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אמבוא

 שליגי'א בצרי עזראהרב
 תו' ירושליםאב"ד

מנוא

 יד כתבי עם אנו רואים וכך בחכמתו, שלמה אמר כך חפץ" לכל ועת זמן"לכל
 מיד, פטירתם אחר ויש בחייהם, הדפסתם לראות המחברים שזוכים שישוספרים
 רבות. שנים אחרויש

 "חיים של א' לחלק הרבנים מהסכמות הנראה כפי רבמ, של חבורו עם הואוכך
 תקנ"ז תקנ"ו משנים הם ההסכמות שכן בחייו. ספריו להדפיס רבנו התכונןחסד"
 בליוורמ הדפיסו ובנו מודפס, ספרו לראות רבמ זבה לא למעשה אבל הרב.בחיי
 פטירתו. אחר שנים שבע דהיים תר"דבשנת

 שהעלה כפי רבמ על עברו תלאות הרבה כי כיס חסרון מחמת נראיתהסיבה
 שומת ממדימת שונים מנדיבים לקבל והוצרכו לקמן. ונביאם ידו בכתבאותם
 להדפיסו. שיוכל בדי איטליה מעריבעיקר

 להוציא ה' בחסדי אנו זוכים עתה נדפסו. לא הרב כתבי יתר זו שמסיבהנראה
 הגאון מורמ של ברשותו יד מכתב וחסד" "חיים הספר של השני החלק אהלאור
 להדפיסו. בחייו למ שמסרו לישראל, הראשי הרב לציון הראשון זצ"ל נסיםיצחק

 עברה יד ולכתבי לספרים זצ"ל נסים יצחק הגאון מורמ של שאהבתו לצייןראוי
 ואבוד מחסור של קשה לתקופה יד כתבי להציל ה' שזיכהו שמח היה גבול.כל

 כך. על בשמים גדול שכרו ודאי לדורות. נשאר רבמ שהציל מה וכל יד.כתבי

 אביהם להם שהתוה הקודש בדרך שממשיכים היקרים בניו את לברכה נצייןכן
 ברוך. זכרו יהיהגדול

 יושב תדירא באורייתא דגריס היקר אחי לבן מסרתי היד כתב הידור עבודתאת
 ידו מתחת הוציא וב"ה יצ"ו. בצרי ששון נך'ר בנימין כה"ר העבודה ועל התורהעל
 היקרה. משפחתו כל ועל עליו תגן המחבר זכות ומתוקן. נאהדבר

 היה זה שבמקום ידע שהמעיין כדי חלק השארמ היד בכתב שחסרבמקומות
 ואבד.כהוב

 זצ"ל. סתהון שלמה כה"ר הצדיק של ובניו אשהו זכו זה ספרבהוצאת



מבואב

 פהמפחותיהם כל ועל עליהם הגן הזו והיקרה הגדולה המצוד שזכות רצוןיהי
 ל'י שכן העליון בעולם עבורו יושר מלוץ יהיה המחבר ורבנו ושמחה, ואושרבבריאות
 העוזרים וכל הנבבדים התורמים על יהפלל והוא בקבר. דובבות שפתוחיותרומתם
 הכתב. למכוןוהמסיעים

תולרותיו

 איני הולדותיו. את העלה ידו שבכתב ספר למחבר שראיתי ראשונה פעםזו
 תולדותיו את ידו בכתב רבנו שהעלה שהסיבה נראה לכך. ורע אח יש אםיודע
 לעצמו ומתאר שכתב, מה שקורא מי כי חסדיו. על לקב"ה להודות מחסידותומבע
 ריכוז לו היה איך יתמה חייו, בל ככהנט בפתמך עליו שעברו המראות הצרותאת

 בתורה. לעסוקומחשבה

 באף שלמדתי חבמה רבותימ ופירשו לי" עמדה חבמתי "אף בחבמתו אמרשלמה
 עברו ימיו שכל אלא תענוג מתוך תורה למד שלא רק לא רבנו תענוג. מתוךולא
 רוגז. עליו וקפץ בשלוה לישב בקש נח. ולא שקט ולא ומרים קשים יסוריםעליו

 בתורה, מעמד החזיק זאת ובבל עליו עוגברו התלאות רוב את רבנו שראהוכיון
 על להעלוה לנכון מצא מחידושיו, הבתב על והעלה תורה, לימד לשמה, הורהלמד
 חסדיו. רוב על לה' להודות עליו שעבר מה כלהכתב

 שהוא מי שאפילו מהם ללמוד שאפשר גדול מסיר הם אלה דבריו הקוראיםלמ
 מחייב רבמ הצרות על בטענה יבוא ואם תורה, מתלמוד פטור אינו יסוריןבעל
אותו.

 הספר בראש זצ"ל אברהם ר' במ שהדפיסם כפי חייו תולדות את עתהונעתיק
 א'. חלק וחסדחיים

 ידו מבתב שנמצאו זלה"ה המחבר הרבתולדות

 עמדי לעשות הפליא אשר האל חסדי עלי בתוב ספר במגילת באתי הנהאמרתי
 יום תוב"ב ירושלם בעה"ק אמי מרחם בצאתי הנה ושבתי. זקנתי אשר הזה היוםעד
 אחרי גם ומה גדול חרלי אמי מרת חלתה כי יתום נשארתי במעט התק"ך שבטו'

 עודנו לשמים עלה אשר בבסף נחפה בעל זלה"ה נבון יונה מהר"ר הרבפטירת
 חוליה עליה הכביד בירושלם המספד ויגדל הנז' לחדש ו"י ביום ההם בימיםבאבו

 וירפאה דברו ושלח לעשות הפליא בשר לבל רופא ופתאום מות. שערי עדוהגיעה
 השנים ובאותם ל'ע ואמי אבי תחת שנים י'ג עד והייתי לחיים. ממותויוציאה



גמבוא

 תורתו ללמוד וזיכני ונאמנים רעים חלאים מיני מכמה ברחמיו האלהצילני
 בלימודים. לשמוע אזן לי והעיר ושבע"פ שבכתבהקדושה

 וכל המלחננת מפני בירושלם ובצורת רעבון שנת היתה התקל"ג בשנתתהי
 בעיר קיימת קרן לו היה כי זלה"ה אבי מר ובפרט ובמצוק במצור היו העיראנשי
 שנה מידי לו שולחים היו אשר ומפירותיו שם אביו שהניח יע"א בוסנא דמןשאראי
 דבר לו שולחים היו שלא שנים ג' והיו ביתו אנשי ופרנסת פרנסתו היתהבשנה
 לשים והוכרח נפש עד מים באו אשר עד וספריו ביתו מטלטלי למכור מוכרחוהיה
 עד עכו של לנמלה הגיע ולא בנו בגעה ה' יד ואולם עסקיו. על לפקח פעמיולדרך
 שבט כ"ו ביום אלהים אותו לקח כי ואינט ראשט מעל העטרה הירמהאשר

 אמי ומרת לתוגה.נהפכה. ושמחתי מצוה בר שנבנסתי מספר ימים אחריהתקל"ג
 להטיל מקרובי' איזה תמצא אם לראות טבריא לעה"ק אותי הוליבה דוחקהמתוך
 נפלה צערה ומרוב הרעה מפני הלכו נדדו כלם כי תוחלתה ונכזבה עליהםמיוטתי
 תנצב"ה, הנז' שנת ניסן לחדש ששה ביום בה מתה אשר חוליה את וחלתהלמשכב

 שכתוב מקרא כי קיים וחנון רחום ואל ותומך עוזר באין לבדי אני נשארתיובכן
 חשוך היה אשר הנז' עה"ק מחשובי א' בלב ויתן יאמפני וד' עזבוני ואמי אביבי

 שכלו בעולם פעלו ה' ישלם שתיתי ומכוסו אכלתי ומפתו ביתו אל לאספניבנים
 על מוטל ונשארתי לב"ע הנז' נפטר מה זמן אחרי כי לי הונח לא שם גם והנהטוב.
 נכסי לתבוע דמ"ב שאראי לעיר בעצמי ללכת דרכי וחשבתי בבראושנה חוצותפני
 ברחמיו ה' הצילני ההיא ובדרך לקפוטקיא ימים בארחות פעמי לדרך ושמתיאבי

 לחם ואכלט מכליט אזל והלחם ים בלב הרבה ימים הייט בי ומרעב יםמכמנולות
 חפצנו. מחוז אל הגעע אשר עד ובמשורה במשקל במדה לחץ ונוםצר

 ולחסד לחן ה' ונתנני יע"א שאלוניקי 6גיר בטוחה אניה ממצאת לא שםוהנה
 הימים ובאותם ימים לשנתים קרוב אותי ופרנס עני יהודי איש בעיניולרחמים
 אשר עד שם ור"מ אב"ד שהיה זלה"ה מר'גי ן מאיר במהר"ר המובהק לה'שמשתי
 לעיר מעיר והלכתי אויב פחד מבלי שאלוניקי 36יר הולכת אניה לפנימ ה'הקרה
 מקום בבל רואי כל בעיני ולחסד לחן נתנני ברחמיו והאל בוסנא לעיר לכתיעד
 והגיעני ירבון מחול אספרם וסכנות צרות מכמה אותי והציל רגלי כף דרכהאשר

 חוב שטר ואין ומפורד מפוזר אבי מר ממון שם ומצאתי שאראי לעירלשלום
 היה אשר זלה"ה פארדו דוד מהר"ר המופלא הרב לפני והתנפלתי בידיוראיות
 עלה ובחבמתו לאורה דיני הוציא עלי ובחמלהו באהבתו והוא ההיא בעירמ"ץ

 אחותי להשיא ירושלם לעה"ק שלחתי מקצתו לי ונתט מארי אבא ממוןבקב"ץ
 הנז'. הרב מורי של מדרשו בבית תורה ללמוד וישבתי בידי נשאר והיותרהבתולה

 מעשירי א' בעיני חן מצאתי ושם בילוגראדו לעיר הלכתי האלה הדבריםאחר
 בתו תגדל אשר עד העבודה ועל התורה על אשב למען סיפוקי לי לתת ונדרעם

 אשר אמנם האיש את לשבת הואלתי ואני כבודו לפי בנדוניא לי וישיאנההבתולה



מבואד

 ונתפרדת דברו לקיים הנז' הגביר יכול לא ממושכה בתוחלת ואוח"להוחלת"י
 ה' עזרני הנה ועד התקמ"ד בשנת סואראי לעיר לחזור והוכרחתי ביניטחחבילה

 לי הכניסה אשר וספרים ממון ובקצת נחלה יורשת ת"ח בת ל~די אינהוהאלהים
 יסור ואולם הגוניס. ותלמידים מקשיבים חבריט עפ התורה על לשבת ה'זיכני
 הזדונים מים עלי ועברו וירחים ינום דעתה מתטרף היה לדתה נודי כי יהיסרני
 הכיס. מן פרוטה וכלתה כסף אפס כי עד הוצאותבכמה

 ובשגם ונף'ץ לרב להס להיות יע"א אישפלטרו ק"ק מבני נקראתי נקראאז

 הרב והפצרת הנז' הק"ק יחידי בהפצרת עלי קבלתי עלי ערכי בינ"יידעתי
 התקנ"ו אלול בתדש הנז' עיר והלכתי זלה"ה יונה אברהם במהר"רהמובהק

 לממים יסורין סבלתי שנים כמה ולמשך צדק ושר"ה  גווי"י להיות עליהםויקרנץני
 צער מתוך חיה למדתי אשר מזער ומעט נפתה יום עד אשתי בתחלואיונוים
 בהשקט הייתי ותלי"ת אחרת אשה בנשאי יישר'ב לכלל באתי אשר עד רבהוגודא
ובטחה.

 עם ההצרה בעסק ולהתבודד צבור ומל מעלי לפרוק אותה נפשי היוםיהי
 הש' התכם לכ את ה' העיר הימים באותט ויען עבדו את אלהים חנן אשר בניהבנים
 הנורש בית לו לבטת שאראי מעיר זלה"ה חיון אליהו כמה"ר המרומםהגביר

 מחסורי וכל מאוייו להשלים בחר ובי וזבולן יששכר כתנאי א' ת"ח עםולהתטת
 בני כל עם שאראי לעיר פעמי לדרך ושמתי חנז' מעיר דירתי עקרתי תכףעליו
 בטני ותרגז שמעתי אשר עד הדרך לחצי הגעתי ולא התקע"ג שנת ניסן בחדשביתי

 עד הלום ללכת בדעתי וגמרתי אפנה אנא ידעתי ולא תנצב"ה הנז' הגבירמפגזירת
 אמנם ז"ל. אביהם כרצון לעשות עליהם קבלו הנז' הגביר בני ושס שאראיעיר
 ולחסד לחן ה' ונתנני סיפוקי די לי לתת יכלו ולא מנכסיהם ירדו מה זמןבתוך

 עול עלי ולקבל לחזור והוכרחתי לנר'ץ עליהם וקבלוני הנז' ק"ק יחידיבעיני
 ממוטת בדיני נצותם ועל ישראל בני ריב על עלי בבד היה העול שם אמנמצנור.
 אשר משריפה שקטתי ולא ציבור. מעול שלותי לא בשלוה לישב בקשתי אשרותחת
 כי הוות מדבר נחתי ולא ההפיכה מתוך יצאתי הלילה ובחצות הנז' בעיר ה'שרף
 בעיר הנץשל השר של רוגזו רוגז ויבא בחלוניט. מות ועלה לרוב ויפרוץ הנגףהחל

 אנחט כי קראט ופחד העיר טובי עשרה עם ממט נקראתי ונקרואטראבני"ק
 ה' וחסד תוגרמה. בערי המושלים כמנהג ברשע עלילות עליט להתעוללנובאים

 א' לילה שם נתעכבתי לא כי עמי לעשות ה' והגדיל כסף ברצי נתרצה כי עמטהיה

 ההיא בלילה יען רבה סבנה לי היה מתעכב חייתי אלמלא כי בדעתי היהבאשר
 נפלאות העושה לעד שמו יתברך היונים של הגדול לכומר והרגו העם הקמתהיתה
 נו לעבור הסוס עם א' נהר לתוך לבדי נבנסתי לביתי ובחזרתי לבדו.גדלות
 שמע פסוק וקריתי המות ובין ביני וכפסע צוארי עד והגיעו המים שטפוניופתאום
 מרחוק א' יהודי אותי ראה ית' רחמיו וברוב נרתתי תהא שם בי בחשביישדאל
 מן והוציאני בי ותפס המים לתוך במרוצה וקפץ הנום פני על לשוט בקי היהוהוא
 ומציל. פודה ברוך ה' ישועת לעת מעת כל"ח הלכ'טהנהר



המבוא

 לבי אל אמרתי צוק"ה גבי על צוקה המ' בעיר קראני אשר כל ראותיומידי
 ושמ טריאיסטי עיר עד והלכתי אתהלך באשר ללכת ביתי את ועזבתי ממנהלצאת
 מפחד מעירמ ברחו כלמ אשר אישפלטרו עדתי קהל וטובי יחידי כל לפני ה'הקרה
 אליהם לחזור פני בקשו כא' ונולם הנז' ~עגיר הטמוך בכפר נשמעה אשרהמגפה

 כל אצלי באו האחרת ובשנה התקע"ו בשנת שמ וחזרתי יתירה בחיבהכבראשונה
 שאראי בעיר שהיתה במגפה רעה אליהמ אונה ולא וטובימ בריאימ ביתיבני

 סבבוני גמ סבוני בשגמ בשלוה עתה לישב וזיכני עמדי לעשות הגדיל אשרתלי"ת
 בבנים ויחנני חסד אלי ויט ושיבה זקנה עד גמ ה' עזבני לא וכאבימ מיחושימכמה
 העולמימ. לחי והתפארת התהלה בפי מאד ה' אודה וסיוע לעזר לי המהאשר

 שנה ע"ז בן התקצ"ז שנת סיון לחדש ד' בליל יע"א אישפלטרו בעיר מנוחתו)והיתה
 דרושימ חיימ דרך וס' חלקימ ב' וחסד חיימ ס' זה אחריו והניח תנצב"ה חדשימוד'

 כמה מלבד התורה על והרא"מ רש"י על לאיתן משכיל וס' חלקימ ב' מוסרותוכחות
 הנחמ כפיו בתבומת אשר עדתו קהל מפי ימוש לא וזכרו וכתבימ ללקוטימוממה
 עמה"ח. יש"י צדיק יהיה עולמלזכר

 מה בכל עצמו על רבנו שכתב ממה במה נולה לך שהעתקנו יקר קוראועתה
 אפשרות לך היתה האמ דרגתו, לפי ומתפעל מתרשמ קורא שכל עליו,יזעבר
 של במקומו שהיית לעצמך תאר שמחה? מתוך בהתמדה תורה וללמוד הכללשכוח
 הרב אמ רבמ על להמשיל שניתן דומני בתורה לכתוב יכול היית חבורימ כמהרבנו
 ללמור יכול אלקי בעזר מלאך של כח מפיהו. תורה יבקשו צכאות ה' למלאךדומה

 לראות. נוכחים שאנו כפי זלחברזלכתזב

 אנו נלצאימ כל מחוסר בה לרעב השלכתו בארץ-ישראל מיסוריו שהרדומני
 פאפו אליעזר ר' תבל קצוות בכל המפורסמ הגאון הוא תלמידו תלמיד שלבספרו
 הש"ס על וחידושימ שו"ת ספרימ )מהמ ספרימ ועוד יועץ" "פלא מחברזצ"ל
 היה זצ"ל דאנון משה ר' המופלא הגאון כי הכתב( מכון ידי על ידו מכתבשיצאו
 כותב: ישראל ארץ- ערך ובספרו יועץ". "פלא בעל של רבו והוא רבנו שלתלמידו

 לבוא שלא תחלה עיניו יפקח רק ישראל בארץ דירתו לקבוע עוז במל"ישתדל
 אלא לילך שלא לזה וגדר ולצאת. לחזור להצטרך ושלא הראשונות על תוהאלהיות
 עמו יוליך ואל יולדת. ואינה כנדים אורח לאשתו מהיות שחדל לאחר זקנה,לעת
 של מזועתיו קשימ יומ...... ילד מה ידע ולא הטף שמתרבה וכו' בנות או בנימילדימ
 ונשותיהמ הם יחיו צער לצאת.....וחיי נצרכים הם הרוב על ישראל בארץ-אדם
 מהמ".יוהר

 לא לערך. שנה מאתיימ וחמישימ- מאה שלפני בירושלימ המציאות היתהזו
 פירות לו שולחימ שהיו לארץ בחוץ- קרן לו שהיה למי רק בה להתפרנס היהניתן

 היה לא שהיא כל לסיבה ואמ מעמד. להחזיק יכל חי רבנו של שאביו כשממנכסיו,
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 כך ואחר להתפרנס, כדי לו שיש מה כל למכור עליו היה נכסיו, של פרי *נעיע
 להעריך עלינו כן אם כמה ברעב. לגווע ח"ו או פרנסה לחפש מהארץ לצאתאו

 בתוכה. בנים ולגדל בירושלים לשבת אנו שזוכים אלה בימנו להקב"הולהודות
 ותפארתנו. קודשנו עיר של והרחבתה בבנינה לראות זוכים שנהובכל

 ללמוד יכולים אגב בדרך לפעמים שבאים בהערתו רבנו של זה ידו כתבמתוך
 וימים חגים ערבי מיוחדים ימים כולל השנה בכל בתורה רבנו של שקידתו עלאנו

 הסבר 132 בדף זה בספר מוצאים אנו וכך היום. לשמחת בהכנה שטרודיםגיבים
 אוהב מאת "שנשאלתי נאמר: ובכותרת דביצה בפ"ק התוספות דברי עלופלפול
 אהבת איזו הדבר נפלא תק"נ. שנת פורים ערב נר"ו הלוי משה רפאל כמה"רוריע
 להם. היתהתורה

 "הרב את שמזכיר 13 בדף למשל עיין דורו, נעדולי כמה זה בספר נזכריםכן
 ז"ל פנצי יעקב ר' שהוא ודומני פנצי. יעקב אביר שלנו הדין בבית אחד אבהמובהק
 של פזארדג'יק בטאטר ואח"כ בבוקרשט אב"ד שהיה 555 מ.ד. של בספרושנזכר

 לראב"ד. בה ונתקבל בירושלים ונתישב ישראל לארץ עלה זקנותו ולעתבבולגריה,

 בדף לדוגמא אגב. דרך שבאו בהערתו אנו לומדים ופסקיהם לימודם דרך עלאף
 בישיבה". שנשאלו אסורות מאכלות מה' פי"ו הרמב"ם "בפסקי בכותרת: שנכתב99

 את סיכם הרבנים ואחד בהם, ופלפלו יחד הישיבה חכמי בדברים שדעונראה
 כמה"ר השלם החכם אחימ מאת מסודרת תשובתנו "וזאת נאמר: וכךהתשובה,
 נר"ו". חאבילייואלישע

 רבנו שם היה מסוימת שתקופה בוסנא דמן שאראי בעיר היתה שהישיבהנראה

 פארדו דוד הרב מתלמידי ז"ל חאביילייו אליסוג והרב בתולדותיו. כותב שהואכפי
 שאראי. בעיר הרבנים מגדולי והיהז"ל

 חסדי בחבורו שנודע זצ"ל פארדו דוד ר' המפורסם הגאון שמלבד לצייןראוי
 ר' האחד בניו שני הנה הרבה, תלמידים והעמיד רבים וספרים התוספתא עלדוד

 של לספרו הקדמה כתבו שאראי בעיר  יזהיה יצחק ר' והשני בראגונה שהיהיעקב
 וחריפותו חכמתו לשמה בה שקידתו בתורה גדולתו על כותבים הם ובו ח"א.רבנו
 אגרא". צערא "לפום עליו שעבר מהוברמז

 הסכים שלהפצרתו ז"ל יונה אברהם כמה"ר המופלא הגאון הוא המסכימיםבין
 וביניהם: נפלאים שבחים עליו כותב הוא אישפלטרו. בק"ק מו"צ להיותרבנו

 העצני עדימ הוא וכו' יוכיחו המדרש בית וכותלי פתיחו וספרין מרחם"קדושתו
 ערכו וחין הכולל, הרב חביבא ורב דנהורא בוצינא ופקיע, מומחה עיאי דביאריא
 מרבן גדול וכו' המצוין הדיין ולרביע, לשליש ההלל, את עליו גומרין אין ימלל,מי

 וכו'. לעצמו טוב שם קנהשנפ,
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 אכרהם כמה"ר כמ"ש אותו, לשמוע אוהכים היו והכל בקהלה מאד הצליחרבמ
 העם וכל עמו ונמוקו טעמו לעמו, טוב דורש וכו' מרגליות מפיק "פה שם: ז"ליונה

 וכו' מקודש אחריו עונים בארות, מי העם שתו זוטרי, ואפי רברבי רב אפימקצהו
 וכו'. בכולא". גכר מאן ובו' חדרי כל חופש שבלנ עקמומיותפושט

 כל ומקומה, חריף וכו' הלכה של בעומקה "לן שם: כותב רבט של הזך עיומעל
 עיוך', את ויך כותבת והיד אשי, רב בר כמר בשוק אפילו פשטו הקשה,הדבר

 וכו' ולגיוך', לגיון כל על דק אשר עד ויטחן מעליון, תחתון לימד ספרבנעילת
 זלה"ה. פינטו דוד כמוהר"ר הכולל הרב בהקדמת שם עודוראה

 חובותיו". אבן "וכבד שם: במ"ש בפרו להדפיס כדי הולואות עצמו על קבלרבנו
 הדפיסו, עם נדיבי בעזרת שהבן עד ההדפמה, את להשלים יכל לא זה כלועם

 יד מכתב לאור שיועא עתה העליון בעולם לרב לו יש רוח נחת במה נראהומזה
 ספרו. של השניחלקו

 מוסר ותוכחות דרושים חיים" "דרך ספר עוד אחריו השאיר הוא במ שבתבבפי
 לקוטים כמה מלבד התורה. על והרא"ם רש"י על איתן משביל וספר חלקים.ב'

ובתבים.

 טדר חיים מים רחם פטר בספרו גאון מ. ~'ש הם והכתבים שהלקוטיםונראה
 באדהב יצחק ר' אצל שהיו בכת"י. התורה פרשיות בסדר דרושים יד, בבתבתפלות

בירושלים,

 בדף פעמים זה בספר נזבר תלמידיו נעדולי ואחד הרבה, תלמידים העמידרבמ
 השלם החכם עיניט מחמד תלמידנו ממני  י~ול "שאול נבתב: ושם 139. ודף126

 משה הח"ר והוא אחר תלמיד נזכר 138 ודף 135 ובדף נר"ו". דאטן משהבמה"ר
הלוי.

 זצ"ל נסים יצחק כמוהר"ר הגאון שבותב הנצן ואלף ידין דן לספר במבואוראה
 זצ"ל פאפו אליעזר ר' שתלמידו זצ"ל דאטן משה ר' זה תלמידו של גדולתועל

 במהר"ר הרב ממורי שמעתי "ואני שלו: הנהגה מביא דב"ו אלים אורותבספרו
 היה אם אפילו לפניו, עומדים דינים בעלי בשהיו נזהר שהיה נר"ו דאמןבהעה
 שיגמר עד תרעומח צד אפילו לו מראה היה לא בפניו, ומקללו בנגדו מתריסהאחד
 את יחשוד בדין חייב יצא שאם ועוד טענותיו, יסתתמו שלא אי טעמי: מתריהדיה
 היה ימים כמה דין גמר לאחר רק בליביה. ליה דנקיט על חייב שהוציאוהדיין
 פניו". על ומונ~חוקוראו

 יכולימ האם וצ"ל דאטן משה הגאון תלמידו של ממידותיו אחד חיאורזהו
 הרב. וגדולת התלמיד גדולת אפלתאר
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 היתה פנקסו פי שעל בבנו רבנו שדן ז"ל פינסו מוהר"ח את גם כאן להזכירראוי
 כיצד ממע ללמוד יש 28 ובדף ב' סימן בתשובה ראה בסף. לאביו חייבתאלמנה
 דלא "כמעט ומתארו: מהגזל ליהנות שלא בחשבומת זהיר שהיה איך בממוןלנהוג

 חולייו בתוך "ואפילו ז"ל". פינסו נץהר"ח הרב כמו במעשיו מדקדק בדורמנמצא
 בידו בותב חזיתיה לבקרו בעלותי נפשאי אנא יומיים או יום אם אך למיתתוסנמך
 ובו'. אפשיטי" נמי אי פריטי אימא משרתו עםוחושב

 אחת וזאת גזל. בספק ח"ו להבשל שלא בממון מדקדקים היו היבן עד שםראה

 עי"ש. האלמנה את וחייב פנקסו על שם שסמךהסיבות

 בענין זצ"ל גאגין אברהם המהר"ר הסכמת 69 דף בספר היד בבתב נזברשד
 חסרים. הדברים שראשי אלאעגונה.

 באשי" "חכם תואר שקבל והראשון ראשל"צ שהיה זצ"ל גאגין אברהם ר'על

 של בספרו עיין בירושלים. היהודים עדת בל על הסכמות לו והיה תורביה,מנלך
 אכמ"ל.גאוןועוד

 אביו של בספרו אישפלאטרו. של ברבמת מקונץ ממלא בן השאיררבמ
 מה~לו. דרדושים במה הוסיף ח"א וחסד חייםקוהדפיסו

 בירושלים יסד ובטבריה בירושלים אביו על אחנבר מה כל שבהשפעתיתבן
 נץספאיה( חי -אברהם )אחי"ם אחים" "שבת שמו על שנקראת מיוחדתישיבה

 זו ישיבה בספרו, גאון ד. מ. כ"ב נץינה, פינצי נה~ה הגביר של הבספיבסיועו
 מלחמת ערב עד והתקימה אהרן" "כפי בעל זצ"ל עזריאל הרה"ג בהשגחתהתנהלה
 )תרע"ג(.העולם.

 ואין בל בחוסר יתום ירושלים את עוזב האב ניצד שמתבונן למי הדברנאליא

 שנים חבמים תלמידי של משפחות מפרנס בירושלים ישיבה פותח והבן יפרנסמ.מי
רבות.

 ד' הוא פקודתו יום בנו שבותב כפי רבנו שנפטר מיום עברו שנה וחמשיםמאה

 תנצב"ה. חדשים. וד' שנה ע"ז בן בהיותו תקצ"זסיון

 בל על בתפלה ויעמוד הבתב, במכון והתומבים העוזרים לכל תעמודזבותו
 מקדשמ בית ולבנין נדחינו לקבץ ובשביה בצרה הנמצאים ישראל בניאחימ

 אמן. במהרהותפארתנו
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מפתחות

 משפטחושן

 לבי"ד חיישינן דלא בהם לומר שייך אם הדין את שדנושניםסימןא
 י.גיעים.

 אם ועד אחד בן היה הצואה ובעת מנה לתת שציוה מרעשכיבסימןב
8 כחלק. חלק במנה חייבים כלם או בבל בן אוחוחייב

 המקבל אותם ותפס לפרנסה מעוח קרוביה לה ששלחואלמנה
11 לו. חייבח שהיא אביו בפנקט שמצאשטוען

 מחלוקח והתעוררה מסוים לזמן לשמעון ביתו שהשכירראובןסינעג
34 השכירות. גובה היה כמה כך אחרביניהם

 הזמן תוך להוציאו ורוצה בירושלים לשמעון ביתו השבירראובן דסימן
70 שכנו. על רע שם ומוציא מעללימ רע איש שהואכיון

73 שלו. שאיט דבר אוסר אדם אין של בסוגיאפלפול
 בדבר שכן וכל אסור, הנראה בדבר היתר יוהורה שחכםמבארסינעה

92 ראיותיו. לכתוב  שצריךשבערוה
92 היתר. לקבל לעגוית לעזור לחכם שיש הרשב"שמדברי וסימן
93 המעשיוח. והמצות האמונה בחשיבוח הרשב"שמדברי זסינע

 העזראבן

94 וכו'. לבטל יכול לאשתי גט וחנו בתבו לעשרה אמרבדין חסינע

 דעהיורה

 בפת עצים )שבח אסורות מאכלות מה' פט"ז הרמב"םבפסקי טסינע
99וכו'(.

 היר מכתנ דהעניהחלק

02ך וטהרה. טומאהבדיניסימןא

119 דצ"ו. פסחימ בסוגיאביאור בסימן

126 וצ"ה. וס"ו וס' דנ"ט פסחיםבסוגיא גסימן

132 ע"ב. ד"ד ביצה התוספותבדברי דסימן



 התשובותתוכןי

135 ע'ב. דס"ה חוליןבתוספות הסימן

138 דס"א. שבתבתוספות וסימן

145 מבם. ד"ה ד"ה חוליןבתוספות זסימן

149 י"גג מה' פ"ח והרמב"ם ד"ז נו'קבגמרא חסימן

164 דט"ז. חוליןבסוגית טסימן

 ופסחים שבת, ברבות, ממסבת הש"ס בסוגיות קצריםלקוטיםסימןי
171וביצה.

183 ע"ז. מציעא קדושין יבמות מגילה יומא ממסבת כנ"ל לקוטים יח יא-סימן

192 שבת. הל' הרמב"ם בפסקילקוטים יחסימן
194 ויקרא. פ' בהנים תורתעלסימןיט

 התשובותתובן

 זה דין אם טועים דין לבית חיישינן דלא לן דקימא בהאהשאלה אסימן
 שנים אפילו דלמא או דדייקי. שלושה של דין בבית רקהוא
 שנא. לא דין דדינהם כיון גדעין לבי"ד חיישינן לאשדע
 לאחד ממנו ראיה יש אם בתשובה הרדב"ז בדבריפלפל

 בס' זצ"ל מאיו יצחק הרב ממורע ראיה הביא ושובמהצדדים.
 וחילק דין. דינם שקבלום שביון וכתב בזה שחקר היםשפת
 באחד אבל לשלם חייבים אינם וטעו וקבלום דבשלושהבינהם

 ופלפל אודיתא מדין ראיה הביא ושוב לשלם. חייבים בשניםאו
 שקבלום בשנים שגם הרדב"ז מתשובת הבריע ולבסוףבזה.

1 דייקי. לא דינא בי בתר דינא ביאומרים
 האם אחד, ועד בע בעבחות מנה לאחד לתת ציוה מרעשביבסימןב

 ואינמ אחד עד רק באן שיש לומד הבנים יתריבולים
 לשלם בלם שעל או ישלם שנובח הבן ורק זה. במנהמהעתתפים

 בשוה.שוה
 ובן לגבותו חוב בעל ובא שחלקו אחין לדין דומה זה אםופלפל
 שצריך האחד והודה האחד ובפר שלוו שניים לדין דומו7אם

 אחי זה נאמן בני זה האומר מדין ראיה והביא לשלם.המודה
8 יד. בבתב חמרה התשובה ולצערע ובו'. נאמןאיע

 לאחד ונתנו לפרנסה, סבום מקרוביה שקבלה באלמנההשאלה
 לו. חייבת שהיתה אביו בפנקס שמצא ביון הבסף את תפסוהוא
 מזה. יודעת שאינה גדענתוהיא
 לתפוס בח לו שאין זצ"ל דאען בנימן מאיר הגאון ע"זוהשיב
 לאשורו. הדין שיוציא מרבטובקש
 בתורת או צדקה בתורת הם לה שעתנים אלה מעות אםופלפל
 אם דן גמורה צדקה הוו אם וגם להם. קרובה שהיא ביוןמתנה



יא התסיבותתוכן

 ליד שבאה צדקה בדין ופלפל מזה. לגבוח חובות בעלייכולים
 וצדקה עני, ממעשר חוב פורעיס ואם לשנותה, אפשר אמעני

 חובו. בעל מזה גובה אם מחלוקת בזה הביא עני לידשבאה
 אצל או התובע אצל נמצא אם נאמן מחי פנקס בדיןופלפל
 היה אמ הדין יהיה ואיך לחייב. יכול פנקס אופן באיזההנתבע
 וחילק פנקס. בדין לומר שיש בחילוקים והאריך לדבר.רגלים
 שאחה בפנקסי כתוב אדם לו אמר אם הראשון: סזגים.בשלש
 לדבר. רגלים ויש בפנקס כתוב אם השני: וכך. כך ליחייב

 שלא לדיין נראה שמהם מוכיחות אומדטח יש אםהשלישי:
 ומדקדק מאד זהיר שהיה זה אפוטרפוס בדין ודןנפרע.
 שחפס האפוטרפוס את לזכות העלה ולבסוף ונכסיו.בפנקסו
8 שם. הדין בית- הסכיבן וכך האלמנה אתוחייב

 מחלוקת והתעוררה שמעון שם וגר לשמעון ביחו שהשכיר ראובן גסימן
 ביניהם. שסיכש השכירות גובה מהביניהמ

 והביא ראיה, להביא מוטל מי ועל למוחזק נחשב מי בחחילהדן
 יש ואם החזקה, בענין הפוסקים בדעח ופלפל לכך.ראיוח
 ואם הפירות, על או הקרקע גוף על כשמחלוקח ביןחילוק
 הקרקע, של קמא מרה חזקח או המעות חזקת אחרהולכימ
 פלפול ולאחר העליונה, על השוכר יד אם וזולא יוקראולענין

 הוא שהמנהג כיון דפרעחי במגו נאמן דהשוכר העלהבאריכוח
 השנה. בתחילח השירוחשפורעין
 כמוהר"ר מהרב עגונה לענין הסכמה ישנה התשובה)בסוף
 כפי כאן והועתקה אחר(. לענין עהטיכח זצ"ל גאגיןאברהם

34 יד. בכתבשמופיעה

 ועחה שכנים, והם בירושלימ לשמעון ביחו שהשכיר ראובן דסימן
 ורוצה הרבה ממנו וסובל שכט על רע שם מוציאהמשכיר
 הנהוגה החזקה הסכמת זמן חוך או השכירות, זמן תוךלהוציאו

בירושלים.
 שרצה באדם השואל בפ' המובא זה לדין ראיה הביאבתחלה
 ואח"כ וקדשה והלך הסכימה לא והאשה כליו להניחמקומ
 בה שנהג כיון לרחוב חפציו את הוציאה והיא גט להכתב

 יכול שאינו שונאו שנעשה אוהבו ודין זה. בדין ופלפלברמאות
 שמין אם אשתו שמגרש בעל ודין השכירות. זמן תוךלהוציאו

 לסיום זכיט לא ולצערט ממט. לגירושין כשהיזמה שעליהמה
סל מסקנחו. נודעה ולאהחשובה
 בתחילה שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין של בסוגיא פלפולוהוא
 היתה הונא רב דאמר בהא החוספות מקושיח רש"י דברימישב
 אסורה. אחד סימן בה ששחט כיון ע"ז לפני רבוצה חברובהמת
 ועל רש"י דעת על בזה שכחבו במה האחרונים בדבריופלפל



 התסיבותתוכןיב

 ופלפל כן. לחברו שעשה בשותף הדין ומה התוספות.דעת
 נעשה אם ומומר אלה. בדינים והר"ן והרא"ה הרשב"אבדברי
 שלצער תולים אלא אוסר אימ שישראל ומסקנתו אחת.בפעם
 באבילה. אף ומותר כן עושה חברואת

 הנראה בדבר היתר שהורה חבם על רבמ, כותב טעמיםחמשהסימןה
 א. בספר. ראיותיו לבתוב שחייב שבערוה. בדבר שבן וכלאסור

 בדיוק ידעו שלא רחוקים במקומות ב. עליו. יתמהו שלאבדי
 יצטרבו שלא אחרים לרבנים להועיל ג. העובדא. היתהאיך

 לדמות מישהו יבוא שלא ד. בזה. דין להם כשיבוא הרבהלטרוח
 שמוציא למי שכר משלם הקב"ה ה. ממש. דומה כשלא הזהלדין
 לבתוב. וטורח הפועל אלמהבח

 עגומת. להיתר לבו ישית שהחבם איך השרשב"ש מדבריוהוא וסימן
 הנשות וקיוס האמונה בתשובות הרשב"ש מדברי ג"בוהואסימןז

המעשיות.

