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 לרוות המתאוים הרבים את זכות ולמען בעדה לירינו הניע ועתה שנה למאה קחב זה בכת״י וטמון ספון ד,י׳ הזה מפר
לאור. להוציאו מכיסנו’והב זלנו מפז המסולאים כדבריו צמאונם את



sת ו מ כ ס ה
מו״ה והדרו ומק פאר ולההלה לשם נודע הגדול הגאון מהרב

ת״א. והגליל לבוב אבד״ק שמןןלקייש יצחק
, ף ״  מעיר נ׳י הורוויץ זלמן מ׳ כש״ה המפואר הימםן המרומם הגביר ד

א רנ א ט א  הגאון מזקט קודש כהני לאור למציא הפפר עם אמר פ
ש הלוי פנחס רשכבה״גמרנאורבנאר׳  האבד״ק זצלהיה הורוויץ אי

 מהמסכימיס להיות קרא אומי גם והגה באמתחתו. המונחים f דמי ורט6ראנק5
̂ן .הזה הנכבד הספר להדפסת  זכרי על להעיד הלום עד אבוא כי אגהי מי <

 מכבודו האירה והארן בעלמא סתבדרק שמעתי׳ אשר הזה בענקים הגדול האדם
 רצון לעשות בכ״ז תורמי ובזיו חכמתו בנוגה תבל פני להאיר מידו וקרניה
 נם כי לראות לבי ושמח הזה הספר דברי על במקצת ועברתי חפצתי הנ״ל הגביר
ש דרכו הקדוש המחבר אחז הפעם ד  לעומק ולחדור פנינים לגלות פרש וידו ,^

 כי ואקוה ,ומצוחצח צח אור ונעלה גדול איר בהיר ^ר עליהם ולהפיץ חז״ל דברי
 ערכו להוקיר וידעו הזה הנכבד הספר על ישמחו ושוקדי׳ תוה״ק מגי כל כמוני
ט׳ לא למען ולהדפיסו לשוב אמר לאיש וחלילה  ולהשומעים נזוקין מצוה שלוחי י
ב בעזה״י סוג• ברכס עליהם וסבא ינעם מ  לפ״^ תרנ״ח ויחי כ׳ יום ל

והגליל. לבוב אבד״ק שמעלקיש יצדוק

ח מו״ח ולתפארת לתהלה המפורסם הגאון מהרב י ר ש א ב י  ל
י ו ל ק איש ה ו ת ו יע״א• ־ל6והג סטריא דק״ק אב״ד ח

מו״ה ירו״ש .......... - ■ ״ • --
ב משמיע . סו

,  ...................... __ .1;vn.v v w u i’p לאורעולסאוצר
 של רבן ה׳ קדוש האמתי הגאון רבנן דבי ספרא בנוהו, נמצא ר1נחמד'!^

״ בעל ישראל ה א ל פ ה ה  הס»■ יקרת את ולפאר להלל והנה זצללה״ה. »
אך הנחמד ה,  מעשה בהלכה המצוייניס בשערים נודע כבר כי הוא למותר הז

 בבי דרבנן בטמייהו שמעמתי׳ יומא וטלי ה', בתורת חילו ורב וגטרסו תקפו
 ישישו דלתותי׳ על ושוקלי אמת דת מגי כל כמוני כי אשנה ובל מדרשא
 צמא צחא בל לרויה ישמו לקחו עדני ומנחלי הזה, היקר הספר לקראת

 להדפיס ישובו לבל עולה עושה בפני לגדור אס כי אפוא באתי ולא ה׳, לדבר
 ויתברך בסח ישכון לדברינו ושומע ,משג״ר בארור ליקו דלא הזה הספר

בתורה. המשולשת בברכה
א בעזר,״י ת לחודש י״א יום סטרי ב » ט ח ש ״ נ ר ק. ת ״ פ  ל

ה הק׳ י ר ש א ב י י ל ו ל ץ איש ה י ו ו ר ו ל אבדפ״ק ה ל ג ה יע״א. ו

לספר.ד»הפלאה״ הקדמה
^ טר׳ ^ ט ר ש אי ץ מ אורי ת ראבינ ח פ ש ט מ ) ז י ל ע ו ב מו ר און ה ד הג ב ח מ ל). ח ״ ז

ח ל ו פ  אק ידי נמואה עתה 1 דאח לאפר רוחו בעליצות רען בגילה יש8יי רחבות. לה לקרא יוסיף לחפור יוסיף אשר עוד כל טיס בתעלת גבופע ה
ב ט ו ש טיס ^  טיס הדולה סזה רב פה שכמיצתו, תגדל בה החמר ט את אך ומרוים האוץ את המשקים מים סקוה בטי ואם ,מ8ב

 צופית עינם התורה מקצעות בבל אשר תושיה, שוחרי שרים חפרוה מבאר הדעת, סיסי שוקקות נפשות להשקות והבינה, החבטה מים עמוקים חיים
דע לא טזצזט מי ישראל, בית משענת תפארת מטה עוז מטה דת באש התבונה, אבירי התודה אדירי במשעמתם כרוה y י m ש, דזגאק הבינו  הקח
 יונקותיהם ילכו בדיהם כלבטן ורעשו סליהם, יצא pא רחבי ובכל תבל פסקיו האירו תורה, אלא עוז אק עוז תדיר ט התנוססה אשר עליון ברוח
שה, תורתינו מטע ענפי גבל  רוח בעח תורה, זו אורה יפיצו מליו נהרה, תופיע אמרתו אורות טל בלו העולם כל נתבסם תטבתם ומרוח הקדו

ת אמרות שבעתים מזוקק ולועדות, להבדיל ריבות דברי לדין דן בין ומשפט חוק בדת קדבו לעם הנבון הדרך לישר ממילה סלל תבונתו דו ת  ט
 נפש עיניו אודו ולא מתורתו הנוזלים דבש נחלי םנח*י טעם לא עמי בת בשער מי םכסים. לים כמים דעה הארץ מלאה תורתו תהלת בינתו בבה

ת קברי נתיבותיהם, בבל טעם בדרכי ספיהו לגו אשר אמת תורת על תתענג לא מי ח ת, עשר בם וחכמה בתורה נכבדות בהם מדבר הפו ד  גם י
ר עלילה לטרא תהלה תבענה ושפתי יעקב, אלקי שבטי ישראל בית עם בקהל אבשר צדק עתה צ ם ״יו רי או מ ה ם ״ רי ה ר,׳׳ צ  מןרה אשר ״ויו

 החסיד הרב ז׳ דוד אצל שנה לתשעים נךוב וטמונים ספונים היו אשר יקרות מפנינים טהרות אורות הבהיר אור הכתי״ק זה טהור מס־ה לפני ה׳
ם מו״ה די © מן א ץ מי י ו ו ד ן און נכד ג״י ה ד ומטי מלתא איגליל וגלי׳ שעתא מטי וכד זצ״ל המחבר הקחעז ת ם לפניכם נותן והנני לי  מנחה תו

ט הטלה מאור הקדוש ״הגאק קדש מכתבי משריח יקר טטמק שמתהיעוד, רואה'לא עין אעצ■ חדשה בי י י ו ל ץ איש ה י ו חי ו  אבד״ק ה
ה ra^sn בעהט׳׳ח דמיץ פראנ<?}ודט ^ ד א/ על קדשו דברות תורתו חידושי זצוק״ל״, ו מ טז/יו ש ,< ת כו ר ב « • כי ס מ/ מ * ב ק/ ״ / ב ן טי גי י ב/ ^  ב

תן ®פר בעט נכתבה גנוזה חמדה חולין מד מו ן פני מעל האבן שגללתי תמכני צדקו ובימין אמצני אשר וב״ה שפר א י 1 מ W הזאת'. הבאר 
מו 8^ יעוד אשר ת לבדות ו ו ע ; טן שיני ^  רבים , בהדרו במל אודו, ענן להפק זכיתי בי אורה ולד׳ לתודה במזמור באתי ועתה כל המבלד, מ
 ידם 7<! א׳®• אלה בץ ינמו תודתו והוגה דורים לדור לישרים אור לד,איר העדרים את לד,ע«ןות ,שדם הפחד, באור טבאודו שחו ורבים ישתו

 בפי ®עאדם מיברים בהיות שס) מהרש״א ואגדות ע״א ״ז5 יבמות (עיין לעוה״ב תשיחך היא ור,קיצות יקיצו עפר אדסת דשני ,Tב^* תתיד, ד,חכטה
^ עם ר ש ה ושבטו י חד w י ת ימהר נאולתט הצמיח מ־וחתיט יחוש וד,שי״ת יעודה להם אשר ולתעודד, ,1־6 ח קבץ גפשינו פ א. נדחינו ו בב״

ד,*. א ל ד,פ •ה לספר המדפיסים הקדמת
״מראשיתו דבר אחרית ״טוב ’ !

ה נ ת הכבדה והעבודה הגתלד״ המלאכה נשלמה כי עתה בראותנו ה א  חובה הפעם מצאנו ״ההפלאה׳׳. ספר הדפסה היא - מ
 דל. המחבר הגאק מהרב ני׳׳ק, נסהרק, גנזי להוציא הזה,לידינו, הנחל הדבר הגיע 7א ,לנפשינו,להודיע

ת ב ש .הנ״ל) בהקדמת, בשמותן מסכתות(הנקובות על ״ההפלאה״ כי״ק ובידו הנ״ל, ראבינאוויץ הרש*מ לדפוסינו בא תרנ״ח ב
»ך ומאושר תוה״ק, דיני תוקף בכל הד^קשרותהעשך בכתב הנ״ל עם באנו מצדנו ואנחנו ׳ ^ריום׳  הכ״י לנו שמכר בהנא

תוכנו: וזה ז״ל ״ההפלאה״ בעל הגאון מנכדי מאחד מכתב הגיעגו הנ״ל, מהכ״י מסכתות איזה סדרנו כבר אשר ואחת לצמיתות, הנ׳׳ל
ערפען. התר׳ם, ראעון אדר לירח נ' שגחא גמלי גיר. טוו . . אנ

שלום! נ׳י, שריפטזעפמר ומר ראזענקראנין מר הנכבדים ככור
.................................................................................................................................................... וכו׳ אלי בא■ שבט כיח טיום ״םפרכם

ת, ם׳ על החידושים אלה כי לאמונה העודר, בידכם הנוכחי מכתבי _ויהי כו ר ת, ב ב ם, ש חי ס א, פ מ ה, יו ב ה, סו צ ת, איח) (ומעם בי מו ב ם, נימין, י רי ד  ב נ
ט ב״ם י ה נעל הגאון אא״ז של קדשו כתבי שהם בחו״ם הלכות כמר, תל ונדד, בב״ח מליחד. ר,׳ על חידושים ונם שם זעיר שם זעיר ווזולין םגהדרין ב א ל פ זייע, ה

 כבוד אחריו שד,שאירם גאלתיען, כמדינת מסטאניסלאב ז־ל אלכסנדר מותי׳ר המנוח הרב אבא מר בעזבון בד,ם«אם לי אבות בנחלת באו אשר ד,ם "ד,ם
שע יעקב חי׳ דזלאזי^ הרב ז^י הוא "אביו הו  לאור ההייאם למען לכם ששלחתי הכתבים הם שהם זג׳ל, לוי׳ בעל,מחנה הנאון של בנו שהיה מבראדי ז׳ל י

 ההדפםת במעשה לתתרשל ולא לר,זדרז כמדובר שתמלאו ובלבד וערעור וטו׳ם פ־פ שום בלי מוחלטת במתנה זה חפין למטרת חזה^מם כהמם נותן אני ואוהם בעזר,׳׳י, "בדפוס
ר יואל יפה, כערכבם מננרכם ״ ל ץ. אי?! ה דווי הו

ה מלאכתינו את ועשינו הדבר, את עלינו קבלנו ואנחט נכתבו. אחד סופר ביד שנית כי זה, על זה מעידים מההפלאה הכ״י ושני נ שו ב  כ
ה להאדיר ולמען בפתרהנ׳׳י. כ א ל מ ה  אחד ליד,רבגדול הפטודריס הקאררעקטין אהבל ומסרנו בטובינו עשינו האפשרי, בהידור ו

 המ*מ כל לציין מצת הנ,״ל הגתל הרב עשה יתרה ועוד מאד, נושן ישן הוא הב״י ני מדוייקת, בהגד,ה ■דגיהם עליהם עיגו שישיס מפד״
והמעיינים הלומדים על הקל למק הדברים, ומקור מוצא נודע מבלי ״ההפלאה״ בכ׳י המובאים ואחרונים ראשונים ובפוסקים בש״ם

, .) ] [ כזה לבנה בחצאי מוקפים אלה (כל
ה1ו? ת טדה ת  מישרים תחזינה כאשר והדד, פאר ובכל טוב בני אותה ולגמור הזאת המלאכד, את להשלים בז^רט שד^ ל

 המחבר הגאון הרב זנות שגם רעוא דהא לפניהם, רצד׳ ש^אכתט,תהי׳ תשעשענו ותקותיט והמבינים, אומדים עיני ׳
T1 ק לשיני לברות היו ולא עולם, לאור הי^־ים חידושיו אח שהוצאנו לנו, יעמד התולעת. ולמלתעות הז

ץ/ ד,מדפיסים נ א ר ק נ ע אז . ר ר ע צ ט ע ז ט פ י ר ש ו



ה ח י ת פ
ויתעלה. שמו יתברך הבורא בעזרת

 לו נוח לשמה שלא תורה נג:)בפי׳כלהלומד יר1התום׳(נ כמ״ש נברא שלא
 שכוונתו היינו לשמה שלא תור׳ ילמוד לעולם א׳׳ר ר״י שאשר ומה נברא שלא

 הפעולה גוף בענין היינו שכ״ז ונראה בו וכיוצא שיתגדל כרי התורה שידע
 יש מ״מ זו כוונה יתכן שלא אף הבריות בעיני שיחשב כגון בו וכיוצא

 הבריות בעיני ויחשב שיתגדל האחד אופנים שני שמתגדל המעשה בנוף
 בעוברי למחות יוכל ולמען יתברך הבורא לעבודת נשמעים דבריו ויהיה

 באופן ובוודאי ח״ו הציבור על ויתגאה ויתנשא שיתגדל והב׳ • עבירה
 הכוונה עיקר שאינו היות עם הראשון באופן אבל נברא שלא לו נוח השני
 • לצדקה לו יחשב הטוב והשם לש״ש כוונתו מ״מ הק׳ התורה בעםק

 בא ש״ל שמתוך לשמה שלא תורה אדם ילמד לעולם ז״ל באמרם מכוון וזהו
 אלא הב׳ באופן כמבואר ח״ו לגמרי לשמה שלא ילמד שלא רצונם לשמה
״י פ  שהעשי׳ י לשמה בא לשמה שלא שמתוך היינו לשמה שלא שילמוד ^

 הכוונה תכלית שעיכך מדברינו היוצא נמצא לשמה ממנה יבא לשמה שלא
 מבואר ובזה לשמן יהי׳ אח׳יב המצות שיעשה שמה והיינו לשמה שיהא
 לעושים לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהם די״ז פ״ב בברכות ז״ל אמרם
 ונראה מיותר שהוא ז״ל הר״ח ודקדק לשמה שלא לעושים ולא לשמה

 שיעשה כוונתו יהי׳ לא אם המצות לעשות שמחשבתו שאף בזה שרצונם
 לשמה שלא הוא הכוונה תכלית נמצא ח״ו לשמן שלא אלא לשמן המצות

 ומ״ט תשובה הכמה תכלית תחילה רבא שאמר וזה כלום הועיל ולא
 המשנה דברי בדברינו ויבואר בזה ודי לשמה הכוונה מוף שיהי' לומר רצונו

 מה רצונו נוצרת שלכך לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אם
 יתפאר כי אף נברא זה בעבור הלא ■תורה שלמד כמה נבזה אנוש יתפאר
 מלאכתו נגרע לא בהתפארו כי שוה ענינו אין שליחותו בעשותו השליח

 נברא שלא לו נוח התורה בעסק ויתגאה יתפאר אם כי בזה כן לא אך
 תחזיה אל אומרם וזהו יתפאר ובמה שליחותו עשה לא יתפאר אם נמצא
 להתגאה ולא לשמה שתלמוד נוצרת לכך בי שליחותך שעשית טובה
 נבראת שלא לך ונוח תתפאר ובמה שליחותך עשית לא תתפאר אם נמצא

 התורה עסק עיקר היות בו' למרת אם התנא דברי בפי׳ לומר אפשר עוד
 טוב חז״ל ואמרו לב והגיון מחשבה ענין שהוא בו׳ יומם בו והגית לקיים
 מאומה יודעת לא ונפשו תורה פיו ימלא אם יפעול ומה בכוונה מעט

 בטרם הלא מזולתו■ pח ויוםיף ירבה ומה יוםיף כי פיו במענה לה׳ החפץ
 תורה והגדילו והוסיפו קדם מימי הי׳ אשר ושלמים ונכבהם רבים היותו

 למעלה שהוא בחורה אלא השמש תחת חרש כל אין חז״ל וא׳ והאדיח
 חלק למצא יוכל בכוונה תורה במחשבתו וילמוד יהגה אם השמש מן

 הזהירו והרבה ז״ל בקדמונינו שמצינו כמו אמן שמעתן שלא דברי׳ נשמתו
 והון שהקדמנו ובו׳ מעט וטוב ובו׳ לגמור המלאכה עליך לא בזה חז״ל

 הוא התורה עסק שעינך מ״ש ורצוגם הרבה בהן וכיוצא וגו׳ ימעט ‘מהבי
 ענץ והוא האיברי׳ בעבודת ולא שבלב עבודה התפלה וכן במחשבה

 בני רבת נבערו ומה במודים דכרע לדשין טובה נחזיק בירושלמי אמרם
 נופו בעבודת גופו החיו׳ לעני! וגו׳ דגנין־ ואספת אמרה התורה כי עמנו
ת  הוא ונהפוך בנשמתו נפשו ויחי׳ האלהים אש יבער ובמחשבתו כפו וינ
 דלמוד דתפלל יתברך ובפיו עסקיו תחבולות דקנה יבקש במחשבתו אשר
 בלא הרבה חורה למדת אם ז״ל אמרם ענץ וזהו עמו בל ומחשבתו ולבו

 להחזיק ירצה אם רק הועיל לא ולנפשו חבילות חבילות מרבח רק כוונה
 להחזיק ירצה כן ובו׳ לרישי׳ טובה נחזיק לאיבריוכענין ר״ל לעצמו טובה
 הוספת מה רצונו נוצרת לכך כי טובה תחדק אל אבריו ותנועת לפיו טובה
 תקנת לא נשמתך וחלק שהיא כמו הק׳ התורה היה ג״ב כשנבראת הלא
 יהגה ובתורתו הפסוק הפי׳ בזה וירצה ,נוצרת לזה כמו וה״ה עצמך את

 לגלנל יצטרך ורוחו נפשו חלק תיקן לא אם שהיות פירוש וגו׳ ולילה יומם
 שיחשוב ולילה יומם יהגה בתורתו אם אמנם נפשו חלק בעבור הפעם עוד

 בעתו יתן פריו אשר וגו׳ שתול כעץ יהיה אז כפירש׳׳י עצמו תורת במחשבת
 להשלים אחרת ובעונה בעת ולבא גופו לבלות יצטרך שלא יבול לא ועלוע

חל ענץ בזה יש ועוד • תקו  לתקנם אדם יוכל שלא מהמצות שהרבה מפני ג
 ומצות בח״ל הוא אם pבא התלדם ומצות יבמץוניטין כנקפדשת בגלגול כ״א

 לקיים יוכל רעת לה המלאה נפש אמנם בעתהחורבן הקרבנותאסהוא
 וכ״ז כו׳ עולה בפ׳ העוסק כל קי) (מנחותז״ל וכמאמרם • התורה בעסק הכל

 ודאי לשמה שלא ח״ו לומד אם משא׳ב קחשה ומחשבה לשמה בלומד
 הקב״ה אז ולעשות לשמור כוונתו אם מודאי עשה כאלו לו יחשב דלא

 הלומד כל רבא דברי א״ש דבזה ונ״ל למעשה טובה מחשבה מצרף
 המחרש״א כתב דבאטח משום נברא שלא לו נוח לשמה שלא חורה

יותר ל״ת המצות ורט דנמנו נברא שלא לאדם דנוח וגמרו דגטגו הא

 הפסוק פירש ז״ל מהר״ט הגאון מו׳ זקיגי א״א אמר ובזה עשה מצות על
 יש דבאמת משום ובו׳ האדם לב ויצר האדם רעת רבה כי ה׳ וירא

 נמצא הרעה ולא למעשה מצטרפת טובה דהמחשבה משום תקנה
שטת לב יצר כי הש״י כשראה רק הטובה מרת נכפלת  רבה נמצא וגו׳ מה

 שהרבה כי דכבר א״ש ובזה וגו׳ ויגחם ובו׳ רבות שהעבירות האדם רעות
 המצות קיים ולא לשמה שלא לומד ואם התורה ע״י לקיים צריך מצות
 שלא לו ונוח חובה לשם לבעלים עלה לא לשמה שלא בעושר. שהרי
מעשי ו>י.םפר אחיה כי אמות לא דהמע״ה דברי לבאר יש וכזה נברא

 המצות מקצת לקיים להתגלגל יצטרך לבל ששאל יתכן בלשונו כפל יה
 נלנול ע׳׳י כ״א יתקן לא עשה במצות כי המוסר ספח כ׳ כאשר

נקרא: אבר ומחוסר
ל »  לו דצורף המצות ה׳ מעשח ולימוד בספורו שיתקן ביקש זה ענץ ו

 ע״דשאמר ענינינו זולת היותו עם הפסוק בפי׳ יתכן עוד למעשה
 ופי׳ הסומא על חגר הרכבת המשל כענץ וגי׳ מעל השמים אל יקרא

ח׳ המשנה בפי׳ האלשיך  ואח״ב להחיות והמתים ואח״ב למות הילו
ם אותם שיחי׳״ שאח״ב רצונו לירון והחיים  חיותם בחיים לא ולמה ת

 ע״ז הוא מקרה יאמר פן בעוה״ז כי • אמת חן pדו שהוא לידע כדי
 מוטב אותי יחי׳ מיתתי לאחר רצונו אחי׳ כי אמות לא המע״ה דור ביקש
א שפאתו שנאמר יה מעשי ואספר יה יסרני שיסור  החין עלי ונאמן ת

 היא יען ונו׳ ואמי אבי כי וגו׳ ממני פניך תסתר אל הפטוקי׳ אבאר ובזה
 אמנם בעה״ב תיענש שלא p מימי לו להשקיט יה תיסרני אשר

א מקרה כי בחושבו אמנם שמים חן עליו שמקבל בהתבוננו כ״ז  ת
 כמ״ש סרה תוסיפו עוד תוכו מה על נאט־ וע״ז פשע על חטא מוסיף

ה ומכת לחלי ראש כל אומר כי האלשיך חנ  חטא דצספת וענין • היא מ
ה שאמר כענין ^״  שלמוד חז״ל דרשו בהן וכיוצא השמים האדנו מ
 ישנו ולא פקודתם שומחם אשר והים והארץ השמים צבא מכל אדם

 אראה כי בפסוק אצלינו וכמבואר ועונש שכר בלי אף בוראם מיראת
 בוראו מצות לקיים תראה דרכי אדם שילטוד כלל דרך אמנם • וגו׳ שמיך

 בוראו• מצות מקיים שהטבע וכל שומעת• ואוק רואה עין הטבע מן
תא יחשוב אם אמנם ה ף הרי מלך ט שא ט  מקיים שאינו בהטבע שכפר ו
 שכרם משלם שהקב״ה גמוחם שאינם שהרשעים הענץ וזהו בוראו מצות

 לכל שנותן מפני גמורים שאיגם הצחקים כן ולא • לעוהיב ועונשם בעוה״ז
שא״כבצחקי׳ חטא יוסיף בעונשו יכיר לא הרשע כי טובתו א׳  מצינו • ט

 כענין עונשו לקבל בעוה״ז שטעגשו ט והמובחר הן כפרה חלוקי שלשה
טנו לא אשר והשני וגו׳ תיסרגו אשר הגבר אשח  • לעוה״ב ותיפנו יי
ט לו p אשר  טי שבכולן והגחע בו• בגיהגםוכיוצא עוגשו בקבלת ו

א השם שטענשו  ה׳ לא בלבו ויאמר • עוגשו להבתן לו אדם בינת ל
ם לאודך ובבא בזה לו p אז כי ח׳׳ו זאת פעל ט ת • fn י  השאלה ענץ וז

 יסורץבעוה״זכדטצינו לו להיות הי׳ רצונו כי בתחלה המע״ה דוד ששאל
 ה׳ יודתוו אמנם • חז״ל בדבח כמבואר חדשים ששה יסורין לו שהי׳ בו
ה מאתו כי ת  זעם של ופנים פניו ה׳ כענץיאר לטובה פנים ומשני זאת ת

 פניך ותסתיר אותי שתענש פניךממגי תסתר אל ששאל וזהו פני• כעניןונתתי
הטזיל ח״ו ממגי ה הרשע עונש ו ט ח ל ב ח על יכהו כי הקציפו אשר ע  ט

א ב כוונת אץ כי יוחענו ל  בנו יכה אשר איש כן לא • נקם לנקום רק ט
חונו יוחענו ייסרו יאהבת ולאשר יחתו  מזימתו עירך כי הכאתו בעת ט

ח באף יטה אל בקש כן ־ למורו ישוב לבלתי  כבן כי באף להכותו עב
תו ואז • טמנו פניו יפתר ולא ייסרו א עד  אל לשאול ותסיף •. תסוחם ת

 שהוא אלקי שאמר וזהו עליו שביקש ענעו • ישעי אלקי תעזבני
ת עזרתי שהקחם כמו ישעי שהוא החן מדת  טובתו כי וטעמו • תי
^ לו שיהי׳ • היא ם ת משיצטרך • בהן דביר בעוה׳׳ז י תו אחר להתו  • ט

 ר״ל עזבוני ואמי אבי כי שאמר וזהו ובו׳ באדם יש שותפץ ששלשה וידוע
 דאספני שיחזור יאספני וח׳ מעליהם ואפרד ואמי אבי חלק שיעזבוני

ת כמשל ב כ  ודבח׳ שאל• וע׳ץ היסודץ א״בטובתי הסומא החגרעל ט
א כי וגו׳ וגשובה לכו בפסוק הנביא רמז אלו ף ת  אמר ונו׳ יך דרפאנו ט
א דך • עבר לשון טרף א תכיחם אמנם • עתיד לשון ת בי  לבתר ת

ט ולא יסורים תותם בתים  כי דבירו ה׳ אל כשישובו והיינו מותם א
ת א ט שאמר וזהו כל תצא מ ף כה עד כי ותפעלו נשובה ל  דרפאנו ט
ה לאחר ת ם ויחבשנו יך כשנשוב עתה טשא״ב ט  ביאור עוד בזה דש בתי

 מצות לק״ם היינו המצות עסקי ושאר לשמה והלימוד • מקומו כאן ואין
ט את הירא והאיש • טראו ט ה׳ ד תנ  אהבת שלהבת להבת ט ותבער י

 ענין וזה • לשכר יצפה ולא תאותו חשקווטסף ימלא בזה כי עד התורה
ם ט ת הנהנה גדול ז״ל א ג ט ט פויו  אפחם בעוללות וטי׳ שטים מירא כ

ה • המצות ועשיית התורה עסק מגוף שגהנה  דהמע״ה מאמר בזה דחו
נו • אהבתי פקוחך כי ראה ולימוד עסק בעבור שכר לו מגיע שאינו תו

התורה



ה ח י ת פ
 חייגי כחסדך וע״כ האהבה טצד אותם ועשה אהבם כ״ ומצות התורה

 כאומרו רבי כיון לזה ואפשר מצוה השכר מצד ולא החסד מצד 9ר׳
 האדם p לו ותפארת לעושי׳ תפארת שהיא כל כו׳ ישרה דרך איזה
 מאהבה מעושי׳ או מיראה מעושים או לו יגור איזה ישרים כדרכי ענינו

 ואינו לו היא שטחה מאהבה שהעושה ונו׳ תפארת שהיא כל אמר ע״ז
 מן לו ותפארת וזהו לנופו ומר רע כי מיראה בעושה כן לא נופו מענה
 וגו׳ וגילו ביראה ה׳ את עבדו הכתוב עגין וזהו גופו חלק ר״ל האדם
 אינו נמצא ובניו וממונו גופו מהעונש שמתידא מידאה העובד כי ענינו

 ידא אינו מנחלתו יכוה שמא האש יראת המשל מגופו אלא מה׳ ירא
 עצמו ה' את שיירא ביראה ה׳ את עבדו שאמר וזהו מגופו אלא מהאש

 גילו וזהו בר״ח כמבואר עזה אהבה בו יתוסף פנימית כשייראיראה ואז
א בגין פנימית ביראה דוקא צ1וז אהבה יהי׳ שמהיראה ר״ל • ברעדה ת  ד

 רפכים שני הם כי אהבה יצוייר לא העונש ביראת אבל ושליט רב
ד מדבש לחבי נמלצו ומה ■ א׳ בנושא ב  החסד ה׳ ולך דהמע״ה ד

 טעמם ונראה סוף אין שכרו פרם לקבל שלא ע׳׳מ העובד חז״ל אמרם וגו׳
 בכל שרצונו האלשיך ופי׳ אשא נפשי ה׳ אליך לדוד שנאמר משום
 עשיר אחד האחי׳ במשל והענץ ה׳ אליך מוסר אני הנשמה אפי׳ נפשי

 לבו מעצבון ויתנחם ישתעשע בו לו היה א׳ טובה אבן רק רש וא׳
 אטברנה אם בלבו ויחשוב מעמו הלז האבן לקנות האח נפש חשקה כי ויהי

 ורעי אחי הלא לו דאמר אתעלה ובמה מעט שווי הלא כסף במחיר
 לו ויתננה מאתך טובתי אמנע לא חפצי כל אדיר זה היות ועם אתה

 להשיב לחשוב ידו להפוך הפנים במים אשר האוהב מדרך אז במתנה
 כנטול חפץ כל אדר העשיר אצל שחשוב מתנה לו דתן הטוב כגמולו

 אותו וידוע השכל יתהלל בו אשר הנבזה האדם ששורש הענין וזה רעהו
 קבלת כלי המצות לך נותן אני באהבתי ה׳ אל ויאמר ־ מצותיו ושכר
 באסרו כוונתו וזהו הנז׳ כהטשל תכלית ואץ סוף אין הצפון הגמול אז פרם
 מצפה שאינו דהיינו חסד שאעשה נפשי אמדה ולך ר״ל חסד ה׳ לך

 אם כי דיל תשלם אהה כי ואמר אמת של חסד שהוא נטול לתשלום
^ השכר רק שתשלם ר״ל כםעשדצ1£לאי׳ שתשלם אחשוב אשר מג  בעד ה

 למה ביאור בזה יש ועוד תכלית ואין שיעור עתהשאץ טשא׳׳ב • המצוה
 שא׳׳א כבחמורה קלה במצוד. זד,יר הד ז״ל אמרם והוא • סוף אין עד שט-ו
 הא יפלא בו׳■ מצוה הפסד מחשב הוי אמרו ועוד • שכרןונו׳ מתן יורע
 שר״נחייב חז״ל אמרו הוא הענץ נראה אמנם • יחשב ואיך לידע א״א

סה שכר בער זהו׳ עשרה לאחד  הברכר.• רעהו מאת שלקח בשביל דם ^:י
t וטי זד.ו׳ עשרה למה ויפלא כתום׳ מבואר הוא וכן w אמנם זה• לו 

 • אצלו הטצוה חשיבות כפי דהיינו ד.אדם רצון לפי הוא רהשכר נראה
^ אז זד.ו׳ אלף סך כמו בעיניו לו חביבד. המצוד, היתר, ואם  נ״ב לו מג
 לאותו ר״נ אותו שניסה נ״ל נמצא יותר• יותר ואם זוע׳ אלף בודאי שכר

 אותו חייב לכך הברכד, אמירת זד,ו׳ עשרה במו כו5בז? שוד, זהי׳ האיש
 כפי שכרה כננד מצוה הפסד מחשב הוי אכדינן שפיר נמצא צ׳1ז עשרר,

 עבור שבת חלל אם למשל ונו׳ עבירד, ושכר שכרך יהי׳ כן תפסיד אשר
 • נ״ב זהו׳ עשרד, רק אצלו שוד, אינו המצוה נמצא זהו׳ עשרה שכר

 שאינו כיון זד,ו׳ עשרד, כ״א השבת שטירת שכר יתנו שלא מהראוי נמצא
ד שיחשוב אמה שפיר א״כ • יותר אצלו חשוב  כבחמורה קלה במצוה דזו

 פרם לקבל עי׳ם העובד שכר כי מזד, ויבא • כבחמורה שוד, הקלד, שכר כי
 המצוה אצלו שוה א״כ לו הי׳ טוב טוב מצוה עשיית בלי ד&רם לו יתנו ואם
 משא״ב בעיניו• המצוד, החשיבות לפי לו המניע שכר וזד,ו השכר כפי

 • יתכרך השם לאד,בת רק פרם לקבל ע״מ המצוד, לעשות הצד. כשאינו
 נם הא יותר שכר לו תנו ואם השכר מן יותר המצוד, אצלו שוד, א״כ
 חפצים כל הבורא לאהבת זולת המצוד, לעשות הצד, אינו השכר בזד,
 במה הלצה ע׳׳ד ואפשר וח״ק ג״ב שכרו לקיבול פוף שאין עד בו• ישוו לא

 הראי משום ■ טצהם בלי נחלה לו נותנין כהלכתו שבת השומר כל שאמרו
 שומר אינו דא״ב • כלל פרם לקבלת עבודתו אין כהלכתו שבת השומר

 פרם לקבל אף המצות כל בשאר משא״כ שבת שכר דרוצה כהלכתו שבת
 וערך שיעור בלי שכה פרס לקבל ע״מ אינו וכיץרע״כ כשלימות• המצו׳ מ״מ
 מם׳ בזרעים התוי״ט שרוביא מר, ליישב יש ובזה • ומבורך הטוב מהאל ג״כ

 שיתעשר כוונתו יהא שלא היינו ר״ל שתתחסר בשביל עשר ש״גמ״ב) (דמאי
 אם גם בוראו לרצון רק • שתתחסר בשביל אלא פרם לקבל ע״מ שזהו

 אל ה׳ ם׳ בתחלה ונפרש ־ חסד ה׳ ולך כזה לפרש יש עוד • תתחסר
 מאהבה אינן יסורין וגם הענין כפל • תייסרני בחמתך ואל תוכיחני בקצפך

 אותו תוכיח ר׳׳ל עמיתך את העניןתוכיח האלשיךבפי׳וזחו כמ״ש וקשיןיותר
 לשוב תיסרהו כאשר כ״א חטא עליו תשא שלא והפעולה מאהבה לשוב

 בש״ם• כמפורש מאהבה םשא״כ חטא וזהו כשגגות נחשבי׳ זדונות אז מיראה
 כ״א וד,טוכ• הרעות תצא עליוןלא מפי רבתי׳ מפני פירושו ונרא׳ שה) (יומא

 ויענשיהו• ילברנו ועוגותיו רעתו תיסרהו והרשע וכו׳ לילך רוצה בדרךשאדם
 כי עד חלש ומזגו וטבעו לאביו וחביב יהרו לבן משל עפ״י נראה זד, ולמה

 זאת אמנם • כחו מחלישות נפשו תתעב אוכל וכל ושתות אכול יכפוף לא
 אברתו על ישאהו אשר אביו וחביבות ידידות מגודל ורכותו חיותו היד,

 את זכאי והאב הימי' ארכו כי וירד * מחבבו זז ולא פיו מנשקות ויגשקהו
 חטא הבן יעשה ומה • באהבי׳ עמו ויתעלם ומשתעשע ערבים בדברי׳ כנו

 עשור, לבלתי לענוש קצת ראוי ערכי פיו• בהמרות מד, חטא איזד, לאביו
 ולהכותו ליסרו אותו לענוש ראוי נם בלבו האב ויחשוב • עוד כזאר,

ונישוק• חיבוק ע״י הדגאה עונש יתכן לא כי אפם • הפעם עוד יחטא לכלתי

 ימות הלא בו אפו יחרה ואם • אף ובחרון מאתו וחיבתו אהבתו לסור זולת
 !קרבות ידיחת מאד,בת בו נשמתו עוד זולת • חיותו ונפסק בקרבו לבו

 לצוות בלבו ויתיעץ הכאתו מן יותר בעיניו לעונש יקשה וכעסו וחרונו אביו
 שישאר בכדי • כמשפטו ויחבקת יקרבדד בעצמו ורדא להכותו• מעבדיו א׳

 ומעעעו יתברך במאמרו ותלדם עומרי׳ העולם שכל הענין כן • חיותו בחיים
 א׳ רגע אפי׳ יצוייר ח״ו ואם כולם• אה מחיה ואתה כמ״ש יחיו והשגחתו

 לענוש יר,כן ואיך • היו כלא ח״ו וירד׳ ממציאותם כולם יתבטלו שפעו העדר
 ולכך ח״ו• כטל העולם ויד,י׳ רגע כמעט אפו יחרה הלא • ובכבודו בעצמו

 דהמע״ה אמר וזהו • וגו׳ רערזך תיפרד שכתוב כמו יר״כרך חכמתו נורד,
 כי ר״ל תיסרני בחמתך כי עלי תקצוף' שלא ר״ל תוכיחני בקצפך אל

 חסד ה׳ לך אמרו חדד • שתוכיחני התוכחה p יותר הוא החמד, שעונש
שפ^ תמיד שאתרו ר״ל ש תשלם אתה כי לעולם וחסד טוב ם  כמעשהו ל^

 כנגד מרה של ור,ענין בראשו גמולו כמעשרד תשלם אדם שמעשד, 9ר׳
תיסרדד: בעצמו שהעבירה כיון זר, מטעם הוא טרה

ד ו  שתהפך לו נוח לשמד, שלא הלומד כל כי לשמה הלימוד בענץ ע
 וגורם ר״ל הקליפה תוך הקדושד, גצוצות מכנים כי פניו על שלייתו

 ומפנה יחידי בדרך ומד,לן• בלילה הנעור כל שאמרו אפשר וע״ז • גלות
 בטשגד, טצינו חסידים בדרך ומהלך בלילה שלומד ר״ל לבטלד, לבו

 ה״ז • בלבבו פני׳ שמחשב כלומר כו׳ ומפנה • יחידים נקראו שהחסידם
 הענץ וכל ר״ל הקליפה תוך שבקרבו דק׳ נפעצ שמכנים בנפשו מתחייב
ה לנפשו נורם ח״ו ודדא הק׳ נצוצות את שיוציא בכדי הגלות  וירצד, • ת

 וד,ענץ ונו׳ תדרשנו כי ומצאת וגו׳ ה׳ את משם ובקשתם הפסוק פי׳ כזה
 כי וכוונתו נרים• עליהם שיחוםפו כדי אלא ישראל נלו לא בגמיא איתא

 ניצוץ מחמת ג״ב דדא הנר ענין כי • הגרים זדד מוציאין שאנו הק׳ !עיצוצות
 היותו מלאך ולא אדם אלא זה לדווציא וא״א • הקליפות תוך שנפל הקחש

 נוכל טמאה בארץ בדדותינו בגלות ודוקא • וצורה מחומר ומורכב קשור
 שישנו רקחמזות הניצוצות ר״ל ונו׳ משם ובקשתם וזדד • משם להוציא

 לבבך בכל תדרשנו כי ולמה • ומצאת אומר והכתוב משם תבקשנו שם
 תוכל וצורה מחוטר קשור ודדותך • הצורר, ונפש הנוף הוא לב נפשך ובכל

 הבורא כוונת להפוך האדם יבוש לא ואיך • כמדובר הק׳ ניצוצות לדדציא
 לפסילים ונו׳ הלכו כן להם קראתי • [יא] הועוע נביא עניןטאטר וזהו יתעלד,

 לפסילי׳ כי מפני מאתי טתרדזקים הם לומדים שהם מה בכל וד,ענין • יזבחו
 נתנלנל אולי יחשוב ועוד ח״ו לפסילין הק׳ נצוצות שמכנים ר״ל יזבחו
 כי לד,תגלגל שוב יצטרך יקייטנה לא ואם • כהוגן זו מצוד. לקיים זה בעד

 אבר מחוסר נקרא כי גלגול ע״י לא אם לר,תקן א״א ות״ת עשה כמצות
 טודש״א ופי׳ וכו׳ ונמרו נמנו כו׳ לאדם לו נוח חז״ל מאמר בזח ויתכן
 שלא וד,ל-״ל שייך לא שנברא לאדם לשון כי ונראה • ומל״ת מ״ע שמנו
 לו שיש לאדם בנלטל והוא כבר שנברא אדם עי* לפרש יש אמנם יוברא
 שלא בסכנה ותיא עשה מצות לקיים שנברא מפני ולמה חדשה• נשמה
 בנלטל נברא שלא ואדם הראשץ• מגלגול עוטתיו ויכפלו הל״ת יעבור
 יוכפלו שלא לו הוא טוב אבל ׳ שלו מ״ע יכפלו שלא מדבי׳ חסרונו
 שלא לאדם לו שנוח אמרו רבו מל״ת ועונותיו לחשבץ שעלו וכיון • עונותיו

 עכשיו שנברא כל בגלגול ר״ל שנברא ועכשיו אח״כ שאמרו ויתכן • נברא
 מוסר בספרי ש״כ במעשיו ימשמש וא״ד מעוטתיו דשוב במעשיו יפשפש

 יתלה המצוד, בעשייתו ראשון טנלנול בה שחייב המצוה האדם יכיר כי
:במעשיו ימשמש וזד,ו בקרבו בנשמתו

ם א  אלינה לי מפלט את־שה לא אם לביתי אעשה מתי האדם יאמר ו
תורד, עול ממט הפורק כל חז״ל אמרו כבר • לי הון ואקבץ במדבר

ח ררן־ עול עלץ נותנין  יגעו אשר אחרי עמנו בני רוח גואלו ומה • א
 הארץ• את ויסחרו אתר נזורו בתורה לד,צליח נכונה לבם וימצאו
 בטלי׳ לך יש התורה מן בטלת אם באומרו הר,נא רמז ואפשר
 הוא לכאורה • הרבה שכר יש בתורה עמלת ואם כנגדך הרבה

 בעתיד אמר ולא עבר לשון בטלת לשון ונם • והפוכו ענין אינו
 טוב שכר יראהו ועם^ המחשבה בתחלת היצה״ר כי וירצה תבטל אם

 מפסידת ואז שהוא כל זיז אפי׳ יזיז לבל במצודתו ילכדהו כי עד • בעמלו
 סן ככר בטלת אם שאמר וזהו • הרוחה היתה לאהבתו לא כי בעסקיו
 אשר וככל כמזימתך לך יעידו שלא כננרך שהם הרבה בטילץ לך יש התורד,

 דפסוק בפי׳ לפרש יעז וזה • והפוכו דבר שפיר יהיה ובזה ירעזיע יפנה
 ביטול על הוכיחם • לשבעד, בלא ויניעכם לחם בלא ‘pכ תשקלו למה

ת׳ ועוד • שעד, בחיי ועוסקים עולם תי שמניחי׳ בסחורה ומרבי׳ תורה  שמני
ת • ירויחו אולי כי ספק את ואוחזין ודאי  לחם בלא כסף תשקלו למה וז
 דניעכם ודאי שתא התורה שתא לחם בלא לאו או ירויחו אם במשקל ר״ל

 ידו מעצבון יניח ומתי • כו׳ תאור״ו וחצי מת שא״א מפני • לשבעה בלא
מפני וינתכם לומר יש ועוד ידו• ממעשר, ויהנד, הנד, שאמרו ונו'  נחלדג
ט׳ דעהו דרכיך בכל שב׳ משום הענין לפרש ויש וכו׳ כפו מיגיע  וכתב ו

 לנפשו טרף להמציא בוראו לעבודת יכוין אם ומתנו בעסקו ז״ל הרמב״ם
 בזה כי ארץ דרך עם תורד, טוב שאמר וזהו • ומצות בתורה לעסוק שיוכל
 ויכסוף יחמוד ולא בתדד, ויעסוק בו ויסתפק בחלקו ישמח אם הבורא יעבוד
 בחלקו העזמח עשיר איזהו כיוונו וזד, אוספם מי ידע ולא ויצבור הון לקבץ

 וזהו במטמונים בד,ן ולחזור לאסוף ולא משמים בחלקו ונהנה ששמח ר״ל
 אז שיאכל כרי כפיו שיהי׳ ר״ל וגו׳ תאכל כי כפיך יגיע מקרא שמביא
 שנהנד, ר״ל כפו מיגיע הנהנה גדול שאמרו וזהו .בו ששמח בעוה״ז אשריו

ה ביניעתו וכוונת כד,ן ר״לדשכיק על ואמרו בגללו נפשו וחי׳ להספיק כ
קכא



ה ח י ת גפ
 גדול niTw ציץ• ובזה חילם• לאחרי׳ ועזבו לנפשיה וקרי דטוריקא קנא

 המשא כגון לש״ש שיחי׳ הגוף עגיגי בעסקי נפשו שישםור פופלג וזריזות
 לש״ש כוונתו עיקר שיחי׳ והרווג ורחיצה ושתיה באכילה וכן כנ״ל ומתן

 רצוןיצרוח״ו• למלאות הגופנית מתאוות רברחבמרמתו מחשבתו דעקור
 לעבודת יכווין שכקל לגוף הנאה כהן שאין הבורא מעבודת רתר בזה יזהר

 והסיגוף וד^ענית והתשובה התפילה p יותר ששכרו לזה וראיה • בוראו
 ועלה שזכה מי לא אם • לעוה״ב שכרו רק הנאה בהם שאץ וכיתוא

 ומתנו ומשאו • בזה דהנה חפצו כל אדיר שזה והאהבה היראה במעלות
 לעוה״ב• כפול ושכרו בעוה״ז הנאה לו יש הנוף הנאת עניני וכל ואכילתו

תל שאמר וזהו • רבה ועבודה יוחד זהירות צריך שזה ודאי  מיגיע הנהנה נ
 להחיות כו׳ הון אסיפת תאות בעבור ולא • נפשו ויהנה שיחי׳ שכוונתו כפו

 לו כי נאסר שזה והוכחתו • ית״יזז הבורא ועבודת בתורה ולחזק נפשו
ט׳ בעוה״ז אשרי׳ וזה • לבד בעוה״ב  ומצוה שנחל ספני ע״כ זה ולמה ו

 דרך אתה ג״כ המשנה בזה לפרש ואפשר לזה• צחך יתירה וזהירות רבה
חל וזהירות במעשיו והבנה רב בירור שצחך ר״ל • האדם לו שיבור ישרה  נ

ק שנהנה ברבחם האדם• מן לו ותפארת לעושי׳ תפארת שהיא כל  נם ב
 חז״ל ואמרו • בעזה״י באריכות אלו דברים יבוארו ועוד • f בעוה האדם

 תורה ביטול שעונש הרי מעוני• לבטלו סופו מעושר התורה המבטל כל
ה ואיך בענתת* היא  התירה• P בביטולו שיצלח,בעםקיו דעת בר בדעת ^ל

שי.דוקא יהא למה נכבד טעם לזה ואמרתי  ולא בגופו ולא בעניות עונ
 • ונו׳ מים פוטר שנא׳ ד״ת על אדם של חנו תחלת חז׳׳ל אמרו • ח׳׳ו בבניו
 • ראשון ראשץ מעביר חז״ל אמרו • יתברך הבורא מחסח שהוא ונראה
 בהצרק וחפץ חסד רב שהוא מפני הוא ראשון ראשץ שמעביר שזה ונראה
של לפני האדם על׳מעשה המעיחם ה׳ עיני אך ♦ בחנו האדם  מעלה• ב״ד
תו אם אשר  • חז״ל כמ״ש ארם של ביתו וקורת מעשיו ינידו במסתרים י

 אם 1£בק״׳ ואמרו במחשבתו לקיים יוכל התורה שעיקר ביארנו כבר אך
ט הררד א בל  ולילה יומם יהגה ובתורתו התורה בעסק וכן • בחעבד ע
 אם התורה בעסק לענוש מעלה של לב״ד א״א א״כ לב ענץזזגיץ שהוא
 וכבר יתברך הבורא כ״א מחשבות יודע ואץ • במחשבתו כיוון אולי • ביטל
 שדצא י״ל ובזה • ראשון מעביר אמר ולכך אדם של חגו תחלת שהוא אמרו

 מן מנינה בה דעסיק בעידנא תורה שאפח מפני אדם של חנו תחלת
 לידי יבא לא וגו׳ התורה ספר ימוש לא אדם יקיים אם כן אם • החטא

 התורה• מן הפנד בלב אלא מצוי החטא שאץ ז״ל הרמביס כ׳ וכן • חטא
 למר ולא הרהר שלא ש״מ הכ״ד נכונה ידעו עונותיו כבר בהזכיר א״ב

 יצא כבר ואז • ראשץ מזכירו הקכ״ה לכך • החטא מפגי לו טחסה שהי׳
 עונותיו על לחן שיבא לאחר אך • מחטאו pע נודע לא כי זכאי בחנו

 לזכות מחזיחן נפשות בדיני אמרו כבר למד שלא בבירור דרעו רבו כי
 לעונשו אץ ולכך לחובה ובץ לזכות בין pמחר ובד״ס לחוב מחזיחן ואץ
 ר״ל וכו׳ נמחק אינו עצמו ועץ רבא שאמר שזה (ואפשר בעניות כ״א

חן נמחק אינו אז עונות עליו שימצאו לאחר  הפטק י״ל ובזה בד״מ) אותו ל
 עונותיו שבהזכיר הענין • מאוד דלונו כי ונו׳ ראשוני׳ עונות לנו תזכור אל

 חטא שע״ב יזכירו עוד כנ״ל הראשון בדינו שיפטר לאחר ר״ל הראשוני׳
 רחמיך יקדמוני מהר בעניות כ״א לעונשו אףשא״א לו יזכיר שלא ומבקש

!זה ודע • מאוד דלונו כי
ט פ״ ב סי׳ ר  ובכל וגו׳ לבבך בכל שנאמר וכו׳ לברך אדם חייב דברכות ג
 הקב״ה לעטר שצריך הענץ וכו׳• נוטלנפשיך הוא אפילו נפשיך

 ועבירה מצוה גוררת שמצוה קלה למצוה p הוי באבות אמחנן ביצה״ר
 דקלה הפשוט ולפי • הטעמים בכפל הענץ יראה • ט׳ טצוה ששכר ונו׳

א וחמורה  העוללות כמ״ש לו נוח אז באהבה המצוה עשה כשהוא ח
^ הנהנה גדול בפי׳ אפחם  אז מיראה כשהעושה משא־כ • ונו׳ כפו מינ
בן • לו חמורה  ר״ל מצוה ששכר מפני מאהבה בעשותו לו שנקל מה ח

 נקל מצוה גוררת שמצוה וכיץ סצוה הוא • הרע״ב כמ״ש הטצוה חשק
 אדם שעבר כיון דאמרינן והוא בע״א לפרש יש אמנם ■ המצוה לעשות לו

 להיות לכאורה • באולתו השונה ולפ״ז • כהיתר לו געשית ושנה עבירה
 הענץ ויפלא • כהיתר לו ונדמה הוא ששונג כיץ פעם בכל קל עונשו

 וגו׳ השוא כחבלי העץ מושכי תי הפסוק פי׳ כזה אסרתי וכבר • לכאורה
 כהר• ולצדיקי׳ כוצט היצה׳ר לרשעים להם נדמה שלעתיד דאמחנן משום
 וכמו היצה״ר יגדל ופעם פעם בכל להצחקי׳ כי כן שהאמת משום ונראה

חל כל שאמרו  כהיתר לו שיעשה בעיניו יקטן ולרשעי׳ ־ וכו׳ מחבירו הנ
שונגולכן  מזיר שהוא העץ מושכי שאמר וזהו • כחוט אצלם היצה״ר וועא

 אצלם־ נרול שהשונג חטאה העגלה וכעבות • כחוט הוא שוא בחבלי
 אמנם • שוגג שהוא כיון וצא נקל אדרבא כי • הנביא תוכחת ולהבץ
 גיהנסכראת בראת תירוץ להם שיש משום הוא היצה״ר דטועצת הנראה
 בפעם הוא זה אך • וכו׳ טרךאות שלשה אלמלא בגם׳ וכדאיתא יצה״ר
 עוד מסיתו היצה״ר שאין ר״ל • כהיתר להם נדמה אח״כ אבל • ראשון

 בטל כבר ושלשהו נשנהו במצוה להיפך יראה וכן pתיר שוב לו אץ וע״ז
ת ממנו  השכר אץ ראשון בפעם א״כ • טכע אצלו ונעשית היצה״ט טעצ
חל  בפעם משא״ב • היצ״ט מועצת הוא והחשק המחשבה על כי מפני כ״ב ג
 בהכפלו ר״ל קלה למצוה p שאסרו וזהו מצוה החשק גם שאז שני

 מצוה• מצוה שכר ואז מצוה גוררת שמצור. ועוד לו יקל במצוד, וד,תסדתו
 מבני כהיתר לו שנדמה מה היצה״ר עצת דצא למה העגיןיותר לד,בין וי?ז

חל אמרם שבאמת ה נ  הבורא עבודת שהעיקר והענין כו' ועושר, וטצו
• אותו ולנצח היצה״ר בפיתוי רצונו יצה״ר שברא וכיץ רצונו לעשות

 מאוס האדם יאמר שלא • בפירש״יז״ל ומבואר שאסרההתורד. [מה] א״כ
 שאז מפני • חדל המלך ומנורת הם חביבי׳ אלא והאיסור צי׳ שק הוא

 א״כ • מרובה ע״ז ושכרו חצר,״ר לתאוח בהחשקי המרא מצות מקיים
 משא״ב לעכודד.• בר,חשקו עכ״פ הבורא מצות מקיים אז ראשונה בפעם
 ווהו • שכר מתן שום לו אין א״כ כבר יצה״ר לו אץ שאו שני׳ בפעם
 ש״א יצרו בגם׳ אמרינן • יותר זד, הענין להמתיק ויש ביצה״ר לעברו

 יעזבנובידו• לא שנאמר • עוזרו הקב״ר. ואלמלא יום בכל עליו מתנכר
 יפלא האם אמנם • מובן אינו בידו אומרו וגם • טובן אינו הש״י עור ענין

 שמצוה מפני הוא הענין אפם • היצה״ר נגר להתגבר אפשר איך בעיניו
 והוא בוראו מצות מקיים הוא גדול שד,יצר.״ר בחשבו א״כ מצוד, גוררת

 בו קדושה חלק שיש עוזרו שהקב״ה שאמר וזהו יצרו להתגבר דמסייע
 הצדיקים שאצל חו״ל מאמר תבין ובזה • ד,יצר.״ר ביד ר״ל וTב וזהו

 • שכר לו שמגיע שב׳ מפני לו הוא זד. ולמה • טוב היצד.״ר נעשד.
 ג״כ לזה וקודם ינצחנו בודאי כי יצרו ויודע הואיל לזה יפתנו למה א״כ

: טוב שכר זה בעבור שיקבל טוב נעשר.
ל כ ב  אדם לך יש אם חז״ל אמרו • נפשיך את נוטל הוא אפי׳ נפשיך ו

ט׳ אלקיך ה׳ ומל וכתב וכו׳  לד.בץ • חייך למען נפשך ובכל ו
ך למען אומרו ק בהושע דכתיב עניט תי  לעשוק מרמה מאוני בידו כנ
 עשו וחלק בנ״ע יעקב חלק ידוע בי מפני אהב לעשוק אומרו • אהב

 וכל והנדבות דחיות העוד.״ו עניני כל ליעקב יתכן איך וא״כ • בעוה״ז
 שאין הענין אמנם • אדמתינו ^ בד.יותינו עלינו משפיע שהבורא טוב

 קרטה ע״כ כן בהיותו כי בוראו מצות לקיים כ״א טובתינו וכל חיוחיט
 מפני לוה והגסיון הבורא רצון בזה מקיים וא״כ • כן הפשוט הטוב רצונו
 • ח״ו מלוערותו הבורא רצון עבור ®בתינו וכל חיותיט מבטלין שאנו
 דאז ר״ל חייך למען גפשיך ובכל לבבך בבל ה׳ את לאהבה שאמר וזד.ו

 חפץ הוא לו שיש ממד. יותר רמתאור. כל כי מזה נלמד חיות לך מניע
 טהעו״ז לו מניע ואיט • הבורא רצון הי׳ לא הלא שלו שאינו דמה בגול
 שיש מד. כל כי מרמה מאזני בידו כנען שאמר ווו» • עשו חלק הוא כי על

 תמיד במם׳ חז״ל בדברי הנאמר מעשר, כענין מתאוה יותר • יותר לו
 ווהו • כעדו מכביד העין יותר בו שנותן מה כל כי עול משקלות וזהו

 ונו׳ למק גפשיך בכל אומרו לדקדק יש ותו • בגזל שחפץ אהב לעשוק
 וכו׳• אדם לך יש אם אמרם כי הענין זה לר.בץ • מאודך בכל אמר ולא

 על תתמה אל וגו׳ יצדק משפט וגזל רש עושק אם הפסוק פי׳ ואבאר
 הענין • נעבד לשדה מלך וגו׳ ארץ ויתרון עליר,ם וגבוהים • וגו׳ דחפץ

 שאין שאמרו עד פרם לקבל שלא ע״ם העובד בשבח חז״ל הפליגו כי
 כמה לעשות עמיט בני ברכת נקל כי בזה ויפלא • לשברו שיעור לך

 והוא ביאור צריך זה דבר אמנם • כלל שכר קיבול מחשבת בלי מצות
 עד ערך יקר דבר שר.וא מפני פרם לקבל ע״ם שלא העובד מעלת בי

 מחמת כ״ו ,לו שוה ואינו • עוה״ו מכל חשובה בעוה״ב א׳ ששעה מאוד
 כענין מדריגה אחר במדחגה כ״א לעלות שא״א וידוע • הבורא אד,בת

ך  אצלו שיבטל ר״ל ביראה לעבדו המדרגה, להיות צריך ובתחלר. תו
 העוה׳׳ב תאות מבטל אח״כ ואם • בעוה״ב א׳ שעה נגד העוה״ו תאות

 הימנו למעלה שאין פרם לקבל שלא ע״ם ענין זהו הבורא אהבת בעבור
ע שלא משא״ב  נצדק אך • העיה״ב אצלו נתחשב ולא הק׳ למררגה תי

 שממונו אדם לך שיש מארבה נמצא • הבורא אדבח נגד שמבטלו במה
 ומל ישראל את בירך שמרע״ה וכיון • פחותד, מדרגה תא עליו חעזוב

 וזהו • מאודיך בכל יצדק ולא כראוי אותם בירך בודאי ונו׳ אלקיך ה׳
 עושק ולמה וד.שנה התורה בעניות עני שאין חדוע רש עושק אם אומרו

 משפט גזל ווה זה ולמה לאוהבו סתריו שיגלה האורב כדרך שברו ה׳
 לבו שנדב כיון ראוי מזה ויותר שכרו שיטול לו בא בדין ר״ל וצדק

 באהבה טובד, היותר המדד, הוא שחפץ דר״ח שב׳ כידוע בארבה לעבדו
 הפסוק בפי׳ אצלינו וכמ״ש כמש״ל• כנגדו יתנדב שהקב״ר. ראוי

 כו׳ מחבירו הנחל כל שאמרו ספני שפי׳ שתחפץ עד וגו׳ השבעתי
 כשמניע הענין אמנם • היצה״ר מהן שפסק צדיקי׳ בכמה אמרו הא ויקשר.

 מתגבר לוה קודם אך כמש״ל היצה״ר ממנו פסק באמת העליונה לטדרנה
ת יפתנו אולי יותר פעם בכל  המרובע בבנין ואח״ב תעירו אם שאמר וו
 למדריגה שמגיע וכיון • שתחפץ עד גדולה יותר למדרגד. תעוררו אם

 שאמרו וזהו גדול שכרו יותר אדרבא פיתויי לו מועיל אין כבר חפיצר,
 גמור צדיק אבל בולע מטנו צדיק רו״ל שפי׳ כ® מחבירו הנחל כל

 רואין שאנו ר״ל החפץ על תתמה אל • טחבירו רק גדול שד.וא היות ובו׳
 כי וע״ז ממנו גדולה מדד, לך ואין • טאר,בד. ועובד חפץ שהוא אותו
 למדרגה שמצפה ר״ל הדבר את שמר ואביו טלשץ שוטר גבוה מעל גבוה

ע וא״י מטנו גבוה יותר שהיא • עליר,ם וגבוהים לה מגיע שאינו תי  ל
 לפני יעשו אם וכו׳ הקב״ה שנתעטף טלטד שאחו״ל בוה ונכון • אליו

 ואין מדות הי״ג שמזכירי׳ רואים אנו דר.א תאונים והק׳ • הזד. כסדר
ה כסדר לשון י״ל אמנם • קשב  כי באדה״ר שאחז״ל מפני נתעטף וענין ת

 מהלצות לכושים הם שהמצות מפני • הימנו ונתערטלו א׳ מצור. כו׳ ערומים
 בלבוש המלך שער אל לבוא אץ כי כנ״ל ביהושע הנאמר כענין לנשמד.

 עליונה הארה לקבל יוכל כסדר למדרגה ממדרגה האדם שיעלה ובל שק
 זד, לבושין כולם כי זה בלא וה להיות שא״י • ונשמד, רוח בנפש כידוע

 וזהו האור לקבל לבוש לו אין זו למדרגה רגיע כשלא טשא״ב • לזר,
אמת ושניהם באלף אור כתנות כתוב הי׳ מאיר ר׳ של שבתורתו הענין

מפני



ה6 ח י ת פ
«י  אזר של והוצדפולבזש האור לקבל יכולין ד.מ ולא שנתערטי^ ט
*וש האור ונגד 6דגזן לגבי  ויובן עור הי׳ עסו בדברו עליו שהופיע ה̂!
ה  ואז לבוש לו שיהי׳ יעטוף כי שבתרולה ונו׳ לעני תפלה הפסוק פי׳ מ
 יתעטף שבתחלה הוה כסדר לפני יעשו אם ווהו »שיחו יע^וך ה׳ לפני

:אליו ישסע בודאי ואז הראוי בלבוש
ד ו  ויאפץ חוק ה׳ אל קוה פסוק ויובן • נפשך את נוטל הוא אפי׳ י״ל ע

י ט׳ » ו ב ע תאטר אל לי8ו ר טז ^ םבואו־ לך ויושע ה׳ קוהאל א
 בפשטי׳ ר״ל י היראה בשער הר׳׳ח והביאו היצה״ר עם ישלים שלא בזהר
 יצרו יתגדל יגדל אשר כל בי ספני בוראו עבודות האדם על יקשה שלא

 היצה״ר ר״ל לבך שיאמץ אעפ״י חזק וזהו אותו מגציעץ לטהר הבא כל כי
ה אעפ״ב  טדעת ביאוש האדם יבשל שלא עי״ל לך• שיושע ה׳ אל ^

 יוםיף אשר וכל ר׳׳ל הקליפה בעבותות קשור כבר כי לו ראטר תצה״ר
שע כ׳ בפמק אצלינו שמבואר כענץ כח בהם יתן ותפלה• בלטוד  בת

תא ש^מד סד. שכל וגו׳ יובחו לפסילי׳ ספניהם דגבו כן להם קראו  ו
ק ואם ה׳ רתם כי אך • בו אוחזין הם הקלי»ה בחבלי תי  ה׳ ביראת י
עו ^ ש׳י כמ״ש יו ת • יראים בכ ה וז  למדנו גדול וענק • לך ויושע לה׳ ^
 • אבדתי כבר כי אסח שיחשוב בוה יצה״ר פממות לבמל זה בדבר התנא

שהטלתדות אתאפק אוכל לא אעפ״ב בזה לי וטה  רבות בעבור לה׳ ואח
 להשיבו יסייעו הרחמן בודאי ואז • עלי גמל אשר חסת ורב גדלו

:אביו אל
ל  סם לו נעשים לשטה בתורה העוסק כל אמרורו״ל • יצריך בשני עי׳׳

 דבר להבין ויש אלקי ה׳ ציוני באשר לשמה ז׳ל ופייש״י • חיים
א חיים דסם העולם שמקשים חיים סם ענין ולהבין זח  • לתים ה»על ת

 ישת בפסוק שאפר הענק לטוצאיוע• בעצמם דט שחיים התורה משא״ב
שך רו ת ק בפי׳ ח״ה בעל שב׳ זה דבר ונבין וגו׳ »ז «ו  יביע ליום יום ת
 יצא לא אחמול ביום כי יבין יותר למדרגה עולה שאדם יום שכל אוט־

 • וגוו סב׳ ששת לאור ראוי הדור שאק שראה רז״ל שאמרו והענק • י״ח
ת׳ טפני (ואפשר • הגניזה ומהו ויבדל טאי להמן וצריך  ברקיע רטטה ש

תי ברביעי וקבעה התחתונה  בין כמו רקיע של שעובי׳ מפגי פעמים ז׳ ד
ע) לרקיע רקיע ק  נקמהח״ו מענין העונש אק שבודאי הענק 0אםנ • כ

 יכול ת' לא שחטא ולפי לטובתו והבל לו ישלם אדם פועל כי באמור
שך שהי׳ נמצא • חושב שזוא לו מרוטה והי׳ ה«ר לקבל  וקכ״ה לגמרי ת

 עד לחבירך תדק אל וזהו מהאור• קצת לקבל שיוכל לו חלק בחבכסו
 טחבירו יותר צדיק שתא בעצמו לו שירומה אעפ״י הענק ■ למקומו שתניע

שך אצלו ומדומה האור לקבל יובל לא אולי כי בן בעצמו יחליט אל • ת

ב חז״ל שאסרו ענק וזהו  יטץ כל ונסצא בו׳ מיתתך לפני א׳ יום ש
 בי טש׳׳ל ולפי דשוב• יחזור לטה שב שכבר כיון הא קשה בתשובה•

שבה צריך יום בכל אומר יביע ליום יום  • יותר תעטו לו יגולה בי יותר ת
ב אומרו יותר ויובן  האדם שצריך בזת־ מבואר שבאטת מפני א׳ יום ש

העק • ביטים בא וזהו חי אשר תמים כל לטעלה להביא  יטי כל כי ו
 הראוי תכלית אל להגיע שיוכל יתברך הבורא סאת שקולין האדם חיי
תו שיתגלגל צריך ואם • בהם ייטיב אם • לו  עד שבי׳ יטים לו ש

 טחים קרוים בתיימו הרשעים וארז״ל חיים שנות ענין וזהו שליטתו
ם זה כנגד אחר יום להשלים וצייך כלל זה ליום שא״צ כפני  בגלגול• תו
א זה יום א״כ ת לא הפסוק כזה לפרש ויש מת יום נקרא ת ט  • ונו׳ א
טעט בהבל יום ילך שלא ימיו מיתת על רמו  מעשה ואספר אחי׳ כי ו

ש לספר לתות יצטרך שע״ב ר״ל • יה ת ה׳ מע  בגק הבריאה תכלית שו
 מנוס בית שהשאול תאמר ואל המפרשים במ״ש כידוע לי׳ תשתמודעין

 ונשובה לכו הפסוק בזה לפרש ויש לחיות ושוב ליצור יצטרך שע־כ וגו׳
 ויהבשינו ויך שנשוב מוטב • מיתה לאחר טרףר״ל הוא כי לעיל שכתבתי

 יבטח שאל וגו׳ אדם בבן בנדיבים תבטחו אל בפסק וא׳ • בחיים
 אדם בן וזהו דטומא במשל תשועה לו אין הגוף כי בטענה יושר במליצי

שב רות שתצא מפני וגו׳ שתפק שלשה כי  דדכבת כ#גין לאדמתו י
 שלא מיוטים יחיינו שאמר ווה • עשתנותיו אבדו ואז הגלגול או החיגר
תי בגלגול לבוא יצטרך ם שני ד ט  שלשה אלא גלגול אין כי שאטרו רק י
 דכ״ש רק • עוד שיגולגל חשש אין השליש בגלטל כשוצא א״ב פעמים

שב צריך שטא כבר סברן אבד שח״ו מפגי ל ת לשוב שצריך ופ  כ
חי׳ ך דום יום כל נמצא לפניו ש  ומע״ט בחורה אינו אם מיתה בו שי

 לפני אחד יום הוא יום שכל ר״ל טתתן• לפני א׳ יום שוב שאט־ וזהו
טת יאבד בי מיתתו ם זה וי ת תו שבה יטיו כל שנטצא וז  לנו יצא בת

ע שא״י שהאור מזה תי  כשתגיע שאט־ פר׳׳ע וראי׳ חושך לו יחסה לו ל
ש לאבני  לפרדס שכנסו בצדיקי׳ אפי׳ הרי מים מים תאמר אל ש

בני לטעות יניע הי׳ להשג יוכלו שלא לטקום כשיגיעו א ש ק  בסים• ש
שך להם שפרוטה סתרו חושך ישת שאט־ וזהו  אפי׳ ר״ל סביבותיו ת

ם חשכת טכתו טאוד נשערה סביביו שקראו הצדיקי׳  שנעשה ויובן • ט
 חיים סם לו נעשית פעם ובכל שעור לו אין שהתורה מפני חיים סם לו

שטה נמצא גדולה יותר מדרגה שיבין  ותורה יום• בכל יתגדל שדליטדל
טו בכל ובן דהשתא לתים כסם לו נעשית כבר שלמד  שפירש״י וזהו י

 • להשיגו שא״א מפני לשמה שזהו הדבר יחליט שלא ר׳ל ציוני כאשר ז״ל
ב לא כי לשמה שזה לו המדומה לפי ציוני כאשר רק תתי  רק חאדם נ

ג זטן באותו הבנתו כפי



 שיעלה לאהר דנקע והא ונו׳ הוא ליליא לעולם לא ד״ה סוס׳ ע״נ ח׳ דף
 הכריחם דמי וסו * דלעיל להא דנריהם סמיכת להבין צריך ־ ט׳

 רבנן ילסי דבמנחוס לשיטתי׳ דר״ש המ״ל הא לכרתי תכלת בין לר״ש דס״ל
ט׳ זו מצוה ראה אותו מוראיסם  אלא ד׳ה ע״ב מ׳ דף לקמן תום׳ וכמ״ש ו

ט׳ בין  לפרש נראה הי׳ ולכאורה לילה• לכסות פרט אותו וראיתם דריש ור״ש ו
 כשתם הלכת׳ ומסהמ׳ כר״ש־ הלכתא אחא רב דססק עלמה דטונתס בדוחק

 ותו * דבריהם משמעות זה דאין אלא וכו׳* קורין מאימתי דלקמן מתניתין
 ר״ע משוס דאמר דאידך ומשמע אהדדי סלעי דר׳׳ש סרי להלכ׳הני באמת דהא

 יוסף ב״ר ר״י דמסיק דלמאי וצ״ל • וכו׳ דרבנן חוגא עובדא כדמייתי עיקר
 דר״ש דאף סליגי לא דריב׳׳ל סרי הני • כו׳ איתמר בסירש לאו דריב״ל דהא
 הלכתא בקמייתא ב״לדאמר ר׳׳י סליגי־אבל ע״כ לכתחלה הכל דמיירי דס״ל
 בשעתהדחק• היינו • הנז עד ערבית של דק״ש דס״ל הא אבל לכתחלה־ הייט

 דידיה דר״ש הרי הני דסלעי דס׳׳ל דביק כן ס״ל הסברא דמצד יותר ונראה
 רובי בתר ולא דקיימי אינשי מקצת בהר אזיל דר״ש לומר א״א א״כ ודרבי׳•

 • דגט מיעומא בתר אזל ר״ע משוס דר״ש אידך איך קיימי רובי ואי • דגט
 א״כ גט• רובא שעה אומה דעד משום הוא לכרתי דמכלת טעמא באמת וס״ל
 ס׳׳ל וכה״ג לכרתי מסכלת דהייט קימה רוב בסר דאזיל ס״ל קמא ר״ש

ק קודם דקאמר דר׳׳ש דבאידך  שיכיר קודם אלא הנז קודם מיד דוקא לאו ה
 עיקר בשכבך אי סלעי ור״ע ור׳׳ש • שכיבה רוב במר דאזל לכרתי תכלס בין

 יש ובזה • קימה רוב בתר ליזול עיקר בקומך או • שכיבה רוב בתר ליזול
 לכתחלה• מיירי דכולהו שיטמס לסי אף דבאמת דבריהם סמיכות להבין יומר
 עביד מצי דלא משום השחר עמוד לאחר סעמיס שני קאמר לא להכי המיל
 בש״ע• שמטא׳ וכמו שיטתו לסי הרא״ש כמ״ש אהדדי דססרי סרתי זימנא בחד
 ה״מ לכרתי תכלת קודם ור״ע • לכרמי תכלס לאחר מיירי דר״ש דס״ל אלא

 אהדדי• סתרי ולא לכרתי תכלס לאחר ושט לכרתי תכלת קודם א׳ לומר שניהם
דהו״לסרהידסתרי-ודו״ק: כסב שסיר דוקא השחר עמוד דס״ל לשיטתו והרא״ש

 ר׳׳ש איסכא• במר דאזלי ור״ע ר״ש דברי לסרש נראה הי׳ אמנם ולכאורה
 להיסך ור״ע • לילה אותו קורא השחר בעמוד בקומך דמסרש

 ובערב בבקר קרא לימא א״כ דקאמר לקמן כדמציט דייקי דמזה די״ל הייט
 לילה לשון כסב ולא קרא ומדשינה • הנן עד לילה דנקרא סבר דר׳׳ש ר״ל ה״נ

ק משמע דהוי ה  ור״ע מעה״ש דהיינו קימה במקצת מיירי דקרא ע״כ ב
 לי׳ דמשמע בקר לשון כתב ולא קרא ומדשינה מעה׳׳ש יום ס״לדנקרא להיסך
 דודאי בזה להו ניחא לא דהסום׳ אלא • גמורה סימה דבעינן ש׳׳מ • בעהיש

 בדברי י״ל אכתי מיהו • יוסמעה״ש נקרא מצות שאר דלענין ר״ש סליג לא
 זה ממרז ור״ש • מצות כשאר והוי ביום לכתוב הו״ל מעה״ש דאי כן ר״ע
 כתב ולכך ־ כיוס שנראה בעינן ומסילין ציצית כמו ה״א ביום כתוב הוי דאי

 התום׳ לדברי ואף ותפילין ציצית זמן קודם דהוא קימה מקצת דאסי׳ בקומך
ט׳ משיכיר דבעי׳  לילה ר״ש לי׳ קרי דהא ותסילק ציצית זמן קודם הוא ע׳׳כ ו

 שיעורא דהוא לכרתי תכלת בין בלשונם דנקט דהייט ואפשר ותסילק• לציצית
 ד״א ברחוק חבירו שיכיר עם חדשיעורא הא ללבן דתכלס דס״ל במתני׳ דהא

 ציצית לענין לילה מדקאמר א״כ לקמן הרא״ש והביאו • בירושלמי כדאיתא
 המ״ל התום׳ לדברי מיהו • קודם דהוא וס״ל לכרתי תכלס בין וססילקשל

 קאמר דקושטא וצ״ל • מצות שאר כמו השחר מעמוד ה׳׳א ביום כסב דאי • ר׳ש
 :ודו״ק כלילה• ונראה הואיל וססילין ציצית כמו ה׳׳א דמסתמא

ה5ו?  לעולם דה״ס כתב הנה דבריו וסדר הרא״ש שימס לסרש נלסענ״ד ת
 משוה לעשותם אין לכתחלה מ׳מ לילה נקרא העולם בלשון סי׳ ליליא

 לכל הוצרך • וכו׳ אונם שמרוב למי לילה נמי ק״ש לענין וכן כלילה דנראה
 דאפי׳ סיקשה אונס שמרוב למי לילה דהוי בתרא מעמא משוס דאי הטעמים•

 דסחלת דמתניתן כסתמא ססק והוא נמי לכרתי תכלת בין שיכיר לאחר
 משום צ״ל • הנץ עד לקרוס יכול דבאונס אף משיכיר עיקר זמנה

 לקמן כמ״ש הכי במר משא״כ כלילה• נראה לכרתי תכלס דקודם
 בריש מדכסב לי׳ דקשה נראה לחוד זה מטעם ואי • כיום נראה דכבר בדר״ע

 צאת קודם ק״ש זמן מקדמינן ואמוראי תנאי כהני העם דנהגו מכילחק
 זמן דהסם משוס והיינו ־ שכיבה מקצת בסר אזלי׳ דנראה אע״ג * הטכבים

 דקיי״ל היינו ליליא לי׳ דקרי ר״ש דברי עיקר ולשיטתו • ליכא אחרת ק״ש
 בשעת דדוקא קמ׳ל להיפך ר׳׳ע וכן • הוא ליליא דהא הדחק בשעת דוקא

וק׳׳ל• הדחק
ש ״ מ ט׳ שלערביס באותו לומר הוצרך ולהכי עוד ו ט׳ אונם ארעו דאם ו  ו

 אטממירין אק אונסים שני דוקא מדבריו נראה וכו׳• להחזיק צריך וגס
 כיון אח״כ אבל ולשחרית לערבית הדחק צד דהוא תכלס שיכיר קודם כגון

כדמוכח דמי שסיר הדוחק מצד הוא דלערבית אף לכסחלה שתריס של דלק״ש

ת כו ר ב
י ת מ י א ק מ ר ן פ ראשו

 סרתי משוס משט ולא דר״ע• אליבא מנאי׳ שני לומר דהוצרך לקמן■ מדבריו
 של בק״ש באונם דעכ״ס תנאי תרי אי אסי׳ באמת שצ״ל כמו אהדדי דסתרי
 סעמים שני קאמר דלא הא א״כ • ור״ע ריש סלעי דלא ס״ל דהא מודה ערבית

 וכיון דלכמחלה משמע דלקמן כר״ע דאי אלא דססרי משוס ע״כ הנן קודם
 לא ר״ג של דבניו לקמן דכ׳ ראי׳ ועודי״ל אהדדי־ לסתרי חיישינן לא דלכסחל׳

 דר׳׳ג אלא • אנוסים שהיו עליהם זכות ילמוד לא למה קשז • אנוסים היו
 תרתי הו״ל עה״ש לאחר יקרא אם א״כ הנן עד דגומרה לקמן כר״א דס״ל י׳ל

 זמנה דיעטר הנן לאחר דשחריס ק״ש לדחוס אפשר דחי אהדדי דסתרי
סי׳ הלכתא לית באמת שחרית של ובק״ש  דהם ס״י בספר שכ׳ ע״ד י״ל ותו טו
 כמ״ש בלילה וקראו וחזרו שכיבה• מקצת על וסמכו מבע״י הציבור עם קראו
 דדברי לפמ״ש הועיל לא דנלסענ״ד אלא • בלילה קראו לא זו ובלילה ז״ל רש״י

 להם לצוות הי׳ אכסי א״כ • שכיבה רוב איכא תפלת זמן דקודס לעיל התוס׳
 שכיבה־ מיעוט רק שהוא דציבור מקריאה מסי דעדיף עה״ש שעלה אף לקרות

 תכלת הכרת קודם יקראו דאס לק״מ עבדינן לא דסתרי דתרתי הרא״ש ולסמ״ש
 קימה מקצת על ולסמוך הנן אחר עד דיממא ק״ש לדחוס יצטרכו כבר מ׳׳מ
 ולסמ״ש לס»ל׳ גאולה לסמוך כוותיקון לקיים התסלה לדחות וגס מלכים דבט

 עבדינן תכלת הכרס אחר עבדיטן־א^ לא אונסי בתרי דדוקא הרא״ש דדברי
 בתדסי ניחא לא דהתוס׳ הא טסי א״ש ולסי״ז • אנוסים היו לא דע״כ א״ש

 מתני׳ על לקמן הרא׳׳ש מדברי •אך לכסחלה הכל דלידידהו אהדדי דססרי
 דססרי תרתי עבדינין לא תכלת שיכיר אחר דאסי׳ כסב תירוצא בחד דלקמן

:וק״ל ברמזים הוא וכן
ה מ  דכיון די׳׳ל אלא ־ אנוסים שהיו ר״ג של בניו על זכות ללמד שנלענ׳׳ד ו

■ הנן עד התורה מן זמט ס׳׳ל ר׳ג דאף י״ל וכר׳׳ע כר״ג קיי׳׳ל דאנן
 בין המעונן ביום האדם יטעה שלא וסייגו הרחקה דעשו ס״ל הוא דגם אלא

 עד זמט דעיקר ס״ל ורבנן • השחר בעמוד הרחקה עשו לכך ואחריו הנן קודם
 לעשות רצו דהם וכיק קדשים• אכילת כמו חצות עד הרחקה ועשו עה׳ש

 חכמים כדברי להם אמר עלך סליגי רבנן בסמוך כדאמרינן כחכמי׳
 מועיל שסיר כר״ג דקי״ל אנן משא״כ • התורה זמן עבר כבר אנוסים דאסי׳

:ודו״ק באנוסים

 דמשמע ביון לכאורה וכו׳ ססחים אכילת ואלו וכו׳ חלבים הקטר ט׳ דף
וכו׳• ראב״ע הא כדמשני ר״ג מדברי לאו בלבד זו ולא דהאי מסוגיא

 אסממא דהכא מסתמא להקשות הו׳׳ל עדיסא הכי אמרה מתני׳ דסתס אלא
 ודוחק • כראב״ע ודלא ססחיס אכילת לאתויי בלילה שמצוסו דבר וכל דמגילה

 דאתיא מברייתא קשה היא ר״ג דאי ומקשי • היא ר׳׳ג הא למידחי דה״מ לומר
 לאו דבאמס ומשני סיג לי׳ ולית השחר עמוד עד מצותו ק״ש מדנקיט כר״ג

ט דמגילה דממסני׳ נראה ויותר • היא ראביע אלא ר״ג מדברי  דבר דקס
א דהייט י״ל כשר שמצוסו ט במתני׳ ה״נ לרטת ס  אסי׳ הנאכליןלרטסא וכל ק
 מיירי לא התם פסחים באטלס נמי סיג דעשו צ״ל דלס״ז אע״ג פסחי׳• אכילס

 ובן • ע״ב ק׳יכ דף בפסחים הסוס׳ לדעת בדיעבד או • דאורייתא בדינא אלא
 נקט לא ובמגילה חלבים בהקטר אף סיג ז״לדעשו הרמב״ם לדעת ע'כ צ״ל

 • סייג עשו דלא משמע עה״ש עד מצוותן סתם דנקט בברייתא אבל הסיג
 סליג לא דודאי ז״א סיג לי׳ דלית בק׳׳ש כדחזי׳ הוא ריג דהברייתא כיון וא״ל
 במסטתין W בסירש׳׳י והייט חצות עד אלא נאבלין דאין הנאכלין בכל ר״ג
 הא ומשני ססחיס באכילת ה״ה א׳׳כ מסי החמיר בטתר כרת דאיכא כיון

ק וממילא סיג עשו לא ובאמת ר׳׳ע הא ראב״ע סו מ  דמגילה מתניסין נמי ד
 אע״ג • כרת בו׳ איס דססח משום ססחיס באכילת סיג עשו דלא הטעם וי״ל

סי׳ לא ססחים דאכילת א מו ע״ ף סד םחי ס סןב אלר׳נ עכב  לרבנןכיוןדזרק מ
 לא ססח הביא לא אם כרס בי׳ דאית ביק מ״מ כרס מיחייב לא כבר הדס
 בק״ש דס״ל אלא סיג לי׳ אית ר״ג דגם ר״ג של בבניו לעיל ולסמ״ש סיג בו עשו

הסיג זהו לעיל הקוכר״ע עד דזמנו  מתני׳ דאסור א״שטסי עה״ש עד גוסו
 ומשני דברייסא ומ״ט בססח גס סיג טמאדעשו ע״כ א״כ ססחים אכילת מרבה

^ כנ״ל בססת סיג טשו ולא ר״ע הא ראב׳׳ע הא :ו
ם  גססחי׳ במימא התו׳ ט׳הקש׳ שט בקר בקר מאי אמינא הוה מהמס אי ש

מי ל*א אמר דהכא וכו׳ דכתיב היבי כל בד״ה ע״ב ע״א דף  עיש שני ב
ם כ״ד דף דדרשינןבשבס למאי קשה דלכאורה להכין נראה ולענ׳ד  וב«זחי

 ועד ביו״ט נשרף דאין בסר עד ממנו והטסר בקר עד תותירו מלא ס״ג דף
) בקר הייט קמא בקר לשריססו(דע״כ שני בקר ק »  ר״ע על קשה א״ג ר

 שני בקר עד והטתר מאי א״כ שני• ובקר במקוסימיה לילות דנוקי ס״ד דמיך
 לר״ע לסרש א״א דבל״ז ונראם • ראשון בהר הייט המא במר דע״כ לשריסמו

 קרא ל״ל א״כ ול״ת עשה דיו״ט דמסקינן למתי קשה בחמה דהח סכי קרא הר
ה קדשים שריסס דאק ח ע״ב י״ב דף בביצה דכתרתי למתי מיהו • יו״ט מ

מאמת



מאימתי
 לצורך שלא הומרה לצורך שהומר׳הבערה מחוך דאמריגן דקיי״ל למאי אמ׳3ד

 ה״ג גניצה(י׳ב)ד״ה דב׳הסום׳ ביו״נואףלמאי לשרוף שוסאיסורא א״כליכא
שהמוס׳ קצת צורך הוי מצוה צורך הא קצת צורך מדאורייתא דנעינן  כמי

 דאחשבה הביעור מלאכת משום צ״ל וע״כ מ״ש• חמך בביעור ה׳ דף בפסחים
te מילתא להא א״כ בס״ד שם בחידושינו כמסורש התורה u דלא קרא צריך 

 שגעמאת חלה בעור אסור אפי׳ ילפי׳ דמזה שם לפמ״ש וכ״ש הא ידעיגן הוי
 כמו נימא דאל״כ משום תבשילין להסיק בהנאה דמופרין אף ממאה ותרומה
 מתוך ונימא התרומה בביעור הותרה דביעור מלאכה הוא קד^ם בביעור

 בקדשים רחמנא דאסר לאו אי א״כ וכו׳ הסרומה ביעור לצורך שהומרה
 לא מחוך אמרינן דלא שם פסחים בריש דס״ל לריע אך • הא ידעינן הוי לא

 מלאכה בכלל ואתי יצאת ללאו הבערה דלמ״ד די״ל נלענ״ד ועוד • זה שייך
 איצמריך ושפיר ל״ת ודחי עשה ואתי עליו קאי לא דשבתת עשה גס אבל
כ יצאת לחלק בפסחים ליה דאית ר״ע אבל • קרא  לאוקמי א׳׳א ע'
 בקר ליתן בא פ׳ ז״ל ברש״י והובא בספרי כדאיתא וצ׳׳ל בהכי קרא

 עה״ש• דהיינו ראשון בקר קרא קמ״ל החמה הנז ה״א בקר מחד דאי לבוקרו
 ראשון בקר בקר כל ס״ל דראב״ע ור״ע רחב״ע דמחולקין דהיינו י״ל ולפי״;
 ימים במקום לילות דאוקי ול״ל ביו״מ ישרף שלא קרא וע״כ • עה׳׳ש הייט
 • לר״ע כן לומר דמוכרח לעיל כמ״ש לעה״ש וקרא שני בקר דה״א ס״ל ור״ע
 המורה דמיעעה כיק ימים במקום לילות דמוקי דהא״ש פליגי לא בהא אבל
 קרבןכן: בשום מציט ולא זביחתו ביום יאכל שלא .

״ז פי ל  ממי מד בזה ד^רש״יז׳ל סנאי כהני תנאי דמאידקאמרוהני נלע״ד ו
 כיון ס״ק מדברי דמוכח י״ל ולפמ״ש • בינייהו מאי לא דאי כו׳

 אתה מתי עד דאמר יהושע דלר׳ וכיון שורף־ אמה ממצרים צאתך מועד דס״ל
 דמה״ת דלעיל• בברייתא כדס״ללריע השחר עמוד שהוא ע״כ מועד עד אוכל
 עד והנותר ל״ל מהש״ת מקרא דמוכח וכיון לר״א ה״כ פלונמאאחרת נעשה
ה שהלילה מוכח ממילא ביו־מ קדשים לשריפת ע״כ בוקר  ■ כנ״ל מצות עד ^
 אלא יצאו ולא וכו׳ מודים הכל דקאמררביאבא הא עוד ליישב נלע״ד ובזה
 עד גיסו מפתח איש תצאו ולא קרא מייתר דלא חמו׳ ממחרסוהוא שנא׳ ביום
 השחר מעמוד יצאו דלכיע לפרש בא דהוא אלא • ז״ללעיל כדפירש״י בוקר
 משמע וממחרת • החמה הנן דהייט שני בקר נמי הסס המ״ל מבקר דאי

:ודו״ק צס״ד שיבואר וכמו המחרה מהתחלת
ם  למה וצ״ע • בלילה ולא יום עד מחרת מיקרי דלא משמע וכו׳ וכשיצאו ש

 אבן בשם בקידושין סוס״י כמ׳׳ש מפסח שמיעת מחרת היינו ממרס הא
 והוא מחר גנך ישאלך כי בלילה יומר ומצינו מחרת הוי נמי בלילה אבל עזרא
 יאכל ההוא ביוס בשלמים ונא׳ זמן לאחר שהוא מחר בין לחלק ודוחק בלילה

 דאף ומחר היום וקדשתם וכן • ממרת בכלל ג״כ הלילה והייט וממחרת
 ויאכלו עזרא האגן למרןקושי׳ שם לפמ״ש נלענ״ד והעיקר מחר• בכלל הלילה
 וכתבנו חטל והדר עומר דאייתו ע״ז יום דהוא הפסח ממחרת הארן מעבור

 מחרס אחר הולך שהיום דמה חומרות כמה מקומות בכמה תרצט ובזה שם
 וכדאית׳ שבתכם תשבתו ערב עד מערב רחמנא דאמר כשני נתחדשה הלילה
מ) בר״ה  בבקר ונקרא היום אחר הולך הלילה הי׳ מ״ס קודם במצרים א״כ (

 ביום הפסח ממרת היה לארן וכשנכנסו הפסח אכילס ממחרת ע״ו
א דקאמר והייט • א א הנ  הפסח• אכילס ממחרת שנאמר ביום אלא יצאו ^

ם(דף התום׳ קושי׳ ממורן ובזה ב) פ״ג בפפמי  קדשים נלמדשריפת דאין ע׳
 שורפין דאין משוס וטונמםדא׳יל בלילה שרפוהו לא ולמה שני בוקר מעד

כ גלילה קדשים  נאמר דזה ולפמ״ש פסחים בריש כדאימא קרא ל״ל דא'
שבח^ז ממורןקושי׳ יו״ע־ובזה והי׳בליל׳ג״כ מצרים גפסח  דהוסיף הסוס׳ב
 ע״ש• כמחר היום דהאדרש עמו לילו נמחר היום מדעתו א־ יום מפה

 • מ״ת קודם מדעתו הוא הלילה אחר הולך דהיום שידע גופי׳ זהו ולפמ״ש
:ודו״ק מזה דוכסי בכמה בחדושיט כתגט וכפר

ה ״ ד ס׳ כו׳• ור״א תו • מצילמימר היני וא״ת ו  ז׳ל דבריהם ולולי ונו׳
 דלא בלאו מ״מ חצות עד אלא נאכל דאיט דס״ל דאף דס״ל נלענ׳ד

 לא ול״ל חפזון שעת דעד צ״ללר״ע וכן היום• עד אלא עובר אינו תותירו
 לא דכמיב לאו אי • מפזון שעת דעד מקרא נותר נעשה דאינו אלא תותירו
 ובזה כהונה• חשדי משוס דרבנן מגזירה והיינו הידיס ומהשמממא תותירו

 לא ת״ל וכשר המצוה על כעובר יטל תותירו לא הספרי לפרש נלפענ״ד
 ליסן ל׳ל טקר עד ישרן» באש והטמר טקר עד תותירו לא אני שוסע תותירו•

 עד ולר״ע חצות דעד לראב״ע אי לי׳ דקשה פירושו ד׳• נשא לבקרו• בקר
טל מירן וע״ז • תותירו לא ל״ל • חפזין שעת  ר״ל וכשר המצוה על כעובר י

 אחר כשר הוא לראב״ע וממילא תותירו לא ת״ל • עליו טמר שם אין דעדיין
 לא ובמצרים תותירו לא על מגר לא גלילה שר® אם ולפמ״ש לילה חצות

טל בלילה יו״ע הי׳  או ממילא גלילה נשרף אם ועג״פ לכסחלה לשר® וי
 יום עד טסר נעשה דלא כיון י*ל וגס • ®תירו לא טל עבר לא ושרפו עבר
שר ומלאכת מבטלו תחת להסיקו ויטל בלילה כשר הוא  לעיל שב׳ הגי

 מצוה דהרי יום מד הגיע לא דעדיק בהנאה ®מרת בתרומה ז״ל בפירש״י
 דגעשה קרא איצמרך ולר״ע • טמר כשנעשה יום) עד שיגיע (עד אלא אינו
סי ^ ט > ר עד דל״ל לי׳ קשה זה ועל • בטקר ו ק שני בקי עד דאי״ל ט

ברכות ראשון פרק
 ביו״ט דגשרף ה״א כשר הוי אי דבשלמא ביו״ס ישרף שלא חה״מ עד דהייט
 תותירו דנפקאמלא כיק אבל ישרף שלא וקמ״לקרא בשרית® להטת דרשאי
ק לומר והוצרך שני בקר עד דל״ל שפיר יקשה פסול שהוא  לבקרו בקר לי

טינו ודו״ק: השחר• עמוד ד
ם ט׳ ובלבד ז״לד״ה פירש״י מ׳ בדף ש  דהקרא ״לrלרש״י דס״ל ונראה • ו

 יממא הוי מצות דלשאר כיון מ״מ שכיבה מקצת דהוי נהי עה״ש אמר
 יצי״מ ענין דמה הזמן עבר כבר בלילה אף מזנירין שאט יצ״מ לענין א״כ
 בפרטות בעיק לא אי יממא של ט יוצא ויאמר פ׳ קרא ואי שכיבה לזמן

 ואמונה דאמת ס״ל שכן וכיון לילה של לא אבל • ז״ל הרמב״ם כדעת כסדרן
 יאמר שלא ובלבד קאמר מאי וא״נ • זמט עבר כגר מצרים יציאת על שנתקן

ט אלא יאמר לא ואשנה אמת ברכס אפילו השכיבנו ד  דקודם ו
: וק״ל מיירי עה״ש

ם שההסוס׳בפסטם שני• בקר בקר מאי ה״א מהחם אי ור״ע ש  והק
 מ״ש ועיין * ראשון בקר בקר כל בפשיטות שם דאמרי׳ ע״א דף

ק היינו בקר עד מהטסר דאינימא ר״ע על קשה דבממת לעיל  שני בקר לי
 בקר הייט בקר עד ®תירו דלא לומר א״א ממילא יו״ט דוחה שאינו לשריפ®

 דלמה ^מר א״א וזה שלישי בקר הייט בקר עד ממט והנותר דא״ב • שני
 דצל״ז • ביו״ט לשריפה קרא אמי דלא דס״ל אלא חה״מ שהוא ט ישרף לא

 משום קרא דעיקר • צי׳ עלה לעיל כמ״ש ועשה ל״ס הו״ל ממוך דל״ל לר״ע
 מעמוד דנשרוף בקר של לבקר דרשא לאידך אלא • ע״ש הבישר מלאכת
 בקד נקרא עה״ש אלא א׳ ביום הייט בקרים שני קרא דכולי הרי • השחר
א • דגקר  דהו^ל ביו״ט נשרף אינו דהא • מ״ו ביום מיירי לא דודאי דכיון וה׳
 דנאכל ה״א שני בקר ע״ב שהוא וכיק י״ו יום של בקרים שני וע״כ ול״ת עשה

וראביע • הזה בלילה איצטריך לבך שריפתו זמן שהוא י״ו היום אומו עד
 והטמר וגו׳ ®תירו ולא קרא איצטריך ושפיר ממוך דאמרינן כב״ה ס״ל

 דטקר וממילא הבישר מלאכת משום לשדיפסו שני בקר עד ממט
ודו״ק: הוא ראטן

ם הו מאי דאל״כ כראב״ע ס״ל דר״א ז״ל פירש״י כו׳ סנאי והני ש  • גיניי
 בלילה מטון לשעת קרא דקריא חזינן דהא לי קשה ו® • דחוק והוא

 במצרים עדיין שהיו אף • לילה ממצרים ה׳ הוציאך כדכמיג ממצרים יציאה
 ממצרים צאתך ®עד הכא קרא דקאמר הא דילמא א״כ • למרות יציאה נקרא
 (דר״אס״ל קמיפלגי ואיפכא לילה חצות שהוא דמצרים חפזון מועד הייט
 בלילה) קדשים שריפס דאין בבקר היינו שורף אמה צאתך מועד צאתך מועד
טעד אוכל אמה אימת עד ס״ל דר״י  כראג״ע הלילה בחצי צאתך מועד היי
 בבקר אלא שריפה זמן עיקר אין לראב״ע דאף משום בבקר ס״ל ור״א

:התום׳ וכמ״ש וגו׳ ממט תותירו לא כדכטג
ך א א׳ ^לה למעוטי לעיל דאמריק הא לדקדק יש דהנה הנלפענ״ד א  מ

 בודאי דביוס משוס א׳ ולילה יום קאמר דלא הא ז״ל ופירש״י • דאתי
 יום אלא מלילה נתמעט לא דדילמא נא דביום ®כח דאיך להבין וצריך • לא

 מצרים בפסח א׳ לילה דלמעט למימר ליכא באמת משוס ונראה הזניחה•
 א׳ בבית דכסיג משום מקושת בשמי נאכל הפסח דאק יהודא כר׳ קיי״ל דהא
^ א  ס״ד איך ממצרים יצאו ובטקר • במצרים אכלו ראשונה שבלילה וכיון • י

 בפסח פא דאפינףוה הוא דורות לפסח קרא וע״כ לילות לשמי נאכל דהפסח
 שעד עד כר״ע דס״ל ימשע כר׳ והייט • ממצרים צאתך מועד כתיב דורות
ע״ו דאיטנאכל דה״א וצ״ל • קראי מרי ול״ל • אובל אמה ממצרים צאתך ס  טו
 יום שמא ממצרים צ(^וך שעד חלאעד ט״ו בליל אוכל דאינו קאמר ושפיר

 שלא צאתך• מועד ואצטרך • הזה איצטרך לכך • ט״ז בליל נאכל ואח״כ מיו
ק שגילא ולפ״ז • דאתי הוא חצות עד לאורויי דהזה נטעה ש  דקאמר מ
 ס״ל שורף אמה ממצרים צאתך מועד דע״כר״אדס״ל דוחק• בלי כתנאי

 בפסחים דאימא מקושת בשמי נאכל הפסח דאין ס״ל ר׳א ע״כ דהא כראב״ע
ס הוא דר״י דמעמא ט  בקידושק לר״א לי׳ ושמשנן למסורת אם ים דס״ל מ

שכ כריע לומר א״א וא״כ למשרת אם יש דס״ל ט״ז דף בה בבגדו גבי  הזה ד
שת גאכ^גשסי איט בל״ז מצרים דגפסח t לילה למעוטי דא׳ל ל״ל  מקו

טון • טרף אתה ממצרים צאתך מועד גו כתוב כבר דורות ובפסח  זמן שהוא ו
 ומ״כ • ט״ז גליל לאכלו ויוכשר יוחזר שנפסל שאחר לומר א״א בודאי שריפה

:ודו״ק כתנאי קאמר ושטר כראב״ע לג״ש דהזה צ״ל
ה ב יו״ד ד  מ״ש שואלק יש הכ*מ כתב • וכו׳ אדם שבני בשעה ■ במשנה ע׳

 שג״א כ״ז ופיךמך ג״כ טמא • שוכגין שב״א בשעה הלילה כל בשכבך
טד לא דהא דאה*נ וי״ל • וכו׳ קמים  הי׳ ק׳ש זמן הי׳ לא ואס • הברט׳ הפ

 פמ״א והניאו • דעלמא רובא מלכים בני דאטו מדע • וכו׳ לבעלה הברט׳
 אץ דמברטת המ׳א מ״ש • צטט׳ הכ*מ דברי ולענ״ד • עליו והשיב נ״ח סי׳

ש* ראי׳דאינס טמלק׳ א טי ח בסי׳ דלאקאמר ז׳  הברטת ד^רא אלא ג׳
ס כלל ק״ש שיא לא ואם הברכות מעכב דק״ש ודאי אבל אח*כ ט ר  הם הג

 אבל סברטס• הפסיד צא ואילך מכאן הקורא לשל כדקאמריק לבטלה
ר כמו דמעכב• וודאי • כלל קריאה בלא א ט  ברפ״ב• באורך בס״ד ט

 כקורא אלא ואיט לגמרי קימה זמן עבר ששת ג׳ דלאמר ואס״ד
הברכות הפסיד דלא ז״ל להרמביס ס״ל ובאמת • לבטלה ברטס הוי בשרה



מאיסתי
 זמן טבר דכגר משוס שטוס ד׳ טד דוקא דאמר ראי 5דר וטטמא * כלל
 ונהי ־ אור יוצר יאמר לא שטות ג׳ דלאחר למימר השיס בטי דהא אור יוצר

 חמיד לטנין בקר מיקרי לא דתו כיון שטות ג' דלאחר ס׳ל דאומר דמסיק
 א״כ • זא״ז מטכבות ברכות דס״ל לשיטתו האי ורב • יהודא כר׳ דקיי״ל
 כדקאמרינן • זה שייר לא ומשלים זמן דבטבר נימא ואפי׳ לגמרי הפסיד
 השכיבט־ יאמר שנא ובלבד לטיל וכדקאמרינן * אור יוצר יאמר שלא ובלבד

 אין תו מ״מ ־ ברכות שאר יאמר אור יוצר זמן שטבר דאף נימא ה״נ א״כ
 משוס • ד׳ שטה טד מיירי דט״כ הברכות הפסיד לא דקאמר הש״ס מן ראי'

 וספק בזמנו אמר שלא כיון לגמרי דהפסיד י״ל ממילא א״כ ■ אור יוצר ברכת
 לק״מ גרמא הזמן דאין מ״ט הו״ל דא״כ טוד שהקשה ומה להקל• ברכות
 • בפ״ט מצוה וכ״א בלילה זמנו דלילא וק״ש ביום זמנו דיממא ק״ש דטכ״פ

 הואיל סד׳׳א ־ נינהו דרחמי חייבות דנשיס בתפלה לקמן דקאמרינן תדט
 • חברתה טד נמשכת מפלה דכל אף אלמא וכו׳ וצהרים ובקר טרב דכתיב
 שחרית של דאמר כר״י דקיי״ל דאף שהז״ג מ״ט הו״ל נינהו דרחמי לאו אי אפ״ה

 ט״ש* השחר תפלת ס״פ הרא״ש כמ״ש כדקיי״ל חצות טד נמשך מ״מ שטות ד׳ טד
 כוונתו ־ גרמא הזמן שאין טשה מצות הו״ל דתפלה ק״ו סי׳ לקמן הש״ט ומ״ש
 כלל■ ובלילה ביום לתפלה קביטות אין דמדאורייתא בטצמו שם המג״א כמ״ש
 דכל דאף דסד״א חזינן טכ״פ אבל • נינהו דרחמי וז״ש להתפלל מצוה אלא

 מצרים יציאת ממצות ראי׳ וטוד א׳ לכל קבוט זמן הו״ל חברתה טד נמשך א׳
 ■ מויאמר פטורים נשים ואפ״ה הלילות להביא חייך ימי מכל דדרשינן לזכור
 ומ״ש ■ מיוחד זמן לו יש אחד כל מ״מ • ולילה יום אלא נזכר דלא אט״ג

 הטם ויקס כתיב דפה ז״א היום כל ולא ממטתו הקם על אלא שייך לא דקימה
 בישטיה ונאמר משה לפני ויקומו ונאמר י״א) הלילה(במדבר וכל היום כל

 • לטמידה קימה בין חילוק ואין רבות וכאלה לטולס יקום אלהיט ודבר (מ״ם)
 היו לא חילוק הוי ואי טומדיס אדם שבני זמן כל נקט במתניתין והרי

למיטטי: דאיכא במצתא משנים
ה ת ע  טמא א״כ • כב״ה אמר לא מ״ט ב״ש דאמר ־ הסוגיא לפרש נלפטנ״ד ו

 אלא לאודוקא ובטרב הרשב״אדבבקר וכתב ■ ובטרב בבקר קרא
 כ״ב דיוק זה אין לכאורה כי דאף הלילה קודם משמט דטרב • ובלילה ביום

 טרב טד מטרב וכתיב ״ דוקא בלילה שפירושו וגו׳ האכל בטרב דמצינו
 משמט ודאי ביום דלשון מדבריו למדנו מ״מ ללילה• מלילה שפירושו תשבתו

 דלמ״דק״ש טוד מדט הכ״מ• כמ״ש היום כל ש״מ:מדאורייתא כלהיום•
 נ״ל הטיקר אך • היום כל בקומך ט״כ תורה בדברי קרא ומוקי דרבנן

 הוא• דשמותי כר״א ס״ל מסתמא דב״ש ובטיב דוקאבבקר הש״ס דדקדוק
 יכתוב ואיך קימה תחלת הנז טד ובבקר שכיבה תחלת כששוכבין בשכבך דס״ל
 ביום שייך לא לב״ה דחפי׳ נ״ל ותו • ובטרב בבקר קאמר להכי ובלילה ביום

 המצות דכל כיון מ״מי״ל מדאורייתא• היום כל זמט יהושט דלר׳ אף ובלילה
 זמנו טיקר וק״ש • במגילה כדאיתא החמה הנן מן זמנם טיקר ביום שמצותן

 • ט״ש רפ״א סי׳ בהגה רמ״א כמ״ש איחור משמט דביום והו • הנן קודם
 ובטרבדוקאדס״ל בבוקר להכיקאמרדלכתוב כר״אבאמת סיל דב״ש ונ״ל

הנן בבקר והיינו קימה ותחלה שכיבה תחלת לר״א קס״ל • טד  לר״אדזמן ו
 סוף וטד הלילה קודם דהוא בטרבשבת היום משקידש היינו דטרבית ק״ש

 לכתוב א״א לב״ה ובאמת • הרשב״א כמ״ש יותר בטרב לשון ושייך אשמורה
 דר״א הא מפי א״ש דבזה טוד ונלטנ״ד • היום כל זמנו דבאמת בבקר כלל
 דשחרית בק״ש ס״ל ואפ״ה שכיבה מקצת בתר דאזיל והיינו היום משקידש ס״ל
 ויפה • נינהו דמיטומא משוס הכ״מ כמ״ש מלכים בני בסר אזלינן דלא

 איפכא בתר אזלי קימה החלת דוקא מדאורייתא דאי הכ״מ הקשה
 מיטוטא נמר ובבקר הכוכבים• צאת משטת ס״ל יהושט דרבי

 הקדימו מקדימין זריזין ומשום • היום כל התורה דמן כיון וט״כ דמיטוטא
 כל ס״ל דר״י כדקאמרינן מלכים בגי טל ג״כ סמכו • בר\מו היכף חכמים
 דוקא לקבוט חכמים רצו לא לכך הס דראוין כיון ר״ל הס מלכים בני ישראל
 מצאת דוקא יהושט לר׳ דס״ל במה לשיטתם דאזלי י״ל ולפי״ז • השכם בבקר

 השחר מטמוד דאמרי ור״ט ר״ש בדברי לטיל הרא״ש כתב דהא הכוכבים
 וגם לילא הטולם דבלשון משוס תיכף ק״ש לקרות להתיר רצו לא אפ״ה יממא
 הטטמים לכל דהוצרך פירושו כתבתי וכבר • לאונס דליליא ק״ש זמן איכא
 זמן דליכא משוס כיוס דנראה אף דלילא ק״ש בין דמקדמי תנאי הנהו משום
 צאת קודם א״כ היום כל מדאורייתא ס״ל דר׳יהושט מ״ש ולפי אחרת ק״ש

 ס״ל והכי כיוס• שנראהג״כ וכיון לאונס דיוס ק׳ש זמן טדיין הכוכבים
 הלילה דקודם נמצא מימה התחלת דס״ל לר״א משא״כ ־ דוקא הכוכבים מצאת

 ולפי״זי״למהשפירש״י ק״שדלילח לקרות חשש אין אחרחלהכי לאוזמןק״ש
• אב״טכו׳ ד*הו ףדףג׳  א לר אשמורה זמן מטס לפרש דהאריך ז״לברי׳

 שכינה מקצת בתר אזיל דלהכי תליא בהא דהא ולפמ״ש • מקומו זה דאין
 ק״ש זמן וליכא קימה התחלת וה״ה שכיבה התחלת דס״ל משום הלילה קודם

 ליה מיבטי ההוא וב״ש דאמר הא קצת לפרש דיש נלפטנ״ד ולפי״ז • אחרת
 דחתן מנוח הר׳ בשם הכ״מ לפמ״ש קצת ליישב ויש מהרש״א טיין מצוה לשלוחי

 יש א'כ • בלילה ביאה דזמן משוס דיממא ולא דליליא מק״ש אלא פטור איט
ס״ש דהתחלת דס״ל והייט ובטרב בבקר קרא לימא א״כ דקאמר דלב״ש לומר

כיה

הברכותראשון פרק

KT1

א ליליא  ביאה זמן דלאו הלילה קודם אפי׳ החתן לסמור אין הלילה קודם הו
:בכ״ז ודו׳׳ק • מצוה שלומי למטט לב״ש קאמר ולהכי

א דה ״  כאן לדקדק שיש מה וכו׳ מבטה אפי׳ מרדא משום אי גמרא י
כתובות: בחדושי בס״ד מפורש

ם  •ונראה שני בסרק מוקמי׳ לקמן במלאכתן טוסקין בדיה ז״ל סירש״י ש
 ז״ל וסירש׳י מסק לי׳ איה נמי ב׳ה וכ״ת דקחמר והוא בזה כוונתו

 איסור בזה יהי׳ מה דבאתת נראה הי׳ לכאורה • כו׳ וקורין ממין לטיל כד״א
 סי׳ בש׳ט כדאי׳ נאוה דרך דהוא משום קצת איסור בזה דיש לומר דאין לב״ה
 ואיכא שכב שכבר לא אס איסור יש ממש צדו טל דאפי׳ ר״י בשם בהג״ה ס״ג

 הכא אבל * מטיקרא ואתא דמטא היכא הימ דקאמר והיינו • לטמוד מרחא
 אבל כב״ש* דהנכה יסברו איסור חשש ואיכא זקיף הויס השתא דטד כיון

 בטורח דדוקא כמ'ש • ר׳י לדטת לקום צריך הי׳ בודאי דא״כ א ז׳ באמת
 דממין ציל וט״כ מטיקרא מסה אפי׳ לקום צריך בלא״ה חבל בגדיו כשפשט רב

 שסירש׳י והיינו איסור שום בו דליכא קצת והומה כשיושב מייר׳ לריי דהכי
 גזירת אס גבו טל דחפי׳ לביש• הכרח דאין אט׳יג צדו טל יטה במתניתין ז׳ל

 ב״ש דדברי דמשמט זו מסוגיא דכוונתו אלא בזה חשש מה לב׳ש הוא הכתוב
 אף ממין דלב״ה דברייתא דקאמר דהא בזה והטיקר • לב׳ה אסורא כו׳ ליכא

 כדברי הלכה לקבוט שלא משוס בזה קפדי טצמן דב׳ה י*ל מ'מ הוא דפשימא
 שמטי׳• הר׳ר בשם המוס׳ לפירוש לקמן יוסף דרב דהא וכדמשמטנמי ביש•

 ודוקא בהכי קפדי גוסייהו דב״ה משמט במסניתין כדאיהא נכון אינו דלב׳ה
 אפשר הי׳ אך • ביה דברי בפירוש ישמטאל ר׳ כדקאמר מטיקרא בממין
 לביש דסיל דשחרית בקיש היינו מסין דקאמר דהא ביה דברי סמיכות לפרש
 מדקאמרי׳ מוכח נמי כן נימא אי מיהו מסין• אפי׳ סיל ואינהו • בטמידה דוקא

 ומסין דטרבית שמט בקרית דטומדין ברייתא לפלוג דדומק וקורין טומדין
 בדרך בהולך הפוסקים שכתבו מה לפי אך * דשחריס שמט בקריאת
 מ'מ • הולכין נמי דקתני ואף • כוונה משום יטמוד הלל לביס דאפילו

 משוס לטמוד המובחר מן מצוה הלל דלבית רפ׳ג לקמן המוס׳ כתבו
 דרשאי במהלך ביה מודה ובטמידה דשחרית בקיש דלטולס י׳ל איה • כוונה
 טושי משום זיל כפירשיי שני בפרק מיירי דטיב כיון זיא אבל • כוונה משוס

 דלא ממ'נ מוכח א'כ רפ׳ב לקמן כדאמר כוונה משום ליכא ותו במלאכתן
 נמי מותר ראשון פרק משוס מטיקרא בטומדין איב מטיקרא• במסין קפדי

 במלאכתן טושין מדקחני מטרביס דמיירי דמוכח נלטניד וטוד אח'כ לטמוד
:וקיל שיתפלל קודם חפציו לטשות לאדם אסור בשחרית וקיי׳ל

ם ט׳ אמר יוסף רב ש  מיש ידמו לא ביה וכי קשה דבאמת לפרש אפשר • ו
 אמר דלא דחוק נוהג היית א'כ דהלשון ונראה • וכו׳ נוהג היית כן אס

 מסוכה פטור והי׳ לבקרו מלשון כדמשמט חולה או זקן דהי׳ וציל זמן אומו טל
א ביבמות כדאיסא כביה נהוג שהוא דאף ואפשר  ביש זקני כשבאו מ״מ פ׳

 נוהג היית א״כ ביה זמני לו ואמרו כשיטתם בסוכה ג'כ השלחן ניתן צוה אצלו
 דלטיל דוגמא דהוא דווקח לסוכה להחזירו בבית השלחן הי׳ אס להקפיד

 וטיז כלום טשה ולא ביה קפדי דטיז סוכה מצות קיימת לא והסה זקוף שהיה
 ובזה כשמצאוהו הבית בתור שהי׳ מסטס כן לו אמרו ב״ה זקני דאף ביש השיבו

ס אם דנשכח קושיא כ'כ אין :וקיל לא חם אמר ביש נ
ם  בל״ז הי׳ דהתס ס״ל יוסף דרב נראה • כו׳ אמר יצחק ב״ר נחמן רב ש

 יסתכן שלא משוס מצלא דלא ונהי הלססיס• מפגי כדקאמרינן בסכנה
 הוסיפו ומה וכו׳ כדאי לו מדאמרו מדייק ורנב״י מיח׳ דחייב מוכח אינו מ״מ

 בלא דאפי׳ השיבו והס הלסמים מפני אמר באמת דהוא אלא דבריו טל
:וק״ל • בטצמך לחוב היית כדי ליססיס

ה א ד ״ ב י ״  אנו שאין אנו כנק מדבריהם נראה • נפטר כגר ד״ה הוס׳ ע
• כלום מיד שנו שלא שאלתם דטיקר משמט • מיד לומדים

 מאי לטנין דאל״ה ההפסק משוס מסופמיס הי׳ לא לומדים היו אס אבל
 וכן וכו׳ שטרודים אנו כגון סתם לשאול הו״ל מיד לומדים אנו שאין אמרו

 אלא ולברך לחזור וא״צ והול״ל ללמוד לאלתר ר״יוט׳ואיצ והשיב מלשון משמט
 כבר• ההפסק יזיק לא שגזה כדי מיד ללמוד צריך אם הי׳ שהשאלה משמט

 שונים הירושלמי דברי לרףם רצו דהצרפתים התוס׳ דברי סוף מורה וכן
 היסח ימשו לא וגם מיד ילמוד אס אלא אח״כ מלשונם אך ־ אחר טל קצת

 בתוך הדטת היסח טל דקאי משמט הדטת היסח יטשה לא וגס לשון הדטת
 דהפסק להוכיח דיש ליישב ואפשר * השאלה הי׳ לא וט״ז הפסק דהוי הלימוד
 לקיש סמוך דוקא תקנו לא המורה דגרכח חזינן דהא מזיק איט גאמצט

חי מפסיקים דהרי חדא  היו משמר דאנשי וסו • קיש ובברכות דזמרה גפסו
 • המורה ברכת קישגלא שייךשתקט י^מחחריןואיך המורה ברכות מקדימין

 טל שונה מיקרי לא דה״ש האומרים לדטת ואפילו ושיננתם הטיקר וזהו
 שהוא כיון ללמוד חדטמא דלאחזינקדמברך הייט חובה שהוא ומשוס אתר

 טל שמברך ניכר ואיט החובה ידי לצאת אלא רוצה איט שמא חוגה
 צ׳׳ל וט״כ ברכה יצמרך לא השיטן דטיקר טמא היכי אבל • ללמוד דטת

 באהבה דנפמר שמואל קמ״ל מאי וחיקשי • התורה ברכת הוי אהבה דברכת
 ברכת בלא ק״ש קרו איך • אור יוצר אמרו משמר דאנשי למ״ד ותו • רבה

דאסבת ואפשר התורה ברכת בלא ק״ש מקנו איך דגטרביח ותו • התורה
פולס
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רכס נקרא ג״כ עולם ה אהנה כמו הפורה נ  • מקום שוס3 מצאתיו ולא רנ
 הפסק משוס הממס דאין לעצמם הוכיחו ע״כ לעיל ששאלו שאותן נ״ל ועוד
 אמר דלמה נס״ד לקמן מלשונו שינואר וכמו הראיש קושית להו קשה דהוי

ה אהנה על דוקא הירושלמי רכס על אמר ולא רנ  הפסיק דאס התורה נ
 הפסק מזיק אינו ואז קצת אמר על ששנה נפירוש נשלמא ולנרך למזור צריך
ה לאשמעינן הירושלמי הוצרך שפיר הנ א ה נ  שקורא אף יותר רנותא שהוא רנ
 נס״ד• לקמן שאפרש כמו או מוכה שהוא משום אמר על שונה מקרי לא ק״ש

ת יותר רנומא נראה הי׳ הפסק אנללענין כ ר  לעצמן הוכיחו לכך ההורה ננ
 לאהנה התורה כרכה נין חילוק דיש ר״י כשהמציא אכל ■ הפסק ממעם דלא
ה רכת אתר על לימוד לענין רנ  ס״ל ח״כ • מיד ללמוד כלל א״צ התורה דנ

 ראי׳ לנו דאין הדעת היסח יעשה שלא אמר לכך הפסק לענין ג*כ חילוק
 מיקרי לא דק״ש נאמר הימי מהיכא ואדרנא התורה מנרכת הפסק לענין
 דאינו רכה כאהכה מועיל הפסק דאפי׳ אלא הכרח דאין כיון אמר על שונה
 כל לפעור שנתקן התורה נכרכת משאיכ תיכף שלומד מה רק כלל .פוער
 קצת לומדים לכך לר״י ששאלו כאותן ס״ל דהצרפמים א״ש והשתא ־ היום
הס כרור נ״ל כ״ז • ההורה כרכת אחר רי דנ  פי׳ הנ״ח והנה • ז״ל נ

 סומכים דאינס היינו דירושלמי מההיא דעעמם הפוס' שכפנו דהצרפתיס
 נהירא אףדלא נק״ש להירושלמי כדס״ל חונה שהוא מקומן ואיזהו וידנר על

 ששאלו אומן ע״כ דהא הוא אמת מורת מ״מ ז״ל כדנריהם כן הפי׳ שיהיו
 התורה נרכת כרכו ע״כ ־ מעע שילמוד אלא מזיק הפסק דאין דס״ל לר׳׳י

ר ק נ  כסדר עשו דודאי ותו ־ נה״ת נלא מקומן ואיזהו וידנר אמרו דאיך נ
קר למדו אס ממ״נ וא״כ חז״ל* ותיקון  דאין ס״ל הא המורה כרכת אמר כנ
 אלא לנמלה• נרכה איט אם לשאול להם היו למדו שלא ופ״כ מועיל הפסק

ט דמשמע ודאי ר  אלא כמנהג מקומן ואיזהו וידנר קודם ההורה כרכה דנ
 וידנר ה״נ אמר על שונה מיקרי לא דק״ש נהירושלמי שלהם הפירוש דלפי

 תשונה לסי ונאמת חונה דהוא כיון אמר על שונה מיקרי לא מקומן ואיזהו
 מקומן ואיזהו וידנר ע״כ אמר על שונה מיקרי דק״ש י״ל דלדידי׳ שכ׳ ר׳׳י
 לוידנר אפילו לסמוך וא״צ צריך לא דלדידי׳ אלא אתר על שונה מיקרי נמי

; מקומן־ ו^זהו ל ^ ו
ה ת ע  נכרכת דנעינן כשמו כ' המור הנה הרא״שז״ל לשון לפרש נלפעיד ו

 פירוש ולענ״ד ־ נכ׳׳ישם ועיין אמר על קצת שילמוד נמי המורה
י מוכרח המור ר נ ז  התורה על המנרך שכ׳וכן הרא״ש דמדנרי ז״ל הרא״ש נ
 מלשון מכואר וכן שנדחק הנ״י כפי׳ דלא מיד שילמוד משמעדנעינן ולמד
 להדיח משמע וכו׳ אתר על ששונה והוא כאהנה הנפער על לומר הוצרך לק־
ה כאהנה דהוצרך אלא מיד שילמוד נעינן המורה נכרכת שגס  ממעם רנ
 לאותן שהי׳ שכ׳ הוכחה וההוא אתר על שנה מיקרי לא ש’דק דקמ״ל שכ׳

 הרא״ש דכרי ונין שהשיכלשואליו ז״ל ר׳׳י דכרי כץ גדול הפרש נמצא ששאלו
 שווין רכה ואהכה המורה דנרכס דסוכרים לר״י ששאלו כאומן ס׳״ל דהוא

 ללמוד צריך אין דכה״ת ס׳׳ל וריי הפסק מועיל אין ושונ קצת שילמוד דכעינן
ל מיד  שכתכ ומה • מפסיק הדעה כהיסח הפסק אפילו רכה וכאהנה • מ

 ודאי דק״ש דס׳׳ל וי״ל כו׳ דוקא דהיינו ונראה חילוק דאין אס׳׳ל דאף הרא״ש
 דהיינו ונראה קאמר לכך מועיל דהפסק מזה להנץ ופרצה • ^מוד מיקרי
ה נאהכה דוקא  ואז לשנות וצריך מועיל איט ק״ש לכן וכו׳ מתחזי דלא רנ

 לעולם דתאמר ר״ל חילוק דאין מתיל ואף ומ׳ש ־ הפסיק אס אפילו מועיל
 לימוד שאר ה״ה מועיל איט דק״ש וכיון חילוק דאין משוס הפסק מטעם

 הראיש מדכרי נראה עוד וכו׳ מסמכר מ״מ לימוד לאותו סלא מועיל אינו
ט׳ לישן שרגיל למי שסיים  מזיק אינו דהפסק הראשונים דנרי על סמך דלא ו

 לי דמה העור כמ״ש לימודו על דעתו ומתן כמשא עוסק כשהוא דוקא אלא
 דהססק הפוסקים מיש לפי ונלענ״ד • נמו״מ גמור הדעת היסח או שינה
 כיש א״כ הכסא כית כדיני עוסק הוא דאכתי משוס כלום אינו הכסא כית

 וכיוצא ומשקל מאונאהומדה שיזהר מו״מ כדיני עוסק הוא דהרי נמו״מ
 כעוסק דמיירי וגו׳ חפצו ה׳ כמורת כ״א הפסוק כפירוש וכשנתי • נהם

 ג״כ חפצו דכשעושה דכיון אלא • יצליח יעשה אשר וכל מסיים דהרי נמו״מ
 כדנרי ולילה יומס יהגה כתורתו הרי ה׳ חורש כדין הכל שימשה חושכ

 היום אחר הולך כלילה אפילו כה״ת סומר השינה קכיעות עד ז״צ הרא״ש
 דהפרי אף המיס מן דיונק שמול לעץ דהמשיל והייט • מז״ל כמ׳ש ופרע דיזיף
 שכשעת חולין שיחת ואף השורה מן ויונק הכל מחשכ מ״מ עשו כשיגיע עושה
 כמ״ש ש׳ח של חולין שיחות כשאר וכן מו״מ דיני לימוד מלאים הס מו*מ

:ואכ׳־מ הארכתי שהליס וכפירושי חז״ל
ד ו  דק״ש להירושלמי דס״ל דהא והרא״ש הסוס׳ דכרי לולי לסענ״ד נראה ע

 לומר שלנו מנהג וכן דחזינןדהצרסמים משוס אתר על שוגה מיקרי לא
רי מצאתי ואח״כ • מדעתי כס״ד הכנתי וככר • ותלמוד משגה מקרא דנ  נ

די  אומר יומר והחשוכ • ומקרא ומשגה מלמוד כנגד הס אלו כרכות דג׳ מ
 • נצנור התורה קריאת על מכרך כן כי למקרא מועילה כחר אשר לכסוף
 להש״י שכח יומר סעס דכל ואשה ועכד כנעני עשני שלא הכרכה מציגו וכה״ג

 • כאחד די ואין אסר על שונה ככולן דכעינן חזינן מ*מ • ויוסר יופר שהימכ
מורה לשמוע • תלמוד הוא ולהשכיל להכין הכל כוללת אהכה שכרכת ולפי

^אמר צריך אכל הכל• פוטרת תורהשככתכ• וללמד ללמוד שכע״פ• שנות  ל
 אמרתי הישיכה וכלימוד • אתר על ג״כ שישנה וכעינן מקרא הוא דק״ש

 סכרת לכאר שכוונתם לסי לכולן נימרינהו עד המוס׳ מ״ש שזהו דאפשר
 שכיארנו כמו הפסק מעעס ולא קצת שילמוד משום דהטעם לר״י השואלין

 דמסיק הקדימו לכך אסר על שונה מיקרי לא ק״ש למה ותקשה • כס״ד לעיל
ץ לכולן נימריגהו ולהכי לכרך צריך לכשלמד ואף הש״ס  על לשנות צריך א
 כמו מכולן אתר על ג״כ ללמוד צריך עצמה כפני כרכה צריך שכ״א כיון אשר

- וק״ל הצרפתים כשם שסיימו '
א ר מ ג  דקמ״ל הגירסא לקיים נראה • ולכרךוכו׳ לחזור צריך לתלמוד אף ב

 כמ״ש אתר על שנה לא שתלמוד והטעם • רכה אהכה אחר אפילו
 ק״ש קודם ללמוד דאסור ז״ל לסירש״י דא״ש וכ״ש • הוא מקרא ודק״ש כסמוך

 הל׳ כריש עיין הנמכה חשש דיש דוכתי ככמה הפוסקים דכתכו פלפול וכ״ש
ה מתוך אלא להתפלל עומדין חז״לאין ואמרו פסח• ץ ץ • פסוקה ה  א

ה־ נפטר דלא וקמ״ל המפלה לאחר מסתמא א ונראה כאהנ די  עוכדא דהך ץ
 והשם לכרך צריך דלמשנה דקמ״ל שם דקאמר כפ״כ דמייתי עוכדא הוא לאו

ם שגור דהי׳ רכ דכי כספרא פרקין לשנויי תנא והכא כמשנה מיירי ץ פ  כ
^ה קודם מיירי והתם נהם• שפלפל ע״א)אלא כחולין(דס״ו כדסירש״יז״ל  ש

 התפלה אחר הי׳ כהס לפלפל תלמוד אכל • משנה דהתם מפלה לאחר והכא
 דלמשנה דומיא התפלה קודם לכרך א״צ לגמרא יוחנן כר׳ כדגרסי׳ והייט

 א״צ דלגמרא רכותא קמיל וכאמת • כס״כ כדמוכח התפלה קודם דאיירי
:וק״ל כנלענ״ד חפלה קודם אפי׳ לכרך

ם  שעשרה ככרכסו אותם דהוציא נראה • פרקין לן ומשני וכריך • כגמרא ש
ת דהרהיי משוס א״ל אכל • לכולה מכרך אחד • אחד מצוה שעושין ד  כ

 ותו • ולפלפל ספיקיהס מלשאול שותקין הי׳ לא דודאי חדא ז״א • כרכה א*צ
 דנהיגי כש״ע דאיתא תדע • ג״כ המורה כרכת וצריך • כעונה שומע דקי״ל
 אתר על שישנה כעינן והא כקי שאינו את להוציא כצכור המורה כרכת לכרך

 ואלודכרים• • דכששומעיסכרכתכהניס ש׳ימ נוהגים הצרפמקשאנו כמנהג
 מאחרים ישמע ולא • כהרהור פליגי קרי נכעל וכן • אתר על ושונה לימוד הוי

:כס״ד לקמן ועמ׳ש כעונה ששמוע משוס
ם  רכה אהכה אמרו לא דע״כ כיון פ״י כס׳ הקשה • אור יוצר אא״כ ש

 דאין ומנ׳ל אח״כ דאמרו א״כי״ל פנאי הי׳ לא העכודה טרדות משום
 שאר שאמרו כמו היום קודם אהכה דאמרו נראה ולענ״ד • זא״ז מעככין

ע קיו לא ע׳ה אהכה לא דאי לעיל כ׳ ותו חז״ל שחקנו כמו היום כרכת  ל
 היו דלא כחן לי׳ דקשי׳ דה״פ ונראה • היום קודם שח׳ התורה כרכת כלא

 שיץ דאהכה האחד • לק״ש סמוך אהכה לומר לכרר להם הי׳ מסתמא פנאי
 ציל ע״כ • זימנין כדמטא אור יוצר אח״כ יותר לומר דטוכ ותו • יותר לק״ש
 משמר אנשי עם הקורא כדאמרי׳ • ק״ש ידי יצאו לא הס גס דכאמת משום

 יוכלו ולא טרודים יהיו שמא יראי׳ דהיו אלא • וקראו חזרו ואח״כ • יצא לא
 הי׳ א״כ • כזמנה אח״כ קוראים היו כאמת א״כ להפסיק ישכחו שמא או

 • כזמנה שהוא דאח׳כ כק״ש לק״ש יותר ששייך אהכה להסמיך להם נראה
ץ דאס כזה פעלו מה דאל״כ • זא״ז מעכבות דאין מוכח ממילא כ’א  ויוצר ק

ה יאמרו אם אף נזמנה שלא הי׳ אור  אור דיוצי כיון • כלום איט אח״כ אהנ
כ דכוקר• אור יוצר על לסמוך צריך וע״כ כשקנה• הי׳ לא טו הי׳ ר ת  יו

קר אהכה שיאמרו  ודאי אלא • כזמנו אור יוצר ואחיכ הוא זמניה דלעונס כנו
 ליוצר חשו ולא כזמנה לק׳ש סמוך אהנה להסמיך ורצו • זא׳׳ז מעככין דאין
 ולסי״ז ודו״ק• כס״ד כזה הארכנו רפ״כ לקמן ועיין זא״ז• מעככין דאין אור

:כודאי מעככי׳ אין כרכות דסדר לי׳ דפשיטא צ״ל
ה ספ י״נ ד  כדאי׳ מ״ש נראה וכו' לסכור ויכול וכו׳ מטא דלא משוס ד״ה תו

 כדפירש״י משמר אנשי עם שמע את הקורא לכריימא כוונתם אין נהקורא
 מה וכן וכו׳ הקורא כדאמרינן והול׳ל כהקורא כדאימא לשון זה דאין ז״ל

 הקורא ז״ל רש״י שהכיא דהכרייתא ריל אלא מונן אין לסכור ויכול שסיימו
 דצריך דוותיקין להנריימא משוסדס״ל דטעמי׳ נפרש אס • משמר אנשי עס

א אס אף א״כ • החמה להנז סמוך לקרות  נצטרך • אור ליוצר מזה ראי׳ נני
 להו וניחא כזה טעס ומה • להנץ סמוך עד אור יוצר זמן מטא דלא לומר
ל כהקורא כדאי׳ כהנז הוא אור יוצר דזמן  דכל המגילה את הקורא כפרק ד
ק אחר לכתחלה הוא כיוס שמצותו דבר ק קודם דאחרו י״ל וא׳־כ • ה  וכיון ה
 אור• יוצר אמרו לא דושיקין צ*ל ולפי״ז זימני׳ מטא לא הוי קודם קראו דהס

 דאוקמי לטטל דירד מתנימין אההיא א״ח בשם ו מ״ סי׳ בב״י מצאתי וכן
 דבריו בביאור בסיד הארכנו ובר״ת עיש אח״כ הברכות ואומר דחוזר כותיקין

ת משום נרא׳ ויותר עיש• ט מי  יוצר הקדימו שמש עם ויראוך לשפל׳ גאולה ס
 היו שבירושלים עמא שאר זה מטעם שכ׳ רפיב וע׳ • סדרן לשטת שלא

 לאחר אור יוצר משום • ט׳ דף תוסס׳ נזה כמיש • הנן לאחר עד מממיגין
 היינו ראשון לפסוק קטנה קיש שהתקיט ומה כותיקין לקרות שאיי כיון הגן

 המקיט ויושעוגס כס׳ מצרים יציאת התקינו וכן • כיותר איחור חשש משוס
 ־ ק׳ש זמן יעבור אס מנאי עיד והיינו וגו׳ המעלך אלקיך ה׳ פסוק לומר
ס המ״ח ומיש רמ״א ועיין  מטעם ראשונה ס׳ לומר להתקין דהויל • מיי בסי

כל שקורין אנשים קצת וראיתי • קיש פרשיות כל לומר נהגו שלא ומה • זה
ש ל,״



מא\מתי
 בק״ש קודם גברכוחולאלצאח לקרות העיקר דודאי נכון אינו ולעניד * ק״ש

 שתקנו כסדד ידיק״שדמצוה יצאו וכבר הברכות יאמרו ואח׳כ לבדה•
 היינו ראשונה פרשה אמר ורשיל לומרבשכמליו שתהט ומה ז׳ל• חכמינו

 אבל • כוונה צריכות דמצות וקי*ל * זמןק״ש יעבור אס כ״א לצאת מכוין שאינו
אסקידדמידי סי׳ המג״א הביאם ומ״צ רדב״ז כ׳ כבר  כוונה א׳צ דרבנן ס׳

 סיז סי׳ פ׳ח ע׳ פוסקים הרבה כדעת מדרבנן שני׳ פרשה אי נמצא לצאת
 דאיכא אף ז׳ל רש׳ל שנהג ראשונה בס׳ משא׳יכ ברכות סדר בלא יצאו כבר

 ראשונה פרשה ידי יצא לא מ״מ דאורייתא ראשון פסוק רק דס״ל פוסקים
 אינו הפרשיות סדר משא׳כ למפרע דלאיצא ר*ל ראשון בפסוק יצא שלא כיון

ד בסי׳ כדאי׳ מעכב  יצא דרבנן דהוא כיון לצאת מטין שאיט אף נמצא ס׳
:כנלענ״ד הברכות כסדר ולא כסדרן שלא

ם ב דף ש  • כו׳ לחומרא אומר הי׳ ור״י כו׳ נהמא לאתויי לא דיה בתוס׳ י׳
 אינו דמספק י׳ל ואפשר לקולא דרבנן ססיקא קיי׳ל והא תמה המ״א

 • דרבנן ספיקא משאר גרע לא מ״מ פ׳ו בסי׳ כמ״ש • תשא לא על עובר
 י״ד• דף בביצה בשמו השוס׳ דכ׳ אזיל לשיטתי׳ דר״י י״ל דע״כ נראה ולפענ׳ד

 להקל אמרינן לא צד בכל ולהחמיר להקל דרבנן בססיקא היכאדאיכא דכל
 בשני לחומרא ועבדינן אהדדי דסתרי השני בצד להקל דאתו כיון צד בשום

 כוונתו בתר אזלינן אי י*ל רש״י לשיטת בעיא הך דה״נ לר״י וצ׳יל ־ הצדדין
ה'נ פיו• בהוצאת שחתם במה או הברכה בעיקר  באמת דהרי י״לבהיפר ו

 והיתה שכר או מיס בידו דהיו ר״ט סי׳ ובש״ע ברכות מהל׳ בפ״ח הרמב״ס
ד ופתח השכר על כוונתו  בפה־גאיןמחזירין וסיים וטעה שהכל לומר ע׳

 אלא נתכוין לא הברכה עיקר שהוא ומלכות שם שהזכיר שבשעה מפני אומו
 זו באיבעיא תלי׳ דהוא דס״ל לכאורה נראה עכ״ל מין לאותה הראוי׳ לברכה

 יצא דלא טמא דאי משבחת או מפסדת השם בעיקר שהכוונה לי דמה
 בהכוונה יצא ה״נ א״כ עיקר הברכה בעיקר דהטונה משוס זו באיבעיא

 לשיטתי׳ ר:ל להקל בזה גם פסק איפשטא דלא וכיון הברכה בעיקר הראוי׳
:כנלענ״ד • להחמיר פסק צד בכל וקולא חומרא דאית דכיון

 אור ביוצר פתח דשחרית מברייתא בתחלה למפשט דמצי נראה ילפי״ז
 כוונתו שהי׳ היינו אור ביוצר דפחח ז״ל לפירש״י מרישא גם וכו׳

 אלא יצא לא דקאמר הכוונה בתר אזלינן דלא הרי אור יוצר לומר אדעתא
 להאריך שאמרו ומקום היא ראשונה דכיוןדברכה בפשטות לשטי איכא דבזה

 וכיון יצא לא ארוכה בברכה חתם דלא היכא המפרשים כתבו לקצר רשאי אין
 בשעה אף ערבים למעריב שווין ופיו כוונתו והי׳ ערבים במעריב סייס דהכא

 במעריב פתח שחרית דבסיפא אלא ־ יצא לא ממילא בחתימה השם שהזכיר
 משני וע״ז להפסיד כוונה בהר אזיל דלא מיני׳ לאוכחי סד״א יצא דקאמר וכו׳

 לא דבתחלה אף ובפיו בכוונה טובה הי' דהחתימה דכיון דאפ״ה בתחלה
 דכיון כיון מ״מ וחתימה פסיחה ארוכה בברכה ובעינן אור ליוצר הכוונה הי׳

 הי׳ שלא קצרה לברכה ממנה ללמוד ואין ־ יצא בפיו הי׳ג״כ ובתחלה בסוסו
 לומר א״א יוחנן לר׳ אכתי לרב בזה נדחוק דאפי׳ הקשו וע״ז כלל• כוונה

 אלא ומשני ־ בכוונה מלכות הזכיר שלא כיון בחתימה הכוונה על לסמוך הכי
 דהחתימה משוס יצא לא דברישא דכמו מהדרינין לרב דגם ר״ל וכו׳ כוון
 לא לרב אף בסיפא ה״נ • ארוכה ברכה מקצת ר״ל כראוי בכוונה הי׳ לא

 בר כדרבה שאני דהכא אלא ־ בכוונה כראוי הי׳ לא דהפתיחה משוס יצא
ם ותמרי נהמא לאתויי דמסיק מדע • עולא סיי  משמע יצא• בדנהמי דאפי׳

 מאי קמא בשינויא קיימי לרב דאי סיים דאפי׳ זו לסברא צריך לרב דאפי׳
 דמסיים חמימה בי׳ איכא הא שלש מעיין דמברך בדחמרי דהא בסיפא קמ״ל
 קצרה דעושה משוס • גי׳ הדר נמי דלרב אלא הסירות ועל הארן על באיה

 לפיסקא זו סוגיא ענין דמה המפרשים שדקדקו מה א״ש ובזה מארוכה
 אס בזה זו סוגיא פלפול ענין כל דלפמ״ש להאריךוכו׳ שאמרו מקום דממני׳

:ודו״ק להאריך שאמרו מקום בכלל זה
ב ו  האיבעיא דפסק משום לומרבטעסהרמביסז׳ל דא'צ דנלענ״ד עיינתי ש

 מחלה ונבאר • מסוגיא ומוכח פשוט דדיט אלא ־ הצדדין בשני לקולא
 פשוט כוונתם וכו׳ שהבין ואחר שכר שהי׳ והבין וכו׳ פתח ד״ה המוס׳ דברי

 אבל • שהי׳ נזכר חמימה בשעת דדוקא זיל רש׳י מדברי להדיא משמע וכן
 הוא וכן יצא לא שהכל וסיים בדבריו שטעה אלא שכר שהי׳ הבין לא אס

 דאס תפ׳ז בסי׳ הש״ע פי׳ דזהו ונלענ״ד וכו׳ שכר שהי׳ ונזכר סי׳ר״ט גש״ע
 יו״ט שהוא יודע שהוא אחרי יצא תכ״ד בו וחזר השבת מקדש ביו״ט אמר

 אלא בחתימה אף שגת שהוא סגר אס לאפוקי יו״ט שהוא בו כשחזר שיודע
 שהוא אחרי בפשטות שכ׳ וזהו יצא לא והזמנים בישראל וסיים בדבורו שטעה

 אחרי מחמת שהוא גו וחזר דקאמר הא על דקאי יודע אם קאמר ולא יודע
ט שהוא לו שנודע  כדין לקולא ופסק הרי׳ף לשיטת בעיין והיינו • בו חזר יי

 • ושם שם כמגיא דלא בסיד שיבואר כמו ס׳׳ט בסי׳ דעתו וכן ברכות ספק
 מפרשי ולא שכר שהוא והבין כשנזכר דמיירי זיל ותוס׳ רש״י דהוכחת ונ״ל

 דע״כ ערבים במעריב מפתח הש״ס מפשסוה דמוכח שהכל בטעות דסיים
 בטעות ואפי׳ סתמא מדקאמר דפשיט דאל״ה • יום שהוא אח׳כ שנזכר מיירי
 רק לילה שהוא בחתימה אף ששבר לי׳ דמשמע דאסיד ז׳א • מפליג מדלא
בכך ומה • המאורות יוצר דקאמר המס שאני מידי משני לא בדבורו שטעה

רברכותראשון פרק
 הכוונה מחמת אלא בדטרו שיטי הי׳ שלא מפתיחה דחמימה אילמא מאי

 דבחסימה לחלק ודוחק לילה שהוא סבר הרי בסופו גם א׳כ לילה שהוא שסבר
 אלא • בשעות הי׳ דמימהכל המאורות יוצר לומר לישנא אשגרת היה כבר

האיבעיא: כוונת הי׳ וכןע*כ יום שהוא כנזכר הי׳ דהפשטוש ודאי
 הכוונה דחסרון דסיל זיל כסירש׳י פירש דלא ז״ל הרי״ף דעת נלפעניד וכן
 ומפרש ז׳ל ברא״ש עיין • כראוי מפיו כשהוציא מפסדת אינה ודאי י

 כוונה בחר אזיל דלא נהי • שנ״ב תכ׳ד ואמר וחזר בפה׳ג שאמר דמיירי
 סבור הי׳ בפה׳ג תחלה כשאמר דוקא היה דהאיבעיא מודה מ*מ להפסיד

 פשיטא בפה״ג וא׳ בדבורו שמעה רק שכר שהוא ידע הי׳ אס אבל • יין שהוא
»׳ דס״ל דנראה ר״ת בשם תום׳ וכמיש • דיצא  באומר דמפרש הרייף כ

 רק • אמת זיל הרייף של הדין ז׳ל לפירש׳י דאסי׳ נראה ויוסר • בפה״ג
 המפרשים וכמ׳ש דחמרא• אדעחא גרסתו לסי האיבעי׳ מפרש זיל שרשיי

 מעריב שאמר דהייט ערבים במעריב דפסח בברייתא מודה ז״ל רש״י דגם
ס׳ ועיק למוד כוונה דאפי׳ מוכח דממילא אלא דלישנא כפשטא ערבי׳  פ׳׳י• ג

מ  לעיל כתבתי וכבר לי^מרא האיבעיא דס״ל לריי דאפילו החום׳ כתט מ'
מ • הטעם  כן ז״ל הרייף לדעת דמוכח ונלע׳ד • כלל מיבעיא לא בהא מ׳
 מאי גבפה״ג הברכה באמצע שהפסיק הפסק משום רק האיבעיא דאס׳׳ד

ט׳ עולא בר כדרבה משני  אכתי בכך מה • וכו׳ ומלטת ברכה קאמר כי ו
 שייכי מישך ולילה יום דמדס דכיון לומר גדול ודוחק ערבים במעריב הפסיק

 ומלכות דשם אלא זה נזכר ולא הספר מן חסר עיקר דא׳׳כ הפסק הוי לא
 והפסק כוונה משום אלא קבעי הפסק מטעם דלאו ודאי אלא קאי אתרווייהו

ה דנהי דס״ל שיבואר כמו  מתוך ניכרת כשהכוונה אבל מפסדת אינה דטונ
 ז״ל הרא״ש מדברי לזה הברח עוד בס״ד שיבואר וכמו לי׳ קמבעיא דיבורו

ה דאפילו בפירושו הוכרח זיל דרשיי לי נראה ולפ*ז,היה בתמרים•  בטונ
 פתח לברייתא דמפרש אף דטרו ממוך ניכר דוקא בעינן ולא לי׳ מבעיא לגד

 פשוט מאי לי׳ דקשה והוא • ערבים מעריב ג*כ שאמר היינו ערבים במעריב
 יום שהוא שידע הייט ערבים במעריב פתח הברייתא פי׳ דלמא מברייתא

 ולעולם כניל לי׳ קמבעיא לא דבהא ערבים מעריב ואמר בדיבורו שמעה רק
 הכוונה אבל ערבים מעריב במעות אמר והכא עיקר הברכה בשעת כוונה

 מפרש ואם להם אחד פירוש וסיפא רישא דמסתמא דס״ל ונ״ל • ליום היה
כ  דאזלינן ואס׳ד ־ אור ביוצר בטעות שפתח הוא הפירוש אור ביוצר פתח ג'

 כיון אור ביוצר סיים אפילו ערבים במעריב דסיים אריא מאי כוונה בתר
 ז״ל רש״י הוכרח ומזה מהני לא בדיבורו שטעה רק לילה על הי׳ שהכוונה
 פשיט לא דאליכ כראוי הדיבור הי׳ אפילו מפסקת לחודי׳ הכוונה דחסרון

 מפסיד לא דהפסק אציל עולא בר כדרבה דאסיק למאי י׳ל ולפייז מידי
 יום שהוא שידע במעות הייט בסיפא הברייתא דמפרש דייל לעיל וכמיש
 אור ביוצר פסח כן הפי׳ נמי ברישא וכהיג ערבים• במעריב במעות ופתח

 משוס אור ביוצר ולא ערבים במעריב שסיים דוקא דקאמר והוא • במעות
 לכאורה כנלפע״ד • כוונה חסרון וליכא אחרוייהו קאי ומלמת דהברכה

 דסיל ז׳׳ל הרייף לשיטת קיימת הקושיא לפ״ז אבל :ודו״ק זיל רש״י לדעת
 אפילו דוחק הוא וגס מידי מרישא מוכח ולא מפסדת אינה כוונה דחסרון

 דטלי למימר דאיכא הרישא משוס הפשמוח כל דיהי׳ ז״ל רשיי שיטת לפי
 שווין ופיו בכוונה אור ביוצר פסח וברישא • יום שהוא בידע מיירי הברייתא

ת• היינו ערבים במעריב פתח ובסיפא  דמסיפא נלפע׳ד העיקר אלא גטעו
 כוונה בתר אזלינן דאי בדיבורו וטעה יום שהוא בידע לומר דא׳׳א מוכח לבד

 בסר אזלינן אי טובה הי׳ שהכוונה כיק נמי ערבים במעריב סייס אפילו
ה  הרמב׳׳ס דברי עיקר חהו • יצא אפ״ה כהוגן שלא הדיטר הי׳ אפילו טונ

ט ברס״י זיל  בדיטרו שטעה ריל בסה״ג וסיים וטעה וכו׳ שכר כוסישל לקח ה׳
 ר״י בדברי כמ׳׳ש והכא הכא לחומרא האיבעיא לומר יש דבאמת וס״ל

 רק וסוף מחלה טובם הי׳ דהטונה כיון כלל מגעיא לא הא אלא גמוספוח
 ונלעיד • ערבים במעריב דפסח השים מפשמוס וכדמוכח יצא בדיבורו שמעה

 הברכה הפסד מציט דלא דסיל דאף כן לומר צריך ז׳׳ל הרייף לשימת דאף
 והכוונה הדיבור במעות מודה למעליוסא אבל לגריעותא ה״מ בכוונה

 לילה שהוא שסבר היינו ערבים במעריב דפחח השים הוכרח וש^ר טובה
:יצא ערבים במעריב סיים אפילו דאל״ה

ה ת ע  הרמביס דברי כתב דבמחלה ר״ט בסי׳ השיע דברי לפרש נלפעיד ו
 שיהא הכרע לט דאין סגי לחוד מעלייתא דבכוונה חולק בלי זיל

 השיס מן כדמוכח לכ״ע יצא בדיבורו טעות רק דאינו כיון בזה חולק שוס
 שאף שהכל בכוונה וסיים ונזכר יין שהוא כסבר ייא כתב ואח*כ • כנ״ל

מכיון הכאוהכא• לחומרא לפסוק ראוי ז״ל רש״י בשיטת ר״י דלדגרי  מי
 לדעת בדבריו הוסיף ואח״כ ־ כלל האיבעיא בכלל איט זיל הרי׳׳ף דלשיטת

 ונזכר אח״כ כדאמרינן יין שהוא שסבר היינו וכו׳ שכר של כוס לקח הנ״ל י״א
 וטעה ידע שמתחלה דמיירי המגיא כפי׳ דלא שכר שהוא אח״כ שהבין ר׳׳ל

 כיון שהנ״ג ואמר חזר לא אפי׳ דיצא ברסי׳ פסק כבר דהרי דז״א בדיבורו
 שטעה נזכר ואח״כ בסחלה יק שהוא בסבר מיירי אלא לשכר הי׳ דהכוונה

 ולשיטתי הרייף לשיטת בעין והוא הואיל דיצא פסק ואפ״ה • שכר שהוא והבו
כ שהניב ראוייה בכוונה הברכה כל בבירך להיפן קולא ליכח ח' מעה מ

וסבר
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ה״ג ואמר יין שהוא והבר  וכדה כראוי סצרכה משה לכנר גמימא דנהא מ
ם ואם • שווים ונפה בלנ  ואמר יין שהוא וסבר ממה שהנ׳ב ש^ור ^ד

ה/ פ  משימא ולהכא להכא ומומרא קולא דליכא וכיק באיבעיא נזכר לא זה ב
וזו״ק: נכון• כנלע״ד להקל ברכוה ספק דנקמינן

ב ג א  שבא וכל שמרוה שמי משהביא יו״ד ס*ק נ״ג בסי׳ המ״א מ״ש אזכור ו
 הממם כמב ושם נ״ה בסי׳ כמ״ש בשפרוה מדקלקין אין י׳ג לכלל

 דרבנן הוא דמפלה הואיל הוא איפכא ולמנ׳ד דרבנן• הוא דהפלה משום
 הפוסקים לדמה מבפיא לא • ההפלל אס בספק כדקיר׳ל להספלל שלא הול׳׳ל

 ילפינן מעשרה בפמוה א״א שבהדושה דדבר הא ונס דאורייחא השא דלא
 שלא להקל דרבנן ספק הכא מ*מ הוח לאסמכמא דס״ל ונהי מקרא במגילה

^׳ דאק ונראה לההפלל•  לצרף לענין דהחס נ״ה בסי׳ מהרי״ק מדברי ר
 אף ד׳ בסעיף שם כדאיהא מצמרף קמן דאפילו ס״ל פוסקים הרבה דבל׳ז

מ הכי קיי׳ל דלא  שלא והראי׳ הסיבה לפני לעבור משח*כ מיךלין הכא מ׳
 דרבנן דספלה משום למוד לי׳ג שהגיעו זו נמקה ע׳י שנים אפילו לצרף המיר

מ קמן לצרף ס׳ל דלא לשואלו השיב שמהרי״ק ואף  כנלפענ׳ד בכהיגמקיל מ׳
 :וצ״ע אחריו אמן יענה איך מ״מ להפרישו מצווין אק נבילוה אוכל דקמן ואף

י ד ף לדעה לעיל שכסבסי במה נלפענ״ד ^  משוס לאו דמעמו ז״ל הרי
 בירך אס דבהמריס דמוכח הרא״ש דכמב במה א״ש • להוד הפסקה

 ג׳ כל בדנהמי סייס אי אלא מסוגיא מוכה אינו ולכפרה יצא לבד הזן
 הארץ ברכה כלל דליא אע׳ג הכל יצא הזן דבברכה ומנ׳ל יצא ברכוה

 דברכה משום בדסמרי בדסייס יוצא הי׳ לא דאליה דס״ל נראה • וירושלים
ק ברכה ע״ד הימה לא קמיימא א  הזן אלא לומר רצה לא דהרי • מרושלים ה
 וירושלים הארץ ברכה ברכוה שני עוד לברך דעתו אףדהי׳ הברכה ולסיים
 קמיימא בדסיימבדממרימשוםדברכה יוצא דאל״הלאהוי דס״ל (נראה

 לאינך־ הברכה פסיחה ענין ואין זו ברכה חומם הי׳ כבר מ״מ הימה) לא
 הברכה כוונה הי׳ לא הא ברכוה שני אינך בדחמרי בדסייס יוצא איך א״כ

 ז״א שייכי• מישך טלהו אחד על דעהו שהיה כיון דסגי וא״ל עליהם•
 במחלת דעהו והי׳ ג׳ מעק א׳ ברכה לומר שרצה אף בדהמרי בדפמס דהרי

 • הזן ברכה לענין כוונה מקרי לא אפ״ה מרושלים הארץ ברכת על הברכה
 הרי״ף לפ״ד לכאורה ומיהו • יצא לבד הזן דבברכה ודאי אלא ^פכא כן וה׳׳נ

ף דהסחיל אלא הכוונה בהפסד דלאו בהחלה הרא״ש שהביא ז׳׳ל  הברכה מו
 שפסח במה יצא שלא לומר באן שייך הפסקה ומה ־ הפסקה מעעס ונימא

 וכוונה הוא הפסקה לאו עכ״ס לתמרי שייך דהזן כיון לבד הזן ע״ד בנהמא
 • בחמרי לבד הזן בברכה דיוצא להוכיח ומנ״ל להרי״ף מפסדס אינה הברכה
 ניכרת כשאינה היינו הפסידה לא דהמחשבה דהא לעיל כמ׳׳ש מזה והנראה

 הפסידה שפיר אחרה לברכה שטונמו דיטרו ממוך ניכרה היא אם אבל
 כוונה להיפך וכן הוא כלום לאו כוונה בלא הפסק לעולם אבל המחשבה•

 ושפיר מפסדת ג*כ התמרים כנ״ל הפסק המ דלא אף דיבורו ממוך הניכרת
:ודו״ק ■ לבד הזן בברכה דיוצא הוכיח

ך  גדול דדוחק והמרי• נהמא לאמויי דקאמר הא לפמג׳׳ד קשה ב^נה א
 דזייני משוס המזק בברכה בהמריס דיוצא הכלל בזה קמ״ל דהא לומר י

 דילמא ימורא משוס ואי כלל ממרים בברייתא הזכיר לא דהא זה נשמע דאיך
 דאיכא יצא שהכל היק על בירך אס ושיכרא בחמרא כגון קמ״ל אחריני מילי

 מתמרים הוא דכ״ש הראש לפמ״ש וממרא בנהמא דילמא והו לקמן• סלוגהא
 דיוצא לברייתא השוס נראה זה דבר ואס ביין• רק דילמא בממריס מנ״ל

 דהא הסוגיא במחלה קאמר הא בנהמא דפתה בזה וקמ״ל המזון בברכה
 וחמרא שיכרא הול״ל והמרי נהמא לאתויי לי׳ דלמה והו • הוא פשיעא מילמא
 ז״ל הרא״ש דברי אילולי בשלמא הסוגיא בהחלה כדקאמר בדשיכרא ופחח
 הזן ובברכה מרושלים הארץ לברכה התחלה הי׳ דלא דאף דקמ״ל אמר הייחי
 מהני• אומן כולל ג׳ דבברכה כיון אפ״ה מרושלים הארץ בברכת יוצא אינו

 דוקא הייט וכו׳ כסא נקע פשימא בהחלה דקאמר דהא לסענ׳׳ד והנרא׳
 שהוא שסבר עעוח מחמת הברכה תחלה הי׳ חמרא שהוא האמה שלפי בזה
 ורצה שכר וכוס יין כוס לפניו שהי׳ כגון מעליא ברכה סי׳ אם אבל שכר

 לשפוה שלא בדעתו יישב ואח״כ דשכרא אדעמא והמפיל השכר על לברך
 בבירך דקיי״ל כיון בדחמרא דסייס אף יצא דלא נראה היין אלא השכר
 כדפרש׳י מועיל אינו לפעור דעהו הי׳ ולא דברים בשני אפ״ה יצא שהכל

 על דעהו הי׳ שבאמת כיון ה׳׳נ א״כ ע״ש ובפה״ע בפה׳׳א לעטן מ״א דף ז״ל
 י׳׳ל יצא לא בדחמרא סיים אי שם דנם אף לקולא בעיין אי ואפילו • שכר
 אם הנ״ל ז״ל הרי״ף לדעה וכ״ש ראויה• ברכה שהי׳ כיון עפי גרע דהא
 וכנלפענ״ד מהני לא יין לשחות בפה״ג מכ״ד ואמר וחזר שהנ״ב השכר על אמר
 נהמא באמה אס אבל דקסבר דוקא וכו׳ אכל נהמא וקסבר דקאמר דהא

 ידו שמשך לאחר או הסעודה בשעה שלא החלה המרי שאכל כגק אכל וממרי
 אינו דברים בשני דבסחמא ג״כ נראה ע׳׳ב מ״א ד׳ לקמן כדאמריק הסת מן

 וצ׳ע • הממרים על הי׳ שכוונתו החמריס על הזן בירך דאה אלא ול״א סוער
 ובירך בו חזר ואח׳כ נהמא על לברך פתח אס וא״כ • בשיע נזכר שלא בזה
 אף אחרונה בברכה היא רבוסא דשפיר י״ל וא״ב יצא דלא י״ל החמריס על

הוא דעעות המזון ברכה לברך כשמתחיל ניכר אינו מ״מ יהמא אכל דלא

 קאמר דלא והא עעוס שהוא דניכר כסא בנקע משא״כ אכל נהמא דאולי
 וסבר החמרא על דעהו והי׳ לפניו שניהם שהיו דקמ״ל ושיכרא בחמרא

 • השכר לשמוס דעהו דשמא ניכר אינו דג״כ דשיכרא אדעמא ופתח שכר שהוא
 בברכה נקע להבי עליו שמברך הדבר בידו לאחוז צריך לכחחלה דהא י״ל

ודו״ק: לדינא וצ״ע כנלפע״ד אחרונה ,
ל ״  ולגריעוהא למעליותא נקע מילי מרי וסיפא דבריימא דרישא דכיק עי

 לאסמי הכלל זה וקאמר יצא לא ערבים מעריב בשחריה סיים אס
ם ותמרי נהמא א ד ט׳  עעה הברכה סיום וקודם ג׳ מעין הממרים על בירך ו
 ברכת כל בירך דאם אף יצא לא הכל אה הזן בח״ה וסיים אכל דנהמא וסבר

 את בהזן וסיים בלל מזק ענין הזכיר ולא ג׳ מעין כשבירך משא׳ב יצא הזן
 בברכת דיוצא העעס אלא קאמר לא והש״ם • קמ״ל עובא א״כ יצא לא הכל

:וק״ל • לדינא צ״ע זה וגם הזן
פ ״ י  דבריו שייכות נראה וכו׳ קרחה בן יהושע ר׳ אמר בממניהין הקורא ב

 משמע ס*ל כריב״ק רב דקאמר ע״ב ייד דף לקמן משמע ותו הכא•
 דהא וכו׳ שיקדים הוא בדין דקאמר שם רשב׳׳י דהיינו וא״ל • דפליג דאיכא
 אברייתא פליג דרב הס״ד דלפי בדוחק וצ״ל • קאמר ועוד דחדא שם קאמר
כ כוך דחוסר  לברייהא ומוקי קודם מצוה דעול וס״ל פליג דרשב׳י צ׳ל ע'
 דריב״ק למסקנא הייט מדריב״ק ליה ופיסוק בפשעוה דקאמר והא • כוומי׳

 וסיפוק הקושיא נראהדעיקר ותו • מבריית׳ ולק׳מ לקריאה קריאה להקדים
 מ״ע דציצית בהדיא ס״ל דר׳יש כיון לויחמר שמוע אס והי׳ על הייט לי׳

 ואכהי • קאמר ועוד חדא בל״ז ציל ע״כ כריב״ק הל״ל בלילה ופעור שהז׳ג
 ממתניהין שמעינין דלא כיון כרשב״י וברייתא דהל״ל שפיר מתיישבא לא

 דעיקר וכו׳ קדמה למה בד״ה התוס׳ מ״ש דלפי ונראה אדריב״ק• פלוגמא
 בין דס״ל ולר״י בתורה דקדמה אע״ג לבסוף ויאמר פרשה הקושיאאמאידאמר

 א״צלדריב״ק אמת אלקיס וה׳ אקרא דאסמטה יפסיק לא ויציב ויאמרלאמס
 חוזר דלמ״ד ואפשר לאמת• להסמיך כדי ויאמר פרשת לאחר הוצרכו דהא

 לפמ״ש וכ״ש הכי למקן אין לכתחלה אבל הפסיק באס היינו אמה וקורא
 דברי ליישב ריב״ק א״כ בסמיכות ויציב גס לומר דצריך ומ״א ול״ח הב״י

 כ״ע דף בשבת קצת משמע וכן ציציה זמן לילה ס״ל ר״י ואפשר אמא• הה״ק
:וק״ל • הכי צ״ל דבל״ז בסוגיא שם ועמ״ש • ע״ש לילה כסוס משום גזר דלא

ו ה מי  דהא מממנימין הכרח מצאתי לא ויציב בסמיכות והמ״א הל״ח במ׳ש ו
 לויציב אמה בין ובודאי ויציב לאמת ויאמר בין הלשון קאמר מ״ק גם

 ולא אסשמוע לוהי׳ דנקע וכמו • דוקא לאו וע״כ הפרק באמצע כמו הו״ל
 ויציב לאמה ויאמר דבין דס״ל הרמב״ם לדעה צ״ל וכן לחוד• לוהי׳ קאמר

 ר״ן דנקע דהא ואפשר • ויציב ר״י נקע למאי א״כ הפרק באמצע כמו דינו
 צ״ל וע״כ • שם לקמן כדקאמרינן לויאמר חיוב אין דבערביה משוס ויציב

ם חילקו דלא הא  אפשר אע״גדהוי לערביה שחריה בין ויאמר בה׳ הטסקי
 מפסיק הוא דמנהגא כיון ההלל גומרין שאין בימים דקאמר להא לדמות

 ואפשר • גומר המחיל אם דקיי״ל משוס הפרק באמצע אפי׳ הכבוד מפני
 ר׳ לשון מדברי ויציב במלת הרא״ש מדברי והמ״א והל״ח הב״י דדקדקו דהא

 ויציב דנקע מ״ש א״כ ציצית זמן לילה ס״ל דר״י דלפמ״ש ממ״ק עסי יהודה
ל: בערבית• גס דכולל סהס אמת למימר לי׳ הוי ק׳ ו

ת ו פ ס ו  מובן אינו זה לכאורה ט׳ בפ״ק וא״הוהא כו׳ קורא הי׳ ד״ה ת
 שאס היינו זא״ז מעכבות דברכות אלא קאמר לא בפ״ק דהא

 באחת אלא בקי איט שאס ונ״מ שאומר זהו אפי׳ יצא לא שתיהן אומר אינו
 והנה • ק״ש מעכבות אינן אבל ר״ה של בברכות כדקאמרינן אחת יאמר לא

 משמע וכן זא״ז מעכטת אין ברכות ז״א הגירסא הי׳ ז׳ל הרא״ש בדברי
 ול״ח שתיהן את לקרות צריך אבל ז״ל הרא״ש שהביא גאון האי רב מלשון
 למימר ה״מ דבאמת הגירסא לישב יש ולפענ״ד זא״ז• מלות ומחק הגיה

 הי׳ שלא משמע המקרא זמן והגיע מתני׳ דמלשון אלא מחלה הברכות דאמר
 לעיל כדאמרי׳ אור יוצר זמן מעא לא ואיכ בתורה לקרות כשהתחיל קיש זמן

 דיוצר זמן הי׳ דלא הא לאשמעינן בכה״ג ממניחין נקיע דמש״ה ואפשר בפיק
 בפ׳ק לעיל כדקאמרינן תפלה זמן כשהגיע ללמוד אסור ז׳ל לטרש״י א״כ אור
 דמתניחין כיון מ״מ ללמוד דמותר התוספות לפירוש ואפילו בנימין אבא גבי

פלא מלאכה כשאר דהוי דמודיס אפשר כדמשני• להגיה בקורא  א״כעכ׳
ה אור יוצר זמן הי׳  י״ל עכ*פ אבל • ערבים מעריב זמן הי׳ לא בערבית וה׳

 מיוצר לק׳ש עפי דשייך מעכב רבה דאהבה י׳ל א״כ קודם רבה אהבה שאמר
 רבה• אהבה ידי אף יצא לא דאל״כ זא״ז מעכבות דאין דהוכיח אלא אור
 לקרות וצריך זו אס זו מעכבות קאמר דלעיל גאון האי רב שסיר הקשה וע״ז

 לק״מ מעכבות אין דברטת בירושלמי הוא וכן התוס׳ לגירסת אבל • שתיהן
 הוא ולפמ״ש זא״ז דמעכבוח י״ל אבל ק״ש מעכבות אין ע״כ דהכא מדלעיל
 דקשה ונלסע״ד • מעכטת אינה דאהב׳ מנ״ל דאל״כ זא״ז דמעכבות מוכרח

 • הברכות אח״כ אמרו באמת דילמא מעכבת דאין הירושלמי הוכחת על להו
 קודם הברכות אמר שלא וכיון מעכבות ברכות דסדר להירושלמי דסיל וצ״ל
 המצוה וגמר בירך לא דאס דקיי״ל המצות ברכת כשאר אומר אינו שוב ק״ש

מברך: אינו שוב
נלע״׳■



שד פרסמורא הייה
? ל ד5ונ  ס״ג סי' נש״ע הרכ״י דכחכ משוס הא לי' נסקא דהירושלמי ״

 דיהא בתור׳ כקוד׳ ק׳ש וקורא חוזר אס״כ הברכות דכשאומר
 למזה הירושלמי מן למוכרת לי״ל נלפע״ל לזה ראי' הבי־ לא ואס כסלרן
 כיון ליצא קאמר מאי לענין לאל״ה אח״כ הברכות אומר לאינו לי׳ נפקא
 ליצא נ״מ למאי הזמן עבר ואס עמהס ק״ש ג״כ צ״ל ממילא הברכות צ״ל לע״כ
 אין אס לנ״מ לאוקמי ללוחק וס״ל לק״ש תשלומין לאין הפוסקיס כלעת לס״ל
 אמר וכשלא מעכב לסלרן לע״כ אלא ק״ש לומר ולא הברכות לומר רק הזמן
 שאמר ללוחק להירושלמי לס״ל מוכח וע״כ כלל אומר אינו שוב ק״ש קולס

 לס״ל א״נ • ק״ש ילי בזה לצאת כלל לעתו הי׳ שלא כיון היוס קולס אהבה
 לומר לנתקן כיון ק״ש גס לומר צריך הי׳ אח״כ לבל אור יוצר אומר הי׳ אפילו
 נמצא • לבעלה ברכה לאינו כיון ק״ש הפעס עול יאמר לא למה ק״ש קולס
 ולא למעכבות איפכא אמרינין ללעיל ללעיל סוגיא סותר להוא הקשה שסיר
 לאומר וממילא הברכות ואומר חוזר ברכות בלא ק״ש לכשקרא ר״ל סלרן

 נכון ועפ״ז • אח״כ לאומרן שצריך לענין עכ״פ מעכבות א״נ * כרל ק״ש נמי
 אינו לביחיד מיחיל גרע ציבור ללכאורה ליחיל ציבור בין למחלק תירוצא יותר

 נכון ולפמ״ש • יצאו שלא כחן יגרע צבור שהס משוס וכי מעכב ובצטר מעכב
 ילי יצאו שכבר ק׳ש בלא אפילו הברכות לומר יוכלו כחן דעליפי לבצבור

 כ״כ עליך כחו אין ביחיל משא״כ כנ״ל ג״כ ק״ש וקורא לחוזר וממילא ק״ש
 לנתקן התורה ברכות בכל מצינו וכה׳׳ג • ק״ש חיוב בלא הברכות לומר שיוכל

 פי׳ לפע״ל נראה כן ביחיל משא״כ התורה ברכת ברכו שכבר אף בציבור
:ז״ל לבריהס

ה בתוס׳ י*ב לף לעיל מ׳ש לפי ונלפע״ד  כלאמרי׳ כו׳ מעא ללא משוס ד
 להוא בהנך הוא אור יוצר זמן לעיקר לס״ל וכו׳ בהקורא

 בפ״ק הרא״ש שהביא ר״ת לפירוש א״כ ־ ביוס שמצותן מצות בכל יוס עיקר
ק עס גומרין היו לוותיקין ק קורין היינו ה ה  ג״כ אומריס שהיו י״ל ־ ב
 היינו לגומרין הרא״ש לפירוש את״ל ־ ק״ש בכלל והכל הנץ עס הברכות

 גאולה סמיכות למחמת צ״ל ע״כ הנץ בשעת וגמרוה הנץ קולס קורין שהיו
 ללוחק זימני׳ מעא ללא על אור יוצר לקרות הוצרכו שמש עס ויראוך לתפלה

 בשס הב״י כמ״ש בצבור אח״כ הברכות סלר לשנו י׳׳ב לף בפ״ק כמ״ש לומר
 אח״כ הברכות לאומר וכו׳ לעלות יכול אס למבול לירד במתניתין א״ח

 כמשמעות הנץ קולס וק״ש הברכות לומר זמן באין אלא מיירי לא להא״ח
 אבל הברכות סלר שמשנה אף יראוך ומקייס לתפלה גאולה סומך אז המשנה
 בסי׳ הש״ך למ*ש ראי׳ ומזה כסלרן הברכות אומרים פנאי להס שהי׳ וותיקין

 מעא ללא אף אור יוצר ג״כ לאומר השחר בעלות מיל לקורא באונס נ״ח
 התוספות ללעת כן נוהגין היו להוותיקין נ״ל ולפמ״ש שס תמה והמ״א זימני׳

 כמ״ש י״ל דמני׳ מעא ללא משוס אור יוצר אומריס היו לא משמר לאנשי אף
 צ״ל בל״ז אח״כ אהבה לאמרו כיון תלע בזמנה ק״ש אח״כ אמרו להס לעיל
 ראוי והי׳ בזמנה בל״ז קראוהו להס אלא ק״ש לומר לנכון הב״י כמ״ש ק״ש ג״כ

 ממא ללא כיון אלא וכסלרן לעיל כמ״ש בזמנה ק״ש קולס אח״כ אהבה לומר
 לתפלה גאולה וסומך בזמנה ק״ש כשקורא אבל אהבה הקלימו אור יוצר זמן

 ובזה ־ כסלרן שיהח כלי זימני׳ ממא ללא אף אור יוצר מקדים כוותיקין
 כוותיקיןוכו׳ לק״ש ע׳:)ל״ה לעיל(לף והרא״ש התוס׳ קושיות לתרץ נכון נלפע״ל

 עמא נשאר כו׳ זהב של נברשת עשתה היא אף ביומא לאמרינן קשה ומיהו
 כן לעשו נראה ולפמ״ש הנץ לאחר ק״ש זמן לעיקר להו משמע וכו׳ לירושלים

 לבציבור לאף בהנץ בזמנו יהי׳ אור ליוצר עליף ממילא כוותיקין לכוין שא״י למי
 ביחילי׳ וכ״ש וכמ׳ש כסלרן לקרות נכון נראה אבל הברכות סלר מעכב אינו

 שאני וותיקין בהנץ לקרות שצריכין כ״ש ותום׳ האי לרב הברכות סלר למעכב
 :ולו״ק כנלפע״ל לכוין יכול שאינו אלם לכל משא״כ שמש עס ייראוך משוה שעשו
 פסוק רק לס״ל לי׳ למשמע לכאורה וכו׳ ובירושלמי וכו׳ ובאמצע ל״ה תום׳

• הפסוק באמצע לאפילו ש״מ בם ולברת ומלקאמר לאורייתא ראשון
 היכא ללוקא המ״א הביאו ובכ׳׳מ יפסיק לא ראשון לבפסוק כתב הב״י אך

וצ״ע: ענינא־ לסליק
ת ו פ ס ו ה ת  ז’לע נראה • וכו׳ כחכמים להלכה וכו׳ אומרי׳ וחכמים ד

ח׳ האותיות בקריאת המדינות לפי שמשתטת בלשונינו סומכין
 הורגלו המדינה לכל כיון ממש לה״ק אינו לאפילו אותיות בשאר או ה׳ כמו

 מלשון לשנות ואין * שומע שאתה לשון בכל אמרי׳ הרי הלשון מבין והוא בו
 שקורין כפי יותר ונראה משובש שהוא אות באיזה שמדומה אף • המדינה
 לשונות בשני כקורא והוי אמר באות גם שס שינוי יש לשמא אחרת במדינה

 לממעם ונראה • למ*ש הכא לה׳׳ה ואפשר יצא ללא מגילה בהלכות המגיא לכ׳
 ידוע ואין לוקא בלה׳ק ונאמרה הואיל יום בכל כהניס בברכת נהגו לא זה
 עוד בכהנים נסשייהו לאחזוקי ברגלים כ״א מכונס על האותיות קריאת לנו

 ללענין ג׳ סי׳ באה׳ע ועיין לכהונה בולקין אנו לאין משום מעס ליתן אפשר
 לף בכתובות לאמרינן להא למי וברגלים כזר עשה איסור איכא כפים נשיאות

 לאו אי עם רוב לאיכא בכרכים מתנות וחילוק כפיס׳בבבל בנשיאות ע״ב כ׳ה
 היה לפ׳ז מיהו עיקר נראה הראשון ומעם נפשי׳ מחציף לא הוא לכהן
 להבין צריך להא ותיבה תיבה כל ותפלה ק״ש בכוונות מאוד ליזהר צריך

ל ויטאר א״נ בר׳פ התוס׳ לפמ״ש מיהו • הלשון מ״ו לף לקמן באורך בס׳

זכרכות
 חשיב לא ללהכי בלה׳ק כשקורא אפילו להבין צריך בלשונם נאמרים לאלו

 יצא לא בהנך אבל יצא אשורית ששמע להלועז משום שס המגילה קריאת
ך איט אס באשורית אפילו  א’כ כוונה בעי ללא למשמע הא ועכצ״ל מבי

 לכוין ירצה אס הלשון שיבין רק בעי׳ ללא היינו תנאי ואינך ראשון בפסוק
 :כנלפענ״ל לשונות בשאר ה׳ה א״כ מטין איט אפילו יצא אבל

ה ז ב  אינו דיחיל כיון הראיש שהביא תר׳י קושיות ליישב ליש נלסענ׳ל ו
 ולפי • לשונות בשאר להתפלל הנשים נהגו למה לשונות בשאר מתפלל

 כ״כ אין הנשים וכ״ש האותיות בדיבור הימיב בקיאים אט לאין לכיון מ׳ש
 כראוי בלה׳ק לאפילו התום׳ ולפמ׳ש • שמבינות בלשון תוב ויותר חילוק

 זה לשון ללוקא קשה לאינו נראה ולי הרא״ש ומיש ־ מכוין איט אס יוצא אינו
 בר״פ מוכיח איך דא*כ צ*ע ־ בעיניהם מטנה ארמי שלשון וכו׳ ר׳י קאמר

 ע׳ לע״כ ותו מגונה שהיה אף ללמדו צריך להא לשון ע׳ ללמדו מגבריאל א׳נ
 מכירים היו לא להא מצרים של לשון איזה יודע הי׳ לודאי לוקא לאו לשון

 מכיר הי׳ שלא הלשונות לו שהשלים וע״כ עצמו פרעה ואפילו הקודש בלשון
 • ארמי לשון כבר ילע ליוסף לומר יש וא״כ לשוטת־ הע׳ כל יודע שהי׳ על

י אהא י״ב:) בשבת(לף התום׳ ל׳ א״ש ובזה ד  • מגבריאל לכל וכו׳ רב אמר ל
 מגבריאל לבל זה הקדימו וכו׳ יודעים אינם שבלב מחשבה לאסילו ותימה

 מוכיח איך לא״כ בעיניהם ומגונה למכירין הרא״ש כסברת נימא ללא
י והאמר א״נ בר״פ פריך למאי ותו מגונה ואינו יודע לגבריאל  רב אמר ד

 וכפי התום׳ לפי׳ וכיש לוקא לאו וכל לשונות בשאר מתניתין לילמא וכו׳
 מכירין שאין ארמים יעשו למה הש״ם לקושיות לומר ודוחק ־ בלשונם גירסתם

 כהניס ברכת כגון בלה׳ק רק נאמרים שאין בדברים יעשו מה כ’לא אחר בלשון
:וק״ל • וצ״ע

א ר מ ג ״ להגיה בקורא כו׳ צריכות מצות ש״מ ב  בין להבין צריך הנה כו
 להא תימא ־ להגיה בקורא בל״ה התוס׳ שכתבו כמו ז״ל לסירש״י

 ככתיבתן אלא בנקולתן התיבות קורא שאינו התום׳ לסי׳ ובין • קרא אכתי
 וביותר בזה• הלב כוונת מאי לבו כיון אס למתני׳ לישנא א״ש לא להגיה כלי

 והשאר כוונה צריך א׳ לפסוק ק״ש מה׳ בפ״ג זיל הרמב״ם לברי תמוהים
 הכ״מ ותירוץ הכ״מ כמ״ש הסוגיא נגל והוא יוצא הפרשיות מגיה הי׳ אפילו
 לא למגיה הש״ם לתירוץ א״צ כוונה בעי ראשון לפסוק לקמן לקאמר למאי

 בפסוק מודים כ״ע הא זו דסוגיא ס״ד למאי חלא ממני נפלאו ודבריו יצא
 יצא לא להגיה קורא לקאמר פשוע לין לסתור למנ״ל ותו כוונה לבעי ראשון
 בפסוק לפרש ומה״ת נקע סתמא למתני׳ ותו במתניתין אחר פירוש ולפרש
 היינו בכוונה מפרש ללא טעמא לזהו באמת נראה הי׳ לכאורה והנה ראשון•

 ראשון בפסוק לכ״ע לקמן כלקאמרינן שמ־ם מלכות עול לקבל הענין כוונת
 לא לאו ואם לי׳ למשמע משוס • כוונה בעי ראשונה פרשה לכל תנא ואיכא

 מ״מ יצא לא למפרע הקורע דקיי״ל אע״ג ושלישית שני׳ פרשה ילי אפי׳ יצא
 להקדים אף הפרשה כסדר לקורא ס״ל סי׳ בש״ע והוא ז״ל הרמב״ס כ׳ הא

 שקורא משמע להא ממתני׳ לכאורה משמע וכן יצא לראשונה שני׳ פרשה
 לסדר א״ו קודמת שלישית לפרשה כסדר כתובים אינם ובמורה במורה

 ומזה • ראשונה פרשה ילי יצא לא לאו ואס הליל וא״כ מעכב אינו הפרשיות
 לע״כ להש״ס למשמע נראה הי׳ ועול • לצאת בכוונה למיירי הש״ס הוכיח
 אמר לא אס קיי״ל להא יצא לא בל״ז ראשונה לפרשה שניה ס׳ לענין ממני׳

 כיון אס ע״כ אלא משה אמרה ללא כתובה לא הא ובחורה יצא לא בשכמל״ו
 מעכב אינו הפרשיות לסדר מפי מוכח ולפ״ז • שניה פרשה היינו יצא לבו

 לא ע״כ א״כ ק״ש זמן שהגיע קולס בחורה קורא להי׳ ממתני׳ משמע להא
 שגי׳ פרשה ילי היינו יצא לקאמר הא לע״כ וכיון ראשונה פרשה תחלה קרא

 הפרשיות של לסדרן ש״מ בשכמל״ו• אמר ללא ראשונה פרש׳ ילי יצא ללא אף
 צריכות למצות ש״מ לצאת כוונה ע״כ שניה בפרשה למיירי וכיון מעכב אינו

 התיבות קורא שאינו היינו להגיה לפי׳ התוס׳ סי׳ ליישב יש ועפ״ז • כוונה
 לס״ל יאשי׳ כר׳ מתניתין לאתיא היינו יצא לבו כיון אם לקאמר והא כהלכתן

 שלא אף יצא לבו כיון אס לקאמר והיינו קריאה בלא בכוונה יוצא שניה לס׳
 בפסוק מתני׳ מיירי לילמא לי קשה אכתי אך לבל בכוונה יצא כהלכתו קרא

 וקורא יצא ק״ש לקרות הוא שצריך ניכר ראשון פסוק לקרא לכיון ראשון
 בבירור לפענ״ל וזהו נראה והעיקר • הפרשיות כסדר ואהבת וגו׳ בשכמל״ו
 קבלת וזהו המלות פירוש להבין היינו לממני׳ לכוונה ז״ל להרמב״ם הפירוש

 מבין הוא לימוד דרך ומטין בתורה לומד כשאדם ומסתמא שמים מלכות עול
 קא והא ופריך ללמוד לקרות למשני וזהו הוא לימוד לאו לאל״ה המלות פי׳
 לכשמתכוין וקמ״ל המלות פי׳ מכוין אינו למסתמא להגי׳ בקורא ומשני קרי

:ולו״ק יצא להבין
 אומרת זאת בא רבי אמר הירושלמי לשון לפרש נראה לזה שזכינו וכיון

 לברך צריד אומר אתה אם יוסי ר׳ אמר מעכבות הברכות שאין
 תניתח ללח אע״ג והכא תנימא ולא מפסיק ואינו התיבין בכולן לכווין צריך
 אמר אחא ר׳ הלא מן נשמעיני׳ בכולן לטין צריך אומרת זאת לברך צריך

 שני בפסוק לבו כיוון ללא אע״ג ראשון בפסוק לבו כיוון אס יהודה ר׳ משום
 מסרשא מתני׳ וע״כ לצאת כוונה א״צ מצות ל’לס בפי׳ נראה • הירושלמי עכ״ל

הדיוק והנה • לעיל שכתבתי ע״ל בבלי בש״ס כלמפרש המלות פי׳ בכוונת
לברכות



פרק ^רא הלז «
 וגומר דיצא וקאמר לבדה ראשונה בפ׳ דמיירי נימא אי מעכבוס איט דברכוס

 ולא כסדרן דמיירי וכיוון כווג" צריך דזה לבד ראשון דססוק או כסדרה ק״ש
טת לברך דצריך פני  נימא אי אבל ׳ מעכבות דאינס ש״מ כסדרן שלא הבר

 קאמר דהא יצא לא ראשונה בפרשה אבל שיצא שני׳ ס״ס מיירי דממניסין
 מפסיקין הי' ולא שמע את כורכין היו יריחו דאנשי שנהגו מקוס ס״פ בפססיס

 ע״כ א״כ בשכמל״ו• אומרים היו דלא בש״ס ומפרש חכמים להם הודו ולא
 שא״צ הכרח אין א״כ ראשונה פ׳ ולקרוס לחזור וצריך שני׳ ם׳ ידי דיצא צ׳/

 להפסיק כדי ראשונה פ׳ אח"כ לקרוס דצריך דוקא לאו יצא דהא הברכות לומר
 דפרשה צ״ל כן נפרש אם אבל • אח״כ הברטס ג'כ דאומר י״ל א׳׳כ בבשכמל״ו

ה צריכה נמי שניה  בהא דהא יוסי ר׳ דקאמר וזהו • כוונה צריך ק״ש דכל טונ
 ראשונה בפ׳ מיירי לא דמתניתין דנימא ר״ל לברך דצריך נימא דאס תניא
 לכוין דצריך צ״ל ע״כ לברך דא״צ ממסניתין דיוק אין וא״כ_ שניה בס' אלא

 ישיבה דבני קאמר ואח״כ • לצאת כוונה צריכות אק דמצוס קיי״ל דהא בכולן
 והס דהתיבין) דגרס יהושע שדה בפי׳ דהתיבין(עיין גורסין ויש התיבין

 דקאמר ויצא ראשונה פ׳ שחוזי וע״כ בבשכמל״ו להפסיק דכיוךדצריך הקשו
 אינו דזה קאמר וע״ז לברך צריך נמי י״ל א״כ תנן דלא אע״ג שני׳ פ׳ היינו

 דא״צ הדא מן נשמעיני׳ וקאמר לכולן וה״ה שניה בס׳ גס לכין דנריך
ץ ט  ר׳ הוכיח ושפיר כנ״ל ראשון בס׳ מתניפין וע״כ ראשונה בס' אלא נ

ודו״ק: כנ״ל• כסדרן מיירי דמתני׳ מעכבות אין דברכות בא
ב5?  דמשמע אסור י״ח באמצע אבל וכו׳ היראה מפני שואל ד״ה תוססות ״

 דכ״ע ע״ב כ״א דף לקמן מפורשת סוגיא דהא סה״ד בעל הקשה :כו'
 לב״ה הנכנס דאמר הונא רב על קאי דהתס נראה י פסיק לא מיפסק מיהת

 דס״ל חונן לאתה דמוזר באמצע דעעה ל״ד דף לקמן ס״ל הונא ורב וכו׳
 לראש שחוזר ראשונות בג׳ במפסיק דקיי״ל היכי כי א״כ ברכתא חדא כולהו

 לחזור דא״כיצמרך פוסק אינו טדאי דהתס י״ל א״כ ־ באמצע הונא לרב ה״נ
 מיפסיק דכ״ע בפשיעות מלהוכיח מוכח וכנלפע״ד ברכות כמה ולברך לראש

 וצ״ל שיפסיק דהכי אדעתא לכתחלה שיתחיל שאני התחלה דילמא פסיק לא
 שלא פשיעא הונא לרב לראש לחזור שיצערך אף שמפסיק דאס״ד לי׳ דקשה
 לר״י דס״ל א״ו ־ ולהתפלל לחזור ויצערך בצבור תפלה משוס להתפלל יתחיל

 דאמצעות ס״ל לוי בן דר״ש בירושלמי ראיתי גס בהא הונא כרב שם לוי בן
 אנן אבל ליי) !3 ר״י ול״ל ליי P ר״ש מצאנו שלא (כמדומה סדר להן יש

:וק״ל • משם ראי׳ אין סדר להן אין דאמצעות אסי כרב דקיי״ל

ש ״ מ  דקאמר להא כוונתם דאסשר נראה עומדין־ אין פ׳ לקמן דמ»מע ו
א דף  צבור מורח מפני מקצר הי׳ הציבור עם מתפלל כשהי׳ דכ״ע ל׳

 להסמיך והוצרך ק״ש זמן יעבור דשמא בק״ש המתין דלא נהי להו קשה
 דס׳ל ל’וי ע״ש־ ר״ע של מנהגו שם אמר דהוא לר״י כדס׳ל ויציב אמת
 כנ״ל לראש ולחזור להמתין נכון ואינו לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה
 בציבור מפלה דמשום מפלמס הציבור שיגמרו עד י״ח קודם שהה לא למה אבל
 להתפלל דיכול אף וכו׳ להתחיל יכול אס הדאמרינן ממנהג לקצר אין ודאי
 ודחי בצבור חפלה משום לקצר דאין אלא למודים־ שיניע עד הציבור פס

 קדושה משום קיצר וע״כ ־ פ״י בס׳ וכ'כ כמנהגו להתפלל כדי בצטר תפלה
 דא״כ תחנונים שאחר בתפלה האריכות הי׳ דלא התוספות שם דכתבו והיינו

 לקצר ויצמרך להתפלל התחיל למה קשה וא״כ לקדושה להפסיק יכול הי׳
 הפסיק שלא מה אבל לתפלה גאולה בין לקדושה להפסיק דאק ש׳מ ממנהגו

:כ״א דף דלקמן מהא הביאו דלא כנראה לראש דחוזר דס׳ל י״ל תפלתו בתוך

ף  דימיס סר״י פי׳ וכו׳ ההלל את בהם גומר שהיחיד ימים רבה אמר י״ד ד
 גומר היחיד שאין וימים ־ חייא אדר׳ ופליג מק״ש חמיר גומר שהיחיד

 ק״ש תחלה קאמר דהא הסוגיא מלשון כן דדייק ונראה בק״ש כמו דינו
 מלשון משמע וכן ־ ק״ש כדין היינו פוסק דסתס משמע פוסק דאורייתא

 צרט לפ״ז ומיהו ־ חייא אדר' דסליג משמע כרבה דהלכה דכתב ז״ל הרי״ף
 באמצע דילמא ובו׳ שבא בר רב והא איני להש״ס לי׳ קשיא דמאי להבין
 הפרק דבאמצע הרשב״א וכ״כ דרבינא עלי׳ חשיב דלא לשנוי ול״ל הוי הפרק

 הפרקים דבין להם ידוע שהי׳ לומר ודוחק בסיד שיבואר כמו שימתו לפי הוי
 הלו דלא להפסיק ואח״כ הפרק לגמור הו״ל דאכתי דהקושיא וצ״ל ־ הוי

 שבא בר ורב הרשב״א מ״ש עפ״י לפרש נראה ויוסר ההלל־ שגמר עד ממנו
 דתר״יל״ל ונראה ארעא• אורח דלאו בשלומו לשאול לרביגא אקדים דלא
 מפני לו השיב ולא בשלומו שאל מסתמא שבא בר דרב ובאמת סברא האי

 דחמיר ש״מ הכבוד מפני לו להשיב הי׳ דעכ״ס הש״ס דמקשי והייע ־ הכבוד
 חמיר דלא אלא כן אינו הרא״ש ושימת ־ לי׳ חשיב הי׳ דלא משני וע״ז מק־ש
 שכתב אף ז״ל להרי״ף כן דמפרש ומשמע וכו׳ שגומרין בימים אפילו מק״ש
 חפי׳ ר״ל כלום בכך ואין פוסק דאמר חייא לר׳ דמפרש נראה כרבה הלכה

טד שלא:מפני  ושפיר בק״ש כמו דינו שגומרים בימים דפליג הוא ורבה הכ
 יעיין ק״ש כדין דסוסק חייא לדר׳ דמסרשי תר״י משא״כ ־ הלכה שייך

 בכך אין ניסח דפרסומי עעמא דמשום כלוסר״ל בכך ואין שפירש בדבריו
 משמע בו גומרין שאין בימים הרא״ש לשון מיהו פק״ש־ עדיף _ולא בלום
מפורש דהרי משמע לשון צ״ע ע״ש הכבוד מפני אלא בו להפסיק דאין

ברכותשני־
 היכי דכי נימא דלא דכוונתו וצ״ל חשיב דלא משוס פסיק לא דרבינא בש׳יס

 שאין בימים ה״נ הפרקים לבין אמצע בין ט שגומרין בימים חילוק דיש
 לכל אפי׳ מפסיק הפרקים בין א״כ הכטד מפני שואל דבאמצע בו גומרין

 דאין דמשמע כתב ע״ז ־ הרשב״א כמ״ש הוי באמצע שבא בר ורב ־ אדם
 הש״ס דלשק משוס ומעמו הפרקים בץ אפי׳ הכבוד מפני אלא ט להפסיק

 דבין אפילו מלשק ומשמע ־ פוסק באמצע אפילו בו גומרין שאין בימים
:להם א׳ דין ובאמצע הפרקים

ך  שסי׳ הגאון דברי הביא דהא כן משמע לא הרשב״א מדברי לכאורה א
הי׳ הסרק באמצע לרבינא דאיקלע שבא בר ורב וסיים הרא״ש כמ״ש

 משוס זה דכתב משמע ארעא אורח דלאו לרבינא שלום אקדים לא ואיהו
 ונראה לי׳ חשיב דלא אף בשלום שואל הפרקים דבין משוס ־ הוי דבאמצע

 לא שגא בר דרב לי׳ דמשמע דנהי לדקדק דיש והוא ־ הרא״ש על פליג דלא
 לי׳ חשיב דלא אף להשיב ראוי הי׳ שימסו לפי דא״כ דרגינא בשלום שאל
 קודם הפס איקלע שבא בר דרב המ״ל אך אדם לכל שלום משיב הא מ״מ

 ונראה לרבינא־ שאל לא לפיכך לשאול אסור לפתחו דבמשכיס וכיון שהתפלל
 עצמו הגאון לשון הוא ואפשר הגאון לדברי הוכחה דרך כסב דהרשב״א
 הפרקים בין דאיקלע לומר דדוחק באמצע איקלע שבא בר רב דמסתמא

ס הקשה באמצע אפי׳ מסתמא אלא כו׳ חשיב דלא לומר הוצרך לכך  הס׳
 נימא דלא וכדי ז״ל והרא״ש הגאון כדעת מוכח הכבוד מפני להפסיק דהו״ל

ר רב דמססמא משוס היינו הש״ס דקושיות  השיב ולא לרבינא שאל שגא ג
 מוכח וע״כ ארעא אורח לאו בודאי דזה הגאון כתב זה על הכבוד מפני

וק״ל: זיל• הגאון כדעת
 חבירו בשלום לשאול דמוסר הרשב״א מדברי הוכיח ס״ו סי׳ המג״א והנה

 בר לרב לי׳ דהוי מדהקשה להפסיק ויצערך ק״ש קורא דחבירו אע״ג
 אק ולענ״ד ־ אדם לכל שלום להשיב שיצערך אף רגינא בשלום לשאול שבא

 הוא היה אס אף ־ היראה מפני לו לשאול וחייג רבו דהקורא היכא להסתפק
 וכיון בעצמו מפסיק מאלו להפסיק שגורס גרמא עדיף לא ק״ש בעצמו קורא

 שגורס אף לשאול שחייב כ״ש בעצמו קורא אם רבו בשלום לשאול עליו דמומל
 ק״ש בעצמו קורא אס הכבוד מפני ששואל הפרקים בין וכן ־ יפסיק שרבו
 אלא הפררךס בין ועומד קורא כשחגירו הכבוד מפני לשאול עליו שמועל כ״ש
 הפרק באמצע ועומד ק״ש שקורא נכבד אדם בשלום לשאול להסתפק יש בזה

 רשאי היה לא ק״ש קורא השואל הי׳ דאס הפרקים בין ועומד אדם לכל או
טד מפני לו להשיב חגירו שיצמרך הפסק לגרוס מותר אם להפסיק  וע״ז הכ

 מפני להפסיק דמוחר הרשב״א שהביא הגאון לדעת דודאי ראי׳ מייתי לא
 להפסיק צריך הי׳ קורא בעצמו שגא בר רב הי׳ אילו עדיף לא א״כ הכטד

 דברי להוכיח דרצה הרשב״א דברי בפירוש לסמ״ש וכ״ש ־ הפסק שיגרום כ״ש
 בר רב לו שאל דבאמס סר״י לדעת באמת הפ״י שכתב כמו נימא דלא הגאון

ר מרב כלל הושיא כאן דאין לו השיב ולא שבא  דידע משוס לו ששאל שבא ג
 רבינא פסק דלא הש״ס מדהקשה נדקדק חם ואף לו להשיג יצערך שלא

 להפסיק יצערך שלא ש״מ ג'כ שבא בר רב מדשאל משניהם להקשות והו״ל
 להפסיק לגרום שמותר כ׳ש מפסיק בעצמו דהוא דהיכא לפמ״ש י״ל אכתי

ט הי' דרגינא י״ל א״כ  ותו ק׳׳ש* רב״ש להפסיק ומחויב שבא בר רב של ר
 מפגי נקרא ממנו שגדול דמי הרשב״א בשם ס״ו בסי׳ כ׳ הב״י דהא נלענ״ד
 שגדול דמי הוא דגרייסא דהפירוש ז״ל המג״א שהשיב מה לפי ואפי׳ ־ היראה

 לא שבא בר דרב המתרן לדעת אלא ז״א מ״מ הכבוד מפני נקרא ממנו
 דרב״ש המקשה סבר הוי לא דודאי המקשה לדעת אגל דרבינא עלי׳ חשיב
ר דהוי ע״כ מרגינא גדול  הוי ממנו שגדול דמי בברייתא דאמר דהא סג
 צריך דהי׳ מרב״ש כלל מוכיח הוי לא המקשה סברס לפי א״כ היראה מפני

 שלר) מרבינא אלא הוכחה ואין לו להשיב שיצערך אף היראה מפני לשאול
:ודו״ק ־ לו השיב

ר ו ז ח  אף בהלל הרא״ש כדעת סוגר הרשג״א דאף שכתבנו ראשון לענין נ
 אמצע כדין אלא הפרקים בין יפסיק לא פו גומרין שאין בימים

 בזה הפסק העעס אין בו גומרין שאין דימיס משום בזה העעס ונראה הפרק
 לבין אמצע בין חילוק ואין • לאחרונה ראשונה ברכה פין שהוא משוה אלא

 מעעס ולא בו ההלל חיוג מחמס שהוא שגומרים בימים משא״כ ־ הפרקים
 ובזה הפרקים לבין השבח אמצע בין חילוק דיש ק״ש כמו והוי לבד הברכה

 בו לפסוק שאין דמשמע דינא האי שכ׳ דלאחר ז״ל הרא״ש דברי סמיכות מובן
 דכתב כיון דלפמ״ש ־ לברך דצריך ר״ת מדקדק מכאן כ׳ הכבוד מפני אלא

 אלא ההפסק דאין ע״כ הוא הפרקים לבין אמצע בין חילוה שאין דמשמע
 מפעו״י בערבית הציבור עם ק״ש בקורא בזה ונלפענ״ד ־ הברכות משוס
 מיד קורא או מכילתין בריש ז״ל רש״י לדעת מעתו שעל בק״ש אח״כ ויוצא
טס מעעס דלאו ק״ש בשאר כמו בו ההפסק דין הכוכבים צאת לאחר  הבר

 הפרקים לבין אמצע פין חילוק יש דלהכי הקריאה חשיפות ממעס אלא הוא
 לענין בק״ש כמו דינו דזמרה בפסוקי הפוסקים דכתפו נראה עוד ־ כנ״ל

 ההלל בו שגומרים לימים דזמרה פסוקי דדמי ונראה הפרקים־ ופין אמצע
 ומפרש יום בכל הלל גומרי עם חלקי יהי כתפי כל ס׳ בשבת מדאמרינן

דא״כ וסוף תחלה עליהן שמברך משוס העעס לומר ואין דזמרה בפסוקי
אין



שני פדל) קורא היה
 ושאר הים ששירת מסתפק ואני * כנ״ל הפרקים לבין אמצט צק חילוק אין

 בימי דנתקנו כיון ההלל בהם שגומרי׳ כימים דינם אם שהוסיפו פסוקים
 לבין אמצע בין חילוק אין הברכות בין משום אלא דאינו וכיון ז״ל האחרונים

וצ״ע: הפרקים•
 וכו' דאטלטול ראי׳ דאינו ר״ת אומר ומיהו וכו׳ ימים ד״ה תוספות

 לולב על דמברכינן והא וכו׳ אלא אינו שני יום כל חזינין דהא
 אלא ־ ז׳ כל דנימל ריב״ז תקנת משום מלמול אלא דאינו אע׳׳ג שני ביו״מ
 ליום ופסולים לז׳ דכשריס ואתרוג לולב שני יו״מ בנמל להסתפק יש דלפ״ז
 דאין כיון לברך צריך אס כשרים לו נזדמן אח״כ ואס ושאול חסר כגון ראשק

 המנהג דעיקר כיון י״ל מיהו • בעלמא ומלמול מנהגא מחמת אלא הנמילה
 :וצ״ע במלמול המנהג דאין כיון המלמול ה״ה מברכין שני יו"מ
ף ״ א  וכו׳ דרב מהא מנהגא על דמברכין ראיה ועוד ב

 קריאת בתחלת בבהכ״נ רב היה דמסתמא להו משמע
 דא״כ יום בכל הלל קורא משעם לאו לאפסקונהי דרצה הא צ״ל ולפ׳ז ההלל•

 להפסיקם דרצה וצ״ל הראשון במזמור הדילוג עד מלהפסיקס המתין למה
 להפסיקם דלשון אלא סוף עד מלהפסיקס ממתין והי׳ אחרונה הברכה ממעה

 דאמנהגא עצמו מזה להוכיח להתוספוס הו״ל דא״כ ותו • כן משמע לא
 ואין יום בכל הלל קורא מסעם דלעולס ונראה שמצרכין• עצמו רב הסכים
 שגומרים בימים ז״ל חכמינו שתקנו כדרך ההלל כל כשגומר אלא איסור
 דמנהג ש״מ אמר מדלגי דקא דחזי כיון לכך שיגמרו קודם להפסיקם ורצה
 בכל הלל כגומר יהא שלא שמדלגין בעצמו המעם וזהו • איסור בו ואין הוא
 כיון דסבר הבאים בר״ח להבא היינו לאפסקונהי דסצר י״ל א״נ • יום

 התחילו שכבר כיון כן אם גומר התחיל ואס יתחיל לא יחיד בתענית דאמרינן
 הבאים חדשים בראשי מלומר שיפסיקו לבא לעתיד להפסיקם ורצה וגמרו

:וק״ל • וכו׳ ש״מ אמר מדלגי דקא דחזא כיק
ח  או רבו בשלום לשאול במפסיק סר״י פירשו אמת ואומר מוזר י״ד ך

 • אמת אח״כ ויאמר יחזור אס אמת דאומר הש״ץ קודם כמסיים י
 הברכה לתחלת חוזר אם הברכה באמצע במפסיק הוא הספק אס לכאורה
 לתחלת דחוזר הברכה באמצע י״ח באמצע במפסיק ק״ד בסי׳ כדאיתא
 שמפסיק בסתם ליבעי הו״ל • ק״ש ברכות באמצע מסתפק ה״נ הברכה
 דמעמא דאמרינן כיון הוא דה&פק ונראה • לראש חוזר אס ברכה באמצע

 שעל בקיש אפילו ק״ש קורא כל א״כ אמת אלקיס וה׳ דכתיב משום הוא דר״י
 עם כשימתין ק״ש זמן יעבור שמא שמסתפק אחרינא בגוונא או הממה
 כשמסייס י׳ל א״כ אמת אלקים דה׳ קרא משוס אמס ג״כ שיאמר ראוי הציבור

 דאז והמעה הברכה להתחלת כלל יכוין ולא אמת שיאמר ראוי הש״ן קודם
 שמיקה מהפסק מובא גרע בדיבור דהפסק אף הפרקים בין כמפסיק הוי

 אמת בתיבת דהפסיק נמצא הברכה ממחלת מכוין ואינו אמת אומר וכשהוא
 באמצע שתיקה הפסק הוי דאז הברכה לתחלת משיתכוין מפי עדיף מ״מ

 נאמר או באמצע בדיבור הפסק הוי דאז רבו לשלום במפסיק וכ״ש הברכה
 ולפמ״ש • באמצע הפסק הוי דאז הברכה לתחלת יתכווין רק יכפיל דלא

 ויאמר הקדימו דלא מעמא ס״ל דר״י יהודה ר׳ על פליג דריב״ק בממניתין
 הי׳ דאם משמע ויציב לאמת לאסמוכי דצעי משוס בתורה מוקדם שהוא אף

 הלכה ר״י דקאמר דהיינו ואפשר אמת• אומר הי׳ לא במחלה ויאמר אומר
 דקאי כיון כר״י הלכה סתם והול׳ל יפסיק לא לאמת אלקיכס בין דאמר כר׳י

 לר׳ דס״ל אזיל דלמעמי׳ משום כר״י הלכה בזה דדוקא ריל אלא אממנימין
 דממילא אלא ברכה התחלת משוס לאו הוא אמת א״כ אמת ואומר חוזר יוחנן

 כר׳ בהא אלא שמע להקדמת מעם בזה ואין באחד די לברכה כשסומך
:וק׳ל • ס״ל קרחה בן יהושע

ח מ וכו׳ קשיא גופא הא ש  גופא הא דמיימי הא י״ל וכו׳ לרב קשיא מ׳
 את משיכיר תפילין דזמן הרשביא בשם כ׳ דהב״י משוס הכא קשיא

 א׳כ הוא שיעורא חד לאו ללבן תכלת בין משיכיר ק״ש וזמן כחסרים חצירו
 דכיון צתחלה ק״ש קרא לכך ק׳׳ש לזמן קצת מאוחר הוא תפילין דזמן הומ׳ל

 ומניח עולה ק״ש זמן הגיע בבריית׳ דקאמר והא • תפילין זמן הוי דלא
 סוף זמן אלא ק״ש תחלת זמן לאו ק׳ש זמן דהגיע י״ל • קורא ואינו תפילין

 איפכא אבל קודם תפילין מניח זמן שהגיע וכיון עולה ק״ש יעבור שלא ק׳ש
ק ל״ל  זמן הגיע דצרייתא לישנא א״ש לא דא׳כ נתאחר ורב קודם תפילין דז
 ק׳ש זמן אי אבל • קודם תפילין מניח ק׳ש זמן בהגיע דאפילו הרי קיש

 כשעלה נמצא בתרי דסיפא דקאמר כיון אבל • הזמן סוף דהגיע י׳ל קודם
 השני יקרא דאימתי שמע קריאת סוף עדיין הגיע לח כרחך על הראשון

 :וק״ל • מקשה שפיר זמן להתחלת וע״כ
h W דלדעת ס׳ו סי׳ באו״ח העוזר אבן בס׳ הקשה ס׳ל כריב׳ק רב 

מ דעוית הוא שליחא ולא ס׳ל דכריב״ק המתרץ  דלמה קשה מ׳
 של הפרקים בין להפסיק הו״ל לתפלה גאולה בין או הפרק באמצע הפסיק

 מסמיכת עדיף דפרקיס דבין אלא כש״ע דלא להוכיח רצה זה ומתוך • ק״ש
 • מוכרח השיע דדעס התוס׳ בדברי בס׳יד שיתבאר כמו וז׳א גאל״ת׳

 ולפרושי יהודה ר׳ על פליג דריב״ק במתניתין דלפמ״ש דלק״מ :לפעייד
לאסמוכי ול״ל הפרקים כבין דינו לאמת ויאמר דבין דסיל דתיק מלתא

ברכות
 מלשון לעיל כמ׳ש התורה כסדר דלא לויאמר שמע הקדימו למה א״כ לאמת

 דר׳ ול׳ל ס׳ל כריב״ק דקאמר דזהו י׳׳ל א״כ • דפליג משמע ס׳ל כריב״ק
 ותו הפרקים בין דהוי ויציב אמת קודם ק׳ש אחר שהטח י״ל ואיכ יהודה
 י״ל ה'נ ויציב אמת ברכת כלל הזכיר לא דהא הוא דקדוק לאו דבל־ז נראה
 שמים מלכות עול קבלת אלא הוא ק״ש כל לאו ה״נ קיש קרי דקאמר דהא

 לקבל דצריר אלא אשמעי׳ דלא דס״ד כיון הפרקים בין שהניח י״ל ובאמת
 אונם דלתו הסיד דלפי נראה ועוד • תפילין מצות קודם שמיס מלכות עול

 בלא ק״ש הקורא דעולא הא לי׳ לית וכי הכי דדינא דס״ל אלא הוי השליח
 תפילין להניח צריך לסיהס״ד ובאמת בעצמו• שקר עדות מעיד כאלו תפילין
 עדות כמעיד יהי׳ שלא וקסרתס קודם ראשונה פרשה של הפרק באמצע

 באמצע להפסיק התירו דהרי הקריאה צורך דהוא כיון הפסק זה ואין • שקר
 ומברך מפסיק דהשיץ הוא אלא כהן שם אין אס כהנים בברכת התפלה

 מפסיקי׳ הי׳ דמיושב תקיעות שנתקן קודם שופר בתקיעת וכן כהניס ברכת
 דצורך כיון תפלה באמצע בתקיעות מפסיק מ״מ שנתקן לאחר ואף בברכה
 אדעתי׳ אסיק לא תחלה דהמתרץ דמשמע להבין נלפענ״ד ובזה • הוא חפלה

 קריאה להקדים דבעי משוס מעמא אלא לקריאה קריאה להקדים דריב״ק
 שיהא בעי וקשרתם דאמר דבעידנא וכיון המצוה לעשיית שמיס מלכות דעול

 שכתוב שניה פ' כשאומר א״כ שקר עדות כמעיד יהא שלא בתפילין מעומר
 ראשונה פ׳ לקרות צריך ממילא א״כ תפילין להניח צריך כבר וקשרתם בה

 הוא והמתרץ בתפילץ שניה פ׳ קורא ואח״כ עמ״ש קבלת אחר ומניח קודם
:ודו״ק לקריאה קריאה להקדים לו שהשיב

ד ו ע  דלא והא קיש כל משמע קיש נמי הסיד דלפי נימא דאפילו נראה ל
 בלשון בסיד שיבואר כמו קיש בכלל דהוא משוס ויציב אמת הזכיר ^

 חסלה משום הוא דהפסיק דהא צ׳ל ע״כ דוכתי בכמה שמצינו כמו התוס׳
 תפילין להניח כן היה חכמים תקנת עיקר הס״ד לפי שכתבנו וכיון בתפילין

 חכמים דהקנת כיון לתפלה גאולה בין אפי׳ כלל הפסק זה אין התפלה קודם
 של הברכות עם כשאומר אפי׳ הוא אריכתא כתפלה התפלה לצורך הוא כן

 :לקמן ועמיש ברכות בלא תפילין מניח שיהא התקינו לא דודאי תפילין
ם  • בתורה לעסוק הוא מקדים אלמא ז״ל סירשיי פרקין לן ומתני ש

במהרשיא) (עיין קודם תפילין מדמנח היא דהקושיא פי׳ דלא הא
 ממא בדלא וכית קאמר מאי דא'כ זימניה ממא דלא שייך לא דבזה דא״ל

 דאשמעי׳ משני דמאי להבין צריך דבאמת ונראה מתפילין• תקשה א״כ זימני׳
 לא דמתפילין די״ל אלא כו׳ תפילין ומנח ליל דא״כ לברך צריך לתלמוד דאף

 קודם תפילין דזמן גופא הא וקמיל זימניה מפא דלא די״ל ליה קשיא
 תכלת בין שיכיר דזמן א״נ כוותיקין ולק״ש כאחרים לתפילין לעיל כדאמרינן

 מאי קשה ולא אמות ד׳ ברחוק חבירו שיכיר תפילין מזמן מאוחר הוא ללבן
 מאי דא'כ זימני׳ מפא דלא דא״ל מתלמוד הוא הקושיא אלא אסהדותי׳

 דלא קמיל ובק״ש ובתפילין לברך צריך דלתלמוד דקמיל משני וע״ז קמ״ל
 תפילין דמגח בהא קמיל ולמסקנא • קודם תפילין דזמן כנ״ל זימני׳ מפא
 מפא בלא דמיירי משוס נשמע לא דמתלמוד לקריאה קודם דעשי׳ ק״ש וקרי

 דאסור דס״ל בנימין אבא גבי לעיל ז״ל רש״י לשיפת א׳׳ש ובזה • זימני׳
^ תפלה קודם ללמוד ה ק דמפא קודם לתלמודו מקדים ד  והוצרך תפלה ז

והיל: בתפילין אסהדותי׳ שפיר
ף ו  די׳׳ל דלעיל להא להקשות ראיה אין תפילין שהניח דממה לומר יש ע

 ראשון פסוק וקרי הלימוד במוך עיניו על ידו דהעביר כרבי דעביד ׳
 הכי הל״ל דא׳כ הלימוד קודם דקרי דא״ל שפיר מקשי מתלמוד אצל

 לגמור דהו״ל ותו • כדלעיל וגומרה דחוזר וקמיל ראשון פסוק וקרי ומברך
 נלפענ״ד ובזה • קודם דעשי׳ או ק״ש זמן ומפא הלימוד קודם דהי׳ כיון קיש
מ דקאמר הא די״ל  פסוק דקרא נימא אי דהא קשה דממ״נ ר״ל קשיא מ'

 משום דילמא לברך צריך דלתלמוד נשמע דאיך קשה הלימוד בתוך ראשון
 לימודו במוך יפסיק שלא לברך הקדים הלימוד בתוך שקרא ראשון פסוק
 אז אמר על שונה מיקרי ק״ש אס לעיל הפוסקים נחלקו כצר אך • לצרך
 הישיבה בלימוד ואמרנו • התורה בברכת חייב ואינו בתורה קורא כדין הויצ
 מיקרי לא דקיש נימא אי היינו לי' שמעית מי עשיי׳ לעיל דמקשי דהא

 הבלח הו׳ל קיש הינ עשיי׳ לי׳ דחשיב מתלמוד ק״ש יגרע למה דאל״ה לימוד
 וחחיכ מחפילק קשה ממ׳ג דא״כ אלא לתפילין להקדים וראוי׳ ועשיי׳ עמ״ש

כ הלימוד במוך ידיו שהעביר וע״כ ק״ש  דלא בתלמוד אסהדותי' מאי א'
 לא ראשון פסוק דמשוס לברך צריך דלמלמוד דקמ״ל משום ע״כ זמן מפא
 לעשיי' קריאה וקשה עשיי׳ הו״ל לא א״כ לימוד הויל דלא לברך צריך היה

 נ׳ל הרז^וון תירוץ אבל הישיבה בלימוד לסענ״ד נראה כן • לי׳ שמעת מי
ודו״ק: עיקר

ם׳ ו  סי׳ במג״א כו׳ שלח בריי שר״י מצינו וכן וכו׳ תפילין ומניח ד״ה ת
 בציבור מתפלה עדיף בתפילין דתפלה מזה הוכיח י״ב ס״ק סיו

 דמפלה וכיון קי״א בסי׳ בציבור מתפלה דעדיף נאלית דסמיכת קיייל דהא
 דאיך תמה ואני עיש• בציבור מתפלה כ״ש נאל׳ית מסמיכות עדיף בתפילין

 ממרין היו דווחיקין בברייתא דמפורש גאלית דסמיכות כן לפרש אפשר
ירד דל^ון במשגה מפורש והוא גאל״ת שיסמוך כיי החמה הנץ עס אומה

לפבול
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 למ״ד דף לקמן ואמרי׳ כוומיקין מחני' ומסרש וכו׳ למלוח יכול אם למבול
 וחפלה • גאל״ח שיסמור כדי ומחסלל קורא כך ובין כך בין אומר רשב״א

 בברייחא דחמרינין והא בברייח׳ ולא במשנה לא מפורש מצינו לא בחפילין
 פנאי דאיכא ביון ממילא היינו ומחפלל ק״ש וקורא חפילין מניח כוך דחופר
 כדאיחא בחפילין ק״ש שיקרא ותו הכא• כדאיתא לקריאה קדמה משיי׳

 משמט כוותיקין דמוקי למבול דירד במחניחין דהא חמהני וחו ־ בסמוך
 כיון דאל״ה המיס בתוך ומתפלל קורא ולהתכסות לעלות יוכל לא לאס

 קודם שיתכסה לי מה הנך אחר תיכף שיתפלל כדי דוותיקין הממס דעיקר
 ויתכסה שיעלה ש’ק אחר יפסיק למה אדרבה התפלה קודס אמ'כ יתכסה או

 (משוס) דחי ואיך תפילין בלא שמתפלל פשוט וא״כ • לשפלה ק״ש בין -
 דאינו בשבת דמיירי לומר ודוחק • בתפילין תפלה משוס גאל״ת סמיכות

 בברייתא דהא ותו ־ גאל״ת לסמוך חיוב כ״כ אין דבשבת וחו תפילין זמן
 לתפלה גאולה סמיכות משוס טעמת דקאמר לדרך במשכיס למ״ד דף לקמן

 זמן לי׳ הוי לא ק״ש הזמן הגיע כשלא דהא בתפילין תפלה משוס לי׳ מיפוק
 תפילין זמן הוא ללבן תכלת בין שיכיר בשיעור הב״י כתב דהא תפילין הנחת

 ונראה ־ לתפילין מליח דמדמה בר״י ר״י דעת להבין צריך דבאמת ותו ־ ג״כ
 צורך דהכא אלא בתפילין מתפלה עדיף גאל״ת סמיכות דודאי דס״ל פשוט
 דהא זו סברא חכמים סמיכות בספר ראיתי וכן הפסקה כ״כ ואין תפצה

 וא״כ להמוציא ברכה בין הפסק הוי לא לשורא דגביל אמרינין בסעודה
 ידחה דהתם • בציבור מתפלה עדיף גאל״ת דסמיכות מהא המ״א יליף איך

 הכא אבל • בציבור ותפלה בתפילין מתפלה דעדיף פשיטא לגמרי הסמיכות
 שחולקין והשוס׳ לברך דאין דסובר מקיצי ר״מ דגם ונראה • הוא הפסק לאו

 גאל׳ת סמיכות איכא דאכחי מודים אבל בסמיכות מפי למעט היינו בטלית
 בלא ק״ש הקורא כל דבסמוך דעולא מהא להו דמשמע לפעיד נראה וכן

 ואסור בתפילין תפלה דבעינן לי׳ תיפוק זה אמר מה דלענין ובו׳ תפילין
 להניח דצריך פשיטא גאל״ת להסמיך וצריך במשנה כדאיתא אח׳־כ להפסיק

 לו אין אס ק״ש דיקדיס וה״א הפסק זה דאין לי׳ דסבירא א״ו ק״ש קודם
ח דאפילו להו דפשיטא הא עוד ונראה ־ לפניו מזומנים תפילין  ולא בין;אל'
 הש״ע על לחלוק מזה הוציא העוזר אבן ובחידושי חדשה שירה קודם דוקא
 הפרקים בין מלהפסיק גאל׳ת בין להפסיק דמוטב בנין ובנה ס״ו בסי׳

 והעיקר מעס• בטוב לעיל זה דחיתי וכבר ל’ס בריב״ק דרב המתרץ מדברי
 דדוקא פירש ולא תפילין ואנח ק״ש קרא סתס הש״ס מזקאמר דס״ל נראה
 דמחולקין רק הפסק זה אין ענין דבכל משמע ישראל גאל שיסיים קודם

 דבין שס עוזר האבן ומ״ש • למפלה כ״כ חיוב דאינו ובטלית תפילין בברכות
 דירד במשנה דמפורש כתבתי כבר גאל׳ת סמיכות ולא במשנה נזכר הפרקים

 ־ גאל׳ש סמיכות משוס דהמעם כנ״ל ברייתות בכמה וכן כוותיקין לטבול
 מעומד מתפלה אפילו עדיף גאל״ת דסמיכות ל׳ דף לקמן מדפליגי ותו

 במעומד הביננו קצרה תפל׳ להתפלל עדיף דהא טובא עדיפא מעומד ושפלה
 לקדיש וכ״ש גאל״ש בין הכבוד מפני דנפסיק ס״ד ואיך במהלך י״ח מלהתפלל
 לקצר ואפילו וקדושה קדיש מפני הביננו להתפלל הותרה ולא ולקדושה

:ודו״ק ־ ברור וכ״ז מזה לעיל מ׳ש ועיין צ״ע בתפלה
ה  הכתוב בתענית אבל ־ וכו׳ עלי׳ קביל הנאה דילמא או ד״ה תום׳ י״ד ך

 אסור׳ הכתוב בתענית דכוונתם תענית בהלכות ז״ל ב״י פי׳ עכ״ל• לא י
 בשאר אפילו וכי וכו׳ טועם דיה התוס׳ דמלשון עליו תמה פ׳י ובספר
 הב״י דברי ולעניד טפי ממיר עליו שקיבל דתענית להיסך משמע תענית

 הכתוב דתענית שה״ד בשם ג״כ וכמ״ש ז״ל בדבריהם ומוכרחים נכונים ז״ל
 דהא זה התום׳ כתב׳ מאי דלענין קשה להקל דכוונתס דלדבריו חדא • המיר

 הא סתמא כתבו דלמה ותו מותר יחיד בתענית דאפילו לו השיב באמת
 ג״כ הש׳׳ס משמעות והוא אסור בודאי הכפורים דביום הפוסקיס כתבו

 דלשאר משמע דעתה נתיישבה אם ברוטב כו׳ לה שתוחבין שהריחה בעוברה
 מנ״ל תענית בשאר אפילו לא בולע אבל התוס׳ דמ׳ש וחו אסור אדם בל
 וא׳ל • מוסר דהנאה תענית בשאר לי׳ מיבעי׳ הוי לא דלדבריו כיון הא

 בכל דאסור שיעור חצי לי׳ דהוי לקמן שאכתוב כמו בולע אסור דבל״ז דס״ל
 הוי דא״כ ותו כלל־ דבריהם במשמעות אינו זה לאיצטרופי דחזי איסורין

 אכילה אי אפילו אסור בולע אבל בפולט דדוקא באיבעי׳ זה לכתוב לי׳
 הנאה דאיכא להו פשיטא דבולע ז״ל דבריהם פי׳ ע״כ אלא עליו קביל ושתיי׳

 הנאה דאיכא בבולע דאפילו י׳ל הנאה עליו קביל אי דבעי המקשה ומן ודאי
 כלום בכך ואין דלשון לפרש ס׳ל כלום־ בכך ואין טועם לי׳ מדששיט אבל
 במיבעיא לעיל כתבתי •וכבר הנאה זה אין עליו קביל הנאה דאפילו ר״ל

 ביטול בזה דאין דר״ל כלום בכך ואין פוסק הלשון זה ג״כ דנמיט קמיישא
 דהנאה ודאי בולע אבל פולט דדוקא ר״ח כתב לעילוע״ז כמ״ש ניסא פרסומי

א•ולהכידמי  דהנאה לדבריו תענית בשאר שיבואר•ומנ״ל וכמו לברכה זי
 היינו אסור הכתוב דבתענית דמ׳׳ש הב״י כפירוש נראה ולסענ׳ד נאסר לא

 דלאו ר׳ל כלום בכך ואין מועם דפשיט מאי ולפי בכה״ג אסור הנאה אפילו
 השרוי דברייתא מסתמא מוכח והוא • תענית בשאר אפילו מוסר היא הנאה

 צריך אין דאמרינין ומהא לטעום• מומר בכלל תענית כל דמשמע בתמנית
מברכין כיצד בת׳ כדאיתא ברכה בלא מהעוס׳ז ליהטת דאסור אע׳׳ג ברכה

 דלא ולא • הנאה דאינו הוא דהפלטות ר״ל פולט דרוקא הת^ס׳ שכש;:י וזה
 והכריחו • הנאה לו יש בולע בוודאי • פולט דוקא וממילא • רנאר עניו קיבל

 אפילו טיעם לו דהשיב דהא ר״ל תענית בשאר ואפ-יצו שכתבו ממה זה
 כפי' אסורה הנאה דודאי כלל מבעית הוי דלא תחלה דב׳ תענית בשאר
 ולהכי כלל הנאה דאין משוס והיינו דברייתא כסתמא מועם אפ״ה הב״י
 יחיד בתענית אפילו אסור דבולע להוכיח היא דבריהם דכל נמצא ברכה א״צ

:כשמש ברור כנלע״ד
 שיעור חצי משום אסור דבולע התוס׳ כתבו לא דלמה לי קשה
 אף דמיירי הסכים והב״י הפוסקים קצת מ״ש על דקשה וכ״ש

 • שיעור חצי ליה הוה ובתענית לתענית מדמי דברייתא ביון בבולע
 מטעם ונ״ל פולט דדוקא כתב ובש״ע סקס״ג בס״י הב״י מיהו
 בסרק מהרלנ״ח בשם למלך משנה בעל מ״ש עפ״י ליישב נראה והיה • הנ״ל

 שנאמר משום התורה מן אסור שהוא כל החמץ מן דהאוכל חו״מ מהלכות א׳
ט׳ יאכל לא  דחלב משוס חלב מכל דנפקא שיעור חצי מכל למילף מצי דלא ו

 שיש לחמץ דמי דתענית י״ל א״כ • ע״ש היתר שעת לו הי׳ ולא עולם איסור
 דהנאה מטעם כ״א שיעור חצי מטעם לאסור אין ע״כ ולאחריו לפניו היתר לו

 יאכל לא שנאמר בחמץ ז״ל הרמב״ס דברי וזהו • התוס׳ שכתבו מטעם הוא
 בולע דודאי התוספות מ״ש ולפי בכזית אכילה סתס אדרבה עליו שתמהו
 דבולע ממילא בהנאה דאסור יאבל מלא דדרשינן כיון כתב שפיר איכא הנאה
 ליוה״כ המס יליף הכיפורים יום פרק דבריש דצ״ע אלא שהוא• בכל אסור

 :שאני טעימה לשם דכשמתכוין דס״ל נ״ל ויותר שיעור חצי
ה1ו  העם ויסדו באגדה דאי׳ הרוקח• דברי מביא ר״י בסימן ע

שהי' משמע והתם ברכה א״צ ממממת שא׳ מפני מת ולא יונתן את
 יומת למה ופלט טעם ואלו היום יאכל אשר השביע לא שהרי בליעה נס

 בליעה דאפילו האומרים ולדעת • ברכה א״צ מטעמת אמרינין ואפ״ה
 בעינין אי אבל לטעום אלא כיון שלא שאמרו י״ל מוהר טעימה לשס כשמכוין
 כשאמרו ופלט טעם והוא אכילה אלא גזר לא דהוא ואפשר קשה שיפלוט

 וכעין טעימה אפילו עליהם וקבלו הוסיפו דהעם רק אביך השביע השבע לו
 טעימה עצמם על שקיבלו לפי) נביאים(שהוא על יקר כלי בס׳ מצאתי זה

 נתחרטו עצמם על הציבור שקיבלו מה ר״ל שבועתם שהתירו ז״ל שסרש״י וזה
 גזירת ומטעם • ע״ש העם ויעף ליונתן שאמרו וזהו ימוש היונתן ואמרו

 ברכה א״צ מטעמה אמרו ע״ב למחול יכול ואין במלכות מורד דהוא שאול
צ״ע: ועדיין .

״  הקשה וכן אביו מגזירת ידע לא דהא הוי שוגג יונתן קשה דבאמת 7עי
 וכו׳ השבע לו אמרו פיו למוך שנתן דמיד ונראה • שם יקר כלי בס׳ ׳

 • מיתה בגזירת הוא לכך בלע ואח״כ בקרא זה מציט דלא פלט לא והוא
 דכתיב הברכו׳ נתקנו דכבר הנהנין ברכת תחלה בירך יונתן דמסממא אלא

 לו ישמע לא ד״ת על דלעבור במלכות וקיי״ל וגו׳ הזבח יברך הוא כי בשמואל
 לשמוע מחויב דאינו י״ל בירך שכבר עד גזירה ידעה שלא כיון א״כ באביו ובן

 א׳צ מטעמס לו אמרו ולכך תשא לא בכלל דהוא לבטלה הברכה דליהוי
 ועיין ודו״ק דבלע עביד ושפיר לבטלה הברכה הוי א״כ גסילט ליל ברכה

 ליבי' חלש תעניתא גזר ר״פ ה׳׳ג ד״ה ז״ל ברש׳י ע״ב כ״ד דף במעניש
 :שם עיין ופלט וטעם הוי התענית דביום כוונתו נראה מידי טעם

i דכשמרבה פירוש הרשב״א כתב וכו׳ ש״מ תרתי יוסי ור' בגמרא ט״ו 
 וס״ל לשון שייך לא הלב דבהרהור בהרהור יוצא דאינו ע״כ לשון כל

 • לאזנו להשמיע שצריך משוס הטעם וע״כ דמי כדבור הרהור יוסי לרבי
 דבעי הא דא״כ קשה ולכאורה • דמי כדיבור לאו הרהור ס״ל יהודה ורבי

 יהודה כר׳ יצא בירך ואס בלבו המזון ברכת יברך דלא משנימין לאוקמי
 דמי כדיבור לאו הרהור יהודה לר׳ ס׳ל ע״כ הא לא לבתמלה אין ודיעבד
 לא חרש ממני׳ דמוקי חסדא לרב אלא אינו הרשב״א דדברי וצ״ל יצא ואמאי
 והרהור לשון בכל דשמע ע״כ לכתחל׳ אפילו יהודה ר׳ דאי יוסי כר׳ כו׳ יתרום

 היינו לא לכשחלה אין דיעבד יהודה ר׳ דמוקי למאי אבל ־ דמי כדיבור לאו
 הרהור נמי וס״ל ולכמחלה ראב״ע כדדריש לאזניך השמע שמע דדריש

 ע*ב כ׳ דף לקמן דס״ל לשיטתי׳ חסדא דרב דס״ל א״ש ובזה • דמי כדיבור
 יהודה דר׳ אוקיס להכי ע״כ יהודה כר׳ היינו דמי כדיבור לאו הרהור
 ר״ל כר״י והלכה כראב״ע הלכה ר״ח דאמר הא א״ש ובזה • לכשחלה אפילו

 אפילו יהודה דר׳ וס׳׳ל לאזניך השמע לכסחלה דקרא כראב״ע שמע דבעיקר
 יהודה כר׳ ס״ל ובהא כדיבור לאו והרהור לשון בכל שמע ודריש לכשחלה

 :יק״ל ־ בסמוך מ׳ש ועיין בהרהור יוצא ואיט כדיבור לאו דהרהור
ט להבין צריך וכו׳ ראב׳׳ע משום אומר ר״י דסנן  דמפרש דרמב״ע מ׳

 אחר דר׳׳מ דהא גמי דס״ל נראה הי׳ ולכאורה • לכסמלה דוקא לקרא
 • בדיעבד הלב כוונת אחר לבבך ועל לכתחלה שמע ע״כ ומפרש וכו׳ הלב כוונת
 דאורייתא לבד ראשון דפסוק להלכסא הפוסקים דכתבו הא נלפענ״ד הי׳ ובזה

 כוונה צריך הפרשה כל אם לעיל שנאי דפליגי לעיל הכי משמע לא ולכאורה
ע ור״א  ראשון פסוק רק הוא הנשיא יהוד׳ ר׳ של יק״ש יאף מקראי דרשי ור׳

 רבא דאמר ואף מרבותיו וכיש מחביריו ולא מחבירו כרבי דהלכה קי״ל הא
לקרות 5דא* מנ״ל מ״מ כוונה בעי לבד ראשון דפסוק כר״מ דהלכה לעיל

מדאורייתא
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פברכותשני פרסמורא היה
 ססוק רק ס״ל דר*מ. דמוכח נלפענ״ד והי׳ ־ ראשון פסוק רק מדאוריישא

 אחר לבבך על אומר הוא הרי לראב״ע מקשה מאי דאל״ב דאורייחא ראשון
 בפ' לאזגיך השמע שמע אמח פרווייהו דלמא הדברים הן הן הלב כוונת
 יאשי' לר׳ שמעינן דכה״ג הפרשה בשאר הלב כוונת אחר לבבך ועל ראשון
 רק דס״ל ש״מ אלא ■ כוונה מצות ואילך מכאן קריאה מצות ע״כ דאמר לעיל

 דזה י״ל א״כ ראשון פסוק על קאי לבבך על וע״כ ־ דאורייתא ראשון פסוק
 • הלכתא רפא וכדפסיק כוונה בעי לבד ראשון דפסוק דר״מ פעמא נמי

 הוא ודיעפד לכתחלה בין פדאורייתא דמחלק דראב״ע דמעמא ולפמ״ש
 לבד ראשון פסוק נמי לראב״ע גס מוכח נמצא • לבבך על נמי דדריש משוס

 בשאר לבבך ועל דיעבד אפילו ראשון פסוק בין לחלק הו״ל דאל״כ דאורייתא
 ראשון פסוק רק דהלכתא ש״מ כראב״ע הלכה דקי״ל וכיון • כנ״ל הפרשה

 דלמ׳איהו ראב״ע על להקשו׳בזה לר״מ מנ״ל דמפורץבזה ונלפענ״ד דאוריי׳•
 היינו לאזנו להשמיע דבעי דדריש והא לחוד בכוונה דיוצא לבבך על דריש נמי

 ולפמיש ־ בדיבור לצאת דצריך כיון לאזניו להשמיע צריך אז בלב מטין כשאינו
 ראשון בפסוק כוונה דצריך לר"מ ס״ל הא ראשון פסוק רק דמדאורייתא

 וזהו בכוונה וסגי כוונה דצריך הלב כוונת אחר לבבך מעל לי' דמשמע וע״כ
 משמע למידרש ליכא א״כ התורה הקפידה ע״ז רק ר״ל הדבריס הן הן דקאמר
 שכתבתי הרשב״א לשימת לפע״ד קשה הא מיהו • בסמוך ועיין לאזניך השמע

 בהרהור יוצא דאינו ע״כ שומע שאתה לשון בכל דאס משום ש״מ דתרתי לעיל
 בכל דל׳ל בשמע דריש מה בהרהור דיוצא לבבך על דדריש לר״מ קשה א״כ

 :הרשב״א כמ״ש לשון שייך לא בהרהור דיוצא דכיוי שומע שאתה לשון
ד ׳ ׳ ט פ ל נ  די״ל לעיל שכתבתי אף לכתחלה צריך דס״ל דראב״ע דייל ו

 להפוסקים מבעיא לא דוחק דזה לבבך על נמי דדריש דהיינו ׳
 ראשון פסוק חוץ היינו לבבך דעל ר״ל דאורייתא ראשונה פרשה כל דס״ל

 להשמיע צריך כוונה בלא או בהרהור או דייל לעיל שכתבתי קושיא כאידך וסו
 כוונה דבעי דאורייתא ראשון פסוק דרק להפוסקים ואפילו ־ דיעבד אפילו
 כוונה בין לחלק יש גס • דאורייתא כולה הפרשה דכל באמת נימא מנ״ל

 כל של המלוי) פירוש שיכוון דהכא והרהור שמים מלכות קבלת שהוא דלעיל
 מדרבנן דלעיל כוונה דהך י״ל גם ■ לכתחלה אלא דאינו לומר ומנ״ל * תיבה

 דא״כ לבבך על כלל דריש לא דראביע בפשמות דמשמע וסו ־ ע״ז קרא דליכא
 לשון בכל דריש נמי דראב״ע והוא א' בדרך די״ל ונראה • ר״מ לו הקשה מאי

 מוכח ממילא לכתחלה אפילו לשון בכל דנאמרין דהא דס״ל רק שומע שאתה
 קרא דאין כיון וא״כ • דמי כדיבור הרהור וס״ל לכתחלה בהרהור יוצא דאינו

 לכתהלה דאפילו קרא וקמ״ל לכתחלה אלא דאינו י״ל דמוכח אלא הרהור על
 קרא דקמ׳ל דאף דס״ל ייל ש״מ תרתי דקאמר דלעיל ור״י לשון בכל נאמרה

 דכתיב דחזינין וכיון יהו בהווייתן והיו כרבי נמי דריש מ״מ לשון בכל דיוצא
 וכיון ־ דיעבד אלא אינו לשון דבכל ע״כ בהוייפן והיו וכתיב לשון בכל שמע
 מתורץ ובזה * דיעבד אפילו בהרהור יוצא דאינו ש״מ דיעבד לשון דפכל
 דרבנן בר״ס למימר דליל נאמרים אלו ס״ס פסומה התוספות קושיות היסב
 ■ מיני' שמעת תרתי קאמר ולא יצא לאזנו השמיע לא ס״ל לשון בכל דס״ל

 בלא דיעבד על לאוכחי ליכח לכתחלה לשון בכל דס״ל דכיון א״ש ולפמיש
 דס״ל יוסי ור׳ לשון בכל לכתחלה אפילו קמ״ל דקרא די״ל משום השמיע

 • ודו׳ק דיעבד הוא לשון בכל שמע וע״כ מוהיו לכתחלה לשון בכל נאמר דאין
 מטין כשאינו והייט לאזניך השמע שמע באמת מפרש דר״מ י״ל ולפ״ז

 וכשאינו לבבך על מדכתיב לכתחלה אפילו יוצא בל״ז מכוין דכשהוא התיבות
 משוס הייט לראביע דהקשה והא דיעפד• אפילו לאזניו להשמיע צריך מכוין

 דאין וע׳כ לכתחלה לשון בכל שמע דדריש משוס וע״כ לכתחלה צריך דס״ל
 בשאר לשון(וא״ל שייך לא דבהרהור הרשב״א כמ״ש בהרהור לכתחלה יוצא
 דא״א לו השיב ע׳ז לק׳) ועמ״ש כוונה בעינן לשון דבשאר כוונה בלא לשון
 דהשמע קרא וע״כ לשון בכל דיוצא וממילא בהרהור יוצא דודאי כן לומר

 לבבך מעל בהרהור דיוצא כר'מ ס׳׳ל נמי יוסי דר׳ י׳׳ל ולס״ז • כנ״ל לאזטך
 :כוונה בלא היינו לאזנו השמיע בלא יצא דלא במתניתין דקאמר והא

 ז״ל דרש״י היא יוסי דר׳ וממאי לשו! דקאמר מאי ליישב נלענ״ד ולפ״ז
 בעי דלא משמע יוסי כר׳ חוקימתא במאי נמי וקאמר ־ אפילו מחק

 • כלל בירך לא אפילו מרומה תרומתו בוודאי הא יוסי כר׳ לאוקמי תחלה
^ נראה ה  מדע מדקאמר משמע וכן ור״מ דראב״ע ברייתא ידע מחשה ד

ר׳ לרבותא גי׳ ניחא ולא וכו'  דהימירא דכח התוס׳ כמ״ש צ״ל ע׳׳ב יוסי י
 זו ברייתא דידע למיפעי דליכא לתרץ המוס׳ במ״ש לי׳ ניחא ולא עדיף

 ידעו דלא הישיבה בני אמרו קאמר והדר • לכתחלה צריך ס״ל דראב׳ע
 כר״מ ס״ל דילמא היא יוסי דר׳ ממאי לו הקשו יפה ולפ׳ז דמסיק עד הברייתא
 :ודו׳ק • יוסי כר׳ דלא וע״כ לכוין יכול וחרש לכחחלה בהרהור יצא דכשמכוון

 והוא * אחר באופן נלענ״ד ז״ל דבריו ואלולי ז״ל הרשב״א לשימת כמבט
פ ברי ס׳גרפי  וכתבו הלשון• דבעינןשמבין אלונאמריןבלשונם דהפו

 ששמע הלועז דבמגילה משום במתני׳ שם המגילה קריאת משיב דלא שה עוד
 כלום לאו אשורית שאמר הלועז אפי׳ דמשיב הט דכל משמע יצא אשורית

 דבעינן הייט שומט שאתה לשון בכל בקיש דאמרינן דכיון המעה נראה • הוא
ק • כוונה בעי דק״ש גפקא ומהא אומר שהוא מה ויבין שיכףן בתפלה ו
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I עבודה איזהו כדאמרינן הלב כוונת בעי נינהו דרחמי בש׳׳ס התם קאמרק׳ 
 ופקדו! העדות ושבועת מעשר בוידוי וכן • מפלה זו אומר הוי בלב שהוא
 3דכת והייט שווין ולבו פיו בעינן דפשבועה אומר שהוא מה שיבין דבעי׳

 אלא • כעונה דשומע אף • המזון ברכת בשמיעת יוצאות אינם דנשיס הרא״ש
 בעינן לשון בכל דנאמרין כיון תליא בהא דהא נראה • שמבינות בלשון שמברכין

 לשון בכל מסתמא בכוונה דתליא מידי איפכא וה״ה ומטין ומבין שומע שהוא
 צריך ככתבן דבעי׳ מידי להיפך וכן • ככתבה שיהא מפורש קרא אין אם

 סומה פ׳ ע״ב ל״ג דף א״נ ר״ם שם הגירסא ליישב יש כוונה(ובזה דבעי׳ קרא
 ניחא ולפמ״ש ככתבה■ לומרדוקא תיתי דמהיכי ר״ל מנלן זיל רש״י דמחק תניין
 דבעי׳ פשימא נמי דהא דס״ל ואפשר • הכוונה שתדע דבעי׳ נפקא דמזה
 כיון למימר איכא מיהו ־ בעינן שוין ולבו פיו דפשפועה השבועה שתדע
 שבועה הוי מטין אינו שהכהן אף אמן עונה שהיא מה הוא השבועה דעיקר

 ונראה אומר) שהוא לשון בכל קרא בעי וע׳׳ז ומכוונת שומעת דהיא כיון
 לעיל מנ״ל בהרהור שיוצא לבבך מעל הכא דדריש לר״מ ק׳ל דהא לזה ראי׳
 ואפילו התיבות שיאמר סגי דילמא כוונה ראשון בפסוק דבעינן דס״ל הא

 שמע ע״כ ס״ל דר״מ כיון אלא המלות פירש מבין ואין בלב התיבות מהרהר
 מדאמרה ־ תליא בהא דהא כוונה דבעי׳ ממילא שומע שאתה לשון בכל

 להיפך היה ולפי״ז כוונה דבעי׳ ש״מ ומבין שומע שאתה לשון בכל התורה
 הלב כוונת על קאי לא לבבן דעל ש״מ לשון בכל שמע חכמים מדאמרו
מ אלא ־ קורא היה בר*פ ור״ע ר״א כדדרשי׳  והיינו בהרהור דיוצא כדד
 יוסי דר׳ וממילא • יצא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא דס״ל דקאמר
 ממילא כוונה דבעי׳ וכיון * כוונה דבעי לבבך על ע׳׳כ לאזניך השמע דדריש

 לא דרבנן באמת מנ״ל וא״ל • מיניה שמעת תרתי דקאמר והיינו לשון בכל
 ומדבעי כוונה דבעי לבבך ועל לאזניך השמע ס׳ל דילמא יוסי כר׳ ס״ל

 מיניה שמעת הוי וממילא יוסי כר׳ הל״ל דא״כ ז״א ־ לשון בכל ממילא כוונה
 בריס דקאמר הא צ״ל דע״כ תדע • איפכא משא׳׳כ למימעי דליכא לשון בכל

 ס״ל באמת ודילמא שמע מדאיצמריך בלהיק התורה כל רבנן קסברי לימא
 לשון בכל התורה דכל משוס לשון בכל דקאמרי והא לאזניך השמע דשמע

 נאמרין ואלו מתני׳ סתם דהא ותו ־ המורה כל על מילחא הל״ל דא״כ אלא
 ד״ר דגריס למאן ואפי׳ השמיע בלא יהודה ר׳ דברי סתם והכא לשון בכל

 עיקר יוסי דלר׳ פליגי בהא ע״כ אלא יוסי ר׳ דברי סתם לא עכ׳׳פ יהודה
 ורבנן • לשון בכל לבבן על נשמע וממילא לאזניך להשמיע ליה משמע שמע
 נמי נתבאר ובזה י דיוצא בהרהור לבבך על וע׳כ לשון לכל קרא עיקר

 לשון דבכל כרבנן וקי׳ל לאזניך השמע דדריש כראב״ע דקי״ל דידן פיסקא
 לשון בכל ממילא כוונה דבעי דכיון לבבך מעל היינו מ״ש ולפי מתני׳־ כסתם

 פרשה היינו קיש אינ בר׳פ דנקמ דהא צ״ל דלפי׳ז אלא נלפע״ד הי׳ כן
 • כוונה בעי לא שני׳ דפרשה בריפ מפורש דהא ראשון פסוק או ראשונה

 מבין איט אפי' הייט ראשונה מפ׳ ממירא דלא לשון ד^מרתבכל דהא וצ׳ל
 מפין איט אפי׳ לשון בכל דנאמרין ברכות בשאר א*נ בר״פ שם התוס׳ כמ׳ש
 דאידךכך י״ל דאורייתא ראשון פסוק דרק האומרי׳ לדעת הניחא דמנ״ל וציע

 משמעות אך כוונה בעי ליה כדאית חד לכל דאורייתא דהוא מה וכל תיקט
ה בעי לא דאורייתא דהוא מה דאפי׳ הפוסקים  הש״ס משמעות וכן טונ

 תנאי דהנהו לומר ודוחק קריאה מצות ואילך מכאן פרקין בריש והברייתות
 ובעינן לשון בכל דנאמרה דאף דס״ל נראה ככתבה ק״ש דאמר כרבי ס״ל

 וצ״ע: לכוין ירצה אס הלשון שמבץ רק כוונה צריך אין אפיה הלשון שמבינות
ם  והרמבים הרי׳ף על והכימ הב״י הקשה • היא יוסי ר׳ מתנה רב אמר ש

 יהודה כר׳ דקיי׳ל אעיג יצא לא החרש מן השומע במגילה דפסקו
 דלמא דקאמר הא להבין צריך דבאמת ליישב ונראה יצא לאזט השמיע בלא

 ומה כעונה דהשומע החרש מן השומע ענין דמה לא ולכתחילה יהודה ר׳
 אינו הו״ל לא דבדיעבד דאפי׳ יוסי לר' בשלמא שומע איט שהקורא מגרע
 בדבר מחויב הוא עכ״פ יהודה לר׳ אבל להוציא יכול ואינו * בדבר מחויב

 באזט ושומע הקורא כמו בדבר מחויב איט קצת החרש נקרא דאפ״ה וציל
 שהניע דקמן יהודה לר׳ שמעינן דהא ז״א אך כן להיות צריך לכתחלה דהא

 מצוה חיוב בר לאו קמן התורה מן דהא דרבנן תרי דהוי אף מוציא לחינוך
 בחיוב רק גרע דלא החרש כ״ש מוצא ג*כ דרבנן דמגילה כיון ואפ״ה הוא

 המוס׳ קושית דמתורץ נלפענ״ד ובזה במגילה• להוציא דיכול דלכתחלה
 יהודה לר׳ דהו״ל ליה דחיפוק וכו׳ מאורות ראה שלא דמי הקורא בת׳ במנילה

 ס׳ל לשיעתי׳ יהודה לר׳ ולפמ״ש כ׳) ד׳ בסיד לקמן דרבנן(ועמ״ש חרי
 חיובא לכלל דאתי הואיל שאני דקען צ״ל ולפי״ז חילוק אין דרבנן דבמידי

 הוא בחרש לא דלכממלה העעם יהודה דלר׳ נראה ויותר • דוחק וזה • אח'כ
 בל דלכמחלה הכחוב מגזירת הוא ע״כ להשמיע צריך דאמרינן דהא דס״ל
 לשומע והיה לכתחלה• הוא דטר לאו הקורא לאזן נשמע שאיט דיטר
 כ״כ מחויב שאינו הוא דקורא גריעומא דמשוס סיד דאי נראה ותו ממט•

הקורא מן תיובא בר יומר השומע דעכ״ס כיון יפסול• בדעבד אפי׳ א״כ
מ״נ



ברכותשני פרקקורא ד\ה18
 מוציא דאינו דרץ״לגקמן אנן אבל כנ״ל• הבחוב מגזירס דפטמא וע׳׳כ
 דעכ״פ משוס מוציא אינו דיטבד דאפי׳ י׳ל רבנן הרי דהו׳ל משום

 דיעבד דאפי׳ פסקו ושפיר הקורא החרש חיוב p עדיף יותר השומע
כנלענ״ד:

ף  יהודה כר׳ לאוקמי דדחיק הא דבאמתי״ל • הישיבה בלימוד אמרנו ?זןי
 דזה לעיל כמ״ש המסקנא לפי הייט דילמא בדיה התוס׳ כמ׳׳ש ׳

 ס״ל נמי יוסי דר׳ וי׳ל ור״י דראב״ע מברייתא המסקנא ידע במקשה
 מכוין כשאיט היינו דשמע וס׳ל הדברים הן ק הלב כוונת אחר לבבן בעל
 שמע דדריש לאזנו השמיע בלא עצא מטין באיט דאפי׳ סיל יהודה זר׳

 דוקא מיירי יהודה דר׳ כמו איפכא לומר ואפשר שומע שאתה לשון בכל
 לאו הרהור דסי׳ל כיון אלא הלב. כוונת אחר לבבך דס״לעל משום כשממין

 אף בשפתיו להוציא צריך לכך ־ הרשב״א בשם לעיל כמ״ש דמי כדבור
 דקאמר המקשה ולפי״ז להשמיע צריך מטץ באינו אבל שומע• שאיט
 דר׳ לומר א״א ע״כ כר'מ ס״ל יוסי ר׳ דילמא הייט יוסי דר׳ ממאי
טדה ר׳ דילמא קאמר שפיר כר׳׳מ ס״ל יהודה  אי אבל ולכתחלה־ י
 יצא לא מטין כשאינו יהודה לר׳ דאף י״ל יוסי ר׳ דמתניתין נימא
 לן למה יוסי כר׳ דאסילו דכיוןדי״ל יהודה כר׳ למתני׳ אוקמא דלא והא

 מיירי דהפוסקיס י׳׳ל א*כ במטין אפילו מתני׳ ימשמע ותו לדחוקי•
 דהא משום נראה ויותר סתמא• כתב דהא דוחק שזה אלא מכיץ מ!איט

 אמו בגמרא דאיתא ותו לטין אפשר אי הזה pבז הפוסקים כתבו
 המשנה ובזק • בעלמא קריאה מצות אלא ידעינן הימכים בני האחשתרניס

v m לחדד אמרתי כ״ז בלעז• ללועזית אומה פוראין אמרינן דהא דידעו 
צ׳׳ע: ועדיין התלמידים

ששי פרק
ת ה ד ״ ב ל ״  הקשה ושמואל• דרג תיובתא תהוי טמא גמרא• ע

מתני׳ לי׳ ומקשי • ע׳׳א למ״ד דף בעירובק התו׳ ׳ י
 ובפה׳׳א גרפה״ע עליהם שמברכין דברים בכתה • מברכין טצד פרק דריש

 די׳׳ל קשה לא שהכל• שמברטןעלי׳ מדברים דבריהם. לולי ושנ״ב•
̂ן נינהו קרקע גידולי דלאו כיון  בריש כדאמר משוגה ברכה להם ל

 כי הברכות על אסמכתא להם אין קרקע גידולי דלאו דהנך • פירקין
מף והמ״ז הד״מ כתט וכה׳ג וכו׳• ליהטת דאסור נמברא אם  סימן ב

 שהכל אלא מברך איט * דאסורליהטת משום אלא מברך ד^ן וטון רי״ב•
 להם דים משום • הארץ מפירות פרמיות ברכה האילן שירות על הקט נמי ולהפי

 אמיא דלא קרקע• בגידולי משא״כ נמיעה• דבר הנך יותר• אסמכתא
 דאין הארך• מן גידולו באין אבל א\לטת• ושאר דקמה מבינייט אלא
 וברפה״א מגרנמ״ע המוס׳ שהקשו ומה • שהכל פקט כלל ואסמכתא רמז
ד י׳׳ל ס״ ד ^ מ ל  במ״מ ברכת לי׳ הוי א״כ מזון• מקרי מילי דכל ד

^ ייל טללת־ ברכה מ  מחמת הארץ• ובטרות האיל[ בסירות מעמא ד
^ ברכות־פרמיות• להם מקט כגיל חובותיהן  חמשת על מברכין דאין ו

 נשתנה א׳ב אלא במ״מ מגרכין דאין דקי׳׳ל כיק י״ל בסהי׳א• ?שינים
 ברכת הפסידו דאשמט דכיון י״ל א׳׳כ • קדרה מעשה מהם שעשה צורק

 אחרינא עילוי לי׳ דאית כיון דמעי קמחא גבי לקק מאמר בט!״א•
ק אורז דממעס שסיר• *יין ושמואל ארב אבל בפת•  מברטן שאין ודו

 קמחאדחימי גבי כדאמרלקמן בסה״א• ברפת דהססידו אף במ״מ• עלי׳
מ• יברך לא למה שהכל עליהם ומברך צורתן דנשתט כיק מי ב  עלי׳

א ונראה וק״ל• ש מוס׳ רט מ  מ״א• דף צקמן דאמר משום •p למ
b דקרא ושעורה תמה האי והנה לברכה• מוקדם בפסוק המוקדם 

 דאיא הפוסקים• בשם שם שיטאר המו קדרה• במעשה כ״א לפרש א״א
ק זוס למה דא״כ גסת• לומר א  שני שהוא אזעורה קדמה בסרא ד

ל לקיץ• ־  בפה״ע• דהוא לגסן• קדמה דאץ ממש• ושקרה בתמה ^
 קדרה במעשה לאקמי א״א א״כ • כללית ברכה במ׳׳מ דברכת ס״ד ואי
ך ג״כ ^  כ״כ אין דאכיט אלא פרמיות• ברכה דהיא לבפה״ע קדמה ד

ט במשימות ושמואל מרב דמקשי קשיא• , וק״ל: מ
ת ן ל ׳  בשם כתב המור הנה כו׳• דתניא בגרוט החושש ממרא• ל׳

דאם כתב והרמב״ם • גגרוט תושש דוקא דלאו הרר׳י 1
 והמור שהכל• מברך לרפואה שלא אניגרון שומן או לבמ שמן שומן
 • כלל עליו לברן אין מזיק אזוקי לבדו דבשק דכיק • בפניהם עליו חלק
ה שמא טון שיגרון שומה וגס מ  פלוגחייהו לפרש ונראה • מסל הוי לא נ

 ליישב יש א״נ כו׳• יערענה לא ד״ה המום׳ שכתבו בגירסא דתלי
ט׳ פירש״י  דאיתא וטלע• מ«־ש ז״ל והרמב״ס בולע• או מפרש דמ-׳י • ו
 המשקין וכל לרפואה אדם אוכל האוכלין כל ק״מ. דף במשנה בשבת
« וכו׳• שותה  לרפואה• שלא עקרים שמן סך לצמאו דקלים מי שותה א

תו נראה חולה• אינו אס לרפואה שלא סירש״י  חולה הוא דאס מנ
 דלא הא עוד ונראה הוכחה• דליכא לרפואה שלא לסוך אטלו אסור
הוכחה• איכא חולה הוא אפילו דהתם משוס דקלים• מי גגי הכי פירשו

 כלום עליו מברך אינו • לרפואה אלא לצמאו שלא מים ושומה דקי״ל• משוס
 בסך משא״כ • עליו שמברך בברכה היכרא איכא • לצמאו כששותה א״כ
 • כן לומר דמוכרח שתיתא גבי ל״ח דף לקמן מ״ש ועיין • ברכה בו דאין

 גחושש דדוקא ס״ד דאי והמור• הרר״י כשימת דמוכח י״ל ולפי״ז
 א'כ • אניגרון על מגרכין חושש איט אס אבל • השמן על מברך בגרונו
ט׳ האוכלין דכל אע״ג  על מדמברך דלרפואה היכחה איכא הכא מ״מ • ו
 על מברך חושש אינו אפילו • השמן על דכוונחו כיון ודאי אלא • השמן
 לא הברייתא מלשון ז״ל רש״י דפירש מה דלפי דאדרבא נראל אך • השמן

 דצריך היינו • וכו׳ נותן אבל ־נקש דהא משמע • תחלה בשמו יערענה
 צ״ל יתהנה־ רפואה משום להשהותו בא ואח״כ בליעה• לשם ליפן
 משוס וכו׳ האוכלין כל כדקי״ל • רפואה לפס בתתלה אוכלו דאינו הא

 לכתחלה טתט לכך לרטאה• ניכר ויהי׳ השמן• על מברך דלרפואה
 לקמן כדקיי״ל • גפה״א האניגרון על ומברך בלועה משוס בפיו
 עיקר ושק לרפואה• מטין אח״כ אס ואטלו כסילק׳• דסילקא במי׳
 ובאמת בולע או דגריס כתבנו כבר והרר״י • בפה״א בברכת נפמר כבר
 משום היכרא בו אין רטאה לשם בתחלה טתן אפילו אניגרון• ע״י

 כפי׳ ובולע מפרש והרמב״ם • השמן על מברך • לרטאה שלא דאפילו
 בגרוט• החושש דחניא דקאמר הא לפרש נלע״ד ובזה וכנ״ל• רש״י
ט׳•  לרטאה כן דעושין אלא הדין• לעיקר ראיה זה אין דלכאורה ו
̂זה • סשימא אח״כ דמקשי הא ותו • הגמרא בלשון במשמע ואינו  הא ר
 יין מ״ש לעיל הש״ס כדמקשי זית בפ״ע עליו מברך דאין • קמ׳׳ל עובא

ט׳  כתב דהא זית בפ״ע מברך דאינו היא ראיה דשסיר י״ל ולפמ״ש • ו
 ס״ד אי א״כ • יצא לא גפה״א היין על בירך דאס • ר״ח בסימן מ״א
 א״כ • אזית גס״ע עליו לברך יין כמו משוב לעיל דאשתני כיון דשמן

 בליעה לשם בטו כשנותט אניגרון־ על מחלה שמברך במה יצא לא
 • בברכתבפה״א יצא ושפיר בפה״ע אלא דאיטמברך ע״כ אלא בפה״א•

 זית בפ״ע מברך דאץ מדממניתין דמוכח טון • פשימא דמקשי והייט
 בפיו טמנו הי׳ ואס • כלום לרפואה מברך דאין ס״ד משני ושפיר

:ודו״ק מברך מדאינו לרפואה מוכח הי׳ רטאה לשם לכתחלה

 ר\ינ שהכל• מברך דכששותיהו הרמב״ם• מעם די״ל נראה לפ״ז
 ליפט לבדו בשמן באמת מדאסר לי׳ ונפקא • לרטאה דכששותה

 וכשמכויןאח״כלרפואה כלל מברך אינו דאז משוס בליעה• לשם לכמחלה
 לרטאה שלא לבד דבאנגרון • הרמג״ס מ״ש מיהו • שהכל בברכת יתחייב
 שהפשה כמו .כסילקי דסילקי במיא קיי״ל הא עליו קשה • שהכל מברך

 דסינקא מיא איט אניגרון דהאי לי׳ דמשמע ליישב קצת ונראה המ״א•
 • ראטנה בברכה יוצא שהוא לעיל שכתבט ואף דלקמן הא כי • ממש

 מוקמינן הא מ״מ יצא• בפה״א האילן פירות על בירך דקיי״ל משום
 דאמר • יהודה כר׳ יצא בסה״א האילן סירות על דבירך מתניתין הך לקק
ת דעל פירהין• בריש סיל ור״י הוא• ארעא אילן עיקר ^  מברך י
 עליו לברך יצערך בליעה לשם לפיו כשנותט א״כ דשאים מיני בורא
 לא גסה״ע שברכתו לרפואה אח״כ כשמכוין וא״כ מ״ד• בורא

:ודו״ק • יצא
ה ר ו א כ  שומה איט דאטלו יונה• הריר לשימת ראיה נלע״נד ל

 בריש לעיל מדקאמר גסה״ע מברך אסיה לרפואה•
 הא קשה • כרס כי׳ כתיב בהדיא הא • אמי מזבח מצד דזיס סירקין

טי דכרם דל״לקרא יין גבי כתבטשב״א• א  ומתרץ • מינים שבעה בכלל ה
 אמי דקאמר הא ע״כ א*כ יין• על ואיצערך ענבים היינו דגפן משוס

 דשמן [ואס״ד • הם מינים מז׳ • עצמו דזית • שמן ע״כ היינו • זית נמי
 קודש דהייט רקרא מגופי׳ מקש? מאי לרטאה בטונמו עליו מנרכין אין

 ע״כ אלא לרטאה• ניתן דלא דקיי״ל ברבעי• דמיירי נסקא הלולים]
ט • השק על מברך נמי • לרטאה כוונתו אין דאסילו  דאפילו י״ל מי

 לשם שטא ניכר ואין אניגרון• ע״י שותה שטא כיון לרפואה• בכוונט
 משוס נמי בי׳ דאסר בשבת דמומר טכא כי ברבעי• מומר רפואה
 דמומר • ב׳ משנה דשביעית ח׳ פרק בריש להדיא מצאתי שוב • רפואה
 דין ורבעי ושביעית ובולע• אניגרון לטך שמן בטמן בגרונו• בחושש

 דהניא הכא דקאמר הא • לעיל שדקדקט מה ליישב יש (ולפ״ז • להם אחד
 האילן לטרות דסקט דהא לעיל ולפמ״ש • כו׳ ממתניתין ראי׳ דמאי כו׳ החושש
 אסמכתא יותר להם יש נמיעה בר דכל משוס היינו • מיוחדה ברכה
 הוא • לרפואה דשותיהו דאע״ג ראי׳ מייתי שפיר א״כ • רבעי מנעע
 שטפנו ע״כ • הרמביס לטעת לעיל לסמיש אך • בשבת) כמו ברבעי מותר

 ליוכמא• קושי׳ הדרא א״כ עלאנינרון• ומברך בליעה• לשם לפיו נתחלה
 ראי׳ דמזה בזה ונלע״ד • דרבעי דקרא מגופא השמן ברכת נטןא דלא

^ את טמר דעיקר דהא רי״ב• בסימן הפוסקים למ״ש ע  מ״ד דף (לקמן ה
 אין ברכה• להעי^־ אין אם אבל ברכה• להעיקר ביש היינו • ע״א)

 • פייקין דריש הס״ד לסי ולפ״ז • מברכה העסל את ליפעור בו כח
פשיעא• א״כ כלל• מברך אין מינים שאר ועל מברך זית דעל

דאליילו



פרקמברכין כיצד
 פמור דאניגרון כיון השמן על מנרך לרפואה שלא שומה דאפילו
 להרמב׳ן ס״ל שפיר • ברכה איניגרון על דיש האמת לפי אבל ־ מברכה

ודו״ק: עיקר־ דאניגרון
 ע׳׳י לי׳ שחי דקא אלא הש״ס דקאמר הא קצת ליישב נלע״ד ובזה

• דסילקי מיא מיגרון שמואל• בר רבא דאמר אניגרון• ט׳ ו
 דובשא האי בד״ה ) ל״ח לקמן(דף החום׳ לפמ״ש י״ל מיותר דהוא
 פרק בתרא ובבא • וכו׳ בעלמא מעם אלא שכר ואין ־ וכו' דידן ושכר

 דלא ונלעניד * עיקר דמיא משוס שהכל דמברך עוד כתבו פירות המוכר
 מברכה• המיס דפמור לצמאו• שלא כששותה דא״כ המעס בזה סגי

 ראוי היה א׳׳כ • המפל אס לפמור יכול אינו סמור ועיקר היכא ולפמ׳׳ש
 מעס דעל הכא כמ״ש העיקר אלא ־ במ״מ השעוריס מעס על לברך

 כמו שהכל אניגרון ברכת הוי אי א״כ ־ שהכל אלא מברך אינו בעלמא
 על מברך דאינו • לצמאו שלא כששותה לומר אפשר היה שפיר שכר

 המעס על אלא • בתרא בבבא התום׳ שכ׳ כמי • המיס שהוא העיקר
 נימא למה • ספל נמי דהוא אף • זית שמן גס בו דיש כיון א״כ • המפל
 דהא נימא אדרבה • השמן של המפל ליפמור המעס של המפל על דיברך
 דרבה הא מייתי להכי עליו• ומברך מפי• דשמןחשוב דמפל קמ״ל גופא

 ע״כ היינו כסילקי דסילקי מיא ואמרינן דסילקא מי׳ דהוא שמואל בר
 ושפיר ־ שס כמטאר לצמאו שותה אפילו • מפל והמיס עיקר דהמעס

 ומזה • השמן את ויפמור עיקר שהוא אניגרון על דיברך מקשה
 אניגרון על דמברך ־ לעיל שכתבני ז״ל הרמב״ס כשימת דלא מוכח

ודו״ק: שהכל•
 דהלכת׳ כתב ז״ל אלפ!ש רב הרא״ש כסב • וכו׳ דחמי קימחא ד׳׳ה תוס

 עליו והקשה • קימחא לספויי אינשי רגילי דלא משוס • נממן כר׳ ♦
 לומר דמוכרח נראה ולענ״ד בגמרא• הוזכר לא המעס זה דהא הרא״ש*

 קליות באוכל • ע״א ל״ז דף לקמן ם׳vהי שכתבו במאי קשה דהא • כן
 במור הוא וכן האדמה־ פרי בורא עליהס מברך שלוקות חמין או

 היכא האור• עיי דשוינוי קיי״ל הא קשה ר״ח^ס״ד־ סימן ובש״ע
 ברכחן הפסידו • ממבושליס יותר חייס שמוביס כגון לגריעותא דאשתני
 שינוים משאר מפי גריעי האור ע״י דשינוי ומשמע • שהכל עליהס ומברך

 דבמילתי׳ בפשימות הכא קאמר אור: ע״י שלא דעלמא דבשינוי תדע
 בנימין לר׳ דהא • לקמן פליגי שלקות דהיינו האור ע״י בשיטי ואילו קאי

 זירא ר׳ עליו מדמקשה שהכל מברך דגסבזה בדףל״חע״ב• בריפתס״ל
 ע״י אלא צאכול ראוי דאינו הרי • וכו׳ זימנין שבע דשלקי מתורמיסא

 בנימין לרבי ואפ״ה גדול כלל פרק ע״א ע״ה בשבת נמי כדאיתא • שליקה
 דקאמר ע״א ל"מ דף עוד שם משמע וכן • שהכל עליו לברך ראוי הי׳

 לעיל שם דאמר כרוב• והיינו עדיף שלקות סבר דמר וכו׳• כתנאי התם
 עלוי׳ ליה ואית דאשתני דהיכי הכא דאמרינן כיון וא׳כ • לעלוי׳ דאשחני
 או שלוקות דחמין וכיון • לגריעותא באשתני כמו שהכל מגרך אחרינא

 ראוי היה • בפח אחרינא עילוי׳ להו ואיס • אור ע״י שנשתנה מבושלות
 דפירשו דממי• בקמחא הכא דפליגי מהא לדייק ואין שהכל• עליהן לברך

 נשתנה שג״כ • לעצמו בקליות פליגי ולא קליות של בקמח והרא״ש החוס׳
 מהא דהוכיחו ונראה נקע* יהודה לרב דלרגותא א״ל הא אור־ ע״י

 • וסוף תחלה מליח זית על בירך יוחנן לר׳ ע״ב ליח דף לקמן דקאמר
ת מיני׳ ודייק קו ^  כמבושל• דמליח משוס פה״ע בורא עליהן מגרך ג

 דאית דאע״ג דמוכח הרי ־ בשמן אחרינא עילוי׳ לי׳ אית זית הא ואמחי
ודו״ק: בפה״א• מגרך אחרינא עילוי׳ לי׳

א ר מ ^ \י שס ב י  בכל דק^נר מה לפי קשה לכמורה • וכו׳ צלף ו
 דפליגי ורבק• דר״י ע״ב־ כ״ח דף מערבין בכל בפרק

 כרגנן• אתי׳ דילמא מברייתא מקשה מאי א״כ ברכה• לענין הוא דקורא
 ונרא׳ • ז׳ משנה פ״ג בעוקצין כותי׳ מתניתין דסחס • כר״י ס״ל ושמואל

 דצלף ותמרוס לעלין קורא דמי דמי • הס״ד לפי קשה לכאורה דבאמת משוס
 מחניחין על לסמן דקאמר מה לפי עצמה הברייתא עלה להקשות ה״ל

א ארעא אילן דעיקר תנא מאן יצא גפה״א האילן פירות על דבירך  ט
 והתמרות האילן על דמברך מתניתיו הך ל’צ ע״כ א״כ היא־ יהודה ר׳

 ס״ל ר״י הח וא״כ • פרה״ח איט דלרגנן הוא יהודה ר׳ בפה״א
 דלא הא דגאמת ונראה • ברכה לענין דבריו לכל כעץ הוא הרי דקורא
 אליבי׳ דפליגי צ*ל ע״כ כתנאי לימא יהודה• ורב שמואל על הש״ס מקשי
תי׳• מתני׳ דסתה כמ״ש דר״י•  פליגי ורבנן דר״י ס״ל יהודה ורב טו
 ברכה לענין דמפרש לשמואל פריך שפיר א״כ • שם כאביי וסיגני בשלקי

 וע״כ ־ בפה״א דמברך וס׳ל • כנ״ל כר״י דאתי׳ ברייתא (הך מזיק הא
ודו״ק: ומגני שלקי לענין ורבנן ר״י דפליגי

ה א ר ג  לערן כו׳ וסיגט שלקו רבא שס דקאמר למאי דאפילו עוד ל
 דכל קיי״ל דהא • ומיגנו גשלקו דהייט נראה • פליגי ברכה

 חיין כשהם עליהן מברך • מחיין יותר מבושלין שמובין פירות
 מומאות לענין ספי אוכלא לי׳ הוי ומיגט דבשלקו כיוןש א״כ • שהכל

שליקה ע״י היינו בפה״א• דמגרך לרבנן־ דס״ל למאי ממילא אוכלין•

יי ברכות ששי•
 דשלקית ע״ב ל״ח דף לקמן דס״ל מאיר ר׳ הייט דרבק וי״ל ומיגון־

ט׳ השרוי ברקיק יוצאין גבי ־ בפה״א עליהן מגרך  דאמר דשמואל נר^ן וכן ־ ז
 דשלקות שס־ לקמן כדס״ל שליקה־ ע״י נמי הייט להקשות־ וסופו הואיל
« משום וע״כ ־ גפה״א עליהן מברך ח םו < ^  הא • חי כשהוא אכל ל

 דעל י״ל א״כ מברךשהכל־ חיה דאקרא לעיל לשמואל ס״ל בליז
 כעץ הוא הרי דקורא לר״י דהאדס״ל די״ל מידי־ קשה לא גופא הברייתא

 דלאו ס״ל חי וכשהוא ־ שהכל מברך דשלקוס דס״ל הייט ־ ברכה לענק
א. אוכלא  גשלקו־ אלא בפה״א מגרך איט לרבנן אפילו לסמ״ש דהא הו

ודו״ק: בפה״א מגרך דשלקוס ס״ל דהא שפיר־ מקשי שמואל על אגל

ן ז הן משמע הא לי קשה ו דאמר ־ לקמן אליעזר כר׳ אסא ברייתא ד
א לקמן כדאמר וקפריסין־ ואביוטס חמרות מתעשר צלף  ט

־ כר*ע דאמר  לגמרי• ממעשר וקט־יסק דפוסרסמרות דר״ע ונטמע ט׳
 אפי׳ לי׳ משוי דלא כר״ע ס״ל דשמיאל המ״ל א״כ ־ מירק אפילו דגרע
מדה־ דר׳ אליבא דסליגי בסמוך־ ולפמ״ש כירק  נהי קצת־ ליישב יש י

 ושמעינן היא־ ר״י זו דברייסא כתבט כבר מ״מ כר״ע־ ס״ל לאיט
 מה לפי סובא־ לי קשה באמת אבל בסה״א־ דמברך עצמו לר״י לי׳

 הוא פירא לאו ערלה ומדלגבי בה״ג־ מלשק והוא בש״ס• לקמן דגרסינן
 בפה״א־ אלא בסה״ע עליו מברכין ולא סירא־ לאו נמי ברכה לגבי

א והייטכר״עכדאמרהש״ס  הוי לא דלר״ע שבמבט וכיון כריע• דאמר מ
 יוסר שהכל עליו לברך ראוי היה כירק־ אפיאי מעשר לענק לי׳

 מעשר בין לחלק המרים שקדים גבי שכתב הראיש דברי על לי קשה
 מדמיהש״ס דהא וקשה עליו• מעשר גבי אלעזר ר׳ חשיב מדלא לברכה•

א וקאמר לערלה־ ברכה  מעשר־ לענין דמיירי עקיבא־ כר׳ דאמר ט
 חשיב דלא דסעמא נ׳׳ל דבריו־ ולולא למעשר• ברכה מדמי זה הרי

 ריש כדאיתא עליהן• מקטד בעה״ב דאק משום מעשר• לענק עליו
־ מבואות מפני שדהו טמר גבי פסחים־ ט׳  דס״ל ונראה ו
 לעיל ל«ג״ש • לברכה ערלה לדמות וש בסה״ע לעניו דדוקא • להרא״ש

 אסמכתא משום הייט מיוחדת־ ברכה החילן לסירות דתקט דהא
 בהא הא תלי׳ ושפור ברבעי־ בערלהאיט שסיט כל א״כ רבעי־ דנסע

 נמ״א• בורא לי׳ מברכין מלק גבי שסיר ולהכי פה״א בטרא משא״כ
 דנסקא .ולרבעי לערלה דקפריסין בסה״ע ברכת מדמי שסיר לר״ע אבל

 כתב ושטר • סירקין בריש גופא לר״ע טס״ל ־ דהילולים מאסמכתא
ודו״ק: בפה״א עליו דמברך בה״ג•

דוקא בחיל בהדיא אמר דהא ־ ציע לכאורה ־ כר״ע הלכה ונימא ממרא
 דס״דדמ^זה ונראה בארץ־ דמיירי כר״ע הלכה דנימא ס״ד ומאי

 ערלה ל״ה וממילא מדרבנן דהוא ־ אילן במעשר אלא אמר לא גופא דר״ע
ב ל״ח דף בקידושק וכדס״ל יהודה־ לרב מדרבנן נמי דהוא בח״ל  ע׳
 אילן במעשר אפילו דר״ע וליל שוק• מדבריהם כל דלאו משני ואהא

דפרץ בסמוך• דקשה מה ליישב קצת נראה ובזה ישראל־ בארן דרבנן
ט דמקיל כב״ש וטמא אלא ההיתר אק גופא לב״ש הא מדמיא דאיך ־ מ

טי בחיל־ ^ ד ך לא בהא ודילמא בח׳׳ל־ ערלה ס המיקל כל לומר טי
ניחא• ולסמ״ש לי׳ מססקא ולב׳׳ש בודאי־ אסור דלב״ה כיק וכו׳־
 בארן מיקל דר״ע מטס ־ בח״ל בקסריסק להקל לי׳ פטקא איך דא״כ
 במעשר אלא טחל ולא לי׳ מססקא טפא ר״ע ודילמא מעשר• לענק

ה בערלה אבל דרבנן  המקיל כל לומר שייך בהא אפילו וע״כ בא״י־ טד
:מזה שד בסמוך ועיק ודו׳ק

ש־ וליעבד ס׳ לסמ״ש הqר לכושרה נמיכג״ ט ייד דף בביצה ה
 קולא דהוי במילתא מ״מ ־ לפולא דרבנן דסטקא דקי״ל דאף

 ^לא לי׳ מי לקולא בסרויהו נימח דאי צד־ בחד וטמרא צד־ בחד
 וניעבד הכא פריך מט א״כ לטמרא־ בתרוויהו אזלינן אהדד דססרי

 כרס כלאי לענק וחומרא ערלה־ לענק קולא ה״ל הא לקולא־ כביש
 בקפריסין• משא״כ בשניהם להחמיר וצריך מדרבק־ ג״כ דאסור בח״ל

 אלו דמתניחק־ סיפא הכא דמייתי הא עור• לדקדק יש דהא ונראה
מי ס^ל דב״ש טמא אי דהא לקושיסס־ זה צורך דאק מודים• ואלו  ד

 טסא• המסטתין בלשון לדקדק יש ותו מפי• דקשי׳ כודאי• כירך לי׳
 די״ל משום ונראה ב״ש־ מודים למימר דה״ל שדים• ואלו חלו דנקמ
ט דב״ה  הוא דרבנן דכלאים דס״ל אלא אילן• מן דהוא הוא־ פשימא ל

^נו ־ יאשיה כר׳  וחרצן ושעורה חמה בזורע אלא מדאורייתא אסור ד
 • קאמר להכי מיקל נמי ערלה גבי דגם והא • מספק ומיקל ־ יד במפלת
 משום ט ־ בערלה מחמירי אפ״ה בהא דמקילי אע״ג • נמי ב״ה דמודים

 י״ל ולפ״ז ־ ולחומרא דטרייתא ה״ל דבערלה משום ט • לי׳ דסשימא
ס׳ כסברת דלא המקשה• הכריח דמזה ט  שדים דהתוס׳ (ואמזר ל ה
 אך הא לב״ה קמ״ל מאי דא'כ כנ״ל) טין כולם דאק • דרבנן בהך
 אהדדי• דסתרי קולא תרתי הוי הא בערלה* אף לב״ה להקל ס״ד

ודו״ק: כביש למעביד פריך ושטר
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ג גוסא ט״פ ח1ע  וצריכא פו׳• גמי ואסמי פו׳• דאמרי ושש^! י

 מדוקדק לשוןsר אץ לפאורה פו׳• נו שיש פל אשמעונץ ואי כו׳
 אינו דהא ודוחן• אורז למשמי שהוא• פל דנקס אלא ־5^נימ ה׳׳ל דלא

 כל דאמר דמזה לומר■ ואסשר לא• ודוחן דאורז כדבריו מפורש
 דהא במ׳׳מ• מכרכץ נמי במיניהו ודוחן דאורז משמט הוי פו׳ שיש

 דאסילו פי׳• סיונמא סהוי נימא ד״ה דףלמ״ד• בטירוכין הסוס׳ פחפו
» שלא ממה קושיא אין מזון• איקרי מילי דכל נימא אס  מילי ככל תי

 ודוחן• באורז פמו טלייהו• סעודתא נזבטי דלא משום במ״מ־ נרכס
̂אמר ־ לטטוס אפשר מי א׳׳פ  מדברים דהרוב אט׳׳ג • בו שיש כל ד

 במ״מ• טליהן לברך ראוי והי׳ מזון• אקרי מילי יכל משום אחרים־
 אבל טלייהו־ קבטי׳ דלא משוס המוס׳ פמ״ש ימיבוס• להם דאין אלא

 דקבעינו ודוחן באורז ממילא ולפ׳ז במ״מ• בברפח ממילא בהם יוצאין
מ• לברך ג״פ ראוי עלייהו•  אבל במלין• מטרובות דט׳׳י דנהי בט'
 מקשי דהא • י״ל וטוד • למטט הוצרך ושפיר • לברך ראוי הי׳ בטינייהו

 לכאורה קשה ואורז• וטרסן ופו׳• קדרה מטשי הן אלו מברייסא• לקמן
 (פ״ג חצה במספס פדשנינן • האורז אס גוררים שהחמץ דקיי׳׳ל• מה צפי

 יוצא ואדם בחלה• חייבס האורז ומן החמץ מן טיסה הטושה מ״ז)•
סו יוי ^ במ״א וטיץ • בפסח מנ  באורז מיירי דילמא א״פ ס״ט• ר׳׳ח סי

 הן אלו שפירש״י דהיינו ונראה אחריהם• ונגרר המינים ב^ו שנסטרב
 לטנין אלא נשניח לא קדרה מטשי דלשון פיון ר׳ל • לברכה קדרה מעשי

 מילי פל א»לו דא״פ טמהן• ערר דאורז משוס לומר• איא א*כ ברכח•
 למאי ראי׳ נראה ומזה • במימ טליו מברפץ המינין מממשס בו שיש פל דהא נמי

ם מדברי דמשמע קי ס  אכילס בכדי פזיס המינין מה׳ בו שיש מה אין אם דאסי׳ הי
 ר׳׳ח בסיקן פדמשמע שלש־ מעין ברכה אחריהן מברכץ אפ״ה סרס•

 ודאי באורז הא דאל׳ה • מ״ו ס׳׳ק בסוף בהדיא המ״א כסב וכן • ס״ב
 והרשב״א הרמב״ן פמ״ש • סרס אכילס בו ^ן אטלו • החמץ עם ערר

 דערר היינו ואורז• דנקמ דהא הפא• מ״ל והוי במ׳א• שם כמבואר
 באורז אין אפילו • אחרונה ברכה צירוף למנץ קדרה המעשה אלו עם

 קא׳ שפיר לס׳׳ז דל״ש• ט״כ אלא פרם• אכילס בכדי פזיס המינין מאלו
 דע״כ ואורז• דנקס זו למטעימברייסא ה״מ בו• שיש כל דאיאשמעינן

 הוי ולא בי• שיש כל משוס לי׳ דמיפוק מטרובוח• ע״י למימר ליפא
 ודוחן אורז על באמס דמברכין אלא היא• טרי בן יוחנן דר׳ אמרינן

 אורז למעמ שהוא בל לאשמועינן מצרך לכך במ״מ• בעינייהו כשק
וק״ל: ודוחן•

ה ז ד ״ א ל ״  אדוחן אבל אאורז ושמואל דרב מיובחא דיה לז
דחי ז״ל והרא״ש ■ כו׳ סיובמא הוי לא ׳ י
 דמברכין דס״ל • ב״נ מדריי לאסוקי אורז דנקס לומר דאסשר • זה

 דאלו • דלעיל מברייסא קשה הוי אכחי ולכאורה • המוציא עליו
 ברייחא דלפאורה דוחן נקט ולא אורז דנקט קדרה• מעשה הן
 ב״נ• ר״י הוא למסקנא דאף לומר ואפשר היא• ד״ה למסקנא זו

 שכסבנו כמו שלש• מעיו אחרונה ברכה לענץ נמי דנשניס משום
י״ל א׳כ כלום• ולא לבסוף דבאורז דמסקינן וכיון לעיל־

 במעשה וממילא גמור־ דגן לאורז דחשיב פריב״נ• זו דברייחא
 וממילא • דוחן נקש לא ולהפי • שלש מעץ אחריו מברך דידי׳ קדירה

 מעין מברך ודוחן אורז על לקמן דס״ל היא• ר״ג דא״ל
לאפוקי לומר כאן שייך דלא כיון דוחן■ נמי לימני דא״כ שלש*
 כרחך על מוכרח דהא הסוס׳ על קשה ולכאורה ב״נ■ מדר״י
 דבעי למאי ב״נ• מדר״י לאפוקי אורז דנקט הרא״ש סברס לומר

 • וכו׳ ובישלה אפאה דמחנה • בריימא דהך לקמן לשמואל ששס רב
 אסיק דלא ונהי • דוחן] נמי לימני [דא״כ ■ שלש מעין דס״ל כר״ג קזי׳

 לימני היא ר״ג דאי קשה• עצמה בסיפא הא • דרישא מסיפא אזעמי׳
 אורז דנקס צ״ל יע״כ דוחן• ופס אורז פס ר״ג כדנקס דוחן• נמי

 ס״ד מאי מובא השה דבאמס שימסס ליישב ונראה מדריב״נ• לאפוקי
 הסוס׳ שנסמפקו דחף ונראה • דרישא מסיפא ידע לא וכי • ששס דרב

 • האדמה פרי ועל האדמה על שלימים חיטץ אחר מברכץ אם לקמן
 לומר הכרח אין שלש מעץ ודוחן אורז פח אחר דמברך דס״ל לר״ג מ״מ

ק דעל דפ״ל  • נ׳ מעין אחריו מדמברך מזוטס מיני בורא מברך נמי דו
 על ואחריו האדמה־ פרי בורא במחלה מברן־ באמס לדידי׳ די״ל

 לחני היא ר״ג דאי ששח־ לרב קושיא אין וא״כ • האדמה פרי ועל האדמה
 למיחנידוחן אפשר אי במ״מ• במחלה נקמ זו דברייסא כיון • דוחן נמי
 בברכח הסוס׳ שנסספקו דמה ונראה • ב»ן״א אלא מברך אין לר״ג דאף
 חטה היינו • דקרא דחמי נימא אי • בהא מליא פה״א ועל האדמה על

״ מעין אחריו לברך דצ*יך ודאי ממש  על וגומר• וברכס כדכחיב ג
 ועל האדמה על ע״כ והייט שלש־ מעין מיני׳ דילפינן הטובה־ הארז

 חטה דאי הפוסקים• כמ״ש דייסא הייט דקרא דחטה נימא ואי פה״א•
 וזיס דגמן בפה״ע לברפח מוקדם הוא איך • בפה״א ברכס דהוא ־ ממש

שלמים• דחיטין י״ל א״כ לקמן• ויבואר וחשובה «־טיס ברכה שי^א

ברכות
 ע״פ ששס דרב לסמ״ש והנה ג׳• מעין לאחריהם ברכה נריפץ אינם
• מעין בדוחן ס״ל דר״ג ס״ל■ ט ג׳  י״ל א״פ ועפה״א• האדמה על טי

 שטא דהאדפרלפל י״לנמי א״פ ממש־ חטה דקראטינו דחטה כיוןדס׳ל
 דייסא• ולא קליוס• כגון שלימים• חמין הייט פח• עשאו ולא דגן מין
 • שלש מעין אלא • ברטס ג׳ עליו מברך דאין ר״ג מודה דאשחנה כיון

 אין שלמים חיטץ דעל איפכא נימא אי דהא • כל מלשון לדקדק [ואין
 שליטם חימץ דאין דוקא• לאו כל נמי לר״ג ע״כ האדמה• על מברך
 ־ בכלל דייסא אין ממש חטה הייט • דקרא דחמה אמרינן אי ה״ה • בכלל

 נמי נימא החטה• אס הכוסס למעוטי לר״ג לקמן• דקאמר הא וכן
 דאס • דרישא סיפא שפיר אסי׳ א'כ דאשסנה] דייסא למעוטי איפכא

 מעץ אלא עליו מברך ואין דייסא־ כמו ה״ל קיימוס־ הפרוסוס אין
ק: ג׳•  קשה דהא הסוס׳• לשיטס ראי׳ להביא יש דמזה ונלע״ד ודו׳

 דאין ושמואל• לרב ס״ל דילמא בחיובסא• ושמואל לרב דמסיק למאי
 מדס״ל וא״כ לר״ג• אפילו ט!״א• ועל האדמה על לומר כלל סברא

 בורא במחלה דמברכין ע״כ • ג׳ מעין ודוחן אורז אחר דמברכין • לר״ג
 דר״ג לרבק אבל היא• ר״ג זו דבריימא וי״ל מזונוס• מיני
 אלא בפה״א עליו מברכין בחחלה ה״ה • ודוחן באורז ג׳ מעין להו דליח
 על לר׳ג ס״ל דברוחן צ׳ל וע״כ ר״ג־ כמו דוחן נמי ליחני קשיא דא״כ

 דנקט הרא״ש■ כסברח ס״ד ואי לר״ג• באורז י״ל ה״נ ופה״א• האדמה
 • ושמואל לרב כן דנימא לדוכט׳ סושי׳ הדרא ־ מדריב״נ לאפוקי אורז
ודו״ק: כנ״ל• בלל האדמה ופרי האדמה על ול״ל היא• דר״ג סיל

 ר״ג אמר ואדייסא אכוחבס השחא דמקשי הא • לומר אפשר ולפת
 רב סברס לסחור בא שהוא חרסי הנן־ דוקא דנקט כו׳•

 נימא א״כ דהא • ממש וחיטה • כמשמעו קרא דס״ל • דריג אליבי׳ ששה
 וכיון לקמן• הרא״ש הביאו בה״ג פמ״ש כמשמעו• נמי דקרא דדבש נמי

 דוקא• חיטה לר״ג דל״ל ש״מ טסבס לפניהם הביאו נקט ברייחא דבהך
ודו״ק: פריך• ושטר

• ובירושלמי פו׳ חמה המסם בד״ה תוס׳ ט׳ ופו׳• ירמיה ר׳ ו
דהספק אף דר״י הא והרא״ש המיס׳ דמסקי דהא נראה

 הייט דסולס המ״ל דאל״ה משוס • בסופו מברך מאי כדקאמר • מטרש
 ור״נ דר״י בפלוגסא אחרונה בברכה לי׳ ומסמפקא • דחמה קמחא
 דברכה אלא בפה״א• או שהכל מברך אי דחסא• בקמחא דלעיל

 טרא דאין קי״ל אחרונה בברכה אבל • שהכל מברך מספיקא ראשונה
 י״ל ממש בחמה אבל • מברך מאי בעי שפיר • שלש מעין סוטר נפשוח

דע״כ ירמיה מר׳ והכריח • פה״א ועל האדמה על דמברן־ ליה דפשיטא
ס לאטל הו״ל • מיומי׳ כלל אכל לא למה דאל״כ • כן לומר א״א ט פ

 שלימים• חיטץ פירושו אלאע״כ אחרונה• מברכה דפמור • מפשיעור
 א״צ ברי׳ דהוי שלם פירא דעל • להירושלמי דס״ל • שלם פירא דהו״ל
א) ל״ט (דף בשמי המוס׳ כמ״ש • שיעור  • שיעורא לי׳ בציר בד״ה ע׳
ט ומשום  לא למה קשה• סולח קמח דאי דמיכח י״ל ועוד • אכיל לא ה

מי׳• לא לטו  ואיזה קליוח כגץ המינים• משני לאכול יכול היה הא אכי
 יפטור ממילא אחרוטח ברכוח עליהן וכשיברך שהכל• שברכמו דבר

 האדמה דעל ברכה איתא אי דמסמפק מיניה שמע אלא הסולס־
וס״ל: בעולם■

ךן ״ ט׳ היה קסבר • וכו׳ ר״ג נחן ף  • ר״ע קפן לשון דקאמר הא עט״ז י״ל ■ ו
 דהא ע׳ב) פ״ו (דף צולין כיצד פ׳ סוף בפסחים המוס׳ דכחבו משום

 או גסוס ט שיש בדבר ה״מ עשה• בע״ה שאומר מה כל דאמרינן
 דלהוציא משוס לסרב־ צריך החיבה לפני היורד דקיי״ל כיון שררה

 היסה דבאמח משום • מיד ר״ע קפץ אפ״ה שבחשיבוח דבר הוי אחרים
 כדאימא • שאני המזון ברכס דכוס א״ל מיהו • לטציא שלא כוונחו
 ברכה של כוס ט׳ שטחיו מקצרין דברים בג׳ • ע״א] נ״ה [דף לקמן

ה דהא • כוס להם הי׳ דלא משמע דהכא • כו׳  היין על נמי הספק ט
ה לא ואס • בסמוך הסוס׳ כמ״ש • עליו קטעין היה אם • עצמו  ט

ס טעון אם בעצמו הספק זה היה עליו קסעץ  מ״ש ועיין • לא או ט
 • ובריך חטוף בריה לחייא רב ליה דאמר הא בכלל דהוא ואפשר • לקמן

:וק״ל • ע״ב] נ״ג [דף לקמן
< ד6ב  דאס״ה נראה לכאורה • כו׳ בקביעוח שומה דאיט דהיכא וי״ל ״

 לאו הוא • לוגמיו מלא ומ״ש שלם רביעיח ששוסה מיירי
 עליו קבעי אי • הוא החילוק אלא • שלש מעין עליו מדמברך דוקא

 קבעי לא יין גבי ע״ב• ל״ה דף לעיל דאמרינן אע״ג עליו• קבעי לא או
 קביעוס דאין וכ״ש ־ דעחי׳ בטלה דקבע ומאן ־ היין על סעודמיהן אינשי

 דמנריך כיון • חליא בהא והא ־ קביעות דהוי לר״ג ס״ל אפ״ה • לסירוס
 חיבור ליישב נ״ל ובזה • קביעוס דהוי ש״מ ־ ברכוח שלש התורה מן ר״ג

 הכי ובתר • וכו׳ הסירות על מזמנין דאין מהא * תחלה שהקשו דבריהם
 אפילו המזון דברכת להמוס׳ דס״ל דכיון לעולם• יזמנו כ’דא הקשו־
טועס שהות המברך על דבריהם בסוף הקשו דהא כוס־ טעון ביחיד

דאי!



hמברכין מצד
 לדבר אין ביחיד המברך דאסילו בל״ז להקשות ה״ל א״ב • סוף לדבר דאין
cpo* דהא ברכות• שלשה ביין לר׳׳ג דס״ל להו דמנא לדקדק• יש ותו 
 • ברכות ג׳ לברך ח״צ יין כששותה אבל ־ ענבים היינו דקרא דגפן י״ל

 זו דואכלת דס׳׳ל • ר״מ מסתמא דהוא • דר׳י לת״ק דהקושיא לומר ודוחק
 לא מברכין ה^רות על מם דס״ל ריג א״כ * שתי׳ זו ושבעת • אכילה

 לשרות בסעודה־ אלא שייך אינו דזה ג״כ• לשתות דצריך לומר שייך
 לר״י דאף ותו ־ יין שהוא גפן על קאי ושבעת וע״כ • שבמעים אכילה
 אלא שייך אינו כביצה־ דהיינו שביעה• בו שיש אכילה ושבעת דס״ל
 ושבעת וע״כ • כזית אפילו צריך אין שלם דפירא נימא אי מכ׳׳ש בפת

 טיל א״כ • השרות על מזמנין דלר׳׳ג דלפמ׳׳ש נ׳ל העיקר אך • שתי׳ זו
 לעיל פריך דהא • ברכות שלשה צריך ביץ ממילא א״כ • קביעות דהוי
 קבעי דלא ומשני ברכות־ ג׳ עליו מברך ומשמח סעיד דיין כיון שם־
 דמהני וכ״ש • קביעות דהוי ע׳׳כ הפירות על מזמנין דלר״ג וכיון ־ כו׳

 • ומשמח דסעיד כיון ברכות ג׳ לברך צריך ממילא וא״כ ־ ביין קביעות
 דאין לקושייתם הוא צורך • הסירות על דמזמנץ דכתב דהא ־ א״ש ולס׳ז
ודו״ק• ברכות־ שלש מברך אינו יין דעל המ״ל דאל״כ סוף־ לדבר

ף ך  שהוא דוקא הוא • לוגמיו מלא שכתבו דמה התוס׳ דברי לפרש יש ט
 שתי׳ חשיב ולא ־ המזון ברכת כוס לענין שתי׳ דחשיב ־ רביעית הרוב ^

 לשטת שייך אין משיעור דפחות ־ הרא״ש דכתב אף ־ ברכות ג׳ לענץ
 התוס׳ לפמ״ש י״ל מ״מ ־ ר׳י בסימן המ״ז כתב וכה״ג • לברכה מברכה

מ ד׳׳ה ע״ב מ״מ דף לקמן  בפחות אפילו להחמיר יש שסי׳ דלענין ־ ר'
 מקרא נמי לי׳ נפקא דר׳׳ג י״ל א׳׳כ אחרונה־ ברכה .צריך מכשיעור
 מכשיעור־ בפחות אפילו אחרונה ברכה דצריך פרקין דריש דהילולים

 מקרא דנסקא ברכות־ ג׳ לענין אבל שיעורא• בי׳ כתיב דלא כיון
 ההוס׳ ומ׳׳ש ־ שלם רביעית שהוא שביעה שיעור בעינן ־ ושבעת דואכלת

 לוגמיו־ מלא צריך הוא המזון ברכס כוס משום היינו לוגמיו־ מלא
 ג׳ מעין א׳ ברכה לר״ג ל׳׳ל וכי דאל״כ ־ התוס׳ דסיימו מאי צ׳׳ל לפ׳׳ז

על לת׳׳ק משכחת דהא דוקא לאו מקום בשום דע׳׳כ מקום־ בשום
 לר׳׳י ואפילו ־ המינים מז׳ דאינו שועל ושבולת ובכוסמין בשיפון המחי׳
 ־ ודוחן באורז משכחת מ״מ ־ לר״ג ברכיס שלש דגן מין שהוא כל דס״ל
מעין א׳ ברכה לר׳׳ג נמי לי׳ אית דמסתמא דהוכחתס־ אלא
 ברכה מקנת כלל לי׳ ליס דר״ג לומר שייך דאין עצמו־ ביין שלש

 שלש מעין בברכה לומר• צריך וכה״ג הגפן־ דעל שלש מעין
ק דעל  שלש מעין ברכה תקנת כלל ל׳׳ל דר׳׳ג לומר שייך זאץ ־ ה
 דנפקא כזית־ אכיל בין לפ׳׳ז לחלק נמי וצריך ־ העץ דעל

 ואפילו מהילילים דנפקא מכזית פחות ובין שלש־ צריך מיאכלת
 דאל״כ רבעי־ נעע לר״ג דס״ל צ׳ל דלפיז דחוק־ זה אך מכז־מ־ פחות

קיי״ל דבאמת כיון ותו רבעי־ כרס קיי׳׳ל ואנן מהיצוליס נפקא איך
 ר״ג בין חדשה פלונתא יהי׳ א׳׳כ אחרונה־ ברכה א׳׳צ מכזית דסחות
 בין דהחילוק בדבריהם־ שכתבנו הראשון כפירוש נראה וביותר לרבנן־

 הש״ס מקשה אמאי דא״כ ־ קשה לכאורה אך ־ כנ׳׳ל ־ קבע לא או קבע
 ואדייסא אכיתבת השתא רבנן־ והא ר״ג הא דמשני ששת־ רב על

דילמא ־ קושיא מאי ־ מיבעי׳ קיימות הפרוסות אין ־ ברכות ג׳ ר׳׳ג אמר
דה׳׳ל קיימות הפרוסות אס ואפ׳׳ה עלי׳־ קבעי בדלא איירי ברייתא

 קיימות־ הפרוסות אין אם אבל ־ כדקיי״ל ברכות ג׳ לברך צריך ־ גמור פת
 התוס׳ כתבו דהא קשה וסו ־ לר׳׳ג קביעות דבעי ־ ודייסא ככותבת ה״ל

ה ע׳׳א] מ׳׳ד [דף לקמן ט׳ אומר ר׳׳ע ד׳ ־ שלק אכל א ט׳  ולא ו
 • עלי׳ מזוני׳ דאקבע הכא שאני וכו׳ רשות נתן דר׳׳ג דלעיל לההוא דמי

 ודוחק ברכות־ נ׳ ר״ג מצריך ואפ׳׳ה קביעות בלא מיירי דהכא משמע
 ליישב נראה היה ולכאורה ־ קביעות לפאר עלי׳ מזוני׳ קבע בין לחלק

 עליו קבע לא אפילו בקרא הכתובים מינים דבז׳ להתוס׳ ס׳ל דבאמת
 סעיד משוס אלא ־ דקרא גפן הייט דלאו ס״ל ביין אבל כסת ליה הוי

 דזהו אלא ששת־ לרב פריך ושפיר קביעות־ דוהא בעינן כנ׳׳ל־ ומשמח
 נמי מחלקין התוס׳ דע׳׳כ לעיל מ״ש ממרצה לח דאכסי חדא ■ ־ דחוק

 מעין ברכה לר״ג משכחת לא דאל׳׳כ ־ קבע לא או קבע אי בשרות
ש עץ־ דעל שלש  לענין דעדיף כיון לסירות יין בין לחלק דוחק ו

 להבין צריך דהא ונראה • מ׳׳ג] [דף לקמן כדאיתא קביעות־
 דהוי מידי איכא מי שם־ אמרינן דהא השם׳ שם מ״ש באמת שם

 בכרוב רדוקא משמע א׳׳כ ־ כרוב של בקלח ומשני ־ מזונות שלק
 מהכא־ להו קשיא מאי א׳׳כ למזון־ דכרוב שם רש׳׳י שפירש כמו

 דממריס ע׳׳א י׳׳ב לעיל דאמרינן משום להו דקשיא ונראה
 ושפיר נמי־ מזון הוי א׳׳כ המזון• בברכת ויוצא זיין שזן נמי

נהי י*ל ולש״ז ־ קבע בדלא דמיירי להו וניחא ־ לה• קשה
י״ל שסיר בתמרים אבל סירות־ ושאר ביין קביעות בעי דר״ג

 קבע לא אפילו ־ במ׳׳מ דמברכין כיון קדרה במעשי וכן ־ מזון מפי דחשיב
ז׳ מין בשאר סה׳׳ע ועל העץ על ומשכחת ־ ברכות ג׳ מברך עלייהו

תששי פרס ט יאכר
 דקאמר הסוגיא א״ש ובזה ־ מזון דאינס בהם וכיוצא וענבים בתאנים

 מבעיא קיימות הפרוסות אין ברכות ג׳ מברך ואדייסא אכותבת השתא
 אלא קשה דלא א״ש־ לעיל ולפמ״ש לעיל• כמ״ש אלו דוקא נקמ דלמה

 דבכוהבת דמוכר כיון אבל קביעות* בלא דברייתא דס״ל משוס מאלו־
 דע׳כ לעיל כמ׳׳ש ־ קבעי כדלא אפילו מצריך מזון דהוי כיון ־ ודייסא

 באין מכ׳׳ש ברכות־ ג׳ מצריך ואפ״ה קביעות־ שי לא דריע בעובדא
:ודו״ק ־ במ״מ מדמברכין ־ מזון דהוי כיון קיימות הפרוסות

ף ו  הסעודה שבתוך דמירות דס״ל לשימסו ששת דרב די׳ל נלענ׳׳ד ט
 בתוך הי׳ דיריחו דעיבדא י׳׳ל ולס׳׳ז ־ לאחריהם ברכה מעונה ^

 ג' מברך עלייהו דקבעי היכי המינים דז׳ ס״ל דר׳ג וכיון הסעודה*
 מהני הסעודה לענין קביעות דהוי מגו הסעודה־ בשך ה׳׳נ ברטת־

 מעמא דהיינו ־ תר׳׳י כמ״ש ־ המינים ז׳ את המזון בברכת לסמור נמי
 ראוי דהי׳ משוס לאחריו־ ברכה מעונה אינה הסעודה שבתוך דיין

 דף בר׳׳ס לעיל כדאמר עליו אינשי קבעי דלא אלא המזון ברכת היק על לברך
 לר׳ע אבל ־ להו המזון מברכת פמר נמי לר׳׳ג המינים בז׳ א״כ ־ ע׳׳ב ל״ה
 שלש אחריו מברך עלי׳ מזוני׳ דקבע שכא שלק דכל דס״ל* אע״ג י״ל

 ־ השח על דקבע היכא אבל ־ ממש עלה מזוני דקבע היכא היינו ברטת
 המזון בברכת ליפער דפת קביעותא מהני לא שלק־ נמי דאכל אע״ג

 בכלל איני השלק על סעודתא עיקר קובע שאיט כמה וכל ־ השלק את
 משוס ־ המינים בז׳ כמו ־ ג׳ מעין ברכה עליו תקנו לא דהא ־ מזק
 נמי י״ל ולפ״ז * ממש עליו דקבעי היכא אלא לר״ע חשיבות לו דאין
 ובין קבע בין ומחלק כר״ג דלעיל דברייתא ומשני לשימתו• ששת דרב

 שבתוך בסירות לקמן שפת דרב דל״ל והסוגיא כנ״ל־ קבע לא
 ואפילו הסעודה־ בתוך הי׳ לא דיריחו דעובדא ס״ל ע״כ הסעודה

 הנ״ל בכל מיהו פריך־ ושפיר פרכות שלש דמפרך לר״ג ס״ל קבע בלא
 שנתן כיון קביעות הי׳ דיריחו דבעופדא דמשמע ־ שסיר אתי׳ לא אכתי
 דפירות לקמן התום׳ שימת לש נראה ויותר ־ המזון ברכת לברך רשות לר״ע

 ביין קיי״ל ואפ״ה ־ לאחריו ברכה דמעון קי״ל ־ הסעודה לאחר הבאים
 ליה דמהני תר״י שכתבו מסעם ־ המזון ברכת לי׳ פמר ־ המזון שלאחר

 הוי דלר׳׳ג ־ המזון לאחר הי׳ נמי דיריחו דעובדא י״ל א״כ דפת קפיעותא
 בתוך ששת לרב כמש״ל בשלק לר״ע לדקמשא״כ ביין כמו המינים ז׳ בכל

 ש־פמור וסבור המזון על לברך לר״ע נתן דר״ג איש ובזה * הסעודה
 על אחרונה ברכה מחלה ובירך קפץ למעמי׳ ור״ע הכותבת את בזה

 לי׳ מהני דלא לאחריו ברכה דמעון דס״ל המזון ברכת קודם הכותבת
 להש״ס לי׳ ניחא דלא הא מהיישבה לא לפ׳ז אך ־ לשמרו דפת קביעותא

 ואפשר עלייהו־ קבע בלא קיימות הפרוסות דאין ברייתא לההיא לאוקמי
ודו״ק; עליו־ קבע אפילו משמע נקמ דסממא משוס להש״ם־ דס״ל

ה נ ? ד  של כוס על אחרונה ברכה לברך צריך דאין בה״ג־ לשימת ו
 קושיח קשה דלא ממילא המזון בברכת דנפסר ־ המזון פרכת

 ־ שאחריו לכוס המזון ברכת לי׳ דפסר לר״ג דכ״ש ־ סוף לדבר אין המום׳
 הדס כיסוי בפרק דקאמר מהא ־ בה״ג כשימת עוד להוכיח דיש ונלע״ד

 המשים איכא הא במוס׳ והקשו זהובים ארבעים תיסל או ע״א־ פ״ז
ק פרי בורא ברכת משים  לברך צריך דאין דסיל ותירצו ־ הכוס שעל הג

 אכתי ולכאורה * המזון שבתוך היין בברכת דנפמרה דברכמא כסא על
 דא״צ בה״ג כשימת משמע ־ המזון ברכת כוס שעל אחרונה מברכה קשה

 א׳ינ ־ המסובין כל לסעום דצריכין דס״ל י׳ל מיהו ־ אחרונה ברכה
 לכל המברך שמר המזון ברכת של כוס על ברכה דמצריך דלמאן נש

 אבל ־ מלך הדרת עם דברוב משוס ־ לעצמו כ״א מברכק ואין ־ המסובין
 דמהאי להסתלק* כבר שרוצץ כיון להו־ פמר לא אחרונה בברכה

:ודו״ק ־ השרות על מזמנין אין מעמא
 למפ״ש לכאורה וכו׳־ שאכלן והוא סיפא אימא הכי אי גמרא

שם׳ ׳  ־ וכו׳ לעיל דהא נהירא ולא כו׳ לכוהח העשוי לחם בד״ה לקמן ה
 מנחות שני מכל הייני מכולן דלקמ ־ ברייתא קמ״ל גופא דהא י״ל א״כ

 או מחבת או תנור מאסה ממנחת הן ־ כזית שיעור אחת מאיזה שלקמ
 עליו מברך סופגנין וסוסו עיסה תחלתן גרני דבכל ואשמעונין ־ מרחשת

 אחח ממנחה אלא יחד־ המנחות מכל כזית שצירף מיירי ולא המוציא•
 דהיינו רוחשין אינו או ־ במרחשת דהיינו רוחשין במעשי דקמ״ל אלא ־ לקס

 שאכלן־ לשק שסיר ושייך במאפה• דהיינו תחלה שנאפה או במחבת־
 יח־ שצרפן ע״כ דהיינו • המינין אחמשת דקאי דפירש החוס׳ לפירוש אפל
 דבריהם לולי ולפ״ז לי׳־ מבעי שאפו והוא מקשה ששר המינים מכל
 גדול מלחם בבא עסקינן במאי הכא דמשני הא לפרש־ נראה הי׳ ז׳ל

 אצ״ל תו דהא הב״ע• אלא דהל״ל ותו בזה־ החילוק כ״כ מובן דאינו
 דס״ל אלא ־ קמא לתירוצו דמסיק לפרש יש ולפמ״ש ־ כפירש״י פשעורין
 דמריתא דס״ל לשיסתי׳ דאביי משום וכנ״ל־ אמנחות דקאי לפרש דאפשר
 עיסה תחילש דהיא ־ לכיתח העשוי לחם כדמסרש והייט * מחלה פטורה
ר אי א״כ ־ סוסגנין וסופה » ־ סופגנין דסופו כיון ־ במנחות לפרש א

אך



ערק מברכץ כיצד 22
«׳ שממא כדקהט התם לקמן דאמר מאי לשי אך  כמבין משאן ו

 ובבא אמנחות דקאי ר״ל גדול• מלחם בגא דמשגי היינו י״ל חייבין
 בכלי טשרונץ כמה להביא זיבול בטביו• דטשאן גדול מלדמ

ס בשל ולא א' ר «  י״ל ושטר סופנגין* סו® דהוי אט״ג לחם־ מ
ודו״ק: בשטרק•

 ז״ל דרש״י די״ל נלטנ״ד וכו׳• כשימין ד״ה רש״י ע״ב ל״ט דה
ס׳ ממרוש איפכא מפרש ׳ י מ ופרוסה פסימץ בלשון ה

 רנב׳׳י מדקאמר אלא היא־ אחריתא מילתא בלישגי׳• מלשני זודאי
מך פרוסה ומניח שניהן ידי יוצא שמס ירא לקסן•  הרי שלימה• ב

ן ידי לפירש׳י ן ^ ח  הונא דלרב גדולה• היינו פרוסה דלשון ציל מ
 דפתיחיןמשמט לרש״י וס׳׳ל ־ איפכא יוחנן וצר׳ דוקא• מליו לברן צריך

 בפתיתין דבאמת קאמר ולהכי כזיה• ®חמן לטיל כדק^ור קשניס•
 גדול בצל חצי לא אבל בדיה דפירש׳׳י מה מיושב ובזה • בידו הברירה

 בחשוב דהא יותר• ממבח דהוא כפששי׳ ®רש ולא יומר■ בו ®ש אף
* כמ״ש חשין של דפרוסה דומיא דטיש פליגי• ס׳ מ  דהא א״ש ולפמ׳׳ש ה

 ומדמי • הכי משמט פרוסה דלשון גדולה דהייט משמט משין של בפרוסה
 לרבנן ס׳׳ל ואפ׳׳ה ג״כ־ יותר בו יש בצל דחצי ט'כ אשלם־ מברך דלרבנן

 היינו דפרוסה שכתב קס״ח• רסי׳ במ״א ראיתי שוב השלם• דתורמין
תין דומיא גדולה ^ג ס׳ דלשישת • תמוה הוא ולכאורה • ט״ש ד מ  ה

 התוס׳ הבנת לפי ולשישתרש׳י פרוסה־ ולא גדולים דפתימין כתבו הא
 כמ״ש דמפרש נראה ולסמ״ש ־ בקשניס הכל מיירי ופרוסה פסיתין בדבריו

 דומיא ר׳׳ל דבפלוגתץ דומיא וקאמר ־ גדולה דפרוסה לרש״י דס״ל
ך זפרוסה מ  בפרוסה ט״כ דמיירי פלוגמא ידי לצאת דמרש׳י ־ שלמה ב

:זיל רש״י במשת לקמן מ״ש ומיין ־ וק״ל כנ״ל גדולה

ן ]  לכאורה ־ וכו׳ דאקדמי׳ משוס טדיפי דחימין וכו׳־ ®־וסה ד״האבל ן׳5ך
 גדול בצל דחצי דומיא נקי־ משטם דהכא די״ל מוכרח־ איט

א והא בשטם* דמשובח  פליגי טדי® דבטה״ב דשלמין קאמר דבמספת
 ז׳ ממין מדיף חביב דלרבנן טיב־ מיס דף לקמן ורבנן יהודה דר׳ בפלוגתא

 הכא לאוקמי בטי דהא דכונתס וצ״ל ־ בשלם י״ל ה״נ • איפכא ^ר״י
 למסקנא וכ״ש תופמא־ כמאן דמספתא הך וא״כ יהודה־ דר׳ אליבא
 אך ־ לקמן כר״י דהנכה להו דמשמט ותו * דכ״ט אליבא דקאמר משמע

 וא״ת וכו׳ מדיף שלם סבר ומר בד״ה לקמן להו דחיקא למה תקשה לפ׳׳ז
»׳ מנ״ל  מצי דלא דמקשה הייני דילמא • וכי׳ בהרימכם דכמב י׳׳ל ו
 דחצי וכיון ־ המינים מז׳ מדיף דחביב ס׳׳ל דהא יהודה דר׳ כרבק אתיא

 מהא טדף דשלס כ״ש טדיף־ שלם ואפ׳׳ה וחביב־ משובח גדול בצל
 וגס ־ ונקי חביב דמשי ־ פרמי איכא הנא דאכתי וצ״ל • קרא דאקדמי׳

טמף וי״ל קרא• אקדמי׳ ת דס׳׳ל בסמיך לקמן לפמ״ש אך ־ משלם ד  למספו
 ר\ינו דגלוסקאות ופרוסה דבטה״ב בשלמין בתוספתא דקאמר (דהא
 דגדול דמעלה משום) מדיף שלם אפ׳׳ה משלימה גדולה פרוסה חמלו
 יש גדול בצל דחצי דפירש״י מה דלפי ־ קמ׳׳ל שטר א״כ • מננך מדיף

 וחביב מחביב• עדיף דגדול כיון דלרבנן פריך שטר שלם קטן מבצל יומר בו
 המינין מז׳ עדיף גדול בצל דחצי דגדול דמעלה ע״כ קרא סדאקדמי׳ מדיף

 וחביב גדול מעלות שתי גדול בצל בחצי דאיכא אף ־ עדיף שלם ואפיה
 חביב וגס דאקדמי׳ מעלה בהו דאיכא דאף חימין־ של בפרוסה כ״ש
 אלא ־ כרבנן אמיא לא א״כ • המינין מז׳ עדיף דגדול מטלה הא מ׳׳מ

 שלס לבצל דשוה משמע גדול־ בצל דחצי לקמן שכתבו לשישתי׳ דהתוס׳
 דמעלה ־ לומר הכרח אין דלדידי׳ כן לפרש א׳׳א רש״יז״ל לשישת ונם ־ קשן

:בסמוך ■שיבואר כמו מנקי עדיף דגדול

ם צ נ  יצא נכון על הכל יבא רש״י בשישת לקמן שיביאר מה לפי א
 ממעלה עדיפא להודא דקרא דקדימה דמעלה הכרח דאין לט

 • קרא אקדמי׳ וגס • וחביב נקי תרתי דאיכא משום י״ל דהכא דשלם
 לא עדיף• דשלם י״ל שעורין• של ופרוסה שיפון של בשלימה א״כ

 לר׳ ואפילו • עדיף דהביב כסכמים הלכה דס״ל ז׳׳ל להרמב״ס מבעיא
 שנתקשו מה בזה דממויז לומר נראה היה ולכאורה • הכרח אין יהודה

ק ס ט  בפסוק המוקדם מ ע״א) מ״א (דף לקמן דקאמר בפא ס ה
 דהאי לשעורה קדם שני לאיז ראשו! דהוא דזית וע׳׳כ ־ לברכה קודם

 דשיטן במ״מ ואטלו • דזיין משים שט חשיב דבמ׳׳מ אע״ג • מ’במ
 מ׳׳א (דף לקמן שהאריכו כמו ־ ו׳ סעיף רי״א סימן עיין ז׳ למק קודם
 שלס■ בזית מ״מ עדיף דזיין דקאמר דנהי י״ל ולפמ״ש בזה• ע׳׳ב)

 שעורים הייט • דשעיריס ובמ״מ בתוכו אגור ששמנו שמן זית כזקאמר
 ־ ז׳ ממין עדיף וזיין ־ מזיין עדיף דשלס נמצא ־ דוקא שלמים שאינם

 מפום היינו זית דקדם דהא לדחות ויש • קרא מדאקדמי׳ עדיף דשלס וכ׳׳ש
 קודם דהא בחישה ס׳׳ל דהוא תדע ואקדמי׳• שלם מעלות שני ט שיש
 וצ״ל לשלם• קודם הפסוק דקדימת מוכה א״כ שלם• דזית אע׳ג לזית

 הפוסקים ומדברי • משלם עדיף ואקדמי׳ זיין מעלות שני בו שיש משוס
וצ״ע* לשלה קודם לחוד ז׳ מין דאפילו משמע

תששי פרס מ בר
! ך ״ ־ פרוסה אבל ד ט׳ * פתיטן אבל ו ט׳  זמשמע מהרש״א כתב ו

ס׳ דס״ל דייל ונ״ל • ו«ך מגדול עדיף דשלם דס״ל ט  עדיף דגדול ל
 וג״ל מגדול' עדיף דנקי שכתב ז׳ ס״ק קס״ח ®מן כמ׳׳א דלא • מנקי

ה ס״א שם הש״ע פסק לפי לי׳ דנפקא ס טו  קודם מזן אפילו חמץ של ד
»ן הכי ליה דמ«מג ע״כ גדול־ אפילו שעורק של לשלם  פרוסה אבג «

ק־ אפילו משמע סממא ק הא י^ה ק ס ו ככ״ע דאמיא מ ל  דר׳ כרבנן ^
ק מז׳ עדיף חביב דהוא נקי לרבט והא ־ יהודה מי  מסביב עדיף ושלם ה

ק־ מז׳ עדיף דשלם ע״כ בתוספתא• כדאיתא  מעלות שט דהכא וצ״ל מדנ
 הרי נמל »נורץ דפת ביק א״כ כחביב גדול ואי קרא־ ואקדמי׳ חביב
 מקדים ולמה ה®נץ* מז׳ עדיף שלה מעלת ממילא דפרוסה כחביב מא

 P דמח וממילא לרבק־ מגדול עדיף דנקי ודאי אלא חשק• של פרוסה
 כתבו שהרי סברא הך ̂׳ל המוס׳ אבל בזה• פלוגתא נעשה דלמה לר׳י•

 להוכיח ויש ־ מנקי עדיף דגדול דס״ל ונלענ״ד • בשוה הייט דפרוסה
 על ולא דבעה׳׳ב שלטן על דמברך מטספתא ®נא לרב דקשה זה

ס׳ לטשת כשלם דגדול דס״ל אע״ג גלוסקאות• ט  עדיף דגדול וצ׳׳ל ה
 לרבי תקשה דא״כ קשה• אך בזה־ פליג יוחנן דר׳ נימא ומה׳ית מנקי־

 רטמא ל^זמעינן ולא ־ מנקי עדיף דשלם התוספתא נקש דלמה יוחנן
 גדולים הייט גלוסקאות דבאמת וצ׳ל ־ מגמל עדיף דשלם שפי

ת יהודה לרבי ונקי מגדול עדיף דשלס ואשמעינן  קושית ומתו
ק • מהרש׳א מ :ו

ף  לדידיה דהא • הונא לרב התוספתא לתרץ א״א עיכ ז״ל לרש״י א
 מנקי עמף ולמה בשווק אפילו כלל דשלם מעלה לי׳ לית הונא רב *
 עדיף דנקי דס״ל המ״א לדעת דאפילו נראה אמנם ־ לי׳ שמיע דלא וצ׳׳ל

 בגדול לכק לי׳ דניחא תרומה לגבי אבל • ברכה לגבי היינו • מגדול
 דתליאב^גתא (ונ״ל שפי־ חשוב דגדול דמעלה י״ל לקק־ תוס׳ כמ״ש

 חשוב גדול בצל דחצי ס״ל ז״ל רש׳׳י דגם י׳ל נמצא לקמן) כמושיטאר
ת כיי גדול דג״כ וס״ל יותר מושעה שהוא שפי  די^וא התוס׳ קושית ל״
 לי׳ דניחא תרומה לענק כזה דגדול ס׳׳ל אר קרא־ דאקדמי׳ שאני הכא
 אק א׳• משנה דתרומות בתרא בפרק איתח דהא מנקי עדיף לכהן

ה ר׳ ־ שממעישו מפני פרומה של יק מבשלין מד  • שמשביחו מפני מתיר י
 מ’ש ־ דמ»בח אע׳׳ג הרפה על מעש מפרישין אין דלרפנן נמי תליא ובזה

 כ׳ש המינין מז׳ לרבנן עדף וחביב ממשופח כ״ש מגדול עדיף שלם דהכא
ק פצל המס דס״ל כיון איכ ־ כתנאי קאמר ושפיר ־ קרא מדאקדמי׳  עדיף שלם ק

 שובא־ עדיף שלם מעלת ש״מ וגדול בשעס דמשובח אע״ג גדול־ מחצי
ק חשק־ של מפרוסה כ׳׳ש טנ ה לז׳ קי  יותר הרבה חשוב גדול דהא ־ דנ

 שמשבימו־ מפני להיפךדסיל יהודה לר׳ א׳׳ש ולפ״ז כנ״ל־ מדאקדמי׳קרא
 הפ»ק קדימת או המינק ז׳ ולר״י ־ ץתר מגדול לי׳ עדיפא דנקי והרי
סק דקדימת כ׳׳ש ־ לקמן במתני׳ כדס׳׳ל וחביב מנקי עדיף  עדיף הפ

ק מבצל עדיף גדול בצל דחצי דס״ל וכיץ • מגדול  מטלא שלם ק
 כתנאי• קאמר ושטר שעורק־ של לשלמה קודם חשין דפרוסת מוכח
ק: ז״ל רש׳י לשישת כנלענ״ד חלבו• את מוהרימכס לדחוק וא״צ דו ו

ן ב 6ד ״ א מ ״  ברכת שיברך עד מלאכול אסור בד״ה פירש׳י ת
ט׳ המזון ^ י שפי׳ מה סומר ®א לכאורה הנה • ו

 דגמיר בדעתי׳ גלי נפרד הב דאמר כיון ד׳׳ה ע״ב פ׳׳ו דף בחולין רש״י
 רוצה דאם ס״ל ®מא ־ כו׳ לפניו שיברך עד לשתות ואסור • סעודתא

 דע״כ ז׳׳ל לרש״י דס׳ל ונראה המזק• ברכה קודם לשטת מותר לברך
 סעודה דלאחר ־ לעיל אמר עצמו פפא רב דהא לפניו בירך פפא רב

 דאטלו ־ לעיל רש׳י לשישת וכ׳׳ש לאחרי׳ ובין לפניה בין ברכה שעונה
 והכא לפניהם־ ברכה צריך הפת אס ללפת בא שאיט כל הסעודה בתוך

®־ גמרו שהרי הפה־ את ללפת דלאבא משמע כ א׳׳כ סעודתי  צ״ל ע'
ס' טרוש ולפי • לגמרי לאטל דאסור הכא דהפירוש ט  ליישב יש ־ לעיל ה

 בטמן הב״י כמ״ש הוי אירח פפא דרב כיון המפרשים קושיית בזה
 מלאכול אסור דגמר כיון לי׳ אמרו מאי א*כ הרמב״ס• לשישת קע׳׳ש

 • סמך דבעה״ב דאתכא • שלו גמר מועיל לא דכה״ג בסמוך אמר הא
 • הסעודה לאחר דהוי כיון לפניו בירך פפא דרב דבאמת ־ י״ל ולפמ׳׳ש

 לפניו לברך צריך הי׳ לא דאל״ה ־ דבעה״ב אתכא סמיך דלא ידעו ומזה
ס׳ לשישת ט  א״כ • לר*פ לפניו לברך צריך אק הסעודה דבטך לעיל ה

 • לברך רוצה אפי׳ לאכול אס־ר ־ מלאכול בדעט דגמר דכיון ־ לו הקשה שפיר
וק׳׳ל• המזון• ברכת שיברך עד

ן י א  ושמא וכו׳ זירא ר׳ בד׳׳ה התוס׳ שכתבו מה על לפ״ז להקשות (
 מזה עדיפא להוכיח לכו דיוי ־ וכו׳ פת בו שהי׳ מבשיל בו ®׳ י

 לאכול אסור מטלק לו והקשה ברכה בלא רבא מדאכל • פת בו דהי׳
 שלפני הפרטית על בירך דתנן ־ דמתניתין מגופא להקשות ה׳׳ל יותר

 ברכת שאין להדיא משמע המזון• שלאחר הפרפרת את פושר המזון
 • ®ה פת שמין ע׳׳כ אלא • הסעודה לאחר שבא הפרפרת את סוטר הסת
המזק• שלפני פרטית על רבא שבירך המעשה הי׳ דבאמת י״ל מיהו

לכר



מברכין כיצד
h

 רש״י שכתב ומה וק״ל• ולברך לחזור דצריך מסילק לו הקשה לכך
ב־ ס״ו הדס• טסוי בסרק  לשתות אסור שאינו ונברך• לן בהב ע׳
 לסי היינו אחרת• ברכה עליו לברך שצריך אלא המזון• ברכת לסני

 דמסקינן הרי ־ שממתי׳ הני ככל הילכתא ולית דאמר דהכא המסקנא
 דמדמי שם הסוניא כמשמעות ונבריך לן בהב וה׳׳ה • לגמרי איסור דאץ

 להבין צריך עדין אך • הפסקה משוס אסרת ברכה שצריך • הדס לכיסוי
 עד לשתות אסור .ונברך לן דבהב סירש״י • ק״ג»״ב דף בפסחים הא

 כיון שם ובחולין בססחיס התום׳ הקשו ובאמת המזון• ברכת שיברך
דממעס ש״מ ־ דברכתא אכסא לברך דצריך בפסחים שם מיני׳ דיליף
חשיב זה ממעם לשחות דנאסר דכיון לרש״י דס״ל ונראה הוא• הססק
 ח׳ סעיף ובמ״ז כ״ב ס׳׳ק (במ׳׳א כ׳׳ה סימן בא״ח שמצינו כמו • הפסק

 דאסור משוס הפסק הוי הכסא לבית דהליכה תטלין לענין י׳׳ב) סיק
 במנחות ממרינן וה״נ הפסק־ הוי לא ציצית לענין אבל בתפילין ליכנס
 • מלשתות נאסר ונברך לן דבהב כיון שפיר ולפ׳׳ז • הוא תפילין זמן לילה לענין

 הש״ס סבר הדם כיסוי דבס׳ דאע״ג לרש״י וס״ל הפסק הוי זה מפעם
 לא הדדי בהדי וברוכי משתה • התם דמשני למאי מ׳׳מ ־ הוא הפסק דמסעם
ולס׳׳ז הפסק• הוי הפרכה בשעת לשתות דאסור כיון היינו אפשר•

דרב• אתלמידי פליג דברכתא אכסא דמברך דמאן ציל דאין נופי• איש
 רש״י שיעת ליישב כנלפנע׳׳ד • הפסק הוי לא איסור דמעעס דס׳ל אלא

ודרק: ז״ל־
לא זירא ר׳ דאס׳׳ה משמע • וכו׳ סמכינן דר״ג אתכא אנן בגמ׳
• כפר עצמו סילק סברא הך זירא ר׳ עT דלא כיון וצ׳׳ל • אכיל

 דף לר׳ז לקמן ס״ל דהא סברא הך ל׳׳ל לשימתי׳ דר״ז יותר להבין יש
ה תוס׳ שכתבי כיון א׳׳כ ומברך בוצע הבית דבעל • ע״א ו מ״ ד  סלק פ

 המזון ברכת לאחר עד המברך מלפני השלחן מסלקין היו דלא אתמר
 דכולה נימא אי מלאטל אסור דסילק דינא האי לר״ז משכחת לא וכו'

 אלא המברך הוא שהרי • מסלקין אין הפעה׳׳ב ומלפני הבית אבעל סמכי
 אורח דקי׳׳ל למאי משא״כ ■ הבית בעל בדעת תלוי דאין לר״ז ס״ל ע״כ

:ודו״ק • סמכי דבעה״ב דאתכא י״ל שפיר מברך

ס ב "*^0 ד ״ ה ט ד׳ ס׳  מקשהוכו׳• אמאי תימה וכו׳• אין הסבו תו
הסבו בד׳׳ה במתני׳ לעיל התיס׳ לסמ״ש נראה ׳ י

 בברכת בין המוציא בברכת בין דמיירי משמע בגמרא • לכולן מגרך אחד
ה ולקמן • וכו׳ דרב דתלמידי כעובדא המזון בברכת • המזון ד  עשרה פ

 הברייתא הכא׳מתוך כדמשמע וכו׳ ניחא והשתא • התוס׳ כתבו אדם בגי
כו׳•  ולכאורה המזון• בברכת דמיירי הברייתא מן משמע איך להפץ צריך ו
 בתוך יין להם בא נחמן לרב רבא איתביה לעיל דקאמר הא לפי נראה
ט׳ המזק  • קאי ארישח המזון דלאחר דמתניתין דלישנא דפשימא משמע • ו

 לתלמידי לעיל ס״ל והכי פומר דאינו דקיי׳ל למאי דאמת אליבא הוא וכן
 • לעצמו מברך אחד כל יושבין היו דנקע במתניתין דגם י׳׳ל א״כ • דרג

 דף דלקמן הברייתא כסדר והיינו קאי• ארישא לכולן מברך אחד הסבו
 אלא כו׳• והסבו עלו וכו׳ ויושבין נכנסין אורחין דבתחלה ע״א• מ׳׳ג

סט דהא • הכי לומר א׳א דלכאורה  להם בא ד״ה ע״א] מ״ג [ד׳ לקמן התוס׳ כ
 אינו זה א״כ וכו׳ מקום שינוי הוי להסב שעלו כיון הכא שאני וכו׳ יין

ב) ק׳׳א (דף פסחיס בערבי דקיי׳׳ל גפת אבל ביק אלא  שצריך דכיון ע׳
 שם דס׳׳ל לדי וכ׳׳ש מקום בשינוי לברך צריך אין במקומו לאחריו ברכה

 ומברך• חוזר במתני׳ למה א״כ לברך צריך אין מקום שיטי ביין דאפילו
 דאפילו בפת דמיירי בברייתא א*כ אחרונה בברכה מיירי דבאמת וצ״ל
 ישבו דקאמר דהא יותר להו משמע לברך צריך אין מקום שיגד לרב

 אברכת קאי ע׳׳כ טלכין כשהיו ברכו שכפר אע״ס קאי ארישא לאכול
 מסובין היו קתני ולא הסיבו דקתני משמעותלישנאדמתניתין וכן המזון■
 הסיבו יושבין שהיו דלאחר קאי דארישא משמע יושבין היו ברישא כדקתני

אוסיף ולקמן • ישבו קתני ובסיפא הולכין שהיו במחלה דנקע בברייתא וכן
דדייק הא • התוס׳ קישית מיושב ממילא ולפי׳׳ז • זה דבר יותר להכריח
 היינו לאכול ישבו דברייתא דכיון מרישא פריך ולא אין הסיבו מסיפא

 דמיירי לא הסבו לא אין הסבו דמתניתין מסיפא להקשות צריך • המזון ברכת
לא המוציא מפרכת דמיירי דמתניתין דמרישא המזון בברכת נמי
לזמן דחייבין משום • מפי עדיף המזון דגרכת דא׳׳ל להקשות מצי הוי

 דמהני׳ מרישא להקשות מצי הוי דאכתי להקשות ואין • המפרשים כמ״ש
 ישבו אבל הולכין דדוקא דברייתא ברישא ולדייק • דברייתא רישא על

 ■ כ״כ קושיא זה אין כנ״ל המוציא בברכת מיירי ושניהן לכולן מברך אחד
 כ״א אחד מככר אוכלין דאפילו הולכין נקט דברישא לחלק מצי דהוי וחו

 משא״כ אחד מככר אוכלין שאין מיירי דמתני׳ לדחויי מצי והוי לעצמו מפרך
 ועיין מקשה שפיר • מככרו אוכל ואחד אחד כל בברייתא דקתני בסיפא

:ודו״ק בסמוך
ס׳ ן ] ה ר ט׳ המתינו אמאי וא״ת וכו׳ אדס בני עשרה ד  נראה • ו

ה ז״ל דרש״י מובן אינו דלכאורה • וכו׳ דקתגי דוקא רישא מ״

ברכותששי פרס
 מתרץ ז׳׳ל דרש״י י״ל ולפמ׳׳ש בש׳׳ם• זה לשון הוזכר ולא בזה בעי מאי
 פלא ישבו או דקתני מרישא לדייק יש דגאמת והוא ־ התוס׳ קושית בזה

 שאמרו דהזמינו דכיון די״ל וממילא קביעות הוי הזמיט דאס מקום הזמנת
 ליסתור דלא היכא כי דמי הסט כי סלניחא בדוכתא ריפתא וניכול ניזיל

 ארישא דסיפא לעיל מ״ש מוכרח דבזה ונראה • אסיפא דרישא דיוקא
 שפיר וא״כ המזק בברכת מיירי וסיפא המוציא בברכת מיירי דרישא קאי
 בסיפא מ״מ דרישא כדמקא בפה הזמנה מהני המוציא דבגרכת דנהי י״ל

 קיו (דף הבשר כל בפ׳ התוס׳ שכתבו כסברא מפי גריע המזון דבברכת
 כיון המוציא דברכת ע״ש) כו׳ זה ולפי כו׳ מינה ושמע ד״ה ע״א

 וממילא ע״ש• המזון מברכת מפי עדיף יחד ולאכול לקבוע שרוצים
 דדייקא משום המוציא דברכת להו איבעיא דלא הא התום׳ קושית מתיר!

ודו״ק: כנ״ל• דרישא מדיוקא באמת
ה א ד ״  דמהני 1« אלא ל״ש רב דאמר לישנא ולהך ־ בגמרא ט

להקשות דהו״ל המפרשים הקשו • וכו׳ הסיבה ליה ׳ י
 ונראה לכולן• מברך אחד המזון לאחר יין להם פא דתנן ממפניתין

 משוס היינו דברים משאר עדיפא דפת הא המפרשים דלפמ״ש ליישב
 הטסקיס דכתבו כיון י״ל א״כ המזון• ברכת לזימון יחד לצרף דצריכין

 ג״כ טמר המזון שברכת מפני • המזון שבתוך היין אחר לברך צריך דאין
 ליין נמי מהני לפת הספה דמגודמהני ספרא ידע דלא י״לאף אתהיקחיכ

 ■ היין את נמי פומר המזון שטמר עצמו המזון דברכת כיון מ״מ
 לא ושפיר • ליין נמי קביעות טי זימון צריך המזון דפרכת כיון א״כ
 היין ע״כ דהא • שטר מקט מברייתא אכל • ממתניתין לפרוך מצי

 שכל אעפ״י מדקאמר אחרונה ברכה צריך אין ספסלק גבי על ששותה
ט׳ לעצמו בירך אחד  ואי התום׳• כמ״ש מקום־ שינוי משוס והיינו ו
 והיינו ולברך• לחזור דצריך פשימא אחרונה ברכה לברך שצריך ס״ד
 גבי נקט ואפ״ה • ספסלין ע״ג ששתה ליין גם פומר המזון שברכת ע״כ

 המזון דברכת סברא זה דאין ע״כ א״כ לעצמו• מברך כ״א ספסלין
^ין ע״ג משא״כ • הסבה דמהני מגו ומשני • מקשי שפיר • מצרפתן פ  ס

וק״ל: בהסבה• הי׳ דלא
ה ף ל ״  כנרת ים ארץ פירוח גנוסר פירות דיה פירשיי ©

למרץ בזה דכונתו נראה הפת. מן חשובים ׳ י
 ומליח עיקר הוי פירות וא״ת כו׳• באוכל:פירות בדיה התום׳ קושית

 שלא דמיירי התום׳ שתרצו אף ־ כולהו ולפטור הפירית על ולברך • טפל
 בכה״ג• אשמעינן באמת דלמה קשה מ״מ ■ מעמד באותו הפירות אכל
 רבותא דעיקר כיון אלא סק״א• רי״ב סי׳ בא״ח הט״ז שהקשה כמו

 על מברך ד״ה התוס׳ כמ״ש • טט! הסת דפעמיס • לאשמעונן דמתניתין
 הוי לא הסת את פוטרים שהפירות קמ״ל הוי אי א״כ וכו׳־ המליח
 גוונא בהך קמ״ל להכי מפת• חשובים גטסר פירות דהא כ״כ• חידוש

 את פוטר דהמליח טפי רבותא והוי • מעמד באותו הפירות אכל שלא
 את פוטר דמליח דמחני׳ רבותא דעיקר י״ל התוס׳ דברי אלולי מיהו • הפת
 אפילו הטפל• את טטר דהעיקר קי׳ל דהא דאורייתא מבהמ״ז הפס

 באותו הסירות אכל שלא לאוקמי צריך אין א״כ • אחרונה מברכה
 ברכה חייב דאינו מכשיעור פחות מהסירות שאכל למימר דאיכא מעמד

 אינו ברכה צריך אינו דהעיקר דהיכא • כירקין בריש ועמ״ש • אחרונה
 מעמד באותו טרות דאכל דהיכא י״ל לפיז מיהו הספל• את פוטר

 לטרות• ולא למליח טפל הוא דהפת כיון א״כ המליח־ את וסוטר
 למליח• הטפל הפס את פוטר דאינו י״ל כרכה• צריך אין עצמו והמליח

 לפמ״ש י״ל עוד ־ לפיתת מפל הכל נקרא דאפ״ה לתוס׳ דס״ל וצ״ל
 על לברך צריך תחלה הספל דבאכל • בהגה ס״א רי״ב בסימן הפוסקים

 דאכל ר״ל תחלה• מליח לפניו הביאו במתני׳ דנקט דהא י״ל הטפל•
 על לברך צריך דבכהיג וקמ״ל גטסר• הסירות שאכל קודם המליח

 ודו״ק: חשיב• דסת אע״ג לו• המפל הפת ופוטר • המליח
 לכאור׳ • וכו׳ חתים במאי מחתם המחי׳ ועל הארץ על וחותם גמרא

 בעל ידע ולא • המחי׳ ועל הארץ בעל ידע למה מובן אינו
 דלא ע״א מ״ט דף לקמן דקאמר מה לסי נראה • הסירות ועל הארץ

 הארץ על דמברך משום בשתים• חתימי הפירות ועל הארץ על הוי
 תנא מאן ע״לן• מ׳ דף לעיל דאמר כיון י״ל• א״כ טרות• דמפקא
 המעיין יבש דתנן הוא ר״י יצחק בר׳ אר״נ הוא• ארעא אילן דעיקר

 אין א״כ וקורא• מביא דס״ל יהודה• כר׳ קי״ל לא דהתם וכיון וכי׳־
 הוא• ארעא לאו אילן דעיקר כיון האילן• פירוח דמפקא לברך שייך

 כתבנו כבר אך הסירות• ומל הארץ בעל יומר לי׳ דמבעי׳ והיינו
 • יצא האדמה פרי בורא האילן סירות על בירך דאס דקי״ל דהא לעיל

 דמקרי גופא האילן על דמברך היינו • ארעא לאו אילן דעיקר אע״ג
 ארץדמפקא שייך ושטר ראיות• בכמה לעיל שהוכחנו כמו האדמה• פרי

 בלשון קאמר ולא פירותי׳ ועל הארץ על דמברך דהיינו ונראה פירות•
 משום • המט׳ ועל הארץ על שמברך כמו • פריו ועל הארץ על • יחיד

בלשון טלל א״כ ־ טרוח דמסקא עץ דמסקא הארץ על מברך דבאמת
זה



ברכותששי• פרקמברכמ כיצד24
^ ך שהוא האדמה הרי פירוש מיגי שני ה פ  שהוא המץ ושרי ה

ק וטל האדן טל שלט נוסרא נכון וכן הפירא־  • העץ «־י וטל ה
ק להייט וק׳׳ל: הטץ• פרי דמפקא טץ דמפקא א

ד ״ ^ אבל ^ ר  ט״ב]דירקא ק״מ [ד׳ בשבח דאמרי׳ משוס ׳ מטם לישן יש • לא י
 ברכה לברך אין • אכילה רטבמאוחו שהוא כיון א״כ מיגררגריר־ ׳

 כדקא׳ כלל• זיין דלא משוס לא מיא ומ״ד בבהמ״ז* כדקיי״ל אחרונה•
p s נ״ל וזה שבימה שוס בי׳ שייך לא א׳כ • המלח ומן המים מן 

 ביה שייך ולא שלו• עיכול הוי דמיד משום ריחני• לאפור,י דלכ״ע
 רעב הוא דאס סקיע• קפ״ד סימן במ״א ועיין אחרונה לברכה זיין
 בהא לעיל דלפמ״ש י״ל ולפ״ז • אחרונה ברכה בו שייך לא שהי׳ כמו

 אחרונה בברכה דמיירי היינו והפש המליח את פומרין אין גנוסר לפירוש
 הך לעיל לסמיך דהיינו י״ל אחרונה• ברכה שיעור מפירות אכל שלא

 כ״כ רעב להוא לכיון • זיונא מעיס ללא למשתבע יוחנן לר׳ עובדא
 לכך הרבה• אכל אפילו אחרונה ברכה בו שייך לא האכילה קודם כמו
 מערבח לבני ומעמא • וק״ל והפש המליח אש אחרונה מברכה סומר אינו

 ברכה למברכין לס״ל בש״ג ועיין תפלייהו• למסלקא לבתר דמברכין
 ע״א• כ״א דף לעיל לאמר יוחנן כר׳ דס״ל המצות־ כל על אחרונה
 המצות לברכת כיון א״כ לפני׳• לברכה מק״ו לאחרי׳ התורה ברכת ללמדנו

 עליו לברך שכחתי לא ע״ב מ׳ דף לעיל כדאיתא מקרא אשיא לפני׳
 פירש״י הזבח על יברך הוא כי מקרא ליליף ע״ב מ״ח לף לקמן נמי ואשכחן

ולו״ק: לברכהלאחרי׳• יליףנמי א״כ הזבח• לאטל ^;ב״ו
 דהל״ל ללקלק יש לכאורה • אכולט מברכינא מלכרנא לכי זימנא

 הפעמים ברוב שוכח שהי׳ לומר קשה ותו אמיא אפי׳ מברכין
 על דבירך להאיך הרשב׳א• לפמ׳ש לפרש ונראה אחרונה• ברכה pלב

 סימן בא״ח עיין בסשמא• נפמר איט חשוב היושר בה וישבכיוצא פרי
 לבר על בירך אם כן הלין אחרונה בברכה דגם י״ל א׳׳כ • ס״ה רי״א
 לברך צריך אחרונה לברכה חשוב יותר הדבר שאכל נזכר ואח״כ אסל
 זימנא חבירו על מוסיף אחד וכל לפליגי דכיון דמאמר וזהו אמרת פעם
 וטוצא בישרא שאכל נזכר ואח״כ • המים על בירך מם ר״ל מברכינא דכי

 טלם כסברת ר״ל • ככולהו דעביל הרי אחת בכל וכן אחרש פעם מגרך
ודו״ק: שגירו על יושר במעלה עדיף אחד שכל

שמעי פרק
ה , ד ד ״ • מבל אכל ל״ה שוס׳ מ ט׳  בעירכין לאמר שמיה ו

’ I ^ ט׳ לשון להבין צריך וכו׳־ ר״י אומר היה מכאן ו
 לזימון• מצטרף דכהן בעירוכין לקאמר מהא מוכח לינא האי דהא מכאן•

 טבל גבי והכא עמו• תרומה לאכול יכולין אינן האחרים שהשנים אף
 ראי׳ כתב להב״י לי״ל ונראה • איסור אכילת דטי הוא אשרינא טעמא
 לא מיהו השתא נדרן• על לישאל שיטלין לאע״פ השוס׳• למ״ש

 לתרומה אע״ג מצטרף תרומה שאכל לכהן לאשמעינן דהוצרך מהא ילו•0אנ
 כהן ביל דשרומה נימא דאפילו שמוטס דבריו ולכאורה בשאלה• ישט
 מ״מ • עליו נשאלין התרומה אש שהפרישו הבעלים אס • בשאלה ישט נמי

עי ואי הואיל טמא לאכשי וא״ל • לטבלא יחזור כשישאלו דהרי קשיא  ג
 איט טבל דאכל הכא במשנשינו שנינן למה לא״כ מזינ תרומה יסריט

 כיון סבל אכל דודאי ונראה • עליו הפריש בעי ואי הואיל נימא * מצטרף
 • כלל היא אכילה לאו איסור לאכילש השוס׳ שכתבו כמו הוא שהמעס

 איסורא אפריש ללא כמה כל לאכשי • ומפריש הואיל בי׳ אמריק לא
 שיוכל כלי אלא היא• ראוי׳ דאכילה בתרומה• התם משא׳׳כ הוא•

 יפריש וגס אששיל פעי ואי הואיל אמרינן הוי שפיר ישראל עם להצטרף
 ובזה • בכה״ג מאיל אמרינן לא ולאי אלא עמו־ לאכול יכולין הי׳

 משוס הטעם דהכא והקדימו• דמאיל השוס׳• שכתבו מכאן לשון מיושב
 לעירטן מההיא למוכח י״ל שסיר א״כ אכילה• לאו איסור לאכילת

:כנ״ל • הביי כמ״ש מתשיל בעי ואי הואיל אמרינן ללא
ה נ סי׳ המ״א לפמ״ש נראה מ׳ • המוס׳ קושית בעיקר ה  • קצ״ו (

 מצטרפים לג״כ • גשר אוכלים ושנים • חלב אוכל א׳ לענין סק״א)
 כיון האחרים אש להוציא יכול חלב להאוכל תרומה• אוכל בכהן כמו

 בה״ג לדעת לכאורה א״כ להיפך• משא״כ עמהם׳ לאטל יכול שהוא
 כזית שיאכל על האחרים אש להוציא התם לקאמר בהא מ״ח• לף לקמן
 אגל לרבנן• שיעורא אלא אכלו לא הס גס אם לוקא הייט דגן•
 מדאורייתא• פטור שמא כיון למציאס יכול אינו שביעה כלי אכלו הס אס

 להצסרך• להם א’א שביעה כלי אכלו והם סבל כזית אכל אס י״ל ולפ׳ז
 לא והוא • טבל עמי לאטל יוכלו שלא כיון להוציאו יוכלו לא דהס
 אזלי• לשיטתייהו להשוס׳ אלא לרבנן• שיעורא אכל שלא להוציאם יטל

 אש להוציא יכול לגן כזית אכל לאפילו דס״ל בה״ג• על לקמן דפליגי
 עלהרמב״ם שהשיג הראב״ל הרא״שבשס מ״ש להבין לי נראה ובזה • האמייס

בזה למעה עליו והשיג כלל• עליו מברך איט טבל דאכל דס׳ל ז״ל•

 כלומר עניו• מזמנק שאינו אלא מברכין• אין אמרו שלא גלול• טעות
 אכילס כעין והוא • איסור דבר ואכלו הואיל • לזימון קביעות להם שאץ

 נהי לא״כ ע״ז• קשת לכאורה וכו׳• וזימון קביעות להם שאין פירוש
ש מאכילש גרע לא מ״מ • קביעות להם אין טבל שלשתן אכלו לאס  ממ

 טבל לאכל משמע ומשני׳ ירק• אכל אפילו לזימון אותו למצמרפין
 משום לאו טעמא ע״כ לזימון אותו לצרף אפילו עליו מזמנין אינן

 להוציא יכול איט כזיש דבאכל בה״ג לדעת צ״ל (וכן הוא• קביעות
 כזית שאכל והשמש במתני׳ לתני הא ע״כ שביעה• כלי שאכלו אותן
 סבל אכל לקמן לפריך הא א״ש דבזה ונראה • לזימין) מצטרף שהוא היינו

 למותר למעשר• שנקבע קולס דקאכל דמיירי משני ולא וכו׳• פשימא
 ולפמ׳ש קביעות• לאינו כיון עליו מזמנץ אינן ואפ״ה עראי• אכילת לאכול

 א״אלמיושי ירק• מאכילת וגרע לזימון מצטרף אינו דאפילו למשמעותמתני׳
 הס טבל דבאכל כיון הראב״ל דעת ונראה יצטרף• לא למה לא״כ גכה״ג•

 לו שאין כיון ואיהו • כנ״ל להוציאו יכולין ואינן עמו לאכול יכולים אינם
 יכול אינו ולכך אומן להוציא יכול אינו מ״מ לצרף• שיכול נהי קביעות
 אפשר היה לכאורה הנה • זה את זה להוציא יכולין שאינן כיון • להצטרף

 כגון • עמהם לאכול יכול אינו הוא שגס בענין מתני׳ דמיירי קושייתם ליישב
 היה בתרומה דגם לס״ל לומר ודוחק • זר והוא תרומה ואוכלין כהניס שהם
 לטבלא• יחזור אפשיל דאס אלא אתשיל. בעי לאי מיגו לומר ראוי
 שלשתן אס כמו עמהס להצטרף ראוי הי׳ שפיר • טבל אוכל שמא כיון א״כ

 אמרינן דלא דבריהם בסוף התום׳ כשבו להא לז״א אלא טבל• אוכלין
 התוס' לסמ״ש ללקלק יש דלכאורה ונראה אתשיל• פעי לאי מיגו

 ע״א ל״ה (לף ובסוכה לחם) לחם אמי׳ ד״ה ע״א ל״ח (דף בפסחים
) לחם אשי׳  לכאורה א״כ השבט• גזל משוס איכא מצה גבי דפסבל ט׳
לגזל לומיא • השבט גזל משוס טבל גגי הכא הטעם למימר מצי הוי

ט׳ וטחנה חסין סאה נראה (ובזה • נזל משוס להוא השוס׳ שכשפו ו
 וה״ל ליה חזי לא הא דיה ע״א מ״ז דף לקמן לפירש״י הא לפענ״ל

 כן פירש ולא כו׳• בירך בוצע וכתיב בעבירה• הגאה הזימון ברכש
 משא״כ השבט• גזל משוס הו״ל לבטבל משוס אלא טבל גפי במתני׳

 איסורא) משוס משמע צי׳ חזא לא הא הש״ס לשון וגס • שלו והן למפריש למאי
 באוכל במתני׳ ע״ב ל״א לף פפסחיס במתני' לאיתא לכיון לדחות ואין

 בידי מימה דחייב משוס השם ומפרש מתשלומין• דפעור במזיד מרומה
 גבי כמו במיתה להוא משוס טבל גפי גזל חשוב לא א״כ ע״ש• שמיס

 כאן אין למצה עשה ללחי אמרינן הוי אי דהשס למצה למי ולא תרומה
איט זה אך • השבט גזל משוס בעבירה הבאה מצוה דהוי וצ״ל • מיתה
ע״ב• מ״ז דף כושי גבי לקמן פריך להא בשוגג• מיירי מתני׳ דע״כ
ומשני • הארץ עם על מזמנין אין לתניא הארך עם אלא יהא לא אמאי
מעשר שאינו כל אומרים וחכמים וכו׳ דרבנן הארץ בעם הכא רבא

 גרע א״כ במזיד• סבל באוכל הכא למיירי ס״ד ואי כראוי• פירושיו
 דחייב בשונג דמיירי וע״כ • כראוי פירושיו מעשר שאין הארך מעם יומר

 כהן הוא טבל שאוכל למיירי וצ״ל • השבט גזל הו״ל וא״כ • בששלומין
 • הוא שלו תרומה מפריש הוא אס להרי • גזל משוס גפי׳ שייך ללא

 ואוכלין כהניס אחרים שהשנים השוס׳ משרצא דלא דמתורך וממילא
 שהוא כגון לי״ל לדחות ויש • כהן הוא שגס למיירי מוכח להא • תרומה

 לי׳ל נראה היה עול בהכי• לאוקמי לדוחק אלא הנוף• בטומאות טמא
 למיירי משוס כנ״ל מיני׳ מפריש דמצי אע״ג בטבל מצטרף לאיט להא

 כשיעור סעודות שמי רק לו דאין היכא עירוב גפי החוס׳ שכתבו פענין
 א״כ השיעור דיחסר משום מפריש בעי ואי הואיל לומר שייך לא עירוב

 לא מרומה ממט יפריש ואס • סבל כזית אלא אכל שלא כגון י״ל ה״נ
ר ^י מ״ש יותר נכון היה ובזה • המזון לברכת הראוי אכילה שיעור י

רק אכל ללא כיון • השוס׳ קושית לדידי׳ קשה ללא בה״ג לשיטת לעיל
 לכפר אלא כנ״ל• אומו להוציא יכולין אינן הס וגם • להוציאן יכול לא כזית

 ולפ״ז • להוציא יכול בכזית דאפילו לס״ל אזלו לשיטתייהו דהתום׳ כתבנו
 הס לאכתי תרומה אוכלין האחרים ששנים כגון לה מוקי דלא נמי י״ל

 התרומה אש גס לאכול יכולין הב דהא • הפרשה ע״י עמו לאכול יכולין
 דמייר׳ לדחות יש זה גס אף • דידהו לגבי שיעורא איכא דאכתי • יפרישו שהם

 משוס • שימ־ישו התרומה את לאסל יוכלו לא יפרישו לאס טמא בטבל
ה: בהכי• לאוקמי דוחק מ״מ טמאה• תרומה דה״ל לו׳  ו

א ״ ש  • לחלק רשאי ואינן • לזמן חייבין כאחת שאכלו שלשה ש״ש ג
במשנישין להא היא דבריימא משמע זו גירסא לפי

חייבין גרסי דלא משמע השוס׳ ומדברי • לזמן חייפין קשני לא לקמן
 תרתי לכאורה הוא שלפניט הגירסא ולפי דלקמן מתנישין והיא • לזמן

 לחייבין הירושלמי בשם פרקין בדש לעיל השוס׳ כמ״ש • אהדדי לסתרי
 בלא זה סעודתן לגמור רשאין ואינן • עליהם זימון דחובש משמע לזמן

 התחילו שנים או שאחל כגון ומיירי • קחני ללצלדיו באמש דצ״ל ונראה • זה
שהתחיל. שנים או האחד לזה שנים או מ׳ פא ואח״כ קולם בסעודה
סעודתי גמרו אם לכך סעודתן• בתחלת נקבעו לא סולם בסעודה

ימד5



שאכלו שלשה
 הראשונים גמרו אס אגל לחלק־ רשאין לנסוףאיג שגאו אוחן טס גימד
 אס אח״כ שנאו השנים אגל לעיל• החום׳ נמ״ש לנרך רשאין קוים

 דהן משום • הראשון על להממץ צריכין הראשון קודם שגמרו אירע אס
ש  קודם־ התחיל שהראשון מה גרע דמה סעודק• נחחלס עמי נקג

 זקאי לזמן חיינין דקתני והייט עמו• סעידהן נמחלת קנעו הם מ״מ
 שנים אס הי׳יט לחלק• רשאין אינן דקתני והא לנסוף• גאו שטם אם

כנ״ל: נמחלה גאו
ה ז ב תייז ו  דאין מעמא דילמא תימה כו׳ שלשה ד״ה התום׳ קושית מ

 שפיר מקשה ולפמ״ש ונו׳• לשלישי דיסערו משום לחלק רשאין
 סעודתן וגמרו אח״כ גאו כשהשנים דהייט לזמן• מיינין דקתני מהא
 רשות ג״כ שנים הא ואמאי הראשון• על להמתין צרינין הראשון קודם
 כשגמרו אלא גזימון נתחייג לא הוא הא השלישי משום ואי לזק• להם

 והס חיוג אין עליו הא ימתיט למה נמחלה גמרו שהם וכיק * גיחד
וק׳יל: לזק יטלין

ב ״ חוגה למקנע לט דניחא המס שאני ?!  לא לכאורה מעיקרא• נ
 מ׳׳ח דת דלקמן קשה דהא ונלע״ד מעיקרא• דקאמר הא שיץ ^

שעה ם׳?״המ  ירק• נאכילת דמצרף וכו׳■ שני נירושלמי וז״ל מ״אנמו
 מדחחסידוש• את״לדזהו ואף • מקומץ כל להשמשמן ליתן וכיוןדקי״לצריך

ק״ע או״ח גש״ע כדאיתא להשמש כקערה לשאר צריך הדין מצד הא מ״מ  סי׳
 מזמנין אין דשנים דסיל למאן דגשלמא ונראה מצערף• כל״ז וא״כ סיג•

 ירק אכל ואחד פת שאכלו דשנים נרייתא כירושלמי דקאמר דהא י״ל
 מוכה• ה״ל עמהם אוכל כשהוא וא״כ להצערף• רשות היינו מצערף•
 השלישי דמצערף הא ע״כ רשות• דשנים אגלנמ״ד ניחאלהונכך• ומסתמא
 התוספות לפמ״ש רק • עמהם יאכל למה וא״כ • לחובה הוא ירק כאכילת

 ואפי׳ חונה• יותר ה״ל הסעודה בתחלת עמהס אוכל דכשהוא לעיל
 להו ניחא א״כ • ככר נזימץ שנתחייב מפני להמתין צריך אכילתו גמר

 בחובה דמקבע להו דניחא דקאמר וזהו הסעודה• במחלת עמהם שיאכל
ודו״ק: הסעודה• בתחלת ה״ל מעיקרא

׳ ס ו  אי גירסת ליישב דיש נראה וכו׳• סיפא אימא הכי אי ד״ה ת
 ראוי אין מ״מ דפריצות• עעמא ידע דלא דאף די״ל• משוס הכי

 אין ועבדים דנשים דמתני׳ המפרשים כמ״ם • נאה חבורתן שאין משוס • להצפרף
 דאורייתא זימון חיוב להפקיע ^אין אלא • נאה חבורמן שאץ משום עליהם מזמנים

 אפילו לעקור חכמים ביד כת יש פריצות משוס משא״ב זה• שעם משום
 נימא אי דבשלמא דמקשה והייט תעשה• ואל בשב דאורייתא מצוה

 שאץ משוס הפקיעו שסיר • דמיין כתרי נשים דמאה משום רשות דנשים
 תיובא ואפילו דיעות דאיכא התם שאני דמשני למאי אבל • נאה חבורתן
 חכמים ביד כח דאין מקשה שטר יהודה• רביט בשם כמ״ש איכא•
 החוס׳ מיהו • פריצות משום לתרץ צריך לכך • דאורייתא חיוב לעקור

 למחוק הוצרכו הוא רשות בנשים דאפ״ה המסקנא לפי דס״ל לשימתייהו
 ועבדים נשים דנקע בממניתין הא להבין• צריך באמת אך הכי• אי

 ובברייתא עליהן• מזמנין אין כשרים אפילו דמשמע עליהן• מזמנין אין
 ע״א ג׳ דף בעירכין מצאתי הנה מצערטת• אין עבדיה עם דוקא קתני

 • אנשים לשני מצערפות אין נשים שמי כו׳] לעצק מזמנות ד״ה [בתום׳
 ברית אומרות הנשים שאץ ועבדים• בנשים שאין באנשים שיש לפי

• שהנחלת ארץ על אומרין אין ועבדים  ועבדים דנשים דהא י״ל ולפ״ז ט׳
 וקמיל • הארץ וירושת תורה לענין אחד מין יותר שהם לפי מפי עדיפי

 ליישב כתב קצ״ע בסי׳ rהס והנה • מצערפות אין דאס״ה בברייתא
 אבל להוציא• הכוס על יברכו שהם דהיינו עלייהו• דאץמזמנין המשנה
 ולעניד • שמחה ורביט הנהן ר״י כדעת מצערטת שטר מברך כשאיש

 רקמן ר״י דאמר אהא ע״ב דףמ״ז לקמן הש״ס מקשה מאי זי^איטדא״כ
 מזמנין אץ וקמנים ועבדים דנשיס מממני׳ עליו מזמנין בעריסה המועל
 את מוציא קטן אין דודאי בנשים• כמו בקטנים הפירוש דילמא עליק•
 מוציאות נשים אם לעיל מיבעי׳ מאי דא״כ ותו • שביעה כדי כשאכל הגדול

 מיירי• צירוף לענין דמתני׳ ודאי אלא ממתני׳ למיפשט ה׳ל אנשים•
 יש לעיל ולסמ״ש • דמוציאה י״ל לברך יכול שאץ הבור את לטציא אבל

 שנים לזימץ צירוף לענין מיירי דמתני׳ הכהן ר״י לדעת קצת ליישב
 שאין בנשים א״כ • רשות שהוא לעיל דכתבנו ירק אכל ואחד דגן שאכלו

 לענין מ״מ פרי^תא משום דליכא אע״ג כשרים אנשים עם נאה חטרתן
 דאיכא בעבדים משא״כ מצערטח אין רשות שהוא ירק אכילת צירוף
 נחזור • מצערטם אין זימון חיוב דאיכא יחד אכלו אטלו פריצותא משוס

 הוי דהמקשה למימר דאיכא והוא הכי אי נירסת ליישב נלע״ד לעניניט
 למימר סברא דאיכא משום היינו מצטרפות אין ועבדים דנטם דהא סבר

 דבנשיס ע״ב כ׳ דף לעיל דפירש״י דאף מעבד• מפי עדיסא דאשה
מ • לנקבות נתנה לא ח»)רך משום • המוכה הארץ על טיך לא  שיוך מ'

 אביהם חלק נמלו צלפחד כנות שהרי • ל^יסיט שהנחלת הארץ על בהו
 עבדים גבי דדוקא • לעיל שכתבנו עירכין ריש בתוס׳ להדיא וכדמשמע

מאשם טפי עדיף דעכד סברא נטי ואיכא • לאבותיט שהנחלת שייר לא

ברכותשביעי פרק
 וכיון עירכץ ריש החוס׳ כמ״ש בנטם משא״כ ברית• בי׳ דשייך משום

 ולפ׳ז זא״ז• להוציא יטלין איק הכי למימר ואיכא הכי למימר דאיכא
 טציא אחת שאשה דהייט • יחד וזימט ועבד נשים שתי יחד דקבעו היכא י״ל
ירק• מאכל גרע דלא אלא לעצט• יברך העבד ובאמת חכרתה• את
 בזימון• לברך נשים שתי אותו יצרט ירק אכל דהעבד היכא נמי ט

 דמיין כוזרי נשים דמאה נימא דאי אלח חכרתה• את טציא והאחת
ט וכשנים  מינ^ נפקא אין א״כ ויותר בשלשה כמו בזימון לכרך רשות נ
 דמסיק הא א״ש ובזה שלשה• כמו רשות שנים דהוי העבד בצירוף
 ודייק מזמנין אין לזמן רצו אס ועברים דנשיס דברייתא סיפא המקשה

ס דמאה מזה ט  מצטרס העבד אין ומש״ה רשית נמי ובשנים דמיין כתרי נ
 נ״מ אין דהא הברתה• את אחת להוציא שיטלה ואע״ה נשים• לשתי

 מקשה שטר שלשה מקא דבעיק שאני כדמשני אבל לשלש• שתים בין
. סיפא אימא הכי אי ס׳  כנ״ל• לעבד לצרף נשים שתי יכולת דהא ו

ודו״ק: פריצות משים ומשני
ט׳ לחלק מצוה ד״ה והטס׳ • וכו׳ המוציא ברכת בין • ו

 הוי דלא המוציא לברכת בהמ״ז בין חילוק דיש לעיל כתבו
 מזמטת דנשיס מברייתא מקשי מאי דא״כ קשה לכאורה • דרכק כ״א

 מוציאין לכך • דרבנן שלהן המזון ברבת דנשים ס״ל דילמא וכו׳ לעצק
v דאורייתא המזון ברכת בין חילוק דיש המעם דייל ונראה • זו את 

נו  כל לכך שביעה כדי אכל אם אלא חיוב אין דמדאורייתא משוס טי
 יזבירו את אחד להוציא לזמן רשות נתט לא זימון חיוב שאין מקום
 • ישני כמו שביעה כדי אכל לא המברך דלכעמים למיחש דאיכא משום

 חייטת אס אפי׳ בנשים הדין דהוא י״ל לפי״ז המוציא• בברכת משא״כ
 • זו חששא יש רשות דהוא כיון מקום מכל מדרבנן• רק

 חברתה אח תוציא ולמה דרבנן מרי ה׳ל שביעה מי אכלה שלא דאותה
 ור׳ בד״ה ע״א מ״ו [לעיל זו סברא השום׳ כמ״ש • שביעה כדי שאכלה

וק״ל: וכ״ד]• י״מ ובמגילה יהודה
M ח ״  דקטן וא״ת וכו׳ דגן כזית שיאכל עד ד״ה רש״י מ

• י ט׳ דאמר מנשים קשה דאכתי תמוה לכאורה ו
 אי וכו׳• דרבנן או דאורייתא נטמבבהמ״ז לרבא כ׳ע״בא״לרבינא לעילקף

 ומפקא דרבנן אתיא דלא הרי • וכו׳ בדבר מטיב שאיט הוי דרבק אמרת
 אע״ג דהאדמיבעיאלרבינא• שם עפ״ימ״שלעיל ליישב ונראה דאורייתא•

 זאת רבינא אמר • בלט מהרהר קרי דבעל אמתני׳ התם לרבינא דס״ל
טרדט הרהור אומרת  ממילא ולהבין לטין צריך דשומע דקי״ל כיון וא״כ כדי

 ליוציא לכתחלה צריך מדרבנן ואף עצמו בהרהור מדאוריי׳ ויוצא מהרהר לי׳ טי
 וכתבנו דרבנן• ומסקי דרבק דרבנןואתא חיוב הו״ל כבר מ״מ משפתיו•

 בדרבנן הדיבור ג״כ הו״ל • בלט נמי שמהרהר המברך דאכתי משוס שם
טי אתאנשים• יכולץלהוציא אין נשים א״כ  כברכת דידהו חיוב עיקר אי

 אתא ולא דרבנן מרי הדבור ה״ל בהרהור יוצאת שכבר כיון א״כ • דרבנן המזון
 דקאמר והייט • דוכתי בכמה התום׳ כמ״ש דרבנן חד ומפקא דרבנן הרי

 שאינו וכל • בדבר מטיב שאינו הוי דרבנן אמרת אי אלא התם רבינא
ומפקא דרבנן אתי׳ דלא קאמר ולא מוציא אינו בדבר מטיב

 בעי דהאיבעי׳ משוס אלא קסן• גכי בשטיא [רבא] שם כדקאמר דאורייתא
 ומפיק דרבנן דאתא לומר שייך לא דמי כדיבור הרהור דס״ל רבינא

 דמי כדיבור לאו הרהור ס״ל התם דמשני רבא משא״כ דאורייתא
 דלהכי י״ל [שפיר] ולפ״ז דאורייתא ומפיק דרבנן אתיא דלא קאמר שפיר

 דהיינו טבתן• ידי רבים להוציא יכול דנן כזית דכשאוכל הכא קאמר
ט • יחד כשמזמנין  הזימון ברכת מ״מ • עצמו בהרהור יוצא דהמברך דנ

 וכיון יחד• שיצמרפו שייך לא דבהרהור בהרטר• לצאת אפשר אי
 דהשומעיס וממילא מדאורייתא בפה להוציא צריכין יחד לזמן דנתחייבו

 ידי יוצאץ הס הרי מ״מ שביעה• כדי שאכלו אע״פ בשמיעה• יוצאים
 בפת להוציא צריך שהמברך וכיון מדאורייתא• בהרטר המזון ברכת

 משא״כ דרבנן• חד אלא אינו דרבנן שעורא שאכל אף מדאורייתא
 עליהן אין א״כ עליהן מזמנין אין דנשים בר*פ• דקי״ל לעיל בנשים
 קיי״ל דהא שסיר הקשה מקטן אבל דרבנן מרי ה״ל בפה זימון טבת
 נמי בזימון חייב א״כ עליו• מזמנץ מברכין למי טודע רקמן לעיל

ודו״ק: רש״י• הקשה שפיר מדרבנן•
׳ ס ו • דנן שאכלו תשעה בד״ה ת ט׳  אדרבי יוחנן דר׳ קשה א׳כ ועוד ו

 דאין נ־אה היה דבריהם ולולי • כו׳ יוחנן ר׳ אמר דהכא יוחק
 ערבות• מטעם דמוציח דנהי למימר דאיכא דמצערף• מהכא ראי׳

הי׳ אבל • לקק החוס׳ כמ״ש  מפי גרע להצמרף שלשה בכלל נחשב הוא ט
 לא גיסא ב״ש דשמעון י״ל • שעח בן דשמעון בעובדא קאי דהכא ואע״ג
 קושית מיושב ובזה • כנ״ל ערטת מעעס אחרים את שטציא אלא נצמרף

 • מאכילה נסתלקו כבר לברוכי כסא צי׳ דיהבי דכיון שהקשה הרשב״א
בא דאינו וכיון • א״ש נצמרף לא דבאמת ולפמ״ש • שב׳ש עמהם נצערף ואיך
 אס אפי׳ ערבות ממעס מוציא שחכלני לימר שיטל כיון לטציא אלא

:וק״ל לקמן מ״ש ועיין מאכילה הס גסתלקו ץ;1ךק
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ל" ?־S;״''r^בדי׳
 כזית אב, אס אבל עצמה• מסת שב^ה כדי כשאוכל אלא מדאורייתא

 נחס ענ קאי דואכלת היכי דכי מדאורייתא סמור אחרים מדברים ושבע
 כדי אכלו לא וחביריו ינאי מסתמא א״כ לחם• על מאי ושבעת ה׳׳נ

^ אחרים מדברים אלא עצמו מסת שביעה ד  נתחייבו ולא המלך שלק כ
 ואסילו לחס־ על קאי לא דושבעת נאמר אס ואסילו מדאורייתא•

 א׳׳כ • דגן כזית שאכל כיון מדאורייתא חייב נמי אלצייס מדברים שבע
 מדברים ששבע נמי היינו • דנן כזית שיאכל עד דהאמר דה׳׳ג י״ל

ק הכא מיירי דלא אלא • אחרים ע  לשמעון דס״ל במה אלא שביעה מ
 לקיים דגן כזית שיאכל קאמר ע״ז • כלל סת שיאכל צייו דאין שמח 13
* • וק״ל: ואכלת י

 וכו דעביד הוא לגרמי׳ שמח בן דשמעק לעיל דאמר יוחנן מר׳ נשמע
ש לעיל• התום׳ שדקדק נמו עביד שסיר qדלהצמר משמע  לעל ול^ג
 דכום די״ל נ^ע״ד מיהו א״ש• להצמר^ ראוי דאין תשעה דיה בסוס׳

 הין על המזון ברכש בירך אם דבדיעבד דקי״ל משום מסי גרע יין של
 דלכתחילה אמינא הוי א״כ שלש• מעץ לברך צריך לכתחלה אבל יצא•
ץ • היין על שלש מעין לברך יוכל דלא משוס להצמרף לו אין  דיוצא ט

ק של בעלה משא״כ • ונצמרף ששמע המזון בברכת ט ץ ^  יוצא ד
 אין ולסי״ז כלקייל• נסשות בורא אח״כ מברך ובאמת המזון בברכת

ב המזץ• על בעצמו בירך דהוא כיון שמח בן משמעון ראיה  א
ם על שלש מעין אה״כ לברך צריך יהיה ממילא  ויוצא המזון ברכת נו

:ודרק • הכל ידי

שבת
ק עקיבא רבי אמר ר ע שי ת פ

ה י V ד fe תמוה הוא לכאורה הנה • וכו׳ מרימר א״ל ט׳ סולמת ת״ר 
 • נביאות דברי אלא איט • לא או ראויה אי צ״מ דמאי י

ה בס»סות והנה  נמי ס״ל דלראב״ע לומר הנ״ל דבאמת לסענ״ד נראה ט
 תורה ניתנה די״לדלא סליג גוסא דבהא אלא תורה ניתנה דגז׳ יוסי כר׳

 סשימותא מאי וא״נ בששי ועבלו מהורה הי׳ ששי ביוה ע״נ וא״כ יוס למבול
 דאס״ה אלא ז״ל הרמב״ם כמ״ש כראב״ע קיי״ל דהא למ״י תורה שניתנה

 דראויה ע״כ יום מבולי דהוי בששיאע׳ג ליתן שרצה הש״י מכוונת מוכח
 ולא הקב״ה והסכים הוסיף משה דהא ניתנה לא באמת אגל למ״י ליסן

 דממאה דיליף ישמעאל דר׳ מעמא להבין צריך באמת אך ז׳ עד ניחנה
מהא ר״ע וכן משה מהוססת  והיה ו׳ ביום ליתן הקב״ה דרצה ולאילסי

 ונדחקו היא גמורה דרשה לאו כמסר היום דדרשה התוס׳ א״ש לסי נלע״ד
 בלילות כמחר היום די״ל משום דמעמא לומר יש דבריהם ולולא בזה■

 דהיה יום ארבעים דע״כ ע״ב) ס״ב (דף בב״ק הסוס׳ כמש״ב שאחריהם
 דקאמר הא לסרש במק״א בזה הארכט ונבר • שאחריהם לילות עם בהר

ם הש״ם סכי א  לומר דקדק דשגתא שכינתאעדצסרא שריא דלא מניל!
 דאף ידו על דהסכיס ראיה אץ שבס בליל נותן היה דאס משום צסרא

 היינו השלישי יום ה׳נ שאחריהם לילות מס כמחר שהיום הש׳י כוונת לסי
 בצסרא אבל • שבת בליל ניתן אס אף ג׳ יום מקרי ושסיר שאחריו לילה עם

 ולר״ע ישמעאל לר׳ ליישב יש ולסי״ז * ומחר דיום הזמן כלה כבר דשבתא
 בלילה דהיינו ג׳ ביום לימן הש״י כוונת היה בשחלה דבאמש לומר דיש

 הוסיף ומשה המהרה זמן כלה לא דביום ומחר דהיוס דומיא שאחריו
כו׳• הולכין הללו יהיה שלא משוס  היינו ימים שלשת דקאמר והיינו ו

 • ימים שלשת ולא • לזה זה הוקשו ומחר דהיוס נימא דמה׳׳ת שלימים
 די״ל דלסמ״ש אלא שבת יום השכמת עד ד׳ יום מהשכמת כוונתו והישה

ר׳ ליה סבירא נמי דראב״ע  לומר א״א • יום לעטלי ניתנה דלא אלא יוסי נ
ס דא׳כ בן ג  הולכים הללו יהיה שלא משום וא״ל בלילה טמנה לא למה ^

 וצ״ל שמש הערב להם שיהא ביום למטל יכולין היו נבר דהא ומובלים
 ליישב יש ובזה דברתי בסתר מראש דלא משום יצחק דר׳ דאידך משום

 די״ל דברתי בסתר מראש לא כי קמא שנויא יצחק לר׳ דל״ל הסוס׳ קוטש
: ודו״ק • יוסי כר׳ לרחב״ע באמת לאוקמי דבעי

ד טב ביותר הנלע״ד א טא י • ניתנה או בראויה נ״מ דלעניןמאי הנ״ל קו
ט י ר׳ לא דלמה ו ט ל  להקשות יש ותו הט״ת• מכוונת ור׳ע ישמעאל י

 וכן עלה בהשכמה דס׳ל והיינו שלימות עומת ששה דס״ל דמכמיס דמ׳*פ
 וכרבנן בהשכמה דס״ל הכס׳׳מ וכתב שלימות עומס ג׳ הרמבים לגירסת

 ר״ע דברי הא ואמאי כר״ע דלא • השלמה מהני דלא להדיא מסרש
 עלייה כדי עונה מקצת יצאה כבר בהשכמה כשהסריש דהא * מוכרחין
 דילמא ירד בהשכמה לר״ע דס״ל דמנ״ל ל’ז מהרש׳א תמה ובחנם וירידה•

 מ״מ קשה וא״כ השלמה סנ״ל דא״ב ז״א ולסמ״ש שבח ליל דחשבי׳ ס״ל
 בס׳ לשימתודס״ל יוסי ר׳ והיא כ״ז והלסענ״דלתרז השלמה להו דלית דרבנן

ל עד גר דאיט ע״א) מו החולז(ד׳  דאבותינו המעס התם ואיסא וימבול טמו
 ואין שמלוחם וכבסו דכשיב משוס אמרי׳ ובמחלה ומגילה במילה נכנסו
ס ט  משוס דילמא דחי דהש*ס ואף • במכילתא מטרש הוא וכן מבילה בלא כ

 דכבוס מבילההדרינן בלא הזאה דאין ההם דמשני לבתר אבל נקיות•
 דמה במכילתא מטרש והנה במכילתא• הואמסורש וכן הוא• מהרה משוס

 מהרת משוס לאו נכונים היו שאמר משה וכן ומחר היום וקדשתם דקאמר
 וקדשתס אין אלא • אשה אל תגשו אל הכי בחר דקאמר דזהו לבד הנשים

 מוכרח והוא בקדושה• התורה א׳עלקבלת חמנחםשהיוצריכיןלזמן אלא
 נמצא לגמרי טהור ישראלית במעי נכרי של דש״ז מקואות בסוף קי״ל דהא
ם הנשים צרינץ הי׳ שלא ה ט הי ויכבסו העם את ויקדש כתיב שהרי מ

 לא מקודם שנבלעו ומה שלהם הגירוש זה הי׳ יוסי ר׳ ולדברי • שמלותס
 אלא כלל• סולמס משש הי׳ לא הסרישן הגירות לאחר דמיד וכיון • כלל מימא

 במכילתא כמ״ש התורה לקבלת עצמם ויזמינו שיכיט הוא המעס שעיקר
 לרבק ה׳ וביום יוסי לר׳ ד׳ ביום מיד ישראל את משה מהסרשת דילסינן אלא
 בצסרא הטרה לקבלת לימהר הנשים יטליס היו לא משמשין הי׳ דאס ש״מ

 שהוא אף ו׳ ביום לישן הקב״ה שרצה מה קושיא אין ממילא א״כ דשבתא
 כלל מממאין הי׳ לא שסבלו קודם ששימשו מה דהא • הסלימה מן זמן תוך

 דלרבנן אזלי יהו לשימת ורבנן יוסי דר׳ ייל ולס׳ז כלל שמשו לא שמבלו ואחר
 דמוכח דכיון כן לומר אסשר אי גמור גר טי לבד דבמילה בהחולז דס״ל

ס דסולסת השי״ת מכוונת  מדעתו א׳ יום שהוסיף משה א׳־כ מהורה ג׳ טו
 דמיבעיא ר״ל ראי׳ או ניתנה דקאמר הא לסרש יש ובזה מיד הסרישן למה
מטל שימול עד דאמר יוסי כר׳ הלכה אי ליה  מומאה שם הי׳ לא וו^׳כ וי

הן סירשו ככר המבילה אחר שנתגיירו דמיד כלל•  ולא מנטסי
 יטלץ שהיו משה מהסרשת דילסינן אלא • כלל למבול צריכין היו

 היו לא באמת אבל • י’למ ליסנה ראויה דהיה דס״ל ש׳מ וליטבול לשמש
ם׳ קושיש למרץ יש ובזה • כלל לסבול צריכין ט  ליה דלמה שהקשה ה

 ולא • בסתר מראש לא משום קמייתא קושי׳ על לשטייא יצחק לר׳
 אליבא לשטיי דבא י׳ל ולסמש״כ • הולכים הללו יהיו שלא מיד משני
 שני׳דלימבלו קוטא על א״כ וימטל• שימול עד גר דאינו דס״ל יוסי דר׳

 ד׳ ביום משה מדהסרישן עונות ו׳ דבעינן מזה דנילף דהיינו דשבתא בצסרא
 שנעשו אחר ד׳ ביום לשמש להם מתיר הי׳ דאס משני שסיר ע״ז בהשכמה•

 אבל ט׳ לסבול הולכין הללו והיו דשבשא בצסרא למבול צריכים היו גרים
 דהא כלל• התירוץ זה שייך לא שמשי ביני חורה דלקבלי קמייתא קושיא על

 שבת עד הטרה ניתנה שלא דמה אלא • כלל למבול צריכין היו לא באמת
 נמי לתרץ יש ובזה • הזמנה על א׳ יום שהוסיף משה עם להסכים היינו

 שלשה ולהרמב״ס שלימות עונות ששה לרבנן דסיל הא על לעיל שדקדקנו
 כדס״ל וירידה עליה בכדי שלימים היו לא טרה במתן הא שלימות עונות
 דאין ס״ל דרבנן • ורבנן ר״ע מחולקים עצמה הסברא בזה י״ל ולסמ״ש לר׳׳ע•
 דבעינן בהשכמה מדהסרישן שסירילסי א״כ עונה• חצי להשלים כלל סברא

 ס״ל וממילא עוטת ג׳ ה׳ ביום דהסרישן יוסי דר׳ ולרבנן • עונות ששה
 משוס שלימות היו לא תורה דבמתן ואף שלימות דבעינן הסברא מצד

 דמהני הסברא מצד ס״ל ור״ע כלל מממא היה לא מטלה קודם דהשס
 בהשכמה דאמר אהבה בר אדא דרב החוס׳ מ״ש ליישב יש ולס״ז • השלמה

 ישמעאל דר׳ וס״ל ג״ב ישמעאל כר׳ דס״ל י״ל • אמר דר״ע משוס עלה
 ע*כ • בהשכמה מדהסרישן והיינו ממאה דבשלישי ס״ל ואס״ה ס״ל כרבנן

 הסברא מצד די״ל וכיון בשבת יטלץ היו לא יום באותו משמשין היו דאם
 ששימשו מה סולסש אם דאף מוכח א*כ ־ בימים אלא בעונות לתלות דאין
 כלל• נסמא ולא עדיין נתגיירו שלא שאני אלאדההם ממא היה ה׳ בליל

 ישמעאל לר׳ לס׳ז דא״כ ותו • כרבנן ישמעאל לדר׳ לאוקמי ליה וניחא
 בשחריס• מבלו דילמא להקשות ואין הולכין• הללו יהיו שלא לסברת

 עונות ד׳ אלא ליכא עוטת בתר ניזול דאס • לחומרא עוטת בתר וניזיל
 חומרא דמסעם אלא • סרישה עבוד ובה׳ התורה ניתנה כששי דס״ל כיון

שגס דימים•  במר טזול אס אבל מסמא היוש״ז אס ממאיס היו בלילה א'
 אך • ישמעאל לר׳ אף דראב״ע אתי׳ נמצא • עוגות ד׳ אלא ליכא עונות

 בסי׳ ז״ל הרמב״ם סי׳ זה ממעס דבאמת ונראה * הכי לסרש א״א לראב׳׳ע
 ירד ובהשכמה דוקא עומס שלש ס״ל דראב״ע מקואות סוף המשנה

א דכ״ע אליבא ראב״ע דהשמא ט ודו״ק: א
ה א ד י  דהא ע״ב) עא ביבמות(דף התוס׳ מ״ש לתרץ יש שכ׳ דבזה ו

דמקבלץ בכריתות מדילסינן הייט בגר מעכב הזאה דאי; י
גרים



תשיעי פרק עקיבא רבי אמר
ה גרים  אששר דלא שאני בזה״ז דאימא קצח דחוק הוא ולעניד * הזמן גז

 • דמעכב אפשר המקדש בזמן אבל ביבמוש־ שס בשלשה מילה לטנין כדאמרי
 דא״כ ההזאה טיכב לא תורה במתן גם דט״כ לזה א״צ צסמ״ש חך

 מוכח יוסי נמצאדלר׳ בה׳• אלא היה לא ההזאה הא בד׳ הפרישן צמה
̂אק לכתחילה מקבלי לא דדילמא בטי שפיר בכריתות ־^אלא מטכנ הזאה ד

שבת
 שהיה במרים אבל ־ היום קודם ולמטל בלילה טונה מצות לקיים שאפשר

 לה הי׳ דאדרבה דיברה כדת שלא ט׳כ אחרהמבילה ש״ז תפלוט שמא חששה
 דמשה ק״ו משים דאי הי׳ אהרן דממות אחר באופן י׳ל טוד לפרוש־ ג״כ
 בה״ו ללמוד זמן באותו לו הי׳ שלא לפרוש במצרים הקב״ה לו ציוה לא למה

כיון סבר הוי דמשה אלא במצרים נתנבאו ומרים אהרן ומצינגשהי׳ מישראל
שבט^?^בלP ^^^^^^1 משר פירש למה פ״יהקשה בספר והנה קרבן יליכא טי! הזה בזמ| 1מלטם?

̂ו מחמת מ במצרים מילה מצות טליהם מסיק באמש הא תורה מתן בשטש ישראל פרישת ק רי׳ והטכילר ויטבול שימול טד גר איט מ'
־ למטני ״ י לא ימטילס בטלמא ואמרינן י ג י ה י מיו ^

^ לכאורה אט ה ס ראה מי ־ יום טטל בפ׳ בזבחים השוגיא בזה לפרש (ויש מוטד אהל אל משה ובטא כתיב דהא דלק״מ ני ט  א״ת מ
ט מ די האמד דלא המסרשים ותמהו הי׳ מרוב אהרן א׳ת הי׳ זר משה בפתח נפסק היה דהקול ז״צ פירש״י שם וטיין • וגו׳ הקול את ^ י

טון מוטד אהל ל ולפמ׳ם ־ הי׳ דקרוב ג״כ היה אס א״כ חייב לטזרה הנכנס יום דטבול דקי״ל ו ״ » לא כיג^^לתי י׳׳ל משה דלגבי י׳ ,n
ה ל לי שנ  אבל זט״ז מטידין גרים אחים דקי׳ל קורבה פסול בהו שייך לא מ״ת טד לאהל לכנוס יכול היה לא היום קודם שבל אס אף ^
 טלדו כבר א׳׳כ ־ מילה מצות מליהם שקבלו מאז נתגיירו שכבר דסבר אהרן דאיתא בהא מובא לדקדק שיש מה ליישב אה נ. י י ז ולס

ה במדרש ט « טדין בקדושה אוי צפורה אמרה • מהנבחיס ומידד אלדד למשה שאמרו ד ה) צ״ט ו ״ ,-rtK שאמר יוסי ר׳ דברי לחבר יש ובזה גז ״  ״
ט׳ של ם כל שנתנבאו בשטה כן אמרו דלא הא וקשה ־ ו טי  ויטבול שי?ול טד גר דאיט דס״ל שיטתו לסי להם א׳ דמטם וכו׳ משה טשה מב

שר?״, המגדר לו אמר לא למה לדסדה יש הלוחות את דשיבר ובהא כנ׳ל לדמות דאין צפורה דידטה י״ל ולפמיש • ומידד באלדד דוקא ו.מה ש א  יי
 ששב?ת מרט1מפ׳מש ליישב ויש ^טבר• מיד ולא שניות לוחות טד ששברת כ־כ לחוש להם שאין נביאים לשאר ושטה שטה בכל שהוא משה נבואת

 ה? חf דבני כיון קשה ולכאורה • כפנוי׳ לטשותס לישראל סובה הי׳ הלוחות טמו ידבר שמא מטטס לאו סברה להיא אלא ה הקב טס דבר ״מא
ס יהיה אם • להם טובה מה א״כ ־ ט״ז טל מיסה ג״כ חייבין פטם הקב״ה טמו שדיבר מטטס אלא בלילה למבול יכול היה שהרי רש ס » מי ד f יין י n

P,״ ס ^ ד א א 1יאי ל ל f י א ״י מ לסיז בפירוש הקב״ה התיר שלהם ״ משוס פטור ונתגייר השם את שבירך נח בבן בסנהדרין דאיתא טפ'
״g,,ן,5 ו״ל 5א״ • לגמרו פטור חמורה למיתה דיני דנשסנה דטון מוטד באהל היה משה טס דהדבור כאן ש דלפמ אלא כס לא.יל לכם בו ש , -.-pA 
לא לכר לגמרי נפטרו ונתגיירו שניות לוחות קיבלו ואח״כ נח כבני דינם והי׳ מוטד לאהל יצאו לא ומידד שאלדד ששמטה לפי אך לפרוש• צריך ה ה

h S.™ י •י” י’’י ז * ״י י ™ י ג י ' ״ ו להקשיס יאיו « » נ ו » א ה  ומרים אהרן דיברו לא זה דמסטס וי׳׳ל • לנשותיהן אוי אמרה
 שהקשו כמו האשה מן שפירש ידטו שכבר אט״פ שטה אותו טד נמי

:ודו״ק • התוס׳
ר ש £ א  די״ל משום • מאהרן יומר מריס נטנשה הסטס שמזה לומר ו

 דמשה אט״ג דבר בנו גס הלא במשה אך הרק שמטנו מה
 להם שהיה משום היינו בפירש הקב״ה להם אסר שלא מה א׳׳כ בק״ו למד
סבר היה דאהרן אלא ישראל משאר יוסר הדבור להם שנתייחד כיון בק׳׳ו

IWW tJS• I׳«1 ׳י«־י '•י' י׳ ,
 שיקבלו ובתנאי באופן אלא היה לא דהסגילה ז״א הטבילה משטס גרים

 הבקר בהיות השלישי ביום ויהי במטלמא דאיתא והייט התורה•
 שהמנך טד שנאמר מה לקיים משה ט״י הקב״ה שהסכים מלמד

 ידו טל הקב״ה דהסכים מהא דמונח כיון רימו נתן נרדי במסיבו
 בקבלת שסבלו מסמס אלא במצרים שמלו משטה גריס היו שלא

 לגמרי נתקדשו לא התורה קבלת עמר שלא זמן כל כ א התורה
:ודו״ק • במסט שהמלך מד דקאמר והייט

ה  דיש נלטנ״ד • וכו׳ לרשב״א וקשה וכו׳ איתקש דהא דיה תוס׳ ט״א ה׳ ף
 משמט הראשון דביוס ז׳ל לפירש״י לטיל המוס׳ הקשה כבר דהא ליישב י

 מציט דהא מוכרח ז״ל פירש״י אין דבאמת ונראה • מלק לאך צריך מה מקצת
 וא״צ ורבטין טתי׳ יודט שהקב״ה דאחז״ל אלא ־ השביטי ביום אלקים ויכל

ה'נ ס*ל א׳׳כ • השמשות בק להפריש  השמשות בין התורה אסרה דלא דהא ד
 כרס דספק אלא • הפוסקים כמ׳׳ש התורה מן מותר דאורייתא דססיקא

 אך ורל כן לומר א״א ט״כ בכרס יראה דבל טמא ואם אסור דר״ט אליבא
 • שאור השבתת דאיתקש נמי דס״ל בברייתא לקמן דלריה״ג נלטנ״ד טוד ־ חלק
 ילפינן ימצא מלא דהא לזה א׳׳צ דלדידיה מקצתו דמשמט מביום מייתי ולא

 הימים שבטת משכחת לא ולכאורה לקמן וכ׳ אחריות טליו שקיבל לקמן
 לא אלמנה בגד דחובל זיל הרמב״ס דלפמ״ש אחד• בנושא הפכים דהו״לשני

 יראה• דבל מלקות איכא הרי ה״נ א״כ מלקות• משום באחריות נתחייב
ס׳(ד׳כמ כמ״ש לטשה נימק י״לדהו׳ל דלריה״ג בזה• לקמן מ״ש וי  טיב) המו

 כרנבה״ק אמרי׳לקמן(דל״ב)דריה״גס״ל הא בכרת לוקה־ואס׳׳דדהיא ואינו
 בהשבתת דאיכא אסיד א״כ מממון פטור כרס דמשוס לשבת טה״כ דמשוה

 • ודו״ק • כלל חל האחריו׳ אין א״כ • כרת זו בהיקשא ימצא לא דכסי׳ שאור
 טובר הפסח לפני אחריות בשקיבל היינו הימים דשבטת לקמן כמ׳ש ואיל
 ואל בשב כרת מצינו דלא פנ״י ובספר במג״ש כ׳ דהא חדא ז״א ־ שטה בכל

 לישנא דלחד לקמן כ׳ דכבר וסו • הפסח תוך אחריות במחבל וצ״ל • תטשה
:ודויק • ואבידה גניבה בשמת אחר טונש יהי׳ שלא במינן ל״ד) בכתובות(ד׳

ח ? ב  טצמך טל תמה לקמן ריה״ג דקאמר הא נמי לפרש דיש נלפטנ׳׳ד ו
 ימצא בבל לוקה דאינו דהא דס״ל צ״ל בהנאה אסור חמץ האיך

 ביטול דהייט דמשביסו לטשה ניתק דהוא משום האחריות חל לא דא״כ כמ״ש
 ולפימ״ש • ז׳ כל ימצא לא תורה אמרה דהא לבטל קאי דברשותו מוכח א*כ

 • שמה בכל טובר הפסח לפני אחריו׳ כשקיבל הייט הימים דבשבעת די״ל לקמן
 הרי הנאה באיסורי אומרין דאין טמא אם מיבטיא דלא לקק מ׳׳ש לפי אך

כיון ראשונה שעה שעבר לאפר כלל הוא לממץ טרם לאו א'כ לפניך שלך

פסחים
ראשון פרק עשר לארבעה אור

 הנאה באיסורי דאומרים אמרינן י6 זמט*וא»׳ אחר אף לר״י בהנאה דאסו׳
ק בפסח גם דהא קשה מ״מ כו׳  מיגנג אי מחייב לא שטה בכל דמלקוס כ
 בסוס פליגי ובהא • מעשה מ שאין לאו דהו״ל לקק כמ״ש וצ״צ • מיתביד או

 במקום אצא דליקת ס״ל ור״י לוקק דאין ס״ל דריה׳ג יהתה ור׳ ריה״ג מכות
ה הא דמשני ט״ש לטשה שניתק  טל תמה קאמר שפיר א*כ דרביה הא וידי
ת טצמ! ק לי רי ליי  הימים שבעת משכחת איך א״כ מעשה בו שאץ לאו טל י

ל גס לעשה־ וטסק לגמל דימ^ל וצ׳ל  אלא חמד ביטור אין yדלר״ידם י׳
 דאסור דס״ל ביון לשורפו א*א פסח של דגז׳ שבעה כל משכחת לא שריפה

:ודו״ק • לטשה ניתק לא א*כ בהנאה

ך י נ ע ל נ  קאמר דגתחלה צקק הברייתא המשך יותר להבין דצריך ו
 למימר מצי והוי • לת׳ק אמאן כו׳ בהנאה שאסור ומשעה

 להיק־כדנפקא ומקשי׳ חמז• לאכילת שאור דהשבסס מהקישא ליה דנפקא
 בלאו זמנו לפס קאמר למה תקשה דלפי״ז רק ו׳ משטה באכילה דאסור מאך
 דסיל כנ״ל וצ״ל כרת לעטן נמי דניליף הרשב״א קושיס קשה בכרת ולא

 הא נמי בל״ת איב קשה ־ מאחריות פטור ימצא בלא כרת הוי ואי כרנגה׳ק•
ר׳י וכבר מלקות הוי דל  דניסק משום וצ״ל מעשה• שאיג אלאו לוקה כ׳

 כל בהנאה דמותר מוכח ביטול הוי כיקדמשגיחו וא״כ לעשהדסשביסו•
 וא״א שריפה היא דלריי א*כ הימים• שבעת ימצא לא שאור כתיב דהא שבטה

 ושפיר ז׳ל הרמב׳ס מפרשי וכמ״ש • לקמן ריע כדקאמר פסח של ז׳ לשור®
ע דבאמס רק • עצמך על תמה לו הקשה  דהשבמס כלל הקישא ליה לית ר׳
 ומנין דקאמר והייט • חמד עליו תאכלו מלא יליף אלא * חמן לאכילת שאור

 ר׳׳ש לו דה״ק והייט בל״ת• הוא ולמעלה שעות דחמןמשש יהודה לר׳ באמת
 דהקישא דכיון פנ׳י קושית ומסורז • מצה דאכילס מהקקא כן לומר דא״א
 איפכא איכא הא למחצה• היקש אק משום וט״ב אחרינא• למילי צריך

 דע׳כ הוא הואדריה״ג הפל»ל זה כל ולשמ׳ש ־ שאור להשבתת היקשא
 כנלפנ׳ד • סקשהלו ושפיר נמי כרס למטן דא*כ סקישא הך סיל דר״י ל׳ל

ודו״ק: סטן•



פסחיםראשון פרק עשר לארבעה אור

ף ד
 דהניחא וצ״ל קרא• ול״ל ומשלם דלוקה ס״ל הא דמי כממון לממון דגורסאף באמה ימצא מלא מפמע איך לכאורה • איפור אביי אמר ע״ב ה'

ז ודו״ק • ז״ל כדפרש״י קאילר״ש

ד בחובל סי׳צז')סק״ד i« L״ J״ מלקיח שחייב משוס באחריות מתחייב אינו אלמנה מ L¥
 כיון הא אחריות קיבל על קאי ימצא דלא נימא איך וא״כ וממון• מלקות והיל

 אלא • הפסח לפני הי׳ אחריות דקבלת וצ׳ל מאחריות• פעור מ^קוס דמתמייב
 פקדונות יקבל לא שבעה דכל משמע ימצא לא ימים דלפון קשה דחכהי
 דהא קשה ותו הלאו• על שעה בכל דעובר להורות אתי דקרא לומר ודוחק

 משוס פעור בשבת ומבחה לו שאולה סרה הית' ע״ב) בכתובות(דל״ד חמרינן
 יהא לא מביחה בשעת דגם ובעינן קודס מתחייב אחריות קבלת משוס ילאו
 גניבה דבשעת נמצא • יראה בבל שבר שעה בכל ע״כ דלפמ״ש כיון א׳ היוב

 הוי לא מממון דפעור וכיון מממון• יסמור אכתי מלקות דמחייב כיון ואבידה
 לאו דהו׳ל משוס לומר ודוחק לבער חייב אין) ילקה(הא ולמה אחריות פוס

 לענין שעה בכל שעובר נ*מ הפסח לפני אחריות כשקיבל מעשה בו שאין
 דב^ עליוזתו לוקין מעשה בו שאין לאו למיד תקשה דאכתי • לבער שחייב

לרבא מיהו • ומצה חמץ מהלכות הרמב־ם מפרשי כמ׳ש לבער א״א פסח של
..-V___  Z.I .דרחמנא אמימרא דעבר משוס לקי מהני לא עביד דאי תמורה בריש דס״נ 

 מקבל אס לקי ואס״ה מידי מהני לא אחריות קבלת דבל׳ז י*ל שפיר א"כ
 דבני בעירא לבער רבא והאדציוה לבער חייב אינו ובאמת פסח תוך אחריות

 מיבעיא ולא יראה בל על יעברו שלא וכדי הפסח לפני שהי' היינו חילא
 תליא אחריות קבל דמשעת וס׳ל אר״ס דפליג שס בכתובות דרבא צליפנא
 ללישנא ואפילו ואבידה אגניבה חייב ה׳נ חייב בשבת עבחה ואס פילתא
 יעבור שלא לבער צריך מ״מ אחר חיוב יהי׳ שלא עביחה בשעת דבעינן

 שבעת בכל ימצא לא משכחת האיך קשה לאביי אבל אמימרא־דרחמנא•
 ח»ב אינו אפילו אלם דבנכרי ז״ל להרמב״ס ראיה דמזה ונראה ■ הימים
 אף לשלם דיצמרך משום דלוקה איצנוריך ושפיר לבער חייב אפ״ה מדינא
 שייך לא שכבשתו דבנכרי • כבשתו שלא בנכרי דאף מוכח א״כ • מדינא דפעור

 כיון דלרבא אלא ימצא מלא דנסקא לפרש א״א לרבא אבל אלס שהוא לומר
 • כלל שכבשתו נכרי בין לחלק אין דעבר אלא(מיום) לקי ולא האחריות דבמל
 מדכתיב דמפרש ז״ל דרש״י ואפשר כלל בביעור חייב אינו דהא לבער דבידו

 סירש״י דהכי בחצר שרוי אינו אם לרבא היינו תמצא לא כתיב ולא ימצא לא
 הוא להיסך לאביי וכן • או או היינו כבשתו שלא נכרי אלא לי אין לעיל ז״ל
 יותר מיהו • בחצר שרוי ואינו כבשתו לא מניין אבל כבשתו בלא דיזעינן ■ כן

 אפילו ה״ה כבשתו לא על דעובר דכיון קרא מחד נפקי דתרווייהו נראה
:ודו״ק לקמן ועיין בחצר שרוי אינו

ח  דהא להבין נלענ״ד ליה קאמר ר״ש וכו׳ למ׳ד ז״ל פירש״י וכו׳ הנימא ש
 ר׳ש דוקא פי׳ ולמה וכו׳ דגורם כר״ש ס׳ל ר״מ ע״א ד׳ בב״ק אמרינן

די מיבעיא לא קשה דבאמת  מאי א״כ בהנא׳• אסור כנעני של חמץ דס״ל ל
 לא הנאה אסורי דהוא כיון הא הצורם דבר דהוי לי׳ דתיפוק קרא ל״ל מקשה

 הניחא • גורס ואינו שלו ואינו מידי ולאשוה בעין הוא אפי׳ להחזירו מצי
 אבל לפניך• שלך הרי בפקדון דאמרינן סק׳יז שס״ג) סי׳ הש׳ך(בח״מ לדעת
 דמהרש״ל י״ל מיהו ק״ל• לפניך שלך הרי אמר מצי דבסקדוןלא מהרש׳ל לדעת

 קשה אכתי אבל • ורבנן יעקב ר׳ בי׳ פליגי לא דהא בפסח בחמץ מודה ז״ל
 ותו לפניך• שלך הרי כלל אומרים שאין דרבנן אליבא חסדא כרב ס״ל דילמא

 כיון הא ואמאי • לבערו חייב שבעה דכל משמע ימים שבעת דכתיב כיון
 דנכרי לדחוק יש מיהו להחזירו מצי לא דהא הוא גורם לא סו בהנאה דנאסר

 הנאה דאינו לפניך שלך הרי לומר יכול שפיר אסור אינו דלדידיה שאני
 ותו מיירי• המפקיד בישראל להקשותדילמא דמנ״ל ז״א זו־ כדמוכחמסוגיא

 נותן והוא ולשלם לבערו עליו מועל שהי׳ כיון הנאה מיקרי דזה די״ל נ״ל
 דאמרינן תמ״אוהא סי׳ המ׳א כמ״ש הנאה מאיסור חובו פורע הוי סקדונו

 קנס משוס אלא אסור דאינו כדש דקי׳ל היינו לפניך שלך הרי בפסח בחמץ
 נראה מיהו • הנאה ליה הוי לר״י אבל ח״מ סי׳ המ״א כמ״ש קנסו לא ובזה
 בשור כגון איסור בשאר משא״כ לבערו עליו מועל שהי׳ בחמץ דוקא דזהו

 דהחס עי״ל בהנאה• אסור התורה מן דהוא אף זה שייך לא ליסקל היוצא
 ישלם אס ה״נ א״כ גזלן לגבי הנאה דהוי נאמר דאם שאני העזל בישראל

 עביד ובאמת הנאה איסור מדין מיירי לא דהתס ותו נגזל לגבי הכאה הוי
 ■ בזה שנסתפק ת״מ סי׳ במ״א ועיין פטור חשלומין מדין ואפי׳ איסורא
 שייך לא שבעה כל פקדון ימח שלא היינו ימים דשבעת נפרש דאס ועמש״ל

 • דרחמנא אמימרא דעבר אלת האחריות חל ואין לוקה דהא • כלל גורס
 בהנאה אסור הא ואמאי שעה כל עליו ועובר הפסח שלפני בפקדון צ״ל וע״כ
 מדאורייתא להיתרו חזר פסח דאחר ס״ל ור״ש הוא דר״ש ז״ל פירש״י לכך

ק • הוא לממון שגורס פריך שסיר וא״כ :ודי

ד ו ז  לממון גורם למיד הניחא דקאמר קמא אלישנא קאי ז״ל דרש״י י׳׳ל ?
 דה׳א באמת. דמשני וצ״ל בתרא בלישנא כדפריך קרא לי למה קשה ׳

ופטור מלקות חייב הוא בפסח אצלו הפקידו דכי משוס לממון גורס דאיגו
כר״ש דס״ל עא) (ד' בב״ק לר״מדאמרינן תקשה אכפי ולפי׳ האחריות־ מ:

' וי׳• ״׳•' ׳•*׳■י
 בפסח דחמץ התוס׳ שם כמ״ש דריה״ג אליבא אלא דז״א לקמן כ׳ כבר מיהו
 זמן ולאחר ביטול היינו דתשביתו דל לרש״י דס״ל כיון דאל׳׳ה בהנאה מותר

 דל הרמביס וכ׳פ לבטל קיימא ברשותיה דלאו בלב השבתה אינו איסורו
 לומר א״א שריפה היינו דתשביתו לדש גס שם בחידושינו ועיין דלוקה
 כמ״ש קי״ל וכן לקמן כדקאמרינן בי״ט לשורפו א״א ז׳ דביוס הימים שבעת

:לעיל מ״ש ועיין הפוסקים
ן ״ י פ ז ^  משכחת דאיך וכו׳ בדין ד״ה כט בדף התוס׳ קושית ליישב נראה ו

 לרבא וי״ל נתחייבבאחריות• דהא שאוכל בשעה שלו שאינו ^
 לאביי אפילו לפמ״ש מיהו הקנין• מועיל אין א'כ מהני לא עביד דאי דס״ל
 דמתחייב משום התום׳ דקושית רק לקנות מתכוין אינו דבאמת כיון א״ש

 רק • כנ׳ל באחריות מתחייב לא יראה בל מלקות דאיכא וכיון • באחריות
 לבערו דבדעחו כט) לקמן(ד׳ התוס׳ לפמ״ש א״כ לעשה נימק הוא דלפמ״ש

 לעשה ניתק דעכ״פ וכ״שלאביי לרבא אפילו קני שפיר א״כ עליו עובר אינו
 תשבימו• מקיים שכשאוכלו בעה״מ לפי״ד וא״כ הלאו נעקר העשה וכשמקיים

 ובזה העשה• מקיים כשאוכלו א״כהרי • בב״י תשביתוכדאיתא לפ״זזהו
 לאו ולא • כלל עובר דאינו צה) מסוגיא(דף לתום׳ להו דנפקא נלענ״ד
 התיקון אלא אנוסתו מגרש אם עבירה בשעת כמו הוי אפ״ה לעשה הניתק

 אינו קנה דלא דכיון דתשביתו כלל העשה מקיים לא לרבא דאל״כ • להחזירה
 הכא דהא דדא נראה אבל התוס' תמי׳ נשאר שפיר ולפי״ז להשביתו מחויב

 משאר האכילה עדיפא ולא שריפה אלא חמץ ביעור אין דס״ל קיימינן לריי
 עליו שעבר בחמץ וראב״י רבא פליגי דלקמן קושיא מתורץ ובזה השבתות

 ולא בשריפה אלא דאינו אלו ר״י דברי והיינו ר״י לדברי קאמר דהתם הפסח
ודו״ק: פסחים• בחידושי אחר באופן ועיין בפסח משכחת

 סדאו לא דאס בהקדש התוס׳ של ג' קושיא גם לפענ״ד לתרז יש
 משום מהני דלא לרבא קונה דאינו אלא בסדאו די׳לדודאי וכו׳

 דאמר כדאשכחן אחרים כשל והוי הקדש מחורת יצא עכ״פ אבל יראה בל
 דהוי משוס דהיינו כו׳ הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים שני ר״א
 הפסח לאחר אבל בפסח דדוקא דל לרש״י דס״ל עוד ונלענ״ד • אחרים כשל
 הפסח לאחר חמץ דהא כנעני ברשות בפסח דהוי בכך מה אותו שקנה כיון

 שהיום כיון כנעני מ״י או ישראל ת״י בפסח כשהי׳ חילוק אין תורה דאסרה
 והא בפסח מהני דלא יראה בל דליכא משוס אותו וקונה ישראל ת״י הוא
 האחרית משום אלא לקנות מכוין ואינו בגזל כשאוכל היינו לקמן מיפלגי דקא
 לא ימים שבעת כדכתיב אחריות לקבל בפסח אלא התורה אסרה דלא אף

 דהכא וכיון לקמן שיבואר כמו כשלו משיב לא אחריות משום מ׳מ ימצא
 בהקדש התוס׳ כמ״ש בגזל לומר א״א לכתחילה היינו אוכל עתה אבל קאמר
 דפליגי התם אבל • בפסח אלא משכחת לא שקונה וע"כ כן לומר דדוחק
 עליו שעבר בין בפסח בין למימר מצי מתני' וכן בגזל י׳ל שפיר מלקות לענין

 ע״ב) כט ז״ל(ד׳ רש״י מדברי להדיא משגנע וכן • חמץ איסור לענין הפסח
 לכאורה מיירי התם דהא וכו׳ מותר בפסח אף הקדש ושל דראי׳ משאור ד״ה

 דלא בפסח אלא משכחת לא הקדש דלענין דס״/ ונראה הפסח עליו בעבר
 אסרה שהתורה כיון הפסח לאחר משא׳׳כ הקדש מידי יצא ואפיה בקנין מהני
 הי' שפדאו וכיון ■חולין או הקדש של בין חילוק אין הפסח עליו שעבר חמץ

:ודו״ק כנלע״ד לאכלו ואסור ברשותו
ד ד ^ ל נ  הרי קנהו לא דאם אחריות לענין התוס׳ קושית ליישב דיש ו

 אלא הטעם דאין כיון לעיל לפמ״ש ונראה • באחריות נתחייב ׳
 אינו מ״מ ■ ימצא מלא השורה דריבתה הכא כממון לממון הגורס דבר משום
 בר שאינו שיהי׳ אופן באיזה נתקלקל אס אבל לממון גורם כשהוא אלא

בכתובות(ד׳ איתא דהא בפשטות לומר יש א״כ לממון• גורה לאו תו חזרה
 • לשלם נתחייב כבר אדם מאכילת דנפסל לזמן והגיע אוכל דכי ע״ב) ל׳

 נהי נכרי של חמץ באוכל א״כ • ע״ש תרומה שאכל בזר כאחד בא אינו ולהכי
 אכילה בשעת מ״מ • פיו לתוך כשמכניסו לממון וגורס באחריות דאתחייב
יהי' אפי׳ ושוב יאכל לא אס אפי׳ לחזור ראוי אינו כבר חמץ משום שיתחייב

 דליתא דכמאן פלל הוא לממון גורס ולאו יאכל לא או יאכל אס נ״מ יהי׳ לא
 • אחרים של הוי שפיר הוא לממון גורס ולאו הוא שלו לאו דבאמת וכיון דמי
 נאסר באחריות דנתחייב כיון דלר״מ לפמש״ל לזה גס דא״צ דנלפע״ד אלא

 מודים דכ״ע לרבה דאע״גדאמרינן הנאה הו״ל יחזירו אס תו בהנאה•
 דחמץ לדש היינו בפסח בחמץ לפניך שלך הרי הנאה באיסורי אומרים

 ח*מ סי׳ המ״א כמיש קנסהו לא ובזה קנס משום אלא אינו הפסח עליו שעבר
^  • הוא לממון גורס לאו תו להחזירו דאסור וכיון להחדרו אסור לר״י א

ודו״ק: אחרים כשל ליה הוי לממון גורס ואינו שלו דאינו וכיון
ד ו  משל שיאכל משכחת דאיך מהקדש השוס' קושית בישוב לפענ״ד י״ל <ז

 זכי קא גבוה משולחן דקי״ל תודה לחמי באכילת דמשכחת • גבוה ׳
גבוה דמשולחן לגבוה ולא מלכם הוא ונדבות נדרים מביאין דאין סעמא דהא

קא



עשד לארבעה אור
 סודה מכיאין דאק הא יעקב ברבי אמא דרג לס״ד אף י*ל ואש״ה זכי* קא

 בשחימת שימקדשו קודם להחמץ דצרין משום דכ׳ע אליבא הוא המצוס במג
ח  משוס ולא סודה בלחמי יוצאין דאק בהא מעם לימן דצריך והייט מג

ה דממק ט  עשאן כדקאמריק שנסקדשו קודם דמיירי מ’לר במ״ש כדאמרינן ג
 בקידושין דס״ל יהודה לר׳ היא הסוס׳ דקושיס ואפשר ־ עיש ט' ששוק למטר

ר הוא דס״לממון מקודשס בחלקו דהמקדש נג) (  דיליף דהא ל’נ ובזה דידי׳
ד (ג ״י  בב״י דאיט מטחר בק״ו שריסה אלא חמן ביעור דאין ע״ב) כ״ז ר

ה ממק דהוי אע״ג ובב״י ט ה של רואה אחה בחמץ וגם ג ט  דלשיעמו משום • נ
 דמקשה הא לסרץ נלענ״ד ובזה • דידיה ממק מקרי מקדשים דטמר אזיל

בד׳ ם׳(  • לך בעי לחזקי׳ולא יאכל לא דלכחוב וכו׳ הסב שאני ד״ה כ״ג) החו
 ט׳ רואה אסה אי שלך וחד הנאה להיסר חד כחיבי לך מרי הסם קאמר דהא
 דאיט מר ק״ומט ילסינן דהוי הנאה להימר היא לך חד אלא כחיג הוי לא ואי

 ־ גבוה ושל אחרים של רואה דאתה יודעין הוי ולא בהנאה דאסור וגב״י בב״י
 ץ בקידוש דס״ל לשימחו דריה״ג הנאה להיסר ואיצעריך מנומר ק״ו יש ושפיר

 בחל^ דהמקדש ממחני׳ שם כדדייק זכי קא גבוה משולחן שחיפה דלאחר שם
 גחידושיט ועיין יאכל לא כחיב הוי אי אפי׳ לך סרי איצמריך ושפיר ע״ש

 רבנן דהשיט דהא נלענ׳ד ובזה ־ הנ״ל הסום׳ קושיח לסרץ מיש אחר במקום
 • ט׳ יכול שאסה דבר בכל משביחו אמרה והחורה כו׳ דן שאסה דק כל לר״י

 על להשיב צריך איט ט׳ יכול שאחה דבר בכל ממשגיחו דס׳׳ל כיון דלכאורה
 דכיון שיעמו המפרשים וסי׳ בלב משביחו לעיל פי׳ ז״ל דרשיי ונראה ק״ו*

 בלב משביחו הו״א איסורו זמן קודם כן אס ■ להשבימו יכול שאמה דבר דגכל
ק ולאחר  ושל אחרים של למעס לך דל״ל חקשה ולפ״ז * דגר בכל איסורו ז
 הקשה וכן אחרים משל עדיף דלא בלב מהשגחה נשמע אחרים של הא גבוה

סי׳ העדה קרבן בספר ה לשל וע״כ פסחים* ריש הירושלמי ג ט  ניליף הא ג
ה בשל ואס״ה בשריפה דהוא מטמר ק״ו איסכא ט  וצ״ל וב״י יראה בבל אינו ג

 דדרשינן דהא לק׳מ קו׳ מיהו להקל• דסוסו משום דמעמא הוא ק׳ו דלאו
 ע׳כ הכי לאו הא אחרים של רואה שאמה דכמיב לבתר הייט בלב השגחה

 אחרים של דניליף שפיר אמי דאס״ה אלא י העולם מן דתשבימו אמרינן הוי
ה ושל ט ק ויש * זו אף זו לא גבוה ושל אחרים של מלשק כדמשמע גק׳׳ו ג מ  ל
 קודם דמיירי ז״ל ל^רש״י ע״כ דק כל דקאמר הא דהקשה ס״י קושיה בזה
 לך ול״ל גבוה של למעע דליל למרץ דכוונחם דכיק לבעל יכול הא ביערו זמן
 ידעינן הוי ולא ביטול דמועיל ידעינן הוי לא אחרים לשל כתיב הוי לא דאי
• כל משוס קיו דליכא גבוה ושל ט׳ ק ובאמת דיןו  איכא אחרים לשל דכתיג כ
 ה׳ בד׳ המוס׳ קושיס וממורץ קרא מחד מרווייהו וממעמי מנומר לגטה ק״ו
 לך דאיצמריך למימר מצי דהוי ובאמת מרווייהו קרא מחד למעט דמנ״ל עיב
ה משל אחרים של טלף דאפי׳ אמרי דעדיפא אלא אמרים לשל ט  לק״מ מ*מ ג
 נלע״ד ויותר י ודוק * גבוה של אפי׳ ידעיק הוי לא אחרים לשל הוי לא דאי
 בשל וחדא גבוה בשל חדא כתיבי לך דחרי לרבנן ס״ל דבאמס דייל נכון

ה של על ליל להו קשה וא״כ ־ אחרים ט  דהוא מנומר איפכא קיו איכא הא ג
 שאחה דגר בכל דסשגיתו הכא כ״ש גבוה בשל עובר ואינו בשריפה ממיר
חויז וממילא וכו׳ דין דכל ציל לכך • יכול  בשני * לגמל דיכול סנ״י קושית מ

 דאס הוא חומרא לאו דנותר דשריסה לקיו המחלה אין דעכ׳ס חדא אופנים
 דה״א וכיון לגטה רק וה״א אחרים של ידעיק דלא וגס וכו׳ עצים ימצא לא

^ סשימא עובר נמי אמרים בשל לי  להקל סופו הוא בחמץ גס דהא קיו ד
 הראשון מאופן יוסר איש ובזה ודוק• אחרים• משל גרע לא ביטול יועיל דאיך
 בקיו אחרים לשל ידעינן אפיה דנותר מקיו גבוה לשל ילפינן דאפי׳ דציל

 דלא לך דאיצמריך לריהיג למרץ לפמש׳ל אינו גם קצת דחוק והוא מגטה
ה של ממילא נדע ולא הנא׳• להמיר דאמי נימא ט  דנומר איפכא קיו משום ג

טה בשל ואינו בהנאה אסור :אחרים לשל דאיצמריך משום ג
ף י ס׳(בדף קושיח דייל בזה נלענ״ד »ן  מימא וכו׳ ה״ה וחמץ כ״ח)דיה המו

 ע״ב) פיב (דף לקמן כדאמרינן יש נותר מיני דחרי ציל וכו׳ לריי ׳
 יליף דלעיל צ׳ל א״כ • השריפה לבית ויצא צורתו תעובר ובבעלים דבדם
 ס״ל נשרפה טומאה מפני דסיל דר״י עיב) פ״ב (דף ועיש ובבעלים מדם
 (ולפי׳ז • דוקא ולשרפו להליט צריך דאדרבא תותירו בבל איט ושם הכי
 היכא דאס״ה דייל ראיה כ׳כ אין דבר בכל משמע דתשביתו דמהא י׳ל
 אלא • דבר שאר בכל חשגיתו לו וכשאין דוקא לשרפו צריו עצים לו דש
 אפ״ה דאיטבב״י דקל המם צילמה אחה א׳*כ הנ׳ל מפסוליס דיליף כיון

 כו׳ עצים מצא לא דאם קולא הוא הכא חומראדהא מה הא לשרפו צריך
 איסורים משאר ולא מנומר ק״ו דיליף א״ש ובזה בזה) צ״ע ועדיק

 בגל עליהן שמתחייב איפכא דניליף הומ״ל דבאמס משוס • הנשרפים
 כסוגיא אדוכתי׳ חד כל תיקו הכי למימר ואיכא הכי למימר דאיכא וכיון יראה

 להתוס׳ ניחא דלא נלסענ״ד אלא צורחו לעבור מצותו הויל בנותר אבל דעלמא
 אגל שריפה בקרא דמסורש ממש מנומר אלא למילף דאיא משום כן לפרש
 ר׳א בס׳ ואימא לה גמירי דהלכתא ע״ב ס״ג ד׳ לקמן אימא פסולק בשאר
 ביעור דאין ה׳ ד׳ לעיל נמי דסיל לר׳ע מיהו מהלכה ק״ו דנק דאין דמילה

 דר״ע כוותיה סיל דר״י ואפשר שם מהלכה ק״ו דן דאיהו י׳׳ל שרים׳ אלא חמץ
פיג ד׳ לקמן דדרשינן מהא דמוכח איפכא ק״ו למילף דל״ל ונלפעניד ־ רביה

טו פסחיםראשון פרק
 שני טקר עד ביום להשהוס שצריך פעמים שט בוקר מעד ד) ובשבת(דכי

 קצת צורך דאיט וציל • לצורך הגערה שהוסרה ממוך • אמרינן ולא לשריססו
 דהיינו וייל לבערו שצריך מפני בחמץ קצס שהצורך ע״ג ה׳ ד׳ המוס׳ כמ״ש
 מתוך דל״ל ולר״ע יראה גל ליכא בטמר אגל • יראה בבל עליו שעובר משוס
 כבר אך אזיל ולשיטתו פסולין משאר מהלכה ק״ו דיליף באמת לומר יש לעיל

 הוי העולם מן הביעור דהטף משוס הוא דהעעס במק״א במידושיט כמבט
 שם ע״ב כיד ד׳ בביצה זיל פירש״י וכן ה׳ ד׳ לעיל פניי בספר כמיש מלאכה
 קאמרי ולא עצים לו באק קולא דאסילידי חכמי׳ שהשיט ממה ראי' ונלענ״ד

ד דאסי  אלא דבר בשאר להשביתו ^כול לשר® דא״א טויע בשגס קולא לי
טן וגזה מלאכה ה״ל הביעור טף דבאמס  סימן וש״ע זיל הרמג׳ס דעת נ

ודו״ק: במיל עיש סמ״ה
ג ״ ע ו׳ ה ® ונכתוב וכו׳ דס״ק מ״ט ף ט׳ו מי ס קה להג ט׳  ז״ל(»דגי דסירש״י ו

 ורשביג צריו־להבקדבת׳פלוגת׳דת׳ק הירושלמי ®׳יי)מפניגטסןוכו׳*ודברי י
 משה שהרי דרבנן מעמיה וחר״י כרשב״ג תחברייא כרבנן יוחנן דר׳ אמיא
 והנה • בריח עומד משה שהרי כרשביג ודמברייא וכו׳ ראטן בפסח ®מד
 למה ור״ל פסח מעשו אל הליל • להם המקק שאלה כסבואע׳גדעל מוס׳

 ר״ה בריש ואי׳ פסח הפרישו כבר דילמא ק״ל ולכאורה • שט פסח על הזהיר
 להקריב צריכין הי׳ שני מפסח ידעו לא אם נמצא • בעשה א׳ ברגל דעגר

ח בשאר פסח ש״מ ס״ד בד׳ שם ואי׳ בחה״מ ^  ארחב״ג • עקירה בעי השנה י
 הוצרך לפי״ז נמצא ונדחיןלפ״ש* מ׳׳מ בעלים שהי׳ כגק המטרה מפי נזרקה

 בירושלמי אך ויפסול• עקירה בלא ישחטו דאליכ שני בפסח דחייבים להודיעם
 ר׳ גשם רבא קאמר והדר וכו׳ מקשה הי׳ המטרה כל אמר דריי שם מייתי
 • עקירה דבעי סיל עצ® יוחנן דר׳ משמעלהדיא כפרחן• זמן בשעברה יוחנן

 דסליגי לשמו שלא ששחטו דהפסח אמתניתין בירושלמי להדיא משמע וכן
 ומו ע״ש• לשמו שלא ד® לזרוק ע״מ בשחמולשמו השנה ימוס בשאר ור״ל ר״י
 וכן נדחין חיים בעלי דסיל שלמים קרב ואינו נדחה דלעולס ס״ל יומק דר׳

 פסח לך אין יוחנן ר׳ בבס ייסא ר׳ דברים אלו סיפ בירושלמי להדא מפורש
ט׳ שאבד אלא שלמים קרב  וכיון חנינא ר׳ בשה טן ר׳ קאמר והדר ע״ש ו
ט׳ בשתיקה לש® ושלא לשמו כשוחט נעשה שם לו שאין  להדיא משמע ע״ש ו
 כשח® הו״ל דאל״כ עקירה דבעי מטם והיינו פסול לחוד בלשמו סיל דר״י
ס׳ כמ״ש לש® ושלא לשמו ט  ודחברייא עקירה דבעי משום משש דליכא ה

 כרשב״ג דחברייא מפרש והדר כרשביג עקירה בעי דלא דס״ל החגורה ר״ל
 וה׳ בד׳ דילתא הש״ס קוטח ליישב יש דלפי״ז והוח בריח עומד משה שהרי

 קודם לישאל להם שהי׳ חדא • בטומאה שהפרישו לומר דאיא והא בירחא
ס׳ דלפמיש ותו • הפרשה ט  נדחין בע׳ח אין למ״ד דאפי׳ ס״ב ד׳ ביומא ה

 ולא טמאין היו שכבר כיון ה״נ מ״כ נדחה לפסח כלל ראוי הי׳ כשלא מ״מ
 וע״כ להקרבה ראוי ואין נדמה שני מפסח ידעו שלא כיק לפסח ראוין היו
 כלל נחחייט דלא די״ל בהעלותך בת׳ כ׳ המזרחי והנה קודם• שהפרישו ציל

 כדמשמע ביבמות סוס׳ כדעת שלא הארץ אל תבואו כי דכמיב במדבר בפסה
 עפ׳׳י שהי׳ רק נסחייבו הי׳ לא אם נמצא וכו׳• ישראל של גטתן דקאמר מהא

 קודם בר״ח שהפרישו וע״כ ■ משה שאמר קודם שהפרישו לומר איא הדטר
 משה דציווי וע״כ ואביהוא• לנדב שנטמאו היו מישאלואלצפן למ׳׳ד שנטמאו

 דהוצרך דידן ר״ש אגל כרשב״ג• דחברייא קאמר ושפיר בר״ח הי׳ הפסח על
ט עקירה• בעי דלא דסיל אמר ולא ט׳ דאיירי איידי לרשביג לדחוק  ו

 וצ״ל דת״ק ומ״ט עקירה בעי דלא סיל דש״ס דפשטא ס״ד ד׳ לקמן דמשמע
 בר״ח מטמאו דכיון שנטמאו קודם שהפרישו לומר דא״א להשיס דסיל

 נצטוו דלא פסח יעשו אס ידעו לא ר״ח וקודם הפסח על הזהיר עצמו ובר״ח
 כיון ישראל של גטחן דליכא שפיר מקשה הלכך לארץ כשיבואו כיא הפסח על

:ודויק • במדבר נצטוו שלא
 דאיתא עוד וייל • עיז ישוב לקמן עמ״ש וה׳ בד׳ דילמא דבריח ממאי
 אינו • הבוקר בהיוח השלישי ביום ויהי א׳ להלן שמיני בר'פ בת*כ

 יותר דמשמע אהרן בקרבן עיין נבונים• הי׳ אומר כשהיא בשבת ג׳ אם יודע
 הזה הזה בניש ס״לדילפינן אומר כשהוא דפירושו ונראה בשבת בשלישי
 כיון בר׳׳ח דהא ר״ע בפ׳ דקחשיב הימים ובחשבון סיני למדבר גאו דבר״ח

 יוסי לר׳ לרבנןאו בחדש בס׳ או הי׳ הטרה נתינת ב׳• ביום או א׳ ביום דהי׳
 הזה הגיש איפכא ע״כ נימא דבר״ח ידעי׳ לא דאכמי הכא נמצא • בחדש גז׳

 באו יוסי לר׳ או לרבנן הימים חשבון ולפי בשבת שלישי הייט ששלישי הזה
ל: משם הכא וילפינן לירחא בה׳ או גד׳ או סיני למדבר וק׳
 הסוס׳ מיש דהא י״ל • וכו׳ וה׳ בד׳ דילמא קאי ירחא דגריש ממאי

 כן דאינו להבין צריך לישראל משה אמירת מנ״ל הוא דהקושיא
 מעשו אל אלא לומר לו היה שלא הסוס׳ וכ׳ פ׳׳ש על שהזהירן דיליף לתיק
 אמר לא באמת משה דלמא דמנ״ל הקב״ה מאמירת דיליף ע״כ * פסח
 דמסתמא א״נ ־ משה אמירת כתיב לא דהא פסח תעשו אל אלא להם
 המן בפרשת ע״י נענש שהרי לישראל מיד ואמר שהה לא משה

 דניליף ליל דהכא נראה הי׳ ולכאורה • מאנתם למה בפסוק שם ז״ל כפירש״י
 הזה החודש הקב׳׳ה שאמר בספרי והוא זיל טרש״י דהא השם מאמירת

לא דע״כ כיון נמצא * הלילה בתחלת ראה בזה והראהו ללילה •סמוך לכם
נתקדש



פסחיםשני פרקשעה בל30
 נער״ח אלא בר״ח הי׳ לא הקב״ה אמירה נמצא למהר עד המודש נמקדש

 אלא בר״ח עומד משה שהרי כדיליף קאמר שנפוה שמי ורשג״ג יוה מ׳ו והוי
 צ״ל וע׳׳ב ■ בר׳ח להל[ מה מזה יליף דגשבה התום׳ מ״ש מתרצא לא דאכמי
 ונראה ■ בר״ה ע״כ והי׳ לישראל מיד ואמר משה עינג לא דמספמא משוס

א אף כמורה נמפרש לא דבאמה  אל משה ויאמר שב׳ דמה משה אמירה הנ
 הקב״ה שבאמירה אזהרוה וכמה אחרוה• אזהרוה היא ונו׳ משכו ישראל זקני

 לישראל משה שאמר התורה בכל לכתוב צריך ובאמהאין חזר• שלא
 לו שנאמר לכתוב א״צ משה שאמר דברים או • הקב׳ה לו שצוה מה

 שישחוע עד ידיהם שמושכין בספרי אימא משכו ומ״ש • הגבורה מפי
 דהכל ס״ד והוי שני׳ פרשה ר״ל • משה אמירת התוס׳ שכ׳ מה וזהו • ע״ש

 למילף ליכא בל״ז הקב״ה דמאמירת וצ*ל אחר• זמן בו פרק מדלא בר״ח נאמר
 וכו׳ דאיירי דאיידי משוס הת״ק מלימוד יליף לא דהא שבהוה שני לרשב״ג

 וצריך דפסחא מילי לכולהו מסיק לחודש בעשור דאיירי איידי י״ל וה״נ
 דמשכו מבעשור הפסח לל^חה ענין דאין שני׳ פרשה משה מאמירה ללמוד
 ומסתמא הקב״ה מאמירה ילפינן עכ״ש נמצא • כנ׳ל ידיהם שמושכין היינו
 נמצא • יום י״א הוא יליף אי הקביה ומאמירה ימים עשרה מיד משה אמר

 ראשונה פ׳ משה מממירה אי יום י״א דהוא בד׳ או נאמרה שני׳ פרשה עכ״ס
 פסח ערב עד ימים יו*ד דהוא בירחא בה׳ הוא ימים עשרה דהוא ילפינן

:וק״ל • דוקא בה׳ או בד׳ קאמר ושפיר
ה  לא דם ובל צו דפ׳ קרא לאהוי דהו״ל קשה לכאורה • וכו׳ דם והרי כב ד

 גדולים להזהיר בת״כ דריש קרא ומהאי • פנ״י בספר הקשה וכן תאכלו י
 מוכח מזה דאדרבה להקשות דאין ונהי בכריתות ז״ל פירש׳׳י וכן • הקפנים על

 ביבמות כדאמרי׳ בידים לקמניס לימן רשאי האיך דאל״ה דמומרבהנאה־
 דאסור עליו מזונומן שאין לכלבים מליתן גרע דלא הנאה דהדל ) קי'ד (דף

 ■ הנאה דהו״ל לב״נ יושיע דלא אמ׳ה גבי ע״ב לקמן וכדדייק הנאה באיסורי
 לקמן התוס׳ דכמבו ואף • הנאה דליכא עצמו הקמן של בדם דמיירי די״ל
 • זה שייך לא בקען י״ל מ*מ • עובה החזקת משום הנאה איכא דאפיה ע׳ב

 יכול אחרי פ׳ בת״כ כדאמרינן הגדולים על כ״ש הקעניס על דלהזהיר ואע״ג
 ולא האוכלת ת׳ל הגדולים על חייב אבל הקעניס־ על כרת חייב יהא לא

 התום׳ כ׳ דהא לבד אכילה היינו מאכל דלא מזה להוכיח אין מ״מ • המאכלת
 המקשה דקושית פנ׳י בספר שתירץ מה לפי מיהו ׳ הנאה על כרת דאין לעיל

 דאדרבה כפשעי׳ י״ל א״כ ■ הנאה לאסור דמיותר קרא מהאי נילף יאדרבה
וק״ל: קאתי• הוא הנאה לאסור דילמא הקענים על להזהיר מנ׳׳ל מקשה

ס׳ ^ן  מדם הש״ס דקושית נ״ל הי׳ לכאורה • ובו׳ משמע וכו׳ דם והרי ד״ה ך
• קרא ביה דמיירי בה יוצאה שהנפש דהיינו קרא דמיירי הנפש

 היתר בכלל זה שגס דנימא דאע׳׳ג שהומרה בי׳ ל״ל וא*כ בת״כ• כדאיתא
 נחירה<חשיב דם או עיקור• דם כגון בשמיעה •דהיכאדנמנבלה נבילה

 התוס׳ מהוכחת נראה וכן • בה יוצאה הנפש שדם שחיעה דם ר*פ במתני׳
 השרץ מן פירש שהדס דהיינו שם ז״ל ופירש׳י השרץ דם לרבות מדאיצעריך

 חנינת לר׳ מ״מ הנאה• היתר בכלל נמי שפירש דדם קושייתם ע״ב א*כ
 על נכרי מזמנין דאין לג ד׳ בחולין ואמרינן • לב״נ אסור החי מן דדם דס״ל

 הומר לא בישראל דאף בנבילה וכ״ש מיתה קודם שפירשו משוס מעיים בני
 ואיך • עור לפני משום לו למנו ואסור לב״נ הדס אסור וא״כ ■ בשמיעה

 אין קלוח דדם לח דף בחולין וכדמשמע • בשעריך אשר לנכרי רחמנא אמר
 בתחלת במסוכנת קלוח מהני דמש״ה כדמשמע שיצא אמר עד בו יוצא הנפש

 בדם דע״כ מחיים הקזה בדם איסור אין דלר״ח לקמן לפמ׳׳ש וכ״ש שמיעה
 דנמכר מתני' דדילמא התוס׳ דקושית י׳ל מיהו • מימה בשעת שיוצא הנפש
 אין בל״ז • קדשים דדם לאו על רק לקמן• ועמ״ש ־ חנינא כר' אתי לא לגננין

:ודו׳ק • נבילה מהיתר קושיא  מדאיצעריך מוכח הא קרא דל״ל נראה הי׳ לכאורה וכו׳ מים מה בד׳ה
 איסור יחול איך • בהנאה דאסור דאס״ד • ממעילה דם למעע

 לר״ש קשה מ״מ אבשר דחל הוא דכולל ונהי • הקודם דם איסוד• על מוקדשים
 היא ר״ש לגנניןדילמא דנמכרין ממתני׳ דהמקשה ותו כולל איסור דל״ל

 ולכאורה • בסמוך התוס׳ כמ״ש לר״ש ס״ל סברא והך • בה ומועלין כדקתני
 • דוכתי וכמה הנשה גיד ר״פ כדמשני קדשים לולדות קרא נ״לדאיצעריך הי׳

 מעילה בהם אין דהא • בדם מעילה משכמת לא קלים דבקדשיס לז״א אלא
 זריקה ולאחר ■ דוכמי ובכמה מעילה ובריש בח״כ כדאיתא ־ זריקה אחר עד

 בהם דאין ולד בהם משכחת לא קדשים וקדשי בדם• מצומו נעשה כבר
 • מועלין ולא נהנין דלא קי״ל חעאת וולד • חמאת אלא נקיבה

 בהם אין קדשים קדשי באימורי דדוקא לי נראה היה ולכאורה
 בהם שי^ שקיבלו משעה ה״א בדם אבל זריקה• אחר עד מעילה

 כלל מיקרי דלא דוכתי בכמה ובפירש״יז״ל בת״כ משמעות אבל מעילה•
קדשים דדם בלאו דה״א וצ״ל • המזבח על דם שנזרק לאחר עד ד׳ קדשי

ל • הנאה איסור הוא הי  קדשים לדם דע״כ משני שפיר א״כ אחת בת איסור ו
 חמור על בקל מ״מ • כולל איסור להו דאית לרבנן דאפי׳ נ״ל ועוד • קאתי

 שייך דלא בהנאה מוסר כשהוא משא״כ • לד) ביבמות(ד׳ f הרמב כמ״ש ל״ל
 לרבנן מיהו • בהנאה מקודם מותר הי' דהא איסור על חל איסור כלל ביה
 שיעור חצי על מל כזית בעי לא דמעילה ל״ג) (ד׳ בפסחים דלמ״ד י״ל

^ כד) במכות(ד׳ כדאיתא  דקי״ל וסו ז״א• למלקות שהוא בל דס״ל לר״ש א
 המוס׳ שנתקשו מה מפורץ דבזה ונלענ״ד התורה• מן אסור שיעור חצי

 פסולי של דמן למעע קרא דאיצעריך לר׳ש דקאמר עב) לה בחולין(ד׳
 • דם כל למשרי איצעריך לרבנן דאי קאי דלחזקי׳ התוס׳ וכ׳ המקודשין

 כלל א׳ לא דתזקי׳ שינויא בחד למיל התום׳ שתירצו מה דלפי תמוה והוח
 א'צ לר״ש א״שדלפמ״ש ולפמ״ש פהמ״ק• של דמן למישרי דל״ל מקשה לר״ש
 דדם שפיכה לענין מתרצי לא ואכתי קדשים דם על וצ״ל • חולין דם עם כלל

 סיד הוי דשפיר המ^דשין פסולי של דמן למשרי וצ*ל נשפכין אינם קדשים
 מ״ש ועיין • שפיכה בכלל הוי ושפיר גיזה לענין כמו עליהן קדשים דשם

בזה: לקמן
ף ו מ  הנפש הוא הדס כי לקרא דמוקי דרבנן לקמן מ׳ש דלפי נראה ו

 דס״ל דכיון משום חנינא לר׳ כדס״ל החי מן לדם ולא • הקזה לדם ^
 שאיט איסור על ימול דאיך החי מן בדם לאוקמי א״א • נח בבני דאיט
 הוי אי י״ל א״כ • בס״ד באורך לקמן שיבואר כמו מוסיף ה״ל דלא זבוח
 י״ל וא״כ מהיקשא אלא נפקא דלא אמ״ה כ״ש בהנאה אסור דדם ס״ד

 שרי הקזה דדם והא זבוח שאינו איסור חל ושפיר ־ בהנאה דאיסור דה׳א
 הבהמה בחיי מוקדשין איסור על הל ושפיר זביחה לאחר אלא נאסר ואינו

ודו״ק: • בזה לקמן ועמ״ש
ה1 ג  תמורת בולד כגון קדשים בקדשי משכחת דאכמי נלענ׳׳ד לכאורה ה

 ואמו הו^ל דקריבה רבנן דמודיס ד׳ בתמורה דס״ל לרבא עולה
 ראה בת׳ הפסוק לפרש נלפענ״ד הי׳ ובזה • ולד משכחת שפיר א״כ קריבה
 ודרשו לך יהי׳ אשר קדשיך רק כתיב כמים תשפכט הארץ על דקאמר לבתר
 פירש״י וכן קריבין שיהיו והתמורות קדשים ולדות על ללמד בספרי חז״ל
 א׳ש ולפימ״ש • חיבור לו אין רק מלת ותו • לדלעיל שייכות ומאי בחומש ז״ל
כ בהנאה אסור דדם ה׳׳א דאי  לפרש דא״א דמעילה מעוסא מוכח ממילא א'
 לבתר רק ותמורות וולדות מוכח הרי קריבה דאמו תמורה בולד אלא

 אפ״ה ותמורת דולדות לפרש הוצרך בהנאה דם להתיר כמיס דכתיב
 שנוי׳ במחלוקת דס״ל שם בב׳ח לרבה אבל לרבא זהו אך • ודו״ק קריבין

:כנ״ל צ״ל קריבה אינה באמת ולרבנן
לכפר• המזבח על נתתיו ואני קרא מהאי שם אמר אחרי בס׳ בת״כ
 ותודהא מזה■ נפקא דאיך תמוה והוא כסר א׳ ממנה נתן שאם

 ומוקי למעילה פרא דאיצעריך דכיון א״ש ולפמ״ש • ממעילה למעע איצעריך
 קלים בקדשים צ״ל וע״כ מתוקמא לא בק״ק ולפימ״ש קדשים בוגדות להו

 לי׳ וניחא מעילה שייך לא זריקה קודם דהא ליה וקשה וולדות בהו דאיכא
 כדמחלק מצוסו נשלם לא ומ׳מ קדשי וכבר וכיפר א׳ מתנה שנתן דס״ל
ודויק: הת״כ בסי׳ לקמן ועמ״ש ד׳ בזבחים מסגלא ולא ולעיילא שריא לענין

ם  דם על הקושיא דעיקר לעיל לפמ״ש הנה ובו׳ כמים ו^מא ד״ה ש
 כשהותרה לו׳ שייך חולין דבדס להמקשן דס״ל י״ל א״כ קדשים•

 מתנה גחן שאם מונח דמזה לפמ״ש גס • לאסור קרא ואיצמריך וכו׳ נבילה
פר• כי  נתן דאם מפורשת מתגי׳ דהא שפיר מקשה דבתחלה א״כנהי א׳

 מתנה נתן שאס להוכיח דלכפר קרא דילמא קשה הכא אבל כיפר א׳ מסנה
 במעילה קרא איצעריך ומש״ה • בהנאה דם להמיר נעעה שלא וכדי • כיפר א׳

 דם באמת דדילמא השיס דקושית לסמ״ש גס • לאסור במים כתיב להבי
 משום זבוח שאינו איסור על חל ושפיר המי מן לדם וקרא • מומר הקזה

 הקזה דם נימא שלא לאסור קרא דאיצעריך י״ל א״כ • בהנאה שאסור
:ודו״ק • אסור

 דה״ל העולם מקשה שרי לכלבים הא כו׳ אומר ר״נ ותניא בגמרא
 • בהנאה שאסור ת״ל עור דלפני משום דל״ל דברייחא מגופא להקשות ^

 ואמ״ה החי מן דדם דהא באורך לקמן עוד ויבואר לעיל דלפמ״ש ונלפענ״ד
 לומר אפשר הי׳ ולכאורה • שיבואר כמו מכמים ילפינן בהנאה מותר לר״ח

ט׳ נבילה כשהותרה די״ל לעיל התום׳ מ״ש לסי  דקושית למרץ לעיל כ׳ וכבר ו
 כתבט וכבר • הנפש בדם מיירי דקרא כיון י׳ל א״כ קדשים דם על הש״ס
 עיקור בדם נבילה כשהותרה לומר שייך הנפש בדם דגם להתוס׳ דס׳ל

 מעיין בני על נכרים מזמנין דאין בחולין דאמרינן כיון י״ל א״כ נחירה או
 לעיל כמ״ש מחיים פירש נמי הנפש דדם י״ל וא״כ • מחיים שפירשו משום

 והיה החי מן דם ומוסר כשהותרה נימא וא״כ לח) מחולין(דף כדמשמע
 כשהותרה לר״ח שייך דלא כ׳ דבבר דזיא אלא לר״ח דהיקש החי מן אבר

 דהא לקמן שכ׳ כמו • לדידי׳ החי מן דם על נצעוו נח בני גס דהא נבילה
 דהיינו המיל כ’א עור לפני משום אסור הא לנכרי אמרינן ואיך מליא בהא
 משוס בהנאה דמותר י״ל דהא מניין ופריך כר״ח דס׳ל נתן ר׳ דוקא

אשור באמת קרא דמייתי כיון עור לפני משוס קאמר וע׳ז • נבילה שהומרה
בהנאה



hשעה כל
 אפילו אסור עור לפגי דמפום הא לאשמעינן דהו׳ל דמדיק אלא • גהנאה

:ודו״ה בהנאה לאסור לכלביס
| כ מ׳ ש  נפקא אבהו לר׳ צ״ל לכאורה • ונו׳ לאמ׳׳ה דאיסקש הוא דם מ

 דס׳ל דלריח לי קשה הא אך • למחצה היקש דאין משוס הא ליה
 א'כ הסי מן כאבר שאסור קאמי החי מן לדם דקרא נ״ס.) בסנהדרין(ד׳

 ותו בהנאה• דאסור ס״ל דבאמס לומר ודוחק הנאה לאיסור כלל הוקש לא
 בשר אך ת״ר לסנהדרין סוגיא ונבאר בהנאה דמוחר לומר דמוכח נלענ״ד

 ההוא ורבנן לה קאמר ור״ח וכו׳ כיוצא ״לr ופירש״י כו׳ בדבר כיוצא וט׳
 ומנ׳׳ל ברייתא לשון זה ואין לה קאמר מעצמו דהש״ם משמע הקזה לדס

 לה קאמר דר׳׳ח ז״ל לרש״י דמנ״ל י״ל ותו • פליגי דרבנן להש״ס
 נישנית ולא נאמרה החי מן דם הכי לאו דאי כן הוכיח הש״ס דילמא

 הל׳ל שרצים למעומי לרבנן דמנ״ל גופיה בש״ס וכה״ג • נאמרה ולישראל
 ופלוגתייהו ־ הקזה לדם דישראל לקרא דמוקי נישנית ולא דנאמרה דס״ל
 חשיב דלא לקמן קאמר דהא תורה שניתנה לאחר מיירי ורבנן דר״ח
 * נח לבני ולא נאמרה לישראל הורה מתן דלאחר משום ורביה שריה

 לב״נ אדרבא נשנית ולא בנאמרה לקמן דמקשי לתרן בזה ונלפענ״ד
 בחולין(דף כחב והתוספות ־ מדעם דליכא ומשני לישראל ולא נאמרה

 נימא אי ה״נ א״כ ־ מדעם ליכא שייך לא אסורה בל׳׳ז לישראל דהיכא ל״ג)
 א״כ • מחיים נאסר דם א״כ הקזה לדם דלישראל קרא סיל רבנן או דר״ח
 שייך ולא כיון נאמרה לבד לב״נ אדרבה • נחמרה דלישראל לומר שייך איך
• מדעם איכח מי  שם דחולין התוס׳ מדברי כ״כ ראיה דאין די״ל ואף נו׳

 לומר אפשר מסתמא אבל • מידי איכא מי קושיא אין דמזה אלא כ׳ דלא
 כיון לפענ״ד נראה מ״מ אחרינא* איסורא דאיכא אף שפי לישראל דמוקמי

 ישראל דנצשוו אפ״הדכיון נשנית לא ישבותונמי לא ולילה דיום החום׳ דכ׳
 נישל יהי׳ למה ישראל על קאי מצי דלא כיון בדידהו* קאי ממילא השבח על

 כדקאמרינן • בשליל אפי׳ דם איסור משוס אסור דדם כיון ה״נ א*כ ־ מדידהו
 בעובר דאינו החי מן דם איסור עליו ימול איך א״כ בדמו מודים הכל במולק

 נמי ממילא וא*כ ־ בעובר מודה עומדת לאברים בחיי׳ בהמה למ״ד דאסילו
 דלישראל כיון להקשות אין דעכ״ס מידי איכא מי להקשות ואין קאי דלב״ג

החוס׳: כמ״ש אסורה בל*ז
ל Pו f i בישראל־ אדר״ח פליגי דרבנן דמנ״ל קמייחא קושיא נמי מתורן 

 דם משוס דחייב הקזה אדם פליג לא דריח להש׳ם דפשישא די״ל
 הנ׳ל לר״ח דבשלמא הכי לרבנן א״א א״כ • קרא צריך לא דלזה דס״ל אלא

 לרבנן אבל דם איסור על חל ושפיר לב'נ מוסיף איסור המי מן דס איסור
 איך דא״כ רבוי׳ צריך לא הקזה ולדם החי מן דס לקרא א׳א בב״נ דאיט

דם: איסור על החי מן דם איסור יחול
ד ו  אסור אינו הקזה דם באמת דלר״ח נימא דאפי׳ לזה דא״צ נלע״ד ט

 והוא • א״ש מ’מ וזבחת על קאי דם דאיסור ז״ל כדפירש״י דם משום ^
 אסורא דאיכא דהיכא שם בחולין התום׳ לדברי ראי׳ להביא דנלפענ״ד

 דקאמר דהא ק״ל דהא וכו׳ מידי איכא מי שייך לא לישראל אחרי^
 כתב הא ואמאי ־ ולב״נ לישראל שיהי׳ ונשנית נאמרה דאמ״ה בסנהדדן

 דמהאי זבוח שאינו איסור על חל דנבילה דהא ל״ז) (דף בחולק המוס׳
 בכמה החום׳ כמ״ש נשחשה שלא כ״ז עומדת איסור בחזקת בהמה שעמא
 עם הוא איסורא חד דנבילה משום היינו זבוח שאינו איסור משום דוכמי
 על חל איך כנ״ל לכ״ע משנולד אלא דאיט אמ״ה א״כ ־ זבוח שאינו אוסור
 ־ לב״נ מוסיף איסור דהוא משום צ״ל ע*כ בשליל• בשהג זטח דאיש איסור

 א״כ לב״נ ולא נאמרה לישראל ס״ד דאיך לשנות התורה הוצרך למה א*כ
 יום כמו בב״נ הוא ממילא בישראל שייך דלא דאיך כתבתי וכבר ־ חל איך

 אינא מי שייך ולא לישראל ולא לב״נ דה״א צ*ל וע*כ ־ ישטמו לא ולילה
 התוס׳ כמ״ש זבוח שאיש איסור משום אסור כנ*ל דלישראל משום וכו׳ מידי

 כדאיתא זבוח שאינו איסור שייך בדם דגם י״ל והנה ל״ב)• (ד׳ בחולק
 ושרי מחי דאתי דליכא הוא חידוש רחמנא שרי דחלב ע״ב) (ד׳ו׳ בבטרות

 נ״ל ובזה ־ זבוח שאיש איסור נימא נמי בדם א״כ • זטח שאינו והיינו
 על הקזה דם איסור חל איך דאל״ה בדמו מודים דהכל דשליל להו דנפקא
 החי מן חלב בתולש דחל והא לב״נ|־ אסור דאינו לרבנן זטח שאיש איסור
 החי מן לדם דקרא לרבנן דל״ל נכון ממילא א*כ ־ לב׳נ איסור דאיכא ומשום
 איסור על יחול איך כנ״ל לאברים דאיש בשליל שייך ולא בב״נ דאיש דכיון
 בישראל דפליגי לו דנפקא לרבק המעס דעכ״ס לש יצא ־ כנ״ל זטח שאינו

 ואס׳ד • זבוח שאינו איסור או דס איסור חל דאינו משום הוא ר״ת על
 הויל שפיר הא אמ״ה בהנאה אסור באמת לאמ״ה המי מן דם דהיקש

דפליגי: ומנ״ל הנאה משום מוסיף איסור
 קרא צריך לא חולין דלדם דלפמ״ש עעם בעוב לתרץ לענ״ד
 דהא כ׳ וכבר קדשים לדם וצ״ל • מעילה חיסור יחול דאיך

 האיך הקשו לע) (ד׳ בחולין והתוס׳ המקודשין• בפסולי הייש שפיכה דשייך
 בדם דהייש התוס׳ וכ׳ בגיזה מותר דהא זביחה לאחר בפהמ״ק קדשים שייך
 החי מן דם משוס אסור הוא לר״ח ולפי״ז הסימנין רוב שמיעת קודם שיצא
ק נ החי• מן לדם דאימקש החי מן אבר ה׳ה בהנאה המירה דהתורה ו

טזפסחיםשני פרס

 דילמא לרבנן דמנ״ל תקשה אכתי הקזה דם ל״ל דר״ח לפמ״ש מיהו ־ ודו״ק
 כנ׳ל ול״ל הנאה איסור משוס זבוח אינו על דחל והא בישראל פליגי לא

 הקזה בדם ליכא דהא דם על מעילה איסור חל דאיך כלל מקשה לא דהא
 הוא נבילה כשהותרה דייל לעיל לפימ״ש י״ל מיהו * בזביחה אלא איסור
 • כנ״ל קדשים דם על דהיקשא משוס לעיל משני דלא והא הוסרה ודמה
 נבילה דהא החי מן דם איסור ועיקר נהירה כדם הוי דבנבילה י״ל א״כ

 ליתן אסיר דהא כנ״ל ול״ל הומרה שייך ושפיר כנ״ל מילחא תניא במיתה
:ודו״ק • החי מן דם בב״נ ל״ל לרבנן דהא עור לפני משוס ג״כ לנכרי

לעיל כמ״ש מיתה קודם דהוא כיון נח לבני אסור זביחה דדם לנו
 בארגו ובזה ־ מידי איכא מי שייך לא דם משוס אסור בל׳׳ז ובישראל

 מישראל כנעני ולד לרבות איש דאיש בתחלה שכ׳ אחרי בפ׳ כ’הת׳ המשך
 דהאוכל כתב והדר הנפש ט שיוצאת הנפש בדם מיירי דקרא כתב והדל ע״ש
 כתב והדר כיפר א׳ במתנה נתן שאס נתתיו ואני כתב והדר המסכלת לא

 א׳ במתנה נתן שאם הדין להמשיך דכ״ז לפענ״ד נראה ע״ש הקרקע על יכונ
 שנתן לאחר ק״ק בולד אלא משכחת דלא רמעילה מקרא דמונח שנ׳ כיפר

 על מעילה חל שפיר איסור אינו הקזה דדם לר״ח רק כנ׳ל־ ח׳ מתנה
 דגה צ׳׳ל דלר״ח אלא בק״ק זביחה לחחר עד באים אינם דשניהם דם איסור
 שאינו איסור על בישראל החי מן דם חל אין כנ׳ל פי׳ (כמ*ש רוא בב׳נ
 משוס וציל • נבילה כשהותרה נימח דהא בהנאה דאסור משום וא״ל • זבוח

 נימא שלא וכדי הכנעני מן הבא ולד על רבויא למה א*כ בב"נ) דאפור
 משכחת ושפיר עבירה לדבר שליח יש דבמעילה במאכיל הוא מעילה דיאסור
 איסורא פ’דעכ מ’ש מכרת מאכיל תורה מדמעועה אבל בדם משא״כ ־ מעילה
 שפיכה בי׳ ושייר לקדשים דקרא נימא שלא וכדי מיעומא דל׳ל ותו איכא

 דהא אלא • דבשפיכה כפסח לאוקמי דאיכא וכ״ש ישפך זבחים ודם כדכתיב
 הארץ על נשפכים דאינס הייט בשפיכה אינם קדשים דדם בת״כ דקאמר

 והנלפעניד הת״כ בדברי עיון צריך ועדיין וכו׳ הקרקע על קאמר ולהכי
ודו״ק: כתבתי•

ה ה ז״ל ברש״י ע״ב כ״ג ף  קושית ליישב נלענ״ד • וכו׳ עשן איש אס ד
 לאו הוי ר״ח דשעיר קא) ובזבחיס(ד׳ בת״כ דאמרינן דהא התוס׳ י
 ומיהו ־ ריח שעיר הוי לא ע״כ בניסן בח׳ דהי׳ דלמ״ד פ״י בם׳ כמ״ש היא ד״ה

 בא הי׳ דהחסאת נחשק דשעיר בנשא ז״ל פירש״י דלפי • לזה א״צ לפענ״ד
 שומאות ספק על דכיפר המזרחי שם שהאריך וכמו ספק מומאות על לכפר
 ר״ח שעיר על דקאי לכפר לכס נתן מאותה לדרוש אין א״כ • וקדשיו מקדש

 הקריבו הן שם מפרש דהא נחשון אשעיר קאי דע״כ איפכא מוכח ואדרבא
 וכי אהרן והשיב • הקרבתם באנינות שמא • מרע״ה לשאלת תשובה שהיא

 כל הקריבו שכבר בקרא משמע דהא הרמב״ן והקשה וכו׳ הקריט הס
 וכן עדאחראגישת• ונשאר מהן א׳ דם לזרוק ששכחו ותירץ הקרבנות•

 קרבן דע״כ הבוקר עולת מלבד ז״ל בפירש״י המזרחי לפמ״ש מוכרח נלפענ״ד
 המשנה ג"כ והביאו • קרבן שום יפסיק ולא תמיד אחר להיות צריך מוסף
 קודס• מדיר מדיר ושאיש תדיר דהא ותו • ומוספין תמידין הל׳ בריש למלך
כ היינו ספק שומאות על לכפר בא נחשון עיר דש כיון א״כ  בה אק על ע'

 כפרה יוה״כ בשעיר כתיב הא בה ואין בה ביש דאי ובסוף במחלה ידיעה
 צ״ל וע״כ ר״ח שעיר עם א׳ כפרה הוא וא*כ בשנה א׳ אלא מבוא לא זו

 שומאה על לכפר דבא עצרת שעירי שני גבי ובזבחיס בשבועות כדאיתא
 דמכפר נימא אס דאפילו ו׳) זבחים(ד׳ בריש ואיתא ־ לזה זה בין דאירעה

 לא שחישה דלאחר אעשה אבל • איפשישא דלא בעי דהוא הפרשה אחר על
 א״כ • אנינות אחר עד ר״ח שעיר דם לזרוק דשכחו נימא אם א״כ • מכפר
 עד שומו״ק מל וכיפר נחשון שעיר דם נזרק כבר הא אהרן הקריבו אפי׳

 נחשק בשעיר נתכפר כבר א״כ קודם נשחש ע״כ ר״ח ששעיר וכיון • זריקתו
 לפי״ז א*כ • ופסול בעליו נתכפרו והו״ל מכפר אינו שחישה נאחר דהא

 שכהני׳ ידע ומשה נשכחו ששניהם לומר הוי(ודוחק נחשון דשעיר לומר הכרח
 דאפ״ה די״ל נראה לכאורה מיהו אהרן) ע״י נזרק נחשון ושעיר אונן מקריבים

 ולא בעליו פסול הו״ל כפרה לאחר הקרבת משוס דאי למשה אהרן השיב
 עביד ושפיר השף פסול הו״ל הקריבו הם אס משא״כ מידי כהוגן נשרף

 התוס׳ כמ״ש הגוף פסול בעי׳ דלא הכי הסיד לפי אינו זה אך מיד• דשרפו
 ז״ל פירש״י הישב מתורץ בזה וממילא ־ הוי נחשון דשעיר צ״ל ע״כ בסמוך

 ד״ה המוס׳ מליו והקט וכו׳ לרבנן אבל וכו׳ להן אמר דיה ע״ב) פ״ב (בד׳
 פסול דמדמה דלריה״ג א״ש ולפימ״ש • וכו׳ הי׳ ר״ח שעיר דהא וכו׳ להן אמר

 מאי ולפי משעה דורש והו״ל הי׳ נחשון דשעיר צ״ל ע״כ הגוף לפסול בעליו
 לריה״ג דס״ל י׳ל ממילא היא חדא ובשר דם לריה״ג דס״ל יוחנן ר׳ דמסיק
 שפירש״י מה מיושב דמפי״ז ונראה משעה• דורש הו״ל ולא הוי ר׳ח דשעיר

 הן ולא היום חוגת הן הייש הקריבו היום הן לר״כ דלמסקנא בזבחים ז׳ל
 עיבור בעי לא בעלים פסול דלמ״ד דלפמ״ש משוס • הקרבתי אני הקריבו

 דהוי וצ״ל • בעליו שנתכפרו משום פסול בל״ז אח'כ הקרבתה הוי אס צורה
 צ״ל וע״כ ר״ח• שעיר הייש היום חשאת ואכלתי קאמר ור״נ נחשון שעיר
הייש שעה קדשי דקאמר דהא ס״ד דלעיל ואפשר • מקודם הקרבה דהי׳

מנחם
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ודו״ק: לעיל דל
ו ה י י  אמי׳ דיס שעיר זה ^מר הוי נזבחיה דקאמר דהא נראה יוסר מ

 דשעיר הססוק מזה ע״ב) מ׳ (ד׳ שגועוס בריש לריש להוא כר״ש
 ממילא א*כ ע״ש מצץ עון עון ויליף העמא אס שאכל עהור על מכסר ר׳׳ח

 :ולו״ק • מעם בעוב יומר לקמן ויבואר כנ״ל קשה לא לצליליה
ר ה י  ואס חמאמס אס הקריט היוה הן הססוק סי׳ עסי״ז נלסענ״ל מ

 לבאמס ונראה • עולמה מלס ממוה ולכאורה וכו׳ ומקראנה עולמה
 מהא מסורשס וראי׳ • לכפרה בא לא נמשון לשעיר בשמיני ז״ל פירש״י
 לשם ששחעה מסאס למטג משמיה רב אמר עיב) ע׳ זבחים(ל׳ ריש לאמר
 וייל לכסר באה שאינה ר״ל היא עולה נחשון חעאס מ׳׳ע כו׳ נחשון חעאס
 איחור משום ואי כשירה באניטס ואסי׳ הקרבמי אני אהרן לקאמר לפייט

 חטאסם וזהו היא עולה נחשון לחעאס לז״א נחשון בשל ונסכפרו הזריקה
 סברס ונראהללסי ולו״ק• נחשון• שעיר עולססריל ואס ר״ח־ ר״לשעיר

 ורש״י הוי זריקה לאחר אניטס והא עב) ס״ב הש״ס(בל׳ ניר׳ א״ש הרמב׳׳ן
 והקטירו הקריט לע׳ב הרמב״ן ולפמ׳ש • זריקה כלאחר וגרס למנ׳ל לחה ז״ל

 בין הפרש ואק לס אין בשר אין אם יהושע כר׳ סבר לילמא א״כ מחלה•
 לי^גורק הזריקה קרבנוס בשאר למועיל באימוריס אלא קרבטס לשאר ססח

 הזריקה הועיל לא א׳כ האימוריס הקטיר כבר להבא וכיון עז) כלאי׳(ל׳
 ונראה • זרימה כלאחר הוי למה א״כ אניטס מחמס בשר לאין כיון כלל

 הוי שמא לישראל אמר למשה נהי הוי זריקה לאחר והא הגירסא לעיקר
 שילע אהרן אבל באנינוס• לאכול למוסר לעמו לסי היינו אנינוס לאחר

 ז״א • הלם זרק לא לבאמס וא״ל הלם זרק למה א״כ באניטח לאסור האמס
 להוי צ״ל ע*כ • נזרק ולא לנפסל כיון אחר שעיר להביא צריך הי' לא״כ
 ס׳ל לילמא מנ״ל לי׳ לקשה אלא כן סבר ז״ל רש״י לאף ונראה זריקה לאחר

 כלאחר הוי ממ״נ לא״כ אלא זרק ולכך בשר אין אפי' לם ליש אליעזר כר׳
 פג) (ובל׳ ז״ל בפירש׳׳י אחר לרך נראה עול ולו״ק • ברור וכ*ז • זריקה

:בס״ל לקמן בלברינו ויבואר
ם  בסשיטוס י׳׳ל לכאורה והנה • וכו׳ הקשה וכו׳ כמיב להא ל״ה בסוס׳ ש

ט׳ אמה אוסו ל״ה כ״ב) לעיל(ל׳ המוס׳ כ׳ להא  מאורליינש והר״י ו
ט׳ מלאסקוש העובר יל וכו׳  בשריפה להלכמא משום כוונסס אס ולכאורה ־ ו
 ויוסר • המלוס לכל וה״ה ק״ו מהלכה למלין לאין קי״ל הא בקולש פסול לכל
 כ׳ להסוס׳ אלא • בשריפה שהיא מפנימה ליוצא סב) ליליף(בל׳ משוס י״ל

 למ״ל מיל לשרפוה עשו כלין שלא ע״כ הא מהסס ליליף למנ״ל פג) (בל׳
 למוכח קאמר שפיר להכא י*ל ולפי*ז • לפנים למה בנכנס צורה עיבור לבעי
 למילף לא״א מאמר לאס הנאה איסור יאכל ללא איסורים לשאר ממ״נ

 בסורה לימול אין א״כ הוי כלין שלא לאהרן לחטאס משום משרף מבאש
 איסור יאכל ללא ש״מ אומו סשליכון לכלב ול״ל בשריפה• ליוצא מפורש

וק״ל: הנאה
ד ו ז  שנכנס לם ילסי ללא לרבץ פג) כאן(ובל׳ הסוס׳ קושיס לי״ל נלענ״ל (

 מטם מפנים יוצא לעיל יליף ואפ׳ה עטל כלין ללא משוס לפנים “
 ביום אף אמר בר״ש ר״י במ״כ לאיסא צירה עיבור בלא ששרפוה עטל לכלין

 שרפוה לבך כיוצא נפסל שסירקו שכיק י*ל א״כ למשכן משה פירקו השמיני
 על והטסר לכמיב המילואים ימי בז׳ לא*כ ואיל ביום בו הפירוק לאחר
 בהליא לכמיב הכא משא״כ בכך מצוסו להי׳ י״ל ביוצא נפסל ולא בוקר

 אבל ליישבן איא מונחים ואלו להגיה (ונהי היא ק״ק כי הקולש במקום
 הא בקבורה לאי שריפה מיניה יליף ואס״ה כן) ייל שסיר נאכלו ואלו להגיה

 מ״ל • צורה בעיטר לשריפה לאיצעריך הא פב) לקמן(ל' הסום׳ כ׳ כבר
 הוי לכבר כיון שוב מועיל שאיט א״נ מיל ליקבר לה״א וסירצו נופר להו׳׳ל

 באש בקולש לאיצטריך הא צ׳ל וכן • ישרף לא נוחר לכלל בא אפי' • בקבורה
 יוצא• להו״ל ס״ל שריפה על ל״ל א'כ בפנים שריפמו לאין הא לאל״ה חשרף

 איט בקטרה הו״ל לכבר כיון ב' כחירון א״נ מיל בפטם יקברו לה״א וצ׳׳ל
טר משום אלא בשריפה• וע׳כ יוצא יועיל לא ה׳׳נ איכ יוצא מועיל  צורה עי

 הפירוק לאחר לאי לז״א נראה אך • צורה עיבור צריך הי׳ t<(< שסירקו כיון
 לס״ל לר״נ נמילומר להוצרך א״ש ובזה בקולש• שריפסו הי׳ לא שרטה
 לצמאי וכ׳ז קולם שרפוה הא ביוצא שיפסל משום לאי לאורייסא לילה אניטס
 פ״ב) (ובל׳ הכא זה ילע ללא למאי אבל • בקולש שריפט לבעי׳ למסיק
 ליוצא פ״ב) (בל׳ מזה יליף ללא והא עגול לבלין המ׳׳ל שסיר מזה למקשי

 אי אבל • צורה טבור בעי לא לס לפסול להומ׳ל משום מיל שריפה צריך
טכס יוצא משוס י״ל עבול כלק לשלא נימא :ולו״ק • ממינ ו

?n i t ס׳ קושיח ליישב ליש נלסענ׳ל ט  משוס למ״ל לס״ל מטם ושם כאן ה
 שנטמא כלל כסיג ללא סלע • הטומאה מן משה ילע נשרף טומאה ^

א^סי השיט אלא  מה פשיעה איט לאטל הי׳ שלא שמפני ר״ל היום מטאס ו
 לא״ר הס״כ בטונס נ״ל וזה סשעיט• לילמא משה שסבר מה כפי שנטמא
 טעוס לכלל בא כעס מכלל זורש הי׳ יהולה p סטגא של ימיו כל יהולה
ס שמכלל כן ואיט ט  הוא כן הדבר פשטוס כי והעניו כעס לכלל בא מ

^ס שמעה שבשביל ^וי אגל קודם הטעוס הי׳ ס״כ כעס ליום אניטס ג

פסח^ם
ט׳ הכעס ט׳ א״כ הטומאה מן משה ילע דלא סובר הי׳ חנינא מ א ו  ק
ט לאמל יכולין שהי׳ וסבר ג״כ טעה הכעס ובשביל שטעה (»  ס״ל לא ור״י ו

 לשרפוה עבול שסיר י׳ל א'כ כלל הטומאה מטרש איט להא כמ״ש הכי
ס׳ לפמ"ש להא והוא מיל• ט  צ״ל ע*כ צורה עבור בעי ובבעלים לבלם ה
כ אניטח מפני ללמ׳׳ל נשרף הטומאה למפני כמ׳ל  • צורה עטר בעי לא ע'

ד׳ כ׳ להא קשה ולפי׳ז ב ) ס׳ ט ר לשריפה קרא דבעי פב)להא ה ט ט  צורה ב
 בקטרה ליט לכבר כיק א*נ • מיל יקבר לה״א ומירצו • טמר להויל אע׳׳ג
 להיא קמא ההוססוס כמירן הכא לומר א*א א*כ • ניטמר אפילו נשרף אינו

ב) להא שורף מוהנה נלמול להאי מיל ליקבר ע׳ ט״ו  הכל אמרינןלעיל(ל׳
 ביליס אפי׳ טומאה לגרום מומר לאיבול לעומל לכיון ישרף בשבע מולים

ר כן לנהי ונטמאי׳ בה פשעיט לצמא משה סמיהח שייך לא א*כ מ  ט
 בשריפה להוי להוכיח להש׳ס ומנ״ל מיל בקבורה לליט כיון בילים לטמאוט

 איט ט בקבורה לליט כיון לה׳א הסוס׳ של ב׳ כמירוז וצ״ל שורף• מוהנה
 לכליו לס׳׳ל יי׳ל ולפי׳ז • לשורפו מועיל אין נטמא אפי׳ א׳כ לשורט מועיל
 לעליין אע׳ג שמירט על מוזהרין אין ט לשריפה עומל להי׳ לכיון עטל

 שלא כ*ז אוסה שורפין אין צורך לאין לכיון ונהי • השריפה זמן הגיע לא
 מהא גרע לא לע״כ וסו שמירמו על מוזהרין אין אבל השריפה זמן הגיע

 אונם ארטהו אנינוס של הלילה על לאכול יכולין הי׳ ללא לכיק דאמר
 אונס לי״לשארעוהו צורה עיטר שצריך אלא לאכול יכול לאינו להיכא וכיש

: פג) (ל׳ המוס׳ בקושיח ל’י וכן ק לי ו

דשריסה פרשסא בהאי יליף לבס״כ לעיל לקשה הא נלפענ״ל
 באש מבקולש יליף ובשמעסין אומה מאכלו לאכול מרבויא בקולש

ט נשרף הטומאה למפני האמס ללפי ונראה • חשרף מן(דף דאי׳ כ  לק
 עובלין בה לעביל לכיון משום הטומאה לשריפס קרא לאיצעריך עב) פ*ב

 ללמול אין בקולש בשריסמה ה״נ מיני׳ גמירי ולא מאחרינא גמיר לא לטל
 ל' שנראה כחבט כבר אחרינא מפסולי משה לסבר מה לפי וא*כ מהכא

 מחשש נשרף למשה הס״ל אף כ’וא הפסול מחמס שמרוה שלא באונס שנטמא
 הך להא קשה אכהי מיהו איסורין• לשאר מיני׳ למילף וליכא טומאה

 שנטמא כלל לומר איא ולריש לה קאמר ר״ש בקולש לשריפסה דבקולש
 מקבל איט למי כשרוף לשרוף העומל כל לאמר לריש קא) במנחוס(ל׳ להא

 הקולש חיבס משום ומשני מסמאין אמאי ופרה טחר שם ומקשה טומאה
 מלאוריימא• ולא היא בעלמא למעלה ע״א) לקמן(ל׳ל״ה לאמרינן מאי ולפי

להאריך: ואין הוא למלאורייסא לוכמין בכמה כ׳ הסום׳ מיהו

ל י א ו ה  הסוגיא לבאר נלפעניל הטומאה מן ילע למשה לזה וזכיט ו
 וע״ז ואטמאו בה פשעיחו לילמא משה לקאמר קא) לזבחים(ל׳

 חטאס ואכלסי אלא שמיס קלשי מבזה הייחי לא כאלה אוחי ומקראנה השיב
ס  ומשני לאורמא למיכלה איבעי הש״ס ומקשה אסור גיוס שאנינוח ריל טו

 נשא גס׳ כ׳ להמזרחי לפרש ונראה בזה• זה מליא ומאי באונס טומאה
 להוראמשעה וצ״ל מסים• טמאי כולם הי׳ פעם לבאוט נחשון בשעיר
 מפני נשרף הכא לקאמר הא קשה ולפי״ז בטומאה נאכלין הקלשים לטוס

 ואכמיקשה בציבור• משמרי ללא מומאוס משאר או שהי׳ וצ״ל הטומאה
 ואשסרי טאיל זבים ונעשו מסים ממאי לב) (ל׳ בזבחים אמרינן להא

 להוסרה להיכא ס״ל עיש בזבחים הסוגיא אזלא לאליבי׳ לרבא אלא אשמרי
 והנה ע״ש לחיוח שסי או א׳ לחי׳ לי מה ללחי׳ הכא אבל אמרינן לא בציבור

 • אשמרי ואשמרי הואיל קשה להוי אלא קמומאה מן ילע למשה ללפמיש י״ל
 לראה היכא עולא לטלה וביבטס בזבטם לאיסא כיק לי׳ל לכאורה ניל והי׳
 ה״נ א״כ הראוי׳• שעה יצאה שלא ואשתרי הואיל אמרינן ללא בלילה קרי

 יצאה לא ביום אוננים שהי׳ לכיון היום חטאת ואכלתי אהרן שהשיב היינו
 קשה הוי שפיר ביום אניטס מאיסור ילע לא משה אבל לאכול הראוי׳ שעה
 הומרה טומאה וס״ל טעה לאהרן סבר הוי ולכך • ואשסרי הואיל לילמא ליה

 לא להומרה כיון ולכך רבא• כסברת ואשתרי הואיל אמרינן ולא בציבור
מטך • אטהרה מהלרינן ללא שמרוה  וזהו אחרת• בטומאה נטמא כך ו
 רק אטהרה ומהלר כראוי שמר לולאי השיב ואיהו בה• פשעיסו לקאמר

:הראוי שעה יצאו שלא אלא הוי לאונס
ף ו ז ׳ י  בפסחים(ל׳ כלאיסא ציץ ריצוי בעי לחי׳ לטומאה ביון לי״ל נ׳ל ט

ו מצחו על איט מרצה מצחו על צץ לס״ל לר׳י ר״ש לה״ק עז) ׳  טנ
 א׳כ • בציבור הוסרה טומאה אומר שאני ומשני יוכיח ביוה״כ כה׳׳ג מרצה

ב) עח (ל׳ בפסחים כלאי׳ בטומאה בשוגג לוקא מרצה לציז י*ל  למיל ע׳
 לביבמוס אלא מרצה• איט פשעימובהובמזיל לכךקאמר בשוגג• טומאתו

 אסוגי' פליגא לא שם המוסטס מיש ולפי מרצה למלאוריימא משני ל׳) (ל׳
 לסיל יהולה ר׳ על מיקשי לפייז מיהו • שפיר אמי ולסימ׳ש • לפסחים
 צריך דבל״ז לעיל ולפימיש • ואשמרי הואיל שייך ולא בציבור הומרה טמאה

ט הי׳ ריח שעיר לקאמר להא לומר  על מכפר הי׳ שעיר לס״ל לריש רק טי
 יומא בריש ואיסא הי׳ נחשק לשעיר צ״ל לר״י אבל • הטמא אס שאכל טהור
ה בציבור הומרה טומאה למ״ד לאפי׳  דימיד דקרבן כיון אהרן של לפרו טל

• לטי׳ שטר הי׳ נמשק לשעיר כיון הנא איכ אטהרה מהדריק הוא א ט
והנס



פסחיםשני פרהשעה כל
ד בפסחים(דכיד החום׳ קושית לטיל שחירצו מה נמי א״ש לסי״ז והנה  הנ״ל) ו
 מסני שרפוה הכי משום היינו לפנים דמה את הובא לא הן דקאמר בהא

 דטכ*פ כיון ואשמרי הואיל שייך לא משה סברת לפי דאפי׳ ר״ל • המומאה
 בקבורה הי׳ דאם שריפה מוכח דאפ״ה אלא לפנים דמה שנכנס מממח פסול

 נחשק שטיר ז׳ל דפירש״י דהייט וי״ל ־ כנ״ל לשרוף המומאה מוטיל הי׳ לא
לכ״ט: דחוי׳ דבזה ,

ץ י ו ל ל  מפני דמ׳ד אליבא דקאמר שם בזבחים המוספוח קושיח נמי י״ל ו
 נשמע דלא משמט וברפ״ב וכו׳ הקרבתי אני הקרבתי הן המומאה

 הם אם א״כ דחיי׳ דס׳ל י’דר אליבא דהפירש י׳ל ולפימ״ש ■ חילל דאונן
 מצחו טל הציץ כ’וט הקרבתי אני והשיב ־ מצחו טל ציץ הי׳ דלא י׳ל הקריבו
 :ודו״ק ־ אכילה טל טבודה בשטת מצחו טל צץ יוטיל אם דצ׳ט אלא

ת  דשטת ז*ל שפירש״י מה לפי קשה לכאורה וט׳ ר״י אמר תטא ט׳ב• כז ד
 א״כ ־ ר׳׳י מודה ביטורו זמן לאחר וא״כ • ששית שטה הייט ביטורו '
 צריך דבאמת ונראה ־ יוכיח ביטורו זמן דלאחר נימא מנותר בק״ו יליף איך

 ונראה ־ אפר לטנין קולא דהוא בשריפה דיהי׳ בק׳ו למילף שייך חיך להבין
 מותר זמט קודם חרכו דקי״ל ששים בשטה דמיירי ז׳׳ל לרש׳י ראי׳ דזה

 דאין נמצא • מותר דחרט המורה מן ששית בשטה וה׳ה זמט לאחר בהנאתו
 בשריפה שיהי׳ ילפינן ושפיר ז׳ כל דמומר מחרכו שרפו גרט דלא קולא כאן

 ביטורו זמן דלאחר יוכיח ביטורו לאח׳ז דא׳׳ל יתורץ ממילא שסיר ולפי״ז
 שסיר חומרא שהוא ביטורו זמן קודם משא״כ ־ בשריפה שיהי׳ הוא קולא

 דין ודן ר״י ט חזר באמת דלמה שהקשינו מה לתרץ אפשר הי׳ ובזה ילסינן
 דסופו בכה״ג ק״ו דילפינן מינים בד׳ סוכה גבי בטלמא דס׳ל כיק אחר

 משום וצ״ל יוכיח ביטורו לאחר דנימא נ’ממ לו דהקשו י׳ל דהכא • להקל
 ז״ב לאחר אף באמת יליף דלא אסר(והא לטנין להקל סוסו ־ ביטורו דלאחר

 משוס אלא בשריפה אחר איסור ואין בשריפה מהנותר התוס׳ הקשו דהא י״ל
 משא*כ ־ זמט אחר טל יותיר שלא זמנו לפני שייך וזה תותירו בבל ליה דדמי

 • כ'כ שוין הלאוין ואין בשטתו יראה לא אלא תותירו לא טנין שייך אין לאח״ז
 הוא ז׳ב לאחר דמודה באמת י’דר דטטמא טיקר הנלסט״ד אך בזה) וצ״ט

 שהוא להקל לסופו דמי ולא • אפר לטנין בטצמו הוא דקולא זה משום
קולא: בטצמו

ח1 ז  או בשריפה דפסק ז״ל הרמב״ס טל המג״א שהקשה מה מתורץ ב
 דהרמב׳ם ולפטנ׳ד • ישרפו לא הנקברים כל פסק דהא מפררו

 בזמן וכ׳ז מפררו אף במתניחן נמי וגרס ביטורו בזמן היינו ישרפו שכתב
 השריפה לאסור גזרינן לא מ*מ מדרבנן דאסור דאף ו׳ שטה שהוא ביטורו

 מן הוא אם אפילו איסורא ליכא יהנה דאסילו באפר יהנה שמא משוס
 בשריסה• אלא דאיט וס׳ללר״י שטה כל דר״פ מתני׳ קאי דט׳ז הנקברים

 דבאמת האפר משום ישרוף לא שייך לא דבזה מפררו אף חכמים אמרו ט׳ז
 אסורים הפחמין איסורו זמן לאחר שרפו הרמב״ם ומ׳ש מותר• האפר

:כסירש״י מוכח אדרבא נמצא ־ בדיטבד הייט
ף ן ז ו  אינן דברים שני בר׳׳ש ר״א מדקאמר זיל כפרש״י דמוכח נלטיד ו

 שטות משש חמץ ברשותן הם כאלו הכתוב וטשאן אדם של ברשותו ^
 וגס ־ בפסח לחמץ דמים מציט כ’א מותר אפרן דלר״י נימא ואי • ולמטלה
 ואי • בהנאה דאסור משוס לבטל קאי ברשותו לאו שש דאחר לטיל אמרינן

 כח) (סי׳ באה״ט הב״ש כמיש • האשה אח בו לקדש יכול א׳׳כ מותר אפרן
 לפרש אפשר ולפי׳ז כר׳י דלא דכ״ז לומר ודוחק לבטלו ויכול הוא דידיה א״כ
 האיך טצמך טל חמה לריי הגלילי יוסי ר׳ אמר כ״ג) לטיל(ד׳ דקאמר הא

 טובר יהי׳ למה בהנאה אסור דאי דתמיהתו י״ל שבטה• בל בהנא׳ אסור חמץ
 בשריפה דביטורו ר׳י לשיטת למימר דהימ אלא • שבטה כל יראה בבל טליו

 דביו״ט דזיא אלא • טליו טובר ושפיר דידי׳ חמירא מיקרי מותר ואסרו
 שלא כדי מיד דבר בכל דהשבתו ר״י מודה ט׳׳כ לשורפו יכול דאינו ושבת

 • לדידי׳ דהשבתה טשה קיום בזה דאין אף • שטה כל יראה בבל טליו ■•טבור
 דצריך וכיון • דהשתא יראה דבל לאו ודחי דמחר דהשבתה טשה אתי לא מ״מ

 יטבור למה קשה וא״כ אסרו• בשביל מידי שוה לא תו דבר בשאר להשביתו
 לשרפו דמותר לר׳י דס״ל נימא אס ואף ויו׳ט• בשבת יראה בל טל טליו

 • טב) ה׳ לטיל(ד׳ כדאי׳ כו׳ לצורך הבטרה שהושרה מתוך דאמרינן ביו״ט
 שבטה אין דהא שבטה כל אסור חמץ האיך דקאמר והיינו משבת קשה מ״מ
 ר״ט דברי לפרש יש ובזה ז׳ כל לו יראה לא אמרה והתורה שבת בלא ימים

 וכו׳ תשביתו הראשון ביום אומר הוח הרי א'צ אומר ר׳ט ט״א) ה׳ לטיל(בד׳
 מדאורייתא ט״ב)ד׳ה ד׳ התום׳(בד׳ והקשו מלאכה• אב שהוא להבטרה ומצינו

 בלשון לדקדק יש וטוד • בלב ביטול היינו דאורייתא דחשביתו ז״ל פירש׳י טל
 דהבטרה דס״ל כיון מלאכה אב שהוא דהבטרה דפשיטא וכו' להבטרה מציט
 ביטול שייך דאיך קושייתם טיהר דבאמת לטיל מש״כ ט׳ס וי״ל ־ יצאת לחלק
 ואיחקש במשמט הנאה דחיסור תאכל מלא ז׳ כל בהנאה דאסור כיון ביו״ט

 אפר• משום הוא דשלו למימר דהו״מ אלא שם כדאיתא מצה לאכילת
 צריך ט״כ לשורפו א׳׳א דביו׳ט כיון אלא • הנשרפין מן דהוא לשיטתי׳

 לשון א״ש ובזה * כלל הוא דמים בר לאו א״כ כנ״ל דבר בשאר להשביתו
מחייג דלא למ״ד דאיכא ט״א) קו ד׳ דאמרינן(בשבת משום וכו׳ ומציט

א ח״א ה

 דמים בר דלאו כיון דקאמר דהיינו י׳ל א״כ לאסרו• בצריך אלא גמבטיר
 דצריך משוס מלאכה אב שהוא דהבטרה מציט א*כ האפר משום אלא הוא•

וק׳ל: לאסרו•
בלישנא לדקדק יש וכו׳ חשביהו אמרה וההורה וכו׳ p כל לו אמרו

מ נפקא תשביתו מלשק דמשמט דבר בכל יסירא  כך דמ«לטותא ל
 איסורו לאח׳ז דמיירי החוס׳ בשיטת לדקדת דיש וכ״ש ל״ל טטמי תרי כ א״

ס׳(ד׳ דכ׳ משום בדוחק וצ״ל • ירמה לא אמרה התורה הומ״ל יותר א״כ  התו
 דוחק זה ואכתי • יראה בבל טליו טוגר איט לבטרו דדטתו דהיכא ט״ב) כח

 אמרי׳ תשביתו דמשמטות צ׳׳ל ט״כ וא*כ הפסח מוך כלל טצים ימצא לא שאם
 דצריך כמבט דכבר משום ונראה • להשביתו יכול שאתה דבר בכל דמשמט

 טל להקשות דיש משוס לומר ואפשר • אחר דק ודן ר׳י בו חזר למה להבין
ט׳ יראה גבל שאיט טתר מה ק״ו  של רואה אתה ג*כ חמץ גגי קי״ל דהא ו

טה• ושל אחרים  יראה בל שייך לא גבוה של שהוא טמר גבי גכה״ג א״כ ג
 דהמקדש ט״א) נג בקידושין(ד׳ דס׳ל לשיטתי׳ דר״י וצ׳ל •pח לגבי אפי׳

 טליו לטבור שלו ממון הוי ושפיר וגו׳ לך יהי׳ דוזה מקרא מקודשת בחלקו
 ר׳ דאמר נג) (ד׳ שם דאיתא מק״ו ר*י בו דחזר א״ש הוי וגזה • יראה בבל

 • הכא ר׳י בו חזר ה״נ לכך • בחלקו דמקדש מההוא ר׳י ט דחזר יומנן
ק ובזה תו  לאשכוחי לטיל הסוגיא בכל וטרי דשטל הא להקשות שיש מה מ

 יראה בבל שאיט מטהר ק׳ו יליף ולא בפסח בחמץ הנאה לאיסור ילסותא
 וליכא להקל סופו שהוא דרבנן פירכא שייך לא דהכא • בהנאה ואסור
ט לאו אי גופי׳ שריפה דהא • בשריפה שכן לטהר מה נמי למימר סו  ד
 שכסבט למאי ואפילו • פירכא מזה נטשה ואיך • מק״ו ילסיק הוי נמי להקל
 יכוללהשביתו• שאתה דבר בכל דמשמט דתשגיתו ממשמטות לרבנן דס״ל
ט כיון משריפה פירכא ליכא מ״מ סו  לטשות יש דאפ״ה לומר ודוחק • להקל ד
 בקידושק שם חזרה לאחר ולריי לרבנן דבאמח א׳ש ולפימ״ש • פירכא מזה
טה של דהוא כיון כלל• יראה בל נותר גבי שייך לא  יותר השה לפי״ז אך ג

 ונראה כנל• ק״ו ליכח דלדידהו כיון וכו׳ דין דכל סירכא הך לרבנן להו דלמה
 יכול שאתה בכיד דמשמט דחשביתו קרא ממשמטות באמש תשובתם דטיקר

 כיון דבריהם טל יוקשה שלא כדי הייט וכו׳ דין כל שאמרו ומה להשביתו•
טה ושל אחריה של לממס דלך קרא לי למה וכו׳ בכ״ד משמט דחשביט  • ג

 בשריפה שהוא נותר דמה מטתר מק״ו זה ניליף הא • גב״י טוגר דאיט
טה של שהוא כיק יראה בגל טליו טובר אינו הכי ואפי׳  שהוא חמץ כ׳׳ש ג
 ושל גבוה בשל טליו טובר שאינו כ״ש גכ*ד דמשמטתא דבר׳מתשביתו בכל

 ט״ז טב) ה׳ לטיל(ד׳ הטם׳ כמ״ש נפקא קרא ומחד הוא אחד דדין אחרים
 ק״ו מזה לטשות ואין • ל15לה דסופו כיון הוא חומרא לאו דשריסה מתרצא
ט טדיף דבר בכל דתשביתו למימר דאיכא  וכו׳ לשרפו טציס מצא לא דאס ט

 מצא לא אם א*כ שטס בשמה דמיירי ז״ל לפירש׳י פנ׳י קושית מטרץ וגזה
 לטיל התוס׳ לפימ״ש מיבטי׳ לא להקל שסופו זה ומה לבטלו יכול הא טציס

 איצטריך שפיר א״כ אחרים כשל דהוי הוא הסקר מדין טב)דביטול ל״ד (ד׳
ה ושל אחרים של למטט לך ט  בשריפה שהוא מנותר קיו למילף דליכא ג

 לא דהא הוא קולא שריפה א״כ ־ גבוה ושל אמרים של טל דטובר הס״ד דלט
 לטיל ז׳ל לסירש״י ואפי׳ • אחרים משל טדיף דלא בהפקר כלל ביטול מהני

 דלך קרא איצטריך מ״מ היא דקרא השבתה בכלל דגיטול ט״ג) ד׳ (ד'
 דטכ״ס מטתר מק*ו למילף וליכא גבוה ושל אמרים בשל דטובר ה״א דאל״ה
 שלו שאיט בדבר ביטול בהו שייך דלא אחרים של בחמץ מולא הוא שריפה

:ודו׳ק • דלך קרא איצטריך ושפיר שלו שאיט בדבר לבטלו הוח יכול ואיך

ה ז ב  • התם שאני ד״ה ט״א) כ״ג לטיל(ד׳ המוס׳ קושית לתרץ נלפטנ״ד ל
 מטתר הנאה איסור ילפינן דלא דהא דלפמ׳ש וכו׳ לחזקי׳ סימא

 גבוה של הוא דנותר משוס הייט בהנאה אסור ומפ״ה יראה גבל שאיט
 ושל אחרים של למטט חד כתיבי לך חרי לריה״ג הכא דאמרינן כיון א״כ

 אחרים של טל דטובר ה״א לך חד כתיב מי אי א״כ • הנאה להיתר וחד גטה
 דאסור מטתר ק׳ו ניליף דלא דאתא הוא הנאה להיתר לך והאי גבוה ושל

 איכא כתיבי לך דתלתא דמסיק למאי דאפי׳ לך תרי איצטריך לכך • בהנאה
 לידט לך תרי דאיצטריך כיין שכיבשתו בנכרי ידטינן הוי דלא הכי למימר

 וחד בחמץ חד לרבנן שם דקאמר הא לתרץ יש ובזה אחרים דשל המיטוט
 היתר דמנ׳ל הגלילי ר״י טל מקשה דלא מובא קשה דלכאורה ונו׳ בשאור
 בריש לג״ה ס״ל טטמא מהאי דהא צריכותא האי ליה איס ודאי דהא הנאה
 חמץ ס*ל צריכותא האי ליה דלית דלב׳ש בכזיס וזה זה ב׳) (דף ביצה

 למילף דאיכא לפימ״ש ליישב ויש כב״ש• דריה׳ג לומר א׳א א*כ בכותבת•
טה ושל אחרים בשל טוגר דאינו  אינו אפ׳ה בשריפה דהוא מטתר גביי ג
 כשלא קולא הוא שריפה דלסטמיס למיסרך דאיכא אלא • גבוה בשל טוגר
 אידך למילף איכא בשאור או בחמץ או בחד דנתיב לבתר אבל • טצים מצא

ודו׳ק: הצד• במה ומנוסר מיניה

ד ל  מצריכותא ריה״ג טל פריך דלא הניל קושיא לתרץ לפטנ״ד נראה ע
ג) ה׳ לטיל(ד׳ התוס׳ שהקשו מה טפ׳י וחמץ דשאור ^  דמצריך בהא ט׳

גשום בכה״ג אשכחן ולא כיבשתו ושלא שגוגשסו בנכרי הכא קראי הרי
דומט
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תי ק מג  ולשאור לחמן מראי מרי שכיבשסו בנכרי מצריך דלא הפא ו

 מרי דבעיהכא 1דהי קושיימם למרץ דיש ונראה אע׳׳גדמגידצרימשא•
 ב׳ ר׳א כדאמר הוא חידוש יראה בל דאיסור היינו שכיבשמו לנכרי קראי

 ה״א א״כ הוא שלו לא בהנאה דאסור כיק כו׳ אדם של ברשומו אינו דברים
 • שכיבשתו בנכרי והיה • לבמרו חייב שלו אינו אפילו לבערו בידו שהוא בל

 סבראילפינן לאפוהימהאי בשאור או בחמץ המורה שגילמה כיון ולהכי
 עליו לחייב וראוי בהנחה דמומר דסיל הגלילי יוסי לר׳ ולפי^ז מיני׳ אידך
 בכל כמו שכיבשמו לנכרי קראי להצריך מקום אין הוא דשלו יראה בבל

 שאסור דילמא מלך הנאה הימר לר׳י דמנ״ל הוא השיס דקושי׳ אלא מ^ם*
 י׳ל לפייז אך ־ שכיבשתו לנכרי לך מרי איצפריך ושפיר יאכל מלא בהנאה

 • חמץ גבי כתיב יאכל ולא ז׳ל כפירש״י שאור גבי כמיבי לך דמרי כיון
ה איסור בו מצינו דלא כיון שאור גבי לך מרי ל״ל קשה א״כ ^  ה

 חמיר דשאור דה״א וצ״ל שכיבשתו• בנכרי לחלק נימא מה״ת חידוש וליכא
 דשאור לומר דמוכרח ביון אחרים בשל למעמ חמץ לגבי לך צריכי לא מו מסי

 מד ממ*נ א״כ אחרים• בשל עובר דאינו • חמץ גבי מכיש נילך מפי ממיר
ודו״ק: יאכל מלא לאפוקי הנאה להימר אמי דקרא צ״ל אע״כ מייתרא לך

 יאכל לא רחמנא לכמוב המוס׳דלא קושים למרץ אחר במקום
 עבירה בו דנעבדו דהיכא הגלילי ר״י בי׳ דמודה משוס וכו׳ ^
 כמ״ש עליו עובר אינו לבערו דדעמו כיון דס״ל אלא בהנאה לאסור ראוי

ד׳ ) ס׳ מו  דס״ל אזיל לשיעמי׳ הגלילי יוסי ור׳ יוסי דר׳ אליבא מ״ב) כמ ה
 חמץ יאכל דלא קרא מהאי אמד יום אלא טהג חימוצו דאין מצרים בפסח
 מבואר ובזה שם• שהארכט כמו לבער דעמו בי׳ שייך ולא היום לי׳ וסמיך

 לאסור אלא הכמוב בא לא דאימאשם חמץ אכל לא גבי המכילתא לשון
 יום אלא טהג ממוצו דאין מצרים שפסח ללמדך אומר הגלילי ר׳י בהנאה

 מה יאכל מלשון הוא דמ״ק דמעמא כיון מובן איט ולכאורה * עכ״ל אחד
 דורות דבפסח דבריו pלס דבא נכק ולפימ״ש לכאן הגלילי ר״י דברי ענין

ודו״ק: בהנאה• מומר חמץ

ה  דלמאי והוא • ז״ל סירש״י ליישב נלפענ״ד וכו׳ הוא בדין ד״ה מוס׳ כ״ס ף
 עביד אי מעביד לא רחמנא דאמר מיצי כל תמורה בריש כרבא דקי׳ל י
 • הקנץ יועיל ולא יקנה שלא ראוי הס«ז מוך חמץ קנה אס א*כ • מהני לא

 משל אוכל דשפיר לק״מ א״כ • וע״ש באיפור שנעשה במקח בח״מ ועיין
 דב׳ והא • אחרים משל אוכל ושפיר * קונה איט לקטמ מטין דאסי׳ אחרים

 • דרחמנא אמימרא דעבר משוס הייט לוקה בפסח חמץ דקונה ז׳ל הרמב׳ם
 בעה׳ע דעס דלפי והוא ממורצס ג*כ השני׳ המום׳ דקו»מ נראה ולסי״ז

י גופא דאכילה  לבערו דעמו הו״ל דאוכלו כיון נמצא העולם• מן השבמה מ
 עובר דאינו וכיון מליו עובר איט לבערו דכשדעמו כ׳לקמןע״ב והמוס׳

 אבל לדוכתא המוס׳ קו׳ והלרא שלו הוא ונמצא הימר קנין ליה הוי עליו
 איסור קנין הו׳ל נמצא דווקא בשליפה הייט השבמה ס׳ל דר״י ז״א לר״י
 כל בעי׳ ולא בעצמו ר״י ולא דל״י אליבא דפליגי ל^נן משאיב מהני• ולא

 עליו שעבר דוקא להיוש צריך להכי דבר• השגממובכל הו״ל ושפיר ר״י דברי
ודו״ק: הפסח

ץ י ^ ל  • עובר איט לבערו דממו דאס לקמן המוס׳ מ*ש להבין נלפעניד ו
 שנישק ל״מ בכל דהא חמץ מהל׳ בפ׳א למלך המשנה כ׳ וכבר

 קשה ובאמת מיירילכממלה• המוס׳ אלא דעמו• שיהי׳ בעי׳ לא לעשה
 מדאמרינן מוכח שפיר ולפמ״ש * לכממלה מומר דעמו דאס הא לחוס׳ מנ״ל

 הוכחת דמשס שם המום׳ כמ״ש לעשה שנימק משוס לקי דלא צה) בש׳׳ס(ד׳
 • החמץ כלל קנה ולא לקי דרממנא אמימרא דעבר משום אי ואמאי ז״ל רש״י
 וצ*ל כלל• לעשה נימק ולא דמשבימו עשה עליו מל ולא to אינו א*כ

 דאין היכא כל אבל • הימר קנין והו׳ל כלל איסור ליכ׳ לבערו דדעחו דהיכא
 דעמו דשסא ספק המראת דהויל אלא נישק• אינו באמת לבערו דעתו

 לא לוקה קיימו לא למ״ד לעשה שנימק לאו דכל הרמב״ם כ׳ דגל׳ז לבערו
ודו״ק: המראה הו׳ל דלא ס״ל ימצא ובר • ספק התראת אלא הו*ל

ד ״ ענ פ ל נ דן בז  בפסח חמץ דהקונה דפסק ז״ל מעמאדהרמבים לפרש \
 דהרמב״ס י״ל ול«נ״ש • לעשה דנימק זו מסוגיא עליו והקשה לוקה

 שסיר לבערו דעמו שאין כשאומר א׳׳כ המראה שמה ספק המראת דפסק ז״ל
 בזה מיהו דרחמנא אמימרא עבר לבערו דעמו אין אס בו להמרות יכולים

 אך לבער• דעשו הי׳ שקנה בשעה שמא המראה דשמה דנהי לפקפק יש
 טמק א׳ דלאו משום א׳ דלוקה ז״ל להרמב״ס דס״ל בינה בחידושי לפמ׳׳ש
 בהל׳ במ״ש לאוין דעוברבשני ז״ל הרמב״ם דב׳ הא י׳ל שפיר בתמורה כמ״ש
 דלוקה משמע סנהדרין הל׳ ובסוף המפרשים כמ׳ש שנים דלוקה דמשמע חמץ

 קנה דלא דרחמנא אמימרא דעובר חמץ בקצה מיירי חמץ בהל׳ היינו א׳
 כבר לאו מו דאיכא כיון מ״מ לבערו דעמו דאם אע״ג לעשה נימק ואינו
 כלל נימק דלא לאוין ב׳ הו״ל והדר השני הלאו מצד תעביד לא רחמנא אמר
 • הוא א׳ ימצא ולא יראה דלא ס׳ל והש״ם בחמצו מיירי והמס קנה זלא כיון

לי׳: ומועש נימק דג״כ תוציא ללא דמי כבר נישק דא׳ וכיון

ף ן ז י  אליבא דקאמר ע״ב) ז׳ דביצה(ד׳ מסוגיא ז״ל הרמב״ם על הקשה ך
 דלוקה דסיל כיק ואמאי שאור בעי ולא חמץ רחמנא דלכמוב דב״ש ^
 בעי׳ הכא גו׳מ ימירי בלאוי מוקמי׳ דלא ונהי הדין• מן עונשין אין הא

 המהרש״א מ״ש דלפי י׳ל ששים דלוקה ס״ל דהרמביס לפמ״ש והנה ־ למלקות
 כפרה לו אין דשמא משוס הוא הדין מן עונשין דאין דמעמא בסנהדרין

 לאוי הו״ל דכבר ותו פ׳ דלוקה למילף איכא כבר לוקה דבל״ז כיון א*כ
 אלא נשאר ולא מינתיק לאו דחד לסמ״ש ומיהו • לה מוקמי׳ ולא ימירי

 ואפשר הדין• מן עונשין דאק כיון למלקומ דאיצמריך קשה שפיר השני לאו
 שאור נעשה דלא בעלמא מילמא דגלוי הדין מן עונשין אין הכא שייך דלא
 איסורו יפקיע נמה דחמוצו משוס וכי נאסר וכבר חמץ ביבולה שנעשה עד

 שמיס ללקות דחתי לומר אפשר אי דבל׳ז נלענ״ד להכי דאשיק והשתא
 השאור איסור חל לא תו החמץ איסור חל וכבר בשחלה חמץ דנעשה דכיון
 דאין לב״ש דס״ל הא לפרש נלענ׳ד ובזה • איסור על חל איסור דאין

 דממץ יאכל לא על לגלויי אשי דשאור יאכל דלא לדחוק וצריך שוה שיעורן
^ כל אלא שמונים ללקות דה״ל ולפייש בככותבת• אלא חייב דאיט י  ה

 לפמ׳׳ש אבל עלחמץ• לאורויי אמי הכא אבל מוקמינן־ לא לגופא למדרש
 הא כי פחות דשעורו נאמר אא״כ חל דאיט כיון למלקות לטפי׳ דאמי׳ א״ש

 נמצא חל שפיר שהוא בכל עצמו אוסר דאדם דלכ״ע בשטעוס דאימא
למלקות: אתי וקרא חל שפיר החמץ משי^ר קפן דשאור דשיעורו כיק

, ף ן ב  דיליף הגלילי יוסי לר׳ בג) (ד׳ בפסחים דקאמר הא למיץ נלענ׳ד ו
 וצריכי בחמץ וחדא בשאור חדא לרבק וקא׳ • זימני מרי מלך הנאה

 יוסי ר׳ להקשות והויל ב״ש סברת הוא וזו צריכותא ל״ל דריה׳׳ג משמע
 ב״ש נחלקו דלא דס׳ל בעלמא כדמשני לתרוצי דמצי אע׳׳ג בב״ש הגלילי

 דלא הוא תמיהא מילתא ותו ־ כן לפרש להש׳ס הרל מ״מ • זה בדבר וביה
ק דס״ל תנא אשממיס  דלך דס״ל דכיון א״ש ולפמ״ש כב״ש בככוחבת מ

 הישר לאוריי דחמץ לך לי׳ ואיימר אחרים דשל להיתר לאוריי אשא דשאור
 בהנאה אסור דשאור וכיון בשאור הנאה להיתר לימוד לט אק א״ב הנאה
ר והא בחמץ אלא הנאה הימר הגלילי יוסי לר׳ ליה שמעינין לא באמה ^ ק  ד

 הצריכומא• דאמר מחמי הייט דשאור לך יראה מלא הגאה היתר קמא לשיטיא
 ואפי׳ זיל רש״י גדעת מוסי^ איסור הו״ל בהנאה אסור דשאור כיק נמצא
 דל׳ל ^פשי׳5< ג׳ש חבל • חייל ושפיר שמור איסור הו״ל מ*מ המוס׳ לדעת
»׳ ע׳ב) י״ג ביבמות(ד׳ כדאישא מוסיף איסור אפי׳ אח״כ ^5 דא  »ו
ך דאל״ב זה של כשיעורו לא זה של דשיעורו ע״כצ״ל א״ב ממ נשא  יחול ^

ודו״ק: חמץ על שאור
ן י י ד ל  הצריטמא ל״ל וא״ת זירא ר׳ דאמר ד׳ה המוס׳ דברי להבק גר^: ו

 ולפמ״שדאין לאוין• בשני עליו לעטר דהל״ל דכוונמס כו׳
ר על; חל איסור  דאמרה דבמר ואפשר • לאוין בשני עליו לעבור ליל ^סו
 וביון מחמץ ושאור משאור חמץ ילפינן א״כ הוא אמד ושאור דממץ מורה
 שי^ ולח לאוין בשני עליו עובר לבדו קחמץ אפי׳ לאוין רחמנאישני דרבי

 מקשי ושפיר לאוין בב׳ עליו עבור דחמצו דמיכף כיון זע״ז חייל איך להקשות
 ולא ושאור חמץ לאוין בב׳ התורה דחלקו דכיון תירצו וע״ז הצריכומא ל״ל
 מלקות למרי דאתי ל״ל בק״ו מיניה שאור ילפינן והוי בחמץ לאוי תרי כ׳

 ליה דאית דכיון אח״כ שהקשו מה להקשות ואין • צריטמא משוס אלא
 משאור חמץ ליליף למלקות איצעריך דדילמא זירא• לר׳ דל״ל הצריכותא

 לא א׳כ הצריטמא דקאמר דכיון ז״א • לאוין בשני לעטר מחמץ ושאור
 חזי לא דשאור מיני תרי דהו״ל הצריממא לאחר משא״כ לאוי למרי מיימרא

ק: ודם בחלב •כמו יצטרפו שלא הדין שפיר לאכילה מי ו
ל ״ י ז  לענק לאוי במרי לאוקמי סברא יוסר הוי בקושיימס דאף המוס׳ פי׳ י

 דה״א סירצו מיז מאכילה דגיעור היקשא למעט משנאמר מלקות ׳
 לא כמו ושאור חמץ יראה לא דהליל לאוי בתרי שורה דחילקנהו כיון

 דהתורה אלא שעה• כל ס״פ כדאימא שמים דלוקה ומבושל גא מאכלו
ה שיעורן דאין מטעם והייט מלקוש לשיטור מצמרטס דאינה ממעט  ט

פ במשנה כדאימא  וצ״ע שוה שיעורן ואין הואיל מצמרטן ואין • גדול כלל ס'
 בכטשבת חמץ קאמר ולא הצריטמא דליל הגלילי יוסי ר׳ דברי מייל • בזה

 דהא הדק מן עונשין אק שייך לא דהכי אע״ג למלקות דאמי די׳ע מטס
 מ״מ ט׳ כריתות חייבי דקי״לבל במלקוס כפרה לו ויש מפי חמור אכילה

 דמודה בשאור גפסח נישק איט א*כ ביטול היא תשביתו לריה׳ג דס״ל י*ל
^ נימק בהנאה דמומר ובחמץ כנ״ל בהנאה דאסור א  דשאור לאו איצטריך ו

 משביחו ס״ל ב״ש אבל • עצמו מחמץ יומר לקי לא מחמץ נילף דאס למלקות
 מהני ולא ט׳ ימכור לא ביש שעה כל בת׳ כדאיתא מהעולם שאור

:ודו״ק • ביטול
ו ה י מ  דחמץ המפרטם למפ׳ש דבאמס הסוס׳ קושית ליישב דיש נ״ל ו

 אף חמץ שהי׳ לאכילה(ובשעה ר^י הי׳ לא שמעולם הייט נוקשה
 לאכילה ראוי הי׳ אס אבל אדם) לאכילת מנפסל גרע לא שאור אח״כ שנעשה
 הא צ׳ל ע״כ מע״ב סי׳ המ״א עמ״ש כלב מאכילת שנפסל דוקא בעינן

לאכילה ראוי שהי׳ כיון הא ואמאי • לאכילה ראוי דאיט שאור דקאמר
בשעה



פרקשעה כל
 אדם מאכילח מגפסל גרט לא שאור אח״כ שנטשה אף חמץ שהיה גשטה
א מחמת  כלב מאכילת נפסל שיהי' דבטינן בפסחים דקאמר הא ד וצ״ל ־ ד
 רק כתיב הוי לא אי אבל • זירא דר׳ בהיקשא משאור דילפינן משוס היינו
מי׳ מתורץ ממילא א״כ • כלל ידטינן הוי לא חמץ  הצריכות׳ דל*ל התום׳ ק
 כ״ר דהד דס״ל דב״ש וב״ה ב׳ש פלעי דצהא ואפשר ־ להא דאיצמרך דר״ז

 תנאי בי׳ דפליגי כדאשכחן לגר הראי׳ נבילה בטי׳ האיסורין דס״לדכל משוס
:שס הארכנו ביצה ובחידושי • ודו״ק • ט״א ט׳ בדף ,

ה  וש״ט הטור כתב וכו' בזמנו שלא • ובו' הלכתא רבא אמר גמ׳ ׳7 ד
 סי׳ סוף המ״א טליו והקשה • בששים שיתבטל צריך זמני דלאהר י

 שהוא כיון איסורי; משאר טדיף דלא מותר יהודה לר׳ אפי׳ דא״כ • תמ״ז
 ומאי קנסת רבא והאמר הש״ם מקשי מאי דא'כ הקשה ותו זמנו• אחר

 ליישב נראה לכאורה איסורי׳• משאר טדיף דר״ש קנסא דליהוי דטתי׳ סלקא
 משום כרב בזמנו דמחמי׳ דרבא דטטמא והרמב״ן הרמביס לפמ״ש פשוט בדרך
 אחר אפי׳ לר׳ש אסור טצמו האיסו׳ דהא הר״ן והקש׳ מתירין לו שיש דבר דהוי

 דט״כ ותירץ מתירין לו שיש דבר לשאר דמי ולא ־ קנסא משוס הפסח
 יאכלנה הפסח תוך באיסור שתאכלה טד א״כ זמן לאחר מומר המטרובות

 דלר׳ כר״ש לה מוקי טצמו הטטם זה דמשוס י׳׳ל ולפי״ז ־ בהיתר הפסח לאחר
 לו שיש דבר לקרותו שייך לא מדאורייתא אסור הפסח אחר דגם יהודה

 מחירין לו שיש דבר הוי לא קגיס קנסא והא הש״ס דמקשי והיינו • מתירין
 ז״ל■ הר״ן של כתירוצא בטיני׳ ה״מ דמשני והיינו הר״ן• כקושיית לר״ש אף

 הפירש ט״כ ולרב ־ כרב לרבא ס״ל דבזמנו מדקאמר הטור של ומטמא
 שלא בד״ה לטיל דל כפירש״י כרת דאיכא טצמו הפסח תוך היינו בזמט
 לרב דס״ל • יהודה לר׳ הפסח לאחר כמו הוי פסח בטרב אבל וכו׳ במינו
 לאחר ובין ט״ס בין כולל בזמנו דשלא כן הוא הסי׳ לרבא גם א״כ כוותי׳

 לר״ש אף דתשביתו• טשה משוס מדאורייתא אסור דבט׳ס וכיון הפסח•
 לא בט״ם אף דא״כ להקשות ואין ־ בששים היינו ט״כ א״כ • הרא״ש כמ״ש

 כמ״שהמגיאגסימן מתירין לו שיש דבר דהוי משום בששים אפי׳ ימנטל
 נלטנ׳ד ־ הפסח למוך ט״פ בין חילוק אין מתירין לו שיש דבר דלמטס הנ״ל
 דתשביתו טשה משוס אלא אינו בט'פ דהאיסור המור דדטת דלפמ״ש דז״א

 לו שיש דבר לי׳ דהוי לומר כלל שייך אין א״כ אכילה כדרך שלא דהיינו
 שייך דלא דתשביתו טשה מתקיים דלא כ״ש דא״כ הפסח לאחר מתירין

:וק״ל מבט״פ יומר הפסח לאחר בהיתר דיאכלנה לומר
 שטבר זה יום שאוסהו אטפ״י נכרים מילא בני בד״ה פי׳ ז״ל רש״י והנה

 שבטה נסקא הוי כי דקאמר הא דלכאורה כוונתו נרא׳ פסח והוא
 יומא תמניא דהוי הוי בבבל נחמן רב דהא דוקא לאו הוא דפסחא יומא
 הא שסיר אתיא לא דא״כ ותו דוחק דזה לרש׳י וס״ל דיומא ספיקא משום

 בחמץ בודאי להקל כר״ש דס״ל הכרח דאין וכו׳ למטמי׳ רנא ואזדא דקאמר
 אחרק ביום שנתחמץ בחמץ אלא כר׳ש ר״נ הקיל דלא דאפ״ל הפסח טליו שטב׳

 שני ביו״ט מוכן בספק תצ״ז סי׳ באו״ח כדקי״ל ספק אלא דאיט פסח של
 אי יהודה כר׳ אי לי׳ מספקא אי אפי׳ א״כ ספיקא ספק דה׳׳ל משוס דמומר

 לגמרי• טליוהפסח שטבר בחמץ כר״ש דסיל ומנ״ל אחרון בירט אקיל כר״ש
 דמה והטטם קאמר דוקא פסחא ימי דשבטה דל לרש״י דס״ל ונראה

 הי׳ לא דודאי שיטשו בכדי לטרב להמתץ צריכין הי׳ אחרון ביום שנאפה
 הבית בטל של טכו׳׳ם פת לי׳ דהוי ביתם במוך שאפו חילא דבני חמירא
 ישראל בשביל כשמרבה א'כ למכור שטשאו נחתום פת הוי וט״כ דאסור

 דכוונת וכיון • ט״ב כ״ד ד׳ בביצה כדאימא שיטשו בכדי למרב להמתין צריו
 א״כ לאפות זמן שאין בטוד פסח במוצאי מיכף לאטל שיוכל כדי הי׳ רבח

 טובים ימים דבשני שם ס״ל ז״ל דרש׳׳י אלא ־ אסורה חילא דבני חמירא אף
 מביא האי גבי ובטירובין שם כדפירש״י חבירו טל אחד מיום מותר גליות של

 אחרון יו״ט במוצאי יקחו שביטי ביום שנאפה דמה להם אמר א״כ ־ וכו׳
 ממש פסח דהוא ר״ל • פסח והוא שטבר ביום שאפהו שפירש׳׳י והיינו מיד

 ימי טליו שטברו בחמץ אפי׳ לגמרי להקל כריש דס׳ל • ראי׳ מייחי ושפיר
ל: לסירש״י נלפטניד כן ממש הפסח ד

ש  הוא קולא לאו כר״ש ס׳׳ל רבא דקאמר דהא המור בשיטת ולפע
ט׳ ומהניא ששים בטינן דהא  אדרבה אלא • יהודה לר׳ א

 א״כ ־ במשהו בפסח ואסור מתירין לו שיש דבר דהו״ל לר״ש חומרא הוא
 ס״ל דלא ראי׳ מייתי שטר פסח של אחרון ביום הוי אי דאסי׳ לזה צריך אין

 לחומרא לחוש יש ממילא וא*כ אחרון ביו״ט מדהיקל יהודה כר׳ בפשיטו׳ לרבא
:ודו״ק ־ בס׳׳ד אחר באופן לקמן מ״ש וטי׳ כר׳״ש

7 W במינו בין בזמט שלא לשמואל לטיל דקאמר מהא המור טל הקשה 
 במיט דמין האיסורים בכל לשמואנ דס״ל וכיון מותר במינו שלא בין ^
 וגלטנ״ד איסורין• משאר קולא לדש הפסח טליו שטבר דחמץ ש״מ בטיל• לא

 מייתרא בכ״ש במינו דבזמט שמואל דאמר אהא הקשו המפרשי׳ דהנה ליישב
 התוספות קמ״ל(לסמ״ש דטובא ונראה ־ אסורין משאר יגרט דמס״ת הוא

 ס״ל אי דט״ז בתרא בפרה הש״ס לי׳ דמספקא דהא די״ל רב) אמר בד״ה
 * כ׳ג ד׳ במנחות דחיתא משוס היינו מותר או אסור לפגם מטס נוסו לרב

לו אפשר שאי וכל בטיל אינו כמוהו לטות לו שאפשר כל אומר חנינת ר׳

יח פסדזע שני
ט להיות  שתטשה לנבילה שאסשר בשחוטה בטילה אינה ונבילה בטיל כמו

 לפנס טטס בנותן ור״ש דר״מ דפלוגתא בט״ז ואמרינן מסרחא לכי שחוסה
 לפגם נו״ס דכל מהכא ויליף מוחרת לגר ראוי׳ שאינה בנבילה ס׳ל דדש

ר׳ ה מ ט ד  היתה אס אבל מותרת מטיקרא הסרוחה נבילה ס״לדדוקא ז
 דס״ל הא ט״כ א״כ חנינא כרב לרב ס״ל אי נמצא • אסורה ונסרחה ראוי׳
מדין בכל ט האי ט ב ק מ  להיות האיסורין לכל דאפשר משוס הייט בטיל לא ד

 דילטנן מותר לפנס מטס טסן דס׳ל ממילא ע״כ טתריןכשנסרט*
 כרב ס״ל דלא ט״כ אסור לפגם לטטס נותן דס״ל נימא אי משא״כ • מנבילה

 מ״ש להבין יש ולפי״ז כר״מ מטיקרא סרוחה דוקא דבטינן וס״ל חנינא
 שהיא כמו טטמו שמוטה לפי שרי דהתם וטוד • כו׳ רב אמר בד״ה התוס׳
ם איט הכא אבל בטין•  המטס נרח׳ טכ״ל הכלי בדופני ששהא מחמת אלא טג
 מ״מ • שרי׳ מיסרמא לכי דנבילה וס״ל חנינא כר׳ דס״ל נימא דאי משוס

 פגמה דלא אפשר דאי בט״ז כדאי׳ נכרים מגיטולי יליף דבקדירה לומר יש
 הנפגסבדופני למטה בטין פוגה שטא דבר בין מחלק שהוא וט״כ פורתא•

 בחמץ הכא מדס״ל חנינא כר׳ לרב ס״ל דלא דמוכח נראה אך * הכלי
 כדאיתא אסורה לגר ראוי איט דאפי׳ בחמץ דקיי״ל אף בטל לא דבמב״מ

 מפני לבטר דחייב אדם מאכילת ונפסל שטפשה בפת ט״ב מ״ה דף לקמן
 בנפסלה ואף • תמ״ב בסי׳ קיי״ל והכי אחרות טסות בה לחמט שראוי

 משום היינו טליו לחולקים ואף באכילה דאסורה להרא״ש ל’ס כלב מאכילת
 ס״ל ואפ״ה * מותר להיות לו אפשר אי דחמץ נמצא • בטלמא טפרא דהוי
 בט״ז לשמואל ס״ל דהא קמ״ל מובא דשטאל שסיר דאתי נמצא • בטיל דלא
 האיסורין דכל • חנינא כר׳ סבר מצי ושפיר מותר לפגם מטס דנותן שם

 אף דאסור בפסח בחמץ משא״כ כשנפגמו• מוחרין להיוס להם אפשר
 דמותר כר״ש דס׳ל מטס והמטס במיל* קמ״לדלא והיל^מסיל כשגפגמו

 דקאמר אף הפסה לאחר כטחה להיוח לו ואפשר הפסח לאחר התורה מן
 במינו אף מומר בזמט שלא דקאמר מהא כר״ש לשטאל דס״ל דמוכח הש״ם
 ילפינן ומתרוייהו בזמנו שלא בין בזמנו בין לאשמטינן שמואל הוצרך אסיה
 משום הייט במינו דמומר דס״ל דהא המ״ל לחוד בזמנו דשלא כדש דס״ל
 במיל• לכך כמותה להיום לו אפשר אי אסור נפגם שחמץ וכיון • כר״ח דס״ל

י אף • בטיל איט במינו לכך כריח ס׳ל דלא י״ל נמי לחוד ומרישא  אפשר ^
 קושיא אין נמצא ־ כר״ש דס״ל ידטינן שפיר מתרוייהו אבל ־ כמותה להיות

 דס״ל משום היינו בטיל במיט זמט דלאחר לשטאל דס״ל מהא הטור טל
ש דקנים ד&נסא נמצא • כר״ח  מינו• הוי ולא טולמית הימר לו אין מדרבנן ד

 ושפיר זמט לאחר הימר לו יש התורה ומן מדאורייתא דחטר בזמנו משא״כ
 דברי טל להקל בקנסא ר״ש טשה לא דודאי כמותה להיות שאפשר הו״ל
 ס״ד דאי • המור לדטת שמיאל מדברי הוכחה לט יש דאדרבא נמצא • תורה

 דשמואלמייתרא רישא א״כ מששים• בפטת אפי׳ מוסר בזמנו דס״לדשלא
 יש דהא כר״ח ס״ל אי דאפי׳ איסורין כשאר במשהו במינו דבזמנו דפשיטא

 • ששים בטי בזמט דשלא ודאי אלא • מסיפא כדמוכח זמט לאחר היתר לו
 דאי כר״ח דס׳ל מטמס דה״א משום במינו דבמיל מסיפא הוכחה איט א״נ

 ודו״ק: וסיפא• איצטריךלאשמטינןרישא ושפיר כמותה להיות אפשר
, ף ץ ב  נימא אי בד״ה ז״ל רש״י טל זיל מהרש״א שדקדק מה נלפטנ״ד ו

 דניחא י״ל ולפמ״ש • ט׳ש וכו׳ ס״ל יהודה כר׳ דרב וכו׳ מטם בנותן
 בכל ס״ל רב הא קאמר מטס בנותן ס״ד מאי דקשה יהודה כר׳ לאוקמי לי׳

 דחמץ וכיון • חנינא כר׳ דסבר משום וצ״ל • במשהו במינו דמין האיסורין
 כר׳ דס״ל מוכח ממילא א״כ • במיל הוא לכך כנ״ל כשנפגס היתר לו אין

:ודו״ק • ססח לאחר היתר לו יש הא דלר״ש יהודה
Q 3 D  לטיל• שהזכרט הקושיות מן הטור דברי בישוב נראה היותר 8

 קניס קנסא והא להקשות להש״ס דה״ל המפרשים הקשו ותו
 הלכה ס״ל יוחנן ר׳ דהא כר״ש מותר הפסח לאחר דס׳ל לטיל יוחנן אדר׳

 ותו בהנאה• אסור הפסח טליו שטבר ישראל של בחמץ למיל משנה כסתם
 • וז״ל י״ב• דין אסורות מאכלות מהל׳ תמ״ו ז׳ל הרמב״ם דברי להבין צריך

 מטס נתן לא אס בשא״מ נתטרב אס מתירין דבשי״ל דאפילו לי יראה
 תאכלו לא מחמצת כל אמרה שהתורה בפסח חמץ טל חתמה ואל וכו׳ מותר

 דמי דלא להבין צריך ותו • כלל מובניה דבריו ואין • בה החמירו לפיכך
 בשם לטיל כמ׳ש להיתרא חוזר טצמו שהאיסור מתירין לו שיש דבר לשאר
 מטמא מאי קשה דשיל״מ לי׳ דהוי דלמטמא המפרשים הקשו ותו • הר״ן
 שיש דבר לי׳ דהוי דלמטמא לטיל כתבנו גס • מטס בטחן דס״ל יוחנן דר׳

 הה׳מ• כמ׳ש יתבטל לא בט״פ אפי׳ דא״כ והש״ט הטור טל קשה ממירין לו
 דר׳ כלשון הל״ל בג״ט אסור בזמנו דלרבא דמפרש ר׳ח שיטת טל הקשו ותו

ט יוחנן  שיטת טל המפרשים שהקשה מה • בתחלה נבאר זה כל ולתרץ בל
 צ״ח דף דחולין בסוגיא במשהו במינו במין יהודה כר׳ ס״ל דרבא ז״ל רש״י
 נצרכה לא איסור מכלל הבא הימר דזהו ברייתא התם אביי דמשני ט״ב
 אלא נצרכה לא אמר רבא • וכו׳ בטיל לא מב׳מ דאמר יהודה לר׳ אלא

 לשנויי הו״ל יומר יהודה כר׳ הלכתא לרבא ס״ל ואי וכו׳ כטיקר לטטם
 לוי בן יהושט רבי ז״ל רש״י דלשיטת הקשו ותו דסלכתא• אליבא כאביי
כהלכתא זלא הוא נשלה מזרוט כששים נמאה התה דילפי אמוראים וכולהו

הא7
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 לאו ונו׳ דאמר ומאן בד״ה התוס׳ שם נמקשו וכן גמינו מין ויל ה המם זהא

 בד״ה ע״א צ״ח נדף שם ז׳ל רש׳׳י שימת ונאמת ־ ונו׳ היא גמורה דרשה
ק אינו קסילא מעימת וגם ששים דנננינן וכו׳ נש׳  נזה הארכנו וכנר מו

 אזלי לשיממייהו ורנא דאניי הנלסענ׳ד אמנם צ״ח• סי׳ דעה יורה בחידושי
 רומב בלא בישול דאין וששים מאה שיעור על הרשב׳א נתקשה דכבר והוא
 ק*ח דף בחולין הסום׳ דלסמ׳ש ונראה * וששים ממאה יותר מכיס הוא א״כ
 שמואל רבינו מדקדק הי׳ ומכאן היא נבילה חלב מותר אמאי ד״ה ע״ב

 חתיכות מעם לבמל ברומב ששים ששים תרי צריך במיל לא מב״מ דלמ״ד
 נמצא וכו׳ הנבילה מן היוצא הרומב לנמל היתר בסמיכות וששים נבילה

 ק׳ דף בחולין לרבא כדס״ל ברומב בעילה מרוע מעם דודאי א״ש לדבריו
 רבה מינו ושאינו שאינו כמו מינו את סלק אמר ודבר במינו מינו דכל ע׳יב
 מב״מ הו׳ל ונסלמ כזרוע ונעשה בזרוע הנבלע דהרומב אלא ־ ומבעלו עליו
 ילפי׳ ושפיר האיל בבשר הרומב זה לבעל ולריך בו בעל ואינו הרומב עם

ק׳• שיעור גמור מדין התם  לרבא• כלל איסור מכלל הבא הימר זה ואין ס׳ו
א מים אח סילק דליל לשיממו אזיל ואביי מ  קאמר שפיר • ק׳ דף שם נד^
 בחידושינו שם ביארם שם בסוגי׳ אביי ^סור(ושימת מכלל הבא היתר דהוא

 אע״ג ששים דהוצרך זיל דרש׳י מעמא דזהו י״ל ולפי׳ז מקומו) כאן ואין
מעימת מהני לא ונפלמ שנבלע דהרומב משום קסילא דמעים  קפילא בי׳
 היינו קפילא בעינן ס׳ דאיכא דאף ז״ל אעעמא־(ומהשפירש״י למיקס דליכא
 לי׳ ונפקא אששים סמכינן ולא מבררינן לברורי דאפשר מה כל דודאי משום
 התורה מדהתירה היינו כעיקר במעם הוא דהחידוש שם רבא דקאמר מהא
 דזרוע אעעמא למיקם אפשר דאי כיון מ״מ ששים דיש אף הזרוע עם לבשל

 מדאוריי׳ איסור לנמל מומר אי אפי׳ אששים לכתמלה נסמוך איך ברומב
 ושניהם בד׳׳ה ע׳׳א ציח בד׳ שם דפירש״י והיינו • בששים דבמיל יימר מי מ״מ
 דיהיב היכא אפי׳ למילף מצית מיני׳ למילף אמיא דאי ואע״ג למדוה לא

 דרבא חידושא וזהו לכתחלה לבשל התורה מדהתירה כוונתו נראה וכו׳ מעמא
 נראה באמת אבל זיל רש״י לדעת נלענ׳׳ד p בזה) בחידושינו שם והארכנו

 רש״י על המלקים התום׳ לשימת אפילו א״ש רבא שימת שפירשנו דמה
 דוקא וז״ל מעמם שם כתבו דהא וכו׳ מוסר אמאי דיה ע״ב ק׳׳ח דף שם

ט׳ הנפלעים מים אבל וכו׳ חלב זית חצי על לוקה ולכך וכו׳ וחלב בבשר  ו
 דהדין דבמקום י״ל א״כ ־ וכו׳ נבילה משוס עליהם ללקות מצערפק ואין
ט הוי עליו ללקוח לאימר מצערף דהיסר הוא  נמצא וחלב• בבשר כמו די

 בפסחים כדאית׳ בקדשים לאיסור מצערף דהיתר דקיי״ל קדשים דהוי בזרוע
 כמו עצמו כזרוע הו״ל ונפלע שנבלע דהרועב אמריק שפיר ומ״ו מ״ה דף

 דלהכי הרמב״ס דברי ליישב לענינינו נשוב ובזה דרבא אליבא שפירשנו
 והיתר כל דדייש אליעזר כר׳ דקיי״ל משוס מינו באינו אפי׳ דחמירא בחמץ

 חמץ חתיכות כשנפל טדאי א״כ מ״ד דף לקמן כדאיסא לאיסור מצמרף
 ונעשה ט שנבלע לרומב לחוש יש ופליעה בליעה כשיעור בו ושהה בקדירה

 והחמירו חילקו לא מיד וסילקו דקדים היכא אפי׳ א׳כ מב*מ והו״ל נבילה
 י׳ל מ״מ • לעולם נאסר דחמן אע״ג דשיל׳מ דהו׳׳ל הא להבין יש ולפייז * בו

 התוס׳ לשימת מיבעיא לא פסח לאחר דשיל׳מ הוא ונפלס שנבלע דהרומב
 יראהא״כלא בבל חמץ תערובת על עוברין ואק השולחן מן עוברין דאלו
 בבל עוברין דאלו ז׳ל והרמב״ם ז״ל רש״י לשימת ואפי׳ קנסח בי׳ שייך

 אבל ממש ט שיש בתערובת דוקא דזהו האחרונים כתט כבר מ״מ ־ יראה
 כמו יראה בל בו שייך לא מ״מ דאורייתא הוא בעיקר מעם אפי׳ במעה

 לו יש ודאי דהרומב נמצא * תמ׳ב בסי׳ יעקב חק בספר בזה שהאריך
ל ושפיר הימר  יוחנן לר׳ דס׳׳ל הא בזה מתורן וממילא שיל״מ־ '־“י הי

ל אע׳ג בנ״מ דבזממ  דר׳ לי׳ דלית יוחנן ר׳ לשימת דז׳א • דשיל״מ דהי
 דריש דלא בחמן לאיסור מצמרף הימר דאין ע׳ב מ״ג דף כדאיתא אליעזר

 לדידי׳ נבילה נעשה לא והרומב קנס מטם עצמו^שור דהפמן כיון א״כ כל
 וממילא מתירין• לו אין עצמו החמץ א׳׳כ לאיסור מצמרף היתר דאין דס׳ל פיון

ל ולא בששים במיל דבע״ת להעוש״ע דס׳׳ל הא נמי מתורץ  • דשיל״מ הי
 תשביתו משים אלא ־ חמן באכילת איסור אין דבע׳פ ס״ל והעור דהרא״ש

 איסור ט שייך לא בעין חמן ט שאין דבמעס דכמבנו וכיון הרא׳׳ש• כמ״ש
 הרומב מצד איסור אין א'כ • משביחו איסור בו שייך זלא כ״ש • יראה בל

:מתירין לו אין והוא עצמו החמן משום אלא

 הא ששים צריך הפסח אחר דחמן דס״ל המור שימס לפרש יש ולפיז
 דבפסח רבא דברי חמלת על דמ^זה היינו קניס קנסא דפריךוהא

מ משני וע׳ז ־ קנים קנסא דהא שיל״מ דבר דהוי ממעם במשהו הוא  ה'
 ונפלס שנבלע הרומב דהיינו בתערובת אבל יראה• בל בו שייך דאז בעיני׳

 דוקא בששים בזמנו דרבא ר״ח לשימת שהקשו מה נמי מתורן ונזה • קנים לא
 לי׳ דלית אזיל לשימתי׳ דר״י מטם כנ׳ל בנ״ס יוחנן דר׳ לישנא נקים דלא

 עצמו החמץ משוה אלא הרומב משוס איסור ואין לאיסור מצערף היתר
 וליכא הרומב משוס האיסור לרבא אבל • אמעמא למיקס איכא שפיר

:ודו׳׳ק • אסור לשק אמר ולכך בנו׳ע לשק שייך ולא אמעמא למיקס

א א י ף יש • ש'מ עד הסוגיא וכל • וכו׳ שהלוה כנעני מנן • גמרא ד

 תו • יצחק כדר׳ מיד קאמר ולא אצלו בהרהינו משני 7 זו בסוגיא לדקדק
 ע״ב ר״ס בח״מ והש״ך • הלואתו בשעת שלא הוא ר״י דהא המוס׳ הקשה
 לאוקמי דחקו דמי קשה אכתי • בה״ל שלא במשכט הסוגיא באמת מפרש
 כמ׳ש • בדשמואל ופליני הלואתו בשעת למימר הו״ל הלואתו בשעת בשלא

 מיירי לרבא-דילמ׳ מקשי דמאי להקשות יש תו ע״ב• פ״ב ד׳ ״מ3ב בדבריהם
 זמט הגיע דוקא דבעינן דס׳׳ל הרמב׳׳ס לדעת וכ״ש • פסח קודם זמן בהגיע
 לרבא לעיל דמקשי הא א״כ אסמכתא משוה מעכשיו ובעינן ־ • פסח קודם
 מהני דלא לרבא ממעכשיו לאביי גובה למפרע עדיף לא דהא מלאכיי מפי

 1בי חילוק אין א״כ פסח קודם זמן בהגיע מוקי ואי • פסח אמר בהגיע
 דהו״ל ותו לפרושי דהו״ל לומר (ודוחק * זמן הגיע כבר דהא • לרבא אביי

 ז׳ל הרמב״ם על הקושי׳ ותו • קניא) אסמכתא דס׳ל יוסי ר׳ מני הא לשטיי
 להבין צריך והו • אסמכתא הו״ל לא בידו דבמשכון פסק עצמו איהו דהא
 קמפלגי במאי קנה לא מישראל דנכרי ומודים מנכרי בישראל דפליגי הא

 זו ברייתא אולמי׳ דמאי מימרא ומנא דמק׳ אברהם אשל קושי׳ קשה ועוד
 • רישא מ״ש ולשון תום׳ כמ״ש א״ש• תרווייהו דלאביי קמיימא מברייתא

 בשעבוד אלא מיירי לא דאביי במלחמות ז״ל הרמב״ן מ״ש מחלה נקדים והנה
 וכ״ש במע״פ אבל • אג״ק ממלמלין לו שמשעבד בשער או • בשער קרקעות

 וכו׳ לוה דמקדיש היכי כל לעיל כדמשמע למפרע למגבי שייך לא בממלמלי
 אג׳׳ק ממלמלין בשער עיכ הס״ד לפי ממני׳ דקאמר הא דלאביי הרמב׳ן ודחק

ך דלא משוס בממלמלין אביי דמודה דמעמא זי*ל נראה ולענ׳׳ד  קנין טי
 קנה מאילו עדיף לא במשלמלי אבל • קונה דכסף קיי׳׳ל דבקרקטת למפרע
 מטרשת דמשיכה כר״ל ס״ל רבא דהא • במשיכה כ׳א קונה דאינו במעות

 מ״ב במשוב׳ כמ׳ש המור דעת וכן • כיותי׳ קיי״ל ז׳ל רש׳י ולדעת המורה מן
 דהאדלאבייא״ש י״ל ולט׳׳ז קונה־ איני דמעות תקט הא לר׳י •ואפי׳ באורך
 וא״כ • בחדא ואינהו בחדא דאגו עי׳א יג דף בבכורות דקיי׳ל משום • מתני׳

 דאפילו דס״ל מהפוסקים ויש • קונה כסף בנכרי • קונה משיכה דלדידן כיון
 אף וא׳׳כ • ע״ב יו״ד דף בקידושין כדאית' בכסף כנעני של קנין כל לר׳י

 לדעת ג׳׳כ אסמכתא במל ממילא ובזה • גובה למפרע שייך בממלמלין
 פסח קודם זמנו דהגיע דמיירי דאע״ג שפיר מקשי לרבא אבל ז״ל הרמבים

 בקידושין קיי׳׳ל הא מ״מ • כנ״ל היא יוסי דר׳ קניא דאסמכתא נימא אי ואפי׳
 דמכאן כיון א״כ קונה אינו במלוה בכסף קרקע במכר דאט׳ מ״ח דף

 הדיוע לשון דריש דר״מ המקבל בפ׳ כדאי' הוא מלוה ע״כ גובה ולהבא
 דס״ל היא ר״מ דה״מ דנימא ואף • במימבא אשלם אעביד ולא באוביר

 יוסיל״ל ור׳ • קניא אסמכתא ל״ל הא למכר וה״ה מקודשת במלוה דהמקדש
 בקידושין אמרינן דהא לפענ״ד עוד לפרש ויש • אצלו בהרהיט ומשני • דר״מ
 באה״ע ב״ש ועי׳ • בר״י מדר״י מקודשת משכון עלי' שיש במלוה דהמקדש די״מ

 המוס׳ זולת • מקודשת גמור במלוה דאפי' הוא הפוסקים דשימת כ״ח סי׳
 דפליגי מעמא י״ל לזה שזכינו וכיון • ע״ש מלוה מחילת בהנאת דמוקי

 היינו יצחק דר' דהאי כמבט דכבר משוס משכון קנה אי מנכרי בישראל
 בשעת שלא המשכון דקנין י״ל ולפי׳ז כנ״ל• הש״ך וכמ״ש בה״ל שלא במשכנו
 קונה משיכה ס״ל דבישראל בנכרי שייך איט התורה מן לר״ל הלואתו
 בשעת דשלא כיון בכסף קטנו דכל בנכרי אבל ־ מהני המשכון וכשמשך
 המקדש דס׳ל דלר״מ לשיעה׳ ורבנן ר׳מ אזלי • מלוה הו״ל כבר הלואט
 ובנכרי • משכון קונה מנכרי ישראל שפיר במכר וה״נ מקודשת במלוה

 א'כ • שרי מדאורייתא הלואמו דהפקעת קי״ב דף בב׳׳ק דקיי׳׳ל מישראל
 צ״ל לפי״ז מיהו • לפרעו התורה מן חיוב דאין כיון במלוה שיקנה שייך אץ•

 ותו • בקידושין המום׳ כשיעת נקנה אינו משכון עלי' טש במלוה דחפי׳
 לקידושין הראשונות מעות דס׳ל בר׳י דר״י אליבא אלא איני נמי דהתם
 המעות דכבר כיון המשכון יקנה לא דלמה הכא קשה אכתי דאל׳ה ניתט

כ בו לקנות ויכול משכון עלי׳ יש  לפ-״ז אך • עצמו המשכון יקנה א'
 • לרבא משכון קנה מישראל כנעני באמת דילמא לומר אפשר היה

 ובסיפא במלוה בקונה לשימת׳ ורבנן ר״מ ופליגי הרהיט בלא וברייתא
 משוס לאו באמת משכון דקונה והא • הוי הלואה דהפקעת משום מודי'

 משיכה איכא דעכ״פ כיון א״נ • הוא הכתוב דגזירת אלא הוא בכסף דנקנה
 לר׳ ע״כ צ״ל וכן • באורך י״ד דף קידושין בחידושי כמ״ש קונה הוא ומלוה

 במשיכה יוחנן לר׳ דקונה מתנה כמו דהו׳׳ל התורה מן קונה מעות דס״ל יוחנן
 ברייתא דאימא י״ל דר״מ ומ״מ אסמכתא דהויל הרמב״ס לדעת (ואפי׳

 גובה למפרע רבא דמודה ומנ׳ל אסמכתא לבמל דמהני מיירי מעכשיו
 מוכיח וע״ז ע״ש) מעכשיו לרבא מהני דלא באמת הרמב״ן כמ׳ש מעכשיו

 משוס וצ״ל משכון קנה לא מנכרי דישראל ס״ל דע״כ שהרהין דנכרי מברייתא
 ומעכשיו פסח קודם זמנו והגיע הגעתיך דא׳׳ל דסיפא מלוה-א׳כמ״ע דהוי

 מ׳ש א׳כ קונה דמלוה כר׳ל דס״ל וצ״ל • היא מלוה דאכתי אסמכתא מבמל
 דלמפרע רבא מודה במעכשיו דבסיפא צ״ל ע״כ אלא משכון קנה דלא רישא

ודו״ק: כלל• היא מלוה ולאו גובה
 הראב״ד לדעת אבל אסמכתא• לי׳ דחשיב ז״ל הרמב׳׳ם לדעת הארכנו וב״ז

ט׳ תימרא מנא דקאמר הא בפשמות א״ש בס״ד שיבואר וכמו  דהא ו
ואפי׳ • במלוה קנה דלא משום פסח קודם זמן בהגיע לרבא לעיל מוקי דלא

אס



שני פרסשעה כל
 מן שריא הצואה דהסקעא בנכרי קונה דמלוה דס״צ היא דר*מ נדחוא אם

 דר׳ משוס לפרש וא״צ ־ בהרהיט משני לפי״ז ושפיר הוא כלום לאו האורה
 דמיכא כיון לכ״ט מוטיל ננשיכה דה״ל ברשוחו דהוא דכיון משוס אלא יצחק
 במשכון דפליגי דמסיק מא• לפי אך מתנה• כמו דהו״ל כמ״שלטיל נמי מטות
 קונה מלוה אי ־ לשיטתי׳ ורבנן ר״מ ושפיר • סברא הך ל״ל מישראל בנכרי

 בנכרי משכון קנין למילף שייך דלא נראה (ותו מודים הלואתו והפקטת
 בהלואתו) שלא בט״כ ומשכנו החוב נפקט דכבר כיק התורה מן מישראל

 מישראל דנכרי י״ל לרבא אבל לאביי• אלא אינו זו אוקימתא הכרח א״כ
 ובכנטני לשימתי׳ במלוה ופליגי הרהינו בלא וברייתא משכון קונה נמי

 מבריית׳ ומוכיח לרבא תימרא מנא פריך שפיר הלואתו הפקטת הו״ל לישראל
 קנה לא מנכרי ישראל ל’ס דאי • סיפא מ״ש רישא דמ״ש • כנ״ל דהרהין

 וטוד • במטכשיו וט״כ דסיפא מ״ט א״כ קונה אינו דמלוה משוס ט׳כ
 אפי׳ משכון דקונה דס״ד הייט אצלו בהרהינו לטיל דמשני דמאי נלפטנ״ד

 דפליגי דברייתא באוקימתא אבל • ומשיכה כסף איכא וא׳׳כ הלואתו בשטה
 קונה דאי • הלואתו בשטה שלא אלא קונה דאינו צ״ל ט״כ והרהיט במלוה

 ממילא ומחורץ • לאפרושי הו״ל הלואתו בשטת שלא ומיירי הלואתו בשטח אפי׳
 בשטת הל״ל ש״ש אלא דאינו המוס׳ דלשיטח טיב פ*ב דף בב״מ התוס׳ קושי׳

 א״א דלפמ״ש זוזי אלפא אבד דמגלא קתא אבד דס״ל ומדשמואל הלואתו
 • הלואחו בשטת שלא אלא קנה לא מישראל דנכרי ומטמא פלוגתי׳ לאוקמי
 אבל • דשמואל משוס ס׳ד אצלו בהרהינו דמשני לטיל דבאמס י״ל ולפי״ז

:ודו׳ק • הכי לפרש איא מברייתא כדמסיק
ה ת ע  אסמכתא דליכא טליו דהקשו זיל הרמביס לשימת לפרש נלפטניד ו

 במשכון אסמכתא דליכא הא דט״כ ייל בפשיטות והנה • במשכון ^
 דפליגי זו ברייתא כ’משא חמצו• לו ושטבד בשטההלואמו במשכון הייט

 השטבוד בשטח נמצא • היא הלואתו בשטת בשלא יצחק בדר׳ ורבנן ר״מ בה
 אסמכתא• הוי התנאי בשפת מ״מ • בטיכ אח״כ שמשכנו אף משכון לו הי׳ לא

 דאדרבא ■ יצחק מדר׳ אצלו בהרהיט לטיל מיימי דלא הא איש הוי ולפי״ז
 ט״ז • אסמכתא דהוי משום הוי הקושיא דטיקר הרמב׳ם בשיטת לטיל לפמ״ש

 בבריי׳ משא'כ ־ אסמכתא הוי דלא הלואתו בשטת אצלו בהרהינו משני שפיר
כ יצחק מדר׳ המשכון בקנין ורבנן ר״מ בה דפליגי זו  הלואתו בשטת בשלא ט'

 במתני׳ לשנויי ה״מ ממתני׳ דמקשי הא ציל דלפי״ז אלא ־ אסמכתא הו״ל ושפיר
 המשכה בקנין דפליגי בבריי׳ והכא אסמכתא הוי דלא הלואה בשטת בהרהיט

 פליגי דהברייתא איפכא נ’א ־ אסמכתא והוי בה״ל שלא היינו יצחק מדר׳
 במשכנו דמיירי היינו אסמכתא הוי דלא והא • כנ״ל הלואתו והפקטת במלוה
 דבאמת וציל • הכתוב מגזירת קונה נכרי אפילו גה״ל ופלא הלואתו בשטת
 לאוקמי איכא דהא לרבא• מהני דמטכשיו דמניל חימרא מנא דקאמר היינו

 מוכח דהא ומשני כנ״ל איפכא או אסמכתא־ הוי דלא בהרהינו קמא כשנויא
 למה לדקדק דיש והוא ־ בה״ל שלא דמיירי פת שהרהין דנכרי מברייתא

 כדקתני סתם חמץ שהרהין קאמר ולא פורט פת שהרהין הברייתא דקדקה
 ישראל טל אחריות באין מיירי דט"כ כתבו המפרשים דהנה ונראה במתני׳
 שיבואר כמו טליו באחריות דאפי׳ נ״ל מיהו • אחריות משום טובר בל״ז דאל״ה

מ  שלך הרי לי׳ אמר מצי אחריות משיס דאי ־ טצמו לכנטני להחזיר נ״מ מ'
 מיירי רישא שהרהין דהברייתא לאביי התוס׳ כ’וכ ־ המג״א כמ״ש לפנץ
 לישראל וימכרנו יחזור שמא חשש איכא דאפ״ה המיא שכ׳ אך ■ לפדות כשבא

 שנ היינו פורט פת דקאמר דהא וי׳ל נכרי פת לקנות דאסור פת נקט לכך
 בטה״ב־ של ככרות אף מוסיף דר״ט לדבר זכר מקום בכל דאסור בטה״ב פת

 יוסף דר׳ משום וליל משכון קני דלא דס׳ל אט״ג • אחריות הוי דהא ומיהו
 אזוזי לי׳ דתפיס ומשוס הלואתו בשטת שלא דמיירי צ״ל ■ מצוה ליכא דבנכרי

 משא׳כ אזוזי־ לי׳ דתפיס משוס ש״ש הוי בליז בה׳ל שלא דמשכנו השיך כמיש
 נמצא ט״ב פ׳ דף בב*מ כמ״ש ילוה שלא לו הי׳ טוב דהא הלואחו גשטת

ודו׳ק: בהיל־ שלא מי׳רי מוכחדברייהא
ף ן  אס טובר סי׳ ז״ל רש״י דהנה ז״ל הרמב׳ס בשיטת לפרש נלפטצ׳ד ע

 הרמב״ס שיטת לסי כן לפרש מוכרח ולכאורה • הפסח אחר נהנה ^
 טובר פסח אחר דנקט הברייתא דמשמטות וכ״ש • אסמכתא משום דמפרש
 הו״ל לא גזיס ולא דבידו סנאי דכל טיב ט״ג דף בבימ דקיי״ל והוא ־ כו משמט

 אסמכתא הויל לא אטביד ולא אוביר דאס טצמו לר״מ ס״ל והכי • אסמכתח
 הו״ל בקרקטות דדוקא ס״ו דף שם המוס׳ וכמ״ש גזיס ולא דבידו משום

 יותר שוה שהוא בחמץ ט׳כ אסמכתא הכא דהוי הא צ״ל וא״כ ־ ט׳ש אסמכתא
 והשיך יצחק בדר׳ דפליני כיון וא'כ ־ ההלואה בדמי לו והחלמו ההלואה• מן
 בל טל טובר בליז א״כ ־ ההלואה דמי כנגד אלא קנה לא יצחק דבר׳ כ׳

 אחר הנאה לטנין דנ״מ צ״ל וט״כ • מנכרי שלוה בישראל המותר טל יראה•
 • יראה בל לטנין בפירש כ' ז״ל הרמביס אך • ההלואה שכנגד בזה הפסח

 דבמשכון דאף די״ל ונלטנ״ד ־ אסמכתא הוי למה קשה גזים דלא ט״כ א״כ
 נהי א״כ אסמכתא הוי לגבות דטומד כיון בשטר בחוב אבל אסמכתא• הוי לא

 • דטתי׳ וסמכה המשכון לחבירו שהתסיס מה מפני המשכון בטי׳ דלטנין
 דטתו סמכה לא זה בתנאי חובו שמחל אף דהמלוה • קנה לא אכתי אבל
הוי גזים דלא אף בידו הוי דלא אסמכתא הוי בשטר חוב דהוי וביון

טפסחים י

 דלא אסמכתא הוי כלל בידו אין דאפי׳ ס׳ל ז״ל דהרמב״ס וטי״ל • אסמכתא
 • בה״ג בשה ט״ב פ״א דף בב'מ המום׳ לפמיש נראה זה כהראיש־(ולפי

 בט״ס דוקא היינו זוזי אלפא אבד דמגלא קתא דאבד קנה דס׳ל דשמואל
 מטטמא דמיירי יצחק דר׳ הזכיר לא בהרהינו דמשט למט׳ י״ל א׳כ בשטר ולא

 ותו ־ גזיס לא דהא אסמכתא מטטס צ׳ל דר*מ בפלוגסא אבל ־ דשמואל)
 דסליגי צ״ל דשמואל משום (וליכא בשטר דמיירי צ״ל ט׳כ משלון דהאיכא

 במלוה דפליגי למימר מצי דהא תימרא מנא פריך שפיר •ולפי״ז יצחק) בדר׳
 שלא טיס במלוה י״ל אסמכתא משוס ואי ־ כניל הלואסו בהפקטס וסיפא
 נכרי אף הלואתו בשטת שלא ובמשכון ־ כנ״ל במשכון אסמכתא דליכא בשטר
 ובחוב הלואתו בשטת במשכון דמתני׳ ל״ל איפכא מסט׳(אבל והיינו קונה
 כדחזינן הלואתו והפקטת לרבא היא מלוה דאכמי אסמכתא דליכא בט״ס

 אפי׳ דהכא כדשמואל מתני׳ א׳נ משכון) קנה לא מישראל דכנטט בברייתא
 משני וט״ז בה׳ל בשלא וברייתא ־ כלל מצוה הלואסו בשטס דליכא קונה נכרי

 סיל אי דממינ אסמכתא דליכא בט'פ בחוב סיפא דל״ל דהרהין מברייתא
 מיירי דברייתא כבר הוכחנו דהא כנ״ל ברישא ג'כ המשכון יקנה קונה דמלוה

מדקחניפת־ודו״ק: שלאבהיל
ה ת ע  בכל יצחק כדר׳ בה״ל בשלא דאי המפרשים קושי׳ לתרץ נלפטנ״ד ו

 אזוזי דתפיס משום הוא ש״ש אכתי קנה לא אפי׳ א*כ דוכתי
 אבל גמור• קטן דוקא דבטינן באונסי׳ לפרש ז״ל רש״י שהוכרח נראה ומזה
 דיש ונלטנ״ד • יראה בל טובר אחריות בקיבל לטיל קאמר דהא קשה אכתי
 יראה בל טל טובר לטנין דמיירי זיל הרמב״ם הכריח דמזה טוד ונראה לישב
 דהיינו • הוא לממץ דגורס באחריות לפקדון דמי דלא דייל והוא • ממש

 שהגיט כיון דאל״ה דישראל בפקדון דקרא א״נ ־ הפסח תוך פקדק בקיבל
 דבקיבל ונהי * לבטרו וחייב בהנאה נאסר כבר ביטרו ולא ששית פטה

 לפניך שלך הרי לומר יכול דאין בטין אינו אס לשלם דחייב המ״א כ׳ מישראל
 שומר הו״ל לזכותו למכרו לו שהי׳ משום הטטס כתב אך לממון גורם א״כ

 שליחות דא״ל בנכרי אבל * שחייב קידם ולא ובמקלות ברוטי׳ לקדם שיכול
 שטה בכל לבטר שצריך כיון א'כ למיטבד הו״ל דמה שיפטר ראוי ודאי וזכות
 ולא הוא לממון גורס לאו וא״כ • שביטרו יהא דלא שיפטר ראוי נגנב אפי׳
 בהא נ״מ שפיר א״כ ־ שבטה תוך אלא דאינו • יראה בל טל טובר לשון שייך
 דמיירי דכיון ז״ל רש״י לפי׳ דסי׳ל נראה ויותר • יראה בבל דטובר לי׳ דקני
 מוכח א״כ כמש״ל אונסין משוס וציל אזוזי לי׳ דתפיס ס״ל וק׳ בה׳ל שלא
 אלא בשיטתי׳ שיבואר כמו דבי׳ קנין משוס לאו דהחיוב ז״ל לרש״י דס׳ל מזה

 • לקנין אזוזי לי׳ דתפיס שייך לא דוקא קטן ממטס דאי אונסין חיוב מטטם
 לכך יראה בבל טובר לפרש וליכא לממון גורם משום אלא החיוב אין א״כ

 בברייתא משא״כ • פסח לאחר הברייתא כמשמטוח • נהנה אס טובר מפרש
 ולמפרט מטכשיו קטן ומטטס מכנטני בישראל קנה לא משכון דס״ל דלקמן
 נתחייב קטן דמחמת ס״ל התוס׳ אבל • ודו״ק ־ יראה בבל טובר י׳ל שפיר
 יראה בל משוס דליכא כ׳ כבר אחריות דמחמת משוס לפרש ונלטנ״ד יראה בבל

:למכרו יכול ולא בביטור חייב שהבר לממק גורס דלאו
ד ו  וקשה • וכו׳ אימר לטיל ד״ה טיב פ״ב דף בב״מ התום׳ לשיטת י״ל ע

 למימר מצי דהוי משוס בל״ז הקשה דלא הא • ט״ש וכו׳ דבפסחיס ^
 ופליגי דשמואל שייך לא דבשטר ט״ב פ״א דף שם התום׳ שכתב בה״ג כשיטת

 בשטר ואי • חליפין מבדי לא דפירי בחמץ א״כ שהקדימו לפי אבל • יצחק בדר׳
 סמכא דלא י״ל לפי״ז אך * בשטר קרקטות לקנות יכול בידו מטוסיו שאין אף

 • ט״ב מ״ח דף בקידושין כדאיתא למחול דמצי משוס בשטר לקנות דטתי׳
ץ סי׳ בריש הש״ך וכמ״ש  ס״ו בסי׳ דקיי״ל מישראל בנכרי משא״כ ■ טיש ק
 משוס כדלטיל תימרא מנא נמי למחול(וא״ש יכול אין שסר שמכר דנכרי

 ומיתפרשא ש״ש־ הוי לא א״כ ש״ש) הוי דשפיר בטיס מתני׳ לאוקמי מצי דהוי
 קרקעות לקנות יכול דאינו משוס מכנטני בישראל דפליגי שסיר ברייתא

 תימרא מנא נמי ואיש ־ למחול יכול דאין משום לקטת יכול נכרי אבל • בשטר
 בט״פ דחוב ש״ש הוי דשפיר • בט״פ מתני׳ לאוקמי מצי דהוי משוס כדלטיל

 קנה לא דס״ל דהרהין מברייתא דמוכח אלא קרקטות בו לקנות יכול אינו
 לקנות או אשה לקדש שיכול דישראל נראה וחו ־ בהגטתיך ומוטיל משכון
 אינו כנטט אבל • שס התום׳ כמיש המשכון טל שיש הוי שסיר בכסף קרקט

 בשפר• כ״א ק״פ סי׳ בח׳מ כדאיתא בכסף קונה איט קרקטות וגס לקדש יכול
 אבל ודויק• • לו שימסור שטר מוטיל ט״ז הכסף נתינת טס שם שכ׳ אט״ג
 למכרו שיכול ה״ה קרקעות בו לקנוס דיכול התום׳ כמ״ש קצת לקמת כשיש
 לממון גורס הויל והחמץ ליתן יכול בעין הוא דאם וכיון לשלם חייב וא״כ

 :ודויק • פס התוס׳ כמ״ש ש״ש מטעם יראה בל על עובר הוא ושפיר
ה ב ד ״  והוא • להרמביס המשניות פירוש עיין ויי׳ חמץ האוכל חנן ל

המקשה לדברי דבין לדקדק דיש פשוטו עפ״י ונראה תמוה• י
 המתרץ לדברי ובין הוא דמים בר דלאו משום פטור דבמזיד דמתני׳ דטעמא

 מןהתשלומין פטור לשון מובן אינו מיני׳• בדרבה לי׳ דקים משוס טעמו ד
 דפשיטא עציס מדמי סטור אלא למימר הו״ל לא המקשה דלדברי • פצים ומדמי

 בדרבה לי׳ דקים משום דפמור דאשמעינן המתרץ לדברי ואף ־ באכילה אסור ד
לא7 אע״ג דהמקשה דס״ל ונלענ״ד • עציס דמי היינו תשלומין היינו • מיני׳



שני פרסשעה כל h
 ולכ״ט • ומשלם צוקה לאינו דקיי״ל ידט ודאי מ״מ ’ בה״ק נחוניא כר׳ מוקי היי

 לסרש לו א״א כריה״ג לה דמוקי לאניי אלא • חמץ באכילת מלקות איכא
 בלא וט״כ דל שפירש״י כמו חולי! בחמץ לאשמטינן דא״כ מלמות גדטטס

 כולי׳ לסרש יש שפיר משלם מזה דלפי למטמא דס״ל למאי חבל ־ התראה
ד לבסיפא אלא למרומה בשוגג מתני׳  לחמך מלקות מצוטס ופטור בחמץ מי
 מלה דלפי דכיון מטליא התשלומי! ר״ל ־ המשלומי! מ! פטור לקתני והיינו
 הכא להקשות מצי להוי ט״ב למיל לף בכתובות הקשו התום׳ והנה • משלם
 בתחב למיירי למשני למאי הכא צ״ל ולדבריהם • ט״ש קניא לאגבי׳ דכיון

 קושיא הr אין מלקות מטטם לשמור לפמ״ש המקשה ללטש אבל • חבירו לו
 כמו באכילה אלא מלה לפי שייך ללא הגא דמים בר לאו הגבהה דנשטת

 בלמי לחייב לה״א טצים מדמי לנקט המקשה לטת א״ש ולפי״ז • דל שפירש׳י
 מחני׳ לפרש רצה ללא הרמב״ם לברי א״ש ובזה • הגבהה שטק משום טצים

 אך כרת־ כמו הוי למיתה הקנה בן נחוניא לר׳ לצ״ל משום אביי כדמשני
 פליג רבא אבל • נבה״ק לר׳ לכרת מיתה למלמי א״ג בר״ם לאביי אלא ז׳א

 כמו חולין בחמץ ליפלוג לא״כ הכא לאביי כלמשני לפרש א״א א״כ • טלי׳
 ותו התום׳• כמ״ש חבירו לו לתחב מדוחק נמלט ללא ותו • דל שפירש״י

 למשני׳ למוקי למגילה סתמא לבל״ז ואף לא״נ אסממא סממא קשיא לא״כ
ולו״ק: בחילושינו־ בזה ישוב כתבנו כבר כרנבה״ק•

{ן ך  לס״ל כיון להא טצים מדמי לנקט הא לאייי לישב ליש נראה מי
 טצים דמי היינו תשלומין■ הייט בהנאה מושר לחמץ משום דטטמא

 ללמה שהקשו כ״ט לטיל.לף התום׳ קושי׳ לשרץ יש ללכאורה משום ונראה
 לגלי ונהי סטורין נמי שוגגק כריתות חייבי נבה״ק לר׳ הא חייב בשוגג

 דל רש״י לשיטת קשה ותו כרת בשגגת מנ״ל לאביי מיתה בשגגת רחמנא
 הוא להפטור נרמז האיך פוטרת למיתה למתני׳ רבותא טיקר דכל דכיון

 בחולין ז״ל שפירשיי מה דלפי ונראה ־ לחמץ כרש מחמת ולא תרומה מחמם
 מיירי לט״,ג כיון א״כ ־ מוסיף איסור אפילו ל״ל דריה״ג ט״ב ק״א לף

 לר׳ ברי׳ הונא לרב מיבטיא לא מרומה חל לא לאל״ה ־ תרומה שנתחמץ
 לוקאכשלא דסיל נחמן לרב אפילו אלא נכריך שירים דבטינן לס״ל יהושט

מ ־ הכושר שטת לו הי  מרומה נטשה שלא עד שנתחמץ הכא למימר ליכא מ'
 וא״ל במחובר• נתחמץ ללא דכיון טבל• איסור טל מל הוי לא דאכתי

 שם משמע להא בב״א תרומה ואיסור חמץ איסור מל מרומה דכשהשריש
 חל ולא קולם נתחמץ לאם ותו הגלילי• לר״י ל״ל בב״א איסור דאפילו
 חל לא לבאמת משמע אלא • חומש להתחייב לי׳ הי' לא תרומה אישיר
 בלרבה לקי״ל מיתה משום פטור ומזיל בשוגג• חייב ושפיר חמץ איסור
 באיסור מודה לריהיג בחולי! דסילשס אזלי לשיטשי׳ להחוס׳ ונראה • מיני׳
 לאיתוסף מיגו תרומה על חמץ איסור חל שפיר וא״כ מוסיף ואיסור ב״א

 למיירי עצים ומדמי מתני׳ לנקטו דהיינו י״ל ולפי״ז • לכהניס איסור
 טמאה תרומה לאף ולאשמועינן במתנימין ז״ל כפירש׳י טמאה מתרומה
 חמץוליכא חיסור טמאה תרומה איסור על מל לא לכהנים אף לאסורה

 השוס׳ שהקשו מה נמי למחורץ י״ל ולפי״ז • פוטרו מיתה אפ״ה ־ כרת
 בהזיל למיירי משום הגבהה בשעת נתחייב ללא לי״ל ־ קניא מדאגבי׳ זנימא
 היה בפסח חמץ הקונה זיל הרמב״ם כמ״ש יראה בל משוס ולוקה בחמץ
 לא חמץ אכילת לאיסור פוטרו למיתה מוכח ־ואפ״ה יראה בל משוס לוקה

 איכא הא יראה בל מלין דאי להקשו׳ ואין כנ״ל• טמאה תרומה על חל
 קנין בשעת אלא מלקות שייך ללא ז״א יראה־ לבל לאו נמי אכילה בשעת
 לאין מעשה בו שאין לאו דהויל לאח״כ משא״ב • ממשה בו שיש לאו דהו״ל
 להכי לאתין השתא מיהו ע״א לףטז במכות הגלילי לר״י ס״ל והכי עליו לוקין
 עצים מדמי לפטור למטמא המשניות בפי' הרמב״ם מ״ש לפרש נראה
 להא דבריו לפרש לעיל כמ״ש הגבהה שעת משוס לאו בהנאה לאסור משוס

 מתשלומין לפטור לטעמא ללפמ״ש אלא • יראה לבל מלקות בי׳ איכא לפמ״ש
 א״כ • חמץ לאכילת מלקות משוס משלם מלה דלפי בתרומה ששגג אף

 לאסור מפרש לכך ממאה תרומה איסור על חל לא להא טמאה בתרומה
 ביבמות ז״ל שפירש״י כמו בהנאה מוסיף איסור חמץ איסור והויל ־ בהנאה
 קמ״ל גופא והא • וממון מלקות והו״ל חמץ איסור חל ושפיר שם ובחולין

 איסור להו״ל הגלילי כר״י דלא טניס ומדמי זקתני בהא מחניתין
ודו״ק: כנ״ל• מוסיף

 ר״ש מני להא לשנויי דהו״ל פ״י בס׳ שהקשה טפ״י לתרץ נראה
 שמוזהרין חמץ זהו ללא מ״ז ל׳ לקמן יהושע דר׳ אליבא דס״ל הוא ׳
 הפסח אחר על להשהותו ליכול לכיון לממון הגורס כל ל’וס יראה בבל עליו
 דלוקה וצ״ל • קני׳ לאגבי׳ כיון נימא לקשה כיון י׳ל ולפמ״ש • כממון הו״ל

 חייב למה ברישא לא״כ תקשה ללפי״ז • ומשלם לוקה אינו יראה בל משוס
 ודוחק כלום• שוה אינו ושוב בהנאה נאסר קני׳ דאגבי׳ מכיק הא וחומש קרן

 ריצב״א בשם תוס׳ למ״ש ותו • שם בכתובות כלמשני חבירו לו בתחב לומר
 לגבי האי כולי קפלי לא לאפ׳ה אלא ממש• באבב״א איט לו דאףבמחב

 קרן ברישא חייב ולמה כבר בהנאה ונאסר קנהו כבר כ’א • ומיתה ממון
 ומיתה ממון לענין לאף שם זיל ותום' רש״י ללפמ״ש ותו • האכילה על ומומש
קשה ותו • קנהו כבר מ״מ כבר דממאיס משוס ומטמא ממש בביא בטינן

פסחים
 עצים מדמי אפי׳ פעור במתני' מ"מ תשלומין לענין נ"מ שפיר להסס לנהי
 להסקה• חזי׳ לאפ׳ה זה־דממאים תירוץ שייך לא טמאה תרומה שהי׳ כיון

 דהייט י״ל ולפי״ז • כר״ש מוחי מצי ולא • יראה ^ משום כמ׳ש ע״כ וצ״ל
 להסקה מזי דע״כ אעיג בטמאה עצים מדמי לפטור בהא מחני׳ לאשמועינן

 תקשה לפי״ז אך • הניל מטעס עצים מדמי פטור אפ״ה לאכול לנמאס אף
 משום לגורם מדר״ש חייב דאינו הקדש של בחמץ קאמר כ״ט לף לעיל להא

 אכילה בשעת גרס ולא הגבהה משעת נאסר כבר הא ואמאי קניא להגבהה
 לפי׳ כנ״ל זמקשי ותו ונו׳ לו צתמב למיירי לומר ודוחק למחייב למאן ומ״ט

 לי׳ קני דע״כ לנהי י״ל לחמץ בשוגג למיירי שם התוס׳ לפי׳ ומיהו • ריצב״א
 לא הוא לשוגג וכיון דלקני• לי׳ ניחא לא לאיסורא קי״ל הא מ״מ • להתחייב

קשה: דל לפירשיי אבל בהנאה לאוסרו קנה
ד ל ע ל נ  מעילה בפ׳ימהל׳ דל והראב״ל הרמב׳ם בפלוגתת מלוי לזה ו

ה תיי שההקדש אלס לכל בפירוש כ׳ להראביל ^  ולא כגזבר ה׳
 שייך לא לכהן נתנה ולא תרומה במפריש לפי״ז נמצא • שיוצא על מועל
 ללפי׳יז אלא • כגזבר להו״ל הוא ברשותו לעליין קניא לאגבי׳ משעה לומר

 תרומה שאכל בזר לאביי שם בכתובות לשטיי להש״ס להו״ל תקשה
 מ״מ קגיא ללא לאע׳ג ואפשר בהגבהה לקניא בי׳ שייך ללא משהפרישה

 עלי׳ נתחייב כבר שם והתוספות דל כפירש״י ממאיסה לכבר שבלעו קולס
 דמיירי שס והתוס׳ דל לפירשיי סיוע ומזה כא׳ באים לאינם מקשה ושפיר

 ללא א״ש ולפי״ז ־ שס בתוס׳ כריצב״א ללא לממאיס אוכלין בסתם בסתמא
 מלר׳ לפעור הקלט של בחמץ נמי לקאמר כ״ט לף דלעיל מהא המוס׳ הקשה
 קני׳ ללא כיון בהקדש להתס קניא לאגבי׳ למשעה אמרינן ולא בה״ק נחוניא
 לנמאס אכילה בשעת לנתחייב לומר שייך ולא • בגזבר או שלו בהקדש למיירי

 כר״ש• בשמטתין לי״ל א״ש ולפי״ז פעור באמת הקדש מץק להא שבלעו קולה
 קני׳ ולא אדם מאכילת שנפסל משעה לנסחייב ותכלה שהפרישה ובתרומה
 לקני׳ משמע הש׳ס ללשק בזה לי ניחא לא לאכתי אלא יראה בבל שיתחייב

 מיירי• לברשותו משום קניא ללא והמ״ל • בתחלה שם כלמקשי הגבהה משעת
 גרע ללא קנאו בולאי כשלעסו מ״מ קנאו לא להגזבר לאע״ג נראה ותו

 שהשרישה בתרומה בכתובו׳ להש״ס לי׳ ניחא ללא נ״ל והעיקר • הלר ללא משנוי
 י״ש לצאת בבא וע״כ תובעין צו שאין ממון הו״ל לא״כ לכה! שניתנה קולם

 תורה אמרה אתנן להא מיני׳ בדרגה לי׳ לקים משוס לפעור שייך לא וזה
 א״א לג״כ מהכא תום׳ להקשה והיינו י״ש• לצאת ומחויב אמו על בא אפי׳

 לו יש שפיר לבהקלש לנעיל מהקדש הקשה ולא שהפרישה בתרומה לאוקמי
 ובתרומה בריש לאוקמי מצי שלא ח״ש ממילא ואיכ הג׳ל• עיי תובעי!

