 ראה דלא ושמוה . קיי״ל־כוושי׳.וצ״ע שפיר מיתה לעגין אבל ׳
 בחרים הדברים אבל • כמרשכתבנו דכיטבפי׳ בזה הרביי דברי

: הרשב״א כדעת סובר בעצמו דרמבים
ויש
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ש )’( י ש1(טז! 'נסשסא דלא ה<רב*י'דלמסקנא דברי פל טוד להוסין} ל ״ מ פ ל ם אוח לעיל ו בממני׳ ס!ל נ״כ י׳ד״דהרמבי
האי׳בעי׳^ לדידי׳'אייי^ גם :כרשב״א כשימח..................... 5כהקמ גירושין, אמריק״דלמא זמספיקא פאןבפי׳ . , ג

ס' לפי׳ א' כחב־בהלכה ולהכי בכפר למי׳ נהקמה לאו דלמא.גירושין גיסא לאידך י״ל ה׳ ̂אאדון■-;■ הבצנל פ׳ס ויפר-כאב ׳י׳
^לשיפח׳הישב^א■ אחרון הארוס להפרש צריכין כוי לא דבלא׳ה [הארוס] האב בשמע דע׳כ'איירי כר״ן שם כפ*ש דמסני׳ ופשטא

ftSi ת^ י51רf^ למיםד ,^ שיהא למוד ת• מח ם רתומתו רו ' ו?ויז 1ר!י״ל א דו' nftS רד!ץיו דיחרודליו״! ד חו \  ארוס בשוהפוח אלא מספיקא למודא למיפר כאב מצי ולא.
א ד׳ שסכר׳ן וכפי-א׳שכסב כשמואל אחרון  :ודלמ׳ה״מ בד׳ה פ׳

בד] (יא) מ מ בכ ] ב״י..  חזרה ואס ט׳ז סעי׳ רצ׳ד בסי׳ ב
פ ביום ט ונשארסה . יום אחר הארוס במש אע׳

ס הוא יום דאחר ספק בלי . כאב שמיעש.  ביוס וכציל ט׳
 כשבוי׳ח וע׳ז . הב׳ .הארוס עם 'מוזרופיפר• כאב שמועש

 דא׳י. •דסשימא פי׳ . השני הארוס פס מיפר כאב שאין לומר
 לכפר א״י השני הארוס טס וגם ׳ כרמב׳ן כדפס בפצעו להפר
 וכרוצה ברורים שהדברים ושראה ואחרונים וב׳י בטור פיי׳ש

 בשני היטב■ והר׳ן בכרשב״א יעיין דברינו טל היטב לפמוד
א:’ . ' ע׳ דןז טו ס״ ס טדן היי שד סו  כבליי

מ ודלמא ד״ה בר*ץ ע״א דף (יב) נ בסה״ד כ'  נימא א'
אב מיפר מצי ולא ארוס דאיכא דכיון י • -

 הרשב״א .פיפר לא למודא אב ארוס דבמקום פיפר פצי לא נפי
 דאיירי שכשב אלא . כהר*ן ג*כ כשב כג׳ בשי׳ פה*מ בליה
 דאיירי ק לשרץ הרשב׳א שהוצרך ונראה .פ״ש כבפלי בהיפר
 ולא הבפל שמע דאס ה׳ אוח לפיל שימשו לפי הבעל בכפר
 מוכרח לככי . ארוס בדאיכא אף לאב רשוש נשרוקנה כפר

 כנדר וכוקלש הבעל בכפר דוקא דאיירי כניל לשימסו לאוקמי
 לא דארוס להס׳ד נמצא . להפר למודא אב פצי דלא לפנין

 :לארוס דחישא כיון להפר יכול לא האב גם פיפר מצי
ה (יג) נ ה  לכאורה והנה עיקר. ניל והראשון כשב הרשב:א ו

חי׳ אלא לאפוקי אחי לא עיקר נ׳ל והראשון מ״ש . _
 לארוס ואישא דהואיל למימר רחוקה סברא הוא דזה • הנ״ל הג׳
f t לא א׳ לארוס דנראו דהיכי כסיד דלפי להפר. לחודא כאב מצי 

 דלישא כמאן הב׳ דכארוס למימר הו׳׳ל להפר הב׳ הארוס מצי
 הגס . מיפר מצי לחודא דאב פשיטא לארוס דליחא 'והיכא
 דכראשון הלשון מדקדוק אלא • ביה פליגי לא דעיז כנפל דהפר

 דמייריבשכפר הב׳ שי׳ נם לי׳ נכירא נראהדלא . נ׳לפיקר
 בהפר משני׳ לאוקמי מוכרחים אנו דלשיטשו דנכי דוקא אב

 .־דמציט האב בכפר דוקא לאוקמי כהכרח אין אבל • דור,א
 • העיקר הא׳ דהחי׳ כהב ולכן . הבעל בכפר דאיירי לאוקמי

: ה׳ אוש לעיל ועיין .מיפר מצי לחודא דאב
ן (יד) כ  דהיכאדלא א׳ אוש לעיל כנ״ל כרמב״ם לשיסח א
. . כאב אין כבעל שטח ננד לשמוע כאב הספיק . ’ .
•להפר יכול  לארוס שנראו נדרים אבל כפשוטו הגפ' קישיש .

 בין כאב הסר בין דהיינו• אחרון ארוס פיפר לא*.מצי ראשון
 דכוקלש להפר לחודי׳ אב פצי לא אב בהפר דהיינו הבעל ,הפר

כ .לשמוע כאב הספיק ולא לחוד כבעל ובכפר • כנדר  לא ג'
ל הרמב׳ם לשיט׳ ׳.לכסל1לשיד .וטל  דהרמב׳ס נימא אם היינו מי

:דוקא בהפר מחצי׳ דמוקמינן כישב׳׳א כשיטש ג״כ-ס?
׳ *»« , .

א דף (סו) ׳ ע׳ י ע כ י . א . נ  דמיא כששירה גירושין לכו <
למאינימ דמיא כהקמה או . .

 אהדרה-נמי וכחב.כרא'ש,־ובלא ביומי׳• ואהדרה דגירשה !טון
 כששיקה לאבאי רשוח נשרוקנה דגירשה לפיבפי׳יהוכא למצי

ה כשב למיא,•.וכרשב״׳א1 ;ביומי׳ לנחארסה.לאחר ה׳  נר,אכ .
 כלל•. אהדרה בלא דמציילמינפי׳ הרא״ש שלא.'מזבזכלשון !פנל

כ׳ !■לנ^כ-לשיסש׳כרשב׳א ש. לאו  הסר ולא דשמעיהבעל ה:'
 מר אמך או להבין.כאןבעי׳ 'נ'סרוקנה,ככוש,לאב.'.אט,צריכין,

 שייכוח אין כרבב׳א דלשיסש לה מיפר ארוס דפיא.כצי !!נישחיקה
 ה׳-דכמחני׳ אוש בגווי׳'".,אפ״כ.לשיסש-הרכבי.ת.כנ'ל ;לארוס
ם •. כמשני׳ על כיח וכאיגפי׳ .בהפר !איירי הנ ״  כאיבעי׳ פ
כאב בככלדאייר! !.אזלה ר' בכפ '.  ר\ב:ש ליק לשיססו■ ^ולהכי '

 ובזה . להפר רשוח.לאב-לחו^‘נחרוקנה לא’ד'נהפר; !!כלא״ש
 דלנאורה ביומי׳"• לאחר ה'ה.לנשארסס ר׳ניאאנסיי-פ׳םארבב״א
אכן דוקא ליל'לפי׳מר !,'היכי,דנשאךסה'לאחר, מי/..  לשיסחו ביו

 כזא למחר; למיפר מו,לא,מצי כאב.וכפר, בשמע ארדי.1!מ״ל,'
/ .V. ״ - . ; וקיל שפעו ביום. י ' ״ י - - . י - ׳ ״ r ו

 לשו; דשפש אלא . לחודי׳ לאב רשוש דנשרוקנה ה׳ אוח הנ׳ל
?5 לשיט^ בהפר איירי האיבעי׳ ופ״כ . כאיבעי׳  דהוא■ נ

_ ■ ■ :הרשב׳א■ כשיטח ״
ה (י׳) נ ה א בהלכה כשב כלח״פ ו  הנ׳״לעלהבנח פי״א י׳
יכול מחלון אין־הארוס הארוס שמש דכיכא הכיור -

 צכס׳וו־ דמשמעלי׳י • ראשון לאאס נראו שלא נדרים אלא להפר
 חלוי דספמא שישמע קודס שמש י*ד בהלכה הרמבים מדסיים

ה״ז' גבי י״ז דנהלכה וז׳להלחימ׳ואע״ג • בכך ב ש כ ה- מ  גי
על האב ויפר כשהיקה כגירושין אם ספק סכב  שיארס אחרון ע

 אחרון הארוס יטל דשמע'הארוס דאעיג משמע א*כ בינם בו
 והנה . ס׳ אוש עיין למישה גירושין בין שס וחילק כו׳ להפר
כ ־כששיקה גירושין נימא דאי רךשי׳ אין מבאן  הלכה׳כשמואל פ'

 ואינ׳ימא . להפר הב׳ הארוס יכול א׳ לארוס שנראו דנדרים
 שפירבהלכה' כשב כשמואל.ולהכי הלכה■ אין גירושין;ככקמה

ז ייז א: ויפר כשחיקה גירושין אס ספק ה׳  אחרון" ארוס עס ה
 נדרים ארוסיאחרק לכפר יכול שפיר כששיקה גירושין נימא דאס

ל ובהלכה ראשון. לארוס שנראו  שישמע' שמש״קודם שפיר כחב י׳
 לאחר מס הב׳-יואם ארוס יטללהפר קודסשישמעבודאי דאסמח
 או להפר ויבול כשחיקה גירושין אם האיבעי׳ בספק שלוי שישמע
 נחקיימו שכבי מ׳ש זו לשיטה יקשה בסופו ייז מהל׳ אכן כהקמ׳

 הארוס נימאדאין אס נחקיימו בלא דאפי׳ חיפוקלי׳ . הנדרים
 מדקדוק דכייט . א׳ לארוס שנראו נדרים לכפר יכול הב׳
 למיס׳: גירושין בין לחלק הלמ״מלחירוצו הוכרח שפי׳ נחקיימו לשון
ן (יח) ה י  הרמבים לגם כב״ח בשם ד אוח לעיל לפע״ש מ

לארוס' שנראו נדרים להפר יכול הב׳ דארוס ס׳ל
ד בהלכה דהשם אלא א׳  לריפוחא•'. חרשי כי׳ דהוי משום י׳

כ  נדרים להפר יכול הב׳ דארוס ייז בהלכה כפשוטו אחי א'
 חרסי ליהר דלא היכי כי הפר בלא ומיירי א׳ לארוס שנראו

כ לריעושא שב^ בשם ה׳ אוש הנ״ל כשיטה ס׳ל לא א'  הר
 ל ודוק . לאב כרשוש דנחרוקנה הפר ולא כבעל שמע דאס