 העזראבן

 ותנו גט בתבו לעשרה אמר בדין הרמב"ם שפסק במהפלפולסימןח

 הרב דברי וביאר וכו' זה, בפמ שלא לזה לבטל יכוללאשתי
 התשובה סוף לצערנו אבל הרמב"ם דברי וביאר שם.המגיד
חסרה.

 דעהיורה

 על שהקסי אסורות מאכלות מה' בפגו'ז הרמב"ם דבריביאורסימןט
  התשובה ואת הישיבה חבמי בזה ופלפלו קושיות.  קחשהדבריו
 זבימ ולא זצ"ל. חאביליו אליעוונ כה"ר המובהק הגאוןסידר
 התשובה.לסיום

 היר מכתב השניהתלק

 עשרה והקשה הרמב"ם פסקי על למד התהום טומאתבעניןסימןא
 הרמב"ם. דברי ולישב הגמרא בסוגית ופלפלקושיות

 ותושב נבר רבן בצריבותא דצ"ו בפסחים הסוגיא ביאורוהואסימוב
ושביר.



 התשובותתוכן

 האי ברש"י וצ"ה. וס"ו וס' דנ"ט בפסחים סוגיות ביאורוהואסימןג
126 וכו'. קדשים דאכילת עשה מהאי דהשלמהעשר

 אין בענין והתנן ד"ה ע"ב ד"ד ביצה התוספות דבריביאורסימןד
 בענין וביאור מתירין לו שיש ודבר לכתחילה איסורמבטלין
132 לאביונים.מתטת

 של סימנים בענין ע"ב. דנר'ה חולין התוספות דבריביאורסימןה
135הארבה.

 קמיעין בענין שם. ומהרש"א דס"א שבת התוספות דבריביאורסימןו
138 שבת.להוצאת

 אדם ואין הקדש קודם גזל בענין מכם ד"ה ד"ה חוליןבתוספות זסימן
145 שלו. שאימ דבראוסר

 לענין י"ט מה' פח' הרמב"ם ופסק ע"א ד"ז ~'ק בגמראביאור חסימן
149 טוב. ביוםנגעימ

164 שחיטה. לענין חברו ולבסוף תלוש בענין דמ'ז חוליןבסוגיית טסימן

 . ופסחים שבת ברכות, מממכת הש"ס בסוגיות קצריםלקווויםסימןי

171וביצה.
 נהניעא קדושין יבמות נעילה יומא ממסכתות קצריםלקוטיםסימןיא-יח

183ע"ז.
 והחושש צמר, הגוזז בענין שבת הל' הרמב"ם בפסקילקוטיםסימןיח

192 וכו'. מלובלכות ידיו היובגרוט,

194 הגרים. את לרבות אדם בענין ויקרא פ' כהניםבתורת יטסימן





 וחסךחייםשוזת
 אחלק

 אסימן

 גימלס'
 את שדנו בג' דוקא הינו אם טועים לב"ד חישינן דלא 1 דק"ל בהא לחקוריש
 עלה 2 שפיר דייק תלתא דהוו דכיון טועים לב"ד להו חישינן לא דוקאהדין

 חישינן לא הדין את שדנו שנים דאפילו דילמא או לא דשנים אבל טעו ולאדמילתא
 שנא. לא א"כ דין דדינהם כיון טועים לב"דלהו

תשובה

 אבתריהו דיקינן לא הדין את שדנו שנים דאפילו נראה היה ריהטא לפוםהנה
 רע"ט ס' חא דחדשות הרדב"ז ממ"ש והוא דטועים חששא הך חישינן דלאמתצום
 אומר הייתי בסתם דין הפסק שאם איברא תשו' על כתב דינים פ' שפסקו פסקעל

 על משיב הייתי ולא רואות שעיניו מה אלא לדיין אין כי אלא כן פסקו פשרהבדרך
 בדין לנו שנראה מה שכתבו שראיתי מה לפי אבל דייקי לא ב"ד בתר דב"ד דברזה
 מה כי ולברר השאלה על לכתוב הוכרחתי ולפיכך כן פסקו הדין דמן משמעוכו'

 להו חישינן לא הדין את שדנו דשנים דאפילו נמצא ע"כ. הדין מן אינושפסקו
 דאי דיקינן ודאי דהא בדין דטעו שנתברר לא אם אבתריהו דיקינן ולא טועיםלב"ד
 האמת ואחר כן עשו הדין דעפ"י שכתבו דמשום לומר ז"ל להרב לו מה הכילאו
 בשנים הדין דמן ליה תפוק אחריהם. ולדיק להשיב נטפל הכי משום הדין מןאינו

 לא טועים דלב"ד כללא דבהאי לאו אלא אבתריהו ודיקינן טיצים לב"ד בהוחישינן
 שובי אחרי אמנם ריהטא. לפום נלע"ד היה זה לג'. שנים בין רבנן פלוג לאחישינן
 מקום שמצא דמשום לומר נטויה הדוחה דיד דמלבד אריא לא מהא דאיאמינא
 אבתריהו. דיקינן שטעו נתברר אם בג' הענין היה דאפי' ברור בחילוקלחלוק
 דבשנימ הרדב"ד דיודה ואה"ן זה. בחילוק הדיבור להרחיב הוצרך לא זהומשום
 ד. לחלוק א מ ועדיפא טועים לב"ד בהוחהשינן
 את שדנו דשנים ראיה משם דאדרבא לייא כלפי דאמרי הוא אנא דין מןובר
 הפסק שאם כתב ז"ל הרב שהרי דוקא תורה בדין הוא אם אבתריהו דיקינןהדין
 פשרה בדין שנים דהוו דכיון הכונה כן פסקו פשרה בדרך אומר היתי בסתםהיה

 ד"ה שם בתוס' זל'א קו' וביבמות פ"1 עדות בהלכות ברמב"ם ועייו קלח: דף בתרא בבא1.

ורבא.

 ובד' טועין לב"ד חשינן דלא מרינו לא הרדב"ז של תשובה כ"א סי' רוכל באבקת עוין2.
 מחכמי לאחד הרועים במשכנות עוד ועיין וע"ש בקיאי כ"כ דלא חשינן דרדב"ז דיקי לא בדבתר'
 ח/ אות ב' מערכתתוניס



 אסימן2

 בפסק דינו הפשרה דדין ביעו"ש י"ב ס' ח"מ הקצר בס' מרן במ"ש גמור ב"דהוו

 התוס' במ"ש יטעו שמא בפשרה גם דעת הכרע דצריך וביון דינו בית וזהובשנים

 לזה אבתריהו דדיקינן ס"ד והוה 3 ביעו'ש בתרי תסגי ד"ה ע"א ד"ודסנדדרין
 אבל פשרה. של ב"ד דזהו ביון דיקן לא ב"ד בתר דינא ובית דית בית דזהוקמ"ל

 היבי בי ג' דבעינן דינא הדר פשרה מתורת ולא פסקו תורה שבדין שבתבובשראה
 ולבאר השאלה על לבתוב הוברח שנים לזה שנים דהוו וביון אבתריהו נדיקודלא

 בשנים דסגי הדין מן בשהוא שנים דאפילו לזה וראיה הדין. מן אינו שפסקו מהבי
 שאפסיקא ממה והוא דיק לא ב"ד בתר ב"ד עליהו וקרינן ענין לאותו ב"דנקראו
 וק"ו רק"א  ביבמות הלבתא  שאפייקא ובמו בשנימ  הוו דמדינא במאוניןהלבתא

 טועים לב"ד חהשינן ולא דיק לא ב"ד בתר ב"ד  בדס"ו עלה  אמרו ועב"ויעו"ש
 דינו דמדינא דביון למד אתה נמצא יעו"ש, ח' גירושין מה' פי"א הר"מופסקו
 שלשה של ב"ד בדין דיק לא ב"ד בתר ב"ד בהם ונאמר 4 ב"ד להו קריבשנים
 פסקו פשרה דרך דאפשר בתב וזה שנים דהוו הרדב"ז בנדון דובותא א"במבידינו.

 בן פסקו הדין דמן לו ר בשנתבר אבל עליהו דיקנן ולא גמור ב"ד הוו בזה ובאופןבן

 שנלע"ד מה זה אבתריהו. ודיקנן בלל נאמר לא שדנו דבשנים דינא הדרא"ב

 ז"ל. מוהרי"מ להרב וחזיתיה 5 ידחה.והדוחה

 בתר ב"ד דאמרי' הא אי זה בספק דנבנס ע"א דק"ה ז' סי' ח"מ הים שפתבס'

 והרב שנא לא א"ד לא אחד או בשנים אבל שלעזה של בב"ד דוקא היא דיק לאב"ד
 ממאי הלאימה ראיותיו ורוב זה בלל נאמר בשנים דאפי ראיות להביא האריךז"ל
 דביון 6 שבתב פ"ה בלל הרא"ש ממ'ש והביא דין דינהם לדין קבלום דאםדק"ל
 רובל אבקת בס' בתשו' מרן וממ"ש לדינם עליהם קבלום הרי לפנהם לטעוןשבאו

 דביון 7 הטעם והוא הדין הוא וממילא אבתריהו דיקנן לא עליהם שקבלוםדמאחר

 צריכה נמי דפשרה משום דר"מ טעמא בירושלמי דמפרש אע"ג וז"ל התוס': כמ"ש ד"ה3.
 1כ1'. דעתהכרע
 ר"נ. ד"ה שם 1ת1ס' ע"ב ל"ב גיטין עייז ב"ד: לי' דקרי4.
 דלא דס"ל עצמ1 הרדב"ד בשם התשובה בס1ף הרב שהביא מה מלבד הנה ידחה: והדוהה5.
 בראית הנה א'. כפי' הרדב"ד דברי לבאר צריך ב1ודאי 1א"כ בשנים, אפי' ט1עים לב"דחשינן
 ממאנת כיצד שם. הרמב"ם כתב וכן תרי דבעינן שם עדים מדין הוא מיא41 לגבי מיבמ1תהרב

 ומהיכי עדות, דבעינן אלא מספיק אחד דמדינא קכ דף התוס' וכ"כ ש'כ עדים שני בפניאומרת
 דייק. אל ב"ד בתר בד' מרינן לא שנים של דב"דתיתי
 הפשרה לי יראה אם שבקשת1ני 1מה וז"ל ו' בא1ת 1עי"ש פ"ה: כלל הרא"ש ממ"ש 1הביא6.
 הדין הדיינים פסק1 שכבף 1אחרי וכר הדין בעיקר לי שיראה מה להם שאכת1ב הית1ם עלקימת
 קים. הית1ם על שנפסק הדין א"כ קימת שתהיא הית1ם על פשרה עש1 לא 1ש1ב הית1םשל

 דיקי. לא בד' בתר בד' כתב שנפסק דין אחרת פעם לפסוק שאלתם1למה
 לטע1ת. גם לקבל דאפשר קי"ל בקבלה הרי קשה הטעם: 1היא הדין היא מילא7.



 וחסד חייםשר'ת

 מ כי ולע"ד יעו"ש. ממש שלשה של כב"ד הוא הרי עליהם לדין ליחידשקבלו
 טמוכים דליכא כיון הזה בזמן דהאידנא דק"ל כיון בג' דבשלמא אריאלא

 דיק לא שנים כ"ש א"כ הדעת בשקול טעו אפילו מלשלם פטורים עליהםקבלום
 דק אחד או בשכים אבל דב"ד זלותא משום דיק לא ב"ד בתר וב"ד כללאבתריהו
 אבתר' דיקנן ודאי ככה"ג א"כ לשלם חיכים וכו' טעו אם עליהם קבלוםדאפי'
 אם וין דינהם אין טעו שאם כיון דב"ד זילותא וליבא לשלם חיבים טעוואם

 ש הרב זה כל וכמ"ש פטורים, דוקא דבכה"ג לטעות בין לדין בין בפי'שקבלום
 ל שואוים סמוכים מומחים ג' וז"ל לו אשר הכללים בקצור דינים הל'בטוף
 נש אפי מלשלם ופטורים עשוי שעשו מה עליהם קבלום לא אפי' תורהדין

 דלי האידנא אבל סמוכים ודוקא וכו' הדעת בשיקול טעו אפילו ב"דובתבו
 ו( אותם. קבלו לא אם לשלם חיבים וסבירי דגמירי מומחים שלשה אפילוטמוכים

 7 אחד הדיוט או מומחים לכ' אחד מומחה בין זה בט' שהוזכרו הדיבים בכלחילוק

 בו קבלום אם אבל בטתם שקבלום זה וכל דמי כיחיד שנים דבר שבכלהדיוטות
 יוש עליהם קבלו אם דה"ח וי"א מלשלם. פטורים ענין בכל לטעות בין לדיןבין

 תוו דין דלידון אדעתא למימר מצי לא דהא ופטורים דינא קם טעו שאפי'קרנות
 ע"כ. תורה דין יודעים שאיבם היו יודעים שהריקבלום

 דלשנים אחד או לב' הדין את שדנו שלשה בין איכא גדול דחילוקנמצא
 ד: בג' כן לא אבתריהו דדיקנן בהכרח ומינה לשלם. חיבים קבלום אפילואחד

 וד דא על דינא דבי זילותא אם כי נשאר ולא לשלם חיבים איגם עליהםקבלום
 נ ודאי לשלם דחיבים הוא דהדין עליהם קבלום לא אם ואה'ן אבתריהו דיקנןלא

 ב דכתבו רוכל אבקת בט' מרן ותשו' הרא"ש תשו' דיק והכי אבתריהודדיקנן
 דכ ברור והוא כיעו"ש אבתריהו דיקנן לא הכי משום עליהם דקבלוםדמשום
 לא אבתריהו דיקנן לא ודאי לשלם חיבים ואינם דין דדינהם עליהםדקבלום
 או אבתריהו. דיקנן ודאי בהא לשלם חיבים טעו אם דמדינא שנים אובאחד

 ט אם דאפילו קרנות יושבי עליהם שקכלו במה שכתכ הנז"ל ש"ך הרבמדברי
 רא להביא שרצה מה אדחיא ג"כ מזה וכו' בכנטו דהכי דאדעתא מלשלםפטורים
 1 לפניהם משבאו ממש כב"ד הם הדיוטות כג' דאפילו לומר ז"ל מאיר מוהר"יהרב

 לדין ליחיד משקבלו בב"ד בן במו כזוכה זוכה שאינו את ועשו קבלוםכאלו
 דשנ כלל למ' הא גם המחי"ר ואחרי ע"כ אזלינן קבלה דבתר כ"ג חשובדיבהם

 ואפי קבלום דהכי אדעתא בדנים ויודעים בקיאים שאיגן להם דידוע דכיוןדא
 חי קבלוהו דאפילו הגון כין או מומחה ביחיד כן לא מלשלם פטורים טעואם

 מ, איכא ואיה מאי וא"כ ז"ל ש"ך הרכ וכמ"ש נחית דהכי אדעתא בלאולשלם
 וה נחית יודעין שאינן ארעתא הכי דבלאו אבתריהו דיקינן דלא אה"ןדבהא
כרור.

 דמל האר"ש לפנים כתכנו כבר רע"ט ט' הרדב"ז מתשו' שהביא הראיהגם
 דעדי לחלק רצה דהרדב"ז בטויה הדוחה דיד הרי מינה למשמעדליכא
 לה ראיה ומשם לייא כלפי דאדרבא לומר לן דאפשר כה ד וכנז"למהא

וכנז"ל.



 אמי

 להכריע דדעתו פ"ו ס' ח"א ח"מ בחס"ל ז"ל הרמ"ז/גאון
 דהט וכתב טועין לב"ד להו וחה~ינן זה כלל נאמר לא.לשנים

 לע~ני כל כל בה כתיב דהוה אודיתא בההיא ד'ל בסנהדריןי~מרי'
 ב"ד בה כתיב דאי לומר יצחק ברנחמן רב ורצה תרי אלא בה יותמו.

 דינהם שדנו שנים דאמר כדשמואל הוא חצוף ב"ד ודילמא בגמ' והקשו צריך,ג
 ס"ל כשמואל אשי דרב רבנן ודילמא התוס' וכתבו וכו' חצוף ב"ד שנקראואלא

 קנין בלא בשנים שכתבו באודיתא ס"ל דעלמא כשמואל פירושו והכי ס"לוואל
 חצוף ב"ד שקרוי אלא דין דדינהם בשנים דק"ל הרי ע"כ. כמותו הלכה אין;

 על בב"ב הרמ"ה וגם דכותבין קנין בלא דשנים בהוראה דטעו טועין לב"דינן
 ל"ח הוה מעליא דינא דבי דנתברר היכא אבל וז"ל סוגיא הך הביא'"ח

 הוי מעליא ב"ד דלאו כיון הקבלה מצד שדנו דשנים ומינה ע"ש טועיםד
 יעו"ש. עכ"ד טועים לב"ד,ינן

 שום שאת מסוגיא דאין אמינא רגליו כפות נשיקת אחרי חמרא בר חלאואנא

 תלתא במותב בה כתיב הוה לא אודיתא והויא שלשה ובעינא כשמואל דלא. ואודיתא אודיתא דהויא משום טועים לב"ד דחששו טעמא דהתם כללה

 לחוש ומקום מוכיחות וידים גדולה רעותא בה חזינא וא"כ שנים אלא בהחתמו
 זה ועל הכי ק"ל לא ]ואנן[ שנים קנין בלא באודיתא דאי ס"ל כשמואלא

 מצד אלא שנים בדין דהוו משום ולאו טועים לב"ד דח"~ינן-ינן
 כשמואל דק"ל דעלמא דין בשאר אה"ן אבל מהויא לא שנים בפני ואודיתא'יתא

 דנוהו שהם בשנים חתום דין פסק לפנינו בא דאם אה"ן דין דינהם שדנו:ים

 למשמע ליכא דאודיתא עובדא ומהך טועים לב"ד בהו ח"~ינן דלא אה"ןהדין
 וידים גדולה רעותא הויא ב' בה שחתום וכיון אודיתא דהויא הכא דשאניה

 טועים. לב"ד להחזיקםןחות

 אין ב"ד בסתם דעתי לפי וז"ל ש"צ בס' הריב"ש הביאה בתשו' הר"ן כתבוכן
 כתוב היה שלא לה חששו בה הנמצא רעותא משום אודיתא וההיא וכו' לחושץ

 תלתא במותב למכתב דצריכי לן וקימא שנים אלא בה חתמו ולא תלתאבמותב

נמצא ע"כ חישינן לא ודאי הא שטעו ב"ד לטתם שנחוש אבל ליתיהו-

 בה דחתמו באודיתא עובדא ההיא דהויא משום טועים לב"ד דחששו הטעםיקר
 ולא שדנו בשנים דעלמא דינים בשום אה"ן אבל וכאמור גדולה רעותא והויא'ם
 שהביא ומה טועים. לב"ד אותם ולחשוד הידיים רעותא בהונא
 אינא ראיה מאי ידעתי לא המחי"ר אחרי ז"ל הרמ"המדבריויה
 למ"ש מכונים ז"ל הרמ"ה דברי שגם יראה בעיניו הרואה ואחד מיניהשמע

 טועים לב"ד חישינן כה"ג כל בסנהדרין דאמרי' וההיא וז"ל שכתב דשמעתין"
 בי בה דכתיב דאע"ג תלתא בי דהוו נתברר לא דאכתי ב"ד הוו דלא משוםם
 לא הויא מעליא דב"ד דנתברר היכא אבל בדשמואל וטעו חצוף לב"ד חישינןא

 טעמא דשמעתין.דהתם בפי' כמ"ש מדבריו יוצא מפורש עכ"ד טועיןטינן

 תלתא בי דהוו לנא אתברר ולא שנים בה דחתימי דכיון משום טועין לב"דישינן



5 וחסד חייםשר'ת

 דאיכא כיון מהני קנין בלא שנים בפני דהודאה כדשמואל טעו שמא למיחשאיכא
 טעו שמא לחהי ומקום גדולה רעותא הויא שנים בה דחתמו מוכיחותידים

 לב"ד חישינן דלא אה"ן בהודאה תלתא בה דהוו לנא אתברר אם אבלבדשמואל
 שדברי אמת הן דבר באי,ה לטועין לחהי בכדי רעותא נשאר שלא כיוןטועין
 חישינן לא מעליא ב"ד דהוו לנא דאתברר היכא אבל שכתב שבסג"ד אלוהרמ"ד
 החששא עיקר כל שהרי יותר משום בהם חם הללו דברים לכאורה טועין דיןלבית
 מהני. בפני קנין בלא דהודאה כשמוא,ל ס"ל שמא שנים בה דחתמו משוםהויא
 שהוצרך עד נשארת חששא מף תו מעליא ב"ד דהוו לנא נתברר בשכבראבל

 פשטא לפרש נוכל זה דקדוק מפני שלא אלא לב"ד. חוששין דאיןלדשמיענו
 יש יה דקדוק וגם הרואה שיראה כמו שפיהשנו מה היפך הרמ"ה ודברידטמעתין
 ז"ל הרמ"ה הגאון על פליאה זו ולע"ד פשוט. והוא המעין שיראה כמו בנקללהטבו
 ב הבאה בתשו' ז"ל לו שראיתי אלא עוד ולא קדוש מפה אלו דברים יצאואיך

 הרבשראה כמוהרח"ץ אבא בהדי אחתיה בר שא"כלהרבסמיכה
 דעת הוא וכן מעיקרא בדעתין שעלה כמו הרדב"ז מדברי לדוןרצהשא"ב
 דבשנים שכתב ז"ל להרמ"ז הקשהכי ומזה וכנז"ל ז"ל מאיו מהר"יהרב

 ובעי מרנין היה הוא אף כמתנצל ז"ל הרמ"ז והגאון טועים לב"ד בהוחהטינן
 לי אומר ואתה הרמ"ה לך אומר אני אליו באמור רגע זעמו גרמה ידיהלכפור

 דברי הפך בחיל קרי וכרוזא בפי' באו הרמ"ה דברי כאלו כיעו"ש עכ"דוהרדב"ז
 הרמ"ז הגאון על נשגבה פליאה וזוהי האמור לפי לייא כלפי ואדרבא ז"להרדב"ז

 ישוב. צריכימ ודבריוז"ל

 דיקינן הדין את שדנו דבשנים להכריע שרצה ז"ל הרמ"ז הגאון של שדינואלא
 ולא כותיה אמת דין דהדין ה"ה לכאורה טועין לב"ד בהו וחחשינןאבתריהו
 שראיתי ממה ומכרעת שקולה בה ועוד הרא"ש לפנים שהכרחנו ממה אימטעמיה
 הלכתא מנהרדעא דימי רב אמר בש"ס שאמרו ע"ב דקל"ח בתרא בבבאלהרשב"ם

 הולצין אין רבא דאמר מדרבא שנא ומאי בגמ' והקשו טועין לב"ד חוששיןאין
 מאונין וגט חליצה גט כותבין לפיכך מכירין א"כ אלא ממאנין ואין מכיריןאא"כ
 לא ב"ד בתר ב"ד לא טועין לב"ד דחוששין משום לאו מ"ט מכירין שאיןואעפ"י
 נלומר דיקן לא ב"ד בתר ב"ד וז"ל רשב"ם ופי' ע"כ דיקן עדים בתר דינא ביתדיקן

 אתה שאם מכירין א"כ אלא חולצין אין תקנו לפיכך ומיאונין חליצהגבי
 ב"ד שיטעו )שמא( טועין לב"ד חישינן ודאי התם מכירין שאין אעפ"י חולציןאומר

 דכיון דיקן ראשון_לא ב"ד בתר שני דב"ד כשחלצו ראשון ב"ד הכירו יפה לומרשני
 ושפיר במילתא ב"ד קמו ע"א ב' דף בסנהדרין כדתנן בשלשה ומאוניןדחליצה
 יעו"ש. עב"ד ומאונין חליצהעבוד

 רשב"ם בדברי להעיר שהט הרואה אחד הנה עלה דאיתינן מטרין קודםוהנה
 דסנהדרין זאת משנה והלא וכו' בסנהדרין כדתנן בג' ומאונין דחליצה שכתבז"ל

 הר"מ פסק וכן בשנים דמיאונין העלו הלכה וזו וק"ז: דק"ו ביבמות להאדחיא



 בסימן6

 מתני' עיקר עשה איך רשב'ש על התימא מן וזוהי יעו'ש ה'ע גירחשין מה'בפי"א
 ע"ב דק"ו ביבמות ר"ח כדעת ס"ל דרזצב"ם דאפשר לומר נובל ולזהדסנהדרין

 דיעבד דמכשירין לא, לבתחילה אבל בדיעבד דוקא פיר"ח הזוג כאותו הלכהבד"ה
 הלכתא דאמרי' והא אדחיא לא דסנהדרין דמתני' ס"ל ר'ח דגמ נמצא עכ"דמשמע
 נוכל וזה שלשה בעינן לבתחילה אבל דיעבד היינו בשנים דמכשירין הזוגכאותו
 דלפי לו דהוקשה משום בן לפרזצ רשב"ם והוכרח ז"ל רשב"ם דעת הוא דכןלומר
 ביבמות שם התוס' וכמ"ש בעלמא עדות משום היינו בב' דמאונין דס"ל התוס'פי'

 הך על בש"ס אמרו ביצד א"כ כיעו"ש עדות דבעינן משום אלא סגי בחדדאפי'
 נינהו עדים במיאונין הלא דיקן עדים בתר ב"ד דיקן לא ב"ד בתר ב"דדמיאונין

 ולעולם דיעבד בשנים דבמיאונין לאוכחי איבא סוגיא דמהך מוכרח אלא ב"דולא
 8 א'ל רשב"ם דעת נר' זה דסנהדרין בפ"ק וכדתנן יפה ב"ד אחר הלךלבתחילה

 מהך נתסיע לא איך כמןמע דיעבד דמבשירין ביבמות שפי' ר"ח על שךםהוזוהי
 לדעת להקשות לו היד מ"מ ובנז"ל ב"ד להו קרינן נמי דלב' והגם וכנז"לסוגיא
 צ"ב. והדבר ב"ד בתורת ולא עדות בתורת דמאונין לב' דמוקיהתוס'

 בלשניה ותני דיקן דקא ז"ל רשב"ם בדברי עלה דאתינן למאי אנפיןנהדר
 ומיאונין חליצה עבוד ושפיר במילתא ב"ד קמו בשלשה ומיאונין דחליצהדביון
 קמו אמרי' בשלשה דהוי משום הינו ל"ד ב"ד בתר ב"ד דאמרי' טעמא דהיינועכ"ד
 להדיא רשב"ם דעת נראה הנה לא בשנים אבל וכו' עבוד ושפיר דמילתא עלהב"ד

 בג' הינו טועים לב"ד להו חשינן ולא ל"ד ב"ד בתר ב"ד דאמרי דהא קריברוזא

 דט"ל דלמאון והגם ז"ל הרמ"ז הגאון ובדעת אבתריהו דיקינן בשניםאבל
 התנצל כבר לזה וסיעתיה. הרמב"ם ובדעת אבתריהו דיקינן לא ג"כ בב'דמיאונין
 לכתחילה אפילו מדינא דינו בית דזהו שאני דהכא לחיים סמיבה בס' הרמ"זהגאון
 ודאי דא וכגון חצוף ב"ד ונקראו דין דינהם דבדיעבד שדנו בשנים הבא כןלא

 זאת. סברא לחזק גואים יצאו הנז"ל רשב"ם ודברי אבתריהודיקינן

 בתשו' הובאה בתשו' הר"ן דעת רואה אני אשר את לי שוה איננו זה דכלאלא

 וכו' לחוש ראוי אין ב"ד בסתם דעתי לפי וז"ל שכתב הנז"ל ש"צ סי'הריב"ש

 ב"ד לסתם שנחוש אבל וכו' לה חששו בה הנמצא רעותא משום אודיתאוההיא
 בה דחתמו אודיתא בההיא הנדון היה דהתם הרי ע"ב. חישינן לא ודאי האשטעו
 וכו' הוא חצוף ב"ד דלמא בגמ' והקשו צריך לא תו ב"ד בתוב דאי ואמרושנים
 משום הינו וכו' ודילמא לומר ב"ד בהך דחששו דכ"ז הר"ן בתב וע"ז ובו'.ודלמא
 בהם נמצא לא אפילו אה"ן אבל אחריני לרעותי חששו וע"ז רעותא בהודנמצא
 קאמר עלה שהרי כלל טועים ~"ד להו חישינן לא שנים דהוו אפילו רעותאשום

 משום הוא דמאתיז דסבר להרמב"ם וקשה ברש"ט עיין ז"ל: הרשב"ם דעת נראה זה8.
 בטי' ובב"י כ"ב טי' רוכל אבקת ובשר'ת א' הערה הגייז לענין אף בד"ה שם במאירי הגייזעדים
 ב'. מ"ע הרועים במשכנות הגייז הראשב"א בשםי"ב

 תרכ"ה. צ"ל תרצ"ה חדשות ברדב"זהגייז
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 אפילו והוא חישינן לא ועותא שום בהם שנמצא מבלי ב"ד לסתם לחהן אבלהר"ן
 הרמ"ז. הגאון של דינו הפך וזה משתעי קא שנים של דבב"ד שנים שלבב"ד

 שאל עוד וז"ל תרכ"ה ס' בחדשות להרדב"ז להדיא מצאתי מהאועדיפא
 א"ד פסקו ויפה מגו לשמעון היה לא אם הוא דין הפסק לשון משמעות אםהשואל

 הדר לא ואת"ל דינא והדר דין הפסק וטעו טוכ מגו לשמעון שהיה הואמשמעותו
 שלא חדשות טענות לטעון יכול ואמ פרעתי זה מעב"ד אחר לטעון יכול אמדינא
 ולא חהיינן לא טועין לב"ד דוכתי בכמה ק"ל תשובה עתה. לפטור-עצמו אוטען

 שאין מפני וכת' הדין את להטות או לטעות לרבים דמוחזקים היראל דינינחשדו
 ואיכא דין דינהם שדנו שנים שמואל האמר בכך מה שנים אלא דין הפסקחתום
 הוא ופשוט עליהם הצבור אותם שקבלו האלו הדינים וכ"ש כשמואל דפסקמאן
 טעו כזה שמא לומר ב בהו תלינן ולא ג' של כב"ד חשוביםשהם
 לגבי החידושין כעלי כל כתבו וכן כדין המעשה שנעשה תלינן אלא טעו בזהה~מא
 כל את אותנו אלדימ הודיע ואחרי יעו"ש. עכ"ד ממונא לגבי נ"ש וקדושיןגיטין
 דרשב"ם ולומר למדחינהו נוכל ז"ל רשב"ם ודברי נקטינן דהכי ספק איןזאת

 לא שנים של כב"ד דאפילו ואה"ן מג' פחות ב"ד דאין קאמר דמילתאלקהיטא
 ז"ל הרמ"ז הגאון כדעת להכריע נראה היה טפי שלסברא והגם אבתריהודיקינן
 אפילו דבשנים ש"ך הרכ מ"ש לעיל מ"ש לפי ובפרט אבתריהו דיקינןדבשנים
 כן לא לטעות בין לדין כין שקבלום לא אם לשלם חיבים טעו אם עליהםקבלום
 ישלמו טעו דאם ונ"מ אבתריהו דיקינן דבשנים נותן הדין היה זה וכפי ג' שלבב"ד

 אין זה כל הפך קרי כרוזא הנז' הרדב"ז דברי רואי אחרי אמנם סברא הויאולדעתי
 מוהר"י והרב הרמ"ז הגאון מלכי מינהו אשתמיט איך פלי והוא נקטינן דהכיספק
 הביא ונראה סמוך מזה דלעיל נר"ו ח"פ כמוה"ר הרב לשנ"ב ובפרט תשו' ז"למאיו
 9 רב, נשנ' הזה וכדכר לעניננו הצריך הלזו הרדב"זושיו'

-4*-*-*א-

 כ"א ס' רוכל באבקת ועיין כ"ה אות מערכה זוכר עיז נ"ח אות אברהם מקנה עיין ועיד9.
 כ"כ בקיאי דלא דייקי לא דינא בי בתר דינא כי ב~ה"ז אמרינן דלא הרדב"ז בשםתשובה
 ל"ט. בסימן בב"י העייז הרשב"א מדברי הוכחה דאין שם כתב ומר"ןהדינין

 חיים ע"ב ב' דף הנד"מ וחיים חקת ע'ג ע"ת דף ח"א לב חקקי ע"א נא דף לחייםסמיכה
 מ"כ. דף יוסף פורת ע"ג ח דףביד



 בסימן8

שאלה בסימן

 הבן אותו חייב אם אחד ועד אחד בז רק הי' הצואה ובעת מבה לאחד לתת  שצוה ש"משאלה

 דברי הביא בפר ואחד משנים תבע לדיז דומה דאיגו הרב והסביר בחלק. רק או"ד החובבבל
 ודברי ע~לו והקשה יהודה מחנה מספר ביאור אחי וה והאומר בבי שה האומר ב"ב בקל"דהג"מ
 וה. בדין  וטושו"ע הרמב"ם ופסק סוגי' האי עלהרמ"ה

 שם נמצא לא הצואה ובשעת מקרוביו לאחד מה סך מיתה מחמת שציוהש"מ

 שאר אם הגיעו לשאול שם נמצא לא מבניו שאר אבל אחד ועד מבניו אחד אםכי
 נפשיהו למפטר דמצו ואת"ל לן מיהמנת לא לטעון יבולין אם לשלם צריביןהיורשין
 צריך הוא אם הצואה בעת אביו אצל שהיה הבן זה אם להסתפק יש זאת.בטענה
 האחים לדיןו מדמינן אי לו המגיע חלקו רק לשלם חיב דאינו דילמא או הכללשלם
 נמי והכא שם הנמצא מהאח הכל דגובה לפנינו האחים דכשאין בע"ח ובאשחלקו
 שאין וכמו אחד לעד מהימני לא דהא הבנים משאר כלום לגבות יכול שאינוכיון
 ואי בדבר שמודה הצואה בעת שנמצא הבן מזה הכל ויגבה דמו לפנינומצויין
 זה האחד וכפר האחד והודה משנים מנה שתבע ראובן לדין )נמי( נמי ליהמדמינן
 דזה משום הטעם ש"ר3 הרב ורמ"ש ע"ז ובס' ז"ל2 בסי כמפורש בכולו חיבשהודה
 אם ק"ז בס' כמפורש שחלקו ובאחים מהב' הכל גובה הלכך לו שאין כמו הוישכופר

 וא"כ האחים משאר וגובה לפנינו מצוי מאינו גרוע הוא בודאי מהן לאחד היהלא
 לו שאין כמי הוי שכופר שזה מהטום שמודה מהב' הכל גובה כופר כשהאחדה"ה

 אלגאזי יעקב כמוהר"ר החסיד הרב מר"י מצאתיהו זה ספק צ"ח הדברולמעשה
 ז"ל. הולם כמוהרר"א אחאי רב ידין ביד  להשאל דעת ונקרא קטן בקו'זללה"ה

תשוכה

 לי אדם בינת לא כי אף צריך. אני וללמד היא תורה יהבית כתבה נפשאיאנא
 והנה להאריך. הולך מסכים הפנאי אין כי אמ'ץ בקצ'ר היום ואבא חריך.קטינא
 לנ"ד לדמותו עליון דעת דנטר ראיות תרי דהני לדבר הואלתי נא הנה דיברתחילת