ב לאכתי מיני׳• בלרבה לי׳ קים שייך לא לאיכ שהפרישה  כיון י״ש לצאת ^י
 לברייתא סיפא למסיק להא י״ל ולפייז • י׳ש לצאת בא ע״כ מובעין לו שאין
א  דלפי ס״ל נמי המ״ללר׳ע לאל׳ב משוס והחמיצה• תרומה במפריש בד
 יש הנאה מה וכי לקאמר והא לחמץ• מלקות משום לפטור והא משלם מלה

 לבשעת קאמר ולכך לי׳• קני׳ הגבהה למשעם נימא ללא משוס היינו • בה לו
 ולפמ״ש • וכו׳ בדיח סיפא מסיק לכך • משלם למיס לפי לאי הגבהה

 בלרבה לי׳ קים לי׳ קני׳ הגבהה בשעה שייך לא לכהן שנותן קולס לבמפריש
 מיהו • משלם דמים לפי דס״ל מוכח ושפיר י״ש לצאת בא לע״כ כיון • מיני׳
 • משלם מלה לפי ס״ל לריב״נ אח״כ שאמר אביי כוונת לזה לי״ל נראה

 לפי ס׳ל דכיע הו״ל יוסר משלם* דמים לפי דייל סברתו נגד הוא ללכאורה
 בהנאה מותר בפסח לחמץ ס״ל לריב״נ אמר הוי לאי משוס • משלם למיס

 כר׳ ומשלם• מס לאינו רק משלם מלה לפי ס״ל לכ״ע לומר אפשר הוי
 האוקימסא כמ״ש לחמץ• במזיד לחמץומכ״ש לכרת בשונג אפי׳ בה״ק נחוניא
 בשעת חייב אי היינו לפליגי והא המקשה וכסברת הרמביס בסי׳ למתני׳
 עדיף כוותי׳ לסתמא עקיבא כלר׳ מתני׳ לאוקמי למצינו וכיון כנ״ל הגבהה

 הגבהה בשעת לפליגי רק משלם• מלה דלפי ס״ל תנאי הני כל ולפי״ז ספי
כ בהנאה למוסר ריב*נ השיב מללא קאמר לכך  ולאו בהנאה אסור לסיל ע'

 טעמא מדקאמר משלם למים דלפי ס׳ל לר״ע ע״ה א*כ חייב הגבהה מטעם
ולו״ק: בהנאה• לאסור ,
ל ״ י י  להצק צריך והוא במפריש• גל״א לברייתא סיפא למסיק בהא עו

 בהנאה לאסור כיון ת״ל ־ וכו׳ לכהן וגחן שט׳ בברייה׳ לקאמר מס ׳
 וכי ד*ה ז״ל שפירש״י ומה בה• לו יש הנאה מה וכי כדקאמר יתחייב למה
 נמי • בהנאה מוסר הי׳ אם לאסילו קאמר לתרתי למשמע וכו, הנאה מה
 • לאורו ולא לו שאמר בהא לקמן לכ׳ משם ונראה קודש להיות ראוי אין

 אחר על להניח שא׳א כיון מ״מ בהנאה• למותר דס׳ל לריה״ג לאפי׳ היינו
 דאין תבשילו תחת להסיקו לכהן ליתט נמי וא״א יראה צל משום הפסח
 הסוס' לדעת ואפי׳ בל״ת עובר בפסח חמץ הקונה דהא לקבלו יכול הכהן

 לעשה עללאוהטתק דלוקה ייללבכהן עליו עובר אינו לבערו לדעתו להיכא
 הא לבערו לעסו אפי׳ א״כ ה׳ג ל״ה ע״ב ד׳ לף תמורה בריש דל שסירש״י כמו

 לעשה• הטחק לאו הוא יראה לבל צ״ה ל׳ לקאמרינן משוס הוא החוס׳ טעס
 ללא לס״ל דל הרמבים לדעת ומכ״ש לבערו לעמו אפי׳ מועיל אינו ה״ה א״כ

 ולא ישראל שיסיק ע״י ממנו ליהנות הכהן יכול דאכסי ואף לעשה• ניתק
מקיים לא בזה מ״מ ואסרו וגחלסו מאורו ויהנה החמץ בגוף כלל הכהן יזכה

חתן



פרס שעה כד
ה דמומר אף שפירי״ל ולמי״ז לאורו• ולא לו מחן א מ  ראוי׳ ממרי לא מ״מ ב

משלם מדה לסי אי דאסילו ז״ל סירש״י לולי נ״ל ויוסר קודש• להיות
 הנאה מה וכי לו דמקשי והייט • קודש להיוח הראוי דבר בעינן ̂®״®■

 וראב׳ח ההוס׳ נמ״ש קודש להיוח ראוי אין הנאה בי׳ דליח כיק ר*ל לו יש
 שהי׳ כיון קודש להיוח הראוי דבר בי׳ קרינן ושפיר • בהנאה שוברדמוהר

 שיכול חמז זהו לא דח׳ל יהושע לר׳ לקמן שנכחוב וכמו הכושר• נושמת
 דר״ע קמייחא בברייתא דהמ״ל י״ל ולפי״ז • הפסח אחר מד להשהותו

 את לכהן דונתן מקרא היינו דסומר והא • משלה מדה לסי ס״ל נמי
 בהנאה מיתר אי אפי׳ תקשה דלפי״ז אלא • בהנאה דאסור ומשום • הקודש

 אי אפילו דא'כ להשהותו דשרי דש״ל וא״ל לקבל־ רשאי הכהן אין נמי הא
 הפסח אחר עד להשהותו יכול הא קודש להיות ראוי אינו למה בהנאה אסור
 דאסור דס״ל צ׳׳ל עכ״ל אלא • לכהן נתן שלא עד במפריש מיירי דהא

ע'כ כר״א להשהות  משא*כ • מקרא ולא משלם דמים לפי דם*ל צ׳ל ו
ודויק: כהן• ביד בתרומה דמיירי שני׳ בברייתא

ן ה י דבר בעינן לא משלה מדה לפי אי דע*כ ס״ל ז״ל דרש׳י נראה מ
 אי היינו הנאה מה וכי דקאמר דהא דאס״ד קודש להיות הראוי

 מחני׳ לאוקמי דחיק ולמה שני׳ ברייתא כאביי דלא טלהו אתי׳ מדה לפי
 דס׳ל וראב״י בהנאה דאסור ס״ל דהא אתי׳ לא נמי כריע דהא כחד דלא

 דעיקר ציל ע״כ אלא את״ק בהא פליג דלא מדה ס״ללסי הא בהנאה דמותר
 קאמר ועוד חדא קרא דמייתי והא • משלה דמים דלפי משום פלוגתתי׳
מ בהנאה מותר הוי אי דאפילו ז׳ל כדפירש״י  לכהן ליתנו ראוי אין מ'

 אסור דחמץ ס*ל דריב״נ לאביי דמנ״ל לדקדק יש דאכתי אע״ג כנ״ל•
 לפי דמשלס נועמא צריך ואפ״ה • בהנאה דמותר ס״ל דילמא • בהנאה

 אפי׳ לו הקשה ור״ע • לכהן לימנו ראוי שיהא דבעיק דס״ל משוס מדה•
 כמ״ש אביי כוונת עיקר מ״מ ־ לראב״ח ז״ל שפירש״י כמו קרא ל״ל אי

 הגבהה דבשעת המ״ל ואז • בהנאה דמותר משום דמעמא נימא דלא לעיל
:ודויק לעיל כמ״ש קמיפליגי

ה ע ר  רשאי הנהן שאין משום לאורו• ולא לו בתמן הפירוש לעיל מ״ש לפי ו
 א״כ כנ״ל מאורו א’כ להנות וא״י להשהות רשאי הישראל ואק לקבלו•

 יהושע כר׳ דס״ל נימא ואפי׳ • תרומה אינו הכושר שעת לו הי׳ אפי׳ לכאורה
 חיוב עליו חל וכבר בתחלה חמן דהי׳ היכא יהושע ר׳ מודה מ״מ

 • לקבלו יכול הכהן דאין • נתינה בו מקיים ולא לבערו וצריך השבתה
 עבר ולא דמי שהורמו כמו הורמו שלא במפטה יהושע לר׳ דס״ל ואפשר
 לאפות אוסר מה״מ דהא חמז• העבלשל שבתוך הכהן חלק על נמגו^ז

פ בקידושין ועי׳ חזי דלא חדא דאיכא משוס דס״ז לקמן  • מקדש האיש ס׳
 יראה• בל על עליו עבר דכבר במחובר היכאדחמן הייטמעמא ובאמת

 דאין כיון • מבל שנעשה אחר דהממין היכא אפי׳ וגם • מבל שנעשה קודם
 דמותר לריה״ג הוא חמור איסור דלאו מבל איסור על לחול חמןיכול האיסור

 עירין בגזירת דקאמר הא בזה לפרש ואפשר יראה,־ בל על נמי מבר בהנא׳לא
 שאלתא קדישין במאמר מ״מ כר״א דהלכה קול בת דיצא אף ר״ל פתגמא•

 לא דבהא • מדרשא בבי מורין וכן דקאמר והיינו חכמים כדברי דהלכה
• ודוק כר׳׳י לן דקיימא קאמר ור׳י לר״א אלא כלל כריה״ג קי״ל

ומסיק למי תשלומין דקאמר הירושלמי דברי לפרש לענ״ד נראה
 שיטאר וכמו לשבע• תשלומין ולר״י לעצמו• תשלומין דלר״ל

 מומר בפסח זממץ לריה״ג דמתני׳ דנהי לי׳ דקשה ונראה בס״ד לק«
 להנתן א״א והכא • קודש להיות הראוי דבר בעינן הא מ״מ • בהנאה
 ונתינה • הפרשה אלא לר״ל לכק נתינה דוקא במי׳ לא דבאמס וצ״ל לכהן•
 התשלומק להיות דיכול ס״ל י’ור • השגס הפסד מצד קרא דקאמר הוא לכהן

ל • לשבס  תשלומק• מיקרי אפ״ה ינסן ולא סתם לשבס מפריש הוא דא«לו ד
 לכהן כלל טסן ואינו לעצמו כשמחזיק משא״כ • יהושע כר׳ עליו עובר ואין
 שם שהביא כמו אמו מאבי שירש בכהן דפליגי היכא כי נתינה• מקרי לא

 בחייבי דסליגי אזלי למעמייהו ור״ל דר״י דפלוגמתי׳ נראה ויוחר • בירושלמי
 בתרומה שוגגין תשלומי התורה דחייבי׳ הא ע״כ • פמורין שוגגין מלקות

 והא • כפרה מדין אלא תשלומין מדין לאו צ״ל • ומלקות ממון דהוי אע״ג
 ממון הו״ל דא״כ לאחה״ת נסיטתו מחויב לאו לכק נתינה קרא דהוצרך
 דפמור היכא אבל לשלם. יתחייב משעהדאגבי׳ ז׳ דכל משום אנא ומלקות

ק אמו מאבי בגזל כטן  הכא וכן ־ לעצמו משלם החשלומין מצד דפסור כ
 בשעת שייך דלא • משלם מדה דלפי דמתני׳ רישא דמפרש למאן מיבעי׳ לא

 יראה בבל דחייב כיון לדל מ״מ כריה״ג דמפרש למאן אפי׳ אלא הגבהה•
 כיון צ׳ל וע׳׳כ .הגבהה מצד חיוב כאן אין טגגקפמורין מיסות וס״לדחייגי
 כיק לדל דס״ל י׳ל וגם ומלקות ממון בזה אץ לעצמו דהסשלומץ
 כשיש דדוקא שוגגין ח׳מ לי׳ הוי לא האיסור על מכפרין דהסשלומין

 דהיכא אלא מלקות שגגת כאן אין שמתכפר כיון הכא אבל י עונשץ ב׳
 דאיכא ממאה יאיומה או • בפסח חמן מון מזה חוך מלקות שגגת דאיכא

 וע״כ וממון• מלקות שגגת ליה דהוי ע״כ דמתכפר דאין דממא לאו
היה בתשלומי«פו דמסכסר כהן אמו באבי דס״ל כיון נעצמו האשלומין

פסחיםשני
ל דמודה שם בירושלמי דמסיים והיינו ומלקות ממון הו׳ל לא הכא  ד

ל וכו׳• אסרה ממאה תרומה דהא בחומש  משום לר׳ל דנימא דאע״ג ד
 מוכח החומש מיהו בסמוך נמיש מלקות ליכא שמתכפר משוס או הגבהה

 מלקות איכא ממאה תרומה דהא • לכהן בנתינה בו תלוין דהכפרה ע״כ
 • שלם מומש דמשלס בסשמוח דמשמע הגבהה דמשוס ל״ל וגס • דמומאה

 • אפרה אלא לשלם א*צ הגבהה מצד וא״כ חפרה אלא לכהן דאין אע״ג
 כו׳ ממאה תרומה א׳ דלעיל ברייתא דמסקא הא לפרש דיש נלענ״ד ובזה

 ונראה • דחומשא חומשא ענין דמה כו' דחומשא וחומשא חומש משלם
 כיון לומר שייך לא לכהן נתנה ולא שהפרישה דבתרומה לעיל כ׳ דבאמס

 דמחייב דמעמא הסום׳ מדכ׳ דמוכח ונראה ־ שהכרתנו ע״ש קני׳ דאגבהה
 וקשה ־ בהדי׳ לכרת ה״ה במיסה דגלי משום בה״ק לר״ג שוגגין מיתוס בחייבי

 שסי׳ כמו חבירו לו בתוחב ומנ״ל וחייב הגבהה משוס דילמא גלי היכי
 דאפי׳ נ׳ו דף בב״מ מקרא מדילפינן דמוכח ונראה בכתובות התוס׳
 הרבה חמישית שמשלם ע׳ש וממישוסיו מקרא כדיליף משלם דהומשא חומש
 דגלי וכיון קני׳• מדאגבהה שייך ולא לכהן נתן לא שעדיין משמע הרי

:ודו״ק • ממאה בתרומה אפי׳ גלי
ה נ ה  להפריש דמותר כדר״י למימר מצי דלא הפ״י קושי׳ לתרן לעיל מ״ש ו

 בשעת גורס ליכא ותו קני׳ דמדאגבי׳ משוס שהפרישה תרומה
 בחידושינו מ״ש דלפי ונראה • כ׳ס דף דלעיל מסוגיא ע״ז ותק׳ אכילה
 אחרים של חמז משכחת דאיך כ״ס דף שם דלעיל החוס׳ קושית לתרץ

 כרבא דקיי״ל דלפי לחיז • אכילה בשעת קונה דהרי אכילה בשעת
 משוס יראה בל על לוקה אפ״ה • כלל קונה לא א״כ מהני לא עביד דאי

 קנה• דלא משוס החמז נאסר דלא ה״נ א״כ דרחמנא• אמימרא דעבר
 • דנאסר ע״כ לקי אמאי דאל״ה מהני עבד אי דס״ל לאביי הכא משא״כ

 ב״ר ר״א ביה דהדר לעיל דהוכיח מה לפי דקשה הא לתרץ נלענ״ד ובזה
 לשימתי׳ אדרבא י״ל הא ואמאי ע״ש וכו׳ ר״ש והא ר׳י הא מדמשני יעקב
 מלקות דחייב משוס דסמור אלא קניא* דאנבי׳ דמשעה דס׳ל והוא אזיל
 בהנאה אסור כבר דהא • הוא ממק גורס לא תו דקני׳ כיון וא״כ יראה דבל
 דס״ל לר״ש משא״כ יהודה לר׳ בפסח עליו שעבר ישראל של חמץ כדין

 מתני׳ מוקי דהא קנים דר״ש דל״ל אזיל דלשימתי׳ בהנאה מוסר דחשעה׳פ
 כיון לדש דאכתי וא׳ל ר״ש• הא ר״י הא משני ושפיר יהודה* כר׳

 וליכא להשביתו מחויב א'כ • יראה בל על עליו ועובר בהגבהה אותה דקנה
 דהוצרך דנהי • לר״ש חייב בידים ישביתו אס אף ז׳א • לממון גורם

 א״ש מ״ש ולפי מפסידו• הוא ההשבתה שבשעת לשלם חייב מ״מ להשביתו
 אוכל אתה אבל ראב״י דקאמר דהא לעיל ז״ל רש״י הכריח מזה ואדרבה

 דאמר מילי דכל כרבא ל דם׳׳ משום ע״כ והיינו בפסח אפי׳ היינו אחרי׳ של
 יהודה לר׳ אחרים של ה״ל הדר וא״כ מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא
 דברי לפרש נלענ״ד ולפי״ז • ודו״ק • מהאי בי׳ דהדר קאמר ושפיר

 • משלה דמים לפי בחיבירו שפסק מה לפי תקשה דלא הנ״ל הרמב״ם
 דר׳ אליבא דס״לכרבא משוס ואי דאביי כתירוצא נמי ממני׳ לפרושי הו״ל

 משלם מדה לפי למיפסק הו׳ל א״כ • פטרה לא דמימה בה׳ק נחוניא
 מה לפי די״ל לפענ״ד ונראה .הראב״ד עליו שהקשה כמו דמסני׳ כסתמא
 אף דממני רישא לפרש יש שפיר א״כ מהני• לא עביד דאי כרבא דקיי״ל
 פעור ובסיפא לממון גורם ומטעם כר״ש* דאתי׳ משלם דמים דלפי
 דאתי׳ לומר צריך כריה״ג דמוקי למאי דאביי לעיל כמ״ש מלקות מטעם

 אבל ז״ל• רש״י כמ״ש ל״ל תרומה דא״כ מלקוח מטעם דא״ל בה״ק• כר״נ
 להשהותו דמותר לממון גורס דליהוי תרומה ע״כצ״ל כר״ש דאסי׳ לפמ״ש
 דף לקמן ס״ל ר״ש דהא • עצים מדמי לאשמועינן הוצרך שסיר ולפי״ז

 משום אלא כולל• איסור דהוי אע״ג טבל על חל חמץ איסור דאץ ל״ה
 שנעשה מיירי דע״כ מפי א*ש והשתא מוסיף איסור הו׳ל • בהנאה דאסור
 דא״י הטומאה קודם שנתחמץ דא״ל נתחמץ ואח״כ טמאה תרומה מתחלה

 טומאה לקבל וא׳י דמי כשרוף לישרף העומד כל לר״ש דס״ל כלל טומאה לקבל
 (ונראה • ע״ש וכו׳ מממאין אמאי וסרה נותר כ״ב דף במנחות כדאיתא
 דהקשה הא דס״ל ונראה • בשריפה) בפסח חמץ ס׳ל דר״ש לומר דמוכרח

 • קני׳ אגבהי׳ מכי דהא בה״ק כר״נ דאתיא אוקימתא על בכתובות הסום׳
 דמותר דסיל דלריה״ג משום לעיל כמ״ש יראה דבל מלקות דאיכא אע״ג

 ואם דנותר f מק אלא יליף לא ר״י דהא דבר בכל השבתתו ע*כ בהנאה
 לדעת א״כ כלט• לפני מריצה לקמן וכדאמרינן ק״ו ליכא בהנאה מותר
ק כקונה הו״ל השבתה מצות מקיים ג״ב דבאכילה בה״ע  דלא לבערו ע״ד ח
 על דכ״ט דלעיל הסוס׳ קושי׳ בזה לתרץ בחידושינו וכמ״ש יראה בל על עבר

די ודוקא ע״ש ז׳ל פירש״י ד שריפה אלא חמץ ביעור אין דס״ל ל ק  אין מי
 הסום׳ הקשו שפיר שריפה על לימוד ל״ל אבלנריה״גדע׳כ • לבערו דעחו
 לעשה ניתק דלא י״ל שפיר בהנאה דאסור דס״ל לר״ש מ״ש לפי אבל

:ודו״ק בשריפה דס״ל
ךן ע ך  לכק ונתן מקרא דמסיק דסניאאידך הברייתא על לעיל במ״ש ך

 י״ל משלם• דמים לפי וס״ל בהנאה שאסור כיון קרא דל״ל וגו׳
ש דמי דעכ״סשום אץ> לגמד לאשמועיקדסטור דאמי גסשעוס מ״ רכ ^ן
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 את לכהן ונתן דכעיק אלא מוסר אסרן הנשרסין דכל כ״מ נדן) התום׳

 תרומה להיות הראוי •דבר דבטינן קדושה משוס בו אין ואפר השיש־
 אסור והישראל הבשילו תחת מסיקה שהכהן ממאה לתרומה דמי ולח

 דברי ג״ב לייבב יש ובזה ־ קדושה משוס נו אין הוסק כשכבר אבל * להסיק
 אסרה ממאה תרומה שהרי בשמש ר״ל דמודה לעיל של הירושלמי
 ונתן בי׳ מתקייס דלא משוס דר״ל דמעמא ל״ל לסמש״כ לבהניס־

 ונתן בעינן בקרן דדוקא י״ל א״כ לעצמו• הפשלומין לכד הקדש אס לכהן
 בהנאה אסור הוא אסי׳ עליו יוסף וחמישיסו קרא דקתמר בהא אבל וגו׳

 שלהסואף שהאפר שמאה בתרומה לכהניסוהססידסכמו מוסר מ״מאפרה
 :ודו״ה ־ קודש להיות הראוי דבר בעינן לא בחומש קדושה משוס בו שאין

 דמשלס חבירו לו בסוחב ל׳א) בכתיבו׳(דף התום' מ״ש לסי לכאורה
 והובא • בבכורות דקיי״ל למחי לכאורה קשה ־ מעיו הנאת ^
 מעיו הנאה בי׳ שייך לא דאורייתא איסור דבאכילת ־ מ’קי סי׳ ד’יו כש״ע

 תיקשי לסי׳׳ז חייב־ במזיד אבל .באיסור לי׳ ניחא דלא בשוגג דוקא צ״ל
 והקדש דחמז גמור בשוגג בתוס׳ וסי׳ בה״ק כר׳יג דאוקמי כ״ע דף מלעיל

 ותשמר הוא דשוגג כיון מעיו־ והנאת חבירו לו בתוסב לאוקמי א״א א״כ
 ־ יראה בל משוס לעיל כמ״ש וצ״ל קני׳ אגבהי׳ דמכי המוס׳ קושית

־ ודו״ק בגזבר קניא הגבהה שייך דלא או
ה  ־ וכו׳ דססח עשה אתי ד״ה סוס׳ .ט׳ דבר לך אין ת״ר £5^״ ף

ט׳ עליו הססי, שישחמו דמיירי ותירץ *  לכאורה מ״ש־ ו
 דאז החמאת שחימת קודס ויזרקו הססח שישממו מלשונם משמע
 דחזי גברא יעשה כסרתו דהיינו וזריקתו החמאת שחימת בשעה

 נמילשון א״ש ובזה יאכל־ לא אפי׳ דססח עשה נזה ומקייס לאכילה•
 קמ׳׳ל מאי דלכאורה ־ לערב ססחו ואוכל שנית שמובל דנקמ הברייתא

 על דשוחמין הכא דקמל״ן אלא לכאן ענינו ומאי שנית שמובל דנקמ במה
 מחוסר ד׳׳ה פ״ב צ׳ בדף התוס׳ כמ״ש מבילה דמחוסר ואף כפורים מחוסר
 דילמא חיישינן לא מדרבנן אלא אינו שנית מנילה דהך דכיון וכו׳ סבילה

 שני׳ מבילה מחוסר עדיין הסמאס בשעתשחימס דאף י״לדקמ״ל גס ־ פשע
 כיון מפ״ש וסמור לאכילה דחזי גברא מיקרי דכבר בעידנא הוי אס״ה

 עליו הססח שישחמו מיש דבריהם לסרש אין אבל מדרבנן הוי דהמבילה
 דא״כ דהשלמה עשה עיקר דהוא החמאת של אימורי׳ הקמרת קודם היינו

 דסשימא כסורים־ ומחוסר מ״י על וזורקין דשוחמין צריכיןלהא היו לא
 להקרבה דראויה דכיון אימורים הקסרת קודס וזורקין ששוחמין

 אחר למטל יכול וגם דחזי גברא ומקרי הקערתן מעכבי אין הא
 סלוגתי׳ דמוקי חסדא לרב לקמן מ״ש דלסי ותו החמאס וזריקת שחימת

 עפה איכא הקסרה בלא לחודי׳ בדס דאפי׳ לת״ק דס״ל ע״ב העוף בחעאס
 לומר ודוחק החמאת־ קו?ם הפסח שישחסו צ״ל ע״כ א״כ דהשלמה־

 דצ*ל דר״ח אליבא לת״ק היינו קודם הפסח שישחמו כן כ׳ הסוס׳ דבאפה
 שיבואר כמו כן ס׳ל פפא רב דאף ואפשר■ בדס־ איסור דאיכא דס״ל
 סליא דבהקמרה למיד אבל ־ מח״כ על וזורקין דשוחמין להא והוצרט לקמן

 לר״י הש״ס דמקשי הא א״ש הוי ובזה ־ שחיטה בשעת דחי׳ שום אק מילסא
 אולמא אי אפי׳ הנ״ל התוס׳ תירוץ ולפי ־ כו׳ אולמי׳ מאי ־ ב״ב ר״י של בנו

 להתקיים לאכילה דחזי גברא דבעינן בשלמים שייך דלא בעידנא הוי לא מ״מ
 שהוצרכו דמה ולפימ״ש ־ מקשי דעדיפא וצ״ל • זה ע״י קדשים דאכילח עשה

 דאיכא דר״ח אליבא דס״ל המסקנא לפי היינו קודם הפסח שישחטו התום׳
 קושיא אין א״כ בהקמרה אלא איסור י״לדאק הס*ד לסי אבל בדם איסור

 היכי י״לדכי שפיר א״כ בהקשרה אלא איסור דאין דס״ל די׳׳ל ב״ב ר״י על
 ה״נ ומלינה מעלה לענין אבדו t נממאו כאלו דאימורין לקמן דאמרינן

 האימורין מקטירין ואח״כ תחלה בקדשים ואוכל דהשלמה עשה דדחי י׳ל
 דהו״ל ראשון בפסח דמיירי דמשמע חדא הכי לומר א״א פסח גבי אבל

 המסקנא לסי כמבט דכבר ותו מבע׳י להקמיר וצריך ביו״ט סול עולת
 דאוכל ריב״ב של בט לר״י נאמר איך להקשות ואין לס״ק בדם איסור איכא

 יקמיר איך אכל שכבר העשה וקייס עבר דכבר דכיון בחדשים בתחלה
 מחלה להביא יכול היה לא להקריב מוסר הי׳ לא אס דכיון ז״ח ־ אח״כ
 דלינה דקייל אע״ג ומלינה מעלה דאמר פפא לרב צ׳ל וכן דחי שפיר

 איכא דאכסי וקשה ז״ל־ כפירש״י ירדו דלא אלא מזבח של בראשו מועלת
ה וכן ילין דלא לאו  אתי דבאמת לק״מ לסענ׳ד אר למלך• המשנה ה^ז

 אולמי׳ דמאי אלא הקושיא ומין ־ ילין דלא ל׳ת ודש קדשים דאכילת עשה
ט׳  דנלעניד כנ״לאלא דחי מ״מ כבר־ קדשם דאכילת עשה דקייס אע״ג ו

^ די  בקדשים ל*מ דוחה עשה דאי! למ׳ד אפי׳ לדחי׳ ״צ.6 דבזה מסי ע
 א״כ העשה קיום לאשי מלא בא הל׳ח דאין כיק מ״מ צ״ז)־ בזבחים(דף

ם שבא העשה  דף בסוכה כדקי״ל אח״כ שבא הל׳ס מפני לדחותה אין ^ד
 דמוכח נראה ולש״ז ע״ש־ חיובא זמן מטא דלא כיון במצוה עוסק לענין כ״ה

 מקשה מאי הקמרה בשעת דאי וזריקה שמימה בשעת הדחי׳ דעיקר איסכא
 דאכילת והעשה שלמים שחט שבבר כיון הא עשה דהאי אולמא מאי

 אח״כ להקטיר הקמרהוימל בשעס אלא אינה שדמי׳ ג^דם הוא שלמים
^ ואדרבא ־ דש שסיר קדש-ס דאכילה עשה שידחה להשלמה עשה אולמי׳ מ

 דמי דאיך מקשי ושפיר החטאת שו״ז בשעת הדחי׳ דעיקר צ״צ וע״כ המודם־
 כלל־ דחי דלמה מקשי דעדיפא אלא בעידנא ממעס להקשות ה*מ ובחמת
 שהוא זריקה בשעת הדחי׳ מ׳מ בהקטרה תליא דעיקר דאף נ״ל והמעה

 הקטרת אחר אלא איסור דאין נמי נימא שא״כ תדע ־ להקטיר ע״מ זורק
 כן לפרש וערך ד״ה מ״מ) (דף במנחות ההוס׳ שרצו כמו תשב״ע אימורין
 אלא ־ בשו״ז מיירי הקרבנות כל השלם עלי׳ דקרא משוס והיינו ־ ודחוהו

 ־ וזריקה שחיטה בשעת הוא הדחי' אבל ־ הקטרה משוס הוא דהמעס
:בסמוך ועיין ־ ודו״ק ־ כנלענ״ד

ך ״ א  מסוגיא כן לומר דמוכרח נראה לכאורה וכו׳ דדוקא ־ ממרץ וריי ב
 דלאו חכתי׳ בכל קי*ל הא ט׳ אולמא מאי מקשי דמאי דשמעתין

 דוחה דעשה דקיי״ל כאן א״כ דמפורשים לאוי מאידך קילא עשה מכלל הבא
 ומתירץ עשה מכלל הבא לאו ידחה לא למה עשה קיום שהוא משוס והיינו ל״ת
 דעשה משוס צ״ל א״כ כנ״ל בעידנא הוי דלא כיון הקושיא דעיקר א״ש ר״י
 מ׳'מ כעשה דהוי ג’אע עשה מכלל הבא בלאו אבל חמירא כרה בו שיש

 אע״ג ל״ת עשה דדחי דהא כיון דאפ״ה קמא לתירץ וצ״ל • בעידנא בעינן
 מילתא תליא בחומר דלאו ע״כ יבמות בריש כדאמרינן מיני׳ חמיר דל״ת

:וצ״ע דחי לא עלי׳ עשה שס עשה מכלל הבא דל״ת כיון אלא
 ניחא מי דלי״ס קשה לכאורה לה דמלין היינו לר״פ בשלמא בגמ׳

 הפסח משוסדשוחמין בעידנא הוי אףדלא דדחי דלת״ק הפוס׳ ב׳ הא
 א״כ ־ לאכילה דחזי גברא הו״ל החטאת בהקרבת א״כ החטאת־ ואח״ב

 בשעה א״כ ואשם חטאת קרבנוס שני דאיכא כיון ־ אשם והאיכא קשה
 קשה (א״כ לאכילה דחזי גברא הוי לא עדיין ראשון הקרבן הקרבת
 בשעה א'כ ואשס־ חטאת קרבנות שני דאיכא ביון אשם והאיכא
 ולפמ״ש דחי איך בעידנא הוי דלא וכיון מעכב דהשני כיון קרבן) הקרבת
 המסקנא לפי אלא אינו תחלה הפסח דישחמו לעיל התוס׳ דמ״ש די׳ל בתחלה

 ניחא דלריס צ״ל דהשלמה עשה איכא בדס דאפילו להת״ק דס״ל חסדא לרב
 דקאמר מטעם ומלינה במעלה דפליג אלא הליא־ בהקטרה לתיק אף דלדידי׳

 יכו׳ מהקטרי דלא כמה כל והא כהנא לרב אשי רב לי׳ דאמר לקמן הש״ס
 יכול הקטרה בשעת דהדחי׳ י״ל שפיר וא״כ ־ וכו׳ שנטמאו כמו נעשה ול״ל

 הו׳ל מעכב לא דהקטרה כיון א״נ כא׳ ואשם חטאת של האימורין להקטיר
 אלא אינו והדיחוי הקרבנות וזריקת שחיטת משעת לאכילה דחזי גברא כבר

 אולימא מאי מידי הש״ס מקשי לא דאל״כ דז״א כתבנו כבר אך ־ אח"כ בהקשרה
 וא״ל ־ ג״כ לר״ם קשה א״ג .וזריקה שחיטה בשעת הוא הדיחוי וע״כ כו׳

 י״ל בחטאת אבל לבד האשם מן כפרה מחוסר דהוא באמת י״ל פפא דלרב
 ותו בהמה בחמאת בהדיא קאמר דר״פ ז״א עוף־ בחמאת כברא׳ שקרב

 ־ המפרשים כמ׳ש קחני דסתמא משוס אשמו בשקרב לאוקמי ס״ד לא דאכתי
 קתני דסתמא משוס אשמו בשקרב לאוקמי ס״ד דלא דאע״ג ליישב דיש ונראה

 מחוסר בזב לאוקמי הו״מ דה״נ א׳ מקרבן כפרה במחוסר לאוקמי דחיק לא
 דיש ונראה .המפרשים כמ״ש קתני דסתמא משוס אלא אשם דליכא כפרה
 דמוכרח י״ל לר״פ אבל אשמו בשקרב בסהמא לאוקמי ס״ד דלא דאע״ג ליישב
 בראשו מועלת דלינה דקי״ל אע״ג ומלינה דמעלה דהא כ׳ כבר דהא כן לומר

 עשה דאתי שכ׳ אלא למלך המשנה שהקשה כמו ילין דלא לאו ואיכא מזבח של
 דבעינן מ׳) בכתובת(דף אמרינן הא קשה ־ ילין דלא ל'ת ודחי דקדשיס

 .תקנה דאיכח במקום אבל תקנתא דליכא בציצית דכלאיס דומיא דוקא
 בציצית דכלאיס דומיא דאינו דחי לא בעינה דאומרת אע״ג בעינא לא דתימא
 דף נדה סוף אמרינן הא קשה ל״ת דוחה דעשה מיני׳ תקנתא)דילפינן (דליכא

 העוף חטאת ומביא נכסיו יפקיר או לאחר נכסיו דיכתוב מצורע בספק ע׳
 להפקיר דיכול בציצית לכלאים דמי לא הא ילין דלא לאו ידחה למה קפה ג״כ

 בהקשרה אלא איסורא דליכא ס״ל ע״כ דהא העוף חטאת ולהביא נכסיו
 ,ומלינה דמעלה הא מועיל מה דהשלמה עשה איכא בדם דאסי׳ ס׳ל דאי

 שם בנדה ואיתא אשמו בשקרב דמיירי וצ״ל ילין דלא לאו ידחה ולמה
 ח״כ בחטאת עשיר קרבן נקבע בעשירות אשם הביא כבר דאס קובע דאשס

 ולא לה דמלין היינו דקאמר הש״ס לשון מיושב ובזה אשמו בשקרב צ״ל ע״כ
 ולפמ״ש ומלינה מעלה לעיל כדקאמרינן .לה ומלין דמעלה היינו קאמר

 משוס נכסיו להפקיר דיכול אף דחי ילין דלא ולאו לה דמלין היינו כן הסי׳
 בקרב ומשני .סתמא קאמר איך לר״ח אבל בהכי מיירי ע״כ א״כ אשמו דקרב
 הניחא עולה גבי קאמר דלא הא נמי ומיושב ־ ודוק ־ בהכי דמיירי אשמו

:לה דמלין היינו לר״פ
ך  בעינן דלא י״ל קודם דהעשה כיון דמי׳ דין בהא דליכא לעיל מ״ש לסי א

 די׳ל כתבנו דכבר והוא בע״א די״ל נלע״ד עוד בציצית דכלאיס דומיא י
 ומלינה מעלה סברת דס*ל בהקטר׳אלא אלא השלמה דאין ס״ל ת״ק אף לר״ס
 כיון י״ל א״כ כנ״ל שנטמאו כמו נעשה ול״ל וכו׳ מתקטרי דלא כמה דכל משוס

 שניחן משוס הוא דאשם ועיטבא בחטאת כתיבה כפרה דעיקר דפירש״יז׳ל
 בעלים סתכפרי לא כהנים אכלי דלא כמה דכל הא י״ל א״כ לבהונות מדמו
 מדמו שניתן אלא כפרה בי׳ כתיבא דלא כיון באשם אבל ־ בחטאת אלא אינו

 דואכלו כהניס אכילת מעכבי לא תו לבהונות מדמו שניתנו וביון לבהונות
שי כתיב ט נופר אשר ס vו ר ס • דת״ק דאף י׳ל ולסי״ז ־ דחמאת מ

ל״ל



שחט חטישי פרהתנדדנ
 אבל * כו׳ נהנים אכלו דלא כמה דכל בחמאת דוקא היינו ומלינה מעלה ל״ל

 מידי ל״ק א״כ • כהנים באכילת תליא דלא ומלינה דמעלה מודה באשם
 לי' חית ח’ר דילמא לר״ח מקשה מאי דא״כ וא׳ל • בעידנא משום ת״ק מל
 קשה דאכתי י*ל בחמאת אלא ר*ם על פליג ולא באשם ומלינה מעלה נמי

 עשה איכא בדם דאסי׳ דר״ח אליבא לת״ק דס׳ל דכיון ־ מת״ק לר״ח
 מ״מ ריב״ב של בנו לר״י ומלינה מעלה דאשם נימא אי אמי׳ א״כ דהשלמה

 דהיינו קרבטת תרי איכא הרי • בדם השלמה משום דאסור ס״ל דת״ק
 בעידנא ואיט העוף ודחמאת דידי׳ הדס זריקת איכא מ״מ דילין דאף אשם

 עולה והאיכא גבי קאמר דלא הא נמי מיושב ובזה • אשמו בקרב לשני וצריך
 קרבנות תרי דאיכא דכיון קשה לר״ת גם דבאמת לה מלין פסא לרב בשלמא

 כל בוודאי שייך דלא כיון כליל דכולה דבעולה נימא אי ואף בעידנא הוי לא
 קודם עולתו קרבה דלא כיק מ*מ ומלינה דמעלה ת׳ק מודה ממאכלי דלא כמה

ד^ הוי לא החמאת הקרבת בשעת א"כ לחמאתו  עולה דאיכא כיון בעי
 מעולה רק דמח״כ משני דלא נמי מיושב ובזה ־ לאכילה גברא חזי לא אחריו
 סיל ת״ק דגם פפא לרב דס׳ל דכיון • לת״ק בעידנא והוי חמאתו קרב וכבר

^ משום ומלינה מעלה דל״ל אלא בדם איסור דליכא  אכלי דלא כמה ד
 ימות בשאר דפליג דת״ק מ*מ בעולה דמיירי אסיד א״כ ־ וכו׳ כהניס
 לר׳פ בין מקשי ושפיר ־ כלל כהנים אכילת וליכא כליל כולה הא • השנה

 נשחמ תמיד בר׳פ הירושלמי לשרן נלע״ד • לזה שזכיט וכיון * לר״ח ובין
 הערבים בין של לתמיד שמאוחר דבר לך אין לת״ק דס״ל ברייתא הך דמיימי

 בע*פ כפורים מחוסר אף אומר ריב״ב של בנו ר״י ונרות ופסח קטורת אלא
 לשרץ ונלענ״ד דשמעמין ברייתא סומר והוא לערב פסחו ואוכל שמובל
 אשמו בשקרב בשמעמין דמוקי * דריח אליבא שפיר דאתי מטם כעוב

 וא*כ דליכאאשס־ ביולדת עולמו או אשמו קרב שלא מיירי והמס י ועולמו
^ כיון א*כ * בדם גס דהשלמה עשה דס״לדאיכא דת״ק לשימתי׳ אזלי אי  ד
 • ריב״ב של בט ור׳י בע״פ אף דחי ולא בעידנא הוי לא קרבנות מרי

 כלל דיחוי ליכא עוף בחמאת א״כ * בדם איסור דאין הכא דס׳ל לשיממי׳
 ומקריב בעידנא והוי דפסח עשה משוה דהשלמה עשה נדחה ובאשם
 בכל אבל בע״פ ודוקא העוף חמאת אחר שבאה בעולה או ראשון חמאת
ודו״ק: ■ אזיל ולשימתי׳ כנ״ל באשם או בעולה דאינא עשה משום לא השנה

ם  הסוגיא וכו׳ דחלבי משום א״ל • וכו׳ ספרא רב לי׳ רמי בגמרא ע״ב ש
 דאיתא בפשמות ונראה לי׳־ שני ומה ליה קשי׳ מה מובנת אינה

 קאי אי שבת דעולת ־ בקרא פליגי ישמעאל ור׳ דר״ע ־ קשרים אלו בפ׳
ס מריבי׳ ונדטת בנדרים דפליגי שם והאמר יוה״כ על או יו׳ט על  • גיו׳

 דלכס אחרינא מקרא קריבין אין ונדבות דנדריס סיל דריע לכאורה משמע
 הוי הכי לאו הא ביו׳ס שבש חלבי דקריבי׳ קרא ואיצעריך לגבוה ולא

 דעולת קרא מהאי דיליף ס״ד חיי׳ בר׳ אבא ר׳ והנה יוה׳כ• מוקמיעל
 קריבק חין נדונ׳ד ילפינין ומהא כיוימ חול עולת ולא לדיוקא דאחא שבש

 • כן נימח דמה״ח לי׳ מקשי וע״ז דוקא ביוה׳׳ב קרא לאוקמי דדוחק ־ כיו״מ
 ילין דלא קרא בהאי מדוחק נמלמ לח ־ חולכיו״ס עולת דלא אמרינן אי הא

 מפי קרא בהאי לדחוקי ומרל • בשבת להיות שחל בי״ד דמיירי לדחוק דנצרך
 דעולששבת לקרא וטקי פסח• בכל קרא דהאי נימא שבס דעולש קרא מאידך
 נדוניד אין דבל״ז מנפשי׳ דחיק דאיהו לקרא שבקי׳ לי׳ משני וע׳ז ־ ליוה׳׳כ

 לי׳ מוקמי וממילא בשבת־ קרא האי כ’וע לגבוה־ ולא מלכם קריבי׳ביו״מ
 לר״ע וקשה ־ ונו' חול עולת ולא בד׳ה התוס׳ שהקשה מה מובן ובזה הכי

 חול עולת למעט דהאאצמריך מובן אינו ולכאורה וכו׳־ סילדחלבישבס
 קריבין אין דנדונ׳ד דהא ידעינן דבל״ז בהדיא קאמר דהסוגיא ולפמ״ש

 בתום׳ מהרש״א גירסת לסי כנלענ״ד חול־ עולת ל״ל הקשה ושפיר ניו״ס
 גי׳ היא ולענ״ד וכו׳־ לר׳ע דקשה מהרשיל גירסת אבל ונו׳־ וק״ללר׳ע

 פסח אימורי דהמלין פסח קרבן בהלכות ז״ל הרמב״ס מ״ש לפי גטנה
 בסוגיא הגירסא הי׳ למלך המשנה דעת ולפי ־ חגי חלב ילין לא על עובר

 עולת ולא הסוגיא מלשון משמע דבאמת אלא צריך־ אין ולענ״ד ־ בן לפניהם
 דהא צ״ל ולפי׳ז כיו״מ־ קריבין אין דנדונ״ד נפקא קרא דמהאי כיו״מ חול

 המום׳ כ׳ דהא כלל דוחק זה אין בשבת להיות שחל בי׳ד הכא קרא דמוקי
 דקאי משמע ־ אכילה לגבי כתוב מדלא דיליף אלא קאי לבשר קרא דעיקר

 גם דאתי משום הכא רחמנא כ׳ דלהני דוחק זה ואין אימורי׳ על גם
 אבוהו לר׳ דרמי חייא ב׳ר ר״א דבאמס אלא ־ בשבת כשחל ונ״מ ־ לאימורי׳

 למאי וכ״ש בשבת־ קרא לאוקמי דחיק דבזה חגי חלב ילין דלא מקרא הוי
 בירושלמי בפרקין לחוקמי ודחיק חגיגה משמע חגי דחלב בירושלמי דקאמר
 לכך ־ בס״ד שיטאר וכמו גדול דוחק דזה בשבת החגיגה ושחס כשעבר

 מסדר אבל ביוה׳כ שבש דעולת לקרא וטקי לדחוקי דמנ״ל ־שפיר לי׳ מקשי
 מ״ו חגיגת על קאי חגי חלב ילין דנא ־ כהנא לדרב מחלה דהקדיס הש׳ס

 חג חבח קרא על דקרא רומי׳ ואוקמה ־ ע״א דף ר״נ לקמן כדדריש
 אין חול דעולס שבת מעולת ליה דנפקא דר״ע אליביה הכל והייט הפסח
 ־ המוס׳ שהקשו כמו מהכא מוכח הא קרא ל״ל דאל״ה ניו״מ קריגין

קאי חגי חלב יליי דלא דקרא משום והייט * דוחק w דאין ל״ל וע׳כ
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בא &סתם ,
 כג״ל• לשבת דנ״מ מוקי שפיר לבקר ילק דלא דקרא ורומיא מ׳ו ננל

 הש*ם למסדר נפקא דמזה ר״ל ־ וכו׳ ור׳ע דקשה המוס׳ לשק א*ש ובזה
 וז׳ל המוס׳ לשון מובן ובזה לטקר־ ילין מלא דוקא דרומי׳ צ׳ל דלר״ע
 תמוה והוא וכו׳ הזבח בכל דקרא הש״ס למסדר לי׳ דמשמע למימר ואיכא

 ולפמ״ש ־ חייא בר ולריא ספרא לרב לי׳ דמשמע למימר דהול״ל לכאורה
 למעע שבת אעולת דס׳ל דמוכח לריע דהסוגיא בתחלה שהקשה למאי א״ש

:נכק כנלענ׳ד קאמי חול עולת
ד עני פ ל הנ הנ  א*כ מחר להקריב יכול שהוא ונדבות לנדרים למיד דאפי׳ ו

 מעיו״ס שחמ כבר אם אבל ־ למחר יעשהו ־ כירט ישחמ למה
 להקריב יכול דהיה אף ־ בלינה יפסלו יקרבו לא דאס האימוריס ונשוסרו
א כבר כשנסושרו מ״מ מעיו״ט  בשבסו־ שבת עולת דאפ׳ה קרא להמסיןוקמ׳ל א׳
 ־ לי׳ דנפקא ניל ומזה לא דחול אבל אין־ יו״ס 5ער של שבת חלבי דהייט

 הוא ויו״ס דשבת דוחין אינן הלחם דשתי דמעמא כ׳) בביצה(דף הונא לרב
 הוא מעיו״ס אפו דלא כנדונ״דאע״ג הו״ל לעשותו־ אפשר דהיה משוס
 בירושלמי דמשני בהא לכאו׳ שנתקשיתי מה מעשב ובזה ־ שבת דעולת מקרא
 שעכ״ם כיון שבס עולת חשוב דאפיה אלמא ־ ושחס שעבר כמן חגי בחצב
מ עולת דמקרי ניו״ט ושחט בעבר דלפי״ז קשה א'כ ־ בשבת נשחט  כדאיסא י'

מ״ז)־ בפסחים  וא״כ עיש־ שבמגיויט מצרכי דצרכייו״טיוחרעדיסי (דף
ב דף בביצה דאמרינו הא  עד האימורין מקטיר דאין טו״ט ושחט בעבר ני

ט־ עולת הוי הא ואמאי לערב  דצרכי בירושלמי דאיתא דהא ונלענ״ד יו׳
ט ושחט בעבר דהיינו שבס  ואמאי לערב עד האימוריס מקטיר דאין ט״
ט עולת הוי הא ט גיו״ט הממורק קריבק דהא ונלענ״ד יו׳  דוקא היי

ט בשחט אבל ־ בלינה שנפסלו להמתין שא׳א משוס  להממק דאפשר כיק כיו׳
 שנטמאו כסו דנעשו ואמרינן אכילה בשביל אפי׳ ־ היום להקריב אין לערב
 דקאמררב למאי ושחט עבר שם הש״ם סמיכות מיושב ובזה ־ שם התום׳ כמיש
 דמודה שאול כהנאלאבא רב דקאי ועשמיש וכו׳ נדונ׳ד למ״ד סימא לא הונא

 דנשמעט שאני הבערה אבל קריבי׳ נדונ׳ד דס״ל אע״ג אין בשבתו שבת דעולת
 באריכות שם כמיש ממוך בהו דשייך מלאכות משאר ללמוד ואין ־ מע״ש

 מעולת ילפינן קריבק אין נדונ״ד דלמיד הונא רב קאי וע״ז ־ במקומו
 אין אפ״ה אח״כ לקיים וא״א מטיויט אפשר דהיה הלחם בשמי דאתי׳ שבת

ק מיירי שבת דעולת דקרא אמרינן דלא והא ־ קריבק  ע״ג והלק שעבר ע
 קרא קמ״ל גופא והא ־ שבה בחלבי מותר וזה אח״כ להמתין דאפשר המזבח

 דפשיטא משום ציל ־ שרי חול עולת אפי׳ להמתין באיא אבל ־ להיתרא
 שבת בעולת ונ״ש ־ אסורה עצמו יויט עולת אפי׳ להמתק דאגמר דבכה״ג ליה

 לי׳ משמע ואפ״ה ־ הוא היום חוטת הליזם שמי דהא דקאמר והייט וכנ״ל
 ־ ונדבות לנדרים דמי לעשותו דאפשר מה כל יו״ט בחובת אפי׳ ־ לחלק דאין
 בשעמא מצוה חביבה כמה ראה דברים אלו בס׳ בפסחים דאמרינן והא
 שכבר משום והיינו קריבי׳ ואפ״ה להמנון שאפשר ופדריס איברי׳ דהא

 בעבר וכ״ש גאפייתן הלחם בשתי משא*כ ־ שם כדאיתא לדחות שבת נימנה
 במחלה לדחות יו״ס נמנה לא דהא בשעתה מצוה חביבה שייך דלא ושחט

 והלין בעבר שבס עולת באמש התנא מוקי דלא דהא נראה היה ולכאורה
 דזיא אלא והלק• בעבר לאוקמי דדוחק משום כנ״ל ולהתירא המזבח ע׳ג

 בעבר חגי חלב ילק דלא קרח לדחוק צריך היה לא כן מוקי הוי אי דהא
 חול עולת אפי׳ מוסר להמתין דאיא בכה״ג דהמיל בשבת החגיגה ושחט
 דפסחיס הסוגיא ייל ולפי״ז כן־ הוא הסברא דמצד וצ״ל ננ״ל־ ביו״ט

 דלא קרא האי וטקי נדחוק טו״ט קריבי׳ דעולסשבת משום וכי דמקשה־
 והשיב והלק־ בעבר שבת דעולת דקרא יוסר בדוחק דה״ל ר״ל בי״ד־ ילין

:ודויק ־ כן הוא הסברא דמצד לו
ה מ  משלה לא בד״האבל מיו דף ביומא עמ״שהתום׳ סובא לי קשה ו

 אבל הקרבה זמן דאיט בלילה אלא איט שבס דעולת דקרא וכו׳
 בעבר ח״כ ־ מול מעולת בשבת אנד׳ מוסר המערכה דמסדר לבקר סמוך
 כשהם דוקא דכוונמם וציל המערכה על האימורי׳ יקטירו לא למה ושחט
 דמאי קשה משמעמין מיהו ־ האור בהן משלה שלא אלא המזבח על כבר

 אלא ליה קשיא לא הא חול• עולת הו״ל הא ילין הלילה כל הא מקשי
 וצ״ל חדשה־ המערכה על מותר לבקר סמור דילמא דלבקר־ מיסורא

 איכא דהא ודוחק מושטסיכם דבכל קרא ל״ל כן דאס ליה דקשה
 ויושר האור בהן שמשלי לפסולים מושבותיכם דבכל קרא לאוקמי

 דמיימרא טקר עד חגי מלב ילק דלא דקרא דמשני קאי דאדלעיל נ״ל
 מעולת דנפקא ביו״ט מול מעולת מוכח הא שנתותרו לאיברים טקר עד

 שלבין תמיד אמר בלילה מוסרי׳ שנסותרו דאיבריס דמוכח בשבתו־ שבת
 דקרא דה״א וציל בשבת הוקרבו שלא שבת אמוספי קאי דהאי הערבים

 שפיר א״כ חול• של ולא קריבי׳ שבס של דאז המזבח ע״ג והלין בעבר
 דהא הפסח חג זבח לטקר ילק דלא קרא על קשה כן טמא דאיך מקשי
 הוי דאכסי מיהוייל אסור־ הקרבה דזמן ביום אפי׳ חול דעולס מוכח
 בהן משלה בלא דפסולק מטם והייט והלק בעבר שבס דעולס ס״ד

 שבת בעולת אפי׳ דפסולק לי׳ דפשיטא וצ״ל ־ חול בעולת אסור האור
:ומ״ק • <עדיק • בוס שנסתפק למלן מפנה ועיין אסור
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ה לדקדק יש ופו ■ אדלטיל דקאי י״ל כו׳ ואמרו זילו ר״נ א״ל ט״א ד

משמע ־ וכו׳ תקנה ומה וא״ת • וכו׳ עקר ד״ה המוס׳ בדגרי '
 ברירה• דאין כיון ציית מאן להקשות שייך לא תקנה אין דאס מדבריהס

 הקשה דאם מינ״נ קשה תשלומין־א״כ דלאו סנר דאיהו תירצו לא וע״ז
 פסח ויעשה במת לממאותו מוב דיותר כפשומו הל״ל • עצמו לסברת ר״נ

 דבאמת ונראה ברירה• אין הא עולא לסברת ואי לעיל• כדמקשה • ראשון
 דס״ל דלר״נ משוס ונראה מיותר• דהוא ורהימ מלפ דנקיע לדקדק יש

 שיבוא כיון • שמימה בשעת לכנוס יכול שאיט אף • הורצה רחוקה בדרך
 כיון המהוריס עם ומצורף • למונואה כ״כ מכריע דאיט י״ל א״כ • בלילה
 התוס׳ כ׳ הא בלילה• לבוא יוכל שלא כ״כ ירחיק ואס לעשותו־ שיכול

 שיוכל הרי • למחר ויכנס התחום פוך לבוא יכול מ"מ וכו׳ מדחהו אמה ד״ה
 חון או • כלל לבוא יוכל שלא ירחיק דבאמת וציל • ג״כ בלילה לבוא

 בהילוך או • ופרדים סוסים ע״י יכנס ואח״כ • בינוני הילוך ע״י לתחום
 מישהיה• פ׳ בריש התוס׳ כסברת ודלא התחום• פוך עד במרוצה•

 הrוב • וכו' הוא אכילה בר ובפרדים בסוסים לבוא שיוכל כיון וכו׳ ור״נ בד״ה
 פסח שיעשה נמי לי׳ אפשר הוי ולעי״ז במומאה עבדי ושפיר הורצה לא

 גופא דהא אלא • וישחע ופרדים סוסים ע״י לביתו שיבוא ע״י ראשון
 • ופרדים סוסים ע״י ורהיע ומשכני׳ סיכי׳ דעקר ציית דמאן לי׳ מקשה

 עדיף בלזז פסח לעשות דאס קאמר עצמו לסברת דר״נ שפיר מפורץ א״כ
 הלילה קודם רהימאשיבא ע״י ראשון פסח לפשות ואס במת* לממאותו

ודו״ק: מאןציית•
 מדמהו אתה בדיה לעיל התום' תירוץ על לכאורה קשה דלפי״ז

 הרי הורצה דאמר כר*נ ס׳ל דאם וכו׳ התחום לתוך דיבא וכו׳
 אחר ופרדים סוסים ע״י שיבא דמיירי דא״ל • אכילה בשעת לכמס יכול
 לבוא וראוי יכול היה לא החמה שקיעת וקודם הממוס• מוך עד שמימת זמן

 פםח'שני• דעביד אפשר לשנויי למה דא׳כ אכילה• בזמן אף בינוני בהילוך
 במומאה הפסח ששחטו אחר ופרדים סוסים ע״י ברהיעא כ״כ שיבא הל׳׳ל

 דתחומין החום׳ כ׳ דבאמת ליישב ונראה ־ כנ״ל החמה שקיעת קודם וישחט
 מילין די׳׳ב הירושלמי לשימת אך ־ קי״ל דהכי מספיק תירץ והוא דרבק

 והאריך ז״ל ולהרמב׳ם • התחום תוך שיבא צ״ל ע״כ דאורייתא תמומין הוא
 מן מילין שלשים עולא דחשיב הא צ״ל שיטתו בפירוש מלך המעדני

 השקיעה מתחלת לפי׳׳ז והנה שעות י״ב היינו השקיעה פד הנץ
 מילין• פשר חמשה מהלך הוא פסח אכילת זמן שהוא לילה חצות עד

 נשאר • מיל רביעי תלתא שהוא השמשות בין עד השקיפה דמתחלת וכיון
 אלא השמשות בין מהלך אלא איט חצות עד נמצא ־ מיל ורביע מילין ^־בעה

 [ואינו](ואכתי) דאורייתא התחום תוך הוא מיל ובי״א • רביע פחות מיל י׳א
 כלל המע״מ כמ״ש ז״ל הרמבים לדברי ראיה וזה אכילה בשעת לכנוס ראוי
 הפוס׳ תירוצי ושני דאורייתא מיל די*ב להרמב״ם דס״ל לשיטתו ואזיל
 להו סגי ולא וכו׳ מימזי דהכי תירוץ עוד דמ״ש ונראה כנ״ל צריכי

 אכילת דס״ל כראב״ע דס״ל לדחוק אט צריכי׳ דאכתי משוה קמאי בתירוצי
 בתרא ובתירוץ תירוץ• עוד ס׳ לכך הלכתאמיני׳ ונילף חצות עד פסחיס

ה שהיה מי ס’ר׳3 התוס׳ כ׳ דהא מדוחק גמלט דלא סגי לא לחוד  ד
 דלא איצטריך רחוקה ודרך דטמא לרשב״א ונראה וכו׳ נאמר למה אלא

מ׳ בראשון מזי דלא כיון נימא  לא הוא רחוקה דדרך לומר דצריך הרי ו
 ועולא אכילה בשעת רחוקה דרך דס״ל יהודה לר׳ שם כ׳ דהתוס׳ ואף חזי

 לכך חזי הוי אי דפליגי מוכח אינו בהא מ’מ שחיטה* בשעת ס״ל
:ודו״ק • קמאי לשנויי הוצרכו

| ה לכאורה הנה וכו׳ לדי תימא וכו׳ דיעותשאני ד״ה חוס׳ ע״ב ך
• איפכא לידוק אין דבל״ז ותו הש״ס לשון בפשטות דחוק תירוצם י

ק^ין ראק הסוס׳ ולפמ״ש  די״ל משום ממתני' לחלוק רשאין חבורה בני לדיי
 דבזהלא משום אחרים דנקט כן י׳ל ה״נ א׳כ לחלוק שלא בהתנו מיירי דמסני׳

 וכו׳ תיובתא הני כל איסיבי׳ לקמן דקאמר הא מקשי׳ ותו • הסנה אפי׳ מהני
 שייך לא הכא הא קושיא ומאי אחרי׳ הממנה מתני׳ דהייט זיל ופירש׳י
 יכול דאיט נידוק דאה שם שייך לא איפכא לדייק דלא וסירוצם קבילסון

 ניחא דלא שאני דיעוס דמשני מאי דלפי י״ל ותו ר״ס• כרצון הוא לסלקו
 ומשך עצמו סילק אס דאפי׳ לכאורה משמע גבן• טכראה אינש דלהוי להו

 להו ניחא דלא לדחותו יכולים נמי במקומו אחר והמנה עצמו
 עמו אחר שהמנה גברא בהאי למינקט לממני׳ ל״ל וא*כ אחריני בגברא

 ־ במקומו אחר והמנה עצמו שמשך הליל כחד אלא תרוויהו אכלו ודלא
 רשאי׳ דקאמר במתני׳ לומרדקשה אפשר הי׳ ז״ל דבריהם לולי והנלענ״ד

 אינם חבורה דבני במתני׳ לדייק יש ע׳׳כ הא ־ שלו אח לו לימן חבורה בני
ש^  לאשמועינן לי׳ הוי איכ התוס׳ כמ״ש בהתט דמיירי או לחלוק־ ר

 ידחה וחבריך עמנו אכול ואת לחלוק רשות לך אין לומר דיטלין טפי רבותא
 בהתנה• מיירי אי כ״ש לחלוק שנצטרך לגרום רשות לך אין דמססמא

ק  למסני הו׳׳ל דלפמ״ש סרווייהווכו׳ דאפי׳ שאני דדעוס שיטיא על קשה ו
 כמו הוא ממך כפלים אוכלין אט ואס עמנו אכול לומר דיכולין ספי רבותא

מזה ויראה יותר וירויחו לחלוק דא׳י השתא דקיימינן יפות מהן א׳ של ידיו

י ע מ פסחיםש
 האיבעיא נפשט והדר לחלוק שרוצה מה וה״נ לסלקן יכולין יפות דבידיו

 שחיטת קודם ב׳׳ח כבר שידעו מיירי דמתני׳ הוכיח דמזה ד נלפפנ״ והיה
 שנתרצו ש״מ * פסחו ידי יצא שלא שידעו בזה מיחו ולא ומדשתקו • הפסח
 הו״ל וא״כ ־ שיחלוקו אלא עמהס שיאכל נתרצו שלא שטוענים אלא עליו•
 דעות משני ואהא • וכו' זיבחא לתקוני קבלנוך כי ג״כ שאומרים יפוח כידיו
 דעת על אלא נתרצו שלא אומרים טובא קפידא דהוי דבזה ר״ל שאני

 דל׳׳ל תיקשי דלפי״ז אלא • לגמרי שנתרצו י״ל יפות בידיו אבל • שיחלוקו
 דעות דדוקא איפכא נפשט דלא צ״ל דע״כ • בחד אלא תרוויי׳ אכלי לא דאפי׳

 בידיו לדיוקי ליכא ממנו בידעו דמיירי כיון הא • לא יפות ידיו אבל
 בהיכר אפי׳ היה דהאיבעי׳ וצ״ל • יותר אוכל שהוא ממנו ידעו שלא יפות

 מה מתורץ ובזה • יפות שידיו בו בהכיר אפי׳ למפשט מצי דלא ומשני
 דהא די״ל • במקומו אחר והמנה עצמו שמשך דהל״ל לעיל שדקדקט
 וכן שנים חבורה בכל בשנים דווקא היינו הבורות בשמי נאכל דהפסח
 אוכל שכ״א נקט הממנה דגבי ק״ס בה׳ ז״ל הרמב״ס בדברי להדיא משמע

 ואוכל חלקו לו שנותנין נקע יפות ידיו דהיינו גרגרן וגס • בפ״ע בחבורה
 חוצה הביס מן תוציא לא דאמרינן דהא בירושלמי מצאתי וכן • בחבורתו

 ממפני׳• קצת משמע וכן בפ״ע• חבורה נעשו בשנים אבל באחד־ היינו
 וכ״א חלקו לו ליתן חבירו שיכול בשנים נקט ולא חבורה בני רשאי׳ דנקט
 מ״ש לפי וא״כ בחבורה• מב׳ פחות יהי׳ שלא דצריך אלא משלו• אוכל
 אחר שהמנה צ״ל ע״כ א״כ שחיטה קודם בו שידעו מיירי דע״כ
 שא״א ידעו דע״כ כיון במקומו אחר והמנה במשך אבל • לחלק דראוי עמו

 לפענ״דנמי נכון היה ובזה עמו• שיאכלו נתרצו ע״כ לבדו־ לחלוק לו
 מיותר דהוא וכו׳ סיבולת שעשו חמשה וכן דברייתא סיפא דמסיק הא

 בהכירו אפי׳ ע״כ היה דהאיבעיא ולפמ״ש יפות בידיו מפורש כבר דהא
 א״כ • יהד לאכול ולא • דוקא זיבמא לתקוני לומר יכולין אפ״ה יפות שידיו בו
 מדקאמר אבל • בו ידעו שלא מטעם מיירי דדילמא מהברייתא לפשוט אין זה

 לתקוני קיבלנוך כי לומר דיכולין משוס הטעם דברישא משמע עוד ולא
 בפשסות נלענ״ד היה כן נמי בו בהכירו ואפי׳ טעות מטעם ולא זיבחא

 מדבריהם דמשמע ז״ל ותוספות רש״י דעת נגד דעתי דבטלה אלא הסוגיא
 • מזה ב״ח ידעו בלא הכל יפות בידיו בין אחרים בממנה בין הכל דמיירי
 בו הכירו דאם בהדיא דאיפא הירושלמי מן הכי להו דמשמע ונראה
 חמשה על דוקא דקאי לפרש שיש אף חלקו לו ליסן א״י יפות שידיו
 בו שהכירו כיון לכך א״כ • זיבחא לסקוני שייך דלא לבד סבולת שעשו
מ סיטלת עשו למה דאל״ה לצוותא ביחד שיאכלו היה דעתם ודאי  מ'

 מסוגיא משמע וכן • חבורה בני על נמי קאי סתמא מדקאמר • להו משמע
 אפי׳ להו נפקא וממילא להו אית דינא דחד משמע עוד ולא מדקאמר דידן

 המו׳ דלפמ״ש וסו • ז״ל כדפירש״י ט הכירו שלא מיירי אחרים בממנה
 נפשט דלא משום היינו כחד אלא תרווי׳ אכלו לא דאפי׳ דקאמר דהא

 ליכא דאל״ה בו הכירו בלא מיירי בממנה דאפי׳ מוכח ממילא איפכא
 בזה לפרש (ויש לעיל כמ*ש הכירו בלא דוקא דמיירי יפות בידיו למפשט
 המקשן דעל משוס המקשן על ולא המרצן על דבריהם העמידו דלהכי

ק: כנ׳ל)• לשנוי׳ מצי מי ו
ם נ ט  ליה דמבמי׳ הא די״ל והוא ליישב יש זו לשיטה דאפי׳ הנלפענ״ד א

סי׳ חו״מ3 דקיי״ל אע׳ג כנ״ל ט הכירו שלא והיינו יפות בידיו
 משוס אוכאהוצ״ל משאר זה יגרע ולמה זע״ז אונאה להן יש דשותפין קע״ו
 למאי ייל ולטיז • אונאה להם אין דהקדשות א דף בב״מ דקיי״ל משום

 קודם ממט ידעו דאפי׳ טפי גריעא דדעות משום לאו שאני דעות דמשני
 והא בו הכירו בלא דמיירי אלא לחלוק יכולין אפ״ה ונתרצו שחיטה
 אמה לומר דיכולין מפי רבותא קאמר ולא חלקו לו ליתן רשאק דקאמר

 דאין דהקדשות דקיי״ל דהא • ידחה והשני לחלוק רשאי דאינך עמנו האכל
 התוס׳ וסי׳ ־ נ״ז דף בב״מ כדאיתא להם יש מקח ביטול אבל אונאה להם
 כיון א״כ ■ אונאה להם יש אבלסלגא • אונאה להס אין עדפלגא דהיינו שם

 מטרה מבני ב״א לגבי הריהויל כחד אלא תרווייהו אכלי דלא דמיירימתני׳
 לומר יכולים אין א״כ • ממנו כסלים אוכל א' דכל כיון סלגא אונאת

 משא״כ ט* הכירו בלא ולעולם פלגא• אונאת דהויל כיון עמנו אכול
 בני כשאר אוכל דהוא סבר והוי דדעות מסברא ידע דלא המקשה לדעת

 עכ״פ שנים דהם כיון סלגא אונאת הוי ולא • עמו שהמנה אותו וכן ■חבורה
 ידע דלא כיון המקשה ולפי רביע• אונאת אלא א׳ לכל מגיע אינו

 מוקי הוי וע״כ כחד• תרוויהו דאכלי מיירי דלא ע״כ דיעות מסברת
 עמט אכול אמרי מצי דלא הא וע״כ • חבורה בני כשאר דאוכלין כפשטי׳

 הא אמר מצי דלא מוכח וא״כ • שחיטה קודם בו שהכירו משוס הוא
ודו״ק: כנ״ל• קבלתי׳

ד ״ נ ז ל ל נ  במתט׳ דנקט הא לעיל שדקדקט מה נמי נכון דבזה ו
ומה חבירו• רשאי נקט ולא חבורה• בני רשאין דוקא ׳
 חבורה בכל כשיש אלא חבורות לשני לחלוק יכולין דאין משום לעיל שתרצט

 דמשני מאי לפי אלא ז״א ז״ל וברמב״ס בירושלמי כדאימא אדם בני שני
דלא כדקאמר כלל א׳ בחבורה להיות רוצים שאינם דהיינו שאני דעות

ניחא



כבפסחיםני שמי פרקהאשה
 ידע דלא המחשה שימח לפי אבל • נוכראה אינש גבן ליהוי לן ניחא

 יחד לאכול רוצים אינם אדם בני כשני אוכלין שהם משום אלא דיפוח מ
 א״כהוי אחח• בחבורה אפי׳ אוכלין חלוקה ע״י אבל כלל• חלוקה בלא
 ואפ״ה חלקו ליחן חבירו רשאי בתחלה שנים אלא היה כשלא אפי׳ שגי

 משום היינו יפוח בידיו לי׳ דמבעי׳ בהא לסמ״ש אך • א׳ בחבורה יאכלו
 עמו המנה דא׳ כיון שנים רק הוי אי א״כ אונאה להם אץ דהקדשוח

 בשנים דווקא למחני צריך ולכך מקח בימול הוי בהקדש דאפי׳ פלגא הו״ל
:ודויק • מקח בימול שיעור לכ״א ממי דלא

ב  ולא דברייחא סיפא דמשיק הא לעיל שדקדקנו מה לישב גלענ״ד ץף, ל
 ולפי • מיומר דהוא וכו׳ שיבולח שעשו חמשה אפי׳ אלא עוד

 כל כנגד שאוקל מקח בישול ביש מיירי דהחם למדחי דה״מ י״ל מ״ש
 חבורה בני ברישא דנקש מהא דמדייק ונראה ־ פלגא דהו״ל החבורה

 שאני דעוח לסברת צריך אין דבאמח אלא חמשה־ נקמ שיבולת וגבי שחם
 אמתני׳'קאי ובריית׳ הראשון הפשמ כסברת יפות ידיו משוס דמתני׳ דמעמא

 מגיע אין שנים שהם כיון ב״ח גבי א״כ • כשנים שאכל הייינו יפות דידיו
 מקח בימול הו״ל משתות יותר דהוי כיון בשיבולת משא״כ פלגא לכ׳א
 חלקי׳ הארבעה תחלק דאם • ממש שתות הוי כ’א חמשה צ״ל הוי ע'כ
 אמד כל אוכלים שהם בעוד כן־ כן גם חלקו ואת חלקים לששה חלק כל

 דהיינו משלהם חלקים וארבעה שלו חלקים ששה הוא אוכל חלקי׳ ממשה
 :ודו׳ק • מקח בבימול מיירי דלא מוכח א״כ א׳ מכל ששית חלק

א ל י מ מ  דאפי׳ שאני דיעות לעיל דמשני דלמאי שדקדקנו מה מיושב ר
 דא׳י קמ״ל דמובא א׳ והמנה ידו משך הל״ל וכו׳ אכלי לא

 לקמן דר״פ בהא דלפי״ז אלא ־ פלגא אונאת דהוי כיון עמנו אכול לומר
 איכא דאכתי כנ״ל קשה ־ שאני דעות לעיל כדמשני והיינו כשנינן לי׳ דשני

 וא׳ל * עמנו אכול אמרי מצי מדלא קבליתיה הא לומר דא״י למיפשע
 מקח הוי נמי עצמו ר*פ גבי דא׳כ מפלגא יתר מעות מקח דהוי כנ׳ל

 יפות מידיו מפי גרע דדעות לו דהשיב בתחלה שכתבתי כמו וצ׳ל ־ מעות
ק הכירו אפי׳ בדעות אבל ־ קבלתי׳ הא לומר יכול יפוח דבידיו ונהי  ב

 אכול לומר יכולין אינם הכי דמשוס מיחו ולא ידעו שחימה דקודס כמ׳ש
 דהייט ואפשר ־ מפי גרע דבדעות משום חלקו ליתן יכולין אפ״ה ■ עמנו

ל • רבינא חדא ולא פפי מאה לרבינא דקאמר  כ״כ שאכל רבינא נגד ד
 הא שייך לא דבדעות מודה דאתה וכיון דעות ממאה גרע יותר הרבה

 כ״ש בהן הכיר אשי׳ בכך מתרצה אדם ואין מפי דגרע משום ־ קבלתי׳
ודו״ק: מתני׳• על דיחוי שוס לך ואין רבינא נגד

ל ״ י  שמשך במתני׳ הומ״ל שאני דעות דמשני דלפי מש׳׳ל לפי מ
 כחדא תרוויהו דאכלי לדחוקי דצריך דכה״ג ול״ל • א׳ והמנה ידו ׳

 ובימולמקח• אונאה פלגאהוי קמ׳לדבאונאת גופא דהא לעיל וכתבתי
 ע״כ מקח בימול הו״ל נמי גבי׳ דא״כ הכי דס׳ל לומר א״א ר״פ אבל
 אחר אדם במקומו בממנה אבל אדם• כשמוסיף אלא דעות שייך דלא צ״ל
 בתוספת להשכיר שא׳י שוכר גבי מצינו וכה״ג דעות הוספת זה אין

 ברי׳ הונא רב יכול, היה ולפי״ז ־ וסיב ס״א שי״ו שי׳ בח'מ ועיין • דיורין
די  כמו כ״כ שיאכל • פפא רב לדעת אפי׳ במקומו אחר למנות ג״כ ד

ש־  לגבי אבל כלל• למרוח וא״צ עמו שיחלוק עביד מיני׳ דעדיפא אלא ד
 כמו שיאכל במקומו אחר שימנה ־ כלל בנמצא לו היה לא רבינא
ל פפי מאה דקאמר והיינו רבינא  ימצא שלא רבינא חדא ולא שכיח זה ד

:וק״ל • כמותו אחד אפי׳
 הירושלמי כשימת מוכח מזיז לכאורה וכו׳ אין רצו וכו׳ השמש ת״ש

 אפ״ה • חבורות בב׳ נאכל דהפשח דאע״ג לעיל שכ׳ ז״ל והרמב״ס
 לעיל כמ״ש עצמו לחלוק א״י א׳ אבל • שנים חבורה בכל להיות צריך

 • התמר בצד עמו שיאכלו מובה עמו לעשות רוצים אינם אפי׳ דאנ״ה
 חדא ־ לחלוק רשאין דאינם לחמן דמשיק משוס וא״ל חלקו לו יתנו מ״מ

ס בכה׳יג דנראה ותו מהכא• דהו׳ללמפשמ ו נ  יכול דאינו נהידנימא הוא ^
 דדוקא משמע • לו ויחסרו חלקו יאכלו למה מ״מ שיחלוקו אותם לכוף
 כריסו ממלא אז תוציא דלא לאו שייך דלא התנור מן הפסח שנמלו קודם
 אחד יכול אינו שוב אחרת בחבורה ואוכלין הפסח נמלו כשכבר אבל

 כיון י״ל מיהו • בירושלמי ש’כמ כאן אכל שלא אף זו מחבורה להוציא
 ודמי במקומו לאכול א״א שוב א׳כ • דידהו קמי׳ לאמרוחי צריך דאיהו

 בשני לאוכל דמי הפסק דהוי דכיון יאכלו לא ישנו לקמן דאמרינן להא
 ברכה לאחריהם מעורם שאינם דבדברים דקי״ל כיון א*כ מקומות
 הפסק דהו״ל משוס לברך צריך חביריס מקצת הניחו ולא ועקרו במקומן

 דמרחא אדעתא קבלנוך כי דקאמר דהיינו ואפשר מהומות כשני והו׳׳ל
 א״כ כאן לאכול מחייבי׳ אין ואנחנו • ליפנינו למרוח צריך אתה י״ל וכו׳

:וק״ל • לאכול יכול אינו שוב
ל ש ס א  זה דאין ש״ד דהוי יפות כידיו דהו״ל ס״ד הוי דלהכי עוד לומר ל

• החטר בצד הפסח את לאכול סעודתן לאחר שיבואו מורח
 א״כ • התנור בצד והלילא וכוסות סעודתן כל שיאכלו הנמנע מן זה אבל
כדרך הסעודה עיסר עמהס ולאכול ולילך לפניהם למרוח א״י שהוא כיון

 אינם שהס וכיץ כנ״ל הפסק דהו״ל הפסח שוב לאטל יוכל לא דא׳׳כ השמש
 כיון א׳כ לפניהם• מורח דאיט כיון לו לשלוח הסעודה בעיקר חייבים
 • לקמן כדאימא רעבון בדרך לאכול שלא השובט על נאכל דפסח דקיי״ל

 מן יותר שיאכל יפות כידיו הו״ל עמהס הסעודה עיקר לאכול א״י והוא
 מיקר לאטל שא׳י ממעמא • ממנו כריסו ממלא ברישא כדנקמ הפסח

וק״ל: משוסמירחא• ומשני עמהס• הסעודה
ה תוט  לפמ״ש לכאורה • וכו׳ למדחי דאיכא וי״ל וכו׳ • חטרה בני ד

 עמט אכול לומר דיכולין ספי במתני׳ קמ״ל דלא דהא לעיל
ת מהן א׳ של כידיו דהרל משום ־ ידחה וחבירך ט  בפחות אוכל דהוא כיון י

 לחלוק שלא בהתט מיירי דמתני׳ אינימא אך לי• חלוק להם לומר ויכול
 בידיו דהא עמט אכול לחלק שלא והתרנו הואיל יאמיו הס גס קשה
ם׳ כמיש תנאי מהני יפות ט  כחד אלא תרוויהו אכלי דלת דכיון וצ״ל • ה
 עלי לך שאין ע״מ באומר קי״ל דהא מנאי בי׳ מהר ולא אצלו פלגא הו׳ל

 דבעי ואף • נ״א דף הזהב בס׳ לרב כדס״ל אונאה הו״ל דאפ׳ה אונאה
 בטרה שכ׳ מ’פ ממצה דס״ל יהודה כר׳ ושמואל כר״מ דרב המם למימר
 בשתי דנאכל דס׳ל ז׳ל כפרש׳י היא כר״י ומתני׳ קייס] תנאי שבמסץ [בדבר

 שם דחי הש״ס דהא חדא ז״א • באונאה תנאיאפי׳ נמי מהר וא׳כ חבורות•
 על בפי׳ הסנה אס דאף די״ל וסו דמחיל• ידע דלא כיון ר״י די׳לדטדה

 לחלוק• דרך דאץ משום כן מסתמא אמרינן הכא אבל התנאי מועיל אונאה
: וק״ל • ספיד דמסתמא י׳ל אונאה בשיעור א״כ

 עשה הוי דאי קחי חדלעיל לפרש נראה • וכו׳ שהן כל ומאי בגמ׳
ס׳ כמ״ש למוכר וקנסא • קיים המקח דהי׳ ריל כלום ט  א*כ • ה

 דלא כיון אבל • המקח דמי נקרא והכל להקדשות אונאה דאין קיי׳ל הא
 מיהו ־ קנסינן דאפ׳׳ס ומשני • כלל המקח דמי הוי לא כלום ולא עשה
 דיהיו היה בעלים ממץ דהוי והיינו למכרו דיכול נימא דאי צ״ע אכתי

:וק״ל לחלק• ויש • אונאה דין בהן
׳ ס ן ט׳ שהן כל מעות דיה ^  ס״ל • וכו׳ טלין במעות מיירי וסיפא • ו

 יצא דלא ממחלל• במזיד דהקדש לומר טיך לא במל דהמקח כיון
 דלא משוס ללוקח דקנטנן ז׳ל שסירש״י מה לפענ״ד אך • מרשותו כלל

 לאו ואי ע״ז הש׳ס פריך מיה דף בגימין דהא דחוק• הוא גנב עכברא
 דהא הכא שייך לא אסורא דאיכא היכא המס דמשני ומה • וכו׳ עכברא
ה זיל דבריהם ולולי ־ איסורא במעות ליכא חולין במעות  דהכא נראה ט

 • י״ז דף דב״מ בפיק שלו שאיט בה בהכיר כדקי״ל ממנה מעות הוי
 דאיכא דהיכא שם המוס׳ דכ׳ אע״ג כלל המקח דאין דידע כיון וה״נ

 כבר • בעלים ממון דס׳ל ריהיג איכא וה״נ יודע אדם אמרינו לא פלוגמא
 דמדינא למוכר קנסא הוי שפיר וא״כ מהר דלא פלוגמא ליכא דלרבא כ׳

 כיון ממחלל הקדש במעות דאט׳ די׳ל וממילא מסנה• המעות היה
:ממנה לשם ויהיב דגמר

ה ׳ ד  על למלך במשנה הקשה • ט׳ יוסי כר׳ לאוקמי ליכא והא צ
 לא ושלמיו עולתו דהמוכר ברייתא כהך דססק ז*ל הרמב״ם י

 כריה״ג פסק ממץ נזקי מהל׳ ובס״י ־ מעילה מהל׳ • כלום ולא עשה
 דלא דפסק נראה בפסח רק משכחת דלא זונה באתנן שכ׳ ממה ותו

ט׳ • דלריה״ג צ״ל ע׳כ דהנה • ליישב ונלפענ״ד • כריה״ג  זה אם א
 במעות הבהמה וקנה מעות הפריש וזה קלים לקדשים לבהמה הפריש
טס יצאו שלו הקדש מ  הפריש שזה מיירי טודאי בפסח דהא לטלץ ה
ס' קושי׳ קשה מילין במעות דאי לססט מעות ט  וא*כ קמלץ דמאי ה

קי דהוי אביי מדקאמר  כיון לחולין המעות דיצאו ש״מ כריה״ג• לה ט
 • לחולק מעות ויצאו הבהמה על ההקדש חל שסיר הוא בעלים דממון
 מאחר וכי • דמקש׳ מהא כדמשמע איכא אסורא דוודאי נראה מיהו
 דאא׳ב המוס׳ ופי׳ • לנדבה יפלו אמאי מעות כלום ולא עשה דלא

 אחרת פעם כן לעשות ירגיל שלא לי׳ דקנסינן א״ש • מועלת דעשייט
 מהיות פסח גבי מדאצסריך דטכח נראה וסו • איסורא דאיכא משמע

 קרא האי ל״ל הגלילי דלר״י לומר ודוחק הוא קלי׳ דקדשי׳ אע׳ג משה
 קלים קדשים בשאר אבל • כן לעשות דמומר קרא קאמר דהחם אע״כ
 דברו יחל בל על עובר דעכ״ס פשוע נראה והעעס • איכא איסורא עכ״ס

 משאר גרע לא בידו חולין והמעות אומו מוכר ואח׳׳כ קרבן להביא שנדר כיון
 ע״ב ד׳ דף ממורה בריש דפליגי ורבא דאביי בפלוגתא דתליא י״ל ולסי״ז נדר

 ורבא מהני עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילי בכל ס״ל דאביי
 שלא דנשבע דהיכא שם המוס׳ כ׳ דלרבא ־ מהני לא עביד דאי ס״ל

 א*כ ריח• סי׳ בח״מ הוא וכן כלום• המכר דאין מכר ואח״כ למכור
 • כלום המקח אין נדרו מצד המקח בגוף איסורא דאיכא כיץ ה״נ לסייז

 כריה״ג הבריי׳דהכח לאוקמי דליכא קאמר לשיממי׳שפיר דאביי י׳ל ולסי״ז
 מצי שסיר מהני לא עביד אי דס״ל לרבא אבל • קייס המקח דלדידי׳
 משוםדאיכא כלום ולא עשה דלא והא כריה״ג• דהכא ברייתא לאוקמי
 לא לרבא דאמנן מתני׳ וכן • מהני לא עביד ואי המקח בגוף איסורא

 קנתה לא • מלים קדשים במכירה איסורא דאיכא דכיון כריה״ג מטקמא
בזנות איסורא דאיכח דאע׳ג אתנן לשאר דמי ולא ־ אמנן וליכא הזונה

מ מ'



uפסתםשמייד פרקהאשה
ף מ׳׳מ ה ע״י או משינה ע״י שהוא המקח עו ר  וכה״ג איסורא ליכא ^י

ף איסורא אינא הנא אבל הכיל סי׳ בח״מ פסוסקיס כ׳ הנמיכה עו
מהני עביד אי דס״ל לשיפמי׳ ואביי גןכסה* ולא מידי ולא עביד לא

י מו<ך דהוי קאמל שמיר ^  לפייזממילא נמצא קלי'* בקדשים ממני׳ ל
ל הרמב-ס דברי א״ש  עשה לא ושלמיו עולמו דהמוכר הנא דססק ד

ודו״ק־ כלום ולא
חברי׳ שידעי אפשר אושעיא ר׳ דאמר הא לפרש נלפענ״ד

לאוקמי דא׳א ניק בזה נסמפק דמאי מובן איט דלבאורה בבלאי
 במעוח הנא וכ״ש כרבי דסמורה לממני׳ כן מפרש בעצמו והוא כרבי אלא

 כ״פ דף בממורה המוס׳ דכחב מה עפ׳י נלענ׳ד • כרבי לאוקמי דאיכא
ט׳ במצירה דקאי כגון ד*ה • ע״ב  אמנן גבי דאמר הא קשיא וא״כ ו

«׳ אמו על בא אפי׳ מורה אסרה  הקנה אבל * וכו׳ מפרש הרמ״ר ומורי ו
 ■ וכו׳ סטי שהוא מקום בכל זה פלה לך מקנה לי כשחבעלי בק׳ס לה

ט לכאורה  חיכף א״כ • מעכשיו בעי׳ סודר קנין דכל פיי׳ל להא מובן אי
ה ^ ש  ודוחק • עליה בא ואח״כ נחן הו״ל א׳ב • שלה הוא בבר בקנק לה כ

 כשמבעלי שב׳ כן משמע לשונם דאק חדא ביאה• בשעת הקנק שי^ה לומר
 משני ולא • בפצירה דקאי כגון דמשני מדע לצמצם• אפשר דאי ומו • לי

 בקים לה שהקנה כיון דבריהם• בפי׳ ונראה • ביאה בשעס משיכה שעשמה
 הביאה בשכר הוא הממנה דעיקר כיון נמצא עליה שיבוא מנש על מעכשיו

 שהקנה לפרש המום׳ מצי דהוי וה״ה אמנן• הו״ל למפרע שקנתה אף
 שהיא מביעה ע״י מיירי כיוןדהמם אלא פלי׳• שיטא ע״מ במשיבה לה

 דלכאורה אלא • משיכה ע״י הקנין הי׳ שלא להולפרש עדיפא • אומו מבעה
פין ס״ל דהא לאביי מירוצא הך איש דלא נ״ל  בממנה המגרש בר׳ס עי

 לקיימו שא׳א דבר על כממנה דהו״ל בפל דהשנאי חזיר בשר במאכלי ע״מ
 בתמורה שם ס״ל דאביי כיון לפי*ז א״כ • בפל דהמנאי לרקיע שמעלי כגון

 דא׳׳א כיון א״ב שופסין קידושין שאין בעריוש דווקא היינו זונה דאמנן
מ במחנה לאוקמיאלא  חזירדהמנאי ששאכליבשר כע״מ הו׳ל לי• שמבעלי ע׳

 ■ הרמ״ר מירון דבאממ ונראה • עליה בא ואח״כ כנשן פו׳ל והדר בפל
 והס אמו• על בא אפי׳ תורה אסרה מהאדאמנן קושיימס על אלא אינו

 בע״מ וס״ל המגרש• בר״פ שם אדאביי סליג ורבא שם• רבא דברי
 • מ’ע ומנאי קנין פ״י משכמח ושפיר • קיים שהשנאי חזיר בשר במאכלי

 דאמנן מהא להו קשה דמאי ז׳ל בדבריהם לי דממי' מה למרן נלענ׳ד ובזה
כ הא • וכו׳ שורה אסרה  היינו משיכה מיחסרה והא הכי דמקשה הא ע׳
 ע״ב מ׳ז דף הזהב בס׳ ס׳ל דר״י מדרבנן והיינו קוטמ אינן מעוס דקיי״ל משוס

ט׳ מורה אסרה אמנן קאמר שפיר וא״כ קונוס מעוס דמדאוריימא  דמדין ו
 מעות דהו׳ל ־ כותית בזונה דמשני היכי כי ביאה• בשעת מתחייב שפיר תורה

 דאמרינן מלישנא משמע וכן • האתנן שכר לה ונתחייב עמו שזינתה מה
 לשימת מיבעי׳ לא מלקות• משוס זונה אמנן בכל קאמר ולא אמו• על בא ואפי׳

 תהי׳ לא משוס לוקה קידושין לשם שלא הסטי׳ על פנוי דכל ז׳ל הרמב״ם
 או כריתות מחייבי הוא סתם דזונה הל״ל עליו להחולקיס ואפי׳ קדשה

 לחייבי דס״ל יוחנן כר׳ ל’דקיי אלא שם בשמורה כדלקמן לאוין מחייבי
 דקושית ונראה יוחנן• דר׳ אליבא דאתיא הרי דמשלם• שוגגיו מלקוח
 התורה מן מפורשת דמשיכה שם בבימ דס״ל עצמו• דרבא אליבא המוס׳

 דסגר לרבא נראהדס׳ל ועוד לר׳ל• מסייעא ומתני׳ קרא הסס דקאמר כר״ל
 היכא דכל התום׳ וכ׳ • מהני לא עביד ואי תעביד לא רחמנא דאמר כל

 איסור דביאת דכיון י״ל א*כ • המכירה בפלה עצמו במקח איסור דאיכא
 הכא דקאמר הא ולפי״ז • דיא ע׳י הקנין להיות וצריך • קונה מעות אין הוא

 יותר מיהו דרבא־ אליבא אחי׳ לא הביאה בשכר דקונה דמשמע כותיח סוגה
 ד״א ע׳י לקנוס יכולה דהיסה כיון עצמו במקח איסור מיקרי לא דזה נראה

ש׳ן ק ר״ח סי׳ עי׳  שפיר עצמו דרבא אליבא אלא איט קושיימס מ״מ ־ ב׳ ס׳
 הא • לתרן נלענ״ד ובזה ■ ע״מ ותנאי קנק פ*י דמשכחת לשיטתו תירצו

 לנדור פרט קרא דאצטרך דסמורה מחני׳ הכא לשנרי אביי דהוצרך
 סודר קנין ע׳י דהייט חוס׳ שכ׳ אמנן בסמס דמשכחס משט ולא כריה״ג•

 דאעג׳ב הפיאה קודם עצמה הזונה הקדישתה אס א״כ * ע״מ וסנאי
 ההקדש דחל כיון מ״מ • אמנן למפרע והו״ל למפרע קנאתו עלי' דכשבא
 ואין ־ קרא איצערך ושפיר עליו וחל אמנן איסור אמי לא סו למפרע
 דמשמע מוקדשין לה נתן דקסני דממני׳ לישנא לי׳ דקשה ולומר לדחוק

 קרא• איצמרך לא באמת שלו דמוקדשין הומ״ל דאכתי הוא שהקדיש
 לכל איצטרך לכך • הקיו עביד הוי ומזה כנ״ל • שלה למוקדשין וקרא

 והעיקר מיירי) • מוקדשין בחדא מחני׳ כולא דמסממא בדוחק וצ״ל נדר
 לרבי מיהו מקשה ושפיר ׳ כנ׳ל פע״מ לאוקמי דליכא לקיס דלאפיי נלענ״ד
 דלשימתי׳ י׳ל כנ״ל משני ולא פסחו על זונה בממנה לאוקמי דאיצטרך אושעיא

 ומפרש והקדישחו בקדמה בתמורה שם אושעיא לר׳ לי׳ דמפעיא אזיל
 ־ והקדישתו קדמה והיא חנאי על לה שנסן בכה״ג בחבורו ז״ל הרמב׳׳ם

 קדמה אבל ־ זונה ובממנה היא רבי מתני׳ דילמא לי׳ דמיבעי׳ היינו וא׳כ
 אי לי׳ דקבעיא היינו הכא דגם י״ל ולסי״ז • מהני דלא י׳ל והקדישחו

לענק משה להחיות דוהא ס״ל דרבי משום כרבי אתי׳ לא דהכא דבריי׳ טמא

 אי מעביד לא רחמנא דאמר מילי דכל דס״ל צ״ל וא״כ כריה״ג• אלא עצים•
 הוי דהאלא • מסני׳דממורהכריה״ג לאוקמי דליכא וממילא מהני עבידלא

 אודמוקמי שלו• להוהקדישמוונסשמבעי׳ בקדמה וע׳׳כ מהני• דלא אמנן
 לגוף פסח דמי בין לחלק דל״ל לאוקמי איכא דממורה ממני׳ גס וממילא כרבי
 כפשפי׳ פסחיהן ישראל הקדישו כן שע״מ רבי דברי לי׳ דמשמע ומו פסח

 דאי וס״ל כנ״ל• והקדישמו בקדמה לשטי מצי דלא לשיטתו ואביי
 וכו׳ המוכר קמני דהא כריה׳׳ג הכא לאוקמי א״א ממילא מהט עבד

 לומר וא*צ כריה׳ג לאוקמי מצי שפיר בממורה אבל מהני• ולדידי׳
:ודו׳ק משייר דבפסח

Q 3 D  בעי׳ אי לה באומר הייט והקדישה דקדמה לסטט שפירששי מה 8
 דכיון ביחד• והאמנן ההקדש חל דבכה״ג נראה מעכשיו• קני

 •כדאימא לעולם שבא דבר כמקדיש הו״ל מרצונה מקנה אם להקדיש דפידה
ג דף בקידושין  לאוקמי אביי ה״מ וא״כ * מעשה כמחוסר הוי לא דכשבידו ס׳

 חל הגוף קדושת דבקונמס בקידושין שם המוס׳ לפמ״ש וכ״ש • בכה״ג
 כיז ודף א׳ דף כתוטת בחידושי ועיין לעולם• בא שלא בדבר אפילו

 אחר נדר לכל דדוקא בכה׳ג ממעט דקרא המ״ל א'כ בזה שהארכנו
:בזה וצ״ע אסור אינו ביחד אפל האמנן

ה מנ׳׳ל האי יהודה ור׳ פגמ׳ וכו׳• שוחטין אין ממגימין ל
פירכא לאו ז״ל רש״י פי׳ וכו׳ יוסי ולר׳ מיניה שמעית מרמי י
ט׳ האי כולי הוא  מנ״ל האי יהודה ור׳ דפריך הא על לדקדק יש וכן ו

 ד״ה ע״ב לקמן המוס׳ הקשה תו שמעון כר׳ לר״י• דס״ל טמא דמה״ת
 ותרתי יהודה כר׳ ס״ל דילמא תימא וכו׳ יוסי כר׳ לה סבר נמי י״ש

 קרא מפיק לא יהודה ר׳ דודאי להבין צריך דבאמת ונראה וכו׳ מיני׳ שמעיש
 שעריך באחד מדכ׳ דדריש אלא • הון בשחומי קרא כולי׳ דמיירי ־ מפשמי׳

 לאוין שני התורה כללה למה באמת להבין וצריך • בשעריך כתיב ולא
 זמן במחוסר כר״ש יהודה ר׳ ס״ל לא דבאמת ונראה • לזה זה עטן שאינם
 בסיפא וכדמפורש הפסח שחיטת בזמן דמיירי בפשטי׳ קרא ומוקי בבמה
 דמפורש להכיאענ״ב קרא והאדאיצמרך ■ ממצרים צאתך מועד בערב דקרא

 פסחו ששוחט ביחיד קרא מיירי דבאמת משום מות אחרי בפ׳ כרת בי׳
 היחיד• על פסח שוחטין שאין משום בפטם לבוא ראוי אין א״כ בחץ•
 דאינו • מעשה כמחוסר דהוי דה*א י״ל מ״מ • עמו אחרים למנות דיכול אע׳׳ג
 הוי דלא קרא וקמ״ל שעירי׳ שני ר״ס ביומא כדאיתא בחוץ עליו חייב

 לקמן דאמרינו דהא להרמב״ם לי׳ נפקא דמזה ונראה מעשה• כמחוסר
 לאהדורי דאפשר מאי דכל היחיד על פסח שוחטי! שאין שני פסח גבי צ׳׳ה דף

 היחיד על כלל אותו שוחטין אין יהודה לר׳ אבל יוסי לר׳ היינו מהדרינן
 לכתחל׳ אלא אינו יהודה לר׳ ס״ד דאי עמו אחרים למנות אפשר אי אפי׳

 דמשמע לאו דאי וכיון בפנים שכשר כיון • בחוץ עליו יתחייב לא מה״ס
 נכנסין ישראל שכל בשעה הבמות איסור בשעת קרא דמיירי שעריך באחד
 הבמות היתר בשעת כפשטי' קרא לאוקמי איכא דיותר ודאי א׳ בשער
 בשוחע יהודה ר׳ לי׳ מדמוקי וע״כ • הפסח את לשחוט אסור ואפ״ה

 הבמות איסור בשעת שעריך באחד ג״כ דדריש משוס היינו יחידי פסח
 קרא דאי • מיני׳ שמעית דתרתי משני וע״ז מנ״ל הא יהודה לר׳ מקשי ושפיר
 לשחוט ראוי דאין משוס קרא דאיצטרך הא א״כ הבמות איסור בשעת
 דמיירי ש״מ היחיד על שחיטה באיסיר מיירי קרא ואי • היחיד על בפנים
 מתורץ ממילא ובזה • לזה זה ענין מאי דאל״ה הבמות איסור בשעת
 קרא מהך ס״ל ר״ש דהא תרתי ס״ל דר״ש ־'לומר דא״א הניל התוס׳ קושי׳

 מוקי ור״ש ר״י דילמא וא״ל • בלית הוא בחוץ זמן דמחוסר בזבחים
 דנשחט שט לפסח דראוי אלא • מעשה מחוסר דהוי וס״ל יחידי בשוחט

 כני בפסח אפי׳ ס״ל יהודה דר׳ דמשמע ז״א • דא׳א כיון היחיד על אפי׳
 לאוקמי בזבחים הש״ם נדחק ומש״ה • הפסח חוקת מככל שוחמין דאין

 לפסה זמן מחוסר דהוי כנ׳׳ל תוקי ולא ז״ל כפירש״י חצות קודם לר׳׳ש
 כנ״ל שני בפסח אפי׳ משמע שוחעין אין קאמר סתמא דר״י דכיון שט
 הש״ס דקאמר הא להבין יש ובזה • מחלוקות שלש למעבד לי׳ ניחא לא

 • ריש על בפשיטות מקשי ולא וכו׳ כר״ש ס״ל יוסי מדר׳ והא ע״ב לקמן
 כנ״ל לר״ש לפרש דהו״מ ומשוס לעיל• לר׳יוסי כדמקשי קראלדר״י דילמא

 ניחא לא זה מטעם מפרש לא ע״כ יוסי דר׳ כיון לי׳ ניחא דלא אלא
 בשוחט לר״י קרא לאוקמי מנ״ל להקשות ואין • בדבר מחלוקות ג׳ למעבד

 ראוי דאינו רחוקה בדרך או ממאיס שהבעלים מיירי דלמא יחידי פסחו
 תחתיו אסר וימנו ממנו ידיהם את הבעלים כשימשכו אלא בפנים לבוא

 משמע דקרא דפשמי׳ חדא ■ ז״א ־ מעשה כמחוסר הוי דלא קרא ואשמעיטן
 מחטרה ח׳ שישאר בעינן דלר״י שהיה מי בס״פ אמרינן דהא ותו באחד יותר

 לאמנויי מעיקרא הפסח על שנמנה דביחיד שם דאמרינן ואף ראשונה
 שוחטין דאין נשמע ממ״נ מ״מ ־ ראשונה חבורה בעינן ולא קאי אחרינא

 לשיטתייהו יוסי ור׳ דר׳׳י דהמ״ל תקשה דלפי׳׳ז אלא • היחיד על הפסח
 ראשונה מחבורה אחד בעינן דלא שם דס״ל יוסי דרבי אזלי
 עליו אחר למנות שיכול ומשום בטמא קרא לאוקמי איכא כן אם

שוחטין דע״כ דס״ל משום בהכי לאוקמי ודחק • ממנו ידו ימשוך והטמא
על



כגפסחיםשמיני פרקה האש
 ג׳ למעבד ניחא דלא כ׳ דנבר אלא אכלו לסי דאיש מקרא היחיד על

 ואפשר כנ׳ל וכו׳ כר״ש ס״ל יוסי מדר׳ והא כדקאמרינן בדבר מחלוקת
 יבחר אשר המקום אל כ״א סרא ומסיים מ׳ל ד״ה ז״ל רש״י דסי׳ דהיינו

 תזבמט דקרא בסיסא כ׳ דהא בממח קרא מיירי דלא משמע פזבחנו שם
 בססח יזבחט עצמו שהוא מיירי דקרא משמע ממצרים• צאתך מועד בערב
 עוקבא רב לי׳ רמי הכי בתר דקאמר הא לסרש נלענ׳ד ובזה ־ ראשון

 מצי הוי לא דבל״ז י״ל ולסמ׳ש סליגי במאי אוקימתא לבתר דהוא וכו׳
 היינו היחיד על ססח שוחעין דאין יהודה לר׳ דס׳ל דהא דהמ״ל להקשות

 כדס״ל ביחידי שני ססח לעשות יכול עליו שימנה מי ימצא לא דאם משום
 יעשה זכה לא במהרה לעשות עליו חזרה התורה מומאה גבי יהודה לר׳

ע עלי׳ שוחמין אין שני דבססח כיון אשה אבל ־ במומאה ס׳  צריך ע״כ • ג
 ס״ל יהודה דר׳ שהקדים מה לסי אבל • ראשון ססח ביחידי עליה לשחוע

 שהוא ש'מ בסנים לבוא ראוי דאינו כיון מכרת סמור בחון יחידי דבשוחס
 יהודה לר׳ לחלק דאין דלעיל מסוגיא דמשמע מ״ש לסי וכ״ש לגמרי ססול

ק: לשני• ראשון ססח בין דו׳ ו
סליג לא יהודה דר׳ התוס׳ כ׳ לאכלו• ואיןיכולין עשרה בברייתא

 כן לסרש דהו״ל מהרשיא כ׳ • וכו' דלעיל במתני׳ כדתנן בהא
 אחד דאה ק״ס• בה׳ כ׳ ז׳ל הרמב״ם דהנה • ליישב יש ולענ׳ד במתני׳•

 כמ״ש • במתני׳ ז׳ל כסרש״י דלא עליהם שוחמין אין כזית לאכול א״י מב״ח
 כשר לאוכליו ושלא לאוכליו קי״ל דהא הקשה חגיגה קרבן ובס׳ • הכ״מ

 הססח את לאכול יכולים שהאוכלים מיידי דהתם דלק*מ נראה ולענ״ד
 למטיו משלא נרע דלא כלום בזה אין לאוכליו שלא שנשחמ משום אלא כולו
 שיצרסו לא אם הססח אס לאכול יכולים אינם שהאוכלים דאיירי הכא אבל

 מאה הם אסי׳ במתני׳ דקתני והיינו כזית לאכול יכולים שאין אותם אליהן
 יכול אינו שכ׳א הרבה אנשים להם שיצרסו ר׳ל כזית לאכול יכולים שאין

 שאין אותו ובאמת • כלו הססח יאכלו כולם בצירוף אס״ה כזית לאכול
 ואיך שני בססח חייבים הם דהא תדע • לאכול אסורי׳ כזית לאכול יכולין
 מן אסור שיעור דחצי קי״ל הא שיעור חצי דהוי אף ססחים משני יאכלו

 א׳ דיש כיון בהא סליג לא יהודה דר׳ לומר הכרח אין ולסייז • המורה
 שלא כזית לאכול יכולין שאין הרבה בצירוף עליו שוחמין כזית לאכול שיכול
 לאכלוהייט יכולין ואין עשרה דאמרינן ברייתא משא״כ נותר• לידי יבוא

 ר׳ ואסי׳ • הססול לביס קדשים יבואו שלא כ״ע מודים הססח מן שנשאר
 מסורש דמקרא בססח מודה הססול לבית קדשים דמביאין דס׳יל שמעון

 לאכול יכולין שאין אותן על לשחומ דצריך הא ונראה וגו׳ הבית ימעס ואס
 ר׳ דמודה התורה מן אסור שיעור חצי בוודאי ימנו דכשלא משוס כזית•
 הכא משא״כ לאצמרוסי דחזי משום הוא דהמעס כיון דייל אלא יהודה

 אע״ג שני מססח ויסמור כדינו הוא הרי כזית לאכול יכול דאס עליו כשנמנין
 אין זבחים דשני דס׳ל י״ל הא אחר• מססח כזית חצי שיאכל לאצמרוסי דחזי

 לענין כן יהודה לר׳ דס״ל וי״ל • קרבן לענין בכריתות כדאי׳ מצמרסין
 לסי דאיש מקרא בזה יוסי דר׳ דמעמא ונראה בזה• לתוס׳ הכרח ואין מלקות

 • וכו׳ מאה דאסי׳ אכלו ומלסי היחיד• על ססח דשוחמין מאיש דיליף אכלו
 על ססח דשוחמין אכלו מלתי יליף שמעון דר׳ לקמן דאי׳ נכון ובזה

 למלקות שהוא כל לריש דס״ל כיון כו׳ מאה דאסי׳ לזה איצ דלדידי׳ היחיד
 דהסוגיא ז״ל מהרש׳״א קושי׳ מתורן וממילא • לקרבן אלא כזית א׳ ולא

 אכלו מלסי היחיד על ססח דשוחעין דיליף יונתן לר׳ משני דלא בקדושין
 אכלו לסי ואיצעריך למלקות דכ'ש בהא כר״ש דס״ל לומר לי׳ ניחא דלא

מאה• ודו״ק: דאסי׳
ף ן ז  ולקח במכילתא דאיסא והוא קצת מהרש״א קושי׳ ליישב נראה י

 שנאמר יחידי ססחו אדם ששוהע אומר אתה מנין ושכינו הוא ׳
 שיכול אומר אתה מנין אומר ישמעאל ר׳ • ר״ע דברי ושכיט הוא ולקח

 מובן אינו ולכאורה ושכינו• הוא ולקח שנאמר ססחו על אחר למטת
ע• דברי  ססחו על אחר אדם למנות שיכול דנסקאלי׳ ישמעאל ר׳ וגס ר׳
 לאוקמי איכא דהא מזה נסקא ואיך הקדשים בכל משא״כ שהקדישו אחר

 ד״ה מ״ב דף מקדש האיש בר״ס התוס׳ לסרש ונראה • ביחד במחלה שלקחה
י על להקשות ודינמא  כל אותו מושחעו שליחות לי׳ דנסקא קרחה בן ד

 דבריהם ולכאורה • בגוויהע״ש שוססות דאיתלי׳ ודילמאדוקא וגו׳• קהל
 לי׳ בדלית ע״כ לשליחות מייסרא דושחמו קרחה בן לדר״י כיון תמוהים
 שוחעין שניהם דאין נסקא ושכינו היא מולקח שומסות ליה דבאיס שותסוח
 • בהכי לאוקמי שייך לא דקרא סשמא מ״מ דסליג מאן ואסי׳ בקדשים

 נשמע ושכינו הוא ולקח דמקרא דכיון ר״ע דקאמר היינו ייל ולסי״ז
 קרא דמייתרא מדריב׳ק נסקא ממילא שותסות לי׳ באיס שליחות

 ססח לשוחמין אכלו לסי איש מייתר וממילא שומסות בלא אף לשליחות
 ליישב נראה מ׳׳מ • ישמעאל לר׳ הוא התוס׳ דקושי׳ (ונמצא • היחיד על

 למימר דאיכא סליג ישמעאל ור׳ דאצעריךקרא) דכיון התום׳ קושי׳
 דולקח קרא להיות כדי שומסוס לי׳ בלית לשליחות אכלו לסי איש דאיצעריך

 לסי ולעולם • אח״כ למטת אדם שיכול מיני׳ למילף מיותר ושכינו הוא
ישמעאל לר׳ הוא הסוס׳ דקושית נמצא היחיד על ססח שוחעין אין האמת

 אכלו לסי איש קרא דאיצעריך דכיון הסוס׳ קושי׳ ליישב נראה מ״מ
 איכא דיותר ס׳ל בשותסות שליחות נשמע ממילא היחיד על ססח דשוחשין
 דהא • נסקא ממילא ושליחות היחיד על דשוחעין כסשסי׳ קרא לאוקמי
 את לזבוח תוכל מלא למידרש דליכא היחיד על שוחמין החיצונה מסברא
 ואיש שותסות בל״ל אסי׳ דריב׳ק מוכח ממילא דא״כ • בא׳ הססח

 אכלו מלסי דנסקא לר״ש דקחמר הא ולסי״ז • היחיד על הססח לשוחעין
 דריב״ק דילמא שליחות מנ״ל א״כ • משמעות אלא מיימרא דלא דכיון אע״ג
 אשה למעש דאיש בנשים ס״ל דלר״ש כיון די׳ל אלא שותסוס לי׳ באיח

 דריב״ק ע׳כ בשוססוס שליחות נשמע ממילא למסילה נסשות ומכסח
 שוחמין דאין יונתן לר׳ דס״ל מסיק דלהכי י׳ל ולסי״ז שותסוס ליה בדלית
 הססח את לזבוח סוכל דלא יהודה מדר׳ דהיינו • היחיד על הססח

 יוצאין ישראל שכל אותו ושממו לי׳ ואייסר שליחות נשמע מאיש וא׳כ
 קרא דילמא דמנ׳ל סיקשי אכלו מלסי אמר הוי אי משא״כ • אחד מססח

ודו״ק: • ברוקה בן יוחנן כר׳ שוססות בלא לשליחות דושחמו
ס ט׳ • נשים חבורה עבדי׳ ומי ש  מתני׳ דילמא דמנ׳ל קשה לכאורה ו

 כיון דס״ל ואסשר • מסילה אותם עושין בראשון דאסי׳ דס״ל כדש
 להסליא יודעים שאינם בקמניס אאיל • לחודיי׳ ובקמט׳ דקאמר הא דע״כ
 אין האמת לסי דאסי׳ ז״ל הרמב׳ם כמ״ש כלל הקדש הקדישן אין דא״כ

 להסלי׳ יודעים שאינם דהייט הכ״מ וכ׳ דעת בהם שחין הקמניס על שוחמין
ד והוי להסליא ביודעים וע״כ  כיון דעצלוס מעמא שייך לא דבזה ס׳
 ישחומ ואיך • נינהו שליחות בני דלאו משוס המעה אלא • דעת בני שהם
 לסמ״ש מ״מ • שותסות לי׳ דאית אע״ג • לחבירו שליח ויעשה הא׳

 והק׳ זוכה• קמן מאין נסקא לקמן שליחות דאין דהא ע״ב• לקמן התוס׳
 • לקטן שליחות אין ממילא מאיש שליחות דנסקא יונתן דלר׳ ז״ל המהרש׳א

 כמ״ש שליחות לו אין שומסות לי׳ באית אסי׳ קרא דאיצמריך וצ׳׳ל
 ם*ל ע״כ מאיש נשים דמעמ דלר״ש כר״ש לאוקמי א׳א א*כ • המסרשים

 שותסות בלא שליחות למעט זוכה איש איכאיצמריך כריב׳ק• שליחות
 לחודיי׳ וקמנים למודיי' ועבדים לחודיי׳ נשים לאו מאי דקאמר והיינו

 :ודו״ק כריש אתי׳ דלא מזה ההוכחה דעיקר אלא • מיותר הוא דלכאורה
 בשני נשים ססק ז״ל הרמב״ס דהנה נלסענ״ד בזה העיקר

 הכ״מ המסרשיס בזה ותמהו • בס״ע עליהן שוחטין ואס״ה רשות “
 לאו מסילה אותן עושין דקאמר דהא להרמב״ם דס״ל ונראה • והלח״מ
 בס״ע פסח אסי׳ אלא • אנשים עליו שנמנו ססח על למנות שצריכין

 בשביל שני ססח נשחמ שבל״ז כגון מסילה דקאמר והא לעשות יכולין
 אין אס אבל • נשים בשביל אמר ססח לשחוט ג״כ מותר • ממאיס אנשים

 ראשון בססח וכן • שני ססח בשבילם עושין אין נשים אלא שמאים שום
 לממאין משלימין נשים ממאיס ומיעוט מהורין רובא דאיכא היכא

 ראשון ססח בשבילם לעשות הנשים מצמרסין אין • המהורין על ועודסים
מ דף לעיל כדאי׳ בטומאה  בשבילם עושין אין רשות דהס כיק ע״ב ע'

 אסי׳ ושוחמין בלבד שסלים הם למנין אותם לחשוב כשא״צ אבל • הססח
 כר״ש למתני׳ מוקי דלא הנ״ל קושי׳ דמתורן וממילא לעצמן ססח בשבילם

 עבור ססחיס בל״ז כששוחמין חבורה מהם לעשות איסור אין לר״ש דאסי׳
 מהא ז״ל לדבריו ראי׳ להביא נלענ״ד ועוד לדבריו ראיה מזה נמצא אנשים

 והנה מאי״ל• נשים קרבן • אנשים קרבן סינח ע״א ס״ס דף לעיל דקאמרינן
 כר״ש אתי׳ דילמא קושי׳ ומאי • שנתוסר נשים של קרבן ונייתו דנמרחו החושי׳

 בס״ע עליהם שוחמין לר״ש אסי׳ ודאי אלא עצמן• בסני נשים על שוחמים דחין
 דהא ז״ל מנחם מו״ה המאוה״ג הרב אחי בשם מיש לסי שם• ליישב יש מיהו כנ׳ל

 מותר וניתו ונמרחו דמקשי לבתר אלא איט סמיכה משוס אלא שם דקאמר
 בתחלה להסטת אסשר היה בשלמים דימט בתחלה דקאמר מאי דלסי הססח

 כ ואח׳ • עליהם ויסמכו שלמים יהיה הססח לעשות מחויבי׳ אינם אס
 לססח• מוקדש יהא חולין• הוא ועדיין בססח חייבים אס יאמרו
 דיצטרך כדמשני אבל • חולין כשהן הסמיכה הי׳ בססח חייבי׳ אס נמצא

 סמיכה ואיצ בססח מחויבים אס נמצא • שנימוסר מססח להביא
 איכא מאי נשים קרבן מקשי שסיר נמצא בחנם בקדשים עבודה הי׳

 גבי הססול לבית קדשים דמביאין דס״ל דלדש כר׳׳ש דאתי׳ דאיל למימר
 וליכא בשלמים להתנות יכול היה ה״נ בשלמים דמתנה מצורע ססק

:ודו״ק כנ׳ל סמיכה משוס
ה ב ף ״ י  • וכו׳ ממא נאמר למה א״כ וכו׳ ממא שהי׳ מי ריס ע״ב ן

כדמקשי מכרת לסומרו ליל בטמא דהא • מובן איט לכאורה י
 במתני׳ נקמ ולמה • עביד מצי לא למעבד בעי אי דהא לקמן בברייתא

 וכו׳ אלא בד״ה ע׳א צ״ג דף לקמן התוס׳ לסמ״ש לענ״ד וי״ל טמא•
 ל״לדרך דאכתי קשה וכו׳• איצטריך רחוקה ודרך דממא לרשב׳א ונראה
 דהתו׳ וצ״ל • בראשון חזי דלא דאף מיני׳ ונילף לחוד ממא לכתוב רחוקה

 נשמע לא וא״כ • ט״ש על וזורקין שוחמין אין דס״ל יהודה לרב קאי שם
 בראשון חזי הרי לסבול דיכול כיון שלו בשביעי דוקא דהמ״ל משום מממא

 ועמ״ש • רחוקה דרך איצסריך שסיר ידעינן הוי לא חזי דלא היכי אבל
^ • שם דדרך ל״ל התום' כמ״ש מ״ש על וזורקץ שוחמין דס״ל ממני׳ א

רחוקה
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 צ״ל דע'כ מממא נשמע ון1בר^ מזי דלא דאף לאשממיק משי רשמה

 מפרש לשומרו אשי רשקה דדרך וצ״ל כלל* חזי ולא השוס׳ כמ״ש נששי
 נלענ״ד ובזה רחוקה• ודרך ממא נאמר למה א״כ להזכיר משני׳ הוצרך וששר
 דהו״ל וכו׳ וממאי וכו׳ מדאורייח׳ לרב אלא ע׳ב צ׳ ד׳ לשל דקאמ׳ הא להבין

 וממאי ד״ה ע״ב צ׳ דף לעיל ז״ל סירש״י ומו יצחק• כר׳ לה סבר מיד למימי־
 אינו דלכאורה ־ וכו׳ • מ״ש כשיב ולא לנפש ממא מדכשיב דילמא דהכי
 דהמ״ל משוס י״ל ולפמ״ש משרצא• לא דהא ושו • בזה בעי מה מובן אינו
 דרך דס״ל דר׳ילשימשי' י״ל הא רב אמר יהודה רב על קושיא מאי

 למימר דליכא הסוס׳ קושי' וקשה אכילה בשעש לבוא יכול שאינו רחוקה
 אלא מממא מוכח הא ק׳ בראשון חזי דלא משום וציל מכרש• לשומרו

 דדרך נימא דאס ממ'נ דקשה ומו • למבול דיכול בשביעי דוקא ס״ד דע״כ
 דאין ממילא א״כ • ע״ב צ׳ דף לקמן כעולא שחימה בשמש הייט רחוקה
 כמ״ש לא יום מבול ואפי׳ וכו׳ קשיא לדידך לקמן כדאמרינן וזורקין שוחשן

 מדלא הכא ז״ל שפירש״י כמו והיינו למהור רחוקה דרך שם ומשני שם שס׳
 וע״ז דהכי ממאי מקשי ומאי • ותוס׳ פירש״י ע״ש שרן עמא כסב

 דקרא שרץוע״כ לכשבממא בשביעי דוקא דממא דאסיד ל״ל פירש״ידהא
 וע״ז • דהכי ממאי מקשי ושפיר ־ ז׳ קודם אפי׳ לנפש סמא בסשס מיירי
 היה ששאלו דמה כיון כן ואס יצחק• כרבי ליה א סביר משני
 וכיהיכידלא ז׳• ביום אפי׳ הי׳ משה שהשיב החשובה ע״כ א״כ ז׳ ביום
 • רחוקה דרך איצמרך להבי למבול דחזי ששאלו ע״ז ז׳ ביום דוקא נימא
 לחלק מנ״ל קאמר מדאוריישא דרב דמסיק למאי דקשה הא מחורז ובזה

 הי׳ דהשאלה דמסיק דלמאי א״ש ולפמ״ש יום מבול על וזורקין דשממין
 בעצמו יהודה ר׳ כסברש אכילה משעת רחוקה דדרך י״ל שפיר ז׳ ביום
 הסשובה והיה ז׳ ביום דווקא נימא דלא היינו רחוקה דרך דאיצמרך והא

עלפירש״יז״ל: יישוב עוד ועמ״שלקמן • ששאלו ע׳ז
ר1 ת ו  אמר יהודה כר׳ דפסק ק״פ מה׳ פ׳ו ז״ל הרמב״ס שימס בזה נכון נ״ל י

 דשרזוכן יום מבול על וזורקין ושוחמין שרן ממא על שיז דאין רב
 חפי׳ מגלח שהנזיר מס מומאס אבל עליו מגלח הנזיר שאין מס במומאס הדין

 וזורקין שוחמין אין דהא הראב״ד עליו והקשה • שו׳׳ז אין יום מטל על
 דקשיא ולענ״ד • עליו מגלח שהנזיר מס בממא דמיירי ההוא מביום ילפינן

 • כנ״ל יום מבול על דשו״ז יהודה לר׳ מג״ל דבאמס ז״ל להרמב״ם ליה
 דהו״ל ותו דהכי ממאי קאמר והדר עסקינן לא מי קאמי דבססלה וסו

 לר׳ע ר״עדמנ״ל ד״ה דצ״ג השש׳ הקשה דהא ותו יצחק דר׳ הא מיד להביא
 לר״ע דס״ל טמא ואס היו ואלצפן מישאל ס״ל הא וזורקין שוחמין דאין

 ס״ל הכא למימר ה״ל א״כ בע״פ שלהם שביעי חל ואלצפן דמישאל
ה המוס׳ קושיה וסו • עקיבא כר׳  אין למ״ד דקשה ובו׳ פמורין אלו ד

 אס כרס חייב הא ואמאי ■ מכרס פמורין שאלו דקסני ממשני׳ וזורקין שוחסין
 •ונלפענ״ד שלהם ששי הי׳ דלמא יצחק לר׳ דמנ״ל השוס׳ ששש וסו טבל• לא

 רחוקה דרך מדאיצטרך ר״ל עסקינן מילא משני בסמלה כך הסוגיח דמפרש
 היינו טמא דב׳ והא בשני עביד לא בראשון חזי דלא היכי כל דה*א ש״מ

 שרן• ממא על וזורקין שוחמין דאין מוכח א״כ לסבול דיכול שלו בז׳ דוקא
 ה״א רחוקה ודרך ממא כ׳ לא דאי די״ל לרבי ואפי׳ • יום טבול על ושו״ז

 הראב״ד כמ״ש והיינו שרן• ממא דהיינו וקאמר הוא• דראשון דמשלומין
 וע״ז הסברא מצד שרן לטומאת דמי עליו מגלח הנזיר שאין מס זסומאות

 מגלח הנזיר שאין מס במומאס דמיירי באמס דמנ״ל ר״ל דהכי ממאי מקשי
 על דאפי׳ משם ומוכח וכו׳ יצחק משניס״לכר׳ וע״ז • שרן למומאס דדמי
 מבלו לא אס כרת חייבי; הא שיטבלו להם אמר מדלא • שו״ז אין יום מבול
 אנשים דאושן לחלק צריך ובהכרח אהדדי קראי קשיא א'כ מהרש״א כמ׳ש

 מממא דדייקינן והא טבילה־ הועיל ולא מגלח שהנזיר מס במומאס נטמאו
 • שרן ממא והיינו מגלח הנזיר שאין בטמא היינו טבילה דמועיל רחוקה ודרך

 מגלח הנזיר שאין בטומאות נזיר בה' ז״ל הרמב״ה דכ׳ זה לדבר והראיה
 לנפש דכסיב דהכא להדיא משמע לנפש כתיב ולא מס ימות וכי מדכסיב

 אדס• לנפש בהו דכתיב אנשים באותן משא״כ מגלח־ הנזיר באין מיידי
 רחוקה על נקוד שם דקאמר • הסמוהי׳ הפסיקתא דברי להבין נלענ״ד ובזה
 והוא • עמהם פסח עושה אין טמא והוא קרובה היא דאש׳ וי״א וכו׳

 ממאיס היו אנשים דאותן מ״ש ולפי טמא• בקרא מפורש דהא פלאי
 לרבי אפי׳ תשלומי; להם ויש טבילה היעיל ולא מגלח שהנזיר בטומאה

 הסשובה מספיק ואין • בראשון חזו לא והן דראשון סשלומין דס׳ל נתן
 הנזיר שאין בטמא מיירי טמא דהא לחלק יש דהא טמא יהי׳ מכי להם

 וי״ל טמא• והוא קרובה דרך וה״ה רחוקה מדרך דמוכח אלא מגלם•
 קצת ליישב יש ולפי״ז • אזיל ולשיטתי׳ בעלמא כדאמרי׳ נתן ר׳ היינו די׳א
שס׳ קושי׳  דקאמר ז״ל פירש״י לפי אף צ״ל דבאמת בששי הי׳ דילמא ה
 לפימ״ש נמי י״ל א״כ טבילה בלא היינו וש6לע יכול אינו ההוא ביום

 דבר שום בלא היינו לעשות יכולי׳ למחרתו הא דמדקאמר שב׳ ז״ל הרמב״ם
 דהוי צ״ל ע״כ וזורקין שוחטי; דאין הוכיח דכבר וכיון • טבילה בלא אפי׳

:ודו״ק ־ בשביעי
ץ ץן ב אפי׳ היו ואלצפו מישאל דס׳ל ר״ע על הסוס׳ קושי׳ קצת מיושב ו

 מקרא דאש״ז שכח• מ״מ פסח• בערב שלהן ז׳ חל דלא דסיל למאן
 וששר בז'• דוקא הס״ד דהי׳ דשכח רשקה• בדרך או טמא יהיה דכי
ח טמא דמנ״ל השיס לשון מיישבא לא דאכתי אלא • היקשא יליף  ט

 מישאלואלצפן בדר׳ע הגירסא דא״ש ונראה דוקאכשהנזירמגלח• דילמא
 מוכח די״לדר״ע והוא יצחק• כר׳ צ׳לדס׳ל ואפ״ה בעיט• שלהן ז׳ שחל

 וימותו בספרא דאישא הטבילה מועיל אין מגלח הנזיר שאין בטמא אפי׳ ד
 טונסו נראה אושן מוציאין היו ברזל של בחניתות אומר ר״ע • ה׳ פני ל

 לפרש יש דבזה ונראה ה׳ לפני מסו והם להיכל ליכנס אסור זר דהא
ק טמאו ומי מטמאי; הכהנים שאין אמרינן מכאן לשון  ויקרא שנאמר הלוים ל
 לקרובים מסמאק הכהניס אין דודאי פלאי והוא וכו׳ מישאל אל משה

 השוס׳ והקשו • היו ואלצפן מישמל דס׳ל לשיטתי׳ דר׳ע נראה ובתחלה
 קיימת דשלדו וסירצו ממטא שן המש דאפר קיי״ל דהא ובסוכה בסנהדרין

 נסלבלצורש• שלא כ׳ז מרוקם מממ׳וכןבשפיר קיימת דשלדו הרמב׳סכ׳ והנה
 • נתבלבל שלא דא״א מסמא אינו החיצון לביש יצא דאם ע״א דכיז בנד׳ ואמרי׳

 ולא נתבלבל שלא וא׳א לח^ גררוהו וע״כ ליכנס אסורין דהיו כיון ה״נ א׳׳כ
 דחלל וקי׳ל החניתות ונממש • ברזל של בחניתות וצ״ל • קיימת שלדן היה
 אין חרב חלל כ׳דעל והרמב״סז׳ל • החנישת מן ונטמאו כחלל הוא הרי חרב

 אין מגלח הנזיר דאין מש בטומאת דאש׳ דלר״ע מוכח נמצא • מגלח הנזיר
 יש שס׳מ סי׳ כהן טומאת הל׳ בשו״ע והנה • יצחק כר׳ וצ״ל טבילה מועיל

 אלא הי׳ לא הכא דהא מכאן דמוכח וייל • חרב לחלל מטמא כהן אס פלוגסא
 מכאן וז״ש לסמשש דוקא ואלצפן מישאל הוצרט ואפ״ה חרב חלל טומאות

 • חרב חלל משוס אלא היה דלא בכה׳ג אפי׳ מטמאי; הכהניס שאין אמרו
 וע׳׳כ • ליכנס אסורק היו והם הלוים להן דממאו חזינן דהא ר׳׳ל טימאו ומי

:ודו׳ק • כהניס אסורים היו ואפ׳׳ה חרב חלל אלא היו לא א״כ לחוך שגררוס

 כדבריו הש׳׳ס סוגיש בפי׳ • מכונס על הרמב״ס דברי מיושב ובזה
 פסק מ״מ • רחוקה בדרך כעולא פסק ז״ל דהרמבים ואף • ממש

 כשע דהכא כמ״ש הכי דקרא דמשמעות כיון רב אמר כר׳י הכי להלכשא
 וזורקין שוחסין שאין אנשים מאותן דמוכח וכיון אדם• לנפש כתיב והכא • לנפש
 יוסדשרך• סבול על ולזרוק לששס שיאסור מ״ד שום מציט ולא ט״י על אפי׳
 וע׳ הראב״ד כמ״ש במשמע יום מבול אין טמא יהיה כי דמלשון משוס וע׳כ
 (ושיטת • ברור וזה • הכי לחלק צריך ע״כ הפסולין כל ר״פ דזבחיס שס׳

:בדברינו) לקמן עיק עליו החולקים
ן ר  לעיל כתבנו כבר וכו׳• לרשביא ונראה • וכו׳ אלא ד״ה שוס׳ ף

השוס׳ הזכירו מאי לענין יישוב צריך ואכסי • בדבריהם י
 דקשה ליישב ויש נדמה• לאיש דצריך לעיל שירצו כבר דהא טמא בדבריהם

 זה (ואץ כעולא ס׳ל דבריישא צ״ל דע״כ כיון הנ׳ל שירז על לרשב״א
 דשעת בספרי) דסנאי פלוגחא דהוא הברייתא על h שיחלוק שימא

 ומשני וכו׳ שויז דאמרח הוא דאת קשה לדידך ע״ב לקמן וכיקדמקשי • שחיטה
 שרז טמא ולא לנפש טמא מדכתיב זיל וסוס׳ ופירש״י לטהור רחוקה דרך
 וצ״ל • וזורקין שוחטי; ס׳ל דהא זו ברייתא על נ״כ קשה קושי׳ הך א״כ

 מוכח לא א״כ • נדחה לאיש דקרא ואס׳׳ד לטהור רחוקה דרך כתירוצו
 דאי סיד דף לעיל איסא דהא שק טמא כתיב מדלא דהיינו לטהור דיר

 בטומאת עבדי דצבור לדייק לנפש טמא מדכסיב היינו נדחה לאיש קרא
 אחרינא מקרא נדחה הצבור דאין ברייתא להך דס״ל ציל וע׳׳ב • דוקא מת

 לדוכשי׳לתנאדברייתא הדראקושיא וא׳כ צבור• ולא אנשים הרמב״ס כמיש
 לברייתא דהא בראשון חזי דלא דאע״ג מטמא דיליף וצ״ל • טמא ל׳ל

 למילף ליכא רחוקה ומדרך • חזי׳ ולא בששי בטמא ע״כ מיירי שו״ז דס׳ל
 ליכא דמסמא איפכא יהודה ולרב • בראשון חזי הרי הורצה דסיל דכיון

 לדיוקי כדי לברייתא טמא דאיצסרך למדחי מצי דהוי אף כלל• למילף
 ג״כ לפרש יש ובזה • שרן טמא למעט דהיינו לסמא רחוקה דרך דאין
 דילמא ליה דקשה ר׳׳ל ובו׳ וממאי ד״ה ע״ב צ׳ דף לעיל ז׳׳ל רשי דברי
 כר׳ ל׳ל וכן נדחי׳ לצבור השס׳ סברת ול׳ל • ל״ל טמא דאל״כ בז׳ מוכח

 שוחטי; דאין לדיוק אצסריך גופא להא דילמא קשה דאכסי מפרש וע׳ז נתן
^ הכי לפרש להו דחיקא שם התום׳ אבל • מ״ש על וזורקין כו  דטמא קרא ד

 היסב שירצו ע״כ • שרן טמא ולא דלנפש דיוקא משוס אנא אתי לא
:ודו׳ק • מזי׳ דלא אע״ג לאשמעינן טמא דאיצטריך

Q 3 D K לומר מובא דדחיקא קצת ליישב נלענ׳ד היה ז״ל דבריהם אלולי 
 רחוקה דרך איצסרך דהא וברייתא אמתני׳ פליג יהודה דרב

 לכנוס ביכול אפי׳ לפוטרו קאמר דברייתא לומר ודוחק • מכרת לשמרו
 ששלומי; לומר נסעה שלא והאיש דאצטריך והא • ופרדים סוסיס ע״י

 הוא לכ׳ע ליכנס יכול דאינו לקמן הסום׳ לפמ״ש עיקר והנראה • דראשון
 בו שיש דפסח עשה דליתי קשה בירושלמי הוא וכן לתחום חון כשהוא

 דשריישא שחומין למיד שאדאפי׳ נ״ע דף לעיל •וכדא׳ שחומי; וידחה כרת
 דאורייתא מיל די״ב בירושלמי דפסקו ז׳ל והרמב״ם הרי״ף לדעת או לר״ע
 כמ״ש מלאכה בו שאין בדבר שייך לא דשבשן עפה וגם פי׳ לית כרס מ״מ

מכרת רחוקה דרך שורה דפמרה וצ״לכיון • מכילשין בריש פס״ד בחידושינו
שפיר



פסחיםשמיניי פרקהאשה
 • בע׳ם קרובי׳ מומאת גגי המוס׳ כ׳ וכה״ג • רחוקה דרך הויל ששיר

אדלידמי דאל״ה מכרש לשומרו איצמריךקרא ששיר א*כ ויטארבס״ד•  ה׳
 למה כן נימא דאה להו דקשה ונלענ״ד כרת חייב שסח עושה וכשאיט
 לשומרו דאיצמרך י׳ל ששת לרב אשי׳ הא • הורצה וכמ״ד לומר להש״ס
 וששימא • כלל רחוקה דרך דאיט ה״א דאליה למחוה חון בכה׳גדהוי מכרמ

 לשירש״י ואשי' הורצה לא וממילא * רחוקה דרך דהוי וקמ״ל • דהורצה
 לא ס׳ל הסברא מצד דילמא דמנ׳ל הורצה ללא קרא דאיצמריך דמשרש ז״ל

 לאו דאל״ה ושרדיה סוסיה ע״י אלא הורצה לא משכחח דלא ותו • הורצה
 אח׳כ רבויא ל״ל דא״כ בהכי איירי לא דקרא ומשמע * היא רחוקה דרך

 • דעולא אליבא לאrא דסוגיא דייל קושיא זה אין מיהו * ושרדים לסוסיה
 דף לעיל התום׳ מ״ש לסי די״ל נלע״ד ועוד • הכי מתרץ מצי ששת רב ובאמת

 השסח דפוחמין משוס עשה דמיעקר בעידנא הוי דלא אע״ג דדחי דהא ניט
 בעידנא• הו״ל משכשר עשה העברת ועיי שיסול• בחזקת והוא בתחלה

 כדכתיב ביחיד• מיירי דהתורה כיון קשה א״כ • כן יצמרך הכא גס איכ
 כיון הכי סבר דהש״ם די״ל היחיד על דאיןשוחמין כיון א״כ * וגו׳ יהי׳ כי איש

 יצטרף אס א*כ • ע״ב ציא דף לעיל דש״ם וכדס״ד יהודה ר׳ סתרי דסתס
 ולסי״ז • שני איכא דהא שיסול בחזקת אינו ידחה לא אס אף ־ א׳ עוד

 ־ כן י״ל ששיר י היי. מל שסח שוחמין דס״ל היא יוסי ר׳ דמסיק למאי
 יוסי ר׳ כיון.משיק הכי לשרש א״א ברייתא דבאמת י״ל יותר א*נ ודו״ק•

 בספר ועיין ע״ש• ל׳ג דף בעירובין דרבנן מחומין ס״ל יוסי ור׳ היא
 קשה לא מתני׳ אבל • דרבנן הוא מיל י״ב דאשילו הרמב״ן דדייק המצות

 שזכינו וכיון תחומין■ לענין משרשי דששיר ששח רב על ולא יהודה רב על
 הוא ממא מתני׳ דנקמ הא ע׳כ ששת לרב דאצ״ל ליישב דיש נלענ״ד לזה
 א״ע שהרחיק דל״ל התום׳ שכ׳ במה די״ל בזה לעיל ועמ״ש לצורך שלא

 באמת קאמר דלא הא ונראה • עצמו אס שטימא נמי בטמא הל״נ דא*כ
 ובטימא דסטור ששימא חצות קודס טימא או בהרחיק דודאי משוס הכי

 • שסח חובת כבר עליו דחל כיון שיתחייב ראוי ודאי חצות אחר והרחיק
 משום אומו לדחות שסח צריך וע״כ הוא דמצוה קרובי׳ בסומאת י׳ל אך

 דוחה אינו שוב מכרת שטרה דהמורה דכיון נימא ששיר בזה כרש בו שיש
 קודס חצות לאחר • בזבחים שלוגתא הוא ובאמת ־ מחומין גבי לעיל כמ׳ש

 בתחלה לשחוט דצריך התוס׳ דלשמ״ש וחו ־ לממאי׳ רשאי אס ששחטו
 ממילא עליו שוחסין דאין דכיון לממאי׳ רשות נתנה דהמורה י״ל ששיר
 ששחטו קודס בין דמחלק שס בזבחים דמ׳ד מעמא זהו ונראה * דוחה איט

 א׳ בענין אינו מכרת לשומרו רחוקה ודרך טמא ולשי׳׳ז ע״ש• עליו;אואח״כ*
 ולשי״ז • דקרוביס עשה בשביל וטמא ־ דתחומין עשה בשביל היינו דד״ר

 ענין מאי מובן אינו דלכאורה • בהדי׳ תני אונן לעיל דקאמר הא י״ל
 עצמו את שמימח היינו דממני׳ ע״כטמא א״שדהא ולפמ״ש להכא• אונן
 וחייב בפסח חייב דאונן ממילא מוכח דקרוביס• מצוה במקום חצות אחר
בהדייהו תני אונן קאמר ושפיר אונן שהוא אף עצמו את טימא לא אס כרת

 מ׳ל וכו׳ מננן ואטס שוגג וזיל • דידן מתני׳ על הירושלמי דברי י״ל ועשי״ז
 דרך כהרי טמא הרי לא מאי ישמעאל כר׳ • כר״ע כדון עד איש איש

 אי דבאמת ס*ל ולסמ״ש מובן דאיט ע׳׳ש וכו׳ מנין מזיד • וכו׳ • רחוקה
 ג״כ מיימרא לא א״כ נדחין צטר לאק דאתי וע*כ מייחרא דסמא נימא
 עצמו את בסימא וס׳ל לר׳׳ע אבל • נדחה לאיש איצטרך דהא איש איש

 רשות דס״ל ישמעאל לר' אבל מצוה קרובים טומאת דס״ל מכרת לפוטרו
 דיליף ומשני איש איש מייתרא לא נדחה לאיש וצ״ל עצמו בסימא ל׳ל ע*כ

 בראשון חזי כבר והוי עצמו בסימא דמיירי דכיון מסמא ליל לר״ע מטמא
 • מסמא יליף שסיר בהט מיירי דלא ישמעאל לר׳ אבל שנטמא קודם
 כל ילסינן במזיד עצמו הוא במימא דמיירי דלר״ע מניין מזיד ושריך

ודו״ק: מזיד•

ה ף  מאוד נדחק הראב״ד והנה • ז״ל הרמב׳ם שימת כתבנו הקודם ב
 שהיה מי סרק ריש זיל מהרש״א ועיין מבולו להם אמר לא דלמה •
 דמשמעות נלענ״ד ז׳׳ל דבריהם ולולי ־ מבלו לא אס כרס חייבי׳ דהא דסמה

ט׳ יצוה מה ואשמעה עמדו כמ״ש שאלסס על הקב״ה משובת שהי׳ קרא  • ו
 הייט מילין מ״ו שהוא המודיעים מן עולא דאמר דחף לומר דיש והנלעניד

 והוא חצות אחר שעות ושלש שמים עבר כבר אם אבל • ואילך מחצות לכאורה
 דרך הוי ג״כ החמה שקיעת קודם ליכנס יכול שאינו בענין מילין עשרה רחוק

 בשעת להגיע יכול דאינו כיון ־ עליו לשחוט יכול אינו הורצה לא למ״ד רחוקה
 בטעור הוא קרוב דהתס וקרונות מעלות לעכוב דמי ולא • לעזרה שחיטה
 ששיר רחוקה דרך ולא הוא ואנוס לילך שא׳׳י חולה כמו והוי אונס לא המהלך

 באמת אף • רחוקה דרך לי׳ הוי ההילוך בשיעור אבל עליו לשחוט יכולין
 כיון מ׳מ • ולהגיע מיד בחצות לילך יכול שהיה משני כרת שיתחייב

 אנשים דאומן י״ל א״כ ־ רחוקה דרך שחיטה בשעת ה׳ה הלך לא שכבר
 אפי׳ או מיד עליהן ששחטו היינו כן כוונתם שהיו אף טובלין היו אס

 שקיעת קודם לעזרה להגיע יוכלו לא כבר למבול ילכו אס אבל • טבילה אחר
 דמסתמא תימא זה ואין ־ רחוקה דרך הו״ל הטבילה לאחר נמצא • החמה

 של במים הסבילה דהי׳ כמשמעות למחנה• חון שסובלין המקוה היה
 דאסוריס המצורעים את ט סובלין היו שהרי למחנה חון שהיה הבאר
 סירש״י עיין לשניהם הולך הבאר שהיה משמעות וכן המחנה תוך אל לבוא

 ויקרט כדכתיב לוי׳ במחנה למשה ששאלו כיון א״כ • חוקת בס׳ ז״ל
 הרי קאי באמצע ומשה • מילין י״ב ישראל דמחנה כיון א״כ • משה לשני
 בשמנה הוא הפסח שחיטת דזמן וכיון מילין י׳׳ב וחזרה הליכה יהיה

 טמא יהי׳ כי דהסשובה א׳ש ולסי׳ז • וחזרה הליכה זמן היה לא כבר ומחצה
 יטבלו אס כי נדחה זה שמשני שאלתם לתשובת הוצרך רחוקה ודרך
 דברי ג׳כ בזה ליישב ואפשר טמאים היו זה וקודם • רחוקה דרך יהיה

 טמא כשהוא ר״ל טמא והוא קרובה דרך אפי׳ לעיל שכתבנו הפסיקתא
:ודו״ק • כנלענ״ד רחוקה דרך יהי׳ לטבול ילך ואם

ה. ט מ ש ה
חגאין מחרב דמאת להמם׳ גוססים חיחשים אמה לידינו הגיעו פסהים, למם׳ ההיחשים נסדרו כבו־ אשר [אהרי

בהשמגזה] פה לסדרם הוכרהנו ע׳׳ב זלה׳׳ה הטהכר

ת ׳ ד  בחידושי ע״ש • וכו׳ לרשב׳׳א ונ״ל וכו׳ אור ד׳ה תוססות ר
 והנה • והתוססות רש׳׳י בשיטת מאוד שהארכט פסחים י

 באכילה ההורה מן עליו עוברי׳ שאק דדבר תמ״ב ברס׳׳י שסק המור
 דשיאור מההיא עליו התום׳ קו׳ המ״א והקשה לכתחלה להשהותו מותר

 נופלי׳ ק׳ שהרבה שם בחידושי ועי׳ מ•’בי דמיירי לי׳ וניחא ישרף•
 בביסל אלא מיירי דלא המו׳ מדברי בששסות נלע״ד כעת אמנם • ע״ז

 נוקשה חמץ באכילת רבנן דגזרו היכי דכי להו ק׳ מאי דאל״ה • החמץ
 נוקשה חמץ להשהות גזרו ה״נ גמור• חמץ אכילת משום בו וכיוצא
 דהא תדע יראה• בבל ויעבור גמור חמץ שישהא גזירה משום בו וכיוצא
 ולמעלה• שעות משש בו וכיוצא נוקשה חמץ לאטל שאסור כ׳׳ע מודי׳
 איסור משו׳ אלא כר״ש דקי׳׳ל למאי איסור אק הרא״ש דלדעת אע״ג

 • מותר יהי׳ נוקשה דחמץ נימא א׳׳כ ■ אכילה דרך השבתה דאין תשביתו
 יראה בל משום לגזור שיש וכ״ש גמור דחמץ השבחה איסור משוס דגזרי׳ וצ״ל

 על שהק׳ אדלעיל קאי התום׳ קו׳ אלא להשהותו• שלא גמור דחמץ
 בחמץ שיועיל וכ׳ש יראה בל משוס גמור בחמץ הביטול דיועיל הרשב״א

 ולש׳׳ז • מעי״ט ביטול ע׳׳י תקנה לו ואין ׳שרף דשיאור להי ומשמע ־ נוקשה
כגון אסורי׳ זמן לאחר שנעשה שיאור מפרש דהוא המור על קושיא אין

 ירא׳ בל משו׳ דגזרי׳ וממילא לבטל שוב ימל שאיט • ולמעלה שעו׳ משש
 צורך ואק בי״ס דמיירי המג״א ממ״ש יותר דוחק זה ואין גמור דחמץ

 הטור שהביא יוגה דדביט טעמא חהו נלענ״ד הי׳ ולסי״ז • ופשוט כ״כ
 ממילא נתערט ואס • אסור דלהשמתו אדעתא בסלו דאס שכ׳ תמ׳׳ז ססי׳
 הביטול על הוא ההיתר דעיקר כיק דס״ל נ״ל הפסח קודם ובטלו הואיל מותר
 להשהות) אדעתא בסמלה ערבו אם וא״כ כנ״ל חמירא כל ובדבור בלב
 לכן בעלמא הערמה רק הוא ובדטר בלב דהבימול בחוש נראה הרי

 יראה בל משום למגזר דליכא מותר שפיר ממילא בנתערב אבל • אסור
 ודבור הלב והשבתת ביטול ר״ל הפסח קודם ובטלו הואיל גמור דממץ

:וק״ל בזה לחלק נחיה לא והמור כנלע׳ד
ה ׳ ד ר מ ״ ז ט׳ קבא קבא לזבנינהו רבא אמר י  רס״י במ״א עי׳ • ו

 קונה הוא ביתו דלצורך שסי׳ הכ״מ על שתמה תס״ז > I ״
 הק׳מהאדלא וסו פסחא• קמי׳ דכליא בשעהה׳נמיולמהקא׳ אפי׳ דא׳׳כ
 מביצת הקשה ועוד ־ סצרךלמאפינהו ולמה ביי״נ כן rע במם׳ רבא פריך
 י״צ דג״כ כלאי׳ מבגד קשה וסו • למטר ואסור מועט דבר דהוא נבלה
ק ביתו לצורך  ניכר נ»קומו מטוס דל״ל לנכרי ירך אדם משולח קשה ו

ע ואדרבא ^שי׳ ליישב ונלע״ד ביתו* לצורך דנימא ת״ל « להכ״ם לי «
דהא



ק שעה כל 48 שניי פו
 ולמה ה׳ שעה דהייגו אימרו pjf י^דם דנליא דהל״ל ס׳ל] דהא [י׳ל ם*ל) (זהא
 מד ביבש יבש קי״ל דב^ות וג״ל ה^לה־ דמשמעקודם מסמא קמי אמר

 האימר דאץ היכא כל מנרות בתשעה ואפי׳ ניכר שאיע כל במל בתרי
 בדבר כ״א קביע ה״ל לא פריסה איזה ידוע דאינו אלא במקומו קבוע

 דהרי לוקמ בה־תר ממנו אוקמ שהישראל אף לנכרי ממוכר א״כ משיבות
 מבמלץ דאין הוא דהאיסור אלא * מ^מות שבכל מימק בשאר במל הוא

 י׳״ל כפיר בזה א״כ ־ איסור כמבמל לנכרי הואכשמוכרו והרי לכהחלה איסור
א ביתו דלצורך  שאסורו בייינ א׳׳כ לכתמלה• אימר כמבטל ואיט קונה מ
ק במשהו ק שבמנין דבר דה׳׳ל נבלה בביצת ו  משוב דבר דה״ל בבנד ו

 מיישיקשמא דלאבמיל כיון א״כ • מ״א] ק׳ [ד׳ בסגה״נ כדאי׳ ברי׳ וגידה״ל
 משא״ה בתרי מד במל לא עצמו דבפסמ י׳ל ולס״ז • ממנו ישראל יקח

 לישראל ימטר אס אסורו זמן דלאמר אף ססמ קודם כשיכלה
 אף איסור מבשל משום ונא בתרי מד דבפל משום איסור אין

כנ׳ל: ביתו לצורך

 ר״י לו שאין למי צ^ לכם וקמו לו שיש מי משט במכילתא
 ישמעאל ר׳ • צאן לכם וקמו הט״ז p משט אומר הגלילי

 אומר ׳צמק ר׳ שישממו עד למשכה הנ»מ על נמנין שלעולם ללמדך אומר
 לר׳ ותו סליגי במאי לדקדק יש ־ במשיכה נקנית דקה שהבהמה ללמדך

 נפתא דלימוך ותו ־ למשוך הם מצווים וכי צווי בלשון לימר שייך אץ ישמעאל
ע״א] ס׳׳ס [דף בססמי׳ כדאי׳ וגו׳ הביס ימעט ואס דכסיב אחרינא מקרא לי׳

פסוידם
 יש וסו משט בלשק משמעות זה אין נמנץ שלעולם אתי דקרא כרנמו ואס

 או בכסף ^ ניקניס דקה דבהמה דאמרי׳ כיון יצמק ר׳ בדברי לדקדק
 א״כ ע׳א] י׳׳ג [דף בבכורות כדאי׳ בחדא ולנכרי בחדא לישראל במשיכה

 להם שאמר מה מסתמא הא במשיכה מישראל דניקנית הקרא מרמז איך
 ת׳ק על נ^יג הגלילי דר׳׳י די׳׳ל, ונראה • המצריים מן והיינו השוק מן קמו

 משום לקרבן אסירים היו שבמצרים צאן דכל משוס לו שיש למי משכו דאמר
 ד׳נ״ג [ע׳׳ז כיוןדקי״ל כפילש׳׳יא׳׳כ ישראל אפי׳ לצאן כולם עובדי׳ שהיו נעבד

 לו יש גוי של דע׳יז נכרי משל לקנוס מפי עדיף ולכך ביטלה מכרה ע׳אוע״ש]
 [דף בע׳׳ז פלוגתי׳ ואי׳ עולמית במילה דאינה ישראל משל מפאיכ ביטול

 לטי במכרה אפי׳ או לישראל־ במכרה דוקא אי וביטלה במכרה נ׳גשס]
 מן תהלה משט דקאמר דהיינו י׳ל לישראל במכרה דדוקא למ׳ד נמצא
 מכרה למ׳׳ד אפי׳ דא׳׳ש נראה ויותר לישראל מכרה דלהוי היכי כי הע״ז
 קנין משעת נאסר יהי׳ הע׳׳ז מן שימשט קודם יקמו דאם משוס לגוי
 דא׳׳א דקיי׳יל כיון אלא עולמית במילה דאינה ישראל של ע״ז כדין

 א״כ • קנין משעת קדוש היה מצרי׳ דבפסח וכיון שלו שאיני דבר אוסר
 לאסור ויוכל בעלי׳ ממון קלי׳ קדשי׳ דס״ל אזיל לשימתי׳ הגלילי ר״י

 קלי׳ דקדשי׳ בהא עלה פליג ישמעאל ע״א]ור׳ צ׳ [דף בפסחי׳ כדאי׳ אומו
 ע״ש היא ורבי פסחו על זונה בממנה המס הש׳־ס כדמשני וס׳־ל בעלי׳ ממון

 תחלה הע״ז מן משכו ג״כ דס׳׳ל ר״ל וכו׳ שנמט ללמדך דאמר והיינו
 א״ע למשוך דיטל הוא שלו דממון נעבד משוס יאשר שלא ממעה

:עליו שימנו לאחר ולמכור

SER I

ת כ ס יומא מ
שלישי. פרס

 צריך כו׳ קיו אומר גר׳׳ש אליעזר ר׳ וט׳ יהודה א״ר תניא ,
 להצריך איפכא קיו למיפבד ^כא דהא ו® פליגי במאי 'למק

 סבילה מעון קידוש מעון שאק במקום דמה לעטדה השנה בכל מבילה
 ־ אדוכתי׳ אוקי חד כל ונימא מגילה שסעק דק איט קידוש שמעון מקום
ם׳ שכתט פירכא דאיכא וא׳׳ל  • וט׳ המשנה ומה דיה ל׳ דס למיל ^
 כפרתו מרובה ושק גכה״ג אלא המיר שלא חמור שהוא ליוס״כ דמה

 בכל מה מה בקיו הכי למינקמ מ״ל דא״כ * איפכא ק*ו למעבד וליכא
 • כ״ש לא יוה׳׳כ קידוש פעק מרובה כפרתן ואין הדיוט בכק שמרוס השנה
 חול ממקום שבא לכל מה מ^למימץ• דהוי משוס צ״ל ע*כ אלא

 במקום לומר הוצרך לבך שלו בקףו ק״מאלעיל כסברת לקודש
 לקודש חול ממקום נכנם שכן למיסרך ליכא דהשפא וט׳ סבילה מעון שחין

 מעלה ̂■ןזה דע״כ קידמק בריש הנמס׳ כמ״ש קיו לסוך הפירכא דמכניסק
 במקום ומה ^פכא ק״ו למיעבד איכא כה״ג ס״כ סבילה מעון מדאק
 ומרובה גדול בכהן דרשותו הפירכא ̂)צכים כנ״ל ובו׳ קידוש סעק שאין

 לדוכתי׳ קושיא הדרא וא״ב <ןדוש לענק מועיל דאיט הק״ו תוך כפריט
 אדוכתי׳: אוקי מד כל טמא והכי הכי למימר ד^כא כיון
 למיפרך דאיכא ®»ם איפכא קיו דל״ל ימדה ור׳ לראב״ש דסיל ונראה

 שייך ולא שם לעיל המוס׳ כגליש ̂ודש במקום טובל שק
 מכטסין אין טמטק כמיגא קודש מ0מ9 ד«ט<ה טק בקיו זו פירכא להכטם

 זה אין דע׳׳כ למימר דליכא ^וו»ן(והפפ» בריש המוס׳ כמ״ש בק״ו אותו
^ קידמטוו לענק מועיל מדאינו מעלה מי ̂ימעלה בפ«ס ז הוא גדולה וז

 בק״ו הכי למימר לי׳ דהוי להקשות ואין פנים) בשום אותו לסתור ואק
 צריך דאי; הוא דהאמת דניון קדום במ^ס מבילה מעון שאין במקום מה

 מעון אין דהא קדוש במקום מבילה מעון דאין לומר שייך אין כלל מטלה
 במקום סבילה למעון זו פירכא דמכניס זומא דבן צ״ל ולפי״ז ־ כלל סבילה
 קידושי; בריש הסום׳ למ״ש דומה ואין אחר ענק הוא דידי׳ בקיו קדוש

 נלפענ״ד ויותר לעיל־ התוס׳ כמ״ש ראשונה לטבילה זו דחשיבמעלה
 מסיני למשה בהלכה מטלות ממש דגמירי כיון דבאמת דבריהם לולא
 דנימא קדוש במקום מובל שכן למיפרך וליכא איפכא ק״ו המיל א׳כ

 התו׳ שכתט עצמו סברא מאותו הול במקום דהמבילה יוכיח ראשונה מבילה
 מיהו ־ בחול שיטטל הוא סברא קודש בבגדי נתקדש לא דעדיין כיון לעיל

 דס״ל דרבי י״ל ולפי״ז ־ מהלכה יוכיח עושק ואין ק״ו דנין דאין דקי״ל ז׳א
 שחרית מבילת אף א״כ • לזה זה כולן הבגדים כל הוקשו הם קודש בגדי
 למימר איכא שפיר בפסוק מפורש ראשונה דמגילה וכיון • ההיקש בכלל
 שכן למיפרך וליכא ־ איפכא ק״ו למיעבד ואיכא שחרית מטבילת יוכיח
 מצי לא הס־ קודש מבגדי דיליף לשימסי׳ לרבי נמצא קדוש־ במקום סובל

 הס קודש דגגדי דרשא לי׳ דלית וראב׳ש ־ דראב״ש מק׳ו קידוש למילף
 משוס לפשיסה קידוש רבי דיליף הא להבק יש ועפי״ז ־ מק״ו יליף שפיר

ק ר קו  וכו׳ פושס אדם כלום לבש מאשר יליף ולא ולממה למעלה דקרי
 לבישה לדידי׳ דהא ללבהה פטמה הוקש לא ע׳כ דלדידי׳ דמשוס כראביש
»ן מביל׳ צריך זהב דבגדי ראטנה ט׳ ו ט  מביל׳ צריכה זהב דבגדי אחרונה פ

ה הוקש דלא ע״כ סבילות שש לי׳ הוי דא״כ קידוש כמו מ ללבישה• פט
נראה



כהרמאשלישי פרההממונה להם אמר

 מה אלא סושמ אדם כלום לגש דאשר מקרא לרגי קשה דלא ונראה
 מכילה צריך לבן לבגדי לכן מבגדי המשנה יכול במ״כ דחימא משום שלבש

 שינה אם פירש לכן־ לבגדי לבן בגדי בין ולא הם הם• קודש בגדי מ״ל
די מנים טבודח באמצט ולבש  דהם מיטופא לאו אי נמצא ־ אחרי׳ לבן מ

 שאם היינו הקודש אל בבואו לבש אשר הבד בגדי ופשמ קרא לפרש מצי הוי
 הזאות כגון • פנים טבודח שאר וטשה הקודש מן שיצא אחר לבן בגדי החליף

 בהן לבוש שהיה לבן הבגדי אומן שפשט בשטה מבילה יצטרך שבהיכל
 החודש אל שיכנס קודם לבן בבגדי שינה אם איפכא וכן ־ הקודש אל בבואו

 באותו תליא דטיקר טבילה יצטרך לא • בו וכיוצא הגרלה לאחר כגק
 אי ־ דהם מיטומא דכתיב כיון אלא ־ הקדש אל בהן שיכנס לבן בגדי

 דדריש לרבי אבל פושט־ אדם כלום ראב״ש מקשה ושפיר הכי לפרש אפשר
 של קידוש שיהי׳ קרא קמ׳ל לבש דאשר י״ל שפיר בקידוש קרא כולא

:ודו״ק ■ הקודש אל בבואו בהן שלבש לבן בגדי באותו דוקא הפשיטה

קושי׳ מתורץ ראשונ׳ שביל׳ ואפי׳ הם קודש בבגדי דדריש לדני
נמי• דצפרא הכי אי בד״ה ט״ב י״ט דף בזבחים התוס׳

 מכדי המם דמקשה דהא למיד דף לטיל ולפמ״ש ־ וכו׳ קושיא מאי תימא
 מפורש דהקידוש דס״ל דרבי אליבא אלא הקושיא אין ־ וכו׳ טבילות חמש

 כיון א״כ דטבילה מק׳ו אלא קידוש יליף דלא לראביש אבל בקרא־
 מטבילה קידוש טדיף לא פלי׳ חוקה קאי ולא לבן בבגדי אינה דטבילה

 טבילה אף הם קודש דבגדי קרא מהאי דיליף כיון שפיר מקשה לרבי א״כ
 הראשוני׳ זהב בגדי טל נמי קאי דולבשם מיטוטא א״כ הראשונים זהב לבגדי

 :וק׳ל בהכי מיירי דקרא כיון נמי דצפרא הכי אי פריך ושפיר
ן ה י  טבילה אבל ־ וכו׳ קדוש במקום קידוש מה בדיה פי׳ ז״ל רש״י מ

 לאו ראשונה טבילה לרבי דאף להדיא דס״ל הרי וכו׳ ראשונה
 וראב״ש דרבי פלוגתייהו לפרש ונראה • בזה לקמן מ׳ש וטיין דאורייתא
 ידים בקידוש מוטלת לינה אומר דרבי שם בזבחי׳ דפליגי אזלי לשיטמייהו

 איכטיא ט״ב כ׳ דף שם ואימא • מוטלת לינה אין אומר וראב״ש ורגלים
 שפוסל כדרך ז׳ל (ופירשיי ורגלים־ ידים בקידוש שמוטיל מהו יציאה להו
 הרי וכו׳• פסלה לא לינה את״ל וכו׳) שרת בכלי שקדשו הקדשים בכל

 למאי ואף ־ ביציאה פוסל אינו ולראב״ש • יציאה ה״ה פוסלת דלינה לרבי
 בשהיי׳ דווקא היינו הדטת היסח משוס יפסול אס החם לי׳ דמיבטי׳

 ליכא דנרבי י״ל נמצא ־ וכו׳ המטיל כל בד״ה המוס׳ שה כמ׳ש מרובה
 למיפרך וליכא כנ״ל איפכא בק׳ו למילף דאיכא משוס דראב״ש בק״ו למילף
 שפיר קידוש רחמנא דכתבה דלבתר דנהי קדוש במקום טובל שכן משום

 משום בק״ודבןזומא יליף ולא דאורייתא לאו ראשונה סביל׳ לרבי י״לדס״ל
 ה״מ ביה׳׳כ קידוש כתיב הוי לא אי אבל קדוש במקום סובל שכן פירכא
 משום קדוש במקום טובל שכן משום למיפרך וליכא ־ איפכא ק״ו למילף
 משום לאו קדוש במקום טבילה המורה דהצריכה דהא למימר מצי דהוי

 הוצרכה לכך ביציאה ורגלים ידים יפסלו שלא משוס אלא הטבילה מטלת
 בקידוש פוסל יציאה דאין דס״ל לראב״ש משא״כ ־ הקידוש לפרש התורה

 הוא הטבילה מטלת קדוש במקום דטובל הא ט״כ א״כ ־ ורגלים ידים
^ שפיר  קיו למטבד וליכא קדוש במקום טובל שכן למיפרך אי

ודו״ק: בק״ו־ קידוש יליף ושפיר איפכא
ה ז ר  בזבחים בגשתם האי אלא ד״ה התוס׳ מ״ש להבין דיש נלטנ׳ד ן

 נמי דרבי דביומאמשמט אטג׳׳ב שם התום׳ וז״ל ט״ב־ י׳ס דף
 ולכאורה ־ מיני׳ שמטת דתרחי דקסבר יטקב בר' אחא דרב לי׳ אית
 בר׳ אחא כר׳ מוכח דבאמת י״ל ולפמ״ש תרמי נשמט איך מובן אינו

 ולזרטו מלו שם כדיליף מטכב הקידוש דאין מיטוסא דאיצסרך מהא יטקב
 לבן בבגדי שיטשה מה אלא מחוקה טיכוב דאין כתבנו וכבר ־ וגו׳
 ־ לבן בבגדי יטשה לא הא יטכב למה לובש ואח״כ דמקדש נימא ואם
 כרבי נמי ונימא לקידוש ק״ו דאיכא ראב׳ש כסברת נימא אי דבאמת אלא

 דלא קרא דאיצסרך י״ל כ’א בקידוש ט״כ מיירי הבד בגדי דופשט דקרא
 לינה דאי כ׳ כבר אבל הסבילה או הקידוש שיטכב קרא דאהדרי׳ רמא

 אוקיאדוכתי׳ חד וכל איפכא ק״ו למימר דאיכא ק״ו ליכא פוסלת ויציאה
 ממילא אחריו קידוש א״צ דאס קודש במקום טובל שכן לפרוך דאין
 קרא דקמ״ל וכיון • ביוצא ידיו יפסלו שלא קדוש במקום סבילה צריך

 משוס דמטכב דס״ד יטכב שלא קרא דקמיל ל״ל א״כ ביוצא דנפסל
:ודו״ק ־ כראביי מוכח לבן בבגדי חוקה משוס וט"כ דקרא יחורא

ה ת ^  כדאמרינן אלבישה קידושין דשני דס״ל ר״מ דטת להבין נלפטנ״ד ו
 ובין ג״כ• חפשיסה טל קאי דורחץ דרבי לדרשא ובין לטיל ׳
 ומנ״ל הפשיטה טל קאי הכל לבש מאשר דיליף כראב״ש דס״ל לר״י
 דל״ל וכיון כרבי נמי ודריש כראב׳ש ק׳׳ו דהוי דס״ל ונראה ־ קידושי מרי

 קאי דקרא צ״ל ט׳׳כ ־ ולזרעו מלו התורה מיעטה שהרי לעכב דקרא
 להיפך ק״ו למימר דאיכא דס״ל משוס דרבי דטעמא ולפמ״ש ־ קידושין לב׳

 פוסל דלינה אזיל דלשיסמיה משוס קדוש במקום טובל שכן למיפרך דליכח
ראשו( בקידוש א״ה »םלת יציאה דאי הכי ס׳׳ל לא ע*כ ר׳מ אגל • ש ־ בקידוש

n׳׳>tזיין

 כיח לר״מ די״ל לדחות• יש זה מיהו ביוצא נפסל לקידוש שטבל כיון הא
 המוס׳ דמלשק אלא קדוש םpגמ הסבילה ג״כ היה קדוש במקום קידש שכבר

 וק״ל: בקודש• לסבול סברא אין חול בגדי שפושט כל משמע דףל׳
ט׳ ר״י דבי תנא  דעת מאי להבק צריך מדרבי ליה נפקא אלא ו

 איכא דרבי דקרא פשטי׳ רבאמח ונלענ״ד בזה־ ר״י דבי תנא ^
 שני׳ כניסה אבל ולהזות להקטיר שנכנס הראשוני׳ לבן בבגדי לאוקמי
 בכניסה סבל שכבר כיון ראשונה מכניסה למילף ליכא הכף להוציא
 מבגדי מק״ו לה דיליף ונראה לקודש מקודש שיטי אלא ואינו ראשונה

 שמשנה כיח טבילה קרא הצריך ואפ״ה ־ לבן לבגדי טבל כבר דג׳יכ זהב
 דאמרינן מרובה כפרתן שכן זהב לבגדי מס לפרוך ואין לקודש• מקודש
 לבגדי מה לפרוך דאין הצד במה הדין ונחזור יוכיח לבן דבנדי ראשונה סבילה

 שצריך רק יוכיח זהב בגדי ־ חול ממקום וביאתו בקודש עדיין סבל לא שכן לבן
 ובאידן־ ־ זהב מבגדי ישמעאל דר׳ הק״ו והיינו בק״ו להתחיל הדין מחלת

ט ג״כ י״ל ישמעאל דר׳  לטבילה אלא ילסי׳ הוי לא הם קודש מבגדי דודאי ה
 וקאמר לבן לבגדי בבר דסבל היכא ומניל הראשוני׳ זהב בגדי של ראשונה

 כו׳־ בהןלפני נכנס שכן לבן לבגדי מה למיפרך דליכא לבן מבגדי מק״ו דיליף
 כסברת דלא מוכח ומזה־ הצד־ וילפי׳במה יוכיח זהב דבגדי ראשונ׳ סבילה א׳

 במקום שסבל מה דהואמעלה דכמט המשנה ומה דיה ל׳ דף התוס׳לטיל
 באמת מנ׳ל כן דאם הקודש במקום כבר דסביל אע״ג קדוש

 סביל דלא משום דוקא דילמא בגדים לשיטי אח*כ בקודש טבילה
 דאף זיל רש״י לשיטת והגה ־ שם לעיל מ״ש ועיין קדוש במקום עדיין
 סברת מחמס ליה דנפקא אלא דאורייתא לאו הראשונה טבילה לרבי
 טבילה רק זהב בבגדי דילמא בגדים בשיטי סבילה מנ״ל דא״כ הנ״ל תוס׳

 וכבר קדוש במקום טבילה עדיין היו שלא משוס נמי לבן ובגדי הראשונה
 שכבר כיון י״ל הא זהב לבגדי ק״ו דמאי ישמעאל לר׳ דקשה לעיל כ׳

 היה הראשונה סבילה דגם לרבי דס״ל י״ל דאכתי אלא שאני־ סבל
 כך בין מיהו הצד־ במה שני׳ סבילה שפירילפינן וא׳כ קדוש־ במקום

 אם לבן מבגדי זהב בגדי דיליף יתיישב לא ישמעאל דר׳ לישנא כך ובין
 דרבי לישנא דדייק ז׳ל רש׳׳י לשיטת לפרש ואפשר מחלה• שכ׳ כמו לא

 ללבן• זהב בגדי אלא הוקשו לא והא כולן הבגדים כל הוקשו דקאמר
 היה שכבר דאף זהב לבגדי הוקשו שניים לק דבגדי ז״ל רש*י ולשיטת
 ילפי׳ ומיני׳ זהב לבגדי טבילה הצריכה אפ*ה חמלה לבן לבגדי סבילה

« ק ודו״ק: עוד• להאריך ואין שני׳־ לבן למדי בהי
ה ך ד  שאלמוני לא להם אמר ־ לעוה׳ב מהו פלוני ר״א את שאלו ע״ב ח״

 פילגשים אם אבשלום על ששאלו התום׳ ופי׳ פלוני• מל אלא י
 ט״ו דף יבמות הסוגיא בהקדם נראה שלמה• טל והשיבו בקידושין־

ט׳ ששת מרב מיני׳ בעי  התוס׳ וכתבו ראשונה־ מצרית דהו״ל ליה וחיפוק • ו
 בר״פ כ׳ כבר דהנה ונראה לדלעיל־ שייטת זה ומה נשאה והאיך דפריך

 ע״ח דף דלקמן כסוגיא דרבנן דנתינה ז*לשכ׳ מר״י דעת בישוב א״נ־
 פי׳ הלוקין הן אלו בר׳׳פ טצמו והוא עליהם גזר ודוד ויהושע דמשה
עד הכא רבא מסקנת נגד בם ממחמן לא משום  כמ״ש משניות כמה ו

 הוא ראשון דור דרק שם הרמבין כתירוץ דס״ל וכ׳ • במלחמות הרמב״ן
 וכ«כ ־ בפ״ע גיורת מני דהא ראשק בדור ל״ל א״נ ר״פ ובממני׳ ־ דאורייתא

 הא מסרצא לא דאכסי תמוה הרמב׳ן דדברי כתבט דשם אלא ־ בספ״י
 ותו נינהו־ ייבום בני לאו דגרים לנתין ישראל בס דקאסר כ׳ דף דיבמות

 ראשונה גחינה דישא ע״ח דף לקמן יטהר במה ב׳ מצרי פריך מאי קשהדא׳כ
ה שם הסום׳ כמ״ש  ־ ההוא ד״ה דכ*ג יבמות מום׳ קושי׳ דתקשה ותו • מצרי ד

 ולדידי׳ ע״ש ומצרי עמוני מדאסר ותירצו האומות• בכל תתחסן לא דנימא
 איכא דהא אסור שני דור דודאי וכתב אסורים• כולם יאשח בדיי שמא

 דנתינה דחזינן והכא מצרי׳• לטנין ר׳ש כדיליף מעמוט בק״ו למילף
 יוכיחו מריות ל״ל דהא הנקיטס להמיר דר׳ש מק׳ו ילפינן ולא דאורייתא

כ ־ שני בדור מוסר הנא דהא יולדו מאשר דאסור לדידן יוכיח מצרי או ע'  ו
 ־ מקח לא בסו דמסייס ותו במשמע נקבות אף תתחסן דלא דקרא משום
 מצרית למדן יוכיח מצרי די״ל אלא עולמית־ לאסור להיפך נילף א״כ

 מדרבנן א*נ בר׳ת ז״ל שפירש״י ומה אסור שני דור ועכ״ת אסורות
 הדין מן לבא דדיו ראטן דור אלא אסורות אין באמת דנקיבות משום

 בשלהי לר״ש דאמריט דמה הכל מיושב ובזה הנקיבות־ נאסרו דלא מטמוני
 מומרים מצרית דנקטס דס״ל ור׳ש לר״ש הוא בגיוהם תתחתן דלא האומר

 באמת וס״ל יוכיח מצרי׳ דל׳ל ־ עולם איסור אסורים שיהיו ראוי א״כ
 דמרא צ״ל והוי ־ יולדו אשר דאר״י לא אי קאמר ושפיר ־ בגיוסן דקרא
 ח״כ ־ אסורה לבד ראשונה דנסינה שכ׳ כיון לרבק וגס כר״ש בגיוסן

 ונכון ־ שני נתק הולד יהיה ראשונה נתינה ישא דאם ־ יטהר במה שני מצרי
 ראשח־ומיהו מצרי אפי׳ יטהר במה מצרי ססס קאמר ולא דוקא• ב׳ מצרי הלשון

 דהמהרש״א משום מצרי סמם קאמר ולא שני מצרי דקאמ׳ הא פשוט בדרך י׳׳ל
 לר׳י ל״ל מיימרא לא ואי ־ ק״ו ל״ל בטת ולא בנים דס״ל דכיון מקשי ז״ל

 כמו אסורה ראשונה דמצרי׳ ה״א בטס ולא דמבניס י׳ל ולענ״ד יולדו אשר
אבל יוכיחו• מטריות <י׳ ומקשה •fמק יליף רקדר״ש לרמב״ן• צנסינס

כיח
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 דור מד שאסולין דמהלטריות יוכיחו טריוח ל״ל פסח כנר דכמינ כיון

ת יולדו אשר דאמרינן לאו אי קאמר שסיר ולתי״ד ■ ג׳ מו  ה״א אסורות ד
 הראשונה מצרית לישא דיכול ראשון ממצרי להוכיח ואין מותרות דפנות

 הו״ל שני ומצרי שני י מצר הולד יהי׳ ראשונ׳ ישא אס שני מצרי אצל • דאסורה
 כו׳־ ונתיניס ד״ה ט״פ ט*מ דף בינמות הסוס׳ שהקשה מה תרצט וכזה קהל■
 גוסא היא קידושין פהו תפסי ומש״כדלא מדי^ריי׳ אסורי׳ דנסיניס כיון וא״ת
 טניד אי תטניד לא רחמנא מילידאמר כל לרפא דס״ל כיון נימא דלא קשי׳•

 קידושין דחפסי לכה״ג מאלמנה ברישסמורהדףה׳ט׳׳כ שס ומקשי מהני לא
 לא דקאמר א׳כהכא וכו׳• טושה הוא חילולין יחלל דא׳׳קלא ש״ה ומשני

 א״כ מהור׳• שני׳ דנתינ׳ כיון מוכח פפשטות מ״ש ולפי מהני דלא נימא מתחתן
 ויהושט דמשה ומזינן • במה^יסהר שני נתין א״כ כנתינה אסורי׳ דגרים אס״ד
 קידושין תפסי לא דאי ותו י דאי ט׳י הכל לומר ודוחק טלייהו• גזרו ודוד
 תתחתן לא ט״כ דלר״ש דלפמ״ש נראה לזה שזכינו ואמר • ממזר הולד א״כ

 דמקשה הראשון מקשה טל דמקשה דהייט י״ל חתטת לשון ושייך כגיוסן
 מותרת דמצרי׳ שלמה סבר דהוי וט״כ ראשונ׳• מצרית דהא לי׳ ופיסוק משלמה

^ כ׳ והצר  ס״ל וט״כ • טולם אסורה דנסיני׳ ק״ו א״כ מוסרת מצרי׳ ד
 נא שלמה משני וט״ז חתטת לשון לגבי׳ שיין שפיר א״כ בגיוסן תתחסן לא

 לא חתנות דלשון דגיירי שימ כן טליו כתב דהכסוב אלא וכו׳ מידי נסיב
מן באמת שייך ק דפספיי ודט • מיו  אינם מה״ת דנתיני׳ זו קושי׳ חי

 כמסקנא פסק דלא הרי״ף דפרי תירץ וצזה בקידושין* אלא אסורק
 י״ל דבאמת נכון ולפמ״ש דאסורה* ש'מ מדהשמימו הצ״י דרבאכמ״ש

 והוא • התירוץ זה ליל דלרבא אלא ־ בזנות היינו בנתינה דמותר דברייקא
 רחמנא דאמר מילי דכל משוס קידושין תפסי דלא נימא לא דלמה דכצרכ׳

 בין חילוק אין דט״כ לק״מ זו שיעה ולפי • מהני לא טפיד אי תטביד לא
 אין לרפא וא״ב כריתות• בלאיקחדחייצי הרמב״ס כמ״ש לזטת "קדושין
 קדושין הוי דלא לביאה שא״מ קידושין הו״ל א״כ גזרו וחכמיס מותר בזטת
 הוי לא שס לרבא קדושין ט*י נאסרת כשהיא נ״א ד׳ בקידושין המוס׳ כמ״ש

 וכיון • ודו״ק • השמיטו לכך • בנמיני לאוקמי איכא לדידן אפל קדושין
 בלא דפלגש ס״ל ט״כ ודוד ויהושט משה גזרו בזטת דאי י*ל לזה שזכיט

 וא״כ וכ״כפסס׳י* קדשה תהי׳ מלא אסורה זנות בל׳ז דאל״ה קידושין
 דל״ל ט״כ כר״ש דס״ל במצרית חטא לא שלמה דאס מליא בהא הא שסיר
 וש״מ בזנות תירוץ ס״ל ט״כ היא קיו דהא ראשון דור רק הרמפ״ן תירץ

אבשלוס: חטא ולא קדושק בלא דפלגש
ן ן ף ט׳ להציל ^  חטא לא באוריה חטא דאס • סליא בהא דהא די׳ל נראה • ו

 שציוהו במה הי׳ במלכות דמורד נ״ו דף בשבת כ׳ דהסוס׳ שבט בבמ
 כתיב הא לו אסור׳ הית׳ אס אפל לו• מותרת היה׳ אס ונרא׳דהייט לביתו לילך
 לא מה מפני שהי׳ מטשה ט״א ט׳ דף בכתובות והנה ד״ת טל לטמר למטט רק

 בקרא מפורש דאינו י׳יל • ונו׳ שמואל כדרב ואב״א הוי אונס הסס אסרוה
 שנאנס׳ ישראל דאשת נ״א דף בכתובות דסיל דשמואל לאבוה וכ״ש הוי דאונס
 מאןדפליג ותירץהב׳ליכא הב׳ כתירוץ ט״כ א״כ ברצון• סופה שמא אסורה
 ונראה ראשון תירץ להש״ס ל״ל א*כ • תקח טרובתס מואת יוסף ר׳ כדתני
 היסה דקסנה כיון כלוס אינו דהגט בפתיחה מקשי דבסס״י קאמר דממ״נ

 דהא ז״א מקבלת אבי׳ נימאדט״י אס ואפי׳ באורך ט״ש ומחרת ומשלחת
 מ״ש וטי׳ • בזה פאדווה מהר״ם ותירץ י׳ דף קדושין מוס׳ וט׳ הימה נשואה
 הראשונים דפדורות די׳ל ומורה סורר בריס כ׳ התוס׳ אך • פס״ד לקמן

 קטנה דאם הוא ממ״נ אך ■ ספרא הך ברירא מ״מלא • קודס הגדלות היו
 לא מה מפני קשה לא ממ״נ א״כ • הוא אונס קטנה דפימוי קי״ל הרי היסה

 מגורשת הרי כגדולה דינה ואם ■ הוא אונס כקטנה דינה דאס אסרינן
 הגט היה דלא שבט בפת חטא הוא ואונס כקטנה דינה טמא אס נמצא
 ואם ־ לו מומרת הימה שהרי היה במלכות דמורד באורי׳ חטא ולא * כלום
 אס בתנאי הי׳ הגט דהרי למפרט מגורשת הימה כגדולה דדינה טמא
 לבטלה סוטה והו״ל הגט היה לא דטדיין אסורה היסה לאורי׳ אפל * ימות

ודו׳ק: ■ מלי׳ בהא הא נמצא במלכות מורד הוי ולא
ן י י ד א  דוד האומר כל אימא ט״א נ״ו דף בשבת דהא פיאור צריך ו

 יש לקוחין לאשה לך לקחת כו׳ דאתי רבי רב אמר וכו׳ חטא י ׳
 הרי הוי במלכות דמורד מ״ט כו׳ הרגת ואותו וכו׳ שמואל כדרב בה לן

 ישלו לקוחין גט פלא דאפי׳ שם הקשה דהמוס׳ ונראה שטהס• דנקט
 מודים הכל גמורה סוטה דאפי׳ צ׳ט ובאמת • היא אנוסה דהרי בה

 ז״ל לסירש׳י דבאמת ונראה ט״ב, מ״ט דף ביבננות כדאי׳ מופסין דקידושין
 חשש מסט א״ל • זה יוטיל ולמה למסרט מגורשת תהא ימות אס היה שהגט
 ליפס זקוקה חשש מפני ט'כ • כלום הגט אין דא״כ ימות אם ידטו שלא עיגון
 א״כ • יבס במקום דדוקא כל ד״ה ע״ב ט׳ דף בכתובת הסוס׳ כמ״ש

 מוססין קדושין דאין כיון א״כ • ליבם זקוקה חשש שהי׳ אח לו הי׳ דאורי׳ צ״ל
 בה• לך יש קאמרלקוחק שפיר צ״ב• דף ביבמות לרב כדס׳ל ביבמה

 ג״כ צ״ל ממילא א״כ • קידושין תפיסת בה היה לא הגט הוי _לא דאי
 ביבמות כדאימא זקוקה דאינה סשיטא ברצון דהיה דאס״ד מי דאונם

כטריוס פה כתיב טומאה מ״ט אסורה סוטה דצרס שס עצמו לרב • י*א דף

 פטורה מחליצה דאף בהדיא שס ז״ל כדפירש״י כצל זקוקס דאינה וממילא
 להיסך דייל משוס כו׳ מהסך מדוד דאתי רבי רב דאמר הלשון נכון ובזה

 הרגת אותו לכך זקוקה ואינה סוטה שהיא משום בה לך ליקוחין לו שאמר
 • היה וברצון טליו היתה שאסורה במלכות מורד היה שלא טליו שחייב

 ואינו הי׳ אונס אבל גט הוי שהגט הי׳ שכוונתו ודריש מהסך דהוא אלא
 דקאמר בסשטוס נראה היה ולכאורה ■ טמון בני בחרב אורי׳ על חייב

 וכשהיא * קדושין בה ואיל האב בחיי יתומה הויל היא קטנה דאי לוקוחין
 אלא פיתוי פתוי׳ הרי גדולה שהיא דכיון להיפך י״ל וכן גט• הגט הרי גדולה

 דף ביבמות שנחלקו במה תלי׳ וזה כגדולה הוי נתעברה דכבר דכיון דניל
 לר״א אבל שניהן י״ל שפיר נמצא • עיש סימנין בלא עיבור אין חי ע״ב י״ב

 גרושתו מחזיר משמו כיפר בן יוסי ר׳ שם שאמר טיב י״א דף ביבמות דאמר
 הכרח אין נמצא טומאה בי׳ כתיב ולא כלל בסוטה צאו דל״ל משנשאת

:ודו״ק ■ הגט משום לגרש הוצרך מפותה דאסי׳ הי׳ שאטסה לומר

ד ״ נ ט ל ג  מייתי מג״ס דפס׳ והוא • דלעיל לההיא זו בעיא האי לחפר ו
 הראשון בדור אלא אסור דאיט זיל הרמב״ן לדברי ראי׳ ^

 דף בקידושין דקאמר מהא בס״ד• אהיע בחידושי אצליט באורך הוא וכן
 נתין הו״ל הא הכי למימר ס״ד ואיך • מחת דאתי לאו מאי ע״ב) (ע״ו
 והיינו מחת דאתי כן באמת פי׳ ז״ל הרד״ק והנה הס• עממין מז׳ חת דהרי
 הכרח כ״כ אין לכאורה מיהו כן־ הפירש באמת שם דממט׳ דלת״ק דסיל

 סוטה בסוף דהא גדולה דראי׳ נ״ל אך ■ גסיב כדין שלא באמת דשמא
 ואיך המלחמה מן דחוזר שבידו העבירה מן ירא הויל לנתין ישראל פת

 וכו׳ לאלמנה סרט אשה בארש שם אמרינן אך למלחמה אורי׳ הלך
 ה״נ א״כ שיבעול עד לוקה שאינו ומשני העבירות מן דירא ת״ל שם ומקשה

 בא לא דאוריה בפתיחה שם ס׳י בס׳ והביאו בזוהר דאיתא כיק י״ל
 ממילא כן נאמר ואס • שבידו מעבירות ירא לא דעדיק י״ל א״כ עליה

 ע״י ואי • וחוזרת דמשלחת הימה קטנה דהא דלעיל פ׳י קושי׳ מתורץ
 א״כ עלי׳ בא שלא אלא עליו אסורה דהיתה דלפמ״ש נשואה היתה הא אביה

 אבי׳ דברשות ארוסה והו״ל לפסולות חוסה דאין קנתה לא החופה גס
 הגס הועיל אם בכשבה היה שאלתם שכ' כיון נמצא • גיטה לקבל עדיין

 שני בדור איסור דאין טמא אס אלא ז״א • הימה ונשואה היסה דקטנה
 • אביה ע״י מתגרשת שסיר נמצא לעולם אסור אס הא הרמב״ן כדעת
 לשאול יש שפיר נמצא שני בדור אסור אס בזה שנסתפק שראו וכיון
 גר היה שלא ע״כ יבוס משום היה דהגט ל״ל דלפמ״ש הגס הועיל אס

 דאורייתא אסורא ליכא הרמב׳ן ולדעת כנ״ל יבום שיין לא דאל״ה בעצמו
 דאין שייך לא מדרבנן גם עדיין• עליהם גזר לא הפעם באומן ודוד

 :ודו״ק • סי׳ס׳א באה״ע פוסקים כמה לדעת לפסולות חופה
ר ז מ  דס״ח בקדושין דאמרינן בזה זה דתלי ל’י • ליבם מהו לירש מהו ©

 ור״ע • קידושין תפסי לאוין דחייבי לאיש תהיין מכי ילסינן דרבנן
 מדאמרינן מוכח הא עשה חייבי על קרא ל*ל קשה אך • עשה בחייבי לה מוקי

 והיינו • ליבום עולה ואינו לחליצה שעולה יבמה לך דיש כ׳ דף ביבמות
 טמא אי וכ״ש • התם כדמקשי ל״ס ונדחה עשה נימי דאל״ה עשה בחייבי
 יבמות בחידושט ועיין • לר״ע כמו קידושין תפסי דלא כיון לאוין דחייבי

 לאובר דאל״ה קדושין דתפסי ש״מ עשה* בחייבי וע״כמוקמת ט׳• דף
 ממעט באמת מהיין כי דקרא וצ״ל ־ לאוין בחייבי לר״ע כדס״ל יפום

 דדילמא שאלתם היה וזה • היא ירושה פר לאו קידושין מפסי דלא דבמקוס
 עשה דחייבי קדושין דתפיסת ירושה למעט רק תהיין כי קרא צריכא לא

 א״נ קדושין תפסי דלא דס׳ל לאוין בחייבי דל״ל • יבמתו מועלהה נשמע
 רצה שלא אלא דר״ע ל״ל דבאמת השיבם והוא • ל״ת ודחי עשה דאתי

 דלעיל פהך דתלי׳ ונראה * ליבם מהו • ספק לשון אמר בבירור להשיב
 חרא ומוקי ממזר הולד בישראל פיאה לו שאין כל דמ״ד אליבא לר״ע דבאמת

 ואינו לחליצה שעולה יבמה משכחת איך קשה לכהיג• בבעולה תהין דכי
 ר״ע דמודה מ״ט דף ביבמות כדאי׳ בסוטה דמשכחת ונראה • ליבום עולה

 לדוכתא ק׳ הדרא כעריות בה כתיב טומאה דסוטה טמא אי אך ■ בסוטה
 שמא הספק דהי' שבע דבת לעיל ולפמ״ש בבועל ע״ב י׳ דף במוס׳ ועיין

 ודו״ק: דלעיל• בהא שסיר תליא סוטה שהיא משום בה לך יש לקוחין
ן ה  את ששאלו ע״ב ע״א דף ביבמות דאיתא ונראה כו׳• ביתו את לסוד מ

 שלישי דור יתןלי מי והשיב מהו• דורות עשרה לאחר ממזרת א’ר
 הא יטהרנו ולמה דוק׳ שלישי דור למה להבין וצריך חי׳• דלא דסבר ואטהרנו

ו ד׳ התם דמקשי דבריו לפרש יש ולכאורה • עשירי דור גס כתיב  אלא ע״ב ע'
 בדור דוקא דזה דס״ל י״ל ולכאור׳ • זר מוס ומשני ממזרת ולא ממזר מעתה

 ר״ש דדריש היכי בי לו יבא לא אלא רחמנ׳ כ׳ דלא י״ל שני בדור אבל הראשון
 דאסורה ואדומי ממצרי ילפי׳מק׳ו שט דדור אלא בנות ולא בניס ע״ב ע״ז ד׳

 שלישי דור אבל שלישי בדור זכרים דמותרי׳ אף בלידה מלאן הכתוב יולדו
 ול״ל • ממצרית ק׳יו דיליף אלא זר מום כלל דל״ל א״נ • ליטהר יש מאשר

 ג״ש דל״ל י״ל א״נ • בעבירה יצירתו שכן למיסרך דאיכא מוכיח עמונית
עשרה לאחר ממזר על ששאלוהו בירושלמי כדאי׳ עשרה אחר למיסר כלל

ת ח מ



w פרק שעירי שני
 לטמונית מה די״ל אלא דמושרמ מטמונית מק״ו למילף יש וח׳״כ • דורות

 הראשון בדור שאסורה תוכיח מצרי׳ למימר ואיכא הראשון בדור שמותרת
 דאיתא אחר סי׳ לומר דיש נלפענ״ד טוד לאחרג׳דורוח־ מותרת ואס״ה
 • ע״ש שסחה שנושא כגון לימהר ממזרין יכולין אומר ר״מ האומר בס״ס

 דר׳א בט״ט טצמו למכור שיכול אלא בשפחה לכתחלה דאסור דס״ל וי״ל
 דגר כיון אלא כנענית שפחה לו מוסר רבו עצמו מוכר ס׳ל
 מאי לפי א״כ משפחתו אל ושב לקיים דא״א משוס בע״ע נמכר אינו

 אבל • ישוב אבותיו אחוזת ואל בו לקיים א״א לירש מהו ממזר דנסחפקו
 דור ולסהר בע״ע עצמו למכור יכול שפיר הממזר אביו שיורש שני דור

 ר״ל קאי אממזר ביתו את לסוד מהו ששאלוהו דזהו לפרש ויש שלישי
 וכדאי' ממנו לפרוש סימן שהוא הקבר בציון דמצינו היכי כי ביתו לציין

 שלא משוס בממזרת שאסור דורות עשרה לאחר בגר ע״ה דף בקדושין
 שלא סימן צריך אסור דורות עשרה לאחר דממזר נימא אי נ’ה • עוד נזכר

יתן מי שם שאמר בדבריו נסתפקו מ״ש ולפי • דורות עשרה לאחר ישתכח

טיומא
 עשרה לאחר דס״ל א*נ מקדם• ששאלוהו ירושה משום אי שלישי דור לי

 וכמו כלל חי דאיט ר״ל קברו את לסוד מהו השיג והוא מותר דורות
ודו״ק: שס• שהשיב ,

ה ל א • חכמה אשה ש  נאמר דאם גמהרשיא דאיתא מה לסי י״ל ט׳
 עיר דין להם שהיה צ״ל בסייף■ והמראה עדים המס כדמשני

 רוב הו״ל לוי ושבס עשו לא הנשים באם נראהדמליא וזה בסייף־ הנדחס
 לא ז״ל כדסירש׳י העגל על כפרה הי׳ המשכן דמלאכס דכיון וס*ל • כשרים

 מצווין שאינם דבר וכל בציצית פסולות ר״תדנשים ולדעת ■ מצווין הנשים היו
 למלאכת פסולים היו מצווים אינם אס א*כ בכתיבה איט בקשירה שאינו דכל

 דעוויה ע״ב ע״ד דף בשבת ואיס׳ • עשי׳ מיחשב לא דעוויה י״ל אבל • המשנן
 ואם שאני ימיר' חכמה ומשני מוו הנשים וכל ומקשי מוי׳• מיחשב לא העזים מן

 לאשה חכמה אין שאמר דזה י״ל א״כ לק׳מ• עשי׳ מוי׳ מיחשב דלא נאמר
 המשכןושסיר בעשיית ונתחייט העגל דעשו וע״כ עשיי׳ דמחשב בפלך אלא

ק: דרוש• דרך כנלענ״ד הנדחס עיר דין להן יש תו׳

מסכת
שליש פרס הגזול לולב

? ! y ד V ה רש׳י מני והדר ממרי׳ של כף לולב הגזול לולב ד
לעולסבי״ס ע״א] דקא׳רבאלקמן[ד׳ל׳ י׳׳ל וכו׳■ ׳ '

ט׳ בעלי׳ יאוש גזילה סתם וכו׳ ראשון  דיאוש ס״א] שס״א [סי׳ קי״ל הא קשה ו
 בדאיכא ס״ב] שנ״ג ס״ב־ [שס גזילה הל׳ בח״מ הפוסקי׳ כדעת וצ״ל קנה לא כדי
 כףש״תואגדוה״ל שגזל כיון יאושוה׳׳נ בהדי מהני לברייתו דחוזר אף שנוי עוד
 אגדו עס היינו דלולב לפע״ד והנה לברייתו■ דחוזר אף יאוש בהדי שטי

 אלא וכמהדוכמין• אוגדין] [דףל״אע״אוע׳׳שברש״ידהאין לקמן כדאיתא
וק״ל: לחוד ש׳׳ת כף שגזל ש״מ בפ׳ע וערבה הדם מדתני

ם  קמא הגו^( דר״ס בריית׳ דידע לפרש יש • וכו׳ בשלמא וכו׳ ותני קפסיק ש
 מעכב הברכה אין דודאי אלא ־ מנאך אלא מברך זה דאין עיא] צ״ד [ד׳

 וא״כ מעכב הברכה אין בספק בגון מברכק אין זה כשבלא אבל בגזל■ אלא
 פסולי וקיי״ל לכם בעי׳ ראשץ דבי״ס ביון שני בי׳׳ס הגזול לפסול אין

וק״ל: הגזול לפסול אין מברך דאינו וכיון מברבין אין שני ביום ראשון

ה ׳ ף ה החום׳ עמ״ש בשאול■ שיוצא מתוך ל ד  הכאדוקא מתוך] [
 לולב ליטול דמותר קי׳׳ל דבאמת עוד לפענ׳׳ד הנראה ■ וכו׳ ׳ י
 ניחא אפי׳ י׳׳ל באחר או בגזלן אלא לבעלי׳ לי׳ ניחא דמסתמא חבירו של
 א״כ • להקדיש יכולים אין שניהם נתיאשו ולא בגזל אפי׳ הא לבעלי׳ לי׳
 אבל ג״כ ליתן וא״י להקדיש א״י הוא דגם הבעלי׳ מתנת מועיל אין

 הבא מצוה אינו מ״מ קנה לא אפי׳ כ’א בשאול שיוצא שני ביום עכ׳׳ס
:וק׳׳ל בו שיצא לבעלי׳ דניחא בעבירה

ה ן ד ך ״  ודבריו מהרש״א מ״ש ע׳ ■ וכו׳ שאין לפי תוס׳ ל
מק׳ מאי המקש׳ על ק׳ דאכתי מובני׳ אינם ׳ י

 כמותי דמשום והוא התוס׳ קושי׳ י״ל דבאמת ונלפענ׳ד ■ ממאה מתרומה
 וערלה• באשרה משא״כ עלי׳ מתשיל בעי ואי דהואיל ול״ל שעורי׳ מכתת

 המק׳ א״כ אכילה• הימר בעי׳ דלא ואס״ד למיבלי׳• הדרא דא״כ אלא
 מבל■ לענין דפליגי סבר דהוי אלא מנסת כתותי משו׳ דהמ״ל ידע

 דפליגי הממרן לפ״ד משא״ב למיבלי׳■ דהדרא בכך דמה מק׳ שטר וא'כ
 כמ״ש שותפו׳ משום אסור ס״לדבל״ז סבל אגל • גירושליס שני מעשר לענין

 כמותי משו׳ סמאה דמרומה למימר מצי דהוי אף ומהרש״א• תוססות
 לאפושי ל׳׳ל אבל שותפי׳ משו׳ אסורה תהא לסיבלי׳ מהדר דאם מכתת

 שימת לפרש כנ״ל לכ״ע יוצאין אין דבמגל לדנא נ״מ דלא טון פלוגמא
 דהדרא אלא השאלה ישנו שני מעשר דאף י״ל באמת אבל ■ ז״ל מהרש״א
 דאי׳ צ״ל המתח ולפי סבל■ אלא נ״מ ליכא המק׳ לפ״ד א״כ לסיגלי׳

דכהן שותפו׳ ליכא ישאל אס מ״ש על דאל״ה אכילה הימר דבעי לי׳

I
 גבוה דממון גבוה דחלק שותפי׳ איכא דה״נ למהרש״א דס׳׳ל י״ל מיהו

;נ״מ דלא אלא אכילה היתר דל״ל והמ׳ל ■ לר״מ
ן5 ה י  מירש״ל כמ׳ש והייט בגטלי׳ מ״ש דהמ״ל לקמן מוס׳ לפמ״ש ן

 דהש״ס י״ל • לפדותו ובידו הואיל שייך לא גטה ממון דלגבי
 לפדותו ובידו הואיל שייך גטה בממון דגם דס״ל לר״מ אלא קא׳ דלא
 דאל״ה אכילה הימר לי׳ דאית צ״ל לפ״ז סדיק• לו אץ דבירושלי׳ אלא
ה חלק ט שיש בכך מה ט  לירושלים להוציאו יוכל עליו כשישאל הא ג
 דססול דהא צ״ל דלפי״ז אלא גגו׳ ממין מקרי ולא לפדותו יוכל ושם

 דוכהין בכמה התום׳ כ׳ י^למות דמחיצו׳ דהא מדרבנן אלא אינו מ’לר
 לי׳ דאי׳ דתירצודקלומר התוס׳ המשך מוגן ומעתה מדרבנן■ אלא דאינו
 מדרבנן דפסול צ״ל rולסי שני למעשר נמי דגעי׳ משו׳ אכילה הימר
 אפי׳ דנ״מ להיסך המ״ל באמת אבל ז״ל מהרש״א שהביא הישינה כגי׳

לי׳ ט  המ״א ועמ״ש גבו׳■ בממון סדי׳ שיין דלא משו׳ ומדאורייתא ט
 דהתוס׳ נ״ל הי׳ ולכאורה לסדותו ובידו הואיל שייך דלא תמ״א סי׳

 תקשה שלא כדי ■ מייריהכא ראשק גי״ס דדוקא כאן עד דבריהם כל הקדימו
 לאו הא דישראל כהן ביד התרומה דמ״כ אלא עליו מתשיל בעי דאי

ק ע״כ אלא ■ הוא דידי׳  בנדרי׳ כדמשני עלי׳ לשאולי שייך לא א״כ בנ
סי׳ מון שלו התרומה שיהי׳ משכחת אלאדאכמי כהן. ביד בתרומה  גכקגו
טא שתורם  דברי המשך דלפי נ״ל ועוד גווני* בכמה משכמת ועוד שלו ו

 באכילה למדריש שייך דלא דהיכא במחלה דהכריחו אלא • לולב גבי הק׳ לא תו׳
 לנכואפ׳׳הלא בי׳ דכמיג ממאה מתרומה היא וההוכחה הנאות• שאר דכ״ש
 לאורו ולא לו דתתן קרא רש״י הכא דמביא י״ל ולכך • הכא לכס חשבי׳

 והוא לזה א״צ לפמ״ש אך זה־ למ״ד אזלא דהסוגי׳ דלך קרא ולא
 כן בסוגי׳ דהת׳ אלא • תבשילו תחת להסיקה או אכילה לי מה דגאמת
 למיבלי׳ הדרא ישאל ואם שיעורי׳ מכתת משוס י״ל אכילה טתר דלמ״ד

תמתתבשילו: להסיקה ואפי׳ באכילה ואסור
ה ת ע  גופי׳ דלאמקש׳ממבל מהרש״אז״ל י׳pק לחיז לפענח נרא׳ ו

 דמקשה הלשון לישב וגם קושיתוהוארקממבל• לסמ״ש וביותר ׳
 יש דהנה ונ״ל • בסבל דיוצא קושי׳ עיקר ול«ו״ש • תבשילו תחת מסיקה הרי

 נכסיה מפקר בעי דאי דל״ל בעי] דאי [ד״ה ע״ב לקמן התום׳ קושי׳ לתרץ
 ז״לדלק״מ דבריהם ונלע״דלולי מהורה' תרומה כמו לעני׳ דחזי משוס הל״ל
 • שותפי׳ משוס הוא דאסוראדמבל אמיא] ד״ה [לקמן בעצמם כ׳ הפוס׳ דהא
 איך אבל יוצא• לאחרי׳ וראוי הואיל שפיר איסורח משו׳ נהי א״כ

 בעי דאי צ״ל לכך שותפי׳ בו לו יש דעכ״ס אחרים בשל דיוצא אפשר
• מפקר סי׳  לא וא׳כ דהמע״ה שלו והוא מפריש בדמאי דהא וא״ל ננ

בדמאי דסליגי מנמוא חהו כ׳ לעיל בעצמם המום׳ דהא ז״א שותפי׳ הוי
והייט



ל לולב תזו
ק הסרשה קוים אגל דהמע״ה שלו רוא ה&רשה דלאשר w והימו  כ
ה חלק משוס א״כ שלו איגו להפריש עדיץ צריך שע"כ ט  מעשר של ג

 שמנה או רטת כהן לו כשנמז צ״ל ע״כ ובתרועה ג׳ או א׳ גשנה שני
 דל״ל דמ׳׳ד דהא להמקש׳ ס׳׳ל דהוי י״ל ולסי׳׳ז גוני• וכמה ממנו
 להסריש שנידו משום שותפי׳ צי׳ לי׳ דאית אע״ג גמבל יוצא אכילה היתר

 מעם ניקח הוא דהא ממאה תרומה יהי׳ יפריש אס דאף בדמאי משא״ב
 ־ המהרוה על נאמן שאינו וכ׳ש המעשר על נאמן שאינו האיץ
 כיון בו יצא מ״מ ממאה מרומה דהוי דנהי להקשות יצמרך וע׳־כ
 באמת ולס״ז בהדיא ממאה ניתרומה מקשי לכך ממון* דן מ לו שיש

 הואיל ל״ל אכילה היתר דלמ״. ממא במכל אלא נ״מ אק המק׳ לדעת
 התוס׳ קו׳ הדרא דלפ״ז אלא * ממאה מרומה יהי׳ דהא להסרפ ונידו
 ונלפ״ד ממאה• דתרומה שעורי׳ מכתת כמותי הא ממון דין למיד דאף
א וכביצה כוית דהא ט׳ מ  דמנכרא עכ״ס דבעי׳ אלא סירא־ גמר מ

ס׳ כמ׳יש לקיחתה  מרומה הוא האתרוג מקצת אס יוצא שפיר א״כ ט
 דלמה קשה שסיר ולפ״ז לקיחתה דמנכרא במקצת יוצא דעכ״ס ממאה
 למיבלי׳ דהדרא משום דאי לאמטלי מצי הא ממאה בתרומה יוצא אינו
 • יצא לקיחתה מינכרא עכ״ת שיהי׳ ובטתר מינה מקצת להפריש מצי הא

 צ״ל שטר ולס״ז אכילה היתר בכולו דבעינןשיהא אכילה הישר משא״כלמ״ד
ס׳ תירק ט  ולפ״ז • הסקה ופעמי׳ אכילה הימר למנמי׳ מדריש דלכס ה

 במבל אלא אינו במבל יוצא דאינו דהא החמת דע״ס אף לומר אפשר הוי
 דאי יוצא לכהן שיש מהור במבל אבל לכהן התרומה לימן שינמרך או עמא
ה ליה [דף לקמן התיס׳ קושי׳ ומתורן * מפריש בעי  מיהו • מבל במצה אתיא] ד
 ודחי עשה דאתי משוס היינו מבל במצה דיוצא דה״א לתרץ יש נל׳׳ז
 אכילה היתר בה יש הרי א׳׳כ בעבירה ׳הבא מצוה הו׳׳ל דא!׳׳כ ל׳׳ח

א הf וממעס  אכילתו להיתר מקוס דאין באתרוג משא״כ דיוצא ט
 משוס שס בססחי׳ מעמא דקא׳ דר״ש בחידושי לסמ״ש לי קשה ואדרבה

 בעבירה הבאה מצוה משו׳ מעמא דל״ל אזיל לשימתי׳ חמץ מאכל צ3
ט׳ יהי׳ והתרומה דאע״ג מט׳ שתיהן ולקיים להפריש דיכול  מכשיעור ס

 ולט כשיעור רק לו צ׳׳לדאין נמצאעכ׳ס למכות שהוא גל ס״ל דש הא
 הבא מצוה ה׳׳ל וא׳״כ להפריש כדי מכשיעור יותר שאוכל צ״ל תירוצם

 זה: בכל ודו״ק נר״ה בחידושנו ועי׳ א״ש ולפמ״ש בעבירה
ך ן ך י  ע״פ לאחשולי וביד הואיל |א׳ דלא הרשב״א בשם מביא המ׳א מ

 לפדוט ובידו הואיל טס׳לדאמרי׳ לפמ״ש צ״ע ובאמת האמת
 ובידו הואיל להיפך א׳ ממ״א סי׳ בא״ח חמן ולגבי ממק דמחוסר אף

ל [אמריק[ ולא עובר• לאתטלי ^ שס; מ״א עי׳ לפרוט ובידו ט

השלישי פרק טכ
ק היה וע׳כ »  בין נמ״י הפסק או לברכה הנמילה בין לולב נמילת ה

וק״ל: עדיין וצ״ע לאתרוג־ לולב ברכת
 ד״ל דבריהם לחבר יש וכו׳״ ל״ל וא״ת וכו׳ אמרמי דאי ד״ה תום

 בה״ש (^זקצי ולא המביא ס׳ בביצה כדמשני דרבנן באהל
 קאמר לכן דאמקצי לתירוצם וא״צ ביו׳׳ע אט׳ דרבנן איסור מחמת
 הוא שעבר יום מחמת טקצה דלא דהא למ׳יש רק • בבה׳״ש נפל חסילו

 א"כ • דרבנן איסור מטות בה״ש ט״ל דרבנן דמוקצה דמטם המעס נמי
 שעבר יום מחמת מוקצה הרי יום בה׳׳ש תי נ דממ למימר ט׳׳ל הכא
 כלל סתיקא דליכא כיון דרבנן דהוא ואף סתירה מחמת אסור לילה ואי

:ודו״ק בה״ש אתקצי עכ״ת להתיר
 דאתרמי הא על דבריהם סמכו דלהכי בעיא די״ל לענ״ד נראה

 ^!ל סתירת משום הול׳ל סוכה משום דמ^זה ר׳ס על הקשו ולא ׳
 נימא באתרוג דגם הקשה הר״ן אך דרבנן באהל לתרוצי ה׳מ דבאמת
 משוס לי׳ וניחא בה״ש ימול קודם יברך שלא לי׳ יתרמי דאה דאמקצי

 דימול הקשה דהא הטס׳ מדברי הכי משמע ולא דרבנן• ססיקא דהוי
 אתרוג דשאני לשטיי והו׳׳ל בסוכה כמו יברך ולא שביעי ספק בשטני

 דודאי ונראה שאני־ דיומא דספיקא לומר ודוחק דרבנן• ספיקת דהוי
 בדבר והרי * בה״ש ימול לא למה לכתחלה אבל לקולא דרבנן דסטקא אף
 התוסט׳ שתירצו דכמו ונראה * דרבנן בספיקא החמירו מתירין לי שיש

 הכא י״ל ה״נ • מוקצה משום די״מ זילוחא דט״ל שביעי ספק בשמיני
 לימלו אין ע'כ לימול יצערך אס מוקצה והו״ל לילה ספק דבה׳יש דכיון
 כדאורייתא בו החמירו מוקצה דססק ועוד דיו״ס־ זילותא דהו״ל בה״ש
 שהוא דבר דכל כרבי ל ס׳ טי אי אך ביצה* בריש הטסקים כמ׳׳ש
 לימלו לבה׳׳ש דאחקצי לדוכתא קושי׳ הדרא בה׳ש עליו גזרו לא שטח

 שסיר כרבי ס״ל דלא וע״כ בה״ש בשבות גזרו לא הא לילה דססק אף
ה באהל דאפילו הקשה טי ודו״ק: • אתקצי דרבנן ס

ך  שביעי ססק בשמיני לולב שימול תיקנו דלא התוס׳ קושי׳ בטקר א
 אין גבי י׳ב דף ביצה במס׳ קיי׳ל דהא ז׳׳ל דבריהם לולי נ׳׳ל י

 ם"ל והכי פליגי דבמסוך מתירין דב״ה הלולב ואת הקמן את מוציאץ
די אבל לר׳יוחנןשס•  ועמ״שהתוס׳ גיו״מ• והוצאה עירוב שיש ב״ה ט

 מצוט משום ולולב • קצת היום צורך דבעינן] [ס״ל כו״ע דמד^רייתא שם
א אס יו״ע צורך אינו שביעי בספק וא״כ ־ היום צורך ט״ל  וכ׳ש ח׳ מ
 בשבח לולב לישול דאסרו היכי כי א״כ דירחא־ בקגיעי בקיטן דאק
 דס״ל לב״ש וכ׳׳ש • ח׳ בספק אסרו ה׳׳נ ברהיר ד״א יוציאנו שמא משוס

^ הא צ׳׳ל ולדידי׳ מתוך הרל מוציאין אין שס  מג׳׳ש יו״ש בכל אסרו ד
 ססק• דהוי הכא משא״כ גזירה מטם ודאית מצוה עקרי דלא הרץ

 ואיכא לילה שמא מטם לולב ימול דלא בבה׳׳ש גס מתויז ממילא ולט״ז
:ודו״ק וכנ״ל בבה״ש אף דגזרו דס״ל למאן יעבירש שמא גזירה

 להריח• ראוי דהא אתקצי לא דאתרוג להר״ן דס׳׳ל נלמנ״ד והיה
דלא פשימא דבהדס משוס ריח לענין הדס נקש דלת והיינו

ט׳ אתרוג ד׳׳ה פוס׳ ע״ב דהמץ • דלעיל קשה ומיט ו ט׳  ו
ה י ר ^ ר הא נראה הי׳ ל ^ו לפרש יש משביל ד
 בשעת ר״ח א״כ זה אחר בזה דיוצא הפוסקים שכפט מה לט

 בשמת יצא ואתרוג עליו ובירך מקודם נשל וי^דו ולולב ט יצא מיטל
דס׳ל רב על לי:קשות ע״ב ל״ו דף לעיל דמוכיח והא ־ שטלו
ט המיניס בשאר פסול מסר דהא ח׳׳א אלא מוקצה ספק דהו״ל הנ״ל משעם בה״ש אתרמי שייך לטלי דאתקצאי בסמוך דס״ל לרב טי

לב מיניה ד׳ בעי הגי׳ ומיהו כולו• אתקצאי לא כשר דחסר כיק הפוס׳ כמ׳ש וצ״ל יומא־ אחר בזה דנישלין דס*ל וצ״ל אתקצי• והדס וערביה ו̂ו
■ ־• - .................................. חנינא לרב מיני׳ דמקשה ופו • לאלתר אוכלה ס״ל דרב ורא״ש ברי׳׳ף

 א״א ראשון ביו׳ש דר״ת דס״ד דלתי י׳׳ל מיהו לאלתר אוכלה ס״ל זדילמא
 סימן בש״ע כמיש מיד בסמוך ו^זרוג הלולב על לברך דצריך כן לפרש

 בלילה דמשביל מ וע״ב • לולב נשילת קודם ושעם שקידש ע׳כ וא"כ מרנ״א
 במשקה לעטלו גמילה דצריך ממשכיל דמקשה י״ל גס ביום• ט ונטק

הראשוג׳ נמילה על גס קאי ברכה לנשילה דתיכף הפוסקים כדעת בטנוך

 ולא וערבה ולולב הדם כבר שנשל אתרמי אם דאתקצי י״ל א״כ זה•
 אוכלה אתרוגים ז׳ הפריש למ׳׳ד לתיז דרוצה אי״ל אבל ־ אתרוג רק נשאר
 דא״כ • טקצה שייך ולא יו״ש אינו דהא אתרמי דאי ונימא למחר
 דהוי קמא ביומא קשה דאכתי דרבנן סטקא דמי כלל ממיץ איט

 דאמקצי מיט לומר כלל שייך לא דבטה״מ מ״כ אלא דאורייתא•
ודויק: לבה׳׳ש־

ת כ ס ביצה מ
שני. פרר! טוב מם

\ ׳ 5ד ב כ ״ א רב אמר בגמרא ע  ונדטת נדרים סאומר לדברי טנ
• חימא לא ביו״ש קריגק אין ׳ י ט׳ תמהו כגר ו

 מהרש״א סליגיעיין בדאורייתא וב״ה דג״ש משמע אדרבא דהא המפרשים
 מברייתא נראה סיס דלכאורא לתרץ• גלענ׳׳ד ב«שוס והנה ופנ״י•
 לנבוה ולא דלכם לקרא ומוקמיק טו״ש* קריגין נדבה דשלט דלעיל

אן  שאסורים יוכיחו ונדבות נדרים לב״ה ב״ש מדהשיט דהא נדבה־ נעו
ל קשה ־ לגבוה ט׳  נדבה שלמי אפילו שכן ונדבות לנדרים מה להשיב ד

בשמחה שחייב ושמחתם מטרש מקרא שמלינו כיון בחובה אגל • אסורים

 גראה וסיס טגסקריבה• דאט׳מולת כטרש״י לגטה־ מהדיוש נילףגק׳׳ו
 יוכיחו גדונ״ד קאמר ופטר קדבין נדבס דשלמי באמת לג׳׳ה דס׳׳ל מזס

ט ז׳׳א דבאמס אך עוד• למיסיך וליכא ט כן דמוכח דנ  הסיד לתי טי
ה דגלי כיון גאמח למימר דאיכא יוכיח קאמר שטר  חובה בשלמי טר
 מה לסי אבל מולות• על לגבוה ולא לכס ומוקמינן נדבה בשלמי ה״ה

 שאין כיון נדבה שלמי כל ממילא א״כ ־ זמן להם בקביע דחלוי ב״ה דהשיב
 דא׳ ה׳יא וכו׳• תימא לא דקאמר והייט ירט־ דוחה איט זמן להם קבוע

טכחה מחמס מדרבנן טא שלמים אפילו דמשמע קריבין אין נדונ״ד
ר\״ל



טוב יום
בשלמי הוrד בדויו בשר לו שיהי׳ כדי ישהא שמא דפי׳ והיינו הנ״ל■
דעולמ א״ל ושפיר ישהה• דלמא מעמא ליכא נדבה טולת אפל נדבה
 האמת שלפי הנ״ל• הוכחה מממש מדרבנן לחוד נדבה ושלמי דאורייתא נדבה

: מןt בקביטת דמלי׳ הלחם משתי והוכיח איט

ד ״ נ ע ל נ  דקאמר מאי לפי הוא רבא של דרצוט • היטב יותר לפרש ו
 מדלא ופירש׳׳י קריבין־ ס״ל דאי בינייהו* איכא נדונ״ד ׳

 שמחה שלמי ס״ל דת״ק להיפך דילמא קשה • בינייהו איכא נדונ״ד קאמר
 להיפר ס״ל שאול ואבא יוכיחו• נדונ״ד למימר איכא ושפיר קריבין
 שאפילו לנדונ״ד מה למימר ואיכא קריבין• אין נדבה שלמי דאפילו
 רב קאמר לכך דברייתא• סיפא מסיק לא לכך קריבין אינס שלמים

קריבין אינם נדבה שלמי דמסיק מאי לפי לת״ק דאפילו דמוכח הונא
כן ג'כ שאול דלאבא נימא ואי הלחם• כשתי זמן להם קביט דאין כיון
 קריבין נדבה טולת דא^לו ס״ל דא׳יש להיפך ט״כ אלא בינייהו מאי א״כ
 ה״מ קריבין אין נדבה שלמי ס״ל הוי אי שאול אבא אפי׳ דלפימ״ש ותו

 כנ״ל פ״כ אלא קריבין אין באמת המסקנא לפי דהא בברייתא למגרס
:לפירש״י כנלטנ׳׳ד • ודרק

ך  מדלא בנונ״ד דפליגי לפרש דדוחק נלטנ״ד ז״ל דבריו אילולי א
 דברייתא משמט דאדרבא יוכיחו נדונ״ד ס׳ל שאול דאבא הירש *

 בספ׳׳י וכמ״ש • דרישא לישנא שאול אבא שונה ולא ככו״ט אתי׳ דלטיל
 הלשון שאול אשא ששינה זה מה לדקדק יש דבאמת ונלטנ״ד •■• באריכות

 מ״ז דף דפסחים דבשמטתין הקשו המפרשים דהנה ונראה • נ״מ ומאי
 משמט קשרים אלו ס׳ ובסוף נפקא• לגבוה ולא מלכם דנונ״ד משמט

פנ״י: בס׳ טיי׳ בשבתו שבת מטולת דנפקא
ף ״ ג ^ ל  אימורין להקטיר ושחט בטבר בסמוך לקמן מוכח דבאמת נראה ו

 דהא צ״ט ובאמת • פיו׳׳ט להקטיר אסור דלכו״ט משמט ־ לטרב ׳
 של דהבטרה ס״ל דרבנן חרס] ט״אד״הטלגפי לקמן[דףכ׳׳ג התוס׳ כתפו
 לגבוה• ולא בכלל אינו א״כ • לא ביו׳׳ט כתיב השבת דביוס משוס מותר ג״כ במלה
המלאכות דכל כתב ובלחימ] בהה״מ וט׳ש ה״ד [פ״א יו״ט בהל׳ ז׳׳ל הרמב׳׳ס הנה

כז ביצה שני פרק
 נפקא והבטרה והוצאה מחוך• משום מופרים נפש באוכל דמותרים

 לנטה ולא דלכס • צריכי קראי דהרי מזה נראה • לא ביו״ט השבת מביום
 דמיירי שבת דטולת וקרא דמסוך• סברא ולמטט נדונ״ד לשחיטת הייני

 דאבא נראה ולפי׳׳ז לח־ ביו״ט ההיתר למעט הבטרה דהייט בהקמרה
שבת טולה מ״מ שם בפסחים כדאי׳ לגבוה ולא לכם דל״ל אט״ג שאול
שאול לאבא לי׳ דקשה נראה וטהה הקטרה* למטט והיינו לי׳ אית
 לכך קריפק• דטנ״ד שאול לאבא דס״ל יוכיחו נדודנ״ד ב׳׳ש דקאמר הא

 לב׳׳ה דס״ל בהקסרה היא וב״ה דב״ש ומריא דשקלא א׳ כלשון אמר
 מתוך בהבטרה שייך דלא ובהקטרה • מחוך משום מותר ביו״ט דשחיטה

 בבישול דשייך וטרתך רבך כירת לשין קאמר לכך בקיו ב׳׳ה יליף
אפילו בהקטרה דשייך יוכיחו נדונ״ד שפיר ב״ש השיב זט״ז והקטרה•

h שינה להכי דהא בנדונ״ד בהדא יגי14דנ הרי • לב״ה b הלשון ש^ל
 פשוטו טפ״י בדין וכן א״ש ובזה יוכיחו• נדונ״ד שייך לא דבשחיטה משום

 שאול דאבא די״ל נלטנ״ד יותר אך • דוקא הקטרה הייט רבך ששולחן
 אבל בהקטרה אלא איט וא׳ בשחיטה ומריא דשקלא דאמר לתיק השיב

ט׳ שולחנך יהי׳ שלא בדק הוא ממילא בשחיטה  לטל הסוס׳ כמ׳׳ש ו
 משום * קצת צורך דפטי אף נדבה פטולס מתוך ב״ה דא׳ דהא י״ב) (דף

 ממילא ההקטרה דליףבק׳׳ו כיון נמצא שלחק■ יהא שלא קצת צורך דהוי
 לפי״ז אך בהקשרה• קצת צורך דהוי מחוך משום מוסר השחיטה

צורך■ איט הא שאול לאבא דקריבין ונדטת בנדרים דא״כ קשה
 פירש״י לפי דא״ש ונראה השבת• מביום להקטיר דאסור כיון קצת
מדרבנן• אלא איט קצת צורך דבטי דהא י׳׳ב) (דף לטיל

 מדאורייתא אטלו הייט קריבק אין דמ׳ד מוכח ממילא ולפי״ז
 ביו״ט נאכל שהרי קצת צורך איכא נדבה בשלמי דודאי יותר נ״ל אך

ה בסמוך תום׳ כמ״ש  וקאמר מדרבנן אפי׳ ומותר • ט׳ בינייהו מאי בד
 ליכא קריבין אין דלמ״ד אמר הוה אי אפל שרי מדרבנן דאטלו בדין וכן

 שאול אבא דפליג נימא מה״ס א״כ ישהה• שמא אלא נדבה בשלמי איסור
 ושלמים קצת• צורך אינה דטולה דקריבק משכחת לא וא״כ זו־ אגזירה

:ודו׳׳ק תימא לא ר״ה קאמר לכך ישהה שמא

חיים אורח שרע
סוכה. הלכות

'0ב ב ' ״ ל ר  כשדפנות דוקא משמט נטקם הכותל סק׳׳א במג״א ת
דקאמ׳ מהא כן דמשמט י׳׳ל לכאורה • לסכך מגיטוח

 במשכא קיהיב דמר פליגי• לא וכו׳ בשלמא התוס׳ לגי׳ סוכה בריש
 דפליגי דס׳׳ד די״ל ונראה הש״ס• ור״זכדקאמר דרבה בטטמא פליגי והא

 משום הסוכה כל כשירה אמות מד׳ דיוחר כיון דס׳׳ל משום סוכה בהכשר
 כלל סוכה צל ליכא פחות במשהו לומר שייך איך א׳׳כ דפנות צל דליכא

ק ונימא דופן צל איכא הדופן דאצל וצ״ל  באמצט• ויוכשר טקומה דו
 קצת נימא דאם איש אמות בד׳ סוכה דהכשר דס״ל אמר הוה ואי

 סוכה דהכשר אמרינן אי אבל t סובה הכשר נשאר לא עקומה דופן
 וכסברת לסכך מגיטות דפנות באין דמיירי וצ״ל טקומה• דופן בז׳טפחיסי״ל

 מגיטותלסכך דפטת באין צ״ל לרבה ואף כרבה ס׳׳ל דשניהם נמצא הר׳׳ן•
 סוכה בהכשר אי אבל דהמ״לדלאפליגי• קאמר ושפיר באמצט כשר דא״כ

ודרק: הכי למימר ליכא קמיפלגי
ח ץ מ  דאמר דאף הצד מן איצמבא בבנה דס״ל־ סברתהר׳׳ן נמי מוכח ו

 קאמר למה דא׳׳כ בב׳י טי׳ תחתיו לישב מותר טקומה דופן
 • לדפטת סמוך מותר אם פליגי אכתי פליגי לא לסכך מגיטות דבדפנות

 דופן דצ״ל כאן תמוה דלכאורה זה דבר במטס מיהו • דכשר ט״כ אלא
 רק ג׳ בדופן בטי לא דבאמת כיון דס׳׳ל וכו׳ תחתיו ישב טקומהאיך

ט דבאמת ס״ל א׳׳כ טפח  מן היוצא נמל הו׳׳ל והמותר טפח רק ד
טקומה: דופן א׳ טפח טל א׳ דכיא בכ״מ לישב מותר וא'כ הסוכה•

ץ י ^ ל  טקומה דיפן א׳ לכל דא׳ מודו כו״ט דפנות דבד׳ נ׳ל ו
 הש״ם דקאמר הא בזה לפרש דיש בחידושינו כתבתי וכבר

 לא צ׳׳ה בטי דטכ׳׳ס אט׳׳ג וכו׳ א׳ מרוח טקומה דופן כ׳׳א דתימא מהו
 סוכמו בטושה הר׳׳ן וכמ״ש דפטת איכא דטכ'פ ביון בהא מחמרי

: סטי׳ תר״ל סי׳ וטי' החצר באמצט ד׳
בט״ז* וטיי׳׳ש מג׳• בפחות ומטמידו ג' סטי׳ הר׳׳ל בסימן

מא י ^ ברמט אץ אף די הי׳ דלכאורה ז״ל• רש״י מלשון ו

ק רוב הו״ל ויותר ומחצה בג׳ דהא שוחק טפח  דבטי׳ כיק ונלט״ד * דו
 צ״ל ט״כ בכהיג נמצא מארבטה פחות פסח דאק בטירובין קיי׳׳ל צ״ה

 וטס ארפטה דהו״ל קחק במפח לא אם דופן רוב וליכא ארבטה פתח
ק רוב הו״ל השני שבצדו הקנה  הפוסקים הזכירו שלא וצ״ט • כנלט״ד דו

:ספחים בד׳ צ״ה דבטי
א ״ ג מ  קשה לא ולטנ׳׳ד וכו׳• צ״ט וא״כ ח׳־ ס״ק סרל׳׳ג סי׳ ב

ד טה זה דופן חד שיומשך דבטי׳ מי  חשבינן דלא מזה ג
 לחקק חון מן אלא השני דופן לחשוב אין וא׳׳כ משכנגדו• אלא לדופן
 וזה בכשרות שני דופן דאיכא חרל״א בסס׳׳י משא׳׳נ כלל דוק וליכא

ונכק• פשוט
א ״ ג מ  דאין נראה ולפטנ״ד • מגומגם פירושו ג׳ ס׳׳ק תרל׳׳ה סי׳ ב

ד הטור כוונת • הכשר ע ה כ  דופן דא׳ כיון דממ׳נ פ
 י׳׳ל דשפיר סוכה מהכשר חץ מיירי אלא תחתיו לישב אין תו טקומה
 כמיש הסוכה מן היוצא פסל הו״ל והמוסר טקומה דופן סוכה בהכשר
 הוא דהתססכךכשר דלאדמי אלא אמצטי* איצטבאעדדוק גבי הרא״ש

׳ במג״א טי׳ הרא׳׳ש כמ״ש  אבל • דוק שוס בטי׳ ולא ה׳ ס׳׳ק מרל׳׳ג פ
 פסל דמ״ל אמרינן לא צדדים משני והפסול דופן שוס דליכא כיון הבא
 י״ל אחד• דוק המשכת בטי׳ כשר בסכך אפילו דבכימ אט׳׳ג וכו׳•

 חילוק גטפס״כמ״ש שהם אלא ג״כ דפטת איכא דהא שאני מכ׳ למטלה
׳ כנלטנ׳׳ד: לטיל זה ,

ט ^0ב ״ ל ר  לטנ״ד *, וכו׳ מיני׳ דהאצלטיל וצ״ט ו׳ ס״ק במג״א ת
 למ׳׳ד דאפילו הרא״ש קושי׳ י״ל דבאמת לק״מ

 מכביצ׳ ביותר ט״כ פירי אכלי דהוי רבא דקאמר ט״כ סוכה בטי דטרי
 כדקאמר מותר ממימה דשיטור כדקיי״ל נמי פס אפילו קמ׳׳ל מאי דאל׳׳כ

 הו׳׳ל מכפיצה יותר אפי׳ דבפירי וס״ל וט׳* רב בי בר כדסטיס אפיי
פ קבט אא״כ כסטימה ד פ  בטי דכפיצה דס״ד מאי ולפ״ז טלייט* ס

ה כ ס דהו״ל אט׳ג פ  ביצה שיטור ט דש טק אפ׳׳ה רב בי גר מטמי
א פ • ג״כ פרי ה״ה משיג וברכה לנפלה כגק אמריט לפלי שיפר ד

פ ו
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 דמכימה דקיי״ל למאי משא׳יב פם* מקא צדוק בדר׳ מסרשא דלא ומו

 סוכה על קאי לא ע'כ מכביצה טוהר אלא סוכה• בעי לא כביצה
 נבד• מעימה שיעור הו״ל מכטצה ביושר סירי ה״ה בסוכה הש׳׳ס כדקאמר

נכון: כנלענ״ד

לולב הלבות
ץ מ ו ל ׳ רמהו בבר .וכו׳ לאכילה א׳ א׳ שלקטן t ת י י • לבעלים מתקן הו״ל אחר לי מה הוא לי דמה המוה אה־ שלקען מ’הה׳ ו

״ לי׳ באית דאוקמי הא דהשמיס חדא ־ ? לא דלמה ודחוק במתנה• לו ונתנו אחר כל שהי׳ וצ׳יל א׳ ה

 תמיהני (ובאמת סא׳׳ר• ועיין מאתמול לעשות בא׳יא ־תיירי הלייש ונ"כ
 אסור הכא מ׳׳ט דא״כ באסשר כס שכתב ורמיא ד־מ על מכאן

:וצ״ע) בבגדיה וטובלת שמערמת לנדה דמדמו ואפשר מיד לאכילה

 דלא כיון ד׳ל אחריהא הוכענא לי׳ דאית דקאמר הא י״ל ולפי״ז
 מאתמול לעשות א״א ט״ל מאתמול דאשחור אף זו פיקח ידע

ורבנן; דרבי בפלוגתא וסליני ־ וכו׳ ביכולי בעי קדירה מאי ידע לא כמו

 והו א׳ א׳ דכי האי מאי והו ונדחה נראה הו׳׳ל בי״ס דבאשחור ותו
 דלא למאן א' היפענא לי׳ דאית הא בפי׳ כתובות בריש פתוס׳ נדחק

:לי׳ דניחא רישי׳ פסיק בין מחלק .
 דמי בסוגי׳ מ׳׳ו דף כירה בפ׳ שבת בחידושי לפימ״ש נראה

 מילי דכל • וכו׳ לי׳ דמזדקק יימר ומי מומא בי׳ דנסל יימר ^
ק משוה להוא ת  לעפות דא״א היכא כל מותר נפש אוכל בי׳ ואית מ

 דטעס אוחןבי״מאע״ג דממבילין בי׳׳ט שנטמאו מכליס וראי' מאתמול•
 דהפרשת מחלה ראי׳ ועוד מתקן משוס י״ח ד׳ בביצה אמרינן פנזבילה
 דטבילי וה״מ ל״ז• דף בביצה שס כדאיתא אוכל מתקן משום תרומה

 כלא אלא לעשות אפשר דאפילו כסב סק״ט בסי׳ המגיא והנה מאתמול•
xm י׳׳דדלא דף תבלין גבי ביצה וכ״הבגמ׳ מאתמול לעשות כא״א הו״ל 
 רשאי בי״ט דבאפחור רק לסי״ז נמצא לבשולי־ געי קדירה מאי ידע

במכשירין: ור״ע דר״י דתליאבסלוגתא ונראה ללקטו•
ד * א׳  כיון דהא ונדחה נראה הו״ל דא׳׳כ בייט באשחור לאוקמי מצי דלא י

^ דחוי• הוי לא שבידו כל עצמו אשי לרב ס״ל ללקמו ש
 • כשר מיעטו הא ודייקי׳ ממעסין אין דס״ל התיק משוס כן דס״ל ונראה
 שיאכל בעי דבכה״ג משוס א׳ א׳ שלקט שכתב הרמב״ס טעס דזה ונראה

 [ס״ה] הק״ט ראי׳למישבסי׳ ומזה אכילה בשביל שמושה ניכר שיהא מיד
ר״י בשס במרדכי והוא מיד• המאכל על כשיפנו לחלב מבשר בהכשר

ר • הושענא לי׳ דאית הש״ס תירוץ יותר ק־מר מ א  לסמ״ש גירסתו ליישב ו
:אחר יצא שכבר קאמר לכך לאכול אין נטילה וקורס מיד לאכול דצריך

ך ן  עדיין עפרן לא דמסתמא מעשר משוס א׳ א׳ דנקט הא נ״ל הי׳ <ז
הרמב״ס וכמ׳׳ש היד לתוך ויקבץ גורן מכיעשה דידהו דגורן כיץ ׳

 נקיש לכך לעשר א״י בי׳׳ט דהכא וכיון • ואוכל א׳ א׳ דלקט מעשר בה'
 מברכק כיצד בס׳ מדמי דהא במעשר חייבין אס ■ דצ׳יע אלא • א׳ א׳

 עלייהו מברך אסא דבני ס״ה] ר״ג [סי׳ ארח ובשו״ע • בפה״ע לברכת מעשר
ודרק: ועיי׳׳ש• שהכל

׳ י ח  לדבריו צ*ע • וכו׳ ליישב ונלע׳׳ד • סק׳׳ב בט״ז [תרס״ה] (תרמ״ח) ב
 דילמא [בשמיני] (בשיטי) דמותר [מר׳׳ז] (מר׳׳י) הש״ס מוכיח איך

ע״ש: שאני פסול
' י א ס ״ נ ר ה ת  במג׳׳א ועיין • הרא׳׳ש כ״כ • וכו׳ שימול קודס ס׳

קודם• האתרוג ליטול ושל״הדצריך מט״מ בשס סק׳׳ח
 שיאחז המובחר ולענ׳׳ד כלל• גמילה זה אין האתרוג יהפוך אס וגס

 ומזומן לעשייתו עובר והרל ההגבהה קודס מונח כשהוא בידו הלולב
 ולט׳׳ז וכו׳־ כן לעשות אין ומ׳מ י׳׳ב• סי״ק במג׳׳א ועיי׳ בידו כבר
 וא״א י׳׳ב סעי׳ כדאי' יוצא בזאח׳׳ז דאפי׳ אגודה בשעת יצא כבר

יגביהם; שלא שא׳׳א כנ״ל לעשות



 בהו ני יק
־ נוTב ואץ

 חולין טס׳ על מעט רק נמצא לא ת״י הנמצא זצ״ל המחבר הקדוש הגאון של ־*גת״י
 על החדושים את לספח אמרנו מיינם חוטר יTואי הזה המעט זולת קדשים סדר על

:בתורה ומאוחר מוקדם ואין הזה לנרך חולץ מם׳

לפ״ק) וויטקיב תקט״ו שנת בחורף (בעז״ה

ת כ ס חולין מ
ל כ ן ה י ט ח ו ק ש ר ן פ ו ש א ר

ה p ליבן שמואל אמר ׳H ד D א׳ שבוע ממננמין בד״ה מוס׳ • ונו׳ 
ט י בעי מאי ק׳ לכאורה וכו׳ ראשון שבוע דגסוף דינו כך * ו

 שחין אס ומכוה שחין במ״ש הברייחא על להו דקשיא ונראה בזה•
 צריכא לא דהברייהא י'ל אך דלקמן• הנ״מ קאמר לא אמחי למכוה קודם
 והסגיר שחין מהחלה דהיה כגון אחר מינה נסקא לומר דיכול נ״מ להאי
מ יש נמצא אש■ מחמת נכוה ואח״ז ומשה• אומו  לא דאס גדולה נ'
 ונעשה האחרון שביעל ועכשיו • משה דהא עמא היה הראשון את בימל
 המוס׳ סברת בלא אך • אחר שבוע הסגר וצריך סשה לא ונמצא מנוה
 עדיין עהור א׳ סימן אבל ופסיון לבן שער סימנים שני דצריך ה״א

 דיכול משוס ואי דלקמן הנ*מ קאמר דלא עומדמ במקומה הקושיא
 שהיה מ’הנ לומר יכול ואיך סימני׳ שני צריך הא הנ״ל הנ*מ לומר

 האחרון שביעל מחמת רק ונעמא ונפשה אומו והסגיר שחין ממחלה
 אף צריך דהא עמא האחרון ביעל אפילו הא • סמא לא מנוה ונעשה

 המכוה ביעל חפי׳ נמצא עהור לחוד בפסיון אבל שיטמא• לבן שער
 סימן דבחד דינו כך המוס׳ מפרש לכך • ועמא מתחלה ופסיון לבן שער הוי
 דעדיין קשה ואי הנ״ל הנ״מ י״ל והשתא לבן שער צריך ולא עמא נמי

 משוס ואי דינו כך לפרש דל״ל עומדה במקומה הקושיא
מ י״ל הא הנ״ל הקושיא  והסגיר מעיקרא שחין בו שהיה טון אחר נ׳

 שביעל ועכשיו • עהור והוי לבן שער ג״כ בו היה ולא פשה ולא אומו
 כי כך לפרש להו דניחא י״ל אך שנית פעס להסגירו צריך המכוה

מ דיהיה היני  קשה דא״כ לזה וראי' • ולקולא לחומרא גוונא במרי הנ'
 גריס הצי בו דהוי כגון מפרש לא דלמה זיל רש״י על מהרש״א קושי׳
 גריס מצי דהוי כגון כך לפרש לי קשה הא כתירוצו ואי • מעיקרא שחין
 על ולקה אחר גריס הצי ונכנס אש מחמת נכוה ואח״כ מעיקרא שחין
 השחין בעל לא דאס שפיר הנ״מ והוי שחין ונעשה גריס מצי אומו
 לפרש רוצה ז״ל דרש״י אלא • עמא הוא השחין שבעל והשתא עהור הי׳

מ שיהיה  בתרי הנ״רו שיהיה המוס׳ נמי מפרש לכך ־ גוונא בשרי הנ'
 הנ״ל• הנ״מ משוס ואי התוס׳ על קשה עדיין לפי׳המהרש׳א אך גוונא•

 המכוה דיכול הוא שחין גריס חצי היה אס דדוקא מפרש המהרש׳א הא
 המכוה יכול לא באור לקה ואח״ז שלם בוגריס היה אס אבל לבמלו•

 אותו והסגיר שמי; היה דאס הנ׳ל מ’הנ לומר יטל איך א״כ לבטלו
 לא בלס גרים ממחלה היה אס הא אש מחמס לקה שבוע ובסוף

 שפוד ליבן גבי לקמן הנ״ל הנ״מ קאמר דלא והא לבעלו המטה יכול
 ונגע שפוד ליבן ואח״כ אומו והסגיר שחין גריס ממחלה שהיה כגון

 שחין או שנית פעם להסגירו וצריך ומבעלו מטה ואחא קדים שחץ אי בו
 בנית פעס להסגירו צריך נמי מבטלו שהין דאפילו • עהור והוי מבטלו

 אתא אפי' נמצא מתחלה שהיה השמין ומבטל קדים שמטה כיון דהא
־ מתחלה שחין אהני דהא שגית פעס להסגירו צריך שסין

• מטרה בכחבלא באבן ד״ההנהו ז״ל ברש׳י ט׳  מה לכאורה ו
 דחבעא מכאן שמוכח קשה ז׳ל דלרש״י ונ״ל בזה ז״ל רש״י בעי

ן הכהו לאשמעינן ל״ל קדים הבל דאי קדים ב  אפילו שהין דהוי מ
 פירש״י לכך קדמו הבל דהא שחין הוי נמי ושחין הבל בדבר הכהו

 י״ל בעלמא אבל קדים• המכה וע״כ וכו׳ חבורה בלא דאפילו ז״ל
וק״ל: קדים דהבלא

 לסוף כשמגיע קשה אכתי א׳ חכם לי הקשה ־ בה לשחוט מומר שם
מתקן־ הוי ולדות ולגדל לחרישה עומדת אינה דכבר שחיעה

 דמודר דומיא אלא בעיז הנאה המורה אסרה דלא משוס דלק״מ ונראה
 ואם קלקולו לתקן רשאי דהשס היכי וכי וגו׳ ידבק לא כדכתיב הנאה
 משבת שהקשו המוס׳ דברי היטב מובני׳ ובהכי • בע׳ז ה״נ מתקט הזיקו

 אס דבשבת מטס וגו׳ ־לא^דבק משום בע״ז דדוקא ותירצו חייב דשוחע
 אהל בשם הרמ״א דברי היטב נכון ובזה לתקנו רשאי אינו כלי שובר
 משוס לו לשחוט שמותר מחבירו הנאה במודר י״ב סעי׳ רכ׳א סי׳ בי״ד מועד
 הט״ז שממה מה ומיושב שחיטה בתחלת קלקולו מכשיר אלא דאינו

וק״ל: שס
ה ^5 ד  ורבו הסוגיא ע״ש ־ כמוסס מהם היוצאין דמשקין בסוגיא ״

^. בס׳ שהקשה כמו והקושי׳ הספיקות בה י י  !קונטרס פ
ר הכי ולבסר ובטרי׳ מתרומה דנילף אמרינן דבמחלה חדש ^  דבחרומה ק

 ובענבי׳• נזמי׳ רק כמותן אין מהן היוצאין משקין גופי׳ ובכורי׳
 למאי לי קשה מו ■ מדרבנן למסקנא באמת דברייתא בזה מאוד ודחק
 הכושר שעת לה יש מקרי ובכורי׳ דסרומה ע״כ ובכורי׳ מתרומה הקדש דיליף

 הבית פני ראות קודם הכושר שעת לו הי׳ מ״מ מקודם טבל הי׳ דתרומה אף
 וביותר • הקדש כמו נילף השומה לרבות לעיל דחמן קרא ל״ל קשה א״כ

 דלעיל ברייתא הא וכו׳ בתרומה דקדשי׳ משקין מה דקאמר יפלא בעיני
 מיני׳• תרומה אפרושי בעי וממילא כמותן דטבל המשקין לכל ילפא
 דלפמ׳ש המהרש״א קושי׳ קשה תו • המשקי! בכל תרומה משכחת וא״כ

 גוף דאינו כיון גרועה בזיעה מ״מ אכילה• כ׳ דלא דאע״ג התוס׳
 הפרי מן היוצאין משקין האשורי׳ בכל לעיל למילף מנ״ל א"כ • הפרי
 בסיד יתבררו הקושיות ויתר אכילה בהו כתיב דהא • וזיעה שתי׳ תרתי דהוי

 אך וזיל אלא ד״ה כ״ד דף כ״ש בפ׳ מקשי דההוס׳ ונלענ״ד בדברינו•
 פ׳ הרא״ש מדברי אמנם בקושיא• והניחו דאורייתא כעיקר דעעם קשה
 שנתקשה מספיק תירוץ למדט שם והרשב״א ומיא ד״ה י״ח סי׳ מברכין כיצד
 שהכל מברך התם קאמר דתמרי ובדובשא כשלקי דשלקי מיא דקיייל בהא

ע״ש: דחרומה מממניתין ומייתי
א צ ו י ה  מפורש ויותר אחרוני׳ בהבנת נתקשו כי לענ״ד מדבריהם ו

 זיעה אלא הפירי עעס להם אין בפירי דמשקין הרשב״א בדברי
מיפקד או בליעי מבלט אלא האיסורק בכלל אסרה לא והמורה בעלמא

פקידי



B6חוליןתשמןי פרקוחרוטב העוד
 כשיחה ע״י אף הסירי כשעם בעצמה ועעמם * נ״ש בס׳ כדאי׳ בי׳ סקידי
 לברוכי חשיב לא מ״מ הסירי מגוף מעה ג״ב לקבל בישול ע״י ומכ״ש

 דשלקי למיא לדמוחו ואין • הסירי כמו ג״כ דמעמם כיון ־ הסירי כמו עליו
 דכיון הרשב״א מדברי מזה ויושר • מהסירי מעם ומקבל מעם לו שאין
 לק*מ איסורי׳ ושאר בערל׳ גם ולסי״ז ונמל״ס גרעי׳ גרועי בבישול דרכו דאין

 במין במל מבמל מהסירי מעם שמקבל אף בעצמו מעה לו דיש דכיון
 דבס״ק כתב ס״י בססר דהנה • הסוגיא לביאור נבא ובזה ברובא במינו

 החוש' וכ״כ אכיל" דסד״אדוקא רימב ד׳׳ה ע׳׳ב ו׳ ד׳ הסום׳ לה דגכורו׳מתרצי
 צירןורומבן ר\כאאךקושייסםשסעלהאדקאמר שסובחוליןד׳ק׳׳כע״בד״ה

 נוכל ושסיר כשוחה שם דכתיב לבתר אבל ־ לה מסרצי ושסיר סשימא דרומב
 להו דסשימא כאן כ׳ רקשהחום׳ בהן■ וכיוצא למילףערלהמחמןושרצים

 אכתוב ובסמוך כעיקר דמעם מקשה שסיר בעלמא זיעה דהוי משוס
 ■ בחולין ולא דווקא הכא הקשו ומדוע נכון על המוס׳ בדברי סי׳ אייה

 דבאמת ויצהר חירוש דוקא דבשרומה דקאמר שהקשיתי מה נכון ולסי׳ז
 דבר דהוי משוס ילסי׳ שסיר וחדש מבל דהא המהרש״אז״ל קמית ליישב יש

 וכן באלף אסי׳ במיל ולא כעיקר מעם מ״מ זיעה דהוי ואעג״ב שיל׳׳מ
 וא״כ ■ אכילה בהו כסב לא הא וכלאים • דשיל״מ הוי חום׳ לפי' הקדש
 כתיב דלא ותו ־ בס׳׳ד לקמן אבאר ושביעית ■ ז״ל לפירש״י ילפינן שסיר

 ויצהר בתירוש אלא תרומה משכחת דלא קאמר שסיר ולס״ז ־ אכילה בי׳
 במיל דלא כעיקר מעם ממעס אלא אינו בהו־מ״מהא דאפ״גדמבלאסור

 מרומה שם מל אינו מרומה מהם שמסריש לאחר משאיכ דשיל״מ דהוי במבל
 מה כעיני נכון ולסי״ז .דשיל״מ הוי לא דהוא המעם בהו דבמל המשקה על

 דקשי׳ משוס בהקדש דווק׳ מאליו הבא איסו׳ דלאו היכא לסרש זיל רש״י שדחק
 ויצהר בחירוש אלא אינו גוסא בהו הא ובכורים מתרומה יליף דאין לי׳

 בבכורי׳ כאכילה דשתי׳ סבר ר׳ימ אף דבאמס ניחא לסמ׳׳ש אך כדלקמן
משום אלא סחוס׳ כמ״ש אכילה בי׳ כתיב לא הא נמי והקדש ותרומה

 וטעם דשיל״מ* הוי בהקדש א*כ למרומה• קרא מיעטה בעלמא• זיעה
 הראוי כל קייל אמנם לסדות• דעומד משוס שיל״מ דבר בהקדש והטעם כעיקר
 בכל א״כ הבית• לבדק הקדישו ואסי׳ • לעולם מזבח מידי יוצא אינו למזבח

 שסיר משקין ה כל על קאי תקטירו לא דבש דכל למזבח ראוים דאינם המשקין
 וענבי' דזתיס שסיר ומשני מנ׳ל שסיר מקשי וענבי׳ בזתי׳ הוידשיל״מ״אבל

 לר״י חמן יליף דלא הא נבון ולסי״ז • ודו״ק • ובכורי׳ מתרומה ילסינן
 אף ונ*ל ויצהר בתירוש אלא אינו גופא דהסס משום ובכורי׳ מתרומה

 משקין מרבה דתביא דקרא באמת לר״א מנ׳ל לדקדק דיש והוא נכון לר״א
 דאי זיעה אלא בהם שאין וענבים זתיס דוקא דילמא • וזיעה שתיה בהן שיש

 גבי דףו׳ע׳׳בד״הרומב ובבכורות בחולין כמ״שהתוס׳ קרושין משקין בשאר
 דלא למבל מעם שם איתא ע׳׳ב ע״ג דף בע״ז דהנה ונ״ל קרוש בציר די״ל צירן

 דף במנחות המוס׳ וב׳ הכרי פוטרת א' דחעה איסורו כך כהתירא בטיל
 וי״ל במינו• מין בטילה לא תרומה אף זה טעם דלפי ור״י כ״בע׳׳בד״ה

 במשהו דהם ותרומה בבכורי׳ לזיעה א״צ וא״כ טעמא הך לר״א דס״ל
 מן הנודר בס׳ הר״ן כמ״ש דשיל״מ משום טעמא בהדיא דס״ל לטעמא ור״י

 דבכורי׳מספק ע״ב פ״א דף בב״ב אמרינן דהא רקדקשה הירקדףנ״חע״א
 אפשר דאי איך בתרומה כ׳ והתום׳ • בעזרה חולין דהו״ל מביא אינו

 להיות דא״א לאתשולי א״א ה״נ א״כ • במינו מין הוי לא עליו לאתשולי
 זה עליו שאיל לא אי בתרומ׳ דבשלמא דז״א ולל • בעזר׳ חולין דהו׳ל משום שוין

 דהוי בעזר׳ בחולין מ״מ בעזר׳ חולין דהו״ל אף הכא משא״כ • מותר וזה אסור
 ושפיר בעזרה חולין הוי ושניהם כמותן מהן היוצאין משקין מאליו הבא איסור

 • שתי׳ משוס משקי׳ לשאר וע״כ ■ לשאלה וא״צ במיל ולא במיט מין הו׳ל
 חולין למילף א״א הכי לאו הא בחמץ התורה שכתבו לאחר זה כל ואמנם
 וה״א בחמן כתיב הוי לא אי אבל • הכושר שעת לו שהיה משוס בעזרה
 חולין דהוי משום במינו מין הוי דלא זיעה ומשום וענבים לזשים דהכא

:ודו״ק ■ בעזרה

דעה יורה
ק ע״כ בפ״ע קו^־ם מהם לעשות ואין ירד על חדושים מעט רק נבמנא בדנו אש* בזעת״י כי י

): חולץ מסכת אל אותם ספחנו

׳  הרא״ש דעת כאן שהביא הש״ע על תמה ה׳ ס״ק הש״ך ף
• מכוין לצעורי ואמרינן אוסר אינו ג*כ שוססוה לו דביש

 כמ״ש דחוק ותירוצו חייב• שוססות לו דביש ססמא כ׳ שס׳ה סי׳ ובמ׳׳מ
 לו שאפשר משוס שאני דיין נכק שם הסמ״ע זמירן ונלענ״ד תב״ש• בס׳

 משוס ואי • שם מודה והרא״ש חבירד חלק רק לאסור לו היה ולא לחלק
 דהתב״ש נ״לוהוא כר״ש• לשנויי הו״ל דא*כ עצמו והדרישה הש׳׳ך קומית
 היה לא דילמא לחלק אסשר שהי׳ מילמא ססיקא ד^ך תו ע״ז הקשה

 הומ״ל אמוראי להנהו שם כ׳ דהתוס׳ הנראה אמנם • כך בכדי שהות לו
 בגימיןדף שם קאמר מאי באמת ק׳ ולכאורה בו■ שנגע היינו מנסך

 בדרבא ליה דקים משום ממש מנסר אמר לא מ״ט ושמואל ע״א נ״ג
 הגמרא דקושי׳ וצ״ל קמכוין נצעורי ס״ל דילמא במחלה קושיא ■מאי מיני׳

 הל״ל מיני׳ בדרבא ליה דקים משני מאי א״כ מומר־ בישראל דהל״ל
מ קאמר מאי די״ל משום נראה הי׳ ולכאורה בו• שנגע  אמר לא מ׳
 שם* כדאיתא היזק שמי׳ ניכר שאינו היזק ס״ל דילמא ממש מנסך

 יודיענו בודאי לי׳ קמזיק דאזוקי משום ובמזיד שיודיעו כדי סטור ובשוגג
 בלל נאסר לא לצערו שביון כיון ממש מנסך אס״ד א׳ב שם• כדאי׳
 ־ ליסמר במזיד דא״כ לצערו שלא שמבוין שנויא בשום לאוקמי ו^׳א
 חלקו רק אוסר אינו ובאמת שותפות לי׳ באית דהול״ל קשה דאכתי ונ״ל

 נאסר חבירו וחלק • מעם במוב בס״ד לקמן שאכתוב וכמו • הסמ״ע כמ״ש
טס מטעם  המממא מ״ש ד״ה מ״א דף בחולץ המוס׳ שכתבו כמו סערו
ל במזיד לצערו כיון ובאמת  מומר ובישראל בנגיעה מוקי הוי אי ^

 במזיד ותקשה לצעורי שייך לא מומר דצישראל הכא מסקינן הא א*כ נבר
ק־ שיודיעהו־ כדי לסמור הו״ל חייב אמאי  בזה לי ניחא לא אך ודו׳

 תקשה דא״כ היזק ניכרשמי׳ שאינו דהיזק ס*ל ע״כלא לשמואל דאכסי
 והיינו ילסינן לא מקנסא דקנסא וט׳ל • מדמע היינו מערב הש״ס קושי׳
 מנ״ל להקשות ואין קנסוהו• ובמזיד היזק שמי׳ לא שא״נ דהיזק למ״ד

 ניכר שמיט היזק ס״ל זילמא הוי דקנסא סבר דשמואל באמת להש׳ס
• מדמע הייט תקשי ולא שיודיעו כדי סמור ובשוגג סייג ובמזיד היזק שמי׳

 חייב דמש״ה קמכוין דלצעורי רק ממש דמנסך היינו סי׳ מדמע דילמא
 מדמע הייט תיקשי ולא • מערב וזהו חלקו משוס רק נאסר ולא במזיד
 היזק דס״ל לצעורי ל״ל ורב ברב קנה הגבהה דמשעת דאשמעינן משוס
 הא לי׳ דסשיטא משום והייט • ממש ניסוך ומשום היזק ל״ש ניכר שאיט
 היינו דא״כ כנ״ל מערב מנסך ל״ל א'כ ־ נתחייב הגבהה דמשעת דר״י

 וקנס הוא וקנסא שמיה לא ניכר שאינו דהיזק וצ״ל מדמע•
 תיקשי דאכתי משוס דלק״מ ונראה להו• י שמעינן ואיסכא ילסינן לא מקנס

 דמפסיד משום וא״ל • ממערב נילף מדמע דל״ל היינו מדמע היינו לשמואל
 אליבא זה כ׳ המטמא ת״ש ד״ה מ״א דף בחולין התום׳ דבשלמא לגמרי ליה

 שם ס״ל שמואל אבל נאסר כולו ביין דיין ע״ד דף בע׳ז ס״ל ורב דרב
 הוי לא ובודאי • שבו יין מדמי חון ■ לנכרי ימכור ביין דיי! כרשב״ג

 • מדמע וליל מועמ הפסד הוי מנסך גס וא״כ מנסך דמחני׳ אסתמח סליג
 • מנסך ל״ל קשה לקולא הצרימתא דלחזקי׳ נ״ג דף בנימין שם המוס׳ ולסמ״ש

 וע״כ ־ ילפינן לא מקנסא וקנסא הוא דקנסא וצ״ל • בסמוך לקמן ועיין
אל קושי׳ בתירק הנלסענ״ד אמנם ־ ודו״ק שיודיעו כדי ס״ל לא שמו  המד
 בשותפות וצ״ל • כריב״ב אוסר אדם אין דס״ל דייל בנגע לאוקמי מצי לא

 דאינו משום בנגע דמיירי וא״ל מיני׳ בדרבא לי׳ דקים קשה שפיר א'כ
 לתערוכות זה לדמות דאין בזה לי וקשה • תערובות מטעם אלא נאסר

 אמרינן אי א״כ • שהוא בכ״מ נאסר דחלקו רק ־ מעולם נתערב דלא
 כלל נתערב ולא שלו דזהו הדבר הוברר נאמר כשחלקו ברירה יש

 מיירי אי אבל ברירה אין בדאורייתא דקיי״ל משוס וצ״ל • חבירו בחלק
 יש דבדרבנן לגמרי שרי חבירו דחלק קשה ■ מדרבנן אלא דאינו בנגע

 • מדרבנן אפי׳ ברירה ל״ל דשמואל מערב ביצה בסוף מיהו • ברירה
 נאסר ולא שלו שאינו דבר אוסר דא״א מש״ה מערב ס׳ל דילמא ״ל א ומיהו

 כתנאי לימא דא״כ אוסר דאדם ס״ל ורב כרב קאמר לא וע״כ חבירו חלק רק
 מודה דהרא׳ש וסמ״ע הש״ע לדברי גדולה ראי׳ מזה לנו יצא ־ נשמעתי׳ אמרה

 ומשום היזק שמי׳ ניכר שאינו היזק דס״ל מאן דהא ביין בשותפות ע״כ
הייט דא״כ מערב דליל צ״ל בשוגג רק פעור אינו לכן בודאי במזיד שיודיעו

מדמע



 קמכווין דלצטוד משום הוה לא ממש ומגסך קנםא ל״ל דהא מדמע
 ואין אושר• מערובש ומשוס לצעורי שיין לא דבחלקו ככ״ל ע״כ וצ״ל

 נוכל לא וא״כ • לקולא הצריכומא לחזקי׳ שם השום' לשמ״ש לדחוש
 בשלמא לגמרי הפסיד דלא שאני דהשס וממדמע ממעמא מנסד ללמוד
 אבל • כנ״ל לנכרי למכור יכול ביין יין דס״ל קיימינן לשמוחל לעיל
ד אבוה דשני למאי דאכשי ז״א שם• ם״ל כרב חזקי׳  אבין ד
 משום וא״ל וממעמא• ממנסך לסעור מדמע לאנילף למה חזרו• מדמע
 משיה דהא שדע איסורא עביד דלא הס שויס ומערב דמדמע דשכיח
 אשמועיק דלא משום וסירש״י • מדמע היינו מנסך לרב לעיל קאמר
 והעיקר • שכיח נמי דמערב ודאי אלא • שכיח מדמע הא ואמאי קלב״מ

ל  הסמ״ע עם דהדין שביררנו וכיק • מודה דהרא״ש ראי׳ דמזה כמ״ש ד
 משום לה משוי דחזקי׳ דלסמ״ש והוא • עמו ונימוקו ועעמו דבריו לברר נ״ל

 של הרוב שאין ע״כ דמיירי נראה • חבירו של עם שלו יי״נ שערובוש
 איסור חלא היין בזה אין ברוב במל דמדאוריישא כיון דאליה חבירו
 י׳ל א'כ בדרבנן ברירה יש דקיי׳ל ולששרי ברירה יש נימא א״כ דרבנן
 שאפשר לסברשהסמ״ע לדחוק צריכי' אנו אין א*כ שלו• הוא שהרוב דמייד
 שהוא שיא׳ דהיינו חבירו חלק אלא לנסך הו״ל דלא כפשעי׳ אלא לחלקו
 דהוא כיון ברירה משוס מושר יהא ממילא וחלקו חבירו חלק מנסן
 סימן אלא שוחע אינו אפי׳ בשחיעה משא״כ כנ״ל שלו דרוב דרבנן

 ועשה • עכו״ם שקרובש הוא כולו לע׳א ממנו כזיש ולהקעיר לע׳ז א׳
 בישראל לשנויי ל״ל דא״כ והש״ן הפרישה שהקשו הקושיא ליישב נלענ״ד

 ע״כ ששחעו בשנים כ׳ דכבר ונלענ״ד קמא• בשנויא לי׳ סגי ולא מומר
 דלא מוכח ביי״ג רק • לצעורי אמרינן בשושפוש אף דשם מומר בישראל צ״ל

 משני הוי דאי כן לשק צריך דע״כ ונ״ל חבירו חלק רק לאסור הו״ל
 האיסור לפרש דאין • מערב מחמש האיסור א״כ שושפוש לו בשיש

 בחלקו כיון שלא דאמרינן דכמו הרמב״ס בדעש הש״ך שט כמו מחמש
 דאלש״ה מומר בישראל שירוצו הו״ל דא״ב חבירו בחלק ה׳נ לנסך אלא

 המנסך כן לשק צריך דלחזקי׳ דלפמ״ש דמוכח נ״ל ושו • כן לומר מה״ש
 מומר בישראל קמכוי; לצעורי שייך לא הא ואמאי בשערובוש דמשנישין

 לא קיי״ל דהא אינו דזה ודאי אלא חלקו• על מומר דנעשה ונימא
 אמרינן לא עצמו דבר דבאושו הש״ך כ׳ ולכ״ע בס״א מומר נעשה

ס הש״ך שהביא ומהרש״ל הא״ז דעש נכון נ׳ל ומזה • מומר דנעשה  ס׳
 הכא שיקשי דאלשיה בסכין אוחזין וכשר בפסול דמכשירין ל׳ בס׳ק כ׳

 וא׳ל • פסול ובל״ז מומר בישראל דאוקמוה ש״ל בסכין אוחזין בשנים
 נימא דא*כ מומר נעשה לא א׳ דפעם משום לקמן כשירוצס

 קושי׳ קשה דהא דלק״מ נ*ל ולפי״ז מומר נעשה דלא כיון קמכווין לצעורי
 בנפשו דמשחייב אע״ג דאשמעינן ושירצו מדמע היינו דא״כ לעיל השוס׳
 נסשוש הא והכא חייב־ לזהונפשושלזה דממון האקיי׳ל וקשה עכ״ל•

 מיהו דמשחייב ופשיעא חבירו חלה על בא וממון שניסכו חלקו על לו בא
 מישה חייב מ״מ שלו שאינו דבר א״ח דאין דאע״ג משוס לעיל קאמ׳ דשפיר נ׳ל
 שסיר א״כ בסייף• עובדו מ״מ נאסר דאינו אע״ג להר המששחוה כמו

 משא״כ • לאחד וששלומין מישה והוי חבירו יין על וממון מישה משחייב
 היינו שיקשי שפיר עליו כלל חייב ואינו לצעוריו חבירו)אמרינן חלק דעל הכא

 בכשובוש השום׳ עמ״ש פעור לזה ששלומין לזה ממון לחזקי׳ דס״ל מדמע
 דאיצערך י״ל הצריכושא לקולא דס״ל דחזקי׳ נראה ושו ע״א• ליא דף

 משא״כ • איסורא דהוא משום שכיחא לא ומנסך מעמא משום מדמע
ודו״ק: לעיל• וכמ״ש מדמע

ף ן ז  אמוראי הני דבאמש והוא • א׳ באופן קושישס לשק נלפענ״ד י
 כוושייהו קיי׳ל לא ואנן שלו• דש״א אוסר אדם דאין הקדימו ׳

 בזה נדחק ז״ל ורש״י וכו׳ אוסר למ״ד דאפילו דמסקי׳ בהא רק בהא
 הנ״ל לשירוך בל״ז צריו באמש לדידהו לפי״ז נמצא כש׳ק למשני׳ דמוקי
כש״ק למשני׳ מוקי ז״ל ורש״י כו׳ אוסר אדם אין דאל״ה שושסוש לו בשיש

כט דעה יורה
 לאוקמי וצריך דהואיל הנותנש דהיא ונ״ל • משנה כסשם דהל״ל וז״א

 מומר בישראל לאוקמי צריך להכי כו׳ אוסר אדם דאין משום בשושסוש
 לצעורי דאי שושפוש לו בשיש קמכווין לנסך דאמרינן דהמעם כ׳ דכבר

וכו׳ אוסר אדם אין דסברי והיון חבירו חלק רק לאסור לו היה לא
 רק חבירו חלק כלל לאסור יטלין היו דלא הוא כלום לאו זו הוכחא
 וצריך בשושסוש אפי׳ לצעורי גימא ואכשי • נסיכו יין עם שערובוש מחמש
 ושפיר אוסר אדם ס״ל חזקי׳ אבל בשושפוש ואפ״ס מומר בישראל לשנויי
 דכ״ע אליבא הוא דמומר שינדיא ולפי״ז קמטוק דלנסך בשושפוש מוכח

ודו״ק• לענ״ד• ברור וזה
ו ן ^ י ׳ ס  ולכאורה • אסורה הבהמה דכל הרמב״ם דעש ה׳ ס׳יק בש״ן י
לרב מ׳ דף בחולין מקשה מאי דא״כ להרא״ש ראי׳ נראה י

 מהא אדרבא דילמא • זבח לאשמעינן חשאש אירי׳ מאי ור״נ ור״י עמרם
 נשמע לא זו דמבריישא משוס לאסור א״י רבא במעשה דאפי׳ ידעינן

 דאין וע*כ • ע״ז סקרובש מטס שמימה בשמלש אוסרה דאינה אלא
 ושניהם אוסר שפיר רבא דבמעשה נימא ואכשי שא״ש• דבר אוסר אדם

 משוס ור״י לר״ע אפי׳ זו בהמה יאסר דבל״ז קשה לכאורה מיהו • כאחד באים
 הכלים נאסר דאיט דאעיג להר ועובד במשסחוה בע״ז נ״ב דף דקי״ל

 וחשך עץ בו משיפה גרע דלא הסכין נאסר א'כ שם בשוס׳ ועיין נאסרי׳
 מיירי דשם ח״א • ניכ הבהמה ונאסרה שחימה בשחלש ונאסר לע״ז בקעש

 הא בחון חמאש בשוחע קשה אכשי אך • הוא דמקלקל בריאה בבהמה
 הוא דמקלקל משום וא״ל • ע״ז בסכין דנשחש מטם לפנים ראוי אינו
* בקדטס עטדה משום לחרישה דאיט הוא משקן בוודאי בקדשים דהא

 בחעאש משא*כ שלמים יקרב שלמים וולד וולדוש לנדל ראוי דאכשי רק
לפנים• ראוי ואיט טלה• הבהמה ונאסרה משקן ושפיר משה דוולדה

ודו״ק: צ״ע• ועדיין נאסרה הבהמה דאין ודאי אלא
ל מ י ף ס ״  שי״מ לקמן מהמ׳ו משמע וכן רובו ד״ה מ׳ ס״ק בש״ך י
 זו הוכחא נשמע איך מוכני׳ אינם דבריו עכ״ל ודו״ק י

להוכיח• מבין באין שם שמפורש קאי דאדלעיל לומר ודוחק משם
 העובר רוב שיהיה דא״צ דכיק עצמו מצד מוכרח דהדבר נראה ולכאורה

 הא ילוד טדאי הוי למה א״כ • מחצה אפי׳ אלא האבר ממיעומ חון
האבר• מיעוע מועיל ואיט מבפנים• הרוב ודילמא לצמצם דא׳א קיי״ל
ס׳ דכ׳ משוס ח״א נראה אך • מהט בהכי דאפי׳ ודאי אלא ט  בעירובין ה

 ספיקי כשרשי לטלה יש אז לצמצם א״א דקיי׳יל דכיק וספק ד״ה ע״א י׳ דף
ם כעומד סרק וקי״ל ט מ ר ח קי שרי דאיכא ט  עומד הרוב דילמא והוא סט

 וכמה ו׳ דף בסוכה וכ״כ דבריהם בביאור ע״ש מחצה• על ממצה ודילמא
קי שרי הוי הכא הא א״כ • דוכשי ט  זולש מחצה על דבמחצה דכיון ס

 כילוד דהוי ספיקי הרי כבר הו״ל כילוד והוי דטשר קיי״ל אבר המיעומ
טן הרוב דדילמא טמ זולש מב  נראה אך מחצה על מחצה ודילמא • אבר המי

 דהא כ<וד הוי דודאי נמי נימא אבר ברוב מחצה על דמחנה ברישא זה דלפי
ע בטמן כמטאר בהט לן מספקא  רוב הוי דדילמא סטקא שו ואיכא ט׳
 איכא מבפנים דגם משוס וצ״ל לצמצם• דא״א כיח מבחק ג*כ העובר

קי שרי הנך מ מחצה והוי הרוב בשר המיטש שדיק לא דמלמא סט  ע'
 הו״ל א״כ מבפנים הרוב דילמא שדינן אי ואפי׳ כילוד• הוי דלח

 הוי וממילא • כילוד דהוי בסיפא דקיי״ל אבר במיעוט רוט מבפנים
 השם הא אמאי וקשה • ילוד כאיט ודאי הוי אבר במיעופ רובו בפנים

טע עם הוי מי מ מחצה לעיניט אבר ה  אבר המיעוע בלא א*כ ע'
 מבפנים גם א״כ ילוד כאינו הוי לא כה׳ג בסיפא ואס״ד • מבחק רובו הוי
 העובר במיעוט דאפי׳ השיך כמש״כ ודאי אלא ילוד כאיט הוי לא

 מהכא מיהו מהני נמי הטבר לרוב משלימו אבר והמיעוט מבטן
טי כ׳ נמי דברישא משוס מוכח לא  שי״ט סי׳ מלקמן אבל כילוד ד

ט ניל זה ספק דהוי בסיפא שם דכשב שפיר מוכח נ  מוכח ועכ״ט • טו
:ודו״ק • לענ״ד

דעה יורה וחדושי• חולץ ומם׳ ומועד זרעים סדר חדושי סליק

ח״אחית
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I

הפלאה
שר ב ב ל ח ב

ק פ״ז סי
tSH ׳ ש׳ן מיין נו׳ מהורה שי5 כל6 ג המור לשון שק ג׳ ס״ק נ

מובא דנימ מיאה ולסמג״ד ■ ט׳ השיג שהביח אלא ט׳ י ׳
 כדי באחד ואין מלב למוך שמאה ובשר נפרה בשד חפינה שגסל כגון
נמצא מהור בשר כל אמו שיאסר בזה גזרו שטר נמצא מעה• לימן

בחלב וכן • בחלב מעם לימן כדי בשניהם שיש כיון בב׳׳ח מעם שמועם
 היה ולכאורה מעם־ לימן כדי ובשניהם לבשר שני^ו וממרה ממאה
 שניהם אי ראשי׳ דס״ל משוס זו בנ״מ ז״ל ו&מרונים דמיאנו הא נראה
 לקמן וכמ״ש וממאה מהורה חלויךם זמעמים מצפרסין אין אפ״ה בב״ח

 אק מ״מ שמומ בשני דשם ואף זאיז מבמלץ דאיסורין מ' פעי' צ״ח סי׳
 כיקדהמעמיס אפשר ובהמה עוף בשר לענין וני׳מ במל המפם דעכיס לחלק

 המעמיס דאין משמע וממאה במהורה מיהו מצמרפץ• אין חלוקיה
 חלב בו עירב שמא דחיישינן כוכבים עובדי שחלט בחלב דאל״כ חל־קים
 קמ״ו סי' ע״ל ממאה חלב מעם ט יש אם קסילא יפעימנו ממאה
 ממאה אס יודע ואיט בהמה במוצא ע״ס לגרלסי' וכן שוה דהמעם משמע

ר אפשר דלא משמע ט־ורה• אס  שה^זה ומה וצ״ע* קפילא במעם למי
׳ אכילה בו שגזרו בעוף מזינן דמ> קושיא אין והנאה מביטל fהמ ^ 
 מציט איך הב׳׳י שהקשה ומה והנאה■ בישול ט גזרו ולא כביש: ע״י

 מדגים חון רק קאמר דלא הבשר כל בכלל דהוא נראן ■ זו גזירה
ממ וחגבים  דאי לאכול היינו דהאילבשל להראשונים לט דמ^נע נראה ו

 משנה לשנומ יצמרך ולא ־ ג״נ ממאה מבהמה חון הל״ל ממש לבשל
 בכה״ג לפמ׳׳ש לאסור מנין היה דמה שהקפה מה גם צממאה• בפ׳׳ע

 הב״ח ומ״ש דעלמא בחלב בשר אמו למגזר איכח מובא בב״ח מעם ט דיש
 הרש״ל מ׳׳ש ולט • בלח בלח לדידן דאף הש״ך וכ׳ • נבילה נעשה בחחיכה

 ט דאין טון למגזר ליכא בבב׳׳ח בכה״ג א״כ טשול בלא דדוקא שם מ׳״ז
כלל. דאוריימא

ם ק ש׳׳ך עיין ט׳ לעשוח ונהגו • בהג׳יה ש  ולא כלומר שכחב וא״ו ס׳
ט׳ אפילו דהא נלפענ״ד וכן ט׳ דמי  דחיישיגן דהא נראה ולענ״ד ו

 ט׳ שאסרו כל אמרו ולא בדרבנן שרי בצנעה אבל מדרבנן הוא למ״ע
 בשבח כדאיחא צנעה מקרי ובחצר דוכחק וכמה בכחוטח הטס׳ כמ״ש

נ ש״ה סי׳ או׳׳ח בש׳׳ע איתא וכן בחצר זוג לו ופוקק \  וכן ע״ש כי
 בטחו שהוא הכא אבל עין מראיח הו׳׳ל בר״ה דדוקא מ׳ דף ־בביצה ־

 דמיירי ט׳ ולפ״ז ומ״ש הרמ״א• דעמrכנלע בדרבנן ומושר צנעה «״ל
ו כ״ז ט׳ היכר א*צ בישול ל^זןדנשעש מזה והכריח ט׳ בבישול  מוטח ^נ

 בישול• דרך שהוא דו13יי בב׳׳ח אוכל אוט שרואין כיק די״ל לטננ׳׳ד
 א״כ ראשון ככלי לעולם מבשל הוא רוימיס והס ט כשנמיח א׳׳נ

: קודם שבישל הכרח ואק מבשל הוא ט כעוניח
 והא שכ׳ מ׳ ס״ק שיך עיין גמגורה• שהוא אע׳ס ^

 המחילה אימי דבלא״הלק׳מ• וניל ט׳ לעיל דמשמע • ׳
« דר׳ דלרבק דכיון ז׳יא לענ״ד מכבודו ע  או מעורוח בק חילוק איו י

 הכתוב החירן דלא סס״ד ח״כ בכללבשר• ולאו דמי וכפירש מעורוח אין
 והאין יאסרו• נמי מעורוח אק אנדלו בלידה העולם לאויר משבאו *!א

 אפילו התירה לא דהחורה ז״ל דבריו דלפי תמהני וחו מעורות רמיזא
 בנמצאו א״כ מהור עוף נבלח ולענין חלב לענק כפירש דחשיבי כשננמרו

 סי׳ לעיל כדאית׳ הכליות מן כחתך התירמן לא דהשמימה יאסרו »זימה לאחר
 בנבלה אמומ׳׳מ בשיימת דניתר ס׳ p לעובר דנדמהו נימא ואפילו • י׳׳ד

 ומה ילדה דלא טק אמ״ה משוס מאסר לא למה וב״ה ב׳׳ש דפליגי ביצתה
 הכתוב שהתיר דכיון איו והוציא שמתה או והפילה זנבה על שהכה לי

 דפליט דהא לומר ודוחק ברור• וזה מוחרק «יישמן משעת תכף ביצים
 אמ״ה מטם אסורים מעורות אבל מעורות שאין משום הוא וב״ה ב״ש

 השיך ולפיד • עכיל דמי בפירשוממעסדכגופה מעדיוח בת״ה הרמב״ם וכ״כ
צא דב״שוב״ה דפלוגמא צ׳׳ל ע*כ ז״ל ^בכיו טד  מטעמאדכשהן נמכרת היי

 שאין כיון דהמס התום׳ מתרן דלא דהא י*ל ולפיז מדאורייתא אסורות מעורות
 דאפי׳ הכא משא״כ אמ׳ה משוס דאסור מעורות משוס למגזר איכא מעורות
 אתי דצא גמורות אינן אמו גמירות למגזר שייך לא נעתר מעורות
 ומתיר אסורות מעורות דס׳׳ל יעקב לר׳ מקשה דאכט משום לאחלופי
 מעורות אפילו מדרבנן דהכא משום צ״ל וע׳׳כ גזריק ולא משורות בשאינן

 דאורייתא בב׳ח אי דאפילו המיל באמת דלקמן קמא וללישנא יעקב־ לר׳
 ללישנא אבל מפשינץ* לא מומאה אטשי כדקאמר דרבנן מעורות מ״מ

 יעקב דר׳ צ״ל יעקב כר׳ דאשטל בטיתא יוסף רב דמוקי בתרא
מא  דאינן* דוגמא קאמר סתם הבליעה בבית מממא דהא ר^מר מד^ייי

ק' שטר וקדשים מרומה ולשרוף קרבן לחייב אט׳ מדאורייתא דמממא

 עוף בשר דס״ל משום וציל מעורות• אמו מעורות שאינן למגזר דהו״ל
 דאפושי ידע ודאי קמא בלישנא אפילו יוסף דרב ותו • דרבנן בחלב

 יוסף לרב דס״ל אלא קולא לידי דאתי חומרא דהו״ל מפשיגק לא מומאה
 בחלב עוף מור דס״ל התוס׳ מתרצים ושפיר יעקב ר׳ ר^מר דמדאורייתא

 ע*ב ו׳ דף בביצה מוס׳ בדברי מהרב״א קושי׳ הימב מתורן ובזה • דרבנן
 אלא הליל ולא דחסר יעקב ר׳ והאיכא בכותחא מביעתא אח״ז דהקשו
 דתני בשמעחא בפכ״ה התוס׳ משמעות ואדרבא דאורייתא דבב״ח למ״ד
 אין ולפמ״ש לעיל הש׳׳ך כמ׳׳ש דאורייתא בחלב עוף דבשר דקייייל אגרא

 מעורות אינן דגזר יעקב לר׳ אלא דאורייתא בחלב עוף בשר למ׳׳ד קישייתו
 הוא חדא הדר ובס׳ בביצה וקושי׳ דאורייתא בעב״ח למ׳׳ד מעורות אמו

 ס״ל ואיהו בטמחא דביעותא דשמעחין מרא דהוא יוסף דרב ואליבא
 בחידושי ועמ׳׳ש ־ ודו״ק קמא בלישנא אף כנ״ל ע׳׳כ מדאורייתא מעורות

 שנולדה בפיצה שכ׳ ביצה בריש הרז״ה מדברי גס • לקמן ועמ״ש ביצה
 דאל״כ אפרוחים ולגדל ביצים לגדל עומדת שהתרנגולת דוקא דבעינן ביו׳מ

 ואמאי לה גמרה דאתמול משוס והייט התרנגולת מחמת מוקצה הביצה אין
 בעצמה אמ׳׳ה איסור מחמת מוקצה הביצה נמצא פה׳׳ש מעורה היה דלמא
 דהא ז״א מאתמול ג׳׳כ מעורות ואינה מאתמול לה דגמרה דהא וא׳׳ל פה׳ש

 היום חלד שמא דניחוש בתרנגולת פיוימ שנמצא דביצה ר׳׳א בשם שם כ׳
 ואין ליישב ויש היום תלד לא בודאי מעורות דאס היכירא איכא הא

:כאן להאריך
י י י ^  דכיון מעמא שס והאמר יעקב כר׳ שה פסק מש׳׳ך הארוך בס' ך

 והקשה • לחומרא אזלינן דפש׳׳ס לישני תרי בין פצוגתא דאיכא • ׳
 בנבילת יוסף לר׳ דהא ולק׳׳מ דרבנן בחלב עוף בשר דהא בהגהות עליו
 אזלינן דאורייתא הוא דנבילה וכיון • במעורות קמא בלישנא מיקל עוף

 אזלינן נמצא יעקב ר׳ קאמר דמדאורייתא יוסף לרב דס״ל לחומרא
 בין נ״מ אין דלאביי ואף • בתרא כלישנא לחומרא בדאורייתא לחומרא

 לא מומאה אפושי ס״ל קמא בלישנא אף דהא בפרא ללישנא קמא לישנא
 יוסף לרב דכיון ותו • בעצמו וכמ״ש אביי לגבי כר״י י\כתא הא מ׳מ כו׳

 דמאביי נ״ל והעיקר נקמינין הכי בדאורייתא חומרא הו״ל קמא בלישנא
 לאוקמי בתרא בלישנא דמהדר מהא יעקב כר׳ הלכה דאין כלל ראיה אין

 אתיא לא א״כ קאמר דמדרבנן יעקב דר׳ דס״ל ^דידי׳ גופא פאשטל
 אפילו ספרא הך וס׳׳ל כו׳ לא מומאה אפושי דהא ־ יעקב כר׳ אפילו

 לאוקמי דמהדר קמא בלישנא לאביי חזינן הא נמצא ־ בתרא בלישנא
 בלישנא דמהדר יוסף לר׳ וחזינן • הכרח אין בתרא ומלישנא יעקב כר׳

 בש״ך כוונתו וזה • ודו׳׳ק השיך דברי פי׳ כנלע״ד נקעינן הכי נמי במרא
 מיקל יעקב דר׳ ציל דלדידי׳ כיון יעקב כר׳ לפסוק ההכרח רשב״ם דלפי׳

 א״כ כרבנן דלא הייע היא יעקב דר׳ קמא בלישנא יוסף רב וכדאמר
הכי: נקמינן

ה י ע  בחלב מיירי הב׳יי ולפמ׳׳ש בש׳׳ס הוא וכן מתה בחלב (י׳ ס
 דלמה כן הפי׳ אין ולעניד • נבילה משום דלוקה דב׳ נבילה י ^

 מילתא תליא בשחיעה דלאו נלענ׳ד והעיקר • שחונוה בחלב ולא אמרו לא
 נמי חיותא ט יש ועדיין הסימניס רוב ששחע לאחר החלב הוציא דאס
 כשחועין סימניו דמדאורייתא שליל חלב דא׳׳כ תדע התורה• מן חייב

 אלא * מעP לא וזה בשר עם בשלו אם עליו חייב דאיט טמא דמיא
 ולא דקאמר והייט במיתה אלא מילתא תליא בשחיעה דלאו ודאי

:מתה בחלב
( ם ש  דקאי שכ׳ בב״י עי׳ כו׳ בחלב בשר משוס אכילתו על לוקין ואין (

 דאין השיב ובדרינ» נפילה משום דלוקה ממה חלב על גם
 ולענ״ד ע״ש• עליו השיג והפיח הוא דפירשא נבילה משום עליו חייב

 מלב לפשל אסור היה דמי דכפשר דאס״ד נכונים• הדרישה דברי
 עם שטמה חלב התורה דמיעעה ומדחזינן ■ ביצה כמו חלב בשאר שחוסה

 דקיי׳׳ל טון ותו • נבילה משום לילקי ומה׳׳ת הוא בשר דלאו ש׳׳מ בשר
 ר״ס מום׳ כמ״ש נבילה בכלל לאו דס דגס וכיון חלב ונעשה נעכר דם

ך הותרה דמה נטלה כשהותרה דל׳׳א כיב דף כ״ש  הבא דחלב נאמר ^
 אמ״ה דהיא חלב מי על דקאי נראה ויותר • נפילה בכלל יהיה ממנו

 הכתוב שהמירו מציט דלא זכר דחלב נראה ועוד פ״א בסי׳ ייא לדעת
וק׳׳ל: מטרש מצאתי שלא אלא לכ׳׳ע אמ״ה משום אסור הוא

ם  בפשר אסרו לא דהא מדינא דלאו נראה • בבישל ואפי׳ פרמ׳׳א ש
 לעיל רמיא וכמ״ש עק מראית משוס ואפשר • הפיסול וחי׳ עוף

 אף עין מראית חלב במי דאיכא והא • עין מראית שייך בפישל דאף
 מריפה בחלב ו׳ סעיף ס״א סי׳ לעיל רמ׳׳א דכ׳ ע״ד דהוא נראה דמינכר
 מימי דרוקא הרא׳׳ש לפ׳׳ד א׳׳נ מריטת• כאוכל דנראה כשירה מן שיננך:

עין: במראית חלב במי מחלף מ׳ סעיף כדלקמן חלב
שס



± ירדת^יותבשדחיחושי ח דטלאדלב
נרמ״א שם

דוקא■
ואין כגבילה

 לאו נשר מיהו י^ו ס״ק ש״ך טי׳ • לחמות לאסור ייא
ר דכיון דס״ל אסשר לסטנ׳׳ד ב  ה״ה בנ״ר נטשה מ

ט שמא והחשש אלא בבישולו איסור מ  וטתה חלב בו נ
:בשר בו מבשל

□  דילמא מקשיה * בהנאה דאסוריס כו׳ למרב דאין כתבו טוו ברמ*א ש
 לק״מ ולטנ״ד • בהנאה נאסר בישול ט׳׳י להא טצמו בישול ממטה

 ולא מדאורייתא איט רישא פסיק דהו״ל ואע״ג מתכוין שאין לבר להו״ל
ניחא דלא סיר דהוי י׳׳ל גס ס׳ יש דמסתמא דרבנן בספק

 דל״ל גירסמן לסי ק׳ להא קצת ליישב ונראה אסירה• מהמייסה שינקה
 בקי^יר הו״ל • ט׳ שימן! מריסה וכ״ש מהמרסה שינקה כשירה לומר להש״ס

 לכשרה לניהו לי״ל ונראה * ט להטמיל כשר מהמרסה שינקה למריסה
ק ט׳ שינקה בכשרה בין החלב  א5̂ו ט יש בליטה קצה מ״מ להיסך ו
׳ סלט במיטומו• דבמל  ובהצטרף כו׳• בקיבה להניט לאין רמ״ח מ

 מין לס״ל כריי אחיא לממניחין י״ל א״כ * מטם ט שיש אסשר שניהם
 ט״ל מהטרסה קצת הטרפה ק בחלב שנשאר כיון א״כ במשהו במיט
 הו״למבשא״מ בקיבה מטס קצה שטתנת אף טריפה בקיבת משא׳כ מב״מ

:וק״ל במל מב״מ לקי״ל משא״כלמחי ובמל־
 ם׳ יש דמסתמא דרבנן בספק בו החמירו
לטיל דכתבתי למאי ותו ש״ך סי׳ באו׳׳ח כמטאר פוסקיה כמה שהתירו

^ « L. /..V . ״ ^ I /fc כלל• רישי׳ ססיה לאהו״ל הפליטות ימטרבו שמא ממטה אלא יגזש לאץ
א לרחוק ' ס׳ הוא דבהצטרף הבעין על למ״ד כלי בכל יהא שלא ט ה א ל ״ ל י י ג קל עי ^ ^ אי שךס׳׳ ת צ ק  ל
לכתחלה איסור מבמליס דאין ממטה אסור דלא צ׳ל וק נבילה• נטשה ......... ״ דחין

b"t פ׳׳ל בסימן לטיל כדאימא לבטלו כוונתו דאין אלא לאורייתא שהיא 
:לבש לטנין

ש ״ מ  לאק כיון לטנ״ל ־ רותחין במיה כשהדיק י׳מ ס״ק הש״ך ו
מ להו׳׳ל הבליטה מחמת החשש  מחמס ול״ל ט״ס בר ט׳

 יש רותחים שטירבן רק צוננין במים הדיחן אפי׳ א״כ בטין־
 ־ ס׳ יש מסתמא הבטץ לנגד להש׳׳ן לס״ל ואפשר ־ ימש
 וטיק התטרובוס בשטס יחל הפלימות טירב חשש מחמת אלא

ד׳: סטיף צ״ה סי׳ לקק טיין כ׳ טול רמ׳׳א ומ׳׳ש מ׳׳שלקמן•
 כדלקמן באפר מפגם כ׳ ובת׳׳ח להתטרב־ טא ורגילות ברמ״א

 קאסר דלא להבק צריך בכאן גם ל׳־ סטיף צ״ה סימן
 גס ־ מתכוין שאין לבר להרל כלום זה ואין ־ בב׳׳ח בישל ממטה לטרב

 ניחא ללח והו מדרבנן גופא רישא לפסיק חדא רישא• פסיק הוי לא
 לא ישראל שארית הטרהבב׳ח שימטרבטל לומר חלילה לולמי ותו לי׳•

 ומסתמא הכירה טל שמטמילין והמאכל הקדירה נאסר דהא זה טשו י
 כשיש לא אה ישראל כל כמנהג הכירה גורפין חלב או בשר מרק כשנשפך

 כיון האפר טל למטלה כ״א כלל לכירה מגיט הליחות ואין אפר הרבה
 חיין יבשים קלירות שני כמו הכירה אל הולכות הבליטה אין אפר למפסיק
 שגוררים מה או ־ האפר גורפין הבישול אחר פטם דכל רק בזה זה שנוגטין

 • מבשר הבלוט ואפר מהלב הבלוט אפר שם ויש אחר לצד הכירה מן
 ספק הו״ל ושוב במים הפליטות טירוב ט״י בב״ח נטשיס וכשמחטרביס

 הו׳ל ולא צ״ה סי׳ כמבואר נו״ט בר ט״ט הו׳׳ל למיס בא אחל כשכל להא
 שלא אפי׳ אסור דבב״ח אט״ג באפר לנפגס כ׳ שסיר ובזה ־ רישא פסיק
 ־ פגום טצמו בפני אחל לכל משוס בב״ח כלל נטשה לא מ״מ הנאתו כדרך
 מה לוכתי בכמה בב״ח אפי׳ מתירק הפוסקים דכל נלט״ד בל״ז ומיהו

נטשה לגבר ואט״ג לנפגס מט״ל לאחר בב״ח בו שנבלט בכלי שנתבשל

 הקיבה שטל וחלב כמושה ובקיבה כ״ק־ רק אוסרת אינה דמליחה ב״ימשוס
 כמבואר שמן נקרא שהחלב אלא דאייתרא בין לאקשתא בין אסורה

 לניהו ג*כ י״ל א׳כ לי׳• דמסטס החתיכה טל שנפלה חלב בטיפה לקמן
מ הוא דפירשא  לקרי והייע ואוסרה וחוזר לקיבה ומ«ום שמן נקרא מ'

 ט שטמלה ובקיבה ־ הוא דפירשא הסירא דטלא דכיון ג׳ט בר נ״ט לי׳
ov ת שבתוכה הבליטה הוא לשרשא לטון מטם מטס ליק נ׳  כמו במ^״ט נעמ

 ט ששרה בכלי שנתבשל מה לא»ר כ׳הט״זדאין ק״ה סי׳ לקמן בכלי־וטיין
 מטל״ט ובסוף מטס ממס היא דהבליטה סטמו שכ׳שם וכמו מטל״ט איסור
ם הראשון מיטוט ע  הקרישה משטס מטל״ט צריך ולס״ז ־ הוא p וה״ג נ

ודו״ק: לר״ת
ן ה י  ולר״ת בצלול לרי״ף לי׳ למשביק כיון טטמס נלטנ״ד הטיקר מ

 סברא לאק מכ״ש טצמו־ מטס לבטל הטריפה מן בקרוש
 טצע לגבי כשרשא משיב אס לאף והרשב״א רש״י ולמת ־ סטס שיקבל

 בחיי נקרש לוקא ציל לפ״ז ובאמת כמטוכל• לי׳ לחשבינן משום הייט
ע נתטכלובמל לאז הבהמה ט  וכה״ג ־ השמימית שטלטאע־ מה משא״כ מ

 סי׳ כדלטיל טיסל למהני לי״א טמא דג שבלט טהור בלג לטיל מציט
 התירא נפל א״כ הבהמה בחיי נקרש דבטיק למאי לק׳ נטן ג״ל ובזה ס״ג

 טתה ונקרש שחיטה בשטח צלול הי׳ שמא ניעש דלטולם בבירא דקרוש
 שיונק דתיכף הרי״ף ללטת נמי ונטן טיכול בשיטור דמשטרינן י׳׳ל ולסמ״ש

 מטמאה שינקה בהמה ס׳ סי׳ לטיל לאיתא הא א״כ הפירשא נטשה
 פירשאובטצמומותר נטשה למשבאבמטיו אט״ג באיסור נססטם הו״ל ממיל
 נמצא שרשא־ ונשאר בבהמה האיסור מטם ונכנס דנסטכל משוס היינו
 אלא טימל מסמס לאו ט״כ ס׳ בה אין אפי׳ גקרוש רמ״א דמיקל למאי
ם ע  בחיי שלא נקרש אש׳ א״כ האחרים מטס וכ״ש טצע סטס לבטל מ

ולו״ק: טול וצ״ט תליא בהא הא דלסמ׳ש להקל יש הבהמה

ן טולמית אסור טצמו דבב״ח לאף נ״ל הנאתו כדרך שלא אפי׳ ואסור בב״ח י א  הטמיל שמא קאמר ללא בקרושה ס׳ במינן ללא ראיה להביא ן
־ למוש מטל״טשאין שהניח בקיבה הנכרים גבינות י ללמוד אין דהא האיסורים־ כל כמטס כבר הו״ל ממט הטטס מ*מ ע ^! למסמס ו

 מ״ד ד׳ בעןחיס כלאמרינן הוא לשלוש מטם ט״י שנאסר טצמו מבב״ח
 כדרך שלא מותר א״כ ־ איעריס משאר ילפינן אלא ־ ק״ס לף ונחולין
 בפסחים הטולס שמקשים מה %ושב ובזה ־ איסורים בשאר כמו הנאתו

 להכשר המורה צוותה דלמא מכבים טובדי מגיטולי יליף להאיך שם
 בו נתטרב שכבר ממטס ט״כ בירקות אשלו לאסור לכיון בב״ח ממטס
ה אסרה ללא וה״ט איסוריה כשאר וה״ל ־ בב״ח סטס ר  קדירה אלא ע

 לכריעת המשנה בפ׳ כ׳ הרמב״ם והנה ־ נכון וזה לבב״ח חיישינן ולא ב״י
 כרב לס׳ל נראה הנאה איסור ט אין בחלב לנבלה ט׳ אוכל יש במשנה

 לאיסור אבוהו וכר׳ תוטבה כל תאכל מלא בב״ח אכילת לי׳ לנפקא אשי
 שהביא מה צ״ט שם דבריו מ״מ ־ בדבריו שם מפורש וכן במשמט הנאה

 המולס שמקשם ומה ־ בחטרו כמ׳ש גדי בכלל דאין טמאה מבשר ראי׳ שם
 דבטי סשוס גמור מטית שהוא נ׳ל אחלב וחל הואיל כולל איסור דהו״ל
ן ־ זו מומשה איסוריה שאר יכליל זה דבבשר ר״ל כולל זה בדבר שיהא  פו
ע טלץ נאסרו דקילושין אשתובמטשה אחות ונטשית אח אשת ל  ־ אחוותא ט
 שיש הבשר בישול וגסטם שט בישול בלוט מחמת נאסר החלב הכא אבל

 מיז גס כולל• רום בו שאץ נמצא החלב שאר נאסר לא חלב מטס ט
 זה גם חלב זית ומצי בשר זית חצי כגון שיטור בחצי חל דהא שמקשים

י יאכל אס ממרה א־סור טל נבלה איסור שיחול נימא לאמו מטות  ע
 אסרה המורה וה״נ ־ סמרה מנבילה זית וחצי ממאה מנבילה זית

 מצי למפרש לומה זה ואין הוא שם לחד מצטרשן ושניהם והחלב הכשר
: כלל שיטור

ו0 י  לבלוטיס לת״ל קשה לכאורה הנסיובי־ מבשלים ח 5^
 נ״מ מוטסת להגבינה לכיון וציל ־ בישול ט״י מגבינה י ׳
ב לנ״מ לטיל למ״ש ראיה ומזה מדרבק המים כל נגל ששים לשטר ע  ב
 לאסור טנק היה דמה הש״ך קושיות ק׳ ולא ששים שיטור לטנין טמאה

ודו״ק: חלב במי מציט כה״ג להא
 נתקשו יהאמרונים זיל הרי׳ף לטס זה בצלול אפי׳ ט

ע דהא מאוד י ׳ או » fxpi( טסא לממני׳ סיפא ג ס לכ

 נ״כ המטם אס ואפי׳ שקיבלה• עבילה מטמילסטס הוי לא! הא נבילה
 בב״ח וממטם ־ החלב מטמיל בטצמה להקיבה כיון »ז״ג הו״ל מ״מ מטמיד
 וזה ל׳ בס״ק הש״ך וכמ״ש לרבנן כטש הא טצע מחמת איסור דהו״ל

 הבשר מטס נבלט דלא משום בקרושה ם׳ בטי ללא וא״להסטס פשוט*
 בצלול: גם p כסב הטור מדטלהא החלב בתוך הוא נמחה להא בצוק

f l 'y D ^ ח טיין ־ גביטס הטמיל אם  מביא פ״ז סס״י ע״
 אס חלב בה שמטמיל ש״ג בקרירה הרשגיא משובת י

 • הקדירה ובלטה החלב לחמס שדרך והשיב חלב בה להטמיל מומר
 כטש מטטם חשש לא הנה ־ ט״ש ב״י איק כ״ט לסמם מוהר ובדיטבל

 ק״ה רסי׳ הס״ז וכמ׳ש אב״י בולאי לאז וגס לרבנן סשקא לס״ל מטם
טר בכלי שנתבשל מה לאסור לאק  חבל ־ מטל״ט האיסור ט ששרה אי

א אב״י כלים לסתם להא צל״ט באמת  לבר בו נתבשל דשמא ס״ם משוס ט
 וא״ל ס״ס ליכא טגם ואינו חלב ט להטמיל דדרך טון והכא הפוגם
 החלב ששם מסמס לאסור מצרך למה לא״כ הפגומים דברים גם לטישק

 באלו אחר משמיש להשתמש דרך לאין וט״כמשום איערין לשאר חשש ולא
 דיש מטמא אהאי לסמכינן צ״ו סי׳ לקמן כמ״ש בהן דפוגמה כיק הכלים

א להס״ם דס״ל לטטמי׳ להרשב״א והנראה ־ ט״ש מיוחדים כליה להם  שמא מ
א החלב לאיסור כיון א״כ ־ המומר בדבר ושמא נשתמש לא  שמא מחשש מ

 לפי אגל המומר לבר ט שה לשמא ס״ס שיל א״כ טמא חלב ט טירב
 דבר בו נשתמש אם ספק סשקא חדא נקרא לזה העסקים משממות

הו ה׳ סטיף סמ״ז סי׳ המ״א וכ״כ כלל נשתמש לא או המותר  נ׳ ע
ב רק ט מטמילק דלא ודאי דהא דרבנן ספקא לש׳ל  טהור ע
 עבינות כדאמריק סמריטת מחמס שא החשש וט״כ ־ שקי לא לטמא
ב חששהרשב״אלחטרובות ללא והא ־ טמא חלב צעוחי משוס ע  בטצש־ ה
 קדירה אמו מ*מ טמא החלב על ס׳ שה לא הפטם לבאוע דניהו משוס

 ספק יש טלאי הבלימה מיטוס לש נמצא בלט לא השרא בלט איסורא
 הקדירה נמצא מלרבק נבילה החלב שנטשה מה הוא החשש וטיהר שום
ש״ל טשר החלב אכל מגא״מ מ״ל טמא דמלב ניהו וגס מנבילה בלוט

» «ג״



שי60 ח rת r ת מ הפלא׳הבחלב בשר הל
 סי׳3 משפך הא כי והרל בפל ברובא ומדאורייתא החלב זה עם מב״מ

:כנלע״ד ושריא דרבנן ספיקא הו״ל דמב״מ צ״ח

ה י ז א מ  נראה.דדוקאfל עי׳ש״ךס״ק כו׳ שם היה ברמ׳אאבל י
 דכח לכאורה נ׳׳ל ־ יותר ההיתר המעמיד אמ3ו כו׳

 ונראה יומר שלפעמים שה' ועי׳במ״ז • נעת וצ׳׳ע במב במל דאישור העמדה
 דלפעמיס כיון אלא לבדו להעמיד בצלול היה שמא ימרדכי חש דלא דהא

ודו״ק: ס׳׳ס הו״ל ץחר

פ״ח סימן
ת י ז ׳ מ  אנסנאי והוא שלו אין אפילו משמע להעלותו• אסור א

 דאמרינן דהיינו ונראה יאכל• שמא אפ״החיישינן המקפיד
 י״ל וא״כ • שמזהירו דעותופירש״י איכא דבאכסנאי י׳ג) (דף שבח בדיש

 דעת וזהוגלע״ד בעינן• נמי דאףלמאידמסקינןדבעיקמקפידיןמ״מדעות
 נכרי אע״גדס® השלמן על חמן שאוכל בנכרי לאסור השץ שהביא הרשב״א

 טפי׳ הא״ח גס • אכסנאיס דב׳ דומיא דהוי א״ח בשם •fK< כפ״ש מקפיד
 דעות בעי׳ מ״מ דמקפידיס דניהו הייט כו׳ הדבר קרוב וכ׳ נסנזפק

 מהני לא וגבינה בבשר וק הקפדה מהני לא בנכרי משא׳כ שמזהירין
 על להעלות אבל דעות נמי בעי׳ דסע״ב השינוי בהיתר נלע׳׳ד וכן בנכרי•
 בירושלמי כן משמט וקצת • שינוי היתר כאן נזכר לא ולהכי שינוי ל״מ השלחן

פתיתין מבער קופר למיכל ובעי חבצא דאוכל הדן השסקיס שהביאו
שאוכל וע״כ כלל מ®: אומו על לאמול דאסור לקמן ואימא
 יאכלם שמא דחיישינן השלק מעל פתימין מבער ואפ׳׳ה אחרת במפה
 מפות בלא השלחן על שאוכל דמייד לדחוק ואין • שיטי דה״ל אע״ג ביחד

הקשה יכן • א׳ שלחן על אסור ה״נ א׳ מסה על דאסור היכי כי כללדודאי
ך בם׳ הש׳יך רו דנימא לא אס וכיוצא• גבינה לפרורי חייש לא דלמה ^

 :אחר במקום פעם בכל זה שלחן על דאוכל
n w אע׳׳ג להעלות מותרים אכילה דלאחר משמע • שאוכל השלחן על 

 דגזרינן משוס יאכל שמא גזרינן ולא אמרים דברים דאוכל
 דלפי להקשות ^ן ובס״ב בזא״ז משא״כ רומח באילפס יעלה שמא בש״ס
 דף דשבת מהא פשיט לא למה בברייתא נזכר מהני דשינוי זה פירוש

 רק למפשע בעי ולא מסי חמירא דנדה וי׳׳ל מהני• דשיטי י׳׳ג
: ע״ש להתירא

ם  דחיישינן הנאה במודר ב׳ ס״ק בש״ך עיין • לאוכלם יבוא שלא ש
 בחמן כמו מקפידין אפי׳ מהני ולא דשיל״מ דהוי לתערובות

 דומיא סיפא בעי דהא במבשא״מ חמיירי וא״ל במשהו• דהוא כיון
 מסופק דאני אלא במיט מין חמן קאמר ולא א׳ בקערה ולא דרישא

 מן במודר דדווקא הנאה במודר מתירין לו שיש דבר שיין אם כעת
:זה שייך הבשר

פט סיטן
p jW D ׳ א א מ׳  צריך בלעו אם משמע ומסירו• אח״כט׳ מצא ואס בי

I אינם והעולם מעם מושך משוס האומרים לדעת להמתין 
 • מעם המשכת חשש במעמ דאין דוקא לאו ומסירו ואפשר בזה נזהרים

 משמע וכן במעמ או ברב חז״ל חילקו ולא מומס או באוכל חזינן̂  מיהו
 אפשר אי דקיניח משום וי״ל • קיטח ולאבעי להז־יח צריך מהאדכ׳רמ״א

 דנשאר מחשש דקינוח וס״ל אוכלין• לבזות דאין ולבלעו מאכל בדבר אלא
 מעס- מחשש י׳׳ל הדחה משא״כ גרע מגרע להמתין יצמרך בעיןוא״כ

 ומשמע הש״ך כמ״ש קינוח כתב בר״ן מיהו ולסלמו במים אפשר גם
:וק״ל איפכא

ם • לברך דאין וי׳א ש  נמצא סת עוד לאטל ברוצה היינו לכאורה ט׳
 למה עוד פת לאכול רוצה באין אבל הסעודה מן סילק לא

 נראה ולפ״ז איפכא• או גבינה איכל ממילא ואח״ה יברך לא
 שיוכל כדי והמוציא המק ברכת לברך צריך שאין ברכה הוא דבל״ז

:גבינה לאכול
ה י י ט ׳ ס  רס״י לקמן י׳׳ע ס׳׳ק ש׳׳ך עיין כו׳• בשר אין אם ברמ״אמיט י

 ואפי׳ בנתבשלו שסלכתחלה דהאאוסרבהגיה וצ״ע צ״הכו׳• 1 ׳
 • הש׳׳ך כמ״ש בחלב כדילאכלו מתחלה לבשל עכ״פאסור שם המחבר לדעת

: אח״כ שיאכל כדי לכתחלה לבשל מותר אח״כ משא׳׳כ

צ סימז
ה י ^ • נפלה אס כך ובין כך ובין H ם  נ״נ דלא העעס י׳׳ל ט׳

 וה״נ דנ״נ אמרינן לא איסורים דבשאר הרמב׳׳ס לשימח י ׳
לאסור דאץ איפכיון צ״ב• סי׳ בריש הש׳ך כמ״ש שנאסר לאחר בב״ח

 כחל דהא מהבשר ונאסר מהבשר שיצא החלב מחשש אלא מדינא הכחל
 ועוד • נבלה הכחל אין ושוב שנבלע קודם נ״נ כבר א׳כ • מותר לבדו

 שיה הכחל דעעס משים • בקפילא וליק בששים הכא דקאמר דהא נלע״ד
 מיהו • בשמעתין התוספות משמעות וכן המעס להבחין ואין שפירש לחלב
 דלגבי ס״ד צ״ח בסי׳ הש״ך לפמ׳׳ש נמצא • וצ״ע טעימה כ׳ המשנה בפי׳

 • ס׳ בעינן מדרבנן חלא במיל ברובא מדאורייתא מב׳׳מ דהו״ל הכחל
 גזלג״ז דהו״ל מב״מ לאסור אין שחוטה חלב כגון בדרבנן ס״ל והרמב״ס

 דהו״ל משוס שמוטה בחלב כבוש לאסיר דאין זה בסס׳׳י התיס׳ כמ׳ש
 סי׳ הש׳׳ך כמ״ש בשא״מ מין דהו׳׳ל משוס הבשר דנאסר והא דרבנן תרי
 דס״ל איסורין שאר ט״ל כבר הכחל ויאסר יחזיר דהבשר וא״ל • שה צ״ח

 דעשאוה משוס אלא הכחל לאסור אין ע״כ א״כ חנ״נ ביה דל״א להרמב׳׳ס
 ליישב דיש נלע״ד ובזה • ראשונה בקדירה כמו מצטרף ושפיר כנבילה
 דמין דס׳׳ל די״ל משוס התיס׳ כמ׳׳ש עצמו מכחל מקשה דלא הסוגיא

 סלק דל״א והא • החלב עם במינו מין הוא עצמו הכחל א״ה בטל לא במינו
 דמיירי די״ל ותו • ע״א ק׳ דף לקמן הוא דפלוגתא חדא • מינו את

 וניהו סלק לומר שייך ולא ס׳ ליכא הכחל בלא וא״כ המנין מ; כשהכחל
 הו״ל הוא אבל בי גס מתפשט דהטעס משוס הקדירה שאר לגבי דמצטרף

 התוסטת כמ״ש במשהו אמרינן לא נבילה שיעשה לענין משא״כ מב׳ימ
שייך לא כו' נפק דכילי מעתה אלא פריך שפיר ט׳ בשקדם ד׳׳ה ק׳ בדף

: ודו״ק נ'נ
ה י ז י ברמ״א ס  והקשההש״ךמסי׳ע״ח במחבת■ אסאיןאופיןפשמידא ד׳

 הקילו דהכא שתירך ומה כבישול דה״ל מחבת בלא אפי׳ דמממיר י “
 דהתינח קשה ולכאורה • ע״ש גזירה משוס אלא אסור אינו דבישול משום

 מקיל למה א׳׳כ ז׳׳ל לרש״י אסור מדינא בלאיה אבל וט״ב ש״ו בקריעה
 לחתיכות לחתט פשטידא של דדרכו הש״ך שיטת לפי וצ״ל • כנ״ל בדינו

 ולענ״ד • ודו״ק וט״ב ש״ו מקריעה ע־יף כ״כ חתט דחס לעיל כ׳ ורמ״א
 ז״ל ר״ת כשיטת להוכיח יש לכאורה הנה טעם• בטוב לחרך נראה
 בסיפא נקט דהא ז״ל כפירש״י צלי ולא ממם בישול היינו שבישלו דכחל

 שחלבה דקיבה בפשיטות לתרך הו״ל ואמאי כו׳ לזה זה בין הפרש מה
 פולטו כך כבולעו בי׳ שיין■ ולא בקדירה כמתבשל הו״ל בתוכו כנוס

 גס ובכה״ג נ״נ דהמלב כיון ג״כ הקיבה דנאסר וממילא החלב ולאסיר
 והו״ל במעיו כנוס זה באמת דפאמר דהיינו לומר ודוחק ■ אסור בכחל

 כל כוותי׳ בתניא דמסיק הא א״ש ר״ת שיטת דלפי ונראה • כמתבשל
 ולפי • מותר שבישלו כחל דקאמר רישא אלא לאתויי הו״ל דלא הברייתא

 דדומיא בצלי דדוהא נמלק ולא בבישול דמיירי להוכיח דבא א״ש מ״ש
 אמרינן נמי בחלבה שבישל דקיבה רש״י לשיטת וצ״ל • בישול להו״ל דקיבה
 החיצון בהוך כטס שהוא דפשטידא דומיא והו״ל פולטו כך כבולעו
 כר״ת קיי״ל דלמא משוס היינו לקמן דמחמרינן אף נמצא • בתוכו הכטס

 צלי ולר״ת כצלי ע״כ הו״ל הא רש״י דלפירוש מותר ממ׳נ הכא אבל
:ודו׳׳ק שוים ובישול

ש1 ״ מ פ  משתנה בכחל הטעם דאין בשמעתא המום׳ דמשמעות לעיל ל
 מב׳׳מ דהו״ל י׳׳ל א׳׳כ שוה והחלב הכחל דטעס דמשמע

 כמו ממש החלב יהיה דאפילו ברובא דבטל נאסר הכחל אין ולהכי
 ולפ״ז הטעם נכנס בו דגס דמצטרף קצת רוטב ליכא מי מ״מ הכחל
 • כוותי׳ מתניא ראיה ואין בטל לא דמב׳מ ס״ל הוא דהא לרב יקשה
 קאמר מאי א״כ בטל מב״מ דמטעס ס״ד דאי דברייתא סיפא מסיק להכי

 מב׳׳מ מטעם דלאו א׳׳ו מבשא״מ הו״ל דהתס איכא טיבא הא הפרש מה
 אינו זה דקאמר והיינו טעס שינוי בו דאין כיון פירש לי׳ חשיב דלא אלא

:ודו׳׳ק • כלל פירשא ליה חשבינן ולא כנוס
ת י ט  דפשיטא י״ב ס״ק מ׳׳ז עיין כו׳ כמבושל כבוש ולא ברמ״א ^׳ ס

 או כבישה לי דמה ותמהני גזרו לא שהוטה בחלב דכבוש י ׳
 לשיטת ואפילו לו יש צלי דין בשר עם דמליחה לקמן אמרינן והא מלימה
:וצ״ע נאסר ר\ה בלא״ה אבל פולט אינו דמליחה משוס היינו הרא׳׳ש

צא סימן
ה י ן ?  הד׳׳מ על לתמוה שהרבה ש״ך עיין כו׳ דבר ודוקא ברמ׳׳א ר׳ ם

^ I איתא קכ״א דבסי׳ מ״ש הנה ■ ליישב נראה ולפע״ד • ות״ח 
 כייל כללא לאו דודאי אני אומר • כו׳ להשתמש ירצה ואס ר״י בדברי איפכא

 הלשון כמשמעות צונן לתשמיש ולהחזיקו להגעילו שלא ירצה דאס ר׳׳י
 • קכ״א ס״ם וכדאיתא זה סס׳׳ק בעצמו הש״ך כמ״ש אסור קבע דרך דהא
 יכול הא א״כ אקראי• דרך צונן תשמיש בי׳ דמשכחת קאמר ע״כ אלא

 דשיפשוף ס״ל רמ״א דגס לספק אק דודאי ותו • בהדחה דדרכו צונן בו להשתמש
 רמ׳׳א דהא שני בתירוץ שכתב כמו מהני תשמיש בשעת היסב ומריקה
 או אח׳׳כ מדיח אס לי מה הסברא מצד נס • בהגיה קכ״א בסי׳ כ״כ בענמו
 ישכח דשמא גזירה משוס אלא הטעם אין דהא ומשפשף היטב הכלי שמדיח
בהכי הא׳׳ח דברי לאוקמי ראשון בתירוץ לרמ״א ניחא דלא אלא • להדיח

א״כ



אהפלא״הבחלב בשר הלכות ירדחידושי ל

מי א״כ  שגמוף ננ״י צונן גה להשממש דיסל גהכי הר״י דברי ל«־ש אי
 דיטל הדין להשמיטט טונתו דאץ הר״י בדברי נ״ל הנניקר מיהו ־ והדחה

א פשומ דדבר סבילה מ׳י צונן בה להשתמש  להשסמש דאשילו לסברתו ט
 דס״ל הרשב״ה דמת לסתור טיקרטונתו אלא הסבילה להקדיס יטל בחמין
 מפורש דקרא מדאורייהאוסטמא הוא זו ולסברא בידו ושרץ כסובל דמי

 קרא קאמר ודוקא סבילה ט׳׳י וסהר מיניה וילמנן וסהר באש יבא דכתיב
bוט ומהר• באשואח׳כ בתחלהיבא rלהשתמש לסתורדהח דבריהר׳׳יו 

 חמין ט להשתמש אח׳כ דכשבא לומר יצדק איך וא׳׳כ מטלה א״צ צונן
 • בחמין הבלוט שיצא בשביל טנינו אין סבילה דהא בידו ושרץ כסובל דהוי

 ירצה ואס טא גזה״כ סבילה דהך ט״ז מס׳ הרא״שסוף בדברי משרש וכן
ט׳ צונן בו להשתמש  איסור דודאי ריי מדברי cראיי להביא אץ נמצא • ו
 מ״ש ולפי • להדיח ישכח שמא אלא היא דאורייתא לאו בצונן השימוש

: דשרייתא הדין טיקר להוכיח אלא אינו הר״י דברי
 בתשמיש אסור בחמין שתשמישו שכלי שם דמשמט הרמ״א מ׳׳ש נ״ל ה1ר1ו?

 ובין בצונן שנשתמש דבר נין דמחלק המור דברי מתחלת הוא צונן ׳
 דומי׳ בצונן אפי׳ השתא בה שנשתמש תשמיש מילי בכל בחמיןמיירי דברשנשתמש

 להשתמש שירצה מיירי ט׳׳כ בצונן וחודכליסשתשמישן • בצונן שתשמישו דכלי
 נימא ואפי׳ שלם יום בה נכבש שמא נישש לא דלמה • השתא צונן

 תשמיש־ רוב בתר דחזלינן וס״ל בהן לכבש דרכן שאין בכלים דמיירי
 רוב בתר אזלינן דלא חנ׳׳א סי׳ המא״ח מדברי להדא דמשמט חדא

ש תשמיש  אס הגטלה צריך בצונן בתשמישו דאפי׳ לפרש הי׳ל דטכ״ס ו
 לחלק שכוונחו ש׳׳מ בחמין בתשמישו דוקא ומדקאמר • בהן ליכבש דרכו
 לדקדק אין דקרא לישנא טל בשלמא • צונן בה להשתמש רוצה אס אפי׳

טא לא ואשר דכ׳  דהא די״ל • לכבישה חייש ולא במים תטבירו באש י
 דהא ביום בו שנשמש שיודטין וטינו ב״י כלי אלא התורה אסרה לא

 ק׳׳ה ברס״י המ״ז כמ״ש אב״י כבר כבישה טל ואי ב׳׳י אינן כלי׳ סתם
:כמ״ש לומר צריך באב׳י אף הגטלה דצריך לדיק אבל שם וכמ׳׳ש

 של בכלים בשר למלוח שהתיר הרשב׳׳א מדברי לשכיח טוד ומ״ש
 ק״ה בס״ס קיי׳׳ל דהא קשה דלכאורה דהא כוונתו נראה ־ יי׳׳נ

 והיינו ט למלוח אסור לכתחילה מ״מ להפליס לכלים מליחה דאין דאף
 או מליחה בלא דשתר לטיל כמ׳׳ש היסב ושפשוף הדחה טי׳י אפי׳ ט״כ
א גם • הסטס להבץ וצריך • להדיח שדרט דבר  הרמ*א למ׳׳ש סומר ט
ס בסי׳  ונראה • ט למלוח דמותר שא״מ בכלי מלח דאס י״ו מטיף ס׳
 השחיסה• בית מדיח בסכץש״ט בשוחס י׳ סי׳ לפמ״ש השה לכאורה דהא

 משוס יונה וש׳בשסהר״ר הדחה• צריך בשר כל הרץדהחבלא׳׳ה והקשה
 • סתם בהדחה סני ולא היטב בידים גדול שישזוף בטי האיסור שמנונית

 להשתמש מומר להדיח דדרכו חי שבשר הטיטור הבעל כאן כ׳ למה א״כ
 ידי טל בעין שמנונית טל דאף וצ׳׳ל הדחה■ אסתם וסמכינן איסור בכלי
 דמה״ט י״ל א״כ • בסכין דמבליט כדחזינן מש נדבק השחיטה בית חוס

 דאיט דניהו בהדחה דדרט בשר אפילו טכבים טובד בכלי למלוח אסור
 בכלי דמבליע כדחזינן ספי נדבק בטין שטא מה מ׳׳מ הכלי מן מפליט

 סטיף ס״ט בסי׳ הרמ׳א דמתיר והא שיפשוף וצריך ס׳׳ט ס׳׳ס כדאיתא
 בהדחה דדרכו משוס שכ׳ שם כש׳׳ך ולא צונן ע״י שנבלט משוס היינו י״ו

 ק׳ה ובסי׳ צונן ע״י שנאסר בכלי מיירי ס׳׳ס דבסי׳ החילוק עיקר אלא
 שכיחרמ׳׳א יפה ומעמה ע״יחמין דנבלע איסור כלי בשאר הרמי־׳א מיירי
 דבר בץ לחלק צריך בעין משום דמעמא לכלים מליחה באיסור דכמו

הכא: ה׳׳נ בחמין שתשמישו
• ביבש יבש קשה דבר מוציא שאיט האיח דמ׳׳ש דבריו בסוף מ׳׳ש

 מ׳׳ש נגד והוא לחים חריפים דברים ושאר תבלין לאפוקי היינו
 לימן מומר חימן דאסי' י׳ ס״ק קכ׳׳א בסי׳ הש׳׳ך והביאו בד״מ הרמ״א

 י בצונן שנשממשו בכלים דמיירי שם הש׳׳ך ותירץ ושטיפה הדחה ע׳׳י בו
 כאן כ׳ רמ׳׳אדהא כוונת זה אין לדעתי אבל בזה• מחלק בעצמו דש״ך הרי

 כמ״ש אלא חריפים בדברים אוסר ואפ״ה צינן שנשתמשו בכלים מיירי דהא׳׳ח
 ושיפשוף בהדחה הא״ח דברי לאוקמי הראשון בתירץ לרמ׳׳א ניחא דלא

 מומר וזה לעיל כמ״ש היסב ושיפשוף בהדחה מיירי ושם הכלי שטב
 בשיפשוף לאוקמי ליה ניחא לא סעמא ומהאי לחים חרישה בדברים אפי׳

 הת׳ח שכתב השני מיר^ ולפי • מותר לחיס בד׳׳ח אשי׳ דא״כ היטיב
 נשתמש בין לחץ בד״ח לחלק צר*ך היטיב הכלי בר^ מיירי דהא׳ח
 ונס זה תי׳ הביא לא בד׳׳מ אבל הש״ך כמ׳׳ש בצונן נשתמש בין בחמין

; ודו׳ק כנלע׳יד מפי ראשון בתירוץ לי׳ וניחא בהג׳׳ה
ש ״ מ  דאוסר הרי׳׳ף לדעת דאשלו נרחה • ס׳ חמץ בכלי מצינו וכן ו

 מועיל אינו דהא צונן משמיש לשאר כלל ^מי לא שאור בבית
 שם הרא״ש משמעות וכן בחמץ מתשמישו יותר קשה וחימוצו הגעלה ט

 ישתמש לא למה בצונן בו שנשתמש דכיון אלא הרי׳׳ף על הקשה דלא
 צונן בו שנשתמש אריא דמאי דבריו תחלת על להיק■ הקשה ולא חמין• בו

איפכא וא״ל • שניהם להקשות הו׳ל ועכ״ת חמין בו נשתמש אפי^

 א״נ כבישה• דרך בצוק בו שנשתמש די׳ל כ'כ חמור אינו דקושיימו
 אלא ס״ה חמ׳׳ז סי׳ בא״ח כמ״ש אדטמי׳ ולא ט יכבש שמא דחיישק

 ע״י נבלע בץ לחלק דאץ דס״ל אסור צוק ט לשמש אש׳ א״כ דס״ל
«א מק׳ לא ולהכי כבישה ע׳׳י או ממין  ע״י בצונן ישתמש די״ל אי

 בחמין תשמיש בץ מחלק דלמא הרא״ש מתמי׳ דמאי ז״א י כבישה
 לתמוה אין ועכ׳ת ס׳׳ט בסי׳ ומור לרשב׳׳א כדס״ל בצונן לתשמיש

 לסיפא לצונן ל׳׳ד דא״כ וצ״ל ז״ל הרי״ף של הגי׳ ולמחוק זה בעבור
 מדינא בו לכבוש אין בודאי כטש מחמת נאסר דאס צונן בו דישתמש
 בו ישתמש נמי בחמין ט נשתמש דאפי׳ להיפך מק׳ הוי אס משא׳כ

 ממ״נ ק׳ כ’דא כבישה דרך הייט צונן ט דישתמש למידחי ליכא בצונן
 בו שנשתמש לומר א*א דאז נמי חמין אש׳ צונן ט ישתמש אמרי אי

 אסור חמין ט שנשתמש דכיץ היא קושיא לאו דהא א״ו כבישה■ דרך
ק rביו משמט וכן ומ״ש ודו״ק• כבישה דרך שלא אש׳ בצונן  סי
ט  מליחה בהל׳ ודוקא בצונן בו להשתמש דמותר דינא הך מדכ׳ הייט ס׳
 דדוקא משמע מש רבותא דהוי חמין בו שנשתמש בדבר כתבו שלא

 היא רותחת הדחה דאחר נימא דלא דקמ׳׳ל דאגב ואפשר בצינן שתשמיש
י״א: כדעת

• וש״ך ס׳ז עיין ט׳ קליפה צריך שהבשי ובמקום ברמ״א ף
אלא דאיט בהך דדוקא תס״ז בסי׳ כתב והמג׳׳א י ׳

ובאמת ם׳ צריך מדינא קליפה דצריך במקום אבל לקלפו חומרא
 שמרא p שא למה ביאור צריך אך • השסקיס כל ולהשוות כן■ הסברא

 קליפה צריך הי׳ דהחלב השם׳ מ׳׳ש הנה ונראה ■ בש׳׳ס שמשרש כיץ
 דהבליעה הסברא מצד להש״ם לי׳ דפשיסא דניהו ■ הא מנ׳׳ל לכאורה ק׳

 ע״כ דהיינו ממאה הצוק החלב לאסור מנ׳׳ל אבל הקירור קודם שא
 שמקרר קודם שמחמם ומ׳׳ל ■ שמצק קודם שבלע לתחתון העליון שמחמם
 קליפה יצטרך לא הבשר העליון גס דא״כ וא״ל קודם מקרר אדרבא
ז״א היא• דצוננת כיון שלמות החלב אין מ׳׳מ לבלוע דיטל דניהו

המוס׳ כמ׳׳ש כלל לפלוט וא״צ פליטה בי׳ שייך לא צלול לח דבדבר
 בהג׳הבסוף דעמהרמ׳׳א וזהנ״ל ע״ש• כלים בהגעלת ע״ב שליןדףק״ח

 המליח שהטהור דכיון המליח הטהור נאסר צלול דבדבר שכתב ה׳ סעיף
 דהא מגוש פליטה בו דאין אע״ג הצלול מדבר בולע שא רומח שא
 דנעשה משם א׳ל אבל פליסה■ בעי לא צלול בדבר מ״מ הוא תפל

 כח מיד מתבטל במים דכשבא ס׳׳ס בסי׳ קיי״ל דאדרבא מלוח החלב
 להדיח מותר דהא למיס חלב בין לחלק ואין שעמים מיס ואפי׳ המלח

 לשבר כח ט דאין חלב מעט עליו שנפל מיירי ובמרדכי פירות■ במי
 שמשבר דקודם משום צ״ל וע״כ חלב לתוך בנעל לחלק וש׳ל המלח כח
 אלא מפליט החלב דאין אע״ג בלע לי׳ אדמיקר כענין בלע המלח כח

 כיון דבולע מנ״ל החלב אבל ט נבלע גופה דשא פליסה בעי לא צלול
 כ״א בב״ח נזכר דלא דמיימי קמייתא בברייתא דהא ואיל הוא דצונן
 בדבר דמיירי מנ׳ל בלע לי׳ חדמיקר נמי דמק׳ צונן לשך מס סתם

 לתוך חם דמשמט ז׳א מפליט■ דשט גוש איסור ע׳ג שנפל דלמא לח
 ודוחק נטילה■ כדי אלא נאסר איט גוש בדבר ואי הכל אוסר חס

 לתוך שנפל משמע לתוך דלישנא וש דמפעפע שמן באיסור דמיירי לומר
:צונן על הול״ל גוש דבר על דאי צלול דבר .

ה ל ו א ג ל  דקרא כיון מ״מ למיפשט ליכא דמהכא אע״ג נראה ש׳ ו
א׳ חמאת דם בס׳ ואמרי׳ בי מבושל אשר מפורש

 משום והייט בבלי■ דמבליע הרי רותח למוט שעירה וא׳ בו שבישל
 נפסק שלא בעירוי מיירי התם דבאמת 1א לששאל בלע לי׳ דאדמיקר

 בלע■ לי׳ אדשקר מסברא מק׳ דלהכי הכח מיירי לא ובזה הקילוח
 קירור כ״כ בי׳ שייך דלא מבשל דאש׳ פוסקים הרבה דעת והתם

 שנפל קשיחא בברייתא מוקי דלא נ׳ ולהכי ראשון לכלי שמחובר כ״ז
 שהבשר כיון בלע לי׳ אדמיקר לימר שייך דלא צונן בשר ע״ג רותח חלב
 נפסק שלא בעירוי לפלוגי הו״ל דא״כ אלא ט נכנסת החלב אין צונן

 כמ״ש שני ככלי בעצמו החלב הו״ל כבר הקלוח דבלפסק ותו ■ הקלוח
 לומר בו שייך לא טש בדבר משא״כ ■ דוכתי וכמה צ׳ב בס״ס הסוסקי׳

 צלול: דבר לתוך שנפל חם בבשר ומיירי הקילוח נפסק שלא
ז ״ פ ל שמואל אמר כדר״י ע״ו■ ד׳ בפסחים דקאמר הא להבין נלענ״ד ו

 ארישא שמואל אמר לא באמת למה וק׳ כו׳ רותחת בסולת
 עליו וחזר החרס על קושיאדנטף הך דבאמת ונ׳ רותחת• במרס דמיירי

 נפסק שלא ע״כ אליו שחזר כיון שאני דהתה אדשמואל כ״כ אלימא לאו
 בו■ תטשל אשר מקרא כדמוכח דמחמס שמואל דמודה וי״ל הקילוח

 כ״כ שן הקילוח נפסק דלא דאע״ג בזה לי׳ ניחא לא דהשים אלא
 אלא כ״ק מבשל דאינו שם בזבשס משמע דאדרבא לצלות שיוכל מחמס
 כירה ובפ׳ שם התום׳ בזה האריכו וכבר התם לי׳ קרי בישול בלא בלוע
 לשמואל לי׳ ק׳ משפא אבל מחממו הרוטב נצלה לא מבשל דאיט וכיון
 בשם לעיל לסמ״ש וא״ל הקילוח■ דנפסק משמע הסולת על דנטף שפיר

מק׳ לרב אש׳ א״כ שני ככלי ש׳׳ל הקילוח שנפסק דשרוי השסקיס
מיון



ת ידד62 הפלאהבחלב בשד־ ^:ו
f השלג הו״ל כנר ה»לוח שנפסש דכ״וז f t דנ׳ 6דה »  ק1כנ

 מאייר P מקיר ההממין שב«י וכמו לשמואל ר\יט כ״ש הויל הקלוש
 אפילו גנר מילא׳ דס׳יל לדג אבל • לעליק משוגר שאין נ״ז מקרר

מי הו״ל נמי המלוח מפםק  כ״ש מקרר הכלי אץ דאם ראשון כ
ודו״ק: האויר

ל ״ א סי׳ הפוסקים כ׳7 הא ארג ע״כ גוש גדגר דמיירי ל«״ש ו  ק״ה ג
^׳ ככליר^£ץ הו״ל למולם גוש דדגר  גש״ך ט׳׳ש הואנכ״ש א

f מהרש״ל• בשם ומ״ד f t דהיינו אלא בשר• שני׳ בברייתא מפורש דהא 
 ^:ל בדפנות נוגט דאינו כיץ כף בו תחב אם אמצעיתו מקרר דאיט
 למ דפשיפא דהא צ׳ל מיהו • מקררות דיפנות תשתון אוסר איט ע״כ

 לחמם כח לו דאין בשראע^ מעם בו דממערב טינו אסור דחלב להסום׳
־ מתערב צלול הוא והחלב מעמו נפלמ שהבשר כיון מ״מ הסלב  ולת״ז מ

 נכנס דאין כיון גשר של הקליפה נגד ששים געי דלא מעמא דהייט י*ל
 בדבר היינו אסור לסוחמו דאפשר ניהו מעם בלא בעץ מלב אלא בו

 החלב בו נתבשל דלא הכא משא״כ יוצא• השעם דאין טעה נתינת בו שיש
 כדין שהדיחו מיירי ע׳כ דהא יוצא דבהדחה אפשר נבר בו שנכנס אלא

 ששיסכנלע״ד יש בוודאי הקליפי! בתוך בו שפאר חלב מעט ונגד צונן•
 אמריק לא בישול דרך דבאיט זה בסי׳ לקמן רש״ל בשם המ״ז מ׳׳ש ועיין

עיש: בלח לח גבי דנינ ביה
ה יי ?ז  ס״משהסכימודתוך גסי׳ וש״ך עי׳במ״ז • מליחה ושההכדי ה ם

 רותח נעשה איט הבשר אבל רותח* הציר מליחה שיעור י
 לדבריהם ראיה נלעיד ט׳ וקצת מלימה• שיטור לאחר שני׳ במליחה נ״א
פ מהא  בכל מלוח מטמא גרע מלוחים דשניהם להש״ס לי׳ יסא1ד
 שניהם דליתני והייט שרי מלוחים שניהם הא מפיק דהא אופן

 שניהם מלוחים בשניהם הא ואמאי מליח ממא במכ״ש ונדע מלוחים
 צירו מבליע מליח שהממא במליחה החדש הדבר נדע ואיכה רותחים
 מליח במהור אפי׳ דאל״כ לחממו כח ט דאץ כיון וקר• במטר

 בין חילוק דאין האש בחום שמציט כמו להפליט הטמא שמחמם נימא
 שפיר א״כ רותח• הציר רק צוק לעולם להבשר ולפמ׳׳ש להפליט להבליע

 מדבר לבלוע קל יותר התפל שהדבר שט מעליותא מצד בכ״ש יליס
 להש׳׳ס דמנ׳׳ל וא״ל רותח• שהציר אלא קר ג׳׳כ המליח דהא המליח

 מליחה טעור לאחר רותח דהגשר שניי׳ במליחה מיירי דלמא להד!׳
 ראטנה מליחה בין דמחלקים וש׳״ך המ״ז לסברת ק׳ בל״ז דהא ז״א

 ראשונה מלימה שהיה משמע רחל בר מרי רב הא שניה למ^מה
 דדג מברייתא לי׳ משיא מין כ’א צירן לאסור דהממאין קרא מדמייתי

« טהור  שניהם ולהני בעץ ציר דליכא שני׳ במליחה מיירי התם 1דל
 ת דמה קושיא מזה אין אך במליח• נבלע איט דהטעם מותרים מלוחים

 מלוחים שניהם דלישמעינן קאמ׳ שפיר א״כ ומלח וחזר הדג שמלח דמיירי נאמר
 ומכיש רותח מהציר נאסר קר דהגשר אע״ג ראשונה במליחה דאסור

 טהור דג דרישא דמסיק מה דלפי נראה ועוד תפל* וטמא מליח ור5ט
^ יטמא מליח טהור היינו שמלחו י הא * ת נ ז  טמא דג עם שמלחו ^

 טהור כדקתני סתמא או מליח טהור אצל טמא דג שהטח מתני ולא
 שהיה וציל ראטנה במליחה דמיירי ע״נ אלא מפל וטמא מליח
 בזמן הציר פסק כבר אם דאל״ה מלימה שיעור בשעת אצלו מונח
טר חשש אין קרמייט דרפי בדגים מועט  קרים הדגים דהא כלל אי

ק: מלוחים בשניהם דלשמעיני׳ קאמר ושטר רומח שהציר אלא דו ו

י ה י מ  מליחה שיעור טך רומח דהציר סברא הך ל״ל הר״ן ע״כ ו
 דשמא גזה זה שמלחו ועופות מדגים לי׳ קשיא מאי דאל׳׳ה י

 בתירוצו שם כמ׳׳ש רותחים והדגים קר דהציר דס׳׳ל וע״כ מהציר נאסר
 בלוע ושטר קודם רומח הו״ל פלימתייהו תחלה דשלים דידהו דלגבי

קי הרי רותחים דהם כיץ קר הציר מן  TO3 לומר צריך וכן * דבריו ט
 וטמא מליח במטר אפי׳ אסור זב׳ז דטגעיס להר״ן לי׳ דסבירא

 מוקי טגעיןואמאילא בשצירן הברייתא ומוקי מליח הטמא תפלמטםדנעשה
 רותח הטמא אין עדיין מלח קיבל דאפי׳ מליחה לאחר אצלו שהניח לה
^ טעור שהגיע וכיון לעיל להר״ן כדס״ל מלימה שיעור עד  מן מלי

 אין פ״א ט שמלט מלח לכ״ע דהא במלח כח אץ כבר הטטר
 לומר שא׳׳א כיץ ותו טחו* פסק שכבר שנית* פעם עמו למלוח
 כ וע השכי ימנה 6ל כניעה שכשעמ הנמנע מן שזה נגיעה כשעת שמלח
טן אפי׳ נמצא • אמ״כ שהניח  דאי כץן לעולם רומח נעשה לא טג
«ר  כח פסח וכבר דיד׳ מליחה שיטר אמר כ״א רותח לטות א
ח ^ ם ה ^ו ה שיעור ב מ  דאע״ג ס״ל דהדין א״ש ולפמ״ש דראטץ ^י
מ * מלי׳ שיעור אחר עד רומח הבשר דאין  מפליט עכ״ם כיוןדהעמא מ׳
* דנטשם כיץ מיד ציר ח  רותח הטהור הבשר הא קר דהציר אמ״ג ^י

 הר״ן דברי tff< ובזה הקר* הציר מן ובלט מלימה טטור בשהגיע
:<טן טל

ח ו  בסוגיא לטכיח שהרבו זה דא״כ הש״ך סברת כלל ל״ל ע״כ הטם׳ י
 דוכמין ומכמה אטמתא מהנט לאורחא מליח בעי לא דכמכא דכדא

ט בכל הש״ך סברת לט הא קושיא ומאי  הציר משום אלא האיסור אין הנ
 שייך דזה לאורחא מליח בעי לא באמת ולציר מליחה שיעור קודם דרותח
 דלהכי זה שיין־ לא בציר אבל מזה• בפחות מליח נעשה דאינו בגשר
 נאסרו הני דכל להתוס׳ להו דלית ודאי אלא מליחה• שיעור טדם מהני

:ראשונה במליחה אף רומח לט דהוי עצמו הבשר מן
 משוס אלא לאסור שייך אץ בבשר נבלע ט שהגיד דבירך נראה

 אבל שסביבו הבשר אומו ואוסר רותח• אותו עושה המליחה דכח ^
 ואוסר שבתוכו הגיד מן בולע הבשר שעל והציר שהמלח לומר שייך אין

 כלל נאסר המלח אץ ס׳ בו דכשיש לומר נצטרך שכן דכיון הבשר•
ת  דלפיז ותו • הקליפה נגד ס׳ דבעינן אלא ק כמט לא והטספו

 לא ובאמת הגיד שסביב ולא • למלח הסמוך שלמעלה כ״ק שאוסר צ״ל
f הכי קאמר i t הקליפה שאוכל דהיינו עצמו לגיד שמגיע עד שקולף ■ 

ה ולדידי׳  אוכל כך ואחר וזורק מלמעלה שקולף לפרש צריך ט
 סמוך הוא דהקליפה דצלי דומיא ואינו עצמו• לגיד שמגיע עד

 שיטת לפי ל״ש ובהכרח כלל• הפוסקים במשמעוח וז״א לגיד*
 למעלה קר הוא וכשיוצא מם הוא בפנים הגיד של דהפליטה והש״ך הט״ז
 שאין דבר וזה מכ״ק היוצא אלא למעלה חם הציר אין נמצא * אוסר ואיט
 דהבשר מטעם הכל וע׳־כ • הוא בחוץ המלח עיקר דהא סובל השכל

 בבשר דס״ל ז״ל והרמב״ן הרמב״ס דעת להבין נלע״ד ובזה ־ רותח בעצמו
 גבי גמ׳3ו מ״ו* בם׳ ע״ש הכל אוסר כשרה בשר עם שנמלח טריפה
 ־ כ׳ דין בפ״ט בעצמו הרמב״ס וכ״כ אוסר דאיט קאמר אטמתא הנהו

 הנבדל טריפה דבשר דס״ל נראה ולפענ״ד • ב״י והביאו בזה נדחק והה׳מ
 דאוסר וס״ל מלוחים טיפוח מרוב הרמבין כמ״ש אוסר שעליו המלח א״כ

 שהוא משוס אצא לאסור שייך ואין הבשר חיך שהוא בגיד משא״כ הכל•
 • rכנלע איסר אינו דמליחה דרותח ס״ל זאיז ואוסר מליחה מחמת רותח

 ולכאורה • ודו״ק בבשר• נכנס המלח נלע״דנטןדכח ז״ל מהרש״ל וחילוק
ס׳ הוכיחו דהא ז״ל הר״ן על קשה  לאורחא דבעי בעי׳ דלא שנמלח דדם מהא הט

 מליח בעי דדם דאס״ד הש״ס דהוכחס י״ל • מליחה שיעור שהה לא הא ואמאי
 דכ״א הקלטה זה אין דאל׳׳ה מליחה שיעור להשטתו לי׳ היה באמת אז

 דמה״ט ואפשר בתמיד כדאי׳ הכבש ע״ג נמלחיס שהיו באיברים חזיק בפ״ע
 האישים ע׳׳ג וזורקו דמולחו משמע העוף בעולת מיהו המלח שיקלוט כדי

 ראי׳ ואי! • רותח מיד מחשב הפוסקים כמ׳ש דרכיך יונה דבבר ואפשר
 היה הכותח דהתס מליח כיעור דבעינן דכ׳ לכותח דנפל גוזלא מבר
 דאין כיץ מ״מ מליח נעשה בניגעיס הר״ן דעת דלט אע׳׳ג לבד מליח

 שמנה המלח דהא ותו הכותח חמימות מכח אלא לאסור אין בעין המלח
:לעיל כמ״ש לחממו כח בו אין א'כ שנית בו למ^ח אין ט

)i( ו י אי  והרא״ש דהתוס׳ כ׳ הב״י הנה • כו׳ עליון מליח בין חילוק ו
 דמנ״ל וב״י הטור דברי הבינותי ולא • הרשב״א עס חולקי׳ י

 אינו למטה מליח דכשהטהור מודה דהרשב״א צ״ל ע״כ בודאי דהא
ץ חילוק מאי דא״כ הטהור שיפליעויאסר העליון מחמס  וטמא תפל טהור ג
 דאש מרותח קילא דמליחה דרותח דס׳׳ל והיינו מלוח וטהור תפל לטמא מלוח
 אבל דמליחה. ברותח כ״ש מקרר דהתחתון חזינן דאש דברותח וכיון

ש דקילא משוס חבירו לחמס א״י להיפך  ראיה שום א״כאץמטס׳והרא״
 • מליח בטהור אלא כתט לא דהס מ׳ בטמא הרשב׳יא על דפלעי
 לפקפק יש והפתי • מקרר דאינו להדיא משמע שהביאו הסמ״ק ומדברי

 אלא ק״ה סי׳ הפוסקים כמ״ש מתקרר דאינו גוש דבר דהו״ל משום
 הכרח ידעתי לא התוס׳ מדברי אבל כן• משמע לא דמלשונו

ודו׳׳ק: וצע׳ג
ח  צ״ע ט׳• בלע לי׳ דאדמיקר נ״מ אין דבכדיקליפ׳ ז׳ ס״ק לעיל הש״ך מ׳ש י

• דמליחה בחום ומנ״ל חומרא הוא האש דבחוס כחבתי דכבר
 נראה מלוחים טו דשניהם גוזלא בבר הרשב״א בשם שכ׳ בג״י עיין

 לרבא מנ״ל ותק׳ העליון לצנן גבר תתאה במליחה דשייך הולך דלשימט
 א״נ לטמח• ומצנן גבר כרבדעילאי דלמאס״ל מ״מ נאכל בין דמחלק
 דמצנן א״שדאף הש״ך מ״ש דלט אלא מלוחים• דשניהם וצ״ל• לטסך•

 דהא לעיל• בכשא״מ מלח גבי וצ״ע כ׳׳ק בלע לי׳ אדמיקר עכ״פ
 דאדמיקר צ״ל ע״כ • גבר תתאה וס״ל גשר בה שמלח בקערה אוסר שמואל

 הקציפה נגד ם׳ בעי לא דלהכי המג״א מ״ש על תשו׳ (ומזה בלע לי׳
א בלע לי׳ דאדמיקר משוס  ס״ל הרשב׳׳א דהא בעלמא• חומרא ט

 לעינ בשמו הב״י הביא ואפי׳ה במליחה שייך גבר דתתאה
 עוד וצ״ע הקליפה) נגד יפה באומד ס׳ שיהיה דבעינן ס״ט סי׳
ד ם׳ בעי הדרמ לאחר אף היא רותחת קערה דאי שכ׳  ואמאי כולו ע
 מחמת בעצמה מרוממת הקערה דגם דסיל וצ״ל גבר תתאה נימא לא

^׳ אין ולס״ז המליחה ע״י שלט שאיט אלא המליחה דאדמיקר לומר ר



לבהפלא״הבחלב בשר הלטת tvחידושי
 כיון אלא מקררו דהכלי נימא נמי מליחה בכל דא״כ הדפ בלע לי׳

מקרר: לא עליו דנמלח
סימן וע׳׳ז הב*י והביאו בחשו׳ להרשב״א לי׳ דמססקא למאי

 עובדי בדפוסי שנעשו נביטת גבי ק׳׳ה ובסי׳ ן׳ ס״ק ע'
 א״כ להפליע אפי׳ לכלים מליחה דיש ס״ל המסחבך דבדבר טכביס

 חכינו והשתא ■ לען מליחה יש דסיל בשר בו שמלחו מקערה ראי׳ אין
 על פליגי והרא״ש דהתוס׳ שכ׳ וב׳׳י העור דעת להבין למדט לזה

 והרא״ש התוס׳ דכ׳ דכיון מפל ומהור מליח בעמא תת׳׳ג בדין הרשב׳׳א
שייךבה מליח בעהור שכתט האי גבי  ולאאדמיקרלי׳ גבר תתאה ט׳דלא

 מליח׳ שייך אין כי גבינות דפוסי להגעיל דא׳צ מכאן ללמוד יש זה בלע
 דאפילו דס״ל מוכח ממילא וא״כ מליחה עיי רותח עץ נעשה ולא לעץ

 מקערה לשמואל תק׳ דאל״ה להצענן ג׳ תתאה שייך לא מליח בעמא
 עצמה דהקערה משוס לחלק ול׳׳ש גבר תתאה דנימא בשר בה שמלח

:ודויק מליחה ע׳׳י רותח נעשה עץ דאין כתבו גו®) התוס׳ דהא נמלחה

צב סיימן
ה י ע א א ס ה בב״י עיין כו׳ וסילק כשקדם בד  יש אם רי״ו בשם ד

 כל לבעל בו שאין אע״ג מהבשר הנפלע לבעל ס׳ בחלב • ׳
 ולכאורה • כו׳ מיני׳ נפיק כמה ידע דמי תמוהים דבריו וכל כו׳ הכזית

 הבלוע בפעם דס״ל ציח סי׳ לקמן הראב״ד כשיעה דס״ל נראה היה
 דבכולי בנמ׳ ■אמרילן ולא בלוע כמה יפה באומד משערים מהקדירה

 החלב בכחלדאפשרדהתפשעוה א*נ הבשר מגוף היוצא בעעס משערינןאלא
 חרס בכלי בהגעלה מקנה לו שאין דבדבר אע״ג ־ הבלוע בדבר משא״כ בכולו
 לו אין הרי אסור לסוחעו דאפשר דקיי״ל כיון ובמאכל • הראב״ד מודה
 שא״א משוס לאו הכא אסור די)פשרלסוחעו דהא ז״א בהגעלה תקנה
א לצאת  א®׳ דמותר ורא״ש ור׳׳מ לרי״ף ס״ל איסורים בשאר דהא ט
 בבב״ח חנ״נ דאמרינן משוס אלא לצאת דאפשר ש״מ חתיכה• אותה

הבלוע אבל אחרת לקדירה נפל אס נבילה כחתיכת הבשר לזה ומשבינן
והיינו היוצא• בחלב משערינן שטר הכא וא״כ ליפרוש• אפשר בחוט
 הייט ס׳ דבעינן הא נמצא בשר מעם ט שאין קטלא עעימת לאחר
 באומד מיני׳ דנפיק במאי משערינן שפיר • החלב עעס ידוע שאין משוס
 איסורים בשאר מותר לסוחעו דאפשר הפוסקים לדעת נ״ממזה והי׳ יפה•

 בשר של היורה לתוך תחלה נפל אס ונ״נ• החלב למוך שנפל בשר בכזית
לתוך ונפל חזר ואח״כ ס׳ בו הי׳ ממנו היוצא החלב ונמבעל ירקות של או

וא״ל קפילא בעעימת וסגי ס׳ א״צ שתנוח קודם והוציאו וקדם חלב•
 בקדירה דאף ס״ל שפיר א״כ נתבסל דכבר כיון בו הנבלע החלב מעעס

ק: בלע חלב כמה יפה באומד אלא לשער א״צ הראשונה  ודו׳
ף ן  ששים בפ׳׳א דסגי הא צ״ל באמת דהא רי״ו דברי בהבנת נלע״ד ע

 הקדירה בזה שיש נמצא נבילה חלב וכזית בשר כזית כאן דאיכא אע׳׳ג
 איסורים דשני צ״ח סימן סוף לקמן דקיי״ל משוס וצ״ל איסור• זיתי שני

 אע״ג א׳ ס׳ אלא א״צ נמי הכא א״כ • זא״ז מבטלין שוה עעמס שאין
 עם שנתבשל בשר זית חצי דהייט בחלב בשר כזית הקדירה תוך נפל דאס
 טעם לבטל בשלשים דסגי ול״א • כולו נגד ס׳ בעינן בתחלה חלב זית חצי
 איסורים בשאר ואפילו • אחד טעם שניהם נעשו דכבר ואמרינן • כ״א

 עם הגיד נגד ס׳ דצריך ג״ה בו שנתבשל דירך במתני׳ התוס׳ ב׳
 וכן מבמלין הם טעמים שני וקליפה דגיד כיון טמא ומנ״ל • הקליפה

 בטעם א׳ כדבר וט״ל ביחד נאסרו דכבר משוס היינו דבוק איסור בכל
 לקמן אמרי׳ בפ״ע חלב וכזית בפ״ע בשר כזית אבל ביניהם הממוצע

 סימן המחבר לדעת מזה ק׳ ובאמת זא״ז• מבטלין דבאמת צ״ח סיס
 לא אס ה״נ א״כ • דנ״נ מטעם ס׳ ב״ם צריך ב״פ בו שתחב בכף צ״ד

 לט יצא • צ״ד בסי׳ ויתבאר • ס׳ ב״פ יצטרך שתנוח קודם בינתיים נודע
 החלב הזית זולת אלאנ״ט ליכא לבטלדאל״ה מסייע בעצמו בשר דצ״לדכזית

 דהבשריבלע לומר שייר דאין לומרדבעינןס״א אפשר הי׳ ובאמת האסור•
 בהע״ט בשם מ״ש צ״ג סי׳ בט״ז ועי׳ מפליעתו ויבלע ויחזור פליטתו בשעת

 נכנס כך אחר ריקן ונשאר זה שפלט שבשעת דאמרי׳ לומר ודוחק שם•
 אלא • ט ונכנס דחזר יימר דמי הזית זה דמצרפין אחר חלב כזית בו

 דמתחלה אמרינן מ״מ מפליעתד ויבלע שיחזור שייך דאין דניהו ז״א דבאמת
 לפ״ע רק הכל יפליט דמה״ה הכל פלט ולא מששים א׳ בו נשתייר

 אפשר למ״ד או היתר• בנלוע כגון נ״נ שלא דבר בכל וכל הקדירה
 מטעם בעצמו זה החתיכה מצרפין איסורים בשאר מותר לסוחטו

 מה נגד אלא בעי ולא לבטל ומסייע הק־ירה לפ״ע בו שנשאר שאמרינן
 צריך היה דאז הכזית כל נגד ולא ח׳קים נ״ע שטא הכזית מן דנפיק

:ודו״ק דבריו לפרש כנלע״ד ס״א  טובא• דפשיטא מלחא הוא לכאורה אסורה• חתיכה ואותה שם
 נראה • קמ״נ מאי אסור הבשר רב בדברי בגמ׳ וכן

להרמב״ם דס״ל אע״ג קפילא טעימת מהני לא דבהא דאשמעינן

 צ״ח סי׳ ל«ןן כדאיתא • ס׳ בעי לא קפילא דבטעימת ושו״ע
 אלא מהימן ולא חלב טעם ט יש דמסתמא כיון זה בדבר מהימן לא מ״מ

• להסתפק דיש היכא  בו שאין אומר דקטלא טק אמרינן לא וגם ט
 דלאו המפרשים לדעת ומכ״ש החלב• פלס כבר מסתמא חלב מעם

 הרב׳׳י כמ״ש מלבלוע שבע כשהוא אלא מילתא תליא היורה ברתיחת
 החלב פלס כבר דמסתמא לומר לנו היה א״כ המגיד והרב
 בטעמי׳ למיקם ליכא החלב דפלט דכיון החלב איסור חשש בזה והוה

 סי׳ כדלקמן לאסור נאמן ע״א דאין נימא אם ואטלו • מס׳ בפחות
מ סעיף מ״ז סימן כדלעיל טכבים עובד וכ״ש קכ״ז  כיון הכא מ'
 במיגו להאמיט ראוי היה בשר מעם ט שאין בחלב עליו סמכינן דע״כ
כ בבשר חלב טעם שאין ע'  דבשבגי דאעיג נראה מיהו • פלט שכבר ו

 דבדבר חלב דסיפת בסוגיא התוס׳ כמ״ש * ובולע חוזר מ״מ פולט לבלוע
 הכא וכיש בכלי להבליע פולס אינו בולע כשהוא לומר שייך לא צלול לח

 הביאו חביב בן דמהר״י אף ־ משליטתו ולא החלב מן דבולע בבשר
 כל נגד הוא דסמכא לאו • בעה״ע לדעת זו סברא כ׳ צ״ח סי׳ הב״י

 דחלב מהא חנ״נ דס״ל לרב דמקשה מהש״ס מוכח rנלע וכן הפוסקים
מותר לסוחטו אפשר ס״ל הוה דאי משמע שתטת לאחר דס״ד מותר
ויצא לסוחטו שאפשר כיון אסור הבשר למה ואכתי מותר החלב שפיר
 אחר חלב בו נכנס יוצא החלב כשזה נותן דהשכל א״ו בלע ולא החלב

:מהימן לא תו מוכחש דהגוי כיון טמא אס זה בדין וצ״ס

׳ • ט׳ המור דכ׳ והא ג׳ ס״ק שיך עיין כו׳ חלב נפל ב
 ק״ה לסימן הך בין החילוק דעיקר משמע בפשטות הנה י ׳

צלול הוא דהחלב משוס בולו א׳ חתיכה אלא אוסר דאינו דהכא ומעמא
ברגע נבלע אס מפיס ומאן בישול הו״ל חלב של גדול בשיעור ובוודאי

 אבל ס׳ עד ואיסר תחלה הסי®; שנתבשל או החלב שנתבשל קודם זו
 בקדרה אע״גשיש לרוטב שחוץ בחתיכה חזינן דהא זה שייך לא שני׳ חתיכה
בטיפה ה״נ לר״י אפי׳ בישול דין הו״ל לא לחתיכה חתיכה בין מ״מ רוטב
 דלה הצלי על שנטף בדם בפשיטות לומר אפשר ולפ״ז החתיכה• שעל

 איט שבשלו דדם דרבנן ספיקא דהו״ל שנבלע קודם נתבשל שמא אמרינן
מדרבנן הוא בב״ח דצלי האומרים לדעת נמי נכון ולפ״ז • עליו עובר

נ״נ דחתיכה כאן טמא למה א״כ מינון ולא ביטל בסנהדרין כדאמריק
 ולפמ״ש חנ״נ• ליאבי׳ וכטש דמליחה הפוסקים כ׳ וכבוש במליחה הא

 • וק״ל היפך ט״ל בדם משא״כ בישול היה דשמא דאורייתא ספיקא הויל
 לצלול גוש איסור בין לחלק מהרש״ל מ״ש ל® וכן זה תירוץ לפי מיהו

 והייני חתיכה אותה בצד היה שהנבילה ה׳ בדף שפירש״י מה מתרצא לא
 בחצי דאמרינן דס״ל צ״ל ע״כ כ״נ• אלח אסר ולא לרוטב חוץ ע׳כ

מעס שנתן איריא מאי החוס׳ שדקדקו מה pנ ובזה נ״נ ג״כ חתיכה
דאף להרבה משהו בין לחלק שייך אין כ״נ דלענין נמי משהו אפי׳

ט במקומו מעם טחן המשהו  שיטת לסי כי ודע • וק״ל ט״ט והו׳ל סבי
 דאין דניהו השאר אוסר ברוטב שמקצתה החתיכה דאין דהא צ״ל רש״י
 • כחושה והיא למעלה דנפלה כיון חתיכה מאותה יותר להתפשט יכול החלב
 ■ ז״ל הראב״ד שהקשה כמו עצמה מצד ותאסור נ׳נ דהחתיכה כיון מ׳מ
 • דנ״נ אעיג לילך יטל אינו הנאסר גם לילך יטל המפה דאין כיון צ״ל

 דהסיפה אלא לרוטב חוץ שטא דכיון י״ל שטר ר״ת לשימת אבל
 יאסור שנינ כיון א״ל לבישול טששק דאט מעעס החתיכה כל אוסרת

ס דדבר דכיון עצמו מצד  אבל נ’כ אלא אוסר אינו הוא ג
חתיכה על גוש בדבר אפילו דלר״ה ק״ה בסי׳ המוש״ע מ״ש לפי

 משוס לילך יכולה הטיפה דאין ומכ״שלפמ״ש הכל• אוסר ברוטב כשמקצתו
 ע״כ יאסור לא למה שמן והוא דנ״נ כיון א״כ מפטם וההיתר כמוש שהוא

 דבמקצתה רשיי לשיטת המפרש לדעת מיהו וכו׳ האוסר שאץ כיץ כנ״ל צ׳ל
 משוס הטעם צ״ל כנגדה ס׳ עד החתיכה ואוסרות כלל ניעור א״צ ברוטב

 מצ״ע ואוסרת נבילה נעשה שהחתיכה רק כנ״ל מתפשט אינה דהטפה
 קאמר דסתמא משום הייט אוסר אינו ניעור דבלא דקאמר והסוגיא
 לאוקמי לי׳ ניחא ולא כ״נ אלא אוסר אינו לרוטב חוץ וכשהוא

ט דוקא בשמן  שהן מפני כולן החתי׳ כל ואוסרת קאמר סתמא דהא ו
 מ״מ שמן לרוטב שחץ החתיכות אס אף הא ניעור דבלא ואס״ד מינה

 ברוטב מקצתה בטא שהחתיכה כגון החתיכה כל מאסור שלא מבכחת
 חנ״נ אמרי׳ לא דבמשהו ק׳ דף לעיל כ׳ והמוס׳ שעליו החתיכה כנגד ס׳ בה יש

tר לדעת ומכ״ש חמיטה באר אוסר ואין r אס חנ״נ איסורים בשאר אמרינן דלא 
 מחמת אלא הטיפה מחמת נאסרת דאינה ברוטב שמקצתה זו החתיכה
 ולא דוכתי בכמה הש״ך כמ״ש איסורים כשאר הו״ל שנ״נ שעליה החתיכה

 בניער דמיירי נהש״ס סתמאמשמע חתיטתומדקאמר שאר אוסרות ואינה נ״נ
 כלל ניעור בעינן דלא י״ל ברוטב במקצתה באמת אבל לבסוף וכסה
 ודאיצטריך חנ״נ אמרינן לא לרבנן דהכריח הראב׳ד שיטת לסב ס ובזה

 שהיךזה כמו אוסר אינו ניער דבלא קאמר דבסוגיא אע״ג ניער במתני׳
ס׳ היה ברוטב wשמקצתי שהחתי׳ כנ״ל לסב ס דבסוגי׳ אלא בעצמו

כנגד



u•בחלב בשר הלכות יו״דחידושי

 לס״ל לרגנן אגל גמשהו מנ״מ אמרי׳ אי והייט שעלי׳ הממיפה כעד
 אין הקדירה נפל שאפי׳ מפני׳ עיירי דע׳׳כ פן לומר א״א ס׳3 ״מ3מ

ק: המיפה עליו שנפל המחי׳ פעד ס׳ דו׳ ו
ך  אמר פמאן רג מכדי ק׳ ד׳ דלעיל מסוגי׳ זו דיעה על ק׳ אפמי א

 בכה״ג לשנויי הו׳׳ל וסילקו כשקדם למימר ל״ל ע״כ כר׳י לשמעמי׳ י
 ואינו כחושה היא שעלי׳ ונצילה שמן הוא צרושב שמקצמה שהחפי׳ כגון

נ וכשהיא חתיכה כאותה רק מחנמס  צשנא טלןאף כלהחמיכומ אוסרת נ׳
 אלא האיסור אין דהא כן לומר אפשר t ר״א לשימת בשלימא ניער

 צס״ד לקמן ויתפאר קשה ר׳ת לשימת אכל לשימתו המעס מחמת
ודו״ק: כהג׳׳ה ד׳ כסעיף

Wהנה • כו׳ ה׳ ס״ק שיך עיין סוף• ועד מתחלה ניער אס אכל ח 
־ לכסוף הקדירה ניער אס יוסיף דמה כיאור צריכין הכ״י דכרי

 כו׳גוער נפל אס דוכן כסמוך הרמכ״ם דכרי צפי׳ הכ״י מ״ש דלפי ונראה
 יפה שיתערכ ניעור צריך ואפ׳׳ה 3הרומ כתוך כשנפל מיירי הקדירה

 אץ כולן הח׳ כל ואוסרת חנ״נ דאמרינן כהא דס״ל הכא ?מי א״ש יפה
 א״כ הכשר מעס אלא נרגש המלג הממס דכיקדאין דאורייתא אימיר ו3

 מ״מ כמשהו דמכ*מ דס״ל לר״י ואפילו • כמל כרוכא דמכ״מ קיי״ל הא
 נרגש אקהחלג דעכ״ת מדרכק היינו לכ׳׳ע אסור לסוחמו יאפשר דהא י״ל

 זה איסור מציע האיך מ־גש הממס שאין ע׳־כ לסוחמו אפשר המפירין דהא
 חנ״נ אמרינן איסוריס כשאר דאף דס״ל ריח דלדעח ונהי 'מדאורייתא

 לדעת אכל לגזירה גזירה הוי דאל״כ דאורייתא דצכ״ח משמע הוא דכצ׳׳ח מגזירה
 וכזה הואמדרכק־ דאףכצ׳׳ח י״ל גזירה דל״להך כר׳׳א דס׳׳ל הרמכ״ס

 אלא לר״חאינו הא קושי׳ ומאי גדוליס כליס מגיעולי ר״א דהקשה הא א״ש
 מ״ש ולפי העולם «וקשץ כמו מככ״ח הקשי לדידי׳ דאף ותו מדרכק

ק ליה דקשיא היינו א׳׳שדאדרכה  ע«כ חענ״נ איסורים כשאר דאף דס׳׳ל ט
 דס״ל נהי להרמכ״ס דס״ל י״ל ולפי׳׳ז • מככ׳ח יקשה דאורייתא כצ״ח
 וכסוף כתחלה דמנער היינו יפה יפה ניער לא שמא היישינן דלא לרכנן

 מן הטעם יוצא דיותר משוכח יותר דמנער וכל יפה יפה שיחערכ כדי
 כמחלה ניער לא אס החתיכה לשאר איסור יותר דגורס אע״ג סזתיכה

מ נכילה ונעשה  כהחתיכה כשנשאר משא״כ דרכנן ספיקא אלא זה אץ מ׳
 כתוך כשהחפיכה כסיפא אף ולהכי דאורייתא סטקא דאיכא חלכ סעס

 כס״ק השק■ שדקדק וכן לשון נכון וכזה ■ יפה יפה שמנער מוכ הרוטכ
 אה מומר הרמכ״ס ומ״ש * לענ׳׳ד הפשוט הפירוש והוא הכ׳׳י שימת על מ׳

 ספק הוא דהא השה הכל דמערכ ומפרשים הש״ך שימח לפי הקדירה
 דצלי נימא אס נ״מ ככ״ח כישול גורס והוא חלכ מפס צו יהיה שמא
 הרוטצ למור כשמנערו מדאורייתא גמור כישול גורם א׳כ מדאורייתא אינו
< הרומכ כתוך יהיה לא אם דאפילו נימא אס אפילו אלא  ככישול הו
 אמו חלכ־ מעס כו יהיה אס שכקדירה הכשר כל לכשל ערס מ*מ

 ככך מה כחלכ כשר מכשל כוככים כשפוכד כשר להוסיף דמומר נימא
 השכלכשיחערכימכמל ומצד ס׳ שיש דמייייכטן ונראה • מכשצככ׳׳ח עכ״ס

 אקפילא דוקא אלא ^זשיס סומכין אין למעוס שיש דכמקוס דס׳׳ללהרמכ״ם אלא
 אח״כ חלכ מעם כו יהיה לא דודאי ע״ז סומכין כישול מחשש אכל

 לידי יכא שלא טפי דעדיף איסור לכטל דהתיר נכון וכזה כשיפערכ־
 שאמרו דוגמא חלכ מעם כו שיהיה קרוכ חתיכה דכאותה ככ׳׳ח כישול
 דכאחד כיון ה״נ א״כ סקילה איסור לידי שיכוא קודם דהתירו הסת כרדי׳
 רק מעס לו יהיה לא ואז לנער לו מתירים כישול איסור לידי יכוא

 ע׳׳י לכרורי דאיכא כיץ ויותר ם׳ כו שיש החזקה על סומכין אין שעכ׳׳ת
: ודו״ק קפילא

ץ £י »ן  החתיכה מן א׳ על כשנפל לנער דהוצרך דהא נ״ל היה ך
 דשמא משוס לימר ואין ־ ניער כלא כמל כתרי חד ול״א ^

 קטלא• מעימת ע׳׳י לכרורי דאיכא משוס או וימכרר חלצ מעם ימעוס
 כספק נכנס לא דהא הש״ך דעת לפי לנער מותר למה דא'כ
יאכלם לא כהרי כחד דקיי׳׳ל מאי לפי י׳׳ל מ״ש לסי אלא

ד ח  ככ״ח כישל חשש יש כאהד הא כיחד יכשלם האיך א״כ ^
ודו״ק: ממ״נ

ך ״  כתרי חד שנתערכ איסור ככלי לקמן דאיתא כיון עוד ךי
 שצרץ כיון דז״א אלא הנעלה ע״י מחירין לו שיש דכר דהו״ל

 אף מוהר לסוחמו אפשר למ״ד א״כ • דכשיל׳׳מ הרל לא להגעילו הוצאות
 וה׳׳ג להכשירו דאסשר כיה כתרי חד שייךכי׳כימל לא מאיסור כלוע כמאכל

 אס ואפי׳ מדרכק דהוח ככרכתכתי אמר לסוחטו דאפשר דקיי״ל אע׳ג
 כיון להקל אכל כו נשאר שמא דמחמרינן היינו מדאורייתא דהוא נימא

 ולא מתירין לי שיש דכר הו״ל החלכ סעס ויתכטל לנער דאסשר
כחתיכה שם דקיי״ל הא ס״מ סי׳ לעיל להכריח נ״ל וכזה כטל•
 דאל״ה כאיסורה נשארת חתיכה אותה כס׳ שנתכסל לי נמלמה שלא
 מ״ל הא כמרי חד דכמל ג׳׳י נמלמה שלא צימזיכה שם דקיי״ל הא

 י״ל הפס כשלמא משהו ככלי כמו כס׳ שכתיכו הכלוע לכטל דשיל״מ
לפקפק דיש אלא • כטל איט הוצאה ליכא כניער הכא אגל הוצאה משוס

 כסל לא דשיל׳׳מ כי׳ ל״א שנתערג קודם האיסור ניכר דלא דכיון ע״ז
: ק״כ סי׳ לקמן וכדאיתא

H flV I ג מהר״י שימת לכאר נראה כי ח  דיש והוא הרמכ׳ם• כדעמ ק
ט׳ וכן הרמכ״ם כ׳ למה לדקדק ׳  כ׳ ולא הקדירה את נוער ו

 ועד מתחלה כשניער כש״ס דקא׳ הא דכאמת נ׳ סוף ועד מתחלה ניער
 דאי עצמה ח׳ הך לענין לפלוגי לחודוה״מ ממחלה סוףולחקאמרכניער

 שייך לא דכהא ונ׳ הקדירהמצטרף• אין יפה ניער לא שמא חיישי׳
 הכל לא או יפה ניער לי ומה נקפילא לממעמי׳ אפשר דהא פלוגתא

מניי אפשר ̂■ ט״י לה  • סוף ועד מתחלה ניער אם פלוגפא יעיר
 דלמא וחיישי׳ הקדירה ככל מעמו יצא א״כ יפה ניער כודאי וכסוף
ה מ ניער לא ^  להשמיענו הרמכ״ם הוצרך לכן לממעמי׳ א״א וזה • ינ

 אנופור וסמכינן שרי למסעמי׳ אע״גדא״א סוף ועד מחמלה דינאדכניער הך
 יפה ניער לשמאלא חיישינן דלא כרכ הרמכ״ם דפסק דניהו י״ל ולס״ז • הראשון

 שניער כגון לכמסלה אכל כדיעכד אלא ג^יגי לא רכק דאף י׳ל מ״מ
 ינער לא שמא לכתחלה דחיישינן דאסור י״ל סוף ועד מתחלה כטונה
^ מנער כשאינו משא״כ יפה ממחלה  לרכנן אף כהא א״כ יפה ס״א א

 לדעת כנלעיד להמעימו אפשר דהא יפה ינער לא שמא למיחש ליכא
חכיכ: כן ר״י

שכדכריהש״ע ואז ף סעייה ק״ו אפי׳רמיכהעצמהמ״נלע״דליי סי׳  כ
 היינו מומר לסוחטו אפשר f למ דאתי׳ דנראה והוא י
 כשימת שם התום׳ כ׳ ולהכי • ט שמתכמל אלא משט כו נשאר דעכ״ס

 משהו מרי מ״ל כמשט דאי כח׳ מעם שנתן דכעינן דהסעם ר״א
אי אסורה החתיכה ואפ״ה ^  תחזור החתיכה דאפשרלסוחמומומראף כיון ו

א להתירה• לדי משט כה שנשאר ע״כ ^  אסורה כמשהו דמב״מ דס״ל ו
 החתיכה אומה למי׳ מומר לסוחסו אנמר דלמ״ד דקי״ל דנהי נראה ולפ״ז
 הקדירה ככל צשוה מתחלקת דהכליעה כיון מ״מ לכטל מצסרפת עצמה
 אלא צו נשאר כל״ז משהו שע״כ כיון החמיכ׳ עס כצמצום ס׳ כיש נמצא

 אסורה• ח׳ ואותה ם׳ מחלק יותר הו״ל המשהו כצירוף א״כ שמתכמל
 סגי ולא ס׳ דכעי׳ נמלחה שלא כחתיכה ס"מ כסי׳ דכ׳ הא נכון וכזה

 ומעתה • אסורה ח׳ אומה היתה דאז משוס עצמה ח׳ אותה כצירוף ס׳ ט
 כהצמרפות ס׳ שכ׳ ק״ו סי׳ לק׳ ומדוקדקים הש״ע דכרי הימכ נמנים
 חון ס׳ דכאיכא אשמעיק הכא משא״כ אסורה הח׳ אותה ואז • החתי׳

: rכנלע מותרת היא אף יד אותה
Q W יודע כהחכס מי הש״ך כ׳ איסורים כשאר רמ״א הכרעת ולענץ

חתי׳ דכמקצת מדכריו דמשמע רמ״א כלשון נדחה וגס פשר
 זו דעת לפי הסוגיא ליישכ כסכתי וככר • ניער כלא אוסר הרומכ כמוך
 שהחט׳ הל״ל וכו׳ רכ מכדי דמקשי ק׳ ד׳ דלעיל מסוגיא דקשה אלא

 ואוסרת נ׳נ החתיכה שנוף אלא מת«}מ המעס ואין כרומכ מקצתה
 אלא לאוקמי א׳א אוסר שהטעם אלא חנ״נ דליא ר״א לדעת כשלמא

 לא ופשרה ז״ל רמ״א שכ׳ הדכר דהא ונראה וסילקו• כשקדם כהכי
 צ׳יל כ’ע איסורים כשאר חנ'נ דס״ל ר״ח לשימת דע״כ אלא ידענא

 אוסרת• אינה דנ״ג אף ולהכי כו׳ כמקום אלא לאסור יכול הנאסר דאין
 דכשאר רמ״א דכרי מוכנים וכהכי ניער כלא אוסר דאינו צ״ל וכאמה

 דסמרי חומרי תרי דהוי כרומכ כמקצתה ניער כלא אוסר איט איסורים
 נגד כקדירה ס׳ כעי ניער דכלא לעיל רמ״א ממ״ש תשיכנו ואל אהדדי
 החתיכה• נגד ס׳ כעי ולא כרומכ דמייריכמקצחה הש״ךלעיל וכ׳ הטיפה
 שהיא כח׳ דמיירי י״ל א״כ קאמר כח׳ דכס׳ להגי׳ האחרונים כ׳ דככר

 חלג דלמא להסתמן יש לרומכ חון כחתיכה דאפי׳ דס״ל י״ל גס • לרוס׳ חון
 ס׳ כעי סספיקא לכך לח׳ מח׳ דמפעפע כישול כעין שהיא או שמן

 חון שהיא כיק ניער כלא הח׳ נגד ס׳ להצריך אין עכ״פ אכל כקדרה
 האמרים כדעת להחמיר הרמ״א דעת כרוטכ כמקצחו אכל לרומכ*

 הקדיר׳ כל עצמה מצד החתיכה אוסר הרוטכ כטך ומונח נ״נ דח׳ כיון
 א״כ דנ״נ ס״ל אי אימריס כשאר עכ״פ אכל כולה• נגד ס׳ וכעי

 כחומרי לעשות אין לכך וכו׳ הנאסר דאין דאמרי׳ דלעיל מסוגי׳ מוכרח
מג: ומ״ק אהדדי דסמרי הי

חומרא נישום מיט ס״קמ״ושכתכולפע״ד ש״ך עיין ככ״ח• לא אכל
 נכלע שהחלכ כשעה הרי דהכא משום לפע״ד ראיה אין • וכו׳

א יוצא כשהחלכ ואף ונ״נ* ומוכדל ניכר הוא צח׳  כנכיל׳ ה״ה נימוח ט
 שכשעת צ״ל ע״כ הא יוצא החלכ שגוף לן לימא דמאן ותו שנימוחה•

 שפוסק שטעה י״ל א״כ כלל החלכ טעם אפי׳ טלט אינו רתיחה
 הוא עדיין והרי שכיורה לחלכ הח׳ שכמוך החלכ טעם נותן הרתיחה

 ראי׳ אין ואס כאוכל לאוכל הצא דמשקה דקי״ל ומוכדל וניכר הח׳ כתוך
 המפרשים קו׳ ליישצ יש וכזה מוכדל־ הוא דעכיפ הוא לדצר זכר

 שהחלצ דנימא כס׳ מכ״מ דקיי״ל למאי אפילו ששים פעמים כמה דנצטרך
 שהוא אע״פ מלכלוע פוסק הכשר אין דמסתמא א׳ חלכ כו ונכנס יוצא
מיפלט דקאמר דהא י״ל ולפמ״ש ויוצא וחוזר שם החוס׳ כמ״ש פולט

נ^יט



הפלא״הבחלב בשד הלכות ירדחידושי
ק החצב אין הרתיחה גשעח אלא יוצא שהחלב לאי הייט פליט  נועם ני

ק הרתיחה ונשפסקה כלל  החלב נם זמספמא להו זרחה אלא • טטס ט
 הרבה לבשר הבשר זה נטל אס מוהר לסחטו אפשר למ״ד דהא גטצמו יוצא

 במיט כשהוא בין לחלק יש אם וציט ומתבטל־ יוצא שהחלב אמרי׳
 החלב שיוצא קודם אוסר שהוא י״ל טכ״ס יוצא בא״מ כשבא ובין

 ממם שהיא אט״ס הח׳ במוך דכשהיא וא״ל הטטס פולט האיסור וניכר
 וקי׳ל מלי׳ בשר שם הח׳ טדיץ דהא מינו נקרא לא אחר לחלב שוה

 ז״א מב״מ• נקרא ששולט לאחר אלא שמא בתר אזלי׳ מב׳מ דלטנין
 דלמא קפילא מהני הרתיחה ובתוך הפוסקים לכל מנ׳׳ל תקשה דא״ה
 הרתיחה בשמת ייצא החלב גוף שאין אלא אחר לחלב מיד נ״ט החלב

 אבל לר״י הייט משהו לטנין אזלינן שמא דבתר משום מב׳׳מ הו״ל ולא
 טטס שניק וכיון מטמא בתר אזלינין שפיר דבששים דקיי״ל למאי

 הוא ומדיין הרתיחה ש»םק דלאחר י׳׳ל נמי הכא א״כ אוסר־
 מניות לפי נראה כן מובדל שהוא כיק מטם טחן החתיכה בתוך

:ודו׳׳ק דטתי
ם טי  היא לכאורה כו׳ דלכאורה וחט׳׳ג כ״ג ס׳׳ק ש׳׳ך מיין ברמ״א ךן׳ ס

 לא אס דבשלמא דחוק הוא קמא ותירוצא • אלימחא קושיא י ׳
 שפיר כלל מפטפט איט או הכלי בכל מפטפט אמרינן אי מסופקים הייט
 למסה ממפשמת הטפה ה״נ הקדירה בכל מיטשט התבשיל דאם קאמר

 אלא הבליטה נתפשטה לא דשמא ישנה בקדירה מסופקיס שאנו כיק אבל
 מרובה ובזמן מרובה שהיה התבשיל דלמא ראיה זו מה א״כ ס׳ טד

« וזו הקדירה בכל מתפשט מי  טד אלא כ״כ נת«וט לא מטס שהיא ה
 • התבשיל למוך הטיפה טמו מוליך הפטפוט שזה דס״ל בדוחק וצ״ל • ם׳

 שלא מה אמרינן ולא הכלים ידות להגטיל וצריך דכיקדקיי״ל ותו זה־ ומנ״ל
 ושמא לבישול בישול מימין שאין צ״ל ט״כ ג״כ יצאחח׳׳כ לא בהגטלה יצא

 מדמה זה א׳כמה • מטס מטס יוצא ושמא אחר מפטם יותר א' פטם מתפשט
ט מטט שמטט הקדירה בישל לדמות למילתא מילתא » ת  זו לטיפה נ

 דלא מלבד ־ שכ׳ האחרים ותירוצים • המוטס בזמן כ״כ נתפשטה שלא
 להחמיר אלו ויניס לט מלהודיט שתיק הוי דלא י^מ״א מדברי כן משמע

 כ’אח שנתן מ״ש א״ש דלא אלא • קודם הבשר ונתן התבשיל מס בשכבר
 בס׳ מתבטל בתבשיל נכנס דאם הרמ׳׳א שכ׳ הסברא לפי דא״כ הבשר

 משום נתבטל הבשר שנק קודם במים שנכנס כיק ם׳ ליכא אפי׳ א״כ
 דבדיעבד דקיי״ל מאי לפי בשר עם לאוכלו ומותר ט״ס בר נו״ט דהו״ל
 בתחלה דלמא ע״כ וצ׳יל צ׳׳ה סי׳ רמ״א כמ״ש נתבשלו אפי׳ מותר
 ואין הרמ״א כ׳ והא נתפשט ואח״כ נתפשט לא הבשר שנתן קודם
 שני בתבשיל ס׳ נמי ובעינן שני לתבשיל ראשון תבשיל בין חילוק
 נמי המבשיל כנגד דבשלא לדוכהא קושיא הדרא דא״כ מטמא• מהאי
 קודם התבשיל עליו שנפל שהקדירה מ״ש וגם נ״נ■ דאח״כ הכי נימא

 שהקדירה בנמצא אינו גס נתפשט־ כשחם דשמא כנ״ל קשה נמי שחם־
 בקדירה וביותר עדיין־ קר יהיה והתבשיל האור כנגד שלא חמה תהיה

 כנגד שלא הקדירה חמימות ע״כ כולו חס מקצתו חם דאיט חרס של
 קושיא לתרץ נלפענ״ד אמנם • המבשיל רתיחת מחמת בא הוא המבשיל
 ליה דמספקא הסמ״ק דקאמר הא לתמוה יש באמת דהנה הנ״ל־
 לענין מיירי התס הא הכלי בכל מפעפע אס חטאת דם בפרק

 אמרינן דלא לתרומה פרט דאומה בהדיא ההם וקאמר קדשים
 הרמב״ם וכ״כ ־ הכלי כל ושטיפה מריקה טעון כלי במקצת בישל

 מהר״ם בשם ב׳י וכ״ב תרומות מהלטת ט״ו ב«־ק בהויא
 וס׳ל משום היינו תרומה דממעט והא דס״ל ונלע״ד ־ ע״ש שבמרדכי
 הכלי בכל מריקה דטעון אמרינן לא ובזה בלע התירא מיקרי דתרומה

 בכל ונתפשט וחזר לכלי התרומה מן דנכנס נו״ט בר ט״ט כמו והו״ל
 שמתנמס אף בכלי אבל כאחד דנתימט אמרינן מאכל דבדבר דנהי הכלי

 כיח באיסור אבל ־ ני׳׳ס בר ט״ט כמו הרל הכלי בכל הטעם מזה אח״כ
 הרשב״א כ׳ וכה״ג הכלי בכל שמתפשט וי׳׳ל ־ חילוק אין עליו שמו שמעולם

 הכלי במקצת הגעלה הועילה בקדשים אף דלהט צ״ג סי׳ ב״י הביא
 לומר אק הימר ברוטב ה״נ א״כ ־ קלוש טעם והו״ל בלע והמירא משוה

 אבל הקדירה־ בכל שבשלו ישנה בקדירה אלא למעלה שמפעפע כלל
 הוא ההיתר מן מתפשט והטעם הקדירה בכל מהבליטה שנכנס אמרינן

ט ט בר ני  הרוטב עד ממפשמת שהעיפה לומר שא״א כיון וא״כ ־ ני
 התבשיל כשמתחיל א״כ לרוטב סמוך צ״ל וע׳יכ ברוטב נתבטל וא״כ ממש

 יבואר נלע״דועוד דממעטינן תרומה כמו והיל היתר הוא למעלה להתגמט
ק: וציה צ״ד סי׳ לקמן וי ו

ל״ז כלל באו״ה כ׳ וז״ל צ״ד סי׳ בד״מ כ׳ כו׳ מעל׳׳ע שהה אי אבל בש״ע
 בשר ט ובשלו חזרו מעל״ע תוך ואח״כ בשר חלב של בקדירה בשלו דאם

 בשר של מבישול יוחשבב״י בב״ח מבישול מחחילה ונאסר הואיל אמרינן לא א׳
 הוא ופשוט ־ עכ׳׳ל שני בפר אוסר החלבאיט מבישול ב״י ואיט הואיל אלא
 בשר דכשבישולו להביט אין אבל וכו׳־ ב׳׳י הי׳ לא ר^אשון בשר ט דכשבשלו רד״ל

שני מבישול ג׳׳י וחשביט נ״נ והקדירה ב׳׳ידגזופשיטאדמריפה הי׳ הראשון
ת ח״א טי

ט מרן רגלי כפי נשקת ואמר • ע״כ הוא ופשוט ד « ה  דפשיטא במילפא סובא צי
ה לי מ  בשרהראשקהיה דבישול ס״ד וכי בפיתשו מהדוחק כמה אציל ו

 לולי נלע״ד ע״כ * טריפה •היה השני בשר ובישול ־ דנסל׳פ משוה כשר
ד הראשק גשר במכשיל ששים היה ואס ז״ל דבריו  כמ״ש הבלוע החלב ע
 למגר צריך דאין דס״ל בסמוך כמ״ש צ״ג סויס הטור הביאו או״ה
ק לפי אלא ה קיי״ל וא»*ה בלט כמה ידוע אס הבלוע ט ר וי  אסורה ^;
 ממטת בקדירה א«לו אלא דופיו ממוך יוצא דאיט חרם של בקדירה ל״ס
 יצא ולא הבליטה ט עמד שמא דחיישיק והייט ־ כהגעלה ליה חשבינן לא

 דהבליעה דקיי׳׳ל כיק א״כ הסמיק־ כמ״ש להגמלס נמכוק שלא טון כראוי
 טעמו ממד שטכ״פ כיון א״כ קרה ובק חמה בק במעל״ט נפגמת שבכלי

כ נתבטל• דאל״ה מעל׳ט בו  מעל״ע לאחר בשר אח״כ ט בישל אס א'
 נפגס דכבר טמא לא למה החלב עד ם׳ ט דאין אע״ג הראשק מבישול
מי שבמוט־ הב^ע  הראשק הבשר היה לא דאפי׳ דצ״ט נ״ל מזה ויו

 חס הקדרה ועדיק המבשיל כשהוריקו למימר ואיכא שנצטנן טו בקדירה
 כיון מ״מ בס״ד צ״ד בסי׳ לק׳ שמטאר כמו נבילה במוט הבלוע נעשה

 לא מעליע לאחר וכשבא במוט נפגס בתבשיל הק׳ מן יצאה לא שהחלב
 נגד רק לשער שא׳צ ונ״מ ונ״נ שבלע המשובח הבשר חלק אלא ט נשאר
 החלב מן ששים חלק בו נשאר דע״כ ־ חלקים נ״ט רק וא*צ שבלע הבשר
ק נ״נ לא ואל״ה ב ט שבישלו קדירה כגק משכחס ו  הקדירה בכל מ
 ס׳ שיש הרבה בשר ט בישלו ואמ״כ בשר תבשיל מטס בו בישלו ואח״כ

ד  מחמת הרי^זק בתבשיל מילה הק׳ דנטשה ל״א הראשק בשר מבשיל ע
 יומר הראשון בפעם החלב יצא שלא כיק דעכ*פ שט בב״ח הבלוע
 בקדירה ובלוע עדו אלא לשער א״צ א״כ ראשון בשר המבשיל מכמות

ודו״ק: נפגם
□ א מ נתערב ל ב  גנקה״כ טליו והשיג תרימשהו• בטנין י״ו סיק rט׳

 שכח טק במינו מק מיקרי לא דמעמא אחרינא ממטמא דהתם
ד כן־ שכ׳ הרק מדברי ראי׳ והביא בו מעורב אחר  ן1א ולננ׳

 בשאר חנ״נ דאמריק דס״ל ז״ל ר״ת לפי דודאי ראי׳ הר״ן מדברי
 משוס צ״ל ט״כ י^סר עצמו דהממס גאמס קאמריק דלא הא א״כ אימרי׳

־ מעורב א׳ וכח  צ״ל דהסעסאוסרע״כ באמת דס״ל ר״א לפי אגל ט
 חנ״נ דקאמר א״כהא מג״מ־ הו״ל א^׳ה בהן מעורב אחר דכח אע״ג

כ ט מעורב אמר וכח אע״ג בעין נקרא דהטעס ר׳ל  דמשהו הא א'
ה וצ״ל משהו הרי דהו״ל משום הטעם ע״כ אוסר איט ^י  בדוחק י״ל ד
 והס״ז מב״מ ט״ל לא משהו אבל מב״מ־ דהו״ל ס״ל מטס דלגבי ונהי
א דס״ד מאי לפי דלכאורה מוכח נמי דמקרא ונראה ־ לדוחק הא ס״ל ^ 

ט׳ מיט את סלק אמרינן  דלמא מדין כלי הגעלות כל הוטילו מה לרב ק׳ ו
 כמ״ש הגעלות כל אפי׳ מהני לא ולזה הנאסר ממין הוא שמבשלין מה

 מינים בשני דהגטילו כמש״ל צ׳ל וע״כ איכא מיהא משהו דע״כ לעיל
 נשאר לא ב״פ כשהגעילו א״כ אמרי׳ לא משהו דתרי א״ו ט׳ סלק ואמרי׳

 נ״ט הו״ל במל במיט ושלא דממעס וא״ל ־ אוסר אינו ושוב משהו אלא
פ חדא ־ דהתירא נ״ט בר  גבי המוס׳ כמ״ש הוא איסורא מינו גבי דעכ׳

ט אסור נ״ס בר נ״ס ס״ל דרב ותו איסורא־ הו״ל ולזרים חטאת  מי
 הויל לא משהו אבל מב'מ הו״ל דמעמא דניהו כנ״ל נמי למידחי איכא

ווו״ק: מב״מ
ט׳ מחלה עברה לא דאם וז״ל באו׳ה כמג כ״ד ס״ק במ׳ז שם  ו

א בסי׳ כ״ד בס״ק הש׳ך מ׳ש סומר הוא לכאורה מ״  בישלו דאם י\
עי הראשון בפעם כמו דיט א׳ תבשיל בקדירה ד ס׳ וג  משום מיפה ע

 והוח תחלה־ עברה שלא כץן אמרי׳ ולא נשאר כמה ידעינן דלא
 בכלי מה״ט דהא הש״ך וברי נראי׳ הסברא ומצד או״ה מדברי ג״כ

 כיק אמרינן ולא דופיו ממוך יוצא דאיט משום הגעלה מהני לא חרם
 שאנו ע״כ אלא תעבור* לא אח״כ בתשמיש גם בהגעלה עבר שלא

 היה שמא אמרינן כמה ידעינן דלא וכיון מטס מעט פולטת שמא חוששין
 דננד למימר דל״ל אלו או״ה בדברי קשה ותו ־ טלהוצ״ע שפלטה בתשמיש

 תוך ועברה טון ליה מיטק ם׳ ט יש מסתמא הוא המוטס הדבר
 בסימן העור כמ״ש דהתירא נו״ט בר ט״ט הו״ל ובלעה וחזר הקדירה

^ וצ״ל ־ התרומה ס׳ בשם צ״ו  מעל״ע תוך מים בבישלו והתם להמם ד
 ט״ט הו״ל שפיר נפגם כבר דאל״כ ובלעה שפלטה לומר צריכים ואנו

 לפני מקום מכל הקדירה תוך דעברה דנהי י״ל הכא אבל ט״ט בר
 רק הכל דפלסה נימא התורה ומן במוכה נשאר הקדירה עצמו

 וממילא להתפשט־ שאפשר מה בכל שבתוכה הבליעה שמתפשטת
 טמן ליה מי כלל יצא ולא בתוכה סאר הקדירה עצמו לפני
פי׳ צ״ב סי׳ בריש כ׳ טונא וכהאי מעם טמן גר טעם  רי׳ו דברי ג

ודו״ק: ע״ש בבדה״ב הב״י עליו שממה
־ חמה קדירה עליו והעמידו בהג׳׳ה ץ׳ ויה  דאס נראה ט׳

 לא חמה שתחתיה החלב היה אם אפי׳ קרה היתה
 בכלי כדאמר טלו חם מקצתו חם אמרי׳ דלא טלו אוסר היה

סי׳ לקמן שימאי כמו גזה וצע׳ג ממטמ־ מהרש״ל מ׳ש ולעטן גס״ד צ׳ד ג
חום3

סעיף
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ס במוס מי א'נ ג״כ צ׳יע מצמו מא 660 מחמה סןי האדאמר ד

 כולו חס מקצהו דחם מ»ס מתטה של בשמוד ד^וור כ״צ ̂ס רי׳3
א• פסח-מחמת וקממוי הי נימא נמי ען של בשפוד א״כ די  חם דאין מ

 הפסח מבשל עצמו אש מחמה דמם כיון שיוצא השפוד מ״מ הפכמ סתוך
 ראשקכיון כלי חוס דהו״ל דנסי ממ}ל• עצמו והוא גו דגונע כיק

 דיש וצ׳׳ע עצמו באש הוי אי משא*כ מבשל אי<ו במקומו עומד שכיא
ק הרם בק לי^ק ק ל ^ ד וצ״ע עליהן לצלות ס1הרע? דמלבגין כ

מתלבן איט עליהם דכשמשקה דמשמע בתוס׳ ע״ש ל״ד דף בביצה
 מהני היה לא מהרש״ל לפ״ד גם מד»ת• גקדירות יו״פ בהלכות ועיין

 ולא האש* אצל עמד כיקדכשגלע גדילה גיורה מחכות של לקדירה הגעלה
 בענין ק׳ דף בחולץ המום׳ כ׳ מדין בכלי גס גכ״מ• כן משמע

 היו קעגיס דכליס להדא משמע ס׳ בהם דאץ גדולות יורות הגעלות
ק שיש גדולות יורות ע״י עעליס אע׳׳ג במוק• והכניסו ם׳ ב
ק דבישלו • באש יבוא אשר דבר כל מיקרי שפודין ודוקא ב

גדול: וצל״ע

צ״ג ק סי
 צ״ג רסי׳ וכדלעיל א׳ ם״ק שץ־ מיין מעם• בנותן אמר א

 גמיפת לעיל במו כאן כתב מדלת משמע לכאירה • וכו׳ י ^
ה דאם ומעם מלב• ר די ק ב ^ ת  בליעתו להתפשמ שיוכל שיעור כדי «

 ובזה ־ קפילא מי^ני ולא ופלס נבילה דנעשה אמרינן ליה דאית מאן לכל
ק היה תי  קשילא מעימת כאן כתב שלא המור על הב״י שממה 1גמ מ

 שדינו למבמל אסור דאל*ה בשוגג בקדירה בבישול ע״כ דמיירי דכיון
 ולאו עלי׳ רמיא דלא מילתא דהו׳׳ל י״ל א״כ צ׳׳מ סי׳ לקק מבואר

 דבשבע המפרשים לדעת ומכ״ש מרתיחה פסק הבישול במוך שמח אדעמיה
מ־ לבלוע  שהוא שידע לומר שייך במתטץ שלא שנפל בחלב משא־כ טל

 דקאמרי וברייתא • וסילקו וקידם בשר שהוא שידע להיק■ או חלב
 אפשר קפילא דמעיס ומפרש צ׳ז בדף בשר של בקדירה מעם בנותן

 פלימת בשביל למשוש שייך ולא מומר לסחעו אפשר דס״ל כרבק דאמיא
 ר׳׳י דהא זו ברייתא יהודה כרבי אמיא לא דע׳׳כ נראה ותו • הבליעה

 נפל דוקא ובעינן מזיד אמו שוגג דקנסינן ונתעצמו בנפלו גהנתקין ס״ל
 נפלה שייך דלא בשר של בקדירה א״כ בפל לא בשוגג הפילה אבל מעצמו

 כר״׳ בהא דקיי״ל אנן אבל • ימדה כר׳ אתיא דלא צ״ל ע׳׳כ ־ מעצמה
אסור: לסממו דאימר

ד ו ^  בישול שסתם לפי דגאמת והוא מטן לב בשום לזה דא״צ נ׳ל ר
 דהא הבשר נגד רק לשער צריכה היה לא א״נ במים היינו ׳

 ססי׳ או״ה בשם המ׳׳ז וכ׳׳כ הגשר מן כמו המיס מן בלעה מןדירה
 הכלי נגד ם׳ בכלי דליכא מנועם לאיסור המור סתם איך וא״כ צ״ב

 הכ״מ הביאו לוניל לחכמי הרמב״ם כמ״ש מיס רוב היה מסתמא דהא
 למימר הו״ל עכ״ס ס׳ בו יש מסתמא הכלי ^י ונגד דתרומות• בפמ׳יו
 ובלעה החלב כשנתחמס מיכף דאמרינן משום ונראה • והמיס הבשר צפ״ע

 כדעת נבילה נעשו המים וגס נבילה בסוכה הבלוע נעשה הקדירה
 מרנילא ולפ״ז הקדירה• כל כנגד ובעינן צ״ד סי׳ המור שהביא בעה׳׳ת

 קי״ל באמת דהא בחלב האסורים המים מעם קפילא במעימת לידע א״א
 איסורים בפ״ע נשל וחלבג׳׳כ ויר^ח מים של קדירה לתוך שנפל דבבשר
נגד ששים צריך נבילה נעשה שכבר בב״ח בו נפל ואס זא״א מבמלין

שנוי ט ניכר אין זא״ז דמבמלץ כיון המיס מעם לידע איא וא״כ • כולה
 מעם שיעי בו יש דעכ״פ קפילא מהני בזה דגם נימא אס ואפי׳ מעם
 שוב וא״כ במים חלב רק חלב הכל אין היום דגם ךק5עס לא מי מ״מ
 הבשר נגד לשער שכתב הארה על להקשות ואין במים הכירא ליכא
לקמןסי׳ לפמ״ש ז״א שט• המיס נבילה שנעשו ניחוש לא ואמאי שט
מ דקיי״ל למאי צ״ה של קדירה למה קשה בנצלו מותר נ״מ בר דנ'
 הבסר מן נ״ע בר נ׳׳מ ה״ל הא עעם בעתן חלב בה שבישלו י בשר
 שמא חוששין דאנו וצ׳ל לקדירה המיס ומן מיס ט היה דמסתמא למיס

 צ״ה סי׳ לקק בס״ד שנאריך כמו בקדירה הבשר ונגע המים הפסיק לא
ע. בר נ״מ ה״ל טודאי המים לגבי משא״כ  דס״ל המור לדעת אבל ר

 א״כ נ״מ ג׳ דאיכא משים כשנמבשלו ודוקא בנצלו לאסור צ׳׳ה בסי׳
 דהברייתא ראי׳ דאין כתבתי כבר הברייתא ומן • המיס אל חשש יש שפיר

:חנ׳׳נ דס״ל כר״י אתיא לא ע״כ
ה א ר נ  מהגעלת ר״ת לשימת התום׳ שהקשו ממה לזה ראי׳ קצת ו

 למעוס צוה דילמא קושיא ומאי נבילה נעשו דלא מדין כלי
 הגעלה• מהני שפיר איסור מעם בי הרגיש לא ואס ארמאה קפילא

 מב״מ למ׳׳ד וקשה ההגעלה ממק נאסר דילמא היא הרי דקושית וא״ל
 דבפעס פעמים שני שהגעילו צ׳׳ל הא ר״א לשימת גס דא׳יכ ז״א במשהו•
 אלא מב״מ כחשש מהני ומאי הגעלת ממי ובלע ס׳ הי׳ לא ראשונה

כסרשב״ס דש״ל י״ל ולפיו״ש ־ נתגמל דממ׳נ מינים בשני שהגע^ ע״כ

 ואח״כ שיבלעו כשיעור כמיס הכלים להניח הגעלה בשעח דצריך לקמן
 מב״מ למ״ד דקישיתס צ״ל דבל׳׳ז במשהו ומב״מ נבילה ונעשה יפלימו
 בכל דהא פעמים שני הגעלה מהני לא ולזה בחידושי כמ״ש במשהו

ה ©עם ט  הכלים מכל ולא גדולים מכלים דיקא דהקשו והא כן י
 דהוצרכו כתבתי כבר דבל״ז ז״א במשהו* מב״מ נעשה ופלמ דכשבלע

 דבמשהו התוס׳ כתבו וכבר מינים בשני פעמים ב׳ להגעיל לר״א אף
 נבילה נעשו לא ראשון בפעם המיס דנאסרו נהי א״כ נבילה נעשה לא

:ודו׳׳ק השני׳ הגעלה הועילה ושפיר
ן ה י התוס׳ קושית דעיקר צ״ה סי׳ לקמן לפמ״ש זו קושיא ליישב יש מ

 הוי לא דאל״ה ;•דאורייתא היא ר״ת דלשימת מבב״ח היא
 שבלע שהיורה דבב׳׳ח כתבתי וכבר בב״ח* אמו איסורים שאר גזרינן
 הבשר כנגד ששים שיש מפני העעס להכיר א״א נבילה ונעשה בב״ח
 שנעשה כיון אסור ואפ״ה זא״ז המעמיס ומבמלין בפ״ע החלב ונגד בפ׳יע

 מעם שיעי בו יש דאפ״ה די״ל כתבתי דכבר חדא דז״א אלא נבילה•
 שני דבפעס והו קפילא• דליכא אלא בס׳ משכח דלא בש״ס כדמשמע

ה: שייך לא כבר ז
ו ה י  חלב בה שבישלו בקדירה מהני דמאי במרדכי זו קושיא מצאתי בבר מ

 שייך לא דבכלי לי׳ וניחא ופלמ־ בלע דילמא קפילא מעימת
^י דבליעת זה  שכתבנו השני החשש גס וא״כ התבשיל עם מצמרפת ה

 ברברבחא נפל לענ״ד אך • שמצערפת כיון כלום אינו ממיס תחלה שבלוע
 לקמן כמבואר קדירה דבלעה במאי משערין אי הש״ם בגירסת מלוי שזה
 התירס דבלעה מה יפה באומד דמשערין דס״ל הרמב״ם דלשימת צ׳׳מ סי׳

 דס״ל ז״ל והעור הרא״ש אבל התבשיל־ עם הבליעה שמצערפת ש״מ
 דלכאורה אע״ג מצערפת. אין קדירה דבלעה במאי כלל משערין דלא

 בצע התירא דאמו משוס אחרינא מעמא שכתב הדא״ש מדברי נראה
 מודה הרמב״ס חף דודאי אמר ענין הוא לענ״ד אבל • בלע לא איסורא

 מצערפה אי מקודם היתר שבלעה ישינה בקדירה דפלונפייהו רק בזה
 דבסילקי רק מצערפת דאינה ס״ל הרא״ש אבל האיסור לבמל התבשיל עם

 שהיה בשעה דא״ל הרא״ש כתב בזה לפנינו באה והקדירה האיסיר
 שהיה מסברא נימא א״כ בליעה נתמלאת לא הקדירה ועדיין האיסור
 ע׳׳ז נתבמל• האיסור שפלמ ואף האיסור שהיה בשעה יותר זה בתבשיל

 שהי׳ בשעה קידם היה כן מסתמא עתה התבשיל כעעס דאמרינן קאמר
 דפליגי רק מודה הרמב״ס גס ובזה ־ משניהם בלעה והקדירה האיסיר

 לשיעתי' והעור • התבשיל עס מצערפת אס הייתי שמליאה ישינה בקדירה י
 קפילא עעימת מהני לא לכך נבילה ונעשה הצערפת דאינה שסיר ס׳׳ל

:ודו״ק וצ״ה צ״ד סימן לקמן בס״ד יבואר ועוד • כנלע״ד

צד סיימן
א וכו׳ ממנו שנתחב מה בכל משערים כו׳ כף המוחב א  וי׳

 בהתפשמות מסופקים דאנו צ״ב בסי׳ נתבאר כבר הנה • וכו׳ י ^
 דהא שנמפשע ל״א דבהיתר ולפמש׳׳ל חמאת־ דס בס׳ כדבעי׳ הכלי
 שבמחלה מתכות של בכף צ״ל א״כ • היתר נשאר וה׳׳ה למרומה פרע אומה כתב

 כולו דחס כיון אמרי׳ אי פלגא בבשר היה רק • בחלב כולו אותו תחבו
 כשחם היינו א״ד אסורה דכבר כיון בכולה להתפשע נמי פעולה עושה
 אס ואפי׳ • הבליעה להמפשע מקצת מחמת בחמימות כח אין אבל בל׳׳ז

 תנ״א סי׳ ובא״ח קכ״א סי׳ לקמן כמבואר להפליע בכוחו אס מתפשע
 הפוסקים לדעת א״כ מתפשע אין בלע דבהמירא ולפמ״ש • הכלים בידות
בסי׳ דלפמ״ש אלא הידות בהגעלת להקל יש בלע התייא מיקרי דחמז

 בפסח נ״ט בר בנ״ע מחמירין ואנן נ״ע בר נ״מ ממעס דהוא צ״ב
 ביו״ע או משהו בתערובות שם דמקילין להיכא ונימ תמ׳׳ז סי׳ כמבואר

 שמחט כיון להפליע בכח או הבליעה התפשמות בין ונ״מ האחרון•
 מחמת מפי לאסור יש היתר לתוך כולו תחבו ואח׳יכ איסור לתוך מקצת

 להפלימ כח בו דאין אע״ג האיסור חתיכת בשעת הבליעה התסשמות
 יש עדיין בבשר מקצ;ט ואח״כ בתחלה חלב בתיך כולו דתומבו והיכא

 שמבשלין גדולים כלים בהגעלת נראה הי' ולפ״ז • הפלישה מחמת להסתפק
 הבליעה שאין כיק לרועב חון למקצתו דומה הכלי עובי דלכאורה בק
 הכלי עובי כל עבר דלא דחיישינן צ״ב סי׳ בב״י משמע וכן א׳ מצד רק

 ניהו והשני א' מצד האש דאס צד מכל האש שיהיה ליזהר צריך א״כ ־ וע״ש
 בזה כח אין מ״מ כולו דחס נהי השני הצד אבל הרועב משוס הגעלה הוי דתוכו

 היה דשמא ועוד • לפליעה בליעה דימה דאינו כמ״ש בלע שפיר ואפיה להפליט
 אח״כ אש יהיה דשמא אח״כ יצא לא כן דכמו וא״ל • צד מכל אש פעם באותו

דזה חס מקצת ע״י בלע הא בניצוצית דכבולעו מגדנפא ראי׳ ואין שס■
 דכמו וצ״ל האש מצד חס למעלה דהכא י״ל ומיהו • ניצוצות ג״כ מיקרי

ט׳ • ניצוצות ע״י הגעלה מועיל כן  מחמה טלו חס שהיה ע״י שנתפשט במקום א
 נזהרין שאין.העילס וצ״ע • כולה סביבות אש להיות צריך עתה דגם האש
בו ששואבין דכלי מהרי״ל בשם מביא תנ״ב סס״י במ׳׳א וראיתי ־ בזה

אי!



תולאהבחלב בשר הלכות t?חידושי•
 פילוק אץ ולפמ״ש מכחוץ דגלט משום מים במילוי להגעילו מקנה אין

ט דבאש  מקצתו חם מחמת רק אינו ואם מפליט שפיר כולו חם והוא סבי
 וצ׳לדס״ל בזה* וצע״ג כנ״ל להחמיר יש בל״ז פנים שבצד מים רתיחת מחמת

 דשמא דזבחים הבעיא מהמת סביבו אש מועיל אין דבזה למהרי״ל
 התפשט פעם באותו דשמא נימא הגעלה בכל דא״כ אלא מתפשט איט

ס מ״ש ועיין * מתפשט אינו והיום  נגד או׳ה בשם הט״ז כמ״ש צ״ב בס׳
ודו״ק: בזה הש״ך ,

ז ״ י פ ל  לא קפילא דטעימת דס״ל ז׳׳ל רש׳׳י לדעת דקשה ליישב נלע״ד ל
 צ״ו ק» בחולץ דקאמר הא א״כ ם׳ דאיכא היכא אלא מהני

 בנ״ט• וחולין חלב בה בישל ואח'כ תרומה או בשר בה שבישל בקדירה
 אס ס׳• בה אין קדירה דסתס כיון קפילא טעימת בזה מהני ואיך

 מ״ש ולפי ־ צ״ג ברסי׳ הב״י כמ׳יש בקדירה מודה ז״ל דרש״י נאמר לא
 • הקדירה עובי כל נגד היינו הוא דכללא דנהי ז״ל לרש׳־י דס״ל י״ל

 בפירוש ההורה ומיעטה בתרומה ומכ״ש בלע דהתירא כיון הכא אבל
 אלא • ס׳ שיש י״ל זה ונגד הקדירה עובי כל נגד לשער א״צ אותה
 מקוב בכל לחומרא וחשבינן הכלי עובי שיעור לשער יכולין אין דאנן

 דבהא ז״ל לרש׳יי דס״ל י׳ל עכ״פ אבל ־ הקדירה כל קליפה שצריך
 מה לעיל שדקדקנו מה נמי נכון היה ובזה קפילא• טעימת מהני

 גדולים כלים מהגעלת איסורים בשאר דחנ״ג ר׳ת בשיטת התום׳ שהקשו
 היכא אלא מהני דלא לר״א דס״ל די״ל • קפילא טעימת ע״י ודילמא
 באיסורא התם אבל כנ״ל הכלי עובי כל נגד א״צ דבהתירא אלא ־ ס׳ ראיכא

: ודו״ק ס׳ וליכא עובי כל נגד בעינן

ז ן ד  ט שנתחב במה אלא לשער וא"צ טלו חס ל״א עץ של דככך הא ו
 כגון העליון ומחמם גבר תתאה מקום בכל קיי'ל דהא קשה לכאורה ׳

 בסס״י הש״ך כמ״ש חילוק דאין בכלי וה״ה ־ רותח בשר על קר בשר
 בולע דאינו זה סימן בסוף לקמן להש׳יך ס״ל נגוב דבדבר ונהי ־ זה
 תת״ג נימא למה גמור ברוטב אבל נטילה כדי קצת וברטיבות כ״ק רק

 כדי מרוטב שלמעלה הכף מן קצת כנגד ס׳ שיש עד יאסר ועכ״ש
 דמסתפינא ואלולי ־ שנתחב מה כנגד רק לשער דא׳צ ומשמע • נטילה

ר דתתאה הא דכל דל  לתוך בשר כגץ לתוכו כולי כשנפל אלא אינו גי
 ונבלל הבשר לתיך חלב או במקומי) שהיא כיון תתאה שייך (ואפ״ה חלב

 אפילו ומפליט מבליע האש דחוס אע״ג למעלה שהוא הדבר אבל • בו
א כללא אבל חס בדבר היינו למעלה  כולו• חס מקצתו חס דלאאמרינן ט

 חוס׳ דברי בפי׳ והש״ך ב׳יי שנדחקו הדוחק לכל דא״צ נלפענ׳׳ד ובזה
 כ״ק אלא אוסרת אינה תתאה ובין עילאה דבין בקערה שעלו בדגים

 לא ע׳׳ג שנפל כיון דטעמא פנאדי״ש ע׳ג בגבינה או נגוב שהוא מצד
 ואין כ׳׳ק לו הסמוך מן אלא בולע ואינו כולו חס מקצתו חס שייך

 צד מכל שמקיפו או עמו ונבלל לתוכו שנפל בדבר אלא בתת״ג חינוק
 נכון ובזה • ממנו יבלע איך כולו חס דאינו כיון שלמעלה בדבר אבל
 שניהם ובין חמה קערה בין בדוחק מ״כ בשם צ״ה בסי׳ הב״י מ׳׳ש

 הוכחה דמחמת להסתפק יש דאכתי אלא • שפיר חתי מ״ש ולפי חמים
 להוציא מועיל מקצתו חס כח אי במתני׳ פלוגתא דמצינו כיון י״ל זו

 ולא להבליע מועיל דתת׳־ג דמחמת לחלק יש נמי עץ של אפשר א״כ הבליעה
 אפשר היה ולפ״ז בתוכי ולא ממנו למעלה הוא אס ממנו• להפליט

 דברייתא די״ל החלב באיסור הברייתא מיירי דלא התום׳ דדקדקו הא לומר
 לתוך חם דקיי׳יל הא א״כ למעילה והבשר למסה דהחלב כפשוטו מיירי

 א״כ להפליט ולא להבליע אלא מועיל אינו מקצתו דחס כיין אסור חס
 החלב דגם ס־׳ל הוה דשפיר חס לתוך בחס אף א״כ • מותר החלב
 כלל למיתני מצי לא הכל כולל והברייתא אלא קליפה לענין א״כ ־ נאסר
 חס כלל אמרינן דלא בתחלה כמ״ש עיקר דנ׳ל צל״ע ומ״מ החלב בענין

 וא׳׳ו סעיף צ״ב בסי׳ מזה לעיל מ״ש ועיין מתכות בכלי כ״א מקצתו
:ודו׳יק בהג״ה

ה י ^ להקשות אין הנה • וכו׳ פעמים שני בקדירה הכף תחב אס ב ס
כיון וט״ט בששים סגי הא ששים פעמים שני דל״ל י ^

חלק בה ונשאר הבלוע כל ראשונה בקדירה יצא שלא צ״ל דעכ״פ
 נ״ט כנגד נו״ע רק ראשון בפעס א״צ א״כ נבילה נעשה לא דאל״ה ס׳

 בטעם א״צ דא״כ טעס נתן יצא פלא מה דאף וא״ל • שיצא הכף חלקי
 פעמים כמה נפל אפי׳ ס׳ אחד פעם אלא דא״צ צ״ח סי׳ לקמן כמ״ש ב׳
מן הבליעה דיצא אע״ג כף נגד בס׳ משערין שאנו דבכ״מ משוס י״ל

 ס׳ ואין נ״ט רק בקדירה לפנינו היתר אין נמצא הקדירה לתוך הכף
 זה נגד הכף בלע דמסתמא דאמרינן אלא האיסור מן חוץ בעינן היתר

אט׳ האיסור מן חוץ ס׳ היה בחדירה וכשהיה התבשיל מן  הרשב״ס לדעת ו
 דהא הכף גוף דמצרפיס לשיטתו י״ל בולע חינו פליטה דבשעת דס׳ל

 איסור כפות שני דאיכא הכא משח״כ הקדירה לפ״ע בליעה בו נשאר ג״כ
ט ס׳ רק הוי ממילא נמצא אחד אלא אינו ובכף בקדירה ל  דוק • באמת ו

:ממש מנוין ותמצא

ן ה י ץ זו בדיעה צע״ג מ  שנפנ חלב של בקדירה צ״ב ברס״י דקיי״ל ט
ח דאט בשר זית לתוכה מ  דבלע פליסה שיפור כששהה או

 מטעם ע״כ והיינו הבשר מד ששים א׳ בפעם סגי ואפ״ה ופלט
ב דטעס נימא ה״נ א״כ • rזא מבסלין דאיסורים ^  הנעשה ומפס שבכף ה

 דגם ס״ל דהסור לעיל לפמ״ש אמר גדול תומק זא״ז• מבסלין נבילה
ה ה״נ א*כ וט!ט בלע לומר שייך בקדירה ה » רי  שיעור הראשון בפעם מיי
 לדעה דז״א נבילה• כטת ב׳ שיש חשש כאן יש א״כ ופליטה בליעה
 אץ השיך לדעת ותו שהה• בלא אפי׳ סחיבה נקיט דססמא ותו הב״י•

 ויטאר בביח אלא נ״נ אמריק דלא דס״ל דטון נבילה פעמים שני אומרים
»׳ לעיל גס דא״כ ותו בסמוך•  כמה שיעור הרבה דבשהה נימא צ״ג ב
ט כן דבאמס וא״ל ס׳ פעמים כמה נצטרך ופליטה בליעה פעמים  דיעה ל

 שייך לא דבב״ח לתא משוס דטלם דכיון וצ״ל צ׳ע• בסי׳ הט הל״ל זו
 ג״כ הש״ך דברי מיהו • שנפל כשידע מיירי צ״ב סי׳ ולעיל זא״ז מבטלץ

 נעשה כבר הראשון בפעם דהא ג׳ לפעם ב׳ פעם בץ שמחלק מה צע״ג
 כשהוציא אמרינן ואפ״ה הקדירה בתוך כשהיה נבילה הכף שבתוך מה החלב
 בפעם אף א״כ • ביחד ומלב בשר ט יש אפ״ה בכך דמה נבילה נעשה

 החלב נעשה לא הקדירה דבשך להש״ך דכרל וצ״ל • ודו״ק הכי נימא ג׳
^ ■ בשר בלע לא ג״כ מקום באיזה החלב פלס דלא צ״ל דע׳כ נבילה ב  ו

 וצ״ע• לגמרי החלב נתבטל המאכל כל עם מצטרפת הקדירה בתוך הרי בלע
:כן משמע לא דבס״ז נסמוך ועמ׳׳ש

ה י ט ט׳ אסור הכף אבל ^ ס  ציה בסי׳ הרב לדעת סק״ח עש״ך ו
 דלא שרי הכל ס׳ דאיכא כיץ דהכא מדוקדק איט • וכו׳ י ׳
 שרי• הכף אפי׳ א״כ הכף מד ס׳ דאיכא כיץ הפליטות עירוב שייך
ט׳ אסור דמיעה דלטעמא לממן הס״ז ומ״ש  דמשמע אמת • ס׳ ביש א

 טישינן בכלים דבוק דבשוק שכתט ציה סס״י והעור הרח״ש מדברי כן
 דהרוסב כיץ דתפל לכאורה תמוה והוא • בקדירה השוק גוף נגע שמא
 בס״ד לקק ויבואר באיסור הקדירה מן השני טעם ה״ל משוק בלוע

 ממשות נגד במים ס׳ יש דמסתמא משום י״ל הט״ז דעת ולפי באריכות
שיק ואפ״ה הכלי• של השוק ע שמא טי  דלעניד אלא ונאסר ביורה מ

ק דהא ע״ז מורה השכל אץ  הקדירה• בכל מספשס ברוטב שהוא כ
אני׳  או בקדירה נגע שאס דנימא מכ״ש הפומןים פליגי דטק באיסור ו
 לא עצמו והס״ז • מעולם שמע׳. לא זה השאר יצטרף לא חתיכה באיזה

 שנעשה צ״ל דלדבריו אלא הקדירה נגד ם׳ דאץ הכף לאסור אלא כתב
 ודברי בסמוך שכתבתיו כש״ך דלא ההדירה מוך נבילה שבטכו החלב

 בעצמו דהש״ך כן כתב המנהג דמצי וח״ל • לקמן אי״ה יטארו הרא״ש
 ולא ראשונה אחלוקה קאי וכו׳ להחמיר דנוהגץ י״ז ס״ק לקמן כתב

;ודו״ק ס׳ כשיש
□  כבר וכו׳• התחיבה משעת פי׳ י׳ ס״ק עש״ך וכו׳ ב״י שטא כ״ז ש

ע״ש: בזה וצע״ג בד״מ כ״כ שבאמת ציג סי׳ לעיל כתבתי
 הקדירה דמי להשליך צריך ע״כ סק״ד עס׳ז * וכו׳ צונן או טרות
ט .מהר״א דעת נראה לענ״ד • לנהר  בעצמה הקדירה דאין דנ

 מה הבליעה מנוף נהנה מ״מ הראש• ט לחוף כגץ בהנאה אסורה
 בב״ח בליעת בקדירה היה לא דאס הקדירה. בלעה ולא מבליעה ששבע

 לבשל ליתן צריך שטה מה לנהר להשליך וצריך המבשיל מזה טלע היה
ה בקדירה טנ  קדירה בעד לימן שצריך מה אלא טלה קדירה דמי ולא י

 חסרה דלא בגמרא אמריק דהא צ״ע דלכאורה אלא בה• לבשל ישינה
ס דליכא משמע ב׳׳י קדירה אלא טרה  ב״י באיט יייאורייתא איסורא ט

 בולי חיישינן לא דמדאורייתא ואפשר בביח• בה נבלע שמא חששו ולא
א״ש: הנאה נאסרה לא בחלב דבגבילה בפיהמ״ש הרמב״ס ולדעת האי

C l'V D שהיה האריך ס״ו ס״ק ש״ך עיין • וכו׳ מים בשלו אס ח׳ 
 שביאור הסמ״ק בדברי לטעות חלילה rולפע * אחרת גי׳ להם י ׳
א אמר אמנם שכ׳ דפליגי לטט • ומשכחת כו׳ כאשר מ  עוד ונראה ט׳
ט׳ חזרו ואח״כ כ׳ למה הש״ע על לתמוה יש דלפ״ז  בתחיבה הכל הל״ל ו

 תשמיש לקבוע דלכתחילה הנלפע״ד אך • זא״ז כטת שני בו שתחבו א׳
 מקמייתא• דבמרייט^ אולמא ומאי האחרון• משמיש לקבוע שני•
העיטור לדעת דהא כהגעלה• האחרון תשמיש דהוי משוס וצ״ל

 אלא • כהגעלה בדיעבד הויל חלב של בקדירה אפילו והרשב״א
 הא הגעלה מועיל מה א״כ נ״ט ג׳ א׳ בכל איכא דבאמת כיון דהכי
ס ג׳ לי מה הרא״ש כמ״ש נ״ט הו״לב׳ דהדר אע״ג ובולע חוזר  וה׳ ד׳ או ני
 דמה״ע ונראה לכתחצה תשמיש לקטע רק שרי בדיעבד דהכל כיון נו״ט
 קאי דלא ז״א כן היה דהמעשה דמ״ש ־ מעל״ע לאחר דדוקא הסמ״ק כתב

 כלכמחלה הוי תשמיש דלקבוע מיש אלא מטין לכל כנראה המעשה על
 דברי לט־ש נלפענ״ד וזה • מעל״ע לאחר שההגעלה דוקא ובעי׳ לגמרי
 כ׳ ואחיכ בס׳ או מעל״ע לאחר שיט׳ כ׳ כלים בהגעלת קכ״ח בסי׳ הטור

ה שלא לחלב מבשר בהגעלה ט  דאע״ג ט׳ ק״הס״ק בסי׳ הש״ך והביאו ב״י י
נ״ס מוט־ במאכל להטור דס״ל אע״ג • לכסחלה אסור נ״ט בר נ׳יט דטי

מים
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סשמיש ט להששמש מכול כיון גמומרמן לממלה הכלי מ׳׳מ

 שיהיה לחלב מבשר כלים בהגטלח גם ר1הש ל לא דמה״מ וגראה הראשון
 במים חלב נמבמל דאם צ׳׳ש בסי׳ במאכל דקיי״ל דאעיג משוס ששים׳
 מקסדינן לכסחלה בכלי גל‘. בשר מס לכממלה מוהר ט וכי̂ו בששים
̂לו  אע״ג ב׳י יהיה שלא בעיגן לכך איכא משהו דפכ״ם בנמהו א
 כדקאמר ב״י אשו גזירה מטס רס הייגו לכהחלה אסור נמי ב׳׳י דאיגו
 ט״מ ג״כ בביי דהוי כיון והכא ב״י־ אסו גזירה משום בש״ס

 משהו דטכ״ם במשהו נמוא״כ לכמחלה■ אף ומומר גזירה טיך לא נ״ש בר
 גדיטבד־ קצת מיקרי במאכל משא״כ לכמחלה איטר למל ואסור איכא
 בחלב לאכול שוכל דשיל׳׳מ מי משוס הו״ל דלא מלמא רימא גבי כמ״ש
̂ורה אלא ־ ט״ש צ׳ז בסי׳ הממיר בש״ט p ק־ לאשל ורצונו כיק  דל

 למה א״כ מאכל דאינו משוס לכסחלה איסור במים דנוהגק סי׳צ׳ה ליצג׳׳ש
 בססי׳ אבל לכסחלה ליה בי׳6מ ממנהגא דהכא וא«ור צ״ט בססי׳ היקל
 וטא • כן לכתחלה כ׳ בס׳ח רק בדיטבד ש^^ כ׳ רמ*א בהגטת באמת צ׳׳ט

̂ריס• מיס לו א״נבאין מדינא  דמלתא וכ׳ הת׳׳ח דברי שם שהעתיק והש״ך י
 מים לו באין לא באמ׳אמראאם ולטנ״שממנהגא קמייל מאי ונדחק דסשיט׳

: איכא משהו דעכ״ס אמרים
א צ  דמאי כיון הכא א״כ • לכתחלה מממרינן אמר תשמיש דלקבוע לט י

 החמיר שסיר נ׳׳כ אחרים דברים בו לבשל ויכול מהאי האי אולמא
ק ובזה ־ ב׳׳י היה כשלא זולת הסמ׳׳ק  פ״א מיס ט ובישלו הסמ׳׳ק מ׳ש מו

 כמ״ש אלא א׳ תשמיש לקטע וה״א כהגעלה דהוי דאע״ג לאשמעינן דאתי
 טעם אינו חדשה דטסה מאחר ומ׳׳ש נ״ט וה׳ ד׳ או נ״ט ג׳ לי דמה

 לחלב בהיתרא נשארת היתה מחלב בלוע היסה oh אלא דברים שאר להיתר
 וגס בשר בה לבשל א״א דהא כדיעבד דהו״ל בנ״ט נ״ט לק׳ מתיר דהא

 והחלב וחלבי מבשר בלוע דהא חלב בץ חילוק אין דברים שאר לענין
ק בודאי  חדשה כשהיתה נמא׳׳כ חלב כמו דברים שאר ה׳׳ה טעם ט י
 טעם מכ״א שיש דברים משאר חלב או לחלב בשר בין הסרש יש שסיר

:לסענ׳׳ד ברור וכ״ז קלוש
 שיש י ו׳ ס״ק בט״ז עיין י ששים במאכל שיש או ברמ״א

ט׳ ששים במאכל  כתבתי כבר וכו׳ד טעם לסי וקשה ו
הקדירה בתוך נ׳׳נ לא החלב מן בכף שנשאר דמה דס״ל

 לעיל ממ״ש משמע וכן כמש״ל ס׳ סעמיס בשני הטסקיס מדעת כדמשמע
 בשר ט שבישלו וממים מחלב שבאע דקדירה הסוסקיס ל»מ״ש צ״ג רסי'
 ססי׳ הס״ז שהביא או׳׳ה מדברי כדמשמע החלב לסי אלא לשער דא״צ

ט׳ ועמ״ש צ״ב ל מה מזה צ״ג ב  נבר כשמוציק וא״נ בזה האו״ה דעת ט׳
ט בר ט״ט הו׳ל ;וק״ל טי

ה י י ע ׳ ס כ״ב ס״ק בש״ך עיין ■ ט׳ ירקות או בצלים ן
 ־ וכו׳ דממו לם^ ירדתי ולא מלך המעדני על כ׳ י ׳
ם מ^י המעדני דברי בסטטוס הנה  אע׳׳ג נ״נ דלא דכיון נמני

טדאי הנבילה ערך לסי אלא בלע לא מ״מ אסור ט״ט בר דט׳׳ט  יש ו
א דעת לט צ״ל וכן ס׳ בהגעלה אח׳׳ג  הגדולים מדין מכלי שטכיח ר׳
 הגעילו לדידי׳ וצ״ל הגעלה הועיל מה דאל׳ה חנ*נ איסורים בשאר דל״א
ד ס׳ הב׳ בסעם היה כבר ב׳ס  לס״ע ראשונה מהגמלה שבלע מה ע

איסור בטעם אטלו מומר ט״ט בר ט״ט דס״ל טמא דאסילו האיסור־
 אף הא דאל״ה במשהו במינו דמין דס״ל שם לרב ע״כ טכחתי הא מ״מ

 הא וא׳כ השניים המים עם מב״מ אח׳נ ט״ל הא המיס נבילה שנעשה
 ס׳ יש הנבילה דלס״ע צ״ל ע״כ אלא אסור ט״ט j דט״ט ס״ל לרב

רב: מודה ט״ט ג׳ דהכא כיון ואסשר
, ף א ר  היה ר״א דלשיטת מדן כלי גבי והרא׳ש הסוס׳ מדברי גמד ג

ט דהו״ל דאע״ג וש״מ סעתיס ב׳ להגעיל צריך נ״ט־ בר נ'
 וא׳׳ל נ׳נ לא ר״א לשימת דהא דנ״נ משום דא״ל הוא• זאיסורא כיון

 שהגעילו צ״ל אסור נ״ע בר נ״ט ס׳ל אליבי׳ הסוס׳ דקושי׳ דלרב כמש״ל
 הוצרכו למה ק׳ שרי נמי דאיסורא נ״ט בר נ״ט אי קשה דהא ותו ־ ב״ס
 אסיר דמדרבנן ונהי נ״ט בר ג״ט הו״ל דהא מדץ כלי להגעיל כלל

מ נ״ט בר נ״ט לעשות לכמחלה  למה לכתחלה איסור לבטל מדאורייתא מ'
ר ^ו  אבל נ״נ הכלי דגוף י״ל ר״ת לדעת הנימא איסור בכלי לבשל י
 דשרי י׳׳ל נ׳׳ע שלשה אבל אסור־ נ״ט דשני לדידי׳ וצ״ל ק׳ ר״א לדעת

ס׳ צריטס למה א״כ ט  בג׳ די״ל לרב אפי׳ ב״פ שהגעילו לומר והרא׳ש מ
 דאיסורא נ״ט בר דנ״ט להרא״ש דס״ל הש״ך כדעת משמע ־ מודה מנ'

אמרי׳: לא
• דנ״נ מטעם אלא זו סברא ס״ל לא דהרא״ש דמשמע נאשע״ד

 חיישינן בכלים דבק דבשומן צ״ה בססי׳ בשמו המור כ׳ דהא
ס שמא א דלכאורה כתבתי וכבר ־ השוק בגוף ע  דנגע דל׳׳ל תמוה מ

 באיסור שני טעם הו״ל א״כ השומן מגוף בלוע דהרומב כיק ת״ל בשומן
 ט״ט אמרינן לא באיסור דאסי׳ דס״ל נכון הוא מלך המע־ני דעת ולפי
 דטעס כיון נבילה המיס נעשו לא הכא א״כ דנ״נ מטעם אלא נ״ט בר

וצ׳ל נ״ט בר נ״ט הו״ל הדר נבילה געשה ולא בהיתר היה בקדרה ראשוו

ועוד

 וה*נ נ״נ־ דהכף ממש בבשר חלב של ככף והו״ל השוק בגוף שעט
נ הקדירה  מעמא והייט • הרא״ש שם כמ״ש בה שנגע השומן מממשות נ'

ט הו״ל דכבר הסליטות לעירוב חייש דלא נמי דנ״ט כיון נ״ט בר נ׳
נכון ובזה כמע״מ־ מוכח הרי נבילה• נעשו ולא הוא בהיתר הרא»ן

ע שמא הכא דחיישי׳ הא  נקלש לא במים שנתפשט שהשומן משוס טפי ע
 ודו״ק השומן פניטת בגוף שנגע לחוש יש ושפיר ראשון מעם דהו״ל במים
 מנגיעת טפי לנגיעה הכא דחייש הא טעמא בסיד נכתוב צ״ה סי׳ ולקמן

בהן: דבוק שומן באין זב״ז הכלים גוף
• לשיטתו אף נהירא ולח הב״י על עוד להקשות שם ט׳ ו

 נ״נ לא ט בסחיבה ד' ס״ק לעיל כן שכ׳ הולך הוא לשיטתו
מ נאסר שכבר בכך דמה נהירא לא לפע״ד אבל • כבר יסד וחלב בשר מ'
נ"נ היה בס״ע וזה בפ״ע זה היה אילו מסי קילא שנתערב משוס אמו

ט נבלה נעשין ביחד ושניהם כשסולטין מ״מ ביחד וכשנתערבו  כך מי
 המיס אבל והחלב הבשר הייט נ״נ בבב״ח דאמרינן נהי להקשות הו״ל

 מה״ת המיס גוף אבל בב׳׳ח בליעת אלא בהן ואין דנ״נ טמא מה״ת
 נ״ט באיסורי׳ אמרי׳ לא אי נמצא איתורים שאר כמו והדל דנ״נ טמא

 ונבלע וחזר שנפ;ט בב״ח טעם דגוף כלל חשש כאן אין א״כ נ״ט בר
ט בר דנ״ט ממרי׳ ואפי' נ״ט בר נ״ט הו״ל כבר לפ״ע  דהתירא דוקא נ׳
 אפילו נ״נ הכל דבבב״ח דס״ל וצ״ל כמש״ל לס״ע אלא כאן אין עכ״ס
 דאכתי • גדולים כלים מהגעלת ר״א הוכחת לפי לפ״ז קשה מיהו ־ המים
 דס״ל משוס לומר דוחק ונראה ובולע וחוזר נבילה נעשים דהמיס מבב״ח קשה

 ולפי בב״ח• איסיר שייך לא דבנבילה משוס המשנה בפירוש שהרמב״ס
 הוה איסוריה בשאר הא מקשה מאי מובא קשה זה דבלא לעיל מ״ש
 ראיה אדרבה כ’א׳ דאורייתא ע״כ בב״ח דנזרו ואינהו מדרבנן ליה

מה נעשים המיס אף דבב״ח ל’ז לדבריהם : ק ודו נ
 ס״ל דהמחבר כיון תמוה לכאורה • חולבת בקדירה ובשלס

 כ’א׳ הפליטות לעירוב חיישינן ד;א צ״ה סימן לקמן
 זה בלשון בעור דמובא הבעה״ת בשלימא א״ל• הבלוע בשר נגד אסילו
 לקמן הב׳׳י כמ׳יש הפליטות לעירב דחיישינן דס״ל אזל דלשימתו לק״מ
 באר לשון על חמיה והיותר קשה• לשיטתו המחבר אגל צ״ה סימן

ט משוס הטעם באמת שכ׳ הגולה  זה לדין הסותר והוא ט״ט בר ני
 חיישי דלא הא צ׳יה בסימן בס'ד לקמן מ״ש לפי ליישב ונלענ״ד ־ כמש״ל

 שמא חיישי בקדירה ובמאכל בזה זה לנגיעה כלים שני בהדחת הטסקיס
 כיון כליס דבשני משוס יה צ בסימן הטור שהביא בהרא״ש כדמוכח נגט

 נכנס ריטב דע״י צ״ל ע״כ רוטב בלא לכלי מכלי ייצא בליעה דאין דס״ל
ס והו״ל  לנגיעה חיישינן רוטב בלא שחוסר לכלי במאכל אבל ט״ט בר גי

 מאכל שהס כיון בבצלים נמי הכא ולפ״ז בס״ד• באריכות שם ויבואר
 בסי׳ דס״ל לשיטתו ואזיל משוס א״ל אבל ■ ודו״ק לנגיעה תיישינן שפיר

 לי׳ דמשוי ט״ט בר נו״ט ביה אמרינן ונא חריף דבר הו״ל דבצלים צ״ה
 שנותנים הבצליס אבל חריף דבר הוא שט כשהטעם דהיינו בעין הן כאלו
 דבל״ז נ״מ אין ראשון דבטעס ט״ט בר נו״ט הדל שסיר במים סעס
 דא"צ רמ״א ובמ״ש • וצ״ע למימר איכא מאי בירקות ותו ־ כעיקר סעס

 ולפי החלב מבישיל לעת מעת לאחר ואפילו משמע החלב נגד רק לשער
 ואס נפגם א״כ המיס בבישל יצא לא רס דממ״נ ז״א צ׳ג סימן לעיל מ״ש

;נו׳יט בר ט״ט הו״ל ונבלע וחזר יצא
ת י ז  כ״ה ס״ק בש״ך עיץ חלב• של בסכין שחחך רותח בשר ץ׳ מ

 יותר כו׳ באו״ה מוכח כן ט׳ למסה הסכין היה אפי׳ י ׳
 דאמרינן למאי ול״ד הרי״ף בשם דכ׳ מהא מהטור דמוכה הליל
 מהא להו דק׳ בסמיך פירושו ולפי בקליפה• וסגי רותח השחיטה בית

ס של בסכין בש׳ס דקאמר  קושיא ומאי • רותח בה״ש דס״ל קולף פכי
 סגי לכך עילאי מסתמא הו״ל ן הסכ א״כ גבר עילאה ס״ל לרב הא

 אין דסכיגא דוחקא דמשוס ע״כ וצ״ל בלע לי׳ דאדמיקר משום בקליפה
 יו״ד סי׳ לעיל דמבואר פוסקים הרבה מדעת דקושייתו י״ל מיהו • חילוק
 גבר• תחאה דקי״ל אגי״ג בקליפה דסגי ס״ל ואת״ה רותח בה״ש דס״ל
 ושחע סכין מליבן והנה • העור ב־ברי כן הפירוש דאין לקמן לפמ״ש מכ״ש

 לתתאי עילאי בין חילוק בודאי אין אש מהמס דברותח כלל ראי׳ אין בה
 המבואר דסכינא דוחקא הך דבוודאי נלע״ד מיהו • צ״ב ססי׳ לעיל כמפורש

 דוחקא ה״ל הסכין רוחב כל היינו בסכין שחתכו בצנון צ״ו ובסי׳ כאן
 דהא וטעמא הסכין רוחב כל ניד לשער דצריך הפוסקים כל כמשמעות

 במתיכה אבל רוח מרוח בה״ש ומשני צדדין והאיכא סכין ליבן גבי פריך
 מחמת רותח בין לחלק דיש אף הצדדין מן דבולע י״ל שפיר א׳ דבר
 דאפילו להו דקשה משוס ונראה בזה• להו טחא לא הבלא דאיכא אש
 טמא לא חריף בדבר מכ׳ש לליבוט קודם דחידודו אמרי׳ סכין ליבן גבי

 דס״ל נכרי׳ של בסכין וא״ל • צדדין משוס צ״ל כ’וע׳ החימום קודם דחידודו
 גופייהו דסימטן דנהי ז״א צדדין וליכא רוח מרוח בה״ש התס קולף לרב

 בה״ש בשר אבל שנשחטו קודס הסימנים שריפת משוס וליכא רוח מרוח
למעה שהבשר לי מה הצדדיו מן בלע דעיקר כיון וא״כ • רוח מרוח לא

או



בחלב בער הלפת ירדחידושי
r3 כטגמים אלא רו״ל לא ל«מ<ה ו6 r אלא דא״צ ק״ה סי׳ להמן דמבואר 

א דבממקא משוס «״כ וצ״ל קליסה ח״ק: חילוק מץ דסטנ ו
ט׳ דעתו סוף על עמדתי ולא • שאח״ז צס״ק שם ש:מכ • ו

אי נראה נ״ד16ו נכרים של להקטיי* 1אי ייי
 הבהמה בכל לגמרי דבמל שכן כל ששים עד דממסשמש נימא דאס
 מאי א״כ קליפה צריך ששים יש אם בבשר דאף המ״ז כ׳ דהא תדע

 לעיל דמשמע מהא דק׳ ולענ״ד היא• חומרא דה^יסה מההסם קושי׳
ה ומטרש ^י  בה ששחמ בסטן שחתכו חם בבשר יו״ד סי׳ הש״ך שהביא ב
עי כטרה  בעי דלא נימא אי מכ׳׳ש ס׳ מד יאסור לא ואמ^ קליפה מ

 רק רותח שהוא מבה״ש אלא בלע דלא ומשני * תקשה יותר קליפה אפי׳
 כאן דאין לשטיי דהו״מ קאמר שטר וע״ז הסכין כל בלע ולא ב׳״ק

:ודו״ק דם מחמת אלא איסור
ב|  ששים בה יש ואם וכו׳ ששים בה אק אס אסורה החתיכה כל ש

 הרשב״א מ״ש לט אבל ע״ש י״ג ס״ק המ״ז כמ״ש קליפה צריך
 נמילה צריך ואפ״ה ס׳ ט ביש מיירי מקומו את דיסול דהא המ*ז הביאו

 • וקליט! בס׳ סגי דלעולס כן כ׳ לא ובמ׳ז נעילה בעי ברישא א׳יכ
 סומר והוא ס׳ דאיכא מיירי דבה״ש קולף pד הע״ז עוד למ״ש ונראה

 ס׳ בעי דלא רותחת הבהמה כל דאץ ומ״׳יף העור בשם השיך מיש
^ דס״ל תמוהים הרשב״א דברי הע״ז דברי לט ובאמת  את דיעול ד
 תרימה של בשמן בכמו ולמה נעילה בעי ואפ׳׳ה ס׳ בדאיכא טינו מקומו

 סיכה דקאמר הא להרשב^ דס״ל ונ״ל נטלה־ בעי ולא בקליפה סגי
 הוא דהשיעור וי״ל משהו נקרא כמה שיעורא ידענא לא בעלמא משהו

מע נימא דאס ס׳ נטלה כדי יש אם ת מ  העעם נתבעל נעילה כמ עד ד
 בעי׳ פעפוע לו טש צלי בשאר אבל קליפה דבעי אמרי׳ ולהכי לנמרי

 משוס נעילה בעי דלא השחיעה בית בקליפת דקאמר והייע ונעילה ס׳
 טנו כ״נ דהך לומר בדבר לדון יש דעדיין ואף • ס׳ כ״נ בטך דאיכא

 דשמא הכי אמרינן לחומרא אלא כ״נ סוף עד שמתפשע בבירור
 לא דשמא אמרינן כ״נ בתוך ס׳ דאיכא והיכח כ"נ סוף עד ממפשע
ע » ת  להע׳׳ז דס״ל מזה נראה והיה מס׳ פחות עד אלא כ״נ סוף עד נ
ע דבר כ*כ דבעי׳ ע  אין ושוב האיסור נגד ס׳ קליפה משיעור ביותר ט

 קליפה צריך דברישא מ׳ש מיהו • לשינו משמעות וכן מכ׳׳ק יוסר להחמיר
:צ׳׳ע וס׳ נעילה ברישא צ״ל דלפ״ז דק לא וס׳

?Q tJ לכאורה * וכו׳ אע״ג כ״ח ס״ק ש״ך עיין הסכין מקום כנגד 
 מ״ש לט ב׳י הסטן אין אף א״כ כולי דחס כיון קשה קצת

 פעולה עושה אין אבל בכולו בליעט שמוליך תנ׳׳א סימן המ״א
 ונ׳נ טלו נתחמם הסכין במקצת כשחתך דנימא קשה וא׳׳כ להפליע*

 הסכין בזה כסחיחך ואח׳׳כ עליו שבעק החלב וע׳׳י עתה שבולע הבשר ע׳׳י
 ואף הבשר את אוסר הוא הסכין בכל לחטך דרך הסתם דמן הש׳׳ך כמ׳׳ש

ט בן איע דאם הרועב כנגד שלא לקדירה שנפלה לעיפה דמי דזה  יו
ט׳ לעיל נתבאר  הבישול מן אמרינן דלא כ׳ג ס״ק בש״ך צ״ב ס

 מפעפע בישול הש״ךדאס העעסשכ׳שס מן דהתס • נ״נ בשר עתה שמבשלין
 חם מכצט חם דמחמת הכא משא״כ למעה מתפשעת העיפה גם למעלה

 בכלי הבלוע נ״נ שפיר פליעה לענין ולא בכלי בליעה לענין מועיל כולו
 דלטנן הכלי בכל שמבליע אמרינן לא דבהיתר לעיל מ״ש ולפי כנ״ל וקשה

 הכ^ בכל שעיסה צריך הכלי במקצת שבישל דל״א לתרומה פרע מאוסה
ודרקה הכא ג״כ א׳׳ש

 ריש דקיי״ל יאע׳׳ג כ״ע ס״ק ש׳ך עיין כו׳ יודע אינו אם או ן3ש
 וקליפה ס׳ דבעינן ביישא הע״ז דברי לפי לכאורה ־ וכו׳ צ״ו סי׳

 אבל כ״נ עד מתפשע דשמא חוששין אנו צטן דגבי בפשיעות לחלק יש
 הכא אבל בקליפה סגי מתסשע אינו ואם ס׳ איכא נחפשע דאס ממ״נ הכא

 מ״ש לפי אבל בקליפה סגי מתפשע אינו ואס ס׳ איכא נתפשע דאם ממ״נ
 נעילה וכדי ס׳ דבעינן ק״ה סימן לקמן וש׳ע הרשב״א מן דמוכרח לעיל
דלמה קושיט קשה שפיר ס׳ נעילה בכדי שיש הוא מועע בדבר ע׳׳כ
בדבר י״ל ואפשר * כד״נ שבטך בס׳ מתבעל ולא נעילה כדי בצנון בעי

 דאין וצלייה מליחה לענין הרא״ה כמ׳ש בס׳ ביטל שייך לא חריף
ס״ל לא וצלייה מליחה דלענין אף בשיה חלקיו בכל מתסשע

 ועכ״פ ס׳ בעינן חריף בדבר דגם צ״ו בסימן י״א לדעת ציל וכן • הכי
 חריף ביבר בס׳ ביטל בי׳ שייך דלא י׳׳ל ראשונה לדיעה מ׳מ מהני ס'

:ודו״ק הכא משא״כ
 דבדבר ל׳ ס׳׳ק ש״ך עיין וכו׳• רותח בבשר וכ״ז ברמ״א

 דמשמע צונן לתוך בחס דלעיל והא כו׳• בשר כגון גוש
דודאי נראה צונן חלב לתיך רותח בשר כמו גוש בדבר אפילו

 קליפה כדי אלא בולע ואין גבר תתאה גוש בדבר אף
 ובולע חס עדיין באמצעיתו אבל שלו דחיצון בצד כ״ז אך • שמצנן קודם

:וק׳׳ל הסכין מן
משום ל״א ס״ק ש״ך עיין הגעלה־ צריך הסכין ואף

כיון צ״ע דברים• שאר בו להשתמש מותר יומו בני דבאינו

לההפלא״ה
 כדי בסכק מבליע איט למה ונ*נ הבשר p נאסר הסטן של דהבעק

ג״כ: דברים לשאר לאסור קליטז
ה י ע • בקערה חמה גבינה וכן ח׳ ס  אלמא ל׳ג בס״ק ש״ך עיק ט׳

ה שהקערה דמיירי י ^ ט׳ מו  קושיא p ־ וכו׳ צ״ע וא״כ ו
 בעילאי דפליגי טין נמצא מילמא בחדא ושמואל דרב פלוגסא דמססמא כ*כ

 רק נגוב בדבר מבליע דאיט דטליגי ענין באתה צ״ל ע״ה גבר ותתאי
 מהא ראיה להביא ויש ־ ליה כדאית אחד לכל גובר כשהחס אטלו כ״ק

 ולמה גבר עילאי דלרב אע׳ג קולף תטר של בחרסו דעע ע״ו דף דפסחיס
ט נעילה דצרץ נימא לא  וחוזר החרס דטלע נימח ה״נ • מרופט בנמף כ

̂מ בפסח ומבליע ס׳ שכסט למה לשטאל וכן • בקליפה דסגי ש ט  דמסתמא ה
^ ס  לכיעת דצ'ל נלענ״ד וכן עוב־ במקום דמיירי מטם צ״ל ע״כ חס ה
 למיס הקערה p ט״ע ג׳ דאיכא משוס בנתבשלו דמסירין והראיש בעה״ח
 דגים בו צלו ואח׳׳כ ששר שבישלו בקדירה הט אמרינן ולא לדגים וממים
 וכ״כ לדגים ומקדרה לקדיריז וממים לטס הבשר מן ט׳׳ע ג׳ דהו״ל

ט׳ העור ומביאו הרא״ש  • נגע לשמא טששין נקיים הבלים כשאין צ״ה ס
 כשיבליע אפשר אי לדגים הכלי דמן משום לחלק צס״ד לקק וכתבט

 ומה כ׳ק רק מבליע דאיע עלו כמו הו׳׳ל הדר א״כ כ״ק רק רועב בלא
 כל כן גם טכח א״כ נו״פ־ ג׳ ליה מי רועב ע^י יותר שמבליע
 סימן לקמן אי״ה באריטת ויסאר כ״ק רק מבליע אינו נטב דבדבר

:ודו״ק צ״ה

צה סיימן
׳  מלשון משמע כו'• בקדירה נתבשלה אס אבל ב

נו״ע בר נו׳׳ע דאמריק צע״ז שהובא הרשב׳א י
 הבשר מן בולע שהקליפה משעה הכא דהא בטצורק אפילו

 כן משמע לא צ״ז בסימן גס הא דמנ״ל וצ״ע • בביצה מבליע הוא
 מדברי גס לכאורה אמנם שס־ העוזר אבן בספר הקשי; וכן בשיך ע׳׳ש
 מן וחשבינן ט׳׳ע ג׳ איכא דבנתבשלו שכתבו והרא״ש התרוטת בעל

 זה מהני לא נו״ע דבב׳ לזמר אפשר ומיהו ־ ע״ע ב׳ לדגים הקערה
 אפילו ג׳ עעס מצערטן נו״ע ב׳ זה בלא דאיכא דהרא״ש בעובדא רק

 כבר א״כ במיס הוא בישול דסתס כיון הכא גם י״ל ולס״ז • בחיבורין
ע ג׳ הביצה בזה איכא ק לקליפה המיס ומן למיס הבשר מן עי  הקליפה ו

 א*כ למאכל הקליפה בץ דמפסק קרמא איכא גופא דבביצה וכ״ש לביצה
ע עובא איכא  לנו׳ע בטבורין מחשבינן דלא קצת משמע וכן ־ ט״ע בר טי

ע בר ע בר נו״ע דמסמירין הטסקים לדעת ט׳  תיקשי בביטל אטלו ט׳
 אע׳ג חלב בה יבשלו לא בשר בה שבישלו דקדירה מברייתא לט

 למים הבשר מן נו״ע שני איכא א״כ ברועב הוא בישול דסתס
 במיבורין מהני לא ט״ע דבשני וצ״ל טא״ש כסברת לקדירה מים ומן

 ועי׳ בקדירה הבשר שנגע לטש דיש בסמוך לקמן כמ״ש לדחות יש זה וטהו
ודו״ק: בסמוך

ה מ  שס דמבואר למה דיי דזה י׳׳ל פ׳׳ו סי׳ מדלעיל הע״ז שהקשה ו
 שפיר קלופין אינם שאחרות אף קלופה עמאה הביצה דאם

 הנקבים בתוך נכנם איע עב דגר הוא דביצה דעעמא ואפשר נאסרות־
 הביצים לתוך נכנסים דשפיר • המים ע׳י ונאסרות הקליפה שבטך מאוד קעניס

 הוא ולפ׳׳ז הקליפה. במוך נכנסים המים נמי והכא קלוטת שאינן אף
ע דמהני דהרשב׳׳א דעעמא לעיל למ׳׳ש ראיה  משים בחיבורן נו״ע בר עי

 ואפיה מים ע׳׳י נו״ע ב׳ ג״כ השתא איכא דהא מים ע׳׳י ט׳׳ע ג׳ דאיכא
ל: אסור ק׳ ו

□ ן ט׳ מחמירין ויש גרמ׳א ע  כשנתבשלו מתירין והרא״ש ובעה״ת ־ י
 ס״ל בנתבשלו והאוסרי; עעמיס ג׳ הוי דכשנמבשלו בנצלו ואוסרין

 דלא ז׳ סעיף ציד סימן לפיל הע״ז דכ׳ אע׳׳ג • עגעין לשמא דחיישינן
 בשני דהתס משוס לחלק נראה במחבות הקערות נגעו לשמא חיישינן

 צ״ל וע״כ רועב בלא בנגיעתה חברתה אוסרת כלי דאין י״ל כלים
 שפיר רועב בלא מאכל אוסרת שהכלי הכא משא״כ הרועב־ דרך שנכנס
 בנהבשלו דמתירין והרא״ש דבעה״ת עעמא י׳׳ל ולפ״ז • לנגיעה חיישינן

 חילוק ואין קליפה כדי בולע נמי דבעלו כיון משוס לנגיעה חיישי ולא
 נו״ט ג׳ הו״ל ״כ1ל הרועב משום הוא וזה כולו דאוסר משוס אלא בנתבשלו

רע ג׳ אפילו מועיל איט בחיבורן דהני כיון דס״ל אפשר והאוסרים  נ
 אבל • ציד דססי׳ הך ול׳׳ל כ״נ אוסר נמי נגוב דבדבר ס״ל א"נ • כמש״ל
 מחמירין היש הביא וכאן ־ המחבר כדעת צ״ד ססי׳ לעיל דסתם הרמ״א

 שהביא ירוחם הר׳ דעת י״ל ובזה ־ בחיבורן דהוי משום דהחמיר צ״ל ע״כ
 דס״ל י״ל ולמיש עועה ושוי׳ הב׳׳י עליו ותמה קליפה דבעי שפסק הב׳׳י
 כ״נ לאסור רק נצלו או כנתבשלו ליה טי הקליפה לענין כלל לרועב דא״צ

 לכך נו״ע ג׳ כמו והו״ל קצת לרועב ובעינן נגוב בדבר אוסר דאינו
 ומתירין בנצלו להאוסריס נ״ל היה ז׳ל דבריהם אילולי ומיהו מותר•

גבר עילאה דס׳׳ל דלרב חמה בקערה דמוקמא הייע חמה בקערה בעלו
אינו



יסז י ש ו ד rת r הפלא״הסחלב בשר הלכות
 כקערה שעלו נקע דלהכי ס״ל שתיג דס״ל ^ןמו&ל כ׳יק אלא אוסר איגו

 לכך כ״ק רק הבשר p מחלה בלע ולא עדוי ע״י ו»שה3י ^ערה דסמס
ה <קע t: יגי o מליעה היה דלא למרוייהו דשוי׳ נילתא דהויל בקערה 
׳ כמש״ל משמע ה«סקיס מדעם גדהו * כ״ק רק ^  בכלי מחלה בלע ד

ק מ״ע ראשון ע כ ^  ג׳ הו״ל רקכ״ק בולע אינו לגמרי ונגוב רועב ד
 רועב ע״י מחלה בלע דאם הרא׳ש חילק דלא מה נכון נ״ל ובזה ־ נ״מ

 אפי׳ בכלי אוסר דמאכל דס׳׳ל אלא נ״מ ג׳ הויל דג׳יב בנללו אפי׳ מומר
:לנניעה חיישי׳ כלל רומב בלא

 דאינו דאע׳׳ג דס״ל לפירש״י לעיל שדקדקנו מה ליישב נראה ה1ב1
 בישל אס בשר בה שבישלו דקדירה ברייחא הך א׳כ ׳p בעי נ״צו

 דממאכל לרש׳יז״ל דס״ל י״ל הקדרה־ נגד ס׳ לים» דהא בנ׳ימ חלב בה
 במנור המ״ז שפירש כמו כ׳ק אלא אוסר איט מוב בדבר נמי לכלי

ק כעד א״כ פנאד״ש  רומב עיי הוא יומר שבלע ומה ס׳ יש הא כ׳
 אבל נצלו אפי' אלא דוקא ל^ דעלו לרש״י ס״ל אי וזהו שני עעם הו״ל
 לא דבחיבירן לפמ״ש וכ״ש דוקא• דעלו רש׳־י בשם נמירשו מה לפי

צ״דדעמ לעיל מירצתי וכבר לימא שני ממס מהני  ומכ״ש רש״יבזה• רסי׳
 בליעה חשש משוס ס׳ דבעי ז״ל דרש״י דמעמא צ״ח סי׳ לק׳ לפמ״ש

 דלא צ״ג ברסי׳ שהבאמי הפוסקיס לדעס מבעיא לא א״כ דנ״נ ושלימה
 ול׳׳ל יהודה כר׳ אמי׳ לא דהבריימא שס הכרחמי וגס ולק״מ בכלי זה אמרי׳

ודו׳יק: אסור לסוחמו אפשר
־ כו׳ מחלה לבשלה אבל ג׳ ס״ק בש״ך עיין ־ לנמחלה לאסור והמנהג
מל׳ משמע וכן בניי אינו ובאממ מומר לכתחלה דלהעלומן משמע

 לכתחלה דלהעלוחן משמע עלו רק כו׳ נתבשל לא אס וכן שכ׳ הרמ׳׳א
 מותר אס מוסר שלהס בכלי דליתנן הרמ״א במ״ש להסמפק יש וכן ־ אסור

 בסעיף ממ״ש רה חלב של בכלי לערות ע״מ בשר של בכלי לבשל לכתחלה
 ואפ״ה שלהם בכלי דלימנן להך דמי p דהא זא״ז הודחו אס וכן כהגיה ג׳

 הרמ״א שכ׳ הראשון מדין מיהו ־ לא לכמחלה אבל בדיעבד דדוקא קאמר
 בכלי לבשל לכמחלה מומר אס צ׳׳ע לפגם בה שנתסל הש$ היה ד^ז

 ול״ד שלק■ בכלי או השני ממין לאוכלן ע״מ להעלומן א»לו P שאב״י
 ביחד חלב וכלי בשר כלי מלהגעיל לחהר דיש קכ״א בסי' המור למ״ש
 כוונתו ־ להשיס לכתחלה מותר דבאב״י משמע • אב״י מכם א׳ אס אלא

י תחלה כשיגעיל  המאכל בשביל כשעשה משא׳׳כ הכלי בשביל ב״י שאיט ^
:וק׳׳ל השני במין להעלוק ודעתו

ט׳ חריף דבר היה אס אבל בהגיה ק כמבמי כבר ־ ו  צ״ד בסי
 מומר חריף איע השני •וממס חריף בדבר היה הראשון דמהמעס

 ולכאורה ראשון• מעס הו״ל והדר בעין הוא באלו לי׳ משוי אמרינן ולא
 הנעילו דשמא י׳׳ל והא נכרים מגיעולי דיליף רמא ראי׳ קצת נ״ל היה
 דמשמע סברא אינו דזה צ׳׳ל וע'כ לשבח דמשוי חריף דבר משום אותו
 דהחדיפוס לחוש דאין ומכ״ש בשייפא הגעלה צריכים היו הדברים דכל

 לשבח משוי דלא דקיל קליפה כדי בו שנשממש האיסור של הראשק
ט לן נפקא דמהבא אפשר מי  דקאמר דרב בצעא בשייפא בש״ס מציע ו

 תמ״ב סימן בא׳׳ח המ״א כ’וכ הראשק חריפות וטעיל מסי למרירא
 בבב״ח הכא מיהו הראשון חריפות בו דנמעיל גיי׳ש המ״ז $שה

 בבלוע כ״א חריפות דבר בב״ח מציע דלא ראשון חריקת שייך לא
וצ״ע: ממנו

ש ״ מ  ליישב דיש נ״ל הראשון חריפות דמועיל דמשמע בצעא בשייפא ו
 רב אמר דלא משמע יליף דמכללא בתחלה הש״ס דקא׳ הא בזה

 קושיא מזה דאין הייע היא דולא נראה ־ היא ולא קאמר והדר ^:פירוש
 מג״נ דיליף והיינו אסור נסל״ס דס״ל כיון י׳׳ל לרב אבל לשנעאל

 דס״ל ש״מ חריף דבר בו בשלו שמא ואמאי בע׳ח כדאית׳ פגיה דלא דא״א
 מועיל הראשון דחריפות י״ל לשמואל אבל מועיל• אין הראשון דמריקס

 הוא חידוש סיל דשמואל פליגי בהא די״ל ונלע״ד • מג״נ יליף לא ובאמת
 אלא בו לך אין פורתא פגים דא׳׳אדלא כיון בקערה שעלו בדגים א״כ בג׳׳נ

 בכלי מעס באמת מנ״ל וא׳׳ל נ״מ• נר בנ״מ ולא ראשון בנ״מ חידושו
 אלא תורה אסרה דלא דס״ל י״ל הוא חריף דבר משוס במדין לילמא
 ואי באש יבוא דוקא דאסרה מקרא לי׳ דנפתא בחידושי כמ״ש ביי קדרה
 דל״ל ע״כ מג״נ נמל״פ דיליף לרב אבל נמי אב״י אפי׳ חריף דבר משום

הראשון: חריפות ל״ל ע״כ ב״י דקדירה הא
ך ך לז ק בפשימוה נ׳׳ל ך  חידוש אי לשימתייהו ושמואל דרב לזה דבאנו דכק מ

 משוס אלא בעין הוא כאלו לי׳ משוי חריף דבדבר <b אצ״ל הוא ׳
 נמל״פ ס״ל דרב כיון וא״כ כעיקר מעס בי׳ ואמרו חידוש ליכא חריף דבדבר

 שמעינן דמכללא וכיון ד׳׳ח לאינו חריף דבר בין חילוק אין אסור
 לעולם לרב ממילא הוא חידוש נ״ממשוסדלאו נ״מבר אסור פגום דהיכאדלא

 מעמא לעיל דקאמר דאביי י״ל ולפ״ז • אסור דנמל״פ דס״ל כיון אשור
 חידוש דלאו משוס דמעמא דכיון לס״ל ולי׳ בלע דהתירא משום מותר דמ״ר
לשימתו דאביי אלא בפסחים• כדאיסא הוא חידוש בב״ח כל הא ה׳ הוא

 התום׳ פ׳ כבר אבל הוא• מימש לק דבב׳ח לעיל הבשר כל בס׳ דס״ל
 דמ״דמותר י׳׳ל ואיה הוא קדוש דבב״ח וס״ל ק!יג דמשרת תנא דע״כ

 קדוש דעכ״פ כיק ק־יף דבר דהיא בצען אף ממיר ושפיר הכי •ל ס
 כ״ז אבל הוא המירא דקאמר והייע הוח בהתירא דהמירא משוס הוא
 כדלעיל לכ״ע הוא קדוש דל״ל בזה לפלוגסייהו קקי לא רבא אבל יי לאב

ודו״ק: ק״ח ד׳
ו ^  לא שמואל וע*כ אכל ולא לר״א ליה יהיב דשמואל מהא משמע ן
הו ע״ז ריא סמך לא ולמה בשר מעס ט מעם י  הכא דפליגי י״ל ק

א גקר מעם או הוא קלוש מעם אי  כלל מעמא דליכא היכא אבל מ
 ■ ואכל ליה יהיב לרב שקאל דקאמר הא להבין יש ובזה • רב מודה
ק i שנתן דקתן קאמרי קושמא דתרווייהו וכו׳ לי׳ חס ורבא  כ

 ממס לא כדאכל רב דהא תדע חלב מעם בו היה ולא ליה מעם דשמואל
 ולפי צ״ח רסי׳ לקמן כמ״ש אדעמיה לאו ידע דלא כיון די׳ל אלא בי׳•
קי משוס סעימה מהני דלא לקמן מ״ש  לרב א״כ בקמר היתר ליה ד

 זה שייך לא ההיתר בתר ולא העצם בתר דאזיל כר״י דס״ל ושמואל
 דנפקא דנלע״ד בהג׳ה ז׳ סעיף קי״מ סימן ועיין פעימה מהני ושפיר

ק מהא להמרדכי שם ליה ק פיה• מעיס לא דודאי ליה מם דקאמר וז  מי
 דבעלו נימא אס אפילו סליגי דבנמבשלו להפוסקיס די״ל לענ״ד נראה

מ • דעלו לישנא כמשמעות פליגי נמי f המ״א דכ׳ כיק י״ל מ' w  
 דכ׳ אלא בזה צ״ב סימן לעיל שהארכע כמי בעלמא חומרא קליפה דהך
 עילאה דס״ל לרב אך עירוי דמרבה ט תבושל דאשר מקרא דנפ^ו די״ל
 מס בעילאי לעיל ופליגי קליפה דבעי חם בתתאה שמעינן לא גבר

ה וכאן • כקרש״י  דס׳ל לשיממיה לרב ליה יהיב שקר נמצא חם תתאה ק
 דתת״ג כשמואל בהא ס״ל ר״א אפל • כלל איסורא כאן כא4 גבר עילאה

קינו :ודו״ק דלס״ל מידי דקאמר ו

• ב׳׳י אפי׳ ^׳ ט׳ ק ש״ך עיין ו  לקמן המור וכ״כ מ׳ ס׳
ט׳ קכ״א סימן י ^ ט׳ כב״ח כמ״ש ו  לפענ״ד ונראה • ו

 צריך דאין קשה לא שס הב״ח קושי׳ גס ראיה משס אין
 מעס ט דנשאר לומר דיש דכיק אלא ט׳׳ס בר נו״מ בזה לומר

 ^ניל קכחתי וכן ובלע וחזר דפ<מ נימא למה מהקדירה הערך כשיעור
 סימן ריש הב׳׳י שהביא ר״י ומדברי צ״ב סימן המ״ז שהביא או״ה מדברי

:וק״ל צ״ב
 חה צ״ד סי׳ לקל כתבתי כבר • וכו׳ בק נוהגין והמים בהג״ה
 לכתחילה מותר במים שנתבמל דחלב צ״ח בסימן הש״ך מ״ש סוהר

 לבמל לכקולהאסור לכתחלהדודאי איסור דהויכמפמל אמרי׳ ולא בבשר לקמו
ק כדי במים חלב  סימן בסיף המ״א והביאו הצ״צ כתב וכן בבשר לי

: ע״ש תמ״ז
ם  ובאמת ה׳• ס״ק לקל בזה הש״ך תמה כבר וכו׳ עירה ואס בהגיה ש

 חוששין שאט הכלי איסור טעס דע״כ כיון הוא פלאי לכאורה
 ולמה החבקל שיאסור כ״ש א״כ העירוי קילוח דרך הפלימות לעירוב

 הפליטות דעירוב צ׳׳ל דע״כ די״ל נ״ל ולענ״ד • שלהן בכלי לימן לעיל מתיר
 אין וא״כ גבר• תמאה קי״ל דהא בלע לי׳ דאדמיקר כ״ק בקך הוא

 בדבר כ״א ג״ש בדבר שייך דעירוילא וכיק כ״ק במוך אלא האיסור של החשש
« אין א״כ רמוב  שאק משוס מומר דהחלב צ״א בסי׳ וכמש״ל ניכרת הקלי

 רחוק חשש הוא בקילוח הפליטות עירוב חשש דבל״ז וכיון ניכרת. הקליפה
 בכלי אבל לכתחלה אפי׳ מותר ביטול צריך היה לא חשש היה ואפי׳

 קליפה לכדי הכלי חשבינן דלעולס אסורה שפיר בו ניכרת שהקליפה
לענ׳ד: ונכון

p w קליפה כדי מבליע דעירוי דהא ר״ל • וכו׳ דבוק שומן ואפי׳ 
 ממט ופולט דבר בשאר או בכלי נבלע בעצמו הקילוח היינו

ח שדבר שנאמר אבל דאדמיקרלי׳בלע• זו ג״כברגע  ועירוי בבלי הקנ
^ הדין דבזה נמצא אמריק לא זה בכלי שיבליענו עליו קולח הי  דאס ל
 ומחלב מבכר הכלי׳ מן שבולע מסני' נאסר הוא הקילוח מאכל דבר היה

ה בקילוח ניכרת הקליפה דאין כיון דלפמ״ש אלא מותר והכלי  מוסר ק
 שייך לא בו וממערב בקילוח ונבלע בכלים בעין שומן דאיכא כיון מיהו
 בו נבלע הקילוח פשעת אלא להבליע כח שאין מותרים הכלים אבל זה•
 רותח בחלב התוס׳ דכמט מהא לזה ראי׳ וקצת • שבתוכו השומן לא אבל

 הברייתא נקמה איך ם׳ צריך היה דאס קליפה בעי לא דהחלב צונן בשר לתוך
 אין אם החלב אבל קציפה י’ע שרי דהבשר שרי דהבשר נהי מותר סתם

 שייך לא בכלי היה מסתמא דהא נאסר דהכלי ס״ד ואי • נאסר ס׳ בו
 דסוגיא דפשמא כיק וחו • נאסר וכולו קליפה ל״ש דבכלי חדא מוהר סתם

 בעירו כס דאין משום קליפה בעי הכלי שאין ש״מ בבשר אלא הזכירה
וק״ל: הבשר להבליע

ה י ז ?  ובל״ז במוב• הפר״ח תירץ כבר דאפר בתקנת׳ הש״ך ומ״ש לי־ ירא׳ ף ס
^ I ק כירה אסר נמים תעבירו אמרה דהתורה לק״מ  ותו ־ שמי׳ דכר מ

דא״כ ‘



בחלב בשר הלכות ירדתדושי•
 מדהועילה ובי׳ מיני׳ להוכיח מ׳׳ל שרי דנמל״ה מנבילה דיליף הא דא״כ

 בדבר אסי׳ מוגה בישול שחשמישוט״י דדוקאבדבר ותודמאןלימאלן הגעלה•
 אמרה ולמה בתוכו הבליעה נפגם אסר בו בישלו י״לדאם אור ע״י שתשמישו

 דהתורה אלא הפוגה דבר שאר או אפר ע׳י יפגמנו דוקא באש יבוא תירה
 שהשיב מה יחזקאל כנסת בתשו׳ ועיץ ־ ©שוע וכ׳ז הגמלה דיני להה מודיע

צ׳׳ע: ודבריו ע״ז

צץ סיימן

חפאוה

ה • שינועמט או י ט'  בספרי הוכחתי ומיהו ה׳ ש״ךס״ק עיין ו
מדנקע כהנא רב על פליג דאביי שם שהשב מה וכו׳•

.......................  S l'V D

 לעיל מ׳׳ששכירש״י דאביילשימתולפי צי הנראה אבל הילכתאמכללדפליגי■
 רבא על פליג לא אבל פליג שפיר בלע שהיתרא לפי כהנא רב דברי

 רבא על יג1© דאי כהנא רב דברי מדמפרש מעימה ע׳׳י לעיל דמכשיר
 ומדברי אביי דברי מפשעות ומיהו אפיי לגבי כרבא הלכתא לפסיק ט״ל

 דשמואל מהא משמע וכן * לכתחלה מעימה מהני דלא משמע הפוסקים
 ולמה בשר עעס ט עעם לא שמואל וע״כ ־ אכל ולא לר״א ליה יהיב

 דרגים ושמואל דרב מפלוגתייהו להוכיח יש וכן ע״ז* ר״א סמך לא
:יעעמע אמאי אסר דרב בקערה שעלו

א קלוש מעם אי הכא דסליגי י״ל מידו  אבל סא גמור עעם אי ט
 הא קצת להבין יש ובזה * רב מודה כלל עעמא דליכא היכא

 רתרוייהו וכו' ליה חם אמר ורב ואכל ליה יהיבי לרבך שמואל דקאמר
 בו היה ולא ליה עעם דשמואל כיון לו שנתן דאותו * קאמרי קושעא

 ידע דלא כיון די׳׳ל אלא • בו עעם לא כשאכל רב דהא תדע • חלב מעם
 פעימה מהני דלא לקק מ״ש ולפי • צ״ח רסי׳ לקמן כמ״ש אדעתיה לאו

 העצה בחר דאזיל כר״י דס״ל ושמואל לרב א׳׳כ בהיתר היתר דה״ל משום
 ס׳׳ז קי״ע ועסי׳ • עעימה מהני ושפיר זה שייך לא היתר פתר ולא

 חם דקאמר וזהו • מהכא שם להמרדכי ליה דנפקא לענ״ד רנראה פהג״ה
 דבנתבשלו להסוסקים די״ל נלע״ד מיהו ט• עעם לא דוד^ וכו׳ ליה

מ • דע^ לישנא כמשמעות פליגי נמי דבעלו נימא אם אפילו פליגי  מ'
 שהארכתי וכמו בעלמא חומרא קליפה שס׳^דהך בסי׳ דכתפהמ׳א י״לכאן

 תבושל דאשר מקרא דנפקח די״ל דכתבתי אלא ׳ בזה צ׳ב בסי׳ לעיל
 חם בתתאי שמעינן לא גבר עילאי זס״ל לרב אבל ־ עירוי דמרפה בו

 מם התאי היה וכאן ־ כפירש׳י חם בעילאי לעיל וסליגי קליפה דפעינן
 כאן ליכא גבר עילאי דס׳ל דלשיעתיה לרב ליה יהיב שפיר נמצא

 והייט גבר דתתאי כשמואל בהא ס׳׳ל אליעזר ר׳ אבל כלל• איסורא
:ודו״ק ס׳׳ל דלא מידי דקאמר

 בלא מיירי זה דכל לומר ודוחק צלי עם שאפאו מפת להקשות יש
 לדעת מבעי׳ לא דמלתא מעמא נראה היה ולכאורה * עעימה י

 בקליפה שייך דלא י״ל בקליפה סגי חריף דבדבר דס״ל הרא״ש
 כ״ק אלא אינו בקערה דעלו הא וכן מועט דבר דהוה בקלי©! טעימה

 דלחומרא אף מ״מ כ״נ דבולע דקי״ל למאי ואפילו צ״ד בססי׳ הש׳׳ך כמ״ש
 דהך לעיל ומכ״ש כ״ק רק בלע לא דשמא להסתפק יש מ״מ נעילה בעי
 דאין ביטול בי׳ שייך לא נטילה כדי באותו ס׳ שיש אף חריף דדבר כ״נ

 דאמר דרבא קצת דדוחק לומר אפשר והיה כ׳׳נ כל בבירור רתתשט
 כדמצינו קליפה ע׳׳י היינו ומותר למטעמי׳ דאסשר כהנא דרב אליבא לעיל

 קליפה ע׳׳י הש״ס ומ«־ש מותר דקתני צונן לתוך בחם ע׳׳ו דף בפס׳
 טעימה מהני דלא משמע הפוסקים דמסתימת בהא מתרצא לא אכתי ומיהו
 מלתא ריחא דדין שכ׳ הרי״ף לדעת דל״מ טעמא ונראה קליפה ע״י אפי׳
 עם לאכלו שיכול כיון מתירין לו שיש דבר הוי הצלי עם שאפאו דפת
 ולא מב״מ הויל בהיתר דהיתר דס״ל בנדרים הר׳ן שכ׳ והטעם פשר
 דל״ד י״ל מיהו בטל לא אס״ה מעם ט שאין אע׳׳ס ה״< א״כ פטל

 פחתיכ׳ טעם שנתן כיון רבא דאמר ק׳ ד׳ ר׳׳ת שימס לסי צ״ל דהא להמם
 דהמם הצלי עם שאסאו לפת דמי דלא י׳ל מב״מ הוי לא לחוד פעמא אבל נ״נ
 ־ מב״מ ל׳ה הסכין מעם ק רק בלע שאיט טון הכא אבל העיקר מן טי

 אזלינן אי ע׳ב] ס׳ו [ד׳ בע״ז דפליגי אזלי לשיטתם ורפא דאביי אפשר הי׳ ולפ׳׳ז
 מתיקה במיני ומשני כאביי המם ס״ל וחזקיה שמא במר אי טעמא בתר
 אי ולכך מב״מ ג״כ הוי דמעמא י׳׳ל חזלינן מעמא בתר דאי י*ל ע״ש שנו

 העיקר שם במר אלא מעמא פתר אזיל לא רפא אפל הכא למטעמי׳ אפשר
 מתרצא לא בהא ומיט לממעמי׳ אפשר ושפיר מב״מ הוי לא דטעמא ס״ל

:בזה הרי״ף על הטלקים דרבו בשגם הסוסקיס
 וכמש״ל לכחחלה איסור כמבטל דהוי רש״ל כמ״ש דמעמא נראה והיה

 בשר כלי מן דלהגעיל קכ״א סי׳ המור דברי משמעות צ׳ה סי׳
 לממעמי׳ אפשר לעיל רבא דקא׳ דהא לומר אפשר והיה • ם׳ מהני לא לחלב
ט  כן משמע מ״מ קצת דוחק שזה אף בחלב הצטן נמנו כבר אס טי

 ה5 בישלו בשכבר ע״כ דטינו קטלא דלמעמי׳ בשר בה שמלח בקערה מדמקשה
אכלו ל דמות־ דכיו! א״ש ולפמ׳ש הרשב׳׳א כמ׳׳ש טעימס גי׳ ל״ש דאל״כ

 בכה״ג א״כ בטסח נסט אם אסור דאיט היינו טעימה ע״י בכוחח
 דלמעמי׳ מקשה ושפיר רותח בה נתט דאם צ״ל פשר פה שמלח בקערה
 מעמא ביה דאיכא נראה rלפע אבל • הפוסקיס שיטת א״ש דהכי קפילא

 צ״ט בסימן הרמ״א מ״ש לט אטלו טעימה גי׳ מהני דלא אחרינא
 לפמ״ש בבשר לימן לכסחלה אפי׳ מומר בס׳ במל במים חלב נתן דאם

 ל^ט זה שבדבר ם׳ בה דלית כיק ל״מ דטעימה י״ל מ׳׳מ שם הש׳׳ך
 דבצטן נהי וי״ל מקומות בכמה כדמשמע שוה דבר כל אין מ״מ מעם נותן

 ניהו בקערה שעלו בדגים וכן מעם ימן בכותח מ״מ מעם נתן לא
 דלפע׳׳ד אלא ־ הטעם יורגש בטתח כשיטא מ׳׳מ הטעם נרגש אין דבדגים

 ליה משוי חריף שבדבר אלא דמושר וקיי״ל נ׳׳ט בר נ״ט דהכא כיון י׳ל
 הוא לאמשוילי׳כאילו בצוק נרגש הטעם שאין כיון א״כ בעין הוא כאלו
 אץ דעלו הפוסקים דס׳׳ל אלא נ׳׳ט בר נ״ט בבשר דהוי וממילא בעין

 ולס״ז ־ נ״ט בר נ׳׳ט ט ואסור בנמבשלו כמו בולע חריף דדפר ס״ל לא נתבשלו
 שבישלו טיגו לממעמי׳ דאסשר בקערה דקא׳ הא דלעיל הסוגיא לפרש יש
 בתבשיל עעסמ״מ ימן לא דבמיס דאף ד״ל אף לטעמו לקפילא ויחנו מים בה

 טיש ולא לר״כ טעימה מהני דבצנון דחזינן כיון מ״מ מעם ימן אחר
 לחוש אין ה׳׳ג מעמא יסן אחר ובדבר טעמא יהיב לא בצטן לשמא

 סי׳ ולק׳ דוכתי בכל כדאשכק הכי קי׳׳ל לא אנן ומיהו ־ לזה ג״כ בקערה
 ועי׳ הכלי ונאסר ישביח אחר שבמאכל חיישי׳ שגס שבזה דאעס״י ק׳׳ג

 לעיל שהקשיט מה נכון ובזה ־ לחבירו אחד מתגשיל ראיה דאין צ״ב בססי׳
 להגעילו צריך והיה בפ״א הגעלה מהני לא הגדולים מדין דפכלי ר׳׳א מ׳׳ש
 סימן לעיל מ׳׳ש ועי׳ ארמאי ליטעמי' ם׳ דליכא אף הא ואמאי ש״פ
 שיבלע דחלק צ״ב סי׳ לעיל לפמ״ש י״ל ס׳ דליכא כיון י׳ל ולסמ״־ש צ*ג

 טעימת מהני לא א״כ הקדרה ערך כפי ט ונשאר כלל פלט לא היורה
 הכי למימר ליכא ר׳׳א בדעת מיהו מעם יתן אחר במאכל דשמא קסילא
 ונ*למ דבלע די״ל משום לעיל תירצט וכבר דנ׳׳נ ר״ח על מקשי מה דא״כ
 לשיטת אבל דנ״נ ר׳׳ת לשימת וזה אמעמא למיקס וליכא מפ״מ ליה והו'
לט טעימה וע׳׳י פ׳ שני להגעיל צריך היה לא ר׳׳א  לעיל שכתב מה ו

ודו״ק: א״ש
ט מ׳ ס״ק ש׳׳ך עיין וכו' דק דק חתכן ואם רמ״א בסכין מי

ט׳ כוכבים־ עובד של ס׳ סגי לכאורה ו  בכדי היה דאס ס׳ פעמים ג
מהסכין בו נבלע שט׳ לומר צריך וע״כ כלל נאסר לא ס׳ נטילה

חשטן לפי בפחות או הסכין כל נתבטלה ח׳ בס׳ א״כ ויותר ס׳ חלק
סי׳ המ׳׳א מ׳׳ש ועי׳ זמיס גבי לק׳ כן משמע ולא נטילה־ הכדי ג
 הזמיס שאר ברוב הנאסרים הזמים אלו להו בסלו דחיכ בזה• תמ״ז

 שהביא לקט דשטלי סעמא דזה ונראה זתים בחבית מיירי דמסממא
 דמסממא דס״ל ושני בראשון הסכין טעם שבטל כ׳ קטן סעיף לק׳ הש׳׳ך

 בב׳ ועכ׳׳ט הסכין עובי נגד לס׳ קרוב הסכין צדדי משני נטילה בכדי יש
 ־ בזה שנדחקו ז״ל וש״ך כהב״ח ולא בתרי חד ובסל הטעם נתבטל וג׳

שא׳׳כבצנוןדקדקדאקבכולוס׳  לדקותו הוא מעט אחד וכל ס׳ פעמיה מ
ם ולפ׳׳ז לפע׳ד־ ברור וזה הסכין מן ויותר ס׳ בחלק ונאסר  נראהנטני
אליבא זה דדין ל׳׳ח ס״ק תמ״ז בסי׳ המ״א שהביא הע׳׳ש דברי
 וניער דחוזר ביבש דיבש דקי״ל דאף דס״ל והוא וניער חוזר דמ״ד
 נאסרו שלא הזמיס משא׳׳כ ענמו חמן שהוא ביבש היינו ס׳? שם כמ׳׳ש
 ג׳ ס׳׳ק ממ׳ז בסי׳ המ״א לסמ״ש קשה דאכתי אלא מעם מחמת אלא

 הסכין מעם אלא דליכא הכא א׳׳כ וניער חוזר איט לכ״ע לבד דגמעס
 אינו יבש בדבר אף דבמעם זה לדבר וראיה ־ בתרי חד בטל שסיר
 חמן קצת היה שאס שם שכ׳ מלוח מבשר במרי חד ופסל וניער חוזר
רק אוסרת אינה דמליחה כיון וק׳ ס׳׳ה תמ״ז בסי׳ כמבואר נתבטל כבר
קודם נתבטל ולא כ״ק אלא נאסר לא דשמא ניחוש א״כ לחומרא כ״ק
כ וצ״ל פסח  קודם בתרי חד נתבטל כ״ק מקום באיזה נאסר אם דאף ע׳
טי כיון וא״ל בפסח וניער חוזר אינו טעם אלא שליכא וכיון פסח  שלא ד

ותו מדרבנן רק הוי דלא חדא משהו מעם יתן כשיבשלן א״כ במינה
גיבש דביפש ס״ל אפ״ה במל לא מב״מ דס׳׳ל לר״י התוס׳ לפמ״ש דהא

 נראה ותו ־ טעם ימן כשיבשלס חיישי׳ לא דבמשהו ש״מ במל בתרי חד
 טלי חיישי׳ לא משהו דבאיסור מומר לבשלו דאסי׳ משמע מלוח דפפשר

 חיישינן דלא י׳׳ל הזתים במי הפסח בתוך גס בכטשין אפי׳ ולפ׳׳ז האי
 לכ״ע זמיס דמי שכ׳ עצמו המ״א מדברי תדע משהו באיסור האי כולי

 המ״אמיירי דאפשר בזה גדול וצ״ע פסח תוך בשרוין אפי׳ משמע מותרים
 אבל ־ וע״ש לקט שגולי דברי לפרש כתבתי כ״ז ־ פסח תוך שרויין שאינם
 חריף דדבר לן ברירא דלא לעיל דלסמ״ש בזה לפקפק יש אכט לפע״ד
 אלא בלע דלא י׳ל כ׳׳כ חריפין שאינם ולימוניש בזמים וכ״ש כ״נ טלע
 גתרי־ חד פסל ולא כ״ק מעט נאסרים זכולם להיות ויטל כ״ק מעט
 חד דגמל אף שבסכץ פעק מחמת מהם בקצת לחוש יש דבזתיס י״ל וגה

 אפילו ולפ״ז בעין חמן שיש כיון ביבש יבש כדין וניער דחוזר י״ל בתרי
 ונסלס* דחוזר ממעמא להתיר המ״א שרוצה פסח ר^דם הזמים נתבשלו

כ״כ מיקרי לא הסכין מעל דהגעין וצ״ל בעין חשש מידי יצאע לא מ*מ
אמן
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ק  נמוח והוא הסכין שעל שמנוניה משום אלא פמשש שאין בעין ח

 שנפלה בשר לממיכח דמי דזה ול״נ המ״א שם ומ״ש ־ בבישול וכ״ש בכבישה
 נבילה הבשר דהתם כלל דל״ד נ״ל מצמרפין דאין rאfב קדרומ בשמי

 אבל עומד במקומו האיסור קדרוח בכמה אפו׳ א׳כ איסור עצמו כשהוא
 בכל שממב קדרוש בשלשה מבעיא לא בלוע איסור רק בו שאין כיון הנא

 פנ״נ אמרי׳ דלא המחבר לדעח מ״מ עדו ששים א׳ בבל ואין בכף א׳
 אפי׳ אלא במרי חד בעל שנאסרה ^שהקדירה מומרמא״כ ממ׳׳נשניה א״כ

 מהם בא׳ איסור שנפל קדרות דבשני קי״א סי׳ קי׳ל הא קדרות בשני
 אנו דאין כען ה״נ א׳יכ מצעדפות שניהם מהם באיזה ידוע ואינו

 לא דשמא בזה דצ״ע אלא דמצערף לומר אפשר היה סלע באיזה יודעים
 קדרה אבל ראשונה בקדרה פלע דמסתמא ראשון הכלי לפמיר להמם דמי

 לא חנ׳נ האיסורים בכל דקייל דלמאי ו^> 5«0ל לדמות יש שפיר שניה
 כ׳ בזשים הכא מ׳׳מ נבילה הכף נעשה פעם בכל דהא בלל בהא נ״מ

 וכן במרי• חד במל שכיר נ״נ ולא הוא הימר דעדיין עצמו המ׳׳א
 נ״ע להאוסרין חלב של כף בהן שמחב וירקוש מים של בקדרה משכמת

:חריף בדבר א״נ נ״ע בר
^ ו י י  לא לעעמו שאפשר דבדבר אחרינא מעעמא לפקפק לענ׳׳ד,יש מ

 דאולי במרי חד לבעל ל״ש הזימים באלו י׳׳ל וא״כ ביעול בו שייך
 לעעום שא״א כזה דדבר י״ל מ״מ חמן מעם בה שיש באיזה לעעמו אנמר

 ק״ד סימן לקמן ועיין ביעול בי׳ שייך שפיר קענות בממימש אחד כל
 בלימוני׳ מיהו ־ שם בע״ז ועי׳ בזה האחרונים שנמלקו בשיכרא בעכבאא
 נעשה פעם בכל דהסכין נימא לא אס צ*ע איסור של בסכין שנחתכו

 דכבר וסילקו קדם כמו דהו״ל וא״ל בשל׳׳ה הקשה וכן הצנון עם ״נבילה
 הצנון מן הסכין בולע ודאי אבל שבלע מה שחפליע דהייט המוס׳ כ׳

 נימא לא למה מ״מ נ״נ שלוע אין דא»לו ומו נבילה הסכין במך ונעשה
 דאף מדין מכלי ר״א בנץשית צ״ל וכן הצנון מן מיד דבלע נ׳׳נ שהצנון כיון
 שנעשה המיס מן בלע כבר רתיחה במוך היורה מן מיד המים שפכו אס

 וסליעה בליעה שיעור בעיק דבהגעלה דס״ל לומר ודוחק וצ״ע נבילה
ודו״ק: לעיל כמ״ש

• וכו׳ מלובלין מהר״ם למ׳ש כיוון ואולי בסמוך שם הש׳׳ך
 כדעת דס׳ל משמע ל״ח ס״ק תמ״ז סימן המ״א ומדברי

 בעינן וא״כ חנ״נ דקיי״ל ואף הזיתים במי כ׳ דהא _מלובלין מהר׳׳ם
ד פשים  מלובלין מהר״ס לדברי ראיה להביא ונראה ■ הזימים כל ע

 עצמו בירך ששים דבעינן ג״ה בה שנתבשל בירך שכ׳ מא״ז אשד״י מפגהמ
 עד גס לשער דבעינן המוספות מ״ש לפי א״כ דבוק איסור דהוי משוס
 הקליפה גם לבעל עצמו בירך דבעינן ש״מ א״כ במליחה שנאסר הכ״ק

 בלל דבוק איסור ל״ל דהמוס׳ פליגי אממ5ל ואנמר • במליחה שנאסר
 ^סור דס״ל מא׳׳ז והג׳׳א הרועבקאמר עם דבאמת וי״ל מקישיימם כדמשמע

 דא״כ קצח דחוק שהוא אלא ברועב משעריס הקליפה דכעד ס׳׳ל דבוק
 סמיכות ליישב נכון ובזה הכ״ק־ נבעל הרועב שיעור ולפרש לממני הו״ל
 נגד דבעינן במחלה שהקדימו שנתבשלו בירך שם המוספות דברי

דא״כ דבוק איסור מעעם דל*ל ר׳׳ל הרועב דמצערף כ׳ והדר הקלי©ה

 שם ובחידושט הרוע^ שיעור לפרש הו״ל דבוק שייך דלא מןליפה נגד
 הכדי ביעל בירך הזכיר דלא ק׳ בסי׳ הש״ע ומשמעות ודו״קי הארכט
 בירך דססק והא איסורק בשאר חנ״נ ל״ל דהמחבר ראי׳ אין קליפה
 מיש ומיץ ק״ו בסימן אסור לסותעו דאפשר דס״ל משוס ששים עצמו

:בסיד שם
ה7ם י  זה מטעם המיר ובס״דדלא כו׳ מיוחדים כלים להם רמ׳אדיש ב ז

 אלא זה שייך לא כוכבים עובדי דבסמס משוס ל^ק צריך י ׳
 הש״ס חייש דלא שם הרא״ש דכ׳ חלמית של קורע גבי מיהו באומנין

 אמרי דלא משמע נקיים כלים סמס דבאומן משוס הסכין של בעין משוס
 דשמטנית משוה דוקא במרקחח דהכא ואפשר מיומדין כלים דמסתמא

 זה משום להמיר לי ברירא דלא אלא כלים מסתמא מיחדים פוגם בדבש
:ק״ג סי׳ לק׳ כמבואר

ם י ע  כמו חרישן זמים כ׳ ס״ק הש״ך ומ׳ש וכו׳ לימוניש מי ף ס
 ען דווקא כ׳ בימחיס המיס׳ בעירובין• כדאיתא צנון י ^

הוא: ונכון להקשות שמעתי p עצמם זתיס לא אבל מריר זית

צז סימן
ם י מ  משמע * וכו׳ משין אין בש״ס וכו׳ או»ן אין בו כיוצא א ס

 בו לאפות שדרכו כיון באלי׳ התנור לעוש חכמים דאסרו י ׳
 כיח די״ל נ״ע בר נ״ע דהו״ל התום׳ קו׳ לת׳ אפשר היה ולפ״ז פת

 לכך חכמים דברי על עבר והוא נ״ע פר נ״ע לגרום צ״הדאסור דנתפארפסי׳
 פשעידא לאפות אסרוחכמים לא דודאי נראה ויותר קנם מחמת חכמים אסרו

 התטר מישת כגון אח״כ שיאפה דבר בשביל כוונתו דאין כיון בתנור
 אסרו שפיר לפ״ז א״כ מוסר הסת צורת בשינה או מועע בדבר דהא
 דאיסורא דהו״ל חלב של פזעידא בו יאפה דשמא באליה התנור לעוש
 דאסרו דכיון עוד וי״ל • קנסו שעבר וכיון נ״מ בר נ״ע בי׳ אמרינן דלא

 לאפות אסור לכתחלה דלגרוס וכיון לחלב או לבשר פת לימד חכמים
 נ״מ בר נ״ע ביה שייך דלא דאיסורא הכל הו״ל למוש לכמחלה וכ״ש

 הש״ס דמקשה אהא דמקשין הך נכון היה ובזה דבריהם של איסור דהי׳ל
 וכמ״ש בלע דהמירא משוס שאני הכא דלמא ישברו קדירות רב על

 שאסרו כיון בלע איסורא מיקרי זה ולפמ״ש צ״ג בסי׳ הביאו הרשב״א
 התירו לא דלמה מעם לתת יש דלפ״ז נראה ועוד • ק לעשות חכמים

 מן מוציא אין עוב דבדבר צ״ד סי׳ לעיל כמבואר קלי©! ע״י הסת
 מועט דבר הו״ל יפה להתקנח דא״א טמא אס אפילו כ״ק אלא הכלי
 דמסתמא בנטילה לסגי ועכ״ס נקי אינו סכין בסתם צ״ד בסי' לעיל כמו
 ק©לא ע״י להטעימו או להמקנח שא״א המיעוט אותו נגד בפת ס׳ יש

:ודוק ם׳ דאיכא אע״ג קונסין לכמחלה איסור לבטל דאסרו דכיון אלא

 צ״ה בסי׳ לעיל מ״ש ועיין וש״ך פיח ועיין ■ תחתיו זב ואס רמ״א
 בר נ״ט צריכין פחיפורין דאף דס״ל העוזר האבן קו׳ בענין

ע״ש: ראי׳ נ״ה סי׳ לעיל הרשב״א מדברי דאין נ״ט

 עריבות, סברות יאלפנו כן ולב, כליות בוחן בישע בחלב בשר חלכות סליק
תעחבות: בחלכות משיבות נפש

תערובות הלכות
צח סייסן

ם י  ופשר ד^ב ראב״ן בשם שכתב עש״ך ־ חלב כטן בש״ע א ^
 לן שרי ילסיא דאמרה מהא ר^ה להביא יש וקצה • שוה מעמם י̂ 

 מצוא ל״ל דאל״ה שוה גשר וכ״ש ושומן חלב טעם דאין משמע חי׳ חע:
 ולישנא בחז־רא כדקאמר לממעמי׳ אלא בעינן לא דהא חי׳ חלב

ק דשיבוטא  לפרש סנהדרין גרי׳ וסוס׳ רש״י דדחקו מהא קצת משמע ו
 ע״שולא תירה אסרה בישול דדרך משוס למקרא אס יש דקאמר בהא

 וחלב בשר דטעם כיק מב״מ מ״ל א״כ קא׳ בחלב דאי כפשמי׳ מפרשי
ר טעמא דיי\ב מעזמע בישול דרך שייך ולא שוה ^נ ד  ק״ח ד׳ במלין כ

 נלענ״ד ובזה הם־ חלוקים דמעמיס ולאי אלא חלב ?מפס שמעתץ בריש
ס׳ לסמ״ש ליישב מ  בחלב מיירי דלמא אסור גל״ז דחלב משום לס׳ שם ה

 מאי ל© דא״כ אלא בשמן־ שוין ושומן דמלב הפוסקים לפמ׳ש המותר
והראב״ד הר״ן וכתבו שמא במר אזליק »ו3« «:״« דלעטן זקיי״ל

 מורה אסרה למה א״כ בשר מיקריץ • דטלהו בשמן שוין וחלב דפשר
 הא אסור חלב אי בשלמא ־ בשמא מב״מ ה״ל הא נ״ט בכדי בישול דרך
 מומרא״כ חלב אי בפ״ע אבל מותר וזה אסור דזה משום בטל דמב״מ קי״ל
 ראיה ומזה לכ״ע־ יתגמל ולמה בפ״ע מוסר וזה בפ״ע מותר זה ה״ל

 י״ל מיהו ־ כהאגור דלא בשמא מב'מ ובשר דחלב והראב״ד הרין לדברי
 במלב חלב המבשל דהא נדי בכלל בודאי דחלב כיון האגור לדברי אף

 חלב שמבשל כ1ל הומרו וחאנה היא נבילה כשהותרה וכדאמרינן לוקה
 בהיתר וממר מב״מ בודאי ה״ל אמו של המומר חלב עם הגדי של המותר
 לימסר• עצמו בשומן שומן כשמבשל דוקאאיכ לאו אמו דודאי ותו בטיל•
 ג״כ גדי הא ©לב דהייט ס״ד איך דא״כ האגור לדברי ראי׳ קצת ומזה

 גדי נטרה כשאסרה דאף ע״כ אלא בחלב חלב היל א״כ חלב בכללי
 בנבילה כדאמריק אסור דהכל משמע דבי שוס מתוכו הוציאה ולא

 על דוקא דקאי ס״ד וש©ר עליו גדי שס אין אבל כשהותרה•
בחלב: בשר

ולפי



תעחסת חלבית יזידחידושי
»׳ כגדיים כשמו הרץ שכתב ז״ל היי״ף מנת מ מין דא א״  מ

 דקאמר הא כאמה י״צ מכ׳׳מ לרכק ה״ל והיתר היתר שהוא כל
 דככוש ס״ל סוסקיס דכמה ככוש ממפס לאו יומא טלי לי׳ תרו דאי
 מממס אלא • ע׳ש ט״ז בםון» הרא״ש שהביא כמו ימים כשלשה אלא איגו

 איכא• דעכ״תמשהו משום בתסח צונן לאסור טקי״ל מלט משהו דמנ״ס
ט  ליתסר משהו אשי׳ חידוש דאי ק״ח cp במלין אביי הוכחת נושא ח
 דדרך הכא מוכח דמקרא לו השיב דרבא רק והיתר היתר דה״ל טון

 שם שטרש במלק ז״ל רש״י דברי מתורץ ובזה • מורה אסרה בישול
א דהחידוש  ידט דלא ואביי ודו״ק• מותר בש״ט חד וכל הואיל ט

 יאסר במשהו אוסר שאיט מה הוא חידוש דאי הקשה שטר מקרא
: במשט באמת

ן ו כ נ  כלאים ט שאבד בבגד והרא״ש הסום׳ שנתקשו מה בזה מאד ו
 בחלב לבשר דמי ולא בהיתר טתר דמ״ל משום כמל דאיט י
ם כלאי בה׳ בשץ וט׳ טני׳ ילטנן ולא הוא טדוש בב״ח דבאמה  • מדי

שימטיט ורבא דאביי לומר אמזר היה ולש״ז  דמב״מ דס׳ל דאביי אזלי ל
 המטם אק טכ׳׳ש וטמר היתר דה״ל בכך מה א״כ מטמא בהר אזלינן
והיתר דהיתר מחמת הוא דטדוש דאס״ד טכחחו וזה שוה•

ורבא אזלינן• מטמא דבמר משום אלא במשט באמת ליססר
 אלא היתר שם להם יש שניהם וששיר אזליק שמא דבסר למטמי׳

 הצלי טס שאשאו בשת הרי״ף טל מזה להקשות ואק הכטב* מגזירת הכא
 ט לך אק הוא דחידוש ומכיק במשט המורה התירה טצמו בבית דהא
ט אלא מו ט ח טי  כתבתי צ״ו בסי׳ לטיל מיהו ״ לכתמלה ולא דיטבד ו
 מרבא דשמט לבתר בטמר דהיפר סברא הך ס״ל אביי דגם מ״ל

ורו״ק: הוא טדוש דהכא
תי ^י ^ ר  מגדי ץחנן מדר׳ דמקשה צ״ו דף דטלין מסיגיא מפטם ו

 לחד דרבנן כטיקר מטם ס״ל יוחנן ר׳ דהא בחלט שצלאו
ט דמשטשט הא .ודלמא דטה  דרבנן סטקא לר״י והו״ל מססיקא טי

א ולכאורה  ש״מ הוה כטש האי שם דמשני למאי אלימתא קושיא ט
 כמו מב'מ ה״ל שק ובשר טי דשק למימר ליה הוי שמן ליה דהוי דס׳׳ד

 לר״י דאורייתא כעיקר דמעס להסוברים ואפילו והשר״ח הש״ך שמסרציס
 קשה ויותר • מדאורייתא כולו ואוסר מבשא׳מ והו״ל בכמוש מיירי ולטיל
 שטשוע לו שיש דבר דאטלו ק״ה בסי׳ הש״ע הביאו הרשב״א על מזה
 (טיק נתששמ לא דילמא דמספקינן דס״ל משמע מקום נטילת בעי בצלי
ק לקמן  ס״ל בבדיה שם והרא״ה מספקא) דל^ די״ל שם כתבנו ק״ד סי
 כיון א*כ התפשטותו בבירור ידוע שאין משוס בם׳ ניה סגי לא דצלי

 על קשה ותו • במל וברובא מב״מ דהרל שק בבשר א*כ הוי דספיקא
 ויבואר אינו כ^לו שא״מ את סלק אמרינן ודאי במב׳׳מ דס״ל הרשב״א

ד רובא מסתמא שבו שהשוק י׳ל שמן בגדי א״כ בס׳ד לקמן  החלב ע
ט ־ כמש׳׳ל מב״מ הו״ל בודאי וחלב ושוק  רב על מזה להקשות דאין ונ
א  מובא שק התס דילמא יוחנן מר׳ להש׳ם ליה קשיא מאי מ״מ טנ

ט מיט שהוא בשומן חבא וט״ל הוי  בדשמואל לשנות דט״ל לקיז מקשי ו
א רב דאסר משוס קולף בנצלה ראמר נמי  אבל מספיקא היינו טנ

ע בשר סלק בירך אמרינן דמדאוריימא דרבנן ספיקא הו״ל במתנימין  הי
 אלא טרה אסרה לא דהא שבו גידין בשאר מב״מ ומתבטל איט כאלו
 בלפת כבשר דמשעריס דמעמא לקמן מ״ש לפי ומכ״ש בלבד הכף שעל
למיקס וליכא גידיס שאר נמי דאיכא משוס טא להמעים מצריך ולא
דבאמת וצ״ל הל״מ הוא בלטז דכבשר נראה רש״י דמדברי אף אמעתא

 דהתורה י״ל מיהו בט*מ בגידין דאין דקיי״ל למאי זו בהלכה פל<גי
 לאוקמי לשמואל ליה דוחק מתני׳ אבל הכף• שעל מייריבאיןטאלא באמת

:הכף על אלא נשאר ולא ממנו בניטלה
ל ב  ספיקא בהא לומר שייך דלא קושיא שוס זה מכל אץ לענ״ד א

 אף מפעפע אס ולידע לקפילא להטעימו דאפשר כיון דרבנן
 בבשר להבחיט יש מ״מ לנסותו א״א מינו ושאיט מיט דאיכא דבזה

^נו במינו הרמב״ס דכמב אף אחר• צלי  לקפילא להמעיט דח״א מיט ו
 לרבא דס״ל דכיון ־ הש״ס מן כן דהוציא לענ״ד ונראה • בס׳ משמרין

ט במשהו במיט מץ ה רבא אבל כן קיי״ל דלא נ ט  עליו השה נו
למיקס ליכא דמו מינו ושאינו בטנו מץ דהייט ומתרץ התום׳ קושיה

מ • שס שנדחק כב״י דלא אמעמא ט מ׳ בדבר לנסות מצרכינן דלא טי
 • בתרי׳ ולאהדורי למימרח בעינן ללא קטלא דליכא היכי ט אחר
 .אופן בשום דמילתא עלה למיקס דאיכא כיון נכנס לא ספק בכלל אבל

 בפעימת ולא בלפת כבשר דמשערין דמסניתין מעמא דהיינו וטאה
 לאסמכינןאס׳• להמעיט דאפשר דהיכא זיל הרמב״ס rלפ כיש קטלא־

 בתבשיל כ״א דמילמא עלה למיקס וליכא טתר גידי נמי דאיכא משום
 כדי נאסר שכבר משוס י״ל מיהו • הכף שעל גיד רק ט שיבשל אחר

 למיקס א״א ובהא קליפה הכדי נגד נמי לשער וצריך במליחה קליפה
ט • אמעמא  הוא איסורים בשאר נבילה נטשה דהא הכי ל״ל בהל*מ מי

ק! הפוסקים לרוב מדרגק מ ו

לזהפלא״ה

ח״יויוד

ץ נ ע ב טמ-ומתה קטלארבו וטעימת בם׳ ביטול ו  לפרש נלענ״ד הדי
ט ז״ל רש״י דעת י ב ס׳ קפילא מטמת י  דקשה כתבט וכבר • ו

ט ^!טלא וסמכיק ם׳ דליכא הלב או מרומה בה שבישל מקדירה עליו  כיון ו
ט׳ א״כ סמכיקאששיס אמעמא לטקס דטכאדליכא ח א  למיקס דאיכא טכ

ט קטלא ט״י לברורי דאיכא משוס וצ״ל נמי• ק דהקטלא דס״ל ה א  נ
 יאומן לא מה״ת א״כ להתיר דיק מסברא הוי קטלא דבלא אף לאסור
ק ראוי יומר איסור חזקיז foדלי כיון למזיר או  נראה והיה להתיר• ט

 דרבנן איסור רק איט מטמא דאיכא אף מם׳ ביתר (>״ה. כסברת מזה
ק • צ״ח ססי׳ בשמו הש״ך כמ״ש  זרוע גבי ז״ל רש״י מלשץ משמע ו
 בו האמיט דרבנן איסור דהוא וטון רבנן אחשרי דבמעמא שכתב בשלה

 אשרה סתמא דהתורה דנהי אז״ה מטס לפרש ונראה במסל״ת לקטלא
 חכמים וטערו אדס בני לסמם הנרגש מעם בטיק מ״מ כעיקר טעם

ט׳ אסור מדרבנן אבל בשטם שמא ב״א לסתם הנרגש במטס  בטעם א
 דאיסורא מטמא ויטעם במעס יומר בקי טאכל זה ואולי לבקי הנרגש

 קפילא• בדאיכא אלא זה החמירו ולא לקטלא להמעיט הצריט לכך
 לקפילא להמעיט יצריט דלמה קשה יוסר ואדרבא מתרצא לא בכ״ז אך

 ותי הכי* לתקן להם היה שלא לאסור כ״ש להמיר האמיטהו שלא כיון
א דקפילא דמעמא רש״י מדברי דנראה  אומנות׳ מרע דלא משוס מ
 עליו שסומכץ ידע שלא וכו׳ גחטם בקטלא דטרש ג״כ לפ״ת ומסיח
 בי שייך לא מסל״ת שהוא דכיון השץ שהביא הקושיא לתרץ דבא נראה
ק וע״ז • אומנתי׳ מרע  מעם בו יש אס להמעיס לפניו אומרים דשטר ט

 דזה וס״ל בזה תלוי והיתר שאיסור יודע שאיט רק שנתערב הדבר זה
בקיאית: משוס המעס ואץ מסל׳ת הוי

ף ן  למילף דמציט דאע׳ג שכתב בשלה בזרוע ז״ל רש״י מדברי נלענ״ד מ
ה ׳ ט ט׳ ט  מעמא יהיב במיט דבשלא דא״ל מטמא דאיכא היכא א

ט׳ אחטר אט׳ה  דליכא דבמינו קי״ל באמת דהא תמוה הוא ולכאורה ו
 לטקס דאיכא בדבר מיני׳ ניליף ואיך בס׳• משערין אמעמא לטקס

 ביתר לקפילא דממעימים דהא ז״ל לרש״י דס״ל הנראה אלא • אמעמא
 • ביותר מעמא יהיב דשמא אס׳ סמטנן לא דלכתחלה משוס היינו מס׳
 בלא מחזקינן דבס׳ רק מס׳ ביתר אפי׳ מדאורייתא אוסר דמעמא וצ״ל
 מזרוע נילף שפיר א״כ לברר שיכולין במקום סומכץ ואין מטמא יהיב

 ע׳־ז סומכין איך מ״מ לכתחלה איסור לבמל מומר דמה״ת דנהי בשלה
 לכהחלה־ ע״ז סומכין איך מטמא יהיב בס׳ דאפי׳ למימר דאיכא כיון
 בקדירה לכתחלה ליתנו או לברר שיכולץ בשביל סומכץ דאין לי ומה

 לקפילא להמעיט דא״צ מיני' נילף ושטר להתברר שא״א במקום
 לאסור רבנן אחמורי דאפ״ה ותירץ כלל• אוסר אינו דמעמא משוס

 טעס טתן שאינו חזקה מס׳ דביתר לרש*י דס״ל הרי הטעם•
 לרש״י דס״ל ונראה • להסיר כ״ש לאסור האמינוהו ואפי״ה מדרבנן והטעם
 בשר רב דאמר ק״ח בדף בשר כזית לטכו שנפל חלב של ביורה דודאי
 קפילא פעימה בזה מהני דלא דקי״ל צ״ב בסי׳ לעיל וכתבתי אסיר

 ממילא לחדל בזה שיעור מצינו שלא כיון א״כ חצב מטס בו שאין שיאמר
 להכחיש אין בודאי במעמא לן דטחזק דהיכא דכיון ס׳ עד היא השיעור

בסמוך: לקק ועמ״ש הוא ק ס׳ עד ה״נ קטלא במעימת החזקה

׳ י א ר ה  חדא אמעמא סמכינן דלא דוכתי בבמה דמשמע ז״ל רש״י לדברי ו
 בלפת כבשר דהל״מלשער למתני׳ הנשהדס״ל בגיד ממ״שלעיל

 ושמואל דרב דפלוגתייהו ותו זה• בתירוץ לעיל עמ׳ש בפעימה ולא
 דמיירי לומר דדוחק ואיפכא• צונן למוך בחס נבר ותתאי גבר בעילאי
 הקליפה כנגד ם׳ דבעינן להסובריכ וכ״ש אמעמא למיקה דליכא במב׳מ
 דלא ס״ל ושמואל ורב מב״מ דה״ל דאע״ג צ״ל וע״כ רטוב* בדבר
 דק״ח בחולין התוס׳ כמ״ש האיסור מן יוסר אוסר דאינו משוס בסל

ט׳ האיסור הא במב״מ דמיירי ואס״ד  דמיירי וברייתא במיל• לא גו
 גוש בדבר דמיירי וליל במל• מב״מ דס״ל כרבנן אתיא בחלב בבשר
ט׳ לשמואל ס*ל הא בל״ז דא״כ  אלא אוסר אינו דצלי רומח דאפי׳ גו
 • רוטב עס דברים בשני דמיירי לומר ודוחק נסילה או קליפה בכדי

 דמיירי ש״מ ציא בסי׳ לעיל כמ׳ש רטוב בדבר משמע נמי דלטך ולישנא
 ברייתא ותו למימעמי׳• אנמר הא ©לוגטיהו מאי א״כ בשא״מ במץ
 לומר ודוחק קטלא ע״י ארעמא למיקס איכא הא חלב לטך בבשר גופח

ט • קטלא בליכא ס או בשיכרא בעכברא להש״ס דמספקא דהא ו  טנ
 קשה דמחזקי׳ המוס׳ שתירצו ומה • לקטלא להמעיט אנמר והא משביח או

 ההעמדה שיערו שחכמים ודוחק בס׳ בסל ולא המעטד דבר ה״ל דא״כ
ט  רש״י כדברי המשמטת מכ״ז בפעימה ולא בם׳ שם דקאמר דהא ו
 מ״ש מתרצא לא בהא מיהו דמספקינן טכי אקטלא סמטנן דלא ז״ל

:מספקינן בשיכרא בעכברא דהא החזקה להכחיש דאין משוס
ד ך ה לז  ר״ש כשימת דס״ל והוא ז״ל דרש״י בסעמא אמר דרך נלעניד ט

ס׳ שהביאו ׳ ט  לבליעה האיסורים לכל דחימיק ע״ג דק״ח בטלת ה
מעה לבטל ם׳ בטיק לכך אמעמא לטקס דליכא יזג״מ וה״ל ופליטה
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חידושי 74
ק ומלמ דגלע הרומג ס לגמל קסילא מעימת ונפי  ולס״ז האיסור מג

מ• דהוי אפיג נ«!ה מזרוע דילין> דהא לומר אפשר היה  דהא ומו מב׳
מג נלא א׳׳א  כשלו מסממא מיירי דנאמח מ»ם אלא מס׳ יומר וה״ל גז

ה נו  כרומב הזרוע עעס ונשנמל כולו האיל מן ביותר רומג מ־ג
ע הרומב מחשש אלא ^  כסנרת ס׳ גוסי׳ באיל ולרין מב*מ דה״ל ומלמ ד
 דאביי משוס ג^יגו מב״מ דהויל הוא דחידס דאניי אע״ג ־ ר״ש
 דאמריק דקיי״ל למאי אבל חכתי נכמה כזס׳׳ל מינו &גז סלק לי׳ לית

:דבס׳ במשא״מ לסין גמור לימוד ה״ל שסיר סלק
ףן ץ ר  בשר בהדי ועצמות בשר למ״ד דקשה הא למיז נלעג״ד היה ו

 במעק אסי׳ ואפשר בשמן חלוקים ועצמות דבשר כיון ועצשת
 דזהו לי וגראה • זא״ז מבמלין דאיסורים דקיי׳׳ל למאי זא״ז שיבמלו ראוי

̂ון ויבואר הערלה מבמלק ערלה דקליסי המעה  צ׳׳ס־ ברסי׳ בס״ד לר
 או בבשר שנבלע היועב שס לי דמה שוה והוא הרומב דמבמלי׳ מ״ש ולסי

ודוק: בעצם
ן ״ פ ל  לקמן הש׳׳ס דמחלק במאי מובא דקשה הא למרץ נלע״ד ו

 יש אס במציאות סלוגתייהו דלכאורה ואחד במאה או במאה
 הרומב לבמל דבאמת י״ל ולסמ״ש ואחד־ מאה או הזרוע נגד מאה באיל
 לבמל מסייע גופי׳ הזרוע א״כ זא״ז מבמלין איסורים דקי״ל למאי

 והדר לה מחחך אמריק אי זהו מיהו ואחד מאה כבר וה״ל הרועב
נבילה נעשה דהחלב דאמרינן למאי א״כ שלמה דמבשל א׳׳א אבל מבשל

הפלא״התקחבות הלטת ירד
ץ1 נ ע  כמיסר דמעה רש״י כשימת להרמב״ם דס״ל כעיקר מעם ב

 שנבלע בשר בק חילוק דאץ לרש״י דס״ל ומשמע דרבק י ^
סיל^ מבשר מעס שקיבל לח דבר ובין לח איסור בו  נשאר ולא הבשר ו
 האימר דאין דכיון עביי• בנך ק1למ הר״ן כמ׳ש דלא מעס* אלא בו

 שירש דהא חילוק אק ממש יהיה לסחמו דאסשר אע׳׳ג בבשר ניכר
 ט שנבלע מבשר ויליף הבשר שסילקו ממשו ולא מעמו דק״ח בג^לין
 מל»ק באמת סירש׳׳י דלא והא בפסחים. ז״ל שפירש״י כמו החלב
 לקמן קאמרינן דבאמת משוס נראה הבשר מעס רק ט שנכנס מחלב
מ״ש• בי׳ והמי חלב ולא הורה אסרה בשר רב דסבר ע״ב דק״ח

 דמאי תמוה הוא ולכאורה ונו׳ ליורה שנעל ל׳׳ל דא*כ התוס׳ שס והקשו
 מעס מחמת אסורה עכ״ס מלב ממעה אסורה דאינה דנהי ההוס׳ מקשו
 ששים בעינן לכך ר״שע״ש־ על להקשות במחלה שם התום׳ כמ״ש הבשר
 לומר א״א דע׳כ להתוס׳ דס״ל ונראה • מינה מעעס אוסרת אינה ו»ב
 מלב זית וחצי בשר זית חצי דאכל מהא הש״ס מקשה מאי דא׳׳כ הכי
 בסמוך דמופי כיק ייל כעיקר מעס על דלוקה דס״ל ר״ת לשימת הא
 שפיר נמצא אמר מבשר החלב בלע נמצא גדולה מיורה בבא דמיירי שס

 להבק בארמז וצריך נבילה• נעשה לא אבל בב׳ח מעס על לוקה
הש׳׳ס: קושית

ה א ל נ חלב ולא מורה אסרה גדי דקאמר הא להבין צריך דבאמת ו
מדע מחלב* דבשר או^וא מאי בזה זה אסרה דהפרה כיון ...... ...................................................