ג דף ה ע*נ ע׳ נ ש מ  ואלמנה חדש י״ב כשהשה מגרש ב
 חייב ובעלה הואיל רא׳א יום ל׳

 ר״.א רבה אמר .ט׳ מיפר הבעל אין ומכ׳א יסר במזונוחי׳
׳ יב׳ח לבחולה נוחני׳ ד״א אמרו ראשונה ומשנה  כולך ואפי׳ ט

א מפר הבעל בפני  ראשונה משנה בחרומה.זו אוכלח חינה י׳
 הואיל הבעל לפני כולן הא ופרש׳י .מ׳ אמרו אחריכן של־ ב״ד

 דמיא דככנסה. בחרומה מאכילה'יבם במזונושי׳ חייב וכבר
 כיז׳יפרש'^ דף ובכחובוח ר׳יח־ז בכם הרין'־כאן הביא וכן ט׳

 _א;נם היהלעשחה'כולן'בפני''הבפל א׳ יום חסר דוקא דלאו
 שיפוח ב׳ ליישב .'ונראה זטחו פקע בשרומהידכבר אוכלס

כ דהנה . סוחרים יהיו שלא  יבירז_אוכלח_ דהגיע מהרישא ע'
ם דבר דהוא לומר ראי׳ אין בסרומה ואוכלש משלו ע  ^ך'א א/׳

 דהא ,לאוכילס'בחממה מודים דפ״ע למימר דכחסדאיכא
 והיכן . אלא'משוס^גזירה בשרומה אוכלס מדאוריישא.ארוסה

•גזרו לא יב״ח דשכר.ה  דמדאוריישא הסרה משא׳כ'לענין .
שנבאר' מיפר הארוס אין באריסח..' וביין“בהרשביא .וכמו'

פט א׳ יום מסר מהסיפא'דדו׳קא ראי׳ עיקר להכי ה הבעל נ ע  א
 היבם..הגם. בפני גם אוכלס הבעל בפני' טלן אם הא • אוכלח
 רחמנא,־ולא יאמר דקניןיכספו מדאוריישא לאכול לה דאין.
 כבעלאוכלח־לשךומכ.;• בפני כולן עשסה אס' עכיז אחיו קטף

אין דהנס במשנחינו ר׳א לברי ממש והיינו מר^״חא.,.  ד'
טל  יביא שכחה דכבר כיון' ־ פכיז ;י ארוסה שהיא כ׳ז־ להפר־ י
 סנ|צז61סצ«'^^נ לרבה-דזה' 5T0 ולהכי '•להכ< דיכול לריא ס״ל

ש דכגר דמשנה.דהיכי א'י ם גסיאצל למכול ילה שהחה׳יב׳ ע  צ
 מ״י־לפרש ולהכי׳הוכרח .־ אין־להילאטל דמדאוריישא־ כגם
 דרבק לא'אשמו׳ע^נןיאלא־ב^מה דעז׳ה אביי• בפרכש לקנק

 פי^אשיפס;הנ;״ בפליז'■שאיט׳נקובולא או ח״ל־ החמש דהיינו
ךש^י';ס!צ7■\' יבחיומה אוכלה דמדאורייחאי דהיינו וכראיש

ו דקטן •אוכלחימדאומימא ־אינה יבם דגני א ^ ^ ר מ א
. . ״v ך: ;-----------; . ך - • ->•• . ד
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^ ת י ב hישראלנדרי?־!ו
מו ■^ןיו נין1ולא;־ר ר ^ כ  להס״ד כ״ז . וכנ״ל בכחובוס בפצסו ו

 געוד-שלא להפר זכות לו אץ־ דפדאורייסא דהגס דרכה׳דס״ל
•ניסת ה •יפר יב״ח דשהסה היכי לריא שיל .פכ״ו ,  באכילת הי

 משאיג הבפל בפני טלן דפשתה היכי הראשונה למשנה תרומה:
 מל המדרת ־דכל כדר״פ דר״א ספמא דהיינו ?המסקנא לפי

 ששהתה הגס יטלהלאמל'בתרומה •אינה נודרת היא דפת:בפלה
 ולהכי אחיו קנין ולא רחמנא אמר כספו דקנץ הבפל יב״ח-בפד

 נכונים והרי . זטתו פקע דכבר אוכלת דאינה פי'-רש״י;שם
 :גמטס׳ בלי למבין ברורים והדברים לנטן .־ב׳רהשיפוס

א3 ר מ  כדר*פ נדרים נבי אלא לר׳א לי> שמעת לא פ״כ ד ג
 היא ד״ב צנל ‘הנודרת כל דאמר דרבא משמי׳ ■ • ;

 נודרת לה מפרנס דבמל כיון סבר דר״א טדרת;:פ״ש-בהר*ן
׳ בפרנסה תלוי דאין •ורבנן:סברו ?ג״ד,  דילפי ואיכא • פ-ש ט

חכו׳ שלא נדרו להתיר יטל פ״דמבירו דמירשנדר מהגא  מפ׳
 דהפדת נהי קאמר ר*פ'הכי א״ו .ט׳ הוראה שגגת אצלי וזו;

 משום להפר לבפל תורה זכתה :גמהומש״ה גזה״כסוא הבסל
 גזהיכ הך חיילא פיד טדרת שהיא כל הלכך . פ!ד דטדרת

 דאמאי הבנה צריכים ׳הרץ דבט והנה . וכו׳ רחמנא דאסר
 לה מיפר בטלה דימומה בעצמו הר״ן ססק?נן-־מדה׳.הביאה

 . גזהיכ כאן שייך ולא מדרבנן כ״-א הוי’לא הנשןאץ ^הא
 בזה מכוונים כדר״פ ד״ה ע״ב מ*ו ד׳ בנדה ודברי'התוס'•

 אפי׳ מיפר דבעל נדרים בפרשת נכתב אמאי וא׳ת שם וז*צ ■^ר
 וי״למשוס . נודרת דע״ד' מיפר הבעל הכא כגון .אמה,אשתו,

 ואפ״ג נודרת היא מ״ד דלעולם ר,אמר מיפר בפל -רסמנא י
 . שיפר תורה אמרה ולא מדרבנן נשואין אלא הוי דהכא־לא

 • ע״ד וגודרת נשים בשאר כמו להפר שבידו סטלה היא מ״מ
 לא דבאחר משום • להפר א׳י אמר דעת במל שפיר ג?יסא
 ונדרה גמורה בעל לה שהוא סמרה היא •וביתומה • גזה*כ. שיין׳

 התוס׳ כפי׳ לי' ניחא הוי והר״ןלא לה יפר ירצה שאם פ׳ץ׳ז .
 לה שמע ומהיכי . היא חדשה הלכה דר״פ זו ,דא^^-הלכה

 דיכול תורה דאמרה ממה נשמע דר״פ דההלכה הר״ן ל?ן;פן?,
 • פ״ג ד' בגיטין ומיץ י. מתיר וזה אוסר זה. וכי לה,פכ הכע^

 נודרת לסתם ש״מ הבעל'להתיר דיטל־זc מורה מדאמרק אלא
 סבורה דהיא כיון נמי יתומה ונבי י נודרת׳ הוא פיד.בעלה

 שיהי׳ לה יפר שאס נדרה כן פ״ד * נדלה להפר הבעל שכח
 ע״ד דנדר דהגס זה שייך לא אחר גבי משא*כ .הגדר'בסל

 חבירו ביד דאין יודמין דהכל ספות שייך לא בזה הא חבירו
:נכון פל הרץ דברי ומיושבים . להשיר ■ , ;

״י (א) ע ף ה ד נ ש מ .כו׳ אחד ליבם בין יבם שומרת ב
 זיקה אץ סבר בשלמאר״ע ובגמרא

 ולר״א .וכו׳ מאמר בה בשעשה א’ר ואוקמא מ״ס ר״א אלא
 כשעמד הב״ע .מא״ל בצלה לדחות ^נהאלא אינו מאמר דאמר

. בדין ט׳  בהט לאוקמי צריכין אמאי וא׳ת הרשב׳א והקשה ו
 דאמל־ אימר פ״ב כ״ס ד׳ ביבמות כדמשניק משני לא ואמאי

 בשם ותי׳ קאמינא מי נדרי׳ להפר בגימא לה סגי דלא ר״א,
 בשותפות דיפיר דרנב״י שינוי' הש״ס אסיק כבר דהתס התוס׳

 אליבא גם המאמר קנה נדרים דלהפרת שפיר אמריק להט
 מההוא ידפיק לא הכאאכתי משא׳כ • בשותפות להפר דר״א

: בשותפות דיפר אוקימתא •
א .(ב) ו ה  שסלרבא אמרינן ל״ס ד׳ ביבמות דהנה pנ חי׳ ו
 נישואין וספק אירוסץ ודאי פושה מאמר בדקסר ״ ב־

 ומקשו בנכסים לחלוק נשואה וספק בצרה לדחות אחסה ודאי
ק מדר״א ג״כ הש״ס שם ס מ  דאמר אימר הכי ג״כ הש״ס ו
 קאמרי מי קני דלא בנכסים לחלוק בגס לה סגי דלא ריא

 להפרת דר״א אליבא כ״ס דן» הש״ס דקמשני שמיא וההוא
ם  לא לעולם הכא דאמריק האבמ׳א הוא קאמינא סי מלי
 בלא גס מכני לא מספק לכך נשואה ס' דהו״ל דסשוס ממוך
 והפרתו ודאי ארוסה דהו״ל הנדר ג״כ להפר צרץ־ להכי תליצה

 קמא לשנויא משא״כ ■ נשואה ס׳ כ״א דאינה מהני צמד.:לא ,
 שום למאמר אין סברהש״סדלר״א דהוי משוה דמשנינןאיפוך

 להפרתו צריכץ היינו לא הלשץ וכמשמפות בצרה לדחות קמןכ״א
 כשעמדה במיע דהכא פ״ב כיס ד׳ השיס שהטמ והך:האבע״א.