 לההיא לדמותו שרצה מה דהנה אהדדי דמו לא נע"ר אחר יומו ן' אפרוחולדידי
 הכל דגובה לפנינו מצוים האחין שאר דכשאין לגבות בע"ח ובא שחלקודאחיו
 דכל משום המצוי מהאח הכל דגובה טעמא הינו דהתם לפנינו הנמצאמהאח

 ספק בלי אביהן חוב לפרוע חיבים האחים וכל לב"ח משועבדים דאבוהוןנכסי
 דקודם חטפי ודידי חטפי דאין הבע"ח גובה בודאי לפנינו מצוין כשאין כןואם

 האח דזה הוא דאיכא לדבר וראיה לחובי ומשועבד הוא דילי זה מזמןחלוקתכם

 בחזקת ממונא דאוקי פטורים ואמרינן יודעים אנו אין אומרים והן בידכםלאחי

 דלת נעילת משום  שם הגר"א ובאור ח' סעיף קז' חו"מ עייןלדיו1
 ד'סעימ2
 סקי"ב ע"ז ס' ה'בסעיף3
 אביהז חוב שעבוד לעניז במקרקעי מטלטלי והאידנא א' סעיףק"ז4
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 הוי לאו ואי חלקו מנת בעד אביו חוב שפרע מה מהן לגבות האחים ע"כחוזר
 וכאמור דא דשניא הוא האמת אלא בעדינו פרעות בפרוע שם מאן למטעןמצי

 ואין האח מזה הכל שיגבה כדי חוכ בעל זה דין דמעיקרא דידן בנידון כןלא
 זאת גם ואף ים כר בשעבוד חוב בעל דאינו משום הוא דילי ממון לטועכויכול

 ואי לו מודים אינן דהא חלקיהו מנת דלפרע היכי כי בע"ח אינו האחיםדלגבי
 האחים דכל בע"ח ובא שחלקו האחים בדין התם כן לא מהאחים גובה אינופרע
 בתריהו דלהדר למלוה מטרחינן לא מצוים דאינן דכיון אלא זה חוב לפרועחיבים
 אלא חובי לגבות רוצה איני טעין ומצי בחובו משועבד זה האח שביד מה דאפי'כיון
 האחד כפר דאם שלוו שנים לדין נ"ד לדמות שוצה מה גם וברור. הנכסיםמאלו
 כלל דמיא לא נמי הא המחי"ר אחרי הכל. לפרוע חיב שהודה דהב' הודהוהב'
 וכמו לזה זה ערבים נעשו בשותפות ממתמות הלזה החוב שלוו דכיון שאנידהתם
 מקח שלקחו או כאחד שלוו שנים וז"ל מ"א ע"ז בסי' הטהור בשולחנו מרןשפסק
 גובה מהן לאחד נכסים אין ואי פירשו שלא ואפילו זל"ז ערבים שמהם ביחדאחד

 חיב שהודה דהב' האחד וכפר שלוו שנים בדין טעמא הינו וא"כ יעו"ש הכלמחבירו
 בעד ערב נעשה לז' במ' שם מרן וכמ"ש בשותפות זה חוב שלקחו דכיוןמטעם
 הרב ה"ד שם שק' הרב וכמ"ש לפרוע וחיב דליתיה כמאן הו"ל שכפר וכיוןחבירו
 כי אביו בצואת שהודה האח לזה יש וטעם שיכות דמה בנ"ד כן לא בחקירתוז"ל
 אמרו לא דא וכגון כלל חוב ולא ערבות לא דליכא האחין שאר בעד דלפרעהיכי
 לעד. ברור זה וגם מעולםאדמ

 תנינן דתמן ממאי לבא"ר והיתה נלמד יפה זה דדין לפקע"ד שנראהומה
 בחלקו עמו ויטול נאמן אינו אחי זה האומר נאמן בני זה האומר ע"א דקל"דבב"ב
 זה רשב"ם ופי' עמו אחיו יירשו אחר ממקומ נכסים נפלו למקומן הנכסים יחזרומת

 ויטול בגמ'. כדמפרש אותו מכירין אינן שהרי אחיו עם להורישו נאמן אינואחי
 שדה נוטל זה שדות שלש לחלוק ומי הספק לבד הם שנים אם כגון בחלקועמו

 דהרי השדה החצי המפק אחיו על המעיד זה ונותן ומחצה שדה נוטל חהומחצה
 לך שיש השדה וחצי השלש מן אחת שדה ליטול לך ויש אתה אחי ודאי ליהקאמר
 ראיה לך הבא האחר אחי ביד הוא האחר השדה וחצי לך אתן אותו מחלקךבידי
 אבל לו שנתנם למי כלומר למקומן מחלקו לו שנתן הנכסים יחזרו הספק מתוטול
 מאבינו לו הראויה בנחלה החזקתם הרי להו דאמר עמו יורשין אין האחיםשאר
 ועתה בידכם היתה גזולה השתא ועד חלקו לכם מחל לא שהרי לכם טלואותה

 בנחלתו. שוין כולן ונמצינו לו שנתתי חלקי אירש אני וגם הדין מן אותהתירשוה
 מעיד של אחיו ירשו מת ועכשיו נכסים קנה או בחייו אחר ממקום ירושה לונפלו
 אחי זה ע"א דקל"ה בגמ' ואמרו ז"ל רשב"ם עכ"ל הוא שאחיהם להו מודי קאדהא
 יודעין אנו אין אמרו דקא צריכא לא בגמ' ואוקמוה קאמר מאי ואידך נאמןאינו
 זאת רשב"ם ופי פטור יודע איני אומר והלה בידך לי מנה אומרת זאת רבהאמר

 שישבע אלא וכו' דפטור לן וקימא וכו' מקומות בכמה היא פלוגתא וכו'אומרת
 יש ממון הספק אחיו בשביל טוען האחר האח נמי ומתני יודע שאינו היסתשבועת
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 דמי כידך לאחר דכמנה הבא חשאני חייב ,י אימא לעולם אמר אביי עכ"למריה
 אינו עצמו דהספק הכא ושאני עדיף ברי חשמא דברי חייב לעולם י"ל רשב"םופי
 בחזקת ממונא אוקי והלבך הוא דספק וספק ודאי, טענת לטעון יכול ואינויודע

 בעל לאו ליה אמרי הילכך בידכם לאחי מנה הספק בשביל טוען האק אבלמריה
 עכ"ל. את דידןדברים

 דלכאורה שכתב ס"א ר'פ סי' בח"מ ז"ל אשכנזי יאודה מחנה להרבוראיתי
 ברי טועז עצמו דהספק מתני' מירי לרבא דאי יודע, אינו הספק5 נמי דלרבאמשמע
 עסקינן במאי הכא למימר לאביי הו"ל א"כ יודע אינו עצמו דהספק מיריולאכיי
 וכן מתוקמא הכי נמי דלרבא משמע לחשנא דהאי ומדקאמר יודע, אינודהספק
 איפכא מסיפא לידוק מרישא אדדיק דלרבא קשה ולפ"ז וכו' רשכ"ם מפירושמשמע

 שאמר אחיו ואפילו ירשו ואמאי עמו אחיו ירשו אחר ממקום נבסים לו נפלודקתני
 איני אומר והלה בידך לי מנה והו"ל יודע אינו עצמו דהספק כיון ירש לא אחיזה

 דכמנה שאני ורישא חיב יודע איני אומר והלה כידך לי דמנה ודאי אלא פטוריודע
 זה. במונח אנפשיה לדחוק שהאריך יעו"ש ז"ל את"ד אכיי וכדאמר דמי כידךלאחר

 ודאי הא לגמרי יודע איני כאומר דבשלמא ול"מ ל"ק המחי"ר אחרילדודו
 איני שאומר זה עצמך הגע ואי כספק וקאי כלל בדכר מודה אינו דמעולם כיוןפטור
 שנאמר היתכן עדים כמאה האמינו וזה ממון מחיבו שאינו אחד עד לו ובאיודע

 עצמו שהוא ואעפ"י האח לזה האמין עצמו הספק דזה כיון דהא כן וכמודפטור
 כשימות וא"ב מחלקו השדה החצי שנטל לדבר וראיה האמינו אחיו שזה יודעאינו
 יודע אינו אומר והלה בידך לי מנה כזה באופן למימר שיך דלא אותו יורשיןודאי
 לשום שהאמין ממנו שנר' מעשה שום עשה ולא האמין ולא הודה לא דהתםדפטור
 יורשין ודאי וא"כ ממנו חלקו נוטל האח ליה דהאמין זה בספק בן לא כעולם,אדם
 לא מ"מ מוכרע, הוא שממקומו ראיה צריך אינו זה שדבר ועם ספק. בליאותו

 מהא וז"ל שכתב לשמעתין בחידושין הרמ"ה ממ"ש ראיה מלהביא פיאחשוך

 דאתי ואפשר לחכריה חובתא השתא בה דאית מלתא אחבריה דטעין דמאןשמעינן
 לאחר זכותא ההיא אתה כי לגמרי השתא נתבע בה וכפר זמן לאחר זכותא מינהליה
 זכותא ההיא לה פקעא בה כפר דנתבע כיון מעיקרא ליה הודה דתובע אע"גזמן

 יעו"ש. מינה בה דכפרמההוא

 אתי דהודה זכותא ומההיא כזכותא ליה דהודה היכא גיסא לאידך מינהדת
 האמין זה דספק דידן נדון וכגון חובתא דההוא חייכ ודאי זמן לאחר חובתא*ה

 נמי כן וכמו השדה החצי שהוא חלקו ולקח אחיו שהוא שאמר מעיקראלאחיו
 והאמין הודה שכבר כיון אותו יורשין ודאי לו שנפלו נכסים דהינו חובתאבההיא
 כדעת דכתב מאי ס"ב רע"ט סי' כרחש שם ז"ל להרכ ועין ברור והוא אחיולדברי
 צ"י. דבריו שם גם דכתיכנא מאי ולפי זה דמוכחרשב"ם

 ומחויב האחים לגבי נאמן אינו אחי זה דבאומר סוגיא מהך למדנו שיהיהאיך
 יעקב ה"ח נחלות מה' בפ"ד הרמב"ם פסק וכן מחלקו ונחלה חלק לו ליתןאיהו

 הספק האח פר5
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 מן לוי ראובן תפס שניהם אלא אחר בן לו הוחזק ולא ושמעון ראובן והניחשמת
 הממון חצי נוטל שמעון הרי יודע איני אומר ושמעון הוא אחינו זה גם ואמרהשוק
 הטור פסק וכן ע"כ שתות נוטל ולוי אחים ש14ה שהם הודה שהרי שלמםוראובן
 ראיתי אגב ודרך ואחרונים. ראשונים הפוסקים כל דעת הוא וכן ר"פ סי'ח"מ

 לו שהודה אחיו עם הספק שנטל דהיכא חילק אך שם הטור ה"ד ז"ללהרמ"ה
 אחר ממקום שקנה נכסים אלא הניח ולא ומת אחר ממקום נכסים וקנהבחלוקה
 מריה דשקל מאי כשיעור נכסים מהנהו ליה דאודי אחא האי דשקיל הואדינא

 ספק האי דו2ביק היכא הילכך אחין שאר בהדי ליה פליג ושארה מחלקודנכסים
 שנא לא ליה, דאודי אחא מהאי דשקיל גופיהו נכסי הנהו שבק שנא לאנכסים
 לא דאודי, אחא מהאי דשקל נכסים שיעור שביק שנא לא אחר, ממקום לונפלו
 מאי כשיעור נכסים מהנהו דאודי אחא האי דשקיל הוא דינא מהכי טפישנא
 ליה דיהיב מאי שיעור שביק לא ואי בשוה, פליג ושארה מחולקיה איהו ליהדיהיב
 דאודי אחא דהאי לממונא ליתיה ואי דשבק ממונא כולי ליה דאודי אחאשקיל
 אחי כולהו להו פליג מחמתיה דאתי דידיע ממונא ולא ספק דהאי גביבעיניה
 קרי מרן הקשה וע"ז הטור. שהביא ז"ל הרמ"ה דברי ע"כ בשוה ממונאלכוליה
 כיעו"ש סופיה רשיה ולאו רקטיה סופיה דלאו הם תמוהים הרמ"ה דדברי ז"לבב"י
 ומירי אמת דבריו דראש ול"נ וז"ל בד"מ ז"ל ומורי ז"ל. הרמ"ה דבריש

 ממונא ולא בסו"ד כתב ולכן מאביו שלקח נכסים מחמת דאתו נכסים לושהיה
 לא מ"כ ואחר עכ"ד ברישא מייי דכה"ג )דמשמע( דמשמע מחמתיה דאתיהבידיה
 מחמתיה דאתא איהו הרמ"ה דברי דריש כן לומר לי הוכח אירידענא
 דאבדין( על חבל - ריקים 5 דף וכן 4)דף

 ולכאורה אביו, חוכ כעבור המעות אחד מזונתי'ממורביהותופס מעות שמקבלת אלמנהשאלה
 אביו בפנקס חוב בנמצא דינו הרי המעות בבלל מוציא איך ובן ממ"ע חוב נפרעים אין כדיןהוי

 דינא בהאי באריכות הרב והשיב נמחק. ולא נפרע שמא מהיתומים מוצאין דאין בשו"עדפסמ
 דהכי אדעתא בחובו תפוסים והמעות עוד דבל והסיק עני מעשר ממעות חוב פורעיןדאין
 דלת תנעול שלא הצדקה.כדי ממעות לפרוע ויכולהלווה

 בנימין כמוהר"ר לברך ואח דמו הרך מע' הזמן ב"ד לפנינו שלח זה אתשאלה
 רבה. בשלמא אתינא הזהר לשון לשונו וזה נו'דאנון

 היא קומיה אלי וקרובה רמה ממשפחה וההע אחת זקנה אלי שבאהבהיות
 לוותה כבר שלה תכריכין ואפילו ושמלה לחם בביתה שאין באומרהוצרורת
 ומתרעמת לחייה על ודמעתה למשכן דבר שום עוד לה נשאר ולא אותםומשכנה

 נפשה את להחיות קרובותיה לה ששלחו ממעות קצת על הי"ו פינסו רחמים הר'על
 והיא סך איזה לו חייבת שהיתה ו"ל אביו בפנקס שמצא באומרו אותם הנז'ותפס
 הר' ליד סר איזה קרובותיה שולחים היו ושנה שנה שבכל כלום מזה יודעתאינה
 הר' לה נתן לא ז"ל הנז' הר' שנפטר ומיום מזונותיה צרר לה נותן היה והואהנז'

 . פרוטה שוה אפילורחמים
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 להחיות קרוכותיה לה שנתנו מה מלוה כעד לתפוס תורה אינה שזו אומרואני
 ג"כ ורמוו סי"כו רנ"ג טי' כי'ד הש"ע כמ"ש קיים אביו היה אפילו נפשהאת

 לתפוס יכול הכן אין שלה המעות היו אם אפי' ועוד ס"ד צ"ט סי' כח"ממורם
 שמת אפוטרופוט וז"ל סכ"ח כח"מ מרן כמ"ש אכיו כפנקט כתוכ שמצאמשום
 מוציאין אין מנה היתומים כפרנסת שהוציא כו שכתוכ אכיו פנקס כנווהוציא

 היו דאם שכ' למהרשד"ם ואפילו ע"כ נמחק ולא נתפוזנ דשמא ככךמהיתומים
 דה2"ך דכריו הכיא ע"ש שכידו כמה להחזיק נאמן האפוטרופוט כן כידהנכסים
 האפוטרופוס כיד מקודם היו כשהנכסים אלא הרשד"ם אמר לא ע"כ עליווחלק
 אם אכל שכידו כמה להחזיק דנאמן הוא אז כנו כיד הנכסים ונשארו מתואח"כ
 מודה הרשד"ם גם אכיו מיתת אחר אותם תפס הכן אלא אכיו כיד היו לאהנכסים
 להבנה"ג ועיין ע"ה מס' הש"ך עליו שהקשה ממה קשה לא וכזה תפיסהדאינה
 הש"ע דדעת כארה דמשם ל"ט ס' ע"כ סי' כש"ע ועיין מ"ו אות כהגה"ט שםמ"ש

 דף ע"ז טי' ח"מ חק"ל להר' ועיין מיגו לו קא אפילו תפיסה שמה לאו הכןדתפיסת
 וליקח רחמים להר לקרוא מוטלת המצוה כדה"ץ עליכם אא"כ ותל"מ גם ד"הנ"ד

 שיחו ואת האיש את ידעתם כבר אמנם אותו קורא אני הייתי וכבר מידוהמעות
 כדה"ץ אותו להכריחו גם מאוניה לרב ליה ומפקנא כנגדי יתריס שמאומסתפינא
 תמ"א רכקה מנת האלמנה לחשכון שהוציא ממה ז"ל אביו פנקס אצלםשיכיא
 כנימין מאיר נ'אה וההוצאה ההכנסה חשכון לראות מורשה אותי עשתהשהנז'
 עכ"ל. ס"טדאנון

 העכודה. ועל התורה על מחנהו מאד רכ הנז' הרכ למעלת אליו תשוכתיחאת
 מע' דדינא. לעומקא נחית דיינא פטדה אודם טור רבוותא הלבתא במה ותנידפסיק
 נזרו יציץ ועליו נר"ו כמוהר"ר כתמר, צדיק אמר לכנימין לכרך ואח המוכהקהרכ

 כיר"א. החמדה שכיות כל על הטוכהכרכות
 מי לפני לעשות מה כדת לרכ כשלמא אמרה הדא התיכה ופתח הג"שראשית

 פתקא האי פנינו עכר אל מרח האיר יעכור כי תמול יום חכמים תפארתשגדול.
 חכמים עיני שמנהיר מאיר דר' קרוכת האשה האודות על מר לן דשדרדדינא
 כמלונה לחייה על ודמעתה המלך לפני ככואה כאשה צער עינו וראהכהלכה
 קרובותיה לה ששלחו מה טך על הי"ו פינסו במוהר"ר המלך חתן ידין עלבמקשה
 ז"ל מ"א הרכ חוכ כעד עככם הי"ו הנז' כמוהר"ר החכם ומ"ע נפשה אתלהחיות
 מר אמר והכי עלה תהי נר"ו מני"ר זה ועל כפנקסו כמכואר הוצאות להשהוציא

 נפשה את להחיות קרוכותיה לה ששלחו מה מלוה כעד לתפוס תורה אינהשזו
 והכיאו רנ"ג טי' יו"ד הקצר כס' מרן שפסק מאותה וחילה קיים אכיו היהואפי'
 אריא לא מהא כי אמינא המחי"ר אחרי כדידן ואנן יעו"ש צ"ט סי' כח"ממורם
 עד כואה מיום זאת האשה כי דעת למען מהימנא ראיה צריכה וראש תחילהדהנה
 כי טובלתו הדעת אין דו בי בלום מגרמא לה ולית דילה דלאו אבלה האידנא בייומא
 והיו לגמרי אחרים משל נזונית והיא כארצינו כבוד לשכון הזאת האלמנהתכא

 יכולים חובות בעלי איז צדקה לו ונתנו פרנסתו אחר ושט לבריות שצריך מי מרןוז"ל1
 בצדקה שגבה מה ממנולהפרע



13 וחסד חייםשרית

 האשה על זו בטענה הי' פינסו כמוהר"ר מיד להוציא דא וכגון מנגד תלוייםחייה
 שקודם ראיה האשה דתביא ואת"ל בעלמא בדברים ולא מוטלת הראייההזאת
 את לכלכל מה סך לה לשלוח בחיוב נתחייבו קרובותיה פעה"ק האשהשתבא
 מתורת יצא זה דבר כן ירה דאם לי חזי לדידי לה יחסר אשר מחסורה דישיבתה
 דאין מרבוותא להקת קאמרי לא דע"כ דאמרי הוא ואנא מתנה בתורת ונכנסצדקה
 אלא ביתו בני ולפרנסת לפרנסתו צדקה בתורת לו שנתנו ממה לגבות יכולבע"ח
 הגבאי מיד או לקוט בתר מלקוט כשמה צדקה ממש שהוא .האופן יהיה אםדוקא
 נתמלא וחד חד וכל צדקה בתולת רבים לו ונתנו בארץ. משוט בא כי בעצמואו

 אל המבזבז רז"ל וכמ"ש יכולתו מכדי יתר שנים פי לו לתת עליו לרחםרחמים
 גובה בע"ח אין ודאי ומזה צדקה נקרא וזה תורה חייבתו וע"כ ו מחומש יותריבזבז
 ממש צדקה בתורת שתים או א' פעמ חומש לפי מרובה צדקה יהיה אוממנו
 שנה מידי לה לשלוח שנתחייבו כזה באופן אבל גובה חוב בעל אין ודאי כזהבאופן
 העושה כאדם שיבתה את לכלכל מחסורה דיבשנה
 שנה מידי קבועה כזאת גדולה צדקה לתת חייבם ומי השמים מן לא זו ממשבשלו
 של או הנאה טובת איזה שבעד גמורה מתנה אלא הויא לא וזאת כתיבה והיכןבשנה
 זה ודבר בשנה שנה מידי יכולתם כפי מתנה לה לשלוח רצונם מטוב נתרצוקורבה
 עני דמעשר דפאה3 מתוספתא הוא דראביה2 חיליה כל שהרי מוכרע הואממקומו

 להפרי' הישראל לאיש תורה חייבתו עני דמעשר התם והרי בע"ח ממנו פורעיןאין
 לצדקה דכוותא וחוב מלוה. ממנו פורעין אין ודאי בהא נפשו לקיום ענימעשר
 לאיש תורה שחיבתו צדקה באופן הוא וחוב מלוה לפרוע שלא ראבי"השלמד

 גובה בע"ח דאין מוכיחות וידיים אלימתא ס' ודאי בהא יכול ליתנההישראלי
 נפשו את להחיות אם כי לענייך ידך את תפתח פתח לומר תורה חייבה דלאממנה
 דזו בנ"ד כן לא ברעב4 ימות סוף כל וסוף חובו בעל שיפרע ולא ברעב ימותשלא
 לרבינו ל"מ ודאי ובהא גמורה מתנה הויא אלא וכאמור תורה שחייבה צדקהאינה
 מתנה לצדקה קרי דלא לראבי"ה אפי' אלא מתנה לה קרי לצדקה דאפ'שמחה
 גמורה. מתנה דהויא מודה כזהבאופן

 יפה ע"ז גמורה צדקה הויא כזה שבאופן דיליה כל ליה יהיבנא אפילוועוד
 ל'ך דע"כ הי"ו פינצי יעקב אביר( שלנו דין בבית אחד אב )המובהק הרבהשיב

 אשה לו שיש באופן דוקא היינו והוב מלוה ממנה גובין דאין ודעימיהראבי"ה
 דר לבדו שהוא עצמך הגע אם אבל ובניו אשתו בהו זכו דכבר תפלי ביה ותלוובנים
 לפרעו יכול שהרי ראבי"ה אמר לא כזה באופן ברעב ימותו שמ' בצוארו רחייםואין

 ס"א רמ"ט ורמ"א ע"א נכתוכות1
 שמחה ורבנו ראבי"ה דברי תצ"ז ס' ב"ב פ"ק במרדכיעיין2
 וגם שני במעשר גם הרמב"ם ופסקה ה"ו דדמאי פ"ג בירושלמי ועיין הט"זפ"ד3

 עני במעשר וגםבשבעית
 חובי, לפרוע ולא ביתי בני לפרנס כדי אלא עלי רחמו לא לו, משיב והלוה שםוז"ל4

 דסברת נראה, וע"כ נפשה, את להחיות קרובתיה לה ששלהו השואל כתב דכנ"ד ביאורוצריך
 דאסור דס"ל איכא מחומש, ויותר ניתנה. דבר לכל ומתנה, צדקה. אינה חייב, שאינו דכלהרב
 רל"ח לשמה תורה בשו"ת ועיין נ' בכתובות בשמ"קועיין
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 שם ילך אשר מקום ובכל הפעם עוד וישוט הצדקה מן יתפרנס עצמו ולפרנסבע"ח
 על מעכבים ובניו דאשתו טפלי ביה דתלי היכא כן לא ומזון ומים ה' צדקותיתנו
 לפרנס בדי אלא עליו רחמו שלא משיב שהלוה שכ' ראבי"ה דברי דייקי והכיידו

 סהדי דאנן ראבי"ה כדברי לו דנראה שכתב הגמ"ר דברי דייקי נמי והכי ביתובני
 דבאמת ע"ב לו נתן ובניו דאשתו דאדעתא חובותיו שיפרע אדעתא לו נתן לאדזה
 אדעתא ולא לו נתנו ובניו דאשתו דאדעתא לומר הוכרחו למה שקשה היאזו

 נועתו יתן שזה את"ל דאפי' הגמ"ר מ"ש וגם ברעב ימות שלא עצמולפרנס
 מדעתו נתן דכבר מאחר ידו על יעכבו דלמה ידו על יעבבו ובניו אשתולבע"ח
 דאשתו אדעתא לו שנתנו הכא דדוקא הוא הטעם דעיקר הדבר הוא אלאלבע"ח
 אדעתא הוא אם כן לא לבע"ח ולפרוע ובצמא ברעב להניחם יכול אינו ובע"חובניו
 פרנסתו על ישוט הפעם עוד והוא לבע"ח לפרוע חייב ודאי דבהא עצמולפרנס
 והוא הנצבת האשה בנדון ודכוותא בצוארו רחיים אין כי מאחר הצדקה מןויתפרנס

 הקצר סי"ב רנג' בס' מרן שהרי הוא להשיב שיש דמה אלא דייק: קא דשפירברור
 פרנסתו אחר ושט לבריות שצריך מי וז"ל ופסק להאריך שאמרו במקום קיצרז"ל
 קתני סתמא דמרן הרי ע"כ בצדקה שגבה ממה ממנו להפרע יכולין בע"ח'אין

 דמזה ליה והבא ובניו דאשתו דאדעתא בב"י שהביא והגמ"ר ראבי"ה לטעםוהשמיט
 קאמרי לא דע"כ שאני דנ"ד דאמרי הוא אנא דין וברמז וי"ל ליה שנא דלאמוכח

 ושוב לו דהלוה היכא דוקא הינו שצדקה שגבו ממה גובין דאין ודעימיהראבי"ה

 כדי אלא לו נתנו דלא ממנו גובין אין ודאי דבהא פרנסתו אחר לשוט יצאהעני
 עני שאיש עצמך הגע אם אבל הקדום חובו לפרוע ולא ביתו ובני עצמולפרנס
 והתמחוי הקופה ממעות שיתפרע אדעתא דוחקא בשעת לו שילוה העשיר פניחילה
 אדעתא דודאי בשש צריך דין לית כזה באופן צדקה בתורת לו שישלחו ממהאו

 בפניו דלת תנעול שלא כדי בהכי ליה ניחא ולעני דוחקו בשעת לעני הלוהדהכי
 המלוה ע"א ד"ל בגטין דתנינן מאותה לה ואמינא לעזרה יפנה ואנא דוחקאבשעת
 קימין שהן בחזקת עליהן מפריש מחלקן עלהן מפריש להיות העני ואת הכהןאת

 אמר ושמואל כהונה במבירי אמר רב ותי' לידיה אתו דלא ואע"ג בגמ'ואקשו
 בפירש"י בכולן ועיין כזוכה זוכה שאינו את עשו אמר ור"י אחר עי' להםבמזכה
 דלא אפילו בחובו לגבות יוכל עני מעשר דממעות ממשנתינו למד אתה נמצאז"ל

 פורעין דאין דס"ל להתוספתא תקשי וא"כ נתינה מצות קים דלא ואפי' לידיהמטי
 מתני' שבקי היכי רבוותא הני כל א"כ דפליג ואת"ל וכיוצא ומלוה חוב עניממעשר

 דהבי דאדעתא כנ"ד הוא המתני' דנדון המרחק דרב מוכרח אלא כהתוספתאופסקי
 כן לא דוחקו בשעת בפניו דלת תנעול שלא כדי לעני ליה ניחא כזה ובאופןהלווהו
 לו שיתנו ממה לגבות וכונתו הלווהו ולא לבן מקודם לו שהיה התוספתאבנדון

בצדקה.

 בראובן שנשאל קנ"ט סי' בשנות להרדב"ז מצאתי הפוסקים באמתחותובחפשי
 על הבע"ח את והמ בע"ח עליו והיה לשבוע כו"ך מקופה נוטל והיה ענישהיה
 דבעיקר והשיב לא או כן לעשות יכול אם בחובו הצדקה שיקח 7( ע"א )דףהגבאי
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 דאיכא הבע"ח יטלנה אם דרבוותא פלוגתא איכא העני ליד הצדקה משהגיעההדין
 אין עני מעשר דפאה בתוספתא דתנייא וריא"ז ראבי"ה כתב וכן נוטלה דאינומ"ד

 לא ממנו יגבה שהנושה הנותן ידע הוה דאם הוא וסברה וחוב מלוה ממנופורעין
 ראיה ליכא עני וממעשר ממנה בע"ח דגובה פסקו ואחרים שמחה ורבינו נותןהיה

 העני ליד משבא אבל הבית בעל ביד ובעודן העני ליד שבא קודם מיירידהתם
 הזרוע בפ' ואמרי' עני ממעשר טפי קדשי ובכורים תרומה דהא ממנה דגובהפשיטא

 דמשולחן זאת סברה דוחה ריא"ז אבל מהן גובה ובע"ח כהן נכסי דכןוהלחיים5
 אדעתא נתן ולא הנותן בדעת תלל הכא אבל בחובו נוטלן ב"ח ומשו"ה זכו קאגבוה

 פליגי לא דע"כ רואה אתה הרי ובניו הוא מהן שיתפרנסו אלא חובותיולפרועי
 מהם גובה בע"ח אין הגבאי לוד באו לא שעדיין בנ"ד אבל לידו כשבאואלא

 בפ' דתנן מהא וראייתו מהם גובה מלוה העני ליד הגיע לא שאם שכתב מיוראיתי

 תפוס הוא גופה דהמלוה חדא ראיה משם אין ולדודי וכו' הכהן את המלוה הגט6כל
 לא בעלמא אבל בהכי ליה ניחא ואיהו מותר והעני הכהן תקנת משום יתרבחובו
 יעו"ש.וכו'

 והוא זה בעניין נבוך שאני מה עמך אציגה מטדין לעיקר שנבא טרםוהנה
 ראביי"ה דלדעת פליגי בהא ודעימיה שמחה ורבינו ודעימיה דראביי"הדנקטינן

 אפילו מיירי והתוספתא ענין לשום לשנותה אסור העני ליד הצדקה הגיעהאפי'
 הגזברים או הבעלים העני ליד שבאה קודם שמחה רבינו ולדעת העני לידשבאה
 לכל כממונו הוא הרי העני ליד משבאה אבל עניין לשום לשנותה יכוליםאינם
 במה ובהגמ"ר בהמרדכי למעיין שם כמבואר נדרו ידי הנודר ויצא הואילדבר

 קודם הינו לשנותה דאסר דהתוס' וכתב אלו שמחה רבינו דברי אחר והגיהשסיים
 יעו"ש. הבית הבעל ביד בעודו העני לידשבא

 היינו אופן לשום לשנותה דאסור דהא מפרש דקא שמחה רבינו לדעתוהנה
 אין עני מעשר דקתני כולה דתוס' ריהטא מתפרשא שפיר העני ליד שיבאקודם
 נתינה חובת ידי יצא לא שעדיין מאחר אלו מעשר ממעות עני של לבע"חפורעין
 יע"ש נ"ט סי' ריקאנטי בפסק פר שכן וכמו גופיה לעני נתנו ולא חובו פורעשהרי
 ידי דיצא בגמראל דאמרו אחר ע"י להם ממזכה שנא דמאי זה על להעיר שהטועם

 נוטלה ואח"כ נתינה לשם אחר ע"י להם דמזכה שאני דהתם לומר ישנתינה
 את משלמין ואין וברור נתינה ידי יצא לא בזה לבע"ח כשפורע הכא אבלבחובו8

 ע"א קל"אחולין5
 ל'ונ"אד69
 בגיטיןשם7
 ע"ב לו ומחזירן וחוזר לידיה דמטא במאן שם רש"יוז"ל8

 ברמ"א ס"ה רג"ז ביו"דעיין



 בסימן16

 משלמין אינם זה גם תגמולו לו לשלם לחבירו העני שחייב העני שלהגמולין
 אין וג"כ עני מעשר מעות זה בכל משנה והוא נתינה ידי יצא ולא כחובדהו"ל
 וג"כ לזה עני מעשר ממעות לשנות אסור רבה מצוה שהוא שאפילו שבויםפודין
 הו"ל דין בבית דהגבהו דכיון שושבינות לעני לשלוח דהינו שהבבינות עושיןאין

 הוי זה דגם לצדקה דבר ממנו נותנין ואין מעשר מעות משנה והוא חובוכפורע
 עליו חוב הוי ולא חייב דאינו דביון חסדים גמלות של דבר ממנו משלחין אבלשינוי
 דצריך התוס' אותו והזכיר לעני עני מעשר שליחות דהיינו כלל שינוי הוי לאכלל

 גונב הו"ל דאל"כ עני מעשר ממעות שהוא חסדים גמלות לו הנשלה לענילהודיע
 ומקים עיר לחבר אותו נותנין וכן משלו לו שולח שהוא סבור דהוא הבריות9דעת
 שמחה רבינו לדעת בשופי מתפרש זה כל ממון אינה הנאה דטובת עני מעשרמצות
 ריהטא כל מתפרשא הבית הבעל יד מתחת יצאה לא דעדיין מיירי דהתוס'שס"ל

 שבאת לאחר אפילו מיירי דהתוס' דס"ל ראבי"ה לדעת אבל חומר כמיןדתוספתא
 לבע"ח יפרע לא למה ממונו ונעשה לידו שבאת אחר דאם שקשה מלבד העניליד

 ישלם לא למה כן הנותן דעת אין בזה דגם נאמר ואם ליה זכי דרחמנאמאחר
 שהוא מאחר ולצדקה שבויים לפדיון יתן לא ולמה בשלו העושה כאדםתגמולין
 במה שקשה זוהי דין מן ובר הנותן נתן לא דהכי אדעתא לומר שייך לא והכאחייב
 דהינו להודיע וצריך ג"ח של דבר ממנו משלחין אבל ואמרה התוספתאשסיים
 איך גופיה בעני הלא הבריות דעת גונב יהא שלא כדי מ"ע ממעות שהואשיודיע
 ולומר שחר להם אין אלו דברים התוספתא מיירי גופיה בעני ואי אלו דבריםשייך
 לדעתי בדינו לראבי"ה דמודה הגם ז"ל וריא"ז כלל ל"מ בחדא וסיפא בחדארישא
 חובו מינה גבינן לא העני ליד באו אפילו דצדקה כותיה מטעמיה ולא כותיההוא
 ואינו זכו קא גבוה משולהן לידו שבאו אחר דהתם עני ממעשר דלמדינן מפניולאו
 ריא"ז דעת ברור וזה לו ניתן ובניו דאשתו אדעתא צדקה אבל הנותן בדעתתלוי

 אפי' איירי דהתוס' דעתו על עלה לא ריא"ז וגם ותשכח דו"ק בהגמ"רכמבואר
 ז"ל הלוי מוהר"ם מ"ד להרב שראיתי מפני זה בכל ונחלצתי העני ליד שבאהאחר

 ראית שדחו וראיתי כ"י הקדמונית התשובה מצאתי ואני וז"ל שכתב הקדשבכ"י
 ע"כ העני ליד שבא קודם לבע"ה אם כי דוקא מיירי דלא גופה מהתוספתאראבי"ה

 מן וזודי ברור והוא שהכרחתי ההכרחיות מכל דהוא ספק ואין הקדש מכ"ימ"כ
 צדקה שהיה אפילו ראשונים של מחלוקת ולענין וז"ל שכתב שם להרדב"זהתימא
 דעת אומדין דלעולם ממנה בע"ח יגבה שלא נוטה דעתי העני ליד והגיעהמרובה
 סתמא והלא הבית בעל ביד בעודה איירי דהתוספתא להו פסיקא דמי ותוהנותן
 אחר האמור ולפי ע"כ העני ליד הגיע אפילו משמע גוונא ובכל שנוייההיא