ם והילנו שר'’דכשטא^בצע ^ דבאמת דהש״ס דס׳ד ונראה • רטיא וליכא שניהם דאסוריס קי״ל דבאמת א״כ שבחדרה החלב עם מצמרף אינו' מ
שנבלע האיל כל של הרומב ונעשה שבקדירה הרומב עם מצמרף אינו ה״נ
דבמל וצ׳ל בנמצא• איט וזה האיל כל נגד ס׳ וצריך נבילה בו

 שבתוכו הרומב בלל נבילה נעשה ולא הזרוע של מעם גופא האיל בפוך
 אי אפי׳ זא״ז מבמלין איסורים דאין דס״ל לר״ש וכן במאה והיינו

לא מ״מ איסור הרוטב דנעשה לה מבשל והדר לה דמחתך אמרינן
א דגם לבמל זרוע מסתייע לפרש דיש ונראה במאה והוי איסור ט

 ואחד מאה זה״ל ותקשה היומב נגד והכל וששים מאה לפרש דבשי בזה
 ה״ל לה מחתך דקאמר דלריש ורבנן ר'ש בהא פליגי דבאמת ומפרש

 וצריך שלמה מבשל ס׳ל הא ולרבנן זא״ז מבטלין אין דאיסורים כיון מאה
בכ״ז: הימב ודו״ק מאה ה״ל א״כ האיל בתוך לבשל

, ף ן ב תויז ו  קאמר דלמה ממרצא לא בשיכרא בעכברא רק הנ׳׳ל כל מ
 דהא הרוטב משוס למימר דליכא קס-לא במעימת ולא בס׳

 נ״נ אמרינן דלא פוסקים כמה כתבו ובמליחה ובכטש כבוש הוי שס
 דמשמע תוס׳ נשימת לומר אפשר הוי בהא מיהו • מדרבנן גופי׳ דבב״ח כיק

 התם משמע לא רש׳י לשון אבל נ״כ מדאורייתא הוא איסוריה בפאר
 למיקס ליכא דהתס צ״ל דע״כ ותו במשהו• מ’דמב שם שכתב הכי

 שם התום׳ כמ״ש וצ׳׳ל סוגם אי משביח אי שם מסתפק דהא אמעמא
ודו״ה: וכנ׳׳ל

 למיקם דאעזר משוס במסל׳׳ת הקפילא דמהינק דהא כתב הש׳ץ ח2ה1
 דוקא דלאו כתב כהן מנחת ובס׳ קפילא ע׳׳י דמילתא עלה

ען המחילה ואחר וימעמו• אח״כ שיאכלו ע״י דהל״ל  לפי הש״ך כיון י
 דלא משוס ל׳׳ל ומסל״ת יפילא דבעינן דלהרא׳׳ש בתעיה שהקשה דרכו
 יוסר במעס דבקי משוס אלא הוא דמסל״ת כיק אומנתי׳ מרע דלא

 יותר יפעלו ומה מילתא• למיקסעלהאי המעסא״א זה דהא מקשה ולפ״ז
 • אחרינא קעלא ע״י להטעימו דאפשר משוס צ״ל לכך קפילא הוא אס

 שאינו רק במעם עליו שסומכין דיודע דלק״מ בפירש׳׳י כתבתי כבר מיהו
• בו תלוי ואיסור הימר אס יודע

ש ״ מ  דהא לק׳׳מ לענ׳׳ד משבוי׳ דקשה הימר חזקת משוה דל״ל הש״ך ו
 די״ג בכתובות לר*י ר״ג וכדקאמר מחזקה עדיף דרובא קי׳״ל

 שהקשה ומה הימר חזקת לי׳ ואזיל בעריות פרוצים נכרים דרוב ע׳׳ב
 קאמרינן לא בכהן הא הקעלא בנךאות מטעם דאי הפוסקיס על הש״ך

 בטעם כ׳׳כ מרגיש אינו שנתערב ידע דלא מאן דבאמת נ*ל קעלא• כהן
 חומי לפי מסיח להיות שצריך כיון בגוי חיישינן ולהכי שיודע מי כמו

 ומרגיש בקי דהוא קפילא בעינן לכך כ״כ• ירגיש לא שנתערב יודע ואינו
 להרגיש־ יוכל שפיר שנתערב שיודע בכהן אבל שנתערב■ יודע אינו אפי׳
 התערוטת מן אכלו כבר שאס פוסק בשום מצינו דלא נכון נ״ל ובזה

 ידעו דלא דכיון משוס האיסור טעמו אס אותם שישאלו טדע ואח״כ
 רש״י בשיטת ולפמ״ש • בטעם כ״כ מבחין דאיט כמסל׳׳ת ה׳׳ל שנתערב

 משוס הוא דקפילא צ״ל באמת שנתערב לומר נאמן אינו במסל״ת דאף
 ישראל לפעימת מועמת דסעימה מתרצים ויש כדלעיל• אומנתי׳ מרע דלא
 הוא הנאה דעכ״ע ומו יאסר• אח״כ עליו נמוסף דאם נשמע לא זה

 להבחין דבקי משוס הוא דקעילא הש״ך לפמ׳׳ש ומכ׳׳ש ־ בבב׳ח ואסור
 להטעימו אח״כ ויצטרך להבחין ידע לא אח׳כ שיטעום מי שמא א״כ

 יצטרך להבחין יכול שנתערב שיודע דמי לפמ׳׳ש ואפי׳ • ישראל לקפילא
פוסק: בשיה גיציט לא וזה לו להומע

 דחידש מקרא הכרח ליכא א״כ דאורייתא כעיקר טעם דקי״ל כיון
 מן יומר הבשר לאסור יש הסברא ומצד ■ שטהם התורה דאסרה רחמנא
 נשאר לא ובחלב הר׳׳ן כמ״ש החלב ממשות בו נשאר דבבשר משוס החלב

 בשר ח״ז על דלוקה ס״ל דרב כדמסיק אבל דאורייתא ולאו מעם רק
 דכיק כעיקר טעה משוס דאקה ל״ל הו גדולה מיורה בבא חלב וח׳׳ז

 דהאי אולמא מאי חלב ולא גדי נימא מה״ת א״כ דאורייתא מכ״ע דס״ל
 במ^ם מציט דלא כיון א׳׳כ מע״כ מהכא דליף לאביי י״ל ולפ״ז • מהאי
 ממשות ד^כא היכא ודוקא חלב ולא חורה אסרה דגדי שטר י״ל אחר

הר׳׳ן: בסברת
ה א ל נ  דאיצטריך אביי על המוס׳ קושית מתייז היה דבזה לכאורה ו

 והיינו במיה ענבים שרה ילפינן דהתס מנזיר ללמוד לרבנן
 מטעם אלא למילף ליכא ומבב׳ח הענבים• שמסלקים לאחר לבד מעם

 דלכאורה אלא ממשי• נקרא לא ואעפ״כ ט נבלע ה^סור של שממשו
 ונראה ע״ש• שמסלק לאט־ טעמו דפירש כן משמע לא בחולין מפירש״י
 ליתסר ובאמס הוא חידוש דלאו דמתני׳ לתנא מנ׳׳ל להבין צריך דבאמת

 ולא תורה אסרה דבשר להוכיח אפשר היה דבאמת משום ונרחה • משהו
בברייתא שם דמסקינן כיון א׳׳כ אסור נמי חלב דאס״ד חלב

 לא דמדאודמזא הפר׳׳ח וכתב דרוסאי בן כמאכל אמרו בישול ובאיזה
 אסור גמי דחלב אס״ד א״כ בזה לקמן ועמ׳׳ש כמב׳ד בבישול אלא נאסר
 טעה משום בתחלה הבשר נאסר וא'כ תחלה נתבשל החלב ע״כ א״כ

ק א״כ כאחד שניהם שיתבשלו לצמצם א״א ועכ״פ כעיקר  החלב שנתבשל כ
ט הבשר בלע ואח״כ שבה הבלוע מחמת נאסרת ס  וכבר שנתבשל קודם ג

ודאי אלא עלץ• ללקות בב״ח איסור אחיכ עליו יחול ואיך נאסר
 נלע״ד והיה • הבשר הוא עיקר אלא בב״ח איסור משוס בו ליכא דחלב
 חלב בח״ז בשר ח״ז נתבשל דאס דטכיחה דלקמן הברייתא לפרש בזה

ת אין דבזה מזה אסור ^זו  שיעור חצי או מיבעי׳ דלא הבשר דנאסר ל
 דמודה י״ל מה״ת אסור דח״ש לר״י ואפי׳ • כלל החלב נאסר דלא דרבנן
 חזי דלא שיעור מחצי בטעם אבל דאורייתא דמכ״ע למ״ד אפי׳ בטעם

 חלב בח״ז בקרא מיירי א״כ חלב מכל למילף ליכא למלקות לאצטרופי
 ביש מיירי דהסורה דס״ל לרב באמת אבל הברייתא• לפרש כנלענ״ד

 של גדולה ביורה בשר כזית בבישל מיירי דהמורה די״ל נראה כזית בו
 כשנחבשל הבשר נאסר ושטר ס׳ ט שהיה משוס החלב נאסר דלא חלב

ה דבמחלה ר״ל גדולה מיורה בבא דקאמר הא בזה לפרש ואפשר  בחלב ט
 שטר ואז מם׳ פחות ונשאר החלב סילקו הבשר כשנתבשל ואח״כ ס׳

ולפ״ז • הטעה מן בתחלה נאסר לא החלב וגס בב׳ח מטעם נאסר הבשר
הבשר נאסר הא דאל״ה אסור משהו דאט׳ אמרינן דלא שפיר מוכח

החלב: מחמת
ה ת ^ רן הסוגיא לטש נראה ו ט  והוא הנ״ל התום׳ קושית היטב וי

ט׳ גמרינן לא מ״ט בחלב מבשר דקאמר הא לדקדק דנראה < ׳ ו
 וכ״ת בחלב מבשר דילפינן אלא למימר ליה הוי דלח מדוקדק איט דהלשון
 כוונתו דבאמת ונראה נמי• משהו אפילו הוא חידוש אי הוא חידוש

 דלא זה דבר דהוכיח אלא מג״נ או ממשרה או אחר ממקום דילפינן
 וע*ז • בשלה דזרוע בסוגיא רש״י כמ״ש כתובים ׳3 א״נ אסמכתא נימא

 משהו אפילו קשה א״כ • הוא דחידוש משום ילפינן לא מבב״ח דהא קאמר
 ואיך גדולה ביורה אפילו בתחלה החלב נאסר דא״כ דיליף וצ״ל • נמי

מכ״ע דס״ל ש״מ • טעם על קרא בי׳ דמשתעי עיקר בב״ח איסור ימול
לאורייתא



תעח־בות הלבות ע״דחיידושי

בבר דילמא החלב דנאסר באמת מנ״ל דאל״ה במעם אפילו דאורייתא
ואתיא כעיקר מעם ממכרת דילפינן כ’ע אלא חלב־ ולא תורה אסרה

 פרי נפשי׳ באפי הד דכל משום החידוש דפירש״י והא ־ שפיר הסוגיא
 דס״ל ל’צ׳ דלפמ״ש • בזה מיטרץ נמי דפסחיס מסוניא התום׳ והקשו
 דלא דאביי לרש״י וס״ל במשהו דלאו דילפינן אלא הוא דהידוש לאביי
 משוס הוא דהחידוש ל״ל חורה אסרה בישול דדרך אדעתיה אסיק

הא מ״מ הכרס בכלאי נמי דמשכחת דנהי דס׳יל אלא וכו׳ ליה הרו דאי
לכלאי דמי לא נאסר אינו דהחלב נימא אס דממ׳׳נ הוא הידוש הכא

 דאורייתא לאו בבשר כעיקר דמעם ל״ל ע״כ נאסר החלב ואס ־ הכרס
 דהחלב והיינו הוא דחידוש דאס״ד דקאמר והיינו ־ כנ׳׳ל יחיל איך דאל״כ

 ג״כ נאסר דהחלב דס״ל דע״כ אלא במשהו דלאו מנ׳׳ל א״כ נאסר אינו
 כעיקר ומעס נאסר -החלב וכיון דאורייתא כעיקר מעס דבל׳׳ז משוס

 לו השיב ורבא הוא חידוש דלאו וממילא במשהו דלאו מוכח דאורייתא
 דדרך משיס במשהו למחני׳ ליה דנפקא והא הוא דחידוש דלעולם

 רבא אי אף דבאמת אלא חלב ולא דבשר משוס למימר מצי והוה ־ בישול
 כיון וכו׳ תרו דאי משוס הוא חידוש מ״מ מורה אסרה וחלב דבשר ס׳׳ל

ודו״ק: בישול דדרך דמסיק

ל ה י  אינו הבישול על לחייב דדוקא די׳׳ל צ׳׳ע הפר״ח דכתב דינא בהך מ
 לא אפילו משמע בישול דרך אבל לאכול ראוי שיהיה עד חייב

 החידוש קאמר ולא ליה תרי דאי החידוש דקאמר מדע ־ בישולו נגמר
 אס יש אמרינן דלא סנהדרין בריש דס״ל למאי ותו ־ בבישולו נגמר בלא

 החלב כעיקר מעעס מיד הבשר דאסור ע'כ רחמנא אסרה וחלב למסורת
 הוי"לי׳ הבישול גמר דקודס משום י״ל בני׳ז מיהו ־ אח״נ יחול ואיך
 כשכבר היינו אכילתו דרך בעינן לא דבב׳׳ח דאע׳׳ג אכילתו כדרך שלא

 דאע׳׳ג בהכי מתרצא לא אכתי אבל ־ לא בתחלה שיאסר אבל בב׳׳ח נעשה
 נמי לי׳ דהרו היכי דודאי עליו חל האיסור מ״מ כד״א שלא חייב דאינו

 דמיירי לומר ודוחק ־ כבישה ע״י לאסל ראוי שאינו משוס האיסור חל לא
 ואיך בישול אחר בישול דאין נמי נימא דא׳׳כ ותו ־ כבר מטשל בבשר
היינו מבב*ח למילף דבעי מה דכל נראה ועוד ־ אסור לי׳ בשל קאמר
עבירה בו נעבדה שלא בישיל אחר א*נ כמב׳ד נתבשל דלח במקוס

מחמת ולא עבירה בו שנעבדה דמשוס מיניה למילף מצי לא דא׳׳כ
שתעבתי כל תועבה כל תאכל מלא ליה דנפקא אשי לרב מיהו מעס־

 ז״ל רש׳׳י ־מפרש דהיינו ואפשר הבישול• חיוב במקוס דדוקא משמע לך
 הוא דלכאורה תבשל לא פעמים מג׳ דנפקא סביי כדברי ק״ח דף בחולין

 בו שנעבדה משום י״ל דא״כ תאכל מלא ליה נפקא דלא דר״ל מיותר•
 • בי׳ כתיב אכילה בב״ח אמו שעה כל בפרק דאמר דאביי והיינו עבירה
 מנזיר דיליף דתנא לאביי דס״ל די״ל התוס׳ קושית נמי לתרץ יש ולפי׳׳ז

 בו דנעבדה משוס למילף מצינו ולא תועבה כל תאכל מלא בבב׳׳ח ס׳׳ל
: ומ״ק עבירה

ח  לכבוש משרת דאיצמרך התוס׳ קושית בפשמות לחרן מליט ה3ו
 כלל דליכאלמילף קאמר עדיפאמיניד ובפסחים מבב״ח• דל״ל

 ור״ע שס דקאמר הלשון מיושב ובזה • ליה תרו דאי חידוש משוס מבב״ח
 ור׳׳ע• אלא הל״ל דלא הוא יתירה לישנא דלכאורה הוא חידוש ודאי בב׳׳ח

 דמצינו כיון תקשה אכתי • מג״נ דיליף המתרץ לשון דהוא י׳׳ל ולפמ״ש
 מיניה נילף דלא משרה איצערך בכבוש ולא בישול דרך דדוקא בבב״ח

 כמ״ש כבוש למעמ ליכא באש יבוא אשר דוקא חורה דאסרה דמג״ג דנהי
 שהארכנו ע״ש ק״ה רסי׳ המ״ז כמ״ש בכלי כבוש דאין שם בחידושינו

 מעם לי דמה הוא חידוש קאמרדודאי לכך מבב״ח נילף מ״מ מזהבס״ד•
 למילף ליכא הוא מעס בלא דחידוש וכיון כבישה דרך או בישול דרך

: ודו״ק מיניה ,
 דגיג בפסחים דפריך אלא מג׳׳ג יליף אביי דבאמת והוא בע׳׳א

 קאמר ואהא פורתא פגמה דלא דא״א משוס הוא חידוש נמי ^
 כיון נימא ואמאי מעס נותן דוקא בב״ח דס׳׳ל דמתני׳ דהתנא אביי

 די״ל ונראה • נמי משהו אפילו מיניה ילפינן לא המעס דמזה הוא דחידוש
 ובולע חזר הוא מדין בכלי הגעלה מהני איך דא״כ לתנא ליה דנפקא

 הגעלה בכל מ״מ הגעילו לא גדולים בכלים התוס׳ שכתבו דנהי • משהו
 • דמתני׳ תנא מיניה יליף איך הוא חידוש ג*נ ואי ־ איכא מיהו משהו
 דמעס מוכח וממ׳׳נ הוא חידוש לאו דג״נ דמתני׳ להתנא דס״ל ודאי אלא

ודו׳׳ק: דאורייתא כעיקר
ה מ  כעיקר מעם על דלוקה דס׳׳ל ר״ת שימת על הפוסקים שהקשו ל

 לפי ייל • הדין מן עונשץ אין כקיו אלא מנזיר יליף דלא כיון
 יהיה לא א״כ כפרה לו אץ דחמיר משום דמעמא בסנהדרין המהרש׳׳א מ״ש

וז״פ: העיקר מן חמור
 ולענ׳׳ד ־ ו׳ ס״ק ש׳׳ך עיין • וכו׳ מב״מ ולענין רמ״א

בהגהות מהרא״י דברי משמעות וכן ז׳׳ל לרמ׳׳א דס״ל י ^
לא דבש״ס דכיון ע״ש מ׳ ס״ס ק״מ סי׳ הש׳׳ך שהביא ומהרש׳׳ל ש״ד

לההפלא־ה
 בע׳יז הש״ס מקושית משמע וכן ־ מס׳ ליתר ס׳ בין מפדש ט חילקו

 משמע מתיקה במיני חזקיה ואמר שמות וג׳ ב׳ מתבלץ ע׳׳א) סיז (דף
 המעס ניכר מב״מ גס וודאי ל דס׳׳ ונ״ל ־ מעמא בתר כלל אזיל א דל

 העולה דג מעס ואין בהמות בשני וכ׳׳ש החזה כמעס הזרוע מעם שאין
 אוסר המעס אין אחד בס שהוא דכל הוא העיקר אלא ־ וכו׳ בחסנלמיא

 כמי העיקר לגבי בסל וא־נו כעיקר מעם ההורה ת־יבתה דנהי בו•
 בדבר מונח כשהמעס אלא הסעס נגד רוב הוא העיקר דלעולס שפירש״י

 שהוא בדבר הוא הזה כשהסעס אבל ־ אליו המעס זה שייך שאיט אחר
 בו לומר שייך אין לכך • העיקר לגבי בסל הוא ט דניכר אע״ג מינו
 שיתן שאמרינן ובכ׳׳מ הש״ך של הראיה נדחה ובזה ־ כעיקר מעם
 שמא בהר דאזיל לרבא והיינו בעצם מינו שאיט בדבר היינו מעם

;בזה וצ״ע
שהקשה ח׳ ס׳יק ש׳׳ך עיין ־ וכו׳ ובשא׳מ במיני נתננרב ואס בש׳׳ע

 מדקיי״ל הרשב״א כדברי להוכיח נראה ולענ״ד • הרשב׳׳א על
 דאס משוס ס׳ צריך מינו בשאינו במין ביבש דיבש ק״מ בסימן לקמן

 והוא ב׳ בסעיף שם לפמ׳יש נמי במב*מ א׳׳כ קשה מעם יתן יבשלס
 שהרומב מפני אסור בישלו אס שנתבמל ביבש דיבש הרשב׳׳א מדברי

 משוס ודאי אלא יבשלם שמא נגזור לח למה א׳׳כ בחתיכות ונבלע בנ׳׳ס
 הש׳יך כמ״ש לגזור שייך לא ובדרבנן התורה מן ומבמלו עליו רבה דמינו

 משיס הוא הבשר ואוסר הרועב דנאסר דהתס דסעמא לדחוק ואין • שם
 הו ל לית והמחבר הרשב׳׳א דהא מדרבנן רק הוא איסורים ובשאר דחנ׳׳נ
 בחתיכות נבלע הרומב שגוף מפני המעס וע׳׳כ איסורים בשאר חנ״נ

 דנודע דכיון שס שכתב לשימתי׳ דהש״ך ונראה • מדאורייתא אסור והרומב
 הרשב״א דברי באמת אבל ־ מדרבנן אלא אינו להרשב׳׳א אף התערובות

 הב׳יח כתב ויפה • הנבלליס איסורים כשאר דה״ה שכתב כן משמע לא
 לאכלן מותר התערובות שנודע קודם קדירות בב׳ בישלם אס דאפי׳ שם

 שפיקא רק הוי ולא סלק התורה מן אמרינן דמינו רובא דאיכא דכיון אח״כ
 נעשה יום דכל בהא צ״מ דף התוס׳ ממ׳׳ש דמוכח נלע״ד וכן דרבנן־
 נלע״ד ובן ־ רומב דאיכא אע״ג מב״מ ה׳׳ל דמדאורייתא לחבירו גיעול
 דאזלינן רמ׳א ולפמ״ש מב׳׳מ דה׳׳ל הא דאסמכתא בשלה בזרוע ממ׳׳ש
 יאשר שלא ש׳ שסיר צריך א׳'כ בשא״מ מין הוי ובשר דעצס שמא בתר

 בתר דאזלילן הש׳׳ך למ׳׳ש ואפי׳ ־ העצם את והבשר הבשר את העצם
 רשי׳ לקמן ועמ״ש ־ שוה ועצם בשר דמעס לן לימא מאן ס׳ עד מעמא

 התורה מן אמרינן ממינו רוב בכ׳׳א איכא דעכ״פ כיון צ׳׳ל וע'כ ־ צ״מ
 אהמכתא ה״ל ושפיר מדאורייתא ברובא ובמיל אינו כאלו שא״מ את סלק

ודו׳׳ק: כהרשב״א דס׳׳ל וע״כ הרומב משוס דהמיל צ״מ סי׳ לקמן ועמ׳׳ש

 הש״ך מדברי נראה ־ וכו׳ בקדירה שנתבמל איסור רמ״א ף סטיה
 אותו וכשהוציאו חנ׳׳ג דאמרינן משום דמעמא ק״ה בסס״י י ׳

 הראשונה בקדירה בה שנבלע הרומב ק ונאסרת חוזרת הראשונה מהקדירה
 הנ"נ איסורים בשאר אמרינן דלא הפוסקים כשימת דס״ל ולהמחבר

 בשלשה מזה ונפ״מ המעס־ שיצא בבירור ידעינן דלא ממעמא היינו
 מעס יתן יבשלס שאס הכא שייך דלא כיון בתרי חד בסל דהיה קדירות
 קי״א ששי׳ ומבואר הרשב׳׳א דכתב למאי קדימת בשתי אפי׳ ואפשר

 חנ״נ דקי״ל למאי אפי' דנפ׳׳מ ונראה אחד־ אדם של הס אס דמצסרפין
 שמן איסור רומב בלא כחוש צלי לקדירה שנפל כגון איסיריס בשאר

 מעמו יצא דכבר נימא דאס • כחוש צלי לקדירת ונפל וחזר ס׳ עד דאושר
 ממנו ובלע ראשונה שבקדירה לכחוש דריפמם דנימא נהי ראשונה בקדירה

 רועב בלא לאסור אח״כ כח לו אץ מ״מ שבו הבלוע נבילה ונעשה וחזר
 דמפסס אמרינן לא לחתיכה מחתיכה דלגבי ק״ה בסי׳ לכ׳׳ע כדקי׳ל
 דלא לערד נראה לא באמת אבל הש׳׳ך• ימת6 נלע׳׳ד כ״ז להיתר•
 סימן במור כדאיתא אסור לסחמו אפשר דס׳׳ל הרשב׳׳א לדעת מיבעי׳

 סברא הך מ׳׳מ חנ״נ־ איסורים בשאר אמרינן דלא דנהי דס״ל היינו ק׳׳ו
 הב״י שהקשה מה מתירץ ובזה • חילוק אין הנבלע בדבר לסחמו דאפשר

 דלא משוס דמעמא שה שימתו 1לנ הקשה דזה ק^לא דלימעמי׳ שם
 כחל גני אלא אמרינן לא דזה י׳׳ל באמת אבל ־ מיני׳ נפיק כמה ידעינן

 אסור לסחמו דאפשר הא הנבלע בדבר משא״כ בגומות בעין שהחלב
 יהודה דר׳ מ״מ דא״כ דק׳׳ח בחולין כדמשמע הוא ספיקא ממעס לאו

 ניער שמא ס׳׳ש ה״ל הא בסוף אלא בתחלה יפה ניער לא שמא דחייש
 כאין לסהכיו אפשר דס״ל אלא בסוף• הכל יצא ושמא יפה בתחלה
 בכל בעינן ולהכי בתוכו לעולם נשאר במאכל אבל בכלי אלא הגעלה
 בדבר היינו מותר לסחמו אפשר דס׳ל להסור אפי׳ אלא ם׳ קדירה
 שיצא לומר כלל בו שייך לא עצמו מחמת אסור כשהוא אבל הבלוע

 לחלק יש ומ״מ העור במ׳ש ק׳׳ו ססי׳ ב״י שהקשה מה מובן ובזה המעס־
 לפניה בו לדין דצריך נראה ולענ״ד ־ כשימותו מרוב לכתוב ניחן דלא וכו׳

 להצמרף לנו היה דא׳׳כ קאמר ספק ממעם לאי דהמור ולפנים ולפני
דדבר אלא שם־ וינואר ק״ו סי׳ הש׳׳ך כמ*ש נספק שנכנס מה כל

שהוא



חידושי ז6
 עומד איסורו דלעולם סממו שיצא לומר צו שייך לא איסור גוף שהוא

ודו״ק: כנלע״ד המור׳ לט שהידש חהו
ה י מ ׳ ס  אם הילכך r ס«ק שיך עיין ־ ונו׳ ב״י שאינה או ה

ט׳ אח״ב בה ניער י ׳ של בקדירה ניער באה נראה ־ ו
 בעינן ממש בנבילה דהא הכף כל נגד ס׳ צריך סייף דבר שהיא בשר
 ט דאין כיון קצת סוגם שהוא כוון דבמעס אלא • לגר ראוי יהיה שלא

 א*כ ק׳ג סימן לקמן כמ״ש מוסר קצס סוגם והמעם הסבשיל בזה ממשות
 המלב מן משובס מעם קיבל דהא נבילה נעשה שבכף בשר של המעס ה״נ

 למוך שבא וכיון לגר׳ הראויה קצת סגומה נבילה שבכף הבשר ונעשה
 בכמה ציג סי׳ לעיל ועמ״ש ׳ הכף כל נגד ס׳ צריך ומשביח חריף דבר
ה י'5דא גווני מ נבילה ונטשה ב׳י ט  מבלוע לעס מעה לאחר מ׳

ונבלע וחזר יצא שלא כיון שבו הבשר מעם נפגם הראשי!
:ודרק ע״ש

ת י י ע ן פ ק וכו׳ במיל לא באלף אטצו רמ״א ך  כ*מ ס״ק ש״ך ע
' זה רסי׳ כמבתי כבר מדרבנן• דהייני או״ה בשם ׳

 מם׳ דס״לדימר ׳ במעמא אחמוררבק שכ׳ דףציח רש־י דעת משמע דכן
 לכמחלה בו לימן המורה משהמירה פירושי וכמבמי • מדרבנן אלא אינו

 לעילדמעמי׳ מ׳ש עפ׳׳י לפרש עוד ונלע״ד אמעמא• למיקס דליכא אע״ג
 אבל במיל׳ לא במינו מין אי הייט אמנם הרוגיב־ מסוס ז״ל דדש״י
 לרומב שיעור המורה נמנה לא דבאמת משוס לרבנן דאפילו די״ל נראה
 ס׳ א״כבעיק איני כאילו שא׳׳מ סלק אמרינן דלא לעיל הש״ך שברת :־לפי

 נינ דאע׳׳גדלא ק״ס בסי׳ כמ״ש באיל ויבלע הרומב יאסר שלא ביורה
 כמבואר צ״מ אלא דליכא דאע״ג א״ש ובזה • לעיל כמ״ש נבלע ממשהו

 הרוסב יאסר לא דאל״ה ברומג ממאה חלק יש ע׳׳כ מ״מ בפוניא שם
 ביותר אסילו מדאורייתא במיל לא דסעמא נימא אם אלא • האיל את

 מחלק סחות שהוא אף באיל הרומב של המעס יורגש דאפי׳ י״ל א״כ
 למיקס א״א וברומב כלל הרוטב נאסר ולא שגי דצ״מ צ״ל ע״כ מאה

 למ״ד נמצא • מאה אי צ״ס אי סלוגפא הוא ובזה • דזרוע פעעמא
 • ודוק בס׳ למ״ד וכן מה־בנן שא משיעורא ביתר דמעמא צ״ל ע״כ במאה

עביד שלא דבדבר להאו״ה ראי׳ רש״י מדברי אין שיהיה דאיך נ׳ל מ״מ

הפלא״התערומת הלכות יח־
 כמ״ש בם׳ אדם בני לסתם הנרגש מעם מסמס חכמים שיערו למעמא

 דעביד בדבר אצל התורה אסרה לא הא יומר אחד סעיס ואי • לעיל
:ודו״ק וצ״ע כעיקר מעם יהיה לא מי:״מ ביותר נרגש ב״א ולסתם לסעמא

P l'V D ^ ט׳ מצמרף אחד כל ט׳ היא דסברא ליג ס״ק עש״ך • ו  ׳ ו
 שני גו שיש אחד באיסור דאסי׳ נראה היה הסברא לסי י ׳

 ליתא ודאי והא נרגש׳ אחד כל של המעס דאין זא״ז מבמלק נמי מעמיס
שיט וחלב בשר כזית דא״כ  שלשים אלא נצמרך לא חלב והצי בשר חצי ד
ט׳ צ״ב• רסי׳ לעיל כמ״ש לימא ודאי והא א  שנאסר דבוק באיסור ו
 ׳pשת נגד ס׳ ובעינן ב’ע דצ״ה התוס׳ כתבו במליחה קליסה כדי

 דכשנאסר י׳ל מיש כן׳ אמריק לא אחד איסור דבשם לחלק צריך וע*כ
 חלב כגון איסורים בשני ואסי׳ אוסר שבשניהם ממוצע מעם אזי בצר
 יסלו אס שוב ביניהם ממוצע מעם ונעשה יתד מחלה ט נשער אם ודם

:הממוצע המעס לזה לבמל שניק כנגד ס׳ בעינן לקדירה
ו ת ק קטלא מעימת בזה מהני אי כן נאמר אס להסמסק יש ו  דאין כ

 לקמן לסמ׳ש וכן שביניהם• הממוצע מעם אלא נרגש אחד כל מעם
 דהמעמים אעיג יחד שנמסרו ועצמות בשר נגד דמשערין דלמ״ד בס״ד

 בקדירה צ״ג סי׳ לעיל לסמ״ש נ״ל והיה מעימה בזה מהני אי חלוקים
ט׳ לי׳ קמעיס מאן ואמרינן חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל  אעיג ו

 צריך אס״ה תרומות בה׳ הרמב״ס כמ״ש רומב היה בשר בה דכשבישל
 החלב בה כשמבשליס נבילה נעשה דהקדירה משום כולו נגד לשער
 מהני אס״ה ורומב מבשר ממוצע שבה דהסעס אע׳ג כולה כנגד ובעינן
 העצמות נגד אף דמשער למאן באילסס בכילטת וכן קטלא• מעימת

 ובזה ממוצע טעס דהוי אע״ג דבוק באיסור נבילה דנגישה משום
 חלב דמסת ממתני' מקשה דלא צ״ו דף התיס׳ שהקשו מה למיז נלע״י

 לי׳ מעיס דקאמר הקשו ותו לעיל• כמ״ש דמתני' מסיסא קשה וכן
 לרבא ליה דקשיא דהייט י״ל ולפמ״ש ־ קטלא כהן קאמר ולא כהן

 דע״כ לזה וקאמר לי' קמעיס מאן ממוצע מעם בה שיש כיון בקדירה
 מעס איכא דג״כ באילסס דכילטת מההיא ג*כ בזה מבין קטלא

:ודו״ק קפילא מהני ואפ״ה כנ״ל ועצמות מבשר ממיצע

נדה הלכות
קפ״ג סימן

ה ש ט׳ ממקורה דס שיצא א  לשמש אסורה ומ״מ מ״ש בעיר עיין • ו
 שבעל זה נמצא הב״י וכתב • ותסתיר תראה שמא היום כל

 שלא דשטעית ס״ב בריש דקאמר מה לפי ולכאורה בקרבן• חייב זבה
 מראה שאס כיון וסתה לשעת דמי דהכא צ״ל הוא אניס וסתה בשעת

ת התוס׳ שימת לפי וכן דאורייתא וסתות למ״ד ולס״ז תסתור•  וסה׳
 בנדה שמעון ר׳ דקאמר דמה צ״ל ע״כ דאורייתא לוסתה דסמוך דש׳יל

 אצל אסבילה היינו כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל ע״ב) סי׳ז (דף
 הסוברים לשיטת מיהו • קרבן עלה מדחייב מדאורייתא אסור לשמש

 נמי דהכא י״ל בקרבן ושיב אטס הוי לא ואפ״ה דרבנן לוסתה וסמיך
לי משמע וכן מדרבנן הוא  [ואסשר מדרבנן׳ הוא התשמיש דלכ״ע ב

 אתיא ב^נת לוסתה וסמוך אכניסה דשבועות בסיגיא דמוקי דלרנאי
 דע״כ מדרבנן לכ׳ע דהכא נראה וכן דאורייתא] וסתות דס״ל כתנא
 בשעת מראה שמא חיישינן לוסתה בסמוך דהא ('וסתה מסמוך קילא הכא

א׳ יום לאחר חיישיכן לא והכא תשמיש  כ״כ מוחזיךז דאינה ש״מ י״
 זה וכעין • ותסתור תראה שמא מרובה לזמן אלא חיישינן ולא לראות
 שישינן דלא נדה סתק אשתו ממצא שמא דקחמר יומא בריש השס׳ כתבו
 מלשון כדמשמע הוא אטס דלאו בקרבן חייב ועכ״פ ממש משמיש לשעת

וק״ל: ע״א דע״ב במתני׳ שטרש׳י כמו תלויין ובעילמן

Tקפ סימן
ה י י ע  בשעת שלא מיקרי ל׳ ובתיך סק״ב עש״ך לל׳*יוס מל׳ או א פ

 דאשה פסק ס״ב קפ״ו סימן לקמן דהא מקשים ־ וסתה ׳ ׳
 בט״ז כמ״ש מ׳ בסעיף תקשה וכה״ג בדיקה צריך וסת לה שאין
 ראייתה בתחלת דמשכתת נראה ולענ״ד הפרישה• בשס י״ג ס״ק

 דמסתמא תשמיש בשעת בדיקה א״צ ואפ״ה בינונית לעינה דחוששת
תשמיש לפני בדיקה דצריכה ^ןרינן ולא הנשיה רוב כדרך וסת תקבע

 דאיתא בגוונא דמשכחת נ׳ל עוד • עת בכל וסתה שמשנית כשידוע אלא
 ואח״כ לראות דרכה אין יוה ארבעים שעד כגון ס״ג קפ״ו סי׳ לקמן

 תמיד ביטנית לעונה לחוש דצריכה פשוט נראה ובכה״ג וסתה׳ משנית
 שם כמטאר בדיקה בלא לשמש מותרת ואפ״ה קבוע וסת לה דאין כיון
 דם רואה אינה זה וזולת עימוש ע׳י הגוף וסח לה ביש משכחת וכן

 קבוע הגוף וסת דאין טון ביטגית לעונה לחוש צריכה דאפ״ה כלל
 בדיקה דא״צ נראה ובכה״ג י סי״ב זה הסי׳ לקמן וע׳ • ידועים בימים

:עימוש בלא דם לראות דרכה ואין מימשה שלא כיון תשמיש לפני
פ  והובא במה׳ד כמ״ש משמע כאן וט׳* להחמיר לה אין גם רמ״א ש

 למה דאל״ה ממאה דם מצאה ולא הרגישה דאה ק״ן סי׳ לקמן
ש לבו ישה  שתאמר דאף בהרגישה משא״כ דם מצאה שלא כשתאמר טק
הי' הרגישה שלא  לקמן כדאיחא שהרגישה שכחה דאיכא כיון נוקש לבו י
 דעבדה כיון מהני לא אמתלא דאפי׳ נדה בגדי בלבשה קפ״ה בסי׳

ש לט מ״מ כ״כ הוכחה הוי לא מעשה דהאי אף • מעשה  דהא ושרש טק
 דס הראה לא דאפי׳ לדחות יש מיהו • לפרוש חסידות מדת באמתלא אפי׳
 לביתה שמהומה משום יפה בדקה ולא הרגישה שמא טקש לט יהיה

גדה: בריש כדאימא
 הב״י וגם הגמ״י שהביאו שמחה רביט דעת א״ש דבזה נלע״ד ויותר

ק משניש לפני לבדוק ע״ע להחמיר דיש  דברי משמעות ו
 דהגמרא וי״ל • תבדוק דלא בפירוש אמרו דבגמרא אף והשיע הרמב״ס

 טדאי וזה במהרות• בדיקה כש הבוקר עד העד ותניח שתבדוק מיירי
 ס״ל תשמיש לפני העד כשבודקת אבל טקש לבו דא״כ לעשות לה אין

 הרמב״ם שיטת לפי נכון ויותר נוקפו• לבו יהיה דלא ע״ע להחמיר דרשאי
 בודקת דבאינה קפ״ה ססי׳ הב׳י ולפמ״ש תשמיש לאתר בדיקה דמצריך

 אפילו חמאת שיב ו?ת כשיעור תשמיש לאחר דם ומצאה תשמיש לפני
 עד העד ותניח שתבדוק מהו קבעי שפיר א*כ וסתה בשעת שלא

 אח״כ אפי׳ או וסת כשיעור תשמיש אתר דס תמצא אס אף דאז הבוקר
 ישמר ממילא נקי תשמיש שלפני העד זה אח״כ שימצא כיון שלו עד על

הוא• דאטס מחסאח
ולסאויה



י י ש דו ת ירד ת ט הל

 הנ״ל דהרמב׳ם אליבא הב״י סברס להכריח לל היהי ולכאורה
 הא ואמאי חמאת בעלה לחייב כדי שמברוק מהו סדבפי

 שייך מה דא״כ לוסתה בסמוך וא״ל * שס בשבומוס כדאיחא הוא אטס
 עצמה בדקה דלא דכיון ניחא הב״י ולסמ׳׳ש • וסורש טקסו לבו בזה
 משום היינו הוא• אנוס בשבועות דמקשה והא הוא• לאואטס תשמיש לסט

 הבדיקה יועיל ומה תשמיש בשעת דארגשה בהדיא תני שם דבמחני׳
 במתני׳ וכ״ש דם מוצאת ממה לא בדקה אס אף הא תשמיש שלשני

 ברישא כדקתני השמיש לסט בבדקה בסירוש דמיירי די״ד דמסכתץ
 לדקדק יש אכתי ומיהו שלו־ על נמצא קתגי ועלה וכו׳ מתקנות והצטעוס

 לא תשמיש לסגי בודקה היתה אם באמת דילמא חמאת יתחייב דלמה
 הבדיקה יועיל דמה הוא אטם וא״כ • בא משמיש ובשעת דס מוצאת היסה
 הוי אי הוא דססיקא דנהי י״ל מיהו דשבועות* במתני׳ בסמוך כמ״ש
 באמת מיירי בחמאת ראשונה דבעי׳ י״ל וא״כ מלוי אשם מחייב שוגג או אטס

קט לבו א״כ דקאמר והא • לוסתה בסמוך  איכא על קאי באמת ו»רש ט
 :וסתה בשעת שלא ומיירי תלוי אשם בעלה לחייב דאמרי .

א ל  השמיש בשעת ראתה שמא ממעס לחיובי׳ דכיקדליכא לי קשה דאכתי א
 קרבן שייך לא הא ובכה״ג • תשמיש קודם אלא אטס הוא דא׳׳כ

 כדמשט ע״כ וצ״ל • כתם הרואה בר״ס הש״ם דימקשה הרגישה לא דהא
 קרבן ממ״נ וא״כ תשמיש בלסני שייך לא וזה הוא שמש הרגשת דסברה

וציע: למה
 שהרגישה תשמיש בשעת לו כשאמרה הוא דהאיבעי׳ נראה יותר ומית

 אח״כ או מיד נמצא בין לחלק שייך שטר דאז חי באבר וסירש
 די״ל נהי שהרגישה לו שאמרה כיון הוא אמס דלאו חמאת חיוב לענין

מת באבר לסרוש דה׳׳ל שוגג מיקרי מ״מ הוא שמש דהרגשת
ודרק: מססק•

 התוססות לשיטת מקשה הב״י • וכו׳ קריבות משאר ולא ב
 בדברי ורק בתשמיש אסור לדרך דביוצא ע״ב דס״ב ביבמות י ^
 דהתס ליה וניחא • שרי נמי לדרך יוצא בלא אסי׳ זה והא • מותר רצוי

 בו דאין דכיק הוא דחוק ואכתי • סקע״ו המ״ז כתב וכן הוא* מצוה
 • דמותר היכא תשמיש כמו מצוה ננשום לדרך ביוצא דטיב סשימא איסור
למיד להתיר שייך דלא שס התוס׳ קושית עיקר כל דהא נראה ויותר

 שהוא כיון דאורייתא דוסתות למ׳׳ד דבאמת י׳׳ל א״כ דאורייתא וסתות
 וסתות דקי״ל מה לסי אבל • קריבות בשאר נמי אסור התורה מן אסור
מדרבנן: בתשמיש לדרך ביוצא אסרו ואס״ה חילוק אין באמת דרבנן

□ ט׳ טלו היום אותו ממנה טרש ש  בנקודות וע׳ סק״ז עשיך ־ ו
 עד חצות קודם שעות מששה היום לעולם דחושבין דמסרש הכסף

 ור׳ דר׳׳י בסלוגתא ע״ב דס״ג הש״ס משמעית וכן חצות אחר שעות ששה
 החמה דנץ האי לכאורה מיהו • וכו׳ שעות בשש רגילה טתה באס יוסי

 ליליא בסוף למיחזי דרגילה דקאמרהא הא דמסרש ונראה קשהלדידי׳•
 ארוכים שהימים גקץ דהייט ליליא לסוף נחשב הממה שהק ר״ל וכו׳

 סוף הוא החמה הנץ א״כ ללילה לילה חצות אחר שעות ששה ובהחשב
שוה ראיתה ולעולם יממא תחלת הוא החמה הנן ובחורף ליליא

:החמה בנץ
p j y ט׳ וסתה שמשנית ואשה • רמ״א  כוונתו סשמות ולכאורה * ו

 שעה באיזה קבוע הוסת דכשאין הח״ז לשיטת לעיל הש״ך כמ״ש
יוסי דלר׳ בש*ס קצת משמע וכן • וסתה כשעת כולה הוי היום מן

ומה המנחה• ועד ששית שעה כל אסורה שעות בשש לראות שרגילה
מיהו • וסתות ושעות ימים יוסי ר׳ דקאמר והיינו יום לי ומה פעה לי

 ימים ־מפרש משמע הראיה משך ימי כל לפרוש דצריך הראב״ד מ״ש לט
 שהביא מה מיהו • ושעות ימים היא כשהמשיכה היינו וסתות ושעות
 לדין דינא האי לדמות מלך מעדני בשם ל״מ ס״ק קפ״ט בסי׳ הש״ך
 המעדני כוונת וצ״ל • כלל דמי לא לכאורה ימים ושלשה שנים ראיה המשך

 אפ״ה הראיה המשך כשיעור לס־וש דמממיר הראב״ד דלדעת דכמו מלך
 כשאין דגם לדמות מלך להמעדט ס״ל • מודה ימים בשלשה או בשט
 ועד וסת ימים ג׳ או ב׳ לעשות שייך לא ימים בג׳ או ׳3ב קבוע הוסת

 דאף ביניהם לחלק יש באמת אבל אחד• ביום אלא הא״ז קאמר לא כאן
 • ימים ג׳ או ב׳ שמזלסת אשה לך דאין ביחד הראיה להמשיך דרך דאין

 שרגילה בזו משא׳׳כ • נדתה בימי וסת קובעת אשה ואין ראיות שתי והו״ל
 כשבא וכ״ש • וסתה כשעת כולה הו׳ל ימים ג׳ או ב׳ באלו לריות

עדין השלישי יום  מאלו ב׳ א׳ ביום ראתה זה דלסני אף ראתה לא ו
 תראה מסתמא ימים הג׳ באלו לראות דרגילה כיון מ׳׳מ • הימים ג׳

 הוי עכ׳יס ימים הג׳ דאותן נ״ל הש׳ך דברי לסי אף מ׳׳מ הג׳• ביום
 • תשמיש לסט בדיקה צריכין והר׳׳ח הרא״ש ולדעת וסת לה שאין כאשה

 שאר לענין וכן • הכא מודים וסת לה שאין באשה להמקילין דאפי׳ ואפשר
 להחמיר יש וסתה בשעת שלא כשרואה וסת לה שיש באשה דמקיליס קולות

:וק״ל • לדיגא וצ״ע ימים ג׳ באלו

לטהפלא־הנדד•

ה י ז ן ׳ ס בדברי שטרש מה י״ג ס״ק עש״ך * וכו׳ רגילה אם ף
ט׳ החמה הנן קודם ראתה דאסי׳ הראיש י ׳ • דחוק וטא ו
 באותו שתראה י״ל ראתה ולא הלילה עברה שכבר דכיק נראה ויוסר

 דקי״ל מה לפי בלילה ראתה מדלא ביום היה דמסחמא והתה כדרך יום
 באותו אח״כ תראה אס וסת שיטי משוס בו אין היום דכל יהודה כר׳
 נראה • בלילה ובק ביום בין דאסור וס״ל חולקין דיש במור ועיין * יום

ט  לכאן סטקא דאיכא טכא מ״מ דרבנן וסתות דקי״ל אע׳׳ג דמעמיי
י׳׳ד דף בביצה התוס׳ כמ׳׳ש לטמרא בתרוייהו אזלינן בדרבנן ולכהן
כמ״ש ביום להחמיר יש דיותר דידן דמעמא צ״ל ילס״ז * חזית דמאי

 ומהמריס מלילה מקלינן לכך נדתה ימי תוך ודאי שהוא כיק הרא״ש
י :וק״ל • ביוה

ק קפ״ה ט
תסעיף י  סטרה דהל׳׳ל שדיקדק בב׳י עי׳ • מבלתי לו שמאמר עד א [

 דאמרה היכא דאסי׳ קמ״ל דמובא נראה ולטננ״ד אני• י ׳
 ביום למטל דמותרח היכי או וסבלה שעברה כגץ סבלתי ז׳ ביום לו

 • סתרה אס שאלה בלא בלילה אח״כ לשמש מותר אס׳׳ה לקמן כמטאר
 מיישינן לא אסיה ותסתור תראה שמא מהחשש לו אסורה דביוס אע״ג
 היישינן מדלא לעיל שהוכחט כמו כ״כ בדמים מוחזקת דאינה ראתה שמא

 למ׳׳ש זה דבר לדמות ויש * וסתה בשעת גמו משמיש בשעת שהראה
מין(דף הסום׳  מה לשמא ומי מועס לזמן ימות דשמא ע׳׳א) כ׳־ח בני

 השמיש בשעת בראה שמא חיישינן דלא היכי כי ח״כ • מרובה לזמן
א מועט דזמן משום מרובה לזמן אפילו ראתה שמא היישינן לא נ’ה ט
ואת״ל ראתה לא שמא לס״ס חשבינן וסתה שעת בהגיע דהא תדע

 ש׳'מ נדות בימי דהוי אע׳׳ג לסתירה מיישינן ולא מבלה שמח ראתה
חי־שינן: לא ראתה דלשמא

 שאפילו ונראה סק״א ט׳׳ז עיין • וכי׳ ימים שעברו ומאחר רמ״א
 דהא נימין בריש התוס׳ מ״ש לפי ולכאורה • וכו׳ לא ספק אם

 ולא לטבול דבידה משוס איכורא דאתהזק אע״ג הסבילה על דנאמנת
 דהא בהידושינו ועמ״ש • לסתור אתחזקה דלא משוס לסתירה חיישינן

 חזקת מ דאשה משוס מהורה בחזקת דהיא אע״ג הטומאה על דנאמנת
 ררתה פלא לומר נאמנת להיפך וכן נדה• בריש כדאיתא בדמים
כנגלל דאיכא משוס העת בזו לראות חזקה דא%ת אע׳׳ג וסתה בשעת
 חיסור בהזקח דהיא כיון דבכה״ג נראה לכאורה א״כ היתר* חזקת

 דאיתח;ק כיון א״כ ה׳ יום אחר עד נקיים ז׳ צססור הוכל שלא ואיתחזק
 אשה דאין דקיי״ל משוס וצ״ל • ע״ז האומן למה בידה ואינו איסורא

:איכורא אימחזק מיקרי לא והזיבות הנדות בימי וסת קובעת

ה י י ^ זה דין מוכח לכאורה וכו׳* לובשת ראוה אם אבל ^׳ ס
 • אמתלא לו שאמרה לומר מהימן ולא לוקה מדבעלה י ׳

 והט״ז בתשובה הרמ״א מיש דלפי מדע • ע׳׳ז נאמן דאינו די״ל אלא
 אמאילקה א״כ לו מותרה שהוחזקה קודם סטרה שהיא יודע דכשהבעל

 מהימן דלא לולא ואמתלא טעם לאיזה בידיעתו הלבישה שהיה יאמר
 בפני אמרה שלא כיין באמתלא מהימן ולא החזקות על שסוקלין כדאשכחן

 אמרו דלא הרמ״א שהקשה דמה לומר אפשר ולסי״ז • הט״ז כמ״ש עדים
 המדיר בפ׳ הר״ן לדברי ואפילו • אמתלא לומר יכולה דהיא משוס לוקה היא
 להלקות אין מ״מ לבעלה להתירה באמתלא נאמנת דאינה דנהי י״ל

 למהניתין הר״ן כדמוקיס באמתלא הכתובה דמפסדת אף מספק איתה
 עצמה לאסור גרמה דעכ״ס משוס היינו באונתלא אפילו שם דכטבות

 משוס אותו לוקין בבעלה משא״כ מספיקא להלקותה אין אבל לבעלה
:אמתלא נתנה שהיא לומר נאמן דאינו

 סותר זה לכאורה • כפרה צריכה אינה והאשה • רמ״א ך׳ סלזיה
דשניהס למתני׳ דמוקי י׳יח) (דף דשבועות הסוגיא < ^
 הארכנו ע״ב) נ״א (דף כתובות ובחידושי * אפרישה בקרבן חייבין

: יעו״ש בזה

קפ״ו סיטן
f l 'V D 'ב״י ועי׳ הרי״ף דעת זהו • וכו׳ קבוע וסת לה אין אם א 

בדיקה דבעי דכיון הרי״ף על הרא״ש קושית דמתרץ י ^
 י״א (דף ריא״ש כדאמר כוונט נראה תשמיש* לפני ה׳׳ה משמיש לאחר
 בדיקה בעינן ה״ה ש השמ לאחר לטהרות בדיקה דבעי דמיגו ע״ב)
 אמרו(דף דהא להוכיח עוד נראה ולענ״ד • הכא והיה תשמיש לפני
 ופורש נוקפו לבי דא״כ וסת כשיעור עצמה תבדוק דלא ע׳יא) י׳ב

 כשיעור עצמה שתבדוק חנינא ר׳ קאמר האיך וא״כ תלוי אשם כשיתחייב
לפי אך וסת• כשיעור בבדיקה דהיינו עוותי׳ ק הן כדקאמר וסת

מ״ש
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 עצמה בדקה כשלא אלא חמאת חייב דאינו קם*ה בסימן הב״י מ״ש

 יהיה ולא חמאת יתחייב לא לכתחלה בדיקה דצריכה הכא א״כ • מתחצה
: נוקפו לבו

קפ״ז סיימן
׳ . . . וכוי שתושימ בכדי מיד א

 מ״ש ולפי ולכפרה ■ לבעלה אסורה זה בשיעיר תלוי י ^
 הצדדים דמן ס״ס מעעס היינו שני לבעלה דמות־־ת הב״י הביאו הסמ״ג

 ואת״ל אח״כ שבא ספק • ס״ס ממעס הראשון לבעלה אפילו מופרת תהיה א"כ
 בסעיף הרמ״א על קשה וכן ־ הצדדין מן בא שמא תשמיש בשעת שבא

 היד כל דר״פ ממתני׳ להקשות אין מיהו • הצדדין מן ספק דחשיב ב׳
 אלא תשמיש מחמת תלינן לא ראשון בפעם דהתס דא חמאת למחייב
 להסתפק אין המקור מן דמים דרוב וכיון לקמן■ שיבואר כמו במקרה
 בעלה על לאסרה תשמיש מחמת לראות בהוחזקה משא׳כ כלל בהצדדין

 ומן ■ המקור מן כמו הצדדין מן תשמיש מיעוך מחמת לפלות יש שפיר
 מהבריית׳ והנה ־ יום אות או שלו עד על דנמצא די״ל ראי׳ אין הברייתא

 היכא בדיקה משכחת דלא משמע וכו׳ שאמרו וסת הוי ע״א די״ב דנדה
 משכחת לא לבאמת משמע די״ח ובשבועות שם• כדאיתא אפרישה דמחייב

 צ״ל וכן • מי באבר שפירש בגון אפרישה דמחייב היכי אלא יום אות
 ע״כ היינו חמאת בעלה לחייב שתבדוק מהו דהאיבעי׳ לעיל לפמ״ש

 מיירי דברייתא נמי משמע לבדיקה משכחת ומי מקשה ועלה אפרישה
 דתלינן דהכא נראה הי׳ ולפ׳־ז לשמש־ משל מלשון משמע וכן אפרישה
 דאין נמצא שוות הכוחות כל אין כדקאמר תשמיש מחמת דם דראתה
 משכחת דלא מת באבר וכ״ש חי באבר כשפירש אפי׳ פרישה בשעת לתלות

 אכניסה מתני׳ הך להדיא רבא מוקי שם בשבועות מיהו ־ יום אות כלל
 דמשמש שם ס׳ל ורבא מס באבר דפירש אע״ג חעאת חייב קהני ואפ״ה

 שיעור זה אין מת דבס־רש שם כתפו הסוס׳ מיהו ־ פמור בעריות מת
 שפירש בכך ומה אכניסה מפרש עצמו רפא דהא צ״ע ודבריהם וסת

 חי באבר כשפירש דסיל וצ״ל חניאת• אכניסה לחייבו אין עכ״פ בקישי
 זו דברייתא נימא אס ולפ״ז ־ וצ״ע לפרישה כניסה בין כלל שהות אין

 יום אות שלה על או שלו עד על בנמצא מיירי תשמיש מחמת דרואה
 דוחק וזה בקושי שפירש דמיירי התום׳ לדברי לומר יצכירך כנ״ל דוקא
 ושלישית שני׳ פעם משמשת הברייתא דקאמרי הא דע״כ ותי גדול־
 משמעו׳ וכן קפ״ו בסי׳ הש״ך כמ״ש פעם בכל עצמה לבדוק שצריכה ר\ינו

וא״ל תשמיש־ לאחר כלל עצמה הבדוק שלא הל״ל דאל״ה הברייתא
דקא׳ הא וכן ־ מהני מאי שפופרת בדיקת דא״כ מקורה שנפתח שמרגשת

 הרי״ף לשיטת עדים בשני דמשמשת וסת לה שאין באשת קפ״ו בסי׳
 שצריך הנ״ל התום׳ לדברי לומר נצכירך וסת כשיעור א׳ע לבדוק דצריכה
 דאפי׳ צ״ל ע״כ אלא • תמוה דבר והוא ביאתו יגמור ולא בקושי שיפרוש
 זה־ דין והפוסקים הטור הוציאו מזה ובאמת לפעלה אסורה מספק

 דמים רוב תשמיש מיעוך מחמת דאפי' בהצדדין כלל מספקינן דלא וצ״ל
צע״ג: הנ״ל ססמ״גוהרמ״א ודברי המקור מן

ה י י ס עליו נמצא שלא בין סקי״א עש״ך וכו׳־ בידוע לאו ואס ב ס
דם בנמצא פשלמא הא דמנ״ל צ״ע ולכאורה ־ מותרת כלל * ׳

 שהוחזקה כיון כלל נמצא כשלא אבל הוא טהור דדם רואיו אני הצדדין מן
 דתשמיש סקל״ה לקמן הש״ך כמ״ש וצ״ל ־ אחת בפעם נעקר איני זימני בתלהא

 שקובעת דס״ל דלאכהרז״ה פפ״א דנעקר דקי״ל קפיצה אונס כמו אונס חשיב
 אס רק כלל דם נמצא לא אס מועיל אינו באמת ולדידי׳ לקפיצות יסת

 בראש דם נמצא דקתני דהברייתא לישנא ובאמת הצדדין־ מן נמצא
 ואין ־ מומרת כלל דס נמצא דבלח משמע המקור מן שהוא בידוע היגוך
 דנמצא דכיון קמ״ל גופא דהיא הצדדין מן דסיפא מלישנא להיפך לדייק

 לדברי דאפי׳ טפי ע־יפא בדיקה דהך ונראה טפי־ דגריע הו׳א דם
 בין בקיאין אנו שאין בדיקה אהך סמכינן לא דהאידנא דס״ל הראפ״ד

 מדברי ומיהו בקיאות־ שייך לא כלל דם נמצא בלא מי־מ לצדדין ראש
 ומצאה א״ע בדקת באס מודה הראב״ד דחף הב״י שהביא והר״ן הרשב׳׳א

־. וצ״ע דיעבד דוקא משמע טהורה
ת י ז ^  ובהכי סקי״ד עש״ך ■ להקל ראשונה אסברא לסמוך ויש ^ ס

 ותבדוק הש״ס דקושית דכיון דכוונתו לי ונראה ־ וכו׳ ליישב יש י ^
 הפירוש נמי השני׳ דקושיא י״ל א״כ ראשון בבעל לבדוק רשאי שתהא היינו

 שלא כדי שלישי בעל של ראשונה בביאה עצמה לבדוק רשאי שתהא ק
 למנות תצטרך לא הצדדין מן עתה תמצא אם וגם בעדים לשמש תצטרך

 סעיף לקמן כמ״ש טפילה בליל לפרוש תצטרך לא וגס נקיים ז׳ אח״ז
 כ”אח או ראשונה ביאה לי מה שוות הכותית דכל ס״ד דהוי כיון יו״ד
 לה דיש דכיון תירץ כבר דהא שני בבעל להקשות מצי הוי לא וא"כ
 דהוי אע״ג אבדיקה סמכינן לא שוות האצבעות כל דאין ג׳ בפעל ו\הר

לא הש״ס מ״מ ראשונה ביאה אמר לשני אסורה דפהי׳ להקשית מצי

'וכו׳ הפרישה סקט״זכתב עש״ך וכו׳ לוסתה סמוך ף דחייני! דכיון ב״י עיין
היו החלת דביאתת כיון דר״ל הפרישה דברי פירוש י ׳ מ״ש ולפי ולכאורה ־ יבעלה

 ראשונה בקושיא להקשות להש״ס ה״ל דא״כ להקשות ואין זו לקושיא נחית
 תליק ראשון דבבעל ז׳א ־ הנ״ל מטעם ראשינה בביאה עצמה ותבדוק
 בסעיף לקמן שיבואר כמו סבילה ליל לפרוש צריך דלהכי במקרה בסחלה

 הוא מקרה י״ל דאכסי כלל מסמא שלא הבדיקה לזו מועיל ואינו יו״ד
 וצריכה במקרה תליק רואה אם וגס טבילה ליל לפרוש וצריך סבילה בליל

:ודו״ק נקיים ז׳
נלע׳׳ד ■ ■ - - - ■

 מותר היום תחנת דביחתה כיון
 קודם ממנה שיפרוש דהיינו ממש היום החלת עד שלפניו הלילה כל

 כדי קצת שיעור לה יש תשמיש מחמת דראי׳ כיון א״כ ממש היום תחלת
 הזמן בתוך היום תחלת התחיל אס נמצא עד ותטול המטה מן שתרד
 התחיל כבר דאז מסעם מיד התשמיש אחר שבא תלינן דם נמצא ואח״כ
 וה״ה שלה הלילה כל הנץ עם ראתה דהש״ס לישנא דנקיט ונ״ל ־ הוסת

 כל לפרוש דצריך דקי״ל כיון בסופו או היום באמצע לראות רגילה אס
 אחר תיכף העת הגיע ואם בראי׳ היום כל מוחזקת היא עינה אותה

 וה״ה אח*כ• שבא תלינן הממה מן שתרד כדי שיעור בתוך התשמיש
 תיכף לעמש המחילה שאס ועמוש פיהוק כגון הגוף בוסת נמי דמשכחת

 מ״ש אפל ־ נקיס מינייהו וחדא בוסתה תלינן דם ומצאה פרישתו אחר
 והדילוג הסרוגין בוסת דהמ״ל ה״ה ולשיטתו בקטנה־ לה דמשכחת השיך

 תשמיש מחמת כשרואה ג׳ בפעם לומר דמנ״ל צ״ע חוששת דאינה
 בזה וסת קובעת שאח*כ דאף ־ לתשמיש וסת שקובעת למיתלי דאיכא

 בדמים הוחזקה כפר השעה דבזו לומר למפרע להחזיקה מנ״ל הזמן
 בוסת לתנות יש דיותר ואע״ג משמיש־ מחמת שנעקר ראינו שלא כל

 צריך דאין דהטעס בקטנה אבל בגדולה־ היינו הקפיצות מוסת הימים
 באותו שקבעה וי״ל לחומרא מכ״ש בדמים מוחזקת דאינה לקולא לחוש לה

 לומר יש פעמים ג׳ אח״כ דקובעת רואין דאנו ואף לתשמיש וסת פעם
 כנ״ל והדילוג הסירוג בוסת נמי למוקמי א״א ולהכי נתחזקה דאח׳׳כ

 כ״ז מלתשמיש יותר למפרע נמי לה מחזקינן לא חוששת דאינה דכיון
כנלע״ד: פ׳א■ נעקר שלא

ז ? ך  דוסתות דקי״ל דלמאי דס״ל זיל והרמפ״ס הרי״ף שימת לפי כי ן
׳  מצאה דאס קי״ל ואפ״ה הוסת זמן שעבר כל בדיקה א׳־צ דרבנן ׳
 וסתה אחר ושמשה וסת לה יש דאס כפשטא ל’י למפרע ממאה טמאה

 למפרע דטמאה כדקי״ל למפרע בוסתה תלינן דם מצאה ואח״כ בדיקה בלי
 מתחלת למפרט ממאה דאינה דאע״ג כששמשה לוסתה מסמוך ק״ו והוא

 לענין אפ״ה שעמה די׳ וסת לה שיש דאשה קי״ל לטהרות דאפי׳ העונה
 בהרגשת תלינן הרגישה מדלא שאני דהכא וא״ל ־ תגינן תשמיש מחמת רואה
 הרגישה דלא נ־מא דם כשמצאה נמי אוהיוס לאחר דא'כ ז׳יא שמש־

 מסתמא הרגישה מדלא נימא נמי דבבדיקה ותו • תשמיש בשעת היה ע״כ
האשה: בר״פ כדקאמר היא עד ארגשח וסברה הרגישה בדיקה בשעת

ף  לקמן דמשמע ולימים לקפיצות וסת לה כשיש דמשכחת גלע״ד <זן
 יום באותו בקפצה אלא חיישא לא ולקפיצות לימים וסת לה דביש “

 היום שתראה חיישינן לא מאתמול דקפצה יום באותו קפצה שלא כל אבל
 שפיר כשראתה אבל היום באומו לשמש ומותרת דאתמול קפיצה מחמת
 קפיצה מחמת לראות יום לאותו נתחזקה דכבר דאתמול בקפיצה תלינן

 ימים בלא לקפיצות וסת דהוי תשמיש מחמת מלתלות יותר בו ותלינן
 וסת לה שהיה דהיינו בכה׳׳ג שפיר משכחת א*כ ע־יין נתחזקה לא וגס

קפצה לא בשבת ובאחד בשבת וקפצה בשבת באחד ולקפיצות לימים
דאהמול: בקפיצה ראייתה ותלינן לשמש למותרת

• ^י א  הפלגות דבוסת הפוסקים לדעת מספיק תירוץ בתשובה כתבתי ו
 כמו ההפלגה מנינן דידי׳ מיני׳ לוסת וסת בין במקרה כשראתה

 דם ט שראתה שני פעם כששימשה א״כ ־ סי״ג קפ״ט בסי׳ לקמן שיבואר
 כמבואר ראשון בבעל נתחזקה פלא כ״ז במקרה ותלינן לוסת וסת בין

דידיה מיני׳ דהא הוסת כשמגיע לשמש מותרת א״כ • זה בסי׳ לקמן
בתשמיש וכשראתה ־ תשמיש מיעוך מחמת הראי׳ תלינן דלא כיץ מנינן

ג״כ שראתה כיון תשמיש מחמת ברואה לה מחזקינן לא השלישי זה
 שראתה הראי׳ א״כ תשמיש במממת נחלה אס דממ״נ תשמיש־ בשעת
 עורר תשמיש מיעוך אלא עצמה מחמת היא מקרה לאו תשמיש בשעת
 שם בארתי ובזה ־ ודו״ק ההפלגה וסת הוי ג׳ דבתשמיש חזינן וא״כ הדס

בס׳׳ד: באריכות המרדכי דברי פי׳
לז ף  זה לקלקול וסת לה שיש ר״ל וסת לה יש וחס ז״ל לפירש״י כי ך
 כיון דאדרבא להקל דמשמע בושתה תולה הלשון א״ש לא לכאורה ׳

 ותו שפופרת־ מבדיקת דעדיף להקל לנו הי׳ לוסת וסת בין ששימשה
 החודש יום או ההפלגה אוחו לפרוש צריך הא הוסת נתחזק דאיך קשה

 דא״צ והדילוג הסירוג בוסת י״ל בזה מיהו זה־ בסי׳ לקמן כדאיתא
 במ״ז שמשה ואח״כ דם וראתה בניסן בט״ו ששמשה כיון בחחלה לחשיש
ת א״נ ־ בד׳ או בג׳ להו כדאית ושמואל לרב באייר דחורש הסירוג טס

שראתה



מהפלא״הנדה הלכות ירדחידושי
ש׳ו בתשמיש שראתה ק נ צי  נוסתה תוצה להלשין נהא מ״מ נסיון וכמ׳ו נ
ת בכה״ג שימשה לאס צלע״ל להקל משמע ס  בכךוביגתים והויסקה הדילוג ט

ה דכיון וסתה בשעת שלא לשמש מותרת כלל שימשה לא א ח  מהמת מ
 לאינה בשבת באחל ג״ס נקפצה לקי*ל הקפיצות וסת נמו ה״ל משמיש אוגס

 לקלקיל וסת לה יש לאם לקאמר והיינו • יום באומו שלא לקפיצה חוששת
 שמשה ללא אע״ג לשמש ונעתרת בה תולה מיוחל בזמן שהוא ר״ל זה

מניזה ג׳ דראתה לאע״ג גלולה* קולא והיא בינתיס*  מותרת זה אחר זי
בו: שמשה מיוחד בזמן ותלינן

ם ל ו  בעי הדילוג לוסת כשמואל וקי״ל הדילוג בוסת למיירי ל«ן״ש א
בהוסת נתחזקה לא עדיין ג״ס שראתה כיון א*כ ראיות ל׳

בג׳ דחיישא הקפיצות וסח כמו להוי תשמיש מחמת רואה בחזקת והיא
 פעם שראתה נימא אס ואפי׳ * כלל רביעית «נס לשמש תוכל ואיך זימני

 לא לבכה״ג דילוג לרך תשמיש בשעת ראתה ואח״כ תשמיש בלא ראשונה
 שתולה כה׳׳ג האחרונים תירצו ללא כתבנו לכבר ז״א ג״פ* רק שימשה
ת  משום השמיש בלא פ׳׳א ראתה להא כלל בתשמיש ולא הדילוג טס
ת חיישא ללא לקי״ל לכיון ת עפי לפלות יש שטחא ללא הדילוג טס  טס

 לנרי לעכ״פ ותו וסת* בלא תשמיש מחמת לרואה לחומרא הקפיצות
 י״ל מיהו הזה* לקלקול וסת לה ליש כותב דמא כן לפרש א״א רש״י

 לאף י״ל א״נ עליו דילוג שס שאין למעמא כיון מולה שנעאל לבנה״ג
 שראת׳ הדילוג טסת נתחזקה מ*מ משמיש מחמת היתה לא ראשונה לראי׳
מחמת בהן לראתה וכיון דלוג נקרא שלשמן דעל תשמיש מחמת אח״כ

ת משכחת איג הזה• לקלקול וסת לה ליש הרי תשמיש בב׳ הסירוג טס
 בג׳ מתחזקת ואפ״ה חיישא דלא מיוחד ביום שבועות בב׳ או מלשים
 פעם בברייתא לקאמר הא לפרש דיש נראה היה ולפ״ז * לקלקול פעמים

 ועמ״ש קפ״ו בסי' הש׳׳ך כמ׳׳ש ממנינא לאו לקמייתא למשמע ג׳ ב׳ א׳
 כרשב״ג אתיא דע׳׳כ משום ג׳ פעם הגי׳ ז׳ל דרש׳׳י למשמע ותו שם*

 דבאמת י״ל אלא מראשונה חוך לפרש מצי והוי * גברי תלתא לבעי משום
 שמשמשת כגון ג״כ ד׳ פעם משכחת לבאמת והיינו * ממנינא לאו קמייתא

ת תלינן פעמים בג׳ א'כ נמיש* בסירוג או בדלוג ס  ומשמשת הימים ט
הוסת: בעת שלא ל׳ פעם

ז ״ ^ ל  התשמיש בוסת ומולה ברבי לאמיא ז״ל רש״י מפרש ללא מה י״ל ו
 לפמ״ש ומכ״ש ומפלפלין שום מאכילת גרע לא דהא כלפירש״י

 לא הא ראשו על לס כשימצא לוקא שטפרת לבדיקת זו מברייתא למשמע
 קביעות ה״ל שוס ובאכילת אחת בפעם דנעקר למשמע * מהני כלל נמצא
 לשמש מותרת איך דא״כ כרבי אתיא לא לאכמי י׳׳ל ול«ג״ש גמור וסת

 ולתשמיש ליומי הדילוג ביסת לתולה משוס מראשונה חוץ דהיינו ג׳ בפעם
 לרבי הדילוג וסת כבר קבעה להא לרבי ג׳ בפעם אסורא הא ואמאי
 קפ״ע בסי׳ הש״ך כמ׳׳ש ששימשה משוס גרע ומי עכ״ס ליומי זימני בתרי
 שהיה ישנים הספרים גירסת לקיים אפשר היה לפ״ז ומיהו מ״ח• ס׳׳ק
 בשלישית גורם ז׳׳ל ורש׳׳י וב׳ א׳ ©עם רק דמשמשת זיל רש׳׳י לפני
 ולפמ׳ש * דוקא גברי בתלתא לה מחזקיק להא כרבי אתיא לא דע״כ ג*כ
 דנקיע להבריימא רק התוס׳ כמ׳׳ש בתשמיש ומודה כרבי אתיא דדוקא י״ל

 משוס בדילוג לשמש מצי דלא והיינו מראשונה מון הייע וב׳ א׳ פעם
ודו״ק: זימני בתרי נתחזקה דלרבי

 כחות בין למחלק זה בסימן הב״י שהביא הסמ׳׳ג לעת לתרץ rנלע
 אתיא לא לברייתא כיין דממ׳׳ג וקשה ע״ש גברי בג״פובין דמתחזקוח

 היה ביאות שב׳ משכחת שסיר ולסמ׳׳ש * פעמים ג׳ בעינן דלרבי מנ׳ל כרבי
 ללסמ״ש נראה ועול • לקמן כמ״ש מנילה ליל לפרוש צריך לבל״ז בדילוג

 לילה ומשמש מטלה ליל כשטרש א״כ הימים וסת כמו הוי מנילה דליל
 פעמים בב׳ לרבי וה״ה הדילוג וסת ה׳ל ג׳ ליל ישמש אח״כ אם שני׳
 לנקימ והיינו בדילוג לתלינן מבלה ליל ג׳ בפעם לשמש מומרת א*כ

ולו״ק: סתם
ז ) ף  ושני ראשון הבעל של התשמיש שבכל והפוסקים הש׳׳ס שמשמעות ן
 וכמ״ש קס׳׳ו בסי׳ הש״ך וכ״כ התשמיש לאחר בדיקה צריכה ושלישי ׳

ל הא לאמר\ וקשה זה בסי׳ לעיל  כל ליומי שאינו הקפיצות כוסת ה
 בדיחה צריכה אמאי ה׳׳נ א״כ קפיצה בשעת כלל לחוש א׳׳צ קבעה שלא

 לה שאין דאשה הדין דל הרי׳ף הוציא למזה נראה היה ולכאורה • בעלים
 שאין באשה מיירי להכא כיון וא׳כ קמייחא זימני בג׳ בדיקה צריכה וסת
 לאחר בדיקה דצריכה שסיר א׳׳כ וסת לה יש ואס סיפא מדקתני וסת לה

 למהרות דרחב׳׳א דמפרשים פוסקים ושאר הרא׳׳ש על מזה וקשה * תשמיש
 לבעלה בדיקה דצריכה וסת לה שאין באשה מיירי ברייתא הך ע״ב הא

ט׳ זימני• ג׳ עכ׳׳פ א  שמואל רק לבעלה מיירי עצמו לרחב״א נימא ו
מ ׳ למהרות מיירי כרחב׳א הלכה לס״ל  מיירי זו ברייתא ע״כ הא מ׳

ל והי׳ * להלכה זו ברייתא הביאו הפוסקים וכל לבעלה  זו דבדיקה נ
 שאין באשה בדיקה דמצרכי ור׳׳ח הרי׳׳ף לדעת צ׳׳ל וכן בעלמא לחומרא

כ וסת לה  תשמיש מחמת שמראה חיישינן אי דהא בעלמא לחומרא ע'
תדע * בדיקה מצרכי ואפ״ה חיישיק דלא ש׳׳מ * גלל לשמש אסורה היתה

 באשה מיירי הא ואמאי * במכתה תולה מכה לה ביש זו בברייתא קאמרי׳ דהא
 שע׳יי תקוני׳ הן הן הרי׳ף שפי׳ כמו בעדים לשמש לצריכה וסת לה שאין

 אמאי במכתה תולה מכה לה ביש איך וא׳׳כ ־ לבעלה תקוני׳ זה בדיקה
מותרת אפ״ה והרי תשמיש מחמת דם רואה שאינה הוכחה אין אכתי הא

שימשה ככבד דמיירי וא״ל • בעלמא מומרא רק זו לבדיקה ש'מ לבעלה
מחמת ריאה שאינה כבר והוחזקה עדים בדקת ע׳׳י הרבה פעמים
ט תשמיש לדעת אף לדוכתא קושיא הדרא א"כ הא במכתה־ תולה ל
 דמשמע כתבנו שכבר אחר כלל בדיקה צריכה ברישה דלמה ז״ל הרי׳׳ף

 מתרצא לא דאכתי ותו • הש׳׳ך בשם כמ׳׳ש בעדים בדיקה לצריכה מהברייתא
 ר״ה בשם הד״מ כתב דהא ותו ב־יהה לעילם לצריכה ס׳׳ל לדעתהר״חדמא

 עדים דב־יקת צ׳׳ל ע״כ אלא * נשואין בתחלת דוקא מיירי דהברייתא דס׳׳ל
 הי׳ ולפ׳׳ז • תשמיש מחמת ברואה הרא״ש וה״נלדעח * בעלת׳ לחומרא אלא אינה
 מהמס שתראה יותר דחיישינן וסת לה שאין באשה לדוקא דס״ל דאפשר נראה

 מחמת אחת פעם שראתה וכיון ז״ל הרי׳׳ף לדעת קס׳׳ו בסי׳ הב״י כמ׳ש תשמיש
 אפשר וסת לה שיש בחשה אבל לחומרא בדיקה לצריכה הרא׳ש מולה תשמיש
בפ׳׳א כלל בדיקה דא*צ הקפיצה וסת כמו דה*ל כלל בדיקה לא׳׳צ באמת
דכיון ר״ל כפשעא במכחה תולה וסת לה ביש לפרש אפשר היה ולפ׳׳ז

 ואין והולכת משמשת פ״א שראתה אן: כלל לחוש לה אין וסת לה ליש
לא הסדין על דס מוצאת אס יאפי׳ תשמיש לאחר כלל עצמה טדקת
שפירש וע״ד זה* ברסי' הש״ך כמ׳׳ש תשמיש מחמת לרואה לה חשבינן

 תשמיש מחמת דם תראה שמא חושש דאינו ר״ל בוסתה לתולה המרדכי
 דס׳ל משמע כ; מפרשי ללא הפוסקים מסתימת מיהו * וסתה בשעת אלא

 ־ בעלמא לחומרא בדיקה מצריכין פ׳׳א שראתה כיון וסת לה יש לאט׳
 אחר דס מצלה דאפי׳ י״ל בעלמא חומרא בדיקה הך דבל׳׳ז דכיון י׳ל ולפי״ז
 ובאמת לחומרא השמיש בשעת אח*כ בדיקה לה מצרכינן מ׳׳מ וסת שיעור

 ובזה דל אביו בשם זה ברסי׳ הש״ך כמ׳׳ש כלל ממנינא לאו קמייתא
 דקמייתא שכתב קפ״מ בסי׳ השיך כונת דזהו ונראה * לברייתא לישנא א״ש

:ולו״ק בדבריו דוחק ואצ״ל הוא ממנינא לאו
ם לזיי שיך עיין וכו׳ קבוע וסת לה שיש באשה וכ׳׳ז רמ׳׳א• ך|׳ ס

המרדכי דברי על שתמהו האחרונים בדברי ועיין כ׳ ס׳׳ק י ׳
 מיירי דהמידכי שם וכתבתי הארכתי ובתשובה די׳׳ח דשטעות מהסוגיא

 מן הפלגה באמצע שרואה כל הפלגות דטסת וס״ל הפלגות בוסת
 כשאנו א״כ קפ״ע סימן לקמן כמ׳׳ש הפלגה מנינן לילי׳ מיני׳ המקור

 ש״מ כס־רן וסתה ראיות חשבון עיפ עומד מקומו על להוסת רואין
משוס ספק קרי מ לא הצדדין דמן לעיל לכתבנו ואע״ג ־ מהור לס לזהו

השמיש מיעוך מחמת לומר דיש כיון הכא מ״מ המקור מן דמים לרוב
 נאמר אם ולהיפך כסדרן• שהוסתות שאנורואין לזה מסייע וסתה וחזקת
 לפמ׳׳ש ומכ״ש וסתה־ שעקרה עת בכל לומר נצמרך המקור מן שטא
 שבעה למנות צריכה אבל לבעלה ועהרה אלא כן כתב לא המרדכי לגם

 מחמת היא עי׳כ אותה אוסרין שאט למה משום בזה רבה ועעמא • נקיים
 דאינו הקפיצות וסת כמו גרועה חזקה והיא משמיש מחמת רואה חזקת
 לילך לט יש יושר א*כ לעיל• כמ״ש אחת בפעם דנעקר תדע קבע•
 • וסתה עוקרת שאינה היא דחזקה גמורה חזקה שהיא וסתה חזקת בתר
 פעם בכל עוקרת שהיא ע״כ המקור מן שהוא הדם נחזיק אם להא

 דלענין לעיל כמ׳ש נפרש אס ומכ״ש כנ״ל• מנינן לידיה מיניה להא וסתה
 חומרא מחמת הוא בעדים שתשמש נצטרך אס דם שמצאה ראשון תשמיש
 פשימא א״כ • בדיקה וא״צ כלל חוששת א־כה הקפיצות בוסת דהא בעלמא

 להוסתות רואין ואנו הוא וסתה בשעת דשלא דכיון מודים כ״ע י״ל לבזה
ת• שיש הנשים מרוב להוציאה כ״כ ניחוש מהית עומדות בחזקת;  לקוסתו
 החודש טוסת איירי י״ל דהתס לשבועות מסוגיא כלל קושיא אין ועכ״פ
 דרואה דאע״ג דפשימא הוכחה שוס אין ובזה שבשים• וסתות כסתם

 שהם הדמים רוב בשר אזלינן שפיר עומד במקומו החודש וסת * באמצע
:ו־ו״ק הארכתי ובתשובה קרבן לענ־ן מהמקור

ז ו ך  וגירשה ב׳ או פ״א תשמיש מחמת דם שרואה באשה מסתפק שאני ו
 דלכאורה לרביעי מותרת אס שלישי שני וכן שנתחזקה קודם בעלה ׳

 בשלש אחד כל אצל כשנתהזקה דדוקא הפוסקים ולשון הברייתא משמעות
 כבר ב״א שלשה של כחות בג׳ דנתחזקה דכיון נראה יותר אבל • כחות

 אלא נתחזקה לא דאס מזה ויותר • אדה לכל ואסורה אדם לכל נתחזקה
 ואין • ראשונה ביאה אחר תיכף לשלישי אסורה הראשונים שנים אצל פ״א

 הראשונים לבעלים שתשמש קמ״ל טובה דעצה די״ל הברייתא מן ראיה
 דקי״ל למאי דומה זה הנראה דלפי • ג״פ לשלישי מותרת ואז שתתחזק על

 מועד אינו למינו דמועד אע״ג • לכל מועד דנעשה גמל חמור שור בנגח
 כאן ועד • לכל מועד הוי בהמות בשלשה דנתחזק כיון מ״מ • מינו לשאיט

 וחומר שוורים שלשה בנגח אלא דל׳יז דו״ה בפרק לן מיבעי׳ לא
 פשיט דלא דהא ונראה • לכל נתחזק ולא לה שדינן שוורים בתר או וגמל

 בג׳ דנתחזקה אמרינן ולא ראשונה ביאה אחר לשלישי דמותרת משמעתין
דגם שאני להכא • ושני ראטן לבעל אצבעות במר דפדינן וע״כ גברי

<שט
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 שיר בשיר החס לן מיבעיא לא ;6כ ועד ־ סעמיס נ׳3 נהחזקה כשני
 דמחויז נלע״ד לזה שזכיט וכיון רובא• בחר לחלות דיש גמל חמור
 בביאה וחבדוק דמקשה המקשן על בקושיא שהניחו הפוס׳ קישית הימב

 נראה • שני דבעל ראשונה ביאה על מקשה ולא שלישי בעל של ראשינה
 דנתחזקה דכיון ס״ד דהוי אלא שוות הכחות כל דאין ידע המקשן דגס
 שדינן בזה דגס משני ואס״ה ־ לכל נתחזקה כבר ב״א ג׳ של כחות בג'

 וצ׳ע כנלע׳ד• שוות דאיןכה״כ בשלישי ואמרינן דידהו אצבעות בתר לקמאי
:ודו״ק הפוסקים מזה הזכירו שלא

 הרשב״א דגס שס והוכחתי כ״ד ס״ק ש״ך עיין ־ וכו׳ יודעת אא״כ
 שא״א להרשב״א דס׳ל זו סברא בסתירת הארכתי במשובה ■ וכו׳

 משונה מכתה בדס שם לסרש והוצ־ך ־ דם מוציאה מכמה אם כלל לידע לה
 מכה לה שהיה קודם לראות רגילה שהיתה הדם p משונה שהוא כיינו

 תולה אינה הראשון לדם שדומה דם מיצאת אם זה דבר כשידענו ואז
 ע״ש בבירור המכה דם לידע דא״א דס׳׳ל משוס וכ׳׳ז • במכתה

ברורות: בראיות
 הוא לכאורה וכו׳• רצופים פעמים ג׳ ראתה כאלו רמ״א י׳

 לא אם שבילתה אחר רואה מ׳יתהיא רואה בכל דהא תמוה י ׳
 הגילה בבאר וראיתי הש״ך• כמ״ש טבילה בלא ושמשה שעברה שנדחוק
 המבילה בליל פירשה ובינתיים פעמים ג׳ שבילה בליל שראתה שמפרש

 הא לבעלה תאסור דלמה מאד ותמיהני ־ לבעלה אסורה ראתה ולא כדין
 נאמן בעלה יהיה לא ולמה שבילה ליל בכל מבעלה עצמה לפרוש יכולה
 הוסתות מכל גרע ולא שבילה ליל אחר פעם בכל היתר לה דיש כיון עליה

 וזה שבילה בליל היינו לבעלה אסורה דמ׳׳ש לפרש וצמך • לפרוש שצריך
כלל: הלשון במשמעות ואיש דוחק

ה1 ג  דפי״ל אע״ג שבילה ליל לפרוש דצריך מהגמי״י הש׳׳ע מ*ש ד
 קפעות כמו דהוי דס׳׳ל צ׳׳ל ־ לפרוש דא'צ הקפיצות בוסת

 שסיפרת בדיקת דמהני דקאמרי דהברייתא צ״ל ולפ״ז ־ ידועים לימים
 ראתה שלא תשמיש דכ׳׳ש בסמוך הרמ״א וכמ׳׳ש אמת בפעם ונעקר
ת דהא הסבילות בלילי שימשה שלא מיירי שפופרת מבדיקת דעדיף  טס

 דמסתמא משום בפירוש קאמרי דלא והא ג״פ• עקירה בעינן לימים קפיצות
 עברה באמת אס ולפ״ז • לימים נתחזקה ולא שבילה בליל לפרוש עושה כדין

 שבילה וליל הטבילה בליל כשתפרוש עוד מותרת טבילה בליל ג״פ ושימשה
 שהצריך מה והנה • זימנא בחדא נעקר אינו דהא שטפרת בדיקת מהני לא

 תשמיש ולאו הוא מקרה דילמא דחיישינן משוס הייש טבילה ליל לפרוש
ה קא ״ ^י ס רי  בליל שמראה נימא מה׳׳ת שוות הכחוה כל דקי׳לדאין כיון ג

ת דקי״ל אלא שבילה•  בלא אפי׳ בפ״א ליומא דחוששת הקפיצות טס
 בסי הש״ך דברי על מזה קשה ובאמת הגוף• מוסת כ״ש דהוא קפיצה

קפיצה: בלא ביומא לפרוש צריך דאין שכתב קס״ש

 בש׳׳^סק״ד וע׳ ג׳ סעי^ בש׳׳ע והובא הראב״ד בשם קס״ש רסי׳ הב״י
 שנכנסה שהשעה י״ל הראב״ד מדברי ובאמת לקפיצה• שבילה דמדמה

 ונר^ן לחלק• דאין מורה השכל מ״מ המעשה הוא הטבילה אחר לעיר
 לפרוש א״צ הקפיצות טסת דהי״ל אע״ג שבילה ליל לפרוש דהצריך דהא
 וסתה אלא גרמה קא שבילה ונא וסתה טבילת שאמר ראשונה ביאה הייט
פ ראתה דאס הרמ״א דכמב והיינו ידוע לזמן וזהו דגריס הוא  אחר ג'

ת ראתה לא דבינתיים אע״ג לבעלה אמרה שוב וסתה טבילת  מ*מ מ׳
 היתר לה ואין לבעלה עצמה למהר א׳׳א וסתה לכשיגיע הא

ודו״ק: כנלע״ד

סעיף

 בבעל אלא למקרה חיישינן דלא משמע דהא לי יא קש דאכתי
 כבר דנחחזקה כיון במקרה תלינן לא ג׳ בבעל אבל ראשון

 של ראשונה בביאה עצמה ותבדוק מקשה מאי דא׳״כ תדע ־ בראשונים
 כדקי״ל למקרה דחיישינן הוליל שוות כה״כ שאין לשטיי וצריך ג׳ בעל
 דהתם ודאי אלא • לקפיצה לחום צריך אין דבס׳׳א הקמצות וסת בכל
 שכבר זו משא״כ לקמצה ולא ליומא רק וחיישא במקרה דתלינן שאני

 במקרה ג׳ בבעל תלינן לא תו משמיש מחמס שראתה הראשונים בבעלים נתחזקה
 דבבעל פשוש נראה ולפיז • שוות הכחות כל שאין לששיי הוצרך ולהכי
 הא לילות משאר שבילה ליל שנא דמאי שבילה ליל לפרוש א״צ שלישי
 וא״כ חיישינן לא ולמקרה שוות כה״כ שאץ משוס אלא להתיר א׳׳א ע׳׳כ
 זו דבשעה לחשוב ויש שוות הכתות שאץ משום שתראה חשש שאין כיון
 דהא חיישינן לא לחוד וליומא כלל קפיצה הוי ולא כח כ״כ יהיה לא

 דמותרת ולקפיצות לימים נתחזקה כמו והוי כגר בקפיצה דוקא נתחזקה
 ראשון בבעל מיירי והגמרא הוא כן דבאמת וא״ל קפיצה־ בלא לימים
 אס הא • ג׳ בבעל בדיקה דתועיל הברייתא סתמא דאיך תקשה דא׳׳כ

 וקי׳׳ל רמ״א כמ״ש ולתשמיש לימים נתחזקה כבר שבילה בליל ג^ז שמשה
 לפרש להברייתא ה״ל כ’א בפ״א נעקר איט ולקפיצות לימים דבחזקה

עולמית: אסורה לא׳׳ה הא שבילה ליל שמשה כשלא דדוקא

ן ך י ה  מועיל הבדיקה שאין דפסק ז״ל הרמב״ס דעת בזה ליישב נלע״ד ו
 בבעל דבאמת משוס לאחר ומנשא מזגרש אלא לשלישי להתיר

 משמיש ר״ל ולקפיצות לימים שהוחזקה כיק זימנא בחד כעקר איש ג׳
 דהא לימים נתחזקה לא הראשונים בבעלים דהא לאחר מותרת אכמי אבל
 לא נמי שני דבבעל נימא אס ואפי׳ שבילה• ליל לפרוש צריכים היה

 הוצרך ראשון בבעל מ״מ שוות כה׳׳כ שאין משוס וצ״ל במקרה תלינן
 אלא להנשא• דמותרח אנשים גג׳ נתחזקה לא ושפיר שבילה ליל לפרוש

ט ה״ל דשבילה עיקר דנלע׳׳ד דוחק זה דאכתי  מעשה לי דמה תשמיש כ
ממ״ש ראיה ו<^מ שוה' בזמן שהן כיון שבמה או תשמיש אי דקטצה

קפ״ח סימן
ה י י י ? |jלמלוח דאין הב״י דעת נראה • היא מכה ומחמת רמ״א ׳ 

 פתחי שנתקלקלו לומר יש המקור נתקלקל דאפי׳ במכה
 לפי דדוקא משמע ר׳׳ש מעשה עשה וכן הרא״ש מדכמב והראיה נדתה•
 משום שמא אפ׳׳ה חתיכה דם דהוי דנימא אעיג רש״י לשיטת אבל שישתו

:בעצמו שמא המקור דדם
 דהדס מ־א״ש לדעת י׳׳ל לכאורה • וכו׳ שמאה גדולה חתיכה אבל שם

א הות נדה דם שבבהעיס  לא א״כ דרך שאין מפני שטהור ^
ת שא׳׳א שייר ח ^ בהרא׳ש: וצ׳ע שבבקעיס הדם היינו דשמא הקבר ל

קפ״ט סימן
ה י ^ ־ לשעות וסת קבעה אם ס ט׳  ידועה בשעה שראתה מפרשים יש ו

ס בכ׳׳ף פעם דהיינו קבוע יום וסת בלא י ׳  ובאמת • בכ״ב מו
 שעות לענין הסירוג וסת נקרא זה דהא בזה וסת קביעות דאין ז׳׳א
 אפ״ה בש״ס דמפורש החודש בוסת הרי וא*כ יום בכל רואה שאינה כיון

 ראתה אס אבל ש׳ בסעיף כמבואר שוות להפלגות שתהיה דוקא בעינן
 אע״ס וסת קבעה לא חדשים שני בסירוג ובפ״א חודש בסירוג א׳ בפעם

 ■ בפ״א תעקר בש״ס זכר שלא השעות לוסת ק׳׳ו בר״ח הכל שראתה
 דוסת יוסי ר׳ על בהא פליגא לא יהודה דר׳ ס״ללהראב״ד דבאמת והנראה

ת עדיף הקבוע היום דוסת דס״ל אלא וסת הוי שעות ס  לכך השעה ט
טס וסת נקבע כשלא אבל ־ היום כל אסורה  וסת נקבע ובבר עדיין הי
 שעות בג׳ א״כ ראיות ד׳ דבעינן דקי״ל הפלגות וסת ככל ומשכחת השעות
 דחודש הסירוג טסת הראב״ר כמ״ש לשעות וסת קבעה כבר ידועה בשעה
 בג׳ דסגי כרב להפוסקיס rוכ • בג׳ סגי השעות בוסת ה׳׳נ בג׳ דסגי

 שלישית ההפלגה זמן כשיגיע נמצא סירוג רק הפלגה אינו שעות דלענין
 כבר דהא הידועה השעה אלא לפרוש צריכה אינה ד׳ ראיית זמן דהיינו
 כיון להקשות ואין הימים• וסת נקבע לא ועדיין השעות וסת נקבע
 ממילא א׳׳כ כבר שקבעתה מפני השעות בוסת שתראה חיישינן דע״כ
 ראתה שלא זמן דכל ז״א השעות• וסת ותעקר הימים וסת נקבע יהי׳
 שעה אותה עד תראה שלא שנקבע השעות וסת מהני רביעית פעם

לדינא: וצ״ע
 ע׳׳י בשטת הסירוג וסת נמי נימא דא״כ שובא לי קשיא לפ״ז

 ואח׳׳כ ג׳ בשעה ואח׳כ ראשונה בשעה היום שראתה כגון דילוג י
אט׳ • ה׳ בשעה  שיטאר כמו ביחד והדילוג הסירוג וסת אמרינן דלא נימא ו

 עד ראשונה מהפלגה שעות בב׳ הפלגה• דהוי נימא לא למה מ׳׳מ pלק
 לוסת דוחה השטת וסת שיהי׳ משכחת וא׳׳כ שלישית וכן שני׳ הפלגה
טם קטע שאיט  שעות ועשרים יום עשרים בהפלגת שראתה כגין די
 יום כבר דהוי שעות ועשרים יום בעשרים הפעם עוד ראתה ו^ז׳׳כ

 השעות וסת ויהיה בהפלגה שוה הימים וסת יהיה שלא משכחת א״כ כ״א
 צריכה דלעיל בפשטות דקי״ל פא א״כ • וראי׳ ראיה בכל להפלגות מכוון
 השעות וסת שיהי׳ משכחת הא אמאי קשה אחרונה הפלגה לשיטר לחוש
ם אחרונה הפלגה מוסת אחר ליום ויגיע בהפלגה במכוון נקבע ט  ונימא די

ט דימיס קטע שאיש וסת אתי דלא בזה ד ה לוסת ו ^נ  כסברת דשעות ה
 אפשר לדינא וצ״ע ללילה מיום קביטת יש דבכה״ג לקק ועמ״ש הראב״ד

 קבוע שאיט לוסת לשניהם לטש צריכה דבכה״ג באמת ״דSלר^י דס״ל
ט דשעות הקטע ולוסת דיומא טי  וסת דקבעה דאף ו

 דיומא קבוע ש^ש לוסת למידחי אלים לא מקום מכל מטון לשטת
ש מוסת עדף לא לשעות וסת ד^!יטת יהודא לר׳ דס״ל משום ע ^י ט  ק
ע לשעה הפלטת דטסת וממילא ליטס  נקבע דלא רביעית בר^׳ אף טו
ם כל אסורה דימים וסת עדיין  בכל דמשנמג והיינו לעיל כמ״ש דלא י\ו
 בפ״א דנמקר הראב״ד יליף ומהכא היום• כל אסורה רביעית דראי׳ מקום

ת כדקייל ת דנעקר ג׳ בהפלגה ראפה כפלא הפלטת טס ס  גג על אף מ
 ביום ראתה כשלא בברייתא נקיש סתמא דהא ידועה בשעה דפיה

 כבר ה״ל ידועה בשעה היה דאם אע״ג שלשים יום מסר השלישי שלשים
מחלק מדלא אמה בפעם נעקר אפ״ה זימני מ׳ השעות דוסת סירוג

במי״סא



r ירדחידושי d m חז אחפלא״הנ מ

סח ש״מ לא או ידוטה שטה גק ננרייחא קי השטוח יו מ  כמו גס״א נ
סט שאיט ופה ח בהראב״ד ה»רוש ט״כ ולח״ז • לימי^ ק ס  השטוח ט

 אלא שלישיה בהסלגה הייט לאו שטה אוחה אלא אסור דאינו דקסט
 דימיס החלגח ולא לראי׳ מראי׳ מטונה השטוח שהסלנח שכהנתי מ״ד

לשטהה: מוששה ונכה״ג
ה ע ר  מהראי׳ משמט וכן • טבילהה אחר מון לשטוח וסח סי׳ הס״ז ו

 מצוה ממגילה סלקא דהוי אימה איחחאדכל מהאי הראכ״ד שמניא
 שטה אומה טל לחוש א״צ לחוד הקסיציח נוסח דיוקא צ״ל ולס״ז • ט׳

 קס״ד בסי׳ הב״י כמ״ש דלא טונה אוחה כל אסורה ולימיס לקסיצוח אבל
 יום באוחו מותרה הטף וסח דלפני דכתב ס״קל׳׳מ במ״ז ט״ש הראב״ד בשם
מי ת דאסי' הכא חזינן ו  כדמשמט היום מתחלה א»רא ליומא דקסיצוח טס

 ליה וקרי דוקא קבוט בעם היה שלא שכחב איתחא מההיא הראי׳ מן
סי׳ לטיל וטמ״ש לימים• ולא לשעות  דמבילה מוכח דמהכא קפ״ז פ

:ודו״ק דימים וסח ה״ל לא
f t 'V D ,וסת כל לכאורה • סק״ח עשץ • וכו׳ שראמה מון בדילוג ף 

 הראנ״ד ולמ״ש השבוע בימי הדילוג וסת הוא הפלגה י ׳
 יום מטון איט אם ואסי׳ לכ״ב מכ״ב שראחה טון ט׳ סגי דבסירוג

 א״כ בשטע הדילוג וסח הוי מ״מ וכיוצא לעשרים מעשרים כטן השטע
 כשמואל להסוסקים ואסי׳ פעמים• בג׳ וסח לה תקבע כרב להסוסקים

ה קשה אכחי ס  ה׳ לשמואל דבעינן הr בסעיף דמיירי בדילוג החלטה ט
 מליט דלא מזה ונראה בסירוג־ השטע וסח דהוי בד׳ חסגי ראיוח

 ובזה • מציט לא טחד ודילוג הסירוג וסח אבל למוד הדילוג וסת אלא
 בעינן דבהפלגה בתרוצם שכתט טחתה בד׳׳ה ע״ב ד״מ הסוס׳ מ״ש א״ש

 החודש וסח ה״ל דבטונה י״ל ולסמ״ש • נמי כיוונה דא״כ וקשה ראיוה ד׳
 ועמ״ש • ודילוג בסירוג החודש וסח דה״ל וצ״ג צ״ב בצ׳א משא״כ בסירוג

ודו״ק: לקמן
מ ף ה כי ו ס  קבעה אם צ״ע החודש ימי כשכלק בדילוג החודש ט
 החודש ימי להרחיק דוסחה טון בסירוג בתחלחו השני בידדש ׳

 לחודש באחד אח״כ שחראה לחודש בלמ׳׳ד ראחה דאם אח״כ נאמר איך
 ממיד שחוששס הר״ח סי׳ זה דמטעם ונראה השני• בחודש ^ אחרץ

 אין מיהו טולמית• להיוח יוכל הוסח דזה י״ז מ״ז במ״ו וסת לקביעוח
ת דה״נ תימא בזה ס  זה אסס סוף שיש ט״כ סיחמז אם הסלטת ט

:אמד אל אחד ויתקרב
ה י ע  הדרישה על שמשיג מה י״ח ס״ק עש״ך וכו׳• היה אם ומיהו t ס

 החודש מלוג בק לדלג להדרישה דכרל סשוט נראה ולסע׳ד י ׳
 שמואל «דה בס׳ע שם לו שק כיק החודש דבדילוג הסלגה מלוג ובין

 דבעיק בסוס׳ הריח מדברי משמע וכן בג׳ סגי מוסלג בדילוג אסי׳
 דכבר משום וג׳ ב׳ בדילוגים ולא ראיות ד׳ הראשק בדילוג לשמואל

 מוסת שדילגה ביק בג׳ אח״כ וסגי הראשונים בדילוגים וסת לה קבעה
מ״ב: בס״ק הש״ך והביאו עצמו הדרישה כמ׳ש בהסלנה משא״ב קבוע•

ר ת ו י  בטיק טלוג ש# עליו אין דהסלגה דכיון דס״ל נראה מזה ו
 ראיות ה׳ ולשמואל מוסלג מוסת כשדילגה ראיות ד׳ ג״כ לרב

 דברי היטב מיטרץ ובזה • מ״ב בס״ק הש״ך והביאו להב״ח כדס״ל
 וסת לה שהיה במ״ש שם וטונתו כ״ה בס״ק השץ־ שהביא הדרישה

ט׳ סמלה  לסוף בהחלה כמ״ש לל״ב ואח״כ להיות צריך %א ואמ״כ ו
 סימנמ בדיה התוס׳ מ״ש היטב א״ש דלס״ז ונראה ל״ב• ולסוף ל״א

ט ראיות ד׳ בעינן דבהסלגה  שדלגה מה חשבים לא הסלגה דבדילוג טי
 מ׳ דמהני ודאי שוה דבהסלגה כמנה אם משא״ב מוסלג* מוסת בתחלה

ודו׳׳ק: לה היה לא או וסת לה היה בין שוות הפלגות

ה י ע ׳ ס ט׳ לעולם וחוששת ח  שט דה״ה כ״א ס״ק ש״ך טיק • ו
ט׳• ט״ו סעמים • ׳ ט״זו  שראתה דבססלטסכה״ג נ״ל והנה ו

 כ״ף בג*פ אבל וסת קביעות זה אין זה אחר זה סעמים ג׳ ולמיד כ״ף
^ בסיר״ח ^וי ומיה ולמיד  משא״כ בכה״ג דקבעה החודש מוסת שנא ד

רוג מטעם אלא דכ״ע אליבא להריח דליל סעמים בב׳ סי ה מז  וסת בתיך ו
ק בטיו בראתה דהא תדע • נהסלטת שיין לא חה הסירוג ט  טכל משוק עד ב

 תשיק כשהמווש ואמ״כ ללמ״ד וסעס לכ״ט סעם הסלגה וסת שקבעה לומר
ע להסלגת ג״כ ניחוש מל^ם וכסליו  לחלות דטכל דביק ואיל • ולמיד כי
 לו חוששת אק דהא מצוי איט דהוא בסירוג תליק לא בשוה החודש טסת

ק בט״ו בראחה קשה אכתי שתקבעט• עד ט  ובי״ז באייר במ״ז ואח״כ ב
ת הסירוג וסת שקבעה טמא בדלוג כן החדשים וכל בסיק ^ט  סעם לה
 לליא ע מחוש מלאים וכסליו חשוון כשיהיה ואח״כ בל׳ב וסעם נליא
 דלשניק הסירוג מוסת הדילוג וסת עדיף לא דהא • בסירוג ולליב
 סענטס ג׳ לאחר ©בעק דאט דכיק די״ל אפשר ומיהו מששת• אינה

ת ליה מססקינן לא תו לחודש הדיליג וסת לשמואל סעמים ד׳ או ס ט

-H * ״׳

סעיף

י כ וב׳ למדש בנרו מגמים ב׳ בראמה להסתסק דיש rלענ נראה ן
ט׳ f בי סעמיס וב׳ בט׳ז פעמים י  וסת מיקרי זה דגם טמא אם ו

ע שהמה כיון הדילוג  הסלגוח מוסמ ראיה להביא יש ולכאורה ר^וסו׳• ב
 לומר טכל יום לל״א הכל חשוון עד בשבט בט״ו המחילה דאם יום לל״א

ק ט״ז כך ואחר ל״א יום שהוא אדר ט״ו כשראתה שבתחילה  ני
ט׳ סיק י״ז ואח״כ אייר rט כך ואחר מז שקבעה ייל ו  הסירוג ו

ע׳ז ט״ז דהייט  או מלאים כשהם וכסלו בממק לזה וסיחוש וי״ז וי״ז ו
ת סליק דיוסר טמא ואסי׳ מסרים. ה השוה טס  אכסי הסירוג מטס

 וסת ממט לעשות טכל ג״כ וליג ל״א למ״ד כטן בהסלגות הדילוג טסת
 נעשה מ״מ מלא ואחד חסר שאחד אף ודי^ג סירוג עיי החודש

ת שני לה שקבעה ביחד ודילוג סירוג ממט סמ  במך זה החודש דילוג ו
 ראיה אין קודם נקבע ההפלגה שדילוג דטק דייל ולסמ׳ש בשוה• זה
טג דילוג אמריק דלא לעיל לפמיש וכן סי  נמצא • שפיר נמי אהיא ביחד ו
 בחדשים בן שיאזה אם י״ז וב״ס rס ובית מיו סעמים בב׳ להסתפק ק
ק כן־ וסת היל דלר״ח נראה פעמים ג׳  להסתפק יש עוד סירוג• מטעם ו

 דבזה וי״ט י״ח בייז ואחיכ טיח י״ז במיז ואח״כ וי״ז ט׳׳ז מיו בראמז
ח אט דהא הסירוג וסת ליכא  • ביחד ודילוג ה©רוג וסת לומר צרי

 טמא או • הדלוג וסח כך לה דקבעה וטמא ריח לסברת ניחוש אם
 ממ״נ• לטש אק בכה״ג נמצא הדילוג וסח כלל ליל דר״ח דאפשר
 לשמואל מ׳ סג• וג׳ ב׳ בחדשים דלריח התום׳ דכמט דהא לעיל ולפמ״ש

 מופלג אפי׳ בג׳ סגי מוסת וכשמדלגת לדילוג וסת קבעה דכבר משוס
 בכ״ז• דציע נמצא הדיאג• וסת נמי ליה דאית מוכח הפרישה כמיש

 ואח׳כ ט״ז ליל ואח״כ מיו יום ואח״כ ט*ו ליל בראחה מסתפק אני עוד
 או • בכך ראיומי׳ שהשוה טק עונה בדילוג וסת לה קבעה אס ט״ז יוה
 פליגי מדלא משמע דלכאורה כלל־ מצטרטן לא ולילה דיום טמא אס

ה• וסת קבעה דלא ושמואל רב בהט ק נז  בדילוג בהסצגה להםת«ן יש ו
רו שלא וציע ללילה מיום ט מזה: הפוסקים מ

ק לכ״ע• דזהו כיב סיק עש״ך וסת• לה קב®! ט ו
אע״ג «גמים בג׳ בשטע וסת דקבעה מהא rלענ מוכח

 וסת קבעה דלא זיבה בימי ליהוי דלא שטעות כמה בדילוג דע״כ
ק  תולה וסת לה ביש דלפירשיי חפיז סי׳ לעיל ממ״ש עוד לענ״ד מוכח ו

 לפרוש צריך הא וסת קבעה ואיך חשמק לראיס וסת לה שיש סססה
ת וצ״ל קפ״ז בסי׳ כדאיסא ס  דאל״ה ג׳ בפעם וסת דקובעת ש*מ הסירוג ט

דשימשה דליל שם כתבתי דכבר ד׳ בפעם ואסורה לתשמיש הוחזין! כבר
תולה אינה דאם טסתה תולה לומר שייך לא דאיב ראתה ונא טנתיים
 כלל הסירוג וסת לי׳ דלית צ״ל ע״כ לפיר״ח מיהו דמותרת• סשיטא

 בשילוש הדילוגים לוסת א״צ דאל״ה בסירוג ראיות ד׳ דבעינן דכו׳ל א״ג
 בשבת באחד פעמים ג׳ נקפצה י״א בדף מסוגיא עליו קשה ולכאורה • כלל
ח לא שור נגח שור מראה הראביד מטכחת עליו קשה וכן  דיליף ע

 דוסת ס״ל דהריח ונראה פעמים• ע׳ סגי הסירוג דוסת מזה הדאב״ד
 מ״ש אדלעיל פליג דר״ח התום׳ משמעות ק • פעמים מ׳ סגי הפלטת
א'כ «גמים ד׳ בעיק דהפלגה בתחלה המום׳  טור ונגח שור דראה ט׳ל ו

ח ולא  הפלגה מטעם בשבת נקפצה לעיל וכן ־ דילוג ולא הפלגה היל ע
 מכל מוכרח פעמים ד׳ דבעיק דקי״ל אק אבל סירוג* מטעם ולא קאער

ס ראיות הני ס  דקאמרולא דהא לעיל לפמיש מוכח וכן בג׳ סגי הסירוג מ
 • דמים מסולקת היתה בתחלה דהא ראיות ג׳ אלא טי דלא אעיג שטונה

:ראיות ג׳ באלו ונתחזקה
tC 'V O ב ״  לאתיחוש דלמה קשה לכאורה אב־ לריח ©ששת אינה י

ק מריח הפליגה דבהחלה הפלגה מטם י ׳  סיון ריח עד ני
ק יום ניט  בינתיים שראפה דמיירי וציל אב• ריח עד סיק מריח ©א ו

 כדעת הראי׳ מיום חשבען בינתיים כשראתה הפלגה דוסס ראיס דמזה ונמצא
בס״קליא: השיך

ה י י ע • לו ©ששת ומימ p ס ט׳  לא אם אבל מ*ח ס״ק שיך עיק ו
״ ל©ש א״צ וסת לאו© אח״כ תק©ן כו  דהא צ״ע ו

 ©הוק* בלא א©׳ לריח דחוששת כ״א בם©ף ^״ל הטף טסתות
מז ולכאורה  החודש• בי© לתלות p יותר אונם עיי ד©י הקפיצה ו

©׳ דהא לזה וראיה  סבילה בליל תשמיש מחמת ברואה איסא קפ״ז ב
 הכמת כל דאין דאמריק אע״ג אחרת סבילה ליל לפרוש דצריך

מי נמצא שוות ת ד ס קפ״ז: ם©׳ ועמ״ש ק©צה בלא הימים ט

צ קק״ סי
ft'W D מקורה שנפתח הרגמה אם א • טי © ו ©׳ כברנסב  בזהבר

 השים דקאמר הא דא״כ מקשה יעקב שב בשו״ס קפ״ד• י ׳
 מהורה ומצאה עצמה בדקה דאפי׳ דאורייתא וסתות למ״ד ע׳׳א ס*ז בדף

 יס©ח למיד א©׳ דסמאה פשיסא הרגמה אס ©ירי ©כי סמ״< טמאה
מדאורייתא טהורה הא הרגישה לא ואס דס* מצאה לא יא©׳ דרגק

מאמין



ת ירדחידושי82 ט הפלא־הנדה הל
 דוספוס די,אמר הא אלא ממאה מדאורייתא קאמר לא דהא לק״מ ובאמת

 ואמרינן הוא דאורייתא אצימתא חזר,ה בא בזמנו דאורח חזקה ר׳׳ל דאורייתא
 ואפי׳ ־ דרבנן וסתות למ״ד משא״ב ממא׳-מדרבנן הרגישה שלא ואף ראתה דודאי

 דצריך וכו׳ דוהזרתס מהא דילפינן היינו ממש דאורייתא דוסתות נימא אס
סבא לוסתה־ סמוך לפרוש א ענין קל  וסתה זמן ועבר הדרך מן בעלה ו

:מדרבנן ממאה הרגישה בלא אבל וראתה הרגישה מסתמא דאמרינן

ץ ^ ל י  דכ״ע הנ״ל דהסיגיא בהפלוגתא לומר אפאר לכאורה נראה היה ן
 לא דע״כ דכיון פליגי דבהא רק • נוסתה דסמוך הדרשה ס״ל

 ראתה דודאי לוסתה סמוך מפרישת ־דמוכא דנהי לומר יש הרגישה
 כשיודעת אבל הדרך• מן שבא כגון מזה הנפ״מ בהרגישה ומסתמא

 הרגישה לא והיא בהרגשה לראות דדרך כיון להיק־ אמרינן הרגישה שלא
 • שראתה היא גמורה חזקה לאו וסתות חזקת א״כ ראתה שלא מ“ש

 מתורין היה ובזה ראתה■ דמסתמא וס׳׳ל בזה מחלק לא ממאה דס״ל ומאן
 ראתה דמסתמא אמרינן דהתם יעו״ש אלמא בד״ה שם הפוס׳ קושית

 א״כ בהרגשה דמיירי דאס״ד תדע הרגישה■ שלא הכא משא״ב בהרגשה
 קשה אכתי דאורייתא וסתות דס״ל דר״נ דמעמא למימר הגמרא דבעי הא

 בלא דמיירי ודאי אלא .בתחלה ראתה דודאי נימא למנינא מקולקלת למה
 למנות אין מרגשת ועתה הרגישה שלא כיון תחלה ראתה אפי׳ וא״כ הרגשה

 דאורייתא וסתות דמזקת כיון דס״ל נהי א״נ מדרבנן דהיא הראשונה מן
 ספיחא מ״מ דהרגשה חזקה ברירא דלא הרגשה בלא אפי׳ ראתה מסתמא

לקמן: וע׳ הרגישה שלא כיון איכא
 דארגישה אי הש״ס מר,ושית ראי׳ דמאי עליו הד׳׳מ שהקשה
 דע"כ נראה לענ׳׳ד דם* ונמצא שראתה משוס התס דילמא

 כשמצאה דהאמת אליבא דא״כ ראיה אין הרגשה בלא לחוד הדס ממציאת
 ומעתה הי/ תשמיש בשעת דע״כ נימא ואמאי ־ מקרבן דפמורין אח״כ דס

 דעיקר צ״ל וע״כ הרגשה־ בלא ראתה האיך דאל״ה שמש בהרגשת
 הרגשה בלא הדם ממציאת הראי׳ דלעולם וא״ל ההרגשה• מן הראיה

 ז״א היא■ עד הרגשת שמא דבדקה כיון די׳ל משוס שאני וצמפקנא
 לבדיקה ולא לקמח הש״ס כדקאמר במתני׳ מיירי בעלמא בקנוח דהתס
 בתשובותיהם האחרונים האריכו דכבר ותו עד• הרגשת שייך לא ובזה

 הרגישה כשלא משא׳׳כ עד או שמש בהרגשת שמיעה י׳׳ל כשמרגשת דדוקא
יעקב: שב בשו״ת כמ״ש עד הרגשת סברה שמא להיפך תלינן לא

ד ״ ע ל נ  מספק ממאיס זמן לאחר דקתני במתני׳ י׳ל דהא לזה ראי׳ ו
 דם ראתה עכ״ס היא הא מספק רק האפה ממאה אמאי ׳

 שבעה• מומאת לענין שפי׳ מפירש״י כן משכנע דלא למפרע לומר ודוחר,
 אח״כ ראתה דאס וכיון מיירי דאורייתא במומאה דמפני' משוס ונראה

 מן מספק דממאין קאמר שפיר מדאורייתא מהורה ענצא הרגישה שלא
 דארגישה אי הש״ס קושיח עיקר ע"כ אלא בזה־ לקכנן ועמ״ש הפורה

 לצרף להש״ס דס״ל לדחוקי ה״מ מיהו ההרגשה־ על דסמכינן היינו
 בלא הדס מציאת על וגם לחוד הרגשה על לסמוך דאין דנהי • פניהן

 בעתה״ד הרב קאמר וע״ז ־ ודאי ה״ל שניהן בצירוף מ״מ לחוד הרגשה
 שאין אע״ג אח״כ ממאה במצאה אפי׳ דרבנן וסתות למ״ד דחזינן כיון
 בדף לעיל מסיק דהא שניהן מצרכינן לא וסתה בשעת שלא לראות דדך
 ;־רבנן וסתות למ״ד למנינה ומקולקלת ולראיתה לוסתה דחוששת מי״ז

 נננ״ל וא״כ ־ יחד שניהן מצרפינן א דל ודאי אלא כנ״ל שניהן לצרף ונימא
 לומר ואין יחד• לצרף דארגישה אי בפשימות להקשות דשמעפין להש״ס

 דלא ריעותא דאיכא משום היינו דרבנן וסתית למ״ד מצרפינן לא דהא
 דאורייתא וסתות דס״ל למימר דבעי למאי לעיל כמ״ש הרגישה ואח״ר הרגישה

 באמת דאורייתא וסתות אי אפל דרבנן וסמת ס״ל דמסיק מאי דלפי ז״א
 דהשתא כיון דאל״ה כלל הרגישה דלא ע״כ היינו למנינה מר,ולקלת אין

 מדאורייתא הא הוסת מן תמנה איך דאורייתא וסתות למ״ד אני׳ הרגילה
 ממאה היא הרגישה דאח״כ איתא ואס מהורה הרגישה שלא כיין

 אכתי מיהו דבריו־ לפרש כנלע׳׳ד כלל הרגישה דלא ודאי אלא דאורייתא
 לוסתה בסמוך דמיירי דייח בשבועות הש״ס מוקי מתני' דלהאי כיון י״ל

 להש״ס דפשיעא נהי י״ל א״כ הוא אנוס דאל״ה הוסת בעונת ר״ל
 וסת לה באין אפל לראות דדרכה הוסת בעונת היינו אהרגשה דסמכינן

 ראיה דאין י״ל דס לראות דרכה דאין כיון וסת בשעת בש^) וכ״ש
:לחלק אין דרבנן וסתות דקי״ל דלמאי דס״ל ואפשר • מהרגשה

ד ל  כמ״ש מקורה שנפתח בהרגישה אלא קאמר לא גופי׳ דהתה״ד ג׳׳ל ס
אבל דס בלא הקבר לפתיחת דא״א דקי״ל למאי והיינו בפירוש ^

 סמכינן דעכ״פ אלא מהש״ס ראי' מייתי ולא ממאה* אינה קצת בהרגישה
 שהדס בודאי ליה מהזיק דהש״ס כיון בכך דמועה אמרינן ולא אהרגשה

 שנפתח שהרגישה הש״ם דמיירי סברא אין אבל קצת• הרגשה בשעת יצא
 קושית קשה דלא וממילא ־ עד בהרגשת זה לפלות שייך דאיך מקורה"

ממאה קצת שהרגישה דהתס דאורייתא דוסתית מהפלוגפא יעקב השב

לדינא: בזה וצ״ע לעיל כמ״ש מדרבנן כלל הרגשה ובלא מדאורייתא

 דהא וקפה ג' ס״ק ש״ך עיין • וכי׳ פתילה שהיא פין ד׳
 קמנה כל ז״ל דבריו לפי הנה ־ וכו׳ דשריותא מעמא י ^

 בכך נאמנת קמנה אין דע״כ פלא והוא מהורה הרגשה בלא שראתה
 יום בת קמנה דהא תדע מדאורייתא־ ואני' הרגישה דמסתמא ואמרינן

 • היא כך דמסתמא ודאי אלא • שהרגישה ידעינן ומנא כנדה מעמאה אחד
 ־ בכך נאמנת אינה קענה מ״מ לחשה רחמנא דהימנה דאף ופשימא

 לוכנר יש סי״א כדלקמן מעלמא תלינן דלא כיון בגופה בנמצא י״ל וא״כ
 דכל נ״ל מיהו ■ וכו׳ סדיניס דדוקא הב״ח כשב ויפה הרגישה דמסשמא

 מהא אלא יליף עצמו בתולים מדס לאו בתולים מדם המהרש״ל מ״ש
 לפניס• ולהציע ללבוש גדולה כמו והיינו נקיים ז׳ להצריכה דנוהגין
 מהורים כתמים דהח כלל לסתור לה אין כפס ימצא אס אפי׳ הא ואמאי
 מכתמים אפי׳ דנזהרים ממנהגא יליף ושפיר לבנים ילבישת רחיצה א״צ וא׳יכ

 : להגנהרש״ל סתירה אין בזה מ״ש ינכל וא״כ פשוע כנלע״ד
ה י ס  הש״ס זמן של גריס ששיער במ״צ עיין • הגרים ושיעור ת׳ מ

 סלע דהיינו כסלע כ״ה בסעיף במ״ש צ״ל דעתו ולפי י ׳
 • למ׳ד סימן בש״ע כדלעיל גדול יותר מפח שליש שהיה הש״ס זמן של

 ערך לפי ר״ל נזדמן ואס דקאמר והיינו הזמן לפי קי״ל דבכ״מ וצע״ג
^: שיעור ע״ז ליפן וא״א משערין הדורות פו מ

ה י ז ל קב״י וכו׳• אמרו שלא וי׳׳א ׳1 מ  דכל דס׳׳ל די׳׳ל שכתב עי
 דלפי נ״ל ה־ה ולכאורה ־ מאכולת אצל הוא בדוק בשרה I ׳
 בנמצא י״ז .סעיף לקמן והרי לקולא אפילו להיות ראוי היה זה מעם

 ומ״ל • דכ״ע אליבא כנרים בעליון שיהיה בעינן ננהחגור ולמעלה לממה
^ שלא ויודעת לקמן קאמר דהא בחלוקה בנמצא מיירי דהתס דין  נז
 בנמצא דמיירי לומר _ודוחק ־ נזדקרה שייך לא דבחלוקה בגופה והיינו

 אמרינן דלחומרא דאע״ג וצ׳׳ל ־ מכגריס פחות גופה ועל בשרה על
 דדוקא אמרינן היד כל בר״ס דהא לקילא לא אבל הוא בדוק בשרה
 כל אבל בעזרה חולין דהוו קרבן לענין והיינו הוא בדוק מקום אומו

 בעליון פחתץ למלות נראה היה עכ״פ אבל • לחומרא אלא אינו בשרה
 בעליון תחתון תלינן נ’ממ׳ דבהא ־ מכגריס פחות ושניהם בשרה על דהוה היבח
 הש״ע דכפל דהיינו וי״ל ־ מכגריס פחות בתחתון מיירי לא דברייפא אלא

 אם הוא מופר דהלשון ועוד כגרים בתחתון יש ואס לכתוב שם י״ז כסעיף
:כה״ג להשמעינן לאו ’

) ת1ם ט י ״  ונראה ל׳׳ג ס״ק ש״ך עיין • וכו׳ עסולןיס היו אם אבל י
 ואיך למקים ממקום מחזיקין אין דבאמת ננשום דמעמא י ^
 בנה על נמצא אס אבל עליה־ וננבנה בנה על אחר ממקום שבא נאמר

 מן אבל דם בו שנמצא בודאי דידוע צ״ל ולפ״ז ־ בו תלינן שפיר דם
 כאן הש״ך שהביא מהב״ח משמע וכן • למקום מגנקוס מולין אין הסתם
 דם בהם אין שעכשיו דהתס ראיה אין מיהו • נודע היה אס אבל במ״ש

:נודע להיות צריך

כרכומי דאף דוקא דלאו צ״ל ■ וכו׳ בשחור אדום בד״א X:כ סעיף
:שאח״ז בסעיף בסנווך כדמשמע בו תולין אין י

ה י י ז נ ז ס ״ ט׳־ בפגנכ״ג נתעסקה אם וכן כ  ־ ל״ז ס״ק ש״ך עיין ו
בשני נמצא אם להסתפק יש דבאננת קצת ליישב נ״ל י ׳

 כיון מכגרים בפחות נתעסקה והיא ועיד כגרים אחד כל מקומות
 בשני לא אב^ אחד בננק־ה דוקא י״ל להצערף אס בהש׳יס דהאיבעי׳

 לומר שייך אין ולפ״ז שנתקרבי• כנים בשני תלינן דלא היכי כי ננקוננות
 מקומית שני ה״ל בעצינו נחלק אס דא״כ מיצעי בי שדי ועוד גריסין בשני

 קל מחובר יהיה וא״כ ימהר רנחובר ואס נסננא ועוד כגרים אחד כל
 כל דתלינן לגננרי כשר יחלק דחס גריסין בב׳ משא״כ מנפרד־

בכנה: אחד
ה ^זיי א ס ״ ט׳ נדה לישראלית השאילפו מ  הה״מ על שהקשה עב״י • ו

אחת פעם שראתה דנכרית הרמב״ס לשיממ שפירש י ׳
 לראות זמנה הגיע דדוקא לפרש להרננב״ס דא״כה׳׳ל נדה לעולם היא הרי
 היינו בה דתולין נדה בישראלית דאפי׳ לפרש דא״צ נראה ולענ״ד • ע״ש

 שכללם והיינו בה תולין אין בקסנה אבל לראות זמנה גהגיע דוקא
 תולה ואדרבא לראות דרכה אין דקמנה משוס ומעמו בחד הרמב׳׳ס
 מ״ב סעיף מניןננן וראי׳ בלא״ה• מקולקלת בשהקמנה ואפי׳ בגדולה
 סמוך שיננשה אס מננ״נ וקשה שנבעלה לאחד בקמנה הולין דבזה״ז
 עלי׳ עבר ואס ־ במקולקלת הקלקול ותלינן נדה דהיא ת״ל הכתם למציאת

 דאפי׳ ודאי אלא בתולים• בדם תלינן לא תו תשמיש בלא אחת לילה
 קענה שהיא משוס בה לתלות שייך לא מקולקלת שהיא דאף שמשה

:בכך דרגילה בתולים דם נושוס בכה׳׳ג אלא לראות דרכה דאין
ם  של נדתה ימי א״כ נ״א ס״ק עש״ך • ז״נ בספירת היא ואפי׳ ש

 במצאה נמי דנפ״מ זה בדין צ״ע • וכו׳ שבגופה כמכה ודאי עצמה
מזמן שהיה תפלה אס ימים ג׳ לאחר יקייס ז׳ בספירת בישרה כפם

גדתה



י י ש ו טבהפלא״ד.נדה הלכות ירד^

 שבגופה כמכה נמי ה״ל v דלסברא * שבגופה במכה אלא מולין דאין נדפה
 ואין נדה חברהה או נדה היא לי דמה רמ״א מדברי משמע דלכ^רה

 דבג׳ משמע לכאורה וכן שבגופה כמכה הוי דלא ש״מ ימים בג׳ תולין
:וצ׳יע ובעלה שבבנה או שבגופה מכה בין רמ״א לרעת חילוק אין ימים

ה י י ע ג ס ״  תתלה דמה״ת מוקשה זב״ז ולא הלשין * זב״ז ולא זב״ז תולק אין מ
»׳ במהורה הכתם בעלת י ׳ א אלא הכתם בעלות בשתיהן ו
 בעלת כבר שהיא דאותה פשינוא ג״כ אח״כ ואחת קודם מצאה שאחת
 ז׳ בסופרת היא דאחת היכא ואפשר שאח׳׳כ• בזו תתלה מה״ת הכתם
 שמצאה שידוע א׳׳ג יסת בשיעור מיד כתם מצאה ואמת לכתם נקיים
מד כתם  סברא יש וא*כ שהשאילתו הבגד זה שלבשה קורם ט שלבשה ב
 הא״נ ולפי בנדה תולה לכתם ז״נ שסופרת כיון דהאחת די״ל ולכאן לכאן

 בחזקת שהיתה שזו להיפך י׳׳ל וכן ־ השתא שמצאה הכתם בבעלת דתולה
 א״ש לא דאכתי אלא וסיפרת־ הכתם כבר שמצאה בזו תתלה מהורה
 כיון שתתלה לומר ודוחה כתם• מצאה דעכ״פ כיון תתלה מה דלענין
 שנמצא הכתם גם תתלה לכתם ז״ג משופדת ששאלתו הבגד זה שלבשה

 כגון לפרש ואפשר ־ בכתמים כנתעסקה דה׳׳ל הבגד מזה שבא אחר בבגד
מד ג״כ הוא שני׳ שמצאה שהכתם  תתלה ולא ^£ה מאיזה שהשאילתו ב
 וע״כ מראשונה שהשאילתו בבגד הכתם זה נמצא שכבר כיון בץ האחרת
 נמי אתי דא״כ בכתם תולץ דאץ אמרינן זה ממעם ואפשר ממאות מספק
 מאי ה־ר וא'כ ־ חברתה מספק הוא נמי השני שהכתם בכה״ג לתלות
 לפרש בזה ויש בזו־ חברתה תתלה מראשונה יומר חברתה לממא חזית

 לתלות באת דאם ר״ל חולין שאין לסי חולין אין הש״ס דקאמר הא
 חברתה בסכק הוא שהכתם בכתם לתלות להיפך ריעוהא נמי אתי בכתם
 כתם בעלת אם אפי׳ לענין זב״ז שילין הלשון נמי וי״ל להיפך ג׳׳כ ומתלה
א האחת  היא דס״ס כיון דאס׳׳ה נ״ב דסעיף כההיא לראות ראוי׳ אינה ט

זב׳׳ז: תולות אין שתיהן כתם בעלת
ף ״ ל ־ עוקרתו ולא קבעמו לא נ  קביעות הוי דלא דנהי ד

 רק פעמים ג׳ ראתה לא אס עקירה ה״ל לא אפילו י ׳
וסת: באותו כחם שמצאה

קצא סיימן
ה י ט ׳ ס  ומשמע ו׳ ס׳׳ק ש״ך עיין מנץ־ בכל מהורה רמ״א* א

הוכחה דאיכא הססל שפת על בנמצא ר״ל ־ וכו׳ דהיינו י ׳
ש דתמו דבתר  ושותתח בעומדת נמי להסתפק מיאממאהאפי׳בס״סולפ״זי

 מפי תלינן שכיח המקור שדם כיון ד^לי ר\א'ש לדעת מזה מתני׳ דלאמיירי
ס דאוקמי כיון להסתמן יש תו למקור מיא הדר דע״כ כיון המקור בדם  בד

 לבתר דמלינן הא א״כ רגלים בהרגשת'טי דחלינן אלא במרגשת האשה
 כלל מרגשת באינה ייל א״כ תלינן הקודמת בהרגשה ע״כ מיא דתמו

 הרמב׳׳ס שימת טל לסמוך יש דרבנן ספק אלא דאינו כיון למימר דאיכא
 מיירי אפ׳׳ה הרגשה בלא מדרבנן דממאה למסקנא אפי׳ בהדיא ס׳׳ל דהוא
 ש׳י בשו״ח וע׳ נדה דממאה לר״מ מדס״ל והיינו בהרגשה אפי׳ מתני׳

 וצ״ע ־ רגלי׳ מי בהרגשת שמעתה דחיישינן י״ל אם הרגישה בלא שנסתפק
 לה היה רגלים מי הרגשת שמא לדאורייתא ניחוש כתמים בכל דא״כ

ידעהז ולא
 רואה שאינה דמיירי ונראה ז׳ ס״ק עש״ך ־ וסת לה שיש באשה רק

ה הנ ־ ט׳ שהי׳ לנשים וכ׳׳ז במ״ש מהרי״לז״ל לשון לפרש נראה לס׳׳ד ו
 קבוע וסת לה הי׳ צרכי׳ בשעת לראות שנתקלקלה שקודם ר׳׳ל וסתות לק

 עס׳׳י הכל למנות תוכל וא*כ צרכי׳ בשעת תמיד אלא רואה אינה ועתה
 בשעת ממאה ותהי׳ במכתה לתלות לה אץ וסתה דבשעת הראשון וסתה
 זו לבדיחה לה דחשיב י״ל ולס״ז ־ במכתה תתלה וסתה בשעת ושלא וסתה

 לבדוק א״צ תו פעמים ג׳ בדיקה עפ״י לה שהומר רק מעליותא בדיקא
אט׳ ממאה תהי׳ לא לעולם וא״כ  בדיקה בלא תשתין דלא נימא אס ו

ם יאריכו אם מ׳׳מ לעולם  לא לעולם דכי שפיר בדקה דלא ע׳׳כ טמי
 פעמים ג׳ רק תבדוק ולא לזה חוששין אנו דאין אלא ממאה תהי׳

 א״כ כלל וסת לה היה לא אס אבל ־ וסתה בשעת שלא ע״ז ותסמוך
ק׳ לא לעולם  דמשמע וסת לה שיש הלשון שכתב רמ״א בדברי רק ממאה מ

 אלא קאמר קבוע וסת דלאו לפרש צריך ע״כ וסת עתה גס לה שיש
 תהיה שלא כן גם שייך לא דאז צרכי׳ עשיית בלא לפעמים ברואה

לעולם: ממאה
ך  שמכתה ביודעת כתב קפ״ז בסי׳ לעיל דהא קשה אכתי לס׳׳ז א

 יום ללמ׳׳ד יום מלמ׳׳ד בימנית לעונה דחוששת אמרינן דם מוציאה י
ט׳  לעולם ממאה תהי׳ שלא דממעם נימא ה״נ וא׳׳כ קטע וסת לה אין א
 למימר האי כולי לי׳ ססיקא דלא מזה ונראה בימנית־ לעונה מחוש
 דאורח חזקה בלא אפי׳ fע דסמך נהי דם מוציאה שמכתי: כיודעת דה*ל

מ׳׳מ ממאה תהיה לא שלעולם מעעס אלא כתב לא דהא ‘בא גזממ

 שמכמה בידוע לה חיישיק דלא אע׳׳ג ממאה תהי׳ לא לעולם וכי זו חזקה
 לא האי טלי ברירא דלא הכא מ*מ בימנית לעינה וחיישא דם מוציאה
 פעמים ברואה אלא שינוי שוס שאין כיון בינוני׳ בעונה דנתלה אהא סמכינן

מ דלחומרא י״ל ולס״ז ־ צרכי׳ בשעת שלא  בעונה רואה שמא חיישינן מ'
 חיישא צרכי׳ בשעת שלא פעמים רואה אבי׳ רגלי׳ במי ונבלע בינונית

 כמו דלא לעונה עונה בין דמותרט הש״ך דכתב והיינו בינונית לעונה
:ודו״ק בזה מי ששגה שראיתי

קצב סימן
ה0 י ־ חימוד מחמת שמא א ט ט׳  לא דטעז שכתב סק״א עמ׳ז ו

 ליכא מיד עלי׳ שבא משום חימוד מצד איסור בו היה י ׳
ה שלא משמע וכן ־ חימוד  ואמרה ששאלה במדרש דקאמר איסור בו ק
 וז׳ חיפה דאסורה להפוסקים מיבעי לא דהא הועיל לא מיהו אני מהורה
 בריש דילפינן נשאה יום דבאותו בבועז חזינן הא א״כ שתמהר עד ברכות
 המייל בהא מיהו ־ אנשים עשרה טעז ויקח מקרא נשואין ברכות כתובות
 ביהודה דהוי משוס היינו נשואין ברטת דברכו והא אירוסין רק הוי לא דבאמת

 מיהו ־ אירוסין בשעת נשואין ברכות מברכין דהיו ז׳ דף כתובות בריש דקאמרינן
 וע׳׳כ תר״ח) (ברמז מת עליה שיא לילה דבאותה רוח בילקוט אימא בפירוש

:וק׳׳ל ההיא בעת התקנה היה שלא נ׳׳ל
 עב״י ־ וכו׳ בדיקה צריכה' ומיהו וכו׳ טהרה הפסק צריכה ואינה
 דא״צ דמוכח היכי כי ממ״נ הוא שלפנימ בש״ם הגירסא דלק

 בזה ותמה ־ טדקת היחה דלא מוכח ה״נ ^דריח מברתי׳ מהרה הפסק
 סבר בתח;ה דמ״ש לענ״ד ליישב ויש ־ ז״ל והרמבץ הראב׳׳ד על הרשביא
 נקיים ז׳ למנות צריכה בל״ז שהיתה היינו ימים לארבעה כתובה למיכתב

 לחופה סמוך עד מיד סובלת היתה לא ממילא וכשנדחה יומי בד׳ ונשלם
אק׳  מובלת היה אס דאפשר ותו ־ בדיקות כמה לה היה עכ״ס תמבול אס ו

 דלא מוכח אלא עצמה בודקת הימה ממילא א׳׳כ שתבדוק לה מצוה ק׳
 מה נכון ובזה ־ מיד להודיע לו והיה כדינו בה״ש מהרה הפסקת לה הי׳

 תקנת נתפשעה לא עדיין רבינא בימי דילמא הוכחה מאי דקשה
כהן תראה שלא אלא בעי נקיים דוקא לאו ורבא ־ זירא ר׳
למנות וצריכה בחימוד ראתה לא שמא חיישינן דא׳׳כ דם

 הרח״ש לפמ״ש כן צ״ל ה׳׳נ והוא ששה אלא א״צ דלפ״ז אע׳ג מראי׳
 דצריכה דס״ל אנא ר״ז תקנת נתפשסה לא רבא דבימי הב״י והביאו
 מ״ש ולפמ״ש ־ והוא בששה נמי סגי א״כ החימוד נתעורר שמא בדיקה
 כלום לאו שראתה חף א״כ נדה בהחלה היתה אס ממ״נ קשה דא״כ
 גדולה זבה היהה ואס למיבול־ יטלה שבעה כל רואה אפי' דהא הוא
:ודו״ק טהרה הפסק צריכה שסותרת כיון א'כ ,

? ©״ ל  הוי דבתחלה משוס ימים ז׳ שתמתין מיד קאמר דלא דהא י״ל ו
 לארבעה לטבול יכולה רואה אפי׳ וא״כ נדה שהיא באמת סבר

 והוא • טובלת דנדה הלילה עד הטבילה להיות תוכל לא לפ״ז אבל יומי
 דכן ביום החופה שתהיה שרצה משוס שמא ביום הכתובה לכתוב רצה

 אמר ושפיר ביום טבילתה היא שזבה וע״כ וכו׳ מטא כי לשץ משמע
וק״ל ימים ד׳ עוד וצריכה ג׳ אלא אינם ועדיין שסתרה מפני מר לינסר

הלילה עד לביאה ראוי׳ אינה אפ״ה שתטבול בכך דמה ז׳א מיהו
: בזה ול״ע

 משוס לאו דרבא הרא״ש לדעת קצת ליישב נראה הי׳ ולכאורה
 בששה סגי דלא החימוד התעוררות משוס אלא ר״ז תקנת

 השבוע ליום לחוש צריכה באמת תראה דאה פלוג לא משוס דאפשר והוא
 לביאה הראוי יחוד חופה ובעינן להתייחד אסורה הקיף דיצרו בחתן דא״כ
 לומר אפשר הי׳ ולפ״ז ־ פליג לא ראתה לא אפי׳ וא״כ הרמב״ס לדעת

 שאמרו כמו משמש שמא הטבילה הרחיקו זה דמשוס אפשר דר׳יז דחומרא
 לצילה־ יוס בין פליג ולא תשמש שמא מטבול שלא השביעי ביום בזבה
 משמשת היתה ר״ז תקנת קודם דאף דוכתי בכמה משמע דלענ״ד אלא
 אבל שמעון דר׳ מהא משמע וכן השבוע ליום חיישא ולא טבילה בליל

 אשימוש קאי פוסקים כמה שלדעת ותסתור תראה שמא חכמים אמרו
 זיבה בימי דהא השבוע ליום חיישא ולא לשמש מותרת היה בלא״ה אבל
 גוונא בכל מיירי מסתמא מ׳׳מ בלילה שראתה דמיירי די״ל דאף חיישא נמי

 הש״ך לר״ש וכ׳יש בכך דרגילה החודש לימי אלא חוששת דאינה והעיקר
 וסת ,בעה דאס אלא רגילות אין השבוע בימי אבל בימנית עונה דהוי

; ודוק מהני בכך
 בעיל דלא דהא י״א ס״ק עש״ך תע״ב• והמחמיר רמ״א ך

 איט הבושה דמפני ר״ל ־ וכו׳ המנהג משוס היינו תחלה י ^
 להקל שנהגו קצ״ג סי׳ לקמן כמיש בתולי׳ לשבר גמורה בעילה בועל
 בה־ יערה שלא שמירה מקיף יציי אכתי בה שהערה ואף בכך
 מיהו ־ דנדה מכרת מנהגא לי׳ חמירא וכי עליו שתמט מה מיושב ובזה
נתיחד גדתה ימי בתוך אמש פעם נאם לועג־ סנרא אין דזדאי לזה א׳׳צ

עמה



ת ירדחידושי84 מ ח£לא״הנדה הל
̂׳ בעל ולא ממה ר שי<  דז״א נפיל דלא ממיק הואיל עמה ליחד מומר «
ו ו  יוכל לא אחר כסעס שמא ניחוש לא אחד פעם מ5י שעש 0}ו3< ^

כי והעיקר לכנשו  לגו דאין מזינן ע״כ כמיל ולא גמור היתר דהוי ני
 מ*א״כ נדמה גימי להסימד דמוסר אחר מאינש גרע ולא כ״נ בה גס

ח י״ל המנהג מפני, מניעה קצת בו כשהיה מ א  גהעס ואולי יצרו כנש מ
טן: וז״פ עליו יתגנר אחר ונ

 חיישינן לא נדה שפירסה קידה נתייחד כגר דאה לפמ״ש אורה3ול
ע נראה היה מקף ליצרו  לעיל ל«ז״ש דקשה מה ליי

» נשואק ברכת וגרט רות דנשא בועז דע״כ זה סי׳ בריש או  יוס ג
ע! לאסור האומרים לדעת דאפי׳ משוס נקיים ז׳ היה דלא אע״ג ט  ה

 תקיף דיצרו כיון וגחמן הימר של ימוד דבעינן משים היינו נקיים גז׳
 הכתובה כתיבת קודם קונה דחופה הא מיושב ובזה ■ איסור של יחוד הוי

 יחוד איסור אין דבמ שה וב״ש בח״מ כתובות הלטת ריש באה׳ע עיין
 והשתא * יחוד אישר בזה מצינו ולא דעתה סמכה לא אס לו תשמע דלא
 איסור הוי לא עליה בא ולא עמה נתייחד דכגר דכיח דבועז הא ניחא
א דלפמ״ש אלא נשואין• לו היה שפיר וע״כ יחוד מו קאמ  גמור היתר דדו

ס • רלי%ה מין אכתי א״כ קידושין בלא פגייה דהיתה בטעז משא״ב  לדעת מי
:איסור בהטיה דליכא י״ל הרמב״ה על החולקים

^ *ד  מהא ראיה נראה מיד עליה דבא היכי הע׳׳ז של דינו בעינך םי
ד עדי ה״ה דל^ריק בפינדקי עמו ולנה אשתו דמגרש ס  ה״ה י

 היכא הא ואמאי פ׳) (דף בגיפין כדאימא בב׳׳ז עושה ות׳א ביאה עדי
 באהע״ז הב״ש כמ״ש בב״ז עושה אדם אין אמרינן לא איסור דאיכא

מ סי׳ ך׳׳  לישג צריכה גרושתו דמחזיר קי״ל הא נמי והכא ב׳־ סיק י
אין ברכוש מברכין היה ביהודה הא קשה ותו • נקיים ז׳  בשעת מו

 היסה עמה שמתיחד פעם בכל אעו עמה מתיחד שהיה מהני אירוסק
 דיצרו עליה יבוא שמא משוס היסד אסור דאל״כ נקיים ז׳ למטת צריכה
 אדעסא עמה נתיחד שלא דכיון ודאי אלא ־ חימוד דס חשש ויהיה מקיף
 המים' כמ״ש מחמדא לא עליה בא היה לא הפעמים ורוב עליה שיבוא

ס׳ ליומא הוי מאן גבי ע״ב) י״ח ביומא(דף א  ליכא עליה יבא ו
 בביאה אמקדש מנגיד דרב מהא ראיה ועוד * מיד עליה שבא כיון חימוד
 משמע ועוד דמחמדא• נדה בועל משום איכא הא ואמאי פריצונ^ו משוס

 דפתוי משוס מיד מחזירין דבקמנות בהחליפו ע׳׳ב) ל״ג (דף ביבמות נן
:לחימיד סישינן ולא הוא אונס קמנה

ט׳ דבלילה וי״א וכו׳ ביום עמו ליחד שאסורה י״א שם  נראה ־ ו
 ע״כ המחלקת וי״ו איט ישינה דוהיא אמרינ; דאס תליא בהא דהא

 לכ״ע בחד דסגי כוכבים דעובד מיסד גרע לא דהא דוקא קאי בלילה
 קו^גר דמסממא י״ל <ךמר או או ואי ביום• הרחקה לאמציט וא״כ ביום•

:ביום ואפילו

קצ״ג סיימן
ה0 י ז ס׳׳ק מיז עיין לראות* זמנה הגיע שלא קמנה היא אפי׳ ן

מאי הביי והקשה מגרת היא ואפי׳ כאן כתב ובמור ב׳ י ׳

ט׳ טגרת אפי׳  ובאמת • דם ראתה שלא אע״פ דהרטתא הב״י וכתב • ו
 משום הכל ראתה שלא בקמנה אס׳ דגזרו הרא׳׳ש מדכמב מוכח הוא

 לא דבטגרת אס׳׳ד וא״כ • מצוה בעילת אלא לה דאין שראתה בוגרת
 הסתם מן לפרוש צריך למה בקמנה אף א׳׳כ דם מצאה לא אם חיישיק

 דע״נ לי מוגנים אינם הרא״ש דברי מיהו • עצמה מטגרס גרע לא הא
 אלא איט וסרש מצוה בעילת אלא לה דאין שראשה עצמה דבבוגרת הא

 משוס מדינא דהיא דא׳׳ל • בתולים דם הוא ומסתמא בעלמא סמרא מצד
 מהא ל״ו) (דף במזוטת מקשיק הא אדרבא בתולים• דם בה שכיח דלא

 בתולים מענת לה אין דבוגרת אהא ראשונה לילה לה ניתנין דטגרת
 לה יש שם ולפיר״ח בתו,'יס בדם דמוחזקת להדיא דמכמע בפירשיי וע״ש

ס • בתולים מענת  בחבי לס־וש יצמרך א*כ נדות לדס דחיישינן דאס׳׳ד ו
 דטמר דמשמע דקאמר מצוה בעילת בועל מאי וא'כ יוצא כשהדס מת

 משום היא בעצמה בה שראתה דבבוגרת צ׳׳ל ע׳׳כ וא״כ בב״י כמ״ש ביאתו
וצ״ע: טגרת אמו בקמנה נגזור ואיך בעלמא סמרא

ק ר;צ״ד סי
ה י י ט ט׳ שנוהגק מקומות יש מיהו • רמ״א ס ס״ק ש״ך עיץ • ו

ס נראה וצענ׳׳ד • וכו׳ היא רסקה וחששה א׳ י ^ דלא דנ
 כמו משמיש מחמס תר*:! שמא חיישינן מ׳׳מ הרגשה בלא שתראה חיישינן
 וכיש עונה ב^מת לראות דרגילה משום לוסתה בסמוך ם חכמ שאסרו

ם הכא מי  לדס מסר דם בין גבי היד כל סו״ת פירש׳׳י וכן בה מצויים מ
א (דף בנדה דאמרינן הסעס דזה ונ׳׳מ ע״ש חזיגא ממא  דימי ע״ב) י׳

 וליל מ״א ליל על ג״כ מעם י״ל ולפ׳ז • וסת קבעה לא מימאה לימי מהרה
 כשעת דהוי הבה׳׳ג כמ״ש תשמיש בשעת שמראה הנ׳׳ל חשש משום פ״א

 דהא גימין ברס המוס׳ לפמ״ש מעמי די״ל לי נראה היה עוד • וסתה
 לפטל דבידה משום איסורא דאתחזק אע״ג הטבילה על התורה דהאמינה

 מוחזקת דאינה משוס וסתרה ראתה שלא הספירה על דנאמנת והא
 לראות רגילה טוהר דבימי דכיון י״ל א״כ • שם במפרשים ועי׳ לראות

 וסתרה ראתה להאמינהשלא אין ולפ״ז איסורא• אתחזק ה״ל בכך ומוחזקת
 נאמנת התירה דמן דהא צ״ל ולפ״ז • בזוב יולדת הוי יולדת כל לדידן דהא

חי׳ דקי׳׳ל לרב בזוב יולדת  • רחמנא תליא ובטבילה הוא אחד דמעין נו
 על אלא בזיבה נתחזקה שלא דבמקוס וי׳׳ל • סתרה דם ראתה דאם נמצא
ה  מ״מ למפרע מיגו אמרינן דלא זמן לאחר דהוי אף טדאי נאמנת ס
 בחדישיט ועמ״ש קנ״ב סי׳ אה״ע כמ׳׳ש־הטור וכו׳ שאסר הפה ה״ל

 דאפי׳ לראות מוחזקת דאינה הת־ס׳ מ״ש בכלל והוא • כ״ב דף לכתוטש
 מן לר^ס מוחזקת דאינה משוס ראתה שלא לומר נאמנת וסתה בעברה
 וסתות למ״ד ובאמת • בזוג יולדות דטלן ק לדי ביולדת משא״כ * התורה

 כדמשמע ראתה ולא וסתה בשעת כשבדקה נאמנות למה צ״ע דאורייתא
ר מ״ז* בדף מ א  א״נ עצמה• ע״ס אתחזק גופיה שהוסת הוא דהעעס ו

 סהה שיבדקו אחרוש נשים סי על לברר שיכולה כיון נאמנת וסתה דבשעת
סי שלח כמו הו״ל  כ׳׳ד* ס״ק ובש׳׳ך ס״ג קכ״ז בסי׳ ועי׳ ע׳יא דנאמן א
 וזה מוהר ימי אחר עד נקיים ז׳ מלספור להמתין צריך היה לפ׳׳ז מיהו

הד׳׳מ: מעם על גמי קשה



ר פ ס

וביאורים חידושים
על חיתשים מעט (עם ביצה סוכה, יומא, פסחים, שבת, ברכות, מסכת על

סמא, בבא ,נדרים ,גיטץ ,יבמות ייי׳). ״*™ ג״י ״*=״ י׳״ חילץ ,״יי׳' ״יי
חרמ. וש״ע סנהדרץ בתרא, בבא מציעא, בבא

שה של ם. ב חלקי
 מורנו עולם יסוד צדיק האמת/ החכה־ הגאון הרב ה״ה דדיפותו ורוב ®לפולמ וגודל עיוג/ בעומק הדש אשר

ס מוהר׳י ויבינו ח נ י פ א ב, מו״ה זעאוץ ת-ב בן ז״ל, כבוד מגוחתו איש ה צ
< הלוי מאיר מויה הגאון הרב בן רל;  בקודש ולמעלה ז״ל, האי שמעלקע שמואל מרה הגאון הרב בן ז

 המאירים נדרים, וגודרי בפרץ עומדים וארדים, המה בארץ אשר קדושינו דורים, מחד ארץ גאוני הקדשים
 ומ״צ אב׳ד'ור׳־מ עינים, בפתה מים יוצק הלדם, עבודת לעבוד המשפתים, בץ רובץ היה אשד ולדרים, לארץ

המעטירה!" יצ̂׳ דמיין פראנקפורט יקרה, אבן וכל התודה, איתן מקום וטפוארה, קדושה בקהלה

—«n4l3986d(

שני: חלק
.1נדרים גיטין, (יבמות,

 לרוות המתאוים הרכים את זכות ולמען בעיה לידינו הניע ועתר, שנד, למאד, קחב זד, בכת״י וטמון ספון הי׳ הזה ומפר
לאוד. לד״וציאו מכיסנו וזע זלמ מפז הטםולאים בדבריו צמאונם את



Iת ו מ כ ס ה
ב ר ה *ק מ ל חג דו שם נוו־מ הג ה ל הל ת ל מן פאר ו הדרו הז ה ו ב מו״ ר ה און מ ם הג מפורס ה ה הל ת ה ולת<ו»־־ח ל ה מי י ר ש א ב י ל

ק שמקלקיש יצחק ל לבוב אבד״ לי הג יע״א ו
ה ״  מעיר לי הורוויץ זלמן מ׳ כש״ח המפואר הימסן המרומם הגגיר ה

א רנ א מ א  הגאון מזקנו קודש כתגי לאור להוציא הספר עם אמר ס
שכבה״גממא ש הלוי פנחס ורבנאר׳ י  האבד״ק זצלה׳ה הותויץ אי

להיוממהמסכימיס קרא אותי גם והנה באמתחתו, המונחים ^־אנק§ורטדמיץ

י ו ל ש ת ץ אי י ו ו ר ו ד ה ב׳׳ א דק״ק א טרי הגליל ס א• ו ע״ י
י  מו״ם ירויש החריף הגביר הרב ומחו׳ ש״ב מכתב עיני ,ראתה יקר ת
א מעיר לי הורוויץ זלמן ר׳ י רנ א מ א מוב< משמיע צדק מבשר ק

 אוצר עולם לאור להוציא דאבות, מילי לקיים חשב אשר מעשהו את ה׳ רצה כי
של רבן ה׳ קדוש האמתי הגאון רבק דבי ספרא בטהו, נמצא אשר נחמד

״ בעל ישראל דברי על להעיד הלום עד אבוא כי אנכי מי אק .הזה הנכבד הספר להדפסת ה א ל פ ה ה הספר יקרת את ולפאר להלל והנה .זצללה׳׳ה ״
 מכבודו האירה והארן בעלמא מתבדרין שמעתי׳ אשר הזה בענקים הגדול האדם

 רצון לעשות בכ׳׳ז נטרתו. ובזיו חכמתו בנוגה תבל פני להאיר מידו וקרכיס
 גם כי לראות :י6 ושמח הזה הספר דברי על במקצת ועברתי חפצתי הלל הגביר
 לעומק ולחדור פטניס לגלות פרש וידו ;בקודש דרכו הקדוש המחבר אחז הפעם
 כי ואקוה , ומצוחצח צח אור ונעלה גדול איר בהיר אור עליהם ולהפיץ חז״ל דברי

 ערכו להוקיר וידעו הזה הנכבד הספר על ישמחו ושוקדי׳ תוה״ק הוגי כל כמוני
 ולהשומעים נזוקין מצוה שלוחי יהי׳ לא למען ולהדפיסו לשוב אחר לאיש והלילה
לפ״ק. תרנ״ח ויחי כ׳ יום לבוב בעזה״י •5סו ברכש עליהם ותבא ינפס

̂דקיש יצחלן והגליל. לכוב אבד״ק שמ

 מעשה בהלכה המצויינים בשערים טדע כבר כי מא למותר אך ,הזה הנחמד
 בבי דרבנן בטמייהו שמעתתי׳ יומא וטלי ס/ בתורת חילו ורב וגטרתו תקפו

« ובל מדרשא ט  ישישו דלשותי׳ על ושוקדי אמת דת מגי כל כמוני ט א
ה, היקר הסתר לקראת  צמא צחא כל לרויה ישתו לקחו עדני ומנהלי מ

 להדפיס ישובו לבל עולה עושה בפני לגדור אם כי אמא באתי ולא ה׳, לדבר
 ויתברך בעת ישכון לדברינו ושומע ,משג״ר בארור ליקו דלא הזה הספר

במורה. המשבשת בברכה
ש י״א יום סטריא בעזה״י תד ת ל ת טב  .לפ״ק תרנ״ח שנ

ש הלוי ליבש אריה הק׳ יע״א. והגליל אנדפ״ק הורוליץ אי

.ההפלאו־ו'לספר הקדמה
ת ראבינאוויץ מאיר שמואל מר׳ ח שפ ט מ עליז( ז״ל). המחבר הגאון הרב מוו

ח ל ו פ ^י עתה I האח לאמר רוחו בעליצות ויען בגילה ישיש רחבות. לה לקרא יוסיף לחפור יוסיף אשר עוד כל מים בתעלת ובוקע ה ה א צ  און ט
 מים הדולה כמה רב מה שמוך״ו, תגדל כה החמר גו את אך ומרוים הארץ את המשקים מים מקוד, כמי ואם ,בששת מים לשאוב לי

 צופיה, עיגם התורה מקצעות בכל א׳£»־ תושיה, שוחרי שרים חפרוה מבאר הדעת, מימי שוקקות נפשות להשנן־ר, וד.בינה, החכמה מים עמוקיס חיים
 ד^חוש, זזגאון רביט שמע ידע לא מאתט מי ישראל, בית משענת תפארת מטה עוז מטה דה באש התבונה, אבירי התורה אדירי במשעגותס כרוה
בו בדירס ורעשוכלבנק מליהם, יצא pא רחר.י ובכל תבל פסקיו האירו תורה, אלא עוז אין עוז דדריד בו התנוכצזד, עליוןאשר־ ברוח  יונקותידם ל
שה, תורתינו מטע ע*פי בכל  רוח בעוז תורה, זו אורד, יפיצו מליו נדריה, תופיע אמרתו אורות טל כלו העולם כל נתבמם תנובר״ם ומרוח הקדו

 טרררות, אטרות שבעתים מזוקק , להורות להבדיל ריבות דברי לדין דין בץ ומשפט חוק בדת קרובו לעם הנכון הדרך לישר מסילד, סלל תבונתו
תו ככח  נפש עיניו אורו ולא מתורתו הנוזלים דבש נחלי מנהרי טעם לא עמי בת בשער טי פכמיס. לים כמים דעה הארץ מלאה תורר,ו תהלת נינ

 גם ,ירות עשר בם וחכמה בר,ורה נכבדות נהם מדובר חמורות דברי ,נר,יבותיד,ס בבל נועם בדרבי מפיהו לנו אשר אמת תורת על תר,ענג לא מי
̂,׳׳הרים ״המאורים ״יוצר עלילה לטרא תד.לה תבענה ושפתי יעקב, אלקי שבטי ישראל בית עם בקהל אבשר צדק ער,ה  הקרד. אשר ״ויוצר

החסיר הרב ז׳ דוד אצל שנד, לתשעים קרוב וטמוגים ספוגים היו אשר יכךות מפנינים טהרות אורות הבהיר אור הכר,י״ק זה טהור מקרר, לפני ה׳
ם מו״ה רי פ מן א ל ““—“’־‘־ ..........—־*---------^ .................. ........................................  ־ ------------  ז

 יי רואה עין אשר הדשה
זצוק והמקנד,בעד,מ' דמיץ פראנקפורט w 1 M ( • •י , j , , . . _ . -־ ■— -ןr  -----------־ i v  ^  .»» • •mm •m m n> *» י v  ». -•mm• י hW 1 י •  m  * m m  mm/

ו לי ר מעין פני מעל האבן שגללתי צדקדר,מכני ובימין אשראטצגי וב״ה שפר אמדי הגור,ן סופר בעט נכתבה גטזד, המדד, חו א ב ה ס תי. ^ו  חא
 רבים בד,דרו, בלול אורו, עגן להפיץ זביתי כי אודד, ולד׳ לתודה במזמור באתי ועתה כל המבלה הזמן שיני למלתעות לברות והיו מעט יעוד אשר
ה כאור מבאות שר,ו ורבים ישתו ת ם, תו ת ה תרים לדור לישרים אור להאיר העדתם את להשקות ש תנ  ידם ^ אשר אלה בין יטנו תורתו ו

ת שס) מהרש״א ואגדות ע״א צ״ז יבמות (עיין לעוה״ב תשיחך היא ודקיצות יקיצו עפר אדמת וישני בעליה תהיד, החכמה  בפי מושטים הדברים בתו
ש והשי״ת יעודד, לד.ם אשר ולתעודה לתורה יתדר, ושבטו ישראל עם ת א. נדחיט ויקבץ נפשיט פדות יטהר נאולתט ויצמיח לרוחתינו י בב״

ה״. א ל ד,פ •ד, לספר ד,מדפיסים ד,קדמת
״מראשית דבר אחרית ״טוב י !

ה נ תנו ה או ר ה ב ת ה כי ע מ של ה נ כ א ל מ ה הגדולה, ה ד בו ע ה ה ו ד ב כ ה ה א א - הז ת הי ס ״. ספר הדפ ה א ל פ ה ה אנו ״ צ ם מ ה הפע ב  חו
ע די הו ל מינו, פ׳ ך ,לנ ע אי ר הגי ב ל הד דינו, הגדו לי ה, א הז צי ק, גנזי להו ר ת ס ק, נ ב כי׳׳ ר ה ק מ א ר ת ב ח מ ל. ה  ז״

ת י ן » ח ר סינו תרנ״ פו ד ל א ץ הרש*מ ב אווי בינ א דו הג״ל, ר ב ק ו ת על ״הד,פלאד,״ כי׳׳ תו סכ ת מ בו קו הנ חן ( מו ש ל) ב ״ הנ ת, מ ד ק ה .ב
חנו אנ צדנו ו אנו מ ב הג״ל עם ב ת כ שןי ב ע ה ח ת ש ק ה ה ל ה כ ף ב ק ר תוה״ק, דיני תו ש או מ ר ו כ מ ש ך ^ ס׳ ריו א ט א הנ  הכ״י לנו ב

ת, הנ״ל תו אחרי לצמי שר ו ר א ב ה כ איז רנו ד ת ס תו סכ ״י מ הנ ענו הנ׳׳ל, מ ב הגי ח צ ד מ ח א די מ כ און מנ ה״ בעל הג א ל הפ ה ה ז״ל ״ כנוז וז חו
. התר׳ם, ראשון אדר לירח ג' שבתא מעלי ביר. , אנפווער»ען

J שלום נ׳י, שריפטזעטגער ומר ראזענקראנ׳ן מר הנכנרים כבוד
.................................................................................................................................................... וכו׳ אלי בא שבט כ׳ח מיום ,פפרבם

f ב נדרים, ניטיו, יבמוו/ איח) על (ימעט ביצד,, סוכה, יומא, פסחים, שבת, ברבות, ם׳ על ד-חיתשים אלד. בי לאסונה תעויר, בידנם ד.ניגוזי פנתכי ויהי
זי׳̂י ד,פלאח בעי ועאון אא׳ו של קרשו כתבי שהם בחו״ט הלכות בטח ועל ונדר, בב״ת טליחד, ה׳ על חידושיס ונם שם זעיר שם זעיר וחולין םנד,דרין כ״ב, *ב״ט

ר םוד,ר״ר המנוח הרב אבא טר בעזבון בהטעאם לי אבווז בגחלת באו אשר הם ̂'ד.ס ד סנ כ ל יסלאב ז׳ל א  כבור אחריו שהשאירם גאליעיען, בטרינת טפטאנ
ב תר׳ דזלאזיץ הרב זקני הוא אביו” ק ע ע י מ ד ה  לאור התייאם למען לכם ששלחתי הכתבים הם שהם זע׳ל, לוי׳ בעל,טחנה הגאון של בנו שדרה טבראדי ז־ל י
 JWOTnn בטעשח להתרשל ולא להזדרז כמדובר שתמלאו ובלבד וערעור וטו־מ פ־פ שום בלי מוחלטת במתנה זח חפ׳ן למטרת יבם הזח נהיום נוהן אני ואותם בעזר,״י, בדפים”
ד,ורוויץ. איש חלויי יואל יפי!, כערככם םנכדפם ״

שני ם מדוהםלאד. הכ״י ו ה מעידי ת כי זה, על ז ד שגי חד סופר בי בו. א ת כ חנו נ אנ ת עלינו קבלנו ו שינו הדבר, א ת וע תינו א ב א ל ה מ שונ א ר  כב
ר ולמען הב״י. בסדור ה rw להאדי כ א ל מ ר ה דו הי שרי, ב אפ שינו ה בינו ע טו ת ומסרנו ב ד ד,מםודךים הקאררעקטין כל א ב לי ל ר ד גדו ח  א
ה, שים מפ ה דגיד,ם עליד,ם עינו שי ה הג ת, ב ק תיי א הכ״י כי מ שן ישן הו אד, נו ה ועוד מ ר ת ה י ש ל הרב ע צדו הנ״ל הגדו  המ*מ כל לציין מ

ם םובפוסקי ש״ ם ב שוני ם רא מני ח א ם ו אי ב מו צא נודע מבלי ״ההפלאה״ בכ״י ה ם, ומקור מו רי ם על הקל למען הדב מדי ם הלו עייני ט וד
ל כ ה ( ל ם א אי מוקפי צ ח ה ב בנ ה ל .) ] [ כז

ה 1 ת ז ה׳ מדד, ? רנו שד,י׳ ל שלים בעז ת לה ה א כ א ל מ ת ה א ר הז מו ה ולג ת כי או ב ב בכל טו ר ו א ר, פ ד ה * ו ^ א ם תדמינה כ שרי  מי
ם עיני ^ מדי מ ם, ה מביני ט וד, תי תקו שענו ו שע תנו ת אכ מל הי׳ ש ם, רצוי׳ ת ה א לפני ה ת שגם רעוא ר כו מן דצ-ב ז ברtŝ הגז  ח

מד 9ז ע צאנו לנו, י ת שהו שיוTח א ם ו ר היקרי ח היו ולא עולם, לאו שיני לברו מת pnn ל ת. ולמלתז ע ל תו ה
ץ, המדפיסים נ א ר ק ענ אז ר ר ע צ ט ע ז ט פ רי ע .ו



ה ח י ת פ
דתעלה. שמו יתברך הבורא בעזרת

לו נוח שבזה ח״ו לשמה שלא מצות שיקיים אפילו או ־ בו זזא ״ 1
ש טי נזיר התום׳ עראכמ״ הלו בל בפי׳  לו נוח לשמה שלא תורה מ:)

שבוונתו היינו לשמה שלא תור׳ ילמוד לעולם א״ר ר״י שאמר ומה נברא ^*א
ד התורה שידע הפעולה גוה בענץ היינו שכ״ז ונראה בו וכיוצא שיתגדל כ

 יש מ״ם * זו כוונה יתכן שלא אף • הבריות בעיני שיחשב בנק בו וכיוצא
ת בעיני ויחשב שיתגדל האחד אופנים שני שמתגדל המעשה בגוף  הבדו
ה ד  בעוברי למחות יוכל ולמק • יתברך הבורא לעבירת נשמעים דבריי יי

 באופן ובוודאי ח״ו• הציבור על ויתגאה ויתנשא שיתגדל והב • רה עב
 הכוונה עיקר שאינו היות עם הראשק באופן אבל ‘נברא שלא לו ניח השג

 • לצדסה לו יחשב הטוב והשם * לש״ש כוונתו ם מ׳ • הק התורה בעםק
 בא ש״ל שמתוך לשמה שלא תורה ארם ילמך לעולם באמרסז״ל מבוץ וזהו

מד לשמה שלא ילמד שלא דוונם • לשמה  אלא הב׳• כאופן כמבואר ח״ו לג
פ  שהעשי׳ • לשמה בא לשמה שלא שמתוך היינו • לשמה ש/א שילמוד ^
 הכוונה תכלית שעיקר מדברינו היוצא נמצא ־ לשמה ממנה יבא לשמה שלא

 מבואר ובזה • לשמן יהי׳ אח׳׳ב המצות שיעשה שמה והיינו לשמה שיהא
ת ז״ל אמרם כו ר ץ ע  לעושים לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהם רי׳׳ז פ
 ונראה מיותר־ שהוא ז״ל הר״ח ודקדק • לשמה שלא לעושים ולא לשמה

תו ף1̂ בזה שרצונם ב ש ה  שיעשה כוונתו יהי׳ לא אם המצות לעשות ל
ת  לשמה שלא הוא הכוונה תכלית נמצא לשמןח׳׳ו שלא אלא לשמן מזצו

 • ומיט תשובה חכמה תכלית תחילה רבא שאמר וזה • כלום הועיל ולא
ד לשמה הכוונה סוף שיהי׳ לומר רצוט  דבד־המשנה בדבדנו דבואר • בזה ו

 מה רצונו • נוצרת שלכך לעצמך טובה תחזיק אל הרבח תורה למדת אם
 ירד־אר כי אף • נברא זה בעבור הלא תורה שלמד במה נבזה אנוש יתפאר
 מלאכתו נגרע לא כהתפארו כי • שוה ענינו אין • שליחותו בעשותו השליח

תגאה יתפאר אם כי ■ בזה כן לא אך  נברא שלא לו נוח התורה בעסק י
 תחזיק אל אומרם וזהו ־ יתפאר ובמה שליחותו עשה לא יתפאר אם נמצא
 • להתנאה ולא לשמה שתלמוד נוצרת לכך כי שליחותך שעשית טובה
 נבראת שלא לך ונוח תתפאר ובמה שליחותך עשית לא תתפאר אם נמצא

 התורה עסק עיקר היות בו׳ למדת אם התנא דברי בפי׳ לומר אפשר עוד
 טוב • מז״ל ואמרו • לב והגיון מחשבה ענין שהוא בו׳ יומם בו והנית לקיים
 • מאומה יודעת לא ונפשו תורה פיו ימלא אם יפעול ומה בכוונה מעט

ח יוסיף ירבה ומה ■ יוסיף כי פיו במענה לה׳ החפץ  בטרם הלא מזולתו• ח
ם ונכברים רבים היותו מי ^  תורה והגדילו והוסיפו • קדם מימי הי׳ אשר ו

 למעלה שהוא בתורה אלא * השמש תחת חדש כל אין חז״ל וא׳ ־ והאדירו
 חלק למצא יוכל בכוונה תורה במחשבתו וילמוד יחנח אם ־ השמש מן

 הזהירו והרבה ז״ל בקדמונינו שמצינו כמו אוזן שמעתן שלא דברי׳ נשמתו
 והון שהקדמנו• וכו׳ מעט וטוב ובו׳ לגמור המלאכה עליך לא בזה חז״ל

ק וכיוצא ונו׳ ימעט מהבל  הוא התורה עסק שעיקר מ״ש ורצונם הרבה ב
בד׳ בעבודת ולא שבלב עבודה התפלה וכן במחשבה  ענין והוא • האי

ק בירושלמי אמרם חז  בני רבת נבערו ומח • במודם דכרע לרישין טובה נ
 גופו בעבודת גופו חחיו׳ לענין ונו׳• דגניך ואספת אמרה התורה כי עמנו
 הוא ונהפוך נפשובנשמתו• ויחי׳ האלהים אש יבער ובמחשבתו כפו ויגיע
 וילמוד ויתפלל יתברך ובפיו עסקיו תחבולות ויקנה יבקש במחשבתו אשר
 בלא חרבח תורה למדת אם ז״ל אמרם ענץ וזהו עמו כל ומחשבתו ולבו

 להחדק ירצה אם רק הועיל לא ולנפשו חבילות חבילות מרבה רק כוונה
 להחזיק ירצה כן וכו׳ לרישי׳ טובה נחזיק לאיבריוכענין ר״ל מחימו טובה
 הוספת מה רצונו • נוצרת לכך כי טובה תחזיק אל אבריו ותנועת לפיו טובה
 תקנת לא נשמתך וחלק שהיא כמו הק׳ התורה היה נ״ב כשנבראת הלא
ה עצמך את ה״הכמולז  יהגה ובתורתו הפסוק הפי׳ בזה וירצה נוצרת, ו

 לגלגל יצטרך ורוחו נפשו חלק תיקן לא אם שהיות פירוש ונו׳ וללה יומם
 שיחשוב ולילה יומם יהגה בתורתו אם אמנם נפשו חלק בעבור • הפעם עוד

 בעתו יתן פריו אשר ונו׳ שתול כעץ יהיה אז כפירש״י עצמו תורת במחשבת
 להשלים אחרת ובעונה בעת ולבא נופו לבלות יצטרך שלא יבול לא ועלהו

 לתקנם ארם יוכל שלא מהמצות שהרבה מפני גדול ענין בזה יש ועוד • חוקו
 ומצות בח״ל הוא אם בארץ התלדם ומצות יכמץוניטין כגוןפרשת בנלנול כ״א

 לקיים יוכל דעת לה המלאה נפש אמנם • התרבן בעת הוא אם הקרבנות
 וכ״ז כו׳ עולה בפ׳ העוסק כל קי) ז״ל(מנחית וכמאמרם • התורה בעסק הכל

 ודאי לשמה• שלא לומדח״ו אם משא״כ קדושה ומחשבה לשמה כלומד
 הקב׳יה או ולעשות לשמור כוונתו אם הודאי עשה כאלו לו יחשב דלא

 הלומד כל רבא דברי א״ש דבזה ונ״ל • למעשה טובה מחשבה מצרף
 המהרש״א כתב דבאמת משום נברא שלא לו נוח לשמה שלא חורה

מנו נברא שלא לאדם דגוח וגט-ו דנמגו הא יותר ל׳׳ח המצות ורנו ת

 הפסוק פירש ז׳׳ל מהר״ם הנאון מו׳ זקיני א״א אמר ובזה עשה מצות על
 יעז דבאמת משום וכו׳ האדם לב ויצר האדם רעת רבה כי ה׳ וירא

 נמצא • הרעה ולא למעשה מצטרפת טובה דהמחשבה משום תקנה
 רבה נמצא ונו׳ מחשבות לב יצר כי הש״י כשראה רק הטובה מרת נכפלת

 שהרבה כ׳ דכבר א״ש ובזה • ונו' דנחם וכו׳ רבות שהעבירות האדם רעות
ק צדך מצות  המצות קיים ולא לשמה שלא לומד ואם התורה ע׳׳י לקי
 שלא לו ונוח חובה לשם לבעלים עלה לא לשמה שלא בעושה שהרי
 מעשי ואספר אחיה כי אמות לא דהמע״ה דברי לבאר יש ובזה • נברא

 המצות מקצה לקיים להתגלגל יצטרך לבל ששאל יתכן • בלשונו כפל יה
 גלטל ע׳׳י כ״א יתקן לא עשה במצות כי המוסר ספד כ׳ כאשר

נקרא; אבר ומחוסר
ל ע ש זה ענין ו  לו ויצורף המצות ה׳ מעשה ולימוד בספורו שיתקן בק

 שאמר ע״ר • ענינינו זולת היותו עם הפסוק בפי׳ יתכן עוד • למעשה
 ופי׳ • הסומא על חנר הרכבת המשל כענץ וגי׳ מעל השמים אל יקרא

ד' המשנה בפי׳ האלשיך לו  ואח״כ • להחיות והמתים ואח״ב למות הי
דן והחיים  חיותם בחיים לא ולמה • דנם אותם שיחי׳ שאח״ב רצונו • לי

ד דן שהוא עTל כ  ע״ז • הוא מקרה יאמר פן בעוה״ז כי י אמת דן ה
 מוטב אותי יחי׳ מיתתי לאחר רצונו אחי׳ כי אמות לא המע״ה דוד ביקש
 • הדין עלי ונאמן הוא שכאתו שנאמר יה מעשי ואספר יה יסרני שיסוד

 היא יען • וגו׳ ואמי אבי כי ונו׳ ממני פניך תסתר אל הפסוקי׳ אבאר ובזה
אמנם • בעה״ב תיענש שלא • רע מימי לו להשקיט • יה תיסרני אשר

 היא מקרה כי בחועזבו אמנם • שמים דן עליו שמקבל בדד״בונט כ״ז
ש סרה תוסיפו עוד תוכו מה על נאמר וע׳׳ז • פשע על חטא מוסיף  כמ׳

 חטא הוספת וענין • היא מדינה ומכת לחלי ראש כל אומר כי האלשיך
 שילמוד חז״ל דרשו כהן וכיוצא השמים האזינו מרע״ה שאמר כענין
 ישנו ולא פ^דתם שומרים אשר והים והארץ השמים צבא מכל אדם

 אראה כי בפסוק אצלינו וכמבואר ועונש שכר בלי אף בוראם מיראת
 בוראו מצות לקיים היראה דרכי אדם שילמוד כלל דרך אמנם • ונו׳ שמיך

 • בוראו מצות מקיים שהטבע וכל • שומעת ואוזן רואה עין הטבע מן
 מקיים שאינו כהטבע שכפר חטא מוסיף הרי היא מקרה יחשוב אם אמנם
 שכרם משלם שהקב׳׳ה גמודם שאינם שהרשעים הענין חהו • בוראו מצות

 לכל שטחן מפני גמורים שאינם הצדקים כן ולא • לעוה״ב ועונשם בעוה״ז
 מצינו • בצדיקי׳ משא״ב חטא יוסיף כעונשו יכיר לא הח£זע כי טובתו א׳

 כענין עונשו לקבל כעוה׳׳ז שמענשו מי והמובחר • ק כפרה חלוקי שלשה
 • לעוה״ב ויצפנו ייסרנו לא אשר והשני • ונו׳ תיסרנו אשר הגבר אשרי
 מי שבכולן והגתע • בו וכיוצא בגיהנם עונשו בקבלת ומר לו רע אשר

 ה׳ לא בלבו ויאמר • עונשי להבחין לו אדם בינת ולא השם שמענשו
 השאלה ענץ וזהו • ח^ ימים לאורך ובבא בזה לו רע אז כי ח׳׳ו זאת פעל

ת הי׳ רצונו כי בתחלה המע״ה דוד ששאל  יסודיןבעוה׳׳זכדמצינו לו להי
ק לו שהי׳ בו סו  ה׳ יודיעו אמנם • חז׳׳ל כדבד כמבואר חדשם ששה י
 זעם של ופנים פניו ה׳ כעניןיאר לטובה פגים ומשני זאת היתה מאתו כי

 פניך ותסתיר אותי שתענש ממני פניך תסתר אל ששאל וזהו פני• כעניןונתתי
 מרדו על יכהו כי הקציפו אשר עבדו למכה הרשע עונש והמשיל ח״ו ממני

 בנו יכה אשר איש כן לא • נקם לנקום רק הרב כוונת אץ כי יודענו ולא
קי כי הכאתו בעת סרחונו עדענו ייסרו יאהבוע ולאשר יחידו  מדמתו עי

 כבן כי באף להכותו עבדו באף יטה אל בקש כן • הרע לסוד ישוב לבלתי
 אל לשאול והוסיף • היסורים היא עזרתו ואז • מטנו פניו יסתר ולא ייסרו

 שהוא אלקי שאמר וזהו יסורץ עליו שביקש ענינו • ישעי אלקי תעזבני
 טובתו כי וטעמו • היית עזחתי שהקדים כמו ישעי שד^א הרץ מרת
^ לו שיהי׳ • היא ם  • מותו אחר להחיות משיצטרך • כהן ויכיר בעוה״ז י

 ר״ל עזבוני ואמי אבי כי שאמר וזרע וכו׳ בארם יעז שותפין ששלשה וידוע
 ויאספני שיחזור יאספני וה׳ מעליהם ואפרד ואמי אבי חלק שיעזבוני

 ודברי׳ שאל• וע״ז היסורין טובתי א״כ הסומא החנרעל הרכבת כמשל
 אמר ונו׳ יך וירפאנו טרף הוא כי וגו׳ ונשובה לכו בפסוק הנביא רמז אלו
 לבחור הנביא הוכיחם אמנם עתיד• לשון הוא דך עבר• לשץ טרף

 כי ויכירו ה׳ אל כשישובו והיינו מותם אחר ולא יסודם חיותם בחיים
 דרפאנו טרף כה עד כי ותפעלו נשובה לכו שאמר וזהו כל תצא מאתו
 ביאור עוד בזה דעז בחיים ויחבשנו יך כשנשוב עתח מעזא״כ מיתה לאחר

 מצות לקיים היינו המצות עסקי ושאר לעזמה והלימוד • מקומו כאן ואין
 אהבת שלהבת להבת בו ותבער יתגבר ה׳ דבר את הירא והאיש • בוראו

 ענין וזה • לשכר יצפה ולא תאוחו וטסף חעזקו ימלא בזה כי עד התורה
 אפדם בעוללות ופי׳ שטים מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול ז״ל אמרם

 דהטע׳׳ה מאמר בזה דרצה • המצות ועעזדת התורה עסק מגוף שנהנה
ט דצוט • אהבתי פקודך כי ראה וליסוד עסק געבוד שכר לו מגיע שיי

התורה
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 חייני• כחסדיך ת״כ • האהבה מצד אותם ועשה >»בם כי ומוות ההורה

 נאוסח רבי כק לזה ואםש* סצוה• השכר מצד ולא החםד מצד ד״ל
 האדם p לו ותפארת לעמד׳ תפארת שהיא בל כו׳ ישרה דרך איזה
̂ינו  מאהבה מעושי׳ או מיראה ממשים או לו ימר איזה ישרים בדרבי ז

 ואינו לו היא שמחה מאהבה שדמדשד. וגו׳ תפ»רת שהיא בל אכך ע״ז
 P לו ותפארת למפוחהו ומר רע בי מיראה בעושה בן לא • גו®־ טענה
tmct ק וזהו טפו חלק ר״ל  וגו׳ וגילו • ביראה ה׳ את עבדו הבתוב ע
 אעו נמצא • ובגיו ומפיגו טפו מהעונש ש»תירא מיראה העובד בי עניט
 ירא איט • מנחלתו יכוה «»» האש ידאת ז«של ג»פו אלא מה׳ ירא

 • עצמו ה• m שיידא ביראה ה׳ את עבדו ר0ע»ו חהו • מגופו »לא »זאש3
 גילו וזהו בר״ח במבוא* עזה אהבה בו עעסף פגימית בשיידאימיה ואז

דהוא בגק פנימית כידאה ומזו אהבה עזי׳ שסזידומז ריל • ברעדה
 הפבים שני הם בי אהבה יצוייר לא העונש ביראת אבל ושלינו רב

 החסד ה׳ ולך דהמע״ה־ דברי מדבש אזבי זמלצו ומה א׳• בטשא
 טעמם ונראה סוף אץ שכת פדם ל^:ל שלא ע״ם העובד חז״ל אמרם וט׳

ש ה׳ אלין־ לדוד שנאמר מ«פ  בכל שרצונו האלשיך ופי׳ • אעזא ט
ש  עשר אחד האחי׳ במשל וומנק • ה׳ אליך אני«םר הנשמה אוי׳ ט

 • לבו מעצמן דתנתז ישתעשע מ לו דדה א׳ טובה אכן דק רש. וא׳
ת האח טש חשטיז כי ויהי  אמכרנה אם בלבו דחשב ו1̂ ^ז האבן ^ו

® שד הלא כסף בסתר  ורעי את הלא לו דאמר ■ אתעלה ובמה מ
ך שבתי אמגע לא חפצי בל א־יר זה תות אתה  לו וירדנה ^

 להשיב לחשוב יח להפוך הפנים• כמים אש־ האוהב מדרך אז במתנה
 כגמול חפץ בל אתר העשר אצל שחשב מועד. לו דתן ד.טוב בגמלו

אות רתע השכל • יתהלל בו אשר הנבזה crm ששרש הענמ הה רעוע

 ימות הלא בו אש יתרה ואם • אף ובחרון מאתו לםוראד.בתוותבתו זולת
 וקויבות תידות מאד.בת בו נשנ»ו עוד זולת • חיותו וטסק בקרבו לבו

 לצוות בלט דתיעץ הכאתו p יותר נדניו לעונש קשה וכעסו ות־וט אביו
 שעזאר בבדי • כפשפש דחבקוע קרבהו בעצמו ותא • להכותו מעבות א׳

 וטשפעו יתברך במאמרו ותלוים עימדי׳ העולם שכל הענץ בן • חרתו בתים
 א׳̂  אפי׳ ח״ויצוייר ואם ־ טלם אד. ואתרימתה במ״ש יחיו והשגחתו

תז יתבן ואיך * הע כלא ח״ו דהי׳ ממציאותם טלם יתבטלו שפעו העדר ^ 
 ולכך •fח טול העולם דד.י׳ רגע >»ובםעט יחרד. תיא • ובכבוח בעצש

 דדמלר. אמר הת וגו׳• רעתך תיט־ך־ שכתוב במו חבשתויתברך גזרה
א ר׳׳ל תוכיחני בקצפך אל י בחמתך כי עלי תקצוף ^ ^  בי ר*ל ת

 ו*חס ד.׳ לך תוזואשץ • שחוכיחני תזוכחד. p יותר הוא החמד. שעונש
 לאיעזכמעשת תשלם ארע־, בי לש־לם וחסד שב משפיע תמיד שאתה 7ר׳

 בנגד מדד. של זהענץ בראשו גשלו כמעשת תשלם אדם שמעשה ר״ל
תיםרד̂, שר.עבירר. כק זה מטעם תא מדה

ר  שההפך לו נוח לשמד, שלא הלומד כל כי לשמד. הלימוד בענץ עו
 וגורם ר״ל ה^יפד. תוך הקדושה נצתות מכנים בי פניו על שלייתו ^

 ומפנה יתדי בח־ך ומדלן■ בלילה הגעור כל שאמרו אפשר וע״ז • גלות
^ו חסידם בדרך ומהלך כלילד. שלומד ר״ל ,לבטלו־ לבו  במשנה מ

 ה״ז בלבט־ פני׳ שמחשב בלומר בו׳ ונמנה יתרים• נקראו שר.חסידים
ש ש«נים בנפש מתתיב ך שבק־ט וק׳ ט  הענק וכל ר״ל דקלמה ת
ש טרם ח״ו והוא דק׳ נצוצות את שוציא בבדי הגלות  וירצד. • רעד־, לט

 והענק וגו׳ תדרעזט בי ומצאת וט׳ ה׳ את משם ובקמתם הפסוק פי׳ בזה
 וכוונר־״ובי גרים־ עליהם שהוסט כדי ישראל^א גלו לא בגמרא איתא

ק דצא הנך ענץ כי • הנרים זוע מתיאץ שאט וק׳ הניצתות נתמץ מוסת ג

, - ,— ------- --- ----- ולך ר׳׳ל ה׳חסד לך
 אם בי ר״ל תשלם אתד, בי ואמר אמת של חסד שתא גמול לתשלום

 בעד המגק השבר רק שת^ם ר״ל במעשהו לאיש שתשלם אחשב אשר
ד תכלית ואין שעור שתן עת־־. טשא״ב • הטצוה  למה ביאור בזד. יש ^

 שא״א נבחמורד. קלד, במצוד, זד,יר הד ז״ל אמרם ותא ־ טף אין שברו
הא יפלא ט׳• סצוה תפסד טומזב תי אמרו ועוד ־ שברןוט׳ מתן דדע

..W twin miltiMIlUVU
 תוכל תורד, מתמר קשך ותותך • הצורד, ונפש הגוף תא לב נפשך ובכל

 הבוו־א טונת להפוך האדם יבוש לא ואיך • במדובר דק׳ נתוצות לתציא
 מטלים וט׳ הלט בן לוע קראתי • [יא] תשע נביא עניןמאט־ וזת יתעלד,
 מטלי׳ בי מפני מאתי טזרחקים הס לומדים שד& מה בכל והענק • יזבחו
י יחשוב תוד f ח לפסילק דק׳ נצתות שמכנים ר״ל הבחו נתגלגל ^

 ג״ב לו מגת אז זת׳ אלף סך במו בעיניו לו חביבה ד,םצוד, תתד. ואם
 לאותו ר״ג אותו שגיסד, נ״ל ננמא יותר• יותר ואם זדע׳ שט־טדאואלף

 אות חייב לכך הברכד, אמירת ות׳ עשרד, כמו ב^*ט שד. זת׳ תדש
 כפי ,Tש^ בננו־ מצוד, הפטי טדמוב תי אטריגן שטר ננ»א זת׳ עשרו־,
 עבור שבת חלל אם למשל וט׳ עבידד, תמר עמרך ית׳ כן אשר
 • ג״ב זת׳ עשרד, רק אצלו שד, איט ז«צוד, נמצא זת׳ עשר, שבר

 שאיט ביון זדצ׳ עשרד. כ״א השבת שמירת שבר יתט שלא מהראוי נמצא
 בכתזורה קלה במצוד, שחשבדזת־ אטח שפיר א״ב ׳ יותר אצלו חשוב

 פרם לקבל עי׳מ העובד שבך כי מזה ויבא • כבחטורד, שוד, דקלה שבר כי
 דמצוד, ת׳לוא״כשהאצלו טוב שב מצוד, עשיית גלי הט־ס לו יתנו ואם
 משא״ב • בעיניו המצוד, הומויבות לפי לו דמגיע שבר וזת השבר בפי

 • יתברך השם לאד,בת רק פרם ^ןבל ע״ם דמצור, לעשת רוצה כשאיט
 גם הא יותר שט לו יתט ואם השבר p יותר המצוד, אצלו שוד, א*נ
 הפצים בל הטרא לאד,בת זולת המצוד, לעשת חצד, איט השכר בזד,
 במה הלצה ע״ד ואפש ודו״ק שרוג״ב סוףלקיטל שאין עד ישובו• לא

 תדאי משום ־ מצתם כלי נחלד, לו טתגק כהלכתו שבת השוש שאשוכל
 שומר אינו דא״ב • כלל שם לקבלת עבודתו אק כדלכתו שבת השמד

 פרם לקבל אף המצות כל בשאר משא״ב שבת שכר דרוצה בהלבחו שבת
 וערך שעור בלי שרו שם לקבל ע׳׳ט איט ובקדע״ב כשלימות• דמצו׳ מ״מ
מם׳ בזרעים התוי״ט שגיא ש, ליישב יעז ובזר, • ומבורך הטוב םד,אל גיב

ח דתכז ן «ד, , ‘׳־״־ “ ׳,ז״ץ nu 7 חז סאטר גז
 שלא וד,ל״ל ש;יך לא שנברא לאדם לשק ונראד,בי ומל׳׳ת• מ״ע שנו
 לו שעז לאדם בגלטל והוא כבר שטרא ארם על לפרש יעז שנם יוברא

 שלא בשנד, והוא עעזה מצות לקיים שנברא מפגי ולמד, נשמד,חדעזד,־
 בגלטל ^ שלא ואדם שאשן• מגלטל עוטתיו דבפלו הל״ת יעבור
 יוכפלו שא לו הוא טוב ־,אבל שו מ״ע יכפלו שא מד,ני׳ חסרונו
 שיא לאדם לו שנוח אמרו רבו ש״ת ועוטתיו לחשבון שעלו וכיון ־ עונותיו

 עכשיו שנברא כל טלטל שבראר׳׳ל ועכשיו אח״ב שאמרו דתבן • נכרא
 מוסי בספרי ש״כ בנמןשיו ימעזמעז וא״ד מעונותיו ויעזוב במעשיו יפשפש

 יתלה דמצוה בעעזיית ראשון מגלש בה שתיב תזצוד, האדם יכיר כי
שתו  אלינד, לי מפלט אתעזה לא אם לביתי אעשה מתי האדם יאמר ואם 5 במעשיו ימעזמש וזד,ו בקרבו כנ

 תורה עול ממט הפורק כל חז״ל אמת כבר ־ לי דק ואקבץ במדבר
 יגעו אשר אחת עמט בגי רוח נואלו ומד, ־ ארץ דרך עול עליו נותנין

 הארץ• to דסת־ו אחור נזות בתורד, להצליח נבונה לבם וימצאו
 בטלי׳ לך יש התורד, p בשת אם באומרו התנא רמז ואפשר
 הוא לכאורה ־ הרבד, שכר יש בתורה עשת ואם בנגרך הרבה

 בעתיד אמר ולא עבר לשון בטלת לשק וגם • והפוכו ענק אינו
 טוב שכר יראהו וענקו המחשבה בתשת העה״ר בי וירצה תבטל אם

 מפםיד־הו ואז שדצא בל דז אפי׳ ידז לבל במצודתו ילבדהו כי עד • בעמלו
מן בבר בטלת אם שאמר •nn הרוחה■ היתה לאדובתו לא כי בעסקיו

 אשר ובכל כמזימהך לך יעלו שא כנגדך שד.ם הרבד, בטילק לך יש התורה שיתעעזר כוונתו יד,א שא הייט ר^ שחתחמר בשביל עשר פ״גמ״ג) (דמאי
ד,פםור, בפי׳ לפרש יש וזה ־ ודקוט דבר שפיר יהיד. ובזד, ירשיע יפנה אם גם טראו לדצק רק ־ שחתחסו־ בשביל אלא פרם להבל ע׳׳מ שזת

ביטול על הוכיחם ־ לשבעה בלא דגיעבם לוט בלא בסף תשקלו למה אל ה׳ פ׳ בתחלד. ונפרש ־ חסד ה׳ ולך בזד, לפרש יש עוד ■ תתחסר
זזזמניחי׳ ועוד • שעה בחיי ועוסקים עולם חיי שמניחי׳ בסחוחי, ומרבי׳ תורה .................................. ׳ ׳ ק וגם הענק כפל • תייסרני בחמתך ואל תוכיחני בקצפך ט  מאהבה אינן י

 תוכיח»זותו ר״ל עכדתך את הענקתוביח וזהו כפי׳ זשזלעדך כט״עז וקשייןץתר
א והפעולה טזט־״בה ל׳זזוב  לשוב תיפרד,ו כאשר ב״א חטא עליו תשא ש

 בש״ם־ במפורש ג»«ד.בד, נמזא״ב חטא גחמזבי׳כשגטתוזהו זתטת אז טיראו■,
 ב״א וד,מוב־ הרעות תצא שלןלא מפי דכתי׳ מפגי פירדזזו וט־א׳ פז:) (יומא

 רענשיהו• ילכדנו ועוטתיו רעתו לילךוט׳ווצשזעתיט־דזו תצד, בדרףזזאדם
 כי עד חמז וטזט וטבעו לאבץ וחביב ידוT לבן ממזל עפ״י נראה זה ^מה

 זאת אמנם • כחו מחלישות נפשו תתע! אוכל וכל ושתות אכול יבטף לא
 אברתו על יעזאהו אשר אבץ וחביטת ות7יד מגודל ורכותו חיותו היד,

 את זכאי והאב הימי׳ ארבו כי דהי • מחבבו זז ולא פץ טנשיס־ת זינ«!קד,ו
 חטא הבן יעשה ומה • באהבי׳ ףתעלסעמו וט׳זזתעיפזע ^*בים בדברי׳ בט

 עשות לבלתי קצתלעטש ראד כי עד • פץ בהמרות מד, חטא אמד, לאבץ
 ולהכותו ליסרו אותו לענוש ראוי נם כלבו האב דחעזוב • עוד בזאת

וגישוק־ חיבוק ע״י הדבאד, עונש יתבן לא כי אפם • הפעם עוד יחטא לבלתי

 לחם בלא בסף תשקלו למד, וזת • ירדחו אולי כי ספק את ואוחזק ודאי
 ודאידגיעכם שדווא התורד, שד,וא לחם בלא לאו או ירדחו אם במשקל ר״ל

 ידו מזמטן יניח ומתי • ט׳ תאור״ו וחצי מת שא״א מפני ־ לעזכעד, בלא
 הגד,נד, גדול שאמרו מפני וט' דגתכם לומר יעז ועוד • ידו ממעשה ויהנה
 וכתב וט׳ דעהו דרכיך בבל שב׳ משום הענק לפרעז ויש וכו׳ בפו מיגיע

 לנפשו טרף לדזמציא טראו לעבודת יבוק אם ומתנו בעסקו ז״ל הרמב״ם
 כזה כי שן דדיך עם תורד, טוב שאמר וזהו ־ ומצות בתורד, לזמוק שיובל
ף יחמוד ולא ,בתורו־ דעסוק ט דסתפק ב^קו יעזטח אם חבורא יעבוד ^  ד
 בשלןו העזמח עעזיר 1אמד כץוט חד. אוספם מי ידע ולא רצבור הק לקבץ

 חד,ו במטמונים בק ולחזור לאסוף ולא משמים בחלקו ונהנה ששמח ר״ל
 אז שיאכל כדי כפיו שיהי׳ ר׳ל ונו׳ תאבל כי כפיך יגיע מרךא שמביא
 שגדגה ר״ל כפו מיגיע הנהנה גתל שאמרו חהו .ט ששטח בעוה״ז אשריו

דעזביק ר״ל על ואמרו בגללו נפשו וחי׳ להספיק כח ביג^תו וכוונתו בהן
קבא
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 ימזר בזה דוהר
וראיה בוראו•

ח m3 ר״ל • האדם לו שיבור ישרה ז י ^ נ ח ו ^ י נ בי י«רו jnw הואל לוה יפתנו לסה א״ב י
• ״י ״ ל ת ״י ת ״ ״ ל ר נ מ ל«נ קנ S, בעיי ׳י

^ ב ט ד ה שעונש ודי טעוני• לבטלו סופו התורוז^י״יי ^ ר תו ^ ובכל וט׳ אלקיך ה׳ וסל וכתב ובו׳ ב
' “ a_________.י1•אורא» די יתזח מולה ואיר בעניות• היא «ייוו יוייד ל«זו אוסרו ^י

 1ינ«חג wnw w !•*י ̂ יי י י-יי•/ ״״״״ ״
; טוב שכר וה בעמר שיקבל טוב נעשה

 אדם לך יש אם חז״ל אסרו
להבץ • חייך לסען נפשך

S ״־־י ״״ פי״■•
י אשר*™^״ ^נ  טעל̂ה 40 ב״ד לפני האדם עלטעשה המעידים יי׳ א

ם w אם אשר ^ W כ  w חז״ל בט״ש אדם של ביתו וקורת • 
 אם בס״ש ואמרו במחשבתו לקיים יוכל התורה שעקר ארנו כ כבר אך

ובתוו״ו ״זויר, בעסק י יבא,בדיעבד בלבו הדהר

ly־״1w u/־y < -»׳י» ״ י—-י  u’r •שאין העני! אטנס אדסחינו 
 סרסה ע״ב כן בהיותו כי בוראו טצות לקיים ב״א טובתיט וכל חיותיט

ט שו פ ^ טו ה  לוה^ספני והנטון הבורא רצון בוה טקיים וא״ב • כן ^ו
ן שאנו ^  • ח״ו סלהטרותו הבויא רצון עמר טובתעו וכל חיותיט ט
 דאז דל חייך לטען נפשיך ובבל לבבך בכל ה׳ את לאדגה שאסר וזזצ

 ועץ הוא לו שיש מסה יותר הסתאוה כל כי טזה נלטד תות לך מגיע
טהעו׳׳ז לו טניע ואינו • הבורא רצון הי׳ לא הלא שלו שאיט ז

ועץ הוא לו שיש מסה יותר השתאוה 7נ ״!ח י./״ה ■״׳״ ןדעןיןן ממס יהגה ובחירתו תתירה <-׳*״׳״! 1׳׳- -j ־-,־■ ־■־■
טוד?׳? לו טניע ואינו • הבורא רצון הי׳ לא הלא שלו שאיט רטה בטל בעסק לעטש מעלה של לב״ר א״י* יי'י

א הי ״ ל ^ » ת ל ח תטיד במס׳ חז^ בדברי תאסר מעשה כענין סתאוה יותר • יותר לו י y,וב,״ .ראשק מעביר אטר ולכך אדם ת
^ן וזהו • כנגח סכביד העין יותר בו שנותן טה כל כי עול משקלות m ^ דעסק בעדנא תורה שאמיו מפני ארם של _מו ת
א לא וט׳ התודה ספר יטוש לא אדם יק״ם אם p אם החטא ^; שחפץ אהב לזנשוק ̂י ^ לרקרק יש ותו בג 5 נפשיך?םען בכל או
• ויץ׳ אדם לך יש אם אמרם כי הענין זה להבץ • טאודך בכל אטר ולא p הפנף בלב אלא מצוי החטא ״אץ ל י “ דדמב כ וכן חטא

™ ב  על תתטה אל וט׳ יצדק ונזל'משפט רש ̂עושק אם פי׳הפםוק ואבאר ל^^ ולא ודהר שלא ש״ט הב״ר נכונה ידעו עוטתיו ככר א
העניו נעבד־ טל^לשדה וגו׳ ארץ ויתרון עליהם וגבוהים • ונר החפץ בבף,^א ןא, • רא^ץ טזכית לכךהקב״ה • ̂יףף=*א“ לי םתור׳ שהי

שאי שא?־ו ער מ־ם לקבל שלא ע״ם העובד בשבח ו^ל הפליט מ שיבא לאחר אך ־ טחטאי עיייו ^
̂איו כסה לעשות עטינו בני ברכת נקל כי בזה רפלא * לשברו שיעוד לך לזב,,; טחזירין נפשות בדיד א™ כבר י“ל ייי ו
ח ובד^ו לחע טחדרץ ואן ̂, ולכך לחובה ובץ בץלזב״ טחי ו7̂ב צריך וה דבר אמנם כלל־ שכר קיבול מהשבת בלי מצות א,ן'לעןנ,

עד ערד ייסר דבר שהוא מפני פרם לקבל ע׳ט שלא העובד מעדת כי ף״,! וכן״ נמחק אינו עצמו ועון רבא שאמר שיה (אפשר
י »w־ « י ב ד י מ / ^ ;n״ « ל׳ ־ ־ .Yי» הu•י » ,i L i W i אות רן «7ĵ׳ **״י יי•-׳ י*י ״ ׳׳״׳ ׳ r ״

עונותיו שבהזכיר העניו • מאוד תיונו כי וגר ראשוני׳ עונות לנו תזכוו־ אל

^ מהר בעניות לעונשוכ׳־א אףשא״א לו יזכיר שלא ומבקש ר ^ ד ק  י
זה: ודע מאור• דמנו כי

 ובכל וגר לבבך בכל שנאמר וכו׳ לברך אדם חייב דברכות גרסי׳בפ״ט
 ההביה לעמד שצריך העגץ נוטלנפשיךוכו׳• הוא אפילו ̂®שיר

ף י גיצה ״  ועבירה טחדתטצוה שמצור. למצוהקלה רץ ד.וי ״
 דהלה הפשוט ולפי י הטעמים בכפל הענין יראה מ מצוה ששכר וט

ה ^ר  העומיות כמיש לו נוח אז כאהבה המצוה עשה ^הוא חיא ו
 אז מיראה כשהעושה םשא'כ * וגו׳ כפו מיגיע הנהנה נתל '׳M ^מם
ק ^ו־ה ר״ל מצוה ששכר מפני מאהבה בעשותו לו שנקל מיי יו

 שעבראמ כיח דאטרינן והוא בע״א לפרש יש אטנם המצוד.־ לעשות לו
להחת לכאורה • כאולתו השונה ולפ״ז • כהיתר לו נץשית ושנה rn עב

fijnrirj ן J i / 11 ״■» •• “ * י י י #■ # • *י י • י ־ ̂ —
 כעניז מדריגה אחר כמרריגה ב״א לעלות שא״א וידוע הבורא• אר.בת

 !‘אצי שיבטל ר״ל ביראה לעברו המדרגה להיות ובתחלה חטך
 העוה״ב האות מבטל אח״כ ואם • בעוה״ב א׳ שעד. ננד העוד־.״ו תאות

 הימנו למעלה שאין פרם לקבל שלא ע״ם ענין זהו הבורא אהבת בעבור
 אר?ציה • העיה״ב אצלו נתחשב ולא .־.ק׳ למדרגה הניע שלא משא״ב

 שממונו אדם לך שיש מאהבה נמצא • הבורא אהבת נגד שמבטלו במה
 ומל ישראל את בירך שמרע״ה וכיון ־ פחותה מדרגה וצא עליו תפוב

 ווד? • מאודיד בכל יצדק ולא כראוי אותם בירך בודאי וגו׳ אלקיך ה׳
 עושס ולמה וד.שנה התורה בעניות עני שאין דיחע רש עושק אם אוסרו

 משפט גול ווה וה ולמה לאוהבו סתריו שיגלה האוהב כדרך שכת ה
̂ל וצרק  לבו שנדב כיון ראוי מזה ויותר־ שכרו שיטול לו בא בדין ר

 ר, באהי טובה היותר המרה הוא שחפץ הר״ח שב׳ כידוע באהבה לעבדו
 S בפי׳ אצליט וכט״ש • כטש״ל כנגדו יתנדב שוקב״ה ראוי

מ׳ םחבירו הגדול בל שאמרו מפני שפי׳ שתחפץ עד ונו׳ השבעתי

̂יר יגדל ופעם פעם בכל ל^^י^י כ ק ^אמת . ^לטדרינד שמגיע וכיון • שתחפץ עד נחלר. יותר לטודגד. תעוררו אם וכמו היצה

 בפעם דיוא זה אך י וכי' מקראות שלשד. אלטלא בגם' וכדאחזא ר יצה
 ע? תו5 ודצה? שאין ר״ל • כהיתר להם נדמה אח״ב אבל • ראשון

2^ ™ ד.ו5נ לד.יפךבםצוד. יראה וכן * 1, בטל ושלשה
 השכר אח ראשח בפעם א״ב • טבע אצלו ונעשית היצה״ט מועצת ^זט
 בפעם טשא״ב • היציט מועצת תא והחשק המחשבה על כי מפני ב כ גחל
S ר^ קלה למצוה p שאמרו חהו מצוה גמהחשק שאז שני r 

 מצוה• מצוה טצוהואזשכר גוררת שמצות ועוד לו במצוהיקל טממיתי
m מבני בהיתר לו שנדמה מד. תצה״ר עצת תא למה יותר הענץ לדובץ 

 הבורא עבודת שהעיקר והענין כי' ועושה המצוה גדול אמרם ^אמיי
• אותו ולנצח בפיתוי יצה״ררצוט שברא וביק רצוט לעשות

״ — #י • ! — • ־ , בי V11 1נ0ס ח7ו *»« י ! ►w /ן ! י ״•■׳•י
למדרנה שמצפה ר״ל הדבר את שמר ואביו סלשץ שוטר גבוה מעל גבוה

דרגיע
לטה nBiCv 7 I יא*יזי*-י ׳•-» !—יי• ״•ין— / —

 ר‘' וא״י מטנו גבוה יותר שהיא עלירים• וגבותם לה מגיע שאינו
 לפ» יעשו' אם וכו׳ הקב׳׳ה שנתעטף סלמר שאת״ל בזה ונכון • אליו

 ואיו סחת הי״ג שטוכירי׳ רואים אט דהא תאונים ודק' • הזה כסדר
 ב! באדהיר שאחז״ל מפני נתעטף וענין תה כסדר לשון אטנםי״ל • קשב

 מחלצות לבתזים הם שר־.םצוח מפני • הקנו ונתעויטלו א׳ מצוה בו׳ ערומים
 בלבוש המלך שער אל לבוא אין כי כנ׳ל ביתשע תאמר בעניז לנשמה

 עלחנה הארה לקבל יוכל כסדר למדרגה ממדרגה האדם שיעלה וכל שק
ע  S לבושין כי^כולם זה בלא זה להיות שא״י • ונשטה חח בנפש כ״

 וות האור לקבל לבוש לו אץ יי לסדרגיז תגיע ב^א משאיב • לזד.
אסת ושניזע באלף אוד כתנות כחוב ת׳ ר׳טאייר של וממץשבתודתו

מפני



ITה ח י ת פ
♦*׳ יים עוג חז״ל עאסיו עגת וזהו כז םמ*ל ומו 3ו8̂ יומר לסה 3v שכבר כימ הא ־«רי1

ך ח ה , נ » ? ־י ™י ״ ? ! * * ׳ ״ים ■pw TO ט«רranr -io i 0 ^;«נ״ם“™,^ו
TO הי pjCT • 0W|1 M TO מי ני י 

S i״W| * ״ ״=יו י»“יi* fe״“ עד מבז יסים לו שיהיו שיתגלגל 7»־ ואם • בדט יי^ג אם • לו
ח״ם שג™ ענין Sn שלימור!

. י״!!!:!ו ״ייי יי־נלל ליים

 לקג^.!״ייי״״*״עי׳/^»^,■? ינולין ולאחיו שנתעהטלו גי0ם
S’ «̂י®"' ,עליי שתסיע הקדוש האור ועד דגו w?.̂ s £
ה הפסיק פי׳ מת I**®’ ע^׳^י■ וגי" ̂וגי ^ל
 יתעטף שגהחלה תה כסדר לפני יעשו אם תדע ־. שיחו ישפיך ה׳ לפגי

:אאו ישמע בודאי ואו הראוי בלבוש
 ויאמץ חזק ה׳ אל קוה פסוק דוכן • נפשך את נוטל דעא אפי׳ י״ל וורדי

יי' ̂יי'*̂* אעלסר־רע תאמי אל ובמשלי • וגו׳
• »י׳ “■* 1’ר11 והבלל ליום שא״צ מפני ר״ל • היראה בשער וע-״ח והביאי הי«ה^ עם ישלים שלא 1י>זי־

?-.S ל יגיל אשר בל כי ספני בוראו עמתת ד^ם מל ■ לא הפמק בזה לפרש דש מת יום גמ־א תא זה יום א״י יי’̂’ ״גי

£ ט ? ט  ודעא שלומד מה שכל וגו׳ יזבחו לפסילי׳ ספניהם חלט לו
 ה׳ ב^את יחזיק ואם ה׳ רחום כי אך בו• איתק הם פות4בחבלי?

m ^  למדנו גדול וענק • לך רושע לה׳ ק־ה תת • יראים בספרי כם
^ וה בדבר ועיזנא  • אבדתי כבר כי אמת שידמזוב בזה יצה״ר טענות לס

S■ י » 1 pam••»יטה נעטר יה׳ טה1םיה «ה
TO *נט T X* ירמ׳ט יטיט היה־ן מדט 

:אביו אל
w ״b סם לו נ^זים לעמה בתורה העוסק כל רז״ל אסרי • יעריך בעבי 
 דבר להבק דש אלקי ה׳ ציוני באשר לשמה ז׳ל מירש״י • תים ^ ”
 לחיים• הפועל תא חיים דסם מזלם שמקשים חיים סם עגין זלהבק זח

 ישת בפסוק שאסר תמץ ־ לםוסרהם בעצמם דם ע»ויים ^וא״כה.תורה
v 4  S דבר ״׳ St 3̂ שב׳V יום הפסוק בפי׳ ה״ה J ינדע ום

 יצא לא אתמול ביום כי יבין תחר למדרגה עולה שאדם יום שבל 1אז
וגוו סב ששת לאור ראוי הדור שאין ע»־אה רז״ל שאטרו והענת • י״ח

ה מונ בק כמו רקיע של שעובי׳ מפני פעסיס ז׳ תעי ברביעי וקבעד. ^

ר ^  יכול הי לא שחנ»נ ולפי לטובתו וחבל לו ישלם אדם פועל בי ב
4 Sוקב״ה לנטרי תשך שת׳ נמצא • תשב שתא לו סדומה ד?׳ ר 

 עד לחבירך תדין אל תדע • םי.אור קצת לקבל שיובל לו חלם »כםתו
ע  גיי(°ף ייוזל *יי? שיייא בעצמו לו שירומה אעפ״י הענק ־ לטתסו ^ני

• תשך אצלו וטדוטה האור לקבל יובל לא אולי כי בן בעצמו יחליט אל

־״י־י י ם׳״יי י“ל לתית יצטרך שע״ב ר״ל !?•
ונשובה לט הפסוק בזה לפרש דש לחתח ושוב ליצור ש^'יצטרך וגו׳

™ טי,י־ל“2ר1לט*ך « ס״ה• ל ״ נ » ? ט ׳ י ”ע
̂ייח יבטח שאל ו»׳ אדם בבן בנתבים חבטת אל בפטפ וא׳ • י

̂ני ת־עת ״״י בטלי ״י ״״*א ספגי וגו׳ שותפין שלשה כי י
אלאשל^ז גלגול ^ן כי שאמת רק יסים שגי רועי בגלגול לבוא יעטרד
2 S ל ״ ״ ל ט ^ נ ״י נ ל ־ » r£ ה י * י T״ r , Z  ' i L  כת לשוב שצריך ופשיטא כבר סברן אבד שח״! ספני לשוב צריד
 tsfm בחורה אינו אם מיתה בו שייך דום תם כל נמצא ל«יו שנחי׳

i לפני אחד תם תא תם שכל ר״ל טחחך לפגי א׳ תם שע 
 לגו יצא בתשובד. ימיו כל שנמצא תת תום וה דטת יאבד

y ש^אורש?״י 5םז S כשתג^ פר״עשאסי וראי׳ תשך לו יחסה לו 
 לפרדס שיכנט בצתקי׳ אפי׳ חת סים טים תאג^ אל ^ש לא?מ

 בסים; שיש קאגני לטעות יגיע ת׳ למדג שלאיובלו לטמס יכניעו
 אפי ר״ל סביבותיו תשך להם שטתטר. סתרו תשך ^שת שאמר וות

י טאוד נשערה סייביו שת־או הצתקי׳
^י ם7ל  ו״^ שעור לו אין שהתורה פני0ו!

גדולהגסצא יותר (!דרגה שיבת
̂מד  רש שפ תהו ימיו בכל וכן דהשתא לתים כסם לו נעשית בבר ש־

םפנישא׳׳אלהשיגו• לשפה שזת הדבר יחליט שלא זד^ר׳ל
 רק האדם גתתיב לא ני לששה שזה לו דמדופה לפי צתני S ר?

^: באותו הבנתו כט ^ ו



O i n S* כ’א מקשי׳ • וכו׳ עריות קתני דלא הא <שים* משרה חמש דיה 
 וצרת סועה צרת תגי הוי דאי וליתגינהו ולריא לרג שריך מאי

ת  שש אלא גרושתו ומחזיר ממאנת מצרת ממעט הוי לא גמתגיתין ח״גוני
 השה וכן ־ בהדייהו הנך דמשיב משוס עריות קתני דלא והח עריות

 נדע מיעוטי בחד מיעוטי צ׳ ול״ל שהקשו לקמן תוס׳ דברי על
ת מ  והא חדא אלא ממעט הוי לא מיטוטא חד תני הוי דאי י״ל קחני מ

ת  ולא דסגי הך משום * נשים ליתני בל״ז דיצטרך משום אידר תני מ
 א״א אידך דאף חדא אינו כ״ז אצל עריות• שש אלא אידך הויממעטמן

ץ דאי נמיטעי  בעבור דתני דאס״ד ותו לזה* גס ליתנינהו דאסור ס
 דאסור למיטעי וליכא * זה גם לימני ולא עריות לימני היקשי דתני הן

 דא״א קמא דלתירת ששוט• וכ״ז * נשים ממעטינן ולא עריות קתני דהת
ת  לעניןצועל• צ׳צ התוס׳דמשנחת מקשי מאי תקשי לזה גס דניחנינהו שעו

ע ב ^  ממאנת צרת ממתני׳ ממעטיני׳ הוי לא סוטה צרת תגי אי דהא מ
 ששיר אתי ב׳ תירוז לשי אבל בצ״צ• דאינה משוס גרושתו• מחזיר וצרת

וישאל אותו נמעט ולא * צ*ס לימני ולא נשים חני מדלא נמעט דששיר
^ , ״ :וק״ל • מיעוט בלא באיסורו ,

ש  בת שנשא חמותו קמני דלא הא • בעלה שמת חמותו בד״ה זיל י י
 דריע בשלוגחא והוי מיתה לאחר חמותו דהוי משום ומתה אחיו

 בהאשה התום׳ דברי לשי אצל בלאו• אלא הוי דלא דס*ל ל ז לרש^ • ור
ה לקמן המהרש״א שהגיח רבה  לקמן דקאמר והא כרת• בי׳ דאית ד

 שב׳ מה ליה דחביבה דס״ד למאי הייט • כנטבה בחמותו שרישה דעיקר
ה גשירוש• ה• שרישה והוי בעלה גווגאשמת גהך חמותו לימני א ד  ל

 ולכאורה • שריטה בו אין ובאמת אחיו גת שנשא י״ל האמת לשי תבל
 למיתני שייר לא א״כ • מד״ס אסורה חמיו דאשת ר״ח דלדעת משום נראה

טס מן צרותיהן שוטרת  • חמיו אשת דהוי צרתה לייבם מצי לא דגלאיה הי
א וגס ד ח ^  אחי גמלתא צ״צ דמשכחת ותו אסריני׳ אחיה ר״ח דלדעת ז
 קושי׳ גזה למרז אששר ולכאורה • בעולמו היה שלא א אשת כמו

 באונסק משכחת לא הנשואין מן דצמו כיון קאמר דלמה התוס
 מן מיירי לא מחנימק הא מנשואין משכחת המייריאשילו לח

ל • הנשואין  י״ל ■ אשתו בת דהייט וא״ל הנשואין מן דמשכחת י׳
ת לאחר דמיירי מ שמוחו כמו לאח״מ אשתו בת ז״ל דלהרמב״ם אשתו ^
איסורא עיקר בתו לקמן דקאמר והא אלאבלאו־ ואינו מימה־ לאחר

 ז*ל מהרש״א וסי׳ * אתי׳ מדרשא נמי כולהו דקאמר למאי הייט מדרשא
משום לאח״מ בחמותו מיירי דלא מ״כ והיינו גתחלה־ חמותו דלימני

לאח״מ אשתו דגת • מאטסתו ע״כ בתו דא״כ משני ע״ז בשריטה זה דגם
:וק״ל • בשריסה ג*כ

׳ ס ו ט׳ ולשרש לומר ודוחק וכו׳ מאמו אחיו ד״האשח ת  לכאורה קשה ו
 אשתרי ואשחרי הואיל דס״ד וא״ל • עליה ל’ל תקשה כן ס״ד איר

 אשהכרת אחוס אבל ליה דחי ושסיר הוא־ בעלמא לאו אח אשת דהא
ש־ חירוצא ולאידך בי׳• אית  באיסור דא^ להוכיח נראה ולכאורה א׳

 טלהו מכרי מדסריך אשתרי ואשמרי הואיל אמרינן קל איסור על חמור
א״צ עצמו קורבת מחמת עריות כל הא קשה ־ ילמילק אשה תאחות

T ענת בקח (בעז״ה 'pn (לפ׳׳ק

ת כ ס ת מ מו ב י
ק נשים עשרה חמש ר , פ ן שו א ר

 חי נשא ואחיכ ומס מת נשא בהו משכחת דלא • אשה מאחות למילף
 ואשמרי היאיל בהו שייך לא הא ואמאי • שריך אשמו ובת בחמותו כ וע

 • כרת דהוא איש אשת על שריטה ט שיש חמור איסור דהוא אשסרי
 לעניו הייט ילשינן אשה מאחות דכולהו דקאמר דהא לדחות יש מיהו

 מלצרור הייט קרא ל'צ נהי צרה לקמן דקאמר דאעג״ב צרמה ששומרת
 שיטהו לסי המשנה סידר דרבי י״ל דהא קשה ז’ע ואף אשה• באחו׳ הכתוב

ע דלקמן• מ  ילסינן לא כ’וא ולקחה־ מלקח צרתה שוטרת ודרש כריש ד
 נראה הי׳ ולכאורה בסיד־ בסמוך שאכתוב מה ועיץ אשה מאחות כלל

 כניל אשתו ובת חמותו והייט ילשינן אשה מאחו׳ דכולהו קאמר דשסיר
 דהא מיירי לאח״מ אשתו ובס בחמותו י״ל חמור איסור דהוי ג אע

ל והו ־ נקט סתמא  דהוא בסחלה־ חמותו נקט מדלא ממ״ג דמקשה עוד י׳
 חמותו לאקדומי לי׳ הוי שוין דטלן אע״ג בה־ כתיבה שריטה ועיקר חמור
״י ע״כ אתי׳־ מדרשא נמי כולהו גבי ז״ל מהרש״א שסי׳ כמו מי  ד

״ מו כ שריסה בה דאין לאחיה מו  וליקדמה אשה מאחו׳ למילף צריך א'
ש״ לאחי י א טן חמותו קודם ג  חמותו וליחני סתם דהול״ל בזה ונ

 נמימדרשא טלהו כדמקשא נקט־ חומרי חומרי תנא וכיח ל ול ברישא
 דמיירי לומר אששר דהוי נכק ולסמ״ש כנ״ל מהרש׳א ש וכה אתי

 בחמותו מיירי דאי ממ׳נ מקשה עתה אבל מיסה־ לאחר בחמותו
 אשמרי אשחרי נימא דלא אשה מאחו׳ חמותו צריךלמילף א״כ מ־ לאלז
ל  ומת מס בנשא כ״א דלאמשכחת לקמן קאמר דהא ז״א מיהו כנ
 מיסת לאחר חמותו בס שנשא הכאנ״כ לומר נצטרך כ א חי־ נשא כ ואח
 הואיל שייר לא סו אח*כ מסה אס ואף אשתו־ בחיי חמותו הו״ל כבר כ א ־ מחיו

 הא דייל ישבתי העיון ולאחר ־ כגר ונסערה לי׳ אדחי' כבר דהא ואשתרי
שאמסומת• דקאמרלקמן ט דבעי׳נ  דקשה מטם אשה• באחות דוקא היי

אק כיה מ״מ הא אחיו בחיי שנשא בכך מה לכאורה  איסור על חל איסור י
 אח אשת איסור דאשסרי לבתר אלא חייל־ אחו׳אשה איסור הוי לא כ א

 חייל שסיר אשה דאחוס משום וצ״ל אשתרי ואשתרי הואיל לומר שייך וששיר
 בטלהו ואיססר הואיל ע״ב ל״ד ד׳ אחין ס״ד כדאי׳ כולל• איסור דהוי משום

 היתר שעת דוקא דבעי׳ דנ״ל צ״ע זו סברא אך בחמותו משאיכ אמווסא
מד־  אחר ואיסור יוצא זה אלא היתר־ שעת היה שלא היכא אבל לג

 בשלמא כ׳• דף בש׳כיצד לקמן מדקאמרי׳ וראי׳ ואשתרי• שייך לא בא
אין מן אלמנה ^  האירוסין מן באלמנה הסס נמי וקאמר ול״ת עשה ה
 למילס מצי דלא אשסרי ואשתרי הואיל לימא ואמאי ־ דחי לא בחליצה דאששר
 ולא ל״ת־ ולידחי עשה דליתי דמקשי המקשה וגם כרת־ שכן אשה מאחות
האח בחיי בעולה דהי׳ הלטאין מן באלמנה ואף כגיל טימיל קאמי

טן ולשמיש איש־ אשת איסור חלכנ״לעל הי׳ לא הא מ ת  אין דעכ׳ש נ
 שאס גוסי׳ דמוכממהך נ״ל וסו אלמנה־ שמסהו״ל דמיד היתר שעת שום
 ביאת דאיסור נימא ואמאי ואשסיי הואיל אמרינן בלילה קרי רחה

 היתרו ובשעת מצורע איסור על חל היה לא הקרי בעבור מקדש
ה: וציע אשחרי ואשתרי דהואיל נימא בז

ז ״ י פ ! / ע״בדה שהקש׳הסום׳ נרא׳לתרןמה הי׳ ו ד׳ג׳ מן  דאירילסי׳ מה לק
ותירצו לרטס בידו שכן אשה לאחות מה אשה מאמות עריות כל

דאהקישא
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fcv.. למישרי קרא ״־ילמרך7 מ&^7 ח3דר
משכמת דצא נ הא ומת מת דנשא פמא ולהירוצא ■ קולא דהוי ילפימ

שמו• אלאבממותו  ' לרבות׳ בידו באמש וזה ובתא
 ממור באיסור דאף הוכמא ג״נ ומזה ־ וד^ק מילי לכל דהיפש איצנורד דר׳י

 V-.!? לתירוצא דאל״ה אשחרי• ואששרי הואיל אמרינן קל על
. U דברייתא ילסומא הך כלל משכמת לא

־ נ וק • צ כג ומש מש נשא משכחת לא הדר מיסה לאחר אשתו ובת דבסמוסו

 י׳ל לכ^רה משרירי• אלא למעומי אתי דלא משה הריר ותירז
 דמה י״ל הא אשה מאמו׳ דאסורה לה יליף האיד אכתי דא״כ

י שגן אשה לאחות י י י f״ י* ״
1ש^ אשה לאחות דמה שהקשו

א ומת מת דנשא לתירוצא דאף מסי ניחא מ״ש ולפי • סמיך יונה  ך ש נ
^ שלל וא״צ מאמו אחיו באשת כלל

«? I הברייתא מלשון בתחלה שהקשו התום׳
י’® ל״ילו דלישלי
t להקישא לבא הסוס' צריך דע״כ כיון לי קשה עפי״ז • סמיך
 אח• לאשש ניקוש אשה לאחות דאקשית חזית מאי לקמן הגמרא קושי׳ קשה

 להומרא וסו איסורי• תרי והתם איסורא חד הכא דמי דמי שם ומשני
 אשת איסורא חד ג״כ דהכא שייך לא הראשק התירה והנה • מקשינן

 דאם הוא• שלא לידי דאתי דחומרא מקשינן דלמומרא ואיל לבד* אחיו
ם י מ מאש אחיו לאשת הימר משכחת א׳׳כ ליבם זמותרת נאמר ט  יי

 ש ו מיישרא לא היא ונדה ערירי לענין היא מנדה ממעט ולא
, , וק״ל: לדשת ,

ה ׳ ד  כ דאל ראי לאשיי הו״ל וכו׳ דנדה להקשות אין אשתו ואחות ב
ס כלל משכחת לא ט שיסה להנשא תבעוה דהא יי  צריכה ונס

 א שעה שנפטרה וכיון • דם ראשה חימוד מחמת דשמא נקיים ז׳ לישב
 ס. וז • לשלם דפעורה ומתה יבמתו אשש קידש כמו לעולם פטורה

ר ״ ?  ממתני לדקדק אפשר הוי לכאורה וכו׳ מימה • אילוניש שנמצאו בד״ה ו
 אחיו באשת הא ואמאי מוסרות• צרומיק כו׳ וטלןשנסגרשו דקשני

M מותריה עצמם הס אף • ה״ב שלא אחיו ואשת מאמו
א זיא שתרת ודאי במיאנו הא וא״ל כלל• ומאביו מאמו  יש מאמו א דג
 בעולש היה שלא אחיו באשת אבל • דאורייתא קדושין בה לו שהיה לומר
 ואם ביבם• למאן יכולה היתה לא דאל״ה דרבנן קדושין בה לו שהי׳ ע״כ

 ל י מיהו • בזיקה ה׳ב שלא א״א צ׳ הו״ל חכתי זה ביבם מיאנה
 ואפשר בזה וצ״ע ה׳ב שלא כא*א נראה נפילה ובשעת הו^ל לו דאסורה

ת; הן טלהו כיוןדבאינך רו סו א
ד ״ « ט׳ שי׳ מגורגיילה אברהם והר״ר ד  בעל בשי איילטת בנמצאס ו

לא דבפלוגמא במתני׳ דהאקשה ע״ז לדקדק יש ולכאורה ט׳
לי משכ״״ ואיך קשירי ׳’״ 2? ®״יא״ י״

 כשבנה למאן יכולה הימה לא גדולה היתה דאם קטנה כשהיהה אותה
שס כתירוצי צ״ל וע״כ כר״מ אתי׳ לא וא״כ • בביאה ניקנית דהיבמה  ה

 ילא איילייי״ בנמצאה מיירי דהכא
מיייז נימא אי וא״כ התוס׳ כקושי׳ ממ״נ ^ ?^א’’® כ
̂יי ג״יי איילונית כשנמצאת לומר P ’א - f - t/
 צ צרתה ל הו כ א אותה• נשא ואס״ה היבום לפני ידוע הי׳ שכבר

 דחמש במנינא רק קמיירי דבפלוגמאלא לקמן השוס׳ מ*ש ולפי איילונית
וק״ל: שסיר אמי נשם עשרה

??f i t הכיר לא אס הנה שני׳• אגב כתובה להם אין דנקט כ׳ בא״ד 
 בכל קנ^ז סי׳ באה״ע הביח דעת לסי גט א״צ בשניה אף בה

• וכיוצא מוקדם כגון דרבנן פסולי הכיר בלא תופסין הקידושן אין ט
תי מקח דהוי בו ״יי' או טעו ’"י” י®״® ״

ת דעה על בזה לדקדק שיש ומה כתובה• להם יש לאוי חייבי  הב
, :בס״ד שם באה״ע כ׳

רן  מה ידעתי לא ט׳ בעילתו עושה א״א • ובעל ע״ת קודש למ׳׳ד אפי׳ ??|
 י״ל דהכא דמחני׳ • קושי׳ כל בזה משרך דלכאורה • בזה דחוק

 ־ במלים המדושין איילוניס נמצאת 6א ושפיר לבד• בקידש דמיירי
ט׳ והאיילונית והשני׳ דהמאמנת ומשני׳ תו אס דהשציא ומפני׳ ו ^ 
א במתני מיהו • ב״ז אע״ב אין ואז • בנשא מיירי איילוניס משום ^ ה  ד

 בה דהוי משוס היא• זונה דאיילוניס דס״ל יוסי ור׳ יהודה ר׳ שם ירי2
שכ • כו׳ ששה אדם אין לומר שייך לא א׳ב • שרצה בה שאק ביאה ו

ה כתירוצם• צ״ל ״ ל״י״י ו ‘!י ®®״י ליי®® י
אמור א ר והתניא כר״מ לה סבר ומי ופריך • כר׳י לה וסבר כר״מ לה סבר

̂® י’® '®י״י ״'® ממיגמה קטנה לאמי טפס אין כן יש׳ צי לה• סגר מי וכר״י בזה שד געי ומש כר״ע

שא ליישג יש ולסמ״ש • לכהן הסמנה  משם מסיבמס הקמנה דלהכי י״ל ו
מ ^  דאקששה דכיק רק אחיו של ק קדוש בה מפסי לא היא איילנוס אי ד

כר׳י לומר הוצרך ולכך כלל• בב״ז ק: לה סבר מי ו דו׳  ו
א ר מ י  • ממורה סקילה שריפה דלבתר כלתו לימני חמוש במר ותו ד

שס׳ כ׳  קצת ליישב יש דבריהם ולולי וכו׳ • הכי נקט דבמנם ה
 דמיירי דהכא במתני׳ להכי דחמירא משום דדוקא צ״ל דבאמת והוא

 איסורי בשני כ״א איסור על מל איסור דאין דס״ל מפי קילא אח באשת
שף באיסור מל שויןאז  חמור איסור על קל איסור אבל וכולל• מו

 בכלתו אבל לקמן כדקאמר תריאיסורי הו״ל עריות בכל להכי חל• אינו
 מדא והלל מפי דחמירא כלתו איסור על חל אח אשת איסור אין

 כ ואח א*א שנעשה י״ל דבחשחו ז״א • נמי בחמוש דא״כ וא״ל • איסורא
 דבסקילה המאורסה ונערה לאחיו ארוסה אח״כ שנעשה י״ל ובבתו חמוש•

 דהיא בכלתו אבל שוה• איסור הלל בשריפה כהן ובבת דחמירא•
דקיימינן אלא • עליו מל איסור שייך לא מכולן חשרה דהיא בסקילה

איסור על חל איסור אין דס״ל הוא דר׳ש ותו • דר״ש אליבא הכא
 חמור שריפה אבל • חמורה סקילה שריפה לבתר א׳כ אחין שד כדאי׳
בכלתו י״ל בסקילה דאף לדחות ויש כנ״ל כהן בבת ומשכחת הימנו

דדינה לאחיו ונתארסה נתארמלה או ונשרשה לבנו ארוסה שהיתה
וק״ל: בסקילה•

 ל״גאי דף בכתוטש הגמ׳ והואדבאמתמסתפק ליישבזה• נלעניד וזזיד•
ט׳ נגדוה אלמלא מר דאמר • חמור מלקות או תשר מיתה ^  וכיון • ו

 עריות דשארי י״ל א*כ • עליו לוקין אין ביד מיתת לאזהרת שניתן דלאו
 מדאפקי ממלקות חמירא ודאי דשריפה י״ל נמי בתו וא״לא״כ חמירי•
 דכל הרמב״ם דכ׳ קדשה תהי׳ לא דלאו מכלל כהן בת לנשואה רחמנא

 מ ש קדשה• תהי׳ לא מפס לוקה אישות לשם שלא הפטי׳ על הבא סטי
 דהתם י׳ל • בסקילה מארוסה להוכיח אין בסקילה אבל • ממורה דשריסה

 כדאיסח משלם לא ומלקות וממונא קנס משלם דהח קדשה שהי׳ לא שייך לא
שטת שן משלם בארוסה דגם וה״א • שם בכ  אך מיסה שרה כ׳ לכך מ

 רחמנא דאפקי׳ וכיון דבמרי׳ מחנק חמורה מימה ודאי דלר״ש כיון
 והא • חמור חנק ש*מ • קדשה תהיה דלא לאו מכלל ישראל בס לנשואה

שטס הכי משני ד^א  ברוצח דהתס משם מהכא חמורה דמימה שם בכ
 וזהו מסייף• חשר חנק מיפת דס״ל לריש ותקשה בסייף דהוא שירי

ק• ודו בעיני• נכון וזה מחנק חמורה סקילה שריפה לבתר דקאמר

 מת דנשא לתירוצא זה שייך דלא כשבתי כבר • מדרשא נמי כולהו
 לא קל על חמור דבאיסור נימא ואם בממוש• כ״א ומת

 קשה דאכחי צרה לענק וליל כלל• משכחת לא ואשמרי הואיל אמרינן
 בחמותו א כ הקושי אין דבאמת והנראה • ולקחה שלקח כרבי ס״ל דילמא
ם לענק אלא אישרא עיקר ס״ד ולא מדרשא דאתיא במו דמשני למאי ט  יי
• מדרשא נמי טלהו פריך שפיר דר׳^ דאתי׳מהיקשא כדאידךמירוצא ע״כ
 דייל לבסוף אשה לאמות ולימני אחיכ דמקשי למאי מספיק זה אין אך

ם לענק טלהו אינך אבל איסורא• ועיקר הואיל קודם במו דדוקא ט  י
 וכמ״ש חמירה דכלש משוס הגמ׳ קושי׳ דשקר ונראה מדרשא אתי׳ לא

 בדברי משרץ גלפענ״ד ובזה • מדרשא נמי טלהו הגמרא בקושי׳ מהרש״א
ש כלתו ויקדים לבסוף אשה אחו׳ לימני בד״ה שפי׳ זיל רש״י ש ט׳ לא ו

 שלה״בלכ אחיו ואשת מאמו אחיו אשת ויקדים למימר דהויל לדקדק יש
 דא״כ • כדלקמן אחוה באיסור דאיירי איידי שייך בזה דגם וא׳ל לאחותו
 • בדוחק ליישב ויש • לבשף גופא בבא בהך אשה לאחו׳ ולימני תיקשה
:ל וק דחמירא מכלתו כ׳א הקושיא ואין שווין טלהו דבאמת ניחא ולפמ״ש

n iW שי׳ שייך נלענ״דדאףלאינךמירוצאשפיר ש• על הדקו  והוא כל
 כל אח לאשת מקשינק דלא דהא הגמ׳ תירוץ עפ״י להקשות דיש ^

 מאחות שפיר וילפינן ילפינן לא איסורא מחדא איסורי דהרי משוס העריות
 מקשינן לחומרא ולחומרא לקולא משני ועוד • משרי מרי דהו״ל אמה

 כסיבא איסורי ותרי הואיל ע״ש בעולמו היה שלא דח״א שם כ׳ והתוס׳
 ולאpל תירץ לפי אף בזה רצונם ג״כ• הצרה אסורה ממילא במורה

 קשה לפי״ז איסורא• מחדא איסורא חדא נילף יותר מ״מ ט׳ ולחומרא
 מא״א טלף איסורי תרי כאן ואין דא״א לאו מד דהו״ל מאמו בא׳א לי

 שהיה לאחיו אח״כ שניסת אף ה״ב בשלמאבא״אשלא דשישמרי• באמת
מי עדיין ויבמה מן דרשינן מ״מ בעולש ט  כדאיתא • עליה הראשני׳ יי

ב י״ט ד^ לקמן  דנפקא ונראה • לימוד שוס אין מאמו בא׳א אבל ע׳
 מאש אחיו אשש למעט דדרשנן היא מנדה מאמו אחיו אשת ליה

 שמוסר ואחר הימר לה אק ע״כ א״כ לעיל התום׳ כמ״ש מערירי
 אח אשש כמו מפורש הוא א״כ כמש״ל הימר לו מצינו ליבם

 כלש על הקושי׳ ע״כ לבסוף אשה אחו׳ דליתני מקשי ומאי שלאה״ב•
* ודו׳ק • דוקא

 ק״ק וכו' כתיב לא בש ואכתי ט׳ הנה אתי' דיה ברש״י שם 1ד*ה
מן אזהרה ילשק דלא דהא בסנהדרין ז״ל מהרש״א מ׳ש לש י" *



ראשון פרק נשים עשרה חמש
^ן הדין  אין וחמורה הואיל למימר דאינא משוס הוא הדין מן מוגשץ ו

 מאשתו בנסו קי״ל דכגר הנא קשה א״ה * יותר חמור ועונשו בזה לוכסרה
 ל״ל א״ב מאטסתו מנתו ממורה בודאי מאשתו ובתו בשריפה דהיא
^ן אמו׳ מתי שמעתי כזו וסברא הדק מן נילף קרא  ונ״ל הכ״מ זיל הג
היז דיש והוא  ולא מק״ו מאשתו במו ילסי׳ איך • שס המוס׳ קושי׳ ל

ש ואמו מאביו אחותו ילסיק  דילמא באחותו לומר דיש והוא ונ׳ל מק׳וע״
 עונשו דילמא א״ל מאשתו בבתו אבל במיתה• שיהיה יותר חמור עונשו

א ע״כ • בסקילה ב ייא דף בחולין התוס׳ כ׳ דהא ז׳  דממיהה ליחוש ד״ה ע׳
 במו לענוש אתשר אין א״כ רובא• בתר אזלינן אמרינן לא למיתה
 לכך בשריפה דהוא אשמו בת והוי במו לאו דילמא בסקילה מאשתו

 דעונשה י״ל שסיר מאטסמו בבתו אבל ממ״נ• בשריפה דיינין שסיר
 • כלל איסור ט ואין אנוסמו בס הרי היא במו לאו דאי בסקילה ממיר

• ודו״ק רובא במר ניזול ושפיר
ט׳ מדרשא דאסיא כיון במו ד״ה במום׳  היכא אשמו ובת אשמו• ובת ו

הסוס׳ בדברי הסמיכות יסלא כו' נבעלה ולא לחוסה דנכנסה
 דהו׳ל ז״ל המהרש״א לפירש קושימס דלפי משוס קצת ליישב וים

 ומשני כחיבא בחמותו שריפה דעיקר משוס ברישא חמותו למימני
 דאקדמי׳ אשמו מבת קשה ואכסי ט׳ איסורא עיקר דבתו משוס

 מאנוסמו בתו הייט דבמו משוס לומר אפשר היה ולכאורה * לחמותו
 • דנסקא הוא ומק״ו בהדיא מסרשא דלא מאשתו בסו היינו אשתו ובת
 כניל קשה מאשתו בבתו ג׳׳כ מיירי קרא דעיקר שכ׳ למה אבל
 חי• נשא ומת־ואח״כ מת נשא אשמו בבת משכחת ייבוס דלענין משוס וצ׳ל
 בת שנשא בחמותו דמיירי אמרינן אי * וכו׳ מת נשא משכחת לא בחמותו אבל
 קשה ומת מס דנשא רק • וכנ״ל האח בחיי הבת שמחה צ*ל ע׳כ אחיו
 נשמע וממילא יו׳יד ד׳ התוס׳ וכמ׳ש לבד שקידש ועכצ״ל ז^קמו־ בת נשא איך

:המלמידיס לחדד וכו׳ עדיין וצ״ע ־ לבד דקידש
 צרת למעוסי קאמר דלא הא מאי למעומי אסי ולרב לרב ע׳ב

 נמי סועה ססק י״א דף כדאימא רב בה דמודה ־ סוטה ספק
 הסום׳ קושי׳ קשה דהוי והוא מידי קשה דלא ונלענ״ד ובו׳ בהו כתיב

 צ*צ משכחת הא קשה צרה בצרת שאינו כקושי׳ וא״ל מיעוטי מרי ל״ל
 סוטה ספק ע״כ • בטומאה לאו דבעינן משום צ״ל וע״כ * טעל לענין

• וק׳ל • לאו בי׳ כתיב לא גופא
י ״ צ ? ר  מפשטא משמע הוי לכאורה הנה וכו׳ ממאנת צרת ד״ה ז״ל ב

טס אפי׳ לגמרי דממעט דלישנא  זיל רשיו דברי אמנס ־ מי
 שאבאר כמו החליצה חיוב רק ממתני׳ למעט מצינן דלא משום • ברורים

 כדקאמר דשמואל למעוטי קאמר ולא ־ ממאנח צרת דלישגא משמע וכן
 על שהקשה המהרש״א קושי׳ לתרץ נלענ*ד ובזה ־ אסי ודרב דרב למעוטי

 בצ״צ שאינס משום להו חני מדלא למעט מצי דלא שתירצו המום׳ דברי
 הא מיעוטי סרי ל״ל להקשות הרל ספי ולימנינהו• דמקשי המקשז כ’דא

 דבחד משוס דאיצמרך באמת דלפמ״ש נכון ולפמ״ש סגי מיעוסא במד
א מיעוטא  למעוטי מנ׳ל דא״כ משוס שפיר הקשו והחוס׳ חליצה דבעיא ה׳

 משוס חרוייהו וצריך ־ חדא רק ממעט לא דילמא לייבס שמותרת וצ״א צ״ם
 מיעוטי חרי אסי ולרב לרב ומיקשה • ליבס אפי׳ דמומרת לאוריי דאתו

 כך: דהו״ל• מידי קפה לא המקשה על אבל ליבס* אסורה באמת דהא
 למיגגר מצי לא תו וכו׳ מיעוטי חרי ל׳ל כפשטי׳ הומ״ל בסוס׳

 ולר״א לרב הקושי׳ דעיקר ולפמ״ש * וכו׳ שייר דמאי ־ ושייר תני
 דהאי שייר מאי להקשו׳ מצי לא א״כ ■ יבום אפי׳ לרבות דאתו י״ל דלח״ק

 דבאמס הנ״ל קושי' די״ל לי נראה עוד • סוטה צרת שייר דהמ׳ל שייר
 כבר דממעט כיון ושייר דתני ואיל להו תני מדלא צימ אף ממעט הת״ק

 ולרב • שייר האי משום דשייר לומר מיעוט שום אין א״כ ־ וצ*מ ציס
 ושייר דמני וא״ל ולימנינהו מקשה ועי״ל • כניל קפה דלא פשיטא ולר״א
 ואיל להו תני מדלא דלמעס מיעיט יצטרך ולא דלימנינהו מקשה דהכי

• ודויק • שייר דהאי שייר מאי ושייר דמני
ו  נשים ליחייבו וא״ת • וכו׳ למימר ליכא ואיפבא • דכסיב ד״ה }'3ה

 דל״ל לקמן המוס׳ שהקשו עפ״ימה דבריהם לסמוך • כו׳ בציצית
 שאינו ועשה הואיל להו וניחא דחי כרת בה שיש ל״ת דאפי׳ כיון גדילי׳

 חייבי׳ דלעולס י״ל אך ־ בציצית נשים דלימייבו מקשה מאי א״כ בכל שוה
 אפשר בא״ד שס י׳ל עסי׳ז אך • וק׳ל איפכא לאשמעינן קרא ואיצטרך
 מותר על ז״ל מהרש״א ודקדק • מסמוכין בציצית חייבי׳ נשיס דלדידי׳
 ^יצית חייבות נשים למ״ד קשה דהוי משום ונראה מסמוכין דבריהם

 כתיב לא ואי מסמוכין כ״א נשמע לא גופא דהא להו וניחא קרא ל׳ל
וק״ל: מציצית סמורות נשים ה״א

 ל׳ל דאל״כ דמוכח י״ל וכו׳ הכא דילמא וא״ת כו׳ מפני וכי ד״ה תום׳
 מסמוכין איפכא נילף בהמה עם גשוכב בס דמיהם באמת

 דא״כ בד״ה הסוס׳ קושי׳ דא״כתיקשי כן הטרוש אק וי״לדמ״כ דמכשפה•
 ואין עריות גבי בהמה עם דשוכב למיכמגי׳ דהו״ל מונח נמי מכשפה גבי

קיייי' נכי*י הלמד מ ח״ב ב״ת יז*^־ י

יבמות
ב ״  הוי אי הא התום׳ מקשי מאי קשה ט׳ לבישה אבל בד״ה ?ז

 ל״ל דאל״ה בציצית שרי דכלאים מוכח הוי הכי מקשי
 מוכח זה בלא א״כ אסור מינא חד דהא וא״ל וסשמיס צמר

 לקמן התום׳ כמ״ש וטז טווי שוע בעינן ציצית דהא שרי בציצית דכלאי׳
ט׳ ואמר בד״ה  וכו' ישמעאל ר׳ דבי מתנא דמקשי אמאי קשה ותו ו
 תרי כל דהא וא״ל שעטנז שעטנז דל״ל ישמעאל ר׳ דבי תנא בלא הל״ל
 דאל״ה כנף מין דנעשה נדע בל׳ז הא כנף מין הכנף ל״ל ק׳ אסר מיני
 ול׳ל שרי בציצית דנלאיס ודאי אלא ט׳ אסר מיני מרי דכל כלאים הו״ל
 הסס ויליף ואמר בד״ה לקמן כ׳ התום׳ דהנה ליישב ונראה • צו״ס
 דהא לזה• הוצרכו דשפיר ונראה לכאורה• מיוסר והוא וכו׳ מתכלת לבן
 שבציצית בכך מה דאל״ה רצונם ובו׳ שלהם בנדיס וסתם תו המום׳ כ׳

 תנא לפי דהאי ונראה • כלאים הוי ולא שסו״ג אינו הבגד הא =טו״נ הוי
 מסברא אכתי דלא כנף מין בהכנף עביד מאי דרבא דל״ל דבר״י

 א'כ שבו הלבן על לסשתי׳ ופשמי׳ לצמר צמר על דקאי וצ״ל • דצבעי׳
 הוא והלבן שטו׳נ פשמי׳ הוא שט הלבן דהא שעטנז גופי׳ הציצית כוי
 גופא הוא א״כ • שמו״נ צמר הוא שבו והתכלת פשתי׳ שהוא כנף מן

 ול״ל כלאים דהוי מציצית ת״ל שניה• קושי׳ לק'מ ומעסה שעטנז
 דקשה נמרץ• נלענ״ד ובזה שטו׳נ• אינו כשהבגד דה׳א משום הכנף

 וא״ל שעטנז שעטנז ל״ל קשה לכ׳ע הא ר׳י• דבי ותנא ל׳ל לכאורה
 כל הא וגו׳• ציצית להם ועשו משכחת איך א״כ מיני תרי כל דה״א

 קשה התום׳ כמיש בגדים ב׳ משמע חס ואף שעטנז הוי מיני סרי
 אם א״כ שבו ותכלת הלבן גופי׳ דציצית משעטנז דההוכחה ולסמ״ש

ם משאר מד ה״א מדי  לבן וצמר מתכלת כלאים והציצית שעטנז אינו דה
 הוי ושפיר תכלת בו שאין המוס׳ שכ׳ לפשתים קאי כנף מן והכנף

מיני תרי דכל שעטנז הוי דאל״ה ת״ל קרא יל״ל וא״ל • כנף מין כמו
ומשא״כ • אחר ממין עביד ושפיר שעטנז אינו פשתים דהבגד י״ל וכו׳

 הכנף אי ממ״נ א״ב צו״ס רק בציצית חייב דאינו • ישמעאל ר׳ דבי לתנא
 אך אינו דזה רק שעטנז הוי בל״ז הא ל׳ל מהם א׳ על קאי כנף מין

 שעטנז הוי הא התכלת יעשה איך אבל שטו״נ איט דהבגד די׳ל
:ודו״ק • הלבן עם

ס  פירש׳י דבנזיר מהרש״ל הקשה • הסוגיא עיין וכו׳ מראשו אתיא ש
 אשב״כ הוי מצות שאר דלגבי ותירץ בכל השוה לאו הוי דנזיר ז״ל ,

 מתנא דהול״ל קשה ותו דמנ״ל מהרש״א וממה • בכל שוה הוי כהן ולגבי
מוקמי׳ דהוי משוס צ״ל וע״כ להיפך ענין איט באס דראשו קמא
כ • בישראל ספי במסהבר לא למה קשה ובל״ז • כן נאמר עתה גס א'

 לאוקמי שייך דלא זו קושיא לתרץ בתחלה ונראה באמת• כן נאמר
 לומר סברא דיותר משמע דסוגיא דפשסא משום ספי במסתבר

 כדמשני בישראל שב״כ משידחה בכל שוה שאינה ל׳ת דוחה דבהכהניס
 ד׳ דף לעיל המהרש״א לפמ״ש א*כ וכו׳• כהניס שאני סד״א דילמא

 דוחה השב״כ עשה דגם נשמע • שאשב״כ ל״ת דוחה שאשב״כ עשה דאם
 ישראל דדוקא נימא דאס בכהניס בליז מוקי דהוי י׳ל א״כ השב״כ הלאו
 דוחה ואפ״ה • בכהנים שוה אינו דזקנו עשה א״כ יגלח לא בכהנים אבל
 בכל שוה העטה שיהא כדי בכהנים דאפי׳ מסתבר ויוסר • שאשב׳כ ל״ת
 שאינו דהו׳ל וקושייתו דראשו• מת׳ק להוכיח דהו״ל קשה ולפי״ז כנ׳ל
 • מוכח הא דוחה נזיר אי בנזיר החוס׳ בדעת ס״ל מא% ממ״נ בכל שוה
 השב״כ ללאו וה״ה דחי ואפ״ה בכל שוה אינו העשה א״כ דוחה אינו ואי
 אכמי וקשה * אשב׳כ הוי גיסא דנזיר רק דוחה ג״כ דנזיר דס״ל וצ״ל

 ונראה ב״ל• דהוי נזיר מנ״ל הקפה שמי׳ הראש כל הקפת דס״ל לח׳ק
 דמגלח מהרמו ביום מנזיר דנשמע בנזיר התוס׳ קושי׳ ק׳ דהא דמוכח
 א״כ אשב״כ דהקפה משום הגמ׳ כתירוץ וצ״ל • דהקפה לאו ודוחה ראשו

 בת״ק נזיר הגירסא ונכון לאוין ב׳ שהוא נזיר למצורע ע״כ במצורע ל״ל
כ שב'כ• הוי אי נזיר הוי מאי דממ״נ קשה ולפי״ז דראשו  קושי׳ הדרא א'

כ • נזיר מדדחי דנשמע לדוכתי׳ ע׳  א׳כ בכל שוה דאינו משוס ציל ו
 שוה איט העשה גס דהוי דהקפה לאו טהרמו ביום נזיר מדדחי נשמע
 לאו הוי מצות שאר דלגבי רש״ל כסברת וצ״ל נשמע• וממ״נ בכל•
 וגס • דנזיר לאו דמצורע עשה מדדחי למישמע וליכא • אש״ב דנזיר

 שוה הוי הקפה דלגבי דהקפה לאו דנזיר עשה מדדחי להוכיח אין
 דאיצטרך להיפך ענין איני באם מת״ק להוכיח אין ולפי״ז • ודו״ק • בכל

 כל הקפת דס״ל במרא בתנא אבל • מזקנו נשמע דלא לאווין לב׳ ראשו
 :היטב ודוק כנ״ל ענין איט באס מוכח שפיר הקפה שמה לא הראש

 לאוריי קרא דאתי מנ״ל להקטת יש לכאורה וכו׳ ענין אינו אם
 דחי לא דבעלמא דנדע היכא כי רחמנא כ׳ להכי דילמא דדחי

 לגופא• אתי לא קרא דע״כ כיון • ולחומרא • בכל שוה שאיט ל׳ת אפי׳
 לאוריי עליה אתי דדילמא • מכילמין בריש הקשה דהתוס׳ משוס ונראה

 לפי״ז קשה לכאורה ־ ולהימירא לטפה דנימא ותירצו • דחי דבעלמא
 דבעלמא קרא דאתי י״ל אכמי שב״כ שאיט לאו שכן לראשו מה משני מאי
• מעלי׳ דוחס שב״כ הלאו אפי׳ דהא ראשו ל״ל )־א״כ להיתירא וא״ל דחי

יא״ל



יבמותראשון &רק נשים עשרה חמש
 דהא ^א ראשו• ל״ל אכמי דחי• ובעלמא לאיסורא מאי דאלא וא״ל

א ראשו נשיב הוי לא דאי כנ׳ל מראשו אלא לאיהורא נפמע לא  ה
 שכן מןמן מירכי הנך בכל קשה וכזה המקשן• כסברח להימרא בסברא
ק• וכיוצא כריחוח י*ג עליו נברפו  לעוצם דלמא כך דהקושיא וצ׳ל ב

 דמי לא דבעלמא לאוריי אפי דלמא ראשו ליל וא״ל ולגופה• להיפרא
״ צ״ל לאיסורא דאמי׳ כפבפי כבר דהא א  לא,י די

 לקמן ל וכצ לגומא ועלי׳ למומרא דראשו י״ל א״כיופר לאיסורא• דעלי׳
שמיר  זקנו* א״כ להיפרא דאסיד ענין אינו באס מזקנו יליף א׳כ

ה ב ו׳ ד  וכו' שימי רב אמר ריי נמי ופהוי היא יוסי ר' גא ע׳
דעלמא• כסוגיא שימי רב אמר אלא דהליל פמו׳ לכאורה י

 דהפוס׳ והוא • הוא יוסי ר' לא קמא דפירוצא אסוקי שימי דרב ונראה
 * ע״ש כר״מ דאפיא ופירצו ע״ש וכו׳ דיו דנימא עבודה ומה בד׳׳ה המשה

 קושי׳ לפרן אבד״ממרעקוב־ ז״ל שמעלקא מו״ר המנוח מהרב ושמעפי
 שרוצה בכהן רציחה דאס ר״ל עבודה* מפני שנדחיח שבח דהיפ פוס׳

 והיא • ועשה בר\ס נרחיח שבח כך ובין כך דבין בשבח עבודה לעבוד
 דרציחה ועשה בקוס שבח שנדחה מומב מעבודה חמורה דרצימה כיון

 לא דשמעפא סוגיא אמנם * ודפחיח * דעבודה ועשה בקום משנדחהו
 עבודה* בשעח דמיירי כלל משפמע לא דלעיל ברייפא דהא כן משמע
 דהא קיו דמיסרך פירוצס שייך ולא החום׳ דפקשיקושי׳ לסענ״ד ק׳ הא מיהו
 נראה ומיהו * שבח דוחה רציחה דכל ומנ״ל הקיו דמועיל וודאי גוונא בהך
 העבודה פעשה ואיכ בזר כשירה דהא דשחיסה בעבודה ל״ל מיכ דהא דז״א
 הבערה הו״ל הא בהקערה ואי * ועשה קוס דהו״ל החוס׳ קושי׳ והדר • ג״כ
 דאב ברציחה נדחה ומה׳פ שבפ דחי ושפיר יצחח ללאו ס״ל יוסי ור׳

 בשבח דחי׳ דהא הק״ו על א״ל בליז בשלמא בהכרח* שיש מלאכה
 דרציחה וכיון בשבח דחי׳ נמי שחיעה באמח דהא ז״א • הלאו היא בהקמרה

 שפיר וא״כ בזה* חילוק דאין שחימה או הקמרה לי מה מעבודה חמורה
 דפירון אסוקי שסיר ולסי״ז הנ״ל בנידון משא״כ בק״ו* מעבודה ילפינן

:ודו״ק * יוסי כר׳ דאפיא הוא קמא
וכו׳ רציחה ד״ה ז״ל שסירש״י מה לפרש לפענ״ד נראה

ה וכו׳ גגו על היו אא׳כ וכו׳• לעבוד ורוצה ^ בד  שנאמרוט׳ ו
 משום פוס׳ קושי׳ לפרן דבא לומר ודוחק מיופר• דכ״ז * מזבחי מעל ולא

 דרציחהדוחה באמח דמנ׳ל להקשוח יש דלכאורה ונלענ״ד מזי* לא דגברא
 מעכבא דלא עבודה דהוא הקמרה אלא דחי לא דילמא עבודוח שאר

 כר׳ דאפיא כפבגו יצאפדכבר דללאו משום שבח דדחי והקערה כפרה•
 או לקבל או דם לזרוק רוצה אפי׳ היינו מזבחי דע״כמעס דנ״ל אלא יוסי

 קשה למזבח ולעלוח להקעיר דרוצה ס״ד דאי עבודוח ושאר להגיש
 כיון בעידנא איט הא • רציחה פדחה דעבודה סיד איך קרא ל״ל

מילא דרציחה וא״ל מזבח• של בראשו ואינו בידו עבודה דלאו  מפקייס נ
כ ז״א * לאלפר  ולמעע ל״ל קרא דאל״ה • עשה מקיים לקיחפו דמשעח ע׳

 אינו והרציחה בידו דעבודה משום עבודה דחי דלא פ״ל • מזבחי מעל
א• ע״כדזה אלא בעידנא* לי׳ פוי ולא ממקיים  חרא ל״ל א'כ הויבעידנ
 אחי דקרא ודאי אלא מזבח של בראשו כשאינו עבודה דוחה דרציהה

 דאעגיב מזבחי מעם מקרי דכולהו הגשה או זריקה כגון עבודוח לשאר
 גגו אז מזבח של בגגו בידו עבודה דוקא אלא • מדחי׳ בידו דעבודה

 דמעכבא זריקה דאפי׳ מוכח ושפיר במכוח* כדאיפא קולעו• מזבח של
ודו״ק: רציחה• מפני נדחה אפ״ה

ה ר ו א י ל  רציחה דלדחי בכה׳ג ל״ל דע״כ הנ׳ל קושי׳ לפרץ נ״ל הי׳ ו
 הפום׳ מ״ש לפי דהא עבודה משוס נמי מדמה דבל׳ז משוס * יי- י

ה ע״ב ייא דף חולין בריש  יב״ח עד העדים להרוג יכולין שאין דכיון ודילמא ד
 ה״נ א״כ • יב״ח עד נמי אוחו להרוג ואין להזימה יכול אמה שאי עדוח הויל

 ועשה קום הו״ל דהא בשבח אופה להרוג יוכלו לא העדי׳ יזימו אס
 בכל בל״ז ע׳כ דהא ז*א מיהו * היום אופו להרוג א״א אופו גם א״כ

 משוס וע*כ * דין הלנח בעי דהא מחר יום על לפמפין צריך זוממין עדים
 ודו״ק: • להזימו יכול אפה שאי עדוח הו״ל לא’ מחר דיוס מועע דזמן

ח  כיון ק׳ לכאורה וכו׳ בכלל שהיה דבר כל להא אלא דמי לא הא ש
 דבעי הא מיני׳ גמר לא דכללו למ״ד א״כ • החדש לדבר דמדמי

 אח* מאשח ע׳י הבא בר״ס כריפוש חייבי בכל העראה איסור למילף
 דמי מי לקמן דמסיק למאי ואפשר • החדש בדבר לידון יצא הא ואמאי

 בשאר אסור דלהכי החדש דבר הו״ל לא פו איסורי* פרי הו״ל הכא
:וק״ל * העראה יליף ושפיר איסורי פרי דהו״ל משום יבוס עריוס

ס  דחאמר הא לכאורה קשה לפי״ז • וכו׳ איצערך כי אלא ח׳ ד
 באחוח פינח וכו׳ מניין עריוח שאר ג׳ ד׳ דלעיל בברייפא *

 דקאי וצ״ל * עריוח ושאר בבפו משא'כ וכו׳ ומח מח נשא משכחס אשה
 דנשא שפיר בהו דמשכחס אשפו ובח חמוחו כגון קדושין דע״י אעריוח

 לאחוח דמה שם לעיל הפוס׳ קושי׳ מפורץ וממילא אחיו מיפח לאחר
 דקאמר הא ומיהו לרבוח* בידו נמי עריוח דהנך לרבוח בידו שכן אפה
דילפינן הייט גמור אשה מאחות טריות מלהו מכדי מכילתין כריש

 דדקדק מה שסיר אפי ובהא אשה* ל»ופ גגי דכפיג מלצרור צ*צ לעני!
 דהדר הוא וסי׳ אפיא מדרשא נמי טלהו דמקשי׳ אהא דל מהרש״א

 D הש ה01̂ לא ולכאורה • דחמירא מטס ברישא חמופו למיפט הו״ל
^ מיי הליל דאל׳כ חומרי• חומרי פנא וכ״ח מחמח אלא לעיל י  ל

 להיא דאסילו יופרמדרשא אפיא י״לדחמופו ולטמ״ש ברישא• חמופו
ש נכון וכזה • בבפו משא״כ אשפרי ואשפרי הואיל ה״א עצמה  הא נ

קע• חומרי חומרי פנא וכ״ח מכלפין בריש דקאמר ^ו אכפי ק׳ נ א  ב
ש ולש מא״ל אשפו מאחוח פמירא דלא אמו ואחוח מאמו  שש מ

 אלא לי׳ קיס הוי ולא אשפו מא»פ למילף צריכא לא דאינהו
 דלמא ברישא חמו® וליפני דמקשי הא דסשה עוד ונכון * אשפו ובח

 דאינה שפה לאחר חמוש ע׳כ דהו״ל אחיו בח שנשא מחמופו מיירי
שלפני דא״כ איש ולפימ״ש ישמעאל• לר׳ בכרח אלא  אשש אמוח פיק

וק״ל: ברור וזה חמופו קודם
w S m ט דשלא• מהא למילף ליה דסשיעא הא לי קשה דאכפי  היי

 לא סקילה דאיכא כיון אשש ובח בחמוש אבל אשה• באחוח
ס׳ כמ״ש מיפה איסור לישפרי קל איסור דאשפרי כיון למימר שייך  לקמן ש

 מקריו דחמיר בצרעסו משאיכ • מיפה איסור למילף דאיא דחי׳ לענין
 א ז * כרח אלא דליכא מיפה דלאחר בחמופו ה״א דאכפי וא״ל
ח• שנשא דציל דכיון מ פו ש והו״ל אמ״כ• החי שנשא עיב א״כ מ ש  מ

ש דשסור כיון דבאמח די״ל נראה מיהו א׳* שעה מחיים ש  לא ח
 מיפה לאחר אלא חל ולא כולל ולא מוסיף לא דליכא א״א אששר שייך
 דאיססר כולל• דהו״ל אשה באמוח משא״כ ומח• מח נשא כמו הו״ל

י דכברחל כולל* איסור דהו״ל בקריו וכן אחוופא* בכולהו ר  קודם ב
 ערייס שאר דקאמר הא א*כ הפורה* מן לוי׳ במחנה ונאסר שעבל

ש ואס חמוש על אלא קאי לא מנין  ששר אשש דבבח חמיו ואס חמו
ש׳ בכל דאיפסר כילל שייך א• נמי מלהו שסיר מקשי ולפי׳ז בט ^ ד  מ

ש מיירי אי וממ״נ ש ש ואי חמור* הו״ל מחיים מ ש  א*כ שסה לאחר בח
 להקשוח מצי לא הסיד לסי משא״כ כנ״ל מטלהו מסי מדרשא אפיא
ש די״ל ברישא חמוש ליפני  מה ומשרץ * ודו״ק • מיפה לאחר בחש

ז״ל: מהרש״א על לעיל שהקשפי ,
ך ״ נ  פרי הכא דמי מי ע״ב ז׳ בדף דקאמר דלעיל זו סברא ע״כ דצ״ל ו

 אשו באשס לעעופ יש אכפי קשה אישרא* פדא והכא איסורי
 ואק איסורא* חדא אלא דליכא בעולמו היה שלא אחיו ואשח מאמו

 דשצערך דמשני למאי קפה דאכפי אשה באחוח כשב דקרא משוס לדחוס
הו וכו׳ ומס מס לנשא קרא  לסמ׳ש ואף מציגו• במה גילף דלא מנ׳לבהנ

 דנילף כפבט כבר הא * בכך שמצופו משוס מצינו במה דל״ל לעיל הפוס׳
 אם ואף בכרס דאמין דס״ל אשי ורב לר״ל שנפייבמה מאביו מאשסאחיו

 ממש דמי הא אח אשח פרי דהוי משוס ג״כ איסורי כפרי דהו׳׳ל נאמר
 יונה דר׳ היקשא משוס דמשני למאי קשה וכן • שנפייבמה מאב אח לאשח

 משום אח מאשח ולא אשה מאחוח כולהו עריוח דילסינן ג״כ דמסיק
 נאמר אם ואף • איסורא חדא דהוי בהנהו קשה איסורי פרי לי׳ דהוי

 יוסר הו״ל אחרינא מקרא ע״י הבא בריס לקמן דנפקא כיון מאמו דא״א
 הי׳ שלא אחיו מאשח קשה אכפי מאביו• אחיו מאשח איסורי כפרי

 הרשוונה ייבומי דעדיין מדבמה ילפינן די״ל דלרבנן ונהי בשלמו•
 * יבם ואחיכ בנולד מניל לר״ש קשה מ״מ • כ׳ בדף כדאיפא עליה
 דקאמר רבא על לקמן דפריך הא קשה ויופר ר״ש דמודה לקמן קינן דמם
• ועריוח צרופ לאסור ולקחה ולקח מרבי קרא צריכא לא ערוה ט׳  ו

 ס״ל ורבי ערוה• איזה קרא מפרש לא דהא להנהו קרא איצערך הא
 דף לקמן ועיין בשלמו• הי׳ שלא אח באשח לריש באמח ומנ׳ל כר״ש*

 זה מכל לקיש* כריש וס״ל כר״ש אפי׳ דברייפא בהדי׳ דקאמר י״א
 וחד איסורא בחדא ס״ל שינויא דכולהו די״ל מ״ש לפי שפיר דאפא נראה

 דהפס שנפייבמה אחיו מאשמ ללמוד אין איכ אשפרי ואשפרי הואיל שם
 אאיסור חל מצי ולא שנשיבמה לאחר אלא חל אח אשח איסור דאין כיון

 טלל איסור ל״ל ריש הא צרוח שאר לגבי כולל דהוי דאע״ג איש אשח
 ואסשר חי• נשא ואחיכ ומס מס כנשא וה״ל אחין ד׳ ס״פ כדאי׳

 ואשפרי הושל שם בחד באמח דאמר לעולא ליה נפקא דמהכא
ודויק: אשמרי

ה ז ב  לר׳ לר״ש אפי׳ ומס מס לנשא דאיצערך פירוצא האי א״ש ו
 למסמר לגמרי ככטסה דזיקה ייט דף לקמן דס״ל אושעיא

 נשא משכחח ולא כלל* קדושין מפסי לא א׳כ אשה אחוס משוס אסופה
 א״ש ולסמ״ש כלל* קדושין פפסי לא דהא חי נשא ואח״כ וממ מס

 עד חל דלא כיון מיפה לאחר נשא לא אפי׳ כולל איסור דל״ל דלריש
 בשט לדשח יש מיהו אשפרי• ואשתרי הואיל לומר שייך מיפה לאחר
 נימא מה״פ ליבם שיכול א׳ יבם איכא דאי דצריכ׳ אלא ריש דמודה יבמין

ודו״ק: בזה* לקמן מש״כ וע׳ אשפרי ואשפרי הואיל
י ה י  אשן ע< דס״ל יוחנן בר׳ אפיא זו דסוגיא נאמר דאס נראה מ

חדא הו״ל נפייבמה אפילו וששר עביד* דאחין דשלישפא בלאו
אישרא



גיבמותראשון פרק נשים עשרה חמש
 ומח מת משא היכא איצתרן כי אלא דמפר הא שפיר דאתי נלענ״ד איסורא•

 לר״ש קשה וביותר ט׳ש• זיקה• משוה דהאאסור ז״ל מהרש״א והקשה
מ ר ס״ל יוחנן דר׳ ונראה * כ  משוה רק ואינו לגמרי הומר אח אשת ד^סו

 אמרינןהואיל ואת״ה אחיו כבר שייבה דנשאלאחר י״ל ולסייז יבנה• לא
 אשה אחות איסור נמי אשתרי הראשק אח אשת איסור כבר ואשתרי

 הא לתרץ נלטנ׳ד היה ולסי׳ז • אחר איסור לשה ואסורה הואיל וצ״ע
קיימא אבראי ערוה סד״א לא אלמא ט״א rדףמ החולץ בס׳ לקמן דקאמר

 דיש דנלטנ״ד אלא מויבמה• לי׳ נסקא דלא לעיל כמיש איסורא חד
 היה שלא בא״ח דליל • כיצד ר׳׳ס תוס׳ קושי׳ משוס לי׳ דנסהא לתרז

 לעיל שכ׳ דהחירץ באיסור במצאה וצ׳ל טעם דרכי משום ת״ל בעולמו
 אשהרי ואשתרי דהואיל בחיי׳ למת' דמי ולא איא משוס דיוצאת דהא

 דלא הא כ’א כנ״ל מלצרור כדמוכח ואשתרי הואיל דל״ל לר״ש שייך לא
א״כ כנ״ל מחליצה סערה ולא קיל דא׳א משום ע״כ כחיי׳ ממי׳ נעשה

■ ̂ ...........- - זה• בכל ודוק אזיל* ולשיסתי׳ באיסור במצאה וצ״ל נועם• דרט י״ל , ...............
? א״כ מייריבהני־ דקרא כיון א״כ • ומת מת נשא דמשט למאי קשה ה א  הא הוא■ דכ״ש אף לכאורה קתני• לא וסוערות סעורות ואלו ח׳ ד
ל אך • לבד צ״צ נקע ולא צרותיהן דנקע מזי׳ י עולמית ונאסר במיה שני אחיו מיסת בשעת הו״ל הא ־ אח״כ הצרה ייבם  נקע הוי דאי ̂י
 אסירא בוודאי דאז אחי תרי דאיכא היכא אלא ידעינן הוי לא לבד צ״צ עליו ונאסרה הואיל בי׳ שיין ולא עשה אלא דאיט דה״א איט זה מיהו
 בתרי מיירי ט״כ וצ׳׳ל • לייבסאחיו שניהם לקיים אסשר דהא וצרה ערוה לי׳ דקמשני בזה לסרש ויש מליצה דצריכה בניס לה שיש אח כאשת היא הרי

 מ״ש דלסי אלא למיעעי ליכא וסוערות סעורות אבל צרותיהן צ׳ל לכך אחי שעולה יבמה לך יש כ׳ בדף לכדדרשינן דאיצעריך אע״ג ריבה יבמתו יבמתו
ט לחליצה ע״כ לבד■ העולם סוף עד צרותיהן סוערת דהומ״ל מכילמין ריש התום׳ דלא משום הוא דקרא ס״ד הוי דאי עשה בחייבי והיי

ודו״ק: סעורות■ נמי למימר והו׳ל זו אף זו בלא הוא צ*צ דנקע הא הו׳ל דאל״ה חליצה צטכי׳ עשה דמייבי׳ סשיעא א״כ עשה רק סך
ת ס״י יאיך קשה דאכמי אלא יבמתו• ול״ל בני׳ לה שיש אח כאשת א ד ״ ה י ד׳י ס׳ חו  דלסוערה • וכו׳ לצרה למידתי׳ ק׳ו אלים מי ע״ב
 היא דקא׳ תיכף סירשו דלא הא נראה ■ וכו׳ החליצה מן י בסים משני אסור הו״ל הא אשמרי לא הא אשהרי ואשסרי הואיל דנימא

 דהא להו דקשה נראה חליצה• דצריכה וכו׳ לי׳ קמבעי׳ לא גוסא ואשמרי הואיל שסיר היא עשה רק הוי דלא דכיון איש מים לסי אך
כאשתו שנעשית והיינו ומחזירה בגע שמגרשה מלמד ולקתה לעיל אמרינן איסור נמי הומר כרת בו שיש אח אשת איסור והומר דהואיל אשתרי
שס דכ׳ אלא שני׳ ביאה אסור הוי קרא לאו דאי ע״ב ה׳ דף לעיל התוס׳ וסי׳ צרה דליכא היכא גוסא לערוה דאיצערך לדחות יש זה מיהו אשה אחוס
ש• דסברא לצרור דכתיב צרה דאיכא דמיירי משמע דקרא דסשעא דוחק זה אבל השני כשימות אסורה שניה בביאה נימא ולענ״דדאי הואוכו׳ע׳׳

 :אשתרי ואשתרי הואיל דה״א ומס מת דנשא היכא ומיירי
H TD I סב  אלא דאינו ולסמ״ש צ*צ משכחת דהאיך שם חוס׳ קושי׳ מי

 בחידושי כ׳ וכבר קדושין בהו דתססי ונסיב דעבר משכחת עשה
 דאם ונסיב עבר דאי צ*ל ע״כ עשה איסור שהיסה תירוצם לסי דאף
 לר׳ אסי׳ באיסור נשאת הצרה ע*כ אדומי או מצרי גר ג״כ היה הוח

 • בחדושיט בזה שהארכנו וע״ש קהל איקרי גרים קהל דס*ל יהודה
• ודו״ק יומא בריש

□  תירוצא להאי דאסי׳ משמע לכאורה וכו׳• מהיקשא אמיא ואב״א ש
 ואשתרי הואיל אמרינן ולא ומת מת בנשא אסי׳ ליבם אסור

 דריב״ב מהא זיקה דיש כיצד בר״ס לקמן מדייק דהא מדע • אשמרי
 והא ואמאי וכו׳ המתן לו אומרי׳ אחותו את אחיו שקידש יבם בשומרת

 זיקה אין למ״ד ואיל ליקח• אסור בודאי ולכתחילה לי׳ זקוקה אכמי
 דקאמר ד״א דר״ס סוגיא כל דסקשה יבמין מצות ביעול כלל שייך לא

 אח בין לחלק ודוחק • דוכתין וכמה יבמין מצות ביעול משוס בסשיעות
 דקדושין דקיי׳ל הא להיסך לי קשה לכאורה ולסי״ז • אחי׳ לשני אחד

 אשת דנעשה כיון טמא ואמאי חליצה• צריכה ואס״ה ביבמה תוססץ
 כחיין מתין נעשה דלא דהא ע״ב דס״ז לקמן קאמר וכן אח״א משוס תנא איש

 בעלה על שחגנה והיינו • נועם דרכי דרכי׳ משוס הוא יבום לענק
הוי אי ואסי׳ בעלה• מיי ימי כל א״א משוס תצא הא ואמאי שתחלץ

 לה נאסר לה מותר שהי׳ הראשון דביבס ק״ו משום • אסירה תהא
 הוי אי דה״נ י׳׳ל ולסי״ז ■ משכחת האיך צ*צ א״כ הכי ה׳׳א דבאמת וא״ל

 • הצרה את לפעור צ״צ איצעריך שפיר לצרה למדתי ק׳ו אלים דלא אמרינן
 חליצה לצריכה צ׳ל ע״כ קרא ליל קשה הצרה למידחי ק״ו אלים אי אבל

:ודו״ק • החליצה מן לפוערה קרא ודאיצערך
 דרשינן דהא ולקחה מדאיצערך מוכח גופא בהיא דאסי׳ נ״ל

 לעיל התוס׳ שסירש כמו עליה הראשוני׳ יבומי דעדיין מויבמה
 שלא א״א למעע דקרא• מדרשא נסקא דכולהו ויבמה ד״ה ע״ב ח׳ דף

 אסורה א״ב אסורה שני׳ דביאה ואס״ד בהיתר מצאה אסי בעולמו היה
 בעינן ק״ו דמעעס ע״כ אלא • לה נאסר לה דבמותר ■ ק׳׳ו מעעם
 עדיין ויבמה דרשינין הוי ולקחה לאו דאי לומר א״א מיהו • חליצה
 דרשי׳ הוי ולא כ' דף בריש כדאי׳ אסירה שני׳ דביאה הראשוני׳ יבומין
 דבל׳׳ז קרא צריך לא דלהכי ז׳׳א • בעולמו הי׳ שלא א״א לענק יבומין
 לחכמים להו נפקח דמזה ואפשר בש״ס כדאי׳ כבר עביד דמצוה סברא

 דל״ל דלר״ש חיקשה דלסייז אלא מחליצה• לסוערה ק״ו אלים דלא
 לפוטרה מנ״ל דויבמה דרשה ולא ־ ע״ב ח׳ דף כדאי׳ לצרור דרשא

 לא דאסי׳ ת״ל מדר״ש לעיל ר״ח מקשי מאי דא״כ דז״א דה״נ ואיל ■ מחליצה
 דמצד צ״ל ע״כ אלא ק״ו משוס אסורה תהי׳ עומאה משוס כדרב טמא

;ודו״ק ■ וצ״ע מחליצה סוער דאינו הוא הסברא
ה *'״° ב ד ״ לומר אספר הוי לכאורה וכו׳ נמי צרמה ד״ה חוס׳ שה י

 ערוה צרת לי׳ הוי לא לקידושין לי׳ ועקרי דממאנה דכיון י לומר ודוחק בנה שמת קודם שני קדושי הדמו והכא ומת מת נשא
לקידושין לי׳ דעקרה כיון איסורא גוסא דהיא ס״ד מאי דא״כ ז״א אלא בהסילה החולץ ר״ס כדאיתא למסרע מלתא גלוי אמרינן בנה דכשמת

t_______________________________________________׳־־ י י*• — i . l_______i. ___ . > י י  איסור חל מצי הוי דלא מוסיף איסור דל״ל למאן ואסשר • כלל דמי דלא
 לעיל• כמיש ומת מס כנשא והו״ל כנ״ל אח• אשת איסור טל א״א

ת נ*ל היה ולסי״ז ת  אשת על קרא דל״ל כיצד בר״ס חום׳ קושי׳ ל
 דליכא דה״א י״ל ולסימ׳ש • נועם דרכי משום ת״ל בעולמו הי׳ שלא אח

 הואיל שייך לא כאחד באק האיסורי׳ ושני אח׳כ דטלד דכיק טעם דרכי
 :בזה לקמן ועמיש • ודו״ק איא משוס ומצא אשמרי ואשסרי

ו ה י  ויש הואיל א״א משום לצאת שייך דלא לסענ׳ד נראה העיקר מ
 לאחות לדמות וליכא איסורי בכולהו משא״כ בגירושין הימר לה

 ולסי״ז • מכילמק בריש התום׳ כמ״ש היא יבוס בס דכ״ע לנדה ודמי אשה
ה לקמן יו״ד בדף שהקשו הנטס׳ קושי׳ מתורץ איא במתני דלתני לעולם בד

 אשת צרח צרתה והו״ל אח אשת איסור והו״ל לזיקתו לי׳ דעקרה ע*כ אלא
 דכולןשמיאנו■ ממתני׳ מידאדשמואל מקשי דלא להבין נ״ל ובזה את■

 ולא ביבם שמיאנו היינו דבשמואל לחלק אסשר דהא איש דלסמ״ש ונראה
 ע״ב ק״ז דף השיס כדקאמר לאחיו דמותרת קאמר ולהכי בך רעינא

 קדושין על שממאנת אח אשת איסור ונשאר • עיש רעינח דלא הוא פך
 והיינו ממאנת בתו צרח כדקאמר אבל שמותרת■ באמה הראשונים

 נלענ״ד מיהו ■ אשירא ומי מקשה שסיר הראשוני׳ בקידושין שממאנת
 היכא אשתרי ואשחרי הואיל ס״ד לעיל קאמר דהא התום׳ קושי׳ דייל

 הותרה בעלה דמשמת דמי להא וה״נ חי נשא ואחיכ ומת מת דנשא
אע״ג • אח אשת צרת אה'כ דנעשית אע״ג דיבס אח אשת צרתה לגבי

 לעיל תוס׳ כמ״ש שמות לשני א׳ שם פין דמחלק מעלי׳(וצ״ל לעיל דיליף ליה דנסקא לרבנן אסי׳ • חליצה בלא יוצאת אינה דא׳א מוכח דע*כ • עיש
לעולח ציל באמת הא • אשתרי וחשתרי הואיל אמרינן דלא ח׳) דף :ודו״ק בתוס׳ עיש מולקחה

ן ה י ס בת דלאו דאסי׳נימא נ״ל מ ט  בין דמחלק וצ״ל מעליה• יליף ולא אשתרי ואשתרי הואיל באמת דס״ל דלאילפינן דאע׳ג מעעם הוא י
גופא ערוה דקאמר לרבא ח׳ דף לעיל תום׳ כמ״ש א׳ לשם שמות שני עכ״ס כרת בו שיש ליס דהו״ל עצמה מצד מ״מ אשה _^מאחות

 דיוצאת ההוס׳ דעת דזהו ואסשר כנ״ל אשתרי ואשתרי הואיל י״ל בא״א
 בו ויש קדושין תסיסת לה דאין הסברא מצד או מולקחה חליצה בלא
מ כרת  נ״ל אך • כנ״ל ואשסרי הואיל משוס היינו נועם בדרכי לקמן מ'

וצ״ל ■ אשתרי ואשתרי הואיל אמרינן בליז מולקחה לי׳ דנסקא דלרבי
הא לומר אפשר היה ולסייז • לצמצם אסשר דלח אשי דרב כסירוצא

 דלריש משוס היינו קרא צריכא לא גופא ערוה לקמן רבא דדחיק
נסקא ומת מת דנשא קרא צריכא לא ע״כ מולקחה צהו דנסקא ולרבי

אחא ובחד כו׳ ואשתרי הואיל אמרינן לא לקמן לסמ״ש ותו • מלצרור
 ולא לגמרי ככנוסה דזיקה כיצד ר״ס לקמן דר״ש אליבא לרבא ס״ל

 ע״כ יונה דר׳ היקשא וגה נשאת ואח״כ ומת מת בנשא כלל קידושין מססי
דהוי אעג״ב בעולמו היה שלא אח אשת לריש נמ׳׳ל דא״כ לקולא ליל

י
 דלפי עוד וי״ל ■ אח אשת שם הוא שבאמת הרי וה״נ • קרא צריכא לא

 נקיש אשה לאחות דמקשי חזית מאי עריות כולהו לעיל דמקשי מאי
 אשת רק איסורא חדא הרי והכא • וכו׳ איסורא דחדא ומשני אח לאשת

 שנתייבמה באשה מנ״ל דאל״כ כן צ״ל דע״כ וניל ■ דמותר נילף ושפיר אח
 אלא קמא■ אח אשת מעעס דאסורה נאמר ולא לאחי׳ דמותרת ומת

 לרבנן פפלמא בהקישא אח מאשת ילסי׳ הוא איסורא דחדא משום
 דיבומין מויבמה א״נ צ״צ משכחת לא דאליכ מלצרור דילסינן י״ל

 וצ״ל ■ זה מנ״ל בסמוך לעיל כמ״ש כלל דל״ל לר״ש אבל הראשוני׳
 • יונה דר׳ היקשא לי׳ דאית לעיל התוס׳ דכתבו לרבא וציע ■ כנ״ל

 לפי להקשות אין רפא פלא בשלמא הא לר״ש מנ״ל הקל ולא להחמיר
אדרבא דייל מקשינן לחומרא ולחומרא• לקולא לעיל דש״ס תירוצא



ראשון פרק גשים עשרה חמש
 מרי דהוי אשה באחומ משא״כ איסורא דמדא משוס אלו מ^£מ זילפי׳

 דמרי סירכא דליכא דכיון ואפשר להקל כלל דל״ל אבללרגא איסולי•
 נילף א סד לעיל הש״ס כדקאמר אח מאשת אב מבנין ילפיט אסורי
ק: ודו הכא• משא*כ מדאאיסורא הכא דמי מי דפריך אלא אח• מאשש

ם ה ש ד׳׳ ס׳  לדבריהם פי׳ וכו׳ וי׳ל וכו׳ חימא וכו׳ ביבס לאו אלא מו
 קמני סממ משוסדממני בגדולה משני ולא לקמן דמקשי הא דבאמת

 לפרש דנוכל המסקנא לסי וזהו • ממאן למאן יכולה אס לפרש והו׳ל
ד למאי משא*כ • גירושין גווני ומרי בבעל שמיאנו וכולן ס ס ד א מי  ד
 ס וז תמאן למאן דכיכולה מפורש כאנלת הרי ״כ6ו י שיכס היינו

 מ»ס בגדולה משני ולא בפשימוח שס דמקשה דהא נ׳׳ל הי׳ ולכאורה
 נפהא• מרישא מחיבמח דאינה דאי דפשימאעובא בבאמילחא הך דבאמח
 חליצה צרמה דצריכא לאשמועינן ואי צרחה ממיבממ מיאנה דווקא דקמני

 בקידושי לשוק צרחה להשיר ועשה בקוס חכמיס ביד כח דאין פשיסא
ה דכיוןשלא דקמל״ן דממנישין דעעמא להש״ם ניחא לכך המנה• אנ ^ 

 דאסה דאשמעינן י״ל מיהו למאן־ יכולה אינה שוב הבעל בחיי
 חוכל דשסיר וה״א ג״כ דרבנן קדושין והוי קמנה נמי דצרשה היכא

 צרח למעומי מנינא דקאמר בשיס וקצ״ל החליצה• צרתהמן לפמור
 חליצה בלא לפמרה קמ׳׳למהיח ומאי חליצה־ וסירש׳׳יז״לזצריכה ממאנת

 הא דלכאורה אע״ג דפמורה־ קמנה נמי דצרתה היכא דה״א אלא
 גופח וכהח * ממחנת כתו לרת משוס אלא הגזירה דאי[ כיון פשיפא כמי

» מוחו לאחר אלא הבעל בחיי מיאנה לא דאס בסיפא התני  דצרי
 לעילדה׳׳א דלפימש״כ י״ל כלל־ מיאנה לא אס דהואכ״ש חליצה־ צרתה
 ביבס במיאנה אבל הראשוני׳ בקדושין בזיקתו במיאנה א״נ ־ מיאנה בלא התס
 אשמרי ואשתרי הואיל ואשמעינן כנ״ל אח אשת צרח דהויל י׳׳לדה״א לבד

 ננ׳׳ל־ גדול׳ ובצרחה למאן יכולה דאינו דקמ׳׳ל באמש דהוימפרשין א׳׳נ כנ״ל•
 ולדכא דמקשי הוא רכא דההס כפשפות תוס' קושי׳ לתרץ יש ולפי׳׳ז

 צרת אפי' קחני וא״כ שהיו מני קאמר דהא אסי דרב למעועי ל״ל ע"כ
כ מותרש אילונית בסו ע'  הרשי דהוי מ׳׳ג וצרת סומה צרת דממעע ל״ל ו

 גרושמו־ במחזיר או בפומה או כתיבה מומאה ממ״נ דהא אהדדי דפשרי
 ממאנת צרח דממעמ צ״ל וע״כ תועבין־ בני׳ ואין חועבה היא קיי״ל דהא

^ ̂ שפירש׳י כמו • מחליצה אלא למעש א״א דממתני׳ מחליצה
ל־ כלל ממאנה דלא בתו דצרח מכ׳ש נשמע דאל״כ קמנה בצרתה כנ  ו
ץ ־ קמ״ל מאי בקמנה נמי מיירי דמשני׳ ואס״ד ע  מיירי דמחני צ״ל ו

 דממעס צ׳ל בהכרח השמא משא״כ למאן יכולה דאינה ואשמעינן בגדולה
וק׳ל: קמנה־ בצרתה אשמעינן דממניחין י׳ל שפיר אילונית צרת

ה51  אסי ודרב דרב למעומי דקאמר לעיל לכאורה דקשה נלענ׳׳ד *?
ץ דבצרח אלא ־ מ״ג וצרת צ״מ למעומי באמש מנ״ל קשה  מ

ל  דלא מומאה לשון דממעע כיון א״נ כר״א־ ממליצה פמורה לבאמש י
 שהא דמה׳ת נתמעמ גרושתו מחזיר צרת גס ממילא כעריות־ הףל

 דלפמ״ש י״ל ולפימ״ש ־ מיעוסא מנ״ל ממאנת דצרש אלא ממליצה פעורה
 משום אלא להו קחני מדלא למעע דנוכל מיעומא דא״צ ־ שס פוס׳

 בזה מותרת בזה דמיאנה דקי״ל דכיון ממאנת בצרת משא״כ בצ״צ שאינם
 סומרש דשפץ דרבנן קמנות קידושי דהכל היכא • צ״צ משכחת שפיר

 אסי ולרב לרב משא״כ ־ להו קתני מדלא מתמעע ושפיר ׳ צ״צ
 דנהי מיעומי חרי איצמרך גרושתו־ מחזיר וצרת ממאנש צרת דממטעי

 • צמיג מיעועא בחד למעע גדע לא מ״מ ־ צימ למעע ידעינן דהוי
ק: בצ״צ־ דאינו מי ו

ד ו ז  י״ל שנמצאו• ותני דרבא להא ליל דעולא נימא לאפי׳ גלפענ״ד־ ?
 אפי׳ דמשמע מסתמא דפריך המוס׳ כ׳ דבאמש ־ אחר בענין ^

ה• הענ א הי  יייי” דמייני דמוכח נ׳׳ל ולכאורה ב
 צריכה למאן יכולה שהיא איריא מאי קמיירי לא דבפלוגתא כיון דאלת״ה

 עד להגשא לצרחה א״א הכי דבלאו תיל כמ״ש דקמ״ל הוא להא פלינה
 ועקרה אילוניש הערוה שמצא שמא ניחוש דהא • שתגדיל עד או • פתחלוז
 אמרינן הא להכי חיישי דלא דר*מ לרבנן דאפי׳ ותו ־ למפרע קדושין

 ואי לאמתיני לה דאיבעי ומזה מזה מצא • עיב צ״א דף רבה בהאפה
 דמתני׳ לעיל בחידושי לפמ״ש אלא חליצה־ צריכה לאמפוני בעי לאי

 אמרינן בנשואין אבל לבד־ בקידושין דוקא הייט אילונית שנמצאו
 לעולא סיל והכי עיג דף בכתובת לרב כדס״ל בב״ז־ עושה אדס סי!
 כשהיא אפי׳ דמתני׳ דמסתמא י״ל שפיר א״כ עיא• סוף עיד n שס

 הכא משא״כ בנשואין דמיירי משוס למאן יכולה דדוהא והא היינה*־
 בב״ז־ עושה אדס אין אמריק דלא דס״לישס קיימינן דשמיאל חציבא

 דלדידי׳ דליל ממ״נ לי׳ ומקשי ־ ודו״ק לק״מ בגדולה ממני׳ ייי־ירי ■״כ’‘■
 בקענה דאיירי מוכח ע״כ שהיודא״כ דתני דס״ל משוס בגדולה ע״כ דיייירי

:ודו׳ק כנ׳ל במנינא ממעע מאי דאל״כ עוד תמאן פלא
ה * ט׳ ד״המ״ע יי״בשוס׳ יי״ר ד  דרצובזה נראה וכו׳ לכדרבי ועלי׳ • ו

חציה במקום שלא צרה למשרי אתי דעלי׳ דרבא דלתירוצא *

יבמות ^
^ לא לב״ש א*נ הואדאסורא מצוה במקום ך  דאסי׳ <ראפ פיהו • שיי
דהא א ז אששרי ו^ןשרי הואיל נימא דלא קרא דאהי ראשון לשע־וז

מלצייי י' נפקאי ״י א ! ״יי® י י י ״  "'י’*’’!
״״ ראשונה י’״ מי ״י '

 לשירוצא ואפי עליה וליל אששרי ואששרי הואיל אמרינן דלא ע״כ
 מק»נן לחומרא ולחומרא דלקולא צ״ל דע״ב כיון קשה יונה־ דר׳ דהקישא

כ שס כדאמרינן  ל צ כ וע וכו׳ צרות שנעשו בשעה מלצרור נילף א'
 וכו צי דמסשבר משוס ־ תירוצם שפיר אשיא ובזה דעליהלכדרבי

פ והייט  כ א אששרי ואשתרי הואיל לומר הוא דסברא כיון מה׳
 מעליה■ למיל דדרשינן אנן בשלמא ראשונה• שאסר למה

 כדאישא אהרינא מקרא להו דנפקא כדרבי למוקמי להו א״א דרבנן
 עלץ מוקי דהא אחרינא קרא דל״ל ב״ש אבל פ׳• דף יל5

 צרוש לענין לאוקמי דליכא קרא לי׳ דאית לאו אי מנ״ל לכדרבי
̂יה לי׳ דמסשבר די״ל נ׳ל ועוד  ל״ל י*י^ ד^ל

• י \ לאסור ש דמה׳ • מצוה במקום שלא צרה למשרי משמע דחדא
P!■?״ * ’^״ יל״ל* ליי״ לעניז מסמנר דמשר

 י ®’״ל שמיזיה שלא צרה למיסר באמש דדילמא
^ ״ייי ״י1מי לא דאל״כ מצוה במקום שלא צרות ל״  ייי

 למיל כדקאמיינן מצוה במקום שלא ולצרור
 במקום שלא צרה דאסר שנא משכמת דלא להש״ס דפסיקא ודאי אלא

. ודו״ק: מצוה
ם  קידושין של שאינם עריות אכל הש״ס מקשי דלא הא וכו׳• שינח ש

 נ דכבר משום י״ל אח לאשש אסוריי׳ דקדיס ואחותו בתו כגק
 מסתבר דיושר להש״ס דפשה אלא כר״ש• לצרור דדריש די״ל השוס׳
 איסור דאין משום למימר ליכא אשה דבאשוש וכיון צרות לענין לדרוש
» אשם מאחוש מקשי לכך לכר״ש־ למידרש ע״כ מייל אשם אחוש  • גו
 כ וא • מש לנשא קרא איצסרך דכי קמא כשירוצא ס״ל דדילמא ואיל

י ז׳׳א כדר״ש• לצרור וע״כ כו׳■ ומש בנשא קרא• מיירי נ נ  כשבנו ד
 הואיל אמרינן דלא דמוכח מש לנשא מצמרן לא לכדר׳ש לצרור דאי

״ דלנייי ינלמ היכא כי עלי׳ רחמנא דלכשוב דוחק וזה ואששרי• ר  הי
 אשת איסור על לזו זו דצרוש דקרא איסורא דחייל הא דבאמש נ״ל ושו
חץורש הך בפירש אמר דהשורה כיון וקאי תלי מישלי שייך דלא אח

״יי פקמ כבר דמש כיון דבאמת אלא  ^״״ ^י
 דסאמר הא ל (וא • חייל שפיר אח דאשש האיסור זה הושר דכבר ומש

 מלגלוש ז־נפקא י״ל מצוה במקוס שלא דלצרור קרא דילמא אכמי שינש
אעג גופי דערוה השוס׳ קושי׳ שסיר אשיא ובזה ערומה• שתרי  מ

<סיזה מצוה במקום לשלא דהייט אלא ערושה לגלוש דכשיב  ג י ודו״ק)'ו
 ובזה ומש מש בנשא מיירי דקרא אלא לצרות ב׳ש לה מוקי דלצרור

 אח אשש הותר דכבר איסור על חל איסור אין שייך דלא מודה
ודו״ק: וציע־

ה ד ד ״ וכו׳ ניגהו• לאוין חייבי דבני נמנעו לא מב״ה ב״ש בשלמא י
I מ״ע דף השום׳ כ׳ דהא ונלענ״ד • ע״ש כו׳ מצרה השוס׳ והקשו
 לכוק־ 2קדץיןשוססיןביבנ תהי׳לאין לא דס׳ל דאףלרב כרב אי ד״ה המולז בס׳

 קאמ דהא ל ז י לטרש׳ די״ל ונלסענ׳ד ■ לאוין חייבי לי' מדקרי לאו איכ' אפ*ה
 השוס׳לקמןדמ׳ע גי׳ [לפי לאוין בחייבי ק״ת אין דאמ׳ מדריע לאפוקי ע״ב לקמן
 דאין דאע״ג ע״ב מ״מ החול־ןד׳ פ׳ :סוף לפר״ח הא קשה מודים] הכל ד״ה ע״א

 משוס כשוק מ׳3מי ממזר הוי לא אפ״ה מופסין קדושין
 ש דב אליבא קיימינן דהכא מכוס ונרא׳ • בביא׳ אלא אינו גופי׳ דביבס לכ״ע
 יבס• לנכי קדושין מפיסח הו״ל וכפיר קניןגמור קונה מאמר ע״א ד׳י״ח דסיל

 הוא ללאו דס״ל ועשו עשו דאמר קיימינן דשמואל אליבא דהכא נראה אך
 ובהא דמאמר בהא ר׳ל דעכו,■עכו לישנא י״ל ־(ובהכי קדושין ותפסי דאשא

 מחייבי ממזר דאין ס״ל וכ״ח דקאמר הא דא״ש נ׳ל ולפי׳ז דצרות)
היבמה שנתקדשה כגון מישוש חייבי גס משכחת הא קשה • כריתות

״י ליי דלנ״ה ונשייבמה ״ ,I! י קיזי״י! ״ ״
 דשפפי דשמואל אליבא דהכא א״ש מ״ש לפי אלא • ב׳ד מיסות
 דבאמיז עצמה בצרה השוס׳ שכ׳ מה דמתורץ נ׳ל ולפי״ז • ביבמה פדושין
 י ע ביאה היינו יקה לא דכתיב אע'ג דכהונה לאוין חייבי בכל היי*ל

 דכל אמרינן אי ומכ״ש • הכא וה״ה • לוקה אינו עצמה ובקידושין רדושין
כ מהני לא עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא ץ א'  מדשפסי ע

 דכשץ ג sn ■ עצמה בצרה שפיר והכא • בקדושין איסור דאין משוס קידושין
 השוס כ׳ הא • בעיל ואמ״כ בקידושין דאי בביאה במקדש כ’ע היינו תהי׳ לא

 דשפסי כיון ה׳ג א״כ ■ צרחה פוערת דא״א סומה צרח ד״ה ע״א י״א ד׳ לעיל
 עצמה מצרה חשש ליכא נמצא ביאה בשעת לשוק יבמה הוי לא מו הקידושין

 במקדש כ*א ז״א ־ לאוין חייבי בני דקאמר בהא וא״ל • כלל איסורא דליכא
 ביאה גמר על דעתו הבועל כל כדאמרינן ביאה בסוף דניקנית בביאה

 מה נדחה ובזה • לאוין ח־יבי בני הולד הוי שפיר וא״כ שפירש לא אס
וכו בני׳ דהרבה פכיחי צרות בני אבל שכיחא לא דצרה השוס' שתירצו

דהס



פרק נשיים עשרה חמש
 לצרה אלא נצרכה לא קאמר דלקמן והא הראשון• פק אלא ש0אין< ^א

 נמשה מה כדקאסריק קימדן סססי דס״לדלא זדב ̂יאליפא שה ^
 קונה מאמר ע״א דףייס שמאידס״ל דלפיה ממה והאדלאקאמר לציזש•

 מיפא לריפ״נכפ״ש לאס״ל דפהא ז״א ק•1לצ פיפטה ממור סי גמד קק
 דלקמן נ״ל ופו גמור ק^ סנה אי ע׳א• כ״מ דף לקמן פלוגמא איכא דפמונוסי׳

 א״כ דיוכמיה• ליסוד דל״ל לכדדפי עלי׳ כרל ולר״ש ־ נמנמו דאסד לר׳ע
 למיל (ולסמייש אשסרי ואשסרי סאול נימא דלא ומס פטאס לימוד לנו אין

 ל» קרא מ״כ איסור* על חל איסר דאין דרפא לסדוצא לפ״ש ההכרח
 י״לשהיד א״כ איסר• על מל איסור חץ שיין קמיידידאאיכלא ומס פנמן
 ̂)שסרי הואיל אמריק לא דלר״ש מלצרור דמוכח למיל דכ׳ אלא תמגיי מאיל

ודויק: פאיסרא״אליפס* לעיל מ״ש ומיץ
 דהא כ״כ איסור דלעילאין לומר אסשר סי לכאמיה סיההך• ע״פ שם

 דהא הקושיא דמיקר ונראה כקהל* לפוא מוסר ממור דססק ק^ל
 • שכיחא ולא דכ׳ אלא פשלמא דה ע׳א למיל הסיס׳ כמ״ש עצמי! פצדה משכסס
̂ה משר וע״ו • בשממהץ הסוס׳ כמ״ש שכיסי לא נמי לפ״ש דפ״ה וממאי׳  ד

 דאסליג הזמרה לאורך יןל להס שיהי׳ אסשר איך פניצרוס אכל לי׳* איס קלא
 המעליו̂י דפאמס ^ הך טיט גרסיק אי ר׳׳ח גי׳ הסוס׳ ולפי׳ * דדא

 נמנעו לא לכך פ״ה של החומרח משו דכ״ש י״ל דלעיל משוס הש״ס דהוכסס
 י׳1̂ סכיח שסיר דלהו ממומאוס ב״ש מהרו דלא הכא אפל * ספ״ש פ״ה

 עצמה מצרה יוסר ״ל10 שכיחא דלא עומאה דפאמס א& ־ עשו לא לחומדא
 עצמה צרה 1ד̂ה קאמר לכך . לקולא דאסילו ש׳׳מ פ״ש מהרו דלא

ודו״ק: לי׳* איס
 פאמס דהא לישפ יש לכאורה וט׳ למ״ד סימה ישן פגמ פדה סוס׳

 הגמ מסון דניכר צ׳׳ל וע״כ ־ לכנה קודס גימה משוס שם המעה
 וצ׳׳ל • סא מוקדה פל״ז דהא קשה א״כ אחד יוה הנסינה שנסאחר דהייט
 י׳׳ס דף גגימץ סא1כדל * הסוסקיה כמ״ש הנסינה כנסאחר דכשר שליח ע״י שסלח
 דפר שס י״ח כדף עץ לג כטחשיט ועיץ להו איס קלא ממה״י הכאיס גימץ
 שליח אץ דקיי״ל כיון א״כ * נחס וחמצא זו סוססוס קושי׳ פסירת נס®
 י׳ ז* פב״מ המוס׳ וכ׳ * עפירה לדפר שליח אין מ״ל ט לגרש ^וור וכק לדע
 ציע מנשא rומ ממזרוס* חשש איכא ושפיר השליחוס דפפל דאמר פדה ע״פ

 דמסיק למאי מיהו כר״ש הנסיגה כנחאחר דכשר דס״ל א״נ * א׳ פיוס דמייד
 דקאמר לפ״ש לעיל ואף * שליח ע״י משכחס ועכ״ס טא ר׳׳ש דטלי הכא

 דספסי דס״ל לעיל דכסכט דנט ואמאי * נינהו לאוץ חייכי פני ̂״ש דפ״ה
 ואי קחשין הד לא דלב״ש שליח ע׳׳י משכחס מ״מ * יפה פשומרס קדושץ
 ן4 פ״ה קסכרי וכ״ח שם דקאמר הא קשה וכן לשר מקודשס אחר קידשה
 ממזר סי דחל״ה קדושץ דסססי משוס נמי דהייט לעיל וכספט ־ וכו ממזר
 דפ״ש איט דכ״ז י״ל * שליח ע״י משכחס הא ואמאי לאחר נססדשה אם מאיא

 א״כאס * א־״ע שליח דיש ע״א דףמ״ג מקדש האיש כר״פ נשמאי לשיממי׳דס׳׳ל
 הא נמי כזה ר״ל • גס הצריסה נמי כ״ש * יכה סמרס כשהיא אחר קידשה
 בקיזזשי חששו ולא עשו לכן לדע במ!יח ועשו הואיל דל ועשו עשו דקאמר
 רק כריסוס פחייפי דמודים דר״א הא לשמואל שמיעא לא אי והייט לשוק יפמה

 ודו׳׳ק: וכו׳ דמודעילהו משוס ומסיק מקשי דסש״ס
א ת י י ר ב  ונלעדד * ממזרוח חשש בזה שייך דמה פלאי והוא * ובאחו׳ ל

 נמנעו לא מפ״ה ג״ש בשלמא למיל שם דקאמר הא דקשה
 פשעה וא״כ כדש* לצמר ס״ל פ״ש דהא למטע להם ט׳ אכסי קשה וס׳

 זיקה משוס דאסור אמ׳׳ג הוא יטס בס ולב״ה * שניהם פעורים צרוס שנעשו
 שגי׳ דמסה ע״ב rדכ לקמן ס״ל ור״י ־ ע» דס״ל קיימינן יוחק לד הכא הא דרבנן
 בשלמא טגים* ומן החליצה ק וסמורה מדאודייסא אסורה ולב״ש בראשונה* מוסר
 ונראה וס׳־ צחס שנעשו בשעה לצרור אפי׳לב׳׳ה דס״ל לדשקיימיק הכא
 לעיל דקאמר הא ל׳׳ל לכדדבי עליה דס״ל דלב״ש לעיל מ׳׳ש מוכרח דמזה
לכדר״ש דלצמר הא וא׳׳כ אשסרי ואשחרי סאיל אמרינן דלא ומס מס פ«^

שק ד יבמות יא
 הפירש חהו ונ״ל מפ״ש* פ״ה לאמטפי וצריך פזא״ז אפי׳ אסודי׳ שסיהן

 ואפשר שריא ראשונה ולב״ש * פזא״ו אפי׳ שסיהן א»רץ דלפ״ה ופאחיוס
 נצרכה לא שפיר השיב ולהכי לאדן סייפי פני דעכ״ס רק כנ״ל שטהם

 הואיל משוס היטס p לפומרה קידושץ מהני דלא כמש׳ל * עצמה לצרה אלא
* ואשסרי ט׳ הז״ק: ו

ן י ה סוס׳ ש  ודמפ״ן דרמב׳׳ם פלונסא דהא י״ל לכאורה * שנא ומאי ד
סקא אי  שסיר א״כ ודבק או דאורייסא סיא לחומרא דאורייסא ס

 דאוריי׳ דסא מודי׳ כ״ע נרא בספק אלא * דאדיייסא דמא הודאי p נמנעו
 עמו ולנה איש אשס ספק איכא הרי וה*נ מלוי אשם המורה מייפה דהא

 אס מכירץ עצמן ק דמשוס לומר אלאדאפ«־ הוא כרה דססק פסנדק*
א איפלג דכבר ממזרוס משוס החשש דעיקר אלא * בה וכיוצא האשה ^ 

א נצרכה לא דקאמר כיץ אלא כרס* ספק ליכא א׳׳כ מדכרא ולא ^ 
 :ודו״ק מדאורייסא איכאאיסורא א׳׳א דכסיגדססק שפיר מקשי עצמה לצרה

ך ן  כדדדשיק בקהל לבא דמיסרים ממזר בספק דלפמש״ל כפשעי׳ די׳׳ל נ״ל מ
ט׳ דלאיבא הוא ודאי ממזר מקרא ^ ל לאקשוי׳ ליכא א׳׳כ ו  בצרה ^

 דניעא ב״ש אלא ד״ה סוס׳ קושי׳ לישב דש נלענ״ד ולסי״ז ־ אסור בספק עצמה
 מספק אפי׳ למטע ראוי הכי משום דאי י״ל מיש ולפי ופרועה כסף משוס דנמנעו

ש קאי דלא וע״כ כרס ספק דהו״ל  הססס דמן כדמסיק ולסי״ז עיז ד
טן בפונדק עמו ולנה ממאגה משוס הוא דהמניעה י״ל שפיר קאמר  בזה ונ

 רנב״י אסר לא להבקדלמה ויש לצרה אלא נצרכה לא רנב׳י כדאמר דקאמר
א דלפמ״ש אלא פאמס* הכא  הססס דמן אבלכדמשני הס״ד* לפי אלא ז׳

ק: עצמה* לצרה לומר צריך אץ קאמרמו הזי
ף ן  אמרינןבגמיןדף דבאמס בגסישן־ הסוס׳ ליישבקושי׳ דיש נלענ״ד ^

ח ׳ ט׳ נחייחד אם סייס שמא דחיישינן ע״ב כ״ס ודף ע״ב י׳  שם הסוס׳ ו
 שטרש״י דזהו ונ״ל * דאורייתא ממזרוס חשש איכא ולפי״ז הגס ביעל שמא

ק דפליגי בסנדק עמו דלנה בסלוגסא בכאן ז״ל  ולא ס׳ ייחוד עידי P ב
י תנא כאידך פי׳ ג י  דרצה ונראה שנבעלה* ובראוי! * בב״ז עושה אדם באם ^

ס שמא לחוש יש דבאמת והוא הנ״ל הסוס׳ קושי׳ ל«ץ אט׳ הגס־ וביעל טי  ו
^ מעשה ועקר דטר אתי דלא הטלח בר״ס דס״ל לר׳׳נ  דאיכא שאני ה

 אץ דלכ״ע ל״ג cp בהשולח הסום׳ דכסט אלא עליה בא אם ג׳׳כ מעשה
 אי ולט׳׳ז פחוממשרס* ואיט שבערוה דפר דהו״ל משנים פחוס פיסול

ד הן הן אמריק לא וביעל עליה בא שמא לח־ש אין פיאה עי

ט  ראשונה בזא״ז אבל * י׳׳ע דף לקמן כדאמדנן בב״א דגטל טכא טי
 כ״ח דף אחין ד׳ בס׳ סוס׳ מ׳׳ש י׳׳ל דבזה ונלענ׳׳ד לאמטעי־ א״צ וא׳׳כ שרי׳
 דקאמד הס מקשה דלא יפמץ לשני א׳ יבם בץ מחלק ע״נ מ־׳׳ש שנעשו פד״ה ע*פ

שבפרייסאיקייט ט כןבר׳׳פשםלב׳׳שדם׳׳ל כ׳ ולא ד קיי ש לצרור הרשי י  כד
 ליקוחין יהא דלא בב״א בנטל אלא הטרה אסרה לא דלב״ש * א״ש וא*מ״ש

 דהא וטנ״ל * בהאישריא ראשונה דהא קראבזא׳׳ז מיירי ולא פא׳ אפי׳ א&
 שניהם ליבם טסר קרא דדילמא אסיד דחרדיט לדש מנ״ל להבץ צריך
 ל׳׳ל קרא דא״כ ח״א• אלא השני׳* אלא אסורי דאינה ד^־א בפשעי׳ כסו

עא «י  מת בנשא ואשסרי הואיל דס״ל לב׳׳ש משא׳׳כ ־ אשה אחות דהו״ל ד
 בזא״ז וא״כ השני׳• לאסור איצעריך שסיר א״כ ט נשא ואח׳׳כ ומס

א דהראטנה  מקהס לשני׳ טיבם אי שטר י ואשסרי הואיל מטם בהיתר ט
 משא״כ אשסרי* וי^סרי טאיל לנפילה ראשונה שהיא ושני׳ דהאחדאשריא•

ט ואם * זיקה משוס איצערך שסיר ולקחה מלקח דדריש לדש קייט כנ  י
 • דר״ש לצרה מטם דמנט ל׳׳ל נמצא * בזא׳׳ז דחורייחח איטרא דליכא
 טאה ולטיז שריא* לב׳׳ש גס דהא • שני׳ נשמתה ראשונה שריא דלב״ה

מולקחה ואשסרי הואיל אמדנן דלא וס׳׳ל לכדר״ש דס׳׳ל דלר״שדס״ללב״ה

 P ביאה עיד הן p אי משא׳׳כ הביעול* מהני לא עדים דאין דכק
 לנסחצ! סנשא דס״ל דלמאן צ׳׳ל א״כ איסהאדאורייסא• איכא ושטר עדי׳
ד הן לי׳ דליס תנא כהאי ס׳׳ל  לבנה קודם ניעה מטם רק וחייש טאה ע

 ממזרוס משש ואיכא ביאה עדי דהן לב״ה ס׳׳ל פרייסא אפל * עלי׳ פא דשמא
ק: דאורייתא* ר ה

ה ץ ד ס׳ מי ה ט  נ״ל היה לכאורה הנה לכם* מעה אני צרוס פט ד
א טססץ קלזשץ דס״ל דהא י ׳ הא * דאסא מא ללל> ^־ ^ 

 ^קה איט לי^ץ טיבי דכל ז׳׳ל הרמב׳׳ה דכ׳ מטס הוי׳* בלטן רחמנא
 איט למל^ס קרא דאג^ נמי הכא א״כ ובעל* קהש א׳׳כ אלא

שץ 1דלו^ דא׳׳ל כן דצ״ל נראה וכן ובעל* קהש אא״כ לוקה  לבד* על(ןז
 ומשני * קדמין ותפסי כו׳ רחמנא דאמר אלמנה והרי במטרה פריך דהא

 יקח לא אמרינן קדושין ובטף טשה היא חילולץ ימלל ולא דכסיב מטם
א מדא דבאמס אלא * קדושין על לוקה ראיט * יחלל לא משוה  הוי דאי ט
 שאחר הפיאה טא האיסור אלא מהני דלא ודאי לטד ק־ושץ על איטר

 על דלקה רחמנא דאמר אס״ד ה״נ א׳׳כ קידשץ* ספסי ולכך הקידשין
 שא דהאיטר ע׳׳כ אלא מהני דלא טססין הקהזשץ הד לא באמס הקהושין

ט בימה  כשפעל א!א אקה ואים יקח לא רחמנא דאמר ^וין חייבי בכל כ
 דאל״ה קוזשץ בהני הזיקה p נסערה ד& טכח ממילא לפי׳׳ז וא׳׳ב אח״כ
 אלא לשק והוסרה שבם מן נסערה כבר כשבעל הא באמס לוקה למה
 המגרש פרק בריש ילסיק הא קשה דלסי׳׳ז אלא • קיימס דהדקה ש״מ

ז ואמר והמגרש דהמקדש והיסה ויצאה ר אדם* מכל ט מ ^  דקדושי שם ו
 ועל לשיק יבמה מטם בל׳׳ז אדם לכל דאסור כיץ וה׳׳נ דלימא כמאן שמעץ

ט ב׳׳ש דהכא נ״ל והי׳ הקמזשץ שעילו מה זקוקה עדיין היבמה ע ט  ל
א דשא  ואפשר ודו׳׳ק־ rפם שם מ׳׳ש ימיין דהמגרשדמהני דס״ל שמותי ד

 כנ^ל ממ״נ דקשה משום חליצה צריכה בקיושה דמשמע הא נפקא מהנא באמת
 א\ןבה קדושין צ׳׳ב־ דף לקק דקאמר הא לסרן נלענ׳׳ד ובזה ־ דטלצוס וצ׳׳ל

 ולכפרה ליבמה אסורה שזינתה דיבמה המטנא כדרב ומפרש בה יש גטאין
סן ולפמ׳׳ש לזה זה מישר אן ס כ׳ דבאמת נ ט ס ט  קדזשין אין ס״ל דרב ה

ט ס׳׳ל טססץ  טזשץ מדמהר דמוכח משוס ונ׳׳ל ־ סרחי מנ״ל וקשה ללא נ
 כנ׳׳לדלא ממ׳׳נ וק׳ הקחשין אחר כשבעל אלא איטר דאץ לומר נצערך
 כחדא סרוייהו דהר ־ בביאה בקיושה משכחת מי ואכתי ושיןTהק מעינו
ט השעל דכל דכיץ אלא אח״כ הזיקה p נפערת דלטלם ע  ביאה גמר b ד
 ביאה ס10בס א׳׳כ דעט■ ביאה גמר על יו״ד בדף פקיזזשץ כדקי״ל
 אח״כ הקידושץ הועילו מה מ׳׳מ לטק נפערה דלא ונש יבמה על נאסרה

ק קזזשין דאץ טכס ושפיר * הטלס לכל ואטרה ליבמה אמרה דכבר כ
טססין
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 ואפשר ־ בה אין מדנש־אין דמוכפ בי: אין דקדושין דקאמר חהו »<מין•
צ א ^  דב^גת צ ר • בביאה בקידשה ומשכחת המטנא דרב צ״ל באמש ד
ס מי פ  אצא כחיי נפקאממיס צא דהא דמוכח אצא ולזה• צשוקבמיחשין נ

:וצ״ע כמש״צ טעם דרכי מש־ס
̂צכה האיך ריב״ג דקאמר הא צפרש נראה הי׳ וכו׳ רווחת י

 משים וצא ופגומים־ מנמרים דבנים משום צ״צ דקשה י * •י
 דברז בתחצה כשקי־שה צתקן יכוצ היה צב״ש דב׳׳ה יצפמש״צ ונראה גופא■
ק־ וכן ־ בביאה צקדש אסור  צ ס דהא ע״ימאמר צתקן אפשר הי׳ דב״שצב׳׳̂י |;י
 אתי מ״מ בקחשין צמישרי אתי דאי אצא בנט־ דפפרה גמור מנין קונה מאמר צב״ש

 אנחנו דאין אע׳׳ג כדין שצא שייבם או ביאה קידושי או זנות ע״י ריטותא
 ממזרים דיהיו הבנים עס רינניתא יהיו מ״מ ־ איסורא דטביד כיון צשקנם צריכין

־. זה בכצ ודוק צב״ש ופגומים צב״ה
 נפטרה כבר דהא תקשי דצא משום תופסק קדושין טפי י״צ שכ׳דצב׳׳ש

 דדריש צב׳׳ש דצפמש׳׳צ ותו קדושין הוי ואפ״ה נפטרת דאינה די׳׳צ
 דאפ״ה י׳׳צ שפיר א״כ אשתרי ^:!תרי הואיצ באמת צי׳ דאית י״צ צכדרבי טצי׳

 ששאצו ט״כ והנה ־ תיפסין קדושין דאין דמוכח י׳׳צ צב׳׳ה משא״כ זקוקה־
 דהא צמ מיבטי מאי דאצ״כ צשוק• ביבמה תופסין דקידושין ס׳׳צ ר״י את
 ממד דאין דהא ט״ב מ״ט דף כ' כבר התוס' דהא צב״ה ממזר שיהי' הראי מן אין

 דס״צ צב״ש משא׳כ י יבם צגבי קדושק תפיסת בה דאין משוס צשיק מיבמה
 תצי וצא מח״כ ממזר דאק ס״צ יהושט דר׳ ונהי ־ גמור קנין קונ̂י מאמר

 די״צ תופסין קדושין דצב״ש ע׳׳כ אצא ־ כנ׳׳צ הוי מיהא פגום ט׳׳כ קדושין בתפיסת
 וננמיצאדמתורז תופסק דאקקיחשין צב״הי״צ משא״כ שאדאתי־ דקראצצאו

ה התום׳ קושי׳  דציכא משוס צשוק־ יבמה וצד צמפשט דהו׳׳צ נ״מ צמאי בד
 כנ״צ צב״ש משא׳׳כ תופסק קדמין אין לב׳׳ה די״צ צב״ה צשוק יבמה ולד למפשט

 כיון ם״צ דצב״ה בפשטי׳ י״ל גס ־ ודו״ק ־ גרושתו מחזיר ולד למפשט לומר וצריך
 מפסצא צקמןא״כ החום׳ כמ׳׳ש ומבד ככותי ש״צ קדושין תפיסת בה דלית

 דמאמר לס״ל לב״ש משא׳׳כ מחחצלת טצמה היא שכן למיכ<ך וציכא בביצתו•
 ודיק־ ־ קדושין חפיסת כצצ בהו דצית וטיבד צכיתי דמי לא ק״ג־ קינה

 יוחנן לר׳ אבל קחשין בחפיסת תצי צא ממזרי׳ דס״צ יששט דר׳ אליבא נב׳׳ש זש אך
 מיכף דאדרבא משוס ממזר הולד וצא פגום הולד דקאנלר דהא י״ל לטיל נירי בן

 הולד לכך קדושין תפיסת שוס לה אין שוב וא״כ • ליבמה נאסרה ניסת אי כשמזנה
 וה״ה לבטלה אסורה שזונה דכיון מתחצצת עצמה שא שכן צמימר ליכא ולכן ־ פטם

 יששע צר׳ משא״כ ־ שם תוס׳ קושי׳ pומס ונטמאה פעמים מג׳ כדילפינן לכשנה
 שי אי ורבנן ד׳ דף לעיל דקאמר הא נלענ״ד ולפי״ז • וח״ק ליבמה־ דמותרת י״ל

 דרשי נמי דרבנן י״ל ולפמ״ש ועמש״ל־ מיותר דשא לעיל כ' סמוךלי׳כדקאמרתדכבר
 שזינתה כזן הא קשה וא״כ מדבר הכתוב אביו של יבם דבשומרת דס״ל והוא סמוכין
 יבם לגבי קדושין תפיסת לה אין הא ממזר יבא לא לי׳ סמיך ואיך נאסרה
 ולא דקרא־ מעלוי׳ האשה לאבי לונתן סמוך לכך באניסה וצ״ל הזנות־ משוס

 אסורה בשיגג דשזינתה אה״ע בסוף דקיי״ל אסורה דכשניסת לעיל למ״ש דמי
 הפסיק למה קשה דהוי אלא הוא־ מזיד מותר ד^מר נימא אי מכ״ש
̂״ל אב באשם  ממזר יבא ללא סמיך שי דלא משום ואי לבסוף אב אשת ר
 דאינו אנוסה מסמיכות נדע דהא ז״א אב־ מאשת (אלא) ממזר דאין ונימא

 דמיירי כדקאמרת דאישיסמיךצי׳ממשה״א וע״זהשיבי ממזרות־ משום אצא
^ אביו באנוסת  קמיירי יבם דבשומרת ידעינן ממש צי׳ סמיך דלא השתא א

ודו״ק: באנוסה־ דמיירי דהסמיכות אלא
ם  פסול משוס דהל״ל הסום׳ קושיס עיין שלמה עבדי משוס ט׳׳ז דף ש

 מקבלין היו עבדות פסול דמשוס לומר אפשר היה ולכאורה ־ עבדות
 ממזרות חשש משוס משא״כ שפחה־ נושא דממזר לפסולים־ יינשאו אותו

 ישראל והוי כשר הוצד דמדאורייתא ־ ולפסוצין לכשרים אסור א״כ דרבנן
 כסתם לגמרי כשר הילד דס״ל קאמר ולא ממזר היצד דקא׳ מוכח וכן גמור

 ששא שיסברו חשש ומשום גמור ישראל דשי דס׳׳ל רק התוס' שכ' משניות
 ־ דהא וא״ל ־ גמור ישראל שא יאפשר קהל אקרי צא גרים דקהל בפסולי׳ דמוסר גר

 שם קאמר הא דא״כ ז״א ־ יבא קהל דבספק ע״א ע״ג דף יוחסין כפ״י קאמר
 דדוקא א״ש מ״ש וצפי לספק לדמות דאין ודאי אלא ־ יבא ממזר ספק
 חוששים אנו דאין י״ל בזה מיהו ואסורבשניהם־ מדרבנן ממזר דהיא משוס

 לקמן ז״ל דפירש״י הא לפי״ז וא״נ ־ לפסולים חיישינן ולא כשרים בין שיתערב א1̂י
 ולא ממזר לקדושי וחוששין ממזר דהולד משים היא דסחשש בזה״ז שקידש בכנעני

 דף דקאמר יוחנן דר׳ משוס ואי לקידושין דכ״שדחיישינן כשר דהולד דס״צ פירש
 מדלא דדייק י״ל ואחיתו־ בתו שנשא ז״ל פירש׳׳י הא לפסול וכולן י״זע׳׳ב

 וכיון נתגיירה אם אלא נ״מ דלא אלא כנענית שקידש ישראל צהיפך קאמר
 מצי שי דאכתי אלא ־ כשר שלד אי משא״כ אותם מקבלין אין ממזר דהולד

וצ׳׳ע: ואחותו בתו מחשש מקבצין דאין אצא בשר דשאו למימר

שני פרק
׳ ם ו  ליישב יש וכו׳• איצטריך צא סיפא מאמר בה עשה ד׳׳ה מ

משוס ליבם הצרה ומתיר בהא אף פציג דר״ש צאשמעינן קצת

יבמות
«ננ נמגא לא• אי קונה אי ספק דמאמר דס״ל לטעמי׳ דר״ש  קונס אי נ
S יאפמעיק היא* צרחה % קונה איט ואי בשתר מצאה ש״ל r 

ע (אן• • אסורה וצרתה באיסור מצאה והרל ־ קונה דמקצת לרבנן « מ  ד
 מסתבר יוסר אך שדצה לאיזה מיבם נקט דהא ארישא אלא פציג צא דר״ש

 קונה אי מודה מ״מ לי׳ דמססקא אע״ג בסיפא• מודה דר״ש דאשמוטינן
מ״נ הסוס׳ כמ״ש מדרבנן אצא אינו א סני ד ר״ג ס׳  ב
 ש אשמעינןצר וטובא מדאורייתא־ גשר קנק קונה דס״ל ב׳׳ש אצא תנא

פליג): ר״ש דלקמן דמברייסא אצא וי״ל צרתה דאסורה
ר ה תום׳ לזי ־ ה״ל וא״ס וכו׳־ א״א ד ט׳ ה ו ר ^  טמר א«ןר היה צ

 דחדא משום אח מאשת יצפיק דצא דהא ח׳ דף לעיל דקאמרי׳ דכית ׳
ט׳־ איסורא  היה איסורא חדא דש״צג״כ בעול® הי׳ שלא אחיו ^־באשס ו

 ללשד ראוי מ״מ כו׳ ולמומרא לקולא דצשיטיא אפי׳ אח מאשת צמיצף ראוי
 אלא לה משכחס לא דבאמת אלא איסורא• מחדא איסורא חדא

 הרי כ ג מקרי חה וי״ל כמש״ל־ אחיו שיבם מאשת וניצף אחיו דיבס היכא
ט׳ ישבו כי רחמנא שכ׳ כיח איסירי  שמא חד ש״ל וצא אחר־ איסור ש׳׳ל ו

 מסיבמס דאינה ידעיק נועם דרכי משום דאי כתיבא שכא דמקשה וזש
א י״ל ולפי״ז א״א איסיי אלא ט אין עכ׳׳פ U“]!?. ילא ״ ?”  f t
 נ דל לרש אלא הקושי׳ דאין משוס בעולמו• שה שלא א״א נשים בט״ו

 אלא ־ מויבמהטצקמן דילפיק י״ל לרבנן משא״כ ברישא־ מודה ואפ״ה ויבמה
 איצטרך צסמ׳׳ש דהא בשסר צנוא■ ויבמה דאיצמרין לרבנן אף י״ל דבאמת

 צהכי ®קמי שי דצא ®יבמה מצמא כיצא יצט׳ דצא והא יבם• ואח״כ לנולד
יבם: צטצדואח״כ רחמנא דרבי צאו אי כלל•

ד ס' שם וכמ״ש דשאיל קמא דקו׳צחירוצא הנצפענ״ד א ט  צרבא ע״א ח׳ ד׳ ה
 בעולמו שה שלא אחיו אשת דאיסיר הכא א״כ ־ לקולא דר״י הקישא דל״ל י

 בה^ר שמצא כיין צר״ש דס״ל דהא י״ל וצפי״ז ־ אשסרי ואשתרי הואיל ל״ל קדים
 אשת אסור חל צא וא״כ איסור על חל אסור אץ דס״ל טעמא מהר היינו

 TDW ח»ר אסור דשא א״א אסור דאיל אשו שמת עד שה״ב־ אח
 וס״ל אשסרי ואשמרי שאיל שייך ושפיר כמש״ל ומת מת שנשא כמו ושי
 ודו״ק• יוסר אז לאשת ודמי אסורא חדא דש״ל אשה מאמות ילפינן דלא

 ואמא דמקשי הא י״ל אח עוד כשיש טעם דרכי שייך דלא הרשב״א ולחירת
 ודוחק ומת אחץ שנשאה דצ״ל צ״צ משכחת איך וקשה וכו׳• ליבם־ בכור
 דאכא שכא שא דהקושיא וצ״ל ־ לצ״צ לצרור דל״ל לר״ש דהקישיא לומר
 דמיירי ה״ב שלא אחיו מאשת זה מוכח ששב״א ולתירוץ קטן ייבם לא גדול

 ואימא אח״כ מקשה דהמס לפ״ז מיקשה דאדרבה דז״א אלא ־ אחר דאכא
 דמיעמה וצ״ל • ה״ב שלא אחיו מאשת משני ולא זכה קטן קדם בכור ליכא כי

 שעה עליו ונאסרה שאיל בז̂י אמרינן ולא אמ״כ־ גדול דמס היכא התורה
 דלא היכא מקום בכל ובאמת שייך לא וכאן טעם דרכי מטעם גוש׳ דזה א׳

̂ייט למ״ד דף כדאתא שנאסרה כל אמרינן אפ״ה ביתא מהאי לי אידמי׳  דר
מי׳ דעיקר נראה הי׳ אך ה״ב־ שלא אחיו מאשת כבר דילפינן  השני׳ ק

ואפשר ־ כהרשב״א דלא וזש אחי במרי רק איירי דקרא דמשני משום היינו
דקרא «וטא מ״מ ־ אחי בתלתא אלא איצטרך לא דקרא דנהי לרשב״א דס״ל

דליכא שכא שא השני׳ וקושי׳ קטן דמית מדייק ושפיר אחי בתרי משמע
מאשת ®כת לא וא״כ זכה־ קטן קדם אפ״ה גחל• דאיכא אף בכור
 אלא קטן• דמדם לישנא משמע וכן בכור בדליכא ח״ל שה״ב־ אחיו

 קדם לענק לחלק מה״ס ־ לכמחלה לענק כבכור לשווי׳ דאמרינן כיון דצ״ע
וצ״ע; וכו׳־ קטן

ם  מקשי• ־ אביו אמי אשת ותמיבס מלוט אחו׳ אמו׳ למילף ז״ל רש״י סי׳ ש
 דס״ל ו^זשר ערוה• שי דלא אחיו בן אשת דמתיבס פירש לא דצמה

־ נכללים סרוויש מהמס דילש׳  ^זו׳ טסי׳ בעריות ילש׳ מדלא וראי׳ ט
 אחי אשת וא״כ בו־ נכללין דטלן ודאי אלא אחיו־ בן אשת לאסור מליט
־ אבי אש לאשת קרא אתא גופי׳ דהתם וא״ל ל״ל־ רחמנא דכחב אביו ב  מ
ץ שישב״א שנתקשה מה נכון ובזה ־ היא חדתך בקרא מפורש דהתס ז״א  ז
 י״ל ול«״ש מלוט• אשה דליף ל״ל א״ב סלירחמנא־ בנחלה דיביס כיון

 אבח ואחי אביו אחי הייט לאחיו נחלתו ונתתם רחמנא דאמר גיסי׳ בנחלה דה״א
ה האמת לש אלא ־ ^זי׳ בכלל כולם ובאמת האב אבי אחי היינו ט  הייט ד
 ממש ארזים א״כע״כשני ז״ל כדפירש״י אחד דר״לשחולקקנמלה ממש אחים

 נמי ילשנן רחמנא סלי בנמלה דיבוס וכיון אביהם־ נמלת ביחד שחולקים
 דלא למילף יש שפיר ממש אחים דבנחלה ילסינן דכבר וכיון ממש דאחיס בנמלה
 וכו׳ דמייחדי עד גושה בנחלה ול״ל וח״ק־ ובאימא־ באבא למיחדי בעינן
ט דף י״נ בס׳ אמרינן דכבר  קידם אביו של אחיו שיירש שייך דלא ע״א ל
 אחי וירשנו יירשט־ לא האב מן אח רק הוא שאם לומר א״א וא״כ בנו־

״' יו^אי לרל קודם ל^ב האב , י י I . ״ . ־ ידי״ק י
ד י י ז  אבל ־ כלל נחל̂ר בני דלאו האס מן אלא בנחלה שבוס למילף דליכא (

 אלא למילף ליכא ירושה בש דעכ״פמצינו כיון אחיו בן או האב אחי ׳
 מאמר ולהכי ־ זה בלא יורש זה ואץ ־ א׳ נחלה שחולקין ר״ל בנחלה ממיוחדין

 ולפיכך האב מן אפי׳ זה בלא יורש זה שאץ ובאימא־ באבא דמימדי עד דה״א
בנמלה המיוחדין וא״נ זה את יורש שזה ר״ל רחמנא תלי בנחלה שבוס מקשי

פירושו



כיצד
inw בסורה המפורשס מחלה מא זה אס יורש כשזה כאן האמירה ד«לה 
 שסירש״י מה מובן וממילא בסירה• משורש אינו אביו אחי אס שיירש ^״כ

 ונססם בסורה בןאחיומסורש אשס דירושס אביו וסמיבס^סאחי ג ז
 האב מן דאחי׳ דאמרינן לעיל ולהכי מיחדיו• ול״ל «יו לאחי נחנסו

 דליכא דהיכא ל'מ דף לקמן כדקאמרינן בגמלה מיבוס ולא מיחדיו יציף
 כאן המפורש דנמלה מסרש דיחדיו בלח * מיבה נחלה דליכא דאף חב

:ודו״ק ־ א׳ במקום בחורה המיוחדס הנחלה הוא
”n n i הי׳ ובאימא(דאברהם דחבא דמיחדי עד דקאמרינן דהא נראה 

 יעקב בבני דמסני לאו אי הייט האם) מן שלח אביו אחי
 • ובאימא באבא דמיחדי עד מיחדיו דרשינן והוי ממס ילסיגן הוי

 האב מן רק היה הרן דהא האם מן שלא אביו אחי הי׳ דאברהם
 ערוה דסשסרי הוא דחידוש כיק דקאמר וזהו * אמי בס לא אך כדכסיב

ערוה: דאיט אחיו בן רק מלועדהוא ילפי׳ הוי לכך גבי׳•
̂רש״י בו נכללי׳ דכולם ז״ל רש״י סברס דהוכרח נראה  ז״ל כד
 לא דא״כ • מלומ אמי׳ ונילף מקשי מאי דאל״ה לעיל כמ״ש

 לדור אלא לפניו מפול לא סו א׳ פעם לפניו דנפלה דכיון צ*צ משכחס
 ממש אחיו יבמה דבסחלה אף וא׳־כ בו נכללי־ דכולם ודאי אלא • קודם

 חוזרח אביו אחי לפני ונפלה ג׳ פעם ומוזרס אחיו• בן לפני כשנפלה
ודו״ק: לפניו• ליפול ,

ה ל או כ ל  האס מן לאחי׳ פרע יחדט דקאמר הא ליישב נראה הי׳ ו
 ישבו בכי דאמרינן כמו דבאמס בנחלה מיבום יליף ולא

 כך איסורא חדא הוי דלא א׳ דבמה הינא היינו שה׳ב א׳א דממעס
 דלהחה היכא ואיצמרך איסורא חדא נמי דהוי מאמו בא׳א דאיצטרך י״ל

 ברים חוס׳ קופי׳ מהייז וממילא איסורא־ מדא דהוי אע״ג מאביו איא
 בפירש החורה מיעט דאס״ה כרס ליכא מאמו דבאיא דמשמע מכילמין

 כי דאיצטרך דמסיק דלמאי אלא • אילוניח בצרח ח׳ דף החום׳ כמ״ש
 בנחלה יבוס והא פריך שסיר הכי שמעינן לא סו • מלוט ניליף דלא היכי

 באחיו מיירי דקרא ואס״ד ובאימא• באבא דמיחדי עד דקאמר והייט
 אלא לקחה דאיך ובאימא• באבא דמיחדי ל״ל מאמו איא שנשא מאביו
 והאיבוס פריך שפיר מלוט־ ניליף דלא היכי כי לגופי׳ דאיצטרך ודאי

ודו״ק: בנחלה•
ט׳ ג  אלא • בהא לי׳ סגי דלא משמע וכו׳ מחיים אפי׳ ה״א הכי אמר אי ב

 נ׳׳ל והי׳ אלא־ בחדמדלאקאמר דאשמעיקאפי׳ לבחרדמשני
 לבטל ואסור זיקה ע׳׳אאין לקמןדףי׳׳ט דס״ל כר״מ הלכה דהל׳ל דחקשה

 דנעשה טעמא לקמן ממסכי׳ דמקשה הא לסרן הנלפע״ד אך ־ יבמין מצוח
 המוס׳ והירוז זיקה־ דל״ל סנאי שאר או ר*מ ה״מ משני ולא מאמר בה

 למ׳ד דף * זיקה דיש דדייק לקמן מחגי׳ סחם דהא מחני׳ ססס דהוי משוס
 לר׳מ סיל ומי סו וקאמר לקמן מברייסא דמקשי הא ק׳ וביוסר • ע״ש
 זיקה דש פד׳א דריש מסני׳ כסחס ס״ל אדרבא • קושי׳ ומאי זיקה אין

 שאני דבברייסא צ״ל אדר*מ דר״מ דרמי דכיק הקושיא דעיקר והנראה
 מס או היבמה מסה לי דמה • זיקה פקעה אחיו דמה דכיון משוס

 ליה דניחא קמייחא• קושי׳ גס נכון ובזה אדר׳י. לי׳ קשי׳ ושפיר אח
 למ׳ד דף דלקמן אמסניחי׳ זיקה אין דמשמע דמחגי׳ רומיא לסרן

 דלא היכי כי זיקה לי׳ פקעה דמיסה ודאי אלא • זיקה יש דמשמע
 ממעט שפיר ל׳ דף דבמסני׳ משוס ודאי אלא אססמא• ססמא חקשי

 והא כלל־ זיקה פקעה לא אמ״כ כנלה דבאמח דכיון גירש ואח׳כ מס
 שני ולא רישא קשה אשי ולרב דקאמר שם הכי אשי רב משני דלא

 לאחר דאפי׳ דס׳ל משוס נמי הייט זיקה־ לי׳ פקעה דמח כיון דברישא
 וממעט מפלח מיסה דאמר כרבא דס׳ל א׳׳נ ־ זיקה פקעה לא מיסה

 רש״ל גי׳ וניחא זיקה פקעה לא מיסה לאחר דאפי׳ מוכח וא״כ גירש דלא מס
 הראשוני׳־ דנשואין מוכח דהוי שיטי לפי מסרן דבאמח רבא הכי דגרם

:ודו׳׳ק ־ מב״ש לאפוקי ומסרן ־ זיקה לי׳ פקעה דצ״ל מפילין
 קאמרהלכה דלא הא מחייה־ אפי׳ ה״א דמשני דלמאי י״ל ולפי״!

 כסברס חיישינן לא דלספיקא הונא לרב דסיל משוס הייט כר״מ
 דס׳ל משוס דר״מ וטעמא חיישינן־ לא בודאי דלספיקא דלקמן המקשה

 זיקה דאין אלא כווחי׳ ס״ל לא ואיהו .זיקה פקעה מיסה •ולאחר זיקה יש
 אחי בחרי מיירי אי משא״כ דוקא־ אחא בחד יבמין מצוח ביטול ומשום

כר׳מ: הלכה הל״ל לספיקא וחייש
 כר״ג אפילו בסחלה דאמרו הא ז״ל דבריהם ביאור הנלפענ׳ד אך
 דהליל חיקשי דלא לסרן בזה רצונם לו־ נשואה דכבר משוס י

 דפליגי מכלל הלכה משמע הוי הלכה אמר הוי דאי אלא • כר״מ הלכה
 דלא מחורז וממילא ־ מודה ר׳ג דאפילו פלוגסא דליכא ס״ל ואיהו
 כסוגיא פליג ר״ג ע״כ דא״כ יבמין מצוס ביטול ומשוס אחי בסרי קאמר
 דהל״ל שפיר מקשי וע׳ז כר׳׳מ הלכה הול״ל והדר ־ המפרשים כמ׳ש דלקמן
 דס״ל משוס כר*מ הלכה קאמר דלא והא זיקה־ פקעה דלאח״מ מסעם

:ומ׳ס • הלכה ול׳ל לכ׳יע זיקה פקעה מ’דלאח • דסליג מאן דליכא

ייבמותשד פררן
עוד;

ה

ף ד

הסוס׳ שדקדקו כמו אחיו שנשא יבם שומרס קאמר דלא די״להא נלענ״ד
 מקדש דבהיחר אלא וקידש בעבר מיירי דלא די״ל משוס נרב דףי׳׳ח ^

ב כ״ס דף כדאמרי׳ איסור ליכא דבקדשין  אע״ג וכו׳ ויקנה מאמר יעשה זה ־ ע׳
 ולכאורה ־ וחליצה ייבום דעיקר ז״ל האפירש״י מצוסיבמין־ ביטול דאיכא
 שמקדש אף א״כ זיקה דיש דס״ל דהייט מ׳שי״למשוס ולפי הוא יסירה לישנא

 מצוס ביטול ליכא וא׳כ מליצה ובעי׳אחוחה לגמרי הזיקה עוקרין הקידושין אין
 שנשא דהל״ל וא׳׳ל ־ באיסור מיירי דלא אלא שנשא דהומץ וה״ה יבמין
א איסורא־ ליכא דג׳כ לבד בחופה  כמי לביאה ראוי שאין יחוד דהו״ל ז׳
 רב ה״מ ולפ״ז לפסולוח חופה דאין לקמן ואמרינן קניא דלא נדה חופוס
 דאל*ה זיקה דאץ נדע וממילא ־ בחייה אמה לקדש דאסור צאשמעינן הונא
 יבמיו מטס ביטל איסור וליכא איסור אין קדושין דהא לקדש אסור צמה
 דאסור טת קידש למה דאליה אחי בהרי ז״אאלא אך חליצה־ מצטרך דהא
 כדריב״ב ישאנה ייבם או אחיו כשיחלון אחי בהרי משא*כ ־ אוחה לישא

:ודו״ק * זיקה אין אחא במד דאפילו לאשמעינן דבעי לשטיא צריך לכך
 דף לעיל רבא אמר דהא לי קשה לכאורה וכו׳ הונא רב מהיב ח י

 משמע ־ איסור על חל איסור דאין משוס דב״ש טעמא ט״א י״ב
 נשא מהואח׳׳כ בנשא ס״ל איסור על חל איסור משוס דב״ה לכאור׳דמעמא

 מס נשא ואח״כ חי ובנשא אמווחא בכולהו דנאסר כולל איסור הו״ל חי
 אחין שאר לגבי אח אשח איסור דנחוסף מוסיף איסור משוס מצוה במקום

 וכ בעולמו שהיה אח כדאי׳פ׳ד׳אחיןדףל׳׳בע׳׳בולפי״זצ״לבמסני׳דייבם
 דאחין מוסיף משום היינו אח אשח איסור דחל הא למ״ד דף במחני׳

 אשת איסור חל אינו אחין לגבי איסור שום ניזוסף דלא בזיקה אבל
 איסור דל״ל דלר׳ש דנהי קושיא ומאי מצוה במקום שלא צרה והו״ל ־ אח

 היא ר׳ש דלאו מחני׳ מ״מ ־ זו סברה כלל לב״ה דל׳׳ל צ׳ל ע״כ ־ כולל
 ז׳׳א מצוה במקום צרתה הו״ל הראשון אח אשת דהוי דכיון ואיל כנ״ל י׳׳ל

 כגון א״ל מאי אחת בבת קשה איסו׳ מל חל איסור ממעה דסיל לב״ש ציל דעיכ
 ע״כ דלצרור קרא וצ״ל ־ ע׳׳א דףל׳׳ד אחין ד׳ כדאי׳ס״ס בשליח שליח שפגע

 כדאמרהש״סדףי״גע׳יאואיו־משכחת צ״צ משמע לצרור דהא בהכי מיירי לא
 שלא נ״צ והו׳׳ל אח אשת איסור חל לא הא השני אחיו דנסיב צ׳ל ־ צ'צ

 לב״ש דמשמע הא ניחא ובהכי ־ מראשון א״א דהוי אע״ג ־ מצוה במהוס
 איסור הו״ל בהיתר דנולד בסיפא ואמאי דאסירה־ צרה שום ליכא

 ה״ה אחת־ בבת דלצרור ליה דלית דכיון ודאי אלא אחת בת
 דס״ל לומר נ״ל הי׳ לכאורה לצרה־ לאסור לימוד לנו אין מקום בבל

 כדקאמרינן איצמריך לא דלרבנן כר״ש אתי׳ דמתניתין דרישא ב״ח לריה
 סברא ל״ל דלריש הוכחנו וכבר וכו׳ טלד ולבסוף ייבם השתא ע׳׳ב לקמן

 נמידדילמא החוס׳ קושי׳ לתר! לי ובהכיניחא ־ איסור על חל דאיסור זו
 דהא זיקה ס״ליש ור״ש דאתיאכר״ש ולפמ״שדס״ל זיקה־ אין כמ״ד אתי׳
 דא׳׳ל זיקה משוס וע״כ ־ לא לכתחלה אין יקיימו כ״ח ד׳ אחין ד׳ בהךדר״פ ס״ל

 דאינס דהא ע״ב מ׳ דף לקמן הסוס׳ כתבו דהא ־ יבמין מצות ביטול משוס
 א״כ ־ אחא בחד לצרור דל״ל משום היינו לצרור מטעס לר*ש אסורים

 זו צרות והו׳ל לפניו ותפול אחיו מיית אי דהא ־ יבמין מצות ביטול שייך לא
 אין מאמר ואפ״ה ־ זיקה ים ס״ל ודאי אלא ־ דלצרור קרא מן ויצאו לזו

 בהא לי ק׳ דאכתי אלא זיקה־ פקעה דלאח״מ משוס ע״כ לא־ זיקה
 לר״ש דס״ל דכיון קשה דלא פשימא דלר״ש דנ״ל ותו ־ למ״ד דף דיבמות

כ ־ שריא בהיתר דנולד  דמנ״ל קשה ואדרבא ־ זיקה מטעם לאסור אין א'
 לאסור אין א״כ שריא בהיתר דטלד וכיון ־ כר׳ש מחני׳ דילמא להקשו׳
 לר״ש כדס׳ל בהיתר נולד הו״ל כזקוקה לי׳ חשוי׳ דאם ־ זיקה מטעם

 קשה לא בשמעתין מייי ־ זה מטעם דשריא אח״כ ונולד במאמר לקמן
 ־ מדייק ושפיר ־ בב׳א איסורא חרוייהו הזיקה שחל לאחר טלד דהא מידי

 מיהו השני־ אח אשת איסור חל לא דהא קשה שפיר למ״ד בדף אך
 דווקא היינו אחוומא בכולהו דנאסר מיגו ל״ב בדף דקאמר דהא נראה

 במתני' ח*כ ־ כולל איסור למקרי שייך לא הכי לאו הא ־ אחיות עוד ביש
 ־ כולל איסור כלל הו״ל לא אחין ג׳ בהדיא דקתני למיד דף ובמתניסין

א לב״ה דס״ל צ״ל וע״כ  כמש״ל איסור חל איסור אין לומר כלל שייך מ
:ודו״ק דר׳ש אליבא

ם  דהלשון המוס׳ כתבו כבר וכו׳ קאתיין בהי מתרי הני מכדי ש
 ולכאורה לקושיתו־ שייך זה ומאי א׳־ מאח שנפלו דא׳א מגומגם

 • זו את זו פוטרות ואין קטני׳ דשניהם וחרשת קטנה דמשכחח נראה
 לעיל הקשה דהנה והנלפעניד ־ חולצת חרשת דאין לקמן דמסקינן אלא
 מוכח הא אשתרי ואשתרי דהואיל נימא דלא עלי׳ ל״ל לצרור דדריש לר״ש

 דאיצטרך לאו דאי והנלענ׳׳ד לצמצם־ דח״א ראשונה שרי דלא מלצרור
 א׳ מאח אחיות שחי משכחת א'נ ־ שריא ומת מת דנשא וה״א עלי׳

 אפי׳ לקוחין לך אין ולכך א׳ בבת באו שפיר וא״כ אשתו־ אחות שייבה
 ונא חולצת דמתני׳ דהמ׳׳ל י״ל ולפי״ז ־ עלי׳ איצמרך ולכך מהן באחת

 ביבס היינו חולצת דאינה לריש דס״ל דלצרור מדרשא הייט ממיבמות
 ר״ש לאו דמהני׳בודאי אלא חליצה־ דצריך ס״ל יבמין בשני אבל ־ א׳

אלאדכיון היא רבי די׳יל אלא יקיימו ואמר דהמפליג רבק אלא היא•
דרגי



פרסכיצד10
 שפיר קאמיא במי דמתרי והגי אמד ימ3מ י״ל שפיר א״כ עלי׳ ל״ל דרני

:בסמוך ועיין ודו״ק ־ לייבמו
n w ׳ הראשון להימרא סמזור • ונו׳ חד אדייבס דילמא בפיס׳«  כוונפם • ו

 לנפל דאסור משום לי׳ ולימא ע״א כ״ח דף רפד״א לממן הש״ם לקושי׳
ר דהא דלכאורהי׳׳ל אלא שם• המוס׳ שהאריכו וכמי יבמיך מצופ מ א ^ 

ס דין דליכא קפני מפיבמח ולא שס  לבד־ חולצפ קאמר מדלא כלל ינו
 דאשמעינן ל דהמ מפיבמפ ולא דקתני דהא י״ל יבמין דבימולמצופ ולפעמא
הל ימופ דשמא יבמין מצופ בישול דהו״ל לר׳׳ע אפי׳ למלת• דמופרח ו

 י' יי*״®‘׳ דלרניגאי ונהי חלוצה• אחוס
 גמור קנין קונה למאמר דס״ל לב׳׳ש מכ׳׳ש • יבמין מצוס פפבשל בהכי ואפי׳

וק״ל: שליח• ע״י בב״א לעשוח ויכולין
 היינו מפיבמוס ולא דחולצח דהא דהמ״ל בפשמוח די׳׳ל לעיל

 אמו ראשונה דגזרינן וכיון ראשונה ושריא אשפרי דאשפרי משים י ^
 אשפריא״כ ואשפרי הואיל דאיאסרינן אלא חולצס• שניהם לכו שיי׳■
 ואח״כ ומס מס בנשא א׳ מביס דילמא כלל• בפיס משני לאסור מנ״ל

:ודו״ק כנ״ל סי נשא ׳
 לכאורה ויקנה מאמר יעשה זה מהאדקאמר הסוס' קושי' עי*ש ע״ב

 ל דם זיקה• מפקעח דקדושין דריב״ב דמעמא לומר אפשר היה ^
 ז ולפי עליו נאסרש דאשפו ובודאי אשפרי ואשפרי הואיל דאמת אליבא

 אלא ־ ראשונה שריא מדלא מלצרור דמוכח ואשפרי הואיל ל׳ל דב״ש ה׳ הי׳ לא
 כדפי׳ ליכא יבמין מצוח בימול ומשוס ע״ב כ״ש דף ד״א פ׳3 הפוס׳ דכ׳ דמוכס
 משום אלא כבר מאמר עשה דהראשון כיון השני ייבם לא למה דקשה כיונפס
 יהיה הא יבמין מצוס בישול מה וקשה שליח ע״י יבמי! מצוח ביטול

 וא״כשפיר אשפרי ואשחרי הואיל א״נדס׳׳ל כנ״ל מ^רור שניהם אשורי׳
 בשני דקאמר דהא רל העיקר מיהו זיקה• מפקעי לא דקדושק מקשי
שכ בזה ק ולכאורה מאמר ג״כ לעשופ צריך דראשון גזירה משום היינו
L, ̂ ®אימי י"^ נגימיו פלוגמא דהא שליח S!!
 דלכפחלה הכא משאכ בדאורייפא• מיירי ובפד׳׳אבסופו בעלה׳ שליח

51'V ה ־ החשש זה אין שליח קודם משוי דהוא דהיכא הי ד ענ ל  נראה ו
^ דאין ונהי שקידש■ קודם אחיו ימוש שלא פנאי על שקידש די״ל נ  פ

 לא מיהו במאמר׳ משא״כ שליח ע״י לעשוח שאין משוס היינו בביאה
 • אחופה זיקח מפקיע לא דקידושין ניהו • כלל להו קשיא מאי ידעפי

 הראשונה זיקס מפקיע השני כשמקדש אבל
■ הראשי! גס וא׳־כ לבעול אפילו השני יכול כ אי׳ מי S מי

 איס ואפי׳ ׳ ע״א כ׳׳ח ד׳ בפד״א יוחנן כדר׳ למיפה חייש דלא יבמין מצוס בישול
 דעדיין משוס יבמין מצוס בישול כלל ליכא הראשון דלגבי כ׳ כבר הא לי׳

ליכא סגי ולגבי למלה■ זקוקה
 דזה לישנא דדייקי ונראה ודו״ק• וצ״ע המאמר ע״י ניקנית אורייפא4

 אחיו מאמר בלא יקנה מאמר יעשה דזה דפיכף דמשמע ויקנה מאמר יעשה
 כו׳ יעשה וזה דקאמר הא להביא הו״ל לא קושי׳ עיקר דזה כיון אך

 אלא אשסרי אשפרי משוס דהמ״ל ולפמ״ש ־ לקושייפם סחירה מזה דאדרבה
 ־. ודו״ק דודא להביא הוצרך יעשה מוזה דמוכח

n w הש״ס דקמנר הא ליישב נראה היה לכאורה מאי דרב דמי ד״ה פוס׳ 
כמ׳ש לו היא נשוא׳ שכבר משוס משני ולא אדרב פליג דר״מ ע״א לעיל

ג אליגא קיימי דלעיל משוס לעיל מוס׳ י ? f י 1י
 ל ס שמואל אבל • הראשוני׳ קידושין חלו דכשבעל ע״ב ק׳ש דף לקמן עיין

 קאמר ולהכי לו היא נשואה שכבר לומר שייך ולא בפירוש לקדש דצריך
1־ ”’י יטלי^י ל״ל היי דלא מאי דרב דאי

ה י ט ד ״  אנא לקמן אמרו הנה • א׳ יבם זיקס לר״ש לי׳ שגי מי י
הפירא־ לי׳ דאיס איסורא האי ומשני מאמו אחופו מעפה י
 לעיל פליגי דהא לי וחשה עצמו• לגבי החירא לי׳ דאית שם התום׳ ופי׳
 האמין P חליצה דצריכה וקאמר וקידשה וחזר ליבמפו בחולז י׳׳א דף

רא׳ האי שייך לא הפס הא ואמאי ׳ לדש הילודים ה והיה הפי  נ׳׳למז
 איסור ואזלא דהופרה החליצה אחר שנולד כיון הפירא מיקרי זה דגם

ה׳ בלא לי׳ וקם לגבי׳ אס אשת בנ  דלא משמעפי׳ להוכיח יש וכן י
 זיקה משוס ל׳ל דבכה״ג וקידשה שחלצה לאחר דמיירי זו ברייחא -פרש

סה  משמע ובו עליי נאסרה זיקתו ואזלא לה חלז דבאמת כיון ׳ כמו
 לאחר שנולד דכיק אלא ליבום׳ קאמר ולא לנשואין קודמת שהלידה הלשין
יק° אצלי דהופרה הו\רה ?קרי שחלז'
 שקידשה לאחר בנולד דדוקא בדבריהם מפורש י׳׳א דף לעיל ופוס׳
 קושי הנך יפלו ולפי׳ז באיסור נולד מקרי קדושין קודם אבל השני•
 זיקה דס״ל אושעיא דלר׳ לפמש׳ל מיהו ׳ הפירא ^י׳ דליס איסורא דה״נ

 קידושין מפסי לא הא ומס מס לנשא דל״ל עליו פקשי לדש ככנוסה
 אשמרי אשסרי ה״ל האיסיר מל דלא כיון מת ולא מת בנשאה דאפי׳ וצ״ל

 שמא לזד ל דצ שלה״ב אחיו דבאשת דר״ש עעמא י״ל דלפיי׳ז וכתבנו
 ח דף במוס ועייו אשפרי ואשמרי הואיל דאמס אליבא דאמרינו

ר שראה במצורע וכדאשכמן לרבא אי ואשסריאשמרי הואיל אמרי?ן קדי

יבמות שני
כ עלי׳ מייל אסירי דכ״ע איסור ה״נ  קידם דא^לו מוכח דבאמת א*נ ׳ ג׳

 מולא מודה לא מי דקאמר והא אשפרי ואשפרי הואיל אמרינן האיסור היפר
ר׳ הופר בעי׳ דלא מהכא נילף דבאמת הייט מ אי באמת ולר׳ש ה

יייי’ צא אעי' שמא בייי מיני׳ דילפי׳ מוכרח ' 
פיז שלה׳נ אחיו אשת גם הופר והותר, ככנוסה זיקה או ל ק י  כלל ל

 וא״צ שמא פרי דהו״ל מאמו מאחותו
 דייצ» וחזיני׳ • שקידשה לאחר שנולד משום היפר עיקר וא״כ

 ו לדבר כ א נ ה ז בזא דנפלו אי בהדי׳ וקאמר אישעיא ר׳ דברי מפרז
®קיי='®■ לאמי מקא בא״״ בעי׳
 לי שני דילמא אלא קאמר לא דהא יבמין בפרי אפי׳ פליגא דר׳ש
 באמת אשי ורב הסוס׳ כמ״ש קאמר דרבנן לדבריהם דר״ש דהמ״ל משום
כ מודה יבמין דבשני נימא אי אבל הכי מפרז  כנג• מעליה מוכח לח א'

שפרי׳ דאשסרי כיון דנימא ה׳ לעיל ועמ״ש • בשנייבמי; די״ל א  ובזה בז
^ מברייתא בליז מקשי ולא לי׳ שני ומי דקאמ׳ הסוגיא נכון ר פו  דהמל מ

 '’צ א ’א’ השיייחא כדמשמע שחלצה לאחר בקידשה
 הא י׳ל דלפי״ז ודע • הכי ל״ל לי׳ שני אי אבל • הפירא לי׳ דאית איסורא
 כללי הני לרבי ול״ל קמיירי בפלוגפא לעולם ע״א י׳ דף לעיל אשי רב דסאמר

 ע״בדמשכחס י״ח ד׳ לעיל דהתוס׳כ׳ והוא לשיטתו אזיל דבכ״ז קפני לא ודאי
 יבמין בשני אפי׳ אשי דרב מ״ש לפי אבל ■ יבמין בשני אושעי׳ לר׳ אפי' צ״צ

 דמשכחת נ״ל היה ולכאורה • קמיירי דבפלוגפא צ״צ כלל משכחת לא פליג
 מודה אשי דלרב שקידשה קידם ונולד וקידשה וחזר ליבמתו בחולז צ״צ

 מ מ בכרת האחין דעל כר״ל דס״ל אע״ג צ״צ ומשכחת לי דאסורה ר*ש
 ״ ים"צ אלא ומת א׳ אשה ולו הקידושין אחר שנולד אח כשיבמה

 כללי ר\י ל דל נמי וצ״ל ■ לר״י אפי׳ אביו אנוסש ליפני דאל״ה קתני לא
ש דס״ל כיון לר״ש שלה״ב אחיו אשת משכחש לא דהא  אף מפיר דד

 הני משום אביו אניסת קפני ולא קמני דאי וא״ל ייבם ולבסוף בנילד
 וחלז ונולד במת שלה״ב בא׳א כללי הני לי׳ ומשכחת כללי
א ׳ וכו׳ ומת  ל צ כ וא צרה משום השני יבם דצ*ל לקמן קאמר דהא ד
 בכרת האחים דעל הראשון על אסירה א*כ וקידשה וחזר חלז השני שגס

:קצרתי כי היעב ודו״ק
ח ץ אפי׳ דרישא הול״ל עדיפא לכאורה כו׳ ■ זו אף זו ולא ש ר  כ

 אפיא לא דלכאורה כסבתי דכבר ונראה ׳ בברייתא לקמן כדקאמר
 יש דס״ל לעיל הוכחנו ור״ש זיקה אין לעיל דדייקינן למאי כדר״ש סיפא
קה׳  שעשה אחר דכשנולד במאמר לר״ש דס״ל דמצינו בברייתא אך זי
 צ״ל א״כ בהיפר• טלד הו׳ל קני מאמר דאי ממ״נ דמופרס־ מאמר
כ בזיקה  עשה בעי׳ לכך דממ*נ זה מטעם לאפור דאין סברא הך ג'
^י״ז • לר״ש רישא דאפיא מתני׳צ״ל גס למסקנא ולפי״ז ■ מאמר  מפורז ו
טב  ׳ ובסיפא ברישא דל״ל כיצד ד׳ה י׳ז ד׳ פרקין בריש המוס׳ שדקדקו מה י\
 נ ממ ומטעם זיקה דיש אף לר*ש דרישא שפיר אפיא למסקנא מ״ש ולפי

;ודו״ק זיקה דאין משוס לרבנן ובסיפא
ד ״ ז וכו׳ יאמרו שלא דגזירה הפוס׳ עמ״ש וכו׳ מאמר לבעלת חלז י

ה״ב שלא דא״א העולם שיסברו צ״ל דע״כ כיון לזה צריך הוי ולא ׳
 י״ל ז״ל המהרש״א כמ״ש בה היבום אסור זה ומסעם • חליצה צריכה
 מיהו ־ א׳ ברפ״ד לעיל ועיין האחק כל על למזור וצריך פסולה חליצה דהו׳ל
שני שיהי׳ לדחוק וכאןא״צ דלעיל נ״ל היה ז״ל דבריהם אלולי  בפי׳ ריעופאג
 דימעו אלא לעיל הפוס׳ כמ״ש לשני ערוה שי\א או לצמצם אפשר משוס

 צמיסעי דליכא מאמר עשה פלא ובאמת • גמור דקונהקנין במאמר העולם
 פליג לא דמשץ בע״כ־ הספיק ולא דנקיט הא א״ש ובהכי מופרת והיפה

 אלא אסירא בעולמו היה שלא דא״א העולם יטעו דלא משוס אלא להתיר ר״ש
בא כלל׳ עשה בלא משא״כ בע״כ• ואפי׳ קינה דמאמר  לומר ריעופא י
 בעולמו הי׳ שלא בא״א צ״לדגס הי׳ ולכאורה ׳ המאמר אחר בגט שיוצאת

 אב( ׳ חליצה דוקא ולהכי נמיר קנין קונה דמאמר שיסברו אלא יטעו לא
 ש ר דפליג אמרינן דחי מאמר לבעלת דחלך בבא אהך לקמן מדקאמר

 פריך דהא מאמר עשה ואח״ב אנולד גס קאי יבם ולבסוף בנולד אף
 משום הוא דהטעס ואס״ד וכו׳ בנולד והא וכו׳ אנולד אלימא ואהייא
 מאמר משים למיטעי ליכא מאמר עשה כ’ואח בטלד א״כ קונה מאמר
 דזיקה ידעו דהא מאמר משוס דל׳ל צרפה לפטור ואפי׳ ליבם וראוי

 טעות דאין דנהי ודאי אלא • שלה״ב אחיו באשת טעות דאין כיון ככנוסה
 ושפיר שפיר• דיסעו לומר יש שלה״ב אחיו באשת אבל כנ׳ל פתים בשני
ץ דברייתא ספמא משמע והכי • מאמר עשה ולבסוף אנולד אף חאי  א
ץ אחדא דקאי צ״ל ע״כ פליג לא ייבם ולבסוף דבנולד דמסיק כיון ל  מ

 מדלא להקשות באמת מנ״ל דקשה י״ל לזה שזכינו והשתא נולד ולבסוף איבס
 הדיוק דץקר נראה ולענ״ד ממפני״ דלאדיק הפוס׳ דקדקו וכבר ערבינהו

פו להו מחלק בכנס ובסיפא בבא בחדא להו כליל מאמר בעשה ברישא דהא ץ  ב
ץ דע״כ דכפבנו כיו! • לערבינהו מצי דאיך לק״מ ולפמ״ש • בבא מע  א בא ה

ש דפליג דנהי י״ל א״כ ■ שלה״ב ץ הייט ייבם ולבסוף אףבטלד י׳ ריי  מדאו
דלא ונהי שלם״כ א״א בהיפר יעעו דהגמלס ליבם אסורה מדרבט אבל

יההי



כייצד
ם אף מ״ס ביבם לתלות דיש משום איוא במד ימפז פי׳ גיג  לה משכיות נו

 ואינם ייבם ולבסוף רתירוטלד ככטסה זימה דאין ר״ש דמודה יבסק בב׳
^ מתיגמות  • שירצה לאתו משמע דהר • להו עריב לת ולהט חולצות א

 יבם ולבסוף בטלד הייט שירצה לאיזה תולן או דקאמר רהא לפרש ואפשר
 דטלד דא״א ברישא משא״כ ה״ב• שלא א״א צרה מגזירת אסורי׳ דשניהם
 מסשי דבאמת ונלענ״ד ־ כנ״ל בבי אסרתי קאי פליג נמי ייבם ולבסוף

א ^ ן כתבנו דכבר אלא מידי משני ולא כללא מאי א״כ ע׳ י  הקושיא ^
 מיירי דשם י״ל יבמין בב׳ אפי׳ פליג אי אבל * יבמין בב' מודה אי אלא

 אטלו דפליג אמרינן אי דהקושיא ונראה כנ״ל* וקידשה וחזר במולן
 דמוסר דטמא כנ״ל וקידשה וחזר במולץ אתי דאכיי אע״ג יבמת בשני

 למימעי ליכא דבהא ניל והיה • בעולם שהיה אחיו מקידושי ובאו הואיל
 כ״ש לא לה באסור נאסר במוסר דהואיל קיו משוס ליבם אסור׳ דאכסי משום
כ י״א בדף הסום׳ כמ״ש ^  אלא ריעותא אתי ולא חליצה צריכה בל״ז ו
 וחזר חולץ הייט ללידה קודם נשואין דלעיל ברייתא דס״ל אשי דלרב

 ועמ׳ש הק״ו זה לר*ש דל״ל ע״כ מתיבמות או »לצת או קאמר וקידשה
 מנ״ל דאל״ה ק׳ו מהני לא דע״כ י״ל • לצ*צ לצרור דל״ל דלר׳ש לעיל

:זה בכל ודו״ק באריכות ע״ש לחליצה דמהני
ה  נשואה שהיא כיק הקושי׳ לכאורה • מאמו אחותו מעסה אלא ד

 דלא כיון מ״מ * א*א איסור דאיכא אף הסירה והתורה לאחיו י
 ואח״כ מת דנשא היכא נמי אשה באחות א״כ וקשה ־ מסודם האיסור מל

 וצ״ל • מומרת תהא מקודם האיסור חל ולא הואיל נימא לח למה מי נשא
 לנשא עליה דאיצמרך ע׳א ח׳ ד׳ דאמרי׳לעיל אע״ג * כן באמת דילמא דהקושי׳

אחיכ  שנעשו בשעה לצרור ע״ב כ״ח דף לר״שדדרש מ*מ חי נשא מסוממו
 ד׳מ׳ע״א ד׳ח׳ע״בודרישעלי׳לכדרבי ולקחה ולקח דאיתלי׳ ע׳כ א״כ צרות•

 דאסרה מדחזינן דאדרבא דהקושיא א״נ ■ כן באמת וצ״ל ־ מייסרא לא א״כ
 הסירא לי׳ דאית איסורא לי׳ דהוי ומשני מיני׳• נילף אשה באחות תורה

ט׳  דס׳׳ל אושעיא לר׳ לעיל שהקשה מה לסרן יש ולסי״ז ־ מיני׳ למילף וליכא ו
ב חע״  קדושין• תפסי דלא ומת מת נשא משכחת לא א״כ • ככטסה זיקה ד׳יי

 נימא דלא מי נשא ואח׳כ מס לנשא איצנורך טפא דהא י״ל ולפמ״ש
שי׳ בהיתר ומצאה ובא הואיל  גופי׳ סברא הך קרא ואשמעינן הש״ס כ^
 אלא שלה״ב• לח׳א לדמות אין המירא דל״ל דאיסורא דכיק דמשני
 לבא לרבנן דולקחה נימא דאס ראית ומה לעיל פריך דמה תקשה דלפי״ז

 איסורא לי׳ דהוי וא׳ל דנשאחי־ היכא אשה מאחו׳ תקשה א״כ בהיתר ומצא׳
 דויבמה נימא ואי להחזירה שיכול משוס התוס׳ סי׳ דהא הסירא לי׳ דאית
י מי שעדיץ ^ ט  להחזירה דאסור ודאי חליצה דצריכה הראשונה י

 לעיל דקאמר דהא י״ל א״כ לאחיו דמותרת ז״ל סירש״י ואליבא
 המירה והתורה עומדת הזיקה דעדיין משום הייט חליצה דצריכה

 דאתיא ע״א ח׳ דף דלעיל שנויא לאינך והקושיא באמת י״ל הסוס׳ ולפי׳
ודו״ק: ע״ש כדרבחשס א'נ בהיקשא

 לעיל שכ׳ ע״ד די״ל ונראה תוס׳ קושי׳ עיין אילונית צרת לאתויי
 צרת דממעע מאב אח אשת צרח היא זו דסאמר י״ב דף

 התורה דסנורה משום אלא איסור שוס בה שחין מפני אילוטס
 לרטת ערוה משוס שהיא כל קאמר וה״נ אח• אשת באיסור קמה
מו איסורק תרי דליכא היכא אפי׳  איסורא חדא אלא באינך• נ

 זולת ערוה משוס שהיא כל לישנא ול^דך • אסירא אפ״ה אח דאשת
וז*פ: אח• אשת איסור

 דהא לאקשוי הו׳׳ל עדיפא לכאורה קמי׳ רמי׳ ומדו^רייהא הואיל
 חולצת אחותה קדושה ואיסור מצוה באיסור פד״א בריש מפורש

 ומדאורייתא הואיל דקמ״ל • איפכא קאמר דהחם וסו • ממיבמת ולא
 לאקשויי מצי הוי דבאמס ונראה בפשימות• מקשה והכא ‘קמי׳ רמי׳

 אץ כמ׳ד אסיא דלקמן דמסניתץ לשטיי מצי דטי אלא דלקמן ממסטמץ
 מתניסץ אבל • חליצה בלא אחותה דסצא יבמין מצות בימול וה״ל • זיקה
 וא*כ מאמר בה פרקיןמעשה מריש כדדייקינן זיקה יש כמ׳ד אסיא דידן

 וכ׳ המתן לו דאומרי׳ לריב״ב כדס׳ל לגמרי הזיקה אס היבוס דחי לא
 דא׳כ מקשה ומש״ה ע״ש בהיתר קידש דנקט אלא נשא דה׳׳ה לעיל
 מותר איך א*כ קמי׳ רמי׳ מדאורייתא הזיקה דחי דלא דאמרה כיץ

:ודויק • זקוקחו באחות ופגע לייבם
 באמת דהא לי׳ פשיעא מאי לכאורה • הנשואץ p אלמנה בשלמא

ט דחלמנה זיל דפירש״י למאי י״ל  אפשר היה א״כ • מאחיו היי
 ואשתרי הואיל י״ל אחיו מיתת לאחר אלא אלמנה נעשית דלא כיץ לומר

 הו״ל איסור על חל איסור דאין משום לר״ש לעיל שכ׳ כענין אשסרי
 אפי׳ משמע וחני מפסיק לזה הוכרח ז״ל דרשיי אלא • ומה מת נשא כמו

 להסיר למה מצוה דעביד כיון • שני׳ בביאה אסור ואפ״ה • זה בענין
 בעולה איסור חל דלא כיץ ג״כ הנטאין מן באלמנה י״ל ולפי״ז .בחנם
 • כולל ולא מוסיף לא ואיט קל איסור דהוא א״א איסור על טדאי

ץ דהכא די״ל אלא י אשסרי ואשחרי הואיל י״ל א׳כ ר דהוי ט  ^וו
 הואיל אמריט לא תעשה ולא עשה אייטייי סרי ליס דהוה ממוג•

ל כ ח״ב ג״

וייבמותשני פרק
 גופא דסנא מסיבמס ולא חולצת דמש״ה וי״ל כמש״ל אשסרי ואשסרי

:וק״ל וציע בהא לי׳ מספקא
ם  בביאה מצוה דליכא טון המיל לכאו׳ ריב״א בקושי׳ משה יבא ד״ה תוס׳ ש

 מומרת שני׳ ביאה סי ואפי׳ לאו דמעקר בעידנא הויל לא א״כ ראשונה
 דסיד וכיון • בעולה הגר הו״ל שני׳ בביאה דהא קשה ותו • אסורה
ה ^נ  דאסורה עצמו בעולת כבר ט״ל א*כ שני׳ ביאה עד ניקניס ד

 תחתיו בעולה להיות דסופה משום הייט נשוי נשא למ״ד ואפי׳ כדלקמן
 נדקאסרינן מודים הכל בל״ז ולכסחלה אח*כ• דאסורה כאן משא״כ

 לאוין חייבי מכל דהומ״ל וסו • בביאה כה״ג לקדש יו״ד דף בקידושח
 בלאו עובר ביאה ובסחלס • ביאה בסוף אלא שם הקמת ליכא דודאי
 דודאי ונלענ״ד • לאוין בחייבי אסור ביאה ־דגמר לקמן התוס׳ וכמ״ש

 אלא שם• הקמת דליכא אע״ג בהעראה דניקניס סיל ריב״א אף
 דקאמר אלא שניהן לקיים בחליצה אפשר דהכא לקמן קאמר דבאמח
 דעדיפא דעעמא לריב״א וס״ל הוא כלום לאו יבום במקום דחליצה

 דהקמת חזינן דהא שטר מקשי ולפי׳׳ז • לאחיו שם הקמת משוס ביאה
 נזירה בתולה שהיא דאלמנה לה משני דהא בפ״ע מצוה לא שס

 דהקמת משום אסורה שני׳ דביאה הרי • שני׳ ביאה אמו ראשונה ביאה
ם• למצות דמעליותאהוא אלא שתדחה• בפ״ע מצוה לאו שם ט  ח׳כ יי
 כיון כ׳ והתוס׳ מחליצה עדיפא מאי לבד נקנית ראשונה דבביאה כיון

 • צ״ע אחרונה קושיא ועדיין .עדיפא נ״כ שם הקמת במקום דהוא
 דבאמה לומר אפשר הוי שני׳ ביאה אלא גש״ס מטרש דאין כיון ואפשר
 דמפורש שני׳ מביאה מקשה ולכך • שם דהקמת פשה משוס שרי הגמר

ודו״ק: לאיסור•
ם ה ש  דמקשי הא ליישב במחל׳ נרא׳ • וכו׳ ראיס ומה וכו׳ לאוין חייבי א׳

 ממזרת וחלוצה מגרושה מקשה ולא ותני דקפסיק לכה״ג מאלמנה
 להקשות מצי לא דאהא נראה היה ולכאורה לאו• אלא דליכא ונתינה•

טי משום  אסורה לה דבמותר ק״ו מכח משוס ליבם דאסורה לומר אפשר ד
 ואח״כ בתחלה מותרת כשהיחה אלא שייך לא דזה ונהי • כ״ש לא לה באסור
מ ע״א נ׳ דף בסומה כדאי׳ נאסרה  ייבם נמי דהראשון לומר אפשר הוי מ'

 שוב וא*כ כדלקמן• אסורה שני׳ ביאה אבל ראשונה ביאה רק לי׳ ושרי׳
 גרושה דקאמר דהא לפרש מצי והוי • וכו׳ לה נאסר לה במותר לה הוי

 הראשון יבם שהוא הבעל על קאי הכל ונתינה ממזרת או הדיוט לכהן וחלוצה
 הראשון בעל על דקאי הכי ל״ל לכה״ג באלמנה אבל כנ״ל דקשה ומשוס
 הראשונה• ביאה אף אסורה דהיתה הנשואץ מן באלמנה משכחת לא דא״כ
ט׳ בשלמא קאמר להכי  וכו׳ עשה נימי ואמאי וכו׳ קפסיק הול״ל דלא ו

 הנשואין מן מאלמנה קשה הבעל על קאי דאי ממ׳נ הקושיא ולפמ״ש
.רו״ק: האירוסין• מן מאלמנה ק׳ יבס על קאי ואי

ך ן  דאמרינן משוס להקשות מצי לא לאוין חייבי שאר דעל נלפע״ד ^
 נשא ואח״ה חי דנשא היכא איסור חל איסור דליל לב״ש לעיל ׳
 ־ שרי׳ וצרתה מצוה במקום שלא הו״ל חייל לא אה אשת דאיסור כיץ מת
מ • לצרור דכתיב משוס ל״ל לב״ה דנהי י׳ל א״כ  וחלוצה בגרושה הכא מ'

 חייל אח אשת איסור דאץ ס״ל • מקודס אסורה שהיסה כיץ וכו׳ ממזרת
 מאלמנה פריך לכך • להסיבה אסורה להכי • מצוה במקום שלא וה״ל

 דאסור׳ מיבמתו דנפקא משני ועיז ־ מיתתו לאחר עד נאסרה דלא לכה״ג
 דתרתי י׳ל מ״מ • חליצה דבעי לאוין חייבי לשאר קרא דאיצטריך אע״ג • ליבס

 דממילא א״נ • חליצה וצריכה ליבס דאסורה התוס׳ כמ״ש מיני׳ שמעית
 באלמנה היה • יבום במקוס שלא חליצה חורה דריבסה כיץ מיני׳ שמעת

טס במקום שלא בחליצה דאפשר כיון לדחות אין  חייבי פריך וע״ז * י
 לאוין חייבי דדילמא ראיס ומאי ומקשה וכו׳ חליצה בני נמי כריתות

 דחייל כריתות וחייבי נינהו חליצה בני לאו מצוה במקום שלא כמו דהי
 צריכה שפיר חי נשא ואח׳׳כ מת דנשא היכא כגון אח אשת איסור

ק: חליצה דוי ו  לשנויי מצי הא דכה מפצוע לקמן מקשי מאי דא״כ זה על קשה אך
 באמת וא׳׳לדהקושיא אח• חשת חייל לבסוףדשפיר שנפצע כגון י
 באלמנה כה״ג בביאת לקמן דפליגי מה א״ש ובהכי לכה״ג• אלמנה על רק

 שנפצע י״ל דאידך • דכה מפצוע ופריך כנ״ל דמודה י״ל לאוין חייבי דבשאר
 סיקשי דאכתי ז״א ע״ש עיב עיט דף לקמן רבה מוקי והכי לבסוף

 ניחא הוי ובהכי • ל״ק ע״ז הא מא״ל ונתינה ממזרת לקמן מקשי מאי
 לכסחלה דאפי׳ דוקא דלאו הסוס׳ דב׳ קט בעלו ואם ברישא דקתני הא נמי
 אחר שנפצע נמי ברישא דמיירי י״ל לבסוף בנפצע דמיירי ולפמ״ש • נמי

 לכתחלה דהיסה כיץ לה נאסר לה דבמותר ק״ו הו״ל וא״כ הנשואין
 להשים ניחא דלא ציל עיכ • ונתינה דממזרת הש״ס מקושי׳ מיהו מותרת

א דה^שיא ואיל • קתני דססמא כיון הברייתא בכך לחלק  דלא כיון ט
 • חליצה דצריכה לעמן דרשי׳ דלא ה״ה • ליבם דאסורה לעמן מ־שיק

ס־ במ דמדאורייתא וע״כ ט  קנו מדבעלו דע״כ לעיל לפמ״ש א״כ י
 דרשינן דע״כ ז״א כלל• דרטק דלא ש״מ בחליצה דאפשר אמריק ולא

ומרווורתא ־ מיבמהו וע״כ חליצה דצריכה באמת דמנ״ל עשה סייגי לענץ
כמש״ל
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 י.מני״ שיי, לאו גא ואחיב א׳ ל^ דדחי היכא

ה איסור מל דלא כיון פחשי כ’א מנ  שפיר אח אשח איסור דפקט לאחר אלא ^
 פרי ל והו • מוסיף חיילדהו״ל לאויןדאשסאח חייבי משא״כבשאר ־ ידחה

ונפינה ממזרס אלא בזר״ע איסור או בד״ה ט׳ בד׳ ע״ש חרש׳׳י לא ובאמ׳ איסורי

י”® ״■לי® י®^ נחלי״ אנל לכה׳׳ג■■ ®’אל® ®׳ ולא
חוי ®יל א®״® יכא פלי® ®ילל אי
א ®הלו® שהיי מקשי לכך מייל I®' ®ל,®ל ינ f 7ל' wft

אחי דלא ל ח משאר ולא מאלמנה דוקא דמקשי הא א״ש ולפי״ז לר״ע
ל עשה סד חו ®?י®’ ומשיי ׳ מ׳ מ f®® ?״P® יינ f T'״ )

לי'י ®’באל® יכום לאסור מסמברא ל״  י
1 ’ ^?»?״1ל ®’ יאשיר כנ״לכפירק ראיס ומאי מקשי  i״? 7
?7 ל משוסדבשאיה״למו אלמנה בכיאה לקמן דוקא 'V l״ £ft 

 ל דהו דהדברייהא די״ל כמוסיף דמודיס לכ׳׳ע ולא לחד כפיובמא דמסיק
 מוסיף הו״ל ללדין חייכי כשאר אכל כסלל• חל דאינו וס״ל סליגא כולל

, ̂ • ודו״ק ־ אח אשח וחייל
ד * %(זו  דהו״ל הנשואין מן אלמנה כשלמא דקאמר הא צ״ל דע״כ וו

 דעלמא מל״ח גרע עשה מכלל הכא דל״פ ודא הא דק׳ עשה
מ פרי דהוי משום וצ״ל הכא מכ״ש דחי הפס והטמא סו  דשניהם א

 תירוז לפי גס די״ל ונראה אז• אשח איסור דפקט לאחר יחד יחוא
 דהו״ל משוס ויכום מליצה בני לאו דלר״ע הש״ס דברי לתיז י!?אשון

 בני דלאו אדם דסריס ע״מ בדף דקאמרינן משוס ואי מצוה כמקים שלא
I® 71'®'”® הנשיאין אחר בנפצע ומשמע לר׳׳ע ויכום חליצה  P » 

^ דאיצמרך הא אוקימהי הני דלפי דנ״ל נפצע ולבסוף מ כ  /f ® י
ק ממזר דהד כישראל ביא: לו שאין דכל דס׳׳ל  1® 1*'7® נ ®ח ̂®’מג® י

 ג לכה דבעולה דבוס חליצה כני לא א׳׳כ דףמ׳׳ח האומר ובס׳׳פ נערוס אלו
 דבח א ה שפיר באמנה מ״ש ולפי קידושין פפסי ולא ע׳׳כ אלמנה ש׳׳ל הא

י מצי לא נמצא מליצה במ1 דחי יבמשדלא ואיצערך הוא יכום ו ^  מח בנשא ל
 קע בעלו אם קאמר והיכי • הוא יכום כת לאו לר״ע דא״כ המי נפצע ואח״כ

» י ̂® ®®״נ ילא לאוקהי מצי דהוי ואף
®’יא® להת לי' אילימא דר״ע אליבא תנא כחד ® /’ *1 7 to 
 דאצערך הא לימבבע״א דש rנלענ ומיהו אח״כ• בנסצע לדחוקי יא׳צ

 מ״מאיצערך ממזר־ הולד בישראל ביאה לו כלשאין אפי׳למ״ד לר״ע יכמחו
 הש״ם לע^ כדמשני אשפרי ואשפרי הואיל נימא דלא נפצע ואח׳׳כ לנפלה

 הכרח ^ין משמע מר״ג• מדמקשי אלא ומס• מפ לשא דאיצערך עלי' גבי
ו אק כל״ז יאזיורי והואל לאלמנה דאיצערך כמ״ש והיינו השרה מן ^  ס

ש ודו״ק• לעיל כמ״ש מעלי׳ דילפיק א״נ • לרבא לעיל השס׳ כמ״ש  ועמ
כזה: לקק

ייבסות
ר א ש ד א ס ל די מ ך מ ״י, ס »ין בי י לאי החיי® חיי ״ ני ; י

ש שרי פרי דמ״ל לפמ׳ש p מליצה ופ  מ»ם א א
ס שלא ה4 והוה אס אשפ איסור חל דלא ו עי מ5מ ^ ג ^ פ ^ א א ס

ש מ *ולט מלל• פ נ ף ליס מה אס ^ ס ד פ, ליס והוה ש שסו

איי ®י״ל ייי® לנר הא מ׳ע ?”י ®ילל אי
?7 ^ נפוסף ולא האסורה ^ רירר''מל?^•7 -’!,

1 יל^״י הסינ^ שפיר לעניי אפיא ובזה שי^ל7 ר?מ
 7 הימא כאן ומשני אשם* אסופ ממס אלא חייב איט

 לא אשה אמופ דאיסור כיק לריש קשיש/ הברייפא
מ?יגו םי אלא פייב שדדקאנ אי ״ ש ש71?1?'.■ ^ מ ^ א כ ^ ^ז ^ ל

" ח^ל לא ט ®̂ל’ יל*י״א יירא® י
lS®’ ’י^® ’י® י״® ילגכי איכ מוסיף ^ l? ^ ® fסSרfכל

7 ®®’ה®® ®ל ‘דנמוםן מוסיף מיל דדה ^לגבי אבל 7 7 7 
»י מאידן דמכם בסר אבל להפיבס• אמרם לכך האחי׳•  בגייפאדלילאי

ק • ששר סרין אז מוסיף חי :ו
 גאון יהויאי רב דעס ליישב נלסעניד

סמויה נשואיןשמר בשעס דכשש׳ כוכבים לעבודס שמר ביבם י

•S’־ P־ * ^ “״ י־׳ ״ ®2 5?” I. ? ן ?
̂® 7’ ״®ל® ייח®” ®מ®® יה' אח״כ שמר כשנעשה אפי׳
?“ ®״*״י* ®יין’ ®יאמי ®איי־ ®®יה S\־T״ 2 י T -S׳ S?
ר דנהי דסיל #ן פרי מאיל אסריק ללא השים ד ^ אשפרי ^ז מ צ ש  מד

א ס^ל עליה ®ייין ^ ^ דס״ל ייל וא״כ כדרגא ש דר״י כהקי»^ סירוצי כאידד ®יאיל חא״ח ^ ^ ב ^ ל י א ט
ל\ ל^’ לא ל®® ימהדאל״ה מש בנשא אשפרי ’ 7?® ״

כדרב דעלי ב ע מ ס גדול כלל דס״לבריפ וריל כר״י דפשק דיל
ל ?’אמי כלל^ילא ללשד ^י ^ ח א ?י י חי/י ח  7 ®יא א
ף קשה דלא ומשלא אזיל• לשימפי׳ דר״ל שצא ריל אמר שלא אמר « 
ה דר״ע אליבא דאמר ע״ע ^  יא״״ה לפגיי בנ

נ לע ש מ לפ ל נ ועוד ומס מס לנשא ועיכ שיסרא דעלי׳ גדול כלל בדש

■2®^ ®'א®®י®יאל ®אין דצר״עדס״לינל ״י S ״ ’ S ’ S טס בס לאו וע״כ אשחרי ואשחרי הואיל אמרינן דלא לכה״ג שא י
̂׳ל־ מדשלא וראייש  במיי דמפני׳ ישששרופ מ״שבשס הוא ראי׳ ושד כנ

 to וכן סופשן קדושן למ״ד 0^ משוס מצא הא ואמש טעם דרכי דרכיה משוס
דענ״ד עה־ ל וס • שס הסוס׳ שהקשו כש לכס מעיד אט צרוס בני דקאמר
׳ יא״\® ®ח ®חא ®ין לין’®® שאשוטם מואין ! י ? 

ר ה^יל אמרי ליבם היפר בחזקס עמדה כיוןדבפחלפנשואין ס  אשחר ^ז
 ערוה צרס ל הו נשאק שעפ3ד אח״כ כשנשאה אלא בצרה שסור אין ולפי״ז
 צרפה משום ושני׳ ראשונה במשנה ל׳ בדף שגרסי׳ סברא הדין שספייע מש•

כיצד בריש • שה פירושם דאין ז׳׳ל רש׳׳י ונדחק • שני׳ במשנה וכן

f״'’ ״®יןיין P ®י ליאיאיי י׳’® קאמיאלימא ”l  V׳׳E n S n ? S S l ה ע ס בדף השם דכחב אלא • אח״כ בנשאה אלא ^}ור אין ד משכמה ב
מפורש ושס מכילפין דריש ראשנה משנה על קא שא כיצד משנה דהד

ו ׳’’ג®® משא״כ מפלח• דמ?מה י
 שנ ושנ ראשונה במשנה לה קרי ושפיר • ח״כ1ל דנשאה צ״ל מפילין

שד ולסימ״ש אח׳״כ־ שנשאה לנישאין  כיוןדליכא אז״כ דס״לכשהמיר י״ל
שהמירקודההו״לפדלאייילא אלא ״ לאאלאכ ’י

® דלא איסור חל דלא L יאא״ ’’חהרמןמל״ן 7

 טראל כ ה״ה ר ע ז מ דף בהסולן איתא דהא צ״ע קדושין מפסי דלא הא
 קדושין דפפסי ט״מ קידושן קידושיו ישראל בת וקידש בי׳ הדר דאי גמור
 כמין דהוי להכעיס בשמר משא״כ לתיאטן בי׳ דהדר דהפם דממלק וצ״ל
ט פשלה דשמישהו הפוסקיס בזה שהאריט כמו א ט שליחוס בר ו א  בן ו

 בהדי למחשבי׳ דמ׳׳ל דמקשי אלא קדושין• מפסי דלא ס״ל מילי לכל בריח
 ®^[א/. ®ח״® ®מי חהי® כנק צרפה דסומרח מכילסק דריש ערימו

וצ״ע: צ״נ וכן אסרס אשה ולו אשו ונשאה בחשובה מזר ואח״ב ומימסו

M״S סי אשה דאחוח הסס השתא ב׳ במשנה ל׳ בדף דקאמר הא עוד 
 דבסיפא ומכ״ש מקודס הנכרי׳ דנשוי מסשמא דמשמע וכו׳ צרה

 רבי דבאמס דכיון ומשני ־ אסורה משלין הראשונים נשואין למ״ד דאשלו
 אנריק לכן זו שנה לא זו ששנה מי לעיל כדקפני והכי הכי כאן ססס

:ודו״ק מפלס דמיפה היא האחרונה
ם  מדה דלגבי ז״ל מהרש׳א עמ״ש צרחה סוערס באלמנה כה״ג ביאס ש

ן הקדושק יועיא דמה״ס ממני נפלא ודבריו קדושן הו^(  דמדץ ^
גימ? ׳



כייצד
 ■ קנו גמלו מיאם כדמקפה חורה דאסרה כיון מומיל אינו דינמה ניאה
מאי  לסומרה מוטיל אינו יבמה מצוח זה דאין דכיון ממאמר טדימומא ו

חי לא וטוד חליצה• וצריכה ט ק יוטילו מי טל אלו קדושין ז  אסורה דט״כ כ
 דאחיו וא״ל אחיו ייבם ידחה למה דא״כ ליל דט׳כ ל״ל ולאחי׳ הטולם לכל
 מי טל כ דאי ־ בסוטה כדאימא האלמנה טל המוזהרי׳ הכהנים מן נמי

 דטתו הבוטל דכל דקי״ל כיון אכהי הדיוט כהן באחיו דאטי׳ וסו אסרה
 ביאה מחלת חללה ונטשיח המורה מן לו דאסורה כיון א*כ • ביאה אגמר

 לו ביש ואי • המגרש וטר״ס הקדושין יאסרו מי וטל לאחיו אסורה כבר
 משוס ואס חדש דין להוציא דאין נראה ט״כ • השני דייבם ק׳ כשר חלל אח

ק: ־ מדיף דהחירא וכח נקיס־ לרבומא י״ל בדידה מני דלא דקדוקו דו׳ ו

ד ו מ  איסכא לביש במאמר דהא זיל המהרש״א סברח טל לי קשה ן
 ואפ״ה צרמה דמוטרת כיט דף לקמן התום׳ ל«(״ש לי׳ שמטינן ^
ט־ לפוטרה חמור דיומר ש׳׳מ חליצה בטי'  כה״ג דביאת נימא ואיך מ
 דאינה רבומא אשמטינן שפיר ולפייז • צרמה סוטרת ואינה בה מהני

 המוס׳ קושי׳ נלפטנידלמרץ ובזה • בגיטא לה סגי דלא ומכ״ש ־ צרמה פוטרת
 דאטיג י״ל דהנה ־ מב״ש לאפוקי זימני מרמי דל״ל ט״א י״ח דף כיצד דריס

א א׳ באה יינוsדר היא דב״ש* כיצד בס׳ שנממטט  קדושין מטטס מהני ^
 בה וטשה נכרית נשוי דמת בסיסא אבל אדם שום לגבי כלל אהני דלא

 לאוסרה מהני דשפיר נמצא אחי במרי הויל אחיות מבטלי א׳ מאמר
 יש דאמר אשי לרב ולסי״ז מחליצה• ומסטרא קדושץ דהוי וה״א אאחיו
 טובא ולסמ״ש להחירא חזי׳ דהך ל׳ בדף השים כדדחיק לומר א'צ זיקה

:ודו״ק • קדושין הוי לא אחי במרי דאסי׳ אשמטי׳ י ,
 אירוסין או נשואין לב״ש ®מר לרבה טיב דכ״ט לי׳ דמיבטי׳ הא צ״ל

• שס ז׳׳ל דפירש׳׳י וזהו קדושין מטטס או יבום ממטה אי היינו טושה
 קיימינן דלב״ש גב טל אף דרבנן יבמין במאמר סי׳ וכו׳ ארוסה השתא
 יבוס לטנץ אבל קדושין משום היינו גמור קנין קונה דמאמר דסיל
טא יבמה  דמאמר מדר״א דמוכח ומשני * כארוסה דהוי וס׳׳ל כתיב טלי׳ י
 דהוי טושה אירוסין ומטטם בשומפומ דיפר ודחי יבום מטטס טושה נשואין
 מטטם לאו ט״כ ־ מיפר דמצי לאחד דקאמר הא ולסי״ז • קדושין מטטס
 ב״ש ולפי״ז ־ מידי אהני לא דמדאוריימא דרבנן קדושין הוי דהא מאמר

 נפטרה ביאה לאחר דדוקא מצא והלזו טמו אשמו קאמר שסיר דממני׳
 שלא דרבנן לזיקה אלא מוטיל ואינו דרבנן קידושין והוי א׳ אח דהוי צרמה
 דהוי אחי׳ בשני פליגי דלטיל האמוראים אבל • זקוקתו אחוח משוס מאסר

 • אחי׳ בשני דהוי יקיימו בשיא מרסד״א ראי׳ כדמיימי דאורייתא קידושין
 זיקה מטטם הוא לחחד ט״כ • לשנים ובין לא׳ בין דאמר ר״א ולפייז

 כיצד פרק לטיל ז״ל רש״י פירוש ושפיר מידי מהני לא מאמר דהא
 אמי׳ ובזה זיקה מפום טטמי׳ אלטזר ר׳ דהא יהוד׳ ר׳ הוא זיקה אין דאמר דמאן

 כמיש בב״א היינו ויקנה מאמר יטשה חה ציל ולסי״ז * שסיר שה הסוגיא כל
 יהי׳ מי וטל א׳ אח כבר הו״ל השני דלגבי אומרים דיה ט״ב י׳׳ח דף הסום׳

 שהTק דכבר כיק ביאה אפי׳ אלא השני מאמר א׳׳צ דבל״ז אלא הקדושין
 טושה אירוסין אי דמסספק דרבה האיבטיא לסרש יש ובזה * הראשון

 ממרץ • ויקנה מאמר יטשה זה לטיל דמקשי והא קדושין מטטם דס״ל
 בב״א אפי׳ בזא״ז שאינו דכל משום מרי דהוי אטיג קדושין הוי דלא משום
 דהוי י״ל שפיר ולפי״ז טיב נ׳ דף בקידושין גופי׳ לרבה ס׳׳ל דהכי אינו

מדי׳ אירוסין  דבאמת ומסיק דלטיל לתירוצא צריך ובאמת מושה נשואין או ג
 או דהתירא מאמר בין חילוק דיש דלמיל לחירק א״צ וא״כ טושה אירוסץ

ק: יבמין• מצות ביטול ואיכא בביא לטשות דא״א דאיסוראאלא ודו׳

ז ״ פ ל  • בטיכ קידושין הוי לא דאליכ מדטתה מאמר ט׳׳כ דלב׳ש י״ל ו
 דאליה מביש לאסוקי דמסני׳ יתורא דאיצטרך לומר אפשר ולסייז

 ולא בברייסא דקאמר הא נכון ובזה • בט״כ ובמאמר כביש דאתי היא
 במאמר בסיפא דאשמטינן בט״כ אלא מדטתו מאמר לטשות הססיק
 לא בט״כ דמאמר הקדים לכך * בט״כ במאמר דמיירי וה״א מביש לאפיקי

מדטמו: במאמר בסיפא וט׳׳כ מדרבנן אפי׳ מהני
 י״ל בכרת דהוי חמירי דטריות אט״ג חומרי׳ מאי ואלא כ״א דף

 הויל כריתות חייבי הוי דאי בחשובה א״א דמש״ה מומריי׳ דזהו
 מכרת שפמורין כיון •אבל חשובה מוטיל והוי • לרנבה״ק ממשלומין פטורין

 דאין חומריי׳ גוסא דזה טוד וי״ל • בתשובה מקנה ול״ל במשלומין נתחייבו
 מן טונשין דאין בטטמא בסנהדרין זיל מהרש״א כמ״ש בכרת כפרה להם

רי ר״ל חומרי׳ מאי ואלא קושי׳ זהו דאדרבא אלאדי״ל הדין• מי  כקדח
 הדין מן טונשין דאי; נתמעטו דממילא מכרת למעוטי קרא איצטרך לא

 ממזר דהוליד בעריות ראי׳ וא״כ • בתשובה אסשר דלא ומשני כפרה דא״ל
 דגם וה״א נינהו כריתות מחייבי ואפיה • תקנה להם דאין ז״ל כדסירש״י

 דנסטרי׳ היא קרא כתיב לא דאי לעיל כמיש א״נ • בכרת יסטור לזה
 יתחייבו אם דהא מועיל אין דחמירי כיון וא״ל ק״ו• ילסינן דהוי בכרת

 אבל • בקיו ילסי׳ הוי שפיר חמירי יהיו ולא ממשלומין יפטרו כריתות
במשובה• דא״א חמירי שסד גחשלומין וחייבי׳ מכרת מסמעעו השתא

ק זיבמותשני פי
 דעריריס כיק ממזר שהוליד מעריות אפי׳ דחמירי הראשון סי׳ דלפי וי״ל

 שמת לאחר חשובה מועיל שסיר א״כ ז״ל לסירש״י כריתות ככל ימותו
 משא״כ קלקלתם ומקנסס מתשלומין סטורק כרת בהו דלית והני הממזר

:ודי״ק • הקנתו דקלקלחו ממזר שהוליד דעריות בכרת

ס׳ ^ו  שהקשו מה והנה ז׳׳ל ומהרש׳׳א מהרש״ל מ׳׳ש עי׳ וכו׳ הכי אי ד׳׳ה ף
 אבי אשת דהא לפ״ד קשה ועדיפא סגנון בחד דאיני שבבמו משלישי

 קמי׳ דקאמרינן אמו אס אחות דהו״ל אסירא ובתה כדזעירי שריא אמו
 הו״ל דלא מידש״ל קושי׳ אין דבאמת אלא ־ להתירא מזה וליסשוט לאיסדא

 י״ל הפסק להם דאין מהכא דלפשוט עוד שכ׳ ומה • כמ״ש סגנונא בחד
 כמ׳ש בעלמא• איסורא אלא אינו אשתו מיתת לאחר דחנעמו תנא להאי דס״ל

 תירוז שייך וא״כ • מיתה לאחר שני׳ גזרו לא ובאמת מכילהץ בריש מהרשיא
 משמעות וכן הכי דל״ק המקשן על התוס׳ דקושי׳ אלא לי׳• דלאפסיקא השיס

 דהא אלא • לפשוט ואין מתרצא השים בתירוץ אבל למיפרך מצי לא דבריהם
שני׳ אמו אבי דאס ירושלמי בשם והטור הרא׳׳ש לפמ׳׳ש דבריהם על קשה
 דחימא קאמר לא ואפ״ה • סגטנא חד בודאי והכא שריא אמו אבי אם ואה
 דתמי׳ מילתא דבילית פירושו דהכי נ׳׳ל הי׳ דבריהם •ואלולי לך מיתרת אני לי׳

אפי׳ לעולם אסור חמיו אס א׳׳כ הפסק לו אין דריח דשניות דקאמר למאי
 א״כ והעור הרא״ש כמ״ש הפסק לה יש אביו אבי ואס • חמיו אבי אבי אס

:אסורה בתו ובעל לה מותר בעצמו חמיו
ה א ר נ  דלחתנך ר״ל וכו׳ לך מותרח אני לחמיו דתימא דבריהם וסי׳ עוד ל

 לה ים אס דר׳׳ח דשניות מהכא דלפשוט להקשו׳ דאין • אסורה
 נימא אס אלא אינו הש״ם וקושי׳ ושייר־ דאיכאלמימרתנא משים הפסק־

 היכי וכי • הפסק להם דש נימא אס ולפמ״ש • רש״ל לשיטת הפסק לה דאין
ודו״ק: הכרח־ אין להיפך אבל לי׳• פסיקא דלא משוס קאמר נפשיט דלא

 אסורה והיא • אמו אס אמו אביו אס דגזרו קאמר דהא לי קשה דהא
 אנוסת היינו ע׳׳כ בתרתי דמני דהא וציל • אביו אבי אשת משוס בל״ז י
 לך מותרת אני לו אומרת בעצמו אביו דאנוסת נמי למימר ה׳׳מ א׳׳כ אביו אבי

 נימא ואפי׳ • רבנן גזרו לא בדידי אס״ה מאביו אחותו דהו׳׳ל לך אסורה ובסי
 דלא לומר יצטרך דהא קשה מ׳׳מ • אביו באטסת דא־סר יסדה כר׳ דאתיא

 לי׳ דהר לי׳ דתיסוק אמו אם משכחת לא דאל״ה אביו באטסת שניות גזרו
 לך מותרת אני לו אומר אביו אבי דאטסת המ״ל וא׳׳נ אביו• אבי אנוסת

 למימר שייך דלא נ״ל ומזה • האב מן אביו אחות דהו׳׳ל לך אסורה ובחי
 ואחיות חורגו בת כגון קדושין ע״י דשניהם היכא אלא רבנן גזת לא בדידי
 ונ״ל עצמו• בקרוב משא׳׳כ באמה לאחלופי ואמי קדושין עיי דאסורין אשתו
 בר׳ דר״י והא • וכו׳ והרי הוא וכללא ע׳׳ב לקמן דקאמרינן מהא לזה ראי׳
 נמי הוא ^לא אי דהא הוא וכללא למימר ל״ל וקשה • וכו׳ מאי לאתויי שילא

 מן האס דאחוס ט׳ דאחיח כיון אסורה האס מן האס אחי דאשת נפשיט
 קדושין ע״י דווקא דה״א משוס למיפשכי ה׳׳מ דצא צ״ל אלא • אסורה האס
 צריך להכי גזרינן לא עצמו קרובי אבל • קדושין אטו קחשין למגזר שייך

ד דמי לטכיח כ י ודו״ק: עצמו• בקרובי ע'
 שהקשינו וקושי׳ בתו• בת מכלת ז״ל מהרש״א קושי׳ ממילא מתורץ
 ואחות הפסק• לו שאין שבבתו דשלישי אמו אבי אבי מאשת לשאול

 דתמו׳ טובא דקשה ודאי לעיל שכ׳ הפי׳ משא׳׳כ • עצמו קדבי טי האב אבי
 ניל והעיקר לו־ אסורה קידשין ע״י וחחנך לי מימרת עצמו קדבי דשהוא

 גרע דלא אביו אבי באטסת אף שניות גזרו יהודה דלר׳ כר״י אתיא דלא
 דאיתא מאי דלפי לתרץ נלפענ״ד ובזה • שניות בה דגזרו דרבנן מחלוצה

 לה יש אביו אבי אבי אם וכן • הפסק לה ויש שני׳ אמו אבי דאס בירושלמי
 אשי דרבנא ברי׳ דמר סרי להמני משלימין תרתי דהנהו לימא א״כ • הפסק
 • ייתר ט״ל א״כ • האס מן האם אחי אשת לאיסורא דסשטי׳ משוס לימר ואפשר

 אשת עס חדא והוא • אביו אבי אטסח אף ואסורה כר״י דאתי׳ צ״ל אלא
לחשוב וצריך • אביו אבי אס ולא אביו אס למשוב אין וא״כ • אביו אבי
• ודו״ק פשיט ושפיר האב אבי אחי ואשת אב אבי אחות בחדא מרמי הני

בסמוך: שם עיין
ב ״ היא אס בנו בת בכלח מצאתי לא הנה וכו׳ כלה אסרו לא תום׳ מ

דשניות נימא אי התום׳ לפמ״ש מותרת דהיא ייל לכאורה • אסורה ׳
 ד״ה כ׳׳ב דף לקמן כמ״ש ירושה משום בנו דכלח צ״ל • הפסק לה יש דר״ח
 דמחלף משום שאני דהכא דס״ל אלא היא ירושה בת לאו בני ובת ובו׳ שניות
כלה אסרו לא קאמר דלהכי הסוס׳ קישי׳ מתורץ וממילא • בט בן בכלס

שבזכר כל מטעם בתי כלת על הגזירה הי׳ דלא ד״ל • כלה מפני אלא
 • כלות שני א׳ דבבית דמחליף משום אלא בנו בת בכלת שייך לא דאז ערוה
הוא דהא י׳׳ל ולפי״ז הדורות כל סוף עד בנו בן או בנו בבת ה״ה א״כ

דמרי ונכין • דקחשיב בהנהו כן המעשה ט׳ שבאמת לך אסברא דקאמר
 למרי אסורה דהיא וקאמר נכדו כבר הי׳ ובאמת הראשון הוא איסק בר
 וקאמר הבת וכלת הבן כלת בנו בן או בט בבית שהי׳ אלא ־ איסק בר

 לדוגמא דקאמר פלא לאי מת כבר אם ואף • איסק בר למרי דאסורי'
ט׳• ישראל נשי בכל אסור אברהם בירושלמי כדאי׳ בהא לומר ואפשר ו

דקאמר
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ר ומאמר פ ונלפ הצן גלפ ציפאי גן אצל שי\ ר״ל ציפאי נ ם הג ^ סו ^ 
ט׳ ומכוון עצמו• לליפאי  דסף ר״ל בטלן 1וכ בזה שרשם ז״ל רש״י ג

 ודו״ק: • נכולן וכן קי»ר גכן דמיירי מפורש ^נו דבאינך
ז ״ י מ ר שלהסהפסק־אכ אנו דאי יסלא לכאורה ו שניופדר״חי  נימאד

ם כלם לפמ״ש וה״ה סוף פד גנו גן ק כלת  א״כ מו גן גן ג
רייפא הא למחשב והו״ל • אסורה וכלמה מופרפ עצמה גם איד  לעיל גנ

 דהו״ל ק׳ הפסק להם אין דאי כ׳ ולמעלה לן מותרת אני לו דאומרת
 שייר ולא נ ממ קשה ולפי״ז • התוס׳ בפי׳ כמ׳ש חמיו אם מאס למימר

 קמבעיא לא דע״כ הרמב׳ן שימת לפי דא״ש נ״ל וזה לעיל• תירוצי ני ה
 דאין פשיסא שבגנו בשלישי אגל שגחמיו• ברביעי אלא דר״ח בשניות לי׳

ודו״ק: • פרוייהו ש’א דהשתא הפסק להם
ש ״ מ ז ל  נראה • וכו׳ שייר דהאי שייר מאי פריך וכי וז״ל להוכיח המוס׳ ו

 דשייר דילמא למימר ליכא התרצן על אבל המקשן• מן דקושי׳ ׳
 דאל׳כמאי לאיסורא להיפר מוכח הוי דא׳כ • האס מן האב אחי אשת
ל לכאורה דהא לפרץ הנלפענ׳׳ד אד האס• מן האב אשת דשייר שייר  י
 הוי (דא״כ .האס מן האב אמי דמשת קמייחא בגעיא קפשיע לא למה

 • שניות ק מה מדקפני דשייר) שייר מאי דאל״כ לאיסורא להיפך מוכח
 צ דס משוס שייר דהאי שייר וקסבר • ושייר דתני דידע וא״ל • החשיב ולא

םורא-דא׳כ אחרונה בבעיא  משניות ידע דלא כיון להיפן תיפשוס לאי
 להקשות אין דבאמת והנלפלד • אחרונה בבעיא פשיס איך דא״כ דר״ח

 אצא דר׳ח שניות חשיב לא למה • ושייר פנא ידע דלא למאי רב על
 דאיכא הפסק להס יש דר״ח ושניות הפסק להס אין שניות הני דע״כ

 ם*ד הוי ושייר תנא ידע דלא המקשה אגל ופלע• תנא דרב למימר
 בבעיא פשימ מצי לא ולהכי • דר״ח חשיב מדלא הפסק להס אין דכולהו

כ הפסק ישלה האם מן האג אחי דאשת דאיכאלמימר הראשונה  וצהכי ג'
 הפסק להם דאין דא*ל קפשימ שסיר אחרונה בגעיא משא״כ • קמשיג לא

 האג אבי אחי אשת וכן אסור נמי האב מן האם אבי אחי אשת דא״כ
 אסור האג מן האב דאחות מוכח וכן • האב מן האב אחי אשם וכ״ש האס מן

 דהוי בנו מכלת קרובה יופר שצבט שלישי כ׳׳ב דף המוס'לקמן זהאהקשה
 האג אחות דבני הכא משא״כ ירושה משוס להו וניחא עצמו קרובי

 הפסק להס אין האג מן האב אחי דאשת כיון א״כ ■ הס יורשי׳ נמי
 לתני השיב וע״ז • עצמו קרובי דהוי הפסק לה דאין האג אמות כ״ש

 משום דר״ח שניות משיב דלא דאיל הפסק• להם דיש צ״ל וא׳׳כ • ושייר
 הפסק לה יש האם מן האס אחי אשת גס דהא הפסק להס אין דאלו
 דציכא למעלה משא״כ ערוה• שבנקבה משוס אלא אסורה דאינה כיון

ק; ערוה• בנקיבה דו׳ ו
ה ר ד ״  •מהירושלמי להוכיח הרא׳׳ש כ׳ וכו׳ דר׳׳ח שניות אשי רב אמר די

אין שבבתו דשלישי ישראל נשי בכל אסור אברהם דקאמר י
 כמת ככל מאמר דמדלא להיפך משמע משם אדרכא ידעתי ולא ־ הפסק לה

 ד^ן ישראל כלת משום ואסורה לישראל נשואה דכבר ^א ישראל
 לישראל הנשואי׳ בגיורת אפי׳ ישראל נשי בכל קאמר דלהכי ונראה הפסק לה

 אנשי בכל אסורה שרה דקאמר מסיכא ואדרבה גנו• כלס משוס אסורות
 דאם ש״מ חמיו אס משוס לישראלית הנשואים בגרים אפי׳ קאמר ולא ישראל
 רביעי דבאמת א״ש לעיל שזכרתי הרמב״ן ולשיעס הפסק• לה יש חמיו

ודויק: הפסק• לה יש שבחמותו

שלישי: • אחץ ארבעה
רותום׳־ עם הסוטא שם עיין

 לקמן התוס׳ עס״ימ״ש למימר דמציט נלענ׳׳ד נמי תלמא הכי אי
 לך יהא לא לזו v צרוח שנעשו דבשעה מלצרור דס״ל דלר״ש

 יבמין• ב׳ לפגי דנפלו משוס חליצה• דבטי׳ הכא מודה אס״ה וכו׳• לקוחין
 • מחליצה דשפרה ר״ש פליג דבזה משום מלתא נקמ לא דלהכי לומר יש א״כ
 מיית חד אדמיבס דדילמא יבמין מצות בימול משוס דמעמא כדמשני אגל

 לא אי אפילו דהא • מ׳׳י בימול היבום בזה אין רבי או היא ר״ש ואי • חידד
^ס  צ״ל וכן א׳• יבם דט״ל לגמרי יבמין מצות במל אידך מיית אי מי
 ליטמי חזי לא מיני׳ דחדא אע״ג נמי בתלתא דהרגותא שפי׳ שס במוס׳

 שייך לא דלפ׳׳ז אלא אחס• ליגה מומר במלחא באמח דדילמא להו דנפקא צ״ל
 הרמב׳׳ם בשימת לקמן מ״ש ועי׳ • ליבם מיתר מיית א״נ דהא מייח דדילמא לומר

חמשהנמי; וא׳׳ה תלפא א״ה בביאור
 רש׳י דעת ליישב נראה לכאורה הנה וכו׳• מ-קאמרת ד׳׳ה פוס׳ ע״ב
 מט דעדיפא פסולה חציצה בודאי • זיקה אין דלמ״ד דס״ל ז״ל

 מוכח וכן שנבארלקמן• רישפר״גכמו במתני׳ וכדאימא הגרועה■ פומ-ח
זימה אין כמ׳ץ דאתי׳ נימא אם אפי׳ אחיות נפערו לצרות דחלק מברייתא

 ואצרה לקמן דקאמר והא • הגרועה פימרת דעדיפא מוכח עכ״פ רחל ואצרח
 דאל״כ • הם שוים וצרחה דרחל למקשה ס״ל ע״כ הייני מיפמרא מי דרמל
דהו״ל אחיות מ״ש הקישיא בתחלת ס״ל דהא תימא זה ואין להקשות• מנ״ל

m y

קה סאפהג׳י « ?’?י א *י ''*
 שמואלקאמר דהא תדע • כערוה צרה אלימא דלא דשני טא

ל א: ע מ״א דף לשימססלקנמ דהחוס׳ נ״ל ופו סגע• בעלת נפמרה הגמ בעצת ^ 
 דאילה מטס אסורה חלוצתו קרובת דצרת דמעמא שכ׳ ז״ל שטרש״י מה
 לי^זותמליצפו^צרפה א״כמה לה• העולםשפלצו יסברו דינא לגי בהדס

ה• בלא קיימא גיסא כולא הא • לבזותה שמל̂ל המולס כיוןדיסברו  יגנ
ט דאדרבא נ״ל הי׳ ולכטרה  דס״ל מיסמרא מי רפל ואצרת המקשה קושי׳ ז
ט גריעא צרפה דמליצס  בכרת־ דעל ע״ב מ׳ דף לקק ס״ל שמוחל דהא מ

רו א*כ • באיסורה ד״ה כדפרש״ישם  • כרת איסור יבא לרפל שחלצו העולם כטסג
 רס- דצרפרסללאמיססורגחליצפ כיון שטר מקשי א״כ עצמה ברחל משא״כ

 קאמר המחיל ולא דהתחיל גשטיא דהא ז״א דע״כ אלא איפכא כ״ש מפי דטדיפא
 י״ל ובדוחק • מפי גריעא דצרה דס״ל הרי גצרוח (גאמיוח) אף יגמור לא

 א״כ דינא לגי^ דאזלא גזירה בלא אסירא בל״ז ב^נת חלוצחו דאחוח כיון
 ממילא ז ולט • דעדיפא חדא בכל למימר דאיכא • חברתה טמרת אין א׳ כל

 זיקה אק למ״ד פוערת בשוות דאפי׳ רש״יז״ל על הכא פוס׳ ששי׳ משרז
^ רק ר  לקמן דמסיק דהא איט כ״ז לענ״ד אבל כג״ל• עדפא דכ״א י״ל ד
ל אבל בלט ביתא כולא דס״ל יוחנן לר׳ ה״ט דינא לט דאזלא הך ^  דס״ל ל

 מכפה אלא בל» דאינה עדיפא צרפה בודאי א״כ לזה• א״צ בכרת צרפה
שס׳ כמ״ש  רט׳י טמת צט 4 הנראה אך • בס״ד בזה לקק מ״ש ומק ה

 א״כ שיעט• לקמן שנבאר כש פטלה חליצה הוי ליבם שאסורה דכל ז״ל
 י1̂ הא • זיקה יש לרב דס״ל לטכיח נש״ס4 דלמה הכא קשה לכאורה
 אי זיקה מטס אי מפיבמוח ולא חולצות דאחזח דפליג מאן ליכא אממני׳

 מטס לחזור צריכה דאמצעיות דס״ל כיון ״כ6 מצופיבמין• בישול משום
ה * פסולה דפליצה  גמ״י מטם היא פסולה חליצה דע״כ נמי קמייפא ל׳
 גימול משים שבם ולא לאמש חולן זה דקאמר דהאי הפוס׳ למ״ש (מכ״ש

שן מצות  דשיש דה״א דצ״ל ונראה ליבס) דאסורה בהדיא קאמר רב א״כ יג
 דלא ^שיא זה מ״י(ואין גיסול משום דליכא צרות ולשלישית לשניי׳ דאיכא
ס׳ כדטרש״י בהד׳ קאמר ט  ר^רה לראשונה חלין ע״ב כ״ז דף לקמן ז״ל ו
 צרה וטכא ל»יו דאיכא ביק א״כ בצרה) דמיירי בהדיא קאמר אע״ג

 א״כ צרה לאסצעות דאיכא דמיירי לט׳ אלא דפרי לשפה טישינן לא
 הרמב״ם לטעת זולת • פטר ע״י אפי׳ במליצסה נפמרת הצרה אין ע״כ

 חליצה צרה צריכה דע״כ כיון א״כ ע״כ חליצה הצרה וצריכה לקק שיטאר
 סמרה לא נמי דעדיסא ציה דחליצת משוס חליצה צריכה דטא הא א״כ

 דלמ״ד איט טדאי וזה עדפא• דצרה כוופי' דפניא אשי כרב להש״ם דס״ל
 א״כ זיקה• יש ע״כ אלא הגרועה• את העדט^ יפעור לא זיקה• אין

• קמייפא תקשה ממ״נ ט ק: ג ח״ ו

ה מ  דהקיטא נמי קמייפא א״ה דפי׳ ז״ל בטרש״י לדקדק טש מי: נכון ו
 מרב נשמע לא רהא בשניי׳ ה״מלשנוי ובאמת שניהם* מל קאי

 חליצתו אחות נש טי הראשון דלגגי הכא וכגק דעדפא אבל • גשוות אלא
 רש״י ומדברי לקמן מ״ש נמי ומי׳ ע״ש• הרא״ש בדברי לקמן מר^ש׳א כמ״ש

ש ז״ל  ולפמ״ש חפור יצמרך דשניות להקשות מג״ל א״כ • כן נשמע נ
אפי׳ חיזור צריכה זיקה צמוס וקמייחא זיקה■ יש דס״ל הנחה דבהך א״ש

 ביטל חיטי דלא כנ״ל צרות דאיכא שירי דע״כ כיק כן רב אמר טי ט
 אע״ג חליצה צריכה שלישית לאפי׳ מאמצעי׳ שכח א״כ כנ״ל יבשן מצום

 הגרימה פערה צא דעדיפא אפי׳ זיקה יש דלמ״ד • שנה לטדיפא צרה דפלצה
ודו״ק: משניהם• וקשה

ד א ק בזה להקשום ו ר פצמרך ע״כ דהשלישי׳ כ ט ר\אשונ׳ את ייבם טך א״כ פ
 ר\אשונה דטל ונהי השלישית של החיזור מגמל מ״מ לצרה• שיחלוז 0א1ר ׳

בשני׳ חפור שום וליכא השני׳ של הצרה ליבם יטל השני דהא משה לא
 מזני על אבל ■ שניי׳ צרה נמי »יבס יוכל הצרה טיבה דכיון בשלישית וגם

 רטגן פלץ טקדכגר השליטת של החפור דמבמל השני׳ לייבם דא״א השה
 לההטמדנישש יש הראשונה על וה״ה • פסולה חליצה אצלו מי לקמייחא

 • פטלה מליצה צראה חליצח דמ״ל החיזור ומבמל שמעון* שיח דילמא
 פסולה וחליצה דט׳ התום׳ דמדברי אלא יבממו• קרובש צרח דט״ל

* דלאה צרה לגבי פטלה חליצה טי דלא משמע י ז  אלא ^
 דלא לכאורה משמע חיזור משום ולא רחל צרת תמות דשמא מטס
ם׳ מדברי ט■ להכי מיישי׳  דגם אע״ג לכ׳ וכו׳ בזא״ז דגפול ד״ה הט
 לייבם דמומר ט׳ ולא וכו׳ לי׳ שני לא ואמאי ■ וכו׳ לשני׳ למלת צריך השני

 דהפס לפרש ואץ החיזור• לבמל דאסור להדיא משמע היזיזור• ולבמל
ס׳ מדברי כן משמע דלא דחיזור בזיקה אף דשייך זיפה מפעם * לקמן ט

 • כו׳ רחל קודם ברישא ללאה מליץ ט ואפי׳ דכ׳ מזחיל ולא התחיל ד״ה
 ממעס לו אטרה טא הא ואמאי • קודם לרחל חלץ אי שנעיא דלא משמע
 דקאמר דלאה דחטר מצופיבשן ביטל בשלמאמשום דלאה• חיזור זיפת
 דלא כנ״ל קשה א״כ • מייש לודט אבל מייש לא דלשתה יוחנן לר׳ להש

 • דרחל חיזור משוס פסולה חליצה טי דלאה דחליצה וכו׳ וח״ם בד״ה כ׳
 מצומ מטסבימול דדילמא דה׳־א ז״ל רש׳י על הכי להקטת מצי דלא ונראה
ר^ לא מ״מ ׳4 דאסרי׳ דנהי עכ״ם חיזור משוס אכל ח״פ טי יבמין
מש״ה י



שלישי פרק ץ אח ארבעה

ואץ

 מ״ש יותר נפץ ואדדנה מ״ש על תקשה לא וממחה ‘ ססולה ^יצה מפיה
 משום א׳ ליבם אפשר דאי מדקאמרח בד״ה המוס׳ דדקדקו לאמת מולז זה

ש במ״י*  אסורות מ״מ פסולה מליצה הי דלא בצרות דמיירי אע׳׳ג מ»מ״
:ודו״ק ־ דחיזור יבמין מצות כימול משום ־ ליבם

 והאמר פריו מאי בזא״ז בנפיל דמיירי דמסיק למאי לפ״ז להק»ה
זיפה דיש בשווי׳ פוער איןהוכחאדאינו למ׳׳ש הא זיקה• אץ י־נ

א ד׳ בפר״ג דקאמר הא ■ מודה ז״ל רש״י גם דודאי !  חלז זיהה אץ דלמ״ד • מ׳א נ׳
 דשמואל• אליבא לקמן אזעיי דבעי דכיק אלא צרה* לאתערה לגעה״ג

 הכי לשנויי הו״ל לרב ה׳׳נ א׳׳נ • ח״פ שערת אין נמי זיקה אין דלמ״ד
 דאין כיון זיקה יש למ׳׳ד דקאמר קאמר שפיר בזא׳׳ז דמיירי כדמסיק אבל

עצמו: רב בדברי הכרח
ד ו ע  בחליצת נפערת דשני׳ רב אשמעינן דמסיק מאי לסי דאף נ״ל ו

 מסילין הראשוני׳ נשואין דס׳׳ל כר״א הלכה דה׳א משום שמעון
 עלץ אסורה זק־קה ראשונה שהיסה בשעה מליו השניי׳ שנאסרה וכיק

 אמרי׳ דלא משמע דהסס דמתני׳ ונאסרה ד״ה ע״א ל׳ בדף ההיס׳ דכ׳ אף • עולמית
 אסורה שהיחה הכי שמעינן לר׳׳א מ״מ • ממנו ויצאה פעם ב^חו נפלה כאי*
 הסוס׳ כ׳ הא מ״מ • שנאסרה כיון ל״ל דרב אע׳׳ג אחיו בחיי א׳ פעם • עליו
 יש למיד אבל • זיקה דל׳׳ל משום דהיינו ר״ח בשם אבל דיה ע״ב כ׳׳ז דף התם
 וממילא שמעון בחליצת דסני אשמעינן לכך דאסורה דה׳א י׳׳ל שפיר זיקה

 לאחיו אסירה היסה דאם לרב דס״ל הרי • מברגילא ר׳׳א קושי׳ דמתורן
 דיש משוס והייני חיזיר צריכה הי׳ עסי גריעא ראובן דח/צח אע״ג
 לפרש לפענ״ד נראה ובזה • זיקה יש דס״ל אנפי מסרי מיכח הרי • זיקה
 • מסיבמס השנייה שהיסה בכך דמה דבריו מובני' דאינם מבורגילא ר״א דברי

 הא דס״ל ונראה לחזיר צדכה וח׳׳ס זיקה דיש מראשינה נשמע עכ׳׳ת
 הגרימה פיערס אינה דעדיפא אפי׳ זיקה יש למ״ד לרב דס׳׳ל ליל ודאי

 ותו ברייתא מהך רב על ותקשה כץסי׳ דסניא אשי כרב דלא הוי דא״כ
 שעה עליו שנאסרה דמשום דס״ל כיון וכו׳ דהסחיל כשנוייא נמי הר דלא
 דעדיפא גופא הא דאשמעינן לומר אפשר דהוי אלא פסולה חליצה הר א׳

 משלין הראשוני׳ דנשואין כר׳׳א באמת דס״ל משוס והייני הגרועה שערת
 נמי דהוי עש דגרע מראובן פיערס ואפ״ה א׳■ שעה נאסרה והשני׳
 דאמר מ׳א דף לרב ס׳ל דאוריידא בעריה דאפילו אמ״ג חלוצתו אחוס

 אפי׳ בזיקה וכ״ש ־ הראשון להתירה תחזור והותרה ומזרה ונאסרה הוסרה
 נפילה דמשעת משים עש גריעא דהכא קאמר דהא ז״א זיקה יש למ״ד

 מ׳מ לו מומרת השני׳ היתה הראשינה שנפלה דקודם אע׳׳ג א׳כ • איססרה
 מברטילא להר׳׳א דקשה אלא • עליו אסורה מיד השני׳ הבעל מיסת משעת

 • משניהם חליצה צריכה דהראשינה ולימא אחעס בשני הומ״ל גופא דהא
 דשמעק מ״מ ח״פ דהוי דאע״ג משוס • לבד משמעון חליצה צריכה ושני׳

 דמשום רב דאשמעינן דהמ״ל אחרינא באנפא א״נ מר^בן• עש עדיפא
 מי נמי דהא אלא ־ התחיל ולא דהחחיל כשנויא ח*ס הוי לא עליו שנאסרה

 מתיבמס אפי׳ שהשני׳ שפיר משני וע׳׳ז • מראובן לבד דחילצס משני׳ ידעינן
 שערת ח׳פ ידעינן הוי לא א״כ * לנפילה הראשנה כששא • לפעמים
 מה דממורז וממילא * ח״ס הוי לא א׳ שעה עליו שנאסרה דמשים א״נ * הגרועה
 מיתרת שני׳ אפי׳ לרב אלא • ונאסרה הותרה י\״ל דלא עליו השם׳ שהקשה

 ושכרח עליו שנאסרה משום השני׳ אסורה דלהכי לשנויא צריך איהו דאדרבה
 ועיין זיקה אין דס״ל משום דרבנן זיקה לקמן דקאמר דהא לקמן ר^״ח לפי׳
:ודו׳ק * שם הסוס׳ דברי בפירש לקמן מ״ש ,

ש ״ מ פ ל  מי רחל ואצרת לקמן המקשה שיעס לפי דאף לקמן התוס׳ ו
 ואפ׳׳ה רחל משל עפי עדפא דצרה דחליצה ס׳׳ל מיפערא

 זיקה יש למ׳ד אמרינן הוי אי דבשלמא * איפכא סברא די׳׳ל נרש־. • מקשה
 דכ׳׳ש י׳׳ל • חבירו זיקת להפקיע א' ביד כח דאין לחזור צריכה ח"פ דוקא
 דאין נימא אי אבל ־ להפקיע יכול שפיר עסי אליו וזקוקה עדיפא היא
 אפי׳ הא כ״כ לאחיו זקוקה שאינה לי מה א׳׳כ ־ חתור צריכה ואפ׳׳ה זיקה

 זיקה דאין זו שיעה לפי מקשי שפיר לכך חתור־ צריכה אפ״ה אקזיקה
:מיפערא מי רחל ואצרס חילוק אין א׳׳כ

ח ז ב  ולאסנילי׳ וכו׳* זיקה אלימא לומרדלא הוצרך אשי דרב א׳׳ש ו
 דעדיפא חליצה ס״ל דע״כ דלדידי׳ דהא רחל• אצרח דהאי בשנויא

 שוב חיזור צריך ואס״ה * זיקה אין דאמר כיון לפמיש אלא י הגרועה שערת
 להש״ס דלמה מדקאמרת סוד״ה התוס׳ דנדחקו הא לישב יש ולפי׳׳ז • לחלק אץ

 דבאמה י״ל • מסיפא הכל הוכיח ולא לאחת חולן זה מדקאמר זיקה יש להוכיח
 צ״ל דע׳׳כ כ׳ דכבר אלא • חיזור צריכה זיקה אין דאש׳ לדחוי מצי הי

 ואכחי יבמין• מצות ביעול בראשון הוי •ז בל דאל״כ צרות להם שיש דמיירי
 כנ״ל• חיזור משום ביעולמ׳׳י הוי הא לבד משמעון שחולצות בשלמא השה
 דשלישית (ואע״ג • חלוצתו אחות דהוי • מראובן ע־יפא שמעון דחליצס וניל

 נפשה מפער בין לחלק צריך ע׳׳כ ־ דעדיפא צרתה בחליצת נסערת אינה
 בשוה) ולא הגרועה פוערת דעדיפא נפשה דלמסער צרתה* מפער ובץ
 קשה א׳כ לחלק אין זיקה אין דאמר דלמאן זיקה דיש מונח כן אם

צריכה ואינה לאחת חולן זה מדקאמרת דקאמר וזה • נמי קמייסא

י־במות
ווז׳׳ד: נמי• קמייסא קשה נפשך וממה זיקה• דיש ש״מ שזור

n ן *  j ע׳׳כ התחיל* ולא דהתחיל שטיא דהך הסוס' שנדחקו מה מתורן 
צרתה• למפער נפשה מפער בין דמפליג בתרא כסירוצא ס׳׳ל

 משני דההוכחההוא ולפמ׳ש דפוער• לשמואל ס׳׳ל בשני׳ האאפי׳ דאל*כ
 דס״ל התוס׳ דכ׳ התחיל ולא דהתחיל שנויא לש י״ל חתור צריך דאין

P א׳• שעה שנאסרה משוס ולא ח״פ הוי לא חיזור דמשום וצ״ל * זיקה
 היינו אמצעיות דקאמר והא בב״א שנפלו לעיל לשנויי מצי שפיר כ א

 אחות משם ולראשון במ״י משוה לשני שנאסרה השני׳ שהיא כמשמעה
 שייעו; ואח׳׳כ • ראובן חולן שבהחלה רק • חיזור צריך ושפיר חלוצה
 כשרה חליצה והוי • אליו כשרה והשלישית חיזור רק שמעון לגבי והו״ל

 אליבא דשמואל י״ל וא״כ • זיקה דיש כלל מוכח ולא ־ חיזור צ דא
 דמסיק למאי לעיל כמ״ש נאמר אס וכ״ש • לעיל קאמר זיקה אין דררד

 דנאמר הכרח לנו שאין משוס היינו וכו׳ זיקה יש רבלמ״ד וקאמר
 נמי דרב ס״ל באמת דמסיק למאי י״ל א״כ * קאמר זיקה אין ד למ

:ודו״ק • קאמר זיקה אין למ׳׳ד
ן ח י  מחליצי מיירי לא דרב דצ״ל מדוחק נמלע אט אין בכ״ז מ

 מזה מיירי לא אלא ולסערה לצרה לחלון מצי הוי ובאמת * צרתה
 לבד• לה יחלין ואמאי נפערה ולא * היא כשרה חליצה שמעון בצרת דהא

 דכשחוזרת ראיתו עיקר דמזה ונאמר ז״ל הרמב״ס לדעת נכון היותר אך
 ביארו ולא ’ מיני' דעדיפא אע׳ג צרחה נפערה ממילא האחין כל מל

 בסיד שנבא־ ראיומיו מן א׳ זה ולפמ״ש * זה מנ׳׳ל מכישיס ושאר הה'מ
 מ״י• מביעול מקשי דלא דהא י׳־ל שפיר דלדבריו עמו• ונימוקי מעמו

 משוס בס׳ד לפנינו שיבואר כמו פסולה חליצה נקרא דהכל ס״ל איהו דהא
 השלישית צרת פוערת דאין דכיון ממ״נ תקשה ולא בצרות דמיירי דהמ״ל

 דגיתו דלפי ככ״ל הראשון מן השני שער איך דעדיפא• אעיג הג׳ את
 דה-ינת כלל• תיקשי ולא פוערת דעדיפא י׳׳ל ושפיר לצרה כלנ חולן אינו

 הי׳ תצערד לא האחין על תחזור הג׳ כשצרת דהא כשירה חליצה שמעון
 דאי דס׳ל משוס הרמב״ס דעעם לקמן דלפמיש אלא חיזור־ כלל בעצמה

 ותירשי זיקה דיש מוכח ממילא א״כ • צרחה פוערת שפיר זיקה אץ
:ודו״ק • נמי קמייתא

ם  למה זיקה אין דאס התום׳ לשיעת שכ׳ כמו ממ'נ דסיקשה דכיון י׳׳ל ג
דגריעא■ או דעדיפא בין חילוק אין זיקה אין דלמ׳ד חיזור א״צ שני׳

דאינו כיון • היא כשירה חליצה דשלישית וכמש׳׳ל שני׳* היינו דאמצעוח צ״ל V \) i 11V ׳% «י / י « י ״• ׳■
 כשירה צרה וחליצת לצרה לחלון צ״ל ע״כ הא דתיקשה רק חיזור משוס אלא

 דיש ע״כ אלא חיזור צריך ולמה חיזור) משוס אלא דאינו (כיק היא*
 וה״פ זיקה דיש ש'מ ^״כ זקוקתו אחות צרח דהו״ל ח״פ צרתה וגס • זיקה

 ־מוכח דכיון ז׳ל רש״י לשעת י״ל וכן ־ נמי קמייסא וחיקשי לחזור צריכה
 • צרתה בחליצת נסערה מדלא פוערת אינו דעדיפא דאפי׳ השלישית מן

 מראו-־ז נפערת איך מ״י ביעול משום דפסולה שני׳ בחליצת חיקשי א׳׳כ
 צריו ע״כ הא דתיקשי אלא וכנ״ל• השני׳ היינו לסרןדאמצעות יש וזה

 חולצה דצרחה ואע״ג זיקה דיש משום בשני׳ דהעעס וצ״ל • לצרה לחלח
 דודתי צ״ל ובכ״ז • ודו׳ק נמי קמייתא קשה א׳׳כ חיזור שני׳ צריכה אפ׳׳ה
 וע׳ • למיתה חייש לא דבכה״ג חיזור ותצערך מייס דדילמא משום ח״ס אינה

 פסולה והו״לחליצה זיקה יש ש״מ דקאמר הא היעב מדוקדק ולפי״ז לקמן*
קה דמעעס  • זיקה יש ד״ה כ״ו דף ז״ל רש׳׳י שנדחק למה וא׳׳צ היא ח״פ ז

ה נ ה  פוערת העדיסא דודאי • ז״ל לפירש״י שב׳ הראשונה שיעה לפי ו
 בעה״ג לצרת דחלן ר״ג פרק ריש במשנה כמפורש הגריעה

 מברייתא אשמואל נ״א דף שם מדמקשי שס מוכה (ועוד • בעה״ג נפערת
 לתירוז אלא אינו ההוכחא כל איכ • ידע בודאי ומתני׳ בסמוך) ויבואר

 דמיירי רב בדברי להגיה א״צ התחיל ולא דהחחיל בשנויא אבל אש רב
 • בשוה פוער דאינו הוכחתו הי׳ ומזה דלישנא פשעא כדמשמע אלא בזאח״ז

 אליבק דזהו לכולן חולן לעיל קאמר שמואל דהא קשה לא א״כ כנ׳ל שוות והו״ל
 :ודו״ק • דנפשי׳ אליבא זיקה יש למ״ד והכא * זיקה אין לע׳ד

ם נ מ דודאי בפשעות ז״ל רש״י דברי להרן יש לזה שזיכנו לאחר א
בשוות דאפי׳ התחיל ולא דהתחיל בשנויא דלקמן מסוגיא מוכח

 בי; מחלק ז״ל דרש׳׳י אלא דמקשה כדקס״ד זיקה אין למ״ד פוער אינו
 ז״ל רש״י דמחק והא * צרה למפער מיירי דלקמן צרה למפער נפשה מפער

 דרב די״ל • יבמי! מצות מביעול מקשה מדלא דמוכח משוס היינו הגירסא
 דלמפער מידי משני׳ מוכח ולא * צרה למסער ה׳׳נ הו״ל א׳כ בצרות מיירי

 צרתה שערת אינה דבל״ז מוכח מאמצעות אלא * כשירה חליצה צריך צרה
נ׳׳ה ד׳ לקמן מדמקשי מוכח ועוד ־ חיזיר לה למה א״כ היא ח״ס דעכיפ כיץ
עפי גריעא צרה למיסער דודאי לרב מקשי ולא מברייתא• שמואל על

 עפי הצרה אסירא בחליצה דאסחיל כיון וצרתה בעה״ג דלרב די׳ל משום
 מיכח כ’א • בכרת דהוי למ״ד איכא וצרתה יבנה בלא קיימא החלוצה דהא
 הסוס' קושי׳ קשה ולא • חיזור דא״צ אחד באח אפי׳ נפערת צרתה דאין משם

:כלל צרה למפעו־ מוכח לא ולרב צרה למפער דהכא ר״ג פ׳ דלקמן
למ״ד משמואל דמוכח ונהי ז״ל רש״י דברי בפשעות די״ל נ״ל

אין
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ה op’r אי! ע רו  ̂ דס״לדצית משוס טינו • פומרח מ

 .> ואס גע אחר גע דיש ל דם׳׳ מחכמים מוכח עכ״ס אנל בהיסד* י״ל
מאמצעית: וק׳ כשוות פוערות זיקה אין דלמ״ל ש״מ מהן לאחת חולץ

! ר ז ר  דחלץ מדנריו דמשמע ז״ל הרמנ״ם על הה"מ שהקשה מה מתורז ו
^ ג ״ ה ע ב ^י כדמוכח נהיפך הוא דלרב צרהדי׳׳ל נסערה ל

■ וססק כניל ®יי' י"^ י^י כרכגאיסוי ! 1 S
 לקמן ש לסמ כ א ש כמ כשמת מ הה ותירץ צרתה נפער קדושה לאיסור

.ל וק׳ זיקה דיש מאמצעית מוכח א*כ זיקה אין כמ״ד לכריית׳ דמוקי
אדסי' כ'ז ד׳ ז״ל רש״י דכרי לתרץ נלענ״ד הנ״ל* הדכריס ע״ס  כד׳׳ה ע׳

 גרידרד כדשמעוןדזימה חליצתווכו׳ אחות הך וכו׳והויא ראוכן לה חצז ״־' ״
 ליכא כזאחיז דנסול דמסיק למאי דהא מוכן אינו דלכאורה עכ׳ל• היא
 ז כזאח דקאמר שינויא דלסי לעיל ולסמ׳ש • זיקה משוס ח׳׳פ כשמעון כלל
 אלא א• שעה דנאסרה מפילין דנשואין משוס ח'פ שמעון חליצת הוי כמי

 דמסיק דנהי ל י ועוד • א״ש העדיסא סוערת גריעה דזיקה דאשמעינן
פול ס נפלה דהראשונה אלא לומר צריך הוי לא מ*מ כזאמיז* כולהו זנ  ק

 דאין עדיסא־ שמעון דחליצת משום חיזור א׳צ והשני׳ ־ כשירה חליצתה והוי
י ^ דאי! אלא גרידחא• אלאזיקה כה ״ ל ״ ״ ז י ״ ?  ״

 .כהכ לסרש לו הי שמואל דכרי מיקשה דלא היכי כי משא*כ
 אידך נפלה כד״ה דכריהם המוס' שציינו כמה י״ל דהנה ■ הנלפענ״ד

ת מימרא כמחלת זה כ׳ ולא • דווקא לאו דאמצעות וכו׳־ «  משום ד
ה דקאמר הא להו ודייר,א  על אלא מקשה דאינו דמשמע נמי קמייהא א׳

 שני׳• היינו עות דאמ לפרש מצי דהוי משוס ־ השני׳ על ולא הראשונה
מרחוכן תחלה חולצות דהשני' כשירה־ וחליצתה ־ חיזור א״צ השלישית אכל ’ ן ״ • ׳ י *** I J1} •$j ^ 1J חדר

״י מסוס הוי לא ואיכ משמעון־ ואח״כ י’ ״י ? ip”״ ”'”41' ? ? !?  י
 אלא ס ח כשני הוי לא דהאמת ־ ח״ס והו״ל זיקה שיש משוס דהאמר הא

 דהוכחנו כיון הש׳ס מקשי מאי קשה דלפי׳׳ז הנלפענ״ד אך זיקה־ מעעס
ץ מ׳׳י כיעול משוס קשה כל׳׳ז דאליה כצרוה ע׳כ דמיירי ^ני׳ י״ל א  לכד ד
דהוי ססולה חליצה הוי ראוכן דחליצת משוס צרתה לפעור חיזור־ צייכה
S ?1״ ״יי P ״יזיי צייו לנך חלוצפי־ אחות J . T
 לא ני1יץ דהא כש^י״ית היא כשירה שמעץ חליצת ואפ״ה חלוצתו־ אמות
 זיקה אין דלמיד נימא אם מיכעיא לא והנה ־ חיזור משים אלא היסה
 משמעון■ חיזור צריך ואפ״ה זיקה דאין י״ל א״כ פוערת אינה הגרועה אפיה
 למפער פוערת הגרועה אסי׳ זיקה אין למ״ד דאסי׳ נימא דאס אסי׳ אלא

 ל מג מ מ פעורה דהיא כיון צרתה לפעור שמעון כחליצת עעס ואין • נפשה
 כז״־ נפערת דצרתה שאני הכא דילמא כשוה חיזור ח׳ס דצריכה

 ראוכן ץ מלץ שככר משוס ח״פ נמי הוי שמעון דחליצס כזה נ״ל הי׳ ולכאורה
 והוה ג׳כ עליו דאסורה כמוסה דצרתה י״ל אלאדאדרכה • עליו ככר ואסורה

 ומכ׳׳ש ־ יכנה לא משוס טו תרוייהו צרתה לי ומה היא לי דמה שוה
־ גריעה כעהיג צרת דלרכ דפר״ג הש״ס מן דמוכח לסמש״ל ג ה׳ ^  וזה מ

 דאמר הא וכו׳ גוסא הש׳׳ס כקושי' דמסיק הא לפרש נלפע״ד הי׳
 הזקוקה שוה דמקרי סכרתו דהוכיח די״ל והוא ־ וכו׳ לכעה״ג חלץ שמואל
 לא שוות מיקרי זה דלמ״ד ז״ל רש׳יי כדכרי הראשין כסניס כמ״ש וצרמה

 דמקשה אלא שוות דהוי הוכחתו ר\׳ וזה ככ״א־ דנפל וי״ל כלל• משה
 תקשה דא״כ אלא צרתה ולמסער אאמצעית דקאי כנ׳׳ל לשנויי מצי דהא
 לכעה׳׳ג חלץ כמו דהוי כנ׳׳ל צרתה־ פוערת אינה שמעון חליצת דגס

:ודו׳׳ק ־ צרתה נפערה שלא ,
 ניחא לא ומיהו מצרתה עדיפא דנעה׳ג י״ל דלרכ כתכמי דככר

 דסיל לשמואל נ״לדאף דכאמת אלא כהא־ למעכדפלוגסא לי ״
 י״ל אחין שאר לגכי אכל גע שנתן באומו ה״מ מצרתה־ גריעא דבעה״ג

 דברי כפשען מנזישבן ובהכי ־ מעשה עביד לא דבמרוייהו כיון הו דשוות
 חליצה מהן א׳ נחלצה י״ב־ בדין שכ׳ וחליצה יבוס מהל׳ בפיה הרמב״ס
 כשיחליז אכל ־ צרתה לפעור כח אין א״כ כתחלה גע לה שנק היינו פחותה

 א היינו שתחזור צריכה דקאמר דהא לקמן שנפרש כמו אחין משאר א׳
תי ר׳׳ל האמין משאר שתחלוץ עד שכותכ וזהו אחי! משאר  שלא האחין מי
 • שער דשוות דסיל מהצרות א׳ היינו מהן א׳ כל שיחלוץ עד או ־ גע נמנו

 צרמה פוערת משמעון חיזור ע״י השני׳ דחליצה י״ל כשמעמין גס ולפי״ז
 דמשני אלאדלמאי הכי• לחרוצי ה״מ דבאמס י׳ל ולפי״ז הן• שוות דלגבי׳

 ש מ כ דח רה5 למפמר דמיירי לאוקמי 6ליכ שמואל מודה רפה5 דלמפטר
 בהזיקהלבד• יש שפי׳דהשני׳ ז״ל רש״י דברי מתורץ דשמואלדסליג־ולפי״ז

ץ משוס דמשני לבתר היינו בזאח״ז שנפלו דאוקמא דלעיל פלפולא הד דכל  ד
 א כב שנפלו לאוקמי מצי הוי כתמלה אבל • לשמואל צרתה מפער כי! חילוק

 שמעון חליצת דהוי כלל זיקה דאין נאמר דאס מיבעיא ולא כמשמעה־ ואמצעית
 למפער הגרועה אפי׳ פוער זיקה דבאין זיקה יש אפי׳ אלא לגמרי כשירה
 פעץה דבל״ז כיון • צרתה לפעור שמעון בחליצת עעס ואין נמי לרב נפשה
 לי דקי׳ לפרש הוצרך ז״ל דרש׳׳י ותו נרידתא־ זיקה אלא ליכא מ״מ

ק צ כ א זיקה דאין אמרינן הוי דאי כנ׳׳ל לרב זיקה יש דע״כ להמקשה

ה־ אין למ״ד סליגא הכא דילמא לאחיות דחלץ מהא מידי ק  והמס זי
 אסי׳ דאל״ה זיקת• יש למיד קאי ודאידע״כ אלא קאמר דנסשי׳ אליבי׳
 היעב מסישב ובהכי • נפשה למסער לגמרי סוערת הגרומה ראובן חליצת
 ־ צרתה דלמפער שנויא דוקא דס״ל אצ״ל התחיל ולא המחיל דמשני למאן
 אין אפי׳ וס״ל בב״א ומיירי זיקה אין דמ״ד אליבא דלעיל משני דאיהו אלא

סב: ודו״ק כדל לה ומוקי הגרועה סוער אינו זיקה הי
ד ו  די׳׳ל ־ חולץ זה מדקאמר גרס דלא ז׳׳ל רש׳׳י דברי בישיב ננפע׳׳ד מ

 נסערה לא לרחל דחלץ זיקה אין למ״ד למימר דבעי הא קשה דבאמת ^
ש׳ שיפעור ראוי ־ זיקה דאין ואמאיכיון צרה  כדמשמע דעדיסא הגריעהא

 משם נשמע לא דעכ׳׳ס אך ־ כו׳ מדקאמרת ד״ה המוס׳ כמ׳׳ש ר׳׳ג בפרק
 פסולה נמי בעה״ג צרת דהא כשירה חליצה אסי׳ סוער זיקה אין דלמ׳ד

 כשירה וחליצתו אח עוד דאיכא שמואל דמיירי וצ׳׳ל ־ ליבם דאסירה היא
 אלא עצמה• לגבי כלל רחל חליצת יועיל שלא הראוי מן וא׳׳כ ברחל־

 צרתה למסמר נפשה מסער כין דמחלק שינויא בתר אזלא סוגיא דהד
 מלץ אפי כ דא שסיר ומקשי נסערה לא וצרתה פעורה היא שסיר א״כ

 צרה דשי פסולה חליצה עכ׳׳ס דהא מאחיו רחל נסערה איך רחל לצרת
 נמי מתורץ ובזה • מיסערא איך רחל אבל ח״ס מועיל נפשה דלגבי׳ ונהי ־ ק׳׳ח
ה המוס׳ שנתקשו מה  • לק״מ זיקה יש דלמ׳ד הכי דאי בלישנא חלץ הכי אי ד׳

ה ז״ל נ־ש׳׳י על הסוס׳ שהקשו מה נמי דממורץ נלענ׳ד ובזה ר  וחציצה ב
ל הסער דלאה צרה דקאמר אהא • וכו׳ ססולה ט׳ ץ ד  מ׳׳י ביעול משוס ח

ץ וכו׳ דרמל צרה בשלמא דקאמר הא היעב מדוקדק ואדרבא  מיותר ץ
 בזיקה־ א׳׳א צרת דהו׳ל כדמקשי ־ לאה בצרת מיירי הכל השתא עד דהא

 מצי הוי דבאמת משוס ונראה וכו׳ ללאה חלץ א״ה אלא למימר ולאהו״ל
 דמ^קשה אלא • כשירה דהיא צרתה סער מצי לא מ״י ביעול משוס למימר

 גס דהא זיקה דאין כיון בכך מה וקשה היא־ ח״ס רחל חליצת בשלמא
 עוד דאיכא וצ״ל • התוס׳ כמ׳ש ר'ג בפרק וכדמוכח ח״ס צרתה מליצת

 וצרמה אחיו דתרי מימה דהו׳׳ל היא בשירה לאה חליצת גס א״כ ־ אח
:ודו״ק ־ חיישינן דלא

א ל י מ מ  ובזה ־ היא ח״ס דהא וכו׳ חולץ זה מדקאמר לגרוס דא״א ו
המוס׳ דהקשה הא ז״ל להרמב׳׳ם לי׳ דהוקשה די׳׳ל נלסענ״ד ^
 בצרות חסי׳ יגמור לא למה דאל׳ה זיקה צ׳׳לדיש דהמחיל שינויא דע׳׳כלסי

 פיאר ח׳ס דאסי׳ לי׳ דמשמע אה עוד דאיכא דמיירי לתרץ לי׳ ניחא ולא
שר ע״ב כ׳ דף כיצד דפרק מברייתא כדמוכח ועעמו ־ זיקה אי! למיד  דאי
 כמ״ש ח״ס הוי דשני׳ דס״ל אזיל ולעעמי׳ צרתה נפערה לה חלץ וא״ק מצוה
 ובזה היא־ כשירה דצרה אע׳׳ג זימה• דאין משוס צ״ל וע״כ ירד די! בפ׳׳ז

 דקאמר ז״ל רש״י על פסולה־ וחליצה ד״ה לקמן התוס׳ קושי׳ נמי מתורץ
ץ אין נמי זיקה אין דלמ״ד הס׳׳ד דלפי תיסער דלאה צרה  קשה פוערת ח

 • ח׳׳ס הרל לא הזיקה קצישת מחמת שאינו דכל וצ״ל כיצד־ דס׳ מברייתא
פלוגתא נראהדהך (ועוד היא־ כשירה חליצה לאה חליצת מקשה וששר
שס׳ דל דרש״י  מ׳׳א דו) לקמן דפליגי אזלי לשיעתייהו פסולה בחליצה ז״ל ו

 בה ואין לה דמלץ דיאמרו משוס וצרמה חלוצה באחות דאסור הא ז״ל דלרש״י
 ועי׳ גרושתו אחות כמו דהוי התוס׳ לפי׳ משא״כ ־ שני׳ כמו הזיקה קלישת

 ל ר וכו רחל חליצת בשלמא דקאמר הא נמי מיושב ובזה בזה) לקמן מ״ש
ר דע״כ כיו!  הברייתא לפרש צריך ע״כ א׳׳כ זיקה• אין אפי׳ צ׳לדאסו
 צרה וקשה שני׳ כמו ח״פ יבמין מצות ביעול הוי דלא משיס כיצד־ דפי

הא דלאה  מצי דהוי משוס ממ״נ גופא דלאה מצרה מקשי דלא תפער־(ו
מ כתירוץ למימר  כ משא ושוות מצוה איסור נמי שהשני׳ דמיירי וביש הה'

 מש לפי ־ רחל מחליצת אך נפערת ואינה כשירה חליצה הוי דלאה צרה
 ץ ושניי׳ הזיקה קלישת דבעי׳ צ״ל ע׳׳כ פוער אינו ואפ״ה שוות דהוי דס״ד

 צא הרמב׳׳ם אך ־ ודו״ק ־ היא כשירה דלאה דצרה מקשי שפיר ח״ס הוי
■ לדימק לי׳ דמשמע בזה לחלק לי׳• ניחא ן*?״ מיריז!'י'״?

 ד למ דס״ל ולפמ״ש ־ לחודא לאה אצרת צרות נפערו לא מאי לשנויי דהו״ל
 דכיצד מברייתא דקשה א״ש פוער אינו ולעולס כלל• לחלק אין זיקה אי!

 זיקה אין למץ באמת המסקנא דלפי ס״ל א״כ ־ הזיקה) קלישת דבעי׳ וציל
 עעמא לאו וצרתו חלוצתו אחות כל ז׳׳ל דלרש״י כמ״ש • ח״פ הוי והכל סוער
 מחמת רק ח״ס־ הוי דלא צ״ל ס״ד דלפי דהא וי״ל הזיקה־ קלישח משוס

 דאזלא משום לומר וא״צ בכרת צרתה דס״ל לשמואל הייע • הזיקה קלישת
 שהקשו ז״ל הרמב׳׳ם מפרשי על מאד ותמיהני דברינו־ כמ״שבריש בהדה
 דזהו ונראה ־ זיקה אין למ״ד דהתם תירצו ולא כיצד דפ׳ מברייתא עליו
 משץ מזה הקשו ולא ע״ב י״א דף מברייתא וח״פ בד״ה שהקשה המוס׳ עעס
 היא שס דקאמר היינו ־ ממ׳׳ג דמקשי והא זיקה־ אין סברא דברייתא די׳׳ל

ה יש כמ״ד אתיא דילמא קושיא ומאי ס׳׳ד חולצת וצרתה ק / ־ ז ^  להני־ ו
 לשנויא מיבעיא דלא ז׳׳ל רשיי על קושיא ננני מזה אי! מיהו ־ הברייתא

 כיון וא'כ • הגריעה חליצת שערת דעדיפא דחליצת ס״ל הא אשי דרב
ץ דהתחיל לשניי׳ ואפי׳ • כוותי׳ ותניא חליצה היא א׳׳צ חולצת שצרתה  התחיל ו

 אליס אי לי׳ דמסשקא מ׳׳ג בצרת משא״כ שוות־ דהוי די״ל כתבנו כבר
יצאודויק: גריעא־ ועכיס צרת למדחי



פרק אחין ארבעה
^צא  ולא דהסמיל דמסקנא שימשו לפי ז״ל להרמב״ס דס״ל מה לכו י

 המא סנרא קיימא דגהא דס״ל רק מ״כ• ץקה יש. למ״י הסמל
 דשמאל לעיל דמשכי כשגויא כמי אשי שינויא דהאי ואיש * אש מח־ דמכא

 לא ואיש ־ כשר אח דאיכא שאכי והכא ־ סומר דבשווס וס״ל ^!צעיש קאי
 וגס * מיני׳ דמדף דאיכא הוא יגמור לא בצרוח אשי׳ ר״ל בצרוש י»ור
 זימה אץ למיד הגריעה סומרש דעדיסא דמשסע דרסר״ג דפשני׳ «״ל

סי׳  א״צ אחיו דכשיחלת בצרוש יגמור לא ולהכי ק הדין ץקה יש למיד מ
 חלוצשו דאחוח זיל להרמביס רס״ל י״ל והשחא מיט׳־ דמדין! רידי׳ מליצה

 מסניסץ לרב לשרז צרץ סכי דהא אליו ואסורה היא ח״ס גמי חיזור פ]<י
 ואז מאחיו נס גמלצה דהצרה די״ל לצרס חלד דקאמר הא קשה ולא דאמיוש
ה ^  ואפי׳ באמת לשגיהס מלץ דהוא י״ל מחיות משא״כ * לגמרי ההיא נ

 להכי מסור משוס אלא דאינו כדאחוה• דידי׳ עדיסא לא מ״מ ג״כ אחיו מצץ
ודו״ק: בצרות* יגמור לא ..
!T O* דמשוס וכו׳ התחיל ולא התחיל בדיה ל«גן השוס׳ דמ״ש נלענ״ד 

 דח׳ס דס״ל לשימחי׳ היינו מ״ס חשיבא לח א' שעה סליו שנאסרה
 לא א׳ שעה עליו שנאסרה משוס אבל דקה* דקלישה במש׳ מקא שינו

 ז״א כאשש* אצלו הזקוקה שהיחה אשש לאחות דדשא דא׳ל זיקתה קלישה
 דהאחין ראיט והרי * מצוה במקוס שלא אתי׳ עליו אמורה שתה דא״כ

 כאשתו מתחזי לא תו החליצה דלי^ר משוס ■והייט החלוצה בקרובת מותרין
 תו מתחזי דלא משום ע״כ והוא חלוצתו צרת בקרובת שחר וכן למפרע
 מ״י ביטול כמו הוא בעלמא איסור ע״כ אלא * זקוקש כקרובת צמ«ע

 אלא חיזור משום דאשרה הסום׳ כ׳ לא ולהכי * בה וכיוצא מצוה איסור ש
 • אשתו לאחות דדמיא זיקתה קלישה דבזה אלא חשר משום ח״פ שי דלא
 פעה נאסרה אפי׳ א״כ * ח״ס הוי ליבם שאסורה דכל הרמג״ם לשימת אבל

 דאע״ג תירצו ולא בזה* השם׳ שנדחקו פה הנלסענ״ד אך מ״ס* הוי א׳
 הסס ע׳׳א מ׳א ד לקמן אשרה והותרה ומזרה ונאסרה דהוסרה לששאל דס״ל
 שכ׳ כש דרב אליבא לתרץ ע'כ שצריך כש דאורייתא ערוה דהוי משום שאני

 ע״ב rכ ד׳ לקמן ר״ח בשם כמ״ש ס״ל דהחוס׳ משם וצ״ל מ״ס* דיה שס השם׳
 זיקה יש למ״ד אבל י זיקה אין דס״ל לפעמי׳ דרב שיט דרבק זיקה דקאמר דהא
 חלוצש אחוס משוס דליכא שכ׳ כיק דאל׳ה לזה והוכרחו * כדאורייסא שי

 ראשונה וסמיבם שני׳ דסחלת לששאל ממתני׳ היקשה א*כ * חסור במקום
 לו ואסורה לחזור דצריך משום לתרץ צריך דלרב שתבי׳ ד׳׳ה לקמן השס׳ כפ״ש
 משום הייט ממסני׳ הוכיח דלא והא * דאשרה דס״ל צ״ל ע״כ אלא א׳ח משם

 אליבא זה כענק רב ד׳ה השס׳לקק מצמוכמיש משמואל להביא לש דניחא
 תיקשה דאל״כ אשי רב כדברי דמוכרח כוומי׳ התניא לתרץ נלפענ״ד וגזה * דרג

 ממסני׳ לי׳ מיקשה דאל׳ה חלוצתו אמות הט דחיזיר דס״ל לרב זו מברייתא
 חוזרת אינה ונאסרה וחזרה דהומרה דס׳ל לשימתי׳ ששאל בשלמא

 בהא סלוגסא נשוי ומה׳ת דרג אליבא אשי רב סברת ע״כ אלא ־ לשסרא
 ע״כ ח״ס הוי א׳ שעה דנאסרה דם*ל דהרמב׳׳ם י״ל א״כ * לשמואל רב בין
 ממתני׳ קשה א׳כ ושמרה• דחזרה לששאל דס״ל וס״ל כר׳ח ס״ל לא

 צ׳ל דלפי״ז אלא ודו״ק* כנ״ל• למרץ וצריך חשר ע״י דאשרה וצ׳׳ל
 א״צ דאמצעיס לעיל לשמואל ס׳׳ל h דאל״ה צרה דאיכא מיירי דמסט׳

 חלוצה באש׳ דהאישר זיל רש״י דלשעת בפשמוס עוד י״ל מיהו * חיזור
 שחלצוה כיון דעכ״ס חיזור ע״י אפי' אסורה לה שמלץ שסברו משס
 זאח׳׳ז דנפול ד״ה התוס׳ בדברי להבין נלסענ׳׳ד ועסה למעעי* איכא
 ונס מגרטילא* ר׳׳א דברי בהבנת המפרשים קושי׳ לעיל כ׳ כב דהא וכו׳•
 תוס׳ מדברי שכרחט הא קו׳ דמאי וכו׳ סברתו ולפי הסוס׳ מ׳ש להבץ צריך
 אע׳׳גדהסם שעהא׳* שנאסרה ס״ל דשמואל שכ׳ וכו׳ התחיל בד״ה בכאן
 דאוריי׳• כמו הוי זיקה דלמ״דיש ר״ח כדברי דס״ל אלא דאורייתא ערוה
 הוצרך שפיר * זיקה יש דמ״ד אליבא דקיימינן הכא להו קשא מאי וא״כ
 שיא קושי׳ נשאר ר״י מסקנת דלפי להבין צריך ותו דהוסרה* משם לומר

 לאחות דמי לא חלוצתו ז׳׳לי׳׳לדאמות דלפמישדלפישרשיי מגרגוילאונלענ״ד
 דחלץ שיסגרו דאשרה אלא למפרע זיקה לה פקעה דנמלצה דכיח גרושש

 הוי אי זקוקסו* אחוס מן ידענא הוי ולא זיקה* קלישת ש אין א*כ * לה
 הוי לא איכ להסיבס כשרה דשני׳ וכיון * השני׳ מן אנא אחיות בב׳ נקיע

 אמרינן הוי דאי אלא * היא כשירה חליצה שני׳ דהא ־ חלוצה באחות ידענא
 נמי ידעינן הוי שסיר חיזור וצריכה א׳ שעה עליו שנאסרה משום דאסורה
 הזיקה־ קלישת בו אין א׳ שעה עליו בנאסרה גם לפמ״ש דהא חלוצה באשת

 באחות דה׳א בסשמות י׳׳ל גס הראשון להיתרה דמוזרת לומר הוצרך לכך
 מאחות קיל חלוצה אחות דודאי חלוצה באשת נדע לא זקוקה דמאחוס
 ספי דקיל שעה עליו מנאסרה אבל אשש כאמות עדיין דנראיס • זשקש

 והנה * חלוצתו לאשת במכ׳׳ש נדע שסיר גרושתו לאחות אסי׳ דמיא דלא
 ח״ס• שי א׳ שעה עליו דנאסרה מברגוילא להר״א ס״ל הנ״ל הדברים לסי

 ונאסרה וחזרה שהומרה משם וצ״ל המחיל* ולא דהתשל משטיא עליו וקשה
 ת־בנו זיקה אבל * דאורייתא בערוה שינו מ׳׳א בדף ל״ל דשמואל אע״ג וכו׳
 כיון במחלה שתרה לא אש׳ הל׳׳ל סברתו ונסי החוס׳ שכ׳ חהו * היא

קשה לא ולדידי׳ סברא הך ל״ל לשימסי׳ ר״י אגל * היא דרבק דזיקה דס״ל
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 וששר כלל* ח״פ הוי לא א׳ שעה עליו דנאסרה ס״ל דהא כלל*
ודו״ק: עליו* הקש

* דוקא לאו אמצעית אידך נפלה בד״ה השס׳ דצייט הא לש׳׳ז עוד
 ולהכי וזקא* דאסצעיס י״ל דבאמת משוס רב דברי גסחלת ולא

ס משה * השט׳ שיט אמצשס די״ל נמי קמייחא מקשי * זסוקש ^
 חליצה הט לא באמת מליצש אחו׳ משם אלא דאינה מלישס אגל

:כנ׳ל זקוקש מאשת דקיל וש * זיקה קלישא דלא כמ׳׳ש פסולה
•  כ׳ דהמוס׳ והוח ז״ל הרמב״ם דברי בישוב א׳ דרך נלסענ׳ד יי

י יכי' היייייל בד״ההמיייל ל ^  ברישא ללאה י׳לץ ייי י
שא דלא מדבריהם דמשמע כ׳ וכבר וט׳*  לא קודם לרחל חלץ אי שב

 דדברי לומר דהכרח לסמ״ש י״ל א״כ דלאה* חשר זיקת משם ח״פ הט
 סירש״י לסי אליו אסורה דאל״ה ללאה* חלץ דלא לשימתו ז״ל הרמב׳ם

 ע״כ א״כ חלוצה אחו׳ הסי׳ וזהו לה שחלץ העולם שיסברו דשיסמו ז״ל
 לא חיזור דע״י צ*ל זקוקש אחוס דהט אע״ג * קודם לרחל שחלץ צ״ל
 ע״ג י״ז דף כיצד בר״ס ושמואל דרב בפלוגסא מדחזינן והנה * זיקה שסור הט

 ש״מ ־ בקרובותי׳ מומר חיזור דע״י רואי׳ אט והנה * בקרוטמי׳ מות׳ אם בזיקה*
 הצרה של הזיקה למיסער יכולה כבר אח עוד לה כשחולץ א״כ זיקה אץ דשוב

 ששכיש צרמהכש דסוערס זיקה אין כמולמ״ד ושי זיקי^ פקעה כיקדכבר
 ע״ג נ״א דף דקאמר הא ולסי״ז * כיצד דסרק מברייתא לעיל והוכחנו הסוס׳

 לחזור שראו רק האחין מכל א׳ אלא דוקא לאו האחץ כל על לחזור צריך ח״ס
 לעיל דקאמר הא לפרש נלפענ״ד ובזה * מהם א׳ אסי׳ לה שיחלוצו כלהאחץ על
 אחין ד׳ דוקא צ״ל * זיקה יש למ״ד בשלמא ר״ל נמי חמש׳ א״ה וע״ב ע״א כ״ו ד׳

 לא חמשה̂  ולד חיזור דצריכה משוס אידךוצ״ל ולייבם חד לחלק דקשה משוס
ק מחמישי חתור צריכה היתה  לחרז א״א זיקה אין למ״ד אבל * זיקה אץ דכבר כ

י :ודו״ק * הכל על שזור תצפרך חסור דצריכה טמא דאס כן
 ח״ס הו׳׳ל ליבס שאסורה דכל דס״ל דלהרמב״ס לעיל דלסמ׳ש כי

 וצריך הראשון להיתרה דחוזרת סבר דשמואל דהמחיל בשטיא וצ״ל
מק  דשירי צ״ל ע״כ נפשה למפער ל׳ל דשמואל אע״ג חשר משם מתני׳ ל

סז׳ל ש׳מדץ צרה־ למסמר חיזור וצריכה צרה דאיכא  דכשהיא הרמב׳
ודו״ק: הצרה* נסערת חוזרת

 לפרש נלסענ״ד ובמחלה * א’בע ז״ל רש״י דברי למרץ דיש נלפעניד
 לצרת וכשיחלוץ דכתט כו׳ פשלה וחליצה בד״ה התוס׳ דברי סי׳

 * לקושיתם עלן זה ומה מיותר היא דלכאורה לאה* נאסרה לא רחג
ק ה״מ דבאמס משוס ונראה מ  לצרה חלז דלמהקאמר הוא הש׳׳ס דקושי׳ ל

 רחל לצרת לכסחלה לחלוץ יכול הא ואמאי לשתיהן שחלץ דוקא דמשמע
 חליצה לאה חליצת והט יבמין* מצות בימול כבר ליכא דאז ללאה ואח״כ

 דדילמא ליבמה יכול דאיט ח״ס רחל דצרת חליצה הו״ל דא׳כ ז׳׳א כשירה*
 קרוטת צרת משום רחל צרת עליו מאסור ללאה וכשיחלץ לאה צרת מיימא

שימתםלקמןדף  משוס הוא חלוצתו קרוטס מ״א*דצרת חלוצת^אךכ״זלסי
 אשתו הימה כאילו למסרע הזיקה הוי דכשחולץלה * אשמו קרובת לצרת דדמיא

 הוא דהאיסור שם לקמן ז׳ל לסירש״י משא׳׳כ * למסרע איסורא איכא וא״כ
 ליבמה יוכל ושסיר למסרע איסור בו אץ א״כ לצרתה שחלץ שיסגרו משוס

 שימת לסי מיהו * היא כשירה חליצה ועכ׳׳ס לאה חליצת קודם ולגרשה
 זהמעס שדה ז״ל רש״י גס דלששאל ואפשר * שא אילימא קושי׳ המום׳

 מקשי מאי מקשה דלסי״ז אלא * מ״א דף הסוגיא ממשמעות כמש״ל כפשמי׳
שס׳  מזה הוכיח דילמא הרבה צרות לרחל ביש לאוקמי דמנ״ל אח'כ ה
 דדילמא ח*פ ש״ל הא לאה נסערה לאה לצרת חלץ למה דאל״כ טסא

 קרובות צרת משוס למסרע ומאסר לרחל לחלוץ ויצערך רחל צרת מייתא
 נפלה דלאה דכיון דס״ל ונראה * הרבה בצרות מיירי ע״כ אלא * חלוצתו

שם׳ כמ״ש נשלה בשעת צרה אינה א״כ קודם  ערוה לענין סברא הך ה
נ * דאורייתא  מ׳׳מ * הזיקה למסרע מחזק דהחליצה טמא אסילו ה'

 בצרת משא״כ * לאה צרת על איסורא וליכא כבר הנשלה אחר היה
ודו״ק: כנ׳׳ל* רחל*

 נמי דצרוס ע״א כ״ז דף במחלה הש׳ם מקשי מאי להבין צריך דלש״ז
 תשמרי ודאי ראשונה שנסלה לאה הא וממאי * בזיקה א״א צרו׳ הו׳ל

 משם וא״ל * זקוקש אחו׳ משוס שנאסרה בשעה צרחה ש״ל לא דאכתי
 בדברי בסמוך לעיל שכ׳ ממשמע דהא צרחה כגר והדל מסילין נשואץ
 דס״ל לר״א הוא דהקושיא לומר גדול דדוחק ותו ־ הכי למימר א״א שם׳

 חליצה דאיכא דהיכא למקשה ליה דסשיסא י״ל ואולי ־ מסילין נשואץ
 שמעון דחליצס משום לי׳ וניחא נפשה* למסער אפי׳ וכו׳ כשירה דשמעון

 ראובי דחליצת אע׳ג לעיל כמ״ש מסילין דנשואין משם י היא ססולה נמי
ד צרה דלמסער היכי כי חילוק דאין ס״ל מסי גדעא  דעדיס^ דאסי׳ ס׳
 דהא קשה אכסי אך מסילץ* דנשאץ שכח א״כ הנריעא* שמרת אינה

 פעי דלא משום וחי לאה נפילת אחר רחל את אשו שנשא לומר אסשר
 אחא ובחד אחי במרי זיקה לי׳ לית דדילמא ונסיב עבר דאי למימר

 ואצרת דקאמר קשה וכן אחי בתרי מיירי ה״נ ולסמש״ל זיקה* לי׳ אית
בשעת נמצא קודם נפלה דרחל מיירי דילמא קושיא מחי מיסערא מי רחל

נ&ילה
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״5 ״ » »י י B-S n במליצסה ש£3י וליכא • בנפילה ראשונה ^ s
■י^^^ייר??נ^? ח?למ1? ^יי״^י הא מצומינממ ביקול משוס ^ 
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̂י® אחרונה פ״כ ורחל משוס ל״ ^ וה̂י ^י t .!״ר Cm יןי t

®' י״ל שנפלה בברייסא ©מע  ̂ ,®י ̂ ̂ א״ייי
 גשעם מלוצסו קרובה צרה והי׳ אחרונה רחל שהי׳ מוכח דמאן גצרוח

. . . ודו׳ק: נפילה־
™ ר״ל מימרא מי רחל ואצרה הש״ס לחושי׳ י*ל ר ד ^ ק

̂ל ^דם לצרו׳ מלן אי כאמה הא נפמרו לצרו׳ 4 ’ שחלז ר

A ״״® ®יל לא® ״ליג® ק^ם יחל לציה n י«
^ לצרה כשמולן משא*כ איסור שוב כאן ואין לאה נסמרה לה ס3» ר
^ יאאי® ילא ימלא לה מיגם הוי אי Bfmn ל

 ®ל’’® י״ל לי® ^יי״א ולפי״ז ־ למפרע איסורא
 לאחיוה סלן והפוט דבר דאץ ר״ל • מיפמרה מי רחל ואצרה

מ קודס לצרו׳ מלן ואי צח׳ נפטרו לא ^ו לא ‘אל^אאיא^י לא ימי ה

̂» יש ואפי׳ לסלק יצטרך וע״כ ־ צרה ללאה ואיכא  דילמא צרה ללו
וזרק: כנ״ל• מייסי

n m גס דקאי נמי פמייסא א״ה ז״לשפי׳ רש״י דברי ביטב נלפענ״ד 
דנרי כמשמשה מראובן עדיס^ שמעק לגבי׳ הא ואמאי אשני׳•

!?’׳ייןי®® ?®® ל' י®® י״ל ינאממ והיא כמש׳ל עצ» רל ניש״י
̂י זיק® ממקע® החליצה m י״,«“ל'\ י®® לי ®®י® ®® tK n n S f נפמעה דאח״ז רח מדיח rזיק? למ?מ ל^יי ס עכ לו• שוה ונעשה אחיו ימס 

 הר״א קושי׳ לק״מ כן נאמר אס ־ הראשון סעודפפמעילה^*חליצמ
̂וונ® אין באמה אחיס דבשט מברגוילא ק r? ^ז'® צריך ®ר ® ^ 

ראובן ומליצה חלוצט אחו׳ לגבי׳ הראשונה הוי א״כ לשני׳ לחלוז צריך

< ״ «ח* ר ״ ״ ^״ ״ ■ יו“״
® י^ל® מאמ® הזיקה דלמפרע משוס המליצה הועילה למפרע א״כ צרחה אינה חליצה בשעה דהא ־ מסטרא v*?S m?5 ®^ ?ין® ̂ל.א יא̂ל
כלוה קשה לא נמי קמייהא הכי אי דמקשי הא גס דלפי״ז וא״ל
ון מ א ז מראובן וגרוע חלוצט אחו׳ לגבי' והוי לשני׳ לחלוז צריך

®®̂ חשה י’'’ ?f®® ״י׳יי דל
^י א״י׳ לי ימ® ־ מלילמי ל 1®״י ̂ ®״י^ ^  חנינה נמור מטם השהא עדיפא שמעון לגבי דהוי דאע^ג השט׳ על גם

S׳Sדר?^לSבד״הדףל ד׳כ״וע לסברהמזוס׳ אך חלוצט• אמו׳^מי

ק. ודו השג על או הראשונה על דקאי יחיד לשון קמייהא קאמר

ייבםות

)t f t מדלא ־ זיקה דיש להוכיח ז״ל רש״י בדברי הראשון בפנים לטיל מיש 
 דברי בזה שסלסרן אחהאמצעוהוכ׳ דאמצעוה צרה חליצה פטרה

 אפשרצמדמי ובאמה שסימ על דקאי נמי קמייחא שפי׳א״ה ז״ל רס״י
ה למפטר הד ובשני׳ צרה למסטר דההס מ שמעון חליצה דטער י׳ל נ

• ״ ״ ״' ®•״ ״ ™ ״ ״ י ״ ' ״ ; ?” ״ י " ? W  S ’J S
̂ל r®®’ יייקא דבאמח הנראה אך חילוקא־ הך ^4 

 כשרוצה ג מכה משוס ועעמא משניהם■ חיזור עצמה היא מדצריכה
ד שמלן לאחר הראוי א״כ וצרחה היא חיזור  גריעה היא כ א לצרהה מ

 צרה דהד משוס מצרחה דעדיפא לאמצטה למלון אחיו וצריך מבעה״ג־
 שהוא כיק מראובן חיזור היא הצטרך דלמה הקושיא• עיקר וא״כ בפה״ג־

S ה קלישיא זיחהו כבר לצרה^החלי? גט ק ה ושפיו־ שמעון ^ מי
ה ^ ®7 ’ ®®’®י’ 1’^״® מליצת ת מ

א לא־קמי מ ^ יי"® כי״ י' מ5 ומשום ̂ה6 אצרח אפי (א'נ רחל ואצרה זיקה אין כמ״ד אפי׳  ט
ק. ודו • נמי קמייהא וקשה • זיקה דיש מוכח א׳כ ההוס׳) כמ״ש יבמין מצות

ה ז ר  טטרס דנשני' כיצד דפ׳ מברייסא הה״מ דנתקשה הא ליישב נ״ל ו
 וי^שה שני׳ ג״כ שהיא בטהלה מיירי דצרסה לי׳ וניחא צרחה

p לדוכסי׳ ק' הדרא טמר איט בשוה אי דהא ’w דברייסא די״ל 
ה לסרן יש ולט״ז • ךקה אק כמ״ד אחי׳ ט מ ס להש דלמה קוטיסיט נ

^ איה • זיקה יש לרב נמס״ל להקטס א ה מיי  ק
א ה > ה נימא אי פ ק ^ ^י ג 2*י1 ’י® ד

̂יהא ובכ^צ טפי גריפא דצרסה שס דו״ל הנראה אד זיהה• !

מי ®”®®י® ®*® זיק® ^ ל«^ ^
Sי״ יי®® ילשין משגגע^<הי וטלי ׳®

£ « ^ והשתא *S r
ד ^ על*פ ציל * דהסחיל להיר^ אף דודט כית א*כ לה למלת ^י ב ד

S » » ^ מי # מן * 56נ ״ ״ ' • ״ » ־ ^’י.’“’^ ״
t ‘ ייםר'צ גמהני׳ וכמטרש

̂׳ יהיי לי®® מ י̂®® ׳ ?®®®® ̂יי® 2לא^רנ ? ^ ל^ דהא חיזור דסצסרך שני׳ על גס קשה זיקה «עם? 2 ® י * *  י
ן ר״ל ה ולמספר דגריעא אפ״ג לצרה כבר ^ » • ק ויו בטמון־ וכמ״ש נ

 שמואל דברי מיוקי לכאורה• קשיא אשי דרב לטטא כי !•!-»
^ יממנו צרוה נפמרו לא לאחיו׳ מלן ^)מר דבטולס אהדט  י

 לצ^דאינאלעייק,®^ טסרוה??»רחלן
 5??יא5?»??1®®®®ל מלז ממאי לבטלה דקאס^לן בהא
ש טשי גייטא דצרסה זה״א מטס לצרהה דחלז ̂א ל״יל מ  ̂א

S יליט לי׳ דשפיעא לשמואל
S ®י ^מיי׳ ®®י גייטא לי®® גמי S v ̂®® בחלז אבל דגריעא• גוסא הא לאשמעינן סיפא

נשנויח כ משה למטוס מלן אלא • בברייסא מטרש דאיט כיגתי׳ יה»׳

א למ^^^ב^ת ®®'י ®®®יל ילא דהמ״יל ?
ר ולא ספסר דלאה צרה דקאמר דפא ז׳׳ל רש״י דברי ס  מטס מ
S בטוש סומר איט זימה טן דאט׳ דס׳ד 1מל דלט מטם • י?מין

הי לם*י דרחל צרה מבשלמא כדטכח S ® ® ?י® י
 ז®®’ א*® ’®‘®F קלי®® ייקא דגטיק וצ״ל כיצד•

כשימ דצרמה • צרמה ®סרה שפיר דאז זיקה אין למ״ד דילמא • כו׳ *®”> ®®י® ’’ל® ל״י״י ח'® טיישא דצרה דמסיק
 ’^יל י®' ®א”’®’ מ״י' בישונ מטם ואיהי לגמרי

ט״ג • זיקה ל» מ ה לא דהא ק׳ לא נמי (ו אין למ^ו אלא משס טכ

ז ®י י^יי ®®י' ®®״® מ״ש לפי ומכ״ש שמטק)• | י « , ^י ^  ג
?®^!איי לקמן ש (ועש הא מנ״ל לגמרי וכטרה זיקה
מ יש צמ׳ד אסי׳ לבעה״ג חלן דהא לי׳למלק ?יהא דלא כדמוכס זי

־ ט״ג א ̂יא® י״ל מיהי מ ״ ,’? ®>̂®®.< 'י?® אין למ״י י '4’^^' 
 A? ״®י'^■״® י״יה® טליי אטרה דהא מסמרה

ל’ ילסי״ז דלאה־ אצרה ?נ• יל®®י ׳ ם מ
 ^ f יל ייי® ®®t ^יי״א יג״ה"^ אמינא הוי דאל״ה לבעפ״ג

̂  והיה הגריפה סופרה דעדיסא וממעמא זיקה דאין למימר ומצי
^ ובק זיקה יש למ׳ד בק קאמר דכ״ע אליבא שמואל אשי דלרב ל

̂יי ל״״י ®שיי® ינא״® זיק® »ן ^I®2א®יי4®‘י® »L’?1א ' ! מ ״ ד דקמנר וזהו c^v אין סברא והברייתא טמרה זיקה איו ולמ״ד ^
מטם שמומ לסבר למנמגא ש״מ איפכא הבריי׳ נקמא לס מ״ט ר״ל לא מ״ס
ל“ ’׳יין® אין ל״״י ®ייי״א אכל דקה ?יש ! א ^1

 ^ן V *®I ®י״י ז־שיי® מכיייחא להדיא מוכח
® ̂*ין י יל® משיייהא דטכש ז״ל רש״י שיעה נמי ^ ^ ^ ®״ ^ין

.בכ״ז ק ודו אט• כרב אמיא דאמצעיהלא שיטיא דלט״ז אלא

 משמע וכן כטרה חליצה והוי הזיקה אלימא דלא מ״ש לי חשה
מ קשה א״כ דאאמצטח• בשנדא לעיל הסוס׳ ^רי ׳” סי  מ

^ ׳’נלשיההייא[(ל® לכאיי® נראה ובזה יבומי• ט־יי ^י ת ^ ^ ®,נ ®
ל • ״ V י®® ’יי® ישי״י ®®יש® קש® להתחיל מ % שייר אבל מול נפילה קודם לאה שמלן הסום׳ למ״ש אלא ז*א אך ז

* וק״ל • א׳ שמה עליו נאסרה בגיא נפלו ט



ח נע״ל ליום אור (נמז״ד. »
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 דמיישיק דמממא נאמר דאם מזויף מטנינן דגממון p טמר מוכרח
 יהיו ולא מזויף רמעון שיסא הנעל ערעור ימש משום הוא נמזרף נגע
 ננסג נפי דצריולומר דלרנא לקמן דקאמר הא קשה א״כ • ולקיימו מךם
 ואין מזויף נ«יו שלא כלל מעיק לא הא דעלמא נשערוח לאמלופי דאיוי
 לקיים לאחלו» ואפי למזויף נמיט פרוע מענינן שמרוס דנשאר ^ר
 איט הקיום מל ע״א כשיש ק הח נאמה דהא ע״א• ע״פ נפניו שלא
 כמ׳ש אנא• דרני כנסכא דהר דמשיף נמיגו פרוע לומר נאמן

 הנעל אנזי אם אף דהכא דנק אמר ודוחק ס״נ* סי׳נ״א המחנרנח״מ
 אחי אי דנממון לאמלופי איזי ואז לקמן כר״א ני׳ משניחיק לא יסערער

 כדקאמר שכיח לא חדאדהא ז״א קיוםט׳א• מועיל איט ומערער לנר הנעל
 לעגו לפי לאמסרלא ומולאכסי כלפירשסי• עול יטאןיערער ולא דיק ^ק

 לי׳ ופסיל ומערער נעל אמי חד וכו׳ הוא ממרא קולא האי דקאמר המקשה
 קשה נאמן הנעל סנר להוי ע״כ ממש לי׳ דפסיל ע״א נ׳ דף המוס׳ וכסנו
 ע״א אתי הנא דנם כיון כנ׳׳ל אחלופי 7םי ילא ל״ל ננייב נפני ̂)״כ
 לרנא לס״ל דאף למימר לאינא טון ליישנ אפשר זט מיהו נאגח• אינו

^ין  שנכסנ הנעל שיאומן לחוש יש נכמנ נפני לאפר לאו אי לשמה ד
 אין שונ נחתה נפי לאמי כיי המסקנא לפי והנה • למזויף נמינו לשמה שלא

 אנל דמזויף נמינו לשמה שלא לומר נאמן איי ממילא מעיף לומר נאמן הנעל
 לאט מזויף לומר ונאמן לי׳ פסיל ומערער נעל אמי לכי הסיד לפי

 ונט ̂ימוש איכא מ״מ זציא לא הפעמים לרונ למהני הס״ל לפי ®מריס
 שיאסר למיחש אינא אכמי נחמם נ«י השליח שאמר טון מעיף יטמון מא
 מינו נפרוע המוס׳ שכמט כמו למעיף נמיט נאמן ויהא לשמה שלא

:וח״ק הס״ד לפי נכמנ נפני צ׳יל לכן למזויף
D'DI שמיקט המסקנאלומקלומר לאףלט לאממרצא הראשונה ̂שיא 

 דמילק כיק ויערער הנעל כשינא אחלופי משום נכמנ נפי לומר
 לאף לפשוט הרשנ״א דנעי למאי מכ״ש כלפירשמי ינוא לא נוודאי דייק
 חשש שוס ליכא א״נ מהיק הנעל אתי אי לאיז לניייז המסקנא לסי

 ומיהו * נס״ד נזה לקמן ועמ״ש נממון מעיף לטעניק משמע א״ו אמלופי
 נמי מייש ללא ע״כ למעיף מייש ולא דרנא דל״ל הס״ל לפי ללרנה נראה
 דלא רננן נה הקילו לעטטס חששא משום דהכא אמר לאין למזויף נממון
 לרנה למנ״ל מלא • דז״א נראה ישראל נאמ הסוס׳ כמ׳׳ש למעיף ימש
 חיישיק ללא מנ״ל אכל גכסנ נפני פלאיגמריך דרנה ההוכ«ס כל דהא

 שיין ללא ו® • למזויף מיישינן דלא פשוטה סנרה נזה דס*ל א״ו למעיף
 מאי מכ״ד כך נכמנ נפני אמר יצטרך שלא הקיא עגונה דמשום אמר

 נעל אמי לי)י לקמן כדפריך הוא «מרא שלא האי הא זה היא מקנה
 • למזויף חיישיק לא חששא למעיקר לרנה דס״ל איו לי׳ פסיל ומערער

 דאצרוך היא ורנק לרנה דקאמר דהא לס״ל לפרש״י לקק לפרש צריך וק
 W דמקשה הא א״כ הנעל ערעור מצל ולא נ״ש יוסף לשט לשישיק

 לאחייש ומה״ס דמעיף) (לערעור רנהלאמייש הא ̂וה הוא חומרא ©לא
 אקיא עיטנא משוס דקאמר כיון ©א להקושיא איו רלשמה) (לערעור

 למזויף ©ים לא לרכה צ״ל הכא טמא נמי הכא הוא קולא לאו הא
:ולו״ק כממק

 ע״כ דס״ל הייט אחלופי משום לרכה דקאמר דהא לשל לפמ״ש
 אמא ודנה ר״ל לרנה לי׳ קשה מאי א*כ נממוו מזויף מעניק

 חיישיק דלא ס״ל רנה שהוכחט מה לפי הא אמלופי משום כרנא
 וינואר וציע למיל וכמ׳ש אחלופי כלל לרנה שייך לא א״כ כממון למזויף

ולו׳ק: עעם נעונ נס״ל לקמן
?Q tJ ל מהרש״א והקשה וכו׳ רנ להא פרוע דמערק ואיל מ׳  לרנ ד

 לדעת דכאמס ונ״ל • וכו׳ חיי שנגךס לא א״כ למזויף ©ט רל״ל
ה זיל רש״י שנו כ ק לאיט הא י״ט לף נ א שנו פרוע לומר נ  למזויף נ
עי מאי נילי דשערך עדי׳ נמקוס כמינו להו״ל משום  נ©דושינו ועיץ נ

 למיעען מצי לאכמי י״ל א״כ • דנריו כעונ נס״ל שם כהש״ס לכשכוס
ט כנגדו נילך א יש מי  מאי כשי שעריך לומר שייך לא לנזה דמעיף נ

 כידך א יש מקרם שמר נגל למיטמון איטיכול דמזויף ©ט לכלא אלא כעי
ה נאמן ואיט כנגלו שט נז אונכמה נח״מ כמכואגי אלאנמקוס  לוכמי רסע׳

ט משא״כ ^  מיי׳ שנקס דלא אמר אין א׳׳כ למזויף מינו לו ליש מקוים נ
ט׳ לן א יש לטעק דה״מ טעטנן דהא ו שנו כננלו ני א א אג למזויף נ » 

שם׳ הקשה  מא ולא לשערח קיימין סט לנאמר אמר דא״א שפיר ה
 כס״ס קיי׳׳ל דהא טעניק מר אמר וכלא כנגלו נידך לי יש למטשן

 אמר יכול איני כלום כידו לו שאין לחכירו דהשדה כ״ט סעי׳ פ״א סי׳
א'כ עצש ג נמסי אלא זה גאמד שלא למשניע שלא א שיש כשאמי ו

ת כ ס גימין מ
תקפ״ה חשון כ״י

ק ר ן♦ פ ראשו
 ניד א שאין לי׳דטדה ©«ק לשמי! ל״לקייטין סט כשאמר ומכ״ש נידו

 ונזה • לשלם צ״ל ופרוע מזויף מערק דלא וטון להשניע שלא שייך ולא מנייו
 הנ״ל דיץ «יא יהיא הנמה״ה על שם הנ״ח שהקשה מה נלענ״ל
 כשפס קיי׳׳ל מזה גדולה קמ״ל למאי ע״נ נ״טכש״ןס״ק סעי׳ פ״א כמ״ש
jro שאוש 9לי׳ שדי קשה לא ולערל • להשניע שלא שיין לא ,הנמנע

ח״ג

 נהלואה• כפקדוןאו מנירו משן שסם לו ©נ ממנירו שקיכל שמודה
 להשניע שלא ר1נ̂( לא מ״מ למוסס אע״ג להשניע שלא שייך לא ^״ה
 שהק׳ הסום׳ הוצרט וששר נפרשן• נשדה משא׳כ נמסחיינ אלא

וכו׳: קשה הא מיהו ודו״ק משם
 ממנה שטר לו יכשנ אמד כל ד%כ המוס׳ מ״ש לי קשה הא מיךןן

 טוק ©ו מי ש׳ אילו ליסמי נטשן הא יושל דמה וס׳ מכר או
 כחנ דשפיר י״ל ולפ״ז למעיף) כמינו נאמן והיה ממן ולקחתי חזרסי
 טענה דשה דמזויף נמיט ולקחתי מזר© לומר נאמן דאיט השס׳
 ע״כ הייט מעיף מטשן דטון שניהם דימשן וא״ל שכיחס דלא גרועה
כ כלל לו סכר שלא שיטשן  לא אם לקח ואיך לא או נעו® לי מה ^

 שניהם לומר יטל דמעיף נשט נעלו נידן לי יש לעיל לפמ״ש משא״כ מכר
:הץ״ק זה כש לי ©ינ אמה וגם לויסי ולא מעייף

ץ טי  לא למזרף הכא השם׳ לפמ״ש דקדקט לכשטס נשדושט (
 והא שטמא ללא שט להו״ל דמזויף שט שין לא א״כ שכימא י ^

 משוס היינו• לנאנש נשט החזרסי דמזדף) נסיט (פרוע למעניק
 איכא מעיף נעענס משא*כ ק״ח ש׳ הסמיע וכס״ש משז איט לנאנש

 מטעם היינו שטמא ללא שט אמריק ללא דהא וסירצט העזה נמי
 לומר הכל לא נאנש יטעק שאם נמגןם ושיט • גרועה טענה דהוה

 והשער פרעתי למעק שוכל הכא משא*כ גרועה מינו הו״ל שפיר החזרמי
 שהיא מענש הפשד לא מ״מ • מעיף שהוא גרועה טענה שזה דאף מעיף

:ודו״ק כס״ד שם והארנט שגו למא אסריק שפיר פרוע
ג׳ לף ללקק הסוס׳ לקדקו כנר וכו׳ לשמה נקיאין שאין לפי דיה רש״י
 ולמורה • קמסהיד לשמה סממא אכל ט׳ ניח לא כד״ה שרש״י ע״א

 אם לולאי קמסשד לשמה סממא ע״נ המסקנא ללפי לי נראה ש׳
 הנע כשמניא הססם ק א״נ לשמה לכשג שצרין חדע נקי השליח
 שנישש לא אס לשמה שנכמנ ודאי ל©זר שמנשא להאשה ליק ורוצה
 דמשני מה לפי א״כ לשמה לכשג שצטן יודע איט השליח דשמא

 הנעל לו שנק נשעה שע ̂ש טק זה שין לא דייק מילק לסשקרא
 :דייק שלק מעיקרא שין לא לשמה לנשג שצרין הגט

י1 ת כ  ילע שלא מערער להנעל שא שמרא קולא האי קשה א
 יודע אס נאמת לי׳ לשיילק יא״ל למיייק לשמר וליהא השליח

 ס״י נספר כ׳ שילין דממילא לפרש״י להא ז״א לשמה שצרין הלין
 כשאומר טפי לעמף לנייז כדשישיק לו נשאל לא שמא חיישיק דלא להייט
 לאיכא כק לשאול צריך דממילא אלא ̂זמה שמא • רנא כדמקשה נעצמו
 לשאול צריך אץ האי הדץ דלע הא סשא*כ כאיי אפי׳ לכרורי
 קמסשד לשמה סממא ס׳כ אלא הנעל ערשר איכא אכסי וא״כ ממילא

p ערשר חשש ליכא לו ישאל לא אס וא׳ג • טרור משוס שיילי׳ דלכמחל̂י 
 לו הוה דלא רנא לי׳ למקשה ושיט קמסשל לשמה סממא להא הנעל
 דולע חזיק הרי לשמה דיאמר וכק לשמה שיאמר אלא הססס על לסמון

 לגייז דמששא צ״ל ועסה כלל הנעל ערעור וליכא טיק מידק וששר הדין
:ודו״ק מסממא לסמון הוצרט

)Wלשמה סממא א״כ כיודע לי׳ ומחעקיק נשליח מספקיק דלא צ״ל 3״ 
 הסופרים ק עש ^מניודע דמחזקיק נ״ל ועעמא קמסהיד• ׳

 משא״כ ש־יש ממנא לפריש כל י״ל א״כ ק נקיאין מנ למשני דלנמר
 והא דמי ממצה על כמחצה קנוע וכל נמקומס שקטעין הסופרים

 כמטאר גשר קנוע הוי לא דמדאוריימא שינו הן בש©ן רוב דמשני
 דמשום קאמר ושפיר נמקוש טדע האיסור שאין כיק ק״ט ש׳ ני״ד

 נסופר ולא ננעל הספק רש״י דשרש והא רכנן־ נה אקילו עטנא
 אין מישע דאסילו וט׳ סופרי ססם כדקאמר לי׳ דמשמע משם הייט

 נמסקנא אף שיילץ דממילא דשרש״י והא • כנלענ״ד לט טדע לא נקיאין
 לכמחלה שילין לרנא דאש^ פ׳י נספר כמ״ש שילי׳ דלכמחלה שיט

 קמסהיל לשמה מסתמא דמ״מ לו שאל לא ללמא לסיגזר שין לא ועכ״ס
:וק״ל ק אומר מססמא לי׳ נשייל לאם

 שששין לאין שיט לשמה לאיןנגןאין השם׳ ש׳ דלש נלפענ׳ד
 לנססמא לשטסם ז״ל לנריהם סמכו משר לשמה דלה לדרשא

 להעיד נאמן ©ך דא״כ נהט לשליח חשדיק לא לע״כ קמסהיד• לשמה
משמע ללא נדכר ס«ד ששא מר 1קי״« J0® r® קיי״ל •א עליו

ליס
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 ל' דשמעינן לר׳׳מ ומכ״ש דבר אומו על להעיד גאמן אינו עצירה לי׳

סג׳ צפני לומר נאמן דהשליח לממן דהאמר כ  לא הדבר דהחשודעל וס״ל נ
 מסחמח וחתימה הכתיצה פשעת ועומד משוד דאינו וכיון מעידו־ ולא דנו

 הן• צקיאין דרוב כיון דלעיל עעמא מפי א׳׳ש ובזה חמסהיד• לשמה
 ציד דנמ^א כיון אלא • פריש מרוכא דפריש כל הל״ל • השליח ניד והגע

 אס משא״כ רוצא־ במר אזלינן לא ־ קבוע ממקום אומו שלקח דעמ ן3
 כ ק סי׳ ציו״ד דקי״ל נכרי צידי כנמצא הו״ל הדר • לחשוד השליח נחשוב

 לא דאס ר״ל הן בקיאין רוב הש׳׳ס מירוז א״ש (וצהכי רוצא במר דאזלינן
 ה לופ פריש מרוצא דפריש וכל נכרי כיד כנמצא הו״ל הדר לשליח נאמין
 לפרש יש זה פי דעל ונראה כדפירשיי) צ׳ש יוסף שני משום רבנן חצרוך

 דחין כדפרשי דס״ל משמע לחושדן ואין הן צקיאין רוב ד״ה פירש״י
ע דלא מה דלפי דס״ל ונראה חשד* משום היינו לשמה בקיאין  י/

 דמשוד עצמו לשליח דניחוש משד משום ל״ל ע״כ הן צקיאין דרוב מהא
 ש כמ כן לומר א״א למסקנא משא״כ מורה בני שאינם משום פירש״י ע"כ
 צ״ל באממ דלמסקנא פירש״י לכך דייק־ מידק שייך לא דא״כ לעיל

ל דאל״כ נאמן ושליח דלשמה־ לדרשא מוששין דאין משום דהמעס  הו
:ודו״ק רובא בתר דאזלינן נכרי ביד בנמצא

י י י ה ל  משום דמעמא כיון קמסהיד לשמה דסתמא למסקנא פירש״י ו
־ פ״י בספר כמ״ש שיילין לכמחלה ואפ״ה ־ בשליח שייך דלא חשד

 שמייז ומה לשאול צריך אס אצל קאמר דלא המוס׳ קושית דממורז יממילא
 אס בדיעבד צינייהו איכא הו״ל לשאול צריך לרבא דאפ״ה פ״י בספר

ק: ע״כ לשאול אין דלמסקנא שפיר אמי מ״ש ולפי שאלו לא די ו

 לישנא צשנדקדק לי' שיילינן דממילא למסקנא דפירש״י דהא נלענ׳׳ד ןזךד*
 א׳׳נ קאמר ולבסוף אומר והוא רש״י פירש ומודמממלה דממילא־ ^

 דלעולם די״ל מסתפק דרש״י ונראה ־ עדות לשון קמסהיד לשמה סממא
 דחשיד דקי״ל מה לפי י״ל ־ להעיד נאמן אינו חשוד הוא דאם אע״ג לי׳ שיילינן

 אף הוא דהתחיל היכא אלא לאהוימסל״ת שאלה דע״י וקי׳׳ל נאמןבמסל״ת
 לאו ע״כ לי׳ דשואלין נימא אס פירש״י לכך נאמן אח״כ אומו ששואלין
 ממוך וממילא ־ ונחתם נכתב צפני ואומר מתחיל שהוא אלא עדות בתורס
 סממא א׳׳נ נאמן לכך ■ אין שיחה דרך משיב והוא אומו שואלין דבריו
ל קמסהיד לשמה  בקי בחזקת אותו שמחזיקין עליו סומכין בסממא דאס ד

 דייק מידק דמעיקרא לעיל קאמר דהא דז״א ל״נ וז׳ל עדות בתורת הוא
שמע לא קא׳ במסלית במכויןאלא ס״דדשלא ואי  שייךמידקדייק־ותודמ

 ר״י דפליגי קאמר דהא קמסהיד עדות בתורת דע׳׳כ ע״כ ד׳ דף לקמן להדיא
 לומר ודוחק מפלגי קא דיין נעשה דבעד שלשה בפני ב׳ בפני דאמרו ור״ח
 דקאמר דהיינו ואפשר מסל״ת מעעם ולשמה קאמר עדות בתורת ב׳ בפני

 בתורת ולא לעד לי׳ דחשבינן הרי לה טמנו כמה בפני מר כיוןדאמר
לקמןבזה: מ״ש ועיין וק״ל דייק מידק מעיקרא מסל״תושפיר

ח׳ י ו  לומר שצריך בהדיא נקיע ובירושלמי וכו׳ שאיןבקיאיןלשמה לפי בדיה ח
 ולכאורה ־ מאחריני הנך דמ׳ש וקשה יום באומו ונחתם שנכתב

 לי׳ אית קלא הים ממדינות הבאין דגימין ע״א י״ח ד׳ לקמן דקאמר מאי דלפי י״ל
 באומו נחמם לי מה א"כ פירות משוס ולא אחותו בת משוס לא למיחש וליבא

 י״ח דף לקמן לי׳ דסבירי לקיש כריש לירושלמי דס״ל וי״ל אח״כ או יום
 לא החתימה דלאחר שם התום' כפירוש והיינו פייס שמא דחיישינן ע״ב
^ לפייס עביד  דפייס שם לפירש״י מיהו ־ לפייס עביד החמימה קודם א
 תינשא ישן דבגט לקמן אמרינן דהא כ״כ משש אין ישן צמ משיה היינו

 על הס ערעור דחשש המור ולפמ״ש תצא־ לא ניסת אס ולכ״ע לכתהלה
 ץל5ו פייס דשמא המוס׳ כפירש לירושלמי דס׳׳ל ונראה ־ לכשתנשא היא
 השולח בר״פ כר״נ קי״ל דהא קשה דאכתי אלא דאורייתא חשש והוא ע הי

 אשתו את לגרש לשליח שנמנו כיון א׳׳כ בו ומגרש חוזר בימל אס דאפילו
 לעדים וציה חזר דאס ע״ב י״ח דף שם החוס׳ כמצו וכן להכשירו חוזר

 כשחתמו דע״כ וציל ־ בו ומגרש חוזר ימים עשרה י^ר אפי׳ לחמוס
 שנתנו עד הבעל חזר לא דהא עדים שליחת בלא החתימה היה עדים
 דלה בדרשא דווקא היינו בקיאין דאין הא דבאמת י״ל ולפי׳׳ז ־ לשליח
 שכתבו כמו להירושלמי דס״ל אלא הראשין־ לפי ד״ה התוס׳ שכתבו כמו לשננה
 משוס הוא הבעל דשליחות דעיקר דהא ד״ה ע״ב כ״ב דף לקמן השוס׳
 לשליחות נמי חיישי לא א״כ דלשמה לדרשה חייש דלא וכיון לשמה דבעינן
 פייס לשמא חיישי ולא ימיס עשרה לאחר דחתמו וי״ל הבעל

־. בס״ד בזה לקמן מ״ש ועי׳ ־ ודו״ק
ד\ * מי  ביום ונכתב לשמה נינהו מילי דתרי משמע דירושלמי מלישנא ו

 שאין לפי שם דקאמר מהא משמע וכן לאידך וה״ה הני ונקע
 צוה שמא למוש יש לשמה בכלל הוי דלא ומעמא ־ גימין בדקדוק נפיאין
 לחוש יש בהחלה ששהו וכיון כלל• הבעל ליד הגע בא ולא וליתן ולסתום לכתוב

בזה: לקמן ועמ״ש ־ כלל חזר ולא החתימה קודם בימל שמא
D if lלעע ולפמ״ש וכו׳ דלקמן וקשה וכו׳ בקיאין שאין לפי בד״ה ׳ 

בבעל ייל עדוחו מועיל מה דאל״כ בבקי־ לשליח ע״כ דמחזיקינן

רטץ
ה דלה לדרשה חושש דאם באמירתו נ״מ דאין נמי ^  דאינו זה יעשה לא ל

 מהני לא חושש אינו בואם בסמוך המוספות כמיש להכשילה השוד
. . , וק״ל• עדוחו

ח  דבר ל והו איסורא אמחזיק הכא אבל וכו׳ דאמרינן אימור בגמרא ש
 כיון סגי לא איסורא דאמחזיק בד׳׳ההוידבהך המוס׳ וכ׳ שבערוה־ ^

 לתת ונראה סני• ל^ד דבהא שבערוה דדבר הך תירצו ולא כמ׳׳ש בו דמספקא
ולא באיסורין נאמן ע״א דאמרי׳ א׳הא נאמן עד בד״ה התיס׳ דכ׳ משוס בפשיעות

ן נאמן דע״א משום דעלמא כעדיות הוי י  ^?[ז’iכאי^י
ל דבר מדבר יליף שבערוה דבר דאין מלתא  דילפיקמנדה ל וצ לחלק מנ
 דבר כמו דהוי התוס שכתבו כמו נאמנת ואפ״ה שבערוה דבר כמו דהוי

 דהא קשה שבערוה דבר כמו דהוי דס״ד התום׳ לפמ״ש ע״כ צ״ל וכן ־ שבערוה
 מל^נן מהכא דידהו דעעמא אף נאמן דלהתיר לעיל כתבו גופי׳ שבערוה דבר

נאמן אתחזק דאפילו לי׳ מספקא איסורין דצשאר נאמר אס אפי׳ א״כ מנדה
י” מהרש״א שכתב כמו לימוד מאיזה ?״י .1!
 ם הש מקשי שפיר איסורא אתחזק לא ובנדה מנדה אלא למילף דא׳׳א

:ק ודו להתיר אפילו שבערוה בדבר נאמן אינו איסורא איתחזק דהכא כיק

m S m דלא חלב ספק חתיכה «*ס דנקע הא שפיר אמא לא דלפי׳׳ז 
ונראה • חלב ספק ולומר ספיקא בי׳ דליכא ערוה ספק לי׳ הוי

מ״יו הש״ס דמסתפק הא די״ל א  ׳ייוי^” היי״ נ
 1.שבערו בדבר אפילו אמחזיק דבלא אמחזיק אפילו איסורין דבשאר ש״מ

 לחלק סברא דאין נאמר אם והיינו כרשב״נ די״ל דנדה לה נאממוספרה
 שבעחה דבדבר די;׳ל ראיה אין נחלק אס אפל לאסור או להתיר בין

ק בשאר הא דבר־ דדבר מג״ש לאסור נאמן איט ס  אפילו נאמן אי
 נימאדנאמן אס משא״כ בשאראיסוריך נאמן אי מסתפק ולהכי לאסור•

באתחזק לימוד איסורין בשאר אפילו לנו אין להתיר שבערוה בדבר אפילו
 I״’’ האי״יייז נאמן ע״א כדמסיק ולהכי

 ל״״ין יי׳״ז שנעיוה בדבר דאפילו דאמרת
 דבר ל ^ הא כ א להתיר בי׳ לחלק דאין וצ׳׳ל באתחזק בחלב

וק״ל'• שפערוה
ל ׳ ׳ י ^ דחשש לקמן המוס׳ מ״ש לפי דפאמת משוס ט ל  משום הוא ד

 שייך לא א״כ העור כמיש שחנשא לאחר והיינו הבעל ערעור ׳
 ?יז ל״״יי גאיטייי! נאמן אחד דעד בהא למימר
f שכת״י כמו לראשון לחזיר

 נאמן אח/ עד יהא למה לראשין לפזור אסרה דבעדומו כיון א״כ להחזירה
ל י שפיר מא1« לפניט הוא דשלאלשמה נימאדחששא אם אך לאסור־
S ״'ייז לכ׳׳נג להתיר דמקרי׳

̂ןת לי אזיל שניסח כיון פ׳׳ח דף ביבמות שפירש״י מה  וכן א א מז
^׳נ וכן ־ ברודא אברהם הגאוןמו״ה כתב תפבספ״י  כ

̂וא דערעור דחששא א א חזקת משוס למימר ליכא הבעל ערעור משוס
u?’ י״״” דה^י שמנשא לאחר S ’-EE
E ״®י ״®י לה״יי מיקרי רלא שבערוה דבר דאין

 EIEif w’ לה״יי,ק®® מיקרי ושפיר לפנינו הוא החשש ואז הראשון
כ עדיין ניסח שלא כיון איסורא  לשנות דיטל ידע טפא דהמקשה י׳ל א'

S וע״ז ממ״נ ומקשה הבעל ערעור משוס אלא חשש ” f 
 מידק גופא דמעיקרא מעעמא הבעל ערעור אפילו מועיל דאין אמילו

ודו״ק: דייק י

ח' ח  נילף דא״כ לי קשה לכאורה וכו' מנדה דילפינן וי״ל וכו׳ ע״א ד״ה ו
אני־ עמאה ל^לה לומר נאמנת דהא לאסיר אפילו נאמן דע״א ״ *

 אני עמאה לומר נאמנת דהא דאסורא חתיכא אנפשה דשוי׳ משוס וא״ל
אס בעצמו דמרגיש לומר ודוחק י״ח דף בשבועות כדאימא בקרבן לחייבו

י״*״ ״”י” איו רמא יחי נעמאח
חב לומר דיש נראה ולכאורה הרגישה לא דילמא ד ^סתות לה יש נשים כיון
 ®״E® יא״י® ■ דאיריימא ווסחוח תנאים ולכמה

מ אלא היתר מחזקת א *י” יורק ״ יי'
 חזקה מקר לא דאשה משום וצ׳ע בקרבן לחייבו נאמנת ווסתה כשעת
 ג לבת משהגיע א׳׳כ בנדה מעמיא יומא בת ל»ה דהא ־ לעולם היתר

 כתב והעור ־ פיה על אלא מעולם הימירא אתחזק לא לביאה ראוי׳ שתהא
 שלא דבדבר מפרשים כמה בשם הה״מ דעת וכן קנ״ב סי׳ צאה״ע
 בתיך שלא אפי אני גרושה לומר נאמנת פיה על אס כי א״א אתחזק

בשעת שלא אפילו א״כ נאמנת ודאי ווסתה לפמ״שדבשעת ומכ״ש דיבור כדי
״’ ״'® ®ל היתירא אתחזק לא הא וסתה ? י  E,EL’'EE r’י

לאסור נאמנת פיה על אלא בהיתר סחזקה וכיקדלא כיאסע״פעצמה־
 EEE.1v®®,’’’ ״®®״ ®״ק® החי®' לפמ״ש מיהו העור־ כמ״ש
 ש דלפמ ל נ מיהו נקיין ז׳ ושספרה בהיתר מוחזקת אשה דכל י״ל שפיר
ה על דנאמנת דהא לתירוצם־ צורך אק W דבריהם לולי ר ט מפי היי

£י׳ לאן כי פתמלה י^ויסור נתחזק דלא משוס העור כמ״ש ^ ץ  בסדנץ עלפ
מ(וכ;כיס ׳



יא דטץ ראשון פרק גט המביא
מן ראי׳ אין לר׳מ א״נ נעפה כדין מספמא לגרש ומביאו אצלהגמ שתרגיש• עד מה׳׳ת סמא דאינה שהרגעה יימר מאן בדם מלכלכים

שכתבו תירש׳׳י דלא והא אחר יב״ש לשם בנכתב מכשר דהא הכתיבה פיה על שהכל כיון הי\תר על בין האיסור עיי בין נאמנת דלעולס נמצא
שכתבו התום׳ כשימת דס׳ע נראה בשליחות שלא או הבעל בצווי שלא ובן נאמן ע״א בוודאי ע״ס אם בי לידע שאץ דבמקוס ד נלענ והעיקר

אלא תסול ואינו כשר סממא דלר*מ אבל דיה י׳ג דף עירובין במסכת כל ואמו העחסין• ועל הבכור על להעיד לאלתר לחי׳ שהאמינו מצינו
ד ע׳׳ג cp בקיסשץ כדאיתח שבעה ע׳ :ודו״ח להתלמד או אחר יביש לשם בנכחב לומר דנאמנת נפקא דמהא ואפשר ו

תי ^ ע H לעצמה לה וספרה דאצעריר ומדע זולתה לידע שא״א כיון נ T D l ועד סופר בכתב מגכשיר למאי פ״י קושיות דמתורץ נלעניד
ה סגי ולא שנאמנת ר ^ איצ דלר׳׳מ כיון נסמור ואיך לשמה שלא כותב הסופר דהא אלא בבירור• ע״פ א״א דעיכ לחוד ט

 ופסול סופר כסב הוי להתלמד דממ*נ שפיר אתי ולפמ״ש לשמה• כתיבה שא״א במקום אבל כלל• בדקינן לא לבדוק שאפשר מה דאפילו ץשמועינן
חיישינן: דלא קייל ולהוחזקו לר׳׳מ כשר וסממא הסופר שאין הפוסקים דעת לפי להוכיח יש וקצת ידעינןדנאמנס• זה בלא

H כ״כייי ט״א ידע מגא איה • שטחביןלשמה בפיהם לפרש צריכץ והעדים D I הוא נכרים דחחימת שפירש״י י״ע ודף י״א דף אי״ה לקמן יבואר 
משוס לשמה שלא משום נקע ולא ברימוח בני הוי דלא משוס כי שא׳׳א כיון המחשבה •אלאדנאמניסעל בלט שחושב מה השליח וכן מסופר

 ובזה • כסתמא הוי דנכרי כ׳ג דף כתבו והתום׳ כשר ססמא דלר״מ זה לדחות ויש שין ולבו פיו מסתמא אמירה צריכין אי בשלמא פיהס ע< חס
שלא לר״מ משכחת דלא דכיק מתוכו מוכח בעי דלא הש״ס הוכחת נ״ל לשמו לסתו אותם צוה שהבעל וכיון שליחותו עושה שליח חזקת דמחזקינן

ק עשו כן לקמן יבואר ובזה ודו״ק־ כשר כה״ג דבלשמו ש״מ יב״ש שני בהוחזקו אלא לשמה :ודי
^ן ה ׳0ן ט׳ נאמן ע״א ד ש הש״ס סוגיות לפמ״ש י״ל דבריהם לולי וכו׳ ר׳׳ת הקשה ו  די״ל עודנ״ל בעובעעסודעת• רבאמ׳׳עלאאמרכרבהע״

 נכתב דבפני ולא ד״ה ע׳׳ב נ״ה דף בבמ״ל כתבו המום׳ דהנה בפשעות להמיר נאמן דע׳׳א ומשני עדים מכל להש״ס דקשה לעיל התום׳
א ד׳ דף לקמן תוס׳ ולפמ״ש  לפרש קצת ונראה רבנן• בשביל נקע דר׳׳מ מאד דחוק והוא דווקא לאו לר׳׳מ אכק לה דאסר בסוהיד דקיי׳ל בד״ה ע׳

ולהט • נחתם בפני או נכתב בפני או בחדא סגי דלרימ באמת שיעמם לפי אבל משנים פחות אין ולהכי לכהן לאסור מי הגע עיקר כל א*כ ע׳׳ש
דקאמר קש̂י דמסיפא רק נחתם בפני ולא נכתב בפני לא אמר דלא קאמר דאפילן ע״ב כ׳׳ד דף הגע כל ר״פ לקמן דס׳׳ל ושמואל כרב דסבר י׳׳ל הכא
דהא המחלקת ואו דהוא לדחוק ואין תרווייהו דמשמע נחתם בפני נכתב בפני הויל שפיר כהונה איסור זה בעדות אין א״כ לכהונה פוסלה לשמה שלא

א משוס שניהם בעי ולרבנן התוס׳ כמ״ש ולר׳מ לרבנן אמרווייהו קאי יעשה כיצד :וק׳ל להמיר נאמן ע׳
כו ,ן,5דא המפרשים והקשו וכו׳ דדייני ספרי סתם הן בקיאין רוב בגמרא סו מ ף  ועעמא בשבילרבנן• המחוברת בואו דנקע המוס׳ כתב שעיר ״וי

^ ל נ (ן3ק,5ה דלר׳׳מ הרי קשה ויותר בעדים מיסרצא לא א״כ יב׳ש לב׳ או להתלמד אלא חשש ואין כשר מסתמא דלר כיון כ
על עדים שיחסומו לחוש אין שוב לשמה נכתבדהסופרכתב בפני דאמר כיון דלטרש? המפרשים הקשו גס העדים• והשמיע ספרא ונקיע לשמה בעי

ק לשני וגס להתלמד כשר גע אס נחסם בפני ל״ל קשה ב׳׳ש יוסף לשני דחיישינן שי מי א של לא נמלך דלתרי כסב דכבר יב
הכא קאמר ושטר ־ בקיאין בעי ובהא ^הגע ביעול הי׳ל דא״ג חיישינן דחיישינן כתב פ״י ובספר זה

t ההלה הגט t יל¥\ד הטלים טליו והחמים למטה בהי ô cjp ל 5ב ל5ל̂ר 9ב0בב ח̂ן ל10ל& לייתלמל wn יב 5 וס£5מ C

ה ותו כזה• טז I שג״לו דכיון דלשמה• חששא בלא דאורייתא פסול איכא ל
ה ע׳׳ב ד׳ליב השולח בר׳׳ת התום׳ למ׳ש ול׳־מ הגע ביעל הרי ״ היייי יכל המם י \ ״ft yft • y׳v ?׳ ?״מ מ»יר דרא^ אחרי י

3M 32^ ראשח לתירז אפילי אלא ביעלו הרי א׳׳כ • ומגרש חוזר ואין בעל העדים חתמו ? n V דעומד כיון דבקיאין ג אע רילהמל™ א להול לטוה נכתב אס .כתב
הגע וביעל נמלך מר ל ייי[ ס ^ ל Iטס®. אז לחקור ן כ צר אצלו ששש דקאש,. עעמא לי׳

א• ומעשה ! ^ דלמ^ העולם דמקשה מה בזה ליישב יש ילכאורה ט ש ע ד. בס נקמן מ
י״ל בעירובין התוס ש כמ רשי ^ ל דם מ לר ל די ל נ אש^ שם נשא דדילמא מפרש ולא יביש לשני לטש

ס 6דםיס 63כב ונזהרין גמירי מיגמר סמל' דלהחלמד להמה ttc ה1לח למין Mn»r v״f 1דלמיי* א' לי/שה וכיולד • הנט כל דר̂׳
v ^אינם והס אחר פסול והו׳ל בעל  , 4L שיחתומו לעדים נמי לחוש אין להתלמד שכתב לסופר לחוש דאין וכיון בו ^ א . . 3

™י ל־זי w”־T י ? י p« י־ ־ <; ־ t י־־ס * t ץ ־ ״ ־־; «n־ 6דל כיי! ״ ס-ל ,
לקיימו מצויים עדים משום מ דר עעמא למסקנא ובאמת ז צ בדף לרב. . !.,,ן, ,!,ן. g״3» נימא אס משא׳׳כ מא דבעל

 דאינס למיחש ליכא דלהא א״ו • בי ומגרש חוזר דאינו ע״ב ליב דף השולח בר׳׳ת
• ודו״ק בקיאין ביעול דאיכא בכה׳׳ג אבל בלשמה בקיאין

ד ״ ג ז ן £ ל ג  משוס דהחשש נימא דאס דאף ז״ל לרש״י לי׳ דקשיא ו
מט שהבעל כיון בעדים קשיא אכתי להתלמד ׳ אשמו את לגרש כ

 בס״ד) לקמן שיבואר כמו במסקנא אפילו לקמן כתב (וכן דמזויף במיגו
 משוס נכתב בפני כעי ממילא מיגו כאן אין דשוב מועיל דידעט וכיון

 בסופר להתלמד למיחש וליכא וכו׳ ספרי סתם דקאמר והיינו אחלופי
 אין דמכסיבה יב״ש לב׳ אלא חששא וליכא • לעדים חשש דאין וממילא

:ודו״ק וכנ״ל יב״ש בשני לר׳׳מ כשר דבכתובה ראי׳
ף שהקשה מי. ליישב נראה דלכאורה וטא לי^למד העדים דחסמו שייך האיך ו ועוז דדייני• ספרי סתם לר'מ דקאמר הש״ס דברי בישוב נלענ׳׳ד ט

דקאמר מהא חזר הן בקיאין רוב אלא קאמר דלא לדקדק יש ׳ דנהי די״ל משוס לר״יכו׳• ותימה כו׳ דתנןדחנן דיה ע״ב ג׳ דף לקמן המיס;
 בפני ̂■״מ דאצעריך התוס׳ קושיות די״ל ונ״ל • באיסורין נאמן ע״א אבל לשמי. לה מוכתב לי׳ דנפקא מה הייט וחתם היינו דוכתב לר״מ דס׳׳ל

 אחד ונמצא עדים הרבה בו בחתמו ע^ב י״ח דף לקמן אמרינן דהא נכתב נאמר כ״דע״בומה״ת ד׳ הגע כל בר״פ כדאי׳ כריתות־ מספר לי׳ לי.תלמדדנפקא
 דאע״פ התוס׳ וכמ״ש טלי׳• למיסמך אתי דילמא דגזרינן פסול מר.ס והא לקמן כר״א דברים דספירת הגע עיקר ודאי דספר ר״מ• בה דפליג
 דף לקמן דאמר כיון א״כ כשרים בעדים אלא לעשות אין אמת דהדבר להתלמד דלמא חיישינן ולא כשר באשפה מצאו ר׳׳מ היה אומר ר״נ דאמר
למיגזר איכא שפיר א״כ כשר ועד סופר כתב דלר״מ לקמן ויבואר ס׳ דר״מ למ״ד נזהרין להתלמד כשכותבין דהסופריס התוס׳ דכתט כיון קאמר

־ לשמה סופר כתב ובעינן ועד סופר כתב על למיסמך אתי דילמא דב״ש או באשפה זרקו דילמא למיחש ליכא ותו כשר ועד סופר דכתב ס״ל
בשלא דל״ל דאפילו ונראה ־ לקמן כדאיתא מובהק בסופר היינו אמנם והא בכתיבה לר״מ כשר באמת וזה וזרקו ונמלך לגרש ממנו לקחו האחר

דלא למיסמך דאתי חשש ליכא דהתס נראה מתוכו מזויף דהו״ל לשמו העעס דקאמר דרבה לישנא על היינו בעי לא כתיבה ר״מ אי הגמרא דקאמר
 לקמן הסיס' כמ״ש כסיבה אמו חתימה דגזרינן אלא לר״א חתימה בעי גירושין נשם בקיאין דאין הול״ל ולהתלמד לשמה בקיאין דאין משוס

 ואתו כלל עדות אינו א׳ אשה לשם או להתלמד הסופר כתב אס משא״כ א״ש ולפ״ז להתלמד משום נכתב בפני דבעינן י״ל שסיר עצמו לר״מ א'כ
תיס כמ״ש להשליכו דנזהר מובהק בסופר והיינו לעדות עליו למיסמוך משום להתלמד בכתיבה חיישינן לא ואפ״ה למיעועא דחייש לר״מ דקאמר
 דדייני ספרי דסתס וכיון בו ונזהרין נמירי מגמיר דדייני ספרי דסתס
 אין וממילא להתלמד כתבו ולא נכתב בפני לומר מהימן גמירי מיגמר

 כחט שמא למיחש איכא דאכתי אלא להתלמד העדים שחתמו חשש
 פירש״י דהא ראי׳ מזה אין נכתב בפני אמרו דכבר אף האחר ב׳ש יוסף

ועמד לשמה שכקי משוס דהיינו כתבנו וכבר קמסהיד לשמה מסתמא

 ר״מ דקאמר והיינו סמכינן לא באמת מובהק שאיט בסופר אבל לקמן
 מובהק דסופר מובהק שאינו מסופר היא דמסהמא באשפה מצאו אפילו
 דלא לה ונותן חותמו ושפיר לקמן התוס׳ כמ׳ש • להשליכו נזהר

 מ״ש לתרץ נלענ״ד ובזה ־ להשלכה בי׳ דחיישי׳ לעדות עליו למיסמך
בדיעבד דילמא לסוגיא ומנ״ל לכתחלי. אפילו וטתט חותמו התו׳ לקמן

יר״י



ראשון פרקנט 1ד,מב^ 22
̂ג  אץ דלנפמלה דא*־ כמ1מ שפיר באמש מ״ש לפי אנל מלל גופי׳ זר

וראוי עלה למיסמך *וי למ^ס
 גזה לקמן מ״ש ועי׳ עליו לסמון אין א״כ לכמפצה שמר מוגהק שאיה

^ שמנק 1ו  משום היינו מוגהק שאים כמפר אפיא ממזר הולד שאין ד
ר היים כשרים עדים עפ״י הדנר שיעשם דנעיט  נממון• חו שצערוה נדנ

 שבהק סהר הוא דדילמא נכמג צפני דגעי אר״מ י7מ קשה לא ולפיז
ש דהיינו כר״מ משני׳ משני דלא והא למסש■ ואשי ^י  דלא הוא הפסול ל

» או להשלמד כשב דהסופר עדוש בלל^שם מס® *  עד ואים רש1ש ל
 ולרבה דדקדק והיים רצה דק*מ־ בלשמה נכלל אים וזה כלל
ז שאק לסי ^ ט וכו׳ סנא מאן לשמה ב  ולר^ גשמעשין דנן!!®• והיי

א להסלמד• לשמש ואיכא לששעא דסייש *ן כיק *  אלא החשש ד
 עניו סמני לא הא שבהק שאים ובשפר גמיש מינמר שבהק צסוש־

 נא® ע״א וששר שבעתה דבר אים וזה ממזר• הולד לענין אלא
מרק אי ר לענין קמאי לשרוט צתכין דעדיין אלא קאמר לא להכי ג פ  מ

מן ש*ם ב «: גס״ד לק® ועמ׳׳ש ודו׳*ק• ש ג כד• דאצרוך שא ורגם דה תו© ו ו ל ^ ד ט־ין לר״א ו  מסירה ע
כ® להקשוש הויל דעדיפא שבטם *ן אלו דבריהם וכו׳•

*  ליב״ש נישש אם א״כ גשליסושו שליח להחזיק מסירה עדי צריך 1ד
 נכשג בפני בלא לשליח מהמניק דגהא צ׳ל וע״כ אשר יג״ש שלש דילמא

שקו מיישיק לא דהא רחוקה חששא זה בלא דהא  נמי הש א*כ למ
ש לא משרה עדי ת לפמ״ש די״לדקושישם ונ״ל להא• חיי ^ פ ר א ש  דג

ק לא יב״ש שני שם דהוחזקו אסיד א״כ ששר בשאק ח »ל  צא דהא שו
שרה עדי ידעו ^ שד • שם מחזקו דלא ע״כ אצא מ ע ל  הא י״ל דבאמש נ
ק אמר יב״ש אלא הבעל שלש לא לשמא חיישינן דלא רי ^  חזקה בהא ד

ק לכן שלמה שבעלה שמדע ש ומנסגא דדייקא מנ ה  עדי אגל לשליח• מ
:וקיל משרה גשעש ירש לא אכש מסירה

ה רשיי ד וכד• שרי ש דאשיוה ד ענ׳ ^  כיק לרש״י דס״ל ו
 כיון ידעשי כלל לומר יצערך למה קש! מהם ידעשי דלרבא ׳ ׳

ש דקאמר מהא השום׳ על צ״ע ובאמש אני הגעל שליח שאומר  ש א
 אלא חשש כיקדאק ידעם לומר צרינק ולפה מהמניק צא מי ידעם אמרו

שין סגי שלומים שהם שאומרים וכיק עצמם משלוחה גמזוי»  לקמן פ״ש ו
מי׳ דגלא השליח זולה א׳ צעד דמיירי *ל5ד ^ו ב ה  שלשא מ״ל שני׳ ז

ש היכר הדל דלא שכימא דלא :דגר לבעל אשה כ
ן י ^ ו ו ד ש דמדיקי דבידעם לומר ו  ושו בידעט שין דיוק דמה ע

ק• ל׳ל דבשרי שס׳ שימש לפי לי <ןןה ש מו  כמה ביש ה
ך שנחשם שם׳ על אלא לומר א*צ מחומים עדים שנ םוד  נישש למה גפ
עדיה שם מממש בשליחוש• הוחזק שכגר כ® השליח זייפם שמא
 נחשם בפני אלא מ״א קמם לא ב׳ ר״פ במשנישק דהא גדול דוחק והוא
ש בעיט כולו ש כשב דלמ׳׳ד ו ש ש א אשלו א*כ • כשר ו ע׳ י ג \  הוחזק י

עד• כסב מממש בשליחוש רו פ ש ש  ודאי דלשמה משם דס״ל דלרגה ו
ש דגעי׳  כדקאמר משוט שויף הו״ל לשמהדאל״ה שנמשמו טלם על שא
 וש עדם שלשה עליו דמששם ביניי׳ איכא מל״ל וא׳כ בר״א ע״א ג׳ דס 1להפ

ש סמיהם  שלא שליח טונוס יטל הלא עצמו הבעל שלומי דווקא דא
שם והם ושם כשט לעדים שאומר או בפני׳•  הם ואשם שליח• ש

א הלא שנים פני שליח למםס וא׳צ עד• מפי ש ט  אצא דין ביש ג
 לומר צריכין אק דשנים וכיק נחסם גפם נכחב בסם לומר דצריר שכי
פני למנוס צריכק אין אס נכשג גפני ם אין וא*כ דק ביש ג שי  ה

ש ששא להעיד יטליס  ידו שמח שמשום שכיח שהגע אלא הבעל מ
ש שהוא נאומים וע״כ בעדים  מש ולא לזיוש/ לשמוש ואיכא הגעל מ
 אביו ושם הבעל שם אס להכיר צריך השליח שאין למידק ומזה הבעל
שא בעדם משם גע לו ששסר כיק אלא  הרי המשמים מכיר ו
כי  ומה • הבעל אלא משם גע מוסרים עדים שאין שלמם שהבעל ני

שם׳ שהמשה  לא • לש שר צטפה אעו הגעל זייף שמא דחייש ז׳ל רש״י על ה
 מסירה עדי ק ® שהגיש ששנים כ®דקי״ל קשה גמי ז״ל הבנתידלדבריהס

שדו שלא טון שלחם שלא הבעל יאמר שם למדינות ילט ואס ג׳׳ב  ציד בפני ה
ד לפני שמר ואם ש שמא מסירה ע ש ד י « ע״ב אלא להם ילכו או מסירה ע  ש

 רש״יז׳ל לש״זדברי אבל משם־ בכחב טסםם •או ב״ד לשי מביאם לילד רוצה
מו לילך כשרוצה לשים יטלין  הס שהחשמיס לידע צריכין דהשלומק שכשב נ
ש אלא מכמיס מקם ולא • אמס  דאח*כ הגע שם® בשעה לילך שצדן ב
 קיום לישן יכולים ילכו ואם מצויים הס הרי בשםס אבל נאמן אינו

 ערעור מעעס ולא דלפםם חששא דהוא בלשמה דששש לרבה משא״כ
 מזויף עעםק דלא משום לומר צריך אין דגאמת במזויף כש הבעל

 צא ושמא לפנים משש הוא דהא מעשה בשעס לומר צריך בלשמה אבל
ש'  הכתיבה אצל שיש׳ נכתב בפני לומר מצרט לכך הכשבה אצל י

טן ברור וזה שלימא גבי ס״י בספר כמ״ש :ודו״ק לענ׳ד ונ
ה ח ט׳ אחרים עדים לי כך הסום׳ שהקשה ו ק כבר ו  ז״ל רש״י חי

לבדו בא בין חכשס שלקו ולא לאחלוש דאתי ברפ״ב בעצמו

רטץ
 שהשא 1̂ מילסא דשכמא שלוחים כשהם אלא אנשים עם בא גק

ק שא פשלים בעדים חממו שמא לי׳ ומש הירושלמי ב׳ סי׳ הראיש  א׳ ענ
 המשישס אלא לידע צריך נחתם בפני נכתב בפם שאומר השליח דאק
ם או כשרים העדים הם מי לסקור צריך אין אבל  לא פסולים• עד

 אי ואפש• כשרים הסשס דאק קמסהיד• לשמה דמסשמא א׳ שבעיא
ה שייליממאק דגז ה־ עז ד  בכך דמה נחסם בפני יאמר אס לאמרעא י

 ידע ומאין לשמה שחתמו ולידע המשימה• לי!כיר רק פשלה אק דגזה
שק הגעל ואק לזה חיישיק דלא רק פשליס או קרובים הם אם כן נ  ג

ק ט ש גרור וזה להכשילה משוד אים בעל שערעורו יודע שמא ו ^וי  ד
 קאמר ולא שם למעיין כמטאר שהביאו אשניס כלל קאי לא שרושלמי

ש השם קאי אשליחא אלא העדים שזייף הגעל שיאמר  ששרשם וכ
טן והוא לענ״ד: הנ

ת ה רש״י ׳1 ד ט׳ מומרא קולא האי ד  ה^וה כגר סד לבהד מד ואוקי ו
שרי• הגעל דערעור לקמן משרשש שגיא דהא פ׳י בספר I י  מיכ

שא לשמה שלא כגק ענינים לשאר ולא מזויף לענק מקא ושלק שק• ו  ד
שס׳ והגלענ׳ד שו בכאן םמא לא דלמה הקשה דה  שהחמרת מומר מ

ט׳ ק נ״ל זיל דבריהם ולולי ו מ שן ששר דמידהשם דלא ל מ ק מרי  שמר א
 מו בעלה שמש באמש ושדע שפיר דשדוק וכיון ומנסבא דייקא ט׳
א4  שסידק בכך מה הבעל לערעור דחייש כאן משא*כ למיד למימש נ

א מי אפ״ה לשמה שהיי! ושדע ט  אס בשקר מערער שיטא הבעל ביד וימחה י
 שעב בססלש שמר הוא א״כ לשמה שהיה שעדו ג״ד לפם עדים שמביא לא

 כיון שלומק שני או עדים מיד שיהי׳ עד שוס השליח י*® שלא שמקם
 הבעלהמ דערעור הא לחלק גלענ״ד לזה• שזכינו וכיון הכי• בלאו סגי דלא

ם כשנים  דא״י דבר בעל וה״ל להחזירה רוצה והוא לו מושרש דבריו שלש שי
ם בשני אלא מאסו למציא  אלא רוצה ואים לו אסורה כשהיא אבל • עד

ף לא שם בעל על לאוסרה א עד  דשרר דהיכא ג״ל ולפ״ז דעלמא• מע׳
שממיו דישקיים לק® דקאמר הבעל  דאטסה לי דמושרש משום היים ג

 שמא אלא משש דאין העור כמב הא הכא אגל עדין ניסח כשלא שאומכ^ש
שא הש׳׳ס דקו׳ וטק שמנשא לאחר הבעל יערער ש שן נימא ואמאי מא ד  מ
 גר״פ כדאימא בה האלו הדרטם וכל ומזה מזה שתצא בסופה שהמפרש מומר
ר שמא לנפשה משירא רבה האש! ט  שהוא יברר * לשמה שלא שמה הבעל י
 וא״כ לשמה נכמב שבאמת לה שודע עד שסיר סידוק ומזה מזה ומצא מטיף

טיו דלש כיון הבעל אח*כ יערער אם נם  ועכ׳׳ס ומזה• מזה ומצא דיקא לא ד
 דאש׳ לפרש ז׳יל רש״י הוצרך לבן כנ״ל כעיא אלא הו״ל לא לו אשרה

:ודו״ק ערשרו ויועיל קמייהא אמזקחא אוקי מד לגבי בחד
ה מ ש עוד שהקשה ו ס  הוא הרי נא® שע״א במקום קי״ל דהא ס״י ב

 כמה בפני מר דאמר כיון הש״ס שיק דהיים לענ״ד כשנים•
 פיו על והמירו בגיד כשהעיד שינו כשנים דהוי דהא ר״ל לה םשם

 והיים כשנים הראשק לי׳ הוה לא זה אחר זה שבאו אף הכי לאו הא
 בב׳ד שהשד נמצא וכו׳ לה נומם במה בפני מר דאמר כיק דקאמר
 בכמובות דאמיינן כ® אלא נאמן• הבעל ואק כשנים הוא הרי והשרו

ט׳ הים במדינות עדים והאיכא כ״ג דף  לומר לם יש נמי הכא ע״ש• ו
 חד דה״ל נאמן היה בכאן הגעל שה אס הא בשמלה אותה נשיר איך

ש הכי • ש לגבי שן נ ה אם עטרו נע  שלא שהיה אומר היה בכאן מ
 והרי באמש שיש׳ דייק מידק דמעיקרא קחמר לכך נאנק• והיה לשמה

 באמח• מגרשה וברצון לערער הבעל יבוא שלא אזלינן בחזקה הוא
 ואפילו בשנים הו״ל שוב העד ע״פ מסירין ואנו זה על לשש דאק וביון

:ודו״ק נאמן אינו הבעל גא אס
י ״ ש ש וכו׳ בסתמא נמי אי וכו׳ גייז לא ד״ה ר  נכסב גפני מי

 לפרש דה׳ל בדבריו קצת לדקדק יש לכאורה ט׳ נחסם ובפני
מיט הל״ל נכסב בפני ממרסי חדא פירש כד במחילה  ונראה • וכו׳ ו

ם או דסגי לר״מ ד״ל לעיל לפמ׳ש דא׳ש ם נחמם בסם או נכמב גפ שי  ו
 לעיל שפירשם כ® שניהם צ*ל בסממא אמרינן או אפל • שיילינן אי

 אלא ח״א ממעבע משנה והו׳ל דגייז לשרש׳י להקשות יש והנה גאריטת•
 דס״ל ונ״ל עליו סליגי וחכמים הולדט׳• ט׳ המשנה כל דס״ל דר׳ימ אליבא
 הו״ל קשה לי׳ דשיילין נימא דאס דנהי מידי קשה לא דלרבנן ז״ל לרש״י
 לעיל שביארנו כמו לשמה דבססמא נימא אס אבל • השליח שיאמר לסקן
ש בססמאצ״ל דאם ששר מקשה לר״מ אבל דלישנא• ישרא לן למה  שי
־ סגי והוי גשרוש שיאמר לתקן הו׳ל נחמם ובפני נכתב גפני ד  ואהא מ
 דשייליק אימא דאס שפיר שרש׳י ולזה וכו׳ המשנה כל הו״ל דלר״מ משני

 שניהם צ״ל א״כ בסתמא וא״נ מידי קשה לא בחד באמת וסגי לי׳
 מילי דמרי דכ® משם זה על דגייז שייך יומר דאדרפה מקשה לכאורה

ק: גייז לא נינהו ודו׳
ח ® המפרשים הקשו כרבה אמר לא מ״ע ורבא בגמרא ש  דחק דהאלק

ט מזויף משוס וצ׳׳ל דרבה אליבא ממניתין לאוקמי׳ עובא מו  מ
שס׳ כמ*ש דגזרים  כהלכתא דלא יהודה כר' א*נ כתיבה אעו מסימה ה

משום ואצ׳ל מהם דדענו קיום משום וצ״ל בהא לי׳ ניחא לא ואיט
מה0(



גט המבייא
 קשס א״כ דווקא כר״מ לאוקמי דגמי למאי דמ<ה ל«ג״דלסרץ9*ו8*6<

^ מגי׳ /ל  במו'] שם ומשורש גרש״י שס כמבואר [ע״א די״א לקק ס״ל סא מ
 לקקבזה*וניחאנמי וטמ׳ש קאי• האאמ״ק ובשג״ח פלבפנ״כ סלע

 דבר חצי הו״ל שליח דע״י בהגהה המרדני שהקשה מה ליישב יש ולמגיד הכא•
 חתימה ועדי חתימה עדי אלא בשליחותו שאיח להמזיק יורמים אינם מ״מ דהא
ד ותירץ המסירה ק יודעים אינם לגד ע  כיק מהני נמי לבד חמימה ד

ק פי מ  סגי דלד׳א ורמב״ם הרי״ף לדעת שסיר דאתי וכ״ש לגד עליי׳ מ
ד על לסמוך צריך דע״כ כיק ולס׳ז מסירה בעדי או מסימה בעדי או  ע

קר מסימה ע ה5ל בעינן א^כ דבר חצי הו״ל וע״כ בהם הגירושק ו « 
התוס׳ כמ׳ש מממני׳ ודייק מהני לא דידעט דס״ל רבה על הש״ס דקושיוס וצ״ל

פני דיה ע״א ג׳ ד  הרי א״כ עד געשה שליח וקי״ל שלוחים דשניהם כיק ואמאי ג
 לענק חסימה עדי וא״צ פיהם על דגר טלי והויל בעצמם מסירה עדי הס

 ע״ז א״ג באמת בע״א אגל לשמה בעינן לא דבהא פריך ושפיר גיויושק
 ש»ר המ״ל מהני ידעט באמת דס״ל לרגא נמצא מתוכו מזוין* משוס

 ודו״ק: נרבה קאמר לא מ״ע מקשה ושפיר וכר״א לשמה משוס
ה ז ב וכו׳קשה שאיןבקיאין לפי ע׳בבד״ה ב׳ ד הסוס׳ קושיות לסק כלענ״ד ו

 שייך לא הבעל לגבי באמת דבר דהו׳לחצי שכתט הפעם דלפי דלקקוכו׳
א וה״ל זה  מאי לפי הייני כרגא אמר לא מ״ע דמקשה דהא ונראה ־ דגר ט

 הו״ל הבעל ערעור משוס אלא הוא לפניט חשש משוס לאו נמי דרגה דמסיק
 קושיא אין לפניט חשש הוא לשמה שלא אם אגל הגעל דערעור קיום משום
 א*צ מדינה באותו דהא לפניט חשש מפעם לאו טודאי זיוף דהא כרבא ולימא
 י״ל שפיר לפניט חשש משוס דהא דס״ד למאי נמצא גסוסמיו לקיים
 מתוכו דמזויף פסולים כר״אולא די״ל תנא כללמאן קשה ידעטולא מהט דלרנה

ה ע״א ד' דף לקק התוס׳ דחקו לשמה בשלא כהיג  חמימה דגזרינן מודה ד׳
 י״ל ולפ׳ז מהני באמת וידעט דבר מני דהו״ל משום אלא כסיבה אפו
 העדים וכן גמירי מיגמר דדייט ספרי דססם מהא ידע המקשה דאף
 דסברי משים לשמה חממו לא העדים דשמא הבעל ק הוא דהמשש אלא

 ע׳י ושלחו בקי איט והבעל לשמה בעי ולא בעצמו• יגרש דסגעל
 כמישהסום׳ פסולים ואינך מחובר קאמר דלא הא נכק ובזה והוילמצידבר• שליח

 הבעל אלא יטידי לא ועדים דסוסר המרצן לפי בשלמא דףב׳ע״בד״הלפישאק
 להמקשה אלא המפרשים כמ׳׳ש פסולים שאר שייך לא יב״ש שני משוס
 לא ועדים סופר המקשה לשיפס דנם א״ש ולפמ״ש פסולים שאר טמא

 שיפת לפי נמי וטחא שליי. ע״י שישלח ידעו שלא בלשמה אלא משידי
 כתבט שפיר להסרצן דגשלמא קמסהיד לשמה דבסתמא הא המקשה

 לשיפת אגל פריש) מרוגא דפריש כל ובהגפ לשליח(וא׳ משדיק לא דאק
 וי״ל בקי איט דהבעל רק ועדים מסופר ידע דהמ^זה לפמ״ש המיףזה
 נמלך ואח״כ לשמה נחסם ולא בעצמו שימסור מסירה ע״י ונמסס שנכסג
 מסתמא ונחתם נכתב שלפניו אמר שהשליח וניק שליח ע״י ושליע הגעל
 וע׳׳ז קמסהיד לשמה בסממא ושפיר * זה שליח ע״י שיהיו העדים ידעו
 לר״מ הא למיעוסא דחייש ולר״מ בקי הגעל וגם הם גקיאק דרוג משט
עי  גמירי מיגמר דדייני ספרי דססם חשש דאק נמצא חתימה עדי לעולם ג
 עיגונא משוס ושפיר שכיחא לא והא רש*י כמ״ש יב״ש שט חשש משום וצ״ל

טן ובזה הקילו*  גמירי מגמר דדייני ספרי סתם מיד קאמר דלא נ
 חסימה עדי דס״ל דלר״מ רק כנ׳ל בבעל הוא חשש דלר״א א״ש ולפמ״ש

 שני משום דאצרוך הוא דרגק לומר הוצרך בבעל משש ליכא הרסי
 כיון נכתב בפט ל״ל המקשה לדעת חלפ״י להקשית ואין כדפירש״י יב״ש
 דצ׳ל י״ל מהני דידעט דס״ד מאי דלפי ז״א ובעדים במפר חיישיק דלא
 שהביא מבעל קשה הוה לא ולפ״ז לרגא כמו אחלופי משום נכתב בפני
א כיח הנ״ל משש שייך דלא נחסם בפני לומר צריך אק דהתס • גיסו «י  ד

ט לומר צריך דאין וממילא דבר טלו והו״ל געצ« פ  א\סקין דלא נכתב ג
 משום אלא משש אק לרבה דאף דמסיק לבתר רק אמליפי משום אלא

 משום כרבא קאמר לא מ״פ קשה א׳׳כ הס בקיאין דרוג הבעל ערעור
 וצ״ל תנא מאן וקשה מהט לא דידענו לרבה דס״ל וציל דמזטף ערעור
 דש״ס ושנויא התוס׳ כסירן וצ״ל נמי בבעל קשה א״כ מסוט מזטף משום
 דעיקר ר׳׳ל מאי פעמא דקאמר והייט ־ ודו׳׳ק לי׳ נקית מינספ השתא

מא משום הוא קושיתך  דף לקמן לפרש נלפענ״ד ועפ׳ז תו״ק• האיפע
 אדמתי׳ אסיק לא דהמקשה דלמאי והוא נמי בעל הכי אי מוקשה ה׳

 לשנוי מצי הר שפיר לפניט חשש משוס ס״ד והוה הבעל ערעור דמשוס
 משום ליכא דג״כ מאשה דמקשה למאי אבל בבעל חששא דליכא כג״ל

 ומסיק לקמן שיטאר כמו נכתב בפני או נחסם בפני צ״ל ואין לשמה*
 לא חששא דליכא אע*ג נמי דבבעל שפיר מקשה בשליחות תחלוק שלא
ל  בעל לגבי כלל שייך ולא ערעור משום דפעמא משני לכך למלוק טי

וק״ל: בזה לקמן ועמ״ש
אמי ד״ה ע״א ג׳ דף שפירש״י מה על המפרשים קושיות לט־ץ נלענ״ד

ט׳ ממפבע משנה טיל גייז דאי  דפליגי לרבנן אבל לד״מ אלא ז״א הא ו
 משוס צ״ל אץ מהט דידעט דס״ל דלרגא דלפמיש ונלענ״ד * למימר איכא מאי

כדסאמר איכ לר״א• אפילו לשמי: וחמימה דבר מסוטאלאמשוסדבעי מזויף

ייב גייטץראשון פרק
פני השליח מ נכתב• ג  דליסקנן רבא מקשה ומאי גהכי סגי הגס אצל שעימ• ה
כי דלר״מ למיל לסס״ש דהקושיא ונראה לשמה• לימא ה  משוס אלא ל/
 אלא הקושיא דאין נמצא לשמה• במ׳יא דלימא מקשה שפיר יב״ש חשש

ט לר״מ• טי א בדק הש״ס שדקדק ו א סאמר ולא הכי דליסני ט מ  הכי ^
א דהקושיא לפמ״ש אלא  השליח שיאמר לישנא מציט לא ולר״מ לר״מ ט
 למסגי והו״ל נכתב בפט אמר ולא ע״ב] ה׳ [דף לקק בברייתא דקתני הא אלא
ט אמד ולא פ  הכי דלסני הוא בדין דקאמר והייט לשמה• נכתב ג

:בסמוך ועיין ווז״ק
י ך ע ך י  וממילא גיס לא וגד״ה נכתב• בפני כגק מסרתי גד״המדא פ

ט׳  להבין נ״ל נחסם ובחט נכתב בפט ומיהו וכו׳ א״נ ו
 נכתב בפט מתרמי מדא כסב דבסחלה ז״ל רש׳י של צח הלשון דקדוק

ט׳ ומיהו מיד למימר וה״ל לבד  טמא דאם א״ש לעיל מ״ש דלט ונראה ו
ט רק צ״ל אין לי׳ דשיילינן פ  קמסהיד דגססמא אמרינן ואי נכתב ג

 שני לעיל כסגט וכבר לר׳׳מ אלא א״צ שיטיא דק־ כ׳ דכגר תרוייט צ״ל
שיסא׳הואעלדרךהסום׳גב״מ[דףנ״הע*גד*הולאאמר]  או דסגילר״מ טרו

ט נחסם בפט או נכתב בפני טי  כשר וסתמא • לשמה בהדיא דקאמר משום ו
ק שייך לא ולהתלמד לר׳מ  שחסמו שייך לא ט לשמה כתג דסופר כ

 דלא גמלך תרי דט״ל למיחש ליכא יב״ש נשט ונס להתלמד העדים
 מכתיבת ראי׳ אין נמצא לשמה בסממא אי אבל לעיל שכסבט כמו חיישיק
 וליכא בכתיבה לד׳מ כשר בזה דהא אחר ליב״ש דכסט די״ל הסופר
ק וצ״ל לשמה סתמא עי מירץ לעיל כמ״ש שטהם לר״מ דג  הראשון ג

:ודו״ק ט׳ ומיהו דפירש״י והייט ע״ש ושלישי
ץ ״ פ ל  היינו לשמה בעי וחחימה דכסיבה לעיל רש״י דמ״ש צ׳׳ל ו

 אחרת אשה לשם למעט לשמה והחמימה • להתלמד שלא כסיבה
 לר״א דלטז׳ש לר״א קאמר לשמה בסתמא א״נ דהאי נלענ״ד והיותר

 בססמא וע״כ דבר טלי דליטי טכי כי לשמה וחסימה כסיבה צריך
ט קמסהיד לשמה טי  כסיבה ובעינן לשמה גסתמה לר׳׳א ר״ל א״נ דקאמר ו

ודו״ק: לשמה וחסימה
ם  שעשו להלום קשה לכאורה • ט׳ לאחלוט אתי דא״כ אלא בגמרא ש

ט דלא לטכר סימן  גזה יש היכר ומאי נכתב בפט לאחלופי לי
 לא עצמה בחתימה דלרגא פובא קשה וביותר • אמר סימן לעשות ט״ל

ט וסגי היכרא עביד ע  בחטמה טכרא לעשות הו״ל ז״ל לטרש״י ^
 המקשה דעת דלט לפמ׳׳ש דייל לענ׳׳ד והגה מוקא• נחתם דלימאבפט עצמה

ק ומערער הגעל אתי דכי  נכתב בפני לומר דהוצרטט דהא צ״ל ע״כ מהי
 שלא מזויף פענינן לא שפרות בשאר אף דהא אחלופי שיין דלא אע״ג
שיט לרגא דאף צ״ל ע״כ גפניו  ויאומן לשמה שלא הבעל יאמר שמא טי
ף• במיט טי ה ועסה די א  דייק מידק דמעיקרא דמשני למאי דאף י

ט ואי  הש׳׳ם בפירוש לעיל דכסבט כיון מ׳׳מ מהימן ומערער הבעל א
ק ק ר״ל וכו׳ מר דאמר כ  פיו על והתירו בג׳׳ד העד דהעיד ט

ק דמעיסרא לפעמא דטצרך והא כשנים  לאו דאי היינו דייק טד
 חיישינן ולא דייק אמרדמידק לכך פיו על להתיר לסהדותא הכימקבלינן

 איט שוב אח׳׳כ יטא אס אף לסהדותא דמקבליק וכיח הגעל טבוא
 ^מר התקיט מ״מ אח*כ נאמן איט דהבעל להמסקנא דאף י״ל לפ״ז נאמן
א שלא דמזקה סהדותא לקבל כדי נכתב בפני ט  שלא ויאמר הבעל י

 דמידק וכיח נכתב בפני לומר צריך לכך דמזויף במיגו ויאומן לשמה
א לא טודאי דייק ט  יבוא אח׳׳כ אם ואפילו סהדוסא ומקבלינן הבעל י

 בפני שיאמר המקנה עיקר דלרגא י׳׳ל ולפ׳ז נאמן איט שוב הגעל
ה הא משוס לאו דמזויף במיגו לשמה שלא יפעון שלא מהחשש נכתב  דאפשר גופי

 ומסתמא הם בקיאין דלרגא כיון לשמה שלא הבעל שיאמר הויחיישינן דלא
 לומר נאמן היה בכאן הבעל היה דאס ידעינן דגזה אלא כן יאמר לא

 דמזויף במיגו לשמה שלא מהחשש נכתב בפני לומר מדצריך תדע מזויף
 דמסתמא משו׳ הוא סהדותא ומקבלי׳ נחתם בפני לומר דמהימן דמה מזה ויודעי׳

טא ולא מיק מידק  בשאר לאחלופי אתי דלא וממילא כג״ל הגעל י
 היכרא עשו לא ולהכי מזויף ופיען לפנינו דגר כשהבעל דעלמא שפתת
ל דרגא משוס ידעתי עעיל דלא נחמם גבפני  דליל לקמן אשי כרב ט

טי׳ הך  במינו לשמה דשלא פעגה בהא ליכא א״כ • מטכו מזויף דהוי ט
 ודו״ק: לאחלוט ליתי דלא היכרא דמזויףזלאהוי

א ל י מ מ  סימן טי נכתב דבפני דקאמר דרגה פעמא גזה דמטרץ ו
 דאף לרבה לי׳ דאית טק גפני הכא ידעתי הסם כדא׳

ט מזויף הו״ל אליעזר לר׳ ט  עצמה בחתימה היכר לעשות הו״ל א׳׳כ מ
 לרבא משא׳׳כ היכרא והוי דמזויף במינו לשמה שלא מהחשש גפני ^מר
ט מזויף דל״ל  :ודו״ק רש״י שיפת לפי ורבא דרגה פלוגסייהו ומובן ממו

רז ט ס׳ שהקשה מה בזה מ ט  צריך אס למימר דהל״ל לעיל ה
 דאף א״ש ולפמ׳׳ש לי׳ שיילינן דממילא ז״ל רש״י לטעת לשאול ׳

 דרבא אלא לאחלופי לימי דלא היכרא עיקר רבזה לשאול צריך לרבא
 לפרש ט״ל דא״כ לשמה משום התקנה דעיקר כרבה קאמר לא

א המקנה דעיקר ס׳׳ל לכך לפרש  ולשמה אחלופי משוס מזויף משוס ט
תווילא י



2 גט המביא4
ת ובזה ־ ודויק לי׳ שיילמן ממילא ״*®I?’’ יז* יזי^ייי* שמיי ממי

א לפמ״ש מוקא ^^לו מ שלא משש מפעם ד
ה מ  • ין ורו פוצו צ״ל ממילא בזה] [וצע״ג דמזדף במיגו ^

f f t j■ בידעשי• י רש שימת לפי ורבא דרבס פלוגסשי׳ בישוב אמרנו 
ה בפוס׳ בממנימין שהוכחנו מס דלפי  פורריס מליו יש ואס ד

א רבה דע״ב ל לז  ביתומים דמטניגן רק שמרות בשאר לזיופא תיישיק סי
t *’1דמיו®^ והא • למזויף במינו פרעתי ולמותות

 ולהתלמד לשמה שלא שיממון מהחשש בפניו שלא קייס נצרור בשיאי
 סגי שערות בשאר דגם אחלופי■ שייך לא דבהא אלא למזויף• במינו
 יש מ מ במשניתין פמ״ש למזויף במינו פרוע מענת לענין מיום בע׳א
שמיי״ לבשאי להא לדמות

 שנת שיודע הפרעון על מעיד פשהוא אבל הפרעון־ מל מעיל העל
 פ ת • העל מכחיש עתה נס להא • למזויף מינו אמרינן שסיר נ״פ נפרע
 קמסהיל לשמה בסתמא להא לשמה שהוא ג״כ ומעיל בפני פשאומר הפא
ותמי לשמה־ נחתם שלא העל להכחיש מינו לבעל לי׳ אית שסיר

• ”י היני״ ומזה שערות• בשאר לאחלופי
 לתחספי אתי הוה לא • בחתימה ידעתי למהני סיד דאי מהני לא ידעתי

 כשאומר פ משא • קמסהיל לשמה מסתמא נחסס בפני כשאומר דלוועא
 ־ P נכתב בפני בילעתי לל״ל לאחלופי חשש וליפא החתימה ידעתי

״' שיאמר דווקא לתקן להו״ל פו ״ י ̂י* י י
 נופת ̂א ב לאיפא אהלופי לליכא פ״ש פן אס מדייק לאינו מעעס מהני

ודו״ק; מהני לא דילעתי הכירא
ד ו ז  לליכא הניל קושיא לתרץ הישיבה הלימוד אחר דרך אמרע (

 בע״א סני שערות בשאר לנס לזיופא חיישינן לא אי אחלופי * ׳
 החשש לבמסקנא במחנימין לעיל וכתבנו דמזויף במינו פרוע במענת
 הבעל כשיבוא הוא אמלופי

 אלא נכתב בפני שיאמר לע״א האמינו לא הפא
 לאמלי״י אמי בעיא סני בפניו שלא שערות דבשאר וכיון
 להימן מחמרינךשלא הפא ובאמת שערות בשאר כמו בע״א לסגי דיאמרו נמי

 דלא פיון ה ד א ע נ ד המוס׳ קושיות למרן יש ובזה • מפי למדייק לשליח אלא
דקאמר לבהא המפרשים הקשו ותו ובע״ל מאשה רבה קושיות רבאלתרז חש

ל בפני היכרא לאיכא רבא א הי I"’ ״״ 'lA!
 לאת ש ומכ חומרא הויל בילעמי אבל עול• בה להקילו כיון היכרא

 לקולא הפירא תרי רבה למאמר דהא נראה ולפמ״ש וחומר• בקל לאחלופי
 שערות בשאר להקל אחלופי משש דאיכא משוס הוא ולמומרא
 א בע שערות בשאר כמו הפא להקל אחלוסי חשש ואיכא הבע״ל כשיבוא
 לבפנינו חומרא למעעס וחומרא קולא צ״ל להכי ־ בפנינו הבעל כשאי!