שדק ליס דן» קמא אשיא;כפייזצא. ־גדץ והקשה איפוך דמ
53 נג

ס הא תי׳ להביא גיכ הו״ללכשיס בכאן שפיר הרשביא הפל ^ 
ק מי'קאמינא נדרים מח  יפר מאי ידע לא אכתי דהכא שפיר ו

 ב״י ר״נ דמשני בכאן למסקנא ולהכי • ודוק וכמ״ש בשותפות
 שינויא לההוא צריכין לא תו דר״א כוותי׳ ותניא בשותפות דיפל־
 ועיין דר'פ שמיא ההוא הברסנורא הביא לא להכי . דר*פ

: לקק בזה עוד
א (-) ר מ ג ח שעמד כנץ הביע ב  מזונות לה. ונתחייב ב

מוקמיק שנויא דלההוא הרא״ש פי׳ .וכו׳ •
 נראה וכן ־ התוס׳ בשם הרשב״א פי׳ וכן . מאמר בלא לה

 לעיל..פכ״ז וכמ״ש מהני לא לחוד דסזוטת דהגס מ׳דבקכר״ן
 עיד שתהא־טדרת מהר מזונות בדדי ליבם שכזקיקה הזיקה
 אליבא פושה דנשואין תפשוט פ׳־ב השיש מקשה שפיר ולהכי

 אוקימתא האי ס״ל לא דר״א המפרשים שפי׳ וכמו . אמי דר׳
 שם לרש״י ונו מ״ב כיס ד׳ ביבמות להתוס׳ מיהו . דמזונוח

 אלא עוד ולא שם וז״ל וע״כ בד״ה ע״ב ע״ג דף הרשי״א וכ״כ
 לריא אפילו מיפר אינו מדאורייתא לו דקנוי' יבמה אפילו
 מאמר בה אלאכשעשה במזונותי׳ ונתחייב וברח בדץ עמד אפי׳
 אירוסץ דילמא עושה דנשואץ חפשוס הש״ם מקשי מאי • עכ״ל

 • לחודא מיפר להכי במזונותי׳ דנחחייב משוס והכא פושה■
 דקושייק בשם'השוס׳ הרשב׳א שדקדק לדקדוק צריכין אנו ובזה

 משוס הוי הסעם דאי אמי '77f( שפיר הוא תפשיט הש״ס
ק דקונה למימר אמי ר׳ צריך חמאי מזוגות כ . גמור ק  אפ'

 דמשג? ומאי • מהר לחוד דמאמר ש׳מ גמור קנץ מדקאמר
 אלא קונה אינו דס׳ל דריא אליבא הייט מזונות משום הש״ס
 משאיכ • אוקימתא להכוא דצריכין הוא . לבד בצרה לדחות
 • אוקימתא ההיא כברסנורא הביא לא ולהכי • וכו׳ אמי לדרב
 דר'פ שטיא ההוא גפשקיו שהעתיק והרא״ש • ב׳ אות פיץ
 דקי״לן דר״ע אליבא (לרבינא) הכי קיימא לא דלמסקנא הנס

• : לקק ועיין • העתיקו לכלכה כוותי׳
ן (ד) , ד י בדין שעמדה הבמ״ע אלא בד״ה טבמוח לפירש״י מ

. מאמר אחר ולריא מאמר בלא אפילו לדידי
 אלא . ז׳ל הרשב״א כדקדוק מדקדק דאיט לשיסתו נראה
 לבתר- דהייט דר״א אליבא נמי הוא במזונות תירוצא דהאי

 ומשני קחני יסר והקשו בשותפות דיפד שם הש״ס דמסיק
 כרנביי דלא פי׳ מזונות. לה ופסקו בדץ שעמד הבמ״ע אלא השיס

 להכי .חפשוס לדוכחא כקושיא הדרא וכ״ס .לחודא יפר אלא
 מאמר בלא אלעזר ולד׳ .מזוטת לה ונתחייב בדין בשעננד אוקמי
 ומוריד] מפלה המאמר [אץ בצרה לדחות אלא קונה אינו ס״ל דריא

 בכאן קאמר מאי יקשה שם דלפרש״י אלא .א׳ אוח לעיל וכמיש
 שירצו כבר והכא פושה אירוסין מנ״לדלמא פושה. דנשואין תפשוט
 אירוסץ דאי בדיה ברשביא ועיין . מזונות לה שנתחייב הבמ״ע

 תי׳דמזונוס לרש׳יז׳לדההוא ס״ל דהכא לחרן עושה,.ונראה
 בסוגי׳ דהכא • אמי די׳ אליבא ולא דר״א אליבא כ״א אזיל לא

 דר״א וחיחצו הבמ״ס כ״א הבמ״ס אלא גרסינן לא דנדרים
 לא . גמור קרן קונה מאמר דסיל דאליבי׳ בחזקתו נשאר
 בכאן הש״ס מקשה ושפיר .דמזונוש חירוצא לההוא צריכץ הייט

 מי דרנב״י אתרוצא ככא מקשה כוי דאי ואה׳נ • חסשוס
 שנתחייב הבמיע דר״א אליבא גם לתירוצי מצי הוי יפח קתר

ץ בסד״האו הרץ וכמ״ש מזוטח צה א במרים: והדברים ששה מו
ל (ה) ה ^ מ ש מי זיל פרש״י בעקר ו ח איירי דלר״א לחלק הכ

 במאמר איירי לר״א דגס רמא מאמר בלא
ש דייל הגם אמי דר׳ אליבא כמו  דלריא דכיון לעיל שכתבנו כ
 ומוריד מסלה המאמר אין . בצרה לדחות אלא קונה מאמר אין

 ר׳ ובין ר״א בין חדש חילוק לחלק ז״ל לרש״י הכריח סי עכ״ז
 ביבשת דהנה .לזה הוכרח ז״ל דרש״י לחק נראה פ״כ • אמי
 שחר שמתה יבם שומרת א״ר אר״ה בנמ׳ שם פ״ב י״ז דף

 הלכה ולימא הש״ס ומקשה . זיקה אין קסבר אלמא . באמה
ע שם ופרשיי בחד אטלו זיקה אין האומר כדברי י  קאמי י

שס׳ .נדרי׳ מיפר היבם אץ יבם שומרת לי׳ ה  כחט(בכאן) ו
 ריע דהיינו בקונסרוס שפי׳ מה יתכן ולא כגץ בדיה כ״ס שם

 עליה שיביס דאין משם יפר לא ואפיה זיקה יש סכר דמצי
 דזיקה הנם מאמר בלא בכאן לרש״ידאייט נמצא . סקילה

פ לשמר והו׳ל ליבם בשותפות פכים ויפר כארוסה דחיהוי עכ'
עכ״ז

V
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 להחחייג • גמורה היבמה• דאין מפום יפר דלא ר?ט קאמר סכ׳ז

 כיון באמה דמוחר לריב שיל להכי לארוסה דמיא לא שקילה
ה דאץ דמזינן ק  . באמה אסור מהיח כארוסה מחשיבה מי

 ל^מ סיל ואפ׳ה מאמר בה בעשה מחני׳ איירי הוי אי משא*כ
 סקילה• להתחייב גמורה דאינה משום בהסרה שייכוח ליבם דאין
 מדרבנן קידושין כוי מכיס דהא באמה אסור דבודאי כגם

 באמס דהא זיקה דאין ס׳ל דר״ע לפימר שייטת אין באמת
 שייכות לו דאין היא ר*פ סברת הסרה וטכ׳זלמנין באמה אסור

 קאמר ולהכי מאמר דאייריבלא דס׳ל לרש׳י נמצא . להסרה
 סקילה להתחייב גמורה דאינה משוס לארוסה דמיא דלא ר״ע

 דהיינו שפיר מפרש כארוסה להיום ניזקיקתה הזיקה דאין פייט
 למנין והן חמותו אישור לענץ הן כארוסה חשובה דאינה ריס

 בדעבד דאיירי כגון בד׳ה לשימתס הסוס׳ משא״כ הפרה
 המאמר דאין ואס׳הס״ללר״פ בחמותו אסור דודאי מאמר בה

 דנימא דרב להך שייכות אין להפרה גמורה כארוסה מחשיבה
מ .ממש כארוסה אינה הפרה דלטנץ דהגם כר״ט דס׳ל  מ'
 חזינן נמצא בחמותו אושרו דרבק המאמר טכ׳ס איסור לסרן

 דאץ לשימתם כתבו שסיר בהסרה תלוי אינו חמותו דהאיסור
 והסרה חמותו דאיסור חזינן טכ״ס דהא דרב להך מדר׳ט ראי׳

: היטיב ודוק בזה זה תלוי איט '
*ן (י) ר  חוסה בלא טלי׳ בא דאם טושה נישואין או בדיה ב

כ כ'כ .לה ולפמא ליורשה לה קנה י  שם פתוס׳ ג'
 מאי וא״ס לחופה משירה לטנין אלא בד׳ה כיט דןו |ביבמוח]

 טבד חופה בטי בטלמא ארוסה השתא תקשי נמי דהשסא משני
 ומהרש׳ל .טלי׳ ובא מאמר בה דטבד וייל מבטי׳ מאמר בה

ט דא'כ משנתינו לישב נדחר\ שם ומהרש׳א  דהא ור׳ט דר׳י מ׳
 שכתב ברשב׳א שם מצאתי מיהו . ביבמה קונה בטצמו הביאה

 אלא לי׳ קאמר אביי לאו ח׳ש דכאי וי״ל וז׳ל אמרת אי בד׳ה
 ורבא לאביי לי׳ דפשיסא מאי דאסילי ולומר לי׳ קאמר הלמודא
 וכ׳ש נדרים להסרת ואפילו גמור קנין קונה אלא ליתא לחומרא

 :כדבריו מחוורת והשמה ט׳ש לחופה מסירה בה בפיק דלא
ח דף (ז) ן3 ע׳ ׳  ולטיל כו׳ לאישה גמורה שארוסה כשם בד׳ה ר

א י מננ מ זיקה אין דר*ט מטמא ס  מקמי ה'
 דאפילו חזינן לה דאייתי לבתר אבל ברייתא הך לה דאייתי

 • סקילה טצי׳ חייבין שאין לסי יפר לא זיקה דיש לר*ט ס׳ל
 מאי והיינו . ה׳ אוח לטיל טיין . ביבמות כהחוס׳ והיינו

 בטצמו כר״ן דכא כארוסה כיינו זיקה יש לר׳׳ט דס״ל דקאמר
ד דף לטיל פי.׳ א ט׳ ה ט׳  זיקה למ׳ד דליכא יהושט ור׳ ד׳

 לי ואפשר באיד שם וריי בד׳ה כתב התוי׳ס והנה ■ ככנוסה
 דזיקה ואלו בש׳ס ר׳א דאמר אשכחן דככי ככנושה דנקט לומר

 ס״ל דהר׳ן מאין אנו וכרי . דוכתא בשום אשכחן לא כארוסה
ט והנה • כארוסה דזיקה להלכה הכי  דברי טל כקשה החוי׳
 לבדו אסילו ככנוסהולפ״ז וזיקה זיקה דס׳לדיש שכתב הרב
 ור׳י ר׳א בין שני׳ מחלוקת למשוח מג״ל ותימה מיפר מצי

 ונראה • לבדו מיפר ולר׳י בשותפות דמיסר סרשינן הוא דלר׳א
כ דפנה טונחו  דאי ארוסה שהיא יבם בשומרת איירי לר׳א ט'

 כח ליבם שאין דאי וא'כ אב מרשות יצאה כבר הנשואין מן
כ כראשון מהארוס יותר  בשותפו׳ כ׳א להפר יטל אינו לר״י גם א'
 היא אם למנין איירי ככנוסה דזיקה הרב מ׳ש ובאמת . דאב

 וכמ״ש בהכי איירי לא הפליגחא אבל הנשואין מן יבם שומרת
 מיסר לר׳א דכא טונתו נפרש אא״כ לקושייתו הבנה אין וא׳כ

 בשותפות כ״א דר״א אליבא הסרה דא׳א והיינו • בשותפות
 להפר מצי היכי הנשואין מן דאי האירוסין סן יבם בשומרת היינו
 והאב לבדו להפר מצי ולא טושה אי.אירוסין לג מספקא והא
 דמיא ככנוסה דזיקה קאמר.לר'י אמאי וא״כ לכפר ברשותו, אין