 ברור. והוא לייא כלפי ואדרבא ז"ל הרב על התימא מן זוהי אלין הראויההמחי"ר

 והוא לבע"ה איירי דהתוס' דפי' התוס' על בפי' דוד חסדי להרבוראיתי

 לחול מא"י להוציאו דאסור מעשר דיז בו שינהוג בדי כתב ביבוריםובמנחת9



17 וחסד חייםשר'ת

 וחוב מלוה ממנו פורעין אין דעל לו דראיתי אלא שמחה רכינו בדעתכפירושינו
 לאו דאי ממ"ע דנהנה דנמצא וחוב מלוה ממנו פורעין אין וה"פ וז"ל כתכוכיוצא
 כנ"ר מובן להם אין אלו ודברים יעו"ש וכו' מממונו לפרוע צריך היה עניהמקממר
 ידי דיצא וסד"א עני כמעשר חובו ופורע לעני חייכ היה מ"ע דהמפרישדהבין
 ממ"ע נהנה דנמצא דפרסן ממאי מ"ע ממעות ומלוה חוב פורעין דאין קמ"לנתינה

 נהנה שייך ולא שלו הוא הרי העני על ואי מממונו לפרוע צריך היה לאודאי
 באר מתפרשא והיא שפירשנו כ"ו פי' ואילך משושבינות התוספתא פי'ח~א"כ
 . תמוה. והוא מצטערים אנו הראשונים על אבלהיטכ

 מיד או הנותן מיד הצדקה שיצא דלאחר האמור מכל למדינן כללא שיהיהאיך
 וריא"ז ראבי"ה דלדעת שנוי הוא במחלוקת כחובו ממנו גובין אי העני וזכההגבאי
 ואחרים דוד ורבינו שמחה רבינו ולדעת ממגו גובין אין ולמכדא"ל כדא"ללמר

 כולם ולדעת בשלו העני זכה שכבר מאחר בחובו ממנו דגובין הוא הרדב"זשהביא
 דהמלוה מתני' על הרדב"ז וכמ"ש ממנו גובה כחובו תפוס גופיה המלוה היהאם
 אביר הרב דקדק יפה ובזה בחובו תפוס דמלוה שאני דהתם העני ואת הכהןאת
 אין קתני ולא וחוב מלוה ממנו פורעין אין מ"ע התוס' במ"ש נר"ו הנז'יעקב
 בחובו תפוס הוא דאם לאשמועינן אתא דהא מקומות בכמה הש"ס כדרךנפרעין
 דהכי אדעתא הלוהו דאם הרדב"ז דברי כפי מתניתא מהך למדנו ועוד ודוקנפרעין
 דוחקו בשעת בפניו דלת תנעול שלא כדי לעני ליה ניחא טפי הצדקה ממעותלגבות
 צורכי נותן היה ז"ל פינסו מוהר"ח שהרב הוא דבריו שלפי שלפנינו בנ"ד מינהדון

 משנתינו דין הו"ל מזונותיה קרובתיה שולחים ושנה שנה שככל מפנימזונותיה
 להאשה לזכות מר כתב אשר הב' הסעיף אל היום ואכא ברור. והוא הרדב"זוכדעת
 פנקס בנו והוציא שמת באפוטרופוס ר"ץ10 בסי' מרן שפסק ממה קרובתיההנז'
 דשמא בכך מהיתומים מוציאין דאין היתומים לפרנסת שהוציא בו שכתובאכיו
 - כארוכה להשיב באתי אם אמינא לעצמי וכשאני בנ"ד דכוותא ע"כ נמחק ולאנפרע
 ואין נוגילתא אריכנא בשורשם הדברים וללבן לברר זה בסוג המסתעף כלעל

 אמנם אך מקרי זמנינו יומא וכל כידוע הציכור  עול  וושון עמנו מסכיםהפנאי
 ידוע הדבר כי והוא דינא. לענין שנוגע מה מצודתי שתעלה מה באו~מר[אלקטה

 היא הלא ז"ל הרא"ש הוא זאת לוקחה מאוש ז"ל מר'ן דפסק דדינא פסקא האיכי
 בירוש'12 דאייתי עובדא מההיא ראיה שהכיא יעו"ש ק"גוו כלל כתשו'כתובה
 לפום ז"ל הרא"ש דברי יראה הרואה בה הוינן וכד יעו"ש שותפי דהוו ור"ידר"י
 סי' הקצר בס' מרן ופסקו פ"ו~ו ככלל פסק שהרי איגרי מרפסןריהטא

 צ"א~
 שיש ו

 כמו הם לדבר והרגלים אמת שהוא לדבר רגלים יש אם אדם של פנקסו עפ"ילדון

 נ"ח סעיהחו"מ10
 ג'סי'11

 יעו"ש ה"1 פ"ד שנימעשר12
 א'ס'13



 בסימן ר8

 ליתן הבעה"ב לו שציוה פנקסו על חנוני במו שהוא הנז' בתשו' הרא"ש דבריושפי'
 אם היתומים מן דמוצאין פסק וע"ז יעו"ש בשלו ולתת לשאת בהשות וירדלפועליו

 דהיה הנדון דהיה ק"ג דבלל באותה שנא מאי איפה וא"כ לדבר רגלייםהט
 הוצאות להוציא רשות לו ונתן באמונה בשלהם ולתת לשאת ונשבעאפוטרופוס

 מהיתומים מוצאין ואין נמחק ולא נתפרע שמא חיישינן דהתם נכסיהן ועלעליהן
 ע"ז וס' מ"ד או' הגב"י ס"ט ס' כנה"ג והרב סקר'ד ססק"ז הש"ךולדעת

 תשו' אותה דס"ל מ"ב סי' יאודה בני והרב ע"ו סי' שמואל משפטיוהרב

 ק"ג דכלל ההוא דשנייא לתרץ יכולים הינו זמנו בתוך מיירי פ"ו דכללדהרא"ש

 דיתמי השואל סיים השאלה בסוף שהרי מילתא מוכחא והרי זמנו אחרדמיירי
 זה ובל רב זמן אחר דהוי נראה דמזה שהגדילו אחר להיתומים תבעואפוטרופוס

 שם15 הסמ"ע לדעת אמנם הרא"ש בדעת הכי דס"ל רבוותא הני לדעתתינח
 דס"ל ע"ד סי' ומוהרימ"ט קמ"ח בסי' והרדב"ז ס"ט בסי' מב"י ודעת כ"זס"ק

 בס' הרמ"ז להגאון וראיתי למימר איכא מאי פנקס עפי' זמנו אהרדאפילו

 לפנקס הנתבע פנקס בין לחלק וכתב זו מדוכה על שעמד נ"ה סי' ח"א ח"מחק"ל
 בפנקס איירי ק"ג דכלל אותה אבל הנתבע בפנקס איירי פ"ו דסי' דאותההתובע
 יודעות שאינן הנשים ואפי' שכתב קצ"ב סי' ח"ב התשב"ץ דעת שכן וכתבהתובע
 דק"ה6ו עצים הגוזל ובפ' שמת מי פנקס עפי' ליורשים יתחייבו לא ומתןבמשא
 יעו"ש לא לאחרים לחייב אבל היורשים מחייב שהפנקס אביו של דסקא גבימובח
 הוא שגם י"ט ס' ח"מ הלוי מוהר"ש ועיין יעו"ש רמ"ג בס' כתב מוה מבוארויותר
 שהיתה כגון הב"ע רבא אמר דסקא גבי ממ"ש שהביא בראיה אך כ"ה לחלקכתב

 דכי משלם לא חומש איתיה דהא משלם קרן אחרים ביד מופקדת אביו שלדסקא
 ראייה דמה ז"ל הרמ"ז תמה זה על ידע הוה לא דהא משתבע קא בקושטאאשתבע

 מיפקד אביו גזל נתון ובו כלי הוא שדסקייא המפרשים וכל בפרש"י מבואר שהריזו
 והינו אביהם בפנקס היורש לחייב זה עניין ומה מעיקרא היורש ידע ולא אחרביד

 ע"ד כתב לשון והיינו גריס הוה הכי או דסקא הינו דדסקיא שהביןטעמא

 וכו' כן שפירש מי ראינו שלא עליו שקשה ומלבד דסקא7ו והא גברא הא ד"עב"ק

 ביד בו מופקד היה שגזל מה בו בתוב שהיה אביו של דפנקס מפרש דאי דין מןבר
 מהיורשים יגבה איך לאו דאי מיירי גזילה עדי בדאיכא כרחין על בכך מהאחרים

 הגזילה באין איירי אי וא"ב בידו הוא לקוח~ו להו טענינן הרי קימת גזילה אםאף
 איירי ואי קימת הגזילה שאין כיון משלם היכי קרן הפנקס נמצא אי בכך מהקיימת
 נשבעו הרי בידם הגזלה שאין נשבעו ואי לנגזל החזרוה לא אמאי קיימתבגזילה
 לעצמי וכשאני ז"ל. א"ד אצלי צ"ע דבריו ע"כ כי לשלם חייבים נמי וחומשלשקר

 י י ון עיס14
 ק"ובסימן15
ע"א16
 דסקא ופיר"ש הגדול מב"ד דסקא דנקט בגון דקי"ב בב"ק כדאיתא ע"ד צ"לנראה17

אגרת
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 בדאיכא דע"כ זה מונח בתת להתשב"ץ מקשי קא מאי עליון דעת לסו"ד ירדתילא
 דאינו באופן מפ' זה דבר שנגזל גזילה עדי דאיכא בהכרח והיינו מיירי גזילהעדי
 היכי לך קשיא וכי מיירי גזילה עדי בדליכא אימור בידי הוא לקוח לטעוןיכול

 דהוה הינו אביו דאשתבע דמאי דאמרי הוא אנא גזילה עדי היה לא והלאאשתבע
 מחבירו הגוזל בו"'ה דק"ג לעיל התוס' כתבו שכן וכמו מעצמו דאשתבעעובדא
 ולא אשתבע אלא בידי הוא לקוח טען לא דאביו לומר יש שני לתי' ואפילויעו"ש
 שבידו קים דבר דהאי ידע דלא משום בידיה הוה דלא נשבע ג"כ בנו ואח"כהודה
 שדבר אחרים ביד מופקד שהיה אביו בפנקס מצא ושוב דאבוהי לידיה אתאמגזילה

 יתחייב לא אביו פנקס דעפ"י וסד"א מעצמו הודה וע"ז הוא גזול בידו אשרזה
 אביו של פנקס דעפ"י חידושא האי קמ"ל בידי הוא לקוח לטעון ויכול קרןלשלם

 דעת זהו מכחישו אביו דפנקס מאחר לקוח לטעון יכול ואינו ליורשמחייבינן
 דאין אמת דין דהדין ז"ל הרמ"ז הגאון כתב בבר ומ"מ דעתי לפי ז"להתשב"ץ
 וכתב. כ"ו סי' ח"מ ב"ד הרב הסכים שכן הביא וכן התובע בפנקס להיתומיםלחייב
 בפנקס כתוב דאי ר"ץ סי' הטח"מ הביאו ק"ג בכלל הרא"ש דעת נראה.ג"כשזה

 כלל גופיה הרא"ש ואילו מהיתומים לגבות אין לו חייבים שהיתומיםהאפוטרופוס
 התובע פנקס בין לחלק שטעמו י"ל אך פנקס עפ"י מהיתומים דמוציאין כתבפ"ו

 גמ המקדיש ליורשי לחייב שמט לצדד יש דאכתי אלא וז"ל עוד וכתב נתבעלפנקס
 דאמרינן דהא וז"ל צ"א סי' וטח"מ ה"ד פ"ו כלל הרא"ש ממ"ש התובעבפנקס
 חייב שאתה בפנקס כתוב לאדם יאמר אם כגון אדם כל כנגד לא הוכחה הוידפנקס
 או לבניו ליתן בעה"ב לו שצוה כגון לדבר רגלים שיש היכא דוקא אלא כו"ךלי

 פנקס שגם ש"מ ע"ש פנקסו בתר אזלינן ודאי שנתן בפנקסו כתוב והואלפועליו
 מתני'19 מהך ראייה אין הלא להשיב ואין גובין לדבר רגליים איכא איהתובע

 הוא דהחנוני כיון וליטול לישבע אם כי הפנקס על דסמכינן לדבר רגלייםדבדאיכא
 דאינו מנ"ל פנקס בטענת מהיתומים היורשים שיגבו אבל ונוטליןמהנשבעין
 דינו לעיקר מתני' מהך ראיה מביא הרא"ש20 שהרי אינו זה ונוטליםמהנשבעים
 ה"ט לחנוני שבועה הצריכו וכי לדבר רגלים שיש כיון בפנקס מהיתומיםלהגבות

 מתו דאם הרמ"ז שכ' והראיה לשניהמו2 לשלם וחייב משקר מנייהו חדדבודאי
 משפט חושן טור שכתב להרמ"ה ואף שבועה בלא החנוני דנוטלשפועלים

 דהחנוני שאני התם שבועה בלא החנוני נוטל אינו פועלים מתו דאם בשמו צ"אסי'
 בפנקסו ליתומים בתובע הדין וכן בעה"ב של דעתו להפיס להשבע ויכול חיהיה
 אבל שבועה בלא נוטל אינו אעפי"כ אמת הוא בפנקם שכתוב דזה לדבר רגלייםויש
 הוא שכתוב דמה לדבר רגליים ומט לו שחייבים בפנקסו כתוב ונמצא התובעבמת
 א"ד דאבוהי במלי יודעים שאינן כיון שבועה בלי היורשים דנוטלים אה"נאמת
 רגליים עפ"י מהיורשים להגבות התובע פנקס שהיה לנ"ד דן ומינה יעו"שז"ל

 ע"א מ"השבועוח19
 א' פ"ובטימז20
 סקלג צא בסי' בטמ"עעיין21



 בסימן20

 . אשתמ דבריו חזינא בד דיוסף בזרעא ואנא באורך. יעו"ש ואומדנותלדבר

 והבריח לדבר רגליים כשיש התובע בפנקס לגבות זה מחודש דיןשהולידבמה
 מאותה שהביא ממה והוא הנתבע בפנקס דאיירי גופיה הרא"ש מתשו'הדבר

 פנקסו עפ"י בריא וטוען חי הוא דהחנוני התם דשאני דתובע בפנקס והינודחנוני
 פרע. דילמא חיישינן ולא בו היורשים דגובין מנ"ל מת אםאבל

 דהיינו גופיה הראש שפי' כמו הם ודאי הא לדבר הרגליים אלו שהרי קשהותו
 אדם בל כנגד ולא ז"ל הוא שהביאו ובמו לבניו או לפועליו ליתן בע"ה לושצוה
 ז"ל דבריו ולפי נאמן אינו ודאי דהא בלל ציווי שום בלתי בפנקסי כתוב לושיאמר
 אה"נ שיהיה באופן או בע"ה לו שציוה ברזטות שירד והינו לדבר רגליםדכשמם
 ק"ג דבלל הרא"ש תשו' שהרי עליו תמהני וא"ב התובע בפנקס אפילודגבינן

 התם שהרי תיובתיה הויא מזה לעיל ז"ל הוא הביאה אשר ר"ץ סי' הטח"משהביאה
 ונתן באמונה ולתת לשאת ונשבע אפטרופוס שמינוהו היה דהנדון לדבר רגליםהוו
 וא"ב מזה גדול לדבר רגלים לך אין וא"כ יעו"ש הוצאות עליהן להוציא רשותלו

 לא לדבר דרגליים מוברח אלא התובע האפטרופוס בפנקס מהיתומים גבו לאלמה
 אבל פנקסו ~~עפי' בריא וטוען חי דהוא חנוני ושאני הנתבע בפנקס אלאמהנו
 בשם הטור בתב שהרי לדבר וראיה פנקסו עפ"י נוטלין אינם יורשיו החנוני מתאם

 ותובעים לפנינו כששניהם בד"א וז"ל ס"ב צ"א סי' הקצר בס' מרן ופסקוהר"מ
 שבועה בלא נוטל וכו' או תובעים לבדם והפועלים החנוני מת אם אבל הביתמבעל

 יורשי ואי ע"כ אחד תשלום אלא משלם אינו שהרי כלום מפסיד בעה"ב איןשהרי
 זה דבר לדחות שיש ועם תשלומין ב' הו"ל א"כ אביהם פנקס עפ"י גוביןהחנוני

 מילי ולקיים ז"ל הרמ"ז הגאון דברי לפי איגרי מרפסי ז"ל הרא"ש תשו' ב'אכתי
 הרמ"ז של דינו יצא וממילא בשורשן קצת הדברים להרחיב אני מוכרחדאבות
 כמה זה בעניין להעיר איתי מקום הנה אחלה טרם ואני לאורה. ונ"ד ז"להגאון
 האי עיקר על להעיר בא הנני וראש תחי' בהם נבוך נשארתי אני מאד אשרהערות
 קי"ל אנן שהרי דינא מעיקר הנתבע לפנקס התובע פנקס בין שחילקוחילוקא
 ק"ח סי' בריש שפסק כמו אופנים בג' לא אם היורשים מן גובה אינה ע"פמלוה
 והעידו עדים באו אם אפי' היורשים מן גובה אינו אלו אופנים ג' וזולתיעו"ש
 איפה וא"כ יעו"ש פרעו שמא היורשים מן גובה אינו מנה לזה אביהם חייבשהיה

 דטענת צ"ב ולפ"ז בריא כטענת חשוב פנקסו על שכתוב מה קמ"ל שם הרא"שוז"ל22
 על סומכים שאנו לומר פנקס רנקט האי כרחך על אלא קודם שכ"כ הפנקס ע"י רק הויהבריא
 שכרי טוען ואיני לפועליך או לבנך שנתתי בפנקסי כתוב מוצא אני החנוני שאמר וכעןהפנקס

 היתומים אצל גם בריא טענה תהוי לא אמאי וא"ב עב"ל בפנקסו בתוב בך שמוצא אלאלו
 יותר בריא טענת הוי פנקס דטענת דכתב צ"א בסי' בב"ח ועייז הפנקס, ע"י הטענה וכלמאחר
 רק הוא החנוני דנטילת כהרמב"ן בהא דס"ל אפשר ואולי מנה. חייב דאתה א"ל אבאמטענת

 חנוני שאני כונתו ווה תקנז, לא ליורשים וא"כ בסק"ו שם בקצוה"ח עייז מדינא ולאמתקנה
 צ"ע. ועדיז חי,דהוא
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 חיצוניות גמורות מוכיחות אומדנות דאיכא דכיון נאמר ואם שמיה דכר מאןפנקס
 דאין זמנו תוך הוא שמת או מודה חייב כמו הו"ל נפרע לא זה שחוב לדייןהנראות

 מפנקס יותר דאלים דנתבע פנקס שנא מאי איפה א"כ שנפרע לומר ואופןצד
 מאן תו איפה א"כ נפרע שלא מבורר דהדבר מאחר יתומים והא יתומים האהתובע
 הרא"ש מ"ש לפי ובפרט היא חדא ודא ודא הנתבע לפנקס התובע פנקס בין לןפלג
 התשו' בסוף וכן ליתמי טענינן לא האי כי ומפורסם גלוי שקר שדבר דבריובריש
 לטעון המחזר וכל מספק ליתמי טענינן שקר שהוא מוכיח דבר ואון וכתבהוסיף
 הגע אם כ"ז ואחר יעו"ש א'"ד גזל להאכילם רעה גורם ליתומים מפורסםשקר
 לן התיר מי נפרע שלא התובע של פנקסו להחזיק מוכיחות אומדנות דאיכאעצמך

 פנקס לי מה כזה ובאופן להפך מוכיחות דהאומדנות כל גזל ליתומיםלהאכיל
 צ"א סי' הקצר בס' מרן פסק על להעיר לי יש ועוד 1 דנתבע פנקס לי מהדתובע

 שהרי לדבר רגלימ ויש הואיל בריא כטוען שהוא פנקסו על החנוני דין בתוךשפסק
 עניניו בו לכתוב שרגיל אדם פנקס עפ"י לדו7 יש וז"ל בס"ה פסק הבית בעלציוה

 לדבר. רגליים דיש היכא קטנים מהיתומים להוציאואפילו

 שהוא אפילו מהיתומים גבינן דהיכי שקשה ע"כ אמת הוא בפנקס שכתובשמה
 דפ"ב דירוש' וכההיא נמחק ולא נפרע אימור אמת שהוא דאפילו אימוראמת

 הש"ך כתב שהרי תשיבני ואל הרא"ש שהביא שותפי דהוו יונה ור' דרי' ב'דמעשר
 לדחות יכולני שהרי נפרע שמא למיחש דליכא זמנו בתוך איירי דכאן ק"ז סי'בסו'
 שמת ראובן ק"ז סי' בסו' פסקו שכבר מאחר זה פסק לפסוק מרן הוכפל למהשא"כ
 ע"פ דמלוה פטורים היורשים מנה לשמעון חייב שהוא בכ"י בפנקסו כתובונמצא
 דסי' דאותה הש"ך דברי לפי ואם ע"כ זמנה תוך היה אא"כ היורשים מן גובהאינה
 מאחר במקומו ושלא צ"א בסי אותו לפסוק מרן כפל למה זמנו תוך אייריצ"א
 דאותה דחילק ק"ז סי' סוף שם הסמ"ע לדברי ואפילו ק"ז בסי' במקומו פסקושכבר
 שלא אפילו וע"ז לחנוני בע"ה כמו לו שצוה לדבר רגליים כשמט איירי צ"אדסי'

 ציווהו שלא לדבר רגליים בדליכא איירי ק"ז דסי' ואותה מהיתומים גוביןבזמנה
 חילוק לפי עכ"ז יעו"ש זמנה תוך היה אא"כ נפרעת אינה וע"ז לחנוני בע"הכמו
 איכא אפילו התובע בפנקס אבל הנתבע בפנקס היינו זה דכל לומר דרוציםזה

 מרן הוצרר דלמה שקשה זוהי א"כ מהיתומים גובין אין ואומדנא לדבררגלים

 עפ"י עושיו וכו' דחשבונותיו ונמצא שמת מי מ"ד סי' ישנות הגאונים בתשו' מצאתיובו
 אלא להו מקימין דלא אחרים על לו שיש בה שכתב למ' תשו' לא או והפנקסותהחשבונות

 נמצא אם וכן וכר ליה מחיבינן לא עליו לאחרים שיש בהם שכתכ עצמו מחייב אםאפילו
 ומ"ה ופרע נטל שמא וכו' שחוששיז ליורשים מחיבין אין עלי לפ' מנה ובפנקסובחשבונותיו

 שנשבעין... אלא נאמנים אבינו לך פרע שמא היוחסים יאמרז אם ולנך פרעזן נתב ולאאנחיה
 וכו' יודעיםשאין

 פרע. שמא וחוששין פסיקתא מילתא לאו נתבע של הפנקס דגם הרי עכ'י
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 הרבה ולהצריך התובע פנקס שהוא החנוני פנקס דין בתוך זה דין ולפסוקלהצריך
 מהיתומים גובין אין הנתבע דהפנקס כשפסק ק"ז סי' בסו' במקומו לפוסקו לווהיה
 שמה לדבר רגליים שיש או סיים הו"ל זה אחר זמנה תוך ההלואה היהאא"כ
 נראה אלה כל על כי כלל. אריכות שום בלתי מקומו וכאן ל"מ ותו אמת הואשכתוב
 הרא"ש דדעת והיינו נאות באופן הנז"ל תשו' בשתי הרא"ש כונת לפרשלע"ד
 לדבר רגליים דהם דכל הוא פנקסו על מחנוני ראיה להביא פ"ו דכללבתשו'

 שביאר וכמו בריא טענת הפנקס הו"ל פנקסו על ולכתוב ליתן ציווהודהבע"ה
 שכתב ע"א23 בדמ"ה נתן במ' הגדפסות שבועות למס' בתוספתט הרא"שדעתו

 דברו דכיון לאו אם לך החזרתיו אם יודע איני אמר והלא בידך לי מנה כאומרדהוי
 לחבירו האומר בתרא בהגוזל כדתנן שבועה בלא לו לשלם חייב בידו לו שהיההוא

 ליה דהבע והיכא חייב לך החזרתיו אם יודע ואיני אצלי הפקדת או גזלתיךהלוותני
 רגלים כשיש דעלמא אדם של לפנקס הרא"ש למד יעו"ש א"ד לכ"עחייב
 נשבע שהוא שאני וחנוני שבועה בלא ונוטל בריא כטוען הו"ל שיתן שציווהולדבר
 במי דכוותא שבועה בלא דנוטל הכחשה יש לא ואם דפועלים הכחשה דישמשום

 המוציא מת דאם אלא שבועה בלא נוטל פנקסו פי על בריא וטוען שיתןשציווהו
 דחיחשינן היה שמא הדבר להיות דינא הדר בפנקסו לגבות בנו ובאהוצאות
 היא דהחששא כיון הנתבע בפנקס בין התובע בפנקס בין נמחק ולא נתפרעשמא

 הדבר דלחזור אלא שותפי דהוו יונה ור' דריי דירו"מ ובאותה וקרובהאמתית
 אומדנות אחר מהדרינן בריא לטענת הטענה ויחזור חי הפנקס בעל שהואלכמות
 מחנוני שהביא אחר הרא"ש וע"זמוכיחות
 יען מהיתומים להוציא יכולים אינם דעדיין נרגש ע"ז בריא טענת הואדהפנקס
 וע"ז בריא טענת טוען לפנינו ואינו מת שבבר מאחר נפרע שמא למיחשדאיכא
 מה שכל לדבר רגליים ויש בפנקס עניניו לכתוב רגיל היה ששמעון זה ובנדוןכתב

 בעסקיו מוחזק עסק בעל וכל הפנקס אחר לילך יש ובו' אמת הואשבתוב
 לדבר ורגליים מוכיחות ידיים לך שאין זה בנדון וכ"ש וכו' שלו בפנקסהמבוררים

 בתלמוד מצינו אומדנות והרבה אמת שהוא יודעים אביו בית וכל וכו' מזהטתר
 טוען ואינו מת דכבר שאפילו למד אתה נמצא יעוש"ב וכו' הוכחה כ"ב להםשאין
 הנראות מוכיחות אומדנות עפ"י עכ"ז נפרע דשמא שמא טענת להיות וחזרבריא
 מדברי למדין ונמצינו בריא טענת להיות דינו חזר נפרע שלא הרבה שמוכיחלדיין

 לו שציוה היינו לדבר והרגליים מוביחות ואומדנות לדבר רגליים תרתיהרא"ש
 עפ"י וטוען לפנינו חי בהיותו בריא טענת פנקסו להיות זה דבר מהני דאזשיתן
 בפנקס כתוב לו אומר והוא לו ציוה שלא דהיינו הרגליים אין אם כן לאפנקסו
 מת אם אבל חייב בהיותו אם בי מהנו לא לדבר דרגליים ונ"מ ל'א לי חייבשאתה

 שלא מוכיחות אומדנות יש אם אבל הנז"ל דירו"ש כעובדא נפרע שמא לחושהט
 מן דגובה ק"ח סי' בריש מרן שפסק אופני תלתא מהני בחד להיות הדין חזרנפרע

 מאחר בו גובין גוונא בכל דנתבע פנקס ל"ש דתובע פנקס שנא לא ובהאהיורשים
 דיש ומאי ברור והוא נפרע שלא נדונו בפי' לדיין הנראות מוכיחות אומדנותדאיכא

 וניתב בתוד"ה שםעיק23
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 בפנקס הוא שאם לדבר דרגליים בעניין הוא הנתבע לפנקס התוכע פנקס כיןהפרש
 ואם בריא טענת טענתו שיהיה כדי לו שציוה חנוני כמו לדבר רגליים בעינןהתוכע
 לגבות שכנגדו נאמן הנתבע בפנקס אבל משקר ודילמא הרא"ש כמ"ש ל"מלאו
 הנתבע או התובע מת אם אבל נכתב לפנחייא טעין מצי ולא הנתבע פנקסעפ"י
 לא נפרע שלא מוכיחות אומדנות ליכא אי ודאי בהא נפרע שמא חששאואיכא
 נגר בר לית נפרע שמא דהחששא הנתבע מיתמי ולא התוכע מיתמי לאגבינן

 מן גובה אינה ע"פ דמלוה ק"ח ס4' כרימ מרן שפסק כאותה וחזר.הדיןדלפרקינה
 אופנים. בג' לא אםהיורשים

 ראוכןשהיה על ק"ג בכלל כהרא"ש שפסק אותה טוב דרך על יתישבומעתה
 שירד לדבר רגלים והינו באמונה בשלהם ולתת לשאת רשות לו וניתןאפוטרפוס
 והיה בריא טענת היתה פנקסו עפ"י טוען והיה חי היה אם ודאי דא וכגוןברשות
 שמא טענת להיות חזר שמת דכיון אלא ע"פ חנוני כדין בשופי מהיתומיםגובה
 פסק ע"ז נפרע דלא מוכיחות אומדנות היה לא נדון דבאותו וכיון נפרעדשמא
 לדכר והרגליים נפרע שמא למיחש דאיכא כיון היתומים מן מוצאין דאיןהרא"ש

 דכרי אמתות לע"ד נר' זה בריא לטענת פנקסו להחזיק חי בהיותו אלא מהנולא
 התשכ"ץ תשו' לחיכי נמלצו ומה ותשכח דו"ק בארשות"ם למקומותםהרא"ש
 של זה מונח עפ"י אחת בסקירה נסקרים כולם רמ"ג וסי' קצ"ו וסי' קצ"ד סי'דח"ב

 וראיות ופנקסו כתביו עפ"י ומפורסם נודע שהיה דאיירי קצ"ד דסר דאותההרא"ש
 מאחר נמחק אלא נפרע שמא חשש ולא חתום כשטר הוא דהרי ז"ל הוא כתבאחרות
 גובין שאין דפסק קצ"ו דסי' ואותה יעו"ש ז"ל הוא כמ"ש ומפורסם נודעשהיה

 לא גוונא בכל התוכע ופנקס התוכע פנקס הוא דהנדון משום לאומהיורשים
 לא שמעיקרא משום טעמא הינו התם אלא ז"ל מהרמ"ז בדס"ב מהיתומיםמובינן
 חנוני כמו בריא טענת לו היה לא יעקב ר' בנו בעו אברהם ר' שהיה להתוכעהיה
 לא דהתם מנה אצלך לי שיש אבא לי לאמר ודימהו שם כמ"ש לדבר רגליים לושיש
 כתכ דאפי' הרכ כתב ושוכ משקר ושמא לדבר רגליים הוו דלא לחנוני ודאידמי
 עלים נמצאו שכבר היורשים העלימו או אחר כמקום כתבו ושמא נפרע דלמאאמת

 היורש או שקבל מה לא שנתן מה אלא בפנקס כתוב נמצא שלא מהפנקסחסרים
 דמלבד נמצא יעו"ש הגרר על עליהם וכתוב מחקים בפנקס נמצא שכברמחקו
 העלים מהחסרון שנפרע אומדנות איכא אדרבא אלא נפרע שלא אומדנותדליכא

 הנתבע דוראן ר' היה אם ואפילו מהיתומים גובין דאין טעמא הינו וע"זוהמחקים
 התשב"ץ הפליג ועוד קלה כשבועה אפילו התביעות מכל אותו פוטרין היינוחי

 שהוא דוראן ר' של ידו כתב מוציא והיה התובע יעקב היה אפילו וה דבנדוןלומר
 האומדנות דאם באומדנות תלוי דהכל נמצא אותו פוטרים היינו חייב שהואהנתבע
 האומדנות ואם מגבינן לא הנתבע של הפנקסו ככ"י אפילו נפרע שכברמוניחות
 מלבר דידיה וכנדון מהיתומים מגבינן התובע בפנקס אפילו נפרע שלאמוניחות

 כתב וע"ז נפרע שככר אומדנות דהוו בה עוד ציווהו שלא לדבר רגלים היושלא
 הנשים ואפילו חיוב שום היורשים על אין הטענות אלו מכל ע"כ התשו'בסוף
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 גבי הגוזל ובפ' שמת מי פנקס עפ"י להיורשים יחייבו לא ומתן משא יודעותשאינן
 דבנדון דכיון בזה הכונה לאחרים לא אבל להיורשים מחייב שהפנקס דאביודסקא
 להוציא מהני לא חנוני במו שציווהו לדבר רגליים וליבא התובע פנקס הוידידיה

 ולא תנאה הך בעי' לא הנתבע פנקס דהינו להיורשים דלחייב אה"נ אבלמהיורשים
 בעי' התובע בפנקס להוציא לאחרים אבל הרא"ש כמ"ש נכתב לפנחייא טעיןמצי

 תן לחנוני כשאמר דהינו בגמ' פי' כבר לאחרים לחייב אבל שכתב אחר וע"זרגלים
 נמצא ז"ל א"ד בפנקסו נאמן אינו בעצמו הוא אפילו אחר ובענין וכו'לפועלי

 הוו דלא משום היינו בפנקסו נאמן שאינו טעמא דהיינו בחייל קרידהתשב"ץ
 שציווהו לדבר רגליים הוו דאי התובע פנקס דהוא משום ולא שציווהו לדבררגלים
 דליכא כל נפרע שמא חששא איכא מת ואם חנוני כמו גובה התובע פנקסאפילו

 להוציא דאין בכלל דהרא"ש אותה והביא אח"ז סיים וע"ז מוביחותאומדנות
 יעו"ש. נמחק ולא נתפרע שמא הפנקס בטענתמהיתומים

 שהנדון דאע"ג דסי"ד תשו' ככרוכיא וצווחת מתבארת ויותר ממש זהובסגנון
 גובין אם ונשאל התובע פנקס והינו אדם בני לו שחייבין בפנקסו ומצאו שמתהיה

 הוא מת של פנקסו שאם בפנקסו שכתוב מה לגבות הדין שאין והשיבמהיורשים
 ובפ' וכו' לפועלי תן לו שאמר מיירי נאמן שהוא וחנוני וכו' חיי שבקת לאנאמן
 לחייב אבל היורמים לחייב נאמן שהפנקס אביו של דסקא גבי מוכח עציםהגוזל

 היו שלא משום הינו שפטרו ומה התובע בפנקס היה שנדונו נמצא לאלאחרים
 אינו לדבר רגלים דליכא כזה דבאופן כהב וע"ז חנוני כמו תן שציווהו לדבררגלים
 ומכאן נאמן דאינו בידך לאבא מנה כמו והו"ל לאחרים לחייב התובע פנקסנאמן
 איכא דאפילו למימרא לאו אביו של מדיסקא ראיה שהביא שמה חותכתראיה
 ודאי דאז לדבר רגלים דליכא היכא דוקא אלא נאמן שאינו שציווהו לדבררגליים
 למימרא לאו אביו של מדיסקא ראיה שהביא שמה חותכת ראיה ומכאן נאמןאינו
 רגלים דליכא היכא דוקא אלא נאמן שאינו שציווהו לדבר רגליים איכאדאפיל
 אי אבל ליורשים לחייב הנתבע נקס אם כי התובע פנקס נאמן אימ ודאי דאזלדבר
 שם אח"כ כמ"ש ותשכח דוק וע"ז התובע בפנקס אפילו נאמן לדבר רגליםאיכא
 לו הכופר חייב היה וטען קים היה ואילו מטענתו נאמן פנקסו יהיה ולאוז"ל

 שיש בדברים אם בי נאמן אינו האדם ופנקס פטור' ליורשיו ועכשיו היסתשבועת
 הרגלים כשאין אבל צ"א, סי' החשן בספר כמ"ש הרא'ש הורה וכן וכו' לדבררגלים
 רואי לחי באר מפורש דדבר נמצא יעו"ש דבריו אלו כלל הפנקס נאמן אינולדבר
 רגליים היו דלא מפני דינו האמינו דלא מאי התובע בפנקס היה דנדונודאפי'
 יראה כאשר מאמינו היה הרא"ש שפסק כאותה לדבר רגלים היה אם אבללדבר
 ספק שום בלתי בפירושהרואה

 דהביא ע"ד דס' תשו' באותה ז"ל הרמ"ז הגאון על תמהני מאד מהומעתה
 מיתומים להוציא ואפילו אדם של פנקס עפ"י לדון שהם פ"ו דכלל דהרא"שאותה
 לחייב אריא לא הא ומיהו וז"ל כתב זה ואחר לדבר רגליים שיש היכאקטנים
 בפנקס אבל הנתבע בפנקס אם כי הפנקס על סמכינן לא דע"כ המקדישליוהשי



25 וחסד חייםשו"ת

 על שיוציאו לעשרים חיי שבקת לא דא"כ שמענו לא היתומים לחייכהתוכע
 וכו'.היתומים
 מו"מ יודעות שאינן הנשים ואפילו שכתב קצ"ב סי' ח"ב להתשכ"ץ ראיתיוכן

 דאביו דיסקא גבי מוכח עצים הגוזל ובפ' שמת מי פנקס עפי' ליורשים יחייבולא
 רמ"ג דסי' שם כתב מזה מכואר ויותר לאחרים לא אבל ליורשים מחייבשהפנקס

 הם דדבריו אמינא אכיו אצל המתחטא24 כבן קלה בריה ואנא יעו"ש. ז"לא"ד
 דאה"נ לדבר רגליים דליכא היכא דוקא אלא כ"ז כתב לא התשב"ץ שהריתמוהים