 א״כ מהני לילעתי ס״ל דרבא כיון וממילא בע״א הכא לאחלופי אתי לא
 ש כ לאדרבה ובעיל לאשה קולא מהני ולא הכא אחלופי חשש איכא

ק: אחל בעל להקל דאתי הוא• לי ו
ח  דמייתי תרי בי לקמן לאימא אע׳יג אמרי לאילו כיון בד׳ה מום׳ ש

 ס״ל דרבא למימר מצי הוה וא'פ שכיחא דלא מילמא גיסא
 ^כיחא ללא מילמא לי׳ דהוה משוס הכירא הוה לא מהני לא דילענו

ל דאפתי אלא  השליח זולת אחרים בעלים מהני לא דילענו הכירא הי
ל לשפיר  לבשלוחיס תלע הכירא הו״ל מהני צא ואי • לשכיחא מילתא הי
 אומרים הס עכ״פ להא פלל לומר צריך אין התום׳ לברי לסי עצמם
 ל להו פיון מהני לא לילענו לומר עעה אין ללרבא ותו שלומים פהם

:וק״ל מעלמא קיוס
׳ ח ו  בסלוגמייהו השני באופן לפמ״ש וכו׳• ואחי ופו׳ תנא האי מאן בל״ה ח

 לרבה דלעיל שקלאועריא וכל לזיוף חייש לא ורבה ורבא לרבה
 לאף ל2 א״פ למזויף במינו לשמה שלא ללימא היינו פרבא אמר לא

 משוס אלא מזויף חשש מעעס לאו לרבא לי׳ אית לרבה המסקנא לפי
 חתימה בעינן ללא כיון שפיר מקשה א״כ למזויף במינו לשמה שלא

וק״ל: נחתם בפני ל״ל לשמה
ר ״ ז  ס״ד החיך קשה ללכאורה כתבתי כבר וכו׳ ר״מ אי בגמרא (

 כר״א ס״ל למסניתין רשב׳׳ג הא • נחתם בפני בעי לא לר״א ׳
א לף דלקמן  אליבא לרבה לס״ל לומר ודוחק זה• על לעיל שתירצנו מה ועי׳ י׳
 לרבה למסקינן למאי קיום משוס נחתס ובפני מהני לידענו ורשביג־ דריא

לרבא• ל״ל לרבה לס״ל למאי שפיר אתי לא לאכתי דרבא לי׳ אית
 אלא אינו א״כ מתוכו מזויף משום לר״א דמשני למאי לאף לי פשה ותו

 אמר ללא והאיך תצא לא ניסת אם לרבנן ססולא כל וקי״ל לרבני ססוליא
 ססיקא יהא והאיך לתצא לר״מ לרבנן ס״ל נחתם ובפני נכתב בפני
 הייע הבעל לערעור לחיישינן הא העור לפמ׳ש וכ״ש מוודאי ממיר
ח ניסת ואס לרבנן פסולא דהוי מתוכו במזויף א״כ שמנשא לאחר  נ
 המום׳ לסמ״ש לאורייתא חששא להוי י״ל ללכאורה משוס ונראה תצא•
ה דהא ע״ב ב’פ דף לקמן לשמה שלא משוס הוא בחתימה שליחות לבעינן והא ד

לטץ ראשון פרק
 זי4ב שלא הפדים שתתמו י״ל א״כ לשמה חסימה נמי דלא לר״א אבל

י״® יאיי כתט להם ^מר עון ־ הבעל
ל ע מ אא® אלא ^ י S? צריולהססימה אין בעצמם ופשיסט i  S S
הא חייאיי! י״ה «״נ י״ח דף לקמן ®יי”״ ילא י

חייש ̂'®(י א®® ‘ ®י® אאייייא

S ״® ®אי°' אא® איים אמא 1  l a w  משוסקמפה^א מגרשה דאיט מ»ם סיים שמא למיישיט מולה ר״י
י® ®®״®\ דילמאהנא א״נ לדרכו כשהולך

■ הולד כ״י הוי  יאיי״ייי לייט
 י’”’® ללהט ונראה לאורייתא• איסור להוא
®מ®® גאאא ורשב׳׳ג עצמו לר״א אבל לשמה בקיאין שאין
ט י׳ל לס״ז • גע ביעול חשש ^י  א ג מודה למשני ד
א ואיכא הבעל ציוי בלא שחתמו י״ל לשמה בקיאין שאין דלפי ^ 

 ושפיר הבעל בציוי חתמו»לא לא לשמה בקיאין הוה אי משא^פ לאורייתא
.,•iE ידו לאורייסא־ חששא ואיפא בקיאין שאק לסי קאמר ,

ד ו מ י ל ב  אלא קאמר דלא שלקלקט מה בזה לסרן אמרנו הישיבה ו
 ואפילו לקאמר הא פסבט דכבר משוס הם בקיאק רוב י ®י

 נ דם משוס לעלים חיישינן ולא נמירי מיגמר לדייני סתרי סמס לר״מ

שי סחמא לר״מ י ®®P” יא®® נ ״  י
״ לנאמן במתניתי! ? V;®׳” טיז א״ש ול®״״® ־ מלי ״

 ®א’ !י® ® ®®א ®®י® ®יא ®א®® איא דרגנן
ו לי®®̂' ים״ל השליחיבימל כדברי ן ״ז ח t״’”.ל} ל v״

^’̂ ®’י ̂ ’ ®י®' לקייישי! ישי! דאפקעינהו '”!1 הו דא״א איסורא קעינ ^ פטי אסזקס ואוקמי מינייהו לקידושין רבנן ל

̂ ̂א א®’ ̂א̂® ®של'א יאחיי לממיקיא  נאמן א ״ ל הי הדי איסורא אתחזיק דלא פיון ביטל ואס • בדרבנן
.ולדק אלא קאמר לא להפי קמא שיטיא והיינו באיסורין

׳ ח ו ®®’’̂’’ לשאיי® ישי' םי^יא P וכי׳ לסנן ל״ה ח
 להש״ם דמנ׳ל קשה לדבריהם אדרבה בזה בעי דמאי • שסיר ®
 דפמיגסו הוא ופן לכתב האי מאי וסו כר״מ• ס״ל לרבה
ה כמי דפתב זה ומאי ״ ̂ ̂ י. ®®® ’א” שאש® חאיא® איי

 ®א’®?* מושח ללפאורה אזלו לשימתס ור׳ל לר״י לתוס׳
 ש הא קא אסורף לאי ממש חתימתו ע״כ בתלוש• וחתימתו כתיבתו שיהא

ס דא״ל נהי אח״פ שנשרש כגון חתימתו עללאיצערך ד׳ה ע״א ד׳ דח הפוס׳ ^  מ
^׳ פמ״ש הזמן בכתיבה שחיחר די״ל ופו׳ בי׳ לנכתב מוקדם ם  מש י פ ג
נמצא ט ומגרש חוזר לקי״ל אלא וביעל פייס שמא ניחוש

' אי׳י ®יי אח״ש כשמגרש ®®'” ״  שעמר דלעל הנביא עזרא ■הריר אמר מיהו ופו׳ אימלופי ודילמא ל״ה
פ חורף■ הייט דחתיממו ס׳׳ל אי א״פ וכו׳ הגע  נמר הוה לא הרי א'
i? ^ דכשי לר״מ ס״ל לבתופס לומר ודוחק פחר• ואין גע f

5 ®®®ל?ז שאי בסופם אפילו ססול לבמחובר
 דילמא אמליך אימלוכי ולילמא ס׳ח דף שס מידי מקשה לא לא׳פ

̂ A הסוסקיס לעת ולסי • פלוס אינו ביעל תפילו לבל בסופס
®®'P להחולקים אבל זה ליישב יש פורף הו״ל לזמן

”? יייל״א גט®^ כשר הגע בכל אפילו
 ואפ מ צר לו לאפ ^:ליא ודילמא סוד״ה עיא פיח דף המום׳ שה וכ"פ אימלר
 י ר משא״פ אעלים קאי לחתימתו לפרש וצריך ט״ש האיש שם קודם אימלך

 הודה ר ^^א אמורף וחתימתו מפרש ושפיר פייס שמא דל״ל אזל לשיעתי׳
-i®. שי*ז התום' לדחקו הא לבאמת רק • קאי את״ק

 לחתום אפשר דאי העלים תמימת על לקאי הייע קקמלה החתימה היו לאס
 שכתב לפרש אפשר הוה קאי אשורף חתימתו אי משא״פ הכתיבה קולס

 ניתנה חתומה תורה כמו וחתימתו הוא להלשון פיון אבל בתחלה המורף
 מקרי צא דא״פ במחלה השירף שנכתב כן לומר אפשר אי סיום לשון שהוא

ולו״ק: חתימה
ה ז ב '®P̂ ®’?? ם״^ רג® דע׳כ נמי מחורז ו

ולרשב״ג דלר״א צ״ל ע״פ חתימה כלל בעי לא דר״א דס״ל מאי
 ״א והבעל הבעל בציוי שלא חתמו דשמא מטעם נחמם בפני צ״ל הפי אפילו

 לשמא דחיישיק לקיש לריש דס״ל הרי וביעל פייס ושמא מחתימתה ידע
מ אי דקאמר והיינו פייס  שמא משום ל וצ ח כר דס״ל ארשביג וקשה ר'
פ סייס ע'  בעי חמימה לר״מ פריך ושפיר עלים חחהימת קאי חתימחו ו

:ולו״ק בזה לקמן מ׳׳ש ועיין בעי לא כשיבה
ח  להקשות ס״ל דמאי חמוה לכאורה וכו׳ מוכח והיפי וא״ת בא״ל ש

 הבעל ערעור משום אלא איט דלמסקנא לעיל התוס׳ לכתבו כיון
התום דמתרצים להייט ואפשר לכשמלה משוס הבעל ערעור שייר ומאי

הייע הבעל ערעור משוס אלא לאיט לעיל לקאמר להא נלסענ״ד ולכאורה
משוס



פרק גט המביא
 פכחג המוס׳ ו^ימת יג״ש שני משום לשירש״י דצ״ל מדים סשיממ ^

קו להסלמד ד ה אבל מהרין דהסופריס ו מיג  יג׳׳ש דשני חשש לומר א״צ גנ
א מ״ח דף לקק החום׳ נמ״ש הגפ חמלה אחר לאדם שכתב די״ל  ודילמא בד״ה ע׳

 דנכחב דהזמן י׳׳ל חוסם הו״ל דא״כ וא״ל ונו׳ האיש שם קודם וכו׳ אימלך אימלוכי
 הוא וכו׳ זמן איחרמי ודילמא ט׳׳ב ס׳׳ז דף לקמן כדקאמר סורף הרל במחלה

 שם קידם נזהר אינו הםוסר וכן אחר לאדם נכתב ודילמא האיש שס קודם
 בחום׳ ע״ב ה׳ ודף ברש׳׳י ט׳׳א פ״ו דף לקמן דקאמר הא נכון הוי ובזה האיש
 חשש הוא דבזה והמ״ל הזמן כחוב ששם ראשונה בשימה אלא לטמוד צריו דאין

 דנאמן והא יב׳׳ש לשני צריך ולא המצוי דבר דזהו טרטור מפטם ולא לסנינו
 צריכין ואנו לפנינו חשש הוא ולטולס לכמחלה אלא דאינו משום הייני ט׳׳א

 חשש שהוא דמילתא טיקרא הוא נחסם ובפני זה טל לחקור לכ^לה
 להוחזקו חיישינן לא ואנן יב״ש לשני בזה לחשוש דצריך אלא הגפ ביפול
 לפנים חשש דהוא וכיון לטיל כדקאמר הבטל טרטיר משום אלא ואים
 חשש משוס דאפילו תירצו זה וטל לכמחלה דהמ״ל התום׳ כתב שפיר

:ודו״ק מתקנינן היו לא לפניט
 כימבין דאין י״ל מ״מ מופם הוי דזמן נימא אס דאפילו נראה

 דלקמן אט׳׳ג המופס כוחבין דאין דר״י אליבא כדאשכחן לנסחלה
מ זה גזירה שייך לא ולר״מ תורף יכתוב שמא גזירה אמרינן  י׳ל מ'
 סלוגתא התום׳ הקדימו לכך ואפשר חמימה אפו ומורף תוסם דגזריק

 ומיהו וק׳׳ל• לכמחלה בפופם איסור דאיכא נשמט דמזה ור״ל דר״י
לכתחלה: בפוסס כ׳׳וממיר דף לקמן ,

ד ו מ י ל ב  אזלי לשיפתי׳ ור״ל דר׳׳י סלונתתי׳ לישב אמרנו הישיבה ו
 ולכאורה מוקדם דהו״ל המפרשים קושיות כתבנו דככר

 ונחתם ביום בנכתב דמכשיר ר׳ש כשיפת יסדה דרבי דאתי׳ אפשר היה
 אס משא׳׳כ פיריח לבטל לו אין הגפ כחיבת דמשטת לי׳ דאית בלילה
 פופס בכלל זמן דהא לדוכתי׳ קושיא הדרא קאי אתורף דחמימחו נימא
 בטי לא בטופס דהא לגרשה טיניו משנתן לומר שייך ולא ־ לת״ק הוא

 לומר ודוחק כלל הבטל שליחות בלא וכותבו לשמה לכמחלה אפילו
 חתימתו בכלל הוא ולר״י • במחובר דכשר כתיבה בכלל זמן דלת׳יק
 משום מוקדם דס״ל אזיל דלשיטמו י״ל אמורף חתימתו דמפרש יוחנן ולרבי

 וכמ״ש ט״א י״ח דף לקמן כדאי׳ ממדה״י הבאין מגיטין טליו וקשה אחותו בת
ה שם המוס׳  אית דקלא ומשני אדר׳ל ולא קשה אדר״י דדווקא ואנחי׳ ד

 ט״י לשלחו הקנה לו יש מוקדם דגט הפוסקים הוציאו ומזה לי׳
 ירי טל תקנה לו דים מוקדם דהו״ל כלל קושיא דאין נמצא שליח
ל אבל שליח  לי׳ מיקמינן לא ר״ל שיטת טל רבה וכן סברא הך ל״ל ד
 צריך שליח דט׳׳י בהגה המרדכי בשם לטיל דלפמיש תדט שליח ט״י

 הש׳׳ס וקושיות לדא אף לשמה החתימה ובטי דבר כולי החמימה להיות
 הו״ל טדיס דבשני מהני לא טט7ד תנא האי דמאן משוס אלא איט
 דס״ל יהודה מדרבי להוכיח מנ׳׳ל א'כ חסימה אלא וא״צ ־ דבר כו^

 א״כ מיקדם הו״ל דאל״כ שליח ט״י דמיירי ס׳׳ד אי וחתימתו כתיבתו
 • שלוחים בשני לשמה חתימה דבטינן ומנ״ל בתלוש שפיר בטי חתימתו

 ומהיכי כדר״ש לה ומוקי שליח ט״י למוקדם מקנה דאין דס׳׳ל ודאי אלא
 לפרש ס״ל הא סתם מדקאמר דהא לומר ודוחק שליח ט״י דמיירי נימא מיתי
ל דהא א׳׳צ שלומים שני דט״י  בי לקמן כדקאמר שכיחא דלא מילסא ס׳
 אהא פ׳י בספר שהוקשה מה נמי לתיז נכון ובזה • גיפא דמייתי מרי

 הא ואמאי וכו׳ ביום נכתב אם אותו שואלין דלרבה בירושלמי דקאמר
 דאל׳׳כ סברא הך ל״ל רבה דהא נכון ולסמ״ש לי׳ אית קלא שליח ט״י

:ודו״ק מידי מדר״י מוכח לא
 דאפי׳לכחחלה כותביןדמוכח דאין מדר״מ דמייחי הא נלטנ״דדי״ל

 דלר״י כיץ לשמה שלא בכתיבה דפוסל מדר״י מוכח דאיך י״ל דהא
 בכתיבה דאוסרלכתחלה לכמחלה לטנין לשמה לשלא מחובר בין מחלק גופי׳

 בדיטבד דפוסל יוחנן לרבי ט״כ צ״ל דכן בדיטבד אפילו ר״י פוסל ה״נ מחובר
 דבטי ט׳כ כתיבה משטת פירות לבטל דאין משוס דפטמא ולסמיש • הTגז משוס
 מהכתיבה יודט אינו דאילו סירות לבטל להפסיד שייכות אין הכי לאו דאי לשמה

 לקמן ס׳יל כר״א ביום בנכמב דמכשיר דר״ש לשמה דבטי היכא משא״כ
 רבותא הך לאשמוטינן לת׳׳ק דהו״ל לדקדק שים מה נכון ובזה • יו״ד דף

 דת״ק נמי בהא דפליגי ודוחק פסול במחובר וחתמו בתלוש דכתבו דר״י
 כיון שייך ולא לכתחלה אפי׳ בכתיבה מכשיר דח״ק א״ש ולסמ״ש ־ דר״ש ל״ל

ט' טיניו שנתן :ודו״ק מוקדם משוס פסול זה ובלא ו
ו ה י  דלא הא שליח ט״י דמחרץ לסמ״ש לכאורה קשה יוחנן לרב מ

 יהודה ר׳ כדאשמטינן בתלוש לפופס בכתבו לס״ק אשמוטינן
:לי׳ אית קלא ול״ל סירות משוס דפטמא כדר״ש ס״ל דת״ק לומר ודוחק

ב ו  ס״ל ולא ס״ל כר״ש יהודה דרבי ס״ל יוחק ר׳ דגם דייל ראיתי ש
 לשמה בשלא דגזר כ״ו בדף דס״ל אזל לשיפתי׳ דר״י מוקדם

 הך ל״ל סירות לבטל אין בפוסס גם וא״כ חורף אפו פופם נמי
סירות לבטל יי׳ל לכחחלה אפילו לשמה שלא בפופס וס״ל סברא

ע גיטין האשון
מויז וממילא רטסא הך אשמעינן לכך מומדס והו״ל  שהקשיט מה מ
 ולא כ״ו דף אמחניתין דסמיך די׳ל במחובר דווקא פוסל ר׳י דדילמא לטיל
 • לבד חתימה משום רק כו׳ שיהא טד פוסל דר״מ ממניתין הך מיימי

ה: בכל ודו״ק ז
ה ׳ ד ה ‘בחום ט ט׳ ליתבי׳ לא כו׳ למוליך שוו ד  דף לרבנן דהא ק׳ לכאורה ו

התום׳ דקושי׳ לומר ודוחק נתגרש־ וכבר הוא זכות ט״ב י״ב וד׳ ט״ב י״א י
 שחרור שהביא לשליח דהמנוט הא דבאמס ונראה i טא חוב שם דסבר דוקא לר״מ
 באשה דס״ל ה״ב ופי״ב כ״ד ה׳ פ״ז בה״ג להרמב׳ס בין קשה ובפנ״ח בפנ״כ לומר

 בשליח הדין וכן לקיימו שצריך וסייטחו לי\אב׳ד ובין לקיימו שא״צ גפ שהביאה
 שפר במביא הימנוהו למה א'כ הולכה־ לשליח אלא רבנן המנוהו ולא קבלה

ת לרבנן דס״ל כיון שחרור ט  ־ פ״י בס׳ בזה נתקשה וכבר נתגרש ומיד לו הוא ז
 השליח שאומר ומיירי ־ מהני לא ויטרטר הבטל כשיטא ואף הימפהו דשסיר ונראה

 לברייתא ל’ס והכי כרתי דט״מ דריי״ל כיון א*כ ־ מסירה טדי בלא לו שנמסר
 בזה רבנן דהימנוט והא הולכה שליח טשאו ט״כ א'כ זוכדאוקמילקמןט״ב־

 באיסורין נאמן טיא דאמרינן אימר מכילתין בדש לטיל דמקשה משום
 מדאורייתא ומשני דח״א־ איסורא אתחזק והכא איסורא אתחזק דלא היכא
 דמדאוריי׳ כיון א״כ ־ וכו׳ דדייני ספרי וסתם וכו׳ השפר טל החתומים טדים
 גת א'צ לידו השליח שמסר קודם חורין בת קידש ואס משוחרר־ ודאי

 מסייט טבד דחזקת נשתחרר ולא להולכה שליח שטשאו נאמן דט״א משום
 תום׳ מקשי א״כ ־ קבלה משטת משוחרר הוא נאמינו לא דאס לי׳

 באיסורין ט״א כדץ לשליח דנאמין בשפחה מותר ויהא לימבי' דלא שפיר
 ־ ור׳א בט״מ דמיירי ידט דלא המקשן ולדטה ־ לי׳ מסייט טבד דחזקח

 דהא דס״ל י״ל ־ ומביא במוליך נאמן לתה א״ל ור״מ בט״ח סבר והוי
 דאט״ג ז״ל ורמב״ס ורי״ף רש׳י כשיפת היינו הוא זכות רבנן דאמרי

 ־ לידי׳ גיטא דממא טד משוחרר אין מ״מ לחזור מצי דלא כזכי דתן
 פירש״י ליישב אפשר וטפי״ז הולך או תן לו דאמר כנ״ל נאמן שסיר וא״כ

 וחזר ־ לידי׳ במסר דמיירי ומת לאשתי זה גס חנו גבי כאן במכילתין שפי׳ ז״ל
 ־ הוא ור״א מסירה מטדי ידט לא דהכא משוס י״ל לא ד״ה כאן תוס׳ כמ״ש בו

 ט״ב הגמ׳ פירש בזה להבין ואפשר ־ כמש״ל זו כסברא ומביא ממוליך מוכח א״כ
 לשון כסל דהוא כו׳ מלתא שפרות בשאר דליתא מילתא קתני כי דקאמר

 מימרא שם דבאמח נראה ־ קתני לא בש״ש דאיתא מילתא אלא הליל דלא
 נמי לממני׳ דמוקי רק פטר במסר ולא ותנו כתבו באמר מיירי דרבין
 כי דקאמר וזהו כמשיל־ ומביא ממוליך המקשן הוכחת וסתר בהכי
 בט״מ וצ״ל מתנה בשפר איתא וטרכאות בשטרות דליתא מילחא קתני

 נכון יישוב לקמן ן וטי שפיות בשאר ט״ב י׳ דף לקמן ז״ל רשיי וכמ״ש
 בשפחה אסור דמאי החום׳ דברי טל הקפה פ״י ובס׳ ז״ל רש״י לדברי
 הא לחזור יכול מה מפני לר״מ תיקשה דאל״כ בודאי ולטניד דהפקירו משוס
 בשפחה דנאסר משום אלא הוא דחוב ר״מ קחמר לא דהא לו הוא זכות

 בשפחה נאסר כבר דהפקירו כיון הא ולדבריו ־ לי' ניחא בהפקירא וטבדא
 הפקר הוי לרבנן דדוקא דס״ל וא״ל לו הוא זכות וטדאי טרין ובבת
 ויכיל נשתחרר דלא בטנין התום׳ קיימי הכא מ׳'מ דא״כ ־ לחזור דא״י משוס
 דף התוס׳ כ׳ דהא לק*מ דין מן בר מיהו ־ הפקר הוי ולא לחזור

 רש״י טל שם נחלקו בשפחה מותר טבדו דמפקיר הטבד־ אותו ד״ה מ׳
 ולפי״ז ־ בשפחה מותר בתרומה דמוחר כיון שחרור גפ מטוכב דכל ט״ש ז״ל

 מח״ל שברח בטבד דקיי״ל ט״ב מיה לקמן התוס׳ דברי בפשיטות ליישב נראה
 לקמן כ׳ והחוה׳ שחרור גט לו וכותב רבו וכופין השטבוד מן פטור לארץ

 רק ־ לי׳ ניחא דבהפקירא מודים רבנן אף דבנכרי ־ טבדא ד״ה י״ג דף
 ממדה״י שהביא בגט א״כ ־ לו הוא זכות השטבוד מן ונפקט הואיל בטבד

 התוס׳ דלדברי בשפחה שנאסר לו הוא חוב השטטד מן סטור דבל׳׳ז כיון
 שהביא זה גט התום׳ דקדקו ולהכי ־ בשפחה מותר שחרור גט מטוכב
:ודו״ק ־ לו הוא דזכות י״ל דשם משוס דמוליך ארישא הקשה ולא ממ״ה

לפי ק׳ לכאורה הנה דינא־ דמלכוחא דדינא כשירי׳ בד״ה ז״ל רש״י ט״ב
מתני׳ למוקיס דהמ״ל מכגיפי חוץ תני ד״ה ט״ב י׳ דף לקמן ז״ל רש״י מ״ש

 דדוקק אלא מתוכו מזויף שייך לא שפרות בשאר והיינו ור׳א גטימ
 דמלטתא• לדינא א״צ בט״מ המסקנא דט״כ בשמטתין א״כ הוא־

מ דאס׳ד לזה דדחקו ונלטנ״ד  פסול נמי שפרות ובשאר מתוכו ומזויף בט'
 ממיליך כבר ידטנו החילוק זה קשה ־ בהן כשר מתוכו דמזיף משוס אלא

 מזויף משוס ד׳ דף לטיל אמרינן בפרח דציל הוא לרבה דהא ומביא
 הו״ל הדר דא״כ וחתימה כתיבה ס״ל היא דר״י שנוייא כאידך דא״ל מתוכו

 ט״כ א״כ בקידושין ואיתא טרכאות בחסימת דאורייחא פסולא בטרכאוס
 שטרות בשאר דאשמטינן וא״ל מרישא זה וידטט ססול־ מתוכו דמזויף

בלשמה כדקאמר דא״כ אירי׳ לא הא משוס ממוט־ מזויף כשר
 לא שפרות דבשאר נשמט לא אכתי ־ ומביא מוליך הייט לרבה בשלמא
 וכמ״ש טיגון בו שייך דלא משוס בפנ״כ בו תקט דלא והא ־ לשמה בטינן
 אלא שפרות בשאר קיום משום בסנ״ח מהני לא מש״ה דהא לטיל החוס׳
למיסני שייך לא • טבדיס ושחרורי ג״נ לטנין מרישא דנשמט כיון ודאי

« 0מ
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אר ק1ט1<לגמ איצשדן ולהכי שמרוה• ש^־ משום מ  דינא שטרוה ד

י”̂ ואצסייר דינא• מלכוסא י׳ י
״יז משפהמ בקדושין S ®^י'” ‘ג״

 מ^יך דעיפר לפרש דרבנן ססולא קהני ני בד״ה להמום׳ להו דלמה
 דבאמס טמא דאור»נ&> לשמה משום לרבה שנמקן אעש״י דרבנן ומביא

 דולאי הייט ומביא• מוליך משיב דקא והא דאוריישא• עיקרו הוא
 • בערכאות כדאי׳ דאוריימא עיקרו מיקרי לא דמהימה מהוכו qיvמ

 לעיג ם כמ1 מתוכו מזרף מ»ם ע״כ דהמעס בפנ״ס דקמשיב י״ל וא׳כ
 דאנתי ו״א מערכאות נשמע מתוכו דשויף ואיל בפנ״ח לעני! שוו א״כ

מי דלא רק בלשמה המילוק הדין גוף אשמעינן  מומעיק דאורייתא לי
 דהואדרבק כן באמת הפירש אמר ודוחק בערכאו׳■ כמש׳׳ל מתוכו במזזיה

 ממעם איט דעבד דבפנ״ח כן לפרש מצי דלא נראה מיהו אחתימה• הייט
 א״נ כזכי דשן דמי״ל דכיק נשים בגישי לעיל נדקאמרינן מתוכו שויף
 קליגבש״ע ןרבםי׳5כמבו לבד חמימה עדי מהני לר״א דסיל הרמב״ה לדעת
מה • לבד בע׳ח החררו מסירה עדי בלא לו שמסר י*ל אה״ע  בעינן בודאי ו

לשמה נחתם דלא אף א״כ לה הוא דחוב בג״ג בשלמא לשמה• חתימה
 בעידי מתגרשת שלשה בפני או שטם בפני לה דנושן דקיי״ל כיון «״מ

 שליח כלל עשאו דלא י*ל הכא אבל ש״ה• ע״כעשאו דהא עתה מסירה
^ נמ״ש מלשמה ידע שלא יערער ושפיר לבד• בע״ח ושחררו הולכה  החו
 ה^ל קושי׳ הדרא ולפייז • דאורייתא עיקרו שסיר נ’א • מכילתין בריש

 בשאר וכשר ור״א ע״מ משום למימר מצי דהוי לדוכתי׳ ז״ל רש״י על
ע לא דאכמי ומביא■ מוליך דהייט וא״ל שמרוח• מ  דרמויף משום מ

ה בתום׳ מיש תיקשי לפייז {רק • כמ״ש מתוכו  דהימטהו למוליך שוו ד
ם ולדעת • מיד נתגרש שלא לשליח  שחררו שמא מהט לבד דע״ח י\מב׳׳
 נרמה מיהו ליישב) ויש ומביא במוליך נאמן ואינו כנ״ל חתימה בעדי

 מ מ ומביא מוליך הייט לאקשויי ליכא לרבנן דנהי כן לפרש מצי לא דאפ״ה
 בפני כרימ דסבר למאן דהא בארבעה ר*מ וכדברי דקאמר הא תיקשי
 ואיט לעבד הוא חוב לר׳מ דהא מתוכו מזויף ממעה אלא איט נחתם

 ממוט מזויף היינו ערכאו׳ וא*כ • הרמב״ם לדעת אף מיד בעיח מתגרש
 מגינא לרבנן בשלמא הסוגיא פי׳ בזה לפרש ויש ארבעה וליכא דבשנית
 דר״מ מנינא אלא טליל ולא מיותר הוא לכ^רה • וכו' דר׳׳מ למעומי
 שיש המחטקות בהא דאשמעינן דהמ׳׳ל משום ונראה מאי* למעושי

 שערות בשאר דאף נמעה דלא בערכאות שמרוח לשאר וש״ע ג״נ בין
 בארבעה מר״מ ונשמע מתוכו במזויף הוא דהחילוק רק בערכאות פסול

 ואמ^ דר׳מ• למעומי דרבנן מנינא מדאיצמריך מונח דבליז רק וכמש״ל•
ט ערכאות ד^יכ • מוכח בל״ז הא  מנינא למעומי ושפיר כנ׳׳ל ומביא מוליך טי

 שמרוח הכשראדשאר דנשמע די׳׳ל נ״ל מיהו ל״ל-ודו״ק• דר׳׳מ מנינא קמא
 משום די״ל למילף א׳׳א פסול אבל • חום׳ כמ״ש מערכאות לשמה שלא
 שקשה מה לתרץ נלפענ״ד ובזה • דגיעין מפסולא קשה ולרבא מעמי אינך

 והקשו השמרות• כל ושאר בש״ע אבל בג׳נ בדא דקאמר רשב׳ג בדברי
א לעיל המום׳ כ׳ דהא המפרשי׳ ה ע׳  שמותר עטטת מקנות הוי בעבד דאף שוו ד

 דיוכל קשה בגט אף דהא דלק״ס ונ״ל במצות• ונתחייב חורין בת לישא
א ס״ל רשב״ג דהא לבד בע׳מ למסור ד מין נ  ל ול י״א• דף כדלקמן מי

 לא סן עיגון ומשוב בע״מ בפניהם לגרשה יוכל דאל״ה שם האשה דאי!
 לזכות יטל לו מא דזכות עבדים בשחרורי משא״כ מסירה עדי ימצא

טן על יבואו ובזה מעון• כאן ואין עצמם• העדים אלו ע״י  הירושלמי דברי נ
 רוצה ואינו לגרש רוצה הוא דילמא ואמאי החתימה־ לקיים דא״י שמקשה

 ודאי אלא • ממנה ושטרי קנין שמרי היינו השטרות כל בשאר וכן לראי׳
 בכל לשחררו שיכול משום אלא בש׳׳ע רשב״ג פליג טי לא דבהא משוס

 מקשי ושפיר ע״מ שיקיים לראי׳ הייט ע׳כ דמתיר ופיק ■ שירצה עת
 למעוטי דר״מ מנינא דהא חיקשי וע״כ ברור• תה לקיים יכול דאי!

 לי׳■ ממעיס ולמה בג״נ כמו עיגון הוי ושפיר לו הוא חוב ולר״מ דרשב״ג•
 חשיב דלא והא מותר• נמי עבדים דשחרורי סובר מצי דר׳׳מבאמת ונראה

 דרבנן דמנינא מיעומא רק השטרות בכל דמכשר • נת״ק דסבר משוס לי׳
 מיעומא איצמריך וממילא מילי בכל דמכשר כת״ק דלא דרשב״ג למעט
 מתוכו מזויף ממעס ולא שטרות כשאר פסילי ערנ^ת לאשמועינן דר״מ

 בזה א׳ דרך בסמוך ועמ״ש כנ״ל מתוכו מזויף מטעם הוא בפנ״ח דלר׳׳מ
ח דבזה נ׳׳ל ועמה , מו :ליכא ותו בל״ז מקשה דלא מ

 דלימא מילמא דקחט המקשה ידע בודאי באמש דהנה
שוי׳ וש׳׳ע דג״נ איריא מאי דאל״כ בפ״י כמ״ש שטרות בשאר ׳

 כמו דווקא כלל מסר שלא הייט דמט אמרינן ואי ■ השטרות בכל כ! דהדין כיו!
ה במתני׳ י׳ג דף ז״ל שסירש״י  שפירש״י נמו סבר דהוי אלא לק״מ• האומר ד

 שחרוי־ לענין ולא חזרה לענץ אלא זכות טי לא במסר דאפי׳ כאן ז״ל
 דהטרשלר׳׳מ שכ׳ זו הנמה לפי דהנה ונראה לעיל) (ועמ*ש הא ומנ״ל

ערכאות טף היינו ערכאות וע״כ • מתוכו מזוית משום הוא כסנ״ח

לטץ

ונלפעג*
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י שנו מזויף ולחשוב לרבק אפי׳ ארבעה תקשהדהל״ל השליח ? ת מ » 

שיא בשטרי  יי*® ®יייםיי הדו
®ל דבאמתהפירש וצ״ל פסול■

א יכצמיו א י®? '’י®® די״® מייי ל ם ^ «
ז אי® חכות דס״ל י ״ ״ י ״י  י

ע עתה וימסור גט כמו דטי לשמה־ ® נ
l י®®® ילא דר״« מנינא ואילמיו

 במסר אפי ומס מט דלחשוב או ממ׳*נ קשה וא*כ • ממש פסול משום
•! ‘®®®י מ״יו. דלמשוג או  t ייי׳יז

ץ £י ו ז ) ו « הסוגיא לפרש יש ו  בשיש דליתא מלתא קסני כי לשון דנ
׳ ט תט דלעולס דמסיק משום וכו' ®J״  במסר אבל מסר• שלא טי

 ולמשוב מתוכו מדיף בלא לומרבפנ״ח לךדא״נצריך ודקשיא לגמרי• נתגרש
 מגוכרח שטרות כשאר דנשרים דאשמעינן אף הערכאות כי לך דע משכו• מזיו^
ו מזויף למימשב מצי לא כמ״ש ע*כ משכו במזויף מיירי לא אפי׳ מ״מ לר׳מ ^ מ

®®יי״®״'® כשאי אימא דמזויף^תוכו
ט דמזויף דפסק הרמב״ס פי׳ נכת ש אבל שטרות בשאר פשל מ

שני ב״זויף ם מ או  יי״ל ®®®י ל״לי! י״י״ל כשי דעינ
ה בהל׳מ״ל בדבריו כמטאר נשים מכגיטי מק לקמן כתירוצא דס״ל  א פנ״ז
ץ וצ״ל בערכאות לש״ע ג׳נ דשוי סוגיא ש לי׳ סיקשי וא«כ ע • ממוט ומזויף ב
״ יל ^■’\®® ®ילז י״יייי קמא מממיי׳ הל״ל קושי׳ וקשה ״  ל
שט מזויף הך פשל בשערות אף דהסם מאינך מתוכו מזדף  וששר מ

:ודו״ק במרמי למחשב איצטריך
ד ח דלמסקנא ״ ט  ז״ל הרמב״ס כפירש לפרש ז״ל רשיי הו

 וערנאוס בקידושין דלימא מלתא דקתני במסקנא דהא ׳
ט בנשיף אלא חילוק ואין בקדושק אימא טדאי ש מי ששר מ  W ש
ט מזויף דהך האמת ע׳׳פ וצ״ל ומביא מוליד ש  מוף מחיק■ טזמע לא מ
 לזה טצרכט לא ה®א דעד אלא להרמב״ם ונמ״ש פסול שטרות בשאר

 שלמשב מה לש וכ״ש דמלטסא דדינא טעמא כ׳ ולהט ז״ל רש״י לשיטת
טן ולש״ז • דנא דינאדמלמתא צ״ל ב^׳ז דלמסקא • בס״ד ל«מ  מה בעיט נ
מ אשק ולא בסנ״כ לטנק ש»ו ומביא דמולך במתני׳ לעיל ז״ל רשיי של ל  ש

טן ולסימ״ש דבפנ״מ• ף מהך במכ״ש נלמוד דהוא לשחשבי׳ דא״צ נ  מוי
ט• ש ץ ולרנא לשמה• אשמועינן בסנ״נ ובשלמא מ  דאיסא אט״ג קי

מ בחידושין שס׳ כמ״ש ומביא שליך עיקר מ'  דמזו^ בסנ״מ חבל לשל ה
שם׳ סמיטת ליישב נלפענ״ד ובזה • לאשמוטיט א״צ מתוכו  בד״ה י׳ דף שם ה

ט׳ דזמן לש״מ ג״נ ששוו לחשוב וא״ת שלתא קחני כי  להבץ בסמלה ונלענ״ד • ו
 בגירושק למרכבת דליהא שש׳ ז״ל מפירש״י דנראה במה החוס׳ הכרחת

 ט גזרו דלא ופירשו לעלמא• ל׳א להתיר חכמיה גיד כת שאין משום
 שלתא זו: מירק דלש כ׳ דכגר נלסענ׳ד רישתא• אתי דלא משוס

מ הייט ברדושין דליתא ה משוס הוא מעמא דש״מ וציל • ש׳ מ א מי ^ 
ה לר*מ תיקשי ואנחי ע״ח ע׳׳י לו וזיכה לשמה מ ר א  דלכאתיה מ״ל • ג

 דס״ל ארבעה לינא דלר׳׳מ • בארבעה לר״מ לשל הסוס׳ קושי׳ ליישב יש
ט דסבר למאי ונדחקו • הוא דאורייתא וטרנשת כרתי ע׳ח ד ד • כ ״ נ ^נ  ו

ט משף דליתני לרבא להקשות אק דבאמח נראה ש  ומשבר דלשמה מ
 מ דלק ודאי ופס בקדושין דאימא תירוצא על ס״י בס׳ שהקשה כמו בחסימה

שט מזויף הך לי ומה טרכשס הייט דהא ש כיון הך או מ  דט
מ לא דאורייתא קמא בתירוצא הכא אבל • בקדושק אימנהו  אפשר ק

ט דערכאות דפסולא דס׳ל דלק״מ נראה מיהו • מלשמה לרבא דמה׳  טי
 בכתיבה דשירי סגר דהר משום היינו לי׳ דקשיא והמקשה • לשמה משום

 דווקא דכ׳ זיל משרשיי כדמשמע משס מתוכו מדף נשמע ולא • ערכאות
ש ס״י• בס׳ כמ״ש א׳ פסול ולא ונתן וכתב ר להוי דלא ו ט  ממנה מ
ט דצשמה י׳ל בחתימה דמיירי דמסיק לבתר אבל ס׳׳י• בס׳ כמ״ש  טי

 משלא בסלה לשות צריך דהכמיבה דניק לק״מ מחובר ומשוס ערכאות•
 כיון מ מ * הנתיבה אחר שנשרש דמשכחח אע״ג כתלוש נמי החתימה

ץ מג׳ פחות השרשה ואין א׳■ ביום צ״ל והחתימה שהכתיבה מ  ותו • י
 לר״מצקח דיל נ״ל לס״ז בחדא כייל ממוט מזויף דכל לרבא דס״ל י״ל

 דאסר הרי יחשה שמא במשבר טחבין אין שה דאמר • ע׳ב כ״א בדף
א במחובר הכתיבה ט  ת־ש ובהא דערנאוס מתותי׳ עייל א״כ • מדרבנן ו

 כתיבה מטו דחשמה מתוכו מזויף לי דמה דאורייתא עיקרו שייך לא
שם׳ דגדו הא בעיני והנראה סתימה• אטו כתיבה או ץ ה  משוס מ

 ריש לשל דשנר דאורייתא ומביא שליך דלר״מ והוא • א׳ יחסר דממ״נ
ט׳ לר״מ ואפי׳ הן• בקיאין רוב מכילתין א סמם ו ש  דדייני ס
 אין גמדים אבל נמיר• דסופר לבפניכ אלא עעס בזה ואין גמירי•

 הייט דאצריר הוא ורבנן שפירש פ״ב ב׳ דף ז״ל משרש״י משמע וכן • מעם בזה
אמריקי לא דבחשמה ודאי אלא לבד• נכתב בפני די והי׳ כ׳ גט שמצא



גט הטמא
 למה לר״מ חק׳ א״כ ־ וחיישי רבנן הצריכו ולכך וכו׳ לדייני ספרא סמס

 מזויף מפעם אלא דאינו מסקינן הא לרבנן בשלמא בפנ׳יח• מוטיל
 הוא דאורייתא בפרח לר*מ אבל ־ בדרבנן רבנן הימנוהו ושפיר מתוכו
 נאמן דע״א מפיקרא דמכני משום בפיני והנראה * למיטופא וחייש הואיל

 והכא איסורא אתחזק דלא היכא כו׳ דאמרינן אימר ומקשה * באיסורי[
 אוקמיה ־ טדיף רובא וחזקה רובא דקיי״ל וכיון ־ דא׳א איסורא אתחזק

 וכן ־ נאמן ע״א ושפיר ופלגא פלגא והוי החזקה מד לר״מ אפי׳ לרוב
 סכרי סחה ההם דקאמר והא ט״ב קי"פ דף בחרא האשה פ’בר להדיא איתא

 ■ בכתיבה חכמים מתקנת אלא אינו אפ״ה כר״מ דסבר למאן אפי׳ היינו וכו'
 הוא לר״מ דבפנ״כ משום וכו׳ דדייני ספרי סתם התם דקאמר דהא נראה טוד

 הבעל שרצה הזמן קודם ותורף גפ פופם כ' שהסופר דהיינו מוקדם• משום
 אין ממון ולענין כדלקמן פירו׳ ולענין החשש א״כ טדים• הבעל עליו חתם ואח״כ

 כתיבה משעת כירות לבעל נמיריואין דדייני ספרי דסתם קאמר נאמןלהכי ע״א
 לה דחסר שפיר תקשה וא״כ דאורייתא בפנ״ח בודאי דלר״מ לנו יצא
 בשה בספ״י דכ׳ בפנ״כ לענין דשוו די״ל נראה אך ־ ארבעה וליכא חדא

 מדרבנן וזהו • בלילה ונחתם ביוה נכתב שלא להעיד דצריך ירושלמי
 אתי דלא כשר מוקדם בקדושין אבל • שפרות בשאר גם דאיתא אך

 ארבעה לר״מ י״ל• שפיר במסקנא ולהכי .אחין בפ״ד כדאיתא ריעוהא
 דלא סוס׳ לפירש ור״ז • ומביא מוליך היינו כלל קשה ולא ערכאות בלא

 אף מחובר תיקנו דלא י״ל א״כ ריעותא־ אתי דלא בקדושין תיקנו
 במחובר דכתיבה כיון לתקן יכולין היו שלא ז״ל לפירש״י אבל לכתחילה

 התוס׳ הכרחת נמצא שייך בקידושין נם וכה״ג לר״מ אלאלכתחלה אינו
 למחשבי׳ לי׳ דהוי הקשו ושפיר הזמן הקדמת לענין היינו ומביא דמוליך
 זמן דאין אוקר הייתי דבל״ז בקידושין• דליתא כיון בזמן ג״נ לרבנן

:פעם בפוב לזה ישוב בס״ד יבואר ולקמן כנלענ״ד פוסל

יד גיטץראשון פרק
 וס׳׳ל ז״ל רש״י כגי׳ חנו דמדנקפ י״ל הסמא דחנא משוס ואי מעתה•

 אינם שליחים לכולם דעשה וכיון עדיו היה שלוחיו ה׳׳ה אמרינן דלא
 ה״ה דאמרינן ס״ל ע״כ כרשב״ג דס׳ל ממיעיפא רק עדים נעשים

:ודו״ק כנ״ל עדיו ה״ה שלוחיו
מיידי וכו׳ זה גפ דהן דנותני׳ • סבר מצי דהמקשה לומר אפשר

 וגיכיא לחזור דא״י חילוק יש ובגע • קני ובמתנה • מסר בלא אפי׳
 משכחח כ’דאל זה והוכיח ז״ל• שכירש״י כמו לידי׳ דמפא עד הוי לא

 יכול דאינו ותני כתבו לעדים ואומר למד׳׳ה שהולך כגון בעבד תק״ע
 אך לזכות• יכול בזה דגם ודאי אלא • עדיין נכתב דלא כיון ע״י לזכות
 • הרב ליד מוסרים ואינם • לו הוא דחוב דר״מ אליבי׳ מהרצא לא בהא

 ההוס׳ פי׳ ג״ל ולפמ״ש • ע״ש דרבנן אליבא מיעופא דהך לעיל כמ״ש ל’וצ
 רשב״ג דמפליג בהא תיקשי דאכתי בזה רצו שנים ובעי לפניהם קורין שכ׳
 ע״ב• י"פ דף כדלקמן הגפ לקרות צריך ג׳יכ ע״מ דהא לש״ע ג״נ בין

 צריך לכניהס ימסיר אס חתימה בלא אף דהא הק״ע כאן יש וא״כ
 איחס לעשות יוכל וח״כ • קורין שנים דבעי ההוס׳ פי׳ להכי • לקרות

 לחתום• ראוי דאינו קא״פ היינו להם דמקרעינן הא צ״ל דבאמת • ע״מ
 שקורא ומי לחתום שא״י ע״כ היינו כשרים עדים דבעי לפניהם וקירין
 דלא לכתוב שרצו ההוס׳ דברי חיבור מיושב ובהכי • לחתום יוכל לפניו

 בע״מ הר״ן בשם מביא דהב״ש רק מלתא גלוי דהוי עד מפי עד הוי
 לחתום שיוכלו משכחת א״כ • אחר על לסמוך ולא • בעצמם לקרות צריך

 רשב״ג קאמר דלהכי רק • לקרות שא״י משכחת ע״מ משום ואי בש״ע
 תקנת דליכא משום דוקא לקרות בעי בע״ח דגם לקרות יודעים אס

 דברי וזולה • בפניהם למסור יוכל • כשירים שנים ובעי הואיל עגוטת
 אפשר ומביא• במוליך כ״כ תק״ע הוי נא דהכא המפרשים לפמ״ש
בשמעתין הכא ומאישייפי׳ שמי׳• דכר מאן קרייה הכא דקאמר הא ליישב

ר ו ז ח  משוסדיכול כמ״ש בש״ע הק״ע שייך דלא לפרש אפשר דהוי משוס וי״ל דרשב׳׳ג• הא אליבי׳ שכ׳לעילשהקשיתילר״מדממעפהש״ס למ̂י נ
 זכות בי׳ שייך ולא כר״מ לה דמוקי רק לקרות צריך וא״כ • ע״י לזכות לא לרבנן בשלמא • עבדים בשחרורי לחתום יודעים שאינם דעדיס

:ודו״ק • שפיר פריך עגונות תקנת בעבד שייך דלא צ״ל וע״כ * עדיו הן הן שלוחיו הן הן העדים אלו ע״י לזכות דיכול עיגון בי׳ שייך
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. .. , הן שלוחיו הן הן , .
 דלק״מ ונ״ל לבד חתימה בעדי שימסור להיות יכול לו הוא דחוב לר״מ אבל
 עבד ואזיל בניסן ליתן כ׳ שמא דניחוש שחרור גע במצא י״פ דף בב״מ מקשה דהא

 לאביי חא הנ • לקוחות ופרוף ואזיל משרי עד נתן ולא הרב נכסי׳וזבין וקנה
 ומשני • ע״ש וכו' שפיר לו הוא זכית דאמרי ולרבנן לו• זכין בחתומיו עדיו דאמר

 ד״ה שם התום׳ קושי׳ קשה א׳׳כ וכו׳• ראיה אייתי לי׳ אמרינן למפרף אתא כי
 תשרי עד יננסור ולא בניסן יכתוב דילמא לאיש גפ כותבין בגפדאיך וליחוש
 • אימה ד״ה שם התוס׳ ש’כמ ראי׳ אייתי אמרינן לא בנפילה איתרע דלא דהיכא

 לו ויש מסירה בעדי למסור דצריך וליחוש ד״ה שם ההוס׳ כתירוץ ואיל
 לע׳׳מ כלל א״צ דבע״ח דפסק דהרמב״ס אליבא קיימינן אנן דהא קול
 פרענותא אינש מקדים דלא מפעם אלא לאיש גפ כותבין אין דבאמח ונ״ל

 להרב שחרור גפ כותבין אין באמת • זה שייך דלא שחרור ובשפר • לנפשי׳
 בפניהם למסור דיכול עגוטת הקנס כאן אין א״כ עמו• העבד אא'כ
 משוס י״ג דף בב״מ דאביי כתירוצא כותבין שפיר לרבנן בשלמא • בע״מ
 כתירוצא אקנייסא בשפרי משכחת באמת רק • בחז״ל ועדיו הוא דזכוח

בשפרי דמיירי שנמצא בגפ כן הגמ׳ משני דלא והא • די״ג שם אשי דרב

י ^׳ ז ה הנ׳ל ^  דלהכי ז״ל רש״י שיפת טל פובא קושי׳ ליישב נלפענ״ד ט
 א״א להתיר חרמים מצי דלא משוס בקידושין בערכאות לימא ׳

 בשפחה מתירו אתה נמי בש׳ע דהא מקידושין ש״ע מ׳ש קשה לעלמא•
 כן לעשות להם היה • משוחרר כספק אותו עושין דאט ע״כ נאמר ואס

 ולכאורה דא״א)• חומרא משוס בקידושין לומרדדוקא גדול בקידושין•(ודוחק
 קדשה תהי׳ לא דלאו וסייעתו הרמב״ס כשיפת ז״ל רש׳י דס״ל נ״ל היה
 יש ושפיר התרגום כפי׳ שכחה על ולא • הפנויי׳ על הבא פנוי על קאי
 ביד יש כה איך בקידושין גס דסיקשה וראי׳ ז״א • חכמים ביד כח

 וצ״ל הפנוי׳ על בא ונמצא קדושין בלא עמה הבטל ידור פן לפסלו חכמים
 דרך ולא תורה אסרה זנות דרך דוקא י״ל מיהו בפנוי׳ לאו דליכא
 המוס׳ דמקשי 1הר ניחא הוי כן נאמר ואם ע׳ וסי׳ פ״ז סי׳ באה״ע ועיין אישות

 משוס עגונות תקנת כאן דאין אף בעבד הימטהו דלמה שוו ד״ה ע׳׳א פ׳ דף
 רבנן והימנוהו ןזוג־ין בבת שמותר אלא שבערוה דבר כאן דאין די״ל

 פחות שבערוה דבר דאין משום אלא גפ במוליך לזה הוצרכו לא דהא בדרבנן
פעמא הא היא דאורייתא חזרה והא מקשה מאי לפי׳ז להקשות ואין מב׳

א דחוב דר״מ כן לפרש אין הכא נכסיו לו שמקנה ז׳ל לפירש״י דהנה • אקנייתא  בשפחה נאסר והוא בהפקירא לי׳ דניחא דס*ל משום מ
מדאורייתא לו הוא חוב חכמים דאסרוהו כיון דעכ״פ ז״א • בדרבנן רק וזה לא לעבדו מסנה הטהן קי׳ל דהא ישחרר לא ובין ישחרר בין נכסיו לו שמקנה

 שיש בשפר דהיינו הפוסקי׳ כפי׳ וא״ל שחרור בלא לו להקטת א״י וגופו קנה•
 דא״כ ז׳יא • עדים קנין בו ביש הנוסח הביאו שיחרור שפר ובענין קטן בו

 בקטן עבדו במשחרר קיי״ל הא יחזיר לא אמאי מודה הרב כשאין תיקשי
 שהיה כיון וא׳׳כ שחרור• גט על רבו וכופין לחירות יצא בחליפין דהיינו

 הכא קנין בו שיש בשטר א״ל א'כ יחזיר• לא ולמה אומו כופין קטן
 אלא חוב אינו לר״מ הא תקשה דא״כ עבד• בלא לרב כותבין דשפיר
לו הוא זכות בשפחה נאסר שכבר והכא • לי׳ ופריצא זילא דשפחה משוס

 קדושין האומר ס״פ בהדיא פי׳ זיל רש״י אך הוא דאוריי׳ אשה בגט דעכ״פ ותו
פ  וניל • שפיר ק׳ וא״כ • בשפחה מיירי קדשה תהי׳ לא דהלאו או ד״ה ע״א ס'
 דעבדי ערכאות בעינן הא מ״מ הוא ור״א בע״מ משני מאי להקפות דיש

 שנמסר לא אס כנ״ל לידו השפר מסרו איך א*כ דאורייתא• כדינא
 מדאוריי׳ והוא מסירה בשעת פסול או קרוב א׳ כנמצא הו״ל הדר הא • לפניהם

 לאו חתימתם דהא לו זכין בחהומיו דעדיו וא״ל • בקידושין ואיכא פסול
א כלום הפוסקים וכדעת קטן בו שיש אקנייהא בשטרי וצ״ל • ס . . . . . ................................................, ____ ___. דיש ,

השפר בלא אפי' • בשפחה נאסר כבר קנין בי' דאית כיון א'כ חליפין עדיו• הן הן שלוחיו הן דהן משוס ע״מ ויהי׳ העדים אלו ע״י לזכות ויכול
מ שחרור היינו ר'מ ופי׳ מחובר בכתיבה הייט ארבעה דלר״מ לעיל לכמ״ש ואי״ל ע' שפחה שישא מתוכו מזויף שפסלו במה חשש אין א״כ • ו
 דסיל כיון עגונות תקנת בעבד גס שייך ע״כ כרתי ע״ח דס״ל ממש ר״מ
 כלל קשה לא באמת כן הפ״י שכ׳ המסקנא דלפי ז׳א דווקא• כרתי ע״ח

 חשיב דלא לר״מ אפי׳ ארבעה דאיכא לאשמעינן דאתי מאי למעוטי מנינא
 לעיל כ׳ דבאמת • ליכא ותו הסמיכות ליישב נלפענ׳׳ד ובזה • ג׳ אלא

 דתנו דמתני׳ והרמב״ס• ז״ל רש״י כפי׳ ע״כ סבר הזה דהמקשה
 דאע״ג והייט מהני לא נמי שפרות דבשאר מקשי לא דאל*כ מסר אפי׳ מיירי
 אלא ז״א לקמן מ״ש ולפי לידי׳ דמפא עד גע אינו אפ׳׳ה לו הוא דזכוח

 דהא בעבד אף עגונות תקנת איכא דאכתי לי׳ תיקשי א'כ • דווקא בשכ״מ
 צ״ל ע״כ דלרימ לפמ״ש אך • ע״ש בשכ״מ תק״ע דאיכא ז׳ל פירש׳׳י
 דהא משכחת לא בל״ז בשכ׳מ א״כ לו• למסור יכולים אין דאל*כ בקנין
 קנין בו שכ׳ י'ל שחרור בשפר וה״נ • הוא כלום לאו בקטן שכ״מ מתנת

 דאפשר וסא בע״א די׳ל נ״ל מיהו • בזה צ״ע ועדיין • הוא מידי לאו
להתגרש וא״י ע״מ בלא לו דמסר די״ל לק״מ ואס״ס נמסר מיידי דממני׳ לומר

v n ח״ב

 כ״ו דף לקמן התוס׳ למיש נטן פעם נראה הי׳ ומזה • בשפחה אסור דבל״ז
 יחשב דאל״ה תורף אפו טופס לגזור אמרינן לא בש״ע דהכריחו חוץ ד״ה ע״א
הי׳ בזה למה יפלא ולכאורה • הכא ונראה • דבר מכל יותר חילוק י
אבל למגזר וא׳א איסור יש בשפחה ה״נ למגזר א׳א בקידושין דכמו

 אע״ג פסול שהוא ומביא במוליך רבנן גזרו איך הקשה דאכתי לי שוה איננו כ״ז
 חותמי׳ עדים דאין משוס דהפעס בערכאותיהם וכן • א״צ דמדאורייתא

 בררתי זה מכל לחלק• טעם ומה בקידושין משא״כ זה בפני שלא זה
 וכו׳ קחני כי בד״ה התוס׳ דברי סמיכות לבאר דנראה והוא לעצמי דרך
דשוו ליתני וקשה כו׳• זמן והאיכא וא״ת כו׳• תקלה לידי אתי דלא

• מקודם שפירשו מה לפי ענינו ומה לרבנן אפי׳ ד׳ והוי בע״כ
 הוא דלרב לרבנן ד׳ והייט בע״כ דליתני דליק י״ל דלכאורה ונ״ל

 בקידושין כרשב״א סברא סוגיא דהך די״ל בע״כ^והוא שליחות בכלל נכלל
עצמו ע׳׳י דוקא בשפר דס״ל ר״מ במתני׳ שם דפליגי וכ״ג* כיב דף

ותכמיס
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 ולא א^ורי׳־ ע״י דמקא ס״ל רשב״א דהוא בגמרא לה מפרש וחכמיה

 <ה לה ויליף נאמד• באין וידו גימו אמרינן דלא דס״ל משוס עצמו י’ע
 מו ע ע״י מתגרש אינו דהא בע״כ למימר ליכא לרשב״א וא״כ מאשה־

 וצוס עומד אס לו הוא שזכות דבכ׳׳מ וקי״ל לו הוא דזכוח משוס אחרי׳ ע״י כ״א
 רוצה] שאיט איחא דאס בע*כ ליכא בעבד וא״כ |מהני• רוצה שאינו ואומר

 • והוא השתא דוקא הוא המוס׳ דקושי׳ הנראה אמנס • לזכותו א״י
 ̂ורב דר׳יפ ואליבא בע״כ השער לכתיבח היינו לבע״כ שוו דהפירש

ג I דנחשוב והוא • מקודשת אינה דאמרי • ע״ב מ' דף בקידושין שרגי'  ג
 לא ומשיה מידה רשגיא ובההיא ועבד דאשה גע״כ נכתב השפר י״״ע
 השערות שכל שערות בשאר דאיתא די״ל כאן עד להקשית התום' מצי

 מילתא דמסיק השתא ודוקא • לרצון יהיה שהמסירה רק בע״כ נכחבין
 והא כנ״ל• שרבי׳ ורב דר״פ אליבא שפיר מקשי׳ בקידושין דליסא

 גומר אפשר דהוי משוס בע״כ בשליחות פירש*י על מחלקותס דהמדימו
 והא • מתימה בעדי אלא וגע״מ בערכאות כלל הסוגיא מיירי דלא

 שוב איכ • בקידושין _דליתא בע״כ בשערות דמיירי י״ל בשערות זאיחא
 וכ׳כ לר׳׳מ לעיל וכמ׳׳ש ערכאות דהואבכלל בע״כ דלימני להקשות אי;

 ליישב נלפענ״ד ובזה לר״מ• הכי מוס׳ מקשי לא דמש״ה המפרשים
 :ודו׳׳ק בש׳ע ואינך מתוט מזויף לגזור ינולין שפיר דבאמת הנ״ל קושיא

 דלפ״ז לעיל כתבתי כבר וכו׳ נזהריס דהסופריס גיעין ג' ד״ה וח׳ ח
חב דהסופר צ״ל  לר״מ עליו סומכין איך הכי לאו דאי לשמה ט

 דילמא משוס לשמה לכתוב הסופר צריך פדים ב׳ דאיכא היכא ואפילו
 לשמואל לכתמלה עליו דסומכין מובהק בסופר מבעי׳ לא עליו למיסמך אתי

 לענין עליו סומכין עכ״פ ננובהק שאינו בסופר אפי׳ אלא פ״ו דף לקמן לר״מ
 סופר בעי עכ״פ ומיהו כשר הולד לענין לכ׳יע או לקמן למ״ד תצא לא

 בלי וכתוב כלל מובהק אינו דאס יהושע פני בספר כמ׳׳ש קצת מובהק
 דע״כ באשפה דמוצאו והיינו כלל לסמוך אין בוודאי וזרקו הגעל ציווי פוס
 לו ונתט סתמו ולהכי בו נזהרין הי' קצת מובהק דאי כלל מובהק היה לא

 והא זרקו דילמא דחיישינן עליו• למיסמך אתי דילמא חפש דליכא
 התורף מקום לשייר דצריך גיעין עופסי בכותב כו דף לקמן דקאמר

 דתורף כיון תורף אעו עופס לגזור שייך לא מ’דלר היינו הוא■ דר״א
 מובהק שאיט בסופר וכ״ש למיסמך• אתי דילמא גזירה משוס הוא גופי׳

 תורף דלכתוב הוא דגדין וקאמר כדר״מ התם לה דמוקי ומאן לגמרי
 תורף דלכתוב הוא גדין באמת הכי לאו דאי היינו הקנה מפני אלא

 חין התקנה דמפני כיון אלא כלל עליו לסמוך דאין הוא ובאמת
 כתבתי וכבר עד• במקום עליו סומכין בחמת לכך תורף כותבין
 כתג יהושע פני ובספר לרבה בהכי לממניתין מוקי דלא העעם

 לר״מ בע״א סגי ובאמת לשמה לכתוב צריך אין דלר׳׳מ אחר דרך
 לעד סופר כתג מצרפין ולא ע״א משמע דוכתב לקרא דמפרש דוהתס

 מה יותר מדוקדק היה ולפ״ז אומו• תשטר ושמא נאמן עיא דאין
 לכתחלה מהני דלא פירושו דלכאורה וכו׳ רגילות אין ומיהו הסוס׳ שסיימו
 דכיון לפרש יש ולפ״ז • לכתחלה להכשיר והדל ועד סופר בכתב
 וע״א ־ לשמה סופר כתב ג״כ מועיל היה א״כ לשמה בע׳א סגי דלר״מ
 ר״מ דהא תדע לר״מ מציט לא וזה • מדאורייתא לשמה שלא אפילו
 אלא ממשמעותי׳ קרא לאפוקי צריך לא ולפ״ז • וחתם דקרא וכתב מפרש
 לא מדאורייתא דאף סיל באמת אלא לשמה סופר כתג היינו וכתב

 בחתימה כמו בכתב כ״כ נזהר אדם דאין החתום לגמרי כע״א לי' מחשבינן
:ודו״ק עיקר רל הראשון פירש ומיהו

׳ ם ו  דבריהם לפרש אין וכו׳ דחיישינן ועייל וכו׳ בכתב כתב ד״ה ת
 לומר נאמנת זה בלא דא״כ עדים בלא הסירות שתתפוס

 אלא בעדים שתתטס ע״כ אלא גמיגו אחרת עענה או תססתי לא
 וצ״ל ולקוחות הבעל חזקת מידי להוציא נאמנת תהא למה צ״ע דבזה
 דכל ארבא דההיא דינא כמו והוה שניהם בחזקת אינם דהסירות דסיל

 השני חזר אס אחד תסס דאסילו דס״ל לשיעתי׳ והחום' גבר דאליס
:ב׳ ס״ק קל״ע בסי׳ הש״ך כמ״ש מהני ותפסו

׳ ם ו  למ״ד אלא אינו דקושיתס כתבנו כבר וכו׳ וא״ת ונו׳ ר״א ד״ה ת
 דנחתם מסיפא קשה ועד סופר כתב למ״ד אלא שנינו ועד כ״י

 דקאמר דהיינו לפרש אפשר הוה ולפ״ז • מזה פ״י בספר ופמ״ש חציו
 כתב דלמ״ד לעיל שכתב הדרך על וכו׳ ר״מ ואלא הכי בתר הש״ס
 מדרבנן בעי דכחיבה למימר דאיכא לר״מ להקשות אין שנינו ועד סופר

 ועד סופר כתב למ״ד אלא הקושיא דאין וכיון למיסמך אתי דילמא
 בסופר דמיירי וי״ל לפנינו שהסופר במחובר ולעיל בעי דמדרבנן י״ל שפיר
 זה ועל מובהק שהסופר די״ל הים ממדינת בבא משא״כ מובהק שאינו
 כתבנו כבר מיהו מובהק• סופר שכתב י״ל דג״כ באשפה ממצא מקשה

 מ״ש ועיין • מובהק סופר זרקו לא מסחמא באשפה שמצאו דכיון די״ל
:ודו״ק • נזה לקמן

ם  גיטין ג' על קאי דאי דבריהם סמיכות וכו׳ לר׳׳י ונראה בא״ד ש
אלא חותמים העדים דאי! כיון לר״א לכתחלה כשר בוודאי דריתא

ג-טץ
 ועד ®סר בכתב כשר בדיעבד ואי מסירה עדי מייתי דילמא משום
 דמפילו וממילא מסירה עדי ימותו אפילו קילקול חשש ליכא תו ואינך

 הוצרכו ריא מכשיר כלל עדים עליו אין דאפי׳ אבל(פמ׳׳ש כשר לכתחלה
 וכו׳ דתנן ד״ה לעיל התום׳ לפמ״ש וכוונתם • לכתחלה דאסילו להוכיח

 משום דדילמא לר״א הכא תקשה א״כ וט׳ דתנן ועוד וכו׳ מוכח היכי
 למאי קיום משוס היינו פסול נחתם בפני אמר לא דאי והא • לכתחלה
 לכתחלה הייט מהני לא דידענו והא דרבא לי׳ איה דרבה דמסקינן

 וחירוצס בדיעבד מהני ידענו ובאמת לעיל התוס׳ דדייקו בס״ב קאמר
 גמירי מיגמר סופרים ודווקא לסניט תשש הוא דבעדיס י״ל נמי קמא
 מקשה ולא לכהחלה אלא דאיט משוס ע״א דנאמן והא עדים לא אבל

 :ודו״ק מכשר לכתחלה דאפילו התוס׳ כתב ע״כ מידי הש׳יס
'1ת  סשמוח פירש נראה וכו׳ דהשתא וי׳׳ל וכו' בעי לא וכי ד׳׳ה ם
 כר*ל לרבה דס״ל דס״ד מאי לסי מקשה דלעיל דבריהם *

 קאי אתורף אותו דחתמו יוחנן כרב דס״ל דעתך סלקא דאי וטעמא
 ממשמעותיה קרא טציא ומה״ת חתימה דבעי כלל לר״מ מצינו לא א״כ

 מהך דמוכח עתה משא׳׳כ לעיל יהושע פני נספר כתב וכן • וכתב
 גימין ג׳ דאסילו התורה מן חתימה ע״כ דבעינן גיעין דג׳ מתניתין
 מדאורייתא במל לגמרי עדים בלא אבל ע״א אלא קאמר לא פסולין
 ע׳כ תצא דלמ׳׳ד ס״ו דף לקמן כדקאמר היא ר״מ מתגיתין והך ממזר והולד

 שסיר וכמ״ש בשניסת ד״ה ה׳ דף לקמן התוס׳ כמ׳ש תצא ס״ל ורנה היא ר״מ
 דהש׳׳ס דתנן ד״ה לעיל החוס׳ מ״ש ולפי יוחנן כר׳ אהורף מפרש דדילמא קאמר

 סייס שמא דחייש וצ״ל עצמו דר״א מ״ט תק׳ דאל׳׳כ כר״ל דרבה ס״ל
ה לעיל מוס׳ כמ׳׳ש קאי אמ״ק דר״א י׳׳ל שפיר א״כ כר׳ל  וכו׳ ר׳׳א ד

 מדרבק כתיבה ובעי כדר״מ דאתיין י׳׳ל חציו דנחתס סיפא משום ואי
 בערכאות רשביג דמכשר מאי לפי אבל יוחנן• בדרבי אתירףקאי ולעיל

ודו״ק: וצ״ע לרשב׳׳ג הקשה
ה א ד ט׳ ש״מ ד׳׳ה תוס׳ ע״ב י  תמוה לכאורה וכו׳ בשלמא והים ו

עצמו עבד דאסי׳ קמייתא קושיא לתרץ דכוונתס דנראה ' ’
 יוכל שלא לענין אלא זו בקבלה קנה דלא דבריהם משמעות ולפי וכו׳

 חזרה לענן מועיל מ״מ לידו• כשיגיע אלא כזכו לאו דמן אף לחזור
 שלא טמן אס עצמו בעבד גימא ה״נ א״כ הטמן דעת כן הי׳ דמסתמא

 דבאמת לומר ואין לחזור יכול דאק מרע ז״א הכי אפילו לשחררו
 סברא אין דזה וע״כ בתחלה מקשה מאי דא*כ למזור יכול שאיט כן

 דאפילו נשתחרר שלא כשאומר גופי׳ בעבד לאשמועינן לי׳ דהוה כלל
 חילוק דיש לומר נצרך זה דלפי ותו מזרה לענין גמי הכי א״כ בעצמו תופס

 משוחרר כזכי נתן המוס׳ לדעת דהא כזכי דתן מעמא ובין דמופס שיטיא בין
 בסיפא מט החיס׳ גרסת דלפי ותו יתנו לא ד״ה ע״ב מ׳ דף לעיל כמ״ש לגמרי
פי ואף האידכתב מאי זהותו לאחר ימן דתן משמע ל ט' נתכוון שלא ע  ו

 דסברמס ותו לזכות שיכוין צ״ל דסוגיא דפשמות לדבריהם ענין זה דאין
 דודאי הטמן מדעת שלא (דא״ש) לתופס זה ענין דמאי מאד דחוק בעצמם

 כווטת והכא בהא דסליג מאן וליכא למחריס ולזטת להתסיס הלוה יכול
 שלא לעבד דזוכה דכיון התוס׳ כווטת דבאמת נלענ״ד יהי׳ לזה הנותן
 לקמן התוס׳ וכה״ג,כתבו לעבדו הרב מפקיר ממילא א״כ לחזור יוכל

 הכא כ׳׳ש לשחררו דצריך כיון מפקיר הו״ל לשחרר דבמצוה י״ב דף
 לאו מן קאמר דהא לו לזכות כוונתו דאין אע״ג א״כ לחזור בידו שאין
 א״כ • כדלקמן חורין ובבת בשפחה אסור עבדו דמפקיר כיק מ״מ כזכי
 מיד ומשוחרר לבע״ח תופס הו״ל ושפיר כחוב והו״ל לשחררו הרב דכוסין הדין
 לומר אפשר אי בעצמו העבד דגבי דמתורן וממילא האדון כדעת שלא

 י׳׳ל שסיר הא עצמו מעבד עדיף דלא המוס׳ מקשה מאי קשה דהא כן
ט בעצמו גימו מקבל דעבד קיי״ל דהא עצמו מעבד דעדיף  משוס טי
 לתסיס יטל איך א״כ כ׳ג] [דף בקידושין כדאיתא כאחד באין וידו דגיעו

 וידו דתסיסה דנימא ההוס׳ דקושיות וצ״ל בשליח משא״כ יד לו דאין כיון
 איט מדיץ הראשונה דבתסיסה המוס׳ שתרצו מה לפי משא׳׳כ כאחד באי;

 א*כ לשחרורו תופס ואח״כ מסקירו ממילא דזוכה אלאדכיון כלל משוחרר
 דקשה רק משוחרר איט וממילא בראשונה לתפוס יכול אינו עצמו בעבד

 הראשונה לתסיסה מטין לא אבל לזכות אלא כוונתו אין עצמו כל השליח הא להו
 מחפיסה ההוכחה דהעיקר י״ל ולפ״ז דאסן אדעחי׳ מקבל דמסממא קאמר ע׳׳ז
 היכא נשמע איך אכתי דא״כ זה על דהוקשה רק האדון לדעת שלא דתופס שני׳
 ונרמה הפקירו דכבר כיון להאדון חב שני׳|אינו בתפיסה הכא דהא לאחרי׳ דחב
 חוב הו״ל ובב״ח בשפחה ואסור מפקירו הראשונה דבחפיסה דכיון אינו דזה

 לתפוס דיכול דכיון אלא וכו׳ מבין דאין לו לזכות יכול הי׳ לעבדוא״כלא
ל לשחרורו תופס היה לא אס אבל לשחרורו אח״כ  בגזפיסתו שסיר א״כ מ׳

 יכול והיה כלום הראשונה תסיסה היה לא הכי לאו דאי לאחרים חב
 לב״ח תוסס ש״מ בתחלה הש׳׳ם דקאמר דהיינו וי״ל הפקר הוי ולא לחזור
 דאינו סבר דבמחלה ר״ל ט׳ לאחריה חב אפילו ר״י ושאלו .קנה סתם

 ר\ל דאל״כ מוכח זה דגם קאמר דהוא רק שני׳ בתסיסה לאחרים חב
דנאסר דאע״ג לרבט בזה להסתפק יש דבאמת הראשונה בתסיסה סב



גט המביא
ח גשפיוס מ״  השיעגוד מן והמור שמפקירו כיח זנוח דהו״ל אפשר ו

 לפרז נלע״ד זה וע״פ • לקמן המוס' שפירשו כמו לרכנן הזכוס מיקר חהו
מ דף ככ״מ הרא״ש טל וכ״ח הכ״י קושעס  דקאמר שחרור שמר כמוצא י׳

 לעבד הוא לזכות ולמ״ד לו זכין בחתומיו עדיו דאמר לאביי כשלמא שס
 כי וקאמר וכו׳ למ׳ד אלא וכו׳ כניסן ליתן כתכ לשמא למיחש ליכא
 דכיון וב״ח הב׳י עליו והקשה במסקנא הרא*ש כתב וכן • למימרף אהא

 א״כ לעבד הוא לזכות וקיי״ל לו זכין בחתומיו דעליו כאביי פסק להרא״ש
^ קשה דבאמח א״ש דלפמ״ש לענ״ל ונראה • ראי׳ לאתוי בעי לא  דמאי מו

 לממא על משתחרר לאינו כיון לו זוכין העלים שיהיו לעבד הוא זכות
 אסור בוודאי א״כ למפרע משתחרר לילי׳ לכשממא לי לזוכין אלא לילי׳

 דייל ס״ל להסוגיא וצ״ל • זכות ולא לו הוא חוב א״כ מיל ובב״ח בשפחה
 העלים יכולין שפיר א״כ קנה לבע״ח בסופם כמ״ד אתיא זו דברייתא
 אלעתי' גלי להאלון לכשמוסרין אלא זכות• הו״ל ושפיר לתפוס בעצמם

 לו שנמנו לכיון ע״ב ט׳ דף בב״מ להדיא כלפירש״י שני׳ תפיסה תפסו ללא
 ע׳׳ש זכה שלא אדעתי׳ לגלי ליי מהימנינן לא החלה זכיתי לאמר אע״ג
 לאדון להחזיר ולא לתפוס שיכולים כיון הראשונה תפיסה מהני עכ״ם אבל
 אהא לכי לש״ס כשנויא ציל ע״כ קנה לא לבע״ח לתופס לקיי׳׳ל למאי אבל

ט׳ למימרף  קושיות לתרץ אפשר להי׳ נראה הי׳ ולפ״ז • לו הוא חוב לאל״כ ו
 זכין בחתומיו לעדיו משוס לשחררו האדון שחייב להחוב בפשמות שטיא התוס׳

 ועוד ובב׳ח• בשפח׳ אסור כבר לאלץ להחזירו אע׳׳ג לתפוס יכולים שהיו כיץ לו
 לאביי לס׳׳ל היכי כי מ׳׳מ לו זכץ בחתומע לעדיו לאביי ל״ל אי דאפילו נ״ל

 דאע״ג י׳׳ל ה׳׳נ לי זכו אמר ללא אע״ג לו זכין בחהומיו לעליו
מ לו למסור וצריכין כזכי לאו לחן  העדים כמו למפרע שישתחרר לו זוכין מ'

 כזכי לחן הש״ם דקאמר להא לס״ל באמת הרי״ף מעם לזהו (ואפשר
 על כתנאי והו׳ל • למפרע ישתחרר לו כשיתן היינו לו שיתן משמע להן אע״ג
 לחזור דיכול לו זכין בחהומיו בעליו משא״כ לחזור יכול דאין במעכשיו מנת

 דאסור אע״ג לחזור יכול לאין השיעבוד מן שפעור כיון זכות לה״ל להרי׳ף וס״ל
 בשפחה מות'ר עבדו דמפקיר האומרים כדעת לס״ל נמי אי ובב״ח בשפחה

 לצ״ע אלא • העבד אותו ד״ה מ׳ דף השולח בפרק לקמן החום׳ שהביאו כמו
 * גמיר) כמעכשיו הוי ללא וצ׳׳ל מהני מיסה לאחר אפי׳ כמעכשיו הוי ראי

 עצמו מעבד עדיף ללא תוס׳ של הראשונה קושיא גם מחורץ היה זה ולפי
 לאביי כמו לו זוכץ מקום הכל כזכי לאו דתן דאפילו דנאמר כיון

 למסתמא שחרור בשטר חתימה עדי ביש ומכ״ש לו זכין בחתומיו בעליו
 לאמר למאן אפילו העולם תיקון משוס השער על חוחמין עלים

 זכיה לזכות לא״א עצמו מעבד לעליף י׳׳ל א״כ כרסי מסירה עלי
 חתימה עדי יש דמססמא כיון לאדרבא אלא יל לו דאין כיון הראשונה

 בעלים חתום שחרור גס לו לנותן להיכא כן נאמר עצמו בעבל גס א״כ
 קושיות להנט י״ל (ולפ״ז לתסוס יכולים שהיו כיון העלים לו זכו לכבר י״ל

 מ״מ כאחד באין וידו דתפיסה נאמר לא לאפילו בזה זה מלי׳ המוס׳
 כיון לצ׳׳ע אלא יל לי׳ ואית הפקר הו״ל כבר זכיןלו בחתומט עליו לכבר כיון

 ונתן העלים דחזרו כיון הפקירו ללא י׳׳ל לחזור יכול לו זכין בחתומיו לעליו
 לפרש דיש נלענ״ל להכי זאתינן והשתא בזה) וצ״ע למפרע למשתחרר אלא לילו

 לס׳ל אלא נפשי׳ נייח לי׳ דעבל משום חוב דהו״ל שנלמוק הסוגיאמבלי
 ומשתחרר לחזור שאין אלא • כזכי לגמד דלאו לסיל אלא • כזכי מן ג׳כ

 שחב במקום חוב לבעל תופס הו״ל והדר הפקר מסעם א״נ למפרע
 לו השיב ור״י זכות בסחלה הו׳׳ל התפיסה זה למשוס לעיל כמ״ש לאחרים

 בטוב נ״ל ועוד • הרי׳׳ף כדעת ללא מיל למשתחרר • לגמרי כזכי דתן
 כלישנא תן קאמר ולא כזכי תנו יוחנן ר׳ לקאמר הא בשנלקלק מעם

 ומסעם הרי״ף דס*ל סברתו הוציא הונא לרב נלענ״ל ולפמ״ש * למסניסין
 לי׳ וקשה המום׳ כמ׳׳ש תנו לגרסינן שני׳ ממשנה לגמרי משתחרר מפיסה
 רבנן דמתניתין ודאי אלא כזכי דלאו דתנו לישנא מתניחין נקטה ללמה

 צ׳יל ע״כ כהרי״ף לס׳׳ל וכיון מיד משתחרר שפיר חן אמר ואי היא
 ובאמת למי כזכי ותנו חילוק אין לגאמת לו השיב ור׳׳י מפיסה מטעם

 ובאמת מדרבנן ש׳מ לקאמר הא נמי נכון ובזה • ר׳׳מ משנה דסמם י׳׳ל
 דרמז י׳׳ל ולפמ״ש ־ לעבד הוא לחוב משום קאמר להא נשמע לר׳׳מ אף

 ור׳י היא רבנן לסיפא להוכרח כיון לרבנן לישנא משנוי למוכח בזה
 הב״י קושיות בישוב לעיל ולפמ״ש ־ ולו״ק משנתנו לשון קאמר באמת־

 להכא ורבנן לר״מ דייל נ״ל לו זכין בחחומיו דעליו בהא הרא׳ש על
 בחתומיו לעדיו הרא״ש פסק וכן דלאביי לכתב דכיון והוא אזלי לשיטתי׳

 שסר כל א״כ תקשה לשחררו לתפוס ויכול בעבל זכות הו״ל לו זכין
 לה ניתן לא חופשה או אומר והכתוב נתינה בי׳ משכמת לא שחרור
 שאינם העלים שאמרו כגון לומר ודוחק בחמומיו• חמימה עלי בו דיזכו
■ כנ״ל לי״ל לרבנן משא׳כ לחוב דר״מ הוכיח מזה בחתימה לזכות רוצים

:ודו״ק
ז ן ד  בחוב דלוקא המוס׳ דכתס כזכי בחן פלוגתי׳ למקי לר״מ דאף ן

 רוצה אינו נפשי׳ נייח לי׳ דעביל משוס י׳ל כזכי לתן הוא
למפרע שישתחרר זכות הוא לשליח שטיזן למה כמ״ש ודאי אלא * לחזור

טו גיטיןראשון פרק
פין וכיק ט  שכתבו המום׳ שימה ולפי לגמרי• וזוכה כחוג הו״ל אותו ל

 בין הוא הילוק להאי י*ל כזכי תן דהו״ל כחוב הו״ל הפקר דמסעס
 בעי להפקר נדרים במסכת דס״ל לשיסמי׳ לאזיל יוחנן לרב לתנו תן

 כבר א״כ בעדם לעשותו צריך שהי׳ דאסי׳ כיץ בתן בשלמא א״כ שלשה בפני
ס אמרינן שלוחים ששניהם למשמע במט משא״כ • שלשה הו״ל  שלוחים ה׳׳ה ב
ה׳ לעיל בנמ׳ ועי׳ עד נעשה שליח בי׳ אמרינן לא באחד משא״כ עדים ה׳׳ה
 :ולו״ק וקמ״א ק״מ סי׳ העזר באבן v דעה ועיין ע״ב ,

ן ״ פ ל  לר״מ שהקשה עבדא ל״ה י׳ג לף לקמן החוס׳ קושיות ג״כ לסרן יש ו
 לא ולפמ׳ש לו הוא זכות מה דאיסורא מעמא מעם ללח קטן בעבל

 וגם • ע״א ל״ס דף בהשולח כלאיתא בעצמו לזכות לאיי הסקר קטן בעבל שייך
 ;ולו״ק • הו״לחוב ולא ורבי׳ בפרי׳ מצוה דאינו בקטן טפין לומר שייך אין

׳ ס ו  פירש א׳ ס״ק בש״ך ק״ה סי׳ חו*מ ובש״ע כפירש״י וללא התופס ל״ה ^
 דפליג מאן לליכא ללינא כן ופסק בעה״ב כיל לילו בפועל לברירש׳׳י

 חילוק דאין נ״ל ותו • כלל רש״י לברי במשמעות זה לאין חדא צ״ע ולענ״ל
 הוא הקנין ועיקר בחנם ואפילו עצמו דמשעבל אלא לפועל שליח בין

 בעי לאי מיגו דנימא קשה א״כ של״ג סימן בשיך ועיץ • במלאכה משהתחיל
 דל״ל י״ל בב״מ שם שפדש״י ור״ח לאליבאלר״נ אלא כילו ילו והוי נפשי׳ משעבוד

 זכי׳ בעי לאי מינו אמרינן ולא קנה לא לחבירו מציאה המגבי׳ לס״ל מינו
 אבל וריח דר*נ אליבא כן שפירש״י דהיינו אף.לשיטתו א״כ לנפשי׳•

 מיגו משוס והייט חבירו קנה מציאה במגבי׳ דס״ל יוחנן דרב אליבא
 הכי לאו דאי הבית בעל כיל ידו לפועל ל׳ל ע״כ בסמוך המוס׳ כמ״ש
 דס״ל כיון כלל משעל קשה לא ולדילהו לנפשי׳ זכו בעי דאי מיגו נימא

 כיד דיל־ו בפועל אמרינן לא יוחנן כרב דקי״ל ללינא א״כ קנה דמגבי׳
:ולו׳׳ק • הבית בעל ,

ד ״ נ ע פ ל נ ה  שלא לקדם בא פי׳ בב׳־מ שם התוס׳ דהנה • בזה ו
בזה כוונתם להבין וצריך אחר חוב בעל יתפסנו ׳

 הבע״ח לכל שמכוין בתופס בזה להסתפק יש לכאורה לבאמת משוס ונראה
 יתפוס שלא דכוונהו אלא לחולקץ ממסלמלי לגטת באים אם כדין שיחלוקו

 עשירית חלק תופס והוא בע״ח עשרה שיש כגון א״נ • כולו את אחד ב״ח
 לאחרים חב זה דאץ י״ל ללכאורה לו מגיע החלוקה לפי לאף אחל בשביל

 תקשה לא״כ אינו לזה מוכח דלענ׳ל אלא קנה ושפיר כלינו אחד כל שיקח אלא
 מציאה ומגבי׳ קנה לא זכות התופס ס״ל לר״י הדיבור בזה התוס׳ לסמ״ש
 דאי אמרינן ללא דס״ל מאן לאני׳ אמרינן הא מיגו דאמרינן וכיון מיגו אמרינן

 דס סוף כלפירש״י לנפשי׳ דזכי׳ מיגו אמרינן שהגביהו בשנים אפ״ה בעי
 קנה מקצת לקנה מיגו נימא מקצת אס״ללקנה וא״כ וכו׳ אא״ב ל״ה מ׳

 להו קשה ולא מהכותב לתוס׳ להו לקשו הא לישב נלענ״ד ובזה • כולה
 קשה אכתי מיגו ל״ל דרבנן מחלוקת לעני מעני מר ולימא לקאמר מהא
 אפילו לא״כ כזכי דחנה וס׳׳ד לי תנה לאמר שליח שוי׳ מתניתין הא

 חילוק האי הוה דבשליח לומר אפשר היה לבאמת משוס קונה בחוסם
 מהני שם בא״ל שטרש״י כמו יתפוס שלא בשביל לתופס להיכא עצמו

 אלא שם כדמשמע כולן כננל שתפס משום קנה שלא חשו בר דימר וטעמו
 לאי מיגו לקמן לי׳ אית פפא ורב סי פפא רב התם להא המוס׳ דמק׳
 מהני לא שליח עשאו לאפילו משם למשמע מקשין שסיר א״כ וכו׳ בעי

 ולימא לקאמר לעיל אבל האחר לגבי אפילו מועיל מינו לימא דאל״כ
 מיגו ל״ל וגס חלקו שיקנה כן לומר שייך לא במציאה די״ל לק״מ מעני

 שיטת אבל התוס׳ לשיטת היא כ״ז לפמ״ש הסוס׳ בשימת לקק ועמ״ש
ת נפרש ובחמלה איפכא נלענ״ל רש״י  יתפוס שלא שכתב בזה רש״י טונ
 לומיא זה דמאי לבע״ח תופס לה״ל ליהיב סעמא על לי׳ לקשה והוא אחר
ל ושפיר בו חלק אחד לכל שיש כדין שלא תופס דשם  לאחרים חב ס׳
 ומהפקירא בו זכות אלם לשום ואין הריוח מניעת אלא אינו במציאה אבל
 פירש״י וע״ז פסילא מקרי לא הריוח למניעת דוכתי׳ בכמה וכלקי״ל קזכי

 על מועיל היה דאס והיינו מהני לא ג*כ חלקו רק תופס אס לאפילו
 דמיגו ב״מ לריש לממניתין במעמא ע״כ דסיל 4כו על מועיל הי׳ חלקו

 עצמו נחמן לרב לעיל שם רש״י כלפירש בכולו זוכה במקצת לזוכה
 לזוכה משוס היינו מועיל שליח בעשאו רש״י למ״ש למתורץ וממילא
 לזכותו שליח יעשה לא למה לו דמלינאמגיע בחלקו כן הסברא לודאי בחלקו
 לזכית יטל לאינו י״ל שפיר שלו איט שעדין במציאה לבשלמא בחלקו

 דקאמר מעמא וזה מהני בוודאי אחר יזיקוהו שלא בחלקו אבל לו•
 כמו בעיח שאר לאחרים שחב משוס לבעיח תוסס להוי בכתובות
 שפיר חשו בר דיימר גופייהו היורשים משוס ולא ע״ש להדיא שם שפירשיי

 וזוכה הואיל דל׳׳ל פסא רב סליג בהא אבל היתומים נגד שליח עיי תפס
 ממתני׳קמא כלמוכח לקנו מציאה שהגבי׳ לשנים וטעמ׳ בכולו זוכה במקצתו

 וזוכה הואיל לס״ל משום לאו ביחד תססו לר״י ברי׳ ור״ה איהו להא ותו
 דמי ללא חבירו קנה לחבירו מציאה המגבי׳ לס״ל משוס אלא לנפשי׳
 קנה לא לבע״ח לתופס מהא ילפי ור״ח לר״נ כתב להא כלל לבע״ח

 לס״ל אינהו משא״כ קנה לא חלקו לאסילו ולאי אלא חלקו לקונה אגב
קנה לס״ל יוחנן לר׳ טעמח נמי והייט מידי מוכח לא חבירו קנה

חבירו
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רן מלק כמו הו״ל וכפיר כלוס ע5 דף התוס קושית סנירחמפו ד ז ------- — ■ .י נ
 דקנה ס'ל במגני' אבל חלקו ננל ביסר מיירי דבגיפין אדר״י דר״י התופס

מרלויז ובזה חבירו־ קגה לחבירו מציאה דמגבי׳ פפא לרב ס״ל חבירווה״ג
 '’”י י"^ בפמעתין הסוס׳ קו.!יל«סופית

 דרבנן דטעמא ל א״כצ חבירו קנה לחבירו מציאה מגט' ע״כ ס״ל דר״ס א״ש
 i דסופס הוניאהא דר״ח נראה זה ולפי תלקט׳ זלא משוס
 יליף מצי לא דבפשיטות כו' לטני יחננה דקאמרי דרבנן מהא מלקו אפילו
 דמעני נימא ואפילו מחלוקה לעני מעשיר י״ל דהא לפיאה מציאה לדגוות

 מיזופס יליף איך דאל״כ לנפשי׳ דזוכה מיגו ל״ל דהא ממלוקש לעני
 אחד לכל ויש בו זוכין וכולם עניים מסטת רהו״ל רפאה י״ל מ״מ למציאה לבע״ח

ת של יחפוס איך להם זכתה דהמורה אחד כל כשבאין ט חלק  וכה״ג חבי
 ף יל חבירומ״מ מחלק דל״ל שכתבנו חוב כמו והו״ל בשמעתי׳ המוס׳ כתב

 שלא יזכהו דעכ״פ אמרו ולא ראשון הנמצא לעני ימנו רבנן מדקאמרי
 דדקדקו וזהו התורה מזכות לו המגיע חלקו לתפוס הראשון העני יוכל

 זכה דלא לאשמעינן אלא זכה לא קאמר ולא וכו' לעני יתנהו בלשונס
 מעני דלמ״ד זה בדקדוק נ״ל היה ולכאורה • חלקו אלא יתפוס שלא אפילו
מש^ין בס״פ רש״י וכמ״ש עצמו העני קנה דלא אשמועינן מחלוקת לעני

״ י נ לי ל ג א א ״ ע ׳ ףי ר מ י נ ס׳ פו ה או בי ה י1ז.”ו \ ״ ש ? ^ \ ל  ״
 ל״ל מ״ד לאידך אבל לו שנרלמלאו מי כרגלי כדס״ל המגבי׳ קנה דלא

 דלא שמעינן מקרא דהסס ס״ל פפא ורב לכ״ע א״ש ולפמ״ש הכי•
 קנה לא לבע״ח דתופם פשיטא חבירו דלחלק ותו במשמע חלקו אפילו פלקט

 להזהיר כדר״א תלקט לא א״נדדריש התום׳ כמ״ש דמהכאיליף ס״ל ור״ח
 התום' כתב דהא דוחק דזה (אלא ־ זדו״ק ט' לעני

 ח דלר ל ס י דרש די״ל ונראה • ודעת טעם בעוב הפוס׳ בכיטת ועמ״ש
 בשאר לבע״ח דתופס לאו דאי די״ל אלא שליח עשאו אפי׳ אשמעינן דהרא י״ל

 דשמעי׳דהיכ׳ כיון אלא מייתר דלא להכי קרא מוקי הוי לא קני לא תקום
טד בדין מ״מ לחלקו דשליחמהני אע״ג לתפוס יכול לא לאחרים דחב ע  ק

 מהכא) יליף מצי לא דלפ״ז אוסרי׳ אנו תלקט דלא איסורא דקעבד הכא משא״כ
^ דניליף התוס׳ קושיות קשה דלא ז״ל רש״י דלשיטת נראה ויותר  מי

 ס״ל ור״ח היזוס׳■ כמיש דסברא משוס יליף מצי דלא למימר דאיכא
 אשמעינן דקרא מנ״ל א"כ לכולו זכה לפלגא דזכה מיגו לי' דאית כיון

 לא דלהא וח״ל המותר זכה דלא אשמעינן דילמא קנה לא חלקו דאפילו
 דאפילו בפשיטות דס״ל ודאי אלא מיגו נימא דלא נצטרך הא קרא צריך

ודו״ק: לבע״ח בתופס קנה לא חלקו
ת ט י ש ל ו דל״ל ד^ח כמ״ש איפכא דסיל פליגי דבהא נראה התוס׳ ו ק  נ

דס״ל היא דסברא דל״ל תופס לכל מהכא יליף קא שפיר * ^
 ושפיר לזכותו יכול חלקו עכ״פ מחלקו יותר יזכהו שלא דסברא דנהי

 דזכה מיגו דאמר והיינו לחצאין לזכות אפשר דאי ס״ל ור״פ סיליף
 יומר יזכה שלא הוא דסברא כיון איפכא דה״ה וממילא הכל קנה מחצה

ודויק: קנה לא חלקו ה״ה מחלקו
ה ת  הרי״ף דלשיטת נראה אדר׳י דר״י כזכי בפן התוס׳ שהקשה ו

 דאע״ג י״ל א״כ כזכי דתן אע״ג השחרור נגמר דלא דס״ל ״
ו דנהי כן במציאה ואף לידו למסור צריך מ׳׳מ לחזור יטל דאינו קנ  ד
 דבמציאה נימא אפילו א״נ לידו דלימטי בעינן עכ״פ חבל לחזוי יכול
 אבל לחזור יכול אין בוודאי דהנומן נראה לחזור יכול דאין כיו! נ״י

 ויגעהו לו שיזכו היינו לי תנה דפירש שליחתו כלתה שלא כיון מליח
 דהא נראה ועוד לגמרי• השליחות בטל שליחותו באמצע שחזר וכיון לידו
 משום קאמר מחל׳ בה זכיתי דאני ע״א י׳ ד׳ בב״מ כדמשני יוחנן ר׳ משני דלא

 דמסממא מהימן שליחור״וולא עושה שליח חזקה דס״ל אזיל לשיכיהי׳ יר׳יוחין
 בהגה ס״ו רס״ט סי׳ מציאה הלכו׳ בש׳יע קי״ל וכן לי תנה האומר לדירי שיייי
 למש״כ ראיה נלענ״ד ומזה • סתם להגבי׳ לי זכה דקאמר היכא מהיננן דלה

 אע״ג חנוני3 דבשבועת פוסקים כמה בשם י״ב ס״ק צ״א בסייון הש״ך
 לשלם חייב תורה מדין אפ״ה הלויתני אס יודע אינו הו״ל הבית דטיל

 דמנ״ל צ״ע והוא שליחותו עושה שליח דחזקה משוס שבועה חכמיס עליו וי־\יילו
 כשנוייא דקיי״ל משום וצ״ל • ממון מחזקת עדיף שליחותו עושה שליח קה7דח

 ואכחי חזקה דאיכא היכא ושמא בברי כר״ג הלכה דקי״ל ע׳׳-ב י״ב דף זכתיטש
 טובא דעדיפא הגוף מחזקת עדיף שליחותו עושה דחזקהשליח צ״יידמנ״ל

 דמכאן ונראה • אבל תוד״ה ע״ב ע״ה דף בכתובות כדאימא יישא^סזקות
 מתחת להוציא מהני שליחותו עושה שליח דחזקת חזקה דהא יאיה

 ברי אומר דהוא בחנוני וכ׳יש ברי אומר דהוא תע״ג זה יד
 וחוזר זכיתי אני אומר לרוכב שמוסר דקודס הכא יני־-י״ז

 אזלא א״כ לידו שימסור עד השליחות נגמר לא לי פנה דהא משליחותו
 כיו! לא בתחלה שנס מהימן ושפיר שליחותו עושה שליח חזקת לה

מר שכבר לי זכה באומר משא״כ לזכות ודו״ק: כנלענ״ד השליחות ע

״' נתינה שעת עד ד״ה ע״ב ̂ייז ו ■ S
״' ביי® גמטי שלא קול יוציאו ' If,,־ S ̂ י׳י', ”י
״ייי' ״׳ין אין. חמימה משעת עירות לבעל  ל״
̂, יי=י אהילי למסי שלא הקול ° י" ״m,? ״  וחנן לר כמו בזמנו נחתם דלח הקול מוציאין חמימה דעדי נאמר לא

 דסעמא לרקן המו׳ לפמ״ש ומכ״ש הפירות תלוי דבדידהו כיון מסירה בעידי
 הקול יוציאו לא תימי מהיכי הקול מוציאין חתימה דעידי משוס דרבנן

א יי**■ לימי לייל ודוחק • בזמנו נחתם שלא  ”ס ׳
ס הבאים בגיטין לפרש׳י דהא קול  מ״ייי

 יודעים שלא אלא קלא מפקי דעדיס כיון דאדרבה בזה והעיקר ■ מסירה
 נתינה שעת עד ד״ה בתוס׳ לקמן מהרש״א כמ״ש בבירור המסירה יום

 יום נודע לא מ"מ בזמט נחמם שלא קלא מפקי לר״ל חתימה עדי ה״נ
 להיפך מששא ואיכא הלקוחות מן להוציא יכולה אינה ומספק החתימה
 בעצמו יתפסס אפילו או החתימה לאחר אף הפירות ימכור שהבעל

 יאמר בזמט נחמם שלא קלא דאיכא כיון ממנו להוציא יכולה ואינה
 ממש דפירות חששא כמו ליה והוה האשה ומפסיד כך אחר שנחמם

 במסנימין הוא אחד דר״ל וטעמא החשה תפסיד שלא הזמן בתקנות
 כיון החשה שמפסיד זה חשש ליכא יוחנן לר׳ אבל בסוגיא* כדקאמר

 תטא דבדידהו כיון הקול מוציאין הס מסירה ועדי נתינה משעת דס״ל
 י קירש בין הנתינה לאחר השירות ויתפוס שימכור האשה שתפסיד ל״ל מילתא

 לבא יכולה נ ה לב״ד לבוא שיכולה התוש' לפירש בין זה בלא ראיה להביא יך שצג
 בתים בקרך טעם בטוב לקמן שיבואר וכמו המסירה יום ליג ויכתבו לב״ד
 אף לאחותו בת משום דמתניתין טעמא צ״ל ע״כ • נתינה שעת עד ד״ה

:ודו׳ק לקמן ועמ״ש • להם אחד טעם בסוגיא כמו במתניתין
ו ה י  בסמוך ש וכמ אחותו בת משוס יוחנן לר׳ המוס׳ מ״ש קשה הא ט

 מסירה דעדי קנא איכא דהא מפירות לדידי׳ דל״ל כן צ״ל דבע״כ
 ^יוס ידוע דאעה דכיון לקמן ז״ל מהרש״א דכמב דנהי קשה אכתי

 ביום בנכהב דהכח כיון מ״מ מספק להרגה אפשר אי בבירור המסירה
 מוציחין מסירה דעדי וכיון אחד יום אלא קדימה ליכא בלילה ונחתם

 • כל•, חיפוי וליכח אחד מיום פחות אינו עכ״פ בזמנו שלא שנמסר הקול
 דחפי לקמן דהא כלל לפסלו אין יומר קדימה היה דאפילו נראה ועוד
 שנסנויך טפי גרע ביום דנכהב התוס׳ דכתב אלא כשר שטע ט כתב

 יודע בזמנו נמסר שלא הקול דצא כיון משא״כ ־ בגט שכתב השקר על
 שתהרג אפשר שאי אלא עליו לסמוך ואין הוא שקר בגט כתוב שהזמן
 כמ׳ש הקול יוצא הזמן ידי דעל דכיון לקמי׳ אהני מ״מ ספק מחמת
ה ע״א י״ח דף לקמן מוס׳  הזמן קודם זינפה ואס וכו׳ קלא הנהו ד

 ודוחק תהרג• שפיר טעות דליכא שכתב ראשון ביום אפילו או
 ולולח פסלי׳־ הקול יוצא שקר שהוא הזמן ע״י שעכ״פ דכיון לומר
 בנחמה למוס׳ להו דקשו באמת דהיינו נראה הי׳ ז״ל מהרש״א דברי

ל קלא לי׳ אית הא בלילה  שכתבו שנראה דקושיא טעות ליכא דעכ״ם ד
 הוה דאכתי תפייס מפייסא דאי בהך להקשות האי כולו להו ברירא לא

 הוצרכו וע״ז ־ כמ״ש קצת למידחי דאיכא לדלקמי׳ ואהני שבוע בו ככתיב
 לגמד לה שימן טפי למימר איכא אחותו דבת חששא דמחמת למרז

 ניחא דממילא כתב וע״ז כלל מסירה עדי בלא המכישיס קצת כמ״ש בצנעה
 • בצנעה לה שיתן דחיישינן משוס דוחק שוס בלי תפייס דמפייסא בהך לגמרי
 דמשוס לזה טעם שכתב נתינה שעת עד ד״ה ע״ב י״ז דף במוס׳ לקמן ועיין

 בחששא במו יכשילה דלא אמרינן ולא לגמרי בצנעה לה ימן אחותו בת
ודו״ק: דפירות

ר מ  תהרג מסירה עדי שיוציאו זה קול דמחמת למיס׳ להו דפשיטא הא טיי
 היס ממדינות הבאים דגיטין לקלא דמי דלא המ״ל לכאורה “

 דמהני נהי מסירה דעדי קלא אבל בעצמם התוס׳ כמ״ש לגמרי דברירא
 וסמכינן להורגה זה בשביל סמכינן לא אבל • להוציא יכולה דאינה ללקוחות

 המוס׳ דמ״ש כן באמת בדוחק לפרש ואפשר הקול להכחיש דגט אזמן
 מיהו ־ ז״ל מהרש״א לשיטת כמו שליח בלא מסירה י בעז היינו בצנעה
 התום׳ כמ״ש ־ איש אשת חזקת דאיכא כיון דס״ל י״ל מהרש״א לשימת

 חזקת נמי דאיכא אע׳ג • לפניך גרושה הרי אמרינן לא תו לקול דמסייע
 בכתובות כדאיתא כפירות מחזקת מוציא דקול מקום בכל קי״ל דהא כשירות

 עדיף איש אשת וחזקת שם התום' וכמ״ש • קלא עליהו דנפק כ״ו דף
 יהושע פני בספר וכמ״ש דוכתי בכמה כדמובח לפניך גרושה מהרי

לקמן: ועמ״ש באריכות־
״יי ד דן  סמכינן ולא פסול וכו׳ ביום דנכמב דמעמא הרא״ש בדעת כתב ו

 דכומבין בהך משח״כ ־ בפיסול שנחתם משוס מסירה דעדי אקלא
דממנימין עעמא להיות יכול ולפ״ז בפיסול החתימה שאי! וכו׳ לאיש גט



גט המביא
ד יוסק לר׳ ם מ  חסימה מ״מ מששא וליכא הקול יוציאו דמ״מ דאף «ו

ר דגימשלמי וא״ש בסי»ל נפשה מ  סירוס משום מסניסץ מל יוסק ר׳ ^
 לסרש לי׳ ניחא דלא ואסשר במסניחין נמי שייך דסירוס מעמא דבאמס
ס אמוסו כס משום דמסרסץ מעמא ט ץ הא כי מ  הלילה וכין היום ג

 כס״ד• לקמן שימסו יכואר המשנה גסירוש הרמכ״ם כמיש כלל שכיסא לא
 חששא ליכא נסינה משטס דס״ל י׳Tדלד דאט״ג סירוס משום קאמר ולהכי

 דקאמר הא לסרש יש fולס גסיסול נמסה מ״מ לטיל. כמושכסכיד כלל
 שמא הים ממדנוס הגאים לגימץ חמוש מעסה אלא ר״ל א״ל כירושלמי שם

 המוכן מן ואינו אחר מוכר זיוסו זהו א״ל כלילה ונחסמו כיום נכסכו
 כגימין כאמס די״ל א״ש כסמוך דלסמ״ש ונראה לר״י• דמקשה האי מאי

 כנכסג כלל חשש וליכא להו איס דקלא דמסיק כץן הים ממדיטח הכאין
מין גאלו דהקול כיון כלילה ונמסה כיוס  סירוס אסילו כנחינה סלוי מי

 לר״י אכל למידי למיחש כרורליכא ישלהקיל והנסינה לקמן• כסירש״י
 שנחסה משום המטה משעסנסינה מקום ככל דס״ל שכמכחיכסמון־דלדידי׳

 היה ממדיטס הכאין כנימי! אסילו א״כ חששא מטם דליכא אע״נ כסיסול
 חששא דניכא כיץ דהא ר״ל מד״א חיוסו חהו משני זה ועל טמוש* נמי
 כיון מודה ד״ה שם הסוס׳ וכס׳ ד׳ דף כדלעיל מחוכו מזויף משום אלא הססול אין

 שחירצו מה וע*ש מסוכו מזויף דהוי נימא סיסי מהיכי עליו למסמון■ דליכאחקלה
 אלא הגט כגוף הסיסול ואין גזירה משום מ״כ נימא נמי הכי א״כ * גזירה משוס
 כלל לזה דלאחיישינן אע״ג וכיוצא מסירה כעדי נמסר דגמשלא גזירה משום

:לסרש כגלענ״ד הסוס׳ כמ״ש
ס  דטעמא דס׳׳ל להרמכ״ס המשנה כסירוש עיין מכשיר• ור״ש כמשנה ש

 זמן מנין דהוה כמסניחין רק אחוסו כס משום הוא הזמן דסיקון דר״ש
 כוסי׳ דקי״ל לר״י דס״ל מעמו ונראה • חיישינן לא ללינה יוה כץ מועט
 הוא אף דלמא אדר״ל פליג דס״ק יוחנן לר׳ מנ״ל קשה נסינה משעס

 להראכ״ס לי׳ ומשמע זטה משוס דפסול ומעמא סירוס לכעל דאין ס׳׳ל
ל ז׳׳ל סי  משוס אלא שכיסא לא ללילה יוה דכין דזנוס נמי יוחקי לר׳ ז

 שעס עד סירוס לגעל יש לחיק וריש ח״ק סליגי לחתא וכהא סירוס
 לזה ומסחייעא כסיכה משטח סירוס לי׳ ליס וצי״ל מוקדם והו״ל נסינה
 צ*ל לזה מיהו סירוס• משום דטעמא מחגיסין על כירושלמי ר״י דכרי

 כשמעסין והר׳׳ן ע״א קס״ז ככ״כדף הסוס׳ דהרמכ״סס״לכחירץ לכאורה
 לנסשי׳ סרעטסא אינש מקדים דלא משום הוא לאיש גס דטחכין דהא
 מסקי מסירה עדי כמסניסין ה׳׳נ לקלא מסקי מסירה דעדי משוס דאי

 לומר שיכול Tחסס האשה דאדרכא דא״ל כמסניסין כסגסי וככר לקלא
 הרמכ׳׳ם מ״ש ולסי דין* לכיס לכוא שיכולה מסני אח״כ שנמסר
כ מה״ג ס״כ כחכירו כעס טסט והוא לאיש גס דכוסכין ה'
 דע״כ א״ש לקלא מסקי מסירה דעדי דס״ל משוס הב״י דכסכ שירצה

 עוד לעיל• כסמוך וכמ״ש כמסניסין כססול ונחסם שנכחכ הואיל צ*ל
 לר״י דס״ל אף כנ״ל האשה דספסיד דמסנימין הר כין לחלק יש
 דחיקט זמן כו כאץ דדוקא המסרשים כמ׳׳ש לכ״ד דסכוח סכרא הך

 סיקט שככר כמסניחין משא׳׳כ לגיד• סלן• גימה שחקכל שכלאשה הכ׳׳ד
 לכ״ד לכא אדעחה חסיק שהאשה כיוס כגכסכ שיסמט סכרא אץ זמן

 :כאורך כסוגיא לקמן ויכואר מסירה דעדי דקלא חשש מחמס
ל ״ י  ס׳׳ל הוא דגם לר׳׳י דס״ל להיסך המשגה כסירוש ר\מכ״ם כדעח ט

 גוסי׳ דכהא אלא כרכא דלא כסירוס כלל סלוגחא וליכא נסיגה משעס ׳
 ואפ״הלאחיישר׳ש וה^להור׳׳שלאחייש לזנוסאףכץהיום חייש דס׳׳ק פליגי

 ומעמא לכ׳׳ד לילך יכולה והיא מסירה דעדי קנא דאיכא משום לפירוח
 מעמא והייט אחוסו כס משום הוא נסיגה משעח דס׳׳ל אף כזמן דר״ש

 צ'ל דלס״ז אלא חייש לא ולילה היום כין ודוקא ארוך לזמן לזטח דחייש
ה כמיש ס׳׳ל דהרמכ״ם ד׳ ס׳  מהני דלעניןכמאחוחולא נסיגה שעח עד אזו

 דחיישינן שנאמר לא אס שירצה זמן כל כחכורודנומט למ״ש סוחר וכזה • קלא
חוס׳ כפירוש שי׳יף מהרים כמ״ש אחוחו כס משום לגמרי כצנעה לה שיסן

זגיטץשני פרק ט

 כמ״ש הקול כעגור להרגה אפשר ואי הקול להכחיש שיכולה. א*נ לקמן
 ועיין • עיקר נ׳׳ל והראשון • מעם כמוכ כס״ד שם שיכואר וכמו לעיל

ודו״ק: כסוגיא לקמן
H D l דמכשיר דלקמן ומסוגיא דכסמוך מסוגיא הרמכ״ס על שהקשה 

 :כס״ד כמקומו אמד כל יכואר ימיה עשרה לאחר אסילו .
ש ״ מ פ ל  לקלא מסקי מסירה דעדי משום דר״ש דמעמא השני כסי׳ ו

 ור״ש כד״ה המום׳ קושיוס מסורץ הי׳ נמינה משעס וס״ל
 מסירה דעדי משוס ריש מכשיר ככה״ג דאסילו וכו׳ וטחוש ואיס וכו׳

 י״ל ולפ״ז • שכיחא לא והלילה היום כין וזטס סירוס לענץ לקלא מפקי
 נקט לא דלמה מקשי דלא וכו׳ אומר ר״ש שהי׳ כממניחץ דנקמ דהיינו
 דכשר המכר כיום הזמן והקדימו כלילה ג״כ נכסג דאסילו מסי רכוחא

א ט עיקר אמר לא דר״ש ^  שמרוח שאר כפיסול אלא נשים גימי על ד
ט רכוסא ונקט נשים מגיסי חון אלא  כסמוך ועיץ ־ שמרוח שאר כשכיל מ

מעם: כמוג אחר סי׳ כסוגיא
ללמה מקשה לכאורה וכו׳• למימר מצי לא וכו׳ מה מסט ד׳׳ה ס׳1ת

ס מסכין « אח״כ ימסור שמא וכו׳ לאיש נ ח  שייר ולא מזוטס ד1ו
עזי כסא לומר  להוציא שלה דאיך הסוס׳ כמ״ש לקלא מסקי מטרה ד

ה ע״כ י״ז דף לקמן לסמ״ש מיהו ממט• ה שטס עד ד טנ  דכיון נ
 לה יש שפיר א״כ טצמו זה מטעה פסול הגס כזמט שלא שנמסר דיודע
 וליכא כמזוטסיה מייכ דהכמל מגורשס ואינה מגורשס כדין מזוטס

חשש• שוס
ה ס׳1ת  אם כן סכמים דכיוןשסקט המור כסג וכו׳ אמוסו כס משום ד

ס נסגרשה  אס הכ*י וכסג ראי׳ צריכה וסנשא »ן כו שאין מ
מן קודם לה שנמסר ממעון  להחזירה וכץ ליהרג כץ שמחלק ככ׳ש ועיין מ

 ממס כסוג כסכסי כסוגיא ולקמן להסור הא דמנ׳׳ל וצ״ע הזנוח אחר
 מוקמי דמעמא-דלא המום׳ לסמ״ש לומר אסשר וכסשסוס לדכריו סמוכים
 לומר שייך אץ חכמים שססלו אחר א״כ לסטט גרושה דהרי משום אחזקה

 גרושה היא הרי שטר אמריק שחהרג לענץ אלא לפניט גרושה כ״כהרי
 פסול הוא לסטט דאף כיץ הזרה איסור לעגץ אכל לסניט מדאורייחא

 ומיהו • קודם לה שנמסר לכרר וצריכה א״א אחזקח לאוין!ני׳ איכא דרכנן
 דכגט אכיו כשם שם שכמכ אזיל לשיסחי׳ דהסור נ״ל והעיקר דוחק זה

 משוס הסעה שם ולסמ״ש כזה נאריך ולקמן סופסין קימשין אין מוקדם
 לא דלכסחלה אהני דלקמן כסוגי׳ הסירוש ה״נ א*כ ססולים דהעדיס

 אין וממילא ססוליס המדים כסכו ואם כטרש״י כוסכין העדים ואין סנשא
ד שסכיא עד מסירה כעדי לה שנמסר ראי׳ לנו  אע״ג ואז מסירה ע

טכו מזויף משוס דרכק ססול אלא אינו פסולים דהעדים  ליכא וממילא מ
 דצריכה דכמכ והייט אהני שטר המסירה יום מסירה עדי ע׳י דיודע חשש

:כסיד כאריסס מכואר כסוגיא ולקמן לכרר
ף ״ א  דלהוי צריכי דסרוויייהו ס״י כססר כחג וכו׳ אדרכא ועוד שם ב

 המסרשיס שהקשו מה לישג יש זה דע״ס ונראה לריעוסא• הרסי
ר לכ׳ש דס״ל ישן כגס ס  שנסאחר טקדס דט׳׳ל דס״ל וכו׳ אשמו אח אדם ט

שכהכ׳י דלכ״ה ע״כונהי ע׳׳ט רכומכמושפירש״ישסדף שטם הנמינה  מי
 אשמו אס אדם טמר דס״ל דכ״ש לישנא אכל שליח• ידי על דנ״מ קצס
 טרושלט כשם שם הסוס׳ דכמכו משום ונראה • כעצמו לכמחלה משמע ישן כגט

 מצא כן אס אלא אשמו אס אדם יגרש דלא אזיל דלשימחי׳ דכ״ש דמעמא
 מששא כזה שייך דלא כזה ייל א׳׳כ געיגיו• ומזוהמח ערוה דכר כה

 דככר כשרוס חזקס דאיכא למימר וליכא אחזקה דמוקי ג״כ אחוט דכס
 גימין כסוף כדאמרינן כעדים חחחי׳ דזגסה כיון כשרוח חזקה איסרע

:אחרים כאופנים לקמן פרשסי ועוד • עדים דכעינן
D i r iה ׳  שהקשה מהרש״א עיין ■ וכו׳ מאוחר גמ וא״ס וכו׳ לקיש ריש ד

 לכיס לכא סוכל הא ואמאי יוחנן רג על גם דמקשה הרא״ש על
 דמקשה מאי לסי א״כ • לכמל יכול יום ל׳ לאחר דהמגרש כיון נראה rולענ • דץ

 חכמים הועילו מה מסיים אפייסא דאי ככססי׳ ואנחי׳ ע*אכתכי׳ י״ח דף ל^ון
ס מסייסה דאי דדעט כיון שה לסירש׳י והייט כחקנסן  אכד לא מטי

ח• ט א׳׳כ הטרו  מ״מ כו׳• סרעטסא אינש מקדם דלא דמשטהסם נ
 קושיוס לסי אף כו הכסוג זמן אוחו עד מגורשח ואינה הזמן דאיחר הכא

כ׳י הרץ וכמ״ש אטמו כס משום חשש איכא דאל״כ הסום׳  שסכיא ו
 נסן שככר מאמר מאוחר שהוא דנראה וכיון הזמן שיגיע קודם לכ״ד גיסה

 הנעל ימל וא*כ נו הכחוג מזמן דמגורשח ע״כ אלא הזטח קודם לה
 כע״כ שהקדים דח^ק כיון כ’וא כו• הכחוכ הזמן שיגיע מד הגט לכמל

סה דאי דעסו דהי׳ י׳ל ץ לגירוש הכחינה ם מטי  שנסו לאחר ואף סטי
 לה יסנו לא וא׳׳כ • לגרשה -דעט טקרי דלא כיץ הסירוס אכד לא לה

ט היה לא נאמס ואס • שלה שהסירוס .כחנ הכ״ד ע  שלא מססדח כן ד
 דאף מידי קשה לא לר׳ל דהא מהרש״א על ס״י כספר שהקשה ומה • כדן

 טחן אטלו ססול זמן כו שאץ גס לר״ל הא יום נאומו מיירי דכגיס
 דלסקט קושיא אין לר׳׳ל משלמא איט דזה נראה החסימה לאחר מיד

 עדם כפני לה שימן וכיון■ ^שסו כפני שלא לאיש יכסנו שלא חכמים
ס׳ כמ׳׳ש י׳יל זמן צריך ואין טרוח חשש ליכא ט  חיקנו עגונה משום ה

סנו חכמים כ  זמן לסקן טצרכו דסירות הששא ואיכא אשה כלא ל^ש ט
 אין דנאמח י׳ל שסיר נמאוחר משא׳׳כ לסניט אשט אטלו מלקו לא ושונ

 וזה לכ׳׳ד לילך ויכולה לסטהס שימסור עד אשחו כלא לאיש גס טחכץ
ה דמשום סכרא אין דאי כוודאי  ואיט לדרכו לילך רוצה כשהנעל עטנ

 כשססלוהו ע״כ דא״כ גט לה לכחוכ דצריך שנה אחר מד לגרשה רוצה
 כלא גס ימן לא דנמאוחר למזיל מונ יומר עיטנא יומר איכא לגמרי

ודו״ק: כרור וזה אשה
ס  צריך לכ^רה קול דליכא כיון לגרש דר^י אע״ג ולרכנן• כאיד ש

 אינהיטלים הלקוחוס הא כסיכה דגוכהמלקוחוחמשעס לר״ש להכץ
 אכל כדץ שלא שחגכט אלא חכטה חשו דלא י״ל ומיהו ■ קלא דל״ל מזה ליזהר

 מגזלן שלקס אדם אכל דהוה מידי ללקוחוח אחראץ אט אין כדין כשסגנה
ה דאיט פה על למלוה דמי ולא וגוכה נגזל דאחי יאוש קודם  משום מנ
 הכא משא״כ היא• מעליוחא ומכירה כעלמא שיענוד רק דהסס קלא דל^ל
אלא לקלא מפקי מסירה עדי דכאמח י״ל ולפמ״ש • כלל מכירה דלאו

דהחשש
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אומ וכיון הפילות כ ג* אחי״כ יאכל ההול שילא ^תוז■ *10tA די

ש ע ״ הא מ״מ כשיכה* £  לי׳ א
,”*”’fi "'’®‘®יל ®י״יי® ®י הי׳אי®® מן הנעל שימכור ' 
ת ע » » תי L רחיי(־ דימשא ז״א אח״כ שגק נ

היי להיאי® או לנ׳׳ד לילי שיכולה  * ®̂® י י* ®יי® ג
̂®ל י®! הגשייה אי המ^מה ®®®® ̂®ל®' ®

מוקדם:גמור אפילו ג״כ ולפיז
 שה צישנת נמי שפיר ואתי עצמו דבטל לפסידא חיישימ דלא סממלפיס

? ע, 4^ » <״,!, » , p» א א ,- מ ט ך י ס ^ , קי מוי מו נ
 ^»יוי .> לפסול בשמלות לפסוק מילתי׳ דעיקר משים

*  דמפי ומסתמ-א וכו׳ זנות ד״ה חוס׳ שכימא־ לא זנות כגמרא יז״ר
 * תזנה שמא נקרא הכא דלמה המפרשים נתקשו כבר • וכו׳ ^ ^

 '’̂י® מסתברא דהאי דמפרש עמוקים מים בספר וראיתי
כ״ח דד הביאה קודם הנישואין אחר תזנה שמא
v ®®י° היי® חזיה דפ«א התום׳ סברת דהא ותו f

תמאF^ 3\’®® '״®ייי”” '®יא לח״א חייחיין דמחי כשמא הו מרובה לזמן מת דשמא כיצד סרק ובריש שס כתבו והתום׳

v :׳®י לא״י א״^ »«®• 1לז« ימות w ח« ת ר?? י ש' רש כמש דשכית צל לחודי׳ דמדם כוונתם והתראה בעדים הסוס׳ כ?״
ויבואו הקול ויצא בעדים שזינהה אלא משש דאין כתובות ריש ומוס׳ ז״ל

ל הכי לאי לאי עדים  f,I!S!!®Tj 2̂י־י P®! ®איקא■ ®חיו הי
כדאמא הי כאן נמצאו כאן אמרינן הנשואין אסר שהות יש ואם

 י®̂" ‘חחחיי באינו מספקינן ולא ע״ה דף כאובות3
 משום הוא הכא החשש דמיקר בדומק דבריהם לישב לענ״ד נראה והי׳
̂י ויחפה זמן בלא גמ לה שיחן זה סמך על מזנה שלא אחותו בת • על

® דמ״רי התס משא״כ •4״ ״ ״יי
^ אלא עלי רע שס הוצאת בלא ויעידו עדים יבואו דשמא  דוחק ד

im ט״ ד״ה ל״ג דף הסוס׳ זלפמ׳ש הוו עינ ק פ א  ו
̂חשש אלא כימול ע״י מלי׳ לחשה  דלכא הכא ל ל׳ כדין שלא שיחפה די
 זה שנים בפני בבימלו לרבי וכן הקידושין שיפקיע ע׳׳י תזנה שלא פסלה

̂א  כמ״ש ואפקעינהו יפה ביד כח מה דאמרינן רבי דמודה זה בפני ש
ק ריש הסוס׳ ף ה»לח פי  . - ז ®״® י״ייז ®״א ל״א י

ד ד5?זי1ו  ייש1/ל ל לר ל צ כ’ע דהא הפוס׳ דברי ב^רוש נלענ״ד ?
 !מש מקמם דלא אמרינן ולא לנתינה חתימה דבין לסירות ^

 • בכיסתי ואנחי׳ כתבי׳ גבי גותי׳ לר׳׳ל כדסירש״י לנסשי׳ סרעגותא
^י י®^ ז׳ל הרמבין דלפמ׳ש ונראה “®" ®’א

̂א* ®איייא תכאא דשמא דמתירא »»» א
 ממג להוציא תוכל שלא דפירות חששא גביה דליכא ממדים שסיר 1זמ

 כוחבין דלמה נתינה ש»; מד ד״ה לקמן סתום׳ שהקשה מה ^׳ש ובהכי
 דלא אמרינן פירות לגבי דגה הרין כתירן להו ניחא ולא וכו׳ לאיש

ך הסירוח שיפקיע קנוניא עמה לעשה דחיישינן דכיח ממדים ש ח )

אא ®קי® לא לימי ̂® איי ®®י^יי ® 'r ד ״ י ;א®“ ע ? י  והקדים הסירוס ויאכל שישהא ר״ל דחייש דכמו הסשו שסיר וא״כ ז׳׳ל
 חמימה בין אח״כ שזנה דשמא למימר מצי הוי ה״נ זמן בו באין סרענוסא

̂®;’ אא®^’ אאא 1”ז, כי כאי! העדים יחתומו צא ולכך לנתינה  ^!,׳? ®!
אי אן® מאא״א ל® כיח! שכני ותאמר א'?® אי'  משוס מקדיס דלח אע״ג פילות משוס ר״ל חייש הכי דמשום י״ל איב ̂י

 מקדים לא שייך דלא שליח ע״י כששולח ר״ל הים ממדינות הבאין נימין
 משעת הפירות אבד ר״ל לקק התיס׳ סי׳ ולפי לקק• הש״ס כדמקשה

תזנה שמא בכהג למימר איכא שפיר וא״כ ססידאדאשה יאיבא חתימה
ק תקנו לכך ג״כ 4^4'?■4^£א*4®®'' ®’אא ̂’P® ז®! וע״י ז

הו מ ה 1״”® הקחהיכיחיח יס?יי מ״ש להו אית קלא ד״ 4 4 AV 
 היינו שכיחא לא זנות דקאמר דהא י״ל התום׳ קושיות בעיקר מיהו
ל שכיח לא ולילה יוס דבין דזנות המשנה בסירש הרמב״ס כמ״ש  וי
 דמשוס במתניתין הקשה וכבר תירי משום דממנישין מעמא דע״כ לר״ל
 נחתם שלא קונ מוציאין הס לר״ל מלמא מלי׳ דבחתימה כיון נימא פירי
 הקול וינא הואיל שיאמר את׳׳כ הסירות תפסיד דשמא ותירצו בו הכתוב ביוה

 דתקנות דממניתין לתנא דס׳ל ס״ד ואי • אח׳יכ שנחתם בזמנו שלא שנחסה
 כיון אחותו דבת חששא איכא במחניתין גם א״כ זנות משוה הי׳ הזמן

^ ה i ש t שנחהס הבעל יאמר איך א״כ שכיסא• לא ולילה יום דבין
̂כ א״איאאאאאא^^וו ’'״!®!‘י כח משו® פסול הא אמ״ א׳׳  n 4 י

? יס״ל ®׳׳כ הקיל• מחמת ק\ ״ ״ ע ״®י ל ״ ^ ^ ® י א א וממילא אחותו בח משוס דלמקט אחז׳ל להקשות אין דודאי W בת S״
לא ולילה יום דבין דזנות מהא ר״ל הוכיח דששר התוס׳ קושיות דמחולז

גיטץ שני
 ̂'יי® כ®® תכמיס תשו דלא ע׳כ שכיסא
יקא״י!י״' חא א״ח ובזה • ולילה יוס בין ̂ילו
י4 ’®'®’ ®’®א® כאייי® הרמכ׳ם כמ׳ש  ^י יוחק לרבי נדס״ל נתינה משעת פירות תבר מצי ר״ש גס ולס״ז

̂לוהית מוציאק מסירה דעדי רק נתינה משעת ס*ל דר׳׳ש אליבא  יטנה ר
. V.1 לעילודו״ק־• כמ״ש צב״ד ליא•

ח ^ צ צ דר״י לעג״ד מחוור יותר שהוא הראשון אופן פי מל י״ל ו  ס
S״ זמז בו באין אלא לב״ד דהבא “

Ew I’ ®’®'® י®'® ’ ®א®® דחחחיי משוס דח״ק f
®”א ?^1 ̂®’ נ״יי® משעת פירות
כ 1W דנחתם דאף האשה מפסיד לא תמימה משעת אם א*כ • ולילה

 ^/שה מפסיד ושפיר נתינה משמת וע*כ אחותו• בת משוס אסור סא

י י®®®® כמלא®® ?ומ1 אא ®יייא^יי י׳
ץ דמעמא י׳ל ולס״ז לב״ד• לבוא יכולה דהא  משעת דס״ל משום הוא דר

ן לזטת דחיישינן דס״ל משוס חשש שוס וליכא חמימה  כ וא • מרובה ^
ס לא לומד א^שר אי  ®יאא? אלא אא״כ ילא קיי
^’ ®א’ יא'י® ®®®א סכי דח״ק לי׳ א *’

r■^א\ל® אא'®® מחמח, אי כתיבה משעת ס״ל דאיהו קאמינא
^ חמימה משעת ס״ל דתרוויימ לר״ש הו״ל א א  קאמינא לא דר״ש ד^יג

 ונחתם כיי® בנכמב לממעי וליכא שכיח מרובה לזמן דזטת ס׳׳ל דר׳׳ש
 K אמיחי בת משוס דקאמר דהא לי׳ דמשמע אלא בלילה

ל וכן ^מר נצמרך ל ר מירן ולפי • דכ״ע אליבא דווקא פירות משוס ד
י י״ייאלזייא ילי״ס קאמי דרבק אליכא דווקא  ״

 כאן חששו דלא נשמע וממילא שכיח לא דזנות קאמר ושפיר אחותו בת
:ודו׳״ק חתימה ועד מכתיבה וסלוגתייהו מל אטת

ה ז ר  סלוגתא גרם דשה בירושלמי אזלי לשימתי׳ ור״י דדל לפרש יש ו
 צ״ל וע״כ חתימה• משעת דס״ל דר״ל להיפך סייס בשמא דלקמן

משוס אפר יהי הא ואמאי דאשה אTפס משוס ובסמוך בממניתין כמ״ש

1 ״ ®”א ®̂מ יי״ל כככלי שלפנינו כגירסא הגי׳ 4 ’ ®*®t 
ך שי דמחר מחר דדוקא בירושלמי כמ״ש ימים בשני אלא סייס שמא
 '’שכחנכאקא\ זה דממעס ואפשר סייס שמא

 זה מ»ס הוא ש דר דעעמא ס״ל למחר הכשיר לא דמ״ד סליגי דבהכי
המוס דכתבו משום והייט חמימה משעת ס״ל הוא דאף בעצמו

ftS י^׳יי ®י' ילי* לכי® ראוי דנטיכ!
̂י* מאק' חחימ® דעיי משוס ^ק
?' ®̂® ®®י® ״כ”א שכ״א® לומי דא״א ״ ת דדא ?””4״"’ א ד  י

י41י r,״f, י ®° סק®® יליד לכיס יאיי כתיכה
®®י יק®® ®”אאי כל^ לכי® ויטל כר״א

ם׳ ו  ש לסמ לכ^רה הנה * וכו׳ קשה אבל וכו׳ נתינה שעת עד ד״ה ה
ל דחייש דהא לעיל  גב על אף לנתינה חתימה בין לשהי׳ ד

 בניסתי אוהבי׳ גבי לקמן כדסירש״י סליגי לא ובהא אינש מקדים דלא
 י כר אמר לא מ״ע ור״ל מקשה מאי דא״כ ותו לדל• אף דזהקשיא

 י רש הכרח וזה בכיסתי׳ אותבי׳ קושיות ומקשה מקדים לא דל״ל לימא
 לקמך ס הש כמירוצס צ״ל הוא וגס לר״ל אף הם הקושיות דכל לקק
S S ל רשי׳ לדעת כלל ל״ל אופנים ב׳ בזה לעיל  דלא דמעס דמ״ש ן

̂י פייוח■ משוס הרמב״ן כמ״ש הוא מקדים ®,®^®®’! 
י’’א® ®י ז®! בנכחס דאפיא דס״ל ז״ל רש״י לשימת ?‘ 
^ ״ כימא ®סא אימח סהדי
 f-A fv ® I ח ישחסא דשמא ר״ל דממעם ראי׳ומ׳׳ס לאתוי בעי

א«ןד צא _להשמת שצריך וכה׳ג דבשליח לקמן שפירשו ז״ל רש״י לדעת
P יייו כ״'כ® על הסירות
י’® יי®! לי"^ חייסיכ! ®״® מקלי® ב חמימה משעת לי׳ דאית כיון ראי׳ שמצערד ע  סברס גן אמר דלא ו
 ®®י’ נתינה משעת ס״ל לדל אבל לב״ד דתבוא
 M בי« בנכמב לעיל שכתב הסוסקיס כפיפת ז״ל לרש׳׳י דס״ל בפשמות י״ל ולפ״ז

̂י* '■®®קי ®סייס ®יי ע״א ע״י מחכסי  ®®י® ̂ק
f® מסירהמפקי עדי הנתינה שנתאחר אף בכשרות כשנחתם  ® f

̂'! ®א®® איתלהי קלא הנהו כדמסקינן א״כ ב״י• ע' ז״ל

ס ילא קיי י' כ*יכ® ״ ״ י'’?'” י י ^ כא צ ואילך מנתינה אבל לנתינה חתימה בין שישמהא כפשעי׳  מ
ש לא ורש׳׳י ראי׳ לאמוי כעי לא למסקנא ובאמת rלב לבוא שתוכל ^ 

מ«־ש דהוה כ ע • ידס ממדיטס הבאים מגימין דמקשה rהס לסי אלא בן



גט המבייא
 דהכא המסמא לפי דהחס מציטא החוס׳מבבא קושית מאייז וממילא כן

ההוס׳ לדברי דל רש״י דטה להסכים rנלטנ טוד ־ כפשמוס כנלטכ״ר
ס הו מ  בזמט שלא שגמסר כשנמצא אס כי ראי׳ לאחוי בטי דלא ס״ל מ
 כיון אצלו הגט להשהות יכול הא בתקנתן חכמים טטילו מאי דהכחי חלא

הפירו׳ יאכל נמסר שלא הקול וכשיצא הדיבו׳ התו׳בזה כמ׳ש דקי״לטתגקלאיש
 סירות לטנין רווחא דאיכא כיון מקדים לא שייך לא ובזה הנתינה* אחר

 לנתינה חמימה בין שישהא מדניחוש חשש יותר וזה הנחינה אחר שאח'כ
 דמה סירות משוס ל״ל דט״כ שיטתו לפי לר״ל והשיב אינש מקדים דלא

 אח״כ שיאכל כדי יום לנתינה חמימה בין דישחהא גחקנתן חכנדם הוטילו
 אבד דלא לר״ל הים ממדיטח הבאים בגימץ רש״י לשיטה צ״ל ובאמת פירות

 דף לקמן רש״י כמ״ש ברור קול ליכא ז״ל רש׳׳י ולשיטת נתינה שטת טד הסירות
 לא נתינה משטת גיסין בכל דס״ל וכיון ראיה לאחוי בטי י׳יממ״אד״הקלא

 א״כ ■ התוס׳ בשימת לקמן כמ׳׳ש לב״ד שתבוא צ׳׳ל וט׳׳כ בתקנתן מטילו
 ־ התוס׳ שימת טס ז״ל רש׳יי שיטת להסכים כנלטנ״ד * כלל זמן צריך אין

:ודו׳ק התום׳ בשימת לקמן וטיין
ך ^  יא מסוג טליו תקשה דלא רש״י שימת בטניואחר ליישב דיש נראה ן1ט

 משום לאיש גט דכותבץ דהא זה בדיבור לקמן כ׳ דהתוס׳ והוא * דב׳׳מ
 מטטס והיינו וכו׳ שנטרוה דבר דאין משום מסירה בטדי לה ימסור דמסתמא

 ד׳ דקי״לביב ותו * כלל גט אינו מסירה טדי להכשילהדבלא חשוד אין דוודאי
 סי׳ אה״ט הפוסקים כשיטת טולה וזה בלהבא נאמן גרשתי שאמ׳ במל ט״ב קל״ד

 הטולס תיקון משום הגס טל חוממין חז״לדטדיס דתקט קל״גס״אדהא
 הטסקיס לשימת אבל מסירה בטדי שנמסר אמרי׳ ב״ד לפני הגע כשמביאה

 שבוודאי מסירה טדי א׳׳צ לפנינו גט דכשמביאה משוס הטולס תיקון בזה דיש
 לדוכתי׳ קושיא הדרא א״כ * חיישינן לא דלנפילה הבטל מיד לה נמסר

 מסירה• טדי ב״דצרי׳ לפני שכשמביאה מכשול בזה בצנטה׳ואית לה שימסור
 אבל ראי׳ לאחוי דבטי ז״ל לרש׳י ס*ל לכך כדין שלא שתסרוף י׳׳ל ושפיר

 לה למסור א״צ דבריו ולפי מסירה בטדי לה שנתן מודה והבט( הגע כשנמצא
 ט״ב ״א י ב״מ שם התוס׳ לשיטת אפילו שלוחים שוינהו דלא כלל הגע

 ט׳׳כ א״ג ’ כן אומר אינו הבעל מ*מ גירושץ בתורת עתה לה דמוסריס
 ע״מ דאנן שסומך שנ^מר מידו יוצא הגס אין דהא בע״מ לה שמסר

 לה מסר אס וא׳כ בע״מ־ לה שמסר ע״כ להכשילה חשוד שאינו וכיון
 דא״כ ביד לפני היה כבר שמא ג״כ וא״ל יוצא קול הי׳ בזמט שלא
 דלסוסקיס תדע שלה הסירות שעה דמאוסו הב״ד מן יוצא קול הי׳ כבר
 עד מגורשת דאינה כיון שנחתם יום באותו לה מוסר אם אפילו אלו

 למפרע דמחגרשת וא״ת * הלקוחות מן הסירות הוציא איך לביד שחבא
 הי׳ לא באיס דהא גדול דוחק חה תדא נמסר שנכתב ביום דתלי׳
 הלקוחות יכולים ואינם לב״ד שבאה עד קלא ל״ל עכ״ס דהא ותו * טדים

 :ודו״ק וכמ׳ש * התם משא״כ ראי׳ להביא דצריך להשיס וס״ל להזהר
 כתבתי כבר * וכו׳ ע״מ צריך גט אבל וכו׳ ולר״י וא״ח בא״ד

 שלא לקלא מסקי חתימה דעדי לר״ל אמרינן דלא דהא במתטהין
 • יותר החתימה שנתאחר שיאמר לדידה ססידא דאתי אלא בזמט נחתם

 משעת דס״ל כיון דר״י איש ולס״ז * לב״ד לבא שתוכל לר״י הכא משאיכ
 לאיש כותבין למה הכי לאו דאי לב״ד שתבא לסברא מוכרח ממילא נתינה

ט׳  לבא שתוכל משוס וצ״ל דידה פסידא וקשה דע״מ קלא משום וצ״ל ו
 דמתניחין מטמא ס״ל יוחנן ר׳ דאף במתני׳ לטג׳ש איט זה מיהו * לב׳׳ד
 לקמן מקשה דהא זה ס״ל לא המוס׳ אך הוא מדה דפסידא סירות משום
 שיכולה מפני סירות משוס דל״ל טעמייהו דהיינו וי״ל ביום מנכתב בא״ד
 שתבא שייך דלא בזה מודים המוס׳ דאף כתבתי כבר אבל * לב״ד לבא

 שתבא לסמוך אין בכה״ג אבל אשה בכל כן חכמים שיתקנו כ״א לב״ד
 ההוס׳ לפי׳ דצ״ל דהא לעיל דלפמ״ש ותו * אדעמה תסיק דלא לב׳ד
 מקדים לא הא ואמאי חתימה בין שנתאחר גט משום הוא ר׳ל דחשש
 פירוח משוס הוא מקדים דלא דהא משוס י׳ל זמן ט באין בשלמא אינש

 לדוכתי׳ קושיא הדרא במתניתין משא״כ * כמש׳ל זמן בו באין משא״כ
 הפסד איכא דהא אינש מקדים לא דהא הנתינה שיאחר חשש דליכא

 נימא נמי לר״י הקולדא״כ על שיסמוך סברא אין וזה * זמן בו שכתב יק כ
 משוס טא ר״ל דחשש לעיל כמ״ש א׳ל (וגס מקדים לא אמרינן ואפ״ה * כן

 אינו גס דוחק דהוא החתימה יום יודע ולא ויחאחר שליח ע״י שישלח
 דח'כ שכיחא לא דזנות מזה הוכיח דר״ל הפלפול כל לטיל לפמ״ש

 ־ ודו״ק) להו אית דקלא זנות משוס ליכא שליח דט״י החסימה שנתאחר ל׳ל
 ויאמר כמ״ש לב״ד שתבא שייך לא ובזה מיד ימן שבאמת צ״ל וע״כ
 במסניתין דר״ל דעעמו מזה לי נראה הי׳ ולכאורה ־ אח״כ שניתן הבעל

 והקדים הכתיבה דהקדיס דחזינן כיון מקדים דלא אע׳ג הנתינה שישתהא
 הפסיד לא דבכתיבה ואע״ג ג״כ הנתינה שיאחר חיישינן פורטנוהא

 מקדים לא מ’מ הסירות אבד לא בחתימה אף לר״י הא מ״מ הסירות
 ובזה ־ הקול על סומך ואיט בו שכתוב ביום שניתן וסברו שיטעו משוס

מייז הי׳  סמכינן דלא ז״ל מהרש״א דלסברת לעיל שהקשה מה ג״כ מ
למקטלה אפשר ואי המסירה יום שא״י משוס אקלא (^זותי דכת לטעמא

גיטיןשני פרק
 דגויוגמ I’vfn גיסא ולפמ׳ס אסר• יוס s׳m מ1י נססניסין רא
 הדיבור בסיף התוס׳ כמ״ש מקדים דלא משוס אחוט לבת חיישינן ולא

 משום ואיכא הנתינה שיאחר חיישינן שהקדם דחזינן כיון במהניתין מ״מ
: ודו״ק תזנה אם אח״כ אחותו בת

ל ב  לב״ד שתבוא שייך לא דבכה״ג התוס׳ בפירוש הנלענ״ד העיקר א
 נבוכו המפרשים כל הנה נכון על בס״ד דבריהם כל ונבאר כנ״ל

 דבריהם הגי׳ פ׳י ובס׳ כלל ומיהו לשון 7טי דלא במשליש ומיהו במ״ש
 במשליש מ״ש והו * במשליש טפי ח״ש אקלא דסמכינן לפמ״ש דאדרבא

 אפרסמא דבשליח רצונם עיקר דהא מיותר הוא סירות משוס חשש ליכא
 דסגי כתב כבר לפירות משא״כ המסירה יום בבירור וידוע טפי מלמא
 דנכתב ממתני׳ דמשליש ההיא להקשות הו״ל דבל״ז ותו * ברור שאינו בקול
 לאתוי בעי למטרף אתי׳ דכי דל׳ל התום׳ הקדימו הנה ונלענ״ד ־ ביום
 אלא וכו׳ לאיש כוסבין דאיך להקשות ומדהו״ל דב'מ מהטא ראי׳

 כמ״ש אינש מקדים דלא אחר במקום התוס׳ כמ״ש לשנויי מצי דהוי משוס
• לב״ד שמבא בכאן הפירוש דע'כ הקדימו לכך ב׳ בתירץ והרא״ש הר״ן
 חבא הכי לאו דאי החתימה מן הנתינה שנתאחר דחיישינן לר״ל צ'ל א״כ
 הוא מקדים דלא דטעמא משום לעיל כמ״ש מקדים דלא דאע״ג וצ״ל לב״ד
 קנוניא עושה אדרבא שמא למיחש איכא שפיר א״כ הסירוס הפסד משום
 דע״מ תירצו וע״ז וכו׳ דכותבין מההיא הקשה ושפיר הפירות על טמה
 ברור קול דמפקי לומר א״א דע״כ ר״ל ראי׳ להביא ותצטרך לקלא מסקי
 להו משמע א*כ לקלא דאיכא בכיסחי׳ אנחי׳ גבי מיד לשטיי הו״ל דא״כ

 אלא הים ממדינות הבאים בגיטק אלא קלא משני דלא להדיא מסוגיא
 ושמח הסירות היא תפסיד דא״כ לפ״ז דחקשה אלא ראי׳ להביא דתצטרך

 במהניתין דכציל כתב וכבר הפירות ותפסיד הקול ויצא אח'כ ימסור
 לא זה דבשביל לומר ודוחק דלהבא• הפסד משוס לר״י ביום בנכתב
 שיאכל הTד הפסד ומשוס הקול שיצא יודע קנוניא דמשום מקדים

 בו שכתוב משעה ממנו ויגבה הקול יצא לא פן מהירא אח׳כ הסירות
ב ג׳ דף לעיל דהתוס׳כתבו נלענ׳ד והעיקר  וא״ת וכו׳ בכ׳י כהב בד׳׳ה ע׳

 * וכו׳ מטרוף לא בדין דהשתא פסלוהו ולכך * וכו׳ א״נ דודאי וי״ל וכו׳
 דס״ל י״ל א״כ הפירות אבד לא פסול שהגט דהיכי המוס׳ מדברי נראה

 שימסור כיון וא״כ פסול באמת בו הכתוב ביום נמסר בלא דגט להתוס׳
 פסול שפיר במתנימין משח*כ דידה פסידא וליכא שלו הסירוס בדין אח*כ

 שהפירות דידה פסידא יהיה כשר יהיה דאס דידה פסידא משוס ר״ל
 דכיון התוס׳ כתבו ושפיר שלו הפירוס באמת כשפסלוהו משא״כ שלה יהי׳

 הקשה שטר ולפ״ז הגט יפסול ובאמת חשש שום ליכא הקול שיצא
 דאין אחותו בת משוס הוא בזה הפיסול וטעם דמשליש מההיא התוס׳
 שלא מפסיד לא עצמה טעמא ההיא משום א״נ עליו להרג ברור הקול
טי פסלוהו ולכך כדין  דמקשה היינו ולפ״ז ע״ב ג׳ לעיל מוס׳ כמ״ש כדן ו

 די״ל משליש על להקשו׳ א״א ביום נכתב ממתני׳ בשלמ׳ כשר שהוא דאמרי׳ ממשליש
 וכמו הדיבור בזה לקמן התוס׳ באמת כמ״ש בצנעה ימסור טעמאשמא דממני׳
 שאין אף בדיעבד כשר באמת מסירה בעדי שנמסר כשיודעין אבל שיבואר

 להו איס קלא דהנט המפרשים לדעח באמת שצ״ל כמו כך כל ברור קול
 שהיא כגון הדחק בשעת אלא סמכינן לא דאפ׳ה מסירה עדי משוס היינו

״ן כמיט הים במדיטת  דהוא אע״ג לכתחלה לאיש דכוסבין כיון אבל י\
 משוס לומר והוצרכו ממשליש הקשה שפיר פסול שהיא צ״ל ע״כ דידה פסידא

 דמה ונראה מובא־ קלא לי׳ דאיח הים ממדיטח הבאין כגיטין דהוי
 אחד ביום לטעות הפשר אי דהתס משוס ביום מנכמב אח״כ שהקשה

 דש״ס ולישנא אחותו בת משים הוא דלר״י להו ומשמע לעיל כמ״ש
 ניחא וע״ז אחותו בת משום רק טעמא דמפרש משמע דר״ש מטמא מאי
 במתנימין לעיל שכתב וכמו שי׳יף מהר״ס כמ״ש בצנעה יתן שמא להו
 נחסם בצנעה שיתן לחוש דיש דכיון משוס פסול דנקט והא • ודו״ק ע״ש

:ודו״ק הפוסקים בשם לעיל כמ״ש * בפסול
 מפרש והעיטור חתימ׳־ משעת פי׳ כתיב׳־ משעת אמר ר״ל איפוך תוד״ה
 בב״ב כ׳ והרשב״ם • באה״ע בחידושי בזה הארכתי וכבר קמייהא• איטך

 דזה עליו המוס׳ ותמהו לגרשה דעתו משנתן דתוסרניתדקיי״ל קמ״ובעיבדא דף
 בס׳ מזה מצאתי וקצת איפוךהסברא די״ל כתבתי ושם ת״קלכ״ע ולא ר״ש דעת
 הכריח ומזה נתינה משעת ס״ל דר״ל טעם בטוב עתה לפרש ונלענ״ד • פ״י

 פירוח משוס דטעמא אינש מקדים דלא דהא די״ל והוא שכיחא לא דזנות
 אי אבל חתימה משעת הפירור* אבד אי אלא אינו זה הרמב״ן כמ״ש
 משעת דס״ל כיון א״כ דע׳׳מ אקלא וסמוך פורענוחא ליכא נתינה משעת
 משוס וצ״ל אחותו לבת דניחוש לאים מכוסבין התוס׳ קושיות קשה נתינה

 לבת חיישינן דלא ע״כ זה שייך לא נתינה משעת דס״ל וכיון מקדים דלח
 ראיה להביא וצריך לקלא מפקי דע״מ וכותבין פירות משוס אלא אחותי
 במתניתץ משא״כ פסול דבאמס משום מפסדת אינה דהא לעיל וכמ״ש

 לבת חיישינן ושטר כתיבה משעת ס״ל ור״י כדין שלא הפסיד יכשיר אס
 והא מכתיבה הפירות שיאבד מקדים דלא משום דכותבין והא אחוט
ליה דסבירא משוס מכתיבה סירות משוס קאמר לא יוחנן דרבי

דאף



גיטץשני פרקנט המביא34
 לעני! נממגיחין הקדמה וליכא ה3כמי משעת ס׳יל ממא מיא ־אה

 כמו אלא אחותו מעמאדבת ליל דר״ש לפ׳זדאצ׳׳ל עודדי״ל ?גראה”פירופ
דהקדיס דכיון משוס אלא למעות אסשר אי אחד דגיוס שכהנתילעיל

״ לי׳ אזיל י נ אי ״®י רקיים• ילא ס  בח חשש וליכא הכתיבה מהקדמת ראי׳ אין א״כ חתימה־ משעת ס״ל אי
 אחותו בת משום לסרש אפשר אי נתינה משעת ס״ל דר״ל י״ל א״כ אחותו

 כת״ק כתיבה משעת ס״ל דר״י י״ל ולפי״ז • כלל דידה והפסד פירות משום וצ״ל
*י’^’ ’*2 ?'®’’י ̂'’’חנזי משעת ס״ל דמכשיר ר״ש אבל ב״א משום
א ייז! דשמא וא״ל אחד מיום בפחות דל״ל י , , א ל י ^ " ״ נ2|’א ,  ״

 דאמר דמאי הפירות אבד לא דהא הכתיבה מדהקמם
? ״^'״א א״יייז לי׳ל נינייהי איכא לחתימה ״ ?

̂י" משעיז ס״ל דחכמיס נמצא הסברות Pu ?,1 ל'״^א ^ייי
״ י״י" ■ קי״ל ה"נ כן אס כתיבה משעת דקאמר ״ ״ י
ד י ר ■ מעם בשוב הרשב״ם שימת אחר בענין נלענ״ד מ  הקשינו ^

 שאינו אלא קלא מפקי דע״מ החוס׳ דלפמ״ש במתניתין לעיל ^
 למעיש אפשר אי אחד ביום א״כ ז״ל מהרש״א כמ״ש המסירה יום ברור

 חתימה דמשעת לר״ל וכי • לב״ד לילך יכולה דידה פסידא משום ואי
 פרענותא אינש מקדים לא הא דידה פסידא משוס ואי לקלא דמפקי נימא

 :ע״א סוף קכ״ח דף לקמן עי׳ • לב׳׳ד לילך ויטלה מיד וימסור
ד1ויו^*וי ״ ו  דפסול ידו בכתב ע״ב ג׳ דף לעיל המוס׳ לפמ״ש די״ל <ז

באמת פסלוהו לכך שהקדים העדים ויסברו יקדים לא שמא ׳ ״ ‘
 י״ז דף התוס׳ שכתבו כיון וכו׳ דעתו שנתן משעה דלמ״ד י״ל לפ״ז ־ כדין שיהי׳

 יודעים באינם אבל ביום שנכתב העדים שיודעים דווקא לר״ש ור״ש ד״ה
 פסידא• ואיכא שעבר יום על הזמן והקדים בלילה שנכתב לחוש יש

 ס׳1ה. לידי לבא יכול חתימה עדי שיוציאו הקול על נסמוך אס ולפ״ז
 שהקדים יסברו בלילה שיחתמו העדים וכשיבאאחר ביום שנכתב דפעמיב

 תפסיד ובאמת בזמט שלא שנחמם הקול ויוציאו ידו הכתב כמו הזמן
 משעת נימח אס משא״כ המוס׳ כמ״ש תפסיד וכדין פסלוהו לכך בחנס

 ש ר בין בינייהו דאיכא הפי׳ דס״ל י״ל ולפ״ז • כלל פסידא ליכא חתימה
פסול כתיבה משעת דלמ״ד להיפך הוא חמימה ועד מכתיבה לי־בנן

 נ כנ ד לב צבא ותוכל בזמנו ימסור דמסממא הפסד וליכא חתימה
 משעת לרמן לר״י נמצא קמיימא איפוך העיעור כפירוש דס״ל י״ל אינ

דקאמר רבא אך דוקא ממש כתיבה משעת בברייתא כדקאמרינן כתיבה
̂י דענזי שנתן משעה ̂יי Pf״ י
 לאחר ל לי ל דם מת״ק לאפוקי וכוונתו קול לי׳ דאית חתימה משעת כוונתו

 שכיחא לא זנות ל דס כיון זמן מקנו למה דא״כ נתינה• דמשעת ההישך
בדף התוס שכתבו סברא הך (ול״ל לגרשה דעתו שנתן משעה נ״ל ע״כ

אי״ למל׳ן אלא סנרא להך צריכי דלא ג׳  לי׳ י
 ולעולם ק לת דס״ל נתינה משעה לאפוקי אלא דווקא ולאו לגרשה) דעתו

ק לעיל השוס׳ כמיש • מחתימה קלא בעינן די  :ו
fn w בסופרי׳ יכתבו שלא פירש״י וכו׳ אהנידלכמחל׳ וכו׳ פסולין גיעי ג׳ בגמ׳

בעצמו• דיכתב קשה ידו בכתב המפרשי׳דאכמי הקשו העדי׳־ יחתמו ולא
 שפירש״י כמו טרי משוס למ״ד הש״ס מקשה מאי קשה דהא נ׳׳ל הי׳ ולכאורה

 פסלוהו ולכך וז״ל דפסלוהו יד בכתב כתב ד״ה ע״ב ג׳ דף לעיל ההוס׳כת׳ הא
 דדוקא פסול גמyשר כיון בו הכתוב מזמן האשה מערוף לא בדין דהשתא

^י משוס למ״ד מקשה מאי א״כ וכו׳־ הכתיבה מיום גובה כשר בגע  פ
 י דרש נלענ״ד ומזה • הוא כדין דפסלוהו כיון אהני שפיר הא אהני מאי

 כיון דס״ל לעיל וכמבט לב״ד שמבא לעיל פירש דלא אזיל לשיעתי׳
 ש דמ ל י ז ולפ ־ לר״ל אפי' הנתינה אחר אלא למיחש ליכא מקדים דלא

 מיום דווקא הייע הכתיבה מיום מערוף לא בדין דכשפסלוהו המוס׳
 כמ״שהתוס וכוונתם פיסולו מועיל אין הנתינה אמר לר״לאבל הכתיבה

 אין פסול שהוא וכיון לגרש ראוי דווקא דבעינן וכו׳ אומר ר״ל ע׳׳אבד״ה
 אלא לר״ל החשש אין דהכא כיון וא״כ הנתינה אחר משא״כ לגרש ראוי
 דהא רשב״ס לשיעת א׳ באופן ולפמש״ל הועילו מה א״כ הנתינה אחר

 דלבתר הסמיכוה לפרש יש נתינה משעת ס״ל דר״ל היינו איפוך דהאמר
 הוא דהחשש סבר הוה זה דבלא ונראה .גיעין מג׳ מקשה איפוך דקאמר

 לבתר משא״כ שלו השירות הוא דגדין בפסול אהני ושפיר הנתינה הוז־ס
 גיעין מג׳ מקשה שפיר הנתינה אחר לר״ל סא והחשש איפור דמשני
 .בס״/ לקמן ותלוצס ולו״ק• הפילות אבדה לא פסול בגמ אף הנתינה דלאסר
 תפסיד שהיא הוא דהחשש האחד תילוצס לסי שס להבין צליך ד! רדיו

 מקדים לא הא קשה לנתינה הכתיבה בין כשיאמר כדין שלח
 העעם דכתבנו התוס׳ לשימת ואפילו לזה ניחוש מיתי ומהיכי אינש
 מקדיס• שפיר זמן ט יכשאין פירי משום לתוס׳ ס״ל מקדים דלא

 שהקדים חוששין שאנו אלא זמן בו שהיה הוא דהחשש יזו בכתב משא״כ
 צומר ודוחק לזה ניחוש ולמה מקדים דלא נימא א״כ • שם המוס׳ כמ״ש

היה דלא יד כתב בכ׳׳מ פסול לכי שליח ע״י ישלת שמא הוא דעעמא

 דהא מכילפץ ברים המוס׳ דלפמ׳ש ותו שליח• ע״י חלא לפסול לרם
א מזויף עענינן ולא לבדו נאמן דשליח  דעדיס ומעעם שכיח דלא משוס ט

 ל דס יד בכתב משא׳כ ־ בב״ד עדותן נחקרה כאלו השער על ההתומיס
 ואי עדותן כנתקרה בזה אמרינן ולא מזויף לעעון דנאמן פוסקים להרבה

גע משוס למר ודוחק ־ השליחות זמן על להעיד יכולים תרי בי אייתוהו
״יייי ■ ייייי! זיז נקיים זמן כתג ולא מקוים '" ^?^5. 
 ז לפ כ א שיקדים לחוש יש שפיר יד בכתב אבל חתומים בעדים היינו ^ןדיס

 דנהידלאחר יכתוב אפתי הא לפסול אהני מאי יד בכתב להקשוא דאין י״ל
 באמת התיס׳ כמ״ש לברר או לב״ד לילך צריך בזה ובאמת אהני לא נתינה
 כתיבה בין השהי׳ משוס דפסלוש הא הים ממדינות הבאי! בגיטין

 ;ודו״ק גובה חינו כדין דפסלוהו וכיון מקרים דבכתיבה לנתינר
^ ״ זי ו כתיבה בין השהי׳ משוה רק הא לפסול בכ׳׳י התקנה דעיקר לו

ומסתמא הלקוחות בעבור משש כך כל אין הנתינה דאחר לנתינה ׳
דודאי המוקדם בגע תגבה שפיר דידי׳ ומיני׳ לב״ד תלך שמא יקנודייראו לא

׳ע׳בד ח ג בתי ׳ —״ ״ הכ
 בין רק הוא כדין הוא דפסלוהו כיון דמ׳׳ש ולפמ״ש • מיד לה שנתנו תאמר היא

 שתאמר משמע נמגרשה שכבר ותאמר התיש׳ לשון משמעות וכן לחתיגזה כתיבה
 גםי טמעתין דמכ<שיגן מה דלפי ונרמה בפיסול־ הועילו ומה לה שנתן

 דגבי אצא ברור קול מפקי מסיר׳ דעדי נתינה שעת עד פירות לבעל יש דפסבר
 הקול יוציאו ע׳*מ הא שתתשס יש משש מה א״כ בצנעה שיתן מיישינן אחותי בת

 יזם מקודם שכתב שיאמר הוא דהחשש אלא
 שת^ר ״כתב לשון קצת דחוק דלפ״ז אלא נתינה שעת עד הפיסול מהני
 אין בחתימה תלויס דהפירות לר״ל דבאמת משוס אלא נתנרשה שכבר
 פסיל שהוא כיון אבל קול מוציאין ע״מ

ל ראשון בתירז דנם נראה ולפ״ז תפיסה־ חשש כאiול קול מוציאין  י
 ט באין בשלמא קול יוציהו ע״מ א״כ נתינה משעת הוא דפסול דכיון כן

 דהא הנתינה אתר משוס תנשא לא דלכתחלה אהני לשטיי צריו שפיי זמו
 מוציאין ע*מ הנתינה ואחר מקדיס דשפיר קודם אהני בכ״י אבל ממדים לא

rקיל »ז’מיצ ט־פ דאין' «, ״ ״־א<?^אין w 
 ך שי הכא דגם נימא ואפילו קלא הוי לא זמן דבלא הים ממדינות הבאין

 נא בחתימה תלוי הוי דאי נתינה שעת עד בפסול אהני מ״מ מהדיס לא
ודו״ק: כמ״ש לקלא מנקי העדים הוי

 וכמ׳ש הנתינה אמר הקושיא דעיקר כן התום׳ לשיעת גס י״ל ״?8ור*י
 לא בכה׳׳ג לב״ד לילך דיכולה דאע״ג פעמים כמה זו סברא ’י

 כ משא ד לב שתלך היה לא התקנה שעיקר כיון לב״ד בפלך סמכינן
:ודו״ק קלא מפקי דעדיס יד בכתב

 שכתובו הראשון בתירך עיקר נלענ״ד בהחלה מ״ש העיון לאחר
*י דתלוי כיוז נתינה לאחר כתב שפיר הב׳ לתירך דבשלמא התוס׳ '

 שירידי כיין קלא יפקיעו עדים בנתינה
 ואה׳׳כ קול יוניאו ולא ט שכטב בזמנו שימסור לחוש יש שפיר הראשון
 מפקיעי ע״מ דלעולס לומר אפשר אי וזה היא ותפסיד כפירות ימכור

 דעדים משוס נתינה לאחר צמיחש דליכא נמי זנון בו באין דא״כ מלא
 הנתינה אחר משום החשש דעיקר שכתב לפרש״י מיבעי׳ ולא הקול י!ציאו

 תנשא לא זלכתחלה אהני לשנויי צריך הוה לא חוס׳ לפירש אפילו אלא
 ומחוורתא קלא מנמיעי ע״מ נתינה שעת עד לו ויש דפסול טון אלא

 שמא הראשון דלתירץ ותו ־ בתחלה שכתב אופנים בשני הראשון במירז
 השני לתירן משא'כ הקול יוציאו ולא כלל זמן ט שאין גע הבעל יכתוב

:בס״ד לפנינו שיבואר כמו נכון
<ז ד ה דלפמ״ש ו  מטס כר״ל קאמר לא דר״י הש״ס דקאמר הא לפרש מצי ט
ס בנכסב דפסלו מ״ע ת״ק דא״כ היינו נתינה משעת דס״ל ^  ונתפס טו
ק ובין קמא וביןלתירז בלילה  כתיבה בין אלא אינו דהחשש בפראכתבט לפי

 לקמן שיטאר מה לפי או ב׳ לתירך הקול יוציאו ע״מ דאח״כ לנתינה
 י לר כ משא׳ בס״ד שיבואר כמו ע״מ בעינן דלעולס יופר נכון הנלענ״ד

 וכמו אחותו בת משוס צ״ל וע״כ התירוצים שני שייכי לא נתינה משעת דפ״ל
 דע״כ תנשא לא דלכתחלה דאהני דלמסקנא י״ל ולפ״ז בס״ד שיבואר

 הכ״י לסברת א״צ לנתינה כתיבה בין אלא החשש דאין יד בכתב צ״ל
 ודו״ק: מציעא מבבא התום׳ קושיות ומפורז למערף אתיא דכי

ה י ה  בת משוס למ״ד אבל פירי משוס למ״ד הוא שכתבתי מה כל ו
 שיתן בכ״י הועילו דמה עומדת במקומה הקושיא אכתי אחותו

 הבאי! בגיעין לקמן שפרש״י מה לפי נראה ולכאורה מוקדם־ הגע לה
 חכמיה ביד כת ליש ע״כ וס״ל ראי׳ להביא דצריכה הים ממדינות
 צ דג הדין מצד או התקנה מצד או לה שנמסר אחר שזנתה ראי' להצריכה

 ואיתרע זנתה דעכ״ס כיון כשרות בחזקת לאוקמי׳ דלעיל התוס׳ סברת
ל ח״כ סיי־ בספר שהאריך כמו פנוי׳ כשהיא אפילו כשרות חזקת  י
הצריכו.לכל ולא זמן מקט דאפ״ה ז״ל לרש״י דס׳יל דכהי vלרש׳ דס״ל

אפה



יזץ רטץ שניי פרק גט המביא
מ דצרירלהגיא לטיל שהטלים מנמיס פקגח לה אזלא דא״כ המסירה טל ראי׳ שס^א אשה  שימחרש״ידלמסהנא לפי בררט הרי פסול בגפ ט׳

פ קון מפה מ  בכ״י אהני מאי דא״כ אלא טדיס להביא דצריך זה כפירוש לומר אפשר אי ליקח מצפרך בגפ שמנשא אשה דכל השלה ס
דלפי דב״מ מסוגי׳ ז״ל רש״י טל השה דלח לטיל שכתבתי הדבר והוא “ — - — —.

בשמטמץ התוס׳ לפמ״ש לי קשה הא חך ־ ק
ת שכבר בטת לה ניתן שהגפ שיאמרו ט״מ ימותו אם מב״ד כסב ס  זי

ק דצריט וט״כ לשני ואסורה  דאין הים ממדיפת הבא בגט לא אם ז
 זה דבלא כיון וגם בשליחותו שליח להחזיק ט״מ בטיק בזה ואפיה גרידה

ד לפט לה שינק ^יץ•  כ״כ קושי׳ יד בכתב אין א״כ כתבמב״ד ליקח סוכל גי
ת מ א  כיון בו לגרש דרך אין זה דגלא כיץ זינסה אס להביא צריך מ
 הגפ פסול דמדרגנן כיון כשרוח חזקת איסרט וגם סנשא לס !4דלכםמ
 הכא הים ממדינית הבא בגט ז׳ל רש׳י טל החולקים הסוס׳ דנם ואפשר
ק כמ״ש מודים  הקושיא וטיקר כשרות חזקת איסרט מדרבנן דפסול כ
 תתפוס משום או פירות להפסידה כן יטשה בטל דכל פירי משוה

 :ודו״ק כלל חששא דליכא בזה כמבט וכבר ב׳ ^וידץ
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טא  להביא האשה צריכה זמן שתקט דלאחר כתב דהפור ו
ק הב׳׳י ותמה ראיה ט  טל א״ל ולכאורה * בסיד בזה לקמן שכתבתי במה ו
 אך כשרות־ חזקת איתרט פסול שהוא דכיון לטיל שהוכרחט דרך

ק rהנלטנ היותר  דאיכא דכיון משום חתימה אטדי דסמכינן דקי׳ל ט
ד הגט בא מסתמא טיח  טל בהכשר לה נתן ומסתמא לידה הבטל מי

וטיין נאמן■ גרשתי שאמר הבטל הא בחנם יכשלנה ולמה טיח ט

^___________ ̂ _ ודו״ן ראי׳ להביא המסקנאא״צ
אי משטת דרגק דפממא מ ה' מ תי  חתימה שטח מד קלא 'דליכא משום ח

 הפירות יפסיד למה ידו בכתב קשה א״כ שחסמו קלא מפקיטי דט״ח וצ״ל
א לר״ל החשש דטיקר כמ״ש כתיבתו משטס  הא לנתינה כתיבה בין ט
 מקום בכל נימא דא״כ הסירוס שאבד קול מוציא בטצמו הבטל אין בודאי
 שאבד הול הגעל יוציא חיתי ומהיכי הקול מוצא הסופר כסיבת משטת

 שימת מפי ־ הוא ר״ש גיטין דג׳ דמסניסין לומר גדול ודוחק ־ הטרות
 ותו ־ ראיתו דמזה ואפשר איש כתיבה משטס דלרבנן שכתב לטיל רשב״ם

 אמרינן דלא ר״י של מטמו טיקר למסקנא רש״י בשיטת לטיל דלפמ׳ש
 דלא גיפין דג׳ ממסניתין קשה נתינה משטת דס״ל דכיון סירוס משוס
 אף הא לריש אף הוא דר״י וכיון אהני ומאי לנתינה כתיבה בין שייך
 בדוחק וצ״ל קאמינא לא דר׳׳ש אליבא כדקאמר פליג לא יר״ש לר׳י

 לא נחמם שלא דכיון דרבנן דפעמא או קלא איכא הגט משנגמר דאפ׳׳ה
 אמסנימין דפליג לר״א הייט הלא מפטם שכתבו והסוס׳ ־ לגרש ראוי מקרי

 משוס הפירות אבד לא נחתם שלח וכיון ט״ח בטינן לת״ק אבל גיפין דג׳
: ודו׳׳ה הסירות דאבד ס״ל כחתימה דהוי כ״י אבל לגרש ראוי דאיט

ף ‘שייסי באשה שכתב הרא׳׳ש תשובת דברי למרץ שם שכתבתי אה״ט בתימשי ו דלר״ל קשה לנתינה כתיבה בין החשש דטיקר דלפמ׳ש נראה ע
ס־ שמא חיישינן דנשמהא טכא דס״ל ׳ והאופן אופנים בשני שם וכתב בלל משט _גט צריך דאין דסJמו( בגט דליכא היכא א״כ פיי

 שתאמר שכתב ב׳ לחירץ וכן סיים שמא פסול זה בלא כתיבה אלא
 ולילה יום בין דהחשש לומר ודוחק ־ סיים שמא ניחוש א'כ מקודם שנכתב
ס שמא חיישיק לא תו לימן וראוי דנגמר כיון ואפשר  וא״למשוס ־ ודו״ק טי
 דבכילי נהי שם דגרסי' מאי לפי דקשה ומגרש חוזר ט״ב ל״ב דף השולח ס׳ דקי׳ל

ה פס התום׳ דכחבו כו׳ שליחות מתורת  מיהו במל הגט דמבטל דהיכא התם בד
 ומבטל דיבור דלאאתי נ״ט דף רךדושין האומר בריס דס״ל לשיטתי׳ יילדר״ל

 ומיהו השולח ר׳׳ס כתום׳ טיין ־ טנמו הגט ביטל אפילו ומגרש וחוזר לדיביר
 טד הסירות אגדה דאכחי פירות משוס חשש יש ומגרש אףדחוזר קשה אכחי

:ודו״ק לקמן ויבואר הרשב״א כמ׳׳ש נתינה . , .
ד לב״דורואיןהגט דכשבאה הסוסקיס לדטס שני לקדושי הרא״ש חשש דאגתי ו לבעל יש ר׳׳י קסבר משני דמאי הנ״ל קושיות בישוב נלטנ״ד ע
דלר״ל הטד צ׳ל דבאמס משוס תתפוס שמא נחוש יש ואפסי סירוס ^ אנןומסגרשח ט״מ דאנן ט״מ מחמת הבעל מיד ה7ל שנמסר כמו הוא מ־י בידה

ס כל על כן אס שניסת אמר שהיה כיון קאמר זה טל לסרט שנ'ס ג׳ עד לה ימסור לא סן ריעומא אמי הא וכו׳ לאיש נס כוסגין בשעה טי
דלקמי׳ לשבוע אהני שבועט׳ בו כתב לקמן כדקאמר רבות לשנים החשש דהא כיון דבכ״י בס״ד הכל מתרצא ולפ״ז איש־ אשת בחזקת היתה שניסת

מא לא דלכתחלה כדין הנכסים בטף הבעל ויחזיק ע׳ש יפן גט גבי ז׳ל וכדפרש״י ־ ודלבסרי׳ וליכח לפניט ע״מ להביא וצריכה ע״מ חזקת לה אזלא ח
דלא זה משוס לומר א״א הזמן דתקנת נהי שנרשה לאחר אשתו בנכסי המחזיק חשש יש שפיר חמימה משעת טרי דס״ל דלר״ל רק אחותו פת משוס

ק בק תי ט גרע זמן בו שיש בגט אבל קיימי האשה בחזקת ונכסים הבעל יאוק להירץ או לנתינה כתיבה בין הסירות שתאבד הראשון ל דהא מ
ט וצ״ל שנכתבנמסר־ ביום מסתמא לא הא ע״מ שמצטרך אף מקודם שנכתב ומאמר שממטס השט שעת עד בד״ה שם המוס׳ שכתבו כ
מ לר׳׳י נתינה הסירות אבד לא שנססל דכיון תירוצם שפיר אמי וגזה ־ הכתיבה זמן ידעו דהא דפליגי טיךלומר לא דבזה לר״ל ס׳׳ל ה״נ קלא מסקי דע'

־ אמר ^  וליכא ססוליס הגט דעדי משוס הראשק והאופן בס״ד לקמן י
 אשת בחזקה היא ע״מ הביא שלא זמן וכל ע״מ וצריכה טלייהו למיסמך

א שלא איש  מ״ש מתרצא לא לפ״ז אך ־ כלל הבעל מיד הTל הגט ג
 דלאו עיקר ונראה שניסת אחר עד הדבר טדע שלא כיון שם הרא״ש
 טעוכמ׳׳ש העמם די״ל כלל הבעל מיד בא שלא שניחוש העדים טסול מטעם

 לפסול דאין המוקדמים בשטרות ע׳׳אד״השמר ע״ב דף נשך איזהו בפרק חום׳
 אזיל פסול דהגט דכיון אלא מזה גס״ד שם הארכתי וכבר בזה הטדים
 הנס בא אטלו כרתי ע״מ דקי׳ל וכיון בע׳׳מ לה נתן דמסתמא « חזקה
ייל ולפ״ז איש אשת בחזקת קיימא לפנינו ע״מ דאין כיון לידה מידו

 התוס ומ״ש ־ חשש ליכא ע׳׳מ להביא צריכה שהיא וכיח נתינה שעת עד
 אבל ע״מ תצטרך ולא פסלוט לא אי היינו מקידם שנסגרשה שמאמר

 הראשון בתירץ כתבתי וכבר לנתינה חמימה בין אלא מששא ליכא באמת
ק: כדין דהוא דו׳ ו

 נתינה לאחר דאהני לומר שייך לא א׳ דלתירץ למיל שהקשה מה
 מסקי דלא ביומו ימסור שמא דניחוש לקלא מסקי דע״מ משום י
 הוא נמסר שנכתב ביום דמסממא המוס׳ דמ״ש די׳ל למרץ יס קלא

 ומדליכא ביומו נמסר כשלא קלא לאפקיעי ע״מ דדרך כיח מהני באמת
 מפסיד לא דא״כ ביומי שימסור משש ליכא א״כ ביומו שנמסר ט״כ קלא

 אפקיעי גע״מ שייכי לא דלר׳ל כתבתי דכבר קלא הד דא״כ דטמא
 איכא שסיר בנתינה דחלוי פסול בגס אבל בחסימה דסלד משום הלא

שנכתב ביום דמסממא סברא הך דל״ל לפרש״י דז׳א אלא קלא מפקיעי

 ברור דאינו אף קלא מפקי דע״מ וכיק כר״י קאמר לא מ״ט ור״ל פריך
סטקא־ חזקה טי לא תו המסירה יום  דהא לפמ״ש דא״ש וכ״ש מ

 הו״ל ביומו שלא מסר דאילו מסעם הוא נמסר שנכתב דביוס דאמרינן
 כמ״ש גיסה תטמין בעי דאי י״ל גס קלא מפקי ט״מ ד^כא כיון א׳׳כ קלא
 לתפיסה דחיישינן ס״ד דאי ל’י א״כ ־ במזוטת כו׳] מה מפני ד״ה [ע״א לעיל תוס׳

 דקמי׳!מאי לשבוע דאהני לקמן דאמרינן הא א״כ זמן מקנו זה ומטעם
 מקודם שנתנרשה לומר לה אפשר ואי שנים מג׳ יותר ט״ל הא אהני
 ברייתא לאו דהך אף לבעל והסירות השדה וממילא חזקה לבעל הו״ל דא׳׳כ
 סוף לה שאין לדבר אלא חז״ל חשו דלא הספרא מ״מ מימרא אלא היא
 בו שיש בכ״י אבל התקינו לא שנים ג׳ קודם על חשש דליכא הכא א״כ
שבוע בו דכתב דאע״ג לקמן התוס׳ כמ״ש פסלינן שסיר שיקדים חשש

:ודו״ק בו מפורש משהשקר מפי גרע אחד יום הקדמת אבל כשר _______ _____ , .
ד דא״כ משוס נמסר שנכתב ביום שמסתמא הטעם דאי להקטת ואץ נמסר ו  מיירי דהא הספק שטלד לאחר תפיסה דמהני דהא נלענ״ד ע

ונראה ־ הבעל בחזקת קיימי הא א״כ ע*כ בעדים בתפיסה ^ מקשה דמאי מציעא דבבא מהא התוס׳ קושיות מחרצא לא א״כ קלא הוי ה......... .......... . , ־ , ש ק מ
ק לימן כ׳ דלמא  משום קלא דליכא והא ראי׳ אייתי יאמרו הלקוחות הא בני

 התום׳ כמ״ש גירושין במורת לה הוחזר ועתה נפל ומידו כלל נמסר שלא
 ע״כ נפל שמידה הבעל לפמ״ש דאכמי ז״א למפרע נאמן הבעל דאין שם

 לפירש אבל דבריו ע׳׳ס לו שהוחזרו הלקוחות רסברו ביומו לה שמסר
 סמכינן שפיר ובזה תתפוס שמא משוס מום׳ של ב׳ כמירץ צ״ל רש׳י

 מירן לפי קשה דבאמת אלא פסלוהו הא הנתינה ועד אח״כ ע׳׳מ טל
 בין לימא נתינה משעת ר׳׳י קסבר לעיל משני מאי א״כ תפיסה משוס השט

ק כתב ליקח שתוכל התום׳ לסירש  מ״מ ראי׳ להביא שצריכה לסרש׳׳י נ
 ואכתי בכ״י כמו נתגרשה שכבר ותאמר היא שסהטס לתטסה ניחוש
 דלכמחלה דאהני דמסיק דלמסקנא לעיל כמ״ש ע״כ וצ״ל סירי משוס טמא

 אלא ראיה להביא דמצערך משוס דריי דטעמא אצ׳ל באמת סנשא לא
 אהני מאי דא׳׳כ נתינה לאחר ל״ל בכ״י דהחשש כיון גופא מטמא מהאי
 א״כ ־ לנתינה כתיבה בין הוא והחשש לקלא מסקי דט״מ משוס אלא
וכמ׳׳ש אחותו בת משום וע״כ זה חשש ליכא נתינה משעת לר׳י דס״ל כיוז ח״פ ואו

דכיון
 לא שמא טוענין והלקוחות מוקדם שהוא למעון יטל אינו עצמו דהפעל

 אחותו בת משוס בד״ה בתוס׳ פ״י בספר כמ״ש דידהו תטסה מהני
 בו באין משא״כ עדף ברי ושמא דברי מ״מ א״א חזקת דאיכא דאעיג

 הבעל־ של זכות לקוחות עבור סענינן ברי לטעון יכול הבעל שנס זמן
 שכתבו במה ע׳ז שהוקשה מה טושב ובזה לפענ׳׳ד־ נכון זה וגס

 אלא נתינה לאחר אהני דמאי וכו׳ תתפוס דשמא ע״ב) ג׳ (דף התוס׳
 אכתי קול מוציאין דאין זמן בו באין משח״כ הול שיוציאו אע״מ דסמכינן

 דאי א״ש ולסמ״ש • קול יוציאו ולא זמן בלא בענמו יכתוב שהבעל ניחוש
 יכול הבעל שאין מסייע כשהגט דדוקא כמ׳׳ש כשר זמן באמת יכתוב לא

 :בסמוך ועיין ־ ודו״ק כנ׳ל בתוכו מטרש שהשקר להכחישו״או
ס׳ כמ״ש וביבמות הכא פירש״י לישב וכו׳ לזמן גזי׳ בגמרא ־ הט

ט  בישוב דלפמ״ש בפשמות נראה וכו׳ לרמאי התם משני דלא ו
 משוס ראי׳ להביא וצריך פסול התקנה לאחר זמן בו באין הטור דברי

מסתמא בהכשר דנימן חזקה לי׳ אזל פסול שהוא דטון לשטט ט״מ דבעינן
גטינג
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1ל דהיינו י״ל א״נ איא  מןf גו שאיז ומאמי דידה ^מן ממ^ו שם ר#
רן כשרומ חזקת וליבא פסול הגש א׳כ פ ^ א ו ^ ל ע״מ ל  כנ

א פרש״י מו  לא דלס נמחק ^0זמן!א ט ^»י׳ ניכר גמנץ סג«ז ואס ניג
ק ע״מ מצפרך ט א «ן ט כמט למדים גימא דמסממא כדק ד » ן  מי
כ * »ן מקום שניכר כיון ־8נמג ^ן  וניכר הזמן דממ^י דניכר דטון אלא ל

קז לרמאי חיישיק לא הרמאוש ויו״
י ״ ב ה ל אין גאמס סקילה ללמנין המור בפירוש כמג ו ^ ^ ל מ ס  מ

ם פיום אבל ט מ ממב״דו ממי >ין ׳DV« וכמ״ש ימיינה• שמא »
־ מסמקא אסור לקמן ^  ללפמ״ש ונראה * למלק דמנ״ל צ״מ ונ^מש המקנה ל

^ אה״מ במידושי ר ל מ ^ י דלה להצלה ביגמוש ד ו «כמ מטם ^ מינן  לג
מא מחוט h מאי 3  מ״מ למקשה הא א״כ ע״ג) קע״ב (דף בשרא 3
 כלטקין מיד שממגרשת לשק ט שיכשוב חז״ל דלמקנו היינו זנק מיקנו
מין רבח ק דמקנו לגמר אבל לנן מיומא עי  בו כומגק אין באמש ז
ק תמחוק אס א״כ מיד שממגרשס לשו!  ט היה שלא שיסגרו גטנין הז
ק  נמגרשה לא למרק אנזזקה ואוקי ממונו מוכח לאין משוס יפסול כלל ז

ק מלזוז ואם ה בטנק הז  למסממא ממיט מוכח והיה שנגזז ניכר טהי
ק בלא מוממין היו לא טדס  חיישיט* לא לרמ^ ניכר שיהיה כיק ז
 יטלה דהא קגרע מיוע דנן מיומא לכמוב דחקון רבא דא״כ תמןה ולפ״ז

 המקק דרבא וצ״ל ממוט מוכח ואפ״ה מן ט הי' שלא ולומר למחקו
ה ן גז ^ א משש דליכא ה  זמן בו באין וב^נח ימזירנה שמא משום ^

 דלנמחלה אהט לקאמר והא טחזירנה אסור המקנה לאחר
ק באומו וב^וח המוקדם בזמן  לפי כנלטנ״ל דין מיומא כותבין היה לא ז

ה הארכתי לאה״ע ובחידושי שימט מק גז  מעם בטוב הרא״ס חשובת ל
:ודו׳׳ק ע״ש

&״ז  אס ממי אס גמהיוה ר״ת ב׳ א’ע ע״ב לף המיס׳ ללפמ״ש נראה הי׳ מ*
ט מ  הוי ס״ללמטוס אלחנן ורגינו מהאדיןגי׳ ידענא לא גיוס מ

 ממגרשמ לאינה י״ל מטכו מוכח לאיט כיון לר״ת דס״ל י״ל מעכשיו כמו
 בסוף אלא וודאי ממגרשת איט שבוע בו בכמג ולפ׳׳ז היוס בסוף אלא

 ודוחק חכמיםבתקנתן* הועיט מה פרין ומאי מתוט מונח דאיט שטע
 לעיל המיס׳ קושית באמת לקושיתו ונראה רבא• תקנת בתר דפריך טמר
 לענק וביי הקשההר״ן וכן סירות למפסיד פסול ד״הר״לדמ^חר ע״א
 לה ניתן שזנחה שקודם תאמר מאוחר שהוא הג״ד לכשיראו אחותו בת

כו׳• ידענא לא ר׳ת נמ״ש להרגה אק ומססיקא  אחר עדים (וכשיטאו ו
 לקמי׳ לשבוע משני זה ועל לפניך)־ גרושה הרי נאמר השבוע

ס׳ נמי מיזורן וגזה הג״י• שתירז כמו ולגמרי׳ ממו  ולסמש׳ל במאוחר קהיו
 דאין משים לב״ל לילך דיכול והרא׳׳ש תום׳ על מהרש׳א קושיות לתרז
 והקדם הוא דמאוחר לחזינן כיון תפייס מסייסא דאי משום טתבק הב״ל

 משום הוא אביי ליךשית כיון רבינא קושיות דשמך דהיינו י*ל פרענולזא
 לקושיות ד״ל ואף לב״ד לילך יכולה הא וממאי הסירוס לתססיל מאוחר

מ לר״י אחותו גש ומשום לר״ל סירי משוס אביי  לדינא יוסף לרב כיק מ׳
 דאהגי אלא לומר צריך היה לא כר״י קי״ל ואנן כשר שהוא קאמר
 אפילו לרץ לקושיחו י״ל הב״י תירק לסי (ובאמת דקמי׳ לשבוע

 קילס לה וניתז השטע לסוף מאוחר שהוא תאמר השבוע קודם זינתה אם
 ממחר לאיט השטע בסוף באמת לה לנתן י״ל השבוע לאחר אלא השבוע

 להרגה אין שבוע באותה זינמה ואס ודגתרי׳ לקמי׳ לשבוע ואהני כלל
 הב׳׳י)• על בזה שמףזה ס״י בספר ועיין הוכחא אינה עכ״ס מספק

 דאי לב״דמשום שתגא שייר דלא סירות נסוס חשש יש לר׳׳י דאף וצ׳ל
 מפייס דאי גכסמי׳ מנחי' שמא ניחיש בכ׳מ אח״כ והקשה תפייס מסייסא

:ולו״ק דהקדיס דחזינן במאוחר נמא״כ פרעטמא מקדם לא דבכ״מ ומשני

ס ח ד fc? י n לסמ״ש • וכו׳ לר״י קשה ועול וכו׳ ואנחי׳ ד״ה תוס׳ 
 קלא מסקי לע״מ ז״ל מהרש״א לסירש לעיל התוס׳ “ י

 מאי סתם קאמר ראטנה דהחושי׳ י״ל א׳׳כ המסירה• יום ברור דאינו
 הלרךחוח ויפסידו קול יוציאו לא לזה חוששין אין העדים אם דממ״ג ר׳׳ל
א תפסיד יחושו ואס  נמסר שלא קול יוציאו העדה ולאי ובקושי׳ ט
א ומפסיד ברור שאינו קול דטא לסבר רק הלקיטת מן תוציאו וצא  ט

א אלא ברור קול ר״ל לי׳ איש דקלא ומשני  בסמוך לס׳׳ל רש״י לשיטת ח׳
ם ממלינוס הבאים בגימין אף גרור שאינו קול שטא  ולשיטתו ט

וק״ל: הקשה
ה׳ ך  נראה * וכו׳ אחוט בת משוס rלמ וא׳׳ת וכו׳ קלא הנהו ד״ה ת

מנו לבאמת מטס הכא הקושיות סמיכות לישב המוס׳ נ
 לב״ל שמבא משום פירות חבש ליכא נתינה משפת דמ״ד דלטעמא לעיל
 דלאחר כך כל קושי׳ אין הכא אבל התקנה גתחלת דהייט כשבט וכבר

 לג״ד שתבא אחרת מקנה ויתקט קדומה תקנה יעקרו ב״ד מיתת שבעלו
 כיון והיינו * נמסר שלא קול מוציאין הזמן דע״י התום׳ דלסמ׳׳ש ונראה
אין נמי מססיהא דהא גרור קול יוציאו למה אנשי ריעומא דרואין

גיטין
IS? יי“ ל" “י'’* יי'’יי*®' ״ליד״ייי׳י «י»יז מז דלר׳׳ל שנ ס ד ^ מה ל י הים ממדיטמ סבא בגט אף מט מן ^  טצי

ס ריטסא משוס המסירה מם גמור קול ח *P וכין ^»מו דג ̂  ■p וי
היז כיק ט לגח ריפוסא ליכא דגז ל יוציא^ למה אמו יום בבירור ^

 יי« להיליאקיל הרימומאאין דמשוס המסירה
 ושסיי בשבילה קול יוציאו זמן ט שאץ בנס גס בשבילה קיל מוציאץ דאס

. . וק״ל: הקשה
ח ט׳ קסבר דר״ש מ״ס רגא אמר ש  לסירש שנלפענ״ד מה כמבשי כגר ו

 לגרשה דע® משנמן ס״ל נמי דרבט קמ׳ו לף בביב הרשב״ס
ט בזטס אלא פליגי ולא  ר״ש קסבר ומיש א׳ באופן לעיל שכתבתי נ

גי טמא ש דמה הכי ס׳׳ל חכמים גם וממילא ®כח דמדר״ש הייט ^  ד
 שנמן משעה דע״כ דו בכמג מנמב הוכחט ממנן(ונם לעיללר׳ שהקשה כ®

 ®ף סדריב? וכנלעניד • ב׳) באופן שכמבמי ל®׳ סייעמא והיא לגרשה לע®
 לבש לטעמא נכק וזה כדר״י הדחק בשעת לישן דמכשיר ע׳יא י״ס ודף ג׳ עמד

מ יפסידו הדסק שעס נטוס וכי אב® לסעמאדטרומ אבל אטמו ® ^ 
^י׳ ק ו ט ד מטק הלקוחות הפסידו אם לאף ונימא נ ד אדרישדכדק ס ד סי  מ
 פלא ל«קא כיון להבא מפסלס דהאשה אלא קול ישלו לפמ^דבאמס מ״מ
מט נמסר שלא  לא®■ פדום מפסדס אכ® הדחק בשעת יועיל זה מה א׳כ • גז

טד יושר מפסלט דאה לומר ודוחק נתינה פ ^ למפסדס דכיק ®רות מ  כ
 וסו • לפיל ועמ״ש * כתג »ל״ה ע״ב ג׳ דף המוס׳ כמ״ש לזה חוששים אט אין

 שאני דבמסנימין וא״ל הכי נימא נמי ביום בנכמב במתני׳ דהא
טג ס לכ ^ ^ דהא אמד הדחק גשעס א®לו מתנימין דהא אחר ג  כ

ר הדחק בשעת א®לו דלדרבק משמע וכו׳ ר״ש מא  ש ולפס * ^ו
 סליגי ולא הפירוש אבד כסיבה משעס סיל רבנן דגם ס׳ל דריביל א״ש
 ומכ״ש • יוחט רבי לגבי כותי׳ דקי׳׳ל כלריב״ל פסק ושפיר בזטת אלא

 בשעס דבפלא נ® דריב״ל י״ל נם הכי ס״ל ר״י דאף א׳ באופן לפמ״ש
 כדריש ס״ל להלכמא אבל מחמרינן לכסחלה היינו כרבק ס״ל הדחק

 ס״ל להחטר בי' שייך ללא ממונא דלענין ומטלא הדחק בשעס מלמכשיר
 שטת דבעיק אלא פסידא ליכא וא״כ כשיבה משעת סירות דא״ל נר״ש
ש פסק לי׳ מספקא סטקי דאפילו ס״ל גס זטת משום הדחק  בממץ מר׳

 דבאמס * rבם שאבאר כמו לעמו שנתן משעה לטרי ®קי האשה ובסזקס
 ונראה לזה זה ענין ומה ירושה לסירות דמדמה רשב״ם לברי להגץ צריך

 כריב״ל דקי״ל והוא דע® שנק משעה לכ״ע דירושה מהא יליף דאדרגא
 אלא כרבק ® כר״ש אי לי׳ מססקא לסטקי אף וכו׳ שנתן משעה דס׳ל
 דף המקבל בסרק קי״ל דהא הוא האשה דבחזקת דס״ל

^ לצ״ע אלא עומלס הקרקע בעל בחזקת לסירוס עיא ק״י  אממא בכל ד
ס זמן בו דאין משמע ק ט ס׳ וכ״כ * קיימי הבעל ג ט  ונראה בכ״י לעיל ה
 קי׳יל דהא כידה ידו גופא יבקרקע הקרקע בעל היא מקרי לא הבעל דלגבי

 הירושה מצד הוא זה כל אבל לי׳ עבדי לי׳ דטבא מי ויורש הוי לוקח בעל
 מספיקא כדרי?} פסק שסיר שנתן דמשעה בירושה מודים דכ״ע כיון א״נ

:ודו״ק קאי דבטקמה מסירוס
ם א לכאורה הנה וכו׳ הכשיר לא אר׳ל ש טגי  פירש על סובא קשה זי מ

 לא ולילה יום בין מטס לר״ש שמפרש ז״ל להרמב׳׳ם המשנה
טר ר״י הא שכיח  בפשסוס נ״ל היה ולכאורה • ימים עשרה לאחר אפילו מנ

® בס משום משש ליכא אמד דביום במסניתין לעיל לסמ״ש  דכיון אט
מ המסירה יום יבררו לא אפילו ע׳׳מ קול דיוציאו  מיום יגרע לא מ׳

ק ממש יותר בהקדיס לאפילו לעיל כמבתי וכן אחד  ®ציטן דע״מ כ
 דלק®׳ לשבוע דאהט שביע ט כתב כ® ומ״ל בזמט נמסר שלא קול

 דס׳׳ל י׳׳ל נמצא כמש״ל אומה להמית ע״מ של בקול כח ד®! י׳ל ומיהו
^ שכימא ללא אמד ביום זנות חשש דליכא דלר״ש להרמב״ם  תזנה ו

 ®כח השקר לטן דכשר שטע בו כ׳ דאי זמן ט שאין כגט הו׳יל ב׳ ביום
 נאסנח דתהא אחד ביום זטת משוס ס»ל לרגק משא״כ הגט מטך

 לר*ש משא״כ הגס ממוך ®כח שקרו והרי הקול להכחיש מספיקא
 הגס ע״כ הקול הכחשת חשש וליכא אתרים ימים על הוא דהחשש

:ודו״ק כשר
ו ה י  בזטת כלל סליגי לא ור״ש דרבנן דס׳׳ל הרמב׳׳ם בשיטת לסמש״ל זיא מ

 קוטא מאי תפייס מסייסה בי לעיל למקשה הא א״כ בטרוס אלא
 וצ״ל לעיל במסניסץ כמ׳ש שבוע בו ככטב והו׳׳ל הקול יוציאו ע״מ הא

 נתינה שעת עד הסירוס אבד דלטרש׳יידלא כמש״ל דווקא לר״ל דהקוט׳
 ובנכסב קלא לי׳ דאית קשה לא באמת ולר״י זאס ידעו לא והעדים

 שהארכנו כמו הסימל לאחר משא״כ כמש׳ל* דידה פסידא משוס הוא ביום
ס׳ לעיל ט  מפסיד איט להפיטל ולסמש״ל * וכו׳ נתינה שעס על ד׳יה ב

 בממנימץ כמו דידה לסטלא סירי משום לר׳י גם קשה נתינה לאחר
:ודרק ביום בנכתב

ד1?  דווקא אמר דר׳׳י להיפר הפלוגתא מצינו דבירושלמי והוא נלפענ״ד ו
 נלענ״ד ובמחלה * סלח והוא ימים עשרה אחר אפילו ס״ל ור״ל בלילה י ׳

דאכתי ®נייהו תרי בי בחתטנן דקא׳לקמן והוא ז״ל הרמב״ם ע*ד לישב
איז



גט המביא
ו הגירושין «תהא מ״כ הוא מנאי משום דס״ל ל^יי ^ ל ^)irf גאמר 

די  אס דסנאי נאמר אס מ״מ בס״ד* שיגואר כמו מיד לה דנתט מיי
/ אמר שלא כיון מעכשיו ולא הוא מיו בסידוש פ ע ה הב״י כמ״ש מ  • נז
ק י״ל סירות דתשש ונהי כ״א משש איכא א״כ  אכד וניתן נחחס דכנר כ

 לסמן דקי״ל והנלענ״ד • מששביא איכא נתגרשה שלא ה»רותלכ״ממימכק
על נר׳סהשילח מבו ףל״גע״אדנסלו  וכתבו לקיזושין ולאאסקעינהורננן י

ה פ״ב ל״ב דף שם התום׳  משנים בסמות מ״מ ח״ל וכו׳ נחמן ורב ד
 כת מה דאמרינן מודה רבי אפילו ובהא מבומל אינ מפי למיחש דאיכא

 א«ןעיני» כלל קלא ליכא משנים דגסמות משים והיינו ־ עכ*ל יסה ב״ל
תט והחום׳ לקידושין• רבנן  מחסה אי דבכה״ג ל״גדהואסקעינהו בדף כ

 דקאמר דהיינו א״כי״ל בס״ד־ בזה למון ועמ״ש קעביד ש»ר ב״א על
 בסני שלא בצנעה ביעל שמא חיישיק ולח לי׳ אית קלא דסייס א*א ריי

ה ולא לקידושין רבנן אפקעינהו באמת דגכה״ג משוס אלא ען־יס  ר״ל הי
ה ג׳ או ב׳ בסני בימל שמא אלא אס״  ולס״ז ־ נחתם שלא כיק כ*כ קלא ל״ל כקו
 דהייט אחותו לבת לחוש תרי בי במתום בסמוך ול^ון הכא שיץ דלא י״ל
 החתומים כל עם מקדם הגס לה שניק ותאמר ימים עשרה בתוך זינתה אס

ק לסקלה אץ האמת לסי דאסי׳  לריש בעדים לבימול הייט לסיום לחה דהכאה כ
א א״כ דאסקעינהו אלא לגמרי נחתם שלא כיון לר״נ א׳ ובמד  דשמא לסקלה א׳
ס  ־ סירי ים מש אלא חשש וליכא א״אכלל הוי לא דאסקעינהו וכיץ עדים בלא »י
 סניך• מנגד אסאעטר גיסך זה כהרי ע״ב גר׳ע״ו דמשני הא ליישב נלענ״ד ובזה

 פייס שמא מןבד״ה התוס׳ דסי׳ דמעכשיו במתני׳ בשלמא פלי• נאמנת באומר
 א־תה ובימין אצלה• בא שלא לידע היא יכולה נימול שייך ולא דהיינושמאבא

 * נימל אס היא תדע אץ־ אעבור דאם בהך אבל • ב©ף הת־ם׳ כמיש לעז וליכא
 בת חשש משוס נמי קשה וכו׳ אעטר דאס בההיא דבאמת י׳׳ל ולפמ׳׳ש
 מ״מ לעיל כמיש בידה וטתן שנחתה כיון שייך לא בסירות דנהי • אחותו
 דליכא בצנעא סמם חשש דכמןדש משים דהיינו ונראה אחותו לבת ניחוש

 ליכא ועכיס נחתם שכבר כיון כר״י ס״ל ר״ל אסילו קלאאסקעינהוובהא
 ליכא ובכה׳״ג בסני׳ ניסל דשמא היא דהקהיא אצא כנ״ל ב״א• חשש

 בשמעתץ כ׳ התיס׳ והנה ־ מדעת שטא כיון טדאי ־ קידושין הסקעת
 הי׳ לא החתימה ובשעת לחסום להם כשאמר מיירי שבימל סיים שמא דחשש

 דבירהלמי ונראה • ומגרש כיקדחוזר ביסל שמא שייך לא בלי^הכי אבל שם
 ליכא ומגרש דחוזר כיון אבל • לחתום אמר דאחיכ אלא הכי מיירי לא

 דליכא כיץ אלא ימים• עשרה אחר אסילו ר״ל אמר ושסיר סיום• חשש
 דחיה לר׳׳י ב׳׳א חשש משום איכא קידושין להסקעת ואיל פיוס חשש

 קאמר שסיר ולילה• יום בץ רק לזטח חייש לא דר״ש כ׳ וכבר לזטס
 P ומיוסדים מוכרחים זיל הרמב׳ם דדברי הרי • דוקא יום באותו ר״י

ודו״ק: הירושלרד ומן הש״ס
דסגי כר״א לר״ש דס״ל והא הירושלמי קושית שם לסרש נלענ״ד
 ואיט • ע״ש לחתמו שרוצה כאן ומשני • חתימה עידי בלא בע״מ

ק  • חקא דלילה בהכי דווקא שם ריי דמוקי דהא י״ל ש’ול«ו • לכאורה מו
 להירושלמי וניחא ריק כש״ס לה כג״לולאמוקי מיד לחתמו צוה שלא והיינו
 דוור^ בעי דלר״ש וכו׳ א׳ ור״ל ד״ה לעיל תוס׳ לסמ״ש דבאמת משוס
 • עדים משום לכיע מודאי ושני׳ • לחתום דלוה ולפמיש • לגרש ר*י
 לבשל שיכול משום וליל החתימה עד הסירות אבד ולא לגרש• ראוי איט א״כ

ק שכ׳ להב״י ראי׳ ומזה העדות•  מקצ« בימל דקייל דאעיג ק׳ל בסי
מ כולן• ביסל  אה״ע ובחדושי כולן בסל לא מקצתן רק בסירש בביסול מ'

 דקאמר מאי לסי מזו נכונה ראי׳ ובאמת ־ הב״י דברי בקיוס בזה ה^־כתי
י אינו עדים משום כולם דס׳׳ל כיון הא ואמאי • ר״ש הוא כדאי ריביל ^ 
 לי׳ ניחא לא הירושלמי אבל • בפירוש מקצתן לבמל שיטל אלא לגרש
כ • כר״א סיל ר״ש הא במחלה דמקשה והיינו • בהכי א'  הוי שכ׳ מיד ו
 ראד מקרי לא לחתום שלוה ר״ל לחתמו שרצה דכיץ ומשני לגרש ראוי
ש ליכא וא״כ אח'כ עד לחמום לוה בלא לאוקמי צריך וע״כ לגרש  סיוס מ

:ודו״ק • קחשין ואסקיעי
CD נתינה משעת ג״כ הוא דר׳ש דסעמא ס״ל דר״י לעיל מ״ש לסי ייל • 

 שמסר ויאמר קול ויוציאו שימסור חשש וליכא לקלא מסקי דע׳־מ רק
 לריש אף • ב״א חשש משוס א׳ ביום אלא יחתומו לא חתימה דעדי דכיץ אח״כ

 מעמא ול״ל ־ לר״י נסקא ומזה נמסר שנחתם ביום מסתמא אמריק
 ומקשי • חתימה בלא לגרש ראוי דאיט דסיל דעתו שנתן שכיץ משום דר׳ש
 וסי׳ לחתמו שרוצה כיץ ומשני לגרש ראוי ושפיר כר״א ס״ל ר״ש דהא

:ודו״ק • לפשומו יותר קרוב נ״ל הראשון .
 לפ׳ בפשימות הנלפענ׳׳ד אך • המשנה בפי׳ זיל הרמב״ס לדעת כ׳

 לפרש צריך דע״כ כתבנו דכבר והוא ״ דיון הש׳׳ם יסתיר שלא הירושלמי
 דלמ״ד רק • הגס כבר לה שנתן מיירי ביומי׳ תרי בי׳ דחתים א׳׳ב לקמן דקאמר הא

 חתימת קודם הגס דיכולליתן מזה ושמעינן שחתמו עד הגס נגמר לא עדים משום
 בענקשהוא אלולי אח׳׳כ העדים חותמת והיא עדים בי שיחתימו ברוצה אף העדים

שי׳התוס׳ בזה דמיושב ונראה מוקדם•  פיוסהאחוזר חשש דמה שהקשו ק
זה דמה מדוחק נמלס ולא • הסיום בשעת שחתמו ונדחקו • אח׳כ ומגרש

יט גיפק שני סחק
 וניל • לרבה כ״א מודה ד״ה דףד׳ שהקשוהחוס׳ברישמכילתי׳ כמו מתוכו «»יף

 ולא • לשמה לענץ שם החום׳ כמ״ש הבעל בשליחות שלא כתיבה אמו דגזריק
ץ לסרש להו טחא  ולא • סיוס חשש P מסיר ג״כ לימן להם שצוה מ
מוקדם• בענץ ורבק ריש סלוגתת שייך לא שליח דע״י משוס כלל ס מזר

מו• ואח״כ האשה• אל מיד שנתן מיירי נמי דלעיל ייל מסימ״ש  ובזה חי
 משום דסיל לר״י סובא דקשה ביום דנכמב משנתיט לסרש יומר נלענ״ד

 שניתן ולא בלילה ונחתם קאמר למה • נתינה משעה וסירוס אחותו בס
 ביום לה שנתן מיירי המשנה דגם ונראה • המפרשים שהקשו כמו בלילה
• מתני׳ קמיל ומובא מוקדם היל עדים משוס לכיע דשנים טון ואפיה

ק ובזה מ תוס׳ כמ״ש לקלא מפקי דעימ נימא דלר״ש לעיל שהקשיתי מה מ
• זה יום יוחתם שלא ידעו ולא הוי בהם ע״מ דהכא פירות לענץ
^ נ מעכשיו דבלא מיתה ולאחר במעכשיו הזורק דבפרק הא נמי ו
אעגור דאס בההיא וכן מוקדם• משוס לפ«ל נמי מת ולא

 כן המנה שבסניהס לקלא מפקי דע״מ מוקדם הוי דלא יום ל׳ סניך מעד
ה שאמר כיין ר ט  זמן קבע שלא הכא ״כ1משי • ס ויב״ח,כיוצא יום ל׳ לאחר ב
 לדעת וכיש • להלא מסקי דע״מ פמשליש קשה דלא וממילא ע״מ עיT ולא

יוצי^ העדים «ו טיכ בעדים• לעשות נריך להולכה דשליח דסיל הראיש
ק ממילא ובזה מדשיס• ג׳ לאחר עד ליק צוה שלא ל9 סו  קושית מ

ס׳ ט • ומגרש דחחר ה א שמאביסל חיישינן שטר דהכא מ ^ ס  בו מזר הג
סלט ״ ״זי יאהי׳ ילל  דנתבסל כיון לקק כדאי' לה וימן ויחזור ממנה ט

טרן נלסעניד ובזה • מניימא נתינה מ  דלא לר״י הסוס׳ שהקשה מה נמי ד
ה ס שמא חי  תלתין תמבי׳ניהלי׳עד לא גבי ע״ב כיס לי׳^ולקקד׳ אסר בשלא טי
טן טק דלכ״ע משמע יו ס שמא חיי  י״ל מ״ש ולסי רבא• אכסוף דהא טי
^ יילנמי הגס־ עמר כשכבר כ״א דלילקלא הסוס׳ הסבראשכ׳ לסי לי ד
א דטירי הגס גיסן שכבר הכא כ״א קלא  הגס ניחן שלא • הסס אבל • הנ
וקושי׳ • ר״י ומודה קלא דל״ל י״ל שטר יוה ל' לאחר עד לימן צוה ולא

ס׳ שכ׳ כמו לר״י י״ל באמת עיב ע״ו דף שאחזו ט ס״ס לקק הש״ס ט  דשמא ה
טנן לא הגס לביעול אבל • יבא שלא התנאי נתקיים ולא בא  ליה אית דקלא טי

 נאמנת באומר משני דמאי בסמוך הסוס׳ שהקשה מה דמטרץ וממילא
^ן ואפי׳ • לי׳ איס דהלא משום חיישינן לא דביטל די״ל הגס לביטל מוששין ד
ה מתיה ר״ל ץ • גז  ליכא נתקיים ולא בס שמא ומשום • וניחן נחתם שכבר ני

 וכ״ז • יום ל׳ לאחר גס יהא בא שלא מאט־ שאם כן הי׳ דהסנאי כיון לטחש
לסענ״ד: נכון . ,

ז י י ^  ולהט • הגס ניחן שלא אלא בהכי מיירי לא דטרושלט י״ל ו
 לעיל כמ״ש פירות השום דמסני׳ סעמא שם ר״י מפרש באמת

ל ולס״ז • א׳ יום על קלא איכא דע׳כ למימר ליכא אטסו בס דמשום  י׳
ס׳ לסס״ש אזלי לטסתיי׳ ור״ל דר״י ט  בדיה ע״ב ל״ב דף השולח בר״פ ה

 האומר בר״ס הגי׳ דלפי וכו׳• ודיסר דיבור הסס ובד״ה כו׳ ששת רב
ט חוזרת דאמר לר״י עצמו גס דמגסל היכא ר אי  ולר״ל ומגרש• טז
ץ הכא לריי א״כ ומגרש• טזר  לחוש יש לר״י לידה הגס הגיע שלא ט
ס שמא  דש״ל ולר״ל ניתן• שלא כיון קלא דל״ל ומגרש חוזר ואינו טי
 ויותר * ומגרש חוזר דהא פייס שמא ל״ל דבור ומבשל דיבור אמי דלא

ט דאסי׳ נראה  הגס מבסל ואפי׳ מעשה חשיב דהגס בהשולח הגירסא ל
 שלא הכא משא״כ נחתה שכבר המם דדוקא ייל לר״י ומגרש טזר עצט

דק׳ ע״ז בירושלמי שהקשה מה א״ש ובזה • מעשה גמר חשיב לא נחתם
גופי׳ הגס וא״כ • כלל חתימה עדי בעי דלא • כר״א לר״ש סיל הא • לר״י
 חשיב לא לחותמו שרוצה כיון ומשני ומגרש־ וטזר מעשה גמר כמו הוי

:ודויק • מעשה גמר כלל
;J□ המום׳ בסברת ור״ל ר״י פליגי ניחן שלא דמיירי דהסם כפשסי׳ י״ל

 חשש ליכא א״כ ־ לריש כרתי מסירה דעדי דכיון לחחט מיד שצוה
 בלא שחתמו משום אלא דאיט כ׳כ חשש ליכא וכה״ג מתוכו מזויף אלא

ט לעיל וכמיש ־ ד׳ דף לעיל המום׳ כמ״ש הבעל שליחות טי  על דמקשי ו
 נ״ל והראשון מתוכו• מזויף הו״ל לחממו שרוצה כיון ומשני מר״א־ ר״י

 משוס ר״י דמסרש מאי דלפי הירושלמי המשך כל י״ל ולפי״ז • עיקר
 דס״ל כיון באריכות לעיל כמ״ש נתינה דמשעת מזה דהכריח היינו פירות

 ס״ל דהירושלמי להיסך ומקשי • חתימה משוס ^מר א׳׳א • שכיחא זנות
 ומקשי יום באותו ובפ״נ בפ״נ לומר השליח צריך ממהיי הבטן דגימין

 איה דקלא אעיג בזה אפי׳ חששא איכא הפיר חמימה משעת בשלמא לר״י
 והמס ומפני לי׳ אית קלא הא במסירא דתליא לדידך אבל ־ למסירה לי׳

 פלוגתאדר״י עלי׳ דמייתי והייט פייס רילשמא • אחר דבר מחמת זיופא
:ודו״ק כ־לעיל ההמשך וכל אזלי דלשימתי׳ ור״ל

 לקמן קאמר מאי דא״כ תמוה לכאורה וכו׳ פייס שמא ד״ה רש״י ע״ב
 דאם ע״ב ע״ס דף לקמן אמר בגמ׳ הא והאמרר״לוכו׳ בדריב״ל•

 משים מפרש והרשב״א • המפרשים הקשו וכן לכמחלה בו תנשא גחגרשה
 ואיכא הסירות אבד לא מ״מ ימגרש דחחר ואע״ג התום׳ כמ״ש בימול

 ז״ל ופירש״י לבנה־ קודם דגימה דחיישינן בגמ׳ ע״כ והנה פירות חשש
שבא וחיישינן שנחיחד כיון זה חששאדפירוס אכא רבות• שני׳ שמשתהה

עליה
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 כמו שליח ע״י גאמח וצ״ל • ובימל פייס שמא נימיש לא עליה
 חנח נחידושי לקמן ועמ״ש פירוה• ומשוס אחישו פ3 מ»ס לר״י שצ״ל

 שוס ליכא מנוrב נמסר שלא קול שיוצא כיק לר״י דבשלמא א״ש לא דאכתי
 שמא חשימה משעה דס׳לבכ״מ לר׳׳ל אבל המסירה• מיוס ושגבה חששא

ע לא  בקושי לעיל וכמ״ש ^,!מה משעש ושגבה היחוד מן אח״כ יז
ע ל V לי״ל ילא ע״ש בכסמי׳ ואנשי׳ כשבי׳ הש״ס  מ י
אי דהיי ידעי ולא משוס לקלא מפקי U ל ?יי A יל י י

 צ כר אשי לא לקמן ומכשר והא לפירוש ונמושא כיעול משוס העעס
Y פירש״י נמי מיושב ולפי״ז t באמש דלר״ל ישן גע משוס שפירש מה 
 לא ובאמש • ל כנ ופירוש וביעל פיוס משיס הוא עצמו ישן בגע העעם
‘חלא ניסח לאפי׳ ואפשר שנשא
 ל לר אבל י ^ר היינו לשנשא דגמ׳ הסוגיא לכל לקמן שפיר מקשי וא״כ אה״ע
 וממילא * מוקלה פסול יש שפיר אלר״ש וסמך שליח ע״י הוי ללא בלריב^ל וכ״ש

Y רש״י על השוס׳ קושי׳ למשות t שמא מ«־ש הוא לאף פייס שמא ל״ה 
 בגע ליה ע׳׳ב י״ל דף ביבמוש המוס׳ קושי׳ לחרז נלענ״ל ובזה ביעל•

 להא עעס בעיב משות ולסימ״ש לכשחלה מנשא הא ב״ה הרחיקו ללא ישן
 אליבא לעיל קאמר עצמו ור״י • היא ר״ש כולה לבריימא השס קאמר
 בנע לר״ש א״כ • כו׳ שנשן משעה וס״ל לזטש חייש דלא קאמינא לא לר״ש

 י קלח לסייס אימא אי שייך לא שו עמה לנמייחל לכיון ישן
 כ משא מועיל־ אינו שליח ע״י לאפי׳ כמש״ל פירוש ומשוס לביסול לחוש
 שבא ולאחייש בעיניו למזוהמש דסיל ב״ש] עיבד״ה ע׳יע דף [לקמן המוס׳ לכ׳ לב״ש
 ר״ל אשמו אש פועראלס קאמר שסיר א׳׳כ לביעול זה נמימעעס חשש לא עליה
 משוס פסול עלי׳ לבא דמייש לביה משאיב • כלל קלא רליכא שליח בלא אפי׳

ולו״ק: ר\מקה• חשש איכא ושפיר שליח ע״י ואפי׳ !ווקלס־
 בכיי כ׳ ל״ה ע׳׳ב• ג׳ לף לעיל המוס׳ לברי בפי' לעיל לפימיש

משום לעעמא מערוף לא בדין להששא פסלוהו ולכך וכו׳ ׳
 ישן דבגע דכיון זיל לרש׳׳י לס״ל י״ל וא״כ לגרש־ ראוי רבעי׳ המוס׳ לכ׳

 לפירוש חששא ואיכא • לגרש ראוי מקרי לא • לכמחלה בו לגרש אכור
אשי נשגרשה אס בגע למכשר והא לריב״ל• רמקשי והייני
 ההיא שפיר ואשי לקמן• כמ״ש לקלא מפקי לע״מ או שליח וע׳׳י כריי

 השוס׳ מדברי אך לעיל• כמ״ש והכל אליבי׳ מולה ור״י היא דר״ש דיבמיש
 צח לכשחלה אבל לגרש• ראוי מקרי הגע בפסול לווקא משמע הנ״ל

 כשיבה בין אלא חשש לאין כיון בכ״מ פסלוהו באמש למה דאל״כ
 ליהיה וממילא • בו ממגרש ללא לומר להם הי׳ א״כ לעיל כמ״ש לנשינה
דקאמר בהא אייל ומיהו נמינה• משעש

 ל לר מנשא לא לכשחלה אי סני א״כ כן יעשו לא ועדיס דהסופרי׳ ז׳׳ל
חנח בזה לעכ״פ שאני להמס דייל
 אי״לאלא בו שמגרש לא דלכשחלה לכיון נימא אס משא׳׳כ פסלוהו* לכר

^ שלא להוצרט דכיון ואפשר קלקולא ליכא א׳׳כ נשינה משעת ג  בו ל
 ואמאי מ^ר הולד דהאלר״מ שלע שנשאבו• לא לאפי׳ צמילשא אלמוה

 ועמ׳׳ש למילשא ראלמוהו אלא השוס׳ כמ״ש פירוש משוס פגי בפסול הא
ולו״ק■ בסמוך

ד ו ז  לחישק רש״ך בשם סק׳׳ה קמ׳׳ח סי׳ הב״ש להקשה ישן לגע בהך נראה ?
 אס כן לאס שליח ילי על וא״ל לר״י מוקדם ליה דהר ליה ׳

 סס״א• קמ״ח ריס בש׳׳ע והובא הרמ׳ה בשס כמ״ש שנשא לא שמגרשה
 שלא משמע אדם דפוער דלישנא אע׳׳ג דלב׳שלקימ לפענ׳׳ל נראה ובשחלה

 צקלא מפקי מסירה לעילי משוס חיישינן לא סירי י״לדמשוס שליח• ע״י
ה שם המוס׳ דכשבו כיון י׳ל אחושו• בת משוס והחשש זמן בו שיש טון  ב׳׳ש בד

 בה מצא א״כ אלא אשמו אדס יגרש לא דס״ל לשיעמי׳ דב״ש הירושלמי בשס
 להא ביא משיס ל״ה ע״א י׳׳ז דף לעיל השום׳ לפמ״ש א׳׳כ • בעיניו ומזוהמס • ד״ע
א אחזקש מוקמינן דלא  א''כ ־ כנגדו כשרוש חזקת לאיכא משום זמן ט באין א׳

 אין דע״מ משוס לע״מ אקלא סמכינן לא דבב״א דהא מהרש״א לפימ״ש
 ניקום דלא והא • קעלינן לא ומספיקא • המסירה יוס ברור קול מוציאין
 כנגדו כשרוש חזקת דאיכא משוס זמן בא״ב החים׳ כמ״ש צ״ל א״א אחזקת
 עול • כשרות חזקש לי׳ אזיל במחלה זינמה למסתמא דכיון לב״ש משא׳׳כ
 לבממני׳ המים׳ למ״ש עמס לישן יש לבאמת משוס לק״מ דלב״ש נראה
מ בלא בצנעה ימסור לשמא חיישינן ביוס נכתב  שיף מוהר״מ כשיעמ • ע'
 לי״ל ונראה לר״י לב״א בחששא אפי׳ אע״מ סומכין לכומבין ובהך ז״ל•
 רונה אין למסממא בע״מהואמש־ס ימסור למסממא דסמכינן עעמא דהא

 זכית כעין החמימה קולם לזינשה היכא ולפי׳ז עליס• בלא בגע להכשילה
 היא כיוןדזכות בלבל דיסמוךאע׳׳ח •וי׳׳ל ההגה בסוף ס״ה ק׳׳מ סי׳ כדאי׳ הוא
 שסיר אמרינן נחמס שכבר לבנ׳ בהך משא״כ לו זכין ברתומיו עדי׳ לה

 • וכו׳ אאיכ א״א אדס יגרש ללא דס״ל לביש ייל ולפי״ז • בע״מ ימסור למספמא
 החמימה אחר זינשה ואס לה זכין בחתומיו דעדיו י״ל לו הוא דזכוש כיון א״כ
 דאמרינן משוס נתינה דבעי׳ והא חפוי משש וליכא מדינא להרגה סין

 ולפי״ז לידי׳־ מעא בעי לו זכין בחשומיו דעזיו אף ע״א ייג לף בנ״מ
* היה ע ל חיהינן דלא להא חיישינן ד״ה כאן המיס׳ לסימ״ש לב״ה אף נ

ניטי•{
 לפיוס שיישי לא קעעא דבמקום משוס נשיגשו שנתאחר בגס פייס שמא
לחיים כיחיד חיישינן ללא הא י״ל א״כ
ם לעיל לפאיש ואצ״ל השולש בריש לסימ״ש עצמו הגע ביעל שמא מ״מ  מ

^ וצ״ל הנמיכה קודם סיים שמא גופי׳ זכי׳ הירושלמי ע  דלא קסמה ב
שאינע^ *הtaק*מ ושסבש׳׳ערסי׳ לי׳• איש וקלא סיום שכיח שם מסר  ד

ע זד״ל אליבא אפי׳ גע ספק להו״ל קעעה במקום לאשתו במזכה מי  ד
 איכא דאסיה מדינא• להרגה בל״ז א׳א א״כ ובו׳ לו ען למימב עב

. ^ ̂ • ייי*? לם הוא זכוש שמא ססיקא
״ז & ל  אף דעימ f>ip6 דמגכיק ממשליש שוס׳ קושי׳ לחרז אפשר היה ו

 כמ״ש קעסה במקום מיירי דע״כ דהשם די״ל אמושו בש לענין
א מסשיקא לקעלה אק בל׳ץ אבל עצמו• במשליש הכא השום׳ פ  עדיו מ

 במשני משא״כ לידה• כשמעא למפרע נשגרשה וכבר לו זכין בחשומיו
מו שיין צא נמלאז שלא כיק מ״מ קעעה• דמייריבמקיס נימא אס אף  ע

^ ובזה לביא• חששא איכא ושפיר ביותומיוז״ל ׳ י ג ס נ ב י ^ א ה ק ב  נ
 סעמא לומר צריך הוי לא יומנן לר׳ להקושיא הסוס׳ פי׳ לפי דלכאורה בכיסשי׳

ה במקום יומנן לר׳ חששא ליכא דלסמ״ש אלא • תפייס מסייסא דאי מ  ק
ש די״ל הנתינה באיחור טן גמסומיו ועדיו לה היא חט  וצ״ל לה ז

ע לה יהי׳ שלא רוצה שהוא העדים יזכו שלא בשחלה לאמר לאמרינן  נ
:ודו׳ק • שפיים מפייסא לאי מעכשיו

ן ד דז  ממסה ואסקעינס דיה ל׳׳ג בדף המוס׳ השם להקשה נלסענ״להא ר
ח ^ שו מי א ש ב ל ש דזינשה כיון דלכאורה להגעויבעל• ע  הוא זמ

 בפירש כשיאמר וצ״ל • שליח ע״י או עבז׳ל ע׳׳י מיל ומתגרשש לה
 דבריהה בסוף מ״ש מובן ובזה לידה• דמעא על שממגרש רוצה שאיט

 ול«ו״ש עיטןT ובמה קידושין מפקיעין לא נשמוט שלכך ילעינן דאי
 הוא דזכוש דידט מזינן לידה דמעא עד ממגרש שלא בסירש כשאומר

מ לידה דמעא עד משגרשש האשה שאין פשיעא דאל״ה לחסוש ורוצה לה :ק ו

שליש פרק
ה ן ד ״ נ שימה • וכו׳ שנו אמר הא דיה שום׳ ד  הקשו וכו׳ מנ'

I איריאשלאנשןהא המפרשיסדאפי׳אינימאכןאכשיקשהמאי 
מזמטקודס• דשמאזה פירוש• חששלענין איכא לנמלך ניחוש לא אט׳  הג

 ציה א־ש יי׳חע״אד׳ההאדרבה י״ז מציעאדף בבבא השוס׳ למ״ש ומכ״ש
ל ונכאורס חסימה שעש עד פירוש לבעל יש  TO משוס דאי בפשיעוש י'

 דלא והא • בהקדמה למישוש דליכא ביום בו זמט שנשב לאוקמי ה׳מ
רי בניסן ולימוששפאט׳• מוקיהש״סבבבאמציעאדףי״מע׳אדמקשה ^י ד ט׳  ו

 באוש• השוס׳ כמיש לאלשר נמי גימח דא״כ נ״ל • ביום בו זמט שה'
 הכי לאקשויי שייך לא לאלשר דבגמצא וכו׳ שט אמר הא ד״ה
אט׳ קשני דסשמא כ ועי • וכו׳ ^ן לאלשר איט ו  ביום בו זמט כנטב ו

 בבריישא• לאלשר משכחש דלא השוס' שכ׳ ב' טרש לפי ואפי׳
 טמר נאמן מולה דכשהבעל פשימא דאכשי ביוה בו כשוב לזמנו ל״ל

ס למשני ע״בכל״רירמי׳ מקשיכאןושם שדעדהא • במיגו גרששי »י רי « ^ ד ק  מ
 משא״כ ־ ®זיעא אס״המנ^י לקלקל לאיןהבעלחשול לצ״ל אע״ג וכו׳פשיעא

 בקושייסה דהשוס׳ דס״ל מה לסי מייתרא ולא דיוק אלא לאיט הכא
^ השחא השום׳ דקיימי למאי וע״כ ביוה• בו י״ל שפיר  ב

שיק למשני׳ דיוקא לעיקר משוס לאלשר מוקי דלא הא צ׳ל  דטי
ק נסן שכבר אומרת שטא לסי״ז צ״ל ע״כ • עמין נחן ולא לנמלד סי נ  ר״יכאן ו

 ביום ט דמיירי י׳׳ל שפיר א״כ בכה׳ג לאלתר משכחש דלא השני בפי׳
 לניחוש בב׳׳מ הש״ם מקשה מאי להבין צריך להא נלענ״ד ועיקר • וז״ס
 להביא צריכה למיערף אשיא כי בהוחזקו ממני׳ דמוקי לרבה להא ט׳ שמא
 ש שע מוציאק אק יב״ש שני כלקיי״ל הנע זה הבעל לה שמסר ראי׳

רה העדים ע״ס נדע וא״כ הלקישות• נגל נאמן הבעל ואין עליהם  ^[המסי
 טמזקו■ בלח דמוקי ללישנא זירא לר׳ הקושיא דבאמס נראה היה ולכאורה

ת ובזה ט וח״ש ט׳ שט אמר אס הא דיה כאן השום׳ קושיש מחי  ו
 בו די״ל והיה לאלמר• לממני׳ מ־קי להא אמשני׳ קשה לא בל״ז דלר״ז
ט ד בא לקמן השום׳ קושי' ג״כ ומשורן • בא״ל הסוס׳ כמ׳׳ש ביוה  ד
ט׳ הומיל למימרא מאי ירמי׳ צר׳ לקמן פריד  בעי ירמי׳ ר׳ ע״כ להא ו

 יכי' כטסן לישן דב׳ שייך לא ובהוחזקו • בהוחזקו אפי׳ גווני בכל לאוקמי
 נאמן הבעל דאין דכיון לרבה אף שס הש״ס לקושי׳ יומר נראה מיהו

^ «־יך שטר לקמן השוס׳ כמ״ש בע״מ השתא צ״ל וע׳׳ב • למפרע  דניי
 הבעל נאמגיש ע״פ לה שנתן יסברו בפניהם שנמסר אלו ע״מ שמא

 צא דאי המום הקשו שטר וצסי״ז • לקמן השוס׳ כמ״ש כבר לה שמסר
 צריכץ הוי לא כבר• לה נשן דמסתמא אמרינן והוי לגמלך מיישינן הוי

 שביום ידעו מסתמא ע״מ להביא תצערך לגבות וכשפרצה כלל בע״מ לישן
ודו״ק; נמסר שנכתב

ז ״ י פ ד  קושיות הל״ל ונמלך דייק דלא דלר״ז ז״ל מהרש״א קושי׳ ממורד ו
ללישנא הייט א־״ז השוס׳ כוונות דע״כ י״ל ולסימ״ש השוס׳•

ללא



ט כל שלישי פרקת
 המפרשים כמ״ש מימורא דיליף ט״כ והוחזקו 6דוהו דללישנא אמוק דלא

א לא הא מר״ז ר ח ח וע״נ * ^  ובלא כיח אחזיק ולא ללישנא המום׳ מונ
 חשש איכא אכסי המוס׳ כקושי' דאי לאלמר דמיירי צ״ל מ״כ איחיקי׳

• ודו״ק גסמוך ועיין ־ המפרשים כקושי׳ פירוש
ך ן  אומר שאני דקאמר האי מאי המום׳ קושיש לפי לבאר לט נשאר מ

 שלה הגנן זה אין שמא דמשגימק דמעמא p ונו׳ היו כמיני׳
 דאשמועינן לומר ודוחק כלל■ הבעל כשב לא שמא למימר הו״ל יושר
ע הבעל שב׳ עדים יש אפי'  לקלקל חשוד ואיט בפנינו כשהבעל נ’א • נ
ם׳ ^  דשאני לישנא משישב לא דאכמי ז״ל מהרש״א כמ״ש לקמן »
 לפי דא׳׳ש ולעניו • הבעל או עדים מעעם הוא דהא ־ היו בהובי׳ אומר

 בשני דקי״ל דאף ־ הוא דההכרש המוס׳ שימש בס״ד לשק שנבאר מס
 משני בנע להנשא הבאה אשה ובן עליהן• שפר מוטאק דאין יב״ש
 כדיט גע בעדם כ׳ שהבעל כשידוע מ״מ • כדלהק ע״מ להניא צריכה יב״ש

 והיא לישן שלא נמלך הבעל שמא חיישיק לא ־ גע האשה מוציאה ואחיכ
 כיוןדכשבט א״כ בסיד• לפנינו שיבואר כמו אחר מיב״ש גע קיבלה

שני' לרבה הוא השוס׳ קושי׳ דכל  חששא מאי א״כ בהוחזקו• דאוקימ
מ להביא צריכה להנשא שרצה אם הא ה•7ל הגע בהחזרה איכא  ע'

 יהבא הוי לנמלך חיישינו הי לא דאי שב׳ וכיון מבעלה• לדה שנמסר
 חוששין דאנו אלא ע״מ בלא דניהב נימא נמי הששא א״כ ע״מ• בלא לה

 ואם הוא אחר גע שנמצא הגע וזה ונמלך• גע כ׳ הבעל באמש שמא
 לזה גע שחשמו חמימה עידי ומביא הב״ד לפני הגע מוציא אח״כ
 דחיישינן דקאמר וי\ינו שלה איט הגע זה ובאמש • להנשא נשירה • הבעל
 הא נכון נלענ״ד ובזה כלל• חששא הוי לא דאל״ה היו• כשונים שמא
 • שט כשאמר באמש דמחזירי׳ מצויוש שירוש ואין באחזיק לרבה דס״ל

 הודאוש מועיל דאין גע דמוציאה בעצמה האשה מאי^ עדיף ואמאי
ק אחר יב״ש דאמרינן יב״ש שני כשיש הבעל  אומרה היא והנה לה• נ
 לה נשן אחר יב׳ש ושמא • המשנה כמשמעוש • נפל ומידה לה נשן שכבר
 כשדוע זה דיבור בסוף בפשיעוש השום׳ מ׳ש שימה יושר • נפל ומידה
 זירא לר׳ וכן בדשחיק לרבה הא ואמאי מחזירי׳ בוודאי נפל שמידה
ק שמא מידה שנפל בכך מה דאחזיק ללישנא  מבשהיא עדיף ולא אחר יב״ש לה נ
 חמימה עידי עם גע כ׳ שהבעל דידוע דהיכא ול«ג״ש * לפנינו מוציאה

 ליכא ע׳׳כ הא • נפל דמידה נימא דאס א״ש אחר ליב״ש חיישינן לא חו
ק דהבעל ואי • הבעל כ׳ לא שמא אלא • חשש א  ליב״ש חיישי׳ לא שו שכשב נ
 יפה מ״מ בהכי• דסגי בידה הוא כאלו סא הרי נפל דמידה דכיון אחר

 עידי שמביא עד גביא מציא דלא דכיון פירוש משום חשש דליכא לעיל כ׳
 חשש משום וליכא החמימה• זמן יודע ממילא הבעל• לזה שחחמו חסימה

:מזה לקמן ועיין ודו״ק ששרי עד מניסן פירוש
ף ת ז י  הש׳ג הב״ח]בשם בשם סק^ [סי׳קל*בrלמ״שהע ראי׳ נלפענ״דדמזה ו

 ולא לבד הס שהוחזקו הייט דשמעשי׳ יב״ש שני דבהוחזקו הב׳׳ש והביאו
ע דאץ ואע׳׳ג • כשמה ששמה אשה קידש חיישי׳שמא אפ״ה * נשושיהם  שיש לנו דו

וברייסא משני׳ דנקע א׳ אשה לפי״ז לחדא• שפירחיישי׳ מ״מ כשמה• פטי׳ששמה

גיטץ
 דמיירי נימא נשים גיעי דמצא רישא נס דא״כ דומיא שייך לא ובהא

ל דא״כ ודאיאיט והא מדומיא• מצויוש בשיירוש  והוחזקו מצויש שיירוש הי
 דהא לאלשר ל״ל ומאונין חליצה בשערי להשוס׳ להו פסיקא מאי ד״ל ונ״ל
 ובמיאון גליון בשם מהרש׳ל כמ״ש פירוש לענין חשש יש בדי׳ שראיט אף

 פירוש אוכל דיבה הפוסקים לדעש מליצה בשערי וכן פירוש אוכל דהבעל פשיעא
 חליצה בשערי מיירי דדילמא למיפשע ליכא מרישא דבאמש לומר יש ולפ״ז

 רק כנ״ל • זמנו ומוקדם לפירוש דחיישינן משום והייט לאלשר ומיאונין
 סיפא שייך לא א״כ לאחר חיישינן בממונא דאפי׳ לומר יצערך דא״כ

 דא״כ לאלשר לפרש ליכא א״כ לממונא חיישינן דלא וע׳׳כ דמעב״ד
 דדלמא וא״ל • מרובה לזמן דמיירי ע״כ אלא שלה זה אין אפי׳ פשיעא
 דבממון גופא הא ואשמועינן לאלשר ומאונין חליצה בשערי מיירי לא באמש

 ומאנה שחלצה וידוע בידה בראיט מיירי ובאמש * יב׳׳ש לב׳ חיישינן לא
 ■ בממונא חיישינן דלא ב׳ד מעשה מכל נשמע הא כלל ל״ל דא״כ ז״א

 ושפיר לאלשי דמיירי המיל f ב מעשה דכל הסיפא גם באמש דילמא וא״ל
 לזמן דאפי׳ דנדע ב״ד מעשה ובל ומיאונין מליצה שערי לאשמועינן הוצרך
 לאלשר ל״ל א״כ מקוים בשער נפרש דאס ז״א • בממק חיישינן לא מרובה

 לאלשר• זה ואין לקיימו לב״ד והלך הלוה ליד המלוה שמסר לומר יצערך דהא
 חלעאשה בשערי דמיירי נאמר ואם ליל• קיום המלוה ביל־ ראו ואס

 אפי׳ פשיעא וא״כ בידו דראיט לומר נצערך דא״כ לאלשר ל״ל • ואדרכשא
 עליו שב׳ השדה מן לפירוש זמט מוקדם משוס וא״ל המלוהזה• של זה אין

 פירי אכיל דמאימשי ע״ב ל״ה דף מציעא בבבא ס״ל רבה דהא ז״א • אדרכשח
 מאימשי ראי׳ איימי הלקוחוש א יאמרו א׳ב לידי׳ אל־רכשא שער מעי מכי
ד׳ שערא מעא  לו יאמר לא מלוה בלא ללוה חוששין דאין בשע״ח משא״כ לי

 נפק ע״בד״ה [דףי״ח בב*מ השוס׳ קושי׳ לשרץ נלענ״ד יבזה השם■ כדאי׳ כן
לאוקמי דלאבייאיכא י״ל ולמגיש ב״ד ממעשה יצחק לשרי דחייש אביי על

 או בידה שהגע כגון אישרע דלא היכא משוס הייני דאישרע בנפל דוקא
 אחר יב״ש שמא לחוש דאין וממילא • לחדא אפי׳ חיישינן לא בידה שראו

 שווק נשושיהס דבאין ג״פ בפ׳ וקי״ל כשמה אשמו שם אין דהא לה נשן
 דהוחזקו היכא דבאמש ואפשר ונשושיהס־ אושם מכירין אא״כ כושבק אין

 בידה מכשהוא עדיף דלא מצויש שירוש אין אפי׳ שנייב״שעסנשושיהסלאמהני
 כיון דהא • הוא דשלו ידעינן מנא דבהוחזקו כאן ד״ה השום׳ קושי׳ ממורן וממילא

 אשה קידש חיישינןשמא ולא מכירין אא״כ כושבין מוחזקקואין ננטשיהס דאק
 מוכח ואפ״ה לגריעוחא שרשי דאיכא מצויוש בשיירוש לא אס כזו

 נשוחיהס שמוח נם אס אפי׳ האחר חיישי׳לאבידש לא בדה דנראינו כסברשס
 משום הוא דזה עעמא וכו׳ גע דהמביא משני׳ לאוקמי מדהוצרך • שוין
ק דלא עי  משא״כ • מבזה עשר בזה לשלוש חזיש דמה הנע הוא מי ד

 חיישינן לא שו ממנו שנפל וידע בעצמו השליח במצא אפי׳ דמיירי במשני׳
 מעשה מכל רבה דמיישי ראי׳ מן דהא להקשוש ואין האחר• לאבידש

 י״ל מקוים שער דהייט ב״ד במעשה דהא חיישינן לא דאפ׳ה דמשמע ב״ד
 דבאמח י״ל חיישינן לא עצמוואפ״ה הלוה לזה שהלוה אחר מלוה של שהוא
 ששמו אדס בעיר שאץ שידוע שי״ל אף הייט ב״ד ממעשה הקושיא עיקר

 משם להוכיח אין א״כ כן ששמו אדם שיש אחרש עיר יש שמא ניחוש כן
 י״ל שפיר אחד לאדס אבל • כאדם ואדם כעד לעיר חיישינן דלא אלא

 כיץ משוט מוכח דשפיר כר״מ דלא דאשיא דאצ״ל וממילא דחיישינן•
:ולז׳ק • הש״ג לשיעש בנלענ״ד נשושיהס שמוש ידוע שאץ

א ז׳ל מהרש׳א ק׳ בישוב נלענ״ד *ד1ע ט  בבבא הסוניא פי׳ די״ל ו
 איסורא מר פשיע היכי לרבה עמרם רב דא״ל כ׳ע״ב) מציעא(דף

 לפשוע לרבה דה״ל לדקדק יש • שנן ומיאונין חליצה שערי א״ל • מממונא
 לא דהשם וא״ל דמעב״ד הסיפא לאשויי ול״ל חליצה דשערי ממתני׳ שחלה
 שערי דילמא באמש מקשי מאי דא״כ ז״א מצויש בשיירוש דמיירי מוכח
מאיסורא שאני דמממונא ב״ד ומעשה מצויס שיירות באץ ומאונץ חליצה

 ראי אייתי לומר שייך דלא • שירות ומשוס לאלתר ב״ד מעשה דכל סיפא
 ושפיר לו זכץ בחשומיו דעידיו אדרכשא דבשערי ע״ב ל״ה דף שם ס׳ל דאביי

 דאפילו ומאונין חליצה בשערי לאשמועינן צריך לכך לאלשר בממקדבעינן ה״א
:ודו״ק ■ בממון ולעולם מרובה לזמן

ך ה י  ושפיר פשיעא לאלשר אבללשירוץהא׳דאי כ״זלשירץהב׳שלהשוס׳ מ
 מעב״ד דמכל דל״ל ומחונין חליצות דשערא מסיפא להקשוש ר״ז ה״מ

 למיק לי׳ ניחא דלא וצ״ל פשיעא• דא״כ לאלשר דוקא דבממון ה״א
 קושי׳ ממורן ממילא ולפי״ז ב״ד• מעשה ומכל ומאונין שמ״ח7 מישורא

 המפרשים קושי׳ תקשי דא״כ השוס׳ כקושי׳ לר״ז הש״ס קאמר מהרש׳אז״לדלא
 לשני חיישינן לא דבממונא וצ״ל נשן כבר ואפי׳ מפירוש קשה דחכשי

 חשש ליכא בידה ראינו דאס ליל ומאוני׳ דשע״ח קשה שפיר א״כ יב״ש
 לאלשר דה״א צ״ל ולכך נשים גיעי דמצא משני׳ והייט פירוש משוס אלא

 ומיירי מרובה לזמן אפי׳ חיישינן לא פירוש דלענין בסיפא קמ״ל ושפיר
; ודו״ק ־ בידה בראינו

ם  להו ניחא דלא הא נראה לכאורה וכו׳• שפיר דייק בא״דומברייתא ש
 בזה ונדפקו נפל וממנה מיד לה שנתן אמרה והיא הבעל ביד דראינו

 עבר שלא כל לאלתר איזה ע״ב] כמיד[לקמן דס״ל נראה הי׳ ולכי^רה • המפרשים
 ותו כרתי כריאדע״מ כדקיי״ל מסירה בעדי הגע ליתן דצריך וכיון ־ שם אדם

 משוס בעדים למסור דצריך ש״נ] עד ד״ה ע״ב י״ז ף [ז לעיל התוס' כ' לר״מ דאפי׳
 לומר א״א שס אדם עבר שלא כיון וא״כ וכו׳ משנים פחות שבערוה דבר דאין
 מ״מ • לר׳א אף סגי חתימה דבעדי דס׳׳ל להפוסקים דאפי׳ נראה ותו • לה שנתן
 להו ניחא דלא אלא פשיעא לר״ידלאלתר ס״ל שני בתירוץ דאף די״ל נראה

 דלא דאשמועי׳ תנו ה״א הב׳ בדבור לקמן התוס׳ כמ״ש למימר דאיכ׳ קמא בתירוצ׳
 לאלתר משכחת דלא כ׳ שפיר ולפי״ז נתןעדתשרי■ בניסןולא חיישינןלשמאכ׳

 ע״מ ע״י עתה מסרו ואם לאלתר• אינו בו שנכתב ביום מסרו אס דממ״נ
 ובזה • שס אדם עבר ע״כ א״כ ע״ב י״ז דף לעיל התום׳ כמ״ש בזמנו כלא

 שהיא משמע נשים גיעי דמצא במתני׳ גס דהא שי״ף המהר״ם קושי׳ מתורן
 בזה מסופקים שאט משמע אומר שאני כדקתני לה נתן שכגר אומרת
 קשה ולא ביום בו זמנו כ׳ ובאמת עתה לה שנתן י״ל דמתני׳ א״ש ולפמ״ש

 :ודו״ק ראשון בפירש התום׳ כמ״ש מיותר אינו דהא פשיעא
ז ״ י פ ^  כר״ז דפסרך ז״ל• והרמב״ס הרי״ף שיטת ליישב דיש נלענ״ד ו

 שלא בכדי לאלתר שיעור כ׳ דהתס אלא • אחזוק דלא ואע״ג ^
 ונראה ■ שם אדם שישהא כדי כ׳ מצויות ושיירות ובהוחזקו ־ שם אדם עבר
 אבל עבר שלא בכדי לאלתר י״ל דהוחזקו דללישנא תליא בזה דזה דס״ל

 דמחמיר ונהי • שם אדם שישהא כד ס״ל ע״כ אחזוק דלא אענ״ב ללישנא
 י״ללפמ״ש ובפשטות להחמיר אין אהדדי דסתרי היכא מ״מ לישני דתרי כחומרי

 דלא דאע״ג ללישנא היינו לאלתר כדקיי״ל ולעילם לר״ז הש״ס דקאמר דהא לעיל
 • ונמלך מייתר לא ולר״ז • מישורא דהיינו צ״ל בל״ז דטחזקו ללישנא אבל • אחזיק

 שלא בכדי לאלתר שיעור לומר א״א לאלתר לאוקמי דצרין־ אחזיק דלא ללישנא א״כ
 האמת לפי דאפי׳ נראה ויותר • כנ״ל צע״מ ליתן צריך דע״כ שם אדם עבר

 באין דמיירי כיון הוא מיישרא ומיאונין דשע״ח סיפא הך אחזיק דלא דללישנא
שלא עד וכתבושעיח הצ״ד שקדמו שניחוש גדוללימר ודוחק מצויות• שיירות

חלצה
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 כשיקרא מיחזי דהא שחלצה קודם הביר יכתבו דמה׳׳ת * הב׳׳ד מיד ונאבד חלצה
 מצויות שיירות ואק קוfהוח ובלא דמאתרגתל מיישיק דלא דאשמועיט צ״ל וע״כ

^ך דקעמא מרישא כבראשמעונץ  לאלתר ה״א דמרישא דאמת אליבא וצ״ל • דנ
 גס • כרל ט״מ עברו דע״כ שס אדם שישהא כדי היינו דלאלחר מוכח ט״כ א*כ
 דנמלך ג״כ rלר״ די״ל • כנ״ל י״ל ע״מ בעינן דלא הסוםקי׳ לדעת דאפי׳ ׳״ל

 דאצעריך הא דאמת אליבא וכן מרישא מקשי דלא הא וא״כ מיותר־
 ולא מצויות שיירות באין לאחר חיישינן דלא לאשמועינן ומאונין שט״ח

 כ לשמא חיישינן דלא וקמ״ל לאלתר דמיירי לה״א משוס היינו ורוtאח
 ש״מ בע״מ לתנו צריך א״כ ־ ביום בו מנוr כתוב שאין כיון א״כ וכו׳ בניסן

 ככירשיי הוא לאלתר נמקי דבעינןשישהאאדסולפי״זצ״לדמקשימברייתאולא
r)בדידי' מפליג ולא סתמא בברייתא מדנקמ ולעולם) ד״ה ע״ב י״ח בב״מ(דף ״ 

 רבה אחמקבאמתבהכיכליגי דלא ללישנא דס״ל בפשיעות ניל עוד ודרה•
 שיירות מסיפא מוכח דהא בלאאחזוק ל״ל א״כ ממתגי׳ דדייק דלרבה

 י״ל א״כ לאלתר• לרישא מוקי ור׳ז בדא^וק־ דרישא צ״ל ע״כ מצויות
 דאשמועינן מאי בברייתא קמ״ל ממתני׳ דנשמע אע״ג אחזוק בדלא ברייתא

 אע׳׳ג במתני׳ לאלתר דקמ״ל דהא י״ל וא״כ כ״כ־ קושיא אין דזה ממ;י׳3
w נשמע דכבר w' ע״כ והיינו כשר )לתר4 דקתני גע ־המביא דידן 

עינן י״ל פסול לאו ואס דקתני מצויות בשיירות  אם ואפי׳ בדאחזוק ד^מו
 והפוסקים המפרשים כמ׳׳ש נדאחזוק מפי רבותא הוי מצויות שיירות אין

 וכיון נותנין דלאלתר ושימ״צ אחזוק הרווייט ואשמועינן למימר דאיכא וכ״ז
 עדי בעינן דהא שם אדם עבר שלא לאלתר לומר א׳׳א * בדאחזוק ע׳׳כ דמיירי
 דסגי להפוסקי׳ ואף • לידה נתן שכבר אומרת שהיא ומשמע ־ מסירה
 מע״ח עדיף דלא בעינן מתוכו מוכח בע׳׳ח מ״מ ־ לר״א אף לחוד בע״ח

ט מוכח בעינן דלא דהא לר״מ•  במגרש אבל ע׳׳מ משוס הייט לר״א מתו
 לאלתר מיירי דע״כ וכיון מתוכו מוכח דבעינן ר״א דמודה פשימא בע׳׳ח.

 מפני׳ לאוקמי ואין ־ דהמביא ממתני׳ נשמע מצויות בשיירות דהא בדאחזוק
 דכיון ח׳׳א • ולאלתר מצויות בשיירות ג״כ דמצא ומתני׳ לחוד בדאחזוק

דידןדהמביא דמתני׳ ע״כ אלא בש׳׳מ־ כ״ש בא^יק דאשמוטינן
הש״ס באמת מוקי ולהכי המפרשים■ כמ״ש המביא כמשמעות

כ אחזוק דלא ללישנא בדאחזוק ולא מצויות בשיירות  מונח ע'
 כיון מתוכו מוכח דאין וכיון ואחזיק• בלאלתר מתני׳ מדמוקי
 לסימרדזה ואיכא שם־ אדם שהה שלא ולאלתר ע״מ צ״לע׳׳י ע״כ דאמזוק

 צילבדאחזיק דע״כ כיון דס׳׳ל משוס בלאלתר דלאמוקי דרבה מעמא גופא
 גופא דזה ונראה מרובה• זמן הייט ע״מ שהיו וכיון עבר שלא לאלתר וס׳ל

^ דלאשייו כדרבה מתני׳ לי׳ דיליף דאחזוק ללישנא ג׳׳כ דר״ז עעמא  לו
 דקמ״ל מאי בברייתא מצינו פעמים דכמה דברייתא מיתורא דיליף

 דדוקא במתני׳ נעעה שלא משוס אברייתא דבריו דמסמיך אלא • ממתני׳
משמע בברייתא משא״כ • שם אדם ישהא שלא נימא ובאמת • לאלתר

ובי׳ מיני׳ מפליג דלא מציעא בבבא ז״ל שפירש״י כמו מרובה לזמן יושר
ודו״ק: נכון• כנלענ״ד

ם׳ ו טי כאן־ובו׳ ד״ה ת  משני דרבה י״ל דודאי דבריהם פי׳ נלענ״ד • וכו׳ ניחא ו
 עדק דייק דלא אחזוק דלא אע׳ג ש״מ באין דמיירי כן ‘ בתחלה

 אחזיק ולא מצויות בשיירות ומוקי בו חזר באמת ואח״ב דסיפא• ממתני׳
 שהוחזקו והוא דקאמר כן אינו הש״ם דמשמעות אלא דסיפא• דומיא

ט׳ ט׳ קשיא דאלת׳׳ה ו  דעעמא צ״ל • כן באמת דס״ל משמע בו שמזר קאמר ולא ו
 ומעעס הכי רבה מוקי ואפ״ה קודם המעשה דזה הש״ס דידע משום דש׳׳ס

:ופשוט המפרשים תלונת סרה ובזה • ברישא ממני׳ קמ״ל מאי דאל״כ
ם  דלקמן ומהרש״א מר^ש׳׳ל הקשה וכו׳ שידעינן מון וי״ל בא׳׳ד ש

 בעצמו דהבעל החוס׳ כתב וכו׳ חתמט לא מעולם ד״ה בתוס׳ י
 יאומן דמה׳׳ת להבין צריך דבאמת ונלענ״ד לקלקל חשוד שאיט מפני נאמן

 המוקדם מיום פירוח עריפת בשביל כן דאמר למימר איכא הא הבעל
 יתן או גע לה נתן כבר באמת ושמא נאמן איט למפרע כדקי״ל • הגע שבזה

 כ׳ והתוס׳ פירות משום הגע זה לה שימנו ורוצה • וקלקל שלא גע עוד לה
חתימה משעת למ״ד משום הייט קמ״ל מאי קושי' דעיקר הקודם דבור סוף לעיל

 • הגע בידו שראו דמיירי דלעיל בסברא קיימי התוס׳ דבאמת ונראה
 דא׳׳כ העדים אלו של החתומים שהכירו מעידים שהם לומר א׳׳א דע״כ אלא

 וא״כ ז״ל• לפירש״י החוס׳בסמוך כמ׳ש כחתימה ק^נרחמימה לא אמאי
 חשוד הבעל דאין מעעס אלא פ׳• מיום החתימות היו שלא ידעינן מנא

 כשהבעל מזויף ללוקח עעניק דלא וקי״ל • אלאמשוספירוח משש וליכא לקלקל
 חשש שאין כיון א״כ • בזה דמפלפל ו׳ ס״ק שם ובש״ך ק׳׳ו סי׳ בח״מ ועי׳ • מודה
 לקלקל חשוד הבעל דאין אסורא לענין חיישינן לא לזיוף פירוש משוס
וח״ק: החום׳ בדברי שם לקמן מ״ש וע״ש בנמנן וחרמי שגירש עתה ונאמן

י ר ב בני ו  בהוחזקו דנתבו הריעב״א שיעת לפי תירן נ״י צבי מו״ה י\
 מר^בצת שיעה בס׳ וכ״כ ממנו שנאבד אמר השני דגם מיירי

 לקק משא״ג חזי׳• דמאי לקלקל חשוד דאינו לעיל ליל א״כ ע״ש לב״מ
̂וי׳ בידו דראיט דניון דמיירי אלא הוחזקו לענין דמועיל חתימה בלא «

גייטיין
 כאן »ס כמ״ש בידו ר^ט מהני לא ולזה מצויות בשיירות גס ירמי׳ ר׳

 דרבים ^צה דהוי הייט מצויות שיירות דעייך בחידושיו הרשב״א כמ״ש
 נמקר לא תק מינייהו fm7 כיון ולש״ז • דיחיד נפילה טי הוחזק אבל
 שסיר מהני מניטומבחישו שעונה• האחר יביש ועד אמרים־ לגבי נאמן
 כן מזר ^חר יביש דגם אף אמירתו מהני ולזה הגע העדים בידו שראו מה

̂המוסלג נכק• זה וגס בידו שראיט מה מהני עדו הלא ̂ב כ״ה ובני  ר
 מ»ם ר^ס כ לא דלעיל לעיל שכתב עיד תירז שיחי׳ יעקב מאיר
 ש 5י לשני חיישיק לא ממון דלענץ ואף פירות לענין קלקול דאיכא די״ל
 לאסור ^נא בק חילוק אין טא זה של או הוא זה דשל חזית מאי בהומז© מ״מ
 דאכתי py צ מ^״כ • נפל שמזה שידעט וצ״ל מצויות שיירות לענין אלא שייך ולא
 משש ^כא לקלקל משוד דאיט משוס וצ״ל • החסומים אלו טו ידעינן לא

 מצרות ולשיירות טמז^ לענין בידו ראו מהני וא״כ • פירוח משוס אלא
:נכון זה וגס ממון מפום חייכינן לא

̂ן ד״ה מוס׳ (ז׳׳ד  פ»ה הוא לכאורה ט׳• פי׳ ובקו׳ מממט• לא מעו
 דאין ותרצו מסינעטהם דזט עונן7 מנא קיום אין דאם המפרשים כמ״ש ^

 רשב דיש ומיאה ■ ד©ק והוא שלסטט הגע לקיים וא״א • לזיוף ©ששין
 אפי׳ מששא ליכ׳ בידה דכשהגע jfxi לאלתר דל״ל למיל כמט דהתוס׳ ז״ל פירשיי
 נאמין אס אלא • לפניט הגע מנתינת ברייתא מייד דלא י׳׳ל ולסי״ז • זה אסאין
 נ^ע שכבר א״נ דבדס לכמה ונ״מ לה ניתן שכבר שאמרה האשה לדברי
 ז דבל • המנןימות באלו בידה גס דראיט כיון א*כ • וכיוצא ונפסל הגע

 בימ ט־איט ז״ל לטרש׳י ה׳ני״ל בידו בראיט לשיעמהתום׳ אף לעיל כ׳
 שמא מוששק אנו ^א מתיממס שמכירק העדים אמרו שלסניט הגע וזה
 והגע • ניסן לא שזה ואפשר ■ שמנצא הגע זה אין בידה שהי׳ הגס זה

 מודה כשהבעל אבל מודה• הבעל כשאין היה שמזויף אפשר שבידה
מגוקי כיון למימוש הו׳ל אכסי אבל הגע• זה טא דמסתמא אמרינן

״ז יא״א בד^זזוק ל® י  ש ציב nii( ס«ע שלא ̂:זרו שהעדים כיון אלא • כלום איט שבידה הגס
 דהא זה הוא א1מס« גידה שהיה וזה שלו־ הגס זה בוודאי א״כ זה־
 ומיהו • אחר ליביש חממו לא והם מודה כשהבעל לזיוף חיישינן לא

 • בידה שראיט י״ל שפיר אמעק בלא לעיל דמוקי למאן קשין לפי״ז
 צא דלעיל וצ״ל כשמודה־ משא״כ מזויף• עעגינן מודה הבעל וכשאין

תר אי דממיג משוס הכי מקי  דת^זס נמי מודה הבעל אין אפי׳ ̂ל
 ^נת דאט׳ מ»ס קשה לאלתר שלא ואי • לקיימו יטל דהא מזויף שהיה ול״ל

̂ון כמ״ש פירי מש« למוש יש גע טלה שהיה  כדמשט אבל • לעיל הג
 דליכא כן לשטיי דיל׳מ וד© אמד ליב״ש אלא מזמ3 שלא ^מ• ירמי׳ ר׳

 הודאות סגי זיוף ומשום ־ בידה שראינו כיון ̂ור יביש מן שנפל משש
 ממ1̂ שמא לחוש יש בדאסזיק לאוקמי ירמיה ר׳ דבעי א!א הבעל
 וליכא W יב׳׳ש צ״ל לכך • עפי גרע בידה שר̂א וכיון ri נק •s^ יב״ש
 המוס׳ שימת לעיל מ״ש וע^ ־ ודו״ק כזמזודה משאיכ * ̂וף חפש ^א

̂ק אפי׳ חיישינן לא בידה דכשהוא דס״ל :גע כ׳ שהבעל כטדוע בדאס
ם  ©ם׳ ©שי׳ למיז שייף מהר״נז מ״ש דלפי י׳ל לי׳ מספקא ם©קי ש

 אפי נתן צא אריא דמאי ©רויז מחמת טא דהקשה • סט היא דה
 א^ש ממני׳ ת1דב© ק באוזת לשטיי דה״מ י״ל ולפ״ז נמי• נתן

 לקלקל משוד ד©ט דאע״ג «נפר©ם וכמ״ש ניסנק אין מט אמר אפי׳
י ®״®י*' ^ חייטייו הנהיגה על נאמן
 דלא אלא דרבק• סימנין אי ^׳ ממק לענק בעלמא בסיק סגי סירי
 ««ר לגס דחיישיק משוס דעעמא המשנה פי׳ הכי׳ לשנויי ̂£י רב רצה

 ואיהו דרכק סימנין נפשוע הוי דא״כ טחנין אין מנו הבעל אמר ואפי׳
̂ק בסימן קאמר לכך לי׳ מססקא וק״ל: ממק תט אמר ובאמת ©גי

 בחטסה מצאו דה כ״ח) לקמן(דף מום׳ קושי׳ לישב דיש נלענ״ד• ד1ט
 לשאלה מייטק לא ממק דלענין כיק י״ל כו׳ לשאלה ונחוש ט׳ ^

 דכסבו למאי א״כ מובהק• שאיט כסימן דט״ל י״ז בסי׳ הב׳י וכתב
 א״כ מובהק סימן הו״ל ©בהקין שאק סימנין דשני באה׳ע י״ז בסי׳ הפוסקי׳

 שאיט סימק כשני טי׳ל שאלה וחשש יב״ש שני חשש דהוי דהכא י״ל
 סיק אשי לרב דל״ל קשה דלפי״ז אלא מובהק• סיק וטיל מובהקין
 סיק ט״ל ובצירוף מובהק ש©ט סיק הו״ל יביש שני דחשש ת״ל • מובהק

 בהומזקו אפי׳ מוקי אשי דרב הטסקי׳ פשיעת מזה נראה מיהו ©בהק•
לק נפל אחר ©ב״ש דשמא בממק אפי׳ למימוש דאיכא טדאי ובהוחזקו

 י©ן מ'מ בטחזקו מיירי נמי דהמביא דמתני׳ אף ©בהק• סימן צץ
 לא נפל• שממט עדע דה»לימ דכאן משוס לשאלה• חיישינן דלא כתב

 ל^ק© לי׳ ניחא לא ©זי רב אבל בטחזק א©׳ בממק לאחר חיישינן
 בטמזקו מדירי אשי דרב לתירוצא צ״ל דע״כ נלענ״ד וכן • בידו בחזי׳
 ©ישינן לא ולכך ©בהק• סימן נתן שהבעל בברייתא נרמז אין דהא

 אין א©׳ סימן©בהק• טמנת כשטא באשה מהניג״כ ובכה׳ג לאחר•
 למזה יחזיר בכה״ג הא • ג©«©בהק ©ירי דהברייסא וכיון מודה הבעל
דשמא דברה ©בהק ©מן מהני לח א*כ גהוחזמו דמיירי ולפמ״ש • ג״כ

אף



ועט כל
 ויל ולפייז מ״ל• ידה מיוחמ מכשיוצא עדיף לפדלא P? *זי ^

 הו״ל • מוגהק סימן וצמי בדאחדק לאוקמי אשי לרצ ל^ל״ל̂ 
 בסימן דמיירי וכיון מובהקין שאיע סימגין שני ומ״ל *מיק מא מיקמי

 א׳ סימן הו״ל דהא מהני סימן עתנה דנשהימ מקשה דלא ממילא ש̂ח
־ שא״מ ולסימן ליב׳ש שטחוש דברים שט הו׳ל אחר משש משום דמלמא

 דלא וצ״ל לחוד־ שא״מ סיק הו׳ל נחן לא שמדיק שאמר הבעל עד אצל
 טשנח היא אם אמאי י)*כ דאוריימא סימנין ושמא דמסמק במי ממקם

̂נ סיק  כנ״ל דידה סימן מהני דלא דבדאמזיק צ״ל וע״כ ־ לה יחדל־ לא שא
 א״ל מיהו * דאוריימא לאו סימנין דשמא מובהק סימן צ״ל בדאחדס ומון
 יב״ש דשני אעיג • סיק מהני דאורייחא סימנין דאי להש״ס דמשימא הא

 בדאמזיה די״ל • מע החמירו אמ״ה מ״מ • כסימן והו״ל ממון לענק מהני
 החמירו אס״ה אחזק בלא דאוקי ולמאן כנ״ל חשש נמי ממון למק *יל

ודו״ק: בד״א־ למ׳ד בזה
 דאם תמוה לכאורה וט" ורימנהו וט׳ המביא מק ממ׳ ט 2

 דס׳ל שאני וחלה הולך את ואב״א דמשני למאן המשיא
• חלה תנא במתני׳ אדרבא הא מק הביא מה א״כ * מלה לא ^י׳ כהילו

 להמקשה דס״ל והוא קמא ללישנא דהקושיא נלענ״ד והיה • קמא ללהנא ש וכ
 כאומר דנעשה משום הוא יכמט דבשנים הא וע״כ פסול ועד סופר דחמם
שם• כדאיתא טא הגע כתב דכמבו וס׳ל ס״ו דף לקמן כדאיתא אמרו

בס״ד• לקמן שנכתוב וכמו ספי בדק איכא דבכתיצה משום נמי אי
 תעשה ולא כשר חה וטק • שיחתום לעי אמרו כאומר שנעשה כ וע

 ממני׳• ד״ה שם המום׳ כמ״ש צ״ל כרחך על שם־ לקמן כדאיתא
 בשעת דהא קשה שפיר א״כ ־ הדחק בשעת מויירי שם דבריהם בסוף
 והוא ז״ל שפירש״י כמו מזר אונם ה״ה דוקא דלאו כחלה הרל הדחק

 בשעת אנד׳ לא שליח דאינהואקאבל ואיכמוכח בש״ם* לקק{ע״ב] כן
 ה״ה לכמחלה דמלה כיון י״ל בדיעבד• דמיירי החום׳ למ״ש וכן הדחק־
 הוא פסול• ועד סופר דחתם הא צ״ל לפי״ז מיהו יזלה־ בלא דעבד
 דכשר כיק ליכאלמימש דאל״ה חתומו ואתם לכתוב לסופר יאמרו שמא מום

 בחלה נמי טלך דבאת טמא ואס * שם צסיגיא וכדאיתא חעשהויחתה ולא
 קמא ללישנא אבל ־ דעבד פסול ליכא כן עושה אס דהא למייה ליכא שליח עושה
̂־ את אבל ־ הולך דדוקא  וממילא כתוט באתם ה״ה א*כ ־ לא נמי חלה אפי׳ הו
 דיעבד sh הדחק ובשעת ויחתום־ לאחרים דאו' וע*כ ־ ועד סופד חתם דפסול

 מחורז ממילא דלפ״ז י״ל ולכאורה בזיון־ משום אביי משני וע״ז כניל
 W יאמרו והם חתומו דבאמם י״ל בזיון עעס דלפי והוא מיתט־ נמי

 דמשוס י״ל בחלה אפי׳ מהט לא טלך דאת דנהי חשש ליכא דמחום
 משום קפיד הולך באת אבל בדק־ משום קפיד־ לא בעל דעעמאדהכא

 בזיק ליכא א״כ לכתוב יטל הבעל שאק בל״ז שיודע בסופר ^ל ־ בדין
 לכתחילה בעצק יכתטויתט ושפיר כשר־ ועד סופר וא״כחתס כצל־
 או׳ שהם באמת מיירי דלא להמקשה לי׳ דפשיתא דהא ולפימיש מיירי
 דכשר ס״ל הוי ע*כ דבכה״ג לכתחלה ומיירי חותמים והס ויכתוב לסופר
 הסופר דכתיבת בעצק שיכתט הבעל דעת דע״כ דס״ל משוס ־ ומעשה

 וט׳ מילי ד״ה התוס׳ בלשון לקמן שנכתוב וכמו הבדק־ עיקר הוא
 בעצמד דאתה ר״ל בדון משוס מאי עעמא אביי דקאמר הלשק ^וקדק

 קפת־ לא דבטלו י״ל א״כ לכתחלה־ י^ דאליה בדק משוס דמזם צ״ל
 ליכא חידמו צאתם ולכן צדק מטס והכל דקפיד מדק הולך באת אבל
 למיחוש ליכא הבחק עיקר שהוא מהכתיבה יודע דהסופר כיון ־ בדק

 מימסרן לא דמילי משום דמשני נמי לרבא לפרש אפשר הוי ולפ^ בדיעני*
 ד״ל כשר ומד סופר מתם וממילא פסול אמרו אומר ובאמת לשליח
 לכמחלה אויס בלא דמיירי מימט קוש< ואין לכממלס בעצק יכתבו

 ודו״ח: כשר־ אמרו *׳ ודאי דלר׳י לקק משמע מיהו _
VTO סופר חתס לר״מ ע״כ ־ מחני׳ ד״ה דס״ו לקק התוס׳ מ״ש

ום׳ לת׳ יצוו והב׳ד ־ 7לב״ יאמר דשמא א׳ מעעס פסול ועד
 י״ל לפי׳ז נמצא ־ טסופא משום לסופר וממממו מינייהו חט ואזלי

 החום׳ שכתב ממעם פסול חסרע טדאי דלר*מ ס״ל דהמקשה ’ מ^פא
 כתט ע'כ הבעל צדק משוס א״נ ־ מעשה ולא דכשר מתומו באסם וסיג

 בדעצד מתני׳ ע״כ א״כ לקמן ויבואר לעיל שכתוב כמו הוא הגע כסיבת
 בסמור כמ״ש בדון מטס דשנילי׳מעמאמאי וטיט הדחק• בשעת או

 :שם דטם׳ זו חששא ליכא דבדק דלעעמא דס״ל פ״י בס׳ יע״ש
ד ו ן ™ ן  וס״ע דהגמ׳ והוא כרשב״ג דפסקו ז׳ל והרא׳ש הרי״ף ע״ד ־ נ

 והבי̂< דוקא בדיעבד כשר ועד סופר דחתס ־ כסב ז׳] אות מה״ג
 דע״כ ס׳ל המקשה דמלהוה״הדעבדכשר־א׳כ לפמש״ל ולפ״ז האמחטם•

 ונעשה פסול ועד »פר חתם דס״ל ואיל ־ קמייט בדיעבד ועד̂  י»ס
 • קמיירי ולכסחלה ומעשה דכשר ויכתוב למפר אמרו והם מ!רו מר
 שכ׳ קלקול דהא כשר ועל־ טפר חתם דלדימ׳ עסי לר' קשה דאכתי ז״א

owכאת ט״ל חתומו ואתם ־ בב״ד דאסר יוסי לר׳ טיך לא שם ׳ 
̂־  לכחחלה דמסני׳ וא״ת ־ מחולק או ממ״נ נמצא ־ במעבד «ג־ וג״כ ה
ד^ל לרגא ולפי״ז חטט־ אסם משום פטל דמסרע צ״ל ע־כ א״כ

כאגיטץשליעד פרק
ם ו ר חמם וממילא אוזליח ממסק לא מילי • פ  וכז פסול ומד ט
 ליכא דצכטבה משוס מזול חתומו ואתם ג*כ בדק מטם דס״ל לאביי

־ ^ן  כשר לכטב לסופר וכשמצוי׳ אמרו כאימר נעשה שססיל וכיון ב
• ולז״ק ־ מיתט קשה ולא לכחחלה ולעולם והעשה

׳ ס ו ט׳ מילי ד״ה ת ־ שמואל וקסבר ו ט׳ ט הא נראה ו מ  דקסבר מ
ק משום דס״ל לרב דבאמס מטס דוקא־ שמואל  ס״ל ע״כ בז

אליבי׳ אף הכי ם״ל דרב המפרטם כ׳ דהא בזיק איכא נמי דבכתיבה
 ודאי דבזען למעמא דהא תיקשה וא״כ ־ טותי׳ דהלכסי׳ יוסי דר׳

 ומשמע ועד־ סופר בחתם דמכשר דממני׳ מ״ע וא״כ כשר אמרו טמר
ט רטתא לאשמועיק דאל׳ה ותעשה כשר חתימו באתם ס״ל דרב  ע

 פסול שום ליכא דבדק דלעעמא וצ״ל ומעשה־ דכשר חסוט בחמס
 יודע בל״ז הסופר הא כיסופא משום לסופר יצוה אם אפי׳ מחומו באסם
 הדרא בזיון ליכא דבכסיבה הסום׳ כסברת ואי ־ כותט בעצמו שהוא
 סופר בכתב למתני׳ דמפרש לשמואל אבל לרב כ״ז אך לדוכהי׳ קושיא

ם׳ דכתט והייט בדק ליכא דבכתיבה י״ל שטר ועד ט  שמואל דקסבר ה
הו וכו׳־  ז״ל דבריהם לולי לאדרבא התום׳ קושיס לתדן נראה לענ״ד ט

ט עפי־ בזיין איכא דבכסיבה משמע  כסב היינו דכסבו הסיד דלתי ו
 בזיק משום העעס יהי׳ א*כ הגע כסב ג״כ הייני דמסני׳ יכתבו א*כ הגע
 נראה ז״ל דבריהם ולולי ־ בעצמם שיכתבו בכתיבה מקטד דר״מ מדק

^ דס״ל דלר״מ ט א  לידע צריכין חסימה עידי דאין כשר באשפה מצאו ד
 דבססימה בעצמן הגע כסב שיכתט הבעל דעת דמסממא י״ל הכתיבה מן

 דדלמא לשמואל דמספקא והיינו כסב מי לידע צריכים שאין בזיון ליכא
 העדים צריכין לשמה כסיבה דבעיק דקי״ל למאי אבל ־ כנ״ל לעעמי׳ מ ר

 י״ל בזיק ג״כ איכא בחתימה א״כ בכשרות נכתב אס הכתיבה על לחקור
 מימסדן לא דמילי מטס דעעמא נימא אס משא״כ ידן כתב הייע דכתט
מ אמר ואפ״ה לשליח תט ר'  הגע כסב דכתט דס״ל ש״מ בעצמם מכ

א־ : ודו״ק לדידן וה״ה ט
y y ס׳ ט׳ יוחק ור׳ ד״ה ט  וכו׳ רצוני שאק דקסני הא ולפי״ז ־ ו

 הבעל דדעס כיק להבק צריך דבאמת משוס לישב יש ונלענ״ד
ק. מתן לא אס גע יהי׳ שלא מ  גיסה לה ביהיב קפידא מאי א״כ ה

ק חסן לא אם ע״כ הא ־ בהחלה ס  פן חושש שהבעל וצ׳׳ל ־ בעל הגע ה
ק השליח ואין החפץ לו שנהנה השליח תכחיש א ט דטגע נ  כדאיתא בעדו

 ע״מ בעינן דהא להקשות ואין ־ ע״ש קכ׳א סי׳ ובחו״מ ע״ב מ״ג דף בקידושין
 [פ״ע הרמב״ס לשיעס צ״ל בל״ז המפןי״לדהא לו נתנה ושלא התנאי ק וידעו
מא ל״ה] ה׳ מה״ג  • ב״ד לפני שהוא כיון דבח״ל סל״ה] קמ״א ט׳ [אה״ע בש״ע ו
 נעשה עד קי״ל דהא שנים אלא בעי׳ לא והא קשה דוקא חלה בעי צטלך אפילו

 שסיר באחד וא״כ עד נעשה דשליח משום אחד אלא א*נ דאו׳ מטם וצ״ל ־ דיק
ט קשה אכסי מיהו ־ להכחישו תוכל  לשליח נאמעת טחן דאס דקי״ל מאי ל
ק טגע טי לא שטעה בלא א  שליח לעשות וא״כאכתייטל דנאנס במיגו דנ

 ־ שטעה בלא שליח טעשה לבעל ניחא דלא נמי די״ל אלא נאמטס ע״י ולטערו
 שיהי׳ רצוט אין משטעה לטערו מ״מ ונו׳ לי נאמן את לומר דא״י דקי״ל אע״ג

טב ע• נאמטסוא״כ ימולו שלא וע״כ אמר־ Tפקדו טג א  ניחא ובזה הו
 כיקשצרד דבח״ל בטפאמשום ולא לו א׳ ואס ברישא דוקא במתני׳ דנקס

ק ט נ״מ אין ב״ד לפני לי מי  בשעל־ אלא לו להאמין רצוט דאין נמי לומר צריך ו
 דאהדרינהולבעל ונאמן היסס שבועת רבנן דסקט מקמי ממני׳ הא דאליה

ח או ט ראשון־ לטי אנטאבל על בשטעה לו להאמין דצריך ונ  שבועה בלא נ
 היסס שבועת מיה דף בשטעוח פי׳ ז״ל רש״י מיהו להאמץ־ רצוט אין כלל

:ייי״ק • פירוח בדינר לי חן גצי במתני׳
□  שהמתיק ז׳ל בהרא׳ש עיק שטי בלא אפי׳ בשלומו וכ״ש בא״ד־ ש

ת רצונו שאק דכיק  עד הסנאי מתקיים לא אחר ביד פקדוט לטו
ת קדמה והו״ל א׳ השליח ליד שבא טנ  ולעניד הקבלה־ קודם הגע לנ

ק שקיבל מה קבלה מקרי דלא ־ יוסר להמחיק נראה מ  מפני ממנה ה
 שטא כיק בקבלט לבעל זכה דלא ממט• וליקח לחזור יכולה שהיא
 לו לזכות שליח לעשות יכול איט ראטן ושליח לו־ לזכות שלוחו אינו

ט דטיל ע קבלה שליח כ  ולא מילי דהו״ל מטם שליח לעטס דא׳י ט
 תן כשאומר בפקדק קי״ל הא שליטת מטרת שלא וע׳*כ לשליח ממסרי׳

 רצוט שקן לומר שיכול מטס כפרן הוחזק כשלא ט לחדר יכול לפלוט
ט ־ אחר ביד פקדוט שיהיה עי׳ :ודו״ק ־ רצוט שאק בממט׳ פי׳ וז  שכ׳ בב״י ו
ק־ שקילמינה והדר דקאמר דהא קמ״א בסי׳  הש״ס לשק דזהו ר״ל ח
ה שקיל אמר והדר כמו  אלא איט עצט דבשליח י״ל ולט״ז מפז־ טנ

 דממנה מטס בתחלה שא׳ או הקדמט על מקטד אם דספק ר״ל ־ פוסל
ע יהיה שלח  אבל הקדם לכך למעשה קודם סנאי ובעי חפץ־ בלא נ

ט אס ממ״נ י״ל בשלוחו ע ק כשסתן ר״ל מעכטו בתנאי ד מ  תטרש ה
 דתנאי ל׳ח סי׳ באהיע זיל הרמב״ם דעת הא קבלה משעת למפרע
ט ואם למעשה־ קודם סנאי א״צ מעכשיו ע  כשממן ר״ל אם בתנאי ד

ק ח  שליח מטי מצי דלא לגירושין ניתן שלא שליח ט״ל כ’א מתגרש אז ה
ודו״ק• כלל־ גיעא טי דלא נקע ממ״נ וא״כ כלל־
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S<«״ •jS «י*ה i וליתקנו וא׳ת ן©׳ קלא ל׳׳ל וני ד״ה פוס׳
ד ש^ אפ״ל היה לכאורה • וכו׳ ג׳ בפני ש^בפל ^ ^ י דלר

^ ידגג לא אכסי מבופלאיב אינו וניטלו
̂יה ובשמלה ב׳ בפני  פמות שבערו דבר דאין משום יעעה לא נ׳ בפני הביטול שי
 כמי מחבירו א׳ ידע איך דא״כ ״אr זה בפני שלא זה שביטל וא״ל מי׳

ט שבערוה דבר דאין משוס כלל ביטל שאינו כ״א וסובר לקמן שנכתוב  ו
הו השליח יטעה בג׳ משא״כ ב׳• שהיה ידע שביטל שישמע וכיון מ  ו

 טעמא מהאי השליח יטעה דלא נ״ל וע״כ נ׳ בפני בשחלה שהיה למ״ד
 בפני שהי׳ ידע ביטול שם שישמע כיון מסתמא ביטול אין דבשניס כיון גופי׳

 דבור מבטל דבור דאין דבעיג׳מדינא־ דס״ל בירושלמי לפמ״ש א׳׳ש ויושר •י נ׳
• בפני שנתבטל א׳׳כ-ידע  האומר בפרק דפליגי • לשיטתי׳ ור״ל ר״י ולפי״ז ג׳

^ן ב׳משומ בפני בשמלה והי׳ דבור ומבטל דבור אפי דס״ל דלר׳׳י בחידושיו  ד
 ז ולפי • ב׳ בפני הי׳ שמא למטעי אמי בג׳ אבל השליח יטעה לא שבערוה דבד
ט • כרשב׳׳ג ס״ל יוחנן די׳ צ׳׳ל  כ ע כרבי הלכה דס״ל נממן רב מי
 שדקדקו מה מתורך ובזה תק״ע• משוס בג׳ תיקנו השוס׳דלא כמ״ש צ״ל

 י כר ל ם ר״נ איפכא קאמר ולא • כר״נ ס״ל ר״י דקאמר המפרשים
 הכרת הין לר״נ ולפימ״ש ■ הוה בפרא ■ נממן רב דהא
 למ״ם וכ׳׳ש שמעא' שק״עדדילמא משום נמי בשנים י״ל תקיע משום צ׳׳ל

 כצל נ אל י לר אכל * הגט ביטל שמא תחשוב תשמע לא דאפי' המפרשים
פ ״  היה ולפי״ז ■ ג׳ בפני היה שלא כלום הביטול שאין דתחשוב אלא ^
 וכו בדבר י שא שהשליח במתני׳ ז״ל רש׳׳י לשון קצת ליישב אפשר
 היינו ב׳׳ד דסמם דס׳׳ל רצונו אבל ג׳■ בפני ב״ד בפני דפירש איי״ג

 ש כמ ג בפני מבטל משתמא היה מ״מ ב״ד נמי נקרא דב׳ אע״ג ג׳
 שלא מה ר׳׳ל וכו׳ בדבר שא׳׳י שהשליח היה דהשקנה אלא פ״י• ש׳3

מי ומיהו וכו׳• מוליכו ג׳ שהי׳ שא״י משש מפני ג׳• דוקא שיהי׳ שיקט  י
 לאשה כשיודע היינו מבוטל אינו דביטלו דאע״ג בס״ד לקמן ויבואר נראה
 כמו לכשחלה לימן לו אין קורס להשליש כשיודע אבל הקבלה לאחר

 דשקנת ג דאע * ב׳ בפני שהיה דיסבור טפי א״ש ולפי״ז * בסוגיא שנבאר
 משס אין א״כ להשליח־ יודע סן ביטול שם יוציאו אפ״ה מועיל שאינו ר״ג

 הפירוש ולסי״ז נ'* כפני שהי' האשה ופמעה * נ' כפני שהיה ראי' כיפול
 היינו קלא לי׳ איש דג׳ דאע״ג משוס • הוא עולם שהתיקון ז״ל ברש״י

 לה ויתן ישמע לא הילוט בדרך השליח אבל שמעה דהיא בש״ם כדקאמר
 י רש שיפרש קצת דוחק זה מיהו • בו ושנשא ־ ג׳ בפני היה שלא שסבור והיא
 דע״כ התיס שכתב אף לפרש יש מיהו כר״נ דהלכחא הש״ס כמסקנת דלא ז״ל
 השליח דכשישמע אף טא והתיקון פק׳׳ע משוס הוא ג׳ דבפני לר״נ כן צ״ל
 בדבר א״י השליח דמסתמא משוס אלא תקיע ליכא ואכפי לישן• לו אין

.לקמן וע׳ תו״ק גדולה תקנה איכא ושפיר בו ניסת היא וממילא ומוליכו

ם׳ י ו  ידעינן אי דבריהם וסוף וכו׳ הר״ש הקשה וכו׳ ואפקעינהו ד״ה ר
תטין דל^ ^ *  כוונתו יודע דמאין דתמי׳ מילתא הוא לכרכרה • וכו׳ נ

 וכדקתני לידה שבא עד הגט שאין משוס היינו דמבטל דהא די״ל ונראה
 כזכי והילך ושן דהולך ואע״ג ■ וכו׳ לידה גט משהגיע אה • מחני׳

 דחוב בגט אבל קבלה• בשליח היינו ע״ב ס׳׳ב דף האומר כדאיתאבר״ס דמי
 דהחוב לעיל דקאמר כיון י״ל ולפי״ז • לידה שבא עד מתגרשת אינה לה הוא
L1-? ׳ י״! המזי״״ מן שמפסידה משום הוא

התרומה מן ונפסלה מזונות אבדה
 שן ל וא 1,הולכ שליח ליד שמוסר תיכף א״כ זכות הוא דבזינשה א' דעה בהגה

 קידושין הפקעת וליכא לבטל א״י ושוב מתגרשת הולך או לאשתי זה גט
 לידה שיבח עד מתגרש שלא בפירוש שיאמר כגון שיבטל י׳׳ל דאכתי אלא

ס׳ כסב וע״ז לבעל יוכל ושפיר א דאס הערמתו דניכר שפיר הט  ידע נ
 אנא לה הוא חוב דהא פשיטא תשגרש שלא אמר מה לענין שזינחה

 מתנה והוא זכות הוא לה וגם לו דאסורה וכיק שזינתה ידע ע"כ
ודו״ק־ להערמה דכיון ע״כ מיד תתגרש שלא

ה ג ה  דבפני לרבידמודה דהלכמא אליבא להקשות לטס׳ הו״ל לכאורה ו
 לר״נ אפי׳ מצטרפי דלא י״ל בזא״ז דב׳׳ב ונהי • ביטול הוי דלא אמד "י

 מישקל דאיכא כיון יבמות בסוף כמ׳יד דקי״ל אע״ג • באיסורא בממוןולא אלא
 דאבדה כשזנתה מ״מ • בודקין] אין שסבתוד״ה [כדאי׳ דמי כממון מיני^ כתובה

 מהני א׳ בפני דאפי׳ לעיל השוס׳ דכ׳ למאי מ׳ימ איסורא* ה״ל כטבמה
 למודה בפשמוס המוס׳ דכ׳ הא להבין צריך דבאמת ונראה • ק׳ שפיר

 מהט דלא כ׳ ולקמן • שבערוה דמ׳׳לדבר כ׳ ולא ביטול מהני דלא בע״א רבי
 דני אין שייך לא דכאן כ׳ פ״י דבס׳ לנראה • שבערוה דהו״לדבר מטס

»י׳ ע״ב ב׳ ד׳ לעיל הש׳׳ס גרסת לפי • מב׳ פחות שבערוה  דוקא ד
 נראה ז ולפי לעד• מסייע דא״א דהחזקה הכא כ’משא דאתחזק• היכא
 לטוקועי הוא א*כ קידושין• הפקעת הוא דהביעול רבנן דמקנו דבתר

 דבר דאץ דכיון המוס׳ כ׳ שפיר כלל הביטול מהני לא א״א מחזקת
 א ע ביטול בכלל ולא לבטל דיכול רבי קאמר להכי ׳3מ פחות שבערוה

כלום ואינו ההפקעה על מעיר העד הרי דהפפיעו דכיון דהפקיעו

ץ ^ מ י י ג

א ולפ^^גס לבטל• ביכול נכלל ולא כלים איט הביטול נמצא  א*פ הנ
ם'להקעו״ מצי דלא התו

 בבץול דא״ל כ׳ וכבר • קידושין הפקעת ט״ל ולא כלל• הביטול על נאמן
 ל ל זטנמה דכיק ממונא ולא איסורא דהו״ל כיק מצטרף דלא זא״ז

:ודו״ק כתובה
ח ס י׳ל ו  דמשמע אלא חנית סברא מהן• ידע רש״י דגם מ׳׳ש* ע׳

ע״א] ס״ג [דף האומר בסרק כדאיתא לרבי רק הוא כזכי דהיצך לי׳
ק לרט משא״ב רבי חכמיס מאי , . ̂ , • ידי

ח  דאסי להדיא משמע • וכו׳ לבטל יטל אינו א׳ רשב״ג בסוגיא ש
בתום׳ ע׳׳ב להדיא מבואר וכן מועיל איט בפירוש כאחד כולן מבטל

ס הרשב״א כ׳ הדבר ובטעם וכו׳ אבדורי ליבדור ד״ה ט  שמא דחיישיק מ
 בשעת כלום איני דהביטול וכיק קלקולא ואיכא חבירו יתן כך בתור

 שליח בפני שלא נ״מכשהביטול מזה הי׳ נמצא מועיל• נו5א שוב ביטל
 לימן רשאי לשליח כשטדע אף לרבי זא״ז א׳ בפני או לר״ג ב׳ בפני
א שדוחק כ׳ עצמו והוא ר^: ט׳ לכאורה והנה • ט  דכיק בפשיטות הטעם נ

 ויסבור חבירו מביטיל ידע לא כ״א א״כ מבוטל• אין ביטלו דס״ללרשב׳׳ג
 א דז משמע המוס׳ מדברי אבל • עצמו הוא ויתן כלום איט שהביטול
? א ?  מותר שיהיה למידק מצי לא דמלשוןיכול ונו׳ סבר רבי בד״ה ד

 דמשמע יטל מל»ן דדייק באמת ז״ל לפירש״י הוא וכן לכמחלה לבטל
̂, הפירוש דילמא קושיא ומאי לכתחלה ומומר המקנה זה מן דאין  שמבט
 אינו שביטלו שיסטר ישעה לרשב״ג ובשלמא זה בפני שלא זה כול

 אפי ומומר טעות ליכא מטטל ביטלו דס״ל כיון לרבי משא*כ מביטל•
 דידהינן משוס • אסור לכתמלה דאט׳ להתום׳ דס״ל צ״ל ע״כ אלא לכמחלה•

 באמת מפרשי לזהולא דנדחקו ונראה וימסור יכתוב שילך כר במור שמא
 למה משוס^דח״כ • כלום איט שהביטול כ׳א דיסבור משוס הטעם כמ״ש

 שביטל לאחר להודיע יכול הא ביחד כולן שיהי׳ דווקא רשב״ג מצריד
 אבדורי לבדור מקשי מה לקמן וכן • כ״א ביטול ששמעו עדים ע״פ כולן
 במוך משוס הטעם הוצרט לכך • עדים ע״פ הביטול לטלן יודיע שמא
מהני לשליח כשמודיע מ״מ כלום אינו שהביטול דאף מזה נשמע כך•
ל 1” מה הרשב״א'דאל״ה כמ״ש דלא י ? ? ' ! ״ ן י י S ש  ftP -l 
 דשעס א הרשב ש למ לי קשה הא מיהו • מועיל אינו ושוב כלום איט
 מעשה בשעת שהביטול דכיון לומר הוצרך למה • כך בתוך משוס הוא
 ויודיע המחרון כשמבטל דאף בפשטי׳ הל״ל מועיל אינו כלוס אינו

 שיודיע כך במוך שמא משוס • כלום הביטול שאין האחרק יסבור לראשון
ה • האחרון ימן לראשון שיודיע ובמוך הראשון ימן לראשון ^ב א  לפי ו
 כלל צריך הי לא מועיל איט ביטול בשעת שאק הביטול דידיעת סברתו

ודו״ק: המוס׳ בדברי בסמוך ועמ״ש כך בתוך שמא לומר
׳ ם ו  דהא יפלא■ לכ^רה וכו׳ עצמו שלשליח כיון סבר רבי ד״ה ת

 עדים בפני אלא מועיל אק אמת שהדבר אף עדיס בלא דקידש
לעיל לפמ״ש דא״ש ונראה • הכא יועיל ולמה שיודעת אף לשוק מותרת והיא
ה לעיל להי דפשימא דהא ״י י״ ״׳ יי א נגד חזקה כאן אין דבאמת משוס י^׳יז י  נאמן א ע אסמזק דלא ובמקום • ע׳

ט כלל• נאמן אינו שוב המקנהדהפקיעוקידושין משא״כלאחר היי טז  ל
ה נוף אבל עדותו• על הקידושין להפקיע לענקנאמטת דוקא ^ א רי ב  הד
״נ ואף • א ס לחזקת מסייע דהא שבערוה דבר בי׳ שייי לא ע״א בפני  מ

מ הנךדושין יפקיעו זה דע״י משום שביטל צי׳  השליח בפני שהוא כיון מ'
ח״ק: לנאמטת א״צ ו

ם  טונפם אי ממ״ג קשה לכאו׳ זה בפני שלא זה שנים בפני ט׳ א״נ בא׳ד ש
 ואיה שניים הו״ל כבר הא בזא״ז♦ עדיס שט ע״י מבטל א׳ בפני

 יועיל 9m עצמו לשליח יודע איך א״כ השליח בפני שלא ואי חלא• לי׳
 בפניהם שביטל שנים ואותם כשמודיק לומר ודוחק כולם• ביטל לא אס
 דהמום לפיל וכאיש • השליח לפני ומעידים מודיעים הס זה בפני שלא זה

י שלא זה * לשון במשמע זה דאק וסו • מועיל יעהTד ס״ל  דמשמע זה ^
 כשמבטל א״כ קול• מוציא איט דשליח דס״ל וצ״ל ממש• בפניו דמבטל

תע ושליח זה בפני שלא זה אחרים שנים בפני א׳  טלם מ פ שמנוטל י
 מזה• בס״ד לקמן ועמ״ש דוחק והוא קול• מוצא אינו דהשליח ידעו לא

 נמצא לבלו m כ״א בפגי אפי' או שלא שלימות דמבטל די״ל וגלענ״ד
^ צריו ע״כ נמצא • עדים ושני בסופר אלא לגט שא״א כיון י  ש

ם מביטול ידעו לא אך שביטלס• וידעו ביחד שלשה ץי א  שלא טין ה
^ הס אחדאחדויסבח רק היה ל מה ד ע « אף«ם ^י בי

מיי' ביטול מועיל שאין כמו א״כ טלם• ביטל מסצת ^ ל ה״נ ו « מו ^ 
סס יסגרו מ״מ טלם ביטל לא אי וא״לדאפי׳ עצמו• ביטול ^!פל בי :« 

 9V אס א״כ האמרים• בפני שנתבטלו ידעו שלא כיח כלום איט
^ שנים• גפני שנתבטל ידע לא מהם אמרים שנים עם מזדמן ד סי ס י ו

• הגמול נמצא קלקול• ויבא מב׳ פחות שבערוה דגר ם ^ כ ט ^  ̂
א כן יהיה לו כ א • נפעיל לשליח דכשטדע ס״ל דהמום׳ כמבט דכבר » 
 מ״מ אחריס• עס מזדמן ט׳ אם קלקול בא והי׳ אחרים בפני ביטל

כשסדנע ׳י



גט השולח
שמדק  בימל אס משא״כ לוומוטיל• נודע הרי נסניהס אלושהימל עם נ

 • נלום הגיעול ואין עומדח במקומה הקלקלה שמדין יסברו ונמצא מלם
:ודויק ■ מועיל דיד׳יעה ראי׳ נמי אלו מדבריהם נמצא

ן ה י  הולכה יTבע דמוקי שניה בבריימא מחרצא לא אכסי לסי״ז מ
 ביעל דילמא כולם ביעל דלא הולכה בשליחות סבר דרבי דמנ״ל

 בפני שלא זה שניים בפני וא׳׳ל • מבועל דבדיעבד לעעמ׳ ורבי כולם
 וצ״ל * שיווטדו א״צ בשליחות דהא כנ״ל ואיל * עצמו השליח ידע דמנא זה

^ ביעלו משוס התם ועעמא הולכה בשליח מודה שרבי דגאמת די״ל בו  מ
 כרבי דקי״ל דאעיג שליחות בין דמחלק ז׳ל הרמב״ס לדברי ראי׳ וזה

 בדברי מיהו ’ יתירה פלוגתא למעבד דמנ׳׳ל כולן במל בשליחות מ״מ
 כחירוז לבעל די עצמו שליח דבפני פסק דאיהו זה להעמיד א״א הרמב״ם

מ ז״ל דבריו בביאור בס״ד לקמן ועמ״ש תוס׳ של קמא  על היקשה מ'
 מנ״ל כול• בעל לא בשליחות דאפי׳ בכך מחלקי דלא הפוסקי׳■ שאר
 קושי׳ לישב יש דלכאורה והוא לפענ״ד ונראה • תירוצם כשאר דס״ל וציל

 פלונתתי׳ הנך כל ל״ל חיקשה דא*כ דעבד יטל לומר דא״א החוס׳
 ובביעול מקצת שליחות בביעול פלוגתחי׳ דאשמועינן צ״ל ע״כ ורשב״ג דרבי
 מבועל ביעלו משום עעמי׳ דרבי ואסיד • מזה זה נדע דלא מקצת עדות

 דרבי מילתא קשה כולן) כשמבעל לכתחלה דאט׳ לעיל למ״ש אפי׳ (או
 שליחות נשמע הא שני׳ ברייתא ל״ל קשה לרשב״ג וע׳כ הוא פשיעא

 והיינו • כלום אינן טלן ביעל דאפי׳ ס׳ל דרשב״ג כיון ראשונה מברייתא
 סובר כ״א וא'כ מועיל איט מדיעה הרשב״א בשם לעיל כמ״ש ע״כ

 לרשב״ג דס״ל ואסיד באריכות־ לעיל ועיין כלום אינו שלו שהביעול
 רעותא דליכא שמבועל כ״א ידע בשליחות א״כ כולן ביעל לא בשליחות

 מחמת לימן יוכל לא דהא רעיתא אתי לא ב״כ שבעדות בכן מה וא*כ
 דאשמעינן לרבי שני׳ ברייתא דאצעריך נדע ע*כ אלא • השליחות גיעול

 שהקשה מה בזה לישב נ״ל ולכאורה לכתחלה* ויטל ב'כ לא דבשלימות
 לרבי• לכסחלה אשי׳ ואז כולן שמנעל י״ל לכתחלה יכול אי דאפי׳ לעיל

 שני׳ ברייתא ל״ל דא״כ כולן בביעל ברייתא מיירי לא דע״ב להו דפסיקא
 ל״ל א״כ ׳ כולן ביעל בלא דמיירי דה״א ע״כ אלא ג״כ שליחות נשמע הא

 דאפי׳ דמשמע ז״א אך כולן ביעל לא ס״ל דרבי וצ*ל • לכתחלה לרבי
 דילמא התום׳ דקושי׳ ונראה זה בפני זה שיהיה עד מהני לא כולן ביעל

 א׳ כשמבשל ואפי׳ לכתחלה ימל דרכי דאליבא קמל״ן ב׳ ברייתא באמת
 בעי לא לרבי דס״ל בעדות להש״ם מנ״ל אבל ב״כ לא דבשליחות משום
מ׳ * כולם  לי׳ פסיקא ואפ״ה ב׳ מברייתא ידע לא דאכתי לתום׳ דמשמע א
 חפי׳ דמשמע דמוכח שפיר התיס׳ תירצו יע^ כולן* בעי לא ס״ל דרבי

 דמבעל שפירשתי וע״ד זה בפני שלא זה * ב׳ בפני או א׳ בפני מבעל
 ב׳ דבברייתא וממילא ובחתימה־ בכתיבה ג׳ שיוועדו צריך דע״כ טלן־

 דמוכח לרשב״ג איצערך דלא דפלוגתא מייתורא נפקא זה־ שייך דלא אף
 ב״כ שלא עדות אלא קמייתא מברייתא מוכח דלא ודאי אלא קמייתא מברייתא

 דא״כ ריעותח ליכא ותו ב״כ לא דבשליחות משום דרבי עעמא דילמא וא״ל
 לבדה־ הכתיבה אפי׳ אופן בכל משמע לבעל דיכול ותו ־ ב׳ ברייתא ל״ל

:ודו״ק הכל מבעל אפי׳ לבעל יטל אין נמי דמשמע לרשב״ג משא״כ

למ״ד מ״ש הנה ובו׳ תק״ע מפני למ״ד וע״כ וכו׳ אע״ג א״נ בא״ד
 בפני דמבעל כ״ש וש״מ ׳ ת״י בס׳ כמ״ש מובן איט תק״ע מסט

 זה אך ־ דוקא כולן בפני לבעל תק״עצריך מפני דס״ל תק׳ע שייך לא וע״כ * ג׳
שרה טדאיקשהדבשמבעל  שמבעלכולן עד אחרי׳ ג׳ בפני וכן בסניג׳מאוקע

 משש כאן דאין פלאי הוא ביחד־ כולם שיהיו עד מהני דמשמעדלא ג׳ בסט
 יתירו ומה״ת כולן בפני לבעל ערח והרי קלא לי׳ דאית ממזרי׳ משוס

 ויסברו בדין שיעעו ת שהעע בתירוצם לי ק׳ ותו ־ כולם שיצערף עד חכמים
 אס יסברו מה ממ״נ יש חשש מה כולן בפני כשמבעל קשה ־ טלם גמלו שלא
 א״כ בדיעבד וסגי קלא לי׳ אית בתרי דלרבי כיון א״כ ־ כולם שביעל יד®

 הרי כולם בע^ שלא יסברו ואס ־ כולן בעלו הרי האחרון ביעל כשישמ®
 ששמעו אף אחרים דשמא כלום הביעול שאין שיסברו וא״ל * אותם גימל
 בביעל סגי ביעלו שלא יעעו ואם אותם שביעל ישמעו הרי ־ גדץ יע®

 הא קשה א״כ בדין שיעעו לתירוצם לי קשה ותו ־ פלאי והוא ־ גסטהם
 לא דלמ״ד ק״ך בסי׳ הב״י כתב הא ־ חשש ליכא דבטלכס בש״ם דקאמר

עי לא  א״כ :טעלין המ זולת האחרים וטמבין כן הדין בטלכם אף ־ טלכס ג
תי  ־ זולתם ויחתו® כולכם בעי דלא שיסברו בדין ויעעו שישמעו קשה ^

 הביעול דאין סוברים דכשהעדים להתוס׳ דס״ל והוא הכל לתרץ ונלסעניד
 דאפי׳ מתורץ שפיר ולפי״ז ־ לרבי אפי׳ כלל קול ®ציאי׳ אינם * כלום
 שהאחרים מחמת כלום הבימול שאין יסטר שכ״א כיון כולם גסני יבעל
 ושפיר כלל האחדם מביעול כ״א יד® ולא קול־ יוצי(^ לא בדק יע®

 כך בטך משוס להודיע מהני דלא כתבתי וכבר עצמם הם יכתבו
סט הי מדע ודו״ק: כנ״ל להיסך וכן ה

ת דליכא בטלנם דמסורץ ט  טלם שמבסל דמיירי בדין ע
בביעול סגי הרי ישמעו אם דממ״< זה• בסני שלא זה

כב גיטץרביעי פרק
 ביחד לוועד צריכין הרי ישמ® לא ואם טעות ליכא דממ׳נ כנ״ל אחרון
 שא״י כיון תק״ע מפני למ״ד דאפי׳ מתורן והשתא ־ ודו״ק כולכם משים

 הו״ל הדר תק״ע משום כלום הביעול דאין כ״א וסוברי׳ כולם מביסול
 תקיע מפני דלמיד התוס׳ דכ׳ והייט כ״א־ ויכתבו קול יוציאו ממזרי׳דלא תקנת

 בפני זוכשמבעל ובברייתא ־ תק״ע מפני קמייתא דתקנה ר״ל ־ אהדדי ל״ד
 ודו״ק: חששממזרי׳ ואתי קול יוציחו שלח ממזרי׳ תקנת רק הוא כולן

־ ס ן  דס״ל דבריהם פירש המפרשים כ׳ כבר ־ וכו׳ כיון וי״ל וכו׳ ד״הצריכין ק
וכו׳• שהוצרכו כיון אלא דדינא עיקרא לאו אישתלוסי דהך

 פלוגתא דאפושי שהוצרכו דכיון סברא בהך פליג לא דרבי י״ל לפי״ז כי ודע
 דביעלו לשיעתי׳ אלא ־ כן נמי לכתחילה יס״ל לעיל התוס׳ שהקשו כמי ל״ל

 שביעל דא״ל לעיל־ המוס׳ שכתבו תירוצים הג׳ כל שייך לא וכחן מטעל־
 האחרי׳ לגבי ביעול שאין לומר צריך דהא כו׳ שבערוה דבר דאין א׳ בפני
 יודע לא דא׳כ זה בפני שלא זה נמי ול״ל ־ עצמו שליח בפני ול״ל

 לביעול דהייט קול מוציא השליח דאין השליח בפני וא״ל עצמו לשליח
 ושפיר כאחר ה״ה כולם בעי לא דס״ל כיון האחרים לביעול אבל עצמו
 כולן בפני לבעל צריך דהא כאן שייך לא לעיל לפמ״ש (וכן קלא־ לי׳ אית

 ל״ל נמי קשה ולא כולן מבעל דהא שייך לא נמי בדין שימעו ושירץ
 וברייתא כתיבה ובסיד וכריב׳ק אשתלופי דין דקמ״ל די״ל שני׳ ברייתא
 שכ׳ התירוצים מן מרבי כדמוכח ־ כולם ביעל דלת אשמעונין ראשונה

 דזהו ולענ״ד ־ טלם בעלו דלא בשליחות הכרח לנו אין ולפי״ז ־ התוס׳
 כריב״ק דילמא וכדמסיק דאשתלופי שיטיא כהך דפסק ז״ל הרמב״ס שיטח
 מודה דרבי זה בפני שלא זה מטעל ביטלו דוקא שכ׳ ומתורץ ס״ל־

 משמע וכן טלה־ בעל ובשליחות כולה בעל לא בעדים ופסק לכתחלה־
ט קאמר ולא לה וכתבו אעמורו זילו דקאמר מהא ה  דלאחר משמע לה ו

 דשליחות מטס אבדור דלבדורי דסגי השליחות לבעל יכול חיט הכתיבה
 אלא איתא ולא כרבי הלכתא דבהא משמע ובאמת ־ ב״כ מקצת דבעל

 סליגי ולא דב״כ השליחות בביעול מודים דכ״ע והייט פלוגתות־ חרי
 כרשב״ג מטעל איט דביעלו וס״ל אשתלופי ומעעס ודעבד בנכתחלה אלא
 רבי ®דה לכתחילה אבל ־ בדיעבד דדוקא כרבי סיל באשתלופי אבל
 איסכא דדילמא היינו כרבנן והי כרבי הי לי׳ מיבעי׳ דקא דהא וציל

־ ודו״ק אשתלוסי משוס המסקנא ובאמת ־ ב״כ ב״מ ומטעם
ף ו ע  דצוה דהיכא ה׳ פ״ואות ה״ג בהג״מ מ׳ש עפי׳ ז״ל להרמב״ם י״ל ו

 לי׳ דנפקא ונראה ־ בפניו שלא מבעל שאינו רבי מודה מעשה לעשות ׳
 שני׳ בברייתא ומיהו ביעולדיעבד: מעעס דילמא לעיל המיס׳ קושי׳ מחמת
 יטל רבי דקאמר הא ולפי״ז ־ דיעבד ומעעם הולכה בעידי י״ל שפיר
 הקידושין לעקוד וצריך כולו דבעל השליטת מעעס דעבד ע״כ לבעל

* בעל דאי טלו בעל דלא דס״ל מוכח וחפ״ה ־ לכתחילה אסור כתקנה  הי׳ לא ט
 ־ ודו״ק יותר נלענ״ד והראטן בפניהם כולן כשיבעל כ״א מקצתו לבעל יטל

 דאשמלוסי עעמא לאוכחי ואפ״הליכא כדב״ס דילמא לסרש דיש נראה מיהו
 גע ויכתט אחר עם זה עד לאחרי׳ויצערף הבעל יצוה דלמא דחיישינן די״ל משום

:ודו״ק מצערסי דלא דס״ד למאי בתחלה והקושי׳ ־ ב״כ ובאמת  שייך לא דבשער ס״י בס׳ הקשה וכו׳ המשחרר ת׳ר *ב1? מא דה
לו הוא ®ב הא אחרים וע״י ־ כאחד באין וידו גיעו ׳ י

הע״ב ערוכה סוגיא סומר־ הוא ולכאורה ע״ש־  דמטרש תטרהדףכ״
 דף לעיל להדיא מתבאר וכן ־ כאחד באין וידו גיעו דאמרינן בברייתא

 לשחררו דטסץ אחרונה משנה לסי נשנה זה כל דס״ל ונראה ע״ב־ כ׳ג
ט׳ המס דקל,מר בעבדוכו׳והא ®ס׳בסוגיא^ד״ה כמ״ש  יכול דאין וא״ככיון ־ ו
 מקראי דיליף זו סוגיא על לי׳ קשה ז׳ל ואיהו ־ יד לו יש ידיו למעשה לטפו
 מפני לישנא כמשסטת ־ זו במשנה בחידושיט כמטרש היא מתקנתא וכופין
 למשנה שייך לא ג״כ לו הוא דחובה שהקשה זה דע״כ וכ״נ ־ העולם תיקון

 דתקנתא דעעמא כיון לי ניחא לא בכ״ז מיהו לו־ זכות הוא דכופץ כיון א׳
א דכופין  לא עבד־ חצי גמשחרר משא״כ שפחה לישא יטל שאין משום מ
 לא דאכתי ו® ־ בשסמה מומר ויטה יד לו יהי׳ ולא דכופין לתקן הו״ל

טן אק והסם בשפחה דמייד כ״ג דף בגיעץ לעיל מתרצא  דאינה ט
^ מהרש״א גשיעת לקמן ולפמ״ש ־ ס״ו על מצווה  דמדקאמר דס״ל ז

ט את תקנתם במתני׳  מדין ^ו ראשונה דמשנה לזמנים דחלוקה משמע ר
ט א״א חירות צד שום בעבד דיש דכיק הוא תורה ט  משוס לעטדה ל

 לעוגת זה התיקון ראשונה במשנה וב״ה וטמ׳ באחע איש דגאחיכם אי©רא
 דלא מאן דאמרי דמלכותא דבדינא מציט וכה״ג חכטם ביד כח דיש רגו

 • כח חז״ל ביד היה בזה״ב כן כ® ־ דיהיב למאן לשתעביד כרגא יהיב
ס׳ שהק®: זה לתרץ נלענ״ד הי׳ ובזה ט ת ט׳ טסין ד״ה במתני׳ ה  וא׳

 דינא הדר ר^סונה דמשנה התקנה דבעלו כיק דבאמת כו׳ לאדם אומרי׳ וכי
 לטס׳ דס״ל אלא ־ תעטדו בהם דלעולם עשה שייך ולא ע® לעטד דא״י

מילוק־ אין לשחררו דלא אלא ע® לעטד העשה ®וג דאין כיק ז״ל
וצ״ע

ח״בח
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 ייש כן• משמע דלא המשחרר כל ד״ה פ״א ליח לס בחיס׳ לע«ל וצ״ט

ל מלאכה עושה ^ דחכתי שאני דהכא לדחות  נמצא עמו חלק ^
 ׳ לעכודה לכו® דא״י כיק מדאודיחא אף רגו כיד יח מקרי דלא י״ל

ה־ לקמן ועמ״ש נז
ד ו ז  כשלמא שומפין• שני של געכד דלמא בכסף לרננן דמנ״ל הקשה צ

 ל ל רבנן אבל לשמר• דכסף דהיקשא מימרא י״ל לרבי ^
 לרני ס׳ל דהא היקשא מייתרא לא לרבי דאף אומר ואני * הימשא

 די;א כו׳ בכסף או ד״ה ע״ב ל*מ דף לעיל ז״ל ושירש״י גומר דכסף לעיל
מד ע׳ש• כו׳• והשדה דכתיב לשמר כסף שדיון אחקש  מקרא הקשה ו

 גמורה ששחה דאל׳׳ה במקצת ששיחררה ע״כ דמשמע לה ני® לא חופשה או
^ היא• מ ע ס׳ לקמן ו מ ה ב ט׳ בעבד ד׳  במוב אלו קומות שני לתר! דיש ו
 אינו דכסף דלמ״ד שותשין שני של בשפחה קרא לאוקמי דא״א והוא מעם
 חורין• בבן לאימרא שפחתו היא עדיין מאחד שנפדית אף נמצא גומר

ט• של כ״א בשפחה ע״ע מתר דלא במתני׳ כ׳ זיל והמהרש״א  אבל ר
 שהיא השני בצד אסור הא לע״ע מאורסת מא א״כהאיך לא אמרת ששחה

 לחצאין נמכר ע״ע דאין דאף ומשכחת שניהן של הוא שהעיע וא״ל אחר של
 אמין שני שירשו משכחת מ״מ ע״ב] כ׳ ע״א י״ח [דף בקידושין כדאיתא
ס דהא ז״א הבן את דמבד מאביהם תו  וחצי עבד לחצי תקנה דאין במתני׳ כ׳

 חירות צד דאתי משוס חורין בת וחצי׳ ששחה מציה שהיא שפחה שישא ב״ח
 אחר• אדק של בצד ומשמש זה אדון של צד אתי הרי וה״נ בעבדות ומשמש
 פ׳׳י ס׳ בשס לעיל כמ׳׳ש מיתרא היקשא דהא לרבי נמי שפיר דאתי וממילא

 פדוי׳ משכחת לא גומר אינו אס הא קרא ל׳׳ל קשה גומר לכסף דהיקשא וא׳ל
 • באחד אפי׳ פחי׳ ואינה פדוי׳ דמשכחת ע׳׳כ אלא ■ לעיע שמאורסת פחי׳ ואינה

:וח״ק בעבד ד״ה בתוס׳ לפניט יבואר בזה ולתק להקמת שיש ומה
 לאוקמי יש שפיר שגומר דשמר ®פשה דאו קרא נמי דמחייז

ח• וליכא שותשץ בשני י מי מיני׳ נפקא דמשו״ה ונראה לאוכחי
ה ועמ״ש דמהני• לד*ה שותסק בשר להשיס ד׳ ס׳ מ  :ודו״ק בע^ד ב

ם ט׳ יוסף ורב בגמ׳ ש  פליגיבי׳ר׳׳י דהא כתנאי דלאמקשילימא נראה ו
ממ ור״ע  כר״ע דלא מתני׳ לאוקמי יוסף לרב ומנ׳ל [דףי׳׳אע״א] נכרי

 בכסף יוסףדפליגי סבררב דמי קמא ונרא׳דבלישנ׳ מחבירו• דקי״להלכ׳כר״ע
 לאוקמי א״כליכא עדפא• בפשמותדג״ש י״לדס״ל לאפליגי בשפר אבל

 פליגי דבתרתי יוסף לרב דמסיק בתרא וללישנא • בכסף כ״א פלוגתי׳
 למילף הל״ל כר״ע לרבק דס״ל ואס״ד עדישא• דמקשא לר״י דס״ל צ*ל

 ור׳ע רבי לעיל שליגי דהא ק׳ לכאורה צ״ל אלא בשער• בהיקשא
 מה למישרך דליכא ודאי גומר אינו דכסף ולמ״ד לא• או טמר כסף אי

 אלא בכסף יוצא האיסור אין כאן דגה דכיק בכסף יוצאת שאינה לאשה
®׳ דרבי  גומר איט דכסף דס׳ל ניל לרבנן אבל טמר• כסף דס׳יל למס
 יוצאת שכן שירכא מ»ם אלא עדישא ג״ש דכ׳ע לעיל דמסקיט כיון א״כ

^ במלא ס׳לכר״ע דרבנן י״ל שמר א״כ בכסף ל  פדוי׳ ואיט דפדוי׳ מי
 דא״כ ונלענ״ד ישמעאל כר׳ לר״י ומנ״ל • עדיפא דג״ש וממילא ממר דאיט וס״ל
ס׳ שתירצו מה לפי מ  • דכו״ע] ד״ה ע״א מ״ח [דף מקומן איזהו בריש בזגמס ה

 • ע״ש אוחרי למילי היקשא דאצפריך שאני דהכא עדיפא היקשא לכ״ע לקאמו•
 ממר שער מה דילשינן ממר דס״ל לרבי א» לשער כסף היקש מציט לא והנה

 למימר בעי דהוי דרבי אליבא הכא דהא כוונתם וזהו לעיל• ז*ל כדמרש״י
 ס׳׳ל דרבנן דליל איש rל® נמצא מימרא• לא ולדידי׳ עדיסא היקשא דס״ל
 היקשא ולכ׳׳ע מיתרא• היקש דא׳כ בכסף יוצאז שאינה למיסרן וליכא גומר איט

tm m■ דרבנן דס׳ל רק ד^כאלמיפרךהיקשאעדיפא מודה נמי ול»״זי״לדרבה 
®ס׳ שתירצו כ® וס״ל גומר דאיט כר״ע מילתא בט^ ס״ל  בשמעמי׳ ה
 מג״ש שסר דעיקר משום להעדישא דלה ג״ש אפיה נרמרא דהיקשא דאף

 • ®!וגתי׳ בי׳ לית ל^פרך דאיכא וסברא דטסר לשיע®׳ ורבי • ילפיק
ס׳ כהירון ס״ל רבה דאף אחריני באנפא נסי וליל מ  דהיקשא דזבמים ה

א : לה דלה מגיש עדף דמימרא  לכסף היקשא דאיצערך לרגק דסיל ^
 לרב שצ׳״ל כ® לה• חייש לא בכסף יוצאות שק פירכא משום ואי • מרמי
 גומר כסף ס״ל דרבי אף בשפר מודי דכ״ע דס״ל זאמותב מק® יוטף

 מברייתא לקמן דמקשה מאי לפרש p דבזה ונלענ״ד • עדיפא ג״ש אפ^ה
• לכל יכול והפדה ט׳ ט׳ דאממב ג®• לר*י בשלמא ו  וסיפא ד״ה רישא ו

א רבי טלי׳ ^ לי׳ קשיא דמאי ®ק איט לכאורה רבי שני ט  אשי רב ממ
 דפליגי לו׳ כלל סברא אין ® דאתותג בתר דלר״י להש״ם כדל דהוי ונראה

מדדייק בכסף יוצאת שכן בטרכא היי  פלוגמא כל וא״< • דאמותב במר ו
ה• אליבא ורבי דרבנן  גומר דאיט כףל דרבנן גומר בכסף היח דרג
 זה ומה • לכל יכול והפדה ברישא דדייקי זו ברייתא נמצא פירכא וליכא

 לדה לאמקי דבעי ממר איט דכסף וצילדס״ל יומתו• לא ה״אנל׳כלמה
ט דלרבי א נ  שפדוי׳ כן טא שהאמת כיק נפדתה לא לכתוב צריך דקי

^י ובעי ממר אינו א1א • לכל יכול ממר א׳א מ״מ • במקצתה א ^ ל  tל
 ובזה עדיפא• ג״ש הא גומר איט אי לרבה הא גשמר דפדוי׳ מסיים ואיד
הג אפשר הוי  דמנאי אליבא נסיב דרבי ז״ל רש׳י שהביא הישנה גי׳ ל

א רבי גירסס ז״ל לרש״י מסתגר שיותר אלא ס״ל אשי דרב ור״ל •w® ט

א ד%יתרא דהמטא משוס כרבי ס״ל גומר איט מ״ד דאף ^  מג״ש ע
ס׳ כתירוז לה• דלה ט  כללאף את־א ולא ממר yp ורבק בזבטם• ה

 נזה ודאי׳ דאימותב מקמי ר*י כ® פירכא לי׳ דל״ל ועעמי׳ כרבנן רישא
^ לה ®קי לרבה בשלמא הכי במר קאמר דהא קצת כ  ואס״ר וליה• ב

«י הא ממר דאיט משום דרבנן אליבא דרבה דעעמא  דכסף מכמע מ
 דמצד ומשמע עבד• חציו שכבר יטל איט ב׳יח להא ®קאמר ממר•

 דממר• משמע בכסף לס ד®קי וכיק חורין• בת ליקח רשאי החירות
 כדטושו עבד• מקצ® אלא דוקא• לאו עבד דחציו ח׳׳ל לדקות דיש אך

ט שם דר״א ב״ח וחציו עבד חציו בב״ק• התום׳  עמר• ולא דנפדה טי
מ • ע״ש דידן במתני׳ דנכלל מהרש״ל וכ"כ  משמט לא דפילמא פשעא מ'
 כל וכ"כ דרבנן אליבא טיבה הלכמא דקיי״ל דכק י*ל דיומר ו® הכי•

 דכסף ה»םקיס כל וכ״כ כר״י הלכה אק לעיל ומסקיט הפוסקיס־
:תו״ק בזה לקמן ועמ״ש גומר

ם א דהטמר צ*ל לכאורה • לי׳ עדיף דהימרא כח ש  ישתחרר מ
 דעכ״פ כיק בכן מה דכופק משום דאי חצי בלשון שנית חצי גטרש

^ דההימר ודוחק משחרר  לפמ״ש ומכ״ש תעב!ח• בהם דלשלם מטס ה
ס דס״ל משום ואפשר • ט להשתעבד א׳י ®רה דטין ק בכ®׳ אשה מ  עד ט

ה כדין ודלא מתנרשת אני רוצה שאומר א דטפק כיון הנה מתגרשת ^נ  כח «
 P® דבת לי׳היתרא שיהי׳צ״עדמה איך ומ״מ כדין הכפי׳ יש דהיחרא

ץ יוסף דרב דס״ל ונראה • לרבנן דשפחה היסרא או לרבי  דק־א דנהי ס
^ן תורה דברה ע״כ היא דוהפדה  • סע® ל»ל שכתבתי וכמו ב״א כ

^ עצמה לפדות יטלה דבכסף לומר לט יש הסברא מצד מימ ע ש  ולא מ
ר כסף דאמ^ש דנהי גומר דכסף למ״ד ז® ®הו לחירות• מ  דיצטק ל

 ®®ת אס אגל ממר• שהוא כסף הייט לחצאק מתגרשת דאינה מגס*
 דשסר מטקשא לחירות ®®ל שאיט דנהי סתמא ואפי׳ לשעבוד גפירש

 הייט דוהסדה בכסף למיד אגל • מלאכה ממקצת פעורה שהיא י״ל מ״מ
ד דהברייסא י״ל א״כ לחצאין• שאינו איתקוש ואפ״ה גומר שאיט מ ש מ  ד
ט׳ בשטר ח״ע א• כלשון דס״ל אף א״כ לרבק• דממר ם*ל ו  מ״מ ב

ר ®דיס רבק אף א*כ שעטד למנין ®עיל בכסף ממילא ^ ה ד ז ^ • 
מחני׳ משני ולא יוסף לרב מתני׳ מק® מאי א״כ וא׳ל  לענק מהני ז

ר החירות שצל משמע לא המשנה דמשמעות כ׳ דכבר שעבוד  בגת מו
 גומר ®ט דכסף ממתני׳ דמשמעלטפך לקמן לפמ״ש דא״ש ומכ״ש חורין•

®ע/ לענק מהקישאפי׳ דלמ״דכסףאיטגימרילטנן כ׳ וכבר  שעטדאיט
ש ע״כ ב״א כלשון ®רה דברה דלמיד קשה דהא אלא • במתני׳ ה ® ממ ^ו  ח

 איט דכסף ל צ ע״כ שחרור גס נכתב ולא שנפדית היינו לה ניתן לא
® לפרש פ׳יי פס׳ מ״ש ועיין • גומר  נראה ולפענ׳׳ד • א׳ ®רש חופשה ג

ה לידה מסא ולא שחרור שטר דבזיכה הרי׳ף לשיסח ר סו  • חורק בגן מ
ה ® י״ל א״כ »  נשתחררה לא דעדיק עדיין לידס הגיע שלא לה ניסן לא ®

מי  דכרימם גסוגיא ועא׳ש דגומר י׳״ל כסף אבל לג
מ ריי ה דאסור מתים דהמשחרר דג מ ש א כח שטר י*ל ג מ  ש מHמ ^

ם׳ שהבי® כר״א ס׳ל לקמןדרבי•) מ  «עיל נפצאאיט בעבד• ד״ה לקמן ה
 לרבי משא״כ במקצת• לו המיוחד כס® שאיט כיק אח*כ בכסף חירות
 שייך ® צ*ט ®הו דטתרא• כח ושפיר במקצת גמור חירות דהוי דס׳׳ל

שעטד• לענק רק שיועיל בשפר
ם׳ ו  דברי ולכאורה ז״ל• ומהרש״א מהרש״ל עיין וכו׳• בעבד ד״ה ם

ם• המהרש״א ^ מתני׳ ל״ל דריא לומר אמג• דאין מווהי א ד
» ^דברי ^כ»רה דכופק• משום ועק בשן יוצא אק אמר אמאי ר ה  פ

^ד נכונים  ונראה • יוכל לא לשחררו שט®! דמפט לומר ®יך דאין מ
 התקנה מצד הוא א׳ מס דטובד דהא לעיל כמש*כ ז׳ל להמהרש^ דס^
 שט ®רות צד ממס ידמ למעשה לטפו יטל איט דאורייתא ®ינא אבל

מן לומר שיין לא נמצא ס _סקנה דביס^ דכיון לשחררו ט ^ א סדי ר  דנ
י וע״ז לשחררו יוכל ואין ידיו לממשה לט® יטל דאק לד׳׳ת  משט ^
מי ® דאיי ומשום ראשונה משנה אפי׳ כלל ל״ל דר״א למימר מצי ד  לט

ט״ע• לכן ידיו למעשה אב ^ שהמס׳ ®טי ם אחרונה למשנה ומ״ שו מ ט ^ 
ר• מקום בכל ®עיל שחרור דגס המסקנא «י  היה לא עכ״פ אנל ל

הי׳יי לה<?ןימ יכול ^ לשייי י
 ®א ר״א ד«־י_ שכתב מהרש״א על שהקשה ס״י בם׳ ועיק דבריו לפי

«א מע מש ולענ׳ד • ר״מ עם דפליג הוא חד דהא ^ [עיב] דל^ק ® י ג  ג
%גנ^ל• ר׳ דברי בחמלה נקס למרות בהן יוצא עבד בכולן י

 א« מ״ק• ®יט דא״כ ישמעאל דר׳ אליבא א״א ר״א אבל • ישמעאל
̂ס* ישמעאל ר׳ עם דחולק מר«ום בן ר״א הוא  מליח משמע א״ב בנ

 ממסט ̂־א 4נ דנשחרוי ®י גס׳ »יק5 ומה הקודם• ר״א דהוא
 ®זייב ולס «פף דמירישנמן גגיק• שם המם׳ דמרצו הס קשה דיומר

שמריי גמ צריך ועק דבשן דס״ל כיק ב»״ט יצא מאי לענק ®ע לשעבדו
V »> לינק <י< •יראה.



שוא־זנט ה
ה מ ה ו א ר  לר״א והא וא״ת דמקשי מה אלו הסום׳ בדגרי ין3לה ^נ<״ד מ

ו נ י  דהאמר משוה דאסו סלאי והוא • דוד״ה להנא על להו שקשה המשהמז «נ
א מעלמאהאסוגי אי שקמפנ  עלהמנאיכדאיירי דקאי מקום בכל הש״ס דה

ר הדע בי מ ע״א] י״א ד׳ [בכריהית עמעאל לי׳ והא ־ וד״ה בכסף לעיל ^
 התום׳ מ׳־כ די״ל • ע״כ כד״א דס*ל וtשהכרמ ודל * ®זי׳ ואים פדוי׳ דל

 :לא שכיונתה המסרשיה שנדחרץ וכו׳ אמימר דאמר הא אליבי׳ הסס דמוקי
 עניו דרה הועילו לא לזה כועתס אס ‘ איברים לראשי כסף בין נחלק

 דפערא לעיל דלכמ״ש ואף • לשער כסף דאתקש י״ל בכסף(הא ליציאה מטרה
 רג׳יש עדיף היקשא א״כ פחי׳ ואינה סדי׳ דאס״ד משוס דרבנן אליבא יוסף דרב

 )■’התוה בדברי להעמיד רחיק זה מ״מ אתי להכי דהיקשא י׳׳ל הא ואמאי דמייתרא
 דמי נותן היא אף גימר ע״ב]בכסף [דףל״מ לעיל דרבי לישנא משוס ואפשר

מי עלמו  יהנלפעדד ■ דחוק וכ׳׳ז למכירה דמדמי משמע י לי כמוכרו שהוא מ
 בנ:י מיירי ירא דדילמא ס״י לתיזקושי׳ ע׳׳ב) כיב הספר [בדף ל^ל דלסמ׳ש
 אינו דאי לנומר דהיקשא ■ מייתירא א*כ י גומר אינו rלמ דא״כ שוסטן

 דדילמא להשיג יש אכהי ■ לע״ע ואסורה רגו של שאינו שפחה הו׳ל גומר
 העברי לעבדו ימסרה לחגירי א׳ מכר ואחיכ מא׳ שנפדית שוממן בשר

וחצי׳ שפחה הצי׳ דמדהורייתא ז״ל מהרש״א בשימת דלמנ׳ש משוס ונראה
 א׳ כמכר לומר א״א א*כ למוכרה א*י היא שעבוד בת לאו חורק בת

 ס׳׳ל ב״ח שחציו עבד דכל בקושייתס התוס׳ דש׳׳ד מאי לסי וכ״ש לחגירו־
 לאו ב׳־ח וחציו דח׳׳ש כר׳׳א דס״ל צ״ל פ״כ א״כ למכרו• יטל יאק לר״א

 וכדי נמי חירות לענין ממילא במכירה כן ל’דס וכיון היא* מכירה בת
ק שלא ו  מדמי דהתה ראיה התים׳ הביאי ע״ז לחירות מכירה בק ^

:הימב ודו׳ק • לחירות מכירה
הא חופשה לא מכי דת׳׳קדריש הסירתכהניס• דברי לפרש אפשר

 שאין לימר חופשה ללא הפרשה כל אורעה אמר ור׳׳ע • יומתו חופשה
 הא חופשה דאיצעררללא לי׳ מייתרא אכתילת״קדלא וקשה עיש* גומר כסף

מ כו׳ חופשה  • נפדתה ולא כתיב ולא חופשה לא כי מ־מסיי׳ לדייק איכא מ'
ש  קידישין דגמרו יומתי חופשה הא חופשה דרשינןמלא מ״ג] [דף דלקמן י״ל ול^י

 לפימ׳׳ש א״כ חורין• בת וחצי שפחה כשהיסהחצי הע׳ע שקידש קמאי
ס לא חורין גת וחצי׳ שפחה חצי׳ דמדאורייתא  יוצא׳ איני הוא שעבוד ג

א נכסף מקום בכל מהר דשער ראי׳ ומזה • התיס' דאסקו כמו בשמר כ׳
דהארבי מר״א במחלה המום׳ שהקשה מה א״שנמי ובזה בכסף משא״כ להתיר
ק  :ודו״ק נפדתה לא כי כתיב מדלא כר״א סיל ע״כ גומר כסף דס״ל כ
ך ו  הביש דלפמ״ש דבריהם סיף נמי ומיכרח כר״א דמתני׳ דשלהכריח נלענ״ד ט

 הבעל לה שנותן בשעיח מתקדשת דאשה ל״ז] סס״ק סייג [כ׳׳ח בסי׳
 לו וכיתב ב״ח איתו ועושה דקתני במתני׳ לדקדק יש א״כ • לה שישלם לו להתקדש

 על שער לרב ג״כ העבד לו וטסב בשער ב״ח אומו שעושה דמשמע שער
 הוא שעטד בר לאו אחחנה למשנה זה דעבד טון הא ואמאי ־ דמיז חצי
מ בלא רשיח לו ויש  והשער עצמו כסף ע״י לחירות לצאת יכול מודאי ר

 לצאח א״י הוא שעמד בר לאו דכופק ראשונה דמשנה ולפמיש כמו
 הס משים במתני׳ דס״ל רש״ל לשימת א®׳ ונראה בשער לריא בכסף
 לענין שעבוד בחזקת שיהי׳ אמרו דהס בכסף דא״ל א״ש אמרו והס אמרו
 רבי בלא רשות לו דאק בכסף יוצא אינו עבד היא דאס בכסף שיצא
 בשער כ״א לצאת יכול חיר לר״א ממ״נ נמצא איע• שיחייב שייך ואיך

 למאי מיהו גומר איר דכסף סבר דמתר׳ תנא ד^לי לדי»ס יש ומי®
 יכול אינו ב״ח לישא מדקאמר משמעדגימר ככסףוד״ה ממאי׳ לרבה דס״ד
 דאינו דטון מקצתו אלא • דוקא לאו דחציו לעיל לסמ״ש סי® עבד חציו שכבר
 • ות״ק לעיל ועמ׳ש דאירגומר משמע מסיפא דאדרבה י׳ל ףכ6 גומר•

׳ ס ן  דוךיי׳ל כיץ דבאמח נראה ולענ״ד וס׳ חצי חצי דאמר _הא ד״ה ת
 חצי כשפורע א*כ רבו כד דדו רבו קנה לעבד מנאה המתן

 וא״כ לחגירו עבד חצי דהוא כיון חבירו עס החני כזה לחלוק צריך לאחד נכסי׳
 כמשחרר זה הרי ונמצא לו• שניסן חבירו וחצי עצמו בחצי לחלוק צריך כ״א
 • רבו כיד דידו לעבדו שנתן או עצמו את לו כשנתן לי דמה ממטרו חלק אף

 רבי שטא לשני חירות וצד לו• שמזכה למי צדחירות הוא שחרור בכל לפי״ז נמצא
 ייל בודאי אלא • כלל חירות אקכאן ולחברתה ולאלה וטוןדכתיבלה במקצת

ק  בצד אלא לזכות רוצ׳ דאינ׳ י״ל לגמרי החירות ויחבעל שני שיזכ׳ חובתו דזהו ט
ת דילמא בכוונתו• ניח למאי אבל חבידו ולאבצד עצמו  כתב חצי שכל הנותן מונ

א ואם לרט נתן וכאילו במקצת עבד שהוא מצד דטינו לתרוייהו  אינו ט
 כ״א לזכות כיק והנותן בו לזכות רוצה איט וחבירו בחבירו לזטח רוצה

הס  ודו״ק: שיור והו״ל המקצת זה מטרו ולא הוא קנס לא ^ני
H TST איריא מחי בד״ה המוס׳ שדקדקו מה דמהורץ לפענ״ד נראה 

 משוס מיעיל אינו חצי דחצי הא דלסמ״ש וכו׳ אזמי• ליכא הגא
 ודו״ק: הוא: עעמא דמד ארישא• סיפא לגלי׳ צרך אק א״כ למגרסה:• ולא

ה ץ ד  הדיבור ובסוף וכו׳ דחששא נראה לה אמר ^ ד״ה תום׳ מ
ט׳ כפלי׳ דאי לר״מ הוכחא ד׳ י דיותר דקדק ס״י ובס׳ ו

כג גים־ן רביעי פרק
פ הכס חקירת שא"צ נדר אפי' דאליכ להוכיח הו״ל  דלמה י״ל ותו • ג'
 דבאמת זה דקדוק ליישב נ^ענ״ד ובפשיעוח לר״א• ולא מ’לר זו היכמא כתב
 וה״ה וכי' כדאין דבריה ונמצאו ליה גברייחא ז״ל סירכ״י חכע היתר גבי

הוהרא״י־לקלקל• פלא כ״ז משמע • דטחר מלישנא וכי׳ נדרדהיחר לעגין
 נמצא הגע ויבעל ידעתי אילו דיאמר ק נמי להיות נריך בהפרה כ ה׳

 שמיעיל ידע ולא שהפר יאמר שמא לימר ודיהק • באמה ויסר השהו כה/!
 הרמב״ז הקדמיגי׳ המפרשים לפמיש להכריח נלפנ׳ד יכן • הפיר ממה

 שא״א משיה יחזור אגרשך לא אה פירור. כל דבקונה רהא ז״ל והרשב׳א
 דהיינו יתזד אצלה גס בכה״ג הא עיבא השה • הנדר עבר דכגר להתיר

 עבר כג- גירשה דכשכבר תגרשני לא אם עלי סירות כל קונס נדרה אי
 כ״״ש אתת בסעה באו והתזרה ההפרה באמת מזה ינראה • נהפר וא״א

 אא״כ׳תל מר.יר דאינו דקי״ל הנס בהתיר משא׳־כ ומפיר• רגע דנתבעל
 נתטיל דאז • הכס התרת לאתר אלא חל הנדר אין וכשיגרשה • מקודה

כ • הגע ת״  קל פלא עד מיפר בהפרה אבל תל איט הגנו בישול בלא מ
 בין חילוק דנקע נכון ובזה אחת יבבת א׳ בפעם הכל כבא י״ל בפיר

 דלר״מ משום • המפרשים שדקדקו כמי לר״מ ולא • לר״א דוקא הוא נדר
 י״ל ולפי״ז • חל אא"כ מתיר דאינו חכס בהיתר קלקול ליכא ג״כ אצלה גכה״ג

 נדרים להפר יכיל אינו שוב עליו אסורה והיא יחזור שלא חכמים דתיקנו רכיין
:בע״ד לקמן ועמ׳ש בעל הגע אין וממילא

ד ״ נ ע פ ל נ ה  דט״ל לקלקל א״י בא״צ לר״מ להבין צריך באמש דהנה ו
 דהו״ל דזמנין כיון גירושין בשעה אכתי קשה • להפר

 הלא • קודם להפר יכול שהיה בכך ומה להפר א״י שיב הנדר ייס אהר
• קלקולא משום תשו דלא עעס למצוא הוא בנדר המפרכיה כל נר.הבעו

והי׳ לקלקל אפשר גירושין בשעת עתה דחכתי משים צ״ל כ’ע נדר למה ואמא•
• קייס כבר דילמא קשה ואנהי הנדר ביוס הגירישין כהי׳ בד־הק וציל • בהפ־ה

 דקי״ל כיון וצ״ל יקלקל• הכס אצל לעצמ׳ כשהתיר ור.כר.י • להפר יכינ הי׳ לח ושיב
 בריכ׳בד״א נקע נכיןדלא יבזה ההיקס על לשאיל הי׳יכיל א״כ ההיקס• על נשאנין
 לר״מא״צלהשמיכיני ולפמ״ש המפרשיס שדקדקו כמש״ל לר״א כמו היא שנדרה

 ש״מ עלההיקס• לשאול יכול שהיה ע״כצ״ל חכס הקירח שא״צ בנדר דהא
 ג״כ מר.ורז ובזה • הנס מהיתר עT שלא לימא דאל״ה ק;קיל אין דבנדרו
כו׳־ שלא ר״ה בתום׳ לקמן ז״ל המהרש״א קישית הו  דרימסבר דמנ״ל י
 דליכא דקאמר בא״צ דאל׳יה מוכח דלפמ״ש לוהסרה• דיש ברביס בנדר

 וודאי דהא להתיר יכול היה לא ושוב • ברביס קייס כבר דלמא קלקול
 ברבים דמשעביד משים ברבים דנדר בעעמא המפרשים• כמ״ש חילוק חץ

 למאידקי״מר דאכהי וא׳יל קייס• או נדר מהלי וא״כ לאשתליפי מצי שלא
 אץ'לו עידרביס לוהפרהמ״מ יש ברבים למ׳׳ד דאסי׳ ל״וע״א] [דף לעיל
 בקיוסלמי כ״כ שייך דאין חדא ז׳א רבים• עיד א״כדילמאק^ס הסר̂י
 לדבר נחשב וזה הפרה• לו יש מצוה לדבר דהא וסו רבים• שירצו ע״ד מקיים שהוא
ד ועי׳ • לגרשה יצערך שלא מנוה  ריהו • ודי׳יק • א׳] בהגה [סכ״ה רכ׳ה הי׳ ניי
 ל־יעת ראי׳ דמזה די״ל ונראה שמעו ביוה דוקא דמיירי לומר סובא דהיקא אכתי

 ■שהיא כל להתיר יכול הכס אין הבעל דהחרקיוה בהגה] סכ״ג רל׳ד [כי׳ הפוסקיס
 דנירושין ע״א] ע״ג [דף בנ־ריס דמספקינן כיון י״ל נמצא הבעל• תחר.

 יערער אס ואף כהקמה• הו״ל דמגרש דכיץ לר*מ ס״ל א״כ כהקמה•
 ההיתר אץ הגירושץ יתבשלו אס נ’דממ יכול חינו הגירושין לבעל הבעל
 ביקייה חנאי (דאין כהקמה• הו״ל מ״מ הגירושין דנהבעלו דאע׳ג כנוס

ט דכל כדקי״ל  ושיב הנאי בי מהני לא שליה ע״י לקייס יכול באינו ד
 כיון חל הקמה דאין כיון י״ל ההיקס על ישאל דילמא וא״ל להחיר• א״י

 הנ־ר מתירין דאין לשאול יכול אינו הגירושין דבסל שישאל אא״כ שגירשה
 קושי׳פ״ידלח מחיר: ממילא ולפי״ז היא• נדר לענץ לעיל וכמ״ש שיחול עד
 חכס חקירת שא״צ נדר אפי׳ גמורדאל״ה תנאי הוי דלא להוכיח התיס׳ מצי
 ב״לה דאיכ הגירושין לבעל יוכל שלא טץ חשש ליכח דודאי דז״א נמי

 יחזיר דלא התקנה יועיל דמה התוס׳ הוכיחו לכך • שהקיס כיק ההתרה
ה דהא טי  אינו ה״נ ־ הפרתי מיעיל שאיט כמו נפש עיטי בהס שאין בנ

:ודו״ק • הקמתו מועיל
ץ  שלא מנס פא״צחקירר. בנדר דר״מ עעמא דהיינו לומר אפשר היה ,י

 לח שוב א*כ כרקמה׳ הו״ל דגידושין דס״ל משוס להפר יוכל
לשא^ יוכל דשפיר ס״ל דר״א וצ״ל הגירושין• יבעל אם אף להפר יוכל

ולפי

בקונס המפרשים בכס לעיל מ״ש נסחר ממילא rול® חל• דלא אע״ג
y, ח(ו. שלא עד הנדר להסיר דא״י מטס עעמא אגרשך לא אס t 
ט לקמן שנפרש וכמו סיד• לשאול לו דהי׳ המפרשים שכתבו א׳ ס״  ב

 ראי׳ א-ן דלריא מכוס היא שנדרה בד״א בדר״א המתני׳ המשך ולפי״ז
 גי־י־ין אתר חל דלא כיץ להתיר יכיל היה לא דהתס בצידון המעשה מן

 פ^י' הל דלא אע״ג הגירושין שהוא ההקמה על דישאל צ״ל לריא אבל
 מוכת ולפי״ז ־ היא או יייא נדרה בין היליק שיש המעשה מן ראי׳ מייתי
 בד״ה לקמן התוס׳ למ״ש וא'צ ־ התרה לו יש ברביה נדר דס״ל מר״א
ב־ן לתלק די: כ״כ מוכרח דאינו לקמן שנכתוב כמו וכו׳ יהו פלא

הפרה
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 ש״ל ואפ״ה ־ עצמו לני; כינו כמגרש דיקח מיירי■ לא דמסתמא להתרס־ יחרה
 היו ומסתמא כרפי ע״מ ס״ל ר״א הא ג׳ הוי דרניס דס״ל לר״ג וכ״ש ־ לו׳שאלה

 הפיס יכלו דלא כמי י״ל ולפי״ז ־ קיום כשעת פלשה הרל עצמה והאשה עדים
 הנדר ,!ת לפרע ־צריך כיון די״ל יחזור דלא ייעיל מה דר׳יא אליכא להוכיח

 יחזיר דלא הכמיס דפקנו וכיון גירושיך היה דההקמה יצכירךלומר כ א"
 י;uהגירו שיככיל אלא שגירש כיון מ ל דלמאי ההקמה החכם יפיר לא
 שככר החכם א׳יכאףשלאידע יחזיר דלא פקנו דהא מכמיס כרצון אינו וזה

 פוסקים לפמ״שה הנדר צריךלסרמ דאין למ״ד אף ופו יפיר שוכלא ניסת
 ע^מו האיסור שמנעל איסור של דננדר כ״ו] ס״ק נש״ך סע״ו ויכ״ח כסי׳
 יכיל אינו כלום־ ההיתר אין נדעכד אפי׳ כקושיא• ישחק שלא שנדר כנה

 דפשא/ לר׳׳מ משא'כ יחזיר• דלא חכמים דפקנו כיון הגירושין על נשאל
 כמ״ש היפר הו׳׳ל שפיר איסור מזה דכא אף שנדרה אמר הנדר על

 ככיאור כחידישינו שהארכנו כמו דאיסורא מלתא משוס [ע"נ] ל״ה דף לעיל
ודו״ק• זה•

׳ ח ו  ל״ל קלקולא דלמ״דמשום דנריהס לפי הנה וכו׳ יהו שלא ד״ה ח
 הא צ״ל ע״כ • נדחין הדנריס דנמצאו כיון רע נשס פריצופא

 משום כנדר דל״ל והא נקלקולא• דמודה צ״ל רע כשם ר״י פליג דלא
 ול״ל כר״מ צריך ונאין כר״א ס״ל כצריו [ע״נ] דלקמן דאניי כשנויא קלקילאצ״ל

הנהמה כאורך־ וינוארכסוגיחדלקמןנס״ד דאמראיפוך■ פנוי׳דשמואל  ו
 • כרכים כנדר פליגי דחכמיס דנגנ״ל פריצופא משוס למ׳ד הפיס׳ שהקשו

 • פריצותא משום כיעמא כרכים דדילמא קלקולא משוס למ׳יד הקשו ולא
 אמירה צריו דנזה ופריצותא קלקול לכלול שייך דאין המפרשים כ׳ כבר
 לתרווייהו מעמא חד דמסתמא שתחלה שכפב עעמא וזהו וכו' יודע הוי

 ר׳י• דנרי על הפ׳׳ק שיסמוך שייך פכ'דאין מהמפרשים ויש ונדר• רע בפס
 דסיימו מה לפי דהא • המרה לו דיש ס״ל דת״ק דמנ״ל להקשות הו״ל מ״מ

נ ידעו• אעו רכיס כו ידעו לא נגזור דיש הפוש'  הס׳׳ק כדכרי י״ל ה'
ידעו לא אעו ידעו גזר קלקילא ליכא רכים• נו דכידעו דאף להיפך

 חולק דמ״ק פדצופא משום למ״ד לומר א״צ הפיס׳ שישית דלפי נראה וכן :
 סכרוס דזהו פריציפא איכא רניס כו ידעו כלא דאף דס״ל מפעם ר׳׳י עם

 לא וגזר המרה דא׳׳ל פריצות איכא רכים דנידעו דס״ל אלא ראי׳ כלא הלוקית
 נמי אליבאדר׳מדהו״ל בסוף דהוכיחוהפיס׳ א״ש ובזה ידע• אעו ידע

 דמ״ד אליבא כן להקשות להו פסיקא לא מיהו • לפ״ק כדשמעינן כן לגזור
 לומר צריך קלקולא משום למ׳׳ד גס באמת אכל קלקילא• משום דשיעמא

 למ״ד ידעו אמו ידעו לא דגזרינן להש״ס ס״ל דע״כ כיון ור״א ר״מ היינו דרבנן
 ורבנן הש״ס דקושי׳ צ״ל קלקולא משום למ״ד אף א״כ פריצותי׳ משוס
 סעמא הך להפוס׳ דל״ל ־ המפרשים שכתבו מה והנה ור״א• ר״מ היינו
 ולסמוך לכלול שייך דאין משום כתבו ולא ידע אמו ידע לא דלגזור לר״א

 כדמשמע יודע הוי שיאמר צריך דבזה שוה הדין דאין כיון ר״י דברי על
 נשמע לא לר״א דבאמת לזה דהוכרחו נראה • פ״י בס' ע' דבריהם בפחלש

 דפליג להש׳ס ומנ״ל הפרה־ לו יש ברבים בנדר דס״ל ח״ח בא״צ אלא
 הפיס׳ בדברי ע״ב ל״ה דף לעיל ועיין דהגבעוני' מקרא דנפינע בהתרה

 מנ״ל דא״כ וא׳׳ל ־ בס״ד שם בחידישינו ועיין • בזה שחילקו ומפרש־ס
 אס בזה שיחלוקו שייך דאין לא״צ צריך בין מחלק אינו ר״י דהא בהפרה לר״י

 • בהפרה מודה גופי' דר״י י״ל דהא ראיה בלא להפרה הסרה מדמין
צריך אין אמו צריך גזר שר׳׳א כמו צריך אמו א״צ דגזר אלא
 ידע לא לגזור נמי יהודה לרבי הו״ל דא״ב להפוספות צ״ל ע"כ אלא
 אלעזר לרבי התוספות צריכי לא פו לזה שהוכרחו וכיון ידע• אעו

לגזול דהו״ל סגי מעמא בחד אלא לכלול שייך דאין משוס אחריני מעמא
ס" לשימת נראה כ״ז ודו״ק• ידע• אמו ע י לא  לולי באמת אבל המו

 ובסברות • לבד דפ״ק אליבא שיחלוקו דוחק דזה נראה הי' ז״ל דבריהם
 אינו פ״ק דהאי משמע דבפשימות ופו • ש״ר משוה במוציא להיפך חלוקות

 שהזכירה חכמים בגזירת פליגי כולהו אלא דבפרי'• דרבנן פלוגפא בר
 בלשונו ר״א כדקאמר יחזיר צא נדר משוס בידם המקובל במחלה מפני'

 • הקידמי' החכמים שתקנו איסור בענין דמוחלקיס הרי וכו׳ זה אסרו לא
 ור״י דר״מ פלוגפא היינו [הא] לישני פרי פליגי במאי דא״כ לזה הוכרחי והפוס'

 ס׳ל קלקול משוס י״לדמ״ד והנהלפמ״ש • מדר״מ קמא כלישנא פני׳ ומאי
 לנדרה הוא נדר בין לחלק כ׳ והרמב׳׳ן דהרשב״א והוא כן לכ״ע אליבא

 בדידה רק חכם מהיפר יודעים דכ״ע לחכם לשאול הו״ל הוא דבנדר היא
 אבל ודאי' בהיפר הייט אשמו שתתבזה רוצה אלם לר״מ דס״ל אף

 לר״א למימר הש׳׳ם ל׳׳מ ולפ״ד דוחה• והוא רוצה אינו יתיר אס .כשמסופק
 בא״צ אפי' דא"כ אלא להתיר לו היה וא'כ בספק אפי' דרוצה להיפך

 בספק אפי' דרוצה ס׳׳ל באמת דר״י י׳ל והשתא • להתיר היה נמי חכם וזקירת
 ידעו דלא ח״ח בא׳׳צ דר׳׳א חששא אלא י חכם היתר חשש ליכא וא״כ

 וגזר בהפרה אח״כ יקלקל וא״כ להתיר יכול לא רבים בו ונידעו מהסרה
 משוס דמ״ד י׳׳ל וכן גזר לא ידע לא אעו וידע ר״א• כמו א״צ אמו צייך

 דר״מ דמעמא וס״ל לודאי ספק בין לחלק גדול לדוחק ס״ל פריצופי׳
והייט פריצי׳ משוס אלא בב״ד אשתו שתתבזה רוצה אדם אין ג׳׳כ דס״ל

גיטין רביעי
 אתי שפיר rולסי • א״צ אמי צריך גזר ולא • הישר דל״ל • ידע אמו ידע לא דגזר
 אזר״י סליגי דרבנן מנ״ל דלסי׳׳ז בהא• להו ניחא לא דהמיס׳ אלא הכל
א אלא המרה דליל ס׳׳ל כולהו קלקולא למ׳׳ד אפי׳ לפמ״ש דהא  לבד ח
̂  לא ^ ידע גזרינן לא גזירי דתרי הפרה לו דיש ס״ל דע״כ הוא

 דבל״ז לעיל לסימ״ש מיהו ורבנן• לפון שייך ולא צריך• לא אמו וצריך
ס דילמא דאל״כ הפרה לו יש ברבים דנדר דס״ל לר״מ מוכח  כבר קי

 קצרתי: כי ודו״ק קלקולא למיד ור״א ר״מ היינו דרבנן י׳׳ל שפיר
P W לכאורה בב׳׳ז* עושה אדם דאין ג׳׳כ איילנות פירש״ימשום ע״ב 

 יש דאיילונית דס״ל ולסי״זצ׳׳ל איילנות: בודאי לה דמוקי משמע
 זה לישב יש ולכאורה יבמות בריש התוס׳ קושית ע״ז ויפלו רפואה לה

 הכיר כפלא היינו בעל אפי׳ מעות מקח הו״ל באיילנות הכיר דבלא דנהי
א אמרינן ודאי ובעל וחזר לו נודע אס אבל גירושין• עד בה  עושה א׳

 קידושין שאק דדע אדם מילי בכמה ע״ג דף בכתובו׳ כדאימא בב״ז
 דל*ל רק בה שהכיר לאחר שבעל כאן דהפירש י׳׳ל ולפי״ז ובעל• וגמר

 לא דלמה להבין צריך מ׳׳מ • בה הכיר לא כניסתה שבשעת משוס כתובה
 ס״ל דהא הכי למימר א״א דלר׳׳י נראה ועוד איילונית* בספק מפרש

 אפשר איך א״כ בתורה האמורה זונה היא דאיילנית ס״א דף ביבייות
 דאפ״ה חידושי! לשה וגמר בב״ז עישה אדם אין באיילטת לומר שייך
 אביי פליגי במאי הסוגיא לפרש במחלה ונלפענ׳׳ד זנות• בעילת הוי

 שמואל דע׳כ הוכרח דאביי נראה • כו׳ קשיא אדר׳׳י רבאדר׳׳י דכפל ומהו ורבא
 כמ״ד ס״ל ע״כ דוכפין בכמה התוס׳ כמ״ש עצמו המקשה ואיהו איפוך דקאמר
 הוא רע משה דגם דס״ל ע*כ קילקולא משוס למ״ד דאי פריצותא משום
 דע״כ שלא] [ע״אד״י^ לעיל מוס׳ כמ״ש פריצותא פי׳ ולית קלקילא משוס

 דל׳ל וכיק ט׳ יודע הוי שאמר בעינן קלקול דמשוס בפרוויהו מעמא חד
כ רע בשם ר״י פליג דלא הא צ׳׳ל ע״כ רע בשם פריצותא  דמרה צ׳׳ל ע׳
ט׳ כר״א בצריך דאביי כשנויא דס״ל משוס דפליג הא וע״כ • בקלקולא  ו
 ורבא פריצומא משוס כמ׳ד דס״ל צ״ל ע״כ אדר״י דר״י לי׳ קשי׳ מאי ומעיקרא

 ולא קלקול משוס כמ״ד ס״ל דילמא אדר״י דר״י לי׳ דקשה [כן] דמנ״ל מקשה
 אדרבנן דרבנן אדרבא דבריו שכפל וזהו אדרבנן דרבנן רק לי' קשה
טדה אדרבי יהודה דרבי ולא ליה קשיא דטי הוא  ר\ דלא י

 וע״כ קלקולא משוס דס״ל דא״כ תיקשי דלכאורה אלא • כדשנינן לי׳ קשיא
 • אדר״י דר״י קשה אכתי איפוך משני מה א״כ קלקול ס״ל ג״כ דר״י

 אלא אמר דלא במתני׳ מיירי דילמא מקשה מאי קשה דהא והנלפענ׳ד
 שגירשה יקלקל איך דהא אמר בלא דאפי' דמחמיר דל״ל דר״י מ״ע דא״כ דז״א
 אלאדלפירש״י פ״י• בס׳ וכ׳׳כ גס א׳׳צ איילונית דהא איילוני׳ תהי׳ באס

 דס״ל ר״י דהא ז״א מיהו ־ אמר בלא ולעולם בב״ז עושה אדם דאין ז״ל
 לדוכתי׳ יאpק הדרא וא״כ בב״ז־ עושה א״א שייך לא היא זונה איילונית

 דיחזיר ס״ל ור״י כשמיןפך משא׳׳כ אדרבנן דרבנן קשה ושפיר באמר וע״כ
 עושה דא״א די״ל משוס דרבנן מ״פ פיקשי ולא אמר בלא די״ל קשה לא

 דא׳׳א משוס דאיילנץ אדעתא והגירושק אמירה א״צ איילוניח ובאמת בב״ז
 דס׳׳ל לשיטתי׳ אפיי ומיהו היא זונה איילונית דס״ל לשיטתי׳ ור"מ פפ״ז עושה
 א״א לרבנן אף א״כ בב״ז* עושה דאדס ע״ג דף בכתובות דשמואל אליבא

 פריצותא כמ״ד דס״ל ע״כ אלא איפוך משני מאי ותיקשי אמר פלא לומר
 ר״א כדמסיק שם דאביי ל״ל ורבא וכנ״ל דדר״י דר״י אלא מקשי ולא

 כדמקשי שס רבא דאיירי ואף • פעל ולא בכנס רק ושמואל רב דפליגי
א מממני׳ ̂׳7וט־ ע״ש• ע״ד־ בדף שס המוס׳ כמ״ש בעל פלא הכל מ  שסיר י
 דססק הי״ג] ס״י [ה״ג ז״ל הרמב״ם היטב דמתוק נלענ״ד ובזה • איפוך קאמר

 דשמואל כשיטיא פסק דהרמב״ס משום והיינו ♦) אמר בעי לא באיילונית
 ע״כ דשמואל דלמסקנא הכרחט וכבר • פ״י בס׳ כמ״ש איפוך דקאמר

 תיקשי דקלקולא מעמא דקי״ל למאי • דאל״ה אמר בלא דמפניתין צ״ל
: ודו״ק אדר״י דר״י

! ד ע ו  דמכמיס טעמא לן דאסברא הרי״ף דברי שפירש פ״י בס' ראיתי ו
 הוא השתא משוס וטעמא כצורתה המשנה הביא יחזיר(לכך דאמרי

 הביא לכר ד^זבריאת היא השתא דאמרינן משוס הוא [דטעמא ■ דברייפא)
טב דלא הרי׳ף דברי דמשמעות חדא ע״ז מובא לי וקשה כצורתה] המשנה  י
 דכתובה סעמא ומשום שמקינן מי אנן שפקא דאי אסיפא אלא טעמא

 קלקול אבל דכתובה־ קלקול ליכא להוציא דא״י וכיון מספק להוציא א״א
 בזה נמוקו והתום׳ דברייחא■ הוא השתא לומר מספק מהני לא בזה דמזרה

 הדומה p ותו ־ ע״ש שתקינן מי אנן וקשה רפואה לה דאץ לשיטתם
 שמואל וכ״ש דרפא ותו דבריימא הוא השתא בסברא סליגי ורבנן דר״י דצ״ל

ע׳ג דף בכתובות התוס׳ כמ״ש פב״ז• עושה אדם אין ס״ל נמי למסקנא ] 
 איילורת דבססק ותו איילונית טדאי תירצו לא ולמה בההיא] ד״ה סע״א

 בזה •והנלסענ״ד רפואה דל״ל לשיטתי׳ והמיס׳ דבריימא הוא השתא נימא נמי
ק מ״מ ■ ביצה בריש כדאיתא סממא והו״ל חכמים בלשון לי׳ נקט דרבי דאף  כ
 דמכמיס מילמא נקט ולא וכו׳ לאחר בניסת ר״י דברי אח״כ נקט דרבי
 לכך כספם הלכה דאין מחלוקת ואח״כ סתם הו״ל דפליגו חכמים בלשון
:רו״ק כנלענ״ד כר״י דהלכה להדיא המשנה דפירוש והרמב״ס הרי״ף פסקו

.(צ־מ זגצס״מ בהמ״מ ע״׳ש •}
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אחד שמתתרמת בטינן טכ״ס • בחרמה מומחין למ׳ד ^ י

טרבי־עי דירר כ
״״. ........... בטיק טכ״ס בחרמה• מומחין .

 הכא א״כ כלום• ההיתר אין הכי לאו אי אבל הנודר* דטס ונשתנה הנדר
 • שבטולס סירות טלי׳ אוסרת הוי לא מכתובתה נהנית דאי דסמכינן

וכו׳ בטל] לה [דמיסר ד״ה ז׳׳ל כסירש׳י כך על סומכת שהיא ל׳ל וע״כ
 בשעה עתה גס ע״כ הא ־ שתתחרמ שסומכת לומר שיץ איך א״כ

 דברים אינס שבלב ודברים נודרת כתובתה שתקבל שרוצה מחמת שנודרת
 החכם יכול בע״כ נודרת דהיא דכיון לומר ודוחק * כלל דעתה נשתנה לא כ’א

 דכ׳ מהא אבל] [ד״ה התוס׳ קושי׳ י״ל ממילא כן נדחוק ואם חרטה בלי להפר
 מק״ו לה יליף ר״א דהא שני׳ קושי' גס מתורץ דבזה סיר] ש אתי [כו׳ ולר׳א תוס׳

כ וק׳ ־ ת־ור שלא עד כ׳ש • כבר הנדור להתיר יכול אם  כן• נימא נמי בחכם דא'
 באונס שנודרת בכה״ג משא״כדאסנימא ■ חרמה בעינן דהתם משום וצ״ל
הרשב״א• בשם רכ״ח סי׳ בב״י ועי׳ נמי קידם להתיר יכול חרמה בלא להתיר ימל
 שהקשו התוס׳ קושי׳ על בנדרי׳ ע״א] ס״ה ד׳ [הר״נ שתירצו במה לדקדק יש ותו

 הנודרת דמובת משום דמעמא וכו׳ בעל ובין חכם בין וא״ת וכו' וניחוש * בז״ה
 ואינו אסורה* ■אכתי תשלם דאפילו היתומים מובח ליכא והכא בסניו•

 דצריכה בהכרח דעתם בלא לשאול תוכל לא דאס הוא מובתה דאכתי מובן
 דפסיקא דהא ולענ״ד * נדרה על לשאול שירשו׳ כדי כחובתה להם להחזיר

 * אסורה מהי׳ תחזיר אס אפי' כתובתה קיבלה אס בהחלס שטדרת להו
 תקשה דאל*כ משום * אח׳׳כ עכ׳׳ס מותרת מהי׳ תחזור שאם שממנה ולא
 יכילה דהא להסר לבעלה א״א בכה״ג הא * בעל לה דמיסר דקאמר הונא רב על

 ד׳׳ה ע״א לטיל המוס׳ מדברי נראה וכן * נפש ענוי וליכא הכתיבה לחזיר
 לא ואמאי * כלל חל לא דא׳׳כ הפירוס כל גרסי דלא וכו׳ ואוסרת ונודרת

 רב דאתא האי גבי שם בעצמם התום׳ כמ׳ש הכתובה לחזור דכולה כיק
 ונראה הונא* דרב מההיא ג״כ להו דסשימא ונראה * ושבשי׳וכו׳ אחא

 בריש מקשה דהא * כן להדירה דא״א משום הונא לרב לי׳ דנפקא הא דבאמס
 ישנה מלוה ססק משום אביי ומשני וכו' דחשוד מיגו ונימא (יף

 חשדינן לא דע״כ כיון א׳׳כ * בחזרה ליתא שטעה בחזרה טתא וממק
 שאס חתנה אס סעולה אין א״כ * בחזרה דאיתא משוס אלא בממונא

 אסורה דתי\׳ אע׳׳ג בחזרה דאיתא כיק מקשה אכתי מומרת תהיה ממזור
ס׳ כ׳ הא החזרה עד ט  דהמוס׳ ומו חוששת ימי׳ כל באיסור דדוקא ה

 אבל נדרה על עוברת דודאי בסנינו תאכל אס אלא זה כתב לא בעצמם
 שבעולם סירות כל אסרה דלא כיון מה זמן להתאסק יכילה הא בכה״ג
 שאסי׳ הסעולה עיקר דע״כ כיון דאיש ממילא א׳׳כ לעיל* מום׳ כמ״ש

 משוס הטחר על סומכת דשמא לחוש יש שסיר אסורה תהי׳ מחזור אם
 חתחרס שסיר ליתומים מחזיר ובאמת כתובתה קיבלה שכבר לה דכשיודע

 המוס׳ דיסהכתבו וממילא נודרת היתה לא במחלה יודעת הימה דאם
 ליתימין נ״מ ואין הכתובה מחזיר היא באמת דהא היתומים מיבת דליכא

ק בנדרה• ה התיס׳ קושי׳ ממילא בזה ומתו  אדרב דסריך וניחוש ד
 כאידך ולא * ישינה מלוה משוס כאביי דס״ל מוכח דמדבריו דוקא הונא
 בחזרה תלוי אין והנדר וכו׳ אממונא דחשיד מיגו אמרינן דלא שם שנוי׳

 חשד ולא בושה לא שייך לא דהכא בכאן התים׳ שתירצו מה על ואדרבה
 והיא לה כשיודע אלא אינה דההימר ולפני׳ קבלה אס יודעים שאינם
 דהא וחשד בישה שייך שסיר ליתומים ומחזור אממונא חשודה אינה באמת

 להם שתחזור בדוחק די״ל אלא להם שהחזירה כיון נדרה שעוברת ידעו
ע׳ז * האמת על מודה ולא מתנה בדרך  כיון החכם יסר לא דאס״ה הש׳׳ס משני ו

 הנדר לסרוע צריכה והיא כתובתה גובה דבזה הוא כן חכמים שתקנת
 נתלה דאיך * שכתבנו בזה לסקסק ואץ * בסמוך ועיין ודו״ק * לה יסר לא

 אסורה תהיה כתובתה קבלה אס נודרת איך דאכמי ישנה מלוה בספק
 יהיה שקיבלה שמה כוונתה דבאמת א’ז מלוה* לה יש באמת אם אפי׳

 סי׳ בח״מ כדאיתא שתרצה חוב על לקבל בידה* דהרשות מלוה ספק מל
^ * ס׳יג ב  שרוצה לומר דא״א כתובות למס׳ בחידושינו כמ״ש כן צ״ל ו

 למ׳׳ד היורשין מן גובה אינו ע״ס מלוה דהא עמה ממנה המלוה לנטת
 דביתומין היורשין מן ישנה מלוה לה שיש וא׳׳ל דאורייתא* לאו שעטדא
 שבידה מה דבתוססת לומר ע׳׳כ אלא * ע*ש למימר איכא מאי קמנים

:ודויק מחיי׳ מפסה מזה ישנה מלוה על
 דמיירי הימומין בפני להתיר דצריך תוס׳ קושי׳ שמתרץ ברמב״ן

 :לתני׳ אסי׳ וא״ש קמני׳ ביטמים הכא י ^
ז ^ ך  הילכך וכו׳ כתובתה וגובה ד״ה במתני׳ ז״ל מסירש״י * דנלסענ״ד ו
 נפסק הנדר אין דע״כ דהכרחנו דאע׳׳ג * ושקלה הדרא הוי לא ׳

ם׳ כמ״ש כתובתה מחזיר אס אפי׳  בתחלה ממנה היא מ״מ בנדרים הט
 אבל * הנדר יחול אז בסנינו עתה ומקבל ומחזור כטבמה קיבלה אם
 דלא דבריו כמשמעות מותרת מי\׳ כתובתה הגבי׳ קודם בה מח«ר אם
 תגבה דלא משום אלא הטעם דאין דכיץ כוונתו ונראה * ושקלא הדרא הוי

 מדברי נראה ועוד * הקבלה קודם לחזור מוכל דבאמת * בזה די בשקר
ם טרות כל ואוסרת לפיל דגייס ז״ל רש״י ^  שפירש׳׳י דמה ואפשר * ש

הזן כל באומר ל״ה דף בברכות טינוכדאמר מזונות ממיני דנודרת במתני׳

 דברני ונודרת] התוס׳[םוד״ה כשי׳ כתובת׳ תקבל שלא דאמ׳ כיון חל ואפ׳׳ה ע׳י
 והוא דחייל י״א להבא דבנדר [בהגה] ה׳ סעיף רל״ב סי' ייד בש׳יע וכ״ה ת,

 דהוא כתובתה וגובה דמתני׳ מלישנא דייק וכן ע״ש* המוס׳ שיטת
 ודוחק נידרת שתהיה כו׳ התקין מלהשביע נמנעו אלא הל״ל דלא מיותר
 • ס״י בס׳ כמ״ש גובה היתה לא מלהשביעה דכשנמנעו דקמ״ל לומר

ל דיותר  דכשנודרס ר״ל אלא גובה* היתה ולא בתחלה לאשמועינן הי
 ושקלה הדרה הוי לא דאל״ה כטבתה קיבלה דלא ידענו דמזה * וגובה

ה על ז״ל רש״י כוונת וזהו בז כון(ו  דמלישנא ס״י שהקשה מה מיושב נ
 היורשין מן ביורשין דס׳׳ל לר״א תקשה גובה היתה לא בתחלה דמשמע וגובה
 א״כ * הש״ך לפמ׳ש הוא דינא דחד בחשוד וה״ה לבניו שבועה מוריש אדם
 הוא וגובה דלישנא כלל דקדוק כאן אין ולפני׳ גובה היתה לא בתחלה למה

 לסענ״ד כלל קישייתו אין בל״ז מיהו * הנדר גמר הוא דבזה לאשמעינן
 ושמואל לרב אף דתקשה תדע היתומץ מן ליתומין חשוד לדמות אין דלר״א
 לוה בחיי מלוה במת טדים מ׳׳מ לבניו שבועה מוריש אדם אין דס״ל

 והיינו * נפרע שלא לשבע יכולים דאינם אף * ונומלין היורשין שבועת דנשבעי׳
 הנך עדיסי ולא היטמיס לטובת עשו היתומים שבועות דתקנת דכיון

 ור׳א * לוה כשמת שבועה נתחייב דכבר היכא אלא יתומים מהנך יתומים
 * נינהו יתומים נמי דהנך כיון * תקנה אין דבזה וס׳׳ל סברא הך ל״ל

 סוגם כגון שבועות בשאר משא״כ שבועה* חייב דאכתי בחשוד משא״כ
 צריך נמי יתומים פגמו דהא * חילוק אין דבזה * לחשוד מדמי שסיר ומת

ת בחידושי בס״ד כמ״ש לישבע  דאס הסמ״ע למ׳׳ש ענין אינו וזה כטבו
ט  נלענ״ד ובזה * מקומו) כאן ואין שם שהארכתי כמו ישבע לא בט סג

 בית ואס דכתיב וכו׳ נדרה אם מעיקרא בד״ה שפירש״י מה נכון על
 להפר יוכל דמה״ת קרא א׳׳צ דע״ז דס״ל לעיל כן סירש ולא נדרה* אישה

 ניחא לא ואי * קיום ה״ל קידושין בשעת לי׳ ניחא אי דממ״נ בקידושי׳
 גמ צריך נפש עטי נדרי עלי׳ ונמצא סתם וכנסה המקדש הא לי׳

 משא״כ ע״ב ע״ג דף בכתובות כדאיתא מקודשת אינה ומה״ת מדבריהם
 א״כ תגבה אס נדרה תלתה דבתחלה וכיון נשואין לאחר דגובה הכא

 הכתוב מגזירת בקידושין להפר א״י ואס״ה חל לא אכתי קידושין בשעת
 פ״מ דף בנדרים בזה מודה ישמעאל ר' ואף דוקא אישה בבית דנדרה

ס׳ קושית ליישב נלענ״ד ובזה ודו״ק* בנשואין תלה דלא כיון ט  דה״ק ה
דכיון בפנינו ככר דהאכל לה למיסר חכם לגבי אזלא דילמא דלהא ט׳  שהיא ו
 דאומרלאאישןהיוס י״דע״ב דף בנדרים קי״ל הא שתגבה תנאי על נודרת

 מזדהרא דלא כתובתה מגביות ראי׳ אין א״כ מזדהר לא דבתנאה וכו׳
 וא״ל כתובתה־ מגביות ראי׳ ואז שירצו מה כל ורTל וצריכה בתנאה

ת ממל̂י לא דבאמת דקושיתס  דלישנא כתב כו׳ דכבר כלל כתובתה עביו
 לקמן אי״ה זה אכטב ועוד כתובתה וטבה מדקאמר דייקא הכי דמתני׳
 בתנאי לתלות צריכה בפנינו לאלתר תאכל אם אף דע״כ לזה הכרח
 לקמן ויתבאר הטס׳ לדברי קשה שירצו מה כל המשנה לשק בליז ומיהו

: ודו׳ק בסיד
׳ ס ו  דקי״ל תירץ ז״ל והרמב״ן וכו׳* קשה וכן כו׳ נשאת אבל בד״ה ת

 קשה דמאי התוס׳ על צ״ע לכאורה ובאמת * עלי׳ נשאל אכלה
 להש״ס לי׳ סשימא עליו אח״כ לשאול דיטלה כיון דילמא להו
 דהא הרמב״ן על איסכא לי קשה לכאורה ומיהו מהני* דלא

 לא והכא * כ״ח דף בשבועות כדאיתא מלקות דמחוסר משום הוא מעמא
 בהרא״ש ראיתי מיהו * לא או כתובתה קיבלה אס יודע איט דהא מלקות שייך

 ז״ל: להרמב״ן ס״ל דהכי ואפשר מלקות* עונש דאיכא דכתב בשבועות
 התוס׳ דהקשה בהא בסשימות ליישב צריך ט׳ ולפי״ז זה־ ל״ל והתום׳

 שתאכל ל״ל דבמתניתין כ׳ שי״ף והמהר׳ם כו׳ דהל״ל וה״ה וכו׳ מנן בד״ה
 ובתחלה * ואוכל קתני ולא וכו׳ ועובד דטדר הכא משא״כ .בסנינו ככר

 שייך דאיך הלשץ דקדוק ועובד לטדר דהוצרך הא דבריו לפרש נלענ״ד
 נשים וישא ישאל ואח״כ ויאכל להבא נדר דהא טק בסניט מאכל כאן

 הנדר את מתירין דאין לן דקיימא כיון דס״ל ונראה פסולות*
 פסולות נשים שישא עד להתיר אפשר אי כן אם שיחיל* עד

 דבמתני׳ בפשימות י״ל ולסי״ז עובר* כבר השאלה קודם שטשא וכיון
 משום למפרע ויעקור השאלה אחר לשאול א״א ואז בסנינו* שתאכל י״ל

האכילה אחר פסולות נשים ישא דאס בכהן משא״כ * כנ״ל מלקות דליכא
ע״כ דצ״ל דלפי״ז וא״ל עליו* לשאול יוכל ושטר מלקות יתחייב לפנינו
שיאכל לומר א״א בל״ז פסולות נשים ישא אס עלי זה ככר יאסור שאומר
בנדרים ס״ל ור״נ קיימינן לר״נ דהא ז״א * מזדהר לא בתנאה דהא בפנינו

 צ״ל דע״כ כיון קשה אכתי דלכאורה אלא אינש מזדהר דבתנאה י״ג דף
 אמרינן הא בפנינו* ואוכל פסולות נשים ישא אם זה ככר יאסר שאומר

 התנאי ואכל * במזיד שתיהן ואכל זו אוכל אם זו אוכל לא באמר כ״ח ד׳ בשבועות
 אכילת בשעת המראה דבעינין ספק בהחראת ור״ל דר״י פלוגמא קודם

 כיון הוא מלקות בר לאו התראה שמה דלא למ״ד הא א״כ * האיסור
 למ״ד הניחא כדקאמרינן ככ״ע לאוקמי דבעי ואיל בפנינו הדבר דאוכל

ברבים שהודר דנדר דס׳ל דמ״ד י״ל דהא ז״א * וכו׳ ברבים שהודר נדר
ים
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דהמראין דהא וסו ססדאה שמה לא ססק דהסראת ם״< המרה א יש

Z ׳״־'>’( ™“י ס־סו&ז״איר״יי״ו 2
מן הסרה א״ל נרביס סהודר מדר ' דס״לישלי וד

M5J '”יי' ‘ 'ייי*^’ ®ייר ימ^י החיאה
ט׳ ואסלופיגהו ז״ה ״!11 יי''י® י^י1®^י דלאמיהתרחס ו

u״v ®'f” סהק התראת הוי לא דה״נ י״ל
 להנצל יגרש בודאי חיסידא דאיכא כיון דהכא וא״ל אתזקה• דאוממה

כ.י ויגרש יגרש או ישאל גימאדמפגמא ונ^רנמי דא״כגאיא מסבירה*
כיון כן נ וה השתא• דפובר כיון סברא ח״א אלא מפבירה* להנצל

י יא̂״ לגיע שרוצה י ״ ® ״ייז”̂® ג
א״ייין אע׳׳ג מצייי לא הrו 2 ? ?^‘ס״יי ^״יי!4י י

̂״® ילח® יטא לא א® המראה קבלת ע י
ל שלא כדי דנודר אלא גירש שכבר י*ל דמתכי׳ פלה ^ »ם י  סמכות נ
 סרץ שסיר גירש בלא אבל ישאל■ לא שמא ססק התראת הוי בודאי וזה

̂מן שכתבתי מה ופיין ודו״ק • אתזקה דאוקמה פסק התראה הוי דלא  לי
, . ̂ לישב: בזה

 * שבעוצם סירות כל ואוסרות לעיל דגירפ ז״ל רש״י מדברי נראה ורזוד*
 מזונות ממיני דטדרת בממניתין ז״ל רש״י שסירש דמה ואסשר ׳

לי, י=ל ®איהי דףל״ה בברכות כדאמרינן היינו ^״ ? ״ ^  י
̂''*' ®®י®' כתובתה תקבל שלא ̂• ^ ^ '’י ®ל 1]' ד!ור ?יז ״׳״

®יא”ימ א' להעא דבפדר ה׳■ סעיף  ̂י®4® ®א’® ל'
 נמנפו אלא ל הל דלא מיותר דהוא כתובתה וגובה דמסני׳ מלישנא

 דכשנמנעו דמג״ל לומר ודוחק טדרת* שתהא וכו׳* התקין מלהשביעה
 בתחלה לאשמופינן ה״ל דיותר סיי בס׳ כמ׳׳ש גובה היתה לא מלהשביעה

א גובה* הימה ולא מלהשגיעה נמנעו  בזה וגובה* דכשנודרת ר״ל ^
ש^ה הדרא הוי לא דאל״ה ־ כתובתה קיבלה דלא ידפנו  הע^מ וזהי ו
דנ©ממ ה3וגו דמלשנס ס״י ס'5 שהקשה מה מיושכ וכזה ״ נכון עלי ז״ל רש״י

« סיס־ לס נססל־ י ־«P״ » ו ׳’’י נ י ל ! ? S
 נמה כ א הש״ן לנ^מ^ש הוא דינא דחי בחשוד וה׳׳ה לבניו שבופה מוריש

 ®לל' P]’P! האז ולסימ״שאי! גובה הימה לא בתחלה
^ א^ ®ל*' מימי ‘ עייר גמר הוא לבזה לאכמפינן * ®ל ®”יזי ! !riv 

 לרש )p דתקשה מדע הישסים מן ליתומים ימוד לדמות אק דלר״א
 לוהדנשבפיס מזיי מלוה במת מודים מ״מ לבניו שטפה אא״מ דפ״ל ושמואל

טינו * נ«יע שלא לישגע ימליס דאינם אף וטסלים* יורטס שבועות  ו
* לעוגת עשו היתומים שטסות דמקנת דכיון ם מי מ  הנך עדיסי ולא ט

טס מהנך יתומים תו ב דכבר היכא אלא * י מטי  לוה* כשמת שבועה נ
ם נמי דמך כיון מקנה אין בזה ופ״ל סברא מ ל״ל וריא ט־ יטמי  נינ

מטד משא׳׳כ : ®גס בטן שבועות בשאר שטפה* תייג דאכמי ג

ד ו לב״ד ידוע דאין דאעיג ז״ל להרמבץ דס״ל דייל נ׳׳ל מ
או שאס היא המראה בס ומ׳ש כתובתה* על קיבלה אס ׳ ט עדים י

 לסמ״ש לומר אסשר היה ולסי״ו מלקות* תתחייב כתובתה קיבלה שבבר
א דמדר ס״ל ז״ל דרש׳׳י לעיל  הככר דכשמאכל נמצא כתובתה מגבה אס ט

ט ספק התראת הו׳ל תגבה ואח״כ  תוכל ולא זו אוכל זו טכל בלא כ
א רב דע׳יכ כתבתי ובבר עליו* לשאי  כתנא מחני לאוקמי דבעי טנ
 דהתראת ס׳׳ל טסי׳ ואיהו הסרה לו יש ברבים שהודר דנדר דר״י חמא
 ממילא ז״ל דלסירש׳י לעיל כתבתי כבר מיהו המראה* שמה לא ספק

 בזה מקנה אין ממ״נ א״כ מזדהר■ לא דבמנאה בפנינו שתאכל תקנה זה אין
ת תתלה דחס  לא תו הככר בחפלה ותאכל ז״ל כטרש׳׳י כתובתה מבי

 א׳׳נפטזגבה כטבמה בגבית תתלה לא ואי בשקר ותגבה בתנאה מזדהר
 אכילת בשעת ססק התראת הוי לא ע״כ תאכל ואח״כ כתובתה את

̂ ודו״ק: האיסור
? ד א ד ר א תמיהה זה דבלא לסעגיד* ו ב  דאיך המסרטס* שתמהו ט

ט אפשר ק א  קתגי במהט׳ הא בסניט בשתאכל מתניפק ל
 עלה וכבר קל* לדבר קשה דבל־ בין חילוק* אין ובסניט שירצו מה כל

 במתני קתני למה דבאמת לדקדק דיש והוא הטס׳* בדברי דרךא׳ לסרש בדעתי
 והנלסע׳ד שבטלה* מטרות דטדרח דלעיל ובברייתא טרצו* מה כל

 לאוקמי צריך דדן ממני׳ וגם רביס* ע״ד דמיירי לר״נ דמשני היינו
 * שירצו מה דעתם על ר״ל טרצו מה כל דקחני והייט המוס' לסימ״ש הכי

 היינו הסרה מהני רביס דע״ד דס״ל המוס׳ לסימ״ש נלענ״ד הונא ולרב
אס כמו טי דמתגיסן המ״ז לסמ׳ש י״ל ולט״ז דוקא* בדיעבד ש מ׳ בה  סי
^ לרב דמשני הא א״כ * שנהנה יודעת דעכ׳׳ס דכיון מכטבתי נהניתי  דצריך ט
 דהא ל״ל ולסמ״ש הסיבה* את דצריךלסרוע דס״ל צ״ל ע״כ הנדר לפרוס
טי מ ט הנדר את לסרט צריך ד ר היי  כל דטדרס כיון אלא ממש* ט

שתסרוע כיון היוכס ימיר דלא ממילא היתומים דעת על היינו טרצו מה

גישץ רבמן•
ס rע שנדרס לסניו מי ט א רב דמודה • ט  והתקשה * אין דלכטזלה טנ

ס^ ע״ד היינו שירצו מה כל דסירש גמי ידע מי ט  סבר דהוי »6 הי
 לא דבאמת י״ל ולט״ז שירצו* מה כל שאמרה ידע ולא לפרוס דא״ל
א מכס להמרת דחיישינן והעעס * ימי׳ כל באיטר בעינן ש מ ב כ^ מ  ן ^

א רב דקאמר והא עלי' נשאל אכלה דמיי״ל ז״ל  וצא לא נשטו אבל טנ
ט בסניט שתאכל מהני מי׳ ע״ד לידור שצריכה משוס טי ט  כמטרש ט

 היסוסים ע״ד שנדרה מוכס בסני לסרוס שצריכה ומטס וכנ״ל• במתני׳
 פרק נדרים בהל׳ למלך משנה ומביאו הרשב״א לטמ״ש ולט״ז
 להו טמא דמסג^א להסיר רשט עברה דכבר רבים ע״ד בנדרה דאפי׳
ט׳ שלא לרבים ק בסטט סל^ל אם א״כ עבירה לו י  יוכל עבר שעבר כ
ט׳ כל על לידור צריכה לכך להסיר החכה  דעת בלא להתיר מכל שלא י

ודו״ק: לסמיר* הבעל יוכל ואז היטמיס
ת דכל לעיל המיס׳ מ״ש ח ך  מששת ט<ה שזא נדר דהו״ל שבטלם טרו

 על דטקי לר״נ בין עליו לשאול דטכל p י״ל ס״א חיסור דהו״ל
ס לו p ברבים שהודר נדר קיי״ל דהא רבים דעת סו !^
א דלט כמ״ש רטס דעת על ג״כ דמוקי לר״ה בין * לחט ת מ ^  היא ט
א ט ניחא דעברה וכיון שירצו מה סי' ט  מסי טזפס* ויתיר לרבים ל

ט א״ש הזה הטרוש ה הקושיא דעיקר לעיל מ״ש מ ^ל  ותמזיר שתתגווע ב
טון שסיר משני ואסיה ליטמי׳ באמת ך ד י ר לא הנדר לטיס ^י ט  י

ה משוס התפס ייי*?,* י^י® מ״י שייי
לויי״ז מדרא״צ לסרע ^׳יך ר״הדס״ל דאף משמעתי! טכח אדרבה ^י

ט3קשה]מאגל.1 כניסת באמת דאליה הסיבה לסרס מו משוס פני
ה לסרע תצערך הא השאלה טב  וש״ו הסרישה שממט מה וממורן ה

 ר^ה ול^!('ש ה^כה* פרימת 6ל5 שמתירין מה פל ומ״ז
שה פה נמי ממורן ממילא ולפי׳ז הסיבה* לסרע דא״צ  הסוס׳ ^ק

ט מסגי׳ אדרבא דהא וכו׳ מממניתין דהויל וכו׳ מט בד״ה ^ ט  ע״ד ^
טא מ9וכל סממא* ברייתאדנקעה משא״כ רבים* רון שכפבט מי  ^י

ס׳ של ב׳ ק דקאמד הא לפרש דמצינו א״ש ולסי״ז ט ^ ד הנימא ל ^ 
נ דליכא למימר מצי הוי דבאמס דמשום לעיל ולא וס׳ ״ ט ^ 

ר לר״י ממייס ומכמים ט ט ברבים שטדר ג ס' שנסקט כ ט טף בזה ה  ב
א טכרס דלסמיש הונא רב הייט למיד אלא לקאמר והא הדבור  לומר ט
W איכ הנדר* לפרע דצריך דס״ל אלא הסיבה* לסרע דא״צ f פעו 
 הנדר לט*ע שצרין וכיק רביס* ע״ד דטדרת משני וע״ז דכהן* ממסני׳ ג״כ

א ל ר^: וכן ע״דרטס לכממלה יסיר לא ^ © ט־ברי נ ס1ה« ^י ^ן מ ס  ו
׳ וטלסא אמיסר אמר אלא ו^וימר דאנמי גרסי דלא ^  הוא ב

ה א״ל בדעבד דאתי׳ דמשמע דאמימר מלישנא ומיהו ט ן ע«פ ה  ל
! בלזיז דהא זיל מהרש״א שהקשה מה ומטרן דריי: אליבי׳  דטכס ^

ודו״ק: דתנאי סלונחא
ה5ו חי. ז׳ סרק דסוף ז״ל להרמבים המשנה פירש לסרש יש ז דגכו

ה דכהן דממני׳ מעמא שכתב  רבים ע״ד דטדר מט
 לפגי יאמר שמא לחוש ואין מצוה לדבר אלא היפר לו שאין

 נדרס מה המכס לו יאמר שהרי סצוה דבר שהוא החכם
טא עכ״ל* הנדר* לסרע שצריך יט7ב דהכלל  טגערבב טעה ו

 דא*צ דס״ל הונא כרב ממש סירושו אתי ולסמ״ש • הפעמים שני
 טעליס כ<» דהא מדע * רביס rע טסר דבדיעבד נמי וס״ל הסיבה לפרס

m ט׳ ואז נדר מצוה שלדבר ויאמר החכם  מה טסר איט בדיעבד א
ט דס׳לדבדיעבד ודאי אלא יועיל  כ״ד שהיה לסרופ שצריך דכיון רק מו
ק לא שוב רבים ^  דלא מעו לו דאין מצוה לדבר שטה החכם לו י

ודו״ק; כנלענ״ד הנדר לסיפ צריך דהא רביס ע״ד שנדר טמר היה

ו ה י י ה לסענ״ד כי אף מ ס טברי טני ם׳ בלטן מ״מ דאמת אליבא נ הט
ד וידירוה מלשונם כדמשמע כן לסרש דחוק הוא  ממגע רבים ^

ט' ס״ל דלא  יטרש לט קשה קושייטו דלסי לומר ונצפרך * כן במשנה ה
ס ע״ד רק בסניט שמאכל הוא דהנדר כן טמי ט׳ שלא הי  לכמחלה הסרה י

:ודו״ק דחוק וכ״ז הוגא מדרב מהני ע״כ דבדעבד דהס״ד אף

ד י ז  דקייץביו׳׳ד והוא • שירצו מה כל הממני׳ וש בסיר א׳ דרך נלפעג״ד י
ט אלא בלט תלוי איט אתרי׳ ע״ד בנדר ׳6 סעיף ר״ל סי׳ * ^  נ
ט׳ז * הנדר יחול כך דעתם שהוא אחרי׳ שיאמרו מה ל  דנקט דמאי י״ל ו

ט׳ בכל שירצו מה היינו טרצוהיטמים המתני׳כלמה ט ק  אסורה וא״ב ז
ס רוציס שעה באושה דשמא טרות מיני בכל מי ט * עליו זה לאסור ט

 אינו דחכם קיילין הא חכם לגבי אזיל דלמא מקשה מאי לכארה ולט״ז
 וצ״ל היטמים• שירצו עד חל איט והוא הנדר* שיחול עד להתיר יכול

חל• שלא דמסראף לק״מ בליז ובבעל האכילה אחר לה שיתיר
ם׳ קושית א״ש לסי׳ז ט ך בהא קשה וכן ה טי  אזנא שמא וניטש ד

ט׳ אן ר״ל ו  אחר אלא להמיר שא״א דכיון אלא בסניה שתאכל כונתם ד
טנו תירצו rע אמורא* עבדה כבר כמ״ד אכילה  כיון שעה אסור אלא ל

אין דאכילה להטם׳ דס״ל לעיל שכ׳ למאי ומכ״ש אח״כ לפאול שיכולה
נשאלין



פרק גט השולח
 דנשעת מעמא מהאי דהייט ר״ל מל^ח דליכא היכא עלי׳ נשאלץ

 :ודו״ק מלקות וליכא בודאי מזיזה אינה ״כילה .
ר ק י ע ה במתני׳ כן לפרש בפניט שתאכל התוס׳ כוונת דאין נלפענ״ד ו

 חשש ^ דאין טונתס אלא • שירצו מה כל קתני דהא ׳
^  הככר וזה תשאל־ אס ממט תאכל שלא ככר על ורTל דטלה ל1ש
 א״א הראשון נדר על השאלה קו־ס דממ״נ עליו לישאל א״א 1̂ נ^כל
 הראשין נדר על השאלה ואחר שתשאל• עד חל לא דהא השני על ל^ל

 אכילת בשעת דהו״ל משוס היא מלקות בת דלאו עלי׳ נשאלק אק אכלה ל הו
 דבתנאה וא״ל הראטון נדר על שאלה לא עדיין דהא ספק התראת האיסור

א דעתה ע״כ האיסור אכילת בשעת מ״מ • מזדהר לא ל ^ ^  ד^״ה ח
 שאלה בלא לה וא״א שירצו מה כל שנדרה וכיון איסורא קאכלה

 היה הראשון שהנדר ודוקא מכתובתה* גבתה שלא קאכלה דשפיר ע״׳כ
 י׳׳ל א״כ בפנינו• שמאכל ככר על ג״כ הוי אס הא שירצו מה כל

 דעתה היה השני וכשאכלה לשאול• דעתה היה הראשין שאכלה בשעה
 אע״ג מזדהר לא בתנאה הא בראשונה עברה דאח״כ אע״ג לשאיל* שלא

 אכילת בשעת א׳׳כ לקיימו שקשה דבר כשטדרת משא״כ * ׳מפרע דעברה
 לקייס לה שא״א וכיון לשאול שלא דעתה משאול אס עליו שטרה ככר
 ממילא לזה שזכינו וכיק כחובתה• גבהה דלא מוכח שכיר הראשון נדר

ם׳• מקשה איך שיףשתמה מהר*ס ששי׳ ייייייז  שתאכל ודלמאאזלא התו
שס׳ הא בפניט  דא״כ מקשי הונא דלרב הסמוך בדטר בעצמס פי׳ ה

מי• סנ ס  דעעמא דמסיק למאי שסיר מקשי דהתוס׳ דנהי א״ש ולפמ״ש ני
 תאבל ניסת אפי' י*כ .הוא חכס התרת בר ולאו הנדר לפרט שצריך
 תשאל אס ככר על דתדור י״ל וניזול המקשה בקושיח משא׳־כ • לפניט

 הא מיד הראשון בנדר בפנינו תאכל דאס א*א כשניסת משא״כ כנ׳ל
 אס'תאכל השני ונדר שירצו מה כל הראשק נדר וצ׳ל חכס לגבי אזלא

 נפש עיטי בו שיש הראשון נדר להפר הבעל יוכל הא בכך מה • בפנינו
 הראשון בנדר שיש כיון הראשון נדר על שמשאל לה להתיר יכול וכן

 שכחא ליכא נמצא חל דלא אף מיפר הבעל הא חל דלא אע׳ג ע״נ
 המפרשיס שהקשו מה נמי מתורן ובזה המום׳• מקשי ושפיר הונא מרב
 במאכל דסגי ס׳׳ל דלמא בעל לה מיפר ודאי טסת לר״נ פריך דמאי
 דלא למה קשה לפרוט דא*צ דס״ל דלר׳׳נ י״ל ולפמיש לפניט* ככר
 בטדרת כניל וצ״ל חכם• לגבי אזלא דלמא א״כ ברביס לה דמדרינן ח־ע
 דלר״א לדחות דיש אף • להפר הבעל יוכל א״כ שירצו מה על משאל אס

 תשאל אס השני על ככרות• שתי על לדור יכול מזדהר בתנאה דס״ל
 בחחלה ותאכל כלל נפש עינוי שאינס דברים בשני ואפי׳ הרשווון על

 ולאו ספק המראת דש׳׳ל השני על לשאול דא״י הראשון ואח*כ השט
 דמודה לומר נצטרך וע׳׳כ שירצו מה במתני׳ קתני דהא ז״א • מל^ת בת
 ושפירקשה• התנאי אזהרת על הכשבה לימן סומכין דאין בכה״ג־ ר״ג

 הבעל הפרת דיליף ואצ״ל • חכם חשש וליכא ברבים דמדרינן משט וע״ז
ש׳ ומשרץ מחכם שס׳ קו :ודו״ק ממתניתן הקשה כבר דהא תנן ד״ה ה

ש מתורץ  ניחא ולר׳א דקאמר בהא שהקשה מהרש׳׳א קושיח נ
 די״ל בסטט תאכל שמא מנסבא לכי דקאמר בהא השה דאכתי

שס׳ דאעיג  על בהחלה להקשות הו׳ל מ״מ שני׳ קושי׳ משצים לא דה
 די״ל להקשות אץ דע״ז י״ל מ״ש ולש • נשאת שלא עד הש אי קושית

 משום תשחל אם בפניט בכר על שדור צ״ל דע*כ להמקשה דסשיטא
 לא דלפמ״ש ואף כנ״ל הבעל יפר שפיר וא*כ • חכס לגבי וליזל קושי׳
ש׳ זהו אזלא דילמא וליחוש הש״ס קושית שייך שס׳ קו  מיש • באמת ה

 כמג דהא ב׳ לקושיא אפי׳ ניחא ולר׳א מתרצים דשפיר די״ל נראה
 ואי שתשאל עד להתיר א׳א תשאל אס ככר על דכשתדור הקושיא דעיקר
 וטעמא שא מלקות בת ולאו הנדר עבר דכבר עלי׳ נשאלץ אין אכלה

 קושי׳ מטעם נדרה שלא עד דמפר דס״ל ולר״א • שחול עד להתיר א דא
 שלא עד החכם דמפר צ״ל א״כ נדרה• שלא עד כ״ש מפר הנדור דהשתא

 • להתיר אין חל שלא דעד יוכיח חכם התרת לשפרך איכא דאל׳ה חל
 דלמא פריך ושפיר * ס״ל חל שלא עד דמתיר וצ׳ל * להסיר יטל »<שמל

 לשאול דשכל תשאל אס לפניט במאכל תקנה דליכא חכם לגבי אזלא
 דס׳׳ל תנא כאידך השם׳ כתב דלא והא הכבר• של הנדר ע׳׳ז במחלה
 נאמר אס אגל להקשות* משוסדתקשימניל החכסעדשלאחל* דממיר

 דכגר אף מקשי• שפיר א״כ כר״א דס״ל משוס הונא דרב דטעמי׳
 התרת משום אלא דר״א משם לאו דר״ה דטעמי׳ י׳ל הס״ד דלש כתבתי

מ * שיף מהר״מ קושיה בשרץ כנ״ל עצש מכם  דאם שפיר הסוס׳ כתב מ׳
 לפרוט* דצריך דמשני מה לפי כדצ״ל דר״א משוס דר״ה דטעמא נימא
^׳ו  כשאר לר׳׳ה ס״ל דאי ר״ל • קשה תנאי לשאר אבל * ששר מקשה ל
^  שימש לפי דמנ״ל קשה המקשה על וגס דאמת• אליבא לר״ה קשה ת
 ומשוס הס״ד לפי סנאי כשאר דסיל להיות יכול דסא כריא דס״ל

:שטב ודו״ק • בעצש חכם התרת
ש י כ ^׳ לסימ״ש דא״ש ו ט שרצו דמה ב׳ ב הדבר לה יודיע שלא שי

כה גיטץ רביעי
וכמ״ש לר״א וקשי' ששיר מל דלא משוס אכילה אחר מד להאירה ואיא

ודו׳׳ק: עדשלאחל• מתיר דלדטי׳
ימי׳ כל אישר דבעינן תירוצם לסי אף לי ה1̂ אכש לש׳׳ז
 תשאל אס ככר על לידור דיטלה ב׳ קישי׳ מתרצה לא מ״מ

 שקשה אכתי דהא פ״א באמת דתעגור וא״ל שירצו מה נדר על
 • כלום השחר אין היתר על איסור דגר דגא דהיכא השסקיס לדעת
• כלום אינו עצמו החכם בשחר מאיסור דבכה״ג רכ״ח סי׳ ך בש ועיין
 ששל לאחר עד הככר שעל ב׳ נדר להתיר יכול דשן טון בכה״ג א״כ

^ והיינו ת  הראשן ההיתר שאין וכיון שירצו• מה נדר על במשה ש
 השאלה בתנאי שתלתה באישר הככר שאכלה איסור על בא דהא כלום
 הכבר על איסור חל א\ט כלום ההיתר דאץ וכיון * כלום השחר אין וא*כ

כלל: שאלה לשי לבא וא׳׳א
 כלום ההיתר אין איסור דבדבר להשסקיס דס״ל דהא נלפענ׳׳ד

 דצריר דמשמע האחרונים כמ׳ש בסמוך הש״ם מן עליהם וקשה
 • תפעול מה כלום ההיתר אין ואם דאישרא שלתא משום הנדר לסרט

 מת־בט שא עכ״פ כלום ההיתר דאין דנהי פוסקים להני דס״ל ונלענ״ד
 אה הנדר לפרוט שצריך מה בשלמא האיסור לזה ששש דלא ושישינן

 איןהותו• וממילא הש״ס מהששמעמיפרכדקאמר חכם מ״מ מדרבנן דהוא
 מה אלא מסיר איט ושא ההיתר תלוי החכם בדעת כי שתכ<וט עד כלל

 דה״ל ונלענ״ד • לזה תחוש שלא חיישינן דאיסורא במילתא משא״כ דשמע
 כה׳ג בנדר א״כ * השיגה לפרט דא״צ דס׳׳ל להו נפקא מהכא דאדרגה

 וא*צ שנהנית דיודעח כיון * כלל תנאי מקרי לא עבר ששא נהנית אס שנדרה
 על אח׳׳כ דעוגרת אף * להבא תנאי על בנדר י״ל מ״מ הט״ז כמ׳׳ש לפרוס
 משאל אס לסניט ככר על לידור דיכולה משני שפיר א׳׳כ * לסרט צריכה התנאי
 השני הנדר שעדייןאיטחל להתיר שא׳א וידעהחכ׳ תשאל אס לפרטשנדר׳ תצטרך

 לא דטסס והא ג״כ* פ״א לאיסור דחוששת וס״ל * כלום איט הראשץ ההיתר דהא
 הסרת משוס כנ״ל שירצו מה על לידור שצריכה הייטמשום לפנינו תאכל מהט
 דנדר כרבנן דוקא מסנ^ ר׳׳ה דמוקי א״ש ובזה ־ הגעל יסר א״כ חכם

 ליל (י׳ וקשס * מהני דבפ״א דס״ל משוס הפרה לה יש ברבים שהודר
 חכם התרת משוס תקנה דאין מזה והוכרח בפניט• תאכל שירצו מה

 וליתא דאסורה מילתא דש״ל תשאל אם תדור ואח״כ שרצי מה אלא
 הונא לרב דס״ל מוכח ולסי״ז לא דניסת ס״ל ולהט וכנ״ל• בשאלה

 התרת משוס חשש ואין בפנינו תאכל אכתי דאל״ה הסיבה• לפיס דא״צ
ט׳ למיד הטמא י״ל ולפי״ז הסינה לסרס דסצטרך חכם  למ׳׳ד אלא ו
 לעיל כתבתי וכבר הסיבה• דא״צלפרט דמודה דר״ה אליבא הייט לקמן

ל לשנוי ליכא תסsדר ^  על בנדר אפי׳ אח׳יכ ישאל דשמא בפניט ש
 במתני׳ משא׳יכ • מזדהר לא גתנאה שנא לרב הא • ישאל אם ככר

 לששל שאץ השסור שהוא השני הככר מדאכלה א״כ • כבר תנאי שהוא
ב: ודו״ק מכשבתה נהנית לא ודאי ס ש

ן ה י  דמ״ד טעמא דגאמת פוסקים להט דס׳׳ל בפשטות טמא אפי׳ מ
דגאיסוראאפי׳ דס׳ל הייט דאיסורא• שלתא משוס לפרט דצריך

דנ משא׳׳כ • מהני לא בדעבד  ם*ל ע״כ הנדר לפרט דא״צ דס״ל ל
 דאל׳׳ה ס׳׳קכ״ו) [סי׳רכ״ח הש׳׳ך והגיאו הב׳׳ח כמ״ש מהני דגדיעבד

 צריו לר״ה דס״ל עכ׳׳ס לשטי דצריך בפשיטות א׳ש א׳כ לפרט מצריך שה
:וח״ק הנדר לסרס

י ^ ל  על שהשאלה בין דמחלק הרל השסקיס בסברת הש׳׳ך שטת ו
 דאכתי המסרשיס נתקשו איסור ממנו שגא או עצמו איסור

 האיסור על נודר דנמא דכהן ממסני׳ להקשות להש״ס מנ*ל מחרצא לא
 תשמיש הנאת בטדר לאוקמי ליכא דע*כ דס״ל נ״ל היה ולכאורה ־ עצש

 חלים דהנדריס דקי׳ל אף איסור על חל אישר דאין משום הפסולות הנשים
 על דדוקא ס״ה רס״ו סי׳ בי״ד שסקים כמן־ דס׳ל י״ל מצוה• דבר על

 לדעת אבל שבעולם* סירות של^סר וצ׳ל ל״ת• על לא אגל חל מ״ע
 קשה דלא נלענ״ד ובזה בעצמו• איסור י״ל שפיר חיילי דנדריס הרא״ש

 קודם שטדר י״ל הא ועובד דנודר מהא לפיוט א״צ למ״ד מקשה מאי
 שע׳׳כ החכם ידע דהא עצש על להתיר א״א ואז אשתי על תשששי

 שיל דלא אשמו על תשמיש באוסר קיי״ל הא דאל״ה • לו אסורה היא
שר אץ דא״כ כן לומר דא״א וצ״ל לה־ דמשועבד  איסור על חל אי

 תשמישי באומר משא*כ האדם על חפץ אישר הוא דקונס משום וצ״ל
 ע׳׳ש עובר דהמדיר י״ד בדף הר׳׳ן כמיש המפץ על אישר דשא עליך

 כדאיתא שיל שסיר ומגרש יורד כדקאמר שמגרשה דכיץ א״ל אבל ודו״ק•
שטת א נ׳יט* דף בכ  המוציא דהא יחזיר לא כשיגרנ» החכם ידע דאס ז׳

 דש הפוסקים• כמ׳ש הוא נדר ואשלו יחזיר לא נדר משם אשש
: ודו״ק אחר־ מסעם שגירשה החכם לפני ר1שי^ לדחות  משוס הוא לסעמא נ*ל דחייל־ דס״ל פוסקים לאידך דאפי׳ השאה אך

 מוזהרת דהיא טון והכא האדם* על חפץ אישר שא דנדרים י
שר כך ובין כך בץ א״כ כשש* עליו ש הוא• ועומד א  דא״צ י״ל ש
ש עליו* עצמו זה דבר שאוסר משמט דכאמת לזה לר״נ דהניחא ו

יאמר



קגט השולח50 פי
ל״״ן אנל מזדהר־ בה־אה דאמר
 פסוצות נשים ישא שמא פירוח בכל נאסר הוא וא״כ כך לומר שייך

עז דהא מזדהר כהונה מצד אסורה שהיא דפיו! לוננר ידיסה ד שו ס א  מ
 דכתב בברייתא אבל ■ מיד באמת כמגרש י״ל ועובד לנודר ונהי

 פירות שאוסר כזה שייך ואיך פסולות נשים מכל דנודר דמכמע התוס׳
 וממילא לגמרי הנאה שנודר דמיירי נראה ויותר ישאל• כמא לעולם ייליו
 הנאה נודר ז׳ל שפירש״י וזהו בכולל• וחייל בכלל תשמיש הנאת דגם

 מועיל אינו בדעבד אפי׳ דס״ל להפוסקים קשה דלא מתורז וממילא
 לעצמו שיתיר לחוש יש שפיר המותרים ־ברים שכולל כיון דהכא באיסור
 יהיה וממילא כולו הומר מקצתו שהיתר דנדר וקי״ל המותרים דברים
 איסור אפי' חייל לשפיר י״ל דבברייתא נראה מיהו • תשמיש אד מותר

 נשים ישא שמא החשש הלא גירש שכבר כגון בפנוי' דמיירי משים תשיויש
 לו דאסורה אף קידש אא*כ לוקה דאינו פסק ז״ל יהרמב״ס • פסולות

 וממילא התורה מן יחל דלא לאו עלי' חייל כבר מ׳'מ ■ קידושין בלא מד׳׳ס
ר הברייתא דמביא הא מתירך ובזה ־ קדושין ע״י איי׳ יטלל חייי ^  ד

 אף מוהר דאינו עצמו איסור והו״ל ■ כן למימר הו״ל דממתני׳ ^עובד
 לוקה שסיר כבר שמקרשת כיון גירש דמייריבלא בברייתא אבל י-ד-יב־■

הנאה שאר של בכלל תשמיש שאושר וע״כ איסור• עג חל איסור ומין
 שאוסר א״נ כנ״ל הכל מותר יהיה וממילא הנאה שתתיר לחוש יש שפיר

 ומגרש יורד קתני בברייתא דלהכי לומר אפשר (גס • הש״ך כמ״ש כתנאי
 ממעס פירות מכל בנודר דמיירי אלא נדר שכבר כיון גירושין לי לייה ור׳

 מזדהר לא דבתנאה ישא שמא חיישי׳ וא״כ • איסור על חל חיסור דאי!
מת• מיני בכל יאסר דאל״ה מיד לגרש צריך יכך דזיאלר״ג אלא פי

:ודו״ק) מזדהר בתנאה דס״ל
ד ו ז  כיון בקידושין במשא אלא לעבודה אסרו דלא י״ל דממתגיתן י״ל ?

 חלילה לענין רא״ס בתשו' ועיין התורה מן איסור דהוא ^
 דאל״ה אותה ישא אם פירות מכל דאיסר צ׳׳ל דע״כ כיון י'ל א״כ • "־רבנן

 שלא במדר תמורה בריש כתבו והתוס׳ הש״ך בשימת לעיל כנג״ש חייל לא
 שהוןנח כמו וסייעתו* המרדכי כזה ונחלקו דמהני רכא דמודי לגרש
 פירות בכל לו שא״א או לפנינו שאוכל דכיון י״ל א״כ • ר״מ סי' *־ח״מ

 תעביד לא רחמנא אמר דהא כלל קדושין תפסי לא תו פ״כ שבעולם•
 לשאול א״א הקידושין דקודס עליו לשאול וא׳׳א מהני• לא עביד ואי

 משא״כ • שאלה משכחת ולא • כלל תפסי לא והקידושין חל דלא לעיל פמ״ש
ודו״ק: יגרש• לא ושמא קידש דכבר בברייתא

ד י ו ז  * עצמו משמיש דאוסר נימא דאפי׳ זה בענק אחר באופן י״ל י
 התשמיש דאוסר י״ל קדושין ע״י אלא לעבודה נאסר דלא כיון י״ל ׳
 כרבא דס״ל וי׳׳ל חייל• דאז שיקדש עד לשאול לו א״א א״כ יקדש• אס

 דף בקידושין התוס׳ ופי׳ קדושין הוי לא לביאה מסורין שאין וקידושין
 איסור שנדר בכה״ג א"כ • הקדושין משוס הביאה שנאסרה דהיינו נ״א

 הקדושין עץ שהרי כלל• הקדושין תפסי לא הקדושין תנאי משוס התשמיש
 אא׳׳ה לוקה אינו לרבא דהא בתום׳ שם צ״ע בל״ז ומיהו התשמיש• נאס-
 לחלק• ויש הקידושין מחמת הביאה נאסרה ג*כ א*כ • התורה מן טדש

:ודו״ק מקומו כאן ואין אה״ע בחידושי בזה הארכתי וכבר
ה  משום בחשוד נדר דמהני הא המפרשיס מ״ש דלפי בפשיעות י״ל ר

 דהא מדבריהם אפי׳ אחרים לדברים אט׳ חשוד אינו לד״א דחטד
 בזה ועמ״ש • דמהני קאמר מדרבנן דהוא הנדר לפרמ דצריך משוס
 דמסיק כיון ממתניחין להקשוח מצי דלא י״ל מ״מ • לדחות דיש ̂עיל

 משוס המוציא דס״ל דר״ש רבנן דהיינו וכו׳ למ״ד אלא וכו׳ למ״ד הניחא
 גופא דהא י״ל א״כ הוא• בנדר דה״ה הפוסקי׳ וכתבו יחזיר• לא נדר

 לרר משוס במגרש להחזיר חכמים שאסרו וכיון • ומגרש דטדר תחנתי׳
 לא פן שמגרש קודם דעובד בברייתא משא״כ להחזיר• משיד לא מו

ודו״ק: יגרש•

חמישי פרק
ת א ד ״ א ר ״ ס׳ מציאה והמוצא פיסקא מ וכו׳ כיסין שני אר״י ו

נמי ממני׳ מיירי דע״כ המפרשים• הקשו כבר ׳ י
 נשבע שפיר שני׳ שמצא שראה ברי דבמענת הרשב״א כמ״ש כיסי׳ בשני

 לחכמים דר^ כראגיי למתני׳גמי דס״ל ציל ע״כ וא״כ למפגיתן• אף
 לו עשה דצא במציאה וכ״ש • משבועה פמור בבנו אפי׳ דמעיז מקום כצ

מ כראב״י• ס״ל נמי ממני׳ כראב״יהא הואדאמר משני ומאי עובה שוס  ו
כ התוס׳• וכמ״ש תנ״ה הגירסא לסמ״ש תמוה  ורי״צ להקשות הו״ל א'
 דצפי צהבק דצריך והוא בזה* והנלסענ״ד כברייתא• ועביד למתני׳ שבק
 אפ׳ה • ב״ד לפני מיד טתן אינו אפי׳ בפקדון פ׳׳ז ברסי׳ הפוסקי׳ דעמ
 הו׳׳ל גמצ^ה א״כ איחא• דמרא ברשומא דאיחא היכא דכל הילך הוי׳ל
 מתו והוצאתי א׳ אלא מצאתי לא שמוען שכתב ברשב׳א וראיתי ־ הילד

איט שהודה שאוהו בשורים צ׳ל וכן • הילך להוי דלא לזה שכיון נראה

^ ב גיטין ר
 ישבע דלא מממני׳ ק׳ אכמי מיהו בו• שפשע או שאכלו רנוו דטולה

שייך מאי שהוציאו אלא שטעה משכחת דלא ואס״ד העולם■ תיקון רפט

 לשבועה יחוש ולא יגביהנו שפיר מציאה מוצא כל הא לרמאי• תחנתא
דהא תדע לזה• ימוש דלא ט יפשע אם א״ל וכן • הילך דהו׳ל כיח
" מגציגה פמרוט דלא אניי i י n S

° דהא מתרצא לא יצחק בדר׳ דחפי׳ י י י  ו® ° ^ייו "
W בר״גזה״ כדאי׳ ט נמן עיניו שמא דחייש׳ שהודה זה על  ’ ’f

̂ל חפילו ל הו לא מי^דדי דמגתמי דכיון לומר גדול ודוחק • שורים בשני  ם רנ
ף • סע״ה סיף ועי׳ בשמא• עליו לגלגל יכול ואינו לדבר « סו  שד״מ סי ו

 W נראה והיה • עש״ה בשמא עליו לגלגל יכול לדבר רגלים בלא דאסי׳ כ׳
 לא בשוק דשכיח דבר הוא דאם ז״ל ה״א] שו״ס הל׳ [פיו הרמב״ם למ״ש ראיה

! טיייי שמא חייסינז : ״ ״  הנאבד של שהוא ט שהכירו ל צ ע״כ דאי׳כ שהוציאו עדיס שיש וא״ל
p דהשטעה צ״ל וע״כ ■ במקצת מודה זה ומה לכפור יכול איט וא'כ n 
 • הסוגיא מן כן משמע וצא מפיו ק׳׳ו שטעה מהייגו דעדי׳ חייא

 עבידי דלא כיון קשורין כיסין בשצי די׳׳ל והוא זה כל ליישב והנלסענ״ד
יי״ן אשיייי שהנמל אף דמצתחי

 שט הרט הרי א אלא מצא שלא מוען וזה • קשורים שהיו שאומר כיון
ר נ ה כ דא ■ והטרן א׳ מצא שמא מיישינן דלא המ^־טם כ׳ וכבר ^  נ

סי הוא דבאמת צמצא • סימני׳ ויודע ממט לקח א׳ שאדם ״ כו  ‘ ם
נ״י כאלאט כשהדין דנלענ״ד אלא

מ משקר א ס ועכ שלו זה דמסממא ואמרינן אומו לו שיחזיר לו אומרי׳
יא?" י“ ’״'׳» נא™ ־־־גא מ־יגא

אין,׳' עדים כמאה בע׳׳ד דטדאח לחזור א*צ  ®ל̂י ש
 אין מ מ • קאמר קושעא דאולי משום שני כיס המוצא מן להוציא שא׳׳י

 שהודה• מה להחזיר צריך ולכך • מדבריו כעדים שהם הסימני׳ להכחיש
עי דאי במגו להאמיט ואין  במקום כמיגו דמ׳ל ז*א • מצח שלא אמר ג

 שזכיט וכיון כ״ח) מציאות(דף באלו כדאמרינן כעדים מובהקים דסימני׳ עדים
 הטסקים שכתבו עענמו• מתוך מחויב כדק שטעה דבמי נראה לזה

כ וא מייא נדר ל הו סהדי דאנן דאורייתא שטעה דהו״ל ןס״דז ע״ה בסימן
 ^ י'ילר םי'ל דלא ממייז ממילא

ט א״ש ולפ״ז לי׳•  הילך הול דאלכ קשורי׳ בכיסי׳ מתני׳ דע״כ ע
 ל הו ושפור מהדדי מנסחי דהס אע׳׳ג בשוורים יצחק דר׳ י׳׳ל ולפי״ז
 'וצמפרדו קשורים שני׳ שאגד להיוש דיכול במקצת מודה
 רש שהוצרך ומה • מהדדי מנתחי דשווריס משום עעמא חד הכל
 י’ ל® קאםי' אמם ודאי עענה הויל דזו לפרש ז*ל

 דאיהו הכלז דמ«■ במיט נאמן דהא קשה לא דממילא נלפעניד ולפי״ז
ק הי׳ דאם ואע׳׳ג • הכל טסר הא באמת  לכפור יטל היה מצאתי לא עו

 דעדים ח דר דק כל דהא לדבר וראיה • עדים במקום טי דזה כ' כבר
» שייך ולא הכל דפרעתי מיגו די׳ל המפרשים כתבו מעידים ר  ל דהו ד

 מיגו כלל שייך לא דגעדי' אלא מתה גס מעיז כאמת דהא דהעזה מיגו
ע דבר״תא י״ל לזה שזכיט וכיין • עדים במקום מינו דהרל ק  בהחזרת מ

 ישבע לא מציאה המוצא דמסני׳ תקנסא לי' אין שטעה דחייב בכיסי!
 דבעענת משרשים בשם כמבט כבר דהא • זה שייך לא בהחזרה אבל
 להגביה יחוש לא זה דמשוס בדין הוא וכן מקנה* שייך לא גמור טי

 ניי״יי* להשביעו יוכל פעם דבל אבידה
ס״ כמ״ש א׳ אלא מצאתי סו  א אלא מצאתי בלא דהא ז׳יא ה
 חלת אמריק לא הכל דכוסר מיט ט״ל א״כ בניסק הכל כושר דהו׳ל

מי מנתחי דטורים יצחק דר׳ לסברא ראי׳ שסיר מיימי דאכתי ה  א
ט־ אינא ושפיר הכל נוער הו״ל לא דאליה  מברייסא באמש «צא מי

 לי מקט שפיר כ וא • א׳ אלא מצאתי בלא דנשבע יצחק לר׳ ראי׳ אין
ודו״ק: מתני׳• ול״ל • דלהימגי וקשה ונו׳ תנ״ה ד׳יה רזוח׳ ט׳ מיגוו  האמזוגט מקשיה ב

 לומר ודוחס ״ שני׳ שהגכיה שראה אמר עי3 דאי מיגו לו יש
ק דז״א ונראה • דנסבע מיגו נגד הוא דעכ׳ס להוציא כמו הוי דלהשביע  דנ
 באמת פן שט׳־ שראה לעמון ירא א״כ אהדדי• מנתחי שורים דבאמס

קי שזה וכשיראה א׳ אלא מצא לא ׳ מנ
א ג׳ [ד׳ בב׳׳מ התום׳  מדרגה דנט:ע במקצש מודה דכל דהא מה] מפני ד״ה ע׳

 שכפר מה דעל מטם אלא מעיז יודעדאיט דאיט במיגו דנאמן אמיינן ולא
 תץ שמודה מה ועל • ודאית מכטרה גרוע עענה דהו״ל יודע איט מוען איט

ה משאיב א׳י• יאמר המוסר ועל מקצת ולנשור להעיז שו גז או שן ע  שני׳ מי
 עכ״פימעוןא״י א׳ אלא מצא שמשקרשלא יודע והמוצא

] 5דץ ע״ב [דףג׳ התום׳ לפמ״ש דל״ל נראה וטוד השבועה) מן לי  דהא ^
עי ובטלי רבה דקאמר  ממיז עכ״ש דהא טמא מא נמוס לי׳ דלודי ג
« דהעזה מיט הז״ל הדר להעזה תש דאינו וכיון במקצת ה ר ס ט ד

ר ^ מ ^



חמישי פרקהנזקץ
י מ  ולפי״ז • יכו׳ משתמיק לי׳ דמדליח אלא • להעיז משול דאינו ודאי דלא ^

 נשמרו מכיר דאיט • ה' אלא נ!צאתי לא למעון כרירה לו שהיה דהנא י*ל
 חש אינו דע״כ וכיון ומעיז• א׳ חזרתי שאמר להעזה־ חש דאינו ע״כ

 שרואה עוען שהיה בכך מה וא״כ הכל• דכופר מינו לו יש הדר להעיז
 לקמן לשרש יש ועעי״ז • מעיז שהוא רואין שאנו כיון מינו לזה יש עכ״ם

 דהל׳ל מובן איט והלשון ־ כו׳ מעיז ומדלא מעיז בבנו אבל הש״ם דקאמר הא
 הכל דכופר דא׳׳ר] ד״ה ק״ז [דף בב״ק זיל רשיי שימח דלפי ותו • כפר ומדלא
ט׳ מה] ד״המפני [ב׳ לקמן התום׳ קושי׳ קשה מעיז דא״א משוס פעור באמת  ו

 דמיירי המאור בעל שימת לפי לפרש ויש וכו׳ רבנן פערי דמעיז בבנו דהא
 יודע ואינו פרס האכילו שלא ברי שמוען הודאתו עפי׳ ברי מוען שהבן

 חזינן ההלואה להכחיש ברירה לו שהיה כיון א״כ • בודאי ההלואה »
 יכול היה הרי א״כ דמעיז לומר יצמרך וע״ב כופר אשתמומי ממעס דלאו

 אינו ובאמת קאמר קושמא ש״מ מעיז ומדלא הכל ולכטר יומר להעיז
 מן יודע היה דלא מינו לו דיש בפשימות קאמר דלא והא • כלל מעיז

 ־ ג״כ ההלואה מן שיודע שיאמר מיני לבנו דיש נימא דאדרבה * ההלואה
כ א״כ יודע דאיני חזינן דבאמת כיון אלא  משוס לאו שכופר זה ע'

• צ״עודו״ק הכלועדיין דכופר מינו לי׳ אין והדר אשתמומי
לפליגתי׳ דמפרש המאור בעל שימת לפי • כראב״י דאמר הוא בגמרא
• ע״ש הלוה הודאת מתוך ברי הבן גמוענו דמיירי ורבנן דראב״י

 דמיירי גגו בראש בראה די׳׳ל למסקנא דר״ל במוב לפרש נלענ״ד היה
 שכת׳ גמור ברי כמו דהו״ל ממני׳ מודה ורמב׳ן הרשב״א כמ״ש ר׳׳י ט

 אלא ברי למעון יודע באינו הייט דממני׳ וחקנתא דמתני׳מודה• המפרשיס
 ראב״י מ’ה הדין מצד למה שבועה דא״כ וא״ל ־ א׳ שמצא מדאמו ממץ
 אלא ל״ה דהתקנה י״ל לראב׳׳י נמצא בכה׳׳ג שטעה בעי הדין מצד דס׳ל

 מנתחי לא וכיסין גגו בראש בראה משא״כ הודאתו מתוך שמוען בכה׳׳ג
 ראיה תלי״ת כתובות בחידושי ועמ״ש ודו״ק נתקן ולא גמורה ברי הו״ל

:להאריך ואין לסימני׳ חיישיני מדלא עה*מ3 לשימת נכונה
ם  נראה ועתה כתובות־ בחידושי עמ״ש במענוקמן־ אגל בגמרא־ ש

 סבר הוי דהמקשה ז״ל רשיי שימת לישב דיש והוא א׳ דרך לנו
 יתן כי בכלל זה דאין נמי וידע אכלו במענת כשבא לבנו ביט חילוק דאין
 מודה והוא ־ עצמו מצד חוב היינו קמן בעוענו מפרש דהוי רק לקמן פרמ

 דטדה הראב״ד כסברת עצמו מענת מיקרי דזה ס״ד והיה אביו בחוב לו
 לא לו שהודה דמה בשעורין לו והודה חימין כמענו ר״ל אביו בחוב לו

 כדקי״ל אביו מחוב אף דפמור י״ל דגדול משוס בקמן דקאמר והא ־ מענו
 דא׳י בקמן משא׳׳כ ־ פ״ח עס״י מחילה ממעס משעוריס אף דפמור
 בגמרא וקאמר ־ הוא כלוס לאו עצמו בהלואת קמן דמענת השיב וע״ז למחול
 הימב ידע דלא משוס ד״ל אביו חוב טענו מדלא הוא מחילה לאו ואפ״ה

 טענת למימר ס׳ד דהוי הא א׳׳ש ובזה ־ וכו׳ דאביו מילי לגבי כדקאמר
 דחפיה ומקשה ־ טענו לא שהודה שמה ידע ר׳׳ל ־ עצמו וטדאית אחרים

 הוא מענתא דכילהו כיון עצמו והודאות אחרים מענת לומר שייך לא
:ודו׳׳ק זה בענין

ר ת י י :ע״ש י״ח דף לכתובות בחידושינו מפורש כאן שכתב ממה ו

ה ף ד ״ y נ v והראב״ד ז״ל רש״י ונחלקו ־ נאמן שבידו כל אביי אמר 
 כ״ז אח״כ אפי׳ או ־ מיגו ממעס אי זיל והרא׳׳ש ^ י

 אפי׳ מהימן; ודאי לרבא אבל לאביי כ״ז מיהו ־ טא״ש עיין בידו שהוא
 ברס״י השיך ודברי ־ ידו תחת בתחלה שהיה כמו נאמן מידו יצא כשכבר

 לאביי דפי׳ ט׳ שנתבשל ביין שס לדינא נ׳׳מ דכתב מובנים אינם ביו׳ד קכ״ז
 א^א דבידו סברא ל״ל דלאביי הקשה פ״י ובס׳ ־ מ?י נ״מ לא ולרבא
ק דלהתיר מנ״ל ז״ל לפירשיי מיגו משום א  מכילתץ בריש התוס׳ כמ׳׳ש נ
 שחוט דכבר אע״ג בידו שהיה כיון השחיטה ועל הניקור על נאמן דכיא

 רחמנא דהימני׳ הכפורי׳ ביום מכה״ג לי׳ דנפקא דלק״מ נראה ולענ״ד
 דהא בפשפש דחזיני׳ הש״ס קושי׳ שייך דלא בפנים העבודה כל דעביד

^ לראות התורה מייבא לא  חזקה משוס ול״ל קטן ובלול בפשפש ת
 עישה שליח חזקה אמרינן לא בדאורייתא דקיי״ל ז׳׳א שליחותו עושה שליח

:ל״ב דף עירובין שליחותו
ה ז ב  שאל ולמה כאביי ס״ל דר״א דמשמע הרשב״א קושי׳ לתרץ נלענ״ד ו

מי ד בי ת  ונראה מיגו־ אע״גדליכא נאמן דבידמוכר משמע ס׳
 קושי׳ לתרץ נלענ׳׳ד ובתחלה ־ אמי דרב להך דאביי הך בין לחלק דיש
 עלי׳ ולעבר מקשי מאי א״כ למחוק מוסר דביהודח למיד שהקשה שימ

 ולענ׳׳ד ־ למחקו הו׳׳ל אמאי וכו׳ אזכרות שאין ס״ת כל ומאיקאמר ^למס
 גניזה צריך הכלים ידות על שם כ׳ דאפי׳ קי״ל דודאי דלק״ע נראה

 הסופר הכא אבל ־ יהודא לשם שנכתב שאני וביטדא ־ לגוררו ואסור
 אסור ודאי וזה ס״ת לשם קידשו שלא ססמא אלא יהודא שס כ׳ לא

 מהך ס״ת לשם השם לקדש שצריך דילפינן הב״י שב׳ והייט ־ למחוס
 לשמה• שלא בפירש כ׳ דהתה ביהודא מברייתא נ׳ ולא דר״א־ עובדא
^׳ והביא כשר הסתם דמו ובזגחים בעהרוה י״ל ולפי״ז ־ פסול דססמא ר

ח״ב חית

בורטיו
 דבדאורי־תא כיו; השם לקדש שצריך בס״ת אבל ־ נאמן דאינו לאביי ל ס
 בידו שהיא כ״ז לומר יאומן לא מה״ת שליחותי עושה שליה חזקה אמרינן לא

 דלא יליף דאיו לי ק׳ ולפייז ־ פסול כתמא וממילא בפירוש קידשי שלא
 עבודה עבד כלא יאמר אס נאמן ע״כ לפימ׳׳ש דהא ביוה״כ מכה״ג כאביי
 שראינו לזבחים ראי׳ ואין שנתפסל ג״כ במיגי נאמן הוא וא*כ כראוי
 מה לקמן ועיין עמך שעשיתי מלשון משמע וכן בעזרה העבודה שעשה

ה: שתירצט בז
י ״ ש ר י ה ז״ל ם  לכאורה וכו׳־ לול וגס ־ וכו׳ בפישפש דחזיניה ה״ג ד

 דבכל ולפנים־ בלפני פיגול אף לאשכומי דבעי משמע
 כה״ג ד״ה לעיל הש״ס מדברי משמע וכן פיגול■ לאשכוחי בעי ההזאות
 דלפני ההזאות לאחר דהא משכחת שפיר בפר דלכאורה ־ וכו׳ בפר ביוה״כ
 עוד־ לפגל דבידו נאמן שפיר ואז השעיר־ לשחוט לעזרה יצא ולפנים

 הזאת אף לאשכוחי דבעי שבהיכל בהזאות מפר דהקישיא לומר וצריך
 • ולפנים לפני של כה״ג מפר דהקושיא משמע זיל רש״י לשון מיהו ־ שבהיכל

 הביאו ואח׳׳כ שפיגל ־ בעזרה שאמר סברא דא־ן ז״ל לרש״י דס״ל ונ״ל
 דפיגל מ״ה דף בזבחים דאמרינן והא ־ לפנים לכנס והניחוהו השעיר את לו

 אמר אם אבל ־ בתחלה שפיגל אח״כ דנאמן האמת דעפי׳ י״ל ־ בשחיטה
 דמאי תדע ־ כמצוותו המתיר קרב דבעינן לכנס יניחוהו איך שפיגל
 ע״כ אלא ־ בשגגה נכנס א׳ שאדם מיירי דילמא משכחת דאיך מקשי
 שאמר בכה״ג וה׳׳ה ־ לפנים לאדם יניחו דאיך ־ בהכי לאוקמי סברא דאין

 • ולפנים לפני ז״ל רש״י כתב בדקדוק דאדרבה נראה היה ולפי״ז ־ פיגל ש
 וכמ״ש נאמן נמי לי׳ אמר ולא באשכחי׳ דאפי׳ טכיח דהשיס למימר דבעי

 מוכח דמשס יוסי לר׳ קאמר ושפיר כרבא ס״ל נמי אמי דרב הרשב״א
 ראשונה בפעם אמר דלא כיון ולפנים לפגי בהזאות דהא ־ שני׳ בפעם אפי׳

 מהיכל אפי׳ מוכח דלא דמי והש׳׳ס ־ לי׳ אמר ולא כאשכחי׳ הו״ל נעזרה
ס ־ לכאורה נראה כן ראשינה בפעם ואפי׳  ל״ל דאבתי קשה לפי״ז מי
 שפיגל בהיכל נאמן בפשפש דחזיני' כיון תיל כו׳ קטן דלול ז״ל לרש׳י
 לשיטתיה ז׳׳ל דרש׳י נלפענ״ד והעיקר • בהיכל לפגל דבידו ולפני׳ לפני
 בכל שיפגל עד פיגיל ואינו ־ מתיר בחצי מפגלין אין ס״ל דר״י שסי׳

 הזהב• מזבח ועל הפרוכת על ושבהיכל ולפנים שלפני בין ההזאות
 דר״ע אליבי׳ התוי״ט כמ״ש דלא ע״א צ, דף ובזבחיס דמנחות ברפ׳ג עיין

 לפני שפיגל בהיכל נאמן דאיט מתורן ממילא נמצא עיש־ ברמטרא
 פסול דאפ״ה ואע״ג מתיר חצי דהו״ל עוד לפגל בידו דאין ־ ולפנים

 ולא מפיגול ההוכחה דוקא בעינן לקמן דלפמ״ש חדא ז׳׳א ־ מתיר בחצי
 דמנהית בפ״ב דקאמר מאי דלפי ותו ־ התוס׳ בפי׳ לקמן ועמ״ש מפסול

 מן למימר בעי והכא מתיר בחצי דרבנן גזירה משוס אלא הפסול אין
 לפני סיגול אף דבעינן דכיון שני בפעם דההוכחא י״ל ואפ״ה ־ התורה
 • דפר ולפנים לפני בפיגול ראשינה בפעם הל״ל מתיר־ כולו דליהוי ולפני׳
 דר׳ די״ל משוס ־ קטן מלול הש״ם קאמר דלא הא די״ל נלענ״ד מיהו
 דקאמר יוסי דר׳ אליבא ביומא ס״ל דרבא מכה׳׳ג דהוכיח לשיטתי׳ יוסי

 היכל קדושת ס״ל יוסי דר׳ הקטרה בשעת ולמזבח האולם מבין ופורשין
 התורה מן אסור ולדידי׳ ־ באולם היו פשפשי׳ כיוןדח׳ נמצא הוא ואולםא׳־

 הוי לא ולפנים מלפני אבל ־ בפשפש דחזיני׳ משכחת לא כלל באולם לכנוס
 היכל קדושת דל״ל ע׳ז מקשי רקדהש״ם קטן־ מליל דידע כלל־ לי׳ ק״ל

 משוס מהיכל אלא קשה היה לא ור״י ג׳׳כ מהיכל הוכחה וליכא א׳־ ואולם
 בפיב דאיתא הא דאביי אליבא א״ש ולפי׳׳ז כנ׳׳ל־ מתיר בחצי מפגלין דאין

 אינו פלוני דביוס ברייתא אהך פליג יהודא דר' דתרומות מתוספתא
 בפשפש דחזיני׳ יי^יס מכה׳׳ג יליף דלא דתיק טעמא דלאביי משוס נאמן

 ולשיטתיה ־ הוא א׳ ואולם היכל דקדושת עירובון בריש ס״ל יהודא ור׳
־. ודו״ק מכה״ג מוכח שסיר

ן ה י י ס׳ תמה כבר הש׳׳ס דמקשי הדבר בגוף מ  בכל פיגול דמנ״ל פיי נ
 אס נעשה איך דהקושיא שם שהירן ומה ־ התורה מן הקרבנות

 אמר אס דאטו מידי הש״ס משני לא דא״כ נהירא לא שפינל הכהן יאמר
 מאד דחוק הוא rובל נעשה־ איך מבחק שמעו דלא שפינלבלחש הכהן

:ודו״ק בס״ד טעם בטוב לקמן ויבואר
 הקשה וכו׳־ מי ביד ס״ת א״ל אבא־ דר׳ לקמי׳ דאתא ההוא

 נאמן דלעולם כיון מי ביד ס״ת שאל מה דלענין והרשב׳׳א הראיש
 צריכין ודבריהם ־ מתוך מהני מוכר ביד דוקא דהא דבריו לברר דרצה ותירץ
 נלפענ״דדבס׳ לחלק־ ומה״ת נמי לוקח ביד ממוךאפי׳ היא סברא דאי ביאור

 מכהיג ראי׳ אין היזק שמי׳ ניכר שאיט היזק דס״ל דלחזקי׳ לעיל הקשה פ״י
 ונלענ׳׳ד ־ רעהו משוס ותירץ לסגל נאמן השעיר בעד לשלם שנאמן דממוך
 ביאת משוס מלקות לחייב מיני׳ גדרבה לי׳ דקים משוס לשלם דסטור
 לי קשיא ^ מיהו • במנחות כדאיתא ולפנים לפני וכ׳׳ש בהיכל ריקנית

 כשצריך א״כ ־ מעכב כסדרן שלא שעשאן שבפנים עטדה כל דקי׳׳ל כיון
 דנאמן כיון א׳׳כ כ״ג של והפר ־ אחר פר להביא הוא צריך שעיר להביא
 מוכח והיה השעיר על נאמן השעיר כמו כפלים כפלי ששוה שלו הפר Tלהפס

דטעמא כן באמת לאביי אבל לרבא־ והימ מתוך אמרינן דלא מזה
משום



רטץחמיישי פרסהנזקץ52
 דממיך סנרא מוכח ושפיר כאניי ס״ל אנא דר' י״ל נמלא מחוך משום

 ביד ולהני כרבא א• כאביי אי לי׳ דמספקא הא פפמא מאמר הוי ואי
 ולאביי נאמן בל״ז כרבא דאי ממ״נ נהמן מוכר ביד אבל • נאמן אינו ל־קח
 הראב״דדכתב השגת לפרש נלפענ׳׳ד ובזה כאביי• וקמל״ן מתיך• משוס
 והשיב • נאמן דבשכר הראב״ד עליו והשיג • נאמן אינו שני׳ דבפעס כרבא
 ולפמ״ש ■ תפילין מה״ל בפ״א כן כתב כבר הא השגה זה דמה הכ'מ

 לא תו נאמן דבשכר תפילין מהל׳ בפ״א דפסק דכיון עליו הקשה ישה
 לקמן לפימ״ש מיהו • עליו השיג שפיר כרבא פ' והרמב״ס • כרבא מוכח
 אמרינן מוכר ביד דווקא דהא הרשב״א תירוץ להבין דיש נלענ״ד עוד • לק״מ

 לו אמר ולא אשכמי׳ דה׳׳ל לוקח ביד ולא • מיגו דליל אע״ג מתוך סברא
 שנאמן מתיך דנימא הנ״ל קישי׳ ליישב דנלפענ״ד והוא לי• שמסר בשעה

 והוא בידו הדס לעזרה ההיכל מ; בבואו דעדיין כיון די״ל שלו פר להפסיד
 סקדס דאס קי״ל הא ואפ׳׳ה אחר שעיר להביא וצריך בשעיר שכיגל אמר
 הפר מדס ולהזות עדיין לחזור יכיל א״כ ולהזית להחזיר יכיל לחב־רו אחז

 דס בנתערב קי״ל הא מימ הפנימי המזבח על כשהזה עירב דכבר אע״ג
 השעיר מדס מרובה הפר דדס וכיון מיס הוא כאילו רואין נשר בדס פסול
 מיס• הוא כאילו מאין השעיר ודס הפר מדס ולהזות לחזור יוכל

 דר׳י לרבנן נתבעל השעיר דס הא מ"מ רואין ליה דלית למאן ואפילו
 משא״כ כשר כשהוא דוקא וזה זא״ז מבעלין אין עולין דדוקא וס״ל ברונא
 • הסר על שנאמן מתוך לומר שייך ולא • נתבעל פסול הוא השעיר כשדם

 המזבח על שיריים ששפך לאחר כשאמר משכחת דהא קשה דאכתי רק
 מהימן לא תי שבא מיד אמר לא דאס די״ל אלא הפר דם ליבא דתו החצון
 שלא דכל הגדולה כנסת בס׳ והביאם כ׳׳ח סי׳ בח״מ פוסקים כמה כמ׳׳ש

 דלהחזיק הפעם עוד יאמר אפילו מהימן לא תי הראשון בפעם מהימן
 בפעם למימר והו״ל מתוך אמרינן לא תו מיד אמר ובלא אומר דבריו
 הוי ושפיר • שני בפעם מתוך אמרינן דלא יוסי מדר׳ מוכח נמצא ראשון
 דלא מוכר ביד כשהוא אלא מתוך אמרינן דלא • אבוהי׳ ר׳ בדברי שיעמן

 מדברי ילפינן מ״מ כאביי וס״ל בסמוך שנכתוב כמי בהא יוסי כר׳ ס׳׳ל
 פעם דאף לאשמעינן הוצרך ושפיר מתוך אמרינן לא שני דבפעס יוסי ר׳

 לשיעתי׳ יוסי דר׳ י״ל ולפי״ז • כלל יוסי דר׳ הוכמא ול״ל מתוך אמרינן פני
 אס ולבונה בקומץ ע׳׳א] י״ג [דף דמנחות ברפ״ב פליגי ורבנן דר׳׳י דמצינו

• בכלי דנתקדשו כיון לרבנן דס״ל למהר־ לבונה להקמיר בקומץ פיגל  אחד א׳
 נתפנל כבר התערובית לאחר הזהב במזבח דפיגל כיון י״ל א״כ • חבירו מפגל

 נתפגל השעיר ^מורי על אלא חישב דלא דנהי השעיר אף תערובות כשהוא
 דרבנן פסול אלא נמפגל דלא יוסי לר׳ משא״כ • כלי ובחד דנתקדש ביון הפר

:בזה וצ״ע התם כדאיתא
 הפר על שנאמן ממוך דנימא הנ׳׳ל קישי׳ ליישב נלפענ״ד העיקר

 דלא במגו נאמן הא • מכה״ג נשמע דאיך לעיל הקשינו דכבר והוא י
 שליר־תו' עושה שליח אמרינן לא בדאורייתא קיי׳ל דהא כראוי עבודה עביד

 האיך פיגול אבל ־ לפסול נאמן דודאי להיפך הקושיא דאדרבא ונלפענ״ד
 קושיתו עיקר אהא * בשוגג וקרבן כרת עליו חייג ה׳ אכל שאם משכחת

 איך מ״מ לעיל כמיש כראוי עבודה שעבד להתיר דנאמן דנהי יוסי דר׳
 קרב לא א׳׳נ • כלל פיגל לא דילמא כמצוותו המתיר וקרב שפיגל נאמן

 אפילו ולפנים לפני קמן בלול דחזיני׳ צ׳׳ל ממילא ולפי״ז כמציתו המתיר
מסיר בחצי דמפגלין דס״ל לר'מ א״נ יוסי לר' דס״ל ברענורא הרב לדעת

 דהא דברינו לפי התוס׳ לתירץ צריכין אנו דאין לכאירה נלפענ״ד יהי׳
 למחר אימורין להקעיר ע״מ בשמיעה בחוץ בפיגל יוסי ר׳ מודה
 • כמצומו הכל וקרב כראוי עבודה דעביד מהימן והחיך פיגול דהו״ל
 ולשימתי׳ בפנימות סיגול דיש יוסי לר׳ מפורש מקרא שפיר מוכח ולפי״ז

 דקאמר יוסי ר׳ בדברי מפורש אינו דזה אלא התורה דהאמינמו יליף
 דחזיני׳ אלא הל״ל דלא דשמעינן דילמא דמקשה הא וגבי • סיגל לא דילמא

 לפענ׳׳ד* הנכון והוא התיס׳ שימת לבאר נלפענ׳׳ד אמנם • כראוי עבודה דעביד
 מ׳ה דף בזבחים כדאיתא יורם דכאשר מקרא שם יליף יוסי דר' והוא
 ואתי • בפנים בחישב אף פיגול דיש כרבנן הו״א קרא כתיב לא אי והנה ע״ש•
 קרא אתי דלא יוסי לר׳ דס״ל נלענ״ד • בחוץ דשלמיס דומיא דבעינן קרא

 בדם עיב] צ׳ [דף גזגחים דאמרינן למחר בפניס להזות ע״מ בחוץ גחישב
 להכניס ע״מ שחישב יהודא לר׳ דזבחיס בספ״ב איתא וכן ואימורין ובפר

 הוי ממילא קרא כתיב לא אי אפי׳ נמצא • מיפסל דלא לפניס דמו
 לפינול ילסינן דהוי אע׳ג כתיב בשלמים פיגול דעיקר כיון אמרינן

 ע״מ בפיגול כגון כשלמים אלא למילף א״א מ*מ לסנימוח• אפי׳ מק׳׳ו
 קרא דעיקר דס׳׳ל וכיון ־ משילש מקום דהו׳׳ל למחר אימורין להקעיר

 ובאמת דמהימן• ט׳יז קרא מדאיצערך יליף שסיר • בפנים בחישב למעע בא
 ההוכחאדמנ׳ל דעיקר כמ׳׳ש דמהימן מוכח קרא דאתיא דתימא היכי כל

דאתא כיון א״כ ־ מהימן ודאי דלפסול הפסול מן ולא כראוי עבודה דעביד

 יוסי ר׳ מיהו דמהימן• מוכח הכל בפנימ׳ למעט או בחוץ לרבות קרא
 דילמא דסיגל לן לימא מאן וא'כ בפנים למעס קרא דעיקר אומר האמת
 מפורש־ מקרא עכ*פ דההוכחא לט יצא לן• מנא ופיגול אחר פסול

 מלשון דמשמע מאי דלפי והוא • שפיר התוס׳ מקשי דאפ׳ה ונלפענ׳׳ד
 דטי בקושייסס והתוס׳ • בפטם למעע מדאצעריך היא דהקושיא הש״ס

 קרא מצעריך שסיר א״כ ־ גפנים בחישב לגמרי מכשיר יוסי דר׳ ס׳ד
ד דהוי בפנים בחישב להכשיר  • שסיר נאמן ובזה ומומר מקל לפסול ס׳

 וקרא וחומר־ מקל פסול דבאמת יוסי לר׳ דס״ל תירצו זה ועל
 ר״ל • דמהימן מנ״ל הקשו זה ועל ־ דמהימן משוס בפנים פיגול למעע
 וע״ז • מק*ו נילף ולא הראשונה כקושי׳ להכשיר אתי קרא באמת דילמא
ש^ור הקרגניח בכל פיגול להיות מפי לן דפשיעא תירצו  • מהימן דלת מ
 גס האמינתו־ דהחורה ילפינן וממילא מק״ו לסס׳ל הסברא מצד ויליף

 אמי לרב דהק׳ דמשמע דמהימן מנ׳׳ל הקשו דהמוס׳ כפשעי׳ לפרש יש
 וס׳׳ל עלי׳ פליג אמי רב ודלמא מקרא מוכח לשיניתו יוסי ר׳ דדוקא האייל

 הקרבטת בכל פיגול דש סשיעא לדידן דגם תירצו עיז מהימן לא דבאמת
 ולפייז • דמהימן ס׳׳ל וע׳׳כ פיגול דיש משניות בכמה ס״ל רבנן גס דהא

 דהוכמס לפמ״ש דבאמס קסן בלול משני ולא בפשפש דמשני הא נכון ממילא
 כלל היה דלא משוח כהן בפר כתיב וזה ־ יורם דכאשר מקרא יוסי ר׳

 מהיכל השיס הקשה ושפיר קמן לול כלל לומר וא׳׳צ ־ הבדים בין הזאת
 אף פיגול דיש לרבנן משניות בכמה דקי״ל מה לפי באמת מיהו ■ לבד

 צ״ל עכ׳׳פ • מתיר בחצי מפגלין אין דקי׳׳ל לעיל ולסמ״ש ־ ביוה״כ בכ״ג
 • לבד בהיכל דמיירי מקרא דיליף יוסי לר׳ הקשה הש״ס אבל • קען בלול

 א׳ ו^לס היכל קדושת דס״ל לשיעתי׳ יוסי דר' לטיל מ״ש דא״ש וממילא
 בחצי פיטל דש דס״ל טמא אפי׳ א״כ בהיכל• שראו משכחת ולא הוא

 הזאה היה לא משיח כהן בפר דהא קען לול דרך שראו לומר א״א מתיר
 דף דזבחיס הסוגיא לע־ש נלענ״ד לזה שזכינו וכיון • כלל ולפנים לפני
 וא״ל ־ למשיחא הלכסא רבא ואמר יוסי כר׳ הלכה רב שם דקאמר מ״ה
 לך קאמינא הכי רבא ואיל וכו׳ קדשים שמיעת כל מעתה אלא אביי

 נאמן דבידו הכי כדבריו להוכיח כוונתו נלענ״דדבאמתרבא ל״ל־ הלכה
 כדאמר נאמן דבידו זה מקרא דנ׳מ אלא למשיחא הלכחא רב אמר דאליכ

 אף דהא רבא שיעת ל» אף סתם דמקשה הבץ ואביי הכא יוסי ר׳
 דלא דאע״ג אביי השיב וע״ז דמהימן• מוכח סיגול דש ס״ל לרבנן
 הוא אס כן הוא אם הוא שכר וקבל דדרוש מדרבנן להוכיח אין מהימן
 הכי אלא לק״מ למדי באמת רבא לו והשיב באמת־ מהימן ולא סיגול

 גאמן• דבידו לאשמעיק יוסי כר׳ הלכה קאמר דעכ״ס לך קאמינא
: היעב ודו״ק

ח נ ה  בפר שנאמן מסוך הנ״ל קושי׳ בישוב נלפענ״ד לכאורה ו
 שכרו להפסיד שנאמן מתוך אלא הש״ס קאמר ולא דייל

 נלענ׳ד אמנם באמת־ אמי רב כדקאמר לפסול נאמינהו לא אפי׳
 מכר כשכבר חהו מחילה־ מעעם הוא נאמן דאיט דאע״ג דמפסיד דהא

 יכול נאמינהו לא אס ־ מוכר ביד כשהוא משאיכ ־ לליקח הס״ת
 נאמינהו דאס בכה׳ג דק״ש וממילא ־ ולתבוע ולחזור הס״ת להחזיק

:וק״ל אחר סר להביא יצערך לא
ך ן ה דאומן כיון א״כ לקמן כמיש בהכחשה דמיירי די״ל נלפענ״ד מ  ^נ

רז היה לא מוכר ביד הס״ת דהוא הכלי היה אס כלי בשבח ^  צ
ם כמאה והודאמך הוא כשר דבריך להיפךלפי אומר די\ה להחזיר  ולא עד

 לו ונתן לוקח של הטוילין שהיו מיירי דע״כ עייל • ממנו להוציא יוכל
 בפ׳׳ב מפורשת משנה הא ממש לוקח דאי ס״ת ולכתיב לעבד עורות

 אמר ואח״כ לחבירו דמוכר ז״ל הרמב״ם והביאו דמדומות מתוספתא
ט ־ נאמן אינו טריפה בשר לי׳ טי  רוצה שמא חוזר דהמקח דאע״ג ו

ה'נ כשרות בתורת וימכרנו בכך  מפסיד ולא חוזר המקח היה כן בס׳׳ת ו
 דשיטי דס״ל לר״מ בשטי דקנה י״ל דאכמי רק ־ לוקח של דהגוילין וצ״ל

 לקטת נתכווין לא ע״כ ללוקח מסר דכשכבר אלא ־ ע״ש שחור בצבע קונה
 כאביי דס״ל מוכת אלו התירוצים ובכל ־ מוכר ביד היה אה משא״כ

וק״ל: נאמן היה לא ממוך שייך לא לוקח דביד וכיון

ש ״ מ  כיק לרבא נאמן דבהכחשה לר״ת מניל יהושע ובפני הש״ך ר
 בהכחשה הכא דאוקי כיון קשה ג״כ ולטפך • מיגו דליכא

 ^יגי והכא יודע כשאיט נאמן ע״א דלמא שחיקה מטעם בקידושין מנ״ל
 דלמא יודע באיט הוא מכה״ג ההוכחא משום לומר ודוחק ־ בהכחשה

ת מ  לפיהסוגיא ונלסעניד ורגא־ לאביי ומנ״ל לחלק־ דאץ יוסיס״ל ר׳ ^
 ואליבא ומיעוט־ רבוי א^ו הודע או בקרא דאיכא רבה האשה בריס
 הס״ד לסי אבל יודע• באיט והמיעוט כהודאה לשחיקה קרא ציל דאמת

 כמ״ש דסשיטא בהכחשה לומר א״א המיעוט א״כ דנאמן יודע לאינו דהרבוי
 אינו ואפ״ה מלב* להאכילו בידו שהיה כגון וציל ובכריתות שם התום׳

 אפי׳ יודע לאיט דהרבוי הסיד לפי מניל דא״כ וא^! ־ בהכחשה נאמן
יודע ואיט בידו כשהוא דס״ל י״ל בידו כשהוא דוקא דלמא בידו איט

ילפי׳



ץ תזק
 דע״א ורנא לאגיי לומר א״א נמצא קרא• וא*צ <»ה״כ מכה״ג ילמי׳
 המיעוע ע*כ יודע לאיע הרטי דאס בהכחשה והכא יידע באינו נאמן
 דלדעח דחזינן כיק וא״כ • הנא לרבא והקשה לרבא בהכחשה בידו אסי׳

 דאיט יודע לאינו דקרא דס״ד למאי א״כ בהכחשה* בודו על קרא צריך המקשה
וק״ל: נאמן־ בהכחשה דבידו הסברא סארה ממילא נאמן

ה ח ל  דס׳ל משמע • הקרבה לענץ ־ קני לא ז*ל מדש״י נ
 אוקמיהו ד״ה ז״ל פירש״י ולקמן • דקדושה המיס׳ כפימה ׳ י

 לא״ה הא קחשה* היא הפקר שמפעם משמע * ב״דהסקר והסקר • רבק
 האאמרינן כו׳ מזבח נמצא ד׳ה ז׳ל דפירש״י הא קשה וסו לאקידשה*

ס׳ ביבמות  ובפשימות * נדחקו והמפרשים ■ עקירה ל׳ל הפקר מפעם ואי ו
 הבאה מצוה משום וע״כ קני יאוש דס״ל עולא בדברי הוא לעיל דמ׳ש נלענ״ד

 בב״ק דס׳ל בדרבא ז״ל סירש״י לקמן אבל קרגט* הורה אמרה בעבירה
 קדושה הסקר מפעם וע״כ בעבירה הבאה מצוה ול״ל * כלל קני לא דיאיש

ק לעולא משא״כ * וקריבה  הבאה מצוה הו״ל ואס״ה קני יאיש דבל״ן כ
 ונלעניד בעבירה• בא הו״ל אכתי הב*ד יפקירו יונדלאםעוד מה בעבירה

 אוקמוה כי לי מבעי׳ קא ודאי הא לקמן רבא דקאמר הא א׳׳ש דבזה
 גניבה משעת נימא דמה״ת מובן איט ולכאורה * וכו׳ גטבה משעת ברשותי׳ רבק

 התום׳ משמעות ובאמת • משעתיאוש הול״ל דעכ״ס ותו הקדש* משעת הגי הא
ה לעיל  ולפמ״ש * דחוק והוא יאוש משעת הייט דקאמר גניבה דשעת מ״פ ד

 דלעולא למימר לי׳ דדחיקא משוס לי׳ דקבעי דהייט א״ש ז״ל לפירש׳׳י
 ולא הפקד ב״ד הסקר דמפעם י׳ל אלא לעיל־ כדסירש״י רבנן עקרוה

 די״ל ונראה * גניבה משעת דאפקרי׳ משום בעבירה הבאה מצוה הו״ל
 לקרא ואוקי קני דיאוש סבר הוי בהחלה דרבא * בב״ק שם דקאמר דהא

 הקדש דמשעת דהכי מסקנא קני לא דיאוש ס״ל ולבסוף דחברי׳ בקרבן
 עוד שנלענ׳ד בסמוך ועיין ההפקר יועיל מה דא'כ קני לא יאוש וע״כ

בזה: לישב
 עולא * קאמר ע״א] f ס [ד׳ בב״ק דהא מקשים קרבנו* בי׳ ^־ינן לא

 בירושלמי דאיתא דלק״מ ונלענ״ד * דל״לתקנתא דססח דומיא מג»ל
 בגלוי גזול אף בגלוי פסח מה אמר ר״י שלשה אמר ר״ל לרבים טדעה
 היה דהתקנה ונראה * התקנה מצד קאמר מסטתץ הא להבק וצריך
 t לנודעה אי התקנה בפי׳ מחולקים* ור״י עולח נמצא מלאכי* בימי
 מקרבט ס׳׳ל עולא אף דבאמת אלא ראי׳* מזה להביא שייך טדעהואיך ללא

 דס׳ל דמלאכי מקרא ויליף דחברי׳* קרבן דגזל המ׳׳ל מגקרבנו אלא
 והייט * כלל מכפר אינו ומהית * עצבים יהיו שלא משום הוא דהסקנה

* לקמן ועמ״ש פשוע כנלענ״ד דקרבט מלימוד
ה ז״ל רש״י בעזרה* שנשחפו חולין שאכלו עצבים יהיו שלא ד

 ל«ל״ש י׳׳ל בעזרה חולץ השחיפה איסור מפעם פירש דלא הא
 כשהשליח היינו עבירה נדבר שליח דאין [סי׳קס״ב]דהא בח״מ רמ״א
 לד׳׳ע* שליח ויש חיובא בר לאו מקרי שוגג כשהוא אבל העבירה* יודע
 שוגגים שהיו משוס דספוריס • עצבים יהיו לא ההקרבה מצד נמצא

 עבירה לדבר שליח שאין ועריות בחלבים מודה אבל המשלח על והעבירה
 נמצא * האכילה מצד עצבים יהיו א'כ אמרינן לא מתחייב חה נהנה דזה

 השחיפה דמצד לדחות מש אלא ז״ל הרמ׳׳א לדעה ראי׳ ז׳ל רש׳י מדברי
 לשחופ לבעלי׳ לצוות וימליס כשירה* בזר שחיפה דהא עצבים יהיו לא

 דשנוי מודים דכ״ע כיון לי קשה דלפי״ז אלא מזה* בפל למזבח חשש ואק
 א״כ גופי׳ לעולא ס״ל והכי לבסוף אלא לשחיפה דאין וקי״ל קונה מעשה

 ר״י שפירש מה לפי בעבירה הבא מצוה דהוי שייך לא וכאן בשיטי קנהו כבר
 בא לא דזה מעשה שינוי משא׳׳ב העבירה* מצד הוא כשהקדיש דדוקא

 רשות ושינוי דיאוש לעולא ס״ל דבאמת דכיון ונלענ״ד ההקדש* מצד
 א״כ * בעבירה בא דהו׳׳ל אלא ההקדש חל כבר שהקדיש כיון נמצא קונה

 לפרש ויש * בעבירה קדה כבר מעשה בשינוי יקנהו שוב אס יועיל מה
 עדף רשות שינוי אף קונה הוי לא דאי קנה כדי יאוש דקאמר הא בזה

 שמעצבי הל״ל * בעלים יאיש הוי לא נזילה דקיי״לססס דכיון ותו פפי*
 הבעלים ייאשו לא דאם ולסמ׳׳שא״ש כלל* בעלים יהיאשו לא דשמא הכהניס
 משוס החשש ועיקר ■ מעשה בשיטי ויקנה בעצמו ישחוע לתקן יש ממילא

 מה פעם לימן יש ולפי׳׳ז קנה• השם ושינוי ייאוש אבל קני לא דיאישכדי
 התוי׳׳פ כמ״ש עצבים הכהנים יהיו שלא משוס לרבים בנודע תיקנו שלא

 אף בעלים יאוש לאו גזילה דסתס י׳׳ל דבאמס י׳׳ל ולפמ״ש * בזה ונדחק
 בדיני לי׳ דחבע משוס מייאש לא מ״מ יימר במי דדייני ישראל בליסטין

ם בלא גזילה הוא דשמא החשש רק  לי׳ תבע מצי דלא מייאש דודאי עד
 ^א עדים ים כבר מ״מ לשלשה נודעה למ״ד אפי' לרבים בטדעה אבל

 דהיינו ואפשר • מעשה בשינוי יקנה בעצמו ישחוע אם וממילא • מייאש
:ודו״ק עמס ושני הנגזל ר׳׳ל לשלשה פעמא

 ששחפו המס דילמא עלה דתני מהא הש׳׳ם מקשה מאי לפי׳׳ז
 קודם דמיירי בפנים לטא וראוי מעשה* בשינוי קנאו בעצמו

מ״ל אלא * שסירש״י כמו דמתניתי׳ מגופא קשה באמת דהא ז״א ־ ייאמ

כז גיט־ןהטישי פו־פ
 כה״ג• pבח עלה ותני בעבירה* בא והו״ל וש״ה• יאוש מפעם דקדושה

 לאחר מיירי ע״כ א'כ * שינוי סו מהני לא קדושה כבר דאם כתב וכבר
 דסירש״י והיינו * ודוק * עלה מדמני או ממתני׳ או ממ״נ וקשה * יאוש
ט׳ כרת ד׳ה ט׳ דבשלמא ו  אלא * הקרבה לענין לעיל פירש דכבר אע״ג ו

• מזה לקמן מ׳ש ועיץ כנ״ל ממ״נ * הקושיא דמסרש
ף ו  לעילא מכפר לא לרבים דנודעה הא ליישב א׳ בדרך • נלפענ״ד ע

 מזבח שיאכל יאמרו שלא המזבח תיקה משוס ס״ל הוא דאף די״ל משוס ^
 במום׳ קשה וכן * לא או מכפר אס לי ומה למזבח טקרב כבר דהכא אף גזילוח•

 לאחר אפילו דמיירי סברי דהוי דבריהם מתחלת דמשמע וכו׳ יאסרו שלא ד״ה
 לעולאבאמת י׳ל ולפמ״ש ועשה• בקוס ב׳׳ד ביד כח דאין אילולי הקרבה

מכפר: איט מד״ת באמת דהא עקירה ליכא משוסדלדידי׳ כן
ה א ר נ  • שייך לא עול̂ר אסי׳ לשק דקדק ז״ל דהרשב״א מטם פעמא ו

 מייאוש ידע לא דאף במרובה כתב דהסוס׳ משוס לפרש ונראה
פי ט  הרשות ושטי יאוש הו״ל באחרהסן חייב שאץ בקרבטת מ״מ השם ו
 הרשות ושטי יאוש ואיכא בנדבה דבא בעולה רטתא הוי שפיר ולפי״ז
ת מאי דא״כ וא״ל נזילות־ אוכל מזבח דיאמרו חשש איכא אפ״ה ת  מ

 בנדבה דבא ושלמים בסודה לאשמעינן מ״ל כליל דאיט בחטאת דקמל״ן
 בעלים ממץ קלים קדטם דס״ל הגלילי יוסי כר׳ ס״ל דמתני׳ די״ל ז׳׳א כליל• ואיט

א׳נ ־ כלל רשות שיניי וליכא  דאסי׳ וקמל׳ן הוא רבותא לאו עכ״פ לרבנן ו
 חשש ואיכא רטת טנוי הו״ל דלא וקמרן בעלים ממק דלאו בחפאת

 בעולה גזל שונא דכתיב הא י״ל ולפי׳ז כו׳• אוכל מזבח יאמרו שמא
 ותודה בחפאת משא״כ רשות* שינוי וה׳ל בנדבה בא דעולה משוס דוקא

וק״ל: הגלילי יוסי לר׳ באמת דס״ל בעלים ממון קצת הו״ל ושלמים

ר ת ו י  דאינה דפעמא דכמב ז׳ל הרמב״ן ושיפת פירש לפי לי קשה ו
• בעלים לו כאין והו״ל קרבט מיקרי דלא משוס לטלא קריבה

 דקריבה י׳ל עולמן יורשין מביאים דהא בעלים דא״צ ושלמים בעולה א״כ
:לישב בסמוך ועיין

׳ ס ו ה ה  עי׳ • וכו׳ ל׳׳ל התה כדמשני לשטי וליכא וכו׳ פעמא מאי ד׳
 היא שלו ל׳ל וע׳׳כ יאוש לאחר דחמבי׳ דס״ל די״ל שמירן פ״י בס׳

א rונלפענ ־ פובח  פירש״י מדו״ה דפפור הא להבק צריכין באמת דהא ז׳
 להקדש כשהמשלומין אלא ממעט דלא לכאן ענינו דמאי רעהו משום ז״ל

 כיץ לאו או הגנב הקדישו אם לי מה להדיוט דהמשלומין הכא מסא*כ
 ומה טובח היא דשלו משוס באמת דהפעס וניל ביאיש־ קנאו דכבר

 לכך מכר• וגנט שחזר מה להקדש משלם דלא הייט מרעט שפירש׳י
 פטור ומכר וטבח מהקדש שגנב מה אנטבה דפפר דכיון ז״ל פירש״י

א דשלו צ׳ל ע״כ א״כ וד׳• ג' דהו׳ל וה׳ מד׳ נמי  וא׳כ פטור* טובח ט
ד דפפור הא לשנויי דמצי דס״ל ואעזר הקדש* ל״ל קני למ״דיאוש  מ

 וכיון * בטביחה איט במכירה שאיט דכל דס״ל כר״ל דס׳׳ל משוס וה׳
 צישב נראה היה זה ואף ־ ג׳׳כ אפביחה פטור * במכירה אינו דהקדש

 ביד בעלים כשהקדישו משני לא באמת דלמה ז׳׳ל מהרש״א קושי׳ די׳ל
 דבד׳וה׳ כיון רעהו משוס לפטור אין בעלים בהקדישו דגם די״ל משוס גנב
 דכשהקדיש י׳ל א״כ מכפל דפפור הוא וד׳ ג׳ משוס אלא * רעהו כתב לא

 לא אפו לאחר מכרו או שהקדישו לי מה כפל חייב דבל״ז הגניבה לאחר
 הייט כן התם דמשני לקיש דרה אלא * לזה וה׳ וד׳ לזה כפל יתחייב

 פטור הקדש וממילא בטביחה איט במכירה שאיט דכל לשיטתו דס׳ל
 ק׳ יהודה לר׳ דגם לדוכתי׳ קושיא הדרא וא״כ * הא ל״ל דידן וסוגיא

 דא״כ דחוק חה נלפע״ד העיק לאחר אך י וה׳ ד׳ מדפפר ע״כ טובח הוא דשלו
 דפסחי׳ ותו במכירה לימנהו דקדשיס דפשיפא קמ״ל מאי דמחנימין מכרו
 במרובה כדמוקי כריה״ג דאתי׳ העיקר אלא במכירה* דאיחנהו מא״ל

 דאפ׳ה אלא קלים* בקדשים דמיירי במכירה אימא ושפיר זו• למתני׳
 השם ושיטי יאוש דבעי דהא במרובה התוס׳ דכמב משוס וה׳ מד׳ פטור
 לחת־י׳• השם שיטי משוס יאוש בלא הנה איל ונעשה פלה דבגנב אע״ג

 טי לא קנה לא דאס הוא גמור ש״ה לחו השם דהאישיטי משוס ותירצו
 לומר יש א״כ יאוש בלא קנה גמור השם בשיטי משא׳׳כ כלל• הקדש

 הדיוט כממון במכירה ואיתנהו הוא בעלים דממק כיון • קלים בקדשים
א ושלו * השם בשיטי הגנב קנה גנב ביד הבעלים דהקדישו כיון  • טובח מ

מ־ לא ולר׳י לר״ל וא״כ  בעבירה הבא מצוה לי׳ דאית כיון לעולא אבל ק'
 כבר הרי הראשוני׳ בעליו ע״ש דאסישחפנו בפנים לבוא ראוי אינו א״כ פסול
 בא מצוה ט״ל הגנב ע״ש ישחפנו ואם • בעלים שינוי ואיכא הגנב קנהו

 בנדבה דלוקמי שדקדקט מה מתורץ ממילא ולפי׳׳ז מקשי ושפיר * בעבירה
 בפסח א״נ בעלים ממון קלים דקדשיס כריה״ג דאסיא דכיון עולא דמודה די״ל
 הרמב״ן ולשיטת כנ״ל הוא בעלים דממון כיון כלל רשות שיטי הוי לא א״כ
 בפסח הייט מכרו דנקט והא הגלילי יוסי כר׳ לאוקמי לי׳ דדוחק י׳ל ז״ל

:ודו״ק * לשמו שלא פסול ופסח מכירה בי׳ דשייך
 כבר דלעיל אע״ג דקדושה למימר דאיכא ז״ל שפירש״י מה י״ל ללפיץ

דקדשה דהא לפימש״ל היינו דקדשה בפשיטות ז״ל פירש״י
משוס



uחמיישי פרס פרק תזקיץ
 בפסח או קליס בק־שיס משא״כ השה• שינוי ואיכא קרינה דאינה משוה

 :וק״ל השם שיטי משוס לא אס דקדשה ברירא לא בעליה ממק דהויל
ה׳ ר ט׳ יאמרו שלא דיה ת  להפקירו לומר אפשר הוי לכאורה וכו׳ וא׳ח ו

 קוס מיקרי לא זה לעזרה• חולין במחלה הוי ־ממילא אע״ג הגנב ממון
 אלא לר״י קנה לא לחולי׳ דיאוש דס״ל לשיממי׳ דהמים׳ ונראה ועשה•
 הקדש קולה להפקיר שייך לא א׳׳כ השה־ פינוי דהו״ל להקדש ממעה

 אין דקדשה כיון ההקדש ולאחר יפקירו ומה הוא שלו לאו אנמי דהא
•• ודו״ק • מהכפר ושפיר ההקדש להפקיע חכמיה Tב כח

מיןדף ב• ז׳׳לבגי  לכאורה בהנאה• ואסרו וכו׳ מערב נ״בע״
 שמואל הא מ’מ הכי דקיי״ל דאע״ג בזה זיל רש״י בעי מאי

 והיה שט י״נ מדמי חון למכרו דמוהר כרשב״ג להלכה ע״א] ע״ל [ד׳ בע״ג ס׳׳ל
 דס״ל לרב להש״ס מדפשימא והוא לרב באמה רש׳׳יז״ל לכוונה לכאורה נראה

 ובודאי לממונא כחזקי׳ באמה דס׳יל מאמר ולא מקנסא• קנסא דילפינן
 המוס׳ כתב הא מדמע היינו קאמר מאי היקשי לא״כ אלא ילפינן•

 לטמרו מנסך אח'כ הוצרך שסיר וא*כ לפטור• הצריכומא דלחזקי׳ לקמן
 דס׳׳ל לומר הוצרך לשמואל בשלמא בהנאה• אסור ללרב■ אע״ג בשוגג
 להלכמא דס׳׳ל לפטור והצריכוהא ממונא לא״ל ילסינן לא מקנסא קנסא

ה לאין נראה ויותר סשיט• וזה בהנאה• דמוסי  ז״ל רש״י מונ
 ושאר לזלף כגק הנאה איסור על אלא המכירה איסור על

 לכוונה לומר נראה היה ולכאורה במערוטה• דאסור הנאות
 ליה היפוק שמערב איריא מאי ליה לקשה בזה ז״ל רש״י

 המושר היין מן בשופך אפי׳ ביין יין שנגע ביק בניצוק נאסר שבבר
 דהא הנאות שאר נאסר לא לבזה אלא שלמעלה נאסר ט שטגע כיון ליי׳׳נ
 מתערוט׳ גרע דלא בהנאה מוהר יינה בסתס לניצוק הסוסקיס כל כהבו
 שבו מיייג חוז אס»־ דלא משוס הנאות שאר אסור דבהערוטת נהי א'כ

 בניצוק לפרש שמואל רצה דלא דז״אדנהי לנלעג׳׳ד אלא * בניצוק משא״כ
 בחולין התוס׳ כמ״ש מומר ישרא! בו שנגע לפרש בעי כדלא מנסך בלשון
 פעור ללילי׳ באמת ובניציק ילסינן לא מקנסא קנסא דס״ל כיון מ״מ
 מידי צא והו ופטור ניצוק נעשה בהחלה דהא במערב יתחייב למה א״כ

 חשיב למטמא לקמן כדקאמר לנכרי למוכרו שיכול הפסד בזה דאין • חסרי׳
ר דמלמע אע׳׳ג ־ מדמע לגבי ־ מרובה הפסד  הנאות בשאר לישראל ^:ו

 לניצוק לשמואל לס׳׳ל ע*כ אלא הנאות בשאר לכהן מושר מרומה ומטמא
 היטב דמדוקדק נלענ״ל ובזה ע״א]• ע״ג שס[ל׳ בע״ז לאמרי כאיכא לגמרי מותר

 שכתב מאוד התמוהי׳ מנסך] ד״ה ט׳׳ב ל׳ דף [ב״ק בריש ז׳׳ל רש׳׳י בדברי
 ע״ש וכו׳ למוכרו שיכול שזרקטיי״נדלאאססדי׳ולאמידי דל״ל לרביחייא

 באריטת מ׳׳ש ועיין הכא כדשמוא! אפסידי׳ לא דלמה תמוה והוא
 חייא לר׳ בע״ז דאישא ב«£יטות א׳׳ש ולסימ׳׳ש לאריכות• ב׳׳ק בחידושי
 בניצוק נאסר דכבר אע׳ג מערב שנאמר כיק א״כ • בניצוק ׳4 מספקא

:וק״ל • כנלענ״ד אפסדי׳ לא תו בתערובות א״כ סטור בניצוק נאמר ע״כ

א ר מ ג  בסי׳ זיל הרמב״ס הנה • וכו׳ מיני׳ בדרבא לי׳ קיס מנסך ב
• סקילה שחייב ידע בלא דמיירי נתב מאוד תמוה המשנה

 כלאישא סמורין שוגק מימוש חייבי דקייל״ן ותו הסוגיא• נגד והוא ע׳ש
ף ד ת בו ט ס׳ דלימ״ש נלעניד ובפשיטות ל״ה• בנ ט  אחרון בתירוץ ה

• דשמואל דטעמא ועייל וכו׳• מנסך בדיה  באמת לרב דמעמא י״ל מ׳
 וא׳ כ״א ילך שלא כלי לחייט לראוי משוס לסטך שלך הרי אמרינן דלא
 טפי לחייבו שייך דאין אלא • דבריהס בתחלס הסוס׳ שכתבו כמו כו׳

 דמשעס משוס חייב הי׳ ניכר היזק היה דאילו וכיון • ניכר מהיזק
 ג״כ חייב ממילא א״כ לפניך שלך הרי ניכר בהיזק שייך דלא הגבהה
 לפרש נלענ״ד ובזה • בעצמו שניסך המעשה מטעם ניכר שאיט בהיזק

ס׳ וכמט ט׳ מטבע מגזל אחזקי׳ לקמן דמקשי הא ט  דמדמה שס ה
 י״לכיון ולטג׳ש כן• להש׳׳ס ומג״ל בידיס• לעושה לממילא היזק למזקי׳
כ  ילפיק דמטנא מדמע היינו מערב לאי ממש מנסך סבר חזקי׳ דע'

 ל״ל ולדיד׳ ירמי׳• כדר׳ מיט׳ בדרבה לי׳ קים ללא צ״ל וע׳׳כ מהדלי•
 ללחזקי׳ ל’צ וע״כ מדאורייתא• להטוב סיל דהא וכו׳ כאו״א יהא שלא

 להרמב״ם דס״ל י״ל ולפי״ז • לפניך שלך הרי אמרינן דלא סעמא באמת
 כו׳-לאטו יהא שלא לומר שייך לא ט שהמרו כיון סקילה דבחייב ז״ל

 בו• אשרו בלא ע׳׳נ אלא המפרשיס• כמ״ש סקילה עצמו את יתחייב
 טגג בין להבחץ אלא התראה ניתנה דלא בחיבורו ז״ל הרמב׳׳ם שכ׳ וכיון

ע שלא שמיירי כ׳ שטר • למזיד  מטס למגזר ואינא סקילה שיתחייב ט
• יהא ש^ ^ שלא מטס דליכא ביודע אבל ט׳  מת אין הויל הלר ט׳ י

 ללא שייך לא דאל״ה ירמי׳ דר׳ משוס עצמו מירוןהש״ס והיינו ומשלה•
 קושי׳ ביישוב לקמן שכתבתי מה ועיין וז״פ ניכר מהיזק גרע דלא יהא

וק׳׳ל: לחזקי׳• הנ׳׳ל
 לפרש דנלפענ״ד והוא • המשנה סי׳ בישוב ב׳ אופן נלפעניד

מיט* טשראל דאוקמי מ׳׳א דף בטלק הש״ס סונית ׳
• ט התרו אשי לרב דרבא ברי׳ ר״א א״ל וקאמר ט׳ א׳׳ל ו

גיטין
^יייי ס״א דף בסנהדרק לאיתא משוס נראה וכו׳• עצמו התיר  ג

 ולט״ז • w אף זו לא אמר רבינא • טמר בישראל אמר אשי רב לחייב ואעבוד
ד אס לי׳• דקגי הוא הגבהה משעת ר׳י לקאמר הא י״ל י ז מ ב ל ב ^  טי

 דהו״ל מ״ל לנסך שהגביה מיד א״כ מזיל שהוא וידע בו ;מתרו
 מ״די לא להכא דס״ל א״ש אשי לרב מיהו • מימה חייב ומיד אלךואעטד

מ אלא ואעבוד באלך מחייב לא דללידי׳ מקודס טמר בישראל ר ס  ב
 «י ט לר״א הקשה מומר בישראל הכא כדמשני י׳׳ל ולפי״ז • מקודס מימר

 בישראל לחייב ואעטד אלך דהו׳׳ל דסקשה בהתראה במתני׳ לאוקמי
 כלל לומר צ א דלפי׳׳ז ר״ל קאמרס למיתה מצט להתיר והשיב • טמר

^ ילעיל® דס״ל לרבינא א׳׳כ מומר בישראל ג י י  ̂ ח
מן הו״ל לא ואף׳כ • מימה שחייב ידע ולא המרו בלא דמיירי  ואמטד כ

ט׳ ת חייבי א ט  ממליך דלא מטס הוא טעמא להא שוגגין ט
 אס מימלן מימה שחייב ידע בלא אבל • מיתה שחייב וידע ט בהשרו

וק״ל• טנגין מימה חייבי אפי׳ הו״ל ולא ט ימרו

ל ״ ס דכל למאי לכאורה די״ל והוא ג׳• אופן ?ויי מט הטסקי  דנם כ
סי בטלי וכיש להזימה• יטל שאתה עדות בעיט בממון ^ מ  ל

כ ל״ח סי׳ בח״מ טין  לגבי אכמי • לי׳ קני הגבהה משעת משני מאי א'
ט אס ונפשות ממון הו״ל עליס  שתיק לטיב אק אמד עלות דעל יוז

 סממא דמח^ עדיות שמי שיהיו שיעידו אופן באיזה למיירי לומר ודוחק
 מנימה על טגגין שמו מעילי׳ דהס כיון א״כ בו התרו בלא אבל קסני•

ה חיוב אפי' העדם אצל הוי לא מ ק ט טן על העידו לא להא טגג  ט
• ל כ ירמיה• בדר׳ בפ״א בא לא הא מימהשוגגין חייבי דהוי ואצלו ^ ״ ^ 
ט דהוי 7במז תה העדם לג  בט ק להרמב״ס ס״ל נמצא ותשלוטן ט

, ויךל: הסוגיא
ל ״ י ז  לפני ששפט ממש מנסך פירש לא זיל דרש״י והוא • ד׳ בטפן י

 כדקי״ל עטדמן כדרך שלא אפי׳ שחייב פניס ניסוך כדרך ע״א ׳
 יעבדו ומאיכה עטדה לרך כן שהיה לפרש ודחק פניס• עטדת כעין בכל

 מיס בס׳ וכ*כ חייב בשוגג ואפי׳ ניכר התק הו״ל דא׳כ משוס נפקא
ט מפרשיס• ה^ר עמוקיס• ^ קשה אכתי מי  בדרבה צי׳ קיס מקשה מ

ט מקשי ומאי טני׳  אדרבה pקמכ לצטרי דנימא מ״א דף בחולץ נ
 חייבי דהו״ל משוס פטור בטגג ואפ׳׳ה ממש• ששפכו למיירי נימא

^ טיבי ט״ל ולא קמטין ללצעורי משוס שאני ובמזיד • שוגגין מיטת  ט
 קמל׳ן גיסא והיא • טמר ביטאל לאיקמי וליל נכץ על הכל נמצא כלל•

ס׳ לפמ״ש דא״ש ונראה במזיד קמטוין דלצעורי ט ט׳ דר׳ • ה ר  סובר י
ט טגג תקשה א׳כ תחלה שהגביה צ״ל וע״כ הגבהה בלא ניסוך לאין  נ

א יתחייב• הטגי • לר׳ אליבי׳ אזלא ו ט׳ ר  דשממא התוס׳ לכתב א״כ י
ט • אבץ לר׳ אליבא אזלא לב״ק לסוגיא ה לפמ״ש ו  דמסוניא הטסקי

 טמר בישראל לדטקי א״צ באמת הגבהה בלא ניסוך דיש משמע דע״ז
סן הש״ס לקאמר הא י״ל ולט״ז ממש ומנסך מנ  אמר לא מ״ע מ״ד
^ דבתחלה הרשב׳א דהקשה מערב ק  מנמן דמנסך משוס להיפך ה
 באמת ולטנ״ש איפכא• מ^זי והדר כפשסי׳• לפרש לי׳ משמע יותר

שני רק • לע״א ששפט ממש מנסך סבר במחלה ס «גואל טמ ט  ד
ט׳• כר׳ או^ני׳ ורב קמכוין• לצעורי דל״ל מיני׳• בדרבה ליה ר  דלאו י

ט׳ הרמב״ס איכ איפכא• מקט מנמ£ מנסך  דש כפשטי׳ מפרש המשנה ב
 לע״ז שניסכו דכל והייט דע׳׳ז• וכסתמא כלשטאל הגבהה בלא ניסוך

 שחייב ידע ולא ט המרו לבלא כסב שפיר כפשמי׳ לע״ז ששפכו ר״ל
 שוגג בין להבחק אלא המראה נימנה דלא ז״ל להרמב״ס כלס״ל מימה

^ בטלין א£י רב וכלקאמר לצעורי שייך שסיר ואיכ למזיד• טי ה ב  לא ד
 טיל ולא לצעורי אמרינן התרו בלא •משא״כ ומשלה מת והו״ל לצעורי שייך

• ושפיר כלל שוגגץ מימות חייבי ב רטם פסק ואע״גדבחטרו טי  לדר׳י
ודו״נן • בפשיטות לפרש דרכו הינשנה אבל • כן הדין בהגגיט באמת היינו

ש ״ מ ע רן דבזה לקמן ו ט  לא א״כ קמטץ לא«יך דאמר • לחזקי׳ י
 א״ש: ולפמ״ש דחולין כסוגיא כלל• נאסר ^

ס׳ ^ ר ט כבר • וכו׳ דשסואל דמעמא ועי״ל • וכו׳ מנסך ד״ה ב סג  כ
 ס״ש [ד״ה דהסוס׳ והוא • נלפענ׳׳ד ועוד • דבריהס בט׳

ס שס דמוקי דלמאי מ׳׳א דף במלץ הקשו המטמא] ט מ  מדמע היינו בט
טנו ועיין ס׳ די״ל נראה ולכאורה בסיד• שהארכנו שס בטדו ט ה ד  כיוו
א בדרב שפירש ז׳׳ל לרש״י שס הקשו מ׳] דף רבוצה [ל׳׳ה ^ טנ סה ש  ט

 דמג®־ ממתני׳ מ^זי קא מאי א״כ קנאה הגביה דאס רבוצה חבירו בהמת
רי ולענ״ד בהגבהה קנאה המם הא טי ד ל דטלא בעליו בפני שהגביה מ  ט

ק א״כ ע״ש• ז״ל לפירש״י נ״ה לף לקמן קונהכדאימא ליאיש  דבנטה כ
 ייאשו כבר לע״ז לשטט למשהגביה י״ל • אסרה לכ״ע רבה מעשה
ס כלמשני ולט״ז • במנסך משא״כ • בעליו ט ס ט  לא ט לאסור שיכול ב
 בהגבהה וקני הבעלים ייאשו כבר לאטר ליטל לכיון מדמע דהייט לי׳ קשי׳

ס׳ דקושית וצ״ל • הכל ואוסר ביאוש ט  ור״נ • קנה לא יטש למ׳׳ד שס ה
ולט״ז קנה לא י^ש • חיובא ל׳׳ה ברש״י ע״ש ע׳׳א] ס״ח [דף בביק ס״ל
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קני׳ דמשהגביה קאמרינן שסיר קונה דיאוש גכ׳׳ק נהדיא דש׳ל 5דר י״ל
 אבל קנהו■ דלא היכא דוקא חהו לסגיך• שלך הרי למימר שייך ולא

 ולסי״ז כשמנסך אח״כ חייב ושפיר י לנסך שרוצה משעה בי^ש קני׳ הנא
 בהיזק אסי׳ דלחזקי׳ להש״ס דמנ״ל לעיל שהקשיסי מ̂י נמי מחורז ממילא

 ממש ע״כמנסך לחזקי׳ דס״ל דניון לפניך שלך הרי אמרינן לא דממילא
 קשה א״כ מהדדי• ילני׳ דממונא מדמע היינו מערב דאי לעיל נמ״ש
 הרי אמרינן ולא קניא דאגבי׳ דמשעה משוס וא״ל מיני׳־ בדרבא לי׳ דקים
 שיודיעו כדי פמור אמאי שוגג היקשי דא'כ יאיש ממעס דא״ל ־ לפניך שלך
 בפני וע״כ יאוש משום אלא מיני׳ בדרבה לי׳ דקים משוס נתחייב לא הא

 נפער• הא יודיעט לא למה וא״כ שלאמדעת• יאוש הו״ל' דאל״ה בעליו
 לסניך• פלך הרי אמרינן לא דממילא בהיזק דאסילו דסיל משוס צ״ל וע״כ
 דבהחלה שיובתא] ד״ה ע׳׳ב נ״ג [ד׳ לקמן התום׳ שהקש׳ מה לתיז נלענ״ד ובזה

 היא תיובתא לאו דבאמת נראה ולענ״ד כתנאי* לימא קאמר והדר תיובת׳ האמר
 אפי׳ דס״ל וע״כ * שיודיעו * כדי פמור בשוגג לחזקי׳ דקאמרינז הא אצא

 באמת דס׳׳ל לר״מ אבל לפניו־ שלך הרי אמרינן לא דממילא בהיזק
^ ושפיר שיודיעו כדי ול״ל חייב ג״כ בשוגג  ממעם קני׳ הגבהה דמשעת י
 שדקדקו מה מתורז וממילא לתיובתא סותר איט זו ברייתא וא״כ יאוש

 לא ר״נ וכן שיודיעו בכדי ופליגי כחזקי׳ דכיע קאמר דלא המפרשים
 כבר דלפמ׳׳ש שיודיעו בכדי ופליגי מזיד אמו שוגג קנסו דכ״ע משני
כ לפניך שלך הרי דממילא בהיזק אמרינן דלא בתיובתא אם־ק ע'  צריך ו
 נמי דמתורז נלענ״ד ובזה שיודיעו• כדי שייך ולא יאוש ממעס צכ<ש

 שוגג דקניס אדריידשבת דר״י בל״ז להקשות מנפרשיסדה״ל שדקדקו מה
 מסעם הכא ס׳ל דר״י איפכא למימר מצי דהוי י״ל ולפמ״ש * מזיד אמו
 • לפניך שלך הרי אמרינן לא נמי דממילא דבהיזק וס״ל שיודיעו כיי

 וע״כ לפניך שלך הרי למימר ומצי היזק שמי׳ לא דממילא בהיזק ס׳ל ור״מ
 הו״ל ומדמע במממא דאכתי וא״ל שיודיעו כדי שייך ולא יאוש ממעס

 לעיל בצריטחא פ״י בס׳ כמ״ש ס״ל שיודיעו כדי בשוגג לסמור מ (ר
 וגם * יודיענו הוא מסתמא הוא מועם דהססד כיון ומדמע דמממא ל ד

מ י״ל  דממילא דבהיזק בתיובתא דמסיק לבתר אבל כלל* שיודיעו כיי ד
 שכתבתי מה ועיין ודז״ק• אהדדי מקשי שפיר לפניך שלך הרי אמרינן לכ״ע

™ ל: המפרשיס ק׳ במוב בס הנ׳
׳ ס ו ה ת ט׳ מפסיד דקא משום ד׳  לפמ״ש לכאורה וכו׳־ דלחזקי׳ ו

לי׳ דקים כיון במנסך מתישב לא לפמור הצריכותא המפרשים
 דאגבהה משעה שייך לא דבשוגג המפרשים וכמ״ש שיפסור מיני' בדרבא
 באמת דמנסך המפרשים כמ״ש לומר ודוחק • כלל לקנות איכוין דלא פני׳•

 לפניך שלך הרי דממעם לעיל שכתב בתרא דלחירץ ותו * לחיובא אצמריך
 אינו דע״א המור לפמ״ש ונלענ״ד התק דשמי׳ דס״ל כלל* למזקי׳ שייך לא

 פ״י בם׳ כמ״ש • בידו כשהוא אוקמוה משמעתי׳ הראביד ומכחת נאמן
א המור ולדעת באריכות־  אלא מיגו משוס לאו דבידו הרא״ש שימת וי\

 ל״ד דף בכתובות דס׳׳ל לרבא י״ל א״כ בעליו* דה״ל עלי׳ שומר כשהוא
 מיני׳• בדרבא לי׳ קיס ולא אתחייב שאלה דמשעת ומאכיל הגחל ובר״ס

 דכבר מיני׳ בדרבה ליה לקים שייך לא בשומר דמיירי כיון ה״נ א״כ
 דהוי דאע׳ג איצערך ושפיר לחייבו אמינא והוי * שמידה בשעת נתחייב
 פמור• אפ׳׳ה מיני׳ בדרבא לי׳ קים שייך דלא מכולהו מרובה הפסד
 לר״מ אוקמוהו דלא הנ׳ל המפרשים קושי׳ משירן דממילא נראה ולפי׳ז
 הצריטתא קנס נימא דאס שיודיעו בכדי ופליגי מזיד אמו שוגג דקנסו ולר״י
 נתחייב כבר בשומר ואי * מיני׳ בדרבא לי׳ קים מנסך משוסדה״א וע*כ לחיוב

:ודו׳׳ק נאמן דאינו שיודיעו כדי שייך נא שומר ובלא שמירה משעת

ף ן  כיון וכו׳ קמכוין לאזוקי השתא דאמר * למזקיה דקשה נלענ״ד מ
 וא״כ ממונא דס״ל מדמע היינו דא״כ י״ל כמ״ש ממש מנסך ע״כ דס״ל ^
 ששפכו ממש מנסך לפרש דיש לעיל ולפמיש לצעורי• דנימא נאסר לא

 דקי״ל כיון י״ל ולענ״ד בס׳ד* לחולקמ״ששס בחידושי ועיין א״ש* לעיל מיין לע״ז
ק אפ״ה רשע עצמו משים אדם דאין דאף צ״ב* סי׳ בח״מ א  לחייב נ
 רוצה היין כשבעל דילמא לצעורי דנימא בחולין מקשי מאי קשה א״כ * עצמו

 כדי שייך דלא קנסו מ׳׳ש דא״כ דז׳׳א אלא עצמו* לחייב דנאמן בסשלומין
 לחזקיה אבל קנם שייך ולא לאסור נאמן אינו דהא * וכו׳ כאו״א ילך שלא

 כדי שייך דלא נמי בשוגג וא׳׳ל עצמו* לחייב דנאמן משוס י״ל שסיר
 קנס למ׳ד אבל נאסר• ושפיר לצעורי שייך לא דשוגג ז״א שיודיעו•

 נאסר לא דא׳׳כ קמכוין לאזוקי ול׳ל נמי מזיד דא*כ * שיודיעו כדי ל״ל
:ודו״ק * אינך משום היינו ט׳ לאזוקי השתא צחזקיה דאמרינן והא

׳ ם ו  ז׳׳ל דבריהם לולי הסוגיא ליישב נלענ״ד וכו׳־ בראשונה בד״ה ת
 היינו ומנסך בב׳׳ק• כדאיתא כראב״ן סברו בתחלה די׳ל

 באתרו רל ולפי״ז * המשנה בפי׳ ז׳ל הרמב״ס כמ״ש ע״ז באיסור בשוגג
 הפוסקים מ׳ש לפי וקשה בישראלמומר־ וצ״ל לצעורי דנימא וקשה ט*

מוי  משעת דנתחייב פשימא א׳׳כ בשתיה• נאסר לבד בהגבהה אפי׳ ד
ניסך לא דעדיין מיני׳ בדרבה לי׳ קים שייך ולא * השתי׳ באיסור הגבהה

כח גיטץחמישי פרק
 כשהוסיפו אבל מועש בהפסד גזרו לא דעדיין אלא * קכ׳׳ד סי׳ וענו״ז
 מנסך איצמריך לא תו בשמעתין כדקאמרינן מומש בהפסד דהסי׳ מ^מע

 • שתיה משים קודם נתחייב וכבר במומר וע״כ בשוגג אלא משכחת דלא
 ירמיה כדר' להו קיס והדר * חששו לא באמש להנאה משהי׳ ולהפסד
 כדאיתא ג׳כ מנסך אף הוסיפו במומר לומר צריך ואין בהתרו ומשכחת

:ודו״ק * בב״ק ,

ששי פרק
ח J ל D א ״ ה תוס׳ מ וכו׳• שייך דלא משוס וכו׳ אומר בעל ד׳

טנא רב דהוצרך הא דילמא דמנ׳ל ס״י בס׳ הקשה '
 בשענהמעליא אבל גרועה* מענה דפקדון משוס היינו אימא אי לומר
 גריעא שענה הולכה דמענת ודחיק * דהימני׳ סברא דל״ל מהימן הבעל
 איתא לאי צריך מעליא במענה חף הונא דרב דמוכח ולפענ׳ד היא*
 שולח בין מחלק דר׳׳ה נאמן בעל ד״ה לקמן התום׳ שתירצו מה לפי דהא

 שליח שהוא לו אמר שהשליח הבעל יאמר דילמא קשה אכחי לעיר מעיר
 אותו* קבלה שליח עשתה לא שבאמת וכיון לקבלה* לו נתן והוא קבלה*

 בשלמא כלל* הימני׳ ל״ל דריה ואס״ד * מעליא במענה לערער יכול וא״כ
 לדידה שייך לא להולכה דבשליח דס״ל שימתו לקמן שיבואר הר״ן לדעת

 י״ל שפיר מיד* שתגרש רוצה ואינו למרוח רוצה שאיט לה יהיב הוי
 לה יהיב הוי לדידיה לקבלה א׳א להבעל שנאמר מפני יאומן לא דהבעל

 לשיטת אבל עיירות* שתי ובין א׳ עיר בין לחלק מוכרח אינו והוא
 אפי׳ אקבלה בקבלה בר״פ דס״ל העימור דלדעת ואפשר * קשה התוס׳

 לפי״ז לידה גט כשהגיע מגורשת אפ״ה אותי עשתה ולא הכי אמרה היא
 רוצה שאינו בפירש שאמר לומר אכתייכול מיהו לדבריו* ראי׳ ומזה א״ש*

 לא מעליא במענה וצ״לדאפילו לקבלה* רק כלל* הולכה שליח שיהיה
 סי׳ חהו י״ל א״כ איתא אי במקום אלא דהימני׳ משוס הבעל מהימן
 צריך ע"כ מעליא׳ מענה אס אפי׳ להולכה אומר בבעל דא״ל הסוס׳

 הבעל יאמר שמא קשה וא״כ * איסא אי שייך נמי דבהולכה אימא לאי
 לאי צריך מעליא במענה דאפי׳ צ״ל ע״כ בפנ״כ• יועיל ומה לקבלה

:לקמן ועמ״ש ־ ק ודו׳ איחא

ף ו  משוס למימר ל״ל א״כ * א״צ להולכה ס״ד דאי דמוכח ד״ל נלענ״ד »
 ביד דהגמ כיון דלהולכה במיגו הבעל דנאמן הל״ל * אימא אי

א'נ מובא גרימא סקדון דמענת וא״ל * לבמל ויכול השליש  במיגו אפי׳ ו
 איתא אי במקיס מועיל ומנו סקדון למענת מועיל איתא דאי חזינן דהא

 ומיהו פקדון* לסענת מ־גו דמועיל כ׳ש א״כ טנא* רב ומודה כדלסמן
 דלהולכה המיגו בצירוף הייט מועיל איתא אי דהא דאפשר לדחות יש

בס״ד: לקמן יבואר ודוחק*
ף ו  בסנ״כ דמועיל דהא נאמן בעל ד״ה לקמן התוס׳ לפמ״ש לדקדק יש ע

ט לערסא מערסח ׳  היה שלא ר״ל לדרכו והלך ותנו בכתבו טי
 נהי א״כ * לדידה למיהב יכול היה ולא הכתיב• על לשהות פנאי לו

 משוס איתא אי שייך דלא ותנו כתבו במיגו להאמינו א״א קבלה דבשליח
 לא דהבעל היכא י הבעל שליח מיד מקבל קבלה דשליח דקי׳ל דנהי

 הכא מ״מ דלעינ* בסוניא כדאיתא קודם* קבלה שליח ומינתה קפיד
 כתבו דהל״ל קבלה לשליח ותנו כתבו אמר למה דלקבלה אימא אי דשייך

 קשהדלמאאמר שסיר הולכה בשליח אבל קפדא יותר בשליח להדהא ותט
 בעי דאי מיגו לו יש ושפיר מוליך וא׳ כיתבי׳ השנים דקי״ל ומנו כמט לעשרה

 מועיל איתא דאי וצ״לדס׳לדנהי איתא* אי שייך הוי ושפיר ומנו כתט אמר
 לא מיגו מ״מ * לעיל שהוכחט כמו הונא לרב גס דס״ל המיגו לבמל
 צ״ל וכן סמרינן דלא נאמנות במקום מיגו כמי דט״ל * הימני׳ לבמל מהני
 המפרשים וכתבו * לגרש בדעתו שגומר היינו דהמני׳ התים׳ שכתוב לקמן

 עדים לפני לו הבעל-שנתן שהודה וצ״ל מסירה* בעידי לו שימסרנו דבעינן
 דהא קצת קשה דלפי״ז אלא * בפ״ע נתן דלא במיגו הבעל מהימן ולא

 איתא חי לבמל מועיל מיגו ואס״ה הימני׳* מנמל איתא דאס חזינן
 היינו איתא אס לבמל מועיל דמיגו דהא בדוחק וצ״ל * לקמן רבה כדאמר
 מינו מועיל דאינו דמעמא נלפענ״ד ויותר דהימני׳* הנאמטת בצירוף
 נה,• דלא במיגו הבעל מהימן דלא מהא שהוכחנו כמו הימני׳ במקום

 לפקדון מעידין לפנינו עדים דיש דכתב להרשב״א וכ״ש עדים־ בפני
 וכיו שתקי בעי דאי במיגו העדים מהמני ולא הימני׳ אמרינן ואס׳ה

 מעדים יותר * איתא אי סברת מועיל למה מעדים יותר נאמנות לו דיש
 * אמרינן לא עדים במקום דמיגי אע׳ג * אימא אי מבטל דרבה ומיגו

 כן* השליח יאמר אס לגרש בלט שגומר הייט דטמני׳ דהא ונראה
 בלבו גומר מ״מ לסקדון* שאמר נהי לעדותן* הכחשה זה אין א״כ

 מועיל ושפיר לגרש מבו גמר דלא הוכחא היינו אימא אם אבל ־ לגרש
 התוס׳ שכתב מה להבין יש ועפי״ז איתא* אי סברת דרבהלבמל מיגו

ט׳ שליש ד״ה בסמוך כמו הולכה בשליח ולא קבלה* בשליח דמיירי ו
שדקדק
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 הולכה דבכ.יה מפום בש״ד־ לקמן דבריו ויבוארו ז״ל מהרש״א פדקדק

 הי במקום מועיל ומיגו ותנו• מיגודכתבו לשליח דיש איהא אי שייך לא
ודו׳יק; לי׳• מסייע אדרבה והימני כדרגה• איתא

 לדידה יהיב דלח אמר־ינן דלא דהא הרשב״א לפמ״ש לדקדק יש
היכא (ז״כ ■ מכסף לא בקבלה רוצה דהיא משוס • כסופא משוס ׳

 אסהיתא שייך ולא כסופא דמשוס י׳ל שפיר להולכה אומר דהבעל
 דאיכח מיידי דע״כ בסמוך שכתבו לשיעתי׳ דהתוס׳ משום וצ״ל • בהולכה

 שליחיתו עושה שליח חזקה אמדינן א״כ • לקמן שיבואר וכמו • אמירה עדי
 לקמן דאמרינן אע״ג כסופא• שייך ולא קבלה שליח שהוא לבעל ואמר

 נאמן בע, לימר שייך לא מ״מ • שליחותו עושה בליה חזקה אמרינן לא דלקולא
 שליח שהוא לו ואמר שליחותו v‘עושי שליח דאי היא• מגורשת ספק דעכ״ס
 ההוס׳ דברי נמי ליישב אפשר היה ולפי״ז • איתא אס שיין׳ לא קבלה

 עידי שייך לא דבש״ה משוס • הולכה בשליה מוקי דלא שליש ד׳׳ה בסמוך
 התיס' דע"כ נלענ״ד מיהו • כסופא משוס איתא אי שייך לא ור״כ אמירה

 מגימין לקמן מקשי מאי דא״כ כסופא• משוס הרשב״א סגרת ס״ל לא
 וק״ל: כסוסא• משיס ושייך אמירה עידי ליכא התס הא ממ׳ה הבאיס
 א״א מ"מ בהולכה כסופא דשייך הרשג״א סברת לפי דאפי' נ״ל ויופר
 משוס להולכה היינו איתא אי דקאמר והא • להולכה אומר דבעל לומר

̂וא הולכה שליח עיפה דהוא היכא דלעיל בסוגיא אמריק דהא כסיפא  ד
 שליח עשתה דהיא היכא צ״ל וע״כ • מגורשת ספק ה׳׳ל בדרך להוי אמר

 משוס • קבלה ושליח הולכה שליח נעשה דאינו הילך אמר והוא קבלה
 שייך דלא התוס' סברת לפי אבל • דוקא הילכה על קפיד הבעל דאמרינן
 כסופא משוס א״ל א״כ לה יהיג הוי לדידה נמי הבעל דלדברי בהולכה איאיתא

 יעשה שלא להקפיד לו היה למה אבל כסופא• משוס לה נתן דלא דנהי
 עדי איכא דבאמת. כיון א״כ • כסופא ליכא בזה דהא ג״כ קבלה שליח

 התוכ^ מ״ש א״ש ובהכי • מגורשת ספק הו״ל הבעל לפ״ד א״כ • אמירה
 איהא אי שייך לא דא״כ • להולכה ממר שהשליח לומר דא״א בסמוך

 מאי דא״כ הכי ס״ל לא דהתוס' כתבתי כבר אבל • כסופא משוס די״ל
 עצמו הרשב״א על קשה באמת מיהו • וכו' ממד״ה הבאיס מגיעין מקשי

 קשה לא דלפי״ז כסופא משוס נמי ומקשי • ממד״ה הבאים מגימין דמקשי
:וצ״ע • ממד״ה הבאי׳ מגימין

׳ ח ו  שייו־ דלא לשיסתי' דהתוס' דל מהרש״א כתב • כו׳ שליש ד״ה מ
 דאדרבה עליו תמה פ״י ובם' • השליח ביד כשהגע אלא הימני'

 ולעלד חסדא• לרב שפיר אמי' לערסא דמערסא לקמן התיס׳ כ׳ הא
 שאומר מה בכל נאמן דהשליש קי״ל דהא • נכונים ז״ל המהרש׳א דברי

 שאמר במה ונאמן ב״ד לפני לה נותנו דבח״ל וכיון • מת״י שלישיתו שמוציא בשעה
 בעדים דל״ל שפיר התוס׳ כ' הכא משא״כ מ״י• שלישיתו כשהוציא
 שייך לא דא"כ • לפנינו והעדים עדיס בפני לה ומסרו להולכה אומריס

 ניהלי׳ יהבא לדידי׳ אמר בעי דאי וכו׳ הונא רב וננידה דקאמר הא
 לא דאל״כ הם לפנינו ע״כ והעדים לה מסרו שהשליה עדיס דאיכא כיון
 שאמר נאמנת בעצמה דהיא למימר דאיכא ואף • חסדא לרב למיל שייך

 דמשמע חדא ז״א • לה יהיב דלדידה במיגו לה שמסרה גשמה כן השליח
 אמר דאי הונא רב ומודה דקאמר ועוד • במחלה מיגו בהך ידע דלא
 דידי חמי אמרה דהיא מיירי לא השתא דעד משמע • אמר דידי קמי
 דבעינן ס״ל דהתוס׳ בסמוך לפמ״ש זה לכל צריכין אנו דאין ותו • אמר
 ע״ז נאמנת דאינה וה״ה • אמירה עידי על נאמנת ואינה • מסירה עדי

;ודו״ק • דבריהם חיבור מיושב ובזה ג״כ
במיגו תאומן לא דלמה קשה לכאורה • וכו' שנים כשיש ומיירי

הגש• דנקרע במתני׳ בשנמא וכו' דידי קמי אמרה בעי דאי
 ובתחלה • ונלענ״ד • קשה הכא אבל • מינו ל״ל בפנינו קבלה עדי ואיכא
 שהגש מיירי הונא רב דמודה הפירוש לקיים שכ' ז״ל הרא׳׳ש דברי נפרש

 הש׳׳ס דהא תמוה ולכאורה כו׳• מעיזה האשה דאין ומשעם השליח ת׳׳י
 מ"מ • מעיזה אשה אין חזקה דאינא דס׳׳ל ונלענ״ד • קאמר מיגו משעם
 דאס היכי כי זו מחזקה דעדיפא י״ל לגירושין אימא דאס הונא רב סברת
 אמרה בעי דאי מיגו משום דנאמנת וצ׳׳ל הימני׳• סברת מבשל איתא
 הרא״ש דהיצרך והא • מעיזה דא״א משוס נאמנת היתה ואז • וכו׳ יהבא לדידי

 מיגו משעם ולא מעיזה דא״א זו חזקה שייך לה מסייע שהשליש אף .
 הוי ואז מסייע השליש היה לא ניהלי' יהבא לדידי אמר הוי דאי לחודא
 דס״ל מאן ואפי׳ • דהעזה מינו הוי דא׳כ דא מעיזה• אשה דאין חזקה

 העזה משוס אלא הנאמנות דאין הכא מ"מ ־ דהעזה מיגו דאמרינן דנאמנת
 סיוע ואין מעיזה עתה דגס לומר הוצרך לכך מיגו• שייך לא בודאי
̂ן • מיגו הוי ושפיר לה מועיל השליש  הפיס׳ דברי מתורן ממילא לפי״ז נמצ
 מיגו דה׳׳ל לדידיה אמר בעי דאי מיגו לה דאין אמירה מידי דבעי

:ודו״ק • דהעזה
ף ד  דאי במיגו נאמנת והיא דהעזה מיגו דאמרינן נימא דאפי׳ ל’נ ?ו

 דפסיקא הא י״ל • לה מסייע השליש היה ולא דידי קמי אמרה געי ׳
שמכחישה• השליש נגד נאמנת היתה הכי אמרה הוי דאי להש״ס

 דלפי כיון איסכא סברא אמריק ולא והפקידתו שחזרה אומרת והיתה
 כיון השליש עפ״י להתיר לה אק גס * הימנה הא והפקידהו חזרה דברי'

 דסברתאי משוס שעמי׳ הא ממ׳׳נ הונא דלרב אלא אותו• דמכחשת
 אמרה אי לה מסייע אישא הא סברת הא א״כ • הימנה מבשל איתא

 חסדא לרב הכא משא״כ • נאמנת דממ״נ נמצא • ניהלי׳ יהבא דלדידה
 דלדידה במינו נאמנת דאינה אמירה עידי דגעינן התום׳ כתב שפיר
 והפקידהו כשחזרה סמני׳ דהא להכחישה נאמן היה השליש דאדרבא • יהיב
 כשהשליש די*ל חדא • כן אומר היה השליש דגם במיגו וא״ל • לפ״ד

 דהו״ל די״ל ותו חזקה• שיין דלא נאמנת ואינה להעיז תוכל לה מסייע
 ובכמה ע״ב י״ח דף בכתובות התום׳ כמ׳ש אמרינן דלא בפנים מיגו

ק • דוכתי :ודו׳
ה א ח״ך ד ״ ט׳ א״כ וא׳׳ת • נאמן בעל ד״ה תוס׳ ?ז  דלא וי׳׳ל • ו

ם׳ כ׳ וכו׳ מהימן ׳ י קישייתס מכילתן בריש דהרא״ש פ׳י ג
 לא ולכאורה • שליח שהוא נהמנוהו ה׳׳נ • בפנ״כ לומר דהמניהו היכי דכי דכ׳

ת דטונתו נראה • א׳ בעיר ששלששן ומיירי שע׳ הרא׳׳ש מדברי כן משמע טונ  ו
 עליו פ״י בס' הקשה עוד מבבפנ״כי התוס׳ קושית לתרץ ז״ל רש״י
 דברי לפרש לפענ״ד ונראה הימטהו• שייך לא לפיקדון שמא דאורייתא דחשש דכיון

 בעדים החתימו שמא מר6 וחש בירושלמי שס וז״ל • מכילתין בריש הרח״ש
 שהוא יודע שהוא ומשוך וכו׳ • לקלקלה חשיד אינו אבין א״ר • פסולי׳

 ■ וכו׳ בחד אבל • כשרים בעדים מחתימו הוא אף בעל ערעורו בערעור בא
 דבאמת כוונתו וכ׳ וכו׳ מת״י יוצא שהגע כיון וכו׳ דהימטהו היכי דכי
 לברר א״צ ונס • קיום א'צ השער על החתומים עדיס מדאורייתא אף

 דלמ׳ד שם י״ע ודף ע׳׳ב י׳׳ח דף בכתיטת כדאיתא כשרים עדים שהס
 דכל משוס היו פסולים לומר נאמן אינו לקיימו א׳׳צ שכ׳ בשער מודה

 אלא * הם כשרים דמסתמא אמרינן ומדאורייתא • הס דרבנן חששו׳ אלו
 הבעל דאין דאמרינן אלא • כשרים עדים שהס מעיד השליח אין דבאמת

 הצריכוהו עצמו השליח זיוף משוס רק לקלקלה• חשוד אינו ושוב נאמן
 לריח או עדים דבשני דנהי להרא״ש לי׳ קשה וע״ז • בפנובנ׳כ לומר
 לפי׳ אף הימני׳ וענק דהימני׳ משוס היינו השליח נאמן א׳ בעיר אפי׳

 :ממנו שקיבלה לומר תשקר והיא לה מסר דלמא משוס היא לקמן התוס׳
 יהבי׳ ולפיקדק פסולים בעדים שהחתימו יאמר דשמא לי׳ קשה ולפי״ז

 שהם לברר תצערך מהשליחדאצ״כ שקיבלה שע״כתצערןלומר וכיון לשליח•
 לומר תצערך יערער אס דא״כ כלל לשליח הימני׳ לא כשריס עדים

 דעכ;פ דכיק הרא״ש שסיר קאמר וע״ז הימני• ומאי מהשליח שקבלה
 דאמרינן יהבי׳ לפקדק דלאו הימטהו שפיר דרבנן הוא דפסוליס חששא

 עדים שהם לברר תוכל דבאמת הימני׳ ושפיר הס כשרים עדים ודאי
 דברי עם דבריו ולהסכים לפרש כנלעניד הימני׳• וע׳כ כשירים•

ודו״ק: המוס׳•
ך ״ א  הולכה בשליח וס״ל סלע דהר״ן כתבתי כבר וכו' מהימן דלא וי״ל ד

 וכתבתי • מיד שתתנרש רוצה דאיט דייל איתא אי שייך לא
 אי לסברת דצריך והא כלל הימני׳ סברת ל״ל דר״ה י״ל דלדבריו לעיל

ע והא היא נריעא עענה דפקדון משוס היינו איתא מ ה הבא ד  לא ממד׳
 שליח אומו עשתה לא והיא • ניהלי׳ יהבה דלקבלה במינו הבעל יאומן
 לפרש רצו לא דהתוס׳ ונראה ־ להיפך אימא אי סברת מפום היינו קבלה

 הש״ם מדברי הוא איתא דאס נאמן בעל דקאמר הא דמשמע משוס כן
 ריה דברי על ולא הכא דבריהם העמידו והמום׳ • פלוגתי׳ שפירש
 וליכא הולכה בשליח הוא דסלונתא דנימא קשה הר״ן כסברת דאי עצמו
ק דהבעל הונא דרב דעעמי׳ איפכא י׳׳ל נמצא • אמירה עידי א  במינו נ
 ס״ל וריח וכו׳ אימא אי סברת ול״ל מעליא עענה דהוי לקבלה אמר דאי

:והיסך אימא אי סברת משום מינו זה דאק
ד ״ ט  ימעון דדלמא ממדיה הבאים מניעין לרב מקשה דא״כ משום צ״ל ו

קושי׳ בישוב לעיל לסמ״ש אן • דקבלה במינו או לקבלה הבעל ׳
 הימני׳ שייך דלא משום טלכה בשליח מתוקה לא דלהכי ז״ל מהרש״א
 מסירה בשעת דאומר כיון ממדיה הבאין ובגיעין האשה■ ביד כשהוא

/ לפני  לא להכי א״כ הימני׳ דהא ס״ל דר״ה איפכא י׳ל א*נ נאמן ב
 שכבר משוס שיין לא והכא הימני׳ משוס ממדיה הבאים בגיעין מהימן

̂זה ביד היא ק לפנינו• עדים ואין הל א  במענה אף בסקדון הבעל ונ
 סברת וליל וכו׳ אימא אי סברת ס״ל וריח דלקבלה• במיגו גרוע

 אימא אי משוס לקבלה ממדיה הבאים בגיעין נאמן שאיט דמה הימני׳
 אימא אי משום הונא בדרג השיס דברי על דבריהם העמידו והיינו

 שייך להולכה בשליח אף להשיס דסיל ע״כ אלא איפכא• קאמר דלא
 נטרוח ביב לחלק והוצרט ממדיה הקשה ושפיר לעיל כסגרתס אימא אי

סב: ודו״ק הי
ף ״ נ מ ל נ  עדים לסניט דליכא אף כמבט דכבר הרק שימת לישג ו

 י״ל אפיה ־ מתיי שלישימו והוציא לה שמסר בשעה שאמר ״ י
מני׳ שייך הכא דגם  בשעה כן השליח שאמר תאומן שהאשה משוס י\

• ניהלי׳ יהיב לדעה אמר בעיא דאי במינו לה ומסר שלישיתו שהוציא
אלא



פרק האומר
 כמו ־ דהעזה מיגו דהו״ל דס״ל המוס׳ נשימת לפיל דכתנגו אלא

ט ח כ ^ ז״ל מדבריהם ^ו * אמירה עדי דבעי די ל  הרץ אבל כי
r הימני׳• ס״ל הונא דרב איסכא לאוקמי א״א וא'כ סברא* הך דלל 

מני׳ שייך הכא גם דאכמי ממד״ה הבאים מנימין תקשה וא׳|כ  משוס ט
 יהי׳׳ל דס׳׳ל לשימהי׳ והתום׳ • ר״ה דמודה לקמן כדקאמרינן במיגו דמאומן

ש נמצא • הרא׳׳ש דברי בסי׳ וכמ״שלעיל מיגודהפזה  לסישימתיט-הרא׳׳
f גו מ דהו״ל דס׳ל לשימתו עירות שני בין למלק התוס׳ בשימת דאזיל ל 

ודו״ק: דהעזה•
j l i i i הבעל חין הולכה דבמענת התום׳ כשינות ממהני׳ נראה לכאורה 

במתני׳ הוצרך לא דהא וכו׳ איתא אי שייך בי׳ דאף לר״ה נאמן
 אס יודעים אינם אם קיבל בפנינו שאמרו והעדים עדים כתי שמי רק

 באשתך לעיל דקי״ל וכיין המקבל' אמרה אשתך לבעל אמר השליח
 למלכ׳• שליח וה״ל ׳ קהמר והולך התקבל * התקבל אומר והוא הבא אמרה
 דבזה אלא קבלה שליח שהוא לו אמרה בסניני שיאמרו עדים במתני׳ והל״ל
כ וקרע דקיבל כיון ואפשר * לר׳׳ה אף נאמן איץ הבעל  קבלה שליח ע'
 דמ)הראי׳ י״ל הינא דלרב לי* למה קרע לר״ח דהייטדסריך וי״ל שי*

:וקיל לקק ועיין כנ׳׳ל קבלה שליח שהוא
D i r Dאלא הימני׳ שייך דלא כ׳ הש״כ הנה וכו׳ נאמן שליש ד״ה ׳ 

 בתנאי אלא גירושין בתורת בידו שנתן הבעל כשמודה היכא
 והקשה הימני׳ שייך לא בעלמא לפיקדון או מידו שנפל כשאמר אבל ׳ בו וכיוצא

ק דא״כ פ״י בספר עליו או  אלימתא קושי׳ ולכאורה * מידו דנפל במיגו הבעל י
 ד״ה בתוס׳ לעיל מיגוכמ״ש בי׳ מהני׳ עדיסאדלא הימני׳ היא*דא׳לדסברת

 הונא לרב דהא לעיל נרגא בי׳ דשדינן חדא * עיש וכו׳ לסיקדק אומר בעל
 שמועיל וכ״ש • בסמוך כדרבה מיגו ביה מהני ואסיה מהימני, עדיסא אימא אי

 הל״ל וכו׳ דלגירושין איתד הי משוס למימר ל״ל א*כ * הימני׳ במקום מיט
 מיגו דאין פוסקים כמה דדעת דנהי ותו דנסילה* מגו משום למימר
 המיגו שאין הייט עדים• במקום מיגו כמו דה״ל נאמנית במקום

 דנאמן סשיעא פיו על היא עצמו שהנאמנות הכא ^:ל עצמו בנאמטת
 מיגו דאף י״ע דף בכתובות הארכט וכבר * ע״א סי׳ הסמ״ע כמ״ש במיגו

ט ידם שכתב מון עצמם בעדים דהמיגו היכא עדים במקום  ממקום יוצא אי
 למימרמיגו הו״ל א״כ שקרנים שהעדים במיגו נאמן בהם וכיוצא אחר*

 הסוסק־ס ודעת הש׳׳ך דעת ליישב ונראה * בעלמא סקדון או דנפסלה
מ לפיקדון או לנפילה דחיישיק דנהי וסייעתו  גרועות מעטח אלו כל מ'

ך ־ הן ט בהו נימא ^י  לכאורה מיהו ׳ גרועה למענה עובה מטענה מי
 המשליש כמו דהוא נראה ויותר תנאי ע׳׳י היינו לפיקדון להעמיד דחוק

 וע׳׳ז לה יתנהו ואח״כ ־ מה קf בידו מופקד שיהי׳ י״ח דף דלעיל גמ
 אבל • לה לימן ט״ל מיד לגירושין איתא דאי הונא רב קאמר שסיר

 הגט נתינת להתאחר לו שהיה לומר שייך אין מיד שתתגרש רוצה כשאיט
 התיס׳ כמ״ש שליח ע׳׳י כ״א לה ליתן אפשר אי דגממיקדס ממן* זה בידו
^ י״ז דף לעיל הודקאמראי קפ״ז־ בסי׳ הטסקיס וכמ׳ש ע  איתא וז

 דאמר הא נמי ושייך י השליח ע״י ליתן צריך היה לא מיד דלגירושין
ל ולפי״ז מיד• לה ליתט השליש ביד שהרי הימני׳ הא ר״ח דדי׳  נלענ׳

 כוונתם אין א׳• בעיר בשלשתן דמיירי ז״ל והרא״ש ז״ל רש״י דמ״ש
 קושיא ישב ז״ל והרא׳ש • שדבריהם מפורש דאיט ממד״ה הקושיא לתרן

 לעיל המיס׳ כמ״ש כוונתם אלא • דבריו בישוב ל׳ למ״ש וא״צ * לעיל זו
ס נמשליש דהא ע״ב י״ח דף  דכיון משוס סייס שמא חיישינן לא לאשתו נ

;ודו״ק • ע״ש חיישי׳ לא א׳ בעיר ששלשתן
ת מ א ב  משוה להולכה אומר בעל נקט דלא הא לעיל הסום׳ מ״ש ו

כ איתא אי שייך דלא  שיעכב דאי מיד• לטלכה כוונתם ע'
 ימים כמה אחר לה יתן אם דהא • איסא אי שייך שסיר ימים כמה אצלו

 ליתן וצריו מוקדם הי״ל זמן לאחר אלא תתגרש שלא עדים בפני לה שיאמר או
 דמאי הימני׳ הא שייך המ״לדלא ולפי״ז לפקדק• הייט וגס שליח• ע״י

 :וציע לה שיתן רצוט באמת הא לה לימן שיכול הימני'
א ר מ ג  דהקושיא ז״ל רש״י דברי מפשטות הנה וכו׳ אמרה תינח ב

 עידי שצריך כיון דלר״ה אמירה עידי על אף הי׳ בסחלה
 יהיב טי בעי דאי נאמן שליח אין ממילא א״ב • לפקדון יאמר שלא קב«

 אבל קבלה• בתורת שקיבל מעידים העדים דהא הולכה• בתורת לה
 למיהב מיגי ואינו וכו׳ נפיק קא מי וכשהשיב שניהם• יצטרכו לא צר״ה

 סבראלרש״י אין דזה לו מסר דע״כ ל׳ל קיבל פריך הולכה בתורת לה
 ־ הימני׳ דהרי בפקדון לומר נאמן הבעל אק וא״כ • באשפה שמצאו ז״ל
מסירה עדי דבעינן ומשני סני שלם ת״י עדים שראו התוססות כסי׳ או

:בפנינו
ד ״ נ ט ל נ  מסירה עדי דבעי דסיל לר״ה קשה דלכאורה א״ש דלמריו ו

 ונראה * קרוע שהגט ממני׳ נקטה למה בידו• שלם הגס אסי׳
ט  דמסיק למאי אבל אמירה• מעידי דוקא ריח על מקשה דבתמלה דנ

א לרב אסי׳ כר״א דאתי׳ ה לא טנ א צריך ט t קרוע שהגט לאו אי ע׳ o 
לעיל כתבתי וכבר • לסניט סקדק עדי אסי׳ לר״ת דהימני׳ ז״ל הרשב״א ב׳

כטגיימיץששי•
 לנירושקאסי׳הוא יאמר דהימני׳אס דאמר אלא מעדים• יותר הנאמטת ^^ק

 מייתי דילמא הסיס׳ שכ׳ מטעם • זה העדי׳יודעיה ואק לפקדק• בפירוש אומר
 מודי הוי איתא אי לאו דאי משמע דהא • הוא דמיכרח ונראה עדים

 איתא דאי שייך ואיך לפנינו• סקדין עדי אסי׳ מועיל דהימר׳ הונא רב
איאיתא• מסברת עדיפא בודאי עדים הא עדים• נגד הנאמנות ^יבמל וכו

 לפיקדון הבעל יאמר אכתי במתני׳ קבלה עדי לו יועילו מה כ דאל
 אלא הנאמנות מבטל ואפ״ה עדיסי• דעדים או איסא אי משים ויאומן

 אמת אומרים שהעדים אף אלא מעדים יותר הנאמנות דאין כמש ו,אי
ס לאו אי הונא דלרב י״ל ולפי״ז כן• יאמר אם הימני׳ מ מ »  נקרע ד

 להולכה אמר בעי דאי במיגו נאמן דהשליש אמירה עדי צריך היה לא
 יאמר אם דהימני׳ הונא רב מודה מ״מ • שלקבלה יעידו דהעדיס ואף

 דהא אימא אי סברת שייך לא דהכא וכנ״ל עדים מייתי דגמא להולכה
 ושפיר להולכה יאומן שוב דהמני׳ וכיון נתנו• שלקבלה מעידק העדים

 וע״כ לסניט• מסירה עידי דבעי למסקנא כ״ז אמנם מיגו• לי׳ אית
" פליגי ואפ״ה לפניט פקדון עידי דאיכא  הוי בתחלה המקשה אבל בי

 אחד עד צריך ובאמת עדים• במקום עדיז» לא הימני׳ דסברת סבר
:היסב ודו״ק כנ״ל קבלה עדי דאיכא משוס הונא לרב

□  הש״ם דסידר דהא נלענ״ד וכו׳ הונא רב ומודה רבה אמר ש
 הונא דרב ס״ד הוי דבל״ז דלפמ״ש משוס • הכא רבה דברי

 מדלאמי^ימנאהיא ע׳כ כ’א׳ • ואמירה ע״ק דבעי ממתני׳ דבריו מסתייע
 דטעמא דמסיק למאי אבל • לה יהיב דלדידה מיגו אמרינן דלא ע״א על

הסוס׳ ולשיטת וכו" ומודה קאמר שסיר קרוע שהגע משום דמתני
א דלרב משוס לריח ל״ל קרע דמקשה דהא לעיג שכ  דנקט י״ל טנ

 התקבל אמרה אשתך השליח אמר אם יודעים העדים שאין משום קרע
 והתקבל לה יהיב דלהולכה לומר הבעל יכול היה לפניהם דקרע לאו ואי

 נאמן לטלכה טמר דכשהבעל לימר מוכרח היה ולפי״ז קהמר• והולך
 ל^ אי גרוע מענה דפקדין משוס וכו׳ איתא לאי הונא רב דטצרך והא

 רב דמודה משוס להולכה במיגו דנאמן קאמר דלא והא • איתא אי משוס
 מיט לימר שייך אק לסי״ז • גרוע טענה במקום מיגו אמרינן דלא הונח

 ממיגו• עדיף איתא אי סברת לר״ה דהא איתא אי סברת במקום
א לרב אף י״ל הגזירה שעת משוס דנקס דקרע דמסיק למאי אבל  טנ
ודו״ק: התוס׳ כמ״ש לטלכה כשאומר נאמן הבעל אין ובאמת כן•

ס׳ ו ^  דמשמע זיל רש״י דלסירוש ונראה וכי׳• ומיירי וכו׳ ר״א ד״ה ן
 לא האשה בד כשטא מודה לפנינו• מסירה פדי דבעי׳ דס״ל

 לה יהיב דלדידה מיט שייך לא דא״כ תדע • מסירה עדי להביא בעי
מני׳ שייך אין וגס ׳ מסירה עדי להביא מצטרך דהא  הוא דע״כ כלל ט

 אלא לה יהיב לדידה ותאמר לשקר תרצה והיא • לה למסור שיכול מטס
 חתימה־ עדי שמועיל דמה הפיסקי׳ כסברת ז״ל לרש׳יי דס״ל נראה
 מיד ע״כ לידה שנמסר מסירה עידי הן הן הגס בידה דכשרואין משוס
 בד כשהוא אבל האשה בד כשהוא אלא איט חה ז״ל לרש״י ומנ״ל הבעל
 בגס להתגרש יטל דאיט קרוע בידו כשרואים מבעי׳ לא • קבלה שליח
 שיועיל דהקישיא התום׳ לפמ״ש אפי׳ אלא הפוסקי׳• כמ״ש קרוע

 שתתגרש שייך לא בזה דגם ז״ל לרש״י דס׳׳ל נראה • שלם הגט בדו כשראו
t שכבר כיון מכאן לאחר הבא כחצירה דהו״ל קבלה השליח ביד o בד 

̂יח  • סעמא מהאי קבלה נעשה שאינו הולכה בשליח לעיל כדאמרינן הש
:וק״ל • כנלענ״ד עצמה האשה ביד כשהוא משא״כ

f lT ב ״  בב״מ המוס׳ • וכו׳ סמיך קא דידי' דאדבורא ש״מ ס
דבעה׳ב דאגריעותא דהש״ם פשיטוסא דמשמע כסב י

 שיוכל כדי מד ממגרש שלא הוא הבעל דטובת צ״ל א״כ סמיך לא ודאי
 לידו גט כשהניע אמר טי דאי איפכא• איתמר דאי קאמר והדר לחזור

 דבריהם ולולי מיד• שתתגרש דעובתו אלמא אדטראדידה קסמיך מגירשת
 וקפשיט דמי כזכי אי בהולך הש״ם לקמן מסתפק דהא לומר אפשר היה
 והולך הילך כזכי־ הולך דלמ״ד בהילךמשמע מודה בהולך דפליגי נתן דלר׳
 ומתגרשיז ממש כזכי אי • כזכי בהולך מסתפק ז״ל הרשב״א והנה • הס שווי׳
 • לדה דמסא עד מתגרשת אינה אבל • לחזור דא*י אלא מועיל דאינו •א״נ מיד

 והייט י״ב• דף הרי״ףלעיל דעת הוא וכן באריכות• לקמןבס״ד ויבואר
 לשון ^ אמר כשהשליח ומכ״ש • התקבל או זכי אמר ולא מדחמרינןהולך

 אה • לשונו מדשינה להסתפק יש הילך או הולך לשון אמר והוא התקבל
 ולפי״ז • לחזור שא״י שזוכה אלא דווקא' לה שיוליך רצונו מ״מ דמי דכזכי
 גט כשהגיע אמר טי דאי איפכא אמר באי אמרינן דהא לכאורה קשה
 הילך דאמר כיון בכך ומה • קסמיך דידה דאדבורא ש״מ ׳ מטרשת לידו
מ • כזכי דהילך למזור דא׳י נהי  עדה דטלך וצ׳׳ל • מיד מגורשת למה מ׳

 דלק״מ ונראה כן משמע דלא כתבתי וכבר ־ רמי כזכי למ״ד אפי׳ מהולך
ש איט ע״כ טלך אמר והוא • התקבל אמר כשהשליח דבשלמא ר ^ ה צ  רו

אמר שהשליח איפכא אמר באי הכא אבל התקבל• קאמר מדלא מיד
אשחי•
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 הילך לשין צ׳יל מ׳*מ קמייך■ דידה דאדבורה אף הבא• אמרה אשפך

לן לשון ^׳נ לפך הבא• שאמרה אמה השליח אמר דדלמא  ן לש דמשמע מ
 ממקבנ אמר דאס קסמיך דידיה י״לדאדבורא ושפיר • הולכה ולשון זכי׳

 המקגל אמר דהשליח לעיל משא״כ בקבלפו• מיד פפגרש
 ל צ כ ע המקבל ל הל הילך ^מר שינה למה א״כ קסמיך דדי׳ דאדבורא

מ בזה ודאי א׳׳כ למזור• יוכל שלא אלא מיד• רשiשפ ריצה דאינו ב  מ
 רוצה כ ע דבורו על סמך אס דאפי׳ דכיון כדבריו מיד פמגרש שלא
 שיוה הוא דעובתו סשיסא חזרה אלאלענין <״מ ואק מיד• פפגרש שלא

 דידי דעלויא י״ל לעיל שפיר לכך • מפגרשח אינה שעכ״ם כיון לחזור
 דידה אדבורא דאי • איפכא אמר באי משא״כ • למזור שיוכל פמיר הא

 בזה מ׳׳ש ועיין ודרק • קבלה כדברי׳ היא עלויא שסיר מיד מפגרשפ
לקמן־ בסוגיא

י דיה אמר מימר דס׳׳ד דלמאי זיל מפרשיי נראה • פעי הכא ח׳׳
אך קסמיך־ דידי׳ אדבורא אי אפי׳ מהני כו׳• מגרש יי ׳יי! (יי )

 הוי אי אפי׳ דאל״כ הכי משמע לא וכו׳ א״א בשלמא בד״ה המוס׳ מדברי
 קסמיך^ דידה דאדבורה נשמע לא מגורשח לידה גס משהגיע אמרימ
ץ ממגרש אמר מימר משוס י״ל דידי׳ אדבורא דאפי׳  פירש״י וכן וכו
 שאמרה כמו הילך נקע למה א״כ וא*ל שס• וכמ׳׳ש וכו׳ לאו מאי ד״ה לחמו

k1 גס משהגיע מגורשמ אפיה המקבל ג״כ הבעל אמר אי אפי׳ אמר 
 ■ פסי רבומא הוי שאמרה דכמו י׳ל וכו׳• שגרש אמר מימר משום לידה

ה כמו אמר אי משא*כ • קאמר והולך דהתקבל י״ל דהמהבל ר דמהימן ^
 הפוסקים שהביאו העיסור לדער. דהא מדע שליח שווי׳ ולא אמרה דהכי לי׳

 והולךקאמר דהמקבל אמרינן המקבל דכשאמר כן• הדין באמש למסקנא
ם דלדעמ ונהי • להולכה שליח ושוי׳ סקי  הסוגי כמשמעות חילוק ^ן הי

 מדבדהס משמע מסי־ רבושא למינקס דהו״ל להקשות אין עכ״ס דלסמו־
ל  הולכה ושליח כהו^י הו׳ל סמיך קא דידי' ^ובורא דאי ̂ז

 כ משא נמנוהו להולכה ושניהם זה יודעים והשליח הבעל ר״ל יודע דאדס
 משמע הוינא־ קבלה שליח ואמר פועה דהשליח חזינן הכא ריל פעי הכא

 אדטרא דהבעל וסבר • קבלה שליח למשוח יוכל שהבעל השליח דסובר
• דידי׳ ר ^י  אצא מיד־ שמשגרש דבעל דעלויא השוס׳ לסמ״ש דהא מ
 דידי׳ אע^י׳ דודאי השליח סובר קבלה שליח לעשוש יטל שאיט משוס
 ל דס נראה ל ז י ורש • השוס׳ שיפש כנלענ״ד • מיד שששגרש סמיך
 דאדטרא פעה שהשליח לומר שייך ולא המוס׳ סברש דל״ל הכי לפרש דאין
 כמו השוס׳ קישיש משרן דל דרש׳י לקמן שנבאר וכמו קסמיך יידי׳

כלל אמר מימר שייר לא לשליחומו שליח דאיעקד וס״ל לעיל שכמבשי
מיו׳ דידה אשליחוש שאמרה כמו דאמר כיון ס  ק

ח וכיון  איאדבורא אלא איט והקושי׳ כלום• אינו כבר שליחותו עקר שמיי
ס דלא דיד^ מד  אדבורא וסומך הבעל דמעה שסיר משני וע״ז ־ שליח עקר א

ודו״ק: ל^נן• מ״ש ועיין דידי׳

ט׳ לאו מאי ד״ה ז״ל  מיותר הוא לכאורה ונו׳ אמר דמימר ו
 י׳ל בהתקבל דאסי׳ לחלק דאין rדס למאי לסרש דהו״ל י '

 קסמיו דידי׳ דאדטרא ש״מ הכי במר כדמו^ןה קמגיך דידה אדטרא
ה חבלה אי  ולא קסמיך דידה דאדבורא משוס המ״ל שטר כ’וא • ^

 מדקאמר השם משמע ולכאורה לשליחומי׳• שליח דעקר אמרינן ולא
״ קאמרדקנ?ה ולא אהולנה והולכה אקבלה קבלה ל  דיי

 דלט משוס אלא קאי• א׳ כל לעל דבריישא פשפא אהולכה^כמשמע
 לטכיח בעי ואיהו קסמיך דידי׳ צ״לדאדטרא אהולכה קבלה קאי אי הס׳׳ד

 אדמרא ולעולם אהוצכה קאי דטלכה לחלק צריך לכך קסמיך דרה דאדטרא
א^כ מר • לר׳׳נ ס״ל אהולכה דקבלה דמשני לבשר והיינו קסמיך דידה
א מדר״ג מוכח ארגיי י׳ י י י לייי יייז W י 2 י

 אדבורא אי אפי אמר משוסמימר דס״ד דל לסרש׳׳י משא״כ אהולכה־ קבלה
 לא כאן דעד ז״ל לרש׳׳י דס״ל י׳׳ל בזה מיהו אטלהו־ הל״ל קסמיך דידי׳

 משוס אלא קאמר־ והולך והמקבל וכו׳ יודע אדם לומר לנרל הצרכגו
 דפעמא דלעיל הא כל לסמור רצה זה המקשה אבל דל״לסברשמימראמר־

 ידע הוי דעמי׳דאי דאמדינן אלא קאמר ממש והמקבל אמר• משוםמימר
א קבלה שליח משוי מצי דלא  אמר דמימר קבלה שליח אומו עושה ט

 דאדטרא דנהי מיד שמגרש דא״כ אהולכה דמבלה לומר א״א א״כ • משגרש
ק והא המקבל בפירש חמר הרי מ*מ • קסמיך דידי׳  הכי בשר ^מרי
 סברת דדחי לבתר היינו איש דידי׳ אדבורא דאי דמשמע דידי׳ אדבורח ש״מ

 מיתרצח צא אכמי אבל • קאמר והולך והמקבל אהולכה וקבלה יימר מי
ש ;נלעניד לזה• דל רש״י הכריח מי  ל׳׳ דל דרש״י ל׳ מ״ש לסי ד׳׳

 התקבל אמרה ואששך הבא אמרה בהיא עלויא דט״ל דהא השום׳ סברת
 ונראה פעי• בהכא בדבריו לעיל וכמ״ש כלל• שמגרש לא דא״כ משום
 ממגרש לא משמע דהולך משוס עלויא הויל דלהכי כמש״ל משרד דהוי
ל ולכך הסחבל אמר ולא השליח לשון מדשינה חוזר דאיט אלא מיד  מ

דאדבורא לומר שיין לא אקבלה בקבלה הכא משאיכ • לחזור שיוכל עלויא

גייטין ששי
 וכמ£פושא מיד שששגרש שפובתו גריעושא הרל דהא קסמיך דידה

:היפב ודו״ק • אמר מימר משוס לפרש טצרך לכך • בב״מ דש״ס
• וחולצת ושלוחה שלוחו געשה ע״ב ט'  כשמש ז״ל פירש׳י ו

 דס״ל דל הרי״ף על מזה ק׳ לכאורה • הrל שהגיע קודם
 לרבק השחרור נגמר איט מ*מ לחזור יטל שאיט אף כזכי והולך בשל

 בנשיי׳ כשמש לי׳ מססקא מאי דא״כ לידו שיגיע עד הוא דזכוש דס״ל
 דכק שאני דהכא לחלק נראה היה ולכאורה • השחרור נגמר לא הא

 הולכה שליח אומו ועשה הולך הבעל שאמר אף • השקבל אמרה שהיא
 בידך דליהד לקמן דאמר דהא וס״ל ־ דידה שליחוש לנפל ימנעו למה מ״מ

ק ומשגרשש קבלה שליח נמי דנעשה  דפובש • בבץ השוס׳ שכשב כ
 אבל לח^ר• שיוכל פובשו דשמא דנסשפקו אלא מיד שששגרש הוא הבעל

 ™רה• שששגרש פובשו א״כ לחזור• שא״י מהני דעכ״ס כיון והולך בשן
 ואח״כ שליחותו שניהם להיות ויכול דידה קבלה שליח שביעל נימא ולמה

 ר״ל ושלומה שלומו נעשה דקאמר הא דל לרי״ף דמסייע והייט שלוחה
 אסי׳ כזכי שן אי לי׳ דמספקא אלא שניהם• להולכה ושליח קבלה שליח
 קשה דאכמי אלא וכו׳ למימרא פריך ושסיר חולצש לכך חזרה לענין
 בשליחוש לי׳ דמססקא משום הייט דחולצש הא דילמא מקשה מאי לפייז
 חולצש׳ מפרש דהרי״ף לסרש rגלענ ויושר כדלקמן• לחזרה ניסן שלא

ט טי  דשלומו ולישנא לטה הגיע כשכבר אח״כ ומש בנתינה חזר אס ד
 שלימישה עמר קבלה שליח אומו עששה היא באמש דכיון הייט ושלומה

 משליחות הייט לה לישן השליח דצריך והא • הגע השליח כשקיבל שיכף
 לחזור• יוכל שלא לה לזכות מדה שליחות שניהם שליח נעשה נמצא הבעל•
 בשמעשק בירושל׳ הובא הברייש׳ מלשון דבריו ומסתייע לה להולך דידי׳ ושליחו׳

 משלוחה שיט דמה פלאי הוא ולכאורה ונמן• ש״ל מנין לשלומו משלוחה
 ואס״ה ־ בשבילה זוכה הוא שן דכשאומר דל הרייף ולשיסש • לשלוחו

 ש׳ל דקאמר והיינו לשלוחו משלוחה דמהני ש״מ בשליחותו להולך צריך
 הוי לא דמו לשלוחו משלוחה הו״ל מן בלשון אומר דכשהבעל ר״ל ונש

 אף ליה קשה דלכאורה אלא דל הרי׳׳ף כסברת לשזור• דא״י אלא כזכי
 טמן לא הא »!וחו ואח׳כ שלוחה כשחלה דנעשה כיון טמא בזהדלמהלא

 ס״ל דבאמש י*ל ולסי״ז • דידי׳ לשליח נישן דכבר לחזרה הראשון שליחות
 משני ולא וכו׳ למימרא דקאמר והא • לחזרה שלימות בעי׳ דלא לרב

 לפלוני מנה בהולך דגם לי׳ דקשי׳ משוס י״ל לחזרה בשליחות ליה דמספקא
 מפטם זכי׳ הא • לחזור יוכל שלא לו לזכוש מצי דהאיך הכי גמינימא וכו׳

 לקולא ממונא ספק באמש דמשני והייט • לחזרה נישן דלא וגימא שליחות
ט י׳ל ולר^ לחזרה• שלימות בעיק לא שמא ואמרינן  דמססקא באמש דטי

 כזכיאס ^־בגןדהולך דס״ל להוהא לחזרי^דמססקא בשליחות להולקמן
ט • לחזרה שליחות בעי׳ דלא ונשמע לבד חזרה לענין או לגמרי  נלענ״ד מי

 דאפ״ה וי״ל • לה לטליך שלומו אח״כ שנעשה אף דבהולך לחלק דאסשר
א לחזרה ניסן דידה שליחות  לטלכה דקי״לשליח אחר שליח לעשות יכול ד̂י

 נישן לא מדי׳ שליחות ע״כ בידך בליהוי לקמן משא״כ • שליח עושה
 ליה דטה שליח עושה קבלה שליח דאין דקיי״ל קבלה שליח משי מצי דלא • לחזרה

 לטלכה שליח לעשות יכול ודאי הולכה דבשליח ותו • קמ״א סי׳ ועיין מילי
 משא״כ • לכ״ע מטרשת לידה גיפא מפא דכי הוי הולכה שליח דע״כ
 משוי מצי ואיך קבלה• שליח לטוש יכול איט עצמו דאיט קבלה שליח

ה ע״א] [ד׳כ״ד סיב סוף דלעיל והא עביד־ מצי דאיהולא שלימבמילמא ש ^ 
קבלה־ שליח משוה מצי דהיא אע״ג הבעל אצל שליחות חזרה לא והא
ט דבאמת דא  והא • קבלה שליח הוי השם מפית וכי השם דמשני טי
 הא הכי לה אמר לא אפי׳ קבלה שליח משוי דמצי כיון קאמר דלא

 דהבעל משום טלכי^ שליח ליד מוסר הולכה שליח יאק למ״ד השם קאמר
 באמת לפיל דל«נ״ש פסי ניחא ובהט • הכי לה שיאמר וצריך קפיד לא

ט  לידה גפ כשהגיע למה דא״כ קצת קשה • להו דמססקא פעמא טי
 דאדם משוט התקבל ב^מר לעיל קאמר דהא טמא ולא לכ״ע מגורשת

 נמי בכה׳ג י״ל א״כ פעי הכא אבל קבלה שליח עושה אדם דאח יודע
ש במל לחזרה שליח ניסן דלא וכיון קאמר כזכי והולך פועה• שמא חו  ^י

ט׳ יועיל ולא לגמרי  סרקין בריש לעיל דדייק מה גס • לידה הגיע א
 גש הגיע אסי׳ בהולך דלמא כזכי דהולך ש״מ וכו׳ שתקבל אפשר שאי

 לבעל • ראיה מזה לומר ואשר • דפועה משום מגורשת אינה לידה
 התקבל נמי לו ואמר התקבל אמרה אשתך באמר אפי׳ דס״ל העיפור

 כזכי בטלך וכ״ש שאמרה• כמו אמר שלא כיק הולכה שליח הוי אס״ה
ודרק: בב״י קמ״א סי׳ ועיין

? ד נ ה  לאו̂  דמקשה דלעיל מסוגיא העיפור בעל על שהקשה מה ו
 לישב יש שאמרה• כמו כשאמר בין מיד מחלק ולא • אקבלה קבלה

אהולכה• והולכה אקבלה קבלה דמקשה דהיינו להעיפור דס״ל קצת
 אטלכה קבלה ולא קאי אקבלה דקבלהע״כ דמקשה דס״ד כמ!ףל והייט
 קבלה שייך לא א״כ • לעיל כמ״ש קסמיך דידה דאדטרה סבר דהוי משם

 לי׳למןשה משמע הוי ומזה כנ״ל• ששגרש לידה גימא מעי אהולכהדמכי
ה כמו בין לסלק דאין ר מ ב דבגריישא ©נר דהט ^ ק ^יז ק ^ ח ק צ מ ”מ



האומר
 ומשני קסמיך• דידה דאדיבורא משום אהולכה קבלה ולא אהולכה והולכה
 בין לחלק השהא הכי דמסיק מאי לפי נמי אהולכה ר״ל • אהולכה קבלה

 מ״ש ועיין קנח ליישב כנלענ׳ד נמי אקבלה דקבלה וממילא שאמרה כמו
וק*ל: לדבריו ראי' קצת לקמן

Q g r איסורא ספק כל אפי׳ מובן אינו לכאורה שבערוה• דבר היי 
• לשוק מישתרי ולא חולצת דהא ותו * לרב לעיל כדאמר למומרא

 לעיל סתמא קאמר דבאמת ואפשר ־ ערוה הו׳ל לא לשוק דיבמה אע״ג
 משמע חנינא לדר׳ איתא אי דקאמר כיון י׳ל * הכא משא״כ ־ מממא מהאי

 ליבמה לאוסרה הייני עובדא בה עבדינן דקאמר והא למ* דמספקא
 הא מיושב ולפי״ז ■ ליבם ומיתרת רהrח לא דקאמר ורכא * לחל^ ולכופו

 מחילקיס ורבא ר״נ דהיו משמע ובאמת • להו דמספקא היכי כי דקאמר
 עצמו דר״נ משוס להו מספקא דקאמר ונראה מסופקים־ ולא בהא

 משום ואיכא ־ כרב הלכחא דלמא לשיק אסורה ועכ*פ איתא אי קאמר
 כשאינו לבעל בזיון הוא שליח באותו דאפי׳ הפוסקים כמ״ש הבעל בזיון
 דהו״ל דקרק דלהכי וי״ל יבוסי לענין היא ־הספק אלא לקכל רוצה
 הלכתא חי יבוס לענין ספיקא ספק להוי דלא היכי כי שבערוה דבר
 הפוסקים שכתבו משוס ־ לחזרה ניתן דלא ספק ומשים בזיון ומשוס כרב
 הפוסקים ולדעת התורה• מן אסור הראשון דספק דהיכא ק״י בסי'

 דלהכי התורה מן אסור תלוי אשם שיניא חורה דאמרה כרת ספק דדוקא
 דברשבערוה ס״סמשוסדהוא דהוי אף אסורה יבוסאפ״ה קאמרדלענין
:ודו׳ק • להחמיר התורה ומן וכי' .