כ כוונתו זה אס לבדו,• מיפר הנשואה במן דהיינו  אינה ג׳
 דמאמר דלי׳א בהך כך דסלוי שני׳ מחלוקת אינה דזה קישי׳
 משא״ב • אירוסין זיקת טלי' וחלה ינמין זיקת סיתה.לה קונה
 מיפרלבדו מצי להני ככנוסה וזיקה קונה המאמר‘דאין לר׳י
 מי דנימא הייט קושייתו לטין דיש נימא ואי . היסב ודוק

א אינה דפלוגחא ככטסה דזיקה לרב לפרש הכריח  בארוסה כ׳
ד אשכחן דלא הי׳ וט׳ז • לפיל וכמ׳ש  אלא כארוסה זיקה מ׳

לאשד לא רפ״א בדיה ברמנורא בהיב לפיל וכמ״ש . כמוסה

ה .קונה אים ומאסר ככטשה זיקה אין דסבר לב׳ ולא  לפירושו מ
ה :^ ס׳ קושית י  למימר דאיכא כ׳ אות לפיל שכשבט ■ הפי
 בשלפי סקילה סלי׳ מחויב דאץ משוס אלא ככטסה דזיקה לריע

 במאמר דאיירי לסרש׳י אבל מאמר בלא דאיירי ניחא לפרש׳י
ת לפיל יקשהוכס^ב או ץ טי ו . ה׳ ת ק הארכתי שם ה׳ או מ  : ו

ף (א) ט י  דברים סיפר ־ שהוא נדרים ואלו במשנה עי
 ארחץ אם נפש מינוי בהם שיש י

^ לא ואם ר  נדרי אלו אין אר״י אתקשט לא ואם אתקשט אם א
ט׳ ק ואלו פ״נ ׳ היכא בגס׳ שם. • מיש ו  דאסרה אלא ט

 רחצה ללא אפשר ורייסבר ט׳ לפולש סלי רחיצה הנאת קונם
 מההוא הק׳ ובשה״ד .ותירוצו יונה הרביני קושיס בהר״ן פ״ש

דני שאמרה איא לקמן דאמרינן  יפר רפ^א לכשאתגרש כזירה ה
 דדלמא ממיטי,נפש להנצל תלי' בדודה לאו דשתם ותי׳ . פ״ש

ה אבלהכא בט׳כ לה מגרש ד ד  הרשב״א(בשם והקשה .קאי ב
 אשורה וסהא יגרשנה שמא יפר דאמר דריב׳נ מההוא הריי)
ש לטושיהסלאמר ידי יקדשו באומרת והתם טלי׳  הא שא«י

 ׳ לקמי׳ פד הנדר חל דלא אסיג מהשתא ויפר נדר נדרה לא
ט דף בכהוטת דהתוס׳ כלל קושיא זה אין לכאורה מיהו  ני

 ל^ור קונם בפי׳ דאופרה לאוקמי דאיא שם הוכיח הש'מ וכן
כ שאתנרש ף שמא דיפר ר״ט אמר אמאי דא' ד פ  ומ״ש ת

כ שם שהוכיח במהרש׳א  ־ ט׳ בפי׳ דאמרה לאוקמי דליכא ג'
כ חל דנדר דמאחר לדוכתא הר״י סי׳ והדרא  אלא השתא ג'
ס יכול משיה השעבוד מכח דנדחה  :ודוק מכאן לאחר להפר'ג

 הב׳י הנה , ל״ס ולנמול רחצה דלא אפשר סבר וריי (נ)
 מיהו׳ר״י כר״י כסב דהרמב׳ם כתב רל״ד בסי׳

נ דהוי וס׳ל ארחיצה פליג לא  כסב נ״ט בססי׳ ובש״ט . ט'
 וכתב • לבינה שביט דברים הוי וקישוט דרחיצה וי׳א הביי

 ליכא דברחיצה וקישוט דכיחול וייא וציל הוא דטיס הביח
ס דאינו ונראה הש״ך וכתב ט*נ הוי דלא למיד  דטס והוא ט׳

 שכתב דכיוןלמה דנראה גופא הב״י טל צ׳ט מיהו הרמב״ן
ס • הרא״ש סי  להלכה מיהו • באורך פ׳ש , הרמבים וציל ו

פ אמת זה  רחיצה גם דלהרמב״ם מדבריו כנראה כראיש ט'
ד צדקו מיהו .דר״י אליבא ט*נ הוי לא ב ב׳י בשיטת השיך ד  ה

 דבאמס הב״י טל התמיה והאמת • כך היא הרמב״ן דשיטח דס׳ל
 ומיין השיך וכס׳ש רמב״ם כיא הרמבין שיטת כך שיהא איא

:לקמן בזה טוד .
ל '! ) ( ג  ותשמיש דקישוט הרמב׳ס] [ציל כתב והרמבין הראיש (

 דהש״ס כיק דס״ל ואפשר . לבינה שבינו דברים הזי
 כ״כ ראי׳ אין נזן כוותי׳ דהלכה ש'מ דר״ג אליבא לי׳ מבעי׳
 הלכך ט׳ לרבנן המיטה תשמיש מר״נ רבא מיני׳ בטי דה'נ
 לא דלסה הרמב״ם טל מקשים פוד . כחכמים דהלכה נראה
 נדרי הוי־ ממט אלא פרנסתו היתה לא דאם הךהלכה הביא

 המסה תשמיש דפסק הרסבים טל הרשב׳א כקשה טוד .טינ
 דהגם • פ*נ דהוי פסק לא דלמה לבינה שבינו דברים הוי

 דשמואל מהא נפשסא פכ״ז נ’מר רבא דבעא הבטי׳ נפשטא דלא
 הר״ן נ״כ וכ״כ . מיפר במל נדרים כל דאמר דלוי משמי׳
 בסי׳ להרבביא לי׳ ניחא לא זו קושי׳ קצת דחה דהר׳ן והגם

פי נדרים כל דהא זה  ־דאמר לתק.דמאי; וליכא קאמר מי
 לשיטתו דהישב״א לבינה בינו משום הוא מיפר נדרים כל שמואל
 כסי' מתני׳'ר*י דמשר דמאי טיב פ׳ב דף הגמ׳ בשיטת

פי הנדרים וכל כרבנן דאמר דשמואל הוא  משום קאמר7 מי
ק נראה והנה . הוא טינ  שמי׳ דהאי דש״ל הרמבים דברי לח

 והא.־דאמר.ומאי כרבנן דאמרי ואנא פי׳ היא ר״י דמת:י׳
 הוא כפי׳ מיפד לבינה בינו משום אבל ט״נ משום לכפר איי

 דנסצאדלתי׳ התום׳ אמרינאכמ׳ש והוא,שנוי׳ ואבעיא בדרך
 משום ־מיפד דלהכי למימר ואיכא כרבנן דאמר שמואל הא׳
 אלעא דנם הב׳ ולתי׳ • כלל הפרה לו א־ן דלר״י לבינה ביט
 נדרים משום .סיפר אכל ט'נ משום■ הוא להפר דא׳י’ דר״י

 דפרקין מחני׳ דכולה משום כריי דאמר שמואל לבינה שבינו
 דתשמיש הרשב׳אדנפשסההאיבמי׳ קושיית ל״ק ותו .כוותי׳
 הסר ל איי ־דשמואל אליבא גם זו דכאלשברא • דשמואל מכא
 הביא לא דהקשה־דלמה מה וגס לבינה שיבינו נדרים משום כ׳א

דמיסר אלא.־סמט פרנשתו היסה לא דאם הלכה הך הרמבים
סכום י
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 כלל לה«־ א׳י דלר׳י הא׳ כהי׳ למימל דאיכא . פ״ג משזס

 כ״א.משוס אינו;,אלא לכפר. «לרבנןאיכ^,למימרד^:דיכול
א ביט מ { ה נ סהו לני פרנ ^מה'  פליגי ■לא ממט אלא דלא,

רי ^]כק, ם ולהכ^פסנן א ב״ ס  לא ולככי הא' כמי׳ לחומלא ^
 דיכול דהא ממנו אלא פרנסחו־ דלא;כיחה להביא-כך מצלן
ט משוס לכפל  בהלכה מ״ש מכ״ב מכה נשמע• ממילא לבינה מ

א בפילוח ז׳ ס למק יש v הצפה לפי. נמצא • מדנ  קופי׳ נ
 דאיכא דלבק אליבא מל'נ לבא בפא דה״נ הרא״ש הא׳-ככקבה

מי׳ לגס לממל אי  משוסנדלי [מכ״מ] למיפל מאי דלרבק כ
א להלכה לפשוק לנו לא״א לטלאי לעיל כמ״ש הוא .פ״נ  כ׳

 לשמואל וס״ל כא׳ כמי׳ נימא אי עצמו הספק הוא הfו כשמואל
 ושמואל לבינה בינו משום מיפל לליי לגם הב׳ כתי.׳ או כלבק
 גס והנה ,ובינה ביט משוס להפר יטל לר״י וגם כר״י .לאסל

 לסיפל נימא אס לבינה משוסביט למיפר מאי האיבפי׳הא׳ללל״י
 מיפל איט ללל״י טמא ואי כר״י הלכה ממילא לבינה ביט משום

א הלכ׳ ליפסוק לן ליס ממילא כלל ק כ׳  מהך לזוז לא״א להכלל כלי
 לבינה בינו מיפרמשום לנפשסאכאיבפיאללל״י והגס ושמואל
ק הדו ^ן ה ג נדרי אלו ל  למיפל משמע לבינה בינו מבוס אבל פ׳

 ללמא או פיפלכלל לאיט לד״י ס״ל אי נשמע לא אכתי בסיפא אבל
 לבינה בינו משום אבלמיפל מיפל לאיט הוא נפש מוטי הכוס

: היטב ולוק . הקושיוס כל ומתולצזס ■
ה (ד) ע ד א׳ אוח לפיל שכמבנו הל״י שימח של להוכיח ו
ל\שיס יונה הרבינו כקשה לא אמאי ללכאורה :

 פ״כ • לכשאחגרש נזירה הריני שאמרה מההוא.לא״א, כרץ
 מילסא חליא בדילה ללאו משוס כחירץ.הל״ן לס״ל משום

ה לה דללמאמגרש ל נ ויכול מ ספ׳  כקשה ולהכי חיכף לכיו
 מיפר מצי צא לבינה ביט לגבי סברמו ופ״כ לריבין מההוא

 מ*נ גבי כמו במלה לה מגרש ללילמא זו קברא מכח לה
ר לאמרינן מההיא הוכיס לבכיר נלאה ולהוכיח.סברחו פ׳  ל׳

 נטולה והחנן הוא בריוח בכלל לאו ובמל לר*נ רבא איח!בי׳ א5פ
 בליוח בכלל לאו במל וא״א ט׳ חללץ יפל יהולים מן אני
 כל בעיט מחוולח הוא למה-לההפלה.ט״ש.לזוהגילםא .הוא

 אח״כ ביהי' מה להפר כבעל ליטל נימא ואי . המפולשים
 מוחלח לחהא יפל מש״ה ללמא לבא מקשה מאי לבינה ■בינו

 ובמפלשים בל״ן עיין כבליוח בכלל יהי׳ לאז הגירושין לאחל לו
ץ הבלח נשמע -להכישפיל  א׳י לבינה שבינו לברים. לגבי הל