 קצ"ו קצ"א כסי' הוא שהביא כמו וכיוצא אבא לי כאמר והו"ל נאמן אינוהפנקס
 חנוני כמו לדבר רגליים באיכא אבל באלו כיוצא הנדונות מכל ז"ל הר"מפסק

 ולא הרא"ש כדעת מדותיו השוה התשב"ץ אדרבא ע"ז הרא"ש שפסקובאותה

 דאיכא מאחר לעשירים חיי שבקת לא ולומר זה דבר להולמו יכול איךידעתי
 בדברי אתמר שבפירושא ובפרט מהאומדנות וכיוצא ציווהו שהוא לדבררגליים

 הרא"ש דדעת האמור מכל למדנו שיהיה איך אצלי צ"ע ודבריו וכאמורהתשב"ץ
 שציווהו לדבר רגליים דליכא דהיכא שריין וכחדא נפקן כחדא ז"ל התשב"ץודעת
 הלואה זמן בתוך הנתבע בפנקס אלא כלל התובע כפנקס לגבות נאמן אינושיתן

 משם ק"ז25 סי' בסוף מרן שפסק אותה והיא פרע שמא חיישינן הכי לאודאי
 ופסקו ממש חנוני היינו לדבר רגליים דאיכא התובע פנקס דהוי והיכאההמב"א

 מוצאין נפרע שמא חששא ואיכא אמת ואם ד' ובסעיף ג' בסעיף שם26 ומורםמרן
 דעת מתבאר וכן פ"ו בכלל הרא"ש כמ"ש מוכיחות אומדנות עפ"ימהיתומים
 וכו' פנקס עפ"י לדון יש צ"א27 בסי' מר"ן שפסק אותה והיא קצ"ד סלהתשב"ץ

 מהרא"ש מועתק לשון והינו אמת הוא בפנקס שכתוב שמה לדבר רגליים דישהיכא
 החנוני דבעניין יעו"ש קים זה שחוב האומדנות בשעשה הרואה יראה כאשרז"ל
 בס"ד ז"ל מר"ן העתיק וכן שיתן שציוה דהינו לבד לדבר רגליים ז"ל הרא"שכתב
 העתיק קטנים מהיתומים להוציא שהוא זה ובדין יותר ולא פחות לא החנוניבדין
 כשעשה כתבו זה שלשון אמת הוא בפנקס שכתוב שמה שכתב הרא"שלשון

 העתיק מר"ן נמי וכן 28 ותשכח דוק מהיתומים להוציא כדי נפרע שלאהאומדנות
 הרא"ש כמ"ש נפרע ולא אמת שהוא שניכר מוכיחות אומדנות דעפ"י לך לומרזה
 הא נפרע שלא אומדנות וליכא דמת האופן יהיה ואם קטנים מיתומים מוצאיןז"ל

 לנו דאין מאחר נמחק ולא נפרע דאימור שמא בטענת מהיתומים מוצאין איןודאי
 מהם סרו ובזה ר"ץ29 בסי' מר"ן ופסקה קי'ג דכלל אותה והיא מוכיחותאומדנות

 מתחטא דצ"לנראה24
 י"בסעיף25
 ק"חבסימן26
 ה'סעיף27

 מחמת לברר צריך ובסדה כברי נעשה לדבר הרגלים מחמת דבס"ד דכונתונראה28
 ר"ל. מספיק ואיז אמת שהדברהרגלים

 כ"חסעיף29



26
 בסימן

 כל את אותנו אלדים הודיע ואחרי לעיל שהקשתי מה בכל ז"ל מר"ן עלתלונותיו

 בעטו יפה עשה והבל כלל קושי שום עליו נשאר ולא ז"ל מר'ן דברי נתבארוזאת

 דבר. נפל לא לו השייךבמקום

 הצווד בבל שפלפל שאחר התשו' בסו' ח' סי' ח"מ יוסף מטה להרב ראיתיובן
 דסי' הרדב"ז תשו' הביא בזה דעות חילוקי והביא המסתעף וכל הפנקסבנאמנות
 על לסמוך דיש אמר דלא לומר אפשר מהרדב"ז לדעת אמנם וז"ל וכתבקמ"ח
 ואומדנות אחרים טעמים כשיש דוקא אלא חשבונותיו, כל בו שבותבהפנקס

 לסמוך הפנקס כדאי הילכך ואמר בלשונו הרדב"ז שסיים וזהו פרע שלאהמוכיחות
 בשביל אלא הפנקס על סמך דלא להדיא מובח ובו' הרא"ש שכתב התנאים עםעליו
 ק"ג דבלל מההיא מידי ל"ק שכן וביון וכו' אחרים וטעמים תנאים כמהשהיה

 בטענת מהיתומים להוציא דאין קאמר משו"ה אחרים וטעמים תנאים ליבאדהתם
 דבאותה לשם הרא"ש מתשו' ונר' וז"ל צ"א בסל שבתב להב"ח ראיתי וכןהפנקס
 בפנקס כתוב שהיה שמה מוכיחות ואומדנות הרבה טעמים ביה הוו עליו שדןנדון
 בדפסק מהיתומים מוצאין אין לא"ה הא מהיתומים להוציא פסק לבך אמתהוא
 שהיה שמה מוכיחות דשאומדנות שמ"ש ובודאי עב"ל ובו' ק"ג בבלל גופיהאיהו
 שלוה אמת שהוא למימרא ולאו פרע שלא אמת שהוא דר"ל אמת הוא בפנקסבתוב

 מוצאין דאין התם מש' הא ק"ג בבלל גופיה איהו כדפסק לא הבי לא קאמרדהיכי
 דבונתו ודאי אלא נמחק ולא נתפרע שמא משום אלא אמת אינו שהפנקס משוםלאו
 לאחר אף מוצאין שכן וביון נפרע ולא חייב שעדיין מוכיחות אומדנות דישלומר
 בסס"י הסמ"ע מדברי נר' ובן זמנו תוך היה א"ב אלא מוצאין אין הבי לאו האזמנו
 ז"ל. מטי' הרב ז"ל א"ד יעו"ש ק"ז ססי' הש"ך דעת ובןק"ז

 בפנקס שבתב שמה הרא"ש מ"ש בבונת הב"ח מדברי הרב שהבריע מהוהנה

 שבן אמת בפיהו ה' דבר ודאי הא מעולם הלוה שלא ולא פרע שלא הינו אמתהוא
 היטב באר לעיל הוכחתי ובאשר המעיין יראה באשר הרא"ש מדברי להדיאמוכח
 בסי' שם מרן דברי נמי דייק דהבי ובפרט הב"ח מדברי ללמדו הרב צריך היהולא

 ובפנקס דוקא לדבר רגליים נקט דבחנוניצ"א
 מתשובות המבורר שאחרלה' ס"ט ס' מט"ש הרב על לתמוה לי ישובן
 העולה הלבה זו סו"ד הדברים בולם הנז"ל התשב"ץ ובתשו' הנז"להרא"ש
 מוביחות ואומדנות לדבר רגליים בדאיבא מיירי קצ"ד וס' ל"ב בס' התשב"ץבמ"ש
 שהביא דהרא"ש הך מניא ולזה נפנקס נתונ בך דנמצא מיירי קצ"ו בס' רקאבל
 שהרי תמוה הוא האמור ולפי יעו"ש א"ד לדבר רגליים דליבא ומירי ר"ץ סי'הטור
 דבונתו לומר שנובל ומה גופיה הרא"ש ובמ"ש לדבר רגליים הוא וזה ברשותירד
 אנן במ"ש וזה דליבא מוביחות אומדנות לדבר רגליים במקוםלומר

 דוחק. ועב"ז ודו"קבעניותן

 והם אמת הוא שבתוב שמה לדבר רגליים ויש ובתב הוסיף מהיתומים בודמוצאין



27 וחסד חייםשו"ת

 האר"ש לע"ם זה גם הובחתי וכאשר מכונת בכונה מהרא"ש מועתקיםדברימ

 ר"ב ס' ז"ל יאיר חוות הרב דן שכן יצ"ו יעקב אביר הרב הראני כה כתביואחרי
 שבסברא צירף ז"ל מט"י הרב אל ידעתי לא זאת כל ואחר תשובתו בתחי'יעו"ש
 ואי זמנו תוך איירי צ"א דס' דאותה כתב הש"ך הרי ק"ז בס"ס ש"ך הרב קאיזאת
 סיים כבר ש"ך שהרב והגם וכאמור זמנו תוך איריא מאי מוכיחות אומדנותאיכא
 לא בהא דיק הוה אי מ"מ בהכרח הא והינו סד"א סוף הטור שביאר כמו אוובתב
 שעלה כמו הכריע ז"ל מט"י שהרב בידינו עלה שיהיה איך הספק. לבית. נכנסהיה

 והוא לדבר רגליים הם אא"כ הפנקמ על לסמוך דאין העולה כלל דבתבבדעתין
 עדיין פרע שלא מוביחות אומדנות יש אא"כ נפרע שמא לא לאח"ז אבל זמנובתוך
 לס' השבי"ח והשב"ח מ"ב סי' ח"ב יהודה בני הרב במושלם תפס וכן יעו"שא"ד
 אומדנות שכשיש מהפוסקים הרבה דעת שבן שכתב כיעו"ש הלזו מט"יהרב

 ז"ל הרמ"ז להגאון תמה אני מאד מה ומזה מהיתומים מוצאין נפרע שלאמוכיחות
 יאודה בית הרב ותשו' מט"י הרב ותשו' לעיל ונזבר האמור כל בידיה דהוהדאחר
 מהיתומים מוצאין נפרע שלא מוכיחות אומדבות או דאיכא דכל האמור מבלוכיוצא
 לדבר רגלים שהם דמאחר הנתבע בפנקס בין דתובע פנקס בין דהינוובודאי
 מאן תו נפרע שלא מוכיחות אומדנות ויש ציוה שהרי אמת שהוא הפנקסלהאמין
 ז"ל ממז"ה הרב שהביא אחר איפה וא"כ דנתבע לפבקס דתובע פנקס בין לןפליג
 בפנקס דה"ד י"ל בזה שגם בתב איך ז"ל מ"ט הוא מל- בפרשת האמורכל

 היכן פלאי והוא מחזקתו ממנו מוצאין אין כה"ג אף דתוכע כפנקס אכלדנתכע
 בפנקסו כתוב לא אם לנתבע תובע בין שחילקו הפוסקים כל בדברי מזה רמזמצא
 בדעת יעשה ערום שבל להאמינו אין ודאי דהא תן שציווהו לדבר רגלייםבלא

 התשב"ץ דעת שזהו לעיל הוכחנו שכבר ובמו הוה דלא מאי מסודר פנקסלעשות
 הפואיסאגיס בפבקס הינו ב"ד הרב שכתב ההיא ובן בפירוש ורמ"ג קצ"דבסי'

 שכז ובמו שציווהו לדבר רגליים בו דלית פנקס שהוא יוסף להר שהלוהו בושכתוב
 שבתוך והגם נאמן אינו אעיקרא ודאי דהא חנוני במו הוי דלא ב"ד הרבהוביח
 שלא הוביח כבר דינו בעיקר מ"מ זה הפך מוכיחים דברים הם ז"ל ב"ד הרבתשו'
 נאמן אינו ודאי דא וכגון יעו"ש בלום לו ליתן ציווהו שלא לדבר רגליים שםהיה
 אלא עצמו על נאמן ודאי דהא מודה דחייב הנתבע פנקס כן לא התובעפנקס

 איך בבירור כן היות ואחרי לא או נפרע אם מוכיחות אומדנות אחרדמהדרינן
 כתב שבן חנוני פנקס שהוא שבנדונו החברה פנקס שעשה אחר י"ל הרמ"זהגאון
 והפרעון הבנין הוצאות שכל החברה לגיבר המקדהם האמין והנ' וז"לבדס"א
 שבבר הרי יעו"ש ז"ל א"ד לפועלי תן לחנוני כאומר והוי לבד ידם על היהללוקח
 ז"ל בנדונו נשאר ולא חנוני כפנקס נאמן נדונו ופנקס לדבר רגליים בנדונוהיה

 תו נפרע שלא מוכיחות אומדנות מצא כבר כן ואחרי לא או נפרע אי למיחש אםכי
 מי ומבטן לא דתובע אבל הנתבע בפנקס דוקא דהינו דאפשר לומר מצא מקוםמה
 רגליים בלא אלא אמרו לא הם והרי ז"ל ב"ד להרב )מ(תשב"ץ )הוא( זה חילוקיצא
 פלא והוא מחנוני שנא מאי לדבר רגליים איכא אי אבל נאמן אינו דודאילדבר
 צ"ע. רכנו ודעת גדול של דכריו לקים מצטער אני מאד ומהלע"ד



 בסימן28

 נחתי ובהא סלקי כהא רכותא הני דבל בידינו שעלה הוא האמור מבלהמורם
 שאתה כפנקסי כתוכ אדם לו אמר אם הוא הא' הסוג סוגים לג' נחלק הפנקסדדין
 לן שני לא בכשרות מוחזק כשר אדם שיהיה אפי' נאמן אינו והאי, הא כו"ך ליחייכ

 ואיכא בפנקס כתוכ אם הוא הב' הסוג יעו"ש רמ"ג ס' ח"כ ה,שב"ץ וכמ"שבהכי
 או ולתת לשאת רשות לו שניתן אפוטרפוס וכן שיתן לו שציוה דהינו לדבררגליים
 ונשכע בריא טענת הויא ודאי דהא בזה כיוצא וכל בעה"ב אצל שסמכייתומים
 דחיישינן פנקס עפ"י מהיתומים מוצאין אין הנתבע וכין התובע בין מת ואםונוטל
 הסוג דברימו3 מג' א' או זמנו תוך המלוה היה אא"כ נמחק ולא נפרעדילמא

 ודאי הא נפרע שלא לדיין נר שמהם מוכיחות אומדנות איכא אם הואהשלישי
 קטנים. מיתומים אפילו זה כפנקסגבינן

 האשה של אפוטרופוס היה הוא ז"ל פינסו מוהר"ח שהרב בנ"דומעתה
 בנכסיה ונותן נושא היה שהוא רב זמן ומזה בנו ביד אשר ההרשאה בשטרכמכואר
 הכנסה משמש פנקס כותבת והיד פתוח ופנקסו מחסורה די מוצא לכסף להלתת

 שהיה הוצאה וכל ויאה נאה מסודר פנקס וראינוהו לפנינו כנו הכיאו וכברוהוצאה
 לפי לו הנמצא והדיו הקולמוס לפי אחת כתיבה בעיז כתובה היא הלא להבותן
 הדפתרא על כותכו היה פרק כל שעל גמורה הוכחה שזו שעה כאותה היוצאמטבע

 כידוע בישראל כמוהו ומי יאודאין גוכרין כהלכת שכחה לידי ליתי דלא היניכי
 חולייו כתוך ואפילו וכמקומו וכמעשיו כשלו וזהיר עירנו שער באילכל
 מאיר לר' ח1יתיה לבקרו כשעליתי נפשאי אנא יומיים או יום אם אך למיתתוסמוך
 כל וסידר אפשיטי נמי אי פריטי אימא משרתו עם וחושב היאו"ר יד בידוכותב
 ראינו וגם עירנו שער כאי לכל כידוע כלל טירוף שום בלתי לאחת אחתעניניו
 הספקת הכנסת כל ובדייו ספר על ומעלה כותב היה ושנה שנה שככלכפנקס

 נכתב לא הבכה בעמק הכא והשתא קרובתיה מיד שנה בכל לה שכאהמזונותיה
 לפי קצת דמה הא כי וכל לצורכה לה שהלוה ומה יתירה ההוצאה אם כי דברשום

 חלוקי שבעה לו שנמצא ועוד וז"ל פ"ו בכלל הרא"ש שכתכ לאותה דעתיןאומדן
 תורתו שהיה תמיד היה באשר ובו' אדם בני בשאר שאיבו ניבר הלבך ובו'ממון

 ידוע כאשר הגזל מן להתרחק וגם וכו' עניניו כל סימן ולכך עראי ומלאכתואומנתו
 כמעשיו מדקדק בדורינו נמצא דלא דכמעט וגמרי ז"ל א"ד במעשיו מדקדקשהיה
 מט"י להרב ויעויין ותושבים לגרים זה דבר וידוע ז"ל פינסו מוהר"ח הרבכמו
 אין כפנקס ומיד תכף עסקו כל לכתוב מאד במאד וזהיר זריז דכאיש ז' בסי'ז"ל

 לא ז"ל פינסו מוהר"ח הרב ובפט' אנסיה מה"מ דוקא אם כי כלל שכחה בולתלות
 הכל לביתו וציוה בתרייתא זבולא עד צלולה בדעתו שהיה אנסיה מה"מ לומרשייך
 אלא כותכו היה ודאי חולייו זמן קודם נפרע דאם מבעיא לא כידוע לכלכאשר
 הרב שחילק ואפילו צוואתו סדר כתוך כותכו היה ודאי למיתתו סמוך נפרעאפילו
 אבל שכחה לידי יבא ולא ביותר נזהר עצמו לתועלת שהוא דבדבר מזה לעיל1"ל

 זה דאפי' מלבד עכ"ז יעו"ש שכחה לידי יבא ואפשר זהיר אינו אחריםלתועלת

 הראש א"א ובתבבד"ה30
 ס"א ק"ח בס'ש1"ע31



29 וחסד הייםשו"ת

 אדם כל בסתם אם כי אמרו לא זה דדבר דאמרי הוא אנא בה עוד אפשר בלשוןבתבו
 מוהר"ח הרב הנהגת בטיב מכירים אנו באשר מדי יותר וזהיר בהיר באדםאבל
 דלאיש אמינא חיליה איישר ואי אחרים לתועלת או עצמו לתועלת ל"ש ז"לפינסו
 הרב בטבע ורגיל מכיר לכל ברור והוא זהיר היה יותר אחרים בתועלת לו אלהאשר
 מבני ידעי שב"ע מזאת גדולה דמובחת אומדנא לך אין זה כל ומלבד זיע"אז"ל
 אפי' צדקה בתורת לה השולחים מקרובותיה לה באה שלא משנה למעלה שזהעירה
 ומעלה כותב הבנסה שבמקום בפנקס מבואר באשר מאחרים לווהה והכלפר"ק
 לה שהתפיסו לומר ואין לו פרעה מהיכן זאת עניה איפה וא"ב מבו"ך חובשטר

 לדון שרצה עד ושמלה לחם בביתה אין כי בה העיד שיחל"א מני"ר שהריצררי
 הגאון בתב בבר הא כי ובל לה ששלחו מהצדקה לתפוס יבול המלוה שאיןבדינה
 ירד שהמקדיש כיון זמנו אחר אף בפנקס היתומים לחייב מקום דהש ז"להרמ"ז
 שפרע חיישי' לא האי בכי ובו' לג"ח שהוצרך עד וחסור הלוך הזמן זה דכלמנבסיו
 עכ"ז ז"ל הרמ"ז שהגאון ואף יעו"ש ז' סי' ח"מ יוסף מטה הרב מתשו' כןולמד
 התובע בפנקס ולא הנתבע בפנקס אם בי זה בל נאמר לא דאפשר דעתו נחהלא

 לפנים עליו תמהתי כבר שע"ז מלבד הנה יעו"ש אחר סמך לנדונו למצואוהוברח
 בלל מקום דאין ממש המתחטא בבן המחי"ר דאחרי לפענ"ד והברחתיהאר"ש
 והינו לדבר רגליים דליכא היבא דוקא אם בי לתובע הנתבע פנקס דין בלללחלק
 דין מן בר באורך וכנז"ל סברה ואב'א קרא אב'א מוכרח דבר והוא ברשות ירדשלא
 ובאופן האשה הספקת תפס היו' פינסו כמוה"ר דכנו אחר סמך איכא הא בנ"דגם
 במה להחזיק דנאמן המלאה בידו מני"ר הביאה מוהרשד"ם32 כתב בברבזה

 ר"ץ. בסי' שם ש"ך הרב עליו חלק שבבר כתב ורו' דמני'ר והגםשבידו

 אביר הוא דינינו בית אב המובהק הרב מע' עינינו האיר שכבר אשיבזאת
 דבר לקים נכון ישוב רב זמן מזה לו שכתוב מה לנו הראה וכמה נרו'יעקב

 ר'ץ בסי' עי' באות אות מועתק הזהב לשון לשונו והילך חומר במין ז"למוהרשד"מ
 מוהרשד"ם תשו' דהביא ל' ס"ק בש"ך וע"ש ובו' שמת אפוטרפוס כ"חסעיף
 עליו ותפסי נאמן להחזיק אבל נאמן אינו היתומים מן להוציא דדוקא יצאדלחלק

 בדכרי ונדחק תפיסה מהני לא וכו' אכא של כפנקסו מצאתי כאומר דהרי שםהר'
 אפילו להוציא דאילו ותדע עלה וסיימ קא' היתומימ מחזקת דלהוציא לפ'הרא"ש
 דברי וצדקו נעמו מאד מה ולע"ד את"ד פנקסו עפ"י להוציא נאמן היה לא חיהיה

 הוא מהרשד"ם עלה דאתי זה דין מקור דהרי ונימוקן בטעמן ז"למוהרשד"מ
 להוציא רשות לו נתנו האפוטרופסות דבשטר בתשו' שמ ומפורש הרא"ש33מתשו'
 הר' שציין ס"ה34 צ"א דסי' וכהדיה דעלמא לפנקס ל'ד בן ואם נבסיהן ועלעליהן
 לפועליו או לבניו ליתן הבעה"ב לו דציוה משום דנאמן דה"ט ע"פ לחנוני דמיאלא

 קע"בבסימן~3
 סי' ק"גבלל33
 נפרע שלא דאמת הרב ובהסבר אמת שהוא לדבר רגלים שיש מיריושם34
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 גופיה הרא"ש מתשו' זה )חי( יוצא שמבו'במו
 דהרשוהו ה"נ וא"כ א' ס" בלל,פ'י

 נוטל היה ]חי[ היה דאם ואה"נ ע"פ כחנוני הו"ל היתומים על ולהוציא ליתןב"ד
 שמא אלא חשש לא הרא"ש בתשו' שם דהרי ותדע ובשבועה דחנוני דומייאע"פ

 ודו"ק דעלמא פנקס גבי כדחיישי' שקר כתב שמא חשש ולא נמחק ולאנתפרע
 היה זה לחילוק נחית הוה ש"ך הרב אם ולדידי מוהרשד"ם כדעת וכרור נכוןכנ"ל
 דהרשוהו הרא"ש דתשובת ההיא כגון דל"ד לי יראה מ"ש ולפי הדין בעיקרמודה
 לו שחייבים בפנקסו ונמצא בעה"ב אצל סמכו יתומימ אם אפי' אלא להוציאכ"ד

 עכ"ל. ברשות שהוציא כיון שבידו במה להחזיק נאמן עליהםשהוציא

 למתוק כדבש בפי והיה הדבר הנאני צדקו משפטי בלמדי קלה ברייהואנא

 שראובן היה מוהרשד"ם שנדון יראה הרואה שהרי אמת בפיהו ה' דבר כיומצאתי
 ונאמן ישר איש הוא ראובן וגפרט וז"ל בשאלה שכתוב ברשות ירד הפנקסבעל
 ושותפו וכו' ואנשים אלדים עם טוב לאיש העיר בכל מוחזק מנעוויו אלדיםירא

 נכנס היה ובידו השותפות עיקר היה והוא יסעו פיו ועל יחייו עפי"ו ולוישמעון
 מכל פנקס תופס היה והוא בידו היו לעולם השותפות שטרי וכל השותפות ממוןכל

 ועפ"י פנקסו עפ"י עליהם נאמן והיה ביתם ולאנשי להם נותן שהיהההוצאות
 חנוני כמו לדבר רגליים היו ז"ל מוהרשד"ם דכנדון להדייא הרי יעו"ש א"דדבורו
 אפוטרופוס דהיה הרא"ש דתשו' דומייא ממש והוי פנקסו עפ"י האמינוהושהרי
 וע"כ תנאו עפ"י בשבועה ש17 או בשבועה ונוטל כריא טוען היה חי היהדאם
 היתה אביו שטענת יען שבידו במה להחזיק הבן נאמן מת דאם מוהרשד"ם דןיפה
 הבן והחזיק מת שכבר עכשיו וא"כ פרעו שמא ספק טענת ושכנגדו בריאטענת
 של דפנקסו כל פרע שמא שכנגדו של ס' בטענת מידו דמוצאין אדעתין תסיקהיבי
 דהביאו אבא של בפנקסו כתוכ למצאתי דמי ולא נפרע שלא בחייל קריאביו
 היה לא לאביו מעיקרא דהתם ספק טענת דהוי ע"ה בסי' כנה"ג והרב הפוסקיםכל

 ואפילו ליה מהנייא לא בריא טוען והיה חי היה ואם ברשות ירד שלא לדבררגליים
 לא הבן תפס אם וע"ז דוקא מיגו לו שהיה לא אם ליה מהנייא לא תופסהיה

 יעו"ש ב' סי' ח"ב מוהרש"ך הצריך וכאשר מט ליה דלית כלל תפיסתו ליהמהנייא
 מוהרשד"ם ונדון אפוטרופוס שהוא הרא"ש תשו' נדון דהינו דידן בנדוןאבל

 בטענת פנקסם עפ"י ונאמנים לדבר רגליים הו"ל והאמינוהו כרשות ירדשראובן
 ואפשר התנאי לפי והכל בע"ה של דעתו להפיס אלא הוייא לא והשבועהבריא
 בריא טענת הו"ל מת אם איפה א"כ כידוע בנ"ד ובפרט שבועה בלא נוטלדהיה
 שלא תפס דאפי' מידו35 אותו מוצאין אין דתקפו דק"ל בכור ס' והו"ל נפרעושמא
 הרמ"ז להגאון ועיין תפיסה הוייא בריא טענת ובלי הספק שנולד ואחרברשות
 דהכי כתב שהכי ז"ל אבא רבי לעטר' שהשיב בתשו' ע"ב דל"ה ח"א ח"מבחק"ל
 כהרמב"ם פוסק חיבורו ובכל שט"ו סי' יו"ד ש"ע ודעת הר"מ דעת דהאינקטי'
 תפיסה דהוייא ספק אין קימנן דבא"י דידה דבנדון וכתב מהני תפיסה מיןדבכל

 במה להחזיק דנאמן דידיה ונדון הרא"ש36 בתשו' מוהרשד"ם דן יפה וא"כיעוש"ב

 ס"א שט"1 יור"ד35
 וצ"ע הרא"ש בשמ ברמ"א שמ ועיין36
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 בפנקסו בתוב למצאתי וליז ובאמור מדינא הוייא הבן תפיסת האמת האחרתשבידו
 לא עב"ז מוברע הוא וממקומו ברור נ"ל שבתבתי מה דבל והגם ובאמור אבאשל

 אמרו לא שהביא הפוסקים ובל בנה"ג שהרב מפורען יותר הדבר להביא פיאחשוך
 לדבר רגליים לו היה לא אביו דפנקס היבא דוקא אם בי מהנייא לא הבןדתפיסת
 או' ע"ה בסי' בנה"ג שהרב והינו פנקסו עפ"י אביו נאמן היה ולא ברשות ירדשלא

 פה על מטוען עדיף יהיה דלא דפנקס עלה תהי מקומות ובמה איץ ס"ט ובסי'פ"ו
 אותה שהביא שם במבואר הבן בתפיסת ובפרט מהנייא דלא התפיסה עלוגם

 דמוהרשד"ם הך הביא הגה"ט סוף ר"ץ ובסי' זאת דקימיבסברא וזולתודמוהרש"ך
 וסי' ע"ה בסי' לחיים הבתוב בל רמז ולא בסתם שבידו במה להחזיק הבןדנאמן
 בסי' מ"ש שרמז אלא עוד ולא מוהרשד"ם דעת הפך דהוי וביוצא ק"ז וסי'ס"ט
 לדבר ורגליים פנקסו על חנוני עניין הוא שם שבתב מה שבל והגב"י בהגה"טצ"א

 דהיו היא שהיא ומוהרשד"ם הרא"ש דנדון להדייא מובח דמזה באות אותיעו"ש
 נפרע שמא טוען דבשנגדו מת אם וע"ז ונוטל בריא טוען היה ואביו לדבררגליים
 מוצאין אין התפיסה שתהיה אופן באיזה הבן תפס אם אבל מידו מוצאין דאין.אה"ן
 איפה א"ב נפרע שמא טוען ובשנגדו אביו של פנקסו עפ"י בריא טוען דהואמידו
 ואינו הספק שנולד ואחר ברשות שלא בתפס אפי' המוחזק מיד להוציא הידיםמאין
 תקפו דאם בבור ס' ממש הו"ל אביו של פנקסו עפ"י אם בי עצמו עפ"י בריאטוען
 ברור והוא ובאמור אבא של בפנקסו למצאתי בלל ול'ד מידו אותו מוצאין איןבהן
 מבל בלל רמז לא ר"ץ בסי' דמוהרשד"ם אותה בשציין ז"ל בנה"ג הרבוע"ז

 ברור זה וגם פנקסו על חנוני עניין דווקא אם בי אבא של בפנקסו דמצאתיהמבובה
 גבייה או' ח"מ בח"ב דבתחי' לאברהם זבור הרב על לתמוה יש מזה אשרלע"ד

 אם דאפוטרפוס אנשי לשאר אפוטרופוס בין חילק אך וע"ז מזה נרגשמהיורשים
 מר הדר זה אות בח"ג חטוב ר"ץ סי' בסו' בהג"ה במ"ש בריא טוען היההיה

 בי ז"ל דמוהרשד"ם הרואה אנבי לקרותו שזבתי עבשיו אבל וז"ל ובת'משמעתיה
 א"ד ר"ץ סי' 1היטב[ הבאר שהביא הש"ך מדברי מתבאר ובן בב"ג הואאמרה
יעו"ש.

 אמת, אמרה גוני דבבל לו' מוהרשד"ם בדברי ראה מה ידעתי לא נפשאיואנא
 ברשות ירד בעה"פ דראובן היה נדונו מיהא אבל ממש אפוטרפוס היה לאדנדונו

 דהוא מחנוני ולמדינן ברשות דירד משום בשבועה ונוטל פנקסו עפ"יוהימנוהו
 ממש.דינו

 דראובן היה דנדונו יו"ד ס' דמשק נהרות הרב על להגיה יש האמור מבלאשר
 ז"ל והרב חשבונותיו בל בותב והוא בעסק ונותן והנושאדמתעסק

 קצ"ו סי' התשב"ץ מתשו' שהביא והראיה בתוב למצאתי לדמותו רצהבתשובתו
 מוהרשד"ם לנדון ממש דמי נדונו אמנם דבר רגליים דליבא מיירי בולהו רמ"גוסי'

 נהרות הרב בנדון עצמך הגע אם בן אם באורך ובנז"ל היה דמתעסק הוהדראובן
 לו היה חנוני דין ראובן דאביהם מטעם זובים היו מוחזקים היורשין שהיודמשק
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 זהו דעלמא לאדם שותף דין לחלק אפשר בלשון שם ומ"ש ז"ל הרב כדבריודלא
 ברור. והוא מהרשד"ם ונדון וכנדונו הפנקס תופס השותף שיהיה כתבוהאמת

 דאפוטרפוס דינו עיקר כל והלא אפוטרפוס לדין בינו הן הפרש מה תוא"כ

 משום בשבועה ונוטל פנקסו עפ"י בריא טוען היה דאם משום דינושאני
 דראובן המוהרשד"ם בנ"ד גם א"כ ממש דינו דהוא מחנוני ולמדינן ברשותדירד
 לומר הצ הפרש מה וא"כ בשבועה ונוטל בריא טוען הוא בר,סות ירד הפנקסבעל

 בעיני הם תמוהים בזה ו"ל לאברהם זכור הרב ודברי אמרה בכ"גדמוהרשד"ם
 דרצה מה על תשו' שיחי"ל מני"ר יקח למעלה הנתנים הדברים אלה כלואחר

 אביו מר מות אחרי היה דתפיסתו באומרו היו' פינסו כמוה"ר החכם תפיסתלהודיע
 ס"ק ע"ג סי' הקצר בס' מרן ומ"ש ע"ה בסי' כנה"ג הרב מ"ש בידיה ואיתיז"ל
 לחלק עליון דעת דעתו נטה ומזה דנ"ד ט' סי' חו"מ ז"ל הרמ"ז הגאון ומ"של"ט
 הנעימים בדבריו יוצא כעבו' ז"ל הש"ך עליו שהק' לאותה מוהרשד"ם נד'בין

 דיני כל ל"ד האמור ולפי כלל דל"מ אמינא בה לעצמיוכשאני
 מוהרש"ך בנ"ד דהתם ונ"ד מוהרשד"ם לנ"ד ל"ח שי מני"ר שהביא אלותפיסה
 תשו' שהיא ל"ט ס"ק ע"ב בסי' מר"ן ומ"ש ז"ל הרמ"ז והגאון כנה"ג הרבשהביא
 התפיסה שעיקר מיירי כולהו כיעו"ש לנדונו שם מוהרש"ך הביאה אשרהרא"ש

 אחר ביד היה או בנו ביד ונשאר מת אם וע"ז מגו מטעם הוא חי אביהם היהאם
 בתשו' כיעו"ש תפיסה מהני לא וע"ז כלל מיגו כאן אין במשכונות הרא"שכנ"ד

 הדבר ונשאר מת אם אפילו הטעם דמזה שכ' עד כשמלה הדברים שביררמוהרש"ך
 הסכים וע"ז אמת תביעת היתה אביו תביעת אם יודע מי כי תפיסתו ל"מ הבןביד

 פינטו מוהר"ש ותשו' ז"ל הרמ"ז הגאון תשו' וכ'ן כיעו"ש שבידו הממוןלהחזיר
 הרמ"ז עלה דתאי ז"ל הרמ"ז מ"י של באסרטיה ידי תחת כמוסה היא הלא ז"לכי'
 כן לא וכאמור הבן תפיסת ל"מ כזה ובאופן מיגו מט' שהוא זה בנ"ד ממש היאגם

 ואם ע"פ בריא טענת היתה אביו דטענת משום הינו הבן דתפיסת מוהרשד"םבנ"ד
 הבן עכשיו וגם טו"ת שום ובלתי תפיסה שום בלתי בשופי גבי היה חיהיה
 ודאי הבן תפס אי ע"ז נפרע שמא טהצן שכנגדו אלא אביו של ע"פ בריאטהצן
 ועוד וכאמור. מוצאין אין תפס דאם בכור ס' כמו מציאות ס' דהו"ל מידו מוצאיןאין
 נשאר דהבן היכא לחלק שרצה זה בחילוק שיל"א הרב בדברי מתפלא עמדתיזאת
 מוהרשד"ם בנ"ד העית בחלקות ובזה מכן לאחר שתפס להיכא אביו מעזבוןתפוס
 שלא אבין ולא שמעתי ואני הנז"ל מכל ונסתייע ז"ל הש"ך עליו שהקשהלאותה
 שמא דלא נראה ריהטא ולפום גונא האי בכי שחילקו מהפוסקים א' בשוםראיתי
 בל אביו מעזבון תפוס נשאר אם ליה אהנייא מאי מגו מט' היא התפיסה דאםמתיא
 בידו אין והבן וכו' דחזרתים ובמגו תפיסתו על להטבע צריך היה חי אביו היהדאם

 אביו מות אחר דתפס איריא מאי איפה א"כ ז"ל מוהרש"ך כמ"ש אלה כללעשות
 מגו מט' אינו התפיסה ואי תפיסתו למ"ל אביו מעזבון תפוס נשאראפילו
 עד לע"ד פלא והוא ובנז"ל תפיסתו ליה אהניא מכן לאחר תפס אפי' ודאי האכנ"ד
 משרים צדיק אורח באורחותיו ונלכה למשה ררכיו ויודיע בתורתו עינינו יאיראשר
 דגליא במה של'שו מנייר על להעיר כהודאה שתיקה ליהוי דלא היכי כי אדברורגע
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 ממנו וליקח כ'י פינסו לכמוה'ר הביא למען בגזרי'ן מעלה תפארתו זרועלדרעיה

 ק'ו שו'ש בלתי דליה וגב אפיה מאריך הוה יתריס שמא מר דחש ואלולי זוזיהנהו

 סכ"ב ע"ה סי' מרן פ' כבר בכל כופרת דהיתה ואפילו הזאת האשה על חס'ואפי

 בכללי מלאכי יד להרב וער יע"ש היסת שבו' אותו שמשביעין שאומר מידיש
 שמים ידי לצאת האשה צריכה ולפחות נפרע שמא ס' ט' דטענתה ומכ"שהש"ע37
 הי'ו פינסו כמוכ'ם הח' שזכה הוא לע"ד הנר' שיהיה איך יע"ש סי"ח מרןכמ"ש