ה בתוס׳  דקודם דחצרה ואור״י וכו' ואב״א ד
דאין נראה וכו׳• להפקירו דיכולה וכו׳ לכן י י

 דקענה מחצר מוכח אכתי דהא ־ השדה אח להפקיר שיטלה הפירוש
א• דף בב״מ עיין גנו־ לענין לכ׳׳ע דמועיל  ואינה כשמשילמת והייני י׳
 ס״ה דף לקמן הפוסקים לדעת דאף להפקיר יכולה דאינה אף מוזרה

 לקמן ז״ל רש״י כגי׳ הפעועות בזמן טא חוזרת ואינה דמשולחת דשיפור
מ  התורה מן אבל מדבריהם בממלננלין אלא למכור יכולי׳ אין הפעומות מ'

 משוס חצר דחוב דבגע משוס ר״ל אלא ־ להפקיר וכ״ש למטר יכולים אינם
 דמשום וכיון שם ב״מ3 וכדאיתא שליחות דל״ל בקמנה וכ״ש אתרבי ידה
 המשתמרת חצר יהיה ולא להפקירו דיכולה וכיון המשתמרת חצר בעינן ידה

:וק׳*ל וזים בע״כ ליכא
 י״ל הנה • כו׳ ראיה והביא וכו' • נערה ד״ה תוס׳ ע״ב TD ד\?

בפעם ד״ע פ׳׳ו גירושין בהל׳ ז״ל הרמב׳׳ם מ״ש ׳ י
דן ואין עדים צריך קבלה דשליח לקבלה שליח עושה קמנה דאין  מעי

 וכבר כו׳ דעת בני אתם מה דדרשינן משוס כ׳ ז׳׳ל rוהראב לקמן•
 דייל כתב פ*י ובם׳ ס״ד דף בגימין התוס׳ כ׳ שכן פרקין בריש כתבתי

 נראה המעמיס בין נ״מ והנה בה• חזרה אולי שלימה דעתה דאץ דכיון
 צשליח הבעל לו כשמסר ואח״כ • קמנה כשהיא התקבל דאמרה היכא
 קי׳ל דבאמת כיון ז״ל הראב״ד מעם שייך דלא נערה טתה כבר קבלה
 וצריך לה הוא חוב דגמ אלא • שליחות ממעס והוא בפניו שלא לאדם שזכין

 ורצונה שליח עשתה דעכ׳פ כיון י״ל אתם גס ממעס א״כ • שליח שתעשנו
 בש׳ע איתא גוונא וכהאי • בקבלתו שתתגרש לה הוא דזכות נמצא להתגרש

 היכא מ״מ התם• דפליג מאן ואפי׳ ע׳׳ש־ בהגה״ה ס״ה ק״א סימן אה״ע
 נקמנות שעשתה שליחות מועיל היה דלא אע״ג בפירוש שליח ^תו שעשתה

 קבלה שליח בתורת לה לזטת דיכול וה״א • בכך שרצונה ראיט הרי מ״מ
 איט בה חזרה אולי וגס לקמן עדים אין הנ׳ל למעמיס אבל משתגדיל•

 מפרש ואינו התקבל שאמרה קמנה דקאמר ממתני׳ משמע וקצת כמם•
 • מועיל אינו דאפ׳ה משמע • הגס השליח קבלת בשעת קסנה שהיתה
 י׳ ל דפשיסא rס׳ הוי דהמקשה די׳ל התוס׳ הוכחת אזלא הנ״ל כסעמי׳
 אמירה בשעת קסנה הימה דאס דקמ׳׳ל אלא מתגרשת קמנה דאין להתנא

 שבא עד גס אינו אפ*ה נערה• היתה בבר השליח קבלת דבשעת אף
 מהך למפשס מנ״ל לפי״ז וא״ל • אב לה יש אפי׳ מתגרשת שפיר ואז לידה

 כבר השליח קבלת שבשעת מיירי דילמא שליה עושה דנערה ממטתין
 נקמנות היה שהאמירה אלא אכות־ ויטל שליח עושה ושפיר סגרת היחה
 דזכי׳ בוגרות בשעת הקבלה מועיל אמירה בשעת נערה הי׳ אם אבל

 דא״כ ז״א • בה חזרה לא מסתמא וגס לנערה עדות יש שליחות מסמס
ט  ואם הסיפא שייך ולא אב לה אין או בגרה לי דמה אב לה אין טי

ט׳ אב לה אין  אמירת מועיל מה בגרות בשעת היתה שהחבלה דכיון ו
 ודו״ק: מתו^וא• שפיר בנערות אבל קמנה פשטא האב

ה ר ו א כ ל  נערה הא דמדייק הא לדקדק דיש • לזה ראיה קצת נראה ו
 על מתני׳ מהך רבא מקשי בר״ס לעיל הא גס־ ה״ז

ק אמרינן אלא • שוי' הולכה שליח לאו הא ואמאי ר*נ  לגרשה עיניו שגפן כ
ט׳ לקק שליחות שאק יודע אדם הסס השתא הכי ומשט ס׳  י*ל ולפי״ז ו

 דנערה וסובר דמועה די״ל משוס גס איט לידה הגס סניע אפי׳ דבנערה
ה האמירה דרק לסמ׳ש משא״כ כן• דהאמת לדיק ומלל שליח טושס ת  ט

 יזדמ אדם שייך לא בסמנה אפי׳ מתגרשת קסנה אין דאל״ה המנה כשהיא
ח״ב מית

גיטיןששי פרק
 קמנה היתה אמירה בשעת לו אמד שהשליה במתני׳ ^מטרש איט דהא
 והוא ־ בה חזרה שמא לחוש אדעתיה אסיק לא שמא לו אמר אפי׳ וגס

 משום דסעמא ס״ד הוי ע״כ אלא השליח דברי על סימך
במתני' מפורש דאינו לי משמע האמת דלפי דלפמ״ש ״ז לפ0 אמר מימר

 דלפי לעיל שכ' להעימור ראי׳ מזה נראה הו״ל וכמעמי׳ האמירה רק
 אמר אפי׳ שאמרה• כמו אמר ולא התקבל־ הבעל דאמר היכא כל האמת
 קאמר והולך התקבל אפ״ה ־ התקבל אמרה אשתך אמר והשליח הבעל

ה  היסה אפי׳ הכא וה״ה ־ הבא אמרה אולי אדעחי׳ אסיק הבעל דאפ׳
:ודו׳׳ק • בנערה) וה״ה קסנה

׳ ס ו  לפי לי קשה לכאורה וכו׳ מפרש וריס וכו׳ • שאינה וכל ד״ה ת
 לקמנה יד דיש ע׳׳ב יו״ד דף בב״מ דקאמר הא ז״ל רש״י שימת

 דילפינן משמע וחוזרת. משולחת אלא רחמנא מיעמה דלא ז״ל ופירש״י
 יד לה דיש מתגרשת קסנה אי שומה היא אפי׳ וחוזרת משולחת שאינה דכל
 ביש מיירי דילמא להתגרש יכולה אינה אביה ע׳י דאפי׳ ז׳׳ל פירש׳׳י ולפי

 נלפענ״ד ולכאורה ־ להתגרש קמנה ליתומה יד לה דיש ומנ״ל ־ וקסנה אב לה
 ותו ־ ובעלה אשה איש יקח כי דקרא רישא דהא בנשואה דמיירי מקרא דמשמע
 מיהו ־ בנשואה משמע בביתו כבר דהיא משמע מביתו ושלחה דלענא
הגמ לקבל האב יכול בנשואה דאף ק״י דף ביבמות ז״ל רש״י לפימ׳ש

 מינז מהר״י במוס׳ בזה שהאריך וכמו דוכתי וכמה בסנהדרין פי׳ ישו
 ד׳׳ה יו״ד דף בקידושין התוס׳ שנסתפקו וכמו ראי׳ אין א״כ במעמו
 אך בגדולה• דמיירי משמע הוא אונס קסנה דפיתי וקי״ל וכו׳• ומקבל

 משים די״ל ונלענ׳׳ד * וקע׳׳ח קע״ז סימן אה׳׳ע וש״ע הרמבים לדעת ז״א
 נשיאה דהיתה דמשמע וכיון מביתו• ושילחה האחרון האיש ושנאה דכתב
 ולפי׳׳ז ־ גדולה כבר היה מאחרון קדושין כשקיבלה ע״כ הראשון לבעל

 ע׳י י״ל מראשץ דאי האחרון בבעל מביתו ושילחה דאצמריך דהיינו י׳ל
 מתנרשת אינה אביה ע״י דאפי׳ ז״ל י’רש לפירוש ראי׳ מזה והיה האב

 האב ע׳י אפי׳ דקמ״ל אלא נפקא• דמשני ראשון בבעל לי למה דאל׳׳ה
מיט בידה• ונסן פעמים תרי מדכתיב מדיליף ינאי לר׳ י״ל וכן

מייתרא לא בידה דונתן ואפשר התורה דכפלה הא בידה מונתן דילפינן למ׳ד
:יד לה שיש כל דשמעותא דיליף אלא

דמונתן והיינו • ינאי ור׳ דר״י סליגי דלא ד׳׳ל כסב פ״י בס׳
דילפינן לבתר אלא ־ יד לה יש אס מידי ידעינן הוי לא בידה

 יד לה שאי כל מקבל אינו האב דאפי׳ מינתן ילפינן ־ וחוזרת ממשלחה
 דס״ל ינאי בדר׳ ע״ב יו׳ד דף בב׳מ ז״ל מפירש׳׳י לדבריו ראי׳ ונלענ׳ד

o משוס חצר r חוזרת ואינה דמשלחה מקרא דחצר ז״ל ופירש״י איתרבי 
 ולפי׳׳ז • פליגי דלא דס״ל ש״מ אלא מונתןברישפ׳חרש האיליף ור׳ינאי

 יד לה יש יתומה דקסנה מנ״ל דלפירש״י לעיל שדקדקנו מה ניחא ממילא
 קמנה ליתומה לה דיש ומנ״ל וקסנה אב לה ביש מיירי [דילמא

עצמה ידי על מיירי משלחה קרא דלפמ״ש אבל ע״ש־ להתגרש]
גרירה היאליכא קידושין דבס משוס המוס׳ דבוונס ונראה ודו״ק•
 לשחררה רבה דטפין חורין בת ובחצי שפחה בחצי כמו להתקדש דיכולה

 דק׳ אלא בשימה• משא'כ וכו׳• בה ינהגו שלא להתקדש שתוכל כדי
טס שייך הר״ג לגי׳ אכתי  קיזזשין תיקט אלאדמדלא פעוסות• זמן עד ז
 ז״ל לפרש״י י״ל ולפי״ז פעומות• עד הזמן בזה תאוה בס דלאו ש״מ

 וחיזרת ומשלחה גרירא וליכא • האב ע״י קידושין לה יש שומה דקמנה להיפך
 :ודו״ק איכא דגרירא איפכא לפניט הגי׳ דבירושלמי אלא ־ איכא

ש ^ מ ^ פ ל  • בחוזרת לקבל יכול דאבי׳ המוס׳ לדעת דאף י״ל לעיל ו
לטמרה ויכול אב לה דיש טכא חרא דאיצמריך י״ל מ״מ

בעצמה מקבלת דאפי׳ משמע בירושלמי מיהו • האב ברשות גמ לקבל
 נשאת דשמעתין בירושלמי וכן לקבל• יטלה נמי ואח בן לה יש דקתני

 ולפי • דעת בה כשאין מועילק אינם ששטהם הר״ן נדחק ואביה היא
 מקבלת שישמרה מי לה דפירוש לשיססי' וטרושלמי כסשסי׳ הפ״י מ״ש

ק; שניהם ־ ואבי׳ היא והייט בעצמה רוי
י ״ ף  קאמר דמדאורייתא המוס׳ שימת דלפי לעיל כ׳ כבר וכו׳ אריא א

 מציאה דיליף למאן מצינו מזו גדולה • מגס נסקא לעצמו דזוכה מנ״ל
 מקנה מצי דלא טכי דכי די״ל מצינו לא לאחרים לזכות אך ־ חצר לענק מגס

 נקנות דיטל׳ אע״ג • יתימה אפי׳ עצמה לקדש דא״י לעיל כמ״ש לאחרים עצמה
 נפשה מקנה מציא דלא אלא לקטת דיכולה מגס ילסי׳ לקטס לענין דהא הקדושין

 בריש דאמר מדר׳׳נ זה דבר לטכיח יש לכאורה מיהו לאחרי׳• לזכות מצי לא ה״נ
שם קדושיך וקבלי קסנהצאי לבתו אדם אומר ע״א] [די״ס קדושין  וכ׳התוס׳

ט • אותה מקנה אחרת דדעת היכא לזטס יבול דקמן אדם] אומר [ד״ה  אכתי מי
 לא דקמן • ע״ב] מיו [דף בסוכה אמריק הא • נפשה ממנה מציא איך לי קשה
ב שליחות מטם וא״ל שם• בדרבח להקטס מצי  שלימות אין דהא «

 פליגי לא ורבנן דיעוד מקרא ילפינן והתם • לכ״ע דלייזא במידי לנךדושץ
 כיון שאני בקמנה דהסס צ״ל החם קאמר דלכ׳ע משמע ר״נ דהא בהא

 והוי לבטלה• מאביו אלא נפשה מקניא הוי לא היא• אביו to דבל״ז
טס לם יש לאיורי׳ לזמש ס׳ דלפמ״ש למיל לפימ״ש דיל נ״ל ולכאורה ז ב

ס׳י
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ק הייט ונתן משלתה קרא ״לf דליפ״י פיי עי ^ג  ■ אנ לה יש אפילי ל
ס׳ לדטת זאס זנלענ״ד  לשומ^ אב לה יש דאתי׳ סרווייהו איצפדן פו

 י׳ל fולפי״ בטצמי^• לקבל יטלה איט אפ״ה בעלה לבית תחזור שלא
 למשמע כנ״ל קדושיך וקבלי לצאי דמי דהוא לאחרים לזטת מיקרי דזהו
 דממונא ס״ל יליך דלא ומאן אב לה יש אפי׳ לקבל יטלה יד לה כשיש

ה א״נ ילפינך לא מאיסורא מנ ק  מציעא בריש נדאיתא ילפינן לא קמןו
ד דה  מתגרשת אשה וזרקו בצרור הרי״ף גירס׳ דא״ש נראה ולפמ״ש ע׳׳ב יו׳

ת דישלה ילפינן שפיר וא״ג ט דוז  לגירסת משא״ה חרקו• בצרור לעצמו י
כ א*כ דפעועות שיעירא הוא דמבחנת ז״ל רש״י  דזכות משם דיליף רבאסי ע'

 דרבנן תקנחא הוא ע״כ חרקו צרור דהאמר והא פעומות בזמן ע״כ 6ט
מא ידס׳ דדברי ^׳י בס' וכ״כ  הוא שעה לאתר ומתארו למ^ן דחסני
 לעצמו דזוכה דשסואל בעעמא והנה • מדרבנן הוא מבתנת זמן שדם

 פ׳י בס׳ כמ*ש י״ל גם מיעוד• יליף ולא מגע• דיליף צ״ל עיג מדאורייתא
א ת ריי ^  זוכה דאין דס״ל והא לאחרים• או לעצמו זוכה בק לחלק אין ד

 דאין מיהע מדרבק אלא מיעוד דיליף י׳׳ל וכן מדרבנן הוא לאחרים
 הוא לעצמו זוכה לשמואל דבאמת ז״ל כפירש״י נימא ואם לאחרים זוכה

 וכ״א • מקענה קען או מאיסורא ממונא כנל יליף דלא י*ל מדרבנן
ודו׳׳ק: בסמוך• יטאר מסברות

ש ״  דתיקשי פ״י בס׳ הק׳ וכו׳ אשתיק אר״ת וכו׳ ורדינאה ר״ח מתיב מ
 דאסנימא לומר אפשר היה לכאורה והנלפענ׳דדהנה • עצמו לר״ח

 דזוכה ס׳׳ל ושמיאל * לאתרים לעצמו זוכה בין לחלק אין דמדאורייפא לעיל כמ״ש
ס יליף דעעמאדלא י״ל מדרבק לעצמו  קמן או מאסורא ממונא יליף דלא משום מנ

 ושפיר וקענה איסורא המם דהא מידי מעירוב קשה לא א״כ מקענה•
 משום עירוב דס*ל לשמו^ דקושייתו וצ׳ל ע״י!מחה* מגעדמזכה ילפיק

 דלדידי׳ נמצא מש״פ• ופחות מען דא״ב מ״ע דף בעירובין ואמרינן קנין
 ולשמואל מאסורא ממונא יליף דלח חנינא לרב וס״ל ממון עירוב ל’הו

 קידושיו בריש אמרינן הא איסוראג״כ• ביה דאית ממונאאע״ג בעירוב הו׳׳ל
ב) ע״  לא מממונא דאסורא משום נדרים מהפרת ד^;למילףקידושין (ד׳ג׳

 י׳׳ל ולפי״ז ממון• בי׳ אית הוא דאיסורא אע״ג רקידושין והיינו ילפיק•
 כוותי׳• מי״ל דלא משוםקנין דעירוב לשמואל דל׳׳ל די״ל חדא • לק׳׳מ חסרא דלרב

 • ש״ס בו שיהא בעי׳ דגע כ׳ דף בגיעק דס״ל לשיעתי׳ חסדא דרב י״ל גס
 דאית איסורא הרל גע גם נמצא נתינה• שיעור בו שיהא ונתן דכתיב

 נמצא ממוןגמור* ממונאולא בי' דאית איסורא מיני׳ יליף ממונאושפיר בי׳
רו״ק: לק״מ• דשמואל אליבא אפי׳ לר׳׳ח

 ע״כיליף דשמואל י״ל ממונא בי׳ אית דגע דס״ל חסדא דרב י״ל ח1
לאחרים• זוכה איט מדרבק אלא מגע• מדאורייתא לקמן דזכי׳

 יש מדאורייתא דהא תקע• לארייתא כעין דתקנו כל להקשות שייך ולא
 אדאורייתא אוקמוה מדרבנן ובשתופי זכי׳ א׳ל דמדרבנן אלא לקען זכי׳

 משוס כלל• זכי׳ לו אין מדאורייתא ס״ל דשמואל סבר הוי ר״ח אבל
 שני דמעשר ממתני׳ פריך מדלא זה והבין ילפינן• לא מאמרא דממונא
סר• לימקיע רק דהתם דס׳׳ל משום דבעגיך מ האי טונ  על להקשות ו

:ודו׳׳ס קנין משום עירוב דס׳ל שמואל
ה ! ב מה ו רז תו  כל דמעשר אמתני׳ יקשה דלא פ״י• בס׳ שהקשה י

 ממעשר מקשה דלא לר״ח אלא הקושיא אץ דלפמ׳ש דהיקעוכו׳
 על דאי קשה לכאורה מיהו קאמר• מדאורייתא דשמואל דס׳ל יע׳׳כ

ע • הקעני׳ ומבתו מבע הל׳ל מקשה עצמו שמואל נ  מאי הוא קען ו
»׳ ע3 ארי׳  בהא דל״ל וצ׳ל ממש קען ס*ל שמואל דהא נמי אחר קען א

«א לומר ואמזר • לי׳ איש קנין משוס ובעירוב כשמואל ץ דר׳׳ח אי  ס
 על המקפיד לשמואל דס״ל מיע דף בעירובץ קצת כדמשמע דירה משוס עירוב

ט ס״ל ור׳׳ח עירוב עירוט אין עירובו רו  ורדינא מאנשי שנקרא אלא עירוב עי
 דלא משיס• בפחות וסגי דירה• משום עירוב חנינא לרב דס׳ל משמע
תו לסייע בעי ורדינאה מנינא רב י׳׳ל ולפי״ז • קפדי ט  משוס דעירוב ס

ש דאשתיק לישנא וא״ש דירה• :ודו׳ק • ורד^
ף ו  דאיחא משום לנפט׳• חסדא ר׳ דלקשי הנ״ל קושיות די׳ל נ״ל ע

 דזכי מנו משום קני מציאה שהגביהו ופקח חרש מ׳ דף בב״מ ■
 רק הוא חרש דמציאש משוס שם דדחי אלא לחבריה נמי זכי לנפט׳
^ דהכא י״ל א״נ • שלום דרכי משום ק  שפיר מד^רייתא לנפשי׳ דזכי ב

 בחצר בית לה דאית דהיכא קייל אשט וע׳׳י לנפשי׳• דזכי אמריקמיגו
מיגווט׳ בית לה דאית נמי י״לבקענה לאחריניא״כ זכי לנפשה דזכה מיגו  ו
 כמ״ש קנין בר דקעןאינו ובית קנין מטס עירוב דסיל תיקט דלשמואל אלא

ק: א״ב בפי׳ השוס׳ דו׳׳ קעןו
ז ״ י ^ ל  משום כנ׳׳ל לאחרי׳ דזכי מייעוד שמואל יליף דלא דהא נמי י׳׳ל ו

• שעבוד דמחילת בט־ועה זכתה והיא דהואיל דייעוד די״ל
 כבר כנ״ל מיגו משוס משני ולא מעירוב דמקט והא • לאחרים נמי זכי

ודו׳׳ק: • קנץ מטם עירוב דס׳ל מקשי דלשמואל תירצו
ה י ו ד ״ ב ם ״  מצי דהוי וה׳׳ה וכו׳ • שמואל אמר והא ד״ה תוס׳ ט

ט׳ לטפרי־ ^ I י כ הייע דהתס דה׳א לקב יש לכאורה • ו ע׳

 י״ל במשימה וא״ב בכתיבה ושליטת לשמה בעינן לא דבמתנה בחתימה
מי ס׳ כמ״ש להם נמסר עדוח שעיקר כיץ עד מסי עד ד ט  ס״ז דף לקמן ה
ה • לסופר אמרו ד  ה״מ ממתני׳ שהקט מה וה״ה בכתיבה• משא״כ כו׳

ט עד ומעעס בחתימה דמתני׳ דה״א ליישב מ עד מ  בממגי׳ מדנקע מי
 אע״ג תקנתא ליכא דבשנים משמע ב׳׳ד• שעשאן לשלשה באמר בסיפא

 דכשמעידין ב״ד בפני ^זריס לשליטתן וימסרו ב״ד בפני להעיד דמצי
ט עד הוי לא ב״ד לפני  להו משמע בדשטאל לעיל דגם י״ל מיהו • עד מ
 ממנה שליח משוה דלגמרי ב׳׳ד בפני לאחרים ימסרו אס אפי׳ טעיל דאין

 ותו כניל• מממני׳ כדמשמע ב׳׳ד בפני אפי׳ דאקטעיל מכי וכי כגע•
 ציל וע׳׳כ עד• מפי עד דהו׳׳ל קשה כגע• דאיע דקאמר רב על דגם

 ליכא בכתיבה מיש להבין נלענ׳ד ולפי״ז ב׳ד• בפני שמעידין דבנה׳ג
 ב״ד בפני לומר וצריך • עד מסי עד הויל דבמשימה כיון בחתימה כמו בזיון

ט בזיון איכא ודו״ק: בסמוך• מ״ש ועיין בכתיבה משא׳׳כ ס
ף ״ א ט׳ בזיון ליכא לכתיבה וה״א ד  שטאל וקסבר כתב לעיל ו

 להו דאיבעיא רב דבי בפשיעות דטונתם נראה כו׳ דבכתיבה
 מססקא vואיגר הכי ס׳ל דשטאל וצ״ל בזיון• משום דעעמא רבס׳׳ל הא
 נמי דבכתיבה לרב טכח דע״ב לפרש נראה ועוד • בזה לקמן וע״ש בזה לט

 סופר חתם מ״ע • בזיון משוס דעעמא דס״ל לרב דקשה והוא • בזיון איכא
ס׳ ברש*י ע״ב ס״ו דף לקק כמ״ש כשר ומד ט  כשר אמרו אומר דע״כ ז״ל ו

טג דס״ל כיון דלדידי׳  דרב אליבא ותעשה כשר דמ״ד משמע בזיון מ
 דהא חטמו דאתס כלל חששא ליכא בזיון משוס העעם דאי וצ״ל קמיפלגי

b׳r עסי בזיק טכא בחתימה ואי כותב• הבעל שאין יודע הסופר 
 מכתיבה• עפי בזיון ואיכא לסופר שיחתמו חששא איכא אכתי
 הכי לתרץ דה'מ אלא • וחתימה כתיבה שוה דלרב צ״ל וע׳׳כ

ק יש בסמוך ולפימ״ש דשמואל• אליבא  כשאמרו דהתס עעס עוב לי
ס׳ כמ״ש עד מפי עד הוי לא הנעל בשם לסופר ט ה ל^ק ה  טורו ד

ט׳ לטט• :ודו״ק מכתיבה עסי בזיק וליכא ו
ש ״ מ ט  מפי עד דהי׳ ריעותא דאיכא קשה דיומר אלא בזה• לקמן ו

 נלפענ״ד לסי״ז מיהו • ועד סופר בתתה לרב כשר ולמה עד ׳
 לפי לדקדק יש דהא ממתני׳ קושייתם אחר בענין לישב ז״ל דבריהם לולי

 כתבו סבר דהוי עיכ בז־ון ליכא דכסיבה משוס הוא דאיבעיא דבריהם
 במתני׳ פסול ולמה לחתום לאחרים לומר יכולין א׳כ הוא• הגע כתב

 א״כ • שניהם על דכוונתו דס״ד שיסמם לפי וצ״ל לחטס• לאחדם באמר
 חהס דס״ל בו חוזר ואח״כ לשמואל כשר ועד סופר דמחס דס״ד צ״ל

ל ועד סיפר ט ט • כלל בגמרא נרמז ולא פ  דאפי׳ ג״כ זה בענין קשה ו
 ומתני׳ הכתיבה על קאי כהט דקאמר כיון rדהכאס ונאמר בזה נדחוק

 ע״כ פסול ועד סופר דחחם כיון מ״מ החתימה• על קאי חט דקאמר
ם כוונתו פיה ט מ  א״כ • הגע כחב דכמט דס״ד כיון אחר ועוד אחד ט

ט יחמוס לא הם• כשחתמו  שיטי הוי נוסי׳ הא אחר• או
 הטחס להיוס ראוי שהיה זה אבל שליח• לסופר דעשאו דנהי

ט עשה לא r0 לקמן מ׳׳ש (ועיין לחטס שליח או  שני 3
 חוזר ואמ״כ כשר סופר דחתם דס׳׳ד כנ״ל כוונתם צ*ל וע״כ ע׳ז) ישובי׳
 דמעמא הס׳׳ד דלפי בזה תלוי חה ליפב יש לעיל ולפימ״ש • מזה הש׳׳ס
 משום ותעשה דכשר חטמו אתם משום למיחש ליכא א״כ בזיון מטס
 • כשר ועד טסר דחתס ס״ל שסיר ולכך • יודע הטפר בל׳ז דהא
 סופר חתם א״כ לשליח מימסרי לא מילי דאמר משמואל כדמקשי אבל

ל ועד ט אמרו: כאומר דנעשה קאמר אתםמתומוושפיר מטם פ

ו ה י  דהכי איפכא לפרושי דאיכא בזיון ליכא דבכתיבה למ״ש א״צ לט״ז מ
 א״כ בזיק משוס ועעמא לשליח ממסרו מילי אי לי׳ קמבעי

 הטסר דבל׳׳ז מתוט אתם משוס למיחש דליכא כשר ומד סופר חתם
 לשליח ממסדי לא מילי אי לאחר כשצוה פסול הכא וא״כ כנ״ל יודע

מו איזס משוס חששא ואיכא  לצוות צריך ומ״כ פסול ועד סופר ופתם טזו
 וקאמר הכא• יכשר א״כ לשליח ממסרי לא די^ס״למילי וע״זהשיב • לאחר

 לקמן• התום׳ שסי׳ כמו לי׳ ניחא מה אנחנו כתוט בלשון לי׳ דמספקא
 ואכתי עד מסי עד דהרל משום כן לפרש להטס׳ לט ניחא דלא וצ״ל

 בכתיבה דאיכא דס׳׳ל לעיל כתבע דמה״ט ־ חתומו באמם חששא איכא
ק: אחר דרך לקמן מ׳׳ש וע״ש עפי בחתימה עעמאדבזיון ח׳׳ ו

׳ ב ו  דא״כ המפרשים הקשו • כו׳ תליא בהא דהא ט׳ • ידן כתב ד״ה ח
 קמבעי מאי א״כ מתומו• באמם ותעשה כשר לשמואל ס״ל ע״כ

 כשיצוו משא״כ והעשה• כשר זהו לכתוב לאחר שיצוו כיון דודאי לי׳
 ומד סופר בחתם דפסול דמאן הפוסקים כ׳ דהא נראה ולעג״ר • למהוס
לט שנים בדאיכא אבל • סופר בהד א׳ עד חתימת אלא דליכא היינו  זו

 הש״ס דקאמר מהא משמע וכן הבעל צווי בלי שחתם מה תשש ליכא ט
 שיצוו צוה שהבעל דכיון נ״ל א״כ • מינייהו חד בהדי לסופר ומחחמי

טל ועד סופר דחפם דאע״ג שניהם טחמומו וה״נו לחתום לאחר פ
תשכור שמא למיחש דליכא ותעשה כשר בודאי ואז לחטס לאחר גס ,}״

כיין



האומר
 נלענ׳ד ונזה מעשה* סצא׳לאעכדי לא ניסת ראם סגי לנד דנססימסם כיון
י” גי י ז י  דחתה פית דלר״מ וי״ל ונו׳ מסגי׳ ד״ס פ״כ]f[ס לקמן הסוס׳ ג

ט אלו והרי ונו׳ אמרו כאומר מ״ל פסול ומד סופר ט כ  • יחסומו הייט י
מורה מי׳ להא פלאי וג מינ ק טד  ולפמיש מהנא* וליפשיס לשמואל לי׳ היי

 שיחמומו צריפי! ט״כ הגס כסכ הייט יכסנו אלו הרי אי דאפי׳ * ח״ש
 נאסס דלמיד הכי נסר שפיר הקשה ואפ״ה * וסעשה פשר ואז כ ג

 לססיס• לאחר ויצוו שיחסינגי לפרש א׳׳א מעשה ילא כשר «י ססומי
 לגזור יש נזה גס ־ הא אפו הא דגזר דטק ח״א מהכא לפשוט וכאמס

ודו״ק: יחסום לא אפו נגזור מעשה דעכיי דאע״ג
nT ו H נלמנ״ד ^ ס מ  הגס דכתכ דס״ד דלמאי לעיל שהקשו מה * ד

 כזית ליכא דנכסינה משוס כי׳ לשליח ממשרי מילי אי ומספקאלי׳
א אחר* חסמו לא והס אחר שיחסום היה שדעסו משום פסול סכסי  דכיון ח׳

 א» א״כ * סעשה ולא כשר דאל״ה יחמומו הם שגם ע״פ היה הנעל דדעס
̂ה  נאמר קי׳ל דהא עדיין לחסום דיכול סצא לא אמרינן עדיין חסם ש

 לחסום דיטלין הר׳ן וכתכ סנאי משוס אלא אינם דכולס חסומו לעשרה
ודו״ק: ואזלא סנאה דמקיימא הנשואץ אמר

ד ו ה נראה ע א נז » ט הא כ״ע בדף כזה כסנו דהסוס׳ ו ח  משוס ד
ה ע׳ש כנסיגה כזיק דאיכא ד  משוס למ״ד סי׳ ולא וכו׳ נדון משום נ

 נראה ולענ״ד * דכזיון פעמא ג״כ דס״ל די*ל * כזה המפרשים ועמ״ש * מילי
 אמר דלמח וליחוש ע׳׳א] [ס״ז לקמן לקאמר כהא עוד לדקדק דיש והוא
ט ט׳ סרי ל  נשר זה הא הסופר יחסום דאיך * וכו' ומחסמי הנן ואזלי ו
א / ^ ע ה) לסמן (ועמ״ש ס  לקמן דקאמר כיון דנאמח ונלענ״ד נז

* ננסינה יעשו ואיך מנחינה גדול ממשה לך חין א״כ מכדי לא י®®®®
ה שליח שיעשו ל וצ חינ ס סקח שהאשה w ג״פ ננ  עכ״פ אכל כעצמה ^

ד שנוסנין הנמינה ורואה עמהם הולך כשהענד  רשאי כדין* האשה ני
 יש שפיר א״כ הא* אפו הא גזר דלא למאן לחוש יש שפיר א״כ לחסום

 דהייני י״ל א״כ כעצמם* שיחט עמהם וילך הסופר שיחסום לחוש
 ועד סופר חסם לר׳מ דס׳׳ל משוס כעצמם דיסט כאמס דממט׳ פעמא
 ולא דכשר הסוס׳ קישי׳ ומסורז לחסים לאחר שיצוו ע״כ א״כ פסול*
 ה׳׳ג דמסורז וממילא כעצמם* ליסן צריכין ולהט הנסיגה מראו העשה

ה כעצמם הנחינה ויראה זרf( דימהום דטונתו די׳ל  דמהורז נלענ״ד ונז
סנ הא הנעל* רוצה מה להו דמכעי׳ הסום׳ מ׳ש  דנכמיכה לעיל הסוס׳ נ
 ס״ל מילי משום דס״ל דמאן הנ׳׳ל המפרשים ולפ״ד * נחהימה כמו נזיק ליכא
ק משום ז  דליכא לכמונ לאחר שיצוו דכוונמו א׳כפשיפא יסט* מדקסני ג״כ נ
 והאי אחר לחסום דעתי וכאמה לנדון* חיישינן דלא או נזיק כ׳׳כ
 מ׳ש להכין יש לזה שזכיט וכיון תעשה* ולא כשר דאל*כ משוס יהט

 משום גופא פעמא מהאי דמא * כחתימה כמו כזיק ליכא דככמיכה
 מילסא ומסרסמא לנתינה עמו לילך וצריך תעשה ואא כשר הוא דניותימה

 לילו א״צ ככתינה אכל מילתא* נמזרסמא דננחינה לעיל המוס׳ כמש
כיז ודו׳ק עמו • נ

ן , ך י  הא הנעל רוצה מה לי׳ מספקא דמאי הדל קושיא לסרן נראה מ
 לעיל דלפמ״ש משוס כחתימה* כמו כ״כ כזיק ליכא נכתינה

ד כפני לו לצוות וצרץ עד* מסי עד הוי דנחתימה משום דפעמא  נ׳׳
 דהו״ל דמסיק למאי אכל * אמרו כאומר הוי דלא סבר כדהוי זהו א״כ

 ליכא א׳׳כ * עד מסי עד טי דלא לקמן הסוס' כסכ הא אמרו כאומר
ט כחתימה  ד״ה ע׳׳כ ס״ו [דף לעיל התום׳ דכמכ דהיינו ואפשר מכתיכ׳ כזיון פ

 ועית שור׳ דלמסקנא משוס כזיון דככסיבהליכא אמינא דהוה שמואל] והאמר
:ודו״ק אופנים ככ׳ לעיל מ׳ש

ך ן  יוסי ר׳ אלא נד״ה ז׳ל דפירש׳׳י והוא * כזה אחרת דרך נ׳׳ל ט
 כן לומר דחוק פליגיוהוא דר״מ אליכא אמוראי והנך כו׳ תרתי ׳

 משום נראה והיה * קאמר דר״מ אליבא וסעשה כשר דמ״ד דאמת אליכא
 לשליח ממסרי מילי אי דהשאלה דס׳ד מאי דלפי לדקדק יש דכאמת

 לצוות יכול הוא הגע דכתב דאף אלא * אמרו מחומר עמק ידע דלא
 הבעל שליח שיהא ולא דידט כשליחוס לסופר צוו דהה צ״ל ע״כ * לאחר
 לסופר לומר צריכין לכאורה כ’א אמרו כאומר דנעשה דמסיק ולמאי
 וכן בש׳׳ס נרמזה ולא * פן השאלה היה דבאמת וצ׳ל * הבעל שליח שיהיה

 חתם ס״ל אפ׳׳ה בזיון משום יכיעמא דס׳ל דלרב לעיל דכתבגו הא
 לעשות דרשאי! חטמו באתם חשש ליכא דלדיד׳ משוס כשר ועד סוסר

 דסופר נסופא דמשום חשש איכא אכסי בזיון דליכא משוס לעד הסופר
 והיה דידהו• שליח להיות צריך ונאמת הבעללעד* אותו שקיבל יאמרו

 היינו עבדי דדבורא עדים סשטר שמא דחושש הא דבאמס מזה דל
 מעשה הו״ל דידהו בשליחות כשאומרת א׳׳כ הבעל* בשליחות שיאמרו
 כשר למ״ד פריך דמאי לעיל שדקדקט מה מחורז ולסי״ז כמותם דשלוחם
 לסוסר דיאמרו אלא * מעשה ולא כשר זה הא לסוסר דיחסומו ותעשה

 כשיאמרו דכאמת חששא ליכא לרב וממילא מעשה הו׳׳ל דזהו עצמם כשליחות
 להש׳׳ם מדל קשה ומיהו שלוחים* לעשות רשאים דהם ליכאאיסורא מ

להש׳ם דנפהא ונראה * עצמה נשליחית לצוות דיכולין כשר אמרו אומר דאס

לאגיטץששי פרה

עוד

 וע׳׳ז * תעשה ולא כשר זה הא לשמואל לי׳ מספקא מאי דקשה דלעיל מהא
^ משוס 6יכ6 דח״כ הש״ס מקשי סו  וזה מס5מע שליח שיעשו דסוסר כ

ל דאמת אליבא ובשלמא * ותעשה כשר יעשהדזהו  ותעשה כשר דמ׳׳ד י׳
 ושמואל סברא דל״ל דסופר דכסוסא חששא וליכא יוסי לר׳ נמי קאמר

 שליח מעצמם לעשות רשות להם כשנייזן אפי' כשר אמרו אומר דחי
ה וזה מועיל*  רשות להם שנתן כן הסופר דיסנור הקושיא מיקר ט
ט מעצמם שליח לעשות ט׳ ותעשה כשר דז  דבכה׳׳ג ס״ל ואיהו * כחתימה א

ט׳ז * מהגי נא ל  דה״א הסוגיא בסתלת התוס׳ דכחב הא להבק יש (ו
 הבעל דעת הא מועיל דמה לעיל דקדקט הא ונס * בדון ליכא דבכסיבה

 א״כ ־ ותעשה כשר חסימו דאסס כיק דכאמה * חתמו והס אחר שיחטס
 דאלינאיך לתסוס רשאים הם דגם ממילא לחטס שליח לעשות דרשאין כיון

 דאכסיאס דנלמנ׳ד אלא רשאים* אינם שהם במה מעצמם שליח יעשו
 בעדים• שליח לעשית צריכין דידט* בשליחות לחטס לאחרים מטים

 כשמלווין אבל מילהא* דמפרסמא משוס הבטל כזיק איכא אכתי ח׳׳כ
 • בזיון וליכא ויזעשה כשר חהו הנעל כשלימות לעשות יטלים לאחר לכתוג

 וא״צ עד נעשה שליח דס^ לפעמי׳ דרב זו חששא ליכא לרב בשלמא
 בשם לסופר צוו דבאמח צ׳ל לפי״ז ומיהו בזיון* וליכא אחרים עדים
 שלוחי׳ יעשו דאם פיסול יש אכהי דלרב ואיל צע״ג) כ״ז ודו״ק הבעל

ט בזיק איכא וא״כ עדים* בפני לעשות צריך מעצמם  היומציוין דאם פ
 דרב י״ל להבעל שליח נעשה דכבר עדים איל הבעל בציווי לביד לכטב

 דשמואל דעעמא לעיל דס״ד למאי ולפי״ז עד* נעשה שליח דס״ל למעט׳
ר דחתה י״ל בזיון משוס נמי ס  נעשה שליח ל״ל אי ססול ועד מ

ודו״ק: עד*
 הרמב״ם הנה * נכק על עצמם הרמב״ס שיעס יביאר ובו אחרת דרך נ׳ל
 שהוא הרבה בדבר ומטשבין אמרוססול דאומר ה״ו] פ״ב [ה״ג כסב ז׳׳ל

 ־ דמנ״ל וצ״ע ססול* הוא תעשה ולא כשר דס״ל מ’הכ וכתב * בע( להיות קרוב
 ומילי דגזיון פעמא לרב דס״ל אע״ג רב בי דבעו הא דס״ל ונלענ״ד
 דלשמואל וצ״ל לשמואל* כשר דלתי״ז בשים ומשמע לשליח מימסרי
 ליכא דבכתיבה משום תצא לא דבזיק לפעמא אמר באמת תצא דקאמר

טא תעשה ולא כשר מי נפרש אס בעו רב בי אבל * בדון  או הסול ו
א דפסול ש״ס ותעשה* כשר  זו בהוכחה הארכתי אה׳ע ובחידושי ט

 תצא ניסת אס פסולים בכל ס׳׳ל דרב משוס פשי דקאמר דהא ונראה
 דהנעיא לזה שזכינו והשתא * כשר לשק קאמר להכי תצא לא ניסת אס וכאן
 כשר אי כן הבעיא לשמואל דגם נראה לא או ותעשה כשר אי הי'

 א״נ בכתיבה אמרו כאומר ונעשה ססול ועד סופר חתה וא״כ ותעשה
 מה״ח דאל״ה בשניהן תעשה ולא כשר ובודאי טא* הגע כתב כסט
ע כתב נימא  מה בזה ומטרז ■ כשר ועד סופר חתם ובאמת * הוא ע

טנז׳ שדקדקו  כאימר נעשה וכו׳ הנע כתב כתט ואי לטפך קאמר דלא ה
 תעשה ולא כשר דשניהם ע״כ הגע כסב כתבו דאי ולסמ״שא״ש וכו׳* אמרו
 כשר למ׳׳ד הניחא דהמקשה נראה ולפי״ז כשר* ועד סופר חתם א״כ
 וחתם תעשה ולא כשר דשניהם דהאיבעיא זו בחלוקה ר״ל תעשה ולא

 נעשה הוא * כו׳ וכתבו ותעשה יכשר בחלוקה אבל * שסיר הוא כשר ועד סופר
 בח־א וסליג בחדא כווסי׳ ס״ל זו בחלוקה משני ע׳׳ז * קשה אמרו כאומר

תי׳ ס׳׳ל הראשונה בחלוקה אבל  צריך הדבר דקאמר והיינו בכולי׳• טו
 בדבר ומסישבין תעשה ולא כשר דשניהם הרמב״ם כתב לכך ת^מוד*
 ועד סוסר חסה דקיי׳ל תלמוד צריך דהדבר שמואל דברי ר״ל הרבה

 מודה גוסי׳ יוסי דר׳ וי״ל דבעל יוסי כר׳ י׳ל אמרו ואומר * כשר
ק אמרו באומר ' :בס׳׳ד הכל ומתו

ף ״ א  וגלענ׳׳ד זה לישב כתבתי וכו׳כבר הגע כתב כו׳ איסכ׳ דהמל״ל והיה ב
 דאומר המ״ל ובאמת * כו׳ אמרו באומר ט׳ מודה ומי קישי׳ דעיקר

 ולשמה שליחות עיקר ובו וכחב עיקר הוא דלר׳א * בכתיבה פסול אמרו
 נטשה בחתימה וא׳׳כ * מחוכו מזויף משום אלא דאיט י בחתימה משא׳׳כ
 וצריך בכתיבה פסול אמרו דאומר כיי כסופא חשש וליכא * אמרו כאומר
פן אי״ל עסה משא״ב * בעצמו לצוות ט  • אמרו אומר ססול בחסימה ל
 ול׳׳ת כשר בחתימה דהא נקמן* כדמוכח עובר הסופר הלא בנך דמה

 מנ״ל דאל׳׳כ מהא להש׳ם דנפקא די״ל ונלענ״ד ע׳ז) ישובים לעיל רועמ׳ש
 אבל בכתיבה אלא במתני׳ ר״מ פליג לא דילמא הוא ר״מ דלאו לר׳ח

 רחסוס יעבור דהסותר מששא איכא דאפ׳׳ה ודאי אלא מודה בחסימה
 דאומר מודה ובכתיבה חמימה הייט דממני׳ דיכתט לר״מ לץ ולהיפך

 ויתר * ודו׳׳ק כרתי חתימה עדי דס׳יל דר׳׳מ שיפתו דז׳׳א פסול אמרו
בס׳׳ד: העזר אבן בחידושי מטאטם החידושים

שביעי• פרק שאחזו מי•
ה א ד ״ ת ע ט ס  קחני ובד״ה וכו׳ הימה וכו׳ אר׳׳ז ד״ה ט

ה י ה ט׳ ט דבריהם אילולי וכו׳ נראה לר׳׳י ומיהו ו
דהמ״ל להקשות א״א לחוד מסגי׳ דעל בפשיפוח ליישב אפשר היה ז״ל

ח מ ^ ד
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 ובאמת מקרבך דפמור <^תו* בדקנו דלא היכא אלם ממטפ דבאמס

 בפוב יבואר ולקמן בקרבן• מחייב הרכנס פ״י אומו נבדוק ^
 אף דממעם י״ל ואיצלמעם• נמיפא בדיקה דבלא וא׳ל בס״דיופר•

 שיין לא כתב דלגבי שיפה בחד הב״י וכמ״ש הכתב משוך לדבר שיכול
ר פ״כאי כתיבה ע״י דמכשיר כהנא רב אבל • בדיקה »  דממעפ לומר א
 דטדים וא״ל • ממתני׳ תיקשי ובבדקה «£יפא דא״כ בדיקה בלא הרכנה

 דילמא בבדיקה הרכנה למטש מנ״ל קשה דאכשי התום׳• כמ״ש שאני
 גכליקה הרכנה למעש דקרא וע״כ וכו׳ מפיהם ומשני כתב רק ממטפ

 לא דבל״ז ב׳■ קושיא גס משורין וממילא שני׳• מברייתא מקשי fועי
 האדהקדים וא״שנמי באמת• דהרכנהמהני דבדיקה דהמ״ל בריישות קשה
 לנשתתק מעיקרא אלם להשוות דסונתו מילתא וכולי ^אמרח אלם ר׳׳ד

י הוי דאל׳׳כ  מעיקרא באלם בבדיקה הרכנה ממעע דבאמת למימר ^
 דאלס במחלה קארמ־ לכך שני׳• ברייתא והיינו בדיקה מועיל בנשתשק אבל

 :וק׳ל לי קשה הא לי קשה אי קאמר ושפיר הוא חד ונשתתק
נ ז א נ  א״כ • מכתיבה גריעה בדיקה ע״י דהרכנה ס״ל דהתוס׳ Tו

 הוצרכו לכך הרכנה ומכשיר כתיבה דממעע כן לומר א׳א ^
 דדעת בכ׳ימ ומבואר דע׳׳ג־ לקמן כתב הרא״ש באמת אבל • לסברשס

 ונלענ״ד אדם בנוף דגריעא י״ל דפקח כתיבי: דאפי׳ כן אינו הפוסקיס
ד: שיבואר כמו נשבע האיך ע״ז יקשה מיהו לדבריהם ראיה דמזה  בס׳

ה ת ס א ו ה דמ»ם׳ והוא פעה• יותרבפוב לבאר מו  די״מ כתבו ר״ז אמר ד
 לאוקמי דאיןאפש׳ דבריהסז״ל• על קשה ולכאו׳ דמתני׳לאקשי׳לי׳וכו׳■ ׳

ה דל כפירש׳׳י עלהרכנה להיות צריך ע*כ השבועה דהא בחרש  לאלם פרע ד
 היה ולכאורה שבועה• קרבן למעע צורך ומה נשבע איך בחרש ואי וכו׳
 לה מוקי בחרש דאי הי״מ לדברי המפרשים שהקשו מה א׳׳ש :ה3 נ״ל

 כהנא רב דמודה מעיקרא בחרש לאוקמי מצי הא לריב קופי׳ מאי
 אפשר היה ולעניד פשיפא• דזה להו וניחא ־ בסוגיא לקמן כדאמריק

 איך דאל״ה מיד• נתחרש ואח׳ב פקח היה השבועה דבשעת דצ״ל לומר
 דנתחרש צורך השטעהללא היה דעכ״ס כרב מקרבן שמור ואפ״ה נשבע

 בכשרות וסופו תחלתו דבעינן דקיי״ל נלענ״ד ויומ■ דוחק• זה אך *7מ
 דלא כיון לעדות פסול דנמפקח חע״ג • העדות ראיית בשעת חרש היה ואה
 כבר ושטעה עדות דבשעת י״ל שפיר א״כ ראיה• בשעת להגדה ראוי הי׳

 המפדשיס קושית מתורץ ובזה ראיה• בשעת שהיה חרש וממעע פקח היה
 מכל פשי שטעה מקרק למעע ר\׳מ לדברי ול׳׳ל ממצות פעור דחרש

 ודו״ק: גמור• פקח כבר ועדים שבועה דבשעת א״ש ולפמ״ש המצית
ז ו י כ  דממעע המ״ל כהנא רב דבלא פעם בפוב משיל א״ש לזה שזכינו ו
I שהיה אלא לדבר ימל כבר דעתה לטדקו אפשר שאי אלם 

שהיהיטל • עדות בשעת אלם ^ לדבר יאע״ג  יכול אלם דסמם הכתב מ
 אהדדי ברייתות קשה דנא וממילא פ׳׳י בס׳ כמ״ש הכתב מתוך לדבר
 א״כ בדיקה בלא מיירי דאיך להקפות יש לעיל דלפמ״ש נכון ובזה כצ״ל

 ודו״ק: לדבר יכול כבר דעתה מתורן עתה ולפמ״ש נשבע איך
 לק״מ מתני׳ דעל והואדי״ל אחר באופן זה בענין ד״ל נלענ״ד

הגדה־ דבעי׳ יגיד לא אה קרא שאנידממעע דעדות באמת דייל
 בשלמא דוקא חרש ממעע דילמא אלם למעע דמנ״ל להיפך הקושיא אך

 לברייתאדממעע מנ״ל לר״כ וא״כ כלל• קרא א׳צ דחרש י״ל כהנא רב בלא
 א׳׳ל הרכנה גבי׳ דליכא נמצאדחרש • כתבם מפי ולא מפיהם ומשני • אלם

 ולפי״ז • אלם דממעפ וע״כ כתב עפי׳ להעיד אין פקח דאפילו מיעוע
כ שט׳ קישיא י״ל  וכמש״ל ממעט לא דהרכנה ה״א דבל״ז הדל באופן ג'
 דלמא דאלם כתיבה למעע מנ׳׳ל קשה לר״כ אבל דאלס• כתיבה רק

כלל כתיבה למעט א״צ א״כ כתבם מפי וצ״ל ד-חרש• כתיבה דוקא
:ודו״ק ־ שני׳ ברייתא קשה הרכנה למעט וע״כ לא בפקח דאתי׳

ד ו  פ׳׳ב [ה׳ג ז״ל דהרמב׳ס ־ שני׳ וברייתא התוס׳ קושי׳ ליישב דיש גלענ״ד ס
אפש' הוי ולפ״ז • בדיק׳ נמי בעי ומדבר שומע שאיט דחרש כתב ה׳ט״ז] ^

 דאכתי נלענ״ד אך • שומע ואינו במדבר אומו דבודקין שני׳ ברייתא לפרש
 אס ואפי׳ • דוקא בע״ד לפני להעיד שצ״ל בבעליו והועד דבעיק כיון קשה
 • בכנה״ג עי׳ כיח סי׳ בח״מ כמבואר פוסלין פוסקים כמה בפניו ויעיד יחזור
שמע להזימה• יסל אתה שאי עדות הויל שומע באיט נמצא  דהאלאי

 ממעטינן כבר הא הרכנה ע״י לפניהם המזימין יעידו ואס • ההזמה
לעילד״ה כמ״ש לענץ • הרכנה ע״י הגדה ס׳  בלא בשלמא אר״ז* התו

 דחרש דכמב דאע׳יג • בכתב להעיד המזימין דיכולין היא • כהנא רב
 מפיהם דאמר כהנא לרב אבל מועיל• דפקח כתיבה אבל מועיל• אינו
 לפרש אפשר אי מועיל אינו דפקח כתיבה אפי׳ א״כ • כתבם מפי ולא

:בסמוך ועיין ודו״ק שימע בשאינו
 מיש עפיי להיפך דמקשה הא ליישב יש וכו׳ ומתטת למשאות מיהת קתני

 שאי עדות דס״ל משוס שומע ואינו במדבר לפרש מצי דלא לעיל
 עדות בעי דלא המ״ל ומתט דמשאו י״ל ולפי׳׳ז להזימה• יכול אמה

דרישה בעי אי דתנאי פלוגתא דאיכא ת«טמ בדיני להזימה יטל שאתה

גיטיןשביעי פרק
 משאו דסיינו ליל ממונות דלדיני מעדיות מקשי לכן ד״מ*3 וחקירה
 לי׳• דהייטדקשה דאדרבה מפרש קא דפרושי הסום׳ למ״ש וא״צ ומתנו•

• כדקאמריק מתנות דהיינו ירוטת דל״ל מקשי והדר ג ״ מו וסוי מ כ  סיז
ה בתורת דהיים • לזה ומיטת לזה דריב׳ התוס׳ שפי׳ מנ  בתולת ולא נ

 וצ״ל • המומה כלשון אלא דאיט הבמר בט בירושת צ״ל ע״כ • ירושה
א ט מדאדאמר דא  במתמ דס״ל דלר״י ע׳ב] קכיו [דף התסבביב כר׳י

 ור׳מ מועיל ירושה לשון א״כ קייס שבממק בדבר בתורה שכתוב ע*מ
^ ט ה״נ דו״ח צריך נפשות שדיני שכשם בספרי ס  א״כ ממוטת ד
 ק^ז• לישב fכנלענ להזימה שיכול עדות דבעי׳ ומתנו ממשאו קשה

ודו׳׳ק: בזה• ציע ועדיין
n w בדיקהונמפלפלין דמייריבלא היא דבל״ז נלעניד וכו׳• חרש מיתבי 

 דסקט היכי ט בדיקה• בלא אפי׳ דמועיל חז״ל דתקט היא
 מקשי בטקה דצרין יהTלד מדמשני אבל מקח* דמקמן בסעופות

וק״ל: שפיר
ח ט׳ לא מעיקרא וחרש ש  לשטיי הים כהנא• רב דבלא נלענ״ד ו

לי׳ אית קלישתא דדעתא הרש ר״פ ביבמות דס׳׳ל כר״א לרשב״ג דס״ל
 היה שקידש בשעה דשמא • ברמיזה מוציא דאיט י״ל דלר״א שס וקאמר

סב דס״ל דרשגיג פעמא באמת חהו דייל נ״ל והיה בדעת• יופר  ט
 מדבר הוא דכי ואף • שוה זמן כל אין דילמא דמספקא משום בעצמו
 ובעיק כטגה* בשעת ישתנה דלמא דעת בר שעה באותו הכתב מתון

 כ^ דמת בר הוא דטדאי בעצמו דכותב קאמי לכך בכתיבה ®!ימות
 רף לעיל דאמריק כ״כ קטד דלא י״ל חתימה ובשעת ־ הכתיבה משך

מן כיק א׳נ דאמרע״מכרתי• כר״א דם'ללרשב״ג ע״ב} [י׳  אק מומת ח
 בש«ו ^ תחימה ^דס אותו וטדקק הרגע גזה ממנה שמא חשש

 דס׳ל לפרש א״א ט״כ וטסנין טתבין דקאמר רב על אבל גיכ• חתימה
 מנ״ל כר״א ס״ל ואיהו כלל דעת כר דאיט ס׳ל דרבנן דכיק כר״א לרשב׳ג

 משוס בעצמו כותב דנסת סא דעפ״י rונלענ ודו״ק• יותר• להקל לרב
מי מיחלף לא ביבמתו אפחו דקאמר הא להבין צריך דבאמת  עזור א

 ונלענ״ד ונתחרש• סקס אפו גזריק ולא ברמיזה מעיקרא חרש דמוציא ב^ו
 להאי ליה קשה דרשביג דכוסב משום דגזרינן• כלל ליה דנסקא דהא

 דס״ל משוס אי כעצמו לכתוב צריך מעיקרו דחרש דרשביג וס״ל * לישנא
 בדמחא דעכ״ס כתיבה גבי׳ ומהני משתנה דדעתו כר״א מעיקרא בחרש

 כמ״ש כלל שליחות לו אק מעיקרא דס״לדחרש א׳׳נ הוא• דידי׳ קלישתא
 נסקא ומהכא • מעיקרא חרש אפו ונתפקח מרש וגזר קכ״א בסי׳ הב׳׳י
 ס׳׳ל ובהא נזרי לא באמת רבנן אבל • הא אפו הא לישנאדרשב״גגזר להאי
 בהא רשב״ג סליג דלא והא כותבק ס״ל לכך • הא אפו הא גזרי דלא כרבנן לרב

 כיש וממדש בפקח בעצמו כותב אמר דמה״ע כיון דא״צ י׳׳ל • דרמיזה
ודויק: פליגרשכ״ג מדלא וכו׳ והתנן ומקשה • מעיקרא חרש

ה ר ד ״ א ס ״ ז ט׳ גיפך wזר מתני׳ ו  בדני הסנאי דהיה צ״ל לכאורה ו
מימה ולאחר בטוס מיהו ■ האריך דלא אלא התנאי ׳ ^ 1 י

 קודס מעשה הוי וגס בחזרה• לספוקי ליכא ע׳׳כ כפל דאה כן לפרש איא
 אמ״כ ע״כ מתי באם בסזרה מספקי דמ״ה קודס מהיום דע״כ לתנאי
 יהודה כר׳ דממט׳ לומר אפשר ט׳ ולכאורה כמנאה־ ספקא מאי וא״כ
 מוכיח שפר של שזמנו דל׳׳ל יוסי דר׳ כת״ק מוקמיני׳ דבל״ז כפול מנאי בעינן דלא
 דסליג רבי דהא ותו ממני׳ כהך קי״ל דהא דחק זה מיהו • שם ר׳׳י ואיהו עליו

תי ולאחר במייום וסיל לקמן בבריית׳  נ״ג [ד׳ ביבמו׳ בסריג אמרי׳ גע־ נזה מי
 דהטרוש נראה הי׳ ולכאן' • ע״ש כפול מנאי דבעי' שם תיריצא לחד דס״ל ע״א]

 באמס־ בסל והחנאי ליהדתגאה סשימא ורבי דמססקילי׳בסנאה• באמת
 דקאמריטל^ק הא וכ׳׳ש • דחוק זה וגס לאימות אפי׳ גט לרבי סי ולפי^
 שפר של שזמט נמי מהיום בלא טמא דלא יוסי דר׳ ממעט גט דכזה בדרבי
 מיותר «ון דכתב מהא מוכיח שסר של דזמגו לומר שייך ואיך מוכיח
^י• כל דבטל ת ה דמזה ונלענ״ד צורך־ ללא התנאי וכל ה  סברת ט

 לא א*כ כסתנה הו׳׳ל התנה לא אס דאסילו • כמתנתו דגימו הונא רב
 צריך דאק ר״מ דמידה מכתי בכמה הפוס׳ דכתב דעתא גלוי רק הויל

 דאתי׳לרבאדתליגאדרב ו^זשר הפנהכלל• דהאמהניבלא תנאי לכתחילה
 איכא• דעסא גלוי עכ״ס אבל • גס יש דיאמרו גזירה מטס היינו הונא

ה ז״ל להרמג״ס אמנה • נכון על ז״ל ופירש״י סוגיא על לקמן ויבואר  טפ
 א״ש ולהט התנאי לכפילת א״צ מעכשיו t ע״מ דתנאי yדס אחרת

 מיהו ראייתו• דמזה ונלענ״ד • לרבי וכן דמססקא מיתה ולאחר במהיום
 דכיון לי קשת וסו • דוחק וזהו התנאי• דכסל צ״ל הי׳ • מת דאם ברישא

« אחד בדבר ומעשה כתנאי לי׳ הוי לאח״מ גט דאין  טי שהנייר מ״מ כ
 כלאח״מ ממי אם אלמא דמקשה דהיינו ונראה התנאי דכמל לקמן דאמרינן

א תנאה לאי דע״כ  ומעשה תנאי והוי כפול תנאי לי׳ דאל״הלאהוי • כלל ס
סה גמר מס היינו ממי דאס לפרש לרבא הוי ויותר אחד• בדבר  כדס״ל ט

 מהך שם דמקט אלא מרע• במחנתשכיב עיי״ש] קל״ו• קל״ה• [ד׳ לאבייבב״ב
• ממש מיפה לאחר אלא הוא תנאה לאו מתי דאה מפרש וע״כ • מתני׳

אע׳׳ג



שאחזו מיי
«י • ד « אחד גדבר וממחה סנאי הוי מיסס גמר מם ל«יח א

ס  כפול סנאי דאיט וסו מיסה.* לאחר והייט כססנסו ניפו דמספרא «
או מסרשיס גק־  מם דמהנסו דאס״ד חס דמקשי והייט פלל• סנאי מ

^ » מ גם א״כ מי  כמ״ש ק ט^דמסממא לכ»< דא״צ כן ימא9 «
ל א שמואל לאסקין ®א מפרש ולפייז ^״ מ  במהיום אינו כטל סנאי מי
 ומ״כ ממש לאח*מ ולא הס^י שיהיה רונה מ*כ הסנאי דכסל כיון אלא

 דגריו ונזה נד״א וממשה מנאי ליהוי דלא מיסה גמר « דהייט מפרשים
טם טנ מונ ה דוחק* נלי »  כוומי׳ דהי״ל דלר״ס ככ״מ ממט׳ אסי׳ ונז

y  w ל ד קאמר• ממש דלאמ״מ מפרש מ״כ א' נדני־ ואינו מו ל  ו
טי דלא גט איט ולכך הוא סנאה נאמס הסנאי דיט לי׳ דליס יסודה  כפול נ

ר ואפילו דנ ט נ ה מ ד תזו״ק: כנלמנ״ד• ^ז

״י ש ל ז ט׳ חולצס ד״ה ©י  ונלטניד • מונן איט הלשון החזירה ולא הואיל ו
 ולאח״ז מ^ום האומר דכל האומר ר״פ נקידושין למ׳׳ש דסונמו

 דיימא וא״כ זמן• אמר מד לחזור שיוכל טרושו הוא* סנאה הוא מפיצו
א ס מיירי לא גס* ואיט דגס מיסט׳ מנ מ  <המ הכי נחר דהא נ

• למזור שיטל אלא ט׳ מס ואם  דלא י״ל החזירה דלא שפירש וזהו ט׳
 דסונתו שם ט׳ והרשנ״א הרמנ״ן והנה כהמזירה• דהוי מהגמ ט הדד

ה ^ ס  לט־ש דא׳א מות נלאמ״מ דהכא נראה * זמן אוסו מד ׳יחי אס נ
ה• ולא לאחר לשון אמר הכי6 יחזור לא אם שטחשו ט״כ כן א מ  וטמ״ש א

נפירש״יז״ל: נסוגיא לקמן
א ר ס א רש אמר מ  כו׳ לטלמא דאסירא כלום אמר לא ט׳ וחולצס טנ

טי דלא י״ל לכאורה  מסיק דלא כיון חולצח מ״מ נסמלה נ
ש * יוסי כר דס״ל  די׳ל ונראה • לפללגי משמט לא כלום דלא לישנא ו
ס כמקום לאשש גמ נמזכה דקי״ל כיק ט  ולא וחולצת הוא דספיקא י

שס  הרי׳ה דפסק לאכיי י״ל א״כ ט״נ] קי״ח [דף ניכמוס כדאמריק מסינ
ליבס• אשרה חתימה משטה א״כ לו־

 החתימה משוס אלא * היא כלום לאו כאמס דאמירמו כלום דלא לישנא ושש
ם אשרה  ולכאורה כו׳• סיפא דמדקמט כן לומר דא״א דמקשי והייט ־ נינ
 • לבד ט״מ אלא חמימה טידי בלא מיירי מחני׳ דבאמח צ*ל דלאכיי נראה
 דהא יוסי כר׳ דר״ה דמשני הא פ״י בס׳ שהקשה מה משרץ הי׳ וכזה
ט ן אין נג  ט״כ מיירי דמתני' ולפמ׳׳ש ־ זמן ט באין פשל דהא • ראי׳ ^
 להביא שתצמרך ט״כ דהא זמן א׳׳צ א״כ ־ טלצוס בל״ז דאל״ה מ מ נלא

w ט ־ מסירה א דרב נראה ש  והו״ל כמתנתו ניטו דס׳׳ל לטטתי׳ טנ
«ו ס ם ש נ  דבאוש התוס׳ שכ׳ ר״ת לשיטת מיבטי לא א״כ ולאמ״מ כמטוס נ

ס ט מס אם טו ס מסוף היי  מסתמא טצש יום באוש דהנהינה כיון א״כ • טו
 היוס־ סוף טד לחזור יכול דאכתי טבז״ל שייך לא שקדם* לישי מח

ס כו ש ה שטס כ ס מסוף לוהייט זכק בחשמיו דטתו • צ״בט״ב דף בכ  טו
ק מ׳־מ כממכשיו דמוי ^̂   יטדה ר׳ דטינו כרבנן דמתניחץ דמסקינן כ

 וטמ״ש לחזור יטל א״כ • דבריה לכל אס כאשס היא דהרי לקק של ור
ה צקנק שטח בריש ז׳ל שטרש מה לישב יש ובזה * נז  ממי דאם מתני׳ כ

 דליל קיימינו לרבא דהתס משוס ־ זו כשגיא דלא והוא מצש כגט נכסב
ש־ גיטו דר׳׳ה לקק  טדיו כבר חמימה בשטת דא׳כ בט״פ ל״ל א״כ כמסנ

לקמן: ועיין לו זכין בחשמיו
y א ב ק פ ס ^  • בע״ס דמיירי דמנ״ל המפרשים הקשו וכו׳ והחנן לי׳ ו

 וס״ב ררח סי׳ בח״מ הרמ״א כ׳ דהא דשכח לפענ״ד נרא׳ ט׳ ולכאו׳
ה הג  שטר של זמן מהני לא יום ל' זמן ולאחר מהיום בדאומר • הרמץ] בשם נ
 ד׳ז ס״ה קמ״ד [סי׳ באה״ע הב״ש קו׳ ועי׳ יכלה• מתי לידע הזמן דצריך משם
 קביטות דהייט חודש י״ב לאחר דהוי אע׳ג התירו וזדבוסיט מהא סליו דקשה

א דלק״מ שאה מלפענ״ד זמן  דכחב י״ל שפיר בשטר שם מיירי דטמ׳׳
מן  ההנאי על עדים צריך דע״כ דע״ס משא״כ • הקביעות זמן לידע מ
 וטיין בעיה דמיירי הוכיח שסיר ולסי״ז האמירה• יום ג״כ ידוע א״כ

ז״לוק״ל: בטרש״י מ״שבסשך

׳ י « ה ן ת מ־ שט  לא אס לכתוב לו מי׳ דילמא] דיה ע׳׳ב ב׳ [ד׳ ז״ל שטרש״י כ
 התנאי התחל׳ יהי׳ מאימתי יודע לא דאכתי שבן ואינו סלוני• לריח באתי

 צריך וע״כ בע׳׳פ התנאי שהי׳ ג״כ דכוונתו ונרא׳ • הגע יתבטל בסוט יבא דאס
שם׳ קושי׳ לחיז טינתי רק מנאי טל עדים ה שם ה  דנשמע • לאפוקי] דילמא [ד
תינו דלא ג״כ מתי דאס מהא  כתהנת קמן לכתוב צריך דהחס משוס טבו

ט זנק סכמיס  ר׳׳ח עד לכתוב לו היה כאן אבל המיתה• יום ידע דלא ט
 דמיירי עדים לו שהיה צ׳׳ל דע״כ עדים עסי׳ הסנאי יום ויטרר פלוני
 בלאחר אלא אינו הרמ׳׳א דדברי בסמוך שנכתוב מה ולפי וק״ל: בטיס
 הוכהה בעי לא באס אבל מהיום• שהוא שמר של מזמנו שכחה דבעי

 ובין בכתב בין להלק דקס״ד דהא • שפיר הכא שכיח הכי דאפי׳ י״ל
ט בט״ס  בו שחזרו י*ל בע׳פ אבל מזמן• הוכחא הוי דבכתב משום טי

שכ• ק ובנכמב א  אם נמצא כ׳־כ־ טכחא וליכא כן דעתו היה באמח הז
 דבע׳ס מוכח ממ״ג נמצא בעיט דאפי׳ דשכח כ*ש דאם הוכחא דא׳׳ל טמא

ודו״ק: לקמן• ועיין מהני־

לב גייטץ שביעי* פרק
ם « ש מ׳ ט מדסיפא בוא4ט  ז״ל פירשיי על ור״ןוש*מ הרמבץ הקשה ו

שלקקד׳ א ״פ0 ט״א ע״ז דטר ט ה ודר׳יוסי מנרתקה ספה דלכשמצא נ

כר■ ל־ פסי ״■<»'« יי 'יי ס וזהו באחר ולא נאב רק יום בזה שדים דרבותיט ר״ל שדים דהכל אניי טונ
 הלכר תצא] באם ד״ה ־ ע״ז ד׳ [בם״פ ז״ל רש״י דמ״ש לפרש לכאורה נרא ’*'’

^ רטתיט ש ט׳ ס ש בשז י׳׳ל • א׳ דהדטר בס״י כ׳׳כ גרידא מתי באם ט׳ יו מ
 ד4ל־יליל יאמת יל־שאמיא ־לאמי ילא

 ברש״י מפורש ע׳׳א) ל״ז בע״ז(דף שהו דהכא• ת־בא ליש^ הייני
^ פו פשיטא הש״ס מקשי והכא שדה יוסי ר דאף ז ט  ונראה ־ ל

 לא דאס ס״ל• ז״ל דרשיי האחד ה^פן אופנים• בכמה לבאר ד צפענ
טי  וס״ל פ״י בס' באורך זו סברא כמ״ש הוכחא בטי וכלאחר הוכחא נ

ק דבקבישס ה כהי־מ  שחה לאחר דאמר הכא משא׳כ שכחא• ליכא הז
ס י^כא ק קצי״ ר שפיר ז  אופן מזמן• היכחא דאיכא כיון פשיטא ^

ם דס״ל י״ל הב׳ מ״ אוימור! יחזור אס היינו לאחר דכל לשל• כמ״ש ל
ש׳ * תבעל הללו נימים  והרמב״ן ז״ל רש״י כדפירש כי לתנאי כען אס א

ז ״ ד מר; ר־פ נ אי » י נ כני ל־יל• י » י מ V ינלאמי נ t  m 
 נמצא • במסני' ז״ל בשרש״י כמ״ש יחזור אם אלא במסט׳ כשישת נפרש
 S אי דאפי׳ בטל בלילה כשמס דבלאחר בס״פ ז״ל רש״י כתב שפיר

ה דהתנאי הכא משא*כ • כששו מבוטל  מיתה בלאחר אפיי מסי אס ט
פשימא: קאמר שפיר כשימות שיתבטל לפרש א א

ק לעיל דלסמ״ש • הג׳אופן  צ״ל ע״כ כשל תנאי דבעינן דקיי״ל דכ
 להתנוח וא״ל כמהנש גיסו דס׳ל דלר״ה כתבט וגס • דיחא דלאו

 להסתפה אץ מיתה דבלאחר י״ל א״כ • התנאי לכשל שא׳צ המנה דאס כ״ש
 שסיר א״כ ־ במתני׳ כמש״ל למעשה קודם תנאי ואיט כשל דאינו בתנאי
שטר של זמט דנימא וכ״ש בסנאי להסמפק דאין בס״פ ז״ל פירש״י
™  כלל. צורך ללא והוא התנאי כל ובטל דתנאה נימא יתורא משום י״״
 ואין הוא דתנאי י״ל שפיר הונא דרב ואליבא מיתה בלאחר הכא משא״כ

:פשימא פריך לכך לכשל צריך
ז ב ק “ו סו  ודקדהו גס־ איט מיתה לאחר לעיל דאמר רבא דברי מ

 לספוהי דליכא י״ל ולפמ״ש גט־ ואינו גע למימר דהו״ל המפרשים
י א דרב לקמן ל׳ל ורבא כפול• אי״ יא״כ f״  כמתנתו• בגימו טנ
 מיתה בלאחר דא״כ להקשות מצי י״לדלא במהיום דרבא הס״ד לפי א״כ

 דבעי ס״ל ורבא כפול תנאי בעי דלא ס״ל דמסני׳ לדחויי דה״מ ואיטגט גט הול״ל
 לזה א״צ מיכיח שטר של בזמט לרבא דמפרש מה לסי באמת אבל • כפול מנאי

 דאכתי אלא מיותר• הסנאי כל יהי׳ דא״כ בחנאה לספוקי ליכא דבלאחר
 שייר איר ־ יוסי דר׳ למעט גט כזה דאמר דרבי הא • לרבא להבין צריך
ל' תנאי ס׳ל לרבי הא שער של זמט בזה לומר סי אד כ  דזמנו נימא י

 כפול סנאי בעי לא דרבי ס״ל דרבא וצ״ל הסנאי• כל לבטל שסר של
 דטעמא כיון נ״ל ויותר • כפול ס״לסנאי דרבי דמשני תירוצאבפר״ג כהר דלא

א ב  גט יש יאמרו שמא גזירה משוס הוא כמתנתו גיסו שנא דרב דל״ל ^
 מיתה לאחר במגרש דאפי׳ זו חששה ליכא יוסי דר׳ ס״ל דרבי ה״א ואי • מ לאח
 א״כ • אברהם אשל בס׳ מצאתי זו וסברא • בגט זמן כתב מסתמא הא
 ודו״ה יוסי דר׳ דל״ל באמת וקי״ל התנאי לכשל וא״צ כמתנתו דגיסו הא

 דקאמד הונא דלרב כפשימו י״ל א'כ כפול תנאי ל״ל יוסי דר׳ לקמן ועמ״ש
:פשיטא הש״ם קאמר שפיר יוסי ר׳ ולדברי

ך ן  לעילדהאדלאאמרי׳הכא מ״ש עפי׳ ז״ל רש״י דברי ד׳ליישב נ״לאוסן ט
הוי בחתומיו עדיו יבוה במקום  משעת בל״ז מגורשת ספק זכיןלוו

 יהודא כר׳ ומתני׳ כמתנתי גיטו דס״ל לשיעתי׳ הונא דרב משוס חתימה•
 שני בלשון הכא א'כ בו• לחזור יכול ושפיר דברי׳ לכל כא׳א היא דהרי

 מגיישש לקמן דש״ל יוסי לר׳ הא קשה • חולצת יוסי ר׳ ולדברי דקאמר
 דאשמעינן וצ״ל התימה מבעת ליבה אסורה בל״ז וא״כ • מגורשת ואינה

 • חליצה בלא לשק מותרת מוכיח שסר של דזמט יוסי דלר׳ נימא דלא
 דה״א ומשני לרבנן ולאמר״מ ממהיוס עדיף דלא פשיסא שפיר מקשי וע״ז

 דמותרת אמינא והוי בתנאי דמיקל ז״ל שפירש״י וכמו כרבי נמי דס״ל
ק: לשוק• ד״ ו

ר ב כ  צריך ע״כ • כמסנש גיסו הונא דרב דל״ל דלרבא לעיל כתבתי ו
 כתובית בריש ז״ל רש״י כמ״ש בגט התנאי בכתב או מתני׳ לפרש

 הסוייא א״ש ובזה ־ כלל התימה עידי בלא א״נ • לעיל כמ״ש דרבא אליבא
 כמ״ש מתי דאס מהא נשמע דלא מדרטתיט לאשקי דקמ״ל כתובות דריש

 • זמן א״צ ע״ח בו דאין דכיון והיינו זמן בו באין די״ל • שה התוס׳
 בלאחר גט דאינו לעיל רבא דקאמר דהא נמי י״ל ולפי״ז • לעיל כמ״ש
 דל״ל דלשיטתי׳ משוס • גט ואינו דגט דמתניתין לישנא קאמר ולא מיתה
לפר א״צ בע״פ• דמיירי רבא אבל הנ״ל* באופני׳ ומתני׳ הונא■ דרב
^״  בהתיממ עדיו זכות ספק ממעה אסורה דבל״ז ליבם אסורה לענין הוא י
 נפרא דמהכא י״ל ולפי״ז אמירתו מצד נס דאין אלא קמ״ל ולא ־ לו זכין

* ודו״ק: ס״י־ בס׳ שדקדק כמי בע״פ• שירי דרבא לעיל
שה
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אי; דקי״ל דלמאי ק׳ לכאו׳ • כו׳1 גק בזה ל»גר ר׳ ח1ש  בחליצה הגאי ז

 לכחוב הציווי הוא להמעשה הבא א״ב שליח ע״י לפשוח דא״א משוס
 J א״ב ססיל אמרו באומר דס״ל ס״ו דף לעיל אמר יוסי ור׳ ולסתום־

 התנאי דיני ל״ל יוסי דר׳ נראה מיהו שלית־ מ״י המעשה לסייס אפשר
 דמזה הרמב׳ן וכ״כ לתנאי מודם כתבו המעשה הו״ל הבא דהא תדע

ה פתט^י דיני דל״ל מובס מ  ®■קין בסוף דקאמרינן פא נפרש נלענ״ד ו
ע יוסי ר׳ מסבר לימא  ל f י כפירש ברע»» אפי׳ וסלע כשר תנאי על מ
• למה מובו דאיע שס•  דר מעמא דבאמת סבר מי המקשה ולפי״ז ק
w ברישא פליג דלא ומשני ־ שליח ע׳׳י א״א י^סובה דתנאי משוס 
:ומ״ק ז׳׳ל לפירש״י הג׳ אופן בסוף לעיל כמ״ש התנאי דיני ל״ל ו

^גי אלא אדלעיל קאי לא הימים ב*תן היא דמה לשיעתו  באמר ד
 גם דר״הבסמם דהא נראה rולפי בעולם־ שאני מעת
 אמרינן דהא כלל הוא מנאי דלאו נראה ויותר מימה גמר 05 דמא
 דכנ ואס״ד ־ המורף לפני בגע פוסל בע״פ דפנאי ע״ב פ״ד דף לתנמ
^ המורף־ לפני ופדים סיפר יודעים הא תנאי על שכ׳מ געי א  דהתה ו

^ לאו מ״מ ־ הבא דפליג הוא רבא  נ דם נראה ויוסר ־ קאמר עעמא מ
 נ וקי כמתנתו־ גיעו דקאמר והיינו מיסה־ גמר מס הוא שב״מ גע כל

 צא כ א מגיעו־ לחזור יטל וה״נ במתנתו חוזר חוזר עמד דאס דכל
 לפי דקושייסם וצ״ל מעכשיו־ תנאי הייט דמהיוס ממתני׳ כלל משה

 ״® י®’®®® הימים באומן היא מה דקאמר למון ר״ת שיעס
מ אבל ־ בעולם ש^) מעת כ ס הונא דרב די״ל ־ קושיא זה אין א ^  ב

שס קאמר באמת דלהכי לפרש אפשר והוי אדלס< קאי דלא מפרש  ה
ב ל״ל דרבה ר ד  דצעיצ אמתגי׳ וקאי כל»מר ר״מדנעשה גי׳ לפי הונא ^

 דנמשה לק« לממני׳ דמוקי דרבה נמי איש מא דתנאי טמא ואס
 דבאמת נראה מיהו ־ המורף לפני טסלין מנאי דכל לקמן ודרבא ־ כ^מר

 ג ואע ־ מוכיח שער של דזמנו יוסי כר׳ ס״ל הונא דרב כיון להו סשה
 דא״כ דהכי אדעמי׳ כסב דלא היינו בע״ס לי׳ דמססקא
 מנאי כ א ־ מהיום דהוא מוכיח שער של דזמט צ״ל מסתמא דהכי אדעסא

 ר לאו ממני דהא קושיא זה אץ אכתי אבל ־ מיוסר מסי אם היום דאם
 קשה דהא לישב ים קאי דאלעיל ר׳׳ת לשיעת דאפי׳ נלענ״ד ועוד ־ הוא יוסי

 למפרע דמגירשת טמא א״כ מוכיח שער של זסט דס״ל יוסי לר׳ לפישיעמו
 צ״ל ע״כ מגורשת־ ואינה מגורשת קאמר ולמה שער של זמט משוס

ט גרע דמהיום  מ שכ גע דבכל להיפן־ נ״ל א״כ ־ בעולם שהם «נשמע ע
מ מהיום הוא  צ שצ כמו עפי גרע מהיום דקאמר והיכא ימות־ אס מ'
 קאמר דצא מוכיח ש״ש דזמנו שכ״מ גע בכל רבנן דמודו ואנמר יוסי לר׳

ע מש״ל לפי מיהו מתי־ באם אלא פליגי ולא כלום מ  הוא שכ״מ ד
קי לו־ בחתומיוזכין דעדיו י״ל ולהכי זכי׳ ספק מו מד סנ ב ר כ  צמתני א״

ק ברישא ממייבמס למה עיס הסנאי לטל מיי מ לעיל הש׳ם ב  כאן אין מ'
:ודויק לעיל כמ״ש ע״ח בלא ט׳ל ־ זכין בחתוטו דעדיו דאביי דל״ל די״ל קושיא

ד ״ א  • לעלמא א״א שרינן ומ״ש וכו׳־ גורם החולי שתנאי יאמרו ב
 וא*צ ־ גע בלא יוצאת היבם עלי׳ ובא שגג או עבר דאס טינו
:בתימה והשאיר פ״י בס׳ שנדחק למה

ה י די ״ ז ט׳ ע״מ גיעך ה״ז מתני׳ (  דהך משמע לכאורה ־ ו
גטרש לקמן בברייתא פליג דהא ר״מ הוא תיק ^ ^ !י* י

 דס״ל דר״י תיק הוא וגס ע״ו־ דף כדלקמן דהסרשב׳ג חכמים על שנישנית
שה התנאי האדלאכפל ליישב צריך דלפי״ז אע״ס־ בת׳ י״מטדש  וטדמע

א׳• בדכפלי׳ דמיירי לומר וצריך לתנאי קודם ברייתא לקמן וכדטקי לתנ
ט  הוא ר״מ לאו מתני׳ לטמר דמצי משוס אמתני׳ מקשי דלא הא מי
 דבתנאי והרמב״ם הרי״ף לשימת ומיהו התנאי כפל בעיט דלא וס״ל

ת א״צ מעכטו  ויבואר דמי כמעכשיו לאו ע״מ דלר״מ וס״ל התנאי־ למילו
 דמי מעכשיו כאומר ע״מ האומר כל דס״ל כרבי דאתיא י״ל בס״ד לקמן

 כן לפרש דא״א ג״ל מיהו ־ עמוד באומו ע״א] [ל׳ע״ד לעיל אםי]1 רב כדמשני
ע״אן־ נ״ג ד׳ בפר״ג[יבמו׳ כדאי׳ כפיל־ תנא בעי נמי מעכשיו באמ׳ ע״כ דליבי

 אשיאן דלרב סנאיבחליצה־ בים פליגי ורבנן דרבי ס״ל אשיורבינא דרב
 פשוע זה והנה • כסלי׳ דלא משוס ולרבינא שליח עיי דבעינן משיה מנאי
 המנאי דכשמקייס לומר שייך דאיך מעכשיו להיות צריך בחליצה סנאי דכל

 שלא או הגע יקרע שלא צריך אס בתנאי בגס אפי׳ הא החליצה אז ימול
ט איכא ע״ד דף לעיל כדאמרינן יאבד טי  בכל וכן שנאבד־ או שנקרע בי

 כדאמרינן כסף זולת ־ שנאבד ושער וחזקה משיכט שבעולם הקניטם
 מנת מעל הקשה דהרא״ש מאוד וממיהני כו׳־ דמי למלוה לא זוזי דהני

 ®®®יי”® ”י®״ מטים שח״! ע״מ לה בחלת דבעי׳
 נ צ כ וע היא רגי דממני׳ לומר א״א לפי״ז נמצא ־ במעכשיו אלא א״א
 כלל כטל מנאי בעינן דלא כרבנן א״נ לתנאי״ בכפלי׳ דמיירי או צנ״ל
א לרב א״נ שסיר מעכשיו כאומר דע*מ מודו דרבי רבנן דגם דס״ל טנ

גייטץ
f בזה הארכתי כפול• סנאי א״צ חמעכשיו דס״ל לומר יכול m צורך 

ודו״ק: בשמעסץ־ בסיד לקמן לדבריט ט׳ שתניקי ע״מ במתני׳ שח  מסט׳ דפיירי דמוכס נראה לכאורה ו
ט ס״ד דאי כמעכשיו בע״מ ע ^ שתתגרש ד  א״כ שנים־ שסי ר1ל

ל • כלל להסטת לו הי׳ למה  וממילא ־ שנים ב׳ לאחר שתתגרש למימי מי
א5 ובק כך בק דהא בנה אס למיק מחדבס שמטה ט  לכל כאשתו ט

ס למימר הויל מיותר דהסנאי וכיק ־ אס בתנאי • דבר  בתוך הבן מת מ
 לפרושי pדפדאיצע בסיפא לרבא לקמן ז״ל כדטרש׳׳י גע איט הזמן
ט רישא ואפי׳ • גע איט מס דאס כוונתו ע״כ ^ דדוחק נ ט׳ ל  טקא ^
ט באץ  ®}י דרב י*צ ולט״ז • ני1̂ ססמא דהא ־ מכבר מטקה וטא ממנה ה
 דרבי דס״ל אשי דלרב לעיל כסבט דכבר אזיל לטעמי׳ א׳ ביום דמוקי לקמן

מ מאדס״ל  תנאי ל״ל דמתני צ״ל כפול סנאי במעכשיו ס״ל ורבי כמעכטו ע'
ט דמס מ״ע א״כ ־ אס סנאי ט״ל א״כ כרבי אתי׳ ולא • כטל ה ה ע ט  טמא נ

רי אלא ־ הבן שימות אף דעתו מדטרש  כיון ־ כלל למביח ולי<^ א׳ ביוס דטי
ס שתיניק דעתו אס ומכ״ש ־ שמרצה יום ®זה שתינק שדעט  א׳ פנ

t להתגרש שטכל • לבד d • 1 לקמז ועמ״ש i • הבן מת ד״ה חוח׳ ט׳ י לישב יש לכאורה ו מי  צרבאמווד דהא ז״ל ט
ק מצרך שטר א׳ שעה אלא דאיט אשי דלרב להו קשה ט מ ^  ל

ע ה׳ז מת דאם ה לקמן להש״ס קשה הא ואדרבא ג w מ h ע• יהא  ג
 כל דדעט אלא • קאמר א׳ דיוס נימא דלא קמ״ל גיפא דהא י״ל ולרבא

ע־ אז כמושטרש״יז״לוכשמת ימיחייו־ אג  דמגל״ן כסב פ״י ובספר הו
ק במיסת לא^ש נס דוחק תה קודם ולא מיד האב במיסת וסנשא שאטד ה  שת

 להנשא מוסרת אם בנה שמת במטקה אעפ״י בת׳ אמוראי בי׳ פליגי דהא
סי׳י״ג האומריסבאה״ע לדעת ואפי׳ מת  להטק המטלה דגלא יי׳ד] סעיף [

 דא״צ דמומו ז״ל לפירש״י ממ״ג קשה הדר א״כ מינקת־ בכלל אינה
 כמ״ש־ ז׳יל לטרשיי ומחוורתא מהבן או מהאב או התנאי קיום להתחיל

ט דנהי ד״ל גלענ׳ד גס ט ה״א מ״מ הסום׳ כמ״ש אפשר לא חייכי די  די
 מחויבת אינה מנאי דכל דס״ל לבה״ג מציט דיומר קאמר הבעל חיי

ט כל רק לקיים  כמ״ש טוסי? דלא הפוסקים דהסכמס ונהי • הבעל חיי י
ט והנה כן־ דה״א י״ל מ״מ קמ״ג בסי׳ הב״י  מיידי אשי דלרב סש״ל ל

 לאח״מ־ גע ®ן דהא קאמר הבעל מיי דימי לספוקי ליכא אס־ בתג®
ט וק״ל: לאשמעיק דטצרך לק״מ אשי דלרב כתבנו כבר מי

* ד  אינה דא׳ אף • מנ®ם שני בהסנה למלך המשנה לפינו׳ש ייל ^ו
ה'נ י״ל א״כ הב׳־ המג® לקיים יטלה מ״מ כריטת “  מיירי ד

 כבר א׳ כשמס ושמעיק לכשסיטק ® כשסשמט סנאים שני לה שאמר ממני׳
טס והוי קאמר חייכי דימי וה״א התג®־ קייס טין הנקה־ ע״י כרי  ו

ל: ־ בזה הארכט באה״ע בחיוזשיט ק׳
ל ״ י ו ז ר• דוקא באצעלי׳ דרשב״ג־ כרבק דקייל׳ן דנהי ? מ  מ״מי״ל ^

ט סתמא דקאמר הכא ^ ט לרבא קאנזר ימי דבל דאמריק נ  היי
®• דלא דלאלצטריקמטין משום  דהו״ל מוטלדמי׳־ בזה אבל אמדנןבסג

ט הרואה משים מחמרי׳ ימי דבל כיק אהדדי דסתרי חומרי תרי ךנ  ר5®
 כשטא אבל אצעלית באבדה דרוקא לעיל דאמריק ואף דמי׳־ יועיל דלא

 זה ®ן חיי׳ ימי כל דאי קושיא אין מ״מ ־ האצעלי׳ להחזיר צריך בעין
 ימי׳ כל שיטש לשכור שוה כמה בדמי׳ לשער יוכל דודאי ברימית

 מ״ל שפיר וא״כ לשמשו יכולה דאינה כאבדה הו״ל אב במס דוד®
וק״ל: כריתות

ם׳ ו  ס״ח [ה״ג ז״ל הרמב״ס מדברי הנה וכו׳ לתרץ אין אבל וכי׳ ורמינט־ ד״ה ח
 א' יום דבססס אשי כרב דפסק p לממני׳ בהדי׳דממק ב׳]נרא׳ י״ע ה׳ ^ *

 בש״ס בקושיא נשאר דלמה המום׳ קוטת עליו קשה א״כ בהתחילה ורישא
 בפר״ג־ דס״ל אט דלרב לעיל מ״ש עפ״י ליישב דיש ונלענ״ד אשי לרב

 דע״כ מעכשיו בתנאי דאף דס״ל ע״כ ורבק רבי פליגי בחליצה דבחנאי
ט ורב לעיל כמיש הוא מעכטו בחליצה  מני הא דמאמר לעיל ס״ל א

 רבי מתגי׳ דצ״ל כיק אבל ־ כמעכטו ע״מ ל״ל דרבי דרבק ־ היא רבי
מט משום צ״ל ע״כ ־ מעכשיו מועיל איט דא״כ הוא  מוכיח שער של ח
 הה״מ כתבו דהא קאמר דוקא א׳ יום טמוש דע״כ י״ל ולט״ז • עליו

 מסרן דאם טכרח והוא מיד לקיים צריך הזמן נקבע שלא דבדבר והמ״ל
 דפסק כיון התג® תקיים לא לעולם א״כ ־ גע במת דהוי ברישא למתכי׳

 המג® מקיום מפער שימות וכיק ־ מיד להנשא שרי ע״מ דבמגאי הימב׳ם
ד קאמר א׳ שעה ® מיד דצ״ל וכיון  מוכיח ש״ם זמנו שייך לא א״כ ט
 וכ״ש קאמר היום דסוף י״ל במהיוס דאפי׳ לעיל המוס׳ כמב דהא

 א׳ יום דשימוש ש'מ היום־ מסוף אלא מוכרח דאיט שער של בזמט
 בדיני בעינן דלא העעס וכתב ־ מעכשיו מנאי ט״ל לא דאל״ה • עכ״ס

 כשהשימ-ש בהזמןאבל אלא התנאי בקיום מלוין הגירוטן שאין מפני החנאי
 קיום אין א״נ א׳ יום וע״כ התנאי בקיום תלוי הרי הזמן קודם הוא

 ־ כלל הסנאי ממקייס ®ן א׳ אשעה דהא א׳ בשעה אט לרב המנאי
א־ ר״מ דמשמעדמתגי׳ כתבנו וכבר  לתנאי בדכפליה לשנוי דאיכא ונהי ט

דקיי״ל אנן אבל מירק לו דיש קטא לטמר שייך מ״מ לקמן כדמשני
דע״מ



פרק שאחזו כד
 מתקיים שפיר ז״ל הרמב״ם לדמיו כפול מנאי מי5

א ל ^י ה »  מצי דלא י״ל ולפי״ז אשי לרג כ״א כלל ממגי׳ קשס «
י מ א הך ^ ס »׳ דא׳׳ה א׳ יום ששימשמו לאחר שמש ^  מגי א׳ שפה א

 אגל מיד להיות צריך גשימוש דנהי הוא המנאי קיום לאו דשפה ^
 קשה וטכ׳׳ם התנאי קיום ט״ל א׳ דשעה ודאי אק לו דיש בהנקה

^ :ודו״ק * מהנקה
ט׳ שהקיל כיון דסיד וכי׳ במפרש fo ד*ם ׳0^ו  ו״ל קושיתמהרש״א פי׳ י

י י ®׳ י  הא רישא מ״ש ר״א פל מקשי מאי דלפייז בשלמא] דיה י
ל׳’®  להבקבמאיפליגי ולפפנ״דנראהדלקימדצריך ?

א י ם בסתם• אשי י שו כ ה א  חסדא דרג אוקימתא תרי בהני דפליגי ^
ק י*ל קמטץ לצפורי דאי למימר בפי דב^לה  דאר משום מומש הדותר הז

איפכא והסברא רבנן דמתני׳ קאמר הכי ובתר ״
״יי ל ל ^ טז ״ מ ק כל היעו י  ממני׳ ד״ה בשום׳ מבואר והוא שצריך )

ק שסיימו  ס״ל רבא א*כ • כרבנן מתני׳ דמוקי בסמוך צ״ל ו
^ כמוקימתא ריי ת  ז׳׳ל רש׳׳י דברי מבואר וגזה כרבנן• למלה ומוקי ב

ה  מפמא דחד י׳ל וכד• נמי וקאמר דמי׳ ממן דאמר בתנאי דמיקל בד
 א׳ יום סממא להכי באצמלית להרוחה ים*ל בתנאי דמיקל דמשף הוא

ט ה ^ ל ס מ סי  ש׳מ בהנקה ל«־ש מדהוצרך אמרינן ולא גש הוי במש ב
ק״  אבל • א׳ ב^ם סגי הרוחה דמשוס יומא גמד סני דלדידי׳ יי

מ ד צ  כו טי חסדא דרג סשושה הסברא דבאמת בהא לי׳ נמוא לא מ
• יום דסתמא ס׳׳ל להט מופש טומר הזמן י״ל לצמורי דאי  ובזה א׳

 כמפרש דס׳׳ל דכית אשי לרב דהקושיא גשלמא ד׳יה בתום׳ פירש
ק דממפש אשי דרג שפמא הייט דלפמ״ש • נמטקלצמורי הרי א יום  בז

 דכתב דהא נראה ולפייז גישא• לטי לא ממילא במס א״כ לצפורי משום
ט׳ כ״כ מליו שהימ כיין ס׳׳ד וםהת  כאוקימתא דס׳׳ל רבא לשישת הייט ו

 ע״כ יותר שהקיל כיון סד״א שפיר א״כ תאמר צרכו כל דלצפורי בחר״זא
ט לצפורי לאו  דאדרבה בהכי לסרוצי א״א אשי לרב אגל • נישא לטי מס ו
ט  טיקר וזהו שט לצטורי כיונתי שהקיל כל בסמלה ריח כסברת ס

 דלא לר׳׳ח דמנ״ל פ״י בם׳ שהקשה מה נמי מתורן וממילא הקושיא•
w הסום׳ שכתב ההיכחה שייך לא לדידי׳ דהא הסנאי קיום התחלת 
ה • ורטנהו ^ ט׳  נימא דלא האב במת ממני׳ דאשמפינן לומר ויש ו

ס׳ בזה נסספקו דלא ז״א דלטניש • בפיק שלם ויום לצטט ט  אלא ה
 אגל התנאי• קיום התחלת משום הקושיא דמפרש זיל י רש צשישת
א דלצטרי מטם דהקושיא לטרש  לומר דא״א וריד מומש יוסר הזמן מ
ש היותר הזמן י׳ל יומר דאדרבה א׳ יום דדוקא  ברור וכ״ז טפ

ודו״ק: לפנ״ד
1\C ונו' אדרגנן דרבנן ק׳ מדר״מ דר״מ קטא גמרא

מפורש הא אדרבנן דרבנן דמקט ס״ד מאי מקשי׳ י
א יכולה בדבריהם • לו שתאמר ט  הכא אלא הל״ל דר׳מ בשינמא גם ט׳
 מהרש׳א ודברי אמר שלא לפי בברייתא רשvמכ לפיל דהא • לתנאיה בדכפלי׳

ס אינם דהכא וחכמים דקאמר בהא בזה ל ז  להבין ונלטנ״ד • ג׳׳כ טגני
תא לט־ש דאפשר מ״ש  באס ומסיים בט״מ דמסחיל משמעותא לסי הטיי

• שי ס׳ משום ^ הט • אדמפלגי ד״ה פ״ב פ״ד דף לטיל כתט ד ט׳  ו
 טא דסטשא לאו מטכטו כאומר לאו דפימ rלס דאף • וכו׳ לר״י ונראה

 וכיון רר״ממססקאלי׳• י״ל וא׳׳כ אם• אי מפכשיו אם הוא דססק אנא
 היינו • to להשא טסרת • בסנאימפכשע ה״א] פיח [ה״ג פסק זיל דהרמב״ס

ר׳ דממ דקאמר מ ט  מפכשיו ואם התנאי• כפלי׳וגשל לא הרי הוא אס פ*מ דאם נ
סרס הרי הוא  דהנהו י״ל ולפי״ז להנשא• מומרת מיד-ופכ*פ להנשא ט
ט׳ דלא ס״ל רבנן  ר״ל להנשא• אסורה הוא אם אי וא״כ כפול• תנאי ב
ד טו דהויל משום דפליגי ט  מקיים ולא ימות שמא דחיישינן אלא מפנ

^ הסנאי ר  ומקרי הוא אנוס תמות או ימות אם דאפי׳ • כרשגיג ס׳ל ו
 ונלטנ׳ד ממנה• שלא אונס ה״ז דדה נחתך בירושלט כמ״ש הסנאי קיום

 דהנה • קאמר לרבנן או • קאמר לר״מ ^ דהכא לקני תט פליגי דגהא
ט רבנן דהנהו נימא חם • שמא ומשוס דרשביג• רבנן טי ט ט  אבל י

 קאמר דלרבנן לומר א״א מטכשיו משום והכא כר״מ• ס״ל כפול בחגאי
 דר'מ חכמים דהנהו ס״ל ט״כ קאמר לרבנן דאמר ומאן קאמר מ לר כ וט

ט דצא  ■ פ״ג מ״ו דף גגישץ כדאמרינן יטדה ר' והייט כטל תנאי ב
 ליה אית יהודה דר׳ משוס כתיבים שני דטי אפ״ג לו דה״ק איש ובזה

 אדרבנן ורבנן אדר״מ דמקשידר״מ והיינו מלמדין• כא׳ הבאים כתובים שני
^יגי ללישנא  דח^ש משוס שפמי׳ לאו דר״מ משני ופ״ז • ודרשב״ג בדרבנן ד
ה ^ עי לעולם בפ״מ דס״ל • לתנאי׳ כפלי׳ דלא משום אלא כנ״ל נ  כסול• תנאי ג
 דלעיל ורבנן רשב״ג טא דהכא דרבנן לק״מ ובדרבנן בדכפלי׳• והכא

:ודו״ק • לטתה חיישי הוא מעכשיו ע״מ אי ובאמת • רשביג לאו

שמיני פרק הזורק
ף אין דלמ׳׳ד פ׳׳י הס׳ הקשה וכו׳ אשה שקנתה מה סצירה ע״א ע״ז ד

לג גיטין שביעי
ת לק״מ• חמימה משפת סירות לבטל ס מ  מל אמנם לי׳כר״י• דר״אאית ו

 בטרוש מקשה ואפ״ה חמימה משפת דטרות דר״מ דס״ל קשה הירושלמי
ר״ סי r • דלקימ והנלפניד • שקנתה] מה [ד״ה פ״ב התיס׳ ®י״מ מ w דס״ל 

טן משפת פירק לבעל ן דא  שלא זמן כל אבל • הנש כשרק הייט חתי
שטר נמצא למפרט הפירק אבד נתן ואם סירות לנפל f J״ י

 מדמקשה לזה וראי׳ הפירוס אבד דלא ומטלא fי’”’'?’ל"
א א א י ינ  ן5ד אליבא קשה • וידו דגישו מזה ומוכיח דפבד ״ז

 הא קשה ופ״כ המם דפליג רשביא מציט באמת הא הכי ל דס מ מר א
ו ״ מגיי ®ל י ה ט ״ «*י P יי ל ץ ״  חכות משום אחרים* פ״י וג
ב• י״ג דף בפ״קדמציפא דס״ל דר׳אלפזר כיון ה א לעבד הוא  דפד? פ׳

טן בחתומיו  דלא מקשי דאפ״ה וצ״ל יקשה ולא למפרע משתחרר נמצא • לו ז
 משעת למ^ קשה המקשה דעת לט נמצא לידי׳ משא יהיה ולא שתמרר

ה חת סט׳ לשעט׳ דרגא לומר ואפשר י  בחתומיו עדיו דל״ל מקשה דנ
ף בב כדסליגי לו זכין ד  דס׳ל מטרות קשה לא באמת ולר״א • פ״א) י״ג מ(

 חתימה משפת למפרט חיכה כיון כאחד באים וחצירו נישו בפירות כ ג
» כמו ע  ורבא • בפירוסיך משני לא באמת להכי בחז״ל דפדיו לשישהו כ

 לא בשל• מקחה דאפי׳ הכל מתרץ לו זכין בחהומיו עדיו דלל (ששט
 טרושלט פל ופכ״ס • מעבד לשישתיה כדמוכח באחד כאץ וידו דגיסו ק״ה

 מכירות אף קשה ושפיר כלל• כאחד באים וידו נישי דל״ל קושיא* אין
: ודויק לקמן ועמ״ש חמימה• משעת אי אפי׳

ה ז ב  פ״ח cn לקמן הסוס׳ שהביאו ור״ח השרוך דעת לישב לענ׳׳ד נראה ו
עי׳ דגחצירה ואת] ה [ד ע״ג  להדיא מדכריו משמע * לידה דמשא ג

 לזה טעלת פנין ומה מחצירה לידה דמשא בעינן לחצירו בזרק דאסי׳
 הירושלמי מן מוצאו ובאמת * אח״כ לידה במשא טעלת מה נתינה הוי לא אי

 לטסט וי״לדהירושלט ו׳] [סי׳ ברא׳׳ש פ״ש וט׳* נכילן המחוור דקאמר
 א״כ חתימה■ משפח סירוס דס״ל כיון רק כאחד• באין וידו גישו דל״ל

ק לו אין למכרע א״כ אח״כ לידה משא חי ר  שפיר לחצר נתינה בשעת פי
 לי איו דויד לה בשכתב לשנרי וא'צ לחצר* נתינה משפת מטרשת
 דמשמע המשנה לשון לישב אלא בירושלמי* כמ״ש ובסירותיך בנכסיך

 ס״לדלחשש דהירושלט די״ל לקמן ועמ״ש לחצרה* בבא מיד דמגורשת
 • כו׳ לה בכתב לשטיי וצריך כאחד באין וידו גישו מהני לא סירות

ודו״ק: לידהמהני במשא משא״כ
׳ ס ו  במתנה הבטל שנט או וכו׳ והתניא ובד״ה • וכו׳ בכותב ד״ה ת

 משוס דלאו • ממתנה לקימ דלר״ת שכתב זיל במהרש׳א פייי וכו׳*
 תקטת קודם דממני׳ דז״א פ״י בם׳ וכתב בשל• מקחה משוס אלא פירק
ק אץ ואם אושא ר  מכמה לדבריו ליסא המחילה ואמר במל• מקט למה ט

מל איט אושא מקנת משוס דלאו להדי׳ דמשמע האחד • שעמים  דל׳׳ל אה למכיר י
 כר׳י• דהלכה שדייק במה הטתב ר׳׳פ א׳] [סי׳ הראיש בדברי מבואר וכן טרי

שני׳ מדלא  דלדבריו קייס* קמנימקחה ולא פירק אוכל •דאיט כסבבבנא
 דאסורה והעי®־ * קייס שמקחה פטשא סירוס אוכל איט דאס פלאי הוא

ט * נ׳ * שתמכור לה יהיב דהכי אדפמא דלאו משום למכור  דליתא דאף ו
ר דמחני׳ לומר דא״א הכקב בר״ס באריטת כ׳ כבר ^שא לתקנת ק  ס
 מסירי ואימא השים מקושית וראי׳ רבי בימי פי׳ שכבר אושא לתקנת

 הא פירי ל״ל ואס התחטצה* מדבפהש״שפל אמר כבר הא חוטא ומאי
ת עכל דאכתי משום וצ״ל ממילא למכור תוכל  סתירה דאין למכור אסורה לטו

ט כמו אושא למקנת מממני׳ כ ר א  דאס מוכח נלפניד ושוד ג׳ * שם ^
 שקנתה מה פריך מאי קשה דהא אושא תקנת משום דוקא צ״ל ר״א לדברי

 לו• כאמרו הכותב דש׳ ממני׳ דאתיא פרק בריש הריי כתג הא אשה
 דקשה פ״כ אלא • קיים מכרה דאמר כר״ג דהכא מתני׳ קשהדלמא מאי וא״כ

 ועוד ד׳* שנ^ו* האשה ר״פ כדאימא ולסירות בחיי׳ דר״ג אושא מתקנת
ט דאף הפוסקיס כ׳ דהא למטר א״י אושא מקנס דבלא נלפניד  הנו
 פירי משק למטר אסורה א״כ לי׳ פיריאיס סירי אבל פירי ליל לאשתו ממנה

ה ז״ל רש׳׳י כוונת נלענ״ד וזה • פירי  נסק לא ואכמי וכו׳* בעלה קנה ד
כו׳• ט נראה ו  נתינה דל* משוס אלא חצירה* שאינה מחמת דלא דכוונ

טג א״צ א״כ פירק לענין הוא דידי׳ הא פירו׳ תשמיש דהאי כיון * היא  לכ
ק• פירי לבעל דיש דאף פירק פירי ר  כיוןדמושטש מצירה מקרי מ״מ פי
 לפרש לרק לי׳ ניחא לא ולהט לפ״ס שמשועבד ואף ברשותו איט עצמו

 אלא *זינן שיפטד משק דלאו לפ׳׳ס משועבד היה דהמתנה בדרגא
 המכירה כדמשהיק אבל בפ״ס• משא״כ הוא דידי׳ לתשמיש דזה משוס
 ולא לפ״ס דמשופבד משום אושא תקנת קודם אפילו במל מקמה שפיר
 נימה מפגי לא דהירושלט לפיל דכ׳ מעמא חהו ונראה חצירה• מקרי
 י״ל נמל ממקמה השים דקקי׳ ר׳׳ח לשימת די״ל משוס * כאחד באין וידה

 כא׳■ באין וידה גימה בזה טיך לא הנעל תשמיש משוס דהוא פירי דקושי׳
 פירי לטרושלמי דס״ל דכיון בזה (וצ׳ע מפירי מקשה הא והירושלמי

 ממא הרי חצירה דמקרי וכיץ לידה ממא דבעינן אלא חתימה משעת
ס׳ המור דעת לקמן מ״ש מיושב ובזה נזה) וציט לידה ט ל ו טג ה דגנכסיי ג

קי׳ טי ז
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 ״ש1ול« קייס• גמוהמה הירושלמי משני לא א״כ קיים מקמה »׳1ושיר

< י״ל ם »מיל סירוס לע^ן רק נאמד באין וידה נימה ד  :כנ״ל אינו
ר דאיך זיל מהרשיא כמב »  נמי סיסא דא״כ בממנה־ לאוקמי א
מ וסי׳  לשון«ונה מל כוונמו דאי א׳ • סירושיס ב׳ ס״י בם' ב

 א״כ גמורה גמזנה מל קשה ואי • נמי במתנה א׳יכ לטיל הקשה מדלא
רו בנסן נמי פיסא  ונלטנ״ד ‘ כדרגא ג*כ המלר לה לימן מקנה יש ב^י
»ס׳ שימ0 למת יש זה דפסי׳  דאכסיף דרבא מהא ז״ל סירש״י טל ה
ז דלסי די״ל סירות• לבטל אין לאשמו ממנה דהנומן ס״ל ורבא  דלא ־ ס׳

 נאמסו ממנה דהנומן מוכיח הוי ט״כ כאחד• ^)ין וידה מגיעה ידמ
 במודה גרוע לשק דמהני ל״ל דרבא לומר יש דבאמת סירות• לבעל יש

 בו נשואה ואמת ארוסה אחת דקאמר צהא מהר״משי״ף כמ״ש ארוסה•
ל אבל • במתנה ממני׳ מוקי מי ע״ב בס״ד ויבואר  גמורה במתנה ^
 מי^י דלא מיני׳ ונשמע החצר• טס לימן תקנה יש סיסא מיקשי דאיכ

^ רש״י כמ״ש קניואגבבגע  וידו גיעו אמרי׳ דלא הס״ד דלסי סיי בס׳ ועיין ז
 מאמר לטיל ז״ל ברשיי מסורש וכן אגב קנין צ״ל ע״נ כאחד באי!
ע נתינה בשמת דמתגרשת דהא  כאחד• באין וידו גיעו משוס ע״כ היי
א נקע ומדלא • ממנה בא;וון לשנויי צריך וע״כ ס  דידי׳ גמורה ממנה מ
 רש^ דברי היעב מובן ובזה • ממ״נ לו והקשה סירות לבעל דיש ש״מ
 שיטיא להאי ז׳ל סירש״י רבא אמר כי דמעיקרא • מ׳ב לקמן ז״ל

 שוב כאחד באין וידו גיעו כדמשני דבאמת משוס לזה• דחקו ומי דלעיל•
 א*נ סירות לבעל דאין באמת וס״ל סירות לבעל דיש מממני' הוכחה אין

 הא אלא כאחד באין דדו גיעו כלל לומר א*צ הוי דמתנה דרבא בעובדא
ה אמר דלעיל אממני׳ כאחד באין וידו גיעו דקאמר די :ו

ו מ ר ד נלעג • לעיל ממנה קושיא התום׳ הקשו דלא זו קושיא בעיקר מ
שלא בעינן תרווייהו דילמא ת’לר דמנ״ל הקשה ס״י בס׳ די״ל

 במתני׳ דלימא משוס ותירוצו קיים• מקחה ויהיה סירות לבעל יהיה
 הרא״ש כ׳ דהא מירי קשה דלא ונלענ״ד לעיל• כתבט כבר אושא תקנת

עיין • אח״כ שנפלו לנכסי׳ מועיל איט בנכסייך לי אין דכתיבה באה״ע ו
א״א א*כ • כשנשאה סירות לבעל יש לארוסתו מתנה דבנותן ס״ה סי׳

 דע״כ דכיון סירות לטנין במתנה ארוסה ועודה לה בכתב כדמשני לומר
 התום׳ לסימ״ש מיהו • סירות לו יש א״כ ארוסה כשהיא לה שנתן צ״ל היה

 בנכסייך הכומב דר׳״ס דמחני׳ אסיפא סמיך אלא דוקא לאו דבנכסייך
 מצו לא דלעיל י״ל לסי׳ז • בס״ד שיבואר כמו בעל מקמה ובפירותיהן

 כדמשני אבל בסל וממקמה מפירות נמי דמקשה די״ל מממנה להקשות
 מקמה א״כ סמיך דאסיפא וצ״ל במתנה לומר א״א ע״כ ארוסה בעודה
 אך במתנה• דהל״ל הקשה שפיר בסל למקחה חייש דלא וצ״ל בעל•

 לעולס די״ל ינאי וכדר׳ דמסיק הא בזה ליישב דיש לכאורה • הנלסענ״ד
 בסי׳ הב״י דכתב י׳׳ל קייס• מקחו דאז משוס ואי • ובסירופיהן בנכסייך

 ועעמאשלא לסירוחיהן• בנכסייך דכ׳ די״ל משוס העור לדברי טעס ס״ה
 בדבר מועיל דבסילוק ינאי כדר׳ מסיק לכך לעולס• בא שלא דבר יהיה
 לפימ״ש מיהו • קייס מקחה שיהא בנכסייך ע״כ וא״כ • לעולס בא שלא

 אבל עדיין• נתחייב שלא בזה דיוקא היינו ינאי וכדר׳ קאמר דהא התום׳
 בחידושיט מ״ש עס״י בע״א י״ל מועיל אין לגמרי לעולם h שלא בדבר
 ובסירותיהן דבנכסייך והרא״ש המוס׳ לדברי עעם • שס הכותב בר״ם

 מקרא• עב בוצינא ומשני מפירי ואימא התם דמקשי משוס בעל מקמה
 לסירות בנכסייך שיסרש טוב יומר ובסירומיהן בנכסייך כשכתב א״כ

 אס הגוף אבל • הסירות תמכור ^ קייס מכרה שיהיה הייט וסירותיהן
 באו שלא אף מסירות דמסלק דניט לחלק יש באמת אבל בעל• מכרה
 אבל שם• באריכות כמ״ש הסירות להוציא בקרקע שיש מכה הייט לעולה

 מ א״כ לעולס• בא שלא דבר הוא הסירות ממכירת דבסילוק נאמר אס
 דאוכל במתנה לומר א״א שוב • ארוסה בעודה כדמשני קאמר דהכי

 וצ״ל העור• כדעת חיים מקחה דא״כ קשה בסירותיהן וציל סירות•
 ממכירתו לסלק לעולם בא שלא דבר דהוי מסירות עצמו מסלק אדס דאין
 הבאה דבנחלה וצ״ל דשלב״ל הוי החיוב כל ארוסה בעודה קשה כנ״ל

 לעובמו חכמים בתקנת רוצה דאינו מטעם לסלק יכול אחר משוס
:ודו״ק וכדרבא ’

* ד ו מ י ל ב  קצת לישב יש ז״ל המהרש״א דברי דעסי' אמרינן הישיבה ו
 שהקדים למה אשה שקנתה מה חצירה הקושיא סמיכות י

 רש'אwמר אלאדתיקשיק׳ במתנה לשטיי דה״מ משוס וגניבה דנע צריכותא
 מיהו וגו׳• החצר נתינת עיי מקנה יש ג״כ בחצירו כשנתן דבסיסא

 כ״א דף לעיל אביי סליג דבכהיג בע'כ דליתא משוס מועיל דאיט המ״ל
 סברא הך לרבא דל״ל ונהי מצירו על עתנה שמר לה דבנתן • ארבא
 בע״כ שטמן דבר בין לחלק י־אין • מגניבה דילסינן משום דהיינו י״ל דאביי
 צריך לכך בזה לידה מקפ-ק לא דשוב לרבא ס״ל • ע״כ5 שאינו לדבר

 דוקא דילמא• וא״ל בט״כ• דלימא אע׳ג מגניבה דמוכח בתחלה להקדים
 במה מילי תרי מהני יל»נן בכ״מ דהא ז״א • מיסא משוס בגניבה

צג הצד ק׳ ו

גישץ
א י « ד ב ם דמיל םמסרשיס• הקשו דרנא עובדא ו »  ש«םנ מן «

 9«קו m ליגא דהכא לסיסשיל והיה • גמיש ” ״ ״ ‘“י*
p אלא • CWW( שסת0 סירוס לבעל דיש דס״ל סירוס משום w סן« 

 הריץ כ׳ רסא ז«0 אם למגיש א״א דנל״ז ליכא ״א3 »ם3מ כנ׳ל לה
 סשוס סגורשס שסק כנר שלותו ליד אלא בא לא אסילו מרע זבשכיב

 מק וא״כ ינום• נמקום מיירי מ״כ והנא • ינום במקום זכי׳ ססק דהוי
 מוקפטישס• א״ככנר כמ״שהר״ן בידשליסהיס אם זכומלאמיגעיא דססק
 מייו70!ו3< ליי «ית̂  איפלי׳ק^״מיהו^ ס4ש «»םדמ*י לומר וא*צ

 ™גקדימיינפזץ זדנא לעיל דכתגט ואף מסימה משעת זכיולה בחסומיו
 מעא מפי ס״ל אדרבאeT^ אלא ז״א • ע״נ בב״מדףל״ה לו זכץ בחסומיו

 הכרס• אין וכ״ש ^•זסא יומא שלימו מכד דס״ל לגירסא אבל אדרכסא•
̂א fif< משש דאין כיון י*ל סירוס דמשום עוד ונראה  הסירות מכירת שנט
ס מועיל ^ט תעביד לא רחמנא דאמר מילי דכל ס״ל ורבא • בשבת  סנ

m הגעסוזר מצוק ושסיר ט למ«ר שכ״מהאיטל במתנת ואי m' 
ם קנין מל למטר סצרט דלמה קשה לכאורה והנה  הדא״ס כמ״ש «נ
 pw לר׳ rוכ כדלקמן אמות ד׳ מעמם ומקנה המקום להסקיר לו היה

 כאילו הויל מסנה ע״י מוקא ז״א מיהו • ממגרשס ידה על דבמשסמר
 שמקשה מה י״ל ולסייז • גיסך כעלי ט״ל בהסקר אבל לידה מידו בא
 סומ1מ בסיבה סגור הגע שהיה אלא עלעול משום דמעושדלאו הרץ על

 הו״ל דלא ל^רה קשה מצר מסעם להקטס והוצרך הממזח ואבד לקרקעו
 יוסק אור ד״ה ע״ב ע״ס דף לקמן הסום׳ דלפמ״ש ונראה • ידה על משתמר
 כ״ש בסיטעא זה ואם משתמר בטיק דלא חז״ל מקט אמות ד׳ דבמוך

כ דאין י״ל ולסייז אמות• ד׳ מסעם שקנתה י׳ל א״כ בחצירה•  כ'
 לו אומרי׳ ב״ד חז״ל בתקנת דהא בשבת מגרשין דחין מהא קושיא
 קטן »ם כאן אין אבל למסרע קידושין דהסקיעו משום דהוא נקמן

טירושין: בשבת
* ד  יוסק ר׳ אמר ברב״ס רבה אמר וכו׳ רגא אמר א״ד ע״ה דף לעיל שיי

 ועריא בשקלא רבביח דברי להקדים דהל״ל קשה • ט׳ ששנה כ״מ ׳
 כ׳ ז׳] [סי׳ הרא״ש והנה • לכאן בע״כ נתינה ענץ ומאי דרשב״ג• דפלוגתא
 הב״ש והקשו • לכ״ע מהט דבמסרצה שכתב רק הלכתא• והכי לדרבב״ח

 שמה במ״כ דנתינה ורבט דרשב״ג מסלוגמא מוכח מסרשיסדא״כ ושארי
 באצעליס אבל אצעליס• בדמי ודוקא ממרצה דפלוגתאבאינה כיון נתינה•
 דבנסינה חדידי׳ דידיה ז״ל להרא׳ס הקשו ועיד לכ״ע• מהני עצמה
 מודו כ״ע דמחילה כסב והכא נתינה• הד דלא להחמיר ועוב פסק בע׳כ
 היא״ש בדברי דהסירש .דלק״ע והנלסענ״ד בע״כ• נתינה דהוי מוכח א״כ

 דהייט אצעלית נקע במתני׳ ובאמת הסנאי• בזה שיקוים שמתרצה היינו שמתרצה
 באינה ומיירי לשלם• היא צמכה כשנאבד א״כ עצמו• הבעל של אצסלית
 לי הראו שוב שלו• החש! בעד הדמים מקבל רק התנאי שיקוים ממרצה

 ונראה משמע• דגעל ואצעליתו הדרך בזה שהלך שמואל תפארת ב״ם
 לסקסקבזה יש ומיהו שם• מדבריו כן משמע שאיט אף • למ״ש דכיון
 שמירה דהוי משום סעורה בעל של בלים שאבדה שאשה הראב׳׳ד לדעת

 בעי ^ קשה אנמי א׳׳כ • ועונה כסות שאר לה שמשועבד • בבעלים
 דיש ונלסענ״ד • הססז דמי קיבל ולמה סעורה א״כ גיעא ליהוי דלא הבעל
 באונם או בסשיעה אצסלית אבדה אי שם דסליגי הירושלמי בזה לסרש

 חייב בבעלים דסשיעה וס״ל כנ״ל ממרן בפשיעה דס״ל דמאן ונראה
 כמ״ש לסעור וקי״ל • ה»אל בר״ס • ורבינא אחא דרב סלוגמא בהא כדאשכחן

^ אמר •p ורבינא אחא רב דסליגי בב״מ דקי״ל משום שם הסום׳ מי  וקולא • ה
ם׳ קשה יוחק לר׳ אך שנסמר• לנתבע התו  דס״ל ימואל בר״ס שם דב׳
 ונראה • נתינה שמה נתינה;בע״כ לדדי׳ צ״ל וא״כ • סעור בבעלים פשיעה
י איכא אחר אר״י רבב״ח דברי הש״ס סידר דלכר ^  בע״כ דנתינה ד
 דרשביג לסלוגסא ומוקי נתינה• שמה לא דס׳ל נעעה דלא נתינה שמה

ר׳• דלא ססק ואס״ה בממרצה ורבע  להש״ס ^ בממרצה ובאונמ נווי
א נתינה דשמה דס״ל הכא• אומו סידר לכך דמהני ת  מ«־צה באיט ^וג

 • לכ״ע מהט דממרצה הש״ס הוציא ומזה • יוחק לר׳ כרבנן הלבתא להבי
 ז״א גפ״ב• בנתונה והממיר הרא״ש נסתסק למה דא״כ להקשות ואין

ס הוא פעור בבעלים סשיעה דקי״ל הא באמת דהא כלום ט  דהלכה מ
 בע״נ נתינה דדילמא הכא למומרא קיי״ל אבל לנתבע• מוקיל כדברי

 ו להחמיר ועוב כ׳ לכך חייב בבעלים וסשיעה «רנה• •שמי׳ לא
 הד דסליגי במקום הייט ורבינא בר״א זה אמרינן בגמרא ואן»

 אסשר מומרא דהד במקום אבל • לנתבע לקולא הד דסליגי במקים וה״נ
:למומרא דקי״ל

ח ט׳ אגלאי לסוס ש  קנה סכל ארוסה דל״ש די״מ שייף מהר״ס כ׳ ו
ה ^ א פליג ולסי״ז • ב • ארוסה ועודה בכותב לעיל דקאמר א:

 שנסלו האשה בר״ס החום׳ לסמ״ש באמת והוא סליג דלא י״ל ולסענ״ד
ה5 כיק דלד׳ג • לו כאנמיו אמיא הכותב דר״ס ממני׳ דע״כ  להם »י

 משט מאי שא״כ ק׳ קיים• ונמנה מכרה בל״ז אירוסין בשעת הנכסי׳
* לי אמרי איי*! הא ארוסה ועודה לה בכותב ״ ® ^ ״



פרקהזורק
ר וא״כ * נמל סכרה נשאה ה יועיל ולמה * נרשמו הס כנ מינ טח • ה  ו

ט ^ דו מי  ולסי׳ז תתארס• שלא עד שנסלו דגכסיס דצ״ל נאריכות rנס שה נ
ל  כר״ג אי ולכאורה נארוסה יאמרו ננשואה יאמרו אס דקאמר הא י׳

 דאמרו אלינא דדוהא ונראה * כמסתפק ולא כר״ג הלכה למימר הרל ס״ל
 שאמר וזהו לו* דאמרו אלינא הוא ועריא השקלא דכל ש’כמ האי לו

 ניסת שככר כארוסה אלא אינו דידה דמימרא דס׳ל כנשואה אמרו אם
 אף היאמרו אירוסץ כשעת אכל ־ נאירוסין שמכרה אף מוציא הנעל דאז

 ארוסה ל״ש אמר והדר עדיין• ניסת שלא כיון נעל• מכרה מיד שהיה «־זה
 דלעיל ס״ל דלסייז כתננו וככר כעל מכרה ס׳׳ל אירוסין כשעת דאף ר״ל

:וקיל • תתארס שלא עד שנפלו כנכסים מיירי
ה n ל 'V א ״  ששניהן ריל • הדדי כהדי תרווייהו דאתו תימא וכי מ

או ^ , הד׳ שניהן קנו ביתד שהלכו וכיון • א׳ מצד נ
 כ״א קנה אמות ח׳ מזה זה רחוק כשכאין זה• כנגד זה ככאץ אכל * אמות

 ביחד שיהיו משכחת ולא הולך נשלו כ׳א אח״כ שמתקרכץ ומה אמות ד׳
ץ כ״א א  י״ל ולפי״ז • כחדא קאמר ולא הדדי נהדי דקאמר והיינו • א׳ מצד ננ
 אפשר אדם בידי וצ׳ל לצמצם דא״א אף מצומצמות• אמות בח׳ דקאמר הא

 ביניהם יהיה דאם והו • וספק ד׳׳ה ע״ב ה׳ ד׳ בעירובין התוס׳ כמ״ש לצמצם
 קודם בא כשא׳ זה נשל ומחצה זה בשל הגע מחצה שיהיה משכחת ג״כ פחות
ה  אמות שתי וקנה • מזה אמות ו׳ ברחוק אח״כ בא והשני • אמות ד מנ
 ואח״כ מצומצמות הם שקנו אמית הח׳ וממילא • זה כנגד זה כשבאין אלא

 הקונה• הוא קודם שההולך אחד מצד כשבאין משא״כ בשלו• סלך א׳ כל
 ד״א קונה אינו דמהלך רס׳׳ח סי׳ בח״מ הובא הראב׳ד דברי לפי י׳׳ל מיהו
 לפרש ויש ביחד• שניהם קנו ביחד ועמדו זה נגד בבאיןזה אף א׳׳כ בעומד אלא
 לפרש יש אך ־ במעמדו לבא • קל־ים מיני׳ הי ולחזי ד״ה ז״ל שפירש׳׳י מה בזה

 הוא שכנגדו והשני אמותיו ד' בתוך הלך לא נמצא קודם שהעימד • כפשעי׳
:כנ״ל שעמד קודם אמותיו בד׳ הלך

□  אחר של בשדה שניהם שעמדו י׳׳ל דהא לי קשה • לצמצם א״א והא ש
ב י׳ דף ב״מ בריש כדאיתא אמות ד׳ קנו ולא  שדהו הפקיר ואח׳כ ע׳

 דהתם י״ל וכו׳ ר׳׳י ד״ה ע״ב התוס׳ מ״ש והנה • ביחד שניהם קנו נמצא
 לכ״א משתמר שיהיה בעי דהכא דכיון חדא לק״מ • וכו׳ לשמור יטל באינו
 ברה״ר דהא ותו • משתמר דבעי מחצר עדיף דלא קונה אינו דאל׳׳ה

 בספ׳׳ד ז״ל הרמב״ם כמ׳׳ש אחר בשדה נמי קונה בכהיג א׳׳כ • עסקינן
 כל קנו כבר וא*כ דמילרה״ר• שניהם של שאינה דרשות • כיב] ה׳ [אישות

 שרבים כמשמעו רה״ר תירוצא דלהאי דכיון ותו מחבירו• מוקדם הבא
 כסימעא והו״ל בו רגילים רבים לאו ע״כ שהפקיר בכה״ג א״כ בו• דוחקים
 • לרהיר שוה שניהם של שאינה דרשות ז״ל להרמב״ם נפקא דמזה ונראה

 אותם שהשוה שכ׳ מ•’הלח בו שנתקשה הכ׳׳מ לשון לישב נלענ״ד ובזה
 ברה״ר דד׳א הקשה הר״ן אבל • מכירה לענין מוקשים שהם מפני
 הר״ן קושית מיישב דהה״מ מדבריו דמשמע הלח־מ והק׳ • קונים אינם
 הרמב״ם על הר״ן קושית דבאמת נראה ולפמ״ש • ע״ש לזה זה ענין ואינם

 יישב וע״ז • השני בתירוץ התוס׳ כמ׳׳ש סימעא היינו דמתני׳ דרה״ר ד״ל
 • קונה איני שניהם של שאינה רשות אף קונה אינו דר״ה דאיכ הה״מ

 של שאינה ברשות דקונה צ״ל וע׳׳כ כניל הכי לשני א״כ • הם דמוקשים
 שניהם של שאינה רשות דין הרמב״ס דכתב והייע ברה״ר והיה שניהם

 קאמר ממש דרה״ר מוכח דמזה בש״ס המפורש אלא לכתוב דרכו שאין אף
:ודו׳ק • בס״ד בסמוך יבואר שני בתירץ הסוס׳ ושיעת

ט׳ ר׳׳י ד״ה תוס׳  דהא שי״ף מהר׳׳ם עיין וכו׳ באינו דהמם וי״ל ו
 דלעיל מתירוצם ברה״ר מועיל לשמור יכולים דפניהס להו דמשמע ^

 ולענ׳ד • בעצמו כמ׳׳ש בסימעא מיירי יוחנן דר׳ די׳׳ל דחוק והוא לר״י
 • עדים כיתי בב׳ יוסף ורב רבה מוקי דהא ממשמעותו דמוכח נראה

 תיטק להבעל קרוב לעיל דקאמר דהא הרשב׳׳א שכ׳ ולפי • ולה לו כקרוב
 לפי״ז • אח״כ באה והיא הבעל שקנה אמות בד׳ ומפרש • לה קרוב דאיט

 עצמם אמות ד׳ באותן דמיירי • לו קרוב אומרים שנים דקאמר הכא דגם צ״ל
 לשמור יכולים דשניהם צ״ל ולפי׳׳ז • קדים מיני׳ מאן העדים שמחולקים

 דמחולקיס וכיון לשמור ביכול אלא • קונה דאיע מיירי קא ברה״ר דהא
וק׳׳ל: מועיל ואפ״ה שניהן לדעת שנשמר ש׳׳מ קנה מי

ט׳ י״ל א״נ שם  זיל הרמב״ם שהשוה מה דלפי לעיל כתבנו כבר ו
ד׳׳א דל״ל כיון הממ׳׳נ תירוץ על לרה׳רקאי שניהם של שאין רשות

שניהם של דרשות משום Vוצ אח״כ כשהפקיר משני לא מ׳׳ע א״כ כרה״ר
 יויד דף מ’בב דהא קשה דאכתי אלא דמי דלא דס׳׳ל י׳ל ולכאורה קונה

 לשמור ביכולה החילוק ג״כ וצ״ל תיקנו• לא בעה״ב דרשות שם קאמר
ה התוס׳ מ׳ש דלפי׳׳ז ותו • ברה״ר כן למימר והו״ל ט׳ ותתגרש ד ו
דלשניהם כיון תירוצי מהנך כמד אתי׳ לא מינער חשיב רה״ר דאויר
 דמוכח בסמוך דלפירש נ״ל היה ולכאורה לשמור• ביכולה לחלק צריך

 נימא אי • ור״י דרבה מתירוצא קמא להירץ מועיל לשמור יכולים דשניהם
 דשניהם ל׳׳ל דהךשיעיא י׳׳ל ולפי״ז קדים• מי ד״אדמחולהים כמד דמיירי
 אחר שהפפיר הכי לשטיי ור׳׳י רכס מצי לא ס*כ • מועיל לשמור יטליס

̂ ח״כ יוד

לד גיטין שטיבי
 מועיל הוי לא דאל׳׳ה לשמור יכולים ושניהם * ד״א במד דא׳כצ׳׳ל עמידתם

כ • מהן באחד ע' • הגע הנחת במקום שמחולקים אמות בשמונה מורץ ו
לפי דהא ז׳׳א אינו• למסקנח מ״מ הכי לאוקמי בעו הוי דלסיד ונהי
לשמור• יכולים בשניהם מועיל ע׳כ בסימעא דמיירי שני• תירוץ דעת
לשנויי א'צ שני שירוץ לפי וא״ל • יוחנן לר׳ בסמוך התוס׳ שתירצו כמו

אלא כתבו דלא לעיל כמ׳׳.ש לשמור שניהם שיכולים במקים מועיל דד׳׳א
 לשומרו דיכול צ״ל שני לתירוץ אבל ברה״ר• דמוקי ראשק תירוץ לפי
 מוכח הדר דא״כ ברה״ר• מיירי והתם בסימעא• אלא איט יוחק דר׳

^נ  • יוחנן אדר׳ פליג אשי דרב וא״ל יוחנן מר׳ ברה״ר קונים דד״א מ
 ור׳׳י• דרבה אאוקימתא פליג אשי דרש תיקשי דלא קושייתם עיקר דהא
 מרב להו דקשה דהח לומר ואפשר • יוחנן מר׳ ור׳׳י דרבה אולמא ומאי
א דאי להו דפשיעא משום הייע אשי  הא כיש ברה״ר• קונים אינם ד

 כיון וא״כ לכ״ע להו קשה וא׳׳כ • דד״א מתקנה עדיפי דלא לשמור דיכולה
 יכולים דכששניהם משוס אח״כ בהפקיר מוקי דלא הא בסמעא דהכא דתירצו
 קונים דד״א יוחנן לר׳ דמוכח ונהי נ״כ• בסמעא מועיל אינו לשמור
 אליבא שם דקאמר אשי לרב קושיא אין לשמור ביכול במציאה ברהיר

 א'׳ פליג אשי דרב מוכח לקמן מ׳׳ש ועיין • אדר״י באמת דפליג ל דר
 • כמאן דלא דאתי משום אשי לרב ההיס׳ מ״ש לומר אפשר ולפי״ז יוחנן•

 ודו״ק כן מוכח דבליז כיון שני לתירץ אדר׳׳י פליג דר״א י׳׳ל שפיר א'כ
 התירוניס כג׳ התיס' המשך הימש תכין כזה כי ^פענ״ד* הוא כדור כי

;ודרק ראשונה אקושיא גס קאי ב' ותירץ
J J in' כ׳ דהא לי קשה וכו' דאוקיתרי נימא וא״ת • וכו' אפשר אי והא ד״ה 

 קרוב וס׳ לו קרוב אחתינן]דבספק אנן [ד״ה ע״ב כיו ד׳ בכחוט׳ התום׳
 בהידושינו ועמ״ש העדים בלא החזקה דאתרעה • אחזקה לאוקמי שייך לא לה

 ידול הרחק שיש מיירי דע״כ להתוס׳ דצו״ל ונראה בס׳׳ד• באריכות
 יותרדהאקי״ל קשה דאל״ה בל״ז• להסתפק לנו שאין • עדים הליכות בשני

 ומספק] ד״ה ע״ב ה׳ [דף עירובין בריש כ׳ והתוש׳ • מחזקה אפי׳ עדיף דרובא
 צד לגבי רובא הוא • צד חד עם מחצה על דמחצה שמעי׳ הר׳ בתירוץ

 כדמשני .בי׳ אגידא מ״מ מחצה על מחצה דזרק כיון ה׳׳נ א'כ • השני
 ייהר ועדיף • רובא הוי לו שקרב הצד נמצא • כלל גע ואינו מעיקרא
 לו קרוב אומרים דשנים דלישנא לעיל לפמ״ש נלפענ״ד ולפי׳׳ז • מחזקה
f דבחד משמע f1 קושייתם מהירץ • בהן קדים דמי ומחולקים קמיירי 
 לכי.[ ואסורה וא״מ מגורשת כח׳ שניהן בצמצס דהא • אחזקה לאוקמי דליכא

 הו׳יל • לכהן דאשורה פשיעא לה דבקרוב כיון ־ ל״א דף ביבמות כדאיתא
 הו״ל דלעלמא לעלמא דאסורה וכ״ש • דא״א החזקה נגד איסורא רוב

 המות בח׳ ע״כ אחזקה דמוקי ביבמות שם דקאמר והא • וחזקה רובא
 ועמ״ש במתני׳• התם ליתני חזקה דליכא אמות בד' דאי קמיירי

 על דמחצה לישנא שייך לא כנ״ל ד״א דבחד דס״ל ואפשר • ודויק לקמן
:וק״ל ותירוצו ראשונה קושיא שהקדימו והיינו • מחצה

 אחזקה דאוקמא שירצו ולא ראשונה בקושיא בא״ד השוס׳ מ״ש והנה
ולכא־רי. • להחמיר יש דרבנן דמספיקא ס״ל דה״נ דס״ל משמע

 מחזקה מפקי לה קרוב שאמרו דשנים משוס החמירו ותרי בתרי דדוקא ה׳׳נ
 ונהי • אנן] [ד״ה ע״ב כ״ו דף בכתובות התום׳ הביאו ברוך בר׳ הר״י כמ״ש

 דף דביבמוה ־ שעיא דבר מנכסי משמע וכן • בס עליו הקשו דהתוס׳
 • אחזקה אוקמוה אפ״ה בהחלה זבין חלים שהוא עדים כשבאו דאף ל״א
 בתחלי־, לה קרוב שטא עדים כשבאו דוקא היינו דרבנן דחומרא י״ל מ״מ
 דחפי׳ ס ש קאמר דבתחלה וחף • שם ביבמות שלפנינו הגירסא כפי
 מהאי החמירו ותרי בתרי דדוקא י״ל למסקנא מ"מ החמירו־ א׳ בכס

 ואפשר • תחלה לו קרוב לו שאמרו דשנים להיפך איתא הבא מיהו • עעמא
 ואפקעינט • מדרבנן או מדאורייתא או אמות בד׳ פלוגתא דמצינו לומר
 דאל״ה מדאורייתא דהוא דיבמות מס־גיא מוכח ולכאורה • לקידושין רבנן
 אשת בחזקת היה לא דאפקינהו כיון • א״א בחזקת לאוקמי שייך איך
 דהכא דסוגיא ואפשר פנוי׳• אחזקת שבקי ואדרבא מעולם• איש

עדים דבאו להיפך קאמר להכי דרבנן אמות דד׳ ס״ל באמת
 ביבמות התום׳ דתמהו והייט פנויה מחזקת דמפקא מתחלה לו שקרוב

 להחמיר אין דאפקינהו כיון די״ל • לכהן לאסור דנ״מ זו בסוגיא קאמר שלא
 • לכהן גרושה איסור אין כך ובין כך דבין כיון לכהונה לאסור מספיקא

בזה: וצ׳ע
׳ ט ג  המפרשים הנה וכו׳ ותעלנו שתשוח כדי וכו׳ דריי מיני׳ מיפרשא לדידי ב

 דד״א מאוירא דתתירש יהודה אר׳ לקמן מקשי מאי דא״כ הקשו
 דסוהר מה״ג] [פ״ה ז״ל הרמב״ס על תמה והר״ן • ד״א כלום ל״ל הא

 כשהיא מסיים ובסוף • ותעלנו שתשוח כדי דבעינן כ׳ דבתחלה עצמו דברי
 הא לי קשה תי ־ לידה דמעא עד מדרבנן שפסיל אלא מגורשת בד״א קדמה

 בד׳ היינו מלו לה קרוב די״ל מידי מוכח ולא יוחנן לדר' הכי נמי תניא דקאמר
 [ד״ה לקמן התוס' ולפמ״ש מחצר עדיף דלא משתמר בעינן דעכ״פ אלא אמות

 לי קשה הו • ונעלו] [כלב בא שאלו כל משו״ה וא״כ דר״א בעיא הוא ותתגרש]
אש רב דמסיק דלמאי ממתני׳ קשה וכן אמות מד׳ לר״מ הקשה דהתוס׳

מ גנ׳׳



שמייני פרק הזורק »8
ט אדג מד׳י״ כ״  חצר ממעס ל׳׳ל ומשפמרא״כלר״י שדהו כצד עומד כעינן נ

 דמהני סירוצם שייך דלא גראה וחו • לשמרה יכולה שהיא משוס ת״ל
 דסמוכה כגת דידה דומיא דנעמן אשי לרב סיל דהא לשמרו יכולים כשניהם
 עכדה כיד דנתן קי״ל דהא • לכד לדעתה משתמר וכידה לדעתה ומשתמר

 אשי דרכ לעיל ול«ג״ש • לדעתה משתמר לאינו משוס * גס איע ניעור
 לא דשמואל rהגלענ׳ אמנם דחוק• הוא אכל א״ש אדר״י סליג כאמת
 קשה דכאמת ר׳י דכרי מפרש ;אלא מומרא• משוס ולא אדריי פליג

 דאיך כתכנו וככר ד״א• משכחת דאיך אדר״י התום׳ קושית לשמיאל
 איט לשמור יכול דהאי שמואל חייז וע״ז אשי לרכ חצר משכהת

 שתשחה רק • למלו יטלה שעומד דמקומו כעינן דהכא • דחצר כמשתמר
 והכן ליעלו תוכל אס • אמה מאה אפי' מועיל וכזה • ופסלנו כמקומה

 אפי' מועיל וכזה ד״א תוך הגס כל דכעינן לעיל אמרינן אמות דכד׳ ■ זה
 לדעתה משתמר הוא דאס״ה עמידתה כמקום כשתשוח ליסלו יכולה אינה
 כשמקצתו אכל לשמור־ יכולה ד״א כתוך דכסהמא התוס׳ לפמ״ש וכ״ש
 לימלו כשיכולה אבל בידו־ דאגדו לעיל כדאיתא כלום: אינו לד*א חון

 קצהו שמגיע משיחה ע״י או גדול שהגס בין שתשוח ע״י * עמידתה במקום
 יכולים דכששניהס קאמר ובזה • ליסלו תוכל שתשוח וכיון עמידתה מקום עד

 אין במקימה המעולה השמירה זה אך מגורשת ואינו מגורשת הוי לימלו
 לשומרו שיכולה כל לחומרא אבל ־ בודאי מגורשת שתהא אצלה אלא צריך
 חשש הוי לשמור שיכול כל הבעל• אצל או ליעלו יכולה אינה אפי׳

 יכילה רילאךשהיא לשומרו• יכולים אין כששניהם קאמר ולהכי שמידה•
 הו״ל כלל לשמור אין והוא דידה שמירה שזהו ליעלו־ יכולה שאינה אלא לשמור

 מיעיל • כלל לשמרו יכול אינו והוא לעלו יכולה כשהיא אלא מגורשת ספק
 ליה תיפוק שיפלו דבעינן לומר א״א דבדידי׳ ומעמא חוךלד״א• אפי׳
 הכל מיקרי דבדידי׳ ש״מ ־ בי' אגידה כבר מקצתו אפי׳ ד״א בתיך שהוא

הנג בדידיה וכן שמירה  בידא\ מגורשת כשתהא אבל לחומרא שמירה) (
 קושית מתורץ ובזה כלל• לשמור יכיל אינו והוא לימלו שתוכל צריך

 יכולה היא דאפי' גירושין ספק למה לשמרה יכול אינו כששניהם המוס׳
 אצלה לשמרה יכול אינו מיקרי במקומה ליסלו יכולה שאינה רק לשומרו

ודו״ק: ברור כנלע״ד
דר׳ס בסוגיא כתבנו ככר • וכו' בערוך מיהו '1וכ לא ואת ד׳׳ה

 אלא כאחד באין וידה גיסה מהני לא פירות לגבי די״ל הזורק
 הירושלמי כדעת חתימה• משעת למפרע הפירות אבד לידה דמסא כיון
 למפרע מתגרשת שפיר ואז * לידה דמפא כחצר הזכות אחר בעינן לכך

:לזה ההכרח הכל מבואר ושם ־ לחצר נתינה משעת

ס׳ ן ] מהרש״א קושית עיין וכו׳ שייך לא הכא מחצה על מחצה ד״ה ף
 דהא לק״מ ובאמת • ה’המע נימא יוסף ורב דרכה לשכיייא ושם

 יחלוקו־ ה״נ מחבירו מוציא דהתס היכי וכי גיסין בתורת בסי׳ התנה
 חוזר בחליו לחזור יטלה אס הדין היה שנאבד דקודס דכיון לעיל ועיין

 עליו שמירתו דעדיין באבידתו־ חייב ה״נ המרדכי כשם מהרש׳׳א כמ״ש
 דב • לעיל לפמ״ש דל״מ נלפענ״ד והעיקר • חוזר לחזור בא שאס כיק

 באו דאס נמצא • אמות ד׳ אותן למוך שקדם במי טינו עדים כיפי
 בח׳ ואפילו הממון חצי נגד רובא הו״ל כבר א׳׳כ לחלוק ראד בצמצום
מ אמות•  הו״לרובא שניהם• בחלק שנפל כמי העדים בלא דצ״ל כיון מ'

 בממון טלכין דס׳׳ל קיימי דרב אליבא ייסף ורב ורבה ממון חזקת נגד
:ודו״ק הרוב אחר

גיטץ

תשי־עי פרק הסגרש
ה ב ד ״ א פ ״ ז  תנשאי שלא בע״מ ואי וכו׳• המגרש ד״ה תוס׳ י

ולולי • כו' הותרה הרי קאמר מאי כו׳ תבעלי ולא ׳ י
• רבא ד״ה ע״ב פיג דף לקמן המוס׳ מקשי דבאמת י״ל דבריהם  וא*ת ט'

 בע״מ לאוקמי דהו״ל למ״דבחוץ דה״ק• ונראה כו׳• מקרא דר״א כיון
 ע״כ אלא • קרא דרביה המ׳׳ל בע״מ פליגי אי מיהו • פ״י בספר כתב וכן

 וכו׳ התירה לא דאפי׳ דקרא מרבויא ואס״ד • לבד תנשאי בלא דסליגי
ט׳ מאישה גרופה מואשה או  קאמר דסתמא בזנות אפי' המירה דלא ע*כ ו

 ס'ל דמסברא צ׳׳ל וע״כ • כדלקמן בזנות גרושה הרי בגרישה וכן • קרא
 התירה הדר א״כ מקשי זו סברא מצד דע״כ כיון פריך ושפיר הכי לר׳א
 תנשאי שלא דע׳ימ נ״ל היה ז״ל דבריהם ולולי לקמן• ועיין וק״ל• בזנות

 שלא ע״מ אבל • החום' כמ׳ש תנאים לשאר דדמי מפי עדיף תבעלי ולא
 ומותרת התנאי פסק הבעל מיתת דלאחר הפוסקים לדעת א׳׳כ תנשאי

 לא דהא בעלמא• שיור ע״כ וא״כ כלל• נשואין ליכא הבעל ובחיי לו•
 כשאומר משא״כ • כלל הגע עקירת משכחת ולא • כלל נשואי׳ משכחת

 תבעלי ולא מפעם הגס יתבעל עכיס הנשואין יתכסלו דאט׳ תנעלי ולא
 התירה הרי הנאים לשאר דמי דלא לחיד תנשאי בלא דאט׳ פריך »יר5ו

: ד׳ לעיל בשימתבה״ג ועיין וק׳׳ל בזטש• ו׳

ט׳ • וכו׳ אפי׳ דיה מוס׳ ר א״מו ט׳ מייפי דהכי וי״ל • ו «י • ו ם  מ״י עי׳
ר נמי ר״א הא לקמן הש״ס קאמר מאי שהקשה ^ ט  כהונה ^

^ נחית לא איהו הא משה ומאי ■ יליף  כטנה דאיסור ומודה דרבא יליה א
 ה״ג דרגא חד אלא נמית דלח דס״ל היכי דכי לק*מ ולענ״ד • שאני
 אסורה מאישה גרושה אינה אפי׳ כהונה באיסור דכמו למיפרך איכא

 ועכ׳׳ת דרגא• חד אלא נמית לא א״א אצל ה׳׳נ בעלה גרושי בשביל לכל
 התירה כשלא ומכ״ש לכל אסורה תהא אחד לאדם אסורה כשהיא

לאחד: אלא
 מאישה אלא נפגרשה דבלא להו דפשיעא התום׳ שכתב מה

• המפרשים תמהו ליבמה מותרת מת ואס גע דאינו מודהר״א י ׳
 לעיל דלפמיש ונהי בע״מ• דלמא בחוץ דקרא דמניל מקשים דהנה וי״ל
 ואיך בזנות התירה דהרי לחוד תנשאי שלא בע״מ קרא לאוקמי ליכא

 ונלענ״ד תבעלי• ולא תנשאי שלא בע״מ דילמא מ״מ התירה• לא קאמר
 קושי׳ ותו דמותרת• אמר באפסקי׳ לר״א מנ״ל תו קשה דהא לי׳ דנפקא
 אלא הפירה דלא דכיון ס״ל דר״א ונראה ר״א• מודה לשין התוס׳

 הרי כו׳• לה וכתב האחרון האיש ושנאה דקרא בסיפא א״כ • לא׳
 אלא ’ גרושתו מחזיר הרל הראשק לגבי דהא אדס לשוס התירה לא

 ע״ב• פ״ג דף לקמן ועמ׳ש לו• מותרת אחר דבאפסקי׳ מזה הוכיח
 בחוץ דמיירי מוכח וממילא • קידושין תפיסת ולא ממש היתר דבעינן
 בלא ר*א מודה הפסקה דמועיל דמהא נמצא הפסק• שייך לא דבע״מ

 הפסק דמועיל ר״א יליף דהכי י״ל ומיהו מודה• לשון ושייך מחישה אלא נתגרשה
 ע״א צ׳ דף גיסין בסוף כתבו דהתוס׳ משוס בירושלמי כדאיתא נשואין משעת
ה  כתיב דבר ערות וס׳׳ל יגרש דלא דס״ל דלב׳׳ש הירושלמי בשם מה] [ד
קי) עליו לעבור ומשני כו׳ יוכל לא ל׳׳ל א״כ דור^  אין הא וק׳ בב׳לאו

 משוס כ״ע לגבי נשואין משעת הוא דמוסיף וצ״ל • איסור על מל איסור
 דקרא וס״ל ע״ש• סוסה מס׳ בריש התום׳ כמ״ש כב״ש ס׳ל ור״א א״א•
 דבשעת צ״ל מוסיף• וליכא אחד לאיש אלא התירה בלא מיירי

 דאיט בע״מ מיירי דלא מוכח וממילא ודו״ק• הפסק מועיל נשואין
הפסק: מועיל

ף ו  הייט ר״א• דמודה התוס׳ סברת דל״ל המפרשיס דאפי׳ נ״ל ט
 דשמעין קידושי לקרק אביי כדאמר מודה בקידושין אבל בגירושין ׳
 מועיל דאיך הוא• דההוכחה י״ל דא״כ לקמןבס״ד ויבואר בלל• אהני לא

 גבי על אסורה ז’בל דלכ״ע אדם לשוס אסרה לא דהא שני של קידושין
 אלא • כנ״ל סוסה בדש המוס׳ כמ״ש לר״א סוסה משוס אסורה הראשון

 דשפיר נמצא בירושלמי כמ״ש הפסק מועיל שני נישואין דמשעת מוכח
 על חל איסור אין דהא ז״א • א״א משום מיתה לחייב דאהני וא״ל • אהני

ודו״ק: כלל מוסיף וליכא סוסה איסור על א״א איסור חל ולא איסור

ף ו  כנק התוס׳ קושי׳ לישב בהקדמה פ״י בס׳ למ״ש דאפי׳ נ״ל ט
 קשה מ״מ שטעה• שקר ונמצא פ״פ• טענת מען שהראשון ^

• האחרון האיש ושנאה קרא דאמר השני מגרושי ט׳  דקרא ארישא וקאי ו
 אטבה יש וכי ושנאה למימר ל״ל דאל״ה דבר ערות בה מצא כי ושנאה

 שהראשון שצ״ל ע״כ וא״ב חז״ל שם שדרשו מה גימין סוף ועיק המקום לפני
 וא״כ כו׳ בזנות התירה הרי דאל״ה תבעלי ולא תנשאי שלא ע״מ אסר

 שדנמה וא״ל מגורשת• כלל הוי ולא הגירושין עקרה השני מחת כשזינתה
 בועל ה״ל דא״ב ותו • הכי קרא משמע דלא חדא ז״א • הראשון עם

 מגירושין איסור על חל איסור דאיך ותו • ועשה בלאו לאוקמי ודוחק
 גירושין בשעת אלא איט מגירושין דאיסור נימא לבועל(אם סוטה על

 א״א איסור על לטעל סוסה מל דאיך וא׳ל א״א)• איסור על יחול דאיך
 נאסר סוטה מטס הבעל על איסור שנתוסף מוסיף איסור דט״ל ז״א

ודו׳׳ק: מגורשת איסור כך אחר יחול ואיך ג״כ הבועל על
ץ י׳ פ ל  י״א דף ביבמות ועיין אזיל לשימתי׳ שם ור״א דרבנן י״ל ו

 ולפי׳ז • סוטה מיני׳ וילפי בע״מ ורבנן • בחוץ מוקי דר״א ע״ב
 נבעלה: נסתרה מאי וכו׳ שנסתרה סוסה לרבות דקאמר הא י׳ל

 בנסתרה מיירי דע״כ דבאמת ונראה סוטה• לרטת אלא הו״ל דלא קשה
 שזינתה אלא • קידושין נעקרה הא כריתות ספר לה כתב למה נבעלה דאי

 גירושין נעקרו דילמא אמגורשת לקי איך ואכתי • גירושין והוצרכה • בספק
 ודאי בסוטה לאו נשמע נמצא • סוטה אי מגורשת או לוקה דממ״נ אלא
 שנסתרה סוסה לרטת דקאמר הא רק בספק ולא ודאי• במטרשה ולאו

 הכא עכ״פ אבל נקע• מעליא דלישנא קאמר ע״ז בעלמא דמשמע
טי׳ ס״ל ור׳יא • שנסתרה בסוטה מיירי ע״כ  וליכא בי׳ כתיב ואישות ד

 קושיות שתי שם ומתורצת בספק אפי' • הגירושין בנעקרו כלל לאוקמי
:ודו״ק בסיסה מיירי לא דקרא דפשטא

ז ״ י פי ל  מודם ורבנן פליגי• בחוץ דפסק הרי״ף שיטת לתרץ אפשר ו
הקט בע״מ•  לישנא בחד ור״ע ר״ט על פליג דאיך עליו ו

ורבק פליגי דבחוץ ס״ל לעולם דבאמת ונראה ע״מ על לר׳א דפרכי
«דיס
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המגרש
 מתרז דבירושלמי ע*מ על קשה אז בחוץ דסלינ דכיק אלא במימ• מוייס

 • אסרה ההורה דתמן משום ישח לא אחיו בת מעתה אלא הש״ם י^שיות
 לגרשה שיכול דסירופו לקמן התוס' ועמ״ש ■ עליו אסרה הוא הכא גרם

 אינה דאכתי משום איסורא ליכא נישואין דבשעת פירושו נראה שימות קודם
א זקוקה ל ^י  היא הרי נשאה דכבר הנא משא׳כ • לעולם זקוקה דאינה ו
קמ״ג] קשה אלא עליי־ זקוקה  הרמ״ה בשס דהאכתבהסור[אה״עסי׳

 סוסה משום לבעלה אסורה אס״ה אחר גס לה ונתן תנאי «ל בייגי®
 משום עליו נאסרה כשנשאה למסרע הרי התנאי ויעקור כשייבם ה״נ ^•כ למעל
 בסוסה דסומאה ע״כ] דףי״א [יבמות דס״ל לרבנן מיהו לגועל• סוסה

י קשה לא כתיבה  בסוסה לאו וליכא • בחוץ קרא דמוקי לר״א משא״כ • ^
ב [דף בסוסה יבמות בריש דלסימ״שהתיס׳ אלא קשהכנלענ״ד• שפיר ע״  ג׳

 דמוקי דלרגגן אחר בדרך וי״ל לאו־ ליכא לטעל לסי] ד״ה
 התנאי ע׳י נעקר דהא כנ״ל משכחת האיך מגירושין קשה במ^מ־
 סוסה רבנן דילפי היכי כי א״כ • ראשון מבעל שזינתה וצ״ל ־

:ודו״ק קרא מהך לטעל לסועה ילסי נמי הכא קרא מהך לבעלה

ז ן ד  קידושי ע״ב] פ״ג [ד׳ לעיל דקאמ׳ בש״ס מפורשים המוס׳ דברי לכאו׳ ט ו
• זה הביאו דלא המפרשים על לתמוה ויש ־ אהט לא דשמעון

 בריש כדאימא כהקדש לה דאסר ובעינן שאני בקידושין דס״ל ונראה
 גקימשין מודים דרבנן דפסק ז״ל הרמב״ם דברי לתרץ נראה ובזה ־ קדושין
טינו דאביי דאת״ל דס״ל והיינו  דנפקא ונראה • בקידושין דמודו לרבנן ו

w בקידושין הוא כלום לאו • כלל אהני דלא היכא לאביי מנ״ל דקשה 
 שנמגרשה הייט מאישה גרושה ואשה דקרא לר״א מנ״ל לי דקשה אלא
 • סתם וגירשה רבנן דמודו אדם מכל חוץ שקידשה דילמא אדם מכל חוץ
 את״ל דקאמר והיינו כלום לאו אדם לשום אוסרה כשאיט בקימשין אלא

 דקשה לתרץ נלענ״ד ובזה * בקידושין רבנן דמודי אליעזר דר׳ לספיקא
 מאישה גרושה דאשה דמנ״ל מגרושה ק׳׳ו לקמן עקיבא ר׳ מקט מ^

 דאינו דקי׳׳ל דכיון י״ל מ״ש ולפי * לבד לבעלה דלמא לכ״ע אסורה
 הא א״כ ע״א] ע״ח [דף קדושין בסוף כדאיתא קידש בן אם אלא לוקה

:ודו״ק ולאחר בעלה מיתת לאחר ודאי אלא הוא כלו׳ לאו הקידושק
ן ה י  לכהן‘דגרוש׳ ע׳ב] צ׳ [ד׳ נימין בסוף הקשה שי״ף דמהר״ם גע״א י׳׳ל זה מ

ג׳ עניו לעבור וצ׳׳ל ־ ולר״א לג״ש זונה דהו״ל ח״ל ^ן ג  איך וק׳ ־ ל
 חיסור וה״ל א״א איסור על חל אינו דסועה דס״ל וצ״ל • כו׳ איסור חל
 דלפמ״ש אלא חל איך קשה בעלה לגבי משא״כ גירוטן בשעת אחת גת

 ביבמות דאיתא מה לפי מיהו לבעלה במוסיף הכהן על מל שפיר לעיל
 באיסור אפי׳ איסור על מל איסור לב׳׳ש לי׳ דלית ס״ללרבא [דףי׳׳גע״ב]

 שתירץ מה לפי אך מוסיף• איסור ל״ל איסורי גמרי א׳׳נ עיי״ש מוסיף
 אגב דחל צ״ל ע׳׳כ גרושתו במחזיר לאוין גב׳ עליו לעטר בירושלמי

:ודו׳׳ק • לעלמא א״א איסור
ה ג ה  אדם מכל חוץ גירשה דאפי׳ המפרשים כדברי להוכיח יש לכאורה ו

 ניחא מי ולרבנן ממזרים חשש משום ר״ע לקושי׳ דקשה ליבם• אסורה
א  גע״מ פליגי אי וה״ה מאחי• בחוץ פ״הע״א] [דף לקמן במתני׳ מודים ד̂י

 אחיו ייבמה גנים בלא כשימות מלמא קשה • הוא ע״מ דאלא וכדבעילמימר
 הא תנאי׳ שאר מעתה אלא דקאמר דאמת אליבא אפי׳ קשה וזה הגירושק ויעקור

 שניקנה יבמה א״כ • לאונס חיישינן בזנות שרא״מ] ד״ה ע״ב פ״ב [ד׳ מוס׳ כתב
 למ״ש ואפי׳ • הגירושין ויעקור באונס עלי׳ יבא שמא ניחוש שפיר גע״כ
 דלא סוסה למפרע הו״ל לא באונס הא סוסה דהו״ל ורמ״ה מור בשם לעיל
 נקס לא דבמתנימן די״ל ונלענ״ד בישראל• דשרי אונס משאר גרע

 נמצא התנה• לא מגורשת את הרי על אגל מומרת את בהרי אלא התנאי
:ודו״ק ממנו דמגירשת משיה הגע יעקור אפי׳ לו דאסורה

א ל  לפמ״ש הא ממזרות חשש אתי ר״עדלר״א מקשה דמאי מקשה דלפי״ז א
 ד״ההכל]ס״פ ע״א מ״ע [דף כ׳התוס׳ הא המנה• לא דלגביעצמו

 אדם לכל קידושין דא״ל משום לשוק יבמה משום ממזר הוי לא להכי החולץ
 דבעלה כיון אדם לשום קידושין לה אין הרי א״כה״נ ועבד• כנכרי והו״ל

 אוסרה דאין היכא מועיל אין בקי־ושין דהא לקדשה שיכול וא״ל • מגורשת
 לר״ע דליל וצ׳׳ל • ממזרי הוי ולא קידושין שום דא״ל נמצא לעיל כמ״ש

 מנכרי ממזר דהוי דס״ל לסעמי׳ דר׳ע או לגירושין־ גהידושין החילוק
 מהרש״ל קישי׳ נלענ״דלתרץ ובזה ־ ע״א] מ״ה ביבמות[דף כדחיתא ועבד•
 דאי ונראה קדושין עקירת ליכא הא בחוץ אלימא לר״ע קאמר דמאי
 דגס משוס ממזרים חשש דליכא כנ״ל דהו״ל ע״מ על קשה בחוץ
 מיהו לרבנן נמי קשה דאל״כ הותנה לא עצמו גירושין דעל כמ״ש מהני
 בשלמא • אדם לשום אסרה דלא דשני מקידושין קשה בחוץ דס׳ל כיון

 דמהני צ״ל אליעזר רבי על אבל כלל• מקרא ילסינן לא לרבנן
 ממזרי׳ דהוו י״ל שסיר כן ואס • אדם מכל חוץ בקידושין אף

 דמודה שרי משרי דהא מקשה וע״ז בעלה־ לגבי קידושין לה ים דהא
tב ר״א t•בע״מושפיר אלא ומשני מידי• בקידושין מוכח לא וא*כ סקה

לה גייטץתשמן* פרק
 גירוטן מ5 לחלק ס״ל לא בליז ודאי אלא כגיל לשיסתיה דר״ע י״ל

ודו״ק: לקמזשין
ה ז ב  כר״י רגא [דמשיב] למסקנא די״ל הרי״ף שיסה שמתורץ נלענ״ד ו

 דכיון ממ״נ קושי׳ תרי הנך מקשה דריע ס״ל א׳ זקן משום
 הדר גירושס דאץ כיק א״כ א׳ זקן משום כר״י ב׳ קושי׳ מחמת דציל
 דא״כ כהונה• מאיסור דילפינן דס׳ל י״ל לרבנן משא״כ ממזרו׳• הו״ל
 דגרושה מקיו אסורה בשיור אלא גירושק הי מאישה אלא נתגרשה לא אפי׳

ודו״ק: ר״ע כדמקשה
n W מאישה גרושה לקראמאשה מפרש די״לדר״א לעיל מיש עפ״י נראה 

 אלא שניה• ר״ע קשי׳קישית ולא לאחר לא אבל כהן לבעלה הייט
 אין ובקידושין אדם שוס על אסרה לא הא ש7ק אא*כ לוקה דאיט כיון

 קיחטן לה דיש ממזרים הו״ל הדר א״כ מהני נמי בקידושין דס״ל וצ״ל כלום
:ודו״ק כנ״ל בעלה על

י י ן  חופסין קדוטן דאין כר״ע דס׳ל טמא דאס זה• גענין נראה מו
 ביבמות סיל דר״ע אלא קידש־ ולא בגרושה ולוקה לאוין בחייבי ^
 אדם לשום קידושין להם שאץ ועבד מטתי אפי׳ ממזר דמ מ״ע] מיה מיד [ד׳

;ומיק ממ״נ וקשה לאוין בחייבי תופסין קדושץ דאין זה מסעם
ן ד נ ה  מ״מ כלל• אהני לא שמעץ דקדושי דקאמר דאף כ׳ ז״ל הרשב״א ו

 לו דיש אף מפלוני חיץ דבקידושין דס״ל משמע • לראובן אסורה
 ונראה דראובן• קידושי מצד לו אסורה אבל לגבי׳• בה דמשייר בה קידוטן

 מפלוני חוץ קידושין מגירושין בק״ו דיליף בדר״ע קשה דאל״כ מוכרח דהוא
 מסעם דהיינו ונראה לו־ אסורה בקידושיי דאף ש״מ יוכיח רבנן דיס דמו

 ומתרז קטושין תפיסת בהם יש דחייבילאוין מגחשה מולבאמןהדץדהאיליף
 יליף כיקדכלא׳מקרא כו׳־וא״ה ינאי כר׳ רבא ע״ב]ד״ה פ״ג התוס׳[ד׳ קושי׳ בזה
 י״ל לפימ״ש אבל • קדושין תפיסת בה להיות דמועילהגירושץ מקרא וי״ל כו׳

 ראיה אלי התוס׳ דברי א״כ • האיש לזה שמותרת לגמרי משמע דהתירה
:ודו״ק התירה מיקרא לא קידושין תסיסת בה יש אפי׳ לעיל למ׳ש

ה נ ה  ס׳ ביומא הסוני׳ לתרץ דרוש דרך א׳ דיבמות בסוגיא לעיל מ״ש עפ״י ו
 שנאמר כה״כ עד שמגעת תשובה גדולה אר״ל • ע״א] פ״ו [ד׳ יוה״כ

 ורייף מהרש״א כגי׳ ־ בכלל עד ולא עד אמר יוחנן ר׳ כו׳ ישראל שוגה
 ל״ת אח שדוחה תשובה גדולה והאר״י הכי ר״י אמר ומי יעקב בעין ע׳

 מאהבה כאן דלמא הרי״ף והקשה • ע״ש וגו׳ ישלח הן שנאמר שבמורה
 מותרת זינתה דקי״ל למאי מובן אינו הקרא ובאמת ־ ע״ש מיראה כאן

 ביבמות כדאימא לסועה לאו נשמע דמכאן הפסוק דכוונת ונראה ־ לאחר
 והיינו ונו׳ התירה לא אפי׳ אחר לאיש והיתה והלכה נשמע זה ולפימ״ש

 סוסה והו״ל והקידושין הגירושין נעקרו השני תמת וכשזינמה בע״מ לרבנן
 ישלח ק כתיב כבר שתאמר כנ״י עמידה וז״ל הספרי א״ש (ובזה כנ״ל
 ספר איזה אחכם גרשתי וכי ־ אל ואני איש כתיב הלא משיב והקב״ה ונו׳

סין(דף דאיתא פירושו ונראה • וגו׳ כריתות  ס״ת דשקל ההוא כיב) י״ס גגי
 וזה ־ כו׳ ושמה שמו בעינן כו׳ בעינא הא בה־ דאית כריתות משוס ואי וכו'

 • בתשובה חזרו שלא כיק כריתות ספר זהו ושמא כתבת כבר שאמר
 דלא הרי כריתות ספר ואי׳ אל שאני שמו שינה הוא הא משיב והקב״ה

 ועקר עשה חד אמי דלא הספרי כוונת מ״ש דלפי ונראה כלל• גירש
 בקרא דכתיב סוסה מיימי דלא הא ובאמת • גירש לא ?אמת אשל לאוי מרי

 והקב״ה • ונשובה ואח״כ אליך ה׳ השיבנו גתחלה אומרת דכניי דאיתא משום
ט׳ אלי גתחלהטבו אמר  ל״ת דוחה דכשעשה משוס סעסהשי״ת ונראה ו

 והתוס בתחלה• תשובה בעינן לכך עשה מקיים לאו דמעקר בעידנא בעינן
 בעינן לא עשה דוחה דכשעשי; עשה] אתי ד״ה ע״א נ״ס [דף בפסחים כתבו

 אתה צריכים אלי שוט ולכך לאו ילפינן קרא מהאי קאמר ולכך בעידנא
 מ״ב דף בפסחים דאי׳ לאמור תיבת איש זעפי״ז בתהלה תשובה לעשות
 קידושין מחמת ־לאו כיץ קשה באמת אגל ־ בפרשה אמור לאו לאמור

 תשובה כשעושין הא דחי׳ זה מה שעשו העווטת דהוא מזנות אלא
 עפ״י ונראה ־ בעידנא בעינן ולא דחי׳ וליכא כזכיות נעשה מאהבה

 דבאהגה משום כשגגות ומיראה כזכיות מאהבה האדנעשה שהמפרטסכתבי
 החסא מחשבת מן יותר למעשה מצרפה והקב״ה סובה מחשבה ג״כ איכא

 עבירה דכשעגר יוה׳כ בפרק כ׳ והרי״ף מחשבה דליכא מיראה משא״כ
 אס אף דבזה נמצא המחשבה• על גס ונענש לו.כטתר נעשית ושנה
 אסורה בשוגג שזינתה איש דאשת וקי״ל כשגגות נעשה מאהבה עשה

 לדחות צריך נמצא וגו׳• רבים רעים זנית ואת דקאמר וזהו לבעלה־
 כשלת כי וט׳ ישראל שובה הפסוק הפירש ייל ולסי״ז בעידנא ובעינן

 דנעשה בעווניך דכשלת שכיון הסעם ואמר מאהבה משמע ה׳ עד כי וגו׳
 להיות בתשובה גס וצריך במחשבה חטא א״כ בהחמא מכפיל כהיתר לו

 כשגגות נעשה מאהבה משא״ב • למחשבה כפרה יהיה לא דאל״ה מאהבה
 וע״ז כשנגית הוא מאהבה דאפי׳ בכלל עד ולא עד דקאמר דר״י סעמא וזהו

 דאפי׳ קאמר דשה ר״ל וגו' זנית ואת כו׳ תשובה גדולה ר״י האמר מקשי
:ודויק ביחיד כאן ומשני דוחה עשה החטא בכפילות

ניי״\



המגרש 70
ל ״ ׳ י  לתשובה* עשה דבאמת היינו הכ״י• שתאמר דמה הניל הספרי מ

 ל״ה [ע״א מ׳ לף בכתובות תיס׳ כמ״ש בשניהם עשה לבעינן הי״ל אבל ^
 דחשובה• עשה שייך לא הקב״ה לגבי א״כ לישא] [ד״ה מ״א0ד1ובג'מי ז1נגו

 אךאכתילא אל* ואני ישראל לגבי רק הוא העשה לא לעיקר והקב״המשיב
 • תירוצים שני לל״ל ותו ■ כולה התורה כל מקיים דהקב״ה למצינו נכון

י. וכו' ונ״ר
ה י י ד ז ״ ?  תו מובן* איט ואיש* איש לכל איש האי ורבט * ל

מודה דקאמר ע״ב־ פ״ג דף לקמן התום' תמהו ף י
 מודה* למאן תימה וכו׳־ השוק מן לא׳ וניסת והלכה ומ׳* במגרש ר״א

 משרי במוץ אילימא ובמאי לקמן דקאמר בהא הרשב״א הקשה תו וכר*
ע ר״ע מצמא ר״א שרי ד  השיב יקאמרינן בהא הקשה תו בהא• פליגי ו

 לקמן ועי׳ להידאת־ אלא ר״א לדברי תשובה זה מה ר״א לדברי חשובה רשב״א
 צא דאנ׳ה בזה להודות א ר צריך לע׳׳כ • ע׳ז יישוב בחדושינו קי״א דף

 קושי' תו הקידושין* וכן אדם לשום התיר ללא שני מבעל שני גע משכחת
 חלין נשואי; אין והלא וא״ת וכו׳ ונשאת ועמלה דיה ע״א) פ׳ג לף1 התום׳

ץ בחיץ אילימא בלר״ע לאמרינן בהא מהרש*ל תמיהת ותו ־ וכו׳  ד»ו
 נראה ובתחנה * בזה קי״א דף לקמן ועמ״ש כלל הגע ערךרת שייך לא

 כמשמעו* א' לאיש מפרשין הם דאף רבנן לברי לפרש לפענ״ד
 א/א התיר שלא יצפרש אליעזר דרבי מחולקין הם בזה אך

 שלא אפי׳ סתמא א׳ ולרבנן לראובן אלא כגון פרעי אחד לחדס
 אלם בני פני עם זיגחה אס ונ״מ * שתפתור איזה א׳ לאדם אלא התיר

 לאיזה א׳ לאדם ניסת אס אבל * ממזר א׳ והולל ממ״נ הפאת חייבת
 לאחד כשניסת לאכתי להבין צריך ועדיין * בזה הבחירה שירצה אדם
 ואסור שיור הו״ל הא לרבנן נשו»ן זה יהיה ואיך העולם כל שיור הו״ל
 הו״ל כשנושאה ותיכף רשאי היא לבתחלה כיון ז״א * עמה לדור

 בעלה מחמת העולם לכל ומותרת האישות ומנתיק אחר אפסקה
 משא״כ אח״כ־ בין הנשואין קודם בין מומרת לעולס ננצצא היאשיד

 והו״ל העולם לכל אסורה דבתחלה נמצא פרעי א׳ לאדם דמפרש לר״א
 דפליג אלא ואיש איש לכל דריש נמי דר״א ס״ד הוי דאכתי אלא • שיור

 מידה קאמר להכי שיור* ומ״ל נאסרת כשנישאה וא׳׳כ אחר* באפסקה
 לרבנן דבשלמא ר״א לדברי דהשיב רשב׳א דקאמר והיינו לרבנן ר׳׳א בזה

 דמנתיק והמתיר האוסר והוא לא׳ כשניסת אלא העולם לכל נאסרת אינה
 בתחלה (ונמצא פרעי א׳ לאדם דמפרש ר״א לדברי משא״כ האישות*

 דריש נמי דר״א ס״ד הוי דאכתי אלא • שיור והו״ל העולם לכל אסורה
 וכו׳* מציט האיך נתיר אופה והנושא האוסר־ והוא ואיש)* איש לכל

וקידושי; גס הו״ל דאל״כ ג״כ האחר הפסק צ״ל דלר״א מ׳׳ש לפי וכ״ש
: ע״ש מידי אהט ולא העולם מכל חץ שגי'

ז י ו י ד  ותירוצם כו׳ ועמדה ד׳׳ה התוס׳ קושי׳ די׳׳ל נלעג״ד לזה שזכינו ו
 כשאומר מסתמא דאפי׳ דס״ל והוא לקמן כמ״ש לבה״ג עולה אינו י

 כלל• נישואין משכחת דלא כיון תנשמי ע״משלא לכ״א מותרת את הרי
 כל נגד מותרת ה׳׳א יתבעל לו מנשא שאס כיונתו ודאי התוס׳ כקושי׳

 פי׳ אס וכ׳׳ש התנאי עקירת נשואין ויהיה גע יהיה נגדו חוץ מנולס*
 דלפמ״ש אלא • ממנו חוץ העולם לכל אסורה תטה לו מנשא שאם כן בפירש

 בחוץ* ר׳׳א מידה בע׳׳מ* דפליגי דקיימי׳ מאי דלפי דאף כנ׳׳ל* צ״ל
 והו״ל * העולם לכל אסורה תהיה לו תנשא דאס נשואין ליכא אכתי וא״כ
 אפסקה הו״ל כשנושאה משוס הנשואין מועיל מ״מ שיור* דהו״ל כחוץ
 הסיגיא מיושב ובזה כנ״ל* ר״א למודה ובפירושא לרבנן לעיל כמ״ש אחר

 שנאסרה זה של נשואין דהוי אלא מנת בעל הקישיא דהי־נ• בחוץ אילימא
 בע*מ* רק פליג הוי לא ^ אבל * מיץ הו״ל כשנושאה משום נשואין עליו
 באפסקה דמודה כיון מקשי ע״ז הנשואין* ובעלו חץ הי״ל כשנושאה א״כ
 הנשואין מועילין דעכ׳ס לרבנן וכן קשה בחץ מדה הוי אי אפי׳ ח״כ * אחר
 בע״מ דבאמת בע״מ אלא ומשני אחר* אפסקה הו״ל דכשנישאה כיון

:ודו׳׳ק כנ״ל בע׳׳מ ומקשי פליגי
ד ו  נסמפקו ההוס׳ לבאמת בפשעות* ז׳׳ל רש״ל תמיהת לישב נראה ^

ולענ׳׳ד כחוץ שיור הו׳״ל אי תבעלי ולא תנשאי לא בע״מ לעיל ׳
 אין א״כ * אחר אפסקי׳ שייך לבחוץ * מחוץ עפי לגרוע לי״ל* נראה

 דמק׳ו קי׳׳א* דף לקמן לפמ׳׳ש ומכ״ש מנתק* כשנושאה דתיכף שיור כאן
 מנתק כבר כשנושאה דהכא זו פרכא י׳׳ל מגרושה א׳׳א דיליף לקמן דר״ע

 כשנושאה לכיון גרושה יעשנה דיותר י״ל ואדרבא בנרושה* מפא״כ
 קידושין תסיסת למילף ליכא דר׳׳ע דמק׳׳ו שם לפימ״ש ומכ״ש * מנתק

 * שיור למהני רבנן מולו ואפ״ה דר״ע ק׳ו ג״כ דשייך מקידושין כדמוכח
 שמקדשה דמשעה י׳׳ל שסיר וא״כ לר״ע• לי׳ ר,שה ר׳א דמתיר הא אלא

 ושפיר • לאוין בחייבי תופסין קידושין אין לי״ל לשיעתי׳ ר״ע אלא מנפיק
 אפל פתחלה מנתיק לא תוססיןוא״כ קידושין לאין קידושין תפיסת ילפי׳

 ולא תנשקי שלא מע״מ ועדיף מנתיק כבר כשנושאה פנים כל על
 לזה ג״כ ראי׳ להביא ויש מנתיק• ולא גמור שיור דהו״ל תבע^■
ס׳ התירה לא דאסי׳ מקרא מנ״ל בחץ סליגי אי דקשה בע״מ דילמא ו

ןתשיעי* פרק י ש י ג

 מושרת לאיה מנשאי דלא דל*ל לכיון אלא תפעלי• ולא תנשאי שלא
 מועיל לאיט משוס עסי שיור דחשיב י״ל חבעלי ולא מנשאי שלא ובע״מ

 מ״מ rע ומקשה בחוץ פליגתי׳ אי פחוץר׳׳ל אי דקאמר והיינו בחץ הפסקה
 תנשאי לא כי למולו אף דלרבנן * דחוץ ק״ו מכח מבעלי ולא תנשאי שלא
 מימה דלאחר צה״ג וכדברי נשואין שייך דלא החום׳ כקישי׳ י׳׳ל לחול
 הא ק^נר ע״ז מקשה* מבעלי ולא מנשאי שלא מ’ומע כנ״ל התנאי בעל

 * לסמ״ש ומכ׳ש תבעלי ולא תנשאי שלא לע״מ קיו וליכא ריא מודה
 מ״ש ועיין כנ״לודו״ק* דגרעססי מוכח מבעלי ולא שלאמנןאי דבע״מ

ה: לקמן בז

-.u n i■ ■!,< והקשה .
 ולכאורה אראובן* ואסרה שמעון קידשה ואח׳׳כ משמעון* חץ מקודם
 שמח ר*א למוקי צ׳ל ע״כ א״כ קרא* מייריבהכי אי להא תמוה הדבר

 לא הד ואס״ה סתם גירש דילמא שיור בגירושין מנ״ל דאל״ה הראשון
 בהכי לאוקמי ומנ״ל הראשון מחמת אסורה דהא א׳* לאיש אלא התירה
 דר״א ונלענ״ל סתם* גירשה והוא חיי שהראשון מיירי באמת דילמא

 או חובה אי בקנא ג׳* דף בסוסה לאיתא לשיעמיה* יהושע ור׳ לשיעתי׳■
 אא׳׳א ערש דלא כב׳׳ש דר׳׳א טרושלמי בשס ישמעאל] ר׳ בתוס׳[ל״ה ע׳׳ש רשות•

 ע״ד בה מצא דס׳׳לכי נמצאלריא ור״יכב׳ה* ערוה דפר בה מצא אס אלא
 היכי כי להא אדם לשוס התירה לא דא״כ חי שהראשין א׳א לוקא*
 אהני ולא לו ואסורה הראשון סחת הזנות הו׳׳ל ה״נ השני תחת דזינתה

 דס״ל לשיעמי׳ יטשע ור׳ אחר• לאיש והיתה קאמר איך ותו כלל•
 נלענ״ל ולסי״ז * בדבר לה משכחת א*כ • לבר או ערוה או דאמר כב״ה
 על שאסרה איירי דממני׳ א׳ זקן משום ינאי ר׳ על הירושלמי קו׳ לישב
 לבאמח לי״ל ונראה • מאחל חוץ העולם לכל שאסרה וקרא א׳• אדם

 אבא לר׳ כסשעוס אמרינן דאי א׳ לאדם לאסרה אלא נשמע לא דמקרא כן
 מצא כי משוס לתירוצא א׳׳צ א׳כ שוין וגירושין לקיתשין והיתה מויצאה

 מקידושין ילטנן מזה מוץ קידשה דהראשון לנימא לנהי • דבר ערות בה
 משממון חוץ דקילושין דומיא • א׳ אלם שיור אלא נשמע לא א״כ לגירושין

 כבר לע׳׳כ נשמע .דבר ערות ומשום אבא דר׳ כספיקא אמרינן אי אבל
 לביאור נבוא ובזה • א׳ לאדם רק המירה ולא גירשה והוא הראשק מת

 מקידושין דיליף ל״ל א׳׳כ אבא דר׳ לספיקי׳ איתא אי אמר דאביי הסוגיא
 לקילושין* וה״ה בגירושין מהני לא כלל אהני דלא להיכי צ״ל• כ’וע

 ססם* בקילשהשמעץ כ״א מתים• שני אשת משכחת ללא קאמר להכי
 ושמעון מראובן חץ בקידשה אשי דרב מילמא הכי בתר דשייך והיינו

 פע״מ ד״ס כ׳ התוס׳ אך * כנ״ל מא׳ חוץ לוקא לאו מתני ע״כ דלפי״ז
 המסכת בסוף ועמ״ש לר״א לידי׳ איבעי׳ עיקר מ״מ לרבנן אליבא אפי׳

ודו׳ק: עפי״ז•
׳ ח י ה מ  כל לכאורה וכו׳* בחיי לאפי׳ משמע וכו׳ ממיר שר׳׳א ל׳

 לא ור״ע לר*מ דחששא לוקא האיש בחיי הוא לקמן הקושיות
ע הוי סלוני חיי ימי בכל דהא לראב״ע פירכא וכן * בחייו כ״א שייך  נ
 מתקיים לכל מותרת דאז דריה״ג פירכא וכן * כריתות הו״ל וכשמת לקמן

 חששות הני כל אין לבאיצת נראה מיהו • לכל מושרת היא והרי כשמת
 קושי׳ ועיקר מדאורייתא גע יהיה לא בעצייו זה שמעעס לומד כלאי
 למדרש שייך ולא לאחד אסור מצינו שצא או בדחורייתא קלקול שייכא ללא
 לאורייתא לקיו ד״ח דהוי י״ל מגרושה ק״ו לר״ע סירכח די״ל אלא • הכי

 מצינו האיך ריה״ג דמקשה הא תיקשה ולפי׳ז בזה* לקמן ועמ״ש הוא*
מ» * לאחד אסור  מגרושה ק״ו לאיכא דר״ע ק״ו משוס לילמא קושיא ו
 מגרושס* מק״ו אוסר זה נגד לבעל שיש אישות לכח בחייו אסורה באמת

ט יאסר* ומה האישות כח כל פקע הנאסר כשמת אבל נ  דר״ע למ*ו ו
 המירה לח לאפילו א׳ זקן משוס ינאי כר׳ וס״ל מחוץ ליליף כיון י״ל

 כדבעי לע״מ בסירכא מ״מ * לו מושרת ואס״ה בחייו דמיירי הרי א׳ לאיש אלא
 אסורה באמת בחייו לילמא קשה בע״מ* אי דלעיל הני בכל למימר
ט ע״מ בכל וצ״ל * דגרושה ק״ו מפעם הוא דמדאורייתא דר״ע מק״ו  טי
 גרושה ר^י לקמן כדקאמר דר״ע ק״ו שייך דלא להוד תנשאי שלא ע״מ

 הוסרה הרי דקאמר בדריהיג תוס׳ קושי׳ מתורץ ממילא וא״כ בזנות*
 ולא מנשאי שלא לבע׳מ מבעלי ולא תנשאי לא בע״מ דילמא בזנות לכל

 חנשאי שלא בע*מ קושית וע'כ דר״ע מק״ו יו ח3 דאסורה י״ל תבעלי
 הוסרה להרי פי-יך שסיר א״כ .רצגרושה ק״ו וליכא בזטת להותרה לחודי׳

מ מחרצא נמי ובדר״ע בזטת* מראיבע״ א  משני ולא וכו׳ הומרה הרי לק
 להוכסמו וצ׳ל אשור׳ בחייו באמת לילמא דקשה תבעלי ^א מנשאי שלא בע״מ
 והשמא בחייו אפו׳ למיירי ח׳ זקן משום ינאי ובר׳ * בחוץ אפי׳ דסליג משוס
נ״ל ולפי״ז מזה* ר״ע קושי׳ דע״כ ינאי כר׳ דרבא טרכא טפי א״ש

למסורץ



המגרש
ק אי דקאמר קמייתא נדר״ט גמיש״ל דממורץנמיקישי׳ י  דלפמ׳ש משום ג

^ ר*מ ומקשה דהא ס  מודה דהא למיפרן דאיכא אף • דגרושה מק׳ו ג
 כדמוכח ונו׳ דיו משוס קידושץ הפיסח ליל מנס״ו וכיק א׳ גאפסקי׳ ר״א

שין וכן • אחר אפסקי׳ כבר ס״כ בקידושק רגק פדמודים  מאישה עדו
 בחייבי סופסץ קדושין דאין לשימתי׳ דר״ט אלא אפסקי׳ כגר כשסשאס

 תנשאי שלא וע״כ גע״מ אי ^נייתא בדר״ע קאמר דהכי י״ל א״כ לאוין•
 גשלא וע״כ גשואין שייך דלא החוש׳ כקושי׳ י״ל גט״מ דאי מגמלי ולא

 דפליגי וצ״ל • דר״ט מק״ו בחייו דאסורה י״ל א״כ הגטלי ולא סכשאי
 ט׳ן • ט״מ טל וקשה דר״ט ק״ו דל״ל ומוכח • ינאי דר׳ מקרא ומ״כ בחץ
 אלא דר״ט ק״ו ג״כ דס״ל והייט אחר גאפסקי׳ ר״ט מודה דהא מקשי
 וא״כ כנ״ל מנתק מאישה מרושה וכן קידושין ט״י מנפק דגאמס דס״ל

:ודו״ק * חוץ מחמה לק״מ
ש6ל1 * מ  פרטה הט כל דבאמת י״ל קאמר בחייו אפי׳ דר״א החום׳ '

^ ®יז  רבי לקמן דקאמר דהא י״ל ולפי׳ז בחייו* א
 • מיחה לאחר הארי אח משיגין אץ לדידט ובין לדידי׳ בץ דפמוה יהושט

 וגם * משיגץ אין מיהו דהל״ל מהישג לא דלדידי כן הלשץ אץ דלכאורה
 אלולי • מיחמם לאחר הראשוני' טל אחרוני׳ דהקשו שגש״ם שם החשוגו׳ כל

 בחיי שאסורה אלא אינם הפירכו׳ כל די^^מר אומר הייחי דמסח^נא
ץ דידי׳ בין חשובה שום ליכא מיחה לאחר אגל * הנאסר  דקודמי דידהו ג

 אח משיבין אמס אין בירושלמי והלשון ודו״ק־ אגידא• לא שני׳ הוי׳
 מפירשים זו ̂ גסוגיא חדושיט וישר * כמ׳׳ש יוחר משמט ל^זימ הארי

:גס״ד אה״ט ובחידושי ־ קי״א דף לקק
ך י י ח ש ף א ל ״  משים ט׳ ובנהרדטא ד״ה חוס׳ מ

לכאורה קשה • לטולס מתרומה דנססל ׳ י י
 ג״כ נתחללה קלא מבטלי׳ לא אי וא״כ ומשמשתו תחהיו יושבת הכא דהא

 בשביל דאוכלת מכהן בנים לה שיש או היא כהן בת אס • לטולס מתרומה
 בס׳ ופי׳ גירשה למיתה סמוך אימר לקמן דקאמר היכי דכי וצ״ל * גני׳
 למיתה סמוך אלא תתגרש שלא בגירושין היה דחנאי המולה דיאמט פ״י
 הגירושין היה שלא הטולס דיאמרו מראשין דתצא rהם לסי י״ל ה״נ א״כ
ה ולא ממנו ליציאתה סמוך מתגרש שלא אלא  לפי אך • באיסור הזטת ט

 דטכ״ס כיון מתרומה ט׳׳כ דמתחללח קשה שפיר קחמר* משני דתצא המסקנא
 לישב יש ובזה אותו• כשנישאה נתחללה הרי גירשה הראשץ למיתת סמוך

 • לא או כתיבה לנתינה דקרו הא הביא ש& ז״ל הרמב׳ה טל שתמהו מה
 • קלא מבמלין מילחא מנליא דאי • כפשמי׳ הדבר למסקנא דס״ל י״ל ולפמיש

ץ ט ודו״ק: בדיקה דצריך השמיט להכי קלא• מבטלץ דלטולס יץיל דאק ו

ה ב ד ״ ט׳ אגברא לה ואסרה * גמרא ?! הר״ן הקשה ו
שניסח שט בבטל ימהרש״אז״לדילמאמיירימתני׳ ׳ י

א דף לטיל הראשץכדמשט שמת לאתר  לתרץדהחיס׳ נלטנ״ד משני מצא פ׳
ט׳ שמגיטי׳ מד ד״ה מ״א] [ד׳ס״ט ^ןמן כ׳  בקידושין אלא שייך לא דלטיל וקול ו

ט׳ דהכא והך ק ו  בקלא דמיירי משמט במתני׳ והנה בירושלמי הוא ו
פני שנים שיטידו אלא א״צ שט דגקול בטיר שמה יצא מדקתני קמא  ג
 בירושלמי כדאימא מיוחדת מדות דהוי גפ״ט כ״א מפלוני ששמטו ביד

 מתפרשת ודאי דמתני׳ דרישא • אטולא פליג לא דרב להו דפשיטא והייט
 מוכח טכ״ס מיהו וכו׳* ויוצאים• נכנסים אדם דבני דמולא קלא גהך
 דלא וכו׳ גירש פלוני קול יצא פ״א דף לטיל דקאמר והא * במרא קלא

כ ממפרש  ושוברו דברישאבקול הפוסקים לדטת מוכח וכן בתרא בקלא אלא מ'
 באמתלא וסיפא • בס״ד לקמן שמבואר כמו דגירושין אמתלא מהני לא

 דרב דקלא בגוונא ט״כ דגירושיולחוד־ ביךל היא נפשי׳ באנפי מילתא
טן ובזה • הוא  למימר ל׳? דקשה • טמו ושוברו קול מ״ט דקאמר הלשון נ

 היה ולכאורה מוטיל• בטצמו השני דהקול משוס ולא שובר* מסמס
 מוטיל לטחרא דדוקא למטס הייט ושיברו קול דנקס דהא נראה

 ממטמא לכהונה מותרת מת הקול טליו שיצא זה אס אבל השט־ קול
 כדאי׳ האי טלי מחמרינן לא הקולות לשתי מחזקי׳ אא״כ לאסור דאיאנגור

 והלכתא ד״ה צ׳] [ד׳ מוס׳ ומזהוכמ״ש מזה קול מליו ביצא שמממתי׳ בסוף
ט לכטנה דאסורה ושוברו בקול הרמב״ם דכמג הא ולפי״ז ־ וכו׳  היי

ל מליו שיצא זה של בחייו  או ושץ7הק מסטס או מליו אסורה דממ*נ ^
 הוא• פשיסא דא״כ הכי משמט לא ושו״ט הרמב״ם מלשין באמת אך גרוש׳ מסמס

 זה אס זה מסייט הקולות דאין שמטתי׳ דסוף להך דמיא דלא צ״ל ומ״כ
 • חיישינן לא האי וכולי הראשון שגירשה וצ״ל • סותר שני קול ואדרבא
 אסורה שפיר זא׳׳ז ומחזיקי׳ אהדדי דשייכי וגירושץ בקידושץ משא״כ
 אין השני קול דבאמת ושיברו הלשץ דנקט הא העיקר ונראה * לכהונה

 ורישא • הסום׳ כמ״ש בקידושץ כ״א מוצעת מסה שייך דלא לדבר רגלים בו
 להועיל לו היה ולא * בעיר שמה יצא מלשץ קלא גהך מיירי דמתניתץ

 אלא גוונא בהך מועיל איט ובאמת שובר־ להיות טכ״פ דמוטיל אלא
 שתי ומועילים דרג גקלא מיירי יש״ע והרמג״ס • אמתלא מדץ להיתרא

:לכטנה הקולות

לו גיטייןתשייעי פרק
ץ י פי ל  קאי קמא אקלא לאו מגורשת דקול דסגר המקשה לדעת י״ל ל

סנלפענ״ד לדבר• רגלים האליכא קשה  דהמקשהמפרש והי
 רגלים טפי׳ מקודם שנתקדשה לזה שטסת לאחר הקול שיצא דמיירי הכי

 מיגטיאאם דלא לאסור• אין הקדושץ דמשום רק נכנסים אדם בני לדבר
שהמטיזה נתקדשה פני לזהבפניא׳דאמרי׳איןא  לקמן המום׳ כמ״ש בטלה ג

הוי גירשה וט״כ והלכחא־ ט״ב]ד״ה פ״ס [ד׳ ד ט׳  הגירוש^ לקול א־בר רגלים ו
 דהא • הקידושין מחמת לאסור אץ ואפ״ה גפניו שלא ירי דמי נראה יוסר מיהו

 לישנא לחד בש״ם ופי׳ תצא לא מדים באו משנשאת ואם כ״ב ד׳ בכתובו׳ אמרי׳
 ט״ג] פ״ט [דף גשמטתין ולקמן שם התום׳ ופי׳ ־ מטיזה אשה דאין מסמס

 שטה מיט טם דנאמנת הייט וכו׳ בכתובות דאמר והאי • וכו׳ ואידך דיה
 שהיה למיגו בפניו שלא אפי׳ מטיזה אשה אין דמצסרפץ ר״ל טכ׳ל לה
 • מטס בטוב בזה הארכנו כתוטת ובחידושי ־ ומותרת קידושין בשמת לה

 קידושין בשעת הרי לזה שניסת לאחר הקול שיצא כיון אמריק ה״נ א'כ
 נתגרשה ומסתמא מטיזה אשה דאין ומצרפים שנמגרשה לומר מיגו לה היה
 שנתגרשהאף נמי קול ביצא וכיש זה• שייך לא כהן הוא אם אבל
שין טל לדבר דרגלים כיון מ״מ לגירושין• לדבר רגלים דאץ ^  ואיט ה

 דגתר קלא דהו׳ל מקשי וט״ז • נאסרת שפיר שנתגרשה לומר צריכי׳
 משוס קידושץ קודם קול ביצא אפי׳ להיחרא דמתני׳ ומשני • נשואין
 דלא המקשה משאיכ • לדבר רגלים בלא אף שוגר לי׳ הוי דטכ״פ

 קושי׳ מפורז ולפי״ז כגיל• צ׳׳ל שוגר דהו״ל סברא ידט
 מת אס רק כהן־ לבטלה נאסרת אינה דבאמת דא״ל ומהרש״א הר״ן

 אתה דא״כ ט״א] [דףפ״א לעיל השים ז׳׳אדהאמקשי לכהןשט• וניסת
 גירשה־ למיסה סמוך למימר אחי ומשני הראשוני׳• גני׳ על לעז מיציא

ם׳ וכ׳ ט פ״י ג  תתגרש שלא בתנאי שגירשה גירושין שהקול שיאמרו דטי
 שייך לא הכא משא״כ משני טציאוה הקול סטעס דהא למיתה סמוך אלא

 גירשנו דראשון צ״ל דע*כ מראשון בניה טל לעז מוציא אתה דא״כ זה
ה: לחלק אץ ישראל בעלה אס ואפי׳ ווז״ק• מיד* גז

, ף ז ב  [ע״ב] הסוס׳ בדברי המפרשים שנתקשו מה • לתרץ נלפענ״ד היה ו
ט׳ אירוסין בתר ולוקמו ואית • ט׳ אשי רב והאמר ד״ה דר^ ו

 אשי לרב מיישינן אירוסץ שחר דקלא במעמא לקמן• ז׳׳ל פירש״י לפי
 משא״כ הקול־ עליו שיצא הרא»ז יגרשה אס נאסרת דאינה משום
ק כ  בכסוגו׳ לישנא לי< איתא חס דהא יטסב מיושב ולפימ״ש • הכא ג

 א1ק משכמת לא קידושין• בשעת לה למגושהיה מעיזה אשה אק דמצרפי
 עדים באו דאפי׳ קודם קידושין הקול עליו שיצא גוונא גהך נשואין דבתר

 וע״כ מעיזה אשה ואין קידושץ בשעת מיגו לה שהיה מסעם מותרת
 חיישינן אירוסין דבתר אשי לרב ט״ל ואפ״ה ובכהן• גרושה קול שיצא צ״ל

ודו״ק: החום׳ הקשו ופטר
ן ה י  לישנא דהך אליבא המקשה לפרש כ'כ לי שוה איט זה בכל מ

מתני׳ דקאמר דהא ט״כ צ׳׳ל דלפי״ז ותו • מותי׳ סי״ל דלא
 ^תלא מועיל דמה קאי מילסא אהך לאו אמתלא שם תהא שלא ובלבד

 לשיטת עולה איט וזה • הקידושץ קול מחמת ^וורה שהיא כ״ש דגירושין
 לאחר הראשץ• שמח דמיירי ל«*ש ודוחה קאי• ארישא דס״ל הראב׳׳ד
 מ״מ לגירושץ לדבר רגלים דאיז דאף וניסת נשואי׳ קודם הקידושין

 כפי שגתגרשה מעתה אשה שחין משום לדבר רגלים לזה שנתקדשה כיון
 נתקדשה היום קול שיצא דבעי׳ כיון לט״ז קשה ותו הגירושין• של הקול

 ג״ח בעילהמתץ דהא לזה וניסת גירש שהיום לומר שייך ואיך לקמא־
 :ודוחק ע״ז שעברה דתלינן וצ״ל הבחנה משום

ד ״ נ ע פ ל נ  אטיג דגירושין קלא דאהט דהא ס״ד דטי לפרש יוסר ו
 אשה טל קול שיולא דמיירי לדבר רגלים דאין ׳

 לדבר רגלים עיי לאחר ונתקדשה מפעלה שנחגרשה בעלה ממת שיושבת
 משט שיב פנסגרשה נמי קול ויצא וכו׳• חלקי׳ ונרו׳ מוצעת מיסה ע״י
 קול דממזקינן לכטנה אסורה בעלה מת אם וא״כ השני• שמח או

 דאין משוס ^אשון גירשה מסתמא אמריק ט5לד רגלים משום הקידושין
טי מעיזה אשה  לה ואסרי׳ פריך שפיר וע״ז • זו מזקה משוס לדבר רגלים ו

 השט יגרשה אס אפי׳ אסורה לאחר שנתקדשה דכיון ישראל הוא אפי׳ לגברא
^ האירוסין מן גרושתי מחזיר משוס ת מ  דלא ומהרש״א הרין קושי׳ נמי ו
 שני קדושי טעילו לא דא׳׳כ לאח״ז גירשה דבעלה לומר הכא שייך

ודויק: הזמן קודם
ם מ׳ ש  א״ב [הל׳ והימג״ם הרי״ף גי׳ • לה חוששין אץ נשואה ט״א] פ״ט [ד׳ מ

 היום דאפי׳אומרנחלצה זיל הרמפים •ופי׳ חוששיןלה אץ חלוצה כ׳] ה׳
 והקשה • חוששין אין סתם חלוצה דאינךדדוקא דומי׳ ז״ל חיששץוהראב״ד איו

 דגרושה ולפמ׳שי״ל לה* איןחוששץ למימרגרמה דהו׳׳ל הה״משס טליו
 שנתנרשה גירושין קול ושמענו נתקדשה שאומר כגון חוששין לפעמים

 נתקדשה למימר דבעי כיון הכי ל״ל חלוצה אבל כניל• שובר למיטי ומהני
 ושוברו קיל ביחד ביצא כ״א שובר הוי דלא לעיל הראב׳׳ד ושיטת היום
 ג״ח להמהץ ע״כ בעי הא ונחלצה היום שנתקדשה לימר שייך ואיך

קול ושמעט היום נמקזשה להיות יכול בגירושץ משאיכ חליצה• קודם
גירושיי
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 פממא היי© מושינ מילי הני מנל שו«■ לממש ממגי 0ש6 ממ1ניו

 ארוסה או מהני לא סתם תליצה אגל • הדנר נג©ז למגי© ow משומות
וח״ק: ממי לא היום אפי׳

f w n ט׳ גמילה ריס  נקלא דהא שתמה פ״י מיץ • ונו׳ א׳ וריי ו
ת שהנק ז״ל מדנריו נראה לקולא• ג*£ק תלינן מ התוס׳ כ

רו מיירי דהכא ^נ  או מכחשת שהיא כיק כסמל ותליק שגגעלה סתס ג
הא נגמלה• למי יזדטת אינה הד מו ת א מ  לפלוני■ דוקא נקידושקכטי׳ ו
 או הוא כשר אם ידטט הרי מועיל אי© פלוני איש6 ׳1דאג הכא וצ״ל

מל• ל דמיירי הסום׳ וכוונת ס  הש״ס נקמ דלא והא סלוני לפסול ^
 שאינה אומרת שהיא כוונתם דאין תדע הואי כן יסתמא לפסול נהדיא
 דמש׳ה א״ש ולפמ״ש • מודה שהיא כיון • כלל הקול למיל דאל״כ יודעת
 לפסול הוא נגעלתי לכשר אומרת שאינה דכל מ^ס דגריו התנא סתס

וק״ל: ח״ג מסתמא
ר ״ ז ה י ד  דראונן משוס י׳ל אגדה ט״ד ט׳ ראוגן לפלטת הגיע לא ע

ר דהיה אף להצילו שמשג דמה י״ל אינט טלד אמר ׳ ט  יענש נ
מ ע ה י סין גר הי׳ דלא משוס גי ת דמשטהו • כ׳ עד שמים גכ״ד ש  כמו

ר רו^גן סגרת היה וזה כדאימא נמלכיס שגלגל חעאו געגו
^גן שנולד קודם שנים ז׳ שהה שהרי כ׳ גן היה דלא אגיו יצועי  ר

אט יז׳שהילד טו א• אני אנה אינ  גדולים שהיו מפני דנאמס והפעם נ
 הגיע לא ע־יק זה אגל * כגדולים נידוני' ונקפטסס • לג ממרי

וק״ל: כ״כ•
ט׳ אמר זכיד רג  כר רנה על דפליג זיל לשיפסרש״י הפשוס פי׳ להנק • ו

 דהאי ה״כ] מהא״ג ופי״ז ה״כ מה*ג [ס״י הראכ״ד זלשימת משוס ר״ה
 קידושיןוגירושקואמתלא דט׳קול קאי דמסט׳ארישא אמתלא שם יהי׳ ונלגדשלא

 נתגרשה דשמא ה^דושין קול על להיפך נ״כ אמתלא דליהט ®זה • מ־רושין
 הקדושין קול עם הגירושין קול היה לא דבאמת וצ״ל הרץ• כמ״ש
א שלי באידך  הואיל לגירושין אמתלא והו״ל ימים נמה לאחר שהיה ^
ל ארישא לאמתלא חוששק אמתלא כמקום ר׳ז דקאמר מיהו גיומו והוא  ויש ננ׳
 הס נעצמס שהגירושץ ר״ל אמתלא במקום דקאמר שזהו יותר לפרש

 הא וע״כ ספק• ט יש אם לאמתלא עצמו בזה חושטן אפ״ה אמתלא
 משיש ז״ל והרמב״ם ביומו• דבעי משוס הקידושין אמתלא הוי לא דמתני׳
 דהא עליו• ופליג ר״ה• בר ארבה קאי לאמשלא תושטן אמתלא במקום

 לב״ד הנראה במקום to© הייט ימים עשרה אחר אפי׳ לאמתלא דמששין
א דבאמס הז״סותירוצו קושי׳ ע״ד לפרש ויש ^גתלא• שהיא שי  על ^

 במתני׳ חזינן דהא לעיל כמ״ש והקושיא זבד ורב ר״ה בר רבה על שטהס
 ששר לפך הקידושין מקול ימים עשרה משוס לקידמיןע״כ אמתלא מי ד&

 מי סנאי דעל ס״ד דהוי אלא לקידשק ולא לגירושין אמתלי) דהוי קאמר
 ומשט • ונתגרשה התנאי ק״ם דמסתמא הקידושין על עובה ^נתלא
 ובלבד מתני׳ כדקתני הגירושין על אמתלא מקום ר״ל אמתלא במקום

 על פוגה אמתלא דהוי וכיון הגירושק• על דקאי אמתלא מהאשם שלא
 אמתלא מ״ל הקידושין לגבי ממילא הפנאי נתקיים דלא דהייט הגירושין

ה שאינה  ודו״ק: ישם• עשרה לאחר ששל דאיט שג
א % ׳ צ ה ס׳ ד ה ש  דבר לי׳ דאייתר לאו דאי ובו׳ סגרי שמאי בית ד

ר וכו׳ “ • שישיא לא דהא ז׳ל ש״ף מהרימ דקדק נג
א בעדם דאש׳ לג״ש דאיצפריך ל אלא ^  בערוה דלכסוב למימר מ׳

 תנשא לא ערוה משום ס״ד דאיך בפר״ח מנףזה דהא ונלעליד בדבר•
ש לי׳ וניחא במעל ונפמאה ליל א״כ ט העולם• לכל ונממאה דה  ש

ה קשה לר*מ פ ש לג ^ שבא• דארבעה עיא] כשס[דףכ״ס ריס ד  קראיכ
 קמ״ל והכא • סופה בספק דהסס וצ״ל שריא לכ״ע ש״מ לכהונה סד

 בעדות דקרא שכח דגל׳׳ז לר״ע דגר מייסרא ששר א״כ ברורים געחס
ק: ברורה ח״ ו

! י ו ז ב  דייל תנשא ערוה שגשם איצפרך מלמא וביש קאמר דלא דהא ייל ו
שת כריא דס״ל ה ע״ב) דףם״א (יב  בעלה תחת שזינתה כשמה חונ

ת לומר ודוחק שריא• דלישיאל משמע א״נ קו  נימא דמה״ת קאתי דלו
^ן ל ס גבי רחמנא מדגלי לקמן כדמשמע ד  בס״ד• בסמוך ויבואר שנ

ה ואיל  כדשפא זונה מיקרי לא גאונם דס״ל דייל שנאנסה הייט חונ
 לכהן מגרושה שי״ף מהרים קושי׳ נסי מסר» וגזה • ע״ב} f נ [דף ביבשת

ש מיושב ובזה • באינם ©נה מיקרי דלא שנאנסה כהן באשת דייל  נ
ח קושיס ס דייל לטעל מנפמאה ש״ א מ  לטעל דאסורה כהן אשת ג

ש׳ מגיש :ודויק י״א ג
ה נ ? ד פ״י ו ס׳  לא לכשב דלא לביש הייט אונס גבי רשמת מדגלי לש׳ש כ׳ ג

 בלא א״נ ■ לכישן דשצערך ווףזה מלמת ט דאין טון לשלחה יוכל
ש  קשה ויותר • קיימו ולא קיימו למ״ד ע״א] f[דףס נמסת כדאי׳ לעשה שי

ס״ד• קייס שי׳ באה״ע נמטארבמימשיט ש״מ סי׳ הב״ש על  ולכארה ג
 מהני לא עביד דאי דס״ל מקא לרבא ז״לדהקישיא ש״ף גמהר״ס לסמ׳?ש

 ביה משכחת דלא מאונם שכח חהששר כלל• הגירושק יועילו לא ^
ט׳ מדגלי הלשן א״ש דלא אלא כלל• מלקות רחמנא דגלי שא הסס ו

שמי׳ דהל״ל מין הוי ג״כ היאז באמת דהא הויגס• באונס אש׳ הא מ ש  ג
ם׳ פ*ש קאי והשיר בעשר ימיו כל מלשן להחדרה דצריך א1ש ש  ב«<ורה[ד׳ ג

שפיידגזירת ושאהלפרשדגאמתהמ׳׳ל • ד״האמרלךרבא! ה׳ע׳׳א שג  כמי
שב שדו חשג זינסה דאפי׳ • ובשש״ר באונם שא הנ  מא יגרשה ולא ס

שגות כדאיוזא * עלי׳ יבוא  דש! TO ימיו דכל ניגוא דא״כ אלא • מ׳ דף גכ
^ ל׳׳ל קשה א״כ ולקדשה• להחזירה צריך גירשה ל דאפי' ה כו  לקדשה גבקי

 מיהו לו<ףז• איט דקידש ע״א] ע׳׳ח [דף קידושין דרבאלשימתי׳דסילבשף
 שעילק הגירושין דשן ימיו מכל הא הלאו כתיב לא דאי מתרצא לא אכתי
 משמע נמי ימיו לאשהכל תשה דלו ואפשר ימיו כל תחתיו תשב אלא כלל•

שס׳ שיחזירה ש הfמ דף במכות כמי  יותסק גס״י ז״ל לרש״י ימיו כל ד״
ש קשה• במכות ז׳׳ל לפירש״י אבל  איצפרך קיימו ולא קיימו דלמ״ד ו

 הניתן לאו בכל צ׳ל טס© ולא בישלו דלמ״ד וסי • קיימו דלא היכא הלאו
 בשרש״י נ^זענ״ד והשקר בל״ס האזהרה למומר אלא נכתב דלא לעשה

ע לישי דלא הוי לא דהקושיא ז״ל  אגירושין שתה איתקש דהא כלל• נ
ש • בתמורה המוס׳ כמ״ש  רמגנא ל^סרה ואונס ש״ר משציא עדיף דלא ו
 מכמה למשזס וה׳מ שאלה לשון אלא הקשה דלא ותו גע• הוי ואפ״ה
 ג״כ שיך ולא עליו נאסרה דלא אף לטש בקמנה גס דשי • מתני׳

 לא רממ^ די^גר מלתא הכא שייך לא ותו • דעת לה שן דהא מדעתה
פ׳׳י• כמ״ש מעביד שינו שחזירנה• ז״ל בטרש״י אלא בס׳  רך־א דמייסי ו
א קודם דכתיב מש׳ר קאסר ולא דאונס  שיחזירנה היה הקושיא ^
 • ושזלס לוקה שכן למיפרך דארכא שם במכות דאימא אף ממש״ר דנילף
 היא אשש דהא שיסרא במש׳׳ר לאשה תהיה דלו דקאמר למאי מ״מ
 • לאונס ענין תנהו למש״ר ענין אינו ואם להחזירה שצריך לאורוי אלא

ש נימא קאי והחזיר בעמוד ימיו דכל ולמסקנא  ששין שהי׳ לכ״מ מנין מנ
 גבי ל״ל דא׳כ אונס גגי רחמנא מדגלי שפיר משני וע״ז כדין• שלא

 שי באונם ממלרףס סמור דאף יששע פני קושי׳ משרץ ומשלא שנס
 הא נמי ומתורן • שם במכות כדאיתא * דמש״ר לאשה תהיה מ© יודעין
 דבשנת אלא לאשה תשה ולו במש״ר ל״ל שס דלמסקנא דקשה

 נילף דלא מלמדין ואין כאחד הבאים כתובי׳ שני דליהוי רחמנא גלי
:ודו״ק הצד במה ואונס ממש״ר

, ד ע ו  דס״ל לריע ישמעאל] ר׳ ע״אד״ה ג׳ [ד׳ שם מקשה סופה בריש המוס׳ ו
ש ש׳ הכא וס׳ל חוגה ק ט׳ נאה א׳ מצא א ר׳ דקשגר שרושלמי וקשה ו

» יששע ש׳ לתרץ נלענ״ד ובמחלה מ׳ כ  על ס״ז דף במכות מוס׳ ^
 נראה ולא כו׳ ב^נפרס ש׳ ברבים שהדירה כגק גד״ה ז״ל רש״י
 שמצא אומר שא דאס ז״ל לרש״י דס״ל ונראה • לקיימה מצוה איט דא״כ

ש עוןנ ה  נאמן איט מ״מ להחזירה דאישראוא״י חתיכה חנפשי׳ דשויא ב
 על סוקלק ע״א] פ׳ ד׳ [קמשק וקי״ל עצש על נאמן אינו דודאד ממלקות לספסר

 מאומן אם שנמגרשה מאמר שזינתה אוסר דאם מדע החזקות•
 טפלו ס״ל דאיסורא משכה אנפשי׳ דשי׳ כיון אלא עצמה• לפפור

 בכאן שייך דלא י״ל שהדירה לאו דאי שהדירה• לומר דאיצפרך והא לעשה•
 שסקא ע״א] מ׳ [דף גכשבוס דאיתא משוס • דאיסירא חתיכה אנמזי׳ שי׳

 ונדחי עשה ונימי וכו׳ ראוי׳ שאינה או ערוה דבר בה נמצא ט׳ טצד
כו׳• בעינא לא אמר דאי וכו׳ לית■  הביאום והרשב״א הרמבץ והנה ו

מה דבר בה נמצא על דוקא דקאי שם פ׳ מקיבצת השיפה  דשנה ע
^ לאשה תשה מלו ראוי׳ פ  ולפי שם בשדושט ועיין במתני׳ כדאימא נ

 רוצה• שני שת^נר אומה דמלמדין שם ז״ל לשרש׳יי בין הסס דמשני מה
ס׳ לש׳ ובק כ היא מ״מ • דמי דגדידי׳ דנהי שם ש  ובדידה שזהרס ג'
 אצלו איסור אץ דהא דאישרא חתיכה אצלו שיך לא מ״מ עשה• ליכא
 שא נם והיא • מאשני׳לו אט אין דבוקות וכיק • מעשה לא ודש עשה דאתי

ק אלא • להחזירה יכול בה ענה" ששקר ^גרה  לה משעבד איט דבריו דלפי כ
ה דליכא עליו אשרה דהא  אנפש׳ ושיא הנדר חל א״כ עשה גג

 לרש׳י טמא דלא הא לישב נמי נראה ולפי״ז הנדר משום דאיסורא חתיכה
 דמשמע הלשק מלבד עלי• תשמישן• קונס שא:גר המוס׳ בסירה זיל

ש ר״ל • הימנה שנדר דהל״ל ז״ל כשרש״י  לשפת להטן צדך דבאמת נ
 עשה דשי אף ערוה דגר בה ^נצא בכתובות דקושי׳הש׳ם הרמב״ןורשב״א

^  ואספו] ד״ס׳ ה׳ [דף יבשת ריש החום' והגיאו שלין בסוף דאמרינן משים ו
» אפי׳ ודוחה השלו׳ גדול אמדנן בספשש שאסור במצורע  ולא ענ
©ן• ל״ס ודש עשה דאש י״ל שקיימה דה׳ג ייל א״כ מעשה•  ולשיז ונ

ה מצוה דבר על חלין דנדריס גש י׳ל ה ^ מכ ש אמריק ולא ו  פפה זא
ש• שפתיך דמוצא עשה נמי בי׳ דאיכא משם דנדר ל׳ת ודחי ,אגל סנ»
דפשני ^ • ול״ת עשה דנ־מי בכשבו׳ הש״ס דמקשי דש־נן הכא

 משש^• בקונם הא דהדירה• יועיל מה א״כ עשז דליכאגבה בשבילה
ו«ן*ל עליו עצש אס דאסר אלא ונדמי וניתי גבי׳ אלא שסורא ליכא עלי

̂״ל עובר דהנודר ר לאוי מרי ודמי עשה אתי ולא לאווי תרי וי־ ת ו
מ • לוקה דנהנה השסקיס לדעת ואפי׳ • עשה  שפשר דמוצא עשה מ'

שגמה כיון בתשמיש אותה יהנה ואיך בדידי׳ טדאי  עביד דלדדי׳!
שג • שוהנהאותה נמה ק: זיל שרש״י כנלעטדלי מי ו

ולש״ז



ת ולפ
פרק המגרש

 משכחח לביה אשי׳ ולכאורה הגיל החוס׳ קושית לישג נלמנ״י
 י״ל ובאונס ג״ל ט׳ ילכאו׳ • ובמש״ר באונס p« סובה קטי שיהיה

ט וביאת הרמב״ם נשיסס אי מי טי׳ג  באטסה א״כארלומר ממון מטקה ס
 שכתבנו ואף משכסס רט שס במוציא אך להשקותה• וא״א קטי

ט הי חיי  בבעל הוא ז״ל הרמב״ס לומת מש״ר רכל מ״ר וף בכתובות ל
 שצריר לאשה תטה ולו קרא קאמר ילכך בתולים נמצא ונא

ל בעולה ונמצאת בתולה בחזקת וכנסה משום צמישה  א*כ מעות מקח טי
ט אי « • בתולה בחזקת וכנסה זטת ביאת משוס מעון מטקה ו ט׳ ו

 זטת בעילת בעילתו עושה אדם ואץ משוס באמת וקייל למאי ז׳׳א אן•
־ אמרינן ה מ ק הו ו  בכטטת ס׳ל והא רשות קאמר שפיר ישמעאל לר׳ ט

 אמרינו ולא גט־ א״צ כתיתה על מורכב בנה ואתי׳ וע״ב] ע״א ע״ו [וף
ס אין  במש״ר: ול*ל מטקה אינו וא״כ בב׳׳ז עמה או

ך כ י ז / ה  שנאסרה במקום אלא והשקאה קיטי ואין נלתפג״ו בזה ו
 ווחי עשה ^וי מצוו והא עליו נאסרת אינה והכא מליו י

 ולט״ז שלה• איסור בשביל יקנא ואיך הוא דידה ואיסוראמשוס אלא ל״ש
 היבוס ומן החליצה מן תנוורק לאוין הייבי בני לר״ט וס״ל כיק י״ל

ע׳ ף חו מו ב בי ^ טסודחי• עשה ולאאנזי ומשוילי׳ללאוכערוה כ  וא״כ די
חי עפה ואתי ל״ל לוידי׳ ה״נ ף ביבמות לר״א אף לה לקנא יכול ל״תושתיר וו  ו

מ לו ואין בסופה מודם והכל ^  מילתא והתם שס ז״ל טרש״י ממזר ט
אין אתריתי  • מקווס מקידשת היא וכבר קידושץ תססי ולא במקום אלא ממזר ו

ק אבל חי׳ לע  רע שם במוציא קיטי משכחת ושפיר צד״ע שיין וזה זה ו
:ווו״ק ואונס

ז ״ י פ ל » הי׳ ו ע ל  בב׳ עליו לעטר גרושתו במחזיר מה התוס׳ו׳׳ה מ״ש ד״ל נ
 היכי כל יהירי בלאוי מוקמי לא לעולם ובאמת בלית בירושלמי לאוץ

ט קשה •והכא ואפשר  ילקה למה יוכל מלא ומ׳׳ג בסופה הלאוין ושני וכיון פ
איכמה מי׳• מי י׳׳ל מ״ג• משוס לי ומה סופה משוס לי ו ״  באונם ונ

הא שגירש ומש״ר  ולא עשה אתי ולא ואף הכתין בכמה התום׳ כ׳ ו
מ ל״תועשה וחי  וכשהיא י״ל ולתי׳׳ז לוקה• אינו הל״ת שנוחה כיון מ׳
ט משום לוקה אינה ה1̂ נ מ • העשה משוס או מציוה ווחה ואיט ו  מ'

מ״ג לאו נמי ווחי אתי לא אבל לגבי׳• נדמה הלאו עשה אתי ולא ו

ש ז [W Tת ל

א א׳ לאו ובאמת אלא ־ לאוי תרי ועקר  ולא מא אי©רי מרי עכ״ת מיהו ט
חי מליט ל בכה^ ^ \ ף ס ל קי והא ו קו קפ התוס׳ ו  K הש׳ס ונ
ט והאמת ל וי ש י יי® יי  משוס אי כי ווריש ור״ע פעמא טי

 וכי צ׳ל כנ׳ל וחי לא ולויוי׳ התוס׳ כמ״ש כב״ש דבר ערות לי׳ דמשמע
וק״ל: הוא והא לאו

ב ו ש י ב  המלמיוים למדו אמרט קידושין למס׳ גיפין מם׳ סמימת ו
 דלר׳א אזלי לשיפתייט יטשע ור׳ ור״א ע״ב] [תיג בוף לתמ״ש

 הוי׳ קומד לומר א״א בדבר ערוה טוקא ובר וערות כביש וס״ל
ה דכי אלא המירה־ לא והא קודם א׳ שקידש ראשונה ת דזינ ^  ה

 או ערוה או וס״ל וב״ה י״ל rולפ הראשץ• מחת נמי זינתה תחתיו
ר וקאי ראשונה הוי׳ קוומי נמי ווריש י״ל שטר ובר  התירה ושתיר אונ

ף בקידושין וקאמר הא •ולמייזטכח לראשון ח בהא % ו ק אכיי ר איש ק

ריי י״קיש מ ולתמ״ש בעל י  לראשק אסורה ^הא כן לומר וא׳־א »כ
אי יקח אכי וקאי קאייי ג״ל® J כ וע חר שני וביאת אף ויו הוא ט

®ם' שז ־ ל־ה פ־נ] ד׳ (יף נקילי

נסמל! דקלס ל) /׳.י vuvj u/m'*׳•' T'5 •־•■ ........ ^
 המאורסה דנערה לויכתי׳ קושימהש״ם הדרא וא״כ בשפר מתקדשת שאינה
א ייל סוס׳ של שני תירוץ ולט משכחת האיך הי  • בעל והדר ומקדש ו

 מאמה ילטנן הוי באמת בכסף ומתגרשת היא איצפרךדאי ואפשר
 מאמה ילתינין פרופות בשני י״ל קמא ולתירוץ ״®ט ל״ייי׳

סג העבר  דס״ל לב״ש משא״כ בעל והור מקוש ובפרופה לחוד בכסף ו
ט יקח וע״כ מדינר בפטת מתקדשת אשה וחין ד  ומחדש W ב
 לתזקי׳ העברי׳ מאמה דיליף ולב״ש י״ל ג״כ ובתשיפויז ־ בעל והדר
 דס״ל לב״ש נמצא בעל• והדר ומקדש ל״ל בירושלט הוא וכן לקמן
או לדיויה טכחא אין כן ואס ממש ערוה  מדס״ל מוכח קאמר בעלה ו

ווו״ק במנר
,מכ״י ססר *)



u השמטה
ה י ד ״  במהרה טמו עושה הי׳ דסרומוש בתופמזא אימא ו

 נחשדו לא נטמאו עמך שעשיתי טהרות ואמר ׳ ״’י" 1 ’
 הדין שורש יוה באותו עמך שעשיתי טהרות לו אמר כך־ על ישראל

 מה לשי הכל כך על ישראל נחשדו לא אומר יהודה ר׳ ־ נאמן איט
 שחיטתו שמר שלא ואמר חבורה בני על הפסח־ את השוחט איש־ שהוא
 משהתחיל נאמן בו התחיל שלא עד אומר ר״י ־ נאמן אינו הדין שורת
 וכי׳ שהוא מה לפי הכל דאמר דר׳׳י מ״ט דבריו לפרש צריך כו׳ נאמן איני
 דלפמ״ש ונראה התחיל־ בין ר״י בו שחילק פסח שחיטת ענין ומה וכי׳

 ד^יני׳ דילמא ה׳׳ג בד׳׳ה שס דפירש׳׳י בהא ע״ב נ׳׳ד דה גיטץ בחידושי
־  הש״ס דברי על להוסיף אינו ד׳ל רש״י דכינת ■ ונו׳ לול וגם ויו׳
 נמי נאמן בהיכל לפגל בידו דהרי סגי לחודי׳ בפשפש דבאמת אלא
 מתיר בחצי דמפגלין למ״ד אזלא דהסוגי׳ אלא ולפנים־ לפני שפיגל לומר
 הרע׳׳ב וכמ״ש שם יוסי לר׳ דמנחוש ברפ׳׳ג הש״ס פשטות משמעות דהכי

 דף בזבחים ואימא ־ מתיר בחצי מפגלין דאין דקיי״ל מה לפי אבל ותיו״ט־
 וכן • הלול) ע״י נ^!(י(צ״ל א״כאינו ־ ובמזבח ובהיכל בפניה שיפגל דצריך מ׳׳ג
 בשחיטתו השעיר דבידולפגל אע״ג פר־ בפירש״ישהזכיר שם שדר,דקט מה

 למ״ד דז׳א אלא ־ נחמי׳ לר׳ להגרלה שמיטתו הקדמת משום הפר פסל וממילא
 קדושת ס״ל יוסי דר׳ [וצ״ל] שם) (עוד ועיי״ש־ בחצימת׳ר מפגלין דאין

 האולם בתיך שהי׳ בפשפש לראות א״י לק■ ביומא נדאימא ־ ואולם היכל
 הראשון מתיר בחצי חושב דאס ט״ז] [דף במגמות דס״ל דלרב נראה אך

 יכול דהא קשה שפיר לפי״ז עושה ראשינה דעת על מסתמא אמרינן
 דאכתי ונראה ובמזבח־ בהיכל ק עשה מסתמא ואמרינן בלול־ לראות
 הסוגי׳ בזה וישבט ־ ולפנים לפני בא היה שלא הנשרפים מפריס מוכח

 דכמיבבפר יורם מכאשר יוסי לר׳ דיליף בתר שסדףמ״ה דאימא דזבמיס
 • למשיחא הלכתא רבא ואמר יוסי כר׳ הלכחא רב דאמר משיח כהן

 קאמינא הלכמא ל״א ל״ל הלכמא לך קאמינא הכי לישני תרי שם ןאימא
 לר׳ דס״ל שם כמ׳׳ש »גול שהוא לומר דנאמן להלכה דנ״מ די״ל משום
 נפקא פנים על דבחון בפנים־ שמחשב קרא דעיקר יוסי
קשה וא״נ כנ׳׳ל־ לרב אפילו דנאמן מוכח וא״כ ואימורין• ובשר נדם

גיטץ
 לאו ואולם היכל דקדושת נימא אי אבל לך• קאמינא והייט אביי־ על

 הלכה מך»מר והייט ג״כ רבא על קשה בפשפש למידחי ואיכא הוא אחד
^ עירובק בריש ס״ל יהודה דר׳ התוספתא י״ל ולפי״ז האמינא־ קדו  ד

 נברא מוקא דס״ל אלא מכה״ג־ מוכח ושפיר הוא אחד לאו ואולם היכל
 : איש שהוא מה לפי הכל דקאמר וזהו ־ הכ״ג כמו דמהימן

ה נ ה  ולא ממך שמשיחי טהרות ובתוס^זא בברייתא דקאמר הא י״ל ו
 בתרומה דבשומר דף בב״ק דלמ׳׳ד משוס לך שעשיתי נקט

 מאמן י״ל א״כ לפניך• שלך הרי לומר וא״י לרבק לשלם חייב ונטמאת
 ניכר שאיט דהיזק למזיק דומה ואינו לשלם שצריך משלו דמפסיד משום

 והביאו לגולן שומר בץ לחלק כן דפסק שם ביש״ש ועיין היזק שמי׳ לא
 שעשיתי מקט הא א*ש דלזההמ״ד מ׳־מנראה עליו* שתמה אלא הש״ך
 להט לאסור נאמן לשלם שנאמן ממוך לשלם דצריך כיון דאל׳׳ה עמך
 בבעלים פשיעה למ״ד ו^פולו בבעלים שמירה דה״ל עמך שעשיתי נקט
 שמירה מדין רק קמור מזיק הפא אבל מזיק־ פישע דס׳׳ל הייט חייב
 זה■ שייך לא עמך דעשיסי בזבחים אך בבעלים• שמירה דהו׳ל פטור
 דס״ל כריה״ג דאתי וציל להקדש־ פרט רעט כתיב בשומרים דהא
 ובפסח • שומר הו״ל דהא מטרה בבני קשה ולפי״ז ־ בעלים ממון קלים
 פסחו על אשה בממנה ציא דף בפסחים כד^תא בעלים ממון הו״ל
 עד נמנים דקיי״ל שחיטה קודם וזהו עליו למטת שיכול דהטמס אלא

 הו׳ל דאז המחיל שלא עד חישב אס ר*ל התחיל שלא עד וז״ש שישחט•
 חישב אס אבל לאסור־ נאמן לשלם שנאמן מתיך עליו למנות בעלים ממון

בעלים: ממון הרל לא תו שחיטה בנמר
ד ״ נ ז ) ל נ  שלא מחשבה על מל^ח דחייב משוס מלשלם פעור דלריא ו

 ומוקי לוקה בקדטם דהמחשב בזבחים כדאמריק לשמה ׳
 דסטור י״ל שטר נמצא .לוקה מעשה ט שאין לאו דס״ל כר״י לה

 דאגבהיה משעה נ״בע״ב) [דף בנימין דאיחא אלא מלקוח חיוב משוס מלשלם
^ כבר שחט שלא עד בחישב נמצא קנה  שמיטה בחטלח בשיטי קנ

ס בממון ונחטיב  חייבי דס*ל לר״י ל^א דז״א אלא המלקוח• חיוב ^ד
:ודו״ק בהחלה כמ״ש ומטורמא פמורין. שוגנק מלקוח

נדרים מסכת
רביעי פרק המורר בין אץ

ה ך ד ד ר״ ך ח עיייש וכו׳• שוגגין הא שפיגלווכו׳ הנהנים חק <  ב
פיגולן דידןנינהו דשלוחי נהי דבמזיד שכתב מגן ד״ה >

 והרא״ש מעשה־ ע״י שלו שאינו דבר אוסר דאדם דקיי״ל כו׳• פיגול
 דבשלמא הר״ן בסברת לי׳ ניחא דלא נראה מדרבק־ דטגול דהא כתב

 אבל • בעלים מדעת שלא דעשה מ׳ דף בחולין כמו במעשה שינה אי
 ג״כ־ הכא מהני ולא קנה לא הבעלים עפ״י מעשה דעשה במתני׳

ב׳]־ כדאשכטבצמר  דהאהקשו צ׳׳ע ג״כ הרא״ש ומירון לצבעב״ק[דףק׳
ס׳ ט  להביא לחייבו חכמים ביד כח דאיךיש שלא] ד״ה נ״הע״ב [בניטק ה
 זה שייך לא והכא ־ זריקה קודם וטרצו ־ בעזרה חולין דהוה א׳ קרבן

כמצוותו: המטר דקרבה טגול ליה דקרי
צ ל ז1ז ״  דעדיין ה״א שטגלו דקאמר אע״ג דמרי!^ דבריו לפרש יש י

טן שם קאמר דהא • ומדרבנן נזרק לא  דטירי לאביי בליז בגי
 אא׳׳נ נאמן דאיט שיודיעו כדי שייך לא דאליה עיי׳ש בידו כשהוא
ר בידו* מ ^  נראה מיהו כמצוומו הממיר דקרב ע״כ טגול שפינולן מד

ר מאי דלט״ז ג  דמדאורייחא ואס״ד שיודיעו כד פטורים שונגין דלהט ^
 אסור שהבשר דלענין דהפיגול דה״א ואפשר לתקוני־ שייך לא נשר

 קדשים המזיק כרץ שיפטר ראוי לפי״ז מיהו מכפרח• ואפיה באכילה
למזיק: פרט יאכל דבי

T 3 t n א׳ 1  לדבר שליח אין] דאי דאמר ד״ה י׳ [דף בב״מ המוס׳ לטג״ש ט
מי לא עבירה ^  אטזרלומר הוי א״כ קדושקוהמעשהבטל־ מ
 כדאשכחן עבירה לדבר שליח דאין השציטת דבטל מטם פסול דלהכי

 מ״ס־ דף (קדושץ מקרא עבירה לדבר שליח מש דקיי׳ל במעילה
 [דאיכא] דהיכא ם׳ מעילה בהלטת יטמב״ס 3כת הכי ואפילו
טר ̂זר אי  השליטת במל איטרא דאיכא כיון ה״נ א״כ לדיע־ שליח אין ל

שטטך מדקאמדדנימא צ׳ילע״ב וכן מןוני טי דאי לטומי׳משמע ולא ל ] 
טן בין לי׳ז ט טן ל ^ מהט לעיווח ו א  שלד״ע• הוי טדאי לעוות הא ו

אף לגמרי השליחוח שבטל משוס פסול דגאטח r5 ^8 ע״ב

 אלא פסיל דמשויה ייל עסה גם א״כ • ההקרנה לענין
 דהשליח דהיכא [ט׳שמ״חסקינ] הסמ״ע הביאו המרדט לאמיבעילשיטח

 לסמל טיך לא א״כ בב״ק הטס׳ דעת וטא לדיע• שליח יש שוגג
 אלמא פי^ שטנולן דמדקאמר י״ל שם הנטיי לדעת ואטלו ־ זה משוס
 לטוס ^לו מליל דלפי׳־ז אלא • כמצווט המטר שקרב הוא גמור דטגול

 בארבע טגול משכחס דאיך מ<ךא להקשוח וה״מ לד׳ע־ שליח אמ הא
 וא״לדהבעלים ^רוט׳ דכי דה ע״ב דףג״ד בנימין כמישטס׳ עטדוס
^ח אין דמקרא י^ ומיט לד״ע• שליח אין אכט לפגל אוט מצויס  ל
 ע לד שליח p גט בהא ^זריט הטרה ריבחה דנאמת למימר דאיכא

 במטלה שם בקדושץ ממזייק כטבים שני דהוי משוס מיני׳ ילטנן ולא
̂ק טטל דטגולן מטפא גם ולט׳׳ז וטביחה־  דבגמ־ דהשרה י*ל ל

ולאלטט: שדרטך למקוני דקשהדילמא אלא
 טגול משכמס איך ̂זה דאל״ה כן להרן צריך דעיכ זנ״דJS5ו

 דכיח לאקתהמטרכמצווסו הא ומלכה• וקבלה בשחיטה '
 גביהמזבה* פשלעל דבר להעלוח אסור והא אינהו־ דידן דשלוחי דס״ד
 טט ריבהה• דהחורה אמרינן דהוי אייו בשליטה נעשיס לא הזריקה א״כ
 סברא ל״ל ז״ל דרשיי משמע לכאורה דהנה אחר בדרך לפרש דיש נ״ל
 M דקאמר מ״ג דף בשבח טרש״י דהא השליטת במל לד״ע דא״ש זו

 שור to ^ם וטרש ממוקן ומיקט עבר שאם שבח אצל הוא מוכן סבל
 וקשה יאכל לא בשמן המעשר דה הט' קושי׳ לסת כוונט וכו' וחיקט

 וחרוט מטרה לדבר שליח אץ שסורא דעביד כיץ אחר שבא בכך מה
: שליטת מדק הוא ומעשר

הי  ע״א) (דף בב״ק להדיא מסוגיא קשה לכאורה לזה כשבאנו מי
^ ומ^והוט אסר• ע״י דמשניבמובח ה וט׳ טנמייב חה ז

 ^נימ^ח ט׳שינדבסבס ט״מ הטור הביאו גמבה מה׳ פ״נ הרמב׳ס וכ״ס
ש דאין אסריכן ג״כ אמד דבשסור הרי המשלח חייב ט  דאל״ה בסל• ^

סנ״לז במעולה כמו טיב השליח למה
ו9מי



פרק המוהר בץ אץ
T T D דאפי׳ דכחב שם המור על השיג שנאמה למלן כמשנה יאיהי 

 דהרמב״ס ודפמו המשלח• חייג כשכש שישחוע לשליח ר1«
 מרי5 השליחוש כמל דאז א׳ איסיי אי כשכש לשחוע לו אמר כין מחלק

 לההשוש מצי דלא הסוגי׳ הימכ נכק ול»״ז כשכש־ מעצמו שחע וכץ
השליחות• שכמל משום מסול דכאמש דהמ״ל לד׳ע• שליח

נ » ^  לשהוני השליחוש קיים זה דלגכי כנ״ל שדרשיך לשקיני דלימא ה
משא״כ כלום. ואינו עשאו ומעצמו שליח עש^ העיוושלא אכל זכחא

כמל דהשליחוש כשכש לשחומ לו אמר כאילו דהוי לעווש אפילו עשאו אם
 למלך המשנה שכרש לכ כשום הסכרא לפי מיהו * המל*מ כסכרש לגמרי

ט׳ הרכ דכרי משום דמעמא המשלח חיוכ לענין אלא שייך נח  וסכר ו
ib קיים יהיה השליחוש לענין אכל ־ פמיר לכן לו ישמע שלא המשלח

כעצמו• משה כאילו השליח מעפה דא׳ מעשה כשעש שלוי הכל כמל־
 דעכ׳׳ם כיון כלל• ציהו משלא השני* איסור על כשצוהו יגרע ומה״ש

 דא״כ זו סכרא על קשה ושו עשאו• המשלח כאילו ואמרינן כאיסור עכיד
 לאין ונימא כעשה• עוכר עכדו והמשחרר דאמריק עכד ד^חרר ש״יח
 מ״א דך כנימין שם כמ׳ש החום' שימיז לפי ליישכ ונראה * לד^ע שליח
 דכארגש צ״ל ומיהו * כשיחרור איסור אין שוכ ט לשעכד רוצה דאיט דטץ
ה  למאן דחיק למה דלפי׳׳ז ואי״ל • מאשה לה לה דילפיק עכד כשימרור קרא מי
ץ ס  כשוכין שלשה הוי הא ואמאי • מלמדין כאחד הכאים כשוכץ שני ד
 השו׳ כמ״ש כמעילה אלא מיישרא לא דעכ׳׳ש ז״א • סלמדין אץ ע דלט

 הו׳׳ל למה קשה לפי״ז מיהו * מיישרא לא מכרו או דמכחו קמא כככא
 חדא * ממכייוה למילך דליכא מיישרא לא ודאי כמעילה דהא כשוכים נ׳

«ז אץ דהא  לפמור אכל המשלח חייכ ולכך גנכ שלא השליח לחייכ מ
 דדכרי סכרא נסחר עכ״ס ככך דמה שימא ואפילו ידעינן לא השליח מש

״ השלמיד ודכרי הרכ כו  אמרינן לא דלמסקנא הש״ך מ״ש נסחר וכזה ו
 אי ולפמ״ש הכשוכ־ גזירש הוא כשוכיס משני אלא הרב־ דדכרי מעמח

 קאמר דהא קשה מ״מ כשוכין כ׳ כלל הוי לא הג־כ דדכרי סכרא לאו
ה שכן ועריוש כמלכים שמאי דמודה שם לקמן  דאיכא כמעילה וא״כ ני\

:מקומו כאן ואין דמיישרא וציל .מעכיחה נדע לא הנאה
 דשליח ס״ה] קפ׳׳כ [סי׳ שלוחץ ה׳ כחו״מ דקיי״ל ממה ראי׳ להכיא נראה

 ואמאיהאאףכפחושמששושעכירם אחר• כמו דיט אחרים ש^נה
 חולקש• כאמש זו דסכרא וצ״ל כעיל• והמעשה לד״ע שליח אין ונימא איכא
הארכחי: וכחידושי «

ה ר ו א כ ל  המגרש מר״פ שוס׳ לדכרי ראי׳ להכיא נראה ט׳ ו
 כחת מנ״ל וקשה מאישה גרושה מאשה א’ר דיליף

 כ אם אלא אששו אש אדם יגרש לא כיל דר״א ואפשר • כע״מ דילמא
 רכי דיה נ׳ [דך כסועה טרושלמי כשם השום׳ כמ״ש דכר ערוש כה מצא

 איסור על גרושה איסור יחול איך דאיכ שזינשה ל׳ל והכא ישמעאל]
 דךע״ד ככשוכוש ואמרים מכירה דמי ע״ישליח לקיימה מצי לא וא׳׳כ זונה

 מיהו חיז3 וע״כ כמל השנאי שליח ע״י לקיימה מצי דלא דהיכא
 דרכט כאיסור י״ל ממכל לעיל שהק׳ מה מיהו • כפ״א יישכשי כטדושי

 שעשה ולא כשר האומראמרינן כס׳׳ש אמרו דכאומר שדע זה• לאשיץ־ כ’ע
 ודילמא דסריך מ״ד דף כקידושין וגם שליחוח יש דאפ״ה הרי כישראל כן

 שליחוש מהגי ואפ״ה רכ מנגיד השם דמיישי שדיך דכלא אעיג שווי׳ שליח
:ככ״ז טמכ ות״ק • וצ״ע מדרכק ולא מדאו׳ מהני דהשלימוש ואפשר

?rfנרריםרבייעי

 מכירה• לדכר שליח יש דכ»גג מזיד• דהגנג מיירי דההוגיא
ט״ז ^ ^ שמי׳ י ואי כחולץ• שם כדמשני מומר כישראל מ
נ״ל זה (ומעמה כנ״ל י״ל לט״ז למומר שליחיש דאין משום

^׳ שכחט _  לע׳׳ז לשחוני שצוהו כשכ ולא רשוש לו שמק ^
F2 ^ למלך להמשנה דס׳׳ל משום צ״ל ולכאורה לי״ט)־ 
ח י״ל ולטג״ש י העור אסכרש ופליגי חייכ איע כעכיחה גס כ >יז  ט

 דנימא מידי מקשה הוי לא דאל״כ ע״ז על שוגג שהגנב להו ניחא דלא
ד א9 «עירי רי  שנאמר לא אם קשה זה וגה כזה• למ ניחא דלא א״ו מ
א ״י ״ ״ ב «י'יי מ מדי• י מ • ראוי׳ שאינה שחיעה ה״ל לא יאל״ה כ  מ'

» למומר שלימוש ^ין מומר ט״ל א*נ מזיל דטא ל סד ון כ  מ״מ וין
השוספוש כמ״ש מומר נעשה לא אחי כפעם דס^ל ל ול הס דכר על

ד ו ה נ״ל ^ מ ל  כר שליחדי״לדמקרילאו עכדוע׳׳י משחרר לעיל שהק׳ ד׳
העכד טוכא ׳ שאין ק ולא שלו* נק כ ל ט  לי קדם לכק שאמר ד

 וכזה חיוכא• כר מקרי זוהאשה לעצמו מקדש אי דהשם גרושה (אשה)
טן  משא״כ חמכ כושוס א׳׳א המכירה דהשסאושה ומאונאה מטגול נמי נ

 השוס׳ סמיכש מיושב וכזה • טוכא הוי שליח לגני דגם ועכיחה במעילה
 הוי עכיד כעי דאי דלמ״ד אע״ג וממילא לדידי' מקדש כעי דאי מש״ש

 כאשרינא דל״ל צ״ל וע׳׳כ מיישרא לא לה לה הא מ״מ נשוכים ג׳
 ולכך חיוכא• כר דלאו משום למילף אפשר אי ומהא מהא־ נילף

ט • מיעועא אינערך  דהסוגיא י״ל נשוכים ג׳ טי זה למ״ד אי דאפילו ו
:לאידך אזלא דמדושין

ך ן  עכימה כין חו״מ העור והכיאו הרמכ״ס דמחלק הא ליישב דש נלענ״ד מ
א עעס לישן דיש משום • אחרינא איסורא כדאיכא למעילה טנ ^ ד אי ד

ב אחרינא איסורא א הנ״ל חום׳ דכרי דלט משוס השליח טי  שליח דאץ טנ
 כיד לשלח מגי ולא * שליטש כלא היא ג*כ המעילה וא״ה • המעשה כעלה לד׳׳ע
 דקי״ל כעכיחה משא׳׳ה ־ שם החום׳ שירצו ככר • שליחוש להם אין דג׳׳כ חש״ו

 לר׳ כדס״ל רחמנא חייכי׳ ואפי׳׳ה מעטו יאושדלאאהני לפני אטלו כמטרה
 אחר ע׳׳י מכירה מה נילף מיני׳ וא״כ • אחר ע״י כעוכח להא דמוקי טפי׳ יוחנן
 מה ניחא וכהא • מעשיו אהע דלא אחר ע״י עכיחה אף • מעשיי אהע דלא

א ע״א [דו• ככ׳׳ק השוס׳ שהקשו ה פ׳  נימא טככיס לעוכד דכשוחע כשלמא] ד
 סכור והיה נוככיס לעוכד לשחוע רטש לו שנשן ושירצו • קמטץ לצעורי

שט דהא שמוה ולכפרה הגנכ• של שמנהמה לסמז כעצמם השוס׳ נ
׳ ח״כ יא

ם כטלץ הטמןי :ו
ר מ י ט ה  כשהוא ג״כ כשכש שטע מ־צה אס לו דאומר דאף נ״ל ו

ה כשכש שוחמ  לא אס לו שאמר רש לשכם גם שלוט ^
^ לא ולכך ’ כטל יעשה שכש ל^ל לו שמע י  מטס כטגג לאוקמי לט ג

 ידע דלא דטת משוס כשוגג• משני דלא והא לד׳׳ע• שליח יש דכשוגג
 דא״כ עלע׳׳ז טגג איט ע״כ דהא קשה אכט מכירה או דעכיחה מהיקשא

ךל לד״ע שליח יש כע״ז אף  ושו • מזיד שהוא וכיון מיני׳ כדרכה וי
ש  כעל כל״ז ואיכ ראויה שמיעה מ״ל דאל״כ • ל״ל מזיד ע״כ דמכ

 דטיב טקשא דמהני מכרו ט מעכט משני לכך כמעילה• כמו השציטח
 וחזקי׳ ישמעאל אר׳ לפלוגי לרכא למה דקאמר א״ש וכזה מעשיו אהע דלא אע׳יג

 לאחר דחיוכי׳ ס״ל דאינט לרכא דס״ל נ״ל משחש או מאי להי דנפקא
א יאוש ט  דטכח זו מימרא כעל יוחנן ר׳ אכל • מכרו או מעכט לטלף ו

:ננ״ל לזה א״צ אחר ע׳׳י
א ת ש ה שק ו  דיה ע״א [מ׳׳ג כקדוטן השוס׳ קושי׳ שזטטלזהנלמנ״דל

א כמעילה ממעילההא מקפה דמאי שלא]  דהא ונר^! • שוגג ט
 שם ומפרש ושליח כעה'כ מעל ששים להם נשן דאם דממני׳ כסיפא קשני

מט: ואחד כ״ה מדעש א׳ להם דנשן  מד
n j H l ר עצמו כשכיל משנה להם שנשן לפרש טן מ א שא׳ לסם ^  ט

א וא׳ כעה״נ של  מדעש דקאמר זהו מה דא״כ עצמו של ט
ט׳ כעה׳ע ע מי ט משניהם• מל׳׳ל ו  נקע למה כ1יל כן לומר דא״א ו
 רח שטם• א׳ כעה׳־כ אטלו ש״ל ששים אמר והוא א׳ אמר כעה׳׳כ
כ א׳ על עצמו של שטא ואמר השליח ששינה ה׳ גדול טגג לך »ן ג׳  מז

 שאמר רק כפה׳כ• של שהוא כחזקש להם שנשן צ׳׳ל וע״כ • כשליטש
 מכירה איכא וא״כ גזל* הנא איכא הא ^}ה א*כ מדעש* שלא שנושן
 ואי׳׳ל לשליח• שמש ולמה עיי״ש וד״ש הרב יכרי חימא כה מזידים שהם
כ כאמש למה  כשכע דככר ז״א • טכא א׳ מכירה דהא שם השליח טי

ה שלא כיון כאמש והכא הא מכירה כמטר השליטש דכעל העעם  ט
ט׳ א׳ מכירה ס ט׳ לא הקדש אלא קו  דקאמר הסכרא לפי המקשה ו

f דמי השלמת ודכרי הרב דדכרי הש״ם i ריכשה דהשם ומשני מקשה 
 היא כאמש אם יאפ׳יה אלא וכו׳* הרב דדכרי סכרא צריך ולא השורה

א מכירה ק: השליטש מעמם כעל ט דו׳ ו
א ת ש ה  דלא ממ״ללטם׳ למיל שדקיקע מה נמי ליישב יש לזה שכאנו ו

 מילשא דכל ע*כ] ד׳ |דף כששרה ס״ל דיכא משוס ואיל מהני
 כחמורה שם לימא דא״נ ז״א מהני• עכיילא אי שמביד לא רחמנא דאמר
י׳ לגט דהששא ח״א ו1א * כזה כינייהו איכא י  שפסי׳ דקייושץ רחמנא א׳ ד
ל הסכרא מצד דס״ל וניל ו<ךל■ כשליח מכ״ש ^י א ר והעכירה מו  מלמלי

ץ ך »ן א  יכר לאוט ומומר חולץ כריש קיייל דהא כזה שליח לטוס טי
 הטרה דחייכט טון י׳׳ל א*כ טלה לכס״ס שמר כדץ דכר לאוט טא

טא ר ו ת • שליטס לו דאין כמל מטלא שנ פ ל  דאי ליכרי ראי׳ להכיא ונ
 השלימות• כעל הא׳ האיטר מל לו דצוה דטכא למלך המשנה כט׳
א׳ הא ק׳ הא׳ האיטר על ציט שלא כעכישה כ״ש וא׳׳כ ח כיף מ  ע׳

 הרמכים כ׳ הא קשה כעליו לנ» שלא כפט׳ נמחע עכח ואח״כ כהקדיש
 ומשלם• לוקה דאיט ומלקו׳ משן ה״ל וא״כ לוקה• כקדשי׳ יהמחשכ

 א״כ לשסכעליו• לשטע צווהו אם ממ״נ ק׳ אמר• מיי כשכח צ״ל וע״כ
 לכעליו קרן חזר כעליו לשם יעכח אס דהא לכעליו להסדר שלא כלל צוט לא

קא׳  שליח טן כל״ז א׳׳ג כעליו לשם לשטע שלא ציוט וע״כ • הש׳ם ני
ש ילא ניחא ולפמ״ש כעה׳יכ• מעל דלא עולה ככשר כש לד״ע  הכא כ

ט דמשני יוחק דר׳ ואיל שליטש• כלל  מלקוש טיכי יכףל אזיל לעעמי׳ ה
כי׳ טגגי׳ ס• מחשכה על שוגג יליףשהי׳ וא״כ טי ט קי ק׳ ד מ ^  השס ד

כי ס׳יל ריל הא קושיא ומאי כר״י א׳ לא מיע ור׳׳ל  פעוריס• מלט׳ טי
 דס״ל נר״מ דאשי׳ ע״כ לר״ל ציל חייכי׳ מזידי׳ שסיגלו דכהט׳ ומשני׳
מ נמי נערו' דאלו למשני׳ מוקי דהא * ומשלם לוקה  שסיר דאשי ומכיש מ"

ש שגג כיטריישא קניס לא דר״מ :עיש מזיר א
ן ך ע ד ט ו מי משום כסל שהשליחוש שוס׳ לדכרי שכ׳ העעם ל  שמר ד

 ינהי כסל• השליטש אץ כוודאי דכטגג סשוע היכר דכר לאוט
^ השיך כמ״ש כטכץ משט לדמ דא״ש ילטסא זאיכא דטמא מנ׳ל מ

שיחכעל



רבייעיי פרק76 המודד בץ אץ
? והנהכבי ממנר• נמשה דלא כיון טיסבשלהשליחומ £ ^ ז ר פ ל  ע1כ'

א יששלד״ע* גג1דנש » םצרא טל להני ^ זו קצמלסנרא ראי׳ ונ' ה מ  ד
ש^ הניאו ץ הי׳ שונג דיואג ה׳] ״ק ס שמ״ח ^׳51 ה ר^י .להק׳[על}היש״ש שם ו

״ ״ ״ ‘נ ? ״״ י ״ ; I? ״ל ״ ״ ף . ; ״ ״
ל נשוגג יריד *'’’’v” ^®י יי*י ימי פי
ט׳ מורל שאורי׳ מכר דהוי ל מ י ®י' נ ?
ס־ מורד הוא ^ אס להם מה וכי מאוד ממו׳ הדנר ונעיקר כ^צו
י ®י׳ שוגג או הי׳ מזיד ^’ י ?’ ״v“ י ? י  י
 א® • ממקה המלחמה פגי מול
 למה שגמיגו אנשי׳ כ»: ועל
״' ?מל® מ״מ שס דק׳ *’!’’י’ r? י

ל^ יי® המלחנה לפונח שעשה
®״לי משמע הלנה ואומו דקא׳ דסדא מלישגא ילי» נ״ש ?'1 מטמ.  1״

i ®״יי ®יי ®י® ®״י נר® הוא כאלי כעצמו i c’

ש ענירה לדנר ואפי׳ גמור־ שליחו׳ ולאכעי׳ שליחוחו• מ כ מי  לעל נ
טי מנימה־ גבי י ®ילה” ’דנ® יל״ל <'ל (י  ®!י ?

 '’והרא ‘ כלל שליחיה בעי לא ענירה בדבר שלימו׳
 חק דלפמש אלא • וברמב״ס בש׳׳ס שס כדאי׳ זמי׳ של פמעען דמשאו

,״״* .ז 7ל?הן^ י®®״® ®®יי כ®'® דלמה
ד ו ז • סבר ז״ל הרגמ״ה דגס די״ל נ״ל ז י  שהוא במעילה דכ׳ והא מ

ואמאיהא במעילה• אלא מציגו שלא דבריו להבין צריך חידוש• ׳
̂® יהי ■Pושלימוחיי בעביחה גס ̂י  ®^’ל ®®

כ כסובק ב׳ דהוי משוס נשמע החולמ׳ לדמה ואפי׳  הוא מימש לאו א
 דקא׳ משו׳ הוא וש7מ לעקר נ׳יל אלא הוא חידוש אחר במקוס ואדרבא

? ״®״יי®' יזה נהי® ו® מציגו דלא צש״ס י ״ ״ י
r ^ ® 1 הי®®*® ®*® ההנ?ה קודם בא המעילה .u
 מלו] [שאמר כיון ל ס או • אחר איסור שבא קודס במעילה המשלח נמחייב

ה לאכילה• אלא להם הקגה לא ואכלו מז  והו התום דברי על ובאמסק׳
 לא מהחלל• איט בשוגג לר׳מדס״להקדש דהא מוס׳ דברי על דקשה ג׳יל

 במעיל׳ שליח משכחס איך ק׳ א״כ נהנה• או באוכל כיא מעילה משכחת
 תאמש לשימשס לחח וצריך מהחייב• וזה נהנה זה האה׳׳ל חרא• דרבי
ח דכףל אזלי לשימסס אלא חיוב לענין לאו הרא  השליחות לד״ע דמלי
 רחמנא דרבי לאו דאי »גג ומזליח מזיל שיאטלח כנין ג״מ וא״כ בעל•

 ובזה • דממחלל ואשמעי׳קרא • מפמלל ואינו לד״ע דא״ש ה׳׳א במעילה שליסו׳
 וזה ט®® זה פרירוט דמאי נהגו] ד״ה ע״א p״p [דף בב״ק המוס׳ קו׳ לסרז יש

 קיימי מ דר אליבא דהיזם ז״א שוגג השליח בשהי׳ דילמא מתחייב
 אחר דבמקוה ש*מ בשיגג במעילה ^•א מדאיצמרך מוכח באמת ולדידי׳

 מוכח דעכ״פ מכרו או מעבחו שפיר משני ולהט • בשונג אפי׳ אכלד״ע
 דל־ברי עעמא שייך דלא פיק שליח יש דבשוגג קיימי׳ לדידן אבל ־ בשוגג

 דבמעילה אלא הא ל ל הרמב״ם אבל • התום׳ לשימת כ״ז • וכו' מ־ב
אפי׳בזה רחמנא רבי גוונא בכל שרדס״ללהץב׳׳סדהיכא נהנה• שלימ׳  ו^

̂ן דלא חיובא בר tb מקרי כלל הוא חילול בר דלאו מזיד דהשליח  ה
 מעל בע^׳ב דנזכר מעמא י״ל וכן חילול בר vדלא כיון פלל עברה אצלו

 דהכליח היכא כמו חיובא בר נשהמשלח הייע שלד״ע במעילה דיש דאע׳׳ג השליח
ע״ב בחגיגה דיששלד״עופירש״י דקי״ל חיובא לאובר  ד״השלימ]דמסחמא [ד׳י׳

 מאי בשלימש עומד בעה״ב ואס יךזני סחמא דהא • דחוק הוא משלימתו תזי
 חזר ולא דגזכר חזי׳ הא אמאי חנוני מעל שניהם בנזכרו וחו • למימר איכא

 מתחלל אינו דהקדש דכיק א׳׳נדס׳ל א״ש ולטמ״ש מעלו ואפ״ה . משליחומו
 לחללו ימל אינו מזיד שהוא השליח עכ״ס שוגג מזולח אפי׳ במזיד
 מיד*1י» דברי שייך צא דא״כ ל״ל ובשוגג במזיד קרא לאוקמי ליכא וא״כ
 אשמעינן דקרא דוחק וזה • המשלח מתחייב שנהנה וכלת בשוגג וע״כ
דמתני׳ נגוונא אינו ובאמת אחרינא איסורא דאיכא סבר דהשליח היכא
 דלא דבחידושזה • הרמב״ס כ׳ שפיר והשתא המקשה׳ לדעת שכ׳

 שליחות זה דאק א׳ איסור דאיכא טכא אמרי׳ לא המורה בכל מציע
 דקיסור היכא אפי׳ א׳ שטר לד״ע שליח בכל אגל • דהנאה במידי כלל
ט א׳  בכל מציע דלא דקא׳ הא לומר דיש ונראה בשבת• בעבח כ

ט׳ ולא הטרה ל ב תק׳ דא״כ מטם מסעילה* י חיי מ ד  בממותה קרא ^
 מוח חעא לנערה אץ ההוא באונס וכן ■ בטר צעקי: לא אשר מל

ק משליטת גרע K הא ואמט ונו׳ א כ מ  מהרג ולמה לה מצוה ד
ק ל כ ע שליחות יש לב׳׳ש ^ ד • דנהגה משוס א״ו ל

נדרים
^ דה״ל ה״ל ג״כ ומדיח במסים תק׳ דא״ב ואיל ל י ש ז ^ ז ^ ל  מיינו ו
ן א׳ דהוא וכיק ונעבדה נלכה המס מויב דלהכי י״ל  W וטגבוד מ
ו דמומר למיל דלפמ״ש אלא שליחות דא״ל מומר ה״ל ^ לו אין דבר ל

ח4ש נ ?ין ממטאה ט  ®י®? יהי^ ין’י
ט חמו׳ הוא דלכאורה ב״ש דמודה דקאמר הא דייל ונלפענ״ד  מעמא ו

דרבי דאט׳ דאשמעי׳ א״ש דלפמ״ש אלא לאשמעי׳ אתי דב״ש
?י או שציע* רחמנא פ  ®י®? ®לי״י' ג

ץ דברי לתרז דבא די״ל ■נ״ל מיהו • השלימו׳ ובעל מתטיב לא  ב
ט׳ במלטת מורד דהוי דהא כ׳ המוס׳ דהנה מ הלך שלא מ ̂  «י

 אשככ ואע לו השיב שהרי אשתו אנז שישכב ט׳ דטונסו דקרא משמעותא
 הוי דאונס במזונו׳ דקא׳ אע״ג לו היתה אסורה הא וק׳ אשתי• את

 מעוט־ס מעעס ואסורה מטברת שטתה ומכ׳׳ש ה ג׳ הבחנה בעי הא מ״מ
 מאתו במהות נע לה שהי׳ לדוד הי׳ מוסרת באמת דהא ותו חבירו•
 מ3ד לי נהיו־א דלא הרמב״ם דב׳ דנהי לו אסורה וא*כ • שס כדאי׳

ט׳ הפנוי׳ על הבא סעי דכל רטחי׳  יהי® .אם גמלו מ«מ לקידושי׳ חיי
ג לו• לשמוע לו היה לא וא*כ • בשרביט לשתש אסור לפלגש לו ע ^ 

 במנטס מורד מי ולא לו דאסורה ידע דוד מ״מ • מזה ידע לא דאורי׳
 חייג השליח אין דבטגג דטון משו׳ א׳׳ו ע״ז• מד נענש לא למה ובאמת

 ודרטק רק דכטב והא שליח• דהוא כיק במלכות טרד ה״ל שטר א*כ
דאשלד״ע: משו׳ מינו ד׳׳ת על לעביר אליו לשמוע שלא מיני׳

ז ״ י פ ר ^ והכא ^£לד״ע ס׳׳ל נמי ביש אי דמלמא לשטי דבא י״ל ו
 קרא דטיתי לב״ש דס״ל י״ל נפש• בהריגת קרא דמפרש י

מי משום אורי׳ עבד דשטר הרגת דאוחו  ואע״ג דיס מל לעבור ד
מד׳ דבכ׳׳מ ס״ל אי אלא לדיע שליח אץ ג״כ ס׳׳ל הא שליח דהיה  W א

א רק ב״ש דריש לא וע״ב במלכות• טרד הוי שסיר שלד״ע כ הי צ ^ א
שטר דאז נהנה דזה גופא בכה״ג א״נ כגיל• מיובא בר המשלח דאין
טן ממעילה ילט׳ דלא לעיל ולסמ״ש לד״ע שליח אין  M לעיל דמק׳ w נ

טניז שני למ״ד הנימא 2^ א"® הא' ההאי® כ
 אליבא אלא יד־ ושליחו׳ ומעילה עביחה ג״כקראי הנא איכא באמת
 אץ מעיצה באמת ולפמיש מלמדץ אץ סיל בחמת ב״ש דילמא דב״ש

ט׳ נהנה זה דאפי׳ להורו׳ אמי א׳ דענין לחשוב  ל דה דם״נ דלעיל וביש ו
ץ וזה נהנה לזה אסא דמעילה דקרא ל״ל ע״כ • כתובי' שני ח ת  דהא מ

ע ובמזיד • קרא א״צ שוגג דבשליח לעיל הוכחע ט א*נ .מהחלל ט  בי צ
א דאיהו יהודא ר׳ רק מתחלל דבמזיד דסיל אפשר וב״ש מיובא עי׳ מ  דטו

 מחחלל אינו דבמזיד ס״ל ואיהו מלמדי׳ בסובין דשני בעלמא לי׳
א דחידוש דהא לעיל כמיש י״ל א״נ משה. שפיר זה מ
לדבר דמומר דס׳יל וי״ל • ממסומה דילסי׳ מחחייב וזה נהנה

 ר׳ משא״ב • ומדיח מסיח לתי־ן שכ׳ כמי כר״מ ג״נ שליחו׳ לו אין א׳
;אד* יג1דמ יהודה  מפש קרא דדריש בת״כ מצאתי אך • לד״א במומר ;

 מפרש קרא דמצינו הרי • מאכנת ולא האוכלת חצב גבי דכתיב האוכלת
 הצ״ל מקרא בחלבי׳ ועריות בחלבי׳ דמודה דקרא וזהו דאשלד״ע בחלבי׳

ה ובעריות  מעונש לספרו דטכלת קרא דאינסריך הא דלביה ונר׳ טד
 דאשלד״ע דאע״ג לי׳ נפ^!/ ומהכח הוא• שמי׳ בידי דכרס שמי' בידי

:ודו״ק שמים בירי חייב אס״ה
ל ה5ו ר או !  מ״ו [דף בסועה מרמק׳ במל דהשליחות התיס׳ דראי׳ נ״ל הי׳ !

ע דח׳ כדרבא ומשני וכו׳ כריה״ג דלא לימח ע״א]  עי לומה ט
א לי׳ חשיב הא דאל״כ איכא איסורא בודאי הא וק' שיבעול•  אף «

 אס^ «נ״צ א״כ • שבדו העבירות מן ירא מקרי ואס״ה לד״ע שליח לרבא
 ירא מקרי לא דאשלד״ע חייב המשלח דאין וכיון ־ אחר ע״י שקידש לאביי
• ט׳ ^ כלל■ אשה אירס מקרי ולא חופסי׳ הקידושין דאין איו ו  ז״ח מ
ט׳ ירח מקרי שפיר שמים בדיני חייב דאטד״ע דאף דכיון דמי דלא די״ל  ו
 טן דהא דאשלד״ע משו׳ עעמא דל״ל לכה״נ באלמנה קשה דאכתי וסו

 אצא באלמנה אטר ג״ב השליח שיהיה משכחת ולא חיובא בר השליח
 ט מלס במל גרושה דאשה ר״א מוקי׳ מדלא לעיל שב׳ וההוכחה • בדוחק

ץ הגטן לדעת ל״מ וכשמת א״א משוס אסורה לאחר דהא דז״א ע  ב
אט׳ קמ״ג ט׳ ע״ש תצא כשמהבעל ^ יעפרעס״י כטקח הא בל״ז ו  ס

ה הגע טנ  טפח מהני צא בוודט דבקימשץ וטון • לבעלה וע״ב • גרושה ו
טגי׳ המגרש בר״ס שס כדאי׳ לאחריני׳ הקדש שייך דלא  W כמ״ש ב

טג בזה הארכתי ובחידושי הרמביס ס דלכ׳׳ע כיק א״כ פעם ב ^י  לח א
קט לא טכתיב קידש אא״כ לוקה דאיע וקי״ל קידושין לגבי׳ שייך  י

ב ודו״ק בע״מ• לאוקמי וא״א ע כיז: ט ג
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WJ תו תזה! לפרש הואלתי וע״כ הדנרים קיצר ׳  המטאר דאחר ־ לסע״ד טנ
 תכלת p משיניר מתחיל דהזמן דר״ש אלינא לומר הכרח להתוס׳ הי׳ דלא

 דאליכ משום • כן לומר נכונה התוס׳ מצאו בעצמה הסברא דמצל לחדש בא לכרתי
תרי שלא התום׳ דלדפת כיון מאד מוקשה יהיה שהני  סליגילענץ לישני כדעתהרא״

 הוא עה״ש לאחר סובר קמא דר״ש מוכת לפייז ־ דערבית דק״ש לכתחלה זמן
ק  ר״ע משוס ר״ש ואידך דקיימי מיעוס בתר דאזיל שחרית של לקר״ש לכתחלה ז

ת לק״ש לכתמלה זמן הוא הנז דעד סובר • מיעוס בתר דאזיל דערט י נ  תה מ
 תכלת דהכרת דפעמא בסברא החוס׳ הסבירו וע״כ • סובלתו השכל שאק דבר

י משום הוא באמת לכרתי ^  לקרי קמא ור״ש ׳ נני׳ רובא שעה אותה דעד מ
 בין משיכיר ומשו׳׳ה * דקיימי אינשי איכא מתחלתו זמנו דכל משום יום עה*ש
 דשחרית ק״ש לקריאת יום הוו • קיימי רובא שעתא דבההיא לכרתי תכלת

 לילה החמה נ! קודם דקרי ר״ע משום ור״ש • קימה רוב בתר דאזיל לכתחלה
י אינשי דאיכא משום הוא נ ק קולם דקאמר והא * מ  קודם מיד דוקא לאו ה
 עלות אחר תיכף זמנו בתחלת דהיינו לכרתי תכלת בין שיכיר קודם אלא הנן

שע איכא מדיין לכרתי תכלת בין משיכיר דאפילו וכיון • מה״ש  משו׳׳ה דנני מי
 לכתחלה דערבית ק״ש לקריאת לילה הוי גני רובא שעתא דבההיא שיכיר קודם

שכיבה• רוב בתר דאזיל משום והיינו
 למי הוא דלילה להשעם ג׳׳כ הרא״ש הוצרך ומש״ה ־ שכיבה מקצת בא״ד שם

 אחרת ק״ש זמן דליכא להתם דומה אינו דהשתא והיינו .אונס שרוב
ה ע״ב יו״ד לקמן המחבר הרב ועמ׳׳ש :נלפע״ד ועתה די

- משום ד״ה תום׳ על ע״א י״כ דף שם ׳ י ד—כו׳ ההפלאה בדברי כ  מעריב ע
 כנ״ל ליה קמיבעי׳ לא דבהא וכצ״ל• מהכ״י נשמס • ערבים

 הכונה אבל ערבים מעריב בעעות אמר והכא עיקר הברכה בשעת כוונה ולעולם
: ליום היא כו׳

ד ״ -—כו׳ ההפלאה מדברי וכו׳ צלף והרי ל הגמרא ע ד ה׳ אמר * סרה״א מ א׳נ׳ ר׳ ב׳  י׳
 אלא בפה״א ברכה האילן בסירות כות שיי אין דלרבנן זיל אא״ז כינת סעי׳ד

 קושיא להאי הכרע ואין שהכל לאו ואם בפה״ע לברך יש הפרי לעקר נחשב אם
ד לקמן זיל אא׳׳ז עסימ׳ש ז על וחותם בד״ה ע׳׳א מי אי  בפעמא המחי׳ ופל ה
 אילן דעיקר כר״י בהא קי׳׳ל דלא אע״ג יצא פה״ע על בסה״א בירך אם דקיי״ל

ב פיו הכ״מ בשם התוי״ס עיז העיר הוא ארפא :מי
ד—«׳ קשה אבל בדיה ההסלאה בדברי שם  יבראנ׳׳הגםכאןמחוסרים שאמר שהכל• ע

 שמכאן נלפע״ד וע״כ • כתובים שק כפי זיל אא״ז דברי הבנה כדי סידור
 דמברכץ • וכו׳ שקדים גבי שכתב הרא״ש דדברי מ״ש על קשה ויותר כצ״ל ואילך

 דברי אלה מקשים באמת אבל pכי אפי׳ חשיב לא מעשר דלענק אע״ג בסה״א
 תמיהת אמנם היא [וזו ־ וכו׳ ולמעשר לערלה כרכה מדמי הש״ס דהא הרא״ש

:עיש] יו״נו המעדני
 ליל ודוחן עד בתוס׳ כו' ההפלאה בדברי • ממואל רב גופא גמרא ע״ב שם

 להביא גורס היה מימרא דהאי מורה בו שיש כל אשמעיק ואי הגמרא דלשק
 הבנה מחוסר וזה במ״מ בעינייהו עליהן מברכין ודוחן דאורז ולסבור עעוח לידי
ק דאורז מימרא דהאי בלשונו מפורש דאינו כיון כזאת נצמח מאין ח  ורק • לא ו

 כדי שהוא כל הלשון ושמואל רב דנקפי דהא לומר השים לבעל לו הי׳ בקיצור
ה׳ ודוחן אורז למעועי א׳נ׳ ב׳ר׳ :י׳

ף ט ד  מד - כו׳ אמנם ד״ה ההכלאה בדברי לא פרוסה אבל ד״ה תוש׳ על ל׳׳
 אמרינן לא מ״מ וכצ״ל דברים השמפת כאן יש לפמ״ד • בזה ע״ב מ׳א
:ונו׳ שלם בזית הכי

 ס״ד רי״א סי׳ כש״ע ג״כ וע׳ שם חמודות בדברי למ״ש זיל אא״ז כוונת בא״ד שם
: ומנ״א בעיז

ם יהודה: ר׳ גס בכאן שייכות דאיזה יוחק לר' צ״ל הנראה לפי בא״ד ש

ף ה תום׳ ם״ב ד ט די ד—כו׳ ההפלאה כדברי הס ק ברכת ע מ  יבראנה אמר • ה
 דברי ממשמשת חד ולדידי עיי״ש• נ' אות המעיויע ע״ז התעורר כנר

 למישמע דאיכא שהתכוונו וכו׳ ב״א דעשרה הבדיתא מתוך כדמשמע התוס׳
ק^  עשרה והמספר מבושם שפיר דבזה בבהמ״ז דאיירי ב״א עשרה הברייתא מדנ

 • לחלק ישאת יאיי! בש® מברכין לכולם מברך שאחד הדין דאס דהנפ״מ אמר
 אפילו או שלשה לינקוע המוציא ברכת לענין אלא איירי לא אי משא׳כ

קק תוס׳ לשישת שנים  חבירו להוציא מברך א׳ שנים דאפי׳ שאכלו שלשה בר״פ ל
:המוציא בברכת

ה במס׳ שם ד ההפלאה בדברי דגן שאכלו פ׳ די ע - ׳ ו ר למימר דאיכא כ מ  ק
ה׳ א׳נ׳ ר׳ ב׳ דאפי׳ אומרת כן לא שהגמרא אינרא מרפסין ככתק הדברים אלו י׳

ק אמרתי וע״כ להוציא יכול אינו מ״מ מצפרף דאצפרופי היכי ת «  השמים ^
ה• ז״ל המחבר הרב כונת בביאור מילת איזה ק נז תכ משוסרומיא דאי לומר דה

ה׳ אמר כו׳• ההפלאה בדברי ט׳ דחנד קימחא ד״ה תוספות א׳נ׳  י׳ב׳ר׳
ש הלז המשדש  מבלתי רבים פתרונים דורש כלה לפנינו כתוב שהוא כ

• גזה שפקפקתי מה ואעירה • זיל הוזחבר הרב שלאא״ז דעתו לשף ט לרןת יכתת
K והש״ע התום׳ דעת בישוב ומסיים ז״צ דהרייף לפעמי׳ הכרח בבירור ממזיל 

^ שלקווז מסק כאוכל ב מ  אהני מאי הכנה ומחוסר מידי לא ווזו בסה״א ד
:ז״ל הרייף של ופעמו דעתו לישוב זה צי׳

ש ב׳  דכמילתי׳ בפשיטות הכא קאמר אור עיי שלא דעלמא דבשינוי תדע ב^
 קליות של בקמח דחפי קמחא שרשו הלא והם דהתוס׳ אליבא קיימיק הא קאי
ק יש והרי :בזה שרצה במה הביאור ויחסר האור ע״י שינד כ

א ג  בר דר״ב מהא אמוראי פליגי דבשלקות להוכיח מרבים דברים באריכויז נ
 והשומע ־ כתנאי התם להלן ומדקאמרינן מתורמסא ריז עלי׳ ומדמקשי יפת

 מהסיגיא ע״ז מוחלטת ראי׳ להניא המחבר להרב לי׳ סגי לא אפי דשתומם ישמע
 דבשלקית מוכיחות פנים להסביר יותר לו ומה שהניב* אריישלקות דעולא דשם

קאי: במילתי׳ אמריגן אי פלוגתא איכא
 יהודה כרב להלכה דחפי בקימחא דסברי מוכרע כמעט שם מהתוס׳ P ד׳

נמי דחפי בקימחא דאפי׳ לומר להם היה זה מה דאל״כ נחמן כרב ולא
ואיה כן• מורה דחפי בקימחא אפי' שהרי הלשון וגם נפה״א* מברכק

ליה ואית דאישתני דהיכי דהכא מהשמעתתא להכריע זיל אאיז שנא זה מה
 הש״ם דקאמר היא האי הא התום׳ סל להקשות שהכל מברכין אחרינא עילדא

נ אליבא ר' • מילתא להאי ס״ל לא באמת ולר״י ד
לי  הזה שהמחודש הרואות עיני באמנה כאשר רעיוני על סליק יאולי האי כו

 ככלס רובם המחודשים כיתר ו״ל אא׳׳ז של הקדושה ידו בעצם כתוב איננו
אהע״כ כתיבה בעל סופר מאחד הוא מועתק ט אפס בהכ״י אשר  והחלטתי חשבתי נ

 וכנראה לנו נודעת בלתי סיבה לאיזה חובתו ידי בכאן יצא לא הזה שהמעתק
ק  להבין לבו שת ולא המחבר דברי ליקוטי בתר ליקוטי גורנה כעמיר בזה קי

 להבחין מבלי המחבר הרב דברי בלולים הוליך ועי״ז כותבת* שיט מה וצדננת
ר  וד' כמרקחה המחודש ויעש וידלג ופירוד בחיבור ואיחור בקדימה וחסיר מתי
 מקוש עד הדק היסב בזה עיוני את שמתי העני ואני * בשגגה הפושה בעד יכפר
 • ז״ל אא״ז כוונת שרשי על להתחקות יגעתי והרבה מגעת הכהה שכלי יד שהיה

י לי ידמה לבבי אשר ד׳ עזרני כה ועד  אשר בכל המפרה אל לקלע צלחתי נ
 באלה בזכרון שהניא אא״ז של יסודותיו עפ״י עגינא בהאי לדבר שיש לי חזיתי

 השתדלתי כי וידע יכיר למישרים תחזינה המבין המעיק עיני וכאשר הכתובים
 שכפי עמלי קופב ווה • אסניו על דבור דבר המחודש דברי כל את בסדרים להניא
ל ט  של הטהורה קולמשו שפלטה הדברים באלו התוכן עיקר יחסר לא האנושי תש
ל• אא״ז  בכתב דבריו ביאור כמרחיב הנני כ״א מאומה חדשתי לא כאילו ואנכי זי
י ידעתי ולו * ולשק  נתתי אז או רבנן מלכי לפני לרצון תעלת המחודש תכונת נ

 פני נסו אשר מכשול מאבני המסלה סקלתי כי באשרי !האח ואמרתי בלבי שמחה
י לפוב ד' לי וזכרה * נהכ״י מקום לה שקנתה ההעתקה עפ״י המחודש כל  אמנם נ

 תחת יעמדו אשר בזה שמתי אשר הדברים ואלה * בעי לבא ורחמנא רצד׳ כונתי
פי למעלה הערוכים המחודש דברי :בהכ״י שמצאתים נ

 ביה שייך לא דא״כ ממש בקמחא מיירי דלא נראה * דחפי קימחא דיה תום׳
 משוס כר״נ דהלכתא כותב ז״ל אלפסי רב כחב והראיש ונו׳ דבפה״א ברכה

 הוזכר לא הפעם זה הא הרא׳׳ש עליו והקשה • קימחא לספדי אינשי רגילי דלא
 התום׳ שכתבו במה קשה בצמת דהא כן לומר דמוכרח נראה ולענ״ד ״ בגמרא

 בפוש״ע הוא וכן בפה״א עליהן מברך שלוקות חפק או קליות באוכל ע״א ליז לקמן
 דקאמר ומטעמא כר"נ דחפי בקימחא פסק שם דהש״ע כיון וקשה * ס״ד ריח סי'

 ורי׳ה ר״ב בסי' קי״ל וכן • בפת אחרינא עיצויא לי׳ ואית דאישתני כיק הש״ס
 הפסידו ממנושלין יותר חיין שפוכים כגון לגרינגותא דאישתני היכי האור ע״י דשנוי

 תדע שינויים־ משאר טפי גרוע האור עיי דשינוי ומשמע שהניב ומברכק ברכתן
 דבמלתא בפשיטות ור״נ דר״ז בפלוגתא הכא קאמרינן אור עיי שלא דעלמא דכשינוי

 דהשנוי כלומר ־ בפת אחרינא עילויא ליה דאית שאני הנא ר"נ דלדעת לאו אי קאי
 של בקמח דאיירי התיספית לדעת אפי׳ לקליות כשנעשו החשן שנשתנו האור עיי

 דהפחינה השינוי כ״א כאן ואין לקימחא הקליות בעשיית נפשה לא השינוי זה הא קליות
 בשינוי ואילו ־ בפה״א הקליות על דמברכין שיפתהתוס׳ אליבא הכא קיימיק ואנן
 ל״ה לקמן אמוראי פליגי אחרינא עילויא להו דלית אע״ג שלקות דהיינו האור עיי
 שהכל מברך נמי מבושלין נ״א חיק נאכלין באינן אפי׳ סובר יפת מ וריב עיב

 ע״י אלא לאכול ראוי דאינו הרי זימנין שבע דשלקי מתורמסא ריז עלי׳ מדמקשה
 ■ שהכל לברך ראוי היה דרבב״י לדעתי׳ ואפיה ע״א ע״ד נשכח נמי וכדאיתא שליקה

שלקות סביר דמר וכו׳ כתנאי התם דקאמר ע״א ל*פ להלן שם עוד משמע והכי
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’’יייי®״ ל״יל יאיזיייו ני«נ מיינו מדיף
ג8 שמביני! מ״ד דהאי ״ י י״'*״® ׳ « V/A Am ’ V י®*• ?י  P
א יניליא לי׳ !אית מירא! ״״■י■ א״ייי 1מהדא היה בפת אמייגא פילזיא להז ואית ר1הא עיי שנשתבו פלומות דחטים

a!1’ ̂*’‘י ליייי' ואח ■ שהכל עליה! לניד נ״נ

^ ״ א״״״ יי”” א״יייו דלא מוה למישמע איכא ודא
 לומר לאפשר היא ראי׳ לאו הא לגריעותא
לר בקממאשובר דאפי׳ לאשמופיק אנ א מ״ בו רו ב מ  ש

H להו ואית דאפתגי דידי׳ ופעמא מן5פ ברליות גמי * r ה בפת אחרינא ^ מ ו

מ חו שהתוס׳ נ ל ”? מני ״ ב מ ב ^ מ ל ת ל ת ״ ?
 לי ומדמה בפה״ע ברנת דהיינו וסוף תחלה מליח פל

עלויא אית ויח הא ואמאי רי אחרינא צי׳ ה ־ ! «ו ע ב א חד מונ ו ג ד ל ע ה ל ת י א  ד
י’^ יין®״.אי®* הלא ומעמה בפה״א מברנ אחרינא

S’ יי?יז י' ®״י® אליבי* i t s ’.S J י ^רא ^
̂ק לאחרינא t® יי״יז יי עוניא והאי האחז r ,?  i r r ̂א להו אית משוס ברנת! הפסיד נמא א קושא האי לה ואזדא אמיינא• פיל

ה על הערות אתה דבריהפלא׳
ח דמזה  s״w ד«ד גקמחא דמברן פעמא מיקר ר״נ דגם «״ל הרי״ף לו מני
t S שי רגילי דלא לית בת pW ^ גנגק דדוקא קמיוא לספויי ^

ו א א ^ פילי תלי׳ T* . י ®״ל* ?®יי ®״®”י אחיייא• אי  i
 ראוי אינו דשנקבפ״ע נפה״פאע״ג מלת ויממברנק שח! דקאמרי ושמואל יוחנן

 דחפי וקמ^ זית דשמ! הדינים «ויבות בזה ל« ויבושם • אניגרק פ״י נ״א לשתי׳
^ ■p7 לאק השוה הצד בה! דיש L 3 היפג וממילא שהן במו ל i

ו אכילה דק• שאי! מסמם כריג דחפי בקמחא »ןכל דמברנק הדת נפעם  כיין מ
. :הוא הכי משום פממי׳דל״ג עכ״פדפיקר דמוכרח

 צהסביר •m יהיה זה דך1 דלמ להזסין מי בזה רואה יבראגה אני ולפענ״די
 קמחא גרפי מילתא דגהאי דאמ״ג סובר דאיהו יהודה דרב פעמי׳ ג״נ

p זה לפומת מיהו אמרינא עילויא להו דאית מפת דחפי a גרימו^ אינא
«״י׳ אמרימא ®״׳’י ״ייי* א״זי ®®״® ד ̂ז לאכילה ימת שאיק מפאת המכה להפסיד דחפי בקמחא נימא תיתי  ומבש

 חי מיי! ידקווו מל «אל הברכה ממק הפוסקים דיפות חילוקי במג״א ר״ה רסי׳
 לחי כאין מזי ס!רט פוטן יו«־ נשמגושלק אפי׳ או ראדק איק חקא בעי«

ודי״ק: חית לאכלן

הסחבר* נכד אלכסנדר בהר׳ יואל
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וביאורים חידושים
ל ת ע ב ס ת, מ ת, בריבו ב ם, ש חי ס א, פ מ ה, יו כ ה סו צ ^ חידושים מעט (עם בי

ץ ״ייייי״), ״ “י״ חיל * ̂ייי׳*™ ■=״י י ת, יי׳ מו ב ),י ם, גיטץ, ״׳ רי ד א נ ב א ב מ  ה
א ב א, ב ע צי א מ ב א, ב ר ת ד ב ה מ. וש״ע pםנ ר ” ח

שה של חלקים. ב
1^ ■ או! הרב ה־ה ״יי־ותו ותב פו׳־יויו, ״י  סודנו יסוד pn« האמתי, תי»ד ת

י »־־״ י » האי פנחס ™ ״ו תדווק » ב P ,“ד׳ כבוי סנוו י 5 מויה הגאו! ו i, ™ ך,
ץ הרב בן יל, א י נוו־ה ״ אי ץ ו!ינ נ! ו־ל, חליי מ א אל «•״ ״ מו טעלקע ש ד ש ל ש ״׳מעלה ו־ל, ה סי  נ

א״״ם, המה בארץ אשר קיושיט דודים, מחד ארץ גאוני הקדשים  ״ואברים נדרים ונוירי p» עוטו׳ס ו
ש, י ^ ח א ה לענוד המשםתי־נ נץ דונץ היה אשר ל ה מים •הוק הלוים, ענוו ה  ום־״ וי״ם אניד עינים, »

ט יקרד׳/ אבן וכל התורה, איתן מקום ומפוארה, קדושה בקהלה ר פו ה אנ ר המעטירה. f׳r דביין פ

—»»<-e8s^483.׳ 9S*״•—-

ק ל : ח י ש י ל ש
.1חו״מ רש״ע סנהדרין ,ב״ב ב״מ, ,(ב״ק

 לתות ״ותאיים דרבים אה ובית ולמען נעיד, לידיני ״יע ועתד, שנה לפאד. קתב יד, ננה־י וממץ ספון הי׳ הזה וסוד
לאור. להוציאו מכיסנו זהב זלנו מפז המסולאים כדבריו צמאונם את



4“ mט ״’ ־־ל « « » » ״ ״ m w™״ ״  t e " »  ,  S i6  t a S  K ^ S s ^ S ’J »מ אמ ? צ ״< ״ ״ ״/ ״ ל י
רי על ^^^^^^יסז״לחסצמיונמרסינמקצמ ס. ?י לראום לבי ושמרו המורמים מ מי ממולי מ צמא צמא כל צרויה ישמו לקחו ע

4s^’’r ״ , f c:י s־:S  s r x 4 T?

ש י־י^/גריד ^ ®^״״י ״״' ^יי״ ®®’״ל יחנא ימנם ב ץ איש הלוי לי רוןי J^״« ומליל אבחו״ק ת ש יצחס ה הק והגליל. לבוג אבדק שמעלמי ח ל ארי ש r 1̂ 111M. ״ 17ב
I I r ן-,

לספר.ד׳הפלאה* IW  U ^f I » / ׳ ״ ״י ׳—W ׳ " '’״ ' ■

™׳ חבםה7גדם 5עממ ו^ים r* ״ב' S S n Sי ?“ Kו נ ת ו מ ל , הגאון רכינו jm0^ לא , ש ^

S K ^ n S a בעוו תורה. וו אורד. יפיצו טליו נת־ר, תופת ת4א ת“א 4 ^ ^ י׳יייי בי התנזמוה im
nw£« אנדות שבעתים מזוקק ולמרות. להבדיל רימת דמיי לדין דיו תנובתם ומרוח .הקתשה תורהינו מטע ענפי בכל
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^ל אוויו. ענן להפיץ וביתי כי אודו■. ולד' ^רודה ד»«ו״ור .•״די י יב שפל אמר הנותן סופר בעט נכתבד. גנוזד. הטרה דוו^יי* רבש .בתורו כ
S i t o״'״ ״ ע ת ל ס S^ 1«ל s“™ ״ ™ ^.S ״ »ל״ נץ ^ י ״ »

6ב Eroee מוגרים נמזת שס) מהרש״א זאגרוש שיא 1*5 יכמזש 1עיי5 לשודיש שמישר ^ לה׳שיןות ,שרים וערוה כאור טנאורז שתו ורגע ישתו
ע ט ״ ^ ״י 1נ«לי.נ ^ ״ ™״ ״ י ״. ד־ונז « נ נ ״ י ״ י נ

ר.״♦ לא פ .n.T לספר ד.מדפיםים ״׳ י • ; אחרית חור ׳

בשנת
לצמיתות דע״ל

 אנטווערפע!■ התר־ם, רא׳טון אדר לירח ג׳ ׳טנתא מעלי נ״י.

וכי ונו׳ אלי בא -טנט כ׳ח מיום שטדנם

!ש*ם לי, שריפטועטצער ומר ראוענקראנ׳ן מר הנכבדים כבוד

ת 'ט^׳דדדוח “י“׳ י'" ״שטרנם ר ארח) כיצד,,(וטעםזנל סוכה, פפחים,יומא, «
ם, מ , ״ ב לון מ חן קן ר ד ה ר טוהר״ר "J״־ ° ונם״ייי״ שש זעיר ועיושם סג ד סנ כ ל יסלאב ז׳ל א כבוד אחריו שהשאירם גאליציען, בסדינת טסטאנ

I בהטצאם לי אבות בנחלת באו אשר הם ״הש f הווייאםלאור למק לבם ששלחתי הנתבים הם שהש זצ׳יל, לוי' מחנה בעל הנאו! של בנו ^•יד ת״^־י

- - י ״ ^ ״ - ־ י ־ ׳ ? ־ ״ ־ ל״ ב ב ״ בתער ו״רר, ם־ד ו ״ ״ ־ ״ ^י טי

׳ י ׳ י נ ׳ ״׳“״ חליטייס עיני י התולעת. ולסלתעות pm לשיני לנרות m ולא עולם, ''
טי־י־י־ “ =ד י■ חייי־יי את שת«אע ־«,i יעטר רל ץ, ו אנ רן ענ או ר ר ע צ ט ע טז פ רי ד .ו



ע ד ד התורה עם? W נו ו  תחלת להיות צריך אך ולעשות• ^
״ לשמה• שלא התור׳ שירע ח׳׳ו שתתי׳ לששןולא המצות לעשות דג

לו נוח שבזה ח״ו לשמה מצותשלא שקיים אפלו ’?f,י

שכוונתו היינו לשמה שלא תור׳ ילמור לעלם ר^א׳׳ר שאמר ומה נגרא̂ 
m הפעולה גוף כענץ היינו שכ״ז ונראה בו וביוצא שיתגדל כדי ד״ורה

 מ״מיש זו• כוונה יתכן שלא אף■ הבדיות• בעעי
 הבריות בעיני ויוזשב שיתגדל האחד אופנים שני שמתג^ ^עשה נוףב

n w מק יתברך• הבורא לעבודת נשמעים דבייי  בעובדי למחות יוכל ל
 באופן .ובמדאי • ח״ו הציבור על דתגאה ויתנשז שיתגדל יזן«ב *

הכוונה עיקר שאינו היות עם הראשח באופן אבל ^
 • לצדמה לו יחשב הטוב והשם * לש״ש כוונתו ם מ הק התודה בעםק

ל ^י ^ כ ח מנו בא של שמתוך לשמה שלא תורה אדם ילמד לעולם ^

א ה ^ הכוונה תכלית שעיקר מדברינו היוצא נמצא • לשמה טמנה יבא ^

 לעושים לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהם רי״ז פ״ב תבברכו ל ז אמרם
ה  ונראה מיותר־ שהוא זל ודקדקהר״ח • לשמה שלא לעושים לא ^

 שיעשה כוונתו יהי׳ לא אם דטצות לעשות שמחשבתו ^•ף בזה שתוונם
 לשמה שלא הוא הכוונה תכלית נמצא לשמןח״ו שלא אלא מןלש ותר&צ
 • ומיט תשובה חכמה תכלית תחילה דבא שאמר וזה ־ כלום ^[יל ולא

 דברי־המשנה בדברינו ויבואר ־ בזה וח לשמה הכוונה סוף שיהי׳ לומר רצוט
 מה רצונו • נוצרת שלכך לעצמך טובה תחדק אל דדבה תורה למדת אם

 יתי־אר כי אף • נברא זה בעטר הלא תורה שלמד במה נבזה יחפ^אנוש
 מלאכתו נגרע לא בהתפארו כי שוה־ ענינו אץ שליחותו• בעשותו ה^־ח

 נברא שלא לו נוח התורה בעמק רתנאה יתפאר אם כי • בזה כן לא אך
 תחדק אל אומרם וזח ־ יתפאר ובמה שליחוח עשה לא יתפאר אם נמצא
 • להתגאה ולא לשמה שתלמוד נוצרת לכך כי שליחותך שעשית טובה
 נבראת שלא לך ונוח תתפאר ובמה שליחותך עשית לא ^פאר אם נמצא

 התורה עסק קקר חות בו׳ למדת אם התנא דברי בפי׳ לומר אפשר עוד
 טוב ־ חדל ואמרו • לב והנק מחשבה ענץ שהוא בו׳ יומם בו והגית לקיים
 • מאומה יימת לא ונפשי תורה פיו ימלא אם יפעול ומה בכוונה מעט

 בטרם הלא מזולתו־ חוץ ויוסיף ירבה ומה • יוסיף כי פיו בטענה לה׳ החפץ
ם ונכבחם רבים חותו מי  תורה והג^ו וחסיפו ־ קדם מימי הי׳ אשר ^

למעלה שהוא בתורה אלא ־ השמש תהת חדש כל אין ח״ל וא׳ ־ והאדיח

ה ח י ת פ
ת קר דתעלה, שמו יתברך הבורא ב

והון שהקרמנו־ ובו׳ מעט וטוב ובו׳ לגמור המלאכה עליך........ . ...
ק וכיתוא וגו׳ ימעט מהבל  הוא החרה עסק שעיקר ט״ש ורצונם הרבה ב

 ענין והוא • האיברי׳ בעבודת ולא שבלב עבודה התפלה וכן במומזבה
 בני רבת נבערו ומה • במודים דכרע לרישין טובה נחזיק בירחזלטי אמרם
 גופו בעבודת גופו החו׳ לענץ ־ וגו׳ תניך ואספת אמרה התורה כי עמנו
 חא ונהפור • נפשובנשמח ויחי׳ האלהים אש יבער ובמחשבתו כפו דגק
 וילמוד דתפלל יתברך ובפיו עסקיו תחבולות ויקנה יבקש במחשבתו אשר
 בלא הרבה תורה למדת אם ז״ל אמרם עגץ וזח עמו בל ומחשבתו ולבו

 להחדר, ירצה אם רק הועל לא ולנפשו חבילות חבילות מרבה רק בוונה
 להחזיה ירצה כן ובו׳ לרישי׳ טובה נחיק כענץ לאיבריו ר׳ל לעצמו טובה
 הוספת מה רצונו • נוצרת לכך כי טובה תהדק אל אבריו ותנועת לפיו טובה
 תקנת לא נשמתך וחלק שחא כמו הק׳ התורה היה ג״ב כשנבראת הלא
טר את  יהגה ובתורתו הפסוק הפי׳ בזה וירצה נחרת, וה״הכטולזה ק

 לגלגל יצטרך ורוחו נפשו חלק תיקן לא אם שחות פירוש ונו׳ ולילה יומם
 שיחשוב ולילה יומם יהגה בתורתו אם אמנם נפשו חלק בעטר ־ הפעם עוד

 בעתו יתן פריו אשר וגו׳ שתול כעץ יהיה אז כפירש״י עצמו חרת במחשבת
 להשלים אחרת ובעונה בעת ולבא גופו לבלות חטרך שלא יבול לא ועלח
 לתקנם אדם יוכל שלא מהמצות שהרבה מפגי נתל ענץ בזה יש ושר ־ חקו
 ומצות בח״ל חא אם בארץ דתלדם יבמיןוגיטץומצות כבפרשת בגלגל כ״א

 לקיים יוכל רעת לה המלאה נפש אמנם החורבן־ כעת הוא אם חדבנות
 וכ״ז בו׳ עולה בפי העוסק כל קי) ז״ל(מנחות וכמאטרס • החרה בעסק הכל

 ודאי לשמה• שלא לומדח״ו אם קתשהטשא״ב ומחשבה בלומדלמסך,
 הקכ״ה אז ולעשות לשמור כוונתו אם הודאי זה8ק כאלו לו יחשב דלא

 הלומד כל רבא דברי א״ש דבזה ונ״ל ־ למעשה טובה מחשבה מצרף
 המהרש״א כתב דבאטת משום נברא שלא לו נוח מזטה שלא תורה

עתר ל״ח המצות ורט תמנו נברא שלא לאדם דנות וגמרו דנמט הא

 הפסוק ז״לפירש טהר״ם הגאון טו׳ זקיגי א׳א אמר ובזה עשה מצות על
 יש דבאטת משום ובו׳ האדם לב ויצר האדם רעת רבה כי ה׳ וירא

 נמצא • הרעה ולא למעשה מצטרפת טובה דהטחשבה משום תקנה
 רבה נמצא וגו׳ מחשבות לב יצר כי הש״י כשראה רק הטובה מדת נבפלת

 שהרבה כ׳ רכבר א״׳זז ובזה ־ וט׳ דנחס וט׳ רטת שהעבירות האדם רעות
 המצות קיים ולא לשמה שלא לומד ואם דתורה ע״י לקיים צריך מצות
 שלא לו ונוח חבה לשם לבעלים עלה לא לשמה שלא בעושה שהרי
 מעשי ואספר אהיה כי אטת לא דהטע״ה דברי לבאר יש ובזה ־ נברא

 המצות מקצת לרךם להתגלגל יצטרך לבל ששאל יתכן ־ בלשונו כפל יה
 נלטל ע׳׳י כ״א יתקן לא עשה במצות כי המוסר ספת כ׳ כאש*
נקרא; אבר ומחוסר ,
ל ע ש זה ענץ ו  לו מצורף המצות ה׳ מעשה ולימוד בספורו שיתקן בק

תו עם הפסק בפי׳ יתכן עוד ־ למעשה  שאמר ע״ד ־ ענינינו זולת חו
 ופי׳ • הסומא על חגר הרכבת המשל כענץ וגי׳ מעל השטים אל יקרא

ח׳ המשנה בפי׳ האלשיך לו  ואח״ב • להחיות והמתים ואח״כ למות ח
ם לא ולמה ־ דנם אותם שיחי׳ שאח״ב רצונו ־ לירון ורחיים  חותם כחי

 ע״ז • הוא מקחז יאמר פן בעוה״ז כי • אמת דץ הדין שהוא לידע כדי
ח׳ מיתתי לאחר רצונו אחי׳ כי אמות לא הטע״ה דוד ביקש  מוטב אותי י
 ■ הריץ עלי ונאמן הוא שג־אתו שנאמר יה מעשי וא»£ר יה יסרני שיסור

 היא יען ־ וגו׳ ואמי אבי כי ונו׳ ממני פניך תסתר אל הפסוקי׳ אבאר ובזה
 אמנם ־ בעה״ב תיענש שלא ־ רע מימי לו להשקיט ־ יה תיסרני אשר

א מקרה כי בחושבו אמנם שמים־ דין עליו שמקבל בהתבוננו כ״ז  ח
 כמ״ש סרה חסיפו עוד תוכו מה על נאמו־ וע׳׳ז • פשע על חטא מוסיף

ה ומכת לחלי ראש כל אומר כי האלשיך חנ  חטא חספת וענץ • היא מ
 שילמוד חז״ל דרשו בהן וכיוצא השמים האזינו טרע״ה שאמו־ כענין
 ישנו ולא פקודתם שוטרים אשר והים והארץ השמים צבא מכל אדם

 אראה כי בפסוק אצלינו וכמבואר ועונש שכר בלי אף בוראם מיראת
 בוראו מצות לקיים היראה דרכי אדם שילמוד כלל דרך אמנם ־ וגו׳ שמיך

 בוראו• מצות טנךים שהטבע וכל שומעת• ואוץ רואה עץ הטבע מן
 מקיים שאינו בהטבע שכפר חטא מוסיף הרי היא מקרה יחשוב אם אמנם
ח ־ בוראו מצות ם שהקב״ה גמורים שאינם שהחזזעים הענץ ח ^  שכרם מ

ש הצדיקים כן ולא • לעוה״ב ועונשם בעוה״ז ח  לכל שנותן מפגי גמורים ש
 מצעו • בצדיקי׳ משא״ב חטא דוסיף בעונשו יכיר לא הרשע כי טובתו א׳

 כענין עונשו לקבל בעוה״ז שמענשו מי והמובחר ־ p כפרה חלוקי שלשה
ט׳ תיסרט אשר הגבר אשרי  י לעוה״ב דצפנו ייסרט לא אשר והשני • ו
־ בגיהנמוכעצא עונשו בקבלת ומר לו רע אשר מרוע ט  טי שבכולן ו

 ה׳ לא בלבו יאמר • עונשו להבחן לו אדם בינת ולא השם שמענשו
ח ־ ח״ו ימים לאודך ובבא בזה לו רע אז כי ח״ו m פעל ה ענץ ח ^  ה

 יםוריןבעוה״זכרטצינו לו להיות הי׳ רצוט כי בתחלה המע״ה דוד ששאל
m יסודין לו שהי׳ בו w ה׳ יודיעו אמנם • חז״ל בדברי כמבואר חדשים 
ה מאתו כי ת  זעם w ופנים פניו ה׳ כענץיאר לטובה פנים וסמזני זאת ח

ח פני• כענץונתתי  ותסתירפנ־ר אותי שתענש פניךממני תסתו־ אל ששאל ח
ח למכה הרשע עונש והמשיל ח״ו ממני ב  נצחו על יכהו כי הקציפו אשר ע

ש אין כי יודיענו ולא  בנו יכה אשר איש כן לא ־ נקם לנר^ם רק הרב כוו
 מזימתו עיקר כי הכאתו בעת סרחונו יודיענו ייסרו יאהבח ולאשר יחידו

ח באף יטה אל בקש כן ־ דדע לסורו ישוב לבלתי ב ח ע  כבן כי באף להכו
א עזרתו ואז • ממנו פניו יסתר ולא ייסרו  אל לשאול וחסיף ־ חסורים ח

ח יסורין עליו שבקש עניט ־ ישעי אלקי תעזבני  שהוא אלקי שאמר ח
ת• עזרתי שהקחם כמו ישעי שהוא הדין מדת  טובתו כי וטעמו חי
ק ויכיר בעוה״ז pיםו לו שיהי׳ ־ היא ת טשיצטרך • ב ח אהד להחו  • מו

ט׳ באדם יש שותפץ ששלשה וידוע ח ו  ר״ל עזבוני ואמי אבי כי שאמר ח
 דאספני שיחזור יאספני וה׳ מעליהם ואפרד ואמי אבי חלק שיעזבוני

^ טובתי א״ב הסומא על החגר הרכבת כמשל סו  ודברי׳ ־ שאל ועץ ח
ט׳ ונשובה לכו בפסוק הנביא רמז אלו  אמר ונו׳ יך דרפאנו טרף הוא כי ו
ח• לשון הוא ויך עכר• לשון טרף ת  לבחור הנביא הוכיוע אמנם ע

חינו מותם אחר ולא יסורים חיותם בחיים  כי דבירו ה׳ אל כשישובו ו
ח כל תצא מאתו ט שאמר ח  דרפאנו טרף כה עד כי ותפעלו נשובה ל
ם ויחבשט יך כשנשוב עתה משא״ב מיתה לאחר  ביאור עוד בזה דעז בחי

 מצות לרףם חינו המצות עסקי ושאר לשמה והלימוד • מקומו כאן ואץ
 אהבת שלהבת להבת ט ותבער יתגבר ה׳ דבר את הירא והאיש • בוראו

 ענץ וזה • לשכר יצפה ולא תאותו חשקווטסף ימלא בזה כי עד התורה
חל ז״ל אמרם ת ופי׳ שמים מירא יותר כפו מיגיע הנהנה ג ללו  אפרים בי

שית דתורה עסק מגוף שנהגה  דהמע״ה מאמר בזה דרצה • המצות וע
עםקולימוד בעטר שבר לו מגיע שאיט רצוט ־ אהבתי פקודיך בי ראה

התודה



ה ח י ת פ r i
 חייני• בחסדיך וע״ב האהבה• מצד אותם ה8וןך אהבם בי ומצות ההורה

 באומרו רבי ביון לזה ואפשר • מצוד, השבד מצד ולא החסד מצר ר״ל
 האדם מן לו ותפארת לעושי׳ תפארת שהיא כל מ׳ ישרה דרך איזה
 מאד,בה מעושי׳ או מידאה מעושים או לו יבוד איזה ישרים בדרכי עגינו

 ואינו לו היא שמחה מאהבה שהעושה וגו׳ תפארת שהיא כל אמי ע״ז
 מן לו ותפארת וזהו לגופו ומר רע כי מיראה כעושה כן לא • מענה״גוהו

 וגו׳ וגילו ביראה• ה׳ את עבדו הכתוב ענין וזהו גופו חלק ר״ל .דם4ד
 אינו נמצא • ובניו וממונו גופו מהעונש שמתירא מיראה העובד בי ענינו
 ירא אינו מגחלתו• יבוד, שמא האש יראת המשל מגופו אלא מה׳ ירא

 • עצמו הי את שיירא ביראד. ה׳ את עבדו וזהו.שאמר • מגופו אלא מהאש
 גילו וזד,ו בר״ח כמבואר עזה אהבה בו יתוסף פנימית יראה כשיירא ואז

 דרגא בגין פנימית כיראה דוקא וזהו אהבה יהי׳ שמהיראה ר״ל • ברעדה
 הפיים שני הם כי אהבה יצוייר לא העונש ביראת אבל ושליט רב

 החסד ה׳ ולך • דהמע״ר. דברי מדבש לחכי נמלצו ומד, א׳• כנושא
 וגראד״טעמם פוף אין שכרו פרם לקבל שלא ע״ט העובד חז״ל אמרם וגו׳

 בכל שרצונו האלשיך ופי׳ • אשא נפשי ה׳ אליך לחד שנאמר משום
̂ישי  עיטיר אחד האחי׳ במשל והענין ־ ה׳ אליך מוסר אני הנשמה אפי׳ נ

 • לבו מעצמן ויתנחם ישתעשע בו לו היד, א׳ טובה אין רק רש וא׳
שוב מעמו הלז האבן לקנות האח נפש חשר,ד,, כי ויהי מ יח  אמכרנה אם בל

 ורק אחי הלא לו ויאמר אתעלה־ ובמה מעט שווי דלא כסף כי־״׳יר
ך טובתי אפגע לא חפצי כל אחר זה ד,יות ועם אתר, ^  לו ויתננה מ

 להשיב לחשוב ידו להפוך • דפנים כמים אשר האוהב מדרך או במתנה
 כנטול חפץ בל אךיר העשיר אצל שחשוב מתנד, לו ויתן הטוב כגמולו

 אותו וידוע השכל • יתך,לל בו אשר הנבזה האדם ששורש הענין ווד, דעהו
 קבלת בלי ד,מ,צות לך נותן אני באהבתי ה׳ אל ויאמר • מצותיו ושכר
 באמ,רו כוונתו וזהו הנז׳ כהמשל תכלית ואין סוף אין ד,צפון הגמול אז פרם

ל ״ ד ד ס ח ה׳ ד ה שאינו דהיינו חסד שאעשה נפשי אפרד, ולך ל צפ  נ
 אם כי ר״ל תשלם אהה כי ואמר אמת של חסד שמא גמול לתשלוס

 בעד המגיע השבר רק שהשלם ר״ל כמעשהו לאיש שתשלם אחשוב א׳שר
 למה ביאור בזה יש ועור תכלית ואין שיעור שאין עתד, משא״ב • המזווה

 ׳א שא כבחמורה קלה במצוד, זהיר הוי ז״ל אמרם והוא • טוף 1אי עד שירו
רן מתן יודע  הא יפלא בו׳• מצוד. דפסד מחשב הוי אמרו ועיד • וגו׳ ^:
 חייב שר״ג חז״ל אמרו ד,וא הענץ נראה אמנם • יחשב ואיך לידע א״א

 הברכר-- רעהו מאת שלקח בשביל דם שכיסה שבר בעד זד,ו׳ עשרד, לאחד
א וכז ם • זה לו הגיד ומי זהו׳ עשרה למה ויפלא בתום׳ מבואר ח ^  א

א דר,שכר נראה  • אצלו המצור, חשיבות בפי דהיינו האדם רצון לפי מ
^ אז זהו׳ אלף סך זו3כ בעיניו לו חביבה המצור, היתד, ואם  ג״ב לו מ
 לאותו ג ר אותו שניסר, נ״ל נמצא יותר• יותר ואם זד,ו׳ אלף בודאי שבר

 אותו חייב לכך הברכד, אמירת זהו׳ עשרד, כמו בערכו שוד, זהי׳ האיש
 כפי שברה בנגד מצוד, הפסד מחשב הוי אמרינן שפיר נמצא זהו׳ עשרה

 עבור שבת חלל אם למשל וגו׳ עבירד, ושבר שכרך יד.י׳ כן תפסיד אשר
 • ג״כ זהו׳ עשרה רק אצלו שוה אינו המצוד, נמצא זהו׳ עשרה שיר

 שאינו כיון זהו׳ עשרה כ״א השבת שמירת שיר יתנו שלא מהראוי גמצא
ד שיחשוב אמרו שפיר א״כ • יותר אצלו חשוב  בבתןורה בכוצוהקלה דזו

מ העובד שבר כי מזה ויבא • ככחמורר, שוד. הקלד, שכר כי  פרם לקבל ל׳
 המצוד, אצלו שוד, א״כ לו הי׳ טוב טוב מצוד, עשיית כלי דפרס לו יתנו ואם
 משא״ב • בעיניו המצוה החשיבות לפי לו המגיע שכר וזד,ו השבר בפי

יתברך השם לאהבת רק פרם לקבל ע׳׳ט המצוד, לעשות רוצר, כשאינו
 גם הא יורק שכר לו יתנו ואם השבר מן יותר המצור, אצלו שוה א״כ
 חפצים כל הבורא לאהבת זולת הטצוה לעשות רוצה אינו השכר בזה
ה הלצה ע״ד ואפשר ורו״ק ג״כ שברו לקיבול סוף שאין עד כו• ישוו לא ט  נ

^ין כהלכתו שבת השומר כל שאמרו  דודאי משום • מצחם בלי נחלד. לו ט
 שוטר אינו דא״כ • כלל פרם לר,כלת עבודתו אץ כד,לכתו שנת השומר

 פרם לקבל אף המצות כל בשאר טשא״ב שבת שבר דרוצד, כהלכתו שבת
 וערך שיעור בלי שברו פרס לקבל ע״מ אינו וכיוןדע״ב כשלימות• דגזצו׳ מ״מ
ם התוי״ט שהביא מה ליישב יש ובזר, • ומבורך הטוב מהאל גיב תי  מם׳ בז

 שיתעשר כוונתו יך,א שלא הייט ר״ל שתתחסר בשביל עשר פ״גמ״ב) (דמאי
שכל אלא פרם לקבל ע״מ שזהו  אם גם בוראו לרצון רק • שרתחסר ב

 אל ה׳ פ׳ בתחלד, ונפרש י חםך ה׳ ולך בזד, לפרש יש עוו• תתחםר•
 מאהבה אינן יסוחן וגם הענץ כפל :תייסרני בחמתך ואל תוכיחני בקצפך

שיךבפי׳וזת כמ״ש ור,שיזיותר  אותו תוכיח ר״ל עמיתך את העניזתוכיח האל
ב ו  לשוב תיסרהו כאשר כ״א חטא ̂;*יו תשא שלא והפעלה מאהבה ^

 ם• בש כמפורש מאד,בה טשא״כ חטא וזדצ נחשכי׳בשגגות זדונות אז מיראה
 כ״א והטוב• הוץות תצא עליוןלא מפי דכתי׳ מפני פירושו וגרא׳ פו:) (יומא

שע חצד, נדרדשאדם  ויענשיהו• לכדנו ועוטתיו רעתו תיסרהו ללךובו׳ודד
 כי עד חלש ומזגו וטבעו לאביו וחביב ידירו לבן משל עפ״י נראד, זה ולמד־,

 זאת אמנם • כחו מחלישות נפשו תתעב אוכל ובל ושתות אכול יכפוה לא
ת מגודל ורבותו חיותו היה  אברתו על ישאד,ו אשר אביו וחביבות יחדו

א פיו טנשישת וינשקדזו  את זכאי והאב הימי׳ ארבו כי ויד,י • מחבבו זז ל
 חטא הבן יעשה ומך, • באד,בי׳ עמו ויתעלם ערביםומשתעשע בדברי׳ בט

^ קצת ראד כי עד • פיו בהמרות מד, חטא איזד, לאביו ע  עשות לבלוק ל
 ולהכותו ליסרו אותו לענוש ראוי גם בלבו האב ויחשוב עוד• כזאת

ונישוק• חיבוק ע״י הרגאה עונש יתכן לא כי אפם • הפעם עוד יחטא לבלתי

ת ל ובחרוז מאתו וחיבתו אד,בתו לסור ז
ר׳‘חיותי, ונפסק בקרבו לבו י׳ י ' ע ™ י

י טז יותר בעיניו לעונש יקשד, וכעסו וחרוט אביו
תא לרגותו• מעבדיו א׳  יקרכרצדחבהת בעצמו ו

 ומשפעו יתברך במאמרו ותלוים עומרי׳ העולם שכל הענין כן • חיותו בחיים
ו ^ כולם• ואתד,טחיד.את כמ׳׳ש יחיו ™ א׳ ח״ויצוייראפי׳ 1ו ע  רג

^ ת׳׳י ייי׳י' ממציאותם כולם יתבטלו שפעו העדר V י''י J t
י העולם ויד,י׳ רגע כמעט אפו יחרה הלא ובכבודו• בעצמו ^ ־ב  י1;י /י

ת וגו׳• רעתך תיסרך שכתוב כמו יתברך חכשתו גחה  ה דהמע אמר וז
״ ני עלי תקצוף שלא ר״ל תוכיחני בקצפך אל י I״

‘ 1ה-תונ"? מן יותר הוא ה^זמה שעונש
חטי טוב משפיע תמיד שאתר, ר״ל י ני לעלם ו ״  t ‘י
שת תשלם אדם שמעשה ר״ל  כנגד מדד, של וד,ענץ בראשו גמולו כמע

’“p, שהעבירה כיון זה מטעם הוא מדד,
ד ו ך טח לשמד, שלא הלומד בל בי לשמה הלימוד בענין ע מ ת ^  ל

 וגורם ר״ל הקליפה תוך הקחשד, נצוצות מכנים בי פניו על שאיתו ^
תרי בדרך ומהלך בלילה הנעור בל שאמרו אפשר וע״ז • גלות ז י ^  ו
 במשנה מציגו חםיחם בדרך ומהלך בללה שלומד ר״ל לבטלה לבו

ומפנה יחידים• נקראו שהחסידים  ״״•י״- U ,njson • יחידיזש נקראו שד,חסידים
ק׳ נפשו שמכנים כנפשו מתחייב  ובלמנ^ן ר״ל הר,לעד, תוך שבל;יבו ה
 וירצה רעה לנפשו גורם ח״ו וד,וא הק׳ נצתות את שיוציא בכדי הגלות

 ור,ענץ וט׳ תדרשנו כי וםצ»צג ה׳וט׳ את משם ובקשתם הפסוק פי׳ בזה
 בי וכוונתו גרים• עלידס שיתוספו כדי אלא ישראל גלו לא בגמרא איתא

rw ג״ב תא הנך ענין כי • הגהם זהו מוציאין שאנו הק׳ הניצוצות p ניצוץ 
 היותו מלאך לא אדם אלא זה לתציא וא״א • הקליפות תוך שנ̂פ הר,חש

ל טש«ה בארץ בתותינו בגלות ודוקא • וצויד, מחומר ומורכב משור ^ 
ל וט׳ משם ובקשתם וזהו משם• בלהוציא  הקהשות הניצוצות ר

 לבקן בכל תררשט בי ולמד, ומצאת* אומר והכתוב משם תבקשנו שם
 תובל תורד, מתמר קשור וד-יותך • הצורך, ונפש הגוף הוא לב ני־שך וביל

 !ני*5י:1ניי^. לד׳םיל האדם יבוש לא ואיך • במדובר הק׳ ניצוצות לתציא
ם וט׳ הלכו כן לד,ס קראתי • [יא] תשע נביא עניןמאמר יזהו יתעלד, ^  ל
 לפסלי׳ כי מפני מאתי מתרחקים הם לומחם שדט מד, בכל והענין • יזבחו
י יחשוב ועוד ח׳ץ לפסילץ הק׳ נצוצות שממיס ר״ל יזבחו  טזגלגל ^
 שובלומגלגלמ יצטרך יק״מנך. ואמלא כהוגן• זו מצוד, לקיים זה בער

 אבר תםר0 נקרא כי גלטל ע״י לא אם להתקן א״א ות״ת עשר, במצות
 2םדד ופי׳ ובו׳ וגנקו נמנו כו׳ לאדם לו טח חז״ל מאמר בזה ויתכן
 שלא וד,ל*ל יקיך לא שנברא לאדם לשון ונראד,כי ומל״ת• מ״ע שמנו
 לו שיש לאדם בגלגול ותא כבר שנברא אדם על לפרש יש אמנם יוברא
 שלא בסכנד, והוא עשה מצות לקיים שנביא מפגי ולמד, חדשה• נשמה
 בגלטל נברא שלא ואדם • הראשון מגלגול עוטתיו דבפלו הל״ת יעבור
 יוכפלו שלא לו תא טוב אבל שלו־ ט״ע יכפלו שלא טהני׳ חסיוט
 ■א ש לאדם לו שטח אמת רבו טל״ת ועוטתיו לחשבון שעלו וביון • עוגוד,יו

 עכשיו כלשגברא בגלגול ר״ל שנברא ועכשיו אח״ב שאמרו ויתכן • נברא
 מוסר בנסרי ש״ב במעשיו ימשמש וא״ד מעונותיו וישוב במ^זיו יפשפש

 יתלד, הטצוה בעשייתו ראשון מגלגול בה שתיב המצוד, האדם יכיר כי
:במעשיו ימשמש וזהו בקרבו בנשמתו

 אלינה לי מפלט אחישד, לא אם לביתי אעשה מתי האדם יאמר וןינם
תרד, עול מטט הפורק כל חז״ל אמרו כבר • לי הון ואקכץ כמדבר

̂י עול עליו טתנין  יגעו אשר אחח עטנו בגי רוח נואלו ומה ■ ארץ דר
 י״*ץז' iJ** ויטהיי אתר גזורו בתורה להצליח נכונה לבם וימצאו
 בטלי לך יש התורה מן בטלת אם באומרו התנא רמז ואפשר
 תא לכאורה • הרבד, שכר יש בתורה עמלת ואש כנגדך הרבד,

 בעתיד אמר ולא עבר לשון בטלת לשח וגם • ור,פוכו עגץ אינו
 טוב שכר יראת תסקו המחשבה בתחלת היצה״ר בי וירצה תבטל אם

 ואזמפםיחע כלשתא רז אפי׳ יזיז לבל ילבדתבמצודתו ערכי * בעמלו
 P כבר בטלת אם שאמו• קהו * תיוחד, היתד, לאד,כו*,ו לא כי בעסקיו
 אשר ובבל כמרמחך לך יעלו שלא כנגדך שהם הרבד, בט^ין לו־ יש התרד,

 הפסול, בפי לפרש יש וזד, • והפוכו דבר שפיר יהיה ובזד, ירשיע יפנה
 ביטול על תביחם • לשבעד, בלא ויגיעכם לחם בלא בסף תשקלו למה

 שמגיחי ועוד • עמוד, בחיי ועוסקיזט עולם חיי שמגיחי׳ כסחורה ומרבי׳ תורד,
 לחם בלא כסף תשקלו למה וזהו ■ ירדת אולי כי ספק את ואוחזין ודאי
 דגיעבם ודאי שתא דתדד, שהוא לחם בלא לאו או יחיחו אם במשקל ר״ל

 יח מעצבון יניח ומתי כו׳• תאות וחצי מת שא״א מפני • לשבעד, בלא
 תהנה גדול םפניע»«»*ו וגו׳ דגיעבם לומר יש ועוד • ידו ממעשה ויהנה
ך בכל שב׳ משום הענין לפרש ויש וכו׳ כפו מיגיע ת ^י  וכתב וט ת

 לנפשו ®־־ף להמציא בוראו לעבודת יכוץ אם ומתט בעסקו ז״ל הרמב״ם
ך עם תורד, טוב שאמד וזהו ■ ומצות בחורה לעסוק שיוכל  בזד, בי ארץ ח
 יחמוד ולא בתורה מעסוק בו דסחפק בחלקו ישמח אם הבורא יעבוד
 בחלקו ומסח עשיר איזהו כיווט וזד, אוספם מי ידע ולא מצבור תן לי,כ<ן

ק ולתור לאסוף ולא משטים בחלקו ונתר, ששטח ר׳ץ  במטתנסוזת ב
 אז שיאכל כדי כפיו שיד,י׳ ר״ל וגו׳ תאבל בי כפיך יגיע מקרא שמביא
ה גדול שאנד־ו וזהו .בו ששטח בעוה״ז אשריו ת  שגהנר, רח to מיגיע ת

 דשביק ל ר על ואמרו בגללו נפשו ות' לר,םפיק כדי ביגיעתו וכוונתו כהן
קנא י



חל זהיחת צחך ובזה תלם לאחרי׳ ועזבו לנפשיה וקרי דסזחקא קבא  ג
 המשא כגון לש״ש שיהי׳ הגוף עגיגי בעסקי גפשו שישמור מופלג וזריזות

ל ומתן  לש״ש כוונתו עירך שיהי' והזיווג ורחיצה ושהיה באכלה וכן כנ
 • ח״ו יצח רצון למלאות הגופגית מתאוות במזימתו דברדז מחשבתו דעקור
 לעבורת יכווין שבקל לגוף הגאה בהן שאין הבורא מעבורת יותר בזה דזהר

 והסיגוף והתענית ודתשובה התפילה pיותר ששכרו לזה וראיה בוראו•
 ועלה שזכה מי לא אם לעוה״ב• שכרו רק הנאה בהם שאץ וכיתא

ת ^ו מ  ומתנו ומשאו • בזה דהנה חפצו כל אחר שזה והאהבה תראה ב
 לעוה״ב־ כפול ושכרו בעוה״ז הנאה לו יש הגוף הנאת ענעי וכל ואכילתו

 מיגיע הנהנה גדול שאמר וזהו • רבה ועבודה יותר זהירות צחך שזה ודאי
 להחיות כו׳ הון אסיפת תאות בעבור ולא • נפשו ויהגה שיחי׳ שכוונתו כפו

 לו כי נאמר שזה והוכחתו • ית״ש המרא ועבודת בתורה ולחזק נפשו
שח׳בעוה״ז וזה לבד• כעוה׳׳ב  ומצוה שגדול ספני ע״כ זה ולמה וכו׳ א

 דרך איזה ג״כ המשנה בזה לפרש ואפשר • לזה צחך יתירה וזהירות רבה
ה ר חל וזהירות במעשיו והבנה רב שצחךביחר ר״ל • האדם לו שיבור ^  ג

ח שנהנה בדברים • הארם מן לו ותפארת לעושי• תפארת שהיא כל  גם ב
̂אדם  9חז׳ ואמח • בעזה״י באריטת אלו דבחם יבוארו ועוד • בעווז׳׳ז ה

ר התורה דטבטל כל ש ט^ שעונש הרי • מעוני לבטלו סופו ^ו  תורה בי
א  התורה־ p בביטולו בעסקיו שתלה רעת בר ברעת תלה ואיך בעניות• ת

 ולא בטפו ולא בעניות חקא עונשו יהא למה נכבד טעם לזה ואמרתי
 וגו׳• מים פוטר שנא׳ ד״ת על אדם של חז״לתחלתחנו אמרו בכנמח״ו•

 * ראשון ראשת מעביר חז״ל אמרו ־ יתברך הבורא מחסח שהוא ונראה
 כהצדק וחפץ חסד רב שהוא מפגי הוא ראשון ראשץ שמעביד שזה ונראה
 מעלה• של ביד לפני האדם מעשה על המעירים ה׳ עיני אך • בחנו האדם
 • חז״ל כמ״ש אדם של ביתו וקורת םע׳£זיו ינידו כמסתחם יהיו אם אשר

 אם בק״עז ואמרו כמחשבתו לקיים יוכל התירה שעיקר ביארנו כבר אך
 ולילה יומם יהגה ובתורתו התורה בעסק וכן בחעכד• יצא בלבו הרהר
א א״כ לב ך.ניון ענין שה^  אם התורה בעסק לענוש מעלה של לב״ר א׳
 וכבר יתברך הבורא כ״א מחשבות יודע ואין • במחשבתו כיוון אולי • ביטל
 שוצא י״ל ובזה • ראשת מעביר אמר ולכך אדם של חנו תחלת שהוא אמרו

 מן מנעה בה דעסיק בעתנא תורה שאמח מפני אדם של חנו תחלת
 לירי יבא לא וגו׳ התורה ספר ימוש לא אדם יקיים אם כן אם • החטא

כ׳ ■ חטא כן  התורה• מן הפני בלב אלא מצוי החטא שאין ז״ל הרמכ״ם ו
 למד ולא הרהר שלא ש״ם הב״ד נכונה ידעו עונותיו כבר בהזכיר א״כ

 יצא כבר ואז ־ ראשון מזכירו הקב״ה לכך • החטא מפני לו מחםה שהי׳
 עונותיו על לדין שיבא לאחר אך • מחטאו עחץ נודע לא כי זכאי בחנו

חני אמרו כבר למד שלא בבירור דדעו רבו כי  לזכות מחזיחן נפשות ב
 לעונשו אץ ולכך לחובה ובין לזכות בין מחדחן ובד״ם לחוב מחזירין ואין
שר בעניות כ״א  ר״ל וכו׳ נמחק אעו עצמו ועון רבא שאמר שזה (ו^

* ובזה בד״ם) אותו לדץ נמחק איט אז עונות עליו שימצאו סזחר  הפסוק ̂י
 עונותיו שבהזכיד העניו • מאוד דלונו כי וגו׳ ראשוני׳ עונות לנו תזכור אל

 חטא שע״ב תכירו עוד כנ״ל הראשון בדינו שיפטר לאחו• ך״ל הראשוני׳
 רחמיך יקדמוני מהר בענתת כ״א לעונשו אףשא״א לו תכיר שלא ומבקמו

:זה ודע • מאוד דלונו כי
בפ״ט  ובכל ונו׳ לבבך בכל שנאמר וכו׳ לברך אדם חייב דברכות גרסי׳
א אפילו נפשיך  הקב״ה לעביד שצריך הענץ • וכו׳ נפשיך נוטל ח

 ועבירה מצוה נולדת שמצוה קלה למצוה רץ הוי באבות אמרינן בחה״ר
 דקלה הפשוט ולפי * הטעמים בכפל הענץ יראה • ט׳ מצוה ששכר וגו׳

 העוללות כמ״ש לו נוח אז באהבה המצוה עשה כשהוא ד\א וחמורה
חל בפי׳ אפרים  אז מיראה כשהעחזה משא׳ב • ונו׳ כפו םיג^ הנהנה ג
בן • לו חמורה  ר״ל מצוה ששכר מפני מאהבה בעשותו לו שנקל מה ח

 נקל מצוה גוררת שמצוה יכיון מצוה הוא • הרע״ב כמ״עז המצוה חשק
 אדם שעבר כית דאמחנן והוא כע״א לפרש יש אמנם * המצוה לעשות לו

 להיות לכאורה • באולתו השונה ולפ״ז • כהיתר לו נעשית ושנה עבירה
 הענין דפלא • כהיתר לו ערמה הוא ששוגג כיץ פעם בכל קל עונשו

 וגו׳ השוא כחבלי העון מועזכי הוי הפסוק פי׳ בזה אמרתי וכבר • לכאורה
 כרד• ולצחקי׳ כהוט היצהיר לרשעים להם נרמה שלעתיד דאמרינן משום
 וכמו היצה^ר יגדל ופעם פעם בכל להצחקי׳ כי כן שהאמת משום ונראה

ט׳ מחבירו הגדול כל שאמרו  כהיתר לו שיעשה בעיניו pיק ולרעזעי׳ • ו
 מדד שהוא העון מחזכי שאמר וזהו • כחוט אצלם היצה״ר ולכן שונג וועא

 אצלם■ גדול שהשונג חטאה העגלה וכעבות • כחוט הוא שוא בחבלי
 אמנם ־ שוגג שהוא כיון הוא נקל אדרבא כי • הנביא תוכחת ולהבץ
p להם שיעז מעזום הוא תצהיר דמועצת הנראה w גיהנמבראת בראת 
ם׳ וכדאיתא יצהיר  בפעם הוא זה אך • וכו׳ מקראות שלעזה אלמלא בנ
 עוד מסיתו תצה״ר שאץ ר״ל • כתתר להם נרמה אח״ב אבל • ראשון

 בטל כבר ושלשהו נשנהו במצוה להיפך יראה וכן תירוץ שוב לו אץ וע״ז
 השכר אץ ראשון בפעם א״כ • טבע אצלו ונעשית תצה״ט מועצת ^
חל  בפעם םשא״כ • תצ״ט מועצת הוא והחשק המחעזבה על כי ספני כיב ג
 בהכפלו ר׳^ קלה למצוה p שאמרו תהו מצוה החעזק גם שאז שני

 מצוה■ מצוה מצוהואזשכר גודרת שמצוה ועוד לו במצוהיקל והתמדתו
א למה יותר הענץ להבץ דש  מבני כהיתר לו שנדמה מה תצה״ר עצת ת

חל אמרם עזבאמת  הבורא עבודת שהעיקר והענין ט׳ ועושה המצוה נ
• אותו ולנצח תצהיר בפיתוי רצומ יצהיר שברא וכיץ רצומ לעשות

ה ח י ת פ

ובכל

 מאום ה»מס יאמר שלא • ז״ל בפירש״י ומבואר התורה שאמרה [מה] א״כ
א  שאז מפני • חדל הסלך ומנורת וש חביבי׳ אלא והאיסור צי׳ שק ת

 א״כ מרובה• ע״ז ושכרו היצה״ר לתאות בהחעזקו הטרא מצות מקייס
 םשא״כ לעבודה• בהחשקו עכ״פ הבורא מצות מקיים אז ראשונה בפעם
 וזהו ♦ שכר מתן שום לו אין איב כבר יצהיר לו אץ שאו שני׳ בפעס
 שיא יצרו כגם׳ אטרינן • יותר זה הענין להמתיק ויש ביצה״ר לעברו

 יעזבטבידו• לא שנאמר • עוורו הקביה ואלמלא יום בכל עליו מתגבר
 יפלא האם אמנם • מובן אינו בידו אומרו וגם • מובן אינו הש״י עור ענין

 שמצוה מפני הוא הענץ אפם • היצה״ר נגד להתגבר אפשר איך בעיניו
 והוא בוראו מצות מקיים תא גדול שהיצהיר בחשבו א״כ מצוה גוררת

 ט קדושה חלק שיש עוזרו שהקב״ה שאמר וזהו יצרו להתגבר המסייע
 הצדיקים שאצל חו״ל מאסר תבין ובוה י היצהיר ביד ר״ל בידו וזהו

א זה ולמה • טוב היצה״ר נעשה  • שכר לו שמניע שב׳ ספני לו ת
 ג״ב לוה וקודם ינצחנו בודאי כי יצרו ויודע הואיל לוה יפתנו למה א״כ

: טוב שכר וה בעבור שיקבל טוב נעשה
א אפי׳ נפשיך  אדם לך יש אם חו״ל אמרו • נפשיך את נוטל ת

 להבין ח־יך למען נפשך ובכל וגו׳ אלקיך ה׳ ומל וכתב וכו׳
ך למען אומרו  לעשוק מרמה זגי1םא בידו כנען בהושע דכתיב ענינו תי
 עשו וחלק בג״ע יעקב חלק ידוע כי מפני אהב לעשוק אומרו • אהב

ת החיות העוה״ו עניני כל ליעקב יתכן איך וא״כ • בעוה״ו תדבו  וכל ו
 שאץ הענין אמנם • אדמתינו על בהיותינו עליט משפיע שהבורא טוב

 קדמה ע״כ כן בהיותו כי בוראו מצות לקיים כ״א טובתינו וכל חיותינו
 מפני לזה ותסיון הבורא רצון בזה מקיים כ’וא׳ • כן הפשוט הטוב רצונו
תינו מבטלין שאנו  • ח״ו גלהמרותו הבורא רצון עבור טובתינו וכל תו
ת  דאז ר״ל חייך למען נפשיך ובבל לבבך בכל ה׳ את לאהבה xשא וז

א לו שיש ממה יותר המתאוה כל כי מזה נלמד חיות לך מגיע  חפץ ת
 מהעו״ז לו מניע ואינו • הבורא רצין הי׳ לא הלא שלו שאינו דמה בגזל
^ ווהו • עשו חלק הוא כי על א ה מאזני בידו כנען ש מ  שיש מה כל בי ^

^ מעשה בענין מתאוה יותר • יותר לו א  תמיד במס׳ חז״ל בדברי ת
ת • כנגדו מכביד העין יותר בו שנותן מה כל כי עול משקלות וזהו  וו

^ו לרקדק יש ותו • בנול שחפץ אהב לעשוק  ונו׳ למען נפשיך בכל או
^ ולא ם כי הענץ וה להבץ בכלמאודך• א ^  וכו׳• אדם לך יש אם א

 על תתמה אל ונו׳ יצדק משפט וגזל רש עושק אם הפטק פי׳ ואבאר
ך וגו׳ ארץ ויתרון עליהם וגבוהים ונו׳• החפץ  הענץ נעבד• לשדה מ̂י

^ו עד פרם לקבל שלא ע״ם העובד בשבח ת״ל הפליגו כי א  שאי ש
 כמה לעשות עמינו בני ברכת נקל כי בוה ויפלא • לשכרו שיעור לך

 והוא ביאור צדיך זה דבר אמנם ♦ כלל שבר קיבול מחשבת בלי מצות
 ער ערך יקר דבר שתא מפני פרם לקבל ע״ם שלא העובד מעלת כי

 מחמת כ״ז לו שוה ואינו • עור,״ז מכל חשוכה בעוה״ב א׳ ששעה מאוד
 כענין מדריגה אחר בטדריגה כ״א לעלות שא״א וידוע • הבורא אהבת

ה לתות צריך ובתחלה חנוך רג ^ ה  אצלו שיבטל ר״ל ביראה לעבדו .
 העוה״ב תאות מבטל אח״כ ואם • בעוה״ב א׳ שעה נגר העוה״ו תאות

ת הבורא אהבת בעבור  הימנו למעלה שאין פרם לקבל שלא ע״ם ענין ז
 נצדק אך • העוה״ב אצלו נתחשב ולא הק׳ למדרגה דגיע שלא םשא*כ

 שממונו אדם לך שיש מאהבה נמצא • הבורא אהבת נגד שמבמלו במה
ה וכיון • פחותה מדרגה תא עליו חשוב ^ע״  ומל ישראל את בירך ש

 ווהו • מאודיך בכל יצדק ולא כראוי אותם בירך בודאי וגו׳ אלקיך ה׳
^ו  עושק ולמה והשגה התורה בעניות עני שאץ חדוע רש עושק אם או

 משפט גול וזה זה ולמה לאוהבו סתריו שיגלה האוהב כדרך שכרו ה׳
 לבו שנדב כיון ראוי מזה ויותר שכרו שיטול לו בא בדין ר״ל וצדק

א שחפץ הר״ח שב׳ כידוע באהבה לעבדו  באהבה טובה היותר המרה ת
 הפסוק בפי׳ אצליט וכמ״ש • כמש״ל כנגדו יתנדב שהקב״ה ראוי

חל כל שאמרו מפני שפי׳ שתחפץ עד וגו׳ השבעתי  כו׳ מחבירו הנ
^ו הא ויקשה  כשמניע הענץ אמנם • חיצה״ר מהן שפסק צדיקי׳ בכמה א

 מתנכר לוה קודם אך כמשי׳ל היצה״ר ממנו פסק באמת העליונה למדרגה
 המרובע כבנין ואח״ב תעירו אם שאמר וווע יפתנו אולי יותר פעם בכל
 למדריגה שמגיע וכיץ • שתחפץ עד גדולה יותר למדרגה תעוררו אם

^ו ווהו גדול שכרו יותר אדרבא פיתויי לו מועיל אין כבר חפיצה א  ש
 נמוד צדיק אבל בולע ממנו צדיק רו״ל שפי׳ כמו מחבירו הגדול כל

 רואץ שאנו ר״ל החפץ על תתמה אל • מחבירו רק גדול שהוא היות וכו׳
 כי וע״ו ממנו גדולה מדה לך ואין • מאהבה ועובד חפץ שהוא אותו
^ גבוה מעל גבוה ^ ואביו מלשון שו  למדרגה שמצפה ר״ל הדבר את ש

 לרגיע וא״י טמנו גבוה יותר שתא • עליהם וגבוהים לה מגיע שאינו
 לפני יעשו אם וכו׳ הקב״ה שנתעטף מלמד שאחו״ל בזה ונכון • אליו

 ואץ מחת הי״ג שמוכירי׳ רואים אנו דהא הגאונים והק׳ • הזה כסדר
 באדה״רכי שאחז׳ל מפני נתעטף וענין הזה כסדר לשון אטגםי״ל • קשב

ת לבושים הם שהמצות מפני • תמנו ונתעדטלו א׳ מצוה כו׳ ערומים ו צ ^ 
^ כענין לנשמה א  בלבוש המלך שער אל לבוא אץ בי כנ״ל ביהושע דג

 עליונה הארה לקבל יובל כסדר למדרגה ממדרגה האדם שיעלה וכל שק
חע  זה לבושין כולם כי זה בלא זה להיות שא״י • ונשמה דוח בנפש כי

 וזהו האור לקבל לבוש לו אץ וו למדרגה הגיע כשלא משא״ב • לוה
אמת ושניהם באלף אור כחנות כתוב הי׳ מאיר ר׳ של שבתורתו הענין

מפני



lYה ח י ת פ
 «\ר של לגוש ר!אור לקבל יכולין המ ולא שנחערטלז סיני
 ויובן עור ת׳ עסו כדברו עאו שד״ייע הקדוש האור ונגר nu! לגבי
 ואז לבוש לו שיהי׳ יעטוף בי שבתחלה וגו לעני תפלה הימיק פי׳ בזה
 יתעטף שבתחלה הזה כסדר לפני יעשו אם ווהו !שיתו ישפיך ה' לפני

:אליו ישפע מדאי ואז הראוי בלבוש
ד  ויאפץ חזק ה׳ אל קוד, פסוק ויובן ׳ נפשך את נופל הוא אפי׳ י״ל ?זי

סיני • וגו׳ ^ ב  סבואו־ לך ויושע ה׳ אל קוד, רע אשלמה תאפר אל ו
 כפשפי' ר״ל • היראה בשער הר״ח והביאו היצר,״ר עם ישלים שלא בוהר
 יצרו יתגדל יגדל אשר כל כי פפגי בוראו עבודות האדם על יקשר, שלא

 היצה״ר ר״ל לבך שיאמץ אעפ״י חזק וזד,ו אותו ססייעין לטהר הבא כל כי
 מדעת ביאוש האדם ינשל שלא עי״ל לך• שיושע ה׳ אל ®ה אעפ״ב

 יוסיף אשר וכל ר׳׳ל דקליפה בעבותות קשור כבר בי לו ויאפר תצה׳׳ר
ט יתן ותפלד.♦ בלמד  בהושע כ׳ בפסוק אצליגו שפבואר כעגין כה בו
 והוא שלוסד פד, שכל וגר יזבחו לפסילי׳ םפניר,ם הלט כן לר,ם קראו

 ה׳ ביראת יחויק ואם ה׳ רחום כי אך • בו אוחזין הם הקליפות בחבלי
 לפדגו גדול וענק • לך רושע לד,׳ קוד, מו» • יראים בספרי כפ״ש יושיעו
תי׳ כבר כי אטת שיחשוב בוה יצר,״ר טענות לבטל זה בדבר התנא  אבד

ה לי ש״כ מ  רבות בעבור לה׳ פלתדוח ואחשה אתאפק אוכל לא א
 לר,שיבו יסייעו הרחפן בודאי ואז • עלי נטל אש* ומרו ורב גדלו

:אביו אל
ל ״  לופם נעשים לשפה בתורה העוסק כל אכו״ורז״ל • יצריך בשני «י

 דבר להבין ויש אלקי ה׳ ציוני כאשר לשםה ז׳ל זפירשיי חיים• ■
 * לחיים הפועל הוא חיים דסם העולם שפקשים חיים סס ענין ולד.בין וח

 ישת בפסוק שאפר הענץ לטצאיהם• בעצמם ד& עמיים התורד, פשא״כ
 יביע ליום יום הפסוק בפי׳ ח״ד, בעל שב׳ זד, דבר ונבין ונו׳ סתרו וצשך
 יצא לא אתמול ביום בי יבין יותר לסדרגד, עולה שאדם יום שבל אוסר

 • ונזו טב׳ ששת לאור ראוי הדור שדאד,שאין V׳n שאט־ו והעגין • י״ח
 ברקיע החמר. שד,י׳ מפני (ואפשר • הגניזה ומהו ויבדל מאי ^?בץ וצריך

תי ברביעי וקבער. התחתוני,  בין כמו רקיע של שעובי׳ מפגי פעמים ז׳ ד
 חץ נקפד, םעגין העונש אק שבודאי הענין אפנם • כידוע) ^•קיע רקיע

 יכול הי' לא שחטא ולפי לטובתו ודעל לו ישלם אדם מעל כי באסור
שך שהי׳ נמצא • חושב שתא לו םדוטר, והי׳ תער לסבל  וקב״ד. לגפרי ת

ק מוכסתו  עד לחבירך תרץ אל זוהו • םד.אור קצת לקבל זמוכל לו ^
 סחבירו יותר צדיק שהוא בעצמו לו שיחפה אעפ׳׳י הענץ ־ לפטמו שתניע

שך• ומדומה האוד לקבל יוכל לא אולי כי בן בעצ« ^ ת אצלו

א ט׳ סיחוזך לפני א׳ יום שוב הז״ל שאסרו עני! וזת ^ ג  וטיו כל ו
ש״ל • וישוב יחזור למה שב שבבר כיון הא קשה גתשובד,• ^^ס  כי י

 • יותר חעעו לו ,יגולו• בי יותר חשובה צריך יום בבל אום־ יבת! ליום יום
ת מפני א׳ ם1>»ט־ושובי יותר ויובז  הזא־ם שצריך בזהר סמאר שממז

ה להביא ^ ס ם בל ל  יסי כל כי והענק • ביסים בא ווהו חי אשר תסי
 הראוי תכלית אל להניע שיוכל יתברך הבורא סאת שפולין האדם חיי
ם• ייטיב אם לו• ד ם לו שיהיו שיתגלגל צריך ואם ג מ ד י ע בי׳  ט

ת שלימתו מז הדשעים וארז״ל חיים שנות עני! וו היי  סהים קךוים נ
ס זה כנגד אחר יום לד,שלים וצריך כלל זר, ליום שא״צ פפני  בגלגול* תו
א וה יום א"כ ת לא הפסוק בזוי, לפרש ויש סת יום נט״א ת מ  * ונו׳ א
ת׳ כי וטעט בדגל יום ילך שלא ימיו פיתח על רמז  סעשר. ואספר א
ת סעשי לס®• לתות יצטרך שע״ב ר״ל * יה שז  בנץ הבריאה תכלית ה׳.

 סנום בית שדושאול תאפר ואל הפפרשים כפ״ש כידוע לי׳ דישתסודעין
 ונשובה לכו הפטק בזד. לפרש ויש לחיות ושוב ליצור יצטרך שע־כ וגו׳

א כי לעיל שכתבתי ב • פיתה לאחר ר״ל טרף ת ט  דחבשיס דך שנשוב מ
ת אל בפסוק וא׳ • בתים ט ב ם ה  יבטח שאל וגו׳ אדם בבן בנחבי

ף כי בטענד, יושר בפי׳יצי ^ תשוש־. לו אץ תו ם ת הסומא כ  ז«־ם בן וז
מ׳ שיתפיז שלשד, בי חו ישוב רוחו שתצא ספני ו מ ^  הרכטז בענץ ל

 שלא טיוסים יחייד שאט־ הר, עשתנותיו• אבדו ואז הגלגול או דתיגר
תי בגלגול לבוא יצי־רד ל אין בי שאסרו רק יסים שני ד מו א ג  שלשה «
שתא א״ב פעפים  דכ״ש רק עוד• שיגולגל חשש אין השלישי בגלגול כ

בי סברן אבד שח״ו ספני לשוב צריך ח לשוב שצריך ופשיטא כ  כ
 0״w בחורה אינו אם מיחד, בו 7שי ויום יום בל נסצא לפניו שנחי׳

ת «י א׳ יום שוב שאט־ וז א יום שכל ר״ל מיתתן• ל  לפני אחד יום ת
מת יאבד כי מיתתו ם זד, וי ת תו טו כל שנסצא וז  לנו יצא בתשבד, י

ע שא״י שהאור סור. תי שך לו יחסד. א ל  כשתגיע שאסר סר״ע וראי׳ ת
ם סים תאטר אל שיש לאבני  לפרדס שיכנסו בצדיקי׳ אפי׳ הרי ט

ת ת׳ להשיג יובלו שלא לפטם כשיגיעו בני לטעות יג א  בטים• שיש ק
« סתרו חושך ישת שאמר ווהו שך לחם יומד.8׳  אפי׳ ר״ל סבימתיו ת

ם חשכת סובתו ®עד נשערה סביביו שקראו הצדיקי׳  שנעשד, ויובן • ט
ש ובבל שיעור לו אין שדתורר. פפגי חיים 0ם לו ט לו נעשית פ ם נ  תי

 ותודה יום• בכל יתגדל שהליטדלשמ*. נדולהגסצא יותר טדרנד. שיבין
א לתים כסם לו נעשית בבר שלפר שז טו בבל ובן דה  שפירש״י ההו י

 • להשיגו שא׳׳א ספני לשט*. ,ושוד הדבר יחליט שלא ציוני כאשר ו״ל
תתיב לא כי לשטה שוה לו הטרופה לפי ציוני כאשר רק  רק האדם נ
;זמן באותו הבנתו כפי ^



וכו׳ אשן ואידי אידי ס״ד איצמרך ד״ה ע״א ג׳ דה בגמרא
ט״ב ה׳ דף אמרי׳ דהא קשה לכאוייה י

 להלכוהי׳ דקראי אלא הצד במה כולה אתי׳ בינייהו בור שדית ני וכולהו
 דמשמט וביטר דמשמטות כיון דאדרבא נמצא בר״ה לסוטרן ורגל לשן

 גבי בסמוך קשה וכן קרגא מכלי׳ בלא כ׳׳ש ברה׳׳ר לסמור קרנא מכליא
 שלח משמט דושלח כיון ארגל ואידי ר.ידי סר״א דקא ארגל ואידי אידי

 דוקא שן גבי הול׳׳ל ואיפכא ממילא דאזיל כ׳ש ברה״ר לשמור שלוחא
 דהא דלק״מ ונראה דוקאלאמכלי׳קרנא ה״א הל״ל רגל וגבי וכו׳ ממילא אזיל

 ורגל שן דאיצמרך דהמ״ל להלכותיהן ד״ה ט׳׳ב ה׳ דף לקמן התום׳ כתבו
 וממון בכלים פטור היה ואש מבור ילסינן הוי דאי וממון בכלים לחיוב

 משום מאש דא״אלמילף ד״הוטלהו ט״ב ה׳ דף לקמן בשןדכתברש״י כ״ש
 לפטור ה״א א*כ יוכיח טר צ״ל ט״כ לו ראוי באיט אפי׳ מוטדת דאש
 טל שדרסה משמט אחר בשדה וביטר ושלח דקרא דפשמי' וכיון כלים

 דין לו יש והוא ט׳׳ב י׳ דף כדאמרי׳לקמן טרלה פירות שאכלה או התטאה
 בטר פמור חיים בטלי שאינו דכל שייר ד׳׳ה ט״א י׳ דף לקמן כמ״שתוס' בלים
 דקאמר הא ליישב לקמן מיש ומיין לחיוב אינמרך דקרא סשמא א׳כ

 וקרן מאש למילף איכא דרגל דאף ברגל י׳׳ל וכן ברהיר לפוטרו הש״ם
 • וקרן כאש דלא מתחילתו מוטדת ולהיות בממון לחיוב נמי איצטר, מ״מ

 קרנא• מכלי׳ בלא לחיוב דאיצמרך אחר בטנק ליישב נ״ל היה ולכאורה
 תו הניזק ברשות אלא חייב דאינו קרנא במכלי׳ רחמנא דגילה דכיון
 מה למיפרך דאיכא וקרן מבור או ואש מטר לחיוב בק׳׳ו למילף ליכא
 לחיוב איצמרך וא׳׳כ קדנא דמכלי׳ היבא ברה״ר חייב שכן וקרן לטר
 נופיה דהא לקמן כ׳ באמת אלא ממילא באזיל וכן קרנא מיכלי׳ בלא
 באמת מנ׳׳ל מטר למילף דאיא בסירות מיירי דקרא דפשמי׳ כיק לי׳ קשי׳

 למילף דאיכא ברה״ר בהמה שאכלה חי׳ כגון ברה״ר פמור חיים בנטלי
 בשדה וביטר דכתיב הא דלמא ואש מטר או וקרן מבור הצד ובמה בק״ו
 לתרץ בזה לקמן מ׳׳ש וטיק לגמרי בטר דסמור בסירות היינו דווקא אחר
 דגרט נימא מה׳׳ת בשן הכל וביטר דושלח דקיימי׳ למאי אבל האמת לסי

 הטיקר אלא לחיוב מבור קרנא מכליא בלא אפי׳ איכא ושפיר מבור
א  והא ד׳׳ה תום׳ בסמוך וטיק לחיוב איצמרך וכלים דבסירות נמי ט

 כסירש׳׳י להו ניחא דלא מהרש״א כ׳ כו׳ ולכתוב וא״ח וכו׳ קרנא דמכליא
 לאוקמי אינא טפי׳ ברגל דרגלהא דומיא הכי בתר קאמר אמא% דא״כ

 ומ׳׳ש ובטר מלשון ושינה הואיל ז״ל רש״י דטת ובמשימות קרנא במכלי׳
 וביטר מרי למיכתב דהל״ל י׳ל רגל לשון שהוא שנדט דאיצמרך מהרש׳׳א

 מוקמי׳ והוי קרנא כלי׳ לשון משמט דביער ארגל דחד אמרי׳ הוי דט׳׳כ
 ולסמ״ש מרנא מכלי׳ לא אפי׳ שנדט בשביל דשינה ט״כ אלא ארגל ט*נ

ט קרנא במכלי׳ מוקמי׳ דהוי דהא י״ל בסמוך  דליכא בשן דווקח היי
 דאינה למילף ליכח ומאש בסירות מיירי קרא דהא מטר לאיסורא למילף

 לפמורא וצ״ל מאש למילף דאיכא כיק ברגל אבל כנ׳׳ל ראוי׳ לשאינו מוטדת
 דמיירי דשן דומיא דאמרי׳ ותו דוקא קרנא מכלי׳ בלא נחלק מה׳׳ת א*כ
 באש דפמור בממון לחיוב קרנא במכליא ל׳׳ל והא קרנא במכליא אף

 מכלי׳ בלא דוקא קראלסטורא טיקר וט״נ בממון מיירי לא דפשמי׳דקרא
 גבי דקאמר שמדקדקים מה א׳׳ש ובזה ־ דרגל דומיא אמרי׳ ושפיר קרנא

 גביהא קאמרכדלטיל שלוחאולא ושלח והדר ממילא דאזיל הא תחלה רגל
 מאש דנילף לחיוב הסברא בל״ז רגל דגבי א׳׳ש מ״ש ולפי קרנא דמכלי׳

 וביטר כתיב אי זהו אך ־ ממילא באזיל לפמורא מוקמי׳ הסתם מן א״כ
 וביטר דאיצמרך וציל ממילא דאזיל לאוקמי א״א לבד טשלח אבל בלבד•
 א״ש דהכא נראה ויותר מאש־ למילף דליכא ־ בממון ממילא אזיל לחייב

 למילף ליכא תו ברה״ר שלוחא בשלח לפמור ושלח רחמנא דכתב כיון
 חייב שבן לאש דמה גק״ו מאש ממון ואיט בנלוי׳ אפי׳ ממילא אזיל

 מיירי דקרא פשמא דהא ברה״ר פמור בממק דוקא ל״ל דהא ברהיר•
 דומיא ומשני מנ״ל ממילא אזיל רגל גבי הכי בתר דמקשה והייט ־ בגלוי

 אמרי׳ לא דזה שלוחא בשלח מוהא הייט דשן וביתר דילמא וא׳ל דשן
 באמשא׳צ אבל שלוחא• בשלח דווקא קרא טקי דמהכ׳׳ת רש״י לדטח א»׳
ט׳ למילף איכא שטר ברגל הצד במה דכתיב דכיון לזה  לחיוב p א

 לפמור קרא אתי וא״כ בסמוך שמבאר כמו הצד במה תטאה בכליא אפילו
ט׳ ממילא גבירגל; כמש״ל שן גבי ממילא באזיל יומר לי׳ מוי

ת כ ס א מ ב קמא ב
ראשון פרק אבות ארבעה

׳ ם ו  אמרי׳ דב^גת נראה הי׳ דבריהם *לי ־ וכו׳ ונימא וא״ת ו:ומיא ד׳׳ה ת
 ואיצמרך מהנך וחד מביר ורגל שן למילף דאיכא ה׳ט״ב] [ד׳ לקמן

 ־ הכליסוממו את לחייב להלטתיהן]דהל׳ל החום׳[שסד״ה לפומרוברה״ר־והקש׳
 אפ״ה מבור יוכיח דטבדי׳ דאף ט״ב ו׳ דף לקמן הדא״ש מ״ש כפי י׳׳ל ולטנ״ד

 לרב ומשאו וסכיט אבנו גבי מפרשים כמה וכמ׳׳ש הכלים את בו חייב
 דינו להיות הדרינן אס״ה מבור יוכיח דצ״ל אט׳׳ג למדנו משורו דס״ל
* שהוא לי׳ דדמי כשור  ממוט שהוא אף לבור דדמי ס״ל ושמואל מטנו
 הצד במה וצ׳ל מרגל שן ניליף דאם דנהי י״ל ולפי״ז לקמן* כמ׳׳ש
ר וצ׳׳ל מצוי הזיקו שכן לרגל מה לטפרך דאיכא משום דבור  יוכיח ט

 בין הו׳ל וקרן דאש לקמן ז״ל רש״י מ״ש לפי יוכיח וקרן אש דאפי׳
 הכלים את בו שיפמרו ל״ל אפ״ה בשן משא״כ רטי שאיט בין לה הראוי

 ליה דדמי לרגל והדרי׳ למדט משורו דס״ל לרב ומשאו מאבנו גרט דלא
 לדדמי דאמרי׳ כיון אף ברה׳ר לפטר טצמרך קרא וצ׳ל כלים לחייב

ט ברגל• כמו בשן ברה״ר טמריס הוי ממילא ליה  דילסי׳ כלים לטנין טי
 דחייב ה״א מבור למילף דאיכא ברגל שניזוקי׳ חיים בטלי אבל מרגל

 לטיל שהקשה מה מטרן ובזה • ברה״ר למיסמר קרא ואיצטריך ברה׳ר
 בט׳׳ח למילף דאיכא כיון רגל גבי נרהיר חיים בטלי לפטור ראית דמה

 איצסרך וט״כ מרגל ילפי׳ ולא שן מדאיצמרך מוכח הוא ולפמ׳׳ש מבור
 דילפי׳ הייט • דרנל דומי׳ דקאמר דהא מתורן ממילא ולפי׳׳ז • להכי קרא
 הזיקו שכן לרגל מה וכ״ת להזיקו הנאה דאין מרגל בק׳׳ו p קרנא מכלי׳ בלא
 רדמיא משום רגל לדק דהדרי׳ כלים ט פטר ואפ״ה יוכיח בור מצוי

ודו״ק: דרגל דומי׳ דקאמר והיינו לרגל
ז ״ י פ ל  ממילא דאזיל טכא לחיוב קרא דאיצטרך נמי בפשיטות י׳ל ו

 קאמר דהש״ם אלא מלתא לטלי׳ מיני׳ שן יליף טפי׳ רגל גבי
 לשק הטרה דכתבה הרי השן זו וביטר בברייתא דמפרש מאי לפי

 אחר לשק לכטב ה״ל ממילא לאזיל רק אתי לא ואי שן דמשמט וביטר
ת אמרי׳ א״כ השן גבי וביטר לשון דמציט וכיון  לאשמטי׳ הפטק דטונ

ודרק: ברה׳׳ר לפטור ט״כ והיינו שן
 קושי׳ להקדים ט״ל להקשות יש ושילח רחמנא ולכטב טמרא

v בשן קרח לאוקמי לי׳ דפסיקא דהא ונראה מיד• הברייתא טל 
 מטם סייט מדרשא דאתי ברפ״ב כדאיתא דקרא פשטא דאיט דמי׳

 מרגל p הצד בסס דילט׳ הייט דחי׳ ממי׳ דקאמר דהא נסמוך דילפי׳
 וקרן מטר טלף דלא לפטור וצ״ל לגמרי• שן מ״ל קשה • לי׳ ח־ט

כ והייט ברה׳׳ר• לחייג  שנפלו בבעיח אלא איט בטר דהא דחי׳• שן ע׳
 לסטור קרא דטיקר כיון שפיר מקשה וע״ז בבע׳ח• לפטור דצ״ל וה״נ ט

 דקאמר דהא לטיל שב׳ דאף נראה א״כ מושילח• נשמט זה הא בבט׳׳ח
ט׳ דהוי מרגל p יליף דלא ברה״רהייט לפטור ורגל שן לקמן ל  כלים אפי׳ י

 • ממילא לאזיל דאיצטרך מייתרא לא קרא מיקר מ״מ לי׳ מדדמי וממון
 לפטור ט״כ מרגל ילט׳ ולא p דמשמט וביטר לשון רחמנא מדכפב מיהו

 וביטר צריך דטכ״ס שלוחא שלח ה״מ דה״א דמשני למאי י״ל א״כ קאתי ברהיר
»יי דמי׳ שן טל דווקא דקאי לדחוקי א״צ  ראי׳ להביא התנא הוצרך ה
 וביטר קרא ומיקר דמי׳ p טל מוקמי לא הסתם דמן שן דהוא וביטר טל
רן וממילא ממילא• אזיל טל ט ס׳ קושי׳ מ ט • איצטרך בדיה ה מי  ו

ט׳ רבינא א״ל ט״ב י׳יז דף דרפ״ב הסוגי׳ לפרש נ״ל ובזה  מטחה אלא ו
» אלא מאי לדקדק יש וכו׳ דחי׳ p תנא אשי א״ר וכו׳ סיפא  דקאמר מטי
ט׳ p מזה ידט דרבינא ונראה • לדלטיל שייי אינה זו קושי׳ דהא  סבר והוה ד
הייטpל דהקדים הא  כמיש דחי׳•p והייט ורגל p טלל הייט לחpד משום דחי׳

ס׳ ט  דבהמות p וא״כ ממילא לאזיל הייט וביטר בס אשלח בהמו׳ בשן ה
 הא לט־ש נראה אגל דחי׳ שן אלא בחרא מפורש דאיט טלדה הוי

ק טרש״י טלדו׳ ותנא אטת מנא דקאמר ט  במתני׳ מטרש איט דהא ד
ס׳ שכמס דכט דנראה אלא בטסה שהזיקה ט  הוי טרום דמינפה ה
ט קרנא מפליא לא בכלל דהוא אף טלדה א  ממילא אזיל ה״נ מהיקשא ד

 להלך ר״ל להלך מופדת הגהסה טלדה דקתני וזיט דרגל מולדה הוי
א דאתי אלא טסרשא לא ממילא דאזלא הא צ״ל ולפי׳ז מטצמה מ הי  וא״כ מ

 לאזלי וגיטר ^;י טשילח p לומרדטקר דא״א מטפה אלא מקשה שטר
 כדכתיב p הייט וגיטר דפיי^■ ט״כ אלא אב הו״ל דא״כ ממילא
ל א״כ יבטר כאשר א& נסקא לא דפי׳ P דהא דבהמה p להקדס מי

טוישא



fcקם» בבאראשון פרקאבית ארבעה
ח סדרשא ^  בעירה דקרא ופשעא בהמה בכלל דמיה ד

דעיקר דאע׳ג דמי דלא מסיק זה ועל • דבהמה שן הייש
המוס׳ נמ״ש מושלח ג׳׳כ מסקא אב נמי דחי׳ שן מ״מ מוביעל שן
 אלא אמי דלא ממילא באזיל משא״כ דוביער בהמה בכלל שהוא או

ודו״ק: מהקישא
ח  ז׳ל הרא״ש הצה וכו׳• קשה אבל כו׳ למדנו משורו ד״ה ע״ב ש

 לא מ״מ מבור יוכיח דצ״ל אף כה״ג דכל ו׳ דף לקמן כסב
 שם וכ׳ בממונא* לי׳ דדמי לשירו דהדרינן הכלים לסמור כבור דיו אמרי

 וחו ־ הכא להו קשה מאי דא״כ פלאי ולכאורה המוססוח מן כן דמוכח
 הרי׳ף הנה ונלענ״ד המניח־ בסרק טיללהקשוח הכא לט קשה דמאי

 דנזק דקי״ל כיון בהם כיוצא דתילדותיהן בא^בעי׳ מכילתי׳ בריש כ׳ ז׳ל
א ממונא שלס  ברא״ש• ועי׳ דהני מולדוח למידק בעי׳ קנסא נזק וחצי ט

 בסשמומ ונראה לזה זה ענין דמאי ז׳׳ל הרי״ף כוונמ לסרש ונלענ״ד
 לבהמה רגילוח ואין האב כמו להזיק דרכן אינו חולדומיהס דמסממא

 כמו פירוה למנף הבהמה דרך אין וכן ברגלה־ כמו בנוסה להזיק
 אורחי׳ דלאו כיון הטלדה למילף למימר מצריכין דלא י״ל וא״כ באכילה

 כשברס שלם נזק חייב אי לספוקי איכא והשתא יוכיח קח וצ״ל האי טלי
 הרא״ש שהביא הגדולים כסברה או לי׳ דדמי למאי דמהדריני׳ ז׳׳ל הרא״ש

 הגדולים על מזה להקשות אין בהן דכיוצא במסקנא דסשונו ואף ־ ז״ל
 לגמרי לאב דדמי משמע וכו׳ מ״ש המולדות בכל דקאמר משוס הצ״ל
 כיוצא תילדותיהן דבאמת מסי עדיף דל ולרא״ש כלל• מבור יוכיח וא*צ
 מחמת הנ״ל הגדולים על להקשות אין באמת והנה ־ זה מסעם בפן

 ס׳ל רב דבאמת דס״ל כלים דנסמור וסכינו באבנו רב על התום׳ קושי׳
 דכיון זו סברא על דסליג היינו למדנו מבורו כולם לשמואל אבל הפי

 שדקדק מה להבין יש ולפי׳ז הכלים־ את בו סער מבורו למילף דצריך
 מ״ש קאמר ולא שור הייני לרב אי דקאמר מפרשיו ושאי* פ״י בספר

 הא דיו ביוכיח א׳׳א אלא היה לא דהבעי׳ ולפמ״ש לשמואל כדא׳ פור
 יוכיח דצ״ל אע״ג שור דין לו דיש דרב דינו ממש דהיינו משור מוכח לרב

 תמה בין לחלק שייך אין בע״ח שאינו דבכה״ג התום׳ שימת לפי מיהי ־ מבור
 אס הבעי׳ ובור דאש בתולדה כן לפרש אין לכאורה א״כ למועדת־

 דרכן דאין דאש בתולדה די׳׳ל לפרש דיש ונראה ־ קרן כמו ח׳נ ישלם
 דבור בתולדה או כלים בו ונפער יוכיח טר וצ״ל ולהזיק לילך כנ״ל
 ולפי״ז ממון• בו נפער וא*כ דאש דומיא וצ״ל לנזקו עשייתו כ״כ שאין

 לרב קושי׳ אין בהן כיוצא תולדותיהן דאמת דאליבא דנהי ס״ל דהתוס׳ י׳׳ל
 קשה בזה לי׳ דאיבעי׳ השתא אבל ביוכיח• דיו אמרי׳ דלא פשעי׳ דהא

 דהיינו לפרש להו ניחא ולא כלים בו נפמרו למדט משירו דמ״ש רב על
ה אלא עצמו הש״ס קושית  דאין דכיון נימא אי הוא דהאיבעי׳ ס׳׳ד ט
 ויפער יוכיח אש או בר״ה ויפעור יוכיח ורגל משן צ״ל להזיק כוינתו

 וצ״ל בע׳׳ח שכן למיס־ך איכא דהא כלי׳ נפער דא״כ קשה וע״ז עמון
בזה: לפרש ה׳ דף לקמן ועיין כנלענ״ד יוכיח בור

ם  דפשימא דמנ״ל בגמ׳לר״פסשיסאלי׳וכו׳הקשה[במהרש״אוכןבס״י] ש
 די״ל נרא׳ הי׳ לכאו׳ והנה בר״ה הרגללסוערו תולמת לי׳ קרו דלמא לי׳ ^
 דמשלם ורגל משן דיליףבק״ו היינו ברה״ר• לי׳לרבאלפוערו דפשיעא דהא
 כ״ו] [כ״ה בדף לקמן כדפריך ברה״ר פעיר ואפ״ה הניזק ברשות שלם נזק

 ק״ואלאדקשה איכא בצרירית אבל דיחצון מקרא ילפי׳ והתם np לעניו
 ואפ״ה ברה״נ נזק חצי אלא משלם דאינו יוכיח קרן למימר דאיכא פ׳׳ז

 דהל״מ כיון כאן יוכיח לומר שייך דלא לומר ואפשר ברה״ר• חייב
ף דברי כן פירש דלא בהרא״ש (ועיין ־ הרי״ף כמ׳׳ש ממונא דהיא  הרי
 נזקא פלגא דה׳׳ל לר״פ משאיכ קנס יהיה מקרן יוכיח נימא ואי ז״ל)

 דלחייב בק״ו לקמן ילפי׳ ממונא דהוא בשו׳׳ר דגם דוחק דזה אלא ממונא
 למתני דססיקא היינו ברה״ר לטערו דס״ל דהא ונראה לחלק• ודוחק

 לרבא לי׳ מיבעי׳ דהאי י׳׳ל דלפי״ז אלא ברה׳׳ג• דווקא היה דהל״מ
 כדבעי מגופו ואפ״ה ברה״ר דחייב מקרן בק״ו יליף ולא מגוש אי

 ומשלם ברה׳ר דפעור שו׳ריוכיח וא״ל מגופו• לענין ברה׳׳ נמי למילף
 שאינו לקרן מה למיפרך דאיכא משוס וצ״ל נ״ש שמשלם לשו״ר דמה מעלי׳
 ממונא ס'נ דס״ל לר׳׳ס ארל דממונא• הכא משא׳׳כ עצמי ע׳׳פ משלם
 מגופי׳ דמשלס דכיון הוא ק דבאמת וא״ל ־ מגופו דמשלם ק״ו איכא שפיר
 תולדה יקרא מעלי׳ דמשתלס משוס דרגל תולדה לי' דקרי חזית מאי

 דמשלם מהלכתא לי׳ דפשיעא צ״ל ע״כ אלא מטפו דמשתלס משוס דקרן
ודו״ק: ממש כרגל rרה3 לפעור מעלי׳

ד י י ט׳ נמי איירי מ״מ ט׳ בהמות ושן דיה מוס׳ לעיל ש  חשה לכאורה ו
 אינו הניזק בחצר תמה דקרן דסיל ערפון דר׳ מ״ע דא׳כ י

 דקרן מפקת מנייהו דהי דושילח קרא מהאי נילף נזק חצי אלא משלם
 שוורים דסמס מ׳׳ע מטלהו אמי לא דקרן לקמן דאמרי׳ ואף להזיק טונמו

 שמצינו כיון מ״מ שק] [ד״ה עיב ה׳ דף לקק התום׳ כמ״ש קיימו שימור בחזקת
 בק״ו למילף בעי דהא ורגל משן בי׳ לאוקמי׳ איכא יותר בר״ה ח״נ בו

ה לא חלוק ח״נ אין יחצון כ״ו בדף דמשני כיון וצ׳׳ל ־ דיו דאמרי׳ אלא ולא בד

 קשה אן הניזק ברשות אפי׳ ח׳נ אלא משלם דאינו הא נמי ילפי׳ ברה״נ
 לאוקמי ח״נמנ״ל בר״ה שמשלם עדיף דקרן וס״ל דיחצון דרשא דל׳׳ל לר״ע
 משן בק״ו יליף הא דקרן ו^׳׳ל • קרן על עקי רגל על דושילח קרא

 מודה דהא ז״א • ארגל וע׳׳כ צריך לא קרן על קרא וא״כ וביער דכתיב
 קרן על דקרא נימא ואמאי • דיו דאמרי׳ מגופי אלח משלם דאינו ר״ע

 אתי דקרא נימא אי דאדרבא ליישב ונלענ״ד רגל־ ומנ״ל מעלי׳ דמשלם
ק משלם ברה׳נ דרגל ידע ממילא אס׳׳ה ־ מעלי׳ שישתלם קרן על ש  נ

 ליכא דהא העלי׳ מן בקרן לחייב מנ׳ל א״כ ושן מקרן הצד במה דנילף העלי׳
טלט המעלה מצד למילף  חיוב בו דמצינו משוס אלא ע״ב ה׳ דף לקק כדקא׳ מ
 מאי קשה לפי׳׳ז אך מגופו־ אלא משלם דאיע דיו אמרי׳ כ’א בר״ה
 וביער כתיב לא אי הא וביער־ בעי ולא ושילח רחמנא ולכתוב ס השי מקשת

 ברה״ר ט שחייב ח״נ בו דמצינו קרן על ושילח קרא מוקמי הוי שן על
 מטון שן על וביער רחמנא כתב להכי ־ רגל ולא שן לא ידעי הוי ולא

 קרא מוקמי ממילא ושן מקרן הצד במה רגל ילפי׳ קרן על מוקמי׳ דאט׳
 נראה מ״מ מלוק• מ״נ דאין יחצון דס״ל לרבנן וצ״לדהקושי׳ • כנ״ל ברגל

 הא השתא תיפשי וא״ת וכו׳ איצערך ד״ה החום׳ קושי׳ בזה דמתורז
 הברייתא על קושיא אין ממילא מייתרח לא דקרא כיון וכו׳ לעיל דפריך

 היינו דרגל דומי׳ דקא׳ הא לפרש לעיל ולפמ״ש כריס־ אחי דברייתא די׳׳ל
 דהדרי׳ משוס דטר דומי׳ הכלי׳ את בו לפעור דאין ובור מרגל דילפי׳
 בר״ה לפעור הייני קרא עיקר וכל ז׳׳ל הרא׳׳ש כמ״ש לי׳ דדמי למאי
 לדדמי הדרי׳ יוכיח בור דצ״ל אף שור ילפי׳ הוי לבדו מקרן אפי׳ וא*כ

 לרב לקמן המוס׳ כמ׳׳ש מקרן דילפי׳ לרב ומשאו וסכינו אבט כמו לי׳
 בחצר מ״מ תמות בי' שייך ורגל בשן ואף לשמואל אף ילפי׳ ובשי״רהוי

 בשו״ר מוקמי ממילא א״כ • בר״ה לפעור דקרא וע׳כ נ׳׳ש ילפי׳ הוי הניזק
שלא מתיר! כמש״ל־ובזה מעלי׳ נ׳ש ברה״נ קרן נחייב דמה״ת  נמימה
 משוס היינו הקושי׳ דעיקר לעיל ושילח רחמנא ולכתוב קושי׳ הך השיס הקשה

• דיוביוכיחדלא ולאאמרינן לי׳ מדדמי דילפינן דמשני לי׳ מי  ודו״ק: ד
ה  קשה לכאורה • וכו׳ פריך דקא נמי וה׳׳ה ־ וכו' ראי ולא ד״ה ברש״י ד ד

 נמי קמתרן ואמה אעבד מ׳׳ד ם־״א דמשני דהא צ״ל דלפי׳׳ז י
 של שאכלו כגון להיזקן הנאה היה אס אפי׳ פעור ואמה דעבד הכי אשן

 הא וא״כ • ביפן ומשני להזיק דרכו אדם לקמן אמר הא קשה אחרים
שכןאיןדרקלהזיק• אמרי׳ ולא ואמה• מ״דאעבד דקאמר  מהלעבדואמה

 בישן־ ג״כ וצ״ל להזיק• שדרכן השוה בהצד לזה חשיב במתני׳ דהא
 להזיק דדרכן בטונה שלא ישנים כשהם כשהזיקו אפי׳ פעור ואמה דאעבד

 דכוונתי דס״ל ר״י אסברת מקשה דהש׳׳ס ונראה זה• שייך לא בפן אבל
ה במום׳ ועמ״ש גירעון הוא להזיק  והאי ז״ל רש״י ומ׳יש וכו׳• אע״ג לאו ד
 חיים רוח בהן יש שכן במתני׳ דא׳ דמה לר׳׳י ס״ל דילמא א״ל • וכו׳ לתרוצי ליכא

 דרכן או חיים רוח בהן שיש כיון גירעון הוי כ״ז • ולהזיק לילך דרכן שכן בבור וכן
 זה של טמרא הרי לא מפגי׳ בל׳ מחפרשא וא״כ • לשמרן א״א ולהזיק לילך

 י׳׳ל לילך• ודרכן דר״ח גרעון משוס מביר או מאש אלא למילף ד^א
 קשה א״כ גרעק הוי לילך ודרכן דר״ח דכיון בפשעות להש״ס דס״ל
 ראי לא יהודא דרב לישנא על דקשה באמת צ״ל וכן הוא ק״ו ולאו עסי

ה• של קולו דטינו להזיקו הנאה שאין הקרן  כל כדרך איפכא והל׳׳ל ז
 דאלו ליה דפשיעא או גרעון הוא להזיק לילך ודרכו דר׳ח ויפרש הש״ס

:וק״ל הן מעלות  שיטת לפרש נלענ״ד • וכו׳ החובל בס׳ כדאמרינן פעורין אפ״ה דד״ד,
ע דודאי ז״ל רש״י ^ ם׳ כמ״ש ידים דמם׳ ממתני׳ ד ט  אלא ה

 דקשה מפרש לכך וכו׳ יקניעגו דשמא סיפא ג״כ ידע -ודאי לי׳ דקשה
 דק׳ באחרים• שחבלו הס רעה פגיעתן ואמה דעבד דהחובל ממתני׳ ליה
 נערות אלו בס׳ וטאדאמרינן דשמאיקניעע• סברא שיוך לא חובל רגבי לי׳
 ובחובל • משלם ואיט לוקה וממון מלקות דאיכא מקום דבכל ל״ב יף

 דנחבל• אממונא רחמנא דחם משוס לוקה ואינו דמשנס תורה אמרה
 דנשתחרר במתני׳ לקמן אמרי׳ דהא לוקה־ דאיט ואמה בעבד ציל ע״כ א״כ

 עעמא שייך דלא ותו ומשלם־ לוקה איך לוקה הוי ואי לשלם צריך העבד
 צ״לדפעור ע״כ מלקות־ שיתחייב כיון באחרים יחבול דאיך יקניטנו דשמא
 חם כשתתגרשה באשה וכן לכשישתחרר שישתלם כדי גופי׳ עעמא מהאי

 ובאמת ילקה לא למה דאדרבא עפי קשה ולסי״ז • דנחבל אממונא רחמנא
 קלקלתו בנחבל תקנתא דהך נמצא • רבו ויתחייב יקניענו שמא שייך לא

 בזה שייך דלא שהזיק שורו כמו לשלם רבו יתחייב ילקה דאס הוא
 שילקה אבל • אחד באדם שייך דזה • רשעתו כדי משוס ומלקות ממון

 דאפיה וא״ל ־ באחד רשעיות ששי זה אין ־ שהזיק שורו כדין רבו וישלם העבד
 כשישמחרר צרבו לשלם הוא יתחייב רבו ישלם דאס גופי׳ בעבד ממון איכא

 אלא דאין לרבו יתחייב אם בזה להסתפק דים חדא ז׳׳א שהפסידו• מה
 חבירו של טבו פורע הו״ל מלשלם נפער דהוא משום ואי בנזקין גרמא

 בשביל ממלקות נפער למה לשלם מתחייב דאסי׳ ותו לקי הוי דהא ותי
 ממינו בשביל אבל • דנחבל ממטנח רחמנא דחס בעבד חלא מציגי דלח זה
משום דעעמא להממרן סיל ע״כ אלא ממלקות נסמר לא האדון של

דבטנה



קפא בבא ראשץ רכן6 אבוזת ארבעה
 גרע דכרנה משום סמור גליז מצקוס נשמסמייג המראה מל

י  דמוכח דה״ה ונראה • לכשישתחרר שישתלם כדי ממלקות סמור שפיר̂  מ
מגי  שמא שייר לא א״כ * מייבמיתי^ ישראל שהכה נכרי דקיייל מל• שלא מ

א מ ^ מ י ג ק  חייב דאיט הגולץ הן אלו מס׳ דמוכס כסנהדרק מהרש״א דכ׳ י
* כשהכה אלא מימה ש״םדמנגסהוא דבסונה דפ״כ כיון וא״כ ממיז  ס/לה

ה סונ  דנהידרנו אסי׳מטבדשהרגישר^ל וה״הדהמ״ל • גרמוסמוררבו מ
 לקמן החום׳ כמ״ש נזקין כל דכולל האדם על דעליוולא סמורמכמ^מדרשא

ה מ״ג מ׳ דף ד  אשו נכי מ״כ דף לקמן כדאימא דמי׳ ישלם לא למה מ״מ מה] [
 מסורשח ממסני׳ לי׳ דקש׳ אלא ־ נהרג העבד דהא יקנימט שמא שייך דלא כיון

ל בעבד ב  ר׳ [גשם במרדכי ראיסי והנה כנ׳׳ל• ממלקות נסמר דלמה באמרים ^
 מרדוח מלקות סירושו ע״כ אן • לוקה שחבל דהעבד דכסג גהמוגל גאון] נמ»ן
 אשי רב מיהו כמש״ל לשלם לדך העבד שנשחוזרר דכל קי״ל יאמת דהא

ג מי  שלא משום הקנה דעשו דכיון דס׳ל צ״ל וכו׳ רגא מעמא לאו ד
 דלא rמ סי׳ דב׳׳ק בסס״ק הישיש כמ״ש חז״ל חילקו לא גדישו ידליק
׳ חילקו  ט שיין לא שהמעם ואף מקומות בכמה דאורייחא גדינא ^

:ע״ש מצוי בדבר לא אם
n j n i ממשלומק• ורט ממליךח העבד דסמור דהא דס״ל נלסענ״ד 

 העבד לו דישלם דעבד אממונא רחמנא דחס מטס הייט
^ דברים מד׳ ספור רט חדאי דברים ד ל^שסמרר  משורו לילף אסשר אי ד

רו דהא  דברים מד׳ יסעור העבד ילקה אס וא״כ דברים מד׳ סמור ט
ן וממילא ממלקות• סמרוט לכן לכשישתסרר מט• שמא טי קני  לכך י

 כדאמרי׳ מקרא פב דטצינא • דוחק דזה לש״ס דסיל ניל • לרט ספטהו
 לתקנה זה חשט דאם עצט מזה ומונח • ע״ב] ס׳׳ג [דף הכותב ס בר

 נימא ה״נ • דברים ד׳ משוס ישתחרר אס טמתץ יוסר לי׳ דטחא הנחבל
 דברים ד׳ טשלס העבד שיחוש זה בעטר יקליפט שמא שיין דלא

ט • לכשישמורר עסי יתחייב לא משורו נילף יאה נמי טמא דא*כ ו  ראשק גנ
ן לא וא״כ מיני׳• דיליף שור כדין w חצי אלא ושט  קניפט שמא טי

ט ־ השני חצי לשלם שחרור אחר העבד דיתחייג  דהתני גדיש במדליק ו
ם דמס׳ במתני׳ ד  חייב דאיט [ע״א] כ״ג דף לקק אמרי׳ הא ־ ז׳] משנה [סיד י

ד ב מ מ  חייג איט הגדש על עלטירהומגןסגחלתאבל אלא הגדש שהדליק ו
 כדין הכל לשלם יתחייב לכטשחחרר העבד וטדאי ־ יוחנן לר׳ נזק חצי אלא
י״ל בנחבל גם ומטלא הוא רחוק דגר דהשחרור ע״כ אלא המזיק אדם

■ :ויו״ק רן *
ז0ל1 ״ ק י״ל י  סיל דהוי אלא • דידים ממתני׳ ידע דמקשן אחר באו

דבמתני׳ הוא דרט סקנסא משום לא יקניפט שמא דפעמא
ט מחייב ונמצא איטמסורש ר ס  כן דמפרש הוא אשי רב אלא • מנה מאה א

 חצי לו ישלם לא שהרי הנתק תקנת נמי דאיכא גדש במדליק דדוקא סגר והוי
ה כל על נזק  תקנת איכא ושני ראשון דגסעס נהי בחובל אבל כולו• הגד

 יתחייב בטעד מ״מ תם• דין בי יהיה משור דכשנלמד ולסמ״ש ג״כ הנחבל
 ניש• משלם באדם שחבל תם דףליגע׳׳א] [לקמן דס״ל לר״ע וכ״ש נ״ש

 וע״ז • הפסד דברים ד׳ שיין דלא במקום יתחייב הנחבל תקנת וליכא
ט תקנת מטם הוא דפעמא רב לו השיג  אותו יתחייב שלא ר
הו יום בכל מנה מאה  דלא הטרי׳ כמ״ש עיקר נראה הראשון פעם ט

ודויק: סלוג
׳ ם ו  המפרשים כ׳ וכו׳ נופי׳ ואמה עבד וא״ת וכו׳ אע״ג לאו דיה ת

 דבעבד דמנ״ל טסא מתני׳ על תקשה זה תירון דלט דקושיתם
ץ ספורי ואמה  ס״ד דטי להתים׳ להו ניחא דלא ונ״ל במהר״מ• ט

הני תל ^ ב ט מזה דנלמד בקרן רחמנא כחגה ד טונ  גריעותא הוא להזיק ד
ט׳ וממילא משן יליף ולא בקרן מדאיצפרן ל  פעור ואמה דהעבד מזה י

ט טונה דמיכא משום  הש״ס דקושי׳ גטרש׳׳י כתגט כגר דהא ז׳׳א • פ
ט  ועיז • מעלה הוא להזיקו דהנאה הוא דהסברא הוא קיו ולאו אשן נ

ד מי ק ס מ מי  אחמס• משל כשאכלו נמי פעור דבעבד ואמה• אעבד נ
 דשניהם ניחא דאדרגא ־ ושן קרן ילסאמדאיצפרן דמסט' לטמר ליכא וא״כ

וק״ל: הכי בחר רבא כדקא׳ וצריכי מעלות
ף ״ א  במה דנילף דכוונתם מהרש״א כ׳ ונו׳ ואמה דעבד ועויק ב

 מציט במה מיירי נמי דמתני׳ לקמן מסירש״י דטכח מציט
ט נ״ל ולענ״ד  לא דאל*כ כן לומר דצרין המסקנא לפי כן דטרש׳׳י דנ

ט • האש כהרי ריח בהן שיש וזה זה לא ממני׳ דא׳ הא טין טי  דלא ו
ם׳ נפ״ש מעלה ליכא דגאש משו״ר• אש טליף  ואף מנילתין• בריש הט
ד שכן שן לגבי מעלה בו יש דאש לקמן דסירש״י למה ע  ראוי גאיט אף ט

ט לו ב לא אי אגל • לקמן כדמטק להלטתי׳ אש דכתיב לבתר טי ט  לא אש נ
 לסברת אבל מציט• במה וציל עצמו׳ מצד מעלה ט דאק כלל יליף מצי
ט השתא יהודה רב טונ  י״ל שטר נינהו גריטתא להזיקו והנאה להזיק ד

טי ט׳ ד ל ט שאץ דעדיסא fבק י נ  וכן להזיקו־ הנאה ואץ להזיק טו
ט דסחלס מעלה ט טש ׳ דסר הרי בלא טי  הוכחא אץ א״כ • לנזק ע

 לסרש p דהא בזה חמק מה ידעתי לא אן מציט גמה דטלף לומר
ס׳ דקושית ט א״כ גרעץ* הוא להזיק דפוונט יהודה רב דלסבית ה

rn בית

ט • להזיק כוונתו כשאין מק״ו נילן בקרן דכתיב לבתר  דלסברת דלפמ׳׳ש ו
 דאין לעבד משן בקיו נמי איכא להזיקו הנחה נריעותא הוא בשן ר״י

ע וזה להזיקו הנאה ט :וק״ל פ
ף ״ א ט׳ כוונתו באין אפי׳ כו׳ ידע הוי ושפיר וי״ל ב  ק׳ לכאורה ו

ט לאוטמי דגעי השתא דקייט מאי דלפי  הוא להזיה דכוונ
ט דלמא מנ״ל גרעון נ ^ טו די ט באין למילף דליכא וממילא • ע  כונ

ט ד^יעא ט באין דמיירי וא״ל דעדפא• מכוונ  להזיקו הנאה ויש כוונ
 דגכיונט גפירש״י כחגט דכגר אינו זה דגהמה משן בעבד לטלף דאיכא
 לבהמה מה למיפרך דאיכא משום מבהמה• אדם למיליף ליכא להזיק

 שלא שהזיק ענין שאר או בישן וצ׳׳ל * באדם משא״כ להזיק דרכו שכן
 ■ כלל ליכאלמילף וא״כ • ועמ׳׳ששם זה שיין לא בשן אבל כלל• בטונה

 לא כוונתו מאין הקושיא להבין צריך דגל׳ז נכון על הש״ס פי׳ ונלענ׳׳ד
 ירים דסוף ממשנה הש״ס קושית דס״ל הוא העיקר אלא * כלל נרמי

 לי׳ ופשיפא • יקניפנו שמא והשיבו ואמה בעבד שיתחייב הצדוקים שהקשו
 דרך שאין לשנויי מצי הוי דודאי ממתטניס• קושייתם טי דלא להש״ם

 מתכין מאין דקושייתס וצ׳׳ל וחמורו• משורו וליכאלמילף להזיק• אדם
 כמ״ש מחכוין כאיט עצמו ויעשה יקטפנו שמא השיט וע״ז ישן כטן

 לכלים סמוך לישן עצמו שיניח ממש• בישן נמי משכחת וכן המסרשים
 דבריהם הרי • בהן וכיוצא הוא אורחי׳ ופשיע דטיף שינה בשעת להזיק שדרט

 גריעא כוונה אצמא מתטונים משוס מתכווני׳ דגזרי׳שאיט במשנה מסורשים
בא יקניפט שלא איכא רגא פעמא דהמם אשי רב השיב וע״ז  לרבו הפסד י
 בכל דרבו פסידא משום דפעמא אשי רב סירק דלפ״ז גסי״ל • יום בכל
 דרכו אין דאדם דאף י׳׳ל ט׳ מחייב ונמצא לפרש מתני׳ על דמסיף יום

ר ה׳׳ל בעבד מ׳מ להזיק ט ט  רבו להכעיס טשה דהעבד דכיון וחמור כ
ט׳ להזיק דרט  וה״ה מתכוין בלא מתני׳ כלל לפרש וא״צ במתטין א
ם׳ דה״מ ט חחו לפרש ה  דליכא כמ״ש ישן בעבד שיתחייב מהן דטנ
 משורו למילף מצי לא דאל״ה הוא גדעותא דסונה מטם אלא למילף

 משום דגזרינן חכמים דהשיט קאמרי דעדיפא אלא כניל• בטונה
:וק״ל מתכוין

, ד ס  משור דנילף ואמה בעבד ק׳ מאי השה דלנאורה דאיש rנלענ ו
 דהקישיא וא״ל • כופר משלם שכן לשור מה למיפרן איכא הא

• דהא הוא ט׳  שייך לא דא״כ כופר• שישלם ואמה בעבד בק״ו ניליף ט
 דקושייתם ולפמ״ש מיתה יתחייב העבד דהא כו׳ יקניפנו שמא שהשיגו מה

 דף לקמן כדאמר דמי׳ חייב בכוונה שלא דשורו נימא דאפי׳ בטונה שלא
 אינו שאדם משום למילף ליכא דבכוונה דנהי נילף גופא הא מ״ג

 נופיה הא נילף להזיק דדרכו בכוונה שלא מ״מ כנ״ל להזיק דרכו
 שאינו בענין עצמו ויעשה יקניפט שמא שפיר השיט ועיז דמים שיתחייב

:ודו״ק רבו את ויפסיד מיתה יתחייב שלא מתכוין
ם ט׳ לרגלו שור תנא בגמרא ש  הרי לא מאי דא״כ פיי בספר הק׳ ו

 דאיצשרך לעיל ואיתא וביער מושלח נפקי ורגל שן דהא דמתני׳
 הא משוס מיהו קרנא• מכלי׳ וללא מטלא• לאזיל חד לכל תרווייט

 או ושלח תרי כ׳ ולא בלישני׳ קרא דשני הא דאכתי לשטיי אפשר הוי
 כדכתיב הרגל זה ושילח לרמז ע״כ תרווייהו מיטרא דנדע וביער סרי

ע׳ז יבער כאשר השןכדכתי׳ זה ובער רגל משלחי  דאכתי אלא ־ צריטתא עביד ו
שןגק״ו• רגל רחמנא דלכטג דהייט וכו׳ המבעה הרי בלא ק׳  דהא ונילף

 אשלח בהמות ושן דכתיב אשן נמי ושילח לפרושי דאיכא לעיל אמרי׳
 דיש משוס משן למילף דליכא וכו׳ השור הרי לא דאמר כיון א״כ בם

 ול״ל • אשן הא מוקמי הוי נמי לחוד ושילח כתיב אי א״כ להזיקו הנאה
תק מתני׳ ה״מ דלא ז״א אן ט׳ המבעה הרי לא  כתיב הוי דאי הכי ל

 אכתי וביער דכ׳ התורה הועילה מה דא'כ אשן• מוקמי הוי ושילח
 ממילא ואזיל קרנא מכלי׳ דלא לחוד שן על וביער ושילח למימר איכא
קט׳ והוי דרגל מעלה לפרש מתני׳ הוצרכה וע״כ  לחוד׳ לרגל ושילח מו

ת מיני׳ הי דנימא לעיל מקשי דהש״ס אלא :וק׳׳ל ומשני דיי
ם ט׳ הכופר אח שמשלם השור הרי לא בגמ׳ ש  דס״<י צ׳ל לכאורה \

 וכל טר לרב דהא ורגל בשן ספר דיש rכמ אתיא דמתני׳ לרב
 מוקמי׳ אדם דהא להזיק דכוונט משוס בקרן דהו״ל תדע ־ דשור מילי
 פירכא הוי וכופר ■ דשור מילי כל דנקע משוס דצ׳ל וע״כ .בישן לקמן

 משמע דהא כרב אמר לא מ״פ שמואל לעיל השים מק׳ מאי א׳׳כ לכולהו•
 אלו הרי ולא קאמר מדלא בשו״ר כופר דאין כמ״ד מתני׳ אתיא לשטאל

ל מיהו ־ טסר משלם שאיט האש כהרי הכופר שמשלמי׳  דפלוגתא כיון י׳
הכי: דס״ל כתנא אתיא דמתני׳ לאוקמי הו״ל הוא דתנאי

ה ב ה׳ ד ״ ט׳ שדית כי דיה שוס׳ ע ט׳ שפי׳ מה אן ו  דהא נראה ו
א בזה רש׳׳י דדחיק ^ י  לר׳ אפי׳ קאי דרבא דמשמע משוס ט

 דקא׳ דהא ותו וכו׳ דמחייב לר״י במסקנתי כדקא׳ בכלי׳ דמחייב יהודה
ר ט״  ובפמץ, בריה לטפרס לימר והוצרך ובור מהנך מחד דיליס ואש ג

 לקמן דכתגנו אף בביר• כלל שחינס בפירות מיירי דהרח דפשפא אף
הו מחד לטן א״ש לח מ״מ ^ישג אלא לקנקי• שמטתר כמו ומבור טניי

דבא



ת ו ב א ה ע ב י ^

שןדילי בכלי׳־ דממיינ לר״י אף ליישב לבא  מיניי׳ מחד >1וא*כהאדקא׳ג
ט ומבור אי ^ ףד  אין הייט בבור אדם דפמרבו מעיס לו בראף א

י ^ לי״י לקא׳ הא ומו לו י  /א״א כיון א דה ע״כ אלא לו ראוי ^נו אפי׳ חייב דבכולהו ואס • לו ראוי
 לשמור ה׳א חיים רוח בו שאין אל^מבור למילף

 ‘י יגאמה משוס אז־ם לאסויי אמר דלא והא
י'” אלא אדם* חיוב בי׳ משכממ ולא ! 3L®®, i
 מבד ̂ ד ב ע ב כ לס לקמן אמרי' בזה וגס • וכו׳ משא״כ ל׳׳ה ע״ב פ׳

 שכיחא ולא בכסות• וצ״ל כנעני גבי ה״ה א״כ לברוח• היה לו ססוד
״י למימי וליכא פסי נירולשכית ליחכה ע״סקאמר  ל

ש כיח  לחייב הל״ל דא״כ • במתני׳ התום׳ כמ״ש שן לגבי מעלה ליכא ^א
ר דה״א ברה״ר ^  מפום דלעולס ליישכ יש בזה מיהו • ורגל בשן כמו ל

^ ללא והא כנ״ל* אתימשן להוי  לחייב ר5ק
״ וקמה • קמה או גדיש ונאכל אם גבי ״ ר  היי׳ק ג

«א ״’ג ליחנה וצ״ל חייב• בפו״ר אס ברה״ג
^ דפעמא הרי״ס שו לפעוריםגרה״י ל

״ל ‘לאמורא מיייי׳ אש א״כ לשמרה• / ” ‘ייי’ ̂יי״=® ̂י  M י
 מש דו בי שייך מבור לאש דילפורוא משוס הוא הפעם דעיקר ז״ל

 מיושב כבר ממון שעור נמי באש דהא ז׳ל רש״י על התום׳ שהק׳ ומה
 כלי לבור ראוי איט מיקרי לאדם ז״ל מ״שרש״י עיקר כל להא בדבריט
קושייתם לעיקר וניל • בפמון מחייב הוא ור״י לר״י• רבא לברי לאוקמי

ז דקא׳ אהא סמכו י ‘גי י לי י  י2י” [”י
^ גממח לפנווי לס״ל אף ראוי איט א א'  “לי י״״ל “יי
 לחייב קושייתם גס מיושב ובזה עצמו לשמור ליכול למר ראוי כ״כ

 פקחת לבהמה ף סעיף ת״י סי׳ ח״מ ושיע להרמב״ס ס״ל להא • בנזקי!
ר ^ו  ונא במיתה לוקא הייט עצמה ולשמור לעיוני להו׳יל משיה בבור ד

 כ א ש ע ממיתה כמו מנזקי׳ כ״כ עצמו לשמור לרך לאין משוס בניזקי׳
 ראוי אינו מיקרי לא נזקי׳ ללענין כן ז״ל לרש״י ס״ל אלם גבי דגם י׳׳ל

איט אלם לענין באש לחומר לר״י קא׳ ללא י,״ל לקמן התום׳ ומ״ש
ל ^אוי מכופר סמור ביש לאף קמ״ל ל^לאי ז״ל ל!]״^לרש״י‘ ^

 באש לי מבעי לרבא ע״ב מ״ג לף לקמן לאמרי׳ אלא לקמן• כדמפויש
 לחייב מאש גמילף דא׳׳א הכא ךל רש״י מ״ש א״כ לא• או למי׳ חייב אי

 דצא וממילא • בדמי׳ באשו לחייב נימא אי היינו אלם לענק ראוי באיט
 אלם לענין לו ראוי באינו לחומר לר״י מפרש ללא יוד לף מסוגי׳ ק׳

 יוד לף נקמן שם קא׳ להא כן דמוכח תדע • דרבא בעי׳ תששומ דא׳׳כ
 באש לחייב באלם דמי׳ לשייר הל״ל שייר לראי שייר מאי כו׳ א״א אלא

כ אלא בבור• ופטור ובזה לרבא• בעי׳ תפשוט לא״כ כמ״ש צ״ל ע׳
^י׳י רגי* קא׳ ללא מה יותר מיושב
 באש אדם לחיוב התוס לכוונת ונ״ל • באדם לחייב לרבא בעי׳ נפשפ
ו מבבור יותר נ י ו לישראל הקטי וכנעני בעבל ^  התום׳ שהכריחו ^

 דהאי שייר האי להל׳יל א״ש דלפי״ז ונראה יותר• בבור לפטור פ׳ לס
 לענק דרבא בססיקא מלי׳ נמי ונכרי לעבל ז׳׳ל לרש״י וס״ל שייר•
 ועבד בכנעני מחייב לא ה״נ בלמים חורין בבן מחייב לא לאס למים
 אלס• ולא שור טפי בסר דליל שס התוס׳ שהקשו ומה • שנא דמאי
 בשור למצינו כיק באש לרבא ססיקא להייט ז״ל לרש׳׳י דס״ל ונראה
 חיים רוח לאינו משור גרע ואש לגמרי פטור ובסר וכופר דמי׳ יחייב
 נימא או למיס• לענין לשור נדמהו אי ולהזיק• לילך שדרכו מנור ועדיס

 נדמה :•p כמי כופר לענין חורי׳ בבן נזיקי׳ לשאר אדס דמי דלא כיון
 חומרא קא לא דנקמן• בסוגי׳ שסיר נמצא • מדמים אפי׳ לפפור לבור אש

 זה מפעם קא׳ לא בסמיך וכן • לי׳ דמססקא כיון למיס לענין דאש
 באש לחייב נימא אי פירש״י הכא אבל אדס• לחייב באש דאיצפרי׳

:ילרק כנלענ״י יוכיח דבור ומשני נילף איך בלמיס
׳ ח ו ט׳ ומתני׳ וכו׳ להלטתיהן ד׳׳ה ח  אי בזה דוחקייהי מאי ק׳ לכאורה הנה ו

 למ^ף ליכא דממבעה טהי ואמאי וכו׳ השור הרי לא דקא׳ רישא משוס
 ושילח דקרא וסשפי׳ כלי׳ למילף ליכא מבור להא ז״א • ובור מאש למילף איכא הא
 ש כמ מנור למילף ליכא בע״ח שאינו וכל בתבואה מיירי בעירה את

 קרא צריך מבעה דליכא דכיון מתגי׳ קא׳ שסיר וא״כ יול■ דס התוס׳
 ע״כ בע״ח דהס ושן מרגל למילף דליכא כיון באש וכן • לתיובא ושילח
 ונאכל לקרא פשטא להא מבור למילף דליכא לחיובא דאש קרא צריד
דקש^ לדחוק ואין מבור־ צמילף לליכא בתסאה מיירי הקמה או גדיש
 חלא ז״א משרר למילף דליכא ברה״ר לחייב דאיצפרי׳ באש דהל״ל כהו

 חייס רוח בשו״ר יש שכן ברה״ג לתיובאאפי׳ למילף דליכא קאמר דעדיפא
 ברשות הא וק׳ הניזק רשות בקרא למפורש הרי הקמה או וכתיב ותי

 נימא אי דאפי׳ ק׳ ותו • חיים רוח בהן יש שכן וצ״ל משו״ר למילף איכא הניזק
t מחבירו למילף איכא דהא שן או רגל ל״ל דאכתי להו לקשי' o! דחו ס 
 להלכותי׳ באמתדקראלשו״ר נצפרךלי׳ ע״כ דהא ז׳׳א למיפרומהי• ליכא

למילס דה״א גשו״ר שניזוק צע״ח דהיינו נ' דף צמש״ל גרה״ר לפטוריס

קמא בבא ראשון פרק
סי או ואלם מטר ״י לחייג ש6ו מ ״ I 12?“ ‘גי s 
 לממויאילא שיי תרוויהו דל״ל
״ו P'מלוי הזיקו 1^>י מ דוקא ה״א יייא® * ליי
5 למילף א״א לשן ק מועדת למלם מרגל או מאדס או )4 ק ג  ג
״ יל״ל ג״ן משא״נ להם ראוי אק בק ״י י י “י “י®* טי

י לסמוי השלה תטאות באנלה בשן התורה למיירי ו .ק ללל ^
&י וברגל לחיונא מל למילף דאיכא ו ד

א למימי ללינא ק׳ שפיר א״כ ® להגיל ^ i ״י l l״
‘גיל! ילא לשמייא רגל איצמרך ושפיר

 שהקדימו במה מיושב ובזה כנ״ל• יוכיח בור צ״ל
צפ^ וא״כ לממין ומאש הכלי׳ לחייב מביר למילס  ורגל למיוגא שן אי

ה; להגדיל צ׳ל וע״כ לפטורא מ״כ ך ת
ה ז ר ®י' לא גגי ז״ל רש״י שם ליישב עג״דb ו

? יג)® משי® יהודה ר׳ כסברת ושן קרן דהייט
^ מכול® למילף א״א דקרן משום מורה להגדיל לומר לא״צ ק °f®, גי

^וי בין שהוא אש סבל • בראוי אלא שאיט כמ״ש שן וכן ש^ט !וב ב ג

̂נילו יליכא יאיי ̂י■ ל ̂׳ל ״״ייייי ft t»״ ז“! “'“ י  מ ושמואל לעיל למק׳ הא א״ש ובזה כנ״ל קמה או גדיש למיליף
® משום לרג^ לשור מוסיק עד אמר^כר?• ^ ד״חל

“’•’®A גג׳ל■ מוי® להגיל לומר א״צ לקרט
“®“f ’לי ®א’ כרג אמר לא פעמא
̂׳J? אי® גי! ׳ מטלהו למילף איכא
?ל3 ®״? ע״ג להלטתיהך וצ״ל אלס•

^ ^^®י^ ‘א! י®'® גיגלי■ שור לקאמר לבתר אלא
כמבט כבר מיהו בזה• ל^ון ועמ״ש כרב אמר לא מיט פריך ושפיר
r®’ ל’י /ל‘ והיא״® ®יי׳ף שיפה דלפי ג׳ לף לעיל

^:ו משורו דיליף לרב ומשאו וסכינו אבט גבי כמ״ש לי׳ לדמי  כלים א
 יל*ל P® אף ה׳ג א״כ מטר• יוכיח לצ״ל אע״ג

5 י“י ’®״’א״ אפ״הא־ןלסשירכלים• בראוילו• ,1

^ אלו של קולתן והייט האש בהרי אלו הרי לא דנקט מתני׳ א״ש ובזה ו
, יא® מימיא ילאהיי להיסך אמר ו י י  ל’ג

ל®®? ®”י® ®מג®® כהרי השוי הרי לא
דומ זה של קולתו קמא בלישגא נקט לחיובא לצריך לאש כשמגיע אף

רי• בסמיו ועיק לרישא V.V ^ ’יי
ו ה י  דהלל הממון ^ז לרבות אש בל״ה התום׳ שהקשה אש גבי מ

מי לדמי׳ ורגל שן ללוקא זה שייך לא הכלי׳• למייב ״ “ ה שנץ א  ד
ס רוח בהן יש  A ז*ל הרייף כמ״ש ^רחייהו כי ושטהס טי

 אין רבאמת במתט׳ אלו הרי לא אמר שסיר א״כ באש משא״ב לי׳ לדלמי
^ מבור טלף אס אט׳ כליס לה״ל קמה או בגדיש האש דין ללמוד דיי ה ב

 דממונא דכיון והייט למלט משורו טלט וסכיט אבנו גבי דס״ל לרב אד
א ס׳ כמ״ש לטעלת חמה בין לחלק ט שייך ואין • לחלק דומה ת ט ה

ב ג׳ לף לעיל  בלכל כ לס לקמן נדאמרי׳ הוא ג״כממוט באש י״ל א״כ • ע׳
 לעבדי ואף לקרן• דט אשו דה״ג י״ל וא״כ • אלס הייט חציו משוס שטא
i’ י ®’®̂ג גי חייג אפ״ה מבור יוכיח t 
ס׳ כמ״ש ט ט גבי ה ’י®* ‘וסגיגי אנ

לה^ל וצץ האש כהרי חיים רוח בהן שים אלו הרי לא דמתני׳לנקמ
“ן®״ יי®^’ גמי מחיש לכך תירה רב טרה  למסקנא קאי לא דלטל הסוני׳ וכל אזלו לטמתי׳ ושמואל א״נ

ק: הבא לרב לי . ו  נראהבהאי^דקא׳אדם לכאורה ט׳ אורחי׳ אגב וכו׳ לפטור ל״הטר חוח׳
 מלס דאזיק אדם סינס המפרשים והקשו • דברים בל׳ למיינו ^
 נלענ״ל והיה ל״ל ישלמגה בהמה מכה לכתיב שור דאזיק אלס אבל

 «שני להזיק דרט אלם לעיל לאמר ניער לבארם י״ל דבאמת לתרז
אפי כ א לסזיק שלרק שבהן השוה הצל מתני׳ דאמר לכיול א״כי״ל • סשז

א מנולהו למילף ליכא ניעור באדם משא״ב להזיק  נמה דר הא ^
 דף לקמן כדאמלי כמזיד שוגנ עלי׳ לחייב פצע סחת פצע באדם התורה

ך למיליף ואיכא להזיק לרט ישן באדם אס כ׳ו בד׳ לטיבו היינו מ^נ
ונדר.® לברים• ממשה אע״גדאיכא לברים ד׳ דנקמו א׳ש ובז̂י דברים•

 ל לקי ישן באדם אלא אינה דהיךשי׳ ולסמ״ש • קחשיב לא דנזק המפרשים
®^®י T®® ס׳ במתני׳ כדאימא סמור שבייש ישן

טר מאדם למילף איכא דבור שפיר י״ל ולפי׳ז • ויטשת לכד  שכן וליל ני
י בין שכןישק לאלו למה לטמר וליכא יוכיח• לאש לנריס בד׳ חייב ^  ב
*י באיט ביו להה א® ^מור לקא׳ והייט כלי׳ בטר לסמור דהיינו להם ר

שמיה



פרק אבות ארבעה
5* } ^׳ ? «י יקא׳ יי * זלגאורה מכלי׳• מתמין גר״ה 1ל

ק איס ל נאסרה סרשסא טלי וכי מו כי  ממוסא מפסי אלו ספורים מ
• קראי טלהי וצריט׳ סרכא איכא גאלו ר1̂ דכיין ^א א ^  לאא ל
ט מיון ל מ ט מדכתי׳ אלא ץמ5 ג לשון שייך לא מיסיפי׳־ ג

מי סיגי' לי דידקו לפעורי קראי דצריט דקא׳ w דכ

״׳ ׳״״•׳■ ׳•r; ־׳־ ״ רי ׳ דהח הגור ׳•̂י
עד שאים וצ״ל ואש־ ניעור מאדם גיר למילף איכא אאנסי  ויfלח אלא ט

 טעדאלא איט ז״לדסירשדשן רש״י לטפס • גממני סכי ףל*ל ט
לו אוי א אלי ?^^לל נייז ט ט מ*מ הכי* לסרוך א״א שן ט  דקא׳ מ

״ י  שירכי דמאי ושן ואש להדק דרט שטן מאדם 5ייל ^לר י
t j j ט « אי מ ח נ א ק דרכו אין ו  וע״כ לו* גג־טי אלא טנו ושן למי
 • תורה להגדיל וצ״ל הכי• גמתני׳ הל״ל הכלי'• את ט לספור דסר צ״ל

c j דרט שאין כדן ולהזיק לילך דרכו שכן גאדם סירכא דלט י״ל 
>  דטכאלמיסרך וכיין איכא דהוא כל סירכא מ״מ • ל

 דס גטלין כדאי׳ דהיא כל סירכא סרטק דינא הזד וצ׳׳ל ־ גד׳רגרים חייג שק
ט סס^  טכא הא שור דאזיק אדם ל׳׳ל מתרצא לא דאכתי קשה ו

ט להדק• דרט טן דנ״כ אדם דאדק מאדם הצד למ^>  משום ו
דינא דהדר דכיון ציל וע״כ ״ יוכיח שיר דאזיק שור ■ דגרי ג דת

א סרכי׳ כתכט2 ט״ד המסרטס נקושי׳ לט״ד נריאה והנרקר • ^
^לו ט^א ל«יל  הלטתיהן־דאי לכל שור דאזיק אדם אסשר ט ל
א לחוד מבור  ט ס׳ בהדי צ״ל וע״כ • למק פשייתי שכן למיסרך טכ

י קי! אי ®יי  דאס תמות גי׳ דאית ה״א ט ברה״ר ט גפמון ספרי׳ ^
ם מ טן סכיט גבי לעיל מט  ואף לחלק• שייך גאדם אבל לחלק ד

 אה כבור דיו אמרי׳ ולא לי׳ לדדט דהדרי׳ סכיט גבי לטל שכסבט
ט תמות בי׳ דאית ה״א מ״מ ממט א קרן־ כ  דאזיק באדם ט

^ ^ ® ע ד ם שחבל מם דס״ל ^״ ט ממילא וט־כ נ״ש• משלם ב
מ ה״ה א  להזיה שסונמו לקרן דדומה משום ש נ משלם באדם שחבל ב

 להקטת טן וע״ז דברי׳־ לד׳ מצרך לכך ואמה מבד גבי לטל כדאמרי
ס מה לטמר דטכא מיד נ׳׳ש דטיב באדם שחבל מאדם נילף ט  שחבל ל

 דאיכא קצת קשה לרבנן מיהו ־ ניש משלם באדם שחבל שור שכן נסדם
%  לישנא ותו אדם דאדק לאדם יוסר דמי מ״מ • כלים לחייב כסר דו לט
?׳ מכה דקרא ה מ ה  שייר דלא ואסשר וצ״ע• בבור אף חייב זה דהא ב

ט מט אדם דאזיק לאדם ד  דאזיס משור נילף המזיק בתר דטלס מזיח ד
ט שור  דאזיה שור י״ל מטר ^נילף דאיכא בבהמה אף ולט״ז ננזקץ דד

ר :ודו״ק טרכא שום ליכא דהא יוטח ט
ה ב ׳T ד ״  תיבעילו לא דר״י אליבא וכו׳ שמואל רב מיניה בעי ע

מיני׳ בניזק דאמר  מצי הוי אכתי מהרש׳׳א הקשה • ט׳ טי
 למזיה לי׳ דאית כגון קרא אהני דלר״י לעיל אמרי׳ דהא דר׳׳י אליבא לסיגט
׳ לא דמזיק חיבורית לרזק ועידית וזיבורית וזיבורית עידית י  כעידית ט
ה ממיפב לי׳ מושלם דנתק הו  ממיטב לי׳ משלם אי כה׳ג לטבעי לי׳ דדי׳ו

מיני׳ בניזק דקא׳ הא לדקדק יש תו דמזיק• ממיפג ט דעלתא ה טי  הכרח אין ח
סט לומר מדר״עובע״כ יוסר לר״י שכ ס׳ כט ט  כווט דר׳׳יואס אליבא בד״ה ה
 מוכח דע״כ הנ״ל מהרש׳׳א ק׳ ליישב ונ״ל • השפר מן מסר עיקר א״ב לזה

שדה לר״ידס״ל שדה ט ודייק ג^ד ב דקרא לישנא נ פ  דהאיודקא שדהו ט
טקי משלם טפב לקרא ו  דניזק כעידית למזיק לי׳ דלית היכא דוקא שדהו ד

ט עדיסא דמזיק כשעידיח הייט שדהו דמיפב דקרא מסרש ולא  מעידית פ
ס לו לימן צרץ דניזק  דניזר דעידיח טכי היינו שדה דשדה וגז׳׳ש דמזיק מטדי

ט דזה אלא • פסי עדיסא  דף לעיל הסוס׳ כמ׳׳ש לקטת א׳׳צ דבודאי ט
ע ו׳ ט׳ כגון ד״ה ע  צ׳ל ובע״כ דניזק מעמיס טגבה משכחת ולא ו

 דנחק כעמית לי׳ דלית היכי אלא דמזיק שמט דמיפב קרא אהני דלא
אסץ  אפי׳ משכחת שפיר דעלמא מיפב הייט שדהו דמיפב לר״י דס^ ו

 ג״כ לניזק לי׳ ואית דעלמא מעידית מסי דעדיסא עידית למזיק לי׳ אית
בי׳ מידת  מעדית לו ליתן צריך דמזיק מידיה כמו רעלמא מעידית ט

ת שלואעיג  דניזק עידית ואס דניזק כעידית כיקדהוי דעלמא דעמסאמעיד
 דעלמא מעידית לו ליתן צריך דמזיק עידת כמי דעלמא מעידית גרועות

ה כעמי׳ שהוא שדה למזיק לי׳ דאית אע״ג  לוממיעב צרירליתן דניזקאפ׳
 לו ליחן א״צ דנתק כעידי׳ לי׳ דאית דהיכא דוקא דניזק מיפב לר*י ומדס״ל דעלמא

ד׳ אפי׳  שדהו דמיפב שטן הן דבשע לר׳׳י דס״ל שמעינן דמלמא עי
 למזיק לי׳ דלית היכי אלא קראי תרי הני לקיימי׳ א׳׳א א׳׳כ בשלו משמע
 מהרש״א כק׳ לרהייט תבעי לא דר׳׳י אליבא דקא׳ הייט דנחק כעידי׳

 צ״ל ע״כ א'כ שדהו דמימב מקרא בדמזיק ולא שיימינ׳ בדניזק אמר דהא
וק״ל: משמע שלו שדהו דמימב לר׳׳י לי׳ דפטפא

ח3ן  בתחלה דאמר דבסמוך בסוגי׳ לדקדק שיש מה ליהב לע״ד ל ג ן
 ברייתות שתי דמיישב דהייט וכו׳ ומכרה עידית לו שטתה כגק

ליישב ט׳ ואידי אידי א%מא ואיבעי׳ דקא׳ והא שטן הן ששלו דמ״ד אליבא

א ראשון מ אק ג בב
טס שתי של מיא ק״י דף גכסובוס ששת דרג אליבא גריי לג  עולם מי

ק ק ט׳ אימא ואגעיס קאמר והרך טנ להו ומיקי ט׳ טליגי גהא והא ו
״ ™י *<י ״ ם « ד ״י ה א ל ע ל׳ ־ c י vא ־׳ מ0י א־א1י

ט׳ דעלמא כעמי' שלו ביטט׳ נעשה שמץ ק בשלו  הוא סנאי ה^ל ו
תני ק  ולט ככ״ע ח^זי לי׳ כדאית חד לכל וא״א הל״ל והדר אחריתא ט

ט ^ ט מזנאי דקא׳ ל״שג^דהא יש ^  ראשון ואגע״א אחר דוקא טי
 דמוכח כיון טא׳ וע״ז שמין הם עולם בשל דס״ל ששת דרש בא אל דקא

J » ® {;ל לי  קטלברייתא2ל מצי א״כ לטל שכתשט כמו שמין הן בשלו מ״
ע סיל ואיהו כי״י שט! P י®. ®י  כר״ע מלכה לן דקיימא ט״

 שמין P בשלו דס״ל אבת דר׳ אליבא הסוגיא דאזלו שתחלה
 דהא מתרץ לא אכתי כר״י וחדא כריע חדא הבריימיח נתרן אם אסי

ט ס״ל הו א  טובירו כר׳׳ע לססוק דראוי ותו שמין ק בשלי לר״ע א
:וק״ל הוא סנאי לטל שט לא ולכך

ם  בזיטרית אשה וכטבח בביטטת ובע״ח נזקק וזיטרית ביטנית ש
 מלוה מהלטס י׳׳פ בס׳ דססק ז׳׳ל הרמב״ס על מנסרטס הק

 שמץ הן טלם בשל דס״ל אלמא ומכרה עידי׳ לו שטה כתב ולא ברייתא כהך
J fשל המעולה מקרקע דגובה י׳] [הלכה מטן מןי ׳ 

 דהא דבריו אס סוחר הוא א״כ שמין הן ששלו דס״ל אלננא המזיק נכסי
מגי  י׳ז הלכ1מאד מהל׳ כ״ד בס׳ דססק מהא עליו הקשו עוד אהדדי־ מדמה זו ב

ה חבירו על שפיח משניהם כ״א שהוציאו שנים גבי  במאה במאהחה לזה ט
טה ת ולזה וביטניס עידית לזה ו מ ט  טבה וזה מביטנית גובה זה ז

 מגוכמת דידן סוגי׳ לבאר נראה ובחמלה שמץ p בשלו דס״ל משמע מזיבורית
 ואידי א״־י ואב״ע דקא׳ הא למטה יש דהנה ז׳ל ם הרמב כ-ברי

ו הי שלא ט׳ ולא ומכרה עידית , ט׳ דשוי׳ הא ק ט׳ שוי׳ דלא וכאן ו ו
ט טי ט׳ שטן הן טלם בשל ס״ל דכ״ננ ו רי מד והוא הר״י כ אבא ^ ת
ע מ * סוגי׳ מציט ולא שמץ• הן בשלו ד ט נזי ק י ד ^ ש  S לשק י

ט ס ובססר כדלעיל־ וכאן כאן קא׳ ולא ט׳ וכאן ט ד ר  ובס׳ חיים ט
 עדי׳ לו שהיתה ואידי ^די ואב׳ע ישטת גירסו׳ הביאו מקיבצת שיפה

 אידי ואג״ע הכי בתר דקא׳ הא לדקדק יש והו ונמזקיבחזובו ומכרה
ת זה ואין כתנאי וטיטדמוקי סליגי בהא והכא ט ס טגי ״  וכו כמשיל מ
דכ״ע דמשמע אבא ר׳ דברי סוהר דהוא רבינא מזירוז לד^ק יש

ל* אבא דר׳ כיון להבץ צריך דבאמת ונ׳ל • שמץ הן ננולם בשל > ס״ל
 אמר דרחמנא הכטב מגזירת אלא ניזק גבי שמין הן משלו קא ®ניא”

מב  דמשמע להא הש׳ס מדמי׳ ומה שמץ הן טלם בשל אמרת ואס שדט מ
ס פי ״ ־י ל י ש ב פ/ נ ־ ת 1א־ א־ 1W P פלס י א <» ־1 פ  S ״

ס הוא דרבנן מתקנת ט  אפי׳ להו דסגי למימר ואיכא דלת נעילת מ
ת טני ב  חשו דרבט בתקנת נימא אפי׳ איסכא נמי אי טלם בשל ג

 ונראה ־ עולם בשל שדהו מימב בדאורייתא לומר יש יותר המ/וה לפובס
 מקשי ואס״ה שדהו דמיפב מנזה״כ לנזקי׳ רק באמת ®יא !®®®י®״

ח דגבי מקשה להאי לי׳ דסשיפא והוא עצט לנזקק שסר  בשלו בע׳
 ובע״ח דנזקין זו ברייתא לו וקשי׳ פעמי׳ בסמיך שיטאר וכמו שמין הן

 הנזקי׳ X והא ג״כ ית7ע לו טש מיירי זו דברייתא ע״כ וצ״ל בבינינית
 פעמא ומה^ דעלמא מעידית יותר פוביה הס דהעידיס משוס ממנו גובה

טס לו אין לנזקי׳ דאפי׳ משום הברךת׳ לה קחשיב לא  דמיפב בהם ז
ה יוסר ולא דעלמא מיפב היינו דנזק מ  מהרש״א מדברי דמשמע מה לפי (ו

 כעידית למזיק לי׳ דלית היט לר״י קרא אהט דהא לעיל שזכרנו ל ז
ב לא דמזיק ממיפב לו ליחן וצריו דניזק פ  אלא ר^זיק שבנכסי הטבחר ט
 למזיה לי׳ דאית אע״ג דניזק מעידית יותר החשובים מעידי׳ לו נתן אפי

 דאהני' לאו דאי צ״ל ע״כ לוא״כ ליחן א״צ יויזרהרבה מטליס נכסים
 ממט וגרועים ממט מעולים אלא דניזק כעדי׳ לי׳ דלית היכי א ה קרא

 בבינונית לבע׳ח חכמים בתקנת דמצינו היכי כי הגרועים לו דטתן א ה
 להכי הזיבורית מן לו נותן וזיבורית עידי׳ לי׳ ואית בינוני׳ לי׳ דלית היכי
 יותר המעולים לו דניזקשיסן כעידי׳ לי׳ דלית דהיכי ניזק גבי קרא אהני

 לי׳ לית ואי דעלמא) היינו שדהו דמיפב לר׳ע ס״ל אי י׳ל לסי״ז דניזק מעידי
ב  דאינו דעלמא ביטנית נמי לי׳ ואיח יוסר המעולים אלא מלמא טפ

 מבינונית אלא דעלמא יותרממיפב המעולים דידי׳ עידית לו ליתן מחויב
מ נאמר אם נמצא קרא מייתר לא דלדידי׳ כיץ באורך שם ®®י

 מעירי׳ עובי׳ עידי׳ לו שיש שבינוני דנזקי׳ובע״ח ברייתא הן לאוקמי איכא
 ליה דלית כיון ביטני׳ אלא לו לימן מחויב אינו ניזק לגבי נמצא דעצמא

 בתקנת מקשן להאי לי׳ דפשיפא כתבט דכבר בע׳ח ולגבי דעלמא עידי׳
 שבע׳׳ח דיני׳ שדות מיני כלשה לו דיש כיון נמצא שמין הן דבשלו חכמים

 צ״ע הנ״ל המהרש״א דברי (מיהו בביטניה ובע״ח דנזקץ קאמר ושפיר בביטני׳
 לו ליתן צריו דניזק כעדי׳ ליה לית דאי ר״י גבי שכתב ז׳ל הרא״ש דברי נגד דהוא

 הניזק מנכט המעולה משדה טתןלו דמשוס הפעם ונרא׳ המזיק שבנכסי מעידי׳
א דממילא קרא צ צ  דקרא דמיפב דאף טמא אי וקלר״עאפי׳ בדאוריית׳ כן ט

ט  ייתר המעולה שדה אלא דעלמא מיפב לי׳ לית אי מ״מ דעלמא מיפב טי
ואפ״ה המעולה מן ליתןלו דעלמאצריך ממיפב הגרועה ושדה דעלמא ממיפב

יש



אבוח ארבןך,
ה דעלמא כעידי' הם שלו דכינוני' «ון השריישית 2לייש יש מ  אפילו ו

 דהייט דעלמא כמישב אלא לו לימן א״צ ביושר המעילים עידי׳ לי׳ אית
 שמי׳ ק דבשלו מקשן להאי ליה דפשיש בע״ח גבי משא״כ שלי ביטגי׳

 נזיז שפיר כעידי׳דעלמאגמצא שהם אע״פ לידי׳ מביגוגיש לו לישן צריך
 צריך נמצא שמי׳ הן בשלו בנזקי' אמרש ואי דקא' והיינו בבינוני' ובע״ש

 בביטני׳ בע׳׳ח למה קשי' א׳׳כ יושר המעולי׳ מידי׳ לו שאין לומר אשה
ט׳ כעידי׳ שלו ביטני׳ שעשה אפי׳ דעלמא כבינוני׳ הוא אס אפי׳  ושפיר ו

 להברייש׳ הל״ל דא״כ ע׳׳ז להקשוש ואין שמי׳ הן עולם בשל לבגזקין הוכיש
 ח הבע דעלמא העידי׳ ק המזיק של זיבוריש דאם רטשאיושר לאשמועי׳

ש גובי׳ והנזקין שמין ק בשלו בע״ש לגבי7 כיון בביטני׳ טעל  שהם מזיטמ
 עידי שפאי גבי 1אמרי׳בר׳׳פהנזקין[דףנ׳ע״א דבהדיא ז׳׳א דעלמא העידי׳

 כמו חכמי׳ בשקנש להם יש הנזקי׳אפי׳איןלהסדינאדאוריישאאפ״ה דלעולס
 דביטני כפשעי׳ הברייש׳ ומיירי ומכרה עידי׳ לו שהי׳ הש׳׳ס משני וע״ז בע״ח

 בביטנישמשוס טבה דבע׳׳ח והא ב׳׳ח לועידי׳ דעלמאואין כביטניש הם שלו
 משוס ר׳׳ל מסתברא ה״נ קא׳הש׳׳ש וע׳׳ז השיעטד בשעש עידי׳ לו שהיה
א והממיז המקשה כסברש דלא איפכא לומר אפשר דהוי ^ 

 וממילא ק׳׳י דף בכשוטש ששש לרב כדס״ל שמי׳ הן עולם בשל דבבע״ח
 ר׳ על מידי קשה ולא כלל עידיש לו היה בלא אפי׳ הברייש׳ קשי׳ דלא
 מסשברא ה״נ קא׳ וע״ז שמי׳ הן בשלו מדאוריישא בדניזק דס׳׳ל אבא

^ בביטני' דנזקי׳ אשרישי מדקשני דהיינו והמשרן המקשן כדברי ע ב  ו
ש  ק^ישא בריישא לשיך צריך וממילא שמין ק בשלו דבבע״ח וע׳׳ב בזיטיי

עי׳ קא׳ וע״ז כנ׳ל אבא ר׳ דברי לשרן כדי ומכרה עידי׳ לו בשהיה  אימא ^
 דבבע^ הנ׳׳ל והמשרן המקשן כדברי ודלא עידי׳ לו הישה שלא ואידי אידי
די׳ ביטני׳ דשוי׳ ראשונה שוקמי׳בריישא ולא שמין ק עולם בשל  דעלמא מי
 P הא אלא כנ״ל אבא ר׳ על מזה להקשוש המקשן דעש על שעלה כמו

 בריישא ר׳׳ל כאן אלא כביטנישדעלמא דידי׳ בינוני׳ דשוי׳ קמייחא בריישא
טון שוקמי׳דשוי׳ביטניסדידי׳כעידי׳דעלמא שני׳  שמין מ עולם בשל דבבע״ח ו
 לאוקמי דסברש הא ר׳׳ל בכאן ולשון הא לשון הזיטרישוא׳׳ש מן אלא נועל איני

 שר׳שוקמי«בהט אלאבריישא הכי שוקמי לא דידי׳כעידי׳דעלמא בינוני׳ דשוי׳
 עוד קא׳ וע׳׳ז בשלוקשמי׳בדאוריישא דבנזקין אבא ר׳ דברי משרצא נמצא

 עולם בשל בבע׳׳ח ס״ל קמיישא בריישא דלעולם אבא ר׳ דברי לשה ואב״ע
גי שני׳ וברייש׳ שמים הן  כדברי שמי׳ ק בשלו כ׳׳ע בנזקי׳ אבל בבע״ח ^י
ס אבא ד  בדעולא פליגי בריישוש דהנך אבא ר׳ דברי רבינא מסרן ו

 דמיטב שמי׳ ק בשלו בניזק אבל שמי׳ הן עולם בשל בבע׳׳יו ס׳׳ל ולכ׳׳ע
 ק בשלו בניזק ס׳׳ל הסוגי׳ כל נמצא אבא ר׳ כדפשע רחמנא אמר שדהו
 טושיה והלכשא לכ׳׳ע שמי׳ הן עולם דבשל רבינא מסיק בבפ״ח אבל שמין

 אמר אשי רב קמיישא באב׳׳ע דגרסי לאיש (וכש״כ • בשרא דהוא דרבינא
 עולם בשל לכ״ע ובע״ח שמי׳ ק בשלו בדניזק ס׳׳ל ג״כ אשי דרב הרי
 טושייהו הלכש׳ שיעשי׳ בחדא קיימו בשראי ורבינא אשי דרב כיון שמי׳ מ

וק״ל): כנ״ל לב״ח ניזק בין לחלק ז״ל הרמב׳ם פסק וא״ש
ה ת ס עידי׳ לו שהישה ואידי אידי אימא הגירסו׳ואיבעי׳ ליישב נלענ״ד ו

 ג״כ ליישב בא ואיבע״א דהך שכשבט מה דלפי משום ומכרה י ״ ׳ י
 השוספוש שדקדקו מה לכאורה קשי׳ בניזק שמי׳ ק דבשלו אבא ר׳ דברי
ה טני׳ דשוי׳ שני׳ בריישא דמיירי וכיון ואידי אידי בד  כעידי׳ דידי׳ גי

 קשי׳ פובים יושר עידי׳ לו דיש נימא ואי ביטני׳ לי׳ קרי אמאי דעלמא
 ק עולם בשל ג׳׳כ ניזק דגבי לומר ונצטרך מהם הניזק טבה איט אמאי
 ומכרה עידי׳ לו שהיו ואידי אידי גירסשו ע״כ אבא לר׳ קשי׳ והדר שמי׳
ט בבריישאשני׳ דהכא נמצא  לי׳ שרי ואפ׳׳ה שמכרה כיון מהם הניזק ה5אין

 צריךלאוקמי הוי לא קמיישוח בבריישו׳ עידישובאמש לו שהיה כיון בינוני׳
 לדקדק צריך שאין דקא׳ אלא שמי׳ ק עולם דבשל כיון עידי׳כלל לו בשהיה

עי׳׳ז בחדא בריישוש שני לאקמי ואיכא בזה  שהקשיט מה ליישב יש גווני(ו
 לו כשהיה השם משני ומאי גבי׳ שעש בשר דאזיל משמע זו דבסוגי' לעיל
 גבי דאזלי׳ ומכרה עידי׳ לו שהיה ׳ע הב pדמש מה והנה • ומכרה) עידי׳
 הפוסקים בדברי זה נזכרה דלא המ«־שיס שמהו השיעטד שעש בשר בע״ח

 השם דאמרי׳ איפכא דףק׳׳י בכשוטש הש״ס מסוגי׳ נראה ולע׳׳ד הראשוני׳•
 בעל אמר דמצי זיטריש ולחד טנוני׳ לחד ליה ואיש שמ״ח שהוציאו שני׳

טני׳ ושעשה הזיבורי׳ שחלה יגבה שהוא בינוני׳  אלמא כעידי׳ אצלו בי
 מה לפי והנה הגביה שעש בשר אזלי לבע׳׳ח כבר נששעבדו הבינוני׳ דאע׳׳ג

 מהך למכיח ורצה שמי׳ הן בשלו בע׳׳ח גבי מקשן להאי דס׳׳ל שכשבט
 הניזק אק דלמה אבא לר׳ ולהקשוש עידי׳ לו כשיש ע״כ דמיייי ברי־שא

ד׳ גובי: די׳ דלעולסיש משני דהכי לפרש יש מעי עי  עידי' ט שהי׳ אלא לו
 שמכרן כיון אלא מהן לגטש להניזק ראוי היה דמדאוריישא טיביס יושר
 דשפאי דהיכי הנזקי׳ בס׳ רבא אמר וכה״ג דאוריישא שיעטדא לי׳ אזיל

ה בזיטריש דנזקי׳ דיני׳ מדאוריישא שנתקלקלו ר״ל עידי׳ ללי אזי קד  ט
 ולא עידי׳ ^פאי דדוקא השם דמשמע אע׳׳ג כבע׳׳ח דינו שוב שיעטדי׳

 מכרה אפי׳ מעידי׳ .ובה דניזק רבא אמר דהפס משוס הייט עידי' מכר
טילי׳ שפאי קא׳ לכך עידי׳ במכר משכחש ולא ב׳׳ח למזיק לי׳ דאיש אע׳׳ג

בבאק^* ראשון
ט׳ בהו אבל v פליגי דלא לומר יש שעטד׳ לי׳ דאזיל מ־בא מ h א5«נ 
 טבה אק עידי׳ דמכר הנזקי׳ בס׳ שם אמוראי כאידך דס׳׳ל סוגי׳ דהר
cw ד׳ דיממכר י״ל שפיר ג דאודימא שיעטדי׳ לי׳ אזיל עי ״ ג ט ^ ק  מי

 למזיק שיש טון השלם תיקון משוס הלוקח מן י׳rהע לטרוף שלא חכמי׳
ד במכר דס״ל וב^נת לי׳ אזיל דאורייש׳ שעטדי׳ מ״מ ב״ח מ עי  5ט

י עידי׳ לו שהיה הכא לאוקמי איכא שרק בט יש אפי׳ מהם הניזק »  מ
 לעולם אבל • בהא כרבא קיי״ל דלא משוס מכר בל׳ נקט דהש׳׳ס אלא ונתקלקלו

^ל י׳׳ל  שסיר נמצא שיעמד׳ לי׳ אזיל עידי׳ דכשמכר דרבא דינא בהך ד
 עידי לו שהיה אלא ב״ח עידי׳ עדיין לו בשיש ברייתא לאוקמי איכא

ט׳ דניזק שיעמדו מדאורייתא ליה אזיל לכך נתקלקלו או ומכרן  לו יש א
 עידי יfeש גבי שס לרבא כדס״ל כבע״ח דיט וחזר מדאורייט! עידי׳ עדין

ודוק: בביטנית שניהם דין וזימרית וביטני׳ עידי׳ לי׳ דאית וכיון
ד ד אידי הגירסא ליישב שכתבט מה לט א אי ה עידי׳ לו שהיה ו ^־  ו

ט אמאי לחדש דבעי משוס י טני׳ ליה ק ד׳ דהוי טון בי  דעלמא כעי
מ ל  שמכמ כיק טבה הניזק אין ולהכי ומכרה עידי לו שטה משני ו

ת הניזק גבה ואפ׳׳ה א להך דס׳׳ל צ״ל ע׳׳כ דעלמא כעידי׳ שהם מטניני טי  cf(7 ט
ד׳ לי׳ דאזיל אמרינן לא להעיד׳ דמכר מ ע ה דא*כ ט ט׳ ט  בזימרית נזקי׳ של די

מ טבה דזה שלוו שנים גבי דפסק הרמב׳׳ס ולתרץ ודו״ק בע״ח כמו  נפרש טבה ו
שמת בטדושי דשמיא בטעתא :דשם הסוגיא ובי^ר דברע טרוש כ

£ .______  ______I —  « . הרמב^ שיטת על אמר בדרך דשפעת׳ סוגיא לט־ש לע׳׳ד נראה_ 
ש הנ״ל מןושיות כל ליישב זיל ^ ^ ו ד ס המפרטם נ  רבינא בתי

^יגי דקאמר >׳ ונראה דעולא תקנה ליה בדשלאמראית ד  שטרט למה ^
 מסימרא ה״נ דמא׳ במה לדקדק יש דלכאורה ונראה • דשק שא השם׳

ט׳ אשיתא מדקתני ט׳ אהדד קשי׳ ו ר ו ן א דש ^ ה ד ^ ט לי ^ 
ט בזימרית שוה וכשבת בביטניתוב׳׳ח נזקי׳ ט שי  שא ביטני׳ לו דאין ש

 ביניה׳ בביטני׳ שיחלוקו לו לומר הבע״ח יטל איט הניזק של החוב כשיעור
ה שסב דהא מדאורייתא שא הבינונית באוק הניזק של דזטת משוס  דיד
מטת אלא איט דמדאוריימא מדרבק אלא איט הבע״ח של וזטת  ולא בזי
ש להטןיע ולא הלוה לגבי אלא חכמים שיקנו ט  מדאורייתא הטזק של ז
ש שיחלק  ובטיתא נזקו ביתר לזימרית הנתק וידחה בביטנית הבע׳׳ח ע

 מביטנית נזק כל לגמת הנתק שיטל טובי ביטני׳ לי׳ דאית מיירי קמיישא
שלםהן של שסדב שתרטטלהבע״חבביטט׳מ  ונילדלשקבריישח שמי׳־ וה

מי׳ ת׳נ שי ש דהבע״ח לי׳ משמע בביטנית ובע״ח ק טן טחוכ ט׳ א ד קי׳  הנז
שר אלא בביטנית  הל״ל ל״כ1̂ בביטנית הבע״ח הנשן עם לחלק צריך הנזק כט
 הט לאו הא מרובים ביטטת לו כשיש דדקא בהדי׳ לאסלוגא הברייתא

 לדשת הש׳׳ס דעת על עלה דלא י׳׳ל לט״ז מטמרית מביטט׳ובעיח טקי׳
 מתקנת ששא דבע״ח וביטנית שדש מיטב רחמנא דאמר דנתק מיטב

 טון ליה ד^ןי׳ אלא שלם בשל שה חכמים דתקנת לשמר ואיכא חכמים
^ ומשעבדים המזיק של שסב הם דהביטטת רייי ^  ידחה למה לנתק מ

ש לגשת וצריך הביטנית עמו לי^ק הניזק אש  ומזה הטגורית ש ^ ש
 מיטב ליה דלית דכיון דעלמא מיטב הייט דנתק דמיטב שכיח

 ואין הנתק כשדית מזיק של הביטנית נעשה לא דעלמא
 פסו שרעת א״כ לשל דאמר גב הביטטתואףעל באוק מדאורייתא דיני׳

 משם דוקא דשא ב׳] [סימן שם הרא״ש שרש כבר ביטגית אצל נזקין של
 דאין דהשטה ס״ד שי הכא אבל ע״ש מהביטנית לו לישן דעש דגלי

 שסב צי׳ דלית שכא אבל דעלמא מיטב אלא להטזק מדאורייתא משועבד
הדי מדאורייתא לו משעבדם הביטנית אין דעלמא  כש דני׳ ו

 ק בשלו אשית ואי דמי^פי והייט עידית שפאי גבי הגזקי׳ בט׳ לרבא
ד׳ תעשה הביטנית אש׳ א״כ נזקי׳ גבי׳ שמי׳ ה כעי מ ח את הנתק וי  מע״

 המזיק אצל שהם הביטנית באותן מדאורייתא לנתק דדיני׳ כיון לטטרית
ד׳  הניזק דמה דאיט והא ניזק גבי שמי׳ הן בש̂ו דלשלם משני וע׳ז ש

 לניזק נששטגד העידש ואותן למזיק שדי׳ לו ששה משם הבע״ח את
טק מדאורייתא  ביטטש לגבי הטזק והדר כנ״ל שעטדי׳ ליה אזיל שממץ ו

שא ט הנזקק בת׳ כדאישא חכמים מתקנת בע*ח כש ו  כנ״ל שדי׳ שפמי ג
 בטטטס ובנףיו בביטטת דהגזקי׳ אמריה׳ מדקתני מסתברא ה״נ קאי וע*ז

 זו דברייתא וצ״ל שמק ק עולם בשל דבע׳ח דלעיל מבריית׳ דשכח אע׳׳ג
ק כשישר אלא ביטניש לו בשאק מיירי  נעש עידי׳ לו שה דלא וכיון מז

ק לגבי איו בינונית די׳ שטב דזה כעידת מיז  אצל הבע״ח ודוחה ד
ד ו^נע״א קאמ׳ וע״ז הזיטטש ת לו כשהיה ואידי אי ד  כגירסת ומכרה ש
שני׳ הספרי׳ ק ואס״ה׳בבריית׳ ש טבהמז  אפי׳ מטטטממתק״מוםבע״ח שני׳
ד׳ הס דהביטני׳ טון טטרית אלא לו אק חכמים מתקנת עי  והא דעלמא כ

 ולכך בע״ח גבי שש׳ הן דבשלו שני׳ להברייתא וס״ל דפליגי ואבע׳׳א דקא׳
 והא שנין ק בשלו נתק גבי דלשלם רבינא תירץ איש ע׳׳ז בטטריש דיני׳
 משה בגיטטת שטזק עם ליחלק לבע״ח כח לו דיש קמייתא לברייתא דס״ל

שלבע״ח דמדאוריישא וס׳׳ל לי׳דעולא ליש קמייש׳ דהבריישא  בטטני׳ דני׳
ת שים מדאורייתא שעטדם והבע״ח הניזק דשניהם וטון טט לק גגי

קו ^ ודו״ק: הביטנית את י
00



פרק אבות ארבעה
ט !א6 פ׳^נ ת ז״ל f והרי ביסמי מ״ מי דגיתמי אוסימח׳ הד מ

& החב ז״ל והרמנמ ז׳׳ל הראניד מליו ^ ס מסוגי׳ ליה מ
ך מו ט׳ שמכר רי^נן רגא דאמר מז ס׳ בינומס חנין אלא אמרן ולא ו ו

ט׳ לשר רגסון «:ר מה אמרי וצא ® יסל היה דהר^ון ו  י6א לדט
ש רי גי הסוססוש סגרת ליה ואיש !מקש דאי משוס ^  טון במ״ח מ

ט שסדר לט לומר יטל מסדר אי מספיד שאיר  השוסטש מסנרש )p מי
שי' ניטניש שייר לא מדקאמר קצש צדקדק יש ט' משמע דטו  שייר א

ם גיגוגיש מי מ  המלוה ביד הוא דהברירה מטס מהס טבה שמכר מאט «
אז המעולים הגיטרש ציקש  דאס המעולים כיטרש דלאטיר דוקא לשרש ד
ש שייר ס לגטתמלוי יטל המעולים טטר ט ה דמסתמא מ טני׳ לו טשן ט  בי

ק הלוה כיד דהנרירה וגימא סנרועים ת לו לי טני  דהא ז׳יא הגרועים גי
 אסילו המלוה אש לדשוה ראשון לוקח שיטל מה כל בכחוטש רם*י דסירש

ה לא מסשמא כ«גק w אם ט כל לו דמכר אמרי׳ ואש״ה ק עושה ט ט  ז
ק הלוה ביד נימאדהברירה אם א*כ לקמן שאבאר כמו לעשוש שיטל  אשה לי

טר׳ הניח לא אסי׳ טרצה ביטגית ט׳ בי טו  טון ממט המעולי׳ א!א ד
^ שט׳ ט לוי יטל ה״ג המעולים אצל לדחוט יטל ראשון ל ט  לד
 לקח לוי דאם המנעלים ליקח המלוה גיד דהגרירה ודאי אלא

ה ^^מר ושטר ממט לגטת המלוה יטל המעולי׳ ט טו  דאטצו ואסשר ד
 דהבריר׳ מטס ממט טבה נמי המעולי׳ והניח הגחעים לקח אם צטקן

עי׳ המלוהליקחביטניש ביד  מלוה אמר דאס דס״ל לדעשהרא״ש ואף מרו
ט טרשא מסי זיטריש לי מ ש יטל ט מיליבזיטרי  אבל לטטהני

ה מטן״ח בביטרש המלוה דדין לומר p ביטרש ח ט ה טק טר׳ אז  בי
ק הלוה ביד דהברירה הרא״ש ומש״כ שירצה ה לבע״ח לי  ביטרש אז
ט טרצה  דט הרא׳׳ש לדעש נימא אס ואף ממש שווים הס אם טי

ט אן ט ט זיטריש לי הב לומר יטל ד אן טרשא ע  כח מרעש זה ו
ר׳ לי הב לומר יטל אן ה״נ ט ם גי ט מרועי  הביטני׳ אגל טרשא ע

ם ק לוים של בע״כ ליקח המלוה יטל וודאי מעולי ה ו  כדמוכח חק׳׳ח ט
 ד״ה ע״א נ׳ דף הנזקי׳ בס׳ להתום׳ לט נסקא דמזה ונראה דטוחי׳ ביטניח ממון

 דבשל לרבא דס״ל v דרבא מהמימרא דמשמע שכשט עידי׳ שסאי גבי מאי
א שמי׳ ק עולם  המעולין הביטניש שיקח לומר שייך לא שמי׳ ק בשלו ד
ק די׳ נקראם המטלים הביטטת שמין ק דבשלו ט  שדה לו יש אס ואף ט

א מעולה יושר שהיא ד נקראש ט  דדוקא לומר כלל סברא דאץ עידי׳ עי
 מידי׳ עידי משכחת לא דאל״כ עידי׳ נקראת שבמטלות המעולה השדה

א ע׳׳ש ע׳׳ב ס׳׳ו דף מציעא בבגא כדאישא  דבשל לרבא דס׳׳ל ע״כ א
ם  ביטנית שנקראים שדות מיני כמה העולם דאצל משכחת שמי׳ושסיר ^
 ובזה עידי׳ בשם העולם אצל נקראם אינם מזה זה מעולים שהם אע״ס

שטט הא א״ש  דלסי משוס דטותי׳ לטן קי׳׳ע בסימן הסוסקים דה
to קו ס  דטותי׳ שהם דסשיעא דטותי׳ לשון שיין לא שמץ ק דבשלו ^

ק אחה שאם א מעולה מ  מה לסי קשיא לפ׳׳ז שלו עידי׳ נקרחש ט
ר דע׳׳כ שמ«ט ט דטוחיה ביטניש טי  ממנו הגרועי׳ שייר שאס טי

 לומר יטל שמעץ הי׳ הא לגטח יטל אמא קשה מלוי לגטת יטל
 למרי׳ זיטרית שערי׳ מהדריני׳ הגרועי׳ ביטנית שקלש לא א למלוה

ד כיון תהדר לכי ^מר שייך ולא זיטרית ליקח ותצערך מי  המלוה די
קי׳: גבי לעיל כדאמרי׳ יותר , נז

ד ״ נ ע ל נ שי׳ מחמת דס׳׳ל ז׳׳ל הרייף שיעש ליישב ו  וקושי׳ הנ״ל ט
א] ה ד״ ס׳[ ט  לוקמא דסד׳׳א נמידהא דלאמקשי׳מבע׳ח ה

ט דוקא בישמי ט א א המסקנא ל מ  ז׳ דף דלעיל בריישות לפרש דיש ו
א לו אץ ע״ב טבי׳ עידי׳ א  בינוני׳ גובי׳ טלם ביטני׳ העידי׳ מן טלן
ט׳  רק לו אן אם טני׳ דנסקא ונראה ^מ״ל מאי טבן דאיט ו

ב כשיעור זיטריש לקח ואח״כ ומכרה עידי׳ ט מהם אחד של ט א  יטל ד
ת שיקח שהיא אזה לכטבש לומר הניזק ט ט א כדינה טי ט  מן יערוף ו

קח ד׳ או עי טי ה ל העידי׳ שטה שטץ מ ה א  בשויס לטלס נשתעבדו או
ה לא שהרי א לו ט ד׳ א  מטעגדיס מנכסים טבץ שאן וכיץ עי

קו ב׳׳ח נכסים שיש במקום או ש אחד כל מזיטרית שאה י  חוט אי
 א שמכר בביטנית הדין וכן ביניהם ויחלוקו העידי' את יערט ואח׳׳כ

 טלקים מהם אחד של טב כשיטר עידית אח״כ וקנה שמכר בזיטריש
ש א הביטנית עורטן ואח׳׳כ בתאה העידש ביטהם  וטלקי׳ טיטרי
ט א״ש (ובזה ביניהם  קתני המקק בקושי׳ לעיל שכתבט מה ע

ט׳ וזיטריש ביטט טצעו׳ מיהא א ג׳׳כ ניזק דגבי דמדייק ו  עולם ב
 טב כטעור רק הביטנית אן אס דאסי׳ הברייתא ממשמש׳ דס״ל שמי׳

 ברישא גם מ׳׳ש דלט ע״ש ובע׳׳ח נזקים ביניהם טלקי׳ מהם אחד א
ח הכל דבריישאמיירי  מסטה אן אס אשה וכתובת לעניןאוקתנזקמובע׳׳

מי׳ דסיסא וש״ל לטלס  להש״ס לי׳ דפטעא דהא נראה ולט׳׳ז דרישא) ד
ל ט קח ד ט מהדריט׳ לומר או  ק׳׳ע דף דייני שני בס׳ דאמרי׳ מהא טי

 מהדריני׳ לומר יטל ארבעה דאתימכח שדהו דרך לו שאבד ט גבי ע״ב
ט ונראה טי ה לא דרך לו שאד שזה כיון ד א מד׳ לגטש יטל ט  א
מהדרינ׳ לומר רשות חכמים לו נתט זה א קנייתו מחמת לזטש שרוצה

אראשון קמא גכ
ד א לו זטשו ^סקיע ט׳ז י ל עי׳ לא ו  שיוא TO(ללמוד שאן טב

י לומר הלוקח טי א מ ש שדה ללוה א טט ש עצמי א זי אן השר מע  ד
א אל זה דומה ט׳ א ט א ה מן שקנה השדה א ט או  לומר יטל א

א מהדטנ׳ ץ ע׳׳י זטש לו שהיה טב אשו כשיעור א  אשה גכחוטת מ
ה דש ה שהרי בזיבורית דנ ד׳ ללוי ט  וכשלקח וזיטרית וביטנית ט
ה תחלה הזיטרי׳ מש קח מן לגטת יטלה אנ טל באחרונה שקנה עידי׳ או  ט

 להפקיע אני יטל תחלה הזיטרית שקניתי בשעה עיי בא שזטשך טון לומר
ל דהמס דומי׳ ממש דהא הזיטרית את ולחזור זטחך חש ט א  יטל א

א לחזור ל הכתובה כשישר א  גבי מידי קשה לא ולט״ז יושר לא א
מי׳ מא נ ץ זיטרי׳ שערי מהדריני׳ מי  לא הזיטרית שקנה דבמה ט

ה לשלם שהרי לנזקי׳ מזה זטת בא ד׳ דנן ט עי  כטבת ומשם ב
א להחזיר יטל איט אשה ד על זטת לה שבא הכטבה כשישר א  י

א הקוש׳ אך שא והביטנית הזיטרית שקנה דלאר כיון ט  ביד ונ
o w ה עידי׳ רק ד׳ לכולן זטש ט עי  בברייתא לעיל שכשבט כש או ב
א לו דאן ד׳ טביס טלן עידי׳ א עי ר אף א״כ מ א  זיטרית שיחזיר ל

ר ש ד׳ שמשעבד כיון לנזקין האשה לומר שהל הכתובה מי  לטלט העי
כ א׳׳ ר זיטריש קנה ו ש ד מי  הזיטרית אש ליאק לט ראי מהם א
ק תאה כ כחלק א א״  כמש׳׳ל ביטנית וליאקו בעידי׳ ששר ליערף ו

ש בנזיק׳ הכי אי הש׳׳ס לשן א׳׳ש ובזה הברייתוש בטרש  הכי נימא נ
ר ולא א ר שהלוקח משמע דהוי הכי לימא ק א ש אגל p י  נסק׳ע א לא׳׳

ט שהרי לאוקח א שיטרית מהדריט׳ לומר יטל א ר א ש  כשבה מי
א טי טון נימא דאנן א ר הזיטרי׳ החזיר כאילו ד ש ט כשבה מי או  י

כ הזיטריש ביניהם א״ קו העידית יפרוש ו א  יכנסו ולמה ביטהם וי
א תחת ^ ס אי א זה גם מ ל הסד׳א לש ט ל דמסיק לבשר א ט  ד
ט בשק׳ח לט ניחא לא לומר א ה לכשבש לימן צריך ו ד׳ א עי  כלל מ

א כחובש בשביל מהדריני׳ לומר לאוקח כח לו אן ש  צריך אץ דהא א
אן וממילא מהעיד׳ «ל לה ליתן ת מן ליקח צריט׳ הנזקי׳ ד טרי  מי
ת ממילא ובזה ש ר דלא השם׳ קושי׳ מ א  הכי נימא נמי בבע׳׳ח ק

ט טי ק לימן שצערך ד א להאה שלו הביטנית מן א רג א  ניחא גזה ד
ש ליה ש מה כנגד שהרי להבע׳׳ח ע ק יקח להאשה ש  של מהעידית א
שיז וממילח הנזיקי׳ על הקוש׳ ועיקר ניזק שיר לא דרבא דבהך מ
 בו ולא דיט שהוא הביטנית מן הבע״ח א והפסיד כלל מהדרינן לומר

ודו״ק: כנ׳׳ל ידו על זטת לו
ח ב ח ל ״ ר שם ט  בכשוטת נמי אשא טלה זו סוגי׳ ראובן רגא א

ט׳ שדותיו א ד׳׳ה שם רש״י ושרש צ׳׳ב דף ^ י א ו  א״כ א
̂ו ט׳ לנ שגי׳ לסרוש אכא דבהכי ז״ל מלשוט משמע ו ש לוי אקח ה  א
 גבי מצי לא זיטריש לוי כשקנה דקאמר והא באחרונה שמעון אקח שדה
 שהלוקח א לך שי דלא ארעא וזביני׳ ערחא להכי דאמר משום שני׳

ה מסתמא ט ט ג  יטל שטה כיון מ״מ באחרונה שקנה הזיטרית מן ש
אוי׳ אח לדשת שוסדמצי ה שהביטניתמ ט׳ לי ניחא לא לו אמר להגטחא  ו
 ביטנית ממנו דבלקח רש״י שעש וזה ג׳׳כ ללוי לו P הזכות זה ממילא
ט׳ לו ניחא לא אמר היה דמסתמא דאף עידי׳ שמא אחרונה לסני שלקח  ו
 שקנה לעידית לדשש יטל שטה כיון אס׳׳ה בביטני׳ מסתמא מגבט והיה

שלוללויזההזטת באחרונה  WTO דקא לאקמי דחק אאדס׳׳ללרש׳׳ישזה י
ש אוי ת לוי בקנה להקשות ואין באחרונה שמשן שקנה השדה א י ^  ז

ך באחרונה שמעון שקנה  ניחא לא לומר הזייורית מן לדשש שמשן יטל א
טרי׳ לי הב לומר המלוה אי דהא לי  ע׳׳ג ז׳ בדף לרשיי כדס׳׳ל שרתא עש זי

 להכי קא׳ שרש׳ עסי זיטריש לי הב אמר דמצי עעמא הך דמשום ז׳׳א
שת כמ״ש לך חזי דלא ארעא זבינא ע קמא בבבא שס  ט׳ זבין אגל ד׳
טני׳ שקנה א אחד כשער בקנה אפי׳ דהא רש׳׳י לדעת ק׳ לכארה והנה  בי

 לא העידי׳ מן שיגגי׳ הבע׳׳ח את לדחות שמשן מצי טי אכתי באחרונה
 אלא בשדי׳ בע׳׳ח של דיני׳ התורה דמן דס׳׳ל שמעץ דר׳ לעעמי׳ שבעי׳
שוסאא ז׳׳ל שתק׳׳ח  פ׳3 כדאחא וילוט ייקש! לחגייי שבה שדה יראה מ
ה דהתקנה וכיון המקי׳ ה לעוגת ט ד׳ ניחאליויגבט לא יטללומר או  מעי

ת דס׳׳ל לעולא אש׳ אלא ט מא  אתה אזר והאש דכתי׳ בזיטרית שבע״ח ד
ט׳ ט טשה ה מ׳׳מ המלויס לשבת היה דהתקנה ו  לו ליתן שיטל נראה ט

ט׳ יעקב בר׳ אחא רב אמר ע״ב ז׳ דף בב׳׳ק כדמשמע העידת ק  ואי ו
שעפי לי הב אמר  שתיקנו בתקנה אפשי אי מלוה דלימא קשי׳ שרתא זיטרי

 אחא לרב אשה בכשבת וכן בזיטרית דני׳ השרה ומן בביטנית לגטת
א אדשלא איגי הני דכל לומר ודוחק שם דר׳׳א ברי׳  כיון דעיקר א

טן דכתיב כיון דעולא דעעמי׳ ט׳ חעשד ב ט׳ אדם של דרט מה ו  ו
א ה שרצה מה ליתן הלוה ביד דהברירה מיני דילשנן ט ט  גרוע א שב י

 דוקא לא בזיבורית דינו התורה מן שאמרו ומה שרצה מה להוציא שדרט
א א אם אבל כן אמרו מסתמא א ^ ליתן רוצה ט  הוא רשות עידי׳ ד
 דלת נעילת משם זיטרית לו ליתן יטל שאן חכמי׳ האדתיקט וא״כ בידו
 נ׳׳ד משם בזה שאין חכמי׳ חיקט לא עידי׳ ליתן רוצה שאס בזה אבל

ט ניחא אדם בני דרוג משם דשלא אליבא אפי׳ א״כ עש בשדי׳ ל
הרשת



קפא בבא ראש^ פרק אבות ארבעה
? י” ילא ה-יקי׳ כיד וה״ה ־ עילי׳ לימן הלוה גיד הרשום

 ב] ע ח כנ״ק[ד ש!זרש״י וכמו וזיבורי׳ מידי׳ רבא]גבי ד״האמי־ ד׳ הרא״ש[סי׳
ףז מה דלפי נראה •f ם׳ מזיבורית גובה משממון רצה ד״ה3 קי ״ מ ק ^ מ  רג ד

 גי הב ממר המלוה ויטל לוין בשני דלת נמלח א״כ דר״א בלי׳ אחא
פ זיטרית  מ^ג מסי בביטנית להו רחא אדם בני דרוב אע״ג פרת׳ מ

ס דלת נעילת איכא פ  שקצי הוי זוזי לי הוי אילו לי דאמר סברא מ
פ ביטנית לי הב לומר יטל עידי׳ לו ליתן רוצה אס ה״נ ט׳ ת מ  פר

ט א״כ ט׳ זוזי לי הוי דאילו זו סברא מפס צי דאף שכתבט ני  מ
טרי׳ לי הב רא£ון ללוקח לומר  מלוי זעורי לגבות יכול אינו אפ׳׳ה פ־רתא מפי זי
 לי׳מתק׳ח חזי דלא בזיטרי׳ ה״מ לךמ׳׳מ חזי דלא ארעא זבני להכי לי׳ דאת׳ משו׳
 דחזילי׳לאמצילמימרשהיה ארעא והוי מלוה של דיט עיקר שפא בינוני׳ אבל

פ ביטנית לי הב למימר מצי דהא עידי' אצל מדחפ עדיין ת׳ מ  ו»פר כדיט פר
ת בדברי שנכפב ובמה בסמוך עוד ועיין מביטנית טגה פ ס ד מזו  פ

ידו׳יק: בזה
לומר יטל המלוה דאין שס דס״ל הרא״ש לשימת לומר יש
טרי׳ לי הב פ גילה אס אלא פורת׳ מפי זי ע  לו לישן שרוצה ד

ד׳ לו ליתן שיוכל ה’דה לומר ויש דלקמי׳ כיוקרי׳  דהברירה פרת׳ בציר עי
 רד דליכא היכי כי עידי׳ לו שימן במה דלת נעילת בזה ואין הלוה ביד
 בביטנית מפי להו ניחא אדס בט דרוב משוס ביטנית לו לימן רוצה אס

כ לפ׳׳ז מביטנית בעידי׳ וה׳׳ה מזיטרית  בביטניש מלוי דגבה דהא צ׳׳ל ע'
פי אע״ג ס היינו לעידי׳ לדפתו שמעון מצי ד  שמפן פ׳ לא דמסתמא מפ
ס׳ כסברת והייט בבינונית לסלקו שיטל כיון כן עושה פ  במר דאזלי׳ ה

ס׳ כשימת קי״ד בסי׳ המור דססק מה נכון ובזה סתמי׳ א וזה מזו  דעת פ
̂:יו פ זיטרית לי הב גבי הרא״שז״ל < ת' ט ר פ פ  בסי׳ שס המור שפסק כ

ד ועיין ק״ב ודו׳׳ק: הרא״ש לפמת גזה שכתבט מה לקמן פ
ט׳ רמ׳׳ג ע״א]גד״ה צ״ה ד׳ [בכפמת פירש׳׳י  משמפן לגטת רצה היל^ ו

טרי׳ משמפן טבה רצה סייש״י ובב׳׳ק גובה עידי׳ ד׳ בב״ק[סי׳ והרא״ש זי
פ׳ שמעון שביד מעידי׳ לגטת יכול הוא אס בתחלה שס מסתפק רבא] אמר ד׳ה  א
ה ולכאורה עידית אלא לשמעון לו אין  משמעון רצה דקא׳ דהא נראה פ

 הי׳ אפי׳ הא קמ׳׳ל מאי מזיטרי' דאי שמפן שביד מעידי׳ פינו גובה
ה שמפן ביד ג״כ הבינונית פ זיטרית לי הב לומר המלוה יטל פ  מ

ט דמסתפן ד^א״ש ונראה פרתא  יטל המלוה דאין דס״ל לשימפ פי
טרי׳ לי הב לומר ת׳ מפי זי ת רש׳׳י משמפת לסי ^:ל פר פ ס פ  פכרח ו
 בב״ק ^מאינן דהא ק׳ לכאירה ל^א שמפן שביד מעידי׳ דטבה לומר

טני׳ לוקח מכר סשימא מזה לעיל שס ר וזיצורי׳ בי פי די׳ ו  לפניו פ
א אחרונה דהא מעידית ולגט טלהו ליש  אחד בשמר פי דאי משמע פ

י לא טרי׳ בידו דאין אע״ג שמפן שביד מעידת גבה מצי פ א וזה זי  פ
 ילגט טלהו לימו זקא׳ דהא כפירש׳־י דצ״ל ונ״ל בכתוטת כפירש׳׳י דלא

ד׳ לגטת דוקא דצריכי׳ הייט היא אחרונה דהא מעידי׳ פ  שמיד מ
 רש׳׳י כשימת וזיטרית הבינונית מלוי לגטת יכולי׳ ואינם ראשון לוקח
י׳  שקנה הביטנית מלוי לגטת יטל אינו שממת בב׳ אבל א׳ בשמי מקא ^

 התוספת לפמת ולפ״ז כנ״ל שמעון ביד שנשאר העידי׳ לפני משמעון
די' דהך  הביטנית מלוי לגטת יטל אפיה שמעון ביד באחרונה שקנה פ

 שפה מביטטת מגבפ שמפן מסתמא שהיה סתמי׳ בתר דאזלי׳ משום
ט׳ לי׳ ניחא לא אומר  אחרונ׳ דהא בב׳׳ק דקא׳ הא לפרש אפשר אי כ’וא׳ ו
א  משמע ודאי אלא בע׳׳כ הביטנית מלוי לנטת יכול שאין דהיינו פ
ד׳ טצה היה לא א׳ בשמר אלא היא באחרונה לאו דאי עי  קשי׳ איכ מ

ל להפססות ס״ל מקמ׳׳לדרצהטבהמשמפןזיטרימדהא ט  לי הב לומר ד
פ מ רי׳ ט פ׳ פרת׳ זי פ דמזה ונראה שמעון• ביד הכל היה א ר כ  המוס׳ פ

פ ראובן [בכפבותד׳צ״בע״א]בד׳׳ה שכתבו מי כו׳ו ט׳ רמ׳׳ג להיות יתכן ו  ו
 שלפני ביטני' שמפן וקנה שערות בב׳ דמיירי להו דסבירא לומר רצה

ד׳ טבה דשפר עידי׳ שהיא אחרונה  משוב רוצה אס שמעון כביד מעי
א דנמימות דאע״ג קמ׳ל דמאי למפה ואין אחרונה דהיא עעס  לא פ
 מלמא הך רבא אשמעי' וכן כו׳ לוקח מכר ®יעא להשמיעט הש״ם נמנע

 דרבא להך מוקי דהמום׳ לקמן שנכתוב מה לפי שסיר דאתי וכש׳׳כ
פ׳ שעחת בבי׳  באחרונה שמעון שקנה השדה היא לוי שקנה שהשדה א

 אה זיבורית להמלוה ליק שמעון צריך גבי׳ בינונית דלתנייהו כיון אפ״ה
 מיהו שכתבו המום׳ בדברי שפירש קי״ע בסי׳ הדרישה לדעת אבל המלוה רוצה
ט׳ ישכן  קשי׳ א׳ בשער דהסוגי׳מיירי הסוני׳ לפרש ולא לדינא היינו ו

פ כנ׳ל משמעון גובה רצה דקאמר בזה הסוס׳ לדעת מקמ״ל מובא  מי
 זיטרית לי הב לומר המלוה דיכול להשוס׳ דס״ל דאף ליישב דיש נראה

 הלוקח ביד אבל עצמו הלוה ציד דוקא דפינו י׳^ מ״מ פרת׳ ספי
 אי לומר לוקח שיכול מפני פורה׳ מפי זיבורית לי הב לומר יכול אין

 דבינונית שמרי אהדרי׳ לא ואם שקול כדינך בינונית ושקלת פסקת
 הביטנית לו דטמן דכיון היהדר לכי לומר יכול המלוה ואין למרי׳
ס׳ שכתט רק תיהדר לכי לומר יכול איט כדינו  אי ד׳׳ה בב״ק שם פ
לומר דא׳׳י משוס הזיטרית משמעון גובה דרוצה דקמ׳ל א״ש א״כ שתקת

ס שטרי׳ גמודרינן טני ט׳ לי׳ דליס טון מי ט ו גבי׳ ^ : ^ ^  הסום ו
טן אגל בד״ה בג״ק שם  <ו מזי דלא ארמא זבט להכי דקאמר דהא ז

ס פ ס לי הב הפלוס לימא דלא מ מ ט  שמס «״כ והייט סורסא טסי זי
טני׳ שטרי מסדרי׳ אמר מצי דלא המוכר פ מיירי מ*מ דגי  שהמומי נ

ס דטבה ומנ״ל חי רי ט פ ד נ ט שמפן^*י «י ר כ כי בק דמיידי פ מו ה  מ
ק מס או מי מ  ודו״ין: בלשוןהסוספס שכסבגו מס לקמן ו

ה4ר1ו ד ג ש פ  דבורים משספן טבה דרצה בג״ק רשיי מ׳׳ש לפרש ד
ד׳ לשמפן כשיש ד!ייט רי׳ פ ט  דרגא רססא לסרושי לאו וד

ד׳ לשמעון יש דאס קמ״ל דינא אלא ם פ מן אין ודטרי ̂  לו צריןלי
ד ואסשר שס הראוש סמ״ש הגיטניס שיעבוד ממט שהרחיק אעפיי  דס׳׳ל פ
 J « לומר המלוה יטל העידי׳ מן לו לימן שמפו רוצה דאסי׳ ז״ל לרש״י

טרי׳ ט זי א אמי׳ פורס׳ ט  לא ואי שסקס אי מר6 א״י פ דפנוכר פכ
ט העידס דאין טון למרי׳ דעידי׳ שטרי מהדריני׳ ה של ד לו טל מ  לומר וי

ט דטרי׳ לי הב להלוה  לו ליסן שמפן רוצה אס א״כ נמש׳יל טרס׳ ט
ט זה אין מעידי׳ ד ק: פהדר לט לומר ויטל כ תו״

ח ס׳ ןבכמוטס] ש ה פ תי נפרא ולא ט׳ ראובן בד  אמץ סהרש״א יכם׳ ט׳ ל
 מ״מ ללוי לשלם וצריך ללוי הביטניס באחריוס מכר דמססמא

ט׳ בידו הקרקע להעמיד כדי הכי ספי לי׳ י׳ ו ן א ^ ג  טה איס דאי פ
ס לשמעון פ ס ג״כ המלוה אס לסלק מצי מ פ מ  הלוקח דמצי כדקי״ל ג
פ בזוזי לבע״ח לסלוקי ס׳ מ״ש לט ו פ ס ה ט כפ ה ע״ב ציא קז ב  מה ד
ט׳ ססידא ו ולט בזוזי לגט״ח לסלקו דיכול ס׳׳ל עצפ ורגא ו י  צ״ל ^
ת שמפן לי׳ דלית דמיירי  לסלק יטל שאיט עצמו של אסרס קרקע אלא מפ
דזי מלח מצמו של בקרקע דראוגן לבע״ח א משא״כ ג בו  לתבוע טי מי
ב מחמת לשמעון  ק בשלו ולמ״ד טצפ של בקרקע לסלק יכול האחריות פ

ט א׳׳ש שמי׳ פן שיש דמיירי ד׳׳ל מ מ ד ל  גרועים שהם קר^גות שט פ
 אמד ע^מו של קרקשו׳ שט (ואלו מראובן שמפן שקנה מזיטרית יומר

א גרוע) ט מי ה מדבודס לגגוס א״י אחריות מסמת לגטלז ד טון פןנ  מ
מי מראובן ד׳ לי׳ ד ס׳ מש״כ לט מך לגבי׳ עי  דמשנמג נ׳ דף בגיטק פ

ס בשל ס״ל דרבא משמעתי׳  לגבות לוי יטל דודאי זה שייך שמי׳ הן פל
רי׳ מן ט ט׳ גבי כמש״ל שמפן שביד הטובים מי ט ט׳ ט טו  של דשדה וצ״ל ד

ה עצפ שמפן פ א ן ביד הגרירה דבזה מראוט שקנה אלו כזיטרי׳ מ ו ג « 
פי׳ הרא׳׳ש כמש״כ פרצה אחה אחריות מחמת ללוי ליק  איזה ליק יטל דג

וק׳׳ל: פרצה
ה ר ו א ד ר ה ו  רגא מלשון שמי׳ ק פלס דגשל דסיללרבא נראהדפכת מ

שני[נמי]מ ת5דביק[ד׳ח׳ע״ב]לוקח טד ט׳וד ט מבי בי לג א׳׳  י
ט טני׳ למלוה דמי  הביטטה דמשה אמרי׳ ולא בדטרית אשה וכפבת בגי
^צ מדבורי׳ משממון טבה דרצה רש׳׳י וכמש״כ כעידי׳ ראפן לוקח שאצל  ו
ד׳ לו ליק עי ט׳ גגי נימא ה״נ עצפ מלוה גרע דלא מ ט ס ט  אי ודטרי
פ׳ ק בש^ ד׳ הביטני׳ נעשו פ פ פ ראשון לוקח גבי כ  עצמו לוה גגי כ
ד׳ לו שמה לעיל דקא׳ מה דלט וז׳׳א ט׳ ומכרה פ א  שמי׳ בשלוק למ׳׳ד ד
ת לו שהיה טון ד  טון הינ א׳כ שמכרה אף מביטנית בע׳׳ח טבה פ

ת ראשון ללוקח שהיה  לגבות יטל שסיר שני ללוקח פנכרס אף עיד
וק׳יל: מביטנית

ד  לסלק יטל הרא״שדאמ״גדהלוקח מדברי עס״ימש״לדמוכח ליישב יש <זו
ק יטל איט אבל פי׳ לט הלוה של בקרקע או במפת המלוה ^ ^  ל

 ולוי מלוי כשטורף דנ״מ י״ל שטר א״כ במפת ומקצת בקרקע הפב מחצת
 כדן בקרקע ומקצפ במפת מקצפ לסלקו יטל מכחאחריופ שמפן אצל בא

ל לוה כל ט וק׳׳ל: שלו למלוה לשלם פ
ד ״ « מ ד מי  לאוקמי דאיכא מתרפס דהמום׳ -נ״ל מ׳ לכאורה ט׳ יסכן ו

די׳ ^קמ5 וכטן שערות בב׳ דרבא מלסא * א באחרונה פ ת מ  ו
מלט״ז מי שטררמ״גט׳ שכממ  שמכר דמיירידוקא הסוגי׳ לאוקמי נצטרך מ

פ ללוי א דאס אחרונה לפני שקנה שדה או ט׳ מ ט די׳ ולמס ט  באחרונה פ
ס׳ כמש׳׳ב ר^יג משכתת שסיר פ ד׳ ל^י דבמכר קא׳ וע״ז ה ט׳ עי ט ד  ו
ס מלוי לגטת א״י אחרונה לפני שהנה  וזבט טרחי להכי לי׳ דאמר מפ
 דלא ארעא מ^מ לי ניחא לא שמפן יאמר אס דאף לך חזי׳ דלא ארעא

פ לו מכר אס אך הוא לי׳ חזי פגי׳ לא באחרונה שקנה שדה או ה מי ק פ  מי
ת לשיטת מס לעיל שכתט אף הפססו  יןסוגיא לאוקמי דמצי רש״י בפ
פ ללוי כשמכר ט באחרונה שקנה שדה או  דס׳׳ל דוקא דל רש״י לפמת מי

ה לא דמססמא אף לבע׳׳ר, למידמי שמפן דמצי מה דכל ^ ק פשה מ  מ
ה שקנה דטריח לו דמכר שפר שייך א״כ זה זטת ללוי יש מונ  דאף בא

^ בחי,״ח לי ניחא אומר שמפן היה דמסממא  לא לומר שיכול כיח מ
ס׳ לשיטת אבל לי׳ חזי דלא ארעא זיטרית הוי לי ניחא פ  דאזלי׳ ה
ק באחרונה שקנה זיטרי׳ ללוי כשמכר א׳׳כ דמלתא סתמי׳ בתר  כ

 ארעא הא לוי שביד דבוריה יגבה לא למה לי ניחא אומר היה דבסתמא
 ני טמא לא אומר היה לא ומסתמא אחרונה שהיא טון הוא לי׳ דחזי

 אך אחרונה לפני שלקח שדה דקא הסוני׳ מפרשי דהפס׳ *ל5 ולסי׳׳ז
שקנה אומו לו שמכר לאוקמי מצי הוי כפפתי׳ דל רש״י דהא מתק זה

באחרונה



ת אבו עוז ק6 איב א ראשון י ט אס בב
. י . . .  . ___ UmI rnMmM ««Mn  כיון ׳b«0 הומיגו מה א״כ לעיל נ«ו״כ חמס

^מי  מש״כ לסי וסו אחרונה שלפני אוסה »י שמכר ייקא ׳
p^sjww דלאמזי ארעא חגני זיכוריח לוי ולהטצריךלומרכשקנה 

 איירי יאי סורס׳ מסי זיטריס לי סב לומר
 מסי«רי& זיטריס לי הב לומר א״י אסרונה שלסני אומו סוקנס ^
T j ט לדסוקי  הזיטריס לו כשמכר נפי אי אמד בשפר דטכר נפי ^י

 לי מוא לא אומר שממון היה דפסספא מידי׳ שטא
 מט ̂סרי׳ לי הב בסק״ס לך ניסא דלא כית מר6 ^״ח יט< ^סי®

 לאו וט׳ יסק ופיהו הטס׳ פ׳ע לסרש יומר <יא® ®?י
שי ̂  קי״ס בסי׳ הדרישה כסב וכן p כמט לדינא «א הסוני ^

 פה ללוי בפכר אט׳ דמיירי וס״ל הסוני׳ לסרש הסיס׳ דסונס
P״®rtw^ שפנה  לגטס יסל איט באחרונה שקנה דטרי׳ «3

י ^ א ^ *to ומסממא באחרונה שינבה ממן »ה דסדץ אף לי׳ מזי ולא 
 ארפא זיטרי׳ הוי בימני בע״מ ט׳ ז״ל חק׳׳ח דסמפי׳ כיון קנט® אטן

״ א2 ׳'2^ ^ »יי  ראשון לוקח במכר ע״ב] ח׳ [דף בב״ק דקא׳ ק
 זטס דכל לו השיב ורבא וט׳ אביי סט ^תנה

 דלא ארפא מידי׳ דהוי פטם הממם קא׳ ולא לו מכר ראשון ללוקח »יה
 אט כדסכר בע״כ המעיס לגטח לבפיח כח הוי דאי טץ זה w ימי

 מצד לטסו יטל דהרי לי׳ חזי דלא ארעא דהוי מסמס מפר שייך לא ודאי
 לעכר רבא אמר שכט לסי היינו לך מזי דלא ארעא ד^■ וע® ^ן

 שטר שייך בזה סמט׳פ״פ דאזליבמר דסיללהמוססוס אף ט זט̂ס סל נו
 מיארעאדלא כן הי׳שממקיטללופ׳ לרטוןדמכ׳ס דלאחזי ^רדטיארמא

 שמעון לקח אס ראוק]וק ד״ה ע״א ציב ד׳ הסוס׳ןמסוט׳ כ מש הזילו
w* מ״ר טטי שלא ראיי׳לדנריהם דהביאוהמוס׳ הייט וט באחרונה 

ב  דנ״ק בטני׳ פטרש הוא ט׳ באחרונה מידי׳ שמעון דלקח דהא הטול ו^
 כן הדין נט ללוי ומכרה באחרונה זיטריס בלקח אט׳ בסממסברילהו מבג

ודו״ק: מלוי לגטס יטל דאין
ך *1” א פ ״ ז ס ן א נ מנ ̂ור רב  סלוגס׳ לכאו׳ הנה וכו׳ מיעב או כסף או <

 יהושע(לעיל דר׳ ברי׳ ור״ה ור״ס ר׳ס ובק ר״ה בץ רטקה
) ז׳ ב ט׳ מפלפלץ מכל עדיסא זיטריס קיסי* ^י׳ ® * ^ טס אבניה א  מו

«א ’מרגליי^י®^ שאקלו ע כ ק א ט ט רי׳ ט ב קרא» זי פ  אמרי׳בשלו ט שלו ט
^ ן ט או כדקא׳ ליקלו א״צ כסף לו יש דאסי׳ ה ף ס  מפלפלמצריר ואלו מיפב כ
מן״ א קרא לא דאי עוד ולא לו כשיש כסף לי  המפלפלץ למטר דצריך ה׳

ט׳ מפלסלין דר״י ברי׳ ור״ה ולר״ס כסף לו וליסן  משיבי סיבר א
ט ט׳ פ די׳ מקרקע א ט׳ א לימן א״צ סיבץ לו כשממן דהרי ט  סרהע א

ש טדי׳ ד ולא לו מי ז׳ דף לעיל אמרי׳ דהא כסף בכלל שק אלא ט
 של טחו הורעס דא״כ לו לימן צריך בימני׳ לי הב הניזק אמר ^ ב מ

ט׳ לו כשממן אבל בבימני׳ ניזקין  מידי׳ קרקע לי הב לומר איי סובץ א
 מיפב חו כסף ט רחמנא ואמר ככסף הסובין מושיבי מ»ס דהיינו

מ ומפלפלין קרקע לו כשיש וכן ט ממלסלץ לי הב לומר הניזק יטל ט  כ
ט הוי דהמפלפלין מטס דקרקע בטפב ^ היכי וכי כסף כ  לי הב למימר דלי

ב לו כשנחן כק» ע  דמעט׳ נ׳׳ל טו ולכאורה מפלמלץ לי הב למימר ליכא ה'נ ט
א ברי׳ דר״סור״ה ^ ר״י קי ד  הן בשלו דס״ל משום לי׳ בדלית דישיב קרא ט

ט׳ יא״כ שמק ט סובי׳ אלא לו אין א סב טי  לימן א׳צ מעות לו יש דאט׳ דידי׳ ט
 וימכור שיפריח ס׳׳י דלא וכש׳כ מיפב או לומעוסדהאאמרקראאוכסף

ץ מ ^י ® א דאט ® ט׳ ט מ ^ז ט חשוב הוא כסף שוה דכל ל  ממש כסף כ
 חרא טצפ-יו שטר א״כ שמק הן טלם בשל כדל הונא לרב אבל < כג

ם סובק אסי׳ דמזיב ט הוי וא״כ עולם אצל מיפב חשובי׳ דטנ  סררע כ
 דהא לו יש אם כסף לו ליסן דצריך הוא דהדק טלם אצל מיפב שאיט
ב ט כסף ט רממנח אמר פ ק דכל ט  ליתן צר? דעלמא מיפב לו ^

ק למכור דיצפרך כסף י6 אין אס דאטלו והיא לו יש אס כסף לו  לו ולי
ק כסף ב לו מסן שטמ כ פ ק מיסב לי׳ כיקדליח דקיב קרא קמ״ל ט  אפי׳ לו מ

 דקרמע מיפב כמו הוי טלם אצל מיפב שהוא מפלפלין לו יש סובקובאמחאם
 בין האיבעי׳ השיס דטיתי הא א״ש לסי״ז כסף לו לימן וא*צ טלי לכל

 מליא דסלוגמייט כיון דר״ה שיטי׳ ובק דר״י בריה ור׳׳ה דר״ס שיטא
w המוס׳ דברי לסרש יש ובזה • כנ״ל טלם בשל ט שמץ הן בשלו ט מלסא 

ה לעיל[דףח׳ע׳׳א]  בשלו והלכה ס׳ונ״ל אסי׳ וא׳׳ת שבכלי׳ סחו׳ לטציא ד
ה ק מ בן מו מ הט ר עכ״לדלכט ס׳ מי׳  משום י״ל ולסימש״ל לזה זה ענק ש

ב מילי דכל לי' דלית משמע טלא דברי דלכטרה פ  קרא מהרז וע*כ ט
 ה׳נ כטולא דקי׳ל וכיון שמי׳ ק טלם בשל כמ״ד והייט לי׳ בדליס כריה
ט דעולא שהקדימו מה לסי אבל שמין ק מולם בשל קי׳ל  סבר מצי נ

לי כל מפלפלק ב ט מ  שמי׳ P בשלו דהלכה דנראה כתט שסיר הוא ט
 והלכה נמי והיי״ל כעולא לכהwדד וקי״ל דכיק לדבריהם ראי׳ הבי» ומזה
ט סברי ור״י ברי׳ ט״ה דר״ס ע׳כ בדיגא כר״נ  דבריהם ולהבק כטלא נ

 קרקע כשטציא וכן גרועים להוציא דרכו כלים כשמוציא שם שכחט מה
 דאפילו בזיטרית במ״ח של דינו הססם דמן משום בסשטח נראה * כו׳

ט׳ פג קרא לאו אי בנז ט קרא דצדן הא אלא בזיטריס דייגו ה״א ד

ה .
ח לו P אם מנזקי׳ בעיה מדף פלסא להא דב^נס משום  מטחדבבע׳
ס לו Fל צריך ט י מ . ה ב או כסף או בנזקי׳ משא״כ ^ פ  כיון וה״א ט

ק מנזקי׳ מ בע דעדיף מ ס ל ט ט מ ק דצריך משום היי  דחשיב כל לו לי
? ימיילא ®®י צי ק י ב לו לי פ מ לו אץ אם ט ט ^׳ כיק אבל מ ח  ד

ב לו לימן דצריך אמרי׳ ו& שבכלי׳ ׳w ^ לשק ק ט׳ ע״כ דכלים מ ע פ  ד
ט׳ חוזי משום הייט סמוס לו ליק דצריך ט אוז מ בז ט כל אבל ליס «י  ט
א סדר זוזי לי׳ דליס ק דהיה וממילא שבכלים ססמוס ליק דנ ט  מרקע לו ד

מי מי י י ״ י ל״י 1אי ז ? ״®א ל צי ק י מ i נראה כן ממות לו לי  ט
וקיל: הדברים

ע ו י  ולזכט למיפרח /־צר? ס״ד דמה דר״ה פעמי׳ להבץ צריך אכסי ס
ק רוצה אי אסי׳ במטס דדיט מבע׳ח עדיף וכי כסף לו וליק  לי

מג * ס לו ליק ^;;ד ט ט  סחור. לו טסן לו בשאץ ואס׳׳ה לו יש אם מ
מב לו יש דאם נזקין כש״כ למטר ^״צ שבכלים ק א׳־צ ט ת לו לי  מט

ט׳  קרא מניקר ונ״ל מעות לו וליתן למטר דצריך נימא איך לו יש אה א
ג ט לו הייט ך ק ט׳ הסובץ דני ה עד להמטן שרוצה דניזק בע״כ א  טהי

ה עד אממק לומר המלוה מכול לוה גבי כדקי״ל מטח ט הי ח לך ט ט  מ
סי׳ ו׳ סעיף rע סי׳ במ״מ כדאיסא  דניק קרא קמ׳ע ד׳ סעיף קיא וג

שי׳ מתורן ובזה מעות לו אין שעתה כיק הסיבק גע״כ לו  הסוסטת ט
 ילסי׳ ולא בכסף כסף דשוה דישיב קרא הוצרך דלמה קדושין בריש
ט׳ דקמ״ל ל מ מילי משאר א ה ד טנ  שכתב כמו ככמ> כסף שוה בע׳כ בנ
 ככסף כקז דשוה בט״כ בנתינה אמרי׳ לא מילי דגשאר ק״ח ר״ס באה״ט הגיש
טן איצמלית גגי לרשב״ג כדס״ל ץ ע׳׳ב] [ע׳ד דף מי ט  בחידושיט ו
שניכר״סור״הבר״י דלא דר״ה דממט׳ ד״ל קימשיןולסי״זנ״ל ברק  מ

לי כל דמלפלץ ג ט פ ? לא דלהא דס״ל כסף וחטב הוא ט  דנילף קרא צי
 בע״כ ישיב דהייט דישיב קרא ומדאיצעריך ככסף כסף דשוה טלי משאר
ף לו שטק לאומי קרא דאט פ״כ דנחק ס  דאמר וכיון דמזיק בע״כ טהכ
 אלא מיעג vo בע״כ לו וטחן למטר ״צ1ד סשיעא א׳׳כ מיפב או כסף או קרא
ב לאו דמפלפלק מ*כ פ א ט  קמ׳׳ל ושטר לו יש אס כסף לו ליק וצריך גיזק גבי «
ק ^ ט ט ואיי במ״כ לו ד ה עד אמהץ לו הי « יש ובזה ממית לך ט  קושי׳ ליי

ט׳ הרא״ש  לי אמר ע״ב י׳ דף לקמן מסוגי׳ כר״ה דססק הר״ח על ה׳] [
ט׳ רחמצא דכחב פעמא אלא לרב כהנא רב חי מ ה ט׳ ו  לדידיה לי׳ איש אי ו

טב מר דאמר לי׳ יהיב פריסית כמה  כסף לי׳ אית אתי׳ משמע כו׳ י
ה דהמח קרא צריך דלמא הכי לק דאי סובץ לי׳ יהיב ט  דאית טכי לו י

ב אלא איט דישיב קרא עיקר דכל ולסמש*כ כסף ל^ ט  משמע בפ״כ מ
ט  איכא למזיק התשלומי׳ סד מיתה משעש נבלה רתחה אמרי׳ הוה ו

ט׳ בע״כ דישיב לפרושי  פחח לו שקלם כדי אמתין הניזק אומר אס א
ת נבילה »ק א התשלומץ עד ט ה דנהק בע״כ לו משלם ט  נבילה סחת טהי
 ושפיר כסף לו ק אתי׳ הוא מיפב מילי גל ולמולם הניזק על אח״כ

 ליה איס דאתי׳ דסשיעא לו יהיה והמת קרא לי דלמה כהנא רב הקשה
ק כמה ח בע״כדנ קלו תי ט רי  נצרכה לא דמשני למאי אסילוקלוכסףאבל ס
 אלא סובץ אתי׳ בע׳כ דישיב לסרשקרא אפשר אי ע״כ נבילה צסחס אלא

ט טי צי: ד ח לו שיהיה עד להמתין טו ט  מעות לו ק דאס טכח ממילא מ
היג מצי לא וק״ל: סובין לי׳ י

׳ ס ו ט׳ תטמא ד״ה ת ^ אמאי וא׳׳ח • ו שי  • וכו׳ שמואל הא וכו׳ ס
 בב*מ לשמואל מדס״ל להקשות הו״ל דיותר לדהדק ק לכאורה

ס אחריות אמרי׳ לא דבמכר ע׳יא] [י״ד דף  וכן כלום הסוס׳. מתרצי לא וע״ז פ׳
 לקוטח שחלקו אחין קסבר וימר אמר ושמואל הש״ס גלטן לדקדק יש

ט באיזריוח שלא וכלוקח  לוקח שמואל ס״ל דהא יתירא לישנא דטא ד
ס אחריות אמרי׳ לא שחס ט באחין נימא חיתי ומהיכי פ׳ ט׳ ס  הסתם ט

 דאכל משום פ״ס אחריות מסי נימא דבאחין לחלק דיש ונראה באמריוח
ט מצי לא לשלם ללוה לי׳ דאיס היכי כל לו̂י  דאין לפטאל סיל מלוקח ג

 כלום יהיה ולא השדה בעד לו שנתן המעות יאגד שמא חושש לוקח
ע אחריות אפי׳ דאז ח לא אס מועיל ט  דסתס אמר וע״ז מעות אח״כ טרוי

 ארעא זבין הוא המטח יאבד אס דאף לזה חושש אינו קרקע לוקח
 מאחד ליקח בע״ח ביד דרשות קרקע שחולקי׳ באיוין משא״כ ליוט׳
חיי הלה שיאכל אינשי עביד לא ודאי הא מלקו לשני יש אתי׳  יפסיד והוא ו

 דהרי הסיס׳ שכשט מפעם דמי באחריות שלא כלוקח דאתי וקמ״ל שלו קרקע
 כספיסואחי נפל אחד אם אבל ירצה אס לבד אחיו משל לגטח יכול בע׳ח

 ואחיו שלו קרקע יקח הבע׳ח שהרי ס״ס אחריות דאמרי ודאי קרקע נמל
 נבי הש׳׳סלומר דייר? והיינו עבדיאינשי לא ודאי והא בידו הכספים יחזיק

 דאיכא ונראה ־ כנ׳׳ל עפי עדיף דהכי דה״א דמי באחריות שלא וכלוקח שמואל
 רביע או בקרקע רביע לקמן אמר אסי דרב לטפך סברי׳ נמי למימר
 מצי דבעלמא אע׳׳ג באחריות שלא כלוקח הוא אס דמסתפק והיינו במע־ת

 ק״ן1ןי 3׳33 הרשב׳׳ס כמ״ש לדחוק א׳צ מכר גבי מ״ם דאחריות סבר
 דחוק׳ סברא וזו באחריות שלא ממנו קונה אחיו דגם משוס כלקוטח]דהניגריעי

 שחבירו דכמו הוא פ״ס דאחריות בקרקע קרקע במחליף נימאנמי דא'כ היא
א p קונה אמרי׳ אדרבא אלא זה מציט ולא באחריות שלא והכל קונה מ

דמסתמא
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?!',י י '1'י'י’^^ י® מוכייז פגיהס דמספמא !,
אביהם של מזב לגבי ש^קו באמין דווקא
« אמרי׳ ס מ I צ^א־יומ א1ד
לפרוף דיטל נימא אס אסילו ממ» וימרוף אבץ של במ״מ יבא אס עצמו

ו צינהו דלקוחוש פאמיומשוס *י5 מ טי לק״ז י

ע ק קי ̂י’ ״®״מי״’ נ ? 'י ?P אחריות פכר בשאר אמרי׳ אי דאט׳ ־ לזה צריך לא לענ״ד באמת אבל הרשב״ם
י בשאר בשלמ׳ שאני הכא הוא פ״ס U t ?'’1 ’®י ^״יי' מנ
 נ דקי באחיו אבל אדס כל משאר באחריות קרקע ליקח דיכול זו קרקע ליקח
ה האחד חלוקה דין בו שיש שדה להן דיש היכי דכל פ  חבירו אח ט

 לחנוק צריך דע״כ דכיון אחריות אחיו שיקבל נימא מיתי מהיכי עמו לחלוק
ט עמווליקח טס מי מלקו רו חבי מ  לחלוק צריך שע׳׳כ כמן אחריות לקבל א׳

r עמו a דודתי כספים נשל וא׳ קרקעות נפל וא׳ וקרקע בכספים משא״כ 
טל היה ט נשיפא שפיר מקט בכספים ונחלוק בקרקע נחלוק לומר י  ה

:וק״ל באחריות ומסתמי׳ ברא לאו והאי ברא
׳ ם ו  קשה ולכאורה ט׳ הכא דמיירי חייבוי״ל אחד כל וא״ת וכו׳ ד״הופרף ת

א׳]באפותקי דהא פובא מי״ז[סעי׳ מםי׳  דלאנ&י סתס קיי״לבח׳
ץ כיון א׳׳כ חורק בני למוכר לו יש אס האפותקי שקנה מהלוקח גבה  לשמו^ דס

 מקום לך הגחתי לומר יכול הא אחד משל גובה איך הס כלקומת ד^וין
 נרה ולכאורה הכל מאפד יגכה ולמה אחיו שגמל חלק גחצי דהיימ
 הן כלקוחולז דאחין לשמואל דס״ל דאע׳ג להתוס׳ דס׳׳ל בדוחק ליישב
 הבע״ח ויכול הן לקומות אמרי׳ לא אחרים לגבי אבל אחיו לגבי כ״א היינו

 נימת דאס זו כסברא משמע דלכאורה מלוקה קודם כמו האטתקי לגבות
א אק לאחרים חייב מאחים א׳ אס א״כ לכלמילי כלקוטש ר מ ת ה  שיגבה פתנ

 אחרים גבי ע״כ אלא לעיל כמשיכ אחיו מלק חצי וגם מלקו את הבע׳׳ח ממש
טת דא״י חלוקה שדם כמו וי ה  אי i לדקדק יש אכתי אלא שלו הלוה מלק אלא לג

 ואחד ביפנית שדה נפל שא׳ כגון בפשיפות לשפיי מצי טי זו סברא ס׳ללתסו׳
 זיבורית שיזומיס לגבות דיפ ד׳מ״חע׳ב]דבע״ח [גימין דקי״ל שדהזטרית נמל
ת שבעלי פשוש הם יורשים למ׳׳ד א'כ ט  זיטרי׳כדיפ אצל הבע״ח את דוח׳ הגיפ

 שדמיו כל שפכי ראובן גבי ע״ב ח׳ דף ד׳] [סי׳ הרא׳׳שלעיל שכ׳ למה אפי׳
ת שדה מכר ושמעון לשמעון  שלא אפי ראשק מהלוקח לגטת דיכול ללוי טז

ט יכול ואיפ כדיש ט ד  לא באחין מ״מ שיעטדו שהרחיק משום ללוי ל
 אחיו בחזקת הט־ה היו ג״כ שבתחלה שיעבוד הרחק כאן דאין זה שייך
 דלשמואל משום וצ*ל מלקו מהן מאחד ששורף בפשיפו' לומר מצי הוי א׳'כ

 הנחתי לומר שיכול הכל מאחד לגטת דא״י זה שייך לא הן לקוטת דס׳׳ל
 כ וא כדינו שלא אפי׳ ב׳׳ח שיש במקום מנ׳מ מורש׳ דאין כדקיי״ל לד
 הוי שפיר הן לקוחות אמרי׳ צא אחריות דלנבי דלעיל כסברות נימא אי

מי מצי טק  דלא בפשיעות י*ל לכאורה מיהו לחלק ודוחק חיבורי׳ בבינוני' ל
 מ מהר קושיות קשה דא״כ כלל וזיבורי׳ בביפני׳ לאוקמי התוס׳ מצי

 גבי לעיל התוס׳ כתבו דהא באחריות שלא כלקוחות לשמואל ס״ל דאיד
 יכול שאיש כיון באחריות סתמי׳ ודאי גווני׳ האי דבבי וקרקע כספי׳
ח יפה גאפותקי דבשלמא ממש אלא מאחיו לגבות תי  דמיירי מהר״ס של ה
 זו משדה או זו משדה או הבע״ח שירצה איזה האטתקי לבע״ח שכתב

ק לדחוק דא״צ יותר נראה אך תי  אחת ששדה דמיירי אלא מהר׳־מ כ
 לבע׳׳ח סתם אפותקי הבינוני׳ את ועשה זיטרית אחת משדה בינוני׳

^ שכתט כמו מאחד האטמקי את גובה הבע׳׳ח רוצה אם שפיר וא״כ  התו
 שלי האפותקי את מוחל אני לומר דיטל כדיש הזיגורי׳ את מא׳ גיבה רוצה ואם

ודו״ק: הזיטריתכדיש לבעל מדחט הבינוני׳ בעל וממילא
 ויותר כלקוטת י׳ הוי לא אחריות דלגבי הנ״ל כסברא צ״ל בכ״ז

ס׳ סושי׳ להבק דצריך משום המוס׳ דברי ליישב דיש נ״ל ׳ ט ט ה מ  ב
 ובאמיז הפוב מרצונו לו שנתן דלמאמיירי כולו מהם א׳ של חלקו שפריס

 לו ששילם דמיירי אלא מאחיו החצי שיגבה הבע״ח את לדטק יכול היה
ס׳ דס׳׳ל ונ״ל מרצוש ט ה ל וכ׳א ברירה דש הן דיורשי׳ דס׳ל דלרב ל  מ
בו פורע הו״ל לו הראוי חלקו  ל דט ח קכ סי׳ בח*מ דקי׳׳ל חבירו של ט

 דס״ל דרב פעמי׳ מה א׳׳כ צו מלשלם ופעור חבירו מנכסי ארי כמבריח
ת בעלה ק ^ א הן בלקוחות דס״ל לשמואל משא׳׳כ מ כ  חצי מחבירו קנה ו
 דזה חבירו של חובו כשרע ט״ל ולא מרצוט שפרע י״ל שפיר חלקו
ע דוקא ר ט ט פורע זה אבל עצט משל חבירו של סובו ב  חבירו של ט
 סתם באפוסקי אפי׳ הנחתי לומר לדחוט יטל דהיה דאע״ג סבירו משל
 ניחא לא לומר הלוקח דיכול ע״ב] ׳ז [דף לעיל אמרי׳ הא מ״מ כנ״ל

 כן לומר יש וה״נ ב׳׳ס שיש במקום מנ״מ נפרעי׳ את שאמט בתק׳ח לי
ט באחריות דכלומח אמרי׳ הוי ואי חבירו משל פרע א״כ  צריך הי׳ ד

^ לאוקמי דצריך אלא אפותקי בלא אפי׳ לו לשלם ו פ א ם ב ט  רב מ
 באטהגך אי דמקשי מהר׳׳מ קושית היפב מתירן ומזה הן כיורשי׳ דסיל
טל אטמקי בעל רוצה חם דהא דז׳׳א בהזרמת דמסתמא נימא  עמר י

ת שלא דמסתמא אמרי׳ ושטר מרצופ לו ששילם אלא כניל הנחתי ריו  ^ז
ל^חים ס״ל ושמואל ק יורשי׳ ס״ל דרג להש׳׳ס מנ״ל דא׳׳כ להקטת ואין

בבא ראשון פרק
ת שלא הן ד להי^* דלמא באטתקי ולאוקמי מסריו פיי א ד י ^ ן ^  א

ט כטרע והףל הן דיורשי׳ ס׳ל ^ ורב ויתר אמר ולכך חביח של חו
בו טרע לי׳ והוי באחריות הן כלוקחים רו של ט טיו משל יגי  א ז א

ר דרב פעמא מאי דא״כ ^ ע מחלוקת בעלה ד נ ^ דיצריו ^ ^ ל
ודויק: במעות לסלקו יטל באחריות דכלוקח כיון הא מעות ולא קרקע

אך

ט׳ בשעשטאפותקי דמיירי ואע״ג ט׳ אמר ורב ד״ה תום׳ ט לכאו ו  מה ל
ה לקמן התוספות שכ׳ ^ * ד  דרגיע אחרון נ^^ון להם דנראה ר״א] [

ה שטר במטת רביע בפרפע  גס דהא מטרש באטפקי לומר מצי מ
ט אלא במעול, לסלק יטל אין ם*ל אסי רב  «ננו שגובה רביע או

 דבאמת וג׳ * ובב״ב הכי לדבריהס כן משמע ולא באחריות דלוקח מפעם
א מטרש באפותקי ס״ד דאי להבת צריך ^ דאיך מהר׳ע קושי׳ ^זי  ס
ך ולא כלל מאחיו לגבות שא׳׳י כיון באחריות שלא כלוקח דהוי  טי
 אין סטרש דאפותקי הנחתי לומר שיטל הנ׳׳ל סירז וגס מהר׳״מ חירז
טזי לומר יכול טאה הנ  שאמר דהייט מטרש באטתקי לט־ש יש דשטר ו

 דף בב״מ לשיפטיהו ושטאל רב ואזלי מזה אלא פירטן לך יהא לא לו
ס ס״ל דרב ולקחה שלו שאיט בה בהכיר ע״ב ע״ו ט  פקדק מ

ת ליה סבירא ושטאל ̂  גבי שה פליגי וכה׳׳ג מתנה מט
 הוא טקח של ששדה דידע דכיון ויתר דסבר דשטאל י״ל א״כ אטחו

קי ט ט  צמי% מצי והד ויתר אמר ולכך ממנה דמעות ^מרי׳ מטרש א
ת דסבר אזיל דלשיפט אלא כלקוטת נמי ס״ל דרב ט ^ פקדק מ מ מ  ו

 בחדא פליגי הא לפלוני טצרט למה קשי׳ דא״כ אלא מחלוקת בעלה
ט מקדש גבי זימנא ט הו צריטתאדאיצערך בב״מ שם כדעביד א טי  גגי ^ונ
ט מקדש ט ט היא דקרוגט כיון באמוט רב דטדה נימא דלא א ט ו ^ 

ט גבי ה״ה אחיו גבי פקדון דמטת מטס הבא דרב ט  אחיו לי דמה א
ט או ט א אהרינא פעמי׳ דהכא צ״ל לכך א רט׳ נמפם ט  לט אך הן מו

 או כץרשי אי דמסחפת דהייט במטס ורביע בקרקע רביע אחרון לשון
איס״ד באחריות כלוקחי׳  באחריות כלקוטת אי דאפי׳ מפורש גאפותקי ו

ךז בעלה להיות ראוי א״כ פקדק דמט׳ משוס צ״ל ע״כ דמי  ולסלק מטוי
 בקרקע דרגיע לטן לט וכן סתם באשתקי צ״ל וע*כ בקרקע הכל לו
מה דא״כ החום' כמש״כ סתם באטתקי צ״ל במעות רביע ט  לו נתן ,

 לט־ושי אפשר אי לטטת דלשגי נמצא בץזי לבע״ת לסלוקי לא הא מטת
ק: מפורש באפותקי מ״ , ו ״ ״, ,

ם ו ה ת ט׳ אסי רב ד  דלא ל י דבריהם לולי וכו׳ להגמ׳ מנ״ל וקשי׳ ו
ט דא״כ באחריות שלא ט באחריות כלקוטת דמסתפק מצילטמר  ד

ם׳ כמש׳׳כ במטת דוהא ה לעיל הט א ורב ד  מקר שנמצא ולוקח ט׳ טנ
ה ט  דרשות דמשמע במרקע דרביע אסי רב אמר למה א״כ דיט ט כמו פ
ט בידו ת רוצה אם אפי׳ קרקע לו לי ט  ביורשים דמסתפק צ״ל pול מ
 קרקע או לבע׳׳ח לסלק יטל היה רוצה היה אם דהרי בידו הברירה לכך

ל: ק׳׳ תו ט מ או
ם  לחלוק חבירו את לכטת א׳ דיטל אחין דגבי לטוש״ל לומר יש ו

ט  להש״ס ל^ פשיפא בכדי זוזי אינש שדי דלא סברא שייך ולא ע
טד דמי בו^זריות דכלוקח לומר סברא שוס דאין  נתבו דבאמת נראהלענ״ד ו
ס׳ ה בסטר ט מט ע׳׳ה מחבירו הטציא בי׳ שייך דלא טלם־ ד ח  דמה המפרט׳ ו
א הספק אם דודאי די״ל לענ״ד ונ״ל • בזה יש מעם  או ק יורשי׳ אס ט

 דבפלה ונימא מלוקה קודם שהיה ראשונה אחזקה לאוקמי איכא לטחי׳
ט המחלוקת ע״ד בחזקת הקרקע שטה מלוקה קודם נ ל אדנ אל מן  טי

^ בהא דתליא ל ס׳ שכ׳ כסברא אמרי׳ דאי מ ט דאפי׳ אסי לרב דם*ל ה
ח אלא קרקע לו לימן איי דמי׳ כיורשי׳ אי ט  עלץ לו שאין טון א״כ מ

 באחריות שלא כלוקח דלמא לומר ויטל המע״ה אמרי׳ שפיר מעות אלא
ט׳ בב״בדי״לדרבאסי כ׳ המרשיא והנה ל בהך מסמפק ט ט איי א ר » 

 מצי דלא נימא ^אי מסתמק גופי׳ אסי דרג י״ל א״כ לא או בזוזי לסלוקי
ט קמא מרי׳ אחזקת לאוקמי דאיכא ומטלא בזוזי לכלוקי  חלוקה קומו כ

 קיימא מי ביזזקת דממפק וטון דהמע״ה בזוזי לסליקי דמצי נימא או
ט הדק ממילא חלו ק טן לכך ט ת ואין רביע אלא לו ע ט א״כ למן
ט יצעלד ט דהטס׳ י׳׳ל בקרקט רביע דוקא לי טי פ ט שכתבו אזלי ל

ה ע״ב פ׳ cn בכטבות דלגבי נמצא בסים ממון דמוציאץ למיתב אי בד
ס טיל קרקע ט׳ או באחריות שלא כלוקח דרלמא סי דלמא יורשי׳ א
 ם עכ אבל בזוזי לסלוקי יטל ספי^ת שני דהוי וכץן בזוזי לסלוקי מצי

 כאן אי דמספקיק מטם במטות או בקרקע או רביע לו שיתן צריו
ודו״ק: לא או במזקט מיירי

ד ר צז ס בפרק מש״כיא״י לפי נראה ו ט אט־יומפ״ם דאמרי׳ דהא גי  טי
ט׳ השיך והביאו כשהמס ׳ ט׳ ל״ע ב ס ק ד׳ ב מי  לטפחו א׳כ י״ד] [

ו שלא טון דמי באחריות כלקוטת דאמין לומר שייך 1אי נ  דרבים ואף מ
ם מיע הש״ך שם שב׳ כמו עליו טלקי׳ טן גאט  אין למלוק זא׳ז דכו
א ^ מא לא אס אמריות שקבלו לופר ס ת מחלוקה מי ט ע ט ט׳ נ טי  ו
רט׳ ט ספק פזגפלה הן יו יייי ^ כלקוחות או פתלוקת דהיי



9 לו רק»ממייב קיימת ההא t w m סברא אין 
̂ש  מחלומן גמלה דקי׳׳ל דהא ו׳] הרא״ש[םי׳ ״״

 nh כדאורייסא גרירה אין קי״ל והא ביייה יש לרג דס״ל מעעמא (אי
 באחריות דכלשחות מפעם לא אגל מחלוקת וגמלה בפטוס ^מסיהייל^
 ונמל בע״ח ובא כספים נפל וא׳ קרקע נפל א "י למיל

כגון לגמרי מחלוקת דבפלה משמש גכססי׳ ^גא ^
בפד וכשנפל אמד כל של שרושה »!קמן מקצת ״״אלא ^

ק למנר שת דהא כ  אלא^שיפסיד איט ברא לאו וי£י כיא דהאי ד«י
” f® ״ ל ״  אלא הוא פשיפות לאו הכספים כל עש למלוק אבל ״״״’!י

 עמו לחלוק צריך ממילא בע״ח שנפל מה יפסיד שלא ד«ימיח דכיון
אי ^ייי ״  בר.חריות תט׳ יהחלוקה לומר סברא שום דאין מחלוקת גפלה כג

״  דלכאורה גיסא לאידך אדרבה דאמרי דקא׳איכא הא שפיר *יי ע
 איש שדי דלא פיס אחריות כל בפלת דא״כ המפרשי׳ מג״ש כלל

 לאידך דאמר פעמי'דא״דואבידותונראה גניבות
סבר? בשביל לגמרי מחלוקת דבפל׳ לי׳ ימסימא ק״ך״א «רא

שהניח וכגון להיפך סברא איכא דלפעמי׳ קאמר ע״ז ברא לאו מאיגראוהאי

ו קמא בבא

הו ע״ב ג׳ ךף בב׳׳מ ז״ל לרש״י ס״ל  אמרינו מזאורייתא אבל מדרבנן ח
י וק״ל: שם גתיס׳ שין דחשיד מיט

ם  המפרשים כל והקשו עליו* הוא שאחריות מחיים ד״ה בפירשיי ש
ת מפעם לאו דריה״ג פעמי׳ ע״כ דהא גלשוט ח ר קדש° יהא ^

״ נ שח ץ י ?׳ א ג בקדשים וכי בזה רש״י בטי ומאי קדשים בקדשי אפי' ״י

ם ע א דמתני׳ הליל דא״כ ותו דמי כממון למשן דגורס ל דס ^פ פ מ

^בהך לרש״י לי׳ דקש׳ שנא הוי דמחיים גברא ז ר2ולא בהזיש וחייב מ

א נס ויפדט• שומם עד ימשן אס ואפי׳ אססדתיך־ מאי לומר ^ ז׳ ח  ד
ט יימר מי מו מ ש; בל עובר דהא ד ^ להקריט וצריך האחר עליו' מ  ב

 כפי אוחו ויעריך והערכה העמדה בעי׳ הא מוה ט יהי אס ^פי
 וצ״ל הפסידו tמ וס״ס לגטה להקריט

ש מכירה בני קלי׳ קדשי ג ה דלר משום  לאחר אומו למכור ויכול נינ
 משן הפסידו ושפיר ע׳׳ב פ״פ דף בפסחים כדאי׳ חולין והדשס מחיים

 שאין קלי׳ קדשי׳ תינח קשה אכתי אבל ממכירה ע׳ז הש׳׳ס דמקשה יינו׳ו.
 בדמי׳ ונהשתמש לשכרו יטל שהיה מפני הפסידו שפיר עליו ות אש

שלמים עלי היי דאמר כגון עלה שאחריוש קלי׳ קדט׳ אבל חולין־ שהם ח ורב עצום בסך פרקשת ע כ ס גדול בסר כספים ו שלמים עלי הרי דממר כגון ענה החקריוש מ
קרבן להביא וצריך עליו נדרו אכתי אותו ימכור דאם נמצא קרנן ש ^פר ס ס^ ס

ם אחר ® » כדעח הח^קה דהימה קרקע ויגבה דרש ל״ל דריהיג דאף נראה מיהו הפסידו מאי ואכתי גייי ^י
ש שיחלוק החלוקה , של\?חו,-» שמר היה ה נמצא בכספים ע , עמה דיצפרך אע׳׳ג דש כממון לאו לממון דטרם עליו ״איזיייהי ״1^

ט ^ או נגנ א י נ א י י ״ ל שא־ לעלמא לממק גורם מ״מ והפסידו אחר קרבן להביא ״ ^ ק׳׳ ^ א^ל
ש דחלק החלוקה ויבפל אחיו יבא ר אש^^לרג^דס״ל בכספים ע ט מאי ולומר המזיק להתנצל ימל איט גי
שח 6ש שאיט בה שאחדיות ששרש״י וזהו עליו הוא שאחריות כ ג הפסידו עכ״ס -א ד ך אפסתז ר ^כ 1 דמ

; S כל שמבפל הכא , י ״ ? ^ ״ ע ׳ ג א ק י ״ ד ש גז שאץ קלים בחדשים פשיפא א־ל ״ ״ ח-י א
ל קרקע שניהם בחלקו ד<^׳ כלל סברא זה אץ ע דרביע א“לר ?׳ מ ק כנלענ״דודו׳׳ק: לשכרו שוכל ^
ש^ 1דס^ והייט במעות רביע או שלל ע P 1 . . ^ די ל מנ נ כנו « בסוגי׳דלקמן מפרשי׳ ושאר השס שנתקשו מה שב דל ךן

ר א מ־ נ < י » ״ ««<ל! Z ו ־*!W״ ש+ן «w־ י ־ i־ j ״ ־ מ־ן ימש«־ »׳ « ־ ־ 1א1 י

רי כשנפדו דאי וכו׳ כלי׳ לענין בד׳׳ה שב המוס׳ הקשה :וד מיי

כ£ים חלוקת ל7רוצהלבסל זה ומחמת ברא יסאי לר
מא שבאני לאיון א

כ  זגר שוס לו ישלם לא ויפריף הבע״ח יבא שאה ש'
 להש דאמר אסי רב לסברת הש״ס מיטה כ*ז אך באחריות שלא כצקושת

כספ״ם דאמר דר׳׳א מלתא לפרש מפשר דאי גממות רביע או בקרקע רביע

חייבי׳ ושור
____ ועוד ביניהן־

ה ־ ע״ש שלו המת הא פעור בטר למה מ  זיל דבריהם לולי י״ל לפמ״ש ו
 דסלעי דאף שא דריה׳ג ורבנן נפדו שלא בפהמ׳׳ק הכל מיירי דבאמת
ש' או להקרבה דשי בשלמי  דעכ״ת משום היינו מ״מ בחו״ל בבכור א

ואסור לפדוש דעומד כיון בבע'מ משא״כ ־ לשוחו יכול ואץ הוא הקרבה

א איי־ ^יש שלא ^ י i סהמ״ק שור את בנ^ח וזהו א׳ קרבן להבי^ יצפרך דעכ׳ת הפסידו ם
® ״ כל שיכעל ה ץ ק ^ ש־ אלא נגבה דאיט כיון פהמ׳ק והוא שע״ תם בשור עדה ^ בריגבי׳ לאו מגו

ס כג עג »מר ^ ^ ^ פי ס ק. ל כנ מ לגבוה ולהחריבו לפדותו יצטרך הא יגבנו אס יועיל דמה הניזק אצל שא ויו״

f ימי עליי סגע ל»י «־ל otk ’ מ־מ ב־פינ־ לפדי־י דלי־נ דא,■־ ־ל' ־י' ־א' מי| נאי״״יא ד^נ m
י־י■ נ״לקי

 TOש71יהVדנשגעי׳’מנימי אלא חמצן־ גן לי׳ דקרו
 דנימא הפקדון שטעח בכל ע״ג ה׳ דף ג״מ בריש ^גרי׳ דהא ששר
 ליה משכחנא סבר דלמא ומשני אשבועתא־ חשיד אמשנא ד«יד מיט
 והנה לשלם־ ומשתשע בו פשע דשמא סירש״י וע׳׳ש לי׳ וחפיסנא (גנב

̂ושאי מה  המזיק אדס מדין הוא וגניבה בפשיעה חייבי׳ שמרים שש״ח
 נמנהבמתט׳ הוא אדם זה מבעה ולרבדמפרש ע״ב־ דף־׳ לשל כדאי

 בדיה ע״ב] ו׳ !ד^ המום׳ כתב מגזקץ פפור דהקדש הס וגם קמייתח
 בקדשים בנזקין אס״ד א״כ ע׳ש המדק מאדם דילשק וכר רעהו שור

 בח״מ ומי׳ מלשלם סנוור פשע דאשלו אשתשש בי׳ שיך לא דפמור ס»ם
׳  בפהטן שייך שלא דכל שאיש נייייז ס׳׳ד ט״ה וסי׳ ס׳ה ל׳] ^

 וה״ה גנזחי׳ דשיג ששר שכח א״כ שטעה ביה ששסששדגטגהלאשיך
Uw- . . ;וק׳׳ל ־ שלי לכל .