 לללמ׳ זו לסברא חיישינן ולא ^.לטנה ביט עכשיו אינו אס ;להפר
וק״ל: ע״נ בנלרי משאיכ .לה יגרש שלא בילו להדכבלירה ;מגרש

כ פ״א דף (ה) י ע' מ פ״נ לרבנן חכ״מ מר״נ לבא מיני׳ ב
- ; • אמל .לבינה שבינו לבליס או הוי •

 ואיאנדלי ט׳ חלקו יפל היכולים p אני נטולה , הניחוה. /לי׳
 מהיכי להקשות ויש .היהוליס p נטולה חהא הוי^אגזא? •פ״נ

 שאני.ללככי.אמרה וללמאהחס ע׳נ נלרי הוי דלא אכתי ,נשקע
 אחרונה ^ללמישנה והגס • לה לתשמיש.קשה משוס ט׳, 'נט\לה

 אימא בעלמא אבל בספק היא עכ״ז. לה מאמינים אע אין
 מהתם מוכיח לשפיר ליישב ונראה • ;הוי פ״נ, לנללי לך

 חח״כשהיא להאמדחזינן היהודים מן נטולה וחהא קלאמריק•
 החשמיש ואין למפרע הם שקר לדברי אמריק* שפיר להנשא רוצה

נ גדרי דלאיהוי נשמע ושפיר . לה קשה . •• :ע'
ם נ קו ׳ ^י ץ ^ ב כ ״ ע נ ״ פ ף ד  להפר א״י לבריוח נהנה שאיני •

.ע מ׳ ופאה• שכחה בלקט ליהנות ויכולה . ־. . ע ו
 כרין פי׳ בליות. ככלל לאו לבעל מכלל מלילי׳ דמתזנא אפשל ■אלא

 מחטני גרע בעל וכי ועול למחני_מסטשיטלהוכו׳ דאצ״כהו'ל-
 ליהנות ויטלה סיפא אימא ממט פרגםסו;אלא !שלא^יחס

 לאי אכלה לא אבל.מבעל הלין ופי׳; ;בלקט'שכחה,ופאה■;־
 עני׳ לאו הא ופאה שכמה בלקט ,סותרת היכא מבעל ,^לה.

 הותרה קמני מללא אכלה לא מבעל אבל בל׳ה וההוס׳ •• ;כי.א
 ומלקט מבעל ליהטה ויטלה למתני דהו״ל, דהיינו . ■ככס

 לבעל חלא קתט ושל חלא הש״ס ו.מהלץ ? ופא? :שכמה
 • ובאה שנחה בלקט ליהנות ליטלה בריות-ושל׳ *לאו.בכלל

 בקובי׳ לשיטתם להתום׳ פי׳ . במ.שנתיט כך:מגיה ופי׳^השס׳
 מידי הש׳ס מתרץ לא אכהי בהם שסרה קסט. ,ממ׳־-מללא

ק . בסשנתיט מגיה לכך: לפרש הוכרחו לכן לשיטתו הרין א

ש ללא הוא בליות בכלל לאו לבעל פשוטה לסברתו  מחטט גל
 היא לאו,פכי׳ להא בכלל:בליות לבעל מסיפא הגס׳ וקוש?ת

 ממט ליהטת דכולה בליות בכלל לאו לבעל חלא כפשוש הסי׳
 שכחה בלקט מתרה לפרנסה; יטל ואיט פט בעל לאי ועול

. ; וק״ל ופאה
ם ט בריות בכלל לאו בעל לעולם אמל ר״נ בגמ׳ ש ס  קסט ו
 • ן הל״ פי׳ • ופאה שכחה בלקט ליהנות יכולה גחנלשה ,

 והוכרח . הבריות בכלל להיות הבעל יחזור לנתנרשה לקע״ל
ה לקמ׳ל למימר דליכא זה לפי׳ הרין ל ט  שרט בלקט ליהטת ד
י לא לזה  צהשסיעט fo מקומו אין לזה . הנאה בכלל מ

 שחל הבריות הנאת ע״ע דכאוסר בעלמא לאששמיק מ׳׳ל
 דלשלם לומר אץ ונם • אשה גבי דוקא שייטת ומה • שו'פ בלקט
 אשסונטק שהו . הגייושץ לאחר גס הבריות בכלל־ לאו במל
 הא טלושין אחל שו״ס בלקט ליהטת דיטלה משום להפר לאיי

 להליכי גימשץוכההיא אמר פ״נ משוסליהא להפר לא׳׳ההי׳יטל
 בלא לאשמופק ג״כ הויל ל׳ אוח לפיל שאסגלש.עיץ לאחר נזירה

 אע״כ .להפר יכול שאחגרש לאחר נפש עינוי יהי׳ אם דגם זה
 :ק״ל הבריות בכלל להיות הבעל יחזור כשתסגלש אשמופינן

ם  נפולה והתנן בליות בכלל לאו ובטל לל״נ לבא איתיבי׳ ש
 מלל לאו בעל וא״א וכו׳ חלמו יפר היכולים מז אני

ת  פרישא כקשה ללא מה ליישב הנה . כפלה ליל הוא. בדו
 תצא אסאי הוא בליות בכלל לאו בעל איא ראשונה ממבנה

שט משום כעמא היינו לאשינה ללפשגה קושיא• זו אין אק  דכא
 ^אסרה דלא הנס לחצא אמריק לכן .תשמיש לקשה.לה לה

 אמדנן ממילא תשמיש לה לקשה מדחזינן עכיז במלה סששש
 וא״אבעללאו להיג אחרת גילסא עוד הביאו והנה . לחצא
נ נללי בליות בכלל  מה לע״כ פי׳ • לעולם לה ויפר הן ע'

 מפילות תהנה שלא דהיינו היהודים מן אני נטולה שאמרה
נ נללי  • והרא״ש ובכלץ בלשיי שין לשלם לה ויפר הן פ'

ט נפשה אסרה למפילות לפי׳ חמיה לכאורה  ראשונה למשנה מי
פ לפרש ונלאה . לחצא  ראשונה ללמשנה זו גילסא לפי לה'
 תשמיש. סי׳ היכולים מן נטולה לסתם למצא אמלינן שפיל ולאי
 לס למה חלקו יפר היכולים מן לנמולה אחרונה למשנה אכן

 סעמא■ דהיינו חימא ואי . חיסול בכלל הוי לא בעל הא הפרה
ס מן לנטולה סוברת אחרונה למשנה משוס ד מ  מסירו׳ הפי׳ הי

. ־. : לשלם ויפר הן ע״נ גדלי הכי אי
ם  נפשה, קאשלה התילא למל ככא שאני לך אימא לשלם ש

 בל״ס החום׳ קושית פיס לפרש אפשל כי׳ לכאורה כנה
ב צ׳ ל׳ ותהא  אחרים פל עצמה לאסור יטלה להאיך ־ ע׳

 להיתלא שסיר הש״ס להכימתרץ .איסור טל חל אןסול אין הא
ל מוכרח זה לאין לומר אפשר הי׳ אכן • נפשה קאסלה ט  ד

 שאתנלש לאחר הבעל על וגם אחרים על עצמה לאסלה. להיות
 אכן • מעכשיו עליו עצמה לאסור יכולה היחה בעי לאי משום

 עיעאח״ככ״א לאשור לאיי גחגלשה בליה החוש׳ לשיטת כ״ז
ס׳ג מעכשיו.אכן.לשיטת לאשור שבירה מה  מ״ב הלשב״אל׳

 אפי׳ ללאסורנסשה משום לכך לא״צ ומססבלא שם וזיל ור״נ בליה
 התום׳ קושיס לה אזלת ממילא שלב״ל. בלבל אפי׳ אסלה לאח״כ
ע לאסור יטלה לשפיר  לאהתילא ופי׳ חח״כ על אמרים על ע׳

 בלבליהם עיין כפשוטו והישביא הלין שפי׳ כמו נפשה קאסרה
 למיל וצ״ע- נטולה ותהא בדיה ע״ב צ׳ ל׳ בחוש* שם והקשו
 להייט פי׳ כולל איסור ליל ליי להא הוא ליי פרהין לטלה
 ליישב ונראה • אחרים על עצמה אוסרת שהי.א מה כולל איסור

מ לפשקו ללהסוהקיס טל ב ר'י.  לסתם משום■ ע*נ לנדרי. מתני׳ כ
 כ“ע ללעגין כלל קושי׳ זה אין • כוותי׳ משניות כמה: רבי

 כרבנן טלל איסור למטן אבל מחניית׳. בטלהו כליי' סססלה
 נתפרש גאלו להוי. כליי דלא לפשקו להפוסקים מיהו • ס׳ל
 כחוש׳ לקושית מקום הי׳ עדיין • ר״י דברי המשניות בכל

 מיץ : ויוק כמיש ולתרץ לדחוק יש אלו לסיסקים גס מיהו
שייט  איסור למיל הבריות על עצמה באסלה לאיירי שכתב ב
 באסלה לאי לק לא מיהו .כחוש׳ קושיס לה ואזלא • מוסיף
 דף לעיל כלאמלינן לו משועבדת להא מלקו יפר אחאי עצמה

■ : ע״ב פיח
א£1ב ®״י יו* ק ס .בפ*כ יטלו לי נהטן ולוים כהניס י

אלמא
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ה אלמא ם סיפא אימא ממון אינו ס׳ מי  יפלו אלו ולוים כ

ה אצמא לא הני אנל אסריס  ממפא דהיינו רנא ומשני ממון ט׳
 למיסר דקאסי וכיון לכהניס אלא• מזיח לא דתרומה פ״כ דיפלו

 ממון אינו פ״ה אלמא ופרפ׳י • בעלמא עסרא בויא פלייכו
 גם דודאי לפירושו פי׳ . מיני׳ דממכני כמאן מחסזי ולא

ה כאן שייך דאץ ידע המקשה  כהן לשום למיהן דאיא כיון פ׳
 הש׳ס ומתיז .דמיתהנימיני׳ מחסזיא־כמאן דעכיס פי׳ להכי
 לא והדבור • מיני׳ דמחכני ■כמאן מתחזי לא כפסרא דהוי כיון

 :מתחזי לא וצ״ל פ״ס הוא אמר רבא דבור בסוןן שבפרב׳י מיתחלי
ם  פירות הנאת שהאוסר שמעינן ומהא הרשביא. בשם בר׳ן ש

ע כ אותו ליטול אחרים יכולים ע׳  דהשחא כיון כו׳ בפ'
 מחשיל דלמא נחוש לא למה א״כ וא*ת וכו׳ איתשל לא מיהת

 נדרים עליה שאין מנאי סל אשה מהמקדש וראי׳ הוא קושי׳ צאו
 וברשב׳א . וכו׳ דמניא אע״ג כלל מקודשת שאינה דמשמט
ע לקלקל חשודה -אינה ההם דלמא וא*ת יותר מבואר בעצמו  א׳

 החם דקחני היא לא • נדרו טל הוא_שישאל מצוי כאן אבל
 חיישינן ולא . כו׳ מקודשת והתירו ם011אצל- שכלך. הוא וכן

 ואפי׳ כו׳ בזה מסתפק ואני הר׳ן ומסיק ויקלקלצה ישאל שמא
 דנדידה משים טעמא היינו קחני פסיקתא דמילחא נמי חיטא
 בגמ׳ אשכחן לא ובדידי׳ נפשה. מקנקלה דלמא למיחש ליכא