 שהיה כיון ברשות שירד לדבר רגליים דיש דדינא עיקרא מצד איבטענתו
 שלא מוכיחות אומדנות שהצ כיהן שמת ואחר בריא ט' היתה אביו וט'אפוטרפוס

 מוצאין ואין כחו היתוסף ג"כ דבזה תפס שכבר מצד ואי מגי'ק אפילו גבינןנפרע
 בידו הביא כן וגם מסודר הפנקס והראנו אחריו שלחנו שכבר וכ"ש וכאמורמידו
 וכתחז"ל כהוגן עשוי והכ"י הרשאתו בכח בכת"י נתחייב ז"ל אביו שמרשט"ח

 ח"מ הש"ך כתב שהרי עמו שהדין בושש צריך דין לית בזה אשר מפ"וובנאמנות

 הכריע וכדבריו שפרע להו ילד מי"ק גובין ופנקס יד כתב הש דאם סקכ"ז ס"טסי'
 הכיא סי"ח בנ"א ובתשו' ח' סי' ח"מ מט"י עמו והסכים פראג' מוהה"יהרב

 אם לע"ד הנר' נח"ץ של בעטיו כתבתי זה וכל ברור והוא שם הרמ"ז הגאוןדבריהם
 תצא שמהמ הזמן ב"ד של ההוראה כסא על היושבים ד'שורה דייני עמייסכימו
 אנכי נא סלח אלה כל ואת נרו' המובהק הרב הוא יעקב אביר בראש ומיתורה
 ביני וידעתי כדת לא אשר האר'ש אל באתי כי הצדיק בנימין מני'ר פני מאתמבקש
 מלך כי בגויה וידענא צריך אני וללמוד היא תורה אמנם שבערכין פחות עליערכי
 הגבר נאמ סמיכנא קא דמר וענותנותיה בפלפולא וחדי רצונו וזה הוא וסולחמוחל
 יצ"ו המשי"ח הצעיר כ"ד שי"ח כל אגט"ה אימרת לכוין ידע לא בעראיש

 תורת כס' הכתוב כל את ותאשרהו ראתה עיז החתום על הבאים הצאן צעיריאנחנו
 טעם וטעמו נימוקו בעטו יפה עשה הכל את עינן רב חבינן חד היו' רבה ספראמשה
 ואמת הי"ו רחמים החכ' מע' את זיכה ויפה דן יפה דידן לגבי וכל דאורייתאכעיקר

 הרב מ"א יד בחתימת וחתום כתוב השט"ח בראותינו הפרט מן ובפרט תפסיהאמת
 האשה ופרנסת לצורך גסים ומאה אלף ס"ך עסקא בתורת ממנו שלקחזצוק"ל
 ובנאמנות מרע שכיב דיני ככל ומתוקן ועשוי הרשאתו בכח נכסימ כל לוושעבד

 מע' שתפס דמה אמינא בדידן אנן גם ובכן ופקפוק מגרעת בלי שטר דיני ככלע"ש
 אם דגם עוד ונוסף מידו מוציאין ואין מעלייא תפיסה תפיסתו הי"ו רחמיםהחר'
 כתב אשר בכל עמו הדין האשה ממעות חובו תשלום את לגבות מקום ימצאמצוא
 ש' שבת א"ח בש"א תובב"א ירחש' פעה"ק ח"ש אמוץ וע"ד נ"י המנח"ק הרבמע'

 ושלום. עז ברב רבה באהבה וטובתו שלומו דורזמים לפ"ק שלמה חכמתותרב
כ"ת

מזרחייוסףפ'ינצי
ס"טס"טס"ט

 יבאות37



 גסימן34

שאלה גסימן

 עליו ושכן שמעון הלך ואח"כ מה בסך פ' לזמך לשמעון ביתו השכירראובן
 המשכיר ראובן בין הפרש נפל הנז' הזמן בתוך ואח"ך הארץ כל כדרך חפציווהניח
 לשנה את' ת"ק בסך לו שהשכירו טוען המשכיר שראוכן השוכר שמעוןובין

 לברר ראיה מהם לאחד ואין בק"ן אם כי שכרתי שלא טוען השוכרושמעון
 דהמשכיר את"ל בשבועתו נאמן יהא ומי ראיה להביא מי על המורה יורינוטענתו
 ואת"ל השכירות כל פרעתי אמר בעי דאי במגו להשוכר מהימנינן אינאמן

 לבסוף אלא משתלמת אינה דשכי' משום בסוף כשהוא דוקא דינו אידמהימנינן
 מפני השנה בתח' משתלמת דהשכירות העיר דמנהג כיון א"ד לא הזמן בתוךאבל
 יורינו הכל על זמנו תוך אפי' פרעתי לומר דיכול הדין חזר א"כ הגוים מנהגשכן

 ושכמ"ה.המורה

תשובה

 חכמתא תורה תצא שמהם דעה דנה"ר סבי איכא והא לשמי תשאל זהמה

 היתד אהבה גדולה מאח דבק אוהב בשם ידעתיך אמנם אך ומנדעא,להכימין
 עמי כל דעתי כי הגם הכבוד מפני להשיב ממחצתי יצאתי סבה וזוהיהתקועה
 המקבל בפ' דגרסי' מאותה לבאר והיתה נלמד יפה זה דדין ונלע"ד לדעהמרחוק

 אומר לוה שלש אומר מלוה סתמא שנין ביה כתיב דהוה שטרא ההוא ע"אדק"י
 בחזקת קרקע אמר יאודה רבי נאמן מי לפרי ואכלינהו מלוה קדיםשתים
 כהנא דרב כותיה והלכתא קמי אוכלהון בחזקת פירות אמר כהנא רב עומדתבעליה
 ואמר בדיני נחמן כרב הלכתא ק"ל והא בגמ' והקשו אוכלהון בחזקת פירותדאמר
 ופי לאגלוי דעבידא מילתא הכא לאגלוי עבידא דלא מלתא התם ותי' 1 קבב"ער"ן
 מילי הני ומיהו אזלינן קרקע בתר ודאי כלומר לאגלוי עבידא דלא מילתארש"י
 אחרון או ראשון לשון תפיס אי לן דמספקא ההוא2 כי להתברר עומד שאינובספק
 ואטרוחי ויעידו השטר עדי שיבואו עדים עפ"י לאגלוי דעבידא מילתא הכאאבל
 אנו עתידין מידו נוציאנו ואם המלוה עם הדין שמא מטרחינן לא זמני תרי דינאבי

 יכול אינו דהספק דכל סוגיא מהך הנלמד ע"כ זמן לאחר הלוה מיד ולגבותולחזור
 נלמד והרי ראיה להביא השוכר ועל עומדת בעליה בחזקת דקרקע אמרינןלהתברר
 בי"ב מרחץ שוכר גבי קימ"ל והא בד"ה רשייי הביאה דק"ב בהשואל דאמרימההיא
 בסוף בא ואפי' קבב"ע רש"י ופי' קבב"ע ר"ן דאמר לחדש זדב מדינר לשנהדינרים
החדש

 הסכום בעניו בניהם מחלוקת נפל הזמז כדי ותור לזמז לשמעוז ביתו שהשכיר ראובושאלה:

 ע"ב ק"ב בדףשם1
 לשנה דינרים בי"ד מרחץ לעניזשם2
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 חזקתו על קרקע והעמד החדש מתחילת אלא נולד עכשיו לא שהספק למשכירכולו
 ריהטא לפום בנ"ד א"כ יעו"ש. ע"כ שכר להעלות וצריך חבירו בשל שדרונמצא
 בדבר וראיה עדים ואין השכירות בעיקר להשוכר המשכיר בין נפל דהספקדכיון

 והעמד בינהם הספק נפל השנה דבתחילת נמצא א"כ הדבר להתברר שיוכלבדי
 זוהי בזה אנחנו כנים דאם אלא הראיה, להביא השוכר ועל המשכיר בחזקתקרקע
 בתלמודא שעמ"ש טעין ואי ד"ה ע"ב דג"ל הבתים חזקת בפ' התוס' למ"ששקשה
 שני ואכלתיה זבינתה מינך אמ"ל ארעא בהאי בעית מאי לחבריה דאמרדהוא
 א"ר פירי, והדרא ארעא הדרא ר"ן אמר שנין תרתי דאכלה סהדי איתי אזלחזקה
 וה'ק היא נפשה באנפי מילתא ופרשב"ם נאמן ירדתי לפירות ואמר טעין איזביד

 זכינתא מינך השיב לא ארעא בהאי בעית מאי הקרקע בעל כשטענו מתחי'כי
 שאבל במה נאמן שנים עשר פירות לי שמכרת או אריס בדין ירדתי לפירותאלא
 מגלא דנקט מאן האי יאודה רב דאמר ממאי לזה ראיה בגמ' והביאו ע"כובו'

 לא )אלמא( מהימן ניהלי דובניה דפלניא לדיקלא ואיגדריה אזיל ואמרותובילא
 דלאו פירי למיכל איניש חציף לא נמי הבא דיליה דלאו דיקלא דגדר אינישחציף
 שטרא נמי, פירי הכי אי שטרך אחוי ליה אמרינן ארעא נמי, ארעא הבי אידיליה

 בלא הפירות ללקט ב"ד ליה ושבקין מהימן ופרשב"ם ע"כ אינשי עבדי לאלפירי
 חבריה אתא ואם לקיטה קודם בדבר מוחים שהכעלים ידוע שאין אחרי ושטרעדים
 אי וכו' היסת שבועת אלא עליה לית האילן שליקט אחר מעולם דברים היו לאוטען
 איניש חציף דלא חזקה עידי בלא להימטהו מינך דזכנתיה טעין כי נמי ארעאהכי

 טעין ואי כד"ה התוס' וכתבו ע"כ פירותיה ולמיכל היא דידיה דלאו בארעאלמיחת
 בעל היה שאכל דבשעה אע"ג ארעא בהאי בעית מאי א"ל כי תחילה פי'ח"ל
 אכלו שכבר כיון מיהו הורדתני לפירות לומר נאמן היה ולא עליו לעכב יכולהשדה
 ת"ל חציף לא מטעם אריא מאי וא"ת ירדתי לפירות לומר נאמן להוציא באחה

 אמר דכי ולהשכיר להשאיל עשוים שאינם אמטלטלין דהוה מידי דתפיס,בהסום
 שלא והניחן לקטן אם חציף דלא טעמא דאצטריך וי"ל נאמן כידי הןלקוהין
 חציף דלא טעמא דאצטריך דמאי להתוס' דס"ל נמצא ע"כ בהן תפיס דלאברשותו
 והשתא בידי. הן לקוחין לטעון דיכול מהימן תפיס אי אבל תפיס דלא להיכאהינו
 המערער שהרי להתברר יכול שאינו ספק והוא נפקא לא ספקא מידי מילתאהא
 שקשה זוהי א"כ במכירה ירדתי לפירות טוען וכשכנגדו זו לקרקע ירד שבגזלטוען
 ולוה שלש אומר דמלוה בהדיה קרקע חזקת בתר ולא פירות חזקת בתר אזלינןלמה
 דינרים בי"ב מרחץ שכירות כמו להתברר יבול שאינו ספק דהוי דהיכא שניםאומר
 דאצטריך דמאי אימור להתוס' ק"ל ומאי קבב"ע דק"ל לחדש זהב מדינרלשנה
 חזקת כנגדה איכא שהרי למ' לבד דתפיס מטעמא דאי משום חציף דלאטעמא
 מטעם בהימנותיה דליקום היכי כי חציף דלא לטעמא תלמודא הוכרח וע"זקרקע
 מדינים העשר בשער זה בענין הנשבעין3 כל בפ' הרי"ף על לי קשיא כן וכמוזה

 בפני שלא כלים או כסף חבירו מרשות שנטל שראוהו מי על להוכיח שרצההללו
 בדאיתיה אלא דנאמן יאורה רב אמר דלא נאמן דאינו בידי הן לקוחין ואמרחבירו

 ברי"ף ע"ב שידדף3



 במק36

 נאמן אינו הבית לבעל ליבא אי אבל לקוחין לטעון יבול וע"ז גביה הביתלבעל
 חושלא דאבלי עיזי ומהנהו חזקה להם אין הגודרות ר"ל דאמר מההיא ראיהוהביא

 מגלא דנקט מאן האי יאודה רב דאמר שמעתתא מהאי הביא ומבללםבנהרדעא
 חציף לא טעמא מאי מהימן ניהלי דזבנא דפלניא לדיקלא איגדריה ואמרותובילא
 טעמא האי ביה דלית אחרינא דמידי מינה שמע דיליה דלאו דיקלא למגדראיניש
 באנפי דלא דתפיסה מסוגיין הבריח ז"ל דהרי"ף למד אתה נמצא א"ד מהימןלא

 באנפי לאו ואי חציף דלא לטעמא תלמודא בעי דקא ממאי וראיה מהימן לאחבריה
 דתפיסה מוברח אלא תפיס דהא ת"ל חציף דלא לטעמא לי למה תפיסה הויאחבריה
 ראיה מאי שנתבאר מה ולפי בידי. הן לקוחין למטען מהימן לא חבריה באנפידלאו
 מהדר דקא טעמא הינו והבא מהניא חבריה באנפי דלאו תפיסה דלעולםאימור
 דאיבא משום מהניא לא לבד דתפיס מטעמא דאי משום חציף דלא לטעמאתלמודא
 לענין מענין דבר וממוצא בע' בחזקת קרקע וק"ל פירות חזקת בנגד קרקעחזקת
 הרי"ף שהביא ר"ה וס"ל הרי"ף בס' פליגי דהתוס' נר' ריהטא דלפום למדאתה

 אצטריך חציף דלא דטעמא התוס' בתבו שהרי מהניא חבריה באנפי דלאודתפיסה
 שלא וזהו חציף דלא טעמא דליבא אפ' מהניא תפיס אי אבל תפיס דלאלהיבא
 ואי חבריה באנפי דלאו דתפיס משומ אצטריך דל"ח דטעמא דס"ל הרי"ףבדעת
 והתוס' חבריה באנפי שלא תפיסה דהויא משום ל"מ תפיסה האי דל"ח טעמאלאו
 דפליגי לומר הדבר עלי וקשה חציף דלא טעמא בעינן ולא מהני תפיס דאיס"ל

 הרי"ף הוא השליט מלפני יצאת דשגגה חדא ז"ל הגאון בס' וקמי הרי"ף בס'התוס'
 במה שהביא ועוד עלה למסמך וליבא היא שגגה ודאי והא הגאון ס' על שבתבז"ל

 נר' היה זאת דראיה והגם חזקה5 להם אין הגודרות4 הביא ומבללם ביעו"שראיות

 יביל לא וע"ז דנידי ביון אבראי אשבחינהו אימור דאמרי' היא דשניאלדחותה
 בגון גדולה חוצפא דהוא בלים או בסף ולקח לביתו בשנבנס אבל לקוחין6למטען

 דיקינן כד מע' בידי הם לקוחין למטען יביל תפס חבריה באנפי דלאו אפ' ודאידא
 דבעל דאפשר לומר מ2 דגודרות בההיא אדרבא שהרי היא אלימתא ראיהשפיר

 בע"ה דעת בלא לקחם דאפשר חזקה להו לית דנידי ]וערו'(וביוז לו מברםהגודרות
 הא בפניו שלא לביתו שנבנס והינו בע"ה דעת בלא דלקחם ודאי דראינו היבאב"ש

 נלע"ד אלה ע"ב בי תשו'7 אחריה שאין אלימתא ראיה והיא חזקה ליה דליתודאי
 חבריה באנפי דלאו דתפיסה ס"ל ובולהו שריין ובחדא נפקן בחדא והרי"ףדהתוס'
 טעין אי דאמר8 זביד דרב דהך דס"ל אלא הרי'ף ובדעת היא תפיסה דלאואה"ן
 דשמעתתא ריהטא והבי בעיר הוא השדה דבעל מירי מהימן ירדתילפירות

 ע"א ליי דוב"ב4
 מירי הרי מועיל באגפי שלא דתפיס אמרינן אם חזקה להם אין דאמאי הדי"ףוראית5

 חזקה מועיל לא בעה"ב בפני שלא ודאי אלא לקוחין וטען עדים בפנישתפס
 ברמ"ה ועיין מאליה הבאה בחזקה דהוי והמאידי והרשב"ם חנגאל רבנווכ"כ6
 בברור דידעינז כמה וכל בעה"ב בפני רק הוי חציף לא דסברת הרי"ף לסברתוכונתו7

 חציף לא אמרינן דלא כ"ש בפגיו היהשלא
 ע"ב ל'גב"ב8
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 של דינו על לעולם היא נפשה באנפי מילתא זביד דרב פי' שרשב"ם הגםשלעולם
 עכשיו ועד חזקת פ' מריש דשמעתתא ריהטא וכל קאי וכו' אבותי9 של דז"אר"ן
 התוס' כתבו וכן טענה שפיר כאן הקרקע בעל היה דאפי' מיירי לקמןועוד

 וכו' עליו לעכב יכול השדה בעל היה שאכל דבשעה אע"ג הדיבור ברישגופייהו
 ליה תיפוק חציף דלא משום אריא מאי התוס' מקשה שפי' ולזה ברור והואיעו"ש
 דטעמא תי' ולזה דל"ח טעמא ליה למה קאי חבריה דבאנפי דכיון דתפיסמשום
 דלא טעמא דאצטריך לתרוצי נשי דהוה וה"ה תפיס דלא היכא אצטריךדל"ח
 היכא נמי שייך זביד דרב דדיניה חבריה באנפי בלאו בקרקע דירד להיכאחציף
 דהוי משום דל"ח לטעמא מצריכנן שפיר כזה ובאופן בעיר הקרקע בעל היהדלא

 הוכרח זביד דרב לומר להתוס' להו ניחא דלא אלא חבריה באנפי דלאותפיסה
 מירי דוקא זביד רב של דינו דאי יאודהסו רב כמימרת דפשיטא מילתאלאשמעינן

 לא והאי אמר דהאי ואע"ג חדא ודא ודא יאודה דרב ממש הינו חבריה באנפידאינו
 אתא חידושא מאי א"כ כיעו"ש התוס' וכמ"ש חדא ודא דא עכ"זאמרוו

 דרב התוס' אוקמוה שפיר וע"ז יאודה מדרב לה שמעינן הא זביד רבלאשמועינן
 באנפי דקאי והינו היה משתעי דקא בענין דל"ח טעמא יאודה מדרב למדזביד
 על אף בחזקתיה אוקמיה דל"ח טעמא משום יאודה רב היכי דכי תפס ולאחבריה
 דלא להיכא זביד רב למד נמי הכי תפיסה שמה ולא חבריה באנפי דלאו תפיסדהויא
 למלתא מילתא דמיון והוא דל"ח מטעמא בחזקתיה מוקמינן דאפי"ה כללתפיס

 באנפי בדקאי אפ' דאזלא דשמעתתא ריהטא מתוקמא ובזה דתלמודאבאורחא
 היכא ולעולם תפיס דלא להיכא ומוקמינן דל"ח טעמא לן דלמה קשיא והוהחבריה
 מילתא מוכחא והכי ברור והוא יאודה דרב דינא הינו חבריה באנפי קאידלא

 דינו אלא חבריה באנפי קאי דלא להיכא למילתיה אמרה לא זביד דרב ס"לדהרי"ף
 כי 12 בידו הביא לא שהרי"ף וראיה חבריה באנפי דקאי היכא אפ' הוא זביד רבשל

 באנפי דלאו דתפיס דוקא מירי זביד רב דגם ס"ל ואי דדיקלא יאודה רב שלאותה
 ברור. והוא המדורה להגדיל ג"כ זביד דרב הך בידיה לאתויי לי הוהחבריה

 חבריה באנפי דקאי דהיכא הוא והרי"ף התוס' דלדעת הוא המחובר מןהיוצא
 חבריה באנפי קאי דלא והיכא דל"ח טעמא לן מהניא תפיס לא ואי מהימן תפיסאי
 להתוס' וס"ל תפיס דלא אפ' מהני דאז דל"ח טעמא איכא כי לא אם ל"מ תפיסאפי'

 תפיס דלא להיכא דתפיס היכא בין לן שני לא דל"ח טעמא איכא דכי ז"לוהרי"ף
 מאי א"כ וכ"ת מהימן תפיס דלא אפ' אז דליקט וכיון הלקיטה היא החוצפהדעיקר
 יאודה דרב מההיא ל"מ חבריה באנפי דלאו דתפיסה הרי"ף מיתי קאראיה

 יאודה דרב אימור ל"מ בפניו שלא דתפיס מוכרח דל"ח לטעמאדמדאצטריך
 באנפי שלא אף מהניא תפיס אי אבל תפיס דלא להיכא חציף דלא לטעמאאצטריך

 בעליות ור"י גרשום רבנו פי'וכז9
 וכו' מגלא נקיט האשםסו

 בלבד דמעשה מירי ור"י הורדתני לפירות דטען מירי !ביד דרב!"א11
 !ביד רב להוסיף דצריךנראה12



 גסינע38

 דתפט היכא אלא מהניא לא חציף דלא דטעמא ט"ל דהרי"ף מוכרח אלאחבריה

 מהא אי דאמרי הוא אנא ל"מ חבריה באנפי דלאו דתפיטה ראיה מיתי שפירוע"ז

 היכא בין לן שני לא דל"ח טעמא דאיכא דהיכא להרי"ף ט"ל דלעולם אריאלא
 נקט יאודה דרב מדראינו זה באופן היא ראייתו ועיקר תפיט דלא להיכאדתפיט

 דהינו דפלניא לדיקלא ואיגדריה אזיל דאמר חבריה באנפי קאי דלא באופןדינו
 ועל בפרושו רשב"ם ומכללם המפרשים כל הבינו כן כאשר האילן בעל בכאןשאינו
 לו והיה הוי הכי ורובא מעלמא שקלת דמציאות דתפיט היכא מייריהרוב

 תפיט לא ואי תפיטתו מהניא חבריה באנפי קאי דלא דאפ' חידושא הךלאשמועינן
 גונא דבכל להדיא דמוכח דל"ח טעמא אם כי נקט לא ועכ"ז דל"ח טעמא לןמהניא

 חציף דלא טעמא ליכא אי אבל חציף דלא משום אם כי ליה מהניא לא תפיט אפ'.
 ז"ל הרי'ף של וראייתו דינו עיקר זהו בפניו שאינו כיון תפיטתו ל"מ תפיטאפ'

 דתפיט דטעמא לאשמועינן אתא דינו עיקר דכל הרי"ף בדעת לומר נוכלוא"כ
 דל"ח טעמא איכא כי אבל דל"ח טעמא שיש לא אם ל"מ חבריה באנפי דלאוהיכא
 בחוצפה תלוי הטעם שעיקר מאחר דלא תיתי ומהיכא מהניא תפיט לאאפ'

 מהימן בהו תפיט לא אפ' מטתמא וליקט דחציף וביון לקיטה בשעת הוייאוהחוצפה
 אחריני. מדוכתי זה אוכיח בט"ד ולקמן והרי"ף התוט' בדעת עיקר נראהוזה

 דאי הראשון ויצא דינים טעיפי ג' ז"ל והרי"ף התוט' מדברי למד אתהנמצאת
 לקטם שכבר כיון בידי הם לקוחים לומר מהימן גניבה דרך אפ' הפירות באלותפיט
 תחת טמונים וכלים ויצא שנכנט עדים ראוהו כדין גמורים מטלטלין דין להווהוה
 בשער הנשבעין כל בפ' הרי"ף וכמ"ש נאמן כליו למכור עשוי בעה"ב דאיכנפיו

 הטעיף דתפיט ת"ל חציף דלא ארייא מאי התוט' מקושית לנו יוצא הדין וזההחמשי
 לומר מהימן גניבה דרך שאינו כל בפרהטיא ליקט באי התוט'13 מתי' למדינןהב'

 בעל דהוו מירי זה וכל חציף דלא טעמא משום בהו תפיט דלא אפ' בידי הםלקוחים
 ז"ל הרי"ף מדברי למדנו הג' הטעיף בידי. הם לקוחים לו לומר שיבול כאןהאילן
 הוא אם אחרים ביד שנא לא בידו הם שנא לא וליקט כאן האילן בעל דאיןדהיכא
 אבל שלו הוא האדם שביד מה כל שחזקה בידי הם לקוחים לומר ל"מ גניבהדרך
 חציף לא מטעם בהו תפיט לא אפ' מהימן גניבה בתורת שלא בפרהטיא הואאם

 שט"ד וט' קל"ז וט' ~' ט' בח"מ הטור פטק לחכי נמלצו מה הבאר ע"פאשר
 טוען השדה וכעל פירותיו וליקט חבירו שדה לתוך היורד וז"ל פטק קל"זשבט'
 עדים שהם אפ' כהם מוחזק שהוא כיון נאמן לו שמכרם אומר וזה לקחםשבגזל
 ליקטם שבבר כיון הפירות על נאמן עומדת בעליה בחזקת שקרקע אע"פשליקטם

 והשדה האילן פירות ואלקוט אלך אומר ואחד כאן והשדה האילן כעל אין ואםוכו'
 של פירות ללקט חצוף אדם שאין וכו' למונעו צריכים ב"ד אין לי שמכרם פלונישל

 כיון נאמן לכיתו שהוליכם קודם בשדה ומצאוהו הבעלים באו אם ואפ'אחרים
 ג' עיקר תפט דהטור בהדיא לך הרי יעו"ש וכו' הבעלים שבאו קודםשליקטם

 חציף לא בתוד"השם13
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 וליקט חבירו שדה לתוך היורד פסק כל ת"ח דהוה היטב באר הנז"ל דיניםסעיפי
 לומר דמהימן כלים והוציא חבירו לבית שנכנס עדים דראוהו דינא והינופירותיו
 להו פשיטא כאשר לפירות ג"כ הנלמד דין והוא בהו דתפיס כיון בידי הםלקחהים
 ולא גמורים מטלטלין הו"ל ברשותו שלא והניחם שליקטם דכיון בקהשיתםלהתוס'
 מטלטלין שאר כל כדין בידי הן לקוחין באומר ומהימן קרקע חזקת בתר בהואזלינן
 היכא מהימן לא חבריה באנפי קאי לא דאי חבריה באנפי דקאי היכא ודאיוהינו
 הטור סיים וע"ז שלו הוא האדם שביל מה כל דחזקה בידי הם לקוחין לומרדתפס
 שאין וכו' האילן בעל אין ואם אמל וע"ז חבריה באנפי קאי דלא היכא הב'הסעיף
 טעמא מהניא וע"ז כאן השדה דבעל הטור מירי השתא דעד נמצא וכו' חצוףאדם

 בעל אין שאם ז"ל הרי"ף של דינו חידש ועכשיו מטלטלין שאר כל כדיןדתפיס
 הינו אלא בהן מוחזק שהוא טעם ל"מ חבריה באנפי דלאו תפיסה והוי כאןהאילן
 טעמא דמהאי דכ"ז אדעתיך תיסק דלא היכי כי ועכשיו וכו' חצוף אדם שאיןטעמא
 ה"ה הסעיף סיים לוה ל"מ תפיס לא אי אבל בהו דתפיס משום הינו חציףדלא
 אינם עכשיו והרי לביתו שהוליכם קודם בשדה ומצאוהו הבעלים באו ואפ'ואמר

 לא מטעם בידי הם לקוחים לומר נאמן עכ"ז השדה בעל ברשות אם כיברשותו
 לא משום הוא הטעם דעיקר דכיון הכונה הבעלים שבאו קודם שלקטם כיוןחציף

 מהימן ודאי וליקט החציף שכבר וכיון הלקיטה בשעת היא החוצפה ועיקרחציף14
 ברור. והוא טעמא בתר וזיל ברשותו שאינםאפ'

 והבין כשמלה דבריו ובירר והרי"ף התוס' בעקבות ה"י דהטור בהדיא לךהרי
 דאיכא דהיכא להרי"ף דס"ל והוא אנן כתבנו כאשר הרי'ףבדעת
 הטור בדעת להכריח לי יש עוד זה כל ומלבד מהימן תפיס לא אפ' חציף דלאטעמא
 ממה והוא מהימן תפיס לא אפ' חציף דלא טעמא איכא דכי הרי"ף בדעת ס"לשכך
 כה2ם ונטל בפניו שלא פ' לבית שנכנס ראהו אבל וז"ל שס"ד וס' ז' בסי' עודשפסק
 מה שכל כליו למכור עשוי והבעה"ב מגולים הוציאם ואפ' נאמן אינו וכו'כלים
 כל בפ' דהרי'ף מאותה זה דין מקור הביא יעו"ש בחזקתו הוא האדםשביד

 יעו"ש.הנשבעין

 בפניו שלא תפיסה מהניא דלא הרי'ף ממנה שלמד דינא דהך ס"ד איוהשתא
 א"כ דתפימ היכא דוקא אלא ל"מ גלוי חציף ולא חציף דלא טעמא איכא כיאלא

 זה דין עיקר והרי בפשיטות שס"ד בס' הרי"ף של דינו פסק דהוא להטורתקשי
 מינה ודיקינן חציף דלא טעמא תפיס עם דמצריכנן יאודה דרב מאותהנלמד
 קל"ז בס' הטור פסק איך וא"כ מעיקרא דס"ד מאי ל"פ ל"מ תפימ בלא נמידחציף
 שכבר מטעם דמהימן בהו תפס ולא לביתו שהוליכם קודם הבעלים באו אםדאפ'
 אלא להרי"ף ליה שמעינן איפכא הא לבד חציף דלא טעמא והינו קודםלקטם
 בין לן שני לא חציף דלא טעמא דאיכא דהיכא הרי"ף בדעת תפס דהטורמוכרח

 שם בב"יועייו14
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 מטעמיה ולא כותיה פסק דהטור לומר ודוחק תפיס דלא להיכא דתפיסהיכא
 ברור. הוא כי ודוק הלזומראיה

 נפקן כחדא הטור ודעת הרי"ף ודעת חזקת בפ' התוס' דדעת המחובר מןהיוצא
 הרמב"ם דעת גם לצרף נוכל הפעוט ולדעתי לעלמין ולא שרייןובחדא
 מי פסק ה"ד טוען מה' שכפ"ט והינו רברביאשלי הני דעת עם זה בסגנוןז"ל

 ובאלפס בש"ס המובאים הדינים כל יעו"ש וכו' כעה"ב בפני חבירו לביתשנכנט
 חבריה באנפי בלאו דתפיסה הרי"ף של דינו לכלול בעה"ב בפני בתפס ואיךז"ל
 חציף לא מטעם נאמן דאיגזריה שאמר דדיקלא דינא ו' כדין פסק ואח"כל"מ

 נאמן האובל זה הרי ובו' פירותיה ואכל חבירו שדה לתוך היורד דין פסקואח"כ
 בחזקת שהקרקע אע"פ שלו שאינם פירות ואוכל פניו מעה אדם שאין חזקהוכו'

 כדי ובשטר שדה פירות מוכר אדם שאין הבעלים בחזקת הפירות איןבעליהם
 באנפי דלאו דתפיסה פסק ז"ל דהרמב"ם נמצא ע"ב. שטוך הבא לזהשנאמר
 הוא חבריה באנפי הפירות תפס אם דין וממילא חציף דלא מטעמא לא אםחבריה
 בה"ו פסקו חציף לא ודין היא חדא ודא ודא בה"ד שפסק המטלטלין דין עםכלול
 בלשון הכל בלשניה דנקיט ואע"ג תפיס לא אפ' מהני לבד חציף דלא דטעמאונר'

 בתלמודא גם שהרי ל"מ הא תפיס ג"כ דבעינן נר' דמזה לקיטה בלשון ולאאכילה

 התוס' פי ועלה דדיה דלאו פירי למיכל איניש חציף לא דלשנא סירכיה בקטהכי
 אמנם כתלמוד הם כאשר הדינם למיקט דרכו זה והרמב"ם תפס בלא אפ' עלשהוא
 ס' מוהרלב"ח כתב שכן וכמו ללומדם המעין ועל מניחן מהדיוקים הנלמדיםהדינין

 והרי"ף התוס' של זה ובדעת וברור נמי הבא יעו"ש ר"ב דע"דנ"ל
 זביד דרב מימרא הביא חזקת בפ' שהרי ממ"ש האגודה דעת בן והרמב"םוהטור
 רכ דאצטריך דהאי ר"י בשם התוס' פ' והביא נאמן ירדתי לפירות ואמר טעיןדאי
 רב מימרת הביא ואח"ך כיעו"ש תפס דלא להיכא הינו חציף דלא לטעמאזביד
 ר"י בשם הרי'ף של דינו פסק הנשבעין בל ובפ' נפשה באנפי דיקלא בגזריאודה
 מגודרות וראיה נאמן דאינו ר"י פ' מגולין נשאן ואפ' בעה"כ בפבי שלא נכנסוו"ל
 דטעמא דהתוט' הך לתרתי פסקיהו האגודה בעל דהרב הרי ע"כ חזקה להםדאין
 לא חבריה באנפי דלאו דתפיסה דהרי"ף אותה ופטק תפיס דלא אף מהני חציףדלא

 לתרתי פסקוהו איך מעיקרא כדט"ד פליגי ז"ל והרי"ף דהתוס' ס"ד ואימהניא
 דהאגודה ואע"ג ברור והוא כדכתיבנא מוכרח אלא כיעו"ש ר"י בשם הביאםוכולם
 דרכו שהרי אריא לא מהא אי דדיקלא אותה ולא דגודרות אותה כי ראיה הביאלא
 סמך שעליה העיקרית הראיה שהיא דגודרות אותה הכיא וע"ז לקצר האגודהשל

 ברור. והוא ובנז"להרי"ף

 מעיקרא בה דהוינן מאי והטור והרי"ף התוס' בדעת ולבאר לעמוד גבןפש
 קרקע חזקת בתר ולא פירות חזקת בתר דאזלינן ס"ל שכולהו לדעת הראתשהרי

 כתכ והרי'ף תפיס דלא להיכא חציף דלא טעמא דאצטריך כתכו התוס'שהרי
 לעיל כמבואר הטור דעת וכן חכריה באנפי קאי דלא להיכא דל"ח טעמאדאצטריך

 ולכולהו בעליהן בחזקת הפירות אין בב"ע שקרקע אע"פ שכתב הרמב"ם דעתוכן
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 ומלוה שנים אמר ולוה סתמא שנין כתיבה דהוה שטרא מההיא~ו שנא מאיקשה
 יכול שאינו כספק מידו מוציאין לפירי גאפלנהו מלוה קדים דאפ' שלטהאומר

 נמי והכא וכנז"ל העיבור6ו חדש דשכירות ההיא וכן בב"ע דקרקע משוםלהתכרר
 טעמא אצטריך ולהכי קבכ"ע הוא הכי לאו דאי משום דלא טעמא דאצטריךנימא
 דשמעתתא ריהטא מתפרשא והכי אוכלהון בחזקת פירות דליקום היכי כידל"ח

 פירי והדרי ארעא הדרא שנין לתלת סהדי מצא לא דאי ר"ן אמר דמעיקראכשותפי
 להתברר יכול שאינו ספק בכל למריד1ו הדרי הפירות דאפ' לטעמיה דר"ןמשום
 ירדתי לפירות ואמר טעין לחדש'דאי ר"ז בא וע"ז עומדת בעליה בחזקתדקרקע
 דכנגדו משום לגבי לודאי קרוב ס' הוא מ"מ קבב"ע וקי"ל ס' דהוי ואפ'מהימן
 וע"ז שקול ס' מתורת ויצא וכו' חציף דלא והינו האוכל לגבי אחרינא חזקהנתוספה
 ונכנסה קרקע חזקת יצאת חציף דלא דבטעמא נמי הכי אי תלמודאהקשה
 ולא ירדתי לפירות טעין באי הדין למינקט זביד רכ לך למה א"כ פירותחזקת

 הפירות יהיו דר'ן כדינא הקרקע גוף על טעין דאפ' ת"ל הקרקע גוף עלבדטוען
 דוקא שאכל הפירות על והוא דל"ח מטעמא למריהו להדרו ולא אוכלהוןבחזקת
 הכונה שטרך אחוי ליה אמרי' ארעא תלמודא תירץ וע"ז הכי אי כד"ה התוס'כמ"ש
 חזרה וא"כ שטרך אחוי ליה דאמרי' אחרינא חזקה ג"כ לו נתוספה הקרקעדכגוף
 שטרא אנשי עבדי פירות במכירת דגם תלמודא ח"ד[ נוגון לתוקפה קרקעחזקת
 דאחוי זה ודבר אינשי עבדי לא לפירי דשטרא תי' ולזה אחרינא חזקה הו"לוא"כ
 יעו"ש. בידי אשר לב"ב בח"י כ"י הריטב"א מס' אחרינא חזקה דהוישטהי