א שטי ש׳ל שדדא  דיליה ישנהי״ל מלוה לספק דשישי׳ דאכיישס ונל/ךד
 נפרע בע״ח אץ שא מכירה בר דלאו דאל״ה שא דמשן שט׳

ט׳ ממונא1נ דמשד שגו אמרי׳ דלא שם דאמר למאי ואש׳ * ממט ו
ל ע ח/ ג

׳ ״״■ ׳ ״ ׳ ׳ ׳ ־ י ' ״ •י ״ ר r״ ׳־״״■» ״״׳ ז ח ו ף נתמוש ׳
 ומה להדיוט מכרו לי מה כיוןשהקדישו לרבנן הוא משן לאו הניזק דלגבי כיק א״כ

 ממון לאו הנתק דלגבי כיון לתמוש־א״כ וחזר ע״ו] [ד׳ לקמן כדא׳ לגטה מכרו לי
א מכירה בר דלש לרבנן הוא ש יצפרך ג׳׳כ אוחו דהקונה ט ^ אפי ל  ו
 חבירו בקרבן י״ח יוצא דאינו נ״ל ־ שלמי׳ שמחייב לש אוש ימטר אס

 גבי׳ מקום צד בשיה אין וא׳־כ פדיון וצריך שקדש כבר זה שהרי
:ודויק כנלענ״ד

ד ״ נ  משקמאכר״פ דלא דר״שוכו׳ ואליבא בד׳׳ה מ״שהחוס׳ דע״כלפי ו
ט׳ קרא מדמצריך  דעדש אף להקרד עומד שאיט בש״ל דבטר משמע ו

 כ״ש לריה״ג■ קרא א״צ למה הכי לש דאי רבנן ומודים קרא א׳׳צ שם ט נמשה לא
 מ״ש לסי שבא לחשה יש ולפי׳׳ז לפדוחו שצריך אלא מוס בו נעש׳ שכבר בסהמ״ק

שס׳ ר ה ט שנגש סהמיק ושור מו  שכבר במר דאש׳ לי׳ פריק דלא בטר שור שי
שט לאו ־ הומס  התים׳ שכ׳ הראשן לתייז דאזלי צ״ל וע׳׳ב לרבנן הוא מ
 דאס י׳ל דבריהם אלולי אמנם דשלמיס־ דדומי׳ וכו׳ דר״ש ואליבא בד״ה
ד׳ רגט  בד׳ מעל דמעלה מקרא להו נסקא ובהמה נפדו שלא בפה׳׳מ ש
בסה״ע קרא מוקי דלא דריה״ג וסעמא * שלא(סד גפהמ״ק ט;רא מוקי

פלא
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י לא1־ י « מ * » » י «״ ו׳ " ״ ?•w J S ’J E r t S i
 הא 1שיממג« בכד מה א״כ
*w1^t563 שמייג משזה ואי

מויז ובזה הוא ממון בל״ז t? ״*י®׳ 'P מ i T ^  I?
 מיקשי דלא דר״ש ואליבא לומר דצריך

*3 ”י® ^ בפהמ״ק מוקי וצא ^
 קא להכי גאחריומן שיוייב י׳15בקד דמי ממ^5

מיי' רש״י זל^ישבלשוו מ ה  ואין ש כר ל ם דלא משמט עליו שי^וריותו ד׳
דנכסים ממנימין לאוקמי הו״ל נמלו שלא גפהמ״ק מודי׳ רבט לממוה

י ®קי® הא מעילם בה שאין ״ ״ ״ייז ק ג ג , 
^ קמ״ל כל ב י לאוקמי מצי הוי ד י מ ג ® ”י ג ! 2ג

ק מעילה במס ש^ן דא׳ דרבא ו^!טר אמרוכו׳ מי וסמייס הש״ם ס מ  בקסי ו
 הכי נקט דבאממ מירון לו יש קושיא דכל הוא דכללא • בהדיומ זלימגי

כנלע^ד: גסדו שלא פהמ׳ק נמי דאיכא משום
י נ ה י י מ  למרא נ«)י דלא לנהי והמפרשים המום׳ שימס הבנמי ולא ת

 אמנם לש נימא ולא נפלו שלא בפהמ׳׳ק רבגן דמודי׳ זו
ש פהמ׳ק ושור לשור הא ל^קמי ראו מה מ“מ בזה ^ בטר בשור שע ע  ב
ס ופהמ״ק בכלי׳ רבא לאמר והא לי׳ פריק דלא מ^ס חייבי ושור ^ ב^

ק׳ ”שג® י ^'P יל״® מיגא י ״  יי׳יז י
̂ ”®® י״י י״יי יהא ®®א̂’ לאיק״י

״?י י* יי ®ל ®®®״'ק י®׳׳® יישין הוא ««ין דל״ ס׳ וכ׳כ «  דרבא והא נפדו שלא פהמ״ק וכן ע״ב נ״ג דף שם בעצמם מ
 שמר שהרי בעצמם המוס׳ במ״ש בע״מ בשר שור הייט ופהמ״ח בכליה

עיש: לכ״ע ולנכרים לזרים
? ד !ז ג  נקבר שמת מוס בעל בשר ד^״ל שלו המס אין לבשר א״ש ו

 משום שא שלהם הכרח רכל ללשקי וצריך י ועיי׳ בשרו
rw שכיש ללא בפה״מ דרבא הא זמוקי דנש  ושר בשר לעיל אבל ־ 3

 שכיש ללא במלמא לאושוי לש ניחא לא אשראי בי׳ לפליני ש»ל פה״מ
שם׳ מלברי כמ׳׳ש בזה״ז  חבנ פליגי• בזה״ז שכ׳למסממא בשמעמי׳ ה

 שלמי בשור רבא והרי בזה הטפלים קושיוס לרוב כ״כ השיח בזה אין
:וק״ל לריהע הביס בזמן דא׳ שהזיק

ם ריה״ג אמר לכי אימא ואם עמרא ש
^ מאי באמת לק לפרש ונלענ״ד שבנס אינה הסוני׳ ונו׳ לו מ

א ® יג ״י ״״ז י® ״וקי יל״א מיה' '’״ ודא ל^נן כדא ומחו׳׳ש ונסטס סמיכה לבעי כיון בשלמים שדה ריה׳׳ג

K ״אי יקא׳!®ז הא י״'® ®יא ממוט לאי  ש כ ממוט הף לא נפלו שלא בע״מ שלמי׳ לאפי׳ לרבנן דס״ל וכיח נפלו
ש שאיט אלא הוא לסם בזה״ז גשר ^ להקרבה עו ב  משלש שא כ״ש ע
 לאבא ופיק • מ גבע ליכא ונסכי׳ וסמיכה לקמן כלא׳ מרמם קלוש ש!רי בט״מ
ש ר לאוקמי בבשרליכא שירי לריסיג עזאי בן לברי לשיש לחא׳ יו ש  ע

שפא בע׳׳מ  אפי הוא משן שאי מליון שא*צ בע״מ לבכור לרבא לי׳ דפ
ש בהא דפליג מאן וליכא לרבנן שך• שבארנו נ  שירי מס בבשר וע״כ בס
 רש כדפירש מה״ז לאו^וי לינא לבקרא שון לר״נ• רבא קושי׳ והייט
מ * לריה״ג הוא משן המקדש גזגק לאף ע״כ מיירי בחרבן דהרא ב  שבן ו

»  לבשלש׳בע״מ קיימי׳ השסא להא לשלמי׳ דומי׳ רפ״ידל׳׳לבזה״ז מפרש ד
 בבשר עצש דדיה״ג רגינא משני וע״ז להקרבה• שמלים ש^ינם מיירי
 ומשנויא רבא מדברי שכח נמצא לריש׳ במרל בבשר לאוקמיאלא ליכא

 TOW לבעי לקמן דקא׳ מפעם מחיים בשלמי׳ כלל ל^קמי דטכא דרבינא
ש׳ ונסכים &א ו שרן ומ  משלש׳ דלסייע ומחיי׳ בל״ה הסוס׳ קושי׳ י

 כלומר קאמרת כשנה ממטה משני וע״ז משנש׳ הקושי' עיקר דאדרבא
 • ריה״ג שירי לפרק השמליס לבשלמי׳ הכי לששי רבינא ה״מ באמה

 ג לריה לשקי יוסי אבא לודאי כרבנן למשרה ממני׳ לאוקמי׳ א״א ל^5ד אלא
שירי בבשר לא בבכור• ח ממק <או שאי כשנה ממט׳ להא בא״י  מ

שי לריה״ג וע״כ  ה וה במו׳׳ל בבכור אפי׳ פליגי ורבנן • בסו״ל בבכור ש
מו שלא בע׳׳מ בשלמי' רבק לפליני הכרח אץ מ*מ • בזה׳׳ז בבשר  לבכור נ

^ . ייי״ק• מיה® לקדושה^ שאני
״ז לויי ר שני׳ לשש נ׳׳ל ו ^ מאי למעופי דקא׳ הא דבסמוך ה לי  א

קא׳ דלא והא כדפירש״י• בחו״ל בכור הייט בכור למשפי
ש כמ״ש שא כהונה לממנומ פשיפא לזה באיי• בכור למשפי  המפר

דלמא ג לריה נאמה למנ׳ל ואיל ־ מעשר למשפי שא דניש קא׳ וע״ז
—.--I- _t.. ̂י לס״ל ייל בש׳יל• בבכור קרא

 שלא בע׳׳מ כלומר שלש׳ למשפי אילימא וקא׳ ר׳׳ש ואליבא במו׳ל בבשר
 קאמר ללא והא מרמס• לקדושמו בש״ל מבכור הוא ק׳׳ו הא נפלן•

 ללש למשפי דמסשש! י״ל השמים שלמי׳ אולמעופי בא״י בשר למעופי
 קרא )צמא בכור באמת למנ׳׳ל להנף!וה ואין להקרבה שמלי׳ שאינם לי׳

 נפלו שלא פהמ״ק באמת דר״ש דקא׳״ואליבא דהיינו לשל כ׳ כבר רסבפה״מ
ושכח שלמים בהן ולקטה פלי׳ דבש כיץ הפשל דמאי ממק בהו שייר לא
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פל V השני׳ פ׳זקאי ש׳ אה״ע במילושי כסב׳ כבר ^ ׳ ^ ר”
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• עליו קיבל ולא] ק וא״ס ש׳  י® קיגלעליו ללא כ
Wג1®״?'?®״ א״י׳ למזיקבבעליסחייג קמ״ל ׳ ג / ? ^ י  K 2״

ש׳ ^ ש ש[ד׳ נ ש ע״גה ״ג ?2®®ז? ®י,® fי ^״ ®  ?.’י
שמ ש׳ נזקי׳ שמירס עלי' ש דאזיק fo0^ לוש■ «צי ללא י״ל ולפמ״ש ו

 05jw מכל יוסר שורו לשמירס להשואל שועבד איט מ״מ נזקי׳
^ן שלא עצמם בהמה אה לששר שמשייבי׳ ס רי מ א ל ^ שטרהבמגניס י  זה

פא שי פ א״כק׳ ך ו ש ס ב ע׳ ̂ ̂ וק״ל: ו
ם׳ תו ש׳ שקיבל כגון בד״ה ל צריןלהבק וס*• לשמר מצי לא איפבא ו

י לאיו » יא״® אי®®א לאיק״י א
ש וא״ל בסמון• שם׳ ששרצו נ ס״יו, ה ^א ג טי & יאז* י - א ל  2י י
ש שויו שזיק מה ^:ל אמרים שילקו מה שינו גופו ששרת ^ 

®ייי״^ ®י” י׳׳® יפל® מס ואפי׳ עליו השאל קיבל ם2® י .  י
®״״/- וסו להגיא המרק חב כשהזיק לממני׳ זומיפרשא כיוןדברייתא  י

«י ק׳ וא״כ קמיירי ובשפל מ״נ רק משלם דמם משרש איט מ  ג
ה עליו קיבל שלא כיון לה״א לשר ודוחק קמ״ל ר ש ^י ן גו  עדף ס

« כן• טמא למה״ס לגמרי ויפפר אוש שהזיקו מאחרים ב  W ו
ק מר אמר ענץ למאי המפרשי׳ שדקדקו מה ר ס ̂ ס יצא וש מ

ט׳ משלם תם מר אמר אלא לציין ם דשקר א״ש ולסמ״ש ח״נו מ מ מ ת ^ 
ט׳ בלילה נפרצה סיפא אימא הכי אי על  לא איפכא אמרי׳ מי לאי ו

ה הפריח ולכך המפרשים כמ״ש לשואל שובא על לקאי כיק מידי ק׳ מ
ט׳ על יקאי משוס ממחלה ״  ״® ®®,®״ז ״
ש דשואל שרא לאזיק וצ״ל כנ״ל איפכא ש אי ו ש שפא ירמא ה  דס״ל וציל ו
®יי י* סס שובי כל טל קאי המרק מב כשהזיק במחני׳ דאף להשם׳ ? ? ,? ט ג
טי וכ»»א המרק  ®^^ ?®y® P״ ״®לי״י ״®ל® מי

מא ^נ״ל במחט׳ אף המ״ל ושפיר המזיק אדם מלין דשא עליו ר מלין ד «
ונדל: בסשר ע׳1

,שפבוסשי• ׳ ״ ״ ״ שלאכדא׳לעיל״ ״אלסט״מקמ״להרקאדמ
ב ה׳ לס שם׳ עיקר אלא ע׳ ה ש׳  בהדי לקמט הברייסא על קמ״לק^ מאי קו
« שיש מה בסמוך כ׳ כבר והנה ש׳ משלם מם שם׳ קושה ליי  לעיקר ה

^ ט ר ה חייב בבעלי׳ למזיק ה  המש־שי׳ שממש מה ליישב נלענ״ל היה ונז
ה ור״א מסדא דרב ופריא גשקלא הש״ם שהסשק מה ש ן ך ^ «ו ב

סו י® מט והא איט אדר״א ״׳ יי  ̂®י® י
ט׳ כשהזיק בל׳׳ה המוס׳ כ׳ דהא  לרב אש שסיר אמיא ר לבריימא ו

א הכא שיכא ופריא שקלא האי דנל ליין» יש ולפמש״ל חסלא ס ^  ל
א׳ ללר״א משה ור״א לר׳׳ח ק א ק £ א״ה רסשא מסקנא הך מ ל פ  בלילה ג
טי למשאיל מורא דאזק שפכא י״ל ללר״ח משוס ^ ו ס ו  נ קמ דמאי שו
ש׳ למצר ס׳׳ל ר׳׳ח להא פרשן כר׳ ללא לאששעי׳ י׳ל נג״ל שמ  שיב ס

 שברשת הכא דהא <ןןה וא'כ הנחק ברשח במם דלר״פ וה״ה שגל שן בו
שי הכניס ורשות כבר במסניסין דמניא השססים מצר הו״ל שאל ד
סי P״ א״ס חייג מזיק הניזק ^.׳ ®ייי״א, י ״ S א

 לר״אדספרשר אגל בלילה• ולאקשהמנפרצה איפכא למימר כר״סואיכא
א וארק צ״ל ט׳׳ב ח״נ משלם בחם קשל מאי *כ6 השוספי׳  למשאיל ^

:שו״ק כנ״ל מנשצה וק׳ חייג בבעלי׳ למזיק וקמ׳׳ל
ט חמר  יומר פעם גפוב הסוני׳ לפרש לענ״ד נ׳׳ל לזה שני

^ ע״ב דלששאל כמן לדבריו ראי׳ שיתי ר״א לאדרבא ® ה  מ
 קאי אלעיל והמרק הגיזס ורשוס ממילא א״כ קרן לאשיי המרק חב

ש׳ למצר מגריימא מוכח כבריימאע׳כ דס״ל נמי ולרב לפשר שמ ש ה  פפ
ש׳ איש דבריימא לאף ורגל בשן ׳ בד״® המוס׳ פמ״ש לר״ח א ט י ^ פ  מ״מ ג
 רהא לאמיא מ״א) f פ דף1 לקמן רב אוקמא וממני׳ • קאי אממני׳ לבריימא כיו

ט לממני׳ דמסרשא ר ברייתא על ק׳ א״כ כר״ע• וסיפא o מם מ to 
 אלא ג״ש• דר׳פששלס בק״ו וטלף השותפי׳ חצר הוה הא אמאי ח״נ־
תל בשן לאפי׳ דע״כ שמפי׳• במצר ספור ו ש ה ש ה״מ מי ^  דפק צ

^ אלארשס שא דברי׳דשואל ולשאר לסירוס מזצר דעיקר דמשאי׳ ל



פחק אבות ארבעה
ה יא;  יוצר לשאר דמי דלא ה״א ד»אל• מורא דעח איסו מ

״ י י מא ר״ל כשהזיק מר אמר ולכך גשו״ר ולשוורו׳ ^  מריי
 איו א״כ ושואל• למורא דמשאיל מורא דמח דמ*כ ומסיק מומגי״ סמי

ה מזה גדול השיתסי׳ יוצר צך ט מם יתחייב לא למה ס״ל כר״ס דממני׳ ו
ק: השומסי׳סמור דננ׳עחצר אלא נ״ש ____,_! ח״ ו

p filT l דלא סמור בבעלים מזיק הראב״דז״לדס״ל שימש ליישב נלעג״ד 
 אמיא זו סוגי׳ דכל דכמבנו דכיון • כנ״ל זו מסוגי׳ עליו

 אחמר גד״ה מיא צ׳׳ה דף השואל ס׳ ״מ3ב כ׳ והמום׳ דרג אליבא
 רמזיה כ׳ש וא״כ • חייב בבעלי׳ פשיעה ס״ל דרג וכו׳• גגעליה סשימה
׳ י ^ • ג  לדחוס צריך גאממ סטור גגעלי׳ סשיעה דקיי״ל למאי אגל ^

 דשוא< מורא ודאזקי׳ גוסו שמירח קיגל ולא צזקיו שמירס מליו בשקיגל
:גסמוך וע׳ דמשאיל למורא

ן1 ר ת  דלשמואל קשה יזך י כשהזיק גד״ה התום׳ קושי׳ ליישג נלענ״ד ע
א• מ ריי ב ה ^  »מ״ו1ד דא׳לקמו לשיממי׳ דלשמואל נלענ״ד מ

ג ב ע א לי מד  וסירש״י רגנן רישא אגמראי ומא מתני׳ שגוק שיננא י
^רח לא בסוגין  מא זה מה להבקמעמו• וצריך תנא• כחד לאו(ף:גי י

אי ר  דשמואל אליבא ע״א ד׳ רף לעיל דא׳ משוה דמעמו נר׳ היה ולכ«רה • ^ז
ק דא׳ הזי  מועדי׳ ולבסוף בחמי׳ גהדיא וליסני קרן לאמויי המזיק חג מ
 דאכמי דזהדוחק אלא הנמק־ ברשות משכמס כריס ס״ד ואי קמיירי לא

 הארז במיטב משלם במתני׳ דהאנקט ותו מצינזק־ הוא כיקדברה״ר ל י
ת׳ נלענ׳דדשמואל והעיקר מגופו* משלה הנחה במצר ולרזו  נמיס׳לכבריי

 דמיירי המזיק חב כשמיק משכחת לא דהא קרן יציף דממילא אלא זו
ש ח אלא גי ק  השומפי׳ מצר דהא בשו׳׳ר לפרש דאין זו בברייתא כדקתני ג
 למורא דמשאיל תורא באזיק דמיירי כיון אלא • קרן מתרבה וממילא • גו פטור
 המיוחדת חצר הו״ל א*כ ־ התום׳ כמ״ש שכיח דאיפכ׳לא מ*ם כדמם;ס ושואל

 משכחת דלא לשמואל דס״ל צ׳׳ל וע״כ לשוורים ולזה ולזה ל»אל לסירות
 תא דא׳׳ל וזהו דשואל לסירות תוראדמשאיל אכיל אם גכה״ג דס^ר גשויר

 לסירות המיוחדת במצר וכדאוקמירב כר״ט ממני׳ לאוקמי דליכא אגסראי
 לא דבאמת לשיטתי׳ ורב גכה״ג דפטור מוכח דהא לשוורים ולזה ולזה ל<ז
ק בברייתא מני  קמייתא דממני׳ ס׳׳ל ובאמת נמיבשו׳׳ר דמשכחח דוהא ק

 דרבינא ז״ל הראב״ד לשיטת ייל ולפייז * דשור מילי וכל שור נקטא
 וכו׳לשיטתיה לזה לא ומאי הוא ר״ט מלה בשמעתי׳ דאמר דרבא משמי׳

 ומייל ורבינא• אחא רב השואל בס׳ שם פליגי בבעלי׳ דפשיעה אזיל
מ ^  ס״ל והכי צולין כיצד ר״ס כדא׳ לקולא רבינא ורבינא ריא דסליגי דג
 רבינא וא״כ וכו׳ אכסיף הוא בבעלים פשיעה לי׳ אמר צ׳׳ז דף שם לרבת
 ס״ו• בח״מסי׳ כדאי׳ הוא מזיק דפושע פטור בבעלי׳ מתיק ס״לנמי ורבא
 תורא דאזיק איפכא אלא ־ דמשאיל הורא בדאזיק לאומוי א״א ע״כ וא״כ

»׳ וא״כ דשואל•  כשהזיק קרןבהך מרבה דמפני׳ כשמואל נימא אי א
 ולזה ולזה לא׳ לסירות דמיוחדת הוכחא אק אכתי שומרין בד׳ דממייג
 לסירות אכל דאפי׳ עסקי׳ דשואל בתודא הכא דהא גשו״ר סטור לסוריה
:וחיק בהכי לי׳ מיקי ושפיר ולזה לזה לסירות הו״ל משאיל או דמסקיד

^ א ז קפא בבא י
שמיוה תה ההומה יילדכ ה ג א «נור דהא הוא דקנסא סוי כל אי פדו מו  ג

לי׳:־ ’ ססיקא

ה  בחסושי כמבט כבר וכו׳ צרורות ח״נ דאיכא כיק ב ע ד
לסוגיא דס׳ל זיל לרשיי לי׳ נפר^ דמהכא כתובו׳ י

 המזיק דמי הו״ל כפרה דאי משוס כפרה ולא ממונא טפרא מתני׳ דע״כ
ר והוא  דהו״ל לריה״ג ח״נ דאיכא כיק הו״ל דאל״כ משו׳ שהזיס ממה ^

ה אלא כפרה  ונילעוד שם* כמ״ש תנא כחד לאוקמי לי׳ ניחא דלא דוחק ח
 אכמי לי׳ פסיקא לא צרורות נזק דאיכאחצי כיון דקאמר הא דלכאורהק׳

פ משלה שהזיק כמו המשלה כל הכלל זה למתט הל׳ץ  וממילא עצמו ע׳
י ק ^ י ק מ  דהדמק אף עצמו־ עפיי משלם דאיט לפחו׳ בין ליתר ג

 המשלם כל עסה מדמני טפי עדיף מ״מ צרורות איכאח״נ דהא במלואו איט
א דהדיוק יתר  דמתניסץ ונראה ממונא• דהוי דנזקאבקרן בכלפלנא מ

מי רב דהא כר״ט אסיא ק  איכא עכ״ס ולשמואל כר״ט כאן דמתני׳ סתמי לכל ^
 שהזיק כמו המשלם דכל לממני מצי לא א״כ כר״ט* דסיסא סממא הכא

 לר״ט נזקא טלי׳ מושלם הניזק במצר תם קרן איכא דהא * עצמו עיט משלם
 המשלם כל אלא למתני וא״א ע׳׳א] ייח [דף הרגל כיצד ר״פ כדא׳ מגופו

ט׳ יסר  כיוו סובא ק׳ ולפי״ז • במילואו איט אפי׳ חיישי׳ לא דלדיוקא ו
 דה בב״ק להדי׳ כדא׳ ח״נ משלם דתם כריה״ג ס״ל ר׳ט הא • כר׳ס צ״ל דע״כ

 כופרא ס״ל דמתני' לסוגיא ס״ל ע*כ אלא ח״נ דאיכא משוס והליל ע״א כ״ו
 התוססות קושי׳ מתורז ובזה כופראה״לקנסא• דפלגא ממילא וא״כ ממונא
ט׳ הכי למימר מ”ה היכי תימא • במדיה ולמני ליפלוג בד״ה  לא דלמא ו
 ק׳ דהא דמסיק מאי לסי לשטייהכי דא׳׳א א״ש ולפימ׳׳ש כריה׳ג־ ס״ל
 דאתיא וצ״ל עצמו* ע״פ משלם שהזיק כמו המשלם כל למחט דמ״ל כנ״ל

:ודו״ק בדידי׳ וליחני לסלוג וק׳ כריה״ג ם'ל והוא כר׳׳ט
ה נ ה  שאינו טיללמיסנאכל פ״נממונא למ״ד דמקשה ש״מ בס׳ ראןמי ו

ט׳ משלה שהזיק ממה יומר משלה כר׳ דקי׳׳ל כיון ונ״ל עצמו ע
א'כ פחותה בשמירה לי׳ סגי ולמועד מעולה שמירה געי דתם יהודא

שני פרק
ז ״ י ה א ד ״ ה ע ד״ ס׳ א ט סד׳ ד ט׳ סה ר ט׳ הוא דמשונה ד ק׳ לכאורה ו

דא״כהאדבעיר׳אבאברממלמר׳אמילקמווד׳י״טמ״א/ י
ט והסחה ובעטה אא״כמנתזח לה שא׳׳א במקום מהלכת הייוה דא״א^^ כיון מ

 משלם ההחק הי׳ נמי שינוי דגלא כיץ בשיטי דאט׳ מממט׳דאס^ מפשוע ט׳
א• דמשונה טמא דלא קמל מאי א״כ ש נ  הוא משונה אפילו הא ט

ה כ כ שדרסה מה טז ט משבר היה בל״ז הא ג  טפי׳ דהא וא״ל הכלי' או
כ1 שדרסה מה שיטי מי באמת דדלמא לי׳ קמנעי מתני׳ וקמ״ל במתק ל

 ס׳׳ש ע״א) ייס לקמן(דף דקא׳ הא ק׳ דא׳כ 1נ׳? משלם מבר היה דבל*ז כיון
סא י איס מי סומטם ואי כו׳ הכלי על דרסה מזי נ לי י  טשי׳ ומאי וכו׳ י
 נשבר היה לא בל״ז דהא השני על ח׳נ משלם ולכך הוא שינוי באמת דלמא
ה לא אפי׳ בל״ז שמבר הראשק ועל ביעוע• מחמת בצרורו׳ וט׳׳ל  ט

 דנהי בפשיטות להש׳׳ס דסיל צ׳׳ל ע״כ אלא נ׳׳ש• משלם בחוזק כ׳׳כ דורסת
 שום אין שיטי זה הוי דבאמח אבלדטמא ־ שייר הוי רטתאקמ״לדלא דמחני׳
 דיש טמא אי לי׳ דקמבעי וצ״ל • ממל בר לר׳׳א לי׳ קמבעי מאי ק׳ וא׳־כ סברא

^ • קמא בלישנא וכו׳ השתא דלמא או בד״ה שס כדפירש״י נזק לרביע שינוי א ו
 אלא השט על מחייב ולא שימי דהוי נימא דמסני׳דלא רבותא דעיקר י״ל

וק״ל: בזה לקמן ועמ׳ש נזק רביע ^
ה א משונה חבל והא ד ט׳ ט המפרשים דקדקו כגר ו

 משונה הא ק׳ אדלי דמוקיס למאי אף דהא בזה
 בריימוס כמה לקנק כדמשני גדאייעד דמיירי דהמ׳׳ל לפרש דיש ונראה הוא
י דאחבל טמא דאי אלא שיטא משלמת סתה למחט ה״ל ^  דמועד ^

o to • * פ־נ אלא ף י ל י בפי וקמ־< א S ל
 נ׳׳ש מדמשלם א״כ לצרורות• המדאה דאין בפשיטות תנא להאי ל דם

 וע״ז קמיל מאי אחבל אי אבל אזלי׳ מעהרא דבסר מוכח ע״כ בדאייעד
א אורחי׳ בלישה דבמאיס דקר^ל משני ק מ  דסומכוס דמשני מה לפי ו
א  דמשני הראב״ד לפי׳ ומיני׳ מיני׳ דקאזלי דמשני ולמאי נ״ש דקמ״ל ט
w ונר(^:!ד'ל ח״נ* טמא דמה״ת קמ״לנ׳׳ש מאי לפי״ז הוא שינט דלאו 

 שנפסק מה שינט הוי בתחלה דבאמח אזלי׳ בנוף דגסר קמ׳׳ל דאדרגא
»י והיה חפיסה י ע החבל  מינ& המרמול שדחפו אלא ח׳׳נ שקלם ר
 מיני׳ דחפו לא דאסי׳ כיון אמרי׳ ולא ׳ נ״ש משלם לכך שנ«ר עד ומיני
׳ מיני׳ זילfת במאי א״כ החבל שנפסק ע״י נשבר ה״ל ג׳׳כ ומיני י נ ^ 
ה כאילו מ״נ אלא ישלם ולא תגר תבירא מנא  גשיטי מעצמו נשגר ט

ה ט  גזרק דרבא כדינא ממש והט ומיני׳ מיני׳ דאזיל קודם תגר שהיה ^זי
 כיט כאורחי׳ שטה אזלי׳ מנא תבר דבסר מ^ו״ל ושברו אחר וגא כג

 נ״שודרק: ומשלם ומיני׳ מיני׳ דאזיל
i n x J תי פי׳ הא ^  מעיקרא דגימי לטכיח במחלה דמניל קשיא נו

^ הא דלמא אזלי מ  משלם לכך לצרוטת המדאה דיש ברייתא ק
ש׳׳יכתג ונראה ש נ ט׳ מעיקרא במר בד״ה דהנהר  וכו׳ דרכה ומדסט ו

ה במתני׳ כתט מהר״מז״לדהאהטס׳ והקשה וכו׳ מדפליג דאודגא  דרסה ד
אילמיז א לאשמעי׳ י סד  :מרקא חוקא זה ומאי וכו׳ הוא דמשונה ד

ה ע ד ש/דלמאידבעי ו  א׳׳כ אלא שא״א דגמקום לקמן ממל בר ר״א לפמ
 לענת הוא דמסני׳ דרבמוא צ״ל ע״כ כאורחי׳ מ״ל אסיה ובמטה מנסזח

ה לא אס נשברת היסה דלא שט כני ק־ דרסה ט טז  ממתנ^ מוכח א״כ ג
ט׳ דבאמת י״ל נמצא שי״י דש ב א ה ממתני׳ למי״ן דא״א ט

ט הט דלא דקמיל משום ט׳ ועיכ תום׳ כמ״ש ט ב  לומר תימצי אס ה
טי דיש ק לח״נ ט ט ק ו ט ד ט׳ ממילא ט  מחצי טסר הט לא אייעד אי א

ק בדאייעד זו ברייתא לאוקמי וליכא נזק :וחי
התוס׳ כתט ושטר דרישא דיוקא על איט הנ״ל מהר׳׳ם קושי׳ באמת אך

 ונשברה אמר למקום ונתגלגלה הכלי על דרסה למיתט מצי דהוי י
 מדרטלס ל^לי׳ מעיקרא דבתר חרמי נשמע דהוי ושברה אחר כלי על ונפל
א מהר׳׳מ קישי׳ וטקר שינוי טי דלא וגס רש  התוס׳ שכ׳ דסיפא דיוקא על מ

 למקום ונתגלגל לממני א״א דהא וכו׳ לשני ראשק p מדמפליג דאדרבא
r דהוי השני ועל הראשון על ח״נ דמשלם אחר o לי׳ א מעיקרא בחר דבאמת 
ט מיג השני מל שמשלם ומה בחוזק כ״כ שלדסה מה שינוי דהוי אלא  משום טי

כ לרביע שיטיבצרוחס א״ ק;ו ח קשה נז  מסיפא לדיוקי דליכא ני
 אלא משלם דאינו משמע ונתגלגל קסני מדלא מרישא למידק איכא ממילא איסכא

ק אחיל הוא האיגעי׳ דכל וצ״ל אזלי׳• מנא מגר דבתר ח״נ  ש״י ד
 למקום נתגלגלה למימני מצי דהוי איפכא מסיפא למידק איכא וא״כ נזק לרביע

 חיג שתיהן על דמשלם ונשבר אחר כלי על ונפל שבר ממנו וניחז אחר
 ד♦ הראשוד על ח׳נ מא אזלי׳ מנא מבר דגתר דמסעם ידעי׳ דהוי וע״כ

 דהאיבט׳ וכיון נזקו רביע רק השני על להשתלה לו היה שיטי דהוי מטעם
שטטי לומר תמצי גאה הוא חויז ממילא לח״נ• די לאוקמי דא״א מ

ברייתא
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 חצי אצא ר\י לא איימד אפיצו צר״נ שיטי דיש כיון ד»יעד3 ברייתא

, :ודרי) נזק
n m ו״’״ י׳יה המוס׳ קושי׳ ציישב יש®

ט' צמימר ^ צמידק דאץא משו׳ האיבעי' דמינןר צפמ״ש ו סנ מ

V ״’’י קתניונתגל^ל דלא a’”' תבר’& אזלי׳ '

^' ופיוז כחו כנח אצא הוי צא פני דהכצי .נמצא  י
״ל לרישא' מליוקא קשה אזצי׳ ^י' ̂י איי י'”יי י

״ לאו פחו דכח צ״ל ״י « ^יי' י S 2״
״י בכי׳ ר״א ודבעי גנשגלגצ הכי רבא ^״״ “ נ

א קי ״׳ ע״י אזלי׳ ^ ^״ י׳’״”^ מי S י מ דצאו מומו אזלי׳ מנא ט בעי כ לא שייך לא וזה • מברייתא כדמוכח כ

m’? היי« לר״א 2 ?& ^ מ? ם ^ו
״’י הוא־ צומי מימצי י י '

ע הוא צתומטס כמו דכח  ל ז הרא״ש שימת לרך על וצא לרבנן כחו כח מ
« . , ודו״ק: ע׳׳ש

© או ט' במועל ל״ה י ^י ו V12 י^י' יי*”״ י
צ דס אצא כאורחא ה״ל דאייעד דכיון פ״י בס׳ כמ״ש ז'צ רש״י ^ *

®״ ליכא דאמ״ה צהפוס׳ ^י' למי ״י r 2'”̂ יי

?ל1° ל^י מט® נ״ש דמשלס אליעזר לר׳
^ '״^’י מט® ג״שאלא משכחת ^ ^יז\ ^י ל ״ 2^1י 2 תי׳5^2 ? או ? ^ 
מי שיה ז״ל לש״י דעת ליישב אפשר א  יל^ ^לאיי י

ט למשלם ט  *n?’“ במ^מה שוות צד דס״ל לר׳׳י דהא וימה מ
א <^רחי׳ לאייעד  ללא לה״י) וצ״ל מגוש דמשלס אורחי׳ מציט הרי ט
 לי דטוועל העלי׳ מן חצי אפי׳ ישלם כלא ^רחי׳ בכי בה״ג אשכחן

א ג ל פ ^ משלם ובדאייעד נזי, לרביע שיטי ס׳׳דליש ואי העלי׳ מן משלם ע
!*®ל® נזק בחצי אפי׳ מציט הרי מטפי׳ ר״נ ׳ י® ^ש^ \  ׳*fK־v״

א ך מ ט׳ אליעזר דלר׳ ותסברא ו 5 כלהממישיס כבי ו 2
 ליומן כלא׳ ס׳׳ל כסומכוס לר״א ובין לרבנן לבין הכא לפרש

 רצה ולא ט׳ לרבנן בין כ׳בד״ה ע״ב התום׳ דהנה ליישב ונראה במסקנא•
ט׳ וכטן גמלת ובמ^ס כרבנן להעמיד  יז®® והנה * ו

ב מתח אין ה1אנ כר״ע ס׳׳ל אפי׳ לרבנן דקרן דבצרורות מחלה התום׳
< אף • ג״ש הניזי, בחצר קיז צרורומ דס S ״יי^ י n
 בחצר ש נ משלם ללא הטעם לפרש המוס׳ צריט הוי לא דאל״ה לחמן

ק לאורחי׳ מצרורות עדיף דלא מטם דקרן• בצרורות הניזק ץ מ  דליכא ליה ד
 דמחייב דלרןמן כגירסא דס*ל וצ״ל ברה׳׳ר מחייב דלא כיון דר״ט 4

דאי ס׳־ל כסומטס דר״ט לט׳׳ז צ״ל ע׳־כ קשה א״כ ברה׳־ר בקרן בצרורי׳
קיז דמטיב דר״ט ק׳׳ו כל לי׳ אזיל כרבק ! י'2® נ ;2 2

א איט הניזק בחצר ואפ״ה ברה״ר דמחייב יוכיח דקרן צרורות  נזק חצ «
^ לר׳׳א דס׳׳ל צ׳׳ל ממילא א״כ כסומטם ס״ל דר״ט צ״ל וע״כ מ סו  כ
 שי^? דלשלס לומר ואין גחלת במקום גימאדמיירי אי אפי׳

לאין נימא אי העד^: למז שאין לצרורות דמה יוכיח דקרן צרורות למיטיר

׳ ®״יא® !י ®״®יי® קיז אשל העלאהלצרויות• 2?,2 ן L״J עיקר להא לצרורות העלאה דיש השתא קיימי׳ דהא ז׳׳א שלם נזק 
ט לצרורות העדעה יש רבא דבעי אלאהא קושי׳הש״ס היי מ׳  דנפפושמר״א ו

ואייעד ובשני נוס כסוד. *א דר לצרורות(ה״א)[טא]למידמי העלאה דיש
לי קמייתאדש״ל וכאוקימתא ״ י י.״״® ®״״״f״

מ ור א ר כ דע ל דצ לדוכתי קושי' הדרא העדאה דיש קיימי' כיין א״כ
ץ יוטח דקרן צרורות למיפרך איכא דסומטס דלרבנן ס״ל נסומכוס  • כנ

שני' במחלת דבאעת י׳יל והשתא  ש כמ גחלת ובמרןום כרבנן דר׳׳א מוקים ה
 דר״ע ק״ו למיפרך דליבא לצרורות יעוד דאק אמרי׳ הוי ובאמת • פוס׳

 אצא דמקשה והייט העדאה להם דאין דקרן לצרורות למה ■ דקרן מצרורו'
 מץח הכל כר״י לאוקיממא ובין כר׳׳ט לאוקימתא בין ר״ל רבא דבעי הא

 א לר ובין לרבנן דבין אלא העדאה יש דלעולם משני וע״ז העדאה• דאין
:בסמוך ועיין ודו״ק ס״ל כשמכוס באמת

ד ״ • לרבנן בין ד׳׳ה תום׳ ?ז ט׳ ט׳ בצרורות דאי ועוד ו ץ כיון ק״ק ו ע  ד
 ליכא דאליה לקמן הש׳׳ם כגירסת ברה״ר חייב דקר; לצרורות ס׳׳ל ^

 פטור שכן כאורחייהו לצרורות דמה למיפרך חיכא א״כ ■ לעיל כמ״ש ק׳יו
 ברה״ר ממועד הניזק רשות עדיף דלא בע״א כסב ש״מ בס׳ והנה ־ ברה״ר

 לכאורה לצרורות העלאה אין אי נזק חצי אלא משלם דאין דקרן יצרורות
 ממועד הניזק רשות עדיף דלא ה׳־א פשוטה דסברא נימא דאי ה־ה

 במקומה תמות צד במועד ליה דסבירא לר״י כן אם ־ הרבים בישות
 עדיף דלא מגופו• החצי דמשלס הניזק בחצר בתם נימא ה״נ עומדת־
 כר״י דר׳׳א נימא דיו• לי׳ לית ר״ט הא הש״ס מקשה מאי א״כ ייייועד•

לעניו ממועד חמור דתם ס״ל דר״י כיון ואפשר מגופו• החצי ומשלם טיל

קפא בבא שני
2 *®” יז* לקמן קא«י דמה*מ פסומה שמירה 2 U 
̂ ®® ̂®’®קי סייי® סשיס שייך לא א״כ ע׳׳ש• במ״ע

סי סני ® אלא איי® י ? ״® 2®’ לי איJ ל ־2^ ף צ^נן כדאיתא שאגי שמירה דלענין דוחר, זה אך  ז
ק לר״מ דשמעת ע ט׳ שמיים ל 2״’״ ייא® ®״ייןי’ ׳ י 2 2?2 2 
 ®’®^ לא ®יי’' נסלסא לאשי' ורגל בשן איט שכן ברה״ר
ביי נראה העיקר אך שישטבשו״ר* הניזק ברשות ד 1 ®’״ ז ׳2
^ דלא למימר דאיכא למיפרך איכא ומהרווייהו לזה זה צריכי די  מצמח ע

 • ר ברה פטור שכן כאורתייט לצרורות דמה טמא ואי • אורחייהו כי
 צמועד דמה נימא ואס • םש*מ כסברת יוכיח ברה״ר שעד למימר איכא

 ורגל בשן שישט עכית ברהיג כאורחייהו צרורות בשו״ר איט שט ברה״ר
ק: נזק חצי אלא משלם אינו בצרורי׳ ואפ״ה מ״ ו

ז ו י י ד  דמ״ש לעיל כתבט דכבר דבריהם• סמיכת להבין יש לזה שזכיט ו
^ י י  דאין טמא לץ אלא איט גחלת ובמקום כרבנן לאוקמי איכא י

ט לומר הכרח אין דאז לצרורות• העדאה מטסס״ל די׳׳  והוי כנ״ל כסו
 ט דר ק*ו לשפרך ואיכא העדאה דש טמא אי אזלי דהסוניא לשטי מצי

 מחייב לא דקרן דצרורות דהא שהקדיש כיון אבל • יוכיח דקרן צרורי׳
 לצרורות• יעוד דאין טמא אי אלא הכרח אין שלם נזק הניזק ברשות

 ברה׳נ משיב דקרן דצרורו׳ למימר איכא באמת יעוד דיש טמא אי ^:ל
 תטיר שק כאורחייהו לצרורות דמה • כאורחייהו מצרורו׳ למיפרך וליכא

 ושפיר לצרוח העדאה דיש רךימי׳ דהא • יוכיח מועד למימר וליכא ברה״ר
ט' למימר לי׳ דטחא לשטי והוצרך • הקשה :ודו״ק ו

ם׳ M״W ד״ר דית ט׳ מ״ט ר׳׳י דיה ש ט' ל^קמי הו״ל • ו • ו
* ^ י ח טוגתס זה בתירון לכאורה י שי להמסקנא הכא ד

שנא משום לר׳׳י דמנ״ל באמת ק׳ ממוט משוס נמי לר״י לי׳ דאית  היון מ
 דלית כיון למשגא דל״ד ס״ל נמי הסברא ומצד חציו משוס משמע דבקרא

 רסמנא דפמר משן דא״כ אביי מקושית מקרא דמוכח וא״ל • ממש בי'
א חציו לו בבלו אף מיירי דקרא כ’וע • וכו' ה דאכתי חי  דלית לר*י תמו
 משם ליה לית באמת יהודה לר׳ וא״ל • ממיט משום מנ״ל ממון ליה

̂  בכלו ע״כ דמייח בסמק ורבנן דר״י פלונתא שייך לא דא׳׳ב • משנו
מדה ר׳ מחייב ואפ׳׳ה חציו  דל״ד יוחנן לר דס׳׳ל דאע׳׳ג דייל ונראה • י

ח לשורו ט  חציו משוס פשטי' דמיירי קרא למידש אין דמש״ה הייט • ו
שנו ח^ו• משוס דחייב קרא דכתיב לבתר אבל אחריתי במלתא לאוקמי  ץ

שט משוס דחייב חציו בכלו שפיר איו• משרו הצד במה מ ^י ר ט  וגיכח ו
̂ ®® ®*’י'® ממשאדאשודייציו בהם יש למיפרךשט

 צאוקמי ^־א דששטי נ־שק אם אפי׳ הא להקשה ואין • יוכיח וטרו שרו קאזיל
שט משום אש למילף איכא אכתי אשיחא למלתא  מה וא״ת ובש משור מ

 בי לית דאש יוכיח המזיק אדם טמא ממשא בהו דאית ובור לשר
 ששבר כנת ט׳ ממשא בי׳ אית ממוט ד״ה התוס׳ כמ׳יש חייב ממשא
 לסברא באט דכבר כיון מ״מ כן גימא אי דאפי׳ רז*א פיו בחח כלים

fקיי לי״י® 1י*י ממילא יופיח* דאדם
 ש לפח ז ע ק דלכאורה אלא • לאדם ל׳־מות צריכי' אט דע״כ כיון לקיש

ש׳ אלא בי)רא רמז שום אין ממוט דמשום  ט נפטור איכ הצד כמה דל
ב דף לעיל התוס׳ וכמ׳׳ש יוכיח בור צ״ל דע״כ כית • הכלים את ט  ה

 שבשך בכלי בפמץ דפליגי תזיק והא וכו׳ המשן את בו לפטור אש דיה
שנו חיוב נרמז לרבנן י״ל מיהו הגדיש•  טמון דמסער דקרא מגו® מ

ועמ״ש כלים ט שיב דטר באמש ס״ל הא ולר״י הצד למה וא״צ
זה:5 לידיוו

. ׳,״ .• ך■................. ׳•׳־״״״״״׳•- האדנקעל׳ הרטתא דעיקר ״
^ חבירו בשל במדליק חכמי׳ דמולים ע״ב] ס״א [ד׳ לקמן אמרי׳ דהא לקיש ד

P'®י" ®®י ®ל םסלי® דמיירי וכיון בט־מון דחייב
 דשן למימרא דמאי הש״ס קושי׳ באמת דהייט ונראה • לפטור סיד ומ׳אי

 בדרבה ליה קים דין אשמעי׳ משגיות הרבה דהא הברייתא כל על הקושיא
® דחדא דאעיג לקיש דריש מהך דנשמע השס׳ כתב דהא ותו מיני׳  טו
 אשמש דמש הוא השים דקושי׳ אלא דק״לנ״מ• אמרי׳ בממונו וחדא
די צרינא דלא משני וע״ז בשלחבירו־ מדליק דהוי כיון כפות בגדי  ט

ל ט׳י׳׳ שו  לאשמעיק ואיצטריך בשלו מדליק והרל שלו שהגדי דמייריבאמת ד
;2י ®®י®׳ ^®י׳ ממויז וממילא לעמון דמי דלא ז  ן

fe ty j? ״ ב מיג דף לקמן דאמרי׳ הא לשש יש '  דאשו לרבא ל ומג ע׳
^ ט גדי שה מדתגן אילימא דמים משלם איט בטונה שלא י ו

ט׳ ר״ל האמר  שלא מהניתק דמיירי לי׳ דפשיטא הא ונראה • ו
 ביק מעמו לקמן שיביאר כש רבא מו־ה בכוונה 4ד בטונה
מ״יןז!״ דמתני׳ע׳־כ כיון לי׳ דקשיא משוס ש  ’’לו
V׳v ממ^א כ א חבירו לשל הלך ומעצמו שלו בתוך בהדניק דמיירי ע״כ
ט מאי ל® דהא וא״ל בשמעתי׳• פ׳׳י בס׳ כמ״ש במנה שלא אשו ס ד

רבא



ל ת ר ד צ כי
ה לא א*כ שם רש״' נמ״ש לגרוח לו דמיה רא5ם שיין שגדי גס א3ר  מ

 מיג דקלבימ משום הענד טל דסעור נימא דאם ז״א • כ«מ מגדי כלל
 לפרש לרגא ליה ולית לנרוח לו דהיה סברא שיז לא יעיי טייי נצמרן

ר או דאו מ  טמא סנוור לו סמיך גדי מדקאמר א״כ רשב״ם כסירש ^
דהי' סברא אמר דלא ט״כ דקלבימ בטונה דמיירי משום הוא דהפעם

 לממון דל״ר דקמ״ל צ״ל ט*כ כסוס גדי ברישא נקמ אמאי א״כ לברוח• ט
 דנהי השיב ועיז • בסונה שלא דהו״ל עצמו בשל דמיירי מוכח הדר א״כ

מ מו  אוקמא עבד לגבי אס״ה גדי גבי עצמו בשל במדליק ע׳׳ב למיירי ד
 :ודו״ק העבד לגבי בכוונה הו״ל ושסיר עצמו ושל בגוסו שהצית ר״ל

ן ח י ו בסונה שלא שסרש״י מה הדבר בעיקר ט ו ^  קיייל המסרשיםדהא ו
 דאי לי קשה ומו * מסכוק לשאין מחסין בק חילוק דאין כחמי׳

ל  רבא דהוכחת דס׳׳ד הא לפרש הליל לחזקי׳ דליל לרבא לרש״י ס
 דגבי בשמעחי׳ הסוססת דכחב משום והייט כסוח דעבד ממחטמץ

 דהמעם אלא דחייב סיל ורבא לזה ונסשוח לזה ממון לעולם היל עבד
 בטונ׳ שלא כמו הויל עיבדרודף ע״ג דף בסנהדרין סי׳ ורש״י רודף משוס
ס מריל דפריך קשה ותו • הרודף נהרג לא שהרי  שוגגין דח״מ סיל דחי

ב דף לקמן המוס׳ שכ׳ מה עסי׳ ליישב ונלענ״ד סנוורק• עי  שור בדיה ניג
ס׳ אדסו ט' בסונה אדם שדחף לא ו  חבירו של מליתו אדם ישים אס דאמו ו

ט׳ האש בעל יתחייב חבירו של באש  שור דבכה״ג זיל מדבריהם למדט ו
סר  ■ כלל הסר בעל לחייב אין בסונה עושה אדם אם היזק שעשו ואדם ו

^ מודאי סירשיי מובן ולסיז ־ סלם חייבי׳ בכוונה ובשלא  כר׳ ס״ל ר
 נמלא ממונא משוה ל’ס נמי דריי כיון לי׳ מסייע ומתגי׳ קרא כדקא׳ יוחנן
ת שגי יש אש בכל ס  * ממוט משו׳ חייב חציו כלו כי דהח וממוט חציו ס
 זיל לרש״י וס״ל ־ ושור אדם כדין וממוט כוחו הוי חציו כלו בלא הרי

^ דבטונה ד  וכו' טליתו אדם ישים אם דאטו התוס׳ כמ״ש חייב האדם ו
 משו׳ ז׳ל ופירש׳׳י פטור ובור אדם טסר לענין נ״ג דף לקמן אמר ובאמת

 כשטכ והיל • בדבר חייב האש גס בטונה ושלא בטונה הוא קסלא דבר
 דבדלא טסר לענין ניג דף לקמן שפירשיי ומה מיתה חיוב בו דאין שעשו
רו ט׳ חזקי׳ דבי מדתני פטור ^  דוקאכדמפמע התראה בלא בטונה הייט ו

 ושפיר בדמי' אדם וחייב כלל מיתה חיוב בו אין ממש בשוגג אבל מלשוט
 ליה דמשמע ממתני׳ «־יך וע*ז בדמים נאש יתחייב בטונה דשלא »רשיי

 לאביי לי׳ קשה רבאבשמעתי׳ דאמר לתרןהא יש ועס״ז כנ״ל בכוונה שלא
 יש כחות שני דלריי דלנמיש והוא לי׳ קשי׳ לאביי דדוקא וכו׳ ממון א״כ
 קרא דמיירי בכוונה דבשלא י״ל א״כ ממוט* ומשום חציו משום באש

 דלמא בממון יתחייב חציו חלק דעל נהי ממון בי׳ ומדפמר בשלו במדליק
 פטור בטמון אבל הנזק בכל דחייב בגלוי• מקמה חורה מיעטה

 דכל פהמ׳׳ק ושור שור גבי ע׳׳ב ג’נ דף שס ס״ל דא^יי אלא ־ ממוט מחלק
 משו׳ בכלו חייב דלא מק׳ שפיר מדאי משלב •;:האי לאישחלומי דליכא היכי
 שנמל דכלב במתני׳ שפי׳ המשניות פי׳ לחרץ יש ובזה * בממון אף חציו

 אע׳׳ג אדויי דאדי׳ דמשני והייט הוא דמשונה משו׳ ׳:!'נ הגדיש דעל חררה
 יש לר״י אף דלמסקנא ול«נ״ש יוחנן כר׳ וקי׳׳ל היא לר׳׳ל דכנינן דשיטיא

 יתחייב לא צרורו׳ דהוי משלם הגדיש כל על דאי ק׳ שפיר רמוט משוה בו
א  בפלוגת׳ מחני׳ לאניחאלי׳לאוקמי נמיקאעביד■ ממוט דהא נזק רביע ^

 מקום דעל וצ״ל ־ מהאי לאשתלומי דליכא היכא דכל דס׳׳ל נתן כר׳ דאתי׳
 התוס׳ לפמ״ש דק׳ הא לתרץ נלענ״ד ובזה אדויי• ובאדי׳ קאמר החררה

 גדי בסיפא דקאמר הא א׳׳כ כטמון הוי דלא כפות בגדי דקמ״ל ר״ח בשם
 מעמא רמא ומה׳׳ת כממון מי דלא קמ״ל כבר דהא מייתרא לו סמוך

 וממון כשננמות דווקא דה״א למטעי דאיכא י׳׳ל ולסמ׳׳ש טמון משוס ד«ןור
 חייב ממונו הזיק שעה ובאותו כחו על מיתה כשחייב אבל פטור כחו ע״י בא

מי  מיתה דליכא סמוך דבעבד דהק׳ דה׳׳א החום׳ שכ׳ וכענין מעשים כשני ד
 דמשלם נתן כר׳ וקמ׳׳ל ־ חציו משוס מתחייב מ׳׳מ כטמון דהוי אף הגדי על חייב
 חיוב דליכא כפות בעבד אבל • כנ״ל מהאי לאשתלומי דליכא משום הכל

 ה׳׳ל כפות דגדי כיון ממוט הלק משו׳ לחייב צריך וע״כ דקלב״ח חציו משום
מנו משוס דפטור כממון  סמוך בגדי דאף וקמ״ל מכלום פטור ולכך מ
 ונראה קלב״מ שייך ממונו בחלק דגם משו׳ ספור אפ׳׳ה טמון משו׳ דליכא
 :ודו״ק הכי לפרושי א׳׳א דלריל כיון משום הכי התוס׳ תירצו דלא בעיני

ה ע ו ט׳ מ׳׳ט ר׳׳י דיה בהוס׳ לעיל למז״ש ו  משוס ליכא יהודה דלר׳ ו
 בו דחייב והא הצד במה ממונא דילסנן אלא בקרא רמז ממונא

א לשיטתי׳ כלים  באמת אדס דלענין לפי׳׳ז י״ל א״כ בבור כלים דמחייב מ
 כמת דעבד ממתני׳ יליף דרבא הסיד דלפי איל ומ*מ באש לחייב אין

מדה כר׳ אתיא נ;תני׳ דלמא יוחנן לר׳ אף הוא ולפמ׳׳ש  אשו פטור לכך י
 ומודי' הכי בהר מדקתני כחכמים דאהי' ממהני׳ דמשמע זיא באדם

כו׳; חכמים ו
ה ז ב  דילמא וכו׳ באש חומר דתנן מהא אלא שם דקא׳ הא מפי א״ש ו

 דהך ש־טיא בהד משני יוד דף לעיל הא לדקדק דיש ושייר תנא
 רבא דלמא איכ יהודה כר׳ דאתי׳ שינוי׳ ובחד ושייר ותנא כרבנן ברייתא

אשי רב שם דמקשה משו׳ ^מר ודוהק • ושייר תנא למימר לי' ניחא לא

א שני פרק מ ק א ב ח כ
 דלרבנן א״ש ולסמ״ש ■ שיורי תרי לי׳ הר כר״י אי א׳׳כ חד שייר דלר״י

א ״י  בדף שם שכתבתי כתובו׳ בחידושי וע׳ כנ״ל לק״מ ולר׳׳י ושייר לייי'
 דהו״ל משום פטור לזה ונפשות לזה ממוו כל תורה מדק דלרבא צ״א

 ממון אין דהכא ר^שב״א לסמ׳׳ש בזה י׳ל וכן להזימה• יטל שא״א עדי׳
 ס״ל הוי דלהכי י׳׳ל א'כ • כאחד ה׳׳ל העדים לגבי מ״מ כא׳ גאים ונפשות

 דלגבי בכינה משא״כשלא עדוסשאאי״ל דפטורדהיל בכוונה בא» לרבא
 פורה מדין וזהו כלל מיתה לחייבו רצו שלא כלל מיתה חיוב ליכא העדי׳
 הוכיח שפיר א״כ • סנהדרין בריש לרבא כדס״ל שאאי״ל עדות בעי דממק

 קמ׳׳ל דינא מתני׳ הא בכוונה דאיירי נימא אס דאף סמוך דעבד ממתני׳
 משא״ה שאאי׳׳ל עדות וה״ה וחקירה דרישה בעי לא ממוטת דדיני א' וכבר
ומשו׳ בכוונה שלא נקט באש דחומר בהך וכן מדאורייתא מיירי עצמו רבא

:ודו״ק בדאורייתא דמיירי
ב ״ שמרטוס׳־ ולא תוס׳בד״ה ?!  כשהוזמו דלכתחלה וי׳ל י

לאביי לעיל התום׳ דלפמ״ש מהרש״א וכ׳ וכו׳ ^ י
 נגמר שלא צ״ל דג״כ כ״כ א׳׳ש לא ד׳ ביום רביעית נגיחה שיהיה צריך
 אלא לעיל התוס׳ כתבו לא דהא מובנים דברי אין ולכאורה ־ ביום בו דיט

 א"צ ההתראה אבל בפ׳׳ע מיוחד ביום להיות צריך הרביעית דהנגיחה
 נגיחות על ד' ביום בו שהעידו י״ל שפיר א״כ בפ״ע מיוחד ביום להיות

 ונראה • עצמו ביום בו וטגח חוזר דיט נגמר שלא ובעוד שלפני׳ ימים ג׳
 כגון משכחת הא משכחת לא גברא דליעודי׳ דקא׳ האי על ק׳ דבאמת
 עדים העידו שאחריו וביום שלפניו •וס נגיחה על ראשונים עלים שהעידו

 שאחריו וביום להזמתן• עדותן בין הראשיני׳ עדות שהעידו ביום שניים
 ונמצא • להזמתן עדותן בין שני׳ כת שהעידו ביום שנגח שלישי׳ עדי׳ העידו

 כשהוזמו מועד הו״ל ושפיר התראה לבעלים זו בשעה לו הי׳ כשנגח פעם בכל
 מ״א דף לקמן כפירש״י הטעוני הזוממים לומר יכול דאיט זוממים זוממי
• העדים מן ועימד מותרה והיה ס הזיממ באן לא עדיין שנגח בשעה דהא

 פעמים ג׳ שנגח ג׳ וכת פעמים שני שנגח שניה כת ט שיתרו ואייל
במכירי׳ רבינא משני דהא א׳• נגיחה מן אלא כעם בכל התרא׳ לו הי׳ לא והכא
 ותירצו וכו׳ מכירי׳ דאין כיון וח׳׳ת וכו׳ במכיריס התוס׳בד״ה וכתט השור בעל
 נגחא תורא לי׳ באמרו דמשני דאף נמצא הכירוהו שהעידו שאחר כגון
 לא אכתי אבל א׳ שור פס יש דודאי משוס הייט וכו׳ בבקרך לר אית
 כ’ע אז הכירוהו לא שהרי נגיחות ג׳ עשה אחד ששור בו להתרות יכלו
 הש׳׳ס דקושית ונ״ל ־ כנ״ל ק׳ א״כ פעם בכל א׳ נגיחה בהחראת דדי ניל
 אי דהא המפרשי׳ והק׳ תורא• ליעודי אי הניחא שם דקא׳ מפום הוא

ג׳ כל על שהעידו י״ל דהא בזוממי׳ לאוקמי הוצרך לא תורא ליעודי
 דתם מאחר וכי הש׳׳ס דמקשה היכי דכי משוס ותירצו • אחד ביום נגיחות

 שייך ה״נלא בחנם־ הג״ד שאחרו מיירי דקרא לומר סברא דאין משום וכו׳
בג׳ הי׳ שהנגיחה וכיון ־ הנגיחה ביום מיד מלהעיד העדי׳ שאחרו קרא לאוקמי

ם חה יוס בכל שהעידו צ׳׳ל ע״כ ץ  מקשה שפיר א״כ • שהוזמו אנא הנגי
 בין אתמול ביום שנגח פני׳ עדי' שהעידי דא׳׳ל משכחיז לא גברא דליעודי

 אתמול לבא להם היה אתמול שנגח דכיון הזמתן לפני הראשונה כת עדות
חה בעי הא ניחא מי תורא דליעודי המהרש׳א הקשה שסיר וא*כ רביעי׳ נגי
 ביום באו לא דלמה ג׳ יום של נגיחה על ד׳ ביים שהעידו כנ׳׳ל דא״ל ד׳ ביום

 דהנגיחה וכיון וכו' יום אוחו ג' יום של נגיחה על שהעידו ע״כ אלא אתמול
:ודו׳׳ק יום ביותו דינו עמר שלא ע׳׳כ מיוחד יום צריך רניעית

□ ן  לכרש נלענ״ד וכו׳ קמאי הנך לימרו גברא ליעודי א״א אלא בגמ׳ ע״ב ע
 דתורא דס״ל כר״ע מתני׳ דאתיא י׳׳ל תורא דליעודי נימא דאי

 עמד לא אפי׳ דלריע ־ וה׳ ד׳ שנגח שור ר״פ לקמן דא׳ נינהו דשוחפק
 כשור משכחת א״כ ־ השור בנזקי כולם דמתחייבי כשותפי׳ הויל בדין
 מאתים שוה שניה פעם ועח וחזר מאתים שוה שור שנגח מאתים שוה
 השיר נוטל אחרון הניזק לעולם נמצא • מאתים שוה נגח ג׳ בפעם וכן

 כשיעור מאתים אלא למזיק לשלם איל שהוזמו וכיון ־ נזקו כל שיעור שהוא
 ולשני ראשון לניזק לשלם המזיק צריך היה לא שהרי להפפידי■ שרצו השור

 כולה הרי שייו כל כשיעור באחרונה נגח שהשור כיון השור אותו אס כי
 ולחיובי ידעינן הוי מי אנן קמאי דלימרו קשה מאי וא"כ • בשור חלקה משלמים

 עצה ביניהם היה לא דאס • להם ריעותא זה דאדרבה קאהי׳ נזקא פלגא
צריכי׳ היה א״כ ראשין לניזק לשלם אלא כוונתם היה ולא ולהפסידו השור לייעד
 שליש אלא לשלם וא״צ קאתי דליעודי לומר יותר להו וניחא השור חצי לשלם
 דס׳׳ל לר׳׳ע עיכ גברא דילעודי נימא דאי נראה אך השור־ שיווי
 ראשונה בנגיחה המזיק כששילם אלא מועד משכחת לא נינהו דשותפי תורא

 שיתיעד כעי הרי נינהו דשותפי דתורא כיון דאל״ה בשני׳ וכן נזק חצי
 פעמים שלשה נתייעדו לא והג׳ השני הניזק והרי רשור בעל פעמי׳ ג׳

 בכה׳יג א״כ • הראשוני׳ בעלי׳ אצל הכל ונשאר המזיק בששילס צ׳׳ל ע״כ אלא
 השעד חלק שליש וגם ראשון לניזק נזק חצי לשלם הראשונים העדי׳ צריכי׳

• בלבד נזקא פלגא ולהייבי וכו׳ ידעי׳ מי אנן דנימא שכיר מקשה ע״ז
 דעל ר׳׳ל וכו׳ בתראי לימרו ניחא מי תירא וליעודי כהנא רב השיב וע׳׳ז

השור שיעור אלא לשלב צריך המזיק שאין דאי״לכנ״ל קשה שפיר שלישי׳ כת
לנד



שני פרק הרגל כיצד
 השור חצי המזיק הפסיד כבר דהא במראי לימרו דא״כ לאורון לבז

ט נזקא פלגא גברא לחיובי אנן בלשוט דדקדק והייט רא»נה מעדוש  ו
 ליישב יש רש״י ולשיטת גברא* ליעודי גבי לעיל הלשון זה אמר ולא

 לחיובי לומר שייך לא אמי׳ גברא• דליעודי אמרי׳ אי דלעיל הצמ*
 ליעודי לאו ע״כ אפ״ה שיטיי וכאינך רצופי׳ שבאו מון גזקא פלגא
 ל י ש ולפמ ■ כ״כ מדוקדק גברא לחיובי הלשון אין ומ״מ כ!^רש״י קאמי

 מ״מ מאמי׳ שוה שור הזיק שהרי השור חצי על שהעידו אף דבסראי
בו זכה שהרי קמא גברא של השור חצי כבר היה לא שבאמת טון

למזיק לו שיש מה פלגא לחייב אלא באו לא הס נמצא ראשון ניזק
 ראשוני^ לנזקי׳ שהפסידו מה כי גברא לחיובי דקא׳ והייט השור באותו

 לנזקי' באמת היה ולא ראשונים הוזמו שהרי מחוייבי׳ אינם בוודאי
ודו״ק: חלקס שיתבעו הפסד הראתניסשוס

"!D 1Hט׳ למימר מצי אכתי וא״ת וכו׳ במכירין ד׳׳ה ׳  היה לכאורה ו
 ברי ניזק באומר ע״ב* ל׳׳ה דף לקמן דא׳ מה לפי די״ל נ׳׳ל

 אס א׳׳י כאומר דה״ל ב״נ מדרבה לגמרי פטור שמא ומזיק מזיק הגדול
 אין והס היזק שהגדול טענו שהניזקין דמיירי א״כי׳׳ל * שעורי׳ או חיטיס
מאי תקשה דא״כ p לו׳ דא״א ונ׳׳ל לגמרי ופטור השור את מכירי׳
וכו' המנגח השור מכירי' שאין משני דלא ותימא דבריהס בסוף שהק'

 ברי ניזק בטוען ואס׳׳ד חיוב בבני אלא מועלת העדאה דאין ותירצו
 מכירי׳ שאין הל״ל הכירוהו השורואח׳כ את הכירו פלא דל״ל ק׳ כנ״לאכתי

כ וה״ל גדולים שהוזקו ברי טועני׳ והניזקין הראשוני׳ המטגחי׳  דין ג'
 לחוש איו וא״כ שם לקמן כדאי׳ שעורים אס חסים אס וא״י חטים
 לפענ״ד הנראה אך הנזקי׳• השורים בעלי מכירי׳ שהרי דהפקר שמא

 א׳ בכת דודאי ונר׳ חיוב בעלי דוקא בעי׳ למה סעמא צריך דב^!נת
 לנכרי׳ מועד א׳ אדם בהורג דדוקא ה«ןר או בדגכרי אפי׳ סגי שהעידו

 דף מיבעי׳לר׳׳עלקמן לא דבר חצי הוי כיתות בג׳ דהכא אלא מועד הוי לא
 אומרים שגיס למעוטי בד״ה שם התום׳ כ׳ הא לרבנן אפי׳ אלא ע״ב ע׳

 ואינם שהעידו אותם והכא דבר לאיזה העדות שיועיל דבעיק רב(אלפס בשם
 הנך לימרו ד״ה התוס׳לעיל כמ״ש הקודמים הכיתות דהייט המנוגח הפור מכירים
 לקמן דא׳ אע׳׳ג לכלום מועיל כ׳׳א של עדותן שאין דבר חצי ה^ל בתראי

 שאני דהתה דבר חצי ה׳׳ל לא ביאה עדי cf< ביאה לעדי א״צ קידושי׳ דעידי כיון
 לזה זה צריכים הקודמים הכיתות בכל משא׳׳כ לבד ביאה עדי שמועיל

 חילוק אין וא״כ נזקא פלגא לענין מועיל א׳׳כ לשור והכירו כשחזרו וצ״ל
 שפיר ולפי״ז והכירו שחזרו צ׳׳ל דעכ״פ דמזיק או דניזק השור בעל במכירי׳

 ברי אומר דהניזק כגון שבשווריס מקטן קמייתא התו׳ קושי׳ לתרץ יש
 דמה הזיק שגדול ברי אומר וניזק המטגחי׳ מכירי׳ באין מוקי דלא והא

 :ודו׳׳ק ח״ד לי׳ הוי דאל״כ הזיק דגדול והכירו שחזרו צ״ל עכ״ס יועיל
ו ה י י  דע״כ זוממי׳ זוממי בהוזמו מ״א דף לקמן דמשני הא לי ק׳ הא מ

 קבלו איך שהוזמו דכיון נגיחות ג׳ על מעירה א׳ בכת לומר א״א
 א״ל לפירש״י ואפי׳ ח״ד הו״ל א׳ כת כל הא כיתות בג׳ צ״ל וע׳׳כ אותן
 כיתות דהשני וכיון הכופר לשלה ושלישי׳ ושני׳ כשור להמית מועילה א׳ דכת
 לחייבו הג׳ יטלה ואיך ח״ד ה׳׳ל כופר לשלם שני׳ כת בלא מועילה כ״א אין

 על ימים בג׳ העידה א׳ בבת דלעולס מפרש הייתי פירש״י ולולי ■ כופר
 והזינט עדי׳ באו ב׳ וביום הוזמה הא׳ שביום אלא ביומו יום אומו של נגיחה

 שעשה פ׳ נגיחה על ביום בו והעידו הראשוני׳ העדי׳ נכפרו וממילא הזוממים
 ונהרג ראשונה נגיחה על הבל הז״ז אופן הוזמו ואח׳׳כ • שנכשרו לאחר יום באותו
 העדים ונכשרו וחזרו האחרוני׳ הזוממי׳ אותן והזימו באו ג׳ וביום השור

 ול*ל לרבנן פי׳ ורש״י כן צ״ל באמת דלר״ע וצ״ל * ג׳ נגיחה על והעידו הראשוט׳
 גברא ליעודי דאפי׳ לרש׳׳י לי׳ דק׳ י״ל לזה שזכינו וכיון אלפס רב סברת

 קודם שנגח צ״ל תורא ליעודי דאפי׳ התום׳ כ׳ דהא בכה״ג משכחת נמי
 אפילו בכה׳׳ג ואס׳יד כן לפרש א״א גברא דליעודי ועמש״ל דין גמר

 הנגיחות של העדים שנכשרו הזמה כל דבין די״ל שפיר אתי גברא ליעודי
^ו נגח הזוממי׳ הוזמו שלא עד  מותרה היה שפיר נמצא לב״ד העדים ו

 ודו״ק: בהכי לאוקמי להש״ם לי׳ ניחא דלא ודאי אלא כעס בכל
ו ה י י  ולא א׳ בפעם אלא להזמה העדאה בין לאוקמי לי׳ ניחא דלא י׳׳ל מ

:ז״ל המהרש״א לעיל כ' זה וכענין פעם בכל
ד * ה שיי ד א ל ״ א ד ״  • וכו׳ בקונטרס פי׳ ובמחזרת ד״ה תום׳ לז

היינו דהא להבין צריך לכאורה הנה ״ ^ י ^
 ובעטה ביה״ר מהלכת היתה זירא מר' ירמיה ר׳ ע״א י״ט דף לעיל דבפי

 ברגל שיטי פין לחלק ואין דלגל תולדה מסתברא לי' ופשיט כו׳ והתיזה
 ונרא' * שוים דיניהם ובכל נפקי קרא מחד תרוויהו דהא בשן שינוי ופין

 משא״כ פיעוס פלא אפי׳ להמנזק יכוליס היה שנזוקו שהכלים שאני דהתה
 מדע הרחבה בצידי שהן כיון נאכלים הי׳ לא ראשה דהחזירה לאו אי הכא
 והיינו חיזור דרך פירות ואכלה עצמו ברה״ר ראשה בממזרת תני דלא

 חיזור פלא נאכלים להיות ראוים הס עצמו ברה״ר דמונמים דכיון משוס
 ר׳זיראוכה״גאיתאבהרא״שובח״מסי׳ כסברת ברגל כמי בזה פטור ובאמת

לדקדק יש אכתי אך ־ עוד לקמן ויבואר זה פענין חילוק א׳ בהג״ה י׳׳ב סעי׳ שצ׳׳א

קמא בבא
 דנקטדוקא בשן מנמגיתין למיגמט ה״ל ברגל דמגעילי׳ ר׳ירמי׳ על

 עצמו גויה״ר טפי רטתח תני ולא דמחזרת שיטי ע״י והייט הרחבה מצידי
 קח שיטי מטעם לאו ממגי׳ דדילמא ירמי׳ ר׳ נסתפק גופי׳ דבהא וצ״ל
 שיטאר כמו הטזי! חצר חשובים הרחבה מטעסדצידי אלא כפירש״י הוא

 להר׳ מהיטף ע״א ךףי״ד לעיל דאמרי׳ דהא ז׳׳ל לפי׳התוס׳ לכאורה והנה
 וכו׳ רגיי לי׳ אמר א׳ בשדה וביער בעי הא לפירות דמיוחדת כיון זירא
 מ״מ לשוורי׳ מיוחד איט הרחבה דצידי אע״ג זירא דר׳ לאתקפחא נמצא

 ולזה לזה השותפי׳ מחצר עדיף לא פירות שם להניח א׳ לכל שרשות כיון
טי מסעם לממני׳ מפרש זירא ר׳ דבאמת י׳׳ל ולפימ״ש לפירות ח ט  ק
 דצידי משמע המום׳ מלשק מיהו * א״ש דלדידי׳ בסמוך כמ׳׳ש אזיל לשיטתו
» לפגי טרות לשטוח לכ״א מיוחדת הרחבה  כחצר זהו״ל י״ל ולט״ז בי
 ביתו לפני להטח לחבירו רשות דאין כיון השותפי׳ חצר ולא ממש הניזק

 ולזה לזה דמיוחדס דהיכא כאביי השומפי׳ בחצר דקיי׳׳ל מאי לפי ובאמת
 דעדיפא דהחוס׳ אלא ־ לזה א״צ הניזק חצר ה׳׳ל לשוורים ולא לפירות

 דר' לפמ׳׳ש "p • ליישב יש זירא דר׳ אתקפתא לפי דאפי׳ קאמרי מיני׳
 דבדברי ליישב נלענ׳׳ד ובזה בפשיטות* א״ש שינוי מסעם לפרש יכול זירא

 ובעטה ברה״ר במהלכת זירא דר׳ סברא הך נזכר לא וש׳׳ע הרמב׳׳ם
 חברתה מע׳׳ג ואכלה קפצה גבי מדבריהם משמע ואדרבה ט׳ והתיזה
 כחצר הו״ל שקפצה כיון קפיצה בלא חברתה מע״ג לאכול יכולה אס דאכי׳
ת נגד הוא ולכאורה * באריכות ש״צ בסי׳ בב״י ועי׳ נ״ש ומשלם הניזק ר » 

 דמפרש וא׳ל הניזק כחצר דהוי טמא רגל לי ומה שן לי דמה זירא ר׳
 דהוי ברה״ר נ׳ש שישלם היינו דרגל תולדה מסמברא דקא׳ לדר״ז הכא
 היא דרגל תולדה דבעי ירמי׳ ר׳ אדברי דקאי דמשמע ז״א הניזק כחצר

 דפמורה ממגע הוא דרגל דתולדה מסמברא ר׳׳ז קאמר וע״ז * ופטורה
 לט מוכרח שהוא משוס כן השיב דר׳׳ז לי׳ דסבירא ליישב יש ולפמ״ש
 ע׳׳כ הנימן חצר הוי לא לפירות ולזה לזה המיוחדת דחצר דס״ל שיטתו
 דברחבה ממנע הרחבה צדי דוקא ומדנקט שינוי מטעם למהני׳ מפרש
 א״צ השותגט׳ בחצר כאביי דקיי״ל למאי אבל * פטור בשינוי אפי׳ עצמו
 ©ליגי לא כ״ע עצמה במחזרת דקא׳ הא לפרש יש ולפייז * ודו״ק לזה

ט׳ולא במקצה פליגי כי דחייבת  נמידמחזרתלכ״ע למימר דאיכא קא׳אימנא ו
 הוא תנאי רמזזרח [ע״ב] לקמן דקא' ותו * לזה זה ענין אין דלכאורה פטורה

 דלדידי' לששאל דהקושי׳ משמע במקצה היינו דברייתא מפרש ולא וכו׳
 דל^ואל אלא במקצה* דברייתא לשנויי מצי רב אבל הוא* פנאי צ״ל
 ה׳׳ל איפכא סברא דאיכא טמא אי אבל * במקצה כ״ש במחזרת דפער מאן

 הו״ל דמחזרת להבין יש ולפמ״ש פליגי במקצה דברייתא לשמואל גם לשנויי
 לזה מיוחד היל ומקצה לשיורי׳ ולא לפירות ולזה לזה המיוחדת כחצר
 טרו הפיךר ולא רשותו שהפקיר ברשותו לבור כדמדמה לשוירי׳ ולזה
 מיוחדת תשה אבל שוורי׳ בו שילט דהכי אדעתא מרשותו שהניח מפני

 המיוחדת דחצר י״ד דף לעיל פשוט וזה שיצטרך בזמן פירותיו שם לשטוח לו
ע׳ש: טפי עדיף לשורי׳ ולא לפירות ולזה לזה

ד ״ ז דר׳ זוגי׳ בר נקט לא למה לדקדק יש וכי׳ ת״ק היינו יוסי ר׳ גמ׳ י
 דבהך לפרש אפשר דשי משוס ונראה ת״ק* היינו אלעזר ור׳ יוסי ׳

 קח׳ ועיז הניזק בחצר שן דהוי מטעם לש חייב פליגידת״קס׳׳לדמחזרת גופא
 כדין נזק חצי אלא משלם ואיט ררן והו״ל להלך אלא לאטל דרכה אין ור״א ר״י

 לרביעי מנין דאמר ע״ב] י״ח [דף ספיק בפסחים יוסי דשמעי׳לר׳ אלא קרן*
ה התום׳ שם וכ׳ וכו׳ בקודש ד  דמיסרך דשכא ס״ל יוסי ר׳ דע״כ למדט] [

 דמחייב כ״ה[ע״א] טרפוןבדף בר׳ ס״ל ממילא א״כ * ע״ש דו אמרי׳ לא ק״ו
 חצר חשוב דעכ״פ כיון דרכה שאין הוסיף מה וא״כ נ״ש ברה״נ בקרן

ט לש דמחייב פ״ק היינו וא־כ ברה״נ קרן שיטי הרל הניזק שי  דקא׳ ו
ש ר׳ דווקא  לי׳ דשמעי׳ ואע״ג כמ״ש* לשנויי ה״מ דלר״א ת״ק היינו יו
 פסיקא לא מ׳מ בתרא* לאוקימתא טרפון כר׳ דס״ל י״ח דף לעיל לר״א

 :ודו״ק טרפק כר׳ דל״ל קמייתא כאוקימתא לפרושי דאיכא להקשות לי׳
h w ה תוס׳  דבריהם לולי * וכו׳ א׳ מעטן לאו אושעי׳ ור׳ דאילפא ד

ט דמחזרת לעיל שפירש״י מה לפי לפרש יש ז״ל  לקרן שיטי שי
 א״כ * שינוי דהוי דשמואל אליבא מודו דכ״ע טפי שינוי הוי דקופצת צ״ל
 דמחזרת סבר דמר הפוטת בסברות דפליגי לומר גדול דדוחק לרב ק׳

 מיירי דבריימא לרב לשנויי דה״מ לעיל דכתבט ואע׳ג יופר■ השינוי
 מטעם בדאילפא שליגי דלרב אלא * כן לפרש להש״ם ניחא לא במקצה
 ודר׳ לרב דאילפא לומר ורצה ור״א דאילפא דקא׳ והיינו הניזק* חצר דחשיב
 ורמביס הרי״ף בשיטת הפיסקיס ל«ג״ש נראה היותר אך לשמואל אושעי׳

 ששטהס ברה״ר שן דכל וס״ל שן מטעם תרוייהו ור״א דאילפא ז״ל
 ברה״ר אפי׳ שלם נזק וחייב הניזק כחצר ה״ל שינה כשאחד ברשות הולכים

) עי׳(בב״מ) ק׳ ולכאורה לשורי׳ ולא ולזהלפירות לזה המיוחד כחצר דהו״ל י
 דר״א ע״א י״ח דף לעיל וא׳ אושעי׳ כר׳ דר״א מיקמי׳ הכא דהא ע״ז לי

שיט כר״ט ס״ל  וקשה נ״ש בקרן דשיב ברה״נ ורגל משן בק״ו דיליף ו
ובקרן נ״ש p דחייב ברה״ר בשינוי חזיני׳ דהא הוא פריכא ק״ו דהא

nrshsn וצ*ל * קלהמשו״ר ע״כדנגיחתקרן נזק חצי אלא משלם אינו ברהיר
טעמא ת]■5דס[גפ'פהמקינ61מ )•r.'c5( ׳ל5 ה6«ר לנו־ •)



̂ הרגל כיצד
 קרן דהוי דס׳יל גזק י5ח אמפ3 אלא צרה״ר בשן נ׳׳ש מ»ס לאו הנא דר״א שטמא

 נ״ש מוקמי׳לי׳כהלכהאדמחייב ממו מימוקו יוסי ר׳ אגל כסירש״י ממש
p וכמשמטות כנ״ל הוא סריכא דק״ו אדר״ט בהא באמת וג^יג ברה״ר 

 לטיל המוס׳ וכמ״ש שהזיקה מה משלם דחנן נ׳׳ש דמחייג דמשמט משגמיגו
 ק׳ו דמיפרך היכא דיו דל׳׳ל יוסי לר׳ לי׳ דשמטי׳ אט״ג טפי איש וגזה

 דהלכחא כרגנן ברה׳׳נ גקרן ס״ל מ׳׳מ דפסחים דספ״ק מההיא כדמוכח
 איכא אושטיא ורב דאילפא דקא׳ והיינו הנ״ל פירכא משוס והיינו כוומייהו

 ודאילפא המוס׳ נ(״ש אושטיא כר׳ קרן מטטס לר׳׳א לומר] [רצה גינייהו
ק: הניזק כחצר דהוי יוסי לר׳ דו׳ ו

• וכו׳ לר׳׳י וקשה וכו׳ דמנן והא וכו׳ סבר דרג ד״ה [ט׳א]
מ וכו׳ ה׳׳מ בד״ה המוס׳ הקשו ט׳׳ב כ״ח ד׳ לקק א'  ו

 ט׳׳ג ל׳ דף לקמן מ׳׳ש טפ׳׳י דייל ונראה וכו׳ בממזרת דגשמטתין
 בנזקו חייב וגם * זכה הקודם דכל לומר א״א פטור ברהיר בור דלמ״ד

מי כיון  שם וכמבנו בהמחו אכילמ טל דפפור ישמטמי׳ כדקא׳ הפקר ד
 יקנסו דאיך הסקר דיהי׳ משנתקן בנזקו שימחייב למקן יש דיומר דמוכח

 גרה׳׳ר בור ס״ל חייג ברשימו בור ס״ל דרג י״ל ולסי׳׳ז ט״ש הנחק את
 הפקיר היינו הטר בטל דכחיב חורה טליו שחייבה בור ס״ל ט״כ א״כ סמור
 סיי פס׳ כמ״ש רשומי אמ שהפקיר במה ההיזק וטיקר ־ ובורו רשומו

 וס׳ל ט׳׳ש נ' בדף שסירש׳׳י וכמו ז״ל רש׳׳י של במטמו ט״ב כ״ח בדף
 הכא ולכך ובורו בהסקיררשומו קרא וט׳׳כ שדו הו״ל גורו הפקיר דנשלא
 הואיל בנזקו חייב מ׳׳מ זכה הקודם כל וא׳ דהפקירו אף מישותו במקצה
 אדטתא הא מ׳׳מ פירומיו שיטוח קודם היה שההסקר אף רשומו והפקיר

 וממילא ובורו רשומו הפקיר וה׳ל סירותיו שם שישטח כיי הקצה דהכי
שי׳ קו  ולא הרחבה במחוך שנהנית מה משלמת במתני׳ דתנן המוס׳ דממיז

 דה״ל מנזקו נפטר דא'כ הפקירו דלא מטמא דהייט הפקר דהוי אמרי׳
 ושפיר ובורו רשותו המפקיר מטטם יתחייב במקצה משא״כ • ברה״ר גור

:ודו״ק ז׳׳ל רש״י פשיטת לקמן וטמ׳׳ש נכון טל הכל

שלישי פרק ניח5ד
ח ח ל ״ ב כ ״  וכו׳ בידו אזנה אפי׳ ר*מ היה מחייב אין גמ׳אמרלי׳ ט

 בדף דס׳׳ל לשיטתי׳ דרכה ונלטנ״ד * מובן אינו הסוגי׳ ׳
 דס״ל במתני' ר״י וא׳׳כ דפמור* מיד ליכא ברה״ר דגבור ט״ג מ״ט

 מפקיר וס״ל באונס מחייב ר״מ וט׳׳כ ־ אונס מטטם הייט דוקא מטק
 דס׳׳ל למימר דליכא לסלק לו דהיה משו׳ • חייב אונס נפילת לאחר נזקיו
 נפילה לאחר וזהו בהם שהוחלקו נקט במי׳ דהא ־ המזיק אדם כמו דהוי
 מכלל אביי לו דהקשה והייני וכו׳ והתניא בד׳׳ה הסוס׳ כמיש ט״כ

 ונראה המים• ונשפכו הכד שנימוח דהיינו נסשרה אפי׳ מאיר] [ר׳ דמחייב
 ס״ל דר׳׳י לפרושי א׳׳א בחרסית ופלקה פליגי פתרתי דמחני׳ לרבה דס״ל

 דדוחק ותי חייב־ לכ״ט ברה״ר סיל רבה דהא סטור נזקיו מפקיר
 מיירי דהא פשט אס אפי׳ פחרסי׳ דפליג כ״ט] [י׳ כדאוקמיאביילקמן לאוקמי

 במתכוין לפרש דדוחק ותו במים• סטר טטמא דמהאי באונס בנשגרה
 ור׳׳מ ממש נפילה גשטת סליגי דיחרסי׳ מפרש אלא גחרסי׳ אטת

 מאיר רפי היה מחייג דקאמר והיינו המזיק אדם דחשיב ליה מחייב
 והזיקו החרסי׳ ונפלו בידו אזנה שנשאר סי׳ בידו אזנה אפילו
 אזנה אפילו דקאמר מאי טל אביי לו דהקשה והיינו נפילה• פשטת

 דהוי דכיון תימא דאסי׳ ר״ל וכו׳ ה״מ וכ״ת פטרי׳ רחמנא אונס דהא בידו
 כמו והתני׳ מברייתא קשיא אכתי מחייב נזקי׳ לטני׳ המזיק אדם כמו

ודויק: בס״ד שיטאר
 ידט דרבה י׳׳ל בסמוך לפמ״ש וכו׳ כדו נשברה והתניא בגמ׳

 אדם ומטטם בחרסי׳ שלקה היינו כדו נשברה ומפרש מברייתא
 באבנו ומודי׳ כנ״ל אונם נפילת לאחר פליגי ובגמ׳ ר״מ מחייב המזיק
 בקנקנים ובסיפא וקאיאפלוגתאדגמל פשיטה נפילת לאחר דהוי וכו׳ וסכיט
מי דכדו סלוגתא טל וקאי נפילה בשטת שהוזקו הייט ר״מ דמודה  כמו ד

 דכליגי כמו דסבר ה־יט לו דהקשה ואביי ־ בקנקנים משא״כ המזיק אדם
 במים גתרתי הייט בברייתא דכדו סלונתא ה״נ פתרתי בכיו במתני׳

 נקט גמלו ט״כ וא׳׳כ • המפרשים כמ׳׳ש נזקי׳ גווני חרי ונקט ובחרסי׳
 דגמלו לפרש וא״א נפילה ולאחר נפילה בשטת תרתי בי׳ דאית דכדו דומיא
 דגמל כח אלא הוא כחו לאו דהא המזיק אדם משום נפילה בשטת
 כמו חייב הנזקי׳ לטנין אבל קמלא לטנין ה׳׳נ וכ״ת לו דהקשה והיינו

 המזיק אדם שייך לא והתם בגמל ג״כ פליגי ברייתא והרי המזיק אדם
 קושי׳ ומתורן הוא אביי מלשון זה כל בתרתי אבייומדמתני׳ דקא׳ והייט

דט״כ אביי הכריח ומזה מייתר• דהוא שהקשה ט״ש לובלין מהרים
פושט בנתקל פליגי ובמים נזקיו• במפקיר נפילה לאחר פלמי בחרסי׳

פושט דנתקל סלוגתא שייך דאיך הש׳׳ס דמק׳ והיינו בגמל ג״כ שייך חה
ט׳ גמל גבי דס״ל דמשמט נזקיו במפקיר דמוקי דלאביי מקשה והדר ו

ר ט׳ מתטין שייך איך התוס׳ כמ״ש דפטור ברה״ר מו לולי לפרש ויש • ז

ט קפא בבא שגי פרק
א ז״ל החים' דברי הי ק א נזקיו מפקיר זו י הו ט׳ התוס׳ כמיש יוסף ר׳ מדברי ו
 הכרח אין לאפיי דבאמת ט׳׳ש וכמה] ד״ה כ״א [ד׳ מציאו׳ אלו בריס כזו סוגי׳
 כי גד״ה ט״ב] כ״ט [ד׳ לקמן הסוס׳ כמ״ש אונם נפילת לאחר דוקא דפליגי דייל

ט׳ דרבנן אליבא סליגי  נ׳דסליגיבטר דס״ללקמןדף לשיטתי׳ יוסף רב אלא ו
ודו״ק: דהחם בסלוגתא לפלוגסייהודר״מור״י מוקי ברה׳׳ר

T O כ׳ דהתוס׳ והוא טנין• באותו אחר בדרך לפרש דיש נלטנ״ד
ט׳ סליגי בד׳׳ה  שאינה ברוח אפי׳ מחייב היה לסלק פנאי לו היה דאי ו

ט׳ אפקרינט דלא דכיון מצוי׳  דרג דכ׳ זיל המו^ר פטל מדברי והנה • ו
 ט׳׳ש נפילה לאחר מיירי אפקרי׳ בדלא במים במתני׳ לטיל דמוקי ושמואל
• אונס נפילת לאחר פטור אפקרי׳ בדלא דאף לריי דס׳׳ל להדיא משמט
 ומההיא דגלל ומההיא זו מסוגי׳ ט״ז התום׳ הקשו דהא להבין וצריך
 דהא י״ל זו דמסוגי׳ ונהי ט׳׳ש הבור בנזקי חייג מצר דבטל הפרה דפרק

 אחרות מהראיות מ״מ פשיטה נפילת לאחר היינו בחרסי׳ במזכה דמחייב
 לאחר דבממוטאפי׳ להו דפסיקא דהא די׳׳ל ליישב דיש ונלט״ד קשה הניל

 דטגיד דאט״ג ברשותו דטר מההיא נלמד זה דפר חייב אונס נפילת
הו) גפי זו סברא שכ׳ במלחמו׳ (וטיי׳ • מאונס • גרט ולא בהיתר ^}רינ
ט אונס• נפילת לאחר כיש שיתחייב קרא אמר ואפ״ה  דטר למיד וז
 בההיא נמצא מוכרח זה אין ברה״ר בור מיד אבל קרא• אמר ברשותו

 בור דס״ל אזיל לשיטתי׳ בה לזט׳ שנחטין ל״ש ריא דאמר דגלל
 ברשותו בבור מיירי הרי דהפרה בההיא וכן לקמן• כדמסיק ברשותו

 דאביי דשיטיא בסוגי׳ וממילא חייב כרי׳ איהו דלאו דאט״ג קאמר שפיר
 דבזוכה קא׳ שפיר ברשותו דטר דקרא ט״כ ־ פטור Tברה טר לר״מ דס״ל

 דס״ל י״ל ושמואל בדרב לטיל אבל אונס נפילת לאחר אפי׳ חייג פחרסי׳
אפי׳ אסקרינהו בלא פוטר ושפיר דוקא תורה אמרה ברה״ר דפטר לר״י

כמ״ש לרבה לפרש דא״צ נלט״ד ולסי*ז • וטמש״ל אונם נפילת לאחר
אלא • נפילה בשטת וכו׳ קנקני׳ במטלה דמודה לסיפא דמוקי א׳ באופן
 מסקר לא מיס דסתס אסקרינהו בלא נפילה לאחר במים דפליגי דס״ל
 מחייב דר״מ ברשותו בבור ופליני לכ״ט חייב דברה״ר לשיטת״ דרבה

 סבר ור״י אפקרינהו• פדלא דחייב כ׳׳ש אונס נפילת דלאחר מזה ויליף
 כנ׳׳ל המזיק אדם הוי אי נפילה פשטת פתרתי ופליגי סטור ברשותו בור

 דסחם אפקרי בדלא וגמלו נפילה פשטת בחרסי׳ היינו דכדו וברייתא
מ אחרינא דרכא דליכא אונם נפילת ולאחר מפקיר אינו נבילה מו ר׳׳י ו
ט׳ וסכיט באבנו שהיא פשיטה נפילת לאחר שחייב מסתמא הפקיר שלא ו

 אפיי ומקשה אונס נטלת לאחר דאסקרינהו בקנקני׳ מודה ור״מ מצוי׳ רוח
 שייך ולא גמלו דמתני׳וכן דומיא בתרתי דברייתא דכדו לי׳ דמשמט מגמלו

 ט״ב לקק אומר ור״י ד״ה התוס׳ קושי׳ נלט׳׳דלתרץ ובזה המזיק• אדם בי׳
 ס״ל ור״י כאביי דר׳׳א דמנ״ל פ״י בס׳ הקשה ותו • בקושיא שהניחו וכו׳

 בדברי נרמז דאיך סובא תמי׳ ותו ט״ש• דלמאאיפכא מטמא בחד דסליגי
השלכה• לאחר ולא נדחק זיל [ורש׳׳י] דהכא נפילה לאחר דוקא יוחנן ר׳

 בתרי דס^ אלא אביי כטכחת טטמי בתרי פליגי לר״י גם דודאי ונראה
ל סטמי מ ר אי אפקרי׳ בלא נפילה לאחר במים הא׳ • נפילה לאחר ו  ט

 נתקל אי שנתקל לאחר באפקרי׳ בחרסי׳ פליגי ותו לא או חייב ברשותו
 כמפקיר דה״ל ס״ל יהודה ור׳ פשיטה נפילת לאחר בהפקר וחייב פושט
 וכאביי בנפשרה כרפה והיינו • הוא פישט לאו דנתקל אונס נפילת לאחר

 מחייב דר״י פתרתי פליגי נפילה לאחר דוקא והייני • פושט בנתקל בחרכי׳
 נפילה פשטת דקא׳ ר״א אבל ברשותו בטר דסליגי אלא פרה״ר בבור

 ור״י דיה התוס׳ קושי' מתורץ וממילא כדאפיי אלא לפרש א״א מחלוקת
 ברשותו וכבבור אפקרי׳ בלא רק ריי דקא׳ נפילה דלאחר סיד דהוי

ומודי׳ [תרי] ברייתא אתי׳ וממילא לבד א«ןרי׳ בלא אונס בנפילת דהיינו
 דמוסיף רק פושט בנתקל דפליגי בהא יוחנן ר׳ דמודה ומסיק כנ״ל שסיר
 לאחני הכל אלא פשיטה נפילת לאחר דהייט ברה״ר בטר פליגי דלא

כניל: ברשותו וכטר נפילה
ח ז ב ט וכו׳ לזכות במתטין דמשני יוסף דרב משיל ספי איש ו  ל

ב לכ״ט ברשוט דבבור נ׳ דף לקמן דסיל שיסט  אי טי
 כדאביי דמפרש אלטזר ר׳ וכן יוחנן כר׳ ודלא כרבה דלא הכי אלא לפרש אפשר

א ברשוש דבבור אזיל לשיטתו  ובני תורה• טלי׳ שחייבה טר ט
 נפילת לאחר הפקיר דבלא זו לסברא ג״כ כיון שי׳ צ׳ מ׳ הרב
 וכו׳ הוחלק בד״ה התוס׳ מ״ש בזה ותירץ ■ ברשוט מבור נפקא אונס

 נטלה בשטת דה״ה דוקא לאו הוא וט׳ במפקיר נפילה דלאחר בפלוגתא
ט׳  חייב במתטק ר״י דקא׳ דהא נפילה אחר דנקט י״ל זו סברא ולפי ו
 לאחר אפקרי׳ בלא פליג ר׳׳מ אבל לר״י דוקא הוא ־ בחרסי׳ לזכו׳ בבא

כ פטור ברה׳׳ר טר אביי לשיטת דס׳׳ל דר״י אונם נטלת ט'  ברשותו בבור ו
 לאחר במתטץ י״ל ברה״ר בור דוקא י״ל לר״מ הבל • כנ׳ל הוא מוכרח
מ טטר ר״י ומחייב אונס דה״ל לר״י בנתקל דהא אונס נפילת  והאריך ר'

ט א״ש דבריו ולפי בזה  דסיל אף מחלוקת נפילה בשטח ר״א דקא׳ הא ס
ר דס׳׳ל לשיטתו דר״א משו׳ הלשון שינה כאביי ממש האוקימתא  ברשותו ט

מ אף א'כ חייב לכ״ט דחייב לזט׳ במתטון ונילף ברשוט בטר מודה ר'
לאחר



ISשלישי פרקהסניח
 קא׳בשעת לכך צפילה לאחר דשליגי לומר נ׳׳מ אין א*כ נ^למאונם לאפר

ודו״ק: מחלוקת ני^לה ה לעיל שה׳ רש״י דברי לפרז נלע׳׳ד לזה שזכיט ורייוו דאסקרינס בד
כו׳ ובירו רשותו בהפקיר תורה עלי׳ שחייב בור רב דסבר ונו׳ י
 מה ותו ברה״ר־ בור כפשמי׳ כ׳ ולא בזה בעי דמאי תמוהי׳ ודבריו

 ונלעדד • שותפי׳ שני של בבור הפרה דפ׳ מסוגי׳ המוס׳ עליו שהקשה
 א״כ • תורה עלי׳ שחייבה הוא ברה״ר בור דס״ל לרב ז״ל לרש״י לי׳ דקשה
 סבר ע״ב א׳׳כ נזקיו במפקץ היינו פליגי דבתרתי אביי הוכיח דהא קשה

 מיבח רב דמודה לומר ודוחק • דקרא בור היינו ברשותו דבור יהודה ר׳
 אליבא רב דמשמע בבור כלי׳ דמחייב אזיל ולשימתי' למדנו דמבורו דר״י
 לומר נצפרך דברייפא דחכמים ותו ■ למדנו משורו אמר עלמא דכולי
 הוא יחידאה בכלים יהודא דרבי דוחק וזה בבור בכלים דחייב דס׳׳ל

ל דרב ז׳׳ל לרש״י ליה וניחא חכמים בלשון למתני שייר ולא  ס
 בחרסים ופלוגתייהו ברה׳ר דבור ס׳׳ל עלמא דכולי כאביי דלא בהא

כמ״ש בהא ומפרש • אונס נפילת לאחר נזקיו במפקיר היינו נפילה דאחר
ל׳ל המזיק באדם במרסי׳ דפליגי לרבה דם״ל דמאי אלא לרבה• לעיל
 במפקיר בחרסי׳ ופליגי ־ למדנו ומשורו פושע בנתקל במי׳ דפליגי אלא ליב

 נפילה בשעת באונס היינו דברייתא דסיפא ומודי׳ אונס נפילת לאחר
 נזקיו במפקיר מחייב דר׳׳מ בהא דפלוגתייהו ז׳׳ל לרשיי וס״ל לרבה כמ״ש
 משמע הבור בעל דכתיב דקרא דבור דס״ל דינו אונס נפילת לאחר

 אבל ובורו לגמרי רשותו הפקיר דאח׳׳כ אלא שלו היה מבור שכרה דבשעה
 דהשתא למילף איכא וא׳־כ לרב שור אלא בור זה אין בורו הפקיר לא אם

 לאחר מפקיר מכ״ש פורה עליו חייבה בהיתר דכרה ובורו רשותו הפקיר
 ברה׳ר דבור ס״ל יהודה ור׳ דל הרמב׳׳ן מדברי כמש׳ל אונס נפילת
 מאיר דרבי אליבא לרב דוקא פירש״י שפיר נמלא באיסור שכרה ממש

 פמור אונס נפילת דקיי״לדאחר למאי אבל אונס נפילת לאחר דמחייב
 שותפי׳ שני של בור לגבי הש׳׳ס פריך שפיר ובורו רשותו בהפקיר כ׳׳ש

ק: משכחת איך די ו
ה  יום ל׳ לאחר בהן הקודם דכל וי״ל וכו׳ תימא אפי׳ ד״ה מוס׳ ל׳ ד

ט׳ ׳ י הו כ  בתחלה מקשה מאי דא׳׳כ מובן אינו לכאורה ז
 לעיל אמרי׳ דהא ונראה • יום ל׳ לאחר נמי מיירי בהן דבהוזק נימא

 לאחר אפי׳ נכסיו דמפקיר יהודה לר׳ ס׳׳ל בתרמי דפליני דמפרש ילאביי
 נכסיו במפקיר מחייב דר״י דס׳׳ל יוחנן לר׳ ואפי׳ פעור פשיעה נפילת

 דכלהמדם הכא דאחז״ל כיון א״כ יהודה• ר׳ סוער אונם נפילת לאחר מ״מ
 מלשון להדי' משמע וכן • מזה גדול הפקר לך אין בגופם אפי׳ והיינו זכה בה!

ק חי״ד בסי׳ הסמ״ע  דקיי״ל משוס בנזקו חייב דלהכי שכתב ע״ש] ב׳ [ס׳
^ דף לעיל להדי׳ משמע וכן ־ חייב פשיעה נפילת לאחר נכסיו מפקיר אפי׳  כ

ש״י וכו׳ קמפלגי ברשותו בבור לימא דקא׳  המחזיק] כו׳וכל [דקיי״ל משוס וטי
 לגמרי דהפקר אלמא הפירות את בהמה אכלה אם פסור להכי זכה בהן
 דחייב ל^׳ש אפשר אי א*כ • שם ועמ״ש אחר בהן שזכה קודם אפי׳ הוא

 ברשות שהוציא דכיון יהודה כר׳ אמי׳ דלא כ״ש א״כ יום ל׳ לאחר בנזק
 ע״כ יהודה ר׳ פוער לכ׳׳ס אומן שהפקירו וכיון ו^נס מנטלת עסי עדיסא

 מקשה ושפיר יום ל׳ לאחר זכה הקודם וכל יום ל׳ מוך בנזקו דחייב צ״ל
 וכו׳ דס״ד למאי ומימא הכי בתר מוס׳ שהקשו מה מיושב ממילא ובזה

 די״ל ליישב יש שכתבתי מה ולפי וכו׳ ארשב״ג דרשב״ג ליה פיקשי
 רשות לו שגתט הזמן לאחר הזיק אס מיירי גמליאל בן שמעון דרבי
 דף לעיל ועיין חייב אונס נפילת לאחר נזקיו מפקיר דאפי׳ כמ׳׳ד וס׳ל
 לפי כן לומר דמוכרח ונראה דר״מ אליבא לרב ס״ל דהכי מיש ע׳׳ב כ״ע

 במאי וקשה לשלם חייב הזיק שאם ר״י ומודה ברשות בהוציא דמיירי הס״ד
 לסמ״ש דהא רש״י של הראשון כסי׳ למימר דליכא ורשב״ג ת״ק פליגי
 דח״ק אליבא זכה בהן הקודם כל גופם כפי׳ דס״ל דרב אליבא הקושי׳ ע״כ

רש״י של השני כפי׳ לפרושי דליכא וכ׳ש יום ל׳ לאחר בהן הוזק מפרשו מדלא
התום׳ כמ״ש לפרש א״א וגס ברשותו• בהוציא מיידי דס׳קנמי הס״ד דהא

 בהו דאית וקשו מבנו דוקא ס״ל דתיק וכו׳ תנאי כהני לימא מן]ע״כ]בדה1לר
 כן ^מר שייך אין יום ל׳ לאחר היינו זכה הקודם דכל לסמ״ש דהא מובא שבמ)

 אם ואף • יהושע שתיקן יום כשלשים הוא השבח דעיקר בפשעית דמשמע
 ותו לקמן שיבואר כמו פורתא שבתא אלא הוי לא יומר מרויח אח״ג

 של בשבח דמיירי כיון וקשו תבט מלשון במתני׳ פלוגתייהו רמיזי דלא
ם• אחר  כן ואקמורין בהלכה במתני׳ דפליגי לפרש דדוחק וכ״ש ל׳יו

 נכסיו במפקיר דפליגי ולפמ״שא״ש דמתני׳• בלישגא בזה רמיזא דליכא
 דנקע לדקדק שיש מה ליישב ובזהנלע״ד ברשות• שהוציא יום ל׳ לאחר

ע לא אשי דרב ובשינויא היא ור״י דר״נ בשינויא  משום נראה • היא יהודה ר׳ ני
 לשיעתיה אזיל דר״א כר״י בהא דס׳׳ל אלא היא ר״י לאו דת״ק לר׳א דס״ל
 דס״ל והיינו בחרסיה לזכות במחכוין אשי רב אמר וכן דקא׳ כ״ע דף לעיל
דמתני׳ לומר א״א א״כ • פשיעה נפילת לאחר אפי׳ במפקיר פוער דר״י
פשיעה דהוי ברשות שלא הוציא אפי׳ אומן שהפקירו דכיון עצמו ר״י
א לסוציא ליייסני כר*י המ״ק ס״ל לחוד דבהא צ״ל וע״כ מנזקיו פעור מ

קמא בבא
 י״יי! י״ייו דכייו ליקיק יש לפי׳׳ז מיהו זבלו
 בהוציא דאפי בברייתא דר״י לת״ק כדס״ל יום ל׳ תוך בנזקו דחייב לשנוי מצי

 זכה הקודם וכל והעלי׳ הבית דסיפ מתני׳ וכסתם בנזקו חייב ברשות
ט דוקא מדנקע דייק דר״א וצ״ל המקשה וכסברת יום ל׳ לאחר היינו  הג
 ברשות שלא ה״ל משרקי וקשו דמגט משום משמע זבלו נקע ולא וקשו
 לקמן יתבאר יום ל׳ לאחר בזבל ת״ק באמת אשמעיק דלא והא

. , :ודו״ק בס׳ד
דצ» נראה היה לכאורה כו׳ בקונערס שסי׳ אחד לשון ולפי
 ור״א זבלים הוצאת בשעת מיירישלא דמתני׳ ר״נ דמשני מאי

^ז זמן קודם הוציא אם להסתפק יש שאני וקשו דמגנו דמשני  זגרס הו
ה דתמלת כיק נימא אי זבל נעשה ואח״כ וקשו מגנו כשהוציא נמי אי א ^ 

 ואיכא • הרשות זמן שהגיע לאחר אפי׳ אומו קנסו ברשות שלא הימה
י דבהא למימר ג  הוסיף ג ורשב ברשות שלא שהוא בזמן דוקא דלת״ק ^

ט׳ אותו קנסו ברהיר מקלקל היה שתחילתו כיון ר׳ל ברשית אפי׳  לאחר א
 דוקא בו שזכה מ״ק כןדמיירי דוחקדאסנימא זה אך זמןהרשות■ [שהגיע]
 שבחא דמייתי קודם אומו קנסו אם לקמן מיבעי הא וקש תבן כשהוא
 נידושה צא ועדיץ קצת ופש התבן שגדשה ת״ק דמיירי לדחוק ונצערך

 קנסו דלא נימא אי ע״ב סתמא דנקע דוחק וזה ־ משרקי דאבתי לגמרי
ט קנסוה כדין שלא שהוציא דכיון משום היינו • שבחא דאייתי עד  אח'כ א

 [ע׳ב] לקמן התוססות לפמ״ש ז״ל רש״י דכוונת נרא׳ ויותר • הרשות זמן כשהגיע
 מובא שבחא דאיכא וקש תבן דוקא ס׳ל דת״ק וכו׳ מנאי כהאי לימא ד׳ה

 דהוי קנסוהו לא יום מל׳ יותר אותו ושהה ברשות זבלו הוציא דאם משמע
 דהוי כיח יותר שהה ואם יהושע כתקנת יום בלמ״ד דסגי פורתא שבח
 לקטס דאין פורתא בשבח העעם המפרשים כמ״ש קנסוהו לא פורתא שבח
 פורתא שבח משום גרה״ר לקלקל ע״ז לעבור רגילות דאין משוס כ״כ אומו

 פליגי דבהא י׳׳ל א״כ הרשות זמן לאחר מיירי ע״כ דרשב׳ג ולפמ׳׳ש
 ברשות שהוציא יום למד אחר של פורתא בשבח אפי׳ מחמיר דרשב״ג

 בשבח דסליגי התוספות דברי הן והן ברשות אטלו דפירש״י והיינו
ודו״ק: טרתא•

 נראה דמצוה• ג״ד רשות פירש״י • מצוה רשות משוס לא גגמ׳
 נר מדר״י ש״מ הכונס ם״פ לקמן תא דאי למה לומר דכוונמו

 אערחוהו לא עסיק קא דבמצוה כיון ומשני עשרה* תוך להניח מצוה חטכה
 רשות לו נתט דהב״ד אלא להניחהשם• מצוה דלאו דקאמרדאף והייט

 דבמצוה משום הוא והטעם • דמצוה ב״ד רשות הו״ל מ״מ להעריחו שלא
עסיק: קא במצוה דלאו רשותב״ד משא״כ עסיק* קא

ח  משני דמאי קשה לכאורה וכו׳ הגלל את ההופך תנן גמרא ע״ב ש
ב כ״ע דף לעיל אמרי׳ הא לסיפא וה״ה רישא תני ר׳ דאמר ע׳

 לדיק הש׳ם ורצה בה• לזכות שנתכוין אלא שט לא דסיפא עלה אלעזר
 דהפכה משום דר״א דדוחקי' אשי רב ומשני פעור• נכסיו דמפקיר

 דוקיא ס״ל בשמעמי׳ הש״ם אס ממ״נ קשה ולט״ז • משמע מג׳ פמות
 מוכח ע״כ נ׳ הגבי׳ שלא ההיזק את הוא עשה שלא כיון א*כ אשי דרב

^ סי ב  לו שיש לכתבנו כבר הא דאל״כ זכה• הקודם כל אמרי׳ לא ד
 וע״כ שלו ואיט ההיזק עשה שלא כיק יתחייב ולמה • גמור הפקר דין
 דיוקא ל״ל דהש״סהכא נימא ואם •vזכר הקודם כל אמרי׳ דבסינ^לא צ״ל

 , כל דלתני לק״מ מתחלה א״כ ההיזק ועשה ג׳ שהגביה ומפרש אשי דרג
 בה לזטת בנתכוק דמיירי דר״א עעמו עיקר כל הא זכה• הקודם

 הסיגיא אי אבל אשי רב כדמפרש מג׳ פחות הק• דס״ל משוס הוא
 הוא והרי כלל בה לזכות נתכוין שלא דמיירי י״ל אשי דרב דיוקא ל׳ל

 • כלל שלו איט דהא • זכה הקודם כל למימני שייך ולא מעיקרא הפקר
 לי׳ דמשמע משום • בה לזכות שנתטין דמיירי לומר צריך דבל״ז ס״ל ואי״ל

 אשי רב כדמשט דוקא וקשו תבט מדמני היא יהודה רבי דס״ל דמתנימין
 מפקיר דס״ל יהודה לדר׳ דמסרשי כ״ע דף לעיל ור״א כדאביי וס״ל לעיל
 מפרש כדהוי בה לזטת בנמטין וע״כ פעור ברה״ר דבור פעור נזקיו

 כמבט דכבר הקושיא יכבד יומר דא״ב ז״א אלעזר• לדר׳ לעיל הש״ס
 דסמרי זכה הקודם ובל בנזקיו שיתחייב לומר א״א פעור נזקי׳ מפקיר דאי

 שיסה בס׳ טבאו המפרשיס קצת למ״ש גדולה ראי׳ דמזה גלענ״ד והי׳ • אהדדי
 אבל • ממחלה באסקרינהו ה״מ פעור נזקיו מפקיר למ״ד דאט׳ מקובצת

 שסיר א״כ שנתחייב מה לפעור ההפקר יועיל לא ברה״ר בהן שזכה כל
ב ואפ״ה אשי דרב דיוקא לי׳ דאית י״ל  שזכה ממונו מעעם בנזקו טי
 ■ כן כתבו לא המפרשים דרוב אלא מהני לא כהפקר אומו שעשו ואף בו

 צ״עדעכ״ס העעס וגם כן• משמע לא לעיל שהבאתי הסמ״ע מדבד וגם
שלו: איט

ד ״ נ ז ) ל נ ה  דהנהו כמ״ש כן הדבר דאם דנראה והוא • זו קושיא בסיב ו
 בנזקו שיתחייב שיתקט יומר ראוי אהדדי דסמרי מרי ^

 תזיל תקנית עיקר כל דהא אינמא• ולא זוכה הקודם כל יהיה ולא
 ע״י הנתק טססיד נאמר ואיך • אמרים יזיק שלא כדי קנס מעעס הוי

יטש^להוציא כשתיקן שהרי לדבר וראי׳ זוכה• הקודם דכל זו תקנה



המניח
 להושית מקום אין ׳׳ש1ל« וא״כ • הניזק אה להסהיד רלה לא אס״ה זנלו

 בשביל אלא החיוב ואין מג׳ סחוס בהיסך מיירי דהכא דכיון מחלה הש״ם
 יססידהניזס* דא״כ משוס זכה הקודם כל שיהיה לחקן א״א שלו* שהוא
 שהוציא נחס וקש בחנן בבי תרי מחני׳ דמדקחני הוא הש״ס לקושי׳ ונראה
 בגלל גס חנא ולא הנזק• עשה שלא בעניו תנא ובגלל הנזק• ועשה
 והיינו קנס שייך לא גלל3ד ש״מ לרה׳ר שהוציאו ההיזק שעשה בענק
 ההחק עשה אס בסיסא גם ר״ל לסיסא• וה״ה ברישא מנא דמשני

 דמדתניעלה בכה״גאיסכא ומדייק מקשה והדר זכה• הקודם דכל כן הדין
 שזכה אלא ההיזק עשה שלא משוס נימא ואי גזל משום דאסורי׳ דסיסא

 בו• שזכה אלא ההיזק עשה שלא בכה״ג נמי וקש סבן גבי למימני ה״ל בו
 אכולה דקאי דקא׳ מאי מדוקדק ובזה ארישא• גס קאי דבאמת ומשני
 בהן לזוכה גזל משום דאסורי׳ אלא הל׳׳ל ולא מיוסר הוא דלכאורה מסני׳

ברישא ולא בסיפא תנא דלמה הקושי׳ עיקר היה דזה א״ש ולפמ״ש
״  :קאי ממגי׳ אכולי׳ דבאמס ומשני אחר בהן שזכה זה בענין .

ה נ ח  המקשה דעח לפי לעג׳יד דקשה מאי עוד ליישב נלענ׳׳ד ו
 הך גזל• משום ומומרים ברישא דקסני שני׳ מברייתא

 הקודם דכל בהדי׳ דקמני כיון לגמרי הוא מיוסר גזל משוס ומומרים
 נמעה שלא כדי דכדי מי׳לי ברייתא דתני סובלס הדעת אין (דודאי זכה*

 משמע א׳׳כ בהדיא) לסרש דה״ל בהן לזוכה דסיסא גזל משום דאסורי׳
 דמומריס לסרש ס״ד דהוי וא״ל לקמן כדקא׳ גופן לרבוח דמומרי׳ כרב

 דילמא מידי מקשה לא דא״כ הכי ס״ד לא דע׳׳כ כן דמורין היינו גזל משום
 ובסיסא גזל משום ומומרים נקנו כן מורין שכך שבח על קאי כרישא באמת
 גזל משוס מוסרין מ«־ש דהוי ונראה כן• מורק אין קרן אלא שבח דליכא

 דאיהו אע׳׳ג ג״כ אומו קנסו ברהיר הניח בהן הזוכה דאס בהן שזכה למי
 לסלוקי• רמי דידי׳ ועלי׳ ה״לממוט• בהן שזכה כיון מ״מ הנזק מכיי ל״

 ז״א • בהן שיוזק מי יססיד והסקירו הזוכה את שקנסו כיק דא״כ וא״ל
ד דמי  שטציא התקלה בעל לעולם א*כ כזעירי בשבח אלא זוכה דאיט ס׳
 הזוכה את קנסו ושפיר מא דידי׳ קרנא דעדיין בנזקו שחייב הוא זבלו

 אין באמת דגלל ומשני בשבח־ חלק לו שיש כיון הפקר להמס בשבח
 מותרים בפשינוות דא״ש וממילא הקרן• את גס קנסו ורישא קנס• לו

לגופן: גזל משום
ה ז ב  כו׳ קאמר והדר גד׳׳ה בסמוך המוס׳ קושי׳ דמסויז נלענ״ד ו

ט׳ למימר בעי ולא  נזל משוס דאסורי׳ קאמר דת״ק נימא דאי ו
ק לזוכה  בי׳ חוכה כיון פשימא דחל״כ ברה״ר הניח אס אף ע״כ הייט • ג

 דפליג ורשביג קנסי׳ לא הניזק הפסד משום היינו וע״כ מידי׳ מירמא מאן
 לבעלי׳ דהקרן משום ע״כ דניזק לפסידא חשיב ולא גזל משום דמומרי׳

 חייבי׳ הראשוני׳ דהבעלי׳ • דלעיל ברייתא המקשה בדעת כמש״ל הראשוני׳
ודו״ק: כתנאי ה׳ל הדר א*כ בניזקן

ף ו  שבח בו אין דגלל דאמר דאף די״ל הישיבה בלימוד בס״ד אמרתי ע
ט  מטרש מצאתי וכן בי׳ חית פורתא שבח אבל מובא שבחא טי

 שהתנה יהושע בתנאי שכמט וש״ע הרמב׳׳ס מדברי משמע וכן ש״מ■ בס׳
 מדברי משמע וכן • פורתא שבח והיינו שישביחו• כדי ברה״ר גללי׳ על גם

 דהא ש״מ בס׳ וכתב וכו׳• להוכיח יש מכאן שבח ט שיש דבר ד״ה התוס׳
 די׳׳ל וזטכית קון דהמצניע ממתני׳ אזעירי מקשה מדלא הוכיחו דלא

 • לקנסו שבח שאין כיח בגופו דקנסו שבח בו שאין בדבר מודה דזעירי
 קוז דבמצניע אהדדי מחני׳ רמי מדלא להוכיח להו דהוי לדקדק יש ואכתי

 דבנלל ש״מא״ש סברת ולפי מני• לא ובגלל זכה הקודם כל מני וזטכית
 מסיק ורנביי הוא פורתא דשבחא כיון להו תני לא ומשו״ה פורתא איכאשבחא

 זה• על לעטר חשיד לא דרסתמא משוס קנסו לא דשבחאטרתאהוא כיון
 וא׳ל זוכה• הקודם דכל לסיפא וה״ה רישא תני דקא׳ דמה י״ל rולסי
 דאייתי עד בגופן קנסו דלא ס׳׳ד דהוי די׳ל • בנזקו חייב דהפקירולמה כיון

 לפרש יש ובזה • שבחא דאייתי קודם בנזקו דחייב י׳׳ל שפיר וא׳יכ שבחא
ט׳ גלל איירי׳ מדקא ת״ש דקא׳ הסוגיא  ס׳׳ד מאי מובן איט דלכאורה ו

 למימר דאיכא פשימא פורתא שבחא איכא דבגלל לפמ״ש וכ׳יש למיפשמ•
 כל דליסני דמקשה הס׳׳ד דלט לפמש״ל די״ל ונראה • שבחא איימי מכי

 דלא צ״ל ע׳׳כ לסיפא• וה׳׳ה רישא דהני דמשני מאי ולפי זכה הקודם
 דלא מוכח א׳׳כ שבחא יתי דא מקמי בנזקו דחייב משוס דסתרי חרמי טי

 דמשני מקמי ועריא השקלא דכל ומשני • וק״ל שבחא דאייתי עד קניס
ט׳ ודו״ק: ו

ל ״ י ו  צריך ־ בגופן קנסו למ״ק דאט׳ דס״ל דלרב מש״ל לט יותר בפשיעות מ
 ד^יגי לפרש דצריך כמבט וכבר במתני׳ דרשביג פלוגתא להבין ^

 כתבתי ועוד • במתני׳ רש׳י שכתב שני כפירש מכיון והוא פירתא בשבח
 וכתבנו הרשות זמן בא ואחיה ברשות שלא בהוציא דפליגי ד״ל במתני׳

 מדקא דקא׳ והייט קנסי• שבמא דאייתי קודם דאט׳ י׳ל דלפי״ז שם
 דבשבחפורתא ס״ד דהוי צ׳׳ל שבחטרתא דבגללאיכא ולפמ״ש גלל• איירי
 ותסברא קא׳ וע״ז שבחא דאייתי קודם דפליני וע״כ ת׳׳ק וקניס פליגי

ט׳ ור׳ל: פורתא בשבח דפליגי י״ל דינב״י ולמסהנא ו
ת לי חיג ד

א שלישי פרק מ אק כב
ם כו׳ רבית ט שכתוב שנור כתנאי לימא בגמ׳ ש  דההדיס הא לדקדק יש • ו

 הייט הקרן טבה דאינו דהא הסיס׳ לפמ״ש די״ל ונראה האיבעיא•
 לגמרי ט® וקנסו להכא דמי לא פרעתי דבמוען מודה הלוה אם אפי׳
 מלשון לדייק ונראה • לזעירי להקשית p להש׳׳סלפרש דמנ״ל להבין וצריך

 הוא ולכאירה • הריבית גובה ואיני הקרן את טבה בברייתא חכמים שאמרו
 מיד לשלם דא״צ דקמ״ל ונראה הריבית• את גובה דא־ט דפשימא מיותר
 הרבית לו שי® בעטר שנה זמן על לו להלוס עמו שהתנה כיון לומר יכיל דאינו
א מתקיים איט דהתנאי וכיון  ואיט קא׳ להכי • מיד לפרוע לו מצערך ט
 דהוי נראה והמעס הזמן• עד לו להמתין דצריך ר׳׳ל הרבית את גובה

 דהא י״ל נמי אי קייב• והעשה בעל דהחנאי בסורה מ״ש על כמתנה
 אי מעביד לא רחמנא ד^גר מילי דכל חמורה מס׳ בריש דקי׳׳ל כיין

 דהלואה כיון וא״כ ־ קצוצה רבית לענין וערי דשקיל ע״ש מהני לא עביד
א ה״א רבית באיסור נעשה  בגוף האיסור דאין כיון וקמ״ל • בסלה ט

ט י״ל ולט״ז • ר״ח סי׳ בח״מ בכה״ג כדאיחא • קיים המקח ההלואה טי  ד
 למימעי אפשר היכי דאל״ה פרעתי בטענת פלוגמייהו מיירי דלא דדייק

 פרעתי לטעון דא׳י מזיסא דא'כ תוךזמט מידדהייט דגובה ס״ל דחכמים
 ע״פ במטה אפי׳ זמנו תוך שרע אדם אין דחזקה ב״ב בריש כדקיי׳ל

 יכול דהכא י״ל ולפי״ז • לגמרי דקנסו אע״כ מאיר דר׳ טעמא ומאי
 כה״גברבית •דא״כ שבחא דאייתי עד קנסו דלא דאס״ד להאיבעיא למיפשט

 לשון מייתרא אכתי א״כ הריבית בעבור להמתין לו שפסק הזמן שהגיע הייט
 קודם אפי׳ אע״כ • הפירעק זמן כבר בהגיע מיירי דע״כ כיק הברייתא

 נמצא • ההלואה אחר תיכף הברייתא ומיירי • הניס נמי שבחא דאייתי
 וממילא שאני דהחם משני וע״ז • האיבעיא נפשוט ממילא כתנאי נימא אי
 דלא ה״נ שומא לי׳ עבד כתיבה דמשעת דזעירי אליבא דמשני היכי כי

 משוס לר״מ מיד קנסו הכי דמשוס למימר דאיכא האיבעיא מזה נפשוט
: ודו״ק מאיר לר׳ שומא לי׳ עבד כסיבה דמשעח

ת א ף ״ א ל ״ ט׳ תימא לא יוחנן א״ר גמ׳ ט • יוחנן כר׳ פסק ז׳יל הרי״ף ־ ו
הרי^ף דדקדק ונראה כר״נ־ פסק הרא״שעלי׳דלא ודקדק י

 איט ולכאורה * ליחייב נמי שני טשע נתקל דאי רבא דברי על בסמוך הש״ס מלשון
ה דהשני מובן ט  נפילה דבשעת דס״ל דלר״נ להש״ס דס״ל אלא פושע י
ט נפילה בשעת פשיעה ה׳יל הירpל לו היה טי  לרבא ס״ל אי דקאמר ו
ט׳ • נחמן כר׳  ס״ל ואי • להזהר לו דהיה משוס לחייב נמי השני א

 דהיה דא) ליפטר נמי ראשון להזהיר הוי דסרוד משום הוא טשע דלאו
א הפשיעה לעמוד לו  נפילת W נזקיו כמפקיר ה״ל נפילה• אחר מ

 מאיר כר׳ דס״ל משוס הוא פושע ודאי דהראשון משני וע״ז • אונס
ט טי  על לחייב אין השני אבל נפיל• פא דמנפשי׳ כיון ודאי לשון דקאמר ו

ט׳ היזק ת ואין לעמוד* לו שטה משום אלא גו ^זו ט ל  הא rל
 ה״מ ממוט נזקי על פמורין דכולן מברייתא רבא על הש״ס דמקשה
 נזקיו כמפקיר ה״ל להזטר לו דהיה דס״ל דכיון ג״כ נחמן רב על להקשות

 דטלןפמורין הברייתא לפרש מצי נחמן דרב די״ל פשיעה• נטלת לאחר
ט ממוט• נזקי על  גוה מ״מ להזהיר לו דטה דאף הנזקין• ממון טי

א הבור  משא״ה • המזיק כאדם היל ולא הוא אטס הנפילה דבעיקר ט
 את לחשוב ואין המזיק כאדם הו״ל • הוא פושע עצמו נתקל דס״ל לרבא

:וק״ל כטרש״י כבור הראשון
ף ו  בממוט ובין בגו® השני דאיחזק בין חייב הראשון ז״ל הרי״ף פסק ט

 לפרש לי׳ ניחא ולא הניזוקץ על דקאי לפרש שנדחק ברא״ש עיין ׳
 אונם• ננילת לאחר וה״ל הוא טשע לאו דנחקל קיי״ל דהא המזיקין על

 דברי מפרש ז״ל הרמב״ם והנה ־ ז״ל והראב״ד המאור הבעל שהקשה כמו
 הוא אונם נתקל אי אפי׳ חייב ולכך מיירי אטןרי׳ דבדלא למסקנא רבא

ט לאו בור דהאי משוס השני פטור ואפ״ה  פנים בס׳ ממהע״ז וכבר כרי׳• אי
ט׳ דבדלאאסקרי׳ מאירית  בס׳ כדאי׳ חייב• רשותו בתיך שכרה אחר בור על א

גי ד״ה ע״א כ״ט ד׳ לעיל התום׳ ע״א]כמ״ש מ״ח הסרה[ד׳  על ליישב ונלע״ד • ^י
 לעיל דאמרי׳ דאף תימא זה ואין אפקרי׳ בלא דטירי הרמבץ שימה דרך
 לכלי דמי לא זגגי׳ בברייתא דנקט בהא מ״מ לט• מפקיר חרסי׳ סתם
 להם יש נשברו דכי זכוכית בכלי משא״כ תקנה להם אק שכשנשברו חרס

 מה מיושב ובזה לאאפקרי׳• דסתמא י״ל [פי׳יז]• דף בשבת כדאיתא תקנה
 נזקיו מפקיר דס״ל יהודה כר׳ אתי׳ ברייתא דלמא רבא] [ד״האמר התוס׳ שהקשו
 מוקי דהאדלא ס׳לדלכ״ענמקלששעכפירש״י א״צלדטק־רבא וגס פטור•

 נזקיו במפקיר דלאו מאיר כר׳ דסתמא לי׳ דמשמע משוס יהודה כר׳
 בחרסי׳ לזכית במתטין דס״ל לעיל יטדא לר׳ לי׳ ושמעי׳ בסתמא איירי
 לעיל התוס׳ כמ״ש אונס נפילת לאחר אפי׳ חייב דבממון דס״ל הרי חייב

א מאיר ר׳ דאי ממ״נ מקשה א*כ • שם  • הוא פושע נתקל ל’ס הא ט
 בפלוגת׳ תליא א^נס נטלת לאחר דבממון ס״ל הרי הוא יהודא ר׳ ואי

 ברשותו בור וע׳׳כ • «וור ברה״ר בור דס״ל יהודא דלר׳ • ברשותו דטר
 נפילת לאחר ה״ה בהיתר שכרה רף חייב דבממונא מוכח רחמנא אמר
ט׳ אפקיי׳ בלא ב ליחי • היא יהודה ר׳ דאי ממ״נ מקשה שטר יא״כ אונס  א
נתקל היא הראשון א״כ היא• מאיר כר׳ וע״כ אונס• נפילת לאחר

הושע



שליש פרק חסניח 20
״ז ע•6« סנm 6 פ מנ׳ן ג (׳ BS ל«<ר y1 הי » 0 t oמה *ןיי׳

^ו שנמיס  דף דחמר(טי; שאול כאגא דקי״ל משים הטעם די״ל צלעכ״ד ־ שלו ככ
א י״א  לביש עמדה יביא עד יביאהו ודריש ■ למזיק הוי נבילה דעורח ע׳

 הבאתו מורש מ״מ לניזק• לו יהיה והמת התורה שכתבה אף א'כ דיו־
 על מועל הראשון מן כליו שניזוקו דהשני י׳׳ל א״כ למזיק• הוא לביד

 לא אפי פעור לכך לסלקן• השני על ולא לביד• ולהביאו לסלקו הראשק
 מ״מ טא אנוס נתקל דקיי״ל אע״ג (אף) חייב הראשון אבל הפקיר'

 הוא אנוס נתקל אי בשחלה דקא׳ דהא ונראה • הפקיר שלא כיון חייב
 אינו הוא אנוס נתקל דאי לי׳ דמשמע משום היינו לפעור הראשון אפי׳
 • לעמוד לו שהיה מסעם אלא חייב דאיט כיון הרא״ש מג׳׳ש בור אלא
 לאבא דהאדס״ל הוא ופשוע דשני• כלים שהזיק מה פעור הראשון גוף וא״כ
 דאמר בנזקו חייב כשהוא דוקא היינו המזיק על נבילה דעורח »אול
 בכלים אבל לבור• שנפלו חיים בבעלי והיינו לב״ד• עדודה יביא קרא

 כלל הניזקי׳ מלהעלות דפעור פשיעא ההיזק מעיקר הבור בעל דפעור
 מה השני לפעור העעס זה לומר א״א הוא פושע לאו נתקל אי וא׳׳ל

ע׳נ מלהעלותן• פעור והראשון הפקירן לא דהא השני בגוף כליו שהזיקו  ו
 נמי ראשון אפי׳ וא״כ הפקיר בלא אפי׳ פעור אונס נפמש דלאחר צ״ל

 שהזיק מה הראשון חייב ממילא וא״כ הוא פושע ודאי ראשון ק»:גי וע״ז
 שמזיקי מה השני פעור לכך עליו נבילה עורח וממילא דשני בכלים גופו
 וצ״ל פעורי׳• דמלן מברייתא מקש̂י והדר לסלקן רמי׳ עלי׳ דלאו כלים
 • פעור אונס נפילת אחר שהוא כל אפקרי׳ בלא אפי' פעור הראשק דאף

 בור והשני שור ה״ל דהראשון והיינו דשני גופו בנזקי מיירי דרגא ומשני
 לסברא שבאנו וכיון • דראשון כליו מדפעור הוא פושע לאו דנפקל אע״ג

 • קמייתא לסברא דהדר • בכלים כלים שמזקו לרב כדמשני י׳׳ל שפיר זו
 מה לחייב שור הו״ל הראשון ואפ״ה הוא• פושע לאו ונתקל לשמואל אפי׳

 ושפיר השברים לסלק מחויב דהראשון וממילא • דשני כלים בגופו שהזיק
 נלענ׳׳ד וגזה אפקרי׳• דלא אף כריתי׳ אנא לאו בור האי השני אמר

^ דא׳׳ש  טעמי בתרי ממחלק הוא • פעורין וכולן ברייתא ^אורה דהא ע
 אפי׳ דהרי אונם נפילת מעעס והשני • בבור בלי׳ מעעם פעור דהראשון

ף שהזיק מה  כלים שהתקו גוונא דבהך איש ולפמ׳׳ש פעור• השלישי מו
 דהשני ממילא הראשון פעור דשני כלים דראשון כלים שהזיקו מה כיון בבלים
 על פעו! והראשון הפקיר דלא דכיק השלישי גוף כליו הזיקו אם חייב
 בבור דכלי) פעור משום דשלישי כלי׳ הוזקו אם דפעור אלא לסלקהיזקו השני
^ הרי א״כ  משוס אלא במסקנא קא׳ דלא הא ם׳ש ובזה אחד• מעעס ה

ה כדמשני דלפמ״ש ^  הוי אפ״ה פושע לאו דנתקל דאף זו סברא המציא אלא ג
^ כשור הראשון  דחוזר משמע אלא אמר הוי ואי • כמ״ש למסקנא הוא וכן • בור ו
 לרב כמו לשמואל לפרש יש דממילא אלא כן הדין ובאמת • זו מסברא

 דמה הרי״ף דברי ליישב יש ולפי״ז • בכלים בכלים וברייתא אמזיקי׳ דקאי
 בכלים המסקנא לפי הייע ממון נזקי על ופעורין הברייתא לשון שכתב

 דשני גופו כליו הזיקו אס הפקיר בלא חייב דהראשון אמר והדר בכלים•
 הראשון על בהם חייב דהראשון כיון • דראשון בגופו כליו שהחקו והשני
 שהזיקו מה מלשלם פעור הראשק ואפ׳׳ה המסקנא• לסי אפי׳ וכמש״ל לסלקו

 מחייבי׳ ואין צסלקן• דמחוייב ואף שלו• אינם דעכ״ס בשלישי דשני כליו
שלו: ואינם התקלה בעל דאינו כיון היזקן• לשלם אותו

, ד מ  בהדיא פסק ז״ל הרמב״ס אבל ז״ל נדי׳׳ף דברי ליישב הוא מ׳׳ש ו
 :כן לפרש איא דשני כלים שהזיק בגוף פטור דהר^זון

ד ״ נ ט ל נ  קשה הפקיר בלא דמיירי ז׳׳ל הרמב״ן דלפמ״ש להבין דצריך ו
 לרב א׳כ מפקרי לא דבסמס דצ״ל דכיון • כן הסוגי׳ לפרש ׳

 והו״ל אפקרי׳ לא והא כליו על פעור אמאי בכלים בכלי׳ ברייתא דמוקי
 בנזקי חייג הפקירו שלא דכל לרב דס״ל דהא די״ל ונלעניד לרב• שור

 שנתקל שהתקלה במים א׳ שהוחלק דלעיל ממני׳ כענין דוקא היינו כלים
 אבל המיס• ט״י כליו שנענפו ההתק וגס בהן שהוחלק מיס עיי היה
 כל עשו לא הכלים שהם דהבור נמצא • בכלים והוזק בו שנתקל הכא

ב כ״ח דף לעיל כ׳ והתוס׳ ליפול לו גרמו לא ההיזקשהס  ונישוף ד״ה ע׳
 פלוני של בור האבן בעל לומר יכול • למבטו ולא להבלו דס״ל דלרג וכו׳

 לעצמו שהוא לומר יכול הבור על וגס הגורם את לחייב אין א*כ • הזיקתך
הכלי׳ את בו לפטור בור כדץ חייב דבכה״ג י״ל ולפי״ז מזיק• היה לא
 לעיל הסוס׳ ממ״ש בזה הטעם להבין ויש לרב־ אפי׳ הפקירו בלא אף
 הכלי׳ את בו פטור ברשותי בבור דלרב וכו׳ ה״מ ד״ה ע׳׳ב כ״ח דף

 רשותו שהפקיר ואף בעי מאי ברשותי תורך לו׳ יכול שור דמטעס משום
 אפילו התורה עשתה הבור מצד אינו שהגרס כיון אלא השור להלך וגרס

 אין א״כ ב״ה הפקיר שלא בור דכל לרב לי׳ נסקא ומזה טר דין ברשותו
 וכיון • הכליה רזת בו פעוד כנ״ל בגופו שנתקל אלא הבור מצד ההיזק
 דקרקע דאף לחבעו וכ״ש להבלו דס׳׳ל דלשמואל נראה היה לזה שזכיט
מ הזיקט עולם  דהוזק אף בגופו שנכשל כיון ה״נ דידי' נרמא משוס חייב מ'

 הראשון גוף דגס וצ״ל בכליו• שהזיקו גהתק שיתחייב ראוי ע״יהכלים(איע)
לטר pn ונפל בטר לנתקל ודמי • התקלה מצד פעורים ולכך טר חשיב

בנאקמא
 טר ה׳׳ל נמי ראשק דגוף כיון וה׳׳נ דפעור• כה״ג בגרם שמואל דמודה

 כמירוז ממש והייני לטר• חון כנפל בכלים• והתק בו שנכשל תקלתו ה״ל
 ברייתא לאוקמי דה״ל לשיטתו המוס׳ שהקשה מה ומתורז לפיר׳׳ח עולא

 בידים כמזיק חשיב דהוא ביק הראשון יפער למה לשמואל דתקשה במזיקי׳
 קשה לסירש״י אך בכלים• אף בגופו שנתקל על שיתחייב ראוי והיה
 תקלת משוס בכלי׳ כלי׳ יתחייב למה כשור משיבי שניהם דגוף האמת לפי

 דמחייב בור פי על אבן להניח דמי דלא וצ״ל בטר• דחגעו דומי׳ גופו
 ולא הוא פושע נחקל הכא אבל בידים• הניח דהתה לשמואל האבן בעל

 על לחייבו אין לעמוד לו שהיה ומשוס פושע לאו אי וכ״ש בידים מזיק
 מהא זה לדבר וראי׳ דגורס גורס דהו״ל בכלים והוזק בו שנתקל
 משני ולא כשלדא ברמי לאוקמא ודוחק נפיל היכי ראשון מחמת דמקשה

 ודוחק הראשון• על החיוב וא״ככל לעמוד• פנאי הי׳ שלא כגון בפשיעות
 היה החבעה והכא למבטו ולא להבלו דס׳׳ל דרב אליבא דהקושיא לומר
 נפלו שע״י החבטה גרס דאכתי ייל דהא הראשון שגרס אף השני בגוף
• כחבעא גם ה״ל כולם די׳  הטסקים כל והביאו כשמואל קיי״ל דהא ותו ד
 כמ״ש א״נ • הבור אחורי ונפל בטר כנמקל דהו״ל ולפמ״שא״ש דשם שינויי

 האי( ראשון מחמת ה6דמק הא יובן ובזה דגורס• גורם דהו׳׳ל לפירש׳י
 סברא הך מוכח דמזה משום דרבא• ועריא שקלא לבתר נפיל

ודו״ק: כנ׳׳ל
, ד נ ה  נתקל ס׳׳ל דכיע לרבא דס״ל שפירש ז״ל רש׳י על הקשה ז״ל המרש׳׳א ו

 דלא גמרתי [ד׳כ׳׳עע״אד׳׳המדמתני׳] לעיל המוס׳ קושי׳ דקשה פושע
 לפמ״ש לי׳׳ל ונראה • וחכמים ר׳מ ומודים בברייתא דנקע הא יתיישב
 מסתמא וקנקנים להו מפקיר לא מסתמא וסכינו דאבט לעיל הסוס׳
 דהיכי וקשו דמבט בסוגי׳ מש׳׳ל לפי קמ״ל גופא דהא י׳׳ל להו מפקיר

ס׳ מזה• גדול הפקר לך אין הקודם דהדיןכל  במתני׳ כ׳ חיים מורת וג
 שאין דגר טא דאס דאמר לעיל דרנב״י בסברא ורבנן רשב״ג דפליגי שם
 המקלקלין כל וא׳ פליג רשב׳׳ג אבל ת״ק לסברת דזהו קנסי׳ לא שבח בו

 הקידם כל נמי באבנו לומר אפשר היה ולפי״ז קנסו שבח בו אין אפי׳
 ראוי דהיה מצוי׳ ברוח דכשנפלו דאף דקמ׳׳ל והיינו הפקר והו״ל זכה

 כל להיות ברה״ר מליפיל משומר שאינו במקום שהניח כיון לקונסו
 דאין שא״מ ברוח וכ״ש שבח בו שלדן טק קנסו שלא קמ׳׳ל זכה הקודם
 בשביל להעלותן דמצוי׳ שבח ט כיש ה׳׳ל לנגבו דע״מ י׳ל ובסיפא לקונסו

ט • אונס נפילת לאחר מפקיר וה׳׳ל שא״מ ברוח אפי׳ לקונ® וראוי זה  ז״א מי
:ודו׳׳ק להפקיר משימקט בנזקו לחייג לתקן יש דיותר מש״ל לפי

ף הסוגיא: כל ע״ש השור דמוחלט בסוגי׳ ף

ם׳ ו  וכו׳ לסלקו יכול דלמר למימר הו׳׳מ וכו׳ ניזק הקדשו בדיה ת
 לסלקו דא׳י כל וחמן הקדש בד״ה ע׳׳ב מ׳ דף בגיעין במוס׳ עיין

 נרא׳ היה ע״כ וכו׳ סימא זה אין שם המרש״א וכ׳ ישמעאל לר׳ אפי׳ בזוזי
 את לסלק א״י השור את הלוקח היינו בזוזי לסלקו א״י הכא דקאמרי

 דקא׳ הא מפרשי שם דהמוס׳ להדא מדבריו ונראה ע״ש וכו׳ בזוזי הניזק
 מכרו בתחלה דקאמר הלוקח על דקאי היינו מוקדש הקדישו בברייתא

 ע״כ והיינו מוקדש הלוקח הקדישו דאס קא׳ ע׳׳ז וגובה דמוזר מכור איני
אט׳ אטהו מדר׳  תמוה ולכאורה • בזוזי לסלקו א״י הלוקח דהא לר׳׳י ו
 אטהו דר׳ משוס לומר הוצרך כך ומתוך הלוקח בהקדישו לאוקמי לי׳ דלמה
 דקיי״ל כיון די״ל ונראה עצמו המזיק דהקדישו כפשטי׳ אוקמי לא ולמה
 כדאיתאבמטת להזיעה יכיל שאמה עדות דבקנסבעי׳ קנסאוקיי״ל פ״נ

שה  בדין העמדה קודם בהקדישו מיירי דהכא כיון לכאורה ןדףג׳זא״כק
 יטלץ יוזמו דאס נינהו הזמה בני לאו הנגיחה על המעידים העדי׳ שוב א״כ

 לא ג״כ ולהקדש השור את הקדשת כבר הלא מאיאפסדתיך למזיק לומר
 יאכל כי דכסי׳ לשלם דפעור קי״ל הקדש• אדסדאזיק דהוי לשלם יתחייבו

 דקא׳ הא וע׳׳כ בידו הקדש וממילא שאאי״ל עדות ה״ל א״כ למזיק פרט קודש
 שור את הדיוט של טר שנגחו שמעידים היינו להקדש פרע רעהו לקמן

ד׳ וא״צ בעצמם הב׳׳ד שראו א׳׳נ להפסידו שרצו העדי׳ הקדששנתחייבו של  ע
 לאוקמי ליכא הנא אבל בזמן] ד׳׳ה ע׳ [ד׳ בסנהדרין בכה׳׳ג המוס׳ שיזירצו כמו
 דמוחלט בדין כשעמד מודה ישמעאל ר׳ ואפי׳ בדין עמידה א*צ דא״כ הכי

 הלוקח על קאי מוקדש הקדישו בברייתא דתני מאי לסי צ״ל כ’וע • השור
 יגבה לא אם שהרי למוכר לשלם יצטרכו הע־ים יוזמו ל& ניינא שהקדיש•

 שאיט דבר לו שמכר המוכר על הלוקח יחזור הלוהח שהקדים ההסדש ד; הניזק
 דהקדישו מוכח נמצא להזימה־ יכול לוי ושפיר דמיי לו ויצטרך׳להחזיר ־ שלו

 לישנא פשטות אבל מהרש״א שיעת נפי ניישב כנלע״ד • הלוקח על קאי מוקדש
̂מזיק על י6ק להקדישו משמע דכרייתח  הנ״ל כל 3לייש סשר6ו טלמו׳ ■

 לתשלומי השור הפריש ואח״כ הבית לבדק מנה עלי הרי שאמר כגון
 יצטרך לאחרים המשתעבד דבר שהקדיש העדים כשהעידו נמצא נירו•
• דמי כממון לממון דברהגירס למיד אלא אינו זה לכאורה •אך לכלם המזיק

מיושב ובזה • בכה״ג מוקדש והקדישו מכור דמכרו בברייתא צ״ל א׳׳כ
עה



פרק ועניזח
 שחימה פחח לשלם דמחויב הזכיר שלא הרמכיס על הלח״ח שהקשה מה
 להמו ועמ״ש ־ מרמי מדמא חייב חבירו של שיעבודו מזיק דקיי״ל כיון
 קיימא מינך שקלי בעלמא דזיקא דס״ל שימיא דהך ל דס בזה

 הגורם דבר ס״ל ברייתא דהר דמוכרח דכיץ ־ מוכרח הוא ולפמ״ש האמת
 ע״ב צ״ח דף לקמן וחמרי׳ פעור שחמו ס״ל ואפ׳׳ה דמי כממון לממון

אבל ממון שעיקרו בדבר אלא דמי כממין לממון הגורס דבר ר״ש קא׳ לא כ ע
̂־ שורה י __י________ י.״\- ̂די

יא קטא בבא שאשי
׳ ממילא י ה עיחה ב«מז השור שיווי כדמי גגיחה בשעת לסלקו רולה ^

ל דלא להתו׳ ס״ל נזקו* חצי כל לשיעור כסי המקח על ט י ^ י  לסלקו מ
^י' שווי' בדמי ׳־®לקי כל לו מתן דאם נראה לר״ע ד

 לפע״ד והנראה הקדיש לא דהכי ואדעתא ממון אותם הפסידו הרי
 ודו״ק: בס״ד לקמן יבואר בגיעין התום׳ דברי בישוב

ו ר0ת ו ה 1ע ד ט׳ בינייהו איכא ב ט׳ דלר׳ישמעאל ו  קדוש דלר׳ע ועוי׳ל • ו
 ביאור צריכיס דבריהס וכו׳• משהקדיש והשבח הטף

 הנזק כשעת ולר״י לקמן* כדא׳ דניזק השבח דלר׳׳ע כפשעי׳ לפרש דאין
דהשבח לר״י דס״ל נראהדאף אלת איכאביניימ־ שבח א״כהל׳׳ל לקמן כדא׳ ־ י׳-יף ״״יי’ ׳״־״׳״ יי --------- ---- י .י ,
™-י יירי-י •lonioi J LJ/ ואח׳׳ר נזק חצי כשיעור היה שוה המזיק השור דאס היינו המזיק שג הוח י. , .* i י  V .

^בל דדוקא מדבריהם המזיק ש? הוא השבח השור בגוף קנין J דאין כיון א״יי׳ אז ̂׳ לר״י לר״ע  ^^^^^^^^^דלמפמרוא^וני אסי
מ״מ גובה הוא דנמפרע נימת ח חס ?ר ^ tx יחיודר או והשציח ח״נ לשיעור השור דמי הגיע לא אס אבל

 מהדש״א כ׳ וכו׳ עיט תחת כדדרשי׳ וכו׳ דאע׳יג ונ־אה בא״ד
התום׳ כמ״ש הדרש זה על דפליגי איכא דהא כלל הכרנו מזה דאק

 בעינו יוצא דאינו הכי ס״ל עצמה ברייתא דגיותה חלא דבריהם בטף
 ברייתא בהר בדאי׳ כן דהל״ל החוס׳ ן לש מתיישב לא אפתי מיהו ־ ושיט

ט כיין הלי  לר״ע מוכרח אין מהברייתא דאט׳ ק׳ ותו הכרח• איט י
משמע דהא שעה באותו לידו בא כאילו וחשוב נינהו דשותט ל דס

השן דמי לשלם דצריך תא בר הך ״,,J אלא 5ח״ מגופו וגובה השור של גופו איקרי דהשבח השבח מו
אן m היא דלמהיט לאניי דסיל י c s m b ״ מי סאאז מ דנ בו מ כי i’J ,)״ י i  *1 E ®  <.1. v ,j.® * לססיט *״'”' f «ס1ו im x 
הל,,), <־7ה־ו <פ־א א־ מ ר, ל איו - ״ ״ , ל ״ ״’“לי׳ *’U’י £ U״ ״ ״ ־ ק ״ א ס״ ס-ל יאי • שלו מ  השבח עס השדה גובה דהמלוה דקי״ל ההלואה אחר השדה נשבח אס מ מ

 השבח מן גובה דאקני לו כתב אס הלוקח והשביח לוה מכרו אס ואט׳
 הקדיש ואס השבח־ שבא משוס גובה הוא למפרע לומר בו שייך לא מ״מ

 גובה הוא למפרע משוס הלואה בשעת שהיה שדה רק קדוש איט מילוה
 דמשתעבד דהא ע׳׳א] קנ״ז בב״ב[ד׳ דאמרי׳ משיס נלענ״ד ועעמ׳ השבח לא אבל

 דא׳׳א דאף משוס דשלביל מקנה דא״א לקיי״ל אע׳׳ג דאקני לו כשכתב
 קנין למלוה יש דלאביי דאף נמצא ־ דשלב״ל משתעבד אדם מ׳׳מ מקנה
 הלואה בשעת דשלב״ל דה׳׳ל אח׳כ שבא השבח מ״מ למפרע השדה בגוף
 קנין שום שייך דלא קנין ולא בעלמא שיעבוד אלא עליו לו דאין אניי מודה
 הנזק אחר שבא השבח את להקדיש יכול הניזק אץ ה״נ איכ שלב״ל־ בדבר
שוה שהי׳ מה הייט • הנזק משעת לבע״ח שוי׳ דהטרה לר״י דס״ל דנהי

 מו מוכרח ז״א ושיט־ עינו חחת ולא עינו דתחח קרא צ ל דלזה להתוס
 ובאו שכתבו בדבריהם עוד לדקדק דיש ונראה ־ דרשה הך דס״ל הברייתא

הייחסעמטאלחבערב ביום ואמרו אחרים עדיס ״ נגח שבת א׳ כו  משמע ו
 שמשמעית אף קמאי־ סהדי דמחייבו סשיעא נגח ב׳ ביום אלא אמרו דאס

 כיון מ׳׳מ ־ ב׳ ביום השור הוחלע כבר ג׳ ביום ראשוני׳ עדים שהעידו
 ע״א] ה׳ ודף דמטת הסוגיא נגד הוא ולכאורה מטיבי אחד יום שהקדימו

ט נגמר שכבר ג׳ ביום העידו  שנגמר אמרו והמזימים א׳ ביום ד
 דס״לדהכא וצ׳ל מחייבי• ולא הוא קמלא בר גברא כבר ב ביום ט ד

 השיר את הרי לגמרי הנגיחה בשעת השור טחלע ע דלר כיין שאני
 לקטלא דמי ולא מטיבי• שפיר קודם א׳ ביום לגמרי מרשותו הוציאו
מ דאין שם דמכית משאיה קודע• א׳ יום וקנס קטלא נתחייבו אס נ' j ויו׳- י _ 14. י .. y i j\ ^ ק בשעת משאיכ • קודכ ^ טס וקנס חס ״ M,דהע^^ ה יטיה איכא שפיי מבי״ח עדיף דלא אח׳כ שבא השבח ולא ממש מז

י קטש בכה׳׳גאם ״ ה ח ב ש זה דבר לטכיח והנראה קודם א ה

״ י ?י ' ל ־ ל א ״ ״ ז י י’י ״' ״ י ״ י ״ י ל ' ^ ״א״א י ^י תו או מו &^^^^זי
י ״ י -יא י י י י - י י ד שהעידו שבשעה כיון וא״כ נכסל־ הוא י— י ? י ב ו ״י לי ?ו ה ס ^ ^

 מחמת הוא קעלא בר גברא ממילא וא״כ בעל־ ראשיט׳ בעדי׳ שהזימו
 להזימהאיועדיס דא׳׳י וכיון האחרוני׳ העדים יתחייבו ולא ראטנים עדים

 התוסטת שכ׳ בחרא לתירוץ הניחא • חייבי׳ דהראשוני׳ וסשיעא נאמנים
א [דף בסנהדרין טת ב׳ שנתחייב מי גבי ונגמר] ד״ה ע״א ^  דה׳׳ל מי

 אבל • ע׳׳ש קמאי מתזמו דכי משוס להזימה שא׳׳י עדות שניי׳ עדים
•nr.n nt5 רמ̂י לתירוז

 שפירשיי כמו לניזק הוא השור שכל הכל מיירי השור והוחלט השור ביושם
 כלום יפה הנבילה ואין מאחים שוה לשור שנגח מנה שיה בשור דמיירי

א השור כל ואז  בשעת שבתחילה בכה״ג הוא דפלוגתייהו אלא • לניזק ט
 ־ בדין העמדה בשעת מאה על ועמד והשביח חמשיס רק שוה היה הנזק

 מטעם הוא לניזק השור דכל ס״ל דר״י אלא לניזק־ השור כל ולכ״ע
 ס׳׳ל נמי ור׳׳ע ־ השבח ומן הקרן מן ונגבה במאה ששמוהו בב״ד השומא

 משוס אלא בב״ד דהשומא טעמא מהאי דלאו אלא לניזק הוא השור דכל
 מובן ולפי״ז דאשבח הוא ודידי' ־ להניזק הנזק בשעת השור הוחלט דכבר
ס' שדקדקו מה תירוצא להאי ט  איכא כמה למימר מצי דטי הקדישו] [ד״ה לעיל ה

 דבין כיון פלוגחיייי דעיקר הש׳׳ם דקישית אלא לר״ע ר״י בין בנייהו
 טעמא מהאי לי ומה טעמא מהאי לי מה ־ הניזק של השור כל למר ובין למר
 משוס קדוש דלר״ע השבח קדוש אס ניזק שהקדישו דא׳ב קאמר ע"כ

:כנ׳׳ל לאביי הסי׳ קדוש השבח אין ולר״י הוא דדדי׳
ה נ ה א דבע׳׳ח לר״י לי׳ דסבירא דאע׳׳ג לפענ׳׳ד נראה ו  לסלקו וימל ט

 לומר הניזק יכול נזק לחצי השור הגיע לא אס מ׳׳מ בזוזי
 דהשבח כיון ־ נזק חצי כדי עד השומא על מוסיף שהוא ב׳ד שומת בשעת

 טפי שוי לדידי לומר יכול לר׳׳י אפי׳ ממנו יגבה הוא נזק חצי כדי עד
 ונראה נזקו־ חצי כל לו ישלם כן חס אלא לסלקי יכול ואינו שבחאדידי׳ והוי
 עצמו זה מטעם ה-ינו בז־זי לסלקו לר״יד־כול דמ׳׳ל דהא יותר די״ל עוד

 ממילא ק המז של השבח ז1ל נזק.ויותר חצי לדמי השור כשיגיע דס״ל
 ׳־'י־י' דהשבח וכיון הרבה השומא ענ מוחיף שהוא לומר המזיק יכול
ט לו שיחן לא אם מגופו לגבות הניזק א״י  ■ירוסיף דיב־צ וכיון ה׳ספה ה

 נזק בתצי עקיבא דלר׳ וכיון בזוזי לסלקו יכול ממילא שירצה כמה הרבה
 דכיי להוסיף יכול המזיק אין ממילא הוא דניזק ושבחא מיד השור יוחלט

 דאס פשיטא כן ואס הוא דידי׳ ושבחא עצמו להניזק הוא שמוסיף מה
 נזקו חצי כל לו שיתן עד לסלקו יכיל דאינו ח״נ לדמי השור הגיע לא

 ר״יוד׳גי דפליגי בגיטיןדבכהיג התוס׳ דברי שטר דאתי לי נראה ולט־׳ז
ח''נ שיעור נדי עד ־ בדין להעמדה נגיחה בין השור השביח אס דהיינו

 הקדימו שהאחרונים דמיירי דכיון וצ״ל י׳ל־ שא״א עדות אחרוני׳ עדי׳
ט של מרשותו העבד את להוציא ורצו הזמן את  שפיר קודס אחד יום ר

טכח וכיון שכתבנו• זו סברא מוכח הרי מחייבי  דהכא זה דבר ד
 קרן דהוי הפיס׳ הוכיחו שפיר א׳׳ע העבד קנה דמיד משום שאני
 דהמקדימי׳ להם אחד מן ותרווייהו השור דהוחלט הכא כמו מיד גמור

 יזייבי׳ הראשוני׳ העדי׳ יאס׳׳ה אחד־ יום להקדים שרצו משוס חייט׳
 עינו תחת כדדרט׳ מ״ש אלא ־ סברתם דטכח נמצא בדין עמד כשלא

 כשסימא מיד א׳׳ע דקונה להש׳׳ס באמת דמנ׳ל טעמא למיהב היינו וכו׳
^ פירשו וע׳׳ז עינו־ ס  עיר תחת ולא עינו דתחת דרשא כהאי ד

ודו׳ק: ־ ושינו
ט׳ בהשולח לי׳ אית דר׳׳ע ועוד בא׳׳ד  הכא דהא ק׳ לכאורה ו

ט׳ ג׳׳ש צריך למ״ד והתם השור־ טחלט לכ׳׳ע בדין כשעמד  אס א
 אלא שחרור דאין משוס מחייב לא אפ׳׳ה שיט את הטל ואח׳׳כ בדין עמד

 בודאי דהכא היכי דכי להתוס׳ דס״ל וצ׳׳ל לכאן ערן מאי א'כ בנט־
ס׳ כמ׳׳ש ומיסטר מודה רוצה ואה ־ בדין עמד שלא רכל ט  ולא • לקמן ה

 שכשנגמר דכיון לר״ע ס׳׳ל ואפ״ה בב׳׳ד• עדי׳ העדאח עד הטוב עמר
ב בא הדין  א״כ • הנזק משעת השור הוחלט דפבר ואמרי׳ הנזק משעת הטו
לידו גיש כשיגיע מ׳׳מ שחרור גט דצריך עבד גבי לדטת יש נמי הכא

אמרינן



שלישי פרק דשניח 2$
ה דכגר אמרי מהא להו קשי׳ דלא והא עינו את שסימא משעה משומרי ^

הו מבעי׳; יש מעונש מ״בע״ב] [ד׳ השולח בע׳ ו ס א ״לש ? ,
® דנע: הנא כמו ג״ש כעי׳ דעכ״ע משוס היינו  עי

היג ״' ®״ייי נא ילא העכי דנ Sי r i

 רות לה דיצא אמד ג״ש לידו דכשבא משום שפיר אתי ג׳׳ש צריך דס״ל
הסברת מן לאו דהכא תירצו ועיז שן־ דמי לו לשלה וחייב העין בשעתסימת

״ קא׳ ״ א ל׳לא י ״י א1י '’יי' מי מ ^ד״ח?י ״י כ משוס מיינו מא ת מה כ דאל רבויא הך ל״ל ג״ש צריך דס״ל מ״ד דע' נ
שהנו מה עינו את שסימא משעה לחירות יוצא ג׳ש דעיי רחמנא וחידש

דבאמת ועינו שינו תחת דלא קרא מהך למילף ה״ל יותר הקנסות בכל
h ל וק כלל רבויא הך ל״ל ג״ש דצריך דמ״ד ע״כ אלא כלל ג״ש:

המפקיד דבר״פ וכו׳אע״ג השתא דמ״מ וכו' דלר״ע ביגייהו איכ' תוד״ה ??*ר
דחי משוס שלב״ל דבר דהוי משום הכפל להקנות דא״י אמרי׳ ע״ב ד׳ל״ג ^

ע האי®' וכ״כ ומיפער מודה בעי ע אלי ני״ ? ] '? ® S־’? I!
 שאג קנסי דשאר וצ״ל דשלנ״ל• דה״ל משוס למחול דקנסא״י הירושלמי וכו׳בשס

 צ דשלב הוי לא מיד השור הוחלע רחמנא דא׳ כיון הכא אבל לעיל התוס׳ גמ״ש
 בקידושי התוס׳ לפמ״ש לומר אפשר הי׳ ולכאורה ומיפמר מודה בעי דאי אע״ג

ט׳ בעולס איתנהו וידיס בד״ה ס״ג דן>  קונ^ת דשחני לשנויי מצי דהוי וה״ה ו
 בכתיט׳ בזה שהארכתי כמו דשלב״ל על חל דקה״ג דס״ל משמע הגוף דקדושת
 י ר מני מכור אינו מכרו ניזק אלא בגמרא א' דהא ז״א אך ד,סנ׳'מ•
 משוס משני ולא מטר מכרו אפילו דלר״ע משמע אתאןלר״ע מוקדש הק־ישו

 ה ר כדדח^ למידחי איכא הא כדר״מ ס״ל ר״ע דה״א וא״ל דשלב״ל דהו״ל
:ל וק שהני דהכא דקנס כמ״ש צ״ל אע״כ שס בקידושין דר״י ברי׳

ו ה י  ע״כ הא ומיפער מודה בעי דאי כאן שייך מאי ק׳ לכאורה מ
 חייב הקרן א״ע מחייב דלא דטכא וקיי״ל עדי׳ בדאיכא מיירי י
 בדף לחכמים דס״ל מאי לפי לכרש ואפשר • עדי׳ באו ואח״כ בקנס במודה

 נאמני׳ העדי' אין גנבתי עדי׳ אותם בפני ואמר דמודה דטכא ע״ב ע״ה
ע שאמה עדות בעי׳ ובקנס ע־ותשאאיי״ל דהוי משוס עליו להעיד  מיינו י

 אע״ג הוא והפשוע ־ בדבריהם להעמיד רחוק זה אך הוא דקנם כיון שכ׳
 בשעת אלא בא החיוב אין מ"מ עדי' באו ואח״כ בקנס במודה דחייב

 wtfi לחייב יכולי׳ ואין ומידה הב״ד בפני עומד שהוא כגון עדי׳ העדאת
 השתא ר״ל הודה לא מיהו השתא תירצו וע״ז להקדיש הניזק יטל האיך

:וצ״ע העדי ע״י החיוב בא י
m ך ״ א ל ״ ז ״ ממועד חמור תס אמרלי׳אבייא״כמצינולר׳׳י י ט  ו

*I להבין דיש והוא פלוגתתאבייורבא• לפרש דיש נראה ׳ 
 מחצי יותר משלס תס לר״י מצינו ס״כ [ע״ב]־ החציפת בר אחא רב דמקשה בהא
ט׳ מצינו בד״ה התוס' לפמ״ש לכאורה וקשה • וכו' נזק  מצינו דה״ס וי״ל ו
 וכו׳ יוצא למה מועד וכי בברייתא דאר״י הא גס לכאורה א״כ וכו' תמית צד

 תמות בצד שישלם לומר אפשר איך א״כ ־ מועדת מצד וקל תמות אצד נמי היינו
 דבאמת ונראה ח״נ• אלא דאינו מועדת מצד יותר חמור הוא א״כ נזק מחצי יותר
 תמות דצד ס״ל ובאמת ־ הוי דמזיק פחת חצי דלר״י מסברתי חזר לא ריא

 היכידמצינוכששמרשמירהפחומהדחייבמצדתמות־ כי מועדת מצד חמור
 ה׳ שור שנגח מנה שוה דשור דהא קאמר הכי בברייתא דר״י א־א

 מצינו מ״מ • הסברא עד שהוא אף היינו • שצס מנזק יותר שישצס שנעים
 במשנה שאמרו כמו שהזיק ממה יותר שמשלם דוכתי׳ בכמה בקנס

 ע״פ משלם אינו שהזיק ממה יותר המשלם כל הכלל זה מ״א דף בכתובות
 יותר התירה אותו מחייב אס תימא אין קנסא פ״נ דקי״ל כיון א״כ עצמו
 מיהו וכו׳ פער לח בד״ה ע״ב מ״ה דף התום׳ לפמ״ש אלת • שהזיק ממה

 לאו דאייעד כיון עומדת במקימה תמות צ־ אמרי׳ לא בהודאתו לפעור
 ממה יותר תמות צד במועד שה שיש סברא אין בודאי א״כ • הוא קנסא
 יהיה איך יהודה ר׳ אמר שפיר וא״כ • עצמו ע״פ דמשלס כיון ־ שהזיק

שהזיק• מה כפי אלא משלם דאינו שלישית מנגיחה ממור שני׳ בנגיחה תס
 בא הנגיחה ע״י דהרי ־ שהזיק ממה יותר דאינו נבלה פחת לענין אבל
 בצד דמשלס י״ל שפיר ־ שהזיק ממה יותר ואינו הניזק של ההפסד כל

 מוע־ת מצד תמות צד דעדיף מה לן איכפת דלא נבילה פחת ג״כ מסות
 בר אחא ר׳ דהקשה והיינו ־ שלישי׳ מנגיחה יותר חיוב אין דעכ״ס כיון

 א״כ ■ מועדת מצד קל ׳תמות דצד אמרי׳ דלא שיעתו ולפי ־ לרבא תחליפא
 הך דל״ל הקשה רבא לשיעת ודוקא • כנ״ל ח״נ אלא משלם דאיני מוכח

 מחמת משלם כמועד דיס י״ל וא״ר מועדת מצד קילא תמות דצד סברא
 צד מחמת ובאמת ־ נזק מהצי יותר שהוא אף החי הבור חצי תמית הצד

 ממועד פס חמיר דלא נמצא ס ש בנזק שחסר מה אלא משלם איע מועדת
 ע״ב ל״ע דף לקמן לאביי לי' דכמעי׳ משוס בזה דטצוגתייהו לומר ואפשר
 כמ״ש ־ להקל אפי׳ במקומה.עומדת תמות דצד ־ יהודה דר' אליבא זס״ל

 מצד קילא תמות דצ ס״ל א״כ ־ ר״י] סער לא [ד״ה שס ע״ב מ״ה בדף שה התוס׳
ל’דס׳ והא ־ מועדת מצד המירא תמות דצד י״ל לרבא אבל • ח מוע

קטא בבא . . _
 ®מיי® כפשמיי ל״פע״ב בדף לרבא
 דסעיר פחו^! שמירה דשמרו כיון משוס היינו דוקח מגופי

 ”®ייייי׳י העלי׳■ מ! לשלה תמות בצד לחייבו
’®^®,’י? לאקילאמצימועיה■ ממות דצד י״ל לעולם

ט׳ דניזק נבילה ^ ’י’ הי^^ ילל* יהי^ שמס א
 אי א״כ עומדת־ במקומה תמות צד ס״ל דלא כרב קיי״ל דבאמח משום
 ממועד חמור תס יהיה דא״כ ־ נבילה פחת משלם בתס לומר אפשר

־. רגנית בצד אפי׳ נבילה פחת משלם איט במועד דהא
ה נ ה  כמט המוס׳ דהא והוא יותר הפשוע בדרך לפרש יש לכאורה ו

ט׳ דלעיל אע״ג וכו׳ סבר מאיר דר׳ בד״ה ע״א לעיל י  משמע ו
^ שפחתו פחת דאמר מאיר דר׳ לישנא דפשעות מדבריהם  • בחי מחצין מי

 שטותו פחת ודוקא נבילה־ פחת למעע והיינו נבילה־ פחת לענין היינו
r®̂® נראה ולכאורה אח״כ־ שנפחת מה ולא מיתה־

 כ דאל ־ נבילה פחת ולא מימה פחת דדוקא קרא דמשמעות ־ בכלל זה גס מ״מ
 רכ קושי׳ קשה * מועד חמור תס [לדי] מליט א״כ לרבא אביי שהקשה מה קשה

 נזק משיעור יותר נבילה בפחת התם לחייב דאין דנהי תתליפא־ בר] ]אחא
 נבילה בטזת אומו לחייב דאין מנ״ל ומ״מ ־ ממועד חמור הוא דא״כ ־ שלס

 [לר״י] מציט א״כ אביי דקא׳ דהא הרשב״א מפרש וכן לש משיעור פחות שהוא
ה דלפעמיס משוס ־ ממועד חמור תס ט  שבשעת לש משיעור יותר הפ״נ י

 דאיכא רבא דברי לסתור דמנ״ל אביי־ על ר׳תחליפא קושי׳ קשה א״כ מיתה
 ל צ וע״ב ־ ממועד מגור לא דבזה כיון ־ לש שיעור עד נבילה פחת בינייהו

 מיתה פחת לר׳ימדה לי׳ דאית תחליפא בר] [אחא לרב רבא דמשני היכי דכי
 דאינו מיני׳ נשמע ה״נ ־ נזק מחצי יותר משלם דלא לענין בהי מחצין
 דסל לעיל שנחבט לשיעתו דאביי לי נראה ויותר נבילה־ פחת משלב

 על בתם פ״נ _ שיהיה לומר אפשר אי א״כ מועדת מצד חמור תמות דצד
 דרבא י״ל ו^ט״ז ־ מועדת מחצי יותר תמות חצי יהיה במועד דא"כ המזיק
 עד נזק מחצי יותר נבילה פחת שישלם הייט א״ב פ״נ דאמר דלעיל
 מנד עדיף יהיה שמות דצד ואף י ממועד חמיר דלא שלם נזק כדי שיגיע

 והיינו ־ מועדת מצד תמיר לא תמות דצד ואבייס״ל בזה לן איכפת לא מועדת
 יור^ שישלם נמי טמא סברתו לפי לרבא תחליפא דהקשהרב[אחאבר

קי מחני  יומר וקח שלא והייט וכו׳* יהודה לר׳ לי' דאית משכי וע״ז נז
 כל שיעור עד דטמל י״ל שפיר נבילה פסת לגבי אבל ־ נזק מחצי

ק: הנזק ודו׳׳
 פ״ג שישלם כרבא למיססק דה״ל וש״ע הרמב״ס על קשי׳ זה לפירוש

 תורה שאמרה מה בכלל דהוא דס״ל וצ״ל נזק־ כולה עד בחס
בסמיך: ועיין ם״נ נמי בחילמועמי מחצין מיתה שפחתו פחת

ח ה נבילה שבח יוחנן א״ר ע״באלא בגמ׳ ש הנ ט׳  [דלעיל] הרמב״סוש״ע ו
ט׳ השבח בחצי חלק לו שיש במז־קנמי פשט  עליהם והק׳ במועד א

 כתגהרמב״ס עוד יהודה־ לר׳ בתם אלא אמרבגמ׳ לא דהא הא דמג״ל
 טמל עשרים מבילה השביחה ואח״כ ־ מאה הנזק בשעת הנזק דכשהיה וש״ע

 דטטל דכיון להבין צריך ולכאורה ע״ש־ מ״ה ובתם תשעי׳ במועד הניזק
 דהא דס״ל ונראה ־ ארבעים אלא לשלם לו היה לא השבח חצי המזיק

 הנזק חצי בזה וישלם שימול הפירוש איט השבח־ הצי דטמל התורה דאמרה
 וגם.הי׳ השבח־ מצי דהיינו דינרים עשרה לו מגיע היה באמת דאז שלוי

 דקיי״ל כיון המזיק שור של מגו® הניזק אח לזה לסלק דאיטיטל לומר אפשר
ט דשותפי בזוזי הניזק את לסלק יטל דאיני בזה כר״ע  היה יכ6 ־ טנ
 שלם ®רה שאמרה כיון אבל ־ שלו השבח בתני אותו לסלק דא״י לומר אפשר
ת טמליס הבעלי' שאין ישלם  אין השבח חצי שנופל שמה התורה טונ
 דמשלם וממילא ־ תשעים הנזק היה כאילו שנחשב אלא ־ ומשלה טמל
 במועד דגם דפסק הרמב״ס דברי ליישב אפשר היה ולפי״ז • בתם מ״ה

 גבי טמלי׳ הבעלי׳ שאין ישלם שלם האי רחמנא דכתב משוס ־ כן אמרי׳
 בזה הרמב״ם דהוכחת נלענ״ד אך ■ כן הדין בטעד שגס משמע מיעד

 וכו׳ המת וחצי החי חצי נושל לזה יהודה ר׳ אפקי׳ הא הגס׳ מדמקשה
 טמל דאיני קרא ל״ל ק׳ דוגס דקרא מיטרא ומשני ־ השבח חצי דהייט

ט׳ ־ כמשמעו החי חצי שימול דה׳׳א מח״נ יוסר  מחצי פחות הוא חה״נ ^ א
טמלי׳ הבעלי׳ דקראשאין משמעות להרמב״ס דס״ל לפימ״ש א״כ החי
 חי החצי מעל שלעולם לומר אפשר איך א״כ ־ הנזק מן לפחות אלא
 טמל הא אכתי הנזק מת לפחות השבח חצי יוחשב אס מיני׳ נסקא מאי
 דכל היכא דנ״מ וצ״ל ־ מועט כשהנזק ובין מרובה שהנזק בין ־ החי חצי

 כל רק וטטל ־ ממועד תם עדיף לא דבזה מחציהחי־ פחות הוא הנזק
 החי מחצי יותר ממט הוא טלה כנמנזק נמי אי מועד־ כמו הנזק
מי וע״י  המטאר מפרשים כמה (ולדעת החי מחצי פחית הוא השבח ני

 ממש גזק לכולא שיגיע בענין שבח מצי המזיק בתם נוטל דאינו בש״מ
מעט): להפסיד צריך ■אי דו

אך

א מ & נ  וכיק ־ הנזק מכל לזה מנכה השבח חצי המזיק כשנוטל מיני׳ ו
נימא אי ממועד תשר תס יהיה שלא משום הוא דהטעה ׳

זבמועד



המניזז
ד ע « «ס אעו מ איו p ט  הא גתס י^וגח את עפה פאמת למה ק׳ * מ

א סו דן מועד• חמור יהא שלא אלא החי־ חצי אס שישזל ס ק מנ  כ
מ איט דמנועד  דהח השבח• מן ל<טס שלא כמס נס השכח ק מנ

ט י יי «ו מי  קרא ל״ל ק׳ וכן אחאכרסחליסא• ר' מקשה מאי ואי< ־ כ
ס מ מדלא הא מג  צ״ל אע״כ ממש• החי שיטול הפירוש דאץ ני
ק טעל כמפד דגם מה כחp מצי מחי מ  ראר בתה גס א'כ * המק p ו

W  P עדיף יהא שלא p החי מצי דנועל ה^א הסיר המומד 
* לכל מנימ כשאינו ק ע «ז  כדברי מוכח נמצא ד«ס קרא איצפריך ל

:ודו״ק הרמב״ס
 דהאי במחלה שכתבו השום׳ כסברת די״ל נלענ״ד לזה שזכיט
 נבילה סחת למעע הייט כחי מחצין מיסה שסחתו ד«ות דרשה

e כ' רוככ h מהאי דסחיג זה גם נשמט * במסחנא לסרש צריך התום׳ לדכרי 
TO* ^ י״ל דבאמת ונראה מרימילי• קרח מהאי למידרש קצת דחוק 
ט קרא דכאמס כולו  וכו׳ מיתה שסחתה מיסה סחת דוגסאסהמתימצקדהיי
עט אתי  כיון ממש החי חצי טטל דאיט שמעי׳ דממילא אלא סח״נ מז

 א״כ הנזק p שמנכה הייט נבילה דשבח להרמב״ס דס״ל פסכט שפמי
א כסס^ גם  החי חצי מן לעילה דטטל נימא ואס ־ הנזק אס להעדיף ט
 באופן וא״ל חי החצי לעולה דטמל לא או הנזק אס להעדיף «ז רמ אץ

 יגיע הניזק על סח״נ יעדיף ואם הנזק מכל עויף הוא החי שהחצי הנ*ל
 יהיה א״כ נבילה ת1« ניעל אינו דבמיעד דכיון ז״א פחות או מי החצי ט

 דנימא דנהי המפרשים שדקדקו מה קצת מיושב ולסיי׳ז • ממועד חמור תם
 דנלמד סלעים ה׳ שוה שור שנגח מנה שוה כשור לעיל יהודא ר׳ דא׳ דמאי

 דמאי להבין צריך מ״מ המת את דוגם קרא כתיב לא אפי׳ הוא ממועד ק״ו
ס  דאין סברא הך צריך המסקנא לסי דאסי׳ א״ש ולסמ״ש * בזה ריי מונ

«ז״נ אלא הכתוב סשמעוס אין דכאמת ממועד ממור סם  וממילא • על
 חמור תם דאין משוב סח״נ משכחת לא דא״כ החי חצי טטל דאיט מוכח

 דאינו ידעי׳ הוי קרא כתיב לא אסי' ר*י דסא׳ והייט כנ״ל* «פועד
 כשיעור אפי׳ נוטל דאינו מקרא מוכח ממילא וח״כ המועד* p יותר טפל

:ודו״ק המועד של נ״ש

f t^ ז  כלום• מ«ויד שאיט נשכר מזיק מציט היכו וכי אמרת בדיה ףיי2י
 וכבר נשכר לי׳ קרי כלום מפסיד שחיט דכל דסיל משמע

 אביי על קשה דלכטרה ונראה * p לפרש דמצ״ל הסט־שי׳ כזה תמהו
ט דאיכא דס׳ל לרבא דמקשה טי  ממועד ממור מס א״כ נבילה סחת בי

י נ ̂ן> א׳ב* נבלה דשבח ^ ד דהוא ו ל ע כ מבח לו שיהיה מ  חלקלענין
טה שלא משוס מוכרח דהוא אלא י הטחת לענק ולא  ממועד חמור תם י

סח״נ־ למעע דשור לי יהיה והמת עיב נ״ג דף ל^ון אמר הא
 ומשני אנא ואיטך ומקשה המוקדשין־ «וולי למעט דבור לו יהיה וסמס

 לגבי פעור אדרבא ־ הכלים rif(בו סטור שק כור לגבי סטור מסתכרא
ט׳ שור  השור השביח דאם נימא אי והנה * אשכק לא מיהא נזק טליה ו

 נמי מצינו א״כ כלל יפסיד לח הנזה כמו או הנזק סן יותר המזיק בחלק
 דשור לו יהיה והמת א״כ • חיפכא למימר ואיכא * נזק מטלה שסטר כשור
 דמזיק פח״נ דמועד למימר דאיכא וממילא המוקדשי׳ סמלי מיני׳ ילט׳
 הפחת דמסממא אבל נבילה פחת נמי למימר דאיכא וממילא • דתם מכ״ש

א  לי׳לר׳ דקאקשי׳ דהיינו אביי דקא׳ הא בזה לט־ש ויש השבח• מוכ ט
ט׳ יהודה  מסקנת הס א״ש ולסמ״ש בזה• בעי מיותר׳מאי הוא דלכאורה • ו
 כדא׳ לבד נבילה שבח אלא פח׳׳נ בינייהו דליכא לרכא שהשיב אביי דברי

ט ־ יוחק ר׳ ק דממילא טמא דלא היכי ו  • נבילה בשבח פטור דמצינו ט
^ ה״ה ע  בכולה פעור דמציט כיון איפכא דאמרי׳ והייט נמי סמ״נ ל
 דלאמצינו ר״ל וכו׳ נר״י לי׳ קשי׳ דסא והיינו קא׳ ולהכי כשבחנטלה* נזק

ד שלא נשכר מזיק «י  וא״כ כטרש״י• קצת להפסיד צריך וע״כ כלל• י
 וא״כ איסכא לימר דא*א וממילא ב»ר נזק בטלה סמור מציגי לא עכ״ס

טה :ודו״ק ממועד ממיר תה י

ק המטארבש״מ לסידעסהמסרשי׳ אך !» רן  דרוקא בסמ״ע ועיין הש׳׳ע ו
 לנמרי יפסיד שלא הנזק כדי השבח אבל המזיק נשכר יהא שלא י

 למימר איכא דהא נמי סח״נ לימא דא׳־כ ע״ז קשה המזיק• טמל
כנ״ל: איפכא

ה א ר נ  טר לגבי פעור מסתברא התם דקא׳ הא להבין דצריך משוס ליישב ו
ס פטור שכן שני׳ דרשא הא • דפה*מ פעור דטיני טאתהכלי

 משום וצ׳׳ל • פעורא מהאי פעורא האי עדיף ומאי טא* פמורא נמי דפח׳נ
 בפח״ג בבור נמי פטור ממילא או^ה בפהמ״ק לפטור דרשי׳ אם דאסי׳
 פעור איפכא נימא אי אבל • כתיבי קראי דג׳ הסיס׳שם כמ״ש הצד במה דילסי׳

 טון דסח״נ מפעורא מסי דפסהמ׳׳ק פטורא האי חזית למאי * שור גבי
 יהא שלא בתם רבא כסברת המזיק על סת״ג דבמועד לומר דנצטרך

 דבל״ז טר לגבי דפסהמ״ק פעורא מוקמי ממילא א״כ • ממועד חמיר סם
 יטדה דלר' אע״ג אשכחן לא מיהא נזק כולו שם דקא׳ והא מפח״נ פטור

^״ז משוס שבח ע״י תס גבי לגמרי סמור משכחת מי לא שם הסוגיא ד

יב קמא בבאשלישי פרק
 הא יהודא ור׳ הכלי׳ את ט סמור שכן שם קאמר דהא יהודאכלל כר׳ אזלא

ודויק: בטר כלי׳ מחייב
H u l לגבי פמור מסתברא שם דקח׳ בהא דקשה מה עוד ליישב גלענ״ד

ומצי כלים דמחייב דס׳׳ל לר״י א״כ הכלי׳ את ט סטר שכן בור
א• פכ אי ר ^ו ל לרבא• אביי הכא פריך מאי א״כ ל אר״יי׳׳ מא דה  אי

בור גבי פמיר מסהברא י״ל דלר״י וא״ל סח״נ משלם במועד גם דבאמת
אלא התה אה ט סמר נמי השור גבי דהא הא־ס• אס ט סמור שכן

 בכולה הא־ס את בו פמיר בתם והרי אשכק לא מיהא נזקא כולא דמשני
 חייב דבשור משוה בוהעדיסא דעכ״ס וצ״ל כופר• מחצי דגקי דקיי׳׳ל נזקא
 ולפמ״ש בסס• אלא האדם את בו פמר לא ובשיר באדם• במיעד עכ״ס
ט א״ש  הא א׳׳כ המזיק חייב בתה פח'נ דלר״י פח״נ דא״ב ס׳׳ל דלרבא ס
 דמציט משוס איפכא לו׳ דא׳׳א ממילא וא״כ בבור• שאיני הוא טמרא טפא
ט חומרא בתם מצינו דהא באדם בשור הס גבי פטור  טז״נ• לענין מ

כ/דלא טי  לימא הכלי׳ את בטר דמחייב יהודה ולר׳ כלל שה הש׳־ש מק׳ ו
 דמז־ק בתם פח״נ המסקנא לפי דאפי׳ ס׳ל דרבא דלפמש״ל מטם • איסכא

 לגבי פמורא מוקמי׳ וממילא מבור מסי חומרא בשור מצינו ־ פלנא הוי
ר היה ותוסטת רש״י ש פי.־ לולי מיהו בור• מ  שס דקאמר דהא לפרש א

 גבי דפה׳׳נ משוס היינו הכלי׳ את בו סמור שכן בור לגבי סמור מסתברא
ס בעלי מיתת על אלא התורה חייבה ולא ידעי׳ בל״ז בור  השוס׳ כמ׳יש טי
 וכיון מיתה בר בכלל אינו מיתה לאחר הנבלה שפחתו מה דא״כ יוד בדף

 בכלל אינו סח״נ ממילא • מיתה בבר אלא ההורה חייבה דלא לר״י דס״ל
 דוהמת קרא דמהאי כמש״ל היינו התה את בי פעור שק אדרבא דסריך והא

ת ודוקא דניזק דסח׳׳נ ילט׳ יחצון  הסברא בשור נה א״כ מיתה• שפחתו טז
 לאוקמח ואיכא אשכחן• לא נזקא כולה ומשני מיתה שאחרי סחת לסמור
 דמחייב לר׳׳י הקושי׳ נשאר דא״כ • כן לפרש להו ניחא דלא ונראה במועד

היטב: הכאודו׳יק לרבא אביי הקשה מאי וא״כ איפכא דנימא כלים
□ מ׳ ש  לעיל ממ״ש מעם די״ל נראה וכו׳ נבלה שבח יוחנן ר׳ אמר אלא מ

 רוצה אס מ״מ בזוזי לי׳ לסלוקי מצי דלא דס״ל לר׳׳ע דאף ל׳׳ג דף
 • ממועד הס המיר דלא בזוזי לסלקו יכול במועד כמו הנזק כל לו לשלם
 מסלק הנבלה השביח דאס הרמב״ס מ״ש דלפי משום בזה דהטעס ונ״ל
 כשיח הוי בנתיקר דקיי׳׳ל כיון א״כ שור• של ובגופו שלו השבח בחלק אותו
 ונוטל כשבח הוי וא״כ • הנזק כל הנבילה בעד אתן אני המזיק לומר יכול

 י״ל א׳'כ • נזקא פלגא כשיעור והייט מחצה והמזיק ממנו מחצה הניזק
ט טי  דהא ייל ממילא ממועד• חמור תס דאין דכיין אביי דברי המשך ד

ט דתם תודה דאמרה  הוי דמזיק נבלה דשבח משוס הייט לסלקו דא*י מגו
̂־ במועד• כמו הנזק כל בדמי לסלקו יטל וא״כ פלגא•  קשה לפי׳ז ל
 תמות צד דהא • מועדת מצד קילא תמות דצד לאביי דס״ל התוס׳ לטז״ש
 הוא ממילא תמות בצד הנזק כל שיעור לו יתן ואס דוקא• רנגיט משלם
 הוי לא ניזק של הוי השבח דהאדחצי לומר אפשר מיהו מועדת• מצד חמור

 לדעת צ״ל וכן היא דידי׳ ושבח הוא דידי׳ דנבילה כיון למועד דהה מומרא
 לסלקו רוצה אס דא״כ • בשבח הרביע חלק רק טסל המזיק דאין ררמב־׳ס

 ולפי״ז • חומדא כלל נחשב זה אין ואפ״ה הנזק כפי כפליים תן ל■ צריך בזוזי
 קאמר ולא ־ א׳׳ב ניזק הקדישו דקא׳ הא דל׳׳ג לעיל המפרשי׳ מ״ש י׳׳ל

 וכן אבוהו דר׳ משוס דינר ליתן צריך לר״ע דאף משוס • א״ב מזיק המדישו
 משוסדבאמת הטעם• י״ל ולפמ״ש דינר• ליתן צ׳ לר״ע לאף בסוגי׳ שם קא׳
 דקא׳ דהיינו י״ל ולפמ״ש • הנזק כל שיעור כשיתן לסלק יטל לר׳׳ע אף

 י״ל ולפמ״ש מפי• קדיס ר״י דרא אמרזהר׳׳י ר׳׳יר״לדכבר אמר אלא הכא
 ע״ב ל״ו בדף כדא׳ א״ב• ניזק הקדישו דקא׳ ר״י מדברי דמשמע דהיינו
 בהקדישו באמת למה יא׳׳ל ־ מזיק הקדישו ולא ניזק הקדישו דוקא משמע

 דהיה דהף ל״ג דף לעיל התום׳ דכי ז״א לסלקו יכול הא לר״ע קדוש ניזק
 איתס העלה דלא כיון ה״נ • חייב הודה כשאין מ״מ ולהיפטר להודה יכול

:ודו׳׳ק דניזק ברשותו הוא ממילא שבח דליכא בדמים
ן ה י י  הנזק כל כשיעור בשבח אותי לסלק דיטל וש״ע הרמב״ס לשיטה הוא זה מ

 המזיק שיפסיד צריך דלעולס בש״מ שהביא המפרשי׳ לשימת אך
 דגיכ׳׳פ ונמצא לגמרי בזוזי לסלוקי א״א ממילא א'כ פירהי׳י כמשמעות מעות

 ליה דקשי׳ והייט דקא׳ הא שיטתו לפי שפי׳ יאהשר • ממועד סמור תם
 היינו נשכר המזיק אין דקא׳ דהא • שימתס לפי לעיל נ:מ'ש להיפך לר״י

 דקא׳ אביי דברי המשך זה א״כ כלום מפסיד איט באמת אבל • ממש נשכר
 נפסיד שלא אפי׳ היינו הוי דמזיק נבלה דשבח משוס • ממועד חמור תס
:ודו״ק מפסיד איני אבל נשכר מזיק מציט שלא ר״י דקאמר והייט כלל

ך י י ה ש ר ג ל ״ ב ל ״  וכו׳ במחנה ונתנו שחמו בברייתא גמ׳3 ע
י וכו׳ אימרת זאת יהושע דר׳ בריה ר״ה אמר ׳ י

 ה״ל חייב חבירו של שיעבודו דמזיק דקיי״ל מאי דלפי ז׳׳ל הרמב׳ם על הקשו
 דפהת משמע דמתחלה המטשי׳ שדקדקו כמו שחימה פחח המזיק את לחייב

 • ומערות ן שיח בורות כחפר דה״ל קא׳ ואח׳׳כ בעלמא זיקא ה״ל שחיטה
ליתי במתנה ונתנו שחטו מקשה מאי מקשה מ׳׳י דבססר ליישב ונראה

וצישתליס
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 ששממו דטינו היא מלא בממנה ונתנו שיומו זלמא מגישריה וצישתלים

 לפרש לבא ומתרן קלא בי׳ שייך דלא ממלמלין כמוכר לה״ל במתנה ונפנו
השוק תקנ׳ משני לגבותה לר״עא״י אפי׳ ז״א ולענ׳׳ל מ״ש* לר״ט אפי׳

 (אוקמי נרחהלמ׳׳ח וגענ״ל השוק תקנת טשו במתנה
 ואפי' ת״ה בה אית הא ט״כ לא אמאי כלום טשה לא משנגמר בברייתא

 ס״ח בלף התום׳ שכתב כמו לשחיטה שינוי ממטס קונה לאינו נימא
ה ע׳׳א  מפני או קונה אינו שינוי לס״ל ומשוס וכו׳ טביחה מה בד

 נראה אך השוק־ תקנות משום בי׳ אית מ״מ בשינוי מתכויןלקטתו שאינו
ה מהלקא׳ ללפי  כפשטא לפרש פטורי״ל ש׳׳ח שיעטלו למזיק לר״י ברי׳ ד׳

 לאטשה מ״מ ת״ה מפני מעותיו ללוקח ליתן שצריך אטפ״י הלין לנגמר דהיכי
 צריכי׳ והבטלים שמכר לאף שמכר גנב כלין לשלס חייב המזיק להרי כלום
 נגמר כשלא ברישא משא״כ הגנב אל חוזרי׳ הבטלי׳ ת״ה מפני ללוקח לשלם
 ש״ח שיטבולו מזיק הבשרלה״ל שמכר על עליו לחזור הבעלי׳יטליס אין הלין

 הבשר את להוציא הניזק ירצה אס להא עשה שעשה מה קא׳ ושפיר שפטור
 א׳׳ש ובזה להניזק להחזיר פטור והמזיק מעותיו לו לשלם יצטרך הלוקח מן

 בשם הש׳׳ך כ׳ להא ומכרו שחטו נקט ולא במתנה ונמנו שמפו לנקט הא
 היכי מ״מ פטור ש״ח שיעבולו למזיק לאע׳׳ג ק׳׳ז סי׳ במימ הראב׳׳ל

 אף לשלם חייב למים שלקח כיון במכר א״כ לשלם חייב לי׳ דמשתרשי
 אומרת זאת ר״ה לקא׳ הא י״ל ולפי״ז במתנה נמט נקט pל ברישא
 מפחת דפטור לס׳יל מהברייתא למוכח לכיון ־ כנ״ל לתרץ כוונתו היינו

 פשיטא מקשה ועלה הוא חלא ונתנו לשחטו יותר לפרושי איכא שחיטה
 זיקא שחיטה לפחת ומשני פטור שיעטלא למזיק שחיטה מ«זת מוכח ועכ״פ

 ג״כ במתנה שנתנו במה שיעבולו מזיק לאפי׳ לפרש מוסיף ור״ה הוא בעלמא
 זיקא שחיטה פחת אבל ומערות שיחין בורות בו כחפר להו׳׳ל הש״ם א׳ וע״ז פטור

 ללידן לאפילו הרמב״ס פסק שפיר מעיקרא כלקאמר הוא בעלמא
ודו׳׳ק: פטור .
ל ״ י ן ז  עשוי שעשה מה במתנה לנתט למפרש למאי והוא ־ אחר באופן ?

 במתנה יומר רטתא ברייתא קמ״ל מאי להבין וצריך לרליא הייט ^
 הלר לקיי״ל לייל ונראה ־ מתנה לי מה מכירה לי דה לרליא ממכירה

 כלל חיסרו לא אס מלשלם פטור לאגרא קיימא בלא של״מ מבית בחצר
 כ׳ לוז לעיל כלאי׳ הכל לשלה צריך מועט יר ־, אפי׳ חיסרו אס אבל

 לניזק השור הוחלט דלר״ע אף לכאן י״ל נמצא • ז׳] [ו׳ סעיף שס״ג סי׳ ובח׳׳מ
 והטילו כשעמלבלין אלא מהמזיק להוציאו לריא כיון מ״מ נגיחה משעת

 הוכחש אס אלא להניזק לשלם חייב ואין לאגרא קיימא כמו השור הוי עדי׳
 הלין כשנגמר מילי הני אבל ־ רדי׳ למי כל עלי׳ מגלגלי׳ אז השור מעט
 הרמב׳׳ס ולדעת בעלמא שיעבוד אלא ישמעאל לר׳ דאינו כיון ג״ד קולס אבל
 לפטור וממילא ש״ח כמזיק אלא אינו השוד שהוכחש מה נמצא * לר״ע אפי׳
 היכי שיעבולו מזיק דכל לעיל שכ׳ הראב״ל דעת לפי א״כ ־ רדיא דמי מכל

 מתנה דהמקבל כיון במתנה לנפנו ה״א א״כ • לשלם חייב לי׳ דמשפרשי
 בכל חייב וממילא השור שהכחיש מה חייב בחינם רדיא דמי לי׳ משתרשי

 דר׳׳י ברי׳ ר״ה מוכיח שסיר נמצא ־ לאגרא קיימא דלא אע״ג ־ רדיא דמי
 אשמעי׳ ולא לרליא עשה שעשה מה במשנה בנתט לאשמועי׳ מדאיצטריך

 לרישא לטעמא וה׳׳א פטור שיעטלו למזיק צ״ל וע״כ ־ דרישא מכור במכרו
 למשתרשי כיון בנתט אבל ־ מלאכה בשעת השור שהכחיש ממה לפטור משוס

 בידים להכחישו כיון דמי טשו״מ בה לכחפר הש״ס קא׳ וע״ז חייב־ לי׳
 מינך שקלי בעלמא זזיקא משום טפי קילא לשחטו דלעיל שינויא אבל

:ודו״ק ז״ל הרמב׳׳ס פסק ושפיר המסקנא לסי אפי׳ קיימא

ה ך ך ״ א ל ״  נראה ־ וכו׳ גבי הוי מיגך לא הוי גבך אילו בגמ׳ מ
עדיף הנ״לדלא הקושי׳ שט על תשובה הוי לזה לפרש ׳ י

 ואמיכ קולם בו שזכה הנגיחה קולס של מתסיסה הנגיחה שלאחר חפיסה
 אע׳ג מגופו תם בשור הניזק דגובה השומר בבית והזיק לשומר מסרו

 לפטורי' לפיקח ואשו שורו שמסר לשומר וקיי״ל לעת לבן מסרו ובעליו
 חייב והשומר השור מן גובה תם בשור ואפ״ה חייב־ והשומר הבעלים
 דתורא כיון אמרו מצו ולא הבעלי׳ מפסידי׳ לשלם לשומר אק ואס לבעלי׳

 זכי׳ בי׳ עדיפא פקדון ודאי להא ־ קודם לנו משועבד ודאי הרי ־ הוא דירי
 והבעלי׳ התם מן גובה הטזק ואפ״ה שיעבוד דאיטאלא חוב מבעל ייתר

 משוס והטעם הנגיחה אחר ^לא בו זכה שלא מוקדם מבע״ח ומכ״ש ־ מפסידים
 נראה ובזה שיהיה במקוב יהיה החיוב הפור על הפורה הטילה תם לנשור
 דכל דס׳ל הר״ת על משוס] ד׳׳ה ע״ב ל״ג [דף לעיל החום׳ שהקשה מה ליישב

 ■ מזיק בהקדישו אבוהי דר׳ משום לר״י לעיל אמר למה מפקיעין דמי׳ קדושת
 ונרא׳ י בינייהו איכא הגוף קדושת מזיק הקדישו דהל״ל לעיל המסרשי׳ הקשו יעוד

 שהוא מקום דבכל שאט הכא שיעבוד מידי מפקיע הגוף לקדושת דאע׳׳ג
 ־ כנ״ל לשומר שמסרו הראשוני׳ מבעלים עדיף דלא עצמי השור על חיוב
וכן אביהו דר׳ משום דינר להוסיף אלא יא״צ מהמזיק גובה לעולם א״ב

ב׳ למוכרת נלענ׳ד ש ואס׳׳ב דעת שס סרק באותו לקמן הרמב׳ס מז  ^:יי
 הרמב״ס כ׳ סא בק*ד י1ר מיירי לבמאי וקשה סטור בדין שעמד קולם

 למסקיע בקה׳יג ואי דר״א משוס דינר שמוסיף אלא ממט טבה להניזק
א שיעבוד מידי שמפקיע כיון א׳׳כ שיעבוד מידי ט  ממט טבה שאיט ^
 זקדה״ג ד^» א״ש ולסמ׳׳ש בדין להעמדה לנגיחה בעלים שינוי משוס הטעם י״ל

 דתורא דמהאי למיסר למצי שאני תם בשור מ׳׳מ שיטבול מידי מפקיע
 פטור הקה״ג למל כיון אלא • שק מקום בכל משלימנא מיני׳ לאזקן
 אלא איט לר״ע לאף הרמב׳׳ס הוכיח ומזה • הקדיש ואח'כ לנגח משוס

 שיטי משוס הקדיש ואח׳׳כ לנגח הטעה שייך לא לאל׳׳ה בעלמא שיעבוד
 דאע״ג הר״ח על להקשות אין מ״מ כלל• הטף קדושת חל ללא כיון בעלים

 .בלק ור^עמדה בנגיחה בעלים שינוי ה׳׳ל מ׳ת דאזקן חורא האי למימר דמצי
 דוקא היינו הקדש ואח״כ לעת המפרשי׳ כדעת ס״ל דהר׳׳ת י״ל עול

 הקדשו דהל״ל המפרשים שדקדקו מה ליישב נראה וטיל הנסקל בשור
 שיעבוד מיד מפקיע לקלה׳׳ג לס״ל לאע׳׳ג בינייהו איכא הטף קדושת מזיק
 רבנן דאלמוה היכי כי ע״ב נ״ט לף בכתיבו׳ התוס׳ כמ״ש י׳יל מ״מ

 לשיעבודא וה׳׳ה בע׳׳ח דכל לשיעטלו רבנן אלמוה ה׳׳נ דבעל לשיעבודא
וק״ל: ר״ת לשיטת התוס׳ וכמ׳׳ש לניזק

:רודף שהי׳ לשור בסוגיא ע״ג דה דף

׳ י נ ת מ ס גדול א׳ הי׳ וכו׳ ב תבהרמב׳׳ כ כו׳ קקו א׳ קי ו  [פ׳׳פה׳׳במה׳נז
־ הזיק מהם שא׳ שסעד׳ היה אס למירייתא שבועה חייב ממון]

ק דבריו להבי׳ צריך  כסר אס בסלאתו יתחייב לא יודה שאס מקום בכל דקיי׳ל כ
מא (והעעס כ׳׳ה סעיף ס״ז בסי׳ כדאיתא משבועה פטור  במיגו נאמן ד
 אפי׳ המזיק שור איזה יודעי׳ עדי׳ לאין כיון א*כ ומיפסר) מודה בעי [דאי]

 זה על עלי׳ שאין כיון קטן בלמי אלא יתחייב לא הזיק שהגדול יודה אס
 לאלרבה להרמב״ם לס״ל לצ״ל נראה ולכאו׳ ו׳] [ס״ק ת׳ בסי׳ הש״ך הקשה וכן

 שאס במקום אלא פעור בקנס מולה אמרי׳ ללא איסכא הסברא אמרי׳
 באמת לאורייתא שטעה במקום אבל לאורייתא שבועה יתחייב לא יכפור

א דף דלקמן מסוגי׳ לי׳ לנפקא ואפשר בקנס מולה מיקרי לא  ע״ב מ׳
 הוא בקנס מודה בעלי׳ ע״פ ומקשה בעליס עפי׳ או א׳ על עפ״י דמשני,
 יתחייב יכפור לאס דכיק משוס בהודאתו מיפמר לא ע׳׳א לע׳פ משמע
 מצי דהוי לה׳׳ה שס התוס׳ שכ׳ במה לי׳ ניחא ולא לאורייתא שבועה

 מפי רטתא אשמיטי׳ מללא זו ממשנה משמע וכן ע״ש ע׳׳א על למיסרך
 יש כן לדייק באט דאם אלא • קען בלמי פטור הזיק שגדול מודה דאסי׳
 וכו׳ הזיק שורך א׳ דזה רודפי׳ שנים הי׳ גבי למתני׳ ברישא גס כן לדייק

 חייבי׳ שניהם אחל איש של היה אס בלשון הש״ם כדלייק בתס דמיירי
 בקנס למודה כיון פטור הי׳ גמי הא׳ הודה אס לאפי׳ מפי למיפגי וה״ל

 שורך כ׳׳א שאומר למה בזה י״ל ומיהו הזיק לא דשלו לומר יכול והיה
 לומר צריך היה דלא בעדותו נוגע דאיט חבירו לגבי א׳ כעד ה״ל הזיק
 הזיק שלך שאומר חבירו את לחייב לו ולמה הזיק לא לשלו ששור אלא

 שראה אלא הזיק חבירו של ששור ראה שלא אומר היה אס לודאי
 ששניהם עדי׳ שראו לאף חלא לחבירו וב ח בזה אין הזיק לא לשלו ששור

 אס לאפי׳ ותו לקה דבסלע י׳׳ל הנגיחה גס ראו שלא כיון מ״מ רודפי׳
 במקום ואפי׳ נגר לא שא׳ שראו עלי' ויש רודפי׳ שניהם שראו עלי׳ יש

 ואסיה נגח שזה העליות שני מחוך טלע וע׳׳כ לקה לבסלע לומר שא׳׳א
 מולי׳ רבנן אפי׳ ובכה׳׳ג לבר מצי עלות כל לה״ל משום חייב אינו

 וא״כ ע׳׳ב] ע׳ [לף לקמן כלא׳ בכריסה אומר וא׳ בגבה אומר כא׳ להו״ל
 כל ס׳׳ל הרמב׳׳ס לעת מ׳ש ולפי א׳ על ה״ל הזיק שלך אומר שהוא מה

כ בקנס מולה הוי לח ע״א לאיכא היכי  אומר לחבירי כיון נמי הכא א'
 להקשות ואין ע״א לאיכא כיון בקנס מולה היה לא מולה הי׳ אס הזיק שלך

 הזיק שורך אומר וזה הזיק שורך א׳ זה גבי בהדי׳ לפרש להרמב״ס ה״ל דא״ב
 כשני הוי חבירו לגבי ע;׳ אחל כל נחשוב דאה כיון ז״א דאוריית׳ גשבעי׳ שניהס

 כמודה הוי לא הא׳ מולה היה אס ואפ״ה בטלה לעלותן המכחישי׳זא״ז עלי׳
 ואינו לאורייתא יתחייב אותו יכחיש אס הזיק שורו מעיל שחבירו כיין בקנס
 של ששורו ולומר להפוך חבירו על להעיד יכול שהיה ואף לשקר לישבע רוצה

 דאיני היכי דכי מיט אינו לזה זה את זה המכחישי׳ עדים שני להיות נגח חנירו
 חבית על להעיד תענה ללא לאו על לעבור רוצה אינו ה״נ לשקר לשבע רוצה
 אלא הל״ל ללא הזיק שורך א׳ זה דנקט המתני׳ לשון מדוקדק ובזה בשקר

 פשימא לבכה׳ג א״ש ולפמ׳ש הזיק לא שלי א׳ וזה הזיק לא שלי אומר לזה
 בשבועה מיירי לע׳׳כ שכתבנו הזה ההכרח כל אך • פעור א׳ מודה לאפי׳

 למ״ד אבל קנסא נזקא פלגא למ״ל אלא אינו עני רבותא ליתני דאל״כ דאורייתא
 הייטדס׳׳ל לאורייתא שטעה דאיכא לאצ״ל ולק״מ ליהא מעיקרא ממונא פ*נ

 של״א דליכא לי׳ משמע ואדרבא ושעורי׳ חיטי׳ כמו לה״ל בסוגיא לר״פ
 כמו ממומכוס לאפוקי משני׳ דעיקר לי׳ למשמע ותי המע״ה סתמא מדקתני
 איתא הא לאורייתא בשטעה מיידי ואי •] הזה [בהעמול בסוגיא לקמן שיבואר

עדי׳ בלא מתני׳ ומיירי לאיכאשדא הינא סומכוס למודה [ע׳יב] ק׳ בב״מדף



המניח
 א שעכ״ם עדי׳ יש בין לחלק מ־מב״ס שיעח ליישב המניד הרב כמ״ש כלל

 דמשמע ממשני׳ ז׳׳ל הרמב״ס הוכחה ולפמ׳׳ש • חי׳׳ש דין ה׳יל לא דבזה נגח מהם
 ד^רייחא שבועה דאיכא משוס בקנס מודה הוי ולא חייב נגח דגדול מודה דאי

 שסיר היסה בשבועת אבל דאורייח׳ בשטע׳ דוקא הרמב״ס לדעת צ״ל מיהו כנ׳׳ל־
 מחויב לענין דרבנן לשבוע׳ דאורייתא שטעה טן לחלק כדקיי״ל ־ בקנס מודה הוי

 עדים בקיש לחלק הה״מ סברת מיהו דוכתי• בכמה משלם לישבע ואיי שטעה
 ס׳׳ל משעורי' לסנוור דלענין דנימא דנהי ■ מעמא בלא מלתת הוא לכאורה

 מחילה הוי לא שעורי׳ חייב דעכ״ס עדים ואיכא דמודה כיון דסבראהוא
 דאורייתא שטעה שחייב מה מ״מ אעדים דקסמך שעורים תבע שלא מה
 ממין הודאה טי [לא] דעכ״ס וק׳ שעורים או חיעים או בידו לו שיש עדים ביש

 לו והודה חימי׳ במעט משטעה מטרה דסמרה דהא דס׳׳ל וצ״ל המענה
אי ’ משעורים דסמור משוס הייט בשעורים מ׳ א  התום׳ כסברת דס׳׳ל נימא ו

 התורה דסמרה דהא ס״ל חכמים מ׳׳מ משעורים שסמור אף שטעה מחייב דר׳ג
 בשעורים דחייב בעדים וממילא משעורי' דסעור משוס הייט משטעה לדידהו

בשטעהדאורייחא: נמי חייב שני׳ הניזקין דהיה דסיסא דבבא המגיד הרב מ״ש נלענ׳׳ד אך
 • ברורה ראיהי שם היה לא סתם הרמב״ס מדכתב עדים בלא מיירי י

 מוד׳ דהוי ת״ל התם מן אסי׳ דסמור לאשמעי׳ הוצרך למה דא'כ ותמוה
 לענ״ד והנראה • דוחק הrו ושעורים בחמים ואסי׳ מהט דתסס דהמ׳ל וצ״ל בקנס
 ראיה שם היה לא דנקמ דמה אלא עדים בדאיכא מיירי בסיסא דע״כ

 על הודאתו אחר אלא עדי׳ באו שלא אע״ג הייט עדים• אלא ברורה
 בקנס מודה דהו״ל משוס בקנס מודה ממעס מסמר לא ואס׳׳ה הקק
 מהני לא במידי עצמו מחייב דלא דהיכא דקיי״ל עדי׳ באו ואחז׳כ

 העדים ש^ו צ״ל ע׳׳כ שויס הנזקין היה גבי בסיפא משא׳׳כ * הודאתו
 שהתחייב ומועד בתם מ״מ ־ אח״כ עדים שבאו אף דאל״ה • הודאתו קודם
ק דמי בהודאתו המזיק א״ע  אף מהני לא תו • העדים שבאו קודם • ק

 נקמ לכך במידי• עצמו מחייב היה דמתחילה כיון אח״כ עדים שבאו
 באו שכבר התם דמיירי משוס ברורה ראיה שם היה לא סתם הרמב״ס

 דלא כיון מועד וא׳ תם דא׳ קמייתא בבא אבל • הודאתו קודם העדי׳
 שזכיט וכיון • מהני אח"כ עדי׳ באו אם אפי׳ בהט במידי עצמו מחייב

 הרב של לחילוק צריך ואין דוחק בלי הרמב״ם דברי ליישב נלענ׳׳ד לזה
 f®D ר׳ של ראשונה קושי׳ שהשמימ ז׳ל הרי״ף על שדקדקו מה נמי ויתורן • המגיד

 התוס׳ לפמ״ש ליישב דיש ונרא׳ שנים• הנזקין דהיו קושי׳שני׳בשבא אלא הביא ולא
 שכ׳הרמב״ם כיון א״כ למחול• א׳י אחיו]בקנס אשת ד׳׳הועל ע״א כ״מ א״נ[ד׳ ר״ס

 מאי כסי א״כ לו כמחל דה״ל משום בשעורים והודה חימים במעט המעם
 רב לקושי' מקום אין מחילה• מהני לא קנסא נזקא פלגא לן דקיימא

 דפלגא ססא לרב דס״ל מא\ לסי אלא ושעורים• כחמים דלהוי פסא
 מהני לא דבקנס כלל ושעורים לחמים לדמות אין אבל ממונא נזקא

 משוס למחול א׳י דקנם הירושלמי של מעמא שם לפמ״ש י״ל ולסי״ז • מחילה
 הניזקי׳ דהיו דבסיסא לסמ״ש א״כ ומיסמר־ מודה ואיבעי דשלב״ל דהוי
ם העדי' באו שכבר מיירי ע״כ שנים  מודה מצי לא תו א״כ • הודאתו ^ד

ר » מי  ושסיר מחילה ט ומהני ממונא הוי וכבר העדים העידו כבר שהרי ו
 אחיא ובזה • מחילה ט דמהני קנסא ס״נ דקיי״ל לדיק אסי׳ מקשה
 קושי׳ הביא לא דבמציעתא ז״ל הרי״ף וכשימת מטנם על הרמב״ם דברי
 בסיסא אבל מחילה• מהני לא קנסא ס״נ דס׳ל דלדידן משום ר״ס

 מחילה ט דמהני ושעירים לחמים מדמה שסיר קודם עדים שבאו מיירי דע״כ
« אס לימול דראוי דהש׳ס כשיטיא וצ״ל ודו״ק: 1ה

ע קמא בבאשאשי פרק
 דמיירי אבא בר חייא לר׳ ס״ל דע״כ מחילה• מהני לא קנס דהא

וק״ל: מחילה בו ומהני בדין דגימד
ד  נקם מדלא לי׳ דמשמע משוס כר״י דלא מחני׳ לי' דמשמע י״ל <'

 דס״ל י״ל גס כחו״ש דהו״ל משוס צ״ל עיכ דאורייתא שטעה במתני׳
 משוס והייט סומכים ט׳ דמודה דאמרי׳ כיון ש״ר במתני׳ דאיתא לרחביא

 ובין דממונא דררא בין התורה חילקה בת־רהולא מפורש דסשימא מלתא דהיא
 המסרשי׳ כמיש ושעורים חימיס כמו הוי דבמתני׳ צ״ל ע״כ דממונ׳וא״כ דררא אין

 דבע״ח דס״ל רלר״י וס״ל חו״ש כמי הוי דמתני׳ ססא רב הוכחת הר דמזה
ש בזיזי לסלקו ויכול נינהו  דמחני׳ וע״כצ״ל דהויכבע״חדעלמא• לאטיחו״
 משיסדאמרי׳ שדא• כאן שייך לא נינהו שותפי א״נדלר׳׳עדס״ל היא ר״ע

מ  משוס הכל דשסר במיגו במקצה במודה מהימן דלא דהא ג׳] [דף מ״
 ולר״ע ליה משתמיס אשתמומי אלא דלודי בעי ובכולי וכו׳ מעיז אדם

 באחריותו חייב ואיט לו מקני שור של דבגוסו כיק אשתמומי כאן שייך לא
 ו״ל גס לי'• דהוי עד ומשחמימ בזוזי לסלקו דרוצה י״ל לר״י משא״כ
 דבע׳׳ח י’לר משא״כ הילך דה׳׳ל שד׳׳א הוי לא דשותסי דיטרא דס״ל דלר״ע

 הרמב״ס על ק׳ לס״ז אבל • הילך לי׳ הוי לא בזוזי לסליץ ויטל הגא
 ע״ס מחייב לא דקנס כיון קנסא ס״נ דלמ״ד ונראה הילך• ה״ל דהא
 מחייב דלא כיין הילך הודאתו לי׳ הוי לא כב״ד עדים ע״ס אלא עצמו

 א״ש ובזה המסרשים• כמ״ש ממינא נ’פ כמ״ד זואתיא וסוגי׳ בהודאתו•
 עיקר דלסמ״ש לקמן• שיטאר כמו לו ואין לימול דראוי ר״ס משני דלא

 אפי׳ הקמן בתפס מיירי ואי לר״י שד״א דהוי משוס כסומכוס דלא הוכחת
 בכה״ג לאיקמי איכא הדר וא״כ וליכאשד״א הילך דה״ל כשיטא א״כ לר״ע
 בד״ה התוס׳ קושי׳ לחיז יש ובזה • בתפס מיירי דלא צ״ל וע״כ לר׳י

ט׳ בברי דמחני׳ ממאי ט׳ אמרי׳ היכי וא׳ת • ו  ליה מקשה דהכי די״ל • ו
 משוס וחי • ישמעאל כר׳ מתני׳ דילמא כסומכוס דלא מתני׳ דאתיא דמנ״ל

 נמי הוי ולא שד״א בי׳ שייך דלא ושמא בברי דאיכאש־״אדילמאמיירימתני׳
 מנ״ל וא״כ הפוסקים כמ״ש למידע ה״ל דלא משוס ואיל״מ שביעה במחויב
מטס דלא וברי בברי ל^קמי  אפשר דאי ר״פ לו דהקשה והייט כט
 דלא דהא שכתבט הראשון דרך על נמי וי״ל • וברי בברי מתני׳ לאוקמי

 ה״ל דאל״ה בדין בעמד מיירי מחני׳ דע״כ דס״ל משוס ישמעאל כר׳ מוקי
 מהם שא׳ עדי׳ בשיש לאוקמי לי׳ ניחא ולא פטור בקנס ומודה קנס
 דלא משוס דכוסרהכל במיגו דנאמן וצ״למשוס שד״א דהוי דקשי׳ משוס נגח
 וע״כ אישתמימי שייך דלא היכי דכל ב״מ בריש התוס׳ אישתמומיכמ״ש שייך
 מהם שא׳ עדי׳ שיש ס׳׳ד ואי הכל בספר מעיז דהיה במינו נאמן מעיז
ח מהם שא׳ עדי׳ דהאיש מיגודטפרהכל לאשייך נגח  ש־״א ומחויב ע

 דמיירי משום קנס הוי דלא והא עדים בלא צ״ל וע״כ חייא מדר׳ שטעה
 ברי והייט שד׳׳א. חייב מדאינו הוכחה עקר דעכ״ס וכיון בדין• בעמד

 עיז מקשה ושפיר וברי ברי אפי׳ סומטס אמר דמקשה דהייט וברי
 אתיא ושטר שד״א וליכא ושמא בברי דילמא וברי בברי דמתני׳ ממאי

ודו״ק: כסומטס ואצ״לדלא ישמעאל מתני׳כר׳

עוד

 דאל׳׳כ דאוריי׳ שטעה בחייב במתני׳ דמיירי הרמב״ם של דדיו^
ט רבותא ליתני בי לא מזיק באמר אריא מאי אפי׳ מ

 א״כ • כחו״ש דהו׳׳ל שד״א בלא מיירי דבסיפא ולפמ״ש • סמור הודה אס
ט רטחא למתני דהויל י^ה לכאורה ט' ס  ולסמ״ש • הניזק לדברי הודה א

 בתפס מיירי דטפא כיון א״כ מדאה• מהני לא דבתפם המגיד הרב
ט מי הקק גדול שניהם שתפס ד מי לא תו א״כ ־ ו  משום לסמור מדאה מ
ת דלא מה טושב ובזה שניהם• שתפס טון בקנס מודה ח  באמת מ

 נמי ולפרש • משעורים דפמור מחילתו דממי קודם עדים בגאו גמציעסא
 אם דאפי׳ מט רטתא למתני מ״ל דא״כ לו ואין תפס אס ליטול ראוי
ט בקנס מודה כדין סטור הניזק כדברי מדה מי  הקסן• אלא תפס דלא ו

 מודה שייך לא וא״כ שניהם דתפם למתני צריך דע״כ בסיפא משא״כ
ט רטתא למיחני מצי ולא ומיטזר :ודו״ק ס

ט׳ חלוקי׳ אומרת זאת אבא בר חייא ר׳ אמר בגמרא  ר״ש המים׳ הקשו • ו
 וכר״י כסומטם [ד׳מ'וד״השורשנגח]דהמ״ל הפרה את שורשעח

א גע״ח דאמר קו ויטל מ ^  אחזקה ממונא דאוקי סומכוס ומודה בדזי ל
• ט׳  הש^ך כמי׳ש וצ״ל עדי׳ בלא מתני׳ לי׳ דמשמע י״ל דבריהם ולולי מ
א כבר בדין דעמד מונ מ  cn לעיל דקיי״ל וכיון בקנס מודה מי ולא מי

 כסימטס דלא קא׳ ושפיר השור דהוחלס ר״י מודה בדין דבעמד ע״ב ל״ג
מרן גזם ושעורים חסים דהו״ל ר״פ מקשה דמאי לעיל שהקשיט מה מ

 בב*מ דמשמע מאי דלט הפרה את שנגח שור בר״ס התום' הקט
 לאוקמי מנ׳ל באגס בעומדת אלא דחולקי׳ אמרסומטם דלא ק׳ דף

 כרד דאי לענ׳ד קשיא ותו • ברשותו בעומדת מיירי דלמא כסומטם דלא
 לט הא ושעוט׳ חימי׳ דה״ל ר״פ מקשה מאי באגס בעומדת מחני׳ דמוקי
 וטון לו מחל שעורים לי׳ תבע דלא משוס הייט משעורים דפסור טעם

 דלר׳׳ע כיון א׳׳ב סומטס מודה הא כר״י דאי כמש״ל כר״ע מתני׳ דמוהי
ד השור מחלס  ולמכרו. להקדישי הניזק ויכול העיחה משעת לניזק ט

 באגס עומד שהשור כיון לב״ד תביעה בשעת השור לו שמחל אף א״כ
ט קנה במאי  דלמא וא״כ * בחצירו ואינו לו משך דלא טון המזיק או

א רחב״א מכחת  בברי כי לא לשק לי׳ דמשמע כיון ר״פ קושי׳ מחמת מ
 בעומד דמיירי ונ״ל • משעורים דפטור ט״ש ה״ל דהא לי׳ וקשה וברי

ש קנה דלא הוא וכר״ע באגם  דלא מתיי׳ ע״כ א*כ • הניזק במחילת או
 אמר ממל בר ר׳׳א דמקשה דהא התום׳ דברי לולי לע״ד ונראה • כסומטס

ט׳ א ס ט מ קי וברי ברי סו  בר אבא ר׳ אלא ק׳ דף ׳׳מ5ב מתני׳ הכי אע״גדט
 ציל ומ״כ כסומטם דלא רחב״א מוקי דלמה לזו קשי׳ מגופיא הא ממל

טט בעומדת אפי׳ יחלוקו ס׳ל דסומכוס ר  בר אבא ר׳ לו הקשה וע״ז ב
ט׳ סומכוס אמר וכי ממל ט׳ וברי בברי א ט בטמדת א ט ר  א״כ והשיב ב

 לאוקמי א״א ברטתו בעומדת מחני׳ מיירי דאי דבריו על שפיר ריס הקשה
א ושמא דברי וא״כ ובברי בברי ט׳ סומכוס ואמר ט  ברשותו עומדת א

לקמן: בזה עמ״ש חביריו עליו חלוקים ע״ז
׳ ס ו טי לימא בד״ה ת ט׳• כר״ג מוקי לא ואמאי וא*ת ט׳ טובתא ס  ו

 אתיא דלא הוכיח דילמא לט קשי׳ דמאי ק׳ לכאורה • ע״ש
 שטעה ^כא דלהכא כמש׳ל מ״ל ונראה דאירייתא• שבועה דא״כמי כר״ג

ק הכל דטפר במיט דנאמן משוס דאורייתא ך דלא ט  אישתטמי כאן טי
 דאל״ה ממונא נזקא פלגא דס״ל ר״פ לטמת אלא קושייתם אין ולט״ז

ט מיגו[דכ״ה]• וא״כליכא עח מהם שא׳ עדיי שיש ע״כטירי דהוי י״ל מי
יוני



שלישי פרר! המניח 2;!
 להפשות ואין הכל דטפר מינו איכא ושפיר כמש״ל בדין נעמד לאומיני ייצי

 זאיכא היכא סומטס דמודה עבדים שני גבי מ״ב ק׳ דף בב״מ דאייר דיא
 גדוצ בעבד אשתשמי שייך לא ג״כ התס דהא דאורייתא• שבועה
 ■ גדוצ בעבד ולא לידו בדקעעו התם המריק קמן בעבד דדוקא

הי׳ דסימפיס אליבא ספי דהתס ז״א הכל דכופר במינו נאמן וא״כ  דאסי
 ברישא שמעי׳ דנבר דידן במתני׳ אבל ימלוקו• הדין יהיה הכל כופר

 דכופר מיגו לו יש שפיר א״נ • המע״ה אלא כסומכוס דלא הכל וכופר
ודו״ק: רכל

ה ו ד ״ S״t? ל i דאוקמי ורבה ליפול ראוי בד״ה ע״ב] סוף ל׳יה [ד׳ פירש״י 
 מפרשמהדקאמר דרש׳׳יז״ל ונלעג־ד מצעתאיכו׳• לעיל ׳ י “ן *

ט׳ מדסיפא בד״ה לעיל התוס׳ כסברת היינו לו ואין ליפול ראוי  מסיפא אבל ו
 אף וא״כ ־ במקצתוכו׳ הודאה דאיכא כיון דאיכא[למימר] למיפרך גופאליכא

 כרבה קפן אפי' לו ואין ברי ניזק בפוען דמיירי שנים הנזקין דהיו דבסיפא
 מה״ת א״נ כלים נופל אינו דבאמת כיון במקצת הודאה נ״כ וליכא נתן בר

 דהמע׳ה במקצת הודאה דליכא היכא מרישא נשמע דהאכבר נימאדחולקי'
 הודה שהרי ליפול דראוי כיון א״ש דהאי י׳יל מ״מ • יחלוקו אמרי׳ ולא
 הכל כופר הוא דשם מרישא זה נשמע לא מ׳׳מ לו מחל שזה דאמרי' אלא

 אמרי׳ אפי״ה במקצת כהודאה דהוי ליפול ראוי דאפי׳ לאשמעי׳ ואיצפריך
 באמת דשקל דאוקימנא ממצעתא נשמע דכבר כיון להקשות ואין ־ דהמע״ה
 ראוי רק דאיט בסיפא כ׳׳ש יחלוקו אמרי׳ לא ואפ״ה מזיק כדקאמר

 פוען והמזיק שמא הניזק בשפען אלא משמע לא דמצעתא ז״א ־ ליפול
 ליפול בראוי דאפי׳ פפי עדיף ה״א ברי הניזק כשפוען אבל כרי

דיחלוקו: חכמים מודים
ן ד ה עיב] ל*ה [ד׳ לעיל הפוס׳ מדהקשו צ״לכן דעיכ לענ׳ד נראה י ד  לא הא ב
ט׳ ראי׳ מייתי י  מידי שקל לא ראיה מייתי לא הא ודילמא וא״ת ו
̂נ״ל וצ״ל מרישא נשמע זה כבר הא קמ״ל דמאי פשיפא דא״כ וקפה  דר

:חולקי׳ אין אפ״ה הודאתו כפי ליפול דראוי דאף
ן ר ז י  במצעפא לעיל הש׳׳ס דמקשה בהא לדקדק שיש מה ליישב נלענ׳־ד ר

 בסיפא כדמקשה הכי ובמר ביחד• ומועד ותם וקפן בגדול
 ובבא עצמו בפני וקפן דגדול דבבא הש׳׳ם לה ומחלק שנים הניזקין דהיו
 בין וקפן בגדול בין מקשה לעיל גם דודאי ונראה בפ״ננ• ומועד דתם
 נמי מדמקשה אלא לבדו ומועד מתם להקשות מצי דלא אלא ומועד בפס

 הממני׳ דמשמעות והוא ומיעד מתם גמי מקשה וקפן דגדול בבא בההיא
״ כשהקמן יייייי יקע! לג״ל וההיא , אי י'  ״
 ה״מ [לא] וא״כ נ״ש או ח״ג משלם אם הוא דהחילוק אלא המס נזק חצי כששוה

 אס אלא ביניהם החילוק דאין ביון מזיק כדא׳ דשקיל מהא להקשות
היינו נ״ש] [או ח״נ ימול  עליו הנזק כל ליפול ריצה אס ר״ל המע״ה דקאמר ו

 מן דפפור דאף משוס והיינו ראי׳ א״צ ח׳׳נ ליפול רוצה אס אבל הראי׳
 מסופקים דאנו כיון מ׳׳מ נגח שהמם המזיק כדברי באמת הוא אף הקסן
 התום׳ דכמבו כסיהס״ד באמת ה׳א נגס שהמועד אמת אומר הניזק שמא
 חולקים• ליפול שראוי אלא נופל דאינו אף במקצת הודאה שיש פיון

 דהא ז״א דבאמת אלא המוציא לשון שייך שפיר עכ׳׳פ ח*נ דנופל נמצא
 הקפן• ושיעור הגדול שיעור במתני׳ נתפרש דלא דגדול מבבא מוכח כבר
 מסיפא גס ק׳ א״כ חולקים• איני אפ׳׳ה ליפול דראוי דאף ס׳׳ל וע'כ
 בבא מהאי מקשה שפיר שנים הנזקי׳ דהיו בסיפא 3אב • ומועד דתם

 לפעמים אפ״ה מחצה• דנופל משוס מזיק כדא׳ דשקיל ל״ל דהמם לחודי׳•
 הניזק נמצא מאה והקפן זוז אלף שוה הגדול אס דהיינו מזיק כדא' אינו

 חמשה שמגיע פוען והמזיק הקפן בעד וחמשים הגדול בעד אלף תובע
ק• בעד ומאה הגדול בעד מאית ק  תביעת מן מחצה נופל כשהוא א״כ ה
 שא׳ למה מגיע אינו • דינרים ועשרים וחמשה מאות חמשה דהיינו הנתק
 בבא בהאי מקשה ושפיר מדק כדאמר דשקיל משמע ומתני׳ המזיק

ודו׳׳ק: לחוד
ה ת ז שב׳ רש״י על מקשי׳ המפרשי׳ דהנה ז״ל רש׳׳י דברי לבאר נבא ת

 דס״ל משוס לו* ואין ליפול בראוי מצעתא אוקמא דלא דהא ׳
 רחב׳׳א על להקשות דמנ׳׳ל ר״ס על ק׳ אכתי וברי בברי מודה דסומכום

 מיירי נמי סיפא דילמא וכו׳ ושמא בברי מדסיפא וברי בברי מתני׳ דמיקי
 דהא כלל רש״י ממרץ 6דל 6מוכ ■קשה ולעג״ד וכלי* ככרי
ט׳ מאן ברי דקאמר לעיל דהא׳  תקשה אכתי ברי ניזק דא׳ נימא אי ו

 לו ואין ליפול בראוי ובאמת שמא ומזיק ברי ניזק במומן מצמחא דלישני ק׳
 ונראה • שמא ומזיק ברי בניזק מלת׳ בחד מיירי דרישאומציעחא פסי א״ש ובזה
 ע״כ א״כ לו ואין ליפול בראוי מצעתא דצרידלפרשדמקשהרשיידלוקי דהא
^ צ״ל סי  • לו ואין ליפול בראוי נמי דסיפא דל׳׳ל • ברי ומזיק שמא הניזק במוען ד

 לשני צריו דע״כ כיון התירוצא להפך אס וא״כמאינ״מ הד היינו א״כקשה
 מפרש דרש״י לפמ״ש דאיש (דרש׳־י) ונראה ליכך• ומה לינך מה התירוצים

 • ליפול שראוי שמידה אף דחולקי׳ אמרי׳ דלא דקמ״ל היינו ליפול דראוי
 דלא קמ״ל דברישא כסדרן הבבות לאוקמי ה״ל רש״י דמדקדק היינו איב

אמרינן ולא ליפול בראוי אפי׳ אשמעי׳ ומצעהא כלל כסומססואיןלוסלק

בבאקמא
 להמנא ולמה • יחלוקו אמרי׳ דלא קמ׳׳ל באמת בנופל אפי׳ וסיפא • יחלוקו

 דמתרז והייט ליפול בראוי ואח״כ באמת בטפל אפי׳ בתחילה לאשמעי׳ לדלג
 קשי הא דאכהי אלא ושמא בברי דמיירי דרישא דומיא לאיקמי לי׳ דניחא

 תו1ר דתובע כיון ושעורים לחפים כלל ל״ד ומועד דבתס הראב״ד לפמ״ש עלי׳
 בראוי מצעתא לשטיי אפשר אי א״כ ע״ש בכלל המס וגס העלי׳ מן לשלם
 דהשתא סיפא ל״ל מקשה דאכמי לו ואין ליפול
 דארה כג׳׳ל שמא הניזק שמוען מיירי דע״כ בסיפא וכ״ש .יחליקו אמרי׳
 יחלו® אמרי׳ לא אפ״ה ב^ןמ דטפל אע׳׳ג דקמ״ל משוס ואי .הך הייט

 ונופל ושעורים חפים הוי לא ומועד במס דהא ממצעחא נשמע ג׳׳כ זה הא
 וע״כ שמא הניזק שמוען בסיפא וכיש יחלוקו אמרי׳ לא ואפ״ה באמת

ק קמ׳לאפי׳ וסיפא שמא הניזק במצעמאבפוטן צרידלאוקמא  הניזק בפו
^ איפכא דנימא היא רש״י דקושיות ונראה • ברי  ומועד דמם בבא משום ו

 דאומימא שבועה חייב וסם במועד הראב׳׳ד דהאלדעת ז׳א במצעתא דנקפ
 דאיכא היכא סומטס דמודה ע״ב ק׳ בב״מדף דאמרי׳ וכיון שם הראב״ד כמ״ש

 אמרי׳ דאע׳׳גדטפלבאממלא איצפר^סיפא שסיר וא׳׳כ • דאורייתא שבועה
 שאני דהסם למימר דלדכא ומועד דמם מבבא נשמע ולא • יחלוקו
 ובזה ימלוקו• אמרי׳ דלא סומטס ומודה דאורייתא שבועה דאיכא
 מצעמא לישני דאכסי רש״י על לעיל שהקשיט מה ממילא מחייז
 ד® זיא לו• ואין ליסיל ראוי ובאמת שמא ומזיק ברי הניזק בפוען
« כיון דאורייתא שבועה בזה ליכא הא ושמא בברי  שמא המזיק דפו
 למידע ה״ל דלא משום ומשלם לשבע יכול ואיט שבועה מחויב הוי ולא

^ ל״ל ק׳ וא'כ הש״ך כמ״ש  וברי בברי לאול^וא צריך וע״כ סי
ת ושפיר מ  המפרשים קושית גס מיושב ולפי״ז ז״ל רש״י קושית מ
 בדליכא לממני׳ ומוקי מסונא נזקא סלגא דס״ל דלר״ס דלסמש״ל הנ״ל
 במיגו דנאמן משום שד״א ליכא עדים בדליכא לעיל כ׳ ונבר כלל עדים

 שייך ומועד דבמס גימא וא^לו אישתמוטי כאן שייך דלא משים דכו״ה
ק m אלא הילך ה״ל דבמם לפתש״ל מ״מ אשסמופי  הילך ה״ל לא• «י
 הדרא וא״כ שד״א וליכא הילך ה״ל שסיר סנ״מ דס״ל לר״פ א״כ בהודאמו

 ל״ל דא״כ לו ואין ליפול דר;]וי במצעמא לאוקמי דליכא לדוכסי׳ קושי׳
 בריוברי• בלא מתני׳ טלה מוקי באמס דר״פ כסשפי׳ י״ל נס סיפא•

ק י״ל סיפא דגם  שפיר וא״כ ליפול בראוי שמא ומזיק ברי הניזק בפו
 וראוי וברי בברי מסניתין כולה נאוקמי א״א דעכ״ס ר״פ מקשה
 ושו״ב בט״ש לאוקמא צריך וע״כ הך היינו p דאם לו ואיו ליפול

:ודו״ק הוא מילנ» דחר
ד•  נשמע הא סיפא ל״ל איפכא טמא דאי הנ״ל קושי׳ ליישב נראה לזו

 בב״מ המוס׳ למע״ש ז״ל הראב״ד כמ״ש ד^עתא ומועד דמם מבבא ׳
 וטלה דלאאגמ־י׳יחלוקו הנתבע ברשות שהוא היכא דסומכוסמודה דףק׳]1

 לומר לא^ן• העלי׳ מן דמשלם כיון ומועד במס א״כ • באגם בעומדת הסוגיא
מטס מודה דהא חולקי׳ בו  וקפן בגדול בסיפא קמ״ל ושפיר בזה סו

 ר׳פ קושי׳ ע״כ לפמש״ל ולפי״ז דימלוקו אמרי׳ לא ואס״ה מטהו דמשלם
 בעומד לממט׳ ומוקי סומטס פליג ברשותו עומד אפי׳ לרחב״אדס״ל

 ומועד דמם מבבא דנשמע קשה א״כ איפנא לומר א״א ממילא • ברשותו
ודו״ק: ברשו® מיירי ממגי׳ דע'כ

רביעי פרק
׳ י ג ו ס למיט: מועד שהוא דשוי ב

ה א רי״ז ד ״  מ«־ש ט׳ לשמזוס מועד הוא הרי בד״ה ®ס׳ שם ע
ט׳ בירושלמי ^ י ח אס דהייט מקוגצמ שיפה בם׳ ב׳ ו  ע

 דהא אדם המית מם ולא אדם הזיק אם דהיינו צ״ל ולט״ז • אדם
 ממציטסר• פעור דמם וקיי״ל נזק חצי משלם החול לימות יהודה ר׳ אמר

 שחבל דמם עיא] ליג לעיל דא׳ עקיבא ר׳ על פליג יהודה דר׳ צ״ל ולפי״ז
ם׳ שדקדקו מה ליישב יש ולמ״ז • ג״ש מו^ם באדם מ ט׳ זביד ר׳ ב^ה ה  ו
ט׳ לאדם מועד ואיט לבהמה מיעד למימני מצי דהוי והיה  ולפמ״ש ו
 הוי ולא עקיבא כר׳ דלא למיסמם דממני׳ התנא בעי דלא די< א״ש
 מצי משלם לו מועד שאיט ואת נ״ש משלם לו שמעד אס למימני מצי
® עקיבא• לר׳ בנזקין ולא במימה לא לה משכחת דלא נזק  לדקדק יש מ

 לבהמה ®עד סממא ®י לאדם דמעד דס״ל הירושלמי ולפי זביד דלר׳
 • לבהמה ®עד מי לאדם ®עד [אס] עצמן בשבמות למבעי היל א״כ
 ®עז מי לאדם מועד אם לי׳ מססחא ספיקי הוי נמי גופי׳ דבהא וצ״ל

 VST לא לבהמה ®עד דאינו להם ישיב שאס כן שאלו לא א״כ לבהמה
 ולפי לבהמה מועד הוי לא בל״ז לאדם דמועד ס״ל דשמא פעם מאיזה

 וא«ור .מפי שפיר אתי זביד לר׳ דהוא שאלתם בעיקר לקמן שיבואר מה
 לבהמה בץ סתם היה דהשאלה כרש״י נמי ס״ל דמרושלמי לומר עוד
 קשיא דהוי אלא בהמה גבי דמשכחת נזק חצי שייך ושפיר לאדם ובין
ת דבשבתות כג־ן אוזלחיל מועד שיהיה משכחת דאכתי לי׳ אדם בט ע

ורי^ז



‘רבייעי פרק וה׳ ד שנגח שור
 כיץ ממלאכה דנת משום ספרא שייך לא א״כ נגח ולא גהמה וראה

 דלפי סברא עוד למימי דאיכא הוסיף לכך • נגח לא שגהמות שרטנו
וק״ל: וכו׳ מלובשים אותם שראה

ם ט׳ פסא לדד אימא נמי את׳ל בגמרא ש  חמוה הסיני׳ לכטיה ־ ו
 נמי לומר תמצי אס קאמר והדר ססא ר׳ על השיבו דמתחלה

 המ״ל מאי ותו ־ דל והרא״ש והרמב״ם הרי״ף ססק וכן ססא לדר׳ טתא
ד נעשה וכי׳ נגח לא חמיר נגח שור לקמן הוא משרשת ברייתא הא ע « 
 על ססא ר׳ יחלוק דלא ופשימא בברייתא דמפורש הרי לסירוגין לכל

 דאמרו מסיפא ר׳׳ם על דמקשה בהא להבין בתחלה ונראה ־ הברייתא
ט׳ יהודה ר׳ לפני  במחלה הא אמאי שפיר אתי זביד דלרב משמע ו

 זביד לר׳ לשנויי והוצרך וכו׳ לאדם מועד מרישא ר׳׳פ דדייק קאמר
 לבהמה מועד ואינו לאדם מועד הי׳ דאס הוא דפשימא משמע קאי דאחזרה

 שהפסיק ואעפ׳י לאדם מועד דהוי וראי הרנן ולא בהמות שראה דהייט
ת  תלמידי הכי בזה דנסתפקו נימא ואי כלל לאשמעי׳ איצעריך ולא מהמו

 נראה ולכאורה הוא ;•סשיביא מילתא לאו ע״כ יהודה ר׳ לפני דאמח
 שאינו בחול שראינו דאף לשבתות במועד דוקא היינו בזה שנסתפקו לי

 או מלאכה עישה שאינו גירס דשבת משוס אי לאסתפוקי איכא ניגח
 לקמן כדאמרי׳ ימים לשבעה אלא נוגח דאיט משום או התום' שכ׳ כמו

ת שמציט וכמו מווסמות נגיחות דילפי׳ ס  יש נמי הכא בזמן הפלגה ט
 הוא שאס מזה ונ״מ ימים לשבעה אלא נוגח איט שהוא וי״ל ׳ לזמן מועד

 הוא אה אבל שבתות• בשלשה מועד נעשה הוא שבת נרם ממעם
 לקמן התוספות שכתבו וכמו שבתות ארבעה שיגח צריך הפלגות ממעס
 א׳ ביום נגח שבתום ג׳ שנגח שלאחר נ״מ נמי אי הפלגות• ג׳ שיהיה דצריך

 א׳ נניוס ימים השבעה מנינן סי להפלגה מועד דהוא אמרי׳ הוי דאי
 ויגח יחזיר אס אלא ימים ששה אלא דאינו בשבת נגח אס מועד ואינו
ה דאס נדה לענק כדקיי״ל א׳ ביום  וחזרה שלשים להפלגות ווסתה ס

 דכשראת׳ האחרונה הראי׳ משעת היוסת מנינן ימים עשרה אחר וראתה
 אחר שלשי׳ יום כשרואה אלא ווסתה זה אין הראי׳ אחר עשרים יוה

 לשבתות מועד ואיט א׳ יום לכל מועד הוי הפלגות הוי אי נמצא הראיה
 נ’ח׳ ובחול נ״ש בשבת משלם ולעולם שפס ביום דתלינן להם השיב וע׳ז

שבת  ונגח חזר ואח׳׳כ כלל אדם ראה שלא או א׳ ועודנ׳׳מכגיןאסחזר
 דע״כ נ׳׳ש משלם לשבתות מועד דהוי אמרי׳ הוי אי נמצא אמרות בשבתות

 משלם לא זו להפלגה להפלגה• מועד הוי אי אבל אחד בשפת חזרה הוי לא
• להפלגה אלא מועד אינו והוא יום י׳׳ד הפלגה דהוי ס״נ אלא  ז׳
ח ולא אדם שבתות שלשה שיראה כטן ג׳׳מ ועוד  א׳ שפת ראה ואח״כ ע
 חזרה אלא זה אין הפלגות וסת הוי דאי אחד בשבת ונגח וחזר ונגח
 זה אין אחרות שבהות שתי אבל • ראשונה בשבת נגח שלא מעת א׳ פעס
 הראשונה חזרה אחרות בשבתות ונוגח וכשחוזר ז׳ להפלגה שאינו כיון חזרה
 כשתעהור דוקא אלא הפלגות לווסת עקירה דאין נדה לענין קיי׳ל דהכי

 גירם דשבת נרא׳ יסדה דקא׳׳ר והיינו זו הפלגה למנין פעמים שלשה
 אבל נ׳ש משלם שני בשבת כשטגח אבל שבתות בשלשה חזרה והוי

 • זו אחר זו שבתית שני יגח אם אף ח׳׳נ אלא משלם אינו שבתות שלשה כשחוזר
 תם הוא מאימהי יהודה ר׳ דקא׳ והיינו הפלגית כווסת אינו זה וכל

 התוס׳ חושי׳ מתורז ובזה הנ׳ל ענינים על להיות שבתות ג׳ ט משיחזור
 פסא לר׳ דמקשה דהא צ״ל ולפי״ז וכו׳• שבתות ג׳ בו שיחזיר גד״ה

ח אם דלדידי׳ משוס הייט ולאמסרש(הך)[הך]  ראה לא ובחול שפתות ג׳ ע
מי איט אפ״ה שור שוב  מה לעניו וה״ה להפלגות ט לשבתות אלא מי

 לא שור• בנתייס ראה ולא לחודש פט״ו פעמים שלש שראה לקמן דקא׳
 הימים לכל מועד דיהא לחודש בט׳׳ו דוקא הנגיחה לתלות טעם דכיקדאין אמרי׳
w j הכי ראינו דלא כיון מ״מ ח עי ט מ  מועד נעשה אינו במ׳יולחדש אס מ
ח דאס שכתב הרמב״ס מדברי משמע וכן לחודש פטיו חלא  ה׳ ביום ע

 טעם דאין דוקא אלו ימים לג׳ מועד נעשה הוא ובשבת וי״ו וביום
 ע״י שראתה לאשה כי׳ז ולדמוח לתלות ויש ו׳ ה׳ ביום דווקא לת^ת
 שלא אע'פ • הימים ובאותן בקפיצה וסת שקובעת ידועים בימים קפיצה

ה ^ :קפ״ד פסי׳ ביו׳׳ד כמבואר כלל בנתיים ק
ץ י ע ל  הלשון דזה לחול מועד ד^נו שאלו דלמה פפא לרב פריך שפיר ו

 סתמא אפי׳ הא נגח ולא בחיל שראההשור שראיט משמע
 איטמא טמא נמי והכי לר׳׳פ לחול מועד איט ממילא שבתות ג׳ שנגח רק

 א״כ שבנתייס בימים ראה לא אפי׳ מועד הוי דימיס לסירוגין חזקה דרמי
 אם נגח ולא במול שור שראה ראינו לא אפי׳ זו שאלה לשאול מצי הוי

ק  להרמב״ם ליה נפקא דמזה ואפשר דימים בסירוגין או בשבתות ^י
א״כ הדילוג חזסת שיז לא בנתיים נגח כשלא הימים בשאר טמא דאי
א י »ל ־IJ״ ^ » « ״ א יאאלי ־ ק ״  כשו»« י^־א ליי
 פשיטא וממילא הדילוג בחזקת לאסתפוקי ליכא ה דאל בחיל ip שלא

«ר היכא דלעולם לקק לפמ׳׳ש דא»׳ נראה אך לשבתות* אלא דאיט  דא
 למיתלי דאיכא מזקההיכא לענץ וגכה״ג הדליג לווסת או השוה טסט למיתלי

ח/ הא

קמא בבא
 בחזהת ולא השוה בחזקת תלינן לעולם הדילוג בחזקת או השוה בחזקת

 השוה חזקת דזהו מטעם אי יותר שכיח השוה דחזקס מנועם אי
פעמיס■ בארבע אלא בא איט הדיליג דחזקת דשמואל חליבא מקודם בא

 דאפי׳ הדילוג בחזקת לתלות אס שיסתפקו כנ״ל לומר אפשר אי כ א
חי  הירושלמי טעם או ממלאכה שנח טעמא איכא דבשבתות טעמא מ

 בנגח למיבעי מצי הוי נמי דהכי ותו • השוה בחזקת לתלות יש ז מ
 לתלות או א׳ ביום דיקא לתלות אס נגח לא ובנתייה א׳ ביום פעמים ש׳שה

 לענ״ד ונראה לעיל• שכתבתי נמיבכללהנ״מ מ’ונ ימים ז׳ בדילוג בהפלגה
 לשבתות בין לשניהם מיעד כשהיה היה דהשאלה י׳׳ל זביד דלר׳ אחר בחופן

 בחול בו שחזר חזרה לענין היינו לחיל מועד ראיט דהאמר והא לחול ובין
 החזרה ימי בין בשבתות נגח דם השאלה והיה נגח ולא פעמים שגשה
 טעייא איכא דלשבתות משוס הוא חזרה דחול חזרה אי בחול בו שחזר
 הוחזק אס החול בימות ובכה״ג הירושלמי וכטעם רש׳׳י כטעם חזר דלא
 נגח החזרה ימי ובין פעמים ג׳ א׳ ביום בו וחזר • ב׳ וביום א׳ ביום
 הזר אס לאסתטקי איכא נמי אי כלום• א׳ דיוס חזרה סי לא ב׳ ביום

 חזרה מהט אי בנתייס בשבתות נגח ולא ראה ולא החול בימות ס ג
 כטעם או ממלאכה דנח מעמא איכא דבשבתות משוס לא או לשבתיח

 ולא הזר ואח״כ יום בכל טגח היו אס אבל שבתות לעטן ודוקא הירושלמי
 שור ראה לא אחרים ובימים פעמים שלשה השבוע בימות יום באיזה נגח
 יום בכל נוגח דהיה וכיון המועד שור יהיה אחרים דלימים לומרבסתמא אין

ס בו וחזי  ואין אחרים• לימים זה יום בין לחלק אין מסתמא אחד טו
 גם שאלו זה ועל טפי טעמא ביה דאיכא וכין שבתות לעטן אלא השאלה

 אע׳יב• הוא חזרה דחול דחזרה להם והשיב לשבתות• מועד הוא אם כן
 לשבתות מועד דנשאר להם השיב השט ספק וגם בגתייס בשבתות שעח

 שבתות לענין החזרה מועיל שאיט ר״ל חזרתו מאימתי דקאמר דהיינו
 חושית מחורז וממילא שבתית ג׳ שיחזור עד ההול בימות בו שחזר במה

 טל מקשה דמאי קשה לפי׳׳ז אך וכו׳־ שבתות ג׳ בו התוס׳בד׳׳המשיחזור
 שחזר היינו מועד• דקאמרואינו דהא כן מפרש הוא נם דלמא פפא ר׳
 לראות בעינן החול לימית מועד כבר שהיה כיון דוקא החול בימות פו

 מאי על קשה ותו ואינומועד• אמרו ולהכי ההול לימות בו שחזר בעינינו
 נ״שויו׳ משלם לו מועד שהוא אח דקתני נמידייקא מרישא ינאי ר׳ דפריך
 מועד דאינו דקאמר דלעיל מילי הני כל על חזרה לעטן כן מפרש ר׳פ דילמא
 אחד בדבר בו חזר דאם כן הדין נמי חזרה דלענין קאמר והדר לאידך

 לשניהם מתחלה מועד דהיה אע״ג אידך לגבי ולא עצמו לגבי חזרה הוי
 דייק זביד דר׳ לעיל דקאמר בהא קשה דהא כן די׳׳ל דע׳׳כ ונראה

 ממינו מק׳׳ו לגדולים מועד אינו לקטני׳ דמועד דפשיטא דנהי מסיפא
 בין לשניהם מועד שהיה להיכא איצטריך דלמא מ׳׳מ מינו• לשאינו
 קמניס לגבי חזרה הוי דלא לגדולים בו חזר ואח״כ לגדולים ובין לקטני׳

 נו שחד דראיט לגדולים ובין לקטני׳ בין מועד דהיה כיון טמא דלא
 מזרה הוי דלא או לקטנים אפי׳ הוא לגמרי חזרה דהאי נימא מגדולים

 חדה דשאני ק׳׳ו ליכא ובהא קטנים בנתייס נגח אם לגדולים אפי׳
 אז-ס בנגיחת הפסק דאין לי׳ פשיטא זביד לר׳ דהרי העדאה מתחילת

 דחזר-ה דנגיחות לאשמעי׳ חזרה לעטן והוצרך • נגח ולא בהמה שראה במה
 מצי הוי נמי הכי א׳׳כ אדם• לגבי ולא עצמו לגבי חזרה הוי דבהמה
 • חזרה לענין לן משמט דקא לגדולים מקטניס פפא לר׳ פכה״ג למימר
 נ׳׳ש משלם לו מועד שסא את דקאמר הא צ״ל דלר׳פ דלפמ״ש ונראה
 היכי דכי חזרה לענין כן גס ק״ו איכא שפיר א׳׳כ חזרה לענין הייט

 אידד לגבי ולא עצמו לגבי דחד חזרת מהני * מינו ובאיט במיט דפדרישא
 עצמו לגבי מהני מגדולים חזר אס גדולים לגבי בקמניס שק כל
 דהאדמקשה נראה ע׳׳כ • מרישא זביד. רב דייה ושפיר קטנים לגבי ולא

 מרישא דדייק פפא ר׳ שימת לגבי היינו ינאי לר׳ וכן פסא לרב הש״ס
 לו הקשה וע״ז זביד רב כדמשני בחזרה מתנימין לאוקמי לי׳ ניחא ולא
 ינאי ר׳ הקשה וע״ז מסיפא דתקשה בחזרה אוקמה צ״ל לדידי׳ דגם
 י״ל ה׳׳נ א״כ בחזרה• לאוקמה צריך זביד לר׳ דגם כיון באמת אבל

פ על [ולק׳׳מ • זביד לרב כמו לר׳׳ט  דבאמת את״למשוס דקאמר והייט ר'
 • ודו׳׳ק] כאת׳׳ל הוי ממילא הכריע דלא משום לומר אית כהאי י׳׳ל

ץ י פ ל  לאשמעי׳ אי כז׳י הש׳׳ס רצה דמה לעיל שהקשיט מה לחרן יש ו
 לכל מוע־ נעשה בסירוגי׳ דאפי׳ לקמן מפורשת ברייתא הא דינא

 מכילחד בריש לעיל ס׳ התו לפמ״ש ליישב יש ולפמ״ש סירוגק בלא וכ׳׳ש לסירוגין
 מועד הוי לאדם דמועד שם דאמר הא צ״ל פפא דלרב ומלתא] ד׳׳ה ע׳׳ב ב׳ [ד׳

 ונמל וחמור שור עח אם אבל ואדם וחמור שור בננח הייט לבהמה
 דחזרר קיא דקמ״ל היינו בהוס׳דלר״פ שם תירצו ועוד • לאדם מועד הוי לא

 סיפא דמפורש היינו לדר׳׳ט איתא דאת״ל ולפמ׳׳ש • היא חזרה לאו דבהמה
 אפשר אי ע׳׳כ היא חזרה דבהמה חזרה [מיטן]וע*כ לעטן דמחט׳

 כי הכא מדכתיב התורה מן מוכח א׳׳כ התוספו׳ של השני כתירון לומר
לכלוק״ל: מועד הוי וגמל וחמור דשור צ׳ליגף] ואולי כייגס והכא ינח

’ ^ ופניז



פרקודו ד׳ שנגח שוו■
 משמע לכצ מועד נמשה ואדם יחמור דבשור שם הפוס׳ לפיי״ש וידיויד*
 מקשה דמאי מוכא קשה מועד ה־י לאדם לאפי׳ להליא מדבריהם ׳

לה משכחת היכי מועד לי׳ קמלעו׳ דמתס מאח־ מ״אע״א דה לחמו רש^ם

ק דאכתי לומר ואין ואדם חמור בשור להיקמי איכא אכתי דהא מאי^משיא דו׳

 ג כ דף ישמרנו ו.א ד*ה ע׳׳א כ״ד [דף התוס' וכתבו וכי׳ תורא אי^ליעודי הניחא
אחר תיכן שנגח משכחת מ״מ ד׳ נגיחה קולים אוחו להתרות דצריך ד^נ״ג ע״ב]

י = ״ א ! י ל י מ ג ס ד ו ק ^ א ר ת ה ח '̂’‘ה כ!”^״ ד ^ « ל

גוף כ מלשון נו הי לבהמה מועד הוי לאדם דמועד ילסותא דיייהר

פ״י׳ דכתיב י’א0'’̂’”̂ ״”י* ®’י®' ו ־י ״ S מ?עד’״
«: ״?ג?' ־יי' קת

,™ א עד ש אלא מ הי מ אינ הנ י י נ ־ T יהא |■TO ה5״, O W ™  י
» הלשה שעא נלון לשגייי ה א נ ל י ״ ״ ®? ?’א® י א’ אן ״’' , ? ? ? ™

̂י* ני דכתינ מקרא מוכח דהא ר״ל ס4ל מוע־  י^י י
 ’ל®? לא הי א״כ לאדב מועד הוי לא לבהמה

פירש לייש^ ויש הואכנ״ל נגף שור כי לשון אלא שייך לא דא״כ ואדם

״י׳ ״״® הניל״יז בייש ״ ?י ״' \ ^ ״ ״ ר'ליר?2א7א1י'
״יי וכי׳ולפמ׳׳שרש״יז״ל לה משכחת האדם ®י ^?^ ״ ^ ^י  5ש ח?״ל5ג1י

דו? מי! צ״ל דלדידי׳ מוס׳ כמ״ש הכי
ם׳ כסברת ס״ל] רש״י תו שור ואם אדם גבי מועדדכתיב על לי׳ דקשה אלא ה
י ®יי״’ א’®’ ’הי״ נהי לפיש אפשר אי הוא נגח י ״' י ד, ; ״  י

 י מ לא דקרא דמועד מפרש לכך בהמה גבי נגיחה כתיב דיהאקשהדהא
י הה® ש׳א שלשה שנגח אלא בכה״ג  tv I ■‘י י׳

ד ז ו ח  הו לא לבהמה דמועד דאע״ג התוס׳ לדברי ראי׳ הצת נראה ו
ץי שור שנגח בכה״ג מ*מ מזלא לי׳ דאדסאית משו׳ לאדם מועד ח ו

י'’לאי ®’®א יי^י״״ הבהמש נגיחת מצמרפים ואדם
[ממלאכה^איכא שנח דבשבח משום לחול מועד הוי לא לשבח מועד שפא

מ י°’ י א' ®’v̂ ״®’̂^ ל״י!"” יאש״ש משייא ? ״ ־ , ת ; ב ^ t

î ”י י® ״ל ‘יא! י*ל ש״י א״ש מהי בשנת ושני בשבח  fאד? ״ 
אדם לנגיחות הבהמית נגיחות מצערפי׳ מ״מ בידf לר׳ א©■׳ מועד הוי

איפכא משמע זמזה לי קשי׳ דבאמת אך לאדם־ אף מועד להיות
̂'”ל”.”דש? א׳ ונגיחה דחול עיחות בשני דדוקא  ®יiי®
^  דאל^ מצערף דאין משמע לחול א׳ ונגיחה דשבח נגיחוח בשני אבל ל
 א ביום נגח אפי למיבעי ה״ל ׳3 וביום א׳ ביום שנגח האמר למה

® ®יי י״^שישי' נימא אי לחוד ל^ייי' ״ ?

 ונח ח שבח לצרף אלא לחול מועד דהוי אמרי׳ דלא דלכאורה משמע
בהמה דנגח היכא אלא מצערף איט אדם לגבי ה״ה וא״כ שבמוח שמי לצרס

י הישי לא אשל ב״א שני1 א׳ י ד,ד 'י’״’ ?, ®’יי׳ י®”®® ®' ”י א ושני א' בהמה שהרג כגין הכי ע״א מ״א ד» לחמו יישצי ה ה כ דא ב
p לשי i הרא׳׳ה בשם הש״מ ולפגז״ש קמא■ בנגיחתאדס לי׳ מעלי׳ לא

f י® ̂*® * יייה” לשאי מועד נעשה דאינו אע״ג  ^® ®’ ®i®’ ;
ובהמ^ שניאדס בנגח פפא לר׳ אף לבהמה מועד הוי לאדם מועד מכילחי!

 לבהמה מועד הוי לאדם דמועד הרי בהמה לאותו גס מועד ונעשה א׳
ת ב׳Sואלו^ מו  נלענ״ד ועוד לאדם׳ ולא לבהמה מועד הוי א׳ ואדם ^

 ן דא מוכרח הוא נ׳׳ש משלם מועד ט שנעשה שלישית דבנגיחה דלפירש״י
 מועד דקאמר ממתני׳ סשיע מדלא דחול א׳ ליום שבמות שני מצערו?׳
כ א נזק חצי משלם בחול נגח אם דהיינו לחול מועד ואיני לשבתות

שנגח כיק כ א קמא שבת במר שדי׳ דלא ס׳יד אי הא לי׳ חמנעי׳ מאי

? י”י”יל א׳ יי® שששי® פ ל ^ ״ ג ״ ® ״ ״  ״
״;י? f*’’ ®״״’ ״ל’ ®י’” מלמישי" אי! א׳ ויום  תורן ובאמת עת ולא השבחות בין שראה והייט מנן ל^ל מועד ואינו
 דמתני מרישא דליפשע להקשות ואין ר״פ• 5ע לעיל הש׳׳ס קושי׳ בזה

 ל\ ’י״” ®אי® א® י״םיים מועי יאייי קפני דלר״ס
 מ מ ש כמ נ״ש וישלם מינו שאינם לאומן מיט שק שתים אותם יצסרס

 אותו שנגח דמשכחת ז״א • לאחד השנים מצעיפי׳ שוין דכשהס הרא׳׳ה בשם
ע; ®י'״ ? ®”̂י” נ״ש דמשלם דלפירש״י יום באותו מינו שאינו ® ®״; ;

דכב אמרי הוי אי כ משא ח״נ אלא משלם אינו יום באותו נגח אבל נ׳

קמא בבא רבי^י
» י®;®; ^ל^ י.י® ®י’®® אשי' נ״ש משלם הוי מיעד נעשה  W ל1י

 ל כנ ל וצ לחול מועד ואיט לו דשאלו הייט דבאמת וצ״ל ימים שני
ס מצערפי הוי דאל׳׳ה  וגמל ושור ושור דשור בבעי הרא״ה על להקשות אין וג
ר אס לאסתפוקי איכא למוד בגמל גם‘ הא ?תמור דל׳ל וחמור י י ט צ  י

 .של״ בע ובזה לכל מועד יטי אי דהאינעי׳ ;״א לגמל דשור פעמים
 א״ למיבעי מצי שפץ הוי דחול א׳ ויום שבתות ג׳ גבי אבל מיני׳

̂י ״״י לחול מועד נעשה י'י® ®®®י® ® אט׳ הכי למיבעי מצי הוי דבאמת  נ,ח אם ק דה אלא לבד א׳ ביום ו
בסמיך: ועיין לאסמפוקי איכא נמי פ׳ ופיוס א׳ פיוס

ם׳ ו ת רוגין געשה בד״ה ר ט׳ לכל מוע^סי יי' וי׳׳לדסכר ו
 דלר״פ נראה וכי׳׳ נגח ולא דחזא מיני בהני דס״ד וכו׳ קמ׳׳ל ^

 הר דאפי׳ אמרים במיני׳ הפסקוח נקע למה דאל״ה הכי צ״ל נמי
 דנא דקמ׳ל כ אע לכל מועד נמי הוי עצמם מיני׳ באומן הפםקוש

ד• לקמן ולפמ״ש כלל מועד הוי לא נגח מיני׳דלא דהנך נימא ס׳ פ רן ט  י
 והפסקות בשוורי׳ הנגיסוח למינקע ה״ל זביד דלר׳ לדקדק יש אכתי ומיהו

^ דכיון ר״ז מודה דבכה״ג בזה ונראה אחרים במיני׳  ®מין הנמחוח ד
 ולח לבד לשוורי השוה במועד יותר מלינן אחרים במיני' והפסמוח א׳

ט דשכיחי משום בסירוג תלי׳  דנהעדאה דכיון בדבר עעס ליסן עוד ויש • ע
 איט דשמוחל ר,לעא דסירוגין והמועד נגיחוס בשלשה נעשה דשור שוה

 ץל זה טעם ולפי רמשונה העדאה בתר אזלי׳ ד׳ גגימה עד אלא נעשה
 נ ס נמי דשמואל גמי דצ״ל בסמוך שכתבנו מה ועי׳ כשמואל ס׳׳ל דתיסטת

,, ̂ :וק״ל זביד כר׳
ה וכו' בדילוג שתשלש עד אמר ושמואל ד״ה ברש״י ע״ב  דהך ץא

 דמפיש אזיל דלשיעתו נראה עכ״ל• לעיל דאייתיק נמי ברייתא
 ש כמ ד׳ נגיחה בהדיא תנא דלא שפיר א״כ מחייב ג׳ דפנגיחה

ס׳ ט  נימא אי דח״ש וכ״ש בנ״ש דמשלס נגיחה אוחו נקע דלא לעיל ה
 הוי זימני דבתדי דס״ל כרבי דאתיא משים הייט משלם ג׳ דבנגיחה דרא

דפירש״י דהא י״ל ולפי׳יז שני׳ בדילוג מועד נ^שה בר א״כ ח^ד
Mh ריו^ת .-י VH -;-*״.גי; . ’ ־'r׳'*'  נקע אלא דמשלם ק צ״ל דלשמואל משוס זה מעעס היינו ג׳ בנגיחה

ס׳ לשיטת אב. נ״ש לשלם עוד כשיגח רועד בו שנעשה הנגיחה ט לא ה

m נעשה m ,ע v u - n , ,, ־- קצ■•■■ החיך ■ ■
 נ ממ יגח שמא הראשונות הנגיחות ממיני שאינו אחר מין שיגח ל! לימא רא!

 הר א׳ גמין דמועד דס״ל לר״ז הניחא לכל■ מועד נעשה ולא הראשונים
 ו״כל בסירוגין הנגיחות שהיו בברייתא דנקע הא כ׳ וכבר לכל מועד
 דשווריס השווה מועדת היה א׳ ממין הכל י היה שאס אמר ממין פ^ס
 חב השוורים• העדאת אחר הולט׳ והיינו לכל הסירוג את הע קודם

 מאוהו הרביעית בפעם יגח אס אפי׳ אחר מין פעם בכל כבר כשנגח
 ההשווחה מועדת כאן ואין לסירוגין לכל מועד נעשה כבר הרי עצמו7ר

לץר שייך דשיך לר״פ אבל פעמים שלשה אמד ממין נגח לא שהרי
 ך! ”̂י י׳ס יודעי! אני ואין מועד שיעשה

א מ מע  ל דם כרבי דאחיא משוס רש משלם פעמים דבשלשה לרש״י דס׳יל ד
 סירוגין בשני מועד נעשה דכבר קאמר שטר א״כ חזקה היי זימני דבחרי
הי׳ קשה הפוס׳ לפירוש אבל י רש משלם שיהיה מין מאיזה וכשמח לדחוק צריך ץ

ל דשוורים סירונין בין לחלק דיש הפיס׳ כמ״ש צ״ל וע״כ דוחקי ל?ה ?

א”ה"־ ל־< ™ ־לס־ ;־מל ׳ 'י| ״' ! ״ י י ' לא’ ל י י *” 
אט׳ הרא״ה לסברת סופר  ש̂ג לאותו מועד נעשה וחמור ושור בשור ד
 המעי לשלשת מועד נעשה וגמל וחמור שור דנקע דהא י״ל מ׳׳מ מיני׳
צא חמור נגח דשור סירוגין גבי דקאמר דהא י״ל שפיר ולפי׳׳ז • יללו
־ ־־ח » ״־ י ״ ״’ א° ל־ל '׳P>t ־־־' ? ; ? אי ™

ד נעשה עכ״פ עצמן מאותןהמיני׳ יגח אס דאט׳ ע ס לשני ט  .יללו מני
 מועד נעשה שכבר שפירש לפירש״י דאט׳ לי שוה אינו זה בכל אר

 הפסק ל״ל קשה אכתי מיד ישלם כדישאסיגח אלא נגח לא וערוד נקע א1ו
 ״!®^®?’®יי■® ®ייי® עאי®! יהי׳ אפי' הל״ל נגח לאינו דערוד אחר

 הפ;וש• לכל קשה וגס לסירוגין־ לכל מועד נעשה שכבר כיון מזה אי!נ״מ
 אין שהרי כלל המנין מן עולה שאינו הראשונה בנגיחה דלמהנקעמיןאחר
h b b m K m l א׳כהרלשהשניםהראשוני׳היוממיןאחד הדילוג מין מן

י“<ל ?'’” » ״א ׳ M’'■י אי”״ י  M אלא לשטאל שפיר אתי דלא וחמור בשור ברייחאשני׳ הביאו לא ושור

־” ״א”* *׳f ׳’° ' I״ סי’”" " ״ ״ ■ ? ? ' ^  שלח מה או נגח שלא מה דאז לר״ח מר׳׳ח בנדה וכן ושור שור
 ידי על החזקה לעלות צריכים ואנו לחזקה סתירה הוי ראחה
f̂̂® הדילוג׳ משעת אלא מונין דאין לשמואל ייל ולהכי הדילוג t® t^® 

Ic' פעס אנא מפסיק היה לא דאס דכיוו י״ל אחרים במיני׳ דהפסיק



f l Z L טוקמא גכא ,רב^ ®;ק___יי: י
־ י' ™ ־ מי מ ה) ( ס יי־ו נ״ידי « לאף ליוי ־ ד

לו דאיו כיון להסהפה דיש (אלא • . _

״ ,״״ , ,י.״_ w, שלא בטי׳ ניבש ״ ״ ״ . ״ ' ׳ =מניהו _ ____ ״

מון לסליך אהא המפרשים שהקשי מה  על מקשה ולא ר״מ לשבר למי
הו דיא מ 1 וע״כ דמצניעץ חזקה לאו אי שמא יץ דכתמי ס׳׳ל כ/

ת גר ג  ולסמ״ש כ' של שנגח ישראל של נשיי רבנן פעלי הוי וכאן ה! ^
« ל אדי מ מ מ  אריות למ״דגרי דאפי׳ [עיב] ע״ה גקידושיןדף א'י.א;משוס 1י

ערכו  דאיו להוציא יכולין אין נמצא פשולי׳ וכהני׳ י״ראל ^נית בהן מ
 הרוב אחר בממון הולכי׳ דס״ל לרב יאפי׳ • הרוב חריר בממון הולט

 דבל״ז בכתמי׳ משא׳־כ ע״ש*)• ספ׳׳קדיבמות
א כא א טק  ספיקן דעבנן דבכחמי׳ אף בהרגשה• שיצא מדם בא דלמא ס

 בנכרים אפי׳ בהרגשה בא דאם לעומאה ס״ס איכא ה^א אבל לקולא
דאט י״ל ושטר י הוא מישראלים שמא בהרגשה לאו דאט' וספק ממאה

*1 . v —י ! -־ ^ 1 w  !w ענמי^ WWענוד
 ביורשים אבל כתפי׳ דעל מגלימא אפי׳ מיני׳ קיי׳׳ל ולהכי נופו על חל
 דוכתי׳ בכמה השוס׳ שכהבו כמו משועבדס הנכסים אלא משועבד גופן אין

 הנכסים ושיעבוד * הנכסים ושיעבוד הגוף שיעבוד יש שיעטדיס ששני
 שייר אינו במשלמלין משא׳׳כ להבריח שא׳׳י בקרקעות אלא שיז איט

 כאן שאינו כיון ממעלמלין גובה א־נו ולקוחות ביתט ולכך שיעבוד ע.יהס
 כיו בחשיו דה׳׳ה לרש״י וס׳׳ל הנכסים• שיעטד ולא הגוף שיעטד לא

ט דיעה בני דנאו חיייז־יד אלא הגוה שיעבוד בהו שייך לא נינ מ דיעה בני דנאו  הנכסים שיעטד אלא הגוף שיעבוד בהו שייך לא נינ
א ממ/  שכבר אביהם בחיי נגח מאילו וגרע משתעבדי לא ממלמלין ו

מחיים תפס כאילו וה׳ל אביהם גוף שיעבוד מחמת בחייו נשתעבד
W<־ש<־ ־מא1י«ש־-'ד־ tap » *" -־־ ™־•י ־״'־־ ל"־־ ;ש '

ד ־ “1 ־ ז’ 1־־’ י י ״ י ״ ־ י< -
 אלא אינו בקרקעות אפי׳ אביהם מיתת לאחר בא דהחיוב הכא אבל אביק מטי

משוסמצוהוק״ל: .
□  מדביי דהוכחתו נראה וכו׳• אמרי׳ בשמעתי׳ לקמן בא׳׳דועוד ש

 כלל נמרי׳ בלא יהודא ור׳ יעקב ר׳ פלוגתת דאוקמי לקק אביי
 בחזקת דלאו כיון הסברא מצד קנסא דהוי לומר שייך לא ודאי ובזה

וקמ״ל פחותה שמירה בשמרו דמיירי לרבח אבל היעוד לאחר קיימי מור ש _ ^ ,,p !jjj, .״,ן
ר ש ק מ ה ס דמעמדין ^ פו מיו א דלאי קמ״ל מאי להקשות אין לתם אט מ א ס נ  ק

דדזחייז■ הו) ט״ר מועלת מצד דפמיר כיון פחיתה שמירה ד^דשמרו ל ד ל ^פח^וא ש______! ,״ . י . . לי׳^,* לים דר״ז

וקי ״ J V״-. ........................ , , - -

ל ׳ י  מסתם דלאו בל״ז מקשה ולא ר״מ קניס ומי דמקשה דהא עוד ו
ט מתני׳ לאוקמי׳ איכא דודאי פריך מ ר מתני  דסוה תנאי כהנ

 S דס״ל לר״מ דמציני כיון אבל אמת• גירי כותים דס״ל שם קידושין
 דח״ה דמעמא דאף בזה עליו חולק מצינו ולא אמת גירי דס״ל ג אע

דפליג לי׳ שמעי׳ לא להוציא אבל כ״כ קניס דלא משוס

! ״ בתר אזלי׳ ממילא מחזקתו ׳וממון w ״•י.׳ 1׳•■׳ ׳
 אטתיו אחזקת למוקילי׳ תירצו דמאי לי ק׳ הא אך ־ לדידה מיתב רובא
לפי הדיבור בסוף כתב התום׳ והנה עבד• נמי דאבי׳ למימר איכא דהא

 הייע עב%ושפחה נקמ דלהכי ר״לדהמ״ל וכו׳ שהשפחות שפירש״יוב׳ מה
 שיקשה ומה הביאו שלא ומה עבד נמי שאבי׳ למימר דאיכא אבות חזקת לסתור
 לי למה ד עב הוא שפחה משוס דפסולא וכיון קדושין בסוף שם הש׳׳ס]
 כמה בוודאי הא עבד דל״ל הכי לפרש דיש היה כך שהיה מעשה ומשני
״ וכמה י י  כותים משאר בא בודאי השפחה שהולידה מה א״כ עברו כבר ד

 שבני חשש יש בל׳׳ז וא*כ אחותו• נשא לא ג״כ זכרים טלידו אם שאף
ושפחה עבד שניהס ואמה שאבי׳ להיות ויוכל ונקיטת זכרים הולידו בניהם

: ל” ™ ־ « p־ V«־־ ־ " f i ' i־־W 5
הוי מודה הוי אי נננצא מועדת מצד עצמו דמחיינ Jכיו שאט ^,ת !נם חיישי׳ דלא צ״ל ע״כ אבות

j ״ ״ץ׳-׳ן ״׳־■'■'׳״׳יי '■'•״!״• —  jח משנס ונח « ׳  ס מ
; משוס הוא דהעעם לרבא דס״ל וי׳׳ל דמועדוכי׳־ ל ״ ק א ס קנ

n j n i ס׳ מ׳ש דלפי קצת פקפק מקובצת שיעה בספר ט דqד לעיל ה  כי
 חלוק ח׳־נ דאין וכו׳ בי ־קמסהדו הוא השתא בד״ה ע״א

ו ולא הוא שימיר בחזקת דלאו השור נתיעד כבר דאפי׳ י  אפ״ה קנסא ט
 לטכיח דיש ונ-אה • קנס ה״ל חמות בצד דאפי׳ י״ל א'כ • חלוק ח׳׳נ_ אין

 קנסא שייך דלא דמעמא לומר אפשר הוי דלכאורה עצמו הביי מדברי
 5ע״ מ׳ C11 לקמן בכה״ג כדאמר ומיפמר מידי הוי דאי דאמרי׳ משוס ביתמי

ה שה התיס׳ כתבו דבאמת אלא ד  למיד אלא שייר לא חה וכו׳ תם אי ב
 למריו כז־איחא הכי קיי״ל לא אבל כמור עדים באו ואח׳כ בקנס מודה

 מיי״ל במידי עצמו דמחייב היכא אבל • מכלום עצמו דפוער כיון ע׳׳ה דף
קנם הוי לא תמוש דצד צ׳׳ל ע״כ א*כ פעור אח״כ עדים באו דאט׳

 דאסו־מי(האכ■ ניחוש לא דלמה דחוק הוא באמת אלא דוקא• לאו עבד
״ ישא לא כותי ס״ל וי״א בקידושין שם התוס׳ ת שנשא -טישי׳ כו ^ _ P״jj, וקגין,, ̂ק5נד! נסידה «״ש שיג י׳ו דן *)

תס משא׳׳כ תמות מצד פמור לכך עדים דאיכא אע׳׳ג מיפמרי  י,ייור י
 דלא משוס וליפפר להודות יכול דאיט כיון בחנס אפי׳ דמעמידין ל י

א: לאו תמות דצד לאביי דפשימא צ״ל ע״כ אלא בכלום־ עצמו מחייב ס קנ
בתום'



רביעי פרלןוה׳ ד שנגח שור 30'
וכו׳■ ממונא פ״נ דלמ״ד ונו׳ מעמידין אין ד״ה

 דנ«ןא די״ל משוס v קושי׳ רש״י הקשה מאההאדלא
 אלא בס;יו מקידין אין האסומרוסום שהעמידו לאחר לאפי׳ לרבא לי׳

־י א׳ י מן ו”״ ־6 נ י ח ׳ ״ ׳ ־נ ״ ״”“י ״ ' S- ״”י L  S
fo  ' tv» י ־ "י’י ^ « «’׳ f נ . ' T ז / ״ י ד מ ^ ;

צ6 רמכדדז p!n« ס6 1לונ ע״ן i ס■0״י׳ t e m
שג מגופו גובץ אין אופן ;שוס5ד משמע ברומומו הוא הרי אמר7 נקוסא

,’־ ? * , w אפי PW P,,־־־,« ד m איט ־יי • ™ ־
י׳ וס״ל מורא ליעודי וס׳׳ל ׳ י׳ ׳י ׳,#?׳’ i״יי

־ ־ ^”״ " י י ״ ‘«־ י * י »יי,,״ר, ™י׳

״ U היי קאמי ולמה מגופו לגבות ראוי היה וא"כ ע״ש
״ =לל טבין דאין ע״כ ״ S ."א א״״ י

א לי' נועמא הוי ̂י יייי״ל׳ נז י ^י °י®” ל א 5תי ו ה פורא ליעודי וסי׳ל פעמים ג׳ הוחזקו א״כ אלא מעמילין דאי! ממילא א
אי הוא והשור העלי׳ מן ומשלם מועל נעשה ח״י ?U י® יז.̂’ ל׳לי׳ נ . ?

א הרי לקאמר הא כ ע״ משנה רשות פ גובח לאין בתמותו ס ז ו- כלל מ;ו
S א ממ“ל נ / י ־ ־ן ד , לן •נ מ־ס י p דאין ־ i-n יד נמלי־ נא

,.א! A r?׳’ ®’”יח® ייש בעליה■ ליל שימר מיד או שומר
לאף לרבא גי ופשימא וכו׳ הוחזק אס בד״ה הת!ס׳ מדברי משמע

^T׳'lלf”י אפעג־ועוס ליל כשבא י רי׳S'’א’fי
^ורי לא שומר ליד בעלי׳ למרשות לקמן ל לס עלמי פפא לר׳ אבל

 לסומטס נהכי לאוקמי איכא שסיר עליו בעלי! דשס משוס משנה רשות
 ומשתנס מועל נעשה ומנרלא מורא ליעודי וס׳׳ל פעמי׳ ג׳ מעמיליןעל לאי; ס״ל

 עליו בעליו לשם משוס משנה רשות לדידי'אין בוודאי לבזה משוס מעצי'
 מקיס ואין ממפו וג־בי, מיד ס^ללמעמילין ורבנן ב.!מו.זו והשור

 הבא ג]ש<א גז^יממוןה [שיומה הרמב״ס על תהדקשה מפורז ובזה ר״פ
 אומר רבא לגנילורה נגחן הוחזק אס אלת מעמיר׳ לאין רבא לשון
ד0 ;א•, הסב־א מצד נגחן שהוחזק על אפערוכוה צהעמיר ?,קק־׳ :י

קמא בבא

.׳’ מ־7 הסבר;. מנד י ■׳/״*׳•'י״* . ■'״׳ .1 '׳׳
צ לס לומר ודוחק בזה טניו חו^י שאי! סו; יא ןא״^

־'® ניי'' ^5די למעמא פעמים ש.שה שיגח על להעמיד נזקקי׳ הביל אין במועל אלא מועיל לאין '*1̂ ‘י ‘^י י®"" ̂י
 מיד ומוקמינן במס לגובין לקיי״ל למאי אבל רביעית בנגיחה שישלם כדי
 ®?'”v חחי®' כחט להא ז״א הניזק להפסיד פלא

 הסברא מצ, לרבא דהאדס״ל להרמב״ס דס״ל קצת בדוחק וצ״ל אפמרוסוס
 ואין לתס נזק חצי גוביס לאין דס״ל משוס הייני ננחני׳ הוחזקו דבעי

א מעמידין  מיעד השור שיהיה לזה מיישי׳ ולא מועל שיהא בשביל מ
 כ3א משתגע שהוא בו שמכירין או פעמים שלשה נגח כשכבר א״כ אלח

 יגח לשמא מיד לתס מעמילין שפיר מתס נזק מצי מחש*ו דגיבק דקיי״ל למאי
 ומוקי הוא דבתראה פפא כר׳ לפסיק אלא לזה א׳׳צ לפמ״ש אך ־ במהרה

 טחלי,יס״ל בהא ורבנן לסומכוס לפצוגתייהו
 בהא ל י ק ללא ואף ־ למעמילקמיל ס״ל ורבנן פעמים שלשה נגחני׳ הוחזקו כבר

ל'נ לאיתלי׳פ׳׳ג כר׳ספא א[ מונ  ססא כר׳ לקי״לבהא מ׳׳מכיון ״וע"א]■’מ
 מה ד ס׳ הרמב׳׳ס פסק וכן עליו בעליס לשס משוס משנה רשות חשיב לא דבשומר

 שהולקו קורס הב׳יד מעמילין אס לפלוגמי׳ מוקמינן ממילא א״ב ממון נזקי
 ם לקאמרהש הא להבין יש (ובזה למעמיליןהב״למיד־ כרבנן ופסק * ננחני׳
 וליקלש בינייהו איכא משנה רשות קמפלגי במאי וסיפא ע״ב] ל״ס [לך לחמן

 להיא י׳ל ולפמ׳׳ש כן• צ״ל במתני׳ גס להא בכאן מקומו דאין המפרשים
 לגבות לתם אפערופוס במעמילין לפלוגתייהו רבא למוקי למלתא סיומא
 מאמר החיך דא״כ ־ מיד הב׳יד מעמילין אס לפליגי מוקי ולא מגופו

 ציד כשבא א'כ משנה דרשות ס״ל כסיפא הא בתמותו הוא הרי סומכום
:כנ׳׳ל) לחמותו תוזר אפערופיס

 משיב ללא ר״פ כסברת נימא אס לאפי׳ נראה היה לכאורה
 הש״ס מוכיח אפ׳׳ה אפערושס ליד מבעלים רשות שינוי לי׳

 מועל לנעשה מפום לסומכום לעעמא בהכי פלוגתייהו לאוקמי דליכא
 שייך לא וכו המרש שנתפקח לאחר האפמרופוס מן כשחוזר א״כ מיל

 אפערופוס שהועמד קולם סעמיס ג׳ נגח כבר שהרי משנה רשות לומר
 הראשונים לבעלים חזר הרי החש״ו ליל כשחזר וא״כ החש״ו ברשות והיה

 תמותו מזר שואל בבית כשהוטל ללוקא דףמ״ס בברייתא לקמן כדמשמע
 וחזר שואל ליד ונתן מתחלה מועל ר\ה אס אבל בעלים־ ליל כשחזר

ע וכן בעלים• ביד שהיה הראשונה בחזקתו הוא הרי בעלים ליד ^  מ
« לשותפי תורא לס״ל עקיבא לי׳  לא משנה לרשות נימא אם ק אס • נינ

 עס בשותטנז הוא כבר הראשונה עיחה בשעת להא כלל מועי משכחת
 להניזק פעם בכל• המזיק לכשישלם צ׳׳ל וע׳כ שני׳■ בנגיחה וכן הניזק

 לבעלים אח׳׳כ לחזר משום משנה רשות הוי ולא המזיק לרשות חזר
משנה ברשות קמפלגי במאי בסיפא למסיק הא טסי א״ש א״כ • הראשונים

°” ח̂י לסומחי® דמעמא נימא ללא LTf®״ ״
S דנתסקח איצפריוסיפא דא׳כלא נגיסות בשלשה שהוחזק
י להרי לפמותו נ ״ כ ם "'!‘’י'״ P״ « ^ מ ^ נ נ ש כ ד
י ' חח® אספרופוס מיל שחזר מפעם לאו לסיפא

®ח’® בס׳ כמ״ש נתפקח ואח׳־כ חרש ס 5של» נגחנין הוחזקו יאט׳ ובו׳ עפנין הוחזקו ואס בל״ה התום׳ מלביי ! ^ 
S■ נ־י׳ ־־־•־ ־־־ ■,־ ^ p>i •ד prt W T , t a jנ־ני ־■׳ 

ודוק• לחמותו• חזר החרש נתפקח קתני ואפ״ה
ד ו  לפרש טיו לאין פובא משה להא לפרשכן• להוכרח לענ׳׳ד נראה »
 פד מטם מתה גובין אין אפופרוטס העמיד לאפי׳ במתני׳ *
י״® לשלה מתייעז פעמים שלשה שיגח
 רבק דפ.יג להא וט אומרים שנים למעופי בל׳׳ה ע״ב ע׳ לך לקמן

דהסס_ממי משים אלפס ר׳ פירש לבי חצי אפי׳ לבר וס״ל י׳׳ע ע!
V, V *’”י' אי כ’א פירוח לענין עדותיי־ו

מ״׳י' לאמרה הא
® י מיעיל דאינו דבר חצי היל נגיחה

,7ומט מטמידין ואח׳כ פעמים שלשה שיגח עד לחם כלל מעמילין
״י״י לעשיחו אפפ?^וס »ני
̂י ̂א ®יא®יגי® עיי' שלשה ^־אסו?׳ ® ®י״י U ̂ א^ ישילק.” ישישיה בנניי׳® המעידי׳ לעלי׳ כיון לבר

'‘ ׳’״״■ א״־י P״ * ״ ! י ?”i s  w: ?  צא ביא,ה לעדי צריט לא קידושין לעידי כיון ע׳ לף לקמן כדאמרי׳ דבר
 מטשו לגטת לתם אפפרוטם מעמילין דא-ן נימא אי אבל ־ ע׳יש דבר מצי ה׳׳ל
 ל ה אי בו. וא״כ הדאשינים עלים זולת כלום אחרונים עלים מועילין היו לא א'כ
 ‘ כלל מועד לי׳ משכחת לא וא״כ לבר חצי

® *®®’® ̂ ® ‘®‘^י דהא קשה • לבר כולה לה״ל הנגיחה כל על אחת
 לאימזמו דט,-ן שנים ע״פ לגנב ממתני׳ נפסל הוא למפרע זומס על לקא׳ אביי

הטביחה על אסהילו לכי למפרע מלמא איגלאי בגניבה

את^ שא עדים ל ה הרחשון העלות נמצא הרביעית נגיחה קודם נגיסות שלפה
2 °’®̂® ®®י®® אומה יטללהזימהשאסיזימו ד»מא7ר5 לי׳ בשני צ״ל מח כלת להזמה כונס מצמרפי; לבזה הרביעית נגיחה על אחרים ע

 להזימה יטל שאתה עלות בענין בממון דגה ס״ל פיסקים ורוב
א ולהבא מכאן דס־ל אזיל לשיפתו דרבא וצ״ל ? ’f®̂ ®י®®״ 
^ K aa® ^ייו ש״® קג״® ניע״צ כאביי דקיי״ל למאי אבל • א
טס כשיש ס״ל מ ספ 1̂®® ^®'י” א  למ^ש אביי ̂ע לכאורה קשה לטיז אך פפא• לד׳ כמש׳׳ל מיל לתה

 דאין משוס בר;ועל תמות צד גובה ס׳׳ג;אינו לר׳יעקב ל״טע״ב] [ל׳ לחמן
 ואפ״ה כבר האפפרופוס בפני עת התם והרי לתם אפפרוטס מעמידי!

"P <׳■= צי נ.נס דלוי״ ס־״
׳wS א*®" ®א’ א®® שש® לומר ואין לבר הצי
®A®’ ישיי® יי׳ בטססחא דאיתא מה לסי
̂?י® דלרשיז הטס׳לס״ל לפי י ל’? ®®יי® ’® ^
®> ®Ai^ ® ” ^י' בששה לראות שיוכלו מה כל שראו כיון

®®ות. מצל ולא מועלת מצד מ׳׳נ למשלם לר׳׳ע ס״ל ואיך • הוא לבר
 חו נתחרש ואח״כ פקח כשהו' מוצנל נעשה דכנר לי״ל דלה״מ
שיגבה משכחת ושפיר אביי בחיי מועל השור שטה בקשי

 יהא״ק®® שן לשי® א״א במתני׳ אבל מועדת• מצל
על לעשותו אפט־יוטס א כרבא ללא לפרש נרצה אס ואפי' מ  לסיפא ^

קיי® ®קיי® מושי נבר שהיה מיירי
S®‘® ’י*®® ®י לנ״® לפניי יגח שאס -^ Jf‘’ fר ̂ומדf?י

̂® ל®®״*" ®יזי הקניז והגדיל השומה ונשתפה החרש ,iv®® ®̂A.?,
 למיתו תזר הא החרש כשנתפקח לתמומן יחזיר למה שנתחרש הודם

S • ?אש־ו r וצריו יהונתן• הריר בשם לעיל שכתבני מה שייך לא
 *®”av '’®ייי® ®ן ייהיי® י®®®' ®נא’ מעמא לפרש

®ii ®®®ין’ ש® ®יש®’ ל״נ דף כתובית בחידושי v £  f  *®'a 
במי? משכחת שסיר א׳׳כ I • מפקחת שסיר ח׳׳כ  I

 ^®יז לענ״י נראה ולסי״ז • קנם ולא ממונא נזקא
 גתס א פרן ה למעיקרא חימא וט'■ במועל לה אלמיקי כלה

 הייני וכו פשי^ במם אי בתחלה למקשה להא די״ל ונראה כו׳• פשיפא
 ״יי! ש®® לקמילגונה לומר לאין
̂׳ הא במועל למיירי לתלות לאי ̂  ’®® מייריבמ^י אי א<
 ל ום כלל מועל נעשה ולא לבר חצי ה״ל דאל׳׳ה ח״נ גובה תמות בצל
 ®יייי’ ’ל®'® למינגשי אפשר להוי לומר דוחק לזה

דל״ל '®®יי״?’ יייי”®®’ '®׳׳ל” לשיש די״ק ונס שנתחרש־
̂י*י ̂ יי ®י®' ®’®' יי*® ®’®®®® ®י״



ה׳ דו ח מ ש ד שו
 והא כמס דמיירי לאוקמי מצי דהוי סייר וסיר5ו מסל היא ולהנא מכאן

 דמופי לאניי וכן * כמועד דמיירי דה״א משוס סמם מחייכ מגי דלא
 מחייכ נקע דלא והא • כנ״ל כמס לאוקמי מצי הוי כנ״ל אכיי מיירי כמועד כ ע

 וכ״ז הש״ם כדקא לק״מ דלאכיי אלא אכיו כחיי כמועד דמיירי דה״א משוס סמס
 טון ח״ד ה״ל לא דלרכק המיס׳ לשיעת אכל * האי'ניםי לשיעת כחכגו

 וגס וכו' מעמידין אין כד״ה מ״ש דכריהם י״ל * אומ (<שעכלו מה כל
 דכר שהוא שורו יפסיד שלא חכמיס חשו מגופו משלס דיאז משוס לומר אין

«י מ׳0מ ט׳ ישמעאל רהאלר׳ חשו] לא דכר דמשחלסמכל כמועד [אכל ו  • ו
שי׳ ולמו קו  מחני׳ לאוקמי אפשר א׳׳שדאי ולסמ״ש כר״ע• אחי מצי הא בי
£ ר א! כ ^ מועד געשה ד  דקאמר הא י׳׳ל וכזה דכר מצי לריע ה״ל ד

 כזה יש מעס מה וכי מוכן איגו לכאורה כלל מייעד דלא אילימא ס סש
 מצי דהוי א״ש ולסמ״ש דמייכ פשיעא דכמועד לקמן ומיס׳ רש״י נמ״ש

 שכחכט מה ועיי׳ כג״ל* מועד געשה איגי א*כ כר״ע דס״ל גמימר
דו׳׳ק: מזה* עוד כסמוך

ט דמשמלס דמשוס לומר אין וגס כא״ד ט ט' חכמיס חשו מ דהא ו
א; כע״ח לר;י  לאותמי להו ניחא דלא העעס כזה כמכט ככר הו

ע דוקא נר״ע «ו  מעמיד•׳ דאץ דהא לקמן למימר דמדהוצרך הוא ו
 היה לא ור״ע דר״י כפלוגמא יחליא גימא ואי הוא* מנאי מערוסוסלחס

 ורכי עקיבא ר׳ פלויחח להכיח וה־׳ל יומר מנאי ככריימא לאסויי נריך
 דהעעס דטל״ל מלובליןהקש: דהנהמהר׳׳ס י׳׳ל דכריהס ולולי שמעאל:

 היח־מיס לננשי נזקקיש דאין משיס הוא למס אפוערומוס מעמידין דאין
 .יתירז שא,י מזיק כסמוך כדקא׳ העולס מימון ממני שיין וכמועי

 יוסי דר' אליבא אנמי קשה ולענ״ד מגופו* הלשון שפיר אנזי דלא משוס
טס מנכסי אלא נזקקיס אין דלעולס דס״ל חגיגא נר׳  טי שטר אפעיו
 ליקח אפשר ואי מגופו דהיח מ»ס גוכין אין כמס דלהכי למימר מצי

א יחומיס של השיר דטף משוס להשחלס א״א ומטפו אפערוסוס מנכסי  ט
לי׳ דאז מעמידי׳ כמועד ודוקא היחומיס* לנכסי נזקקי׳ ואץ ע מ כי׳  ט

 ועריא שהלא דכל לומר ודוחק מטפו* לשון שייך שפיר א״כ אפערופוס
ט יוחנן* לר׳ אלא איע ורש״י דמזום׳  כסוגי׳ לקמן שיטאר מה דלפי ו

 היטמיס לנכסי נזקקי׳ לא ז^ס משוס אלא נזקקי׳ איו יוחק לר׳ דאף
ט אלא לגטח דא׳׳א כמס ממילא א״כ האסערוטס* p הניזק יגכה  מגו
 כחכט דככר הכי לפרש דא׳׳א וגלענ׳׳ד *p העעס י׳׳ל יוחנן לר׳ אפי׳

 להניזק השיר הוחנע נגיחה משעמ ניגהו דשוחפי דטרא דס״ל דלר״ע
 רשוח לר״ע דס״ל טמא אס א״כ טרקץ* כריש כדאיחא נגזקץ להמטיכ

ט אלא כלל מיעד משכחח לא עשנה  לכל הראשוני׳ לנזקי׳ מיד דמשלס ט
 דהכא טמא אי א״כ המזיק כרשוח השור והוי והזיק שחזר טלס מיד א׳

 שיגדלו עד השור מטף לגכוח נזקקי׳ דאין משוס למס מגכי׳ דאין העעס
א שיגדלו עד הזמן ככל נמצא א הנזהי׳ כרשוח דשומט טרא ט  וכיון * ט
 מעמידי דקא׳ הא שייך לא א״כ משנה דרטח דממני׳ להמנא דס׳׳ל

ד לשור אפערוטס ע ח כלל מועד נעשה לא דהא העלי׳ מן לגטח ט  ט
 אין דכאמח לומר גדול ודוחק ועיחה* נגיחה כל כרשוחכץ שנשח«

 דהעעס כיון צ״ע זה וגס * לימומיס שנשאר החלק ערך לט אלא גוכין
ט עדיף גכרא דהאי דמזלא משוס הוא משנה דרשוח  לאחר שיש כל א״כ ס

ר ט חלק טס כיד הכל נשאר שהטר ואף לגמרי לחמוט טז  אטערו
דף לקק פפא רכ דמשכי מאי דלט נראה מ״מ טגדלו* עד

 אינו אפערופוס ליד מירכעליס מ׳׳מ משנה רשוס אס דאפי׳ ע׳׳כ מ״ס
 טכא איפכא דה״ה נראה א״כ עליו כעליס דשס משוס משנה רשומ

 לאדם השומר כיד כשהוא השור אח מכרו והכעליס השומר כיד שהשור
 נגח כ״א כיד הטר וכשטה לאחר ג״כ מכר אחר ואוט קנץ כאיזה אחר
 דשס כען מועד היל אחד שומר כיד דשהשור טון אמרי׳ לא א׳ פעם

לא נגיחה כל כשעח הכעליס הרשוח שנשחנה כען א״כ מלץ כעניו

טזקמא בבארבי־עי פרק

ט דשוחט טוו לר׳ע וה״נ כלל• נמייעד  אססרוטס כיד שהוא אף טנ
 דס״ל דהא צ״ל וע״כ כלל השור נמייעד ולא משנה רשיח ה״ל מ״מ חמד

ט למס אפטרופום מעמידי׳ דאין ^המחני׳  א״כ לגמרי• סטור שטא טי
 עקיבא לר׳ הוא זה מיהו כלל• בהשור חלק הראשיניס להנזקי׳ אין

 כהשור חלק להנזקיס אין נינהו דשוחפי דטרא דל״ל ישמעא לר׳ אכל
 הטעם לפרש יש ממילא כרישפירקין• כדאימאלעיל כנזקי׳ כלללהמחייכ

^ן מטם  כאמת כלל השר מן גובה דאינו צ״ל דלר׳׳ע אלא נזקקי׳ ד
 מטס כאן אין א״כ מסויס דבר שהוא השור אח יססטו שלא הוא העעס

ודו״ק: ישמעאל לר׳ כלל קושי׳
3 ן1 ף א  חש״ו של שור גבי סמור דקתני' הממני' לשון דכאמח עוד ר

 כמ׳ש דלא לגמרי דפמור משמע פטור פקח של שור שעח
 לשון קמט לא דהא ק• משמע לא בןנקוסא דיהודה בריימא אך מהר״מ*

 מהר״ח כסברה משמע בעלים לפני בו שיעידו עד בתמוט הרי אלא פטור
 היא ר׳׳ע דמתני׳ כן י״ל באמת שיגדלו עד השור מן גובי׳ הלזט׳ דאץ

 ס״ל ומרווייט ישמעאל כר׳ ס׳ל נקוסא בן דר״י וברייחא לגמרי ופטור
טרן ובזה ־ השתא טבין דאין דלא אילימא דקאמר הש״ס לשון היטב י

עד ס׳ רש״י כמ׳ש כלל טי ט  דשס*ר י״ל דמשלס^ולפמ״ש פשימא ובמועד ו
w’ א הרי  משנה דרשומ דס״ל וכיץ נינהו דשומסי כר״ע דם'ל דהא בתמוט ט
 קמני דהא ע״ז ופריך מס היא לעולם א״כ משנה הרשות פעס בכל א״כ

וכנ״ל• ישמעאל כר׳ ס״ל וע״כ מועד דנעשה ש׳׳מ לממיט דטזר סיפא
 ד׳ קטן 1̂סעי ח״ו כסימן שושן העיר ענ שהקשה בסמ׳ע ועיץ • ק ודו

 מ״ש ולפי מסוים דבר שה-א השור יפסיד שלא הטעם שהביא
א זה טן: ט נ

ץ י פ ל  שלא הטספות שכמט הטעם כלל צריך דאיו נראה ט׳ ו
ל ס פ  לטעד מקנה לעשות חז״ל דרצו שכיון אלא השני י

 יתחייב ואם לגמרי לפטור בסס מצרט ממילא העולם תיקון מפני
ט השור לגטת נזקקי' דאין כיון  משנה רשות יהיה מטלא מגו
ד לעולס יהיה ולא ע  שיטה כדי בתם לגמד לפטור הוצרכו לכך ט

«י מעלי׳ לשלס מועד ל דהתוספומ נראה אך העולס* מיקץ מ ס
 הו דלל לרבא אבל עליו בעליו דשם סברא דס״ל דר״פ אליבא דכ״ז

 אע״ס אחד אפטרוטס ביד שהוא בכה״ג א'כ עליו בעליו דשם סברא
 בין חילוק אין א״כ משנה ר»מ חשיב לא נגיחה בכל הבעלים שנשמנה

 טמרי דנזטור משמע סטור דקתני מתני׳ א״כ ישמעאל ר׳ וכין עקיבא ר׳
חייז וממילא הכי לפרש אפשר אי ס׳ שהקשו מה י ט  בטעמא לעיל ה

ד לגמרי בתם שפטור כנ״ל י״ל ספא דלר׳ לר״פ א״ש א״כ דבקנס  שיט׳ כ
 קנס• מטם הטעס באמת לרבא חסה׳׳ע מפני׳ העלי׳ מן לשנס מועד
ם: משום טעמח ס׳ל דרגא שכמבמי וכמו זה שאין נראה ומיהו קנ

דמיעד* תקנות בשביל לגמרי הראשונים הגזקי׳ אמ להפסיד סברא
מעמידין דס״ל דחכמים טעמא דלר׳׳ס די״ל יומר ניל ואדרבא

 הטעטס דלל דנהי קשה דלכאורה בסם• מיד לגבות אפטרוסוס
 מזיק ומשני יחומיס לנכט נזקקי׳ אין הא דט׳יך כיון מ״מ • הטספוס שכתט

 כ״כ שייך דלא בתס מה׳׳עא״כ מפני ד׳]דטא [בסי׳ הרא״ש שאניוכחב
ם לנכסי להזקק מקנו למה חה״ע ל ולסמ״ש • יטמי ל דחכמים י  כר״ע ס

ט׳ לגמרי הנזקי׳ להפסיד שאין דס״ל וכיון נינהו דשומסי  כשיגדלו א
ם׳ שכתט הטעם להו ולירז ט  דכטתייעד תקה״ע מטם א״כ דבריהם בסוף ה

ע ישלם  העולם מטן מפני מיד הראשינים הנזקים שינכו לתקן הוצרכו נ׳
ה לא דא״כ דמועד ט טרן ובזה • לטלס מועד י  הרמב״ם שפסק במה מ

 בטקמו הוא דהרי יוסי כר׳ פסק באפטרוטס והכא משנה רשות דבעלמא
סל מטס והייט  משנה רטת וסיפא דרישא מ״ס דף לקמן דמשני דלר*פ ד

ל  מנ״ל קשה ולכאורה לגמרי קאי הבעלים וברשות עליו טמר שם דאין ס
ג דר״י בהדי׳ אימא ובמוספתא דבברייחא משוס א״ש ולפמ״ש זה  ר׳ על «י

טדה  דחכמיס דסעמא ולפמ״ש * בסם מיד יטבץ כחכמים וס*ל נקוסה בן י
ם לנכסי נזקקי׳ דאץ טמי  יהיו מיד יגבה לא דאם דמועד חקנמא מפגי י

 דרשות ס״ל יוסי ר׳ דגס צל וע״כ לעולם מועד יהיה ולא משנה רשוס
^ יוסי לר׳ לי׳ דסבירא והא משנה סי  דוקא טינו במזקט הוא דהרי ב

ל ובזה שםצעליועליו• באפערוטסדודאי ה קושי׳ ליישב נ ד״ ס׳  אדטקי הט
מא במועד לה  אי במחלה דמקשה הא7 משום וכו׳ פריך הוי דמעיסרא ט

 דא״כ במועד לאוקמי דליכא סמס מחייב דלמני והייט פשימא בחס
ס׳ כמ״ש פשיטא ט  איט דבתס דה״א משום במיעד דאיצטריך דהא וא״ל ה

ל יעקכ ור׳ נזקקי' דמין מטס מסברא לכשיגדלו אלא גובה  כר׳׳ע ס
 ור״ע יעקב דר' ובטספתא בברייתא דאימא מה לפי וכ״ש נינהו דשותט׳

ל חינ שמשלם אמרו ס  מס הוא דלעולס ה״א א״כ משנה דרשוס נמי ו
ט׳ לגמרי פטור דבמס משום נ״ש דמשלס וקמל  דכיח ז״ח לכטגדלו א
 מפשמי׳ טציא ״ה״ת במועד ובין כמס בין דמשמע סמס מטיב דקא׳
 מסתמא אדרבא במועד משלם ולכך משלם אינו דתם דקמ״ל איפכא לומר
 לרבא אבל • במועד משלם ולכך מיד במס אפי׳ שישלם כפשמי׳ נימא
ל שטר טי מיקרי זה דאין קמ׳ל י  אפטרופוס ביד שהוא כיוו רשות ט
 דבמס לפרש הוצרכו ולכך שיגדלו עד גובי׳ דאין מסברא ה״א בסם אבל אחד

ודו״ק: במס דלרבאנוקמא מקשה שסיר ולכך ח״נמיד• משלה

? ן א ד ״ • נקי הטר ובעל מ״ר 3״V מ מ׳  בקנס מודה בד״ה רש״י ו
ט׳ מכופר מפטר מקטלא דמיפטר טכי וכי וכו׳ ^ י ו

וא הש״ס דקושי׳ דס״ל מטם הט דמפרש פ״י בספר וכתב y,ה g 
 לי׳ טי קנסא פ״נ מטעס דאי • כן לפרש דמוכרח ולענ״ד • ע״ש ממונא דפ״נ

 או איש והמית ע״ב ב מ׳ ד׳ לקק אמרי׳ דהא אליעזר ר׳ דברי בל״זעל להקשות
ט׳ עקיבא אמרר׳ אשה  בכופר אלא ריע אמר לא לקיש] ריש [אמר שס וקא׳ ו

אלמא לאחר אלא משתלם ואין הואיל ט׳  כי ירושה מדין הוא כופר כל טחהו
 3ע״ מ״ב דף בכטבות ואמרי׳ קאירמי ומיני׳ הנהרג לאותו טא הכופר עיקר

 ע״ב [דף לקמן התוס׳ כתב וכן לבניו קנס מוריש אדם דאין ואביי לרבה ס״ל
 לבניו להורישו ממונו אינו בדין קודסשעמד דכשמת כסל גבי סיפא] ד״ה ע״א
 הוי דלא ליה חיפוק כופר מחצי דפטור הס גבי ל״לקרא קנסא פ״נ למ״ד א״כ

 כדאמר הנהרג שמת עד בדי; עמד שייך לא דהא לבניו להורישו ממונא
מיתה לאחר אלא משתלם ואינו הואיל ע״ב] מ״ב דף דר״ע אליבא [ר״ל

צ/׳ וכד
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ט׳ לי׳ ממליני׳ דמשס מאמר וכי ע׳׳א מ׳׳א ד׳ למיל נמי וכלא׳ t 3ר [ומשרז ו o 
»שצורד השור מיהח דאין חלמא אדס שסיקשלשהצני כגון עפקי׳ גמאי הכא

הי' מיה® לאחר אלא כופר ®'יי’ הנ
א כופר למעש קרא ל״ל מיל להקטש ה״ל  ד למ אפילו הוא ד^שי׳ ע״כ ^
 פמור ממישה לשמור היני כי לפרש רש״י הוצרך לכן ממוגא פ״ג

:וק׳׳ל מקמלא
ה נ ה  מירוציס שני וכו׳ לא סיפא בד״ה השוס׳ כתבו ע*ב לך לקמן ו

 להוריש ליכול לס״ל להתס סוגי' ל״ל לרבא כשבו ראשון בשית
חייז קנסות בשאר ב ט׳ו  להכאלא לרבאור״נ לר״י נראה ועול כתבו שני ו
 כהנא דרב י״ל ז ילם בשעמלבלין מתני׳ כולה הכא למיירי להסס מסוגי׳ פליגי

 והייט להמית שינוי׳ אליעזר ר׳ שלי אי דרבא אליבא לפליגי מביומי ורב
 ס״ל כהנא לרב תוספות תירוצי שני בסברת פליגי «גונא כונמיא דס״ל

 דטפרא ל צ ע״כ וא״כ לבניו קנס מוריש אדס דאין ס«ל לרבא שני כתירוז
 קלס מוריש אלם לאק משוט במתכוין אף משוקמא לא לאל״ה כפרה
 צ ס לרבא המוס׳ של ראשון כתילן ס״ל מביומי ורב כדלעיל לבניו

:ק ולו ממונא דטפרא סבר מצי ושפיר לבניו קנס מוריש לאדם

? ״ י פ ל ש וריע וכו׳ נקי בל״ה ההיס׳ קושי׳ לתרך לענ״ל נראה ו  דנאלד
 דבשלא סברא להך כיון י״ל ולפמ״ש וכו׳■ חירין בן למי נקי

 ועיין כלמןמן הכי לסברי להו שמעינן ואגיי לרבה למיס איכא בכוונה
 לה סבר רבא לוקא זו לסברא שכ׳ נ״מ מהלכות יו״ל בס׳ משנה במגיד

 קנס מוריש אלם לאין שם בכתובות ס״ל ואביי לרבה כיח א״כ הט
 מדמי נקי לה ומוקי כנ״ל בתם למי׳ לענין ל^קמי א״א א״כ לבניו
 מי לפרש יש ולפי״ז ירושה• מדין ולא הוא אלון של כספו לעבד עבל
ה מ״ג בדף הטס׳ שנדרקו למה צריך לאין  ע דר וכו׳בסעמא רבה א׳ בד

̂ f“הי®' מחצי נקי. ;•יקי ללא דאביי אליבא
 לאביר ס״ל להא כוט■ לחצי קרא צריך אין ;א״כ מתוצא דכופרא לר״ע
 ®“י* לבניו קיס מוריש אלם דאין
 א א כ א ממונא לכוט־א לס״ל לכיון משוס בלמיס מתני׳ לאוקמי רבה

 f? לקח[ החום׳ שה׳ החילוק-ה וכל לדמי׳ כופר בין לחלק
 כוסרא ל למ אבל כפרה כופרה נמ״ל אלא &י־ן לא וכו׳ כופר לאו מאי

̂ ■ ודו״ק: בזה לסלק אין ממונא
ו ו י ר  מהלכות בפ״י לפסק ז״ל הרמב״ם מעם לפרש נליכלד ל;ה שזכיע ו
תה נ״מ י  ואס ומדמי׳ מכופר פמור בכוונה שלא סורין בן ש«ת ;

 ונדחק שויו למי בחצי וחייב שקל משלשים פמיד נכרנה שלא עבד נגח
נ רבה כסברת ולא חורין לבן ד.זי׳ דאין לי״ל בעעמא כ״מ לעד ל• נ  ו

 קגסא פ׳׳ג ■לקיי״ל כיון הרמב״ס לכיעס אלא לדחוק לדיד לאין נראה
 פסק וכן נערה פ׳ ריש במשנה כדאיתא מוריש אדס לאין נמי ומיי״ל

 קנס להוי משים בדמי׳ חייב דאין ממילא א״כ נערה מהלכות בפ״ב הדמב״ם
:ולו״ק ירושה בהורת הוי דלא עבד בדמי משא״כ

! ד נ ה  לכתב לכיון 1דס^ משוס בזה הרמב״ם נראהלעעמאשל הי׳ לכאורה ו
 פרשתא אכולה לנקי המפרשים שכ׳ כמו כופר מחצי נקי רחמנא

 התורה שפערה למה לומר א״א א״כ עבל מדמי ובין מחציטפר בין תאי
 הקשה דהא למי' בחצי חייב תבל מכופר לוקא היינו כופר מחצי נמי

ס׳  תמיר לדמי׳ הייט שכתבו תירוצי׳ ובכולהו לדמי׳ טסר בין למה «וו
 למה שייך לא ולאי וזה בו וכיוצא המזיק מת אס הייט מטסר טסי

 וחפיט נקי לשון בכלל זה לאין יופר הפס על להחמיר נקי תורה שאמרה
 בשס כו אחיו אשת על והבא בל׳׳ה א״נ בר׳׳ס התום׳ שכתבו הפירז לפי

 נימא אי אפי׳ א״כ קנסא לפ״נ כיוןלקיי״ל וא״כ למחול א״י לקנס הירושלמי
 למחול א״י לקנס להא בדין שעמל לאחר וא״לדנ״מ למחול א׳׳י למי׳ חצי לחייב
 כמו הוא הירושלמי דעעם כתיבו׳ בחידושי כמ״ש בדין שעמל קודס חקא הייט

 אדם שאין כמו ןסעיףד׳בסוףהגה] ר״ע סי׳ בח״מ וקיי״ל דשלדל שמוחל
 ®ל־׳״’ למחיל א״י כך שלב״ל לבר להקנות יכול
i ®חיי־' ז״א למחיל ויטל גמור ממון f  V-

 כ לשלסוא ריורשי וחייבי׳ המזיק מת אס לענין ממון כשאר ט״ל בדין שעמל
 מהני לא לבכופר התוס׳ למהשכ׳ נראה באמת אך • למחול ליטלי׳ לה״ה י״ל

׳ ’במחיחייל* נתן אה אבל מחילה בלשון דוקא הייט מחילה
 חוב כשאר ורוי העלי׳ מן למשלם במועד מיירי להתום׳ אלא שס י\ש״ש שכ׳ כמו
 ל לקיי מגופו דמשיזלס בתם אבל • מחילה לשון אלא מתגה לשק ט שייך ללא

 כלאיתא מטר איט מזיק מכרו אם •שמעאל לר׳ אפי׳ בדין שעמל ר1ל̂<
 ל וקיי המזיק ביד כפקדון אלא אינו א״כ לר״ע וכ״ש ע״ב ל״ג לה לעיל

 מתנה לשון אלא ממילה לשון מהט לא לבפקלון
ס בהגה״ה ס״ב  לו ב שחי במעות אלא שייך אינו מחילה ללשון הרא״ש תטבת מ
 הוא בדין שעמד דקולס מחילה לענין נ״מ אין למי׳ חצי חייב לבתם טמא אס א״כ
 מתנה לשון אלא מחילה לשון איטשייך נלין שעמל ולאחר למחול וא״י קנס
 משא׳כ למי׳ מחצי אפי׳ לסמור מוכח ע״כ אלא בכופר אפי׳ מהני וזה

דליכא היכא ונ״מבחס דמי׳ לחייב י״ל דאכתי לז׳׳א נראה אך עבד• בדמי

̂̂ן פרק קמא בבא רבי
כיוןדפ״ל למי׳ מחצי גם פעור מח״כ לנקי כיון בעליו ע״פ אלא עד׳

חי ־ קנסא אה ויו ל ®ח׳ כחי ל״״י יי I* ? ?5® '’י״״ ל ועפייז לבניו פנס  לרבא ס״ל אי פליגי לישני הרי להנהו מ*ש לסי י׳
 ממונא דטפרא וס״ל זוערא לשלי לס״ל לישנא דהך לבניו קנס מוריש דאדס
א מוכרח הוא לבניו פנס מוריש לאלם דס״ל משום הייט ר מ ו ז ר מ ו  ל

א יס״ל חייב ענמו לע״פ וס״ל שלי ללא ס״ל לאי ה כעיה דטטי  ל מג מ
 מדמי לפטר ע׳׳כ והייט במתטק אלא ליני אק הכי בתר לותר לר״א

^ לעיל פכמבט כמו לדמי׳ טפר בק נ״מ אין דאל״כ מי  מזם שייך לא מ
 לאו קרא דלמא הא לר״א מנ״ל ק׳ מדמי׳ אפי' ל«ןור מקרא מוכח וע״כ

 למי «ווס לטיב במפטין נ״מ אין ובאמת עצמו ע״פ אלא מיירי במחטין
 ממונח לספרא וס׳׳ל בי׳ והדר זוערא לשדי ע״כ אלא

ט׳ לפעורא מקרא וע״כלמוכח במחטין א רב ^:ל מדמי׳ א מ  בא אל לס״ל כ
כמשל זוערא לשקיל שטדקאמר לבניו קנס מוריש אלס לאי; לרבא
®"® חי^ קנם לאו כט־ה לכוסרא לכיון ̂י
דשני «נצא מדמי פעור ממילא קנס מוריש אדס לאין לס״ל כיון מדמי׳

 לס״צלאלם למאן גסברוחיהס מוכרטס הללו לשוטח
 שלי דלא ע״כ מוריש דאין לסבר ומאן במחמין מנ*ל לאל״כ זיערא

ודו״ק: כנ״ל
 מטם הייט זוערח לשדי להא במלחמות הרמב״ן שכתב למה

א קעלא בר דהשור כיון עצמו לע״ס “ ו לא עדים יבואו אס ט י ^ 
 באיט דמיירי טסר מחצי דנקי מקרא מוכח שפיר א״כ למיפער פרא

 ®*’מדח אפי׳ לפעור מתטין
® חי״ל א״כ פרשפא אטלא קאי לנקי  יי*י” יחחיי.??

^ן בלמי׳ חייב לעולם  קושי לפרץ יש ובזה בעבד אלא חורין בבן נ״מ ו
ט׳ לס״ל לאביי אליבא רחום׳  עעמא מאי חייב בטוגה שלא לכופר לר״ע א

ל י-ל ,6״ ,5״ ״ » • ן ״ י07־ «

' » איו וא־כ P״ ננן דמי׳ לפמוי מנ-ל מנד י ' ?ly

^’נחכ לאיהא מה לט אך מדמי׳• פעור ובאמח ח  "ffv ׳
 '’חחחח בס' בפירש״י הוא וכן הממיח למי הוא

איהא ®חיי א׳׳כ הטמח הנירסא
 לא ממ א״כ קרא כשיב לבי אטפר נמי קאי לר״ע דס״ל הרמב״ס לשימת

ט דפיי״ל למאי ט׳ דפעור מוכח *כ6 הרמב״ם כמ״ש ניזק למי כו  מדמי א
לעפיי אד • ודו״ר לי׳  משמז לאו שליזוערי לקא׳ להא הרמב״ן מהשכ׳ עו

א ט ה טפרא לודאי ממונא ט ט  דאי כיון עצט דע״פ מטס אלא כ
 לפרש יש ולט׳יז למיפער קרא צריך לא הוא קעלא בר עד^השור א1אי

 מוריש לאין לרבא אליבא ס״ל כהגא לר׳ לישט תרי הני תלי׳ לבהכי
 ושפיל רברבי לשקיל י״ל ושטר לדמי׳ טסר בין חילוק יש שטר וא״כ פנס

 וציל חילוק אין וא״כ לבניו קנס מוריש לאדם ס״ל עביומי רב אבל זוערא
א להחילוק פ ט  ע״ס במחיצה אליעזר ר׳ לאמר הייט וא״כ עצמו ע'

ה ט׳ הדי לבאמת וצ״ל עצמו ״ כחחלח ,®אחי ״״ ?!, ייי1י K ?״י f 
 שלא ל״ל וע׳כ הרמב״ן שכ׳ כמו קרא איצעריך לא ללהט מטס עצמי

 נגח בטונה דשלא בסקילה השור שאין כיון ה״א לאז עצמו ע״ס במחטין
ס מדמי׳ אפי׳ לפעור וממילא לפעור קמ״ל בכופר יחחייב ט ה לה״ל מ ל  ט
h והא בקנס i אלא בת^ה לו אמר שכבר משוס עצמו לו הוזכר 

ט׳ לבתחלה  כמ״ש סשיעא הוא לבכוונה זוערא שלי ואפ״ב בכוונה א
וק״ל: עצט ע״פ במחכוין שלא אלא הרמב״ן

 הממית דמי ס״ל לר׳׳ע משפעים בס׳ במכילתא הגירסא לאיחא מה
 י״ל א״כ הטמח למי בילקוע שכ׳ כמו ללא בפירטי הוא וכן

ט למסר דס״ל ללר׳׳ע מטס בעיניך אני כך עקיבא בלשון לו לאמר הא  ל
ט׳ לבהמה למחכוין י״ל ממילא א״כ מזיפ ם לממחייב טמא אס א מי  ב
 לט וכ״ש • שהואלמץיזק לדמים מזיק למי שטא טפר בין חילוק יש מ׳׳מ

 ליכול ה״ה א״כ דשלב״ל מקנה לאלם צ״בלר״עס״ל ביבמו־/לף מה-איפא
טי בין חילוק יש א״נושטר בחילושיטבר״ס כמ״ש קנם למחול ל. וק לקנס ס

 להקטח ליש אחר בענין עביומי ורב כהנא לר׳ פלוגפא לפרש נלכה ??וד
 שלא שהמיח שור לאמר רבה על מ״ג דף לקמן לאביי לי׳ פש•׳ דמאי ׳

 שמא כיון עסי נרע עצמו סי על ללמא וכו׳ פלוני אח שורי המית ממחט בטוגה
מ , י שי^ור י  חייב בדבר עלים שא׳ן אלא בכוונה המית שהרי ספינה טי

 בזה מסקילה סעיר השור שבאמת בכוונה שלא המית כשהשויי אבל בכופר
^ נמכוין לא שהרי כלל סקילה חיוב בשור שאין היון ליקא הפור-ז מיעעה ל
י ’מט® הבעלי' פעורי׳

ט למימר רבה מצי היי כן אומלי׳ הייט ואם יהודה בית  אליבא אפי׳ ה
בתר א ר דאמר מה אפי׳ אלא עצמו ע״כ בהמית מיבעי ללא אליעזר לר׳
״ נ״ח משכמח וכו׳ במחטין דיני אין הכי י' ! י י י ^י ®’’י ‘י י
̂;ל לא או ככוונה הרג אס יודעי׳ ואינם האלם אח והרג הבהמה אס  ר

ב יש הרי הרג במחכוין אס ממ״נ בספר מפוייני׳ הבעלים טו ^ לח םיו ט
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ובלי

תירה דאתרה וכר! גרמי׳ חיע הרג גמתרוי; שלא ואס גמסר ות״גי'
 כיול מ׳׳ר דמי׳ חייב מתכוי־ן רל̂י עינלא אי '’א׳£ כי׳גי מהצי נקי דנמתסין

 דסלרת דיון דבאמת אנא מסזק ל.*וצ־א אין ממילא ס-ייי
ניי פי כפור עצמי ע״ה נכוונה דאסי׳ לרנא י ט היג ה׳ה מ  דאץ ננ
 השור אין דעכ״פ כיון ככוונה שלא או נכוונה הרג חס יידעי׳ הע׳י
 שמע דאכיי וצ״ל לאכיי מדל א״כ קרא וא'צ עצמו ע״ש כמו הר נסקל
 י״ל ולפייז כס״ד לקמן שייואר מעכס פעור עצגנו ס“ע דאשי׳ מרנה

ד אלינא הכי מפרש  דאףלהירון וכיון אליעזר ־
 אמינא דהוי עצמו ע״פ כמי הוי עדי׳שככוונההיה דליכא דהיכא דמה׳גיןצ׳ל

 כי לומר שייך דלא כן נמיי״ל עצמי דע״פ כ״ס ממילא כופר הצי דחייכ
 לשנייאדמהכוין נס דהא כפירש״י מטסר מיסמר מקעלא דמיפער היכי
 דרשא כלל ל״ל דר״א סכר עכיומי ורנ כנ׳ל טדיס כדליכא -יירי נמי

 היכי כי י״ל ענמו ע״ס אכל ככוונה שלא שנגח עדי׳ כאיכא ומיידי דרכה
 ויעפי׳ דסיל דרכהואכיי דעעמא ונראה מכופר* נמי מפער מקעלא דמפער

 מכופר כעלי׳ פעורי׳ אס״ה סקילה חיונ כהשור שיש ככוונה אפי׳] ע׳-מו
ס ירוקא דחזא [דיה] ע״כ לקמןדףמ״ח התוס׳ דכתכי משום הייע  וכו׳וג
א תימא  כטונה שלא שהיתה אחרונה כותל נהפלח מועד דהוי לומר מ

 שלשה ננח אס דס״ל'דאפי־ ונראה ע׳׳שי ככוונה שהיו הראשונוח עי
ה שייך לא ככיונה שצא  כלל האדס אר להרוג נתכוין שלא כיק יעוד צד נז

כ הוא מם והא כד׳׳ה [ע׳׳א] נריהסכ־ףמ״ד כ־ כמכואר א׳ כו׳  לאוקמי ליכא ו
 נכוונה כלא מועד שייך לא דהא נכוונה שלא למעע יסקג דהשור קרא
 ואין לר׳׳א מוקי כופר מחצי מתמעע דנמס ומו קמיירי כמועד וקרא
 המוס׳ כמ״ש הראשונה נפעס דהוי ונפל ירקא בחזי קרא נחוקמח שייך
 קרא דעיקר צ״צ וע״כ פעמים שלשה כנגיחות כתיכ כקרן קרא דהא שס

 נכ־ונה כלא דה״ה רבה יליף ומיני׳ עצמו עי׳פ ככוונה ננגיחה למעע אתי
 עפיי מיירי ע׳'כ קרן גני דכמיב קרא עיקר אכל ונפל ירקא דחזי כגון

 יסקל השור דדריש רנה על לכאורה קשה דהא להכין נלענ׳׳ד וכזה עצמו
 בשלמא לקיש ר׳ כדדריש ענד גכי נמי דריש ולא חורין כן נכי דכמיכ

 כופר גני די״ל משוס כופר נכי נמי וריש דלא להקשות אין לקיש ר על
 דריש דלא צ״ל כופר אס דריש דלא רנה אכל כדאמרי׳ כופר אם דריש

לקמן: כמ״ש עכד אם נכי .
ד . ל מ  דלא התוס׳ שכתנו דמה לומד דאפשר אמרתי הישינה י

 אלינא דוקא היינו נכוונה שלא מועד כנגיחס משכחת
 א׳׳ז להרוג נתטין אכל כלל אדם להריגת יתכיין שלא דנעי דס״ל דרננן
 כלל יעוד צד שייך לא לאדם נתכוין שלא כיון א״כ חייב זה את והרג
 כשהיה כ’א פעור א״ז והרג א׳׳ז להרוג נתכוין דס״ל שמעון לר׳ לא אכל

 שהוא כיון שמעה את והרג ראוכן את להרוג נתכוין ואח״כ לאדם מועד
 * אליו שכיון אדס אותו היה שלא אלא נתכויןלאדס עתה וגס לאדם מועד
 וקשה וכו׳ תלי׳ ככוונה כד׳׳ה רש״י על המיס׳ שהקשה מה לתרץ יש ונזה

תמי׳רכ  לרש י׳ל ולפמ״ש כרכק ס״ל היה אס אדאכראהכה לר״יוכיהי׳
 ומדמי מפר מחצי נקי הגלילי יוסי ר' דריש דלא הא אהכה כר אדא
 וס״ל ור׳׳ל כרנה דס׳׳ל משום אלא פרשתא נהאי קרא איירי דני׳ עכד
 ע״כ אלא נכיונה שלא מועד משכחת ולא קמיירי כמועד דקרא כיון

ק: א׳׳ז והרג זה את להרוג כנתטין שמעון כר׳ דס״ל ודו׳
׳ ן י ג א והלא ב דהוא עצמו הוא לשון י׳ל וכו׳ מגופו אלא משתלם אינו עצמו ט

 ממון נזקי מה׳ [פ*ח שפסק הרמכ׳׳ס לדנרי ראי׳ להניא יש הנה יתור
 עד שהזיק תם כשור דלעי׳ ע״כ] ל׳׳ג ד׳ המניח [פ׳ כריית׳ הך נהה״מ]ט וע׳ש ה״ו
 דשותפי דס׳׳ל לר״ע דאפי׳ דס׳ל וכת׳המפרשי׳ לרדיא מכור מכרו כדין עמד שלא

 עקיכא ר' מקש׳ מאי דאל׳׳ה משמעתי׳ הכי דמוכח לרדי׳ונרא׳ מכור אס׳׳ה נינהו
 אלא ממנו דגוכה דה״א כדין להעמדה הנגיחה שכין רדי׳ כדמי נ״מ הא

 דהיכא נפשימות לקמן דקא׳ מהא מוכח וכן לגמרי שלו אינו לר׳׳ע דאפי׳
 לגמרי שלו הוי ואי ענד ודמי כיפר חצי ממנו גונה אינו ושממו דקדס

ט [לכיע]  יגנה לא למה ושחמו דקדה היכי מ*מ לסקלו התורה דצוותה נ
 רקח׳ דהיינו י׳ל ולפי׳׳ז הוא דמזיק השור עיקר דאפ׳׳ה ע״כ אלא ממט*

 הוא לטות משתלם עצמו שהשור ר״ל משתלם אינו עצמו הוא והלא ר״ע
 י׳׳ל מיהו * לך וישלם לכ״ד הניאהו א״כ מגופו שנוכה אלא ניזק של עצמו
 של השור נוף דאין מוכח לכאורה ממ״נדהא קאמרלי׳ הכי כופר נכי דהכא
 מיד השור דגוף נימא אי א״כ משנה דרשות ע״כ ל״ס דף לעיל למ״ד ניזק

 הרי ושני׳ ראשונה נגיחה שמח דכיון מועד לי׳ משכחת לא הוי דניזה
 נגיחה לאחר מיד המזיק ששילם די״ל ז״א מיהו כשור רזלק לנתטן יש

 שהשור כנון א״נ * שני לטזק שני׳ נגיחה לאחר וכן ראשון לניזק ראשונה
 דהוא וממילא לנזקין עליו שומר ונעשה הראשון המזיק כרשות הוא
 הכא אכל מידי קשה לא משנה אין דרשות למ״ד וכ׳׳ז הראשון המזיק כרשות הכל

 אמר שלם] דטפר שותפים שני של כשור מ״סע״א] [דף לעיל דאמרי׳ ככופר
 היכי מועד לי׳ קמלי׳ מתה מאחר ע״א] [מ״א לעיל ואמרי׳ ט®־ חצי ולא רחמנא
א״כ לאגמא וערק ר״פדקמיל ומשני לי׳ משכחת ט׳  כל שייך לא לכאורה ו

א דהשור נימא אי דממ*נ ־ מיחצי הני האיך א״כ ניזק של מיד מ

ץ קפא בבא‘רבייעי
 כתר לו ששילם לימד שייך לא כודאי הא כתה כופר דאיכא ^לומד אפשר
 הוי הא א״כ לך ויפלס לכ״ר הביאהו לי ל־מ׳ יכול והלא לי ישלם דלמה והנמ׳ דע־ק

 מכאן לרמכ׳׳ס רח־׳ אינו לכאייה אנל ־ כופר מחצי דפכיור יע״כ פיתפי שני ̂ש
 כגו מ׳׳אע׳יז] דף1 לעיל איקילז דרנ כרי׳ ר״א דמשני נמחי קצת נדחות דיס אל;.

ר? דמשגי לכיניי׳ וכ״ש מר1ש וגעש׳ המזיק ברשות שט׳ י״ל זוממי׳ זוממי שהוזמו
 שפיר טלם מיתת להיור אלא הכופר מתחייב דאין כ״א לג׳ שסיכן כנגן א״י

ודו״ק: כ״ב מ׳יב דף לקמן מי׳ש ועיין מיעד לה משכחת
 למ״ד כהדיא למימר דהו׳יל המפ*טי׳ קו“דק ככר * היא כקנס מודה נגמ
 לפיי״ט י״ל דנריו לילי מיהו כזה כפידפ״י לקמן ועמ״ש קנסא פ״נ

ט׳ כוכ< לאו מאי [רףמ״גכי״א]בד״ה לקמן התיס׳ פי למ״ד וא״ת ו  דמי ט
מי׳ טפר ני; מה ניזק  אמרי׳ אי אלא אינו שכחני התירוצי׳ מני וכו׳ נז

 מזיח דמי צ׳׳ל ע׳כ ממונא דנופרא דס״ד מאי _לפי וא״כ כפרה טפרא
 הוא א״כ משוויו יותר משלם מזיק דמי דאמר דגראן כיון י"׳ נ! ח®

 דהתוספות אלא עצמו ע׳׳פ משלם איני נהזיק ממה יותר המשלה כל ככלל
ת  וכ׳יש שם כחידושינו ועיין זה דחי הכלל] זה כד׳יה א ע א מ ף [! ככטנו

 בחורה הכתיב ערך לפי דיא הניזק דדמי הראב׳׳ד בשס בשימה לפמ״ש
ל ̂ א  בין מה דאל׳׳כ כ הבר הוי ע״כ ממינא כופרא דס׳׳ד .למאי י

קנס מודה והא שהזיק ממה יותר משלם בכלל הוא וא״כ לדמי׳ כופר  נ
ודו״ק: הוא

ו ] ר  בזה דיש נלע״ד ־ וכו׳ מועדת מצ־ ושמא וכו׳ לכ״ד הביאט ד״ה ׳0ב
 בכוונה שלא נזקי׳ גבי ע״ב] [מ׳׳ד דף לקמן דאמרי׳ הא להבין

א יליף י דר  שכתב אף דלכאורה י לשימחו יהודה דר׳ מקמלא י^ף יי״ש מטפי
 דקרא מפשס׳ מ״מ לדמי׳ כופר בין נ״מ דאיכ׳ להו) מאי ד״ה ע׳׳א [ד׳מ״ג התים׳

 למילך. יש ויותר ליכא ידמי׳ איפכא משמע בכוונה שנא גבי כופר רחמנא מדכ
 דס׳׳ל לר״י אך לדמי׳ כופר כין לדחיקי ונצסדך מכיפר מדנילף מקמלא

 מובא איכא א״כ מועדת מצד .הוא הכופר וכל עימדת נמקימו תמות צד
 אלא אינו מ״מ תמות בצד דמי׳ דשייך נימא אי דאהי׳ לדמי׳ כופר בין

 וק״ל: המלי׳ מן פלס כופר לשלה קרא אילמיו
j  V □  U ט׳ ושחכיו כשקדס  דלהך מהרש״א קושי׳ ועיין ו

 תס אף ר״ע ואמר הואיל לשיטיא וכן שינויא
 והכה כופר מחצי נקי ר*ע אמר לא מטמא מאי קשה וכו' כארס שחב;

 תם ביו חילוק דיש בתורה דמפורש ביון בפשימית י״ל בתרא לשינייא
א נגה שור ואס דכתיב למועד  כופר לר״ע דמשלם כלל לומר א׳׳א ט

 ולשינויא נקי השור בעל לי ולמה ממש כמועד הוי דא׳׳כ העני׳ מן שלה
 ושחעו בקדם דפשיסא דהא לפמש׳׳ל ליישב יש יצחק ר׳ בר שמיאל דר׳
 פשימא דא״כ משוס הניזק בו זכה דכבר נינהו דשותט דס׳ל לד׳׳ע אמרי׳ לא

 דהך כיון שפיר י״ל א״כ * שותפי' שני של שור ה״ל דהא מח'כ נקי דא״ל
 זכה דלעולס ה׳׳א הוא נגח שור ואס בתר כתיב השור יגח עבד דאה קרא

 מן לשלם שלישי׳ בפעם מועד דהוי והא הנגיחה בשעת מיד הניזק
 דמאי דהיינו יסקל והפור יתן שקלים שלשים כסף כדכתיב העלי'
 אמי קרא חיצסריך ושפיר שנגח נ״א משלשה מועד נעשה דכבר אלעיל

ק: ושהמו שקדם ודו׳
ה ה ד ״ א מ ״ ] ט׳ מבור ד״ה בתוס׳ ;  דא״ל מכור מכרו פירש״י ו

ט׳ לשוחטו לך היה מוכר ׳ וכו׳־ וסיפא וא״ת ו
 בר׳׳פ דס״ל דרב אליבא היינו דידט דמיירי דפירש״י דמה נראה היה לכאורה
 בתר דאזלי׳ בסל דהמכר נגחן ונמצא שור דהמוכר ע׳׳א) צ׳׳ב סירות(ד׳ המוכר

 לו מכרתי לשמיטה לו׳ דיכול שם דס״ל לשמואל אבל זבין דלרדי׳ רובא
 מלחא דבהך וכיון לך מכרתי לשחיטה לו׳ יכול שנגח ידע לא אפי' א״כ

 לרב ע״וע*ב]וס״ל [דף מציעא כבבא ושמואל דמקדשאחוחופליניבי׳רב
 מעות דס״ל דלשמואל התיס׳ קישי׳ ק׳ לא ממילא א״כ פקדון דמעות
 דפירש״י דהא דוחק דזה נראה אך ־ בידע מיידי לא רישא אף מתנה
 נראה ותו כשמואל* קיי״ל דבאמת כיון דרב אליבא דוקא הוא דידע
 מוכתב או מזוין ליסטים נמצא גבי ע׳א] נ׳׳ח [דף בכטבות דסירש״י מה דלפי

 א״כ וקיבל וסבר ידע מסתמא לי׳ אית דקלא כיון לי׳ אית קלא למלכית
 ע׳׳ב) ל״ג לעיל(ד׳ כדא׳ לי׳ אית דקלא ודאי דינו כשנגמר וכ׳׳ש הנסקל שור נכי
ט׳ לי׳ אית קלא דנגח כיון  בידוע היינו נגחן ונמצא שם דקא׳ הא וע״כ ו

 דקלא כיון דמסתמא אלא בידע דמיירי צ״ל הוי לא א״כ ידע שלא בידאי
 מסיפא הנא ז״ל לרש״י לי׳ ק׳ היי דבאמת אלא ידע בוודאי לי׳ אית

 בוודאי הדין ונגמר בב״ד עליו שהעידו דכיון מתנה דמעות דס״ל לשמואל
 וצ״ל * אחותו במקדש לשמואל כדס׳ל מתנה דמעות ונימא לי׳ אית קלא

 ליקח לוקח של כוונתו היה וא׳׳כאסי׳ המעות עדיין נתן לא שבאמת דמיירי
 בלא מיירי נמי דברישא צ״ל וא־כ בו לחזור יבול נתן לא שעדיין כיון מתנה

 הולכי׳ דאין לשמואל דס״ל וטון ממנו להוציא יכול ואפ״ה המעות נתן
 יכול היה לא נגחן שהוא בודאי דידע לא אי א׳׳כ הרוב אמר בממון
 מ״מ קלא לי׳ איח דננח כיון נימא אי דאסי׳ המעות הלוקח מן להוציא

 שידוע דמיירי צ״ל וע׳׳כ בכתוטת בחידושינו כמ״ש ידע דלא מיעוטי איכא
:וק״ל לשמואל אפי׳ ידע שהוא

רש״'
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[ . י ״ ש י כו׳; דרשי דלא לרבנן ואפי׳ ן־ן׳ ;גין,■ א1ף ו

יסק; וצא מטר מכרו ז״ל פירש״י ע״ב צ״ח דף דלקמן הא י׳׳ל. ^
 שור של דינו גומדין אי דפליגי רבה דמס־ק המסקנא לפי ונראה כו׳

 ס מ דף לעיל אמרי׳ דהא יהודה כר׳ אתי׳ דלא צ״ל ע״כ בפניו שלא
 שינוי הוי שומר ליד כשבא משנה רשות דצמ״ד תם בתזקת שאלו גגי

 כ א שם כדאישא רשות שיטי הוי לכ״ע לבעליו שומר מיד וכ״ש רשות
 קודם לבעליו שומר החזירו אס ה״ה מקעלא פעור כשמכרו דלר״י ייוו
 שור של דינו גומרי׳ למ׳ד אפי׳ וא״כ מקעלא סמור ג״כ דין גמר
 שס לקמן אכל יהודה כר' אתי׳ דלא צ״ל ע״כ חייג להיות ראוי היה

 שלך הרי הנאה גאיסורי גאומרי׳ דפליגי דס״ל חסדא כדר׳ פירש״י
 שם דפירש״י ומה מקמלא השיר ופמיר כר״י דאתי׳ י״ל ושפיר לפניך

:וק׳ל יעקב ר׳ לשק על קאי שימר ופעור מוחזר החזירו ד״ה

י ״ ש ר כן לגזל ונ״מ וכו׳ הנא׳ באיסירי אומרי׳ אין בד״ה ב קו  לקק סירש״י ח
ה נברש״י ע״ש חמין גזל לגבי [ע״ג]ונפליו צ׳׳ח דף דלרבנן] דא'כ גד׳

 ל״ל קשה א״כ וכי׳ גומרי׳ דאי; סברא מהך ידע דלא מאי דלפי דס׳׳ל פירושו נרא׳
 צמה השור נסקל אי דאפי׳ ליה תיפוק לפניך שלך הרי מעעם דמוחזר
 הוא צריך לכך בשמירתו השומר שפשע דמ״רי צ״ל ע״כ השומר יתחייב

 התם הא בפסח מחמן דמקשה הא וא״כ לפניך שלך הרי ולומר להחזירו
 דהכי צ׳ל ע״כ קאתי ממילא דפסח דאסורי פשע דמה כלל להחזירו א״צ
 שגז׳ משעה בהשבה דמתחייב חמן בגזל ר״ל בפסח בחמז ניפלגי מק׳
 ה״ל ה׳ פשעה המפקיד מכר לא דאם ה'] [ס״ק תמ״ג בסי' כ׳ המג״א אך

 לפרש מצי הוי ולפי׳׳ז ובמקלות פרועים להציל יכול שהיה ש״ח כמו פשיעה
ב צ״ג דף בב׳׳מ דס״ל הוא עצמו רבה דהא גופא במפקיד  שהי׳ דש׳׳ח ע׳

 ל ם ז״ל דרש׳׳י ואפשר ־ חייג הציל ולא ובמקלות ברועים להציל יכול
 בפניו שלא לאדם דזכי׳ שליחות בתורת לנכרי בנמכר להציל דיטל נהי

 המפקיד כשמכר דהיינו חוב הוא דפעמיס משוס היא פשיעה לאו מ"מ
 מקם שמכרת סברתי לו׳ יכול דאין המג׳׳א ומ״ש ה' שעה קודם לנכרי
 עליי יעבור שלא כדי כדינו החמץ באמת כששרף דוקא היינו ע״ז לסמוך דא׳׳יי

 זה אין שרף ולא שעפר זה אגל תשרף שלא כדי למכור לך דהיה קאמר שפיר
 קודם שמכר כיין ואפשר המפקיד מכר שכבר היה דסבר מכר שלא במה פשיעה

 לפניך שלך הרי צ״ל אין וא״כ ה׳ שעה עד למכור א״י דהנפקד ביוקר מכר זמנו
 וסבר שיעבור ידע לא דהמפקיד משוס פשיעה הוי דאפ״ה דאסשר וצ״ע
 וצריך ע׳׳ז לסמוך יכול הנפקד אין דמדינא כיון במכירתו יועיל פלא

•• ודו״ק בזה לקמן ועמ׳ש לשרפו
׳ ם ו ת  צ׳׳ע עיי״ש• מאליה! דתססוב״ד כגון וכו׳ אתססי׳ השתא ד״ה ב

 לפניך שלך הרי דאמרי׳ רבנן מודי׳ מאליהן ב״ד שתפסו דכל דלפ׳׳ז ^ ״
 כר״ש] וס״ל יעקב כר׳ לה סבר [ר״מ ע״ב] ע״א [ד׳ לקי!ן דאמרי׳ הא א׳'כ
 דאומריס רבנן דמידו מאליהן פ״ד שתפסו וכגון כרבנן אפי׳ לאוקמי הו׳׳ל
 פשיעה לאו מאליהן ב״ד שתפסו דכל לדחות ואין לפניך שלך הרי
 כגון למימר מצי הוי דאכתי ז״א לפניך שלך להרי א״צ וא״כ כלל היא

 משום אלא מיפמר ולא כראוי שמרו שלא כשהזיק בשמירתו השימר שפשע
 2אפ שם לשנויי געי דרבא לומר גדול ודוחק וצ׳ע לפניך שלך הרי

 ברייתא כששמע בי׳ הדר עצמו חסדא דרג משמע דהא חס־א דרב אליבא
:וק״ל שמואל בר מרפה

ח  משוס דבריהם חיבור נראה • וכו׳ שומר ברשות דמזיק תם ושור בא״ד ש
 דלא צ׳׳ל ע״כ א׳־כ מיירי מאליהן ב״ד בתפסו דאפי׳ מ״ש דלפי

 היה לבד ובפשיעה קידם שפשע אלא מיירי ב״ד תסיסת פשיעת משום
 בין לחלק צריך ע׳׳כ א״כ ניכר ההיזק אין אס הש״ל לי׳ שיכול פעור
 דאתפסינהו דקאמ׳ דהא למימר מצי הוי לפירש״י אבל נזקין לשאר אדם הרג
 כפשיעה אכל לא או פשיעה הוי א* קמפלגי גופא כהא היינו י״ד פיי״
 בעל סי׳ זה ובדרך • הש״ל לומר א״י א־ם בהרג דאפי׳ חילוק אק

 וסליגי כראוי ששמרו דמיירי פשיעה משוס הוא דהעעס ורינ״א המאור
 בחמץ וחילקי לאגמא ערק ולא ב״ד ליד שנמסר במה פשיכ-ג הוי אי

 אלא בעץ כשהוא האיסור מן ולהפקיע להצילו יכול שאין כיון
במלחמות הרמב״ן אבל הוא פשיעה לאו למכרו או להאכילו

 לפטך שלך הרי לו׳ א״צ א״כ הוא גמיעה דלאו ס״ל דאי עליו הק׳
ל• ק שימתם דלפי עוד לדקדק יש דבאמת דבריהם ליישב ונלענ״ד ^  ו

 יתירתא מלתא הוא בעצמו בהתפיסו הש״ס דמוקי הא התיס׳ לשיעס
 נקע ולמה לאגמא לי׳ ערק דלא במה הפשיעה עיקר דהא דוקא ולאו

די דעעמא א׳׳ש לשיעפס לואר ואפשר שהתפיסו בגוונא ^ ד צ  לומר ד
 בפניו שלא אפי' שור של דיט נומרי' דהא הוא פשיעה דלאו דנהי הרש״ל

 אחר ליי למיסרה יכול דאין דקיי״ל לשומר שמסר מש־מר גרע לא מ״מ
 מיבעי צא ד ב ליד למסרו השומר א״י דיט נגמר דלא זמן כל ה״נ

 ביד קןדונו שיהיה רצונו דאין משום הוא דהעעם ע״א] ל״ו [דף בב״מ למ״ד
 סשיסא כגזלן לי׳ דהוי הראשון חייב משני השומר ביד נאנס אפי׳ אחר
ציה מהימן דהאיך משוס [ע׳ב] שם למ״ד אפי׳ אלא לפניך שלך הרי דצ״ל

קטא כבא רביעי
? כשמסר לומא י׳׳ל מ*מ כשנונלש ? י

דצר אנא בגזל לי׳ הוי ודאי כלל שמירה עליהם מקבלי׳ הב״ד דאיי
לי״י יטל ינל׳ז לבד גזל ה׳־ל יעקב
דרב י״ל ולפי״ז • לפניך שלך הרי אמרי׳ לא ובפשיעה בפניו דינו יגמר דעי״ז
י לז דמוקי חסדא ®לו ל׳״ [

מפרש חסדא ר דגם אלא לרבה כ״ס׳יל הש*צ ני מה לא דבפשיעה
ו שלא דיט גומרי׳ ס״ל דכ׳׳ע ס׳׳ל אלא לב״ד שהתפיסו י  TD ואין ^

 בו אמרי אי ופליגי גזל לי׳ הוי לב״ד שהתסיסו כיץ אלא פשיעה
 בססמדהייטע״כמזל ונסלגיבחמץ מהדמקשה ובזהא״ש לפניך שלך הרי
^ חמז ה בלא מיירי הכא דגם ולפמ״ש בפירש״י כמש׳ל הוא פשיעה לאו די מ  «י
^ן בסירש״י מפץ בגזל והייט בססח בחמץ דליפלגי פריך ושפיר גזל משיס אלא  צ

 אן גזל לענק סליגי עשה גס חסדא דלר׳ כיון וד׳צ׳־חע״בדהדא׳׳כדלרבנן]
ה וריב״אז׳׳לי״ל המאור בעל לשימת לע־־ד נרא׳ יותר ד  ודחלשיסחייהואזלו ד

^ן מהני דלא דהמעם מהני] לא ד״ה ה׳ [ס״ק תמית סי׳ המניא לסמ׳ש  כשיתן ב
 קיים לא ואילו הואיל דאמרי׳ משוס הפסח אתר להחזיר מנת על במשנה
 דף ובססחים עיש עליו עובר נמי השתא עליו עובר היה התנאי

 דצא סח( מסדא ורב הואיל דאמריק דרבהס״ל אמרינן ע״ב] [מ״ו
 ליחןאת יכול הואיל אמרי׳ דלא דס״ל חסדא דרב נמצא הואיל אמרי׳
 כשהוא להצילו שאיי הוא דהמעם א״כלפמ׳ש להחזיר ע״מ לנכרי החמז
 דממץ ממתט׳ מוכח א״כ פשיעה הו׳ל בעין כשהוא להצילו יכול דלר״וז וכיון בעץ

ה במקום דאסי׳ בפסח ע  לרבה דהא לאוקמיכרבה וליכא השיל אמרי׳ «י
 בסשיטה• אפי׳ סלעי דלדח צ״ל ולפ״ז אומרים דאין ליכאדסליג בפשיעה

ממן דליסלגי דמקשה הא וא״כ  בססח דחמץ דס*ל לדח היינו בפסח נ
 ליכא בפסח דבחמז דס׳׳ל עצמו לרבה אבל פשיעה איכא נמי

 ר׳ שפר בפשיעה דאפי׳ קמ״ל דרבותא די׳׳ל קושי׳ זה אץ פשיעה
 הרי לנ״ע אמרינן פשיעה דבלא דצ״ל כיון לרבה דס״ל אלא יעקב
 שלך הרי אמרינן אי בפשיעה דפליגי לומר לנו אין וממילא לפניך שלד

 התו' שהנ^ה מה י׳׳ל ובזה ■ פשיעה הוי אי דפליגי י״ל דיותר לפניך
ט׳ דא״כ בד״ה  י׳׳ל ולפמ״ש • וכו׳ ברייתא אותה יודע היה לא דהא ו

 בפשיעה אף דפליגי יעקב דר׳ לרבותא בשור דמליגי משני דלא הא לרש׳׳י
 שכתבנו ממעה פשיעה זה אין גזל לענין בפסח בחמז סליגי הוי דאי

 מעמא דמ^.י פשיעה לי׳ הוי חסדא דלרב היא דהקושי׳ אלא לעיל
 אלא לפניך שלך הרי לומר שיסל פשיעה בלא רבנן ככ׳׳עומודו מתני׳ מוקישס

 בהך ומרי שקיל לא דרבה בשמעסי׳ הנא א׳כ הוא דסשיעה דס״ל משום
 בפסת בחמץ דליפלני לאקשוי׳ ליכא עצמו רבה לשימת א׳׳נ חסדא דרב
 למימר וליכא בפסח בחמ! דמודה בהדי׳ דקתני הברייתא מחמת אלא

 דלא בשועתי׳ משמעות לש והנה • בשור סליגי יעקב דר׳ רטתא דמשום
 נמו יהודה ר׳ הוא דברייחא דת׳׳ק מפרש די״לדדח משוס ר״ח הדרבי׳

 יהודה ור׳ כמש״ל נהרג השור דאין מכור מכרו מעמא דמהאי שם ששרש״י כמו
 אסור הפסח עליו שעבר ש׳׳ג דבחמז כ״ע] [דף רבא] [לדברי ס׳לבססחיס

 משום חסדא לרב אפי׳ עמ׳ל במתנה לימן מקנה בזה אין א״כ בהנאה
 כשהוא היזמך להציל וא*א אסור קיימת המתנה ותהיה הנכרי יחזור דאש׳
ש׳ דלדי כר״י ממני׳ ר׳׳רז מוקי דלא והא בעין  דגומרי׳ נימא אי א
 רשות שיטי הוי לי׳ מהדר הוי דאי פשיעה איכא אפ״ה בפניו שלא דינו
 מסיפא מוכח יהודה כר׳ אמי דאי קשה ממ״נ א׳כ נסקל השור היה ולא

 יעקב דר; הברייתא אבל עמיל• במתנה ליתן יטל שהרי פשיעה דהוי
 דרבחסדאדאתי׳ אליבא י״ל ששר [ד׳צ׳׳חע״ב] שמואל בר דרבה וברייתא

ק מ*מ בפסס בחמץ פשיעה הוי ולא יהודה כר׳  לאוקמי הוא דדשק ט
מידי]ודו׳׳ק: ולא להו תימא [דלא [שס] חסדא רב אמר יהודה נר׳

חמישי פרל!
ה ח !יי ״ ב ח ״ ז ט׳ וכ׳׳ש לדה וסמחו בד״ה ברש׳י (  תימא ולא ו

־ ׳ w ן ט׳  דאיכא כתב בעצמו דרש״י כיון לדקדק יש ו
 המהרש״א שמחק בברייתא הגירסא להבין צריך ועוד כ״ש זה מה לשפר סברא

ש • לרה׳י וממש חפרבר׳׳ה ז״ל  יכרה וכי יפהח האדקאמרט להבין צריך ו
 חייב הסתימה על אם קושי׳ בהא מתרצי איך לו באה וסתימה כריה עסקי שעל
wל בד׳׳ה נ׳] [דף לקמן דמהששרש״י לפרש ונראה ׳ ט׳ התקלה «  דאס ו

 כ״ח דף בהדי׳ לעיל ש׳ ובן rברה בור לי׳ הוי ובורו רשותו הפקיר
שס׳ שם והקשה ■ ע״ב  שגי של בטר ג״א דף לקמן דקא׳ מההיא עליו ה

 ליה שי ובורו רשמו שהפקיר כגון משני ולא לה משכחת שכי שומש׳
ת מה להבין צריך וגס ברה״ר בור  זודאי לרש׳׳י דס״ל ונראה הכא בזה רש״י טונ

רו רשתו שהפקיר אע״ג איסורא שוס עביד דלא ברשוש טי נשחפר ט  אק ו
 דאדעסא כו׳ סליגי לא כ״ע בד״ה ששרש״י כמו ההפקר על אוש לחייב
^ אק במשרה אישרא עביד דלא וכיון לאאפקרי׳ דהכי  כלום אוחו ל
? S אלא אן כדא׳לקמ איסורא דעביד ברה״י ח ״ ע  עושק שאין [,׳,׳

הקמירה צפמסס דאם נפל) אס פמור שס[ד״ה וכדשרש״י חללממסרה״ר
שקמרו



חמיישי פרק הפרה את שנגח שור
 לרשותו הכור פי את שפתח אף ט״ש לשלם חייג ברה״ר וכיסה שקמרו

 חייב ממילא בטי מאי ברשותיך תורא לומר יכול גורו »ןירםי0 לא ואס
m על w כי הרא דקא׳ והיינו כרה״ר שחפר כדין שלא שטשה הטר 

 בתוך שכרה דהייט בכרי׳ איסור טביד דלא היכי ר׳׳ל גור איש ^תיי
 שכרה דהייט יכרה כי או באיסור היה שהפתיחה לרה׳ר שפתח אלא שלי

 על אותו לחייב דאין וטרו רשותו והפקיר שלו לתוך וי»ח גרה״ר
ה ח «י  ברה״ר הכריה על שחייב אלא בהיתר היה שהפתיחה כיון ה

ילפי׳ נמצא בעי מאי ברשות תורא לומר שייך לא דעכ׳׳ם כיון כדק שלא
 חייבה לא שהרי פעור הוא וטרו רשותו והפקיר שלו בפוך דכשחפר מזה
 מה מיושב ובזה גרהיר־ שכרה איסורא בשביל אלא התורה אותו

 דמשמע ואע״ג לכרי׳ פתיחה הכתוב שהקדים מה המפרשי׳ שדקדקו
» איסור הוא דכרי׳ בסוגי׳  ולפמ״שא׳׳ש זו־ אף זו לא דרך הוי ולא מ

 ^:ל ברה״ר ההיזק הוא דמזומן מפי א^סור איכא לבד בפתיחה דאדרבה
 הוי שפיר שלו לסוך פתחו שהרי כרי׳ בשעת מזומן ההיזק דאין בכרי׳

 ופתחו ברה״ר חפר בברייתא הגירסא א׳׳ש והשתא * זו אף זו לא דרך
 האיסור שהי׳ בין דקרא סדר על ונקט ובורו רשותו בהפקיר והייט לרה״י
 רנה וקאמר חייב ברה׳ר כריה מחמס האיסור שהי׳ ובין לרה׳׳ר פתיחה מחמת
 חייב טרו הפקיר לא דאפי׳ ישמעאל ר׳ דברי על להוסיף בא דר׳׳ע
ם  רשותו שהפקיר דמיירי ישלם הטר מקראדבעל דנפקא ברה״י בור «ו

דקשי׳ וסייט בעי מאי ברשותי תורך שמוען מענתו מועיל וי-א ׳ טרו ולח
 סתם נקט ור׳׳י ־ בורו הפקיר וצא דבריו פירש דר״ע הא ז׳ל לרש׳׳י לי׳
 דרבה אליבא לאפליג הא ר׳׳עעצמו ותו ובורו• רשותו שהפקיר פירש ולא
 רשותו שהסתיר דוקא פירש ולמה כנ״ל וטרו רשותו שהפקיר דמיירי ר״י ט׳-

רו־ ולא  דטר חיוב לפרש אלא בא לא דר״ע ז״ל רש׳י תירץ ט
 • וטרו רשותו שהפקיר מיירי מסתמא ברה׳׳ר דטר חיוב אבל • ברשותו

 של דטר מההיא ז׳׳ל רש׳׳י על התוס׳ שהקשה מה ממילא מתורן ובזה
 בזה החיוב אין דלפמ׳׳ש וטרו רשותו שהפקיר משני ולא שוה»׳ שני

 שותפי׳ שייך דלא לדוכתי׳ ק׳ הדרא א׳׳ב ברה*ר באיסור שכרה משום אלא
 בברייתא לקמן מדמשני ז׳׳ל כפירש׳׳י להוכיח יש ואדרבא איסור בדבר

טרו• רשותו בשהפקיר משני ולא בורו־ ולא רשיתו לא הפקיר שלא  ו
 היינו דברייתא דרישא כיץ ולפמ״ש לכ״ע• פעור הוא הסוס׳ דלדעה
 בברייתא הכי בתר דמני כיון א״כ ■ איסורא דעביד ברה״ר בשחפר

 דברישא ל«*ש אפשר אי א״כ כר״י והייט חייב לרה׳׳ר ופסח ברה״י חפר
 ישמעאל לרבי דקרא יכיה כי דהייט ובורו רשותו שהפקיר מיירי

:יפטור ולמה
ה 1 ת  חייב דאיט דר׳׳ע אליבא דס׳ל יוסף רב דברי לפרש נראה ע

 שעשה משוס החיוב דאין דס״ל והיינו • ברשותו בטר אלא ^
ברשותו טר לו שיש אדם כל על הטילה התורה אלא באיסור מקלה
והנה לשלם חייב הטר בעל שהוא ביון יכסט לא ואס לכסותו שמתויב

 מי על בין שמוטל דהייט וכרי' פתיחת דכתיב דהא לומר סברא אין
 הבור• פי אס ^:סות ברשותו• שהכרי׳ מי על ובין ברשותו שהפתיחה

 ולא כדכתיב לכסותו אלא כלל• חפירה משום מחייב לא דהמורה דטון
 והפתח ברשותו שהטר דהיינו ברשותו שהכרי׳ שמי סברא אין יכסט

 הבור פי את לכסוס רשותו תחת שהבור מי על מיטל שיהיה • אחר ברשות
 קרא נימא דלא קרא קמ׳׳ל טפא דהא משני וע׳׳ז • אחר אדם שברשות

החס כשהטר אמינא הוי וא*כ לי׳ דטאים עד הכורה דחיוב
שעיקר מי על מוטל שהחיוב אחר אדם ברשות והפתח אחד אדם רשות
דנימא ז״ל מהרש״א קושי׳ מתורן ובזה בעפר• לעממו ברשותו הבור

 פ׳׳י בס׳ ומ׳יש • בכרי׳ אף כיסוי שיועיל בנדון להיות הדין מן לבא דיו
 התוספות לפמ׳׳ש ז׳׳א • מעשיו ויתקן שיסלק ק״ו דילפי׳ קושיתו למק
 ל״ל מעולה דבכיסוי משו׳ הייט פחותה בכיסוי דסגי דהא הכונס בר״ס
 בהחלה מכוסה היה אפי׳ מעשיו לתקן צריך דאין יכסנו דולא קרא

 דיו משו׳ מעשיו לתקן דא׳־צ כריה מיני׳ נילף וממילא מעולה בכיסוי
מ בכיסוי גם הכרי׳ חיוב שיסולק והיינו כן דנימא דנהי  דחיוב ה״א מ׳
 הוא והפתיחה והכרי׳ כשמכסה דממילא אלא לעממו• הכרי׳ בעל על היא

 ה״א אחר ברשות הוא כשהכריה אבל דיו מטעם מועיל אחד ברשות
 הבור שפי מאותו • יותר חייב דהוא וה׳׳א לטממו עליו גס החיוב דמימל

 הסום׳ דברי דא׳׳ש וכ״ש לטממו• חייב והוא ברשותו הבור שעיקר כיון • ברשותו
 דדסוי אלא דוקא לי׳לאו דטאי׳ דהא הא] [ד׳׳ה הכונס בריש ע׳׳ב] נ*ה [ד׳ לקמן

 על הוא שהחיוב הייט דטאי׳ דקאמ׳ הא א״כ לי׳ כמאי׳ הוי מעולה
 לטל שא׳׳י הזיקא דליכא כיון מטסה כשהבור דממילא אלא הכר'׳•
 אחר אדם ברש־ח כשהחטרה דה׳א נ׳׳מ ועב׳׳פ לי׳ מאים כאילו סגי בסוט
 • יכשט ולא בור איש יכרה כי או איצטריך להכי • לטממו עליו מומל
 אדם בני שני של דכשהא וממילא הביר לכסות אלא מוטל החיוב דאין

 ופתוח ברשותו וקכשהטר ברשותו• שהפסח מי על אלא מוסל החיוב אין
 אמא יכלה דוכי קרא והעיקר ברה״ר טר ליה דנית כיק סמור לרה״ר

בי לאשמעי׳ ב קושי׳ ליישב יש ולסי״ז סתימה• בסר אולי׳ בישותו י
או ח״ג ו

חקמא בבא י
ט׳ אחר לרה״י ופתחו ברה׳׳י ה בד התום  חייב הוא למה קשה ולפר״י ו
ר ל״ל דמתני׳ דתנא לרבא דס׳׳ל י״ל ולפמ״ש החצר בעל בנזקי  ברשותו ט

משו׳ הייט לרה״י בפתחו דמחייב והא היא ישמעאל ר' מתני׳ וכולה כלל
 החיוב אחר לרה״י בפתחו וכן כנ׳ל ברה״ר היה שהכרי׳ כיון ברה׳׳ר טר
 בור דס״ל וכיץ ברה׳׳ר בור כמו כדין שלא הפסיחה שעשה משו׳ הוא

 • לכסותו ברשותו הבור שיפסח מי על חיוב אין ממילא פטור ברשותו
 מציט ולא כדין• שלא התקלה שעשה מי אלא התורה חייבו לא דהא
 ברשוט דטר דקיי׳׳ל מאי לט אבל • לכסותו ברשותו שהבור מי על חיוב
א החיוב עיקר ממ^א חייב  ושטר לכסותו• ברשותו שהבור מי על ט
 התום׳ מ״ש לפרש יש מיהו בור• בנזקי חייב החצר דבעל רגא חמר
ט׳ אע׳׳ג בד״ה ע׳׳א] מ׳׳ח [דף לעיל  • בצ״ע והניחו וכו׳ אדם חפר דאסי׳ ו

 מקרא פתיחה בתר אזלי׳ • ברשותו בור דלמ״ד לעיל דהוכחט דאף ונראה
 דאשמעי׳ וצ״ל מיותר• יכרה דכי פטור ברה״ר בי למ״ד הייט יכרה דכי

 יכרה דכי הייב ברה״ר ביר דגם למ״ד אבל כנ״ל פתיחה בתר דאזלי׳
ט י״ל שטר קרא מיושר ולא רה׳׳ר על האי  ברשותו בור דגם הס׳׳ד• כ
ט הכורה על ומוטל ־ דוקא פתיחה בתר אזני׳ לא  ברשות בחופר לכסוט מ

 הכיסוי דאין הסברא מצד דס׳׳ל נימא או ברה׳׳ר בחופר כמו • אחר אדס
 שטרש לטרש״י דגם י׳׳ל ולט׳׳ז • ברשותו הבור שפתח מי על אלא מימל

 אחר דלשון • לרשותי ופסח ברשותו שחפר א׳ באדם דמתני' סיפא דמיירי
 רה״י אותו הפקיר אם דאט׳ דקמ׳׳ל י״ל התוס׳. שכ׳ כמו מיושב אינו
 דאפ׳׳ה הבור• ט הפקר מכלל הוציא ולא בתוכה הבור שט
 הבור ט שהפקיר פי על אף ברשוט• הבור דעיקר כיון חייב

 לרה׳׳ר ופתחו ברה׳׳י בחפר דמתני׳ ברישא גם ולפי׳׳ז חייב. הכי אפילו
ט׳ גווני בכל היינו  משו׳ מחייב אס״ה ברשוט שהוא הבור הפקיר אס א

אט׳ • ברה׳׳ר לבד בפתיחה דמיירי יפתח דכי מקרא ברה״ר בור  אס ו
 וא׳׳ב • ברשותו בור משוס דחייב תיטק הפקיר לא דאם • הבור הפקיר

 באמת דלמא נימא שלא כדי ברה׳׳ר חסר אם דכ״ש • ז׳׳ל רש׳׳י כ׳ שפיר
 דלקמן ממתני׳ רש״י הוכיח ע״ז • לבד החצר בעל משו׳ במתני׳ החיוב
 ופסחו ברה״י חסר אס הכא דתני הא ע׳׳כ א*כ חייב ברה״ר טר דס׳׳ל

א לרה׳׳ר דססחו משוס טא דהחיוב • לרה״ר  הוא ושפיר • טרו הפקיר אפי׳ ט
 ברשותו בבור בד״ה ע״א] נ׳ [ד׳ התום׳ מ״ש י״ל ולפי״ז ברה״ר דחסר טכי כ׳׳ש
ט׳  רש״י שכתב דמה די״ל ונראה • וכו׳מכ״ש סמך אס לומר משמעדרוצה • ו

ט׳ היינו • אפקרי׳ לא דהכי אדעתא  דלא אע׳׳ג ובורו רשותו הפקיר אם א
 דמפרש ממאי כדמוכח לר״י סמור אפ״ה בעי מאי ברשותי מורא לומר שייך
 לדידי׳ דמיירי ברה״ר. וחפר לרה״י שפתחו הייט יכרה דכי קרא

 באיסור שחפר משום אלא מחייב לא ואס״ה • ובורו רשוט שהפקיר בע״כ
 לא דהכי דע׳׳ד משוס שהפקיר מה על לחייבו דאין משוס והיינו • ברה׳׳ר
 פטור בל״ז בורו ולא רשותו הפקיר ולא ברה׳׳י בטסר אבל • אפקרי׳

 כיון לרה״ר סטך בחופר י׳׳ל ולפי׳׳ז • בעי מאי ברשותי תורד משוס
ט חייב החפירה בשעת כדין שלא שעשה  ואח׳יכ לרה״י ופסחו ברה׳׳ר כ
 כדין שלא שעשה משו׳ יכרה דכי מקרא דחייב • ובורו רשוט הפקיר

 נלע״ד ולפי״ז חייב• ובורו רשוט והפקיר לרה״ר סטך בחופר ה״נ
 יסטור דלמה יש״ש בזה תמה וכבר ארוחי דארוח כגון לקמן דקא׳ הא לפרש
ט ברה״ר• שחפר כיון לאושין בחסר אפי׳  נמימר דה״ל שם דקדק ו

^ • ברה׳׳ר ד נ  תימא זה וגס ע׳ש לרה׳׳ר במחלה שהרויח דמיירי לפרש ו
 ז״ל הרמב״ם על מימא ויוסר גטר כה״ר זה הרי לרה״ר שהרויח כיון

 הוא • בתחלה דס׳׳ד מאי לפי דאפי׳ סטור דלאושין דינא האי שהשמיט
 והו׳׳ל • חייבין ברשות אפי׳ ברה׳׳ר המקלקלין כל קיי׳׳ל דהא • דין חידוש
 יותר שהוא ארווחי בארווח דאיירי דאסיק למאי וכיש • דינא הך להביא
 ארווחי דארווח דמשני הא לפרש ונראה .זה חידוש להביא ה׳׳ל חידוש

 כדרך ממש רה״ר בצד במחלה שחפר דמיירי והיינו ז״ל מהרש״ל ע׳׳ד הוא
 כותל שם לבנות כדי רה׳׳ר בצד לחפור רשות להם טש לאושין יחופרין כל

תו נמצא לרה״ר מרשוט והרויח שלו לתיך ביתו הכנים דאח׳׳כ אלא ביתו ^ 
 דחייב ריי מידה דבזה כתבנו וכבר ובורו רשותו הפקיר לי׳ הוי מפירה
 • בעי מאי ברשותי מירא שייך דלא וכיון ׳ באיסור היה דחטרה משוס
 אין ולסי׳׳ז פטיר בכה׳׳ג לאושין הא חייב ובורו רשוט הפקיר שהרי

א ובורו רשותו והפקיר בהיתר דכיקשעשה דין חידוש שום כאן  בכלל ט
 שהוא בפירוש ז״ל הרמב׳׳ס שכ׳ וטרו רשותו והפקיר ברה׳׳י החופי
ה לאושין כשחסר וה׳׳נ בטמר היה שהחפירה מטעם סטור  • בהיתר ט
 אפילו סטור לאושין דגחוסר דינא האי נשמע לא דלמסקנא ולפי״ז

 דעביד וכיון וטרו רשותו בהסקיר מיירי דהכא טרו ולא רשותו בהסקיר
ודו״ק: פטור ברשות

׳ ס ו ת ט׳ כ׳׳ש לא הכרי׳ על ד״ה ב  עונשי׳ שאין מכאן אמרי׳ במכילחין ו
p ללמדך המכילסין לטן התום׳ הביאו המסכת יש וב■ • הדץ 

ט׳ לפרש ונראה הדין מן עונשין שאין ת בדף התום׳ שהקשה מה ע  ע׳׳ב ט
ט׳ ק שאין מה בד״ה  וי״ל ע״ש וכו׳ ל״ל דכסיבבטר אדם ולא וא״תשור ו
דקי̂י גיון משור וטי אש למילף כסרהא״א משיא דנאמפקיי״ל טון

ז׳איו
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 [ד׳ נסנהדרין מהרש״לו כמ״ש כפרה לו אין דחמור כיון די״ל הדין מן עונשי! דאי;
 שהןמועדיןמתחילחןוחייני וניר כאש חומר׳ דמצינו א'כ ד׳׳הומןרעך] ע״נ ס״ד
 פנוורי ורגל ישן מתחילתן מועדין אין דקרן כשור משא״כ ברה״ר א^י׳

 וסח • כפרה בהו ליכא מפי דחמירא כיון למימר דאיכא ובור באש ליכא ברה״ר
 ש כמ מכופרהיינו אדס למעמ כ״ו בדף כדאיתא האדם על ולא עליו יאילעריך

 כתיב דהא ממיתה רוצח למיפמר ס״ד הוי דלא עליו] ןל״ה שס הסוס׳
 שיץ לא א״כ מיתה בהדי כופר דמחייב דה״א אלא כופר שקחו לא

 צחוד במיתה כפרה לי׳ דאית חזינן דהא הדין■ מ! עינשי׳ אין לומר
 אלא הדין מן דעונשין ס״ד דהוי משוס לאו אדס ולא בבור דאיצמריר והא

 דקרא וה״א ברה׳׳ר בבור שחייב ללמד יכרה וכי יפתח כי דכתיב משוס
 דהוא אף יכרה כי איצמריך לכך בכיפר וחייב אדס שס בנפל אפי׳ מיירי

 אצממך לכך הדין מן עונשי׳ דאין כופר לענין דנ׳׳מ משוס מפתיחה כ'ש
 ולא שור לבעי ולא יכרה כי לכתוב לא דקשה אלא אדס ולא דשור היא

 ופתיחה כרי׳ עסקי שעל לדרשא איצמריך יכרה דכי צ״ל לכך אדס•
 כתיב יכרה דכי לומר נמעה שלא אדס ולא שור איצמריך ושפיר לו בא

 צריך היה לא דבאמת ס״ל דהמכלתין י׳׳ל ולפי״ז כנ״ל כופר חיוב משוס
 ואי הדין מן עונשין דאין מזה למילף בעי דהתורה אלא יכרה כי למיכתב

 הוי לא אכתי אדס ולא שור כתיב הוי אפי׳ יכרה כי כתיב הוי לא
 רחמנא כתב לכך עונשק שאר או באש כופר דהיינו אמר במקום ידעי'

 דלא למעע אתי אדס ולא דשור וקרא הדין מן עונשין מזהשאין כייכרהילפיק
 באש כופר דאפי׳ ילפי׳מזה הדין מן עונשין שאין לכופר איצעריך יכרה דכי נימא

ודרק: הדין מן עינשין אין עונשין בשאר או
ה ה בתוס׳ די שנחוש לפי וכו׳ קדרותיו שהכניס הקדר ד

* ׳< י ״*׳ !*י *  נוחין לשון שכ׳ ז״ל מדבריהם משמע וכו׳־ להתקלקל י
 שנויא על אלא בעה״ב של בהמתו שאכלתן מה על כוונתם דאין להתקלקל

 אפי׳ הקדרות שמירת החצר בעל עליו דמקבל למתני׳ דמפרש דרבא
 קלקול באיזה להתקלקל נוחות שהפירות התוס׳ כתבו וע״ז ברוח נשברו

 קאמר הבהמה ע׳׳י לאו להשבר נוחות דקדירוח מ״ש וכן מהבהמה יותר בעלמא
 (בתם) שמדות דמקבל ס״ל דת״ק אלא הפירות מקלקול שפי זנוחוש

 יותר לישבר נוחות דידהו דשבירה כתבו וע׳׳ז ברוח נשברו אפי׳ בסחס]
 דמקבל ל״ל דהא כן לומר א׳א זירא דר׳ לשינויא ולפי׳׳ז הפירוש מקלקול

 עליו מקבל יופר בהמתו ששברתו דהייט דרגל צ*ל וע"כ נעירותא עליו
 מכילתין בריש כדא׳ שן דהוי פירות מאכילת פפי מצוי דהזיקא משוס

 קשה אך לא• קרן אבל להזיקו הנאה דיש משום עליו דמקבל ה״א ושן
 ודיוקא כרבי ס׳ל ת״ק בבא שלתא ובכל היא תנאי דתרי ס״ל דר*ז כיין

 א״א א״כ פטור הכניס דברשות דיוקא עיקר אלא דוקא לאו דרישא
 דרבי ת״ק רבותא בשביל בבא תלתא ת׳׳ק דנקע לומר דדוחק כן לומר
 וכן בקדרות משתוזק בהן להחליק רגיל יותר דבפירות להיפך צ״ל וע״כ

 ותו בידים היזק דהוי משוס עליו לקבל ראוי דיותר ה״א בקרן הנגיחה
 לקמן וכסמ״ש לקמן שינואר כמו השותפים כחצר מדיני דחייכ

 :כנ״ל הצריכותא עפי א׳׳ש ס״ל כרבנן לר״ז דמתני׳
rjW אמריניקביל] ולא מיחייב ברשות[לא הא ברשות דשלא טעמ׳ [ע״ב] בנמ׳ 

 עליו דמקבל דהיכא לקמן משמע הא קושי׳ זה מה להבין צריך וכו׳
 ומת והתריז חיטים דאכל דלקנון בברייתא כדמוכח טפי עדיף ברשות נטירותא

 לר״ז אפי׳ ברשות מ״מ שאכל שלא ליה הוי אמרי׳ ברשות דשלא אע״ג
 מפי גרע נטירותא עליו דמקבל כיון אפ׳׳ה שווי׳ דשניהם לי׳ דסבירא

 שמעינן לא הקדרות בעל חייב ברשות הכא תני הוי אי וא״כ ברשות משלא
 כ’א נטירותא עליו דקיבל משוס ספי גרע דברשות דה״א ברשות שלא מיני׳
 הוא פשוט זה דדין להמקשה דס״ל וא״ל פטור דברשות מיני׳ מדייק איך

 אינו חה דיוקא משום אלא למימני צריך הוי ולא חייב הקדרות דבעל
 לאו א״כ הבור נפילת על פטור ביום פקח דשור קיי״ל באמת דהא

 ליה דהוי אמרי׳ ולא הקדרות בסיק שיתחייב הוא דפשימא הלפא
 כיון שאני דהתם דה׳׳א משוס ברשות תני יvר אי שמעי׳ הוי ולא לעיוני

 ואפי' תאכל שלא לה הוי גבי כדאמרי׳ נטירותא עליו ברשות שהכניס
 ברה״ר אשי׳ לעיוני ליה אבעי אמרי׳ ולא שאני דבנזקין הרמב׳ס לדעת
 קבלת הך להבין דצריך משום ונראה הוא• דפשיעא מלתא לאו מ״מ

 כטלמח כאמירה להתחייכ יכול אדם אין לודאי הזה סיוכ נקנה כמה כמירותא
 של בורו את לשמור עליו שקיבל שומר מדין דמתחייב י׳׳ל החצר בעל גבי בשלמא

 מתחייב השומר דאין ח׳] דין שכירות מה׳ [פ׳׳ב הרמב׳׳ם לדעת ואף הפור כעל
 של חיוב אבל משיכתו היינו שורו שהכניס כיון י״ל משיכה שיעשה עד

 וא׳ל יתחייב במה ברשות שהוא מפני פטור היה דמדינא כיון המכניס
 הרמב״ם לדעת מיבעיא לא המצר בעל של שורו שמירת עליו כקיבל דהוי
 צריך דאין הפוסקים לדעת ואפי׳ משך לא הא בשומרי׳ משיכה דבעי

 דא״כ חבירו שור על שומר נעשה אחד דכל לומר אפשר אי מ״מ משיכה
כ אלא שניהם ויפטרו בבעלים שמירה דהוי לך ואשמור לי שמור הוי  ע'

 קדרותע שמירת אלא החצר בעל של ׳טרו שמירת מקבל המכניס דאי!
שלא הכניס דאם דכיון וצ״ל יתחייב במה וא״כ החצר לבעל יזיק שלא

קמא בבא
 אותו חיק שלא ע״מ אלא רשות לו נתן [לא] י״לדבתחלה ברשיתחייבא״כ

 וממילא ברשות שלא באילו הוי איתו יזיקו שאס התנו כאילו והוי
 חייג המכניס ברשות דאסי׳ דליתני מקשההש״ס שפיר וא*כ מדינא מתחייב
 דקיבל משוס דה״א לימר דאין חייב ג׳׳כ ברשות דשלא ידעי׳ הוי וממילא

 יזיק שאס התט כאילו דהוי משום אלא אינו דהא נטירותא עליו
 באמת קשהמנ״ללהמקשה אךלפי׳׳ז ברשות• שלא כאילו־הכניס יהיה אופו

 לרבנן נסירותא מקבלים דשניהם שווים דשניהם ס״ל דהוה אף סברא הד
 אבל דמשך מטעם מועיל החצר בעל דלגבי דרבנן טעמא גופא הא דנמא

 אעפ״י וא־כ עצמו של אלא החצר בעל של שורו שומר הוי לא המכניס
 דעיקר נראה ע״כ משך לא דהא בעלמא באמירה חיובו מועיל איט א״ע שמתחייב

 הקדרט׳] ז״ל[ד״ה שב׳מהרש״א כמו שלישית מבכא היא הקושי׳ פירוש
 מקשה לכך חייב מדינא דהא להתחייב במה לו אין דהמכניס א״ל דהתס
 ברשות שלא אפי׳ ידעי׳ הוי וממילא ברשות אפי׳ למיתני' דהו״ל שפיר
 קיבל דברשות משום לטעות ואין ספי גרע ברשות שלא ודאי מדינא דהא

 כנ׳׳ל ברשות כשלא דהוי משום אלא להתחייב במה לו אין דהא נטירותא
 מקשה דמאי שהקשה ובו׳ סיפא אימא ד״ה בתוס׳ מהר׳׳מ קושי׳ מתורז ובזה

 ע״ש נזק מצי אלא חייב אינו דברשות הוא והדיוק כר״ט אתי׳ דילמא התוס׳
 דנהי כן י״ל לרבנן דאף מידי מקשה לא דא*כ כן לומר א״א ולפמ״ש

 המכנים של שורו שמירת עליו שקיבל משוס חייב חצר בעל ברשות דבנכנס
 צ״ל ע״כ אלא כדינו אלא החיוכ אין שמתהייכ אף המכניס גכי מ״מ

ודו״ק: טרפון כר׳ מתני׳ לאוקמא ניחא דלא
שז״לדב׳[בסי׳ג׳]^:ל לשיטת ספי לענ״דדא״ש נראה  לרבי הרא״
 ולכאורה ע״ש חייב הקרירות בעל הוזקה אם נמי ברשות אפי׳

 הייט קאמר ונסור עול דרבי ע״כהאדמשמע דהא סברא דמנ״להך קשה
 ברישא מדקאמ׳ והיינו רבי וסיפ׳ רבנן רישא הבריית׳ על ע״ב] מ׳יח [ד׳ מדמקשה

 משני ואהא חייב דלרבי ש״מ פטור הזיק ברשות הא משמע חייב הזיק ושמרו
 מידי משני לא פטור הוזק דעל נ״ש• לענין טרפון כר׳ דאתיא פפא רב

 לגמרי דפטור משמע פטור החצר בעל דברשות לרבי ס״ל בל״ז דהא
 הוכיח ומזה קאמר ונסור על ס״ל דרבי מוכח וא״כ • איידי צ״ל וע״כ
 פפא רב רהא כלל• דמי לא ובאמת לרבי• חייב נמי הקדירות דבעל

 דכיון לרבי ס״ל א״כ השותפין בחצר מדינא דחייב בקרן אלא קאמל■ לא
 להתחייב הדין על נשאר ממילא נסירותא• עליו קיבל לא החצר דבעל
 אפילו דהא ושמרו דמאי כרבי אתי׳ מצי לי׳דלא דקשיא והיינו השותפין לחצר

 חייב ממילא נטירותא עליו מקבל לא החצר דבעל כיון [סחמא] ברשית
 דחצר י״ד דף לעיל קיי״ל דהא ורגל בשן מיירי אי וכ״ש קרן• כדין

 ר״פדמיירי משני וע׳ז • ורגל בשן חייב לחד ולפירות לחצר לשניהם המיוחדת
 כדמשמע פטור דמדינא קדירות גבי אבל טרפון וכר׳ לש• ולענין בקרן

 קרן ד«״ל יפטור דלמה שלישית מבבא אלא הקשה דלא התוספות מדבנ-י
 מנא א״כ פטור דמדינא להו קשי׳ לא קמייתא בבא בתרי אבל השותפין בחצר

 דאיך תימה ותו הדין מן יותר בשמירה המכניס מתחייב להרא״שדלרבי לי׳
 הנזק בכל שמירה מחמת עצמו מחייב הדין מן דפטור קמייתא דבחריבבא ס״ד

 ונראה • נזק מצי אלא עצמו מתחייב אינו נזק חצי חייב דמדינא ובקרן
 והייט חייג ברשותו דבור ע״א] נ׳ [דף כר״ע כיוןדקיי״ל ז״ל להרא״ש דסי׳ל
 דעשה סי על אף ע״ב] מ״ט [דף בורו הפקיר ולא רשותו דהפקיר היכא

 חייבין היזיקו אס ברשות שעשו אעפ״י גרה׳ר המקלקלין כל וכן ברשות
 וא״כ וסירות פקדירות אפי׳ מדינא חייב הוא ברשות שהוא אעפ״י ה״נ
 דהחו׳ וצ״ל ־ התוס׳ כשיטת לרבי אף מדינא דחייב לקרן דמי ברישא גס

 * פטורים בזה זה טזקו ברשות דשניהם דאמרינן להא זה מדמה
 ומחייג להזיק דמי ברשות אפי׳ ותקלה בור דכשעשה לחלק ס״ל והרא״ש

 כדמשמע מקדירות אף המקשן מקשה שפיר ולפי׳ז ברשות• שניהם אפי׳
 החיוב דאין למימר דליכא משוס והייט מקדירות דמקשי הש״ס לשון

מי צ״ל וע״כ ־ רבנן יפטרו למה כן הוא דהדין כיון מ״מ כ׳כ• חל  כאילו ד
 הרי״ף על ד׳] סי׳ [סוף דמקשיהרא״ש והא קרן גבי התוס׳ כמ׳יש לפטור החנו

 שלא אירי׳ מאי ברשות שלא בעה״ב לחצר שורו הכניס דרבאדאמר מההיא
 עליו דקיבל להרא״ש דס״ל משום דלאו פשוט נראה נמי ברשות אפי׳ ברשות
 דס״ל אלא שומרים דין בהם אין דקרקעות קיי״ל דהא מקשה שמירה

 למורים דמיוחד דאע״ג השותסין בחצר כרגל דהו״ל חייב• דמדינא
 דס׳ל י״ל ומיהו • החצי לבעל מיוחדת הקרקע הרי פ״נ חייב לחד ולפירות
 כחצר ליה הוי בחצירו בהמתו להעמיד רשות לו שנתן כיון להרי״ף

 כשהוא ופטור מדינא חיוב בו ואין ורגל■ בשן בה דפטור לגמרי השותסין
 להעמיד רשות לו שנתן כיון אחר בשדה וביער ביה קרינן דלא ברשות

ודו״ק: בהמתו שם
 קחני גהדיא דהא וכו׳ ברשות הכניס אס סיפא אימא ד״ה רחוח׳

לט לכאורה • וכו׳ חייב החצר בעל ברשית הכניס ואס סיפא *
 אלא איט דהקושי' וכו׳ שהכניס הקדר בד״ה בתוס׳ ז״ל מהרש״א מ״ש

 למימר מצי הוי א״כ שיוין המכניס ובל החצר בעל של דהיזקא *ב׳ מבבת
 דה״א משוס בסיפא לפרש איצמרך חייב המצר דבעל נפקא דמדיוקא ד!/י־
ברשות י ^



חמישי פרק הפרה את שעח שור
ט׳ אמו גרשוח  חצי אלא חייג א-ני מ״מ געי מה גרשוח ־p* לי«י י

ק מק  דש וחייג יסירוסא מליו דמקגל וקמ״ל ות&ין1׳0 גחצר pp כ
הי לפרש דוחק מק חצי דהייג ריא f׳pw לאו אי מן  מצי ילא מ

 משום נמירומא עליו קינל לא והמכגים די״ל קמייתא מגגא למןשות
א דאסי׳ מדחזיק אגל דל מהרש״א ש’כמ מג־ח דלא  עליו מקגל ג' גג
ק אנ^׳ נסירומא המצר געל ע  נעירת המכניס שיקגל שראי' נ״ש י דן ר ל

 כתג דלא והא געה״ג של גרמתי ק3 יוזק שלא וקורותיו סירותיו
 דסריך הש״ס לשון כדמשמע קמייסת מגגא היא והקושיא כן מהרשיא

היי משום והיינו נראה ות•מקור  משום העעם גקדרות לרימר מצי ו
 לסרש הוצרו נכך השיתפין חצר והוי משים חייג מוינא ונקרו דל^א

סיפא נימא אי הנל ־ פכור המכנים ולמה עצמו מסיפא הו והקושיא ונ r § . . « ___״ 1̂.__

טקמא בנא י

 קשה p נימא אי אפי׳ א״כ שמירה דמקנל משוס מכעס והייט נ״ש*
א מתרי ק סמור והמכניס ־הויוק דע׳׳כ קמייתא «  שמירה ומקנל מי
 וממ*נ סירותיו• שמירח המכניס שיקנל שראוי מכ־ש שכיח ולא נקדן
א נימא דאי סש״ם מקשי כ  נסיסא הויוק ע״כ א״כ מק חצי חייג ג׳ ונ

 נראה מך י קמייתא מכנא או עצמו מסיפא או וקשה סעור והמכניס
ם התק והוא כיון דקרן משוס למידתי איכא ואכתי משום מחק וזה  גיוי

הא וממילא נהתקו יזיק משלא עסי נעירותא מליו מקכל  מציט ו
 יס״ל נראה והעיקר ־ סמור סמק חייג הזיק כרשות שלא כשניהם נכה״ג

חייג להמקשהוליכאלמימר־אתרלעשמועינן  נקע והא החצר־ כעל נ״ש ו
 דש היינו חייג והאי תימא ואי כתם• נזק חצי והוא כרישא חייג ג״כ
חייג ידעינן ממילא א״כ כמועד דמיירי נימא ואי לסרושי לו׳ הוי  • נ״ש ו

ח ואי׳ת אס״כ שהקשה ודריהס סמיכת להכק יש וכזה ס נג הכני  שורו ו
ט׳ מ * ו  כר׳ אתיא ומתגיתין להמקשה ס׳׳ל דלמא קשיא מאי הר^ה ומהר׳

 ודיקינן המזיק כרשות שהוא כיק י ניש חייג כרשות ושלא וס*ל מרסון
 שסיר אתי ולסמ״ש השוחסין־ חצר כדין נזק מצי חייג המכנים כרשות ושלא

 ושלא ערסון כר׳ ממנימין לאוקמי צריו כסצמי והמקשן ס״ו ואי
הא מידי קשה נא כ’א נ״ש המכרס חייכ כרשות  כרכנן למימר איכא ו

 וכעל לאשמעינן כרשות הכניס ואס תני והדר ורישא ויוקא משום ונקע
ק: וכריהסי סמיכת מוק וכזה נ״ש החצר ר וו

 הלכה ממון נזקי מס׳ [ס״ז כ׳ דהראנ״ד והוא • גוכריהס נסמיכות י״ל
מז והנאים לטר דנסל ו;נא כהאי ה׳) <כרגל מי  השותפקכמצר כחצר פ

ה נמצא * ע״ש וחד] ולסירומדמוולמוריה [לשורים נשניהם המיוחדת  תלי/ דוכרז
 כזה(כשן מייכ ז״ל לרש״י שייר] סוו״ה ע״א י׳ [ק> לעיל ז״ל וריח רש״י כסלוגחת

קע והא ס״ל רהמקשה למימר מצי הוי ולסי״ז סמור ולר״ת [כשור] ורגל)  נכא ונ
די אליג' פעור דנרשוח ג׳ נככא וקסני לטר ונפל לויוקא הייט כרשות שלא ג׳  ו

 כרשות אסי׳ תייג ר״מואע״גוכנניחה לשיפת גנוירותא עליו קכיל ולא כמן
 ובל״זצ״ל שהקדימו מה לסי אכל י לכורו נסל משוס ברשות שלא נקע אס״ה

קע והרישא קע למימר להו ניחא ולא וסיתא איירי הוא בר»ת שלא ונ  ונ
 ש^ך דלא להךסברא התום׳ הוצרכו למה קפה ל»ת אך חדא* אעו תרתי
ע לומר ק קע משום רישא אעו סיפא ונ  לפרש להו הוי כהוי׳• הדיוקא ונ

 ד״ה מ״זע״ב [וף ז״ל מהרש׳א כתב בל״ז והא שלישית טאמככא והקושיא
• מככא הוא והקו׳ ה^ר] קע צ״ל מ״כ כרבנן אתיא וא׳׳כאי ג׳  דעח סיפא ונ

 ברשות ולרכנן חוא אעו תרתי לגורו ונסל וסיפא במה׳׳ג של לשורו הוא
 אעו סרתי תני דלא סברא להך נחתא ולא ודל י המכניס אפי׳ חייכיס שגיהס

 משוס כנ״ל וסיפא איידי כרשות שלא ג׳ בבא נקע ולר׳ תירצו ולא והא מוא
 ורגל p חייב כה׳׳ג השותסין ובחצר דס״ל דל רש׳׳י לשיעס לקושיא

 • חייב ברשות אפי׳ הא ברשות שלא נקע למה קשה בסיסא גם א׳׳כ
 ולא והא • חדא אמו תרתי למיתני שייך דלא כמחלה כמ״ש ץמר ונראה
 ג׳ ובבא משוס ורישא אייד למימר ליה ניחא לא עעמא ומהאי כתבו

 נקע ולא התנא ושינה כבבא וס׳׳ל משוס והייט מוא אמו תרתי הוי
עד החצר ובעל ש [שם] הרמב״ס מוכרי כומשמע השור נפילת על ס ^ 

 שחייב היינו חייב החצר ובעל ובסיפא זו4בנסי השור שהוזק למתרתץ
 וממילא משום צ״ל ע״כ לקמן שיבואר כמו ע״ש בנסילחו לשלסהיזקהשור

ע ס  נפילה בשעת היינו מימיו להבאיש ע״ב] מ״ח ׳ [ל לקק ואסרי׳ משום ק מ
 נסילח על סמור להוא מוכח במימיו חייב ה»ר בעל מדקתט א*כ

 בבבא משא׳׳כ ־ המים מהיזק יותר השור היזק שיהי׳ סעמים ואל״כ השד
שא  השד דנסילס מהך לדיוקא ליכא ממילא ולט׳ז נינהו* סילי ומרי די

ק כרבק ולא כ  ברשות שלא דווקא מדייק שפיר חייבים שניהם וברשות ו
 א׳כ ורישא דיוקא איצעריך לא חייב החצר ובעל משוס במימיו מחייב

 בעל גם וברשות ויוקא משוס לבור ונסל בההיא איצעריך לא p כמו
 ברשות הכניס ואס בהדיא קתני והא השור נסילת על כעור חייב החצר
 לפרש לענ״ד נראה ובזה י בעה״ב לשור שורו משום הוא ויוקא כ’ע א״כ מייב

ה] [בעמוד בסוגיא לקמן דהאמר הא  ולכאורה • כו׳ ממתניתין עדיפא ומי מ
 ובאמת דמשוס ונרחה ״ הוחלק דלמא אלא למימר הו״ל ולא יתירה לישנא הוא
 של לבהמתו ואכלתן ברשות שלא לקחני אוסיפא לרישא לברייתא לויוקא קשי׳

ד בעה״ב ע חייבת הוזקה ואס תתני והדר ־ כרבנן חייב וברשות משמע ס

רא וציל כרבי [ספורה] וברשות משמע ר׳זי או שטי ס ל ק  ברישא או איידי מ
 ברשות וא״כ עצמו• באפילה הוא שההיזק רנדירי ס״ד והוי בסיסא או

אין פיון חייבת החקו ואם למיסנא שייך לא מייני׳ דשניהם כיח  החיוב ו
ס ממסטמח ומיעויפא וע״זצמר בזה ופעמיה בזה פעמים במוהר מלא  ונ

מין ^־  שמקשין מה לתרז יש ובזה וי אי משוס דל מ״י׳׳כ סומרק הדוקין ב
 סליגי טמא בסחלה ומקשה נמיפא ומלתה איתמא ההיא גבי העילה
ש; מהברייתא מקשי ואח״כ אורבי  מיו מסשה ולא למתח שנכנסה והא
 שהוזהו מיירי והברייתא למימר מצי הוי דבל״ז משום י ברייתא מההיא

ח ט  חייב לא ובאמת במותר• אלא נ״מ אין ושניהם ו
ר שהיה אלא העיסה ממני למא רבא  ולא ומשני לבתר אגל מועע• ת

נ ץ אורב «י ע שיודויק: שסיר שהומלקו לומר צריך ו מק
ם  חייב ברשות שורו הכטם אם האמת ולפי ו בא ש

ש׳׳א פי׳ • ונו׳ p וזה ־ ע״ש ורבא לשטיא דהיינו ז״ל מה m והוי 
שק להתם׳  לפי היינו כוונתם ומיקר ולעג׳ד ורבא־ שינויא לפי לפר

 דל רש׳י דברי ומשמעות ־ ט׳ זו ששנה מי מביא זירא ר׳ ומשני מאי
ק ת׳  שניהם וברשות וס״ל מווי׳ וכ־ע בהא* פלוגמא דלית ס״ל ו

^ וס״ל נראה והתוס׳ כרבי פעורי׳ פ  בהא פלוגמא וליכא סיע דת״ק אי
 ואם ה״ל ורבע ורבי רבנן בה דפליגי ס׳׳ל בתרא ותנא חייבין דשטהס
קע והל׳. • פליג ורבי חייב החצר בעל ברשות הכטס  ברשות שלא ס״ק ונ
 שכתבו אלא דבריהם במחלת התוס׳ שהקשו כמו ורישא ריוקא משוס הייט
חני כן לומר אפשר ואי  מאי לפי אבל חייב הריצר בעל בישות בהדי׳ ו

 איכא ויותר ממילא ת־׳ק מדברי איט ברשות הכניס אם רהך ומסיק
 והמכניס לרבי בהויא מצינו ולא ומשוס לרישא ויוקא משום למימר
 פעור החס חייב הזיק דס׳׳ל למימר איכא ממילא ברשות כשהכניס פעור

מי רב ומלשון חדא זה לפירש והראי׳ בברייתא כדקחני ר  כת*ה י^כה ו
 ומתנימץ ח׳יק דל רש״י לפירש והא זירא דר׳ אליבא כלל שייך לא

 ס״ל כרבנן ות״ק ודאי אלא דרכי כת״ק למימר לי׳ והוי ס״ל כרבי
ה גתום׳ לעיל כתבנו וכבר ר ד ו  לא שכ׳ והצריכות וכו׳ קורותיו שהכניס ^
ק נפרש אס אלא דמתטמין לת״ק א״ש מי ל ס״לועוו כרבק ו  הוה ולרבי ומ״ש ד
 שורונמההאהיי״לבח״מסימו בנגיחות אחו כל שיופער בהדי׳ מפרש כאלו
 כך לעולה בא שלא ובר מקנה אום שאין וכשם [סעיףדסוףההג״ה] ר׳׳ע
 שורו כשיגח בהמא מפרש אס אפי׳ מועיל מה א״כ ־ ושבל׳ע מוחל אום אץ

 לעולה חיוב באה ולא נגח לא דעדיץ כיון התורה שחייבהו וקרן נזק מחצי יסעור
שפ׳אלונערות[ח»כ״מע״אדהועלאםמ הסום׳ כמט מזו וגדולה • עדין  ברי

מי משום שנתחייב לאחד אפי׳ למחול יטל איט ובקנס אחיו]  ובר ו
ע ס׳׳ל והמקשה וצ״ל נגיחה קיום וכיש בב״ו להדוח שיכול שביל  והח׳
^ וביבמות ע״ב סיב לף בקיוושק וס״ל לשיעסי׳ ורבי רבי הוא ג ו  ד

 זיי־אמי ר׳ ומשני מאי לסי אבל הסיד לפי וזהו שלב״ל ובר מקנה ואדם
ט זו שנה לא זו ששנה p וס״ל דמי r t פעור והמכניס בהא סלוגתא דליכא 
ם ס״ל וכ״ע תיק יאמר והאיך ־ ושלבץ הוי והא או  שלא ובר מקנה ו

 כרט הלכתא ע׳׳ב] מ״ח [וף לקק שמואל ואמר מאי לסי וכ״ש לעולה בא
»ן ניע לף בכתובות ס־יל עצמו דמואל ם ו  ב״ל שלא דבר מקנה או

מתני׳ ות״ק שכתבט כמו ע״כ כרבי הלכתא סתם קאמג• ואיך  הוא ו
 כוהאמר סעיר והמכניס לרבי וס״ל הכרח שוס לט אין וממילא רבנן

ד הוזה חייב הזיק בברייתא ע  מה תשה החצר אבעל] [גס וא״כ לומר ואק ס
 הכניס ואם דכיח ז״א כ״ל• שלא ובר ליה הוי הא כמפרש• והוי מועיל

 לרבי וס״ל י׳׳ל א׳׳כ ברישא כוקאמר פעור החצר בעל ברשות שלא
 נסנו לא והכי ואועתא יפער שדו אזחו תיק שאס התנו כאילו דהוי

א רשות לו  וסברא לעולם בא שלא ובר על להתנות אום דכול קיי״ל מ
 • הא שייר לא המכטם גבי משא״כ בס׳׳ד לקק שיבואר כמו היא מוכרחת

אי׳ לי ונראה ר ף לקק הש׳׳ס מקשי והא לדבריט עוו  לשמואל ע״ב מ״ח ו
קא סובא וקשה כמי אסי׳אחר אביוובט אדיא מאי עוויו רי *נ מו  וסיפא כי

 לעיל מספסאלי׳ ורבנן ואליבא א׳ככיון סעד האברשוח ברשוח שלא דוקא
 בו נפל אס א׳כ לאו או <עלמא נעירותא עליו מקבל החצר בעל אי

 ובעל לי׳ דסשיעא נימא אס ואפי׳ ותו יעלמא־ נעירומא הוי הא אחר
מ ועלמא נעירותא עליו מהבל החצר  כשנכנס ודאי הא מקשה מאי מ׳
 שלא שנכנס וכיח אחר מפעם מטסר פעור הוא בישוח שלא אחר

 דיוהא לאשמעינן אחי ימחייחח ®זיי ®טס ג״ל של שורו ונגחו ברשות
 ברשות והוי ובנו אביו נקע לכך נעדותא החצר בעל עליו מקבל וברשות
 הוא נמירותא עליו וקיבל וכיון ובט אביו של ^רש והוא משוס ופעור
 דאשמעו׳ והיינו כרבי ס׳ל ות״ק נימא זיראואי ט־אלר׳ והקושי׳ וע'כ פעור
ל ויוקא מחני׳ ה׳  והוא ובנו אביו נקע בהכרח א״כ לספיר השט כאילו ו
 מעעס שפעור אלא מחילמו מועיל מה אחר גבי אבל מחל והוא היורש

 דהוי לפרש א״א ולשמואל כמ״ש ע״כ אלא ברשוס* שלא שהכניס אחר
 דיוהא כרבנן וכ״מ וס״ל צ׳ל וע׳־כ שלב״ל כדבר הוי והא לפעור כע״ע

אפי׳ דוקא לאו וסיפא  ולאולויוקא כיון מקשה שפיר וא״כ י חייב ברשות ו
מיי אחר אפי׳ ובט אביו איד׳ מאי אתא מה להבין לענ״ו נראה ובזה נ

שיש
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שמקט דלעולא לדקדק כיש  אכתי מרפון כר׳ דאתי׳ משוס ובנו אביו א׳׳

 ושמואל לרב בשלמא • בתוכו טצמו החצר בעל שהיה למיתני לי׳ דהוי קשה
 בבא בסוף כדאמרי׳ י״ל בתוכו עצמי הוא שיהי׳ דמלתא אורחא גמי דהא ג’אע

 ושמואל ורב דאורייתא דשעבודא ס'ל עולא שס דסליגי ע׳יב] קע׳׳ה ד1 בתרא
 ברה״ר בור חופר דהי׳ מברייתא שס ומקשי דאורייתא לאו דשעבודא ס׳׳ל

 היורשין סעורין דאורייתא לאו שעבודא דס׳יל דלשמואל והרגו שור עליו ונפל
 דטלה לרבא א״כ השור דמי לשלם חייבין ולעולא השור דמי מלשלס

 קחי 3י ח החכר כעל כרשות הכניס ס6 דקתני 6ה ״כ6 6הי רככן מפניסין
 מדברי להד׳ שנראה כמו השור דמי לשלס דחייב השור נפילת על נמי

 הבית בע.״ עליו קיבל ואס ה׳ הל׳ ממון נזקי מהל׳ בפ״ז שכתב ז״ל הרמב׳׳ס
 בטלן דאמר רבי דברי פירוש והיינו השור בנזק הטר בעל חייב לשמור

 כשהכניס כן הפירוש לת״ק הדין והוא לשמור עליו שיקבל עד חייב אינו
 מצי לא א״כ דאורייתא לאו דשעבודא לשמואל דס״ל כיון א׳׳כ ברשות
 בעל דברשות אח״כ שייך דלא והרגו בתוכו עצמו הוא שהיה <מיתני

אט׳ לשלס חייבין אין היורשין דהא חייב החצר  אחרינא דתנא זירא לר׳ ו
 דס״ל לעולא אבל ־ דרבי משום בכה״ג דמתניתין תנא דנקע י״ל הוא

 דלפמ״ש וצ׳׳ל בתוכו• עצמו הוא שהיה דליתני קשה דאורייתא דשעטדא
 למחול דיכיל וס״ל רבי הוא דמתניתין דת״ק וס״ל זירא כר׳ ס״ל דעולא י׳׳ל

 למ׳׳ד ואפילו לו־ דמחל משוס מכופר פעור ברשות ולכך שלב׳׳ל דבר
 נחבמל לעולם שבא קודס מת או בו חזר אס מ״מ דבשלב״ל להקנות דיכול

 • מיתה לאחר אלא משתלם אינו דכופר לעיל דאמרינן כיון א״כ המחילה
:המחילה בעל שמת דכיון בתוכו עצמו הוא הוי אי למינקע מצי לא א״כ

)t j t על ע׳׳ב נ״ע דף לקמן הש״ס דמקשה מהא ראיה להביא יש 
דלא מתניתין לימא וכו׳ חבירו שדה בתוך דהמגדיש • מתניתין ^

 כ א׳ ט׳ זו ששנה מי תברא לעיל דאמר זירא לר׳ דהא לדקדק יש כרבי
 זירא לר׳ הניחא למימר לי׳ והוי כן לתרץ יש דהמנדיש מתניתין הך גס

 דליכא דסיל כרבנן הוא דמתניתין תיקשי זירא לר׳ דאף א״ש ולפמ׳׳ש
 מייתי לא שס דהא כן לפרש א״א דהמגדיש מתניתין א׳׳כ בהא־ סלוגתא
 מפרש זירא ר׳ גם וע״כ מפי קשה זירא לר׳ א״כ • כלל דרבי פלוגתא

ודו׳׳ק: עסקינן• דרי בי בנער דר׳פ כשינויא מתניתין הך
ח ־ ברוח נשברו ואפי׳ כו׳ אמר רבא בגמרא ש ט׳  מלתא הוא לכאורה ו

ה לקמן התוס׳ מ״ש לדקדק יש ותו יתירא־ ד ט׳ דלמא או ב ו
 מתרצי דבלא״ה כיון זה לדיחוי רבא הוצרך למה ־ ע״ש היא בעלמא דחי׳

 געירותא עליו מקבל החצר דבעל אלא למימר ליה הוי ולא המתניהין קושי׳
 דעיקר לעיל דלנמ״ש ונראה נעירותא־ עליו מקבל אינו הקדירות ובעל

 כרבי לאוקמי ליה ניחא ולא מדינא דמחייב שלישית מבבא הוא הקושיא
 פעור ברשות ואפ״ה במועד מיירי דמתניתין י״ל מ׳׳מ ■ נ״ש לענין ערפון

 השור על גמור שומר ליה הוי דעלמא נמירותא עליו מקבל החצר דבעל כיון
 תם געשה מועד אפ׳׳ה שומר ליד דכשמוסרו ע״ב] מ״ס [דף לעיל ואמרינן

 יטל איע בעה׳׳ב לשור חיק שלא עליו מקבל שזה אעפ״י ממילא א״כ
 חייב ואין • לתמותו חזר שומר ליד שמסר דכיון ■ מדינא יותר להתחייב

 אפשר הוי וא״כ מועד כדין ג׳׳ש חייב החצר בעל אבל • נזק חצי אל^
 כיק באמת אבל מדינא• שהוא נזק בחצי חייב החצר בעל דגם לומר

 בין יזיק אס בין דידי׳ נעירותא עליו מקבל החצר דבעל בברייתא דחזינן
 דאמר רבא מלשון לקמן משמע וכן פטור בקרן דאפי׳ משמע יוזק אס

 המכניס ברשות דאפי׳ משמע דרישא איידי דנקט אשמרנו דואני בברייתא
 עליו מקבל אינו החצר דהבעל י״ל ולפי׳׳ז נזק מחצי אפי׳ לגמרי פטור

 להט מדחי דדחוי׳ לומר יש להדי׳ זה רבא אמר דלא וכיון נטירותא־
 עליו מקבל ואיט דעלמא נטירותא עליו דמקבל למימר דאיכא ולהכי

:ודו׳יק יוזק שלא
ה ח ד ״  שנא ומאי וכו׳ למיפא דעלתה אתתא ההיא בגמרא מ

׳ - ׳ ן הדיוקא דילמא ז״ל מהרש״א והקשה וכו׳• מהאשה ^ י
 החצר בעל לחייב שייך דלא נראה היה ולכאורה • דרישא דיוקא משום

 איט השותפין בחצר דפסור בשן הכא החצר בעל דחיוב כתבנו דכבר כיון
 הרחיי׳ ששכיחה דמיירי ברחיי׳ י״ל א״כ שמירה עליו דמקבל משוס אלא
 א׳׳כ • חנם כשומר או שכר כשומר שוכר דקיי״ל לעיל התוס׳ שכתבו כמו
 היא דהא בבעלים שמירה לי׳ הוי דהא שומר משוס החצר בעל לחייב א״א

אט׳ • הרחיי׳ את לשמור מחויבת  שייך דלא הקבועים ברחיים מיירי אי ו
 אח המוכר ס׳ במשנה כדאית׳ המטלטלין דברים בה אית מ׳׳מ • בקרקע שמירה
 עליו דמקבל משוס הייט החצר דבעל דחיובו לעיל ולפמ״ש ■ ע״ב] ס״ה [ד׳ הבית

 דאדעתא עמו התנו כאילי דהוי משום היינו דהמכניס וחיובו שומר דין
 דלא דקאמר הכא א״כ • ברשות כשלא והוי רשות לו נותן אינו דהכי
 א״כ • תאכל שלא לה הוי אמרינן ברשות שלא דאפי׳ משום דרב עלי׳ פליג
 משוס צ״ל ועיב ברשות משלא יותר יתחייב דלמא הכי למימר ליכא ע״כ

 דהדוק למימר ליכא מטלא א״כ • שומר כדין שמירה עליו מקבל דמכנים
כנ״ל שומר מדין אלא חייב אינו החצר בעל דהא דברייתא ברישא הוא

 הא מיושב ובזה ־ רבא על קשה וממ״נ • בבעלים שמירה לי׳ הוי א״כ
 כרבי רבא דילמא שמקשי׳ מה מתורץ גס מברייתא מתחלה מקשי דלא

 ונטור עול דרבי דס׳ל ז״ל דאפי׳להרא׳׳ש כתבנו כב:־ דהא כרבנן וברייתא
 וביון קאמר מדינא אלא רבי בדברי זה מצינו דלא קאמ׳ שמירה מוין ולאו קאמר
 הוכחה ומזה ־ דפמור ברשות תאכלכ״ש שלא לה הוי אמרי׳ ברשות בשלא דהכא

ודו״ק: קאמרי שמירה מדין לאו לעילדהרא״ש שכתבט למה

שביעי פרק מרובה
ה ד ד ״ * בגניבה חיים רחמנא קאמר אמאי W״W ם  נראה וט׳

ס דשנים דקרא משמעו׳ דבאמת לפרש ׳ י ‘׳יי * ישלם טי
 דאפי׳ ז׳־ל הרא״ש שכתב ז״ל הרי״ף לדעת כן מוכח ובאמת הכפל על קאי

 כעין דמשלס מאליהן במתה מודה אפ״ה השתא בתר אזלינן בטלאי׳
 לגמרי ופטור מתה בדין העמדה בשעת דהשתא כיון אמרי׳ ולא שגנב

 דלעולם ישלם שנים חיי׳ דכתיב משוס דהיינו נראה • בהוכחשה במו לדעתו
 העמדה בשעת הוא דהחיוב כפל לענין דנהי אלא חי הוא כאילו חשבינן

 חי שהיה כמו לשלם שצריך פשיטא בגניבה אבל ע״ז קרא איצטריך בדין
 ע״כ אלא לפניך שלך הרי לימר יכול ואין גניבה בשעת שנתחייב כיון

 לומר יכול חי היה דאס יזולא יוקרא לענין עצמה בגניבה קרא דקמיל
 אמאי דקאמ׳ והיינו שגנב כעין לשלם צריך כשמש אפ״ה לפניך שלך הרי

 ועמ׳ש להכי אלא איצטריך לא עצמו דבגניבה ר״ל בגניבה חיי׳ רחמנא קאמר
ק: בזה לקמן ודוי

ח  בם׳ וכן וכו׳ קמ״ל ומאי וא׳ח כו׳ קרן רב אמר טפא ד״ה במוס׳ ש
 ראיהמייתי מה מובן אינו לכאורה כו׳• תרומה אוכל גבי שעה כל

 בוודאי א״כ זוז ד׳ שוה שהי׳ בשעה התרומה את אכל דהתה כ״ש מפ׳
 דהתום׳ וצ״ל העולם־ מן הוציאה שעה באותו שהרי שגנב כשעה משלם

 וממילא וזולא יוקרא בענין מיירי מתניתין דהן־ אלא ראיה מייתי לא
 אס דאפי׳ הממני׳ לשון כמשמעות הגזילה שעת בתר דאזלינן

 שהקדימו ומה הגזילה שעת שתר אזלי׳ העולם מן שנאגד בשעה טזלו
 הוי דאי ואעיג וזולא יוקרא לענין איירי דרב אמרי׳ במסקנא ההוס׳
 הגזלניס־ דנל המתני׳ לשון בכלל שהוא כ״ש והוכחשו שמינה לענין מיירי
 בשעה שוה דהוה דהיכי טפכא אשמעי' דרב למימר מצי דהוי משוס

 ומכרה שטבחה אעפ״י שגנב כעין משלם אפ״ה שגנב משעה יותר שטבחה
 הגזלני׳ דכל דממגי׳ שהמפקיד שם כדמשמע ממתני׳ נשמע לא וזה בידים

 כדרבה העולם מן הוצאה כשעת דמשלם ביתר ולא בחסר אלא משמע לא
 ארבה פליג ולא טזל ואח׳׳כ ביוקרא מיירי דרב מסקנא לקמן שכתבו והיינו

 ז״ל דבריהם לולי לענ״ד נראה קושייתם בעיקר מיהו מתני׳ היינו א״כ
 שעת כיוקי הקרן משלם אפ׳ה וה׳ ד׳ דמשלס דאע״ג דרב רטתא דעיקר

 ליה דקנה משום הגניבה משעת מחייבהו אתה דאם אמרי׳ ולא הגניבה
 והוי טובח הוא דשלו משוס הטביחה על לחייבו אין תו הוזלו וברשותו

 לענין אותה קנה ולא זולא לענין אוט שקנה אמרי׳ אלא דסתרי כתרתי
ודו״ק: בס״ד לקמן שיבואר כמו טביחה

׳ ם ו ת ט׳ שמעתי׳ בסוף משמע וכן וכו׳ כטשה דתניא ד׳ה ב  משמע ־ ו
 או מאלי׳ שמתה ובשעה זוז שוה בתחלה היו דאס מדבריהם

 בשעה שוה שהיה כפי זוז ד׳ כפל משלם בדק עמד ואח״כ זוז ד׳ שוה נשבר
 צריך הקרן גס בידים שתברה או בעין דכשישט העולם מן שנאבד
 כן משמע לא ז׳ל ר^א״ש ומדברי ־ ז״ל המרש״א כמ״ש כדהשתא לשלם
 דהוי משוס בדין העמדה כשעת משלם אינו טעמא ומהאי כתב שהרי

 דעבד בטביחה דוקא דס״ל משמע ממילא• כטתגר טביחה לאחר לי׳
 אלא משלם אינו מאליו מת הא הטביחה כשעת משלם מעשה

 דהרא״ש דאף הוא דהעעס ונראה ז״ל־ הרמב״ס פסק וכן שגנב כעין
 לענין מעקרא במר הבהמה בגוף דאזלי׳ דס״ל א״ל הריי בשיטת קאי
סה אס דהיינו עבדי׳ לא דסתרי דמרתי להרא״ש ס״ל מ״מ כפל  שטנה ט

 וטמה השער שנתיקר אלא הוכחשה ואח״כ זוז ד' הגניבה בשעת שוה והיתה
ט שמיטת בהמות ושאר בראשונה כמו ד׳ ג״כ שוה הכחושה  שטמה כ
 תחלה ניזולבתר הבהמה גוף דלענין אומרי׳ אין זוז בט״ז הם בתחילה

 תרמי הוא וזה זוז ט״ז כפל לשלם ויצטרך בסוף במר ניזל יוקר ולענין
 דודא% וכיון בתחילה כמו לשלם צריך מעיקרא בשר דאזלי' דכיון דסחרי

 הרי מעצמה שמתה אחר לב׳׳ש כשהתגיעה א״כ מהוכחשה גרע מאלי׳ מחה
ף אזלי ר״י דלשיטת אלא תביעה בשעת כלום שוה איט  בסר הבהמה מו

 והא גניבה־ בשעת שוה שהימה כפי אלא לשלם דאק ממילא א״כ מעיקרא
 בה דעביד משום הייט נתיקרה אס הטביחה כשעת משלם דבטביחה

 כסל בדין מהני ה״נ הקרן בגוף שתיה או תברא דמהני היכי וכי מעשה
 בידיה דמגרא משלם ה״נ כדהשתא לשלם צריך היה קייס היה דאס כיון

 הם דאס הקרן מן יותר הכפל שיהי׳ מציאות מקום שום אין זו ובדרך
 פטור בכפל גם מאלי׳ ובמסה חייב בקרן גס מעשה עשה או קיימים
אלא כן אינו המוספות שימח אבל מקרן עדיף דלא הרא״ש דכ׳ והייט

דאף



בבאקמאשביעיט־יובה

.1(. r״ ׳*״״ י״׳ ׳■׳ 1 ־■ ,״־ ־ י ־  משמעות wv!■ ״ יי׳
» ך א מ  פליג לימא הש׳׳ס מדמקשה כך דמשמע והו ג׳זא הליגי מ

 כדין העמדה וקודס המכיחה אהר שכתיקר לי! מיקי ולא אדרכה דדכ
ד מו  וכ כסל לגכי שסי׳ או דתבלא דרכה סברא רל״ל מדבריהם נראה (
 • להסן) יביאר והמעם וכו׳ קר! אלמא בד״ה ע״ב לקמן מדבריהם נראה
 שיטי הוי דמתה כיון מיתה דלאחר הסס־׳ע כמ״ש למדש דהמעם מראה

כ נהיקר ■:גנב ברשוס אח״כ שנמיקר ^  יוקרא חשבינן לא א'
 דבהוזל שכתב הרא׳ש מדברי נראה וכן • הממס מן שיצא בשעת אלא חולא
 דברשות שינוי ממעס ע״כ היינו מביתה שעת בהר אזלינן המבימה ממר
 תאמר מיני׳ דעדיסא המעם לזה הוצרך לא דבהוקרה אלא הוזל הגנב
רי׳ו שימת לסי ליישב נראה היה לסי׳׳ז • מאלי׳ ממתה עדיך דלא  שכ׳ ה

ף זלדם׳׳לדאן? הראיש  בגדי ודוקא השתא בתר הבהמהאזלינן לעקגו
 לא לנוי״ז דהא וקשה שינוי דהוי משום מעיקרא בתר אזלינן איל ונע»*י
תא ^זרצי  ולסמ״ש ־ כדמעיקרא משלם ואס״ה שיטי הוי דלא דס״ל ה^יי

 ואך וחמשה ארבעה לשלם התורה שחייבה דמה זיל להרי״ף דס״ל י״ל
 בעולם אינו השור כבר ואז בדין העמדה משעת הוא החיוב הסברא דמו
כ קונה דשיטי קיי״ל דאק אלא משלם דכדמעיקרא צ*ל ע״כ כלל  כיון א'

 שהיתה כמו משלם בעולם עדיין היה ואז הגנב של נעשה המביחה דבשעת
 ואז בדין העמדה כשעת להיות ראוי הסברא למצד כיק המביחה בשעת

 גניבה שעת במר אזלי׳ מילי׳ דלכולה מיני׳ ילסי׳ ע״כ בעולם אינה כבר
 דס״ל לדידן אבל שגנב כעין ס״ל לכך כב״ש לה מוקמיני׳ דברייתא וכיון

 אלא ביין העמדה כשעת וה׳ ד׳ לשלם דמסברא י״ל ש»ר קונה דשינוי
 לעניו בין ההיא כשעה משלם בשיטי לעצמו קנה טביחה דממר כיה

 בשינוי דקונה איל ונעשה בטלה לא אם וזולא ץקרא לענין ובץ מלאים
^ ל  לעיל שכ׳ הרא׳׳ש סברת ז״ל להרי״ף דל״ל ל’צ ולסי״ז איל ג
«ם דמעמא מ  תברא כמו והוי בידים מעשה דעשה משו׳ המביחה כשעת ד

 לסמ׳ש מסי דא׳׳ש וכ׳׳ש שיטי דהוי משום הממם כמ״ש אלא שתי׳ או
 חי שהוא כמו כסל משלם מאלי׳ דמתה להו דססיקא דהא הסוגי׳ בתחלת

 חי שהוא כמו לשלם צריך דע־׳כ יל»׳ ישלם שלי׳ דחייה דמקרא משום
 דמיתה ממעס ע״כ מעשה עביד לא דהתה אע״ג מאלי׳ במתה אסי׳
 צ״ל ע׳׳כ עומדת במקומה דשיטי דס׳׳ל לב״ש שייך לא וזה שיטי הוי

א קי  בדעת הרא׳ש לשיטת כתבט וכ״ז בזה• לקק מ׳ש ועיי׳ כד״גי
 דלעיל הסוגי׳ מדהביא זה והוכיח ר׳׳י על סליג דהרי״ף דס״ל ל ז 5הרי״

 הוכיח דלא דהא ונראה • מסטימנא אלא ליה דאמר משום השמינה דדוקא
 ונעשה בטלה דוקא היינו כמעיקרא דטלאי׳ בהא בהדי׳ ז׳ל הרי״ך

 ונתסטמה כחושה בהימה אפי׳ טסי רבותא כ׳ ולא אילעאי כדר' שיטי דהוי איל
 דעשה כיון וטבחה ונתסממה בכחושה דדוקא לדחויי מצי דהוי משום הייט
^ ע  לענין ז׳׳ל הרא״ש לדעת ר״י בשימת דצ׳׳ל היכי כי השתא כי משלם מ
 בדין העמדה בשעת עומדת והיא טבחה כלא אבל כל״ל ו^לא יוקרא

 בברייתא מדכ׳ מייתי לכך כדמעיקרא דמשלם הרי׳׳ף דמודה למימר מצי הוי
 משמע מ«וימנא אנא דאמר משו׳ הטעם והשמינה כחושה דהיתה

 דכפל משמע וה׳ ד׳ ותשלומי כסל מדקסני קיימת עודה אסי׳ בנתסממה
 דכיון בזה הטעם דאין ותו דוחק זה מיהו * כדהשתא משלם קיימת בעודו הייט
 משלם מעשה דכשעשה נימא תיתי מהיכי שגנב כעין אלא משלם איט קיימת שטא
 דמחייב ר׳׳י לשימת חולא ליוקרא כלל דמי ולא קיימת מכשהיא יומר

 לולי אמנם השתא כי לשלם צריך פשיטה דכשהיא משום מעשה כשעשה
 הוא וכן הר״י שימת כמו ז׳׳ל הרי״ף דשיטת נראה הי׳ ז׳ל הרא״ש דברי
ומסה דבהוקרא ז״ל הרמב׳׳ם דמדכתב תדע ז׳׳ל הרמב״ם דעת

 דבשעח כיון לגמרי דיסמור אמרינן ולא שגנב כעין כסל משלם
 דמה צ״ל ע׳׳כ אלא בזה ועמשיל בעולם ואינה מאלי׳ מתה בדין העמדה

 נראה אלא ר״י כשיטת והיינו גניבה כשעת חשבי׳ הבהמה בנוף שהוא
 והוקרה והוכחשה בשמינה דאסי' התוספות מדברי דמשמע כתבתי דכבר
 בשעת הפטומה דמי כמו הכחושה דמי ושוה בדין העמדה בשעת
 והוזלה והשמינה בכחושה להיסך וכן חומרי תרי אמרינן ואסי״ה גניבה
 עבדי הגניבה בשעת הכחושה כדמי אלא שוה ואינה בדין העמדה בשעת
 ־ בדין העמדה בשעת הכחושה דמי כשיעור אלא משלם ואיט לריעומא תרמי

 עכשיו כשל דמים כדמעיקרא מלאי׳ דרבא מלישנא כן הרטס׳ דדיקו ונראה
 כשל דמים חשבינן אס״ה כדמעיקרא מלאי׳ דחשבי׳ היכי אסי׳ משמע
 לומר לרבא הכריח דמי ותו ־ סברא זה דאין ס׳ל ז״ל הרי״ף אך עכשיו

 ז״ל להרי׳־ף וס״ל הברייתא לתרץ סגי הוי לבד כדמעיקרא בטלאי׳ דהא כן
 ונעשה בטלה אלא קולא תרי או חומרא תרי דעבדי׳ הכי רבא אמר דלא
 אינו לכך כדמעיקרא אלא לשלם אין מסברא שינוי ^כא‘ד■־ כיח איל

 דאין ס״ל וברייתא בדין העמדה בשעת טלה ששוה כשיעור אלא משלם
משעת השער נשתנה שלא באמת ומיירי שינוי הוי דלא או שנה שיטי

 מלאי׳ משלם ושסיר וזולא יוקרא בין חילוק ואין בדין העמדה טי הגניבה
 דקיי׳׳ל משום הייט השער נשתנה אפי׳ דמשמע עכשיו כשל ורבאדאמרדמי

ת״ דנקמי א׳׳ש ולסי׳׳ז וקונה שינוי דהוי אילעי כר׳  כיחשה הבריי
 וכו מסטימנא דאנא משם דווקא דמשמע והכחישה שמינה וכן נה וה״מ

^משו? שיט מעצמה נתכחשה ולא הכחישה שהוא ייקא
 לשעת גניבה שעת בין בדמים חילוק ואין השער שנשתנה רי מ תא דב■

 בכששה נמצא סטומה כמושהיתה ההכחשה בזמן שוה שהוא בדין העמדה
ת שוה שהיתה כמו לשלם ראוי הי׳ השער ףוזל וט^סטמה ^  הכ?שה ב

 רה כסי אלא משלם איט פיטמה כששא אבל חומרא חרי עבדי ד״י
 אמר מצי מ״מ לריעותא תרתי דהוי אע׳׳ג בדין העמדה ב״עת ששו•.
 כפי משלם ונתייקרה והכחישה בשמינה וכן שקלת ואת מפטימנא חנא
 למיביתא תרתי הוי ולא שהכחישה מה נמי ומשלס בדין העמדה שעת
 משלם דבטביחה היכי כי ר׳ל סלגא. קטלא ני מחי לי דאמר משום

כיון אמרי׳ ולא מת כבר בדץ העמדה דבשעת אע״ג דהשתא טוקרא
ז ״®״א לי  בתר אזלינן השה דבנוף לומר י

 כיון אלא הגניבה בשעת שוה שהיה כסי אלא ישלם לא כ א קרא מע
 מעשה שעשה כיון סלגא בקמלא ה״נ דהשתא טוקרא משלם מעשה שעשה
 ונעשה דבטלה דינא האי לרבא לי׳ נסקא ומזה דהשתא כיוקרא משלם

 הנך הרי׳׳ף הביא לכך לריעותא תרתי בו עבדינן שינוי דהוי כיון איל
 בין המעות בשיווי השער שנשתנה דמיירי דהלכסא אליבא שהם שנויא

 ממילא דבמה שכ׳ ז״ל הרמב׳׳ס דברי הן והן השמינה לשעת הכחושה שעת
 גניבה בתר אזליני׳ דלעולס ר׳׳י כדברי והיינו גניבה שעת בתר חזלינן

כי לא אס  מעיר־א בתר למיזל וצריך מס דהשתא כיון א׳׳כ אהדדי דסתרי ט
 כשעת משלם איבדה או דתברה והיכי מעיקרא בתר זולא לענין גס אזליני׳
 מטביחה דילפי ושינו הרא׳׳ש כמ׳׳ש אהדדי דסתרי היכי אפי׳ הוצאה

 תילוק אין דאסי׳ לאשמעי׳ והכחישה דטממה ברייתוס כתב והדר כנ״ל
 בדמי שמינה או שמינה בדמי כחושה וקאי השער שנשתנה משוס בדמי׳

 בה שעשה כיון כנ״ל חרתי בה עבדינן הכי אשלו כחושה
 רב חמר גופא בד׳׳ה התוספות קושית לתק לעיל כתבנו וכבר מעשה

 רבותא דעיקר וכו׳ הגוזל בריש שא מתני׳ קמ׳׳ל מאי וא׳ס שגנב כעין קרן
ס; לרב ה כסל דמשלס שכי א  דשעת כיוקרא הקרן את משלם אס׳׳ה די

 החיוב אין וה׳ ד׳ דהכסל אהדדי דסתרי כתרתי דהוי אמרי׳ ולא גניבה
 שהי' היוקר כסי הקרן על מחייבהו אתה ואם בדין העמדה בשעת אלא

 א״כ הוזל דגנב וברשותו גניבה בשעת אותו שקנה אמרי׳ גניבה בשעת
 הוא שלו הוה דדידיה כיק וה׳ ד׳ וכ״ש כסל תו לחייבו אין

 גניבה כשעת קרן תרתי ביה דעבדינן לרב משמע אסי׳׳ה טובח
 בההיא הדין באמת נראה וכן בדין העמדה כשעת וה׳ ר׳ וכסל

 מן שאיבדה ובשעה ושכחשה זוז ד׳ שוה ושמינה בהמה גזל אס דרבה
 הגזילה בשעת הראשונים כדמי׳ זוז ד׳ הכחושה ושויי נתייקרה העולם

 מה פחת ודמי השתא כי הכחושה כדמי זוז ד׳ לשלם צריך אין
 אס בממ״נ כלל סברא זה דאין אמרי׳ אלא הגניבה משעת שהוכחשה

 לשיב אין שוב א׳׳כ גניבה בשעת שקנאה משום שהוכחשה על מחייבו אתה
:ודו״ק שבר דדידי׳ משוס השבירה על

ן  דמיאן נראה * וכו׳ בשנוי דקנאה דהשתא כו׳ קטלא לי מה ד״ה '0|*7^
 כולה קטלה דמה הוא פירכא גופא הא דא״כ בזה ז׳׳ל רש״י

 בריש לפמ״ש ואפי׳ הוא שינוי דלאו בהכחישה משא״כ בשינוי קני׳ שכן
 מקרא אתי חי׳ שהיא כמות יה׳ ד׳ כפל משלם לכ׳׳ע מאלי׳ דמתה דהא שמעתי׳

 דמתה משוס מעיקרא בהר דאזלי׳ מזה ללמוד אין מ״מ ישלס שנים דחייס
 מאלי׳ דמתה השינוי בעצמו הגנב עשאה דלא דאע׳׳ג בשינוי דקני׳ משים שאט

 בסי' גס ז״ל רש״י מיאן זה ומטעם מענתה למילף וליכא שיטי הוי אס׳׳ה
 דקני׳ משוס לטביחה מה למיפרך דאיכא מטביחה דילסי׳ החום׳ של השני

 בם׳ שוה הוי לא שינוי דהוי השחיטה דבסוף סברא הך ול״ל • בשנוי
 ילפי' הוי ממתה או משביחה ילסי׳ הוי דאי ז״ל לרשיי דס״ל נראה ותו

 לעטן או מעצמה הוכחשה לענין אפי׳ מעיקרא בתר דאזלי׳ מלתא לכולא
 באמת לעיל כמ״ש שיטי דהוי משוס למילף דליכא אלא וזילא יוקרא
 לכל ילסי׳ באמת קונה דשינוי דס׳׳ל דלב״ש הרי׳ף בשימת ז״ל הרא״ש לדעת

ודו׳ק: בזה ועמש״ל שגנב כעין דהוי מילי
 המסרשי' כל כתבו ■ וכו' ה״ד בכפילו עולה וחומשו מיהס קתני 2̂*3?

 החומש א״כ אלא החומש מן סוטר דאינו ס״ל יעקב דנסקאליהדר׳
 המק׳ מייתי ולהכי לרבנן יעקב ר׳ בין חילוק אץ דאל׳־כ משוס מכוון

 והנה ש’דר מלסא דמייתי הא מיושב לא ואכתי • דחכמים סלוגתא
 עס החומש ששוה דוקא דבעינן חנינא ר׳ דשכחת נראה הוה לכאורה

 וסירש״י וכו׳ שדה עדי׳ באו שלא עד אס דברייתא רישא מדנקט הכפל
 זו מברייתא הקשה פ״י ובס׳ סטור בקנס דמודה משוס כפל כאן דאין ז׳׳ל
 ולענ״ד ע״ש חייב עדי׳ באו ואח׳׳כ בקנס דמידה לקמן דס׳׳ל לשמואל זו

 כדאיתא להזימם יכול שאתה עדות בעי׳ דבקנס דקיי״ל כיון דייל נראה
לא א״כ כסל כמו דהחומש מיירי דהכא כיון א*כ ע׳׳ב ע׳׳ה qד לקמן

באו
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 באמת להא בכסיצו עולה וחומשו לומר שייך לא כלום לידינו העדי׳ כאו
 ולא כלים לחיינו רצו דלא כיון נאמנים אינם העדי׳ דהא כעל כאן אח
א אלא נכשילו עולה חומשו לשון שייך ולא עשאי״ל ־הד  עדי כשנאו נסיפ

״ז נאמני׳ היו ואז הודאחו קודם ״ ״ נ
 ומוכח כשמואל ל דס חנינא ר׳ הוכחת היא עצמו דרזה נרא: היה ולפי״ז

i הכפל כמי ממון הוא שהחומש
 הוכחה זה דאן דנראה אלא מחומש יותר שוה

 ^חומש כנגד דהא נכשילו ל־ עולה חומשו שייך לא מ״מ הכו^ מן חומש
 וחמשה עשרים הוא דהחומש מנה הפקדוןשוה הי׳ אן כגק נאמני׳ העדי׳ אין
כנגד אכל החומש על העידפים וממשה שנעי׳ על אלא נאמנים מנדי' אן

ע עולה חומשו שייך ולא עשאיל הד החומש מ כ נקע דצא והא כ
 דפשיעח מלמא דהא משום החומש על היושר הכפל שמשלם נכריימא

ק וצ״ל בחורה ומפורש . חי הנ״ל: המפרשי׳ כ
ד  חיכח דהא ג״כ המפרשים שכ׳ הוכחה נסתרה דלפי״ז קשה ד5אכ א

 עשרים החומש משלם יעקב דלר׳ ארישא פליגי דחכמיס למימר י

» אנל זהו׳ וחמשה יי״יז ®״ל 1ר
.וא -* כיו! ל עשאא דהוי משוס כפל עליהם משלם שאינו זיז וחמשה

העודמם זv ושבעים החמשה אבל חימש עליהם מוסיף במחלה עצמו חייב
 שחק נמצא מומש עליהם מוסיף אין כפל עליהם שמשלם כיח החומש על

 מך מובא• בינייהו איכא שפיר נמצא החומש מן חומש אלא נשלם צריו
ואשם חומש אין ר״ש דאמר הא שייך לא דא״כ הכי לפרש דא׳׳א נראה

ייי' כא®® דהא כפל שיש במקום משפלס
 דבעי צ״ל ע״כ בחומש פ;יגי במאי וא״ב אסיפא דקאי צ״ל וע*כ מועמ

:ודו״ק החומש עם הכפל מכוון שיני׳ דוקא
ז  ד שוה היה דבתחלה דמוקי מה דלפי קשה דלכאורה לפרש נראה ד1(
 משלם דאיט דס״ל דרבנן מ״מ קשה זוז שוי' ובסוף זוז ^

אינו כפל דמשלם זוז דעל נהי כפל זה ממין על דמשלס משוס חומש
! שהי״ זוז ג׳ על מ״מ חומש משלם

 דבחמת ל וא ע/יהס־ ינשבע כפל עליהם משלם דאינו כיון חומש עליהם
 עליהם משלס דאינו כיון אלו זיז ג׳ על חומש משלם דלרבנן הוא כן

 דחומשו משוס כלום משלם דאינו ס״ל דלר״י כליגי בהכי ובאמת כפל
 מוסיף בראש שמשלם זוז דמפלשה עליו פליגי וחכמי׳ בכפילו לו עילה
 דעכ׳׳פ ביון דהא אפס לענין נמי דפליג מריש קפה דאכתי ז״א חומש
 בכ״מ דאיתא משוס ליישב ונראה זוז לד׳ זיז בין חילוק אין אשם להביא צריך

 להלואתו כלי לו ביחד אלא יד בתשומת אשם קרבי חייב דאיט ע׳א ס’« דה
 אינו שהרי בעין דאינו כיון זוז שלשה יהני י״ל א״כ דפרדון דומי׳ דבעי׳

 כעין זוז ר לשלם וצריך אח׳־כ שנאבד אעפ״י שבועה בשגגת א׳ אלא שוה
 קרבן מביא איט אחד זוז אלא בעין אינו שבועה כבשעת כיון מ״מ שגנב

 מתורן ולפי׳׳ז לגמרי מקרבן פעיר כסל עליי משלם זיז דאותו וכיון עליהם
 דח׳׳א י׳׳ל ולסמ״ש וכי׳ דמי לא אמאי תימא וכו׳ אלמא בי״ה הפוס׳ קושי׳

ץ זוז ד׳ שוה היה שבועה שבשעת כיון בהכי לאוקמי  היון לר״ש תקשה א
 על אשם מחויב דאינו נהי א״כ זוז ד׳ שוה והי׳ בעין הי׳ שטעה דבמנת

 ננל יתחייב ו^תי כסל עליו שמשלם משוס גניבה בשעת שוה שהיה זוז
 דאל׳ה דר׳׳ש להך מסיק דלהכי י׳׳ל ולפי״ז שטעה בשעת בעין שהיה זוז ג׳

:ודו״ק התוספות כקושית לשנויי מצי היי
ד ר׳ אינר למה דאל׳׳ה כלים לו יחד בלא אפי׳ משלם דחומש צ״ל לפי״ז א

 דהא הכפל עם מכון איט החורש דהא בכפילו עולה דחומשו יעקב י
ם דלפמ״ש עפי א׳יש ובזה חומש חייב אינו זוז ג׳ על ץי מס ^ ה ב הו  ד

ט מתיישב לא אכתי וחכמי' ר״ש פליגי דבמאי משוס הוא תיי  אלא מיג
 סלומזייהו החימשולסמ״ש עם הכפל מכוון דאינו אחר דמשוס דנ״« בדוחק

 ולרבנן הכפל עס שמכוון כיון החומש מכל ©עור דלר״י הכי
 שמשלם זוז כג׳ מימש חייב ממילא משלם שאינה מחומש פעור דזוז כיון

 בחידושי בלי ביחד המעס לפמ׳ש אך הכפל עם מכיון דאיט טון בראש
 ועמיש לאשם חומש בין חילוק דאין משמע וכו׳ נערה ר*ס כפוטת

ודו״ק: לקמן
ת ו ^ מ ו ד ט׳ אלמא ד׳׳ה ר וכ׳ • וכו' כלל הכי למימר דליכא וי׳ל • ו

״ '« י ני ® ה ז״ל המרש״א * ״  וקשה ע׳׳ש [ר״י] (ר׳׳ת) לשיטת אלא אינו ח
 לר״י ס״ל ונתסטמה כנחושה דהא ניחא ז׳למי ר׳׳י לשימת דאפי׳ לענ׳ד

 לרבה כדס״ל העולם מן שאבדה כשעה וח־מש וקרן כדמעיקרא כפל דמשלם
 והן ממך גנבי מורא דכי מטעם היינו ר׳׳י לשימת דהא מ© דקשה ופו

 דאפשר לעיל] [וער״ש הכא מיימי סיועי מאי א״כ בסמוך עצמו חנינא ר׳ זכרי
 מיהו דידך מדעתא ליצלו רחמנא אילעאי ר׳ לי׳ דאמר היינו דבאמת לימר

 קמן5 דאמר להא כלל הכא דמי דלא מובא לי קשה התוסטת על בעיקר
 כדהשתא חייב דבקרן ואף שגנב כעין וה׳ ד׳ דמשלס איל ונעשה טלה

 גניבה בלא ניתו כתוך הזיקו אפי׳ לו משלם דבקרן משוס היינו כרבה
 בעלי׳ מרשות שגנבה גניבה מטעם אלא לשלם חייב שאינו וה׳ ד׳ משא׳יכ

דסטור הגנב מן בגונב לקמן אמרי' וכן פטר בעלי' ברשות סבח דאם

קמא בבא שבייעי
 א״נ מרשותבעליס גנב דלא משוס וה׳ מד׳

® דהא בעלי׳ מרשות מ״
! ^ ® ®י? ®*®י® ואמי ה*זיון הכחיש כבר אה ! ! ! ?

®®^ י^ימ לממ ד׳ שוה היה שטעה
2.®®’מ®״ הוא והרי זוז שוה כשהיה תחלה שהכחיש משוס 5! 

i 'י®’" י ®י® ®י® ®מ® ונאומי השבועה f f!!!
י' ®״® ואומ® שייי היה לא י  '°1®® ̂®י י

®’^1י י' ®י® מי® שטבממ ובשעה
 שנתיקר בשביל וכי זח אלא שוה היה לא שביעה דבשעת דכיון סברא הך

 יצטרך כדרבה שהזיקה נשעה לשלם מחייג ושיכרה בעלי׳ ברשות אח״כ
 יימו®' דמיייי ע'כ אלא החומש על להוסיף

^ ישלם לא דלמה קשה א״כ ס באמת דזהו ואפשר ד׳ ג״כ הכ  P ת טונ
 ה©יועה שהיה אעפ׳׳י ד׳ פוה דבתחלה דהינא דנהי המוספות

דן העמדה בשעת שוה שטא נפי זוז אלא כסל מ©לם אינו ד׳ שוה  ב
 ®ייי^ דקיי דודאי הקרן במו משלה חומש מ״מ

 שעה שוהד׳כיוודעל דבסוף היכא אבללהיסך שגנב•
2■®® ל״לק דא:ז ד׳ פוה היה שעה ובאומה כפל
ק וממילא ע׳׳ז קרא דליכא כיון הגניבה כשעת זוז שוה תי ץ קו© מ מ ה מ  ה
• ק ודו כנ״ל שאני בפקדק דהכא התוס׳ דכוונת ר׳ת לשיטת אפי׳ ז״ל

ח ט׳ אדרבה א״ל ליצלןוט׳ רחמנא א׳׳ל ש  ל^ש לע<דיש כתבנו כבר * ו
 2 ? שהכאמי דידך לדעחא לר׳׳ח אמר אילעאי דר׳

 ליכח כ דאל סברא להך דליתא ע״כ בפקדון דכופר ברייתא מהך לרב
 וכמי זוז שוי׳ דמעיקרא היכי לאוקמי דאיכא לרב ריעומא

 צסמשל וכו אדרבה לי׳ דאמר הא לפרש ויש וכו׳• בד׳׳האלמא התום׳ דברי
 בתר דאזיל דס׳׳ל דב׳׳ש דטעמא ז׳׳ל הרי׳׳ף בשיטת ז״ל הרא׳׳ש לדעת

 התורה דחייבה מהא ויל©׳ קונה שינוי ל״ל דלב׳ש משוס הוא מעיקרא
 איט דשיטי ואעץ בדין העמדה בשעת בעולם איט שכבר אע״פ בטכיחה

ס לעיל כסבט וכבר מעיקרא במר דאזלי׳ משוס וע׳׳כ קונה• ט  ד״ה ב
 משוס הטביחה כשעת משלם דלהט לד©ת יש דבמטמה וכו׳ קמלא לי מה

 כשעה דמשלס מאלי׳ ממפה הראי׳ דעיקר אלא כידיס מעשה שעשה
 הוי מאלי׳ דממ̂י אף לדידן משא״ב מעשה עשה דלא אע״ג חי׳ שטתה

א דידך לדעמא דקא׳ והיינו איל ונעשה בעלה כדקיי׳׳ל שיטי ר ^י  לך ד
 משום שאני דהחס מאלי׳ ממתה ראיה אין א׳׳כ שיטי הוי מאלי׳ דשיטי

 הגנעה כשעת שישלם ראי׳ דאין כיק הסברא מצד ממילא א״כ שינוי דהוי
י לא מאלי׳ דשיטי נימא אי משא״כ כדהשתא לשלם ראוי׳  ממילא שינוי «
 דמשלס ברייתא וא״ש כדמעיקרא דמשלס מאלי׳ ממתה הוכחה איכא

ודו״ק: שגנב כעין
ח א ד ״ א <ז ״ ז  יש כו׳ וטב© קרא דאמר הכא שאגי רבא אמר ל

תגאי והגי אחר ט״י דרבאאמר הלשק שינוי על לדקדק * ׳ ^ ^1
 ע״ט דף ה©ס©ת הקשו ו© שנאי על פליגרכא ובי השליח לרטש אמרי׳

 בחידושי בזה כתבנו וכבר שיגג שהשליח מיירי דילמא מייפרי דלא טוו
 ע׳׳ב לקמן הקשו וה©ם׳ דר׳׳מ אליבא קאי דהבא משור ©ד לפרש ויש • כתוטת

ט׳ הנאה איסורי בד״ה ט׳ הדס כיסוי בס׳ הא פכא דמחייב דר׳׳מ ומ׳׳ט וא״ה ו  ו
 לכל ©מר ©י א׳ לדבר דס׳־לדשמר לשיטתי׳ ר״מ י׳ל ז״ל דבריהם לולי • ע״ש

 השוחט גבי י׳ד דף ב©לין כתבו ©סקיס ושאר והג״א טלה ה©רה
 שנעשה שחיטה דכאו© משום שמר שחיטת מטעס נאסר דלא הא בשבת

© אין מומר יו ©ס  שם עוד וכתב ב׳ סימן ביו״ד הש״ך והביאם פסולה פ
 וטמן הסכין בודק לענין עבירות לשאר כשמר דיט הגניבה על דהחשוד

 מוכח טלה ה©ירה לכל מומר הוי א׳ לדבר דשמר דס׳׳ל לר׳־מ נמצא לו
 שאינה שחיטה טביחה כל דהא שחיטה שרה ראוי׳ שאינה דששטה משלא
 וא׳׳ל הגניבה משטח שטר נעשה לדברא׳דהאכבר מומר כדין היא ראוי׳

 וא׳׳ל מ״ב• rצ דף גקש נדאיתא גבי׳ בעי מאי דא״כ חשובה דעביד
ל דא״כ ז׳׳א נשרה שהשחיטה אחר ע״י בטיבח  השליח לרטס קרא ר

שה דאמר דהייט י׳׳ל ולפי״ז אלאע״יאחר לה משכחת לא הא  רבאדלאסק
 שינר דנעשה כיון משוס לר״מ ומחת דאו אלו מדרשות למילף ליכא דעיב

 שליח לעשות בין כלל שליחוס נו אין דשמר פוסקי׳ כמה בשם פשוט גט בס׳ ואיתי
 יטל אין הגניבה בשעת מומר נעשה כבר דלר״מ כיון א״כ שליח להעשית וביו

 א לדכר דשמר ס״ל באמת ותחת מאו דמרבי תנאי והני שליח לעשוח
 וע״כ הכי למימר דליכא ס״ד מי לר״מ אבל השרה לכל מומר הוי לא

 שמי׳ ראוי׳ שאינה דששטה דס״ל והא אחרימא לדרשא ומחת או האי
 בעצמו ששוחט ע״כ אחר ע׳יי דאיא משוס עצש זה מטעם היינו שמיטה

 אחר ע׳׳י מכירה מה למכירה טביחה דמקשי׳ קושי׳ זה דאין להכיאמררבא
 שלישת ט שייך שאין אמר ע״י מניחה אף כלל שלישת ט שייך דלא
שיז וממילא כלל  א ה לחוד מהיקשא דאי והחת ד© קרא נמי דצריך מ

 עצש שחיטת משא׳׳ב הראוי׳ שחיטה דבעי׳ משום והיינו אחר ע״י מקא
© המוס׳ שכ' כמו הקישא מייתרא לא דהא מומר ששעת דהרל דאינא ו

למימי



פרק מרובה
 חנאי דהני דרשות הני ליישב גא דרבא אלא החוס׳ כמ׳ש מוגג

cp א ב מי אס׳׳ה שליחות לו דאין דאע׳יג דר״מ מי  במטרה כמי גמגיחה מ
ודו׳׳ק: גזה לקמן ועמ״ש

ה חא דמקשה הא גגי סיגי' להא איתא מ״ג דף בקידושין ח3ו  לג״ה מי
 ג*כ יש מכרו או ומגתו קרא אמר מאי ומכירה מגיחה וכו׳ לב״ם אלא

 תנאי• כהנר במשימות משני ולא היקשא מהך הש״ס יליף מנין מהי לתמוה
ה הקשו דהתוס׳ משום ונראה ד  למימר מצי דהוי וכו׳ למ״ד אלא ג
 סיל מאו דדריש מאן דאף י״ל דבריהם ולולי ותחת או דרשו לא דרבנן
 כמ״ש אותה קונה גמגיחה דודאי כיון תקשה דלא אלא לחלק או דבטי

«ר מעשיו מהמביחהדאהני [ע׳׳א]בד״ה סיח ד׳ לעיל התום׳ א ך אי א״כ כו׳  ו
 וממילא מוכר הוא שלו הא המכירה יועיל דמה ומכירה מניחה דבעי׳ למעות

 דדוהא שם התום׳ דלסמ׳׳ש די׳׳ל אלא קאמר במכירה או במגיחה דאו נדע
 ומכירה טביחה דלעולם י״ל א״כ מביחה כגין גידים הגזלן שעושה שינוי

 ואף קנה לא בידם שינוי עושה הגזלן שאין דכיון אחר ע׳׳י מגיחה והיינו
 שליחות הוי לא לדב״ע שליחות דאין כיון מ״מ כמותו אדם של דשלוחו

 ומכירה המביחה על חייב ואס״ה קנה דלא ממילא כשינוי והוי קנין לענין
 מוכח א״כ לחלק או איצמריך לכך שליחות בעי׳ לא דבמביחה משוס

 מתחת דיליף מ״ד לאידך למרש יש וכן במביחה שליחות בעי׳ דלא ממילא
 מחת דאיצטריך משמע דקרא דפשמא ממשמעומא אלא יליף מימורא דלאו
ק הוא .שגנב דשה ה׳א צאן ארבע כתיב הוי דאי משו׳ השה מ  המ׳׳ל ב
א] [דף לעיל כדאיתא השה אח שמין ד^ן קרא  ונותן לגנב שמי׳ דאין י״אע׳

 דשינוישעישה דהיכא דפשימא שם כתבו התום' אלא תחתיו אחרי׳ צאן ארבע
 חרא דאיצמריך צ״ל וע״כ ע׳׳ז קרא א׳׳צ וא׳׳כ שמי׳ ואין שקנה בידי׳ הגזלן

 וקמ׳ל שגנב השה גוף לבעלי׳ ושמץ קנה דלא דה״א אחר עיי שטבחו להיכא
 ע״י דאפי' ממילא מוכח א׳׳כ תחתיו צאן ארבע לשלם וצריך שקנה קרא
 דרשה ליל דרבנן למימר מצי דלא ’התוס קושי׳ השה לא ממילא א׳׳כ חייג שליח
 ולט״ז שליחות דיש ותחת דאו מקרא מוכח ממילא דלפמ״ש ותחת דחו
 מהיקשא נימא דלא משום מהיקשא תנאי הני ילט דלא מעמא דהיינו י׳׳ל

ה [ע׳׳ב] לקמן התום׳ שכתבו משום אחר ט׳^ דדוקא ט׳ הנאה איסורי בד  ו
 חשיב דלא משו׳ קנה הטביחה דגחחילת מגיחה בכל אמרי׳ דלא דהא
 חייב אחר ע״י דדוקא היא מהיקשא ילט׳ הוי א*כ בכך לקטתה שינוי

 בטטי דקנה י״ל עצמו ע״י כשטובח אבל טביחה בתחילת קנה דלא רחמנא
 דג״ש י׳׳ל ותחתולפי״ז דאו ממשמעותא אלא יליף מטקשא דלאו ס׳׳ל לכך

 למימר ליכא עצמו אפי׳[ע״י] קונה שינוי שום דאין ס״הע׳׳ב דף לעיל דס׳׳ל
 דע״י לומר סברא שוס אין דלדידי׳ דיליף וע״כ כדל ומחת מאו דיליף

ק: שינוי שום דאין דס״ל טון מע״יעצמו עדיף אחר מ׳י הו קונ

ם ה בתוס׳ ש ט׳ עיז בשלתא ד ט׳ כרציט לשחוט לשליח רשות כשנתן וי״ל ו  • ו
שי כמבט כבר  רשות לו כשנתן לפרש התוס׳ דנדחקו דהא כתוטת ב^ו

ט ליה ניחא דמסחמא דאע׳׳ג לומר דצריך  שלא כדי לע״ז ישחוט שלא מ
ק לצעורי שייך לא ואפ״ה עליו ר«אסר  ירצה אס לשחוט רשות לו שנתן ט
 כיון שם וכתבט לע׳ז לשחוט לו שציוה כפשוטו טרשו ולא rלע לשחוט

 ונראה לגמרי* עבירהבטיל לדבר שליחו׳ דאין טון לע׳׳ז במקצת דבמלהשליחו׳
 שליחו׳ לו אין דמומר פשיט גט ם׳] [בשם לפמש״ל אחר באופן עוד לפרש דיש
 וגמל לע״ז מומר נעשה דא״כ הע׳׳ז על מזיד השליח שהי׳ לומר אין א״כ

 דבר דבאותו הג׳׳א גשם לטוש׳׳ל ואפי׳ דמחייב דר״מ ומ׳׳ט השליחות
 נעשה כגר השחיטה בתחלת הכא מ״מ כמומר דיט אין מימר בו שנעשה

י דאע׳׳ג מומר גו ^ ה הוא זגימה בגמר דקא׳ לקמן ד  קשה מ׳׳מ עוגי
ט וכ״ש שליחות מטעם להקשות דה״ל המקשן לדעת  לאגיי דס״ל מה ל

ט דבניסת ע״ב סמ״ך דף בסנהדרין  חייב ואבה שנתרצה כיון חחריס מ
 אי א״כ ואעבוד מאלך גרע לא עובדה הוא זגיחה ממר דאמר אף א״כ

 ובמל מומר נעשה מיד שנתרצה לע׳׳זמכיון לשחוט עשאושליח דהננב טמא
ט א״כ שוגגבע״ז שהשליח וע׳׳כצ״ל השליחות ע״ ף מןו ק ל ת ט ס ט ה ט ת כ א  ה

ט] ת הנ ד  לתכט׳ קושי׳ הדר וא״כ לדב״ע שליח דהשליחשוגגדש דטכא [
ט׳ טני׳ בדרגה דקי״ל א  חייבי ה״ל מ״מ בע׳׳ז שגג הוא דגם טמא אס ו
 ובזה רשות לו כשנתן לדחוקי התום׳ מצרך לכך מתשלומין ופטור טגגי׳ מיתות

ם טוב עליו אץ הוג ט ניסת הוי לא טח ^ ונראה אמר מ מ  לא מעמא ד
 בהתרה או טמר בישראל דמיירי לצעורימטון דלאאמרי׳ דהא התוס׳ תירצו

 דמכוין בי׳ אמרי׳ דלא [ע״א] מ־׳א דף בחולין כדאיתא התראט וקיבל ט
 לדעת אבל הג״א לדעת כ״ז מיהו * כניל השליחות בעל דא׳׳כ משו׳ לצעורי
ם׳ י ע׳׳א י״ד [ד׳ במלין הט  שחיט׳מ׳׳מ קודם מומר נעשה אם דאט׳ השוחט] ד

 א״צ לכך במוחזק אלא א׳ בפעם מומר נעשה דאין משוס כשירה שטטט
 לו שטה אלא כדל לצעורי שייך ג״כ דבזה וי״ל ר»ת לו בשנתן לדחוקי

 שחיטה הנסקל ושור rע בשלמא דקאמר הסוגי׳ לשון לפרש יש ובזה ממש
א ראוי׳ שאינה ח ראוי׳ שחיטה שגת אלא למימר ה״ל ולא ט  ולפמ״ש ט

ט הקטט דכבר י׳׳ל טדו ט ר״ש לשטיי מצי דהוי כתובות ב מ ט  דס״ל ל
ונעשה המשנה בטרש י׳׳ז דף בחולין כמ^שהרמב״ם מייב בחגורה דמקלקל

כא קמא בבא שביעי
ת לחלל סומר כבר ו  טעמא מאי דא״כ להקשות ואץ השחיטה בתחלת ^ז

̂־ א ש;יטת לו אץ מומר דהא מ ד  בחבורה ס׳׳לדמ^קל דר'מ י״ל דהא ז׳
 דאמאי מע׳׳ז קשה דא״כ אלא שטעה בהחלת מומר נעשה ולא פטור

 לו צוה שהגנב וצ״ל מטץ קא י״ללצטרי דהא ראוי׳ שאינה ״חיטה סי
^ לשטמ  משעה השלית־ת גמל כבר הא דר״מ טעמא מהי קשה א

ט ניסת דט־׳ל שנתרצה  דבפעם התוסטת כדעת צ״ל וע״כ כנ״ל אחרים מ
 ראויה שאינה שחיטה הוי אמאי משבח קשה א״כ מומר נעשה לא מחח

 מגיחה רבאמה דברי לפרש לעיל לפמ״ש אגל המוסטת לדעת כתבנו ז כ אך
 טביחה מכל לר״מ כדטכח בטביחה כלל שליטת בעי׳ דלא אחרהייט י ע

מל דה״ל ^ דהא גניבה מטעם ט  לכל מומר טי א׳ לדבר דטמר ס
 לע״ז לשטט לו שאמר אלא רשות לי שנתן לדחיקי איצ א״כ כולה הטרה

מ טמר דה׳׳ל ואע״ג ודו׳׳ק: הטביחה על חייב מ׳
" ״ א ט׳ גנב של שהיא סבר שהשליח ב  הך בסחלה התוס׳ מ״ש הנה * ו

ט׳ כמ״ד אטא סוגי׳  רשות לו נתן דהגנב שכתט אף הייט ו
מ  עדיין הבהמה דהא שלו שחינו דגר אוסר אדם דאין לומר שייך מ׳

 דשלו משום אטגיחה מחויב היי לא דאל״ה קיימי הראשוני׳ הגעלי׳ ברשות
ם׳ * טובח הוא  דטקי דאע״ג תמוה) והוא אגנג דקאי הבין פ״י (וג
א זגיחה בגמר דקא' [ע״ג] לקמן  וקנה שינוי לי׳ טי זגיחה ובגמר עיבדה ט
ב  להתוס׳ דס׳׳ל ז״א לאסור יכיל לע׳׳זשפיר לשחוט רשות לו שנתן וכיון «נ
ט דכיץ ח  שוחט בכל דאל״כ דעטלקטת אץ שהרי בלל הגנב קנה לא לע״ז מו

 ומשמע לאוסרה ויכול אותה קנה שחיטה דבגמר נימא לע׳׳ז דברשאיטשלו
 רבה מעשה עבידבי׳ אפי׳ נאסר דאיט [ד׳מ״סע׳בע״שברש״י] ב״לין שס

ך שלא משו׳ ודאי אלא ה טי  שעה דבאוחו כיון שטסה בגמר ויאסר טקנ
עט א לע״ז ד  אדם דאין rלמ וה״נ אותה שיקנה דעתו אץ נתנה ט
ט׳ לאטר א״י שלי שאיט דבר טסר  אותה קנה דלא כיון שחיטה בגמר א
 הגנב של שהוא דסבר כיון לצעורי שייך דלא אח*כ המיס׳ מ״ש אך * הגנב

א דגנב דלאו ידע דאם ינשמע  כיונט היתה ולא נתכוין דלצעורי אמרי׳ ט
ט היתה דלא וכיון ע״ז צשס נ  הגנב שיקנה דעט היה ממילא לע״ז טו
 קנה באמת דהא הראשוני׳ לבעלי׳ לצעורי שחיטה בנמר שייך לא וא׳־כ

ט׳ באמת גנב של שהוא שסבר כיון המוס׳ מ״ש לפרש \־יש ונראה הגנב* ה
 דשל במחשגט סוגר היה הרי א׳׳כ ע׳׳ז לשם כוונט היתה דלא כיון כן

א גנב  כן אינה שבאמת דמשמע קצת דוחק הוא שסבור דלשון אלא ט
ד לימר ואפשר  שלדב׳׳ע שאין כיון שליח ע׳׳י טובח דכל להתוספות ס״ל7 ט

 חיוב לענין אלא הטרה רגתה ולא אשלדג״ע אמרי׳ דגזה הגנב קנה לא
 להגנב להקטת בדעט סובר שהשליח כיון כתבו שפיר א״כ וה׳ ד׳

 לצער דכוונט לומר שייך לא א״כ לשטט בשליחוט הלך הוא דהא בשחיטה
א דהא הראשונים לבעלי  דאע׳ג בשיטי שקנט הוא גנב דשל סוגר ט

 לדברינו וראי׳ * שליחותו לעשות טבר הגנב מ״מ שלדב׳ע אין הדין דבאמת
ס׳ שכתבו ממה ט ט׳ בט לבטרו׳ בד״הנתט [דףע״מע׳׳א] לקמן ה  דהוי ו
 להקשות ה״ל דעדיפא טובא קשה דלכאורה שלו שטא דסטר למימר מצי
א ע״כ דהא  בדבריהם הטרוש ולפמ׳ש הכא כמ׳שהתום׳ שלו שהוא סטר ט
 גחחלת הייט לצער דנימא דקושיייזס דבריהם לטיש אין אגל א״ש הכא

שייתם שחיטה  פורתא בה שטס מכי הא לקמן דמקשה המקשן לפ״ד ע
 קמכוין לצעורי למימר איכא שחיטה בתחלה די;א להו קשי׳ ואהא טשרה
 שסובר דכיון תימצם ע׳ז שייך לא דא״כ שטסה בגמר אלא נאסר לא ולכך
רי דילמא להקשות דמנ״ל גנב של שהוא א טי מ ב שגנ ע ד  ודאי אלא אצלו טו
 מכי פריו דמאי המקשן על להקשות אין ובאמת * כדאמרן פירושו נראה
 גמר עד נאסר ולא לצערו טון בתחילה דילמא אסרה טרחא בה שחס

 באומר דאמר הא להבין צריך דהא דזיא בשיטי הגנב קנה [שאז] שחיטה
 אלא אותה לעטד רוצה שאינו שאמר דמשמע עובדה הוא זביחה בגמר

 גמר בשעת אלא rע שם הזכיר שלא כטזומו משני ולא שחיטה גמר עד
 ע״ז בחקרט׳ דאמרי׳ ע׳׳ב ל״ט דף בחולין דאיתא משו׳ וצ״ל שחיטה
ט דטכיח  לע״ז שדעתו זגיחה בגמר שאומר אף א״כ ע׳׳ש תחלט על ט
ה מסתמא אמרי׳ ט ט ע ט׳ ד  שייך דלא י״ל ה״נ א״כ שטמה* בתחילת א
ה לא שחיטה בתחילת דע״כ דכיון לצעורי כיון שחיטה שבחחלת לטמר  ט
 אמרי׳ ומטלא הגנב קנה כבר שהרי הראשוני׳ לבעלי׳ לצערו כוונתו

תה לא שחיטה בתחלת דגם חו ט ט דהוכיח לצערו טונ  תחלט על סו
:ודו״ק בזה לקמן מ״ש ועיין אסרה טרתא בה שחט מכי פריך ושטר

׳ ט ג ט׳• מכירהע״י ב  לבטרו׳ נתט בד״ה ע׳׳ט בדף היףשסהטס׳ אחרו
ט ק״ק אבל * וכו׳ בנו ט׳ יליף ט  כשטבור דוקא דילמא ו

ט׳ שלו שטא  בטטשין דאיתא מה לט ליישב נראה ט׳ דבריהם לולי * עיש ו
מ דס״ל דר״מ דסעמא בהקדש מקדש גבי ע״ב נ״ג דף ט ה לא דב  קי

 מאי במכר שם ואמר ידה על הקדש דטוחיל לה ניחא לא דאיהי משוס
 דיש ג׳] [ס״ק כ״ח סימן בייש באה״ע הג״ש וכ׳ קנה לא במכר אף לי׳ אמר

ב בדבר דהמקדש ללמוד  גאיסורא לה ניחא דלא משו׳ מקודשת אינה «נו
טג שהוא יודעת א״כ אלא לא דהא קדושין בחידושי עליו השגנו וכבר ג

קיי״ל



מרובה42
 א״כ אלא קנה לא במכר אף דאל״כ משים שס והוכחנו בהא כר״מ מיי״ל
ומוכח גנב שהוא יודפ
ע כ א אלק רעוק ובשינוי ביאוש קונה אינו מ’דלר לדין זכיני ומ״מ ק׳ן י/  מו
'’ל׳ °״״ ■' נל״יל ״® י==״י• יילי*י׳ מאי ’ל® א״כ 3גמ שהוא  _מ לר ל צ כ ע ר וש ביאוש דקנה משוס והיינו חוזרת שאינה מכירה אף חוזרת

 חף גנוב שהיא שידט מכירה דמה איפכא נמי ילפי׳ א״כ גנוב שהוא ידע דהלומח
מיזל דאמר דהא לסמ״ש כ״ש גנוב שהוא שידע מבימה קייי  [נ
ס מ נר משכחת ^א במעילה דשליחות משוס היינו כתובים שני היי ומביחה  ח

 שהוא שידע עד קנה לא במכ׳ ה״ה ממיל׳ ח״כ מתחצל אינו דבשוגג מזיד כשהשליח
 דבנמצח כיון גנוב שהוא הלוקח ידע דלא היכי דכל הפיסקי' דעת לפי י״ל וכן גנוב

 הדין קידושין לגבי בב״ש ועיי׳ רשות שיניי הוי לא עלי׳ מוזר שלו שאינו
 גנב שהוא הלוקח ידע א׳׳כ אלא חוזרת שאינה מכירה משכחת לא אפי׳ כן

 מכירה היקשא דילפי׳ וכיון רשות שינוי הוי לא עלי׳ דחוזר כיון דאל״ה
 ילפי הדר גנוב שהוא הלוקח דידע צ״ל ע״כ מעשיו דאהני ממביחה
 י ע מביחה אף גנוב שהוא וידע אחר ע׳׳י מכירה מה ממכירה מביחה

ק: גונב ש־זוא וידע אחר ודו׳׳
ה׳ חו  או דרשי דלא למימר מצי הוי וכו׳ דרבנן למ׳׳ד אלא ד״ה !!

 במגת נראה ועוד בזה יישוב קצת לעיל כתבנו כבר ’ וכו' ותחת
 לכאורה ה1רף! לדב׳׳ע שליח יש שוגג דהשליח דהיכי ע״פ דף לקמן התום׳ לפמ׳׳ש

 ע׳י במובח אף דחייב דרשה הנך אחרולאתויי ע׳׳י במובח לאוקמי לי׳ למה
 צשחומ לו צוה אחר שאדם וכגון עצמו ע״י במובח אפי׳ משכחת הא אחר
 דומה זה ואין סמור והוא חייב דמגשלח נמצא בע״ז שוגג היה והוא לע״ז

 ונראה ־ המש,ח על אלא חיוכ שום עליו דאין כיח שוגגי׳ מיתות לחייבי
 הוי דאל*כ במזיד ששחמ צ״ל דהא הכי לשנוי א״א בשבת דהשוחמ משו'

 אחר ע׳׳י במובח «/וקמי צריך וע׳׳כ הסנדלר יוחנן לר׳ אפי׳ ראוי׳ שחיפה
 כ א שבת מעשה משום אלא אינו אחר ע״י במובח האוקימחא דכל וכיון
 למביחה שליחות דאין מעעס דסליגי לשנויי א״א דרבנן שבת דמעשה לח׳ד
 עצמו עיי במובח לאוקמי איכא- דהא שליחות ר״מ בדברי נרמז לא דהא

 לאוקנד א״צ הו באמת אשארא דמשני דלמאי נראה ולפי״ז כנ״ל ובשוגג
 דחורייחח כמ״ד סוכר דלעיל הסוגיא וכל לו לוה חר6פ מלא אחר ע׳׳י כעוכח

 פורתא בה דשחע כיון פריך דמאי לעיל שהקשינו מה לתרז יש ובזה
 משו השחימה בתחלת נאסר ולא גנב שהוא שידע למימר איכא הא אסרה

 קנה שכבר שמימה דממר אלא הראשוני׳ לבעלי' קמכוין דלצעורי די״ל
 המסקנא דלי^ לסמ״ש אך נאסר שסיר לע׳ז לשחום רפות לו נתן והוא הגנב
 וגבי שחס עצמו שהוא אלא אחר ע״י במובח דלעיל מאוקימתא בי חזר

 בשם ש״מ בם׳ כמ״ש ושוחס דמתסבא משוס דלצעורי סברא שייך לא עצמו
:ודו״ק בסמוך ועיי׳ ז״ל הרשכ״א

וכו׳ דר״מ מעמא מאי וא״ת כו׳ הוא הנאה איסורי ד״ה בתום' דז״ד
ט׳ הדס כיסוי בס׳ והא ^  משום לר״מ דמוכח לעיל כמבט כבר • ו

 מומר הוי א׳ לדבר דמומר דס״ל לדידי׳ שא״ר שחימה הוי סביחה דכל
 לשמתייהו דהמוס ונראה או ל״ל דא״כ שליח ע״י וא״ל כולה התורה לכל
 י ע לאוקמי איכא אכהי א׳כ לדג״ע שליח יש דבשוגג לקמן דכתבו אזלו
 דברי לחבר יש ולסי״ז בשוגג דוקא דהא משוס או דאצסרך והא שליח

^ שיטי הו״ל דלא להמקשה ס״ל דע״כ בתחלה שהקדימו התום׳ ע  לחנות מ
 נאסר לא דבמתלה משני דלא הא לעיל כמבט דכבר זביחה בגמר אלא
 דקנה זביחה בגמר משא״כ קמכוין הראשוני׳ לכעלי׳ לצעורי׳ דאמרי׳ משו׳

 השבת על שונג שהיה אלא בעצמו הגנב שסבח השתא דמיירי משוס הגנב
 חיצסריך דהא שחיסה שמה ראויה שאינה דשחימה לר*מ דמנ״ל הקשו שטר א״כ

ודו״ק: כנ״ל מזיד השליח אס אפי׳ ותחת דאו קרא

ם  א״כ קשה לכאורה • וכו׳ קודם הטריפה את ששחט פעמים בא״ד ש
 משחימה שחיסה יליף דר״מ שס דמשני למאי מפרצי לא אכתי

 משו משביחה שחימה יותר למילף איכא קודס העריפה דשחט היכי דאכתי
 וצץ הראד׳ שחיטה הראשון שישחוט דבעי׳ ונימא מהיתר היתר דהוי
 איסורא הוא שני׳ דשחיטה וכיון לשני ראשון בין לחלק דאין להתוס׳ דס״ל
 לראשון ה דה וממילא מאיסורא ואיסורא משחימה שחיטה למילף איכא
 ממבימן ושחיטה מהיתר היתר דהוי אשון מ שחיטת ומדניליף ביניהם לחלק דאין
 ע״א] ס״ה [דף כחולין שס דאמרי קשה לכאורה ומיהו השני בתירז שכמט ע״ד

 התס ופריך גמרי לא מקדשי׳ דחולין משו׳ מעביחה שחיטה יליף דר״ש
ט׳ בקדשים אוא״ב אסו ומשני ור״מ ט הוי לא דאי משמע ו  ואת ט
 גבי הכא כ וא מחולי׳ ח^י׳ למילף איכא יותר וכו׳ בקדשים טהג בט

 איכא יומר א״כ הקדש של ולא רעמ דכתיב משו׳ בקדשים נוהג דאיט טביחה
 הגורס דבר מ׳״ש הזהןסבר [בעמוד דאמ׳לקמן כיון י״ל מיהו חוליןממולק למילס
 באחריותן שחייב קדשים במתני׳ ר״ש מדמחייב והיינו דמי כממון לממון

 דושיבקי משמע ותו באחריותן שחייב בקדשי׳ אף דו״ה לר׳׳מ משכימ א״כ
ב qד  דקא שם דקאמר כריה״ג ס״ל דר״מ בחלקו המקדש גבי ע״ב נ׳

ק׳ כמי די׳ ו

קמא בבא שבייןןי פרק
, ד מ  דמיירי משוס חייב ביה*כ וטבח ב דגנ דטעמא כ׳[סי׳ו׳]במתני׳ הרא״ש ו

 ותמהו הסנדלר יוחנן כר׳ פטור בשבת אחרוכו׳ואפ״ה ע״י במובח
תני לי׳ל״קמי ניחא דלא נימא אס חדא ראשיות כמה מפרשים ושאר רש״ל עליו  מ
מת^ לאוקמי הו״ל מ״מ ליה אית ומשלם מת אפי' דר״מ וכר״פ כר״מ דלא
 ותו וכו׳ אחר ע״י בטובח בד׳׳ה ע״א] א ע׳■ [דף המוס׳ כמ״ש בי׳ אתרו בלא

'’’י’?'״ שאי- ס״לדשמיטה מתני׳ דהא תמהו
, ??י” ®י?® ®א’ ומי בעזרה חולין או עריכה ונמצאת 1ץ
לי יוחנן כר׳ פסק לא והרי״ף ה״ , ה

שחיטה לשחוט לו שצוה דטון ז״ל להרחי׳ש דס״ל נראה שני׳ ובקושי׳ ע״ש

איי׳ ל ®איי ®״״®י׳יע® והוא י י ״' י 1י
??i? ®יאי® י׳יקי ילא יהא וה׳ מד׳ פטור ממילא

 כ 1מ א ז וה מד סטור נמי ממילח דאשנ״ע משוס השליחות שבמל כיון
 בשבת השליח ששחט וכיון בשבת לשחוט לו צוה דלא וצ״ל נמי ביו״כ אפי׳
 דמכמים מטמא הש״ס לה מוקי דלא והא בשליחות שיטי רו״ל

 דר^מ מעמא מאי תקשה דא״כ ז״א בשליחות שיטי מטעם דפטיר
א®? ® י *'®.”y יל**׳ ל״׳יז לישה® רשות לו כשנתן ע׳כ אלא דמחייב
 על שהקשה בהרא׳ע ועיין בשליחות שיטי דהוי משוס הטעם י״ל במתני׳
 חכמי בלשין הברייתא דשנה משוס הסנדלר כר״י קיי״ל דלא שהכריע הרי״^

 סטור ובשבת אחר ע׳י בסובח משני׳ מוקי דהרי״ף לפמ״ש וכ״ש פוסריס
^ מתני׳ סתם א״כ הסנדלר כר״י משמע ראויה שאינה שמיעה דה״ל משוס ת טו
̂ו  הא כשירה שחיסש בנימו שמתחייב אעס׳׳י י״ד דף במתני׳ דנקט ור

 שבת דמעשה דקייל קאמרכיון [ר׳ט*ו]דמייריבשוגגע״שלכך שס פי׳בש״ס
סי׳ ממני׳ לאוקמי ליכא א״כ הסנדלר לר״י דרבנן  לאוקמי צריך וע״כ טו

ודו״ק: הסנדלר כד׳י הלכה דאין ממילא א״כ מומר שחיטת מטעם

ף 2 ד y זומם: דעד בסוגיא

י ״ ש ט׳ לו משלמין ד׳׳ה במתני׳ ר  הרין כמב וכו׳• לה מומי ובנמ׳ ו
 מחיצת צאו דהכחשה כאביי דהלכמא דס״ל מדבריו דמשמע והיש״ש

 בכה״ג רבא שדה האמת דלפי ז״ל לרש״י דס״ל כתב פ״י ובם׳ היא הזמה
מה תחלה הכחשה אמרי׳ לא לגמרי עדותן דבסל דכיון מחק שזה אצא מ

סי־ ■‘י ׳’י י ״ י י  עידי שהוזש אף נמצא שטבחו אותו מעידי׳ והם טבחתי לא הגנב אמר דאס
 הוחזק כבר מ׳׳מ טבח ושלו מכרוהו הבעלים כן יאמר אס דאף כיון מ״מ גניבה
ט סי׳ בח׳*מ כדפיי״ל כפרו שלוה אמר ואח״כ והוכחש לויתי לא באומר ע׳
̂ל® עה״® יצריו נא«ן דאיט ופרע  לי ל
 שטבח עזצן אלא איט הגניבה על העדי׳ שהוכחשו כיון וה׳ ד׳ משלם אינו

ג אח״כ יוזמו דאס לרבא ס״ל בכה״ג אס״ה וה׳ מד׳ ופטור ״  דהוכחשו ^
 ®ז״® י“ מועיל PP עדוס עדותן דהוי כיון מ״מ הטביחה על כבר

א הטביחה על מתחלה הודו הבעלי׳ אס אבל וה׳ ד׳ לענין  שאמת «
 מסתברא המטנא רב דאמר ע״ה דף לקמן וכדאמרי׳ הבעלים להס שמכליו
 כיון עמם באו ואח״כ הטביחה על דמודה דהיכא נמצא וכו׳ דרב מלחא

שממו א*כ בקנס מודה הוי ולא בקרן א״ע מחייב דלא  גרבה עידי כ
 כצום בעדותן הועילו ולא עדותו קודס כיוןשהואשדהכן לגמרי העדות בטל

 בעי לא דלרבא ע׳׳ד דף לקמן לאמרי׳ י״לדס״ללרשי׳ז״לדהא [א״נז וא״כ^
 על שכטר ע*כ מתני׳ מיירי דלרבא משוס הייט מחלה הטביימ על שהעידו

 וכץ רב דבי לסבי סססמינהו לקמן כדאמרי׳ המטנא רב על פליג דרבא הטביחה
 המטנא כר לקמן זקיי״ל למאי אבל קרן לענק עדות עדותן הוי יודה אס אט׳ א״כ

 לממני׳ לישנא כמשמעות הטביחה על שהודה מתני׳ יומר לפרש יש שטר
ט משמע העדות כל בטלה זוממי׳ הראשוני׳ מן אחד נמצא דאם ^  ממגל ד
 אצא צ^רי העזות בעל מחלה הגניבה על וכשהוזמו קרן לענק אפי׳ כלל

 כן לומר דשכרח נראה ועוד • תחלה הטביחה על שהיזמו מתני' דמיירי
ה אס ג׳ הלכה עדות מהל׳ כ׳ בס׳ הרמב״ס דכ׳  למ זה בק הססק ט

ט׳ העדות נחלקו דיטר מכדי יותר  מסגי העדות כל שבטלו ואעפ״י ו
pa דכית עליו הטג והראב״ד טלה נפסלה מקצתן שנפסלה עדות א׳ כת 
 ליה דנטןא ונראה ■ האחרונים עפי׳ הרוצח יהרג תכ״ד העידו דלת

 העדות כל במלה זומש׳ האמרוני׳ מן א׳ נמצא שאס ממתני׳ להרמב״סז״ל
טדו ולא  ביניהם העזק הי׳ דאס חבירו של תכ״ד האחרוני׳ עדות שהעימ דדוקא י
מני העד כעד שטעה חייב הוא הרי ד שמא וכיק י ש  ממנמ השטעה על י

 והכא גשבע שכעדו דבחשוד דקיי׳ל אף משלם ואי״ל מחוי״ש הוי גניבה עידי
 יוסי כר׳ בשניה׳משודים קיי״ל הא מ״מ הטביחה מן יודעים הבעלים אין מסתמ׳

i S”מאי׳ מ״ז] מ״הוד׳ [ד׳ הנשבעי׳ ^ל ר״ס בשבועות ׳  צ״ב סי׳ בח^מ ו
א [ס״ז ט׳ ת ותו בהגה] כ קי ני מי י 1לק״ י  נ

i אחמוהכיקיי״לוהייטנר׳
ט ר׳יו כ מי׳ א תני׳ מ קוש CV מק הרמב״סאלא כדברי ומוכח ע״כ

פל



פרק מרובה
 שור גר״ס התום׳ בזה וגסתפה* קנס הוי ול׳ ד' דחשלימין מיון ז״ל פלהר^ב״ד

פי׳|1שנגחחתהפרה א ד ה ד מ״ו  והנה שאיל״מ• מתוך בקנם אי־ריגן אי ד׳
 בש׳׳ט פשה וכן שאי״ל' מתיך אמרינן בקנס דאפי־ דס״ל לשיטתו הרמבם

 על גזה דכליג הראנ״ד דנרי שפי' שס בש״ך ועיין ת' וסי׳ שצ״י כסי
ל־ הרמג׳ס  קושיא אין דלפי״ז נמלא שאיל״מ אמריגןמתיך לא וס״לובקנס /

 מודה דהראביד דס״ל מפרשיה שאר שיטת לפי ואפי ל ז > הראב על
ה ע״ב מ״א דך לטיל התיס׳ כסברת י״ל מ׳מ ־ ז״ל הרמב״ם על בזה  בד

 ואינו כשמודה א״ע מרשיע יחשיב שלא לימד סברא דאין ונו׳ בקנס מידה
 הטביחה על כשמודה מיירי דמתניתין דס״ל י״ל א׳׳כ לי״^עיכו רוצה
 באו ואח׳׳כ בקנס מודה דקיי״ל מדאתי מהני לא עדיה דאיכא וכיון תנת

 וכיון הודאתו מועיל כבר שביעה דאיכא אע׳׳ג נע״א משא״כ * חייב עדים
 ממילא שביעה מקום כאן ואין לשלם צריך היה לא חשיד הי׳ לא אי דאסי
 מתניתין לאוקמי מוכרח הראב״ד לשיטת דלפי״ז נמצא פטור בחשוד דאפי׳

 הטביחה על מודים כשהבעלים כתבנו וכבר ׳ הטביחה על מודים שהבעציס
מה החלת הכחשה בזה אמרינן לח נכ״ע  כלום בעדותו היעילו דנא כיון מ
 דהמקשה ונראה ־ תחלה הטביחה על שהעידו לפוש ז״ל רש״י הוצרך ושפיר
 תחלה הנניבה על בהודו א®■׳ א׳ש דלרבא דמשמע ע״ב ע״ד דך לקמן
 על הויה כשלא מיירי ע״כ מתני׳ דלדידי׳ לשיטתו דרנא כמ״ש הייט

^ טבי  עדים שני באו אפי׳ בקנס מודה מטעם פעור היה דאל׳׳ה ה
 אלא הקושי׳ דאין כמבט כבר דהא משואיל״מ דהוי לרבא קשה ואפ׳הלא

 דס״ל הוא ר׳י וע״כ אחת בבת שהעידו מדמשני יוסי ר׳ דמתני׳ משוס
 הכרח אין נפסל הוא ולהבא מכאן דס׳ל לרבא משא׳׳כ דמי כדיבור דתוכ״ד
 א ורב כתנאי דרבא לקמן דמיקי מאי לפי וכ׳ש יוסי כר׳ אמיא דמתני׳

 דס״ל ונ״אה דר׳׳י כרבנן דאסיא מתני׳ דמשמע משוס הייט דר״י כרבנן נ ס
 על שהעידו לאו דקאמרמאי דלקמן א׳׳שסוגי׳ דעפי׳׳ז משוס הכי לרש״י

 הטביחה על שהוזמו ומשני תחלה הגניבה על והוזמו כי׳ תחלה הגניבה
 זו בסוגי׳ תחלה הטביחה על כשהוזמו ענין דמה כלל מובן דאיט סח.ה

 אחת בבת כשהעידו מתני׳ מיירי דלא המקשן הכריח דמזה א״ש ולפמ׳ש
 על דמודה מיירי דמתני׳ וא׳׳ל משואיל׳׳מ סיפאדהו״ל תקשה דא*כ הוא י ור

 כשמודה מ׳׳מ הזמה תחלת דהכחשה כרבא נימא אי אפי׳ דא״כ מוביחה
ע׳ז הזמה תחלת הכחשה ודאי כלום בעדותן מועיל דאין  שהעידו משני ו

 יוסי ור׳ אחת בגת שהעידו מתני׳ דמסיק למאי וכוונתו תחלה הטביחה על
 [דך לקמן ז״ל רש׳י דפי׳ והיינו הטביחה על מודים שהבעלים ומיירי היא
ט׳ והלכתא ה״ג בד׳׳ה ע״א] ע׳ג  והיינו תחלה הטביחה על כשהוזמו ובלבד ו

 על שהוזמו בתחלה דמשני דמה ר״ל בב״א כשהעידו והלכתא דקאמר
:כנ״ל המטנא וכרב כאביי להלכתא דקיי״ל מאי עפיי טינו ממלה הטביחה

שביעי

^ י׳ל  דנקט במתני׳ דיקדק מאירות פנים דבספר והוא אחר באו
זוממי׳ האחרוני׳ מן א׳ נמצא דאס כיתות שני גבי דמתני׳ כסיפא

ט לכאורה ונראה אחת בבס נקט ולא כ ע טי  למתני׳ דמוקי משוס ד
 דבכה״ג נמצא דמי כמביר דתוכ״ד יוסי כר׳ מתני׳ אתי׳ וע״כ בב״א שהעידו

 שלא היכי לאשכוחי דמצי אע״ג הגניבה גס בסלה הטביחה על הוזמו אס
 שיבואר מה לסי מוכרח [זה] אין אך גיונאנקס* בחד מ״מ בב״א העידו
 בתכ״ד דאפי׳ דס״ל דר״י רבנן דאך והפוסקים ז״ל רש״י בשיטת להק

 הוי אכחי וא״כ בב׳א שהעידו לשנויי מצי אפ״ה טלה בסלה אמרי׳ לא
 לפמ״ש והוא אחר באופן ליישב נלענ״ד והיה אחת• בכת אך למיתני מצי

 אחת בבת הטביחה על עדי׳ שני שהעידו מתני׳ מיירי ע׳כ דלהראב״ד
 דבכת וכיון השני העד נגד משאיל״מ הוי מ״מ ע״א שהוזה אעפ׳׳י דאל׳׳ה

תזמולטאגניבהאיגלאי אחת  טביחה דבשעת למפרע מלתא ע״כצץכיקדאי
 העיד ואח״כ המניחה ועל הגניבה על הראשון עס שהעיד צ״ל ולפי״ז הוו פסולין

 Tהע ואח*כ הגניבה על הראשון העיד דאם הטביחה ועל הגניבה על השני העד
 השני העד שט׳ הרי הטביחה על זה אחר בזה העידו ואח״כ הגניב׳ על השני העד

 איפסר דהא הגניבה של מעדותו דיבור כדי אחר הטביחה על עדותו
 ביחד הטביחה ועל הגניבה על כ״א שהעיד צ׳ל וע״כ חבירו של עדות
 של במכ״ד כא׳ הטביחה על העדים שני שהעידו לומר א״א שכן וכיון

 לטביחה טביחה נין השני עד של הגניבה העדות ספסיק דהרי חביט
 מצי לא ולכך משויל״מ דהו״ל לדוכתי׳ ק׳ הדרא תכ״ד טי דלא וכיון

^ הטביחה עידי וTשהע י״ל שסיר דאז כיתות בשני אלא א׳ בכת למימני  כ
 ז״ל להראב״ד השני גס נטל ממילא מהן א׳ וכשהוזס חבירו של בחכ״ד

 שהעידו לאיקמי דוחק כיתות בב׳ דמיירי דאך דוחק זה דאכתי נראה אך
 עדות העידו שלא ע״כ מיירי א׳ בכת דרישא כיון א׳ בבס הטביטת שני

 אי א״כ בב״א כ״א של והטביחה הגניבה היה לא דא״כ בתכ״ד הטביחה
 צ״ל ע*כ בהדי׳ לפרושי למתני׳ ליה טי בב״א שהעידו מיירי דסיסא נימא

 הוא ששלו שאומר אלא הטביחה על שמודה דמיירי כמש״ל ז״ל להראביד
 א״ש ולט״ז מ׳א דך לעיל המוס׳ כסברת משויל״מ טי לא בזה טבח

ט בפשיטות דלקמן ססוגי׳  שלא צ״ל ע״כ בב״א שהעידו דמיירי מיון מ
א המגיחה טדי שני העייו  וכבר הטביחה על במודה צ״ל וע*כ «״

ח״ג די[

כב קמא בבא
 הכחשה אמרי׳ דלא בזה רבא מודה הטביחה על דמודה דהיכי כתבט
ט הוא הזמה תחלת  הוזמו ואח״כ הגניבה על שהוזמו לאי מאי דקאמר תיי

 ומשני בב״א־ שהעידו מתני׳ מיירי דלא מוכח וממילא הטביחה על
 והא • בב״א דו שהע מתני׳ לאוקמי איכא ושפיר תחלה הטביחה על שהוזמו
 תחלה הטביחה על שהוזמו לאוקמי צריך אין דלרבא לקמן דקאמר

 ז״ל רש״י מ״ש מיושב וממילא אחת בבת לאוקמי א'צ דלרבא משוס הייט
״ ודו״ק: תחלה הטביחה על שהוזמו מיירי דמתני׳

׳ ס ו ת  להוכיח ז״ל בדבריהם לדקדק יש לכאירה ־ וכי׳ אמר רבא ד״ה ב
לאפסולי׳ ליכא עדים פסול דליכא דהיכי דלקמן מסוגי׳

 אפי׳ פסול דתוכיד נימא דאי גופא דהתם מסוגי׳ מוכח דהא תכ״ד משים
 הא חסדא כרב דרבא שס למימר ליה מנא א״כ כשרים דעדי׳ היכי
 דהתוס׳ ואכשר תוכ״ד• משום לפסולי מ״מ דעדי׳כשרי׳ כר״ה ס״ל אפי׳
 דעכ״ס ולהבא דמכאן מטעם הוא ההכשר אס בין לחלק מצי הוי דהס״ה ס״ל
בסנהדרין התוס׳ מלשץ ומיהו הונא כרב לגמרי נימאדכשר אי ובין פסול הוא

א] רי ה אד׳ ע״ כ״ז  מיכח והא הוכח® דתכ״ד מיירי דהתס וכ״ת שכ׳ [ד׳
 של היינו טכחשו דטכ״ד שכתבו הא כוונת לפרש נראה יכו׳ ן שמעת אותה
 הרמב״ן תירז וכן הוכ״ד הראשוני׳ ‘העדי את הכחישו השני של העדים שאותן

 ופליג! נפסל הוא למפרע ס״ל דכ״ע במרובה מדמשני ג״ב בחידוט ז׳ל
 אלא תוכ״ד אומן שהזימו דמיירי לרבא נמי משני ולא בתוכ״ד

 דכשרים וכיון דמי כדיבור דתכ״ד לומר שייך לא בכה״ג דאפי כ ע
א דגס י״ל א״כ  דלהמן הך להביא הוצרכו ולהכי כן סונתם מ
 דקתני משו׳ היינו הכי בסוגי׳ אוקמי דלא דהא ס״ל דהרמב״ן נראה אך

 אלא משלמי׳ זוממי׳ עדים דאין וק״ל כפל תשלומי משלמי׳ הס בברייתא
 משא״כ להזמה ע־ות בין דין הגמר הפסיק ע״כ א״כ ע״פ הדין שיוגמר עד

 וי׳ל תכ״ד■ דטכחשי י״ל שפיר דין גמר דא״צ בהכמשה מיירי שם בב״ב
ט הפסק הוי דץ דגמר לי׳ דפשיטא דהא  דגמר ס״ט דך לעיל כדאמרינן טי
 לא יוסי דלר׳ ע״ב] ע״ג [דך לקק דאמרי׳ כיק וא״כ לו תן צא היינו הדין
א א״כ ה’נ סי׳ מ״מ בש״ך ועיי׳ תיבות בשני אלא תכ״ד הוי  שהיה א׳

 מה ליישב יש ובזה נפסל למפרע ס׳ל דר״י צ״ל וע״כ ההזמה בתוכ״ד
 איט דזה וכו׳ דתוכ״ד ר״י וסבר הכא דמקשה הא המפרשי' שדקדקו

 ס״ל דכ״ע לשנייי דליכא לאסוקי זו הש״ס כוונת ולפמ״ש לשמעתי׳ ענין
תכ״ד: ובטזמו כרבא

ף ח י  ע״ב] [ד׳ע״י הס״דלקק לסי אלא מוכרחת קושייתם דאין נראה יותר מ
 המסקנאי״ל לסי אבל דאבייורבא פליגיבפלוגתא ורבנן יוסי דר׳

א f ולהב דמכאן דס״ל דאךלרבא  טלה הבטלה בטלהמקצת בתכ״ד אפ״ה נפסל ט
 דכ״ע ע״א] ע׳ג [ד׳ לקמן הש״ם דקא׳ והא בחוכ״ד אותן הזימו לא אפי׳
 לא רבא גם באמת אבל הכי דהלכתא משוס הייט נפסל למפרע ס״ל
 אדרבא דרבא קשה הס״ד לפי התום׳ קישי׳ קשה דאכתי אלא כתנאי אתי
ט בין שש דמחלק מאי ל® שכ׳ מה א״ש ובזה  אחרת לעדו׳ עדות או
 בפליגמא ורבנן ר״י דפליגי הס״דדהכא לפי אלא הקושי׳ דאין כיון די״ל נייזא

 וממילא דהתם מסקנא ל® הייט הכא דס״ד די׳׳ל כתבו ע״ז דאבייורבא
 • בזה לקמן מ״ש ועיץ דהכא ממסקנא דידע דהתם הס״ד על קושי׳ יאק
שי׳התוס׳י״לדטעמאדרבא בעיקר מיהו  העדות על לסמוך דא״א משום ^

 דנם נהי חזקה שני על ג״כ שהעידו דכיון משום דאבההא שהעידו
 יזימו דאס עשאאי״ל דאבהמא עדות הוי מ״מ חזקה עידי הביאג״כ השני
 טי בל׳׳זהשדה דהא זמם כאשר משום לשלם יצטרכו לא אבהתי׳ על אותן
 וכמ׳שהש״ד עשאי״ל בממון דבעי׳ ס״ל בעצמו ורבא החזקה עדות משו׳ שלו

 אעדות אלא עלעידיאבהתי׳כלום לסמוך אין וא״כ ל״נ[ם״קט״ז] סי; בח״מ
 למפיע כהלכתא נחקדס״ל דלרב אזלו דרבאור״נלטעמייהו א״כי״ל החזקה

 דס״ל משום לשטיידטעמאדר״ג בעי דמש״הלא הואנפסלוכמ״שהתי׳שסבב״ב
 יופסל ממילא דאבהתי׳ עדות על כשיוזמו א״כ • נפסל הוא ולהבא דמכאן
 דמכאן דס״ל לטעמי׳ ורכא לשלם יצטרכו ושטר החזקה על נס עדותן
א ולהבא  דטצרד הא ונראה • עשאאי״ל טי אבהתי׳ עדות א״כ נפסל ט

 הך להש״ס לי׳ פסיקא דלא משו׳ הייט חסדא כרב דרבא הס״ד לפי לומר
 וכמ׳ש נפסל הוא ולהבא מכאן אמרי׳ אי א®׳ מהלי טכ״ד דשמא סברא

 על ג״כ 4יפס דאבתי׳ עדי׳ על יוזמו אס אך וא״כ דהכא המסקנא לפי
 כרב דס^ קאמר לכך עשאאייל ט״ל א*כ תוכ׳ד מטעם חזקה עדו׳

 אדרבא דרבא תקשה דלא דהכא הס״ד לט קשה דלא ממילא חסדא
 דטכי הס״ד לט דהא שאאי״ל עדות דטי משו׳ דרבא טעמא י״ל דאדרבה

מר ט׳ כולה בטלה לא ד  לא אבהתי׳ על אותן שיעמו אך נמצא טכ״ד א
 יותר אך דאבהתא* בעידוח כלום להפסידו רצו ולא החזקה עדות בסלה
טל שאיט עדות טי דאפ״ה דס״ל די״ל משו׳ לזה דא״צ נראה  להזימה י
 עפ״י הדין ונפסק חבירו של חזקה עידי שהוכחשו שלאחר דכיון משום
 על מכחשו דכבר כיון להזימה יכול שאינו עדות הו״ל אהבתי׳ של עדות
ח דס״ל לומר טצרך ולכך החזקה עדות  קושי׳ קשה דלא וממילא ט״

 עד ע״פ הדין לפסוק גמור עדות דאבהחא עדות הוי דלא דכיון התוס׳
ט' חסדא לרב פסולין היה כבר ואז אותם שהכטשו אחר נימא אי א

מלאן
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 כיון הרכמשה אחר דאנהתא עדו׳ על לסמוך אין א*נ נפסל ולהבא מכאן

, . ודרק• פסולים דנבר
מ  מהבכך וחימא בחרונו׳ תרי ד״הדאסהידו במוס׳ יז״א *ז״י רי

־ כמאה מרי הא ׳ ^ ^ ך י  ליישב נראה היה לכאורה ונו׳
מסייע דהשני דכיון חידוש הוי מד שהזימוהו הראשון דבעד דנהי קישייהס

S ®״י א״י מ״« מרי לגני הרי הוי ץ דהראשון דאעיג השני בעד חידוש הוי לא מו ס שבעו ״■־ו׳ הרי מסי
’a®® בעי נ״מ וא׳׳כ הראשונים עדוס ע׳׳י נפסל כבר

? ®יי’ ’®יי’ להיזיס׳ דס׳׳ל ונראה מי’^ מ ^ ^ ע ^ »ו י
^י ®®י ? עדיי! שהעיד דבשעה נמצא שהוזס משעה ״ f ” י l ® f
״ לחבירו ע ״ ®®״יי® אלא עיי״י נ ״י ^ i י  K t,א2, ״ ״ ם ה במום׳ לפמש׳׳ל נראה אר חידוש ט אמר רבא ד׳ המסקנא דלפי ו

?S! ̂ ולהבא מכאן דא׳ לרבא דאפי׳ וס״ל המקשן מסברמ הדר

4 י׳י'^״® ®®״ל® ‘®ייי ®®ל’ S  w S V S ? ^ ו עיי מ®' דאבהסי׳ עדו׳ דבמלה לרבא ®י י ״י® י /® ® ,L
ש איט שני דגבי י׳׳ל שפיר עם ביחד היה הראשון דממח דטון ^ו

T״ ®מל’ יניח ל״נייי העדומשמטייע
באותו אחרות עדות מעיד היה מאילו גרע דלא עד אותו של הסיוע נם

אןf’ ?5;’®״ ‘’י’’^ איי סו א־כ במל היה שעה ̂יר5״;:. י2; י ״  י

המסקנא ל» דאפי דלעיל דבריה׳ לפי דמשמע אןלו לשימתייהו דהתום׳ אלא ז׳׳ל

 ’״® ’ל®® גס חידוש דהוי רהקשה4וש כולה
״יי ®״י סיי דאסהייו לו׳ להש״ס למה  ®S®’ ®® ’®? י

 ר מ ה דאם ל ום יחיד לשון זומם עד דנקמ כ׳׳ז דף בסנהדרין למשייתסשם
 שמהם שיהיו הייט בחד ומרי בחד תרי דאסהידו דקא׳ והא עדים בשני

י מיי למימי לי׳ דלמה קשה אכתי למפרע פסילי׳ י י י ״ י י S””®’®® ״ rr .?  a
י' כמשמעו״ זה ראה לא וזה זה ראה לא וזה ®״י ״

ראה שלא אומר שהא׳ דהייט במרי ומרי בחד מרי אלא היי לא אפי׳

״ ־ ™• ״ ״ין ״ י”’׳* ’« *
א״ עליו חנייו העיד שלא דכיון  ל^ ל^’”” ^י״י סי

 חבירו הרי מ׳׳מ מסייע שחבירו אף חידוש מי לא חביר, גבי גס ממילא
 ®פסול חידוש בו אין גססשני ממילא חידוש ט דאין כיק למפרע נפסל כבר
 ום דר לרבנן אפי׳ נ״מ שיהי׳ כדי בחד מרי בחד מרי ^ור דלהכי וא״ל
 לגב חרוש הוי נמצאדאכמי טלה בעלה לא מהצמה שבעלה עדו׳ דס׳ל

מ לרבא ס׳׳ל דהא ז״א מסייע דהראשון כית שני ר ^ ? דר המקשן כ נ  וי
 .יח המקשן סברה ולפי ולהבא מכאן ^ נפסל למפרע או בהכי פיייגי
ל לחמן אמר ^ ע כ׳׳ דחידוש לעעם א׳׳כ למפרע נפסל אם טלה בסלה ד
מ״י5”דח?^״ל ל״®■״ יג״הל ״ידוש ט 1אי הראשון w טון

י עפ ז״ל רש״י בשיעת כמש״ל וא*ג שט לגבי גם חידוש סוי ולא למבירו
» »i'־ to J i-D י נ י ! ״ ־' ■י ־ י ״ ? ׳M̂  5 '”י ® ^0^
מ אלא סיווודס בפדומ כלל חושי'הראשופס^/צ*ל משה וס לר מ״

 הראשק עחת בעלם דכבר טון חידוש בו דאין השני עד לענק טלה דבמלה
ק: וצ״ע כמש״ל הסיוע נמי בעל ממילא ודו׳

ח ר ח • וכו בזה ז״ל רש״י מרויח דמה וקשה וכו׳• בב״א שהעידו ד״ה ר
ס״ל’ לרבא דאפי׳ דס״ל ז׳׳ל רש׳׳י בשיעח לעיל כמבט כבר °

ייייי”! ̂ל1 ®®®״® מוי״ היא הזמה מחלת להכחשה
כמחלת ל מ הגניבה בעלה דממילא אף מחלה העבימה על כשהוזמו משא׳כ

S חי או א אנ ׳’* י י1 ”=י ״ ״ י י ״ ’^ , ״׳ ל׳ ? ; •
א״נ הזמה ממלח לאו הכחשה דכל א ל’י’® מ " ? . ®®<’^r^A®® a' ‘'f

 ® ס מ בח ך דרש אחריתי מלמא הוא בתוכ״ד דטייגי נסמוך
״י ̂״ל ״<־״®״״ « חמה ̂'° ®ייי®’® ”י ר ^® ד ״ ד ״ ? ר^לר ?

א עפי חמירא להדיוע כמסירה לגטה דאמיר׳ כיון דמי נדטר דמוכ׳ד מ  סומר ו

־7 ”™ «r י '1י י '”’י 1’'  התורה בכל דפשימא מלסא דהוא הטסקיב לכל להו דפשה ונראה הוי
ק דמי כדטר דפיכ׳׳ד א ו  יטליס דהעדים הטדומ שטעומ דפ׳ בממטתין מ

ר  מציגו ולא דמטמ דפ״ק במסטמק הוא וכן ?״ד־ מוך ולטטמ ^זו
מה ממט וחו דמי• כדמר לאו דמוכ׳ד שוסמנא שיסבור מחלוקת בד־

,1? ®̂® ̂'®^’ ״ם“מקי? בשום זה הוזכר ולא בשמעחץ
 י לרש ל דס ונראה • דמי כדיטר לאו גדול rדמוכ מלהו ס״ל בשמטמין ורבנן

אי ולשאר ז׳ל] דל^להרמב״ס ®סיוי״ייי
״י ’®’ י®'® ®יי •״יי ׳’א״ לחזיי יטל ירוי ®’״
עג כ ואח הגניבה על במחלה שהעיד אעפ״י דנימא אחרימי עלמא הוא ו^וח׳י^ל if ?®י’ ’“י ’̂’י״ל ’’נש®®״ זקאמר והא • גדול

®״'״ שגי אומי היה כאילו הו״ל הטביחה L® ®'®יל’ ®אי׳י י ® S״ 
 פלג וא^א מקום בשום הוזכר שלא חדש דבר והוא הגניבה ביעול נמי

^ כזה חדש דבר ועל • תוכ״ד לחזור שיכול רבנן מודו ודאי איל רבע י נ  ד
̂י מ מר׳׳י מקשה כאחד דברים שני דיבר £ילו דהוי ס*ל דר? ק ה  מ

דמצד דנהי דמי כדיבר לאו דבור כדי דחוך הפס דהאמר ותמורה

״ ״ י®יל אי״ ״זי ע ״®'® ®’®®יי י’ל ?יברא אי^שזם”י
ק לח ®'י ®י’ ®אילי ®יי’ לי״י יש״ל לעי מ׳־מ ד י י נ! ״ייך לא אח. דיטר כאילו דהוי כיון להקדש דברים שאר בין ..

®’’’א? ®®®״ ״א’ לג®'״ אמיר״
®',i ®'®י ®אילי ״יי’ לי״י דס״ל חדתא ^ ®  ®'!®I

?s S, ח־מ נזיל• נמינ״ד .־יללר׳יר ^ ? " 1־־ ׳1 ־
?, ® ’אי® ®״״׳ '®י’ ®א'לי סיי ילא וכיון חזרה בהו ש־יך לא ״ל!