 בשם בכתובות שהביא הרין לשיטת והנה כי׳. מר\דשמ .דאינה
 • הבעל ידיעת קודם והתירה חכם אצל הלכה ודוקא החום׳

ט׳ לה מועיל ההיתר אין הבעל ידימח לאחר אכל  אבל . ו
 למדנו אעפ׳כ■ דבריו וסוך . ט׳ בהיפוך נראה טרושלמי

 ^הוששיןfשנש■ אחר והתירה חכם אצל הלכה שאם מהירושלמי
 כשטח להו סבירא לא והר׳ן שהרשב׳א ברור הדבר וכנה • לה

 לאחר דאיירי דאפשר משם ראיה אין דאל״כ שם כחוס׳
כ • מחשיל דלמה שייך ולא הידיעה  הירושלמי כשיטת דם״ל אע'

 הירושלמי דגם אפ׳ל מיהו • החרה שייך הידיעה לאחר דנם
מ אשה במקדש אלא קאמר לא  אם אבל נדרים עלי׳ שאין ע'

ט קדשה  הירושלמי דגם למימר איכא נדרים עליו שאין מ׳
 ולא מקודשת אינה לה נתוודע דאם החוס׳ לסברת מודה
 כאין ע״מ כשקדשה דבכלמא כן• נותנת והסברא ההמרה מועיל
 דאם הירושלמי כסברת למימר איכא שפיר . נדרים עליה
ה לאחר גם הנדר הותר ע ד  לי׳ מעגנא לא דאיהי מקודשת י
מ קדשה אם אבל אי נדרים עליו שאין ט'  רוצה אינה טד

וכשיחוודע .כלל נדרים עליו יהי׳ שלא כאופן כ׳א להתקדש
דהוא לה דמענן אפשר דבלח׳ה כלל מקודשת חכי׳ שלא לה
לא ולאחר כן ט״י לו נתקדשה לא דהרי אותה ישא לא

צחירוז צריכין אנו אין ולפ׳ז .לי׳ מחשיל דלמא תתקדש
ד׳ הר׳ן ד ב  הנ׳׳ל דלסנרא מחודשת דאינה אשכחן לא ד

 ראיה דאין כרין קחמר שפיר וא״כ מיץדשח שאינה האמת
 ראי׳ שאץ הרין דברי ליישב יש ועוד : דכסובוס מההוא
 מחשיל דלמא הכא חיישיק דשפיר דלעולם לבאן דכתובוס מההוא

ק דכא ד מ  מצוה נמצא . וכו׳ במה בנה כאלו הנודר כל א
א משא*כ נדרו על להשאל מ  להשאל מצוה אין עלי' גם דכתובוח ה

 דלמא החם חיישינן לא להכי אותה יקלקל השאלה עיי ואדרבה
 הרשביא קושיח מיושב שפיר להכי דאחיק והשתא .מקלקל
 אסור דהי׳ לדרו מל מיחשל דלמא ע״כ ככהנים יטלו האיך

 לידי יבאו דעי׳ז משוס מיחשל דלמא חיישיק לא להכי אדרבא
 להשאל דמצוה היכא אלא מחשיל דלמא אמרינן דלא איסור

: ברורים והדברים וכמ״ש
rU H l א הלכה ז׳ פ׳ הרמב״ם ^ מי כשב י׳ א  טל הנאתו ש

 מתנותיהם ונוטלים באים אלו כרי ולוים הככנים
ס אלו הרי אלו ולויס כהניס אמר ואם מ״כ ד סו ק א  תרומותיו וי

 כפנים עם עטם במתנת ה’וה אחרים ולוים לככטם ומעשרותיו
 דרבא כאוקימחא שפסק נראה בכאן כרב ממ׳ש הכ״מ וז׳ל

ה דס״ל  דאינו פשק אשוח מה׳ פ״ה שכרב ותימח ממון ט׳
ה בין לחלק ויש ט׳ ממון  מחד^טעמא דעלמא לט׳ה דמודר מ׳
 דהא ועוד הנאה במודר אסור ויתר אפי׳ לן סבירא דהא חדא
 ע״ש וכו׳ אסור בהנאה אפי׳ הנאה דאסורי דמילחא חזיק

 דאלת׳ה ממון דמיה מסיפא לדייק הוכרח דכמקשה וטונסו
עפרא דהו״ל דאשיק דרבא למסקנא משא'כ לסיפא רישא קשה

ה (א)  ט׳ עושה שאיני י קונם במשנה פ׳׳ה ך
ח? שמא יפר רע;א להפר א'צ ע״פ י

א סיפא וליק מק^'“ איט דעז׳ה למימי איכא שפיר בעלמא ק  , לי
• בעלמא'משא׳צ עפרא הו״ל דברישא א פ « הגסדט״ה ^  / א׳

 ״r : כ״מ של ב' כת;׳ או כוירןר דהו׳ל אסור מ״מ ׳
ה א ר נ  דלמסקצא v להלכא כרמב״ם הוכרח דלככי לומר ו

 לעל שכתבנו קושית-הרשביא משום א״מ מיה
^ יפלו אמרינן דהאיך כ הכהני  ותירוצו מתשיל דלמא ניחוש ע'

 . לי׳ ניחא לא הר׳ן של תירוצו וגם הר״ן דמה כבר הרשב*א של
 הרשביא קשיח להרמב׳ים דהוקשה לומר נראה להרמב׳ם:יעוד

 יכול דט׳ה-ממון דכיון ע*כ וטטליס באים אמאי אכתי וז״ל
 אחרים• ואותם לאחדם בהם לו שיש הנאה אוחו למטר הוא
 י לפרש הרמבים הוכרח אלו קישיות ומחמת שירצו כהן לכל יחט

מ דס׳ליע׳ה דרבא דלמסקנה  לא.^ אלו ולוים כהניס גבי וא'כ א'
א האיסור ג״כ,אין הם ימלו  ?4הנאה' חיסור וגבי כויתר דהוי כ׳

 ז■ דניחוש^׳. אלא שייך לא ויתר גס למסקנא כהניס^ולויס צל על
חר למפרע להי׳ מחשיל דלמא '• חיישיק לא טדאי להא טי

̂׳ ׳ ׳ ? •* : היסב ודוק י י
' :־; ׳ עושה ׳ שאיני ׳ י

 -I■' •'ק יותר חעדין}■
 .עליו- אסורה ותהא יגרשנה שמא יפר אומר דב*נ ל־ כראוי

פ בפ׳ בכתובות הרץ והקשה  ’ אשתו ׳מע׳י דמקדש בסוגיא אע'
ט ד׳ אין יגרשנה שמא משום יפר האיך נ׳  מיפר הבעל והא'

 הנדר דאין' כיון וכאן . לבינה שבינו• ודברים ע*נ נדרי אלא
תי׳ יכיל האיך גירושין לאחר אלא חל  דס׳ל היכי כי להפר,'ו

 הנדר שעת דבתר שאחגרש לאחד נזירה דהריני בההיא לר׳׳ע
ה מיפר ומצי אזלינן  ולכאורה לבינה שבינו בנדרים נמי ה׳
 ל״ל' ' הבריות בכלל לאו בעל וא׳א דפריך דלעיל מההוא יקשה
ד לה להפר צריך והא . כפרה  גירושין. לאחר לו מותרת שתהא כ
כ  וכמ׳ש עכשיו חל שאין מה לכפר איי לבינה בינו דגבי אע'

 להר-׳ו דס׳ל ליישב ואפשר • ריי לשיטה הוכחה ד׳ אוח במקומו
 בכלל הבעל אין הנדר דבשעח כיון לה להפר א'צ אחיכ דעל

 הבריות בכלל יהי׳ לא שוב לו כשחנשא גירושץ ואחר הבריות
 גם הבריות בכלל הוי הנדר דבשעח דעלמא איהודיס משאיכ

׳ :־ ודוק עליכם אסורה אח'כ
ץ (כ) ר ט׳ יגרשנה שמא יפר אומר ריב׳ן בדיה ה  ותי-ק ׳

 דלא־מהני דסבר משום אי דרינ׳ן עלי׳ פליג
 לא דהשתא כיון טפא דנדר משום אי לה מגרש לכי כפרה

 לא דריע אהא בפירושו רשיי וכנה חייל לא נמי לקמי׳ חייל
 הפרה מכני דלא אליט׳ לפרש רצה לא יגרשנה שמא אמר
כ דר״ע לה מגרש לכי  גבי יפר דאמר ממאי הכי ס״ל לא ע׳

דני  ■ הב׳ וכחי׳ .זה שלפני אוח וכמ״ש . לכשאתגרש נזירה ה
 ־ חיילי לא נמי לקמי׳ חייל לא דהשחא כיון גופא דנדר הרץ של
 העדפה משום דאמר-ר׳ע דהא דר׳ע. אליבא למימר מצי הוי לא

 על דהיינו חבירו ועל . דשלב״ל הוי דהא השתא חייל לא ג״כ
 הוכרח ולהכי • יפר טעמא דמהא לר׳ע ס׳ל ואפ׳ה .בעל
 דהוי . יגרשנה דשמא האי לר״ע סיל לא דלהכי לפרש רש׳י

: ודוק חדרו ועל ברשותו ואיק דשלב׳ל
ה (ג) נ ה מהצי דלא הרין מ׳ש על להקשות יש לכאורה ו

 הסרה שייך לא דהשתא כיון לה מגרש לכי הפרה
 הקשה זה וכעין • עושה ואיט נזונת איני שתאמר גידה הלא
 לשיטתו דהי״ן כלל קושיא אינו אבל • ניט דך בכתוטח חום׳
» ואיר ניזונית איר אמרה דלא כמה דכל שם שפי׳ .אזל  עונ
ד  פושה ואיר רזוציס איני כשתאמר ואה״נ • משועבדת היא ה

ק שמעו כיום דהר .להפר יטל יהי׳ פעם באותו ד : היסב ו
ץ (ד) ר ד אומר ריע בדיה ה ה׳ שתעדיף הייט העדפה והאי ס

 סלעים סמש משקל דהייט חכמים שפסקו מה יעל
 הוו דגעל אי בהעדפה ופלוגתייהו כתב אומר ריב׳ן ובסה׳ד

 להקשות אין והנה . הדחק שע״י בהעדפה אוקימנא לא אי
ד כרין דנני ד ה  בא לא ■ המש משקל דהיינו למיל דמ׳ש . א

 דהחמש לאשמעורן אחי אלא • הדחק מיי שלא העדפה לאפוקי
ם , לבעל שייך סלעים  להעדפה ואהיג הדסק עיי שעשתה כנ

ץ דגר בסוף‘ וכמיש .לבעל ג״כ שייך .הדחק פ׳׳י שלא ב : ד
ה (ה) נ ה טל הקשו ריע בדיה שם בכתוטת הסוס׳ ו איוי כ ו

ס כר לא הא להפר ד דנ עיש לבינה שביט מ
וכנה



ת מ קזיעראלנדרים:
ה בחמס פנה חין/  מגיע אמו דהעדפה כללדכגם קושי׳ ־

 שיכי' נכסים לחשה שיהי׳ לבינה שבינו מדברים כוי לופכ״ז
 כראב׳ד מסברה לזה סיופ.גדולה לו ויש .בכנאחן כנפל.אסור