 חדש דשכירות וההיא דשטרא ההיא הנז"ל שמועות תלת תרתי סלקיובזה
 בסגנון מתפרשין כולם פירי והדרי ארעא הדרא ר"ן דאמר חזקת דפ' והךהעיכור
 שאחר ז"ל הרמב"ם דעת טוב דרך על יתישב דשמעתין בריהטא זה פי' וכפיאחד
 ואע"פ וכתב7ו סיים חציף דלא חזקה משום נאמן ירדתי לפירות דאמר דיןשפסק
 פירות מוכר אדם שאין הבעלים בחזקת הפירות אין עומדת, בעליהן בחזקתשקרקע
 האי מאי אדם ירגיש דלכאורה ע"כ שטרך אחוי שאכל לזה שנאמר כדי בשטרשדה
 לו נתוספה שכבר ליה תפוק קרקע חזקת לבטל וכו' מוכר אדם שאין טעםנתינת
 כבר ע"ז שהרי נכון על יבא בשמעתין שפירשנו מה עפ"י אמכמ חציף לאחזקת
 ותי' קבב"ע אמרי' ואפי"ה חציף דלא לחזקה איכא בקרקע דגם תלמודאהקשה

 לפירי דשטרא פירות לאפוקי שטרך אחוי לו דאומר אחרינא חזקה איכאדבקרקע
 הוא קרקע חזקת לבטל חציף לא חזקת דמהני דמאי נמצא א"כ אינשי עבדילא

 אדם שאין טעמו הרמב"ם נקט שפיר וע"ז אינשי עבדי לא לפירי דשטראמשום
 נתישבה ובזה קרקע חזקת לבטל המכריע הוא הטעם בשטרשזהו שדה פירותמוכר
 דאותה המקבל ופ' השואל דפ' כאותה דלא פירות חזקת אחר הלך למה הר"מדעת

 ע"א ק"י דףבב"מ15
 ע"ב בק"בשם16
 ה"1שם17
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 היא קרקע דחזקת נמצא חציף דלא טעמא שייך לא בשכירות דהינו השואלדפ'
 בה כתיב דהוה שטרא בההיא וכן לבטלה יתירות אחרות חזקות כנגדה ואיןבתקפה
 בה דכתיכ שטרך אחוי למימר ליה אית יען בתוקפה היא קרקע חזקת סתמאשנין
 ברשות ירד דמעיקרא יען שיך לא חציף דלא טעמא דגם אפשר וג"כ בפי', שניןתלת
 דעתו נתישב' ובזה קרקע חזקת בתר אזלינן בהנך וע"ז תלת אכיל תרתי דאכלוכיון
 להרמב"ם וגם כקושין קשה עדין והטור והרי"ף התוס' דעת אמנמ ז"ל הר"משל

 בדין שם שפמק וכמו ל"מ חבריה באנפי דלאו דתפיסה הרל'ף כדעת במושלםדתפס
 אצטריכא חציף לא דחזקת פטק הוא שהרי ראשין בשתי החבל דתפס קשה ג"כד'

 דתפס להיכא חציף לא חזקת ליה אצטריכא הרי"ף והרי וכנז"ל קרקע חזקתלבטל
 לא סיפא אי קשה וא"כ ד' בדין לעיל גופה הרמב"ם ופסקו חבריה באנפידלאו
 אם כי סוגייא הך מראיית ולא כותיה כהרי"ף ס"ל דהרמב"ם לומר ודוחקספרא

 דתפיסה דינא הך שפסק ה"ד ג"כ האגודה דעת נראה היה וכאשר הגודרותמראיית
 יראה כאשר גדול דוחק וזהו כיעו"ש ל"מ ותו הגודרות מראיית דל"מ בפניושלא

 .הרואה

 דלא היכי כי נאות באופן רברבי אשלי הנהו דעת לישב קדמי שפר אלה כלואת

 נחמן רב דאמר דינא דהך רבוותא להנך דס"ל והינו אהדדי שמועות הק' להותקשי
 בין ומתן המשא דעיקר היכא דוקא הינו למרייהו דהדרי הפירות על גםקבב"ע
 נפל הקרקע גוף קנית דבעיקר ואשתכח לפירותיו הקרקע בגוף הוא גירו וביןאיש
 תפיסה ביה שיך דלא קרקע בענין ספק דבכל אמרינן כזה באופן מעיקרוהספק
 הספק מטעם למריה הדר הקרקע דגוף כיון וממילא קמא מריה בחזקת ארעאואמרי'
 ראשון לשון תפוס אמרי' דאי העיבור חדש דשכירות ההיא כגון פירי הדריממילא
 אמרי' ואי ג"כ חדש לאותו הקרקע גוף לו והשכיר להשוכר הקנה דהמשכירנמצא
 הספק שנפל וכיון חדש לאותו הקרקע גוף לו השכיר דלא נמצא אחרון לשוןתפוס
 פירות השוכר אכל שכבר החדש בסוף בא כי אפ' א"כ קבב"ע וק"ל החדשמתחי'

 נמי וכן פירי והדרי ארעא הדרא כדין השכירות לשלם השוכר צריך עכ"זהשכירות
 דהקנה שלש אומר ומלוה שנים אומר דלוה סתמא שנין בה כתיב דהוה שטראההיא
 הספק נפל שלישית שנה דבתחי' נמצא סתמא לשנין זו למשכנתא הקרקע גוףלו

 כדינו קמא למריה והחזר בעמוד ודינו שלישית שנה פירות המלוה שיאכלקודם
 שם ז"ל רש"י וכמ"ש אכל נדין שלא שלשית שנה פירות ואכל מלוה קדים אפ'וא"כ
 בשמעתין נחמן רב דאמר שמועה הך נמי וכן פירי והדרי ארעא הדרא ודאיוע"ז
 נמצא שנים לב' אם כי חזקה עידי ולא שטר לא מצא ולא זבינתה מינךבטוען
 ומדינא לא או מכר אמת אם הספק דנפל וכיון הקרקע גוף על היא הטענהדעיקר
 הדרא ר"ן אמר וע"ז אכל בדין שלא דמעיקרא נמצא א"כ קבב"ע ארעא ספקבכל
 אי דאמר זניד דרב הך אמנם הקרקע, בגוף הטענה דעיקר כיון פירי והדריארעא
 היה לא שמעולם כיון שמועות להנך כלל דמיא לא נאמן ירדתי לפירות ואמרטען
 וכמו אריס או בעלמא פירות מכירת דוקא אם כי כלל הקרקע בגוף ומתן משאשום
 נאמן כידי הם לקוחים וטען פירי הנך ותפיס ליקט אי כזה באופן רזמב"םשפי'
 קרקע חזקת כלל כאן שייך ולא דמהימן דעלמא מטלטלין שאר כל כדיןוהו"ל
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 מי ספק בהו ונפל הלוקח ביד והם פירות סל שמוכר מי אטו שמיה דכר מאןוקרקע
 אמרו לא ודאי הא לקרקע מחוברין מעיקרא שהיו מפני קרקע חזקת בתראזלינן
 אלא חידושא לאשמועינן אתא לא זביד ורב לפרזם צריכה אינה וזו מעולםאדם
 היה דהשתא תפס מניהו חדא דלאו וכיוצא שליש ביד והם בהו תפיס דלאהיכא
 תפס דאי מטלטלין שאר כל כדין הקרקע בעל שהוא קמא למריה דלהדרו נותןהדין
 החפץ מוקמינן מוחזק מהן אחד שום אין ואם תפוס שהוא מי ביד להו מוקמינןבהו
 דתפיס היכא אם כי למטלטלין קרקע בין חילוק דאין דקרקע דומיא קמא מריהביד

 ארעא אוקי ואמרי' מוחזקים אינם' שניהם כאלו והוי תפיסה שייך לאדבקרקע
 אומנם המוחזק ביד להו מוקמינן תפיסה בהו דשייך ובמטלטלין קמא מריהבחזקת

 כקרקע קמא למריה חפצא דהדר כקרקע הדין חזר מוחזק מהן אחד שום איןאם
 ועין הם טעם דדברי ז"ל ב"י הרב וכתב ר"מ ס"ס ח"מ הטור ה"ד הרמ"הוכ"כ
 ז"ל הרמ"ז להגאון ועין מכהם כדברינו יעו"ש ה"ט טוען מהלכות פט"ו מש"ללהרב
 ותמה מקומות מכמה זו לס' גדולות סמוכות שעשה ע"א דק"ט ח"ב יו"דבחק"ל
 כה"ג דאפ' זביד רב לאשמועינן אתא וע"ז יעוש"ב מזה האחרונים מגדולילכמה
 דעכ"ז קמ"ל הקרקע בעל שהוא למר"ק פירי דלהדרו ודינא תפיס מניהו חדאדלאו
 נמי ארעא הכי אי בכח תלמודא מקשה ועכשיו חציף דלא חזקה דאיכא יעןמהימן
 כדין למ"ק פירי דלהדהע הוא ודינא תפיס דלא דאפי דאמרת דעכשיוהכונה
 דלא חזקה משום הפירות על דמהימן אמרת עכ"ז תפיסה ביה שייך דלאהקרקע
 מכחיש והלה  וביבתה  מינך  הקריע גוף על ואמר טעין כי נמי ארעא א"כחציף
 הדר תפיס דלא או תפיסה ביה שייך דלא ס' דבכל משום ארעא דמהדרינןתינח
 דהדר כיון הקרקע בגוף הטענה דעיקר דכיון מטעם הדרי הפירות וגם קמאלמריה
 ליה תפוק הדרי למה פירי חציף, דלא טעמא דאמרת השתא אבל פירי הדריהקרקע
 דלא חזקה דכנגד שטרך אחוי ליה דאמר שאני ארעא תי' ולזה חציף דלאמטעמא
 לו דאומר הקרקע, כבעל אחרינא חזקה כנגדה איכא פירות, באוכל דאיכאחציף

 חציף דלא חזקה ל"מ וע"ז יעו"ש כ"י הריטב"א משם לעיל שפי וכמו שטרך,אחוי
 לס' הדין וחזר אחרינא חזקה כנגדה איכא יען הקרקע בגוף הטענה עיקרכשיהיה
 והרי"ף התוס' בדעת ברור הנלע"ד זה קמא למריה חפצא הדר שקול ובס'שקול
 בלשון ובפרט ותשכח בדבריהם ודוק דשמעתתא בפירושא דעתם הוא שכןוהטור
 כבר לקטם אם ואפ' וכתב שסיים במה פרטות ובפרטי קל"ז דסי' דיניו בכלהטור
 שטר לו שאין כיון שאכל הפירות על גם נאמן אינו השדה גוף לו שמכר טועןאם
 כמטלטלין שהוא לבד הפירות במכירת בטוען מירי עכשיו דעד ותשכח דוקע"כ

 דרך הטור דברי בפירוש זה ובדרך ברור והוא הקרקע גוף על טרען ועכשיודעלמא
 שדרך דעתו תנוח הפרמ~ה בעל וגם כיעו"ש הטור בכונת ז"ל הב"י מר"ןאדונינו
 הטור. בכונת זהבדרך

 נפתחים ספרים ג' שראיתי מפני לקצר שאמרו במקום להאריך זה בכלונחלצתי
 קל"ז בס' שם ב"ח והרב טוען מה' בפ"ט הג"מ בעל הרב הגבורים המה רבעיםועל
 בשמעתין חזקת לפ' בחי' ת"ח והרב קל"ז בס' שם ז"ל אשכנזי יאודה מחנהוהרב
 דחיקי שינוי הני מכח והרי"ף התוס' בין חלוק לעשות קשתם דרכו כאחדשכולם
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 ס' ודחו בתימה והניחוהו שטרא מהההע והרי"ף התוס' על תמהו וגמ מעיקראדס"ד
 ב"ח הרב ובפרט ז"ל הרי"ף שהביא הגאון כדעת ואוקמוה הבנין באמתהתוס'
 וכתב הרואה יראה כאשר הטור דברי בפירוש לעצמו דהי לו ובחר המידה עלהפריז
 התוס' כדעת הטור דדעת במ"ש מארי ליה דשארי התעודה אבי הב"י מרןעל

 ע"כ להשיב באתי אם כמעט אשר כבודו לפי ראוים שאינם דקדוקים עליוודקדק
 גדולי של דעתם בחשוב אם כי כונתינו אין ואני מגילתא צריכנא דבריהםפרטי

 וזהו השמועה הפך דבריהם יהיו ושלא גמורה בהשואה כולם שיהיוהראשונים
 סמכתי המעין ועל הארץ ותשקוט תורה של לאהלה הבא לכל המבוקשתכלית
 אחד לדעת כולם הושוו אשר הנכון בחשוב דסדרא מרחשא מ"ש בכל היטבשידקדק
 הן דברי ודבריהם הנז"ל הרבנים על להפליא הי במה יבין ולבבו יראהבעיניו
תימה.

 חילוק לנו יוצא והטור והרמב"ם והרי'ף התוס' דלדעת האמור מכלהמורם
 העיבור חודש ושכירות שטרא ההיא כמו הקרקע בגוף הטענה דעיקר דהיכאמבורר
 שכור או מכור' אי הקרקע בגוף הספק נפל שבכולם חזקת דפ' זבינתה דמינךוההיא

 דהדרא וכיון קבב"ע קרקע ספק דכל דאמרי' הוא כזה באופן לא או ממושכןאו
 או מכור שאינו מודים דכ"ע הקרקע בגוף איני כשהספק אמנם פירי הדריארעא
 לפירות ואמר דטעין ההיא כגון דוקא בפירות נפל והספק להפך או שכוראינו
 פירות חזקת בתר אזלינן ודאי בהא כלל הקרקע בגוף טענה שום לו שאיןירדתי
 המשביר ובין השוכר בין מודו דב"ע לנ"ד ומינה דעלמא מטלטלין בלבדין

 או במאתים הוא אם הספק ונפל בו דר השוכר וכבר פ' לזמן שכור הואדהקרקע
 פירות חזקת בתר אזלינן כזה באופן הקרקע בגוף אינו הספק שעיקר וכיוצאבמאה
 השוכר. מיד מוציאיןואין

 אות העיטור בס' הובאה בתשו' ז"ל גאון האי רבינו דעת הוא זה לדעתומצורף
 כמה חוכר ולא לשתא זוז בכו"ך לשמעון ביתא דאוגר ראובן וז"ל דל"אשכירות

 דבעינא מינה פוק ראובן ליה אמר ירחי ותלתא שתא חדא שמעון בה ודרשני
 משלם עד מינה נפקנא לא ליה אמר ושמעון אוגרית סתמא דאנא ללוילאוגורא
 לאחריני לאוגורי ומצי עה"ע הקרקע בעל יד שכירות דלענין חזינן הכיןשתא
 בעל יד שבסתם דבר דכל שתא הדא מן טפי לשתא זוזי בכו"ך דא כלחשנאדליכא
 העליונה על שוכר יד ארעא ובשיעור קצוב שכר ליכא שתא בתר וכן עה"תהשטר
 . רצ"ט ח"ב ח"מ בחק"ל הרמ"ז הגיה )בן הדמים מקצבת יותר השנה שבר שוהואם

 ששוה מה לו נותן הקצבה מן פחות הוא ואם הקצבה לפי אלא השוכר על איןסע"ב(
 לכל ברורה הלזו ז"ל האי רבינו תשו' וכונת ע"כ מקום ובאותו שנה באותהשכור
 סתם כמשכיר הוא אם ז"ל האי רבינו בה מסתפק גע~תא זוזי כו"ך דבהשכירמבין
 דפ' דמתנ"י וחודש חודש בל במו שם שתדור זמן בל לשתא זוזי בו"ךדהינו

 ובימות החמה דימות בהודעה אם כי להוציאו יכול דאינו הוא דהדיןהשואלמו
 ע"ב ק"א בב"מ18
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 על אם כי משלם אינו הוקרו אם ואפ' הראשונה הקצבה על שכרו וג"כהגשמים
 דוקא קרוב לזמן כשכרו הו"ל גאטתא זוז כו"ך זה דלעמון אפשר או הראשונהקצבתו

 וכיון אחרת לשנה קצוב שכר ליכא וג"כ הודעה צריך דאינו נותן דהדין שנהלאותה
 הקרקע גוף מהיכר הוא אם השכירות דבעיקר ז"ל האי רכינו פסק ע"ז ספקדהוי
 הקרקע בגוף ספק הוי כזה באופן דוקא אחת גאטנה או שם שידור כ"ז רבות4טנים
 בעל יד שבסתם דבר דכל כתכ וע"ז התחתונה על השוכר יד הקרקע בגוף ספקוכל

 ובשיעור קבב"ע. הקרקע בגוף ספק דהוי ככאן מבוארת הכונה התחתונה עלהשטר
 דאם העליונה על השוכר יד בהם שדר חדשים ג' של השכירות במעות דהינוארעא
 הוא לשתא זוזי כו"ך דשכירות לומר עה"ע השוכר יד השניה השנה השכירותהוקר

 הוזל ואם הראשונה הקצבה על אם כי נותן דאינו וחודש חודש לכל סתםכשכירות
 דאם קצוב לזמן .כשכירות הוא לשתא כו"ך דשכירות לו לומר עה"ע השוכר ידג"כ
 זהו לכאן באו חדשות פנים שניה ושנה עכשיו ששוה כמו אלא לו נותן אינוהוזל
 בחק"ל ז"ל הרמ"ז הגאון דרך זה וכדרך הולך השר כלל ז"ל האי רכינו דעתבירור
 לתמוה דיש ומק"ס תק"ס ב"נ ז"ל גנרון מוהי'א להרב ועין יע"ש דצ"ט ח"כח"מ
 האי דרבינו למדין נמצינו א"כ יעו"ש, הנכון והוא זה פירהצ לפי מהרבה הרכהעד
 בענין הוא לכשהספק הקרקע בגוף הוא כשהספק הפהש דיש זה בדעת קאיז"ל

 שי"ב סי' מב"י הכיאה רצ"ד סי' ח"כ שהרשכ"א והגם כרור, והוא השכירותשיעור
 כית לך משכיר אני האומר כל וז"ל שפסק ז"ל האי רבינו על חולק ג"כ כ"טמחו'
 כתי איקור ואפ' בלבד סך אותו לפי אלא חייב אינו שם שיעמוד כל לשנה בכו"ךזה

 אוציאך ולא שם שתעמוד כ"ז לו אמר כך אלא לו השכירה בלבד אחת לשנהשלא
 משנה משם להוציאו בא אפ' אלא עוד ולא ושנה שנה בכל כו"ך לי תעלהמשם

 הגשמים ובימות החמה בימות הקצוב זמן הודיעו אא"כ רשאי אינו ואילךואשונה
 הוא דהאמת אלא וכמובן. ז"ל האי רבינו עם הרשב"א דחולק להדיא נר' הנהע"כ
 קצוב לזמן דהוא ,סובר האי דרבינו ועטנה בכו"ך כשהשכיר הדין דעיקר חולקדאינו

 או קצוב כזמן הוי אי ליה מספקא האי דרבינו אלא סתם דהוא סוברוהרשב"א
 רבימ שסברת ז"ל ב"י מר"ן דעת ניחא ובזה כסתם דהוי ליה פשיטא וההשב"אכסתם
 הפרש יש והאמת אחד בדעת הם כאלו מחתא בחדא וכללן צירפן וההשב"א ז"להאי
 הש"ס דין פסק הטור דהנה מבוארת ז"ל מב"י כונת אמנם וכנז"ל בינהםגדול

 יכול שאינו וכשם הודיעו אא"כ להוציאו יכול שאינו לחדש בכו"ך סתם לוהשכירו
 בד"א לו שומעין אין בשכירות עליו להוסיף בא אם כך הודיעו אא"כלהוציאו
 או צא או יום שלשים כל בסוף לו ר לומ יכול נתיקרו אם אבל הבתים נתיקרובשלא
 דיכול נתיקרו דאם זה דכל הר"ן משם ז"ל ב"י מרן כתב וע"ז בשכירותתוסיף
 נתיקרו אם עבר הודעה שזמן אע"פ הזמן קודם כך על דאתנו היכא הינולהוסיף
 מר"ן כתב שפיר וע"ז הראשון שכר על דעתם מסתמא בסתם עמדו אם אבלמוסיף

 דקא במאי לחדש בכו"ך דהינו כסתם ששכרו דהיכא ז"ל האי רבינו דעת דכןב"י

 שהרי להדיא נראה וזה הראשון השכר על מסתמא בסתם ועמדו התנו דלאמהטתעי
 או בסתם כשכר הוא אם ספק דהוא לשנה בכו"ך דשבר דהיכא ז"ל האי רבינושסק
 העליונה על השוכר יר הבתים  הוקרו דאם ז"ל האי רבינו פסק וע"ז קצוב4מן
 נמצא הראשון השכר על דמסתמא לחודש כו"ך כמו הוא לשנה כו"ך דהאי לודאמר
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 רצ"ג מ' מהרשד"ם של הידוע מחלוקת ובראשם האחרונים גדולי בטפרינשתפבו
 מ"כ וט' ג' כ' א' ס' ח"א פמ"ג להרב ועיז ואילך שכ"ה מס' אככ"י ומוה"ר רצ"דוט'

 שכירות מדמו כאחד שכולם ש' בס' למוהרשד"ם ג"כ ועין ע"ו ט' שלמהוכרם
 הלוקח דנאמן דקאמר הללו הרטב"א מתשו' ראיה ומכיאים זה כענין גםלמכירה

 מאד מה והשתא כסכרתם הלא נאמן דהשוכר כשכירות כזה טפק אופן יהיהואם
 דרכינו הוא האימור לפ' שהרי איגרי מרפטן דדכריו ז"ל האי רבינו על התימהיגדל
 אפ' נאמן המוכר שנים ג' דעד וט"ל הנז"ל ככל ז"ל הרשכ"א עם חולק ז"להאי

 דמריה קרקע חזקת כתר אזלינן דעכ"ז וכיוצא ופרץ גדר ונעל הלוקח החזיקשכבר
 הרשכ"א וכדעת למכירה האחרונים רכני אותו דמדמין כשכירות כ"ש וא"כקמא
 המוחזק אהוא נאמן דהמשכיר ז"ל ר"ה פליג דודאי לפרש צריכה אינה ודאיבהא
 דככר שאני דמכירה למכירה לדמותה רכה צריכה הכי דכלאו הוא גמורדמ"ק
 הוכא ככר זה וחילוק קאי והחזר דכעמוד כשכירות כן לא ללוקח הקרקעהוחלט
 ט' בנה"ג להרב ועין הי'א טוען מה' בפט"ו ז"ל המש"ל ומבללם מהפוטקיםבבמה

 משם שהכיא ה קנ"ג ט' ח"א ח"מ חיי כעי וכתש' י"כ אות הגב"ירכ"ז

 א"כ ז"ל מ"ד הרכ ע"ז מ"ש דקמ"ה ח"כ ח"מ חק"ל כס' להרמ"ז ועייןמוהרש"י
 ט"ל עכ"ז ללוקח הוחלט שככר כמכר אם וא"כ ממכר קילא שכירות דחזקתנמצא
 הפך מ"ק קרקע חזקת כתר אזלינן לא אם הדמים נתן אם דכטפק ז"ל גאוןלר"ה
 הרשכ"א לדעת אפ' הכא צריכא והאי דהא כשכירות כ"ש א"כ הרשכ"אדעת

 בכו"ך שכר דאם פטק האי רכינו איך שקשה זוהי וא"כ אחרוגים לכמהוכרט"ד
 זמן או טתם שכירות הוא זה לשון אם טפק דהוא חדשים י"ג שנה כה ודר4טנה
 טפק שהוא מפני דקככ"ע לאחרים להשכירו המשכיר יכול דהקרקע ופסקקצוכ
 השכירות כמעות טפק דהוי משום עה"ע השוכר יד השכירות ולענין הקרקעכגוף
 וכ' כדין מכורה היא וככר הלוקח חזקת דאלימא כמכירה ומה השתא ליהותקשי
 קרקע חזקת כתר דאזלינן ט"ל כדמים הטפק כשנפל עכ"ז ללוקח והוחלטהמודים
 ועיקר למשכיר קאי והחזר דכעמוד חזקתה אלימא דלא כשכירות הכא כ"שדמ"ק
 חוזר הדין ומן קצוב לזמן או לטתם מהטבר הוא אם הקרקע בגוף נפלהטפק

 אזלינן ג"כ הוקר אם ממילא וא"כ השכרתי קצוכ לזמן לומר עה"ע דידולמשכיר
 נותן היה הדין נמי הוזל דאם ואה"ן היוקר כשעת לפרוע ויתחיכ זה טפקכתר

 לדחות יש כזה וגם ראשין כתרי החכל המשכיר יאחוז שלא כדי הזול כשעתשיפרע
 חזקת כתר אזלינן לעולם כמכירה דאפי' ז"ל האי רכינו לדעת לעולם אכלואכמ"ל.
 על השוכר יד ארעא דכשיעור כתכ איך א"כ כדמים שהטפק אפ' דמ"קקרקע

 ממני. דעת פליאה ריהטא ולפוםהעליונה

 המוכר נאמן שנים ג' דעד וט"ל הרשכ"א על דפליג הלזו ז"ל ר"ה שט'האמת
 מהרב"ה הרבה תמוחה זו ט' באמת לבעליו, הקרקע וחוזר הדמים לקחתי לאלומר
 כתקנת חכמים הועילו ומה קרקע שום לקנות כרייה לכל חיי שכקת לאדא"כ
 ומאי מכרתי לא לומר עליו יערער דלא היכי כי הראשונים שנים לש4טההשטר
 לי נתת לא לו לומר דיכול כטטר אפ' אחריתי רעותא איכא הא ארעא כהאיכעית
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 רפואה מה וא"כ וכיוצא הים למדינת אזלי או דמיתי עבידי עדים עפ"י ואידמים
 דעת לישב מוכרחים אנו הנושא חומר ולפי בכפו חמס לא על מערער לכלנבק~ם
 בשטר קרקע דזבין היכא דוקא אם כי למלתיה ז"ל ר'ה אמרה דלא ולומר ז"לר"ה
 המוכרים כל כדרך ולמחר היום בין תכף המעות ליקח מוכר של ודעתווערים
 לך לו ואומר הלוקח ביד מזומנים המעות אין בפרק הדבר שמוכרוקונים
 סמכא לא ומעולם יומים או יום לאחר או לאלתר אזוזי ונפק עיל והמוכרח~וב
 לחדש ומחדש ליום מיום ואדהכי המעוה בלקיחת אם כי הלוקח אמונת עלדעתיה
 אזלי או בחולי שנחלו הלוקח מצד' או המוכר מצד או ותשע אחת עכובימנולרו

 לא ממש כה"ג טוען המוכר לב"ד וכשבא לזה וכרומה גדול הכרח ע"פ היםלמדינת
 הכי דבלאו חזקה שני אלולי עולם ימי כל נאמן המוכר ודאי כזה באופן דברנופל
 הכי לאו הא מסיעו חזקה שני שאין נהלי יהבה דמתנה מגו מטעם הלוקחנאמן
 לא שמעיקרא כיון מרשותו יצא לא מעולם הקרקע כאלו שהו"ל נאמן המוכרודאי
 טוען המוכר זה הדבר כשנתישן ואח"ך מעות ליקח אדעתא אם כי מכירתוגמר
 ושוב בלך אותי שירמה ארעתא מכרתי לא שאומר דמים טענת ולא קרקעטענת
 אחד חפץ שמכר באפוטרפוס שהעלה ע"ג בדצ"ד הנמ' יצחק אהלי להרבועין

 מת ובלילה לך אתן למחר באומרו הלוקח אותו ודחה מיד המעות ליקחארעתא
 שטוענים המעות כל ממנו שואלים והיתומים המעות מקצת ונאבדוהלוקח

 דאפוטרופוס ז"ל הרב והעלה מיד המעות לגבות השתדל לא כי נאבדושבעבורו
 דוחים מיד המעות ליקח ע"מ שמוכריט דאפ' דבק משום פושע מקרילא
 טוען אם ג"כ מינה יעו"ש הלוקח אמונת על שסמך מקרי לא וזה יומים אויום

 כי הקרקע להקנות גמר לא כי מרשותו הקרקע יצא לא דמעולם נמצא כה"גהמוכר
 שזה עצמך הגע אם אבל טוען. הוא הקרקע טענת ועכשיו הדמים בנתינתאם

 כדין בו שיזכה המוכר לו ואמר מעות לו היה לא הקרקע דכשמכרו הואהמוכר
 פרעתי טען אם ודאי בהא זמן לאחר המעות לו שיתן הלוקח על וסמך שטרוכתבו
 שזה דכיון ממש פה על מלוה כמו הדין חזר דבאמת ז"ל גאון ר"ה לדעת אפ'נאמן
 עשור או ימים אפ' הדמים פריעת זמן לו הרחיב ומדעתו הקרקע לו שהקנהמודה
 וחזרה קרקע טענת ובטלה ע"פ מלוה כל כדין נאמן פרעתי טען אם ודאיבהא
 כשאינו אפ' ז"ל ר"ה עם פליג והרשב"א ז"ל. גאון ר"ה מודה ובזה דמיםטענת
 קנה רגע כמעט אפי' בעולם קנין שהיה כל אלא במלוה המעות שהניח המוכרמודה
 מוהראנ"ח מדברי למדתיהו זה וחילוק ע"פ, כמלוה עליו חזרו והדמיםהלוקח
 שהמוכר שכל איברא וכתב זו והרשב"א ז"ל ר"ה מחלוקת שהביא ס"א סי'ח"א
 והמעות לחזור שא"א בדרך בה זכה וכבר גמור בקנין קרקע קנה שהלוקחמודה
 טענת אלא בניהם שאין נכונה סב' הרב סב' בזה ע"פ כמלוה הלוקח עלנעשו
 הדמים קבל שלא טוען שהמוכר באופן כשהוא אבל נאמן וראי והלוקחמע"פ
 הדמים ~שיתן[ עד קנה רלא הדמים קבל ולא השטר את כתב כרין המכרונמצא
 אבל וכו' מדינים הם קרקע של גופו על אלו שהרי מספקת הרב סב' שאיןנראה
 טוען ואינו שמכר מודה שהוא רכיון ס"ל גונא דבכל נר ז"ל הרשב"א מדברימ"מ

 דהרב הרי א'י. ומהימן פה על כמלוה הו"ל הדמים תובע אלא המכרלהחזר
 כמע"פ דנעשית האופן ביה היה דמעיקרא היכא בין חילוקא האיאסברא
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 דאמר לטעמיה נחמן רב קרקע טענת דהוי ובין שנים ה' דרת בבר טועןשהמשביר
 הכי. וק"לקבב"ע

 בשטר שכתוכ אומרים הם וז"ל שני בלשון ר"ח פי' הביאו שם התוס'אמנם
 ה' ואחר לשנה דנרים יוד דנרים בק' שנים לעשר פ' של חצירו שכרתי כו"ךבזמן

 דהשוכר ואסקינא וכו' שכירות שנים ה' נקטת למשכיר ואומר השוכר טועןשנים
 זה דלשון התוס' וכתבו ר"ח של עכ"ל בתרא פי' האי כי ומסתברא וכשבועהנאמן
 בטמוך לעיל גמי אירי השבירות שפרע שאומר השובר דבנאמנות חדא עיקרנר'

 נעשה שלא במסקנא מ"ש טפי ניחא דהשתא ועוד הכא אירי דכהכי נמיומשמע
 המשכיר ביד ישנו השטר זה דלפי השוכר יחזיק שלא כדי אלא לגובינאהשטר
 הנז"ל פרש"י הביא שם מקובצת בשיטה הו"ד והריטב"א יעו"ש התוס'עכ"ל
 דמריהטא טעם כטוב לבארם והוסיף הנז"ל ככל שני בפ' התוס' משם עליוודקדק

 התוס' של הב' כפ' הנכון דהפ' כתב וע"ז כאורך כיעו"ש הכי משמע לאדשמעתתא
 הביא הנמק"י והרכ שם הו"ד הראכ"ד וכ"כ קימינן השכירות מעות עיקרדעל
 הנז"ל הגרסאות כ' הכיא המאור והרכ כיעו"ש כאחרונה והריטב"א הראכ"דדכרי
 הרי יעו"ש נוטה דעתי זאת ולגירסא כתכ הלזו והריטב"א הראב"ד גירסתועל

 המאור. וכעל והנמוקי והריטכ"א הראב"ד קמ' התוס'דכדעת

 והרמכ"ם והרי"ף רש"י של זה כמחלוקת נכוך אני דמאד אגיד האמתוהשתא
 וכן הגירסאות20 כחילוף דוקא הוא אם והריטב"א והרז"ה והראכ"ד התוס'עם
 בעיקר ולעולם דשמעתתא כריהטא יותר מחוור יהיה פי' איזה דשמעתתא בפ'נמי

 מודים וסיעתיה דהראכ"ד דל"מ מודו כ"ע הללו פירושים מכ' היוצאיםהדינים
 והרי קרקע טענת הוי שנים ה' דרת כבר המשכיר שטוען דכיון וסיעתיהלרש"י
 לדיניה גופיה ר"ן דפסקיה נפקא דלעיל העיכור חודש מדין ומכ"ש קכב"עקי"ל
 מודים וסיעתיה רש"י אומר אני אלא קככ"ע ספק דבכל משום המשכיר עםדהדין
 כהכי משתעי לא הסוגייא פירווים דלפי דהגם וסיעתיה הראכ"ד של דינוכעיקר
 כמעות הוא לשוכר המשכיר כין דהס' הראכ"ד של כדינו כה"ג עוכדא הוה אימ"מ

 ולא פירות חזקת כתר אזלינן כזה דכאופן נאמן דהשוכר דמודו אפשרהשכירות
 כדעת דשמעתתא פי' לפרש וטעתיה רש"י שכרחו מה דעיקר א"ד קרקע חזקתכתר

 וכמו ז"ל הם שכתכו כמו יותר מחוור פי' שהוא ספק שאין הגם וסיעתיההראכ"ד
 השכירות מעות פרעתיך דטענת חילוקא הך ס"ל דלא משום הינו המעיןשראה
 לו פרע שלא המשכיר כדכרי אמת אם סוף סוף כי מאחר קרקע טענת שמהדלאו
 קכב"ע הא כי וכל מיאת גרולה קרקע טענת לך ואין כחנם חכירו בחצר שדרנמצא
 שכרתיך לא היא הטענה עיקר דהתם והנר' העיכור חדש משכירות הא שנאומאי
 דמים טענת והוי השכירות לו פרע שלא אלא שהשכירו מודה והכא העיבורחדש
 יהיה אם סוף דסוף היא קרקע טענת דשמעתין זו דגם וסיעתיה לרש"י ס"למ"מ
 כרחו זאת ס' ומפני בחנם חכירו בחצר דדר נמצא לשוכר ומזכינן המשכירכדכרי

 הרב דברי לפי 1ד1"ק שם הגר"א בהגה1ת עיז20
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 אם לי ומה בקרקע היא הטענה עיקר אם לי דמה וסיעתיה הראב"ד בפי'מלפרש
 הסוגיא פי' וע"ז בחנם חבירו בחצר דדר יוצא וממילא בשכירות היא הטענהעיקר
 להרמ"ה ראיתי וכן ממש. אחד בסגנון ר"ן של הדינים שיבא כדי קרקע חזקתכענין
 התוס' לפי' שהקשה לשם בח' ז"ל יהוסף עין הרכ הזקן אבינו ז"ל אכא אבימבית

 קבב"ע דק"ל העיכור חדש בשכירות דלעיל דר"ן מההיא בשבועה נאמןדהשוכר
 שפסקו כולם בפוסקים ומצאנו השוכר נאמן יהא ולא קככ"ע נימא נמיוהכא
 אסתירא מעתה אלא לקמן מאי-פריך קשה ותו נאמן דהשוכר גם-כן ופסקוכר"ן
 שהניחה שם יעויע א"ד קדקע חזקת דאיכא הכא דשאני אימא וכו' מעי'מאה
 ובולהו דלעיל דר"ן אותה עם דהכא הך השוה ז"ל זקני שאבותי הרי עיוןבצריך
 הקושיא זאת דמפני ואפשר קרקע חזקת הוי דבכולהו מחתינהו מחתאבחדא
 וסיעתיה, הראב"ד כפרוש דשמעתין ריהטא מלפרש וסיעתיה רש"יברחו

 ימלטו ולא בעיני תמוהים נפשייהו באנפי ז"ל הרמ"ז שדברי אמת הןוכדבתיבנא
 קשה וראש תחי' כלל מחוורים אינם המחי"ר אחרי ועכ"ז סופר הטעותמז