»ייז ובזה ?”״י®’ ®^®ייי? :®ל ל’ז י-יע®״״ מ׳׳ש נ ?’״ , . ?  שצא ימ® גדול כ׳׳ד בתוך ספי׳ לחזור דיכול פשיעא דאניה לחזור יטל שלא ?
בהקדש אף מהני קען דתוכ״ד והמירה הקדש דגבי ז״ל הרמב״ס כ׳

f®? ®יי®’ איי ®י’’ ®אילי ״יי’ ׳יי” ממעמא וממורה  ^ 1 a’ ’a,,! דהו אמריג! לא קען במוכ׳׳ד דהפי׳ בשמעתין דר״י כרבנן דס״ל די״ל
י דברי סי׳ דלמסקנא המיס׳ מ׳׳ש לסי ותו אחד• כדיבור  לכך אס ד
ט מחכוין  דבר כמו ׳ל ז הרמב״ס דבור לפרש יש א*כ קען• דברי טי

 מחניתין לעיל דמוקי דמאי ז׳^ רש״י דברי מתורן ממילא לזה שזכינו וכיון ר״י
 כרבנן ממנימין דאתיא היינו תחלה העיביחה על והוזמו בב׳׳א כשהעידו

העביחה בביעול הגניבה בעלה ולא אחד דיטר כאילו הוי דלא דכל

ע סיי לא’ מודים ואס״ה a®^^! !י’“?® ששיליי י°’״ ^כא דטליג מאן ליכא דבהא מוכ״ד העביחה מן לחזיר יכילק שטו למימר ו
אט׳ דממנימין א תי י f®״®'״ על י’שרעי וכגין כר״י א ! I®״ ? f L I 
 לא ה ואם לחזור יטלין שהיו נפסלו לא ואכחי הגניבה של גדול ובחוכיד

ודו״ק: יוסי לר׳ אפי׳ אחד כדיטר הוי
ר  הוא דהקושי' משמע לכאורה • דמי כדטר דחוכ״ד יוסי ר׳ וסבר <ז״

 וצריו נפסל הוא למפרע ם״ל דכו־ע זו דממרן מאי לסי דוהא ׳
משוס ינרא׳ דמי כדיבור כדידיטר דמוך ס״ל הוי המקשן דעת לסי אף דהא להבין

א״י’ יסא הרשב״ם בשם במשנה דאיתא  ,V®״״ ’’’®®̂* ”’ש״״ ק
 שהע^ בשעה בא הטביחה חיוב דעיקר הגניבה על ואח״כ העטחה על
 הגניבה ע. העידו שלא זמן כל טביחה בשעת פסולין היה ולא הגניבה על

ה״ג דהכא ברייתא גס לפרש אפשר היה ולסי״ז  העבימה על שמנידו ^
 העביחה דהייט קצתה שבמלה דכיון ר׳׳י קאמר בכה״ג שסיר וא״ב תחלה

 כוונחס הוי וכיוןדהכא כדיבור- תוכ״ד ודאי דבכה״ג הגניבה נמי בעילה
 ך5ל כמחכוין דהוי העביחה על ג׳׳ב לחייב הגניבה על שהעידו בשעה

• דילקמן כדקאמר כוני׳ ל כוין מ סג ®י״ א ,!® S® ®”S״ !””יל ? ® J® 
•!̂ S ®,1׳’!. י^®? ש״ל’ משוס ולעעמאדרבנן כול  ? .?A?!^ 
 דפשיעא הכי לשנויי א א ד בחוכ דפציגי דמשני לבתר אבל • שהעידו בשעה

 מתניתין מיירי דלא וע״כ דפליג• מאן ליכא לכך דבנחכוין להש״ס לי׳
:ודו״ק אדריי דר׳׳י שפיר ופריך בהכי

ודי׳

ף X ד y ב ״ הזמה: דמיפך בסוגי׳ ^

׳ רו ט׳ לעבד עין דמי זוממקמשלמין ונמצאו מ  היתר עין דמי הייני משמע ו
 וט׳שמזקיקיס ואזמינהו בד״ה ע״ד] [ד׳ לקמן ז׳׳ל כדטרש׳׳י שן דמי על

ט קאמר עין כולי דדמי לומר אפשר היה ולכאורה וכו׳ הרב את טי  ו
 מדמי אף דפעור קיי״ל בשעורי׳ לו והודה בחיטים כמעט דהו׳ל משוס

 קען א וזה הזיק גדול אומר כשזה ל״ה] [ד׳ המניח פ' בסוף וכדמשמע שעורי'
עי׳ כעעט ה״ל ?ייז  טענו אס דאפי׳ הראב״ד למד ומזה בשעורי׳ לו והודה ט
 י׳׳ע [סעיף פ״ח סי׳ בח״מ וכדאית׳ ושעורים כחעיס ה״ל בפקדון לו והידה ה במל
^ בסמ״עז ל״ד ס״ה א  פעו׳אפי׳מדמי עין עוטן והעבד ודאי שן טוען שהרב כיון ו
 ואזמיט־ווטרשו אבייבאפכינהו קלמאידמוקי דמוכח נראה רה1לכא שן•

 משוס באט דלסובתו אמרי מצי ולא לשלם העדים דצריכי׳ דהא התום׳
 משטעה לאפעורי אמרי דמצי קשה ואכשי הרב ומודה בדק עמד דכבר
ט ב היה די?ו £  משום דפעורי׳ ולפמ״ש במקצת מודה מעעס שטעה טי

ח דזה לומר ודוחק משבועה דפעור א'ש ט״ש דהו״ל  שכ׳ במה הטם׳ טונ
̂ן  הש׳ד כמ״ש דאיריימא שבועה מחוייב אין ולכך נמפרסס כבר בדק ש^

פ׳׳ז בח״מ  דאורייתא שבועה מטיב איט לכטר שא״י במקצת טדה דכל סי׳
ה דאכתי ז״א אך כהילך דהו״ל משום  כ וע פרעט ולומר לכשר יכול ט

 א ר מדברי הוא ז״ל דרש׳י דעעמא נראה אך חו״ש דטיל משם כנ״ל צ*ל
 ולבסוף הכחשה ה״ל דלא אדרבא ע״דע״א] ד׳ לקמן דמק׳ איקא דרב ברי׳

ט ט דטחן משמע מנה מאתים בכלל דיש משם הוז  העד^ כדברי השן ד
 אחא ורב מנה מאשים בכלל דלאו ס״ל טי דמעיקרא להדי׳ המאיר י^על כ׳ וב

שסדס״ל הכי דס״ל דראבד״א דעעמא ונראה • זה ציא5י דר״א ב?י׳ מ
דכל



פרק מרובה
 שהרי דהחגי משוס ואזמינהו אפכינרו מיירי דלא ברישא דרגא דוקא יכל
 שבאו »1שא לרבא מתיישב לא ואכחי ליה ניחא מי והרב ק חמר הרג

 יכפור הס מזה מני׳ נפקא ומאי כן שאומר דרג ניחיתא מאי הנגדי׳
 שטעה שמחויב כיון הרב הרה לא דאם ונראה יודע איני שאומר הו ממרי

 הוי המותי■ דעל וכיון פן דמי על עדי׳ יש עכ׳־פ דהא חייא מדר׳ דאורייתא
 מגדות בכל כופר היה ואם דאורייתא שבועה וחייב דינא הדר חרי כנגד תרי
ה  ואתו ט׳ רעיא הטא גבי ה׳ דף בב״מ כדאיתא כפרן מוחזה מ

ס׳ נזלן והא וני׳ אגיי ואמר וכו׳ מינייהו תרתי דאכל סהדי  אס נמצא ו
ה ק ואינו עצמי בעבד כפרן הוחזק היה מ א  היה אס וכ״ש בשבועה נ

 משלם ואי^ל מחוי׳׳ש דה״ל ידענא לא וחמשי׳ ידענא חמסין ה׳׳, איי אומר
ה לא דאל״ה כן אומר ה־ב שהרי ^י׳ דקאמרי והיינו  עדוחן מהני מ

 פעורי׳ הוזמו דאס פשיעא הראפוני׳ כעדים ̂ומפלס מפיאי״ל דהוי כיון כלל
 כו אומר הרג פהרי דאמרו והיינו וכו׳ ואזמינהו בד׳ה ז״ל כדפירש׳׳י

 מרבו! מוכח ק אומר הרב פהרי מלשין דיבא יכיוןרכלדיוקא לישנע ויכול
 חו״ש טי דלא ראבלריא הוכיח שסיר כ’וא׳ ושעורים תמים הוי דלא עצמו

מו ולבסוף הוכחשו הוי ולא פן דמי לש;ה וחייג ט טז תיי ולפי״ז פסהינו דטו
ג ממויז פ במיפד מיירי רישא דגס אמר דלעיל אגיי ט שחזר מה ט
 דמוכח משו׳ והיינו טתות ג׳ גלא סגי' לא רישא אמר ולבסוף והזמה
 בדוחרא לאוהמי ליה ניחא ולא חו״ש הוי דלא כן אומר הרב שהרי מלשח
 עדי׳ שיבואו שיודע משום הייט כן אומר הרב שהרי שאמר דמה דלעיל

 מחי׳׳ש יהיה א״י יאמר אם או חשוד להוי דלא מכי כי כן ואומר שיהפט
 ליכאלאוהמי ממילא שבועה כאן דיש זו לסברא דבאט דכיון משלם ומ״ל

 דלאססורי לומר הראשונים העדים דיכוליס משים ואזמינט באפכינט
 דל«ג״שהמו׳ נראה ולפי״ז כיתות־ גג׳ דרישא צ׳׳ל וע״כ גאנו משבועה

 רישא בשלמא לקמן דקא׳ והא וכו׳ האמת לפי הסוני׳ b לאוקמי דאיכא
 טתות בג׳ מסתמא מיירי דסיפא דכיון ר׳׳ל וכו׳ איירי סיפא מ מ וכו

 שאומר דצ׳׳ל [בדוחקא] דסא אע׳׳ג כיתות בג׳ רישא גס לאגיילאוקמי ניחא
שלא כיתות גב׳ מיירי דסיפא כיון מ״מ עדים שיבואו מודע מפני כן

רישא אמרי דאי לפמ׳׳ש אך כן רישא גם לאוקמי לאביי לי׳ ניחא בדוחק
 הרב שהרי דברייתא ברישא שממר שמה כיון קשה א׳׳כ ט׳׳ש דהוי צ״ל כ ע כ בב

 דנהע בסיפא דגס קשה א׳׳כ ויהפכו שיבואו שיודע אימה מחמת הייט כן אומר
 אס חיטי׳ אס א׳יי אומר התיבע דאם קי״ל לאא״שדהא כן אומר העבד שהרי

 מזיר דקאמר אלימא שס בהמניח כדקא׳ שעורים בדין הנתבע חייב שעורין
 א״כ פ״ח סי׳ ח׳׳מ בש׳׳ע מפורש הוא וכן נתן בר רבה לימא בהא שמח
 ויהסט עדי׳ יבואו שאם לירא לו שיש א״י שיאמר לעבד לו הי׳ עוב יותר
כ אף פעור יהי אי מ מי  כן אומר הרב שהרי דברייחא ברישא דנקע כיון מד

 אימה מחמת שהרי כן אומר העבד שהרי בסיפא שייר לא תו א^ה מחמת
 ליישב דיש ונראה בסיפא• גס בג״כ לאוקמי מסי וניחא כן לומד לו אין זי

 דהו בכל דעבד אביי קא׳ היכי דבאמת התום׳ שתמהו רבה תמי׳ בזה
 להפסיד יכול ברי כשאומר אף יודע איני לומר לי׳ ניחא ולא לי ניחא

ודויק• לחירות יוצא שעכ׳׳ס כיון בזה חושש ואין כשיהסכו שן דמי

כגסמא בבאשביעי־
י יי ישלמו שלא הראשוט׳ העדי׳ יאומט ממילא כ וא לי י

א ^ ^ P כללמשא״כ לטרוח להוצאס א׳׳א האחרונים עדים עס״י דהא 
ק כשהרב ^ י ר להאי־י; בהכרח אין עצמו הרב עס׳־י לטרוח ויצא ״

ע״כ בדין בעמד דטירי דמסיק לבתר הש׳ם דקא׳ ■־י^ייי
 אוייר הרב שהרי מדקתני כיתות שלש בלא לי סני לא שא ר השתא

״ ודו״ק: כן
ם ב ש ״ י ונראה וכו׳ אביי לי׳ אמי ד׳׳ה בתוספות ע  דא.:י, לי

 די־א ז׳׳ל המהרש׳׳א והקשה * וכו' כיתות בג׳ לה מוקי
 והאמצעיה כיתות נ׳3 סיפא נס לאוקמי מצי *־יייא

מחיז הראשונים את והזימו הפט לרי־א דמי לא סיפא rדבל כיון ו
לטהמסקנא אלא מספיק איט תירוצו ולכאורה הזמה ד^מייר^ןבמיפך

מ הזמה בטפך נמי רישא הזמה במיפך מדסיפא הס״ד לט ל פ  4א
 4וא ט׳ כלל ‘בחבלה בתראי הסיפאבב״ככדקא׳השיםאלימאדלאקמודו

. איירו וסיפא דרישא כיון רישא כדמוקמי כימית סיסאבג׳ לאמוקי ן . ;  ״
 לפמ״ש נראה בתחלה והנה הס׳ד־ לפי באמת המאור בטל מן׳ וכ| הזמה
 ־״י נמי ׳ מבלמ למימר ליה דהוי התוס׳ שדיקדקו הה לחיז ז׳׳ל ן הרמב

 נמצא בתכ״ד הוי לא האמצעים של והזמה דההיפוך די׳׳ל משו׳ לקמאי «ין
מו ולבסוף הוכחשו דהראשוני׳  S לשלם הראשוני׳ צריכים היו ולא מז

קי דלא פעמא דהייט י״ל לסי׳ז נמצא אוחס שהזימו 3 סיפא מ 4 
 3דא* עץ והדר שן אמרו והאמצעי׳ שן והדר עץ אמרו שהראשוני׳ דהייני

P ט ס' קי ט  ולבסוף שהוכחשו משוס וא״ל לקמאי נני! דמי נמי דלש.מי ה
ברי׳ ר׳׳א כקושיא הכחשה טי ולא פסקינן ־קמאי

ם׳ תייז לט דאף עוד ונראה א דר  עין דמי דתשלמי קחני דלא דהא הט
 ברישא דוהא שייך דזה נראה למיהני חש לא בברייתא הוזכרו שלא לט

 דה״ל לקמאי עין דמי דה״ה התוס' בלשון לדקדק יש לכאורה דהא דברייתא
מי למימי t י o ■ומש;, מ;, 4ל ד־י) לי!מ* ט־ pj,,, ך ״ ' , ; ;  י

ט', ” מ מיו ל יימיל עבי סליי לכלס מייי

ף ו ן  דרישא לעיל שאמר ממה הש״ס דהדר הסוגיא ליישב לענ׳׳ד נראה ן
ט  אב» דמשני במה לכאורה דק׳ והוא הזמה במיפך מיירי נ

 האחרןגי׳ העדי׳ עסי׳ לחירות יוצא העבד דלט״ז ואזמינט גאפכינהו
 הזמה גס שיתבעל ממילא ההיפך על יוזמו אס דהא עשאאי׳׳ל הוי הא

 בשעה נמצא נפסל הוא דלמפרע לאגיי ס׳׳ל דהא הראשוני׳ את שהזימו
 שלא ונמצא הראשוני׳ העדים שיתקיים וממילא ספולים ט׳ כבר שהזימו

 וכיון הראשוני׳ עפי׳ לחירות יצא כבר שהרי העבד אח להפסידו רצו
 דאס הוא קושי׳ לאו הא מיהו פיהס על לחימת יצא למה עפאאי׳׳ל דהוי
ם דא״י ט ^י  m הדבר ודאי מ׳׳מ דהא לחירות יוצא ממ״נ העבד מ׳׳מ ל
א  דאי״ל משוס משקרי האחרוני׳ דאם אחרוני׳ עפ׳׳י או ראשוני׳ עסי׳ או ט

 ישלמו דלמה דברייתא ברישא ק׳ אכתי אך כשרי" הראשוני׳ ממילא
 קשה פיהם על לחרות יוצא דטא כיק לעבד עין דמי הראשוני׳ העדי׳
ט׳  לפי מיהו לשלומי געי עינא דמי לחרות לי׳ דמפקי דבתר הש׳ס קו
 דאפכינהו שני׳ דכת לקמן דמוקי כיון א״כ בדין עמד דלא דטירי הס׳׳ד

ק הקדימו  א״י יוזמו דאס כשאי׳׳ל האחרוני׳ עדי׳ הוי דשסיר נמצא הז
 ושטר הזמן הקדימו הס דהא הראשוני׳ עדים עפ״י לחרות יצא דכבר לומר
טפך אף לחוקמי איכא  לאוקמי בדיןא״א דמסיקדעמד לבתר אבל הזמה ג

 כדא׳ פטורי׳ הזמן הקדימו אפי׳ בדין שעמי הזמהדכיון גמיפך רישא אף
ת ט  בדין דעמד דמיירי דמסיק למאי אף י״ל דאכת׳ אלא [ע׳׳א] ה' דף טו
 דלמה קשה לא הכי ואטלו הזמה בטסך רישא לאוקמי איכא הכי אטלו
 בדין• עמד שכבר אימר שהרב דכיון כנ״ל הראשונים עדיה ישלמו

א הרי  ושפיר הראשוני׳ של לעדותן וא׳׳צ עצמו הרג עס״י לטרוח יוצא ט
 אומר שהרב דמה קושי׳ קשה rדלפי אלא לעבד העין דמי לשלם צריך

דע מפני וא׳׳ל לרב לי׳ ניחא מי ק  בזה מפי מגיע אדרבה דהא שיהפכו טו
העדים דהא הראשוני׳ העדים ט״ס לטרוח העבד שיצא הרי יודה לא דאס

ק r תרי דאיכא כיון הכא ואיכ ט pהא׳ לכת מה4 הב׳ שהכת ״
 דמאהרי צ׳׳ל וע׳׳כ עבד כולי דמי משלמי' אץ הב' דהכת כיון נ ממ כ א

ק וא׳׳כ אטרי  עבד טלי דמי לשלם צריכים היו הקדימו הא׳ שהכת כ
ק  למאי הס התים' דדברי רראה אך לקמאי לשלה הב׳ הכת צריכי ו

 לא תו בדין דעמד דמסיק דלמאי וס׳ל בדץ דעמד לקמן
 4ד ה׳ דף מכות בריש כדאי׳ אקדומי דמקזיס ימשני למאי לעריו א

 פטורי׳ זוממי׳ ונמצאו הזמן הקדימו אס הסי׳ הדץ נגמר כבר כשהעטו
ס׳ כתבו שטר א״כ הוא תיובא גר דכבר משו׳ ט  צמכי׳ הי׳ דלא ה
 דצריכי׳ ה׳׳ה אקדומי דאקדיס דמשני הס״ד לפי ובאמת עין דמי אלא ל^ס
טס בג׳ סיפא לפרש דא׳׳א נראה ולפי״ז לקמאי ננגד טלי דמי לשלס  כי
 יצכירכו למה א״כ לרב עבד כולי דמי קמאי דמשלמי ציל הס׳ד לט דהא
לא עין דמי לרב להפסידו שרצו מה הא טין דמי לרב לשלם הב .כת

א החיוב עיקר שן דמי דיו נגמר ועי״ז הראשוני׳ את ימוpש ע״י נ י

 מריה בהזמתן יותר הרב הרויח א״כ עבד טלי דמי להרב לשלס קמא
 וב׳זה בכה״ סיפא לאוקמי א״א וע״כ לעבד עין בנתינת שהפסיד

 כ קושי׳ אין בדין עמד דלא הס״ד לט דס״ל ז׳׳ל מהרש״א דברי נכונים
 4אלאד ל‘כג לרב עץ ישלטדמי חקשהדלמה דא״כ בג׳־כ סיפא דלוקמי

קי ואפ״ה בדין עמד דכבר המסקנא לסי  סיפא אשי רב לה ט
חז א״ש ז וע דוקא טיז וכ'ש כנ׳׳ל ז״ל המרש״א תי מ  מה הימב בזה ד

 ם4דא לומר יצכירך ולא ג״כ5 לאוקמי ה״ל הס״ד דלפי הרז״ה שהקשה
 דמיירי הס״ד לפי טיגו אקדומי דאקדים דמשני דהא ש ולסמ ש ע אקממי

 בג״כ סיפא כלל לאוקמי א׳א בדין עמד דלא דטכא ולפמץ בדין עמד בלא
מיט  שקדק? למה דמפיז אזיל לטנ}ט דאיהו ז׳ל הרז״ה קושי׳ בזה אין ו

שלמ/דמי שלא ^  S הזימו שלא דמיירי משום לקמאי עין ״
ט לאוקמי מצי הוי שסיר א״כ שני׳ כת של ההיסך אלא האחרונה  הס׳׳ד ל

 לענ״ד דקשה W לתיז לענ״דדיש נראה ולסי׳ז כיתות־ בג׳ סיפא אף
 בעיט דנטק שינו אח והפיל עינו את סימא זירא ר׳ דמקשה אמאי
 הדין שנגמר קודם שינו את דהפיל היכי אלא הטשי׳ אין דע״כ שינו

 ל; לשלם יתחייב לא לחירות דיט נגמר לא דאכתי דכיון עינו על
 ויצא דיט נגמר כבר אם אגל בשניהם־ שיצא הב״ד יפסקו אלא

 דש דא״צ דברייתא לתנא ס״ל דהא יתחייב לא תיחי מטכי לטרות
 שעייד מיירי ברייתא דילמא לר׳׳ז דמדל קשה א״כ מ׳׳ב דף בגיעין כדאי
 ליישב דיש ונראה שן דמי לשלם צריך בודאי ובזה לשיע עינו בין נלק
קי דלא הא המרש״א קושי ת סיפא ט ט כי  די׳׳ל והוא המסקנא לט אף בג׳
 מודה למ׳׳ד f5דוק היינו גדין עמד דלא ואי הש״ם דקושי׳ ז״ל רש״י ש לסמ

 מודה ע״ה דף לקק לשימטדס׳׳ל י״לדר״א סעורא״כ עדי׳ באו בקנסואח״כ
 ברייתא אוקמי דדוחק ורבא לאביי דס״ל י׳׳ל א״כ חייב עדים באו ואח״כ בקנס

מדגיין וןדלא4 ‘המסקנא לסי אף בנ״כ סיפא כלל לפרש א״א א״כ בע
עמד



פרקהרובה46
̂יד  כולי דמי לש.ם צריכי׳ היו א"כ הראשונים נשההדימו א״כ גדין יי
כי^ לרב עין דמי לשלם האמצעים יצערכו דלא פשה היה: א״כ עביד

ח עמד דלא דמיירי וכיון בעדומן דהרויח  נ
 תות כ בג סיפא למימר מצי אכתי דהא ע״ז קשה דלכאירה אלא ו״ינו
מן הקדימו הב׳ והכה  שנגמר כ־ון עבד כולי דמי לשלם ממייבו לא ואפ״ה מ
 הבניה _ כת שהזימו כיון די״ל נראה אך הראשיניס עדים פי על ה־י:

 .מי ההי,;! על מחייבו ושפיר הראשוני׳ של די; גמר בכיל להדאשוניסהרי
 כיתות בג מוקי הוי דאי שכ' הרז׳׳ה לשון קצת משמע וכן עבד כילי
 לאוקמי צריך הוי דלא כתב ולא אקדומי דאק־יס לאוקמי צריך הוי לא

 היו ̂ הכי לאו דאי בדין שעמד צ״ל הוי דאפ׳׳ה משוס בדין שעמד
 דכיון משוס הראשונה כת ע״י הדין נגמר שכבר אך הב׳ כת מחויבי׳

 בא^גו מ מ׳ אותן הזימו שבשקר אף הראשונה הכת את הזימו השני׳ שהכת
1זי גמר נתבעל לקמאי שהזימי שעה

 ל ׳ ג ל בדף ל ועמש כבר בדין שעמד וצ״ל ההיפך על הב׳ כת יתחייבו
ודו״ק: דין גמר מהני לא עבד דגבי

n !־*ה j « ״ ז  אלינא הךסוגיא • כילה לחייב אהקדש אלא בתוס׳ד״ה י
לדמותי באמת יוחנן לר׳ דל׳׳ל קשה לכאורה • כו׳ יוחנן די׳ ׳׳״ ׳ י

 כברייתא ודלא הגנב בהק־ישו מתניתין ולאוקמי
 אוקי דלא בסוגיא לקמן כדאמר הבעלים בהק־ישו ל צי ע״כ דלר״ש

 דס״צ משוס ואי הגנב ביד הבעלים שהקדישו דמיירי ל’כר למחנית; לה
 יוחנן ר׳ דמודי לעיל אמר הא ברשותו באין משוס להקדישו יכול דאינו

 המ כ וא ברשותו שאיט דבר להקדיש דיכיל ס״ל דצנועין מתניתין דסתס
ר ר״ל כדמוקי כצנועין דמתניתין סתמא הך גס לאוקמי לי׳ ^ א  דהכא ו

 הגנב אתר הגונב דאין פירקין דריש ממתניתין יוחנן ר' דדייק כיון שאני
^י משלכד׳ו ד  דףס״מ לעיל כדאמרינן ברשותי שאינו דבר להקדיש יכול ה׳

להקדיש דא׳י וה׳ ד׳ משלם הגנב אחר הגונב איי אשכח אחרינא סחמא ר״י ע״ב
 ״י׳יי״יז לאיק״י׳ לי׳ גיחא לא ברפותי■ שאינו דבר

 דפפי ע׳׳א] מ״א [ד׳ בב׳׳מ יוחנן לר׳ דס״ל כיין קשה אךאנתי כר׳׳ל• לדחוקי
 שכמבו וכמו מעמי בפרי מתניפין מדמוקי תנאי בתרי מתניתין לאוקמי עדיף

 ^אוקמי דצריך כיון א״כ • מוקמינן] ולא ד״ה [בתו׳ ע״ב ס״ג דף בקידושין התום׳
 גס לאוקמי לי׳ הוי יותר בעצים ובהקדישו אמיצתאאחריתא קאי דר״ש

 דהיינו לומר ואפשר כצטעין ואתיא גנב ביד בעלים בהק־ישו דמ׳יק מילתא
 דגנב ע״ע דף דלקמן ברייתא והביא סוגיא הך דהשמיע ן״ל דהרי״ף מעייא

 יוחנן ר׳ דשמע דבתר דסיל משוס וכו׳ לשמים מכרו לי דמה וה׳ ד׳ חייב והק״יש
 ניד בעלים בהקדישו מתניתין דמיקי [ע״ב] ס׳׳ח ד׳ לד״ל

 לעינ ל דס ששת ורב אלעזר דר׳ אליבא אזלא זו סוגיא וכל כנגועין מתניהין
 צפני חבל בעלים־ יאוש דוקאדסתסגניבה לאחריאיש ס״חע׳׳אזדחיובו (ד׳

 אפשר הי א״כ חוזרת שאינו מכירה אף חוזרת שאינו מביחה דמה פכיור יאוש
 ואמרו בדין כשעמד לאוקמי צריך דהא גנב ביד בעלי' בהקדישו לאוקמי

 בזה יאוש שייך ולא ר״ל כדמוקי הקדיש ואח־כ לו ליסן אתה חייב לו
 תפי ומכר הקדיש איריא מאי וא״כ חייב מב׳׳ד ויצא עדים שבאו אחר
 כ ואח ומבח דגנב דמתניתין דרישא דכיון להחוס׳ דס״ל ונראה כמי מפר

 כיון ־ בעלים דהקדישו לומר שייך לא גנב בהקדישו מיירי ע״כ החדיש
 מעמי כתלי לי׳ הוי כר׳׳ל אי אפי׳ וא״כ המיגיחה־ בשינוי קניא שכבר
 לאוקמי להתיס ליה ניחא דלא מעמא לקמן נכתוב ועוד תנאי ופרי

■־ ודרק אלעזר כר׳ זו סוגיא
 הקשה • כי׳ באחריותן שחייב קדשים דאמר היא ר׳׳ש מני הא

 דלפליג בסמוך הש״ס כדמקשי לאקשרי לי׳ הוי דא״כ בש״מ *
 ונראה אחריות• בו לאין אחריות בו שיש קדשים בין בדידה וליהני
מזבח• בקדשי דידן דמתניתין משיגיא דמשמע קשה דלכאורה משוס

ק ב] ע״מ דף ולקמן ונו׳ והשתא בד״ה התוספות כתבו י הגנ אד״ ע׳ א^כ [
 להקדש מכירה שייך לא דהא ומכר דמגח דמפניתין לישנאשייך נא

במביחה אינו במכירה שאינו דכל ע״ב] ע״ז [ד׳ לקמן ר׳׳ל י כדאמר
®” מ״י® והיינו ״ ''י
 מאי וא״כ ■ כלל מכירה ביה שייך לא בהקדש אפ״ה • מעשיו דחהני

 דלא כיון וה׳ מד׳ פמור בהקדש במכר לאשמעינן דיון ממניסין איצעריר
 מומין בעלי בהקדיש מיירי דרישא באמת יצ״ל כלל־ מכירה בו שייר
 דמפניתין ברישא אבל דר״ל במילתא אלא מ׳׳א] ע״ו [ד׳ לקמן פליג לא יוחנן ור׳

 ̂ 5מק דמחי קשה * ניכהי מכירה דכעלי מומין ככעלי דמיירי מודה
 מומין המקדסבעלי ע׳׳ב] ה׳ [ד' תמירה בריש אמרינן הא ממכירה דו׳׳ה דלחייב
 ־ משלם לוקה דאין וקיי״ל תקריבו] לא מוס בו אשר [כל לאו משוס • לוקה למזבח
 ונרחה ההקל־ש על מלקות דחייב משוס אהקדש פכיור הכי מפום וא"כ

 יוחנן דרבי אליביה הוא דקושיא משום הכי משני דלא דהא לכאורה
ע״ב ל״ד ־ף7 בכתובות ס*ל יוחנן ורבי אלא] [ד״ה התוספות כמ״ש

קמא בבא ישבייעי
ת] [»מה [של] הקושיא מתורן ממילא ולפי׳׳ז ש ההקד על וחמשה צ ב  דלא ^

 על חייב אחריות קיבל לא אבל אחריות כשקיבל בד״א בדידי׳ לפלוגי מצי
 ההקדש על דחייב 6ס כללא לאו אחליות עליו קינל דלא3 להא ההקדש

 לא ממוגא לקי נדלקא ומלקות ממין דאיכא היכי כל לר״ש ס״ל דמספמא
 כ דע כיון ־ מממון פמור אחריות בו דאפרובואפי׳אין היכא וא״כ משלם־

 במחי הנא כדמשני משא׳׳כ בהכי־ לאפלוגי מצי לא לכך מומין בבעלי מיירי
 הגלילי יוסי לר נינהו מטרה מבני דריה״ג ואליבא קלים בקדשים עסקינן
 ושפיר ־ גתמימי׳ מיירי בסחמא א״כ [ע׳׳א] צ׳ דף בפסחי׳ כדאמא

״ , בדידי׳ וליתני דליפלוג מקשה  ע״א] ע׳׳ע [ד׳ דלקק ברייתא ליישב התוס׳ לפמ׳׳ש נמי ליישב נלפענ״ד ורזד.
ה הבית־ בדק בקדשי דמיירי ח״ב והקדיש גנב דקתני  דהד מ

 נימא ולא למזבח תמימי׳ בקדשי' מיירי דהתה איפכא לשנויי לש׳׳ס לי'
 ״ כדס״ד אלא דראיבן תורא דמעיקרא סברא

 ב׳׳ה דקדשי ומכר ושבח דקא,מר מהא כדמשמע הבית לבדק תמימים
 מלקות דחייב משוס היינו ההק־ש על מחייב דלא והא נינהו־ מכירה בני

 מממון פמור וממילא לוקה לב׳׳ה תמימים המתפיס שם בתמורה כדהיי׳׳ל
 ט התרו ללא די התרו בין בדידי׳ לאפלוגי הו״ל דא״כ א׳׳ש לפמ*ש או

 דמעיקרא סברא ומשוס מזבח בקדשי מתניתין לשטיי הש״ס הוכרח לכך
״ :דראובן תורא

ל י ו ו מ דף דלקמן הסוגיא לפרש נלפענ׳׳ד ז  ל קמ רישא דקאמר ע'
*  קמל׳׳ן וסיפא לדב״ע• שליח דש אמרינן לא דבכלהתורה אע׳׳ג ‘‘י
 ■ ט׳ לשמיס מכרו לי מה להדיוט מכרו לי דמה

. ? בפשימוה מקשה ע׳׳ו] [בדף דהכא ותו ־ בזה הש״ס
והמס היא פשוטה דסברא משמע

 אהג דלא יאוש לפני אפי הייט בברייתא דקמל׳׳ן דעיקר ונראה זה
 חידוש הוא א״כ מכירה בתורת לאחר הבהמה שמסר מפום אלא מעשיו

 א?׳י'?ז אס״ה ־ בלל חל ההקדש דאין אעפ״י שחייב בהקדש גדל
 אלא] ה . במו [כדתיתח יוחנן לר׳ הוא דהקושי׳ בשמעתין הכא אבל • כו׳ ליבוה
 מקשה שטר ההקף דחל יאוש לאחר הגנב שהקדיש ע׳׳ב) ס״ר [ד׳ מתני׳ דימוקי

 לימכרולשמיס■ מה להדיוט מכרו לי דמה בפשיטות
 לפ׳ מיירי דבריימא דמשמע דהא ונראה דאמירתולגטהכמסירתולהדיוט־

״י התוס׳ןהנא מ״ש דלפי משוס יאוש ‘י
ב תח ,למה ק״ה כ א התום כמ״ש תמימים הס ושה שור וסתם הבית
^2' לי* ■ ומלקיס ממון דאיכא כיון דו״ה ״2^221 ' ^ , ״

 ט התרו דאפי׳ סתמא מדקפני יוחנן לר׳ אפי׳ אלא מממון פטור שוגגין
מלקות כאן אין כ’וא ־ כלל חל ההקדש דאין יאוש לפני דמיירי ע״כ אלא

ד ״״®;,״®י® חייב ושפיר לב״ה פמימים דהמקדיש ? ? 
 )׳ פס לק״) יטאר אלעזר דרבי (ואליבא יאוש לפני אף דחיוט
 דף כתיבות במיד^י מ׳ש עפ״י קמל״ן רישא דקאמר הא ליישב יש ולפי׳ז

ב ל״ג י אפילו דמפייב דבמביחה דס״ל הטור כדברי להוכיח ע׳  אפר ע
איכא  השליחות דבמל בשבת טבח לך לי׳ דאמר כגון אמרת עבירה הייטאכי׳

״ל מחייב אפ״ה לדב׳׳ע שליח דאין מטעם
 ן־ש® שלח ̂;חמו ר] א [רפין יוחנן ר׳ מדמשני שה והוכחנו ־ שליח אינו אפי׳ אחר

̂שי ומאי יוחנן כר׳ אמר לא מ׳׳ע ר״ל ע״ב] ע׳׳ז [בד׳ הש׳׳ס ומקשה - בעלים  הא ק
? 'f י לוקה בקדשים המחשב ע״ב] כ׳ט ד׳ [בזפמיס קיי״ל י א ^ אי & ״ ז £  1׳

 ט שאין לאו אפי ׳ ]rp [ד׳ במכות וס״ל פטור בשוגג ע״ב]דאפי׳ ל״ר ד׳ ובכתובו׳
 ובנשפך יוחנן כר׳ קאמר לח אמאי היא הש״ם דקושי׳ ואי״ל • עליו לןדין ״ע^ה

 להעמיד דוחק לו נראה וכי׳ בעליהן לשם שלא [הכא]בד״ה התוס׳ ב׳ דהא ־ הדם
 לכתבו ואף בעלים בשינוי דשחמו היאדלשני דהקישיא ע״כ אלא בנשפךהדס־

 לשם שלא בשחמו לשנויי טפי עדיפא עכ״פ בפסח משכחת דלא זה] [בדבור התום׳
ל דהא קשת וא״כ מומין בבעלי מלימוקי בעלי׳  דהוי כ ע אלא ומלקות ממון הי

[כ׳ דקאמר י״ל ולפי׳׳ז אחרת עבירה דאיכא אף אחר ע״י במובח לשנויי מצי
 בלפט אפי׳ הייני םיפ׳5 הרבותא עיקר דלפמ׳׳ש וכו׳משוס קמ׳ל רישא ע׳־א] ע״ט

’יי* ב! ומוכח ההקדש הל דלא היאוש
 ן קמל דרישא קאמר לכך • שליח ע״י ובמקדיש יאוש לאחו־ דלעולס נימא דלא

 למימי ליכא ע״כ וא״כ ונו׳ עבירה לדבר שליח א־ן התורה דבכל אע״ג
־ רישא ל״ל א״כ ־ אחו־ ע׳׳י במרךיש איירי דסיפא

 בין מחלהןים דאינס ־ הפוסקים כשיטה מוכרח נראם הי׳ לפי״ז
אמתניתץ פליג דברייתא וס׳׳ל למזבח־ ובין הבית לבדק הקדיש ד אי

יי״*וכמי

 לפלוג קשה א״כ הייבין שוגגין מדלקות דחייבי
התרה בלא אבל בו בהתרה אמורים דברים

 ־ בדידה וליתני
ארבעה חייב ט

t׳ J j  W’ ip V 1׳* ^ ? • '*V ׳*׳״;!׳״•׳״ו , W ^ י « 1 ״

 ליפליג דא״כ קשה התיס׳ דלדברי משים וטעמם במלחמות הימב׳׳ן
 דספס משוס הסוס׳ שתירצי מה להו ניחא דלא ונראה בדידי׳ וליסני

 טבח ואח׳׳כ במתני׳ מדקתני מוכח לפמיש דהא ־ למזבח הוא ושה שיר
 ודאי מומין בעלי וספס בבע״מ אלא מזבח בקדשי מכירה שייך ולא ומכר

 קושי׳ הדרא וא״כ כרל־ למזבח להקדישם אסור דהא קיימי למזבח לאו
 דבריהם ליישב נראה אמנם ב׳׳ה לקדשי מזבח ק־שי בין לאפלוגי לי׳ דהוי לדיכתי׳

 משוס היינו מכירה ט דשייך והא למזבח בתמימים מיירי דמתניתין דס׳׳ל
א ר׳׳ש לאו דמסניתין רישא דלמסקנא  וכן ר״מ דמתניפין ספמא א״כ י\

מוקי י



מתבה
נ וקתני דמסטסץ רישא מ*א] מיא [דף למיל »קי נ ם ביום ומבח ג רי טו  ה
ב ל ייי ס״ ^ד ר  מצי דהא הכרח אין יוחק דלר׳ (אמ״ג ומשלם* צוקה כ

 נראה מ״מ נערוה אלו ס׳ דריש במתניסין נדמשני החרה בצא צאוקמי
 ברמיד מהחללין הנוף דקדשי מ״א] נ״ה [דף בקדושין ס״ל ור״מ כרימ) לה דמוקי
»' מטרה ט ושייך  מממללמ* לחולין להוציאם מתכווין דאס בחמימים א

ה א ר  לא מעמא מאי ר׳יל ט״ב] rע [־ף לקק דטקשי מהא דמוכח ^נ
ר  אחריחא אמילתא לר״ש מוקי לא ר״ל הא וקשה יומק כרבי ^
 ביד הבטלים שהקדישו דמיירי קמא דסנא אמיצמא קחי מצח

מי׳ ומכר טבח נקט דלח״ק וכיון הננב  מסתמא ־ מכירה שייך לא ובמזי
 ולפמ׳׳ש בטביחה איני במכירה שאיט כל לשנויי יל״ל בבט״ט מיירי ר״ל גם

 ושפיר ממחללק בחמימיס דאף ס״ל מ’ור היא ר׳׳מ דת״ק כיק א״ש
 דלדברי נראה ואדרבה • המזבח בקדושת בקדשי דמיירי סממא החום' כתט

 דבבטלי משוס כר״ל אמר לא יוחנן ר׳ ^למא דקאמר הא טפי א״ש הי^ס'
 בל״ז גנב בהקדישו דמתגיחין רישא דמוקי משוס הייט קמיירי לא מומין

 משוס הייט הביס בדק לקדשי מזבח קדשי בץ מפליג דלא הכי צ״ל כ טי
 מיירי דלא וט״כ בתמימים דוקא והייט למזבח הוא ושה שור דסמם

ודו״ק: בבטלימומקוטמ״שלקק
C ^ T Oה ׳  גנב ט״א] ט״ט [דף לקק ^מר9ד והא יכו׳ דשמטין חורא והשתא ד

 דלמה בדבריהם לדקדק יש * וכו׳ ר״י אומר מזבח וקדשי כו׳ והקדיש
 שיטי הוי דאס״ה היא ר׳ע מט הא כרמשני לטיל סברא הך כתט לא

ק רשות ה ז״ל כדפירש׳׳י הגלילי יוסי בדר׳ ו כ׳ ר׳׳ש מני הא בד  יש ותו ו
 דצריך ונראה * הביס בדק בקדשי מיירי דלקק דברייתא שהקדימו מה לדקדק
 מטיקרא בדה מ״א] ס׳ז [דף למיל דבריהם כסוסרין דנ-אה דבריהם להבק
ט׳וז״ל חוליו ק צריך הוי לא ^ריומ‘ב( חייב שאין בקדשים ו  דיש [זה] מטס לי
 מדבריהם נראה וכו׳ ואשם בחטאת אפי׳ לאוקמי בטי אלא רשות שיטי [כאן]

 והרשב״א ופרקינן] ד״ה מ״ד [ד׳ הבסי׳ חזקת בפ׳ ז׳׳ל י\שב״ם יסתPדס״ל שם
 לא באחריות דמוכר ה׳] סמיף שס׳יא [סי׳ בח״מ ז״ל הרמ״א והביאו בחשובה ז״ל
 דבאחריותחל ומ״כצ׳׳לבשמטתיןדפשימאלי׳ הגזלן• קנה ולא ר»ת שיטי הוי

 למה קשה וא״כ ־ השם שיטי דהוי משוס הייט הטביחה טל ופמיר ההקדש
 התוס׳ דהאכ׳ ליישב ונראה ר»ת־ שיטי מממס לפרש הכא החוס׳ הוצרכו

ס שם  עיי החוזר שינוי דהוי ואמ׳׳ג וכו׳ מיבלא מטיקרא בד״ה ט״א] r[ד׳
* שאלה  ומטשר בתרומה אלא שכיח דלא סברא שייך דלא דס״ל ונראה ט׳
 למה א״כ בזה• ימיח ולא אחרת תיומה לימן יצטרך טליק ישאל דאס
 חמאת שחייב טון טליו שאחריותן בענין והקדיש גזל אם וכן טליו ישאל
 להביא יצטרך דפשימה זו בשאלה ירויח לא א״כ התום׳ כמ״ש ואשם
 נמצא טליו אחריותן שאין בנדבה והקדיש גזל אס אבל אחרת* חמאת

 משלוא״כ לשלם יצטרך ישאלטליו־ לא אם ממט לגבות העזל דכשיטא
 כיון אחר בקרבן יתחייב ולא הנגזל מן שיפטור כדי טליו ישאל ממזמא

 הקדישו ואץ כלל* השם שיטי הוי לא שק וכיון טליו אחדותו שאץ
 שלא הקדש דגבי שם התוס׳ כתבו לכך לברייתו החוזר שיטי דהוי כלל*

 אלא רשות שינד לי׳ דהוי השם שיטי כלל לומר צרץ הוי לא באחריותן
 בשמעסין א״ש וזה השם שיטי לומר הוצרך בחתריות שחייב קדשים משום
 להו קשו הוי לא אחריות להם שיש בקדשים דמיירי כיץ ר׳׳ש גבי דלטיל
ק זיל כדפירש״י השם שיטי דטי משום  באמת ר״ל הגלילי יוסי ר׳ גבי ו

ק שיש בקדשים דמיירי ע*ג י׳׳ב דף לטיל ז׳׳ל מפירש״י כדמשמט אחריות ל
ה מעיקרא כדמסיק אבל בחידושין וטמ׳׳ש טליו הוא שו^זריותו מחיים בד
ס׳ להו משמע דרקבן מורא מי  עליו אחריותו שאין בקדשים דאפי׳ ל

ן בדדי׳ ליפליג דא״כ תקשה אכתי דאל״כ מ ו )  שכתבנו החייז שייך לא י
 יש בין היא} ר״מ ס״ק דלמסקנא כתבט דכבר משוס צר׳׳ש לטיל

 אחריות בו דבאין לט קשה שק וכיון * אחדות בו לאין אחריות בי׳
ט שאלה ט״י לבדיתו החוד שינוי הו״ל דהא השם שיטי הד צא  הוצרכו ל

ץ דאפ״ה לזה  היינו אם והנה הרשות שיטי לי׳ הוי אחריות בו דאין ט
ז לא המסקנא לפי דאף אומרי׳ אלא דראובן מורא דמעיקרא סברא מי

דלקמן מברייתא קשה הוה דלא ממילא אחריות ט שיש בקדשים
ה דהתס וה׳ ד׳ דחייב והקדיש דגנב אחריות ט באין לי׳ מוקמינן ט
טצרכו לכך באחריות שלא הכא דמיירי לפרש שרצונם שכתגט וכיון

ודויק: דלקמן מברייתא קשה לא rדבל להקדים
ז ״ י פ ע  באוקימתא דלטיל דל רש״י בדברי לדקדק שיש מה ליישב נראה ו

 שינוי דטי משום הטביחה טל פטור דלהכי פירש קמייסא
^ שם בדה • ה ט׳ «י אמרי ו ט׳ להקדש שומר זה ונטשה ו משמט ו

^ל טי מפטם דלאו ד דאיט רטת שיטי אף דמקד משוס אלא השם* ט
 השם שינוי דהוי דהא שכתבתי מה עסי׳ ליישב דיש ונראה כשומר־ אלא

 מרויח שאיט דטק • שאלה מטם לברייט המוזר שיטי הוי ולא באחריות
ל לולב בר׳׳ם דס״ל דלר״ש י״ל א׳׳כ ט^ו* טשאל שטח לא  ר׳ אמר «זו

 גזול והבאתם שנא׳ בטבירה הבאה מצוה דהד מטם רשב״י משום יוסק
ח• ס מ ס א כ * דססח גזולדומיא ו  דאחרץט והיכא פסול* הקרבן לר״ש א'

ן קרבן כמו לי׳ הד הדר א״כ אחר קרק להביא צריך מליו בו ^י

שביעי פרק

ועפי״ז

כר קטא בכא
̂"ץ^ כדי טליו האל ומסתמא אחר קרבן להביא צדך דבל״ז כיון אחריות ‘שי

טי הוי ולא העזל ק  טנ-י הוי דאפ״ה רש״יז״ללומר הוצרך לכך רטת ט
 כר״שבהא לת״ק [אף] קמאדס׳׳ל לטטי אבל טצמו לר״ש דוקא וזה רשיס*

תי׳ ס״ל לא בטבירה הבאה מצוה [משום] ר׳׳ש דפסול דבהא מ מ  ונראה • מו
 וע״כ רשות שינוי מקרי לא דבאחדיות לפיל שהב^זי הטסקים דצשיטיז
 מק;ה דמאי טליהס קושיא אין מ״מ כמש״ל השם שיטי משוס מסרטה

 מנוה משיה פסול הקרבן בל׳ז טצמו לר״ש דהא מיבטי׳ איפכא לר״ש
ס השם שיטי הוי ולא בטבירה־ הבחה ט  ז״ל הרמב״ס כשיטת דס״ל מ

 רו למזבח שהקדישי ובץ ומכר מדקתני מומץ בבטלי ט״כ מיירי דמסניסץ
 לא תו א״כ דרא־בן טרא דמטיקרא מטס הטביחה טל פסול צבה
 פסול דהא בעבירה הבאה מצוה מטס הקרבן דפטל סברא p שייך

 משוס ריעותא כזה ואין למוכרה הקדישו ״כ6 בע״מ דהוי כיץ להקרבה
 שיטי הוי ושפיר ישאל לא טליו דאחריוט וכיון בצבירה הבאה מטה

ודו״ק: השס•
?t דהסוגי׳ התוס׳ פירשו שלא מה לטיל שדקדקנו מה ליישב

 יאוש לאחר דווקא דחיובו דסיל וריש דר׳׳א אליבא אזלא
 לטביחה מכירה דמקיש דס״ל אלטזר דר׳ ״טגימא כיץ דס׳׳ל ל די כנ׳׳ל
 להו ססיקא מה איכ חוזרת שאינה מכירה אף חוזרת שאיט טביחה מה

 איכא דהא לשמים מכרו ל' מה להדיוט מכרו לי מה להקשות צהש״ס
 חוזר בהקדש טנין בשום חוזרת שאינו להדיוט מכירה דשאני למימר

 סיפא דקמ״ל טיא] טיט [דף לקמן דקאמר הא נמי א״ש ובזה * שאלה טי
 דלר׳ לטיל כ׳ וכבר לשמים־ מכרו לי מה •להדיוט מכרו לי דמה דברייתא
 אלעזר־ לר׳ שייך לא וזה יאוש לפני רבותא איכא יוחנן ור׳ ישמעאל

עליו חייב אפיה שאלה ע׳יי דחוזר דאט״ג קמ׳ל מובא אלעזר דלר׳ אלא
 אשלדב״ע כולה הטרה דבכל אע״ג קמ״ל רישא דקאמר הא בזה לפרש ®’'

 שאנה דאין ע״ב] ק״כ ד׳ [ביב דס״ל היא ב״ש דברייתא למימר מצי דהוי משוס וכו׳
 שייך לא דלדידי׳ יאוש לפני אף חייב דלב׳יש ר״א דמודה דנר־אה ותו להקדש

 עימד במקומו מעשה שינוי דאף ס״ל ב״ש דהא חוזרת שאינה מניחה מה
ם׳ וכמ״ש ע״ב סיה דף כדלעיל  דאהני טביחה מה יה בד ע״ב] ס״ח [דף הט

 מצי הוי וא״כ חוזרת עצמה טביחה אף קונה אץ מעשה שינוי דלמ״ד מו'
 התורה בכל דרישאקמ״לדאע׳׳ג כיון אלא יאוש ולפני כב״ש ברייתא לאוקמי

 דבכל ם״ל הא עצמו שמאי מיבעי דלא היא ביש לאו ע׳׳כ לדב׳׳ע שליח אין
 לבית אפי׳ אלא ט״א מ״ג דף בקדושין כדאיתא לדב׳׳ע שליח יש התורה

 יליף דלא דב״ש דמעמא התם אמר הא • שלדב׳ע דאין התס דאמר שמאי
 הבאין כטביס שני וטביחה מעילה דהוי מטס ־ שלדב״ע דיש ממעילה

כ ־ כאחד  לאשמעינן דאתי אלא שלדב׳׳ע דיש חידוש אין עצמה בטביחה א'
 שליח דיש טביחה נבי קמ״ל דרישא וכיון לדב׳׳ע שליח אין אחר דיבמקוס

 שמאי בית דלאו משמע וכו׳ טלה התורה דבכל גב על אף לדב׳ע
:ודו׳׳ק ־ היא

בדף התוס׳ כ׳ כבר וכו׳ הקדש מבית ולא האיש מבית וגונב
 למענו ילפותא לעיקר וכו׳ רחמנא אמר רעהו בד׳׳ה ע׳׳א ס׳׳ג

 ־ כו׳ אחר הגונב דאין אגב קרא הך דמייתי אלא ־ מרעהו הוא להקדש
 דכתיב האיש מבית וגונב קרא האי דנקט נראה היה דבריהם ולולי
 האיש מבית וגונב לשמור כליס t כסף רעט אל איש יתן כי שומר גבי
 הנאה איסורי הא וטבח הנסקל שור גנב ע״ב ע׳א דף לעיל ואמריק וגו׳

מיי' ולאו כינהו  והזיק לשומר שמסרו כגון הב״ע ומשני טבח קא ד
 ולסי״ז דמי כממון לממון הגורס דבר דאמר כר׳׳ש וס״ל שומר בבית

ם׳ קושי׳ לתיז האיש מבית וגונב קרא הך דמייתי השים דכוונת י׳׳ל  הט
 מכי וכי׳ סוף ועי מהחלה לשחיטה ישנו דלמ׳ד וכו׳ אמר הא וריש גד״ה
 דנגנב היכי דנ״מ ונראה ־ קמבח דמרי׳ לאו אידך ־ אסרה טרתא בה שחיט
טי שומר מבית  הוי אפ״ה כחיט׳ מתחלת נאסר כבר אם אפי׳ נריש לממון גורס ד
ס׳ וכמ״ש ־ לבעלים להחזיר ראוי ט  הנאה] איסורי ד״ה ע׳׳ב ע״א [דף שס לעיל ה

 בתחלת נימא דלא עלמו הנסקל משור טכח וכן שינוי הוי לא שחיטה דתתלת
טל היה לא כפר שחיטה  לממון גורס היה ולא לפניך שלך הרי לומר י

 מצי הוי דבאמת ל״ד דף כתובות בחדושי כתבתי וכבר שחיטה* בסיף
 קרא האי מייתי ולכך ־ שם ועמ״ש כריש ג״כ לע״ז שוחט גבי לשנויי
 לשחיטה דישט דסיל יוחנן לר׳ אפי׳ ליישב כדי האיש מבית דוגונב
 שאינה שחיטה דהוי משוס להקשות הש״ס הוצרך לכך סוף ועד מתחלה

ודו״ק: לכ׳׳ז־ א'צ למסקנא ובאמת ראוי׳

שמיני פרק חחובל
ה ס׳ ע״^ו^ ד ט ט׳ כנעני בעבד ד״ה ב כ ו  בין לחלק טש נראה ע'

בכל דק*י׳^ דכיון י״ל דבריהם לולי * וכו׳ ט טבלין אחרים י
 חובלבחבירו טז משלם ואיני לוקה ומלקות היכאדאיכאממון טלה הטרה

ח כדאיסא טנו  הניתן דבר בו ינהן כן דכתי׳ והיינו * ע״ב ל״ב דף בכ
כן כעמיט מוס יתן כאשר דכתיב כתיב בנזק קרא והאי לט מיד

ינסן
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 וכיח מלקומ־ דחייב ממילא מנזק דפמור געגדו י״צ וא״כ בו ינתן

 4 דלוק ומלקות ממון ליה דהוי רפואות מדמי פפור מלקית דחייב
 ממתניתין לי׳ מפמע יוחנן דרבי אלא התורה• בכל כמו משלם ואיני

 דס״ל נמעמיה י’ור בו התרו לא אפילו משמע מכולן דפמור ספמא דהתני
 רשתות מדמי דפפיר מתניתין קתני ואפ״ה חייבין שוגגין מלקות לחייבי

 מנקות דמייבי רלמ׳׳ד להתיש׳ דס״ל ואפשר לרבו ורפואתו מיני׳ ויליח
 בחבירו חובל גבי התירה דיילתה דהא מוכח ע״כ מתשלומין פעור שויגין
 נזק מכיעס דאי ובשת ושבת ריפוי לגבי אפי׳ הייט לוקה ואינו דדשלס

 מ/קות כחייבי ושבת ריפוי תשלומי לגבי הד מכתי ממלקות פמור לבד
 כיון נימא ה״נ * בו התרו אס נינהו מלקות דבני כיון ופמורין שייגין

ש׳ נזק תשלומי׳ היה לא אס הוא דבןמלקופ  ליה דהוי פמור נזק במקום א
 בסברת הארכתי נערות אלו ר׳״פ כתובות ובחידושי שיגגין מישת כחייבי

 בחובל תורה שחידשה חידוש וריפוי שבת לגבי דאפי׳ צ״ל ע״כ אלא זו־
 לרבו רפואתו כנעני דבעבד ממתנימין מוכח פשיעא וא״כ לוקה ואינו שמשלם

 זו מכמא וליכא שיבין שוגגק מל^ת חייבי ע״ב] ל״ד ד׳ [כשבות דס׳*ל לריי מ*מ
שי בי לי  בו בהתרה מתניתין לאוקש איכא וששר לוקה ואינו משלם רי

 מלתא לאו מ׳׳מ ט בהתרו דוקא ל^קמי לדוחק לר״י דס״ל אלא
דמסתש! ו׳] ס״ק [ת״כ סימן ח״מ בסמ״ע ועיין ודו״ק: הוא דפשסא

בחובלבעבדו: מלקות חייב אם
א ר ) ״ י נ • דאקני הוא נעורים שבח דלמא או ב ט׳  שלש לפרש נראה ו

לאבי׳ חבלה דדמי למילף דבעי הא דבאמת משוס האיבעיאזו
 למוסרה לאב רשת התירה שנתנה כיון הייט לער ע׳׳י לה דבא אפ״ג

 הצער את משלם באונס דהא שמצערה אעפ׳׳י שחין ולמוכה למנוול ע״כ3
שטת ואמרינן  בעלה תחת להצמער שסופה מפני פוער דר״ש ליט דף בכ

 בע״כ למוסרה שרה דזיכתה הרי וכו׳ ברצון נבעלת דומה איט לו ואמרו
 ה בחב דאשלו למילףמקדושק נוכל א'כ צער• אע״גדאיכא אונס לביאת

 בדה ע׳׳ב] מ״ו דף [שם שכתבוהשם׳ אלא הוידאב• ע׳יצער לה יבא
ט׳ במציאתה זכאי  משוס ידיה ומעשה מקידושין מציאתה למילף דליכא ו
 ממט עצמה מפקעת היא קדושין ע״י ידיהן על נפסד שהאב להנו דמה
 דאיפחתא מ״מ קאמר להכי הכי למיפרך איכא נמי בחבלה וא״כ ס׳

 מקדושין למילף איכא שפיר ידיהן על נפסד הכא דגם וכיון • מכספא
ט׳ דילמא או ק^!ןר וע׳׳ז  בכסף מ׳׳ו דף בכתובות דקאמר משוס והייט ו
 פירושו נראה • כספא תשקיל ואיהי קידושין מקבל אבי׳ השתא ט׳ מנלן
 שהכסף לומר א״א שירצה מי לכל לקדשה לאב רשות שרה דנתנה דכיון

 שבזה כיון שירצה מי לכל לקדשה האב יכול האיד א״כ שלה• קידמי;
 כיון ומסתמא דמי׳ בשספ׳ שתרצה למי לקדשה ירצה שלא לה• הפסד יש

 קידושין aw בהוספות אפי׳ שירצה מי לכל לקדשה לאב הקדושין שזכיוח
 בהפרת אלא וכו׳ אביה בית מבנעוריה דיליף שם קאמר וע׳׳ז לאב הכל

 ד״ה התוס׳ וכתט ילפינן לא מאיסורא ממונא כו׳ דכתיב הוא נ־ריה
ט׳ מאיסורא ממונא ץ לקדשה דכול נדרים מהפרת ניליף וא״ת • ו כו׳וי  ו

 עכ״ל ילפינן לא ממונא בי׳ דלית מאיסירא ממונא בי׳ דאית דאיסורא
 שא דידי׳ קדושין וכסף לקדשה האב דיטל התורה דכתבה בסר ולפי״ז

 שירצה מי לכל לקדשה מטל איסורא משום הוא הפעם דעיקר י״ל
• אבי׳ דהשתא דידיה קדושין דכסף ומשלא ט׳  איצמרך ואפ׳׳ה ו

 בי׳ דאית משום נדרים מהפרת למילף מצינן הוי דלא משוס קרא
 נדרים דהפרת דומי׳ איסורא משוס שא הטעם באמת אבל ממונא•

 התורה לו דזיכתה משנא משום הוא הטעם דעיקר איפכא וי״ל
 ישקול ואבי׳ נפשה תקדש איהי דהשמא לקדשה דיטל וממילא בממון
 pפ הוא דהזטת אמרינן אי אלעזר לר׳ לי׳ דאיבעי והיינו • כנ״ל כספא

 מכספא דאפחתה ידו על נפסד הכא דגם כיון חבלה מיני׳ ילפינן וממילא
 משום השרה לו שזיכתה איסורי משוס הזטת עיקר בקדושין דלמא או כניל

שרי  אפי׳ למוסרה השרה לו שזיכתה וכיון • נדרים בהפרת כמי אי
ה ז״ל כשרש׳׳י שלו דהכסף ממילא שחין ולמוכה למטול  מסר דאי בד

 השרה לו זיכתה דלא בחבלה אבל וכו׳• שלו נמי הכסף לפיכך וכו׳
 אלעזר דר׳ סשקא לפרש נ״ל כן שלו איט המשן נס ממילא • האיסור
 וכו׳ נעירי׳ שבח בד״ה דשרש״יז׳׳ל הא לפרש נראה ולש״ז ז״ל• לסירשיי
 דההיא שם בכתובי׳ דקאמר אע׳׳ג כו׳ לאביה נעורי׳ שבח כל אביה בית בנעורי
 דמספקא דהא ז״ל לרש״י לי׳ דסבירא י״ל דכתיב• שא נדרים בהפרת

 אמרינן ולא איסורי משוס או ממונא משם עעמא אי אליעזר לר׳ לי׳
ם׳ שהפרת שמציט כמו איסורי משום דטעמא בפשיטית  דהא ותו נדרי

 לרש׳׳י דס״ל י״ל מכספא דאפחתי׳ משוס ג״כ ידו על נפסד דהכא דקאמר
h א״נ כו׳ המורה זיכתה לא א׳׳ל בד״ה ע׳׳ב‘ לקמן השס׳ כמ׳׳ש דהיינו 

 קידושין אלא השרה זיכתה דלא ס״ל ור״ל ורב לקידושין שנפחת גמה הכא
 וס״ל שירצה מי לכל לקדשה יכול ששא גמה קידושין כסף פחיתת דהייט ממש

א הך דנשזא ז״ל לרש׳׳י ר • בקדושין השרה דגלי לבתר די׳׳ל משוס «
 דהא קדושין פחיתות משוס לאב התורה לו דזיכתה נדרים בהשיס גס י״ל

i המקדש ע׳׳ג ע״ג דף דכשבות גמתטמק t ?ונמצאו ט׳ ע״מ האש

קטא כבא
 גס א״כ לשמין נדרים מתניסין נמצאדמשה בכתובה שלא תצא נדרים עלי׳

» שם דאמריק והא • בשמין במו קדושין פששת בי׳ איס בנדרים ש מ  ד
ט ילשנן לא מאיסירא ^ לקדשה יכול דאביה לן דקים מקמי היי  אין א
» יטל דאגיה דלפינן לבתר אבל • קטשין פחיתות בנדרים ^ז ^ ל  שגס י
שינו קדושק כסף פחיתות מטעם הוא נדרים בהפרת  ציה דמססקא ו

ת דכל אמריק השרה דגלי דבתר אמיינן אי אלעזר לר׳ ט  שא האג ז
שן זכות בשביל שכ • קידושץ כסף פחיתות משום הוא ובנדרים מ ^ ו  ה

שס גי׳ דאית בפניה דפצעה בחבלה  נימא או הוי דאב נמי קדושין פחי
ן הסוס' מ׳׳ש ח׳׳ש דלפ׳ז ונראה אישרי משום בקדושן דאף איפכא ^ ק  ג

ה הירושלמי בשם ע״ב ג׳ דף ד  לו שנוסנין גגיאה זטת לו שיש וכו׳ זכאי האג ג
ס מה נדרים אהפרח מקשה לא מה קשה ולכאורה גגיאה לקדש שכר ט  משן ז

ת לו מם ש’א ולפמ׳׳ש בה• לו יש ט  שדקדקט מה נמי מיושב ובז׳ • כנ״ל לענקקידושין ז
 דהוי נדרים מהפרת דיליף משני ולא מנ״ל בביאה מ״ו־ דף בכשבות

 ממון שזישת בי׳ איס נדרים דגהפרת א׳־ש ולשמ׳׳ש מאיסורי איסורי
 שא דעיקר ס׳׳ל דרג ור׳יי• רג בהא פליגי המסקנא דלש ונראה מפי•
שנא• משוס הוא דעיקר ם*ל ור״י • מיני׳ חגלה ילשנן ולא איסורי משוס  מ
 נדרים והפרת מקדושין ילפיט ולא • ידיה במעשה קרא יוחנן לר׳ דאיצטריך והא

 יזייה דמעשה משום ע׳׳א] ד׳ [דף קדושק בריש צריטתא כדעגיד הייט
 באמת איסור משום הטעם עיקר דבקדושין דס׳ל דרב ואליבא • מרחא קא
 דהוי משוס מקדושין ידי׳ מעשה למילף דליכא כפשטא למימר מצי הוי

 משוס שא דהטעס יוחנן דר׳ אליבא אפי׳ דמשני אלא מאיסוראי ממונא
 ת וכ ופגם בשת גבי ע״ב מ״ם דף בכשבות דאמר והא משנא דהוי

 למימר איכא לפמ״ש ואעפ׳׳י ילשנן• לא מאיסורא ממונא מיני׳ ניליף
 קרא כתיב דכבר כיון ממון משוס שא הטעם נדרים בהפרת דגם

 וכדס״ל שא איסורא מטעם דילמא דמנ״ל שפיר פריך מ׳׳מ • כנ״ל בקדושין
ט׳ לאב מורה זיכתה דלא באמת הכי לרב  החום׳ שם מ״ש מש א״ש ולפי״ז • ו

 סעלמא דקדושין משם מקחשן ופגם בשת יליף דלא דהא בעי] דאי [ד״ה
 הכא ס״ל יוחנן ר׳ דהא יוחק דר׳ אליבא אינה ע״כ זו וסברא לה• אש

 א״כ • דרב אליבא שם דהסוגיא ^לא פגם וכ״ש הוי דאה פצעה דאפי׳
 שא הטעם דבקדושין משוס מקדושין• למילף אפשר אי דבל׳׳ז לזה א״צ

 דף בכתובות התום׳ שהקשה מה מתרצי דבהא ונראה • איסורי משוס
ט׳ הואיל בד׳׳ה ע״א ל״ט  וכו׳ ילשנו לא מאיסרא משנא דקיי״ל ואע׳ג ו

 לר׳ הכא כדקיייל ממון הוי נדרים בהפרת גם דלמסקנא א׳׳ש ולפמ״ש
 נדרים מהפרת קידושין ילפיק ועכ״ס א״ש לרב דאפי׳ ונראה יוחנן
 ידיה מעשה דאש׳ וי״ל משנא בי׳ דאית איסורא שי דגשניהס כיון

 דפשיסא • בעלה תחת נשואה בשדה שם קושייתם לפרש אין דהא ילשנן
 מכירה לענק ולא קדושין לענק לא בה זכות לאב אק דבהא

 שם• קדושן בריש דאמר מה לפי דהא ידיה• מעשה לענין ולא
 משם שא דטרחה משם היא דידה מסברא ידיה דמעשה
״ דמתזנה  המורה מן במזוטתיה חייב בעלה נשואה כשהיא א*כ מיני

 דהיכא שם השספות כיונת דעיקר אלא דאב• ישה ידיה דמעשה נימא
 מרשות שציאק דנשואין ומנלן קמייתא• למילתא תהדר נשא לבי דהדרא

 איסורי הוי בקדושין אפי׳ דלרב לפמ׳ש ממילא ולפי׳ז לעולם־ האב
 בחיי כישמה שיא נשא לבי דהדרי שכא דאפי׳ נדרים מהפרת שפיר ילפינן
טון • מנדרים שפיר וילפינן לקדשה בידו שאין האב  מרשת דיוצאה דילפינן ו
 אף הדרא דלא מוכח ממילא שתרצה מי לכל ולהנשא להתקדש ויכולה אב

 קדושין ט׳יי אב מרשות לה מפקא מצי היכי דאליה ידי׳• מעשה לענין
ודו׳׳ק: ונשואין•

ה ד ו£״ץ ד ״ ן  וי״לדהמסמיירי וכו׳• לאב שרה זיכתה לא בתוס׳[א״ל] י
ט׳י אב מרשת שתצא בגרות ימי שעד כ^) בשזישת ^ ״ 1 י לכ^׳ ו

 שא וכן קטנה שהיא בעוד אלא לשכרה יטל אינו דהא תשהמ׳׳שלשוןבגרות
שטת התוס׳ בלשון  דכתט נראה היה ולכאורה • שפצעה] ד״ה ע׳ב [דףמ״ג דכ
 שובל בשנת דהשכרשדש [ד׳כ״מע״ג]כר״ע דרבדס״לבעירוכק ליגא6הכי

 דלא משוס נערה כשהיא למוכרים יכול איט דנערה דהא שם ואמר ויוצאה מכורה
שס׳ וכתבו מזדבנא• הדרא  יטל דאינו למ׳׳ד דהייט [בד׳ההתס] שם ה

 גס שאיש לשכרה דיטל דלמ׳׳ד וכיון עיש שפחות אחר שפחות למוכרה
 ששר הכא שיך איכ ליעדה האדון שטל ונ״מ ויוצאה מטרה בנערה

 זו דבריימא הכי לש דנפקא וי״ל בגרות• ימי עד במכירה זכות לו שיש
ש את למכור אדם דיטל י״ס דף בקדושין דס״ל כריע אמי׳  שפחות ב
שי בה מדמנא שפחות אחר שג ובחבלות בקנסות הגת גפי  מדבר הכ

חנינא סיבר׳ ר׳יו  ס״לבנמוטמדף בפני׳• שסצעה ברייתא עצמודמפרש ו
 בישמה דס״ל דר״ע אליבא אלא בישמה קנס מחייב דלא • ע״ב מ׳־ד

ס״ ע׳׳ש קנס לה יש אירוסין אחר שנתגרשה מו  זו ברייתא מ״כ א׳כ ב
דרב• אליבא הכא דכתט י״ל א״כ מזדבנא• נערה אף ולדידי׳ כר׳׳ע אתי׳

 החיבל דאין היא• דסשימא שלתא דוד^ הכא דטונתס נ״ל העיקר אך
w סמישת לא משלם ואינו בשק שפחה כמוכר הנזק אלא משלם m 

אלא השרה חייבה דלא לישרל^ מוכרה שה אס מכירה פחיתות ולא
ממשה



החובל
 לומר סברא אין וגס באשה■ בין באיש בין בלבד• דברים ממשה
 לו שיש המזת כשיעור בשוק שפחה כמו המשהלס הנזק ק יקח שהאב
 לו דאין לרב דס״ל מרובה הוא אפי׳ לישראל למוכרה יטל שהיה משיה
 • הטגרת אמר שהוא הנזק מדמי יקה למה רשותו חמה כשהיא נעיריס שבח אנא
 תשלומי בדמי זוכה לישראל מכירה פחיתת לענץ פחח לו שיש דכיון טונהס אלא
 א״כ נעורי׳־ שבח שהוא הבגרות ימי ע־ בשיק כשכחה שהיא הנזק

 מכירה לענין פחת שיש כיון מ״מ נערות אחד למוכרה יטל שאיט אעס׳יי
 הבגרות עד כשפחה המכירה שהוא נערות בשבח זוכה הנערות עד לישראל

ע נראה מן  קדושין לענין הוא דהכחת התום׳ שכ׳ השני לתירוץ דאפי׳ מזו
 נעורי׳ השבח דבל׳ז דסיל אלא הנזק מדמי זו פחימה שגובה העעם אין

 עדיין כשהיתה המעשה שנעשה כיון בשוק הנזק דמי כל היינו לאביה
 אה מכספא אפחתי׳ דבענין הכא דקאמר דהא דס״ל חלא • רשותו תחת
 על נפסד שהוא היכא אלא מקדושין למילף דליכא לעיל וכמ׳ש יוחנן לר׳
 דאביה נעוריה שבח ולכך פחת נחשב קדושין דפחה לר׳׳י ס״ל ולהכי • ידו

 צערה חבלות ע״א בפשיכיותבכתובו׳ד׳מ״ג מקשה דהא תדע הנזק• חפי׳כל
 גדולות בחבלות למימר דליכא חבלות] ד״ה [פס התוס׳ וכתבו • נינהו לדידה

הן דמפסידמעשה די  ומאי • לאחי; ידי׳ שמעשה כיון מיהוי בעי דאחין דא״כ י
 משוס ימיה כל של הנזק בכל האב זוכה יוחנן לר׳ היכי כי הא קושיא

 גדולות• חבלות בנזק זוכה דהיתומה נימא ה״נ דידהו קדושץ פחיתות
 נערה ביתומה דוודאי • דידה קדושק פחיתות משוס הנערות בימי אפי׳

 לד׳ בנזק זוכה האב דדוקא צ׳ל ע״כ אלא שתרצה מי לכל א״ע לקדש יכולה
 המעשה שהיה כיון נעורי׳ שבח דהוי משוס • קידושין פחיתות בעביר יוחנן

 דעד • ידי׳ מעשה הנזק שיעור מפסידין האמין חין אבל • ברשותו כשהיא
 דברי לפרש לפענ׳ד נראה כן שלה• קידושין פחיתות בשביל הבגרות
 דידה סבלות שס הש״ם מקשי דמאי מובא לי קשה הא מיהא • התום׳
 ס״ל דריב״ח הכא משמע הא ־ בפני׳ שפצעה ריב״ח שס מפני וע״ז נינהו

 התם לשטיי לי׳ הוי א״כ • בפני׳ ש^עה אליבי׳ הכא דמשני רבי׳ יוחנן כר'
 כחבלות זוכין האחין דאין בברייתא דמני והא • גדולות בחבלות ואפי׳ כפשפא

 כל של בנזק זוכה דר^ב דנהי הבגרות ימי אחר ימי׳ כל של בחבלות היינו
 אבל כאן• התום®׳ כמ״ש מכירה או קדושין פחיתות משוס לריי ימי׳

 של בנזק זטת להם דאין ודאי למוכרה או לקדשה בידס כח שאין האחין
 • בפניה שפצעה לשנויי ריב״ח הוצרך ולמה הבגרות ימי לאחר ימי׳ כל

 ור׳ רב פליגי דלא אומר הייתי ואחרונים ראשיניס הפוספיס דברי ולולי
 כיון אב של הוא הבגרות ימי עד אלא • כלל גדולות חבלות של בנזק יוחק

ה שמעשה ד  מ״י של הנזק היה ה״נ דאחין ידיה מעשה הוי אי וכןבאחין • שלו י
 ^!א פליג ולא • שלה הוא ימיה כל הבגרות אחר של הנזק ושיעור דאחין

 כמו קדושץ או מכירה לענין אלא למ׳׳י ריעוחא בזה דאין לבד בפצעה
 הפחת כל אביה ברשות שנעשה כיון יוחנן לר׳ ס״ל בהא שבאניסה פגם

 הנ»ת ויתר בגרות שעת עד המכירה בשיעור לאביה דאין ס״ל ורב לאבי׳
 הנזק ק הזכיר ולא שפצעה אצא יוחנן ר׳ הזכיר שלא והיינו • שלה הוא
די׳. מעשה של  דלא בחבלות ברייתא הך לאוקמי ריב״ח הוצרך ושפיר י

 והרמב״ס שהרי׳ף אעשה מה אבל בפניה שפצעה אלא גדולות בחבלות מיירי
^ כתבו כולן והמוש״ע והרא״ש ז״ל ה  ז׳ל לדבריהם וצ״ל • אב של הוא ש

 • יוחנן דר׳ אליבא לאו בפניה שפצעה כגק בכתוטת ריב׳ח דמשט דהא
דרב: אליבא אלא

שפדני פרק

ףן בז  בד׳ה ע״א מ״ג דף בכתוטת ז״ל רש״י דברי ליישב לפענ״ד נראה ר
ט׳ דגופא צערא  ובבתו בבנו בהחובל כדאית׳ רחמנ׳ לי׳ זכי לא וצערא ו

 החובל הכא דקתני לברייתא כוונתו ועיקר ע״ש סגולה להס יעשה הקמניס
 דיק סוגיא נגד והוא • סגולה להס יעשה קמנים אחרים של ובבנותיו בבני׳

 לרש״יזי׳ל דס״ל והואדי״ל • דלאוקפדנא בגברא דמיירי משוס דמפרשמעמא
 בין דמחלק דרב אליבא אזלא הסוגי׳ דכל המור לשון משמעות וכן היש״ש כשימת
ק הוא אב דשל דס׳ל יוחנן לר׳ אבל קפדנא• ללאו קמינא גברא ת  מ

 יתן בה שחבלי דאחרים אלא עוד ולא דקתני דלעיל בפשיסות הברייתות
 כמש״ל קחשין בכסף הנזק ע״י האב דמפסיד כיון בנזק מיירי לאבי׳
 וברייתא • מקפיד לא שבת על אבל • דחסר מידי דהוי מקטד התוס׳

 בשבת אחרונה ברייתא לאוקמי הוא דדוחק אף לבד בשבת מיירי שני׳
 אחר בענין ברייתא לאוקמי א״א יוחנן לר׳ מ*מ • לעיל התום׳ כמ״ש לבד
 דבניו דומיא בשבת ובין בנזק בין מיירי דברייתא י״ל שסיר לרב אבל

תן ומעמא  ומעמא המ־ דלא במידי קסיד דלא משום השגת לה דנ
 כדס״ל• רחמנא ליה אקני לא דגוסא דצערא משום הנזק לה דינתן

 קידושין כסף משום או מכירה משוס כסף פחיתות זה חשיב דלא לרב
 חבלות הכא דמקשה והיינו • חיי׳ ימי כל הנזק זה בשביל לו להקנות

ת ימי דעד משום נינהו דידה  הפסד משוס דאחין נזק הפחיתות הוי המרו
 אקני לא דצערא משום יvר לא דאב אפי׳ הבגרות ימי ולאחר ידי׳ מעשה

 הוי קדושין או מכירה הפסד ומשוס בפני׳• ש^עה ומשני רחמנא לי׳
:ודו״ק החוס׳ כמ״ש דאחץ ולא דאב

כה קמא בכא
לו ק לי דו ג ט ב ב ו מ׳ ג  בבט הואדוקא דהקושיא משמע ורמינהו• מיד• ב

 מיירי דלעיל דברייתא לשטיי מצי דהוי דהיינו ונראה גדול•
 סברת וכפי שלהט על סמוכיס ושניהם בשבת מיירי שניה וברייתא בנזק

 לעיל דאמדינן טון אלא שני בתירוץ וכו׳ עוד ולא וקתני בד״ה התום׳
 והרב קרקע בהן וילקח לעבד דהכל לרבא ס״ל אחרים בו שחבלו עברי בעבד
ק כ״ז דהשבת כיון ה״נ א״כ פירות אוכל  דאב הס שלחנו על סמוכין ד

^י היה שלק הוא שהנזק אף  יאכל והאב קרקע בו ליקח הדץ מן ר
 קעו מבנו להקשות יכול איט וא״כ שלחנו על סמוכין שהן כ׳־ז פירות
די׳' שבח והיינו פירוח אוכל שהאב סגולה ט שיעשה לעיל דקתני  די
 דפעור היינו פעור• ובבטתיו בבניו שני׳ בברייתא דקתני נמי והיינו
 ר\י הפירוח יאכל שהאב כיון מ״מ נזק דר.יכא במקום ואפי׳ משבת
 מיד להן יתן דקתני גדול בבנו אבל • ע״ש סמוכין שהן כיז פעור דהאב

:ודו״ק הפירות יאכל ולא מיד להם ית; למה קשה
ח ז ב  דמעלמא ממציאה להקשות הש״ס דמקדיס הא ליישב לפענ״ד נראה ו

• לאבי׳ דיתן בה שחבלו דאחריס דלעיל מברייתא מקשי והדר אתי
א דמסתמא הוא דקושי׳ ראשון בתירוץ התום׳ מ״ש דל® ונראה  דומי׳ ט

 מוכח דמזה ונראה ע״ש• בשבת אפי׳ דבדידהומיירי סגולה להם דיעשה דזכרים
 להם דיעש׳ דקתני דהיכא י״ע] [דץ ומדק הובל מהל׳ בפ״ד ז״ל הרמב״ם כשיטת
 ®רות דמדמה ז״ל הראביד כסברת נימא דאי הטרות אוכל האב אין סגולה

 [שם]א'כ ז״ל בדבריו כמפרש אב של הסירות ה״נ שלו דמציאה כיון למציאה
 והשבת שלו דהנזק בע״ע דהטבל לעיל רבא אמר הא הכא מקשה מאי
 דהרב כיון ה״נ כ’א • פירוח אוכל והרב קרקע בהו דקונה רבו של הוא
 ברייתא לאוקמי מצי הוי ושפיר דידהו שבח היינו הטרות אוכל

 קרקע בהן שיקח לעיל קתני דלא והא בנזק והכא בשבת דלעיל
 • הש״ם לה כדמוקי שלהט על סמוכין באין מיירי דהתס משוס היינו
 רבו שלחן על דסמוך עברי דבעבד וכיק העדפה אלא להאב אין וא״כ
 טדאי וא״כ ידיה מעשה כל כנגד הס הטרות ע״כ לרבו ידיו מעשה דכל
 שיקח ההעדפה אלא להאב דארן • שלחנו על סמוכין באינו לומר שייך לא
 בנו בין שני׳ בברייתא חילוק אין באמת וא'כ השבת במקום הסירות כל

 וא״כ הפירות אוכל האב אין דבבט ז׳ל הרמב״ם כסברת ע״כ אלא לבתו
 ולא בע*ע־ כמו סירות אוכל האב ע״כ בבתווא״כ לאב דהשבת נימא אי

 למציאה ®רוח מדמי דלא ז״ל דהרמב״ס דעעמא ונראה • לבתו בנו דומי׳ הוי
 אלא • חסר דלא משוס האב יקפיד שלא ראוי הוי עצמו דמציאה משוס
 הדבר שעיקר כיון אלו פירוח ממילא א״כ • קפיד צערא להו דלית משוס

ט קפיד לא צער ע״י להן בא טי  שבא כגון ומשני ממציאה מתחלה דמקשי ו
 אוכל האב אין סגולה להם שעושין דבבניו נלמד ומזה • צער עיי שלא להן

טו דלא שסיר ומקשי צער ע״י שבא כיק הטרות ה ובנותיו בניו י  ט
ודו״ק: כניל

f l l ח ״ ד פ ״ ז  מתניחין דשביק לר״י חימא וכו׳ אידי רב אמר ד״ה בתוס®׳ ן
לקמן המוס׳ דלסמ״ש כפשמא הו״ל לכאורה • וכו׳ דמכות ׳ י
 דכללגבי כיון תאמר ואס הדיבור) [בסוף וכו׳ בעל לגבי כל בד״ה ע״א] פ״ט [ד׳

 שוס הא וכו׳ ליתן רוצה אדס כמה אומדין לעיל קאמר מאי מחלה ודאי בעלה
 דמטת דממתניחן י״ל ולפי״ז • וכו׳ מחלה דודאי כיון אותה יקנה לא אדס

 אותה יקנה לא אדם דשוס כיון למימר מצי דהוה להקשות מצי הוי לא
אלא שס שמין אין ובאמת כלל• למכירתה למיחש ליכא תמחול שמא משום

 כיון אושא לתקנת ליכא ואפי׳ שם חסדא רב כדקאמר בעל של ספיקו
 שאירש למה דמי (ולא למכור יטל הוא ממילא • למכור יטלה אינה שהיא
 כדפירש״י בחזקתו שהשדה כיון דהכא מכירה טי דלא לך מטר מאבא

 בברייתא הכא משא״כ למכור) יכול שפיר בכתובתה שדה לה שיחד שס ז״ל
 ־ שבועה או עירבק] [ע״י למכור שיטלה צ״ל וע״כ ספיקה שמין דע״כ זו

 להקשות ואין • ירושתו אף לגמרי למכור יטלה דבכה״ג מקשה שסיר א״כ
 הכא גס דילמא זכותה דשטן להש״ם מנ״ל דהכא בברייתא גס דא״כ
 להש״ם ליה דסשיעא דאי • המוהר אלא העדים ישלמו לא וזה • זכותו שמין
 ואף • בעץ מעות ליקח יטלה שהיא מה אלא לשלם צריכין העדים דאץ
 דאף מ«נע באשה דשמין דמתניתין שס דס״ל אושעיא• בר נתן לר׳

 שם וחוס׳ ז״ל כדטרש״י בעין במעות זכות אותו ליקח יטל איט שהוא
א מזכיתה דהמותר  ששוה מה לשלם צריכין אסיה מ״מ מזכותו• יומר ט
 דס׳׳ל חסדא כדרב ס״ל אבין בר אידי דרב י״ל מ*מ מזכותה■ המותר
 • לקמן שיטאר וכמו בעין מעות ליקח יבול שטא מה דהייט בבעל דשטן

א יטל ממנה יקנה לא אדם ששים דכיון לומר קצת דוחק זה אך  למכור ט
 ותו ג״כ ממנה יקנה לא ממילא במתנה ליורשי׳ ליתן שיטלה כיון ירושתו זטת
 משום ממנה יקנה לא אום ששום העעם דהא הבעל מן לקטת יכול דאיך
 זטתו הבעל ימטר כבר אם אבל תמטל• ודאי בעלה גבי דכל שירא
 מטלא לאחר זטמו כל הבעל דמכר דכיון עעמא האי שייר לא לאחר
 יותר ונראה • הבעל של לוקח בשביל שלה ללוקח להפסיד תמחול למה
 לתקטת דליחא למיתר מצי דטי דמכות ממתניתץ למיסרך מצי טי דלא

שהבעל מה שמין דשם אלא * כנ״ל למטר יכולי׳ אין שניהם ובאמת ^שא
מיה
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ה עצמו להנעל המכור אס ספיקה נפביל ליה! רוצה היה ח
אינה דלר״מ ואע״ג שם ז״ל כדהירש״י להפסידו רצו לא טדאי
י״ל מ'מ כתובה־ בלא עמה לדור דאסור ממום להבעל למטר יטלה

י ׳ דמפניהין
 ח ft הכח אג; טצמו ירושת הכעל יקנה תיתי דמהיכי ירושתו אף

 זו דהכרייתא לי׳ דמשמע לה ליתן רוצה הנעל שהיה מה לה דמשלמין
ק אשהו את שנירש פלוני באיש אנו מעידין מדקתני • כר״מ אתי׳ נ  ו

 משמע כתובתה את לה שנתן סתם קאסר ולא כתובתה את לה
גירושין לאחר עד לה ליתן אפשר שאי ומאתים מנה דמשוס
שתמכור אפשר דאי ר״ל ומשמשתו תחתיו יושבת והרי והיינו
 מה לשלם צריכין ואפיה עמה לדור אסור יהיה דהא עצמו לבעל

 שלא שבועה או ערבון ע״י ע״כ והיינו לאחר למכור צריכה שהיפה
 ע״כ] פ״מ ד כל סוד״ה ע״א פ״ע [ד' לקמן השוס' כמ״ש תמחול

לגמרי ממטר מדלא אושא לתקנת דאיסא מוכח שפיר א״כ
דהוכיח הא א״ש ובזה צע) בסי' אחרון בקונמרס בזה (ומ״ש

אפסידיך מאי לימא דאל״ה לאשה הנאה דמובת בסמוך אניי
בה רשות לבעלה שאין ע״מ לאשה דבנותן קיי״ל הא ואמאי

מת אוכל הבעל שאין •) ע״ב כ'נ דף בקדושין כדאיתא פי
לבעלה שאין ע״מ המעות הלוקח לה שיתן למכור יכולה וא״כ
דבנותן ע״ב נ׳׳א דף בב״ב קיי״ל דהא קשה ותו בו־ רפות
לבעל למכור יכולה א״כ • התס אמוראי פליגי לאשתו מתנה
מאיר רבי דברייתא ע״כ דכיון שפיר אתי מ״ש ולפי עצמו
קנין דאין ע״ב] כ״ג [דף בקידושין ס״ל מאיר ורבי היא

בה רשות לבעלה שאין מתנה לה בנותן אפילו בעלה בלא לאשה
עמו לדור דאסור משוב עצמו לבעל אפילו למטר יכולה ואינה
 דאמר והיינו אביי הוכיח ושפיר ומשמשתו• תחתיו יושבת והיא
נראה העיקר אבל י בזה לקמן מ״ש ועיין לידן ואתי והואיל אביי
שתירצו למה צריך דאין • צ׳ בסימן אחרון בקונמרס כמ״ש בזה

 הכא דמיירי אלא שבועה■ או ערבון ע״י למכור דיטלה התום'
• שהכניסה ברזל צאן בנכסי והעדים הבעל מחת בעין והס לו
יכולה בודאי דזה דמיהם לה ששילם או לה החזיר שכבר מעידי׳
הרא״ש כמ״ש מחילה שייך לא דבזה קנין איזה ע״י למכור

 ומאתים במנה מיירי דלא הש״ס הוכיח ומזה בשמעתין ז״ל
למיתנא ליה דהוי משוס התוספות שנדחקו למה צריך ואין
 ואין זכותו דשמין י״ל במכומ במתניתין אבל • חשלימין רביי
למכור יכולה שאינה ומאתים במנה דמיירי תמכיר שמא לחוש
דכיון עצמו להבעל תמחול דשמא לחוש ואין התוספות כמ״ש

 ויפעור לידו שתבא זכות כל לו דמכר ממילא זכותו כל מוכר דהבעל
:כתובתה לשלם הלוקח

ה א ר נ התוספות כדברי דאי לזה טכתה שס מ״ש לפי עוד ו
 א׳כ שבועה או ערבון ע״י אלא למכור יכולה שאינה

 וקיי״ל לגמרי מוחל יורש קיי״ל דהא לגמרי תיזבן הש״ס מקשי ייאי
 ם*ו סי׳ בח״מ כדאיתא דגרמי מדיני ופעור לעצמו מוחל ליורש

החוב ומחול בודאי יורש שהוא כיון הבעל א״כהא כ״ג] סעית
לא דאל״כ ברזל• צאן בנכסי דמיירי הש״ס הוכיח אלאיע׳׳כ

וכיון יקנה• לא אדם דפוס הנאה במובת אפילו כלל• למכור תוכל
אינה ומאתים דמנה התוספות שנדחקו למה צריך אין לזה שזכינו
אי אפילו אלא בחזקתו הוא שמעולם לפי ירושתי למכיר יכולה
ספיקו דשמין די־׳ל דמכות אמתניתין ל׳׳ק מ״מ למטר דיגולה נימא
 לעצמו כשמתה למחול הבעל יכול ומאחים דמנה דכיון דבעל
למחול יכול והוא לידו שפבוא זכות כל מוכר שהוא י״ת

ימכור זה וע־ד ונתינתה• מכירתה יועיל לא ממילא לעצמו•
הכא אבל לעצמו• ימחול לאחר ותמכור בחייו תמות שאס ללוקח

לקמן מ״ש ועיין מקשה שש־ר ע״כ צ״ב בנכסי דמיירי כיון
:ודו״ק בזה

ץ' ד ת אביי אמר ע׳׳א) ס״ט1 ור לידן ואחא היאיל הנאה עונ
 בר נחן דלר׳ מ״ש לפי עוד וי״ל בזה• כתבנו כבר וכו׳•

 אף היינו באשה דשמין ע״א] ג׳ [דף במכות פס דס״ל אישעיא
צריכין מ״מ זכיתו ימכור אס בהן מעות ליקח יטל הבעל שאין

בברייתא שאמרו דמה י״ל ה״נ א״כ ־ מזכותה המותר לפלס
שרצו מה שמין אלא תמכור לא שבאמת הייני וכו' אומדין

 מוכרת הית^ אס הלוקת^ שימן הדמים כפי והיינו זכותה להפסיד
 רב על קשה כן נאמר אס אבל בכתובתה• זכותה הפסד שיה היא נד

 נימא ואי נגמרי דתזטן זו מברייתא מושא לתקנת דהוניה אבין בר׳ אידי
בודאי הבעל ירושת זכות א׳׳כ זכותה להיות כראוי אלא ממש מכירה דלא

 באמת שתמכור צ״ל וע״כ יורשה דהבעל כיק לשלם צריכין העדים אין
 :ודו״ק כלום הפסידוה לא לבעל הגאה דעובה נימא ואי ירושתו להפקיע כדי
׳5 ם ו וכו דהתס דסירא דפירא ונראה וכו׳ דפירא סירא ד׳׳ה ת

 מה דבריהם להבק נראה וכו׳• דהכא האי כי הוי לא ״
 ורבא אב» דברי דלפי :ו4 דקשה משוס ונראה • זה להו ומנא בזה
 מוכח דהא קשה ביתה ריוח משום שלמון דרב שינויא להו ניחא דלא

אה סתובע הוא ומי כסל דמשלס מלוג בהמת ולד דגוגב מהאי
חך יכוללימר דלאשה הכפל  הבעל של הוא מלוג בהמת ולד דהא מהאפסי

 דבמם בעל לאו יאמר אומו יתבע הבעל ואס בו חלק לה ואין לבד
 הרשאה לבעלה תכתוב שהיא אמרינן ולא שלך אינו הכפל דהא את דידי
כ ג יכו׳-ה אינה לתכוע יכולה אינה כעצמה שהיא דכיון דז״א

מ להרשות• סימן בח״מ כדאימא להרשות יכולה אינה קנס דעל ו
) ח׳ ס׳׳ק בסמ׳׳ע ע״ש קכ׳׳ג  נ״מ עבדי גבי ע׳׳ב לקמן קשה וכן י

 ועק דשן כיון קשה הבעל ומפסיד מיד שיוצאין דהיינו לאשה דיוצאין
 הסירות לשלם יצטרט לא העדים יוזמו ואס שאי׳׳ל עדות ובעינן הוא קנסא

 וצהבעצ הוא־ לבעל הפירות דהא אפסידוך מה לומר יטלין דלאשה
 בהן זונה הבעל אין מעלמא דאתו כיון את דידי בע״ד לאו לומר יכולין

 ריוח משום לתבוע יכילה דהיא צ׳׳ל וע״כ מלוג• בהמת ולד בכפל כמו
 דכסל איפכא מוכח א׳׳כ • ביתא ריוח דל״ל ורבא לאבימי וקשה • ביתא
 קכ״ב [סי׳ שם בח״מ דקיי״ל משום ונראה כנ״ל. לנעל הנאה מובת
 גמי תבע אפירא דתבע דכיון הרשאה א״צ אשתו בנכסי דבעל ס״חן

 מ׳׳ז] [ס״ק בסמ״ע וע״ש מ׳חע׳׳ב] אקרנאוהואמ־בריאבייעצמובגימין[ל׳
 כיון נ ה תיכ הקרן את גס לתטע יכול פירות ממנו לטא שיכול דבר דכל

א על לתטע שיכול  גוף על לתבוע נמי יטל לקמן העדים ומן הכפל מן הטר
 מובת פירות אפי׳ הכא ואמר כאביי ס׳׳ל דרבא וכיין הסירו׳ והזמת הכפל

דהתסשאניודו׳׳ק: ע״כצ״ל לבעל אינו הנאה
ט׳ מחלה ודאי בעלה לגבי כל ד״ה חוריו׳ ל  ויכתוב יחזור שתמחול] [לאחר וי״ל ו

ס למהדחיק דא״כ קשה לכאורה וכו׳• כתובה לה  בסוגיאמפו
^ ולסמיש • הבעל למובת ממחול שהיא משמע מחלה ודאי בעלה דגבי  התו

 שמא אלא חשש דאק התוס׳ דלפמ״ש ונראה האשה למובת הוא א־רבה
 ויחזור אחרת כתובה לכתוב יצטרך שהוא כיון קשה לו והמחול יגישנה

 מן גובה קודסלנשואין שהיא בשטר דכלמלוה קיי״ל דהא קשה וישיאנה•
ע'  קודסהנשואין יהיה שהמחילה כיון וא'כ אושא תקנת לאחר אפי׳ הי

 הבעל מן אח׳׳ב לגטת יוכל הנשואין קודם דגרמי מדיני לו ותתחייב שני׳
ד דמתניתין לקמן דקאמר מה לפי מיהו הנשואין קודם שחיובו  מיי
 שלא הבעל שתחת מכתובה לגבות יכול לא דודאי לק״מ ומאתיס במנה

 שק ג נ דף בכתוטת כדאיתא וגירושין אלמנות אחר אלא א״ע התחייב
א ולסי״ז ליכי• שכתוב מה תטלי לאחר לכשהנשאי לה כתב  י״לדסוגיאזוהו
 שהכניסה בנדוניא אפי׳ כתובתה דנטשא משמע סחמא דמדקתנימתני׳ הס״ד לסי
 גובה דממ״נ לטובתה אחרת נדוגיא לה ויכתוב שייךשתמחול לא ובנדוניא לו

 לר״מ התוססות כמ״ש ומאתים מנה לו למחול תוכל לא יגרשגה לא דאס
 דכיון שני׳■ נשואין לאחר מנדוניא לגבות יכול הא ופמחול תגרשנה ואס

 הנחכנ או הלור^ז לו שהכניסה הנדוניא על ג״כ שני' כמוכה לה שיכמוכ
 מיתתה לאחר וכ״ש הבעל מן נשואץ לאחר אף דגרמי מדיני לגבות יוכל מולם

 ולא לגמרי תמחול דהנדוניא וצ״ל לנפואין קו־ס הגרמי של שהחוב כיון
 מכתובתה ישנה אחרת דכתובה למימר מצי דהוי אף אחרת כתובה לה יכתוב

ת אלא נדוניא בתורת לה יכתוב ולא הראשונה ר ט  שמוסיף תוססות ב
 דהוססות וקיי״ל הראשונה שבכתובה נ־וניא כסך ומאתים מנה על לה

 התגרש או כשפתאצמן אלא לה התחייב שלא עצמה ככתובה כתובה
 עדיסא מ״מ דהני אדעתא התחייב פלא הבעל מן לגבות יוכל לא נמצא
ת בטרת כתובה לה יכתוב אס אף דע״כ כיון משני מיני׳ סו ס  ליה הוה ט

 בעל לגבי כל קאמר ושפיר לגמרי הנדוניא לו שמוחלת בעל לגבי מהילה
ז״ל המררש״א והנה ממלה ודאי

 כול ד ל וא לה יהיה לא דשמא כתב פ׳יי ובם׳ דגרמי מדיני לו תתחייב
 דכיון ל ר • ע״ש הנאה בטובת לאחי תמטר דשמא • שני׳ מכטבה לגבות

 לכאורה והנה ושבועה ערבק ע״י למטר תוכל אדעתא שני ללוהח שתייכור
טב דטון שני מלוקח לגבות יוכל רימון הלוקח דהא קשה  היא הגרמי ד

 ותמכור המחילה קודם שני׳ הכטבה דיכטב וצ״ל שני• ללוקח קודם
 ממטצ אם שאף נמצא הראשונה הכטבה שהמחול קודם שני׳ הכתובה ג״כ

' ־־י • ־ ו י ״ ק p מ מ r i מי׳ א ק מ- ־ מ ] ,־ל ר מ ד־־ נתו׳ [
׳ ^ ט׳ מחלי ו  מפני דגרמי מדיני לגנות יכול הא לו יש פסידא דמה ו

 כתובתה תמכור לא אס אבל למחילה• קדים פני לוקח של שמקחו
 אף המשיעידין מן שמורפין נזקין מדין החבלה דמי לגבית יוכל הראשונה

 קודס היה החבלה הזיק שהרי אותה ותמטר שני׳ כתובה מכתוב אס
הגעל “‘י יגיל דאכהי בסמיר לעיל לסמ״ש אך ־ ומ״ק לכל לליקח



שכמי פיסהתבל
 3שמו נמצא לגרשה דיצמרך המוס׳ ולסימ״ש ידתתה לאחר וכיש עצמו

א מרמי  להאשה רין ומאחים דמנה אלא הבעל של שני׳ נשואץ קוים מ
 שיכתוב אלא שני הלוקח מן לגטת דיטל לםמ״ש א״כ מחאלק אם אלא פלוס

 כתובה לכתוב יצערו ע״כ וא׳׳כ המחילה קודם ומגכור שר' כתובה
 או התאלמן אם אלא שני ללוקח ימכור שלא והיינו גירושין חודם ־ שני׳

הראשונ׳ כתובה דעת על ויחזירנה יגרשנה אם אבל לעולם אומה שיגרש
 ומאתים מנה לו הכניסה כבר שנית סעס לו כשניסת נמצא הלוקח יגבה לא

ם דממ״נ נמצא גירושין קודם לה שכתב זו שני׳ כתובה של הרכוני
תמכור דאכתי ליישב ויש מבעל או שני מלוקח או הנאה מובת לו יש

 זכותה תמחול שלא שבועה ע״י הנאה בפובת שניי׳ כתובה שני ללוקח
 תמות היא אס לו למחול היא יכולה אבל מתגרש או כשתתאלמן דהייט
 קיי׳׳ל דהא בחיי' נזקיו גרס הראשץ הליקח לגבית יוכל שלא וכיש תחלה
 א״ש לזה שזכיט וכיון * זנק להרויח יכול כן ימחול יכול שהמוכר כשם
ה בודאי בעלה לגבי כל לו׳ דהוצרך הא מסי ^  למובת שהיא דמשמע מ

 ולפמ״ש עובתה אלא אינה שני׳ כחובה לה שיכתוב המוס' ולסמ׳׳ש הבעל
יגבה דאל׳׳כ תחלה תמות היא אם שני׳ כחובתה למחול לבעלה שצריכה
ושפיר פובמו אלא איט וזה כשיחזירנה עצמו הבעל מן ראשון הלוקח

:ודו״ק ממלה ודאי בעלה לגבי דכל לומר הוצרך
ו ה י  לומר להש׳׳ס ליה דלמה לדקדק יש דהא נלערד הי׳ התוס׳ קישי׳ בעיקר מ

 עדשתמאלמןוקיי״ל לגבות דאיטיכול כיון חיפוקלי׳ משוסדשמואל
 היתומים נגד לישבע רוצה אינו והמוכר הלוה מת דאס מ״ו סעיף ס׳׳ו סי׳ בח״מ

 התוס׳ כ׳ דהא לישבע חרצה לא דילמא למימר הו״ל א״כ מלשלם היתומים פעורים
 אותה לכוף יטלין דאק וה׳׳ה תמחול שלא השתא לישבע אותה לטף דאק לקמן
 באה״ע הפוסקי׳ לסמ׳׳ש וכ׳׳ש ללוקח או להנחבל לגבות כדי לישבע אח״כ

 ותירצו זמט תוך דהוי אע״ג לישבע האשה דצריכה דהא א׳] ס״ת [בב״ש צ׳׳ו סי׳
 למימר איכא וא״כ בעלה תחת כשישבה לעצמה צררי תפסה דנא השטעה דעיקר

 בשטעות דאמרי׳ משום ונראה ־ לישבע תרצה ולא צררי חחטס באמת דלמא
 שבועה דמזרה ס׳ל דר״מ יוסי ור׳ ר״מ דפליגי חשודי׳ שניהם גני ע׳׳א מ״ה דף

 הייט למקומה שטעה דחזרה ע״א ד׳מ״ז המם ואמרי׳ דיחלוקו ס׳׳ל ור׳׳י למקומה
 לוה בחיי מלוה שמס אלא ל׳׳ש דאמרו ושמואל מדרב לסיני שטעה דחזרה

ט׳  היינו הליקח מפסיד לישבע רוצה אינה דאם דינא דהך ונראה • ו
 לגבות יכול הכא היה דיחלוקו דס׳׳ל לר״י אבל ושמואל דרב דינא משוס
 דף בכתוט׳ ס׳׳לבאמת ר״י דשמואלשתמחולדהא משום לו׳ הוצרך לכך מחצה

 דמסיק למאי אבל הפוחת כל דאמר ר׳׳מ על ופליג בע׳׳פ מחילה דמהני ע׳׳ב נ״ו
 אךמסחימת דשמואל לעעמא צרץ אין למקומה] שטעה חזרה [דסיל הוא ר״מ
בהאדאט׳לטסקיסדס״לבסי׳ דליכא^וגתא הש״עבסי׳ס״ושסמשמע לפון
 לשלם הלוה צריך דאין אפ׳׳המודי׳ דיחלוקו חשודי׳ בשניהם בהגה] ז׳ [סעיף צ״ב

:ודו״ק וצ״ע לישבע רוצה המוכר כשאץ
ק וא״ת  להוכיח אבין בר אידי לרב לי׳ מנא מחלה ודאי בעלה דלגבי ט

דבריית׳ עעמא דילמא לגמרי כתובתה תזבן מדלא אושא לתקנת דאיתא
 אבל דנרמי מדינא לו תתחייב ממחול דאס משום תמחול דילמא הלוקח חייש דלא

 הטסקי׳ דעת לפי לשלם הבעל יתחייב לא ותמות חמחול דאס זה שץ־ לא בירושה
 כיון ה׳׳נ א״כ אחריו בנו קנסו לא ומת דבמחל ק״ד] ס״ק ס׳ו [סי׳ הש״ך שהביא
 לי׳ יצ״לדפשיעא דגרמי מדינא מיתתה לאחר יצערךלשלם לא יורש שהבעל
 כתיבחה ולאמזבנינן פעורי׳ באחרי׳ שחבלו הם דקתני דידן ממתני׳ להש״ס
 דילמא להקשות אין •ו התום׳ כמ״ש דגרמי מדינא חוששת שאץ ע״כ הנאה בעובת
מ דליל מיירי מתני׳  ולעיל מלוג מנכסי לגטת הלוקח ימצא ולא נ'

 לה עשו דהא העדי׳ ישלמו דא״כלמה חדא נ״מז׳׳א בישלה מיירי בברייתא
 המכור דשמא הלוקח בעוח אינו דאכתי וסי נ״מ פירות שתרוויח עובה
 או עירבון לו שהתן החום׳ כמ׳׳ש צ״ל וע'כ הנאה בעובת לאחר הנ״מ

• ירושתו זכות אף לגמרי דחמטר הש׳׳ם מקשה שטר וא׳׳כ שבועה ע״י
 שנותני׳ דהייט עירבץ ע׳׳י דהוא י׳׳ל ע׳׳כ תירוצם דעיקר נראה אך

 דר׳׳א להוכחה ליתא דא׳׳כ המשטן מן נזקו יגבה תמחול שאס משכון בידו
 עצמו לערבון למכור יכולה דהא זה שייך לא ירושה של דבזכות אבץ בר

 אתהערטן לאתמחילתקח דאס הנאה עובת בזכות דבשלמא הנאה בעובס
 את הבעל יירש הא חמות היא אס אבל י שהתאלמן לאחר הלוקח מיד

 אדם דשום העירבון את הנאה בעובת למטר תוכל לא דהא העירטן
 משועבד העירבון ויהיה הכתובה תמחול דשמא אותו יקנה לא

 הערבון הא הכתובה במכירת לה יהיה תועלת מה וא״כ ראשץ ללוקח
ה בידחי  בעובת הערטן אס למכור תוכל כן כמו כתובה כשיעור ט

 חושש אין דלוקח דעעמא לראג״א דס*ל ציל וע׳׳כ ירושתו להפקיע הנאה ^
 לבעל משועבד דהערבון ותו ערבון לה אין ואפי' שטעה ע״י הוא למחילה

ודויק: לטרות
J5 )Qט׳ יהושע דר׳ ברי׳ ור׳׳ה ר׳׳פ אתא ט ׳ ט׳ אושא לתקנת חנינא ו  ו

 הגוף כקנין פירות קנין דמתני׳ לתנא ס״ל דילמא פ״י בס׳ הקשה
 דלמ׳׳ד תחלה תמות אם דמים חזרת לענץ דנ״מ ייל ולענ׳ד עיש דמי

קני׳ דקנץ תכ ז לל5 יייא מטר® לאו דמי הגוף טרו לי הרמי׳ לו להחזיר י
fn חית

כובכאקמא
ת דקנץ נימא אי משא״כ תחלה היא ממוח אס  דמי כקה״ג לאו טרו

צ׳ א׳־צ אושא מתקנת מוציא דהפעל אלא  להחזירלוהדמי׳כדאי׳באה״עכי׳
 אפילו הפסד ללוקח אין דהא לגמרי כתובתה דמקשהותזבץ והיינו ע׳] [סעיף

 כתובתה כל יגבה התאלמן ואם הדמים לו יחזירו החלה היא תמות אס
 אס לגמרי דמיו ומפסיד אושא לתקנות דאית׳ נימא אי דאפי׳ לעעמיך פריךו וע״ז

 דברי היעב מובני׳ ובזה הנאה בסיבת למטר תוכל אכתי תחלה היא תמות
 לתקטת אימא דאט׳ השהקשו התם] ד׳׳ה ע׳׳ב קל׳׳ע [דף נוחלי׳ יש ס׳׳פ הסיס׳
ה'נ כיורש שווי׳ פסידא במהוס דהא אושא  דנחבל* פסידא איכא ו

 חבלתו לו טחן דאין באמת להו דמנא בדבריהם לדקדק צריך ולכאורה
 עד המעות להמתין שצריך מה פסידא דהוי לדחוקי וצריך מיתה לאחר
 כקה׳׳ג ק׳׳פ כמ׳׳ד לאוקמי מצי הוי דהא עפי א׳׳ש ולפמ״ש מיתתה לאחר

 היא תמות אס הדמים עכ״פ שיגבה למכור שתוכל ליה דקשי׳ אלא דמי
 הדמים ליתן יצערך עכ״פ דהא אושא בתקנת אף מתרצו לא ובהא תחלה

ק: דנחבל פסידא משוס דו׳ ו
ה מ  לעולם בא שלא דבר דהוי ולעעמיך] [בגמרא בספ״י עוד שהקשה ל

 מקנה דאדס ע׳׳א] צ׳׳ג דף [יבמות ס׳׳ל ור'מ כר״מ דאתי׳ כיין י״ל
 ד׳׳ה נ׳׳ח [דף בכתובות זו קושי׳ הטספות תירצו כבר בליז ומיהו דשלביל

ודו׳׳ק: שם ומ׳׳ש צ׳ סי׳ ב׳׳ש עיי׳ לאחר]
׳ ס ו ת  אלמנה פרק דביבמות ותימא ט׳ כדרבא עעמא מאי ד׳׳ה ע׳׳ב שם ב

 לאשה לא מאבל לה דדייק תירצו שם והתום׳ וכו׳ ע״ב] ס׳׳ו [ד׳
 בההיא גס דהא מובני׳ אינם דבריהם וכו׳ דפשיעא איצעריך לא ומחיי׳

 דאין דאף למדתי שם ז׳׳ל מהרש״א ומדברי מיתה לאחר הוי אמיתנא דפרסוה
 ברזל צאן בגוף חלק לה יש אפ״ה תרומה בשבילה אוכלי׳ ברזל צאן עבדי

:ע״ש בהם חלק להם יש טתומים וכן
ז ״ י פ ל  [של כבהמה דהוי אמיתנא דפרסוה בההיא דודאי דבריהם להבין יש ו

ק שהקדיש שנישותפין] מ  השני החלק גס נאסר למזבח חלקו א'
 ליה טי אמיחנא דפרסיה כיון וה״נ ע״ש] וחזר [בתוד׳׳ה ז׳ דף בקדושין [כדמוכח]

 סיד דהוי אלא פדיון לו דאין כיון בו להשתמש אסור ושוב איצעליתא חציו כהקדיש
 חלק אף לאסור יכולים ואינם עליה משועבדין חלקהיתומי׳ אף עמה כיוןדהדי!

 דהא^ קפה ועין שן ביציאת אבל שיעבוד מידי מוציא דהקדש רבא אמר וע״ז שלהם
 א״כ חלקו הייט לאיש דיוצאי׳ צ״ל ע״כ בהם חלק לה יש הא לאים יוצאין

 שני של עבד כדקיי״ל בהם לה שיש חלקה דהייע לאשה יוצאי׳ אינם למה כן כמו
 זמנו ממי דלא כיון הבעל דבחיי נימא אי ואפי׳ חלקו משחרר כ״א שותפי'
 תשחרר לא למה מיתתה לאחר מ״מ באפותיקי כמו מידה עדיפא ידו לגבוה
 הרמבים דפסק הא ליישב יש ובזה • התוספות פי׳ לפרש לי נראה כן חלקה

 צאן דעבדי ברייתא כהך ש״ע ל״ח] סעי׳ דס״ז [יו״ד ועוד ע׳ז דין פ״ה עבדים ז״ל
 כדאי׳ עמה דהדין יהודא כר׳ דקיי״ל אף לאשה לא אבל לאים בשו״ע יוצאים ברזל

ח  שפיר א״כ אבי׳ בית שפח דר״ימשו׳ די״לכיוןדעעמא ג׳ סעיף באה׳׳עסי׳פי
 חלקו שחרר וא׳ שותפי' ב׳ של בעבד עיב] מ״ג ד׳ [נימין קיי״ל דהא לאיש יוצאין

 בית שבח שייך לא ממילא א״כ דמיו חצי על שער וכותב לשחררו השני את דכופין
ק רב דקא׳ היינו לחירות להוציאו צריכה דעכ״פ כיון אבי׳ ח  ע׳׳ב] ס״ו [יבמות נ

 אבי׳ שבחבית משו׳ יהודא דר׳ עעמא מסתברא אמי דרב כווחיה דתני׳ אע״ג
 להקשות ואין הברייתא מן ראי׳ אין אבי׳ בית שבח משו׳ דעעמאדר״י כיון ה״נ

 ומלשון חלקה עכ״פ לאשה ברזל צאן עבדי שיצאו ראוי׳ היה דלפי׳׳ז
 מהברייתא לזה ראיה אין ולפמ״ש כלל יוצאי׳ דאין משמע שם ועוש״ע הרמב׳ס

 אבל אבי׳ בית שפח שייך דלא משו׳ כנ״ל לגמרי היינו לאיש דיוצאי׳ די״ל
 בעי׳ דבשו״ע אליעזר כר׳ קיי״ל דבאמת דז״א • חלקה יצא עכ״ס לאשה
 שיוצאי׳ כיון לאיש ממילא א״כ וש׳ע ברמב״ס שם כדאיתא לו המיוחד עבדו
 דא״י כיון לאשה אבל המיוחד עבדו הוי אבי׳ בית שבח שייך דלא לגמרי
 הטסקי׳ שימח ליישב יש ועוד • לי המיוחד עבדו היי לא חלקו לשחרר

 מכר אס צ״ב דבקרקעות כרשב״ג דקיי״ל דאף זיל הרמבים לפמ׳׳ש הנ״ל
 לא לבלות שעשויי׳ כיון במעלעלין אבל מטר אינו בדיעבד אט׳ הבעל
 שם רבא דא׳ הא י׳ל א״כ מכור מכרו ובדיעבד אפי' פית שבח שייך

 דמילתא איצסליתא גבי ס״ל עצמו דרבא אע״ג אמי דרב כוותי׳ דתני׳
 שפח שייך דלא במסלמלין דהתס משוס שיעבוד מידי דמפקיע

 התם דס״ל לעעמא דרבא 9וי׳ דמי כמקרקע עבדי אבל כ״כ אבי׳ בית
 לעעמי׳ נחמן רב אבל דמי כמקרקעי דעבדי דס״ל י״ב דף בב״ק דמשמע

 דר״י עעמא דמסתבר דקאמר והיינו דמי כמעלעלי דעבדי התם דסיל
 משוס למימר דאיכא מברייתא ראיה דאין וממילא אבי׳ בית שפח משוס
 כמ״ש כמעלעלי׳ עבדי ליה הוי במעלעלי׳ כ'כ אלים דלא אבי׳ בית שבח

ס'  כרב קיי״ל והכי כמעלעלי עבדי הו״ל דרבנן מילי דכל והרא״ש הט
 אחרון בקונערס בזה יעמ״ש ברייתא כהך ז׳׳ל הרמב״ם פסק ושפיר נחמן

:ודו״ק פ׳יח בסי׳  אושא תקנת ל״ל דכ׳ע קאמר ומש״ה וכי׳ אומר ר'מ ד״ה בתוס׳ ע״א צ׳ דה
בר ר׳׳י לפי׳ דמהענץ למלך ומשנה פ״י בס׳ והקשה וכו״ י

 דכ״ע למימר להש״ס דל״ל קשה דלכאירה בפשיעות לענ״ד ונראה ברוך
לה איח ודכ״ע אושא תקנת לי׳ אית לכ״ע למימר הו״ל אושא גסקנת ל״ל

דרבא



שמיני פרד!החובל
 המוס׳ דלסמ״ש וכ״ש אלמומ ס״ללא דכו׳׳ע שיענוד מידי א5% דש«־ור דדבא

^”יייי ״יי’ נכחובוחדף ״  -בעל ״יעבו,א דוקא דלאי בקונם ידי׳ מעשה לאסור יטלה אשה דאי דבעל
 ב ע פרמי בקונם עליו לאסור יכול הלוה אין ב׳יח דכל שיעבודא אלא
 כנני הקדש דהוי משים ב׳׳ח שיעבוד מידי מפקיע דשחרור דרבא הא ל״ל
 “לשיעטי^ אלמוהו לא ס״ל דכ״ע נימא א״כ אלמוה לא

1 יהא זל' מירוז לפי כן צ״ל ע״כ דהא ופו כללי כהקדש דהוי משים 9 
 האץ מ מ דמי כקה׳׳ג לאו דק״פ דס״ל נהי יהודא לר' בשו״ע יצא למה

 אינה דמים בקדושת ודאי דהא עצמו לפירות הגוס שיעבוד להפסיע יכולה
 הכי בהוד׳׳ה א כ [ד׳ בערכין אמרי׳ דהא בספ׳׳י כמ׳׳ש הפירות להפקיע יכולה

 נו כשהקדיס דמי׳ בק־ושת השוכר על לאסור יכול המשכיר דאין עיי״ש} מאמר
טננורס שס ועי׳ מ׳ סעי׳ צ׳ בסי' להדי׳ הב״ש כמ׳ש שירו  נמקי בשצמא אחרון ב

 דפירות לשיענוד׳ אלמיהו דלא ה׳״ה אלמוה דלא למ״ד א״כ באלמוה דפליגי דמשני
 יונח היה נא חרדא לרו אית דאי משמע אושא מקנח ל״ל דכ״ע דמשני למאי אבל

 יכולה האיך להקיא ליתא אפי׳ קשה א״כ רבנן דאלמוה משוס בשו״ע
 מ נ דף בכתובות המוס׳ כמ״ס בדוחק צי״ל וע״כ הפירות שיעבוד להפתיע

ט׳ ר״ע בד״ה גי״א  לבעל שהם דאלמוה הוא ידיה מעשה בעיקר דדוקא ו
 נ א ע״ש אלמוה לא בעלמא לפירי אלא נינהו דלאודידי׳ אבלהכא לגמרי
 צריך וכן מהן אחד מיתת לאחר אלא נרד יוצא העבד אין דבאמח דס״ל

 דאכתי תק׳יא קודם דכאן קמא ולתירוצא בתק״א דפליגי הס״ד לסי לדתימי
הסירות משוס מיד יוצא דאיע צ״ל ע״כ דרבא מהא יידע לא

?״יי “יה̂י ״הן א״י מיה״ אחי אלא .‘ 
מ דאלמוה כלל ס״ל דלא למימר דהו״ל כ״ז להש״ם  של קמא לתירוצא מי

 לתיש יוצא דאינו דהא המוס׳ שכמנו הפעם לפי דהא ליישב יש התוססות
 יגרע דלמה קשה האשה של הגוף קנין לשחרר כת לו דאין משוס לר״מ

 דף בגימין כדאי׳ מלקו לשמרר כ״א דיכול שותפי׳ משאר זה
ק א׳ ששיחרר שותפין שגי של עבד היינו ב׳׳ח וחצי ש׳ וכש חלקו את מ  כמלקו
 ל קיי דהא לה משועבד דחלקו צ״ל וע״ב עצמו הפירות גס לו שיש בעל
 הטף קדושת הוי דשתרור וע״כ לפירות השדה את למכור יכול הבעל דאין
ק אפי׳ לשחרר דא״י דאשה לשיעבודא רבנן דאלמוה די״ל וע״כ ל  כ וא ח
 ל צ כ וע דאלמיה צ״ל לר*מ דהא אלמוה דלא ס״ל דכ״ע לימר א׳׳א
 ‘יי’ ’^י לקמי נכמוג ועוד לתק״א דל״ל
״ ̂ ®י’ זי י\שי׳ מקשה ברוך בר ר״י לתירוז אבל קמא

 לא -לרא משוס הכי למימר מצי דלא כתבו ולכך אלמוה ולא תק״א
ק: מק״א שייך דו׳ ו

ד ו ס ת לפרש נראה ו  ®?? 1'?'” ה^ אממ3ד משו׳ החוס׳ טונ
א ב ר ל ד ^ ' ' W ® ® ״ימ^יי מי׳י מוציא שחרור ^

 נ ל ז וצ״י במצות דמתחייב משוס הגוף קדושת הוי דשחרור דעעס בש״מ
 ב^דביונא [מ״בע בגיפיין למ״ד הוא וזה במצות מתחייב שו״ענמי דביציאת

 א ע ס מ דף שם התוס׳ כתב הא א״כ ג׳ש צריך דלמ״ד ג׳ש א״צ בשו״ע
 מותר בתרומה דיוכל דכיון וט׳ תקנה לו אין עבד אותו בד״ה

 א״כ במצות כלל מתחייב דאיט משוס בשפמן נמי
- r הי"' למי' זי לאוקיממא קשה ולפי״ז הטף
״,?J .®1(1 לר״אבגיעין שמעינן והא היא ר״א לאשה ולא לאיש

 למעמ א דר ל מ דהא תק״א לי׳ דלית למימר ל״ל א״כ ג״ש צריך בשו״ע
 ברייתא ואידך א תק להפקיע וא׳׳י המף קדושת הוי ולא ג״ש דצריך דס״ל
 דבר,מת משום הכי לומר דא״א כתבו ולכך ג״ש צריך דאין כתנא ס״ל

 מה קמח לטרוש ליישב נראה זו סברא ולפי אושא] [תקנת שייך לא לר״א
1 ״1’ "^‘״1 לה' אית דכ״ע למימר דהו״ל לעיל שהקשיט

ל ?1 דלכאויה משו׳ אלמוה ^ ^ א ר ד » ? א ל
הבל דהחי לאיש לא אבל לאשה דיוצאין בברייתא דקתני הא דמי כקה״ג

 m מימ3גי התוס׳ שדיקדקו וכמו מיותר לאיש לא
̂ דבשלמ^ לקמן שיבואר וכמו צ״ב דעבדי

L ?5 ’?‘1® זיק״״ לאשממייז דאתי משו׳ לאיש a ’’®I,”
 נקט ^ ̂ ״ לשחרר יכול דכ״א פותסי׳ כשני הוי דמי כמה״ג
ט לאשה ויוצאי' דמי כקה״ג ק״ס דלעולס ה״א לאשה יוצאי'  חלקה טי
 לומר הוציך לכך סירות ג״כ נו יש שהרי לאיש דיוצאיס וכ׳ש
דקאמר והיינו דמי כקה״ג לאו דק*פ לאשמועינן לריש לא אבל
/ דקיק עלמא דמלי סברוה לעיל ' י י S ,311® מי I

מ:ל חלקו ש לא דיוצחי פשיעא דמי כקה״ג ק״פ דאי ס״ד דהוי משום
י ״ 1®®®' זיק״? למ״י אמי׳ השים דחידש בתרא לשינוי׳

 לאיש לא אבל למימך תו ל״ל לאשה דיוצאי' דאמר כיון א״כ התוס׳ כמ״ש

̂י׳יי̂ה “?״' דמי ככקה׳׳ג אי אפי׳ דהא יי
לחש לא אבל בבמיפא דקמ״ל דהיינו לי׳ מססקא דספוקי דריי

 יוצאים ומספק לי׳ מססקא דספוקי משוס לאיש גס דיוצא היא דאל״ה
 וספק בעצמו מוחזק דעבד למלך המשנה וכמ״ש לאשה ובין ל^ש בין

^ ע מנענאאבל ספק אלא טי ולא ג״ש דצריך למ״ד זהו לקולא מנ

ולפי־

קמא בבא
 איסורא דספק דקיי״ל איסורא ספק לי׳ טי ג״ש דא״צ נימא אי

צ״ל וע״כ ססיקא משוס לאשה בשו״ע דיוצאיס למימעי וליכא לחומרא

L*®’ ®״®® י®®״ יצייר כייימא להך דס״ל L
ד לומר א א כ א הגוף קדושת היל לא במצות מתחייב דאינו

א להו אית ל ® היין דיהיין להי יאי״ ת 3£”® י! -
 ל דהו לאקשויי ליכא התוסטת של קמא לפי׳ א״כ כלל דרבא

 לתירו! דאף ברוך בר הריי לתירק אבל סק״א להו אית דכ״ע למימר
 תירוצה הוצרך הבעל לשחרר יכול דמי כקהיג ק״פ דלמ״ד ס״ל זה

ודו׳׳ק: כנ״ל
ם׳ קושי׳ לפרז יש !יי״ז ט  והימא ט׳1 כדרבא מ״ע בד״ה דלעיל ה

ת ’ ׳ ט ב  דהך ביכמי״ שס המפרשים דק־קו כבר דהא וכו׳ דני
 משו לאיש דהאדמא׳ויוצאי׳ דהיא למימרמשוס ואיכא מיותר לאשה לא אבל

 ’י®’ לי׳ רדס״ל, עמה הדין אי עמו הדין אי לי׳ דמספקא
א ספק דהוי משום מספק לאיש דיוצאי׳ טנ ט מ  לא״ה דיוצאי וה״ה א ל

 איסורא ספק טי דאל״ה נ״ש צריך כמיד ברייתא להך ס״ל צ״ל ע״כ א״ב
 דתיי׳ קאמר ושפיר דרבא p שייך לא דצג״ש דלמ״ד כתבגי וכבר לחומרא

ודו״ק: לקמן ועמ״ש אמי דרב כוותי׳
ד ק צו היה שלא דבעל ק״ס בין לחלק כתבו בב״ב התוסטת ה1ו  בג

ץ שמתחלה שישמשט ע״מ עבדו דמוכר לק״פ מעולם כלום  הכל ה
ט׳ שלו ס מאיר לרבי מנ״ל דא״כ קשה לכאורה הנה ו ק י דבעל ד  ה

 אתמרבהא דאי יוחנן לר׳ צריטחא עביד [עיב] קל״ו בב״בדף כמה״גדהא
 דמי ג נקה לאו פירות במוכר אבל שייר שמרי נפשי׳ לגבי דיל ה״א
 דהא להטם׳ דס׳ל וצ״ל כלל חלק לו דאין משמע ביכורי׳ מביא ואינו
ק תוך שלו הגוף שיהיה שיור בי' דמהני דכיון ר״י קמ״ל גופא  הסירות ז

 בה חלק קצת ללוקח יש לסירותיה שדה דטינו לסירות המוכר כל ממילא
 יוחנן ר׳ דאמר לאו דאי [ע״א] ח’מ דף בגיעין הש״ס דקאמר מהא לזה וראי'
 צח הן לקוטת דאחין ר״י דאמר כיון [בבהמיד] ורגליו מצאידיו לא דמי כקה״ג ק״ס

׳ ו3 חלק צכ׳׳א יש עכ״פ הא קושי׳ ומאי וכו׳ ביטרי דאתי׳ משכחת  ד ו
ט לא ביובל כשיחזור דהתה נוהל שהיובל בזמן שדהו למוכר  שום לו י

 ואף חלוקה שעת עד חלק לו יהיה ביובל כשיחזור אף באחין אבל בו חלת
 טלה איט דמי כקה״ג אי דהא אף בארן חלק ישלו מ״מ ברירה דאין
 וצ״ל וקורין דמביאין שותפי׳ כשאר דהוי אלא הכא התוספית כמיש שלו

 ויצטרך לעולם בידו תשאר שלא שדה כל דמי כקה״ג לאו מ״פ דלמ״ד
 לט־ת דיכול לשותפי׳ דמי ולא קה״ג מיקרי לא חדש קנין ולעטת להחזירו

 לעשוח דיצערך ישראל ארץ בחלוקח משא״כ לעולה יתקיים שהשותפו'
 אין ואפי׳ דמי דכקה״ג ע״כ אלא אחיו ירצה אס ביובל אחרת חלומה

ה המוס׳ דברי לולי אמנם י לזק אלא בי״ו  ע ע לו ״מכר דהכא נראה ט
 דממנה דעלמא תנאי כשאר הוא תנאי ע״מ דהאי לומר א״א שישמשנו

^ נימא דא״כ המכירה במל התנאי יתקיים לא דאס תנאי ע״ו ג ש  כ
 הוא תנאי לאו ע״מ דהאי צ״ל ע״כ אלא למפרע המכירה במלה יעבד

 דל,מר להא ודומה יוס שלשים לאחר והסירות הגוף לו שמוכר אלא
 אמט׳ שלו הרא.שונה שדיועא ע״מ לחבירו בית דהמוכר ס״ג דף בב׳יב
 צו טכר היה אס ע״מ בלא דאסי׳ כיון וה״ג הוא שיורא ע״מ דהאי
 דשיורי ע״כ ע״מ ואמר קה״ג הו״ל יוס שלושי׳ לר,חר והסירות מיד הגוף

שיירבגיףודו״ק:
׳ ם ו ח ט׳ שותפי׳ שני של עבד י״ל זה ובענין וט׳ ואשה איש דיה ר  והנה • ו

סליז] רס׳ז סי׳ [יויד ש״ע והטור ט״ו} ה׳ פ׳ה עבדים [ה׳ ז״ל הרמב״ם
 אתוס׳ סליגי דלא בשו״עוגראה יוצאין אין דעלמא שותפי׳ בשני דאסי׳ כר״א פסחו

 מט״עא״ב ושחרור מכירה אלאלסוגיאזודאמימריליף כן דהחיס׳לאכתבו
 יטל כ״א אין ב״ח והצי עבד חצי או שותפים ס״ל דר״א לומר א״א

 דכיפין ב״ס וחצי עבד דחצי דס׳ל וב״ה ב״ש על פליג לא דודאי לשחרר
ט חורין בן אותו ועושה רבו את  ר״א שיסטר לומר סברא אין דודאי ו

ת לאחד שהגיף דדוקאבכה׳ג ע״כ אלא למטר א״י שותפי׳ דשני ח ט ה  לאחד ו
 בזבין אלא אמר לא דאמימר ע*א] נ׳ ד׳ בב״ב שטי׳ כאידך דהיי״ל למאי אבל

ק ^ ר איכא כלל• אליעזר מדר׳ יציף ידלא ו•1א דזב? א מ ט  דר׳ ל
 בזה העעס לי ׳נראה לאחד בשו״ע יוצאין דאין שותפין בכל מיירי אליעד

 עבדו דכעיק אמרינן ולא חלקו לשחרר א׳ כל יכול גמורים שותפי׳ דשני
 כל א״כ ברירה דיש לר״א דס״ל לו המיוחד עבדו מיקרי דזה המיוחד

 גוף בחלקו אחד לכל דטי לו• ומיוחד מבורר חלקו טי שותטן שני
 דבשומסין דקיי״ל לדידן אבל חלקו• אחד כל לשחרר דיכול וה״ה ופירית

 לזה זה מחזירין דאק כלקוחות טי לא אחין לענין ודוקא ברירה אין
 קיי״ל פימטן בשאר אבל לעיל הטם׳ כמ״ש הוא הכתיב גזירת ביובל
 דאף לו המיוחד עבדו הוי לא גמורין שותפין בשני אפי׳ א״כ ברייה דאין
 מיוחד הגוף אין מ״מ א׳ יוה ולזה א׳ יום לזה שעובד בסירות חלק טעל א׳ שכל

מי והוי לו ? ״יןי לייי מ״ג}י ״[ מ״ דף מרבגיגיין א אד הי ה כ

ס דלא הא א״ש ולט״ז לו• המיוחד' עבדו היי לא ממש קי ם » ה ^ קו »



החובל
ט לומר ויצמרך גרירה אץ דקיי״ל האמת דלט משום והכא כסוגיא  א

 לומר אפשר אי וזה חלקו• למטר ימל אחד אץ דעלמא שותסץ כשני
ודו״ק: כג״ל•

T w J אליעזר ר׳ דהא תמוה לכאורה וכו׳• דמיו כל לו שנתן עון 
ץ דף מינוין ס״ל  מאי וא״כ ג״ש צרץ־ ועץ בשן דץצא ע״ב מ

מ  השיעבוד מן סנוור שמר כיון ג׳׳ש• נתן לא אם ועץ כשן יוצא חם נ׳
 דעבד היי׳ל דהא קשה ותו • חורין בבת מוסר להיות מועיל איט ושרע

א״צ ייצא ק אס וא׳׳כ געשחרור־ בכמו  בכסף יוצא אינו למה דמיו כל נ
 וכותב לשחררו רבו את טפין [ע״ב] מ״א דף דגיעין במתני׳ אמריק דהא ותו
 גדול ודוחק דמיו כל לו שנק התוססות כ׳ ולמה דמיו חצי על שער לו

 עבד אלו) הוא ממש חציעבל] ביחלאו [ומצי עבד חצי דהאי מפרשים דמזי׳ לפרש
 הא להו דמנא חורין בן וחצי עבד חצי לי׳ קרי הכי ומשום דמיו כל לו שנהן גמור

 דמיו על לו מחל שהרב היינו דמיו כל לו דנתן לפרשדמ׳׳ש נראה היה ולכאורה
 שהפקיר למימר לס דהוי חדא גדול• דוחק הוא אבל בחגם לשחררו ורוצה

 לעבד וחודנסינה שחרור־ דצרץ־גע ]rסעבדודקיי״ל[יור״דסי׳רס״זסיף
 לא לעבדו מסנה דהטתן בהגה] כ׳׳ב סעיף rרם ססי׳ [ער׳׳ד דחיי״ל שייך לא

 לסרז לפענ״ד נרא׳ והעיקר ־ מחול חלקו אין חורין בן וחצי עבד לחצי וה״ה קנה
ץ שנתנו מון טוגחם דעיקר כ״ז ^ די' בתורת לא דרדה ל  לו שנק אלא פ

 vnh המעות יהיו ואז שחרור בגע אותו שישחרר כדי עבודתו בעד מנעוח
 להחזיר האדץ יצטרך ועין בק יצא אם סובא־ ונ״מ שיחרורו לאחר

 אלא לפדות האדץ נתרצה שלא לומר רחוק דבר דהוא כיון אלא המעות
ר ע׳׳י  של ביום שור נגחו גבי ע׳׳א] מ״ב [דף בגיסין לפידאיתא ונראה מן
 איסורא ומשני שפחה ישא רבו של יום מעתה אלא ומייך וכו' לרבו רגו

 או שחרור גס לו שעשו קודם מעוס העבד הרויח אס ולפי״ז שאני־
 שמחצית התקנה מן הוא שהדין אף מתנה לו שנתן מי או מציאה מצא

 במעות א׳׳ע לפדות יכול אין מימ ־ רבו של המעות ומחצית שלו המעות
 זה בכסף עצמו לפדות יטל אין א״כ אחרים בכסףע״י טקדקיי״ל שלו

 וחצי עבד חצי גבי מציט דלא והיינו חלוקה שייך לא אימרא דלעגין
 על שסר שכותב במתניחין שאמרו אף א״כ עצמו מי׳ בכםף שיוצא ב״ח
 שימתין לרבו נכוף למה ישלו אם אבל כלום־ לעבד כשאין הייט דמיו חצי

 דבדמיס וכיון ־ הדמים לו שיק עד ג״ש לו לכתוב צריך ואינו הדמים ט
 בעד דמיו כל לו ליק צריך ממילא אדץ של הוא שט המחצית חלק אלו
 דמיו כל לו שנתנו התוס׳ שכתבו והייט ג׳׳ש לו שיתן כדי שלו עבדות חצי

 דס״ל דטון ג״ש ומעוכב עבדו במפקיר קאמרי דלא הא איש ובזה
 בחצי גכה״ג אבל ־ גשו*ע יציאתו יועיל מה ג׳׳ש צריך ועין בשן דיוצא
 דאין בשו״ע יוצא דאינו מ’נ׳ שפיר דמיו כל לו שנק ב׳׳ח וחצי מבד
 מכירה דילסינן ההוס׳ דכחבו הא א׳ש ובזה ־ דמיו לו להחזיר האדץ צריך

מ3  הסעס מובן איט ולכאורה יומיס־ או מיום ולא משו״ע דו^) ני
 שרע יציאת אבל ילסינן לא מאיסורא ממונא דבאמח א״ש ולפמיש

ילפינן ושטר ממונא אלא דאיט ג׳׳ש דצריך אליעזר לר׳ דס״ל כיץ
ודו״ק: מממונא מיני׳

תשיעי פרק
 קשה לכאורה ־ וכו׳ לן איגעיא לא הא דאמרי איכא ע״א צ״ה דח

כרב הלכה דאץ דס׳׳ל ז׳׳ל הרי״ף על זו מסוגוא ^ י
 דלישנא מקום בכל דקיי׳׳ל דהכא הסוגיא עד והוא מתגימץ דמהסך
 מן הכל הנגזל דנוסל להמקשה דמנ״ל סובא קשה ותו עיקר־ בחרא
אפי׳ ואינו הלוקח  ההוספות ש’דב׳ירכר.׳ הסוגיא נגד והוא היציאה־ טתןלו
ה ד ט׳ ארעא בעל דאחא ג  הרי הני פליגי במאי להבין צריך ותו ו

 דסעמא דצגע ממתניתין ראי׳ דאין לדחות יש דלכאורה ונראה לישני־
 דברי לפרש מלחמות בספר ז׳׳ל הרמב״ן כ׳ דהא קנס משוס הכא דר*מ

 גידים־ שינוי הוי דלא משום כר״מ שיטי הוי לא וולדות דגיזה ז״ל הרי׳׳ף
 היא ונגזז שטלד ואחר הבהמה בכלל בתחלה שטה מה השינוי דעיקר
 מהא ראיה אין ולני׳׳ז אחר ע׳׳י עזוז ואפי׳ ־ בידם געשה לא וזה בפ״ע
 לר״מ ס״ל גמור שינוי הוי לא וולדות דגיזה דשיטי טון לר'מ דס״ל די׳ל דצבע
ר׳ דר׳ימ רבנן דסהס כיון קמא ללישגא דס״ל די״ל אלא ־ קונה דאיט א  ה
ה דר׳ קשה אית׳]א״כ ואס בהוד״ה ע״ב ל״ו [דף בכתוטת כדאי׳ יהודא טד  אדר׳ י
 קונה דשיטי ס״ל והזקינה בהמה וגבי קונה שיטי דאין ס׳ל צבע דגגי יהודה

ה ס׳[ע*ב] בהי המהרש״אז״ל כמ׳׳ש עדיפה והזקינה דבהמה דשיטי וצ״ל  ד
ט׳ גזילה גבי שעל בשבח  צבע גבי יהודה דר׳ דמעמא למימר דאיכא ו

 דשיטי מוכח וא״כ צפון ע״י להעבירו דיטל בצבע דמיירי משוס קט דלא
 ושפיר ־ בידים נעשה אינו דהזקינה אע״ג ־ והזקינה בהמה משינוי גרוע דצבע
 גיזות גבי שינוי כש״כדהוי שינוי דהוי צבע גבי לר״מ מדס״ל היכיח

 לישנא אבל קמח. לישנא סברת דהוא ממילא־ דנעשה אע״ג וולדות
 דלא זה מסעה והזקינה דבהמה מתניתין מהפכינן דבאמס ס׳׳ל בחרא
יהודה דר׳ למימר איכא דמהסכינן דכיץ • יהודה אדר׳ יהודה דר׳ חיי^י

כ בבאקמאשפדני פרק
ה ר׳ אבל קאמר דר״מ לדבריו טד  דצבע קונה שיטי דאץ סיל עצמו י

ט w עד טי דטי משום ס  ליכא א״כ כנ״ל ז״ל f הרמב 1כמ׳? בידים ט
טי הוי דצבע כיח מתגיתיןדצבע מטס הכא דר'מ דסעמא נמיפשס  ט

ט ץ דהזקינה מרחניטן הוא הפשיטה דעיקר אלא ס  ליכא מהסכינו דלא ט
י איי י  הניס אי בתרא ללישנא לי׳ דמספקא ומאי ״

 דדלמא ־ ליה דמססקא מטס טינו דצבע מתניתץ דידע ג אע בשוגג מ ר
־ מדעת דשינה דאף צגע גשי למקנס שייך לא טייג ק ב  זלא כ

 ליה דמנא בהרא לישנא על לכאורה קשה דלט״ז אלא גזלן־ כשאר
 דסעמא יליף ומזה יהודה אד״ר יהודא דר׳ קוטא משוס מתניתין למך

ד  הניסכלל■ לא דר׳׳ע איפכא־ למימר טכא הא • קנס משוס מאיר ד
 ובמתניתין כלל־ קונה איט וגיזה וולדות ושיטי ס׳׳ל דר״מ אלא

^נךט דעגדיס הא דרבי לדבריו ו  צבע גבי לר'יהודא דס״ל ימדהקאמרו
ק היציאה על יתר השבח דאס  משוס הייט קינה דשינוי דס״ל אע״ג היציאה לו נו
ט׳ דקנים קנס א וכ׳׳שלפמ״ש בשוגג־ א ה ד חלי׳ז ע טג אן מ ה בד ט׳[ ס סי  ה
ה למימר מצי דהוי משום הנזקץ דר״פ ממתניתץ <מיס דלא  אתיא ח
ט׳ דקניס יהודה כר׳  דרבי דסעמא למימר דאיכא סשיסא א׳־כ בשוגג א

ק קנס־ משום הוא יהודה  במתני׳ יהודה זד׳ סעמא ובאמת ז׳׳ל טרש״י ו
ח דצבע  כלל• קניס דר׳־מ בחרא ללישנא מנ״ל א״כ קנם־ מטס ט

^ דע״כ גהרא ללישנא דס״ל ונראה  גבי ^*יטדה דר׳ דסעמא למימר לי
ט׳ דקניס משוס צביעה גמחניסי יהודה לר' דס״ל מדחזיק בטגג א
א א׳כ הי^אה אפי׳ לו טחן ואיט וסריף עזל דאתי הניזקין דר׳׳ס

 אלא' טציאה את לו טתן למה גזלן גבי כמו צביעה גבי קנס דטיך ד ס
ה דר׳ דעעמא וע״כ קנם־ שייר לא צבע דנבי צ״ל ע׳כ טד  משוס י

ט כי דמקינה מתניתץ להפך צריך ומטלא קונה אינו דשינוי וס^ל ט
קנם מטם הכא דר׳־מ דסעמא מוכח וע״כ אדד׳י־ דר׳׳י תיקשי דלא

חו לפי ליה דפטס הא א״ש ולפי׳׳ז י׳ דס״ל בתרא דליש^ טפ נ מ  ג
 למיפשס איכא בכה״ג א״כ היציאה לו טחן ואינו השבח דנותן בגיסין

טגג אפי׳ דקניס נירוח דשבח מברייתא מאיר מדר׳ מחזיר מדאיט ב
לו טתן דאיט רס^ גמרא ללישנא כיון ע׳׳כ א״כ היציאה את ״

ט  לו! טתן דהעזל קמט בפטסוח דבימ הסוגיא לט א״כ טציאה־ א
בחרא ללישנא ליתא דע*כ ז׳׳ל להרי״ף ס׳ל קיי״ל והכי היציאה את

ע: מהפכינן־ דלא קמא כלישגא וק־י״ל ___ ' ודו׳
ד ו ע  כדברי להוכיח דש והוא אזיל לשיטתו דמהפך דרג די׳׳ל נרא:! ו

א בכל ומפרש ז״ל הראב״ד  לאחר מידי וולדות דגיזה הטגי
 קמא בלישנא סשיס האיך קשה דאל*כ בס״ד־ לקמן שיבואר כמו יאוש

ריpממהנימיןדעבדיסו  שכתטהסוס׳ וכמו לאחרי^ש התם קטדילמאטי
 קונה אינו ויאושלבד קונה איט למידבשיטילבד דאפי׳ ס״וע״ב• לעילדף
 והזקינה דבהמה י׳־לדמתניסץ א׳־כ קונה לאחריאוש דאפ׳־הטטי מ״מי׳׳ל

 לטז׳׳ש ולט״ז יאוש לאחר מיייי הכא גם דע״כ אלא יאוש לאחר מיירי
 קשה אדר״י• דר׳׳י תיקשי דלא מטס הוא דמהפך דלישנאבתרא דסעמא

 היינו והזקינה דבהמה שיטי יהודה לר׳ דמהני דהא לשטיי איכא הא
 בסרה דא״לדרבלשיסמי׳דס״ללטל אלא בצבע־ משא״כ יאוש לאחר דוקא

^ דגהמה מתני׳ לאוקמי וא׳׳א ־ קונה לגד דיאוש ע׳׳ג] ס״ז [ד׳ מרובה מ  ו
 לרי״ס דס״ל י״ל א״כ ביאוש קנה כגר הזקינה בלא דא״כ יאוש לאחר

ודויק: להפך א״צ באמת קונה־ איט לגד דייאוש דקיי״ל מאי לסי ז׳׳ל

ז ן ה ד * ב צ ״  הנה וכו'־ ושבחא ארעא ושקיל ארעא בעל דאתי ע
ר ז״ל רש״י שכתבו אף ׳ ט ס ט שיא הק דעיקר זיל ו
 דמקשה הש׳ע בלטן לדקדק יש מ״מ היציאה את לו נותן מדאיט הוא

«ר היה זיל דבריהה ולולי שבחא־ מכולא לי׳ דקשי׳ משמע משבח  א
א דעת לט־שלט מיט האיך קשה יאוש לסט מיירי לעיל הטסקיסדסוני  לעיל י

ס מיירי דילמא • והזקינה דגהמה ממחני׳ קונה ס״לושיטי דרימ  לאחר הנ
ס׳ דעת לסי לומר ואנמר ־ יאוש ט ה מ״א [סי׳ והרא׳׳ש דדווקא] ה [די ה  ת״ר] ד׳

 דר׳ דסעמא טמא אי א״כ בקרקע יאוש דיש הירושלט גשם מ״ד דף בב׳ב ז״ל
 דא״ נמי בעבדם אפי׳ א״כ קונה מעשה ושיטי דיאוש משום מאיר

ט בעבד׳ מועיל הוא יא־ש דלאחר כיון כקרקע הוי בעבדים  גשאר כ
 צ״ללדעת ע״כ בקרקע מועיל דקיי״לדיאושוטטירשותאיט דאף מסלסלין

שז״להייט  בעליו דבחזקה בקרקע שייך לא רשות דשיטי משים התוסטתוהראי
ה [ד׳ל׳עיב הגזול לולב בריס זי סברא התום׳ כמ׳ש עומדת  גבי וקרקע] ד
ט בקרקעות מועיל מעשה ושימי י^ש רגל אונכרי  ציל וע״כ במסלסלץ כ

 לעיל מ׳׳ש נמי א׳׳ש ולפי״ז יאוש לפגי הייט והזקינה בהמה דמתנימין
 תקשה דלא משוס היינו והזקינה בהמה מתניתץ דמהסך בתרא דלישנא

 משוס והזקינה בהמה גבי יהודה דר׳ דמעמא משני ולא אדר״י דר״י
 מהני דיאוש בעבדים ר״מ סליג הוי דלא מטם אלא יאוש לאחר דמיירי

ט׳ ר מאי לפי י״ל לפי״ז קרקע בשינוי א סי  דשבח ברייתא לאוקמי י
 יאוש לאחר דמיירי צ׳׳ל ע״כ עזלת קרקע דסגר הארץ פעם סירות
מטלא יאיש לאחר דטירי וכיון נגזלין אינם מסלפלין אפי׳ דאל״ה

דכל
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 מדיגא הימנו צמרוף יטצ הנגזל אין יאוש אחר הצוקח שהשביח השבח דכל

ס ו ״י מעט̂י ושיט' יאוש דהוי £ ר׳  ל״יל כיי
 ^קייז״ אעי' זמועיל מעשה שינוי הוי והשביחה

 השבח מכצ הנא הש״ס מקשי שפיר נמלא כנ״ל• הכי
כא ל ה בע מיירי דצא וכיון גזולה שהוא ידע דבלא לעיל התוספוח

״ו ח! אלא השבח מכולה הוכחה
 ר ושפ ה בע ל־וקמי ליה ניחא למיקנס ליכת גזולה שהוא ידע ובלא ליה

ודו״ק־. שבחא מכולא מקשי
ת1]ד*ר ו ^ ם  ־ וכו' שבח לו אין לכ״ע אבל וכו׳ ת״ח בלוקח דילמא ד״ה ר

 י״ד [ד׳ בב״מ ז״ל לש״י לפמ״ש נראה היה ז״ל דבריהם לולי
ויש ע״ב  וחזר הגזלן ביד והכסיפה משובחת כשהיא דגזל דהיכא לושבח] ד״̂י

 דסבר למאן דאפי' הכא קשה א"כ ־ היציאה אפי׳ נותן אינו והשביחה הלוקח
 מייריודינא הגזלן ביד שהכסיפה בכה״ג דילמא היציאה• אפי׳ נותן דאינו

 להוקמי דליכ?ז להשוגיא דס״ל נראה היה ולכאורה קנסא ולא הוא
 משועבדים מנכסים השבח את גובה דאינו דמעמא למ״ד בהכי ברייתא

 ^נח ממנו לטרוף הנגזל יכול דאין נימא אי א׳כ קצובין שאינם לפי
 השבח זה א״כ ממנה• שגזלה בשעה משובחת היתה אס אלא הונאה
 ממנו להזהר הלקוחות קצובויטלין הוא הרי הנגזל ביד משובחת שהיתה

 לי דהוי וכו׳ לי׳ שמעת מאן בד״ה [ע״א] התוססות קושית ליישב אפשר ובזה
 סנויי מצי הוי דגיעין דמהניתין י״ל ולפמ״ש דגימין ממתניתין להקשות

 זו מברייתא אבל כתובין שאין לפי משועבדין מנכסים כנ״לוכמ״דד^נוגובה
 [דף הנושא ר״ס דכתובות ובמחניתין אשתו בת את ליזון שמקבל דקתני

 ניזונית שנים חמש אשתו בת את לזון עליו דהמקבל תנן ע״ב] ק״א
 מיכה הרי לשנים• קצבה נתן שלא לפי המעס ע״כ וצ״ל משועבדים מנכסים

 והיא בד״ה הנושא ר״פ בכתובות התוס׳ וכמ״ש קצובין שאין לפי כמ״ד
 דר״פ מתניתין לה מוקי כתיבק שאין לפי דלמ״ד שם שכתבו נזונותוכו׳יואף

 נראה היותר אד • בהכי ניחא לא דהכא דהסוגיא י״ל מידו כשקנו הנושא
 וחלקו הוצאה בלא ממנה נועל נגזל משובחת דבהיתה ז״נ רש״י דבאמת[דעת]

 * א'] בהגה א' [סעיף שע״ג סי' בח״מ כדאיתא ז״ל יוסף ונימוקי הרחב״ד עליו
 שהשבייזו הלוקח אבל שהכסיף מה לשלסלנג^ עליו הגזלן מעעסדכיוןשהכסיפה

 די״ל ונראה • המרקע מבעל ההוצאה שנועל ברשית שלא כיורד דינו
עולפח שלא ללוקח קנסו דבהא דס״ל אלא נזה־ מודה ז״ל רש״י דאף  י

 דבהכיר דאע״ג י״ל ולפימ״ש הגזלן מן אותו וגובה הקרקע מבעל ההוצאה
 דהגזלן כיון הגזלן ביד בהכסיפה מ'מ לכ״ע־ שבת לו אין שלו שאינו בה
 ללוקח שקנסו לומר סברא שום אין שהכסיף מה לנגזל לשלם חייב ר\׳

 ישלם שלא נשכר יהיה עסי איסורא דעביד והגזלן ההוצאה את יעול שלא
 הוצאה בלא ממנו שיערוף ללוקח דקנסו נהי בהא ודאי אלא שהכסיף מה

 שהכסיסה במה להנגזל לשלם צריך שהיה מה הגזלן מן וגובה חוזר מ"מ
 שהכסיף מה עצמו הגזלן השביח ואולי הלוקח שהשביח מה יגרע דלמה

 גובה שלו שאיני דהכיר היכי אפילו וא״כ לו לשלם צריך היה דלא
 הסוגיא לפרש יש ובזה הגזלן שהכסיט מה כפי השבח את הגזלן מן ה^קח
 דמיירי לעיל כמ״ש לדחוק צריך דאין הארץ עם בלוקח לאו מאי דאמר
 בהכסיפה דמיירי ולסמ״ש נגזלין אינם מעלעלין אפי׳ דאל״ה יאוש לאחר
 סבר ה״נ •וא״כ שינוי לי׳ דהוי לעיל דאמר הגזלן כחשו כמו לי׳ הוי בגזלן

ודו״ק: שהכסיפו במה שיעי ע״י דקנאו מעלעלין כמו נגזלת דקרקע

ראיה דמכאן נראה • וכו׳ ממיפלגי גזילה גבי שעל בשבח זביד רב
 כתבנו וכבר דוקא יאוש לאחר הכא דמיירי ז׳׳ל הראב״ד לשיעת

 למימר ליה הוי א׳׳כ סליגי יאוש דלפני נימא דאי לדבריו ראיה לעיל
 אפילו דע״כ אלא בעלים• יאוש גזילה דסתם דס״ל אזיל לשיסתו דר״ש

 דהא ז׳׳ל הראב״ד מ״ש וכן דמייאש בדשמעינן אלא מיירי לא יהויה לר׳
 עליו וכתב יאוש לאחר ג״כ מיירי וט׳ והשביח ומכר בגזל לקמן דאמר

 רשות ושיטי יאוש הוי דא״כ השליע מלפני שיצא דשגגה המגיד הרב
^ לא ה דנפקא ראיה אין מכר ואח׳׳כ דמשהשביח צמאי שגגה ידע  טנ

 דאפי׳ ז׳ל הרמבץ כ' דהא • דמי' לשלם צריך אס יאוש אחר קנה אפי׳
 תקנת דליכא במקום להנגזל דמי׳ לשלם הלוקח צריך רשות ושינוי ביאוש

 דכבר דכיון מאי לוקח השביח רבא דבעא הא על כוונתו ואס השוק•
 זה גס הלוקח של הוא שאמ׳׳ז דהשבח סשיעא רשות ושיטי ביאוש קנה
 דסלוגתא השבח וקודם המכירה לאחר היאוש שהיה למימר איכא דהא אינו

מקום אין א*כ מהני דלא לרבא דס״ל וי״ל מהני אי לקמן הוא זאמוראי r__ .........fhr̂  ,״ י ,* , . fs \tfmm k/f- .£
^ על קושיא א ר  אפי׳ דס״ל ז׳׳ל דהרמב״ס דעעמא עוד ונראה • ז״ל ה
 ליה דנפקא יאוש לאחר אלא ללוקח השבח ואין שינוי הוי לא וגיזה לידה

 הוכחנו דכבר וכיון לא ילדה לא אין ילדה בסמיך הש״ס מדמקשה זה דיז
 וגיזה לידה דגם צ״ל ע׳כ יאוש לאחר ע״כ מיירי גזילה גבי שעל דשבח
 מיירי מתנימין דילמא הש״ס מקשה מאי דאל״ה יאוש דוקא בעינן
 ולכאורה • שיטי הוי לא וגיזה דלידה להש״ס דסשיעא ע׳׳כ אלא יאוש לפני דוקא
דקושיח כיון ליישב ונראה ז״ל• הראב״ד שיעת על אלימתא קושי׳ היא

קמא בבא _
 ליאוש מנין ע״א ס״ז דף מרובה בס׳ לעיל ולמרינן ר׳׳פ על הוא הש״ס
 רב מינייהו חדא אימא ואבעית כו׳ מהכא אמר רבא כו׳ קונה שאינו
 דיאוש ל ס פ דר נימא אי הוא דהקושיא י״ל א״כ • ע״ש אמרה פפא
 שעל בשבח מהני ואפ׳׳ה יאוש לפני זו דברייתא דמוקי וע״כ קונה לבד
 ונראה • לא ילדה לא אין דילדה ממתניתין לר״פ מקשה ושפיר גזילה גבי
™ fc ל ׳'צ הימב־ס • י « לגיי־ ״ י ־ ־ ‘י;“ ז

 ולדומיהם ולא הס ס״עבד״ה דף לעיל התוס׳ שהביאו הצלמים כל דפרק
 המס אמר אח״כ בנמעברה ואפי׳ נעבד לענין משנוי גריע דלידה יכו׳

 ם הרמב לדברי ברורה ראיה וזה הוי לא ודאי דשיטי משמע בזוז״ג דפליגי
לפענ״ד-ודרק: נראה כן ז״ל  שנפם׳ אפי׳ לו יפרע וכו׳ המלוה ד״ה בתוספות א4מ״ דו£

• ׳ י - |*י י ט׳  אפ״ה בכלמדיטת נפסל דאפי׳ משמעדס״ל ו
 כר׳׳י נמי אמי׳ מצי דאל״כ כהוזל דחשיב מסעם שנפסל מעבע לו טתן
ס העולם בכל להוציא יכול כשלא אלא אינו כנסדק דהוי יהודה לר׳ דהא או לכ  ו
 דהיכא המעבע על נחע דלהכי למימר דאיכא מוכרח זה דאי! משה

 וכן • והוציארבמישון לך לו לומר דיכול רבלשמואל סממאמודה דהלוהו
 דאין מיירי דילמא במזל הכא דמיירי דמנ״ל קשה ותו בספ״י• הקשה
 דמסממא נימא אי ואפי׳ משבע לענין אלא וזולא יוקרא לענין מינה נפפא

 שנפסל מטבע לימן שרוצה י״ל מ״מ בהוצאה• יוצאין דאין טון זילא
 אלא מינה נפקא ואין המעבע על הוסיפו לקמן כדקאמר יותר

 מעוח דבהלוהו ל צ הוי דלא עוד קשה ולפי׳׳ז צורה של מעות לענין
 במעבע לשלם ללוה לו יש ואפי׳ המעבע אומו לו לשלם יכול

 ככסף כסף דשוה דחיי״ל משוס המעבע על במלוה דפליגי אלא החדשה•
 אס וזולא יוקרא נ״מלענין דאין כיו! במזומני׳וא׳׳כ ולימןלו למכור וא״צ
 סחורה לו במכר איל כסף• בשוה שנפסל מעבע לימן יכול היה סתם לו הלוה
 בזה אמרינן ולא לשומו מורידו דאין ו׳] [סעיף ק״א סימן בח׳׳מ קיי״ל

סף• כסף שוה  לשומו• מורידו דאין עלהמעגע בטרוש והיהבהלוהו ככ
 ויש סמס לו דהלוה דהיכא לפלוגי מצי טי דא״כ משום לומר ודוחק

 דמדמה הא מפי א״ש הוי ובהט כסף בשוה לסלקו יטל דאיט כסף לו
 דראשיניס דומיא דאחרונים הא דהאדאמר דודאי שני מעשר לחילול הש״ס

 במקום שוה איט דאס החילול במקום ששוההמעבע כפי כשטמן מחלליןטיט
 ונראה לכק־שאלאמקומוושעט דאין ע׳׳א] כ״ד דף [ערכין קיי״ל הא החילול

י להטס׳ לט דפשיעא משוס המוספות כדברי מוכח מילתא מהך דאדרבה ^  ד
 לו לומר יטל בכאן מזל אפילו להמס אורחא לי׳ דאית טכא לשמואל

 מאי קשה דאל״כ להמס אורחא לי׳ אית דבלא׳׳ה כיון במישן והוציאו לך
 מיירי דילמא בבבל והן כאן של דמעות מברייתא לקמן הש״ס מקשה

א ירושלים של שהמעבע המס  מה כפי לימן רוצה והוא בבבל בזול ט
 לחלל• יכול היה באמם יומר לימן רוצה היה אם אבל ששוהבירושלים•

 בהוזל אפי׳ מהני להסס למיסק דסוסי כיון לי׳ דפשיעא משוס ע׳׳כ אלא
 אליבא נחמן לרב דלעיל מברייתא מקשי דמאי לעיל נטה ולפי״ז כאן

 להכי במישן שם ששוה מה כפי לו ליתן ברוצה מיירי פלוגתייהו דילמא דשמואל
ט לו לימן [רוצה] היה אס אבל להמם אורחא ליה דאית בעינן  ששוה מה כ
 להש״ס לי׳ דסשיעא ע״כ אלא להתם אורחא ליה לית אפי׳ מהני בכאן

 דשמעץ כיון א*כ מקום בכל הוזל אפי׳ לו לימן יכול סתם דבהלוהו
 אורמא ליל אי אפי׳ מעבע שם ליה דהוי אחרוני׳ דמלכים מברייתא

 לו טמן מקום בכל הוז^ דאפילו סתם כהלוהו ליה הר ממילא להמס
 דאמר נחמן לרב מקשה ושפיר שהלוהו מעבע לו נותן וה׳׳נ מעומשהלוהו

 ועודנלפענ״דדמוכחע״כדמייריבהוזלו להתס אורחא ליה אית דוקא דבעינן
ק [ד״ה ז״ל רש׳׳י דלפמ״ם משוס  דקאמר הא קשה בסחורה דמיירי מעבע] לו ט
ה אס אח״כאפי׳ שנפסל אירי׳ מאי ונפסל המעבע על הלוהו מ  פסולה ט

 היכא לשמואל לו ימן נמי לגמרי אחרת מדינה של מעבע או שעה באותה
ת כמ״ש להמס אורחא ליה דאית ט ס ט  אי בשלמא וכו׳ הכי אי צד׳׳ה ה

 לפרש א״א דהא ונפסל צ״ל ע׳׳כ המעבע על מעות בהלוהו איירי הר
 ממבע לו לימן שצריך ז״ל רש״י דכמב וכיון פסולה ממבע לו שהלוה

 ז׳׳ל רש׳י במ׳׳ש אבל פסולה• ממבע לו לימן יטל שאיט פשיעא שהלוט
 שעה באומו נמולה שהימה למימר מצי הוי סחורה לו במכר דמיירי
 טי מסתמא דהא אונאה שיעור דמי לו ליתן יכול דאינו פשיעא
ה י׳׳ב [סימן לקמן ז״ל הרא׳׳ש כמ״ש טמש הפחת  דעדפת בעאז ד׳

 שעה דבאומו כיון אח״כ כשנפסל אבל חומש• הוא מנסכא יותר המטבע
 מו חיישיק ולא המקח נתקיים כבר המטבע באותה אונאה היה לא

:שיוזל במה דמוכר לפסידא
ד ו ^  הוסיפו גבי זו סוגי׳ בסוף מפורש התוס׳ סברת דלכאו׳ • לפענ׳׳ד נראה ו

 הוזלו דלא] [לה דמוקי שעה] באותה היוצא מטבע לו [דנוק הממבע על '
 ערך לפי טמן בממניא מעשרה הוא אמריקדאס ואפ׳יה הוספה הפירוממחמת

טת כדברי להדט מוכח א״כ סירות אע״גדהוזנולענין שנפסלה מטבע מוס  ה
 דאיכא שאני דהסס זה לדטת יש דלכאו׳ אלא • הוזל אס לענין חילוק אין דבהלואה

ת לענין דהוזל אע׳׳ג אחר בענין א״א ריבי׳ איסו׳ א אס אבל טרו ס מ ט מעשרה ס
נממטא



דגוזל
כא טון נחמניא ר ^י ס ^סו  ארזה גהוזל דמלוה חיישיקלפסידא י״ל רני

 סתם דנהלוהו משמט עליו והוסי® הממצע על הלוהו לקמן מדקאמר איט
ע לו טסן ב ע  דמיירי אע״נ רגית אסור דליכא במקוס ואפי׳ הישינה מ

 המלוה למפסיד נמצא מזדשה הממבע מהמס הסירות הוזל ש^א כענין
 דל״ל היכא לשמואל או 3דר אליגא מיירי והתה וזולא יוקרא לעניו

 חיישינן לא אפ״ה רבית דליכא בענין דאפי׳ דמוכח הרי להתם• אורחא
 ז״ל מהרא״ש מוכח לעג׳ד נראה וכן וזולא יוקרא לענין דמלוה לפסידא
 עעכ מה צ״ע ולכאורה הכל לו מנכה נתמניא מעשרה יותר דהוי דהיכא

 לנכות בא אס בב׳׳ב דאמר להא דדמי בש״מ שכתב ומה גזה יש
 בשה הכ״י שכתב המעמיס לסי אלא יפה עולה הדמיון אין הכל לו מנכין לו

רדכי ז׳ל רדשג״א מ  אבל קטדא ליכא זה שיעור דעד משוס ז״ל ו
א דהמעס ז׳ל הרא״ש ש לפמ  כלל ריווח בו אין הצורף שכר דמשום מ
ה כשיעור לו יהן ולא המלוה אס נפסיד למה א״כ נסכא לענץ  ונראה מ
 וזולא ליוקרא חיישינן לא ססס דבהלוהו משוס הוא הרא״ש דמעה סשומ
 ליה והוי רבית איסור בו יש ממבע לו שיתן עמו שהתנו הנזנאי דלפי וכיון

 ליה הוי ממילא הסנאי דבמל וכיון הסנאי דבמל בתורה שכתוב עלמה כמחנה
ק סתס כהלוהו מ  דין ז״ל להרא׳ש לי׳ דנפקא ונראה ־ שהלוהו המעות אותן לו ו

 מאה דאוזסי׳ אי היד ע׳׳ב] ס׳ [דף נשך איזהו דאמרינןבר״פ מהא זה
 ועשריס מאה קיימי ולבסוף בדנקא מאה קיימו מעיקרא ועשריה במאה
ט' בדנקא  דהא עוגא קשה ולכאורה קצוצה רבית הוי דבכה״ג וקיי״ל ו

 שתות■ הדני^ על שהוסיפו הממבע על שהוסיפי דהכא דינא היינו
 למה א׳׳כ ־ רבית משוס בו אק בתמניא דגעשרה הכא דאמרינן וכיון

 ואין הסירות במזלו דוקא התה דמיירי לומר ודוחק קצוצה־ החס הוי
 פרוטות לגבי א״כ ־ דאייקור הוא דהדנקא אמרינן דהתה משוס לחלק

 הוי פירי כס«) לנגי דנחשת דקיי״ל ז״א גמור ^סור ליה הוי
 היה דבחחלה דכיון ע״כ אלא המטבע על כהוסיפו ממש ליה הוי כ א

 מעות i דנוחן סתס כהלומ והו״ל לגמרי התנאי גמל רגית באיסור התנאי
 לפי״ז החוס׳ כמ״ש וזולא יוקרא לענין דמלוה לפסידא חיישינן ולא שהלוהו
 אורחא ליה דלית אע״ג ססס דבהליהו מוכח דממילא הפ׳׳י קושיס מחורז

 הישינה ממבע נותן עליו הוסיפו גבי [ע״ג] לקמן דהא שהלוהו ממגע לו טמן
 לפרש דדוחק י״ג] [פסי ז״ל הרא׳׳ש כמ״ש אורחא דל״ל דמיירי ג אע

 מקוס בכל כנפסל וה׳ה גדינא כשמואל דקיי״ל דרב אליבא לקק דסוגיא
:ודו׳׳ק מקוס בכל כנססל הוי אורחא דל״ל דהיכא ס״ל נחמן רב דהא

כח קטא כבאתשייעי פרק
 מצי דהוי משוס פתרייתא ברייתא קשה הוי לא נחמן דרב מלתא בלאו
ן קמייתא וברייתא דשמואל מלתא דברי לפרש  וברייתא כלל מקפידות ^י

 כיון בבבל בבל של ולכך בדוחק יוצ^ת אגל קצת גמקסידוס בחדיתא
 הוא דהא בירושלים להוצ־אס יטלהוא לחללואפ״ה יכול היוצא מטבע דהוא

 הוי לא בדוחק אלא יוצא דאיט כיוו בבבל בבל של ולכך בדוחק יוצא
 מקשי היוצא מטבע הוי בדוחק דאפי׳ דס״ל נחמן לרב אבל היוצא־ ממבע
 ממעות אפי׳ בתרייהא מברייתא להקשות לי׳ הוי לסי׳׳ז להקשות ואין שסיר
 בבל של על מדיטל בדוחק שיוצא דמיירי דמוכח דכיון בירושלים בגל

 מעות אבל להקשות יכול הוי א״כ בירושלים להוציאה שצריך אף בבבל
 בירושלים היוצא ממבע דהוי כיון בירושלים בגל של מעות ט' בבל של

 דברייתא לשנויי מצי דהוי לעיל כתבנו דכבר אינו זה אך מחללין אין למה
 דבמקום דכיון שיוצא במקום ממבע ששוה מה כפי מחללין דאין בתרייחא

 דעיקר אלא ושעתו מקומו אלא להקדש אין כ״כ שוה אינו החילול
 לחלל יכול בירושליס אלא כלל להוציאם א״א דהמעית כיון הקושיא

ל מ  דשם בירושלים המעות ששוה מה כסי ירושלים במעות ג
 ירושלים ממעות אלא להקשות יכול אינו א״כ הוצאתם מקום א י

ודו״ק: בבבל

m  ? IT וכו׳ מחללין דומיאדראשונים אחרונים של הא בגמרא
הא סתמא נקט ולא לישנא האי דנקט הא נראה ^ י

 דלא הא דקדק ז״ל המאור דבעל משום מחללין אחרת מלכית של ממבע
 הראשוני׳ דמלכים דומיא דגעינן משוס אורחא לי׳ באיס דמיירי הכא משט
 טונחו ונראה ־ מחללין ענין בכל האחרוני׳ דבמלכים מיני׳ דדייקינן דוקא

 אורחא ליה אי׳ דבאמת כיון מ״מ בירושלים המעות להוציא דצריך דאע׳׳ג
̂ני מצי הוי א׳נ טס־ בהמה לקנות יכול להחס  ישראל שיד בזמן לאור

 לחה בספר כתב וכן בירושלים יוצאות המעות כל שיהא דהתקינו תקיפה
 לפרש דיש נראה ועוד ־ ראשוני׳ דמלכיס דומיא הוי לא דא״כ אלא משנה

 קמייתא דברייתא הברייתות מתרצינן הזי נחמן דרג הא התוס׳דגלאו לפמ׳׳ש
 במקום יוצאת היס׳ לא אם אבל שנפסלתכאן זה במקום יוצאת הית׳ מיירי׳שבתחל׳

וק״ל: נפסלו כ’ואח שיצאו דראשוני׳ דומיא דקא׳ היינו א״כ מחללץ אין מעולם זה
המאור בעל הקשה ־ וכו' מקפידות מלכיות בשאין עסקינן במאי
 נראה ולפענ״ד מקפידות־ מלכיות דאץ הך ז׳׳ל הרי״ף הביא שלא

 מקפידות במלכיות דאסי׳ לשמואל דס׳׳ל מה משום דסשיטא מלתא דהיא
גמלכיות להוציאם ויכול בחשי דלא אלא כלל זו במדינה יוצאים שאינם
בצנעה זו במדינה אפי׳ להוציאו דיכיל היכא וכ״ש מטבע ליה הוי אחרות

 בפרהסיא־ אפי׳ להוציאו דיכול קפדי דלא היכא וכ״ש מטבע לי׳ הוי
 יוצאות המעות שיהו התקינו והתניא לקמן הש׳יס מדמקשי זה דבר ומוכח
דאע׳יג למימר מצי דהוי משוה קשה הוי לא נחמן דרב הא דבלא משמע

עצמו ירושלים של מטבע כמו יוצא היה לח מ׳׳מ יוצאות שיהא דסקינו
 ולפי״) ע״ש• וכו׳ בסלעים לפלוג ע'א]בד״ה מ׳׳ה [דף בהזהב החוס׳ וכמ׳׳ש

 במקפידין דאפי׳ דס׳׳ל לשמואל אבל עצמו הברייתא על קשה הוי לא
 היכא כ״ש מטבע הוי אחרת במדינה להוציאם ויכול בחשי דלא אלא

 • פריך שפיר ממבע הוי בדוחק אפי׳ עצמו מדינה באותו להוציאו דיכול
 מברייתא נחמן רב על לעיל הש״ס מקשי דמאי הלח״מ קושי׳ מתורן ובזה

 עצמו בירושלים דיוצאות תקיפה ישראל כשיד מיירי התם דילמא קמייתא
 הוי דשמואל דמילתא דס״ד מאי דל® א״ש ולפמ״ש אורחא ליה כאיח והוי

 הוי לא בדוחק אלא יוצא כשאין אבל כלל־ מקפידות מלכיות כשאין
 ובאמת היוצא מטבע הוי לא עצמו בירושלים דאפילו ממילא היוצא ממבע

 לאוקמי איכא ממילא בדוחק כשיוצא אפי׳ מהני דלשמואל דמשני מאי לפי
 בדוחק יוצח הוא אס אפי׳ לגמרי מקפידות מלכיות כשאין קמייתא ברייתא

שכתב ז״ל מהרש׳׳ל דברי היסב מטרשיס ובזה היוצא ממבע ליה הוי

ה בתוספות  ולר׳׳מ וכו׳ והחניא וא״ת וכו׳־ בהמה בהו דזבץ י
 נראה היה ז׳׳ל דבריהם ולולי .וכו׳ שרי לכחחלה אפי׳

 למאי בבבל בבל של הש״ס מקשה מאי קשה דהא מפי שפיר אתי דר׳׳מ דלרבנן
 דהקושיא אלא היוצא ממגע הוא החילול מקום שהוא דבגל כיון הא חזי
 הא קשה בירושלים להוציאם יכול האיך ובחשי דמקפידין כיון הוא
 ירושלים מעוח על אוחו יחלל לירושלים וכשיבוא כבכל המעות להגיח יכול

 דאין משוס וא״ל ירושלים של מעותיו על יהאמחילל שהוא מקום כל ויאמר
ה מ״ה לף ^מ3ב החום׳ מזגו הא כסף על כסף מחללק  לפלוג בד

ט׳ בסלעים  בשני וכ׳׳ש כסף על כסף מחללין עפי דחריסין דהיכא ו
 הש״ם דקושיח וצ׳׳ע דדמאי ב׳ במשנה מברסנורה הרע״ב כמ״ש מלכים

 מחללין אין דלר׳׳מ שני בתירון שם החום׳ וכמ״ש דר׳מ אליבא היא
 בהו דזבין משני שפיר לר״מ אלא הקושיא דאין וכיון כסף על כסף

:ודויק בהמה
א ״ ה תוס׳ ט  למחצית שנומן דמיירי לשלוחו הטתןמעוח ד

מבואר כוונחו וכו׳. ראיה להביא יש מכאן וכו׳ שכר ׳ י
 שהביא והרא׳׳ה והעימור מתיבות בעל כדעת ממש דשלוחו אמריק הוי דאי

 דמשמע אלא ריבית דין כלל ט שייך לא ה׳ סעיף קפ״ג בסי׳ והשיך הב׳׳י
 ר״י הא ד״ה ע׳׳ב] ק׳׳ב דף [התום׳ לקמן כמבו וכן שכר למחצית דמיירי

 ר״י הא דקאמר מהא דהוכחתס ונראה וכו׳ שכר למחצית טמן שע כו׳
 כהוסיפו דהוי משוס לאמצע הוא דבשליח הרא״ה שכתב הטעם דלפי

 כר׳׳י דמוקי יוחנן דר' לאוקימתא קשה וחולקין קצבה לו שיש בדבר
 לו שיש דבדבר לאמצע הוא דבשליס נזוניח אלמנה בם׳ ס״ל ר״י הא

 דלשון ותו וסולקין־ גורמין דשניהם סברא הך לי׳ ולית לשליח הכל קצבה
 אמר לא לסחורה ר׳׳א מתקיף התום׳ כשימת הש״ס משמעות הברייתא

 דלא משים ע״כ והייט לסחורה מוקי יוחנן דר׳ לר״א דפשיעא משמע
 נראה אך לסחורה־ דהיינו שכר למחצית איירי וע״כ שליח גבי לאמצע שייך

 מיירי ע״כ שגי׳ הברייתא ס״ל דר״י דלאוקימתא הנ״ל המפרשים דמודים
 שניה ברייתא דמוקי שיממך לפי ר״א דמקשי והייט כנ״ל שכר למחצית

 שכר למחצית אכילה כלל שייך דלא לסחורה ליה דמוקמח ע״כ יהודה כר׳
 כר'מ דאסיק וכיון ר״מ מודה דלסחורה כר׳׳מ נמי לאוקמי מצית א״כ

 דהוי לר״מ וס״ל ממש בשליח דמיירי פשוטו מירי יוצאות אינו ממילא
 הנ״ל להמסרשיס דס״ל עיד לומר ויש וחילקין־ קצבה לו שיש כדבר

 אלא להפסד ורחוק לשכר קרוב דהוי משוס איסור איכא שכר דגמחצית
 א׳ דצד ע״א ס״ג דף בב׳׳מ יהודה לר׳ דס׳ל כר״י דמוקי יוחנן דר׳ לאוקימתא

 משנה היה לא דאס אלימאכיון תום׳ סברת ודאי והא לדידי׳ מותר בריבית
 אבל לדידיה ומותר אחד צד ליה הוי וכו׳ ברשותו כולן היו לא דעתו
 בשליח מיידי באמח אסור גריביח אחד צד דס״ל כר״מ ר״א דמיקי למאי
דאמר מ־’ר׳ הא ר״י הא ר״י דכפל הא עוד וי״ל דווקא־ ממש
 למחצית נמי קמייפא דברייחא בפשימית לפרש מצי דהוי משוס קונה שינוי
 שניה וברייתא לו הותירו ולהכי לר״מ ריבית איסור בי׳ דאיכא שכר
 ברייתא לאוקמי דצריך כיון אלא מיהר בריבית אחד צד דס׳׳ל כר״י

 דמשמע פשומו מידי להוציא יוחנן כר׳ אט׳ לדחוק א״צ כר״מ קמייתא
 • קונה שינוי לר״מ דס״ל כיון כלל ריביח ביה שייך דלא_ ממש שליח

 דמוכח הרשב״א מ״ש דלפי עוד ונראה .לו הותירו בשליח אפי׳ ממילא
 ואם השליח קנה לעצמו לקנות ונתכוין השליח שינה לא דאס משמעתין

 והא הא יוחנן ר׳ משני מדלא דמוכח דכוונט נראה לו הותירו הותירו
 החושפות שכתב וכמו לעצמו לקנותו השליח בנתכוץ קמייתא וברייתא יהודה ר׳

 שאין לפי בצבע קני דלא והא גזילה גגי שעל בשבח ד״ה ע׳׳ב צ״ה דף לעיל
וברייתא קונה לשינוי ר״י מודה לקטתו דמחטין הרי וכו׳ לקטתו מתכוין
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מן גמי כמימץ מימין אפי׳ דבנהיג מוכח מ׳ע אלא ממפוין בלא שני׳  ד

 שבסחלה כיון מ״מ בעה״ב־ מדעת שינה שלא אן־ לעצמו לפנות דנסטת
 אותה וקונה פינוי נמי מקרי לעצמו ממין לקמת ונתטק מעות

ר אי ולהכי ^ ד׳ מאי דא״כ לעצמו בנתכוק ל  וממין חמק אי
ק הרי׳׳ף בשם הרשב״א מ״ש לפי קשה ואכתי נמי ושעורי׳ חמין אמי' ו נ  מ

 לא אס לעצמו לקנות בנתכוין אתי׳ מהני לא שכר למחצית למבירו מעות
 לאוקמי מצי הוי א״כ ־ המשלח צוהו שלא אמרת סחורה לקנות מנה שינה
 ובנתטין שכר למחצית כמי ^גייתא ברייתא ומיירי ר״מ והא הא

fo? לעצמו למנות rr לר״י דס״ל א״ש ולסימ״ש לו הותירו ושעורק במימין 
 דמשמע ®]ועו מידי להוציא שכר למחצית ^גייתא ברייתא לאוקמי לדוחק

 בזה: לקמן שכתיני מה ועיין כר״מ לאוקמי מפי וניחא ממש שליח
א  אלא הוא שינוי דלאו פ״י בספר כתב קונה■ שינוי זר6ר ר״מ ה

א [דר״מ ע״א] ע״ח [דף בבימ יוחנן ר׳ דמסיק משום  מ
 מובנים דבריו ואק ע״ש* הוא גזלן בעה׳ב דעת על דמעביר דאמר]

מ יוחנן לר׳ דס״ל דהא  בעל דעת על דמעביר דאמר] הוא [די׳
 P אבל הגזק מל והאחריות שהפחת לענק דוקא היינו מי גזלן הבית

ן הביש בעל דעת על מעביר עדיף דלא למעליותא ל מ גמור ^ י  ץ,
 כדאיתא נויM5 הגזלן בו שיעשה מד • הביס לבעל והיוקר השבח דכל

 פר^ן ובדש וכו׳ דחמרא נעיסא רבהר^ימ^דגזל ד«ור ס״ה דף לעיל
 שהחציף במה גמור שינוי דהוי משוס טינו לו הותירו דהכא הא וע״כ

 וקנתה באתננה מעות לה מק דאה אתק גבי כדאשכגק בחימין המעות
ת מדע למזבח מותר מלה בה ע  דנתכוין טכא לעיל שכתבנו הרשב״א מ

 לו הוסיפו הוסיפו ואס קצת שינוי מיקרי בח־מין חימק לקנוסלעצמואפי׳
 למכור המסיס שיטל לברייתו המוזר שינוי זה ואין דבריו J® העביר דלא אע׳׳ג

א במסות ה האינוז  מאי קנה נסכא ועבדיק זוזי דנזל קיי״ל[ד׳צ״וע״ב] ז
מ לכאן• באו חדשות פניס זוזי להו עביד הדר אמרת ב  ל«ונ*ד נראה ו
מ ופסיקא מדיעו במערבאוכימי עלה דמימו פא לפרש  בלח דמייד ל

 לא משלחו דעת על השליח עבר ב]’[ס קפ״ב סי בחימ משוסדקיי״ל הודיעו
t כ^ם עשה o המש או ש«£ן אעפ״י לפיכך של«וני שלומו [שהוא] שהודיעוT 

 שטא הודיעו לא אס [אבל] ומחזיר המקח בעל משלחו ע״ד ®נבר נמצא
 ז לפי • ששלמו זה ובק בינו הדין ויהי׳ המקח נקנה סלוני 2c שלוחו
ר המקח לבעל יטל המשלח דאק הודיעו בלא קמייתא דבדיתא מוכח ט  ה

 לנמל יטל דהמשלח כיון סלוני של שליח שהוא בהודיעו אבל ■ שינוי הוי
 שאינו או ט מוזר אינו שהמוכר ואף לברייתו החוזר שינוי הוי המפח

 הוי לא בו שטזר כיון במל שהמקרו הוא דהאמת כיק מקום מכל מינה5 מאמיס
 והד קיים שהמקח הודיעו מיירישלא לר״מאלאע״כ אסילו קנה ולא שינוי
^י גמור טנזי ליה ד מ  שני׳ ברייתא אן־ דמוקי ש״מ ר״י הא ר״מ הא יומק ר׳ ו

 ומימין מימין שאני ד״ה ע״ב] ק׳׳ב התוס׳[ד׳ קושיש ליישב יש ובזה בלאהודיעו־
 הכי משמע דברייתא מטסא והלא דמק מהא לאסויי אצסדן אמאי סימא

ם <קמ דטקא רו דסשימא משמע וחסים ממיס הא ומשרי׳ טסי אסטחי
 מסי רטתא מי ושעורים דבממים י׳׳ל שכתבנו מה ולפי לאמצע

סו דעת על עבר דאם ש שלא כיון אפ״ה ^ל  יכול המשלח אין הוד
 מכ^חו ע״ד מבר דלא ותימין בחיסין וכ״ש שינוי והד רמקח לבעל

ודו״ק: קיים• דמקח דגמיסא
מערבא לבני ליתא השימה בססר וכתב • גממרבא פלה גמומ

ט כל דאמרי א השליח דמשני ט  דמי קנה לנסשי׳ קני כי בעינ
 קיי״ל דהא ותו המעות* לבעל הכל בעלמא דקיי״ל חדא בי׳ הודיעו

 מנינא בר׳ במערבאר׳׳י עלה מחנו דאמרינן דכלהיכא ע״ב] [י״ז דסנהד׳ בג^ס
 נראה • וכו׳ רבו במקום כתלמיד הנכה ואין דר״י חלמידי חרדיהו ור״אןוריב״ח]

 יוחנן לר׳ הייט מערבא בני עלה דממכו זהא למימר דאיכא דבדו פי׳
ץ] צ׳׳ח [דף נזונית אלמנה בס׳ לר״י דס״ל דוקא דריי אליבא  הכל ע

 קצבה לו מולחיןובאין קצבה בישלו דס«• שם יוסי כר׳ קיי״ל לדנא לשליחאבל
 דמערבא וליתאלחוכא שכתב כן משמע לא הרא״ש ומלשון המשת לבעל הכל

 המעות לבעל לזכות ודעט לקמת מסמדן אק מ״מ טוליח דשני דאע׳ג
6א ממס החינדן שגמל ואעפ״י שס1  מתכווין שהוא המעית בעל כיד ידו חהחי

ע בעינן ולא לזכות  דוקא דס׳׳ל משמע המעות לבעל זוכה שהוא החימין ב<^ טד
ס דעתו היה לא המוכר אבל לו זיכה בעצמו דהשליח מ  המעות לבעל א

 בעל לדעת צ״ל דע״כ ונראה ניזימסי אלמנה דס׳ לההיא דמי ולא
 לעצמו מתכוין אס בטמק מימין אסילו משמעהק דשכח שכתב הרשב׳׳א

 במתכוין קמייתא ברייתא יומק ר׳ שקי מדלא הט דשכח כשבט וככר
שן לקנות שוסדטמקוט שע״כמ ר דדשז נימא נמידאי לעצ כ  בעל על ^

ק אם אט׳ המעות «ו ע מי איסכא נימא לעצמו השליח לקטת נ תי  ה
 הרא׳׳ש דברי להבק צריך דבאמש השליח שיקנה לעצמו שמהטק למיכר
ש למשלח השליח יזכה דכמה  שצבען בגדים גבי עצמו הרא״ש שכ׳ כ
 הנראה וכסי אמר ע״י לו יזכה לא אס לאחר בשלו זוכה אדם דאין לשמן
 שמא קונה אינו אמרו ומ״מ קונות מעוח תורה דבר דכרל לפעש׳ דר״י
 דנתן איירי דהכא להרא׳׳ש דס״ל טק א״כ בעלי׳ חישך נשרפו יאתר

לעשות שלישת בשרת בידו המשת המחצית פרי שכיר למחניש המעות

קמא בבא תשייזןי פרק
 נעשה ובזה שבידו בשגוס וזוכה עצמו מפל לקטש ויוכל סשרה בה

 ומקנה המוכר מן כקונה הרי הבית לבעל להקטש שטונש כיק הקנין
ש ש שמא שייך לא והכא ידו שששת המשש בקטן לבעטב ש ר  מימר מ

 בשביל ומציל וסרח מלוה סלגא דהא בה חלק לו שיש כיון חדא בעלי׳•
ש • סי׳ בג״י כדאי׳ חלקו א עסק דבעל כיון ו  על ש׳׳ש והוא ש״ש מ
 בגדים ץי משא׳׳כ בעלי׳ שמך נשרש שמא ש־יך לא בעה״ב חלק

 ףכה אדם דאין הרא׳׳ש כחב פשר משה קנק דליכא טון לשמן שצבש
 אמר מי לסחורה בפשישח לעיל דהאדהקשהר״א לומר יש ולש׳׳ז לאחר בשלו
מדא כר׳ שני׳ ברייחא דשקי vלר׳ לי׳ דסשיט׳ משם  דטוי לסשרה מיידי ע״כ י
 המשת לבעל דעש דמוכר למימר דליכא כתבנו וכבר הודיעו מי וכי לי׳ דקשי׳

ץ המשש בקטן לו מזכה דהשליש צ״ל א׳׳כ לשליח הכל ס״ל ר״י דהא ט א  מיי
 שששא איכא הא לאכילה בעלמא שליח דאי שכר למחצית לו שטמן

 לכמורה דאמר והייט שכר למחצית איירי וע׳׳כ כעלי׳ חיסך דנשרש
ק: ר״מ אף מודה דו , , ו ,

ה ״ ד מין שאני ב  והלח דחק לאשיימהא איצמריך חיממאמ^ וחמין• י
בזה* ישוב לעיל כחבט וכבר כו׳• הכי משמע מגופא

 הייט מפרבא בגי לקושי׳ חשש דלא דר׳י סעמא דס״ל נראה ושד
 למעש׳ ור״י סי׳ בהגטח הרמ״א שכ׳ כמו מציאה למגבי׳ דמדמה משוס
 קנה לא דס״ל י*ל מערבא ובני חבירו קנה לחבירו מציאה המגבי׳ דס׳׳ל
 ט' נש־ש אם הודיעו ש בד״ה לעיל השס׳ שכ׳ דישת שני שבן ובזה
ט׳ נפרש ואס שס׳ שט במה מלי׳ זו דסברא ו  רב ד״ה יוד דף בב״מ ה

ט׳ קנה מ״ס גרסי כ' ורש״י • נחמן  כיק שבי׳ קנה אם דסליגי הרי ו
 לשמר איכא המשלח קנה דלא דס׳׳ל כיק הכי נמי הכא חבירו קנה דלא

ח דקגה ^י  דר׳׳י דמעמא וכיק קנה דלא למימר ואיכא במגבי׳ כש ה
ש לנמזי׳ זכי בעי דאי שגו משוס הלא מציאה דמגבי׳ ה י׳ ד׳ השססו׳ שכ׳ כ  בד

כ6 וכו׳ מציאה המנבי׳ יוחנן א׳ר ש בששןעדיף דחימין לומר יש ׳  מה לפי מ
 לקטש הממנסק כיון אם וסיעתו דלהרי״ף הרשב״א בשם שכמבטלעיל

טק שינה ואם בו זוכה אינו שינה ולא לעצש  חיסץ וא״כ זוכה לעצש ו
שבי' מדק בעהיב בה דזכי לומר ספי שייך ששינה וששרין  מציאמ ה
 סברא איכא שיש בלא אבל לנפש׳־ זכי טי בעי דאי לחבירו

ש מ[י׳מ״א]איסבי׳ דאמרי׳ י״לטון שד • לנפשי׳ דזכי שנו שייך דלא ע  בב׳
ט׳ לעצמו סומל מציאת לר״נ רבא  בעל כיד דידו שעל שאני ומשני ו

 למחציח דמיירי כיון דלעיל מברייתא להוכיח יכול דאיט י״ל א״כ הביח
 שכר לו לימן דצריך כדקיי״ל מרחש שכר לו דנתן צ״ל ע״כ שכר

 לש ומל״ש בעה׳׳ב כיד דידו כפועל הוי א״כ רבית איסור מפני עיסקא
הט מציאה כשביה דהוי משוס דר״י מעמא דהוא שכתבט מה  אמרו ו

 דעביד דנימא בעלמא לשליח ראי׳ מזה ואק בעה״ב קנה בשעל בהדי׳ בזה
:ודו״ק דערכין מהא לאשיי הוצרך (סר פליחותא
שה לעיל שןדףמ״ח)מ  ונזמים שרים לי דףצ״מע״אוובקדו

ט הנה כו׳• מקדשא במאי אלא וכו׳• ומבמות ת כ ס׳ ש  ה
ה  במה מ^דשת שאין הוא דסברא ר׳י אומר מקדשא במאי אלא בד

 דעתה שאק וכו׳ כלי בשבח קינה אומן יהא לא אפי׳ שכרו לה שמוחל
• לידה והנזמים השיראים שיבואו עד להסקדש ט׳  לפרש אין הנה ו
 דכ׳׳ע ואבע״א שס דאמר מה לסי דהא דקדושן השגיא לשן על דבריהם

 אין א״כ וכו׳ אינה במלוה המקדש ודכ׳׳ע וכו׳ מתחלה לשכירות ישנה
 בשבח קונה דאומן משום אלא דמקודשת מ’ר לדברי מעם ליתן מקום

 צ׳׳ל וע״כ מקדשא• במאי לשה שהניע דקנדס מקשה ששר א׳׳כ כלי
 יאמר אס״ה במלוה במקדש דפליגי דקסיד דשמעתין סוגי׳ על דכוונתס

 אותו אילימא דקא׳ דהא לפרש לדוחק וס״ל מקדשא במאי ר״מ לדברי
ע אי הייני משן ״ כ ד .^  מרךדשה אינה במלוה המקדש כרב ס״ל ני

 דאומן ממעם מא מקודשת לידה משן אותו דכשיגיע דרבנן וסעמא
ט׳ במאי דר״מ מ״מ א״ב דסריך והיינו כלי בשבח קונה  ע״כ אלא ו
 גדול דוחק זה אך קמי^גי במלוה ובמקדש כלי בשבח קונה אומן דאין

 דא״כ כלי בשבח קונה דאומן הסברא ידע דלא דמשמע
שיגי באמש הגמ׳ כדמשני שקי ולא כתנאי רב נימא מה׳׳ש  באוק ד
 בהמקדש דסליגי נימא אי דאתי׳ לשש השם׳ הוכרח ולכך לא או קונה

 דפסיקא דהא די״ל ונראה • לידה שיבוא עד להתקדש דעתה אין במלוה
 סוף ומד משחלה לשטרות ישנה לר״מ דס״ל הס״ד דלפי משוס הט להפיס ליה

ץ] ח׳ דף [בקידושין ר׳׳א אמר הא קשה מקודשש במלוה ומקדש  אמר דאם ע
^ במנה לי התקדשי  כיון ה״נ ואיה וישלים מקודשת היא הרי דינר לה וג

 שעשאן כיק ר״מ אמר ולמה מיד שתקדש פרומה שוה כשיעור שעשה
 וע״כ טלם והמבש׳ והנזמי׳ השירים שיגמור עד מקודשש דמשמעדאינה מקודשת

 ובזה במאימקדשא• מקשה וששר לידה שיגיע עד להתקדש דעתה שאין צ״נ
 אלא להתקדש דעתה דאין זו סברא דלפי הרשב׳׳א שהמשה מה משרז

 דהיינו בשף אלא לשכירו׳ דאין דמשנידר״מס״ל הא א״כ ־ לידה שיגיע עד
 הא ע״ש וכו׳ ואכע״א בד״ה שס בעצמו השוס׳ שכ׳ כמו המלאכה כשגומר

 הוי אכשי א*כ לידה שיגיע עד להתקיש דעתה דאין כיון שקשה אכתי
ס״י בס׳ הקשה עוד נתינה• שעת עד מלאכה גמר משעת מלוה ליה

בג׳׳ק



תוזל
 מלוה גד״ה צ״פ ח» לעיל המום׳ שה׳ מה סומלי׳ דדבריהם שס נ״ק5

 מקושת גידו שהמשכה אמס״י המלוה לה שמוחל וכו׳ משכק מלה שיש
 דשליגי דהכא הס״ד לסי אלא החום׳ כמגו לא דע״כ א׳יש ולסמ׳ש
 ידד מקודשת מדאינה מוכרחת זו דסגרא ט3כת דכבר גמליה צמקש
 ועד ממחלה לשכירות בשנה דמשני מאי לפי אגל כנץ מד^א

ש מקושת באמת לבהיף אלא לשכירות דאין ס״ל דלר״מ קמסלגי  ס
שת דאינה והא * מ^ה הוי ולא השכירות חיוג דאיכא שגמרה  מיד מקו
 ושפיר השכיחס חיוב עדיק בא דלא משום מדר״א פרותה שוה שעשה
ס׳ כתבו מ ^ דלימא מוכרח המסקנא דלפי ה  להתקש דעתה דאין סברא ל

בזה: לקמן ועמ״ש
TO ם׳ על הנ״ל הישב״א קושי׳ ליישב נ״ל ־•1 מ  הקשה דהשב״א והוא• ה

שת לדנה אמאי סוף וער מהחלה לשטרות ישנה למ״ד דאפי׳ו  מקו
 והשה ובזו בזו בחמרה קישה גגי ע״א] f מ מ״א מ״ו [דף לעיל אמרי׳ הא

 לי התקדש אמר אס אגל ובזו בזו דאסר אלא ל״ש אחת אמת אוכלת
 הסוסקים דלדעת דקשה וכ״ש באלו־ אמר כאילו דמי וה״נ מקושת באלו

ה קודם דיבורו דגמר טכי דכל ובזו גזו דאפי׳ מ״ד דף לעיל שנתבאר מינ  מ
ת להא לה ומדמה מקושת ת׳ ושמואל ד  ע״ש יום למ״ד לאחר בקשה האוסר ג

 מדר׳ ש״מ ע״א] מ״ו [ד׳ לעיל דאמר מה לסי קשה וסו • דימרו גמר ה״נ א׳־כ
 ושמע גד״ה [שם תוס׳ וכתבו חוזרין• בעלמא דמעות אמיתלת*וצ״לוש׳׳מ

 ושמואל לרב קשה א״כ מחנה מעות דס״ל משום ושמואל דרב מינה]דפעמא
ט׳ • מקודשת דאינה דמ״ד מ״פ  דם^ טון סוף ועד ממחלה שנה אס א

ה ונראה ־ קידושין לשם לה יהיב והוא חוזרת אק בעלמא דמעש  נתפרש לא שנ
 דהאי ונראה עמך• שאעשה בשכר שני׳ בברייתא אלא הבעל אמירת זו בברייתא

 דבר מקנה אדם דאין דס״ל דר״מ לרבנן ל^מ הוא כלום לאו אמירה
טל אין א״כ שלב״ל  ואין המלאכה נעשה לא שעדיין השכירות חוב לסח־ל י
 דיכול והיה ג׳׳ל1̂ מקנה אדם דס׳׳ל לר״מ אפי׳ אלא * בעולם השכר
 תהא לט־ש מי דאליכ בשלב״ל קידושין שייך לא מ״מ דשלב״ל למחול
א כלום y5ל לכיע ודאי אלא נתן ור׳ ות״ק ורבק ר״מ פליני  כתבו וכן מ
 מועיל דאינו התנא דברי אלא הבעל דברי איט בשכר דההיא רי״ד הסום׳

י גפ3 מגורשת את הרי לאשתו אדם אמר אם מועיל שאיט כשם נ  עתיד ^
 דצריך כהבו fפ כ״חסעי׳ בסי׳ ל*פ] כ״ז]והב״ש[םיק הח׳זמ[ס״ק והביא לך לימן

 לנתינה סמוך אסירה שההי׳ שא״צ רחי׳ והביא עליו חולק והפ״ז • לזה ראיה
א דהפעם ולמנ׳׳ש מי מ  קשה לא ממילא א׳׳כ • שפיר אתי שלב״ל דבר ד

שי׳  בעולם ישט דהתמרה טק ויזו־ בזו לחמרה דל״ד הרשב״א ^
א אבל כנ״ל• יהיג קידושין ולשם הנתינה קודם דידי׳ אמירה מהני » 
א כלום לאי המעשה שקודם שהאמירה טון  לא לעולם. בא שלא טון מ
ק מי ט מא אנדרה דגשעת פמצא קידושין לשם כ  סבר המעשה אחר ד
 הג׳׳ל הרשב״א שהקשה מה מתורז ממילא ולסי״ז מלוה• ליה הוי
ף המום׳ דברי על  מלוה ליה מי אכסי בסוף א& לשטח׳ אין rלמ ^
 הוא הגעל דאמירח א״ש ולסמ׳׳ש נתינה שמת פד מתקדש שלא טון

 נתחייב לא שעדיין )p בשלם המלאכה כבר דאי מלאכה הגמר קודם
מ בסוף אלא לשטרות דאק כיק כלום א כבר השכר מ׳  ולמ״ז בעולם מ
ט׳ ה ל״ד מ״מ לידה שיגיע בשעה אלא להתק־ש דעתה אק א ^  טון ל

ש הגמר קודם לעולם גא שהשכר אחר הי׳ שהאמירה  עדיין שעה ובאו
 משקדשח שאיני^ ואעס״י בתמרה התקדשי כאילו ליה הוי מלוה מתה לא

ר המ^ה שנעשה קודם דיבורו דגמר כיון למלוה ל״ד מיד ע  השכר היה ו
ודו״ק: בשלם

ן ה י  שס׳ מה לט הסוגי׳ ליישב יומר לענ״ד נראה ז״ל דבריהם לולי מ
 למידק איכא וז׳׳ל הרשב״א בשם שם בב׳׳ק מקובצת שימה בם׳

 וכדאמרי׳ אאגרי׳ לי׳ תפיס אומן שהרי היא משכק עלי׳ שיש מלוה והא
 ה״ז משטן עלי׳ שיש במלוה המקדש דקידושין בס״ק ואמרי׳ האומנין בפ׳

 ששה כשהאוק מיירי דהכא השם׳ ותירצו יהודא בר׳ יוסי מדר׳ מקודשת
 לש תפיס לא בביתה אותם שעשה דכיון האשה בבית והנזמים השרים
ט׳. אאגרי׳  אילימא ע׳׳א]ה״ד מ״ח [ד׳ בקידושין דקאמר הא א׳׳ש דלט׳׳ז ונראה ו

שמע ממק אוש  כתנאי דרב מלתא מי נא ממון אותו אמרי׳ הוי דאי וט׳מ
 דהוי שפיר אתי זו שיסה ולפי • כמאן דלא קשה מי דאדרבא שבן ואיט

 עושה כשאינו ומיירי המשכון כמלוהעל דהוי שאני דהכא למימר מצי
 שיגיע עד מקודשת אינה והיא הלשק כמשמשת האשה בבית המלאכה

שן אוש ס״ד דהוי מאי לפי לידה הממק  האומן בביס שהוא משמע מ
 משום לא נמי משן דאומו סבר דר״מ מכלל מקשה ועיז לידה שגיע עד

א פ ^  לה שיחזיר עד מקודשת אינה המשטן על דהמלוה להש׳׳ס ליה ז
^גי במלוה דמקדש ע׳׳כ אלא י׳׳פ דף לעיל הסוס׳ כשיפת דלא המשטן  קמי
 ומה כלל כמשפן הוי דלא עצמה החשה בבית המלאכה שעושה ומיירי

 עד שינו אלא משן אותו בידה הוא לשלם דהא לידה הממון שיגיע עד
שיטיא וממילא אחר• משן לידה שגיע שקל  שכירות דאין דס׳׳ללר׳׳מ מ

ה האטה בבית ששא טון כלל מלוה שי דלא לבשף אלא ^  וממילא ע
ה מלאכה ממר בשעת ס ה אותה ^ ש שרת מ מלוה היי ולא קידושן נ

הט קמא בבאתשיעיי פרק
ט בשם יחמם רביט דעת דזש ונראה כלל  כ׳׳ח בסי׳ היימ״א והגיאו ר

שז בשכרו וקידשה אצלה הכלי דאם בהגה V®׳ ד  כמלוה דהוי ^
שגיא ליישב דקשס הב׳׳ש מליו וכתב משטן עליו שש  די׳׳ל א״ש ולפמ׳׳ש ה

שם׳ כשיפת  המלאכה ישiהא דעשה שירי השגיא דכל הי־שב״א שהביא ה
כנ״ל: בביש

׳ ס ו ת  למימר מצי דלא טון ט׳ מתחל׳ לשטחה ישנה] דכ״ע [ואיבע״א ד״ס ב
ט׳.  לבשס אלא לשכיח׳ אין לריס דס״ל דלאילמס׳ לסמש״ל קשה ו

ק ר׳ימ דקא׳̂  כ ע ט מקודשת שמשאן כ  בשעת שד שמקודשת שי
ה גמר ^  אלא לשכירות ד^ן ס״ל דכ״ע איסכא ס״ל שי ששר א״כ מל

» לגשף  שטרות כאן ואין כלי בשבח קונה אומן דגשקבלן ס׳׳ל דחכשס א
 הברייתא לשק כפשפות לידה ממק אוש שגיע עד מקודשת אינה וממילא
p דאק כדל ור״מ ממון אוש דמשמע A כשאר 1וש׳? פלי בשבח קונה 
ט מיד מתקדשת ואז מלאכה בגמר אלא מתחייב דאיט שטרות שי  ו

 בשבח קונה דאומן למיד דאף ונראה מקודשת שעשאן כיון ר׳׳מ דקא׳
ט כלי  אם אבל W קונה הכלי שבח לקטס חצה דאס לממליוסא שי
ר ה״ל הכלי בשבח לקטת רוצה איט א ק • שכירות מ ש שכח ו של  ממחה

ק שם גטריס ״ ר שאם הש״ך והביאו ע  קונה איט שכח לו הקדים ע
ק א׳׳ב לקמן דקאמר מהא מוכח וכן לכ״ע פלי בשבח ק ג  שטרות לר״נ ס׳

ק ע״כ אלא כלי בשבח קונה אומן אס דא״ב קא׳ ולא  גפירוש דאמר כ
 אדם אין הא קשז ולכאורה בשבח הכלי אס לקטה רוצה איט הרי בשכר

ר למטר יטל מזיבל לטק אלא לשלם בא לא עדיין השכר דהא שלביל מ
ר א אלו׳ השבח את פונה האומן אין להטת חצה ואין ה א׳׳ לרבנן דס״ל א״כ
ף אלא לשטחת דאינה ש  דמסממא טמא דא׳׳כ כלי בשבח קונה דאומן אלא ^

רו לומידשעשאן שתתקדש כדי הכלי לקטתגשבח דעתו אין א  מסתמא ב
ש לי׳ נייזא ק הרא״ש דברי לפרש rנלענ ובזה • מקודם לו אתקד  שסובהגוזל מ״
שק וז״ל הרי׳׳ף דברי שהביא ]rי סי׳ עצים מן דאין דכ״ע רבא ומ  בשבח קונה *

ט׳  דאיכא שא ראי׳ לאו ושהו ראי׳דאיפליגיוט׳ להביא לי ושאה כליו
ם אינם ודבריו עכ״ל סיף ועד ממחלה לשטרות בישנה דפליגי לשמר  כש שגני

ה שהאריך  דפליג שטיא דלש א״ש ולפמ״ש ע״ש ג׳] [ס׳׳ק ש׳־ו ש׳ ח׳־מ הש׳׳ך גז
שמראיעא בישנה ם כלי בשבח קונה אומן דכיעסיל איכאל  ס׳׳ל אלאדאמי
 לקטס ליה דניחא אמרי׳ משלא מלוה וה״ל וע״ס ממחלה לשטח׳ דישנה
ש כשיגיע לו והמקדש הכלי בשבח  עריימאונ-״מ וכלשן לידה• מנש *

שטלה לבשף אלא לשכירות דאין ס״ל  אין מסתמא מקודם להתקדש וטק
ש ש כיק אבל הכלי בשבח לקטה מ סחפה במלוה דפליגי מפר  ע״כ ו
ה לשיש מייך ר אי א׳׳כ אחר ממון הייט שגיע עד חכמי' שאמרו מ »  א

2*P ה  דפליגיבמלוה לאוקימתא וכן כלי• בשבח ^נ
^ ע^ע  דכגר הגמר בשעת היינו מקודשת שעשאן כיון דאמר דהא ט* א

 כמו צ׳׳ל ע״כ מוע׳ים לשכיח׳ דישט לר״מ דס״ל טמא דאי לפיל כתגט
 תתקדש דאל״כ לידה שגיע עד להתקדש דעתה דאין שם התוס^ב״ק שכתב

ט׳ טשנה דפליגי לומר הרא״ש הוכרח ולכך כדר״א ראשונה בתרופה  ו
*ן כלי בשבח י^נה אומן ס״ל דכ״ע לשמר איכא זו דבאוקישוא  להקשות ו

 ח2̂ שנה אומן דאין שכח קונה דאומן ס׳׳ל דכ״ע השים אמר דמדלא
ת דאין זמז • כלי ש שגי׳ סחמא כי אפי דרב שמרא ט ק ד  וגס׳ שם ע״

ש אסי כרב משמע קי״ב ף7 ״״” הסקנל  דקאמר מהא שם השץ שכ׳ כ
^ הש״ם אי ש לדרב ד ק דאין סיל דכ״ע א  הג-י׳׳ף והוכחה כלי] בשבח [קונה או

ש׳ דהלכתא בחרא דהוא שם בביס רבא מדשזיק אלא איט  :ודרק טו
 כסב ז׳׳ל ומההרי׳׳ף • כלי בשבח קונה חונק אין לכ״ע ואיבע״א

ק דמסיה מדרבא דשכח  אונמ[קונה אין דכ׳ע הא אוקימת' גההיא גגי
ח ש שב דצא הילכת׳ דהכי כלי]שמ מב מ| כ׳[גקידושץד'מ״ח והרא״ש א י  סי׳
 וישיג דרבנן מ״פ דא״כ קונה אומן דכ״ע לשמר מצי טי לא דהא ראי׳ זה דאין

ה דפסק הסמ״ג על הקשה א וכתב ד*מןקונ מ חי תי ע  הטתו שם הש״ס מיי
א ולש כסתם פליס שקי ין1ש עיבר איט שם בב״ק מזיגי  הברייתא התם ו

ה ולכאורה במעה ביפשא לגיפשח דאגח׳ דסרגלי גגרדא  דם׳׳( נראה ט
 אגרי דכי מפישי׳ ויש לביפשא דאגרי׳ בדיה צ*פ] [ד׳ המום׳ שכ׳ כמו להסמץ
 וכו שבחא ליכא דבההיא קמייהא אביפשא ב״ת משוס עובר לביסשא

 כסשעל משני ולא במעה גיפשא ביפשא דאיצסריךלומר צ״לדהא ז ולש
שכר דעובר  למ׳׳ל אלא אינו דזה משום השבח קודם שנעשה עלב׳׳תעל

ט׳ לשטרות ישנה  כבג דאיכא כיה לבסוף אלא לשכיח׳ דאין למיד אבל ו
 דס במעה ביעשא לומר שצרך לכך השטרות כל בעד כלי בשבח קונה שבחא

ת עובר השבח נעשה לא דעדיין וכיק השכירות סוף הוא ביפשא  וא׳׳ג גבי
ט׳ לשטח׳ דישני דקיי״ל מאי לפי  ולי במעה ביפשא לאוקש איל ו

 מקמי פרופה שוה שטח' איכא אומנת בכל דמסתמא דסמלא ערדי
ם לי עשה דקאמר הא rולש ־ שבחא דאתי מן דלמ״ד וכוי שיי  שנל *

ט׳ לשכירות ויש  מקמי פרופה שכר ד*כא אע״ג הכלי בשבח מקודשת ו
 מיל ב״ת על דעובר ^ כדשכח מלוה פרופה אומה והוי שעתא דאתי
 אסרופה דדעסה וסרופה מלוה ה״ל *תה שקנה שבחא דאיכא כיק
ה P* דאין דשכח הרא׳ש דשיח אזלה rולש נ מ לכ׳׳ע ^*מר מדלא ^ *
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ם א ^ ר « w - S 0 דבר S אם ל5ר איירי » שי׳ לא ע״אובהא דףם״ה לשלםכננקפנזלכדאימאלפיל מעוה נ קמייה^ מיחר»קו
הי ^תם מ ה ^ 1״ 4^ כ ע נאגד ואח״ב עלי׳ ונשבע ש״ס־ שהוא כלי בשגיזל לאוקמי איכא דאנתי מסוגי׳ נרל^דהוציאזה ^

־ ״“ - ^ ,י ־ ,לי־א ^ « ! מ » ~ אי ־ ף ; ־ י ־ י י י ־ ־
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ח אי^אלמ״ר -יו ^ ^׳ ה נ קו ^י א ״ ^ שה̂’ ד א ”’^ ח ף ת ן נ ב ר ו ד ג ^ י י כ ש כ ^ ^ א ^ י א ו

? עי ק בא י א י ^ פ א ^ ^ ^ ^ S ע ^לעעמא וכו׳ כהצואה אלא אינו מסוים ד הוצאה f בממני׳ דגם כיון דבאמת אלא ע״ש קאמר ד

א מ שסיי״ל גזה בא?מצ״ע אבל דעחהב״ש לפרש כנלע׳׳ד ^ל מ אי׳ מי א א ז ^ »יי « ? רי׳ ד ^י א ל ^ ״ א ^ ? מ
ה ודאי גסמניןדבעה״ב דרשני מאי ליי ש מע חאד מינג t ? ® כשרמי שיביא כדי אלא המקנה בשיד כמו ידיו ד^כאנ  , I i  i  V

^יו דבעה׳׳ג מסמנין שגמא דעימר כיון אלא ותיבה l’* ’ ̂”’1שמייחל הי l ’ f
ה ל י « ^ ק נהי ^ ^ ק לאחר למרי׳ ממונא דהדרי׳ ובעי׳ דס׳׳ל אלא בממני׳ ידיו ממעשה הבא השבח במקצת קונה ד מ^מא לי׳ ולימ ז

מי לשלם צריד הי׳ »•» 1^ *' י רם דגם לענ״ד ונראה מהוצאה• שישקר דראג״ן דמסיק ולמאי דבעה״ג הסמנים מחמת הגא השבח עי
ק יאי אטי לרש סייעחא הוי אס׳׳ה דצבע בסממני׳ דמיירי ^ T!#” ’י®״ 1’*’י קי® י׳י״ז יאק יי״ ר ^1
ש^ ̂ל® יל׳״ל ’®ל ב » T'®’ ל ? ש ^ מ ? ד\ מ ל מ ל ? מ ? א5^י ל ^ א כ ? ק אמ*כ ידיו ממעשה הבא השבח לשלם מתחייב ס הכס שקרקי ומה צמדי אליו שיגיע זמן לאחר הוא הנגזל ליד כלי בשבח קונה דאו ק

?S לדברי ראי׳ דאין כק7ידע מעשה ^חמס ^ ב ®יייי יילי^ ״יליק יאק נראה ה ® ^^׳’°”י לי*י ״ ®״ן! י^ייי קי ?
ק נימא דאי משלו מעס שהוסיף או מסוים דבר בין ט׳ כשרה דבעי כיח וכי בידך לי יהא כמיד הו״ל למרי׳ הלוואה בתורת דנ  דלשי״ז יס״ל ו

ה ואדרבא הכי ^נמי נימא מסוייס בדבר 4א א ד הכשרה שיהי׳ שמיקנו כיון דקמי הא לענ״ד ק  שמור שהוא מקלא ק
ק טעם בזה הכלי בשבח שקמשה משמע הברייתא דמלשון אע״ג משלו טשו בהוסי״ מן מקרש׳׳י מיכח וכן הגזלן ביד שיטו מרוצה שהגגזל כ ^

ft ?i f ל׳ייק לי׳׳״ ®״ל’ ״=״3 וקידשה הנופןי  ® ’Pמש׳̂׳ זר^מוז ל1ו ״
^ ^׳ל טסך מחמת הבא שבח נמי ביה דאית כיון מ״מ ידיו מעשה מחמת ג ת מ ? זר ל»ל! ב ם ^ ?י ^י ר מ5״
ה כמלוה פ קו ט בקרן אין כהלווא: ה״ל מעות דגהוסיף נימא דאי נראה עוד ■ ו ק נמ דלאגקע נראה • ו ^ז זה לו נ זי בקרן ש מש ו
 יותר העזל קיבל ״ דער כיון מ״מ חומש־ לשם לו שנהן אף דבכה״ג מטס שהוסיף זו הלץאה גס לבסוף אלא לשכירו׳ אין דלמ׳׳ד לומר בזה מעם
S ט ^ ̂זל » ששיר דאתי וכ׳ש ^זריו להוליך וא״צ הקרן לתשלומי החומש מן חשבינן מהקרן זו הלוואה גם סוף ועד מתחלה דישנה ולמ״ד לבסק א

ק ענק משלימה סיף1ק ׳ ״■״״י' ל״״״=׳י=״״״ הפיס׳ דכ׳ הא ולשייז ההוספה לקב השכירות ז י ״ ״ ®
שוסדלא דהלכתא ^^^\לטכיח שכימתקע׳׳סמ שקל שע״כהוצאהיתיראהיאא'צלטניךאחריוממק» היא למימר מצי די ש״ צ בעיןניחדה ^׳  ר

^ כיון א״כ לאוקמי מצי הוי אכתי הא דרבנן מעמא מאי דא׳׳ב לבסוף אלא דכ׳׳ע^ינה ח לי הוא י««^א rw מזילה ד י ק ל כ משא ^
קל. הק.ןצרץלטליך ק חייב לוכיקדנשאר במחל וכיון שהוסיף משעה כהלואה דהוי מסוים שאינו דבר משלו £1שהוסי ריוו ח א

ת מלוה ק ״ ה״נ אשרומה דעתה ס״ל ור״מ מקודשת אינה הוספה מ ״ ״ א2’בנ״א” קL^^^^^מ^ל?ח^ לי״® קישי׳ ^ י ?׳ ?י ק ׳׳
ק״ הבא משכירות על א מחמשה שליגיגמיבלקח תקנתהשבי׳כראב״צז״אדהא הוי לא מסוים שאיט דבר אשי׳ ע״כ אלא לב ח בנ  דרשבח ק נ

טף בכלל ק » אע״ג ומסתלק• ביניהם דמניח בלקח מודו כ״ע ו^^שב״א ודו״ק: כנ״ל טשך S ש בי׳ שי-ו ד
שלגיוט׳כל שגמליהקמ מ׳׳מע״אזד״האלאבמקד שיןד׳ שסןבקידו  תקנתא יל^ל ג אע בגזל ר״ע מודה קמא דלשישינויא ותו השביס תקנת רךיןייז״י

ה ^^נגמרה ב ב ט׳ לפיעל המלאכה ?על ״ויי  דמניח אשתבע בלא ס״לדבגזל ואש׳ה לר״י בתרא בשיטיא וכן דראב״ך ‘ו
ה שיגמר עד מלוה קרוי דאין ^מלשקז? משמע לכאורה מ ®!״״!1 יא?י ®יי ש״י ש?׳ ״® לי קשי ״א .אך ומסתלק; ביניהם מוכרח היה ולפי״ז קי  י

ט לבקף אלא לשכירות אין דלמ״ד  כמשמעות לבמליס קרה בשעת קי
ק׳ טמא דאי בסמוך פירש״י  גמר קינו דבסמוך שס בב״ק התוספות כ
ה הו״ל אחרונה בשרומה שקשה א״כ מלאכה  למ״ד אשי׳ ופרוטה קו
ה אלא השכר אין מ*מ וכו׳ דישנה מ למ״ד בין חילוק פוס ^ן אחת קו
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 קאמר מיי גזא באשתבע דסליגי קמא לשי?וי׳ מיבעי׳ דלא וכו׳ יוחנן ור׳

ק׳ לו הוא לאשר דכתיב משוס הכא דר״ע דלטעמא בהדי׳ א  לשינייא ו
 דר״ע דמעמא בהדי׳ אמר הא לטד בגזל אתי׳ ר״ע דמחייג בתרא
איגי שאמר באחד אבל משנים בגזל אלא שייך לא וזה קנסא מטס

f r f f  ,S  « V S? ״, לז ; ; א ״ ל ו א, ־ ״ו « t ־ o p ק ־ ג « ־ , , (to ־,! *־ ־
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 אוכלת דאה זו גתמרה לי התקדשי גבי מ״ט דף לעיל להדיא כדמוכח כן
 דלא ז״ל רש״י כוונת אלא מנוה הו״ל מפרוטה פחות אפי׳ אחת אחת
 אמו ואז אחת פרומה שיגמר עד מקומה בפחות תשלומין חיוב שייך

 אם דאשי׳ נמצא סוט עד פרומה אוק מתחילת מלוה היא עצמו פרומה
:מלוה היא נרי אחת קומה אלא השכר אין
כר: ונשבע פרומה שוה דהגחל

ת ״ ר?״ו זיי ז במטנת אלא וכו׳ פרומה מחבירושוה הגוזל בתוס׳ד׳׳ה <4י
בשבועות אמרי׳ הא לדקדק יש וכו׳• כסף שתי ^ ^ ־*I י
 י״ל א״כ וכו׳ חייב מהן בא׳ לו והודה מחטים שני תבעו ע׳׳ב מ״ם ̂ד

 דף בב״מ פסדא רב קקי דהא דוקן זה ואין ש״ש כ״ש היינו ש״ש דהאי
ומובא ולעושקו להלוואתו כלי לו שיחד כטן ועושק יד תשומת ע״א מ׳ח

S; &־;׳, ;t o V ״ ־ £V־?to )> s ־־ק ־׳-,־׳« ג־צ־א ,,
t״ ׳״ כ ft״ ר״ ב ^ ^״ ממילא א״כ דכתיבקראי• משוס באשתבע דוקא שלוגתייהו דמוקי למאי שרמ בה לאשמה ויחרא• ק ק!־ ד

ש »ת״ת ״,״5 ט בשדמות ׳dS ?״ *י »7בחומש מהכלי בד״ה ע״ב ^ כ א ^ י ?י אנל ילאא®״®״ ®״ל י ו f*’? ״ t׳
^ו ׳4 ^ףנ!כלי פ הו 5דמ ״ ד׳ ל % וא׳ א׳ לכל חומש ליתן דצריך למיתני ט״ל א״כ אשתבע בלא ובין כשנשבע דילמא £י
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א צאשר דכתיב קרא ממעס לחייבו שייך דלא לההום׳ דס״ל ונראה  לו מ
 ממש לידי׳ דלממי׳ המורה הצריכה בודאי מהם לא׳ כשחייב אלא שייך חהלא

̂!!ר קרא משוס לתייט שייך לא בשניהם לגמרי שמור הוא אס ^:ל  לו הוא דל!
ק  ור׳י ר׳נ מודה דהכא אע״כ לו הוא לאשר בי׳ קריט׳ לא משניהם דממור כ
ס׳ מסברת א׳ ליתן חייב דעכ״ש לכאו״א נזילה שישלם דטד ט  דהכא ה
ה מנה מיהו  ומסתלק ביניהם דמניח דה״א אלא לשלומי י׳ דאית קד
 דקאמר למאי וכן • ממם לידו שיגיע דבעי׳ לו הוא דצאשר קרא קמ״ל

ב לאו דאי להתוס׳ ס״ל משוסקנסא דמעמאדריע בשיטיאבתרא קי  מדינא ד
ל ליתן  לגמרי דשמור כיון ואחד א׳ לכל ליפן לקטם שייך לא אחד פ ע

 דבעינן הוא דהקנם אלא הגזילה לשלס חייב עלש דהכא צ״ל וע״כ
לג לידי׳• שיגיע כ  ולט״ז ע״ש• ד׳ ס״ק שס״ז בסי׳ הסמ׳ע כ׳ ו
 אשמבעי לא בין אשתבעי בין דפליגי דהש״ם דסד״א הא להבין נראה
ק בנשבע אפי׳ מיירי סתמא דקתני מטס הכי דס״ד לומר ודוחק ו



הגוזל
 לפי דודאי י״ל ולפמיש אשחבע בלא הקרן מן החומש פח יגרע דלמה
 דלדיה כיון ־ס״ל אלא חימש דליכא אשתבע w3 הכרץסא מידי הס״ד
א ולר^  התוס׳ לסברת גתית הוי ולא יא׳ א׳ לכל מדינא לימן חייב מ
 אבתבע בין חיליק אץ לדידהי א״כ משקרין לארבעה כיון שאני דהכא

 תקנת מצד הוא ע״כ אשתבע בלא יסטור ואס מדינא־ חשתבע לא ובץ
 דס״ל ולר״י נ לד׳ להיפר וכז • אפי'באשתבע לפעור לראוי כן כ® השבין
 לחייב דאין באשחבע אפי׳ לפטור ראוי היה כ״כ לפעור אי באומר
 משוס אומו נחייב ואם כנ״ל לגמרי דפעור כיץ לו הוא לאשר מקרא

כ באשתבע קנס  השיב והתרצן אשתבע בלא אפי׳ איתו לחייב ראוי ל
 לר׳׳ה בין התוס' כסברת והייני אשתבע ללא אשחבע בין לחלק דש לו

 בסמוך: בזה שכחבע מה ועיין ור״י לר״נ ובק ‘ילר״י
j ׳ ס ו ט' אע׳ג ור*ע ל״ה ^ ט' לי' שמיע לא אכתי השתא ושמא ו  לכאורה ״ ו

 והו״ל וכו׳ וכ׳׳ת רבא לקאמר הא שסיר אתי לא לאכתי קשה
ע באשתבע לאי בפשעות להקשות  ראב״ז תקנת שייך דלא כיץ ערפון לר׳ מ׳
 לאין למקשה לס״ל בסמוך מ״ש עפ׳׳י דבריהם ליישב ליש ונראה בשניים•

 ולפי״ז • כנ״ל ור״י לר״נ ובין ור״י לר״ה בין אשתבע ללא אשחבע בין לחלק
 • השבץ תקנת משום דר״ע עעמא לפרש קמא בשינויא הש׳׳ס להוצרך הא

 ערפון לר׳ דל״ל י״ל ור׳׳י לר׳׳נ אליבא אבל ור׳׳י לר״ה אליבא הייט
 באשחבעוט אפי׳ לפעור וממילא וכו׳ מולה מנה מיהו להכא התוס׳ סברת

 אלא אינו קנם משום הוא אשתבע בלא לר״ע לעעמא בתרא בשינויא לקאמר הא
 לארבע׳ משום שאני להכא המוס׳ סברה לי׳ לית לר״ע ור״י לר׳׳ה אבל ור׳׳י צד׳נ

 לקיי־ל ור׳יי כר״נ לס״ל לא׳׳ל רבא על קושיא אק ממילא א״כ משקרץ
 חילוק לאין וממילא השבץ תקנת משום הוא לר״נ לעעמא ואצ״ל כוותייהו

 לשנויי הש״ס דבעי מה ה.יא התוס׳ קושי׳ ועיקר לחמשה שניים בין
 קשה לא־כ השבין תקנת משום הוא לר׳׳נ דעעמא י’ור לר״ה אליבא

 דבריהם לפרש כנלענ״ל שנים• אלא הוי ללא לחסיל מברייתא
ודרק: ז׳׳ל

ל ב  כאן אין ולר׳׳י לר״ה לגם לפענ׳׳ל נראה היה ז״ל דבריהם לולי א
 קרן שמשלם דראכ׳ז בתקנתא לנקע להא לי׳׳ל והוא קישיא•

 אע״גדלא מחייב למלינא משוסדס״ל היינו לחול בקרן די לב׳דולא וחומש
 א׳ לכל וחומש קרן לשלם מלינא ראוי והיה ולר״י לר״ה כלס״ל משתבע

 א״כ • ב״ד ליד והחומש הקרן שיניחו תיקנו השבין תקנת מפני אלא וא׳
 לשלם מדיגא חייב היה תקנתא דכולא כיון הכי ס״ל ר׳׳ע לנס י׳׳ל שסיר
 הקרן על יתירה כהוצאה הוי בשנים לאפילו הרי לכאו״א וחומש קרן
 הקרן על יסירה הוצאה להוי וכיון • חומשים שני ג׳׳כ ליתן שיצערך כיון

מה נמי מחרצא ובהא לבד• וחימש קרן ב״ד ביד שיניח תקנו שסיר
וכו׳ טלה שכבר בד׳׳ה ע״א• ק״ד לף המום׳ לפימ׳׳ש עוד לדקדק שיש
ט׳ חייב אין י׳ש לצאת אפי׳ א״נ  להקשות לרבא להו״ל תקשה לאכתי • ו
 איסורא לעביל כיון לגזל• מקח בין חילוק אין א״כ באשחבע מיירי לאי

ועעמא י״ש לצאת אפי׳ פעור דראב״ן התקנה לפי לודאי • א״ש ולפמ׳׳ש
על יסירה הוצאה אין משוס הוא • נזלתי לשנים באימר ר״ע למולה
 יתירה כהוצאה הרל חומש ואיכא דמשתבע כיון לחסיד וכמעשה הקרן
 לענ׳׳ל נראה ועוד ־ זו לקושיא מקום אין ור׳׳י לר״ה לאפי׳ הרי • כנ״ל
 קשה באשתבע לסליגי למשני למאי ס״י לבס׳ והוא קושייתם ליינע ליש

 לאוקמי שייך לא והתם נשים• מה׳ אחת בקידש דפליגי מבמות מממני׳
 ל״ז לך בשטעות לאמרינן משים • דבריו לפרש ונראה ־ ע״ש במשתבע

 קרקעות שיעבוד להוי משום פעור • שער עליו שיש בפיקדון להכוסר ע״ב
 אלא טבה אינו לכתובה דקיי״ל וכיון • ש׳ק כפירת על קרבן מביאין ואין

 כנלענ״ד שטעה בי׳ שייך לא א״כ אעס״י בר״ס כלאי׳ הקרקע מן
 נגבת דאינה דהא ק׳ סי׳ כתובות הלכות בקו׳א לסמ״ש אך • דבריו לפרש

 אבל מעלעלין• לגבות מזלקקין ב״ל לאין היינו הקרקע מן אלא כתובה
 שייך שפיר א״כ ע״ש שבועה בה שייך ושפיר איכא הטף שעטל לענין

 שם התום׳ מ׳׳ש י״ל ולפי״ז ־ דאורייתא לאו שעבולא למ׳ל שטעה ביה
 בתשומת שטעה קרבן לי׳ משכחת לא לאורייתא שיעטלא ללמ״ל בשטעית

 בברייתא לסער לר״ע לעעמא י׳ל א״כ השעבוד• לו כשמחל אלא יל
 לאורייתא שעטלא אי וממילא בעץ דאינה כיון לבמקח משום לחסיל

 דא״ל נמי מתרצא ובהא שביעה• בי׳ שייך ולא קרקעות שעטל הו״ל
ע  משוס הוא • לרשב״א לטעמא סבר דהוי אלא • לרשב״א מברייתא דל
 ביה שייך ללא בעין שהוא בנזילה ודוקא אשתבע מקח גבי שייך דלא

 למה״ע ־ שם שכתבנו נערה ר׳׳ס בחילושט ועיין קרקעות שעבוד
מ לרב ס  שכתבתי מה ועיין כאן להאריך ואין • ע״ש כלי יחוד לבעי׳ ח

ולו״ק: ז״נ התום׳ שיעת ליישב בסמיך
ד ״ א  לא ודאי להא מדוקדק לשוט אין לכאורה לי׳• שמיע לא ושמא ב

ז״ל• מהרש״א שכתב כמי בסמוך רבא כלמקשי לי׳ שמיע
 דבריהם להכריח התום׳ מצי הוי לבאמת דבריהם• לפרש ונלסעניד

 למולם מברייתא והיינו ר״ע מודה הקרן על ימירה הוצאה לליכא להיכא
אפי׳ היה ראב״ן לתקנת משמע דלכאורה וכו׳ גזלתי לשניה באומר ר״ע
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 במעשה רבא הקשה מדלא כן למוכח בסמוך וכמ׳׳ש י״ש• מלצאת לסעור
 חייב הא ביניהם מקהך למי הנח ר״ט אמר למה באשתבע :׳אי ז־חסיל
 היינו גזלתי לשנים באומר ר׳ע דמודה להא ציל ע״כ וא*כ י׳ש• לצאת
 החים׳ מצי הוי א״כ ראגיץ תקנת כאן אין שנים אלא היי ללא משוס

• להוכיח  ברייהא ליה שמיע לא למימר לאיכא הכרח מזה לאין יצ״ל ק
 שמע דלא לטון משוס משתבע מי חסיל רבא לקושיח חשיב ולא לחסיד

 בלצאת פליני דחסיז להברייתא מוקי הוי בפיר ר׳יע למולה הברייתא
 לעעמי׳ ור״ע • י־ש לצאת אכתבע בלא אפי׳ מחייב היה דר״ע י״ש

ט׳ דראבץ תקנתא ליה דאית  בלשון החום׳ כתבו לכך בשנים• א
 שמיע ללא למימר ואיכא למולה ברייתא ליה שמיע ללא למימר דאיכא ״מח

: ולו״ק דחסיד• ברייתא ליה
ל ו י כ  כמו לחרז להתוס׳ להו ניחא ללא מתישב ממילא לזה שזכיט ו
 לר״ע ס״ל לבאשתבע לרסיל לברייתא לעעמא לעיל שכתבתי י
 משוס היינו שניים אלא הוי ללא אע״ג לראב׳יץ• מתקנסא דפעור

סן  נימא לאי ס״ל להתוס׳ ול«ו׳׳ש חומשיס שני ליתן צריך לבאשתבע ל
 לענין אשתבע בלא לסליגי לה מיקי הוי ע״כ לחסיל ברייתא לי׳ דשמיע

 ושפיר לראב״ז תקנתא לר״ע ס׳ל חומש בלא לאפי׳ ע״כ א״כ י״ש לצאת
 דעעמא לעיל כמ״ש לפרושי לליכא נמי מסישב ובהא • התוס׳ הקשו
 לפי להא י שבועה ביה שייך ולא דאירייתא שעבולא לס״ל משוס דר״ע

 י״ש לצאת ולענין אשתבע בלא הברייתא מפרש הוי ע״כ קמא שיטיא
ולו״ק: כנ״ל•

M ף ״  הוא נשבע לא בין נשבע בץ להתם וכו׳ רבא אמר אלא ד״ה ברש״י ה
למימר איכא לרבא ללמסקנא לס׳׳ל פירושו נראה • דסליט י י

 לרש״י דסיל והוא * ביניהן נזילה מניח באשתבע אטלו ס״ל לר״ע
 תקנחא במתני׳ לתני אע״ג נמי דאשתבע אע״ג ריע אי למקשה דהא ז״ל

 כמו ב״ל־ ביל דוקא לאו ללר״ע לי׳ למשמע משוס היינו לראב׳ן
ט׳ ור״ע בליה התוס׳לעיל שכתבו  אף • כר״ע אתיא למתני׳ י׳ל ולפי״ז • ו

^ • י״ש לצאת מיירי מתני׳ מ״מ • מלינא פעור לבאשתבע לר״ע דס״ל  ו
 בידך לי כמנה דהו׳ל משוס הייט אחריו להוליך מחויב אינו נשבע דבלא

 אלא היה לא יראנ״ז יחקיסא הנגזל ליד השבה בעינן באשתבע משא״כ
ט׳ והיינו ממש לידו להשיב צריך י״ש לצאת אבל מדינא  ז״ל רשיי ד

 אפי׳ חייב ייש יוצא ואינו דהואיל לר״ע דס״ל והייט ־ כלל י״ש נפק ולא
 ולפי״ז מודה• י״ש לצאת אבל מדינא• אלא עליו פליג לא ור״ע מדינא•

 כר״ע נמי לאסיא משום לאו אלא דקאמי־ דהא לפרש ז״ל רש״י מצי הוי
 דקאמר והא • בידך לי כמנה טי לא • מדינא דחייב כיון לר״ע דודאי

 מדינא דחייב באשחבע ר״ע דמודה בתחלה דאמר ממה לאפוקי היינו אלא
ט׳ • מדינא טער דר״ע מפרש והשתא  משוס דמתני׳ ועעמא באשתבע א

ת חה ונ״ל ־ י״ש לצאת חייב דבאשתבע  ב׳ ם״ק שס״ה סי׳ בח״מ הש״ך טנ
 באשתבע ר״ע מודה בתחלה דאמר ממה לאטקי לפרושי דאיכא שכתב

ס׳ בלשון שכתבתי מה ועיין • ע״ש ט :ודו״ק ה
ס ^ ת ט׳ רבא אמר דיה ב  משמע וכו׳ אלא דל״ג הספרים לפי • ו

 רש״י בלשון דלפמיש לענ״ד נראה • וכו׳ לתרוצי רבא דאתא
 כנ״ל באשתבע ר״ע דמודה לאמר ממה בו לחזר אלא לפרושי לאיכא ז״ל
ם׳ למפרשי מאי לפי מ״מ  היינו ב״ד שליח לליל המתני׳ בלשון לעיל הט

 דמתני׳ הכי לפרושי א׳א הגזלן על הדרך הוצאת אבל הדרך אחרייח ללענין
 כמנה להו״ל משום י״ש• מלצאת פעור נשבע לכיוןדבלא י״ש בלצאת מיירי

 (ליה) למה כפרתו מביא ב״ל ליל שנתן למיל כיון נמי בנשבע א״כ ־ בידך לי
 • הב״ל ביד שיהי׳ מרוצה להנגזל כיון הנגזל ליל לטליט י״ש לצאת להתחייב

 לאינו במקום היינו טלך לי כמנה דאמרינןלט״ל להא מזה ע״כדהכרח אלא
טדך־ לא מלינא־ לחייב במקום אבל ייש• לצאת אלא חייב  ט״לכמנהלי
 אפשר אי נמי גיסא ומה״ע מלינא לחייב באשהבע נדדה לריע צ״ל וע״כ

 כמנה ליה טי לא נשבע בלא אפי׳ ־ מלינא לחייב לכיון כר׳ע לאוקמי
 דקתני להא במתני׳ ז״ל רש״י שימת לפי אבל • אלא גרסי בידוולהכילא לי

• ככ״ע הממני איכאלאוקמי שסיר ההוצאות ליסן שפעור היינו ב״ד ליל דנתנו
בתחלה הש״ס למקשה להא ז״ל לרש״י לס״ל די״ל לסענ״ד הנראה אך

 איירי דלא משמע דמתני׳ לישנא לסשעיס משום היינו כר״ע דלא מתני׳
 דלא שלוחו ליל יתן ללא כלקתני אחריות לענץ אלא הדרך מהוצאות

 לפעור ב״ל שליח Tל נותט אבל עליו ארריוט לעליץ משוס השבה טי
 נזכר שלא כיון אחריו מלטליכו דסעור נימא ומה״ת הדרך מאחריות

א ממילא במתני׳  לבתר אבל אחריו• לטליכו לצריך דמתט׳ רישא בכלל ט
 צריך ברישא לקאמר והא • טלך לי כמנה טי אשתבע לכלא רבא למסיק
 כפרה ליה הוי ללא משוס אלא הנגזל עובת משום לאו אחריו לטליט

טי לשליח דנותן במתני׳ דגקע כיון א״כ • בהכי אלא מיד כפרה לו ו
ככ״ע ממני׳ לאסיא ממילא א״כ אתרץ להוליט צריך דאיט ממילא
ק באשחבע מודים לשניהם וכר״ע כר״ע ט  ליה ללהוי כדי ב״ד ליל ל
 ליה והוי • בכך העזל למורצה כיק טצאות להוציא צריך ואיט • כפרה

ודו״ק: כנלענ״ד• בידך ליה כמג
נסוגיא
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א5ב * (י י • וכו׳ • גטדיס שפש^ לי«6ה |

ה במם׳ ס׳ ולקישי נגמירו ד׳  to נראה הי׳ לכ^ר׳ ונו׳• אמאי מימא * ו
ק פדיסמנא דליפא אי דהאמר קי ולא יזעי שע״^ השואל במודה לה מ

 שיבוא עד ברשותו לאוקמי דעתו הי׳ השואלדלא שמוען מיירי דע״כ משום שלית
ן שהוא פשימא עדי׳ דליכא היכא לידו ^ אמר הוי בעי דאי במינו נ

״ י ' =“ ■ * יf* 1*’ י ״ * י ג ד ■ ,
 ?!!!L 4 י=לייי א קמ^א כדאיתאבאה׳׳עסי׳ק׳מ עצמו לעניןשלימות

ק אבא דר׳ בגסכא ! ואז חמ«ןי דלא במינו אלא נאמן דאינו ט  צריך ק
י לא העד נגד 5לי  לשבע יכול ואיט שביעה מחוייב והו״ל מינו פ

ה אס ה״ג א׳׳כ • ומפלס  לשבע צריך היה שליח עשאו שלא <^מר פ
ע הוא דהשליח לומר ואין • מינו פי לא השליח נגד בעדותו ^

S יי’’ ®ל״י ילא י^מי לאם משום
א באונסיז* אפי׳ חייב ממילא ■׳/ י ̂יי”״ I’’’!” ’י״® י a 
א ניגיי לאו היסת שבועת ^ !י ’י

פ • מ׳׳ד דך בקדושין כדאיתא א אס דאפי׳ ו  ̂ פ ה אפ בעדות טגע פ
א סי׳ במ״מ כדאיתא מכחישו שהשליח כיון שבועה* צריך ובכתובות מ׳

ה ״ פ ̂׳ל ע״®■ דאגימי בפובדא ד\  .!י® ®®'® ®’יקי® י
ח א״כ • מ׳׳ח דף בשטעות כדאיתא אבא אדר׳ דפליגי ושמואל ^ א ל מ  מ

אדרב פליג חסדא דרב להדיא בשבמעת שס משמע דהא המוס׳ קושי׳

״יי יםמואל א קיי' אא י ״ ^ ^יי® יי ^״י ®1®י י \ r״’"
^ ההם פליג ' ייז ®״יאל’ איי !L ‘י’ 1̂1' י כא דא אל דהש ממתני קושיא חק ור״א ור׳׳י חסדא דלרב הרי • אבא

ק שה מה מפר! דבזה לי ונראה במודה• לאוקמי ^־  שכסט מה לפי ל
ט׳ בעדים שעשאו שליח בד״ה הפוס׳ רי נראה לכאורה * ו  אמר דלא כגון דפי

ה אם אבל וכו׳ שלח במתני דנקמ הא א״ב ובו׳ ידו על לי שלח אמר פ
̂י ®יי שלי׳ אמר דאם יהשואל י ®’l® י”® !’1 ”’I f

אמרינן ולא חייב לי שלח לו שיאמר עצמו לשליח ^נר אס דאפי׳ מפי
חו שהימה במיגו  ̂■’®?”® ®ל ®לי® שיהי' טונ
 ה ה שלא ואף השואל של שלוחו שיהי׳ משמע שלח דלשון סהדי דאנן עדים
ה כיון דברים אינן שבלב דדברי׳ קיי״ל ק בלט ז ן לשונו משמפת ^

קמא בבא תש^עי פרק

ע

ח צריך ע״כ לשליח שאמר נקימ הוי ואי  וכ׳׳ש דרישא דומיא בעדים לפו
 העד נגד שבועה צריך דהיה משוס מיגו חסדאאיןכאן דלרב לפימ׳׳ש דא״ש
 אמר באס משא׳׳כ מיט זה אין עדיס בפני שליח עפאו לא אס אפי׳ א״כ

ט דאיכא לי שלח עדיס בפני שלא תחלה לו  מכחיש פי בעי דאי מי
 ממונא לאפשורי דהעזה מינו דאמריק קיי״ל הא להעיד צריך דהיה אע׳ג
ת יבזה קמ^ל דגאמן ה״א פ  ש״מ סימן והש״ע הרמב׳׳ס על הלח״מ קושי׳ מ

?׳” 1נ«»י ד«לו! ׳U ,6,5ס5 ? י י - י י ™י ? יויי«; .
א דקיי׳׳ל לפי ילפמ״ש סנ  רו בשכ לאוקמי צ דא ממילא אבא דר׳ ננ

, , ודו״ק: ולגךמו
ד ״ ך לז ר ר  פ׳׳א שסדף מסדא מהאדאמררב ראיהלדבריט להביא דיש ו

מ י י  • שאילתה ימי בתוך שמחזירה אלא שט; לא שמחזירה בשעה ו
פ לכאורה קשה פטור• שאילתה ימי לאחר אבל ה ימי לאחר דנ ת ^ ש
®י ®®®®̂®י ים״יי® מ״מ באונסי! חייב אינו  ®י?״” ?י!*

ב לשמירתו עליי׳ דאפי׳ דקיי״ל לשומר מ מ ל דף כדאיתא פי  ש ולפ
 שנתב נמו מאמיט מ־י א״נ ממש המשאיל של בשלוחו מיירי חסדא דרב

ט׳ קא״ל הכי בד״ה השוס׳ ס פיק ו מפ א• באינש לי׳ ד ^ פ  דלאחר כיק א״כ מ
?®J אם^ • מאונסין ופשר שכר »מר לי׳ הוי שאילתה ימי

י ולקיש בשכירו ג׳׳נ מפרש חסדא f«15 ימי לאש־ מצילאוקמי פ
איתא דהא ולקיש בשטרו תסדא רב שקי דלא ראי׳ קצת יש ועוד

י ״יי® עניו ביד שלח שס בהשואל t'' ®®' י’® ®®י י T
ש בעה״ב כיד ידו טעל דכל ע״א יוד דף בב״מ ר שס אפי לא כ א * ד
^י W 1^״ i®״׳ ®י״ לא שלי״ו גיד לי שלח דכשאמר לישנא  ®®?ייי ?

ח בשטח דלא ע׳׳כ בעה׳׳ב כיד ידו הא בשכיח למימר דאיכא מיי
 ז׳׳ל רש״י וכפי׳ הכי משמע לא דלישנא ספמא מ״מ מיוחדת ולמלאכה

■ וק׳יל ולשנה ולשדש ליום עמו נשכר שכירו בד׳׳ה
י ד י י  ממתגי מעקרא לי׳ פריך לא אמאי התוכמזות שהקשה מה לתרז ו

ט׳ י א • לענ׳׳ד נראה ו פ  מהאי לאשקי דקאמר בהא קשה דלכאורה ו
• ט׳ או ץ שליח דוקא להדיא שכת דמדברירשב״א דכיון תנ  עזל שנמאו ב

 מיני לא מ מ דרשב״א עלי׳ דפליג הת׳ק ומדברי לא בעדים שליח אבל
 לרב ל מנ כ א * מהני לא בעדים דשליח בהא דרשב^ עלי׳ דפליג
« דהרז׳׳ה והוא ונלפענ״ד • הרשב״א על לפלוגי׳ ור״א ור׳׳י חס־א  כ

 משל״יו איז דאמר דשמיאל דיטעס
 ̂®״י®”! ®״ז”®®’ ®שלי״״ אם גימל או מת

שן בדאיתא מת שמא דאורייתא איסור בשום «נ ונראה כ״ח• דף עי ד ל
? ®א ®״®יק. ילא ®®®יו' בפלוגם״ דת^א ”״L™ י

שת קרקע אגב להקטין תהט לא דגהל^ה וס״ל הלואה לשק שס פ וה ג

ט׳ דכסרי ^נמלטלין בדיה ע״א ע׳ ח> מרובה לשק דמסיק ע״ז ו

® ® ^א א ^ ל”י^׳ "ל ^׳’יל® ®״®■ ®איי י ש ט עי : ? , י א ^ ^ ״ בחזקת דקיימינן משום פינו מת שמא חיישינן לא

» ‘י’ ®®י?® ®' ®יי״יז ®״י®׳ ®״ט ®א ו £ מ׳ י ^ ל א ^ו ל שאט משן לענק מ״מ • השלישת לביטול חיישינן ולא ״
תדףצ׳׳גדאיז המוכר t? ®ק”® ®ילייז שח o ?  .,’vf f l 

”’לל יאיכא כיח הלוה p לפציא בהרשאה הבא
יי^® ®■” ®״א י״ייאיק ’מיוגא
צייו בעין שאיט י ® ל ®̂’ ®״יי ״®י״ו■ לשל® הגזלן ד

ם בכל בפהדון מ  ה ב שייך לא שמד וברשוש בעליו בחזקת שהוא מ
K גפי א•־ שמאימס• ייישיק 

ח שירי אלא הלואה דוקא  ל® ״יישייז לא ממילא נפקי
ק טעמא לקמן ז לחלק י ^ מלי® ג ק ״ S ®ייז ל

 ®®® ^לא וט^ לשלוחו לא יסן לא ממהני דמשזי׳
ט א׳׳ש ובהכי מס• שמא משוסדחיישינן הייט  ליששיא.!®®״-!^?^ פ
״יי מ״ ואס ב״ד לשליח נותן אבל במר I ? יל ל!ישיז יי f 

ש S»’"*’®^’״®ל ̂®י ?®®יי® ®ייט מ״ שמא משום ב^ו f 
 י1י ® י® ®ייישי' של שלי״י׳ ®®״י ימש® «״ אס

IV ’ 1!®שלי ®שי® ’®״ ״’של יי!® להט דילמא בדידי׳
ט מצי ולא ״י ^' f י’י ■ ®ל’® איא ®״ ש״א לי ?I ”י ? ? ^ ־ בפרטיו הרמ״ה בשס ט !ראב תקנת במתני נקט דלא ד מ״וס \

עז כשגזילה אלא היה לא ראבץ דתקנת  ג
 I’””’ ישיי f® יל״י ’ נמיז הגזילה כשאין מיירי ומתני׳

 דהייט דת״קדס״לדאפי׳עשאוגזלן דת״קורשב׳א•
̂ל ®®שא' *’ל״״^ דמתרש ולרשביא * בעין שהנזילה  fti ל^ ®

 שישיק לא בשן דכשהגזילה לפמ״ש ונמצא בעין הנזילה כשאין הייט
 ה בשהנזי מתני׳ דמיירי דרשב׳׳א לת׳׳ק אלא הקושיא אין א״כ מת שמא
 ® ל״?ישי ״א’יל מ״ שמא מיישיק לא א״כ בעין הוא
 W לפרוש דאיכא לק״מ בעין כשאיט דשירי לרשב״א אבל מיתה• חשש
א״י ימיי® מיתה׳ חשש משוס הייט יתן ק ??k3 ®/’® ®®אי ?י1ל^* י

הויז וממילא ולקיטו בשכירו לשטיי לפרושי צריך לא פנא J!! מ J f
 ואץ א כרשג מפני מפרש דהוי משוס ממתני׳ בתחלה הש׳׳ם מקשי דלא

ידו״קז כלל• קושיא מקום כאן
ד ו ז  כבר דהא דרשב״א• לת״ק אלא הקושיא דאין די״ל לענ״ד נראה ?

' י ג בעה כיד ידו שעל דכל חסדא לרב דס״ל דלמאי לעיל כמבט '
 ’”1' .®®"® ייויי״ל טיז א״כ • כנעני בעבד כמו דמי

א רב דאמר דהא פשוט נראה א״כ השבה• פי לא שלח לו אמר אפי׳ ^  ח
 W אבג שליחותו שכר טטל כשאינו הייט שליח• הוי בעדים שליח

!’ י”®ליף איי שליט״י על שכר לשליח טמן המשלח « ^ ^ °  גד^lלIלי
®” ®״לו דמסמ״א ממחני׳ קושא f“ ?2 ״®י ̂״  ®̂”® ’®’®’f•, 

שאה הגזלן• כיד דידו הגזלן מרשות יצא לא א״כ למדי לשליט עליו מ
 דרשב^ ת״ק לש אך • מיד השבה ליה הוי ההוצאה דנותן דאף ב״ד בשליח
J השםז מקגח דמעי דראב׳׳! תקנפא למתגי׳ ליה דאית דס״ל f f? 
 הגז׳ן את יותר לפטור דיש כ״ש א״כ ב״ד ליד ונתט • מהוצאה הגזלן

ר w®^ ״®״® ®®יי® ״לי״ ליי כשנומט ההוצאה מן ?
/’’f ®f® יי'לל מא״יי״ י״מיי ממילא שני  דרב שרוצא צריך לא דלדידי • מגא מהאי לאפוקי דקאמר והייט מידי

לז ׳ כג״ל מידי קשה לא דמעיקרא חסדא י . ....4 4 ■ י
* ד ״ נ®’®י״ גלימיי אמרתי יזו w ? 4 £ ®^® ?ל״י^ י״®’ל יי u 

א למשנפיט ור׳׳א ר״י דמרצי דהא דנראה ופא ׳ צי שליח לו ^
שיט  דהשומ למתני׳ הכי משני ולא ז״ל רש״י כפי׳ וכו׳ יפן דלא מפני׳ ד
 י® ״ לי נממליא דמתט׳ סתמא לישנא לאוקמי דדוחק משום
ז המ״איל ״ל ישלוי׳ו שיאל של שלוש ״ י  י י®®”® ל״לי^ י
שא ממש י ׳ מ״איל של דשלו״ו דו י  4”י י®״ •?’1® יי^® ״
 לשלוחו יפן לא דקתני דידן מתני׳ עיקר דהא
 שלא ל צ כ וע מוליך שהשליח או בעצמו שהשליך לי דמה לשליח לימן
מ״ני' דתני ז״א השבה בשרת לשליח יסן קא נ ?L®31®Li?®f יי
מ לו שמן או בעצמו מילק אלא ית פוי ״ ג ״ לי ; ״ י י י ? י ;ז® י .f® 

””י 4®’ ‘יליי ®̂ל מ״א"® עליו שאחריות כיון
־ ייגי״ א״ייי להוליט י ’״״ ל״ל י=ז טיי ? ״  אסור בפקדון דאפי׳ ולקימו שכירו ביד ליתנו אין נשבע בלא cp דודאי
ה מהימן לא דילמא או אחר• ביד פקדונו שהיה רצוט שאין בכה״ג ^

 דגברא דע אס • לי קאמר הכי דשמא לנאמן שמחזיקו הכרח אין
ש ש א מ  שלא אף נשבע דכשלא ארישא דקאי צ״ל ע״כ אלא • שלו שלח פ
™jl? i ”5’ “ ״  5s״ , ft!י * ־׳ י י י ™ טצ■״ ט ־

א הטזל דדעת נימא אס אף ממש־  מ מ גזנן של שליח שיהיה פ
טול ' ׳



פרק הגוזל
 כידו להוליכו מדינא חייג נשכע בלא אפי׳ דלר״ע לעיל דאמריק כיון

ע דבלא לעיל דמשני אלא * ש י לצאת מ ב  בידו לי כמנה ליה הי ס
 ט כמנה ליה הוי לא תו הנזילה• אש לו להניא שליח ששלח כיון אכל
אפי׳ א״כ בידו יהיה ולא • הפקדת אס נו שישלח רוצה הוא והרי ביון

 שליחות בהירת זה לשליח ליתע או אחריו להוליך ע'כ
ד J מ  ob שלייז לו כממציא צ״ל ע״כ נשבע ללא נשבע בין חילוק ן 
 יניח ירצה לא שאס בידו הברירה דהייט לך ליתן ירצה אס דאמר דכען
 בעדים בשליח לי׳ דמוקי דרבה ונראה כנ״ל• בידך* לי כמנה דהוי בידו

 לא שאס ודעתו׳ שליח לו כממציא אלא איט בעדיס דשליח דס״ל v ה
ח לשליח רצה  שדר לשדורי בעי אי לעיל רבה דאמר והייט בידו ץ
ד  הד ליה ליש ור״א ור״י וTב יניח לו לשלוח ירצה לא דאס ר״^ • ^'

 במשני׳ משא״כ ־ שליח לו כממציא משמע דדן דמשני׳ דסשמא וממילא סברא
* ל א  עדים ליכא דאי דהשואל כמשני׳ לעיל דמקשה דהא נראה ולפי״ז ^ו

 דהיכא דסבר משוס כנ״ל שעשאושליח במודה ליה מושי ולא ידעינן מנא
ע תנודה  סמכש אי הוא מהימנא אינש קאמר הכי למימר דליכא טפי ני

ט  דליכא אך עצמו על להעיד השליח מהימן מי עדיס דליכא דטון ו
טי כית מ״מ בעדס ואוקמי טרחי דלהכי הוכחא  בלשון למימר מצי ד
ט ש.יח לו מינציא מי  דעשיה ע׳׳כ כמס שליח ועש^ לך לישן ירצה אס ד
א בעדיס שעשאו בשליח משא״כ ברשותי דליקום כ  אמר דלהכי למימר ^י

 עליו שיעידו שרוצה משוס ממציא בלשון לי׳ אמר ולא שניחוש בלשץ ני
ס ק לאיש מחזיקו שהוא עד א  דרב י״ל ולפי״ז ־ סשס שליח שעשאו כיון נ
 קשיא הוי לא באמש סשס שליח לעשאו ממציא בין לחלק נחיש דלא חסדא

 ^דלא דידן סוגיא אבל * ומודה עדס בלא לה מוקי דהוי דהשואל משני ליה
• שליח כממציא ע״כ דיח מתיי׳ משני והוי ולקיטו דשכירו משטיא ידע

 טסי גרע מודה דאדרגה במודה דידן מתני׳ לאיקמי יל^א ממילא כ א
 לאוהמי ע״כ סשס שליחות בתורת ואמר שליח לו להמציא יכול דהיה כיק

תי׳ מו  בין לחלק נחיש דלא משוס חסדא רב כדאמר משני וע׳׳ז מטץ ב
 מידה ובאמת כממציא דידן דמתני׳ למימר איכא ה״נ סשס לשליח ממ׳יא

״ ודו״ק: ולקיטו־ בשכירו מיירי דהשואל ומתני׳ טפי גי
D i r i jה ׳  עצמו הוא דאסי׳ דנראה וי״ל וכו׳ תימה וכו׳ קא״ל הכי ד

ט'  איש ליד שכשטשן הטסקיס לדעת הקשה ס״י בס' • ו
 כהשבה הו״ל הוא מהימן דגברא כיון ח׳׳כ • הראשון שומר נסת/ק נאמן

 סקדון בשורש לאחר נתן דאס דאע׳׳ג לחלק נראה ולפנ״ד ־ ע״ש בעליס ליד
 לו כשטשן ^:ל • כהשבה היל הבעליס שיביאו עד בידו מופקד שיהי

 כאילו והו״ל כמותו אדס של שלוחו הוא דכלל מסי גרע שניחוש בשירת
לי טשנו קחני ולא ב״ד לשליח טתט במתני׳ דתקני והייט • בידו הסקדון עדיין

ק אבל בד״ה ק״ג] [דף לעיל השוס׳ שדקדקו כמו *■"!  ולסימ׳׳ש ־ וכו׳ נו
 כהשבה ט״ל מהימן מנברא עדיפא ב״ד דמסתמא כיון ב׳׳ר דביד י׳׳ל

 לא מהיק בגברא אפי׳ ובכה׳ג שליח־ש בשורש להס טתן אפי׳ אס אלא
 בח״מ הש״ו שהקשה דמה ליישב לענ׳׳ד נראה ובזה ־ מהני בב״ד להכי מהני

ש״מי) ס״ח ס׳׳ק סי׳קכ״א  לו שאמר אף המשלח מש דאס הרמ׳א כ׳ דבסי׳
 דלק׳^ג נראה ולענ״ר * ע״ש הכי כתב לא קכ״א ובסי' כס*ק הוי שלח
 לא * הנסקר אש לסמור להשתסק יש מ״מ ’ השליחות בסל דכשמש דנהי

ק איש ליד דבנותט דס׳ל שסקיס להנך מיבעי׳ א  אלא השבה הו״ל נ
 שלח לו דאמר היכא א*כ כניל טסי גרע שליחות בשורש לו דכשנשט

די׳ שלימות בתורת לו נתנו שלא  מ״מ המשאיל של שליחות שבמלה אף ד
 איש ביד בודאי הפקיד כאלו הו״ל שליח עשאו לא השואל שגס כיון
 דאס • החילקי׳ להסוסקי׳ אסילו אלא * ופטור השבה הו״ל דממילא נאק

עדין השבה הו״ל לא נאמן איש ביד הפקיד  הראשון נסקד ברשות עומד ו
 לאחר אבל שאילתה ימי בתוך כשהחזירו דדוקא חסדא כרב דקיי״ל כיון מ מ

א איני ש..ילשה ימי  המשאיל שליחות בסלה המשאיל כשמש אף א״כ כשומ־שכר ^
 נמצא שאילתה זמן כלשה הרי לו להחזיר ונתרצה שלח לו שאמר כיון מ מ

ק לאחר לו מסרה כאילו הו׳׳ל כשמסרה  מאונסץ ופטור שאילתה ז
 הוא מהימן דגברא נהי לומר היורשין יכולין לא אס היא דהססק אלא

 כשב ולכך לשימר שמסר כשומר והו׳׳ל מהימן לא לדיק מ מ להמשאיל
ודו׳׳ק: ספק• דטי רמ׳׳א

T p המוע; וכו׳ יוסף בר חייח רב ואמר בגמרא־
האי לכאורה • וכו׳ למימרא בפיקדון גנב טנינש , , , ,

 יד בו מדשלח נימא דלא י׳יל פשוטו ועפ״י מיותר לשון הוא למימרא
 חייב אינו כדקאמר רחב״י מודה ובהא באמת נגנב אס אפי׳ כפל חייב

 והיינו יד בו שלח וגס ברשותי שהיא תרתי דבעינן משמע יד בו ששלח עד
 הגנב ימצא לא אס דכתיב אדלעיל קאי ידו שלח לא _אס דהאי משוס

ט ענמו הוא א א ה לקמן ז״ל רש״י מלשון כדמשמע גנ  שטעה אף בד
 משמע ע״ש ברשותו שאינו שטעה משוס כפל חייב וכו׳ ש-חשי ש׳.א

 למימרא דקאמר והיינו כפל לחייב סברא שוס אץ לחודי׳ יד דבשליחוש
 דהייט הגנב ימצא לא אס קרא דהאי ר׳׳ל• עסקינן יד בה דש/ח
סבר אבא בר חייא ור׳ בשחלה יד בה דשלח מיירי ־ גנבי עצמו שהוא

א ליאייה ') » PS׳ ' p"D ר.

כבאקמאתעדעי
״ ״ ״ ה ״ ס ^ו ל  בעומדת מיירי 5הגנ ימצא לא אס7 דקרא ר״ל שט* ״

לאויכו׳ מאי דיה השוס׳ קושי׳ מיושג ובזה יד־ בה שלח שלא אבוסה ענ
ט׳ ״לי י  סטור שנגנב קודס יד ט שלח אס דבאמש י״ל ו׳טנ״ש ־ ו

» א מכ ש  ב״י דר״ח אזלי דלשיטשייהו עוד לפרש ויש פ«גשי־ דלא ד
 לגבי ענינו דמה פלא דלכאורה כאן כשוב פרשיות עירוב לעיל ל דס

ק לרחב״י דס״ל לומר ואפשר פקדן  שכר שומר גבי שני׳ דבס׳ כ
 דבסקדון משמע זה הוא כי כתיב ולא ־ שניהס בין תטה ד׳ שבתש כתיב
י א כי ראשונה בס׳ דכשיב הא וע״כ חייב* הכל כיש■ ^ ט זה ט  טי

«ז משוס  עד חייב איט וכפל לרעהו• שטס ישלס כתיב דקרא דסי
 בעליס־כמ״ש מידי הפיקדץ ויצא אותו קנה יד ט ששלח וכיון יד ט שישלח
 ובעיט כמלוה דני דב^ ב״י חייא לר׳ וס״ל גניבה מהל׳ פ״ד ס הרמב
 בטפר אש׳ מדאורייתא שבועה חייב יד בו שלח לא אס במקצת הודחה

טיני הכל  דכתיב קרא דטלי׳ ר׳׳ל עסקיט יד בו דבשלח לשמרא דקאמר ו
 לעיל דס״ל יסשו1א כ״א חייח ור׳ יד בו בשלח שירי זה הוא כי בי

שקמן דאש  זה הוא כי קרא ל^קמי צריך ואין במקצת הודאה בעינן ב
וק״ל: בזה־ ל^ץ שכתבתי מה ועיץ י יד ט בשלח

O i H j בעליס ידי ויצא הואיל ד״ה *  שלשקר ששדה דאע׳׳ג וט׳
ט׳ נשבע  דלאחר שנשבע קודס שנגנב שמוען מונשס נראה * ו

 ולולי ־ וכו׳ ששק כטן בד״ה לקק השום׳ באונסקכמ״ש נששיב כבר ששבע
 בפקדון הכופר ע׳׳ב) ה׳ קיי״ל(ב׳׳מ דהא • שכרח זה חאין נראה ז״ל דבריהם

ש»  ־ שנשבע בשעה ברשוש שהי׳ עדים שישדו עד חשוד נעשה אינו ונ
 אלא באמש הישה השטעה דילמא חשיד איט בידו אח״כ ראהו אס ^:ל

 שבאמת זה בענין דמיירי ייל א״כ • הגניבה לו שהחזיר או מצאה אחץ
ענב מצאו ואח׳כ ־ ראשונה שבועה בשעת אבד הי׳  בבעי׳ י״ל וכן ־ ממט ו

שס׳ למהשכשט דא*צ חמא בר דרמי  דמיירי וכו׳ שמען כנה לקקבד״ה ה
 והכריחו כשרתממה־ השטעהלחהו״ל השבועהדלאחר קודס שאבד שטוען

ט׳ עדיס ובאי בד״ה ע״א] ק״ח [דף מזה  לשלס שיב עדים אחר דמודה ו
 אחר שאבד שסק דמיירי י׳׳ל ולפמ׳ש שס־ ז״ל המהרש״א כמ׳׳ש חומש

ה ע בי ק ואיט מ  נמצא ממנו ונאבד הגנב שהחזירו אלא נשכע שלשקר סו
חייז ובזה גאונסק* נתחייב צא  דססק ז׳׳ל הרמב״ס על שהקשו מה מ

 דיהיב ר׳׳י אמר אבין ר׳ מדברי דהא פשר t בה שלח דאס ששת כרב
ש׳  משוס טעמי׳ אמר ולא ראשונה־ בשבועה בעלים ידי מצא משום מע
ש׳ משמע קנה שכבר  ולשנ׳׳ש ־ בכפל חייב באונסין אותם דקנה שכא א

 שכבר משוס לסוסרו דאין ממט ונגנב שמצא ששטן מיירי אבין ר׳ י׳׳ל
ק אס דאסי' נראה ועוד לשקר• נשנע לא דהא קנה־  נשבע שלשקר ש

ש׳ ראשנה שבועה בשעת ברשוש שהי׳ שיעידו עדים שו אס  ראה אם א
ש שקנה משום מכפל עצמו לפשר נאמן אינו אח׳׳כ  ־ ראשונה משטעה או
 שבועה בשעת אבד הי׳ דבאמש ואמרינן רשע עצש ששה אדם דאץ

 נאמן שהי׳ בעלים ידי ויצא הואיל הטעס לומר שצרך לקך ־ מצא ואח׳׳כ
בזה־ודו״ק: לקמן שכתבנו מה ועיין במיט

א • אחר ב״ד בפני שמען כגץ ף ב ט׳  נשבעתי כשמוען מזה משמע ו
דאפ^: דס׳׳ל אלא אחרת־ פעס שטעה וצריך נאמן אינו

 ראי׳ ומזה הב״ד־ השבישש ובחנם נשבע שכבר נודע דבאמת כיץ פעור
 כיז סשף בש׳׳ע שם דאישא דהא ס״ג־ ס״ק פ״ז בסי׳ הש׳׳ך למש״כ

אק נשבעתי מען דאם  ־ דאורייתא שטעה בשחלה כשש׳ דוקא שינו נ
 שטעה חייב עתה גס אס ^ • דאוריישא שטעה ליכא השנית ?**®’

ש הרי מהכא שבועה דל דאורייתא  דלמה קשה דלכאורה אלא ־ ממץ שב
 עתה דגס כיץ הכל דטפר בשגו נשבעתי לומר מדאורייתא נאמן יהא לא

ש דהעזה• שגו שי לא מעיז  במקצת הודאה דבעינן דס״ל דלר״י י״ל מי
 ומידה טפר שהוא אותו על לומר יכול דהי׳ דהעזה שגו שי לא בל״ז

 • בשטר לי׳ דאסקיד וצ׳׳ל * בשקרו מכירץ הבעלים ש׳ ולא שנאנסו
שס׳ שכשט מה ועיץ ע׳׳ב) מ״ה (דף בשבועות כדאישא  משך בד״ה שס ה

:ודו״ק * וכו׳ לומר יכול שהי׳
שען טמרא ט׳ אבשה טענת ה • ושדה ל״ג ז״ל רש׳׳י ופירש ו
 דס״ל אזיל לשטשו דרחב״א הגירסא לקיים נראה ש׳ לכאורה

 ששדה לומר אפשר ואי במקצת שהודה עד שיב שאיני דר׳׳י אליבא לשל
מ3 קיי״ל דהא אבד טענת על כשמגע בשחלה  קדמה דאם פ״ח סי׳ ח'

 בפעס ששדה כיץ א״כ השורה־ ק שבועה חייב איט לכשרה ההודאה
 בפעס שדה שכבר במקצת הודה לא שני׳ שטעה בשעת הרי הראשון

 אלא הודה־ השני בפעם אלא שדה לא הראשץ בפעם וצ״ל הראשון־
 במקצת הודה ואח״כ ונשבע הכל כפר אם במ״מ דקיי״ל קשה דלש״ז
 מדאורייתא הישה לא ראשונה ששטעה כיון השנית בפעם לשבע שצריך

 לומר ואפשר ראשונה• בשטעה בעלים ידי יצא שכבר אמר איך א״כ
 ר׳ אך במקצת הודאה דבעינן דרחב״א סברא הא ל׳׳ל אבין דר׳ דבאמש

 דלפמ״ש י״ל א״נ קנה־ דכבר משוס הטעם לומר הוצרך לשיטתי׳ נ״א חייא
ל ששר א״כ אחר־ בביד דמיירי השס׳  וע״ב אחר בב״ד דשדה כיון י׳
ק שהמפקיד כיון מ״מ ראשונה בפעס ששדה אחר בביד אוש שנע שלא מ

ולא



א תשיעי פרר, דגוזל »2 ב קמא נ

w'’ ד®̂* מ״י® לעדומ טגע - f  ,V
iv ״ חומ® הוי ולא בפיע ממון ^ L  i

 ליה מקני והודה דנשבע דהיכא בשמעהין לקמן כרבא
 כפילא ליה מקני לשקר שנשנע שמודה אלא עדיין פילס

 השט נמצא האחד־ על אלא העידוהעדיס שלא איטמא א״כ לקמןבס״ד
 כסילא ליה מקני לזה זה אחראין שהן כיון בכולו עצמו מחייב כשהודה

י״®®^ ®®ילא ®יי ילא היאסין לפומר הכפל נמצא
 ס שע/ ל צ כ וע שהודה לאומו שייך והכפל • שהודה לאוחו לימן צריך

 שבממה כיון מנירו של כפילא קני לא בודאי ובזה גנבו ששניהם העידו
:ודו׳׳ק גנבו הוא

ר ט׳ כפילא ומרי ד״ה ם׳11ב  וה״ה • שני׳ בשבועה פסול שנעשה מחמס ו
 והא • חשוד שנעשה כיון שנית פעס השביעהוהב״ד הקשהדאיך

 נראה היה דבריהם ולולי • אחר בב״ד דמיירי וצ״ל ־ בתירוצם ממרצי לא
 המיבה בשעת בידו שהיה העידו לא לגניבה גניבה בין שבאו דעדים די״ל
 רלמונה דשבועה למימר איכא דאכמי הגניבה אמר בידו אותי שראו אלא

 כתב שלא זיל הרמב׳ס לשון מדוייק וכן אר.־׳כ שנמצא אלא באמת הימה
 אשוד נעשה לא ובזה גניבה־ לאחר אלא הגניבה בשעת אותו שראו

ואמרו שחזרו לעיל שנדחקו למה לומר א״צ ולפי׳׳ז ומצאו וחזר נגנב ־ילמא

• ׳־‘׳׳״ דאמריק והק וכר "׳ '— ' '’■׳ ״ ' V. w  ,,~Vu/-
V,' i! ^ ̂ ̂ י־״® י®"® ’®פפעי® נ״ד שאותו

 ״פסק ל ז ס הרמב דברי מיושב ובזה ־ נפער שכבר טעמא ל״ל רגא בר
ט' קנה דכבר הוא דעעס ב״א חייא דר׳ כסד״א  מה וע־ין ודו׳׳ק־ ו

־. בע״ה לקמן בכהבהי
ש  שומר בסמס רומא פר רמי בעי מדלא הרמב״ה לדברי ראי׳ להביא רי

 והוא ־ ברשותו שהוא עדים באו אס שבועות ג' אותו שמשביעין
 כפירת ב׳ הי׳ שהרי שבועתו־ על חומש חייב אב תחלה יד בו ששלח מודה
 פטור יד ט שלח אס ע״כ אלא ־ מ״ינא וחד שבועות תרי נמי דהוי ממין
 חמא בר מדרמי מוכח הדי ומומש כפל לחייבו שאין ממ׳׳נ נמצא ־ מכפל

ב ־נ 7צפ־״1 זמם ני ם׳ ננקשה מם צי ה 'c«3 ״6 נ ד  נ
 חייב עדים אחר הודה אס לתוס׳ לי׳ מספקא דמאי אקמיימא עדיס ובאו

ה דף לעיל היא מפורשת ברייתא דהא חומש  עדים משבאו אס .ע׳׳א פ׳
^ משלומי משלס הודה  מברייתא דקשה הקשה ועוד בכפלו■ עולה וחומש כ

 באו ואח״כ בקנס מודה למ׳׳ד וכו׳ הודה עדיס בא שלא עד ואס דקמני
■ וע״ז יד בו דהודהששלח י״לדהמסאיירי זלפמ״ש עדיהחייב־  איןעדס

 דפר באותו במודה היינו חייב עדיס באו ואח׳׳כ בקנס מודה למ״ד ואפי׳
 פעהותי משוס לומר שייך לא אחר בדבר מודה אס אבל ־ העדיס שמעידין

ודו״קו הודה־ דעדיס
דהא לדקדק ויש ־ ונו׳ למימר מצי לא ואיפכא וכו' שעען כגון ד׳׳ה רחר&׳

r  I# U■ ״ ̂ ̂ י^i ̂רן חיד1̂ זייזדי

ב אח? יי^ס׳^-כתט לחזור צריך וקיי״ל טי ת^י א״צ ולט״ז מאונסין שפערו וצ״ל שני׳־ שבועה כפל'משום ל
י והעידו לגניבה גניבה בין עדים שיש כגון אלא אחר ב״?7™ ומר לפר S״ דמי ^י?ס ״3 ?

Vי ע ט משוס הייט מאונסין לשערו דהוצרך והא השבועה־ אחר בידו שהיה שנתחייב דאעי?י ’שנ -

א ל א '^ מ ל ? ? ^ א ?ייי ?י S תי כ M’גניבה'ד'Jדהעידו טוו בקרן עצמו חייב שלא משוס בקנס מודה משיב 'ולא גטבה5 כעיין י?^קרן 
עדים באו שאח״כ וכיון מאונסין לשערו הוצרך לכך בידו־ ,־>יי» L״ ״י® ®®י® ®® י׳לי* ל״®® ל א הגנינ®

ראשונה בפעם בין בכפ^

:וק״ל ־ שניה בפעם ביןבשבועה נפער לא ואפ״ה אבד עענת עען דמתמלה איאכא למימר
י5 ״ ש ט׳ בעלים תבעוהו ד״ה ז״ל ר הדק משורת לפניס שלס ואמ׳כ ו

לשקר־ שנפפע כשהודה פירש ולא כן ז״ל דפירש״י הא נראה " ̂ שהודה כיון דאורייתא שבועה שנית בפעם עצמו נתחייב שהרי ראשונה

ע־א ק״ יף

ר’״ ®®יי’ ״’יי ח ? י ' ור’* י 'פג יה באמת• אפי׳ לישבע רוצה שאינו אלא לישבע שיטל שמוען משורת לא מחומש ?
תfי ®®̂®®®יי’®לי® ואח״בבאי ו ע ו ? ? ת א ר י א  אחר לשלס שרוצה אמר אס אבל השבועה לאחר דוקא שישלס בשק להכי” ד

י t ׳ י״י®® ®®ל ®®®יי® ? די ט & ישבועה ? לעשות שרוצה שאמר אעפ״י בשבועתו נפטר שכבר כיון מי
תי׳ וחומש כפל משכחת שפיר ^ לא י י י ט סי׳ בח״מ קיי״ל השבועה מודם ד?פא ־ בו ל?זיר ול י ™’״

^י״י ®®"ל ®ל י®’® ®®אי ^ ^״י ^ י ׳ ,1' ח , י י ? o רצה אבל מיני׳ דדייקינן לשלכ רצה ולא נשבע בסיפא אבל ־ טלס דבחד ? fo
שטי ®אי®®!׳ מפש®'״ להוכיח התום ד,צי ? S ®®י® י^״לי ? י ז ? ? , - , ?  יכול אינו יאז נשבע שבשקר כשהודה היינו מפל א? קמה במגה1י א

? ’® ®”’י® י׳®"® ל® ממי־® ? ו ? ? ר הדין משורת לפנים בק לרבא דמוכח הרי הטענה בעיקר שהה־ה כיון בו לחזו־ ?לא י
י הידא® מהד דלא ? ^ ? י®’® אי ? ? ? ? ? ? ל ש/םמר?שבע 5א ״ פ כ ? ? מי לשומר בעלים תבעוהו דנקע הא ולהכי ־ מ

הדין משירת לפניס מיירי ע״כ לא לשלם רצה אבל • ®’י®® ®״י״® רחמנא פער ואפ׳ה שבועות במרי

:ודו״ק ־ כפל דליכא היכא חייב עדים אחר דבהודה
ם׳ ו ת  1®ט\ שני®®. על להעיד כשבאו דעייס וכו׳ הודה פד ד״ה ר

 לא דילמא שטהס על שמעידין דמנ״ל פ״י בס׳ הקשה ־ ופו׳
 הא להבין דצריך נראה ולענ״ד • בזה שנדחק שם ועיין א׳ על אלא העילו

 ב״ט קיי׳ל דהא כפל חייב שהודה אורע לגבי להמום׳ ליה דפשיעא
? ,’אי!,א® לז® ז® אחראי! דכשהן ל״ז סי׳ בח״מ שיתפין
 ן א ואס חבירו חלק נשלם יצערך שלא בעדות נוגע דהוי משוס ־ חבירו

מצי הוי לפי״ז נמצח חבירו על עד הוי אחד כשמודה לזה זה אחרחין

־;׳ ־׳■׳׳ ׳■ W1 רכק סבר דהכח וס״ת ;T 11 ״׳ ״
 ס א ש ולפמ ־ פשיעותא ידענא לא דהפס מידי מקשי הוי לא הדין משורת
 משט ומדלא כנ״ל לשקר שנשבע שמודה דמשמע דסיעא מדיוקא דמוכח

 מה ועיין פליג־ גווני בכל משמע לשקר שנשבע במודה דרישא רבאדיוקא
:בזה לקמן שכתבנו

ז  דבעי משוס נשבע שלשקר במידה פירש׳׳י לא דלהכי נראה הי׳ ד1(
מב^ דעת ולפי ־ מהו גברי בתרי וכפילא בחומש לעיל רבינא י ׳ ר  ה
« פעור ושט בחומש הראשון נתחייב קודם הוא דהודאה היכא ז״ל  מכ

ממש נתחייב הרי נשבע שלשקר במודה הכא דמיירי נימא אי א״כ
וממילא



תוזל
 דרישא דיומא לאוקמי לי׳ ניחא לא ולהכי הפסל מן שמור הגנב יממילא
 שהקשה מה א״ש וכזה כסל־ שייך לא דא״כ משום נשבע־ שלשסר במודה
 איבנניא בהך שייכי ־ ע״ש ־ בשמעתין סלוגתא הן שייכי מה מקובלת בשימה

:ודי״ק ־ לעיל דרבינא
ה ברשיי ע״ב במהרש״א עיי׳ ־ ט׳ הודה האב מיתת ואחר ד

א דלכאורה ע״ש כתב מועה דתלמיד שכתב  רש״י מ״ש סותר ט
 נסיק נפלה קמי׳ דירושה כיון ה״נ לאתנןוכו׳ מי ד״ה ע״א] [ק״מ בדף ז״ל
 התשלומי׳ חיוב דהא האב בחיי טדה דכבר דמיירי משמע גזילה מידי ליה
ט׳ בשגזלהגר במ׳׳ע הכא [ע׳׳ב] שמעתי׳ בסיף כדמשני הודאה בשעת הוא  ו

 לעצמו דימחול לומר שייך לא הודאה משעת אלא בא אינו דהחיוב משים
 דבשעה י׳׳ל האב מיתת לאחר שטדה דמיירי רש׳׳י ולסמ׳ש טדאה קודם

 דמשני מאי לסי לרש״י דס״ל נראה ולענ׳ד לעצמו־ בו יזכה שהודה
 לאחרים אבל לנפשי׳ מחיל מצי דלא ר״ע אמר וכי והא הא [ע׳׳א] לקמן רבא
 דיורש מקום בכל קיי״ל דהא בזה המעם לכאורה מובן דאינו מחיל מצי
 דבשעה לרבא דס׳׳ל משו׳ הייט בשמעתי׳ הש״מ כמ׳׳ש לעצמו מחיל מצי

 שאינו בדבר לזכות למחול יטל ואינו גמור חוב עליו השדה הו׳׳ל שהודה
 קנאו מיתה לאחר כשהודה הגר גזל גבי בשמעתי׳ דאמר היכי כי שלו

 בשעה לכהניס גמור חוב דהוא דכיון משוס והיינו לכהן ונתנו השם בשינוי
 ט כיוצא או לקרובים הושבה בחיוב ה״נ ט לזכות א׳׳י שוב שהודה

 רש״י ולעמ׳ש ־ בס״ד לסנינו שיבואר וכמו בו לזכות וא״י גמור טב הוא
 שליש השדה מן ב״ח נסרעי׳ וכו׳ ונפרעי׳ באין ב׳׳ח בד״ה המשנה בזו לקמן ז״ל

ט׳ להם ששילם מה לגבות יכולים דאינם והיינו עכ׳׳ל ממנו יגבו והשאר החוב  א
 קיימת הגזילה אין אם בחלקם אף האחים אף ממשעבדי דעורף בשער לוה אם
 דמלוה משוס חלקם מהם לערוף יכולים חינם מלוהע׳׳סאס״ה אלא הוי לא

 האי רב כדעת מאוחרת בשער ממלוה לגבות מוקדמת היא קידמת ע״ס
 במלוה וכ״ש דאורייתא דשיעבודא וכיון י׳׳ג] סעיף ק׳׳ד [סי׳ בח״מ והובא גאון

 וכ׳ש דמי׳ בשער ככטבה הגזילה את והשיב דכתיב בחורה הכתובה
 מסקנת לסי ולסמ׳׳ש להוציא יכול מאוחר בשער מלוה אין גבו דכבר כיון
ב הוא חלקו של והשבה אףטב רבא  הגזילה את והשיב בכלל והוא גמור ט

 ונפרעין באי׳ וב״ח לוה במתני׳ דקא׳ הא ע״כ כ’א בטרה הכטבה
 קודם מוקדמת במלוה הייט חלקו את לערוף יכול דמלוה הא וע״כ

 וכיון לאחי׳ ונותן מודה ואח׳׳כ מאחרים בשער מתחלה שלוה להודאה
 לערוף יכול הודאה בשעת שהוא השבה לטב מוקדם הוא בשער שהמלוה

 קודם הוא השבה דחיוב כיון אביו בחיי וכ׳׳שכשהודה מקודם הודה אבל ממנו
 דמוכרח ונראה ־ חלקם את לערוף שא״י כמו חלקו את לערוף א״י המלוה

 וכ״ש דלאחרי׳ דלשמעינן לר״ע הש״ס דמקשה דהא הש״מ לסמ״ש כן לומר
 עליו זקפו אס אפי׳ דידן במתני׳ לאשמועי׳ דה׳׳ל ליה דקשי׳ הייט לנפשי׳

 בשינויא מיתרצא לא דהא קשה ולכאורה בו לזכות יכול אינו במלוה אביו
 דקמ״ל היכי כי במלוה עליו זקפו דאפי׳ רביתא לאשמועי׳ דה׳׳ל דרבא

 דס״ל ־כיון א״ש ולפמ״ש וכו׳ דריע כוחו להודיעך כדקא׳ בברייתא
 הש״ך והביאו הריעב״א כמ״ש הניזקי׳ בס׳ דאורייתא שיעבודא לרכא
 כמ׳ש אביו מיתת לאחר הימה שהודאה צ״ל ע״כ א״כ ל*ע סי׳ בח׳׳מ

 וב׳׳ח דלוה במתני׳ למינקע מצי הוי ולא גמור חוב הוא רבא דלסבית
 במליה עליו זקפו במתני׳ דל:שמעי׳ ר׳׳י הש׳׳סעל דמקשה והא נסרעי׳

 לאחדים מחילה ובין לעצמו מחילה בין חילוק דאין דס״ל ר״י לסברת הייט
 היה ואס בעלמא השבה מצית אלא גמור חוב אינו הושבה דחיוב דס״ל והיינו
 שסיר הוא גמור חוב דלאו וכיון לעצמו למחול ג״כ יכול היה מחילה בר זו השבה

 כמ׳׳ש בעלמא מתנה אלא דאיט כיון נפרעי׳ וב״ח לוה9 למינקע הש׳׳ס מצי טי
ם׳[בדה ־ לוהוב״ח התו  לפרוע בשער עי׳׳שהיעב]פשיעאדיכולהמלוה ט׳

 דמשמע כמש״ל וכו׳ תנן לא מי בד״ה שפירש״י מה א״ש ולסי׳׳ז ־ ממט
 דיכול היכי כי לעצמו למחול דיכול המקשן שיעת לפי היינו האב בחיי שהודה מזה

א גמור חוב דלאו ליה דמשמע והיינו לאחריס למחול מתני׳ דאוקמי ממילא ט
:ודו״ק בס״ד לקמן עוד ויבואר האב בחיי כשהודה

י י א  הגזילה כשאין אחי׳ חלק אפי׳ לערוף המלוה יכול אינו דאמאי להקשות ו
 דאותו צ׳׳ל דע״כ כיון מ״מ מוקדם הוא שלהס דחוב אף קיימת י

 דהא לאביו שנשבע לאחר קנה הנזילה השבת בדמי לאחים שנותן הקרקע
ה ע״ב ל״ז [דף בשבועות הטס׳ כתבו  משכחת לא דאורייתא דשעבודא ואין] ד

 אין] ע״בד״ה ד׳ [בב״מדף ותירצו קרקעות שיעבוד ה״ל דהא הפקדון שבועות
 הא מוקדם הוא שלהם שהחוב אף א״כ עייש השיעבוד שמחל או קרקע כנוןשאקלו

 נימא אי וכ׳יש מפחעב־ בתרא ולוה וקנה דלוה א'] סעיף קמ״ב [סי׳ בח'מ קיי״ל
 כיון ליורשיו מוקדם שאחריי בשער דמלוה סשיעא א״כ השיעבוד לו שמחל דמיירי
 דכתיב דהכי קלז דף בב״ב דמסיק מה דלפי אינו זה אך השיעבוד להם שמחל
 אח״כ קנה אפילי בתורה הכתובה במלוה וה״נ לראשון משתעבד דאקני בפי׳

 ז'| ס״ק ק״ד סי׳ ט״מ [עי׳ כר״ע מחני׳ דמיחי מאי לפי וכ״ש לראשון משתעבד
 ע״א] ק״ע ד׳ [לקמן צ״ג דף ביבמות דשלב״לכדחיתא מקנה דאדס כר״מ דס״ל

ודו׳יק: שם ובב״ב
י ״ ן י /  אביו של לאחיו או אביו של • לבניו וחומש קין משלס ה״ז ד״ה ר

התום׳ שפי׳ כמו פירש״י דלא הא נראה ־ וכו׳ בניס לו אי[ אם

לבקמא בבאתשייעי פרק
ק  לבנו קודמין ק דאט׳ דס״ל לבנו או הרמב׳ס גירסת לט לדקדק יש ו
ס׳ דכ אף ט  אלא אבי' מכח באים אינם דהס קודם דבט הוא דסברא ה

 דס״ל ונראה ־ ע׳א] קנ״ע [דף שמת דמי מסוגי׳ דאבאוהוא אטה מכח
 דאבא אבוה מכח לומר הבן יכול אחר ב״ח לגבי התם דדוקא להרמב׳ם

 מוקדם שהוא דכל פשיעא נגזל של בניו שהם אחיו לגבי אבל קאתינא
 חלק יורש הבן דהבן והא ־ דאורייתא היורש הוא יותר בקרובה להמוריש

 הב הבן של דאבי׳ משום הייט יותר לאבוה קרובים דהם אף הבנים עם
 אביו מכח לבא יטל הבן בן דאין כיון הכא אבל לבנו ומנחיל בקבר היורש
 הס הבניס דהרי אביו אבי מכח שבא לומר יכול אינו הגזלן שהוא

 דאס מזה ונ״מ דרא דאיפליג בנו מבן אביהם את לירש יותר קרובים
 דאין המת מבן אחיו חלק את עורף הוא עצמו המת של אחיו הוא הב״ח
 מכח דאי צדדים משני עליו דאבאקאתינאדבא אטה מכח יטללומר הנגזל
 חוט מחמת משתעבד אטה מכח ואי עפי קריבנא אנא דאבא אבוה
 אינו דב״ח משוס העעם ק״ד ס״ס בחימ הרמ״א שכ׳ מה טתרצי ובהא
 הג״א בשם שכ׳ מה שם בש״ך ועי׳ העור מלשון והוא מהראוי גובה

 הוא הבן של דאחי׳ היכי דנ״מ נראה ולענ׳׳ד גדול־ עיון צריכים ודברי׳
 אחי׳ דבכה״ג [זו] בסברא כהרמב״ס ס״לנמי דרש״י ונראה ־ כנ״ל ב״ח עצמו

 דבנו דמשמע לאחי׳ או לבנו שלפנינו הגירסא לסי א״כ לבנו קודמים
 עוד ועיין ־ הנגזל של לאחיו קודם הוא הנגזל של דבט צ״ל ע״כ קודם

ודו״ק: בזה־ מ״ש לקמן
 החוב שליש ההשבה מן ב״ח נפרעי׳ וכו׳ ונפרעי׳ באין וב״ח ד״ה

 ילוה למה חלקי אלא מאחים דה״ילגבות כיון להבין צריך וכו׳•
 נכסים לו כשהין וכ״ש בעצמו ויפרע ויחזור הירושה כל כשיעור בתחלה

 לרש״י דס״ל ונראה • ל״ל מערתא הפוכי עצמו מעות באותו לפרוע וצריך
 נשבעין דאין מדנשבע מעלעלין הוא דהגזילה כיון קיימת דהגזילה דהיכי ז״ל
 כמ״ש אפותקי׳ שעשה היינו מעילעלין דעורף הא ע״כצ״ל א"כ הקרקעות על

 לקוחות שחלקו אחי׳ דקיי״ל כיון ז״ל לרש״י דס״ל י׳ל [ד״הלוה]א״כ התום׳
 א״נ ברירה אין דקיי״ל משוס חלקו הוא שזה הדבר הוברר אמרי׳ ולא הס
 כשיבוא א״כ דגזילה שליש אלא אפותקי לעשוח יוכל לא שליש רק ילוה אם

 להם יש אפוהקי שעשאו השליש שזה אחים לו יאמרו מהגזילה שליש לערוף
 לומר ביירה דאין כיון אפותקי ז״א מחלקו נעלו שהס אף ו3 חלקים ב׳

 הגזילה כל כשיעור ללות צריך לכך אפותקי שעשאו חלקו הוא שנועל שזה
 מה רכל השלישי חלק לגבות יכול ממ״נ ואז אטתקי נעשה הגזילה כל ואז

 נכסים לו ויש קיימת גזילה באין אפי׳ י״ל וכן ־ אפותקי הוא הרי לו שיתנו
 שזה לומר ברירה דאין כיון א״כ אפותקי לעשות וצריך הנחתי לומר שיוכל
 אסותקי לעשות הנזילה כל כשיעור ללות הוא צריך האפותק־ הוא שנועל

 הלוואה אין דלפירש״י המפרשים שדקדקו מה דא״ש וממילא ההשבה־ כל
 הירושה כל הב״ח שיגבה כדי הירושה כל נגד ללות שייך אביו דבאחי שוה

 כשיעור ללוח צריך בבנו דגס א״ש ולפמ״ש שליש אלא ללוח א״צ ובבנו
:ודו״ק לדינא וצ״ע ־ הגזילה כל

y V ה בתוס׳  וכן ־ וכו׳ לאחר דהודה משמע וכו׳ והודה שומר תבעו ד
 סי׳ ח״מ בש״ע מ״ש סותר דזה עובא תמהני ובאמת ־ הגיא כ׳ ^

 ללוי מנה אתה חייב לשמעון שאמר ראובן בה״ת בשס כ״ד סעי׳ פ״א
 לומר יכול אינו עדי אתס ראובן אמר לא אפי׳ עוד ולא [וכו׳]־ כן שמעון ואמר

־ מסוגיא ובה״ת ובש״ע ע״ש בך אני משעה ללוי  נראה הי׳ ולכאורה זו
 שייך לא לכך ודאי עענת עען דלא מיירי ובה״ת דשיע ב־וחק לחלק
 עענת השומר בשעוען מיירי [זו] וסוגיא בך־ אני משעה לומר
 היינו ־ שכר ^שומר דמיירי הדש״י דמשמעית לקמן לפמ״ש וכ׳ש ברי
 והוא נשיע שבשקר ב״ד בפני מודה הוי דאל״ה ־ מזייין בליסעין ע״כ
 ליסעים שגנב ע״כ אלא את דידי דברים בעל לאי מצילמימר ולא דבר בעל
 כשם לומר שייך ושפיר ברי עענת השומר עוען מסתמא וא״כ מזוין

 ד״ה בהוס׳ ע״ב] מ״א [דף לעיל תום׳ לפמ״ש ראיה מזה והיה ־ שהשעאת
• בקנס מידה ט׳  לומר סברא דאין א׳ אעד למיפרך מצי דהוי ונראה ו
 במוען מיידי דהכא כיון וא״כ ־ בקנס מידה הוי לא בע״א נימא דאי וכו׳

 דאין ע״א• דאיכא כיון בקנס מודה הוי לא בל״ז ברי עענת השומר
 יהיה לא אפי׳ ממנו שנגנב בשבועתו נסער שכבר שדבר נוגע השומר

 לא א׳ דבעד שאנ״ן תוס׳ בשס מקובצת בשעה לפמ״ש אך ־ הגנב זה
 היכא אלא כתבו לא לעיל דהתוס׳ ותו ־ הכי לפרש א״א בקנס מודה היי

 אבל ע״א■ עפ״י להתחייב סברא דאין עד אותו אלא עדיס דליכא
 דסעור עדיס באו ואח״כ בקנס מידה דקיי״ל אלא עדים דאיכא היכא

 שלשקר שהודה כיון וא״ל • הודאה מיקרי לא ־ בתחלה עדים דהיה כיון י'ל
 ועורר עצמו עפ״י חשיד נעשה דאינו ז״א • עדות הוי ולא חשוד הוא הרי נשבע

 דבר בעל השומר הוי דלא והא • בש״ש הכא דמיירי ובה״ת להש״ע דס״ל נ״ל
 היה לא השומר דהודאות משום היינו לשלם וחייב נשבע שבשקר שהודה משום
 או בך אני משעה עצמו השומר לומר יטל היה א״נ התובע בפני

 שפיר בך־ אני משעה לעעון יכול רשומר וכיון שהודאתי במה שעיעיתי
ז׳יל רש״י מדברי א״כ השעתי־ כך שהשעאת כשם לומר הגנב יכול

שכתב



*e ל תוז
ג ^סמר נד׳׳ה שכחג ג  ופניעחו אחריה לחזור זה שומר על הילכך ונו׳ מ
 נש״ע אימא דהא קשה ותו • הודאה הוי לא אחר דנאדס משמע מביעה

 ולא משמה לא למעון יכול אינו ג׳׳ד לפני מעצמו דבהודה כ״ג םעין» שפ
 הוי לא דאל״ה ב״ד בפני שהודה כיון הגנב ובין השומר בין א׳׳כ • להשביע שלא

 הוי יהושע ר׳ לפני שהודה ר״ג גגי ע״ה דף לעיל כליאיתא בפנס מודה
 ההוספחא בשם נ?ו] ס״ק כ״ג סעיף פ״א [סי׳ שם כ׳ שהש״ך ואף מעולה הודאה

 דהידה זה על דחולק עצמו בה״ת בשם שם כתב הא ב״ד לפני מהניהודה דלא
 ביחיד הכא לאוקמי ודוחק מומחה ביחיד לא אס מהגי דין ביח לפני

:ודו״ק • מומחה
ד15 ״ מ א שי  כתב וכו׳• הגנב נפמר לא נשבע בשקר אם הכא מ/דפ

 דכיון משום נתחייב לא למימר מצי הוי דלא ז״ל מהרש״א
 וזה • ע׳׳ש כפל גבי ולא קרן לגבי דבר בעל הוא הרי לשקר שנשבע
 משיח למפשס מצי הוי אכתי אבל ־ גניבה על דחייב ש׳׳ש הוא אס דוקא

 לא לפעור מפמור לשקר שנשבע דאף דס״ל בדוחק וצ״ל ־ מגניבה דפעור
 • בגניבה שנתחייב אס־לא שומר בחזקת הוי ואכתי בעלים לגבי נאמנית אתרע

 לא הוה דשקרן מלחא דמגלי כיון דכ׳ לשקר] נשבע ואם [ד״ה ז״ל רש׳׳י מלשון אך
 הכפל את קונה שבועה לאחר אפי׳ דמודה היכא דכל דלפמש׳ל ותו • הכי משמע
 דחייב נשבע שבשקר דבהודה הכא א״כ עדיין שילס לא אפי׳ לעיל כדס״ל
 מכפל פמור קודם משvדר דהיכא ז״ל הרמב׳ם לפ״ד וכ״ש ■ וכו׳ לשלם
 ונתחייב נשבע שבשקר בסניב׳׳ד שהודה לומר א״א א׳׳כ גברי בתרי אפי׳
 כיון ציע ועודדסברחו מכפל• הגנב וספיור בחומש נתחייב דא״ב לשלם

 ונראה • כפל לגבי א<»׳ הודאה הודאתו הוי בקרן עצמו חייג דעכ׳פ
 ולאפי׳ נשבה או נשבר או מת שמוען לשקר שנשבע ז׳׳ל רש״י כתב דמה״מ
 מחייב הוי דאי משום בחרא בלישנא שפירש כמו בו• שפשע
 בע״ד דהוא כיון נפל לגבי הודאה נמי הודאה הוי הגנב כשתבע עצמו

 אלא • מלשלם ופמור פשע שלא זה בלשון ז״ל פירש״י לכן • לשלם שחייב
 שג׳ דמה פשומ בדרך המוס׳ בפי׳ נלפענ׳ד ועיקר שנשבה• היה ששקר

 מהני דלא להו דנפקא היינו וכו׳ שנשבע דהודהלאחר משמע התוס׳בתחלה
 מודה לענין דהשתא ושמר מקל דבר בעל בפני שלא א״ע לחייב הודאה
 בפניו אלא • הודאה שי דלא אמרינן אפ״ה ממונא אשקי דהוי ומפמר

 דלא ממונא לאוקמי דהוי בהודאתו אוש לחייב חיוג לענין כ״ש • לשלם וחייב
 דמענתמשמה ג׳] [סעיף פ׳׳א בסימן קיי״ל דהא וש גפניו• שלא הודאה הוי
 דהיה משוס בקנס מודה לענין הודאה הוי לא ואפ״ה • ליה מענינן לא

 כתבו וע״ז • הייתי משמה כשמוען חיוב לענין כ׳׳ש ־ משמה למעון יטל
 לאפוקי דאש׳ מסי רטתא למיתני הו״ל באמת נשבע }rf( בדין בודאי
 סברא מהני דלא בהודאה(דא״ל אותו לשיג בעלי׳ של שומר דהוי אמרי׳ משנא

 ז״א • לאפוקי ולא ממונא לאוקמי אלא בעלים של שלוחו ב^זתהו״ל דנשבע זו
 דאש׳אסנשבע לרבא דס״ל הגנב הוכר גבי זה] [בעמוד לקמן משמע דהא

ב דין עושה השומר מנ ם  וכ״שלפמ״ש • חייבלשלס הגנב דאםשדה משמע ע
 דעופה אע״ג שומר הוא אם ליה דמססקא זומי דרבה דבעי׳ לקמן

 לשומר אין באמת ובזה באונס שנגנבה עדיה דאיכא רבה דמיירי היינו זין
 מוכחדהודאה השתאא״כ עדים דליכא היינו דין עושה ^>מר ומה • מורח שני

 שנשבע בדין אבל באמת) נשבע כגר אס אפי׳ מהני השומר בשי
 סברא ננשום בהודאתו אותן לחייב מדאה הוי דלא אמר דהא אף לשקר

 דמהני יזעיק הוי לא מ״רנ שקרן שהוא כיון לשמר אומו מחזיק דאימ דמפממא
 ממינא• לאפיקי דהוי כיון בקנס• מודה משום אותו לסמור זודשלא שברא
 נא ממי לקוקמי דהאדוקא נפער גסשיסדלא שי דלא הסוס' כתבו והיינו

ודו׳יק: התים בסי׳ הפשע כגלענ״ד זו סברא דמהני
ה1 ז  גבי בסיפא מתרצא לא דאכתי ז״ל מהרש״א שכתב מה מיושב ב

 לפמ״ש הודחה חיוב לענין ליה מיבעי׳ דלא לבעלים• שדה
ש דלא כיק בזה נ״מ שן  ממונא לאיקמי רבותא איכא צד ובחד ומ1נ

 לק״מ-דודאיהא דגל״ז נראה ועוד ממונא• לאשקי רבותא שכא צד ובחד
 יהיה ותשלם כשתרצה לו כ^מר דנסשה ל׳׳ד] [דף המ«ןיד ס׳ ריש דאמיינן

 מעכשיו לך קנוי׳ תהא כפל הגנב יסשיב אס בענין ^ שינו לן קנוי׳
ש. סמון או  אין כפל מתחייב דלא מודה הוא אס בענין אבל לגטב

 תדע • לשומר חוזר והמעות הוא שלו השור דטף וממילא כלום הקנין
 לא ובודאי וכו' חניא אלמה נמי וולדוסי׳ גיזומי׳ אש׳ א׳׳ה ר״ז דמימי
 שמשלה שנגנב שמודה וש״ש עtש© שמודה ש׳ח דכל ראי׳ להביא ר'ז הוצרך

 וע״כ • הוא פשוש דזה • וולדות הגיזות לשומר ליק הגעלי׳ צריכי׳ ואין
 כשנמצא דא״כ מקשי וע״ז כפל הגנב שמחיב בענין אלא קנין דאין כמ״ש
 וולדות גיזות דחפי׳ נמי נימא למפרע לו דקני הכפל לו ומשלם הגנב
 לגבי הודאתו מהני הודאתו חיוב לענין פשיעא שכן וכיון לנפקד יהיה

 הבעלים של הוא הקרן עיקר ממילא כפל בזה דאין דטון • בעלי׳
כשוע: וזה וק״ל לנפקד• ליה אית בעלמא וממונא

ח  ורבא דאביי נראה • ונשבע שקדם כגון הב״ע• רבא בגמ׳אמרלן ש
הנפקד דהאדרמרי׳דישלס רצ״דס״קי׳ סי׳ כ׳הסמ״ע דהא אזלי לשימתייש

קמא בבאתשיעי בורק
»ס היינו • למפקיד  שקנו מה׳־מ דהא הוא בדין וכן • לנסקד יהי׳ שהכשל מ

ש׳ שכשמשלם חז׳׳ל  דס׳׳ל לאביי א״כ שלו־ הכפל שיהא לנפקד קנוי׳ י
 שי^ס בדץ איט השומר של הכפל אין שמשלם אעס״י דנשבע היכא לעיל

 ירצה אם ואף שלו הכפל דאק כיק הגנב עס דין יעשה • לבעלי׳ השומר
 השכמי׳ כמ׳ש לעולם־ בא שלא דבר דהוי מהני לא הכפל לו להקטס
 שישלס אעפ׳י • הכפל לו להקנות יכול אינו שנאנס עדים דיש דהיכא
 הכפל משלם בנשבע דאש׳ דס״ל לשיממו ורבא דשלבל״ע• דשי' משוס
ק ובזה ־ ונשבע כשקדס אבין בר הונא לדרב לי׳ מוקי שפיר • לשומר סו  מה מ

 לרשותו הגנב גמוזיר בש׳ש לי׳ דמיגעי׳ זומי דרגה אהא • המפרשי׳ שהקשו
 מיירי דהמם tfb ולסמ״ש • דין עמו מדעושה שא כ״ש הא שומר הוי אי

וק״ל: לשומר הכפל שאין דכיון באונס שנגנבה עדים בדאיכא

׳ ס ו ת ה ב  לשיש יש וכי׳• גניבה שוס דאין נראה באונס נגנבה ד
 מד«ןפ זומי רבה על המפרשים קוש׳ לתרץ בזה טונתס

 בס׳ וטיק באונם נגנבה ל״ל א״כ בש״ח דמיירי משמע • גגטיעה ומסה
 הגנב וקנה הבעלים* דנמיאשו דהיכא נראה ולענ״ד בזה• שנדחק ס״י

 השומר שמירח דכלסה פשימא תשלומין חיוב אלא עליו ואין הגניבה עיקר
 עצש שיעבד ולא הגנב־ של הוא הגניבה עיקר דהא הגניבה עיקר על

 לכןצ״ל בעלים יאוש גניבה דסתם כרבנן דקיי״ל א׳׳בכיון שומרלגנב• להיות
 מענת ע׳אד״ה נ״ז [ד׳ לעיל ז״ל כדשרש׳׳י מזוין בליסמיס דהיינו באונם ונגנבה
 וששר בעלים י^ש הוי לא גזילה דסתס וקיי״ל בחזקה ממש שנטלו מזויין] לסטים

:ודו׳׳ק • דוקא באונס גנגנבה מיבעי׳ קא
ה ח ד ״ א ה ״ ז ה רש״י י ט׳ תנן לא מי בד ש׳ דירושה כיק ה״נ ו ק

שק נפלה ׳ ׳ י דס״ל מדבריו משמע גזילה־ מידי לי׳ נ
 הואשיממול אומר אינו אש׳ אלא דוקא ל^ לנפשי׳ גמחלי׳ ^:גאי דקא׳ דהא

 דאין כיון פירש ולהכי הוא אלא יורש שאיט כיון לעצמו מחול הוא ממילא
 הכרח אין מאביהם הרגה נכסים לו וני^ו אחי׳ לו ים דאה הוא אלא יורש
 אחרים מגכסיס ירושתו חלק לימול יטל דהא הנזילה נאומו פלק לו שיש

 הדבר שברר אמרי׳ אחרים מנכסים חלקו יעול אס ברירה יש למ״ד וכ׳׳ם
 לפרש דשכרח ונראה [לעצש]• מעצש נמחל ולא הגזילה באוש חלק לו הי׳ שלא

 הלה זכה ד^!נר רבה בדברי בתוספתא אימא ור׳׳ע דרי״ה דבברייתח כן
 אשס שמביא הזכיר לא זו ובברייתא דהא ונראה אשס ומביא שבידו במה

 וקי״ל הגזיל׳ את והשב לעשה נימק דגזל ע׳א]דלאו מ״ז [ד׳ במכות דאמרי׳ משוס
 העשה לקייס א״י ואס הל^ תיקון שא דהעשה לעשה שניתק לאו דכל
 מחילה דמהני דאף נראה לפ״ז א״כ הלאו את תיקן לא אונס מחמת אפי׳

 תיקן לא אבל לו• שמחל כיון הגזילה להשיב דא״צ היינו גזילה בישבת
 איט הלאו נתכפר שלא וכיק העשה קייס שלא כיון הגזילה של הלאו את

 במלוה עליו שזקף דוקא מיירי זבשססמא א״ש ולפי׳׳ז • אשס עליו מביא
 בברייתא אבל ל»ס עליו מביא לק• ולוה וחזר הנזילה השיב כאילו דהוי

® בלא אש׳ איירי לרי״ה אבל דריע לרבותא במלוה עליו זקפו דגקע  ז
 הלאו את תיקן לא מ׳'מ מלשלם וספור נהי מפילה ומטעם במלוה עליו
 דרי״ה יוחנן לר׳ לי׳ נפקא דמהכא ואפשר אשם עליו ומביא נקע לא לכך

 פרין דמאי ז׳׳ל לרש׳׳י לי׳ קשי׳ ולפי׳׳ז • במלוה עליו זקש לא אפי׳ מיירי
 עצה להשיאו בא דממני׳ כיון מ׳׳מ מחילה דמהני דנהי לגפשי׳ ונמחלי
 שהן דלא הרי לעצמו ימחול אס דגזילה הלאו את ולתקן השבה את לקיים

 גופא הא דבאמה אלא משל דממילא למחול דא״צ פירש״י לכך • הלאו את
 לאו לפניו שנפלה משעה מחול שא דכבר כיון השבה יועיל דמאי לי׳ קשי׳
 שאיט בשמש שאמר מתני׳ מפרש דלא והא תיקון בזה ואין עביד :;ידי
 אביו בחיי שדה אס אשלו או ששדה קודס דהיינו בו לזכוח רוצה
 לזכות רוצה שאינו לו קידם או אביו מיתת בשעת לומר יכיל

 ולפרש למסני הו״ל דא״כ הכי לפרש גדול דדוחק משוס בו
• לזכות רוצה שאינו שאומר בהדי׳ ש ט  איט אס במתני׳ דאשד דבכה״ג ו
 עצה חכמים שישיאו קושי׳ אין חלקו להפסיד רוצה אינו שבאמת רוצה

 ועיק ־ מליץ להכ-סיד רוצה אינו ובאמת לזכות רוצה שאינו בפי׳ שיאמר
:ודרק ־ בזה לקק מ״ש

ט׳ ממ׳י גזילה שיוציא עד לקנה לו אין אומר ר׳ע בגמ׳ שמבים כ׳ • ו
 חייב וכו׳ שר הגיזל וכן וז״ל ה׳] ד׳ [הלכה גזילה מהל׳ בפ״ח ז״צ

 לו ששן הגר גזל אס אבל בנשים כשהודה במד״א וכו׳ מת״י להוציאה
ט׳ לכהני׳ והחומש הקרן לשלם משיב ה״ז הגר ומת לו ונשבע יורשי׳  • ו
 עליו זקפו לא אס בנתייס הודה אס ואפי׳ וז״ל הראב״ד עליו והשיג

 ובתחלה ז״ל הרמב׳ס שימת להכין ונלענ״ד • עכ״ל לנהנים הכל במלוה
 לכהניס אינו ר״ע כדקאמר מת״י הגזילה שיוציא עד הרמב״ס דגנ״ש נראה

 כן דהכריס אלא קאמר דידי׳ מסברא ולאו דמתני׳ השבה כדין אלא
 שיוציא עד דר׳׳ע נימא דאי דר״ע מלישנא הכי דייק דע״כ רבא מדברי
 כיון שאני דהתס דמהני׳ לדינא ר׳׳ע מדכרי ראי׳ אין קא׳ לכהני׳ נ:ת״י
 בשדה במסקנא דמשני היכי כי בו לזכות יכול אינו לכהני׳ דהוא
רמא ה״נ ט לזטת וא׳׳י לכהניס ונתנו השס דקנאו הגר מיתת אחר

בשדה



ל תוז
חיי נסמיה ר נ ר מימח דמומס « ס קנאו «  מפאיכ לכיאיס ומונו מו

א דהשבה בנה׳^ בסורה מסירש דאינו במסני׳ אביו מזל  טלי׳ מוג מ
 דלאיזרים מחילה ובין למצמו מחילה בין רבא למחלק במסני׳ ופמש״ל

 דהוא משוס הייט לעצמו למחול היורש דיכול דוכהי בכל דקיי׳׳ל אע׳׳ג
 שיוציא עד דלשון לרגא דס״ל ע׳יכ אלא שלו שאיט דבר למחול וא״י עלץ תב

 א״י ואפ׳׳ה דמסני׳ השבה pכ אלא לכהטס דאין משמע מסיי נדלה
 להרמב״ם ליה ולסי״זנראהדקשי׳ • דפמני׳ ממשדינא דהייט לעצמו למחול

ט׳ הגר גזל א׳כ לרגא דמקשה הא ז״ל  ותו ריה׳׳ג* על הכי מקשה ולא ו
 לא לה משכחת היכי לכהני׳ נתינה רחמנא דאמר הגר גזל דקא׳ הא
 • לס משכחת היכי והשיב רחמנא דקאמר הגר בגזל אלא למימר ה״ל
אלא למימר ליה הוה דלא הסרצן לשק על לדקדק יש וכן

משכחת היכי ליה קשיא דמאי וסו השס• קנאו שהודה בשעה
 דהיט לסמש״ל וכ״ש בו לזטת רוצה גאיט ^י־א מיירי דילמא לה

 תיקן לא העשה קייס דלא כיין מ׳׳מ מלהשיב דפעור נהי לנסשי׳ דממיל
 איט גטרוש שיאמר צריך לכך להתכפר אשם מביא ואיט דגזילה לאו

 ויביא דהשבה עשה עס דגזילה הלאו לתקן שיוכל כדי בו לזכות רוצה
 האב כשמת דמיד ז״ל רש״י לדעת לעיל דכ׳ ואע״ג • גו ויתכפר אשם

 שמת קודם כשיאמר משכחת מ׳׳מ נמחל הוא ממילא קמי׳ ירושה ונפלה
 באומר ואפי׳ כנ״ל להתכפר שיוכל כדי ט לזטת רוצה שאינו הגר

 כדס״ל תחילתו על סופו דהוטח י״ל ט אפשי אי הגר מיתת לאחר
מ׳ לר״ש י״א סעיף רמ״ה סינק ח״מ וש״ע כ״ד דף דכריסות ט
 מ׳׳מ לעיל שכ׳ מעעס בהכי מתני׳ לאוקמי ניחא דלא לעיל שכ׳ ואף
 על הקושי׳ דעיקר נראה אלא לה משכחת האיך התורה על קושי׳ אק

 וס״ל דמתני׳ השבה כדין והייט מת׳י הגזילה להוציא דצריך דס״ל ר׳ע
 קשה א״כ שלו שאיט לעצמו למחול שא׳׳י הוא חוב דמדין לרבא
 ט לזכות רוצה שאיט שאומר לומר שייך ולא לכהנים משכמת האין־
 שאיט אמירתו יועיל מה לאחריה לשלה עליו חוג אלא שלו דאינו כיון

 יותר הכהני׳ זכו ובמאי אחרים של אלא שלו דאיט כיון ט לזכות רוצה
 דא״ל דאדרבה ר׳׳י על ולא רבא על דוקא ליה דקשי׳ והייט מאמרים

 דאחרים מחילה ובין לעצמו מחילה בין ליה מחלק דלא דר׳י מעמא
 דהא לידו והחזיר שילם כבר כאילו זקיפה דמשיב דמעמא א״ל דהא

 דזקיפה משוס והיינו בזה מחלק איט דרי״ה לריי ליה דפשיפא מזינן
י לאו  לא דאחרי׳ מחילה דאפי׳ לר״ע דס״ל לר״י מנ״ל ה״כ הוא ^

 דקאמר מת״י גזילה דיוצא נמי ליה ימא1ד« משוס ליה דנפקא אלא מהני
 לכך חוב הוא השבה דדין נימא אי א״כ דמסני׳ השבה כדין הייט ר״ע
 היכי לכהני׳ רחמנא דקא׳ הגר גזל ק׳ א״כ דוקא לעצמו למחול א״י

 שאינו לומר יכול האיך א*כ לאחרים לימן הוא דחוב כיק לה משכחת
 השבה מצות אלא חוב דלאו ע״כ אלא לכהני׳ וליחן ט לזכות רוצה

 לזכות רוצה שאינו לומר יכול ־בו זוכה הוא הדק דמעיסר וכיון בעלמא
 ואפילו כלל מחילה דליכא מטם והייט לעצמו למחול דא״י הא וע״כ ט

 דקא׳ והא דוקא רבא על הש׳ם דמקשי והיינו מהני לא דאחרים מחילה
 זקפו ללא זקש בין לחלק דאין לרבא דס״ל הוכיח דר״ההייטדמזה מכלל

 לאו דזקיפה דס״ל ע״כ אלא קאמר זקפו מקא רי״ה דילמא מנ״ל ה|ל״כ
 לחלק לי׳ פשיפא דמה״ת הט דר״ע אליבא נמי דס״ל ע״כ א״כ הוא כלום

 מת״י גזילה שיוציא עד ס׳ל דרגא דמוכח וכיק לרי״ה ולא דר״ע אליבא
ה כדין היינו ר״ע דקא׳ ג  ר״ע ענק אין דאל״כ לכהניס ולא דמתני׳ מ
ס להא  השם שקנאו במה לזטת יכול שאיט הוא אחרינא מעמא דמו

 ממ״י גדלה שיוציא עד דר״ע ומלישנא דס״ל ע״כ אלא לכהני׳ ונפט
ט  דאל״כ הוא גמור חוב נמי דמתגי׳ דהשבה וס״ל דמתני׳ השבה מין ^
ק דס״ל וכיון דאחרים מחילה ובין לעצמו ממילה בין הוא חילוק מאי  ג
ק זקפו  לזטת הוא רוצה ש^ט לומר וא״י לאחרים והוא חוב זקפו לא ג

ט לכהר׳ נתינה א״כ ט  שהודה כגון דמשכחת משני וע״ז משכחת הי
 מפורש הש״ס דמלשון הרי דוקא לכהן ונתט דקנאוהשס הגר מיתת לאי*־

ר^: הרמג״ם כשיפת  בלשונו שקיצר אלא עת מנדל טונת חה לי ונ
טן ט היפ״ג ודו׳ק בשמעתין היש״ש עליו הרעיש ובחינם הוא: נ

אתשיעי פרק לג ,קטא בנ
 דסוספתא דחכמיס דס״ל הייט מחיל מצי לאחרים דאדלו ס״ל דר״י
 לכהנים• הייט מס״י־ הנזילה שעציא עד ומ״ש דברייסא• חכמים המה
 דברי והם הגר בחיי קאי ר״ע דקאמר מס״י הגדלה שיוציא עד א״כ

 ודייק ־ זקיפה בדרך ולא ויפול ויחזור לגר ליק מח״י שיוציא חכמים
 משמע שיתנם עד מדקאמר מהני לא דאחריס מחילה דאפי׳ ר״י מיני׳

 וחזר לגמרי הגר לו מחל אפילו מהני ולא מת״י שיוציא עד דוקא דבעינן
 לאו דתוספתא דחכמים וסבר עליו סליג ורבא עצמו ויתחייב הוא

:ודו״ק דברייסא דר״ע הייט

עשירי פרק
א י ג ו ס ומאכיל: הנוזל פרק ריש ב

? ^א ר\ ט' יורש רטת בדיה ז״ל רש״י ליזי׳  פפורא קסני מדלא • ו
לרש״י דס״ל ונ״ל • זיל מהרש״א קושית עיין באטהק י י

 לענק אלא ממונא תשלומי לענק דמתניתקלאו חיובאופפורא דהאי צ־ ז
 קרקע והיינו אחריוגז ט שיש דבר הי' אס מדנקע ■ עצמה נזילה חזרת

 מסניתק לומר עלכרחך אלא נמי נכסים אחריות שאר אפי׳ תשלומים לענק ואי
מי והאי הנזילה־ טף חזרת לענק מיירי א  לאשמעינןבאבוהן־ מצי דינ
 הא ע״ב] ס״ז דף [מדובה קני כדי יאוש דס״ל־ דלרב מיושב ובזה
מן ספורא נקפ דלא ט א  פפור לענק מיירי דמתניתין דס״ל משום ב

 אזיל דלפעמא נכסים שאר ולא אחריות ט שיש דבר דנקפ והא תשלומק
 דרבי פעמא דהייט ואפשר ־ היורשים מן נובה אינה פה על מלוה ל דס

 דאורייסא דשעכודא ש״ל דרכי משוס ממש אחריות כו שיש דכר לא דאמר
 נמידכיקדשעטדא נכסים שאר אפי׳ וא״כ [דףקכ״דע׳ב]־ בב״ב כדמשמע

:ע״ב י״ג דף בקידושין כדאיתא היורשין מן טבה דאורייתא
ן ה י ט גרוע אחריות בו שה דבר הוא דאם י״ל מ  נכסים מש^־ פ

א הגדלה־ משעת מהחיל התשלומק דחיוב מטס מ  קנה לא ו
 המיל רטסא ומסניסק והוריש קנה דאקני והו״ל היאוש עד הקרקע
 דבר איזה הדושלמי לשון לפרש נלפענ״ד ובזה להחזיר־ צריך דאפ׳׳ה

 אומר לקיש ריש קרקע• לפניהם כשהניח אומר יונתן ר׳ אחריות לו שיש
 אמר שמואל וכו׳ כמשועבד מרש אמר רב הגדלה גוף לפניהם כשהניח
 דרבא כשיטיא מפרש יונתן דרבי נראה ־ ממטעבדין טבה איט דאיקני

 דלא הא א״כ קני יאוש דס״ל לרב מיהו דרמב״ח־ כשיטיא מפרש ור״ל
מן פפורא נקע ט א  שהגזילה דוקא מדנקפ א״כ השלוטן משום צ״ל ע*כ ג
 ע״ס דמלוה משוס צ״ל ע״כ קרקע דהיינו אחריות ט שיש דגר הוא
 דאע״ג נקיפ דרטתא משני ושמואל קרקעות משאר גובה איט

ה הכי אפילו דאקני הוי הגדלה של דהקרקע  ורב מהם טג
 כדאיסא לעולם בא שלא דבר מקנה דאדם מאיר כר׳ ליה דסבירא למעטה

תדףצ״ג־  דלרבי נט א״ש ובהא דאקני־ מפעם למימר וליכא ביבמי
 מקנה דאדם נמי דס׳ל לשיפט וכו׳ ממש אחריות ט שיש דבר לח דאמר

ר א שלא מ :p’m סיג ובקידוטןדף שם כדאיתא לעולם ג
ט׳ רב על פליגי היא וליס הכי בהר ירושלמי לפרש יש  פתר ו
אט׳ קרקע לפניהם בשהניח לה  לא פליגי היא לית כשטאל ו

רגי הייט הגדלה גוף לפניהם גשהטח לה פתר וכו׳ שטאל אמר כן  י
 איט דלרב רב על סלעי ע״כ קרקע לפניהם גשהניח לה בפתר יונתן
ט׳ אמר וע״ז הרקע משאר גובה ק פליג שמואל על א  איט דאקני ט

^י כפשפא מתטתק לפרש יטל ממילא משתעבד  טף של קרמג על ד
:ודרק כנ׳ל הגדלה

ר ו ט  דכרל משום דרב אליבא דאטהון פטרא נקפ דלא דהא י״ל ע
ט׳ בעלים יאוש הוי לא גזילה דססם ע א דו לקמן כרבה ג

• ן ן  חייב ז׳׳ל הרמב״ס מ׳׳ש על הראב׳ד השגת שס טז המגדל הגיא ע
 דסשיפא עוז המגדל עליו ותמה ־ כר״ע הראב״ד כתג ־ מת״י לטציא

ס ונלענ״ד ־ מחבירו כר״ע דהלכה ט הראב׳ד טונ  בטספתא דאיתא מה ל
סא  דלא והיינו • ויתנם ויחזור שישלם עד אומרים וחמוים דרייה אטיי

ט מהני ק מן עד ז רי משמע וימן ויחזור להגר ט מ  שלא דכ״ז הש׳׳ס מ
ק התורה דאמרה הגר גזל דק לו יש ונפלה וחזר לגר נסט  לכהניס ינ

ט מת״י־ הגזילה שיוציא עד סלטן כדמשמע טי  לאו דמסנימק לישנא ד
ט ט דטססתא חכמים טי טי  דשססתא כחכמים ולא כר״ע דקא׳ ו
קי דרבא כיון מ׳׳מ ־ רבים כעד הוא דיטד אע״ג  כוותיה מתניתק ט

ט טמא יאי לטמ״ש מכיש דר״ע־  החכמים מדברי אין הכהנים־ ס דז
ט׳ לומר ואפשר כר׳׳ע־ הראג״ד כמג להט מ״ל דמסנעדן צרינא ר

רי׳ אף ^  דאי נימא דאי הייט דר״ש מזלן דגנב מדרבי דטכח לקמן ד
ש קודם רשות לשטי לי׳ הוי טורש אלא יאוש דיאוש נימא אי משא״כ י̂!

ד___ ב טז: אלא יאוש דאין דס׳ל ייל שטר קני ל בב
ב כלוקח לאו יורש ורשות קני יאוש דס״ל דלרב כתב  לשלם טי
 דאק באבוהון פפורא דנקפ זיל רש״י דכתב והיינו דמים

 וכו׳ חסדח רב בד״ה המום׳ קושיות מהייז וגזה לבט הגזק בק חילוק
ט׳ רב וא״ת ט לכ»רה והנה ממון הייט דברייתא טיביס דהאי ו  ל
 רמב״ח על מקשה מאי א״ב דטס לשלם צריך ושיר דביאוש הרמב״ס דעת

ם דאחריות בחייבק נמו דמים לענין מיירי דילמא ט ט נכ  בסט׳י הקשה ו
א התמי׳ דודאי די״ל ונראה ב  דמים ומשלם היורטס דקט נימא אי ט

ט שכנר הדמים מן עצמם משל כשאכלו מלשלם יספרו למה טי ס  בשלמא נ
/ לרב  יורש משופדרטת אלא קט לא דיאוש דס״ל רמב״ח אבל נזל אשר מגזה״כ י

ט מנ״ל לקח כרשות ק א  לאחר שאכל באחר קרא ווילמאמיירי ביורש קרא ל
 אי מטלם מעות גסטיב שלא טון ספור לכך רשות שיטי דליכא יר\ש

ה הכי־ לשנויי אפשר חייז ונז חסדא] רב [בד״ה הסום׳ שנ׳ מה לט שם מ
לרב
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נשלם דצריך הרמבס לדברי ראי׳ ומזה אכלוחייב• ואפי׳ דמים לשלם
ס׳׳י מ״ש מיהו מסויים בדבר לרבה לשנויי ליה הוי דאל״כ דמים ^ 
 צרז היורש סד הנזילה מנשתניה ראי׳ והביא דמים לשלם צריך דלרב
^׳ דמים לשלם  אתא דהמס ראי' דאין נראה ז'] [סעי׳ שס״א סי׳ בש״ע כד

 ליד אתא כבר אביו בחיי שנחיאש כיון הכא אבל באיסורא היורש ליד
 אביהם בחיי נשתנית אם ובאמת לשלם• יתחייב למה בהיתרא היורש

כלמוקי אביהם בחיי ביאוש איירי דמתני׳ וכיון לשלם היורש א״צ
לפיסת מיהו • מלשלם פמור היורש כן אם דמאכיל רישא חסדא רב

« מיתת לאחר שנתיאש י׳׳ל שפיר מרישא הקושי׳ דאין המאור בעל  ה
 דה״ל האב מימת לאחר שנתיאש דמיירי לרב״ח לשנוי מצי הוי לפי׳׳ז אך

שר • פליג ולא יאוש ואח״כ ש'ר  לפני שמת הוא כן הפירוש דבאמת וא
 לאו נזילה סתם דקיי׳ל משום היינו סתמא הברייתא דנקס והא יאוש
 אתיא ומתגיתק בספ״י כמיש דמייאש קי״ל כשמת אבל הוא בעלים יאוש
אה לי׳ הוי א״כ בעלים יאוש נזילה דסתס ד^יל כרבי  • ש״ר ואח׳׳כ י

 בעלים י^ש נזילה סתם הוי יורש דנבי בספ״י הטעס לפמ״ש ל’י ולפי״ז
 השני הסעס שייך לא יאכלצו שמא ומשוס הנזילה מן יודע דאין משום
כ יתחייב לפנייאוש יאכלצו דאס הכא כ דאינו משוס צ״ל ע' א׳ ע  לרב יוד

מ דהא וצ״ל היורשים מן נובה אינו ע״פ מלוה דס״ל ק  ואס בברייתא ד
 שייך לא תו א*כ כדין דעמד המוס׳ כמ״ש היינו וכו׳ יורש אחר שם יש

 וע״כ אביו בחיי שנתייאש רב צה מוקי להכי מבאב ספי ביורש יחוש
 פמוריס מכק אם להכי קני למד דיאוש אלא לוקח כרשות לאו יורש רשות

 מוקי דלא דרבא סעמא דהייט ואפשר כנ״ל■ נזל דאשר מקרא כדמוכח
 הבעלים ידעו דלא כאחד והקנין היאוש בא דכשמת דס״ל משום בהכי

 היורש דקנה וכיק יאוש הוי מדעת שלא יאוש ס״ל רבא מ״מ • שמח בשעה
 לדעת די״ל ונראה • כשאכלום יסטור למה דמים ונתחייב וש״ר ביאוש

 אלא הקניו דאץ כיון במוכר דוקא היינו קנה יאוש ואח*כ דש״ר הרמב״ם
לא ממילא שהוא ביורש משא״כ כאחד וש׳יר י^ש ליה הוי ^ ..............הוי היאוש עד

ודו״ק: יאוש• ואח״כ ש׳׳ר מהני
 דשיטי במרובה למ״ד קשה ומיהו וכו׳• הבעלים נתייאשו ולא נזל ד׳׳ה
 דרמב״ס דסעמא די״ל הסברא מצד נראה הי׳ לכאורה קנה לא

 בדמים ח־יב דהנזלן דכיון משוס היינו דמים לשלם צ*יך וש״ר דיאוש דס״ל
 אבל עטו דעתו יסמון דלא משום הייט משתעבדי לא מסלכילין דש^־ נהי
 לא א״כ • לבד ביאוש קנה לא המוריש או המוכר ביד שהי׳ זמן דכל כזה
 משום היינו גובה דאינו קיי״ל דהתם אע״ג אפותיקי שורו מעשה גרע

 ב• ע ל׳׳ג דף לעיל כדאיתא גובה קלא לי׳ דאית היכא אבל קלא לי׳ דלית
 יוחנן ור׳ ממנו מורף שסיר גנב שהוא שידע או מפורשה בגנב א״כ

 וכן • ע׳׳ב י׳׳ג דף בקידושין כדאיתא דאורייתא דשיעבודא דס״ל למעמי׳
 דאורייתא דשיעבודא חומש מוסיף אינו אביו גזל דעל קרא מהאי מוכח

ד:] [לעיל כדאיתא ק׳׳  לסלק יטל ממילא שיעבוד מדין אלא דאינו וביון ד׳
 ק׳מ-]יתומים שמס[ד׳ מי בר״פ לר״י ס״ל הא כשאכלו משא״כ הלוקח כל כדין בזוזי

 המזיק דס״ל מטעם יהייט קיים מכרם מועטים בנכסים ומכרו שקדמו
 בעלמא אסמכתא מקרא לה דמיימי וברייתא פטור חבירו של שיעבודו

 דהמזיק כר׳׳י דס׳׳ל הכי דרב״ח אליבא ברייתא לשטי מצי דהוי וה׳׳ה הוא•
 הסברא מצד ממילא א׳׳כ משני דעדיפא אלא פטור חבירו של שיפבודו

• הוא ס׳[־׳ שהקשו מה ליישב יש ובזה מ  וכיץה״נ קטנים ד״ה קיץ•] התו
 אתיא ברייתא דהך למימר מצי דהוי משוס י״ל ולפמ״ש • ובו׳ למיפרך הו״מ

 אבל חייב חבירו של שיעבודו דמזיה ע״א מ״א דף בנימין דס׳׳ל כרשב׳׳ג
 ג ודו׳׳ק • אזיק אזוקי אנא יהי׳ דלא שסיר מקשה מקטניס

׳ ח ו  נראהלפמ״ש הי׳ לכאורה • וט׳] דלקמן ברייתא וכו׳ !ר״חמוקי ד׳׳ה ח
 דהייט וכו' שהניח כגון לאוקמי ליכח וכו' קטנים ד׳׳ה לקמן היזוס'

 א״כ אבץון בחיי דמיירי פטורים ומאכיל דגוזל ארישא קאי דלא ע׳׳כ
 מוקי דלא דהא להתוס׳ דס״ל אלא כן• באמש דרב אליבא לאוקמי איכא

 טבה חינו ע״פ מלוה דאמר כרב דס״ל משוס היינו כן באמת ספא רב
 אין דא״ב בדין בעמד מיירי לא ע״כ והכא בדין בעמד אלא היורשים מן

 דסומכוס ברייתא וכן העדות• גבו דכבר כיון לגדולים קטנים בין חילוק
 דב׳ הא ליישב יש ובזה אחריות• להם בהניח דרב אליבא לאוקמי ליכא

 קבלת משוס ולא אביהם בכבוד חייבים קטנים אס דפליני לפרש התום'
 בפני שלא גובה פסידא דבמקוס דקיי״ל משוס ז׳׳ל מהרש״א כמ״ש העדות
 נמי והכא חולים העדים או והוא ע״ב] קי״ב [דף לקמן כדקא׳ גע״ד
 לכשיגדלו מהם לגטת שיוכלי נכסיס בדאיכא ציל• שיאכלו ססידא איכא

 ביין יאכלו אם פסידא איכא הרי היורשים מן גובה אינו ע״פ במלוה משא׳׳כ
ודו״ק: כרל• בדין עמד בלא מיירי דע״כ

ו ל ד  דמלוה ס׳׳ל דר״פ פסא] איר [ד״ה ע״ב י״ג ד׳ בק־דושין השוס׳ לסמ״ש חי
היורשיס• מן לגבות יכול א״כ דמי׳ בשטר ככתובה בתורה הכתובה

יתומים לנכסי נזקקים דאין כ״ב•] ד׳ [בעדטן דס״ל לטעמי׳ דר״ס נראה יהעיקר

א בבא עשירי קפ
^׳ א*כ מ^ה פיעבד ט5 לאו ויתמי מצום ב*מ דפרימת משום הטניס  איכא א

ה איט אחריות ■ בשהגזילה וצ״ל הקמטס היתומים מן טג
ה • די ד ח ט׳ נחיא» אס ד״ה ז׳׳ל ברש״י ח  ליסטים וקשיא • ו

r ׳ י • ט׳  רש׳י מדברי ונראה ז׳׳ל• מהרש״א וכתב ו
טי ליסמי׳ בין דמתלק ז׳׳ל  רישא לי׳ דקשי׳ משוס היינו ישראל• ללסטי׳ נ

 [בעמודזה] לקמן טאמר רישא ל^קמי דאינא מוכרח אףדיויט לסיפא•
א לט הייט שנתי^וו בידוע לעולא ט שן ס ״ ^ק כו שט אבל ו  למטדמ

ט׳ ^ לסוכיח ונלענ׳ד בססמא• אפי' מפני' איירי שטר ו ר ב ד ל כ  ̂ז
ט משני ולא ט מזוין בליסטם דמשני לקמן הש׳ם ממשמעות  מני הא נ

ט׳ היא רבי  למידק VS9 וכדבפי מרומה דמרומפן המתני׳ על כדמשני ו
 אליבא אתיא דלקמן דסוגיא משוס הייט קאמר דר׳ש כגזלן דרבי מממני׳

 מרמנה דתרוממן ומההיא דידן ממהני׳ למיטשס דבעי מהא כדמוכס דרבה
ח ומש״ה דעולא אליבא כדקאמר בידוע לה מוקי ולא  דקטנר מהטא טכי
ט׳ אחריות ט שיש דבר לא רבי  שנמיץ! בידוע דאיירי לה מיקי ולא ו

 אבללעולא ידוע• לאיט ידוע בין דלאמחלק רבה לסברת דאזלי משוס
לן דר״שדיוחר כגזלן לרבי דס״ל הכרס את באמח מז ל מא ר׳  דרבקדמטז
 • שנתיאשו בידוע מיירי ט׳ דבר דלא וההוא ר״ש לגבי כרבים הלכה

 נמי אמר ולא דר׳׳ש להא דמש לית בקידושק דרבא מלקנא משמע וכן
 קאמי דרבק עזלן דרבי י״ל כעולא קיי״ל דבאמש כיון אלא לדרבי

 משוס טדוע דידן דממט׳ רישא לאוקמי גדול לדוחק להש״ס דס^ל וכיון
 לסיפא• רישא הלשון שיטי מפני וגס הכי משמע מסייאשין לשון דאין

 לעולא ובץ לרבי בין שטר ממני׳ מסרצא דבזה מזוין בניסטיס ימשני
 מטקמי דלא משוס היא• רבי מחני׳ באיבעיתאימא ולהטלאטיךלמימר

ט כגזלן גנב רבי דקאמר הא י״ל דלדילי׳ דעולא אלינא הכי  מלן ה״
 דעולא אליבא לאומני דאיכא תרומה דמרומחן בברייתא אבל כנ״ל דרבנן
טז לש״ם הוצרך ולא מחק שוס בלי ככ״ע שנתייאשו בידוע  אצא ל
 צ״ל רבה לסבג־מ דהא היא רבי מני דהא משני שפיר דרכה אליבא
י כנ״ל דר״ש כגזלן  מוקרניק לעולא גס דלמסקנא הש״ס מלשון דמוכרח ט

וק״ל: מזוין בליסטי׳ מתני׳
ה מ  5ר על דעורץ מההיא פ־יך לא אמט ז״ל מהרש״א שהקשה ו

ט׳ דהכא דממני׳ רישא דמוקי אשי  ונראה ■ וכמש׳ל בססמא א
ט אשי דרב מצילמימר הוי דבאננת ליישב לפענ״ד  בידוע מיירי דרישא ס״ל נ

 בליסטים דיקא דממני׳ סיפא ולאוקט לחלק שהוכרח ומה שנתייאשו•
 לא רגז ימשמע אין נתייאשו אס במתני׳ דקתני דיוקא מהאי היינו גוי

ט בגייס בין לא נתייאשו טי  הוי צא גגב דהיינו ליסטים ובין גזלן ד
 דסשמח דס״ל גגב קשיא רבנן אי מני מתני׳ ליה וקשי׳ בסתמא יאוש
 ש דד דפלוגטיהו לשטיי טצרך דלהכי גזלן קשיא ר״ש ואי יאוש הוי

 טי בליסטים זמיירי דמתני׳ סיפא אבל • ישראל בליסטי׳ דוקא הייט ורבנן
 טל להקשות מצי טי ולא בגזלן• בין בגנב יאושבין טיבסממא לכיעלא

א דידי׳ דטעמא למימר דאיבא דאדרבה דעורוס ממתני׳ רבה  מהך ט
 דאיכא דמשני המסקנא דלפי ז״ל לרש״י דס״ל אלת כנ״ל דעורות משני׳

ט דרב מלחא הכי לפרושי אפשר אי מזוץ בליסטים מתני׳ לאוקמי  א
 טכא דהא דעורוח ממני׳ מהך לנוי ישראל בין תילוק לי׳ דנפקא
טדאס ושפיר דר״ש• וכרבנן מזוין בליסטיס דמתט׳ סיפא לשנויי  דייקי

 ל דס נימא דאפי־׳אי ותו דעורות במתני׳ בגזלן בדס״ללרבנן לא נתייאשו לא
ק ה6מ אכתי • גזלן טוני ותרי מזוין בליסטיס מתני׳ לאוקמי לדוחק מ ל( מנ׳  ד

 כגזלן דרבי מילתא ולפרש כרבי לאוקימתני׳ »כא דהא לטי ישראל בין
 דבר ולא ממתני׳ דר״ש כגזלן לפרש הש״ס דהכריחו דהא וכמש״ל דרבנן

ט׳  דמוקי טמא אי אבל פליגי• בידומ אפי׳ דסיל לרבה דוקא היינו ו
 ברט דסיפא דיוקא לפרושי איכא שפיר וכעולא בידוע דמתני׳ רישא
 לפיהמט!ןנא מ!י דרב דטעמא לפרש ז״ל ףי3ר מצרך ולהט דרבנן וטזלן
p השים כמשמעות בידוע מתני׳ לפרש לדוחק דס״ל משוס היינו w 

 הוצרך דלא הרי • בנכרי וסיפא בישראל רישא לשנויא הוצרך להכי וכמש״ל
 על להקשות מצי לא הטןשן סברת לסי אבל המסקנא לפי אלא זה ז״ל רש״י

ודו״ק: כנ״ל מהכא דידי׳ דטעמא דעורותדא״ל ממתני׳ רבא
א3ר ה  על לקמן מקשה ז״לדמאי מהרש״א שהקשה מה נמי מתרצא !

 אבל נכרי• בליסטי׳ דוקא ורבנן דר״ש פליגמייהו דילמא רבה
 שמית ומה בגזלן בין בגנב בין יאוש דהוי כ״ע מודו ישראל בליסטי׳
 ישראל בין לחלח אץ ילוש אינו בידוע דאט׳ דס״ל דלרבא ז״ל מהרשיא

 אף בלבו מייאש דאיט אמרינן דנכרי דנהי • לזה זה ענין מאי צ״ע • לנכרי
 לעולא דבשלמא א״ש ולסימ״ש דמייאש• י״ל בישראל מ״מ כן• שאומר
ק דהא המקשן לסכרת י״ל ששיר בידוע רישא דאוקי קי  אם מסיפא מיי

 פצונתייהו דמוקי משום היינו בנלזן ובץ בגנב בין לא לא אי אץ נתייאשו
 ע נכ יאוש הוי שטר נכרי בליסטים אבל ישראל בליסטים ורבט דר״ש

 קטא בישראל פלוגתייהו ט ממ״נ קשה לרכה אבל בגזלן בין בגנב בץ
 קשיאדוקא בנכרי פלוגתייהו ואי כר״ש ולא כרבנן דלא אתיא דלא רישא

ב בין בגזלן בין בנכרי דסיפאדמיירי ה •pos דלא אתיא מנ נסתר וגז



ל הנוזל כ א מ פרקו
 מצי דהוי משוס אשי לרב דעורוה ממתני׳ מקשי דלא ז״ל המהרש״א סירון
 • דסיסא דיוקא קשה דאכתי ממרצא לא דכהא בנכרי סלוגחייהו «ימר

:ודו״ק ז״ל המהרש״א קושית בישוב כמש״ל ומחוורחא
 סלוגתייהו דאס ליזוד מסיפא להקשות מצי הוי דלפ״ז ט״ז לדקדק

 בגייס ידוע מהני למה דרבנן בגזלן ידוע מהני לא ואס״ה בישראל י
א • נכרי  וכו׳ סיפא אימא ד״ה ע״א ע״ז דף כתבוהתיס׳בעירובין דכבר ד
 קושיא שמתחיל הש״ס דרך כך אלא וכו׳ להקשות יכול היה גופא סיסא

^ דא׳ל ותו • ע״ש ט׳ כשיטל מרישא סי מ  להקשות יכול לא גופא ד
 רבנן ומודי בן שכתב ביש״ש ועיין מגזלן מפי גרע גייס למימר דאיכא

 מדלא בישראל דפלוגתייהו ליסמיס גבי מסיפא דמוכח כיק אלא דמייאש
 :ודו״ק ־ מרישא מקשי שפיר א״כ ודגיים דליסמים סממא מהני
ן ן י י כ  דנראה שס״ח בסי' שב׳ הטור דעת להבין נראה לזה שזכינו ו
 הוי ובישראל יאוש הוי לא נכרי בליסטיס הרא״ש מדברי י

 כתב ועוד בנכרי• אפילו יאוש הוי לעולה בגניבה אבל יאוש
 כסתמא והיינו שלו הוא הרי כו׳ חמורו מוכסין בנטלו שס״ט בסי׳

ט׳ מזוין בליסטי׳ ליה מוקמינן רישא דהא סובא טליו והקשו דמתני׳  ו
 מקשה מאי דא״כ בזה עליו לתמוה שהאריך ביש״ש ועיין כרבנן קיי״ל ואנן

 שס והש׳׳ס • בישראל דמיירי דתרומה ומברייתא ממתני׳ רבה על הש״ס
 קאמר דר״ש כגזלן דרבי לקמן דפשיט בהיזיא דהא עליו להקשות הוסיף

ט׳ דבר סוף לא מדאמר  כל דהא הכל מיושב ולפמ״ש ־ בישראל דמיירי ו
 בידוע לאוקמי איכא דלעולא וכמש״ל דרבה אליבא הייט דלקמן הסוגיא

ק כנ׳ל ט  בישראל ורבנן דר״ש פלוגתייהו לאוקמי מוכרח הוא דלרבה ו
 שפיר בישראל דפלוגתייהו וכיון כנ״ל ממ״נ דסיפא דיוקא קשיא דאל״ה
שי׳ הני כל מקשי  פלוגתייהו למימר דליכא * לרבה דווקא זה מיהו ־ ^
 ואתיא גזלן גווני ותרי מזוין בליסטים דמשני למאי אף בנכרי ורבנן דר*ש

: ודו״ק כרבנן
ה מ  ע״ב נ״ב דף בקידושין רבא דאמר מהא המור על עוד שהקשו ו

 רבא אמר וכן' בעלים יאוש נזילה סתם דאמר לדריש דחש לית
 אף בעלים יאוש טי לא גזילה דסתם ע״א] ל׳ [דף הגזול לולב ר״ס בסוכה
 ס׳׳ק שס״ח סי׳ הסמ׳׳ע מ״ש עפ״י ליישב נראה ־ בישראל הסם דמייד

ט׳ מוכסי׳ דנטלו בהטא חילק דלא הרמב״ם דברי ליישב ג׳  מוכס בין ו
 אבל יאוש הוי לא דבנכרי דנהי להרמב׳ם משוסדס״ל נכרי למוכס ישראל

 נמי יאוש ואח'כ רשות דשיטי דס״ל לטעמו והרמב״ס יאוש הוי כשמכרו
ט שיבואר וכמו מהט «י  הכרח אין rולסי • בסעמא מלתא בס״ד לקמן ל

 מעמא לאוקמי איכא דהא ישראל ליסטים בין דמחלק אשי דרב לשיטיא
 הוי דלא בסיפא משא׳׳כ יאוש הוי אחר לישראל דמכרו משום דרישא
 מהני לא יאוש ואח׳׳כ רשות דשינוי אשי לרב דס״ל משום לומר וצריך • מטרה
 וע׳׳כ המכירה קודם הליסמים ביד כשהיו היאוש היה דכבר צ״ל וע״כ
 הא להבין צריך חך נכרי• ליסטים ובין ישראל ^ססיס בק לחלק צריך
 המכיר׳ בשעת דמיד אמרי׳ ולא יאוש קודם רשות שיטי דהוי הסמ׳׳ע דכ׳
 עמדו דלא דכיון משום וצ״ל לידי׳ אתי ובהיתרא כא׳ ויאוש רשות שיטי טי
 שלא כ״ב]דיאוש ד׳ [ב״מ קיי׳׳ל מ״מ מייאשים היו יודעי׳ טו דאם אף הבעלים שם

 וכבר לבעלים המכירה כשטדע אלא יאוש הוי ולא יאוש מי לא מדעת
שוס קדמו  מדעת שלא דיאוש [שם] דס׳׳ל לשיטתי׳ דרבא י״ל ע״כ טטיר

 ליסטים בין לחלק צריך אין א״כ כאחד וש׳׳ר יאוש טי א״כ יאוש מי
 בשעת יאוש טי דמסתמא משום דרישא ומעמא ישראל לליסטים נכט

ק: בסמוך ועי׳ כנ׳ל• הסמ׳׳ע כמ״ש המכירה ודו׳
?Q C במרובה התוספת הקשו כבר • וכו׳ קני כדי יאוש מעמא מאי גגמ׳ 

 יאוש הוי דלא הדבר בטעם וכו׳ מנקליאוש סיוד׳׳האמרעולא דף
מי במתני׳ פירש׳ילהדי׳ וכן עיש רשות ושיטי  ונראה • רשות ושינוי יאוש ד

 מ״מ יאוש הוי דלא בנכרי דאפי׳ הסמ״ע בשם בסמוך מ׳׳ש עס״י די״ל
 הנכרי דכשמכרו משוס זה דבר מעה לפרש לי ונראה • יאוש הי כשמכרו
ט עמף לישראל  דדייני משוס דמייאש לר׳א אמרי׳ ישראל מליסטים מ

 ליסטים יודה אס מ׳׳מ ב״ד לפני שיעידו עדים ימצא לא ושמא יימר במי
 יוכל לא הגזלן יודה אם אפי׳ לישראל כשמכרו משא׳׳כ להחזיר יתטיב
 ואינו שלו שהוא יימר דמי ישראל בדייני ישראל שהוא הלוקח p למציא

 ע״ב] י׳׳ב [לעיל דקיי״ל ברורים בעדים אלא בסימני׳ אפי׳ מחזקתו למציא ימל
 שמכרו לבעליו כשטדע ובודאי ושמא בברי אפי׳ עדיף ממון דחזקח
 ואין לו מכרו שלא כיון דמציל בסיפא משא״כ מינייהו טיאשי לישראל

טי זה א״ככיון שס׳׳א סי׳ ובש״ע בטור כדמפרש רמס מ  שבא סעיףה׳
 ותו • המציאה קודם אלא יאוש מהני דלא אבידה כדין ה״ל טאוש קודם לידד
ט כיון ^ ק בו שיש בדבר אבידה ככל ה׳׳ל אבידה מדין אלא ד  סי

f מסיזמא t מיירי ברייתות דהנך י׳ל א׳׳כ סימני׳ ע״י להוציא רטל מייאש 
 והיינו שמכרו כשטדע אלא יאוש הוי דלא דסיפא דומי׳ נכרי בליסטם
 אשי לרב מפרש דיק מתני׳ א״כ לחוד ביאוש ברייטת הנך דסליגי דסאמר

ם סי ס  וש׳׳ר יאוש וה״ל הגזלן ביד הבעלים נתיאשו דכבר ישראל מי
וה״ל: במתני׳• כדפירש׳׳י

ח״ג יוד

לד קטא בכא עשירי
ף ן  ט שיש היינו ומחזיר דהאי המאור בעל מ״ש עס״י לפרש נ״ל מ

 ויקשה ממנו• שלקחו מחמור המוכסי׳ מן שנטל בחמור מותר
 לענ״ד ונראה בלבד• המוסר ומחזיר למימר ה״ל דא׳׳כ במלחמות עליו

 דלא ממס הייט ממש מכירה הוי ולא לו כשמכרו דהרי הרמב׳׳ס לפמ״ש
 נכרי בליסטי׳ מחט׳ אשי רב דמוקי מאי ולפי חליפי׳ דרך אלא ממש כמכיר׳ הי׳

 בידוע ומיירי נכרי וליסטים במוכסי׳ נמי מיירי ברייתות דבהנך י״ל א"כ
 קונה אינו דחליט׳ הפוסקי׳ כדעת וס״ל דעולא אליבא לקמן כדא׳ שנתייאשו

ס׳ כמ׳׳ש בישראל דכת־בוזאתלפנים בנכרי  ואשה] ד״ה ע״א ג׳ [דף בקידושין הט
 בנכרי לאוקמי שהכריחו ומה יכולים] ד׳׳ה ל׳ [ס״ק קכ׳׳ג סי׳ בח״מ הש״ך והביאם

 דנראה אלא • כמש״ל כרבנן ולא כר׳׳ש לא טי משוםדא״כ לעיל כתבנו כבר
 דף בהזהב הסוס׳ דכסבי משוס לו כמוכרו דהוי הרמב״ם מ׳׳ש דא״ש דאפ״ה

 • מכירה כדין הוי בשוה שוה דחליפין וכו׳ מכירה זו גאולה ־״ה ע״א] [מ״ז
ה מיירי מתני׳ א״כ  ושינוי יאוש הוי ושפיר בעכו״ם אפי׳ ומהני במה מ

 בו שיש וכיון בעה״מ כמ״ש טתר בו שיש מיירי בברייתא אבל רשות
טי העכו׳ס קני לא מותר  להחזיר וצריך הנכרי קנה ולא כדי יאוש ליה ו

:רשות שינוי הוי דלא כיון הכל
ף ן  שיתן היינו הטסר ומחזיר שכתב הראב׳׳ד לדעת לטננ״ד נראה מ

שו׳ע וטור הרמב׳ם מ״ש קדושין בחידושי כתבנו וכבר • דמים ׳
 משוס הייט מקודשת ביאוש הדבר שקנה שנודע והוא בגזל במקדש כ״ח בסי׳
 דמים לימן צריך שאין אלא להתקדש במה לה אין הדמים ליתן צריכה האשה דאס

 אף קני לא לחוד דיאוש וכיון באיסורא• לידי׳ דאתא היכא אס כי
 קנאו כבר אס אגל • לידי׳ אתי באיסורא לכתחילה מ״מ קונה רמת דשינוי
 ראשון לוקח שמכר או מעשה שינוי או השם ושינוי יאוש עם שהיה כגון המוכר
 א״ש א״כ דמים ליתן א׳׳צ בהיסרא השני ליד דאתי מדון אחר ללוקח
 קודם כבר קונה דיאוש סבר דמר אלו דברייטס וגתא1מ ממש דהיינו
 אך • דמים ליחן צריך איט בהסירא לידי׳ אפי הרי הגזלן ליד משבא
 קונה אי לחוד ביאוש ברייחות הנך דפליגי צ״ל זו סוגי׳ דלט נראה
 השוק• תקנת בו עשו לא הגנב בהוכר לקמן דס״ל דרב אליבא הייט
 שני׳ דברייתא וצ׳ל הדמים להחזיר צריך ידוע דהגזלן כיון הכא א*כ

 לר״י אבל מרובה בפ׳ קונה דיאוש לרב ס׳׳ל והכי • קונה דיאוש משום היינו
 תקנת עשו נמי הגנב דבהוכר [ד׳קט׳׳וס״א] כלים לקמןבסוגיאדמכיר דס׳׳ל
 [ד׳ס״ח לט״ע קונה אינו דיאוש מרובה דס״ללעילבפ׳ משוס היינו השוק

ז דאין שני׳ דבריימא וטעמא יוחנן] ר׳ מוד׳׳ה וע׳ש ע׳׳ב ט הדמים לימן צי  טי
:ודו׳׳ק הרמב״ס דברי בפי׳ הסמ״ע כמ״ש השוק מתקנת

ב ״ ס׳ ^ ט׳ איירי יאוש לפני • וכו׳ המכיר בד״ה ט  כתב הטור פנה • ו
 ביאוש ל’וס הולך דלשיטמו וכתב יאוש לאחר דמיירי הראב״ד בשם ׳

 במתני׳ משמע דהא הב״י עליו ותמה • דמים לימן לוקח צריך רשות ושיטי
 ביד הברירה דודאי קושיא זה אין ולענ״ד • דמים ונוטל החפץ את שמחזיר
ק דמי בעד דמים ימן שלא הלוקח ת  דמים הטבע לו שיחזור לו ונוח ה

 החפץ את הלוקח שמחזיק חניבענין ולא כר״ג בממניתין דנקט והא לגנב שנתן
 המשנה שבועות א״צ דבזה משום הייט התובע לו ליתן שצריך הדמים מן לו ומנכה

 כדאי׳ חפץ של גיף על טוען דאין כיון דמים ליטול כשבא אלא שבועה תיקט דלא
ק סמ״ע ע״ש [סע־׳י״ז ע״ב בסי׳ בח״מ  כשמחזיק אבל ע׳׳א]• ס״ק ובש״ך מ״ט ס׳
 משמע וכן • המשנה שדעות צריך אין דבזה הדמים מן לסמור וטוען החס!

 הדמים מן שמנכה שבועה בכה׳׳ג הוזכרו שלא בש״ע ובטור ברמב״ס
 בזה להו ניחא לא דהטססות י׳ל מיהו • שמא בטענת להשביע יכול דאין

 לקחו נאמן שמאדם לוקח בטוען מיירי שע״כ בסמוך מ״ש דלפי משום
 שבא קודם רשות ושינוי יאוש שנעשה ובכה״ג אדם בני מאותן ולא

 בהיתר לידו שבא כיון דמים ליתן דא״צ והראב׳׳ד הרמב״ם מודה לידו
 אינו דיאוש באיסור לידו וחתא הואיל דמעמא קדושין בחמשי כמ׳ש
 במירוז המוס׳ כמ״ש צ״ל ולהראב״ד ז׳׳ל• הראב״ד בלשון כמפורש קינה
 להתוס׳ דס״ל נראה מיהו • עצמם אדם בני מאותם להציל יכול דהיה קמא

 ביאוש אפילו דמים ליתן דצריך והראב״ד הרמב״ם כדעת נימא אי דאפילו
 כיון הגנב היכר אבל הגנב הוכר בלא דוקא היינו מ״מ רשות ושינוי
 קשיא דאל״ב דמיו ליק צריך הלוקח אין הגנב מן להוציא התובע מכול
 דמפרשי זביד דרב ולשטיא יוסף דרב לשטיא לקמן קאמר דהא טובא

 כיון יאוש לאחר הייט הראשון עם הדין דאמר דרב שעמי׳
טל ה״נ דמים אלא תובע אין הראשון דמן  משוס ואיל השני מן לתטע י

 מ״ט יאיש ואח״כ רשות שיטי או יאוש לפני אפילו דא״כ השוק תקנת
 צריך דאין מודים הגנב בטכר התם דמיירי כיון וצ״ל השני עם המן דמ׳׳ד
 יכול שהיה שתירצו המום׳ של הראשון לתירוץ אפי׳ א״כ דמים לשלם ללוקח
כ הגנב מן להציל  לוקח א״צ א״כ • בספ׳׳י כמ״ש הגנב בהוכר מיירי ע'
 כתירוץ סבר דהראב״ד ואמזר • יאוש לאחד לאוקמי וליכא דמים משלם

»׳ של שני ס  אלא נאמן וא1שי אחר מאדם בלקחו מפרש דחיט אלא מו
 גנב איט שזה סבר דהוי אלא אדה בני מאותן שלקחו אומר הוא שגם

ק: לקק מ״ש ועיין מ״ ו
T S D ולהשכד להשאיל דגעשוין הרמג״סכמב הנה • וכו׳ שמקשה ומה

«אק
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 למה הרמב״ס לדעה &ה1 לב־ גניבה שס לו שיצא ה״מוסגי פל בלא אפי׳ נאמן

ם ונראה • ולהשכץ להשאיל דפחסס«־יסעשוין כיון המפני׳הכא משני לא  ^ו
 שהשחיל נאמר ומתירא לאחר מפרס !גןא למיחש ^כא ואכחי זהמיגו דאין די״ל

 זה• ללוקח מכר שהוא ויעיד ויכחישנו המוכר לו יבוא פן הf ללוקח והשכיר
 יכול הלוקח דאין זה ללוקח מכר שלא לומר יכול שהיה כיון להעיד כשר ויהיה

 שהוא וכיון * המשנה בזמן היסח שבועת נתקן דלא לו שמכרו שאמר לזה להשביע
 כשעועןגטבים משא״כ העד• נגד הזהלישבע התובע יצמרך להעיד כשר

 בס»ן להשביע ימל דאין [סכ׳׳ג] ע׳׳ה סי׳ סוף בח״מ הפוסקים לדעת מבעי לא
 ללוקח שמכר זה אף יותר או שליש לוקח הוא זה כשלומח ממש עד עס״י

 ואין מהח^ה היו גטביס באמת שמא פיו על להשביע יכול ולא בשקרו מכיר ז״א
 pWu קודם וכו' לישבע וא״י שבועה מחויב והוי אבא דר׳ כנסכא והוי מיגו זה

ד כשר זה ללוקח המוכר אק היסס שבועת דתיקט בסר אבל * היסת שבועת מי  ל
 דנאמן כ־הרמב״ס ושפיר היסת לישבע יצמרך מכרתי לא דאסיאמר טגע דהוי

 שם עליו והשיבו דהעזה מיגו דהוי משוס במיגו נאמן דאין כ׳ בנ״י והנה ■ במיגו
 כשידוע דמיירי ז״ל יהונתן רביט בשם כתב ובש׳־מ דהעזה מיט דאמרי׳ דקיי״ל
 אומר שהי׳ במיט נאמן דיהי׳ קשה אכתי הנ׳׳ל בכל מיהו אדם• מאותו

 התוס׳ בלשון לדקדק יש וכן ללוקח שמוכרו האיש לאותו השכיר או שהשאיל
 שאינו באדם מיירי דהתם דכתט וכו׳] וספרא ד׳׳ה ע׳׳ב מ״ו [דף בשבועות

 שהשאיל לומר יטל דהא קשה אכתי לו השאיל שלא סהדי דאנן עמו רגיל
 ממט שהשואל לומר v בטענה נאמן דאין דס״ל צ׳׳ל וע׳׳ב ־ לו שמכר לזה
 כגנב והוי להשאיל רשאי שואל אין דהא לזה השאיל אפילו או לזה מכר

 ודו׳׳ק: מחזקינן־ לא בגנבי אינשי ולאחזוקי
n W בהאדמקשההש׳׳סוליחישדילמאזומריוקטעין מובא קשה דהא נראה 

 דילמא להקשות הו׳׳ל וכו׳ חדתי וקטעין עתיקי ודילמא וכו׳ •רברבי ׳
 כליסהל^ דקאמרי בד׳׳ה מ״שהתוס׳ דלפי קשה ויותר נינהו־ אחריני הני
« ט׳  מועיל מאי א׳׳כ הכלים אלו טדאי שק מעידים שאין משמע חדשים ו

א שיוין שהן כיון לומר ודוחק • נינהו אחריני דילמא ניגהו זחדשיס מ ס  הן אלו מ
 וקמעין רביבי דהוי איפבא רברבילימא וקטעין זוערי ודילמא דקא׳ הא י׳׳ל וסו

 איכא דאכתי אלא עצמו אדם בני מאותן שקנה שאומר מיירי די״ל ונראה ■ זוערי
 שמא שלו ספריה שהן בסימנים מכיר שזה אעפ״י ספרים אותן אינם שמא למימש
 כן טמא אי דאפי׳ אלא • שגנט אומן ואינם אדם בני לאותן מכר ספרים אותן
 כמ׳׳ש להוציא מיגו אמרי׳ דלא אלא • ולהשאיל להשכיר עשוין שספרים כיה מ״מ

ה ע*א קמ׳׳ז [ד׳ המקבל ט:ףפ התום׳  השאילו או השכירו דאותן י״ל אכסי והא] ד
 ספרים אותן אינן אס אפי׳ א*כ ולהשכיר להשאיל דעשוין כיון הספריסלזה אומן

 מחמס לזה חייבים האמזיס שאותן שידוע כיח הזה להסובע טענינן עצמם
תן שלו הגניבה ^  נתן מדרבי לזה הס משועבדים לו שאולים זה שביד ספרים ו

 פ״ו סי׳ בח״מריש כמ׳׳ש מדר״נ־ משועבד ושכירות שאלה דאפילו וקיל
ה דאכתי אלא • א׳] סעיף1 ט עתיקי או זומרי הוי דילמא « ^  חייב ו

ט׳ הללו דאמרו כגון משני וע״ז ספריה אלו כמו כ׳׳כ המובע לו  ו
 הספרים אלו אין אפיט נמצא • אלו כמו חדשים שהם שרלי הסוס׳ וכמ׳׳ש
 להחזיר צריך למה דא״כ להקשות ואין • מדרי; הס משועבדים מ״מ שגנב

ם לו ^י ס  אינו זה חוב מחמת אלא באו ]w טון בדמים• לו יסלק ה
 לו משלם אינו דאם קמ״ד סי׳ בח״מ דקיי״ל בדמיה• לו לסלק יכול

טב כל  דצריך כיק ה׳׳נ א״כ החוב ככל שווי׳ לדידי לומר הבע׳׳ח יטל ה
 ויטל הטב מכל מסולק שאינו הרי השוק תקנת משוס דמים לו להחזיר
 מטרז ובזה החפן• טף לו ליסן וצריך הטב ככל לי שוי לדדי לומר הטבע

 וס״ל חסדא לרב ליה ליס דרב דאביי הס״ד דלפי לעיל שהקשיט מה
ש קודם אפי' ללוקח הדמים ליתן דצריך  תקנת משכחת לא א״כ י̂ר
 דהא א״ש מ״ש ולט הדמים• לו צריך הא נשבע דלמה דממניסין השוק

 אפילו לאוקמי מצי הוי ולט״ז אומי שאל אלא כלל יקנה דלא טישינן
ם׳ אלא כלל קנה שלא דחיישיק כיון יאוש לאחד  לט ניחא לא דהט
 למיחש ליכא דאליכ לפטט הגנבים שאין לאוקמי צריך דא״כ מ לפרש

 שהי׳ קמא כטרוצא לשטיי ליכא א׳׳כ לו שמכרו מודים שהם כיק לשאלה
טל טס מן להוציא י  מאדם שלקחו שאומר בסרא תירון שייך לא וגם הננ
 שלקחן אמר דאתי׳ לומר ואין מדר״ג• משעובד אין דאל״כ נאמן אחר

 מאיש שלקח אמר בעי דאי במיט נאמטס יהיו אכסי עצמם גנבים מאותם
^ אמר  כמ׳׳ש לך שאלתי זה מיגו לו יש התובע באמת דהא ז״א • נ

ס׳ ט ט דהוי אלא ה  הייט להוציא מיגו אמרי׳ דלא דהא ונראה לטציא• מי
 אלא בשענמו נאמן איט אס אבל מיט בלא במענחו נאמן המוחזק אס

^ מיט זנימא  :ודו״ק לטציא מיגו אמרי׳ שטר אמרת מעק בעי ‘ד
י מ י  אדם בני מאומן שלקח שטוען דס׳ל הראב״ד לשיטת כמש״ל י״ל מ

 משועבד שטר א׳כ נאמנים אנטם שהם דסבר דטוען אלא עצמם
 בא רב אמר הא הכי רב ^נר מי דמיטי הא לתרץ יש ובזה מדר״נ•

 הכי מקשה ולא פלוני של וספריו כליו ה«ו דמשר לבתר • וכו׳ במחתרת
 הכלים אס אט׳ במחתרת בא דס״ל דרב טעמא י״ל דבאמת משוס לעיל
ט מלטזזירס סמור בעין  קונה לטד דיאוש דס׳ל לטעמי׳ דרב משוס טי
אלא עליו לו ואין הכלים wy איג בטלים י&וש נהגה יהסס דקיי״ל וכיק

 גשמעמין משא״כ מעולם מחייב לא נפשו דמסר וכיון הגזילה מחמת טב
ס׳ כמ׳׳ש נתייאשו ולא רודפים בעלים שהי׳ דמיירי ט  דצריך ל י שפיר ה
 סלוני של וסטייו כליו הללו דמשני מאי לפי אלא בעצמם הכלים אומן להחזיר

 כיון מקשה שסיר מדר״נ מהועבדיס הכלים אותן אין שהס אפילו היינו
תן: דר׳ שיעטדא שייך לא בעצמם לשלם נתחייט לא דהגנביס  נ

ח  לי דהוי מהרש״א קושית עיין • ט׳ בגלימא אמר פסא רב בגמרא ש
 אטזר מ בהביר אפי׳ השוק תקנת לי׳ איס דרב איפכא לחרוצי

 בפרה ע׳׳ג מ״ד דף בב׳׳ב דסליגי אזלי לשיטתייהו פפא ורב זביד דרב לומר
 ורב עניו דחוזר ס׳׳ל דר״ס שלו שאינו ונמצא באחריות שלא במוכר וטלית

 תקנח בו עשו לא הגנב דבהוכר ל׳׳ל זביד לרב א׳׳כ עליו• חוזר דאין זביד
 ור׳׳ס באחריות שלא לו שמכר יטעון אה עליו לחזור יטל אינו דהא השוק

 לטעמי דרב יוחנן ור׳ דרב דפלוגתא מעמא להבין יש ובזה ■ אזיל לטעמי׳
 א״כ פק־־ון דהמעות שלו שאינו בו בהכיר ע״ב י״ז דף בב׳׳מ דס׳׳ל אזיל

 דהמעות אמרי׳ אפ׳׳ה שלו שאיני הלוקח לו שאמר הגנב יטעין אס אפילו
 pומתו מתנה דמטס שם כשמואל ס״ל יוחנן ור׳ ממט לתבוע ויכול פקדון

 דמפורסס נהי דקאמר הלשון איש דבזה ונראה • איפכא משני דלא
 כשיעור הגנב יכטש שמא חיישינן לא דהא ייל דלפמ׳׳ש משוס לבישותא

 דלוקח בזה כסב דהרשב״ס אלא ממני שקנה עדיה יש אטלו הקנין דמי
^ וטטל• ישבע שכנגדו דקיי״ל חשוד כדק בשמעה ליטול נאמן פי׳׳ז ל  ו
^ דצץ אע״ג מיני׳ לאשמלומי דליכא בישא חנן שאני דקאמר הא לומר  ד

 יטל הי שהוא מטיס וצ׳׳ל התום׳ כמ׳׳ש נתטונתי להציל למימי־ מצי לא
א דוחק א׳׳כ בעצמו ממנו להוציא p לדמים הגניבה גוף בין לחלק ט b 

 אבל השוק• תקנח בו עשו הגנב כדמכיר למ״ד אזלי לעיל דהתום׳
 דהיינודיכול לאשתלומי דליכא דקאמר דהא לפרש דיש ונראה קשה• הכא

 וליטול לישבע נאמן שיהא דכתבט אע׳׳ג הקנק דמי בשיעור להכחיש הגנב
ה והביאו רעיא ההוא גבי הראב״ד דכתב כיון מ׳׳מ חשוד מטעם  הטסקי
 כעדו להיות תקנה בו עשה לא חשוד שהוא דידע היכא ציב סי׳ בח״מ

 דידע מיני׳ לאשתלומי דליכא דקאמר הא חנן גבי צ״ל וה*נ ונוטל לישבע
 שידע צ׳׳ל ע׳׳כ דהא הוא מטרפה גנב הא שסיר מקשה לכך חשוד שהוא
 מ״מ חשוד שהוא דידע לבישותא דמטרסס דידע נהי משני וע׳׳ז גנב שהוא

:ודו״ק • הוא לגניבה דמפורסם ידע לא

השמטה.
 זלה״ה ’־m ודרש צבי מוהר״ר המנוח החסיד הגאון הרב כבוד בשם

זלה״ה]. המחבר הגאון הרב [בן
 וברי דבכרי י׳׳ל1 קחני• כי לא הא וא״ת שמא• כמזיה רישא ד״ה חוס׳ מ*ר ז*׳

נרי דהא דר׳׳ס אתקסתי׳ מאי דא״נ ביאור צריך דבריהם איירי• נמי “ ^ ‘ ’
 המהרש^ דנ׳ מה ע״פ לתרץ ונראה דסומנוס• כחו להודיע רר, צריו• צא לחכמים וברי
להקשות ויש • וסיפא רישא ושמא בשמא מוקי מדלא כי לא דייק דר״פ דיימי דתום׳ ז״ל

̂אף דמחייב דסומכום כחו להודיע ואי ברישא• מכ״ש  דלינ^ בשמאושמא
 שבלאהודא גסי איירי יחלוקו־והתם לסומכום דס״ל הפרה את שעח משור נלמוד זה הא

 לומרדסיפ׳איירי נסעה משוםדלא ואי »יצת
״יי1יי הידא׳ דאיג׳ משום וברי בשמא

דמזד׳סומניס זהבדיהממאיוכו׳דה׳׳מלאוקמיבבו״בוד׳׳ה-וקש׳האבגמ׳אמרי׳דבמילת  דס״ל דלרבה • וכו ראוי בסוףנד״ה זה נעמוי לקמן ז״ל כ׳רש״י הסעם ל״צלאשמעי׳זזה
מתרץ דלא הא דם״נ התום׳ כוונת דזה וצ״ל • ל״צלאשמעי׳ רישא בבו׳׳ב דמודהסומכוס

 עדים בלא דתפיס היכא דוקא דילמא בעדים דתסים אף דפי׳ הקטן מל מגדול לשתלים
 דקתני המוצי נילףמזה משוםדזה ניזק־וצ״ל שאמר כמו עלהגדול מןהגדול משלם ובאמת
 סומכום דג*כ לומר נוכל דבבו״ב התום׳ כ׳ שפיר וא״כ פטור לומר יכול הי׳ דג״כ בו־ישא
 • הויתטם אםתפסהמזיק אומ׳דקמ״ל מוד׳הייתי סומכום גם הא קמ״ל מאי וא״ל מול׳•
 לא הניזק תפיס דאי משום וצ״ל קמ׳׳ל מאי גרי ומזיק שמא ניזק דאי שפיר בגמ׳ אבל

 שלו שמא הטעמת על הניזק תסס אי דהח אסיסא רישא סליג שסיר אף מידו מוציאי!
 נמצא הניזק• פטור ובמתני׳ ימלוקן סומכוס לדברי ברי בטענות ממנו להוציא בא והמזיה

 כוונת וזה ושמא ברי להיסךעל הוא שלו הרבותא דעיקר צ״ל וברי בשמא איירי או־דרישא
 משמע וממילא ונרי בשמא איירי רישא דגם פי׳ מילתא חדא ושמא וברי וברי שמא הגמ׳

 P נתן בר׳ ד^כרגה נימא וכו׳ ריס מתקיף פי׳ יהי׳ לפי״ז א״כ • ושמא בברי או> לי׳
דיי* משים וממאי דקושי׳המקשן התו׳ כמ״ש מזה ידע המקשה

 תהו מא נ בנויב נמי סיפא ריס קאמר מאי ועוד • דסיפא דומיא רישא דתני היכי כי
 איירי דרישא להוכיח יש רכ״נ דבלא וכו׳ תיובתא תהוי א״כ הול״ל הכי דרב״נ תיובתא
 בט בטענות הניזק דתסים היכי המוציא דתני ברישא וא״ב בשו״ב איירי וסיפא בנו״ש

^ וסיפא רישא בס״ב אבל ■ שמא בטענות ניזק דתסיס היכא המוציא קתני ובסיפא  לי
המזיק הוי דמזם כ״ש מכת נדע ובסיפא ברישא• רק המוציא ליתני לא לא״כ לאוחמי

״י אג״ייו - "י ״ -״’יי’׳ ג בשי- סיפח ״י י ?יא י י  תפס ^ני דבגו״ב להודיע משום הוא דכ״ש אף בגו״ב דקתני והא איירי נמי דנבו״ב
 T אי” גמיןצייילק■ מודה הוי דהתם משום יודע הייתי לא דמסיסא

? א’”א יעימי בני״נ מודה דלמא בבו׳׳ב אף פליג דסזמכוס מנ״ל ע א fי r i
 אי אבל לחוד ת«£ משום קתני ד» ב״א חייא לר׳ דס״ל י״ל לחוד בבו׳׳ב תסי%מתני׳

:וק״ל מודה וברי ובבד סומכוס פליג שפיר ושמח בברי מיירי



א י ג ו ס  כי אלא «״א ד׳ דו> טד כו׳ לי מנה מייא רגי מני ב
ט״ש: אתמר דר״ח ךTאא אסמי־

ה א ד ״ ס' ^ מו  לומר ואין כו׳ מורה אמרה מה ממני ד״ה נ
 מדגריהס נראה • ט״ש כו׳ מטין דא׳׳א חזקה מטטס

 דטפר מטטם ולא מפיו מק״ו שטטה לחייט דא׳׳כל״ללר׳ח הקשו מילא
 דס״ל משמט * מטין דא״א חזקה לי׳ אזלי כמקצמ דהטיז דחזינן כיון הכל
 מהוכצת נשמה כתוג וכן ■ מטיז דא״א השאר טל חזקה שיין כדר״ח דנם
י משמט וכן ר ״ הטדאיז אבל ד״ה בחום׳ [ט״ב] מהרש״א ^  וז״ל שכמנ כו

 מטם לאו אי למיסמרי׳ ליכא מטיז ואיט כ״כ משתמימ דלא מפטם חב;
 גבי אבל דאמר הא לפרש באמה כהב וברי ט״ש־ לטיל כמ״ש דמשיד מינו

 דאס • מטיז דא׳יא חזקה משוס הייט הכי למימר דליכא טדיס הטדאח
 יכול לו שחייב ממה יומר ממט שמבט משים הייט ט־ים כעד שהטח
ז ^  שכחבו דאף לזה המום׳ שהוצרט דמה ונראה ־ לו שחייב במה אף ל
מצי הוי מ״מ * דמטיז חזקה משוס לאו סטור הכל דטסר למטמא נטיל

דהכא משוס במקצת מודה משאר למילף דליכא הכי דה׳׳א מנימר
 בזה גס דחשיד מינו משוס חוס׳ שכחב במטמא דהא דמטיז חזקה מיכח
 ה״א דאס״ה אלא דחשיד מגו אמרינן לא דאמה דאליבא לטיל תום׳ כמט

נראה מ׳׳מ ־ דמטיז ממטמא למימר מצי הוי ה״נ ־ ממ״מ למילף דליכא
כו׳ משתמיט שכן לפיו מה למיסרך ציה הוי נמי ולקמן המום' נפימ״ש
 משתמיס שייך לא דנ״כ יוכיח ט״א נמי צ״ל דמשתמיט בסרכא דגס וטונתס

 נמי צ״ל ט׳׳כ מטיז שכן פרכא נמי דאיכא נימא אי א׳׳כ שכ״ה* כיון
 כ״כ מוכרח איט וזה שבוטה בטי ואסיה מטיז אינו דג״כ יוכיח דט״א

 כלום חובט שאיני במקום היינו בט״א שטטה חורה דחייבו הא דדלמא
 דא׳׳א חזקה שייך לא וא׳׳כ לטיל• המיס׳ כמ׳׳ש מטיד והטד יודט־ ואינו
 דחייב מנלן יודט שהתובט במקום אך יודט• אינו שהחובט כיון מטיז

 ממטמא סברא שום דאין ט״כ אלא ־ ממיז דא״א חזקה דאיכא כיק שבוטה
 צ״ד סימן בח״מ דקיי׳׳ל יוכיח דט׳׳א שטטה גלגול דאכתי י״ל מיהו * דמטיז
 להשביט יטל א׳׳י במטטח אך ברי בטטטמ אלא מנלגלין דאין [ס״ב]

 ושייך הגלגול טל ברי החובט שמוטן כיון ט*כ א״כ * ג«ול ידי טל
 למימרג״ש דליכא aנרא אך יוכיח• י״ל שסיר מטיז אדם דאץ בחזקה

 שהטיז אף ממיז וא״א חזקה גדר׳׳ח דשייר נ'י שכחב מטמא דהא יוכיח
ד ה משמה לומר דיטל משוס הייט • טדים ע  יוסר שחבטו כיון בו ט

שטטה מיקר טל נשבט שכבר דכסן איסכא הוי הכא א״כ • לו שחייב ממה
A  MMVik1 ^ ״^ ___ ____I I

מציעא בבא מסבת
.ראשון פרק אוחזץ שנים

•׳יי-ון ׳י-׳-׳י ׳■י •יי ̂׳י׳יי׳י - ״ ^
 מטיז^ דא״א חזקה הגלגול על לומר שייר לא אז לו־ חייג שאיט דע׳׳א

 להטיז יטל היה שסיר שקר דמטנסו טליו שנשבט מטות ממט שחבט כיון
 הנראה ואמנם בבוטה• מגלגול יוכיח לומר שמגלגלקטליוא׳׳כא״א השאר טל

תיז דיש  שבוטה גלגול למימר להש׳ס דל״ל המסרשיס שדקדקו מה בזה נ
 ט״א ואמר הש״ם חזר הכי דבמר וסו • יוכיח סיו מיד למימר ה״ל יוכיח
 דטד שבוטה מטיקר משניהם יוכיח לטשית דצריך י׳׳ל מ״ש ולסי • ימיח
 לכד אחד דטד שביטה דמטיקר • אחד דטד שטטה ומגלטל • חחד

 ומגלגיל • הטזה דליכא הטד טפ׳׳י בססק במובט דוקא מיירי דקרא ל י
 יכול השבוטה טיקר בשקר למטט ממט שהטיז כיון י״ל לבד שטטה
ט להטיז  באיט קרא דמיירי השבוטה דטיקר דצ׳׳ל כיון אבל .בגלגול ע
 למימר ליכא דהא דט״א שטטה מגלגול מוכח שטר א׳כ דוקא יודט

 א'כ בססק• שתבע מיירי דהא יותר ממט שתבע דהואיל הנ׳׳ל סברא
:ודו״ק יוכיח הוי שסיר שבועה ומגלגול מעיקר

 קרא מוקי דר״מ אזלי לשימתייהו קרבן גבי ורבנן דלר׳׳מ די״ל נראה אך
ט  קם איני דע״א קרא מדקאמר במכחישו• חטאח ולכל טון לכל א י

ה אלא לממון ע ט  דהכי משאיל׳ימ לי׳ הוי הא יודט איט באמר מיירי ואי מ
 שטעה וחזרה חשודים שניהם היו גבי ע״א מ׳ז דף בשטעות לר״מ ס״ל

 ודוקא במכחישו מיירי דקרא צ״ל ע׳׳כ אבא• דר׳ כנסכא לו למחויב
 קרא דכלל דכיון לחמאת נאמנים שנים אבל לחמאת נאמן איט ט׳א

 ולרבנן • נאמני׳ ושנים דמכחישו מיירי נמי חמאת גבי ע״כ וחמטז ממון
ט' דנהכחשה א״י באמר מיירי דקרא צ״ל ע״כ דלר^מ  אינם שנים א

ט לשטטה קם דע״א דהא ולסי׳זצ״ל נאמנים• יודע איט בשאמר טי

* ®א״י נשי® אלא משאיל״מ• אמרינן דלא וס״ל אפיי ק י מ  כתכ זה ו
 ליכא זה ולט • א״י שנשבע המורה שטעח דאיכא השואל בסרק הר׳׳ן

 נאמן דע^ן בטרה מציט דלא יוכיח ע״א מעיז א״א דסרכא למימר
 נגד העזה כאן ואין באיי מיירי קרא דהא חזקה דשיין במקום להשביעו
 אס ס״ל כר״מ ר״ח ל״ק הא הש׳ע דקאמר הא מיושב ובזה הטבע־

ט׳ יוכיח ע״א מיד לטמר מצי דטי  הש׳ים ידע rדבל כיון אלא לרבק א
 דמעיז סרכא דאיכא אף ס׳ גדולה פיו הודאס מהא לא דקחמר הא

ט יוכיח דע״א משום טי רי דקרא כר״מ דס״ל משום ע״כ ו  במכחישו טי
 דע״כ כיון ^ק הא בסשימוס דקאמר והייט • דמעיז חזקה נמי דאיכא
 מאזון המסרשים שדקדיץ מה קצח ליישב נראה ובזה כנ׳ל• ס׳׳ל כר׳מ

 ראב׳׳י על קשה דאכחי • כו׳ ע״א מדאיצמרר דילטנן לומר ואין • החום'
ט׳ «ןור דבבט דס׳׳ל ה א  אסיא להעיז דיוכל דכיון דמנלי׳ במקנס טד
 אדם אין חזקה דאיכא היכא דע״א קרא ואיצמריך שטעה בעי כיה
 במכחישם נאמנים אינם שנים אסי׳ דר׳׳מ כרבנן לראב׳׳י דס׳ל וי׳ל • מעיז

 ע״א דוקא בעי ואס״ה מכחישו באיט חמאמ לכל דע׳׳א מיירי כ וע
ודו״ק: לשטעה

D 3 D S ה החום׳ דברי אלולי ^ נראה ט  ע'כ] י׳׳ח [ד׳ בכטבוס דאמרי׳ ד
 לקמן משוסדקאמ׳ היינו משבוע׳ סמור להעיז דיכול דבבט לראב״י

א דכי אפומריקא דר׳ דאבוה בברייתא  באמת אס דר״ח הא ממעש זה ט
 שהעידו חמשים באותם דמעיז דחזיק כיק מעיז דא״א שייך לא דר״ח בהא

 דכ״ה מוכח עדים בהעדאוס דר׳׳ח הך לסמור קרא מדמטס א״כ • העדים
 דמכי בסיף החום׳ חירון ככלל דהוא ואפשר • להעיז דיכול אפי׳ פמור

 חזקה דשייך היכא קרא לאוקמי דטכא אף כ׳׳ה• למעמ נשמע זה הוא
 מעיז דא״א חזקה דשייך דהיכא קרא דמייתי משום לומר ואץ • מעיז דא׳׳א

 להחוםטת דס׳׳ל ז״ל מהרש׳׳א כדכרי לעיל כתבט ככר דהא • קרא א׳׳צ
 ר'ח דריש דהא וסי • מעיז דא׳א מחזקה מסברא לפעור דאין דאמת דאליבא

ה חמים טענו למעט זה טא דכי קרא ע״א] ד׳ [ד׳ לקמן טד  א״כ בשטריס לו ו
 דליס דראב׳׳י אליטה כן כתבו דהמיס׳ י״ל מ׳׳ש ולפי קרא• מייתי לא
א לרבי ליה  חזקה ביה שייך דלא אע׳׳ג דר״ח להך קרא ומדמעט טי

 י״ל ולט׳׳ז • בכ״ה פמור נמי דמעיז בבט דה״ה מיניה יליף מעיז דא״א
ט • כ״ה משוס שטעה דחייב למימר מצי באמת הא דר׳׳ח בהך טי  דמקט ו

• טו טדאת חהא לא מאי הש״ס ט׳ ר״ל מ׳  שטעה חייב הכל בטפר א
גו דנימא כדרבה סד״א משני ועיז מעיז דא״א חזקה שייך דלא כיץ  ט

 מיט נימא דלא מק״ו טו מהודאת למילף וצריך ותו׳ כסירשיי דחשיד
ב כל יליף וממילא דחשיד  לומר אמזר טי ולפי״ז • ק׳׳ו מהאי שבוטה טו

 אלא • מקצת עדות מסעם לאו נשבעין שניהם מטס דמסנימין דסעמא
א דידי׳ האי דמטם דמאי דאףדאקסהדי משום  דכל חזקה משום הייט ט

 אף שטעה צרט נמי דכ״ה נימא ואי • שלו בחזקת טא אדם שביד מה
א שבידו דמאי החזקה האי כ״האיתליה דכל  מטס אלאדפסור שלו• ט

 חברי׳ דמטם דמאי סהדי דאנן במחניתי׳ משא״כ • מעיז דא׳׳א חזקה
 לחזקה סותר דטא מטז דא״א חזקה ליה אזלא טט* והוא הוא דידי׳ נמי

טי ואט״ג הכל• שסר מסמס נשבע שסיר א״כ שלו• הוא שבידו שמה  ד
ט ממעם לטסרך מצי  מטדאת מק׳׳ו מסעם בעדים ר״ח דיליף דחשט מי
 דברבנן הסוס׳ כתבו דהא קושיא זו אץ ק״ו ליכא סהדי דאנן והכא • סיו
ק דחשיד מיגו אמריגן לא « ו ט לא וטמלץ דנשבעין המשנה שבועת ב  ט

שתטט אלא ט אמרינן אלא א  והא הוא הש״כ דקושית אלא • דחשיד ט
א והנח דקאמר ק איט דזה טנ א דר׳ להא ע  אחרינא מסמס דליף טי

 דר״ח• אאידך קאי תונא תנא דהאי משני וע״ז כו׳ טו הודאת תהא שלא
ט טי  להעיז דיטל טכא בכ׳׳ה דממנימץאט׳ דסעמא נימא דאי מטס ו
ב טלך דאף ממילא לישבע צריך  דמודה כיון מעיז איט דעכ״ס טי

ט • מקצת ה דבסיסא ו  כוסר מסמם שבועה לטיב אין שלי חציו אומר ח
 חברי׳ דססים דמאי בזה סתירה דאין מעיז דא״א חזקה איכא דהא הכל

 כמ״מ הוי לו דמודה דמאי הודאה משום הסעם וע״כ • בחצי׳ מודה שהרי
ת • חייב דהילך מיני׳ ו־ליף ט מ ה הסום׳ קושיס ו א וחנא ד  מחורז ובזה • טנ
ה חוס׳ ע׳׳א] ד׳ [דף שהקשו מה נמי ט׳ השוה הצד ד ^ ואית • ו  כו
^ חזקה דאיכא הכל לטט• דמה א״ש מ״ש ולט מ׳ יוטח הכל א  מעיז ד

ודו״ק: כנ״ל• דמטז דחזיק בדר׳״ח משא״כ
ם נ מ טא * אחר בענץ ליישב דיש נראה היותר א  דאמרינן דהא ו

דהוא נחבט כגר הוא דידי׳ האי דמטס דמאי סהדי דאנן
ממעס
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 שנו׳גת צחייכ דקכיותר משוס משיועה פומר ימ6 המשייע דעד ו') שעי' פ״ז
 • בשקי נשבע היה ולא שקר הוא דשמא מפי דחמיר השבועה מלפמור אמפ

 סהדי חק ננד דהכא הש״ס מקשי דמאי י״ל ולפי״ז • מממון כפמרו לי' הוי
 שי\י_אין מע״א דעדיפא נהי זו• חזקה דלמא דירי׳• האי דמאי;דתפיס

̂ו הוא אדם שביד שמה מחזקה ממון להוציא יטל ע״א  ד^שני וחו ־ ש
 כדמשמע נהרוזיר צריך הוא שלי מוען והוא מחכירו שממף שמעידים עדיס

 מה דכל יזזקה משום והיינו • דוכתי ובכמה אבא דר׳ דנסכא בעובדא
ד משח״כ זו בחזקה ממון מצינו הרי שלו הוא אדם יד שתחת  אחד ^
 ח ר כדיליף זו חזקה ע״י להשביעו דיכול מע״א מק׳׳ו למילף דאיכא
 היכי כי כנדון להיות מה״ד לבא דדיו מע״א עדיפא מ׳׳מלא עדים בשני
 נראה אך פומרת* אינה זו חזקה ה״נ פומר• אינו המסייע דעד

 סגי ולא צדדים משני ק״ומע״א דלעיל דעביד דהא (ש״מ) בנ״י צפימ״ש
 הודאת תהא שלא הל״ל דלא מפי דקשה דכ״ש ונראה לבד• יוכיח בע״א

 דעד פרכא משוס ואי עדים ב׳ מן ע״א עדיף דלא בסשימות אלא פיו
 בידינו הוא דכלל ש״מ כתירוז וצ״ל יוכיח• פיו ה״נ שבועה מחייב
 איכא דהכא ונראה כיד• פרכא פרכינן לא צדדים משני ק״ו דאיכא דהיכא
 דבמתניתין דמהאי י״ל א״כ הזמה• בתורת אינו שכן דהוא כל פירכא

 בעדים אלא קנס לענין מפיו עדיף דלא פיו מהודאת ק״ו למילף מצי לא
 עדיף שלו שהוא דחזקה לעיל כמ״ש מע״א הוא הק״ו אלא גמורים
 מ״ש לפי אך כ״ד• פירכא למיפרך ואיכא א׳ מצד ק׳ץ הו״ל א״כ מע״א

 שוס ליכא סהדי דאנן במתניתין א״כ הזמה• בתורת שאינו פרכא דהך
 ורש דמתני׳ תונא תנא שייך דלא קשה דאכתי אלא כ״ד• ואפי׳ פרכא

 כיון חשש דלא אלא כ״ד פרכא איכא דר״ח דבהא הוא ׳1ל ענין לאו
 דליכא אלא • א׳ מצד ק״ו הוי ובמפניתין • פיו מטדאת ק״ו נמי דהוא
 כעדים ממש הוי דבמתני׳ סהדי דאנן לר״ח דס״ל צ״ל וע״כ פירכא• שוס

 ק״ו דאיכ' גמורים מעדים סהדי אנן גרע לא גמורים בעדים דילפינן כיון צמוריס
 ללוה שהדי ליה הוי דאי וכו׳ דאנןסהדי כיון מקשה שפיר א״כ צדדים מב׳
 מתישב ולפמ״ש • כו' דר״ת אאידך שונאקאי תנא האי באמש ומשני וכו'
 נדדיס משני מק״ו דר״ח ילפושא דמפרש הכי בתר דסוגיא פשמא קצת

 הרא׳ש מ׳ש עפ״י לפרש נראה היותר אמנם • דקאמרכו' הא אלא מקשה
 משבועה סומר המסייע דעד דמכיח ר״ת] ומדברי ד״ה ג׳ [סי׳ מכילתין בריש
 השאר על שבועה מחייבין דעדיס ר״ח מ־גמר ראי׳ הביא ועוד וז״ל

 מה ליפרך השבועה מן פוער איט דע״א ס״ד ואי וע״א דפיו מביניהו
 שבועה מאותה סומרת בהן כיוצא אין שטעה מפייבין כשהן וע״א לפיו
 סהדי דאנן היכי כי במתני׳ דנימא לר״ח מקשה ספיר ולסי״ז • ע״ש וכו׳
 דפיו מק״ו גמורים בעדים ר״מ יליף לאו דאי משום והיינו כו׳ נהאי
 דכל חזקה משוס דהיא סהדי דאנן דמעמא שפיר למימר מצי הוי וע״א

 שסיר כנ״ל אחד מעד עדיפא זו דחזקה כיון שלו הוא אדם יד שפחת מה
 הרא״ש כמ״ש בהכחשה אינו שכן למיסרך וליכא ומפיו מע״א ק״ו ילפינן
 בהן כיוצא דאין זו בחזקה הכי נימא דבאמת פומית בהן כיוצא שאין

 שבועה לחייש סהדי אנן דאמרינן דממניתין מעמא והיינו פומית
 בהן כיוצא דאין משוס משבועה לפימרו סהדי מנן אמרינן ולא

 בעדים ר״ח דיליף כיון אבל • כנ״ל ילפינן דמיני׳ אחד בעד כמו פומרת
 משבועה קימר המסייע דעד צ״ל ע״כ וע״א מפיו הצד דמה גמורים
 בהכחשה שאינה וע״א לפיו מה דנימא הרא״ש קושיות קשה דאל״ה
 כ״ש פוער המסייע דעד ס״ל דע״ר וכיון משבועה לסומרו בק בכיוצא

 סהדי ממנן ציה פריך שסיר דפוערת חזקה מחמת דהוא סהדי דאנז
 ש״ד דהוי דר״ח לאידך אלא • קמייחא לר״ח לסייע אינו דבאמת משני וע״ז

 לעדים ק״ו^ ליכא באמת משבועה טמר אינו המסייע עד דבאמת משא״כ
מהויז כנ״ל גמורים  ודו״ק: וט׳_• הונא ותנא ד״ה התוס׳ קושיה ו

ר בהכחשה שאינו למיסרך דאיכא הרא״ש שכתב סברא דהאי עוד ^ד!6רנ
ונמען מוען מהל׳ בפ״ז דל הרמב״ס לדעת מוכרח הוא בהן וצא בכ

 נזכרתי אמד ואח׳׳כ מנה לפלוני חייב בב^שהוא שהודה מי וז״ל ז׳] [הלכה
לי • לו שהודיתי זה חובי לו שפרעתי  • פיהם על ועושין מועלת עדות ה״ז עדים ו̂׳

 בנ״י עליו והקשה • מעולם לויתי לא כאומר ואיני ־ עדיו הכחיש לא שהרי
 שהודה דאף בהכחשה ישנו דהרי בהכחשה אינו דפיו זו בסוגיא מכילתין ריש

 ונראה • עדים כשמביא פרעתי ולומר ט לחזור יטל בתחלה לו שחייב
 דאס ס״ל הרמב״ס מדאי בהן בכיוצא אינו דפיו לפרש יש הרא״ש דלנמ״ש

 שהוא ולומר הראשונים דבריו לתרץ מהימן לא הפרעון על עדים מביא איט
 בפירוש הודה לא והוא לו מסייעים שהעדים כיון אלא • סרע ואח״כ לו חייב

 מה פריך שסיר א״כ העדים כדברי דבריו לתרץ יכול פרע שלא בתחלה
 שהודה הראשונים דבריו ומכחיש חזר שאס בהן בכיוצא בהכחשה שאינו לפיו

 להם שיש בעדים משא״כ עדים• הוי מהימן לא לו חייב שהוא בשחלה
ודו״ק: בהן• בכיוצא הכחשה

ה נ ה  דאיכ׳למיסרך וי״ל וכו׳ ס״ל כר״מ ריח ע״ב]ד״ה ג׳ [בד כהט התום' ו
דעדיסא מפיו בק״ו ר״מ יליף לא דלמה קשה אכת• לכאורה ע״ש• וכו׳

 ד א מימה שממייט עדים ״־•:ן מחייבי מיתה• מחייבו שאין פיו מה מפי
 אם מ דר f ק לט דלית דנהי מ v;רבנן על קשה ותו • קרבן אותו חייבו ש

• יביאוט לא מיחה לידי הביאוהו  ממיתה ראי׳ דאין דס״ל די״ל משוס ט׳
 מטו ק״ו האי דוכמיןמ״מ בכמה כדפריך ה חמור עבירה על באה דהיא משוס
 P מקרא דילטק די״ל בזה שכתבתי מ״ו דף קידושין בחידושי ועיין • קשה
 ט־יכא מסיו ק׳ו דהאי נראה עיקר אך כו׳• ע״ע נאמן דאדס וגו׳ אליו הודע
ה דאס בהכחשה שאיט לפיו מה הכא כדסריך הוא  אפילו חגב שאכל מד

 אט׳ סי׳ מ׳ לטו ד״המה המוס׳ כמ״ש קרבן• מביא אומו מכמישין עדים
 דאף נראה דרבנן אליבא כן כתבו שהתוס׳ ואף וכו׳ אותו מכחישין עדים
 מקרבן יפמרוהו מימה לידי הביאוהו אס ק״ו בזה שייך דנא מודה ר״מ
 דאיכא מטם מטו ר״מ ק״ו יליף דלא והיינו • לפמור מחיוב ק״ו דנין דאי;

 כר״מ ר״ח דקאמר בתר בשמעמץ דקאמר והיינו בהכחשה שישנו למיפרך
 זו טרכא מוכח עצמו ר״מ דמדברי היינו בהכחשה שאינו לפיו מה אלא ס״ל

 נאמן אדם שאמרו רבק דברי א״ש ובזה כנ״ל• מפיו ק״ו ר״מ יליף מדלא
 משום כנ״ל מטו מק״ו עדים למילף דליכא עעמייהו דמפרשי היינו • ע״ע

ט׳ קרבן מביא ע״ע נאמן דאדס ט מכחישק עדים ק׳ א  למיפרך ואיכא או
בהכחשה: אינו pש לטו מה

ה ז ב  חכמים רצו מה * מ׳ ירצה אס מה לו דאמרו הא עוד לפרש יש ו
 דמסרז במתני׳ עיירי דלא ע״ע נאמן דאדס לישנא בהאי בזה

 אם דימ להם השיג דיטז ותו • דר״מ למעמי׳ להשיג להם הי׳ ומה דבריו
 ידעו דרבק לעיל ולסמ״ש • בזה דרבנן ס״ד ומאי היום כל עמי פוען הי׳

 דכיין כנ׳׳ל מסיו ק״ו ילט דלא עלייהי תיקשה שלא דכוונתס אלא • ר״מ סברת
^ון איט הוא מזיד לומר ירצה שאס  משוס טינו ר״מ־ להם שהשיב כמו נ

 מזיד הי׳ דלא אומר כאילו טי הוא מזיד אמר ולא היום כל עמו עוען דכבר
 לדעת בפמיך לפמ״ש דא״ש כ״ש הראשונים דבריו להכחיש נאמן ואינו

מנ האתרוגיס דבריו על עדים דמביא דהיכא הנ״י שהביא ז״ל הרמב״ם י
 בהז בכיוצא בטו בהכחשה שחין אלא • נזכרתי ולומר הראשיניס דבריו לתרץ
 שלא בפירוש ר1̂ שלא כל קרנן מביא דבכה״ג נראה וה״נ כנ׳׳ל עדים בלא
 דבריו לתרץ יטל דאין כי׳ היום כל עמו דן הי׳ אס דאמרינן חף בשוגג אכל
 שיתחייב כלל מיסתבר דלא מקרבן• סטור מזיד שהי׳ עדים כשמביא מ״מ
טו דאט׳ רבנן לו דהשיט והיינו בזה קרבן ר״מ  בהכחשה שישט בכה״ג מ

ודו״ק: בק■ בכיוצא הכחשה לו אין מ״מ עדים מפי

Q W שהקשו כתבתי כבר * כו' למכתב מדאצטריך דילטנן לומר ואין • בא״ד 
 דהא עוד ונראה בזה• לעיל מ״ש ועיין מנ״לבבט דאכתי המפרשים

 במקצת סמודה למילף דליכא משוס סטור הכל דכופר דטעמא אמרינן דלא
 ולטרש׳י אשתמוטי• טסי בי׳ דשייך למ״מ דמי דלא דחשיד מינו דאמרי׳ משוס
ט כו׳ אממונא דחשיד מיט התירה מן אמרינן דאמח דאליבא דס״ל  משום טי

 בטעמי׳ ק החום׳ הקשו דלא והא לקמן כדאמר יוכיח ע״א למימר דאיכא
 צ״ל ע״כ חייב כ׳׳ה אמרינן דאי משום היינו מעיז דא״א משום פטור דכ״ה

 rולט העזה ליכא א״כ יודעין העדים שאין במקום הייט ע״א דאצטריך הא
 דלט וחו ־ נמטעה טער המסייע דעד [נהגה] ו׳ סעי׳ ס״ז סי׳ בח״מ דקיי״ל כיון
א שהרי מעיז דא״א מחזקה עדיף א׳ עד דע״כ כן מוכח מ״ש  משביע ט
 דעד כ״ש משבועה סטור מעת דא״א דחזקה דנימא כיון א״כ • העד ע״פ

 מעיז דטיךחזקהדא״א לטכא התורה גלחה וא״ככיוןדכבר • פוער המסייע
 סטר מעיז דאיט במקום אפי׳ כ״ה וילפיקמיגי׳ ע״א מדאצטריך משבועה פטיר

ח המסייע עד מעיז שכן דליכאלמיפרךמיגלכ׳ה  דליכאהעזהכדאיתא טכי
^: אע״ג בעלה בפגי מעיזה דאקאשה חזקה גבי ע״ב] [ד׳כ״ב בכהונות ת  V ד

 עד ^כא אי אבל המסייע עד דליכא היכי הנ״מ ממון לי^יא אפי׳ סובא אלימא
 שייך דלא אע״ג סוטר המסייע דעד הא ע״כ א״כ • מעיזה שפיר המסייע

 שהוא מה על שכן המסייע לעד מה לומר דאין יוכיח הוי מעיז דא״א חזקה
 אינו שק הכל לכופר מה נימא ואי דמעיז היכא יוכיח כ״ה טטר מעיז
 דניליף מה״ת א״כ פומר להטז דיטל אע״ג המסייע דעד יוכיח ע״א מעיז

בט לחיוב  ועד הכל מטסר לפטור ניליף כנ״ל ומע״א במקצש ממודה נ
ודו״ק: המסייע•

h W שדףד׳]סוס׳ד״הע״א ״ יוכיח [רי  כשהוא משלם איט שהעד מה כי כו
• שבעדותו לפי אלא חומרא מוזסאיט ם׳ הגהלסמ״ש ט׳ א הט ע״ ה׳  מ

ט ״כ6 משאיל״מ לי׳ הוי מדאורייתא דבחשיד כו׳ קאמינא שכעדו ד״ה ב
 בע״א מציט דלא פעור כשהוזס אס״ה פיו על ממון מוציא הוא הרי חשוד א׳

ט • הזמה  דמדאוריי׳ שני בתירוץ שם התום׳ כמ״ש ס״ל ע״כ דני״ח נראה ט
ט׳ דחשוד מינו בדר״ת ^:גרינן דלא הא דאל״כ פטור חשוד הוי  איט ו

 יציף והאין לשלם צריך הי׳ דחשוד מיגו אמרינן הוי דאי קולא אלא סומרא
 א״כ לגמרי פטור הטרה מן דחשוד ס״ל אע״כ לקולא מחומרא מק״ו ר״ח
 ר״ח ל״ק הא בסשיטוח דקאמר והיינו הזמה טרח ע״א גבי משכמח לא

ך לא דלדידי׳ פריך לא לי׳ לית הזמה טרת  :ודו״ק זו פרכא טי
ם  מעטים העדים שאין דמיירי הרשב״א כתב ־ וכו׳ חייא ר׳ חני ש

דאמר כיון אלא קר^וגות שעבוד הוי דאל״כ נפרע שלא שיודעים



פרק שניפאוחזין
 וע״ש י״ד [ס״ק ה' סמיף ם״ז סי׳ סמ״ע3 ועיין שרעתי לא אמר כאילו אימי לא

 משום שטעה 3חיי איט ושרפתי לויתי] אץ ואמר [וחזר לויסי לא דאמר ]3הימי
 3י״ ם״ק3[ והש״ו ■ ״א3הרש מלשון דייק וכן מקצח3 שעגסו ססוך ממויכ שמא

 דר׳׳ח3ו 3כת ״א3הרש לשון3 דהא ״א3הרש מלשץ שס עליו השיג עיייש]
 מחודש ״י3ה יא3שה כו׳ סעגתו מחץ־ אלא 3מסמיי איט גמי קמייסא

 ר3ד ולדעתי עיש* ט׳ עדים3 דוקא ואש״ה שכתג ועור ד״ה כ׳
 עדים לשני ע״א ין3 דין חילוק שום דאין הסכרא מצד לסמ״ע ס״ל ששוט

ר אס  א״כ הפרעון מן כלל יודעים העדים שאין כיון שפרע ואומר מז
ט  לויתי לא שאמר הודאתו מחמת אלא העדים מחמת כלל מיוויכ אי
מי  טפר הוא שעכ״פ כיון הודאה מיקרי לא וזה פרעתי לא אמר כאילו ו
 כעמד אלא לשנים ע^/ ץ3 חילוק ואץ • לו מאמינים אנו שאץ אלא

רו כי  • אותו דמכמישין עדים מכח שטעה חיית דאז לויתי לא ואמר מי
 הודאה מיקרי המענה מתוך חיוג דאץ ראי׳ מגיא ז׳ל דהרשג״א אלא

 מ־עו שלא לענץ כהודאה דהוי הכי טמא בדסרו כעומד אשי׳ הרי דאל״ה
 כחזר דאף הש״ך כדכרי להוכיח שיש ונראה • שרעתי אמר יסל שהי׳
 מתון לו כא שהחיוג כיון עדים העדאת מקרי מ״מ ופרעתי לויתי ומען
א עדים דכרי מ  ואמר חזר וכין כדיכורו עמד כץ חלק דלא חייא ר׳ דכרי ככלל ו
 מה ד״ה כמום׳ ע״כ] ג׳ (דף שהוכא כהנים מתורת ופרעתי לוישו

 מזיד אמר ובאחרונה היום כל עמו דן הי׳ אם אר'מ ח׳זל ט׳ ירצה אס
 הייתי מזיד ול^מר כמוזר דלר׳׳מ מטאר הרי עכ״ל לו שומעין אץ הייגט
 לא שאמר דכירו דממרץ משום דרכק דמעמא וללישנא ־ קרק מחויג
 קרכן ומחויב דכריו למרץ נאמן דאיט כהא ם*ל דר״מ הרי שוגג אכלשי
 דמשיכ דמוכח הרי ט׳ מיתה לידי הכיאומ אם כדאמר העדים עש״י

ס העדאת ר״מ לי׳ מ  לא עענתו מתוך דמחויכ נמי משמע וממילא ע
 הש׳ך שימת ולט שטעה לענץ והיה קרכן לענץ עצמו כהודאת הוי

 מה למין יש פרעתי ואמר מזר אם מיירי נמי דר״ח ליה דמשמע
 סוכרת הסוגיא וזאת וז״ל כו׳* שכן לפיו מה ד״ה המום׳ שדקדקו
ט׳ דשרקאמרו כלי«א רכנן] לו[ו כ ט׳ אא טי ר׳ מי א  ולפימ״ש עכ״לע״ש־ ו

אטה שפרע ואמר כשחזר גמי סיירי דר״ח  עדים העדאת לי׳ חשיב ו
 עדים כהעדאת דמשיכ מוכח ר״מ דמדכרי ס״ל כר״מ ר״ח דקאמר הייט
 מחייב הי׳ דטרו דמתרן דאילו^ הכי ס׳׳ל רכק דגם מ״ל אף כניל
 עדים־ העדאת משעם דחייג חכמים כדכרי מטרש אין מ״מ קרק
 לא ואומר כלכירו כעומד מיירי דר׳׳ח הסמ׳׳ע כדכרי נראה עיקר אכל

 מציט ולא קנם לענץ טו מהודאת מק׳׳ו לה מיימי ר״ח דהא לויתי
 כדטרו כעומד דמיירי צ׳׳ל וא׳׳כ • קנס לענץ ממטיכ כשרן דהומזק פהיג
הו  ק״ו הכא דכט ש״מ כשם לעיל לפימ׳׳ש * הש״ך דכרי ליישב יש ט
 פרכא דהיינו ולטמ׳׳ש * דמא כל פרכא דטכא משום הייט צדדים משני
ט שק  ק״ו כפרן דהוחזק איכא דעכ״פ כיון א״כ ־ הזמה כתורת ט

 מע׳׳א• ק׳ו והוי כפרן שהוחזק ע׳׳י ממון מציט שהרי מיני׳ דעדיף מע׳׳א
ן לא והכא  דחשיכ אע״ג כפרן דכהוחזק הזמה כתורת איט שכן rכ שרכא טי

 מודה שהוא כיון כעדים הזמה תורת כי׳ שייך נא עמס העדאת ליה
 אתה שאין עדות לי׳ דהוי ע׳׳כ־ ע״ה דף ככ״ק כדאימא לדכריהס

ל  המעם דאמר ולריח • א׳ מצד כק״ו אפי׳ מהני שטר א׳׳כ להזימה ^
ט׳ טו הודאות תהא שלא  כדכורו כעימד נמי דמיירי משום היינו ו

 • צדדים משני קיו שטר הזמה דטרת פרכא דטכא לוימי לא ואומר
ת ליישב נלענ״ד כן ע  דס״ל דהא קדושין כחידושי מ״ש ועיין הש״ך• ט

 דמייתי מקרא טינו איש ממאה יותר ע״ע נאמן דאדם דר״מ לרכק
^ מקרא רכה האשה ר״ש ט׳ הודע ד  • ודו״ק * כאריכות ע״ש ו

 דמעמא י״ל ט׳ מעמא מאי ט׳ כידך לי מנה רכיחייא דאמר
 צ־יכץ שומרין דארכעה חמא כר כרט דס״ל משוס דר״ח

 לאוקמי ליה ניחא ולא ה׳] ד׳ [לקמן השים כדמשני כמקצת וטדאה כטרה
 אין ד״ה ע״כ] ד׳ [ד׳ המוס׳ מ״ש ולט * ממון חכיעות הויל דא״כ שפשע שטדה
 קרקע לו שאין קרא לאיקמי צריך דאורייתא שעכודא דלמ״ד כו׳ נשכעין

 הילך הו״ל אכתי וא׳כ כהט קרא לאוקמי ודוחק השעמד לו דמחיל או
 דר״ח וי״ל שלש דאמר עעמא ד״ה לקק כטרש״י קרקעות שעטד משוס

 שס וקאמר ט׳ נזיקץ אטת כ״ד ע״כ ד׳ דף ככ״ק דקאמר לשימתו
 וע״ש כו׳ כסף ישלם נתינה מחת אתיא מ״ע ־ כמיעכ לשלם כאטת כולן

 הוא מיעכ טלי כל דמעלסלין שכקרקעותיו מעמת לשלם דהייט טרש״י
 כללא מיני׳ דילפינן זה הוא כי עליו יאמר דאשר חרא דכהאי וכיץ

 ישלם אלטם ירשיעון אשר כי׳ כתיב וגו' פשע דכר כ< דעל ושרעא
ט׳  דמיירי הרי שם כפירש״י מעדית הייט ישלם דהאי מג״ש וילטנן * ו

ט׳ קרא  ודוחק • שע׳׳ק הודאות למעע נילף ואיך • קרקעות כשעכוד ט
 כעין הוא כשהודאה לה מוקי ע״כ אח'כ הקרקעות כשקנה קרא לאוקמי

 שעור דהילך השכרא מצד דס״ל ששת ורכ הילך והו״ל שעטד ט דאין
א מיירי וע״כ דמי כידו מלוה ליה דנקיע דכמאן  וכאין שפשע שהודה קי

:וק״ל טלך ליה הוי דלא קרקע לו
ב ') הילך השער משמעות וכל ט׳ שלש דאמר עעמא כד״ה טרש״י ?

לו מציעא בבא ראשץ
הילך דאמר דלמאן ז״ל לרש״י דס״ל נראה כו׳־ קרקעות דהרי מא

א דכי דקרא ציל דע״כ כי.ץ שמיר רמי כדאמר כפקדון דכמיכ זה ט
ללמוד אין א״כ לעיל כמ״ש קרקע לו כאין ע׳כ מיירי לקק כיח

מיירי דקרא לן לימא דמאן קרקעות שעטד הודאות למעט קרא מהאי
 והא • שע״ק הודאות למעט ופרעא ככללא מיני׳ דנילף קרקע לו כאין

 משוב היינו כו׳ שע״ק שטר ליה דהוי משום נמי אי כסמוך דקאמר
 ואין כעין הוא שהוראה לקרא ומוקי חייב הילך rדמ אליכי׳ התם דקאי

וק״ל: קרקעית שעטד למעם ילפינן שטר קרקעית שעכוד כה
 דומיא דהאי משמע לכאורה ■ כו' דומי' וכלים כליה הא כגמרא
 למאי דהא * מיתורא אלא ־ המקשה הכריח לא וקרקעות דכליה

 אך ־ דקרקעות דומיא כלים הוי לא אכתי ט׳ זוקקין קמל״ן הא דמשני
 הקשו רהא דקרקעות רומיא כלים מי למסקנא ואף לזה דא״ל נראה היותר
 דחפר לשנויי מצי הוי • כו׳ וכלים כלים הא דיה זה] [כעמוד המוס׳

 מאי דא״כ הכי לשנויי מצי דלא הרא״ש כשם כתב ש״מ וכס׳ כו׳ כה
 כקרקעות לאוקמי איכא ממילא זוקקין דקמל״ן דמשני למאי א״כ קמלץ
 מרישא מקשי דלא ניחא וכהכי דקרקעות־ דומיא והוי כה כמפר

 בקרקעות רדוקא מיני׳ לדיוקא דאיכא כקרקעות וכפר ככלים כהודה
ב הילך שאר אכל  ^א כה בחפר לאוקמי מצי דרישא משוס אלא * טי

 נראה היה (ולכאורה כנ״ל הרא״ש כמ״ש דסיפא מיטרא אלא מקשי
 ברייתא מהך המס דמקשי ע״ב] מ׳ [דף הכי גיכבסוגיאדשבועות לפרש דיש

 דמיירי המסקנא ולפי פעור בשעורין לו והודה חיעץ מענו למ״ד
 הס• ממון תביעת ששניהם כיון ושעורין■ חיעין לי׳ הוי לא בחפירות

 עגינו דאפי׳ דס״ל משמע בשמעתין כמו כן שם התום׳ כתב מדלא אך
 תביעות מיני שני עכ״פ כי ושעוריף כחימץ הויל וחפירות כלים

 ל הר ופקדון מלוה עעט דאפי׳ הראב״ד כתב מזה ויותר הן
ופעורין): כחיעץ

 למאי פעור הילך למ״ד ע״ב] ה׳ [דף בסמוך דמקשי הא ליישב נראה
 זה ענין דמה ש״מ בס׳ בזו נתקשה וכבר • כי׳ קרא איצערך

 לפרש דיש נראה • ז״ל גאון יהודאי ר' מ־־ברי דהוא מפרשים ויש לכאן
 קמל״ן• מאי דא״כ משום בחפירות משני דלא דהא הרא״ש דלפמיש

 בין כקרקעות הוי דחפירות קמל״ן גופא דהוא למימר מצי הוי אכתי
 שהודה הרמב״ס לפירש ובין ־ בו שחפר הרקע לו שהודה לפירש״י

 הריל הקרקע מחמת באה והמביעה והואיל ־ נכד בחפירות שהזיקו לו
 מרישא מקשי דלא לפימיש־דהא אך בהא־ קמלין עובא מ״מ כקרקע

 דמפירות מיניה נשמע מ״מ בחפירות לאוקמי מצי הוי דברישא משוס
׳ מץתר• סיפא ואכתי כקרקע הו״ל

ך  דרישא מעמא לפרושי מצי דהוי שם בשכועות המום׳ לפימ״ש א
 הו״ל דחפירוח מרישא נשמע לא א״כ ושעורין טעין דהו״ל מ»כ י

 דהודה בסיפא וקמל״ן ושעורים חטן הו״ל כמסלעלי הוי דאי משוס קרקע
 היה ולא כקרקע הויל דחפירות משוס פעור אפ״ה קרקעות במקצת

 אי מרישא נשמע דאכתי איט דזה אלא ־ זוקקין דקמ״ל לשטיי צריך
 למאן היקשי כ’א פמיר ושעירים וחמין כמעלעלין וחפירות פעור דהי:ד נימא

 מצי ולא משבועה קרקע למעומי קרא איצמרך למאי פטור הילך דאמר
 בכלים בהודה לאוקמי ליכא וגס כממלטלי דהוי דס״ד כיון ־ בחפירות לאוקט

 בד״ה ה׳] [דף התוס׳ כמ״ש ושעורין חימץ ט״ל דהא בקרקעות וכפר
^ ע״כ א״כ כו׳־ נמי אי ודויק: זוקקין־ דקמל׳ין וצ״ל מיותר סי

 דקרקעות דימיא כלים בעינן למסקנא דאף לזה ראיה
דמתני׳ דבסיפא כיון קשה דאל״כ כניל בחפירות ומיירי ׳

 דהיינו זיקקין לשנוי׳ לי׳ למה כהן הודה או בקרקעות כפר אס הוזכר לא
 חייב ור^אדקמני בקרקעות שכפר כליה במקצת בהודה דמתני׳ דמייריסיפא

ט  קמ״לדהילך ממני׳ דאדרבה לשנויי דהו״ל הקרקעות על חף שנשבע היי
 כלים ובמקצת בקרקעות שהודה היינו כלים במקצת הודה דקתני והא סמור
 במיגו מהימן דלא והא פעור דהילך וקמ״ל כליסשכט־ מתלת על שבועה וחייב
 דהו״ל משוס היינו הקרקעות על רק מודה היה ולא הכניס כל טפר שהיה

 והילך בד״הוש״מ [דףד׳ע״א] לטל התיס׳ כמ״ש כיוןדטלךפטור מגודהעזה
 בתוס׳ ד׳עיב] [ד' כמ״ש דהעזה מיגו הוי לא חייב דהי^ך נימא דאי כו׳ פמור
 כלים דבעינן קיימא למסקנא דאף צ״ל אע״כ כו׳ פטור שמים לעולם דיה

הוי דלת מגו הו״ל לעולם א״כ כנ״ל בחפירת והיינו דקרקעות דומיא . 11*_1 Vrif
ורעה

מ S.V .?JV! I׳׳• ^ נןז 1<
 שתבעו היינו ט׳ בה דחפר להיכא קרא איצטריך כי האדאמר דמפרש

 ז׳ל להרמב׳׳ס ליה דנפקא נראה היה ולכאורה כפירש״י ולא החטרות רק
ה ב]בד״ ע' ד׳ ם׳[ד׳ תההו קופי אלי׳ שי  לשנוי׳ מצי הוי כי׳ כלים הא מטסדק

 בחפירת לה מוקי מצי דלא י״ל לבד חפירת תבעו אס אבל וכו׳ בה בחסר
יהא וא׳׳ת כו׳ במקצת הו־ה דיה ע״ב] ד׳ [דף ישנים התוס׳ הקט דהא

נהמו

זוקקיןוק״ל: וקמ״ל בקרקעות שכפר צ״ל וע'כ הילך
 בשדה החיפר ב׳ דין ונטען מוען מהל׳ בפ״ה כתב ז״ל הרמב״ם *

שם הה״מ וכתב כו' מערות ב׳ שחסר שמעט או כו׳ חבירו
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 ותירצו • קרקעות במקצת מודה והי׳ בכלים מפר בעי דאי במגו גאמן

 דהיינו בחפירות לה מוקי פוי אי אבל יותר בקרקעות חפז לשמא
שי׳ מקשי החפירות היזק שתבעו  כופר שהי׳ במגו נאמן שיהא הת׳׳י ^
 כפירש״י בפשיעה שנאבדו צ״ל בכלים גם דע׳׳כ כיון בחפירות ומודה בכלים
 הש״ך לפמ״ש זה לדחות יש אי זה* ממון ib זה ממון לי מה וא*כ

 עניס[ד׳ הגוזל בפי התום׳ כמ׳׳ש בכה׳ג מגו אמרי׳ דלא ד׳ בס״ק צ״ג סי׳ בפו״מ
 בתחל׳ שהאמינו אצלי מפקיד כשחבירו דדוקא וז׳׳ל פרשיות] עירוב ד׳׳ה ע׳א ק״ז

 ממחלה שהאמיט בממון נגדו דכופר העזה הוי להד׳׳ם בפקדון עוען היה שאילו
 מודה דאס נמצא ע״ש כו׳ העזה הוי לא דזה אצלו הפקיד כשלא משאיכ
 בזה מודה והי׳ בכלים כופר שהי׳ מגו זה אץ אצלו שהפקיד בכלים
 הרמב״ם דאף נלענ״ד ויותר ־ דהעזה מגו דהו״ל בחפירות שהזיקו שחפר

 דהיינו דקרקעות דומיא בכלים ממני׳ מיירי למסקנא דא!ז לעיל כמ״ש ס״ל
 דקמ״ל לשנויי היל דסיפא מימורא פריך מאי דקשה אלא כג״ל בחפירות

^ פעור דהילך  דמענו היכא א״נ ע״א] ה׳ [דף לקמן דקארנר בהא קשה ד
 שעבודא למיד דאכתי כו׳ בקרקעות וכפר בכלים והודה וקרקעות כלים

 באין אלא דאורייתא שעבודא משכחת דלא לעיל התוס׳ שכ' דאורייתא
 בכליה א״כ בה שכפר קרקע ליה אית דע״כ כיון הכא א״כ קרקע לו

ל הא בפשיעה שנאבדו שמדה שכפר זו דקרקע קרקעות שעבוד הי
יותר הוא הכליה שהודאת דמיירי וצ״ל להודאתו• משועבד הוא בה

שיעור רק מודה הי׳ דלא במגו מהימן דלא והא הקרקעות נוכפירת
דמ״ד אליבי׳ שם דקיימינן הילך הו״ל דש״ק משוס הייט הקרקעות

 וכו׳ כלים במקצת דה דהו במתניתין לשטיי דהיל קשה ולפי״ז ■ פמור הילך
̂תי משועבד בה שכפר והקרקע דאורייתא דשעבודא דאף דקמל׳׳ן  להודא

 לא בעי דאי מגו אמרינן לא הקרקע מן יותר הוא שהודאה כיון מ״מ
 והו״ל הוא הילד דקרקע משום הקרקע כשיעור אלא בכלים מודה היה
 מ׳׳ש לפי אבל פמיור• דהילך איפכא מברייתא מוכח א״כ דהעזה• מיגו

 הרמב״ס כפירש והיינו דקרקע דומי׳ כלים בעינן המסקנא לפי אף דע״כ
 וליכא ־ קרקע שיעבוד כאן אין א״כ ־ לבד החפירות היזק שתבעו ז׳׳ל

 לקמן לפמ״ש י׳׳ל התום׳ ולשיטת פמור* דהילך איפכא דקמל׳׳ן למימר
 שהודה אף בעין בכלים הי׳ המענה שמחלת היכא דכל להתוס׳ דס״ל

 המענה החלת בתר דאזלינן קרקעות שעבוד הוי לא • בפשיעה שנאבדו
ק • לקמן בזה שיממס עוד יבואר וכן די :ו

ם  דלא דקדק מקובצת שימה בם׳ • כו׳ זוקקין קמל׳׳ן מאי בגמרא ש
 [דף בשבועות אף לפוןהש״ם הוא כן ובאמת מנינא למימראלא הו״ל

 ושעורין מימין מענו דמ״ד אליבי׳ דמשני שם לדקדק יש ולכאורה ע׳׳א] מ׳
ק באחת לו יהודה  גבי שבועה גלגול לאשמעינן הוצרך דלמה • פטור מ

t אשמעינן הוי אפי׳ הא קרקעות o בחיטין שכפר ושעורין בחיטין דינא 
 הכל כופר דהוי אף החיטין על גס לישבע דחייב שעורין במקצת והודה
 מג״שדכופר בקרקעות גיש דין ללמוד דאץ י׳׳ל דשעורין שבועה גלגול משום
 דאף תרתי אשמעינן מתנימין דלמא מנינא מקשי מאי קשה ולפי״ז • הכל

 דזוקקין ממתניתין דאי גלגול ע׳׳י נשבע אפ׳׳ה וקרקעות הכל כופר דהוי
 ממעס מלא פטור ואיט ג״כ־ קרקעות במקצת שהודה דמיירי ה״א

 הוי לא קרקעות דגלגול דנהי ז״א אך לגלגל־ דאין בכ׳׳הה״א אבל קרקעות
 בני דלאו טפי גריעי דקרקעות משוס היינו הכל דכופר מגלגול שמעינן
^ז 5ס״ [דף הנ״י לפימ׳׳ש טעם יש ועוד • מקום בשום כלל הן שבועה  ע

 דלח כל״ז שנועה מחייב 6דל 6דה עלהחמשיס מעידס דעדיס בהרדר^ח
 העדיס• שהעידו במה שהעיז שראינו כיון מעיז דא״א חזקה שייך

 ממה יותר אותן שתובע חמשיס באינך מעיז דחבירו שרואה דכיון ותירן
 בג״ש גס ייל ולפי״ז ־ לו שחייב בנ׳ גס להעיז הוא גם יוכל לו שחייב
 להעיז יוכל עליו שנשבע במה כנגדו העיז בחבירו שרואה שכיץ דכ׳׳ה

 דקרקעות שבועה גלטל מיני׳ למשמע וליכא עליו שמגלגל במה שא גס
 • הכל כופר או במקצת שמדה בין חילוק אין דקרקעות מגלטל אבל

 שבועה גלגול נמי דקמל״ן דאע״ג ר״ל קמל״ן מאי דקאמר והיינו
 :ודו״ק ■ כ״כ לחלק דאין דתנינא זוקקין בכלל הוא מ״מ דכ״ה

ם' ו ת ״ יוחנן לרבי אבל כו׳ נשבעין אין ד׳׳ה ב  דלא הא נראה כו
 שעבוד בשטר הכתובים סלעים שתי דחשיב בשמעתין כ׳

 חורין בני לו ואין משועבדים לו ביש דמיירי שלישי דינר ולא קרקעות
 להאי דס״ל י״ל ויותר דברייתא סתמא בהכי לאוקמי דדוחק משוס היינו

 אלא הכי לפרש נדשק ולא דאורייתא לאו שעבודא ס׳׳ל דר״ע תירוצא
 שיש בממון כופר ר״י דקאמר מה והיינו דאורייתא שעבודא דס׳׳ל לריי
 בני לי׳ לית דאפילי שטר דנקט והא שעבוד עליו שיש הייט שמר עליו

 שיעבוד בלא היינו עדיה עליו שיש בממץ אבל פטור משעבדי אלא חורין
 דאורייתא שעבודא שייך דלא שכ׳ פ״י בס׳ ועיין דוחק• זה נם אבל
 גאוני׳ כמה בשם ש״מ בס׳ הוא וכן לכפור יטל שאינו היכא אלא

 טענת הטוען ע״ב ק״ו דף בב״ק דס״ל דר׳׳י אליבא ק דמוכח ונראה
 כיון א״כ כו׳ במקצת ויודה במקצת שיכטר עד חייב אינו בפקדון גנב

סיטא כללא בי׳ דכחיב גופי׳ קרא דבהאי על שעטדא ביה איכא ו

 ^־קט שעבוד למעש מזה נלמתי איך והודאה כשרה של דברים אומן
ה ע״א) ה׳ (דף ב*ק בריש ר״ח דתני למאי וכ״ש ע ב  שימרץ ^־
 מקיקננוח והייט כסם ישלם נתינה תחת מג״ש ממיטב לשלם כאבות טלן

 קרקע• לו ביש קרא דמיירי הרי כנ״ל היא מיטב מילי כל דמטלטלי
 מםתמא מי פרעא דבהאי כיון למעט מנלן מ״מ זה לדחות שיש ואף

 שטר לו בשיש לדי דס״ל ציל וע׳׳כ במשמע קרקעות לו יש אפי׳
 בכשרת נ׳׳מ ולא ופרט בכלל דז״א לכפור יטל שאינו משוס הייני פמיר

 שסדפשיטא ר״י בי׳ דאיירי הפקדון שבועת לענין אלא קרקעות שעבוד
ע למה לכשר יכול דאינו כחן בשטר בב׳׳ד כשרה שיך דלא  בג״ד סג
 שנשבע נמי אי ביד עפ״י טבע שלא אפי׳ הוא הפקדון דשבועת אלא

די דלא דקי״ל למאי אבל שטר עליו הוציא ואח״כ בב״ד  ר דשבועת כ
ק מיירי וקרא והודאה ככירה בלא אפילי הוא שמרין  גנב טענת בטו
 דהשןדון כיון קרקעות שעבוד שם כאן דאיט הרי ברשותו ונמצא ונשבע

 יד בו שלח ושלא פשע שלא שטעות שלש אומו דמשביעין ואע׳ג בעין הוא
» שבועת דעקר דר״א שעבוד שייך אלו ובשבועות באונסין ונתחייב ש  ה

א גלגול מצד אלא איט הג״ל ושבועת ברשוש שאינו אלא איט מ ^  כ
 איכא שפיר א״כ בקרקעות אש׳ וזוקקין ב׳ סעיף רצ״ד סימן בח״מ

 גשמעתין דקאמר והא קרקעות שעבוד בי׳ דלית שטעה מעיקר למילף
 דאל״כ לכשר ברוצי׳ אפי׳ היינו קרקעות שעטד כפירת על נשבעין דאין
 שעטדא דס״ל משום נשבעץ אין ואפ״ה הכפירה על בב׳׳ד ישבע למה
 דש״ל ממאי א״ש דאורייתא בשעטדא אפי' נמי אי כנ״ל דאורייתא לאו
ש והודאה־ כשרה צריכין אינם שומרין דד׳ כר״י ולא  כמבט דכבר ו

 שהודה דמה כפשטא קרא לאוקמי איכא שפיר חייב שלך דאמר דלמאן
אד כנ״ל• ציל פעור הילך אבללמ״ד כלל־ שעבוד בכלל ואיט בעין הוא

לעיל ן״ל רש׳׳ו J5»JJ «ןן3 נר^ןן
 אמרינן זמדאוריימא משוס היינו • לי׳ דלודי בעי בכולי רבה דאמר בהא
 מיידי אי אפי׳ ע״כ א״כ אשטעתא־ נמי חשיד אממונא דהשיד מנו

 הוא הרי בעץ הוא אס ממ׳׳נ אוש משביע קשה אכתי ־ לבד דנאנסו
 מהאי למעט וא׳׳א קרקעות שעטד הו״ל בעין אינו ואס ־ אמשנא חשיד

 קרקעות שעטד מיקרי דלא כל״ל לחלוק צריך ע״כ שע״ק כפירת ופרט כלל
בזה: לקמן ועמיש לכשר יוכל בשאץ אלא

ם ^ י ש׳ דס״ל התוס׳ בשיטת נראה העיקר א  מהרי לכשר יוכל דא
 הודאה בכשרה מיירי דקרא דס׳׳ל לר״י אפילו והיינו שע״ק *

 על הוא המביעה שמחלת כיץ מ״מ דאורייתא דשעבודא וס׳׳ל במקצת
 החלה בהר אזלינן בעין אינו הנתבע טעטת שלפי אף בעין שהוא דבר

 [דףה׳ע״א] התיס׳ שיטא־דעת וכמו הוישעטדקרקעות דלא הטענה־
:ודו״ש ־ בזה כן כו׳ אצטריך אמאי בד״ה

ה ״ ד  הא להקשות אין כי׳ קרקעות שעבוד כשרת על נשבעין אין ב
 דקאמר fkn נראה שה ז״ל דבריהם לולי ־ ט׳ לקמן צ״ל וכן ט׳ ר״ע

 הא קרקשת ולא שערוה למעט דר״א אליבא קי״זע״א] [דף בתרא הגוזל בפ׳
ש׳ דאין צד בחד למיעט דמי דלא שערות למעט דעדיפא  ממק גו

 משסדר״א היינו המטלטל־ שאיטדבר צד בחד נמי דמי דלא מקרקעות יותר
 ממון גוש ששן תרתי איתבי׳ שערות בתביעות א״כ דאורייתא שעבידא סבר
 שא השטר אס לי דמה שע׳׳ק• הוי שטר דכל שע״ק כטרת הוא וגס
 למ״ד אבל ־ צד משום לפרט דמי לא א״כ אחר אדס על או עליו

 דגר דאק משום משטרות יושר קרקע דממעט י׳׳ל דאורייתא לאו שעבודא
 דרבק שעטדא דעכיס כיון בשטרות אף מודה לדינא מיהו מטלטל־

 שעטדא שם דס״ל דמשמע לר׳׳ע ולש״ז קרקעות־ בכלל הוא הרי הוא
 ע׳״פ המודה שלישי סלע או בשטר הכתובים שתים לי מה דאל*כ דאורייתא לאו

מ כנ׳׳ל• ב״ח ליה ולית משעבדי לו ביש פלוגמייש סתם לאוקמי דדוחק קר׳׳  ו
 בתורה הכשבה במלוה אפי׳ דאורייתא לאו שעבודא דס״ל דר׳׳י] ח״ק [דהוא

 ע׳׳ב) ובבכורות(דףמ׳׳ס ט׳ לפדות שא גבי [ע׳׳ב] כ״ט דף בקידושין כדאיתא
ודו״ק: משטרות־ ספי קרקעות ממעטינן ממילא

ת ׳ ד א ה ״ ט׳ פטור הילך למ׳׳ד בד״ה ?ז  שלו למ״ד גס מימא ו
 דממעס התנא מלשון להו דמשמע נראה ־ כוי חייב ׳ י

 ולא ממש קרקעות והייט אמאי] [ד״ה בסמוך השס׳ כמ׳׳ש ופרט מכלל קרקעות
 ליכא פטור שלך למ״ד דנהי מידי מקשה הוי לא דאל׳׳כ קרקעות שעבוד

 י״ל ששר נכפר אבל הילך ג״כ דהו״ל משום שעיק בהודשת לאוקמי
 מהכא ט׳ כלים דטעט נימא אי בד״ה במ׳ש צ״ל וכן קרקעות שעבוד בכפירת

 השעטד לו שמחל בשב ששדה דשירי די׳׳ל אף ט׳ חיטים דמענו משמע
שן מי לא דבכה״ג השעבוד לו מחל שלא בחוב וכופר  אלא ושעורין ש

 דלדטת לעיל כתבתי כבר והנה ממש־ קרקשת התנא מלשון לש דמשמע
 דלא משם שא דאישסשמי מעמא דבעינן דהא רבה בדברי ז״ל רש״י
שט־ מכלל שע׳׳ק־ דממעס למימר ליכא ט׳ דימיד מגו טמא  דהא ו

ש׳ פרט בהאי גס  צ״ל ט״כ נאנסו עליו שטוען בפקדון דמיירי גו
ה ע״ב לקמן ז״ל רש׳׳י כמ׳׳ש בשמירתה פשע שמא דחיישינן  משיד בד

לשל לשמ״ש ז׳׳א אך ־ שט״ק הוי גופא בהאי וא״כ ־ ע״ש נו׳ אשבועה נמי
בשיטת



פרקאוחזץ שניט
 הוי לא בעין שהיא ברצי היה הכפירה שמחלה דכיון • המוס׳ בשימה
בי קושייתם ליישב נראה אמנם שע״ק•  מעמא בעינן לא קרקע מ

מי  התיס׳ דברי על כתב ש״מ ובס׳ • ע׳׳ב לקמן שיטאר כמו דמתמו
 קרקעות בהודאות לא מיעוע שוס דא״צ המקשה הושית דב^זת מ״ל

 אלא אשתמומי 7שי ילא משוס קרקעות בכפירת ולא יילך משום
 לפרש ויש מ׳ בה דחפר להיכא איצמריך א״ג דמשני במאי דקושיימס

 שוס ט דאין דכיון בחסימת בכפר נמי דמיירי הרמב׳ס שימת לסי
 שייך דלא בקרקע שחסר לפירש׳׳י משא״כ אשתמוסי שסיר שייך קרקע

וקיל: בקרקע• אשממוטי
T W j קרקע בטדאות גס משני דלא והא כו׳ משכנה שמא כי 

 להוציא יוכל הרי מדים בלא משכנה דאי משוס שמשכנה
 ממט להוציא יוכל דאץ עדים בלא משכנה ואס הילך והויל ממט
 שאיט כיון הקרקע מכר אם וכן ממין• תביעת הו״ל מדאתו עפ״י

• וק״ל • ממון תביעת הו״ל הודו^זו עפ״י ממון להוציא יוכל
ט׳ אצפריך אמאי בד״ה  אע׳׳ג ט׳ שמרות למעומי אצעריך ו

ק שפשע דכשמודה כוונתם ואם הילך• הוי נמי דשערות  או ב
 ששרות חיוב מחמת בא שהחוב כיון ששרות תביעות הו״ל אפיה שרפן
 סבר הוי דהמקשה י״ל מ״מ • קרקע חפירות גבי דל הרמב״ס כמ״ש
^ כקרקעות דהוי התרצן ולסברת כממון דדיט די  בקרקעות לשטיי לי׳ ע
 דתחלת דכיק בשישתס לעיל כמ׳׳ש להתוס׳ דס׳׳ל עיקר ונראה • עצמו

 בפשיעה שנאבדו אומר שהנתבע אף עצמו• השערות על הוא המביעה
 בחטרת משא״כ * עצמן ששרות על שהוא התביעה מחלת בתר אזליק
 היה לא התביעה תחלת שאף לכל נראה ידוע דבר שהוא כיון קרקע

 דס׳ל התוס׳ בשישת לעיל שכתבנו למה ראי׳ ומזה • החפירות על אלא
 קרקעות שעבוד הו״ל לא בעק שהוא דבר על היה התביעה שהחלת כיק

וק׳׳ל: כנ*ל•
ש ״ ת א) ע׳׳ ה׳ ף ד ) ן׳ גי  דלא הא נראה כי׳• אפשריקי דר׳ אטה דתני ב

 שאק מיירי דר׳׳ח דהא ש״מ בם׳ מיש דלפי משים לעיל מקשי
 שעבודא הו״ל דאל׳׳ה כפרן שהוחזק אלא הפרעק על מעידים המדים

כ דאורייתא שרקי די' ברייתא הך לאוהמי מצי הוי א'  במעידי׳ אט
אך כקרקע• הוי דשעבוד קרא קמל״ן גופא והא נפרע שלא העדים
הו׳׳ל לכפור יכול שאיט מקום דבכל ע׳׳ה סי׳ בח׳׳מ הש״ך לסמ׳׳ש
 מלוה ליה דנקש כמאן הסברא מצד פעור הילך דקיי׳׳ל כיץ א״כ הילך•
 מעידים העדים שאין מיירי אטשדיקי דר׳ ברייתא הך ע׳׳כ א״כ דמי•

:ודרק • קמייתא לריח וקשי׳ הילך הו׳׳ל דאל״כ נפרע שלא
קשה לכאורה כי׳• חכמים תקנת זו שטעה יוחנן ר׳ אמר

 תקנה הך שייך לא ט׳ שלי חצי אומר זה דמחטתין בסיפא ^
 תקנה• הו שייך לא א*כ שלו• החצי שהרי תפס שכדין מבירו דמודה טון

 • ט׳ תופס שזה מאחר וכי מקשה דמאי קשה דלכאור̂י משום ונראה
ט טי  כאחד• הגביהו שניהם מסתמא למימר דאיכא וטון בספ׳׳י כמ׳יש ו

ה ומה׳׳ש • לצמצם דא׳׳א תחלה הגביה שהוא בדדמי אמר א׳ כל אלא  ט
 יודה השבועה ע׳׳י דלמא מקט מאי אכתי • מ״ש שטעה בלא שיחלוקו לומר לט
ק א׳  יהי׳ תחלה הגביה שהוא ברי אמר שחבירו וטון מסופק שהוא מ

 כו׳ דחשיד מיט דנימא קשה דל״ה ממילא ובזה • שלו הפלית
ק  אינשי פרשי דלא ע׳׳א) ו׳ (דף לקמן אמרינן והא מסופק שהוא דכ

 ישנה מלוה ספק משום דמשני אביי על קשה ויותר ממוצא• מספק
 לשישתו דר״י ק׳׳מ דלא לפענ״ד נראה עצמו שלית ספק משוס קאמר ולא

 ספור יודע איני *מר והלה בידך לי במנה ע׳׳ב י׳׳ב דף בכתובות דס״ל
 וא׳׳ב מארי׳• בחזקת ממונא דאוקי משום עדיף ברי ושמא ברי אמריק ולא

ק מסופק שהוא עדה אס אפי׳ א דהשלית ט  להציל יוכל חבירו אין בחזקתו ט
 מלוה ספק משום ע״א) ו׳ אביי(דף דמשני והייט • ברי בשענת אפי׳ ממט

 ישינה מלוה ספק מכוס להחזיקו יוכל אינו חבירו ישינהטוןדהשליתודאישל
 דחייב דקיי׳ל כנגדו בידך לי יש אס [או] פרעתי אם יודע דט״לכאיט

 כ״ז• היק שם הש״ך מ״ש מטאר ובזה [ס״ש] לשלסכדאיתאבמימיסי׳ע״ה
 קודם הוא הפרעת ספק אס דאט׳ הפוסקים לשק מסתימת דמשמע
 נראה • ע״ש כו׳ חמשיס לו לשלם הלוה חייב אפ״ה כו׳ כגון ההלואה

 אפי׳ הא מיי ספק שמא] [חיישינן משני אמאי דאל״ה אביי מדברי הכי דמוכח
 קדם הרי ישינה מלוה ספק דהוי טון לשלם יצשרך לא כן שהוא יודל: אס

 ס״ל דר״י ומשוס שטרשתי כמו יוחנן לד אלא הקושיא אין rולט הספק•
 שלי• חצי׳ אומר זה דמסיסא ממילא ולטיז כנ״ל שם בכתיטת הכי

 שאומר זה דשמא משוס אלא ט׳ ותוקף הולך כ״א יהא לא משוה אצ״ל
 דמשארסתני ממתניתק שם בכתוטת מקשי דהא מסופק הוא שלי טלה

 התוס׳ כו׳וכתבו דאיכאמנו משוה אלא לאאמרר׳ג• ע״כ ומשני נאנסתי•
 מעליא שענה למישען מצי דהוי משוס אלא הוא גמור מיט דלאו שסי)

ה הכא א״כ  דבריא ממילא שלי טלה מעק מצי הוי שלי חצי׳ שאמר ח
 כולה ש*מר דזה למיחש איכא ושפיר דחבירו• משמא עדיף טדי׳

שם בכתוטת דס״ל הונא ורב יהודה דלרב נראה ולפי״ז • מסטקא ק אמר שלי
]p־s5t מי» 6יכ6ד לולא נתוד״ה נפ״׳ש *)

לזמציעא בבאראשון
 משוס הייט דמתניתן דשביעה י״ל שפיר חייב הלייתני אס יודע באיט
 אשבועתא חשיד אממונא דחשיד כן נאמר דאס אלא מסופק הוא דקמא

 שהוא כיון משתבע לי׳ דלית על דלמא לעיל הש״ס לקושית מקום אין
 ומדטצרך בה לו שאין ישבע איך הפלית לתטס רוצה זה ובשביל מסופק

 חשיד דס׳ל צ׳׳ל עיכ ט׳ בה לי שיש שטעה דאמר לשטיי הונא רב
ך והיינו • למשקר ליה וחשדינן אשבועתא חשיד לא אממונא י  ונימא ^

 הא קשה לפי״ז אך • יוחנן ור׳ הונא רב על וקשה • כו׳ דחשץ מיגו
ט דנלת״ה דקאמר  בחמשת קיי״ל הא ט׳ במקצת מודה רחמנא דקאמר ה

 לישבע יכול שאיט מטך דהו״ל משום לשלם דחייב ר״י ה7מ כו׳ ידענא
 שביעה עסק כשיש נחמן רב דאמר ע״ב צ״ז דף לקמן כדאיתא משלם•
 יתחייב יודה ואס הוא מסופק דלמא למיחש איכא שסיר א״כ כו׳ ביניהם
 ס״ק ע״ב סי׳ בח״מ השיך דכתב למאי ראיה דמזה לפענ״ד ונראה

^יי כ  הוי ולא מלשלם ספור יודע אינו אמר הוא שאמת יודעים ד
ע במשקר אותו טשדין שאט אלא • מ משאיל ד ב שהוא טו  ואימר טי
 שאט אלא כו׳ חשיד ר!ממינא דחשיד נימא אי וא׳׳כ ע״ש• יודע שאינו

משאיל״מ: טי דלא ממילא שא״י טששץ
ח ז ב  הילךפשור למ״ד בד״ה ע״א ה׳ דף לעיל קושיתהטס׳ ליישב יש ו

 משחמיש שייך לא בק־קע הא ט׳ חייב הילך למ״ד גס תימה ט׳
 בעי, בכולי׳ רבה דקאמר דהא דס״ל ז״ל רש״י לשישת בין א״ש ולטמ״ש

 זאיכא דלסמ״ש • כו׳ דחשיד מגו נימא דלא משוס הייני רכו׳ לה דלודי
 דפשור דקיי״ל הלויתני אם א״י ליה דהוי אלא מסופק הוא שמא למיחש
 חזקת ביה שייך דלא בקרקע ממילא עדיסא ממונא דחזקת משום והיינו

 רבה דקאמר דהא המוס׳ לפי׳ וכן • עמף ברי ושמא ברי אמרינן מטן
י בכולי  דכופר מגו הו״ל הדר במקצת דמעיז כיון טינו ט׳ דלודי ^

 דכיון קרקע בכפירת טששץ אט דאק דכיון קרקע בכפירת ז״א • הכל
 דאי מט לאטיך יודע איט שבמקצת אלא במשקר אותו חושטן אט דאין

:לכפור רוצה אינו לו שחייב לו שברי דמה הכל כופר ט׳ בעי
I w i, דבשלמא בד״החשידנמיאשבועהכו׳ ז״ל רש״י שהקשה מה לתרץ יש 

 לא נאנסו דבשטעת י״ל ז״ל דבריו לולי ט׳ שומרין *)טעת
א שמא די״ל להקשות מקום הוי ב ובכה״ג פשע אם מסופק מ  לשלם טי

 מלתא דהוי משום ליורשים נאנסו שענינן דלא ק״ח סי׳ בח״מ קיי״ל דהא
 חייבץ אפ^:! יודעץ היורשק שאץ לט דידוע אע״ג הרי שכיחא דלא

 לשלם וצריך נאנס אס יודע איט שמא למיתש איכא שפיר א״כ * לשלם
 • כנ״ל • מלשלם פעור יודע איט אם דאט׳ דכטרה מהך מקשה ולהכי

א מרב הש״ס דמקשה והא  ברשותו ש*ט שטעה אומו משביעין דאמר טנ
 לשנויי ליכא אפ״ה חייב• הלויתני אם יודע באינו ס״ל דר״ה אע״ג

 עיניו נתן שמא בי׳ שייך דלא ברשותו הוא אם מסיטן הוא שמא דחיישינן
ט׳ בה א ט (ו »ן  ש׳ דף בבטרות קיי״ל מהן א׳ ומת רועה אצל ה

 שהוא ברי שוען דאץ ותו ע״ש) הראי׳ מליו מחבירו דהטציא
:ודו״ק ברשותו

ת ס׳ ך ד ט  הא תימא כו׳ נחמן רב דאמר הא ואלא ד״ה ב
 דרגועות נראהמסוגיא ולכאורה • ט׳ אשתמיש נמי הכא

«י קמא ללישנא אלא דטשתמיש סברא האי שם אמר דלא מ׳ דף  לרב דמ
 אסיפאלמחר נחמן דרב דמתני חביבי לרב אבל שם• נחמןארישאדמתני׳

 דמשתמיש לשעמא א״צ דממונא דררא דאיכא ט׳ לי תנהו אמר
מו דאמר שם דמתניתץ מלישנא משמע וכן רי דמשמע לי ח  בפקדון דטי

 דמחייב ז״ל גאה האי דרב שעמא והיינו לו ליתנו בטו מזוק שהוא
 חביבי דרב בהרא כלישנא דהלכתא דסיל משום אקרקע היסת שבועת

 דממונא דררא בדאיכא ע״כ האי רב ומיירי בשמי והרא״ש התום׳ כמ׳׳ש
 הכי דמקשי י״ל א״כ דמישחמיש שעמא בעינן לא דבהאי קרקע באיתו

 וע״כ לשלם דחייב פרעתי אם יודע אינו הו״ל מסופק הוא אס דבסיפא מסיפא
ת הקשו קמאושטר מלישנא דמקשי ט ס ט  ודו״ק: בסמיך ועיין • ה
ך ״ א א דר׳ אקישי׳ ימי ט ב ך• טי ט א לכאורה ס מאוד דחוק ט
 הנשבעין מכל מקשי לא אמאי הקשה ש״מ דבס' נלענ״ד ,

 הקושי׳ דעיקר לטמישלעיל דא״ש ונראה אשתטע• בהו שייך דלא ונישלין
 הלויתני אס יודע איט הו״ל מסופק הוי אי דאט׳ משום אלא אינו

 ליפול יטליס אינם מסופקים דכשהס וטשלץ בנשבעין ומשא״כ דפשור
שפיר מקשי דר״ח מהך אבל עדיף• ברי ושמא ברי ודאי דבהא מספק

חייב היה ומדינא פרעתי ^ א״י טעלץ לגגי ה״ל הבית הבעל דהא
 נפרעתי אם א״י אמר המלוה גס אם דאט׳ וקיי״ל שטעה בלי לשלם
ד לצאת לשלם חייב סי׳ כדאיתא שטם י מ  יפילו למה א״כ עיב**) בח׳

 לשלם הבעה״ב חייב יודעים אינם אם דאט׳ הטעליס על שבועה חכמים
 *:ועה תיקט למה מ״מ ע״ז טפין הב״ד דאין ונהי יד״ש לצאת לפועלים

ה• חשש בשביל הפועלים על מר״נ דמקט דהא י״ל לזה שזטט וכיון ז
פרעתי אם איי הבעה״ב דהוי דאף למדחי מצי דהיי משום הייט ומדר״ח

ץ מ״מ  כתבתי כבר אבל לשלם מטיב לאי יודע שאיט יודעים שאט ט
 נחמו לרב דמתני בתרא מלישנא הייט מדר״נ הש״ס דקושיח דייל

"י*"® ”®י" י®“ ^ ®P **° ■ אסיסא



פרקאוהזין שדםז 4
 א״י והו״ל מסופק שמא י״ל דבסישא אלא אישפמופי שייר דלא פסיפא

 ממייב דאפץ צ״ל ע״כ שא״י יודעים אנו דבכה״ג אע״ג פרעפי• אס
 אמס אם אפי׳ פרעתי אס א״י הנעה״ב הו״ל דהא מדר׳׳ח קשה א״כ

כן כוונת ואולי מדר״ח• או ממ״נ קשה א״כ שא״י* ס'  שכשצו גמה הפו
ולו״ק: סמיך דר״ח דאקושיא

ה ן י ף ה ״לf רש״י קושית ליישב דיש נראה ו  ט׳ נשבעים שניהם ד׳
 בשבועות הר׳ן מ״ש עפ״י ט׳ למתניתין שבקה אמאי לי וקשה

 דהבע׳יה ר׳ סגר דהוי היינו כו׳ למה וr שטעה מורמ ר׳ זאמר דהא שה
 וטתצים לחטני נשבעים והפועלים ומסתלק שטעפן עפ״י לפנוני משלם

 מ«פ?ךס הפועלים י״לשמא שפיר ברי מוען דהחטני כיון א׳׳כ ממנו־
כ המנוני יפמר יודו ואס ע' ץ: נומליס שניהם דר״ח מברייתא אמשי ו ה  מבע

ד ו  [ד׳ לעיל דאמר בהא קשה דלכאורה והוא חמר באופן ליישב דיש נראה מ
 ולפמ״ש • ט׳ במקצת מודה רחמנא דקאמר האי דאלפ׳׳ה ע׳ב] ה׳ ^

ה ה׳ע״א] [ד׳ לעיל הפוס׳  דנהי י״ל א״כ • ט׳ דהפס ועוד ט׳ קאמינא שכנגדו ד׳
 דרבנן גשטעה משוםדקיי״ל היינו • דחשיד מיט אמרינן דרבנן דבשטעה

 מפוך חשוד סשהוא דאורייתא בשבועה אבל לגמרי פעור משיד כשהוא
 אין לומר שיכול לשלם ויצמרך כו׳ דחשיד מייו כן לומר אין שאיל״מי

 בעי בטלי׳ רבה דקאמר דהיינו נראה אך • לישבע רוצה ואני חשיד אני
 לפחלת ענין זה אין לכאורה בו׳ דמשיד דנימאמגו ז׳׳ל ופרש״י כו׳ ליה דלודי
 דקאמר אהא ו׳] אות סוף מט [בדיני פ׳׳ב בסי׳ הש׳׳ך ב׳ דהא ונראה רבה דביי
מ אע״ג מעיז דא׳א חזקה משוס במטדבופרהכל נאמן אינו רבה קי  ד

ץ ע״א) ליו דף (ב׳׳ב חושלא דאכלי עיזי גבי דהעזה מט אמרינן  דלא ר\
 אמרינן מממון לאפמירי אבל משטעה• לפמורי דהעזה מיט אמרינן

 במיט נאמן דהא לשלם לחייב בחשיד סברא שוס אין א״כ דהעזה מיגי
 אמרינן שפיר א״כ דהעזה־ מיגי אמרינן מממון דלאפמורי הכל דכופר

 דנימא קאי רצהארישא דדברי סיפא נמצא משטעה־ לפומרו דחשוד מגו
 ליישב יש ז ולפי״ • הכל דכופר במיגו משבועה לפומרו ט׳ דחשיד מגו

ה ע״ב] ה׳ [ד׳ ז״ל רש״י קושית  אשטעות דבשלמא ט׳ אשבועה נמי חשיד ד
 כשהיזשוד והרא״ה הר״י בשם צ״ב סי' בח״מ המור דלפמ״ש כו׳ שומרן
 שייך דלא י״ל א״כ לשלם־ צריך שנאנסו לישבע יכול דאין כיון שומר

 ברייתא מהאי להקשות הוצרך לכך ממון לחייבו כו׳ דחשיד מגו בי׳
 דטפר במנו פעור חשוד הוא אס במקצת מודה דבשביעת ב״ח דרמי
 רחמנא דחייבא שומרין שבועות מ״ה דף בשטעות דאיתא ואף כנ״ל הכל
 אמדנן דלא אלא החזרתי או דלהד״ס במגו נאמן שיהא לה משכמת היכי
 והשיע הרמב״ס מעם דזה נראה כן משבועה• לאפמורי דהעזה מגו
 דלהד׳ס במט דנאמן משוס פמור נאנסו ומוען חשוד דכשהשומר דס״ל שם
 מצי הד אכתי א״כ דהעזה מגו אמרינן מממון דלאפמורי החזרתי או

 נימא דהעזה מגו אמרינן מממון דלאפמורי כיון נאנסו שביעת למיפרר
 דאפקיד לשנויי מצי דהוי ז״א אך משבועה־ אף לפומרו דחשיד מגו
 בשמר מיירי לא ע״כ דכפירה בהך אך • בשבועות שס כדמשני בשמר לי׳

 מכל להקשות דהו״ל בש״מ שהקשה מה נמי מיושב ובזה ■ מקשי ושפיי
 א״כ • נומל אינו לישבע שא׳י בחשוד קייל׳׳ן דהא ונומליס הנשבעים

 מקשי דר׳׳ח מהך אבל ־ דחשיד מט משוס ממון להפסידו יכול שאין י״ל
 דהו״ל כיון שטעה בלא נוסלים חשודים שהם בפועלים דקייל״ן שפיר

 רש״י קושית נמי מיושב יבזה • צ״א סי׳ בח׳׳מ טאיפא פרעתי אס א״י
 כמ״ש למימר מצי דהוי משוס שם דשטעות ממתנימין מקשי דלא ז״ל

 נ ודו״ק * הרהשון כאופן לעיל וכמ׳׳ש למכוני נשכעיס דפועליס שס הד׳ן
ח  דמוכח שכתב המאור בעל עיין • כו׳ מ׳י ספק חיישינן אלא • גמ׳3 ש

 הו״ל ישינה למלוה ניחוש למה דאל״כ חוב בשביל לתשס יוכל דאינו
 ואכפי ־ עיש להו משמע דמי בלא תחמוד דלא השיב והרמב״ן כן• למעון

 ספק משוס היסת בשבועת אותו משביעין נחמן דרב בהא מפרצו לא
 למטן ל הו אותו יכחיש למה חפך תובעו דאין כיון כן למעון ה״ל מ״י
 קושיא הך דגאמת ונאמר נדחק ואס כנגדו־ מלוה אצלו לו שיש

 ונימא התוס כמ״ש אשתמומי משוס לשנויי מצי הוי נחמן מדרב דמקשי
 שהקשה מה ניחא הוי ובזה ■ אשפמומי משום המעס באמת דאביי דלשטיא

מ תורה אמרה מה מפני ע״א) ג׳ לעיל(ד׳ רבה דאמר בהא הפ״י ה מ' ^נ  ה
 שאינו מה הכל לכפור רוצה ואינו מ״י ספק משוס מעם דה אמר ולא כו'

 לפירש״י כו׳ ליה דלודי בעי ובכולי צ״ל היה לא ונס ־ בודאי לו חייב
 נו דח״כהיה י״ל ולפימ״ש לספקמ׳י־ דחיישינן כיון מיגודחשיד משוס

 בהך לפי״ז אך ממון• אלא מסוים דבר תובעו דאיכי כיון כן למעון
 מגה שאומר כיון אשתמומי שייך דלא בענין הכל בכופר דר״נ

 עליו לו שיש איתא דאה משבועה דפעור נימא הוא שלי שבידך זה
 גם זה קשה באמת מיהו • כע־ו בידו לו שיש לימר נו הי׳ מ׳׳י ספק

מנה בידך• לי שיש אומר והוא ממון בחובעו דבוודאי המאור בעל על

טציעא בבא ראעןון
 בטל שהניא גמוספתא כדאיתא דנאמן המאור בעל מודה ודאי כנגדו

 אך למעוןכן• דהרל דר״נ בהן• וא׳׳כקשה ע״ה סי׳ בב״י והביא התרומות
 היה M במתניפן ודאי דהא ז״ל הגאוני׳ בזה נתקשו במאי ידעתי לא

 שטעה יפ^יב טדאי כעדו בידו לו שיש אלא חבירו של שהטלית מודה
א דמסופק י״ל דהא • דחשיד מט לומר דאין  ומ״כ לו שמולם ורוצה • מ

 מר6 שיין לא א״כ שטפה בלא ימול שלי טלה דכשמוען גימא אי
 צישבע יצמרך ימעון כי דהא ישינה• מלוה ספק למעון ליה דהוה

 גס שטעה הצריט לכך משבועה לסמור כדי מערים קא ואערומי
 יתמור עליו מלוה לו שיש כשימטן דגם לומר ואין שלי טלה כשאמר

עי דאי במיט משטעה  חכמים רצו דגאמת ז״א שלי טלה אומר הוי ג
• ומוקף הולך כיא יהא שלא כדי לתקן ^ ט׳ ט ל  בשני שטעה הציי

 ל דהו שלי טלה שיאמר מגו זה אין במלוה מסופק שהוא דכיון ותו • המעטת
 א ע ה מ [דף בשבועית כדאימא העזה איט מסופק שהוא דבמה דהעזה מגו

 ד ונלעג • משבועה לסמורי והעזה מגו אמרינן דלא וקיי^ שכיר גבי בסוף]
 מנה מבירו אה למוען בנק׳׳ח שטעה שהצריכו ז״ל הגאונים של מעמא דזהו

 במט היסת בשבועת סגי ולא דמיו כדי עליו שנאמן מסבירו חסד ותומו
 סעיף ע״ב סי׳ במ״מ כדאימא אמריק לא משטמה לאפמורי דמגו משוס דלקוח

ק ןבסמ״ע י״ז  דהעזה דמגו משמע רבא דמדברי אף ס*מ]• ס״ק ובש״ך מיח ס׳
 אמרינן הוי מעיז דא״א חזקה לאו אי אגל • ^גרינן לא משטעה לאפמורי

 מיגו אמרינן ולא שבועה דמצריכינן משוס היינו משטעה לאסמורי מגו
 דא״כ גידי הוא לקוח שיאמר מגו זה און וא*כ סמ״י משום היינו דחשיד

 דהעזה מיגו והו׳׳ל לשניהם וידוע הגרור בדבר להעיז צריך היה
משבועה: לאפמורי

ד,5ר ז  בעי בטלי רבה דאמר בהא ז״ל שפירש״י מה דא״ש • נלפענ״ד !
• דחשיד מגו דנימא מטס היינו ט׳ לי׳ דלודי  פירש ולא ט׳

 ורבה דאביי לי׳ דניחא משום העזה נמי הוי דבמקצת המוס׳ כסירש
 ומגודמשיד הכל דטסר מגו דלאאמריק רבה אמר דלא והא סליגי• לא

ט סמ״י משוס אממונא  לטעון הו״ל דא״כ המאור בעל קושית מטם טי
 במט נאמן הי׳ דהא ישינה מלוה על לישבע דיצמרך לומר ואין הכי

 משבועה לאסמוד מט בי׳ אמרינן ושפיר העזה דליכא במקצת דמודה
 • אשממומי משוס מעמא וצ״ל • p הדבר אין ע״כ הכי מעק דלא וכיון
ט׳ נימא אי אבל ה העזה הוי נמי דבמקצת הסוס׳ כ  לרבה דהויל מ

 גייר הי כן אומר הי׳ ד^ס משום הבא מני דלא והאי • מ״י ספק משוס למימר
 לי׳ הוי דהא במקצת] [וטסר במקצת דטודה במגו נאמן דהוי לומר דאין שבועה

:וזזו׳ק • העזה אינו ד^צס צ״ל ע״כ משבועה לאפעורי דהעזה מט
א . חוב: שמרי דמצא ©יני

ה ו ד ״ עצ המפרשים תמהו כבר * ט׳ אמר אביי בד״ה רש״י י
* I ט׳־ טסגין דסק השתא אבל שפירש במה ז״ל פירש״י ו

 דחייש אלא • למיחש דליכא כיש לו זכק בחמומיו עדיו דסיל מאי לפי דהא
^ דל«ןרי דאע״ג ג״כ אסי דרב אליבא המ״ל וזה ולקנוניא לפרעון  ו

א מהרש״אז׳׳ל שפירש ומה ולקנוניא• לפרעק חיישינן למיחש ליכא ק פ ^  ד
 • טה ולא לטס דכ׳ בפירש״י מטון אינו • וכו׳ נשים גיסי דמצא ממסני׳ לי׳

 לא דאנן משמע ־ וכתוב דאקרי למיחש ליכא דקאמר דש״ם לישנא וגס
 לא מעיז אפי׳ צ*ל זיל מהרש״א ולפ״ד • מהימן מעין אי אבל • לי׳ חיישינן
 הא אנא דמקשה בהא ע״כ צ׳׳ל וכן • p בטוען מתני׳ דילמא דאל״כ • מהימן
א ללות דכמב משוס לממני׳ דמפרש אהא וכו׳ טסבין דתנן ל ־ו ט׳ ק  בני

ט׳ נשים גיסי דמצא אמתני׳ מקשי  וסנן • היו כתובי׳ שמא בהדיא דקסני ו
ס׳ הקשה וכן • עמה בעלה שאץ אעפ*י לאשה שובר טתבין  דף ל^ק באמת מוו

ה ע״ב י״ס  רק חיישי׳ לא אק אגל • p בסוען דמסני׳ וצ׳ל • ט׳ שובר מצא ד
ט׳ על שם הקשה שהתוס׳  נתן ולא דנמלן משש משום יחזיר מוד׳לא דכשהאש׳ המי

 בשמעתץ שמקש׳ כמו לכמסל׳ ע״א]נימוש קס״ז בממני׳ןדב״ב ה״נ תשרי־א״כ עד
 אלא דקושי׳ המשמעו׳ לפי בשנדקדק ונלפענ״ד ט׳• שסר] [טמבין דתנן הא אלא
 לטת לכתב דחיישי׳בדעב׳ בשמעתץ דמוכח לפי אלא שמר]*אינו [טתבין דתק הא

 דמס׳ לאביי אן • מוסרות לכסחל׳גכל לחוש הש״ם סברת כן כמו • באבד בניסן
 מוכח ט דאי לו• זכץ בחתומיו דעדיו מנ״ל וקנוניא• משוספרעון למתני׳

 לטת לכתב בלל מיישי׳ לא דילמא ואמאי • ללוה שסר דכומבין ממתני׳ אלא
 בנפל ע״אזדפליגי ז׳ [ד׳ מדלעיל או ג״נ דמצא מתני׳ מן לי׳ דנפקא וא״ל • לוה ולא
 דהנהו כו׳ ללוח דב׳ דחיישי׳ יאפק בו כ׳ דלא מיבעי׳ ע״ב]לא וקאמ׳[שס דיין ליד

ר • בפניט הטה בעומד דמיירי שאני  או • לעיל כמ״ש טימי בלא נאמן מפי
א לפניט באיט אבל • לוה דלא במיט בפרוע א הי׳ ולכאורה • דחיישיק מנ  נ
ט׳ לטח דכ׳ למיחש דאיכא היא נטוס׳ סברא הך דבאמח לפרש מ׳ והא י ^  אלא ד

 שמר דכומגין ממסכי׳ להקשוס ל׳׳ל לדקדק יש דהנה שמר]וכו׳• [סתבין דתק הא
 כנטפי׳ הקנא׳ט׳הול״ל בשמר או נמזי ממני׳ על הוא קושייתו כיוןדסוף כו׳ לטה

ט׳לכסחלההיכי ללית כתב שמא ניחוש דלמי: קו  בשסר [אי ניחוש כסגיגן בני
 ולא השמד שימסור מיישי׳ לא בסמלה תדאי י׳ל דבל״ז ונראה • ט׳ הא] הקנאה

ט יתבעט שלא ירא דממזמא מיד מעות יקח ח א א״כ • ב ש י ממ ד י »  ב
שלא שע» אבללח»דהעדים מיד• מעות לו נתן לא שמא ואסרע מאיל

מין



אוחזץ שניים
 על קשה דנל׳ז ר׳ל כי׳ דתנן הא אלא מקשה לכך ־ מיחוש ס׳׳ד לא כדין

 למלוה מיד ימסרנו לא שמא דניחוש הסברא מצד ללוה שמר דטמבק מפני׳
 יעשו דהעדיס הקנאה שמר ועני! ־ הקנאה בשמר וצ״ל p לחוש שכיח דזה

 במסירה הוא דהקנין צ׳׳ל כ’ע א״כ ־ יליה לא ואפי׳ לו להקנות דהמלוה שלוחים
 בכתוטת יוחנן נר׳ כדס״ל משתעבד לחוד דבשמרא מעית נתינה בעי ולא השמר

 ליד כשמסרו מכ״ש א׳׳כ • בשער עצמו אדם דמחייב ע״ב] ק׳׳א [ד׳ הנושא ר״פ
 ימסור לא שמא במתני׳־ החשש וע׳׳כ מעות־ נתינת בעינן לא בעצמי המלוה

 או עדיין לוה דלא לוה] ולא ד״ה ע״ב י׳׳ב [ד׳ התוס׳ כמ״ש עדיין השער את לו
 לא בהדי׳ מלוה ליכא כי ואמאי ־ בו נזהר לא ססולו משום לי מסר אשי׳ לפירש׳י
א בשמעתין לפירש״י אך • למיחש ליכא כמביק  שיראו דוקא דבעי׳ פי׳ דהא ז׳
 ולא בשפר לו בהודה דמיירי הנושא בר״ם פירש״י וכן ־ המעות נתינת

 בשמר דמיירי הרי׳׳ף כפי׳ או שאני הקנאה דשמרי ס״ל וע״כ השתא במתחייב
 אע״ג דאביי ונלפענ״ד • (ועמש״לבזה) מכירה בענין שהוא או קנין גו שיש

 בחזקתו הוא דהרי ז׳:] [ד׳ לעיל דס״ל יוסי אר׳ אפליג ־ ולקנוניא לסרעון דחייש
 מקוים• כפשמי׳בש״ח דמפרש ס״ל יחזיר זה הרי ב׳׳ד דמעשה מתני׳ וכן

 הי׳ שאם דכיון לויתי דלא במיגו דנאמן משום היינו ל«־עון חייש דהכא והא
 ־ מודה שהוא אעפ״י ללקוחות מענינן נמי אנן במינו נאמן הי׳ מ־עמי מוען
 לאקרי דהא לויתי דלא מינו ליכא כדאביי ללוה טתגין דאין נימא אי אבל
 מ־גו לאו עכ״פ מ׳׳מ מהימן כן מעין דאי נימא אי אפי׳ א״כ ־ חיישינן לא וכ׳

 שצריך בכה״ג זכי׳ לא אמרינן לא שכיח דלא דמינו הפוסקים כ׳ דהא הוא
 ולא כוי ללות לכ׳ חיישי׳ שכ׳ בפירש׳׳י והמכוון ־ כהוגן כלא שעשו העדים

ק ללות דש׳׳ס לישנא כתבי  בעצמו הלוה דיאומן צ׳׳ל דכאן משום ־ בני
 התוס׳ דכ׳ דהא כתיבות במם׳ כתבתי וכבר ־ כלל לוה דלא במינו פרוע
 וכן דמזויף במינו פרוע ליתמי דמענינן כו׳ קאמר הא בד״ה ע״ב י׳׳ג ד׳ ל^נן

 אע׳׳ג דמזויף במינו דמהימן לקיימו צריך שכ׳ בשער מודה דס״ל תנאי הני
 ומיפדע ע״ם מלוה דהי׳ ר״ל ומזויף פרוע דמעין במינו דנאמן י׳׳ל ־ שכיח דלא

 דהשתאגיכ מענה ימעוןג׳׳כ מזויףעכ״פ דלאשכיח ואע׳׳ג מזויף* והשמר
 שהקשיתי מה מתורץ ובזה אמרי׳־ דהשתאלא מענהו דיפסיד משא׳כהיכא

 דאין י״ל א״כ ־ לפיעון דחיישינן דמתני׳ מעמא אניי דמשני מאי דלפי לעיל
 הוא ללוה שמר דטתבין דהא אביי הוכיח שפיר ולפמ״ש לחוש צריכין העדם

 מינו לאו א״כ דהא חיישינן דלא משום ולא לו זכין בחתומיו דעדיו משום
:ודו״ק * כנ״ל שכיחא דלא משום ע״כ דהיינו הוא

ף ח״מ לפמ״שבשי׳ע נ״ל ךף^ך הסעי ס׳׳  מספיקין חורין דבישבני ז׳ סי׳
 דליכא בבירור בידעינן דהיינו כ׳׳ג] [ס*ק הש״ך וכ׳ * לקטניא חייש לא

 חיישינן דלא שכ׳ י״מ] [ס״ק אסמ״ע ופליג הכרזה שעשי כגק מוקדם ב׳׳ח
 משום לקנוניא חיישינן לא אחריות בו דגאין הא לפרש וצריך י אחר לב׳׳ח
 למטר כלל להבריח יטל הא הוא גע׳׳ת ב״ח אי דממ״נ משום מוקדם ב״ח
 • ע״פ למלוה קודם בשמר דמלוה הועיל לא בשמר מלוה ואי * לגבות יוכל ולא

 לקמן יטאר מאוחר בשער למלוה ע׳׳ם[מיקדם]קודם [דמלוה] הפוסקים (ולדעת
 משוס לליח לכ׳ דחיישינן לעיל שפי׳ ז״ל רשיי הכרח נראה ובזה בס״ד.)
־ נזהר לא פסולו משוס אמרינן דריעי  החום׳ בפי׳ לי׳ ניחא ולא ט

 דלישנא פשמא כדמשמע דספרא פשימי ומשוס עדיין בו לוה דלא שכ׳
 ניחא לא למה דקשה משוס הכרחו נראה וסו • ע׳׳א סוף י״ז דף דש׳׳ם

 ייז דף לקמן לי׳ שמעינן דהא ולקנוניא לפרעון לשנויי אסי לרב לי'
 פשימא ומשוס עדיין דלאלוהבו ז״לדאס״ד רש״י לפרעקדהכריח דחיישינן
 בע׳׳ס מוקדם לבע״ח ניחוש נמי אחריות בו באין אף א״כ * דספרא

 אלא להפסיד כוונתו אין הא מ״מ ־ להבריח שיכול ואע״ג באייר שלוה
ס משום ד  דף לקמן קאמר ואהא בתשרי ממנו לוה שכבר דהחשש ודאי אלא פ

א י׳׳ז  לשמרו נזהר לא דפסול הואיל רווחא משוס לי׳ ניחא ג״כ דמלוה ע׳
 אע״ג הלוה להודאת הכא חייש אסי דרב הא ז״ל רש״י שימס לפי ונ׳׳ל

ע • ולקניניא לפרעון משני מדלא לקטניא חייש לא דע׳׳כ אטדאינונ  דהכ
 שיגבה רוצה וה׳׳נ ביח בפני שמעמידה מ״ו סעיף ל״ז סי׳ בח״מ כדקיי״ל הוא

 לפרעון שניחוש משא'כ באחריות• שלא שמכר משועבדים מנכסים
 למעמידה דחיישינן עדות בכל כמו חיישינן לא עמו שיחליק ולקנוניא

 וממילא עמו לחלוק קנוניא בשביל שיעיד חיישינן ולא ־ חובו בעל בפני
 מוקדם ע״ס דמלוה הפוסקים שימת לפי אפי׳ אסי לרב נמי דממירן

 יכול דאינו וכו׳ בניסן ללות לכ׳ חיישינן דלא מאוחר לשמר למלוה קודם
 לא אחר לב׳׳ח לוה עבד נשאר יהי׳ דעכ״פ כיון מ״מ ממנו־ להבריח
 מזהיר דלוה הלוה לאבידת לפירש״י חיישינן דלא והא לקנוניא• חיישינן

 הא ז״ל לפירש״י א״ש ובזה בס״ד* באריכות לקמן שיבואר כמו בי׳ זהיר
 אע״ג אחריות בו באין התם דלמא ללוה שמר דכיתבין ממתני׳ דמקשה

 • א״ש ולפמ״ש • היא ר״מ מתני׳ סתם הא ־ מ״ם אחריות לרבנן דס׳ל
 מוקדס־ ע״פ לבע״ח ריעותא ואתי אצלו ישחהא שמא ניחוש דאכתי
פ דב״ח הפוסקים לשימת ומכ״ש  דאתי מאוחר בשער למלוה קודם ע'

 הא לפרש יש ובזה ־ גו שטתבין לזמן בשמר מאוחר לב״ח אף ריעומא
 דרב בחששא י1מ לא דע״כ לעיל דקדקנו וכי׳ דתנן הא א1מ דקאמר

דמיירי לשטיי לי׳ ניחא טי דגל״ז משום אחר בחוםן ונראה • זזקא אסי
'H / ח׳

לחמציעא בבא ראשון פרק
 ללות לכ׳ וחיישינן ריעי הני דמשני השתא אגל • אחריות גו באין

 מודה חייב באי; לישני דדחיק מודה בחייב לשנויי לי׳ למה קשה שניסן
 בו באין משא״כ דג״נ במתני׳ כדחייש לוה לא שמא חיישינן ושפיר

 כלל דאיטפסול ט נזהר לא פסולו דמשוס דריעי לומר שייך לא אחריות
 משוס פסול הוא אחריות בו באץ דגם צ״ל וע״כ * רעיתא דליכא כיון

ודו״ק: דתנן• הא אלא פריך ושפיר מוקדם דב״ח רעותא דאתי

 מ*מ ריעותא וליכא פסול בו אין אחריות בו באין דאף י״ל
 דאתו שמרי לשאר דמי דלא וצ״ל • בניסן ללוח לכ׳ חיישינן

 דכותבין אחריות בו באין משא׳כ וכתב* אקרי למימר בעינן דהתם לקמן
 לתלות להש״ס דמנ״ל א״ש וגזה ריעי לא אפי׳ חיישינן שפיר לכתחלה

^  דהא מוכרח ולפימ״ש לכהחלה• שמרות לשאר באבידה דחיישינן ב
 (ובשאר חיישינן ריעותא גדליכא אף כ’ע מודה חייב באץ משני מדלא

 דע״כ דמתני׳ וממתטת מדייתקי מוכרח והוא חוששין) דאין שערות
 תנו הא קשה דאל״כ לקמן תוס׳ כמ״ש שכ״מ מתנת כעין ממתטס

 דהיכא צ״ל ע״כ ריעי ולא פסול בו ואין לכתוב מותר הא וא״כ נוחנין
 שטרות ובשאר ריעי* לא אפי׳ חיישינן וכתב אקרי למימר בעינן דלא
 כותבין תנן דהא ומקשה לכתחלה לכתוב דאסור משוס חוששין דאין
ט׳ איל * ודו״ק ו  דפרעתי במינו מטמן לפרעק חייש אסי דרג משוס ו

 ורבנן חייש לא דר״מ למימר הו״ל דר״י הוא פלוגתתי׳ בל״ז דהא
ודו״ק: חיישי•

ר ו ז ח  בשטרי לקמן משני מאי קשה פירש״י דלפי ראשון• לענין נ
דהי׳ י״ל בו נזהר ולא הואיל ניחוש אכתי ־ ואדרכתא חלמאתא

 לקנוניא ניחוש הבע״ח לו דהודה אע״ג ־ פקיע היה שהשמ״ח משוס פסול
 מוקדם גע״ח לקנוניא מ״מ חורין דגני בחלמאתא דמיירי אעיג בסחלה

 ולקנוניא לפרעון דחיישינן לאביי ס״ל דהא מאוחר אפי' לשט׳ח או ע״פ
 מ״מ בלבד לפרעון חיישינן דלא אלא השם דחי לא דהש״ס די״ל ונהי
 במינו לפרעון חיישינן הכא דוקא ס״ל דאגיי ולפמ״ש • קשה אגיי על

 לא וממילא מינו ליכא הנפק ט בכתב דמיירי התם א'כ לויתי דלא
:בס״ד לקמן שיבואר כמו אסי דרב אליבא דלקמן וסוגיא לפרעון חיישין

ח ז ב  דלפי כו׳ תרתי הני ד״ה ע״ב] ׳״ג [ד׳ לקמן התוס׳ מ״ש ליישב נלענ״ד ו
 דקאמר משוס הוא מעם דחד הש״ס דקאמר מה מובן אינו שם מיש

ט׳  ואדרכתא חלמאתא בשטרי למדחי מצי דבאמת דהפירוש י׳ל ולפמ״ש ו
 בשטרי גס דאל״כ ולקנוניא לפרעון חיישינן דלא לפמ״ש מוכח דאכתי אלא

 שיטת דלפי אלא שנפרע בתחלה פסולהשמר דמשום ניחוש ואדר׳ חלמ;תא
 בע״ס המלוה גבה אם ואפי׳ ־ למע״פ קודם מאוחר בשער דמלוה • הפוסקים

 יכול הא ע״פאחר למלוה דאי לקנוניא התם •א״כי״לדלאחיישי ממנו עורף
 ב״ד דמעשה דמתני׳ דייל ־ ממט ימרף הא בשמר למלוה ואי * ולמכור להכריח

 קמל״ןדהא ומאי כלל־ הנפק ל״ל דא״כ אלא אחריות ט שאין בשנור מיירי
 אחריות ט שאין דשמר ס״ל וע״כ אחריות בו באין דפליגי לר״א ס״ל
 דלא מוכח וא״כ אחריות בו שיש בשער מיירי דע״כ מב״ח אפי׳ גבי לא

 בו שאין בשמר דפליגי וקאמר הואיל נמצא ולקנוניא־ לפרעין חייש
 • ולקטניא לפרעה חיישי דלא לומר הוכרח ־ מודה חייב באין אחריות

 ־ חיישי לא לבד לפרעק דס״ל בפירש״י קשה שפיר דלשמואל י״ל ולפי״ז
 בשמרי ל^קמי איכא דהא ב״ד דמעשה מתני׳ על דסמיך לומר א״א ובזה

:ודו״ק כמ״ש ואדרכתא חלמאתא
ל ״  ואח״כ בתשרי לוה דכבר אסי רב חייש דלא הכריחו דהתום׳ י״ל דהא ?!ויי

 דנקיט ע״ב] ז׳ [דף לעיל מועיל מה תיקשי דאל״כ נאבד
 הנפק טינו ביד דמעשה מתני׳ לקמן דמפרש למאי וכן ־ הנפק בו כתוב

 בשוק שמיח המוצא ע״ב מ״ז דף לקמן אבוהו רבי דקאמר הא וכן
כרב דס״ל שם התום׳ דכ׳ כו׳ הנפק ט כתוב לא מיבעיא לא וכו׳

ט׳ אעפ״י ד׳ה ע״ש אסי בניסן ללות כ׳ שמח ניחוש אכתי ואמאי ו
אלא לקיימו לב״ד אזיל שפיר עליו לוה דכבר וכיון תשרי עד לוה ולא

מועיל ולכך עדיין לוה שלא אלא חיישינן דלא מזה התוס׳ הוכיחו ודאי
 משוס אלא לקנוניא חייש לא אסי דרב נמי הכריחו ומזה הנפק־
 י״ל ולקנוניא לפרעון משני מדלא לעיל שכ׳ ההכרח מלבד דספרא פשימי

 עדיין לוה דלא חיישי׳ דלא התום' שכ׳ המעה לפי דבאמת משוס עוד
 לקנוניא דחיישינן ס״ד אי אכתי ־ בי׳ זהיר עליו דלוה דכיון משוס בתשרי
 לקנוניא הלואה בלא בתשרי לידו שמסרו אלא * כלל עליו לוה דלא ניחוש

 משוס אלא לקנוניא חייש דלא אלא הנפק יועיל לא ואכתי ־ דאיתרע כיון
 התוס׳ דכ׳ משוס הנפק אבוהווא״כדמועיל דרבי נמימעמא והיינו פד״ס־

 דחייש רש׳יז״ל דלשימת ונראה הנ״ל־ בדבור ע״ש לקנוניא דלאחייש בשם
 היינו הנפק דמועיל הא לומר צריך בתשרי לוה וכבר בניסן ללות לכ׳

ה מן רק הלקוחות מן מריף דלא אחריות בו שאין בשמר  שטר ואז ^ו
 הזיישינן ס״ל אלעזר דר׳ ס״ל ולט״ז ־ ממט לוה דודאי הנפה מועיל

ה״ז ב״ד מעשה דכל ^גתני׳ וסמיך לפרעון טיש דלא אלח לקנוניא
ימזיר
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פלעי מודה דבחייב להא לשמיי מצי דהוי מימשי דאנמי אלא יימיל
מ י מ?שש I״ ל״יי״ י״״ל ‘צי״ יצא «י  ובהא ד 3 דמעשה בממגי׳ הנפק מועיל מה דא׳׳ה וגמב לאמ-י דסיישיגו
 לו ומסר בניסן ללות דה׳ חיישי דלא ב״ד דמעשה אמאני׳ סמיר נמי

 אבל ■ אחריוח בו דאין בשמר לאוקמי אפשר דהוי אלא נקניניא• גמשרי
 אחריומ בו שאין דשפר דס״ל וע״ב מודה חייב באין דפליגי דכףל פיו!
 לומר וא״א אמריור. בו שיש בשער מתני׳ ע״כ וא״כ חוב מבעל אפי׳ נבו לא

 ;׳ בס ועמ״שלקמן וט׳ודו״ק• בניסן ללות כ׳ משום מודה בחייב דפליגי
ר1  מוקדם פ מ דמלוה דס״ל הפוסיךס שינות ליישב • נלפענ״ד דן1?ז
^5ץ אליבא תרצע דכבר נהי מאוחר בשטר למלוה מוים י ״ ' א

 ולקעניא לפרעין דחיישינן דאביי דלשיטיא צ״ע אפתי • לקטניא חיישי׳ דלא
 דלפימש וניל יחזיל• אחריות בו שאין שפר אמאי וא״ב קיי״ל* והכי
 דאפי הוא ונו׳ ללוה שפר דכופבין אמתני׳ התים׳ דקושיות לעיל
 חששא ניחוש אנסי אחר^א• ט שאין בשפר למתני׳ וטקי נדמה אס

 זכיזלי בחמומיו דעדיו אביי דמשני לפי לאף ונראה מומדס• לבע״ח
 כיון לרבנן או • נכסים לי׳ דמשעבד כיון אחריות בו שיש בשפר דומא נמי הייט

 הפוסקיס כמ״ש התנה כאילו דהו״ל או המנה ומסתמא דאחריוספ״םהוא־
 דלא כיח אסריות בו שאין בשטר משא״כ ־ לו זכין במסומיו העדים וא״כ

 פ עכ הלואה מחמת ממילא לו דמשועבדים אף כלל נכסים ליה שעבד
 כו׳ בחתומיו עדיו כאן נימא מה׳׳ת שעטד* שום בו ס־ה לא השפר
 וח״כ • המלוה בלא לכיטב ואסור נרע אחריות בו שאק משפר אפילו וא״כ
 דפדעח כתבט לפרעוןדהא חיישיגן ולא יחזיר אחריות ט שאח דשטר א״ש
 כיון אחריות ט שאין בשפר אבל לויתי דלא במיט אלא נאמן איט
 הכרה גיסי׳ חהו י״ל ולסי׳יז פרעק• נמי שייך לא לויתי לא שייך דלא

 ניחוש נמי אחריות בו אין אפי׳ דאל׳־כ וכתוב לאמ־י חיישי׳ דלא אביי
 אביי ־ולפי״ז מיגו הוי ולא לאחיישינן וכתוב לאקרי ודאי אלא דב׳׳ח לקנוניא

 רק • דיחזיר ס׳ל מףה חייב באין מודהדה״ה בחייב דווקא לה מוקי לא
 דלאקט »י לויתי לא בפוען אבל מינו־ לו דאין פרעק בפענות דוקא
 לעילניהודפעמאדברייתא כמ״ש מהימן• אםפוען למיחשמ׳׳מ ליכא וכתב
 מום כמ״ש לוימי לא כמוען ואיט יחזיר מודה חייב באין אחדות בו באין לממ!
 שפוען ר\יט מודה חייה אין דסתם שומר] די£י״פסוףע״ב|ד׳׳המצא לקמן

 וכתיב אקרי פענינן דלא מודה ואינו במודה תלי ש»ר ואז ־‘לי לא
ג דנפקאלי׳לאגיי ונלפענ״דהא • מעצמו בפוען אלא ״י י די ^  י

 ד׳׳ה פ מ [סי׳ הרי״ף בשם שוגר גגימצא בס״ס לקמן הרא״ש שה׳ ®שום • בעצמו
 בחתומיו עדיו מהני לא ט וחזר לאחר למכר דמיישיק הבמקוס האי] רב

 דאסור ע״כ ושוברין בממטת הכא ולסי״ז לידי׳מעולם־ מפא כלא והוי
 כטבק שמא לאביי יטישינן למה וא״כ מ־ יחזור שמא משוס לטמן לכתוב

 חיישינןלפי׳זיהי בפועךק צ״ל ע״כ וכתוב לאקרי היו
ק בחתומיו עדיו משני בחמלה  צמיחש ליכא וכתוב משוסדלאקרי לו־ ז

לוה לא דלמא חיישינן השתא אבל

מציעא בבא ראשון פרק

אין...................... אחריות ט וכשאץ מודה חייב ב
 מ״ש־ גע׳׳ח חשש מ»ם טתבק דאין משוס ליכא וכתוב לאקרי נכסיס
 לאקרי דקשינן משוס ומוכח וצ״ל וט׳ ג״נ מצא דסק הא אלא ומקשי
ק קושיא דמאי ע״ז הש״ם ותמה דפעין היכא וכתוב  עדיו אמרת ו

 ושפיר לכתחלה* לכתוב מוסר הא הוי מאי נמלך וכי לו־ זכי! גחמומיו
ק לא שמא חיישינן  לידו־ יגיע ^ מא דמטת ג״כ המ^ה דידע נ
 מודה חייג באק יחזיר לא אסרטש ט דביש בכן המפני׳ תירו דכבר
ק לא והמזא ט׳ בחתומיו מדיו מטם לכסחלה דטתבח מפום ̂  נ
י אח״כ ימסור אס הימיה נפעיל מה ר׳׳ל ־ נמלך וכי דהקושיא אלא ק ה ^  ו

 ליד׳־ דממא עד ט חזר m ר״ל לידי׳ דמפא היכא ה״מ ומשני לכתוב
 ריישי וכתמ דאקרי מוכח וע״כ מועיל־ אינו בהחלה נמלך אם אבל

 לויתי־ לא ומוק מודה חייב באין מתני׳ לאוקמי א*א וא״כ בטוען•
 בטן מתני׳ לאוקמי דוקא אציל וא״כ פרעתי׳ בפוען לט־ש צריך וע״כ
 ולקנוניא לסרנטן חיישיק מודה שהוא ובץ מודה שאיט דבק מודה חייב
! מיהו  דהמץ משוס ממתני׳ א^יי מיד מקשי ללא הא נמי כסשפי׳ ̂י
 ממסני מוה א״כ לידי׳־ מפא דבעי׳ דמשני לבחר אבל ־ מודה חייב באי!

 ועי׳ לפרעון דפעמאמשוסדמייט׳ וצ׳ל • ט דחזר כיון לידי׳ מפא הוי דלא כמש״ל
 • ק ודו כס״ד כאריכומ צשוכר ״ש6והר הרי״ף לכרי ור6כני לקמן מ״ש

ק דלמא משמואל מקשי מאי לפי״ז להקשות ו^^ייי ע  בשפרי דוקא דשפואל פ
 הקנאה דבשפרי דס״ל ז״ל הרי״ף לדעת ־(הניחא מינו דליכא הקנאה י

 וכט ־ שפיר אתי מינו י״ל הקנאה בשטרי גש א״כ ־ לידי׳ דמטא בעי׳ נעי
ק ותו קשה)־ פוסקים לטנך אגל בס״ד• לקמן דעתו :-וייאר ד א מ גי ^׳  ד

s- n א ^ל פוען־ ב^ט הייט הקנאה דלט בשטרא אפי׳ לפרעון ^  כ
מט קכנ״ל־ כ^ין למתט׳ ומוקי כנ׳׳ל לויפי דלא במינו נאמן ל; מו  חייג

ק ע״ב זה דף לקמן התוס׳ קושי׳ י״ל לכאו' דהנה והוא ונלפענ״ד ד  קאמר הא [
 מזויף לומר דמממן דהא י״ל ולכאו׳ • וכו׳ שמואל אמר לקמן אמרי׳ דהא להד״מ|

־ במתומיו דפדיו כאביי לויתידס״ל הייטבמינודלא  ־ וטהבקללוהט ט׳
מ דליכאמיגו' בהקנאה בדשמואל משא״ב  י® י

דטנוחל % התוס הוכיחו דהאמס ונראה ־ מינו ו^כא הנפק ט כתיב מס

̂יא בפניו־ שלא מיירי S ״י®” י^י מ̂צ
 י“י יי^ יזי® בשיעז מייד דשמואל דהמ״ל

^ בסמוך מוס כ דהא דמזויף במינו פרוע דלהימן קשה ולא לויפי דלא מינו ד
 f?” צצי? ר׳ מ״ה !י1ו לישנא אפל מיט־ זה

 S.2!’בהדי׳®!״/״״צ* דקאמ׳[תלמוד׳ לקמן דהלל״מ מהרש׳׳אז״ל תמיהת
fts, i דאסי׳נשועז״־וגג פסי רבוסא שמואל למהלאקאמר באמת S 
 זצ^ אלא נאמן• פרוע גפוק לשמואל צ״לדס׳׳ל ודאי

 שסיר לסי״ז וא״כ ־ מזויף בפעטס התוס׳ כמ׳׳ש מעניק לא אק ולהכי ־ שכיחא
 בדרג וכן לשמואל• דמהיסן דפרוט במינו בדשמואל דלהימן המוס׳ הקשה

vדג״ג בסמוך אסי רב דברי פס״ד שנפרש מה לפי אסי P 
 n ז לד נמצא • מעניק לא בפניו דשלא שפיר ותירצו מזויף דנפעון קשה

 אפי ישמואנ ־דהא לוימי דלא במינו ולקנוניא ולט־עון מודה בחייב לשמואל
 וטוען מודה גאיט נמי ול״ל פעטנן־ ולא שכיח דלא אלא נאמן מינו בלא

 טוד בסמוך ועמ״ש נמי אחריות בלא אט׳ מיט בלא דמהימן טון פרעתי
 דלא במינו אלא מהימן דלא למימר מצי לא דמזויף בשטיא וה״ה ע״ז יישוב

: ודו׳׳ק דסרעתי־ מינו לו יש לשמואל דהא לויתי
ו ה י  צפרעון נימוש נמי אחריות ט באק קאמר דלא הסוס׳ שימת לפי י׳׳ל ח

 למלוה קר־ס ט״פ מוקדם דבט״ח הפוסקים לשימת אף ולקנוניא
 m אלו דהפום^׳ פעמ׳ כ׳ ג׳] ס״ק [ק״ד בסי׳ דהסמ׳׳ט והוא • מו^חר בשפר

 ל וס ורבנן מ ר בהא פליגי י) דף בבטרוח והנה דאורייתא־ שעטדא
 ובזה ט׳ש־ בהא דפליגי צ״ל שס אסי ולרב דאורייתא לאו שעטדא לר״מ
ר משום דרבק פעמייט אסי ורב אביי קאמרי דלא לדקדק שיש מה ניחא  וס ק
 דלרבק אזלי דלשיפסי׳ כסשטי׳ דמפרשי י״ל ולפמ״ש ־ לקמן שמואל כדקאמ׳ פ״ם

 לס^קולקנוני או ללוח לכ׳ לחוש יש אחריו׳ פו בשאין דאוריי׳ שעבוד׳ דס״ל
̂ון[ד׳ קושי׳התוס׳ לסק יש ולסי׳׳ז בשפר־ משוסג״ת  עעמייט] מק ד׳ה י״ד דלר

 טדה־ חייב ב^ן פלוגתי׳ דמוקי כיק פ״ס אחריוס לרבנן למימר לשמואל דל׳׳ל
 אסור ובאמת ט׳ גחחומיו עדיו שייך לא אחריות ט באין באמת ולפמ׳׳ש

 לויסי• במיטדלא אלא מזויף למעון נאמן דאיט ולפמ״ש ־ מלוה בלא לליה לכתוב
 מינו הו״ל שטר לכתוב מותר דאורייתא לאו שעבודא דס״ל לרימ כ’א

 ממשעגד^לא לא טבה דאיט דס״ל וצ׳ל אחריות• ט באין לויתי דלא
 כ וא שעטדקדקרייחא דס׳׳ל לרפק משא״כ הש״ס• כדקאגזר מרי מבני

 צ״ל ־ למיחש ליכא וכתוב ולאקרי לכמב אסור דהא מיט לו אין אחריות באקט
 :ודרק • מיט לו יש ושטר לכטג מוסר ובאמת פ״ם דאחריוס דס׳׳ל

ה ע ד  לויחי דלא גמיט אלא מזויף מטמן דלא דכ׳ זו שי^ לט ו
 ס׳׳ה סי׳ ופוש׳׳ע הרמב״ס הביא דלא התמו׳ הדבר מתות ״* י

ק עדי איכא אפי׳ שנפל בשפר מזויף לומר דנאסן הא  מע״ל קי
 שהקשה מסוס משמע וכן v בסברא פלייהו דסליג ולאמציט ולר׳א לשמואל

 מהימן דלא דטון א׳׳ש ולטמ׳׳ש ר^• מוסכמת זו דסברא אסי מרב
ק לוקא וטינן לויתי דלא במיט אלא מזויף  נכתוב דמומי הי
 סברא להך דליתא לדק אבל ט׳־ במתומיו עדיו דס״ל לאהיי דהיינו

תי מיט ־ אמריק לא וכטג דאקרי דמינו מהימן לא  נ דט ^
 • עדה נגד אפי מזויף למעון יטל ט־עון מענות דאיכא דטכא לטמר

 נטמן מודות ט ב^ן דאל״ה מזויף פעטת ליל דאגיי מוכח דלסמ״ש ונ״ל
ט מזויף טענת ס״ל דלא ודאי אלא ־ דמזויף במינו ט־מתי ^  ועט״ז ־ כאביי ו

 ה®®' לעילדלפמ׳׳ש נלענ״דדאסרלפרזג״כטהשהקטתי
 איןי^^ש[קון] TO־ ב״ד לי׳ממתני׳דמעשה דנסק׳ משוס גחדא דר״א פרפי] הני

 דלאחיישי הא דיליף ריא דגאמת י׳ל ולסמ״ש ד^ומ׳־ ע׳א]משוס י״ד [ד׳ הסוני׳
 הנפק מיט«»ם התסמטסדליכא דלמא לפרעוןממסני׳דטטשהב״דקשה

א אגל  איכא בממגי׳ דגס דס״ל י״ל אלא דמהי^ י״ל לויסי דלא מנו מ
 ־ יחזיר דקסני לקוחות לגבי אטלו לפרמון טישי׳ לא ואסיה דמזייף מינו
 בטענת ע״כ והייט מודה חייב באין דסליג דס״ל לטאיל דקאמר וזט

 במגו אפי פרוע לומר מהימן דלא ממפני׳ מוכח ממילא א״כ מזויף־
.. ודו׳ק•־ דמזויף־

ד ו ז  דנא ב׳׳ד דמפשה מממני׳ דהוטח דאעיג כסשפי׳ דייל נלטנ״ד ?
 oiro אסי בדרב מודה בחייב דסליגי ייל אכסי לפרמק־ חיישי׳ ׳

^ן כ׳ דכבר אלא וכסוב־ אקרי ב אקרי דאיבעי מינו זה ד »  ואיכ ו
ב באין דסליני דס״ל כיון  טיסי דנא במינו מ»יף בפעמת ומ״כ מודה טי

וק״ל: ח״פ־ טגו אימ וכתוב דאקד צ׳׳ל אסי ולרב
ה71 ת  טמר דמהימן דנשמואל דלסמ״ש דלקמן הסוגיא לפרש rנלסענ ז

 צריך דלאשטח• משוס פרוע פמניק דלא אלא פרוע־
א דילמא ב׳׳ד ממעשה מממני' ראי׳ דמייט הא להבין ^ דממני׳ פ

 במיגו; אלא פרוט לומר מטמן דלא משוס אלא שפיח־ דלא משוס לאו
 וקיי״ל אט כרב קייל״ן דבאמח אסי לרב אפי׳ סוניא דהך ונלענ״ד

כ&מוס( _________
C ל׳ס סי׳ מו־יו «י׳ ־ «־ם מ*ם [ד׳ few 6VD מסי >TSi** ”*”*y ei1™ כ׳6ד*ר״ס^ -0• h ־67 דרמוריהויסu>b םדס6מ!םמל6יס^5מגויויו« ew »1 ̂ל6ל8®ו ■ ם׳■( לר • fmvUrt61ל^( 6שפ«ד ס*ל ימלס ל׳[.



פרק אוחזין שניים
 חלמאחא בשנויי דמשני דאע״ג לעיל דקדקנו נבר וגם בדיני ממואל
0 ואדר׳• U השה דהנה כמש׳ל ולקנוניא לפיעון חיישינן ולא מוכה 
 זהיר הלוה אבל בו־ נזהר לא ססולו משוס לעיל דפי׳ ז״ל י רש לשיעה

r0 לקמן שנבאר כמו בי׳  פסול דליכא דהיכא צ״ל דלכי״ז באריכות• 3
 יוחנן אר׳ אסי דרב בהא מובא קשה וכתוב לאקרי חיישינן לא ריעי׳ דלא

 הנסה ל״ל קשה וכו׳ ביום בי זמנו ט וכ׳ הנ«ן בו שיש שמ״ח מצא
 אלא כותבין אין אסי לרב הא ואמאי לוה ולא ללות כ׳ משוס דאי

 נפשי׳ שעבד דבהקנאה הקנאה דלו^ בשמרי ע״כ והכא הקנאה• בשמד
 משוס דל״ל ריעי לא הא אמאי וכתוב־ דאקרי צ״ל וע׳כ היסק־ י׳״ל

ט ט נזהר לא ססולו  • להשליכו הופקר ולמה פסול אינו אכתי ביוס ד
 (ועמ״שלהמן בד־בכהנא• הת־ס׳ כמ״ש הנסקלדוקא לומרדנקס ומחק
ת מ  חיישי׳ לא ריעי דלא דהיכא לעיל דקאמר דאע׳ג לענ״ד ונראה ז״ל) הרי״ף ל

 דאע״ג מיגו דאיכא היכא דליכאמיגואבל דויקאבמקו׳ היינו וכתוב צאקרי
 כמו מענינן דלא היינו .שכיחא לא יומא בס דסריעה אסי לרב דס״ל

 בתשובה הרא״ש כ׳ וכן מהימן• מעין אי אבל שכיחא• דלא מלתא כל
 הוי הנפק בו דכ׳ לאו דאי אסי לרב וס״ל [ס״ז] ס״ה סי׳ ובש״ע

 שכיחא דלא ואע״ג • יומא בת דפרעק במט וכתוב דאקרי לי׳
 דמעמא ב״ד דמעשה ממסני׳ מוכיח דשטר י׳׳ל ולסי״ז • דאמרינן ס״ל

 במינו אלא מהימן דלא משוס ולא שכיחא לא דסרעון משוס דמתני׳
 נתן ולא בניסן ליתן כ׳ שמא ניחוש הנפק מועיל מאי במתני׳ דקשה

 חשש שום דליכא ביוס ט דמיירי ונ״ל • לעיל שהקשינו כמו משרי עד
כיוןדבו בעבורלקוחות* ק׳  דאקריוכתוב ניחוש מה׳׳ס ריעוחא ביוהליכא ו

 ט פרעון דאפי׳ ש׳׳מ א׳־כ דפרעון־ במיט נאמן דהוי וצ׳ל הנפק• ול״ל
 וע*כ • דסרעון במט לויסי לא לומר נאמן ואדרבה בלאמיט היא מענה ביוה

 ממש והיינו לפרעון חיישינן ולא שכיחא לא דפרעון משוס דמתני׳ מעמא
 ואדרכתא חלעאתא בשערי דמיירי דמשני דהייט צ״ל ולפי״ז • דש«אל

 מעמא דהתס ד׳׳ל ולקטניא• לפרעון חיישק דלא מינה• לסטע וליכא
 למעון הוא שכיח אבל • במינו אלא סרעק בעענת נאמן דאיט משוס
 מ״מ מינו דבעינן אע״ג פעמא ויהיב מיט• ליה דאית היכא עטרו

 ר׳אבהו וכן זירא ר׳ מיהו לי׳־ משוסדאסשימידם«־אזייר שכיחהוא־
rp[ד דלקמן q [דלמאי צ״ל ע״כ מינו־ בלא אפי׳ דס׳׳לדחיישינןלפרעק ע״ב 
 חיישינן דלא מוכח זו לאוקמחא דגס אע״ג חלעאתא• בשערי דמוקי

^עון  אבוהו לר׳ הכרח וזה לקטניא חייש דלא דס׳׳ל הייט ולקטניא ל
 התו׳ הכריחו ומזה כו׳ חעפ׳׳י ד״ה שס הסוס׳ כמ׳ש לקמניא חייש דלא

 בלא לפרעון דחיישי׳ דס׳׳ל הואיל לקנוניא חייש לא אסי דרב בשמעתק
 לקטניא חיהינן דלא הא ואדר׳ חלעאסא בשערי דמוקי למאי וע״כ מיט
 :זה בכל ודו״ק לקטניא• למיחש דל׳ל משוס כמש״ל ,

א ת ש ה ט ו ^ נלענ״ד לזה חכי  ליה דקשה משוס דקאמר הא די
 ע*כ א*כ ל׳ל וכתוב לאקרי דס׳׳ל כיק ר״ל וכו׳ לאביי

 מעשה דכל מתני׳ לי׳ וקשה וקטניא «־עון משוס עעמא דמחני׳ צל
 נימא אפי׳ א״כ מינו ל״ל דהתס משוס דעעמא וצ׳ל יחזיר ה״ז ב״ד

 מה קשה דהא אשי כדרב לומר א״א [מ״מ] • אמרינן נמי וכתוב אקרי דמיט
ס בו הנפק בו שכתוב וצ״ל כנ״ל ליסן כ׳ דלמא הנפק• מועיל טו

ל דלא ריעותא ליכא דהא הנפק ל׳ל יק' מו  לאקרי ניחוש ומה״ת השער נ
 עענה טפי׳ דפרעון ע״כצ״ל א״כ דפרעתי במינו דנאמן וצ״ל וכתוב•
 :ודו׳׳ק • ולקנוניא לפרעון לשנויי א׳א ותו שכיח דלא אלא היא

ה נ ה  וקיימו אח״כ ונתן בניסן ליתן לכ׳ למיחש דליכא נימא אי אפי׳ ו
 שנמצא לומר א״א עכ״פ • הכתיבה ביוס זמן בהנפק שכתוב טון

 הופקר הכתיבה ביוס נמסר דלא פסולו משוס למימר דאיכא אחץ
ע להשליכו ל  א״כ בב׳ד• דאשתכח לקק מוקי דהוא ז״א הנפק• בעי׳ ו

 £1ד1 לקמן סברא הך צ׳ל זירא דרבי ואע״ג כאחד־ היה והמציאה היךוס
 בעי זירא דר׳ כ׳ כבר הא מ״מ אבראי דאשתכח ליה ומ«*ש ע״ב] י״ח

 בני לאו והנהו דפריך והיינו ־ מינו בלא אפי׳ לפרעון דחיישיק מגימר
 משוס די״ל משום שכיח דלא מיכח אינו דאכתי אע׳ג נינהו־ פרעון

ק דלא  לסרעון דחיישי׳ לשנויי בעי זירא ר׳ הא מ״מ • מינו בלא מהי
ודו״ק: מינו בלא ,

ץ י פ ל r מעשה כל תנינא נמי אנן אף האי הסוניא דסמך הא י״ל ו  וכו׳ 3
 נראה דייני ספרי ק אבא ע״ב] ע״ז [בדף נממן רב דקאמר לבתר

אי  שיירות שעריאקנייתאדמשתכחיבשוקאור״לאףדטי הנהו ר'נ דקאמר מ
קמתני׳ מצויות• טדמדי היי  שסיר וא״ב בב־ד דאשתכח ב״ד מעשה דכל ו

 שנמצא מיירי דבאמת צ״ל א״נ כנ״ל־ ממתני׳ אח״כ סייעתא מייתי
 ידעינן מנא דאל״כ המלוה מיד שנפל שראינו צ״ל דלפי״ז אלא לאלמ*

 וא״כ • כו׳ תנו אמר הא ד״ה ע״א י״ח דף לקמן הסום׳ כמ״ש לאלתר שהוא
 ביד אף לפרעון וחיישינן איתרע ונפל הוחיל י״ל לפרעץ בשלמא הקנאה ל״ל

מ ללות דכ׳ דחיישי׳ ודאי אלא ל״ל ההנאה אלא ־ המלוה  ובאמת ־ בני
 כנ״ל סייעהא מייתו ושפיר אסי כרב דס״ל צ״ל ח״כ מליו לוה כבר

:הרי״ף בשיעת נסמיך ועמ״ש ודו״ק מינו־ דצריך משום דל״ל*

דטמציעא בבאראשון
ם ם ל י ג עי׳ לאביי לי׳ דקשי׳ ^ »  לפרעון לשטיי דצ״ל דכיון כ

קי דמתני' ולאמצילשטיי ולקנוניא•  והוא שמואל מודה מינו כקדאו
 קשה לו זכין בחסומיו דעדיו לשנויא ובין דהקנאה לשנויא בין קשה דלכאורה

 האיר הלואה אחר שקנה בקרקעות אלא בידו שמוחזקים בקרקעות הניחא
ואין• לרשותו• שיטא עד כרחך על חל הקנין שאין כיון ועבחז״ל הקנאה בה שייך
 בהגה ד׳ סי׳קצ׳אסעיף זהדהדרלמארי׳כדקיי׳לבח״מ שער ע״י נקנה יהי׳

 שהחזירו כיון וה״נ ־ ועיי״ש כלום המכירה דאץ יום ל׳ תוך השער בנקרע
 א' סעיף קי״ב דאיחאבסי׳ מה לפי וכ״ש יקנה במה נותן לרטת
 וקלשיעת דאקני־ לו בכתב אף ט לחזור יכול קנה שלא דכלזמן בהג״ה
 הדר הא דאקני בנכסי ק׳ נמי קנין• בו שיש הקנאה בשער דמפרש הרי׳ף
 שטר טתבין דהא צ״ל ובהכרח ־ ע״ב] מ״ח [ד׳ בנדרים כדאמרי׳ למארי׳ סודר
 במינו דנאמן לשמואל ל״ל לפי׳א נמצא דאקני• בי כ׳ בלא היינו ללוה
 משוס דעעמא לשמואל דס״ל אחריות בו באין לרבנן תקשה דאכתי לויחי דלא

 דאקנימ״ס וקיי״לבח״מסי׳קי״ב[ס״אבהגה]דאפילו הוא־ מ״ס דאחריות
 דאקני דר״מ לרבנן דאפי׳ ע׳א] קלז [בב״בד׳ דס״ל איהו טפי׳ ושמואל הוא

 אינו כך דשלב״ל מקנה אדס שאין כשס דר״מ לרבנן דס״ל צ״ל ולאביי ־ משתעבד
 ואין לויתי לא כו׳ול״ל בחתומיו עדיו שייך לא וא״כ שלב״ל־ דבר משעבד

 דנימא ואי בביח־ נמי תריץ ד״ה ע״ב י׳ד דף לקמן סוס׳ כמ״ש מינו לו
 לאקרי דכיון יחזיר לא למה הוא. עענה לאו בעצמו דפרעון דס״ל
 מודה חייב באין דשמואל אליבא דמשני דלמאי צ״ל ולפ״ז ־ ל״ל וכתוב
 דרבנן עעמא מאי דאל״כ דלאלויתי מינו בלא צ״לדנאמן מזייף עענס דהיינו

תי(ובזה דלא מינו לו אין הא אחריות בו באין  דמלתא פשפא נכון לוי
 דרב כסירוצא לי׳ ניחא לא לי׳ דקשה משוס התוס׳ דברי פשע ליישב

י  אשי דרב כתיטצא למימר מצי לא בל״ז בחז״ל עדיו דס״ל כיק דהא מ
 מאי דתיקשי אלא דאקני בו שכ׳ כגון למימר מצי אכחי לפמ״ש א׳א

 להד״ס קא׳ הא לוה דש״ס לישנא שייך ולס״ז כלל) אחריות בו אין איריא
 לא נמי לויתי ולא פרעון מענת שייך לא דלשמואל כיון ר״ל • בפשטות

 פתוח ®זח מצאט ולפי״ז ־ ף מזי דעוען צ״ל ע״כ אחריות בו באין שייך
 דבאמת משום בסרתי ולשמואל בחדא לר״א דלמה הקשו שהתוס׳ מה לתרץ

 וק׳ • לויתי דלא במינו אלא מזויף בטענת נאמן דאינו דס״ל י״ל א לר
 לרבע לר״א ס״ל דבאמס וצ״ל ע״ם דאקני נם טון אחריות בו באין

 בדברי הגירסא וכפי חורין מבני דנובה לרבנן וס״ל ע״ס לאו דאחריות
 מ״ס לחו אחריות דס״ל וכיון גבי דלא הוא ממשעבדי סברי ורבנן ר׳א
א  דליל כיון דרבנן מ״ע דא״כ מודה בחייב דפליגי לומר א״א חו יו

 אחריות משוס דרבק דעעמא בהדיא דס״ל שמואל משא״כ • ע״ס אחריות
 וק׳ ולקנוניא לפרעון בעעמא ג״כ מודה בחייב לאוקמי מצי שפיר ט״ס

ודו״ק: בתרתי
ה נ ה  דמעא בעי׳ הקנאה בשער דכ׳ ז״ל הרי״ף דברי לפרש נלפעניד ו

 בשוק הקנאה שער המוצא דאמר מדשמואל תמוה והוא • י׳7ל
 י״ע [ד׳ התיס׳ הקשה דהא תמי׳ וכו׳ נפשי׳ שעבד הא ללוס כ׳ משום אי וכו׳
 דילמא מקשה מאי וא״כ וכי׳ שובר דכותבין אמתני׳ דהו״ל שובר] מצא ד״ה ע״ב

 שכתב מה תמוה ותו יחזיר לא לידה מעה דלא מודה האשה ובשאין הקנאה בשער
ר; בד״ה הרי״ף[סי׳מ״ע בשם שם הראיש  אלא לידי׳ מעא מהני לא הל.י]דבשובר ו

 בהדי׳ דהא ס״ק[ל״ע בסי׳ל״ע הש״ך והק׳ כלל־ לידי׳ מעא בעינן לא דמחיל׳ דטון
 נופאדקתניאין מברייתא ק׳ וכן לידי׳ ה״מדמעא בשמעתין הש״ס קצמר
 ולא ליסן כ׳ בעוענת דמיירי התוס׳ שהכריחו כמו יחזיר לא מודה האשה
 י׳׳ל לפימ׳ש ומכ״ש כלל■ מזויף לטעון דיכול קיי״ל לא דאנן ותו נתן־

 דאין היכא בשובר דבאמת לענ״ד נראה ולכאורה • הכי ס״ל גופי׳ דאביי
 ומשרה ונמלכ̂י עלזה א׳ כתובה לה וי.יה לו ליתן שכתב חשש יש מודה האשה

 הכתובה לו מכרה כבר הא העדים לו שזט אף נמצא אחרת הכתובה ,ו
 לו נותנת וכשהיא שעבווז נמחל בשובר שייך דלא מודה כשהיא משא״כ

 ל״ק בשובר אבל ־ אמתני׳ קאי לידי׳ מעא לעיל דמשני והא למפרע זוכה
 אס ואפי׳ כתובות לשתי חייש דלא חדא כן אביי בדברי הפירש ויהי׳ מידי

 חיישינן לא אי אפי׳ ומיהו ־ עורף בזמט דשובר י״ל א'כ דחיישיק מאמר
 וא״כ ־ חיישינן כן טוענת כשהיא אבל חיישינן לא דאנן היינו כתוטת לשתי
 הפי׳ ויהי׳ כתובות־ לשמי חיישינן לא מודה דכשהיא ספי שפיר איש

 אין אי אפי׳ ועוד מת״י יוצאה כתובה בשער די״ל חדא אביי בדברי
 כיון מודה באינה רק • כו׳ בחמומיו עדיו מ״מ מתיי יוצאה שע״כ

 לשתי בזה גס חיישינן לא במודה אבל ־ מהני ־כתובות שתי שעוענש
ודרק: • כתיבות

ו ה י  מטא בעי׳ דלא דס״ל דנהי • כסשמי׳ לשנויי דאיכא לזה דא״צ נ״ל מ
 שנכתב שע״ח כמו מעות לה שיתן ע״מ נכתב דהשובר כיון מ״מ ־ לידי׳

 רק • המעות אח״כ לו נותן אא״כ מועיל אינו א״כ • הצואה מעות לו שיתן ע״מ
 השע״ח לו מוסר כשהוא א״כ • בשער להתחייב יכול דאדס דקיי״ל דכיון

 לו שהי׳ התנאי קיים וכאלו המעות התקבלתי המר כאלו ה״ה השובר או
 בשובר לאמהניאף לידי׳ מעא ולא מעות לו נתן בלא אבל • השעד כתיבת בשעת

שובר יכתוב אם אעו מעות־ ממנו שתקבל ע״ד השובר שנכתב דהתנאי כיון
להז״ו
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לו לימן דא״צ לאניי נאמר מעות לו שימן עד לעצמו להזמין

A י’^י י ®י״״ שאי! דשי זה  המקבלח ^גר כאילו ה דה לידו ממא להיות א״צ סאמת מודה דכשהוא ז״ל
נ משא מעות מיכל ג^ילו הוא ובזה לידו שימסור צריו שמ״ח במיוב בשלמא

a א״יא בממילש w״ מ ־ מהני לא בודאי רוצה דאינו דכיון כו׳ ונמלך היו כפוביו ס דקאמרהש 1ו
 דכולל וס£3נ היינו סגי ע״ס במחילה אנ»׳ דבשובר אע׳׳ג לידי׳ א1דמג ה״מ

ש״י׳ מסירת מנאי אצא מעומ ליכא והמס ממנות  ״יי י״ל ה
 ס ע מחילה מהני לא שער דאיכא דהיכא ב׳] [סעיס רמ״א סי׳ נמ״מ

® יי״ל P’5 אלא ׳ שער איכא הא הנא א״כ  השמי ^ ימני
מו • בע׳׳ת אפי׳ te ו n מכרה שמא משום הוא והחשש • מודה כשחייב 

 בעינן שיזר בידו דשער עצמו מלוה לגבי הוא דהחשש לעילבשוברין משא״כ
:ודו״ק • הש׳׳ס כדקאמר לידי׳ מעא דוקא

I fW s לא בי׳ שחזר כיון לי׳ דקשה דבריו ז׳׳ל הרא״׳ש ש»רש מה לסי 
^ דבאמת ז״ל rלפ י׳־ל • כו׳ בחמומיו מדיו אמרי׳ ״ י “  סי׳ באה׳ע מיי

^5ל ומשיה] ס״ב [חמ״נ  שיוכל תנאו-ומה״ת על להוסיף יכול איע מעכשיו מנ
 בידו שיהי׳ אמני די^כא דאדעמא שאני דהכא וצ׳ל המנאי נממייס אם לחזור
? מש^״ש נמבעל בו שחזר כיון א׳׳כ למזור או לו לימן  1?י

 לידה משא בעי׳ לא דהא • בה לחזור מצי לא שסיר עיכ5 לה לשלם שימלה
 ף הרי על שממהני מה מיושב ולסי״ז • לחזור יכול ואיע מעות לה שישלם רס
אי לשיעמי' דהא הקנאה־ בשער דלפא מקשה דמה זיל  עדיובחחומיו אסי׳
 בהקנאה הוא דהחילוק אלא • בהקנ^ן ומכ״ש • בשובר לידי׳ מעא א׳׳צ כו׳
ש״ייי אכל ימן לא מעומבין ימן בין
מ^ב או  בשער ל אעכ התקבל כאילו בחיוב השער מסירת ע׳׳י עצמו שי

 דמחילה מעאלידי׳ בעינן לא דבשובר נמי «דה האשה אין דאיכ ההנאה
 על דהקשה ומה המעות־ נתינת במיק עכ״ס בו׳ בעדיובחסומיו אבל היא*
 אלא נפל־ שממע בידענו מיירי שמואל דלסמש״ל י׳׳ל מדשמואל ז״ל cהרי׳׳ז

הגי מדקאמר לעיל שהוכחנו כמו נסרע־ מסתמא ואמרע הואיל נימא דלא
^ ״*I®דמשתכחי אקניימא שערי  ״

 ואל זה• שייך לא הלוה מן ואי דססרא־ סשיעי משום לישנאדמסייס משמע
 בפליגתא ע״ב ז׳ דף דהאלעיל סד״ס שייך ולא הואיל עסי גרע הלוה דמן
ד  ס לסד שייך דלא אע׳׳ג בכתובה ובן נפל ממנו בעוען מיירי ורבע יוסי ד
 והניח הואיל לסרעון נחוש שלא הסברא וא׳כ ־ נתל שממנו בידענו מאמר הכי אלא

 ל ס׳ אי הקנאה דבעינן והא לי׳• זייר דססרי אפשיעי די״ל וקאמר בהמלוה השער
^יי ס״ל ואי חשניי־ עד נפן ולא בניסן לימן כ׳ מחשש הייע אסי כרב  כדמססקא כ

 דהח עדיק לוה ולא לו דמסר י*ל נפל שממנו דידעט דאף דמשוס י״ל לעיל להש׳׳ס
אד׳׳הכי לעיצ סירש״י המעות נתינת שיראו צדכק דהעדיס ליכאכו׳] ןי״גע׳׳

מי3כומ אין לאו ואם ת ■ ין S ?יי®’ י״'
 בשוע, כליגי התם אלא ־ כתנאי הו״ל דאל״כ ורבנן יוסי דר׳ בסלוגתא ור״י
סד׳׳ס־ שייך דלא צד בחד וגרע מידהמלוה־ שלקחו צד בחד דעדיף נפל ממגי

 כהאי מחני׳ לימא לשמואל מקשי דמאי ותו כתנאי• לאוקמי בעי לא ממני׳ וכן
 ולפ׳׳ז ־ כתנאי ולדידהו לממני׳ לאוקמי בעי דלא ודאי אלא לסרעון דחייש תנא

 הרי ביום בו דזמגו כיון הנפק ל״ל אר״י בדר״א לעיל שהקשינו מה ממורן
 בשער י״ל ז״ל הרי׳׳ף לדעת ולפמ״ש וכתוב־ לאקרי ניחוש ומה־מ אמרע לא

מיישי׳אפי׳ ושפיר וכתוב ^ןרי הוי ולא מלוה בלא לכתוב דמותר הקנאה
 ועמ״ש ז׳׳ל הרי״ף דעת ליישב בנ״ל לכ״ע־ ודיימיקי לאביי כמו ריעי לא

ודו״ק: אחר־ באופן לקמן
ח4 ^ ל  זמט בב' הנפק אסי רב דבעי דהא לעיל שה׳ הראשון מירון לסי ו

* "־ * *  והוא אחר־ בענין י׳׳ל דסלעמי־ במיגו דמהימן משום ביום בו י
 מודה חייב באין כשמואל משני דלא והא ־ מזויף לעעון דנאמן ס׳׳ל נמי אסי לרב

 דליכא אע׳׳ג וכמוב אקרי דמי.ימןלומ׳ ולפי״זי״ל חורין־ מבני משוסדס״לדגובה
 אקרי דכל נ״ל ולפי׳׳ז למזויף־ מ״מנאמןבמיגו לעיל כמ״ש נפסל לא דהא ריעומא
̂■ ־ פרוע או למזויף במיגו היינו אסי דרב וכמוב דמזויף■ במיגו נמי דע־וע ואסג
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 וכו מה״ר למאי הכי אי ופריך וכו׳ לעעמי׳ שמו« דקאמר הא בזה להבין וצריך
 אפי׳ חורין מבני אפי׳ גובה אינו לר״מ שמואלדס״ל על קשה בל׳׳ז הא השה

 בעצמו ירצה אס ממ׳׳נ מודה בחייב אי אפי׳ מהדר למאי אס׳ כרב ס׳׳ל אי
 דנהי לומר אפשר הוי כר״א ס׳׳ל הוי דאי ונראה בשער* ג״מ מאי לו לשלם
 פרעתי לומר וא״י גבי מיני׳ מ׳׳מ ־ הנכסים על שעבוד לו ואין מב״ח גיבה דאינו
 דמהדר וי״ל בפניו שלא לזטת א׳׳א ע׳׳ס פרעתי לומר נאמן אי ואפי׳ להד״מ וצ״ל

 אצח בכ׳לצות נאמן אינו עתה דגם משוס לו דיחזיר והא ־ להד״מ יעעון אס לי׳
ץ קאמר הא בד״ה ע״ב] י״ג [ד׳ כתבו והחוס׳ דמזויף במיגו הד  הלוה דלגבי ל
 וכתוב אקרי דל״ל כאביי ס״ל אי אבל לברר דיכול כלו' מזויף עעטת אץ עצמו
 עובה עענה גופי׳ דהוא לוימי דלא במיגו אלא ־ דמזויף במיגו פרעתי ולא
 לייתי לא לטעון יטל עתה הא לו יחזיר איך דא״כ גבי דמיני׳ ל״ל א״כ
£ לעעון יוכל לא התוס׳ כמ״ש בהיתר כשיהי׳ ואח״כ ־ לויתי דלא במיגו או  אע

יצא וכבר הואיל יאומן לא התום׳ כמ״ש הנפילה לברר יכול עצמו דהוא

א ראשון ב מצייעא נ
^ סברא דל״ל א׳ג כלל• גובה דאיע צ׳׳ל אע״כ המלוה־ מת״י  ב^סר די

ודו׳׳קג מהדר־ למאי וא״כ
ז ״ &י ז י  קשיא ־ וכו׳ להד׳׳ס קא׳ הא דכ׳ ע״ב] [י״ג הסוס׳ לשון ל«־ש נלענ״ד ו

 פרעתי לומר דנאמן פירושו חורי מבני אפי׳ גובה דאיט להודנהי
 • י׳׳ע דף ל^ק ועמ*ש צ׳׳ע מחילה מעעס בסמוך ומ״ש מיהדר למא% דפריך וזהו

 מזויף ממעון בפניו כשיתבענו למלוה ריעומא אתי מחזיריןהא אפ״האיך
 פרעתי לא כאומר לויתי לא ס^מר כל וקיי״ל היום־ שעועןלפניט כמי
אפי׳ מזויף לומר נאמן אין דעלמא בשערא יודאי לשלם־ ויצערך דמי

?' ״ייי ®ינא מיני לי׳ דאית היכא ״a’’‘? ®י’ ?י E״ k3 
 ש /לסמ אלא הנפילה לברר ימל גופי׳ איהו בפניו אלא לגבות יכול דאין
 לסמוך הוצרכו הנפילה יברר אי אפי׳ נאמן אינו בהיתר שיצא דכיון

ה אין עתה דגם דבריהם א מזויף לומר נאמן ^ו ב  בעצמו לגטת מ
^ הוא מעליא טענה לויתי דלא דס״ל לאביי דכסבנו ואע׳׳ג א  הלוה נ

כא דכל י׳׳ל (וא׳־כ הא ל״ל דהתוס׳ כתבנו כבר ג״כ הי ^׳ תדחי  דריעי העענו
 כמו לשמרו ראוי הלוה דגם ריעי כ״כ בהו שייך לא לויתי ולא פרעון כיוז

ם שנבאר אק אלא • לקמן שנבאר כמו המלוה ו  דנאמן דמזויף במיגו דנ
^ להמום׳ וסיל ־ הוא) דמזויף ש״מ בי׳ זהיר ולא הואיל  מהדר למה מקשה ה ד
כ פרעתי לעעה דינול דכיון  בעלמא לזכרקדבריס אלא ניקח כזהאיט שער ע'
 פרעתי למעון יכול הא ־ מיני׳ לי' נפקא מאי לו ל^־וע רוצה שאיט וכיון
 במיגו דנאמן י״ל דאיך ־ מקשה זו הקדמה לפי וא״כ ־ צלוחימו ע״פ לצור צ״ל וע״כ

ן אינו ע*א]למה ז׳ [ד׳ לעיל יוסי לר׳ תקשי העעטתדא״כ דמזויףבכל ^  ותירצו נ
 אלא איט ופרעתי לויתי דלא שמואל סבר מצי ואפ״ה מיגו זה דאין די״ל

 ס״ל בעלמא אי אפי׳ היינו יוסי ר׳ על החוס׳ דקושי׳ והוא ־ דמזויף במיגו
ם היינו לקיימו א״צ שכתבו בשער מודה ^ יקיים פן דירא מו מ  בכתוטת מוס׳ כ

 ואהא מהני■ לא יקוים דאפי׳ הכא משא״כ מודה]־ ד״ה ע״א ןדףי״ס
 < דס לטעמי שמואל אבל ־ להעיז רוצה דאינו מיגו איט דאס״ה תירצו

 מן ירא שאינו 1ענ עדיף דהכא דמזויף מיגו הו״ל ושפיר להיימו צדד
 בעצמו דהמלוה ולפימ״ש ודו״ק־ ז״ל• מהרש׳א קושי׳ ומתורן המיום־

 לויתי דלא משוס לויתי דלא במיגו נאמן דאיט צ״ל וע״כ לגבות יכול
 בחזקתו הוא דהד צ״ל • מיגו דהוי וע״כ • דמזויף מיגו משוס הוא גופי׳

 נכון: על דבריהם המשך לך הרי כמ״ש־ המוצא ביד היינו
ז ״ י פי ל  בהיתר לידו דבבא התוס׳ דדייקו הא לדקדק שיש מה ניחא ו

 ולא דיין ליד שנפל שער שמצא דאחר מלישנא מיישינן לא
 חיישינן דלא נימא אי דאפי׳ ורשב״ג רבי דסליגי דברייתא מרישא הוכיח

 מדקאמר דהא לוימי דלא במיגו שיאומן ראוי בודאי החס הא לפרעון
 אפי׳ לסרעון חייש דלא ואי׳ל הנפק־ ט כ׳ בלא ע״כ בחותמיו יתקיים

 לומר ודחק ־ שם כמ״ש דמזויף במיגו פרעתי דנאמן ס״ל דהא במיגו
 המעטת דכל י׳לדהא׳ ולפמ״ש כרביורשב״ג דלא היינו דממני׳דג״נושע״ח

ט  ומתני׳ דידן ומתגי׳ ־ עצמו לוה לגבי מהגי לא וא״כ .דמזויף במיגו טי
b אמר לא דג״נ b ולפי״ז ־ בעצמו ממט לגטת מיירי והתם יחזיר שלא 
 ע״כ דמזויף במיגו אמרינן דלא התום׳ דכ׳ קמא דלתירוצא שכתבתי מה
 שבח מהני ולא לויתי דלא במיגו מזויף לומר ג״כ אמ״כ נאמן דיהא צ״ל
 חיישינן לא ורשביג דרבי בהך צ״ל ולפי״ז מחזירי׳• איך דאל״כ בהיפר לו

 מיט דל״ל רשב״ג אלא אצ״ל בגליון מ״ש ולפי וצ״ע־ לוה ללא אפי׳
 מן ירא דאינו הכא מכ״ש בכ״מ דמזויף מיגו ס״ל הא רבי אבל דמזויף

:כמש״ל הקיום
״ו די מי  כיון קשה דהא ־ קמא כתירוץ משמע בחותמיו דיתקיים לישנא ו

 דמזויף במיגו פרעתי והיינו כו׳ שה׳ בשער במודה דפליגי
 בח׳ימ כדאיתא מיגו איט שוב ע״א שיש כיון א׳ בחותם די שיהא ראוי
 התוס כ נ ־ משלם לישבע וא'י שבועה מחויב דהוי עעמא אבל ־ ע״ה סי׳

 לישבע שיצערך משום מיגו הוי דלא אבא דר׳ בנסכא (דףל״דע״א) בביב
 שטעה יצטרך לא תירוןראשון לפי הכא והנה אחד• עד נגד להעיז וגס
 נאמן דהא ^ממון אותו מחיינין שטיס אין דהא אחד עד נגד

 כמ״ש מיגו הוי לא עדים ב׳ נגד דלהעיז אלא ־ מקוים אפי׳ מזויף לומר
:זה בכל ודוק • בשניהם בחותמיו יתקיים בעי להכי תום׳

״ן פיי  יתקיים וא״ת וכו׳ לה מוקי שמואל דיה פירש״י לפרש צ״ל ויזו
ט׳ בחותמיו ׳  שיוציא פעם בכל דהא בפשעי׳ הקשה ולא ־ ו

 חשש איכא דאכתי לומר אפשר דהוי אלא הפוס׳ שהק׳ כמו לקיים יצטרך
 סגי יהי׳ דמזויף במינו פרעתי לעעון יצערך ולקיחות יתומין גבי דהא

י” ״י״ז שכיון ובאמת בע׳א ‘״'
 דחת ,דהמ ל י או • לפניע בחותמיו שיתקיים תקנה היה דע״ז דמה׳ רח

 קיוס ד״ה ע״א] כ״ח [דף שנתארמלה האשה בס״ס החום׳ לסמ״ש רעותא
 דרבג אלא אינו לקיימו צריך שכ׳ בשער דמודה דאע״ג וכו׳ שערות

 ל והמ בו וכיוצא דיין נעשה ועד קטן עפ״י כנץ קולות כמה בזה ויש
 דרבנן יהי מ״מ דמזויף במיגו פרעתי געעון ולקוחות יתומים לגבי דאף

בחוחגויו יתפייס פריך ולכך דאורייתא קיום ובעי מזויף עוען הוא ובאמת
לפניני



פרה ,אוחזץ שדם
ף1 בכמיבוה לרימדס״ל אף לקושייתו כששמי׳ י״ל מיהו • לפנינו  ע״אז י״מ י
לא מתוחות• יתומים דלגבי י״ל וא״כ לקיימו א״צ נשיש למודה
קשה אפיה לר״מ ל״ל למזויף במינו ופרוע שכיח ללא במזויף מענינן

ולו״ק: לפניט־ בחותמיו יתקיים
ן ה י  י״ג [לף החיס׳ הוכיחו ללא לעיל] [שדקדמנו מה לי׳׳ל נ״ל מ

די״ל ורשב״ג מלרבי בהיתר יצא קאמר] הא ל״ה ע״ב
אלא כלל נפל ללא במיט הבעל לנאמן מנפילה כלל ידענו שלא מיירי להמס
 לאביי לעיללמעמא מ״ש דעפ״י ונלפענ״ד בזה* וצ״ע להוציא־ מיט להו״ל

ג [לף המוס׳ קושית י״ל • לוימי ללא במינו לסרעון ה ע׳א] י׳  הייט ד
 לבפרעון שכ׳ • בתירוצם התוס׳ לברי פשט נפרש ובמחלה • ט׳ מעמא

 שירא ועול ונו׳ pוt® הפסיל דלא משום לספרא פשיפי שייך לא
 tew לקאמר ע״א סוף י״ז לף ללקק סוגיא סותר ולכאורה המלמי

 לא פד״ס משום הכא התוספות כ׳ ללהכי ונראה • רווחא לליכא היכא
 שנתן הפשוט הפסיל שלא תרתי דאיכא משום לוקא ר׳׳ל ללקוחות ינמיל

 לקוחות יפסיל דלא ביום לבו החם אבל לקוחות־ יפסיד וגם לסיפר־
 וא״כ ־ ירצה לא שהמלוה אלא • יפסיד שלא אף הפשוט להרויח הלוה ירצה טלאי

 ירצה לא וביני ביני לקוחות שיש יודעים אס טאדממ״נ תירוצא מרוייטחל
 נמחל וכבר פל׳׳ס־ משוס בו ללות ורוצה לקוחות שאץ יודע ואס הלוה

 ששמעו המלוהשירא יעשה ולמה ירויחהמלוה גסז״אדא״כלא שיעטלו־
ט הפריעה• טי  ירצה לא ביום לבו [ד׳י״זסוףע״א] הש״סלקמן דקאמר ו

 מ״ש לפי מוכרח בעצמו להחס דמסוגיא ונראה טעמא־ מהאי המלוה
ץ מ ס  דחיישינן היינו הנפק דבעינן דהא כ״ב־ ס״ק ז׳ סעיף ס״ה סי׳ ה

 הקדמת בשביל המליה ויעשה • אח״כ מה זמן על מעות לו ילוה לא שמא
ס בשביל ולוה ־ זמן ד  ורוצה לפרעון למיחש דאיכא קשה אכתי ־ ע״ש פ

 לספרא פשימי בשביל כן יעשה והלוה רווחא למלוה ויהא אח״ז ט ללות
 הואיל לקוחות להפסיד הלוה ירצה דלא ־ להא חיישינן ללא לומר וצריך

 לנקט לקק מוס׳ דכת׳ להא ונראה לו־ שנתן הפשוט הפסיד ולא
 אלא מעות נתינת בעינן ללא לס׳׳ל לשיטתם היינו ועול לרבותא הנפק

 לבעיט בשמעמי׳ וס׳׳ל לפירש״י אלא הסמ״עאיט וסי׳ ־ סגי השטר במסירת
 שמרו לקיים המלוה דרך צ״ללאין לפירש׳׳י להנפקמהני והא המעות נתינת
 משוס הנפק לנקט לא״ל לפירש״י כן צ׳׳ל לע״כ תדע ־ המעות שיתן קולם

 הנפק ט כ׳ בץ יש חילוק למה ע״א] ייז ל׳ כהנא רב [ל״ה חוס׳ כמ״ש הדיוק
 שמא וא״כ לוה דכבר לחיישינן לעיל לפירש״י למיחש איכא להא לא או

 ס״ק [שם השיך וסברת ־ ודו״ק הסמ״ע כמ״ש או כנ״ל הנפק ט וכ׳ לוה שני ביום
b חיישינן ללא צ״ל כ״ג] tc מתחייב לפנינו שמסרו כיון עדאח״כ ילוה לא 

 חייב לאיט הטשא בר׳׳פ לס״ל ז׳׳א רש״י לשיטת אך זו* במסירה
וק״ל: השטר במסירת

ד ר ע  בו שילוה חשש לאין לי״ל וטא תוס׳ קושי׳ לסיז דיש נלענ״ל ו
 מהימן לא דלאביי דלפמ״ש לו להלוס המלוה ירצה דלא הפעם עוד

 חו נפל המלוה א׳׳כהיכאלרואקשמיד לוימי במיטללא אלא פרעתי לומר
ק לא  דמזויף ומינו טענינן לא מזויף להא לו ומחזירי׳ פרעתי לומר מהי
 שהחזירו וימעון הנטלה הלוה יברר פן וא״כ ־ תוס׳ כמ״ש אמריק לא
 דחיישינן לס׳׳ל כהנא לרב משא״כ ־ מזויף אח׳׳כ ויטעון * בפניו שלא לו

 אין להא בפניו שלא לו שהחזירו לומר א״א א״כ ־ מיט בלא לפרעק
 רב וכן ־ סימן נתן או נפל שמידו ראי אפי' פרנטן חשש משום להחזיר

 לקק ולקטניא לפרעון לחיישינן לס׳׳ל משום היינו ללות שרוצה לעיל לחייש חסי
 שהקשו מה מתורן ובזה • לו החזירו כדין לע״כ ילוה שטר א*כ ע׳׳א] י״ז [ל׳

 ז׳׳א ולפמ״ש אסי־ כרב מפרש דלמא [שם] לקמן פריך למאי המפרשים־
 להא לו שילוה דחיישינן לומר לו א׳א לפרעין חייש דלא כיון לשמואל

 לה סבר אי הניחא לעיל והאלקאמר לו־ ילוה ולא מזויף אח״כ לטעון ימל
 כדרב י״ל אכמי דבאמת ותו ־ מזויף טעטת לילעינן מקמי אסי כרב
 הנפק מועיל מה דא״כ קטניא־ ומשוס לוה ולא ללות כ׳ משום אפי

ז1 ב״ד למעשה מתני׳ וכן ע׳׳א] כ׳ [בדף לאיתא  ללוח כ׳ שמא ניחוש אכתי ע״א] י'
 ודאי אלא כמש״ל שמרו לא לכו לקנוניא לו ומסר משרי על לוה ולא בניסן

 ט באין מיירי דלעיל דהמ׳׳ל אלא לוה־ ללא וע״כ חיישינן לא לקטניא
 כלום בו נובה אין אחריות ט לאין לשמואל דס׳׳ל למאי משא״כ ־ אחריות

 לס״ל אזלי לשיטתי׳ התם אך :ודרק ־ לעיל כמ״ש אסי כלרב ל״ל ע״כ
 דקא׳ הא י״ל א״נ ־ בזה לעיל ועמ״ש * מהימן לא תו בהיתר שיצא כל

 בהדיא קאמר לא דהא אחר פי׳ בסיד לקמן כמ״ש אסי כדרב לעיל
בסמוך: לקמן ויטאר אסי כרב דמשני

מ ף א הנפק דבעי w אשי דרב ז״ל הרייף לדעת מש׳׳ל דלט׳ ך  מ
 מטא דבעינן רק וכתוב דאקרי דאצ״ל הקנאה בשטר דמיירי

 לא יומא בס פריעה נאמר דלמה העולם שמקשין מה ממורן לילי׳־
 לפרע עביל לא דאפיה לומר ודוחק הוא• מאוחר דלמא וניחוש שכיחא
 מהני לא הקנאה נשמר ד^ן לעיל כ׳ להא א״ש ולפמ״ש ־ יום באומו

 ט כסב דלא למיירי נ״ל וע״כ ־ וכתוב לאיקר צ״ל וא*כ ־ אח״כ שקנה מה
לאקט ט כ׳ ולא אחריות בפירש הואבכ׳ ס כ לאקני למיל ואפי׳ דאקני

א ראשון ן ע צי מ D נבא
 לאסור קיי״ל טדאקני בללאכ׳ וא״כ ־ בהגה] [ס״א קי״ב סי׳ כלאי׳ מידה

 משטר דמקשי והא ־ למיחש וליכא [סי״ב] מ״נ סי׳ כלאיחח מאוחר לכתוב
 דבקווחר דייל ותו משני־ לעדיפא י״ל למאוחר משום ולא שעבודו שנמחל

 לא וגס שעבודו נמחל מקרי לא היום אומו על מתחיל השעבוד שאין ביון
 דפריעה ס׳ל נמי כהנא לרב י״ל ולפי״ז ־ יום אותי עד עליו לוה שייך
 דבעינן הסמ״ע מ״ש נכון פירש׳׳י לפי מש״כ לסי להנה שכיחא לא יומא בת

 הקנאה בשטר לומר א״א ע״כ עדיין־ עליו ילוה לא שמא משום הנפק
 צ״ל וע״כ ־ ילוה לא ובין ילוה בין נכסי׳ שעבוד הא ניחוש למה לא״כ
 הכא מ״מ אמרע־ דלא היכא ל״ל וכתוב ללאקרי דאע״ג לעיל כמ״ש

ק הי׳ א מנו נ  דלא קאמר ולהכי למאוחר־ דחיישינן שסיר י״ל דפרוע נ
 שתמהו מה ומסורן ־ כלמסיק ירצה לא שהמלוה מטס שעבודו לנמחל כלל חיישי׳

 דלא כ׳ ובתשובה כהנא־ דרב הביא מ״ג] [סי׳ לבפסקיו הרא״ש על
 לאוקמי לי׳ ניחא לא כהנא לרב י״ל ולסמ״ש יומא בת לפרעין חיישינן

 ט״ס דאקני דאף שמר בסתם אלא דאקני ט כ׳ ולא אחריות ט בלב׳
ודו״ק: למאוחר חיישינן וא״כ

ט ד  מקיים להמלוה נהי דאכמי הנפק מהני דלא זיל הרי״ף שימת דלפי ר
 נתינת שיראו בעיק דהא המעות לוה לא לאכמי י״ל מ״מ

 רק ילוה לא ובין ילוה בין שהוא בשמר׳הקנאה דמיירי דצ״ל אלא ־ המעות
 וע״כ בהקנאה ע״כ אסי בדרב וא״כ ־ הנפק בעי לט־ לידיה דממא דבעינן
 לא בין ילוה בין להוא כיון לבהקנאה וי״ל ־ לעיל כמ״ש לאקני כ׳ בדלא
 ולכך ־ לוה לא להא בכד זוזי אינש שדי דלא מטס מ״ס שייך לא ילוה

ודו״ק: כלל• למאוחר ליכאלמיחש
 לא פטלו דמחמס שמואל] ד״ה י״ג [ד׳ שפירש״י מה לט־ש נלטגנ״ל ו^תה

טרי ט׳ לי׳ ניחא ולא ־ בי׳ ז  לעיל כמבט וכבר ־ עדיין לוה דלא התוס׳ כ
 עדיו דס״ל לאביי קשה דאל׳׳ה לשמרו נזהר הלוה לע״כ דכ׳ל נ״ל ועוד ־ א׳ טעם

 שמרי בכל חיישינן דלא מה ולקטניא לפרעון ניחוש למה לו זכין בחמומיו
 ננפילה־ לאתרע משום וע״כ לי׳־ מיקרע דסרע אימא לאם דעלמא
ק מודה שחייב כיון ואמאי או  הלוה ומיד לוה לא אמר בעי לאי במינו י

מ נפל עי  דהלוה אמרע לא דהא לפרעון ניחוש לא דאז לו למסור רוצה ו
ש אי לאפי׳ ודאי אלא זטר* איט  לפרעוןמשוסדאתרעדהלוה יטעקקניחי
 דהלוה איתרע לא הא ללות לכ׳ לעיל ח^שיק למה א*כ * בי׳ זהיר ג״כ
מה ־ בו נזהר ג״כ  בגמרא שם דקאמר לש״ס לישנא לפרש נלפענ״ל ו

 דהל״ל לדקדק יש הקנאה דלט בשמרא לה מוקי אסי כרב ס״ל אי בשלמא
 ס״ל אי אלא קאמר ולמה וכתוב לאקרי חיישיק ללא כאביי סיל אי

חטמיו עליו דאמר כאביי  לאקרי דחייש לומר דא״צ ונ״ל לוקא־ כו׳ נ
 בשטר לס״ל לאף ולקטניא לפרעון י״ל חיישיק לא אי אפי׳ אלא וכתוב

 שמיד במיט נאמן המלוה להמס הייט לפרעון חייש ולא יחזיר יקנאה
 שטר א״כ ־ ילוה לא ובין ילוה בין הקנאה שטר שהוא וכיון נפל הטה
 אתרע לא להא למיחש ליכא ולפרעון הוא דידי׳ דהא למלוה למסור צריך

 חיישינן שפיר הכא משא״כ ־ זהיר דאיט נפל הלוה דמיד ותלינן לפנינו
 סיל אי אבל ליל־ וכתוב לאקרי להא נפל הלוה שמיד דל״ל לפרעון

 למסור יכול הרי מודה שחייב כיון כאן גס א״כ ט׳ בחתומיו עדיו
 לשימת לעיל לפמ״ש מיהו כנ״ל־ ג״כ בי׳ זהיר דהלוה צ״ל וע״כ ליד

 בידענו מיירי ושמואל לילי׳ דמטא נמי בעי׳ הקנאה דבשמר הרי״ף
 עמלה ואפשר בלוה למיתלי ליכא נמי דהמם לק״מ וא״כ • נפל שממט

^ דה״נ לאביי לההושיא לפמ״ש אף ללכאורה טכחתו נמי  למיחלי אי
ט דמי דלא י״ל בי׳• זהיר להלוה אמר ואס״ה בלוה  זהיר הלוה דהכא לנ

 בשטר אבל ־ בו ויתבענו המלוה ימצאנו שמא לחייש משוס פייט בי׳
 אס לי׳ איכפת מאי א״כ ילוה לא אפי׳ עצמו את למחייב כיון הקנאה
 מיהו ודו״ק־ לו לשלם יצטרך כך ובץ כך בין הא המלוה־ יסצאט

 כמט דהכי אדעתא להא לספרא «זיטי יפסיד שלא זהירחו לעיקר י״ל
 כתבו להכי אלעתא דהא נזהר הקנאה בשטר אף א״כ עליו־ שמלוה

 מטעם נזהר דאינו נ׳ל וכן להשליט־ יופקר ואיך למלוה שימסרט
 בזה הכתוב המלוה שימצא שיחוש דיחיל נפילה לט״ל המלוה מציאת
ך דלא הלוה לנפילת ניטש לא פסול כשהוא אף דאל׳׳כ לוקא־ השטר  טי

 וא״כ ־ חילוק אין המלוה מציאת למשוס ט נזהר לא פסולו משוס בי׳
 והיינרלרב ליחן־ כ׳ שמא בשוברין נשים דגימי במתני׳ לחיישינן הא

 מיהו ־ הלוה ט נזהר לא פסולו דמשום דאימרע וצ״ל וכטב לאקרי אסי
טם דממני׳לגיטי לעיל לסמ״ש י׳׳ל  דחיישי׳ י״ל נפל־ שממנו מוען שטא נ

 טענינן לא לאנן שטרי קשהימכל ולא ־ איתרע דלא אע״ג וכתב לאחרי
 • מחול ומחלו שמ״ח דהמוכר כשמואל ס״ל אי ומכ״ש דריעי טכא אלא

 בין ללוה לי׳ שני ואמאי ־ ריעי לא אפי׳ טישינן ושפיר לכתוב וטתר
 לכשכנגדו־ למסור שרוצה מטם זהירות דמעם ולאי אלא לפסול* כשר

 לכך כבר ראוי דאיט בי׳ זהיר לא כבר פסול כשהוא וא״כ * פד״ס נתן ומש״ה
ע״ב] ■׳ז י ' ̂ ...........  ־  » ט״. [לף לקק לקאמר הא סיקשי לפייז מיהו * להשליט הופקר

 דבשמר דבאמת כיון קשה * לי׳ זייר ואסדיס * לסרעון דמיישינן אשמואל
* פל״ס משוס נזהר להלוה וצ״ל * נפל הלוה מיל ד״ל איתרע לא #קנאה

א״כ



א ראשון פרקאוחזין שנים80 ע צי מ א נב

 אבד דמגצא קמא לשמזאל ס״ל דהא פד׳׳ס יפסיד יאגד אם למשנון
5>fe שר א קאמר לא or מעס דלפי »זי(ואפ מ ^ ך ^ משמואל ה פ מי  ל

מי׳ ^ )ונו ^גלא גקתא דשמואל דל״ל • דנפשי׳ פעמא דר״ז אלח כ

יאמר״ י^י^י נמ^ייא^י׳ דאפרע כלל צ״ל אין באמש דספרא לפשימי דמסיק דכיון ׳ל1ד ונראה
ט דע״כ בנפילה■ ^׳  דפרע דאיסא משום אלא דאיתרע לומר מ

דאישרמ לומר א״צ שו א״נ בפד׳ס דשלינן דמסיק כיון אבל לי״ מיקרפ
ד ל״״ שמיא נשאי דקשה1אל( י י ״ / S ל׳

 בפשימי דשליק אלא דאישרע• לומר א״צ לאביי דגם דייל השוס׳ על מזה
ה: בכל ודו״ק דספרא• . ̂ ז

v m* דקאמר ע*א ז׳ דף מדלעיל דל״ל כפירש״יבענין דמכח גלפענ״ד 
 דושקי׳ מאי קשה וכו׳• הנפק גו דכ׳ מיבעיא לא דיק ליד בנפל ׳
 ימזיר דלא רק מודה בלוה דמיירי דיין ליד נפל נקס דדומא י״ל הא

שן משוס  נא« הנפק גו כשוב ואין מודה בלוה וא*כ וקטניא־ מ
 דלא לידו; למסור מצה ועשה עליו לוה לא דעדיק W דכי׳ במינו

 דכ ל צ לכך • נזהר איט דמלוה כיון א־שרע דלא לפרשן מיישינן הוי
ס' לדעש לפמ״ש מיש • הנמן גו  פשיש משוס רעושא דאצ״ל די״ל ש

ק דמייש ביק י״ל דסשרא ע מ מי די״ל משום ע״כ ולקטניא ל י א ^ן מ ס  ד
^י׳ א׳׳כ ק ט כ׳ בלא י  דלא דלעיל סוגיא דגאמש ועי״ל <מי• מע

מיו דלא כאביי שו מ עדיוג ״ ^יינן ז״א הקנאה• דל^קמיגשסר וא״ל כו
 ״י®? ״ ונ®^ הקנאה בשטר למימי דליכא
^י הש׳ס דקאמר למאי ולפ׳׳ז יאפק• ט כשב ש  אמר P כאביי ס״ל ד
« בהא ר ד מ ץ כמש״ל כפנאי שמואל ^ די

L שי®! ט דכ׳ משום דדוקא T I ’®I
 לשלוש דאין מודה מבעל גשאין וכ״ש ריעי• ולא גלוה לשלוש דיש יכ1«ם

ש ייל ולט״ז גלוה•  הוא מה״ט נמי הנפק ט דכשוב דאמר כסנא דרב נ
שט לפרשן מיישי׳ לא בל״ז הנפק ט כ׳ לא דאי  אה דלא אומר דהי׳ ב

 מועיל לא דהנשן ז״ל* הרי״ף לטטש לנמש׳ל מיהו ם*ל■ וכאביי עדיין
העדק לא דשמא  11 דני® והנפק הקנאה דבעינן רק המעוש לי

 כפשטי׳ המי א״כ • בהשנאה מיירי ז׳ דף דהסוניא אמר צריך ע׳־כ א*כ
ש״ לומר ע״כצריך באה־ למישלי דליכא הנפק ונקע שי  נזהר; דהאה כ
א £  ש ועמ הלואה־ ראייש דבעי׳ דס״ל אזיל לשיטשי׳ ז״ל רש״י נ
 שלי׳ בהא הא. נמי הסמ״ע לממ״ש כהנא דרב הנפק בטעם לעיל

מ״ק: וע׳׳ש ו
ה1  שדה כשהבעל ז׳ cn השוס׳ שכ־ למה דק׳ הא לשרן טלפענ׳ד מ

לאבייולר׳ קשה א״כ לקטניא חיישינן דלא משוס לאשה ימזיר
שיטנן יושט  מאן אף חזינן דהא כמאן דלא הוא ולקטניא לפרעה ד

 • לקטניא מייטנן דלא יאזיר שדה כשהבעל לפרעון דשייש
א/ ־ עדיין לה נהן דלא במינו נאמן שדה כשהעעל דהשס י״ל ולפמ״ש  ו

 דספדאדהא לי׳אפשימי זיירא דהאשה שי״ל ריעושאנטום דלאגעיט כניל
 הכשבה אץ אפי׳ לפרשן חייש דלא כשונה בעיקר מייד לא ע״כ השם
 ודושק * כלום אמר לא ג״ד מעשה אמר הטוען ס״ל ר״י דהא • בידה
 ז׳ דף שם השם׳ כמ״ש כשבה בשס׳ דמיירי וצ׳׳ל • טפי נרע דהכא לומר

שי יטי£3אנ וא״ל סוש■ שכר נושנש דהיא י׳׳ל כשבה ובשספש  זייר דס
ק ירא לר״י דה״ש ־ להד״ם האקאמר ד״ה שוס׳ מדברי שכש נ׳ל וכן א  נ

 מזויף במעטש הא זה הוא מיט מאי קשה וכו׳ דנשיף במינו פרעשי
 לקיימודמהימןלומר שכ׳צרץ בכ״ממודהבשטר דקאמר והא השטר יפסיד
 דאוטיטי אומר וע׳ב מלוה ביד השטר דהשס ז״א דרשיף• במיט פרעשי
 לצור בשטר שיודה לו וטוב דספרא בנמיסי מודה א״כ לי׳ זייר דספרא

 שכשבט וכש שם כפירש׳׳י נפל ממני בשען השם משא״כ צאשיש* עפ״י
 במודה ורנק דרבי בפלונשא דבריישא ברישא דהא אמר ואץ לעיל

 דלישנא ז״א ■ במיט מהימן ואפ״ה נפל שדו הלוה ששען ^׳ בשטר
 נפל המלוה שמיד שדה שהליה משמע לך• הואופרעשיו דבריישאשלד

 י׳ל נפל ממני שמוק ז׳ל פירש׳י לש ואפילו פרוע שהיה שמוש לא
 מ״מ מזויף יטעץ אס אש׳ ט ואדוק האה ביד ששא כיון שאני דהשס

 ששרים דאף בשעורים לי הודה כש הוא שלו המלוה דלסי״ז ט זכה הא
ה• ולא בידו אנדו ה״ל בו אדוק דהמלוה דכיון י״ל מיהו שלו•  קנ

וצ״ע: ודו״ק
 אנן מ׳׳מ • מיני וליכא נפל ממני טוען דמא דנהי השוס׳ דקישיש
 אפדיס לה יזייר נפל דממלוה במיט פרשן לקיחוש געטר נטעת

ו אחריוח; ט כאי! דמיייי או שכיחא לא דפרשן ס״ל מילתא ז״א  ״
 אינו דשא אצץ א״כ ממנו• לנטש הייט במזקש הוא הרי כיהדמפרצי

 להשספוש לס״ל ונ׳׳ל מינו• לי׳ דאיש אלא מזייף למשן בעצמו 4נ
 המלוה דמיד להו ומשמע שא שלך דקאמר רישא• כמו שירי דמסשמא

 הלוה מן לנבוש בחזקשו דה׳׳ה שירצו דמאי לפענ״ד פשה הא אד נפל•
יחזיר דלא מכשבה אדר״י מר׳׳י מקשי מאי דא״כ שבא בעצמ^קשה

 ליכא גשוסשש דמיירי דבפשובה כמ״ש ע״כ אלא יחזיר לא ס״ל ה״נ דהא
ט שייך וא״כלא ש«ס■  צלוששו עפ״י לצור השטר ליקס דרוצה דמזויף ש

 דשלי' לש־עק למיחש ליהא שדה כשהבעל דהשם כשבט ויפה
ק: בבעל• די . ו

ד4 • בחשומיו עדיו דס״ל לאביי זהו ל  עבז״ל דל״ל אסי ^־ב אבל ט׳
 לפרשן נישש לא מודה אינו כשהבעל qh קשה הקנאה בשטר וצ׳׳ל י

 לאביי לי׳ דקשה הא נמי לפרש יש לש״ז נמצא נפל• הבעל דמיד במיט
 דחיישק דבשובה מבריישא וקשה ולקטניא• לשיעק וצ׳׳ל ל״ל וכשב דאזרי
ס שייך דלא משום בלוה שליק דהשס וצ״ל לקטניא• שיש ולא לפרעץ ד  פ

 אשלו דא״כ הקנאה בשטר דל״ל לו זכין בחשומיו עדיו צ״ל ע״כ וא״כ
:ודו׳ק • נמי מודה הבעל אין

ל ״ ד  דר׳ בהך ששל מאי אסי לרב לי׳ דקשה והוא זה בענין עוד י
ק לישן כ׳ דילמא הנפק יוסי  בשטר ואי ששרי עד נשן ולא בני

 בשיב דמיירי משום דנקט דהנפק מפרש דבאמש וצ^ הנפח• ל״ל ההנאה
ק שדה מפ שט נאמן דאל׳כ ד^> ו ש׳ נפל דמלוה ב  שדה חייב ב^ן וא

 לשנויי מצי לא ש א״כ בפד״ס שלינן לא אישרע דלא מטם נאמן הי׳
 במינו ונאמן שדה שיג מטס ולקנוניא לפרעק חייש דלא דכשגה ממני׳
 בפרשן שלי׳ לא שדה הלוה באין דאפי׳ בהקנאה מזינן דהא נפל שמידו
 שראינו כנון בלוה לששלי דליכא דשירי ע״כ אלא הנפק• מדנקט במיט

ק: • ולקנוניא לפרעץ דלאחיישינן ש״מ הנפק מ שכשב ט ששדונפל• די ו

וא׳ל

ונאש שדה דמייב משים דטקא דהנפק דלפריך לעיל שהפשיט מה {ייד״ו̂‘
דושא דשירי לי׳ דמשמע צ״ל דע״כ ליישב דיש נ״ל במיט• י ^

 מט דאל״ה שדה שיג באין דמיירי ורשב״נ• דרבי פלונשא דרישא
ש דכשוגה שדה• בשיב לעיל שירי באמש דלמא אדר״י דר״י מששה  נ

 ס״ל דהא הנפק ל״ל שדה דסלוה דאס״ד לאביי דהקשה וא״ל • מחזירים
ש עגז״ל•  משוס שיט ולקטניא לפרשן שיש דלא לאביי שירצט דהא ו

 אף לעיל משא״כ טשרע דלא הבעל בנשלש לשלוש ויש שי״ס שייך דלא
 לשרן יש לאגיי דהא קשה מ״מ ולקטניא• לפרשן ניחוש שדה בחייב

 מדמח/ק פרעק בטענש שירי מודה הפעל דאין דבריישא ד^ז כפשש׳
ן דמזס לשטיי יש הא מ״מ בעלה שחש שדה בין שם דג® במיגו ^

שפרעון• לוישי הנפק• דמיירי לטיל משא*כ גטענ ש אלא ג דיא^שי׳ צ״ל וד
 שדה בחייב לשל לאוקש לי׳ משמע דלא צ״ל ע״כ איב אסי• לרב

:ודו״ק דרישא דומיא
ש וכ׳ לאגיי לי׳ ד<מה מטס דקאמר בטזשש לומר יש  ד

 אלח לקטניא שיש ולא לפרשן דחייש יוסי ר׳ חזינן הא ’
 אלא פרשן מטעם לאו דהשס לומר ויש ט׳ בחשמיו עדיו דס״ל לאביי
ש׳ שיש לש־עון דשיש מאן אבל נשן דלא במינו  נימא אי אגל לקטגיא א
ה מיט דליכא גהקנאה דכשגה בריישא ושקי כר״א ^״  שישינן לא ו

וז״פ: קשה• שפיר לקטניא
ח ו ^ י ^  מאי ל״ק טדי׳ מטא בעיט דגהקנאה ז׳ל הרי״ף שימח לפי י
י י ״ " ״  די״ל ששרי עד נשן ולא בניסן לישן כ׳ דילמא הנשק• מהני '

 הוציא דמזה ואומר • לידי׳ דמסא דנדע הנפק ובעיט בהקנאה דמיירי
ק דהקנאה ס״ל אסי רב דע׳כ ז״ל הרי״ס ^ ובזה לידי׳• דמטא געי ר  נ
 דלמא פשרש• לששאל מקשין דמאי לשל שהבאט המפרשים קושיש לשת
ס אי פהקנאה דקאמר כיון ששאל ולפמ״ש ס״ל• אסי כרב כ׳ללוש מו
א דלא דס״ל נפשי׳ שעבד טא מ מ ק  ’^ייי/ בעי

ב אי מלמא לעיל דקאמר והא דיין־ ליד בנפל הנפק• שעיל דמאי ^ ל  סי
 ששאל כדמסיק משא״כ גאחריוש שלא לעיל דמיירי ד״ל משוס היינו אסי

 ששאל ע״כ מב״ח ולא ממשעבדי טבה איט אסריוש ט שאץ דשטר
 לכ׳ דשיש לפירש״י ראי׳ להביא נראה לכאורה והנה • אסי כרב דלא
טא בששרי• היה וההלואה בניסן ליש שס׳ דכ׳ ו כהנא דרב הנפק ה

אייי גיי® ״ ״גא ליגימא ה • דספרא מ ט׳ דלא לעיל כמבט כבר פד״ס השס׳ מ״ש ו  דלא מטם שי
לקנוניא ומ״ש ; הפטט הפסיד שלא טק הלקושש להפסיד הלוה יעשה

®’י® ’י® כיים ט אפי׳ דא״כ ק׳ זה נם ®״ ®י® ״ 1 .י?
^י אע״ג לקטניא לו ימסרט שמא נישש השער ע״י  י*א1מ5 לכשיג ד

 שש דלא ודאי שיא • שעבודו שנמחל שמר לו מוסר לכך לפד״ס שיש
טעמא ^ הוא מחר ביום מועיל דאינו דדיק דהא ל״ל וע״כ להנוניא

 ®®יי ®י י®! ניים! לישן כ׳ דשמא נופא
ק לידי׳ דמטא בעי׳ בהקנאה דס״ל לעיל כ׳ ס מ  אבל • קאמר והקנאה ו

עי׳ לא דהקנאה דס״ל משום בזה לי׳ נישא לא כמא רב  לידי מטא ג
 מחר ביום מהט דלא לדיוקא ואי הנפק דל״ל כר״א ל׳^ וא״כ כדששאל•

כשחייב מ״כ אלא הוא• הקנאה דבל״ז לא צו הנשק לי מה פרטת מטס

̂® ®"®יי! יל®®®‘ לי'יק^ ייק® מיי® ®® ץ לש בנפל הנפק דמהני הא י״ל ולפי״ז כנ״ל ליל ^ הייט ד ס סד ט  ש
ק דממני׳ ועעמא לו זכץ בחששו עדיו ל לקמניא^^עבש שיש דלא די



שניםאוזוזין
 לו גדכשב ומחגי׳ טס״ל הוי דאקני גו צשג 6דל משוס צ״ל

̂ןני  למאויא־ מיישיק ששיר נמצא וכתוב לאקרי וחיישינן כהנא רג וכן ד<
 ביום• ט לסרעת למיחש קמלץדמאוחרכשרואיכא דכתובטדאקר דכיץ

 הייט ד״ה ע׳א] י״ג [ד׳ שוש׳ בדברי לדקדק שיש מה ליישב נלסמג״ד ולסי״ז
 משוס מ״ס אמריות משוס דרגק דמעמא לעשייתם דהקדימו ט׳ מטמא

ט׳ למימי דבטי משום קטטא אביי קאמר דלהכי למימי מצי דהוי  ט א
ט ביום•  למיל וכמ״ש ייצההמלוה דלא פד״ם משום שייך לא ביום ו
צס גסייש סוי ילוה קטניאכנ״לדלא לכןקאמי דייאהמלוהט״ז טיו מ קי  י

כיו יומא בש סייעה דהא אלא דססיא* לסשיפי ומייש לקטניא לו ש א  ל
 בסי׳ הטסקיס כסברת להטס׳ וס״ל כנ״ל הוא מאוחר שמא דחיישי׳ וצ״ל

ףא׳] מי ס ךב[  אחריות בי באין לרבנן תקשי וא״כ פ׳׳ם• לאאמרינן דבאקט י
ס לאו דיאקני  לסריטה חיישי' לא וט״נ למאוחר למימש וליכא הוא פ׳

ודו״ק: סד׳׳ם משום הל״ל וא״כ יומא בת
הני] ד״ה ע״ב י״ג התוס׳[ד׳ שכ׳ בחדא לר״א דקאמר הא להבץ נלסמנ״ד

 די״ל והוא וכו׳ דקאמר משוס ולמה ב״ד דמטשה ממשני׳ לי׳ דנסקא ^
שיק דלא דמיכח דנהי  איכא ולקטניא דלסרעון י׳ל אס׳׳ה לסרטון טי

• צמימש ט  דשמ^ל סברא דודאי אזלי לשיפתיי׳ ואביי דשמיאל ד״ל והוא פ
 דכשב לקוחות לגבי משא*כ בלוה• ש״ך לא מקרע• דסרע אישא דאי

 לשיפמי׳ דשמואל אלא • מכחא וליכא הלוה לי׳ אפמנץ קטניא ומחמת שובר לו
 אגל • סרט דלא מוכח ושפיר שובר כושבץ דאין ע׳א] ס*פ [דף בכתובות דס״ל
ס׳ כשב אביי ט  טתבין ע״ב]דס״ל ס״ח ד׳ הוציאה ד׳ה ע*א פ״פ בכטבו׳[ד׳ שה ה
 ב״ד דמעשה ממתני׳ לי׳ דנסקא זר אלט דר׳ י״ל ולסי״ז • לקטניא חייש שסיר טבר
שיק דלא  אחרעת ט באין החס דדלמא למדחי איכא ולקטניא לסרעק טי

ט׳ למיחש ליכא לטד ולסרעק • לקטניא לטחש וליכא  או לקרוע לו ד
 מבני אסי׳ טבה דאיט אחריות בו באין דס״ל משום אבל שובר• לכטב

טנן דלא צ״ל ט״כ חרי ודו״ק: ולקטניא לסרטון טי
ץ י £ ל  יש דבאמת לאביי לי׳ דקשה משוס דקאמר הא ג״כ להבין יש ן

ט שובר לו שהיה ולקטניא לטיעון דחיישינן rע להשיב ט הפ  ו
טן דמיישיק דהא לעיל כ׳ דהא טי ט ל  שפרי בכל דהא דאיתרט משום טי

 דאיתרע משוס וט״כ לוהולקטניא• ביד לשיבר חיישינן לא מלקוטש מובס
ט טי  אם רש׳׳י מסרש הא ואמאי בו נזהר מדלא סרטו דע״כ דאמרינן ו

ה טיני ג״כ נזהר דהלוה משמע נזהר הי׳ כשר ט  ימצאט שמא מחשש ו
 נזהר לא דהמלוה מטס דאיחרע הכא נימא אמאי וא״כ בו ויגבה המלוה

 תשובו׳ משס מיג סי׳ דהאמביאהביי למלוהלתהר דכברסרעהי׳ משום ט
 דיכול והיה סעמים שסרט שוברין בשני למלוה למטט הלוה דיוכל ריבים

 סן לנסשו יחוש הא בשפרו נזהר לא אץ• ה״נ א״כ • וטבר בשפר לתיבט
 יטל דאיט ז״א לאביי אך • שבידו ושובר בשפר וימבמט הלוה ימצאט
ט ב ט  ושמא מלוה בלא ללוה וכוחבין • לו זכץ בחתומיו עדיו דס׳ל טון ל

 נזהר שסיר א״כ כוחבין דאין דס״ל אסי לרב משא״ב שפר• לו צוהלכתוב
 משום הזהירות עיקר לעיל לסמ״ש מיהו • לטבר למיחש וליכא המלוה ט

ט׳ דססרא סשיט :ודו״ק • ו
n V“ ס׳ דברי לט ליישב נ״ל ט  דקא׳ משום בחרא לריא דקאמר הא ה

ה לקמן דהנה וכו׳• ׳ ל קי  להבץ וצריך ליה• ודמי כסרן במחזק ט
ט • דעהו  צ״ל אלא • לאחריני הוחזק לא א׳ לדבר כפרן דהומזק ידע לא ו
 דלא דס״ל י״ל א״כ לשבועה• ססול בסקדון כסרן בטחזק קיילץ דהא

 הויל וא״כ לעיל• כדאמר לי׳ זייר דאסדים משוס אלא לסרעץ טישינן
ה ט מטך מחויב דאסי׳ קיילץ דהא במקצת טד ענ ב פ  א״כ • לישבע טי

 דחי דלא ניחא ובהט משלם• לכך חשוד דהו״ל בפקדון כסרן בטחזק י״ל
 דמגלא קתא אבד במשטן דס*ל לשמואל דבאמת דשמואל אליבא הכי למיל
^ אבד ל ר השפר אה לו מחזירין שאין זמן כל א׳׳כ • זוזי א ט  מלשלם פ

ס לו ה היה ולא ט״  שיש בשפר אי דממ״נ משוס • אליבי׳ במקצת טד
 • דאורייתא משטעה דספור קרקעות שעבוד כטרת הא א״כ • אחריות ט

 אסילו גובה דאינו לשמואל ס״ל הא א׳׳כ אחריות בו שאין בשפר וע*כ
טן ובזה • יחזיר ולמאי טרץ מבני  לרבי לי׳ דנפקא דאע״ג הכא נמי נ

 באץ דסליגי דס׳׳ל לאו אי לסרטן חייטנן לא ב״ד דמעשה מממט׳ אלעזר
ב  דמתני׳ המ׳׳ל • חרי מבני ולא ממשעבדי לא טבה דאיט והייט • מה־ה טי

ה חייב באץ דסליגי דס׳ל משום אבל • כסרן בטמזק  דלא ע׳׳כ • טד
^ • ב׳׳ד דמעשה ממתני׳ לסרעין חיישיק דו :ו

* ך  לא יומא בת דסרעון בתשובה דססה הרא׳׳ש דברי ניישב נלסע״ד טו
 א״א כהנא דלרב כ׳ כבר כהנא• לרב דמייתי אעיג שכיחא• ׳

 כ׳ דשמא דחייטק וע״כ לסד׳׳ס ולא לקטניא לא טישיק דלמחר לומר
ק ליתן ט מדרבי וקשה בני  וצ׳׳ל • הנפק ט דכטב טבעי׳ לא דקאמר יו
ס ט מיירי עסי דר׳  יומא בת דסייעה אלמא לסרטון דחיישינן י^^מר טו

 דסריעה מדמחזירין מוכח אדרבה לקטניא דטישינן לדיק משא״כ * שכיחא
 למחר ולקטניא לטיעון דחיישיק לדיוקא הנסק ונקע שטחא לא יומא בת
 מיני׳ נשמע לא אסי דרב משום אסי רב דברי הרא״ש מייתי דלא והא

ולהכי • לעיל מדר״י נשמט וזה • לבד לסרעץ אלא • ולקטניא לסרעץ דחיישיק

אמציעא בבא ראשון סרק »
 ט הא הנסק ל*ל משוסדקשהלי׳ אסי כדרב מסיש לא נמי כהנא רב

 יוחנן ר׳ אמר כבר לסרטון דחיישינן ואי לדיוקא וע״כ איתרע• לא ביום
 ולהכי • שכחא יומא בת דסרעץ נשמע וממילא בניסן דכ׳ לדיוקא וע״כ
 אלאדמדייק לדיוקא• אלא הנפק בעי׳ דלא בהא ־ כויתי׳ ססק הרא׳׳ש נמי

 :ודו״ק לאביי לעיל מתניתץ וכדמסרש״י ולקנוניא נסרעון דטישיק מיני׳
H S I i השעטד שמחל דכיון וכו׳] יחזיר הכל דברי [י׳׳גע׳׳בד׳׳ה המוס׳ מ״ש 

ט • ע״ס ממלוה גרע דמי מובן איט לכאורה וכו׳• הקרן גס מחל  דהל״ל ו
 מאי לסי ונראה מתנה• לו שנתן לומר סובלת הדעת אין גס לשלם• צריך איט

 במיגו אלא נאמן אינו לי מחלת דטענת בהגה] א׳ סעיף ע׳ [סי׳ בחו׳מ דקיי״ל
 דבשלמא בעי• שפראמאי שייך לא מחילה דבפענת אע׳ג ולסי׳׳ז • דסרעץ
 במחילה משא״כ ־ שטרא לי׳ דמסר עד זוזי לטהב הו״ל לא סרעץ בפענת

ק דאיט דכיון אלא א  איט ובסרעחי דפרעון במיגו אלא מחילה בטענת נ
 מחלת לפעץ דיכול י׳׳ל א״כ כנ׳׳ל־ בעי מאי בידך דשפרא מטס נאמן

ת שאין בשפר לי  דמהללו שאניהכאדכמו טגו בעינן דבכ״מ אע״ג מאחריו
ק לי מחלת לומר נאנק נמצא הקרן לו שמחל ייל כן השעבוד  במינו סרעתי ו
אט׳ דמטלה  מהני לא שפרא רמ*א[ס״ב]דבנקימ סי׳ בח״ה [הסיברת] לדעת ו

ט מ*מ • בע״ס מחילה  דמי השעבוד בידו כמוחזק אחריות בו שיש בשפר דוקא ז
 לאביי דקשה לעיל מ״ש (עי׳ • לקטניא חייטנן לא אחריות בו באץ הכא משא״כ
ם׳ דכוונת נראה ולכאורה • לקטניא דטיש  לשנויי מני הוי דבאמת הט
 באחריות שלא שמסורש או פ׳׳ס אחריות ול׳׳ל אחריות בו שאץ בכטבה דמייר׳

 ולמה גבי לא חרי מבני אפי׳ פ׳׳ם לאו דאי דם״ל לשמואל דקשה אלא
 חייש דלא תירצו שסיר וע״ז לעיל־ כדסריך ללוה דנהדר או יחזיר־ לא

 אחריות ט דאין דכיץ אלא לזה צריך לא לסימ״ש מיהו לקנוניא• שמואל
 למחול יכולה אינה דקיי״ל בכתובה א״כ • מחילה טענת משוס אלא אינו

 באין לאוקמי איכא שסיר אעס׳׳י ר׳ס כדאיתא מחול אינו מחלה ואס׳׳ה
 דמיירי אדר׳׳י דר׳׳י קשה דלא לעיל שהקשה מה נכון ובזה אחריות) ט

 דמיירי וא״ל לקנוניא• ניחוש דאכתי א״ש מ״ש ולפי טדה• בחייב לעיל
א ע׳׳ס אחריות דס״ל משום דת׳׳ק ופעמא אחריות בו באץ  דא״כ • ט

ט׳ גבי דלא תיקשי  מהני דלעיל • בחזקתו מא הרי ומאי חרי מבני א
ט • דמחילה פעמא  מודה בחייב אפי׳ בעלה תחת באינו לר׳׳י דלסמ׳׳ש ו

ודו״ק: כבר מחלה מצי דשפיר למחילה חייש
ה ז ב  דלכ״ע ברייתא אהך די׳׳לדסמך משוס בחדא דלר׳א הא נמי מתרצא ל

 כיון אלא • אחריות ט באין דהמ׳׳ל אלא • לקנוניא חיישינן לא
 אבל • אחריות בו ביש ע׳׳כ מב׳׳ח אפי׳ גובה איט אחריות בו באין דס׳׳ל

 דס״ל ול״ל לי׳ דמסייע ליכא חייש לא לבד לסרעון אפי׳ דס״ל שמואל
:ודו״ק נמי פרעתי בפוען אפי׳ דא*כ יוסי כר׳

ץ י פ ל ם׳ שתירצו מה לט לעיל שהקשתי מה י״ל ו  בעצמו הלוה דלגבי הט
א והרי מזויף לומר נאמן אינו  א״כ יחזיר• ולא בחזקט ט

 ונראה ־ קאמר לאשה יחזיר לא התם דהא אדר׳׳י דר׳׳י לטל מקשי מאי
ס׳ מקשי מאי קשה דבאמת  א׳׳צ שכ׳ בשפר מודה rכמ ס׳׳ל דילמא ט
 דהא לעיל שכתבתי מה קשה ותו • זה) לתרץ בגליץ לעיל (ועמ״ש לקיימו

 מ״ד להבין צריך באמת דהא ונראה • השפר נוף דיפסיד מיגו זה אין
ק דאינו א ט נ ט  במחילה להימן אכתי בעי מאי בידי שפרך משים דמזויף ב
 על קשה שטר א״כ נאמן מחילה בפענת דבאמת וצ׳׳ל • דמדיף במיט

 דמזויף במיגו לי מחלת לפעין יאומן ואמאי במזקט הוא הרי דקאמר ר׳׳י
 לא מטלה בטענת וגם • טענה מכל משמע בחזקתו מא דהרי ולישנא

 דקיי״ל ממשכון גרע לא השפר שווי דכנגד השפר אח לו להחזיר מהני
 דמהימן לומר אפשר אי בכתובה משא׳׳כ לחזור• ויוכל מחילה מהני דלא

 תחת דת׳׳ק דומיא בנחגרשהע״כדמיירי מיירי דר׳׳י אע׳׳ג צ׳׳ל מחלת לומר
 לו בטתבת דמהני דס׳׳ל יהודה ר׳ ת׳׳ק דילמא למידחי וליכא • בעלה

 לעיל כמ״ש דהתקבלתי שערא לטנקט הו׳׳ל לא דבע״פ כיץ מ׳׳מ התקבלתי
ת למ׳׳ש מיהו • בשובר ט ס  למחול דיטלה י״ל כטבה בתוספת דמיירי ט

־ ודו״ק וצ׳׳ע
ו ה י  ולא דיחזיר דס״ל הקנאה שפר במוצא שטאל על להקשות אין מ

ז לסי דמזייף במיגו למחילה חייש י ס׳ של ב׳ ״'  דמהימן ט
 פענינן ולא שכיח לא בפרעץ דס״ל דכמו ז״א • דמזויף במיגו חזרה לענץ

 • שכיח לא דפרעון דס׳׳ל דאמת אליבא צ״ל דע׳׳כ מחילה פענינן לא ק
 שכתטצריך בשפר דמודה לשמואל ס׳׳ל דהא דמזויף במיגו להימן דאל*כ
 מכ״ש מינו לי׳ דאית טכא בסרטן נאמן נסילה בצא אט׳ הרי לקייט
 דאביי לעיל מ׳׳ש בפשיטות י״ל ולפי׳׳ז שכיחא• דלא דס׳׳ל אלא בנפל•

 קשה דהא והוא לשמואל מקשה אס׳׳ה לויתי• דלא בטגו לפרעץ משני
 ופעמא בהקנאה אלא ללוה כותבין דטן אסי כרב המ׳׳ל דאכתי לאביי

 דאביי די״ל אלא לעיל• שהקשיהי כמו דמזויף במינו לפרעון דממני׳
 דירא משוס דמזוייף במיגו נאמן דאינו ב׳׳ד דמעשה ממתני׳ טכיח באמת

וה׳׳ה ההנפק• לקיים יוכל בץ הנפק ט בכתב דהתס כ״ש יקיימט סן
הכא



^ פרק אוחזין שניים טצייעא בבא ון15ר
כ למיימו צריך שכ׳ נשמר מודה דס״ל לשמואל משא*כ הפא  /לא ע

ף במעי נאמן הא דאל״כ לפדעון• מיישיט  מענינן לא דאגן וע״כ ד^וי
ודו״ק: שכיח דלא משום

״ ד ו ה  כסיף אשי׳ למחול דיטל ס״ל יוסי דר׳ למ״דנכחוטפר״שאעפ׳׳י ו
 ומעמא במריימא באישון ברייתא לשנויי מצי והוי בע*פ ביאה '

 ורבנן כנ״ל דמזויך במינו לי במחלת דמהיק משוס יחזיר דלא דריי
ת דעודה לשימתי׳  מחילתה דאק למחילת אשי' למיחש ליכא במלה מז

ט ■ כלום  לקטניא חיישינן ולא יחזיר מודה דהבעל מממא לשימ׳׳ש מי
 כמ״ש לי מחלת לומר מהימן ולא יחזיר דלא והא אחריות ט באין משיסדמיירי