 וכלא יגרשנה דשמא אהכוא שהקשה בכחובוח בש״ס הובא
נ נדרי לא כאן• אין  ומחרןדכל .לבינה שבימ דברים ולא פ'
 • הנאה חסרק לו שיגיע . ססחיו בפודה סחר שהיא גדר

 . אחח אשה הנאח מחברן שכרי יפר סחחסיו לכשחצא אפילו,
 לאשמו איש בין . שסתנרש פד פכשיו 'מחחסר שאיט ואפ׳פ
. חמחיו פודה בהנאחה אסור שיהי׳ בנ״ד מצ׳׳ש .בי׳ קרינן

: כמ׳ש ברור והדבר • לבינה בביני דברים דהוי
, (י) ד נ ר דשמא בהכוא ממיץ כר׳א בשם בש*מ הובא ו

 או פירושים ב׳ .לו לחזור אסורה וחהא ינרשנה
 הנשואים ובין הגירושין בין שספשה מה כ״א פליו אסר דלא

 כבחחלה לבפל כוי כנשיאין לאחר שחפשה מה אבל . שניים
 כמינה כל ולאו ממשים מליו יאסרו שניים מנשואין שמא או

 ונראה . קינם איסור של שפבודו לה נסן5 במזונוס להפקיע
 ידי יקדשו באומר מוקמינן הוי דלא דסחמלה בהא דחלי׳ לומר

 ולא .ממש בו אין ומפ״י • מפ׳י א’כ אסרה ולא לפושיהם
 הבפל של שעבודו חל וכבר לכשחפשה כיא מע״י כל איסור חל

 באומרת דאיירי למסקנא משא״כ . שניים בנשואין גם ממלה
 כחנשא דסp כידים על ההקדש דחל נמלא לעושיהם ידי יקדשו

 הר״א וכמ׳ש • קונס של שעבודו להפקיע כמינה כל לאו
 נשואין אחר שחעשה דמה הרא*מ של הא׳ לפי׳ ול׳ל ,ממין
 אסורה וחהא דמחני׳ החנא שנקע מה .עלי׳ יאסור לא הב׳

ה שסכא העיקר אלא • דוקא לאו הוא לו למזור ת א  אסורה מ
 כראביד לפי׳ כ’ג צ״ל וכן . זו נוסחא בש״מ הובא וכן .פלי׳

: ה׳ אוח דלעיל
ד )0 ו ^ בדיה עיא פיו ד׳ הקשה כר״ן דכנה ליישב יש ו

 דהא הוא בידה נמי אשה הא ר״ש לה משקיף
 דריבין י״ל • עושה ואיני נזוניח איני לומר דיכולה כר״ה קיי׳ל

 לבעלה לפשות חייבת שהאשה שיפור משוס לאו יפר דאמר
 בכך ליזהר ויכולה ממנה יכנה שלא אפשר שכרי כו׳ קאמר

 אותן אפילו עסקינן בעלה על שבעולם הנאות כל באוסרס אלא
ץ דברי היסב ולהבין .כו׳ מלאכות ז׳  אשמופינן דלהכי הי

 שאיא ז׳ אותן אפילו מלאטת כל עליו דאסרה נוונא בהאי ריב״ן
 שמחוייבת מלאטס מלאותן דאפי׳ לאשמועינן כדי ממנה ליזהר
 לריב״ן ליל דאליה כנדר מל עליכן אפי׳ לבעלה למשות פכיס

 כ׳א מליו אסרה בלא אפילו לי׳ תיפוק גוונא בהאי לאשמומינן
 לאשמועיק לאו אי להפר יכול כיה ג״כ לבינה שבינו דבריס שאר

 כראב״ד לשיסת גיכ יתפרש והכי • הנדר מל מליכן דאפילו
: היסב ודוק הר׳ן כשיסח

־ (ח) ם ה ברשיי ש  פל מותר ט׳ הקדש רמ׳א והמוסר די
• מיתתה לאחר קדוש שיהא להקדיש יכול מזונותי׳

 בד״ה בכתובות וכן מיתתה לאחל מותר דוקא רשיי דהביא הא
מ דמאי .הכי שמואל אמר מי  מחיים דקדוש דרמא בין נ'
ס מיתתה לאחר או  דהוכרח דנלאה אלא .דשלב׳ל לי׳ הוי ס׳

 העדפה מל ריב״ן קאמר כי יכית ככאי דפי׳ לשיסתו ישיי
 העדפה משוס ולשמואל הפרה צריך ממ״י מיקר לריבין דאלו

א rס מאי יקשה ואכתי פ ק ס מ  אלא . דשלב״ל הוי אכתי ד
 דשלב״ל תרתי דהוי מיתתה לאחר ממומר כוי דהקושיא פ״כ

 ולהכי שיגרשנה מד ברשותה ואינה שמתה] מד ברשותו [ואינו
 דכתב והא לחוד. דשלב׳ל כ״א הוי דלא מהעדפה לי׳ מכני שפיר
ס לאקשויי סלי הוי נמי השתא התם יש״י  הכי דשלב׳ל כוי ס׳
 דר״י ברי׳ דר״ה חירוצא אהכוא לקמן טדחזינן דהא פי׳

ח יקדשו באומרת  דאלו מידי איכא מי, מקשה . למושיהם י
 חדא אלא הוי דלא הגם פי׳ .קדיש ולקמי׳ קדיש לא ככסא
 והיא ברשותה הידים אין דהשחא כיון מ*מ . ברשותה אינה

 חבירו על מכירו פירוח שפיר הוי ברשותה באו כי מליו אוסרת
 אין טדחי מבירו מל סבירו פירות יאסור בש״ס דאמרו [דהאי

 אמר מל או שספון מל שמעון פירוס ראובן שיאסור הפי׳
 לאחד באומר הפי׳ אלא • לו ישמע מי מסקיק בבופשני זאסו

 פרש״י שסיר להכי מגליק] אותם. לכשאקנה פליך פירותיך יאסרו
ס לא^^וי׳ מצי דהוי בכאן כוי העדפה גבי דגם דשלביל. כו״ל ס׳

4 נד

 כשתא לקמן מקשו דהשיס ומדחזיק * מבירו ועל דשלב׳ל סרתי
 הכא לאקשויי מצי הוי שפיר תרתי הוי דזה וסיל קדיש לא מיכא

ס נמי :דשלביל כו׳ל ס׳
ת (מ) מ א ה  על ריבץ קאמר דכי בפירושו רש׳י דשיסת ו

 שייכות דמאי נכונה שיפה הוא . העדפה
 אמר שפיר.דריב״ן מיושב רשיי ולשיפח ־ העדפה על ריב״ן
נ ואין . הפרה צריך מעיי עיקר דאף  העדפה משום דגם ה'
 בהי׳ בין בקושי׳ בין לפירושו ז׳ל רש׳י הוכרח להכי הפרה צריך

:ודוק וכמיש. כש״ס
ם (י)  עליו חבירו פי־וח אוסר אדם בשלמא חביי לי׳ אמר ש

 מאי ולכאורה . חבירו על פירותיו אוסר אדם שכן
ס דהא זו הוכחה הוא  מיהו • פירותיו לאסור יכול בהקדש נ
 שמקדיש כיא חבירו על אוסר אין כקדש דגבי קושיא זה אין

 קונמות גבי משא״כ • העולם לכל אסורין כן וממילא שלו נכסיו
 רש׳י כוונת הוא וזה • בכתובות [ישיניס] מתום׳ למדתי וכן

 לחבירו קונם בלשון בין כו׳ אוסר אדם בשלמא דיה בכתובת
 שם התוס׳ וכמ״ש גמור כקדש סתם שהקדישו בין לבדו

ס שיאסור ממה יותר להקדיש דיטל זו שדה בדיה  ובודאי ב^נ
 : שם [ישינים] התוס׳ קושית לתרץ רש״י טונת הוא שזה

א (יא) ל  ר׳ דמביא ראי׳ אהך לכאורה יקשה דלפיז א
 לכשאקחנה זו שדה לחבירו אומר אלו ומה אילא

 הרין לפי׳ אכן , לחוד דשלביל אלא הוי לא התם דכא . ממך
 להקדישו יותר כמו ננרע דבשדה מילא ר׳ דסברת דפי׳ א׳ש

 חדא אצא הוי דצא דהגס א״ש ממילא מילתא דפסיקא משוס
 סברת הוי מילתא דפסיקאי זו סברא למודפ״ממכח דשלביל

 וכמ׳׳ש חרתי דהוי הגס מגרשה נכי לאתרה ההוא כמו אילא ר׳
 מיירי אילא דר' בכתובות החוס׳ שם מתרצים עוד . ודוק

• חבירו וסל דשלביל חרתי נמי והוי קונם בהקדש
א 1ע״ פיו דף (יב) ל  דכקדושת קונמות שאני אשי רב אמר א

 כרין פרשו .כו׳ וכדרבא דמי הגוף
 . לעושיהס ידי יקדשו באומרת דאיירי אדלעיל דקאי ורש׳׳י

 וכנה .קונמות דשאני תי׳ משעבדן דהא קושיא ואההוא
 למושיהם ידי יקדשו אמרה כתב י׳ הלכה מה״נ בפי״ב כרמב׳ס

 הוא צריך אבל כו׳ נאסר אינו במע׳י יכנה שלא שנדרה או
 .בכיס הובא בכתובת כנ״ן עליו ותמה יגרשנה• שמא לכפר

 והא .הוא דשלביל הא להפר צריך אמאי יהנה שלא בנדרה
 דהלא לששיכן ידי יקדשו דאימרת אהכוא הר״ן הקשה דלא

 דהרמבים כפשוסו ליישב יש וזה דר׳א. לתי׳ אנו צריכין למסקנא
 וכפו ר\נם דהיינו פיך על לעושיהן ירי יקדשו באומרת איירי

 וסי׳ • הב״י בשם כתוי״ס הביא וכן פיך. על במשנה שמפרש
 דמפקיע קונמוח שאני דמשנינין למסקנא ס״ל דהרמב״ם ככ״מ
 וכתב . דשלב״ל דהוי אעיג מלי׳ מיספר שפיר שמבוד מידי
מ מוד ^ הכ' ס  לעושיהן ידי יקדשו דבאומרת להרמב״ס ד

 בא׳ע והב״ש • וכו׳ דקונמות בליז דבעל פלי׳ מיתסר שפיר
ה פ׳א סי׳  דיקדשו תירוצא אהכוא ש’ ה: דכקשה דהה תי׳ סק׳
ד לפי כיינו משעבדן והא כו׳ ידי  חיני לומר יכולה דאין הס׳

ט׳ פושה ואיני נזונית  למאי אבל • שם הסוס׳ וכמ״ש ו
 ההקדש חלה עושה ואיני נזונית איני לומר דיטלה דקיי״ל

ס ודבריו • מ״ש טני  משמבח והא הר\שי׳ לה דאזלה ולפ״ז נ
 שאני דלא דהגס קונמות שאני לשנויי לר״א לי׳ למה לבעל ידי׳
 גדול דוחק בודאי וזה אנו׳ע די״ל מכח .משועבדים אינן הא

 מוכח אלא .כהלכתא דלא דר״ל אליבא הוא דר״א דשנוי׳ לומר
 הוי שפיר למושיהם ידיה יקדשו דבלא משני אשי דרב שסיי•

ס ממעמא נדר ^נ  : הכ״מ וכחי׳ שמטד מידי מפקיע ד
א (יג) י ע א דמשני ההוא • למודעי אנו צריכץ דעדיין א  ד

 חמץ הקדש דאיר וכדרבא דמי הגוף קדושת דכי
 . מרבא זה נשמע מהיכן • שעבוד מידי מפקיעין ושחרור

 .שם הפ׳י כמ׳ש דשלב״ל על מל הגוף דקדושת דנימא כגם
א לפיל וכמ׳ש עלחבירו שייך לא הקדש גבי אבל תי׳וי״  . או

ם ואותן מ״ש דמפקיע דמדמזיק ליישב נראה וקצת ט כ  שהיו הנ
 ; ציע ועדיין חבירו כעל הוי עליו יאסדו לזה משועבדים
ד ו ע ( ד י  שובלאאצמריכיק דריא דלכהואשטיא להוכיח יש (

ט׳ ידי יקדשו באומרת לאוקמי ׳ בקדושין דכנה .ו
דןז



Tf>hאל1ישנדרים?
 ופריך דכלבז׳ל מקדיש אדם דס׳ל חנאי החם■ אגיי משיב סיג דן!