 אך הכי לומר א*א תו • מחיל מצי לא דכתובה משום המוס׳ בפי׳ לטיל
ודו״ק: מחילה• מעניק לא דשמואל אליבא לעיל מ״ש לפי

£ ד דו ״ ר ו ״ ז ט׳ שבח לי ויש בד׳ה רש׳׳י ו  ומיירי כתבו והסוס׳ ו
 דבהכסיפ׳ ס׳׳ל הם דגם מלשונם נראה ריקנית• שגזלה ^ י י

 תדע ד׳ה מ׳׳ו דף המיס׳ דהאכ׳ ע׳ז קשה ולכאורה הוצאה• נותן אינו
 דאינו ובהכסיפה דנצזל לעולם דילמא קשה כו׳ ועמליהון מדקאמר א״כ כו׳

 יעמיד וקשת בב״ח נמי מרץ בד״ה בסמוך בדבריהכ י״ל וכן • הוצאה נותן
 ליה מדמשמע הקמיא דעיקר דס׳׳ל צ״ל דע״כ הוצאה• ונותן באטמקי

 בהכסיפה ג׳כ באשותקי דהל״ל ק׳ לקמןבס׳׳ד וכמ׳׳ש הוצאה בלא שבס
 קצוב דבר דהוי ס׳׳ל דהכסיפה לומר ודוחק • מצאה אפי׳ נותן דאינו
 חוב רק הוי לא דהכסישה דאע״ג דס׳׳ל נראה מזה • בס״ד לקמן כמ״ש

 דצ׳׳ל נראה ומיהו יהושע• פני בס׳ וכ״כ זה• חוב בכס ועויף הגזלן• על
 ע״פ• רקמלוה הוי ע״א]דאל״הלא מ״ו [דף בסוניאלקמן רמ״ש בדין דעמד
 למימי מצי דהא ז״א משתעבדי• דלא מעלמלין הוי הוצאה דאכתי וא׳״ל

 בחובו ומורף וח־זר שע*ה[ס״ב] סי׳ כדאי׳בח״מ וזיל• אילניך עיקר עקור
מ  השבח טורף דבע״ח הוכיחו שפיר ולפי״ז בס׳׳ד• שיבואר כמו לקמן צ״ל ו

 הש״ס וכןמ׳שדקושי׳ הרלב׳׳ח• הדר שיזכסיף בגזלן דמוקי מעמליהון<דנהי
 דהוי כיון בהכסיפה ל׳׳ל מןההוצאה רק הוא שמח[ד׳קנ״זע׳׳ב] בפרקמי

 זה] [בעמוד לקמן ז׳ל מפירש׳י משמע וכן • משתעבד דדאקני מוכח חוב
ה שפירש פירות נבי  עם שנזלה כטן ונגזל• בגוזל ד

 פירותי׳ עס שגזלה הכא כמו כן גס פי׳ ולא כו׳ ומכרה פירותיה
 י שפירש כמו הוצאה בלא הלוקח אצל פירות גובה ואפ׳׳ה פירות ואכאש
 נלענ׳׳ד ובזה מפירות• גובה אינו וב״ח ב׳ח רק דהוי כיון בשבח בכאן
ם' שהקשו מה ליישב דיש • מרישא וכו׳ בגוזל נימא סיפא החו  והוא ט׳

 שמגביהו או מידו בקט בסמוך דקאמר שינויי הני מיד לשטיי הו״ל דבאמת
 טתן דאינו הא צ״ל ע״כ דלפמ״ש משוס בפשיטות שי״ל דייל אלא קרקע
א הוצאה הנגזל  כון המוס׳ קושי׳ ע׳ז אף יקשה דהכסיפה׳ חוב משוס ט

 תירוצם• שייך לא וכאז כו׳ מקום לך הנחתי לימא הוא חוב דמשוס
 מפני למ״ד אלא אינו קושייתם כל דבאמת הנ״ל אמנם • אפומקי שוי דמאן
 שפיר ע״ב] נ׳ [דף בגיסין כדאיפא כתובין שאין מפני למ׳׳ד אבל • קצובין שאין

 בגיטין כתב התום׳ והנה • פ׳׳י בספר וכ״כ אח״כ שקנה משועבדים מן לומר יש
 ע׳׳א] נ״א ע״ש[בד׳ קנין להו מהני דב'מ שם לסוגי׳ דס״ל מאי(דקיי״ל) דלפי שם

 פריו לכך • מכתיבה מפי אלים דקנין נראה לכך • וכו׳ בשקט בד״ה
ט׳  דהך לומר יש א״כ עכ״ל• ליתהני• קנין מהני לא דכתיבה דנהי ו

 בריית׳ דהך דמוכח כיון מידו• בשקט לשנויי וא״א ג״כ לרבא ס״ל סברא
 א׳כ בשקט דמיירי אסיד • כו׳ הנחתי אמר מדלא דכתובין מעמא ם״צ

 משוס ליכא קרקע דאמרי ולאיכא • משועבדים מנכסים השבח יגבה
 ונראה וכו׳• הנחתי דלימא ה״ל המוס׳ ^שיח דקשה ג״כ י״ל ריבית

 אגב מטלטלי ללוקח כטןששיעבד דמשכחת דמיירי תום׳ קושי׳ ליישב דיש
 ושפיר משועבד לא ולב״ח המשועבדים• ממטלטלין דמורף דקיי״ל מקרקע

 וח״כ מהם• לטרוף יכול דאין כיון הנחתי למימר מצי ולא ממט טורף
 נמי מתירן דבזה ונראה • ריבית דהוי פריך ושפיר מטלסלין דגובה מוכח

 • הש׳׳ך כ׳ הא ק׳ וכו׳ פירא לי׳ אית מי ב׳׳ח ה״נ וכ״ת בסמוך דמקשי הא
 היכא לפייז א״כ מטלטלי• דטא משוס פירא• גובה ב׳׳ח דאין דעעמא
 שעבד דלמא פריך ומאי טרי גובה שפיר קרקע אגב מטלטלין לו ששעבד

 התוס׳ קושי׳ בתירוץ ולפימ״ש עצומה• קושיא היא ולכאורה קרקע• אגב לו
 לי׳ לימא דאל״ה • קרקע אגב מטלטלין ללוקח שעבד שלא ע״כ דמיירי

ודו״ק: שפיר פריך הנחתי
״ז פיי לי  רבא דמומב דחזינא פליגי בהט לישט מרי דהני לומר אפשר ו

 קיי׳׳ל אי דפליגי אלא אג״ק• או בקנו לי׳ שני ולא לר״נ
ק מעמא קיי׳׳ל או לוקרקע• יש כאן שני•לי׳ וע״כ דקצובין סעמא תו  דכ
 הא די״ל נראה לפי׳׳ז עוד זה* בכל ודו״ק מידו בקנו לי׳ שני וע״כ

 דלכאורה גביא• ממאן גזלן כדקתני אילימא בשבחובפימת הש׳׳ס דקאמר
 לא דאי משמע דאילימא דלישנא נביא• ממאן גזלן אלא הל*ל דלא יפלא

 המו׳ קושית למרץ יש דבאמת מטם ונראה • קשה הוי לא הכי אמר טי
 באחריות לאחר שמכר בלוקח רצוני שני־ בלוקח דמשכחת והוא בע״א

ש • מלוקח לו שנשתעבד ^־קע גובה הראטן מוכר של ב׳׳ס א9מ «י

 ממשועבדים ממט וגובה באחריות לו שמכר ראשק לוקח על חחר שט ולוקח
 לגטת כטס ראשק לוקח על לו אק הראשון ב׳׳ח משא״כ שלו• חורין ומבני

 מקשי לא דא״כ בהכי מאלאוקמי דוחק דע״כ ס״ל דהמום׳ ונראה • שלו מנכסים
ש״ס קנ״זע״ב]ה ה־ ולוה לוה למ״ד המםןבב׳׳בד׳ קנ  שבח ח-י יחלו© ו

 ליה טי לא א״כ שני בלוקח אלא משכחת דלא טון קושיא ומאי לי׳ מבעי
 והשני איזי• ראשון מוכר מנח איהו דהא ולוה־ לוה שני לוקח אצל כלל

 גס דטון׳ וא״ל ראשק־ ליקח על דאחריומו הראשק ל©כר מלוה כלל אינו
 ראשק הלוקח הא למיטרף מצי היכי דאל״ה באחריות לקח ראשון הלוקח ע׳׳כ
 כו׳• טבה ב׳ח דיה במוס׳ ע״א] ט״ו [ד׳ ז״ל מהרש״א כמ״ש לחזור מי על לו אין

ט מצי לא לחזור מי על להם אין דימומים דטון  מהם ש^קח מלוקח ג
 לוה מ״ל ואפ״ה ראשון מוכר של מלוה ט׳׳ל הראשון וא׳׳כ באחריות•

 שני מלוקח ©ט בעד גבי מצי לא רל^ק הלוקח דהא ז׳׳א וקנה• ולוה
 שמכר וכ״ש • ע״א] צ״ז דף [בכתובות כדאיתא עלי׳ קיבל לא דנפשי׳ דאחריומא

אט׳ באחריות לו  יטל ואיך דנפשי׳ אחריות ט״ל מ׳׳מ אחריות לו ימחול ו
 דאקני ללוקח כ׳ בלא (בלאיה) משכטז באמת דהא ו© ממנו• לגבות

ט׳ דאקנינמ״ש א״צ הלוקח דגבי וצ״ל • משתעבד דבודאילקמא ע מ״ ס  קמיל ה
 הו׳׳ל לא אצלי שהוא דכיון והייט באריכות• לקמןבס״ד ויבואר [ס״קא׳]

ל שפיר שני בלוקח משא״כ • כלל כמטר  דאקני ראשון לוקח לגבי מ׳
 הנרי© ע׳׳ז דאקני ולא אחריות ר^זון ללוקח שכ׳ י׳׳ל וא״כ .ומכר דקנה

 דכל שני בלוקח ברייתא עוד לחרוצי בהכי לאיקמי להש׳׳ס דדוחק התוס׳
:ודו״ק לפרש־ לי׳ הוי כה׳׳ג

 תיקשי בהכידאל׳ה לאוקמי להש׳׳ס דוחק דס״ללהמוס׳דע׳׳כ נראה ילזיד
 דס׳־ל אשי דרב במרא למהדור׳ •כן • מדאקני במחלה הש׳׳ס קמקשי פאי

 ע׳ע[ראובן ד׳ בכמוט׳ חמא בר כדרמי ס״ל ודלמא ע״ב]יחלוקו קנ״ז ד׳ בב״ב [שס
 לראובן]באחריו׳וט׳דדינא ומכרה שמעון באחריו׳וחזר ש^ לשמעון שדה שמכר

 מיירי דע״כ כיון ה׳׳מלאוקמי טדאי ובכה׳׳ג משמעון וגבי ראובן דאזיל הוא
 התם כדאמר מדאקני גובה שפיר וא״כ בעצמו• * שמכר י׳׳ל שני בלוקח
 קשה דלא ומכ״ש • במסי׳ דעל מגלימא ואפי׳ מיני׳ נ״ז בדף הש״ם

 לא מה״ת בעצמו• שלו לוה שהוא כיון הדעת על יעלה דאיך דיחלוקו
 וחזר באיזריוס שלא ממט שלקח לוקח־ השני שיפסיד משום • ממט יגבה

אט׳ אנפשי׳• דאפסיד איהו לו ומכרה  לא דנפשי׳ דאחריות דס״ל לרבא ו
 אחריות אמריק דאי ו© ביורש מיירי (דלמא ביורש מודה מ׳־מ עלי׳ קביל

 ע׳׳א)• צ״ז דף בתום׳ ועיש קשה וממ׳׳נ מידי ל*ק בליז קיבל לא דנפשי׳
 • ברייתא עוד ולמרוצי בהט לאוטמי הש׳׳ם דדוחק המוס׳ הכריחו א״נ

 שבח של דאקני לו שכ׳ מיירי דממא פ״י בס׳ שדקדק מה נמי נכון ובזה
 ודו׳׳ק: ברייתא• לפרש לי׳ טי כה׳ג דכל אחר דאקני וצא לבד
ד ר מ  איח מי בב״ח ואי בסמוך דמקשי גופא משמעתי׳ דמוכח נ׳׳ל ו

רי דאיט הטעם כ׳ הסמ״ע הא קושיא• ומאי פירי ליה ׳ ט ה ב  ט
 מיירי דבב״ח ואס׳׳ד • מידו מוציאין דאין ותסס וקנה ולוה לוה משוסדט׳׳ל

 כען כלל• ולוה לוה לי׳ סי דלא כנ׳׳ל ג״כ ק׳ כנ׳ל שני בלוקח ע״כ
 ושפיר דליל מיני׳ גבי מצי לא ראשון ולוקח ראשון לוקח על שאחריו©

 לפמ״שדעיקר י״ל ולפי׳׳ז ברייתא• כך כל למרוצי דדוחק או טרי גובה
 ^שי׳ מכוס הוא קרקע במגבהו או מידו בקט משני דלא הש״ם קושי׳

ט ב״ח• ומשוס בהכסיפה צ״ל דע׳׳כ התום׳  כדקמני לימא אי דקאמר וז
 ומכרה וחזר באחריות שלא לאחד דמכר כדרב״ח טבה הגזלן דדוקא ר׳׳ל

 מלוקח לגטת א״י דהנגזל ©ס׳ קושי׳ מידי ל״ק וא״ב באחריות• לו
 ממאן גזלן • קרקע במגבהו או מידו בקנו לאוקמי אפשר ושפיר • דידי׳

 כשהגזלן משמעותי׳ דהכי ברייתא כלל למרוצי בעי לא בכה״ג דבאמת גבי
 אחריות דס״ל לטעמי׳ דרבא אלא כדרב״ח אלא דא״א ידעינן ממילא גובה

 קושי׳ היקשי שלא כדי הכי ברייתא דנקמא וס׳׳ד • עלי׳ קיבל לא דנסשי׳
 לי׳ מיבעי׳ הוצאה חצי ר׳׳ל שבח הצי קשה יהא שלא וגס מהנחתי התוס׳

תדף כדקאמר ביורש דהארבאמודה וא׳׳ל שיבוארלקמן• כמו  צ׳׳ב בכטבו
 מובא לתרוצי הוצרך הדר דא׳׳כ ז׳׳א כו׳• מיעקב שדה שירש בראובן מודה

 דלא סוסקיס וכמה להרא״ש דס״ל י©מים שבח הרל דא״כ ותו • בברייתא
 משוס נדקתני אלימא דקאמר טרו׳ גבי בסמוך דא״ש וממילא כלל• גבי

ת מי בצ׳׳ח ואי קושיי©• דעיקר  נגיה דלא שטר וס״ד פירא• לי׳ ט
 גובה שטר וא״כ גובה בעצט שהלוה ר״ל גובה שהב׳׳ח רק בברייתא

 לוה דס״ל הסמ״ע לטעם ובין ממלמלין דהל׳׳ל הש״ך לטעם בין סירי
 גבי ממאן ט׳ טזלן אלא • כתפי דעל מגלימא אפי׳ דמיני׳ ותפס ולוה

© דלא דיתמי מטלטלי דט״ל ביורש דל׳׳ל פשיטא והכא  משתעבדי(ו
 באחריות שלא ללוקח שמכר צ״ל דע״כ כיון ז״ל מהרש״א לסברת מש״ל דלט
ט׳ דמיני׳ לעיל דכתבתי אלא לחזור מי על ללוקח אין וא״כ  שייך לא גו

:זה בכל ודו״ק זה)
ה ע ד  כטרש׳׳י ל©ם׳ להו ניחא לא אחרינא דמטעם כסב טסיישו©׳ בס׳ ו

ט!• דמיירי ז״ל  דכיק כלל• ריבית מ׳׳ל לא דאל״ה גהכסי
ם פ׳׳י בס׳ וכ״כ לעזל• לשלם ענ״ס דחייב ה דא״ש ציל ו  ה©ס׳ מ״ש מ

מ ד״ה טי « •1 אטמיסי ל ט' דא״ל טון ומ״ת ס׳ י״ל ו
ש ש ייוט



טב מצי־עא כבא ראשץ פרק אוחזץ שדם
 מאי להבין צריך דגסחלה ונראה • דגקה מסא דהיא לישנא ימאי • דינא האי שיעור מסקי בדלא דוקא ידירי דהכא במיולה לס;;״״^ קאי שסיר

אנל מוכוי כעד הייט גזוזי מזלוקי למ״דלאמצי דאסי׳ דקאמר הניחא ריבית לי׳ הוי דלא ודאי ושבחא ארעא עור ש הוי דא ושבחא א-עא
ט כל גובה שכבר כיון ללוקח* שנוחן או למלוה שפורע לי מה למלוה לשלה עכ׳׳ס דחי? כיון 0וה הסין m חו £ ? ר מ ? « ?S
ש יהיה אס דאמו סלא והוא • דמיס לקבל במותר הלוקח מיש ולסי ריביה הוי שסיר ארעא שיעור רק בי׳ דמסיק דמיירי ש לסיג אבל
זה השדה• כל בעד דמי׳ לקבל אותו יכריח קמן חוב ליישב יש ריבית לאהו״ל דבכהיג סבר מצי רש״יז׳׳ל דאף ע״א] ו מ [ד לקמן
ה לקמן דסי׳ סירש״י בזה p פרעתי לו דאמר השבח אש גדי w דאיט 
 דבאסוחקי נמי זיל לרש״י לי׳ דק׳ וי״ל ועמש״ל* גזה בעי מאי בזה כלל מובן
 נמי באטתיקי ז׳׳ל רש״י בשימת ז״ל הרא״ש מ׳׳ש מיהו * ריבית הו״ל נמי

 לקמן וכמ׳׳ש ההוצאה על היתר ושבתי ארעא שיעור בי׳ במסיק מיירי
 • בס״ד לקמן ועמ׳ש חובך פרעתי דא׳׳ל ריבית ליכא וא׳כ • בס״ד פירושו

 לוקי וכו׳ שדה שגזל הרי מברייתא משבח לי׳ ק׳ מאי תיקשי דלפי״ז אלא
 קצובין הו׳׳ל דהכסיפה כיין דא״כ וא״ל ריבית־ הו״ל דלא בהכסיפה

 או ב־׳ח שמורף שבתא כל מ״מ * קצוב דזה דנהי ז״א ממשעבדי ולינבי
 לפמ״ש די׳׳ל ונלענ״ד קצוב־ אינו ההוצאה על שישר שבח גזלן שטורף

 מאי לפי דגס וכתבנו * שני בלוקח הנחתי לי׳ דלימא תוס׳ קושי׳ ליייז
 חוב משוס הוא הוצאה טחן דאינו הא צ״ל ע׳׳כ ונגזל• בגוזל דס״ד

 ממ׳׳נ ק׳ א׳׳כ שני• בלוקח צ״ל הנחתי לו קאמר דלא והא דהכסיפה
 ליה לימא לדוכשא קושיא הדרא א*כ ראשון• לוקח אי הכסיפה מאן

 * שני לוקח השתא דעריף וב׳׳ח משעבדי לי׳ דאית ראשון לוקח אצל הנחתי
 ולא ראשון לוקח מן גובה שהיה כיון א׳׳כ * הכסיפה הראשון מוכר ואי

 כלום. לגזלן חייב אינו ראשון ולוקח הנחתי לי׳ לימא דא*כ מהמוכר
 לו ומכרה בחזר כרב״ח אמרינן הוי דאי נראה מיהו • ריבית הו׳ל הדר

 וא׳׳י שהואהגזלן• למכר ומכרה שסירהמ׳לכיוןשהכסיפהלוקח באחריות•
 חסדא רב כדאמר הימנו גובה רוצה אס נזל בעצמו שהוא דכיון הנחתי לו לומר

 מזה ורצה גובה מזה דרצה ייאוש קודם ואכלו אחר בגזלובא ע׳׳ב] קי״א [גב״ק
 לוקח על לחזור רוצה אינו לומר בידו רשות מ״מ דלאקנה־ אלמאאע׳ג גיבה*

 השליח דאס ד׳] אות בבה״ג [קפ׳׳ב בסי׳ בחו״מ דמבואר משליח גרע ולא * שלך
 ת’מה • שירצה מה עמו לעשות מכרה שהוא וכיון • חייב המשלח שוגג

ממנו: לגבות יוכל לא
ממאן גזלן כדקתני אילימא דקאמר הא זה בענין נמי י״ל
כנ׳׳ל• ריבית ואינו מיירי דבהכסיפה ס״ל דבאמת משום • גבי

 דהוי אלא ראשון לוקח אצל הנחתי לימא דהכסיסה בחוב דקשה אלא
 ממאן גזלן קאמר למעמי׳ רבא אלא • גופי׳ ובגזלן כרג׳׳ח לומר אפשר

ודויק: גבי
ר ו ז ח חוב מסעם דגובה לומר א׳׳א דפירש דכיון בתחלה למ׳ש ^

 בדוחק וצ׳׳ל • פירי ל׳׳ל ביח דהא צאהvר נותן ואינו דהכסיסה
 טבה דבכה׳ג בסס״י כמ״ש • מס״ל לי׳ הוי לא הוא דידי׳ דגשיה דכיון
 דגובה מסי שסיר דאתי משבח להקשות מהדר לכך • בדין עמד לא אסי׳

 במגבהו או מידו בקנו מיירי דלא מוכח ושפיר הכסיסה משום ההוצאה
:ודו׳׳ק שכחבט שני לפירש ריבית דאיכא משום או קמא לפירוש קרקע

 את דיכריח מה׳׳ה
 לו ויהי׳ נחלה שדה

.. . . . ־ מעולם שמעט לא .ה .
 השבח את טבה ב׳ח שמואל דאמר דהא ל׳׳ח] [בסי׳ הרא״ש דב׳ דכיון לומר ויש
 דקיי׳׳ל וכיק * דלת נעילת תקנת משום אלא • מדיגא אינו • הוצאה בלא

 הכותב גר״ס כדאמריק חכמים בתקנת א׳׳א לומר יכול לטובתו שהוא בתקנה
א]  שיתר ושבח וקרקע שמגבהו בזה אמר מצי ה״נ דוכתי׳ ובכמה [ד׳פ״גע׳׳

 הוצאה שטמן וכיון • כדין הוצאה בלא השבח זה בעינא לא הוצאה על
 וחוזר ־ משבח וגוגיהו שנתן זו הוצאה כשיעור המותר על חוב לו יש ממילא
 מסלקו איט לפי׳׳ז נמצא .השבח כל שטבה עד השבח זה על הוצאה וניחן

 יכול בזוזי לסלקו דיכול דלמ׳ד רק • הוצאתו שיעור כסי רק מקרקע
 על יסירה דהוצאה בסיפא וכן החוב• בעד ההוצאה מעות טול לו לומר

 כדקא׳ בפ׳׳ע דבר השבח דאין כיון מ׳׳מ ־ ארעא כשיעור רק הוא דהחוב השבח
 רוצה איני חובו שיעור כשטבה לומר יטל שסיר נמצא שבחא שיעור דארעא גריוא

ק • חכמים בתקנת ^ מ ק המוסר גובה וממילא ההוצאה לו ו  דעיקר נלסענ״ד ו
ה ע״ב ד׳צ״א [בכתוטת המום׳ כ׳ דהא מםי«) הקישיא ^ מאי] ד  דס׳׳ל מ״ד ד

 • בדמי׳ להעלות דיכול גכסוטת דקאמר ר& הייט בזוזי לסלק דיטל
 כפי כ״כ המוכר מן לגטת יוכל שלא יפסיד בדמי׳ יעלה דאם י׳יל וא׳׳כ

 היתירה הוצאה מפסיד בל״ז דהא קשה שטר בסיפא אבל * בדמים העלאה
 נכון ובזה הטצאה־ כפי טי לדיד לומר מכל שסיר וא*כ השבח* על

 דמסיק דהיכא נימא אם אסי׳ ואמאי אשמואל• זו קושיא דמקשי מה מאוד
 הוצאתי שיעור לי הב לי׳ לימא הוצאה ליסן צריך ושבחא ארעא שיעור
 שטתן ההוצאה כסי בדמים דמעלט אומר דהמלוה אלא * דארעא גריוא
 בעצמו ד^וקח ולסמ׳ש • יומר בדמים להעלות יכול הא ואמאי * הש״ך וכ׳כ
 שפיר וח״כ * השבח על יומר שהוא מה בסיפא אלא * בדמים מעלה איט
 ז״ל רש״י לשון שטר מיושב זלסי׳׳ז לסלקו־ הוצאה בדמי מגלוה יכול

^ בזוזי לב׳׳ח לסלק מצי דלא * גופא הוא אשמטינן דבאמת ל  מססיד ו
 והכסיס׳ בגזלן לאוקמי דא׳׳א ראשון לענין רvנח • השבח על יתירה ההוצאה
 וא׳׳ל דמצאה• בגוונא נקט למה דא׳׳כ ההוצאה זולת השבח כשיעור

 ש^ משדה בדזי לסלקו יטל דמה״ת בזוזי לסלק יטל דלא דאשמעינן
 למאן אשמעינן שסיר בבע׳׳ח משא״כ ברשות שלא כיורד אלא איט הא

קי לסלקו דיטל rלמ ואסילו לסלקו יכול דלא דאמר ט  שטר באטתיקי ו
ט כל שיעור זו משדה שטמן כיון דהא אשמעינן  מותר יחזיק שטר חו
א זו בתקנה א״א לו לומר דיטל ואשמעינן לנסשו הקרקע  גרע מ

ה; בכל ודו״ק ללוקח• ומסלק הוצאה ונותן מב׳׳ח ז

, ד מ  דין לו יש • לסל^ יכול איט למ״ד דבאמס זה הרמב״ן pשסי ו
 דהא תמי׳ הב״ח* של הוא ההוצאה על שיתר זה דהשאו־ אטחיקי

,a. - טל ״ איי מהדרנא לא ואי שתקת שתקת אי ממעמאדמציא״ל בזוזי• לסלקו טד
ף ו  בעצמו מלוה דטדאי ההוצאה על שימר שבח כלל תקח ולא למארי׳ שערא ימיילי משים ריבית דהוי משני לא דהא אחר גענין לחיז דיש נלענ׳׳ד ע

מי מצי ולא • תוט נחי רה לירח א״י מטית לו יש דקמני דהא כ׳ ושמואל] ה [בד דהסוס׳ והוא • גהכסיסה מי  1יסחוד«י! ftan מייזדו■ לכי ל
הא מתרצא לא ולכאורה • לכ׳׳ע בגזלן ט׳׳ם הוי אחריות בלא דאסי׳ לאשמעינן

ת לוא פי' שבחאפילו איןלו מטתו  לו יש דה״ק לומר ודוחק דקאמרר׳נסלו
 משת לו דיש ונמיסא באחריוח דמיירי הרי גפירש דמיירי דכיון השבח

 •(ועמש׳׳ל הספר מן חסר דעיקר פירש אט׳ שבח לו ואין פירש לא מעומאסי׳
 לו אין מעות דאסי׳ נימא דלא לאשמעינן איצטריך דשסיר ונראה בס״ד גזה

 התוס׳ וכ׳ * אסי׳הררן גובה דאינו לר״מ דם*ל ריבית גו שיש שמר דה״לכמו
ע׳ב קל׳ [לקמןד׳ סיןובב׳׳ ס] ע׳׳ב דהקונ  משוס הכי קיינ׳׳ן לא דהוחכמי

 למאי י״ל ולפי״ז קמל״ן• גופא והא דהנכהכרימגגזירומיוולאבקנסותיו
 דמיירי לר״מ הוצאה גובה אחדינאדאיט טעמא ־ דקאמרגב״ק[דףצ״הע׳׳ב]

ס׳ והקשה קנסא ומשוס בת׳׳ח ט  דגהכיר דכיון • לקמן וכאן דילמא] [ד׳׳ה שם ה
ט וניחא • שבחלכ׳ע לו אין גו  לסי׳ז נמצא השבח• את לו בפירש דמיירי ל
 ללוקח כתב לא דאם ריבית־ דליכא בהכסיפה לאוקמי א׳׳א ממ׳׳נ ק׳

 על בפירוש קצבה כשנתן א״כ ־ שהכטף קודם שהי׳ מה רק לו כשטרש
ל סשימא השבח ט׳  סמס• דכחב א׳׳ו קצבה לו שכתב כיון קצובין־ ד
מ דע״כ וכיון  ריבית ט טש שמר הו״ל השבח את לו טרש ע״כ היא ר'

:ודו׳׳ק ־ הקרן אח אפי׳ טבה ואיט
, ד ע ר ^׳ אין ו  לי׳ דקאמ׳ השבח] את ד״ה זה [בעמוד ז׳׳ל מפירש׳׳י מ*ש לסי • ל

 מטם אלא ריבית נמיהו׳׳ל דבאסותיקי דס״ל משום טבך* פרעתי
ר גי׳ דמטק ש  ה׳׳מ כן כמו דא׳׳כ לכאורה ק׳ • הוצאה על היתר והשבח ארעא ט
 כשיעור דהכסיסה משום היינו הוצאה דטחן והא והכסיפה בגזלן לשנויי הש׳׳ס
 צריך דגאמת דז׳׳א נ׳׳ל ־ באסותיקו כדמוקי ההוצאה על טתר השבח
 נקע מה״ת ־ הוצאה על ויתר ארעא כשיעור דמיירי והראיש סירש׳׳י להבין

ט׳ היציאה ממל דקמני הא בד׳ה f [ע״ב לקמן טפי׳ רש׳׳י כדמקט ־ בכה״ג  • ו
ט׳ גופא היא לאשמטק למימני מצי הוי לא וכי להטן צריך ודבריי י

ט נסי רק ליקח א״י  כמפורש מפי יפסיד דהא מיהדר לכי לטמר מצי ולא ’• חו
 למאי קשה הש׳יס על גס ובאמת ־ ס״ג] [מי׳׳ט סי׳ ובח׳׳מ ע׳ב] ז׳ [ד^ בב׳ק

ק דלא הא] ד״ה ט״ב [מיו המום׳ שימת לסי באטמיקי דמשני ט  כשיעור רק בי׳ מ
 בדמי ואסלקך דארעא־ לאיוכללומרלוהבלישיעורגריוא ואמאי ארעא־
 לסרן דאטזר אלא מהשבח• כלום חקח ולא מהדרינא לא ואי הוצאה־
אט׳ המוכר שמת בב״ק הש״סשם כדמשני  הם הרי ליטמים יחזור אם ו

ס כמי כ״א מהם יקח ולא כלקוחות ר  הכי לשנויי א׳׳א לעיל אגל • לוקח ט
 לגבות יטל דאק סשימא • המת מן קרקע טחומים אצל נשאר אס דממ׳׳נ
 שבחא גבי איך א״כ נשאר כשלא ואי כו׳־ לך הנחתי דמצילמימר כלל•

 דקתני ותו לעיל ז׳ל מהרש״א כמ״ש לחזור מי על ללוקח אין הא כלל
 שכ׳ קשה המום׳ דברי על גס באמת מיהו * הקרקע מבעל טבה בהדיא

ק לאוקמי מצי דלא ט מ ר ג ש  מביח• גרע דלא משום ושגחא ארעא ט
 דהוא א״ל מאביהם קרקעות למס ויש ביממי מיירי דע'כ כיון ואמאי

כ אטתיהי שהוא מטם * מיני׳ גבי  מב׳׳ח גרט דלא לומר שייך לא א'
 דא״כ ו® הנחתי־ לומר דינול משום כלל לגטת יטל איט ג׳׳ח דהא

 מיהו ־ מב״ח גרע דלא אמריק דלא בעצמם כתבו הא יתומים דמססדי
 מהדרינא לומר א״י דגנזקין הרי׳׳ף כשיטת דס״ל אזיל לשיט® דהרמב״ן י״ל

ד׳ לגטת דרוצה משום  אלא באטמקי טבעיא גא א״נ ־ כדיט מעי
 • לו המשועבד הקרקע מן לגטת כדיט ה״ה לסלק דא״י למ׳׳ד דאט׳

 שיטת לפי p צ״ל דט״כ תדע מהדרינא־ ^מר ט׳י לכך שלו• במשת ולא
ב דהינח שם ז״ל רש״י ט א לי׳ ד  א״כ • מהדר לט לטמר מצי לא כדנ

 א׳׳ו ־ מהדרגא לומר האיטל ואמאי ־ לסלקו דא״י למ״ד ב״ס בכל הט תקשה
ק  תהדר לט למימר מצי א המשועבד בקרקע כדינו ליקח רוצה שמא דכ

 במסיק הכא המוס׳ לטעת אך • ז״ל והרמב״ן הרי״ף לשימת נימא כן
ר מא ק׳ למד ארעא טעו ק; ט דו״

מיפו ה׳זג



אוחדן שנים 84
ו ה י  מיירי דלא והתוס׳ הפוסקיס שימת לחיז דיש לסענ׳״ד הניאה מ

 לדמדק דיש והוא • לחוד ארעא כשיעור אלא מסיה בלא אלא
 דלעיל בברייתא כדנקע והשבח הקרן את גובה זו בברייתא נקע דלא

 דלעיל בברייתא דנהמ הא ובאמת משועבדים• מנכסי׳ הקרן את גובה
 ההוספות כמ״ש דאיל מיותר• הוא משועבדים מנכסים הקרן את גובה
 חוב בבעל דמוקי דלמאי אינו זה אחריות בלא דאפי׳ מעות לו ביש
לי בשפירש וע״כ הוא• ס’מ לאו אחריות לשמואל ס״ל הא

 דהנה מובא דאשמעינן דס״ל ונראה (ועמש״ל) ושבחא• קרנא אחריות
 ניורף דאינו פוסקים כמה דעת והוזל באלף דבקנה שם בש״ך ק״א בסי׳
 ולפי״) • בס״ד לקמן שנבאר וכמו • ממנו הגבי׳ בשעת ששוה כפי אלא
 על ועמד הלוקח שהשביח אלא דהוזל דהיכא שמואל דקאמר מעות לי יש י״ל

 לו יש הגזלן על חוזר והוא הנגזל ממנו וכשמרף קנייתו כפי שווי׳
 דהא כריבית מיחזי לא מ״מ * השבח דמי דהיא אע״ג שנתן כפי מעות
ם׳ לו• אין המותר שבח אבל מעותיו• רק לוקח אינו  שהק'על רקהתו
 פירש• בלא דפליגי דס׳יד מאי לפי היים לו• יש מעות דקאמר הא

 לו אין דבכה׳ג פשימא א׳׳כ השבחא• באחריות בלל נתחייב דלא וממעמא
 דאשמעינן לפרש הוצרכו להכי הגבי׳ בשעת שווי׳ כפי רק שנתן• מעות
 דשבחדהוי ממתניתין מקשי דמאי לכאורה ק׳ ולפי׳׳ז • אחריות בלא אפי׳

 מעותיו כפי אלא אינו השבח ועם דהוזל• בכה׳׳ג מיירי דילמא ריבית
 ממשעבדי דגובה דבכה״גודאי נראהדז״א מיהו מתחזיכריבית• ולא שנתן

 ובאמת שנתן• מעות אלא לגבות יטל שאינו היא קצובה דהא השבח גה
 מעותיו שגובה ר׳׳ל משועבדים מנכסי׳ הקרן את גובה דקתני הפירוש זהו

 עכ׳׳פ הלוקחים אפ״ה דמזל ממעם השבח את בתוט שנמל אף■ שנתן
 הש׳ץ• קישית מתורן דבזה י״ל (וגה שנתן הקרן כפי לחזור צריכין

 בעצמו גובה השבח וחצי השבח חצי דגובה בב״ח דקאמר למאי ב״ב בשם
 השבח חצי יגבה המשועבדים מן גובה איך א״כ הקרן• של חוב בעד

 כיון תיקנו לא דבזה לק'מ ולפמ״ש בס״ד• בזה לקמן ועמ׳ש • כבר שגבה
 י״ל וא״כ קניתו• בעת שנתן המעות כפי ליזהר צריכין הם הוא דקצוב

 בברייתא ולהט בשלימות• הקרן גובה זו ברייתא אשמעינן דהא נמי
 למי% א״צ ההוצאה חוץ השבח הכל גובה דבאמת באפותיקו דמיירי זו

 ארעא שיעור בי׳ דמייריבמסיק זו בברייתא י׳ל ולהט הקרן• את גובה
 מהדרינא לא ואי דארמא גריו׳ לי הב לי׳ דלימא הקשי לא לחודובאפותקי

 לסלקו יכול בעצמו ב׳׳ח דקיי״ל אע׳׳ג השבח מן כלום שימול ולא
 יותר היה די^וב הכא אבל חובו• כל כשמסלק היינו שבח בלא
 הוזל אפותיקי דשויא משום דידי׳ דפסידא אלא • השבח עם הקרן מן

 א״כ • ארעא שיעור אלא בי' מסיק לא וממילא • הוא דב״ח פסידא
 או ממט שלוה מעותיו בכל או בעצמו הלוה לסלקו יכול אינו ממ״נ
 דארעא במעות היציאה לו יתן בעצמו ללוה וגס אפותיקי דשוי׳ זו בשדה
 נמי דבאשתיקו המום׳ קושי׳ יתורץ ממילא p נימא ואס אשבח• דידי׳
ט אלא השבח עם הכל שוה דאיט אוקימנא דהא ריבית הו״ל  שנתן המעות כ

 חוב לו דיש אלא באפותיקו ושבחא ארעא שיעור מסיק משכחת לא ולפי״ז
 גרע כשהוזל אפותיקי חוב שיווי על יפר חוב שהי' מה אבל • מזה חוץ

 מב׳׳ח גרע לא בכה״ג דגם ס׳׳ל דהתום׳ וצ׳׳ל לו• ממל שהרי ננב״ח בודאי
 מה נמי שסיר אתי ולפי״ז • ב״ח דין לו יש שישביח מה כל זו שדה דעל

 נוקי דלא היכי כי דריבית לקושייתם מב׳׳ח גדע דלא הא שהקדימו
:זה בכל ודויק ריבית בו שיין דלא בכה״ג

ה ת ^  השבח ימן הנגזל וא׳ית שהקשה ז׳ל רש״י לשון ליישב נלסענ״ד ו
מסתבר דלא ובספ׳׳י ישועות כוס בס׳ שהקשה מה דמלבד ׳
 ליהוי הלוקח שהוציא דהוצאה ליה מסתבר ואי כנ״ל בכה״ג ריבית דהוי

 דלמאי ג״כ דס״ל לי נראה אמנם • מחובו נפרע וזה חסר דזה כיון ריבית
 דקאמר דלמאי אלא בהכסיפה• מיירי לא בריבית דסליגי דקאמר
בהכסיפה• דמיירי קאמר זה על השבח את לו טרש בלא דפליגי
סופר מעות דאחריות שמואל מודה בגזלן באמת דהא דס״ל ופיעמא

שייך דלא היכא אפילו הוא מ׳׳ס לאו דהשבח ס׳׳ל ואפ״ה הוא•
 שבחא שוסרא וכתוב אמליך ע׳׳א] מ׳׳ו [דף לקמן כדקאמר ריבית

 כלל שייך לא ההוצאה על הימר שבח דלגבי ועעמא י*ירי•1
 מהאי א״כ הוא מ״ם לאו בגזל אפי׳ א״כ • בכדי זוזי אינש שדי דלא

שיין דלא כיון ע׳׳ס דהוי נימא מה״ת נמי לרב אפילו עעמא
 דאחריותמ׳סאפילו י״ל שפיר בב״ח בשלמא בכדי• זוזי שדיאינש סברת
 בגזלן אבל • חובו שיוט־ע נהנה דזה מסעם היציאה על היתר בשבח

 ז״ל לכךטרש״י מ״ס אחריות בי׳ נימא מה״ת • חסר לא וזה נהנה לא דזה כיון
 ם*ל חובו שטרע כיון בודאי דאז בהכסיפה מיירי טרש בלא דפליגי למאי
דכ' נזילה מהל' בס*מ ז״ל הראב״ד סברת בבירור נלענ׳׳ד וזה • מ׳יס דהוי לרב
 ותמה אחריות• עליו בשקיבל א״א קבח לו דיש הרמב״ס דכתב הא על

 שבח לו דיש הא דמוקי ז״ל כטרש״י דס״ל א״ש ולפימ״ש • הה״מ עליו
ט פירש לא אפי׳  בהכסיפ׳ מיירי דלא ז׳׳ל הו-מב׳׳ס אבל • בהכסיפה טי
בהטר וא׳׳ל • השבח את לו שפירש דהייט באחריות לו שמכרה צ״ל ע״כ

מציעא כבא ראשון ערק
f/m י6 מיגפיא דלא • פבח לו דאין ורגא ת פא׳ oid נפי ה3

 ש הרא כמ׳ש ריבית משום דמעמא י״ל א״כ ריבית שייך בהכפיסה דאפי׳
טון י״ל ריבית• שייך לא דבהכסיסה נימא אי אפי׳ מיהו  בה דבהכיר י

«נ לו ומה טקדון רק הי׳ שהמעות דידעי כיון פ׳׳ס אחריות שייך לא  ל
 דבל״ז לו ליפרע א״כ • הגזלן נהנה וממילא מבירו שדה דלשביח אע״ג • אחריות
חו ס״א קכ״ח פלוגת׳[בםי׳ איכא חבירו של חוט בפורע ^י ב סי׳ א ה] ע ב  לשלס• ו

ס למימר דמצי או • ארי כמבריח כ״א ה״ל -לא  הווינאלי׳כדאיתאבסוף מטי
 שהוא דידע דטק נט־ע דממילא בכה״ג מכ״ש כתובו׳[ק״מז-[ובחו״מ]סי׳קכ״ח•

 משא׳׳כ מדעתו סטרו של חובו כפורע הו״ל שהשביח מה א״כ • שלו אינו
 נמי הו״ל התנה אפילו י״ל ולפי״ז • הכרח עפ׳׳י דשילס בה הכיר בלא

 די׳ל נלענ״ד לזה שזכינו וכיון • פמור הי׳ חוב פרעון דמצד כיון ריבית
 הוצאה טמן דאינו בהכסיפה דפירש״י הא לעיל שכ׳ מה לדחוקי דאיכא
ט מריפת מסעם ע״כ דהוא  מה הארכט וכבר הגזלן• שהכסיף מה חו
 לקח הי׳ לא וגס דאקגי• ושעבדנו בדין דעמד דצ״ל מהדוחק בו שנפל
 בזה נדחק וכבר • דאקני ללוקח כ׳ דלא אלא הוצאה• של השבח חצי אלא

 י״ל שפיר בהנסיפה דמיירי דמסיק מה דלפי י׳׳ל מ״ש ולפי בספ״י•
 דמה״ת אלא ז״ל vלרש׳ קשה הוי לא דהא ההוצאה• על שיתר בשבח

בזה הגזלן נהנה שלא טק מ״ס• אחריות שייך לא בזה הא השבח יתן
ודו״ק: בהכסיפה• משא׳׳ב

ברייתא המ״ל דאל״כ ריבית• איכא דבהכסיפה ע״כ צ״ל לפייז
 שסיר בל״ז ואפשר והכסיפה• בגזלן מב״ת טציאה את דגובה

 מ״ס לאו דלוקח באחריות דס״ל • ק׳ לכאורה והנה • מידו בקנו משני
 כדקאמר גובה אינו בעצמו המוכר מן דאסי׳ לעיל התוס׳ והוכרמו הוא
 שלא די״ל הכרח אין מזה כי ואף • עלי׳ תרעומות לי׳ דנהוי לי׳ ניחא לא

 באידך וכן כשמואל דאבייס׳׳ל לומר יצמרך ולא בפירוש כן דהתנה באחריות
 כב׳ק פירש״י וכן גזול שהוא דמשמע • מסיקין עליו ביצאו דאביי מימרא

 מ״ס אחריות בוודאי ובזה הוא שלט לומר [דףמ׳ע״אד״העסיקין]עורריס
 בס-רש ע״כ דהיינו באחריות שלא קאמר ואפ׳ה בעצמם חוס׳ כמ״ש הוא
 גבי לא נמי דמינה משמע לשלמא זיל א״כ לי׳ דקאמר הש״ס דלשון אלא

 חבירו• של חובו מפורע יגרע באמת דלמה וצ׳ע • בס״ד לקמן ועמ״ש
 לומר ויש לו• מחל החנה דלא כיון א׳צדס׳׳ל לו לשלם דצריך הכ!-ח עפ׳׳י

 דל״ל בגזל ושס מתנה דמעות שלו שאיט בה בהטר דס״ל למעמי׳ דשמואל
 ממשעבדי פורף דמש״ה קלא לי׳ דאית כיון בב׳׳ח אבל בה דהכיר קלא
 מ״ש ולפי״ז מהנה מעות הו׳׳ל טרש שלא וכיון הלוקח ידע מסתמא א״כ
 וסירשיי וממכר• מקח בשמרי בין פ״ס אחריות הלכמא רבא דקאמר הא

 שייך ולא • שמואל על מחלוקת בזה מציט דלא אע״ג • אשמואל דפליג
 כיב הלנסא דססק דטון א״ש ולפמ״ש • מעמא בלא הלכחא למיפסק

 משו׳ מקח בשסרי אפי׳ מ״ס אחריות ממילא מעות לו דיש בה יהכיר
ט׳ הרא׳ש דכמב והא • חוט דפרע  דהטר אע״ג מקח בשמרי מ״ס שבח א

 הרא״ש כמ״ש ריבית משוס מעמא היינו החס שבח לו אין שלו שאיט בה
 ביה דמסיק משוס כ׳ ולא ריבית שייך לא דב׳׳ח לעיל פירש״י טwולר

 די״ל למסקנא לפירש׳י אף ריבית הי׳ דלא לעיל דכ׳ ע׳׳כ שבח שיעור
 באפיתיקי וצ״ע בהכסיסה אפי׳ ריבית דהו״ל בה בהכיר הו״ל קול לו דיש דנית

 איתי בר רבא ע״א)א׳׳ל [דףי״ד הסוגיאלעיל מובן ובזה • לעיל) (ועמ״ש
 ט׳ איהי בר ד^:וה הטא כי ליומא ארעא מבין אינש דעביד וכו׳

 בהט דמחלק גופא דשמואל הייט אלא ט׳ ההיא כי הו״ל לא דלכאורה
ש ראי׳ אין מעשה מהך דבאמת א״ש• ולסמ״ש הרא״ ^י״ףו  פסקו לדהכי
 כדמצריך הוי מתנה מעות באשומו אבל • פקדון דמעות דקיי״ל דאע״ג

 איהי בר אטה מר׳ לכאורה ראי׳ אין א*כ מ׳׳וע״ב] [דף דלקמן בסוגיא לה
 אלאדאיהומשטלי׳שטר ממנה• מעות י״ל שפיר דשם עילמאמאטזי׳ דזבין

 דהא באחר ה״ה א״כ באחותו ליומי׳ ארעא דשמואלדכקדס״לדזבין אליבי׳
 טי מתנה דמעות טלו שאיט בה בב׳׳מ[דףמ״וע״ב]בהכיר ס״ל גונא שמואל

גי׳ הך כל ל״ז] [סי׳ הרא״ש מ׳ש א״ש ובזה ט בר דאבוה פ  אע״ג אי
ט כרבא אלא כשמואל הלכה דאת דמסיק  אין באמת דבאחוט משוס טי
 דקאמ׳ הא אבל • בשעבוד חינח לי קשה דאבתי אלא • ודו״ק ס״ס אמרעס

ט פורע הרל האבל״ז ואמאי לימלך• צריך בשבח  לי׳ דמטל ל״ל וכאן חו
 * לעוגס בא שלא דבר הו״ל דהא כלל מהני לא לי׳ מחיל התנה מדלא נימת דאסי'
 כמפורש דשלב״ל למחול ימל אינו כך לעולם בא שלא מקנה דבר שאין כמו ומיי״ל

פס׳בשמעחי׳ כמ״ש דשלב׳׳ל דאא*מ ס״ל הגה]ושמואל בסו׳ ס״ד ר״מ בח׳מ[םי׳
 הסוסיךס דעת לט י״ל באחריות שלא דכשמוכר ונהי • חריץ] ד״ה ע״ב י״ד [ד׳

 שב״ל דבר גימד דכשמקנה י׳׳ח] ס״ק בסמ״ע וע״ש בהגה ס״ד ר״ט [סי׳ בח״מ
 השבח מטל ה״נ לו שטחן המעות שמחל כמו י״ל א״כ נקנה שפיר שלב׳׳ל דבר עם

 מל כבר דנמלך דאע״ג להדיא משמע לימלך צריך דקאמרשבח הא אבל
ס דאי די׳׳ל ונראה השבח על ולימלך לחזור צריך השעבוד  סריעח מפ

 דממעם דרב אליבא לעיל מ״ש ול׳ל ממשעבדי• גובה היה לא ב״ח
ט ממשעבדי והיינו הוא ע״ם אחריות אמרינן ב״ח פריעת ק  אחר ט
• כמ״ש כבר קצוב דהו״ל טריכה ס׳ מטם לימלך דצריך י״ל ועוד ט

אפותיקי



אזחזץ שנים
קי66  • מוע פרמתי ול״ל תונו מל יותר פהוא אע״ג ימח מונה ̂מ

• חובו מל ימי שיגבה סברא להאי לי׳ לית דל לרש״י דל«מ
« ט כ»רמ דה״ל שבח לו אין בה בהניר למיל מ״ש ול  תביר׳ של חו

 דסרש״י מאי לסי מחרצא לא זה דבכל אלא • p לשבח ה״נ ייל ידממו
 ואמאי היא פירש דלא מטם לי׳ ומיבמי בהכסיפה איירי לו דשנח ז״ל

ט בהכרח טי־מ ט״ל ה בי׳ ין־מ ולא חבירו של ט ט א מ  בהטר מיירי ^
ל ס״ד הוי דבאמח וצ׳׳ל * בה א  שלב^ דבר ומוחל מקנה דאדס ס״ל ^

ט ל  דנהכירה לטיל ולטמ״ש רביח• ישמואלמטם מממא באמח המסי^א ו
 את לו בשפירש אלא רג פליג ולא הכסיפה־ בלא מיירי ריביח שיין לא

ט לו יש ממוח דקי^נר דהא אצ״ל ולט״ז * השבח  דמיירי דס״ד מאי ל
» ל מ״ס דאפרעת מטם טרש ב  מ״ס לאו אחריות אפי׳ אי אלא מז
רי אלא טי  השים לטן כמשממות שבחא טרש ולא אחריות לו בכתב ד

ס ט  ר״לדלא ישלו• ממות דקאמר הא א״ש אפיה שבחא׳ פירש יצא מ
̂  מטל • במולס שמא הקרן לו דמטל כיון • אחריות לו כ׳ בלא מבט׳

ט ׳ אלא י הפומןיס גשם לטל כמיס ביחד השבח נ י  אפיה א יש ממות ^
 רזה השבח• למטל יטל איט לו יש דממות ס״לכיק ורב לו־ אין שבח

ה: בכל ‘ ז
א ת ש ה שטאלטדהדבלאט׳ להכידלט דאתינן ר  מוחל איט המסקנא

 מ*ו [דף לקמן זיל שסירש״י מה במ״א לפרש דיש נלמנ״ד • השבח
 פיל ז״ל דרש׳י והוא • חובן תרמתי מטם השבח דגובה השבח] אס ד״ה מ״א
 סתמא דקסני חדא • השבח פירש בלא מיירי טציאה דממל ברייתא דהן
 השבח טל שיתר היציאה דמפסיד דהא זיל לרש״י דס״ל נלפמנ״ד ומור

י י ט דטרס משום אלא • מיס אחריות ואינו • טרש בלא טי  א״כ • חו
 בפי׳ אבל ־ מים בי׳ אמרינן לא בזה טרט דאין כיק השבח מל טמרה ביציאה

ט • ושבטהון ממליהון א  • השבח טל שיתירה אטפיי הוצאה הייט טמליהק ה
ק  הורו סברת מוילהיא] מה׳ שכתב[פ׳כיא דלאמר זיל משממברמבים ו

א׳ חכמיה מ  נובה שהוא בטטם אמ״כ בפשיטות כ׳ • לליקח הוצאה נותן דב״ח ג
ס מסנה ממקבל ולא • מאקח השבח ט  טמלו והאי ושבחו טמא א שטמב מ
ס׳ כמ״ש מצאה היינו א מ״ו [דף ט  נותן ב״ח לסברתם הא ואמאי תדט] דיה ט׳

^: היציאה• מלהו  סירש״י מכוון נלטניד ובזה השבח• טל יתרה שהיא לדודנ״
 טל יתר השבח ^ן ואס מ׳ היציאה ומיהו ונגזל מוזל] דיה מ״ב י״ד [דף לטל

ט׳ יסירה הוצאה אלא היציאה  • כלל לארך שלא ביאור הוא דלכאורה ו
 שהיא ?יציאה והייט • מהמוכר הלוקח שיגבה לאשטחי דבטי ניחא ולפמיש

 היציאה אח גובה הלוקח בזהדלכאורההאדאין הו וניחא השבח• טל יתרה
ס ט א מלט ט׳ בלא מ ט  דהא קאב השבח דאץ הא דבאמת :דקצובין מ

 יכול הי׳ כן דכמו השבח שגובה הב׳׳ח של החוב ימלקהלקוחו׳למהרשידטו
 השבח שגובה לדטתהטס׳ אואטתיקו מטטסגזל קצוב דאינו אלא מהן לגבות
ט טל יותר שמא אמטי  וכ*כ קצוב איט דזה אשבח ארטאי ממטס חו

ש״הטקט פ״י בס׳  טון קשה שסיר ההוצאה אבל כלל־ טבה שאינו ומ
 המצאה לימן דצריך אשבח ארטאי ממטס לגבותם יכול ואפותייף נגזל דאק

 ולטל״ש בזה־ וטמש״ל המצאה• יגבה לא למה א״כ לידט ובמהיטלק
 חוב מכדי יותר הרבה ץציא דאס ליזהר יכולין אץ ההוצאה דגס א״ש

 קצוב שאיט דבר ההוצאה והוי לו* להחזיר הלוקח מל טמל הכל הב׳׳ח
ח ושטר  דטרש דנימא דכיון וסו טרש בלא ט״כ דמיירי ז״ל רש׳י מכי
 המצאה דמססיד דאשמטנן דברייתא פסקא מאי ההוצאה טרש א6ו השבח
 צריך דהשבח ואשמטינן מיירי פירש דבלא אלא מזבח• מפסיד ואיט

ט טרט ממטם להחזיר  שיטייא לט אמנם • יתירה בהוצאה משא״כ חו
רי טי דו בקט ד מ • השבח דטרש ט*כ ט  באמת י״ל זה טנויא לט ט

 בשדה דמא לאשמטינן אלא יתירה מצאה שמפסיד מרייתא מיירי דלא
 משא״כ • שבח שיטר ההוצאה לו שמשלם והייט ברשות שלא כיורד העזל

ר בי׳ ומסיק בב׳׳ח דמיירי לאוקיממא ט  המצא׳ טל שימר ושבחא ארמא ט
 אט״ג יטרה דהוצאה לאשמטיק דאחא דטיקר כמש״ל מידי אשמטינן דלא

 ההוצאה כפי השבח לי טי לדידי לבמ׳׳ח לטמר ומצי השבח דמפטד
ט בזוזי לסלוקי מצי לא אפיה ט״כ לגמרי דמססיד ש*מ • לטל שהארכט כ

זה: בכל ודו״ק פרטתיחובך• משוס וצ״ל מיירי פירש בלא

משור באסוהיקי ריבית הו״ל לא דלהכי ז״ל רש״י לשיטת לטמש״ל
 טיכ ריבית הו״ל השבח טל ביתר א״כ השבח טטור בי׳ דמסיק

 א*כ כר״מ אתי׳ דל רש׳׳י לטסת דט״כ לקק דלפמ״ש אלא דמפסיד•
 שיחר שבח אפילו גביא מצי ולא ריבית ט שיש שטר ליה מי לו בטרש

:ודו״ק • לקמן וט׳ ההוצאה מל
H iT O השבח טל ימירה הוצאה שהוא דהייט וממליהון בפירוש לפמיש 

• שכך תדט ד״ה סוס׳ קושי׳ ישאר א״כ  מדקאמר א׳׳כ כו׳
ל וכו׳דלפמ״ששייךאף וממליהץ  טתן העזל דאין היהירה מצאה לטנין מז

ט לא ובל״ז  מלשץ להוטח תדט כשאר איט תדט דהר כ׳ דהא ז״ל דבריהם הבנ
כ מידי קשה לס דא״כ • השבח גובה דב״ח השטר  אין דבאמת צ״ל א'

וכ״כ מתנה מטתה אלא להקשות מנ״ל דא*כ כלל• השטר מלפק למכיח

מגמציעא בבא ראשץ פרק
 בגזלן מיירי דלא השטר מלשון דמוכיח מיד כתבו איך א״כ * מהר״ם
ל  שרצה שפירש דץ זבינא וצבי דק^נר הא וסו הוצאה טבה איט מנגז
 שנתרצה הלוקח חובת להזכיר טנין דמה טבן אינו • זה דבר וקיבל הלוקח

 בהא הקשה ז׳׳ל המהרש״א דהנה ונלטנ׳׳ד • ללוקח שטחנין בשטר בזה
 בב׳׳ה אי מקשה ולא פירא לי׳ אית מי בב״ח לימא אי דמקשי

 הלואה שטר טל דקאי שתיוץ ומה שטבוד• הזכיר לא למה
 והו הוא• ט״ם נמי דדאקני קיי״ל הא שבחא ל׳׳ל דא׳כ דחוק הוא

 לטיל שפירש״י מה דלפי נ׳׳ל אמנם • דאקני שאר ולא דוקא שבחא דמ׳׳ש
 בגזל י״לדלהכי א״כ מרות־ אכילת משוס הוא ליומא ארטא דזבץ דטממא

 מ״ש לפי קשה ולפי׳ז שאכל הפירות להחזיר שצריך משום נמי דהוי שמואל טדה
קח׳] ס*א קט׳׳ו הסמ״ט[סי׳  ולוה לוה דהו׳׳ל משוס הסירות גובה דאינו הסטס ס׳

 במכר נס דנימא לדוכתי׳ ק' הדרא א״כ מידו• מוציאין דאין ומפס וקנה
 בשס הש׳יך כמ׳׳ש הלוקח לוה כלל יהי׳ לא א׳׳כ אחריות דבלא הוא ט״ם אחריות

 הסירוס את גס יטרוף וא*כ • בטצמו השבח מן ולא מהקרן רק הוא דהחוב נ*א
 ניחא הוי י׳׳ז] ס׳׳ק [שס הש״ך ולטטס ט׳׳ס• אחריות ליהוי והדר
 ניחוש לא דמה׳׳ת לי קשה גופא דהא אלא • ממלטלין הוי דפירי משוס
 [דף חזקת פ׳ כדמקשי הסירות יגבה ושפיר אג׳׳ק מטלטלין שטבד שמא
 אנ״ק• מטלטלין שטבד שלא שידטינן בטגץ ט״ב]וצ״לדשמואלטירי מ׳׳ד
 קרקט אגב ממלטלין להם ששטבד בט״ח יש שמא מסתמא דחיישינן א״נ

 ט״ס דאחריות דכיון מקשי שפיר לפי׳׳ז אבל ט״ם• אחריות הו״ל ושפיר
ודו׳׳ק: סירי לי׳ אית ומי ותפס ולוה לוה הו״ל הדר

ן ה י מ קאמר ולא השבח את גובה ב׳׳ח שמואל דכייל הא באמת ו
 משוס ־ אג״ק מטלמלין לו שטבד אפי׳ משכחת דלא משוס סירי

 א״כ בפירוש באחריות שלא לו שמכר דמשכחח אט״ג ז׳ל הסמ״ט מטם
 אלא פירי ומכ׳׳ש השבח גובה דאיט שמואל דמודה לחזור מי מל לו אץ

 אחריות בו דבאין בהדיא זה לשמואל מצינו דלא מזה מקשי לא דהש׳׳ס
 לו בכ׳ דמשכחת ואע׳׳ג לא פירי מדכייל מוכח ובאמת שבח טורף איט

 במינן לא הלוקח דלנבי הסמ״ט דכתב ז״א • דאקני לו כ׳ ולא אחריות
 דכל נראה ועוד ■ מכאן לדבריו ראי׳ ובאמת ת״י שהשבח כיון דאקני

 הנחתי משוס מריף לא זה בלא דאליה • דאקני נכסים טל הו״ל אחריות
• מקוס לך  ותפש• ולוה לוה הו״ל ובודאי דאקני טל דאחריוס א״ו ם׳

 מדקח׳ אלא בגזל דלמא דקשה אלא השטר כסשטי׳מלשון החדט י׳ל ובזה
 לימלך ואיל ט״ם דהו״ל תיל ק׳ וקבל המוכר וצבי הקרן גוף והייט איטן

 ימרף דהא אינון א״צ בב׳׳ת דגס לי׳ דקשה אלא בב״ח דמיירי א״ו בו
 גובה אינו באחריות י דשל̂י משוס וצ״ל ולוה לוה לי׳ הוי ולא הסירות

 מתנה טדיף ומי אחריות בלא דט״כ מתנה מטתה אלא ומקשה ממנו•
:זה בכל וחיק ממכר

 אדרבה וא״ת כו׳ נמי תריץ ד״ה התום׳ לשץ ליישב נלפטנ״ד
 • וכו׳ אסותיקי כשטשאו יטמיד וכו׳ דחיק אמאי קשה אך ט׳ ^

 קאי דיטמיד ותירצו מיירי באפותיקו דמ׳׳כ בנררושס המפרשים ונדחקו
 לקמן יביאר כאשר דחוק והוא ההוצאה טל שיתר בשבח שכתב מה טל

 צריך דבאמת והוא • דל דבריהם סמיכה לפרש נלטנ״ד ובתחלה ־ בס״ד
 יחלוקי ולוה דלוה ע׳׳ב] קנ״ז [דף בביב שם מסקינן הא להו קשו מאי להבין
 לומר יטל ואינו הכל כנגד הוא דחובו דבאמחישמשוטבדיסאלא י״ל א׳׳כ

 משוס אח״כ הלוקח מיני׳ דגבי והא הכל נגד הוא טוןדחובו כו׳ הנחתי
 בבני ומיהו הקרן נגד בחלקו שיש ומיירי • דיחלוקו וקנה ולוה לוה דהוי
 מיני׳ גבי איך דא׳׳כ הכל כנגד וחובו ב״ח ג״כ דיש הכי לפרש א׳׳א חורץ

 בשטר ומלוה בשטר מלוה היא והב״ח כמט״ס דיני השבח דהא השבח הלוקח
ט׳ קודם  ק׳׳ד בסי׳ בחוימ טי׳ דאוריית׳ לאו שטבודא למ׳׳ד טקדס ט״ס למלוה א

 שיקנה מה י״ל באמת חורין בבני מיהו וש׳׳ך ל׳׳א] [ס״ק גסמיט י׳׳ג] [בסטיף
 דגובה הא צ׳׳ל דט׳׳כ תדע • דהשתא משועבדים עד חורין בני לי׳ וקרי אח״כ
 חורין בני על מקום לך הנחתי הלקוחות להו אמרו ולא משועבדים מנכסים הקרן

ה] ב ע״בדהגו בןדקנ״ז בב׳׳ ס׳ תו כה כ׳י  הברייתא בפירוש קמאי צוחו וכבר ו
 ומכר קנה דאקני וחפי׳ משועבדים רק נכסים לו שאין דטירי שם שכ׳ דשם

 קצת ליישב יש ולסימ׳׳ש ע׳׳ש• עכ׳׳ל שעבודו כל לוקח כבר משתעבד
 ג״כ דאקני ואע״ג דאקני שהנכשי׳ דמיירי ר״ל הגה״ה בלא דבריהם

 הנכסים כל כנגד דחובו ר״ל שעבודו כל לוקח משתעבד מ*מ משתעבד
ודו״ק: אח'כ שיקנה מה לומר הוצרכו ביח בנכסים אבל משועבדים והכל

 דקיימו כן נשמעתי׳ התום' תירצו דלא דהא נ״ל היה ולכאורה
 לפי הוא החוב דגבי שכ׳ והרא״ש ר׳׳ח לסברת הכא

 משכחת לא וא״כ • בשמעתין הרא״ש שהאריך כמו ולוה בלוה המעות ערך
 שחובו וכיין ־ הקרן נגד כפלים המשועבדים יהיו דע״כ הקרן כל שיגבה

 נ״ל והעיקר משועבדים נכסים שליש רק הלוקח יטול לא הכל כנגד
 דחובו לומר א׳׳א א״כ • משתעבד לקמא דס״ל מהדו״ק לפי הוא דקושייתה

 למימר איכא דהתה אלא • הכי בתר הלוקח טריף איך דא״כ הכל כנגד
דשמוחל מ״ש על הכי מקשי אבל יחלוקו דקייי׳ל למאי הוא סשעותא דהך
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^ו מהא ̂ליף ה ב  לקמא סיל ד«נואלמיכ קמ״וכ׳ מוי׳ יהש״ך השגח• זגו

מז משפעגי  מדקא׳ להש״ם דס׳׳ל דג״ק• ש״זמסוגיא בס״ק שס שהכריח נ
 דאדרבה הקשה שפיר וא״כ • השבח כל משמע השבח גובה שמואל

ודו״ק: איפכא• מוכח
א ן ר ש ה  הוי לא דנל״ז דבאמש ר״ל קשה אן סוס׳ דכ׳ הא א״ש ו

מ י * ל ק' י לדוחק דס׳׳ל ד׳׳ ו ^ סוגי׳ אבל ־ הוצאה בלא בביח ל
 מיירי באפוסיקי דלמא להוכיח מנ׳׳ל קשה שפיר דיחלוקו דקייל דב״ב

 חצי צ״ל יחלוקו דס״ל למאי הא היצאה בלא שבח לומר דדומק משוס ואי
 דף בב״ק הסוס׳ שהקשו כמו מצאה בלא לומר מפי דעדיף ומכ׳׳ש שבח
ה ־ ציה מ  ולא ר״מ מני הא לי׳ דדמיק הסירק על דהק׳ הא נמי מובן ו
 ול״ל מהוצאה מקשי באמס לדחויידהמקשה ה״מ לבאמס משום המקשה על

חי הסר^ אבל .באמסיקי ומוקי משחעבד לקמא דס״ל יחלו®  הא מ
 הוא ר״מ ציל הוי לא דאל׳כ באפוסי^ מוקי דלא ע״כ היא ר״מ מני

 טחן ואיט קנים דבאסוסיקו דס״ל לר״מ הליל דשלב״ל מקנה אדס דס׳׳ל
 יחלוקו דס״ל ר״ל וע״כ באשסיקו מוקי דלא דע*כ אלא הוצאה־

ק ואיט באפוסיקו לוקי וא״כ  שכמבחי מה לפי עוד וי״ל • הוצאה ט
 ריל אפשר הוי וא״כ הוצאה נוסן איט בהכסינמ ס׳׳ל דרש׳׳י לעיל

 באעסיקי די״ל אלא הוצאה־ נוסן דאינו שהכסיפה באפוסקי
 בהשולח בגימק כדאימ!ו חבירו של שעבודו מויק אלא איט שהכסיפה

 ממעס שעבודו במזיק דמחייב כמאן לאוקמי רצה לא מ״א דף
: ודו״ק שהכסיפה־ באפוסיקי ה״ל יוסר כר״מ דדמיק כיון אבל גרמי

* משסעבד לקמא למיד אפי׳ זה ע״ד ליישב דיש נלפענ״ד
 לוקח מיני׳ דגבי והא הכל• כנגד דחוט י״ל דבאמס והוא

ט קעיני דסרי כעובדא מיירי דלמא הב׳׳ח■ ולא  לסלוקי דמצי rלמ די\י
ח עליו ישיח אשר כפי לקבל צריך לא ואי ־ בזוזי ק  מיירי דה״נ י״ל א״כ • ^ו

 הקרן כפי נשאר וממילא ביוסר שיקבל עד בדמי׳ סוסו עולה דהלוקח בכה״ג
« מצי דלא למ״ד ואפי׳  ובש׳׳ך הגה [בסוף הש״ן־ כסב באמה הא מ״מ * בדמי׳ ק1מ
 סי׳ לחזור(עי׳ מצי דלס חזרה מעעם ל(^ יחלוקו וקנה ולוה דלוה דמא ב׳] ס״ק

 יכול בדאקני כשחזר לפי׳׳ז נמצא המעוס נחן דהכי דאדעסא משוס קי״ג)
 הוא דיחלוקו נימא אס ומיהו כנ״ל י״ל ושפיר לפ׳׳ע במעוס לסלקו עכי׳ס
 כנגד דחוט כמש״ל צריךלשטיי בהכיוע״כ א״כא״אלאוקמי חזרה־ ממעס

 [דף בב״ב להק׳ דמנ״ל המפרשים כל שהנףזו מה מחורץ ובזה ־ ימלוקו ומשוס הכל
 ללוקח דאקני לו כסב בלא מיירי דלמא לי׳ שבחמבנט חצי איסא ואס ע״ב] קנ׳יז

ה [שס חוס׳ קושי׳ י״ל שטר דאקני לו דכחב לפמיש דבשלמא • א״ש ולסמיש  ד
 ובזה חוספוח־ ק׳ סיקשי ד^!ןני לו כסב לא אי אבל יחלוקו משום בהנחסי גובה]

 בדעס ה׳] ס׳׳ק [סי׳קע׳׳ו הש״ך מ׳׳ש דלפי המפרשי׳ שהקשו מה דמפורץ גלענ״ד
 דאקני להוכיח מנ׳׳ל א״כ הוא• דאקני לאו דממילא דשבחא הרמביס

 איש ולפמ׳יש ־ ממילא נשבח מיירי דילמא וקנה ולוה לוה או ומכר קנה
 לו דמעלה וציל הנחחי לי׳ דלימא הסיס׳ קושי׳ להש׳׳ם לי׳ ק׳ דבאמח
 מצי לא דממילא בשבח ואפשר חזרה* מעעם בזוזי לסלקו דמצי כנ׳ל בדמים

ודרק: בעולס־ שי\׳ כמי דה״ה לחזור כלל
? ״ מי ל ה ע״א פ״ו [ד׳ זיל רש׳׳י שהכריח מה טפי א״ש ו  בברייתא השבח] אח ד

 דא״ל משוס אלא השבח אס פירש בלא מיירי מב״ח היציאה אס דנועל
 לכ׳׳ע הכא הא וכו׳ למיד הנימא ע״ב] [שס דקאמר ^;;א קשה דהא חובך פרעתי

מבח(או דמייריבטרש נאמר אס בזוזי לסלוקי מצי אחי  ט״ס דאחריות לו
 דלוקח אחריות שייך לא ולפמש״ל ט׳׳ס) נמי דאקני הרי א״כ בשבח אפי׳
 כמ׳׳ש בזוזי לסלוקי מצי ועכ״ס בו חזר ר\י א״כ אח״כ שהקנה במה אלא
 זיל דרשיי טון באפוסיקי דמשני המסקנא לט אף דנראה ותו ־ לעיל
 באפותיקי דל׳ל משוס חובו־ על היותר שבח לו אין דבאפותיקי ס״ל

 א״כ בזוזי־ לסלקו יכול דלא אלא מעלה לו דאק אשבח ארעאי שיאמר
בשבח חזרה דהוי כיון א בטרש דאי השבח אס לו פי׳ דלא ע׳׳כ צ״ל

השבח־ שיעור בי׳ דמסיק משוס לחזור יכול דאינו אלא לעולם בא שלא
 לו שפירש דמיירי לדמויי אפשר דבהא אלא ־ בזוזי לסלוקי יכול עכ׳׳פ

 דלגביהלוקח מ׳׳ש משוס ואי מזרה־ הוי דלא דאקני לו כ׳ ולא השבח את
 • אפותיקי משוס י״ל הנחתי למימר מצי דהא דאקני הוי אחריות כל

 דאקני ולא אחריות לו שכ׳ לאוקמי ז׳ל לרש״י דוחק גופא זהא אלא
 דלוקח אחריות בסתם דאפי׳ דל לרש״י דס״ל ואפשר בדאקני■ מיירי ולג׳׳ח

 לך תקשי ולא • בכולן חזר מועיל שאינו אלא לו שיש בנכסי׳ במקצת דמזר כיון
ק ואמאי ־ השבח שיעור בי׳ דמסיק דמיירי דל רש״י שיטת לפי דאמר כ
משאר לגבוה יכול אינו א״כ ע׳׳ב] שם [כדמסיק מזה א1א פרעון לך אין 13

 הסמ׳־ע הביאו הרשב״א כ׳ דהא דא חובך* פרעתי לומר שייך ואיך נכסיו
 מפורש אטחיקי הוי מ׳׳מ נכסי׳ שאר לי׳ דמשעבד דאע״ג מ'] [ס״ק ז’קי סי'

 דלכאורה אלא • דל רש׳׳י שינית לט לדבריו ראי׳ ובאמת לסלקו דא״י
 צ״ל ז״ל לטרש״י אבל בדאקני־ לשעבד דכול דקיי״ל דנהי לי קשה

 קנין לי׳ הוי הא ואמאי מטרש אטתיקי בדאקני השבח לו דמשעבד
דבר מקנה אדם דסרל אתי כר״מ ברייתא הך דבאמת וצ׳׳ל • בדשלב׳׳ל

מצייעא בבא ראשון
 דסשני צ״ה דף בב״ס דשמואל במימרא אכתי קשה אך לעולם• בא שלא

 לפירש׳׳י בחפותיקי בדמי׳ השבח מעלה ללקוחות ב״ח דאמר גופי׳ דשמואל
ט׳ דהשבח וצ׳ל אשבח ארעאי לי׳ ליח  ה״ל הא אמאי אפותיקי• גו

 בשמעסין התוספות כמ״ש דר*מ ליתלי׳ ושמואל ־ לטלס בא שלא בדבר קנק
ה ע״ב י״ד [דף  לטלם בא שלא דבר דכשמקנה הפוסקים ולדעת תרץ]• ד
קי דמהני כמו י׳׳ל א״כ לעולם שבא דבר עס  השדה טף לגבי אטחי

ט׳ הסמ׳ע מ״ש ולפי הכי קי״ל לא אך ־ כו׳ בשבת נמי מהגי  [ר׳׳ט ב
ד כ״ע לעולם בא שלא בדבר י״ט] סיק י׳ סעי׳ ר״ג סי׳ עי׳ י״ח ס״ק  ט

 ונ״ל ־ משבח בב״ב מידי מקשי לא דאל״כ שכרת לעג״ד וכנ״ל דלאמהני
סי׳ מש׳׳ל לט  רק גובה לכתתלה דבאמת דל והרא׳׳ש רש״י דברי נ
ע חובו כסי ר ט  גוף על חוב עוד נשאר וממילא זה בעטר הוצאט לו ו

 הלוקח לסצק יכול היה לא בס״ע דבר השבח ט׳ אם ובאמת השדה־
 קשה שטר המצאה על יסר שבח שיש דמיירי דבשממתין אלא בדמי׳
ד דחוט דנהי  ר״מ דבאמת וצ״ל ־ הוי לא אסותיקי מ״מ ־ השבח זה ע
ק ולפימש״ל היא־ ס שימת ל  באפומיקי ריבית הוי האדלא ז״ל רש״י לט
 אלא השבח עס שוה ואיט בהוזל והייט ־ השבח שיעור בי׳ דמסיק משוס
 לו פירש בלא מיירי כ’ע היא דר״מ לפמ׳ש נמצא שנתן מעותיו שימור

 מ״ל א״כ השבח לו דטרש דאס״ד חובך־ פרעתי ומשום השבח אס
 ריבית יהי׳ לו שנתן ממעותיו יותר שוה יהיה אס דהא בשטר ריבית

 ומ״שט־טטחובך השבח וט״כצילבלאפירשלו ריבית ט שיש שסר לי׳ והוי
:ודו׳ק ־ נכסיה שאר גס לו דשטבד כמש״ל

ץ &י ל ת דייל נלענ׳׳ד ן מ קי יעמיד תרין]שכ׳ ד״ה ע״ב י״ד תום׳[ד׳ ט ט ט א  ב
מ דמשני החרצן על  מזה ידמו דבאמח משום המקשן על ולא היא ר'

 בדמי' לסלקו דא״י דלמ״ד להו דקשה אלא בדמי׳־ דהעלה לומר דאפשר
 פעטד אלא בו ואין דאמני שהוא כיון מודים כ׳׳ע דהכא נימא שלא וכדי
 ג״כ לתרץ דיש גלפענ״ד ובזה בדמי׳־ לסלקו יוכל לכך גמור קטן ולא

̂ל הרמב׳׳ס דברי  הו״ל דאל״כ דממילא בשבח מיירי דלא להוכיח ז
 של חורין בני על הנחתי לי׳ לימא וא״כ בזוזי־ לסלקו וא״י גמור קנין

ט׳ מיני׳• דגבי השבח  ר״מ דמשני אלא דאקני ליה כ׳ דלא נימא אי א
ס׳ והוכיחו טא ט  איט לר״מ דהא באפוסיקי לשנויי צריך דע״נ שסיר ה
 נ״ל והרמב׳׳ם ובאסותיט כדרבנן דיעמיד מקשי שפיר בזוזי לסלקו יכול

 דאתי עבידי דלת טון הוצאה מחמת בשבח מאיר לרבי דחף דס״ל
 בב׳׳ב ההוס׳ כ׳ זה וכעין בזוזי לסלקו יכול אבל שעבוד רק מהני לא

ודו״ק: שס
ב ליה מבעי׳ דמאי המפרשים כל דהקשו הא למרץ דיש נ״ל  שם בני

 אי הא משתעבד לבתרא אי משתעבד לקמא אי * ע׳׳ב] [קניז
הא ונ״ל • השבח גובה למה משחגנבד לבתרא נימא  דמיירי הכרחנו ז

 קושי׳ תיקשי דאליכ בזוזי ולסלק להעלות בדמי׳ מדמצי הוצאה ע״י בשבח
ט דהיה די״ל משתעבד לבתרא למ״ד ובאמת ־ הנחתי דנימא תוס׳  נגד חו
ט ־ נכסים משאר וגובה הוא חוזר ממט טבה וכשהב׳׳ח • הכל  דקא׳ וז

 מסדצא דבהכי ר׳׳ל ־ תוס׳ קושי׳ ע׳יש משתעבד ומנר קגה דאקני ו^זיל
 משוס גבי ב״ח מצי דלא דאקני היינו ממשעבדי נובה דהוא ברייתא

 לו שיש בנ׳׳ח היינו מב״ת שבח אפי׳ ממרצא ובהט ־ משתעבד דלבתרא
אט׳ משתעבד דלבתרא משוס ב״ח מיני׳ גבי דלא והא סעס־ באוט  ו

 ואע״ג משתעבד לבמרא דהא ממנו מוציא הב״ח p בסמלה הב״ח גבי
 לקמן דמיףזי והא היא־ קצובה כבר הלקוחות מן גובה איט דשבח
 לא לפ״ע בדאקני דהחלוקה לפיר״ח מבעי׳ לא היינו יתלוקו למ׳׳ד

 דהחלוקה הטסקי׳ לפמ״ש אפי׳ אלא כמש״ל השבח כל גובה משכחת
 המאוחרי׳ במחלה שיגבה הי׳ סוב דטוג עסקינן בשופטני וכי מ״מ בשוה

 משא״ב מיני׳ מפקינן לא ולוה לוה אח״כ יהי׳ דאסי׳ תפס הו״ל כבר ואז
 ומכר קנה דאקני את״ל כדקאמר להוציא יכול משתעבד לבחרא למ״ד

־ ודו״ק משתעבד
ף ו י  משום משתעבד לבתרא למ׳׳ד מקשי דלא הא בפשיטות די״ל ניל ע

 הא א״כ השבח־ אס לו בשסי׳ זו ברייתא שירי ע״כ דבאמס ׳
 חזר דלא חזינן הרי והכא ־ משתעבד ובתרא חזרה משום דמ׳׳ד מטמא

 מדחזרה ראי׳ אין א׳׳כ יחלוקו למיד משא״כ השבח את לו דכ׳ טון בו
:וק׳ל ־ שבח חצי לגבי

 ב״ח אי דליל שהביאנו ז״ל המהרש״א קושיח ליישב נלענ״ד
 לעיל כדקאמר אשעטד נמי לימלך הול״ל סירי לי׳ אית מי

ס׳ דאמת י׳׳ל ולפמיש לימלך־ צריך ושעטד שבח שסר ט  זה הוכרחו ה
 היה ולכאורה ־ ושעבוד אמליך אמר מדלא הוא דע״ם לימלך א״צ דבגזל

 דא״צ ייל בב״ח אבל שעבוד לכתוב דטזלצריך להיסך לומר דצריך נ׳׳ל
 דס״ל י״ל ואח״כ ־ הנחתי יאמר מעשה בשעת לו פיהי׳ דבנכסי׳ ממ״נ

ט׳ אס לשלם שיתחייב גופי׳ וב״ח משתעבד לא דאקני לששאל  י׳ל לו י
טי  ובאמת מפירי להוכיח וצריך הנכסיס שישתעבד עיקר אלא ס״ס ד

 דאקני הייט ושעטד בב׳׳ח לעיל מיירי ע״כ א״כ מסירי דהוכחנו לבתר
וק׳׳ל: משתעבד• הוצאה דעל גמי שבח א״כ

ולפת.

ולפי־ז



פרק שניםאוחזין
 השבח אס דגובה הא לשנויי מצי דהוי מש״ל לפי לספנ״ד נר^^
דמיני׳ בעצמו לו ומכרה שמזר צ׳׳בע״א] [דף בכתובות כדרב״ח היינו

 דאכסי אלא הא* ל׳ל דרבא אלא כתתי׳ דעל מגלימא אפי׳ נגי דידיה
• והוריש קנה דאקני מוכיח דבאמת אלא ’ רבא דמודה ביורש

 קנה דאקני או ומכר קנה דאקני או • חדא דמוכח התם קמור ובאמת
ש  א״כ חזרה מפעם והייט משתעבד לבתרא אמרינן דאי אלא • ^־י

 א״כ זמן לאחר שהוא דבר בכל כדקיי׳ל השעטד במל מת אם היה
ה דאקני את״ל קאמר לזה מיתומים יגבה איך ודו״ק: ומכר. ^

ת  שבח חצי ע׳׳ב]r[ב״בקנ הש״ס מקשי מאי לסענ״דדמתויז נראה ולפ
 דלא אלא כמש״ל ולוה לוה הו״ל לא שני בלוקח נימא אי הא לי׳ מנעי׳

 דגבי נימא אי אבל למזור מי על יהי' שלא אחריות בלא שיהי' משכחת
 וסי׳ היהומיס* שמכרו כגון שסיר המ״ל הפוסקים כמ׳׳ש יתומים משבח

 כלל• ולוה לוה הויל דלא אביהם של ב״ח הייט ב״ח ובא הברייתא
 לחזור מי על להם שאין אעס״י והיתומים היתומים על שלו דאחריות

 דקאמר הא לסרש אפשר ובזה • נינהו דאבוהון דכרעא גבי שפיר אפ״ה
 מצי קאמר מילא די״ל והוריש קנה ודאקני ומכר קנה דאקני שץ שם

 בהך דהא * א׳׳ש לסמ״ש אך ־ ודו״ק תרווייהו וש׳׳מ ביתומים כ ע שבח
 שעבוד ונתבמל שמת מהני ה״נ חזרה• דמהני משום דיחלוקו סברא

:ודו״ק • יתומי׳ משבח גבי לא ובוודאי דאקני
1 n D y ג׳]בסיוזש ס״ק קמ׳ו [בסי׳ הש״ך לסמ״ש לכאור׳ דקש׳ לסענ״ד נרא׳ 

שי׳  היינו השבח את גובה שמואל והח ע״א] נ׳׳ב [ד׳ בבטרית הש״ס ^
^ קושיא ומאי • משתעבד דאקני לשמואל ס״ל דעכ״ס דיליף רק לטחות שבח ל  ד
 שכתבתי לשימתי׳ דהש״ך ונ״ל ־ השיעמד ובמל דמת משוס שאני הכא
̂עיל  לוה לשמואל דס׳׳ל ע׳׳ח צ׳׳ה דף דביק מסוגיא שהכריח בשמו ל
 את גובה דקאמר דשמואל להש״ס ומשמע משתעבד לקמא וקנה ולוה

 מזרה מועיל דאין ש׳ימ משתעבד לקמא דס״ל ש״מ טלו שבח היינו השבח
 והפוסקים התוס׳ קושית ליישב דיש נראה להכי דאתינן והשתא • במת ה וה

ץ מסוגיא כ  משבח גבי דלא משמע השבחנו אט דקאמר ע״א] ק״י [
 דמהני והייט דחלוקו־ כמסקנא ס״ל דהסוגיא י׳׳ל ולפמיש יתומים•

 מקשי דבבכורות רק • מעמא מהאי שבחא גבי לא במת ה״נ כ א חזרה
ל משמואל  לדברי אך .משתעבד דלקמא והייט השבח את גובה מ״
ץ מ ס  דהו״ל משוס לא פירי אין בשבח המעס כל דהא הכי לומר א״א ה

 וצ״ל משתעבד• לקמא ס״ל שמואל הא ואמאי ותפס וקנה ולוה לוה
 ללקוחות דב״ח משני מדלא השיך שהכריח ומה יחלוקו ג״כ לשמואל דס׳ל
 א׳׳כ שבח חצי רק לו אין דמדינח דטון די״ל נראה שבח חצי הייט
תו יסלק למה ט׳ דארעא גריוא לי הב לי׳ לימא בזוזי ^  בשלמא ו

 באחרץת שלא בלקוחות תדעדה״מ באריכות• המעה לעיל בהו^הכברכתבט
לסלקו לו אין מדנא גבי דכיקדלא •אלא בלוקח מ׳׳ס אחריות לשמואל ל׳ל דהא

 וכתובה ב״ח [ב״מק״יע׳׳ב] שמואל מדקאמר ראיה להביא ויש במעות•
 לפמש״ל אך מלקוחות* וכתובה ב׳׳ח קאמר ולא מלקוחות וביח מיתמי

טק ההוצאה ליתן שלח דרבנן בתקנתא בעינא לא שאמר דוקא דבהוצאה  ו
 גבי דלא כתובה מםא*כ בזוזי ההוצאה לסלק יכול מדינא השבח שגובה
 כלום גבי לא בכתובה ולוה בלום קיי״ל דהא מלקוחות השבח מדינא
 ע״א] פיו [דף בכתובות כדאיתא כו׳ לישא רוצה שהאיש שיותר מסעם
 לכך הוא כתובה שמקולי אלא * מדינא שבחא דגבי מיתומים משא״כ

 לעיל כתב כבר הא באפותיקו דמסיק למאי ואפי׳ בזוזי לסלק יטל שסיר
קו אשבח ארעאי כלל אמרינן דלא ז״ל רשיי שימת תי  שגובה רק מפו

 כנ״ל בתקנתא בעינא לא דאמר משוס ההוצאה ומסלק בע׳׳ח ממעס
:ודרק וצ׳׳ע

ה ת ה מוס׳ דברי לפרש לפענ״ד נראה ע בד ע׳׳ ד  צריך ובמחלה מרץ] [י׳׳
 ההוצאה על שיתר ובשבח באפותיקי שיעמיד שכתבו דבריהם פי׳ לפרש

 ההוצאה• על שיתר בשבח שיעמיד הייט יעמיד דמ״ש המפרשים וכתבו
מ ה  אפי׳ נותן דאיט לי׳ דמשמע • בדאקני הש״ס דהוכחת צ׳ל הכרחי זה נם ו

 כמ״ש מבע׳ח גרע דלא משוס וצ״ל • הוצאה לימן צריך אסותיקי וממעס מצאה
 הוא צריך א״כ משתעבד לא דדאקני ואפשר כגון] ד״ה ע״ב ס״ז [ד׳ לקמן נזום׳
קי ממעה לבוא תי  במ׳׳ש קפה אכתי לפי״ז אלא • הוצאה נותן וע״כ ^

 • ע״כ אטתיקי לי׳ הוי הא ואמאי לי׳ מיבעי' שבח חצי איתא ואי השים
 לימן צריך אפותיקי דמסעס דכיון הוצאה חצי נן הפירוש כאן דגם וצ״ל

 הש׳׳ך כמ״ש • הוצאה חצי עכ״פ ימן א״כ ב״ח מסעם לטא וצריך הוצאה
 זיל הרמב׳ם דברי פשס לפרש נלפענ״ד ובזה • שבח להוצאה לי׳ קרי בשמעתין

 להבין צריך דאכתי אך • ע״ש שם הלח״מ וכ׳׳כ ע״ש ו׳ דק מו״ל] [מהל׳ ב«״א
 ליתן ויצטרך הנחתי לו יאמר לא למה קשה • הוצאה בלא לו דמשמע דכיון

 דס״ל לענ״ד ונראה • הנחתי לו יאמר ב״ח דממעס אפויזיקי כדץ הוצאה
 מאוחר דבאמה כיון הנחתי לומר שייך לא שבח דגבי ז״ל לתוס׳

 אבל השדה שקנה מיום מתחיל שלו ששיעבוד אלא לקוחו׳• לשאר הוא
להכי דאמינן והשתא הנחתי• לומר שייך לא מאוחר שהוא טק עכ׳׳ס

א ראשון כ מד מציעא נ
דו די״ל נסשיסות התוס' קושי׳ י״ל מלנ ב מ  וטון חוט כל כדי ט טש מיירי ד

 כדי הקרן p שימול הלוקח יאמר מוב סוב השבח p לנמת בידו שהרשות
 מקשה הג׳׳ת דהנה בהכי מיירי דמ״כ להוטח ונלמנ״ד • ממשעבדי לגבות שיוכל
 ולא ממשעבדי הקרן של החוב כל טבה דלפה י״ב]• ס״ק קמ״ו [סי׳ השיך הביאו
ל ונלעניד שבה• חצי ה<ךן על גבה שכבר מה ינכה ט הי׳ דלא מי  חו

 שהרי הקרן על כלל גבה שלא ונמצא • השבח חצי כט רק הב׳׳ח של
ט על מותר הי׳  דהחלוקה והרא״ש הר׳׳ח דעת לסי אך הב״ח• של חו

מוט השבח pמציpהק דצ״לשהי׳ נמצא החוב• לס״ע  ומצי הקרן כעד ו
 על כלל גבה שלא נמצא השבח את שהוחלקו שלהם חוב הקרן השבחדכשגבה

הו לומר ואפשר • בהכי דאיירי להדיא דמוכח הרי .חובו כל גבה שהרי רן הק  ח
ת  ר״ל משתעבד ומכר קנה דאקני ואסי׳ טבה] ד׳׳ה קנ״ז ד׳ [בביב התום׳ טונ

 ר״לדהשבח שעטדו מ נשימבדצוקח מ״מכבר נמצאדהלקטסמשועבדי׳
 דברי בשמעתץ לפרש ולסי״זיש * הנחתי למימר מצי ולא שעטח כל כמו הוא

 להעמיד דוחק דאם ד׳ל • ההוצאה על שיתר ובשבח באפותיקי יעמיד מ״ש המוס׳
 ומהקשה שבח טאחצי בלח הא קשה השבח כל דמשמע משוס ההוצאה דטסן

 מוקי ולא משתעבד לקמא ס״ל ואי • דאמא] ד״ה ע״א [דףצ״ה בב״ק היטס׳
 נמצא הוצאה על שיתר בשבח ויעמיד באפותמך צ״ל ע״כ א״כ שבח בחצי
 לאוקיס או א׳ דוחק רק למימר בעי דלח הייט חום׳ שכ׳ יעמיד האי

 ההוצאה• על שיתר בשבח להעמיד או מוכרח דאיט אעיג באפוסיקי
 וגובה בלאאפותיקי לי׳ דא״א מוכרח עכ״ס אבל מוכרח• דאיט אע״ג

:ודו״ק כולו ,
ל ״ נ  דממילא בשבח׳ מו״ל]דפסק מהל׳ כ״א ז״ל[פ׳ הרמב״ם דברי י״ל דעפיח ו

ליה• מבעי׳ שבח חצי דמק׳ בש״ס הכי משני ולא הכל• טסלב״ח
ט׳ הקרן את טבה כשהוא הברייתא מפרש דהוא די״ל ונראה  ר״ל ו
 שיגבה הלוקח דמובת אלא הנחתי אמר מצי לא בשבח דבאמת משוס
 מן מגבי׳ כשהלוקח דקאמר וזהו ממשעבדי לגטת שיוכל כדי מקרן
ק כדאימא קודם דהוא אע״ג קרן אצל לדחותו יכול דודאי הקרן ט  דף ב

 הנחתי אמר דמצי חכמים לו שתקט בתקנתא בעינא לא דאמרינן רד
 מב״ח אלא טבה אינו השבח מן מגבהו וכשהוא ממשועבדים טבה ואז

 בשבח דא״ל • לי׳ מיבעי׳ שבח חצי דאליה משתעבד דלקמא צ״ל ולטיז
 ולא הנחתי אמר דמצי נסקרה כמו הוי ממילא בשבח דודאי ממילא

 ומיהו ההוצאה• מחמת בשבח ולא הנחתי אמר מצי דלא בשבח משכחת
 אכתי דא'כ דאקני טי לא דממילא דשבחא דס״ל שימתהש״ך• לסי ז״א

מי  דממילא בשבחא מלמא משתעבדי דדאקט במחלה להוכיח מנ׳ל תי
 הח דקרן ממשעבדי אי דממ״נ דהנחתי המוס׳ מקושי׳ דהוכיח וא״ל
מי למימר מצי  חרי מבני ואי לוקח• לגבי ולא מלוה לגבי דאהני ד

 משני לא א״כ • בפיק חיס׳ כסברת דלא שעה באותו לו שיש לי׳ דמשמע
 דאין הוא דכללא משבחא גבי מצי לא בנ״ח כשיש ודאי דהא בשבח מידי

ב׳׳ח: נכסים שיש במיךס משועבדים מנכסים נפרעים
ה ז ב  את״ל] דיה המוס׳[ב״ב שהקן׳ ומכר קנה דאקני את״ל דקאמר הא א״ש ל

 והוא נכון ולפיד • בזה ועמש״ל מכר ולא וקנה ולוה בלוה דהמ״ל
 • כלל משכמת לא משתעבד לבתרא דלמ״ד המסרשים קושיס למיץ דיש

 לא לדידי׳ דהא דממילא בשבחא ייל י׳Tונ*לדלד שבח• חצי אפי׳ שיגבה
 כמש״ל הכל כנגד דהטב די״ל מטם דהנחתי הנ״ל המוס׳ קושית קשה
 ומכר קנה דאקני אמ״ל וזהו ומכר וקנה ולוה לוה מסעם גובה דהוא

 דאיך קשה א״כ משתעבד לא ומכר קנה דאקני נימא אי אבל • משתעבד
 שע״כ כיון א״כ • דאקני הוי לא דלגבי׳ ע״כ ממשועבדים הלוקח גבי

 • בסמרך כמ״ש דממילא שבחא אסי׳ גבי לא דאל״ה דאקני לראשון כסב
 ר״מ אמרינן אי אבל שבח מדגבי להראשון דנשתנבד קודם הראשון וא״כ
 שבחא אבל משתעבד לא דדאקט די״ל מהנחתי קשה דלא ייל היא

 וא״כ תוספות כמ״ש ומשתעבד וקנה דאתי בידי דע משוס דממילא
 חילוק דאין כרבנן דאחיא והייט • דמשועבד אס״ל אבל • יחלוקו המ״ל

 כמו שבח חצי דליל לבמרא• או • לקמא או ע״כ לדאקני שבח בין
:ודו״ק כדמסיק ׳

ת מ א ב  מוציאין דאין ברייתא על מום׳ הקש׳ לא הכי דמשוס נ״ל ו
 קני לא ואי הנחתי לימא משתעבד דאקני אי ממ״נ לשבח

 נ״ל והי׳ בע'כ כיון קנה דלא מהכא דלוכח שייך ואץ • שבחא גבי האיך
 דגיבידי שבח בין דמחלק דייל כלל קשה לא לר'מ דבאמס משוה

 לשאר שבח בין ומחלק כר״מ דאסיא מהכא ולוכח הקשו ושפיר דאתי•
 דשמואל שכ׳ אדנעיל קאי דבריהם דאדרבה נראה יומר אך דאקני•

 בביב שם דמסיק כיון דאדרבה והוא מהתם• השבח את דגובה טכיח
 מצי דלא ברייתא הך ע״כ א״כ משתעבד דאקני ס״ל דרימ ברייתוס מכמה
 מ’לר׳ כמו דאקני לשאר שבח ומחלקי רבנן אלא ר״מ לאו הנחתי למימר
 דלוכח בשבח שמואל הוכיח ושפיר בשעבוד לרבק כן כמו בקנין

ץ דברייחא סמיכת י״ל וא״כ לרבנן• קנה לא דדאקני א  שכתב ט
 כדמשני דילמא sוקשר • זו מברייתא השבח את דגובה הא יליף דשמואל

משתעבד דדאקני ס׳ל דר'מ מוכח טפא דמהך וצ״ל הוא ר״מ הסס
וא״כ
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8 m• 1? ׳4 ׳יכ1 u״»f ה ^ מו זא״כ מ משפעגד 6ל נ^ו6מ ^
p1״r ר י ל^סמי ו5מ ק מ ן מ to»1 ואפ״ה ^ ס ר״מ מ  * מ

 אלא • ליבית הוי גאתופיקי הנא הסום׳ ה®* m הא לעיל ג׳ זבבל
 סילש דעכס כיון לל״ת משא״כ ותבסא• אלעא מ«ול גי׳ דממת מ»ם

S א השגת ה  אחייות כלל לי׳ דלית לל״מ וכ״ש לשמואל הוא מ״ם לאו ?
הי׳ אס סוגו טל מחל בשבת וא׳כ ט״ם של ליבית• הוי י ש מ ה  שיש ו

» וט״ז כל״מ דלא מוכת ממ״< גמלא מבית* ט  דדסי למאי שתיל «ן
 דכרל כמש׳ל לתרן וצלק■ מ״ל באסוסיקי מימיי דלא ע״כ כל״מ הסס

תו ^ו א ט״כ וא״כ הכל כעד ה»ב שסי׳ וי״ל י  דוגןא■ ל^ שבח ט
 הסו' וכמ״ש מצאה ובלא ובאטסיקי כלגגן לאוקט הי׳ סוג יוסר

ודויק: גאליכוס לטיל וכמ״ש ^׳ה גב״קדף
 בליימא שמס מי ס׳ בלייסאדמייסיסוף דק■ ז״ל ^לולידבליסס

סי א ^ןלי א דהך הוא דדויק מ ס טו  דהא כהלכסא דלא הות מ
 ■ בבט׳׳ת כלל הבליימא למלן צליך אין וא״כ בעזל שגס טש כלב תיי״ל
א קושיא דק־ לכ^לה נ׳ל והי׳  בב״ק לה מוקי דהא דלב אליבא אף מ

ג] צ״ה לס1  כדלקמן ליבית להוי בי׳ לב ומודה בה והכיל גס״ת א׳
m • מוס׳ וכמ״ש  fih צ׳יל ט״כ דא״כ לומל א״א בב״ב ^  היא• ל

 להכי הוצאה לי׳ דקשה משום כסשטי׳ ציל דשם אלא • ללבם סשיט ואיו־
 אחליסי דבלייסא ז״ל להלמב׳ס דס״ל נ״ל ומוסל בבט״ח• להגי׳ צייד

 בב״ח W ט׳׳כ בסילש דהא גזלן ולא ב״ת למהגקטה וסדקשהלי׳דבאמס6ונ
אשמטינן דטובא הוצאה משום וצ״ל ליביס ליכא ללב הא ליביס משוס ואי

^ דגר הוי כמי ^?וצאה » ‘ י
א. י ליכא הי י ו ^ ק איט לדדי׳ הא ל  צ״ל ,הוי דא״כ ז״א הוצאה ט

 הוצאת מחמת דמייליבשגח הוכיח שמל נמצא ליגיס• והוי בה בהכיל
י וליכא מממנגדי הוצאה טבה דאינו ואשמטיט ג ^  ומסולצים באסומקי ל

ודו״ק: גשמטתין• סוס׳ של הקושיוס כל ס׳ מ׳ ד״ל נ׳׳ל ד1•ו  ס׳׳ו סי׳ השץ־ מ״ש למ למש צי דנלאה והוא בב״ק ט
א ה׳} [ס׳׳ק ^ היכא גבי מצי ולא משוטבדיס כמו הוי נתן דר׳ דדנ

ב בטל דשלו ב בטל ובא משוטבדיסבאמת דהם ופלשדהיכא ^  של לטרוף ט
ח דיש היכא ודאי נמן• מדר׳ ממשטגדי לנטס חוב בטל  אצל גני
^ ראמן חוב בטל ו  למלוה לומר שני מוג בטל של הלקוחות דמצו ו

 למנס מיבטיא לא והנה שלך• חוב בטל אצל לך הנמסי ראשון
 • קודר.ת שני חוב בטל כשהלואס אלא שייך לא נ4ב דס״ל הג״א
 הי׳ שההלואה אלא משוטגדם שהיו נכסים ללוה שמה כמומי' י״ל א״כ
 ומיהו לבט״ח ולא ללוקח ונשתטבדו הלוקח קנית ומדם הב׳ח אסר
מ׳  דדאקני אמר הוי אי מ׳מ מדר״ג משסעבד דלטולם דקייל״ן למאי א

ד לא ב ^ פ ה שההלואה כיון משוטבדים מו לא הלקוחוס אלו גס מ  מ
 כיון מ׳׳מ כדמשיט־ משתטבד דאמני אי אפי׳ אלא הב״ח• הלואס אמר
 בשטה נמצא שני ג׳׳ח של נקוחוס אחר שקט לקוחות ראשון לב״ח שיש

מ׳ גב״ח אפי אפשר t שני ב׳׳ח של לקומות שלקחו  לא הש^ לסברת ט
 שהלקוחות רק מלקוחות גבי ושפיר לך־ הנחתי למימר מיני׳דמצי גבי מצי

דנ גובים שסיר לגבות מיךם להם אין שכבר טון מדר״נ טבים שסיר  ר־
 אי ואפי׳ אלו משוטבדים ר׳ל משוטבדים כ״א נכסים לב״ח שאין שכ׳ חהו

 ב״ח של ליקח נשמטבד כבר מ״מ אלו הס נמצאמשוטבדיס משסטגד דאקט
 טבה ושמר שטבה־ו כל טליהם וסל חורין בני הניסו דהם * שטטדו כל

;ודו״ק • ראשון ב״ח של לוקח

ק שלישי מ
:גזלתי לשט׳ דאמר

םד^א בווו דק6
ך כנ״ל למרוצי דאיכא ריי ב  סיפא א״כ אלא וידק4 הו״ל בלא מיירי ד

 מיידי דגרייסא ו«»ם ושמא• בשמא דמסני׳ דומיא סיפא לי׳ דמשמט
 מיידי דנדיימא סיפא דגם י״ל י״ש• לצאת בגא וממני׳ לי׳ גדסגטי
 דהודהמטצמו ומתני׳ למידק• הו׳״ל בלא ^ מחייב להט לי׳ בדסבטו
מ שהודה מתני׳ דקסגי נמי דקא כדקאמר ו בברייתא ולא טצמו מ » 
•te בברייתו שעירסא א לפרש למנן וטמ׳ש | י ג א ^ ב  דכריט* ^

א ורב דר״נ בפלוגסא ס׳יל לא הסוס׳ אך ^ הויל דלא מנ  כנראה ל
ד <מ יפה שלה איט דמירוצס וסו • מר״ט מר״נ בסמוך מקושייסס ג  ד

ס מ גרט ד■^א קאמר דמאי מי״ « לאחד חייב שטכ״ס טק ט  דהא • מ
י״ש לצאת גגרי^ למידק הו״ל בלא מקום דבכל איפכא סזיט

ש פשר והכא(חייב) ק י״ש י׳1̂ פטור דבפיפא המוס׳ מי  דלא ט
מי הש״ם סושי הוא דלכאורה תהנ״לבדטמהרא״ש הו״ללמדק• מ  דברי ו

מ מיירי רישא דמסני׳ משמט דבריו דגריש טצש »  אי כד^אי ׳4 ב
ד והוא לי׳• מבטי •4דמ בכללא לקמן ודברץ הש׳׳ס ע  וסו »

ץ ^!צאס למידק{פשר] הו״ל דגלא משמט דבריו דבריש מ׳ 1י  2ל מבטי א
ט׳ דמי ולא ממשייתו להדיא כדפמוט ^ וגכללא • ו ל ע תג w ז  ק כ

 rדמא לי׳ דדמיק דזהו ונ״ל לי׳־ במגמה י״ש דחייבלצאת אלא
מס דגכל הרי״ף כמו תו כדמוכח למדק הו״ל לא ה״ל מ שיי  ע
ה מ^שי׳ למידק הו״ל לא מקום דבכל לי׳ דנמןא דמי ^  לר״נ• ד
^ בהוי הייט אדם בני מה׳ דנזל דגריימא לי׳ דמשמט אלא ^ ל  ל

א שזיפא מוכח דהא אהדדי כמר (וא׳כ • דלישנא פשטי׳ כדגמזמט ש  ד
ב ברישא נה4ד לי׳ וקשי׳ גרי) דהוי ספי טדיד מי  וסו ושמא• גשמא מ
^ א ואמיה הכא• טדף דברי נמי דצ״ל לר׳׳ה ד «  גרט ו*מא מ

טי מיידי ברישא דצר״ט ם*ל ט״כ • טסי ג ^ לי׳* מ ר ו מ ^  גש״ם ד
מ• סוף כדמשפט דר״ט אליבי׳ הייט ושמא• בשפא דממני׳ ב ט ד  ״יי׳
א האי לי׳ דנפקא ונראה סבטילי׳• אי חייב הו״ללמידק בלא באמת ס  ^ג

שימ דחסיד ממטשה  בטי צא ופי ה«ז] [דיה הסום׳ בג״ק[ק״נט״ב]דקשהקו
»קא• כפ״ש לפידק דהססלאמ״ל לי׳ וניחא ־ י״ש לצאת  אפי׳ פטור לכך ג
^ צ״ל לפידק הו״ל לא דמזם כר״ט אפי׳ ואסיא ־ י׳׳ש לצאת א ד דנ ט • פ ד  ו

ה וכן י״ש לצאת דחסיד דאמרבמטשה א  ל»מ דמחייב הרמב״סז״ל דטס ע
 מסיד היה ואס ה׳ג] מכירה פה׳ ופ*כ כדקאמר בלוקח י״ש

ד דברייסא דס״ל והייט ^ ס בגא דפליגי אלא • ד ^  ל«רש אך ^ש ל
ת הסוגיא לפרש יש הרי״ף לדטס ט׳ דקסט ד״ה תום׳ קושי׳ למ ט והיא ו ד  ד

 טכצ״ל ^ דשמא מסט׳ לי׳ דקשה אלא ־ י׳׳ש ל^ס] בגא בר״סא לשוצי
א מסיפא קשה א׳״כ • לפידק הו׳ל לא מקום ובכל דהכאהו״ללמידק ש  ד

ס ובכל י״ש־ מלצאת פטור ^ ג מ  הויללא מקום בכל דהא י״ש לצאת מי
שיד בגזל שינן בסיפא גזל נקט ופדלא פדינא דסיסא וצ״ל למימן הוי  ד

ב איסורא  ז״א סטור• בגזל אפילו מקום בכל דהא ואיל מדינא• אפי׳ מי
ש טק ר״יסורא• טגיד גזל שייך לא אמר דבפקוס צ״ל דבל״ז א «ן ם פ  ד

שא דפסור בכ״מ גזל הרי״ף פמרן איך דאל׳׳כ • כא! גזל  אלא קנסי׳• ו
̂  דקיימק דטון ותו שיץלמקנסי׳• איסורא טביד ודאי דהכא משום

̂  צא דלסי״ז אלא למידק־ למימרבהו״ל איכא מדינא דסיסא
 אלא לעיל■ ״ש1מ לפידק הו״ל דלח בברייתא למימר דאיכא ג״כ דר׳׳ט
 דפיירי וסבר למדק הו״ל דלא דרישא דופיא טיירי דט״כ מסיפא דקשה
א מסיפא וקשה דמסני' דומיא ושמא גשמא כ׳ . ג
 ר״ס מןודה סיפא אפו׳ ר׳׳ל לי׳ בדסבטי׳ דהמם ומשני ושמא• בשמא
ודו״ק: כנ״ל ליה מגטי בלא י׳ש בלצאת וממני׳ לצי׳׳ש חייב ולהכי

ס׳אך  שנבאר למידקפמו הו״ל לא דהמס גכ׳׳ז להו ניחא דלא שו
 הונא לרב מ״ל הסמירה להו קשה דלא נ״ל שיסתם גס׳׳ד לקמן ־

דהיפא שא״ש כסבק; לר״ה דס׳׳ל דייל ספי גרט הכא ושמא דגשמא
̂יו ^ Lv ייי״ יי׳ייי למייק הו״ל דהמונע דאפי׳ ט׳ מחמשה גזל ד׳ה מום׳ וט׳• לשנים אמר ייי  ’*”’z!

שי״ לא א״כ למידק ליה ס״ל גופי׳ רבמנא4^^^^^^°^נאור?^ד ״'׳”ק ̂״׳־ - ־ י ״ הנסו דיה מאזוך [לקמן המוס׳ דהא מקש ואל פטור ידטלכך ולא לידט ־
ב גרי בטומן אגל לדיוקא לאביו נקט דצר״ט אלא כן כ׳ לא  פדינא מי
 לקמן הפוס׳ פ״ש נפרש ובמחלה לקק דבריהם סי׳ מלט״ד אך

פי® נרא® איט זה וכו׳ רבא אמר ומי דיה ט״ג
ש לשת צריך רי ט למה דג ם ^ א שסיימו מה ותו • מדוש מ ש ש  דני

א אדרבא דרגא למיסרך לי׳  דרבא כלל קשה לא דהא תמוה ג״כ מ
ס׳ דכי שי׳ תרי דהני ונראה • אדרבא ם הוא אחד שו  ב אסירן ט״ל שו
ש ר׳ט דילש מט ם ואם • י״ש לצאת דמסיד ג ט שו ש י״ הסס דיל
ו שא*כ גרוט• שמא לי׳ והוי מTל מ*ל שוכר דגה שאגי ^ של ג

f נדל ט״כ א״כ שמא• בסוק דהתה נאמר אס אלא מהם־ א׳ v 
^ן• לצאת מחייב גרוט גשמא דאסי׳ ס מ־^: אין א״כ י  הא מדוש ט

ש א׳ של באביו במתני׳ דאשמטינן טסי• רטחא לאשמטיט דהו׳ל מ
ב גרוט בשמא דאתי׳ ש דלאשסטיק דטיכ אלא י״ש• לצאת מי לדיו
א• תייג דגגרי טנ מדינא סייג דגאגיו ה״א גרוט־ גשמא הד אי א״כ מ

ע(צא

שא בשמא סמור י׳׳ש לצאת בבא שי ו  וא״כ • השואל בת׳ למתני* מוקי ד
מיג דרישא צ׳ל ט״כ מ ט גרט דהכי מטס ושמא• גשמא ד  משוס ס

 הרי׳׳ף לשיטת בשלמא אהדדי• סומר ״כ6ו מהם• לא׳ חייג שעכ׳׳ש
ש שר ם ז ש  ש״ש למידה הו׳ל בלא היינו • ור״נ הונא דרב שלוגסי׳ ד
ק למטבד בעי לא לשמח 4 הי■ דלא דכיון יוסף הנמוקי  לא ולשי סי

 הונא דרב קמאי מירוצא ס״ל הוא דאף י׳ל למידק סו״ל
 סכא ושמא בשמא דלמה להקשות אין א״כ • ר׳נ סמור להכי עדיס

ט דסליגי דבריימא די׳ל טדיד).  דמיירי משום עדיף באמת ור״ע ר׳
 ומסוסק ממש־ מידם גזל שלא כמן למידק הו״ל דלא בטנת צמי

ק ברישא אבל ־ הגזל היה מהס מאחה  מסי גרע למידק דהו׳ל כ
 המוסט ר\שיפ ממישבא דבהכי לומר ואפשר י״ש־ לצש חייב לשי
שני ד״ה  לצאת בבא וצי לסר איכא גופא דהברייהא ידע הוי מאמת ד
א י״ש־ שי׳ לאס׳ד לי׳ קשה ושמא גשמא דמיירי דמתני׳ ^ תט־ ל  כ
נמי־אלא י׳׳ש מלצאת קשה א״כ כברי מיחשב דהכי ציל ע״כ א״כ



“r p t i B n

 דע״כ כיון להו דקשה אלא חייג• מדינא ס״ל דר״ע ממיג מומו גמצא
 דניחא אלא חדר״ט* מ־״ע למיסרר מצי הוי א״כ כך• אלא לשנויי א״א

 בד״ה שס דבריהם פי׳ לסרש נ״ל וכזה אדרכא• דרגא למיסרך לי׳
 מובן אינו לכאורה דכריהם כו׳• י׳׳ש לצאח דילמא ט׳ דר״ע וממאי
 דהמקשה א״ש ולפמ׳ש י״ש• ולצאת מדינא לסרש וריש ר״ע מנין דמאי
 נווב שמא דנקמ הא א״כ חייב גרוע כשמא אשי׳ דכיון דר״ע סבר הוה
 ומשני קאמר• י׳׳ש דלצאח למימר איכא לריש משא*כ קאמר מדינא ע״כ

 שהודה מדקאמר לעיל כדאוקי שמים ידי לצאת מתני׳ דע״כ
 הכי• רבא אמר ומי כך אחר מקשי להכי לדיוקא צ״ל וע*כ
ם׳ דבאמת לעיל תום׳ דברי נסרש ועתה ^  עעמא לפרש רצו ה
 • למידק לי׳ ובטי מדינא ולא • למידק הו״ל בלא לסיפא דמוקי דרבא

 דהא דקשה אלא • מדינא מחייב ר״ע דהא כריע דלא חוסי דא״כ אלא
 דילמא דחסיד מברייתא ואי שאני איסורא דעביד דגזל י״ל זו מברייתא

 מ’ר וא״כ בשמא וצ׳׳ל דר*ע דמ״מ לקמן חוס׳ כמ״ש וצ״ל • י׳ש לצאת
 א׳ בכרך בסיפא צ״ל ממ״נ נמצא • לדיוקא וע״כ גרוע בשמא אפי׳ מחייב

 כרכים בב׳ למימר הו״ל מדינא דאי סמור י״ש לצאת אפי׳ דלר״מ מוכח וממילא
 בתחלה ל״ק וא״כ • למידק הו״ל בלא דר״ע ברייתא מוחי דלא דהא דנ״ל ותו

 למידק• ט״ל לא אי אפי׳ בגזל מחייב למידקור״ע דמייריבה׳ל ממתני׳
 דהא קמא לתירוצא צריך דאכתי משום אלא קאמר לא דלעיל משום ונראה
 חייב למידק ט*ל לא אפי׳ בגזל ע״כ א״כ גזל• נקיס דלא בסיפא חזיק
 כפשעי׳ מוכח ולפי״ז אדר״ס מקשי שפיר א״כ • איסורא דעביד משום
 דמחני׳ לומר דאפשר אלא גזל• קתני לא מ״פ מדינא דאי י״ש* לצאת
ה למידק• דה״ל ריי ב  ואיב י״ש• לצאת המסקנא לפי למידק ט׳׳ל בלא ו
»׳ י״ש לצאת דחייב דברייתא בסיפא נקיע שפיר  ומתני׳ למידק הו״ל בלא א
 מה לפי אבל למידק בהו״ל ר״מ מודה ובגזל ומדינא• למידק בה׳ל faדסינ

 לא דא״כ למידק הו״ל בלא מיירי דסיפא לרבא ההכרח כבר שטכחט
 דאלא״ה פעור י״ש לצאת דאסי׳ לר״מ משמע ממילא א״כ כר״ע אתי

ת ובזה גזל• לימני  למידק הו׳ל דלא כ׳ דלר*ע הרא״ש דברי ג״כ מסו
ה כנ״ל• י״ש• לצאת ולר״ס מדנא  אזליוהוא לשימסס ותוס׳ דהרי״ף נ״ל וגז

 זה בהפקידו דוקא אלא • למידק לי׳ הוי לא דבכ*מ הרי״ף שימת דלפי
 לי׳ הוה לא זה בפני שלא זה בהפקידו אבל סימן למעבד דהו״ל זה בפני

ה בלא לאוקמי דט״ל קשה • למידק  ובין מדינא בין ולחלק למידק לי׳ ט
 • למידק הו״ל לא ברישא כלל משכחת לא החום׳ לשימת בשלמא לצאסי״ש•

 כיון וא׳׳כ למידק• הו׳׳ל לא במקח דס״ל לשימסי׳• דהרי״ף ונראה
 ע״כ פמור והתם • י״ש בלצאת דחייב מהם א׳ של מאביו ר*מ על דקשה

 דרישא אס״ד א׳׳כ גרוע• בשמא דמיירי או מחייב מדינא דהסם צ״ל
 חייב ושמא דבברי לדיוקא דריע לומר יצמרך למידק הו״ל בלא מיירי

 לפי משא״כ ־ כר״ע מתני׳ אתיא ולא למידק ט״ל בלא אפי׳ • מדינא
 ט׳׳ל בלא דלוקי הקושיא נשאר למידק• הו׳ל דמקח החוס׳• שימת

 לא גרוע בשמא אפי׳ מחייב דר״ע ממקח דמוכח נהי וא*כ למידק•
 דמתני״ גרוע בשמא מאביו ספי רמתא למימר דט״ל במתני׳ סיקשי

 מ״ש לפי אף * ב^ניו גרוע בשמא מחייב דלא ייל למידק הו׳׳ל דלא
 גזל נקע מדלא י׳׳ש לצאת אפי׳ למידק הו׳׳ל בלא פעור דר״ע דמוכח
א פ ט  למידק הו׳ל בלא מחגי׳ כולה לאוקמי מצי דלא י״ל סברא הך • ג

^• דלוקי קשה אכתי בסיפא• גזל לימני תיקשי דא״כ ת  מיירי דרישא אי
 לצאח חייב למידק הו׳׳ל בלא דאפי׳ רבותא ואשמעינן קTלמ הו״ל בלא
 בשמא מחייב לא למידק ט״ל דבלא לדע אבץ למימני צריך ולהט י״ש*
אט׳ רסתא אשמועיק וסיפא ־ גרוע  ולא .מדינא סמור למידק הו״ל ד
 לפרש צריך והכי ־ כג״ל למידק לי׳ בהוי * ר״ס מודה דגזל משום גזל נקמ
 א״א ז״ל להרי״ף משא״כ ברישא• למידק ל’הו לא כלל משכחת דלא

 דמקח מר״ט תקשי דא״כ • הרישא למידק הו״ל בלא רישא כלל לאוקמי
טן ובזה כנ״ל• לדיוקא דמתני׳ לומר דיצמרך וכנ״ל  לתרץ [ד׳הומי] לקמן ג
 אדר״ע דר״ע מקשי ולא אדרבא דרבא להקשות לו דלמה החום׳ קושית

מי ז״א מדינא• דחייב דממ״נ מר*מ דמוכח לעיל שכתבתי כמו  מצי ד
 למידק• לי׳ בהוי וסימא למידק ליה הוי בלא דרישא כנ״ל *זרוצי

 למ^ק ס״ל כריכות בשתי כל דס״ל ע״כ הכא מוקי מדלא דרבא אלא
מי רישא וע״כ למידק מ״ל לא כלל משכחת דלא ר״ל  ונשמע למידק לי' ב

היע״ב: ודו״ק מדינא• חייב דר״ע מיני׳
ע ף  לא דבמקח דס״ל אף משם• מדינא דמוכח דהא צ״ל דלרי״ף ך

 ליה מי מלא גרע לא גרוע דשמא ס״ל מ״מ למידק הו*ל
 א״כ גרוע• שמא דמוען קפדיתו לא דאתון משום עעמא דהא למידק

ק  גרוע בשמא דמחייב ה״ה למידק הו״ל בלא דמחייב ממקח דמוכח ני
 משוס גרוע בשמא דססור מ״ע מקשי ולא לדיוקא ש״מ אביו ומדנקע

 דמשני לנוזר שכ׳ הרא״ש לשון מיושב ובזה למידקג״כ• לי׳ מי לא דהסם
 נמי עעמא ומהאי כתב • למידק מ״ל בלא הכא דפעור י״ש לצאת בגא

 הא מחרציס דהסוס׳ לעיל כמ״ש לחיז טייייי י״ל אניי־ נקע דווקא
שמא דט״ל משוס מעור• מקוס ובכל הכא• מחייב ושמא דבשמא

מהטציעא בבא שלישי פרק

אך

 מי אי מ״מ למידק הו״ל לא דבכ״מ הרי״ף גשיעת דאזיל דאע״ג גרוע
מי בשמא מחייב ע׳ רו  לא גרוע גשמא אלא למידק• מי נמיבלא מחייב ג

בכ״ז: ודו״ק דווקא• באביו אלא מחייגהכא
 ליה גהוי מדינא מחייג דר״ע דמלסא בכללא הרא״ש מ״ש לסי

 למידק הו״ל לא דמקח וכו׳ ומרבא מסוגיא כדמשמע למידק
 לצאת חייב למידק לי׳ הוי ולא לר׳ע• ספור גרוע דשמא להדיא וכ׳
 איסורא עביד בלא מדינא מחייב דר״ע הוכחא שום דאין גדול צ״ע • י״ש

א לרב י״ש לצאת ושמא אתיאמתני׳דב׳׳קדסמרבשמא דא״כ וא״ל  דלא מנ
א קיימינן דהא כר״ע כהלכתא ח  לצאת מחייב גמע ושמא אפי׳גשמא דר״ע מ

• לא דהחום׳ מ״א נ״ל התום׳־ לשימת כמ״ש י״ש• חו ט  דר״ע ^!א מ
מי מדינא מחייב  אבל דאגיו מדיוקא או דמקח מגרייסא או למידק לי׳ ב

 דחסיד י״ש לצאת ברייתא לאוקמי א״צ סו • מדינא מחייג דר״ע כדמסיק
 נימא אי דאפי׳ לר״ה עוד מוכרח וכן ברי מוכר ובעוען מדינא אלא

ט׳ הפוסקי׳ סברת יהא אפ״ה • ושמא בשמא כר״ע דסבר  מ״ש לסי הפו
 מחייב דר״ע אף נמצא • י״ש לצאת אף פעור למידק הו״ל בלא דסיפא
 חייב דגכ״מ הרא״ש ולפמ׳ש ־ קTלמ הו״ל בלא מער גרוע ושמא בשמא
 לצאת פעור גרוע ושמא ובשמא למידק מ״ל בלא אפילו י״ש לצאת

 במעשה פליגי דמדינא באמת צ*ל יהודא דלרב כמ״ש ודאי אלא • י״ש
 לצאת חסיד בעי לא וכי [ד״ההתם] לקמן המוס׳ מקשי שפיר נמצא דחסיד

 קושייתם ועיקר • במדינא פלוגתי׳ דמיירי צ״לגאמת דהאמוכחדלר״ה י׳ש
 • בשיקרא משתבע חסיד וכי ומקשי הברייתא דמייתי בג״ק המקשה על

 דע״כ התם הכריח דרש״י ונראה • ארשב״א פליגא דברייתא שם ופירש׳׳י
 אפי׳ לר״ע ס״ל י״ש לצאת דילמא מקשי מאי דאל״כ קמפלגי• מדינא

 מדקאמר י״ש לצאת מיירי דהתם דמחני׳ ידע לא אכתי דהא • אשתבע לא
 מחמשה א׳ דגזל דברייתא רישא ידע וכי ואמאי ר׳׳ע• ולא ר״ע מתני׳

 שפיר מדינא ס׳׳ל דע״כ וכיון • י״ש לצאת מודה דר״ע סיפא ידע ולא
 י״ש• לצאת חסיד בעי לא וכי לי׳ קשי לא גופי׳ וברייתא התום׳ מהשי

א מתורץ זה דעס׳׳י ונלפענ״ד  דקשה רמית קא אגזל פקדון דקאמר מ
 אלא • אטקדון פיףק ולא אגזל סקדק מרמי דקא ידע מנא לכאורה

 ובסיפא י״ש לצאת דמסני׳ דמסקנא אוקיממא כבר ידע מסרן דהך
 לקמן עוד שנכריח וכמו למידק לי׳ הוי דלא משוס י״ש לצאת סמור
 בגזל דלמה לי׳ דקשה אלא שמים• ידי לצאת אפי׳ פעור סיפא דע״כ
 גרע גרוע בשמא סמור בכ״מ אע״ג י״ש לצאת מחייב גרוע שמא דהוי
 בשלמא • הרא״ש כמ״ש • הכא עדיף דסיפא למידק לי׳ הוי וגדלא • הכא

 ומכ״ש • מוב שמא דהו׳׳ל אביו נקע ומה״ס הרא״ש כמ׳ש מעמא פקדון
 איסורא דעביד שאני דגזל ומשני • הכא דעדיף בל״ז דמוכרח הונא לרב

 שייך לא בחד מ״מ גזלתיך אס יודע איני נמי במתני׳ נקס דגב״ק אע״ג
מרא• כלל לאעביד דדילמא איסורא דעביד משום למיקנסי׳  צ״ל וכן אי

 למידק הו״ל לא מי מקום דבכל משום נחמן לרב דמשני הרי״ף לשימת
 משוס ודאי אלא למידק מ״ל לא אפי׳ הכא דמחייב מגזל קשה אכתי

 משוס סמור ץדע איני אמר והלה בגזלתגי הסס אבל • אמורא דעגיד
 ומקשי מכ״ז ידע לא המקשה אך גזל• לא דשמא למיקנסי׳ שייך דלא

ודו׳׳ק: אפקדק• סקדין
 אדד׳ע דר״ע דמקשה המפרשים שהקשו מה לתרץ נלפענ״ד ן

ט  שפירצט מה לסי וביותר למידק• מ״ל דלא ממחני׳ ידע ו
ח אלא י׳׳ש• מלצאת ידע דהמקשה ט מ  מדינא• לר״ע דמתט׳ דרישא ד

 ליה• קשיא ומאי למידק הרל לא דגסיפא גזל המחט׳ פי׳ ע״כ קשה
ת וגתחלה ונראה ת  לא מקח דס״ל הרי״ף שימס לפי הש״ך קושית נ

 לי׳ הוי בלא בפקמן והכא י״ש לצאת מחייב ואפ׳ה למידק לי׳ הוי
ס דלק׳מ ונלענ״ד י׳׳ש• לצאת אפי׳ פסור למידק ^ ג  בלא דס״ל אף ד

 ש״ח כל דהא כלל• בפקדק זה שייך לא י״ש• לצאת חייב למידק הוי
 מי דדידי׳ נהי נמי הכא א׳כ י״ש־ לצאת אף פטור פשע לא אם

 אטלו חנם ממר ממעס סמור גשכחסו פשע שלא כיון מ׳׳מ מאתים
ודו״ק: י׳ש לצאת

א דרב די״ל נ״ל  ע״א מ״ג ד׳ לקמן דפליגי אזלי לשיעתי׳ נחמן ורב טנ
ר'נ ט׳ נאנסו אט׳ א׳ ר׳ה  להקשות יש דהנה • וכו׳ לא נאנסו אמר ו

 משום לישבע וא״י שבועה מחוייג לי׳ הויל ולא דפמור דמסני׳ בסיפא
 בלא מקום בכל דלמה הרא״ש קושית גם מתורץ (ובזה במאה• דמודה

 • פשע דלח משום דהכא סמור והכא • שמיס ידי לצאת חייב למידק הו״ל
 אע״ג שמים• ידי לצאת חייג א*י מוען אם גמןדון בכ״מ וא״לדהא

 מעותיו פנים כל על דהמס ז״א למידק• הו״ל לא לי׳ טי דלס״דהרי״ף
 י״ל א׳׳כ סמור• <מע שלא וכיון ביניהם פקדון מרח הכא אבל אצלו•
 דלא והא • חייב שמיס ידי לצאת אבל מדינא לר״מ סיפא מוקי דר״נ
 אמר מאה ועל בסמוך) וכמ״ש משלם משאייל דהוי משום גזל נקמ
 מוען הוא דעכ״ס עדיף דהכא • יוסף הנמוקי כתירוץ וציל • יודע איני
 דהא סברתו דהפוכה ר׳נ על קשה אך מאות שני אלא חייב שאינו ברי
ט גרע דהכא ס״ל ע״כ כמ״ש מהס לא׳ חייג פנים כ< שעל טון מ

התוס׳

רעתה

ולפי״ז



ד00 י ק פ ט מציעא בבאשאשי פרסה
 שטילה מחויב דה״ג ני\ פעמא היינו דסיפא א״ש לפמ״ש אך ־ החום׳

 צ דס נשימתו ר״מ והיינו פשע דלא כיון מדיןש״ח פמור כדבריו יהי לו מ״מ
 מדפשר מוכר א*כ נאנסו אף דס״ל הונא רב אבל * לא נאנסו מומרין במעות
 יתבאר משונה בקשר too מיירי דלא וההכרח מפי מדיף דהכא ג^יפא

 דפירש לעיל שכתבט אדר״ע דר״ע דהמקשה ג״ל ולפי״ז בס״ד• לקמן
מ תיי  לי׳ והמקשה י״ש־ ולצאת גרומ ושמא בשמא דחסיד במעשה «ונ

 היפך י״ש לצאת ושמא בברי אפי׳ פמור למידק פו״ל בלא ב^פא דלמה
»י י״ש לצאת אפי׳ פמור גרוע ושמא בשמא מקום דבכל מקום מכל ב  ו

 ג דאע לפמ״ש וניחא דל־ הרא״ש כמ׳ש למידק הו״ל בלא אפי׳ חייב ושמא
 • חנם ממעסשומר פמור הכא למידק ליה הוי בלא חייב מקום בכל

 דבר שאר דלמנין סבר הוי חנם שומר מנועם לפרש הכרח ע״כ נמצא
Mfלמידק ליה הוי לא וגק למידק ליה הוי בין חילוק פיקדון פ 

ודו״ק: מקשה ושפיר
״ז * £י ח נראה ל ט׳ רבא אמר ומי ד״ה החום׳ קושית לפ  ולכפרה ו

 אם בא״י ר׳׳ג דפמר דסעמא הרי׳ף שיעת להכריח נראה הי׳
 שעכ׳׳פ משוס המום' כשימח דאי למידק הו״ל דלא משום פלויתני

 המלחמות כ׳ הא הכי רבא אמר מי מקשה מאי קשה • מהם לא׳ חייב
 רועה ביד שהפקידו ובעה״ב כהן לענין איתאמרא דרבא דמימרא בשמע^׳
ק מתני׳דבטרות־ על כדקאמר ע ו  בהלטמבטרוח הרמב׳׳ס בדברי מ^ו

ה א״ה  בהם פשע ®!י׳ שמירה מדין נממעמו להקדשות דקיי״ל כיון מ
 והדר פמור• ודאי כהן לגבי ס׳יא]א״כ [ש׳׳א םי׳ בחו״מ כדאיתא פטור
^נו * בעה״ב לגבי הו״ל  מקשה ומאי שיפמר וראוי ־ הלוימני אם יודע כ
ל דהיכא הרי״ף כשימת ודאי אלא  הלויתגי אס יודע באיט למידקאפי׳ די\
 א*כ • א׳ וא׳ שנים הפקיד שא׳ דל רש״י מ״ש לפי המיל אך • חייב
ט שמעה מחויב הו״ל ^  שעכ״פ משוס הפטור דמעם אלא לישבע־ יכול ו
 בעה׳׳ב לגבי הו״ל פטור• כהן דלגבי כיון הכא א׳׳כ לשניהם• חייב איט

שמעה יי^י' לישנע יכול ואינו ממיב
 ש כמ ל ואי שבועה מחויב הוי לא לידע [דלאהו^] (דהו״ל) דהיכא הפוסקים

f ג ס״ק [סייח ע״ב בסי׳ הש׳ך f[ * ^  הו״ל כריכות בשמי כל רבא אמר מי פריך ל
^ דהכא המום׳ קושי׳ ממור! וממילא למידק ד  שבועה מחויב דהוי חייב מדינא ו
ט ^  בפשיעה בהקדש דמחייב למאן ואפי׳ ודו״ק• משלם• לישבע יכול ו
 • הקדשות על גשבעין דאין ־ משלם לישבע יכול ואיט שבועה מחויב הי׳ לא מ״מ

ה בזמן בבטר אסמיירימתני׳  ש והרא החום׳ כ׳ כבר ־ מום בעל אפי׳ ־ מ
י בשם מיו] ה ע׳׳ב י״ג [ד׳ גאקבב״ק ד  בעלים ממק דלאו ואם] ד

 [סעיף בסופו כ״ח סימן באה׳ע ופיק מ^דשת ואינה מילי לכל צמקרי
 לפי דגם נראה הי׳ ולכאורה ס׳] ס*ק ובביש מ׳׳ג ס״ק ח״מ3ו כ״ג
דו מיירי דרבא המוס׳ מ״ש ט פ ה ק־ אחד ומת רt)h אמד לו מ  מ

^ אכמי  המת על להשביעו יטל פ’דעכ כיון ואי״ל שבועה מטיב דהוי י
שיעט•  שהט עליו מגלגל שנשבע וכיון יד שלמט שלא או לאהי׳בפ

ט וכיק שלל איט מי יודע איט הגלגול על כטוען מי יודע ^ ב ד  מטי
w a ti ד לקמן שיבואר מה אךלט נסט״ו]• ע״ה כדטסאבסי׳ וט״ל  • ^׳׳

א־ רה ד  מאתים לא גזל דממני בסיפא נקט דישלמרדהאדלא נ״ל ולבי
 דטוען משום ואי״ל שטעה מטיב מי הנ׳לדלא סברא דלפי משוס ־ מנה ולא׳
ב איט פטכ׳״ס ברי  ״ דאורייתא שטעה בעי עכ״פ א״כ • מאה אלא טי

מ חשידעפ״י נעשה אדם אע״נדאץ מ׳ ט ג) בח״מ האקיי״ל עצ צ׳  [צ״ב סי׳(
[ תנ׳ ^ ג ה׳ ב ב עי׳ ה  נ א״כה לו שומטן ואטול אשבע הטבע אמר דאס סי

 מצי נ ה א״כ וטש״ע הרמב״ס נמ״ש ליז^ע צריך התובע דעכ׳יפ טון
 ביניהם דמטח ברועה רבא קאמר למה א״ל (מיהו * וליטל לישבע

 דרועה ע״ב] ה׳ [ד׳ ב״מ גרים מסקיק דכבר ז״א • פסול רועה סתם הא ומסתלק
ח רל מ׳ ולפי״ז חשט) איט לחריגי בהמות מ  נ לר מוס קוטת ל

ב והכא מקום־ בכל פטור דס״ל  ל דהו זו דמקושיא כ׳ וכבר לר״ע־ טי
 קושית לתיז דיש נ׳׳ל טפי עדיף דהכא ציל בסיפא ואי״ל שבועה מטיב

 דקאמר מממני׳ מקשי ולא זגדא גר אבא מרבי דמקשה ז״ל המהרש׳׳א
ח יהא  דהוי כיון דמתני׳ לחלק דאנטר ונראה ז״ל• אליהו שיבוא עד טנ
 פנים כל שעל משום דפטור דטעס אלא ואי״ל■ שטעה מטיב כ״א לגבי
ם חייג אין  רשות גלמי ידו מתחת המעות להוציא אפשר אי א*כ ־ ^טה

 אלא ופטור גזלתי אס יודע איני כ״א לגני דהוי בדר״ט אבל שניהם־
 מדר״א פריו לכך ביניהם־ מגיח שטר אמרי׳ של מעות בידו ים דממ״ג

ע שום ליכא כ’דג זבדא■ בר ב  בהר דגם ל י מיהו יניח־ לא ואפ״ה ט
טא דאם ביון זבדא בר דר״א ע י ב קני׳ ט בעדים ט  שהיא יטרר ב
 לטמ׳׳ש הונא לרב למףשיא לומר יצטרך ולט״ז יניח־ לא לכך שלו ודאי

ב איט פגים כל שעל עדיף דברי מטם דהכא דטעמא המוס׳  ־ מהן לא׳ טי
ק ובזה קט ומסתלק ביניהם דקאמ׳מניח ברגא המאור בעל שפי׳ מה נ טי׳ ד מ  א

ק יחלוקו ר״ט ע״ב]דקאמ׳ ז’י [ד׳ זעכורות ט  רוצה שאיט טעמ׳משום לאשטט ט
^ ראוי דלר״נ איש ולטט״ש • בבהמה טרחא דנטשי מטס £לו טהי׳ ו ^  ט

̂. אף מדעט שלא בעורו שהפקידו ע״ב} ל״ז ד׳ [בב״מ דמשני למאי וביותר  <ר
הונא] ע״ג(דסרג י״ג ל׳ בכטבומ הטס׳ כמ״ש • כלל למטע ט״ל בלא ?מור

 נממן דרג ייל ולפי״ז ־ יחלוקו ושפיר דאפי׳] ד״ה ע״א מ״ו [ד׳ שננח שור ובר״פ
ה מידי מציאט הדרך זו לא דקאמר עקיבא דרבי טעמא מפרש ר  וכו׳ ^י
 גזלתי אס בא״י דס״ל נחמן לדרב מיש ובפי דיחלוקו דס״ל משום
מטיב דהוי מ־׳ע דס״ל י״ל ולפי״ז שימלוקו טתן הדין פטור
ט מטך ענ  ולפי״ז משלה ואי״ל שטעה מחויב ט״ל יודע שאינו וכיון מ

 משוס פטור ואפ״ה ידענא לא ונ׳ ידענא נ' דממני׳דט״ל מסיפא חיקשי
 הוי לא למידק ט״ל דלא מטס למימר וליכא • לשניהם חייב אין דממ״נ

ב לי׳  שכתבתי מה לט אבל ־ ימלוקו למימר הו״ל דא״כ ואי׳ל שטעה מטי
 בעי שטעה מ״מ משאי״ל הד ולא לשניהם־ חייב אין דממ׳׳נ דנהי י״ל

אטל־ אשגע לומר התובע יטל עצט עפ״י דטאחשוד וכיון מןהתורה־  ו
 דרבי י״ל נמי אי בס״ד־ לקמן שאכטב כמו דר״ט ומטמא כנ״ל־
דדריש טרסון רבי משום שמטן] [ר׳ דקאמר לעעט׳־ טרפק
ט׳ ד׳ שבועת לקרא  כדגממע ®לשניהם־ חלה ששטעה מלמד שניהם בק ת

 משלם ואייל שטעה מטיב דל״ל ע״ב] מ״ז ע״ב ל״ט [דף בשטטת
ט שלא וכדי ■ וע״ש יורשים שני בק ולא שניהם מבין דגסקא ק  כיק ט
 מוציאט הדרך זו לא קאמר לכך הוא• חשוד לט מת״י נזילה שטציא

 נשבע א כ מדינא אפי׳ ולכך שמיס ידי יצא לא דאכשי ר״ל עבירה מידי
טפל־ ודו״ק: ו

ה ז ב טי לט־ש נ״ל ו בן ש^ט ע״ש המאור בבעל הרזיה ד  כלל ט
־ לשנים אמר וז״ל דבריו־ ט׳ ע טא־ ר״ט דמשני׳ נראה ו ט ל  ו

 הדגר לברר בב״ד ביניהם נזילה מניח אלא כו׳ מרטן כרבי שהלכה הפסק נ״ל
ט יוכל אם ח טיני סל א  כלום מידו יוציא ולא ז״ל אליהו שיטא עד ברשוט ו

 משיה ומסתלק ביטהם מניח רומה אצצו הפקידו וב׳ ־ היטח בספק כדאמרינן
א לטכך ־ מרט׳ נפיש דבהמה ק וכו׳ ידו מפחת להוציאה רוצה מ מי  אברהם ר׳ ו

 שהפקידו ואמר אשי רב דאדדחיק ־ משנים אחד שנים מאי דאמר ־ נ״ל לא ־ ז״ל
ט ולא דוקא־ שנים שנים מאי לי׳ לשני מדעט־ שלא אצלו  ביניהם ומניח משניה א

 טפלטם ־דבריו מידי לא ובדאמרןוט ערתאדבהמה משום עליו שמולקין הספק
קל מקום דבכל ,אע״ג דר״ע טעמא מפרש שטא ונ״ל  דאינו כר״ט ק
 צריך דהוא לר״ע דס״ל משוס ומפרש כר״נ דקיי״ל פטר גזלתי אם יודע

ב הו״ל דיחלוקו וכיון דחלוקו מת״י להוציא ך מטי ט ט מ טנ  וצריך פ
 למה להקשוס ואין ת״י־ שיניח אלא כלל־ ור״טליתלי׳דיחלוקו ־ שישלם
 כתבתי דכבר ז״א בעצמו־ מר׳ט מקשי ולא זבדא בר אבא מר׳ מקשי
א לרב רק דהקוטא לעיל בלי׳ז  דמקשי אלא קשה בל״ז לר״ג ולפמ״ש טנ
ט הונא• לרב אפי׳  יכול ואין שבועה מטיב ל״ל דר״ט לשנויי דאסשר ו

 כר׳ט ראב״ש לשימט ולפי״ז בס״ד־ לקמן שנכתוב כמו ט כנ״ל משלם לשבע
 רבא וקאמר בבכורות לר״ט דס״ל דהא ומפרש טמטדהלכהכר״ט־ לפי

א דר׳ בברייתא וכן רועה אצל שהפקידו בשנים אליבי׳  דר״פ משל טי
אט׳ דקמ״ל רועה אצל שהפקידו לשנים  משום טיני יחלוקו ברועה ד
א דדינא דכיון מרועה הכא שפיר הש״ס מקשי ולהכי ־ דבהמה מרחא  ט

 משום די״ל כדר״כ דמשט׳ בסיפא בשלמא משאיל״מ־ הו״ל א״כ דיחלוקו
ב איני דממ״ג  ממור הקדש דלגבי הכא משא״כ כברי טי מהם לא׳ טי

ס׳־ ולפי״ז משמירה תו תה שי  אמר ומי המקשה דברי פירש יהכי מטקקו
אט׳ למידק הו״ל כריכות בשחי דס׳לדלעולם ר״ל כריסה בשתי כל רבא  י

 ולצאת למידק הו״ל בלא רישא אוקי מדלא לעיל כמ״ש זה גפני שלא זה
 כשימת דלא למידק ט״ל דלעולם דס״ל ע״כ מדינא• וסיפא שמיס ידי

ט גכ״מ דפטור דר״נ הא לשנויי וצריך הרי״ף  הלייתני אס יודע גאי
ב דהדל משוס הכא מחייב ור״ע למידק• דהו״ל אע׳ג  מטך שפועה מטי

ק ה׳יג א״כ ונופל• נשבע שכנגדו חשוד דטא וביון מענט  מחיב דטי כ
ט מטך ואי״ל שבועה ענ  שטס ידי לצטו לכק לשלה א״צ שהרי משלה פ

א למידק הו״ל דברועה לומר כלל א״צ א״ב שי ^  מטיב ממעה אלא טנו ד
 מקום בבל כן הדין למידק הו״ל בלא אפי׳ וס״ל משלם ואי״ל שבועה

ט׳ כמבואר  מחויב טי לא דאז מדעתו שלא כשהפקידו ומשני ע״ב־ ב
מי מיירי דהכא הרר״א ותירן קאמר וע״ז כלל־ שבועה לי׳לטדקברועה ב

בהפקידו לשטיי הו״ל דא״כ עליו ומקשי חבירו בפני א׳ שהפקיד רק
שסיר p ואס ־ אצלו שיחלוק רוצה שאינו דיחלוקו בדאמק א״נ .שניהם

דטביח רק ־ לט־ק לי׳ הוי לא אפי׳ שבועה מטיב הוי
 בן מתיז ע״כ למידק לי׳ מי כריכות בשתי דס״ל מרבא זו סברא

ודו״ק. כנ״ל־ לר״ע
ה ת ז ז  דהוי דפי׳ כן לפרש יש לפירש״י דגם נלענ״ד לזה שזכינו ו

ב לי׳ ^  שנים לו דהסקידו לגמרי שבפ4 יכול ואין שבועה מטי
 ליה מי דלא דס״ל ע״כ מרפא דמוכח כן דהקושיא י״ל כמש״ל וא׳

 למידק בלאמ״ל ג״כ רישא מפרש דלא והוא משאיל״מ־ ג״כ מוי לטדק־
ת לט צ״ל למידק. הו״ל זה בפני חה ול״ל  תיךזה דא״כ הרי״ף טפ
 גרע דהכא וא״ל • למידק הו״ל בלא עכ״ע ושמא גשמא דפעור מ״מ
ח דהא מט  עדיף והכא מ^ס• דבכל משטל״מ דמ״ל נמיפא טכ
ב טנו שטכ״פ משום טט  טי דגלא סיל עיכ מוצא לשניהם• טי

הקוטא ולטי! מרועה. ה6וין משאיל״מ נ״כ הו״ל לטיק



פרק המפקיד
 דלא אמריגן ולא זה• בפני זה אפילו כריכות מתי כל דקאמי

ק; קפדיתו ודו׳
ר ו ז ח  מדר״ע דיט הוציא נממן רב דאררבא די״ל ראשון• נ

טי אע״ג בסיפא למה לי׳ דקשה  ספור משואיל׳מ ני׳ ד
 ול״ל ר״ע מחייב גזלתיך אם יודט באיט ולמה ח־יב מקים דבכל «ג״נ

 והוכיח • לי׳ קני׳ איסורא דעביד מפעם או • למידק דהו״ל מפטם
 שהוא וכיון שיחלוקו נותן הדין ולפמ׳׳ש ספור הלויתגי אם דא״י מזה

 ממ״נ דמוכח לטיל לסמ׳ש דלכאורה אלא וטפל• נשבט שכנגדו חשוד
 מחייב דר״ט דמתנית־ן• מדיוקא או דמסיד ממקח דמטשה מר״ט אי

 מפום החילוק ס״ל ר׳׳נ דגם נ״ל ט״כ חשוד• איט והתם מדינא
 ט״ב] קי״ח [דף יבמות דסוף ממתני׳ דמוכיח י״ל מיהו • קנסי׳ למידק דהו״ל

 יט״כ כתובה• ליל ארוסה דהא למידק ניכלאהו״ל דהתס בביאה• בקידש
א וקיי״לבסי׳ לה בדכתב  ויכול א׳ יד מתחת יוצא דכשהשפר ובהגה] ט״ו[ס'
פלר א׳ לכל לשלם צריך ואפיה למידק• ני׳ הוי לא הרשאה בלא לגבות

 צ״ב סי׳ בחו״מ כדקיי״ל דרבנן איסורא דהוי אט״ג חשוד דהוי משום וצ*ל
ק [ס״ג] מי  ד״ה ל״ז] [דך התוס׳ קופית ליישב דיש נראה טסי״ז • ו
• דקתני  דמיירי קאי ארישא דסיפא קיי״ל דברייתא דייל והוא ט׳

 מן שיסתלק והוא יטשה כיצד לו טתן טצה דר״ס אלא ברי שפומנים
 אין שבועה מחויב ליה הוי לא וא״כ הגזילה• לביד מיד יביא הדין•
 קודם הודאה ליה דהוי ואפשר הילך ליה דהוי משלם לישבט יכול

 ליה הוי ט׳ גזלתי ופוטן כן טושה אינו אס אם אבל לתביעה•
 ורכי • חשוי מפעם משלם לישבע יטל איט שטעה מחויב
 חייב דהילך [דס׳ל] ע״ב) ד׳ מציעא(דף בבא בריש לשיפתיהדדייק עקיבא

 של דאביו ותו שביעה וליכא ושמא בשמא דמיירי ממתני׳ מקשי לכך [ועיש]•
 פפור הא ־ לישבע יכיל ואינו שבועה מחויב ומפעם • חשוד איט rהפק מהם א׳

 דאורייתא שטעה חייב דאיט בבט מיירי הרי א׳ של דאביו ותו • דמתני׳ בסיפא
 מצי הוי עצמה וממתני׳ • ס״ז] ס״ק הגר״א ובביאור ע״ש ס*כ ע״ה [סי׳ כדקיי״ל

 מסיפא ממ״נ קש׳ דא״כ אלא לעיל שכ׳ במו למידק הו״ל בלא דברייתא לשטיי נמי
 יכול אין שבועה מחויב ליה הוי ולא דרישא דומיא מיירי דע״כ דברייתא

 מיירי רישא דנם לי׳ דתבעי ההם ומשני • למידק הו״ל דלא משלב לישבע
 בתר פריך לכך • שמיס ידי לצאת ומתניתין ר׳׳פ פטר ואפ״ה ליה דתבעי

:ודו׳׳ק מוען מה והלה • תביעה ע׳׳י דמיירי הכי
ה ת ע  ד׳ פרק ואבידה נזילה [בהל׳ ז״ל הרמב״ס דברי נלסענ״דלפרש ו

• אצלו מונח שיהא כתב] [ולא משנתיטז״ל שהעתיק י׳] הלכה
 דחולקיס הא אבל מינחת תהא לכתוב לי׳ [דהוי דבריו בפירש היה הלח״מ והקשה

 ואח׳כ ז״ל אלי׳ שיבוא עד כ׳ אלו שבדינים בדבריו לדקדק יש ותו לי׳] מנא
 ובתחלה לחלק• שירצו עד כ׳ הרועה בדין ד׳] הלכה וסקדוןפ׳ה שאלה בהל׳

 שימכרו כתב והרמב״ס • ישברט הגדול מתוך דסירש״י הא לפרש נלענ״ד
 • איכא במכירה פסידא דמאי הרמב״ם על הקשה ותו סליגי במאי • אותו

 מנה נקט ובכלים ומאתים מנה קתני דבמעות במשנתיט לדקדק יש תו
 הפי׳ דע״כ הוכיח דרש״י ייל והנה • בכלים זה השמיט הרמב״ם ואף

 קתני זו אף זו ולא לומר לקמן [הש״ס] דחיק למה קשה דאליכ שישברט
 דהוי אע״ג מתני׳ דאשמעינן כפשפי׳ צריטתא למיעבד מצי הא • מתני׳

 אין שטעה מחויב ליה הוי לא ידענא לא וממשים ידענא חמשיס בסיפא
טל  לא וזה לשניהם חייב שאיט ברי טוען דעכ״פ כיון משלם לישבע י

 ומה בשעורים והודה חפים מענו ליה הוי דהא דסיפא מ^פא ידעט
 דקתני דמתניתין ודאי אלא תרווייהו• ואיצפרך לו• הודה לא דקפעין

 המו והרל קטן כלי שיפאר הגדול דיכוללשברמן משמע קטן ואחד גדול אחד
 וע״ש] כ״ז [סכ״ו ס״ח בסי׳ לן דקיימא גדולה ויריעה קטן ואזור גדול אזור

 כלי אחד לכל ליתן נותן דהדין ומכ׳ש • הטענה ממק הודאה דהוה
 הרמב״ס אך • הטענה ממין מקצת לכ״א טענתו מתוך מחויב דהו״ל קטן

 בס״ד שיבואר כמו לה חשש לא הנזכרת זו וקושיא איפכא מזה הוכיח
 וחו ־ פסידא משוס צריכותא למעבד [ל״ל] ליה דקשה והוא • שיטתו לקמן
ק דמה  ליה הוי לא הכל מונח שיהא יוסי לר׳ חכמים בזה שיודו ע

 מכלי פחות מעט לכ״א שיותן כטן פסידא יהיה שלא כשיעור אלא להניח
ק  הגדול שיעור בעדים יברר או [ז״ל] אליהו יבוא אס לגדול ישאר ואז ק
fp היינו יוסי לר׳ מודו דקאמר דהא זיל לרש״י לדחוק ויש • שישבר אחר 

 בסיפא אשמעינן דמובא דמילתא ברווחא לשנויי מצי והוי פחות במעט
ה הואיל דה״א טד  משעורים אף דסטור דקיי״ל הטענה ממק שלא לו ו
 דס״ל לפענ״ד ונראה • לנמרי שלו יהא קטן כלי א״כ • לו דמחל משוה

 ממין הוי הא דתקשה אלא הצריכותא דזהו כן הפי׳ דבאמת להרמב״ס
 א״א פסידא משוס קאמר לכך הכלי מתוך לשטר שיכול מטם הפענה•

 שהכלי וכיון • משעורים דפמור וה״א המענה ממין שלא הו״ל וא״כ • לשבר
 כמו ליה והוי גדול הכלי רק לו נשאר לו נתן א׳ דממ״נ שלו טדאי קטן
 ס״ד והוי היא מי דשל ידוע ואינו הואיל חכמים דמודיס שלישית מנה

 אלא כן מפרש רש״י דגם נראה לזה שזכיט והשתא יוסי• לר׳ דמומם
פתו דהדק פשוט משעורים ספור דאיט מת בי דמתני' דטעמא דס״ל

מומציעא בבאשלישי
 דכלים דמסיסא זו אף זו לא צ״ל ולפייז הטענה• ממין והוי שישברנו

 מעט משוס דא״ל משלם יכוללישבע אינו שבועה מחויב ליה טי דלא נ־ע
ה חפין טד  יודו לא ולמה קפן מכלי לגמרי יפער דא״כ • בשעורים v ו

י  ומזיק ברי בניזק המניח פ’בס דמפרש זיל רש״י לשיטת וכ״ז ־ ייסי י
טי אכתי שמא  דססק לשיטתי׳ הרמבים אבל • נתן בר דרבה תיובתא ת

 צריך אין א'כ בשעורים חייב שעורק או חמק אס יודע איט באומר
 דינא הך דאפמעינן אלא לפסידא חיישינן ולא שישברנו אשמעינן דמתני' ׳.ומר

 פ״יז[סי״ז בסי׳ הרמ״א הביאו הראב״ך דעת דלפי י״ל •מיהו בשעורים דחייב
 א% חיטי! אס יודע איני אומר והוא הימין במעט הנר״א] ובביאור בש״ך ש וע

^ היכיח דמזה ונ״ל • י״ש לצאת וחייב מדינא פעור שעורי׳  דסיפא לעיל ר
 חייב למה לי׳ דקשה למידק ליה הוי ובלא י שמים ידי לצאת
 ידי לצאת וצ״ל שעורי׳• אם חמק אס יודע איני ט״ל הא קטן בכלי

 עוד נ״ל ובזה פטור• שמיס ידי לצאת אפי׳ דהמותר מוכח א"כ שמיס
^יגי בהא אזלי לשיטתייהו ור״נ הונא דרב אופן  במעות מ״ג] [דף לקמן ד

א רב מותרין  לא• נאנסו אמר נחמן ור׳ חייב נאנסו אפי׳ אמר טנ
ל דלא משום הפוטר דעיקר דנ״ל כ׳ דכבר והוא א למידק ט׳  רק ט

 יצטרך נאנסו אפי׳ דאמר הונא לרב א־כ פשע לא אס דסמור בפקדון
 מתני׳ וע״כ בשעורי׳. וטדה חטים טענו הוי א״כ • משינה בקשר לומר
 דבכ״מ הרא״ש קישית וקשה למידק מ״ל בלא דפטור שמיס ידי לצאת
 כמ״ש נרע דהכא נחמן כרב לומר א*א ולכך עדיף דהכא וצ״ל חייב•

 והודה חטים מענו דהו״ל מסיפא מוכח דאכתי ז״א מיהו התוספות•
ם•  סיפא ל״ל דא״כ משונה• בקשר מיידי דלא דצ״ל והעיקר מעורי
 ברישא אפילו משונה בקשר דהא בשעורים שמים ידי לצאת דחייב דאשמעינן

 ומחוורתא סי׳רצ׳בס״ז] פ״ח[ועי׳ סי׳ בח״מ ושטריסכדמשמע חטים טי
 בקשר י״ל מיהו כמש״ל למעמייהו אזלי משונה בקשר מיירי דלא כיון

 חטים ליה הוי לא גדול הקשר מן יקח אם פסידא דאין כיון משונה
:ודו״ק • ושעורים

 דאינו משום דטעמא דמפרש דלהרתב״ס כנ״ל ראשון לענין
 דבשלמא להקשות יש אכתי לדידי׳ חייב ושעורין חמים אס יודע

 מסיפא דמוכח כיון אבל • שעורים או חטים אס בא״י חייב שפיר בכ״מ
 ברי• כמוען דהוי משלם לישבע יכול אינו שבועה מחויב ליה הוי דלא
 דש״ל י״ל לכך משעורים• אף דיפטר רסיפא בסיפא נימא ה״נ א'כ

 כיון • ושעורים חמין אס יודע כאינו ליה טי רישא דאף להרמב״ס
 • זהובים המאה לו מחל א״כ • המאתיס שהבאתי היא אני בפירוש דאומר
ר הי׳ ולפי״ז מ  ושקלי מקשי דלא ז־ל המהרש״א קושית ליישב לכאורה א

 אלא • דיחלוקי ס״ל באמת דמתני׳ ר״ל • מונח דיהא ממחט׳ ואזלי להו
 והא יחלוקו• ומאתים משעורים• דפמור מטעם שלו• הוא זהו׳ דמאה

 לבעל לשלם הוא יצטרך ז״ל אלי׳ דכשיטא משוס הייט מונח יהא דקאמר
 אינו דזה אלא המאה־ לבעל שנתן זוז מאה יתבע והוא המאתיס

 ואמאי מונח יהא וקתני זוז אלף דנקט מסיפא מוכח דאכתי
 מדינא ודאי אלא יחלוקו־ והשאר זוז מאה אלא אצלו ישאר לא

דו׳ מתחת יא5להו רשאי ואינו מונח יהא  כמשטתין נקית דלכך ונראה י
 קשה לא להכי דאתינן והשתא • יחלוקו מטעם נטעה שלא זוז אלף בסיפא

 מוכח דהא יוסי לר׳ רבנן מודו דלא לאשמעינן זו אף זו לא למימר ל״ל
 דמודי ה״א דאל״ה סיפא אצטריך מיהו • ושעורין חמין דהוי ברישא גס

 דה"כ וא״ל ושעורין• חטין הו״ל לא ומאתים במנה והא בסיפא רבנן
 ושעורין חמין הו׳ל ומאתים דמנה מילתא הך שנדע רישא דאצמריך לימא
 לו ומידה מאתים שטוען באחד לאשמעינן והו״ל למשנתיט ענק אינו דזה

 שדקדקנו מה כל דמתורז נ״ל ולפי״ז חו״ש• דט״ל אחרת א׳ במנה
 כמוען ה״ל עחה דאע״ג משום מונח שיהא הרמב״ם כתב דלהכי לעיל
 יהא הדבר ויתברר ז״ל אלי׳ כשיבוא מ״מ שעורין אס חימין אס א״י

 משא״כ לחלוק• שיתרצו אע״ג אצלו• מונח שיהא ראוי א״כ שלו המנה
 אבל • שלו שהוא משוס המת בטלה יהיה מה כ׳ לא לכך דרועה בהך
 לא לכך בודאי שלו שאינו כיון יחלוקו לא למה לחלוק ירצו אס בחי
 דא'כ אלף שוה אס בכלים בסב לא ברישא ולכך • אצלי מונח שיהי׳ כתב

:ודו״ק אצלי שיונח ראוי הי׳ לא
 קושית ז״ל דרש״י אליבא לעיל שתירצתי כמו דמוכח נ״ל והשתא

 דתוספות אליבא לעיל שתירצנו כמו דא׳ל מרועה הש״ס
 בפשיעה מת דאפי׳ בטשיעט שלא דמח שטעה גלגול מכח שבועה דחייב
 שבועה דחייב נימא איך א״ה • לגמרי דפטור שעורים מ״ל דהא פטור

ודו״ק: החי על גלגול מכח
ה ת ^  דר״ע המקשה על מההיא קושיא עפי״ז ליישב דיש נלפענ״ד ו

 למידק הו״ל דלא אלא מתני׳ לשנויי דליכא ידע לא וכי אדר״ע ^
 ומי בד״ה בשמעתין התוס׳ מ״ש לפי ליישב יש ובתחלה ונראה • פטור
טי ע״כ דחסיד ממעשה דהקושיא רגא אמר ס׳ סברי ד ט  ברייתא דהך ה

 אלעזר בן שמעון דר׳ אליבא סוני׳ הך כל דהא ארשב״א פליני לא
ל ור״ט ר״ע דפליגי ק * מז • הטסקיס כל וכ״ס דיבמות דמתט׳ סתמא י

ו<ט
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̂ג י״ל fולהי״  וכמעס לרשב״א• כדס״ל במקח ר״ט פליג דלא דאמי
 המיס דסברי אחריגי ממעמא או לממיק* ליה הוי לא דמקח הרי״ן»

ג י״ל ^ ק־ דלא ר׳ע מודה מחמשה דלקח דהינא כשנים ד סי  כשנים אנל קנ
 מסיפא קשה כמקח למידק ליה הוי דלא הרי׳״ף מעם לפי אך • דמודה י״ל

 ונראהלפענ׳״ד כשנים• אפילו למידק ליה הוי דלא משום דממנישמדפמור
 לגמרי ממנה שיפמר ראוי והיה ושעורים חמים ליה הוי דסיפא מ״ש דלפי

ק כר דרכה הדינא  שלישיש כמנה אלא איט למידק ליה דהוי והקנס • נ
 למידק לי' דהוי שלישיש כמנה אלא למידק ליה טי לא כ״א שנשו דכמנה

 זהוכים מטש שני הקנס הרי ־ מאשים לכ׳א ישן אס א״כ הוא מי של
 ישירה הוצאה נמי דמשני׳ כסיפא א״כ ־ שלו ומנה לו שמחלו דמעוש מנה
ט הקרן על  הוי שמיס ידי מלצאח ידע דלא מקשה ונ״לדהך • פמור ל

 ליהלמידק הוי כלא ר׳׳ע דמתה משום דחסיד הכרייחאדמקח ע״כ מפרש
 כיון דכריישא מעמא הך נמי למשני׳ מפרש והוי • בשנים ופליג בחמש
^ לכ״א חייב ישירה הוצאה דאין סי כ  לכך כנ״ל ישירה הוצאה משוס ו

 היכא דחייב ס״ל נמי למידק ליה הוי בלא דסא אדר׳׳ע דר׳יע שסיר מקשה
 מפרש דהוי ר״מ דילמא ר׳׳ע דמשני׳ ממאי ומקשה ימירה טצאה דאין

מ דמודה בריישא  דילמא וא״כ • לב׳ ה׳ בין מחלק למידק דר׳׳מבטיל נמי י׳
 ישירה הוצאה דבסיטא משוס כנ׳׳ל ומעמא לנרדק לי׳ בהוי משני׳ כולה
ט׳ אושו שוכעים קשני דלא ושמא כשמא ר״מ מודה דקשני וקאמר • כנ״ל  ו

 ושמא בשמא דקאמר לר״ע שמעינן לא הא לר״ע מידה למאן וקשה • כדמסיק
 דקסבר מאי דלפי צ״ל וכן ־ קמיירי אושו כשובעיס רישא דהא דמייב

 משוס מעמא דחסיד דמעשה וצ״ל י בשנים למתק ליה כהוי ר״מ דמתה
 לכר וברי בברי דהחס די״ל אלא ר״ע• פליג ואפ״ה למתק טי דלא

מ מודה שייך לא א״כ הכי דאס׳׳ד וקאמר ר״ע מחייב  אלא ־ לר׳׳ע ד׳
שק אפי׳ ר״ע ופליג ושמא בשמא דחסיד דבריישא ודאי  • ושמא ב

 ̂ למידק ליה הוו ולא ושמא בשמא אפי׳ מוכח א״כ ר״מ־ ליה דמודה וקאמר
 לשנויי א״צ שו שמיס ידי לצאש כדמסיק דאמש אליבא משא״כ • מדינא חייב

 י״ש לצאש דחסיד במעשה אלא למידק ליה טי בלא בשנים ר״ע דמודה
ס׳ קושי׳ גם לשק יש ובזה ־ קאמר ק מקשה דלא • דקשני] [ד״ה לעיל ט ריי ב  א

 דאיןטצאה משום ר״מ דמודה הבריישא משרץ די׳ילדטי אסיסא רישא ונזל
 למידק ליה הוי לא דישס י״ל דחסיד במעשה דפליג משוס ואי • !מרובה]

 הוצאה ק הוי דמשני׳ דסיפא וצ״ל • אסיסא מדר״ע שקשי דא״כ אלא
 בגזל צ״ל פמור• ישירה דהוצאה היכא בגזל דינא הך קחני ומדלא ישירה
 ט זה־ ודו״קטמבבכל כר״ע דלא אחי׳ וא״כ חייב דהוצאהישירה אע״ג

ופרח: ככפטר ברורים הדברים

ששיי פרק
א י ג ו :דמגלא קשא ס

ה ד ׳S ד ״ מעוש] הלוט [ד׳ה •פירש׳׳י ונו׳ המשכון על הלוהו משני׳ ?ז
• י  בספר והקשה שכרמצוהלעניןדינא־ לר׳יטדה דלישלי׳ ׳ ן

^ אוקמא לא דלמה פ׳׳י ק ו א  מפלגי קא למשכון צריך דבמלוה בשראה כ
 ההיא דע׳׳כ ז״ל לרשיי נלפענ״דדס׳׳ל ובשטלה ־ יוסף דרב לפו איש וכ״ע

 דאט׳׳ש דהכא [בחרא] לשנוייא מיפלגילאאשי׳ למשטןקא אוקימחאדצריך
 כשרי אימא בההיאמצוה דהא וכו׳• לי׳אאגרי׳ דחפים הנאה ר״מ!בהטא1

 ט׳ בשנוייא[בשרא] ע״ב] ס׳׳ב בש*ם[ד׳ כמטרש • שהלוט מצוה מעעם או אנסי
 והטסקיס הרא״ש כמ״ש וניעור שמוח מסעם או ט׳ עביד מצוה סבר ר״ע
 שיהק למשכון ענינו דמה לפרש צריך הלואה מצוש ממעס נימא ואי
 יכול ר״ע דקו^ור זה ומה • משכק בלא הלוהו אס מוב יושר הלא המשכון על ש״ש

ט׳ המפטן על א1̂ הלוישני כלום לי לומר  משוס ונראה ־ מצוה לשכר ענינו מה ו
ס] דבאמשכשבוהתוס׳ שסי ע׳׳כדהדקא שפיס דהמ׳׳ל [דףס׳  מעמאמטסד

 טכא משא״כ הלוהו' בהלואטמשלא מרויחכלום דאינו אלאששירצו אזוזי לי׳
 דשטם מטעם ש׳ש הוי שפיר בהלואשי הרויח דשפיר מצוה דקעביד

 היושו העעס עיקר דזהו ט׳ הלוישני כלום ר״ע דקאמר וזהו אזוזי לי׳
 עדיסא וניעור שמוח משום הפוסקים שכשבו השני ומעם המשכון• על ש״ש
 לר״מ לי קשה לסי״ז והנה • אבידה דשומר דומיא גופא במשכון מצוה דהוי
 כ וע וניעור שמוח ממעה כש׳?£ להוי אכשי ק׳ חנם כשוטר שוכר דס״ל
ט׳ מ^ה־ הוי לא מלאכשו לעש^ להחפץ דצריך משוס א ק אי ו ה אד מ  ני

שהטס׳[הנ״ל] ההלואה• משוסמצוש שי  הואיל נימא בשוכר דגם בסמוך ק׳קו
 המושכר הדבי להיוש השוכר שדרך כיון להו ונישא אשכירושו ושפם
 לשכר הלואה מצוש דענין שכשכנו כיון ה״נ א״כ ש״ש• טי לא אצלו

לטוש דרך הא למשטן בצריך ואי • אזוזי לי׳ דחטס משום המשטן

מצייעא בבא שלישי*
 סושי דמשני׳ רישא לאוקמי דדחיק ר״מ דטא דר״י ח׳׳ק על קשה וממ״ג • אצלו

ב] ע״ ס׳ בד׳ א[ שנוי כצ״לדכ חע׳׳ ש״ רכ שוכ  למשכוןקמפלגיסל דצריך ד
 אך • מידי קשה לא ושו כשיש שוכר ס״ל ור״מ ע״ב] פ׳ נכד׳ כדמ^יף

סירוח הלוהו דסיל יהודה ר׳ דברי למנין צריך דהא לי קשה אכחי
מהעניט קשה אכשי להרקיב• טרוש תרך לו הוא דמובה ממעם ש״ש

שו ומרויח אזוזי לי׳ דחפים משום ג״כ וצ״ל • למשכון שדרך p בקוא
^ לק״ז ®יאייו יכמי להרקינ פירוש

א וע״כ שזש פירוש הלוהו יהתה לר׳ ייל דהא  אזון לי דחפיס מסעם מ
 דמחליף למאי דס״ל יהודה לר׳ קשה א״כ קמפלגי• למשטן בצריך ול»יד

לטוש דדרך משום אשכירשו לי׳ דשפיס משום ש״ש הוי ולא כש״ח שוכר
ק להיוש דדרך למשטן צריך הרי ה״נ וא״כ השוס׳• נמיש אצלו אצ.

א ט צ״ל ע״כ ^  אבל • בצריך ור״ע דר״א פלוגשייהו דטקי דנ
ו5 כאין כייזאי מחני׳ י י^יי® י׳” לינשט! י

 א ע ב ס [ד השוסטש כמ״ש יוסף לרב זה שירך לט ככ״ע משני׳ אשיא ובאמש
 לר״י בחרא שירון לט אף מוכח נמצא שואל] והוי דיה ע״א כ״מ ובד׳ לימא ד״ה

ייי״ק•^ למשט! בא׳צ ואפי׳ כלל שכרמצוה לי׳ ליש
ל מ ר  למשטן דק״צ bKp שנויא לפי לכאורה לדקדק טש מה לי ניחא ך

 מעוש הלוט בין ג״כ ולחלק למימרלח״ק לי׳ מי א״כ קמפלגי
 דידק הפוסקים הכרחש נ״ל ומזה • למשכו! דצריך טכא טרוש להלוהו

ת• לקמן שמטאר וכמו פירוש הלואש שכר כלל לי׳ ר״יוליש על ©ליג ס  ב
 צי׳ דשפים נטוס אלא במשנק אינו הפירוש דהנאש כיון א״ש מ״ש ולט
 • השוס׳ כמ״ש אצלו להיוש דדרך משוס הנאה אינו למשטן ובצריך • ^וזי
רז ובזה ט מ טלה משני דלא שמקשה מה מ  ומשני לנטטן בא״צ ופליגא היא ר'

למשכון: בצריך
ה ע ד  בההיא ר״מ אפ״ש דאסת מזה היפך נלעניד היה לכאורה ו

 קשה א'כ קמיסלגי למשכון קמאובא״צ כשנויא אשיא וכו׳ הנאה
 שטח מצוה שכר ממעה הל״ל ט׳ לי׳ דשסיס הגאה בההיא ל״ל למה

עיי־ בשסוח חייב גופי׳ דאומן וניעור כי מקשי ילא וני  קי
 או קזלא אשיא סוגיא הך דכל נ״ל הי׳ ומזה מלאכשו* לעשוש לחפז
 וס״ל קאמיפלגי למשכון דבצריך שטיא לט או כלל מצוה שכר דל״ל לרבה

כ ש״ש• הו״ל למשכון בצריך דאפי׳ 'לר״מ '  וניעור שמוח דמעעס אסיד א'
 הסוגיא• כל שסיר אשיא ובהכי הטעם• מזה ש״ש יהי׳ בשוכר אף הוא

יא® לאיכי אימן מדמה דבשחלה
 כ ע אלא כר״מ דלא משנישין לימא קאמר ולהכי • נמי משוכר שקשה
ר׳ דאשי׳ טדה נ  כייר לא אס יאסי׳ י

 צ דא טכא מ^ה שכר ג*נ לי׳ איש דר״י וניעור שמוח ממעס ש״ש
קון צריך בין מחלק דאינו נמי שוכר קשה לר״מ אבל למשכון• מ  או ל

ט׳ כדמחליף ואביא דמשני א״ש ובהכי • לא  • א ואב ד״ה וטרש״י ו
שו נר״מ לאוקט ומהדר  יהודה כר׳ אשיאדלא דהאאכשי לכאורה וט׳כוונ

אט׳ א׳ש ולפמ״ש כדר״מ. לאוקמי לי׳ דגיחא אלא  וממעם כר״י אפי׳ ד
 מחלק דר״י למשטן דצריך משום היינו נש״ח דשיכר אע״ג וניעור שמוח
 קמפלגי: למשטן דבצריך דלקמן כשנויא אזלא הסוגיא וכל בזה•
 שמפלגי למשטן דבא״צ המא לשטייא לטל שהקשינו מה נמי איש ובזה
ל לדסיל ולפ'מ׳?ז נמשכון• בצריך מעוש ובץ בפירוש לחלק לש״ק מי  י׳
 דאומן והא אזוזי• לי׳ ושפם הואיל כלל לי׳ ליש דש״ק שנויא להך
ק• דצריך משוס ש״ח ושוכר וניעור• שמוח מצוה מן ש״ש מ  כנ״ל ל

שק לומר יצסרך דא״כ דהלוהו מצוה משוס לאו גופי׳ ומלוה  דשסיס מ
 קהמר לח ולהכי ג״כ• וניעור שטח מצוש משוס אלא ט׳ אזוזי לי׳

' ® 1® דחפים הנאה בהך ופליגי יוסף כדרב דכ״ע .1
 לר״מ דס״ל דאב״א בשנויא ולהט וניעור• שמוח משוס צ׳ל דהששא
 ונקור שמוח ממעם דלאו א״כצ״ל עבת• קא מצוה נמי למשכון דבצריך

 מצוש מסעס ע*כ וה״נ לי׳• דשטס מסעם אומן אלא נמי שוכר דאיכ
 אבירה בשומר סשם הש״ס קאמר קמא בשנוייא ולהכי לי״• ותטס הלואה

 לי ומה אבידה בשומר דאיש וניעור שטוח מצוש והיינו קמיפלגי
ר בחרא ובשנויא חבירו משטן או חבירו אבידש ^  קא מצוה ק

ת  כלל לחיק דל״ל בט׳ מחלק דאינו קמא לשנויא ל״ק א״כ שהלוט ענ
p ודו״ק: אזוזי• לי׳ דחפים הכא

ז ״ י פ ^  דלא משנישין נימא המקשה מסיק דלהכי לומר אפשר הוי ו
 כמו בשמר זוז אלף הלוהו אבל דבריישא סיפא כו׳ כר״א

 דהאבאמח בפשימוש י״ל מ״ש ולפי האופנים• בכל בס״ד לקמן שנאריך
 דוקא ס״ל דש״ק לומר אפשר א׳כ קמסלגי למשכון דבא״צ קמא בשנויא
 לאו מובט דהוי כיון פירוש אבל הלוהו• כסשס ש״ש הוי מעוש הלוהו
 אזוזי דשפים משוס צ״ל ע״כ הפירוש הצלש משוס ואס • עביד קא מצוה
תי דברייהא הויללמימראיפכא א״כ סברא• ל״ללשיקהך והא  בהלואש מי

 סבראיסכא ור״י מציה מסעם מודה מעושר״א דבהלוהו ש׳׳ק וסבר פירוש
ק ולכך מצוה שכר דל״ל מודה ר״ע אף מעוח דבהלוהו ס  סיפא מ
שמר דבלא משמע ט' בשער זוז אלף הלוהו אבל בהדיא דגשימ דבריישא

פליגי



ששיי פרק האוםנץ את השוכר
גי  V׳f גזהדרש״י נ״ל העיון איור אמנם ודו״ק• מעומ• הלוהו5אף ^י

ה לי׳ רחא לא ק לחלק לטיל דמ״ש והוא ■ נז  דאומן מעעס ל»כר אומן נ
 הח • feDD דמאי ע׳׳ז וקשה ■ לחפץ הוא צריך ושוכר וניעור כשמוח חייג
 על הוא הכל • גמרחיו ויאמר לנעליו שיודיע עד משיכפו משעה אומן

 ^)פ״ה לחה! הוא צריך שיגמר עד מלאכה נשעה הא חקשה וא״כ ־ ש״ש החסץ
עי דנאמח הגלענ״ד אלא ־ ש״ש הוא אעיא [ד׳ המוס׳ לסמ״ש מעמא נ  פי
 כשעה דוקא דכעיק משוס ש״ש הוי לא חו גמרתיו כש^מר דהא הא] ד״ה

 נימא גמרתיו לנעליו שיאמר הענין מהו להכין צריך • משמכר שהוא
 ^ן תו שגמרו דמעעם כאמת ונראה ־ ש״ש מי לא תו שגמרו משעה
 אלא התום׳ כמ״ש משמכר איט דהא אווזי לי׳ דממס משום לחייט
 דנהי ■ כידו תכירו שחפן כיון וניעור נשסוח שחייב מעעם הוא החיוב
א מלאכה כשעת  איכא כשגמרו משא״כ • מצוה וליכא לחפץ צריך מ
 ואז לפדותו הנעלים שידעו גמרתיו ויאמר לנעליו שיודיע עד מצוה•

 אהז־מ שייכי מילי מרי הני ולפי״ז • כלל וניעור שמוח עליו מומל אין
 משמכר שהוא כיון מ״מ מצוה וליכא לחפן הוא צריך מלאכה כשעת

 משמכר שאיט המלאכה ואחר אווזי לי׳ דמפיס משוס ש״ש הו״ל
 מצוה־ ממעס ש״ש הו׳ל וניעור נשמוח מצוה איכא לחסן שאיל טון

 קאמר ולהכי ומום׳־ רש״י כפי׳ לשוכר אומן לדמות רצה הש״ך והנה
 דאחר לומר שיצמרך משום כר״י קמיvלא מובא לי׳ ודחיקא כר״מ דלא
תו לשוכר לדמות שייך לא דאז מלאכה נמר א  כמו ^לו הוא להנ

 ומשני למשטן־ דא״צ היכא מצוה נשכר מודה דר״י וצ״ל שטרש״י־
 ממילא מלאכה ואחר מלאכה כשעת אווזי לי׳ דמפים ומשוס הוא דר״מ
לשוכר דמי ולא לי»ז יא״ל ®יאיל ייייייי ®מייי מיי״® הוא

ק־ וצמך הואיל ח  דמלוה ואנ״א ך7כא סכר ואנ״א האי ר״ל ואכ״א ל
 נמי שוכר תיקשי דא*כ כר״י לאוקמי א׳א א״כ פליגי למשטן צריך
 ס״ל ר״מ הא למשטן צריך דהוא אע׳ג וניעור שמוח מפעם ש״ש להוי

 ס״ל.כאמס דר״מ וממילא להפך צריך מי להכי מצוה הוי דאפ״ה
 לשימתי׳ יהודה ור׳ מצוה• הוי כצריך אפי׳ דס״ל כשיממי׳ כ»כר ש״ש

 מטם ש״ש דהוי מודה שא״צ טון דאומן וממילא מצוה הוי לא דכצריך
 כר״י לאוקמי לי׳ דחיקא המקשה נשלמא ז״ל לרש״י לי׳ מן׳ אלא מצוה

 דכא״צ ני׳ טחא ויותר מצוה כשכר מודה דר״י לי׳למימר טחא משוסדלא
 קממלגי• למשטן דנצריך דס״ל שינוייא האי א״כ קמפלגי־ למשכק

 כרייתא להפוכי לי׳ דטקא מאי מאיר כרכי ליה מסוקמיה ולא
ס יהודה כר׳ לאו דמתני טמא ט  כר׳ לאוקמי מתניתק סתם דכעי מ

ודו״ק: מאיר•
ך אדמהפך א טטי הדהאי  קשהקושית קמסלגי למשטן ס״לדבצריך לטז

 שכר שומר יהא דטכר יהודה ר׳ על תטם] דקא ד״ה ע״נ פ׳ [דף התום׳ י
 להיות דדרך הסום׳ כתירון ולא אשכירתו ליה דתפים מעעם

 מי הכי ואטלו אצלו להיות דרך למשכון כצריך גם דהא אצלו
 אחר טרוש לקמן ועמ״ש כנ״ל• לי׳ מסים ממעה כפירות יהודא לר׳ ש״ש

 קמא לשנויא זו סכרא דצ״ל ומכ״ש פירות נהלוהו יהודה ר׳ כדנרי
ת כהלוהו מחלק דלא ר^נסלגי למשטן דכא״צ  צריך אפי׳ ש״ש דהוי טרו

^ן להתום׳ דמנ״ל להכין צריך דכתחלה ונראה ־ כנ״ל למשטן  דס״ל ל
 הא מדסמיס ואי ש״ח הו״ל השכירות ככר כנתן אפי׳ כש״ח שוכר
 דלט דקוטירס ונראה לכסוף־ אלא משתלמת אינה שכירות סחה

 טכר ממעס ש״ש דהוי ת״ל קשה קמפלגי למשכק דכצריך אוהימתא
 מסעם כש״ש להוי דאכתי להו וקשיא כש״ח שוכר ס״ל לכאורה וצ״ל

ם ט הינ המם דהא אווזי לי׳ ה  על יקשה יומר fולט קודם זוזי י
 כפירות לר״י ם״ל גופא כהך הא אזוזי לי׳ תטם כאן שייך דלא תירוצם
ך דלא הטסקים כתבו דכאמת וצ״ל • אווזי לי׳ דמטם מעמא  שוכר טי
ל משום ט  לי^קמי אפשר דאי המוס׳ למ״ש נמי ניחא וכהכי ט לחזור ט

 דס״ללר׳ דגימא קשה ולכאורה מעמאדר״י• מאי דא״כ למשכון מתטטןכא*צ
ה ר״ה אף וכא״צ למשכק כצריך דפלעי יהודה  כשוכר פליגי ובצריך ש״ח דהוי טד

קא די״ל חדא מעמים מכמה י״ל גופי׳ כשוכר פליגי דלא והא  כית הכא מו
ט אווזי דתטס  ועיין גוניינא מסעם שכר שומר הוי לא דנל״ה מעוק דהו״ל ו

 דלאשייך הטסקיסניחא תירץ ז״לולפי המהרש״א קוטת כישוב לטל מ״ש
 כרטס דמלוה ס׳ל ר״מ דהא ר*מ שהוא ת״ק על טקשי לכאורה אך ׳ שוכר כאן

 התסדס״ל [רבה] וקאמר ע״כ] מ״ז דף מקדש האיש כפרק [לחזרה בעלים
 אע״ג ושוכר שואל כל לר״מ נמצא קנאו לח ט בקע לא קנאו ט בקע אי דבשואל

 פליגי־ לא כ״ע לאונסין התם רבה באונסקכדאמר חייב דמציהדרבי׳.
 כשומר שוכר דם״ל טמא ואי שוכר משוס מ״ל מצוה משום ל״ל א״כ
ט שכר  שכר שומר שוכר ס״ל גופא הא משוס ט״ל קאמר־ לא הא ט

 אע״ג לר״מ השתא ס״ל הא לחגץ יצריך אע״ג וניעור שמוח מצות מטס
 דפליגי קמא שיטייא לסי ק״ל הא קשיא ואי מצוה־ טי למשכון יצריך
 לר״מ וס״ל למשטן בצריך ומתני׳ כר״ע ממנימין לוקי למשכון בא״צ

ר מסעם  כר״ע מתייהו ואמי׳ ש״ח דס״ל לשיססי׳ ור״י ש״ש מי טנ
ור״י ש״ש־ דהוי מודו כ״ע דבצריך משמע בא״צ מדסליגי ס״ל רר״מ

מז ,בבאמציעא
ם מודו ר״ע ובצריך להיט־ ס״ל ט מא דלאו מ ה ט׳ מצו א  נימאכמ״ש ו

 למימר דאיכא קשה מ״מ מהפך דלא קמא כתירון ס״ל זו דטקיממא
מי ס״ל אווזי דתפיס כיון ל^מ  ור״י התום׳־ כקושיות שכר שומר ד
^  ובאמת התום׳ קושית וזהו שכר־ שומר הוי לא לחזור שיכול משוס ס

ז לא למשסן דבצריך המום׳ כתירוץ זה תירוץ לפי ל צ  תפיס ט
 לא פליגי למשכון דבצריך לשנויא אבל אצלו־ להיות דדרך כיון אותי
 נכון על הכל אמיא ובזה זו לסברא צריך ואץ החוסמת קישית קשה
ודו״ק: בס״ד־ ,
 למשכון ובא״צ ככ״ע דמחניתין דלישני המוס׳ קושית מתורץ {£י״ץ7ו

ה דר׳ לומר יצערך הא בזה לן אהט דמאי מד  שכר כלל ל״ל י
מדה כר׳ דלא ע״כ ש״ש האומנץ דכל דשא וא״כ מצוה  כ’ע דמא י
 רישא לאוקמי סוב ויותר ־ לעיל כמש״ל וניעור שמוח מסעם מלאכה לאחר

ג ולא בסיפא מדמפליג יהודה כר׳ דמתניתין  זו סברא ולט ־ ודו״ק ־ ברישא מי
p לסענ״ד נרא׳ • אווזי לי׳ דמפים משוס בטרות דר״י דמעמא r t התום׳ קושי׳ 

טו] אבדו המשכון אבד הכל ד״ה ע״ב פ״א [דף ז״ל רש״י על  דלוקי ־ מעו
 בסברא ר׳י טחלוק סברא אין דודאי י״ל מ״ש ולט [וככו״ע] בשמר מתני׳

 דמה״ת ־ לבמחון אלא לגוביינא שקיל לא אפ״ה שסרא דאיכא דאע׳ג זו
 לומר נצסרך ע״כ אלא היא־ פטמה דסברא טון בזה מחולקים יהיו

 התוס׳ לט׳ שצ״ל כמו מהני לא לגוביינא דשקיל דאע״ג יהודה לר׳ דס״ל
 עלי׳ קביל לא לגוביינא דשקיל אע״ג ממעמא או אסמכתא משוס או

 דעביד משוס אי סירות בהלוהו יהודה דר׳ מ״ס סיקשי א״כ ־ שמירה
 שייך לא ובשער לי׳ דמפיס מטס צ״ל וע״כ למשכון מניט מאי מובה לי׳

 חהו ואמזר במעותיו במוח זה בלא דהא י״ל ז״ל רש״י כסברת זי הנאה
 • ור״ע לר״א הפשוסה הזו הסברא על יהודה] [ר׳ סליג לא דמססמ׳ הסוס׳ כוונת

 דפליג יהווה] [דר׳ דסעמא(דר״מ) הלואתו בשעת דבשלא דמשט למאי צ״ל וכן
 לא למה יהודה לר׳ קשה דאל״כ ־ מועיל דאינו אלא שקיל לגיביינא דס״ל
ה מ  דר׳ בלא אפילו הלואתו בשעת בשלא אווזי ליי דתפים ממעם ש״ש י
ך לא דהכא הש״ם כמ״ש יצחק  בהלואתו מרויח דאינו הסוס׳ סברס טי
 אית יהודה דר׳ מכחט כבר דהא לו הלוה שכבר טץ עמה מרדח דהא

 א״ל נמי זה וממעס בטרות מדמהני אווזי לי׳ דמטם סברא הך לי׳
קי דהחום׳ ך דלא בשמר למתניסץ ט  הנלענ״ד אלא ־ דתפיס הנאה טי
^ משתכר דמה הש״ס סברה להבין צריך ובאמת  באומן התוס׳ כסב ד

ם־ ש״ש הוי לא מלאכה גמר לאחר משתכר שאינו כיץ ט ס ס ע מ  ותו מ
ה דכבר ש״ש עליו נעשה שהלוט אמר א׳ דשעה נימא לוה בכל מ  נ

 אינו משתכר שאינו כיון מדאי ח״א צ״ל ע״כ אלא ־ אווזי לי׳ דתטם
מו התוסטס אבל כלום־ ת הבא כשאומר כי ט  שומר הוי שלך וסול מ

ט אפי׳ שכר ס שהוא בטרש שאומר כיץ משתכר אי פ  לבמחץ אותו ט
נ א״כ ^ז ה' ש ט שלוקח כמפרש מי הלואה בשעת שלא כ  לבמטן־ או

 לא בידו מעות שיש כיץ אלא מועיל מ׳ סלואה בשעת ואפי׳
 דברי ליישב כנלענ״ד כלום־ אומר אינו ואח׳ז לבעחץ־ שלקחו שפר טיך

א״כדלדרבי [הש״ס] (הש״ך) ל לא ושקיללטביינא הואיל ס״ל יהודה ו  מ׳
ל: כמפרש ק׳ ו

 סברא לר״י לי׳ לית דלמולם בע״א פירשו דהסום׳ די״ל rנלענ מיהןי
־ במחון הנאת שייך דלא בשסר דמיירי [א״נ] ־(א*כ) אווזי לי׳ דמטם

א ם׳ דלשימת צ״ל בסירות דמשני מ ט  דהוי מטס מהני דלא דס״ל ה
ס׳ רק בס״ד־ לקק שנבאר כמו מעכשיו־ כאומר דהוי וצ״ל אסמכתא ט ה  ד

 דאמר מעות]דהיכא ממן לאחר ד״ה ע״א ע״ב)נס״ו כדה נשך(דף אחמ בס׳ כמט
ה לו ועשה מעכשיו ת א״כ ־ מהני טב ח ט מי מאיר לר׳ ס״ל דמרקבי ב  ד

ה הלוה לו כעשה ליה  הלוט קאמר ושטר במעכשיו ומהני טב
 לאו טרות הלומ אבל היא אסמכתא שקיל דלטביינא אע״ג מעות

ודו״ק: אסמכתא
 שלקח בשעה השכר ענין דמה פ״י בספר שהקשה מה א״ש

ץ המשכץ ת לו מכר דכבר ט ח ט  דעכ״ס כיון י״ל מ״ש ולפי ־ ה
 ־ הטבה בשביל דעתו דאסמיך פנאי ט מהני בהלואה סובה לו עשה
מ ס שהלוהו דמיירי לק״מ לפענ״ד ט  בי׳ דלית בענץ פיחת לו טשלס טרו

ט: הוא ממתק שהוא שעה בכל א״כ בסאה of© איסור ב ט

תק דהכרח |ט״ד5ונל  נלענ׳^דמתורץ ובמחלה ז׳ל דעתרש״י כן ל
פ ^ ופי׳ בשסר דהלומ דברייתא לסיפא דמסיק הא זה ע'

רי דברייסא איפכא לשטי מצי דהוי משוס  מועיל אי ופליגי בשער טי
 הלואה של המצוה ענין דמה ־ ליכא יוסף דרבי מטס אבל לא או לנוביינא

ס משוס ואי למשטן ט  ־ במחץ הנאת וליכא בשסר הוא הא ליה דח
 איפכא ס״ל ור״י יוסף דרב מצוה איכא שמר בלא דהלוהו במסניסץ אבל

 שמר בלא אבל כטרש״יז״ל־ לגוביינא דע״כ משוס סליגי בשער דדוקא
ק לכך ־ מודה ר״ע אט׳ ט  ־ שסר בלא רישא דע״כ דברייתא סיפא מ

 דאכסי קשה ד״ה־׳ולטרש״י בשער הלוהו דקממר נמי ניחא ובהט
יוסף דרב מצוה לי׳ אית דר״א החוב מל יתר המשפץ אס לענין מחלוקת

ר\״ל
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 למה וכיושר • החוג כנגד אלא אינו גוביינא וממעם הכל־ על ש״ש 3ה*

 הליל א״נ • המוב על ימר שהוא מיירי ע״כ דסיפא כשמור שנס־־ש
 כשמי מיירי דסיסא לכיון ניחא ולפמ״ש החוב• על יתר לענין דפליגי

 גוביינא־ ממעס הוא ולכ״ע למשכון• ענינו דמה מלוה כלל שייך לא
ה א׳ דרך לקמן ועמ״ש ודו״ק•  [החום׳ שכתבו מה להבין צריך והנה • מ

 אר״א יהודה ר׳ פליג לא מסתמא בשמר דאי ט' הכל דברי ד״ה ע״ב פ״א ד׳
קכפבו דמסממאלאפלוג• ור״ע]  מצי דלא ס׳ ד״הנימא ע״א פ״ב [דף לקמן ו

ט עלריאור׳׳ע]• ר״י שיחלוק סברא דאין וככויע מתני׳בדשוי לאוקמי ת כ ק  ו
 ר״י] «יג הוה לא צריך באין איירי מתני׳ דאי כו׳ במלוה דיה ע״ב פ״ב [ד׳ לקמן

 ז״ל מהרש״א ותירוץ הלואתו בשעת שלא במשכנו מתרץ ומה למשכון א״צ במלוה
 על יהלוח אה יטדה ר׳ על קושיא אין דבאמת כן רסוגיא ונלענ״ד • דמוק הוא

 שיחלוקו סברא דאין מלא הסוגיא כל אלא בשמר אבל דקאמר הברייתא
 בשעת דפליגי מ’ר כדקאמר אלא ר״אור״ע] [פי׳ סליגי במאי וריי רימ

 לי׳ טי דאל״כ ר׳׳א מודה הלואתו בשעת דשלא לנפשי׳ ודייק • הלואתו
 עדיפא דאדרבא ס׳׳ל ור״י הלואתו בשעת שלא אפי׳ פלוגתייט לאפמעינן

פ׳׳י וכ׳׳ב הלואה• מחמת יוסף דרב ט׳ דשייך הלואתו בשעת נופי  בס׳
 ואידי אידי והא קאמר ולהט עסי גרע הלואמו בשעת דשלא איפכא לפרש דיש

 מודה• ר״ע אפי בשעתי^אתו דשלא לר״י ס״ל א״כ ע״ש• בשעתהלואתו
 הנוכריה באינך משא״כ • וו הצעה ע״ס אולא ה^כה דכל תקיש ומוה
 מ״ש לסי והנה • למשכון א״צ או שער או עסי גרע דשוה למימי דל״ל
 מצות שייך שלא מודה ר׳׳ע דבשער לר״י וס״ל עפי גרע דשער י׳׳ל

 סירות בהלוהו לר״י מהני מאי תיקשי דא״כ כמ״ש העיקר אלא הליאה•
 היא ר׳׳י טלה משני דלא ניחא ובוה ודו״ק• א^וי דתפיס שייך דלא כיון

תי׳ ג  תפיס שייך דלא בשער ומתניתין אבידה• בשומר ור״ע דר״א וזו
 סוס׳ טרוש לסי אבל • מסיסא י״ל לסירש׳׳י הניחא ־ ש״ש הוי ולא אוווי

 ומחניתקבשער היא ר״י דטלה המ״ל בה״ג שיעת לט קשה וכן קשה•
 תפיס שייך לא בשער דאי ניחא הכל מ״ש ולט אשערא• קסמיך דלא

 דקאמר הא לפרש יש [דהא בה״ג שיעת לסי קשה וכן דטרות* אוחי
 הייט דאבד המ״ל דבאמת משוה מתני] המשכון על הלוהו ואידי אידי

 אלאדא״נ • בדר״י אונם לענין וסליגי [ע״א] כ״ע דף לעיל כדננשני באונס
 דהמ״ל (ולפי אונסין• ולא ש״ש דקתני כחד דלא ממסניתין תקשי

 ודאי שערא משוה וסיפא הלואתו בשעת שלא והכא הלואתו בטגת דמתניתין
 יפרש טפי גרע אס״דדבשער א״כ ואידי) אידי קאמר להכי קאסי לגוביינא

 בסיפא ר״א מודה הלואתו בשעת ושלא אונסי׳ לענין הלואט בשעת דסליגי
̂ןמיך דלא מודי׳ דכ״ע הלואזו בשעת בשטר ומתני  ■ בה״ג כמ׳ש אמשטן ר
 שייו לא בשער דאי מ״ש ולפי זה בענין א׳ הוכחה לקמן אכתוב ועוד

הכל: א״ש דר״י בסירוס חיוב
ו ה י  דהמ״ל כנ״ל לי׳ דקשיא משוה דס״ל בה׳ג דאדרבה די״ל נ״ל מ

 משום וליכא עליו תפיס שייך לא ובשער ובו׳ היא ר״י טלה
 שיין לא שערא דאיכא דהיכא בסברתו לתרץ בא לזה יוסף• דרב מצוה

אי ^*ש״ס '*“־י■־“ —- -“■י— ■‘-“־ ־-י- ״ .  להש׳ דקשיא טזירצו מה דעל והוא • ניהלי׳ קסמיך דלא לגוביינא
 למימר איכא דהא מאמר ע׳ז למשכון ענינו מה בסירות ר״י מחייבי׳ מ״ע בשער
 ניחאליהדבשער להכי אסמכתא הוי ולא סובה משוסדעשיזלו דר״י עעמא

 • בשער מיירי דמתניתין למימר ל״ל א״כ אשערא דקסמיך • לטביינא שייך לא
 בזה: א׳ דבר מ״ש ועיין • ודו״ק בסירות ר׳י מחייב מ״ע דא״כ

! ד נ ה  ל״ל דבה׳ג התום׳ למ״ש הכרח אק דלפי״ז נ״ל היה לכאורה ו
 מ״ש ולפי שער• בלא דוקא ש״ש לי׳ מדשר והיינו יוסף לדרב

ט דאין כיון אלא יוסף כרב דס״ל י״ל  לי׳ דתפיס משוס אלא למשכון עני
 ולא יוסף כרב ס״ל דאדרבה י׳ל ולכאורה זה• שייך לא ובשער אזוזי

 אשערא דמויר משוס וכי לדשמואל אשערא סמיך קא ענין דמה כשמואל
 דאדרבה נ״ל והי׳ • בס״ד באריטת מ״ש וע״ש לטביינא המשכון יקח לא

 השכר עניו שערא• דליכא והיכא מצוה מטעם שיש והוי יוסףסיל כרב
 עליו שערא דאיכא היכא אבל כנ׳ל• אזוזי לי׳ דתטס משוה למשכון

 שפירש ז״ל רש״י וא״כ • שכר שומר הוי ולא עבידתי׳ מאי ולמשכון קאסמיך
 עדף בשער דבמשכון מפרש שטר דשמואל דשטיא אליבא הסוגיא כאן
 דלגוביינא ס״ל באמת דשמואל ול״ל יוסף בדרב דסליגי ולמסקנא • עפי
ס• מועיל אין  במו או בה״ל שלא יצחק משוםדר׳ או דסיפא והפירוש מו

 לכאורה נ׳ל אלא • ז״ל רש״י ובין בה״ג בין מחלוקת וליכא לקמן שנפרש
 שייך לא יוסף דרב מעעם דאי הבה״ג שכ׳ קני מלשון דייקא דהתוס׳

 אימור ד״ה [דףס״בע״ב] לקמן החוס׳ מ״ש לפי באמת אבל • כלל קנין לשון
 אחריות שמקבל כמפרש דהו״ל אלא קנין• שוה ליכא בדשמואל אף

 שנאריך וכסו • עליו שכר שומר להיות לי׳ דקני וצ״ל • ואבידה גניבה
 מצי הוי הכי א״כ שמואל• קאמר קנין מעעס דלאו בס״ד• לקק
ודו״ק• כנ״ל־ ג״כ יוסף בדרב לפרש ,

ה ר ו א כ ל ש) הא בה״ג בדברי הפירוש נ״ל היה ו  לטביינא דמלי(הטרו
 להבין דצרין והוא אשערא אמשכקאלא קסמיך בהאדלא

 ““̂״“ע״ב} ס׳ [דף לעיל הא לבעחון• לאו ע״כ בשער דסירש״י מה
דל אזוזי ולמיפק למיעל טי דלא אזוזי לי׳ דתטס הנאה בההיא

טציעא בבא ששי
 ולתבוע* לערות דא״צ עונתו הוא מ״מ עלי׳ איכפור דלא אע״ג הפי׳
 להבין צריך ובאמת לערות־ יצערך שלא כדי דלקת נימא ה״נ א״כ
'1 “הגא כהיייא כפשטי׳ קאמר דלא

ט׳ נמצא וניטל נשבע שכיר דקיי״ל באומן דהתה  / צו יתזיר אס א
ט׳  יצערך שלא לו דמועיל וא״ל בהטסתו• הנאה שוס לו ואין נאמן• י

 בשכרו דאגן ותו • שבועה בעי מפץ במוסס דגם הגאוני׳ כהט הא • לישבע
 בשכרו לן דקשה אלא • שכרתיך לא לטעון יטל הוי דבלא׳ה קיימינן בעדים
 מיט שיין אק יופר שוה דכשהחק נ״ל דין מכל ובר • מא״ל בעדים
 מעיז ואינו כ״כ לו לכטר בעי דלא החפץ כל על המזרפי או דלקות

 דודאי נ״ל ולט״ז שד״א• בעי טדאי א״כ במקצת• מודה לו הי׳ אלא
ב ממצוה שהוכחט כמו אזוזי לי׳ תפיס מסברת ג״כ המקשה ידע ^ 

 מאמן טון באוק דהכא לי׳ דקשה אלא יהודה דר׳ ומטרות יוסף
 אכתי ־P בתסיסתו־ הנאה הכא שייך לא ונועל נשבע לטוח בזמנו

 אלא כאמן איט בזמט שילם לא אס אבל דנאמן• בזמנו ההינח י״ל
ר נאמן זמט כל מבעו קיי״ל הא האומן ביד דאכמי ט ט  התביעה כ

סט אכתי לי׳ אהני ומאי • [ס״ג] פ״ע בסי׳ כמבואר תט ט ונ״ל • ב  דקא דז
ס בכל לילך שיצערן אץזי ולמיפק למיעל בעי דלא  כדי לטבעו טו
ודו״ק: וטעל• נשבע להיות נאמן שיהי׳ ,

ז ״ י פ ל • כדמהסך ואב״א דקאמר לעיל י״ל ו ט׳ ע דטק צ״ל ו  דיי
 דר״י ומטרות יוסף מדרב כדטכח אזוזי לי׳ מתטס שסיר

ר דסליג יהודה לר׳ אבל • כנ״ל באומן לי׳ דקשה רק  מבע דאיט מכי
 ליה דתטם לק״מ ממילא א״כ במקצת מדאה שה שיהי' עד ונועל

כפשעי׳• יכפור שלא אזוזי
ם נ מ ן דבל״ז דטכא י׳] [ס״ק ס״ע בסי׳ הש״ך לשימת א נ ה ^ ע ט  שן מ

ס חי • בו וכיוצא בשכיר ט א נל^ן לכ״ע עדיס בלא מ  ב׳
 שלא לגעתון שלקח י״ל בשער דאף לדוכתי׳ קושי׳ הדרא • שטעה
 לשטיי ה״מ דבל״ז כו׳ נשער הלוט אבל דמסיק הא י״ל ובזה • לישבע
 סיפא דמסיק למאי אבל • שוה בדלא וברייתא מוח כ״ע דבשיי׳ לקמן כמ״ש
 מודה והלה יותר שוה שהמשכון וצ״לדמיירי שטעה יצערך שלא דילמא וקשה

ה ס״ב [דף לקמן דקאמר ולטרש״י • שסיר ומקשי לישבע ^ערך ובל׳ז במקצת  ד
 ד בס לקמן ימו^־ שוי בדלא סליגי כי סליגי לא כ״ע דבשוי סליגי] ובדמואל

ד: בזה לקמן ועיין , - עו
ז ״ י ם ל  כ [ע בסי׳ הטסקים נשימת דס״ל בתריאנטאו בה״ג י״לדברי ו

 ובסעיף ובלטעיס קי״ג ס״ק הגר״א ובביאור ציה סעי׳י״מס״ק
 מיט שום דליכח בעדים בממשכן דאסי׳ • בש״ך] ק״ע ובס״ק כ״ג

ץ קבלי׳ דלטביינא כפטאל קיי״ל דאי ונ״ל בשטעה נאמן  המפץ א
 ולזכיון כשמוץ קי״ל דלא נימא ואס מ״י להחזיקו ונאמן לתפסו בחזקט

ק נקעי׳ לבעטן ת  צבה״ג דס״ל י״ל ״כ6 קאי בעליו ברשות ו
 • שסר דטכא היכא משא״כ • ו4ע נאמן שהי׳ כדי לגוביינא נקעי׳ ^הכי
^ טססיד לטביינא יקה מה״ת א״כ • בשטעה נאמן דבל״ז ב א  ג

 דהא הנ״ל הש״ן לדעת שכתבתי י״לבענין ועוד • אשערא דקסמיך וזטדקאמר
 הרמב״ן וכ׳ • החפץ בגוף המענה שטן כיון שבועה דלבעי העעם כתט הגאונים
ה אומן דלמ״ד י׳] ס״ק ד׳ סעיף ס״ע [סי׳ הש״ך והבי^  מי כלי גשביז ^נ
ק לו להתזיר צ״ל שכרו לו דכשטעל אע״ג מפץ של בטפו כטען  אי ו

 בטף קני׳ לו יש לו משלם שאיט כ״ז מ״מ שכרו למטע ימל הוי
^ לטביינא אמרים דאי במשטן טסי׳ סברא הך י״ל א״כ התפץ־  2ש

ף זטה לו יש ^ משא״ה • שטעה בלא ונאמן חפץ של טו א ט כ ^ 
ט בשבועה דהיכאדנאק הש׳ך כסברת אשעראה״ל קסמיך שערא ס ט מ  ו

עי׳ וח״ק• שבועה• א״צ בזה: לקק ו
ד ו  אלא אזחי ולמיסק למיעל סברא דהך לומר דמצי נ״ל ט

כןן יערית מעצש הלוה אז החוב ק יותר שוה כשהמשכק ^ ס ל  מ
© לא דע״כ זה כל שייך לא נשמעתי׳ ולהט • יומר שוה שהמשטן ץ  אלא נ

 מונף דצא והא מיירי לא במוסר אבל • טה בלא או בשוה מיירי אי
 דלא התום׳ כ׳ בטה דהשמא ז״א ש״ש להוי לכ״ט דאז במותר מאניתין

ח ולט״ז במומר מכ״ש ר״י סליג הוי לא דא״כ משום לאוקמי פעי תו  מ
 דשטעות דמתניסין סיפא מתרצא לא יצחק ור׳ דלשמואל היזוס׳ שהקשו מה

 ש״ש כזה דבמשכון י״ל מ״ש ולפי היתרון• ללוה לשלם צריך דהמלוה
 וטיק אזתי ולמיסק לטטל בעי דלא משום ש״ש דהוי מודים כ״ט והמותר

ה: אחר תירץ לקמן מ״ש , ^ ̂ ^ בז
א ל סא י״ל דלפמ״ש א א צ״ל לטביינא ע״כ דבשער דברייתא ט נ ^

יצמרר שלא לבעמון למימר איכא הכי לאו דאי במשכון מותר
עי במומר אפי׳ מוכח א״כ בסמוך• לעיל כמ״ש לישבע דווקא ג

ק שער  לשנויי מצי הוי פני לאו דאי סיסא דמסיק הא בזה לפרש ו
י דמוכח דברייפא מסיפא ומיימי • מודו כ״ע במומר דממניסין ^  ’י

 א״ש זה פירוש דלט ונ׳ל • שערא דליכא היכא ר״א פציג ואפ״ה במותר
 לו היה לא אזוזי לי׳ דספיס בשביל הכלי כל על ש״ש דאומן הא

ס לו אין דבזה המשכון מותר על ש״ש לטות  וצ״ל הנאה ט
א זה טרוש ולפי הכל על ש״ש נעשה זו הנאה דבשביל ת מ סי מ ב

דעל



ששיי פרק האוכונין את השוכר
 ועיין לפדותו עליו יעריחו שבעליו לו הוא הנאה יותר ששוה מה דעל

:ורו״ק רמה עוד לקמן שכתבתי מה
ך ן  משוס הוא בר»רות דעעמאדר״י גוסייהו התום׳ מדברי נ״לדמוכח מ

 שוי בדלא נימא ד״ה ע״ב] פ״ב [דף כ׳ דהתוס׳ והוא אזמי לי׳ דתסים ׳
א דוחק מ״מ כו׳ שכר כ״עשימר הוי י״לדבשוי ומיהו כו׳  עכ״ל מ

א ולכאורה  כדאמרינן הנשיא לר״י מצינו הא • להו דחיקא דמאי פלאי מ
 לזכרון אלא לי׳ נקפי׳ לא זוזי שיעור שוה דהיכאדלא לעיל[דףמ״מע״א]

 על דקושייתם ונראה פירש־ כאלו דהוי נימא ומה״ת בעלמא• דבריס
 שלא דכיון הוא לזכרון אלא לקחו שלא הסברא דהנה יהודה ר׳

 הוא סברא האי וכי פלגא• על לגוביינא יקח מה״ת חובו כל שוה
 דל״ל למאן אט׳ זוזי שיעור דשוי דהיכא יהושע פני בס׳ כמ׳׳ש לבעחון

 מוקי דלא כיון לחוס׳ להו קשה א״כ לבעחק• שלקחו אמרינן לגוביינא
 התוס׳ כמ״ש ור״ע אדר״א פליג דלא דר׳׳י מ״ע דא׳׳כ ובדשוי כר״א מתטתץ

 • נקע•׳ בעלמא דבריס דלזכרון כר׳׳א דס׳׳ל שוי בלא וע״כ בסמוך לעיל
 משום וצ׳׳ל * למשכון ענינו מה בסירות ש״ש לי׳ חשיש מסמא מאי א״כ

• נקעי בעלמא לזכרון הא שוי בדלא ואי אזיזי לי׳ דתטס
 דחקשי הא א״ש ולסי׳׳ז לבמחון• ובין לגוביינא בין בדוחק־ לחלק וצריך
 שוה כין לחלק יוסף דרב מעעמא אסקי ולא דשמואל מעעמא המוס׳

מי  מה מ״מ מצוה דאיכא אע״ג שי ובדלא יוסף דרב ממעמא ש״ש ד
קעי׳ לא שוי דלא והיכא אזוזי לי׳ דתסיס משום וצ״ל למשטן עניט  נ
 לא שוי בדלא יהודה לר׳ דס״ל לומר יצמרך דא״כ אלא לזכרק• אלא

בסירות: דחייב ומ״ע אזוזי הסיס שייך
ך  יוסף דרב אליבא למימר הו״ל להו דחיקא דמאי לי קשה אכחי א

 מה ס׳ל דר׳׳^ להוכיח שכתבו דבריהם להבין צריך דהא • כנ״ל י
 דא״כ כפשעי׳ למימר הו״ל ישבע מדקאמר לשלם צריך המשכון שכעד
 להכי ול״ל כמאן דלא יהודה ור׳ ככ״ע דת״ק לדוכחי׳ קושיא הדרא
 מצי דלא ונראה * ברשותו שאינו דישבע למידחי דאיכא ישבע קאמר

 דלא דמתניתין דקאמר הא וכ״ת [באו׳ד] לעיל כתט יכבד משוס p להקשות
 נמצא וכו׳ כוותי׳ דהלכתא לרבה דהא כו׳ המסקנא לט הייט כר״א

 ככ״ע דמתניתין למימר מצי מי שטר יוסף דרב מעעמא אמר הוי אי
 דבל״ז לרבה היינו כר״א דלא דמתני׳ לעיל דקאמר והא הכףד־ לט

ס׳ כמט ט  למשמן בצריך דמתניתין המ״ל יוסף דלרב לקק ה
 דמתניתין קאמר ולרבה כנ״ל• לחלק יוסף בדרב דהמ״ל קשה ולסי״ז

 כמו כמאן דלא ור״י בדשוי מתניתין מיירי יוסף לרב אבל כר״א דלא
הו ז״ל־ בדבריהם שמכחט ס׳ דברי לקמן טשבנו למאי ט ט  ואצ״ל ה

:בס״ד יטרץ כמאן דלא דר״י
ה ל ח ת ב  והנה סלעי* לא כ״ע דבשוי הא ז״ל רש״י דעת נמרץ ו

 דדט נן מדחזי ־ יצחק דר׳ מטעם הוא הענין בסשעות
 יצחק דבר׳ סבר דהמקשה ש״מ קמיפלגי יצחק ובדר׳ בדשוי לא הש״ם
 יחזור אץ מדשטאל או יוסף דרב מטעם ס״ד דאי * דסליג מאן ליכא

 הנראה הדרך ע״ז במחלה נלך ע״כ בדשוי אחר מטעם ויאמר לגמרי הש״ס
 יצחק מדרבי ג״כ הלואתו בשעת ילסינן שסיר דבטה ז״ל רש״י מדברי

 מדר׳ דילט ודגיטין דססחים סוגיא הני אזלא ובהכי זה שינויא לט
 אין דבשוה דס״ל אלא החוס׳ כמ״ש הלואתו בשעת דמיירי אס״ד יצחק
 נשוה אי בשבועות דווקא דמקשה הא שסיר אתי ובהא יצחק ילסימדר׳ חילוק

 והוי] כ״טע״אד״ה [דף לעיל נתקשו המוס׳ דבאמח בשמעתק ולא מ״טדר״א
 על שבר שומר דהוי דממנימין סיסא קשה יצחק ור׳ בדשמואל לאוקיממי׳

ס׳ מ׳ש לסי י״ל ז״ל דבריהם לולי ולענ״ד • החוב על המשטן טמר ט  ה
מי בטעמא לקמן  בו לקדש שיכול בו ונהנה הואיל יצחק מדר׳ ש״ש ד

 לאוקימחא אט׳ אלא המומר• על אף גמור שכר שומר מי וכיוצא
ה בדלא הייט דשמואל לקדש לי׳ דקני מדחזיק שסיר בדשוי אבל ט
אמי׳ ובזה המותר־ על שכר שומר געשה זה ובעבור וכיוצא האשה
 מסיפא דמוכח ר״ל דר״א• מ״ט בדשוי אי שם דמקט הא שטר

 לא ובזה שכר שומר הוא ולכך גמור קנין בו יש דבשוה דהמם דמתני׳
 ־ ר״ע וממני׳ ־ בזה רק דסליגי ומשני • פליגי בתרתי דאטו • ר״א סליג
 שמואל על בשבועות דמקשי אהא הטסקיס קושי׳ למרן יש ובזה

 בנסכא מודה שמואל הא קבילתי׳ הא לי׳ לימא ואמאי דהחם מממגיתין
 לפרש דצריך לשמואל מוכח דהא מ״ש ולסי ־ נסכא במשכון מחניחין ליקי

א ס ס דמתגימק ט ט הטס׳ • שכר שומר ט שנעשה מ תירוצים ב׳ כתבו ו
כו׳ המשכון מטל שעכשיו כיון ותירצו • לקדש יכול נמי דבמעומיו אע״ג

 משום ב׳ תירץ לומר וצריך סלואט בשעת במשכנו שייך לא המירת וזה
 • ודו״ק אשמואל מקשי ושפיר כלי בעינן דהא בנסכא לאוקמי וא״א חליסין

ט׳ לסירשיי וא״ל  בסיפא דלהכי • זה לכל א״צ בשטרש מיירי דמחנימץ ד
 זיאדהא דלענ״ד אלא ואבידה־ בגניבה שטרשטתחייב בטתרמשום חייב

 כשואל להיות ש״ח דמתנה דהא [דףצ׳׳דע״א] לקמן סבר גוסי׳ שטאל
ט ט׳ מידו בשרנו דוקא טי א  דנסיק הנאה בההיא וס׳ל דסליג יוחנן ו
דא״כ טדו שקנו מיירי דבאמת וא״ל במלוה־ שייך גא ט׳ סלא טלי׳

מוזמציעא בבא
 במקצת מודה במלוה דקתני הא א״כ עומד לכתיבה קנץ דסתס כיון

 קשה וא״כ והילך קרקעות שעבוד הודאות הו״ל הא שטעה דחייב
ודו״ק: יתחייב במאי ,
ל ״ א  ס״ל ור״א היא ר״א י״ל בשפירש למתניהין דאוקמי מאי דלט ן

 ס״ל וא״כ ומיעוט ריבוי דדרשי ע״ב] קי״ז [דף ב״ק סוף
ס׳ כמ״ש עליהן נשבעין דקרקעות ט  אין ד״ה ב’ע ד׳ [דף ב׳מ בריש ה

ט הוא הילך דאכתי ז׳׳א וע״ש] לספרים כו׳ נשבעין דוחק ו
ס׳ ולפירש כר״א־ דמחט׳ סתמא לאופמי הוא ט לומר סברא דאין ה

 מדקשיס ר׳׳א מודה דבשוה הוכיח דמהכא י״ל בשפירש כ״א הכל דאבד
 וצ״ל ־ בשפירש מודה דר״א הרי • היא ור״א בשסירש דמתניתין יצ״ל סיפא

ה נדלא אלא סליגי דלא  ברישא אבל ־ החוב כל נגד אותו ומקבל ט
 לר״א־ אפי׳ ומהני שוי׳ כפי החוב נגד שמקבל שפירש מיירי דמתני׳

 בדרב דפליגי המסקנא לט היינו סריש בלא מתני׳ לעיל דקאמר והא
:ודו״ק כלל מסיפא ק׳ ולא יוסף

ל ב  מאי] ע״אד״ה מ״ד [ד׳ בשטעוח כדכתבו בכ׳ז ל« ניחא לא ז״ל התוס׳ א
דס״ל הולכי׳ הם דלשיטתס •ונראה הוא הכטב גזירת יצחק דר׳ הך

ט׳ דבשוה שיטתם *:•י מפרט לא דלהכי אסמכתא הוי פירש א
 אי חילוק שוס דאין דס׳ל אלא אסמכתא הוי דלא משוס סליגי לא ע’כ דבשוה
 להש״ס דס״ל כיון דאל״כ אסמכתא הוי בדשוי אף אסמכתא טי שוי בדלא

 א״כ • אסמכתא משוס ע״כ ־ לשמואל דל״ל משום פירש כאלו טי טרש לא דבשוה
 עדיף ט לטביינא דחשיב דאע״ג הוא הכמוב גזירת יצחק דר׳ הא ע״כ

 משוס אלא הכתוב גזירה כלל הוי לא ז״ל רש״י לשימת אבל ־ מפירש
 לגוביינח דג״כ בדשוה הלואט בשעת ילפינן וממילא שקיל• דלגוביינא

ברור: חה שקיל
ן ה י י דו כ״ע דבשוה דהא ז״ל לרש״י דס״ל נאמר אס מ  מטעם הוא ט

 ליה חפים ולא לבטחוו שייך לא שוה דבלא כמש״ל יוסף דרב
 איך פלאי לכאורה יוסף־ דרב משוס לפרש התוס׳ שרצו וכמו אזוזי
 דיש נ״ל יצחק• בדר׳ ופליגי יוסף לדרב ל״ל כ״ע דבשוה אח״כ מסיק
ט׳ מחייב יצחק ר׳ ז״ל רש״י דמסרש הא ליישב יש דלכאורה ליישב  מאי באונסין א

 סברה לסוס נ״ל והיה אונסין ממעס דלא אבד נקט בברייתא ואדרבה בזה בעי
 אזוזי לי׳ דחפים משוס שכר שומר בל״ז הוי הלואט בשעת דבשלא הש״ך

 דהיכא וע״ש] ט׳ והוי ד״ה ע״א כ״ט [דף לעיל הטס׳ כ׳ הא א״כ • וכמש״ל
 א״כ • באוגסין אפי' חייב שכר שומר בל״ז והוא תשמיש טחר לי' דאית

 ליה אית יצחק דמדרבי וע״ש] מ׳ [ס׳ק ע״ב בסי׳ השיך לפימ״ש ה״נ
 ומתניתין ברייתא אבל • באונסין דטיב פירש׳י שטר חשטש היתר בי׳

 תשמיש היתר מטעם שכר שומר אלא טי לא הלואה בשמת דמיירי
 בשעת דשלא ממילא אלא להשתמש־ שמותר יצחק דר׳ קני׳ ועיקר

:לגמרי לי׳ וקני באונסין אפי׳ חייב הלואה
ף ך  דבל״ז משוס והיינו באונסין אט׳ חייב יצחק דר׳ די״ל נ״ל ^

חיוב הו״ל תשמיש היתר עליו ונוסף יוסף מררב שכר שומר טי ׳
 זה מטעם א״כ • תשמיש היתר בו לו שיש כיון דמסתמא אלא באונסץ

 בדרבי משא״כ ־ מצוה טי ולא למשכון צריך הוא הרי בו שישתמש כיון
 לו מחזיר דהא למשכון צריך חיט וטדאי • ולנערה לשוטחה שצריך יצחק
 דמיירי וברייתא דמתניתין י״ל א״כ ש״ש־ שטר הוי לכך בלילה הכר

 שפיר לכך למשכון צריך הוא מסתמא א״כ להחזיר דא״צ בגווני בסתמא
 יוסף כרב ס״ל דכ״ע שיטט לחזק ז״ל רש״י בא ולט״ז ש״ש־ רק טי

 למשכון בצריך טירי דברייתא אלא באונסי׳־ מחייב יצחק ר׳ דלהכי
 הלואה בשעת שלא יצחק דמבדר׳ קאמר דהמתרן ג״כ שכ׳ בש׳ך ועיין

 מעם טוב מצאתי ולפימ״ש ש״ש־ הוי הלואה ובשעת באונסין־ מחייב
 סברא דקיימא כסשמי׳ די״ל נלענ״ד לזה שזכיט אחר אבל לדבריו•
 לענין בברייתא דפלוגתי׳ אלא יוסף־ בדרב ל״פ כ״ע דבדשוי ראשונה
 ופליגי יוסף כדרב ס״ל וכ״ע למשכון בא״צ מיירי נמי דבברייתא אונסין
 מתני׳ די״ל ש״ש דהוי ממהניתין קשה ולא אונסין לענין משמיש בהיתר
 דר״א בפלוגתא יהודה ור׳ ח״ק ופליגי מצוה הוי דלא למשכון בצריך
 מצי מדהוי כשמואל קיי״ל דלא הכרח אק ולט״ז יצחק בדר׳ ור״ע

 דהוי כר״ע דלא מתניחין דא״כ אונסין לענץ ופלוגתי׳ כשמואל לאוקמי
 קיי״ל דלא הסוגיא לפי דס״ל ־ בה״ג שימת דזט לפרש ונלענ״ד ־ ש״ש

 בכל כדקיי״ל הלואחו בשעת יצחק בדר׳ דפליגי ס״ל לרבה א״כ כשמואל
 יוסף דרב אליבי׳ אזלא והסוגיא הלואט בשעת אפי׳ יצחק דר׳ דוכתי
 ממתניתין קשה ואי אונסין־ לענין יצחק בדר׳ דפליגי למימר ובעי
 למשכון ענינו דמה יוסף לדרב שייך דלא בשטר למתנימין דמוקי ס״ל
 יצחק דר׳ א״כ דס״ל די״ל דר״א שייך דלא שוה בדלא מוקי דלא והא

 ליה• דנקיט נימא דלזכרון כיון שוי בדלא שייך לא נמי הלואה בשעת
 דאמר טמר ותסברא מקשי וע״ז תשמיש היתר לענק ופליגי וכנ״ל

 אונסין נקט דלא מתניתין ק׳ דא׳כ ר״ל הלואתו בשעת שלא ר״י
 בשעת יצחק דר׳ שייך לא ה״נ בשטר• יוסף דרב שייך דלא משום

בשומר דמשני התירון גס לפרש יש ולפי״ז דמתני׳ מ״ט וא״כ הלואתו
אבידה



מציעא בבא שלישי פרק מניןKד r«השובר «6
ה  נמצוה ופלוגתי׳ יצחק כדר׳ אונסי! לעני! דסליגי ר״ל גי3קמי© אניז

® 3דר  דרב ממעס ש״ש ונשאר יצחק• דר׳ שייך דלא בשמד ומסני׳ יו
 חקשי דלא ר\כי וכי יוסף 3דר למצוה דל״ל כר״א יהודה ור׳ יוסף

 כשומר קאמר להכי למשכון פנינו דמאי יוסף דרכ שייך M נשמר
^גי5« ^;ידה  למשכין• שייך דשג״ר וניעור שמוח במצות דסליגי ר׳׳ל י

מן צ״ל  הזירא דא״כ שהלוהו עניד מצוה גרסי׳ דלא בתרא כתי
 לי׳־ גרס לא דרש׳י הסנ״י כמ״ש למשכון פנינו דמאי איוכתי׳• קושי׳

 ס״ל דכו״פ ור׳א דר״ע סלוגתייהו הכי דמוקי צ״ל ליה נרסינן ואי
 להנאתו• וניעור השטוח מדאי למשטן דנצריך להש״ם וסבירא יוסף כלרב

 ואין יוסף בדרב ושליגי ונעור שטוח ומטעם למשטן בא״צ כודאי ומתני׳
 וככ״ע למשכון צ’בא דמתני׳ מירוצא לחד כן מפרש השוס׳ דהא דוחק זה

מן ס׳ל ז׳׳ל רש׳י דגם ועמש״ל מב: זה כתי ודו״קהי
ז ״ כנ״ל לפרש יש לעיל דרכט לשי אכל כה״ג• לשימת כתבנו כ

ואמי׳ יוסף כדרב ס״ל וכ׳׳ע אונסי׳ לענין יצחק בדר׳ דפליגי
ד לימא הגירסא זמיר  יצחק ר׳ דאמר אימר ותסברא וקאמר • היא סנאי יצחק ד
 שכר שומר בליז הוא הלואתו בשעת כשלא בשלמא ר״ל הלואה בש«ז פלא

 אבל י הש׳׳ך כמ״ש לו הלוה דכבר כיון ואזוזי ־ אזוזי לי׳ דספוס «»ם
סו בשעת א  הוי אי ופליגי יצחק כדר׳ ס״ל דכ״ע כדמסיק י׳׳ל א״כ ^
בדרב דפליני קמא בשנויא דבתחלה רק יוסף כדרב שכר »מר
® יוסף לדרב שייך דלא למשט! בצריך דממניתין למימר ^כא יו
»  מציה דאפ״ה לר״ע וס״ל קמפלגי למשט! דבצרין דמסיק למאי א
 ולהט יוסף• דרב שייך דלא זוזי שיעור שוי בדלא דמתני׳ $ול היא

 ומתני׳ וניעור שטוח מטעה ר׳׳ל אבידה בשומר קאמר מגא בשינויא
 מצוה למשכון בצריך דאפי׳ כדמסיק אבל מצוה• דאינו למשטן בצריך

 לדרב שייך דלא צ״ל לפ״ז זוזי שיעור שוי בדלא דמתני׳ וצ״ל עביד קא
 הלואה מצית מטעם צ״ל א׳׳כ למשכון עניט מאי היא דמ^ה דנהי יוסף
i n ט שפיר וניעור שטוח מטעם  באונסי! אפי׳ ונתחייב למשכון עני
 אתמוייהו דחולק נימא או קמפלגי יצחק דבדר׳ סיל דר״י צ״ל rדבכ ודע

 יהודה בדר׳ הפירוש צ״ל ותו שינויא• לחד כן מפרשי דהתוס׳ «ג״ש
 ענינו באין לממני׳ אוקימנא דהא לעיל־ כמ״ש טביינא מטעם דפ^ש

ה: בכל ודו״ק לבה״ג• בשטר או זוזי שיעור שוי דלא כיון למשכון ז

מ ע ר  יצחק דר׳ ש״ש הוי אי דפליגי כפשמי׳ דהפירוש למיל לפמ״ש ו
 אזוזי לי׳ מפיס בה״ל דשלא מטעם או למשכון בא״צ מיירי

 ■ בה׳׳ג סברת ליישב יש • יצחק בדר׳ ופליגא למשמן ^ריך ומיייתא
 ק׳ בשטר• ר״א דמודה דברייתא סיפא קשה דלנד׳׳ז כם«גי׳ דהוכיח

 ולר׳׳ע ש״ש אלא הוי לא דלטביינא דלר״א פלוגתא ^כא ^:מי הא
ב הו״ל יצחק לר׳ לי׳ דאית  גוביינא מטעה ש״ש דבל״ז כיון אונסץ מו
 א״כ ליה קניא ולא יצחק דר׳ שייך לא שמר דאיכא דהיכא הוכיח אלא

 בה״ג נמצא תשמיש להיתר לי׳ קני׳ לא מ״מ לגוביינא דשקיל ^ג״ג
ק מ הלואתו בשעת יצחק בדר׳ דפליגי דס״ל כרבה «ןי  מתירון מוכח מ׳
בא מז״ס  דגם י״ל וליט״ז בשטר• יצחק דר׳ שייך דלא יוסף דרב ^י
 אלא ע״כ לי׳ נקיט דלגוביינא ומודה ז״ל רשיי כשיטת פירש בה״ג
 לעיל ממ״ש אחרת שיטה וזהו בשטר שייך לא דקני׳לי׳ יצחק דר׳ קרא

ודו״ק: בה״ג בשיטת
י ^י ל  הטעמים p יוסף דרב שייך דלא משום דממני׳ דמעמא מש״ל ו

 מהכא י״ל • ש׳ש והוי משמיש הימר אלא נשאר ולא שכתבט
אלהו «ן ק׳ דאל״ה בפירות דמרקב מעסא לי׳ ליה דחיק להטסקים נ

א׳כ יצחק• דר׳ לי׳ דאית כיון דלת״ק נמי כפירות ור״י מ״ק ליפלגי
 • ש״ש אלא הוי לא יהודה ולר׳ • באונסי׳ חייב ש״ש בל״ז דהו״ל כפירות

ודו״ק: לת״ק ש״ש רק הוי לא ולעולם יהודה דר׳ מעמא ל״ל דמ״ק אלא

ה א ר נ  אף יצחק בדרבי דפליגי מוקי דרבה מ״ש דלפי לטענ״ד ו
 סבר שמואל אף לקמן שאכתוב ולפי הלואה כשעת

אבידה שומר דס״ל כיו! תליא בהא דהא די״ל נראה הכי■
מר  • יצחק בדר׳ הלואתו בשעת אף לפלוגתי׳ מובן וממילא חנם «ו

קונה אינו אס יצחק ר׳ דקאמר ענין מאי להבין דצריך * והוא
 לבטחו! לקחו אס לי מה לגוביינא לקחו אם לי מה מניין צדקה משכק
 על בטחון לו אין לו שמחזיר דבשעה הוא מצוה ^ שמחזיר במה עכ״ס
ט  בשעת בשלא מיירי יצחק דלר׳ לבה״ג• לי׳ נפקא דמזה ונראה ־ חו

ט בשטר אפי׳ הלואה טי  דסחם משום או כתיב סתמא דקרא משים ו
 א״כ ז״ל רש״י לפמ״ש בשטר וא״כ ט׳ להל״ל אומר דהא בשטר ט^אה
 דלפי נראה מיהו לו• שמחזיר צדקה ומאי כלל• בממון משוס ליכא
 ופירשנו בעדים אלא תחזירט אל לו יאמר לו שכשיחזור בש״ע מ״ש

^ ואפ״ה שם• הע״ז כמ״ש איירי בשטר בטדושיט א  החזרתי לומר נ
ת לפי דנאנסו במיט ר  פטור והלוה ■ באונסי! חייב דהמלוה רש״י «

חייב איט ספרים דבשואל וסמ״ע הב״י הביאו הרץ כ׳ דהא מאונסק

ד קא השבה מצות בחזרתו המלוה א״כ שלו הנאה כל דאין כיון • באונסין  «י
ל נאנסו א״כאס באונסי! חייב דהמלוה וטק באונסי! חייב הלוה ואין  הלוה מ

 א"כ מקומות] ובשדיי בהגה [א׳ סעיף ע״ב בסי׳ המבואר כענק חייב המלוה
 דמוכח רש״י שיטת וזהו לו• היא צדקה ושפיר בטיטנו* מאבד בשטר

 דחשיבא יוסף לרב זהו אממז צדקה• לי׳ מדקרי באונסי! דחייב מקרא
 מאי א״כ מצוה הנאת דל*ל לרבה אבל ■ דינא לעני! מצוה הנאת לי׳

 שמואל הוכיח דמזה ונראה צדקה• לי׳ דקרי בחזרתו למלוה גריעותא
 במיגו נאמן אפ״ה שוה בדלא קרא מועיל א״כ כו׳ דמגלא קתא דאבד

 שוי׳־ בדמי אלא חייב אינו והלוה הכל• אבד המלוה דאז דנאבד
 לשמואל דל״ל כדמשני לכך • באונסי! דחייב הכרח אין באמת ולפי״ז
 אם והנה ב«^נסין• חייב לומר ההכרח ע״כ קמפלגי ובדשוי שוי בדלא
 הרא״ש סברת נאמר אס מבעיא לא טי בדלא מיירי דקרא נאמר

 אלפא אבד דמגלא קמא דאבד לומר שייך לא הלואה בשעת דבשלא
 וכשיטת הלואה בשעת מיירי דקרא דסיפא לומר הכרח טדאי דאז זוזי

 אי אפילו אלא העבוט־ להחזיר חייב הטאה בשעת דאף הטסקיס
 דאמר אימר להקשות ליכא עכ*פ הלואתו בשעת מיירי דקרא נימא

ט עדיף הלואתו דבשעת בה״ל שלא ר״י  כסברת הכל אבד לומר ס
טן rולט • הרא״ש  בב״י כמטאר ממואל דס״ל כרבה הפוסקים שיטת נ

 הוא אונסי׳ דמיוב לסמ״ש מכ״ש • תלית בהא הא ולפימ״ש ובסמ״ע
 ואפילו כדשמואל צ״ל ע״כ לרבה א״כ תשמיש והימר יוסף דרב משום

 אע״ג היא מנאי יוסף דרב לימא מקשה דלהכי וי״ל הלואמו• בשעת
 וההכרח מצוה הנאת ל״ל דר״ע בהיפך לפרש איכא הא מ״מ כר״ע דהלכ׳

ט ור״א הלואט בשעת לאוקמי  לכך יוסף דלרב לי׳ דאית בה״ל שלא מו
 או היא• מצוה דלאו למשכון בצריך דדילמא היא• תנאי לימא מקשי
 וכדשמואל הלואתו בשעת יצחק בדר׳ ופליגי יוסף דר׳ שייך דלא פוי בדלא

ס׳ מ״ש לפי שקשה מה pממו ובזה כנ״ל• ט׳ מוקי דרבה ט  פלונ
 פליגי היא מצוה דל^ למשכון בצריך נ״כ יוסף בדר׳ לימא כשמואל

ט ז״א ולפמ״ש בדשטאל  כדשטאל מקרא הוכחא ליכא יוסף לרב איתא ד
 דל״ל סירא דלפי ומסברא לשון נכון ומעמה • כנ״ל * תלי׳ בהא דהא

 דפסט לההוספיס %׳ש וא״כ הלואחו בשעת שלא קרא א״כ לשמואל
 אליבא אזלי הלוואתו בשעת יצחק לדר׳ דאוקמי הסוגיא דכל כשמואל

:ודו״ק דשמואל
להאריך: ואין רחב ביאור בזה לט יש ועוד

ה נ ה שטאל קנק ס״ל דבה״גז״ל שכתבתי לשמה כ״ז ו  סבר נמי גטרו
ס׳ לשימת כתבתי כבר אך הלואה בשעת לי׳ דקני ט  אלא P איט ה

 המוס׳ לטסת וכ׳ז טרש כאלו דה״ל אלא • וגוביינא קנין מסעם לאו דשמואל
 הסוס׳ הנה • זו סברא לט בט׳ג ושיטת טסתם לבאר ונראה • בשטרש דמיירי
ה [דףט׳ב וכאן [דףמ׳גע״בד״המחט׳] בשבועות הקשו אד  דהמ״ל לא] ע״
 דנגד מסברא להש״ס דס״ל ודחקו ובדלאטרש• לי׳דשמואל אית דכ״ע

א כמה כתבתי וכבר פירש כאלו הויל מעותיו  דאף דציל הדוחק מן ס
 הנה נלענ״ד ז״להי׳. דבריהם ולולי ע״כ• אסמכתא• הו״ל מעותיו כנגד
ס׳ מ״ש להבין צריך ט  הוי לא פירש בדלא לשטאל דמוקי דלפירש״י ה
ט׳ שלא בדפירש דמיירי rדאס בדפריש• במיתא לאוקמי מצי  עליו י
ט דר״ע מ״ס ש״ח רק  ש׳ש שיהי׳ בפירש מיירי ואי בשמעתין כוונתם ד

ט ט דר״א מ' ט אלא בשבוטת• כוונמס וז סיי  מריש דבלא כיון שם ד
 ש׳ש שיהי׳ כשפירש דלעולס נימא דלא טונתם • ט׳ • החוב כל מפסיד

 לטוס ש״ח מתנה לקמן אמריק דהא ר״א פליג ואפ״ה מעותיו נגד
 י״לדס״ל א״כ מידו• כשקט שמואל ומשני בדברים במאי ומקשי כשואל•

אט׳ כיון השיבו וע״ז שטרש מה מהני דלא לריא  לן קיס פירש בלא ד
 לא כנגדו דבטרש נימא מה״ת הכל נגד זמהני דשטאל אליבא עתה

ז״ל: דבריהם פשטת זהו יועיל
י ד ר ד  דברי להבין צריך באמת א״כ ממני• רטקיס ז״ל מהרש״א ו

ס׳ דעת לפי שפירש מה יועיל למה שמואל•  בדברים במאי ט
 ממרי די״ל ונראה • יתחייב במאי פירש הוי כאלו דנימא לטרש״י ומכ׳ש
 דפירש מאי לט המשכק את כקונה הוא הרי בדפירש דנימא או אנפי

 שאני דהכא דנימא ט • משטן דקונה דס״ל יצחק דר׳ כענק כנגדו או • כולו או
 שטאל מודה בעלמא ובדטר למחילה קנק דא*צ וקיי״ל מעיס לו הוא דחייב כיון

ך לא שטרא דאיכא דהיכא דס״ל הבה״ג דרך דזהו ונ״ל • דנתטיב  דשמואל טי
 רמ״א[ס״בבהג״הע״שבש״ך סי׳ בח״מ המובא ר״י כסברת דס״ל משום
 היכא וא״כ • קנק צריכה ממילה משטן או שטרא דאיכא דטכא ד׳} ס״ק

 י״ל ובזה • טרש כאלו דהוי דנימא מכ״ש דפריש אף שמרא צי׳ דאית
 מחילה מהני לא דודאי דס״ל פלגא אבד דלא קתות במרי דמ״ד טעמא

ט דבאמת וס״ל משטן דתפיס כיון • ב׳ קתא נגד  אפילו אם הי׳ טונ
 קני דלא כיון וחמור את קני דהוי דמנ׳ל אלא • הכל יפסיד א׳ יאבד
 איט הב׳• קתא טוי נגד מהני דלא כיון ה״נ כלום־ קני לא מקצת
טי דס׳ל דכיון אחר באופן זה בענק י״ל או כלים• טעיל אסמכתא ד

אלא



ששיי פרק האומנץ את השוכר
ועתה ר לקמן שינואר כמו אסמכשא מי דלא ם*ל דהפיס מ»ם אלא מנו  ג

עד א ו ;  דתפיס דהיכא המכר הר״י כסכרש שסיס להוי לא הג׳ ^
 מהני דלא דהיכא קיילץ הא וכאשמכשא מחילה דק הו״ל לא משכון

ד  ול^״ז לעביינא• קני לי׳ קאמר דמי החום׳ מהניכלוסכמ״ש לא טלו ע
ץ  שמואל מחייג פירש ממטה לאו מטושה דכעד הש״ם דהוטח י

 לא מינו לשמואל גאמש להש*ם לי׳ דקשה והוא אחרינא ממטמא אלא
 פירש הוי כאלו דנימא או מטכשיו מייריבסירש השוס׳ אסמכשאולמ׳ד הוי

 דשפים דהיכא ס׳׳ט] [ר׳׳ז סי׳ וכח׳׳מ ט״ב] ס״ה [דף לטיל ואמריק מטכשיו
א הקשא שוי כעד א״כ אסמכתא• ט״ל לא ומטכשיו  מחילה מהני מ
מיו ט  מהני לא וט׳׳כ מחילה מהני ולא משטן בידו שטם טכשיו דהא מ
טי כשנאבד אלא ממילה  מילי חרשי שמו^ אשמטינן נמצא * אסמכתא ו

 שיוי ועד פריש־ כאלו דט״ל או דסירש ממטס אבד המושר דעד
^ ס׳ל הר®! ב ט׳ נמצא חייב־ ד א פריש בדלא א  דאמירתו כן ט

 ממטה טמא אי טבטיא ולא ״ אסמכתא הו׳׳ל דהא, כלום מטלה איע
 אסמכחא טכ״ם קנין ממטה אפי׳ אלא מטכשיו מחילה הוי דלא מטלה

ט שפיס* מקרי דלא הוא א קנץ מפטם ל^ דשמואל נ״ל ו  ט״כ ט
 קט אי ש״ש קטן ממטם שיהי' סברא דמה שמטשין בסוף השוס׳ כ׳ דהא

 בו ולקטש לקדש שיטל ממטס להו וניחא באונסק• אשי׳ יחחייג לי׳
 למטגד מצי דלא חלישץ קנין ממטה או בידו* מטותיו אין קרקטשדטתה

 והרי גשטתהלואה מיירי דהא הכי למימר ליכא בדשמואל והנה במטוהיו
 אין כלי יד דה׳׳ל דמגלא ובקשא * חליפק ממטה וט׳׳כ • בידו מטותיו

 שהקשה מה משורז וגזה טא* מחילה מפטם ט״כ אלא גו* קונים
 ולפמ״ש בשפר וממני׳ גאונם שלוגשי׳ לאיקט דט״ל גה״ג טל לטיל

 יתחייב קטן מפטם דאי מחילה מפטם הוא דשמואל דס״ל דבה״ג פטמא
ט׳  הוא קנין מפטם וט׳׳כ באונסין דבאמש טמא אי משא׳׳כ * באונסק א

:ודו״ק בשפר הוא גריטושא מאי לדכ
ה ז ב  דריא להוטח דליל בשום׳ לטיל שדקדקט מה דמתויז נלטנ״ד ל

ט ולא ישבט מדקאמר מטותיו כעד שפר  הקודמים מדבריהם הוכי
 דרבי לטיל שהקדמט הסוגיא עש׳׳י דשמ״ל כמאן דלא יהודה ר׳ דא״כ
מדה  פלונשי׳ רק אסמכתא דהוי אבד דלא ודאי המשטן דכעד ס״ל י
 ומודה לטיל כמ״ש מחילה־ הוי לא המשכון כעד או המושר־ לטנק
 בשפר דלהכי בה״ג לטרש מ״ש לפי סושר זה דגר לכאורה והנה ר״ט•

 אע״ג מהני־ שפר בלא ובמשכון כלום־ המחילה דאין משוס מהני לא
י בה״ג דמיירי דבשוה ס״ל דבהיג ונראה המשטן טוי ע
 הוי גזים• ולא בידו דהוי ביק כלל* אסמכתא ליכא המשטן

מטכשיו בטי ולא במיפבא אשלם אטביד ולא אומר כמו
 הש׳׳ס דייק שטר מדשמואל אבל • אח״כ גמשטן מחילה מהט ושטר
 המשכון שיווי כעד אפי' אסמכתא הכל א״כ שה בלא דמיירי דכיק
ט׳ לטביינא• קני קא״ל דמי השוס׳ כמ״ש א  בטינן המשכון שי כנגד ו

 קאמר דלא ניחא ובהכי כנ׳ל* מטכשיו מטלה שי דלא ואיט מפכשיו
 אסמכתא מי דלא המושר לטטן שי בדלא דשנואל להו אית דכ״פ

 כל נגד בדשוי דטירי צ׳׳ל ט״כ דהא ניחא ולפמ״ש בדשי־ וקמשלגי
ק המטות כל דמשמט מטושיו אבדו מדנקפ השוב  הסוגיא גפשפוש צ׳׳ל ו
שד מדקאמר לחזור דל״ל ד קמפלט שי בדלא הל׳׳ל • שליגי לא כ״ט ב  ע
 וא״כ משמט־ לגמרי מטותיו דאגדו ולשמ״ש יצחק• גדר׳ המשסן שיוי
 מודים כ״ט דבשי הגירסא מיושב דמטלא ושטפא לדשמואל מנת איט

 בנגד אפי׳ אסמכתא הד שוי בדלא אבל • כלל אסמכתא דציכא משם
ט המשטן ג  מטכשיו בט לא לגמרי בדשי דהאי בדשי משא״ב מטכשיו ו

 בה״ג• בדברי אלה דגריט להטמט דיש ונראה אח״כ• ממילה והוי
ט הד שפרא גדאיבא דהא דס׳ל והוא ט שפים כ שקט כשהשפר טי  ב
 מהני שפרא דאיכא אט״ג הלואה* גשטת שלא לק־ להכטשו יטל ואיט

 ם״פ] [ר״ז סי׳ ש״ט גשם כתבתי דכבר שפרא דשטס אט״ג מחילה מפטם
 ולא המשכק טל אלא סמיכש ואין השפר מגרט שלוקח דהמשכק שם

ם• טקרי ט  בשטת אבל קנין• מפטם דבל״זי״ל לזה צריכק אנו אין מיהו מ
 וארכבי׳ השפר כח גרט לא נ״כ משכק שלוקח לבה״גדאטש״י ס״ל הלואשו

 י״ג]גסי׳ י״ד]והסר״ט[ס״ק דהש״ך[ס״ק גפלוגשא נראה זה ודבר • רכשי אשרי
ף מ״ב ט  כגון דפרטשי מיגו ללוה ואק מכחיש והלוה נאנסו בפוטן ב׳ ס
טן אשי׳ מהני שפר דטתן כיון לבה״ג ד״ל • הלוה נאמן אי הכא ש גפו  נאנ

 וראי׳ • בשפר מוטיל המחילה ואין שפים ונקרא המשכון לך החזרתי או
 בשטטות מקשי מאי בה״ג דברי טל קשה דהא גה״ג לדברי אלה לדגריט
 דא״כ וצ״ל ששאל* דשדה בשפר מיירי דהתם מתני׳ דילמא ממשני׳

שק  אלא • דנאנסו גמגו נמי אי השפר מפטם דבריו בכל המלוה ל
 מגרט דהמשכון משני ומדלא דט*טתי במט נאמן הלוה ט״ש גמלוה
 סמיך לא ש השפר דמגרט שנאמר דא״צ צ״ל איוו הלוה נאמן לכך מפי־

ק דשמואל לדינא הדר והו״ל אשמרא  לאוקמי מצי דלא י״ל מיהו * ודו׳
ב ואיט הרקטת שטטד וכטרש שלן ש״ל דא״כ משני׳  במודה שד״א טי

לקמן: וטיק גמשצש

בבאמציעא

ונל«

. & ם
• א׳ בטנק דגה״ג אליבא הסיפא ליישב לפענ״ד נראה ן

 ליישב לאטנ״ד נראה ומסחלה * דבריו שציא מזה ואדרבה
 מה תיקשי שלא • פנים בכמה דר״א מ״פ בדשי אי דשבוטות הגרסא
 ישבט ולמה מודה שוה בדלא אף מודה* בדשווה דאי התום׳ ששמה
 מדר׳ הוא דסיפא דשטר שיפתם לט להקשוש מצי דהוה וה״ה שד״א
 יסיפא הלואש בשעת שלא הא • במותר כך דשליגי אס׳ד אף יצחק

הרא״ש: כמ״ש השחר מפסיד דאין

שוי׳ דכעד לר״א ס*ל שוי בלא אף באמש לומר דיש :ג׳ד
 שירי דהגריישא די״ל אלא כדששאל לי׳ שקיל לגוגיינא

 משום מעותיו אבד לר״פ דס״ל והא השיך כמ״ש באונס אבד דפיען
 מכ״ש כמעכשיו ע״כ דהוי כתבנו וכבר כדשמואל• שקיל לגוביינא דס״ל
 כפוטן הלוה מ״ל נמצא * מעכשיו בפירוש באומר דכתבט השוס׳ לפי׳
 דבתחלה וכיון באונס נאבד לא באמש דדילמא * הלויתני אס יודע איני
 כש״ש אלא איט ובאמת משלם• נתחייב לא מעכשיו לגוביינא לקחו

 דנקיפ הברייתא אבל • הפור הי׳ שנאנס ידע הוי ואי • מתני׳ כדקשני
 אע״ג ור*א * הלדתני אס יודע איט הו״ל ידעינן בלא דמיירי ישבע
 א״כ קשירי• שוד דבדלא כיון מ״מ • המשכון שיווי כנגד כששאל דס״ל
 כאומר ביניהם שבועה עסק הו״ל שחייב הלוה דשדה ודאי השהר כנגד

 לישבע יכול ואיט שטעה משיב דש״ל ידענא לא וחמשים ידענא ממשים
 • ושע״ק הילך המותר הו״ל דבשפר ר״א שדה בסיפא ולהכי • משלם

ט׳ הד ושפיר משלה לישגע יכול ואיט שטעה מחויב הו״ל ולא  לר״א א
 יש דאכתי א« • המשכק שעד מעותיו ואבד * הלויתני אס יודע איני

 ר״ע בין שלוגתא יש אכתי דהא מעותיו אבד דיה קאמר דלמה לפקפק
 לפמש״ל לפענ״ד ונראה הכל־ אבד דלר״ע השחר לענק ור״א

 מהני שפר בלא אגל מחילה* שיין לא בשפר דסיל בה״ג בשיפת
 מעכשיו• בעי ולא אסמכתא ליכא דבדשד דס״ל משום מעכשיו דבעי אע״ג
 אף אסמכתא דהד אע״ג שוי בלא דסיל מדשמואל הוכיח הש״ם אבל
 לי׳ אית אמרינא פעמא ע״כ מעכשיו מהני לא ובמשטן המשכון עד

 שיך דלא שפרא דאיכא היכא אפי׳ rלפי נמצא ־ כעדו המשכון דקני
 יש בק המשכק עד דהא לשמואל אבד המשכון שוי כנגד אפ״ה מחילה

 שיך דלא דהיכא • דששאל בהא לי׳ לית דבה׳ג אלא * לו אין או נ׳פר
 אית כ״ע דבשי השתא דקיימינ׳ אוקימשא בהך א׳־כ ■ מהני לא מחילה

ט׳ אחריני מפעמא ע״כ המשטן כעד שוי בדלא ואפי׳ דשמואל להו א  ו
 שניהם כנגדו אבל מחילה ליכא דבשפר במותר ר״ע מודה נמלא • בשפר
 אית דשמואל י״ל בה׳׳ג בלא מיהו הלויתני אס יודע איני רה״ל מודים

 כטרוש שפא ואתיא באונסין לה ושקי הלואש בשטח שלא נמי יצחק דר׳ לי׳
 כעד רק ם'ל והרווייש הלואתו בשעת שלא דמיירי דר׳יצחק השס׳משום

 דא״צ די״ל לפענ״ד נראה ולט׳ז * הלואה בשעת שלא שהוא המעות
 דששאל• ל״ל טדאי ר״א דהא לשמעשא אמר כתנאי ט״כ דששאל לומר

 בדרב ושליגי * דששאל שייך דלא בשפר לה דשקי י״ל מתני׳ בשלמא
 ט״כ שפר בלא דמיירי ברייתא אגל * וניעור ששח מצוה מפעם יוסף
 י״ב ודף בכשטש דאמר לשיפשי׳ דששאל די״ל ונ״ל • כווש׳ דלא ר״א

 הוא דששאל וקאמר * חייב הלויתני אס יודע איני ס״ל דר״י ע״ב)
 דלששאל נמצא ור״ג• ר״א שא גמתנישין והתם כר״ג• הלכה דס״ל
 נאנסו• בפוען לה שקי נמצא חייב הלדתני אם יודע איני ס״ל ר״א

 ור׳׳א משמיו• אבד ולכן פשר הלוישני אס יודע דאיני ס״ל ור״ע
ב הלוישני אס יודע טני דס״ל לשיפט׳  משום בסיפא דשדה והא * טי

סק סילחיוב הלואה בשעת שלא יצחק דר׳  דלט להקשות ואק וכנ׳ל* טנ
ר׳יהודהדלאכמאןכמו  דפליגי השם׳ דברי על שהקשיתילעיל טקימתאזו

ק דשליגי כיון דברינו• על קשה כן במותר ש  דשניהם משמע נאנסו ב
 לרביתא גנאנסו דשליגי למימר דטכא שא די״ל ז״א * הוא דש׳ש מודים
 שאאלאדשדהלגיביינא דש׳ח ס״ל ר״א אבל דששא• לרטשא או דר״ע
 שב ויושר בסיפא שכתבתי הראשון לט׳ מטכשץ מחטיב ששע ואם שקיל
ט ל וכה*נ * יצחק דר׳ משוס הב׳ שי׳ כ  די״ל נ״ל עור • גווט בכמה י׳
 אלא ר״א מודה דבמוהר אישכא דס״ל לעיל שתרצנו כמו יהודה לר׳

ט שטעה משיב להישך ה*ל1 שליג דבגוף ט  כי ודו״ק * לישבע יטל ו
:מאוד קצרתי

 ואין שטעה דמשיב קיי״ל הא המלוה ישבע למה לט״ז להקשות
 גרע דמי אינו זה שבועה בלא טפל משלם לישגע יטל י

ש׳ כמ״ש שא לדבר דרגלים שמא גפענות אוש דמשביטי׳ שומר מכל ש  המ
 כסברת משאילים הו״ל ולא למידע ללוה הו׳ל דלא כיק די״ל נ״ל וש

ודו״ק: וטפל המובס נשבע לשדע ש״ל דלא דשכא השוסקי׳

ה ר ו א כ ל  סגר דלע אליבא דששאל כן לומר הכרח דט״כ נלפענ״ד ו
ק דאל״ה הכי ט כר״א דלא ששאל דע״כ ט לי׳ ששיא מ

שת שט כר״א דהתס מסט׳ דילמא * דססס ממשט׳ שמואל מל ע״ב] [ד׳מ״ג ג
ואיסו
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 המשכון שיווי כמד אפי׳ ר׳׳א 6דה קשה דא״כ וא״ל • כר׳ע דאמר ואיהו

 מודה ר״א אף א״כ נאנסו במוען שני׳ אוקימתא דלפי ז״א • ש״ש דהוי ל״ל
 לתרן דיש נלענ״ד ובזה • פריך שפיר אמר דכ״ע אליבא דשמואל לפמ״ש אבל נשוי
 בד^רש דשמואל פירושם לפי בדפריש] מתני׳ בד״ה [שם התום׳ שהקשה מה

 אנן אבל • אמר דכ״ע אליבא לשמואל דבאמת ניחא ולפימ״ש • דר׳׳א מיירימ״מ
 הימב רז1מר ובזה ■ פירש בדלא אפי׳ דשמואל לי׳ אית דר׳׳ע ונימא כתנאי נימא

 בלא דפליגי קיימינן מתה דהא זשמואל לי' מית דכ׳׳ע קאמר דלא התום׳ קושית
א־ ומתני׳ פליג וריא ודו״ק־ פירש אהי  לומרדי״ל נראה היה ולכאורה רי

ה כ׳מ דף לטיל התום׳ דברי לפי בפשיטות ד  טז׳א מ׳׳ד [דף ובשטעות והוי] [
 קמיפלגי ובפשיטה ר״א י׳ל^דכולה א״כ בפשיטה מיירי דפשומר]דסיפאדמתני׳

 היא• ר׳׳א ומתני׳ כנגדו אבד ולר״ט הפסד במומר ל״ל דר״א ג״כ
 טל דמלוה דהכא• לסתמא דהתס מתני׳ סמרא דא״כ דז״א אלא

 [דף הכי לי׳ דקשיא מאי יהושט פני בס׳ דמקשה הא ניחא ובהכי • ש״ש המשכון
 ות״ק ר״י דפליגי כיון קושיא ומאי כר״א דלא מתני׳ נימא ט״ב] פ״א

 ניחא ולפימ״ש ור״ט• דר״א בפלוגתא פליגי אי לי׳ קשי׳ מאי במתני׳
 קשה ולא פירש בדלא שמואל ואיירי בדשמואל דפליגי השתא דסבר

 מתני׳ דנימא מקשה שפיר א״כ היא־ ור״א בפשיטה דאיירי דהתס ממתני׳
 דבנאנסו לפימ״ש אבל :ודו״ק אהדדי מתני׳ סתרי וא״כ כר״א דלא

 כתנאי למימר מצי שטר באבידה דחייב המשכון בכנגד מודה ור׳א פליני
 בדשמואל דפליני דס״ד למאי שפיר נמצא ־ כר״א ודהכא דהתם ומתני׳

א: מודה דבשוה לומר הוצרך ר׳
ד ו  דלית לר״א דמצינו כיון ר״ל כר״א דלא נימא דמקשי הא די״ל נ״ל ס

 דפליגי אלא ־ ש״ש דס״ל ראי׳ אין מדר׳ט אף א״כ ש״ש לי׳ ׳
 פשיטה• לטנין ולטולם מטותיו כל כנגד שקלי׳ לגוביינא ס״ל דריט
 מודה ובשטר פרטתי אם יודט איני והו״ל לגוביינל) דלאו ס״ל ור״א

 דכ״ט המוס׳ ולשיטת הלויהני• אס יודט איני והו״ל שקלי׳ דלגוביינא
 ידטנא חמשים דהויל אלא בדשוי מודה דברישא י״ל שקלי׳ לגוביינא ש״ל

 פשיטה־ לטנין ולטולם הילך דהו״ל מודה ובשטר ידטנא לא וחמשיס
 קאי דהקושיא טוד וי׳ל הקושיא• טיקר וזהו ש״ש דהוי למ׳׳ד וליכא

 פלוגתי' דילמא כר״ט דלא משוסדמתני׳ ואי היא ר״י כולה לט^ס דילמא
:ודו״ק ־ וכנ״ל פשיטה ולטנין המומר לטנק רק

ך  אבל • פירש בלא מיירי וכשמואל דפליגי דבאוקיממא מ״ש לפי כ״ז א
 המוס׳ קושי׳ למיז דנראה י״ל בדפירש דשמואל האוקיממא לפי י

 שאיט אט׳ס שאמר דמיירי המוס׳ דכמט מאי דלפי דס״ל והוא בע״א־
 בגניבה לחייבו הייט לשמואל דל״ל למאן אף ט״כ א״כ קבלמיו־ שוה

 ואבידה בגניבה רק הכל דאבד ודאי בנמיטה אבל ־ החוב בכל ואבידה
 ור״ט • המשכון שוי כנגד אלא אינו א״כ יוסף מדרב רק לר״א ש״ש דהוי
 א״כ ־ החוב כל בטד ואבידה גניבה לטנין אף דקבלי׳ כדשמואל ס״ל

 להו ד^זה ונ״ל ־ החוב כל דאבד מודה פשט דאם שישבט צריך שפיר
 גוביינא משום דל״ל ר״א מודה דבשטר מ״ט א״כ הכי דאס״ד להתוס׳

 בה״ל שלא משוס המוס׳ כדפירשו ול״ל • לי׳ נקיט לגוביינא ברישא גס דהא
 וניל כמ״שהרא״ש[םי׳י״ח]• יצחק דר׳ שייך דלא קיימינן מומר דהאלטנין

 מצי הוי דאל״כ מודים* דבשטרהכל סיפא דמסיק הא בזה לפרש ויש
 שהקשו כמו בדשוי וממני׳ מודו־ כ״ט דבשוי הנ״ל כאוקימתא למימר
 אך * דסיפא ומ״ט מודו כ״ט ובפשיטה כנ״ל צ״ל דא׳׳כ אלא • המוס׳

 מודה בפשיטה ולר״א מ״ש לפי קשה דהנה ליישב דיש לפענ״ד הנראה
 מטוסיו אבד לא ומ״ט הלוימני אס יודט אינו והו״ל א״כקשה י^ל דאבד

 במשארססני ומחייב דר״א לטיל מ״ש לפי לפטניד דנראה אלא לר״א•
שטת הש״ם דקאמר אלא * חייב הלוימני אס דא״י ס״ל א״כ נאנסתי  בכ

 בטי דאי מטליימא טטנה ר״ל מיגו דאיכא אלא ר״ט קאמר לא דט״כ שם
 כנגד דמווה כיון ה״נ נמצא * מאתים וכתובתה נאנסתי מחתיך אמרה

 בזה וא״ב הכל• לפ״ד מגיט והוי נאנסו למטטן מצי הוי הרי המשכון
 פוטר והוא יוסף דרב שייך ולא בשטר ולפי״ז חייב• הי^יתני אס א״י

 הלוימני אס א״י הרל ושפיר מיגו־ ול״ל נאבדו טטטמ5 מכלום עצמו
ודו״ק: מודהר״א

? ״ מי ל מייז ו  ספי דטדיף משמט בשטר וסיפא בה״ג טל מןושיא מ
 הך כמ״ד ט׳ דבה״ג די״ל ונלטנ״ד איפכא• הוי ולדבריו

 ובגניבה הכל. בפשיטהדאבד מודה דר״א קמיפלגי שוה דבלא אוקימתא
 בשטר דמודה בסי©^ וא״כ יצחק מדר׳ דהייט וס״ל בדשוי מודה ואבידה

 דר׳ שייך לא ובשטר הואיל מיגו ול״ל הלויתני אם א״י דהו״ל משוס
 דבשוי ומסיק לבתר ואמנם • כנ״ל • בכלום טצמו מחייב ואיט יצחק

 המו׳ כמ״ש הלואה בשטת שלא משוס הסיפא לפרש צריך באמת קמפלגי
 וסיפא לפרש הוי הנ״ל דלאוקימחא דקאמר ותסברא ג״כ נכון ובזה
 אבל בה״ל• לשלא הלואמו שטת בין לחלק צריכין היינו ולא כנ״ל

ה שטס בין לחלק הוכרח יצחק בדר׳ קמפלגי בשוה כדמשני א  לשלא ^
 צריך אמה ט״כ לדברך כלומר ומסברא מקשי ולהכי הלואה• בשטת

ודו״ק; ♦לייק י׳ דאמר אימור וא״< לחלק

ה ר ו א כ ל  יהודה ור׳ ככיט מי.ני׳ אמיא זה ופי׳ אוקימתא לפי ו
 זה הירוז דהא המוס׳ כמ״ש קושיא זה דאין אלא • כמאן דלא

 לאו דריט ס״ל דר׳י די״ל זה לכל צריכין אט דאין הנלט״ד אבל במסקנא נשאר לא
 ס״ל אדרבה אלא הכל אבד דלגוביינא ואבידה בגניבה דשמואל מטטמי׳

 מחייג דאיט מיט ל״ל וא״כ כנגדו אפי׳ ש״ש והוי כלל ל״ל דר׳א
 ואבד מווו כ״ט דגפשיטה הלויתני אם א״י ה״ל וא״כ בכלום• עצמו

ודו״ק: ככ״ע• סבר מצי יהווה ר׳ וא״כ הכל
ם נ מ  ר׳ על תיקשי לא וממילא א׳ באופן זה מיייז וי״ל הנלענ״ד א

^ שיווי על דמומר די׳ל מש״ל לפי ג״כ יהודה ח  יותר ה
 משא׳־כ ותפיס• מעכשיו דהוי אסמכתא הוי דלא משוס דמפסיד סברא
^ בידו והמשכק מאיל ספי גרע המשטן גכנגו  ותפיס מעכשיו ̂ו
 היכא בודאי ובפשיעה כנ״ל י״ל א׳כ בידו משכון שיש וכיון מפיסה דאיט
 מזה• גדול גזים ולא בידו לך אין דהא כלל• אסמכתא הוי לא דשוי
 שוי בדלא כ״ט מווה ר״א אף דפטור הלוימני אס א״י הו״ל וא״כ
 וספים מעכשיו ה״ל דהמותר ממ'נ אסמכתא הוי לא פשיעה לגבי נמצא
 לא ואבידה בגניבה משא״כ גזים• ולא ביוו ה״ל המשכון שכנגד ומה

 בידו דאיט אסמכתא מ״ל כנגדו אבל המשטן כנמי שלא אלא מהני
ע • כ״כ הר לא וא*כ • כדשמואל המשטן כנגד אף ש״ש דהוה ס״ל ור׳
אבד דהשמא טענתו דלפי מגו לו יש והא הלויחני אס יודע איני לר״א

 קסמיך דלא כיון דבשטר בה״ג כדברי סיפא שפיר אמיא ולטיז • המומר
 ה״ל מ״ט קשה דלפי״ז אלא • אסמכתא הוי והא פטור לפ״ו המומר ואף
 וצ׳ל • פרעתי אם יווע איני הו״ל פשט אס דהא הלוימני אס יווע איני

אסמכתא מעכשיו דקאמר הא הוי לא בל״ז המשכון כנגד פשיעה דלגבי
בנמיסוס י״ל מיהו • כך אחר לי מה השתא לי מה יתחייב דעכ״פ כיון

 לפי דהא המוס׳ כמ״ש בה״ל שלא בכנגדו חייב יצחק דר' מסעס ובסיפא
ה: בכל היטב ודו״ק בכנגדו• פלוגתייהו זה פירש ,  ז

ז ״ י פ ל  שוי גדלא דיה ע״א מ״ו [ו׳ דבשטעות ז״ל רש״י דברי ליישב נלפענ״ד ו
ט׳ גרשוהו ושאיט פשע שלא וישבע פירש״י דשמואל גאוקימתא כו׳]

 דברי וגל״ז פשט שלא רק טרש״י ט׳] ישבט ד״ה ע״ג פיא [דף בברייתא והכא
 ז״ל לרש״י דס״ל נהי די״ל והנלענ״ד • לכאורה יתיריס ובריס הס דהחם רש״י

 שוי גדלא גדשמואל דפליגי הס״ד לסי היינו לי׳ נקיש לגוגיינא לאו דבריית׳ דרישא
 כסברת מועיל ע״כצ״לדלגוביינאאיט גי1קמ« דאףבדשוי דמסיק למאי אבל

 משמט דאינה המוס׳ סיקשיקושי׳ דאל״כ מועיל אינו בשטר ע״כ דא״כ לאוס׳
 דשמואל מטעמא כר״ע אלא כר״א אסיא לא דבאמת י״ל הס״ד לפי בשלמא בדשוי

 מעותיו אגד הילך מ״ל בשער ס״ל דכ״ע למסקנא אבל יצחק מדר׳ או
 הרין כסברת ז״ל לרש״י דס״ל י״ל ולסי״ז הלוימני• אס איטיודע דט״ל

 במקצת מודה הויל לא ברשותו שאינו מאמינו איט דאס שס בשבועות
ט גרשוט ישט שמא טענתו דלפי כיון  ב^וגתא ולהכי • כלוס מודה ^

 משוס כפשטי׳ דסיפא ופירושא לטביינא ל״ל דר״א לטביינא ל״ל דשמואל
 לסי טרש״י הכא אבל • ברשותו כאיט שטעה טרש״י שסיר טביינא

 במאמיט וע״כ • משלם לישבע יכול שאינו מטך לומר דצריך המסקנא
ודו״ק: ברשותו דאיט

ד ו  בדסירש לממני׳ דלוקי המוס׳ קושי׳ למרץ דיש לעניד נ״ל ט
 להולשמוא} איס דכ״ע למימר מצי הוי וכן פריש בולא וברייתא י ^

 דר״מ ט״ג) דףמ״ז מקדש [האיש בסרק אמרינן והא די״ל פירש בולא ומיירי
ה התם וסליני * לחזרה [בטלים] ברשות מלוה ס״ל  י״ל ולט״ז לאונסין ת
 או ושמואל טעמא לסי ונהי בבעלים שמירה הו״ל׳ המשכון על מלוה דכל
 ולא ישבע תיקשי מ״מ • עלי׳ קאתינן שמירה מטעם לאו יצחק דר׳

ט׳ דר״א פשע  רק שפירש וא״ל • בסירש דמיירי ודאי אלא פטור גמע א
ה ע  שפירש דמה אלא • המוס׳ כמיש דהמנה טון דר״ע מ״ט דא״כ «י

 בפשיטה «זייג שטרש מה אגל • אסמכתא הוי ואבידה מניבה שימחייג
 דהוי אע״ג טעיל שפיר ־ גזים ולא לגמרי בידו דהו״ל אסמכתא איט

 ובדר׳ שוי בלא קאמר ולא קמסלגי גדשוי דצ״ל נכון ובזה * בבעלים שמירה
 בסירש דמיירי מי פשע שלא ישבע למה מיקשי דא״כ יצחק
ם כיון אסמכתא הוי ®זיעה לגבי אף אסמכתא דהוי לר״א דסיל כיון ד  מ

 ר״מולטיזלמסקנא דמתני׳שהוא לח״ק וכ״ז בבעלים• שמירה הו״ל והדר
»עה לענק לטביינא וקיבל מורו דכ״ע לר׳מ צ״ל יוסף בדרב דפליגי  פ

 דקני למטר יכולים דאינם בבעלים שמירה כלל בי׳ שייך דלא וממילא
קני אע״ג למטה ואק לגוגיינא• כבר לי׳ ב אפ״האיט לי׳ ו  מניבה מטי

 לי׳ דקני לאו דאי להו וניחא יצחק• לר׳ כן הקשו המום׳ דהא ואבירה
 צ״ל ולפי״ז * לי׳ דקט אע׳ג שו״ח אלא הו״ל לא קרקעות בו ולקטת לקדש

 דאליה לי׳ דקט הלואתו בשעת שלא יצחק דר׳ משוס דסי®/ דטעמא
ט או לטביינא ע״כ ברישא גם דלגוביינאאו ז׳ל כפירש״י אלא ה כ ר ^  ה

 ממשים הו״ל דברישא שוי ובלא הלוימני אם יודע איני דהו״ל שכתבתי
»י ולהכי ידענא לא וממשים ידענא בה ^ןי מ ^ טעמא וע״כ כ סי  משוס ד

• ומסברא מקשה יצחק דר׳ »׳  לר״א ל״ל מופלה דסבר מאי לפו אבל ו
y»0 גוביינא v m  v m v  P m  e גי גביבה לגבו ולא ®ויטה ^



ששי פרק האוםנץ את השוכר
ס ד ^י  שימי! ל“י ולפי*ז גוביינא־ משוס וסיפא מפמא ושפיר בנ״ל• ו

 הצואה דבשעה לדינא כחב בה״ג דבאמת זיל רש׳׳י לשימס דמסכים בה״ג
 בריישא אבל • אשמרא דקסמין שמרא דאינא סינא לגוגיינא שמיל אינו

w והוא לשמרא• מגרע משטן דתשים כית וא״כ נר״מ דאהיא ציל 
הי ק בטליס גר»ת דמלוה דנימא מ  הייט חייב באונסין אבל לחזרה י

 בבעלים שמירה אלא איט הלוה אף משטן ביאיכא אבל משטן גדליכא
ק א  אשערא* לאו סמיכתו עיקר וא״כ דנאבד* במיגו סרעתי לומר ונ
 לנוביינא וע״כ אשמרא• קסמיך שסיד והוי משטן לוקח היה לא ימומב
 שמירה הד דלא צ״ל ע״כ יוסף בדרב דסליגי דלמסקנא וגי\ לי׳ נקיס

 באנסאאחריני או לי׳ לנוביינאנקימ בודאי דלענקסשיעה כמ״ש בגמלים
 משוס בסיפא צ׳׳ל א׳כ • בבעלים שמידה הוי רלא מובא גווני דמשכחת

 ולהכי ־ זה לכל צריכין אט אין בשחלה אבל הלואה בשמש שלא יצחק דר׳
 הוא דלכאורה יצחק דר׳ נהו איש דכ״ע הלואה בשמש שלא אלא קאמר
א וביושר ־ מיושר  הלואה בשעש שלא משום הסיפא דידע תום׳ לפירוש מ

 שלא אלא דקאמר האי מאי הלואה גשעש יצחק דר׳ שייך אי דסליגי רק
& הפירוש סבר הי׳ דע*כ מ״ש ולפי הלואה בשמש  זייל כסירש״י בסי
 בדרג דפלעי דקאמר השירץ לפי א׳׳כ • הלואה ובשמש לטגיינא רמ״כ
 דקאמר וזהו • יצחק דר׳ ומשום גה״ל שלא דסיפא השרוש ט״כ א״כ יוסף
 ־ דסיפא הפירש דזהו ר׳׳ל יצחק דר׳ להו איש דכ״מ הלואשו בשמש שלא אלא
p וגזה m זוז אלף הלוהו אגל דגריישא סי®) המקשה דמסיק הא 

הוי בשמד* ״ז  לכך גשוס׳ שהקשה כמו בדפירש דמשנישין משני מנ
 שהקשתי כמו סמיך קא דאשמרא נימא הא קשה ה^הו אבל מסיק

כ א״כ מאיר דר׳ אליבא לשמר מגרע דהמשטן משוס וצ״ל לגס״ג•  ע'
 פשע שלא דנשבע הא וא׳׳כ לחזרה• בעלים גרשוש דמלוה גריישא סברא

ודו׳׳ק: קשה־ ושפיר בדסריש צ״ל
ך ו ן  בקידושין שם דקאמר הא לפרש דיש והוא • אחר באופן זה גענין די״ל נ״ל ן

 במלוה ל״פ כ*ע דבאונסין להו ואמר ט׳ רבה דאשכמיניץ מ״ב] מ״ז [ד׳
והגיאו כשב הרין דהא לשימשי׳ דרבה לומר דש ניל • סליגי לחזרה בעלים ברשות

נמצייעא בבא
 הגאה כל דאין משום בא^נסין חייב א\ט ספרים דגשואל והסמ׳׳ע הב׳י
 מלוה דקעגיד גשמעשין דקאמר משוס ה״נ א'כ ■ עגיד קא דמצוה שלו

 קנהו שלא זמן כל באונסין נתחייב ולא פלו הנאה כל אין א״כ שהלוהו
א. לענק מצוה שכר דליל לשימשי׳ רבה אבל לחזור בידו ויש  לכך דינ

 לא דרגי איפכא המיל דגל״ז י״ל וא״כ פליגי• לא גאונסין קאמר
 וא״כ לחזרה בעלים ברשות מלוה ד^מר דר״מ אליבא משני׳ סשים קא

 שהוציא כגק בבעלים שאילה הוי דלא אחריני בגוונא א״נ ־ ש״ש הוי שסיר
 לכך בבעלים שאילה דהוי בענין מיירי וברייתא ־ גו וכיוצא מיד המעות

^ • איתא יוסף רב אגל * בלנוגיינא סליגי  ע׳יכ בשער דקאמר סיפא א
 אכתי יוסף לדרג דאישא אס״ד שמדא נקיס הא דלגמחון לגוביינא

 דנאנסו במינו פרעשי לומר נאק הוא דעלהשמר משוס לבמחון למימר איכא
 ושפיר יוסף לדרג דלישא א׳׳נ * באונסין «ןור יוסף דלרב שהונחט כמו

 ושלא יצחק דר׳ משוס הוא דסיפא דהפירש שכ׳ באמש ולמסקנא ־ מקשי
ק: הלואשו־ בשעת , ד׳׳ ו
ל ״ י י  להלוש צריך שמר דכשטשב דס״ל טסקיס יש דהא ימושtב® ^ו

לו להלוש הוא צריך וא׳׳כ בשטר דמשני׳ המ״ל ולפי׳ז לו• ^
 fמסי® קשה דא״כ אלא שטר בלא וברייתא לר׳׳מ לחזור יכול דאין מכ״ש
 בשמד אך הרי למשטן לי׳ דמגרט משום קסמיך אשפרא אמרינן דלא
 גוביינא מטעם בשטר למשני׳ דלוקי קשה דאכיזי ז׳׳א אך • לחזור יטל
 משוס כנ״ל רש״י עם לבה׳׳ג להסכים השוס׳ רצו לא השעם דמזה וצ׳׳ל

 מבוס ואי הסיפא כמו טביינא ומשום בשטר למשני׳ דלוקי להו דקשיא
ה לר׳ דהא ז״א יהודה ר׳ ®ציג דלא מד  דהא אשטרא דקסמיך י״ל י

ג  לעיל כדכשבשי אך • כלל בעלים ברשות מלוה וליל אדר״מ שם ^י
 יהודה לר׳ ש׳ש הוי מ״ט דא״כ בשער למשני׳ ל״ל א׳ מטעם כ’דע

 להרביש שגעה ונפשך • היסב ודו׳׳ק • אזוזי שטס שייך דלא כיון בפירש
 על ישד לשומכה • טשבש יד קלטה במדבר בצר אש מקישש בכמה כי

טנן • אבוס על בנים ישמחט וה׳ • הלבבות רוחב  כזויוש היכל שבנית וי
:מחומטס

בתרא בבא מסכת
שמיני. פרק נוחלין יש

M ט ^׳ חבר לי הי׳ השקמוני שמעון חידקא ר׳ אמר מ
משה הי׳ יודע • אומר הי׳ וכך • ר״ע משלמידי ׳ ^ י

 חלק טטלוש היו אם יודע הי׳ לא אבל יורשוש צלפמד שגטש רגיט
 משה הי׳ ויודע • וכו׳ נחצות פרשת הישה וראוי לאו• אס • בכורה
ה המאמר וכו'• מושיומש מחללי׳ שנאמר גמישה שמקושש רגיט  מ
 למאי הקשה ז״ל המהרש״א הנה ־ ר״ע דוקא למה נפרש ובשחלה • דרשוני אומר
ח המקשן דסגר א  בכורה בחלק ספי מסתפק הי׳ למה טדאי מוחזקת ישראל ד

ט•  ע״א-א״ראבהו דףקי׳׳ג שם הגמרא פי׳ אבחר לזה וקודם מגחלקמזו
 ואומר מאי וכו׳ כבמוחזק בראוי יורש שאיט לבעל מנץ כו׳ י’אר

 אהרן בן ואלעזר ש׳׳ל וירשה ומתה איחהא נסיב דהוי יאיר וכ״ס
 וירשה לו הראוי נחלה בנו קרא אמר • חרמין בשדה לו דנסלה וכ׳ש * וגו׳

 חרמין בשדה ול׳ל מיאיר יותר מפנחס נשמע דאיך לכאורה צ״ע והוא בט•
 לא חרמין בשדה ה״נ קמ׳׳ל דמאי משוס ואי איששא נסיב דסגחם ולא

 טעם לישן דיש ונראה ז׳׳ל• המהרש״א גזה הרגיש וכבר אשמעיקכלום•
 נחלה יורשת בש וכל אומר הוא באבות ע״א] ק״כ [דף דאמריק הא מל

ש  לא זה דגר הדבר זה א׳׳ק רגא אמר • משמע מאי לא בבנים אין גאט
 זה דור רק נצסוה לא באמש למה הסעס ונראה • זה בדור אלא טהג יהא

 דגרסינן הראשק בדור רק שייך לא הגעל דסיבש משום ונראה • נחלה גהסבח
 וקורא מביא אומר ר׳י לפירוש שדהו המוכר ע״ב] rמ [ד׳ השולח ס׳ בסוף
 כקטן לאו פירוש קטן קורא ואינו מביא אמר ריל ־ דמי הגוף כקטן פירוש קנק

 שני ביובל מחלוקת חסדא דאמררב [ד׳מ״חע״א]והששא וכו׳ דמי הטף
 כקטן לאו פירוש כקנין כר׳ל הרמב׳׳ס ופסק וקורא מביא ד״ה ראשק ביובל אבל

 לוקח בכל הייט הטף כקטן פירוש קטן ראשון ביובל שם ופסק ־ הגוף
 אז ולקחה וחוזר ביובל א׳ פעם שמחזיר עד דעתי׳ סמכא דלא אמר
 ראשון ביובל הפשוט כפירש דלא להרמב״ס מנ׳׳ל וצ׳׳ע • דעתי׳ סמכא כגר

ה ונראה • לא״י שגאו מ  אש והיורש הבכור • משט' ע״ג] נ*ג [דף בבכורות ד
 למאי קשה ביובל חוזרת אס ורבק ר׳מ נחלקו ובמשנה ביובל מוזרק אין אשמו

א גהך נ״מ ס  ומחזירץ הן לקוחוש האמין שם] אריי אסי [כר׳ קיי׳׳ל טון הא ^ג
טפי׳ הטשן הא • ביובל חוזרת אינה מסנה אס בכן מה נמצא • ביובל לזה זה

ד ח^ג י

I
 וזה • טן בן יהושע עד חד בר חד אלא משכחס דלא לאחיו הקרקע להחזיר צריך

 הממנה ממילא א׳׳כ • שם] ע׳׳א מ״ח [ד׳ השולח פ׳ בסוף כדאי׳ שייך לא
 המוכר [דףמ*דע׳׳ב]דאט׳ חזקת בפרק דאמר כיון דהא וצ״ל חוזרת•

 ה״א במשנה אפי׳ עליו חוזר שלו שאינו נמצא אם באחריוס שלא שדהו
 אחי או שאחיו שדהו חלף ביובל לו שנחזיר שדהו למקבל לישן דצריך ג״כ

 שדה לחבירו שהמוכר דקרא בפשטות צ״ל וכן ממנו• לקחו מורישין
 חד• גר חד כ׳׳א משכחת הוי לא לכאורה ביובל• חוזרת אחוזה•

 להחזיר זצריך דאשמעינן כנ״ל ודאי אלא ־ ביובל לאחיו חוזרת גל״ז דאל׳׳כ
 מ׳׳ו ד׳ [ב'מ דקי׳׳ל כיון לפי׳׳ז קשה אך * משנה להמקבל או להלוקח שלו קרקע
 הוי פקדון או הוי דמשנה לו לשלם דא״צ ולקחה שלו שאיט בה בהכיר ע״ב]
 ואכשי באחריותו חייב ואינו היובל שיהי׳ ידע הא במחנה קשה א״כ
 ראשונה כשמחזירמעס לוקחכו׳ דכל הרמג׳׳ס כסירש ודאי אלא • קרא ל״ל
 הרמב״ס דברי בהדי׳ נמצא • ודו׳ק בה הכיר כאילו והוי • דעתי׳ סמכא לא
 רבא] [אמר השולח ס״פ שם דאמר והוא • הבעל הסבת כלל שייך דלא ז״ל

ר דשניא משנישא לר״ל לי׳ מסייעא ומשני׳ קרא ט  בנחלה שנים פי טטל ג
 דמי הגוף כקטן פירוש קטן דאי זיל וסירש״י • ביובל לאביו החוזרת

 מנשה גני בטענת א״כ כבמוחזק בראוי טסל הבכור ואין ראוי הו״ל א״כ
ט׳ נחלתן וטססה היובל יהיה ואס כתיב נחלתן שיוסג ^ דעד פי׳ ו  היו

 אחר לשבט שדהו למטר אדם בכל רשות דכמושן נחלה הסבת מקרי לא
 טזרש אין הבעל דירושש משום שטענשס נמצא • ביובל דיוחזר אלא

 הא מאביה יורשת שהבס שכיון קשה או • בבכורות כדאישא • ביובל
 לאחי או לאחיו חלקו שיחזיר טפין אביה א״כ הן לקוחות דאחין כיון

 נחלה יקח שלא משוס ואס הבעל• ירושש הוחזר ממילא א״כ מורישיו•
 כדאישא ראוי הו״ל • ביובל לאביו החוזרת דנמלה כיון הא • לאשתו ששוחזר

 הגוף כקנק לאו דס״ל לר״ל ואף דמי • כקה״ג פירוש קנין למ׳׳ד לעיל
 • הרמב״ס בשם כמ״ש ולקיזה כשחוזר כ״א הרמב״ס לדברי ז״א דמי

 משכחת ולא ביובל ירושתו א״כאבדה כבמוחזק בראוי נוטל בעל דאין וכיון
 הבעל הסבת שייך לא א״כ במסלסלין או היובל עד כ׳א הבעל ירושת

ס ולא עצמה מצד א׳י יר« שאטסיהס ראשון בדור אבל ה סי כמ׳ש ^ו
סשסטויו



ששיני• פרק יישנוחלץ 100
רו׳ הפוש׳ ה ע״ב <״נ [ד׳ שס מכו ר רגא] אפר ד מ »ן מ ^  מורה א״י ^רפו5 ה

א גצמוו צא לכך המול השנא הוי שפור אי־כ הן למוחוש דלאו יומט ר׳  גדור כ׳
מל^[דף יש כ<ק הגמרא שעם מוגן הfוב ראשון•  רב ק״כעץ]אמר ט

 כשמנה ולמה השבמים לכל ^נשא הושרו ללמיוד גטש שמואל אמר יהודה
 והייט נחלה• יורשש גש וכל קרא ד^ור משוה דורס גטש דינה
א לאטשיהס• גיוגל מרה שייך דלא דאס משום מל  גבש אם ט שיין מי
 לאטמיהס שאין גכך מה א״כ יורשוש אחיוש בשני אגל יורשש• אחש
^ חזרה  לגבי ליה והוי ביובל• לזה זה מחזירץ עצמם הם מ״מ גיו
 • השבמיס לכל משרו לכן נחלה השבש שיין ולא ראוי אחת כל בעל

כנ״ל: הישג ווז״ק
ה ז ב  נשיב הוי יאיר וכיש ע״א) קי׳׳ג (דף הגמרא פי׳ לבאר נבוא ו

ט׳ אישחא  דזבין שינחש ע׳׳א)• קי״ב (דף שם אמר דהא ו
 בקרקע צדיהקבור ונמצא ביובל מזרת שדה כן דאם מציתאמרש מיזמלא

 הרל אחיו• עם ביובל ומחזיר יחלוק דאביו כיון קשה שלו־ שאינו
 דירשהמאמו• ודאי אלא שלו שאיט בקרקע קבור צדיק ונמצא ראוי לגבי׳
ט דאנדלו אמר ואין א׳ שדה והוי  אחרש שדה לו ונתט ביובל חוזרש ה

ט זה גשביא  אחין דהא שלו בקרקע קבור צדיק כלל נטכחת לא הא אי
 אוכדאמרינן • אחוזחו שדה מיקרי מר\ם דבכל •א״ו ביובל וחוזרוש לקוחות

ד שם בבטרות  ע״ז דמקשה רק ע״ש משסחה גני ה^:רות בביש ע״ב] נ״ג [
ת וימנרוהו מקרא השיב זה על חרפין בשדה ואימא ע ט שינחם מג  ג

 בהר בט שנחש בגגעש אלא הואל לא לכאורה • וגו׳ לו ניתן אשר
 אבוה לעיל כדאמר מאששו שירשה הוא אלעזר באמש אבל ־ אפרים
 דאגא הארן לבאי לומר צ״ל דע״כ ביובל דחזיה כיק רק מיוסף דאימא

מ ויורשה מצדם מיוצאי ^ הארז מבאי הי' מ  אשר תרא דקאמר וזהו פ
 שהיה או • בט שנמס וירשה לאלעזר לו רצ״ל • אשרים בהר לו ניתן

 ראוי לי׳ והוי ביובל לזה זה והחזירו עמה יורשש ג*כ אחרש אחוזה לו
צ״ע: ועדיין ודו״ק•

ה ז ב  מצאשי לא אלה בכל דהא דוקאריע דלמה המאמר לגי^ר נבוא ו
 אטלו תמיד• שיין הבן להשבת אגל הגעל להסבש רק עעס

 דאכהי שם כדמשיק השבטים נאסרו לא זה בשביל וצ׳׳ל הבן דהשבת
 אן • להדיא בגמרא שם ועיין • האס מצד השבט אותו בחזקה היא

 שיין לא הבעל דהשבח השבטים לכל הופרו ששיר צלפחד דבטת הנראה
 ארבעים בת ע״ב] קי״ט [דף לקמן מקשה דהא שיין לא נמי הבן והסבת ■ כנ״ל
 נש להם נעשה טו שנדקניות מתון ומשני יולדת אינה שוב שנה

 שייך עודולא ילדו שלא פגרי הוי נשאו שלא עד במחלה א׳׳כ כיוכבד
:ודו״ק • הבן השבת

ה קי׳׳ט [ד׳ התוש׳ בד׳  קודם דבן לכן קודם דידעו כתבו אילו) ע׳
אין • נחלה מסבת דהגת משוס לבס  צלפחד שבטת משה שידע קאמר ו

ת והא יורשת » « שיין לא מ״ש לפי רק • נמלה מי  ולא בבן לא נחלה הסגת ב
 שנה ארבעים עד נשאו שלא דקאמר דהא כתבו אשי׳] ד״ה [שם התום׳ אן • בבעל

 הזורק כשרק לי׳דסברהכי א£מעינן ור׳׳ע זהצלפמד דמקושש כמ״ד אתי
:בכ׳׳ז היטב ודו״ק • דר״ע משום דוקא אמר לכן ע״ב] f צ [ד׳

ה ז ב ה ע״ב כיד [דף ביבמות הסוס׳ שהקשה מה משורז לעיל שכהגט ו  ד
 נועל דאיט לגריעומא לבכור רתמנא אקשי למאי אלא הלכתא] למאי

ביובל חוזר למעליוסאשאיט דהול״ל שם המוס׳ ומ^זי כבמוחזק• בראוי
 צריך וממילא ראוי הויל ק לר\חומ דאחין כיון דאכמי נ״מ אין ולפמ״ש

:ודו״ק • להחזיר
י ד ב לפרש בזה נקדים • משה היה ר״עחדע דברי שמיטת וליישב לפיז ו

 וא״תלמה כו׳ נמולליה] שנאמר שמ[דףקי״סע״בד*ה דבריהתוש׳
 וכו׳- כריי ולא כרבנן דשבר וצ״ל וכו׳ בחנק לדונו לו היה משמפק היה

ו דבריהם סמכו למה יקשה ז ^ ה מ ל  ובתחלה ונראה מקודם• ותירצו ע
 או בחנק יומת מות דקאמר נ״בע״ב] [דף בסנהדרק הסוס׳ קושיות נפרז
ה אי וכו׳ אינו • יאשיה ר׳ דברי עליה להקל אלא עליה להחמיר למושכה רשאי ^ז

ה מום׳ ע״א] נ״ג [ד׳ • וכו׳ קלה שהיא מפני לא אומר יונתן ר׳ ט׳ קמיפלגי ד  ו
ה נ״ב ד׳ [שם המהרש״א הנה • וכו׳ ישמע^ ור׳ סימא  שריש׳] וא\מא גמ׳ ע״ב ד
 רשאי אתה דאי יאשי׳• כר׳ בהא נמי סבר דילמ׳ שריפה ואימא מקט׳ דמאי הקש׳

 מי לא ממור לדבר המושרה דקיי״ל טון דלכאורה ונראה • להחמיר למושכה
 חמור לדבר מומיה הוי לא קל לדבר המוסרה ולכ״ע הקל• לדבר מותרה

 להחמיר למושכה רשאי אמה דמי משוס חנק דקאמר יאשי׳ לר' קשה כן אס
 הוא שבתורה מימה דילמא אוחו נהרוג אין חנק משום בו כשהחרו הא

 נמצא לגמרי ופטור התראה לו הי׳ שלא ונמצא■ החמורות מימות משאר
 א״צ דחבר דסבר יוסיבר״י יאשי׳שברכר׳ דר׳ וצ״ל חומרתו* היא קולמו

»גנ להבחין אנא טמן דלא • כלל התראה  על שהמרו בכך מה א״כ • למזיד בין
 המראה צריך דחבר בהדיא סבר רבי אבל • הוא מזיד מ״מ קלה מיתה

 עסקי על ענה אשר ע׳ד תנא רבי דבי ע״א ני״א דף כסנהדרק דקאמר
 התורה מן להמראה מנין בד״ה ע״ב] מ׳ [דף שם המום׳ וכתב • דטר

ר » » ע״ששפיר לי׳ סמכעיא ט ^ א מ מ ודו״קג שריפה ^

א בבאבתר
ה ז ב  ג״כ שיל »עאל5י דר׳ והוא הנ״ל הסוס׳ סשי׳ לשין נראה ו

״י דבי ע״א] [מ״א בדף דקאמר בחבר המלאה  אחו ̂ים6וJמ שנא י
• עצים מקושש מר והא ט׳ ^  לאסויי לר״ש ל״ל בנשקלק הרמי שם ד
ה • מימורא בהתראה שריפה דמשתנמו הא נמצא נשרפין מ  לכאורה קשה ו

 שאגי הסם דילג^ מקום בכל השראה ענה ^זר ע״ד p נשמע איך
 בעלה על דלאוסרה למימר איכא בה השרו לא דאס ע״א] [שם לק« כדקאמר

 טו»-משמעי בכל דקרא ואי״ל להזימה• יכול אמה שא\ עדות והו״ל
»• לקמן מאמר וזינמה ומזרה זינתה ואפי׳ א נ  וחזרה זינשה דהא ד

כ הפירוש וזינתה  ודנץ «נמים שני שזינמי} העדים ל»זרו שכן ע'
 בחנק ודינה שגי בזטש בעולה היא כבר דלא׳׳ה הראשק זטת על בסקילה אומה
 ודנק באו לייסרה דלאו ומוכח העדים אמרו פעמים ב׳ שזינמה ע״כ אלא

 הרי וזינגס ומזרה בזינתה דאי בהתראה ע*כ צ״ל איכ הראשון זטת על אומה
 שמעיק כבר חנק דהא המראה צריך דא״כ ותו בחנק ודינה בעולה כבר היא

מו צ׳׳ל וע״כ התראה דצריך  אותה ודנין כ^זד עלשניהזטת ואמרו העדים ש
 וזינתה וחזרה זיגמה משכחת לא קשה ״כc®rc3 6 שנטאה ואס״ד הראשון על

בב׳ [סנהדרקדףט׳אעיא] דהאקיי״ל ממי שנ  טדקבחנמרהוכיק מימות מי
w שרים׳ ש״ל דר״ש nבארוס! שקיל׳ אשמעי׳ וקרא בשריפה ע״מ]חדק נ׳ [ד׳ ה 
אה• ע״כ כ בהמ׳  לשרים׳ ימורא וליכא <ךא• מהאי השראה נשמע לח א'

ה ואימא מיף;» דמאי לדוכמי׳ קושי' הדרא א״כ התראה• דבעי פ  מי
 חנק על בה הותרו דאם וא״ל להחמיר• למושכה רשאי אתה אי דילמא

ה דדילמאהטרוש קולא היא פ מי  ליכא שריפה הוא דאס ז״א התראה וא״ל ג
p ר׳ אן • היסב ודוק • התראה בלא ותהרג כלל בשריפה המראה למילף v ש״ל 
שת ד׳ פ׳ סוף בסנהדרין לקמן  טלן עלי׳ עשרה דבו^ ע״ב] ס״ו [דף מי

 מקשי שסיר ובהעראה וזיגשה וחזרה בזיגחה דלעולס י׳׳ל נמצא בסקילה
 בסקילה הראטן י׳ עליה באו שברי ורבי יאשי׳ ר׳ אבל .בשריפה ואימא

סג: גהדיא• לפו כדשמעינן בחנק וטלן הי ק דו״ ו

] ף ז ב מ נביא ו  יאשי׳ ר׳ דלעולם לומר אפשר דהוי גשמעחין השים׳ דברי לג
החרא׳ בעי ששקילה ממקישש יליף אין לכאורה דקשה רק היא

 במנק• אלא שקילה ט שיט׳ ידעו לא הס דהא שאני מקושש דילמא
 היא דאח״כ אע״ג בו שפתרו במקושש התודה שכתבה משום ונראה

 שהמרו י״ל יאשי׳ לר׳ א״כ • התראה בעי דסקילה נשמע בסקילה דיט
טא במיתה שהוא היויודעין ואפ״ה חנק ט אס מ״נ מ  התרו הרי בחנק ד
 ממסוכש כ״א המראה דבעי׳ נשמע לא הא במןילה הוא ואם בו

 התראה• בעי דהסקילה ידעו לא ואכתי המראה בו המורה שכתבה
 המוס׳ שהקדימו מה לפי אבל שעה• הוראת הימה הסקילה ובאמת
 לומר א״א דהא לר״י זה שיין ולא חנק מימה דסתס משוס הי׳ דהססק
 חנק ט דהמרו כיון לר״י דאדרבא להחמיר למושכה רשאי דא״א מטעם
 ואי שריפה ואימא שמיס בידי ממיתה גמר שהוא ומטעם הוא• קולא
 עד נאגנרה לא כהניס דמישת ז״א • כהן בבת שריפה רחמנא לכתב מסוס
ר ובזה ראשונה• בשנה נהרג ומקוסש שני׳ שנה ניסן »  לע־שדק^נר א
 י׳׳ל וכן • נכ״ל להן הספק שהי׳ משוס לה מוכח נשרפין לאתויי לר״ש

 מטעם קיל וחנק עליה להקל אלא להחמיר למושכה רשמי אמה דאי דלמ״ד
ק לבש טשנה דשריסה  מקושש בנמז אבל עיא]• ג׳ מימות[ד׳ ארבע בת׳ כדאית׳ כ

 שאמרו אמ״כ הי׳ דהמקושש י״ל גם • וק״ל הספק הי׳ שפיר מזה ידעו לא
 ה״א לזטת ולא תחל כי רחמנא כתב אס דקאמר רק כהנים פרשת
 חמירא וכהניס לגבייהו עטדה דאשמרי משום קילא ובס שבת חילול
 דטבשרי®! בטר בכור והי׳ צלפחד שהוא מקושש א״כ יתירות מצות משוס

ט ואיכא בבכורות העבודה הי׳ המשק שהוקם דקודס  יהירות מצות ג
וצ״ע: בזה ודו״ק

n r i U I יומת מות דמחללי׳ משום לזה זה דבריהם סמיכות נבאר 
הכפוריס יום במחרת והי׳ המשכן על משה שציוה בעת נאמר ^

 למה קשה א״כ המגינים שני בין שהי׳ ע״כ הראשונה בשנה שהי׳ נמצא
מה עשרים• מבן נחות שהיו וא״ל שוים• המגיני׳ ב׳  נמלו למה י

 מחפר שירשו נמצא בכירה חלק הי׳ שהנחלה דקאמר לבתר אגל נחלה בנותיו
 משום סקילה אם מסתמן הי׳ לא דבל״ז לומר מפשר נם • וק״ל • מצלפחד ולא

 דעיר לתמוה ד^ן קשברי] ע״אד״ה נ׳ [ד׳ בסנהדרין כ׳ דהמוס׳ לע״א דדמי
 אבל אבד ממונם דהסס משוס בסייף ואס״ה * בעיקר r פשטו ג״כ הנידחת

 אדס יש וכי ואמרי׳ ב׳] ה׳ ס״ד ro ה׳ ליורכין[רמב״ס נכסיהון עיז שעבד ביחיד
 אבל • נחלות משמוש צוואת לאחר והיינו וכו׳• אלא • יורשין לו שאין בישראל
 ממיט הרי א*כ יורשת אינה בת ואס נחלות משמוש ידעו לא מקודם

 צלפחד שבטת משה היה יודע דקאמר אבל כסקילה הוי וחנק אבד
:היטב ודו״ק • מימה באיזה לי׳ משססקא ושטר יורשות

ט׳ הן דרשניות הן ציקניות הן חכמניות נלפחד בטת מגא [ע״ב] לקמן • ו
 לו ט׳ אס [הא שסי׳ בממש זיל; פירש״י יגל הקשה והמהרשיא

עד נשאו כאא שצדקניות גאווה הדבר ובאמת שחכמניומהן• לברט לא ט]
ארבעים



ישנוחלין
 לדקדק יש ותו מקודם• דודיהן לבני להנשא להן היה שנה ארבעים
 • למותר אך והוא יתדה אחים ישבו כי שנאמר בר״י] [ר״ש לקאמר

הן דדרשניוה וכיון מחברתה חרא נשמע דכילהו והנלפענ״ד
טן ויהא וצדקניות חכמניות ע״כ  דקאמר דהא בס״ד הכל נ
 • מצרים ליוצאי דאמר למאן ליה הוי אחא בר אחא חד לעיל

 מצרים ליוצאי למ׳׳ד והנה הו״ל־ דאבא אחא שרי הארץ לב ולמ׳׳ד
 חסר מקמי מת וצלסחד בנחלתו והחזיק חפר אחר מת מא1ז שחד ע״כ
 דאבא אחא של קשה דאל״כ באחד• אחיו ושל בחרתי צלפחד חשיב ולכך
 כ׳ מבן סחות שהי׳ וא״ל מחפר שירש וחלק חלקו חלקים ב׳ הוי נמי

 שחוש מתו דלא ואמריק במדבר מת איך דא'כ ז״א • ממצרים כשיצ^
 למ״ד הא אמנו תתיבם קאמר מאי קשה א״כ כנ׳ל ודאי אלא ס׳ מגן
ף כיגמומ ז״ל ברש״י ואיתא דאורייתא מסים ג׳ אשת  ע״ב ןל״א] (ל׳) י

 זיקה דיש כיון מהים ב׳ אשת הו״ל בניס בלא [אח] עוד(אחר) שמת לטון
• מתים ב׳ אשת הו״ל בני׳ בלא דאבא אחא שמס הכא הא קשה א״כ

נאבתרא בבא שמעי פרק
 אחוה ^זוה ונילך ע״ב] rי [ל׳ כיצד בריש קאמר להא דברו שעה דלפי נראה אך

 בבנות אבל נחלות פ׳ שכתוב לאחר וזהו ■ בנחלה המיוחדי׳ יחדיו ימשני מלוע
 דניליס עומדת במקומה ה^שי׳ נחלות ס׳ נכתבה לא שעדיץ צלסחד
 צדקניות היו שסיר ולכך המת לאחיו כלל זקוקה היסה ולא מלוע
 לישא רשאין אין וא״כ נחלה וירשו כבן חשובי׳ אס מסו«ןיס שהיו

 משוסדשמא לישא• רשאין לא נמי דודיהן ולבני נחלתן שיסבו לאחר
 דניליך. השתא דקיימא וכיון • אמס תתיבס וא״כ חשיבות כבן לאו

ק בני יבמו ע״כ מלומ  וכ״ז ודו״ק• זקוקחו בבת ואסורי׳ לאמם דודי
 לבאי למ׳ד הא ק׳ כבן• בת היה אלו שאם דרשניות מדהיו נשמע
 א״נ • לחפר ירושק החזירו חפר ובני שנכדי מכח כא׳ ירשו ולא הארץ

 לאו הגן בת לאס ממ״נ חפר בנכסי לגנות יורש הי׳ לא לבן גת הי׳
 דליו״מ ודאי אלא ודו״ק הבן בת מטעם מסר בנכסי הגת יירשו איך כגן

 מלמד ז״ל שפירש׳׳י וזהו הן וצדקניות הן דחכמנץס מוכח ושפיר נתחלק
בכ״ז: וזזק היו שמכמניוס

סנהדרין מסכת
שביעי• פרק מיתות ארבע

D׳ y V כו׳• כתיבי יתירא תעבדם וכו׳דלא המגפף אבל דיה גרשיי
 לא דגעינן דנהי • מפרשים ושאר מהרש״ל קושי׳ מבואר ^ י

 ■ ע׳ב] סיא [דף לאגיי ומיראה מ^דבה דהייט • כהמן לנעבד תעבדם
 מאהבה לרבחדסומר קשה דלכאורה והוא• ונראה • הכא ש־יעי׳ מאי מ'מ

 לי׳ נ^סוק א׳כ ■ באלוה עליו שיקבל דבעיק [שם] להדיא ומשמע ומיראה
 כתבו הא • כדרכה לשלא כדרכה בין חילוק ומה • אלוה חבלת משוס

ט׳ לרבות מנין ד״ה זה] [בעמוד המוס׳  • ע׳ז בכל אורחיה הוי אתה דאלי ו
 דלא דמיירי לומר ודוחק • אלוה קבלת משום כדרכה הו״ל לעולם וא״כ
 דהעדים אלוה קבלת משום מלקות או מימה לחייט אין וא׳׳כ בפה קיבל
 וע״כ • בכה ההתראה עליו וקיבל התראה בעיק דהא זה יודעים מינם

 שעשה להתנצל דיכול ספק התראה הו״ל הא דאל״ה אלוה לשם שעושה שאמר
 מאהבת דמסרש ה״ז] פ׳ג ע״ז [ה׳ הרמבים דעת לפי ומכ״ש • מיראה או מאהבה

 מה לפי ומכש״כ • אלוק׳ לשם שעושה שפירש ע*כ • מיראתה או הע׳׳ז
ט׳ מהרש׳׳ל שכתב  ואעטד אלך שאומר הייט עליו המקבלו [בדה] המהני׳ ב
 קבלת משום בו התרו שלא דמיירי בזה נ׳׳ל והי׳ • באמת כשעושה מכ״ש
 בע״ז כריתות [שלש] דקאמר(שני) בהא צ״ע ואכתי • עבודה משום אלא אליק׳
 ודוחק ־ אלוק קבלת משוס לי׳ תיסוק כ־רכה שלא ואחת לכדרכה אחת
 ומחשבתו מעשה שעושה דאכסיכיון בלב• אלא בפה קיבלו שלא לומר

 שתים דחייב בשוגג דנ״מ וצ״ל ־ בפה מאומר גרע מעשיו מתוך ניכרת
 חייב דאיט דס״ל למאן קשה ואכתי עבודה• ומשוס אתה אלי משוס
 איכא מאי שתים לחייבו עבודות חילוק ול״ל • תעבדם מלא אחת אלא

 מחד מרווייהו ונפקא חייב ומיראה מאהבה דבאמת דס״ל וצ״ל • למימר
 ומיראה לאהבה קרא דילמא [דצ׳׳ע] אלא(דציל) • טעמא מהאי תעבדם לא

: אחת אלא חייב דאינו ומנ״ל לחיד
ח נ לי  כדרכה(נאמר שלא עבודות בשאר לאזהרה דאסא תעבדם בהךלא ל

 פלוגתא לקמן כדאיתא למלקות קרא דע״כ • ק] [נמי קרא)
פי • גש׳׳ס ס תו ב  מה ולפי • ועיי״ש • הראב׳ד כמ״ש למלקות מפורש ו

 למלקות ע״כ מעבדם מלא אזהרה לי׳ דנפקא מאן בס״ד לקמן שיתבאר
 דה׳ל מקשה אכתי אלוק' קבלת משים בו התרו דלא טמא אפילו א״כ

 ע״א] ל׳׳ה דף [בכתובות דפעוריןממל^תוצ״ע(במכות) שוגגין מיתות חייבי
 די״ל אלא ומיראה מאהבה ממילא מוכח נמצא ומיראה• מאהבה וצ״ל

 דכיון ממ׳׳נ מוכח תעבדם לא בתרי אבל • ומיראה מאהבה רק דילמא
 צריך לא תו אחת• עבודה הכתוב לעשאן או לאזהרה תעבדם לא דחד

 אמי לרב וזה • דרשה לאידך תנינא מעבדם לא וע״כ • ומיראה מאהבה
 חד אחת עבודה עשאן דל׳׳ל ס״ג דף לקמן ולאביי ע״ג) ס״ג (דף

 לפמ׳׳ש דנלענ׳׳ד והוא • כהמן לנעבד מנינא ומייחר ומיראה מאהבה
 שהביא הרמ׳ך כשיטת יל צ ומיראה• מאהבה דשטר לרבא מימשה דלא

 דקאמר כהמן ולא כהמן והיינו • ומיראה מאהבה מודה רבא דחף הכ׳מ
:ומיראה מאהבה אלא העולם לכל נעבדת שאינה בע׳ז דפליגי רק לקמן

א ת ש ה  דקאמר דכיק ז׳׳ל לרש״י דקשה סירש״י מבואר ממילא ל
 מלאו לי׳ נפקא דלא הייט לאגיי דמשמע גל*ת•

כמו עליו לוקק דאין ב׳ד מיתת לאזהרת שניק לאו משוסדהו״ל רהשתחואה

 מאהבה וצ״ל • שוגגין מימות חייבי הו״ל הא ואמאי • בס״ד לקק שיטאר
 לא דתרי רש׳׳י מפרש לכך ומיראה• לאהבה רק ודילמא ומיראה•

ט׳ מעבדם  ועיין לאזהרה דאתי׳ דט״ע אליבא לומר מוכרח דאז • ו
ודו״ק: לקמן•

• זובח נאמר אילו ]2ש ט׳  מהדר דבריימא לפרש נר^־. הי׳ בסשטומהעק ו
• האזהרה בלשון העוס דמסתמא והייט • כדרכה בשלא לאוקמי

 ללמד דגא דל״ל כדרכה בשלא ע״כ דסיירי חבחו ולא אזהרת שפי׳ וכאן
 ותי תעבדם• לא כתב דהא כדרכה חזקא יעבדו דאיכה הכלל טל

 משא*כ • בס״ד לקק שיטאר כמו כדרכה שלא דאטלו נפקא דמהשחחואה
 איכה בלשון בזביחה עובד האזהרה לשון הו״ל כדרכה על קאי מי אי

 טמא דלא לאלקיס כתיב דמשו׳׳ה חזיט דהא מילסא p ויליף • יעבדו
 דלא הענק בזה א״כ האזהרה• בגשק שנשנה הוא חון שחומי על דקאי
 אלקיהם• את יעבדו איכה דומי׳ אלקים בלשק מדכתב דאדרבא נימא

^׳ אין דמזה וקאמר • חבחו בלא משא׳כ  הייתי אלקי׳ כתיב לא דאי ר
 משכחת לח כדרכה דשלא דנראה והוא עוי״ל • פשוט וזה חון בשחומי אומר
 זובח כגץ בעטדמה משנה והוא לעבדה האיש שדרך לע״ז בעובד אלא

 זהו לה והשתחוה שהגביה ללגינה או לען גזוגח משא״כ למרקוליס•
ה המוס׳ שכתב כמו עבודתה כדרך  כדרכה הוי דהתס ד״ל וכו׳• מנין בד
מי יחרס זובח כתיב הוי אי וא״כ  דבר לאיזה שזובח טנק בכל משמע ד

כדרכה: נשמע והוי
ך ת  ומיראה מאהבה זובח כהוא ציל כדרכה שלא זובח רבכל לעיל מ״ש דלט ו

 שייך לא מחדש גזובח א״כ אלקות• קבלת משום כדרכה דאל״ההו״ל
 בע״ז ע״ב] ס״א דף רבא במודה הי״מ [לפי ס״ל רבא דהא • ומיראה מאהבה
כ ומיראה מאהבה עושה הוא ואס • פעור ומיראה מאהבה עובדים  צ״ל ע'

 מדכתיג לומר יכול הי׳ א״ב • כדרכה שלא עובדה והוא ידוע שעבודתה rבע
 ואנחנו כדרכה• שלא דוקא דמייד משום מחדש זובח ולא לאלקים זובח

 • כדרכה הוא דהפירוש נטעה שלא לבדו לד׳ בלחי דעיקר למון נפרש
 הקדימה לכך לאלקיס• מדכתיב מדע הא לבדו• לד׳ בלתי ל״ל ומקשה

ודו״ק: בחון• בקדשים נסעה שלא משוס דקדוק זה דאין הברייתא
׳ ס ו ה ת טל היה ולא וכו׳ זובח ד  לפרש גתחלה נראה כו׳• לפרש י

 דכגי כיון למסיף דלמה בזביחה עובד כתיב מדלא דטרש״י הא
עטד• וילך בקרא פירש  כלל ויעבוד וילך דליל קושי׳ דעיקר נראה וי

 • גכדרכה דמיירי זגיחה על לגלות דאתי' ואייל • זובח רק לכתוב לא
 מיש ועיין • בפ״ע ענק לכתוב צריך הוי ולא • גזביחה עובד הול״ל

קיל: מזה המקטר דיה במוס׳ לקמן י ו

ף ו  משוס בזביחה עובד לפרט דצריך דמרש״י דהא לפרש נראה ט
איכא הסברא דמצד אף כדרכה בשלא דמיירי ייל דמסממא ׳

 קרא באמת דאיכא כען מימ בכדרכה• אלא חייב דאין קרא לאוקמי
 כבר פנים עבודת וגם • מטבדות מעבה־ות דהיא זגיחה איכ בהשתחואה

 לפשיש וכשיכ כדרכה• דהשתחואה טמא אי אפילו מהשתחואה• נתרבה
 נימא למה א״כ כדרכה• שלא דמיירי גהשהחואה להכריח המהרש״א

עבודות לשאר במיעוט לאוקמי דההכרח נהי כדרכה• שלא למעט בזגיחה
המטגדות
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 דהיא יגרט שלא פחומ5 המיטוט ל^קמי איכא אבל המבובדוח
 מטקשא דל״ל ן מ< בד״ה לקמן כ׳ דהפוס' ותו ־ מהשספואה טניס עבודת
 בקרא לכתיב משוס דהיינו ונראה מביתה־ אורחי׳ הוי דהתס חביתה

• לפניו מזבח ויבן וכתיב וגו' שלמיס ויזבחו עולות ויגשו  אבל ונו'
 בהיקשא מהשתחיאה זביחה למילף איכא ושפיר ־ אורחי׳ לאו השתחואה

 חייב דאיט ולומר דקרא היקשא לסמור ומהכ״ת כדרכה■ לשלא לחייב
 וק״ל: בזביחה־ עובד מפורש דהוי לא אס בכדרכה־ שלא
ח י מ  המהרש׳׳א לפימ״ש קשה דבאמת נלענ״ד היה תום׳ ׳t!אילולי א

 והוא דהואיל די״ל משוס הדין מן עונשין דאק דסעמא ז׳״ל *
 הא ואמאי שמעי' זביחה דע״כ דקאמר הא א״כ כפרה ל״ל טפי ממיר
 דז׳א אלא כפרה ל״ל פנים עבודת דהוח עפי לחמיר דכיון למימר איכא
 ויזבמ לו דוישתחוו בהיקשא מהשמחומה זביחה למילף איכא באמת להא
 ל״ל א״כ כדרכה• שלא הוה דהשתחואה לעיל לפמ״ש מיבעי׳ לא לו•

 מ״מ בכדרכה אלא למילף דליכא נימא אי אפילו אלא • למעט ע״כ זבימה
 כפרה לו דיש להשתחואה להל)ישו תורה כתבה מפי דחמיר דבכדרכה כיון

 ל׳ל מסי דחמיר דכיון דל׳ל מהשתחואה בקיו כדרכה שלא ילפ■׳ ממילא
 כפרה לי' דאית בהיקשא ילפי׳ ואס״ה מט־ חמיר בודאי כדרכה דהא כפרה
א ויעבוד מוילך סירש״י שסיר דבהשתמיאה י״ל ולפי״ז ^  דהשתחואה דל״ל נ
פ חפר זביחה דהא מביזין דווקא דה״א וצ״ל מכובדים מכל מפי חמיר  לי׳ ואית ט

 כפרה ל״ל פנים עבודת דהוא משום דהוי המ״ל בזביחה אבל • ע״ש כפרה
 מנין דקאמר לזה באנו לא אכתי הא לו• היקשאדוישתחוו משוס ואי

ודו״קג השמחואה לרבות
ו ה י  מפר מכובדים דדילמא נימא נמי דבהשתחואה חדא קשה ט״ז מ

 אבל כדרכה שלא דוקא היינו לאיסור רחמנא דרבי וזביחה מסי
:כפרה א״ל מסי דחמיר כדרכה

ר1 ש פ  עבודה דורך דכיון לומר שייך לא כפרה בזביחה דמצינו דטון א
^  כתיב לא אי דבשלמא פמרא בזה שיין דמ^ מסי חמיר ב

 רחמנא חייבא עבודתה דדרך לאו אס דקרא כלישנא אלא חייב דאינו ה״א
 מאי דא״כ קשה ופו אמרינן לא כפרה לי׳ הוי לא זה דמשוס לומר אבל

 דהשתפאה ה״א דאל״ה איצמרך הא למעמ ומנ״ל דזביחה קרא ל״ל מקשה
הדין: מן ועונשק מזהירין דאין משוס

ר ה י ס ה  בכדרכה מבוזין דוקא דה״א לומר שיין לא דבהשתחואה נ״ל ל
ס׳ מ״ש דלפי י ׳ פ  מאי למפמי יעבדו איכה בד׳ה לקמן ה
 מטבדים בץ לחלק שיין אק א״כ כבוד דרן לעולס הויא עבודתה דדרן

מסי: חמיר בודאי פניס דדרן בזביחה משא׳כ בכדרכה־ למבחין

ד ו ל  דהא כן• לומר שיין לא דבהשהמואה מעס במוב די״ל נלענ״ד ת
 אתה אלי הו״ל אלקי׳ לשס כשעובד אף דלעולם כתבנו כבר ׳
 א״כ שונגין מיתות כחייבי והו״ל אתה• אלי משום בו המרו דלא אלא
ת בחייבי דקיי״ל כיון פ  • מזיד כמו אחד דבר סמור לענק דה״ל שוגגין מי
פ חמיר עונש דבכדרכה ס״ד אי א״כ  אפילו א״כ כפרה דל״ל ס

 דבמכובדים אס״ד אמה אלי נמי כיוןדבמבוזקאיכא א*כ • כן נאמר בשוגג
 אף אמה אלי ביה איכא הא במבוזין בכדרכה אף בכדרכה כפרה ל״ל

 אתה אלי משוס ביה אמרו דלא משוס ממיתה נפטר כבר שוגג דהו״ל
 כדרכה דאפילו מוכח ע״כ • ספי חמיר דפנשו משום ממיתה סמור היה

 דאיכא אעיג פנים• דרן דדוקא הו״א בזביחה משא׳כ בקסלא• מתכפר
 • ומיראה למאהבה דקרא וי״ל דחייב ומיראה למאהבה תעבדם לא דדריש

 למאהבה תעבדב לא ע״כ • למעט בא לא דזביחה דס״ד למאי ומכש״כ
 פןשה אכתי כדרכה• שלא מימה חייב עבודות בכל דס״ל כיון ופראה

 מדאצסרין נשמע הא ומיראה מאהבה לרבות מעבדם לא ליה למה
ודו״ק: להשתחואה

ץ י׳ מ ל ט׳ רבא דקאמר למאי לקק דקאמר הא למוק לענ״ד נראה י  ו
וכו׳ המגפף מרבה שאני יכול דקאמר ברייתא על מקשה ולא

^  הקושיא עיקר דכל דכיון י״ל ולסי״ז • מאי למפסי יעבדו איכה א
 דההוכחה מ״ש ולפי • הא ומנ״ל כמטבדיס הוי ^מבוזין דכדרכה טא

רי דמושחואה  נמי ביה דאיכא מפס או • אנפי במרי הוא כדרכה שלא פי
 ואעבוד אלן כמו הו״ל לעבודה• מעבודה ביה ואס״דדמחשב אמה• אלי

טי הראשון כמירון וצ״ל אתה• דאלי הוכחה וליכא  לכן כמטבדיס• ד
ה א״כ מקשה  סבראדמעבודה הא ס״ד דלא למאי משא״כ יעבדו• פכ

:ודו׳ק זו לסברא הכרח אק לעבודה•
ם  הוי בהשממואה גס דדילמא המהרש״א קישית עיי״ש בא״ד• ש

 לא שיין לא וע״ז • כטד דרן אלא בכדרכה חייב• דפנו פרוש '
ד ^ו וישמחו: ויעטד כתיב באמת דהא בהשמחואה י

? ד ר או כ ^י פ ה״נ ו פ׳ לעיל מ״ש ל  דלכמוב ז״ל רש״י דברי ב
 כלל ויעבוד וילן לכפב דלא דס״ל יוחרם בזביחה עובד

כ ■ וגו׳ זובח טל לפיש ׳  לכפב דלא פ׳ דהוי לומר א״א בהשמחואה ^
עטד וילן דמה״ת כדרכה שלא הוא דהשתחואה דעונש דה״א וא׳ל כלל• וי

סנהדריןשביעי פרק
 מהפזחואה כיש הוא הא זובח ל״ל וקשה בזביחה דכתיב כיק • p נימא

 היינו דהשתמואה דס״ל ודאי יומר מטבדים שאר נמעט שיכריח עד
 לפרש דלאו א״נ ככל• ויעבוד וילן ול״ל כדרכה• לשלא וזביחה כדרכה

כדרכה: העטרות לכל אלא קאהי
ה ר ו א כ ל  בכלל לדונו כדי ויעטדלכלל דאיצטרןוילן די״ל נ״ל היה ו

טד• דרן העטדות כל על ללמד דהשמחואה ובפרט כ
 בד״ה הסוס׳ מדברי אלא • כטד דרן עבודות כל ילפנן הוה לא מהשתחואה אבל

ודויק: שס וטיק בסיד• שסבדבריהם שיבואר כמו כן נראה לא המקטר

ו ה י ק אינו זה מירון לכאורה מ ספ ^ רב״ח לקופ׳ מ די ע  הו״ל ד
 ויעביד וילך דליל וא״ל פרוש הוי השמחואה דדילמא להקשות

 לרטת דזטחה לפמר איכא הא דזביחא מיפרא לכדרכה נמי ממילא הא
 בכדרכה השפוואה על ללמד ויעבוד וילך ואיצמרן לעבודה• מעטדה

 מלא ס״ל השסחואה דל״ל ז״ל מהרש״א לתירון גס rדלפי אלא דוקא•
 לרטת אסי חביחה למימר דאיכא כיון לרב״ח ממרצא לא מעבדם•
 מוכר כמ״ש לעבודה מעטדה לאזהרה תעבדם לא איצסרין לעבודה מעבודה
 עונש מצינו לא בפרוש טא השתחואה דאי ואיל מהרש״אז״ל• והביא בזבפס
 לזביחה דאי י״ל לפ״ז הא כדרכה לשלא דאיצסרין לעבודה מעבודה בזביחה

 ייל שפיר לעבודה מעטדה דמרבה ע״ב אלא • ויעבוד דלן ל״ל כדרכה שלא
:לעטדה למעבודה לאזהרה תעבדם דנא

ן ה י ר הא לדקדק דיש כן באמת די״ל נלעניד מ נ  ואימא רב״ח ^
ת לכאורה כו׳ לטפי׳ ל״ל זביחה וכ״ת • וכו׳ השתפאה ט טפ׳ פ ל

פ׳• זה דמה פירוש לו ואין מיותר הוא  קשה דבאמת י״ל ולפמ״ש לגו
כ לעטדה מעטדה דמרבה למימר דאיכא כיון  דהפזפאה י״ל שפר א'
רן עלמטבדיסבכדרבה• הכלל על וללמד פירוש הוא ס צ  • ויעבוד וילך ^

 הוא דהשמחואה וכיון לעטדה• מעטרה וזביחה כדרכה שלא הו״א דאל״ה
 דגע״ז משט וע^ • כדרכה שלא על לגופ׳ בזביחה שסיר איצמרן פירוש

ל״ל: ויעטד וילך דא״כ פירוש ̂'ל א״כ לעטדה מעבודה מחשבין
ז ״ * כ ל פ׳ מובא לן דקשה הא למרץ נלענ״ד ו  דקאמר למאי הש״ס בקו

ט׳ יעבדו איכה להקפת דל״ל חדא וכו׳ לאביי רב״ח  מאי ו
 ודברי עסקיק• דבי׳ מאי למעופ ויעבוד וילך הל״ל בכאן לאזהרה ענק

:צע״ג בזה זיל מהרימ
י ז ר מעונש כ״ש פערלמרקליסמאזהרה דכיקדממעט משני לא דע״ז ו

פ ׳ "  ג׳ שנדע כדי איצסרד דהא ג״כ קשה לא יעבדו דמאיכה ו
 דמאיכה צריך לא כדרכה דעל לקק אביי כדדריש למדרש השמחואות

 וילך השמפאה פירוש דהני דנימא קושי׳ דעיקר ולפמ״ש • נסקא יעבדו
 ומעטדה כדרכה• בשלא סו״א דאל״ה בכדרכה דמיירי לפרוש ויעטד

 על קשה א״כ כדרכה בשלא דקרא י״ל דמסמם דס״ל נשמע לעטדה
ה נימא מעצפ השתפאות מג׳ הא יעבדו איכה דל״ל דווקא האזהרה פי  ד

ד ויעטד אבלמוילן • ע״ז יעבדו איכה וא״צ כדרכה בשלא מי  דאדרגא ל״ק
 עוד נכפב בסיד ולקק • ודו״ק בכדרכה דוקא לרב״ח להורות אתי

:ע״ז יישוב
ה ד1לז ת לולי נ״ל פ מ ס' פ פ  דמוילן בזביחה פירש״י דלא הא לפרש ה
 מעטדה דזביחה דמקשה לרב״ח לי׳ דקשה נפקא• דעבוד ׳

 לעטדה מעטדה להורות ואתי בכדרכה דמיירי לדידי׳ נימא א״כ לעטדה
מפק למאי דאפילו ותו  דמיירי למאי היינו לעטדה מעבודה קרא דא״צ ד

 דמיירי דס״ד למאי משאיכ • עצמה שני׳ עבודה הייט וא״כ כדרכה בשלא
 ע״מ בזביחה מיפב אי בהקמיה ולא בזביחה כשדרכה א״כ • בכדרכה
ה דאינו כיון סד״א שפיר להקפר ט א בזביחה עו  דרכה ואין בהקסרה ^

 שיין fוע בשחיסה• עטדה דזהו דמפיב קרא ואשמעינן נחייב• לא בכן
 עצמה דהזטמה דמשמע לאלקיס זובח לומר שיין לא דא״כ רש״י מירון

 ד^יכ איל לרב׳ס משא*כ לע״ז• עכ״פ עטדה שהיא בזביחה עובד אלא
ודו״ק: בכדרכה דמיירי הו״א דא״כ בזביתה פבד לכתוב

ד ו ! א וכו׳ זובח נאמר אילו דקאמר הא בימסות דייל נ״ל ( ט  דה״א ו
פס דאי בעיז• דמיירי לטרות אמי לבדו לד׳ דבלתי ^ מ בקז ח  ג
 ואינך לרבותהקסרה ומניין בפנים• בלמי אלא לד׳ בלתי שיין לא

 ומפלח יחרם זובח לכפב דא״כ קרא צריך לא דמשו״ה הקדים ע״ז
:בחון בקדשים הו״א

ד ״ ט ט ו » אינן בקדשים דה״א הא י״ל ה לבדו לד׳ בלפ שיין ו
פינו לקק דקאמר והוא ׳ '  בהלמת וה^וייך כסב והמ״ז בהתראה• ד

פן בקדשים חלה ש על ישאל הא כרת דחייב ב  הכרח זה אין ובאמת • ההק
 פ״ל הא קשה • דס״ד מימה בעונש אן אמרי׳ של בקדשים א'נ שאל כשלא די״ל

ס ובחידושי ההקדש• על ישאלו הבעלים דשמא ספק המראת ספ  כ״ד דף פ
ט] ע״אד״ה ל״ג [דף בגיטק תוס׳ שתירצו מה שיין לא כתבפדכאן ^גינ א  ו

פ• חזקה כאן דאין דכיון חזקתו על נזיר דאוקי ט אלא בגו ד  אחר ב
א אם עליו שישאל כנגדו כשרות חזקת איכא  באמת:ממחת אבל קרבנו ט

ר״ה בריש וא׳ ע״ב• כ״ד דף בשבועות כדמוקי בשאלה דאינו גבטר
דל״ה



פרק מיתות ארבע
 על קאי דל״ה גמחפיס נזיר בריש דריש וכן שכור• על קאי הוה דלא

רי ט ה דכתיב ג  דהיינו י״ל א*כ היא לד׳ אוהו איש יהדיש לא גי
 התראת דהויל משוס א׳ בקרכן ולא לבדו בנד׳ הוא דיחרם הא דקאמר

:ודוק בכרת אחר במקום מפורש ועונשו ספק
 הוי לא בזביהה דנפקא דהא לעיל לפמ׳׳ש וכו׳־ לרבי מניין בתום׳

 וליכא כלל־ ויעבוד וילך לכתוב לא דא*כ ויעמד דוילך פירושא
 א״כ • לבדו לד׳ מבלתי כתיבי טלהו דהא ופרע לכלל וילך דאתי׳ למימר

 ופרע בכלל ואינך להקערה ילכינן והוי לד׳ בלתי כתיב הוי לא אי
 לר׳ דס״ל נרחה וזה לכלל־ הוא וילך דכתיב והא בכדרכה־ דמא ה״א

 במה פנים עבודת לי' בדדמי מזניחה למילף איכא דוילך כללא בלא דאפילו
 הוי דלא נדע בל״ז הא לד׳ בלתי ל״ל מקשה שפיר א״כ מציע־
 לנלל צריך לא בדדמי דלרבי תיש' מדברי דמשמע לעיל שרמזנו וזהו ־ פירוש

:ודו״ק .ופרע
א בתירוצם התוס׳ מ״ש דנדקדק והוא די׳׳ל־ רל מי־ת  דוקא זה׳

 כלל לרבות דל׳׳ל מיותר דהוא ־ זריקה לרבות ואמי דם עמדת
 קושי׳ פיקד דבאמת ונראה • דם עבודת דוקא דה״א למימר הו׳ל לא

 דזביחה נאמר שלא צריך דודאי ־ לבדו לד׳ בלמי לכתוב דלא לאו התום׳
 דקאמר דברייתא לישנא על קשה אלא ויעבוד־ דוילך פירישא הוא
 דהעעות אלא ופרע־ מכלל נרבה בודאי הא וכו׳ המקמיר לרמת מנין
לא לשפיר השיט וע״ז • כדרכה שלא נדע שלא אחרינא במידי יהיה

לרבות דאתי׳ הו״א ופרע לכלל מסתמא דנימא אף מקער ידעי׳ טי
 והוי ואינך מקער מרבינן טי לא בכדרכה נימא אי ואפילו זורק־

ודו״ק: דבריימא לישנא שייך ושפיר בתרתי מעות
J^ Hה }׳ ־ מנין אזהרה ד ט׳  דפירשיי דהך כיון נ״ל הי׳ לכאורה ו

 תעבדם דלא ס׳׳ג דף לקמן דל״ל דאביי אליבא ע׳׳כ הוא לאזהרה
 באינך אזהרה מהשהחואה לי׳ דנפקא באמת י״ל אמי דלרבי א׳ לעמדה

 ל״ל א״כ וא״ל ־ מאזהרה ולא מעונש אלא בזביחה התורה מיעעה דלא
 לקמן■ כדמשני להכעיס לזובח דס״ל י״ל בזביחה־ לאזהרה תבט ולא

די״ל לעיל ועמ״ש ־ אחת עבודה אמי לרב מנ״ל דאל״כ כן צ״ל וע״כ
הכרח אין אכתי אבל ־ מהא הא לי׳ דנפקא א״נ ־ ומיראה מאהבה דל״ל
ס׳ דקושי׳ וצ״ל לזה־ ט  בזה ואף לאזהרה־ תעבדם לא דע״כ לאביי ה

 דאתי למימר מצי דלא הייט לאזהרה דאתי לאביי לי׳ דנפקא הא דלמא י׳׳ל
 כתיב לא אי משא״כ ־ לחלק השתחוואות דג׳ רטייא משוס אחת לעמדה

 תעבדם ולא ־ למבוזין וחדא כדרכה לשלא חדא ט״א השתמואות ב׳ רק
א :ודו״ק כדרכה לשלא איצעריך ושפיר ־ אחת לעמדה ט״

 רבא דקאמר דלמאי בזבחים המוספות קושית די׳׳ל נלענ״ד ולפיץ
דאתי׳ ונדחקו ־ תעבדם לא ל״ל הכלל על ללמד דהשמטאה

עצמה: בפני אזהרה לזה דיצערך דחוק והוא לעבודה־ מעבודה לאזהרת

 השתחואות ג׳ משום לאזהרה תעבדם דלא אביי דהוכחת דכיון י״ל ולפט
 יעבדו דמאיכה משוס כדרכה על אחת אמר דלא הא והנה

 וצ״ל ־ למרקוליס פיער למעע צריך הא וקשה ס״ג בדף כדאיתא fנפ<^
 כיון רבא־ מקשה שפיר א״כ למעע־ הויל לא לרבויי דאיכא כמה דכל
 מעבודה דזביחה נימא אדרבא • למעע בא דזביחה נכריח כן נאמר דאם

 למעועי יעבדו ואיכה אחת לעבודה תעבדם דלא י׳ל ושפיר לעמדה
ט ניחא ובזה למרקולים־ פוער  לרבויי דאתי התוססות תירוץ דלפי ע

 שאני יכול דקאמר ברייתא מתרצא לא אכתי לעבודה מעמדה לאזהרה
 דמניל שטר אתי ולפמ״ש למ״ל■ תעבדם לא א״כ קשה המגפף מרבה

 בכלל שהיה דבר וקיי״ל מטבדיס עבודות לשאר השתחואה בין לאסלוגי
 אחת לעבודה תעבדם לא ובאמת ־ למעועי יעבדו איכה להעטד יש יומר
 ־ רב*ח מקשה וע״ז ־ ל״ל זביחה דא'כ כן לומר דא״א הברייתא משני ע״ז

־. למעועי יעבדו ואיכה לרבויי זביחה דדילמא
 מאי למעועי יעבדו איכה דקאמר לעיל• לן דקשה הא נבץ
 כל הא ולסי״ז ־ לחלק השתחוואות נ׳ שנדע כדי איצערך הא

ודו״ק: למרקוליס פוער למעועי ומשני לחלק נימא דלא שלו הקושיא עיקר

 דאפילו עעמא לומר אפשר הי׳ לכאורה ־ מוקמינן הוי לא בא״ד שם
 לאו דהו״ל לוקה היה לא מ״מ במגפף תפילו לה מוקמינן אי

 לאזהרת שניתן לאו לי׳ דקרי יצא באל כדאשכחן מב״ד לאזהרת שניחן
:עיי״ש דעירובין ספ״ק כדאמרינן הוצאה על אזהרה דהויל משוס מב״ד

ועדי

ו ה י  למ״ד אבל ־ תעבדם דלא לאו על דלוקין לקמן דס״ל למאן זהו מ
 ללמוד יכול שפיר לוקין אק ובל״ז שבכללות לאו דהו״ל לקמן
- :תעבדם מלא

ה ובזה  ־ תעבדם מלא דריש דמר פליגי אמי ורב דאביי נלענ״ד ט
האזהרה יליף אמי רב דבאמת י״ל ־ השתחואות מג׳ דריש ומר

גב סנהדדץ שביעי
 מ״מ מעונש. מזניחה דממעע דנהי מרשתחואה־ כדרכה שלא בכל

 דאי למלקות אתי' תעבדם דלא ל’ס דאביי אלא נתמעע־ לא מאזהרה
 דס״ל לשיטתי׳ ואביי ־ ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו ט״ל מהשתחואה

 אינו דנל״ז ס״ל אמי ורב ־ שבכללות לאו על דלוקין עיב] ל״ח [דף בנזיר
:ודוק מהשתחואה דיליף לאזהרה וא״צ ליקה

 והוא ונראה ־ השתחואות ג׳ ל״ל אמי לרב להבין אנו צריכין ייי
 דהיכא החום׳ לפמ״ש הא ־ לחלק נ׳ דהשתחואה דמנ״ל די״ל

 להו־ דהכתחואה נימא אס א״כ ללאו־ מוקמינן לא מיתה לאזהרת דאתי׳
 לבאר יעבדו לא דאיצעריך יעבדו מלא נפקא לא ־ בכדרכה מיתה חייב

 כחבני וכבר ־ מיתה לאזהרת דאהי נפקא לא דמהשהחואה בכ־דכן עבודות
 מהרש״א כק׳ ויעבוד וילך פירוש הוי דהשתהואה אמרינן דלא דהא לעיל

 כדרכה בבלא דאי דבכדרכה ממילא נפקא הא ויעבוד וילך ל״ל דא״כ ז״ל
 למעע זניחה הש״ס דקא׳ הא והנה למעע נוקי ומה״ת בזביחה עונש ל׳ל
 מהכתהוא׳ נפקא זה דאף לזיבחלממזי׳משוס לרבויי אתי זניחה אמרי׳ ולא
 כתיב לא דאי הכתמואה ג׳ בל״ז איצעדך הא לחלק מנ׳ל ק׳ א״כ ־ ב׳

 לא ומביזי׳ במכובדות־ כדרכה לכלא וחדא לכדרכה חדא ה״א ב׳ אלא
 ואיצעריך פירוש הוי דילמא יעבדו־ מאיכה כדרכה ל״ל וא״ל ידעט

 מזביחה הא בכדרכה לאורוי ל״ל ויעבוד וילך וכ״ת כנ״ל עבודות בפאר לאזהרה
 בהשתחוחה מבוזי׳ ידענו לא דאכתי אתי למבוזין חביחה י״ל הא נפקא
 נ״ל הי׳ ולכאורה ־ לחלק ומנ״ל הפתחואו׳ ג׳ איצעריך לכך מיני׳ דנילף

 מכוס מיתה מאזהרת ילסינן ולא בס'ע לאו דאיצערך דהא ־ לפמ״ש
 תוס׳ כמ״ש ע״ב] מ״א [דף דפסחיס בסוגי׳ לשיטתי׳ דאביי י״ל א״כ ־ מלקות

 ילט׳ שטר וא״כ שבכללו׳ לאו על לוקין דאין דס״ל מתחלפות דהסוגי׳
 סותר הוא דלפ״ז אלא ־ לחלק שלישי השתחואה לי׳ ואייתר מיתה מאזהרת

 שבכללות־ לאו על דלוקין דס״ל אזיל לשיטתי׳ דהכא דאביי לעיל למ״ש
 לאזהרת התא אי בשלמא שבכללות לאו על לוקין דאין למ״ד דאפי׳ נראה והו
 מפרשי כמ״ש שבכללות לאו הו״ל כדרכה שלא מיני כל שכולל כדרכה שלא

 י\א בכך עבודתה שדרך כל בכדרט אבל ־ ז״ל והראב״ד ז״ל הרמב״ס
 אזיל לשיטתי׳ דאדרבא נ״ל והעיקר שבכללו׳־ ללאו לדמותו ואין אחד

 דבל'ז מהדש״א כתירוץ ס״ל דאביי י״ל דבאמת והוא דלוקין דס״ל כדלעיל
 ארזי רב לפ״ז א׳'כ ־ תעבדס מלא נילף דא״כ הוא טרוש דלאו מוכח

 כסי צ״ל ע״כ ־ מהרש׳א תירוץ שייך ולא א׳ לעבודה תעבדם לא דדריש
 השתחואות ג׳ מייתרא דלא ומטלא ויעמד וילך דל׳ל שתירצנו

:דו״ק לחלק
 לאזהרה תעבדם דלא מהרש״א כתירוץ ס״ל ולא הכי דס״ל

 השתהואה דל״ל ז״ל מהרש״א דמ״ש בהכי מתרצא דלא משוס ׳
 לאו דהוי משו׳ תעביס לא על לוקין דאין למ״ד י״ל תעבדם מלא ת״ל

 למ״ד הוא ז״ל מהרש״א תירץ נמצא למלקות השתחואה איצערך הא שבכללות
 נשאר נמצא לוקין מדאין ס״ל אמי רב אבל ־ שבכללות לאו על לוקין

 ויעביד וילך דל״ל כתירוצינו וצ״ל פירוש השתחואה הוי דילמא הקושי׳
 קושית ק׳ לוקין דאין דס״ל וכיון ־ השתחואות ג׳ מייתרא דלא וממילא
 כדרכה שלא ללאו עמדו׳ שאר ג״כ ללמוד דיכול לעיל דכתבנו התום׳

 א׳ לעבודה חעבדס לא כ’ע עונש אלא בזביחה ממעט דלא מהתחואה
 ז״ל מהרש״א תירוץ שייך ושפיר דלוקין דס״ל בנזיר לשיעתי׳ אביי אבל
 א״א וג״כ לחלק־ השתחואות ג׳ מייתרא ומטלא בהשתחואה לאו דל״ל

 דרחמנא מב״ד־ לאזהרת שניחן לאו דה״ל עבודו׳מהשתהואה שאר ללמיד
 בטעמו כ״א נמצא ־ לאזהרה תעבדם לא משוס עבודות שאר על דילקה בעי

ה שאתה סנה דכל מכינו על סז אדני על מיוסד  כונה דעת על טנ
היע״ב: ודו״ק

Q jy ט׳ רב״ח לי׳ דקא׳ למאי  דקא׳ גופה אברייתא להקפות היל לכאורה ו
 לעיל ועמ״ש מאי למעיעי יעבדו איכה א״כ וכו׳ המגפף מרבה שאני יכול

 ע״ג אף מאי למעוטי יעבדו איכה דמק׳ דהא נ״ל היה ולכאורה בזה־
 דהא בל״ז צריך לא דכדרכה היינו השחחואות ג׳ שנדע כדי דאיצטרך

 בכדרכה דהחם ותירצו לו דויזבחו מהיקשא השתהואה דנילף התו׳ הק׳
 לא דעדיין בברייתא משא״כ מהיקשא־ למילף ה*מ שפיר כדרכה אבל

 המגסף• לרבות דיכול קאמר בזביחה נאמר לא ואי מזניחה־ ממעט
כנ״ל: השתחואות ג׳ לאסנוי צריך יעבדו דאיכה י״ל

ץ ״ ^ ל  תעבדם דלא צ״ל לרב״ח בזבחי׳ תוס׳ למ״ש תק׳ דלא ג״כ י״ל ו
 מרשה שאני יכול דקא׳ בברייתא אכתי לעמדה מעבודה לאזהרה

 בבריית׳ ה׳ לא יעבדו מאיכה הש״ם דק׳ ולפמ״ש ־ תעבדם לא ל״ל תק׳
 תעבדם מלא דממעט וי״ל למרקוליס סוער מיעוט על לימוד לנו אין א״כ
טן ובזה  דאיצטריך הא דבל״ז ר״ל ־ וכו׳ דאר״א הא אלא בש״ם אח״ז דקא׳ הא נ
 לא משוס ואי ־ בזבחי׳ תוס׳ כמ״ש לעבודה מעבודה לאזהרה יזבחו ולא

 יעב־ו דמאיכה כדמסיק אבל למרקוליס פוער למעט דאתי ה״א ־ תעבדם
 יזבחו ולא שפיר פריך לעבודה מעבודה לאזהרה תעבדם לא ש״מ נפקא

וק״ל: ל״ל
אבל
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ל ב  ומיראה מאהנה מוכד תעבדם מלא דיליף להא לעיל לפמ״ש א

 אלי משוס כדרכה שלא משכחת לא מוכחדאל״ה דממילא משוס הוא
 ולא אמה אלי משוס בו התרו בלא די״ל לפמ״ש מיבעי׳ לא א״כ אתה

 מיתות חייב דהל״ל תעבדם דלא עונש על אלא מיתה־ עונש על ק׳
 תעבדם לא איצמריך שסיר מיתה כדרכה בשלא דחייב נימא אי א"כ • שוגגי׳

 לעבודה מעבידה מיירי דקרא ח’רב דקאמר דלמאי ותו ומיראה־ מאהבה
 תעבדם לא צריך ושפיר אתה־ אלי משוס בו וליכא ואעבוד אלך כמו ה״ל איכ
 אלא אינו דע״כ י״ל זבחים תוספות בדברי מיהו • ומיראה מאהבה על

 וצ״ל ומיראה מאהבה נדע וממילא ע׳׳ז קרא צריך לא לעבודה מעבודה
 דאיצערך י״ל שפיר בברייתא אבל ־ לעבודה מעבודה לאזהרה תעבדם לא

:ודו״ק בזה וצ״ע לעבודה מעבודה נמעה שלא אזהרה

שמיני פרס '1
ה ר ד ״ ז וכו׳ נתכוין ד״ה פירש״י וכו׳ נתכוין מתני׳ ד

 צריך אלו רש״י ־ דברי וכו׳ אני יודע ואמר ^
 המראה דשמי׳ למ״ד אפילו הא .לכאן ספק המראת ענין דמאי להבין
 לאדם לה שהלכה לו היא שננה הבהמה להרוג היה שדעתו כיון מ״מ

 נבאר ובמחלה ־ הכא ברית בן שהוא אני יודע ענין ומאי .ממיתה ופעור
 הנך דסשיע נרא׳ דלכאורה א״כוכו׳ כו׳ דתני׳ מ״ש דפשיע דלקמן הסוני׳

 לא וע״ש] ה״א רוצח מה׳ [פ״ד ז״ל והרמב׳׳ס ־ לר׳׳ע לקולא בעיא פרי
 ונמצא לראובן כסבר דמעה באידך ולא מינייהו בחד אלא לפעור פסק

 מחייב אי בזה זה תלי׳ בעיי׳ תרי דהנך דס״ל והוא ונרא׳ שמעון־
 למה מיני׳ בחד לפעור וסשיע דבעי למאי לדקדק דהנהיש ־ באידך פעור בחדא

 דדווקא מדיוקא משמע ואדרבא לפעור־ במתני׳בכה״ג רבותא נקע לא
 דלרבומא י״נ ובפשעות ־ אחר לגוף דנתכוין זה את והרג זה להרוג בנפכוין

■ נקע דת״ק  עצמו על לא ־ הבהמה את להרוג בנתכוין דפער ת״ק דו̂ד
 ברית לבן נתכוין דלא גווני בהני דדוקא לדיוקא אלא הוא דפשיעא יצא

 לגוף דנתכוין גוונא בי< נקע א״כ חייב־ וה״ז א׳׳ז להרוג בנתכוין אבל
 דהתירא כח בעלמא כדא׳ דת׳יק רבותא לי׳ ואלימא דדוקא לרבותא אחר
 דמחייב דת״ק רבותא אשמעי׳ שפיר להקל נפשו׳ דס»ן וכיון ־ עדיף

זה: והרג לזה בנתכוין אפי׳
ה ז ב  יצערך ולא בסיפא לכלוגי לר״ש דה״ל ז״ל מהרש״א קו׳ ליישב יש ו

 בנתכוין אפי׳ דפליג דלעולם דה׳׳א י׳׳ל ולפמ׳׳ש אפילו־ לומר
 להרוג בנמכוין דדוקא סתסלאשמעי׳ פוער והאדלאנקע מפניו על להכותו

 סהס סוער קתני הוי דאי חייב מנייהו להד בנהכוין אבל זה והרג זה את
 והא ממניו בעל אפי׳ דסליג ולעולם כנ״ל דת״ק לרבותא די׳׳ל מיני׳ למידק ליכא
 עפי רבותא דאשמעינן מיני׳ דחד לדיוקא מהניו] בעל [פוער נקע דלא

 ־ וק״ל ארישא פליג דלא לפרש מיני׳ בחד מחייב אדם בני בשני דאפי׳
 עד שמעון דרבי ברייתא דמהך נראה דבמחלה ־ והוא נ׳ל העיקר אך

ולא דוקא לראובן שיכ-ין דבעינן מיני׳ דפשיע ל״ל לפלוני שיאמר
א״כ מהני חד לאפוקי מזה דמדייק כיון דהא שמעון לעעות

 מנייהו(כיון) לחד ולא לראובן שיתכוין דווקא דבעינן מיני׳ נידוק ע״כ
 לאותו דמהכוין התוס׳דכיון כמ׳׳ש אינו וזה לשמעון או לראובן או [יכוון]

 כמ״ש חייב ברית בן שהוא שיודע אלא הוא־ מי יודע שאינו אע'פ גוף
 היינו דלפלוני מזה לדייק דאין כרחך על א״כ ־ וכו׳ קבוע כל בד׳׳ה

 דהפשעות ונר׳ ־ האיבעי׳ לשני פשעות להיות צריך דעכ״פ אך ־ לראוק
 בחד אפי׳ עפי רבותא נקע דלא הנ״ל קושי׳ לתרץ דיש והוא ■ להיפך

 שנתכיין כיון והרגו לראובן אפי׳נפכוין הגיפי׳ די״לדאשמעי׳בעעות מיני׳
 לראובן לה והלכה להרגו ונתכוין ראובן• שהוא שמעון על ועעה להרגו
 ־ ראובן את להרוג שנתכוין בראובן לא אבל בגוף שמעה נמצא באמת

 שכנגדו זה להרוג עפים עעות אלא קתני לא דהא סוער דאס׳׳ה ו^£מעי'
 ידעע לא מיני׳ בחד נקע הוי ואי עעה לא ושמעון ראובן בעעו׳ אבל

 הא שיתחייב בזה נאמר דאיך ק׳ דאכתי אלא לראובן נתכוין לא דהא זה
 שני׳ וה׳׳לממשכמואיבעי׳ לו שמטין לזה דשמאילך ספק התראת ה׳״ל

 אי ראשונה באיבעי׳ צ״ל ע״כ אלא ־ יפעור נמצא ושמעון בראובן דעעה
 ספק התראת ה״ל ולא חייב ושמעון ראובן בעעות ע״כ מיני׳ בחד פעור
 איבעי׳ נפשע ממילא ־ מנייהו בחד לפעור ראשונה בעי' כדפשיע נמצא
ודו׳׳ק: הש׳ס וכפשעות כהוגן ז״ל הרמב״ס דברי ועלו לחיובא שני׳

״ן ^ ל י  באמת ראובן והרג ־ קמכוונא לראובן דקא׳ ר׳ל וכו׳ פשיעא דקא׳ הא ז
 לבהמה דנתכוין קאימדיוקא את״ק דר״ש ליון י״ל ולו^׳ז וכנ״ל־

 ת׳׳ק ה״נ כנ׳ל לר^בן נתכוין אפי׳ גוונא בכל מיירי דר״ש היכי כי א׳׳כ ואינך
 [אליו] (אף) שכיון בזה שעעה אלא ברית לבן כוונתו היסה אפי׳ נמי מיירי
 דנדידהו כיון עעמא באמת צריך דלרבנן אלא פעור ואס״ה ברית בן שהוא

 ברית בן והרג ברית ק לר\ונ הי׳ שטונסו כיון א׳׳כ ־ הגיף לזה שיסטין א׳׳צ
אליו־ שכיון זה יהרוג דאם ספק התראת מעעם אלא שיתחייב ראוי

 שסגר עעותו היה שזה ר״ל • ב׳ב שהוא אני יודע שאמר שפירש״י וזהו יסעור
ב• הוא אליו שזורק שזה ק התראת דהוי משו׳ פעור ואפ״ה נ׳׳ כ ק פ  ס

שנתטקלאיטבר דבאמת חיובאודו״ק: ידעע
ל  וכו׳ סשיעא בש׳׳ס דקאמר הא לכיש דיש והוא • אחר בדרך ?זיי׳י

 אליו שכיון אה שיהרוג הוא דדרך דכיק והוא • מובא בזה דאשמעינן ^
 כל א״כ יהרגט• לא שמא כלל ספק■ התראת בזה הוי ולא להורגו

א״כ אליו• כיון שלא סיבה עפ׳׳י הוא אחר למקום לה דהלכה דמתני׳ הני
ק אליו* שזרק לזה כיק אס העדים ראו כשלא י׳׳ל שהרגו שראיט ט
ק להתנצל יכול ואיט א^יו כיון דמסתמא י׳ל  נאמין דמה״ת אחר לגוף שנ
 למקום והלכה לזה שכיון העדי׳ בעי׳שירו^ אלא והססס הרוב דהואננד לזה
 לא והעדים לראוק שנק א׳ אס מזו־ בגדולה להסתפק יש א׳׳כ א׳־
 עמדו והם ראובן־ אצל שעמד שמעק שהרג שנמצא רק זרק למי ראו

 למישמטץ שהורג הוא דהרוב כיון להסהסק יש והעדי׳־ ההורג מן מרחוק
ונמצא לראובן דא׳ אע״ג שהרג־ לזה כיון דמסתמא נאמר אס אליו.
לא לראובן דא׳ כיק נימא או ראובן• שהוא וסבר בו שמעה י׳ל שמעון

 דמזימא וי׳׳ל ופעור* שמעון והרג הצד מן שהלכה אלא בעעות תלי׳
ק מקום לאיזה העדים שראו ממני׳ בטלה מיירי דלא להש״ס  דווקא ט

 דקמני בלישנא ואפי׳תימא המקום* לזה לטין שרוצה ממט ששמעו אלא
 והלכה לישנא נקע דלא ברישא אבל הסיבה זה עדי׳ שראו לה והלכה

 * בהמה להרוג שרוצה דטרו ע״פ הבהמה את להרוג נתכוין אלא לה
 ארישא דסליג לר״ש לאשמעי׳ בכה״ג ונקע לנכרי שא׳ כגון בכולה וכן

 תלי׳ לא שמעון ונמצא ראובן להרוג שרוצה שא׳ דכיון זה להרוג בנתכוין
 מטונא לראובן דא׳ היכא פשיעא דרא׳ וזהו ושמעון* ראובן בין בעעות

 סליג אס׳׳ה דבורו עפ״י אלא כן שהוא העדים ראו לא אפי׳ ר״ל וכו׳
 ר׳ש פליג לא דלמה ז׳׳ל רש״י ק׳ לי׳ דק׳ זה פשיעות ליה ינפקא ר״ש

 אצל לה הלכה דידי׳דאפי׳ רבותא ת״ק דבסיפאאשמעי׳ אלא בסיפא באמת
 דידי׳ רבותא להשמיענו רצה ור״ש הסיבה. ראו שהעדים ר״ל הקמן
טן ובזה • ארישא פליג לכך הסיבה ראו בלא דאסי׳  הש״ס סמיכות נ

כ מתירץ כן נאמר ואס ־ ז׳׳ל דבריהם  ליה קמבעי׳ דמאי שדקדקנו מה ג׳
 דלא רטמא הך דאשמעי׳ די׳ל * בהא ר״ש לאשמעי׳ דא״כ * מנייהו בחד
 כסבר במעות דאס״ד שני׳ בעי׳ נפשעא כן נאמר אס אך ־ במעות מלי׳

 מילתא הך ה״ל דהא מילמא הך לאשמעי׳ א׳׳צ * ס׳׳ל טער [וריש](וכו׳) ראובן
 דבבעי׳ ותו פעור ג״כ לשמעון ראובן בין דמעה נימא אם דאפי׳ ממש
 עעומין שני הוי במתני׳ דהא בזה מתני׳ אשמעי׳ דלא הא צ״ל שני'

 ראובן אס יודע דאינו כנ״ל וצ*ל ושמעון• ראובן ומעות הגופי׳ מעות
 שני׳ איבעי׳ פשיע לא למה וא״ל ־ כניל לפרושי ליכא תו א״כ שמעון או

 כטרשיי לתק דאיכא כ״כ הכרח אינו דזה בסיפא ולא ברישא מדפליג
^ ז׳׳ל־  ועלה לחיובא שני׳ אבעי׳ נפשע ממילא שני׳ איבעי׳ מדפשיע א

ק: הש׳׳ס כפשמוה ז׳׳ל הרמבים דעת ודו׳
£י ) ל  מנייהו דחד דיוקא ברייתא שהק׳לעילדע״כ מה ליישב יש זו שיעה ן

 פשעא כמשמעות השם זה שפורע משמע לפלוני ומדקתני פעור
 והוא פעור שמעון או ראובן או כגון מנייהו דחד ג״כ למידק ואיכא דש״ס

 דמונרח הש״ס מן הוכחנו וכבר * וכו׳ קבוע וכל ד״ה התוס׳ מ״ש נגד
 לשה שניק לעיל שכתבתי גוונא בהך באמת די״ל ונראה ־ ז׳׳ל כדבריהם

 שהיתה ראובן אצל לו והלכה לשמעון ראובן בין שמעה אלא ראובן־
 לראיבן וכיון שפרע כיון גוף לאותו כיון דלא אע״ג ר׳׳ש דמודה י׳׳ל אליו כוונתו
 בנתכוין דא׳ קאי אדרבנן דר׳ש י*ל ולפ׳׳ז ־ לו שיסכוין עד בי׳ וקרינן מהני
 אלא העניו בזה חייב דאינו ס׳ל ור׳׳ש דחייב אחר לגוף וזרק זה לגיף

 בענץ קא׳ ומדלא אחר־ לגוף רנתכוין אע׳׳ג מהני דאי לראובן כשכיון
 דכיון ותו זה בענין אלא מחייב דאיט משמע מהם לא׳ שיתכוין א׳

 מיניה דחד ע׳׳כ * מהני לא בשמות רנייהו בחד לא אבל ־ מהני השה דפרע
 ומוכח פעור מנייהו בחד הגופי׳ דבעעות וממילא לו מתכוין מקרי לא

 לראובן דכיון אע׳ג ספק המראת ה״ל הא דאל׳׳ה דחייב שני׳ בבעי'
:וט״ק הש״ס כשימת הרמב״ס דעת ג׳׳כ ומובן לעיל כמ״ש בעעות

ץ ^ ל  מוכח דבאני.ת והוא ־ ז׳׳ל הרמב׳׳ם דעת כ’ג ה בפשעו ליישב יש ן
 דמודה נימא אי או אלא קבוע משכחת דלא לו מוארב

 גוף לאותו שנתכוין וי״ל דעעה אע׳׳ג בשמות דמודה או • מנייהו בחד
 בטסי׳ מנייהו חד בין לחלק סברא אינו זה אבל ־ האיבעיות הנך והיינו

 לאו שמות דמעות ממילא מהני מנייהו דחד וכדסשיע ־ דשמית מנייהו לחד
 אף מהני השמות דפירוש בברייתא דהפירוש ג׳ באופן לפמ״ש א״כ עעות־

 ה״ל דאל״ה חייב לחוד השמות דבעעות נשמע זה־ והרג לזה בנמכוין
 א'נ לחייב* דמה׳׳ת דגופי׳ מנייהו במד פעור ממילא א״כ ספק התראת

ט׳ במעות מיני׳ בחד ה*נ יועיל דמי כמכוין מיני׳ בחד דאי כנ׳׳ל ט ק: ה דו׳ ו

ס ^ ט  היינו מחצה על ממצה דקבוע דאשמעינן המוס׳ מ״ש בעיקר א
^ רברבי במזלי דסלי׳ נר׳ * הנוף לאותו שמטץ ^ג מ זה אס ד

מקרי



תשרפיין אלו
I*־

ע קצוע מקרי סי׳ הב״י כמ׳  מקום לאיזה הוא כשהשפק דגשלטא ק״י ג
 כשמסין אגל .הקגיט מקומו איסור ויודע מטיות מן׳ דומיא הייט ישול
ע׳ ממש היינו העטמ״ז הוא אם יודע יאיט א׳ לנוף  יודע ולא סטיות נ

ה ^ז ע דאיט העריסה הוא חטה נ  חוס׳ דנרי ולפי גמקומו האיסור מו
ס מוכח :העור דנרי כן שני׳ להג״ח ראי׳ וזה קגוע מקרי זה מ

ס ^ פ  תקשה שלא גע״א הסוני׳ לסרש דמ׳׳ש גלעיד ז״ל דגריהס אלולי א
 מן מנייהו לחד כשמטץ דלעולס די״ל והוא ־ התוס׳ קושי׳ כלל

 כשעועה הוא פלוגתי׳ דמזעות הש׳׳ם א׳ גתחלה והכא ר״ש* מודה הגוסי׳
 על פא׳ כגון בשמות מעה לא אס לי׳ מיגעי׳ וע״ז וגשמות* גטסי׳

 ת1גשר עעה אפי׳ או מסופק שהיה שמעון או ראוגן או מנייהו חד השמות
 יע״ז מהו הראשון כסי׳ שכ׳ כמו האמת % שכיון נמצא ראובן כסבר
ט דסא׳ משני  ענין באותו הוא דהפירוש דהכרחט שיאמר עד חייב ^

 השס שיכוין שני' כגעי' והיינו השס כשמתכוין אלא חייג איט א׳ לגוף דנמטין
ט׳ מן לחד כשמכוין אבל ושמעון ראובן מעות  שטר וא׳׳כ מהני הגו

ז״ל: דבריהם לולי נכון וזה ודו׳ק לרגק כמו קבוע משכחת

ט ״ א ע ״ רז לז שתי ש״לז״לומה קו׳מהר עי׳  בתוס׳וכלקבועוכו׳׳
דחזקיהדלא מהיקשא ילסי׳ דשוגג ז״ל מהרש״א ׳ י

תי מובנים אינם ודבריו וממון■ גלות תרתי גי׳ עבדי׳ כ  דכי נימא ^
 הוא קעלא דבר נימא ה׳׳נ מתטין באין מדחזקי׳ מסקי׳ דהשתא היכי
 ליה דק׳ דבריו ליישב ונלעיד בשוגג• מדחזקי׳ ממןי׳ ובאמת מתכוין באין

 סמור לשוגג דאי דחזקי׳ היקישא כלל משכחת צא א״כ חייב דנלזו״ז אס״ד
 חייג הא ממון וגחותו ולדות מדמי דסמור מהכא נילף הא אחר מממון

 דה״א פירושו התוס׳ כ׳ הא עצי׳ לדרך ואי מיתה■ חייב הא ובמתכוין
 rואם • ונפמרי׳ ממון מיניה נשקול לכסרה שנגחן שניהן מיתות חייבי

א דכמגג  דמזיד י ממזיד יותר בשוגג החמיר א״כ ־ וממון גלות חייג ט
ודו״ק: שתי׳ וכשוגגחייב בממון עצמו סומר

א ל  גלות בר דלאו מיירי דילמא מהרש׳׳א על לפקפק יש דאכתי א
 לאוקמי דוחק דקרא אלא ממון■ תורה א׳ וע״ז עלי׳ דרך מון

 קשה אכתי מיהו כתיב* דמסתמא גלות דץ בו דאץ דוקא דמיירי בהכי
 דאיצמרך והא עלי׳ לדרך דקרא י׳׳ל אכתי מזיק• דמי מפר דלמאןדא׳

 מהכת נשמע דלא לכפרה שגגתו ניסן דלא לדבר היינו בהמה מכה
 ניזק• דמי לר׳׳ש דס״ל די״ל להק׳ אין מזה מיהו ניזק* דמי דהייט בשוגג
ה שפירש״י מה קצת לפרש יש ובזה  הוא דלכאורה האשה דמי ממון ד
 לר׳׳ש קבוע דא״ל כיון המו׳ קושי׳ ליה דק׳ ר״ל נפש* מחת מנפש פשוט

 מיירי דלא מהרש״ל כקושית דה׳׳א וצ״ל מהכא נפקא דהא לו וארב ל'ל
 ל’וי האשה דמי ונררש״י דחזקי' הקישא ל״ל דת״ק אלא * שבמיתה במצות
 למימר דליכא גפשמות• מהרש״ל קושית די״ל הנלפע׳׳ד אמנם עלי׳■ לדרך

ט׳ הכות גן אם והי׳ המורה כ׳ דהא ־ וממק גלות דחייג בשגגה  דחייב ו
 דעיד אע׳׳ג מממון■ ויפמרו וממון מלקות העדי׳ לגבי ה״ל א*כ מלקות*

עי׳ לא ממון עי׳ מדאורייתא אבל מדרבנן הייט עשאי״ל ג  עשאי״ל גי׳ ג
 ולפ״ז • וחקירה דרישה בעי׳ דמדאורייתא סנהדרין בריש ור״ל ור׳׳י לר״ח

 דרך כגון אלח גלות במקום לא ■ מממון בשוגג לפטור דיליף לחזקי׳ צ״ל
 מ׳ בענין או עלי׳ בדרך לאוקמי דוחק ונגפו דכתיג הכא משא׳כ עלי׳■

:ודו״ק שבמיתה מצות דהיינו לחגירו גנתכוק וע׳׳כ * מגלות שפמור
ז ״ פ ל  כ׳ להתו׳ והוא ג'כ■ דחזקי׳ אליבא החום׳ קושית למיז גלמ״י ל

 א״כ עצמה לאשה נתכוין אם יהי׳ אסץ אם ע״כ דלחזקי׳ לקמן
 ליישג נר׳ ולענ״ד אסון דין וסיפא שוגג דה״ל ממש אסון יהיה ברישא

 לזה ממון ולדו׳ דמי ה״ל דהא צ״א דף בכתובות הק׳ דהתום׳ והוא זה
ע״ש: לזה ותשלומין

ת מ א ב  לזה ותשלומין לזה דממון ס״ל דחזקי׳ לקמן דנכריח מה לפי ו
 עשא׳׳י דבעי׳ ס״ל דחזקי׳ ונר׳ המוס׳* קו׳ הקשה חייב

 הוא סמור לכך לא׳ ותשלומי׳ ממון ה׳׳ל העדי׳ לגבי וא״כ בממון להזימה
 דקרא דומיאדסי®) ברישא יהי׳ אסון דין י״ל שטר ולס׳׳ז מממון* ג״כ

 לא דאי לזה דנתכוין ומשו׳ שבמיתה דבמצו׳ ע״כ לו׳ מוכרח וממילא
 ה״ל ואכחי כנ״ל מלקות יתחייבו העדס הא שונג משו׳ אסון דק יהיה

:ודו״ק להזימה יטל אתה שאי עדות
ח1 ?  מיותר דהוא ליורשי׳ יתן האשה דמי ממון פירש״י לפרש נלע״ד ב

דקא׳ דהא הפעל יירש לא דלמה בזה* מובא צ׳׳ע דלענ׳׳ד ותו
 דטפרא מטעמא בכופר הוא ליורשי׳ דנזקי׳ ע״ב מ׳׳ב דף דב׳׳ק בש״ס

 דמתחייב האשה בדמי משא״כ ראוי וה׳׳ל מימה לאחר אנא משתלה איט
 פעור זה משוס דהא מחייה מתחייב טדאי קמלא דהא מדע ■ מחיי׳
 כאחת דבא משום ולדות מדמי דסמור הא א״כ ־ כאחת דבא ולדות מדמי
 לא מאם נפקא דלא האדם על ולא עליו דאיצמרך הא גר׳ היה ולפ׳׳ז
 י*ל מיהו לאח״מ* הוא דטסר א׳ בסעס בא דאיט משום אסק יהיה

שמתחייב המעשה ע״י שבא כיון מ׳׳מ לאח״מ הכל גא דהמעג דסע״ג

נגסנהדריןשמיני פרכן
 דיט שיגמר לאחר אלא מתחי^• אינו גקמלא דהא מדע * א׳ בפעם בהריגתו

 מלוה מעעם ואיל נזקין שאר בכלל דאינו הא להש״ס מנ״ל מ״מ * גג״ד
 ראוי הוי לא דמלוה ס׳ל ורבי קיימי׳ דרגי אליבא הכא דהא ראוי דה״ל

ב בב׳ק שם כדאי׳ ודו״ק: וגב׳
ד ״ נ ^ ע ל  דבא אלא * יורש הבעל דבאמת דל רש״י כוונת לפמ״ש ו

 דלא לבעל ששייך ולא • דידי' הוא ירושה דממעס להכמיעט ^
 לבעל זיכתה דהתורה והיינו ולדות* מדמי נתינה נתינה דיליף כיון נימא
 דהתורה לבעל האשה דדמי נילף ה'נ מ׳׳ג דף בביק כדאי׳ ולדו׳ דמי

 חזקיה דבי דתנא לרבא מנ׳׳ל תקשה כן נאמר דאם אלא * לו זיכתה
 דה״ל משו׳ הוא דקרא דרישא וע״כ ממש• נפש דס״ל מדר׳׳ש מפקא
 כדר״ש ממון נפש דס״ל למימר מצי ה״נ ■ כנ״ל לזה והשלומין לזה מיתה

 ממעם דהכא א״נ לבעל• ותשלומין לאשה מיתה דהוי משוס ומעמא
 וכיון ממנה שיורש אלא הוא דידה דמילתא מעיקרא א״כ הוא ירושה

 ונפש מדר״ש דמפקא אינ שיפמר ראוי לאחד ותשלומין מיסה דהוי
ודויק: לאשה כשנתטין ממש

ם נ מ  נר׳ חייג• לזה ונפשו׳ לזה ממין לחזקי׳ דס׳׳ל זה דבר להוכיח א
 היכא ה׳׳מ דה״א דקא׳ ל׳־ח דף בכתובות הסוגי׳ פהקדים

 דחייב ה״א א׳ בדבר והרגו עינו סימא אפל בה* והרגו עיט דסימא
 עין מחת ונפש עין ולא וגו׳ עין חזקי׳ דבי מתנא נפקא נמי הכא וכו׳
 ולולי ■ ביותר שם המוסטת בזה שדחקו כמו מובנת אינה והסוגי׳ וכו׳

 שאול בן יונתן ר׳ ע״ד דף בסנהדרין דמכני מה לפי נראה דל דבריהם
א׳ להציל ביכול בנפשו להצילו דניתן משו׳ ולדו׳ מדמי פמור דאינו הא  ג

 כמשמעו■ נימאעין כמהפסוקי׳דלא מדאיצמרך ולכאורהק׳דהא מאבריו
 דאיט דחובל ומעמא משלם ואינו דלוקה ומלקו׳ ממון בכל קיי״ל הא ואמאי
 רחמנא דחס ל״ג דף כחובות בש״ס קאמר ומשלם יוסיף לא משוס לוקה

 דף (בכתוטת לקולא ממונא ואי בד״ה התוס׳ כמ״ש דנחבל* אממונא
 f אס א״כ • דנחבל אממוגא רחמנא דחס וי׳׳ל אתגר אחגורי וא״ת ל״ב)

 אחגור אתגורי וכי דאל׳׳ה ממלקו׳ חמיר מאבריו דאחד ע׳׳כ ממש עין
 ולא רשעתו מכדי צריכותא בש״ם דעביד [וכיון התום׳• תירון שייך דלא
 אשמעי׳ דאי ל״ז) דף וממון(בכתובות במלקות וחד וממון במיתה חד אסון יהיה

 לכאורה א״כ נשמה] איבוד דאיכא משוס ומיתה חמיר דלא משוס וממון מלקות
 ממלקות) דקיל א׳׳כ ■ שיפטור(ממון ראוי ממלקות דחמיר כיון מאיבריו באחד

 אכתי מחבריו באחד להציל שיכול משני מאי א״כ] ממלקות דקל [מממון
 ממלקות קיל דאכתי וא״ל ■ הנוף כל מיתת כמו פומר מאבריו דא׳ יפטור
 מאגריו בא׳ נענש לכך יוסיף לא משים לוקה דאיט התראה בלא ומיירי

 ה״נ פמורין א׳ ודבר שוגגין מלקות חייבי דס״ל לר״ל מבעי׳ דלא ז״א
 ■ שם מוכרח הא מ״מ יוחנן לר׳ ואפי׳ ■ לוקה הי׳ בי׳ אתרו דאם יפטור

 משוס אסון יהיה לא מאם אתרו אפי׳ בחפירו דחובל ל׳׳ג דף בכתובות
 ולא דקא׳ חזקי׳ ה״נ א״כ • הקל לדבר מותרה הוי חמור לדבר דמותרה

 וצ״ל מיתה התראת בלא דה׳׳ל חיל ונפש עין משום לל׳׳ל וכו׳ ונפש עין
 למלקות מותרה נמי ה״ל א״נ למות* שיסתכן אע״ג עיני׳ שינקרו דיתרובו

 לאו מאברי׳ דא׳ לי׳ נר׳ הי׳ ולכאורה ■ ממלקו׳ חמיר מאברי׳ דא׳ ש״מ
 דכ׳ לאו אי דהא ז׳׳א אך • ג״כ מאגריו א׳ פלא להציל שיכול אלא דוקא

 דיכול דאע״ג ה״א מאיבריו בא׳ להציל דצריך כפה את וקצותה רחמנא
 מוקצותה הוא מאבריו אחד הצלח דעיקר כיון א״כ • להרט רשות להציל

:^״ז דיטל אע׳׳ג מאבריו בא׳ להציל רשות די׳׳ל ממילא כפה את

ף ו  ממלקות מיצריו א׳ ל״ל ליז דף בכתובות הצריטתא לפי נר׳ היה ט
 אך נשמה■ איטד דאיכא משו׳ וממיתה אסורי׳ דהמיר משוס ׳
 חמיר דלא למלקות מה דא״ת משניהם הצד במה ללמוד יש דאכמי ז״א

 מלקות נשמה איטד דאיכא משום למיתה מה וא״ת ■ תוכיח מיתה אסורי׳
 ונפשות לזה ממון דהוי משוס בסנהדרין משני באמת דלחזקי׳ וצ״ל הוכיח■

 אסק יהיה אס דמפרש החוס׳ למו״ש א״כ ע״ד* דף שם כדאי׳ לזה
 בכתובות שם התוס׳ והנה ■ שבמיתה מצות כלל דל׳׳ל י״ל לאשה דגהכוין

 להו וניחא בנפשו להצילו דניחן משו׳ יפטור בא׳ והרגו עיט בסימא דאכתי מק׳
 א׳ מחמת יפמור דאכתי ז״א ע״כ ונפש עין ולפייזלחזקי׳דקאמר להציל שיכול

 דניתן אחותו] על הבא [ד״ה ע״ב דע״ג בסנהדרין לפירשיי מיהו ודו״ק מאבריו
 • שוגגי׳ מלקיו׳ כחייבי ה״ל מאבריו בא׳ א״כ שוגגי׳ מיתות כחייבי ה״ל להצילו
 אסון דין ^ו מאי ר״ילר״ל דףל״הדקא׳ דכתובות הסוגיא לפרש יש ולפ״ז
 מ״מ ממש אסון ברישא צ״ל דע״כ פמורין שוגגי׳ דח״מ דמסיק למאי אפי׳ הייט

 בנפשו להצילו ניתן ה״ל פמורין ן שוגג• מלקו׳ חייב דס״ל דלדידי׳ לו הקשה
ודו״ק: שבמיתה ממצות כלל מיירי דלא צ״ל וע״כ

ף ן שי׳ ליייז דיש נלע״ד מ  חירן הרין בחידושי דהנה חזקי׳ על התוס׳ ?
גי כלל ה״ל לא דגכהיג להמית כדי ט שאין דמיירי ׳  מיתות ^י

אסון יהיה דאס בקרא מרומז דאיט דוחק זה דלכאורה אלא שוגגיה*
שלא



הנשדפץ !08
ט• כדרר שלא # הפנ  דשניהם דמשמע ועפו כפיש נפסוק דהנה נר׳ ויו
ה־ או זה או היינו דועפו צ״ל דלרננן אלא • הנני©? עשו  שניהם דהא ז
 ענוש דכפיב והיינו לשוןרבים. ינצו זהאמזהכדכתיב להרוג מכווני׳ היו

 * הנגיפה עשו דשניהם י״ל לחזקי׳ אכל ״ זה או זה או ר״ל יחיד לשון יפנש
 מימות חייבי דה״ל בנפשו להצילו ניתן דאין משוס יחיד לשון בעונש דכתיב והא

 י״ג דה בב׳׳ק נתן כר׳ וס״ל .ע׳׳ב ע״ג דף בסנהדרין כפירש׳׳י שוגיי׳
 ח״מ סיל לרבנן אבל מלו לשלם צריך מאידך לאפתלומי דליכא היכא דכל

 ובהכי הכי ל״ל כ׳דלחזקי׳ וכבר מאיבריו• באחד א״נ חייבי׳• שיגנין
. ך.״ך ה״ל דשניהם זה או זה או דלרבנן א'ש

, י ׳ ׳ באחד כ״א להציל דיכול משו׳ חייבין
! הטני לחזקי׳ אבל • מאיבריו אי״ ‘גי'  ׳f י

מי משלם השני לבך מיתה חייב m< לא דלסה •1̂1 י f11 רנותא >׳ 
שגי אינא • דמתר׳ ננה״ג דהא • ר׳ש חיוב ט לינא הרגו ששניהם כיון ואפ׳׳ה

תשייעי פרק
חוי מטותי׳״ףאיור אי  לתת יש ובזה השלומין• אלא ב״ד מימת יצ'לד«יז<י׳«״יי ו

׳’’ ד ־ * י נשתע הא לו וארב דל״ל מוס©׳ ששי׳ י
 טאחד להציל דא״י די״ל דנתינה מג״ש

וניתן רודש׳ שניהם ה׳׳ל א'כ מאבריו ליאיק נאיי״ בכיין דמ״רי ראכיגה נגעי׳
 מימה חיוב וליכא בנפשו להצילו לכ״א

״ «י, ה^את ״ מהרש״א הירוך שייך ולא כלל גלו׳ ולא קאמר5 ״
ה דהא אדם להריג נמטין כמו והוי נאי קנעי ולא ונר ראינן כפני שגי׳ מעי׳  טונ
̂צ * כמעון ו6 ראונן 6ל6 צסש למ5ה ירו3ח להר

L. ”1 ̂ ראונן עפות י״לדמדמה כני׳ מפי׳ ומעתה  i״
 והרג קמלא נר להרוג נתכוין דאפ״ה נחד ינשגיהס ■ מישי' לשטות ושמעון

 מקמלא דפשור רבנן שדי׳ דבזה האשה ל״ייי׳ שהכירני כמי מיגי׳מודהי״ש■
ל״י רא־ אי הסאיהא־ אלו הנייי  דה״ל משוס דממני׳ בפירוש שכה׳ כמו •’י

 רלרבק אלא זה• ממשכענץ דהוי בפירש״י מ׳יש הימב ע׳ ספק התראת
:קצרתי כי בכ׳ז היעב ודו״ק • מאבריו בא׳ להציל ביטל מוקמי

משפט חושן שרע
דיינים. הלכות

 מעה דקאמר בההיא מהרשיל מדברי ט׳ בין מימה בין ר'
 דצריכין משמע נ״ד) (דף בסנהדרין כו׳ מתנא בדרב

 ויש • זשרות חבילי שהקישה כמן שרה מדין דאינה טכירא לעשת
 שלא מתני בממנימין דקאמר בהא דבריו על לטסיף ענ״ד לסי לפרש

 ב״ד שו לא אלא צ׳׳ל היה לא דלכאורה בקי שעה באומה ב׳׳ד היה
ר דמעעא משמע ומפני כו׳  נמי לשמר הוי.מצי דבאמת ונראה ^:ג

פז מה׳׳ת מומחה במינן ובד״נטה־אי סמוכין לנו שאין מפני דמעמא ל  ו
 היה ולא בדינא נקיאין היו שלא דמשום במתנימין קיהיב דמעמא י״ל

^ דט מלתא למגדר אלא נפשות בדיני לדון רשות להם ל  עשו ו
^ שלא להודיע הגוף שריפת ושורפין שטרא : וק׳׳ל דנו שרה מ

 המטרר בחפין רק לנפשיה דינא עביד דלא וי״א בהג׳׳ה ד׳
• ע מ׳ שק מברייתא קשה דאל׳׳כ להטש שכתב עיקבסמ׳  ד

 מכתובות(דף תיקשי אכתי ב׳׳ד• ברשות מיירי דהמס ובמ״זמפרש המקבל
ך דתפסי דר״י ברי' ור״ה ר״פ ם״ה/  ברשות שלא לנפשייהו דינא עבדו ^

 קצת משמע וכן לאחרים להפסיד רשת טתנים הב׳׳ד אין דודאי ב״ל
 כיון ואמאי יתשם שאס כעבדא דשיימינן השבל בפרק הרי״ף מגירסת

 שאם י׳ל בזה מיהו באיסור• שיתשם מקום לו נתן איך א״כ ב״ל לנו שאין
 המבורר כחפץ והרל עצמו המזיק דבר שיתשם ר״ת כדעת השור יתפוס
ר שלו שהוא ^נ  למיעבד דשמר שדה יפסיד יתפוס לא שאס דבהני ו
:וק״ל וצ״ע טפר כשהוא עדים בלא לחשם דיטל ה״ה ולפ״ז דינא

ה ב׳ [בכמיף ה' מ  דמשמע ו׳ ם*ק הסט״ע עמ״ש כו׳ בניסן שני׳] ב
̂נול שתר המועד בא׳׳מדבחול  דמורח דממעמא אפשר • לר

ק כבר המועד דשל ביו״ע להכין  ביאת לענין מ״ד) בעירובין(דף כדאמרי׳ ש
ש  ליכא שרת אבל שמאיכשב ביו״מ דנין דאק דקאמר מהא משש וכן ^י
מ מ מיהו שה׳  החג דאתר אע״ג בניסן קאמר דלהכי י״ל ולפ״ז שאני ד
טון משום טורח ליט/  וליכא בה״ב התראת דבעי העיר מן באינו דמיירי ז

:וק׳׳ל בא״ח כדאימא הרגל אחר
מי קו ואס ו׳ ©י מ  דהחביעס דכיון סירש׳י לש לכ^רה׳נראה ט׳ ש

 פרועה מצי שוה לו היה בשםנהבע נמצא פ״פ על ש״ל י 1“ ״י
טל משלה שה כגר אצלו טי ש  דלא דא״צלזה שאה מיהו • ממט לשציא ו
 פרועה משה משת אשלו ממט להו^א בא שזה טון בנתבע מחילה שייך
 לגזול דאסור פשע דין דהא חבירו ת״י כשכבר כ״א ידו מתחת שציא מינו

ש־ועה: משה בסמות חבירו ולהוטת
י מ ׳ © ף ששבמשושי עיין י ד ת( ט ש  להדיא דמשמע ע״ב) מ״ד כ

י ^ שס׳ מדברי י ט גרים דבן שם ס  שאמס בב״ד אלא נשון ש
 שם חילקו שלא הפוסקים טל לסשיב דיש וע״ש גמור ישראל כש מישראל
 שם כמ״ש ממש מישראל י^גו אא״כ פסול גרים ק דגם שעע וגם בכה׳׳ג

ר להסתפק ויש  ע״ב] ל״ו דף [בסנהדרין צריטתא דעביד וממזר ע
 בגר הרא״ש למ״ש לשכיח יש וקצת כשר אס וממזר גר W הוי אי

 שש! ליה וקרי ששראל שאעו הייט שס דקאמר פסולה מעיפה שבא
ט פסולה הולד ישראל בת על הבא ועבד דנכרי למ״ד א״כ מנכרי שי

עט״

סימן

 גרכללוע״ש הוי לא דבכה׳׳ג שם כתבתי כבר אך וממזר גר ש״ל ממזר
: בס׳׳ד בזה שהארכט

עי ״ ש׳ הסמ׳׳ע ן  • מהגי בל׳לה לדונם הצדדים שני נתרצו דאס ו׳ ס׳׳ק ה׳] [
 כק טמא אי גדין מר קודם בש לחזור יטליס אס וגסתפקתי

 דין בתת:ת נתרצה כבר א׳׳כ כשיה ע״י אפי׳ בצילה דנין דין דגמר
 נגמר שלא וכיון דין תחילת על פנש־צה מה על למש-ע דתוזר טמא או

ש׳ ולפשע ט לחזור דיטל [ס׳׳א] כ״ב בסי׳ קיי׳׳ל הדין  התה כיבי׳׳ל מלקמן
 בלילה כשר שין דנמר הכא משא״כ לבד שין גמר על ששזר שאגי

ב שמב׳סלקמן מדברי לפשוע קצת ונראה ל  ואמרו שק גמרו דאפילו סי׳
 עדיה לענק דה״ה ז׳] [ס׳׳ק הש׳ך שם וכ׳ ממק] [ששציא עד לחזור יכול לו תן צא

 דלא בכך מה דאל׳׳ה למשט דחוזר ש״מ לחזור יכול כבר דהעידו אע״ג
 העידו שכבר כיק דבר שוס לעשות כבר להם אץ מ״מ הדין גמר חשיב

ס דלא לקמן דקיי״ל למאי ואפילו דנו או שמב׳ לי׳3משוסדי הייט כ  »ינן
וק׳׳ל: למשט דחוזר סליגי לא בהא אבל הדין גמר  מ׳ש לפי נ״ל היה דבריו ולולי ט׳ ששו עד י*ז] ס״ק [ס״גסמ״ע ח׳ םיימ!

 [ששי ט׳ שראה 1לעני אבל וז״ל ו׳ ס׳׳ק כ׳׳ה סי׳ הש״ך הביאו הנ״י י ** ^
 משמע ע״ש מ׳ לשדאה שהגיע תלמיד מכות במס׳ כדאיתא להודות חייב הוא]

ט דעצומים קרא דהאי להדיא אי ט׳  האסור לשרות והיתר איסור בשראת אלא ו
שטח בדיני משא׳כ מה׳׳ת חייב הוא והמותר  דהא ק״מ לא ולפ״ז • מ

ט בדן ישבו דלא  הנ׳י בשימת בס״ד שס מ״ש כ״ה סימן וע״ל ד״מ שי
ע וזה באריכות וק*ל: שו

מ ״ ד ם ״ מ ואק כ ט׳ זה משה ידע ושך [וכו׳] הרע שן משום ב  • ו
 מילי הני תלמודא מיימי דבאמת נראה שה לכאורה י
 העליפט כי המטע קרא כדפתיב קודם אמרו דטובא אט׳ג ההם האנשס דעיני

 מנקר העיניט דשל״ל משה לפני זה דמהכאנפקאדהשלוחיסאמרו וט׳אלא
 עליהם הדבור והסיט ההם האנשים משה לשי כן אמרו דהשלושס אלא
 מדברי אך משה• לפני שאמרו מזה ונ«ןא עיניט אמרו בעצמם הס אבל
רי שכ' ז״ל רש״י  משם מילי «י הש״ס דשימי הא נראה הסמ״ע מב
ד התפקרו לא הדברים דבכל  ההם האנשים שאמרו במה רק השלוחים ע
מפפקרו בפלישת קללומס שתלו השמש בסי׳ רש״י כמ״ש הו;  בשלוחים וז

 VM* ולא העליתנו כי המטע דקרא דלישנא מפשעא שרש״י אילולי אך
ט למשה השלוחים דברי, שהמה משמע הפסוק לטכחכל שדברו העלנו הסי  ו

שו ולא הס בלשק אמרו העיני לקללת בהגיעם כ״א הדינור  ע<נ® על א
 שאמרו דאף ההם האנשים שאמרו מדבריהם נשמע איך דלסירש״י וק׳ל

» משה לפני כן ח הקללה ומלו שפקרו מש! ידע מ  באמה דילמא מלי
 חה גפירוש שאמרו לא אם עליהם הקללה שהיפך שא השליח

וק״ל: נרמז
ו מ י ס סי ש״ ב כו׳ מו כו לז אפי׳  המייב אס ולשיב קאמר [ד׳ק״הע״א] ט׳

 ד»כא מון וצ׳׳ל לדק שנר טעל דהו״ל אסור דבל״ז משוס ונראי! ^
ק משניהם דבעינןשקח האקאמר ואכש בעילה שנר ק ל ש ףה5 מ א ק שי  נ

שחז שקבל משוס אסור ואס״ה בשה מפניהם רש״ל החייב אם ולשיב  ב
שיא משמע שמדוק ר [שם] דכשבות גסוגיא ל מ ^  שקיל דלא ס״מ ונ״ת ד

פכר דגפינן אע״ג ט׳ שוש בשרת דשקיל שנא הימ נו׳ ממרווייש
בגדלם



דיינים הלכות חף׳מחידושי
 בצינמא אבל בסרהסיא כשטמל דה״מ דה׳א י״ל לכל שניכר דמומז בשילס

 • שהשמישו המ־ש׳ט מל וצ״ע שוחד מסורת הוא והאיסור דמי שסיר ה״א
 בין כאיtה מן בין מהן מאחד כשלוקח אסילו היק דברייסא דסיל וניל

»׳ ובאמת החייב מן  • שמחייבו מזה רק כשלוקח דאפילו הוא הדברים כ
ה שסיר ואסיה מ  דאתי משוס מתרווייהו שקיל דלא ה*מ וכ״ת השים מ
 במבור כללו והתוש״ט לקבל אסור לבד החייב ק אסילו דהח דינא לאצלויי

 לקמן דכסב והשיט • מזה ובץ מזה בין סכאי את לזטת יקח שלא אחד
ה ק מותר דבכה״ג ודאי בשוה משניהם שיקבל והוא סי ח ק  אלא החייב לי

 דבאמת ואסשר החייב הוא מי ואיי מיד לפניו בבואה טמהס מתנה דהסס
ק בדין יחחייב או שיזכה מי להתנות יטלים  בזה לדיין לו דמה השכר י

 בצינטא שלוקח וכיון הזכאי ומי החייב מי לו נתברר דכבר מיירי הנא אבל
 הפסוק פי׳ לנטנ׳׳ד נראה וזה ־ לבד החייב מן אפילו אסור שוחד בתורת
 משניהם שמרגל משמט דטל ולישנא לזכותו ופירש׳׳י לקח לא נקי טל ושיחד

 מקרא דילפא וברייתא לקבל דאסור הרי רש׳׳י של הראשון בפירוש כמו
 לא וה״נ לבד החייב מן שמקבל היכא נשמט דלא אט״נ הקח לא דושוחד
 הטיית משוס לאו דמטמא מקרח דיליף אלא משניהם דמקבל היכא נשמט

:וק״ל אסור גוונא בכל וממילא הדין
□  חבטו לא אפילו דבריביס הסמ׳׳ט מיש טי׳ כשיסבטט* להחזיר צריך ש

 וכ״כ בפא״נ רשיי דברי תמיהת דא״ש המיז וכתב להחזיר חייב
 דבלא למטוסי רש״י אתי לא דודאי דבריו הבנתי ולא • קסייא סימן ביויד

 רשיי כוונת אלא תובט באק ב״ד ינופו דמהית כופין ביד אין תביטה
 באבק אטלי חייב שמיס ידי לצאת כשבא תבטה בלא דאיהו למטוסי
 ידי לצאת רוצה באינו דמיירי פירש״י לכך שם קסיא בסי׳ כדקאמר ריבית
מפו והביד שמיס  שפירשיי ומה בתובט אלא טפין הב״ד אין ובוודאי אומו י
ח שם כדאיסא מחוייביס אין דהבנים בחייו  והסמ״ט כו׳ אביהן להן מי

ק כשיתבטו מדקאמר דמשמט כוונתו  לצאת אט׳ פסור תובטו דבאיט הנו
 שנק די^מתנה משוס להחזיר הנא דמחייב דהא משום והייט שמים ידי
לא רחמנא דאמר מילי בכל כרבא כדקי׳׳ל מהט לא שוחד באיסור לו

דלא לי׳ ניחא מסתמא הובטו כשאיט אבל מהני לא טביד אי תטביד
תטס לטולס בא שלא בדבר אמרי׳ מזו וגדולה י* הדרא נפשי׳ לשוויי׳  דאי
 שאיט כ׳׳ז א״כ ומחל דראה משוב מיניה מפקינן דלא פירי ואכל שמיס
 שמיס יT לצאת בריבית דמחייב והא שמים ידי לצאת אף פסור מובטו
 ואיהו ממנו לקבל דאסור צ׳׳ו) {דף בב״ק להדיא כדמוכח מבטו לא אטלו
 כיון ממט יתבט דלמה מביטה בלא דודאי שמיס ידי לצאת להחזיר מחויב

מסוים דבר בהניח שם דקאמר מהא מוכח ויותר יקבלט שלא
בלא להחזיר דמהויב הרי גבי׳ בטי מאי השובה דמביד אי

 כי ליה אהדר טמך אחיך דוחי מקרא הייט • שמיס יT לצאת מבימה
 לגטת דאין הס״ז שכ׳ הדין מיהו ברורים ודברי׳ הסמ״ט נמ״ש דטחי היכי
 חייב דהכא אטיג דבאמה אמת דין דדן נ׳ל קצוצה בריבית נתן מדר׳

א  ולא ניתן למורא כדכמיב פסור בריבית מ״מ הנותן נשיתבטנו מדנ
 קאמר דהמס אט״ג ט״ב ס״א דף א״נ בפ׳ דיליף ילפותי׳ ואינך להשבק

תי׳ קיי׳׳ל ולא בדיינין יוצאה אינה קצונה ריבית דס״ל יוחק לר׳ / מו  נ
ה משום להחזיר דצריך דס״ל אלא למודים הם• ג״כ ס״ל דר״א חי  יודט טו
ט׳ רבא דהא  דס״ל הרי ט׳ ריבית אבל ט״כ קאמר ואיהו התם יניף גו

ט רחמנא אזהר דלדיד׳ הבנים פסורי׳ ולהכי בדיינין דיוצאה ^ אחיך ו  ט
ת וזהו לבניו ולא  תקשה דלא טכי כי בטיו כשימבטהו ז׳׳ל רש״י מונ

טמנת דהסברא אט״ג דר׳׳א מ׳׳ס המס קאמר ולהכי אדידי׳ דידי׳ דרבא
מילי דכל לטיל כמ״ש לי׳ קני׳ לא דהא דר׳׳י מ״ס במחלה בטי דהא כן

1̂£.____________________________1___

נדדשלא״ה
ב בתורת דלאו דלטיל וקראי בדיינין  בחייו החזירו לא אם ונ״מ טו

וק״ל: קטפלגי ובמאי לר׳׳א כדס׳׳ל
ד ך  ומ׳׳ס דר״י מ״ס דבטי הא הנ״ל קושיא בישוג rלטנ נראה היה מ

 ניתק דהו׳׳ל מטם לוקה דאיט לקק הסם דקאמר משום דר״א
^ ט  אס והשיב בקרא מטרש בגזל בשלמא קשה ולכאורה להשבק דניתו ל

 ומלקות ממון דאיכא היכא דקיי״ל כיון מפורש דאיט בריבית אבל הגזילה
 לן לימא מאן א״כ ג׳) (דף דממת במתני׳ כדאיתא משלם ואיט לוקה

 וחי משני וט״ז כלל לטשה נימק הו׳׳ל ולא משלם ואיט לוקה דילמא דמשלם
 דחס ל׳׳ג דף בכתובות דקאמר מובט כמו והו״ל וכו׳ ליה הדר אחיך

ט כי רחמנא חס וה״נ דנתבט אממונא רחמנא ה הי חי׳(בז  דל״ח ניחא דני
 א״צ דלצי״ש הסמ׳׳ט תביטה בלא שמיס ידי לצאת רק קרא דלימא מנ׳יל
 דהא בדיינים יוצאה סטמי דהייט לר״יל״ל אבל הורה אסרה דאסנן קרא
 וא״כ ל״ד ד׳ בכטבות כדאיתא טיבין שוגגק מלקות חייבי לר׳׳י ס׳׳ל

 ובזה דריי מ״ס בטי ושפיר בדיינץ טציא לא למה ט התרו דלא היכא
ס׳ קו׳ ^לחיז יש ם׳ כ׳ דהא רבא גשם קבטו דלא מט  בכטבות הט
 דיוצא ופשיסא לקי לא מילקא משלם דממונא כטולא ס״ל דרבא ל״ג ד׳

 ליה פשיסא דגצי״ש משוס בדיינין יוצאה קאמר דלהכי י״ל rולפ בדיינין
 אפילו טרה אסרה דאתנן כדקיי׳׳ל לצי׳׳ש חייב מלקות דטיב דאט״ג

ט טל בא ק דיוצאה טדושי׳ וטיקר א  ממון מיקרי לא דהכא ואיל בדיי
 דקננהו אמטנן מחמרת גבי דהא ז״א הוא דסברי׳ דמטנא כיון ומלקות

טט לו דנתן ריבית גבי וכ״ש מיש בטץ שאינו טון בדמי • ודו׳׳ק מד

t *  V  1y«* I • t r / v  t

 דלהכי ילטתא הנך ס״ל נמי דאיהו אלא הנה ולא ט׳ רחמנא דאמרה
 רחמנא ©ןדי׳ הלוה וחיות צדקה בתורת חלא מלהחזיר פטורים הבנים
 כאביי ס״ל דר״א מיס קאמר דרנב״י לומר ודוחק • הריבית להחזיר למלוה

ם׳ קו׳ שם מיושב ובזה מהני טביד דאי ט׳ אמר ד״ה הט  דרבא דקרא מגו
ט׳ והי דריש ס׳ הקשו שלא (ומה ו ט  בשמטתין טצמו רבא דקאמר מהא ה
 לטנין אלא קאמר חשלומין לטנין לאו דרבא משום קצוצה ריבית ט״כ

 וזה וילקה)־ לטשה ניתק הו׳׳ל לא בדיינין יוצאה דאינה דכיון מלקות
 מקשה לא ולהט לשניהם דריש ור״א דרבא ז״ל רש׳׳י בכוונת ברור נלט׳׳ד
ק הי׳ הדוחק ולט ־ לר״י דמקשה היכי ט דריי מקראי לר״א ט ס׳ מ״ש מ ט  ה
ס דקאמר בסמוך ולכך דבריהם בסוף מ׳׳ חק  קבט לא מקראי דר׳אלא רבנ

 סטס א׳׳צ מהני לא טטד דאי דסיל דלרבא טכ׳׳ל רבא בשם הגמרא
 בשם קבט דלא דאט״ג הנלפט׳׳ד אך מדינא להחזיר דצריך דפשיסא

 דל״ל וי״ל קנאו דלא מדינא להחזיר דצריך פשיסא דלרבא משום רבא
ק שכתבתי ובמה ר״א• וכן שניהם ס״ל טצמו רבא מ״מ למודים הני ט  מ

ם׳ כמ״ש שמים ידי לצאת אטלו פטור יוחק דלר׳ הא טסב  שם הט
 לי׳ ודריש אחיך וחי ל״ל דהא אליטזר לרבי ריבית מאבק יותר

 וחי לר״י למוקמי להש״ם ליה הוי דבאמס וא״ל אחריתא למילסא
טן ד לצאת א יוצאה דאינה מנ״ל דאמוי ז״א הסמ׳ט וכמ׳׳ש שמיס י

 לך אימא לטולס לא ד״ה מפרש״י שם דמשמט מה ספי דל׳׳ש וב״ש
 מדבריו להמא משמט ט׳ המלקות מן בחזרה מטקן אינו ט׳

 ומלקות ממק היל הא יחזיר דלמא קרא בטי ודאי והא ומחזיר דלוקה
 ומלטת מטן ה׳׳ל הא לוקה דלמה קשה דיחזיר רחמנא דרבי ובאמת

מח בטרס אלא איט דהוא רשטיות שמי דאינו  משקיבל חיוב בטרת ולא טו
 דיה רש״י טל הסוס׳ קו׳ שם ליק ובזה ומלקות ממק כאחד באין שיהי׳

 מטקן דאיט דפירש׳׳י דהא נלטנ״ד להכי דאמינק והשתא ־ ט׳ מאי לא
 כדאיתא לאוי מרי זאיכא כיון לטשה דניטש דנהי משוס המלקות p בחזרה
 הא א״כ תקח בל ומשוס חתן לא משוב טובר דהמלוה ט״ה ד׳ א״נ בסיס
ר ולא יחליפט לא לאוי תרי דאיכא דהיכי תמורה בריש קאמר ט  נשאר י

 לאו טל לוקה אכמי לאו חד דניתק נהי ה״נ א״כ למלקוח אחד לאו
ם׳ והנה שני ט  דאיכא דבגזל ט׳ אלמא דיה קי״ד ד׳ בזבחים הקשו ה
 סמוך הטשה דאק מטס ותירצו מלקה להשטן דניתן אטיג לאוי תרי

 טליו ולטבור שכיר שכר לכובש דקאמר ס׳׳א ד׳ שם צ״ל וכן ט״ש ללאוין
ס׳ וכתט לאוץ גב׳ ט מא להשבק דניתן מטם ל״ל דאגזל שם ה  צ״ע ו
 שכתבתי מסטס הוא אלא במטרה כמו למלקות אחד דלאו נימא והא

טן דאיט  קיימא שטר חתן ולא תקח ללא עמך אחיך דוחי הכא א״כ ס
ט׳ דלוקה הסברא :ודו״ק לעיל מיש טשי איש והשתא שני לאו מ

 סמוך בין לחלק החום׳ לתירץ א״צ להכי דאמינן דהשתא הנלע״ד
 להשבה מזילה הטרה דריבמה דכיון ברווחא דייל אלא העשה י
טן ה״ל דהא שני לאו מלקות לענק לאוין בשט לעטר כלל לומר איא  מ

 לכובש דמוקמינן הא איש ובזה כלל* לוקה איט דמשלס וכיון ומלקות
א גס דהא לעשה ניתק הוא נס דלכאורה שכיר שכר  להשבו ניתן ט

 לאן חד דניתן נהי דהא א׳׳ש דלפמ״ש אלא וגו׳ הטשק את או כדכחיב
טן דה״ל וא״ל שני לאו על לוקה  דהא כאחד באק אינם דהא ומלקות מ
 וכבשו שכפרו בשעה אלא אינו המלקות וחיוב מלאכט בא השכירות חיוב

ודו״ק: ומשלם לוקה שפיר כאחד באין דאינם וכ״ה
ך ז ב ס׳ שהביאו הספרים גי׳ להבין נלפטנ״ד ו ט  דאתיה דף במט׳ ה

ט׳ לתרץ דבאק נראה ומשלם לוקה ואיט בתשלוטן  החיספות קו
ט ולא קיימו דלמ״ד שם  יתחייב לשלם רוצה דאיט דכיון מתרצא לא קיי

א אפילו במלקות  ניתן לא זה דלאו לטכיח דבא א״ש ולפמ״ש בעיני׳ ט
ך לא בעיני׳ דכשהוא דנהי למלקות  ממון דלאו מלקות מסעם לפוסרו טי

 אינו אפי׳ בתשלומים דחייב מהא אבל במחתרת בבא כדאשכק דידי׳
כ והטב קרא אמר ענין דבכל בעיני׳ ק דלא ע'  לילך דאל״כ למלקות ני

ת כמ״ש לאוי מרי איכא דבנזלה שכסבט למאי ומכ״ש לשלם ולא ט ס ט  ה
 לא ובאמת שני ל^ על ילקה לא למה וא״כ אחד לאו אלא ניתק ואינו
 ועיין למלקות זה לאו ניסן דלא ודאי אלא משלם ואינו דלוקה כדקי״ל ישלם

ת בטדושיט טט ס׳ מדברי דמוכח ע״ב ל״ה דף בכ ט  ביו״ס בטבל באמת ה
ק וא״מ דלוקה  למלקות זה לאו ניתן דלא א״ו מלקות עכ״פ דחייב כ

א * ודוק כלל ח מ  ומי רחמנא דכ׳ ל* אי הב׳י דברי לטל מ״ש א׳ש ו
 רק בדיינץ יוצא היה ולא וא״מ לוקה הי׳ לאוי תרי דאיכא טון אחיך
מבה דטק ז״ל לרש״י דס״ל ה סא בתורת אלא אינו ד  ממק מקרי לא טו
/ טו כנ״לז ומלפות ת
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ה  נשך מאומן חקח דלא הלאו ונעקר דמשלס דנהי ז״ל לרש״י דס״ל י״ל ו

 נשאר אנמי ע״ב ע״ה ד׳ שס כדסרש״י הריבית לקיחת בשעת שהוא
 בא ואינו שם כדפרש״י הלואה בשעת שהוא בנשך לו התן דלא לאו שם

 עוקר העשה דלמא לן לימא דמאן לר״א דמקשה רק נאחד
 דבאין ממשלומץ וישמר חקח דלא לאו על מלקות ויתחייב תתן דלא לאו

:ודוק כאחד
ל נ  השוחד להמזיר דצריך זה דין ושוש״ע לרמב״ם לי׳ דנפקא Tטtג‘ו

 את לחייב אס דקאמר כתובות דסוף מברייתא כשיתבענו ׳
 דאתי הוא למלקוח דלמא וק׳ משסע המה לא נאמר כבר הרי הזכאי

 אלא לעפה• נימק והו״ל להחזיר דחייב א״ו לאוין בפני עליו ולעבור
 ובס׳ משפמיס בס׳ בשוחד לאווין תרי איכא דהא דלסמ״ש קשה דאכתי

 דהו׳׳ל משלם אינו והו אחד לאו דנשאר שתים דלוקה נימא וא׳כ שופמים
 דכיון וס״ל לוקה דאינו דרבית נמי ס״ל דר\מב״ס אלא ומלקות ממון
 היה ולפ׳׳ז ■ וכמש״ל כלל למלקות ניסן דלא גזלה בכלל הוא להשבון דניהן
 ויוצאה לאשמועינן הנותן כשיתבענו נקמ לרבותא דהרמב״ס לומר אפשר

 לצי׳׳ש חייב תביעה דבלא ופשימא משלם ואינו דלוקה אמרי׳ ולא במניין
 אלא שמיס ידי לצאת וחייב אמו על בא אטלו חורה אסרה אתנן דהא

 הוא מסתמא תובעו ואינו מדעת לו דנתן דכיון הסמ״ע דברי דנראין
 חייבי' שתבעו דבשוחד לנו ויצא אחיך וחי משוס שאני ורבית מוחל

 לא לבנו אבל רחמנא אזהר דלדידי׳ להיפך בריבית משאי׳כ הבניס להחזיר
 תיובמא משוס רק להשבון ניתן דלא יוחנן דר׳ דקר׳ מרבוי להשבון ניתן

ברורים: הדברים ולענ״ד בכ׳׳ז ודוק
ז ״ פ ל  שמיס ידי לצאת דחייב קס׳׳א בסימן דקיייל ריבית דב^:ק נ״ל ו

 כמו והוי אחיך וחי בי׳ כתיב לא דהא תביעה ע״י אלא אינו
מ שיחד  וכ״מ תביעה בלא אנד* לצי״ש וחייב דאורייתא כעת דרבק י״ל מי

 תביעה בלא לא״ר ר״ק בין מ’נ לאשכוחי ז׳׳ל רש*י ה׳׳מ דא״כ מפרש״י
 כמ״ש מלקות לענין לפרושי ה״מ דה״נ כ״כ הכרח אין דמזה אלא ולצי״ש

 כמ״ש דלוקה ס״ל אס״ה במינין דיוצאה דס״ל דאף התוס׳ בשימת לעיל
 ותלת ממרי דחדא אלא ועדים דמלוה מלקות לענין דנ*מ ותו • לעיל
̂ :נקמ מעמי ,

ל ל ו ד11ו ״ נ  קס״דבשסהרשב״א בסימן דכ׳הב״י מהא זה להוכיח דיש ז
 אינו בחצירו ודר הלוהו כמו ריבית דבאבק להוכיח

 ב׳׳ר ר״י השיב מדלא שמיס ידי לצאת אפילו חייב ואינו ריבית אבק בכלל
 תבעוהו לא הא קושיא ומאי ב*ח־ של בעבדו מלאכה שעשה בעד

ב תבעוהו לא דאפי׳ משמע  גדולה משובה מזה וגם ריבית באבק אפי׳ ^י
 אינו קצוצה בריבית אטלו מביעה בלא דבריבית המ׳׳ז דעת על

: להחזיר חייב
ד ״ נ ס ו ל רי נ  אמרינן לא לאוי מרי דאיכא דהיכא לעיל למ״ש ראי׳ ו

 בחבירו מקשההאדחובל דאל״כ לעשה ניתק דהוי בכה״ג י
 נימא לא אמאי לוקה ואינו דמשלס ל״ב דף בכתובות מיני׳ למילף דבעי
 השס שלא בד׳׳ה שס המוס׳ שתירצו כמו די׳׳ל ונהי לעשה ניתק דחובל דלאו
 ע״כ אלא לעשה שנימק שאני דחובל לאו קשהדמלמא בחובל אבל ע״ש
 בלא ניתק אמרינן לא משלם ואיט לוקה דקיי׳׳ל ממאי לעיל כמ׳׳ש צ*ל

 לאד תרי הו״ל יוםין: סן יוסיף דלא צ״ל א״נ לשלם ולא ללקות ראוי היה
 ישלם ונא שני לאו על ילקה שנימק אף וא׳׳כ בלאו הוא סן שנאמר דכ״מ
ב ל״ו דף ביומא המוס׳ מ״ש לפי לדחות ואין  שאין ביון דמריסה דלאו ע׳

 פחות שהוא היכא בחובל ה״נ וא׳׳כ לעשה ניתק הויל לא נימק הלאו כל
 הוי אחד משם הוי דאלו בע״ז המוס׳ שכתב מהו דא״כ ניתק לא מש״ם
 תקשה וה׳׳נ שם כדקאמר וחלוצה בב׳׳ג א׳א זמם כאשר דהא ניתק

ודו׳׳ק: לדמות דאין ודאי אלא בכהן נימק דלא באונם

׳  ליה דנסקא כ׳ בב׳׳י וט׳* לו צריך הדור שיהיה והוא י
 מיירי להוראה דבהגיע משמע ממנו דסורק מהא ולהרמב״ם י

 לפימ״ש גס כלום־ נשמע לא אפשרה דקאי לפרש הסמ״ע לפמ״ש ולפ״ז
 כלום נשמע לא והיתר איסור בהוראת מיירי הרוגיה כל דועצומיס לעיל

 סומר הוא לכאורה גס דווקא בד״מ דשייך וש״ש וגזל איבה מעעם רהפס
 שנים מ׳ עד כמה ועד דק^גר אהא דסריך ע׳׳ב ייע דף דע״ז סוגיא

 שהתלמיד דקאמר דהא להדיא משמע בשוין המס ומשני אורי רבא והא
 להוראה דבהגיע משמע מיניה גדול בדאיכא הייט למראה הגיע שלא
 מצאתי זה ראה מיהו וגו׳־ ועצומים ביה שייך ממנו גדול איכא אפי׳

 הגיע על כמה ועד דקאמר הרסב׳ם לדעת הסוגיא שפירש ת״ת הל׳ כ״מ ב
 ומשני אורי רבא והא ^.מר ו^י,א עצרע למשוך רשאי כמה ועד להוראה

 אבל שנים מ׳ עד דקאמר אהא קאי בשוין דהמם עוד ופירש בשוין התם
 בס״כ הרמב׳׳ם במ״ש מטק והוא כמותו נמצא ולא ד\׳ הדור גדול רבא

 דהב׳׳י וא&שר מוצאו• חהו p בב״י פירש שלא מה וממיהני מסנהדרין
לשימת עוד וי״ל • למראה הגיע על דקאי פירושו הכריח דמזה קאמר נמי

תולא״ה
 ממ׳ יותר שמא דלינא בשנים בשוין היינו בשוין דקאמר דהא ז״ל רש״י
 הדין מן עצמו משך ולא יומר בחכמה גדול שהיה רבא הורה לכך שנה
 לחשוך ירט כששניהם הדין מדת ילקה א״כ בחכמה אף ממש בשוין א׳׳נ

 כמ׳׳ש והוא לדון רוצה כשחבירו היינו עצמו המושך דקאמר והא עצמן
 שמא א' כשיש אבל הדק מדת ילקה שלא עליהם מכבידים שהיו ח׳ בסי'
 כיון יורה לא שנה מ׳ בן שאינו שמי עד קאמר ע״ז שנה ממ׳ יותר

̂ ׳• וק״ל למראה הגיע שחבירו
י מ י א םי ״ מ הו׳ בעיר מצוי שמא מי אבל י  ז״ל הרמב״ם מדברי ז
 מגלחין אלו ריס במ׳ק דקאמר מהא ע״ז קשה ולכאורה י
 לא ואי ק^ער ולא ליה שממיק דינא ציית לא ואי ט׳ ברגל במנודה

 במי ע׳׳ב והתם שם הדיחוי שייך לא וע׳׳ז ליה משמחינן לדינא קאתי
 נדלעיל ותשרי בניסן מזמנת אין בכפרים שהוא דמי בעיר מצוי שהוא

 לאוקמי באו דלא אע״ג עליהם בקבלו דמיירי לדחוס יש מיהו ל״ה סי׳
 ע״י אפילו משמע דדנין משוס לאו הדין את עליהם כשקיבלו דמיירי
 ויצערך ציית דלא כיון צ״ל בכדי דינא בי דאערוחי משום אלא כפייה

:וק״ל בהכי דמיירי למימר מצי הוי לפניו כבר כשבאו משא*כ להמתין

י מ י ר ח ״  לפרש רל היה דבריהם ולולי ־ קשה ואחד רך אחד י
דהדין ס׳׳ה כ״ח סי׳ לקמן כדאיהא אלם לענין דנ״מ י

 יהא שלא עד להסתלק ראוי ומזה העדים הוא שיביא האלם את לטף טסן
 ואיך תורה לדק הדין דחזר חזקים בשניהם משא״כ טעה הדק היאך יודע

:וק״ל להוראה הגיע אם מסתלק
ד ״ ש  ור״א דר״י- בפלוגתא מילחא הך תליא לכאורה הנה י׳ז ס״ק ב

אפי׳ לר״א שטס כ׳׳ה לאחר שמחלה באלמנה ק׳׳א דף בכתובות י
 מעעמאדלא נליג ץחנן דר׳ ישעיה להר״ר וצ״ל מת״י יוצא כתובה בששער

 דשמעתא מפשטא לן משמע ולא ר״א על לחלוק מלל דאל׳׳כ מחילה מהני
 מהניא דמחילה משמע מחלה לא החזירה דמדלא בהדיא כתב והר״י
 דמהניא משמע כו׳ לשעבודי אחלי׳ אמולי אימר מ״ד דף בכמוטת (ועיין
 להדיא משמע לד דף בכמוטת ועיין בס״ד שם בחידושיט ועיין מחילה
 דעת שם ומשמע וח״מ בב׳׳ש ס׳׳ג ס׳׳ו סי׳ באה׳׳ע ועיין ישעי׳ כהר״ר

 הב׳׳ח מ׳׳ש גס אישות) מהל׳ ע״ז בס׳ בע״ס מחילה דמהניא הרמב׳׳ס
 וזה הנשבעין כל דס״ס מהא כב׳׳ש קיי״ל דלא הש״ך והקשה כב״ש דס׳׳ל

^ עלה• לוסיף דלא והבו עבד כר״א דעבר התם קיי״ל דהא לדחות יש  א
 לא ר׳׳א ע״כ לנמ״ש מיהו ־ עבד כב״ש דעבד ועכ״ס כב״ש קיי׳׳ל דהכא

 T«־ מאי דא״כ ומקשה כב׳ש דס״ל משוס לאו דר׳׳א ועעמא כב״ש ס״ל
 דס״ל משוס דר״י מעמא ואי בהכרזה שלא טבה תב״ח שם הטשא בס״פ
א ב״ה הא לישני כב׳׳ש  ליה דף בב׳׳ק דמשמע צ״ע משמן במזס גס • מ
 לא ולדבריו מחיל לא דמפיס משוס משמע כשתפס דמשט
 הש״ך ר\שימ ומתורן כן• באמת מפרש ואפשר • ממילה מהטא

 היה מדול גם הא כשתפס משני דמאי כ״ב ס״ק פיח סימן
:ודו״ק תבע ואפ׳׳ה מוחזק

י מ י י י ח ״ ט׳ דא״צ ח׳ ס״ק בסמ״ע י  הש״ך הנה בו׳ בע״ש כמ״ש ולח ו
 לריעומא תרתי מי ג׳ במקום א׳ קיבל דאה כ׳׳ב בסי׳ כ׳ י
 עליו בקיבלו הדין את דדן סנהדרין ריש דאוקמי מהא עליו ק׳ ובאמת
 העוזר אבן בס׳ הקשה וכן בקטן לאוקמי ודוחק בחד קבלה דמהני משמע
 קבלה מהני ובזה עמו הסכים ולא א׳ עוד עמו שהיה די״ל נראה ולענ׳׳ד

 וישלם עשה שעשה מה ולהכי כמותי׳ ופסיק היחיד על ורבא כשנים דידי׳
 הסכים שלא כיון לשלם א״צ והשני מביתו וישלם עשה שעשה מה ולהט

 בסי׳ כמ״ש והרא״ש הרי״ף בפלוגמח מליא השליש בחלק ובאמת עמהס•
 אחד עליו קיבל דכ״א אף צריך דה״נ נראה ולפ״ז ל״ט ס״ק בש״ך כ׳׳ה
 ינמ א״כ לריעומא מרמי הו׳ל ולא מהני קיבלו דלא אף השני בצירוף מ״מ

 א׳ סעיף י״ח בסי׳ הא מ״מ אמד עוד ליקח להם דהיה דאף הע״ש ב׳
 בשם יו״ד סיק שם הסמ׳ע ועמ״ש מהט יודע איט אומר באחד אף דאס

 הי׳ אס שמא חיישינן לא האחר עמו וצירוף כשטם שחשוב כיון א׳׳כ הע׳׳ש)
ק• הע״ש דעת נלענ״ד זה הכי אמרי׳ לא דבשלשה אחר עוד  ונראה ודו׳

 אמר ו«זד יודע איני אמר וא׳ שלישי בלא לבדם ישט כשהם עובא דנ*מ
מ־ שלו דבורר כיון הסמ״ע כפשעות טמא דאס שבררו מי לחובת  למיבו ̂ן

 דצריך תדע איני אמר כא׳ הוי הא בכך מה לפמ׳׳ש אף • קיבלו הרי
 ימייט ואם קיבלו לא שחבירו כיון הסמ׳׳ע סברה לפי י״ל אך • להוסיף

כ כיון לפמ׳ש בין הסמ׳׳ע לפמ״ש בק מיהו • וצ׳יע מהט לא ״  מעעס מ
 סימן כדל^גן הדין שיוגמר עד לחזור יכול א״כ עלה אהינן כמרי קבלה
 הייט לחזור יכולים אינם בפניהם דמשעעט האומרי׳ לדעת אפילו כ״ב
 השטה אלו הדק יגמרו כשכבר מיירי והכא ולדון לכוף רשות להם דיש בג׳

להחזיר: רשאים אינם שוב
ה י ז ל  נראה rולעג בסמ״ע עיין יסכימו לא ושאם כו׳ ביררו אס ז מ

ט דעמס שאין ע״כ שקול ביד שביררו כיוז דהכא די״ל י ל ט
אחר



ט ד שם ועמ״ש מגריימא ולא המואל מאנוה ה ס׳ P ג 7 w' ולסמ״ש כחוכוה 
ק שאי״ל מדוח הוי לא דההם א״ש  נאסרו ולא הודם עליהם הודה שהוא כ
 לאו להם מודה שהוא אע״ס אח״כ עיים ככאו משא׳כ סיו* על אלא

א: הודאה הי

נד הפלא״ה ^ תדושי*
s־r ^ ת־ ^ ף א ־ ־יי א ^ »איי ״ ־ . ,

אן שנשמט כשדם S *3 נו^ עדים הי׳ א״י א׳ ואמר מלם הסכימו שלא כיון אכל לג׳ ד ? i ת ^ ^־ו א » יתעיס S ו ^ו  ט
ק שיחזרו סצרא אומר היה המא אחי מיי לכרוד להם »ומ״ל רוק כ « # . נחר שם דמקשה ייץ מ ס_ ע ו ___________________»

ק ס^ ודו״ק: כנ

*®P ד ״ • משעה י״א ס״ק ש״ן מיין י ״. הודסה מיהי ט׳ הסמ״מ 5כמ ט׳ ה,

״ ״ J״ י ע י
ם מאה *”שאאי״ ממס והו׳^ שבאו ולשמואל 1וי מחני׳ כסחס הלכה כראב״ש דלא וגאץ למשמשין ^ ט א מו מחייב % ^ צ ^ n ? f י ^ V • ־ I 

ה דקי״ל נהי א״כ כמאן דלא הוא יאל׳־כ כלל מיעוסותא סליגי לא מודאי כ S ל^י^ו דראב״ש ד^ב שם הסעיא מתסיש איי  ? f שדס־ידם
מ ̂יע^ הודאה לאו היה דראב״ש אליבא מליני סלוגחא p מ״מ כשמואל ילא הל Cע?י א^אf״זf הודה א2^^

ץ כשמואל ל״ד כ א ״ יליכא היכא אלא כקנס כמודה מסעי לא יי ד א ע א א ט ״ ע ב ל ש ^ '
ט יססיו ז״ל הרמב״ס מדברי להדיא ימוכח נ״ל המוס׳־ כמ״ש םני א4 היעי ^ ינייישלמי י״ כ ^ S לו

 ויה^דוח Swfi רי״ל מטעם לשמואל ואפילו כהרו עלמו מחייג חיינין ש״ר י7פי משכיפ7 כרייהא מהוקמא7 פ״כ א״כ ®וור קכס י7מ־
מ p 0ן, לשע«ך5 ןס;}חא שאאי״ל• עדוס והו׳׳ל המעשה היה משום לאו דראכ״ש דעעמא דמוכח הרי שם• דש׳ם וכאו^ממא כראנ p j 

שי^ דלא  ושסיר לדיו הוזמן שכפרהס בהודה מיירי דכאמס העדים ומיראת 5שכת כשמואל דלא שם הסוניא לפרש ואין כיעותותא מחממ הודאה ח
 הודאה דלאו וצ״ל כש״ם כדהאמר שאאי״ל עדוס הו״ל כב״ד דמשכיעין דכיון משים הייני קנס צעידי מחייכ ם ראכ3 דהא וטמא

מי הודאתי יועיל לא שוב ם ביעוסופא מחמת ד ד ע ת כ״ע ט דביעחוסא' היה העדים החו׳ כטיוש' דלא י S ^י
 בכ״ד ודו״ק כש״ס כיקאמר דמיעיל פעור קנם עידי ומשביע באמת מיקיי״ל מוכח יוסר

^אסו  -עדים ?יום ל7א קייר!ם משאר באחד היינו הודאתו אחר קיום דמועיל לגיעותיתא חיישינין דלא מוכח ממ״נ א״כ לביעוסוסא חיישיק דלא י
•£  אלא מועיל ואינו שאאי״ל עוות הו״ל הודה וכבר כיון כ״ש זה עצמן הוא דאה ה לאו ביעוחותא מחמת דהודאה דס׳׳ד למאי דאפילו ותו כ
א לפעור מסעור דעכ״פ כפרן הוחזק לעניו כלל לדמות אץ קנס לעטן • ודו׳׳ת לדינא וחותו שערייט קיימו ר״נ כדקאמר הוואתו קודם ט ״ ™,.j..ןך^ ״ .ק ודו ח5 7; תו v ץ ץ ^ . ט מעעם אלא מהימן דלא בכ״מ והא תדע • שהעיז קודם  במודה כנץ מי
 כמבואר המיגו אבד אח״כ מקיים אפילו לקיימו צריך שכתבו בשער
מי בא״א כ״ג וף בכתובות מואמר מתבאר והוא מ״ו רסי׳ לקק  טי

 ואפ״ה נאמנת אינה א״א שטתם אח״כ עדים באו דאם אט וגרושה
טחשב העדים באו לא לסעור מסעור שחוזר דבשעה כיץ לפעור מפעור .. ^ f ___ ___ _ Aik•

א ל  דברי ולענ״ד כו׳־ תמוה הוא זה דין ע'ז ס״ק עש׳ך ט׳ צרט א
 נתטוט אחד לדבר שניהם הד״מ ודברי הב״י שהביא הרא״ש

 הסופר ושכר הדרך וכל שלוטם כמה לברר שצריך בב״י מטרש ובאמת
ה כמה לשוס יכולים rהב דאין הוצרד שיליחים וכמה סירובו אריכת ט

.................. - . ....................................................................צריך וע״כ הודאה דחשיבא ח׳ דין גטבה מהלכות בפ״ג בקזיעות
י ואח״כ עטם דהביא דמיירי הסמ״ע כמ׳?ז בתשובה הראיש דברי ע ״ ד  דהא הנתבע עענת לידע צריך הב״י של השאחיס מצאת דבענין ו

א דברי אך מ ה לפרש ונלפע״ד עובא צ״ע ט חזר מודים ומיראנז של ר או כשיודה יודע איט עיען ואם שלוחים כמה שיברר ראוי ט
קב דבריו ל קושיות ליישב דנלע״ד והוא • עעס ב ״  תהנה שעשו מה דכל משלם ואי״ל שטעה מחטיב ה״ל פרועה על יברר בצ״ע שהניח שם ^
ט וכיוצא אשתו נכסי על טצאות בקציא בקנס דמודה קי״ל הא פעור קנס עידי במשביע דפסק ז״ל הרמב״ם דברי ®5 ט״ל דלא משום טי ע ד  י
רכ בקרן עצמו מחייב ואיט ^ ב עדים באו ו  שטעה מחריב הו׳׳ל לא יודע דאיט מודה כשהתובע ז״ל הרמב״ם לדעת דשביעות דסיגיא ובהטח טי

0 ואריכת השלוחין הוצאת אבל ע״ב בסי׳ הש׳׳ך כמ״ש משלם אי״ל בב״ק דכתב ז״ל רש״י על שם תמה ותו דהלכתא אליבא דלא ל״ד ד׳ W 
^ דקרו דהודאה ע״ה ד ח ם ביעטתא מ  א? וא״י לגמרי כופר שהיה משמע הב״י בלשון באמת אך למידע• ט״ל לאו והוזמו כבר שהעידו מדי

• דמנ״ל היא הודאה ^ קד הנתבע• וישבע במקצת מטה ה״! קצת שיברר ע״ב ע״ה דף דב״ק בסוגיא המטאר דלפי והוא י ב נ״ל ו ו ^ > צ  3ד
ל עבח או גנב שבסטהם העדים לדברי בטדה  טעידו עד בעדות נוגעץ דהשלוטם שליחותן עשו שהשלוחין ברי שיעעו׳ מיחשב ולא עשאאי״ל ט׳

 הסמ״ע לדמיוו מחום אין שיהיה ואיר שליטתו שעשה הטבע בפני עדים קודם לדבריהם מודה אם קנם עידי בכל ולפ׳׳ז דסומסם כרבק עדים
 למידע הו״ל בלא דהתס חבירו נכסי על הוצאות לטציא דמדמה עשאאי״ל הו״ל המעשה היה שבפניהם ומודה העדים ע״פ הדין שיוגמר

טע איני אח״כ או העיד וע״ס גנב שבפניהם הודה אס לי ומה עדות־ מיחשב ולא בסימב שמטה בהכחשה דלאמיירי ובהג׳ה הד״מ לפמ״ש מיהו י
ה כמה יודע שאינו אלא לאשמעי׳ לרבנן הו״ל יותר כן נאמר ואם עשאאי״ל עכ״ס הדין שיוגמר קודם ? דלא להמס מדט שפיר בזה ההוצאה ט הו
א־ בהך ״ למידע t«׳ לפמ״ש ומכ״ש כן* יעשו קנם חייבי כל דא״כ ותו טונ
T שנ״ט בשער מודה כגון במיט הנאמן כל א״כ עשאי׳ל בעיק במטן דגם D 'D ו ״ כו׳ פסחו אפילו בהג״ה ט ע׳ מליטדו• יתבמל שלא כבר׳

־ ״ העדים חתמו שבפניהם לדבריהם יודה אס שמקיימים עדים איכא אפי^ א יתבמל שלא עעמא הך ולכאורה ה׳• ס״ק בסמ״ע י ״ I׳ ט
 ת״ה אבל מגילה בריש כדאמר־י׳ עדיף תורה דכבוד עשה דודאי למותר פיו על מתקיים והוא • שכתבו בשער מודה ל הו כ וא עדות הוי .א

ט והנלע״ד שם■ כדאיתא קל דיחיד יהי׳ הרי יכחיש דאס משום מיגו דליכא טמא אפילו טיעהי לומר יאומן רויי ה  דכבוד עשה דבאמת איצעריד ד
ט׳ וגדול כקען עשה דוחה התורה לא שאסר הפה דכל סי׳ בא״ע העור כ׳ דהא ז״א עשאי״ העדים ת מאמר דקשה אלא ו  ט ד? בכטט
ס ^  בעינא לא איהי אמרה דאי משוס עעמא וקאמר ל״ת ונדחה עשה וניתי מחזקט להוציאו נאמן סיי על אלא מתקיים דאין טון אלא מיגו מ
כבידו כבודו על שמחל הרב קיי׳ל דהא ה׳׳נ א״כ כלל לעשה אימא מי בשער דמודה דכיון מהני לא בוודאי פיו על המעידים בעדים ו_מכ_״ש
 דבודאי הנלע׳׳ד אך • פיו על רק מתקיים והוא עשאאי״ל מ״ל שכתבו

 דהא הודה בעצמו דהוא למימר מצי לא יזומו דאם שאי״ל עדות ט״ל
 לכ״ע וזה הודה כבר שהעידו דעדיס ביעטתא דמחמת הודאה לאו טדאה

• הודאה לאו דקרן דהודאה ז״ל לרש״י לי׳ נפקא ומהכא הודאה מיחשב לא

מי שמוחל הת״ח וא״כאסאמר מחול טדו  דומה ואינו כלל לעשה אימא עלכ
 דלא הנ׳ל אך מחול כבודו ואין שמת ת״ח לפני מועד דאין דמגילה להך
 שלא כדי שתמטל ראוי מצוה שוס ליכא האטסה גבי המם דבשלמא דמי

טא הוא יעבור דיחיד דת״ת אף מלימודו לבעל שיצערך כיון הכא אבל ו ..........., י■ ״ • ״ י : f ׳-«jv ̂ ! •״׳״י ־״ •י׳•׳!״ ״ ; \n ;ע סרך כיון י^כח ח מו נככונ שינ ס ו7מכי ח ח ת״ ד ד חי די
ע דף בכתונף שטרש׳י מה נפרש נלפע״ד ובזה בשביל סכיא לאדם אומרים דאין שבת בריש הי״ל הא מ״מ דחי ולא עדיף כמאן ימר דקאמר בהא י׳
עשה אתי שפיר איסורא נמי דלדידי׳ וכיון קל בחעא אפילו חבירך שיזכה לדינא וחוט שטיייכו קיימו זילו להו אמרי לדינא לקמן אתו כי איל ס״ל
. ״,j5^53 למחול שא״צ כיון ודחי תורה דכבוד כטבות בחידושי בזה מ׳׳ש ועיין בעצמם העדים שיבואו דהייט שם שט׳ . , ״, ״ ן
ה מענת בשביל להם דמצוה מוכח דמאן ז״ל לרש״י דק^ בזה והעיקר rבם ז ב אס לת״ח מודם אלמנה דדין הרמב״ם דפסק הא ליישב אפשר ו

טס דדין בש׳׳ס דאמר חודם שערייכו קיימו אמר דלמה עצמיותו מזויף מענת בשביל ולא פרוע ^ נדחה הי קודם ויחוס ת׳ח כבוד מי
ש דוקא לדין שיבואו ש טס הא ונראה לאלמנה שמעידים להעדים שיודו וכיון פרוע לעענס א׳׳ו^ הוא מעליוהאדידיה משוס לאו לאלמנה קודם די

ט יועיל ולא שאאי״ל עדות היל י כ על בזטמס ולהפר להשתדל עליהם ומיעל יתומים של אבין דב״ד משום אלא הלווים שיביאו קודם משא״כ קיו
א״כ



i t oהפלא״הדיינים הלבות חרטחייחשי
 למחול לה״ח אין ולכן דק הבעל על ולא הג״ד על אלא זה חיוג אין א״כ
 היסוס בקיימת עליו מצוה שוס דאין אע״גדקיל כנ״ל־ מורתו ביעול על

 דידה זילוסא דמחמת האלמנה אבל כנ׳׳ל עדיף מורה דכבוד דעשה וממילא
 ראוי ע״כ קל דימיד דת־מ וביק הדיץ על כמו יכ1 הת״ח על מועל הוא

ד עשה דליכא וממילא למחול לו ט  לא אמר דאי כנ״ל• כלל פורה דנ
 ומדברי צ״ע באמת ואלמנה ויחוס מ״ח של:»ן דאיכא והיכא ט׳ בעינא

מ דת״ח קצס משמע הש״ע מ לדחות: ויש נ
י ׳  בומיעוח לקבלשטעמו• ואיטרוצה ו׳ ס׳׳ק בסמ״ע עי׳ ט

" ׳י*י| ״  לברר שיוכל כיון שקר שטעת עונש לקבל רוצה שאיע י״ל י
 עדיס דמצדק דהא דנראה ל׳ סי׳ לקמן מ״ש ועל מחמלל ש״ש ונמצא

 אבל בחמלה הע״א נגד נשבע כשלא דוקא הייני ממק לחייט מיוחדים
ט העד נגד הסורה הימניה כבר כשנשבע ^  מובא נ״מ שסיר מצערף ו

 רוצה ואיט עד עוד ימצא לא דשמא השטעה לגמרי דיממול וא״ל
:וק״ל למחול

n 't J D ׳ « מי כל דא׳׳ג כו׳ שכנגדו מי י׳׳ב ס״ק סמ״ע עי׳ ו שחו
 בעי הא במיגו דנאמן בכך דמה להבין צריכק דבריו • כו׳ י

ט וכיון שטעה עכ״ס ^  נאמן ואסשר השטעה על כ״ש החרס על חשוד ד
שו ס׳ ישינה מלוה דאמר דסיים האי ®אי ותו במינו־ ^ ונראהטרו ד  דו
ט דבזה ליה סשיעא ד  לכללו שייך דאין עליו ועוענץ זא׳ז שמכסישין ה

ד יססקו ואז עדים בכלל  מחריטן הטבע עענת מל אס דממ״ג מ״
ע על ואם ישבע הא ממבע א״כ ב ט  יצערךלקבל הגמבע כשישבע הא ה

«ן מרס  מל שממרימין דטנמיס נראה אלא סי׳ כמטאר בחמלה ס
 השער לקיים כגון מיט לו יהיה שלא כדי אלא הנתבע שטדה בדבר עדיס
 איט דהוא ייל שסיר א״כ דמזוייף במינו סרוע לעעון נאמן יהיה שלא

כ הוא ויהיה מענסס בכלל  החרס מחמס המיט דאבד ונאסר החרס בכלל ג׳
 עענתס זה דאףשאין מיט חשיב דשטר כו׳ שטסס מי כל דאיה קאמר ע׳ז

 וע״ז עדיס בכלל ולא הודאה בכלל הו״ל במיט דנאמן טסיה הא ממש
 הדבר כגוף מ״ל זה מחת זה שטפם דמה הרי כו׳ ישינה מלוה דקאמר

 כן מדאה בכלל וט״ל כו׳ מלוה ססק ומשני ב׳׳מ בריש הפ״ם כדמקשה
וק״ל: דבריו לסרש לטננ׳׳ד נראה

ן מ י ז ס ״ טב מהא כו׳ ועמידה ה׳ ס*ק שיך עי׳ בהג׳׳ה י  כמאן די
י ט לא ולענ״ד • דשרי י  לא מ׳׳ח לפני בקימה דהחס כלל ד

 כמיב מי וב^מך גבי ברמת בדש וכמ״ש קימה רק עמידה כתיב לא
 א׳׳א והעדס הדיינים אבל אהדדי דסתרי תרתי מי לא וא״ב בעמדך
 בסימן המ״א כתב וכה״ג בעדים ועמידה ישיבה בעינן דבזה להשוותן

̂מ״א : יעו״ש ר
ח  לא אס לבד אחד שימעט להכריחם שא״י קצת משמע כו׳ הנמבע א

 אני אמר מצי א׳ דכל ומעמא קרוביו עמו שיביא זה בהכרח
ה: אח זה א״ע יזכירו וגס מעטח עוד יודע ז

ה <זי ת ם  דשס הסמ״ע שהקשה מה וש׳׳ך בסמ׳׳ע עיק ©׳ שתבע י׳׳
ט רבינא ויתר י ע כחב דהב״ח אלא הש״ך הסכים וכן מד

 רבינא דידע מש״ס הכרח אין ולענ״ד ע״ש נסהטן ולהש״ך הבק דרבא
 דראה לבתר אלא תבעו לא בסמלה דהא איסכא המשמעות ואדרבא ומחיל
ט׳ דגלי נדר דדוקא ס׳ל שבסחלה והנראה ליה דנימא אדעתי׳ דסליק  דע
הי׳ שבודאי אלא לדין תבעו לא לכך לי׳ דנימא  מרצונו בשוחטס המסל מ

 עד לדין הכרח מחמ׳ ולא קטן דמי עכ״ס שימן לו אמרו רצה שלא וכיון
 הייט שגדר מה לט ממנו רצה דלא וכיון אומו הבע למ: דניחא שראה
ד בע׳׳י גברא דלאו ממעס א״א להכריט יכול שאיט שמועה משוס  לו ו
 ואס׳׳ה שגדר מה דלט לדינא דסיל רבא וא״כ נמירא אגר או קטן בדמי

ט רמ״א טכיח שפיר סייסיט לא מי  סיך סמח אמרינן דלא הדבר במעס ו
 דאיט דכיק הש׳׳ך כתב יסה היא ממילה לאו במעות מחילה דודאי לאילס
 להמעיס נראה ויותר • למדיעו א״צ לו הוא מוחל דשמא שמעה לדיין ידוע

 בעובדא ול״מ הנתבע מסוסק ה׳׳נ לדיין דמסוסק היכי כי דהא הדבר
 אי נמצא ליה דניחא דעתי׳ דגלי קודם מחל שמא לספק דיש דרבינא

 אטלו מיהו קודס מחל דשמא הלויתני אס א״י הו׳׳ל דעמא גילוי בעינן
מי אם בא׳י הא אח״כ במחילה ע  דלפי כיון א״כ המור מבעו בלא ט

 הדיין יודע דהחס ם״מ לדלעיל ול׳׳ד להודיעו א״צ מבעו בלא פטר הדין
 סמור דהוא הכא משא״כ להודעו צרץ בספק דאפילו ואפשר לו שמגיע

ט: בלא מדינא ב מ
ו ה י  יתחייב תביעתו שע״י כיק למדיעו צריך דבכה״ג לומר אסשר מ

 קודס לו שמחל הלויתני אס א״י דהו״ל שאני דרבינא ובעובדא לו
 ירצה לא דאם ריל לך דאיננא לא ואי לו דאמר הא א״ש ולפ׳׳ז חיובו

 כשישלס משא׳׳כ ידענא לא ונ׳ ידענא נ׳ הו׳יל דאז יצערך(הודיעו לפייט
ה סי׳ כדאיסא משואיל״ם הו*ל לא מביעה קודם לו  השיך לפמ״ש מיפו ע׳

 משום קודם הוא כעד בידך לי טש הספק אפילו חייב פרעתי אס דבאיי
א אפי׳ המסילה דססק כן דה״נ י״ל ספק וזה ודאי דזה חיוב קורס ט

ב ט הלוימני אס א״י כאומר ה״ל עצט דבר דבאוסו י״ל מיהו טי ב טי עז  ו
ק: וצ״ע כעדו בידך לי ליש מחילה בין לחלק יש ועוד מעולם מ ו

ץ ד י  סימן pלק בס״ד ל«<״ש די״ל נלע״ד ז״ל רמ״א דברי אצולי מ
 עליו שיךבלו הדיוס דיין ומעות בע״ד מעות גרע דלא כ״ה

ר איט הדעת בשיקול דבמעה  אסי׳ שנמזל כיק עצמי בע׳ד בשעות ה״נ טז
 דהלכה בעובדא כמ*ש תנא כדאידך לטפסק וקיבל סבר הא בשעות ר\ה

ט לסי דרבינא י״ל שפיר לפי״ז א*כ ע״ש מרטן חמורך עו טטל מעה מ  ב
 לא ואי דקאמר והא ט!וצן הדבר אחר במעות משא'כ מהני להט הדעת

 הימט גדול דביש דס׳ל י׳ל לס״ז איכ השיך כמ״ש להפחידו י״ל דאיננא
ק: להחזירו רבאיכול היה א״כ מחזירו דו׳ ו

ש ״ מ  אג״ס לפסוק לדיק מומר דבשמר ביש ספר בשם מ׳ז בסיק ל
ט נראה לכאורה • ט׳ מען שלא ע  סמעס דהוא רכחב דכיון מ

 סי״ב לעיל שנתבאר הריי כסברת דס*ל י*ל א״כ ומחל ידע שמא דאמרי׳
 רשאי בחזססו דהוא כיון שטר ואיכ מטלה מהני לא שמר בידו דבשיש

ק להודיעו  מוען שסיט בנתבע דינא הך כ׳ דלא הש״ע מלשון משמע ו
ט מ  רשאי חבירו עדיין בו זכה דלא דכיון להודיט רשאי דבנהבע ש*מ ז

ט׳ דהנחבע דמעמא לטו״ש ומכיש למדיעו  משא׳׳כ תביעה בלא סמור גו
ת דהר הרמ״א דמ״ש צ״ל ולט׳ז מספק לימול יכול דאיט ליטל  מט
ט וטזר בדין p טי b ט לו שיחן מוען החובט  וכ״ש הדיין שפסק כ

:ודרק במנוך השיך כמ״ש עדיץ מציא בלא דטירי
? ס י ח ס ״  לא זה שגס חששו שבדינ אלא ב׳ סיק בסמ״ע עיין י
ע יעשה לא דמש״ה נ׳ל• ט׳ הקמן יעשה י ד מן ק  שאלה ה

 קא׳ מאי לענק דאל״ה ויטח דרך רב על תענה דלא י^או יראת מטס
 לחלק ירצה לא שמא ויטח דרך מיוסר דאפילו תיל כו׳ מענה לא דמשוס

 • שאלה דרך להשיב יירא תענה לא דמשוס כנ״ל צ״ל ע״כ אלא הגדיל על
^ הסוס׳ דברי לפרש נ״ל היה הסמיע דברי אילולי אבל  אלא י׳1כ

 הגמל יאמר אס אסור יהי׳ חה ויכוח דרך ישיב באמת בעיק דבד׳נ
ק שאלה דרך י^גר אטלו קפדינן לא בדיע משא״כ לטב בטזלה  ו
 רב על מענה לא ספא בר אחא בדרב שפיש״י מה לט דצ״ל נראה

 לזכותו• יטל לא יחייט ואס שבדיינק מופלא על לחלוק אסור שבאמת
ם׳ כמ״ש לחלוק שטחר סיל שבדימ לפרש ואין  ליל דאכמי לבטף הט

בט שמא למימר טי אסיזכהולא תיל י  הדק וייגמר עליו ^זלוק ינפצו אטלו
פ בע״כ  א״כ שאאן דרך דטמר דס״ל ציל מ״כ אלא לבד דעתו ע'

 דרד שישיט בעינן ובטוב שאלה דרך להטב יוכלו בד״מ או בזכות
 שלא שכתב במתניהץ רש״י דברי ליישב מיהו ־ העדה והצילו דכטב וימח
ט ירצה לא תענה לא משוס אלא טלק בעי דאי דמשמע לחלוק ירצה טי  ו
 אדרב דפליג ר׳׳י דודאי לרש׳׳י דס׳׳ל נראה הסמ״ע נמתב מה כפי א'כ
hnh טרו מהכא דאמר  ש״מ בטרה מדכתיב קאמר ולא חרבו איש וי

מטס דטמר אלא ויכוח דרך דאטר דס״ל אחא אדרב דפליג t ו o 
ק בדין במיבה שלא תענה דלא  קו^ור ולהכי דדוד מ׳יט דאל״ה דוד תי

 כר״מ במתני׳ ופרש׳׳י הגדול מן מתטלין דאק מוכח הוא דטד דמקרא
 מדברי כדמשמע לחלוק באמת דאסור שסיר פירש אחא בדרב ובש״ס

 לרבי אבל לר״א אלא כתבו לא המוס׳ דאף י״ל לפ׳׳ז נמצא אחא רב
 דמותי לדינא סלוגתא מילמא בהא וליכא ויכוח דרך מוסר יוחנן

 במלטת דטרד התום׳ מ״ש י״ל ולפ״ז וק״ל• ויכוח דרך אפילו
 שאני מלו דילמא מדוד דמנ״ל לענ״ד קשה ותו • למידייני׳ צריך לא

אס בענט זה היה דהדן ונראה תענה מלא ע׳׳ב י״ח ו׳ף כדקאמר
 לזטת עליו למלוק ירצה ש^ לומר שייך לא וא׳׳כ לא או מלך נקרא
t א׳׳כ מנך דאינו דדעט דכיון מלך שהוא ריב על תענה דלת משוס o 
 טכח ושפיר שבדיינין גדול שטא מעעס ע״כ אלא עליו לחלק

:ודו״ק מדוד
ה ״ ג ה ט ב ע  מפורש זה חילוק דהא תמוה לכאורה • כו׳ לחלק ד

ראי׳ שם הכ״מ הביא וק דשטאל אליבא ע״א) ג׳ (דף בש״ס
^ ונראה מסנהדרין בס״ח זו  דשטאל אליבא הש*ס מקשה דהחס דמי ד

 דכיון משני וע״ז דנו כבר הכא הא א״כ דין דינו דבדיעבד דס״ל
 ג׳ בסי׳ כמ״ש בעשרה משא״כ לכהחלה כמו ה״ל דתלמא אדעתיה דימבי
 אומרים ב' או שאחד בכן מה א״כ לדון יכולי׳ מהס שלשה b דשסיר

 כלכטולה הוה ואטלו לכתחנה לדון יטלים מהס ג׳ הא יודעים אט אין
לכמחלה: לדון יכולין הא

ו ה י מ ט׳ עלימו הי׳ שלא י״ל אלו עשרה על ש^ורו דהתס נראה ו  כ
 לקיים שנשמנו שס הב״י שהביא מהתשובה וכדמשמע אלו לדק

ט טי  דרי^י שייך שפיר וע״ז אחרים לפני לדון שרוצה לומר יטל דהיה ו
ה זה  שרוצה ^מר דיכול לדק יכולין אינם במל וכשהוא עשרה ע״ד ט

 ולא ריצוי ע״י טצרט דהסס כסשמי׳ החילוק rולפ אחרים־ לפני לדון
חט ז ובזה רובם• או הנבררים אלו הסכמת ע״י א!א נ טי  מה נמי מ

ולסמיש הרוב אחר שילכו להתטה א״צ בדין דהא שס הסמ״ע שנתקשה
דטצרר



דיינים הלכות חו״טחידושי•

 ונחתי ב״ד מהשיטור יותר על דנתרצו כיון י״ל א״כ ריצוי מ״י דהוצרך
 ארבעה בי׳ ע׳אכדשיימי ע׳ב דף גע״ז וכמ״ש טלס שהיו דעד י״ל למק

ט ורל מ׳  יכולים שהיו ריצוי ע״י שהיה כיון נמי שביררו דקהל מעמא ח
 הסמ״ע (ודברי רובא מהני לא למנין ונחתי אלו על ונתרצו א׳ לפני לדון
 ענין דאינו שביררו בקהל רמ״א על שס שתמה במה מוברם אינם שם

ם ל^ש  דלעיל הענין וכל רובא בתר בדינא אזלינן כ׳׳ע דהא כלל ^
 מזכרים כשמועע רוב בתר ניזיל לא מה׳׳ת אבל יודע אינו אומר באחד הוא
ס״ד): ניחא הכל ולפמ״ש י׳ג ס״ס בעצמו כמ׳׳ש מחייבים או ב

ן ה י  זה דסי׳ אהך פליג דהרשב׳׳א וצ*ל הוא דפלוגתא רמ״א לפ״ד מ
 וצ׳׳ל • מוסיפק א׳׳י אומר דגאחד בש״ס מפורש דהא להביו צריך

ח דההוספה דס״ל  כשימת וס׳ל יודע איט שאמר זה יחזור אולי מ
 נפ»ת בדיני קשה ואכתי גד״מ בו לחזור דיטל מהנה־רץ בנדח הרמב״ס

 הא לי קשה ותו בש׳ס דוחק נ״ל אן לזכות ט לחזור דיטל משוס וצ״ל
 מונין אין שמלמדו בשעה ותלמידו דהרב זה בסס״י הובא בש״ס דקאמר

 ארבעה שהיה וצ״ל דץ דיניהם ואק שנים נשאר הא קשה א׳ אלא לק
 קשה וזה יודע איני כאומר או כנסתלק מ״ל להתלמיד מונין דאץ כיון קשה

 לד׳ מתחלה נחתי ה״נ דהא לד׳ מתחלה נחתי בק הסמ׳׳ע למ״ש אפילו
 הסמ׳עלדברי מיהו מעשה• בשעת הרב שילמדו דיין שיהיה ידעי הוי דמי
 ליישב ויש צ״ע רמ״א לדעת אבל ומוסיפין יודע כאיני דהוי באמה י״ל

 ראיה קצת יש לנסתלק יודע איט בין לחלק הרמ׳׳א מ׳ש מיהו בדוחק•
 מעם לתת א׳׳צ יודע איני שאומר דאותו בש״ע והביאו ז״ל הרמב״ם לדברי

 יודע איט שעכ״פ כיון מעם ליחן מה דלענין מובן אינו דלכאורה לדבריו
 כנסתלק הו״ל מעם אומר כשאיט דהא ניחא רמ״א ולפ״ד מהמק נחסר
 רוב מהני ואז יודע אינו למה מעם שימן עד נגדו רוב מועיל ואינו

בב״ז: ודו״ק
 כי דע • ט׳ יודעים אס אבל כו׳ השנים אין ה׳ ס״ק בש״ך

 טרש דהב״י הגיא בדברי והד״מ הב״י י״ב בסימן בזה נחלקו י ׳
 יטלין אין באמת אבל להסתלק אסור טמה הדין להיק דמשיודע דבריו
 דהנה נטנים הב״י דברי ולענ״ד • השץ כמ׳׳ש פי׳ והדימ זוליט לגמור

 שיודע או אנפי בתרי לפרש יש טמה הדין להיכן דמשיודע זה דבר
ט בדק סברות אי הו  שמוחלמ י״ל או בודאי לחיוב או לזטת בלבו מוסכם ז

 דקר,מר דהא ותיס׳ רש״י בפלוגתת מלוי וזה ספק בלי כן הדין לגמור בלבו
 מותר טמה הדין להיכן משיודע אבל לבצוע רשאי אתה אי הדין עמר
 דמשיודע צ״ל א״כ הדין בלבו שמיחלמ הדין נגמר שם המוס׳ דלפי׳ לבצוע
 לומר א׳׳א בזה א׳׳כ לגמרו הדק לו ברור דאיט הייט טעה הדין להיק

 הב״י כפי׳ צ״ל וע׳׳כ בהחלס יודע דאיני כיק זולתו השנים דיגמרו
כ '^  הדין כבר שפסקו היינו הדק דנגמר י״ב בסיק דקי״ל לפירש׳י מ

 • בהחלט בלבו שנגמר היינו נומה הדין להיכן דיודע י״ל שפיר זכאי אתה
 הדין דנגמר כסוס׳ שם ס״ל מא׳׳ז והג׳׳א ע״ש מא׳׳ז זו דהג׳א כיון א״כ

 לטכן דמשיודע לפרש אפשר אי ע״כ א״כ בלבם הדין שנגמר הייט
 אין א״כ ברור כנלע׳ד הב׳׳י כפי׳ וע״כ בלט שנגמר הייט טמה הדק

: וק״ל זולתו לגמור יכולין אם בלט ממר אפילו ראי׳ לנו

הפלא״ה
סימן

נו
׳  לשון פשט לכאורה ע״ש־ ח׳ ובס׳ק בד׳׳א ו׳ ס״ק בסמ״מ כ

 אחרים ביד מופקדת סתמא מדנקס ק משמע לא הש״ע
 לטעק צריך דהכא לדחות יש יטקא מההוא שדקדק ומה ח׳ בס״ק כמ׳׳ש
 שאומר או בשוהק אבל בידו מצוי שאינו הייט ראיה לי אין שאמר דמה

ק נאמן אינו כלל יודע שאינו בטרוש  עדול א״כ ינוקא בההוא טי ו
 אפילו מהני בידו שא״ל דבריו שפירוש כשעוען אבל כה׳׳ג מהני לא
 או • לפני כעת שאיני אלא p פירש שלא הב״ח מעם שזה ונ״ל בעיר הם

^ון כלל ידע שלא כשאומר מדול דבל״ז הנלע״ד  מפרש דהיה במיגו נ
 הסתם אין דהכא פ׳• ובסי׳ כ׳׳מ בסי׳ למ״ש ול״ד קאמר בידו שח״ל דבריו
 שפיר הוכחט ולפ״ז עדים במקום מיגו דהוי שנאמר עדים כמו שיודע

 יתכן לא לפ״ז מיהו • ינוקא דוקא ואפ״ה ידע שלא אמר הקק דמסתמא
די״ל כן עעון ׳ ' ־ ־־־'“ “״■״“*י

ב לעיל 'ייןועי ^י׳׳ רשאי אין דלהתוס׳ ^הב״ח בשם שכ׳ ז׳ סיק בש״[ ס
 דלאחיישינן ז״ל רש׳י לדעת דבשלמא שטעמו ונראה פשרה• לעשות

 במקום א״כ נפסק שבבר דדינא זילומא משום אלא דין לבעל למסעה
 א״כ דממעה משום דמעמא דחוס׳ לטעמא מנ^״כ זילותא ליכא שטעה
 דבריו דאין שם כתב הש׳׳ך אך שישבע רוצה שמא שבועה במקום אפי^

ט והדין נכונים  ואפ׳׳ה הטס׳ כדעת שם כתב א״ז בשם הג׳׳א דהא ע
 דין לבעל שיאמר הוא דהפירוש ונראה לפשר טתר שטעה במקום כתב

 משמע וכן דן לבעל טעותא כבר וליכא השטעה חומר משום לפשר שרוצה
וק״ל: שם התוס׳ לשון

tD 'D ט ״  טכרחח מהגוזל ראייתו ואק כו׳ מכלל ב׳ ס׳׳ק ש׳׳ך עיק י
עט נראה • וכי׳ י  טועה דעתה לסי דהוי כיון דההם משום מ
עט כדמשמע וקיבלוהו טמחה והוא חוזר הדין ואין הדעת בשיקול  משמע ד

ה לדינא נ׳׳מ דאין כיון א׳׳כ מלשלם ופטור כטיה ע׳׳י שלא  הולך בכלל ה׳
 קיבלוהו בלא או טמחה באינו t משנה בדבר בטועה אבל רכיל•

 דס״ל הרי״ף לשימת אמנם שיתבעהו כדי להודיעו דטמר י״ל
 להביא יש שפיר חוזר הדן דק לבעל פסידא דאיכא היכא דכל

 להודיעו צריך שאין ש׳׳מ רכיל הולך בכלל דהוי מדא׳ משם ראי׳
:וק״ל עצמו לרב להודיע והו״ל

׳  דדוקא כרמ״א נראה כו׳ י״ד סי׳ לעיל ב׳ ס׳׳ק בסמ״ע ב
 כטיה ע״י שדנו שם ומיירי סעו אם הגדול לב״ד בטלך י ׳
מ איכ כמטרש דוקא  הדעת בשיקול שמעו יטרר שאם לדינא מובא נ׳

ס  כמטרש חלקים שני רק לשלם יצטרכו לא מביתם שמשלמים אלא דק דדנ
ל׳׳ט: ס״ק ט׳׳שבש״ך כ׳׳ה סי׳ לקמן

 J״ שימעון דצריך וכתב שיכול מפני ס׳ בס״ק הסמ׳׳ע שדקדק מה
ה׳׳נ ט שיכול מפני הש׳ע ומ׳׳ש • מענינן דאנן ץ.  בפירוש באומד דאטלו טי

 עם מחלוקת אין וא'כ כן לומר יטל שהיה במיגו נאמן נלל ידט שלא
 מהני לא כששותק דדייק אלא במיגו שנאמן נמי דס״ל ואפשר • כלל העור

:ודוחק שסק בעי דאי למימר הו״ל דא׳׳כ
ף ן מ  אלא אצלו השטר היה שלא ראי׳ להביא דוהא צריך דבגדול נראה ו

 מלשון להדא כדמשמע נאמן איט בלמ״ה אבל אחרים ביד
 כשאומר אפי׳ מהני לא דבסתמא משמע כו׳ הגדול הביא אם אבל רמ׳א
 שטו כשאומר אף דא״כ ותו אחרים• שערותיובט או במדה״י עדיו שהיו
 דבנדול איו אחרים ביד שהם אומר שהיה במיגו יאומן ידע ולא בידי

 להדיא משמע כקטן אבל בהן וידע בידו ראיותיו שהיו אמרינן מסתמא
 עדים בלא ט:ל בידו היו ששערותיו עדים כשבאו דדוקא רמיא מדברי

 ינוקא דההוא מעובדא משמע וכן אחרים ביד שערותיו שטו לומר נאמן
 שיהי׳ שצריך הוכחה אין א׳׳כ אחרים ביד שטרותיו שהיו ראיה הביא שלא

 דבריו לפרש יכול אחרים ביד ראי׳ שהיו הגדול דבהביא • אחרת בעיר הנפקד
 הקטן דכשטיען י״ל כו׳ נסתפק דבמרדכי י״א ס״ק בסמ״ע עי׳ כנ״ל•

 הסיזם על מסופק היא אבל נאמן דודאי המרדכי נסתפק לא ידע שלח
 דאפשר וT תחת שהיה מעידים בעדים מענינן ידע שלא לקמן דטענינן
 דמהיט• לי׳ דפשימא י׳ל ידע שלא כשמוען אבל שיודע הוא דהסתם

ה ולפ״ז  דהכא בד׳׳מ דבריו עם וידע שכתב רמ״א לשון לכוון אפשר ט
 וב־׳מקאמרמסתמא עדיםשידע• בעינן דאז מהן ידע שלא בסיען מיירי

בכיז: ודו׳ק לסניט שאיט או
 דלא דאונסא לרי״ו דס׳ל הירושלמי מן שהקשה ש׳׳ך עיין כ״א סימל
 דס״ל ולענד״נ • ר״ל לגבי יוחנן כר׳ דהלכה וקיי״ל • עביד י

 לקידושי רבנן דאפקעינהו משוס הוא יוחק דר׳ דטעמא זיל להרמב׳׳ס
 בגימין אונס דאין כטבית ברים כדאיתא פרוצות ומטם צנועות משוס מיניה

 להדא מוכח ואדרבא ע״ש כו׳ גט הוי לא דטאורייחא מידי איכא ומי
 וכה״ג רבנן דאפקעינהו אלא דעביד כמאן אונסא דמדאוריימא זו מסוגיא

 וכיח שם דרבא לישני דתרי ב©(וגתא ור׳׳ל ר״י ופליגי עצמן בקידושין שייך
 דפסקו א״ש ובזה • טותי׳ דהלכתא לרי״ו ס׳׳ל ה״נ • קמא כלישנא דקיי״ל

 וסתר■ עבר דלא כמאן גורסין דיש כתב והש׳׳ך קמא כלישנא הפוסקים שם
 בזה אין ולעג׳׳־ • ממזרות לידי ובאין כו׳ ר׳׳י דמסקיד מהא דבריהם שם

 הוי לא עבר דלא דכמאן דלר׳׳י אחר קידשה אם לפרש דאיכא כ׳׳כ הכרע
 הנירסא לטוס א׳׳א לפמ״ש אך כר״ל עליהם והחמיר דבתרא קידושין

 בגיטין אונם דאין קמא כלישנא דקיי״ל אהלכמא הלכמא מקשה דא״כ כן
 לחלק הר״ן בשם הש׳׳ך ומ׳׳ש • קידוטן לענין ומ׳ש ופרוצות צנועות משוס

 כשהתנאי זהו אך שאומרם למי הדברים ראויס באמת דמדעמה קידושין בין
 מתרצה כשטא אבל זה בענק אלא להתקדש רוצה שאינו בשבילה הוא

ה יבא לא אפילו שתתקדש  ואפשר דאניס טכא חלין הקידושין להיות ראוי ט
 תתרצה שלא דבידה ביון ופרוצות דצטעות מקנתא נמי שייך לא דבזה

:ודו׳׳ק עבר דלא כמאן הגירסא א״ש הוי ובזה הקידושין ויתבטלו

ו ה י מ ה דהתנאי היכא ו  ליום שיבוא עמו שהמנה אחר אדם עם ט
 לא ודאי בכה״ג הקידושין ט תלה חבירו הבטחת ולקיום פלוני

 שייך דבזה אלא כלל לטובתה התנאי דאין דאניס היכא הר׳׳ן סברת שייך
 דילמא בירושלמי דקאמר הא בזה לפרש ואפשר ופרוצות צטעות מקנת
 והיינו רבנן דאפקעינהו מפום דטעמא כיון ר״ל כר׳׳ל דסבר מאן איכא
 איכא בדבר סלוגתא דאיכא וכיון מקדש דרבנן אדעתא דמקדש דכל משום

:ודו׳׳ק ממזרות לידי דאתי כר׳׳ל ס״ל טפיה הבעל דילמא למיחש
 במחייב נראה לפ״ז כו׳ זכוותי׳ מתסיס ומיהו ו׳ ס׳׳ק

ה פלוני ביום יבא לא באס עצמו ^ ט  נאמן חבירו י
טי עדים כשני במענתי׳  ובעינן אסמכתא הוי שטר ממונא אסקועי ד
תי׳ דאתטס  ממט תסס בעינן ואז המעות לו טחן אין דהכא רק זטו

 rלפענ נראה ובזה • לו נותן איט אבל ב״ד בפני לו דהאמין עדים בלא
בערטני הביאו) ר״ז (ובסי׳ דס׳׳ל אע״ג מידו קנו בעינן דבטפא הא

ממיל
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ק ®ס דא״צ לן ממל  נשלמא ולשמ״ש קמן נעיגן למה <’וא ־ מ

ט ^ ר ע  אלח מנפנה טמן דאיט הנא טא*כ5 קטן א״ל 0מ?9נ לן «ז\ל נ
אי ו;ה שמאמיט ד סי' משמע דהא לי קשה אכמי אך • ק״ס כעי מ  נ

ס דנאמטמ ע״א  קבלו מדין הלואה בשעת שלא קף קנין בלא מהר סי
 קנין כאן בעי למה וא״כ כ״ב סי׳ לקמן המבואר ססול ^ קרוב עליו

 לעיל כמ״ש לדעתו קטן בעיגן לא אסמכתא דמדין כיון דל הרמב׳ם לדעת
 ראיה דמזה לעענ״ד וגראה וכו׳־ אסמכתא מתעה דקטן לדידן בשלמא
 מלוה מהל׳ ע״ו בת׳ הרמב״ס דדעת הה״מ בשה ע״א בסי׳ הב״י למ״ש

 בעי באמת סליאה בשעת שלא אבל הלואה בשעת מקא גמי סחס מאמנות
 דגמר דס״ל בהתנה וה״ה דין גמר לי׳ חשיב דלא משום עממא ונראה קנין
 ה״נלא וה״ה כ״ב סי׳ לקמן בשמו הש״ן כמ׳׳ש כבר שהוציא דקא הייט הדין

ודו׳׳ק: כנ״ל שאני ומחילה קנק בלא מהני

^ י ב פ ״ כ׳ דל הרי״ף והנה כו׳• שקיבל מי א׳ ס״ק ש״ך עי׳ כ
ליה ומדמי לריעותא תרתי דהוי תרי כבי בנאמנות י

 בשעת שלא אפי׳ מהני סתם דבנאמנות משמע ואביך אנא עלי ינאמן
 ש׳׳ך ועי׳ ביד בפני להיות צריך דהנאמנות מקום בשום הוזכר ולא ה^אה

 גרע לא בלולה לדונם הצדדים שני בנתרצו ה' בסי׳ משמע וכן • ע״א סי'
 משמע מור״ם משובת בשם בשמ׳ע ע*ש פסול ^ קרוב גמיהם ךבלו5מ

 ליה cpכדיל ביום ב״ד בפני קבלה בעי אמרינן ולא בלילה נתרצו *£ילו
בב׳׳ד: קבלה דבעי כאן לפמ״ש בכ״ז וצ״ע מקו״׳ת

W םי״נ בש״ס לכאורה מוכח והכי ג׳ ס׳׳ק שין עי׳ כו׳ הסכמת •
ר לכ^רה מובן ^נו י ^ז  הא גנבת בעבדי שם דקאמר משום ו

ק״מ בסי׳ ומבואר פנים שלשה בו שהחזיק וצ״ל חזקה א״ל הגוררות
א״כ לשבועה אומו מוסרין אין שטס ג׳ שהמזיק זה הרשב״א בשימת
 אשבע אמר אס ואפילו לריעותא מרמי ר״ל ומול השבע לו כשאמר

 הסמ״ע מעם נ״ל (וזה השבועה דיטפך ומי עצמו מתחייב הו״ל כבר
 ונפמר דבנשבע וטמל בנשבע לך ואמן בב״ד לי נדור שפירש ס״ג למלן
 צ״ע ולפ״ז לריעומא־ מדמי הו״ל לי דור נאמר השבועה להפוך שיכול
 מרמי מי אולי בהיסת עליו להקל ויכול בנק״ח דדיט וטמל בנשבע אפילו

 לדידן משא״כ היסת נתקן לא עדיין בממנימין בש״ם שלמא לריעותא
 היה שלא אלא שנים ג׳ החזיק שלא למימר דאיכא אע״ג ודוק) וצ״ע
 דכיון ז״א אך • מעולם הי׳ דשלי במיגו ונאמן עבדו שהיה כלל ידוע
שלו לו שאמר הל׳׳ל מכרתו אתה שאם כלל לומר ל״ל הוי עובדא דלאו
בעבדו יודע שהיה מפרש שאיט דכיין עוד ^מר ואפשר מעולם־ היה

 מכרתו אמה ונקמ ידוע היה שלא הוי דתריט י׳׳ל מעולם שלו שאיני
 פלוגתא דליכא ק״מ בסי׳ שם הסמ״ע דכתב סרתי וצ״ל ג״כ בו שהחזיק

 משום הייט קמ״ל מאי שם דמקשה דהא צ״ל ולפ׳ז ־ שמעה דא״צ בהא
^ ודו״ק־ חילוק אין לריעותא תרתי דאפילו לי׳ דפשימא מ  דמשני ו

 דור לשני ואמר ונפמר בנשבע אפילו משני ולא וטמלין הנשבעין באותן
:לריעומא תרתי דהוי משמע לי

ז ל ד הצדדים שט שיקבלו בעינן אי בו וכיוצא אבא עלי בנאמן דצ״ט ן
ביחיד שיהי׳ לענין עליו קיבלו בעטן והנה סגי בחד או אוחו “

 קיבלו ובעינן להדיא משמע הדין אס דדן לההוא כדמוקי דין דיט
 בידאי דאיהו התובע אח לחייב דין דינו בכמי׳ אפילו דאל״ה שניהם
 יכיל ש^ט דכיון כלל דין דינו דאין הפוסקים מכל כן מע13ג ולא קיבלו
ה ולפ״ז כלל דין דינו מן חבירו נגד גס זה את לחייב  הכא נ״לדגם מ
 באומר א״נ ראשך בחיי לי דבדול ונהי שניהם קבלת דבעינן כן הדין

 ביד אין דהא מנא האי משכחת לא אשבע באומר א״נ ועול השבע
שכתב מוונא דינא להאי משכחת מ״מ בשטעה כ״א א״ע לפעור הבירו

ופי׳ לן ואתן ראשך בחיי לי השבע כו׳ שנתמייב מי ס״ג לקמן העיש״ע
 לפרש״י מב״ד שיצא את עליו קיבל לא אס וא״כ ונועל בנשבע הסמ״ע

 בזה מיהו היסת־ שישבעו השבוע ולהפך ראש בהדרת רוצה אולי
 הוי דילמא מ״מ פ״ז סי׳ כדאיתא בסקנ״ח א׳׳א לומר ®כול דט!י י״ל

ע משכחת א״נ • שם כדאימא אח״כ עליו לי^וך דיכול כהיפך כבר ^  בנ
 לא אס השבועה ויהפוך רוצה איני שאולי והפער השבע שאמר ונועל

 ולא והנמה בהיסח רק זה הש״ע כתב דלא נ״ל היה וזה עליו• שקיבל
 דבזהשמא אלא בהקנ״ח א״א שאמר ונועל בנשבע א״נ בשד^ ב®׳ נקע

 אינה לקנק הש׳ך לפ״ד אשבע באמר ואפי׳ ויהפכה עליו יקבל לא חבירו
 ונפטר משבע נמי ברישא וא״ל דוקא• נשבע דבעי ו©ןיעא • הבלה
 כמ״ש די״ל ז״א אותו• יהפוך שמא והפער במ״כ לי דור לי׳ שאמר
 לי דור לו לומר יכול ההיפך לאחר דז״א ל״ו ס*ק פ״ז סי׳ לקמן הש״ך
 משא״כ בידו יממה ומי להחרים יטל דחמיר סתם דחרם ופו ראשך בחיי

 סתם אחרים או לי דור לומר דיטל אע״ג ההיפוך לקבל שצריך בהיסת
 דחרם ותו ההיטך לפני חרם לקבצ צריך בל״ז לקמן ג״ע85ה זלפ׳ד ז״א

 י״ל א״נ הנ״ל הש׳ך שהביא לי׳א מנדר חמיר והוא בידי ימחה מי סתם
להשךג דא״י דאורייתא בשטעה דברישאמיירי

הפלא״ה
» ל® דע״כ ״ל וו לו ה״יי דין דגמי הסוסקיב דנ ב י ולסט מ « 

כ קבלה• לפני הייט דק  W דהתם ®לא יךבצו בעיק ע'
«ז שבועת g5w דלא אמסניסין  משלגת ולא נשבעין ואי׳כ עמק הי

 להפוך א״י דשניהם המשנה שבונטס הייט ונועלין ונשבעק שד׳א הייט
 דאינו כיק וניל בעיא לעשות דאיי כיון עליו מכירו שיקבל בעי ולמה
 ל נ ויופר •p גמר הוי לא הטן מצד גרירה לו שאין c® לקיים רוצה

 דור לתבירו p אומר עליו שהשטעה שאו® מיייי באמת דין גמר דלפגי
 לריעותא תרמי זה הוי לעיל דלפמיש אלא קבלה שייך שפיר ובזה לי

ל^נן: עליוועיק ומיקל השביעה עליו ם.:החך
ז ״ פ ל ק שכתב ו עי  יצא דוקא דבעיק דאנמ■ למ^ דכ״ש נ״ל קבלה ד;

 דאי סטרו «:לס דוקא דבעיק דין גמר כבר דלהוי מב״ד
 הא דא״ב תשה אך • p גמר נחשב לא אצ^ גס לקבל שלא חבירו יטל

ך עלי נאמן אבא עלי נו^נן ברישא במסניטן דנקע  הא %מי <*ל ^י
 מהט דלא א״כ לחזור יטל באטך דאי ג״כ אביך נדע מאבא
 לך באמן דלמ״ד ונראה דה״לג״ד• לחזור יטל הוא גס חבירו קבלת

« לך באמן מהט באבא דוקא דה״א שנדר איצסר® מסלוקת  נגבי א
 באביך איצעריך pל לך כמחול הט השני דלגבי לך במחול אלא מהני לא

. W , ק:’ואסןלךודו
 באתן אגל קמיסלגי לך במ«< ד^מ־ דלשמו^ מובא קשה לס״ז

 השני לגבי דהא ג״ר לאחר משכח לא א״כ חכמים מומס לך י
ט מחלוקת• ג״ד דלסני ס*ל באמת דשמואל וצ״ל לך כאמן  בליז נ״ל ו

«י וצ״ל קנק א״צ מחילה הא אמאי קשה לך במחול ר׳׳מ פליג דאי  P ל
 צ לאחר במוכר וכמו הזמן קודם לחזור מכול למחר שמוחל כמו דהוי
 דגמ^לה ר״ז בכד׳ הרמבים לדעת דתון!וה אסמכתא דהוי דס״ל וא״ל יום
 כאמן הו״ל חביה דאצל כיון דלשמואל א״ש ולפמ״ש אסמכתא שייך לא
 לך במק דאתי׳ דס״ל דמ״ד דעעמא י*צ ולס״ז ג״ד לפט לעולם טי לך

 ג״ד לאתר דוקא דסלוגתייהו דס״ל מ»ם להוציא הא ומנ״ל מחלוקת
 דבאשן ש׳ש ̂לך כאיק ה״ל חבירו לגבי דהא לך מחול משכחת לא וא״כ

ק ובזה מחלוקה• לך - דלא פי״נ בב״ב מזום׳ קושיח מתו ^  דלפני ק
:r נמר לאחר ומודה כר״מ והלכה מחלוקת p באמן דאמר מאן דל«ז׳ס 

ד לאחר דס״ל מעעמא הוא ע״כ לך : ודו״ק מחלוקת ג׳
ה ז ד p לפענ״ד נראה י w דאשמעיק דלהט לעיל שהק® מה נמי 

 ולפמ״ש סרמילרינטהא דה״ל שנים ג׳ דהחזיק לי מכרת בעבדי '“י*
 ג״י נפט דאי ג״ד דלאמי משום הייט לך דבאסן ליה דסשיעא דהא י״ל

 דור וא״ל השבועה שהיק־ הייט ונפער בנשבע ע״כ קיבלו בלא דהיינו
 ע״כ וא״כ אמריק לא לריעוסא דסרתי וס״ל לריעוסא תרתי והויל לי

 מעולם שלו היה שלא אלא שטם שלש שהחזיק בעבדי ליה ליח
. :ודו׳׳ק כנ״ל

לזיייז ם שנשבעיס דקאמר הא שלקדקנו לעיל ו ^י ט p יש ובאמת ו p 
 אצא הול״ל דלא ונסער בנשבע לאו מאי דקאמר המקשי: על י ׳
תרז והסער דור שאמר שייך נמי ונועל בנשבע דהא לסמור לי בדור קמג  ו
ש ליפול• לי דור לו שאמר לא אלא הליל לא נמי מ״ פ ל ^ הג  וגז

 וטעל נשבע ע׳י הוי אי ליסעור לי בדור אפי׳ א״ב מחלוקת ג׳׳ד דלאחר
מס רבאק אמריק אי ט למזור יטל השני דהא נ״ד לכ-ני הוי ם ש  חמי
 לש מאי צ*ל לכך אפן השניהט דלגבי כיון באק סלוגחייהו הוי א״כ

שג וסמסרן ברירה דא״ל כיון ג״ד לאחר הוי דאז ול״מ בנשבעיס  לו ה
 א״כ מיירי וטעליס דבגשבשם טון ליסעור לי בדור דאפילו שימש לסי

ודו״ק: ממ!וקמ ולהכי לך כאמן השני אצל הוי

אך
 במשל דקאמר ®נ״ג מחלוקת ג״ד לאחר ס״ל נמי דלששאל נ״ל היה

 מחלוקי! ג״ד לאחר דקיי״ל משה י״ל למזור יטל להשט והא מחלוקת לך ■
 שק?לו כגק דקממר וכיוז דק דיניהס שדט דשנים דס״ל לששאל א״כ
ס הטתרק דשנים ס״ל בחד  מ»ס דהא וצ״ל בדיעבד דן דנ

מי אי דתלסא אדעסא וימני אבא עלי נאמן במחלה ל בי' הדר לג  מ
 דבתמלה שיס מאר כלל אביו קיבל דלא חבירו דלגבי י״ל א״כ • דינא
 בחד עליו דקיבלו והוא דר,אמר דהא י״ל ולסיז לבד• עליהם נחרצה ג״כ
 בחד ^עליו דקיבלו צ״ל ג״ד טי ואיר כששאל דס״ל עעמא מכך נמי היא
 אלא מר1ש שלט חקא לאו דשמואל לעיל החוס׳ דלסמ״ש וא״ל

 א ז לבד• הג׳ לפט ק והאחר כשניס אביו שקיבל י״ל א״כ אחד אפילו
 יטל אמד p כשאין נמי הייט דן דיניהם שדנו יחיד או דשנים דאע״ג
 כשנים אביו קיבל שהרי השלישי אל לששע א״צ כשהוא משא״כ לערער

שא״כ קושיין והדרא השלישי אל לשמוע א״צ חבירו גם מ ^י;  מוו כשש לד
^ השנים לדברי לששע צריכק שטהס שטס  תרי טי כחד אביו דקיבל ד
̂׳ל לא דאשלו נמי ט׳ל ודו׳ק• לגבי׳ מבא  מ״ס •1ל של1מ כשמואל ס
ל לא אי ואפילו שנים שד דאיכא וצ״ל כנ״ל אביך דל״ל לי׳ השיא  ס

 השגיס מליו קיבל שחבירו כמן י״ל שדנו דשנים כשמואל בהא כמי
:ודו״ק לשלישי אביו אס קיבל ואיהו נש^זה

יבעטן י



הדינים ודטוז^כזתחידושי עלא׳ ו

V 1י » ממי ונאלתא ייעו״א «י «י ״*"י י״* db דוא י״ל» toiB דדסז■ יגא או
t ניוו לייעועא סיאי ל־וי o  t o־־7 נםי תעי מ׳ •־S  «  S  ■S K’*ליי ־ יטל אנל עליו קינל אם ־ויו ל^» י

i p i i l t i  M M M m

m m m  l i i s i
א חייב £ ך נרלחייבת שאומריס ובין אתה חייב ^^שאימרים היא «ן;לוק ^ ״ ש ר ונלענ״ד ט׳ כמב עוד כו׳ טסר ואס ב׳ ס״ק ע מ צ״ע ה

........... דמה״^ י ץ  הססדת ר״ל חייב אתה סלוני איש מזכיר לכך בתובע אפילו ושייר גי
 זכה דתובע דוהא מיירי דאמו תדע בדין• זטתי ר״ל זכאי וא«ז מענתך

ק  החייש את ולזטת הזכאי את לחייב כתובות בסיף דקאמר הא וכן ב
ב הכל י  לזה ע׳׳ד דן£ בקידושץ וכן ג״ד• כגר הוי וזה קאמר ביק ^

 אחד שום בשאק ע״כ דהיינו דדיינא בשודא דמוקי חייבתי ולזה זכיתי
דין: גמר הוי כבר ?0 בדק זוכה אלא ליתן חייב שייך ומאי תוסס

 שם מדמקשה • ג״ד הוי לא זכיתי דלא קצת נראה היה משה
^ לי כמט לא דילמא וי״ל זכיותי׳ בדקרע נקע דמאן זטתא ו

 פלוס אצלו לו שאין משבע כיון שטעות יד ישבנג דמה״ח
 בעיקר מיגו לו יש דאה ע*א סי׳ לקמן אימא מא נאמטת ע נתן לו אס

 במיט נאמן נאמנות ^ שנתן יודה אסילו א״כ עצמו לסמוי־ נאמן הנאמטת
 היעלה • במתנה לו נתן אעו הכפירה על ישבע למה כ א כסי■ בעי דאי
 בעצמו יודע שהוא כיון עדים בלא אח״כ משלו לתסוס שא׳׳י הדעת על

מ לא אם שייך דאיך ומי ממני לקח שבחנם פריך דהא נאמטת לו נ

דנש בכה^ משא״כ אשתמומי ״,j ן,5 לא עדרץ משמע או הססד
א״כ ג״כ אנאמטת נמי חשיד ^ לענק י״ג בסי׳ כמ״ש ג״ד מי טודאי דאז
שנ או בסניט ונשבע שקוסן ^ ,א3שה הרימב׳׳א קישית נכון היה ובזה * נ״ל

ר ... wmM מרוד ח המו ד

Î י V ׳י״י 1^1 , י V
מ בריש  ויפטור אשטעתא חשיד אממונא דחפיד מיגו ונימא ^

 א׳׳נמשום ממונא• מספק סריש ולא אצלו לו יש ישינה מלוה אלא שבועה
« משא״כ אשתמונוי שכ מ^.דנ  כבר שקר הוא אם כלום אצלו שא״ל ב

t בדיטרו הנאמנות לו שנתן אומר אפילו כ
.............., . . הנתבע בכ״ז ב״ד לפני נשבע שכבר שמוען . . ------------------- . .

ודויק: כנלע״ד אצלו שא׳׳ל בשטעה רק פטור אח״כהפס לו p שהדיין מוען הבע׳ד דילמא זכותא וליתזי פריך
י לחןןל הדיין ביד עדיין ג״ד מי דלא דכיון שנאמן פשימא דא״כ ק׳ דאכתי ר ב ד  מודה היה אם ע״א שיש דכיק ע״א הוא הש״ך שהביא בעה״מ !

גורס הוי דאי כפר בעי דאי במיט נאמן היה לא העד לדברי .ןןן«ק ךןן*, וטמשיל למלתי׳ גמר שלא כיק ולדון
ד ״ ש ז דלא שייך לא דחשיד מיט וגס דר״א כנסכא משואיל״מ הוי כממק לממון , ל

̂י־״ם־ז“» ^ ־י»״יך־?« ־־? ר עש s™״ ים־ r r r M

פ״מ סי לקק דמשמע בע׳ים שכרתנ g,pj55 וא״לדהוי
 אינהו דהא ראיה אק מיהו ־ במענתו עומד דהיה במט וטוען חוזר לסמור
 הסמ׳ע כמ׳ש וצ״ל במיגו נאמן שהיה ופשימא פסול או בקרוב מיירי
מ ק לענק דג'  לזמן לשלם צריך היה מודה היה אילו ודאי ובזה ב׳׳ד ז
 דגם ע׳ג סי׳ כדלקמן שד״א חייב כשר עד מכחיש וכשהחא הראשק ב״ד

סמ׳׳ע למ״ש ראיה קצת נראה ואדרבא שד״א חייב בזמן ע״א בהכחשת

w» שמוק -............... ״.*״£  ■w uuvut w1i
 fגשד׳/ או בהיסת ונפטר נשבע בעה״ב אלא ע׳ז שבועה שום צ דא

מ בסי׳ ע״ש לפניט עדים לשיש ודקא  לפי אף נכון הסם ומיהו ס״ג ס'
 א*כ לממח טרם דמי העיטור דעת לפי וא״ל לממון גורס דהוי מעמו

 במ״א דבשכרו ס׳׳ג פ״מ סי׳ בהג״ה מובא והוא ורמ״ה המור דכתב הא
 הוא דהעד אע״ג ע״ש) שכרתיך ^א במיט אלא דא״נ (משוס שד״א הוי

ק הי׳ דאם ז״א נשבע דשטר לממון טרם כאומר הוי שכרסק■ לא מו

» 5בסו דברים־ כפירת והו׳׳ל ודאי הטורח על אלא שכופר ודאי ממון על מעיד אי ? ^ ^ ל ת ט % ר & ^
י משא^כ »ז £ ל מ ^ ר מ ע ^ ל במינו למיקס.בדינא רוצה שאינו לימר מזוג שבע שם ^^^^^^^ביא^י^ר הר׳ כדעת לפסוק ה̂ו ד?מט?נ

ט זה דאין וטמל תו׳ נכק לפמ׳׳ש אך * דר׳׳א בנסכא הסום׳ כמ״ש מי מ
 צריו דהיה חדא ריעוסא תרי דהוי מטם מיגו דאינו דר״א גנסכא כתט

ט במיט החזרתי דאמר אף דאורייתא כעין רק שסבע משא״כ אנ  דנ
 לא מוגק כשהיה א׳׳כ אמרים לא העד נגד העזה נמי דאיכא כיק מ מ

 לממון טרה אלא אינו העד דהא שד*א בעי הוי לא בפניו שכרתיך
מז בלא במיט אלא דא׳־נ כיון אלא השכיר שטעס ע״י 5בע הוי שכי

 אס כא״י הו׳ל מענסו כסי לו יניע אה שא״י אמר שהוא וכיק ^יינא
תני  כי ודאי ממק על מעיד איט העד משא״כ שא״י לישבע דצריך מוי

 וזכה בב׳׳ד תבעו כבר אם ולפ״ז !מתחייב הי׳ שמא לפ״ד אף יאמר
 אפילו להסתפק יש תביעה וקודם שבועה חייב באמת השני׳ עענתו לפי

 מהני אי בממון שאי״ל עדות דבעינן f ל סי׳ הש״ך לפמ״ש עדים בשני
בדק יזכה דאם ממ״נ מא עדים דבב׳ אלא מיד לשלם שיצמרך pעד

 »k«hV___y A•• . ׳
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מדושיי !14
 דילמא w הוי לצ׳׳ד מץ ביציאה או דביןבלה להוכיח לה»שקיס מלל
 ודאי אלא כבר ג״ז מי גשבט איני דכש^נר וגומלים בנשבעים %ירי

 במקצח מודה כשהוא וגומל בנשבע א*כ הדיינים שבועה בכל ‘ימסתמ
 אף השמר מקצה פרעהי שמען או בו וכיוצא אחה בך חבלהי כשאומר
 מודה כדין וישבע זכוהו לסלק היה שטוגפו לומר יוכל מבע איני ש^מר
מ3 מעוצה מה דאל״ה לגמרי ד«ןור משמע ואמ״ה מקצה  שממרים נ

מ זה או זה שישגע לי ומה כלל משטמה להפמר פשעמה  דמפמעוח י״ל מי
 הגירו אצל שא״ל הננג גית אל שם דקאמר ונפמר בנשבע הברייתא

וק״ל: ע״ש ומשביעו
רץן ו מיי ״  הנה ־ ט׳ מסיד בידו דגיש משמע א׳ ס״ק ש״ך עיין ד

 ומידכיר אנסשי׳ רמי לא לסניו עוגרין כשאין לפרש״י י־ I״*׳ ״
 הפס״ד שנהן לונמי הדיין השיל לא ודאי פס״ד בידו שיש דבכה״ג משמע
 • נקמ דמאן זכוהא וליחזי מקשים ושפיר שכחה שי לא דבכה״ג קודם
 צ״ל א'כ אמד כעד דדינו אלא ©י עד דעכ״ם לקמן הש״ך לפמ״ש מיהי
 עד הי״ל שזוכר אומר שהוא כיון בודאי אלא הוא שכחה ממעה דלאו

 בטעליו מריד בעה״ג שאמרו לשכיר דדמי דצ׳ל ונראה הימנוהו לא ואפ״ה
א ואפ״ה מיניה לשבועה ושקלוהו הו  שלא ששכרו מעו לו שיש בענק מ
 דדרך כ״ז חז״ל הימנוהו טדאי ה״נ ייל א״כ שזוכר לומר נאמן בעדים

 הפס״ד שימן דבכה״ג י׳ל ולפ״ז הימנוהו לא אמ״כ אבל (זכור הוא
 ז״ל רש׳י שימח לפי די״ל כ״ב סי׳ לעיל למ״ש ומכ׳׳ש הז׳׳ל האמינוהו

ס כפשמיה שימפי׳ לפי המ״ל א*כ דין גמר שי דיצאמביד דס׳׳ל מ-י  דמעו
ד ש״ל וכשיצאו הדק נגמר דלא :ושום לפניו  כיון ליה דקשיא אלא ג׳

 דאי גופיה מה״מ והייט ג״ד שי דקרעו בש׳׳ם כדקאמר הפס״ד שכפט
 הפס״ד אח'כ שנק כשאומר א״נ לפניו כשעומדים דגאמן פשיפא לא״ה
 ■ שם השיך כמ״ש דין גמר הוי (א וחייב דזיכה למימר דליכא דנאמן ודאי
 מצי דהוי מטס ולידייני׳ וליהדר הכא במר דמקשה לפענ״ד נראה וזה

 ויטל הדין עדיין פסק שלא טוען דזה משלקיס גופא דבהא לגוימי
 ז״א השיך לדעמ (מיהו ישדי לדון עליו בקיבלו מיירי דהא בו לחזור

 כמ״ש לריעומא תרפי הוי דלא קגין פעי ובאחד לעולה נאמניה דשנים
 זטומי׳ דקריעי׳ דמשט לנמר אך בו) לחזור יטל איט ואיכ ו׳ בס״ק

 שלא משני ולא זטמא בלימזי דמקוווה והא הדין נפסק שכבר ע״כ א״כ
 מדלא כמב בלא להאמיט סגרא אין לכתוב דורן משוס הייט כלל כמב
 לו כמט שלא דכשאומר בפשמוח ייל ולפיז קמ״ל• ומאי כדרך עקה

 מאמר אפילו א״כ p הדרך שאין כיון נאמן אינו שזכה אף הפסיד
 לו כסב מדלא ראיה איכא מ״מ אח״כ שכ׳ די״ל ראיה אין שמהפסיד

 דילמאמיירי מקשה דמאי לחק לפענ״ד נראה ובזה שזכה• לנו׳ד זכותי
 בודאי ייק ולידיינא ליהדר אס וא״כ הדעת בשיקול שטעה אמר שהדיין

ק נשא דלא היכא דס״ל חסדא לרב הניחא דעלמח כסוגיא  וכל ביד ונ
 בסי׳ בסיד שיבואר הרייף כדעת דינא הבר לבעיד פסידא דאיכא היכא
 כהלכתא דלא דשיס דסחמא לומר גדול דוחק פוסקים לאינך אבל כ״ה

Mמסתמא די״ל לפניו כשעומדים אפילו נאמן הדיין אין דבזה י״ל פמ״ש 
 אי בזה לדינא וצ״ע כדרר שלא שעשה נאמן ואינו דעלמא כסוגיין עבד
ק לפניו גשעומדיס שמעה לומר נאש חי  מדגרי גס • לקמן ועמ^ש ו

 הדיין שאין משוס שא הפסיד דכתיבת סק״ז לקמן השיך שהביא לאבי׳
 מאי לאיה דאי אחיכ הפסיד שנתב לדין חשדינן דלא משמע נאמןאח״כ

ל  יאמר דאיכ הדיין לפגי בעמדו ע״ז עדים שמעמיד ודוחק בנתיבתי ^
:לראי׳ עומד דאינו טון בעים עדים לפני הדיין

 עדים מטס נאמנים אמ״כ דאף להש״ן ליה פשיטא דיינים דבשט רדי(?
 בעינן דבממון ל״ו ס־׳ לקמן עצמו השיך לפמ״ש לי ומספקא ^

 בשמה הרמב״ס שכאב כיון דגכה״ג י״ל א״כ להזימה יכול שאיט עדות
 הוכחש הרי הדיינין כשיחמו א״כ ההזמה שבמלה המעשה נוף שהוכחש

 יכול שאינו עדות בעינן בממק דאף קמא בפבא וכדקאמר המעשה גוף
 שאומר אלא דיין שהי׳ מודה שהבע״ד כיון לשם דמי זה דהא והו להזימה

: וצ׳ע הזמה בי׳ שייך לא לו שזיכה
ס׳ קושית שהביא סק״ג נשיך ר??ייז ט  דמסשמא דדיינא בטדא והרין ה

 חיישינן דלא להדיא נמי משמע הראשונה סברתו יהפוך לא י ׳
 הא וידון שיחזור מהני לא״המאי דאי ליה דצרירא במידי אא׳׳כ שישקר

 הדין יהפוך אולי כי לו נאמן ואיט קבלש ליה אזלא פסק שכבר כיו!
סיישינן• לא דבמזיד להו דפשיטא א״ו כן בשודא ש־עמי ויאמר במזיד

 סברש ויאמר דיחזור הקשו שפיר וא״כ אח״כ הפס׳׳ד שנתן חיישינן דלא
 לומר נאמן דאינו ראיה גמי ומזה כן דעתו הוה בראשונה דגם וממילא

ס׳ מקשים מאי דאל׳׳כ הדפק בשיקול שמעה הבע״ד ילא הדיין לא  הט
 דלא בתחלה ופסק דעתו נשתנה שבודאי הבע״ד או הדיין כשאומר דילמא

ט פסק דמספמא ואמרינן נאמן אינו דבזה א׳׳ו עמה כדעט  מה כ
ט לפי לי שנראה ע  זו קושיא מביא דהש״ך לי קשיח הא מיהו • כעת ד

 דגרי סוחר וא״כ המסב פרק הריטצ״א בשס מ״ו בס׳׳ק רפ״י על
הראשונה דעתו על נאמן יהא מליח הפס׳׳ד על נאמן שאינו דכיון עלמו

הפלא״הדיינים הלנות חדם
י צשודא־ ^  <ט מה לפניו דכשטמדי׳ הרישא על דקשה דס׳׳ל ו

א דוחק rוכ • ע׳ז נאמן ויהא וידון יחזור מ״מ כן שפסק ולנאמטט מ ל ^ 
 נם שממזמא אמריק ואז * בדעט משיך שאינו דנאמן כן הפירוש באמת

 לפגץ שעומדים כ״ז נ^ק ששא שא דפשיטא דס*ד וא״ל כן זוכה במחלה
ט׳ הא דלמה דעט לומר  דכיק זה ס״ס f,וש הרמ׳'א כ׳ לזמן בשפמרן א

ק שכ׳ :מיון וצריך ונקרע כ׳ הא והבא נאמן אינו ונ

ש ״ מ ^ ל  גם דמספמא נימא ואז ולידינש ולחזור הש״ס דקושיות ו
מי פסק בתחלה מנ ה לענקזמז קונ׳׳ מ שכ ש ט׳ א  ימים ב״ד

ק זמן־5ו מתטל כן פסק בשחלה דגם כשנאמר !^  נאמן דאיט ממילא ה
טו סוהר דאם סח״ה הש׳׳ך במ*ש דלא המעטת להחלש ט ע  הר^זוטת ע

ק מ״מ כדברמ טמא אי לו1ד(^ מיז נאמן הדיין אין  משמנה דע«׳כ ט
ט לט הזין ענ ח הדיין טעה הרי p מען אס א׳׳כ ט  גש׳׳ם טפח וזה פ

ט חיישינין דלא כמ׳׳ש ת(ו ט מ  שיטל במקום דהל״ל קשה הש״ע על דגם ל
טגו הדעת גשיקול שמעה לומר נאמן המעטת לסטר ר דהיה ג מ  שלא ט

לגן כמשוט והפירוש כלל נאמן דאיט ^פע״ד איו כן) מען  יסתור שלא וג
ס דלא והא נאמטת• ט שייך גודאי סותר דאס  מדא («י ב^׳ס טקי

 שיצאו לאגור דאפילו העיקר והוא ט זכיתי• לזה כן משמע לא דלישנא
לר^מן: ועיין בכ׳׳ז ודו״ק מעה דלא גזה הדיק נאמן מלפניו

ש ״ מ ק שכנגדו ואלו סק׳ע נשיך ל ט ט׳ ט  נפל ממני מוען וזה ו
סי׳ מגואר דהא געיני נפלא כ״ז • וכו׳ לדלקמן נמי ודמי נ' נ

 סס״ד בידו וא׳ שדה על מטלקין בשניה הכא וכיש לנפילה חיישינן דלא
ש׳ חיישיק לא לכ״ט דיחיד נטלה דה״ל שלך פלוני קרקע  טעמים מ׳׳מ וג
 בס׳׳ז שם מטרש ואדרבס וגהג״ה• גש״ע שם כמבואר איכא אט־ים

ט ואולי • לנפילה חייטנן ולא איורים על טציאיס דהס א כוונ  דשא טוונ
 אח׳׳כ פרעתי אומר דהיה גמיגו ננפילה נאמן אח״כ פרעתי לומר יטל
ק אחד באין דאפילו דסייס מאי וכ*ש דבריו במשמעות כלל זה אץ אך  טחז

ה שא לנפילה חיישינן ט :וצ״ע בעיני ח
ד ״ ש ם ®שניהם משמע דאורייתא דפשמא ו׳ ס״ק ע ח  ט׳ בקבלה ט

הקבלה מל עדים שיהיה דוקא דבעינן נלע׳ד הי׳ לכאירה י “
דבלא וא״ל קבלתיה דלא מינו ליה לדת הא עליו הדיץ נאמן למה דאל׳׳ה

עתה גם דהא זיא • כ*ב סי׳ לעיל כמ״ש הדיין נגד שטע' געי קבלתיו
לטמר ליה ניחא דיותר מיגו איט גכ׳׳ז מיהו הדין שמכחיש משמע

 למיל שהקשיט מה ליישב א«זר ולפ״ז • מינו זה ואין וזיכהו דקיבלו
 למזור ורוצה הדין עמר שלא גמוען דילמא ולידייני׳ וליהדר פריך דמה

 אטלו משמט נקט דסתמא כיון לי׳ דמשמע י׳׳ל ולפמ״ש עליו מר^:לט
ס במיט וא״נ עליו קבלט על עדים אץ ט  כנ״ל גבר שזכה ליה דניחא מ
 הש״ו לפמ׳יש א״נ מינו• ש״ל שטר מקבלתו אמ׳3 שחוזר ס״ד ואי

ט מחליף דהיה במיט הבע״ד יאומן א״כ עטמ1« לסחליף דנאמן פנ  ט
 לזטח שרו^! משום מיט זה דאין א״ו חוזר הדין ושה p שמען ואמר

:ודו״ק וידץ דיחזור שמוען לומר אפשר אי א׳׳כ בבר
 לזה לומר שנאמן לי דמה כן לומר סברא דאין כתבתי כבר

ט׳ זכיתי  לא דלהכי לעיל לטדש והנה • לפניו עעט שכן או ו
 שישיק דצא משוס במעטתיהם דמטלקים ולידיינו וליהדר קושיא על משני

 מעגט לפי לו שזיכה סשניהם שמשלקיס דנימא קשה אכחי הדיין למעות
̂יב כן מען שלא מפני לשני שזיכה אומר והדיין שטען שאומר  כאן ליכא א
 משלא לו שזיכה ש^מר במה שנאמן דכיץ קאמר שסיר ובמתניטן מעות

ח בלא דאשלו מזה נראה ושה מיישינן• לא דלמעות טען דכך נדע ט  מ
א׳׳ג וכמ״ש הסס״ד על כמו המעטת על נסמן הדיין  לומר להסנא למה ו

 אבל ולידייט׳• ^הדר וטגילא מען שכך דנאמן הליל זיכה דלזה שנאמן
ס החץ כשאומר אטלו דא״כ איסכא לומר אץ די מ ט  בהמלפת א׳׳נ לפניו מ

 אין דבמטס סזבחי ד«ר וחוזר היה במעות p שפסק וא׳ המעטת
ט חשש  החים׳ ומדברי הדעת• בשקול שמעה שא״י דלישני ששכמט כ

 וא״ל • במטח משש ואין כן דעט היה מסתמא דאמרינן לסרש״י בשודא
 מציט דלא וחוזן• משנה בדבר כמעה ה״ל להיפך טמה סברש דאס בזה
ט שזר מעות דנימא בשודא זה ס׳ דלישנא ו ט און לא דמססמא ל  יי

ודו׳׳ק: הראשון ממסה לחזור טעיל אין יהשך דאס משמע

ד ״  שד״א לעגץ לטבט דנזקקין הא על שפירש מה עש״ך ד
 ולמה קודם ימעץ מי שנחלקו דעד דבריו הבנתי ולא

 קודם ג׳׳ד לפני הודאט יצא כבר ואז נכסיו זילא משום לו פרע לא
 שה הגאונים דברי אילולי אמנה • אחר בב״ד לומר וחמק • התביעה
 ש בנאמטת דקיי״ל הא לענץ דנ״מ דנזקקין דקאמר הא לפרש נלסע״ד

^ מציט וכן ומשביעו שזר ואמ״כ לשלם שצריך תסרעני באל  ב
 כדאיח׳ שבוע בלא טמל דמדאוריימא פרוע ששא מעיד בע״א דאורייתא
ת ט ט ר ע״ב פ״ז דף בכ מ  שטעה לידי לי׳ מייתי שא פקח אי שם ^
W" מי הנמנע אומר היה אס א״כ בע׳א אח״פ שמועט דאוריתא

ד׳אנת



דיינ«ם ncftw חדםחידושי
 טליו ימיטה ג״כ ^ שיש כיון לו חייב שהוא אף קודם i< אשלם דאגא
 חוט לו אשלם ואחיכ מטגמי טל נמחלה לי ישבט לו טפר שהוא בממת
 ואח״כ לו חייב שהוא שטאמודה pט לחובט דנזקקין ממטה זהו ואמנם

 אח״כ ישבט כפלא נמצא במכירמו מאוד לזלזל ומשביט לדץ טמו יורד
 אס בסאלה לברר ראוי זה כנץ דבר לא טל במכירתו הפסידו החובט

ט ם במכירט לזלזל יצטרך באמת ואז כשישבט דהיינו לו עי  למלי
ודו״ק: תנאו

 ולמה דוחק אומו שרואים נכסיו זיילי אי שפירשו במה ט״כ צ״ל ן3ו
 הקרקט יוציא במדים אח״כ יברר ואס טצמה זו בקרקט תשלם לא י
 לא ובזבינא יברר שלא טד ימטר שמא לומר ודוחק • הדרה טמא מדין

 וכטחזור בזול השומא ומהי׳ נכסים זיילא דנגבי׳ לפמ״ש דנם ותו הדרה
 שהוא כיק ביותר השומא מהי' דאצלו א׳׳נ במטות■ לו ישלם ויתגטט

ק אין  דמיירי המוס׳ שפירשו מה לסי לי וקשה דוקאי בזה לפרוט מי
ק דמבקש ך לא ז׳ל רש״י טונת היה זה ^ ז ט׳ מ״ש טי הראשון ב

נח הפלא״ה
tO 'D א לבטיה סק״א וגסמ״ט טגש״ך רס״ו דבסי׳ סומר מ
יזל לא דהמס מראה כלל• לו להמיר דא״צ משמט י
ה ט ט  בב׳׳ד שלא בטלל שסל הכא משא״כ אבידה השבת מצוה ט״ד מ

:לו להמיר צריך לכך ,
p 'D ולמנ כו׳• ובפרישה כ״ט ס״ק טסמיט לr דהא די״ל נראה 
א רבומא לט י  מצמרטס בודאי מנים ב׳ במבטו דהא ט

ק לא למה א׳ בהלואה אפילו וקשה הלואה אמר בהלואה אפילו א  לו נ
ק שני מובט דהיה במיט  וצ״ל י מנה מל צירוף מ'י מדים והדל מ
ק ד^נו ב״מ ריש מוס׳ כמיש א ט החצי מל שלי חצי נ  שלי טלה דאמר ביי

 ס־טון אחר בסרטן אפי׳ בסרטון דמיירי אבלהכא מיגולטציא משוסדהו״ל
טנו אט׳ג להצטרף ראוי  טל מוען דהיה במינו מנה על אלא טוען ד

^ן דאיט במקצת במודה אמר דרבה ואט״ג מנין ב׳ ט נ  הכל דטסר ביי
 משבוע׳ לאסטורי דדוקא הטסקים כתבו כבר דהטזה מיט דהו״ל משוס

דהכא ותו אמריק• מממק לאסטורי אבל דהטזה מינו אמריק לא
ק ע״ז קונים שמוצא נכסי בזילי ח  ונראה cn בניווטת כזאיחא מטח שסיר לי׳ מןססייט טי ד^כא יתט אם מוטלת ומה ביקר טמה ה

ס זמן ט ק יוציא לא עכ' ח • סעמיס שתי סרעח^ ימללסטין הי׳ מ״מ ממנה אלא השטר אק דאסילו טיך ונראה לעיל• כמ׳ש נ״ל ויותר עמה ה
העדים דבמכחיש ס״ב ר״ס לקמן שמטאר למה זה דין לדמות נלסע״ד אך ק שס׳ח בכל דאפילו סו  לי השבע אומר שאיט כ״ז כננדו בידך לי יש ו

 מחלה למובע דנזקקק מטעם והוא היסת התובע ישבע ואח״כ לשלה צריו
ק אינו הנכסים או החסן כשיוזל משא״כ  עד יפסיד והוא ט שישלם ב
 דאין בחבלות המוס׳ ומ״ש • אח״כ ישבע לא ואפי' בדינא עמו דיקום
 סרעתי למעון נאק ומה״ס קרא מייתי דהא תמוה לכאורה זמן נותנין

 מדרבנן כ״א זמן שום נותנץ אין דמדאוריימא דס׳ל ואפשר בחבלות•
 החבלה בהכחשת היינו וטטל נשבע דנחבל הא ומיהו בחבלות• ומשכחת

 פרעו שלא מעידים שעדים וצ״ל • מצינו לא בפרעון אבל בו שחבלת
ודו״ק: וצ״ע

O 'D] ץ ״  דלישנא פשטא הנה לו• נזקקין דאץ י׳׳א ס׳׳א בהג׳׳ה כ
 ישראל מיני הי׳ מאס בדינו הפסיד שהתובע משמע י

 מעשה ובמרדכי מיימוני בהנהות שם המעיין אך סק״ז הסמ׳׳ע מדברי וכ״נ
 ובזה המסירה על בדיינים ותבעו והפסידו התובע מסר שהנתבע שהיה
 מ״מ כוכבים בעובדי כשתבעו מסור דהו״ל דאע״נ לו דנזקקץ פסק
 לכ״ע לו נזקקין דאין אפשר עצמו הדין בזה אבל להפסידו אין אחיכ
 לכאורה טעמו נראה לו ושילם הוציא כבר דאם פס הסמ׳׳ע ומיש
 משא*כ בטעות מחילה הו״ל מתחלה שתבעו דמה ונהי מחילה משוס

 כ׳׳א מתוקמא הוי לא ולקז • דינם לקבל בטיס וכפאו אח״כ כשנתרצה
^ הנ׳׳ל אך פיהם־ על בכסאו  כקיבל דהוה משוס אחרינא מעסא די

 אלא קבלה מהני בנוי דאפילו כ״ב בסי׳ כדאיתא פסול או קרוב עליו
 הירושלמי בשם כ״ב ברסיי הש״ך כ׳ כבר ב״ד בפני קיבלו שלא כיון
 דשכבר הסמ״ע כתב ושטר הוציא כשכבר אלא יין נמר חשיב דלא

^ו דהיכא נ״ל ולס״ז לו נזקקין אץ הוציא כ  ישראל בדיני לדין טיס ע*פ ד
 ולא מליו קיבל לא דהא לו נקקין ב״ד כסאו אס מ״מ חסור דנ״ז אע״ג
 כ׳׳א היה לא שהכפיי׳ שם ובמרדכי מיימין בתשו׳ א׳ש ובזה כלום מחל

 כירp לא לכן עצמו הדין ע׳׳ז נזקקין ובוודאי ישראל ב״ד בפני שידון
: לגד המסירה על כ״א עצמו הדין מזה שם

׳  דמשמע סק״ה ובסמ״ע בט״ז סי״נ ע׳ל • מב״ד רשות נוטל ב
 לכוש ולא כובבים עובד בדיני לדון רשות לו דנותנין י ׳

 לטפו מצריכים אין שוה שהדין בדבר דודאי ולענ״ד • ישראל בדיני לעמוד
 אין אס אבל טכביס העובד לפני לילך צריך שעכ׳׳ס כיון ישראל בדיני

 יחזור אס דהא תדע גוי בדיני ממונו להפסיד דאסור ודאי שוה דיט
 רשות לו ניתן שלא כ״ש וא״כ לו נזקקין ישראל בדיני אח״כ ויתבענו
 מחילה דהואממעס כתב כבר הא דאיןנזקקיןלו ואפי־למ״ד יומר להוציא
 וא״כ לו דנזקקין ודאי כפיי' ע״ס שהכל כאן משא׳׳כ עצמו על וקבלה

:ודוק נלענ״ד כן מחלוקת כאן אין
א ״ י  עובד בדיני לדון דאסור הא דהא טעם קצת י׳׳ל • מוציאין ב״ד שאין ן

 בדייני יתבעוהו א״כ כן ה־־ן נמי ישראל דבדיני משום טכבים
 אותה בדייני דנין אין עירי לאנשי מנה בתנו דקיי׳׳ל דכיון אלא ישראל
 לא כוכבים עובד כבדייני דלא יפסקו דאס כנוגעים דמחשבי העיר

 דרשאי כוכבים עובד לפני וידון דבריו שמקיים לעניים לימן יצטרך
וק׳׳ל: וצ״ע שוה הדין כשאין בכך

 לאזהר׳ דקאי בדיין לאו שום ליכא דסנהדרין הסוניא לפי • דיין הי׳ ^כן1ו^
 אס דקאמר החי מאי א״כ שתים דלקי דאס׳׳ד ותו אביו למקלל

א ענין איט  מרש דדוקא ס״ד דשם י״ל בהא מיהו • למלקות איצמריך ד̂י
 ובמלך והעדים הבע״ד מפי שישמעו בעינן דהא ודיין בחרש ל״ל א״כ
 מוס׳ כמ׳׳ש אדם כל ילפינן ממילא אביו על קרא דאתי לבתר אבל דן לא

 שתיס שלוקה לאוי תרי דל׳׳ל ק׳ קמייתא קושיא ואכמו בשטעומ
 סוגיות דדמי וצ״ע גמ׳׳מ עיין סמך החוססמא טל ז׳ל והרמג״ס

דיק: מים
ח״ג טז

 על היסח ונשבע ממנה יבטל השטר ה*נ שד׳א ונשבע בטל דהשטר
 קרקע באיל הילך חשיב לא דשטר הש״ך ולדעת מנה ומשלם מנה

 דהתס אלא לקמן וכמטאר לכשר יטל שאינו אלא שייא דשיב אפשר
 דהעדים כיון העזה ליכא דהא דרבה במיט יאומן לא דלמה לי קשה

ח ד כשבות בחידושי לסמ״ש מיהו • אוש מסייעים  היינו דרבה דהא י׳
 דאין מיגו זה אין ז בלי א״כ ישינה מלוה לספק דחיישינן דס״ל כאביי דלא

שןכיהכאדודאי אבל בשבועה זה אך ישינה• מלוה ספק כ״כ לו  דאין במ
מיגו• יש ושטר בסל דהשסר כיון ישינה מלוה ספק כחשש ממון להוציא  לו
 משבועה אף פטור דהכא נראה טסר המסייע דעד הפוסקים ולדעת

 הפוסקים למ״ש לימית ואץ אותו ומסייע משו מוכחש אינו דע״א כיון
 א״כ נצטרף שלא אחרת במנה אשלו שטעה משיב אינו המצרף דעד
 עכ*פ דהכא המסייע עד הוי לא תו השטר לבטל דנצטרף כיון ה״נ
:ודויק צל׳׳ע וכאן כ'ז בס׳׳ק הסמ׳׳ע ודברי • אחת מנה על הכל ה״ל

 שכפר במי כ״ט סעיף פ׳ז בסימן דאיתא בהא מסתשק דאני
 עוד המובע הביא ואח׳׳כ העד להכחיש ונשבע אחד עד והי׳ בכל ׳

 ע״י אפילו הוא אס כו׳ חשוד עד ונעשה הראשון עם מצטרף א׳ עד
 אס כ’אח עליו לו שיש אחרת הביעה על ע״א אח׳יכ שמביא כנין צירוף
 משם משמע וקצת ממץ להתחייב עליו שנשבע הראשון עם שיצטרף נאמר
 הא ואמאי חשוד עד ונעשה שם לפעור לי׳ מדפסיקא מצטרף דאינו

 חשוד נעשה איט מ״מ דמצטרפץ נהי הלואה ו^תו על מעיד כשאיט
 הרי״ף מיירי בהכי ודילמא ע״א אלא לשקר שנשבע אותו על ליכא דהא

 נשבע שכבר כיץ נ״ל וטעמא מצטרשן• אץ דבכה״ג משמע והרא״ש
 א״ש ובזה מיוחדת בעדות צירוף ע״י מצטרף איט שוב העד זה ננד
 ור׳׳ל שבועה מחייב איט שוב שנצטרף דעד ג׳ סעיף ל׳ בסי׳ לעיל דכתב הא

 רחמנא דהימני׳ משוס והייט מצטרף אינו שוב לנגדו דכשישבע משוס דהייני
 א״ש ובזה מצטרף• איט שוב נגדו כשנשבע א׳׳כ בשבועתו ע׳א לגבי

 לאחר נס עדים להביא דיטל ואע״ג וי׳־ו ס״ק בסמ׳׳ע סיב מיז ברים
 להביא ורוצה אחד עד עוד שהביא כטן בכה״ג משכחת ולעניד ט׳ שטעה

 אינו שוב נשבע כבר ואס מיוחדת עדות צירוף ידי על אחד עד עוד
:ודו״ק מצטרף

P 'D א ״  בס״ד הארכתי שם ע״ב ק״ב דף כשבית בחידוש עיין ל
ח י  והעלינו א׳ בס״ק השיך שהביא ט שנסתשןו ג
 לרצוני רבעני פלוני דקאמר מהא ראיה להביא ואין מצסרפין אץ דאפ״ה

 יצטרפו ואיך הוא פסול השני העד לדברי הא ואמאי מצסרפין ואחר מא
 בהני דנהי לדשת דיש כ״ה דף סנהדרין חוס׳ ביני דבר בעובוא וכן

 ואפי' נפשות דבדיני אחד ענץ על שא׳ מיוחדת בעדות לומר א׳׳א מילי
 רבע למי כלל העיד לא דהשני י׳׳ל מ״מ מיוחדת עדות מהני לא לפ׳׳ז
 וכיון אוזיף דידי קמא כ״ה בדף דהש״ס לישנא משמע וכן איזיף ולמי
 כ׳׳ה דף כתובות בשדושי מ׳׳ש גס משיל ועיין להצטרף יכולי׳ בב״ד שלא

:ודוק ע׳׳ש הוא וכהן זה בני דר׳ בעובדא ע״ב
ן מ י א5 ם ״ ן  היה ולכאורה לגמרי• נמחק אשלו וי׳א א׳ סעיף |
ס׳׳ב בש׳׳ע דכ׳ דהא די׳׳ל משום אפילו דכ׳ דהא נראה י

 דשס משום להמחק בהולך לרישא כן כ׳ ולא שנמחק אונס שש ודוקא
 לא כי בשטרו נזהר שלא על הוא ריעוחא ע״כ לגמרי דנמחק איירי

 זה אין להמחק שהולך רואים כשהעדים אבל נמחק מה על ידעינן
 נמחק אפילו מחיקה לעידי דא׳׳צ פליני די*א י״ל וא״כ כלל ריעותא

 לא והסמ״ע הב׳׳י מדברי אלא לגמרי בנמחק אפילו כתט ע׳׳כ לגמרי
 מחיקה עשי צריך ובאמת כלל פליגי צא אלו די״א ומשמע הט משמע
עדים כשיש לגמרי דנמחק רבותא דמאי אפילו מאי וא״כ דנאפד דומיא

שנמחק



הפלאיד!דיינים 1םלטד תינו
^ ייאפשר גאונס נמחק6 ̂מרי pnan t^6» ד w 09 י  pnSי 

 חצי ©א ̂״כ נמחה מה 5מ «דמ וצרינין ט כחוב י היה מה מדים
 שהיה מה כל מחוי ר3ז י1̂ מקרי חה מטס ממי ואפ׳ה דבר
 צר̂י לא ט כטב הי׳ נמ ^נידין כשער דמידי משוס וגם לראוח להם

סה: הישב וטין להדים iwA יוכל לשלא למגין מחיקה לפידי

ה  • במ׳ד במי שלא א!יופ יסל השמי שספידיס v «דומ גץין ב
 דמזקקט פממ7 משוס w ומדוס ונהג מקדק הא ונראה

 בט״דמבל בכני צמות ̂־ין גאמ« ידיהם חמימה ומל הממשה טף טל
 לא ולפ״ן בט״ד גפני להוות 5א* ט ממג היה מה יסTשמט v מדות
 ימזייבו רב ר0 ט נהוג שהי׳ מדיו ^־ו ואס שכמב השין־ קשה
 מנפשה גוף מל מדוח רק לב״ד מוטיל אין w טדוה שבאמה פו׳ פיהם על
 שנהג הממי מדברי משנמג וק הוא נמלמא מילחא גילד רק הוא ונה

 לעמוד הלוה שיוכל כדי ממיקס מידי הס מי גהממיק לכטב שצרה■
 מיק וגם בע״ד גפני שלא להיוס דימל אל^ ולפופלם פליהם

:הימב בזה

 שמא דחיישינן הראשון שמר שקרמו בקיום לכטג דצרקי פהא ראי׳
 ומק המנ״ע במ״ש בפניהה 0מידי«ויק טגיא ומ״כ אמר לב״ד ילן ׳

ר הלוה מע א״כ tnb גפני שיעידו שצריך  היה מה גפניו מדים גגו ^
 מקיימי עדים בגביית סשלדכ א׳ שמר לסטב מטס וט״כ ט כתוב

 אלא כמר לו שכחט טל הומוה אין דזה כדבריהם ושהמנמה החתימות
 היה מה מחיקה יTמ ןא״כ3< להדה לומר דא״י כיק ממימיו ד?עט
 כבר המעשה על שמרדו זה fe«p7 ימש משום אלא דאינו ט כטב
המקיימי׳ בפ^ס דהחשש י״ל גם • wte ידע הרי ^יא רו$ן והוא גפרע

 ויודעים »טרים5 מצגנו ב״ד ט*מ להיות יטל אמת ישמננמה המנדמוה
 לכתוב צריך לכך ̂ור לב״ד ילך ושפא הלוה בפגי כלל להימז וא״צ זה

 ט כמב היה מה ג״כ יד© בעצמם דבהב׳ד השייך לדברי נס ל’י ולס״ז
וקיל: ידע ולא

̂גד  דמזוטת »״ב5 ראי׳ הטא בהטבה הרא״ש • ב©יס מ
 בפ״ג משמע טגר כותבמ דלמ׳׳ד שהקשה בש״ך ועיין

 טממא לגטסבטדי דמני דכיק דבריו הבנתי ולא חששי 1דליס דכהוטת
 ©ןא״כסכא טטי• דטמבק וכיון שובר ליקח דצריך הלוה טודט פשימא

וט!א מיורשק בגטי׳ חשש איכא ללוה שמודיעין השמר^ בגוף
t© שמגבה מוש ומה מיירי כבר לגטת ^ דהתה וט י טבר ליקת 

 שכ«ב שמ״ה דנמצא ראי׳ להביא גראה ולענ״ד הכתובה* טוף ה^ה
 דממזירק r'l rp ד׳ בב״מ דאמריק ביום ט זמנו ^טב או המק ט

 יגבה לו וטוןשיחזיט ולקח בעדיה ממט נאבד דכמא חייטנן ולא לכלוה
 דאסהשמר שכ׳ מא 4 קשי: דלפיז אלא טתבק• דאין fא פעמים שחי
 דאכט הא «ןשה א׳יכ למציאה חיישיק ולא מלחירים שטר אחר מ*י

 ק!»מטג דאכט דלימלאמר וא׳׳ל בעדים אט־ מיד נאבד דשמא ניטש
 למלוה ומשט נפל דסטיא מידא דלמא וניטש טיך ד̂י הנפק ט

 דסט־א מילא שמא הנפק בו שנסוב טון ניטש ה״נ א״כ שפרי' מקיים
 ק• נמי המס לישני ה״ל דא״כ השכר אצל שטןרט לומר ודוחק נפל

 הטספות שהקשו מה לתרן אפשר הוי ולפ״ז *) מא ואפשר
 הנפק ד^ן די״ל הנפק ל״ל מודה כשחייב דשקי דל^י מ׳ בדף

ודו׳׳ק: לרבותא

;הטונה ונחסרה חיטת* איזה נמחקו גה בהנ׳׳י •)

y y לוללול״עז מכייט חשיי ראשון חלק םש&ט להושן מנייק נ«גא



שני חלה חו׳׳ט
ומדאה אבירה הלםת

ן מ י ס ס ״ ק בסמ״ע ל  P אק כו׳ הרמב״ס מ< המהו דרכים מ״צ ם׳
מ״מ דנעלו רנ״ם בסימן לטיל דקיי״ל דכיץ ההימא י
 למחירו יכול איט דהכא וכיון חפינס השב משוס אלא מובר איט להחזירו

 ט שישממש הייט ט זכה דסי׳ הש״ן לסמ״ש ומיהו כלום• טובר איט
 למקום יחזיר לא ואמאי יחזיר לא נמל ואס מדקאמר לי׳ דנסקא נראה
 ובמי ש״ש טליו זנטשה משוס לי׳ וניחא ליב בס״ק הש״ך כמ״ש שנמל
 כרב נסק דהרמב״ס אט״ג רס׳׳ז סס׳׳י לקמן כדהיהא מטליא השבה

^ ו דרב פרומה ממטה אלא ז׳׳א שכר שומר חבילה טמר הוי דבל׳׳״ י
היהר ממטס וט׳׳כ מצוה קטביד לא לכמחלה ימול דלא כיון והכא •וסף

וק״.ל: תשמיש
ן מ ב ^ ״ ס  בשרתי ל״ו ס׳׳ק הסמ״ט טל שתמה מה סק״מ טש׳׳ך ר
ביולט להא איט זה מלטת שלא יאוש להוי למ׳׳ש חלא י

^ בלא להחזיר צריך מי של  לישן הו״ל מייאש ובאיט מייאש ללא סי
מיירי סימן ט באין דהא וסו * מלטש שלא יאוש הוי למה אבל ממם
אפילו הייט סימן בו דאין נפילה לרך כל דבאמת מפום ונ׳׳ל כאן•
 הו מנץ כדמן כטן הניח לרך היה אס סימן לישן בו יש שמצא בלרך
 שחושב מייאש האובד מסתמא נפילה לרך שהיה טון רק הנחתו בטיק
 סובר האובד כאן והנה סימן בו יהיה שלא טנץ בשאר או בפיזור שנפל

 איט ואפילו קנה ממי התגר שכח לא שמסתמא וחושב טירבן צא שטליץ
ה הוי ששכח כיון לבאמש כלל לאבילה חושב ^  ט יש לבאמש אלא א
ק  הנחתן במנין או שהוא כמו המנין סימן ישן אולי כי שמצא לפי סי

 מייאש הוי קנה ממי שכח שהשגר האובד י־ט הוי לאי אט׳׳ג זה ט׳׳ג זה
 שהשגר שטשב כיון אלא נטלה לרך בכל כמו סימן בי שאין טשב דהוי

ק ט שיש לבר ממש והוי כלל לאבילה טשב איט קנה ממי ט7ץ  סי
:ולו״ק מדטש פלא יאוש ואבילה

ן מ י ג0ר ס  לאף ונראה • ט׳ ק הטסקיס פסקו ללא בסמ׳׳טסק׳׳ג ״
מפליא להשבה נתטיב אס ספק ידי יצא לא ישלס אס ׳

 בחפצי לי ניחא לומר ליטל משוס מכיסו ישלם אבילה משיב כל לאסו
 להשס למשלם כטלו לפי ואיט לזקן ס׳׳ג בהלה לסי׳ ול״ל
 במה מוטיל לכן הלין משורש לפנים טושה להוא אלא להחזיר ח״ב איט

:מטליא להשבה חייב אס הוא ספק הכא אבל שישלם
 שהרי כו׳ להחזירה נתחייב והכישה בהמה מצא אס וכן בש׳׳ט

 כלים בשאר לאף משמט זה ללשון הפוסקים ותמהו במצוה השחיל
 להחזיר חייב בבהמה ללוקא פ״ח לף הסטנה פרק מבואר הלא נתחייב
 בריישא• נגרי לאנקטה בבהמה להחזיר לטיב רבה לאמר אימר לפריך

 משהטש לק ש״ש אבילה שומר לפסק אזיל לשיטתי׳ להרמב״ס ונלפט׳ל
 לפריך ובש״ס מטליא להשבה נתטיב כלים בשאר השטל או בבהמה

 לטסקיס וה״ט ש״ח אבילה שומר ס״ל לרבה מטם רבה לאמר אימר
וק״ל: כרבה דסיל טליו שטלקיס

ן מ י ף ס ״ מ טיץ וי״א בהנ״ה ס״ג מ  ול״נ שתירצו מה ובסמ״ט בד
 קנה לא לחבירו מציאה המגביה לס׳ל אזיל לשיטתי׳ דר״פ ׳ י

תיז לכן חבירו  מציאה המגביה קיי׳׳ל אט אבל מציאות ללקט ששכרו מ
 כאמר הוי מציאות ללקט והוליכו סתם שכרו אם וכן חבירו קנה לשבירו

ט טלור אמר אי אבל מציאות לו ללקט שמטיב שאמר לי זכה ס ט  טו
;וק״ל מציאות ללקט מחויב לאיט משום לי כשנה הוי לא

וטעעה פריקה הלכות
ן מ ^ ס ס ״ ר  ג״כ גרם להטור ול״נ • כו׳ פרסה טל סק״ה בסמ״ט ע
רי להש״ם אלא פרסה טל בש״מ ׳ •  החמור לבטל טי

 והטור פרסה טד טמו לדלות טרה חייבו ל«יו טלך שהוא בדרך סולן*
ר איט לאחוריו לחזור מחמט שצרץ מייט :וז״פ מיל אלא טז

הפכךונבטהגר הלטת
ן מ י ג ס ״ ט  דהמוצא ס״ג רס״ג בסי׳ שפסק ומה מלים אבל ס״ז ר
ק ט שאץ מציאה ׳ ׳ א הרי סי !־הפקיר אמ״ג טצאו של מ

ט נתייאשו דבמליס עוט טמצאט מי כל מ״ס מצמו לבץ ביט מ הוי ט

 לאכילה הרמב״ס פסק דמשיה נראה rולס בפמהס• הפקיר כאלו
 למי מייאש לאיט מטם רס׳ח בססי׳ כמטאר ליטול רשאי איט מדטת

 לא אפ״ה מייאש אינו אס אף ומול ויכרת הוא שנטלה יחשוב שימצאט
^ז יכריז הוא מלמס שאבילה ילט שלא למי הסקר מי  שידט מי ו

א מדמת שאבידה וק״ל: א׳ בפר הפקר אלא הוי לא ט

נחלות חלמת
 וטול
קורא

ן מ ה ^ סכו״ סי ק אינו לכאורה הפבדי תתלה לשק מו
״ דחס ונראה ט׳ ונמצא קאמר מאי סקלה אם ׳ י . , .
 מטות מזה ימשך כשר שהוא בזה ואנוימוחזקץ פלורס אמא לשפחה

ק כשרה שמזפחה  אבא לטבל קורא אס משא״כ ישראל בן לה וי
 בת טל הבא טבל כי הנ״ל המטות מזה ימשך ללא גב טל אף פלוני

ם שהיא מזה ימשך מ״מ כשר מלד ישראל טו «ו  פגומות בטתיו וי
ק״ל: לכהונה ו

ן מ י ח ס ״ פ  להשמיט הא להבין צריך * א׳ בסטיף נחלוסן והלטת ר
שמין אץ האחץ p לגלול פפא לרב הא הרמב״ס ׳

 בהם זכו שכבר שכתב במה הש״ט לטס נבאר ובשחלה * שמלמ מה
ט לא שטליהן ומה למצמס  ואחים אט׳׳ג שטליהן לבמה נראה • בהם ז

 והא מטלה נהם שייך לא שנטלו דמה ט לחזור יטל אהללי מחלי
 דגמה היא להמטלה אלא לחלקם שהגיט ממה דנמלו לומר אט יטליס
 בבניהם משא״כ זכייה שוס מליין זכה לא ובזה בשוה טמו יחלוח שנשאר

 ואינם הבית מתפיסת ממון שוס להם מגיט ללא הס לאחרים ובטתיהם
ט לכבר שמחלו במה לחזור יכולים  הרמביס לטס נבאר יבזה בהם* ז
 מלוקה קולם לבכיר דאין טמלץ יש בת׳ כלאיתא ס״ל ®שא רב דשלמא

ת חלק והיה טו מל הכי משוס מי  ללישתמטץ להם לניחא האטס מ
טי מ לזכ׳ שמחלו במה לחז־ר יטליס ואינם לי׳ מח» טלי  כאחר ו

 לנטר ליש דפסק הרמב׳ס אבל להם מחלו ללא אחים בשאר משא״כ
 והיי כנ״ל לחזור יטליס דמחלו ואע׳׳ג הפשיטות לחלק וה״ה חלוקה קודם

ולו״ק: אטם כשאר האחים גדול בזה

פקחן הלכות
אטטן ״ צ ט אם אבל ר ט ט׳ שמירש ט  ט״פ אף ט׳ טא טשט ו

• ט׳  תחלחו ט׳ להא רש״ל קובית לסח נ״ל לכאורה ו
 לפמ״ש והנה שבאונס• אטיס סו® טל לחייבו טדיס יש ואפי׳ בפשיטה
 באונם וסוסו גנבה בנסיטה בסמל® ללוקא י״ב ס׳ג ש״ג בסי׳ הסמ״ט

® בגנבה תחל® אבל טיב  לה״נ י״ל א״כ בש״ש אט׳ פטור באונם ו»
 בסו® ופטור גניבה לטנין אלא פשיטה הוי לא חנם לטמר שמסר כאן

 לטנין שפשט אלא גמורה פשיטה היינו לאו שמזט ליךןמר והא באונם
 טליס יש ואם הך וקאי כפשט׳ שפשט לפרש טש נ״ל וטושר ’גו״א

 שאלט ®טיל לאינו לנהי לי׳ לסמיך בבטליס שכר או ששאל ואמית טל
 לפטור מוטיל מ״מ שני לשומר לגניבה או לאונסיס בבמליס שכירתו או

 שהיה כיון בפשיטה תטלתו ®״ל ולא ש״ח ליד שמסר טצ» פשיטת
:ולו״ק בבטליס

ן מ י ב ס ״ צ • יל לשלוח שרוצה סק״ל צש״ך ר  דבריו טל לי וקשה ס׳
להשליח במטלה מזינן הא הכא חייב להשליח לא«״ד י

ב להכא ואס״ל שוגגין לשניהם אט״ג סטר  שני לאו עכ׳יס השליח טי
א כתובים  ליכא בוודאי לאקרא קשה ו® מאטך חדא לטלף וא״א ט

רי להא לאקשויי  שליח דיש מיניה דילטנן פשע לבר כל בטל קרא טי
ק והיא בכפל לל״ט  כפל משלם הבליח אין בוודאי וזה גנב טטנח בטו
 להא לומר צריך לב^נת ונלסט״ל נשבט• ולא בטליו מרשות גנבו שלא

 לאו הוא ט״כ חסרון צריכה לאץ וקי״ל הפיקדון בכל נתחייב יד לשולח
 נתחייב מטט ליטול כשהגביה בטלים מרטס גנב כל אלא בשומרים לוסא
 לאו אי ילטנן הוי שלד״ט ואף בזה השיח יגרט דמה״ת שליטת מדין בכל
א לחדוש אמריק ולא כתובים שגי דהוי  לקאמר גופא להש״ך צ״ל וכן ט

ב מה ולטק חייב דהשלינז ח וציל המשלח טי לי ב ^  כץן ופשה בכל טי
 בזה אבל במותר אלא איט r בשליטת ®רה לטדשה לינא הך דבאמת
 רליף המטט בזה שליטת ®רה דריבסה וכיץ גנב כשאר היה המטט

במותר אלא שליחות ריבתהשרה לא דבאמת אלא לד״טי שליחות גנב בפל
אבל
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ה אבל  הסמ״ע קאמד ושפיר חייב דלושלדט גנב כגל מנו לfשג הממש מ
 דאין היכא אלא בחסרון אף דהייט בכל חייב השולח שיימ׳ משכחח דלא

 דבכ״מ ואע״ג לשלם לו באין או שלדיט יש כ״מ3ד מיובא בר השליח
i • לשלם לו דאץ היכא אפילו דאשלד׳׳ע קיי״ל fm זמייב שאנו ססא 

 דבחסרן מ&א למסרו לו שלוה נמו גדולה פשיטה לך ואין בפשיטה
 חורה דריבסה שליחות משוס המומר וטל פשיטה משוס השומר חייב

ודו״ק: הסמיט דברי ליישב כנלט׳ד
• מממה לצורך מלמלה ו׳ סטיף  לצורכה מגיס^׳״ל השץ־ מ'

 דאל״כ לזה שהוכרחו ונראה לנורכה דמיירי סי׳ הסמ״ט גס
 ללא ברישא ולהכי המקוס »נוי מחמח שנס דאירט הכי בש״ם לשני

 הבטליס לו דיימזו ובםי& משהניחה פטור מקוס הבטלים לו ייחדו
 חייב דבכה״ג ודאי אלא משהניחה אף לצורט חייב להכי מהומה ושינה

 הוי גזלן מדטח שלא לשואל למרוצי לי למה זקפה אלא לצורכה• אף
 לו בימדו ולהכי למקומה Tלהחז צריך סחס של׳מ שואל מי אפילו הלא

 זלמכי המקוס שימי מחמת אונס אירט ולא מקומה ושינה מקום הבטלים
 ונלסטנ״ד הוא־ 86מקו דכ״מ ייחדו בלא משא*כ פטור ולצורכו חייב
 שכלמה כשואל דהוי מנךמה בשינה אף משהניחה סמור גזלן היי לאו דאר
ם ופמור ש״ש אלא דלאהוה שאלתה י% סי  ומה נשברה• דהיינו בכנ

 אמר א»לו בו^נסיס דמייב בה נשתמש דאס הרי״ף בדברי הרא״ש שפירש
ה שכבר מפני הפטם הוה דשם נראה למקומה שהתזירס מ  וטוד בהה נ

 שימורו שכר נמל נהנה שכבר דבמה שלו נאית5ט כל דהוי ליהנות מצפה
 בהה שנהנה נךדס ולהכי באונסיס אפילו תייב עוד שמצנ» זה ובשביל

 דהא^־יך שלו הנאות כל אק בהס להפמנש דיטל אף ש״ש הלא הוי לא
 באונסים חייב בהם שנשתמש קודם אף אנמיה בשומר ולהכי לשומרה

 חייב תשמיש היתר ובשביל שמירה שכר יוסף דרב פרוטה לי׳ דאית
מי באונסיס מי הכא משא״כ שלו־ הנאות כל ד  רשאי ואיט של״מ ד
 דברי טוד לפרש ויש ש״ש• אלא הוי לא «£הטפה נמצא להשתמש

 שמצרך מה גאון האי רב וכ*כ כו׳ גבי׳ הלוא! ה״ל במ״ש ז״ל הרי״ף
א׳ להביא  הכל טל חייב m< אלא בה נשתמש לא דאפילו מהגאון ר

ב בה להשתמש התמל דאה בהלואה דס״ל כמו באנסק  הכל טל מי
מ׳ז: דף בקידושין כדאתא באוגסין

,* מד ך שי^!ה ו  משם שגמלה למיןס בהחזירה א׳ סעיף רמ״א טל מ״
^ נמייה דליכא דמיירי כ׳ל היה לכאורה • וכו׳  כדאמא מזרה ד

ך אלא ג׳ סטיף שנ״ה ב©־׳ מ״  דליכא רישא בש״ס דלישני שס הקשה ד
א והא טדיס  אלא מטמא בתרי מוקי לא דר״י מ״ש היא קיכיא ל
ומתני׳ עדים בדאכא לאקמי לו דלמה אמודאי אינן טל קשה דיותר

 בשהניחה וסיפא טדיס בדליכא מתני׳ טלה מל״ל כהלכתא דלא ישמטאל ר׳
 החזירה לא אפילו בדליכאטדיס דנ״ל אלא כר״ט־ וטלה מקומה באינה

אן חייב אינו למקומה  מ״ל שומר שיהיה לבטליס להו דמחא דביון באונ
 במקזמה הנימא ולא שפשט בכך ומה כג״ל שאילתו ימי שכלתה לאחר כשואל

ז ובזה כנ״ל הנמיטה מממש האונס שאין כיון מי  דלוקי הש״ך קושי׳ נמי מ
 לו ביתדו אפילו רבותא למינקס לממט׳ ה״ל אלא טדיס בדליכא רישא
ם ^ ר• זאפ״ה מ^טם באיכה מנימה מ דברי למיז א״א ולפיז «וו

 לתירח אמלו ק׳ והיה למנךמה שהחזירה נקט למה דא׳כ בכן רמ״א
דבטי וצ״ל נמי מקומה שאינה אפי׳ א״כ מקמדץ הבטלים ^%ן הסמ׳ט
 ליד כהחזירה הו״ל למקומו שהחזירה כיק הוי לא ש״ש דאפיצו למימר

 הש״ך ב©רוש וכצ״ל בה וכיוצא ואבידה מכטבה אפיי ו«ןור הבט^ם
וק״ל: המרדכי בדברי

? ט י ס י ב ״ י ן ט׳ בטס״ח אבל וז״ל הביח כ׳ טוד א׳ ס׳׳ק בש״ך ר  ו
f הוא בידך אולי יאמר אפילו • ט׳ ליישב נראה ו

ט דטקדון דה״א הלשון  הוא ברשותו שאיט שטטוח כל דהא מ© ני
 סי׳ לטיל השיך ולפמ״ש • בשמא להפביטו יטל דה״נ וכא שמא במטנח

 ש©ר מדאוריימא משניסו ^נו ברי מומן דכשמפקיד ט״ב
מי אולי יאגגר אפילו קאמר  להשביטו יוכל דיוחר וה״א ספק סטנח לי׳ ו
 מזנר דחלים מ»ם טינו השומרין שבוטוס כל דבשלמא דמי דלא וקאמר

וק״ל: טמו• הביא לא דמכממא הכא כן שאץ מה ברשומי שישנו

י ^ תי > ד י ״ צ  ע״ג נץ1נ ט׳ל ט׳ הבטלים אמרו ואס א׳ סטיף ר
״ין עיקר הל״ל דיותר והש״ך הסמ״ט בזה שנתקשו *יי׳ייי

 דהוא טון דבאמת ליישב וניל במקצת במודה דהוא דאורייתא שטטה
 בשטוריס i והודה במימיה מוטט ה״ל במטות מודה והוא המפז תובט
סו ברשותו שאינו דנשבט דלבמר אלא טג  במקצת מודה הו״ל הממץ ו

 דשבוטות מתנימין הקשי ולא ברשותו שאינו לישבט צריך דבתחלה נמצא
 שנאבד במאמיט המפקיד בריס לה שקי דהתה דנשבט במשכץ מ״ג ף7

 וק״ל• במקצת־ מודה הו״ל ושטר במטות תובטר א״כ טדיס ביש או
חפז אלא כפירה דאץ אט״ג מדאורייתא איט שנוטה דהך דכחב והא  נ

 דשנים מתני׳ גבי ב״מ כריש כדמוכח במקצת שדה הו״ל לשלה ורוצה
 דמיירי אע׳ג דר״מ משוס דאוטיתא ׳ שנוטה דהוי למימר דבטי אוחזין
חפז רק נ״מ ולא וממכר במקת  fxx< ומלל מתרוייהו זוזי נקס דהא נ
̂ירה כמקצת למודה מיני׳ וניליף מאי ומטמא מדאורייתא דפטור ה ולכל  ט

ט נראהלידנאמן מי ה ט׳ בטי דאי נ »טי ^נ ק ב  ולא אצלו שא שה*ת כ
 מלט בשיטי־ ליה גיחה לא דו«ןשמא שזה אלא דשס אלא להחזיר צריך ר\ה

 הטמרין שטמות הך דהא נ״ל והטקר סטור• יהיה מדרבנן אף דא״כ
 משן חזקת ובודאי התסז חזקת מטם משביש שמא טומן דהחובט אט״ג
ת כדאיתא הגוף ממזקס מדיף שט ן הוא וה״נ טיב ייב לף גכ ^  בטיוטה נ
ט מעליא טמנה לי׳ אמר ושמא בברי בכתובות שם דאיהח וטון  בפי ל

 בחזקת הכא כ״ש לר״ג משן חזקת מידי שציא נמי עז שכס אמרה
 נאנסו אמר בטי דאי ממליא טמנה לי׳ יאמר ושמא ברי דאיכא כיץ המפז
 משבוטה• «וור לכך המפז מחזקת דטדיף מודה ר״י אט׳ מממון שטור והיה
סי׳ א״ש מזה ר ^!ילו או כדא שיה נ מ  בלשח הכמ״ט שמזוזה פשטט «

ט נמגליא טמנה להו״ל דן^נ״ג טמא ולטז״ש אסיט  מבא מפשיטה ס
טי קונה היה דמינו ממס למיל ולפמ״ש מזרבנז לישבט צריך אפיה  מי

א מיט לאו דבז^נת שטר אמי ג״כ ק ט׳ דאה מ ה p סו  נטווי ט
ש בלא החמוד דלא אע״ג רשיפה נפשי׳ שנט להו משמט ד  איט מ״מ ל
ץ נאמן אלא הבדוס בפט נאק «ןז ל סטנה בקי ב טי ט יו«• ו  דשיטי מי

• שגופה צרין־ אפ״ה ק ת ומיק: מו

לזללזל״ע יזכיגו הש״י שני חלק משפט לחושן מכי״ק נטצא ע״כ