פי דאמר ר׳ט גסי ונחשוב ההם הש׳ם ק חמדי,ה• שמא י ח מ  ו
ס  ידי יקדאו באימרח דר״י אר״ה-ברי׳ מלה אחסר הא הפי

 מהאי'שגויא ידמ לא דאכחי המקשה לסברח והגה .לטושיהס
 ריב׳ן נמי וגחשוב הקשה לא אמאי .לפושיהן ידי דיקדשו

 מהך המקשה ידט דשפיר כ’אט . יגרשגה שמא יפר דאמר
 הך והגה .אדשלב״ל מל ולהכי הגון כקדושח דקונמוח מברא
 דמליא נראה . לא או הנון כקדושח הוי אי דקונמוח סברא

 כקדושח הוי לא בקונמוח מטילה דיש נימא אי סברא בהך
 . הגון כקדושח הוי בקוגמוח מטילה דאין נימא והי הגון

 לי׳ איח דלריב״ן קגוא מהדורא רש״י בשס בש׳מ הובא וכן
 דס״ל ר*ט בשימח ם'ל הוי והמקשה • בקונמוח מעילה אין

 לא אמאי מעילה אין ס׳ל הוי דאי בקונמוח מעילה דיש
ע קאמר לא ולהכי כריב״ן יגרשנה דשמא טפמא קאמר  מטמא ר'
 דמי הגון כקדושח לאו לדידי׳ דקונמוח משום יגרשנה דשמא

 . דשלביל מקדיש אדם דס׳ל העדפה משום גיעמא וקאמר
 ואינו דשלב״ל דהוי • יגרשנה דשמא משוה מטמא קאמר ולא

 דלהירוצא אמרינן הוי אי נושא׳כ .ב׳ אוח לעיל ועיין ברשוחה
 בר״י דר׳׳ה לחירוצא צריכין אנו אכחי מ*ש מפקיע דקונמוח

כ לריב׳ן. מקשה לא אמאי דר׳׳י  ודוק: הרמביס כשימח מוכח חע'
ה (טי) נ ה ג דן לעיל כחב הרשב׳א ו  ר״נ בד״ה ט׳ב פ׳

 ליהנוח יכולה בשנחגרש וה״ק • בעל לעולם אמר
 לאסור דיכולה משום מילחא דהא דטעמא במוס׳ ואמרו וכו׳

 מדהשחא לאסור דאפשר וכיון . מדהשחא אנפשה בעל סירוח
 הוא וכן מחסר אפ״ה גירושין לאחר אלא אסרה דלא אע״ג

 דאין ומסחברא הרשב׳׳א וכחב • ובהרא׳ש שלפניני בחום׳
 אפילו אכרה לאח״) אפילו אנפשה דלאסור משום לכך צורך

 לן ול״ק . עליו הבירו פירוח אוסר ואדם הואיל בדשלב׳ל
 דס׳ל לומר ונראה .פכ׳ל חבירו על דשלב״ל כשאוסר אלא לקמן

 דכא בש״מ הובא אברהם בן י״ש כשיטח והרא״ש להחוס׳
 לדבריו עצמו על דשלב׳ל לאסור שיכול מודה דאביי דמשמע

ע דאפילו ס׳ל לדידי׳ אבל קאמר דריי  לאסור יכול אין ע׳
 ליחגייהו והכא איחגייהו דההם חבירו לפירוח דמי ולא דשלב״ל
 : הרשב׳א קושיח ירא׳ש אחוס׳ הו ל״ק וממילא . עכ׳ל

ה (סי) נ ה  נס ממילא . הכי רבווחא להני דס״ל מדחוינן ו
 איירי כ’ע מ״ש דמפקיע קונמוח דשאני למסקגא

 מדמפקיע ראי' אין דבלא׳ה לעושיהס ידי יקדשו באומרת
 צריכין אכחי אע"כ לדשלב״ל ברפוחו אינו ענין דמה . מ׳ש
לעיל ור״ן רש־י שפירשו וכמי .דר״י ברי׳ דר׳׳ה לחירוצא אנו

ה (יז) א ר נ  לאוקמי צריכין אכחי דלמסקנא להוכיח קצח ל
 הש׳ס ננדמשני . לעושיהם ידי יקדשו באומרת

באומרת דר״י ברי׳ אר׳ה עלה האחמר הנ׳ל דן בקדושין החם
האחמר בפשיסיח הש'^ ומדקאמרוכו׳ לעושיהס ׳דייקדשו

 ברי׳ דר״ה לחירוצא צריכין אנו עדיין זלמסקגא משסע טלה
 רכווסא ׳לעושיהס׳וכשיסח' ידי* יקדשל באומרח דאיירי דריי
ן ולקדושין הנ׳ל דן במידושינו־בכשונוח ופיץ .הג׳ל  •הנ׳ל ד

'׳ : 1 צמאך וחרווה
י (יח) ד כ  דהנה'החוס׳.׳ מ״ל'. בהשיטוח קצח יוחר לברר ו

יקדשו' באומרת עלה אחמר דהא אההוא בקדושין•
ט ידי ח ה כ ה׳  מ׳ש דמפקיע קונמוח לשנויי'שאט מצי דהוי ו

 ברשויץ ואינו דדשלב״ל ההוס׳ לבעלי פשוטה הסברא דזו דהייט
 בישוחו הוי כאלו לי' ומשיי ממ״ש דהקדש ומדהזינן . שוים
ה  דמפקיע מדחזיק והיינו לעולם. כבא לסולם בא לא דמשוה ה׳
 בקונסיאי-לאו לבד חבירו על גם אוחס לאסור יוכל מ״ש

ג אוח לטיל שכסבנו הצ״ע יחורץ ובזה • דאלמוה  ׳ . ודוק י׳
 שכהבט הב'?! ולסברח ,לעילם כבא הקונם לי׳ מדמשוה והיינו
ד דיכולברלומר משוס בידה דהוי י״ב אוח לעיל  ניזונית אי
 לאסור יכולה ושפיר חבייו על כפירוחיו הוי ולהכי עושה ואיני

'■ ■ ׳ ; ידי יקדשו בלא
ן (ים) י נ מ  דשלב׳ל לא-הוי והרא׳שהנ״ל כתום׳ לשיטח א

 גס לאסור יטלה ואין שיים ברשותו ואינו
כ דאיירי קמא לחירוצא אט צריכין ואכחי • דשלג׳ל בקונם  ג'

 יכולץ אין למסקנא גם ואפ:ר . לעושיהס ידי יחדשו באומרה
 בן ר׳'שלמה שיטח בזה ונסתייע . ע״ע דשנב׳ל לאסור

־ ־ ’ •• הנ׳ל אברהם־
ה1 (כ) נ ה ט *  על מאוד תמה יגרשנה שמא בד״ה החוי׳

נ פי״ב מ׳ש הרמב״ס על הרין תמיהת כ'  אמרה מ
 לה'ר צריך אבל כו׳ במפ״י יהנה שלא נדרה או ידי יקדשו
 ותמה .דשלב״ל הוי־ דהא הר״ן עליו והקשה . יגרשנה שמא
 דכיון בעצמו ז.• סברה בעל הוא הרין דהרי התוי״ט עליו

 . ידילעופיכן יקדשו דנעשה;כאומר הידיהאמרינן שהזכירה
 להרין דס״ל מוכרח כאומר” דנעשה זו סברא שאין מלבד והנה
 . דלדבריהס כן וכחב כתבו והתום׳ כ׳׳א כ״כ לא הר״ן דהרי הכי

 שיהיה הכי להר׳ן דס״ל מוכרח ואינו כאומד דנעשה אמרינן
 החוי״טף דהרי ליחא. מעקרא קושייתו זה מלבד אבל . כך סברא
 מעיי[. דמקדיש הרמביס שפסק אהלכה אמ׳ז הקשה בעצמו
 דהלל/ו דתלב״ל מקדיש אדם דאין משים חולין הסנדלר כר״י אשתו
 ס״ל דלא מוכח בעצמה הקושי׳ מזי והנה . עיש הידים הזכיר

 כאומר דנגישה להסוברים ובאמת • כאומר נעשה להרמביס
 יקדאו בפירוש אמר אם ואפילו מע״י בעצמו הוא הקדיש אס

 ניזונית איני לומר יכולה דהא לדידהו מהני לא לעושיהס ידיך
 יקדשו בפי׳ דבאומר דס׳ל הרמב״ם לשיטת אבל . עושה ואיני
 בקדושין■ בעז״ה שביררתי וכמו כקדש ה״ז לעושיהס ידיו

 כאומר דנעשה ס׳ל אה׳נדלא .עליו החולקים וסלקתיקושי׳
 בעצמו החי״ט קושי׳ מכח אדרבה מבוררים הדברים והרי
 דמקדיש שפיר פסק ולהכי .כאומר דנעשה להרסב׳ס ס״ל דלא

ז ל : ודוק כלום אמר לא אשתו מט״י

סוכדז חידושי לסוף השמטה
ר ן  ונראה . עיש ממנחה כאן כגמרא פריך מאי דא'כ הב׳ח על המיא כקשה מ

 חדיר אינו ובין תדיר בין לחלק רצה לא דאורייתא הא דמתיז בתחלה דודאי
רוז * * דלא כיון בדאורייחח איירי בידאי דבלולב מוכרח לדרבנן דאורייתא בין ^כחי

י ז • לק״ש החס,מפםיקין דקחני כיון ברבנן איירי ודאי מנחה וגבי . שני בי״ט ^
א נ ח  מחלק והניח .תדיר ואין תדיר בץ שה־ש דאיכה היכא כרבנן לחלק רצה לא ^

’ : וק״ל נדאורייתא זה ־ 'י
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