 הכיא וע"ז עלה תחזק ולא שכ' רש"י פי' כל דקכע יראה הרואהדמעיקרא
 הכא אבל כתב ואח"ז בידי הן לקוחין תימא דלא ז"ל רש"י לפי' פי'מהנמק"י
 קאי אהיכא תנא ידעתי ולא כיעו"ש. הנז"ל הקו' והקשה בשבועה נאמןהשוכר
 דוקא מהימן המשכיר אם כי כשבועה נאמן שהשוכר פי' לא מעולם ז"לשה2"י
 של פ' על דהוא ומוכרה כאן חסר ציון דחיסור ספק דאין אריא לא מהא דאיוהאמת

 וע"ז כיעו"ש כשבועה נאמן דהשובו בתבו ושם השכירות מעות על דפי'דעצוס'21
 דהא מעיקרא וכדס"ד קרקע חזקת בתר נזיל סוף סוף בשכועה נאמן דהיכיהקשה
 קו' מאי אחהמ"ר דעכ"ז אלא ספק, בלי קושיתו עיקר ודאי זהו הוא חדאוהא

 דמדברחו ודעמיה רש"י לדעת מתקומא שהיה זאת דסכרא ודעמיה התוט'לדעת
 אמת אם סוף דסוף קרקע טענת הוי זה דגם דס"ל מוכרח ב' בפ' התוס' כפ' פ'ולא

 מאי להתוט' אבל בחנם חברו כחצר שדר נמצא לע,וכר ומזכין המהטכירכדברי
 היא שניה דלעיל באותה התוס' "י דאמרי דלעיל נחמן דרב מההיאקושיא

 נמצא הן אומר והשוכר העיבור לחדש הקרקע לך השכרתי לא טועןדהמשכיר
 בתר אזלינן ודאי ובהא לא או העיכור לחדזץ שכר אם הקרקע בגוף היאדהטענה
 כמלוה עליהם נשארו והמעות שבור שהוא מודים דכולם הכא אבל קרקעחזקת
 חזקת כל כדין כשבועה נאמן ודאי שנים ה' בסוף מקצתם פרעתי אומר והשוכרע"פ

 קו' מאי א"כ באורך האר"ש לפנים וכנז"ל כמכירה הרשב"א דעת הוא וכןמטלטלין

 ודעמיה. התוס' על ז"ל הרמ"ז מקשהקא

 דלעיל נחמן לדרכ הא מדמי דקא קו' שבעיקר ז"ל הרמ"ז בדברי לי קשהועוד
 דהשוכר ג"כ ופסקו נחמן כרב כולם שפסקו כפוסקים ומצאנו וז"ל והקשהסיים
 נאמן שהשוכר פסקו שהפוסקים ראה היכן עצום פלא והוא ע"כ בשכועהנאמן

 פסק שי"ז23 סי' הטור וגם נאמן דהמשכיר פסק שכירות22 מה' פ"ז הרמב"םשהרי

 נקיטת ד"ה ע"א קגדף21
ה"ד22
 ה"בבשו"ע23
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 מניהו חד אשתמוט ולא כן פסקו אחריהם הבאים הפוסקים כל וכן כיעו"שכן
 וע"פ דס"ל אפשר כן פסקו שלא שאע"פ נבוכים אנו ובה דנין אנו עליהואדרבא
 שנוכל ומה הוה דלא מאי כפשיטות עשאו ז"ל והרמ"ז ונר' סמוך הנז"להחילוק
 והראב"ד התוס' דהינו הללו הפוסקים על דכונתו הוא בזה ז"ל הרמ"ז כונתלישב

 פסקו דקבב"ע דר"ן שאותה ראינו דמצאנו דמאחר להקשות כונתו והכיודעמיה
 התוס' דהינו הנז"ל הפוסקים סיעת ומכללם חולק אחד גמ אין הפוסקים בלאותה

 אלו על הבונה בשבועה נאמן דהשוכר ג"כ פסקו איך וא"כ ודעמיהוהראב"ד
 ז"ל. הרמ"ז בכונת ברור וזהו והרמב"ם רש"י על ולא עצמםפוסקים

 של חילוקא בהך מסכימים וסיעתיה רש"י דעת אי ספקן בעיקר לדידןהדרן
 צד בשום להכריע בירור שום מצאתי לא לכאורה דבאמת לא או ודעמייהוהתוס'
 ודעמיה רש"י דס' דכיון פשוט והוא קצורי לפי דינא לענין לעד שנראה מהזולת
 והריטב"א והרז"ה והראב"ד והתוס' הח' פשיטות שבקינן לא א"כ החתום בס'היא

 השקפה מעט שאחר ההוראה מדרבי מטר דרך והוא זה ס' מפני שם והג"אוהנמק"י
 מרבי תלמודא דבעי ממאי והינו דשמעתין מגופה ודעמיה התוס' בס' להכריענובל
 ר"י ואמר ראיה להביא מי על נטלתי לא אומר ומשכיר נתתי אומר שוכרינאי
 יום שלשים בתוך האב מת דתנן תנינא זמנו לאחר ואי תנינא זמנו בתוך איאימתי
 זמנו בתוך שכירות לענין נמי וכן וכו' שנפדה בחזקת ל"י לאחר נפדה שלאבחזקת
 השוכר נשבע זמניה דמשלם וביומא שפרע בחזקת זמנו לאחר פרע שלאבחזקת
 בגוף הוא בשהספק דאפ' ודעמיה רש"י בדעת כדס"ד איתא אם והשתאונפטר

 עכ"ז לקחתי לא אומר ומשכיר נתתי לא אומר דשוכר המעות בפרעוןהשכירות
 במקום תנינא זמנו בתוך אי אמתי בתלמודא כשאמרו א"כ קרקע חזקת בתראזלינן

 אבל דאה"ן נטויה הדוחה שיד והגמ קבב"ע ק"ל הא זמנו בתת- אי לומר לו היהזה
 דבכור מההיא זמנו לאחר הס' דהוי להיכא ראיה תלמודא להביא שמוכרחכיון
 עכ"ז קבב"ע למימר מצי דהוה אה"ן ולעולם דבכור מההיא זמנו לתוך ג"כהביא

 חסר היה ומה תנינא ועוד קבב"ע ק"ל הא זמנו בתוך אי הכי דהול"ל אפשראכתי

 זו דהלכה תשיבני ואל התלמוד דרך הוא וכך ר יות המדורה להגדילר"י
 ארייא לא מהא דאי בשמם רבות בומן ליה קדים ינאי ורבי קבב"ע מר"ןנאמרה
 משנה והלא עה"ע לעולם המשכיר ויד קבב"ע פסק ר"ן איך תקשי אעיקראשהרי
 כן שהקשה שם לב"מ24 בח' להריטב"א ראיתי שכן וכמו יחלוקו שנינושלימה
 מתני' לומר אם כי דבר שום חידש לא דר"ן שם הריטב"א שתי כמו מוכרחאלא

 שראיתי במה אדבר ורגע קבב"ע והילבך המע"ל דאמרי כרבנן והלכתאסומכוס
 למימר אתא דרב מילתא דר"ן וי'ל וז"ל הלזו לקו' הא' בתירוץ שתי שםלהריטב"א

 דרב טעמא דהינו ר"ן ואמר למשכיר בוליה יהיבנא הוה התם הואי אי רבדאמר
 לפרש דר"ן כן דאם להולמו יבולתי לא זה תי' אחהמ"ר ולע"ד ע"כ דקבב"עבהמום
 אכל ותקשי ר"ן בפי' כרב ופסקן מתני' שבקינן היכי א"כ דאתא הוא רבכונת

 נחמז ורב ד"ה ע"ב ק"ב בדף24
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 דר"ן לעדינן יפה ב' מתי' עכ"פ צ"ע. ודבריו מתני' הפך כר"ן שפסקוהפוסקים
 המוציא החודש מתח' הספק דנפל כיון בהכרח וכאן דהמע"ל קמ"ל דרבנןמילתא
 הא זמנו דבתוך הו"ל ר"י וא"כ המוציא הוא והשוכר דקבב"ע כיון ע"המחבירו
 דהתמ לקרקע שמעינן לא דהמע"ל מאותה דאם לומר ואין וקבב"ע המע"לק"ל
 כי מוחזק חשיב דמ"ק לן נימא מאן לקרקע אבל תפיסה בהו דשיך למטלטליןהוא
 לא ינאי רבי בהכרח וא"כ חידהטא הך דאשמועינן הוא ור"ן המע"ל דנימאהיכי
 דהיכי לדוכתא הריטב"א קושית הדרא דא"כ מלבד היא. בורכא ודאי הא להידע

 פליגי דרבנן דמנ"ל היא סומכוס לומר יכולין אנו ואין דיחלוקו מתני'שבקינן
 א"ב בב"ע דקרקע דחידש הוא דר'ן אומר אתה אם דין מן ובר וכאמור בקרקעגפ

 בה שירד כיון הא אצטריכא דלמה ג"ש חזקת ובפרט חזקת הפ' משניות כלביטלת
 שזה כיון מכחיש שהלה ואע"פ לי מברת אתה בטענת שלו תהא אחד יוםהמחזיק
 הי הספק ונפל תפימה ביה שייך לא דבקרקע כיון מוכרה אלא בקרקע עומדכבר
 חזקת או שטר להמחזיק ומצרכינן קימא מ"ק בחזקת קרקע אמרינן משקרמניהו
 לו דהיה לדמעיקרא חוזרנו וא"כ היא חידושא לאו דר"ן דהך נמצא שנימשלש
 יד זה דכל להשת"ל וא"פ וכו' תנינא ועוד קבב"ע זמנו בתוך אי לומר ינאילרבי

 דמשתלם ביומא הבעיא דאוקמה במאי קשה אכתי אריא לא מהא ואי נטויההדוחה
 קבב"ע ק"ל הא בשבועה נאמן השוכר ואמאי בשבועה נאמן דהשוכר ואמרוזמניה
 שהרי אינו דזה לומר היתי וסבור המשכיר נאמן יהא זמניה דמשלם ביומאואפי'
 דעבר ומאי לצאת הוא עתיד שכבר קרקע חזקת נשארה לא זמניה שכתטלםביומא
 ולא עוד לדור שעתיד מה על בב"ע קרקע לומר שיך זמנו בתוך הוא אם דאה"נעבר
 שאני דהתם למשכיר כוליה החדש בסוף בא דאפ' העיבור חדש לשכירותדמי

 נמצא העיבור להדש לו השכיר דלא אומר דהמשכיר נפל החדש מתחילתדהספק
 נפל הדמים תביעת דבשעת לא כדין שלא חבירו בחצר דר עכשיודעד
 ומכאן דר השוכר שדר מה תיקום דקאי היכא ממונא רואים אנו שעתה ובההספק
 נשלמה דלא משום בשבועה נאמן דשוכר זמניה דמשלם וביומא קבב"עואילך
 יו"ד שנימ לעשר לו דהשכיר האופן יהיה באם התוס' דעת ניחא ובזה קרקע.חזקת
 פרע שכבר אומר והשוכר לקחתי לא המשכיר אמר שנים ה' ובסוף לשנהדינרים

 דכיון וסד"א בשבועה נאמן השוכר שנה בכל דינרים יוד שנים ה' שלהשכירות
 אם כי זמניה דמשלם יומא מקריא ולא היא שכירות חדא כולה שנים לעשרדשכר
 דמשלם יומא ושנה שנה כל לשנה דינרים יו"ד שפרט כיון קמ"ל שנים יו"דלסוף
 ולזה לך. ויערב בזה מ"ש הלכות ח"י להרב ועי השוכר נאמנות לענין היאזמניה
 הכא לאשמעינן אתא חידושא דהאי לומר לשנה דינרים יו"ד לומר התוס'דייקי
 ינאי. דר' פשיטות אחר נחמןאמ"ר

 סברי ודעמיה דרש"י לומר אנו דמוכרחים הוא זה ישוב לפי מיהא נקוטועכ"פ
 דא"כ קרקע חזקת שייך בזה התם ואמרי עלייהו פליגי ולא דהתוס' חידושאהך
 הכא גמ והלא בשבועה נאמן השוכר זמניה דמשלם דביומא דלעיל מהא שנאמאי
 דודאי אלא לשנה, דינרים יו"ד פרט שכנר מאחר היא זמניה דמשלם יומא שנהכל

 לפי יותר מחוור יפה פי' דשמעתתא בפירושה אם כי פליגי ולא הכידס"ל
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 השברתי שלא מגח זה בשגירות ובית לא בלומר קרקע טענת היא המרדביבדין
 מאד. כרור והנה כאורך וכנז"ל כיו"דאלא

 שיז מי' כהגה ז"ל למורם לתמוה הן ז"ל המרדכי כדעת זה מונח ע"פאשר
 נאמן דהמשכיר וכו' שנים ליוד לחכירו כית דמשכיר דין כמ"כ מרן שפמקשאחר
 והיא השואל, מו"פ מרדכי אומרו וכשם שכיניהם טענות ככל וה"ה ז"ל מורםכתכ
 אחר הוא דאם י"א מיהו כתב ואח"כ כאורך משה כדרכי הכיאה כאשר דלעילאותה
 דמ"ל להדיא הרי ע"כ, כמגו נאמן דשוכר וכו' פרעתי לומר שיכול השכירותזמן

 היא המשכיר דנאמן הקציצה על דחלוקין היכא דאמר הא ז"ל דהמרדכילמורמ
 אריא לא מהא אי המחל'ר אחרי האמור ולפי מגו, דאיבא אפי' זמן לאחראפי'

 לא שהמרדכי אלא נאמן אינו דאפ"ה מגו דאיכא היכא פליג לא המרדכידלעולם
 וכאיזה קרקע חזקת כהם שייך טענות כאיזה הדינים שורשי להשמיענו אם כיכא

 מפיקתא איכא ומי השוכר, דנאמן ודאי מגו דאיכא היכא ואה"ן שיך לאטענות
 דפרעתי מגו מכח דנאמן ודאי וא"כ פרעתי לומר דנאמן מרן פטק שכברמאחר
 ונר' וז"ל הטור ע"ד כתכ שם כ"ח שהרכ והראיה האריך לא הענין פשיטותומרוכ

 כמוף רכינו שכתכ כמגו נאמן השטר וכבש שנים ג' כו דר המלוה אםדאפילו
 המרדכי דעת הוא וכן יעו"ש וכו' הגמ' כלשון לשונו כתכ דרכינו אלאהמימן
 שם27 ז"ל הש"ך להרכ ראיתי וכבר מחלוקת. לעשותו ז"ל למור"ם ומנ"לככירור
 להולמו יכולתי לא המרדכי דכרי שישכ דההשוכ אלא זה מכל מור"ם עלשתמה
 אומר אמשכיר קאי לא למשכיר כוליה החדש כמוף כא ואפילו המרדכי דמ"ששכתכ
 דאמר כש"מ דר"ן לישנא מדין הוא אלא וכו' שמיה דכר מאן חדש דא"כ וכו'כיו"ד

 כא והוא כקציצה דחלוקין הכא הדין והוא למשכיר כוליה החדש כמוף כאואפילו
 שיך לא ודאי אלא וכו' תדע וכו' מהשוכר מעות להוציא כא והממצכיר הזמןכמוף
 כא והוא כקציצה מחולקין כי ה"ה וא"כ להוציא כא שהוא כיון קככ"ע לומרהכא

 אע"ג למשכיר כוליה החדש כמוף כא אפי' ר'ן דאמר והא השובר מןלהוציא
 בהך אלמא ובו' הרא"ש וכ"פ וכו' כריא טוען דהתם כיון הינו השוכר מןלהוציא
 מחולקין אם אכל קככ"ע דאמרינן הוא החדש כתחילת נולד שהמפק לחדשדדינם
 ואחר יעוש"כ עכ"ד נאמן דהשוכר פשיטא כן לומר שיך דלא כקציצה הזמןכמוף

 שהיא כקציצה דמחולקין הך נרדפה נדעה כל טרם אכין ולא שמעתי אניהמחי"ר
 מן ומוציאו קככ"ע הזמן דכתוך מכרתו לפי אמרינן מה מפני גמורה דמיםטענת
 הוא דמים טענת עכשיו וא"כ כדין כה זכה וככר כשכירות מודים כ"ע האהכית
 שדר ומה המפק נולד דעכשיו דכיון נאמר ואם הכית מן אותו מוציאין ולמהטוען
 שדר נמצא המשביר בדכרי יהיה דאם ידור לא ואילך ומבאן השובר דברי לפיפורע
 דלפי תקשה א"כ קככ"ע, מפק ולכל חכירו מדעת שלא משיווי כפחות חכירוכחצר
 לא אומר והמשכיר פרעתי אומר דכשוכר הוא ג"כ ז"ל דכריו ולפי דתלמודהפשטא

 דלא כיון נאמן דהשוכר הו"א זמנו תוך חוכו פורע אדם דאין טעמא לאו אילקחתי
 וכמו הטוגיא כפי' מכין לכל כרור וזה דמים טענת אלא קרקע טענת כזהשיך

 סק"ה27
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 כאן אימא ואמאי ותשכח דוק שם להדיא הש"ך כתכ כן וגם לעילשהארכתי
 אמת דאם דקכב"ע כיון ידור לא ואילך ומכאן דר שדר מה הספק נולדדעכשיו

 מוכרח אלא בחנם. חבירו בחצר השוכר שדר נמצא לקח שלא המתשכירכדברי
 משום טעמא היינו קבב"ע דאמרינן בקציצה דכשחלוקין דאע"פ הטעםדעיקר
 מתחילת ספק דהו"ל קרקע טענת היא הזמן בסוף שהיא אפילו זאתדטענה

 דמעיקרא המשכיר אומר שעכשיו וכיון היא השכירות בתחילת דהקציצהדהטכירות
 לזה מושכר הוא אם הספק נפל השכירות זמן דבתחילת נמצא ביוד אלא השכירולא
 ספק לי ומה העיבור כחדש בשמעתין ננ"ד כלל מושכר שאינו ספק לי ומה לאאו
 הזמן בסוף בא אפילו כזה וכאופן כלל מושכר דאינו נמצא המשכיר כדברי שאםזה

 נכנס ולא המרדכי אצטריך לא דבהא דפרעתי מגו מטעם לאו אם המשכיר עםהדין
 החדש בסוף כא דאפילו דר"ן מהא המרדכי הביא שפיר וע"ז פשיטותו מרובבו

 בא ואפי' החדש מתחילת הספק שנפל אמרינן התם דכמו דר"ל למשכירכוליה
 הספק שנפל נמצא בקציצה הוא שהספק נמי הכא למשכיר כוליה החדשבסוף

 לגמור המרדכי הוצרך ולא עה"ע המשכיר יד השנה בסוף ואפילו השנהמתחילת
 וכתב סיים וע"ז כאתרין ואוקי מינה דון לומר שכונתו פשיטותן מרובהדברים
 דהא לומר כונתו אלא הוא פשוט זה דגם וכו' השכרתי לא אומר המשכיר אםוה"ה
 היא חדא ודא דדא השכירות בעיקר חלוקין כמו ממש הוא בקציצה דחלוקיןדלעיל
 שפירשתי כמו הוא המרדכי דברי פי' ושאר הזמן מתחילת הספק שנפל נקראוהכל
 הכיא שמעיקרא וע"ד ע"ג בדצ"ח לו וראיתי ראב"ן ספר לידי בא ושוב ודוק.לעיל
 המקכל דפ' ההיא צרף ואח"ך וכו' החדש בסוף בא ואפילו דקבב"ע דר"ןהך

 אומר דהמשכיר הך הביא ושוב כר"ן דקי"ל סתמא שנין כתיבא דהוה שטראבההיא
 ואח"כ וכו' החודש בסוף בא ואפילו קבב"ע דאמר כר"ן דקי'ל וכו' השכרתיביוד
 שהם ר"ן פסקי אסף שראב"ן לדעת הראת יע"ש וכו' הקציצה על שוין אם אבלכתב
 טענת שהוא להורות ביוד אומר דמשכיר אותה וכתב צרף ואחריהם קרקעטענת
 היכא הכא דגם לומר למשכיר כוליה החדש בסוף בא ואפילו כתב ואחריהקרקע

 כמ"ש לומר שייך לא והכא למשכיר, כוליה הזמן בסוף בא אפילו כקציצהדחלוקין
 דין כשהביא ראש למעלה ציינו שכבר מציין הוא בש"ס דר"ן דלמטנא ז"להש"ך
 וכאמור כולה את לגמור כיון מכוונת דבכוונה מוכרח אלא העיבור חדששכירות
 השכרת לא אומר השוכר אם וה"ה וכתב בקציצה חלוקין דין אחר הוסיףוהמרדכי

 דחלוקין ולומר להוסיף המרדכי שכוונת ספק ואין ז"ל ראכ"ן הביא שלא מהוכו'
 נאמן הזמן בסוף אפילו ודאי דכהא השכירות בעיקר חלוקין כמו הואבקציצה
 יגדל מאד מה זה כל ואחר ברור. זה וגם הספק נפל החדש דמתחילת משוםהמשכיר
 אם דבכולם בקציצה שוין עם כקציצה חלוקין השוה איך ז"ל ש"ך הרב עלהתימה

 להדיא נר' מ"ש מכל הרי קרקע חזקת דתמה משום נאמן השוכר הזמן בסוףבא
 ר"ן פסקי כל עם בקציצה חלוקין מדמין מכוונת בכוונה ז"ל והמרדכידראב"ן
 על מילתא לי תמיה ועוד למשכיר. כוליה הזמן בסוף אפילו דבכולם קבב"עדפסק
 דתמה משום קבב"ע לומר שיך לא הזמן בסוף בקציצה דמחולקין דא"כ ז"להרב
 דגמרין מטלטלין חזקת כל כמו נאמן והשוכר הזמן בסוף שהוא כיון קרקעחזקת
 כיון ת"ל דפרעתי כמיגו לשוכר להאמינו מהדר למה א"כ הקציצה על שויןוכמו
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 הודיע ואחרי כסתם, פוטק ואינו החולקים לסברת מרן הוה דחייש שיאמר מישאין
 דבאו דמאחר שכ' יצ"ו לי כת"ר על התימה מן היא זו זאת כל את אותנואלדים
 אלו כסתם ליפסוק ולא החולקים לסברת דחיהש מורה חולקים דקם באחרונהדבריו
 הוא סתם דהפסק להדיא כ' כבר הרמ"ע הוא זאת חששא יצא מי מבטן דהרידבריו,
 דעה חולקים דהם דנא לכללא שעשה שמלכד תלונות יד"מ ה' על וגם ומוחלטגמור
 בין באמרה לשון בבל והלא זה במ~ון דוקא ב"א נאמרה לא באילו עצמהבפני
 והש"ך הרמ"ע שמלשון לו בא מהיכן ועוד וכיוצא מתירים בחש ובין י"אבלשון
 שדעתו להו שמעינן איפכא והלא החולקים לסברת לחוש מרן שדעת בהדיאמוכח
 ענין באיזו או מקומות מנהג משום או הכבוד מפני היא והחששא כסתםלפסוק
 שה' לו וכמדומה זו כסברא לפסוק שדעתו ולא תע"ג להחמיר רוצה נפש הבעלדאם

 הדברים ראה ולא הנז"ל הלוי מהר"י מתשובת בידו הם לקוחים אלו דבריויד"מ
 ע"א דפ"ו ש' אות ח"ב מצוה נר ספר לידי ה' אינה מופלג אחרי ושובבשורשן.
 וכתב ז"ל הרמ"ע עם חולק שעשאו עליו וחלקו בבלל הנז"ל הי"מ דברישהביא
 שמח עכ"פ להאריך שאמרו במקום שקיצר יעו"ש פליגי ולא ומא"ח חדא אמרדמר

 וכן קמ"ב סי' יו"ד בש"ך ציין הוא בי לדבר וסימן ע"ש. לדעתו כונתי כי ויגל%י
 הוא והאמת אלו כדברים כתב והוא קמ"ב סי' ג"כ ציין הנז' בתשובה הלוימהר"י
 השמים מן הורוני כאשר בשורשן הדברים ולהרחיב לבאר כתבתי ב"ז רמ"ב.בסי'
 לא ת"ח ה' שהרי להא צריכנא לא ת"ח ה' על קושיתי ולהעמיד עצמי להצילאבל
 וכמ"ש וכיוצא חולקים חש בלשון דהוא מטעם הכללים אלו גכל פגע ולאנגע

 יש או י"א ואח"ב בסתם דס"ל בחייל קרי ברוזא בונתו ממש אלא נר"ומני"ר
 מוהריק"א מרן וגם וז"ל כ' שהרי באחרונה כמ"ש הלבה שיהיה נעמון בכלחולקים

 לא ת"ח דה' בבותחא בביעתא בהדיא הרי ז"ל א"ד באחרונה הריב"ש סברתב'
 כסברא פוסק שהוא מרן בדעת באמת דעתו דוקא בה' הערבוביות בכלנחית

 וה' ברור, והוא ואחרונים ראשונים "שראל חבמי דעות כל במעט הפךבאחרונה
 משגיאות(יצילנו

 לא עגון דבמקומ התשב"ץ דעת ליומב דכתיבנא מאי לפי בדין זכינו שיהיהאיך

 בשאלה במוזבר עגון חשש דיש בנ"ד א"כ שמואל בית ה' וכמ"ש בלל קיוםבעי
 שלא ושאל השואל שעמד במה אנן נחזי מעתה קיום, בעי דלא הוי הכי דינאודאי
 והכי אתמר לעכובא דלאו מסתפינא ולא אמינא ודאי בהא עצמו הבעל עה"חבא

 אם דקל"ט פשוט גט בספר ממ"ש וז"ל שכ' ס"א סי' המים בארות בספרחזינא
 לכתוב וצריך קאמר דלעיכובא מוכח וכו' לכתוב יודע היה דלא הכי בר לאוהבעל
 שיחתום וטוב כ"א כתבו לא והאחרונים הראשונים אגל וכו' הב"ד מלבד עצמוהוא
 הנתינה הב"דובמקום בחת"י אלא אתמר לעיכובא דלאו משמע הב"ד אחרהבעל
 לעיבובא לאו מילתא דהאי בפשטות דסובר הרי ע"כ. האשה ביד לראיהסגי

 כ"א בתבו לא והאחרונים דהראשונים במ"ש דתמיה מילתא דזו אמת הןנאמרה,

 מפי יצאתה הלזו חומרא דעיקר קחזינא ואנא וכו' שיחתום דטוב לחשנאבהאי
 כ"א שיחתום וטוכ הזה בל~ון קאמר ולא קמ"א סי' הטור הביאו ז"ל פרץ ר'קדוש
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 בהאי כתבו וכלבו הלבוש וגם לעיכובא משמע יותר הלשון וזה וכו' שיחתוםוגם
 גם. ב24ון כ' רמ"ג ובסי' וטוב בלשון כתב רע"ט סי' פשוט גט ובספרליטנא

 פשוט הגט מלשון דדייק ומאי לעיכובא דלאו סובר דהרב נמצא שיהיהאיך

 שיכתבו מה דגם דיוקא לאו וכו' לחתום יודע אינו דאם מדקאמר לעיבובאדהוי
 הפוסק להרב חזינא והרי מעכב אינו הב"ד כתבו לא אם אבל לכתחילה הואב"ד
 אין דאם הלוי למהר"ש הגט ~ספר הספר בסוף שכ' אהרן יד ה' מדברי דדייקהי"ו
 דהוי פת2מע ובו' יבתבו להאר4ךשב"ד ומדהוצרך וכו' ב"ד יבתבו לחתום יודעהבעל

 והלא הגט מספר זה דבר להביא למרחוק הלך אמאי ידעתי ולא זת"ד,לעיבובא
 דיוקא לאו דיוקו ועיקר ע"ש, ע"ה אות בהגה"ט במקומו בהגהותיו כ' זהבלשון
 דיכתוב מילתא הך אתמר לעיכובא דלאו ברור דבר דזה באופן וכדכתיבנאהוא

 ותצא פשוט, וזה בעלמא חומרא דהם פרץ ר' שכ' מילי דשאר דומיא הבעלויחתום
 ובהסכמת לכתחלה ותנשא פקפוק שום בלי זה בגט הוא מגורשת דא דאתתאדינא
 אמרותיו בכל להשתעשע הייתי וחפץ עמו תכון ידי ואף שיל"א הי"ו הפוסקהרב

 ודבריו עמי מסכים הפנאי ואין חורין בן אני אין כי אעשה מה אמנםהנעימות,
 הצעיר גגין בשפל המדבר פי בנחיצה הדברים יצאו ממני חיזוק. צריכיםאינם

 הי"ו גאגיןאברהם
ס"ט

.4*יי4*י44

שאלה
 דסימן

 יודע ובבר בסתם כנהוג שנה לזמן 24מעון ביתו השכיר החזקה בעלראובן
 ע"ב דחל מחדש הנדפס התקנות בס' נדפסה לו והיא ת"ו פעה"ק לנו שהטההיכמה

 את לגרש יובל לא החצר מן בית באיזה דוקא לדור רוצה החזקה בעל אם וז"ללנ"ב
 החצר בעל הגוי אותו גירש זה החזקה בעל שאם לא אם שנים ג' תשלום עדהשובר
 בו יתרה אזי שלו בחזקה לדור ומוכרח אחרת בית מצא ולא בו דר שהיהממקום

 דוקא החזקה בעל לדור כדי הבית מן יצא לגוי שנתן מהשבירות השנהשבתשלום
 ג' סרנ"י הרב מפי וע"כ ו' אות ע"א ט"ל בדף שם זאת הסכמה ונתפרשהע"כ

 באורך זלה"ה סוזין מוהר"ם הגדול הרב בעדות ז"ל צהל ב"ן יעקבכמוהר"ר
 אחת שנה זמן לו ינתן החזקה בעל אותה רוצה שאם הוא הפירושים ומכללוברוחב
 הב"ד בכל לפסוק נהגו והכי שנים שלשה זמן ינתן לאחר להשכירה רוצהואם

 בא לשמעון זה בית המשכיר החזקה בעל ראובן ועתה ומפורסם כידוע ת"ושפעי"ק
 איש בין בערו את ושלח ומדון ריב מחרחר אהט הוא לזה השובר שמעון כיטעון
 ומספר ראובן ומובאי מוצאי נכל רעה עינו בי פשעים כל ועל גרו ובין אחיוובין

 יוכל ולא ביתו שם כי ולפנים האגף מן לאשתו אהט בין העובר כל עלבגנותו
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 נותן הדין בזה לא"ש אם רבינו ילמדנו ביתו. אל הקרוב שבנו הוא בי ממנולהמלט
 יכול אינו ואת"ל לו השכרתי לא דהכי אדעתא כי ראוכן כטוענו זמנו תוךלהוציאו
 להוציאו יובל אם הויו ממבר ליומיה שבירות רוחת דהלבה ביון זמנו בתוךלהוציאו
 מכח זכה כבר רילמא או ממש שכירותו זמן או כנורע מהגוי הקצוכ זמנוכתשלום
 עד להוציאו יכול ואינו שנים ג' לאחרים ואם אחת שנה החזקה לכעל אםהתקנה
 ומכקש אמת רין לדון הוא זמניה יומא כל כי המורה יורנו הכל על הללוזמנים
 שכמ"ה. ויכאלאמיתו

תשוכה

 ל"ו ירושלים כי ידוע הדכר כי גם ומה משתוקא, דכלא סמא כי כיניידעתי
 ראשי מזהירים הן הצופים חלקת וחלקוה. היתה אחת קכלוה הדורנתחלקה.
 מלמר מתירים. והללו אוסרים הללו יוצאה תורה שמהם המהדרים מןסנהדראות

 גם כי כאכין היא חדשה ולא זמניה יומא כל ולאו עידניה, ליה קכיע וכ"ד כ"דשכל
 כהרדכ"ז כמכואר ותיקים. מנהג התקינו צדיקים גדולים ראשונים נכיאיםמימות
 משמרה הראשונים דהימים וכ"מ המצודקים דכרים יעו"ש י"א סי סוףההשנות
 השנה לחדשי מתחלקות משמרות אחרונים ואת כשנה שנה נכנסת ומשמרהיוצאת
 עולה נוגעת מלכות אין מיהא נקוט התקועה. היתד הרכעה ועל שלש שלשלש

 יודע כי 4טמי, תשאל זה מה אתה א"כ מפרעת שידעתו כנ"י את להורותוכוקעת
 אעשה מה אך למקומי. וחוץ לזמני חוץ ממחיצתי לצאת כדאי איני כי כעצמי,אני
 מצודתי שתעלה מה דעתי. ולגלות שיתישומי סבה וזוהי עצמי את אהכת הצקתניכי

 תחת וחלכ דכש כמינם. שאין יפה כ"ד אחר הלך סמיכה כה שהש הלכהולענין
 כי ונלע"ד הככוד מפני להשיכ היום ואכא זמנם זמן עת ככל ירווך הםלשונם
 ע"כ דק"א השואל כפ' המוכאה עוכדא מההיא יוצא מעין זה לדין חיים מיםמקור
 איתתא לההיא לה אמר לאותובא. דובתא אשבח לא דחמרא ארבא דזבן גבואההוא
 לכיתיה אזל דוכתא ליה יהכא קדשה אזל לא ליה אמרה לאוגורי רוכתא לךאית
 ואתוכיה אפיקתיה וכיה מיניה שקולאי אגרא איהי אזלא לה שדר גיטא להכתכ

 השוכ גמולו לו יעשה כן עשה כאשר יאושוע דרכ כריה הונא רכ אמרכשכילא
 אמרה לאגרא דקימא חצר אפילו אלא לאגרא קימא דלא חצר מכעיא לאכראשו.
 כש"מ והר'כ ע"כ ארכא כאריא עלי דדמית לי ניחא לא ולך לאוגורי ניחאלכ"ע
 איתתא דההיא משום הכא ליה אייתי מעשה האי וז"ל ז"ל הראכ"ד משםהכיא

 להודיעו צריך בברבין דאמרינן ואע"ג בלל אודעתיה ולא לאלתר להמואאפיקתיה
 כעל א"כ דמי כשוכר ושואל ל"י הגשמים כימות מקומ ככל או מעיקרא חדשי"כ
 כן עשה כאשר ליה אושלא וכרמאות עכד כדין דשלא כיון הכא משוכר גרעלא

 לשמעתין כחידושיו כהריטכ"א הוכא כאות אות ממש לשון והאי ע"כ לויעשה
 דהיה עוכדא כהך כדוקא והריטכ"א הראכ"ד של מדכריהם מכואר הנראהיעו"ש
 כשרימה משו"ה דקידשה אדעתא הכית איתתא האי דהשאילה כרמאותהענין

 שכירות בעניןשאלה
 רכ"ז שו"ע ע"ב נו דףבב"מ1
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 התנה כאלו והו"ל כלל הודעה שום בלתי הבית מן מוציאו גיטא לה ושדראותה
 איתבר ואח"ך בסתם היה בהשכירות עצמך הגע אם אבל משכירו הכי דמשוםבפיו
 יכול דאינו ודאי הא אהדדי שונאים ונעשו בעיניו חן מצאה לא ושוב וקידשהליה

 כתב וכן קאי לחודיה והאי דמתני' בדינא ההודעה זמן לו בתת לא אםלהוציאו

 דוקא היינו כן ליה אמרה דמצי הא וז"ל, עובדא בהך בשמעתין להדיאבנמק"י
 סתם השכירה אלו הא שקדשה מפני אלא להאי לאוגורי היה מדעתה שלאכה"ג
 המשאיל או המשכיר אטו הכי למעבד כמיניה כל לאו קדשה ואח"כ קידושיןקודם
 ביניהם מריבה היתה כי שונאו נעשה ואח"ך אוהבו כשהיה ידוע לזמן לחברובית
 ואין עכ"ל ז"ל הריטב"א כתב וכן הכי למימר ליכא ודאי הבית מן להוציאויכול
 פרושי אלא בזה האריך לא הריטב"א שהרי שדיקי' כמו הריטב"א מלשון שדיקספק
 ברור. והוא דמשמעין ריהטא מפרשקא

 ליתן המרתף האשה שהשכירה עובדא דהך רבוותא הנך מדברי לי נראהועוד
 סתם השכירו' הוה ואי ידוע לזמן השכירו כמו הו"ל המרתף מן היין שיכלה עדהיין
 ההודעה זמן בתת אפי' אלא בשבילא לאותובא בידה הוה דלא מלבד קידושיןקודם
 המרתף בגוף האיש זכה וכבר הוי ממכר ליומיה שכירו' כי להוציאו יכולה היתהלא

 לו השכיר לא שונאו שיהיה דהכי אדעתא כי לומר ס"ד הוה כי שכירותולמשך
 מוצא שאינו אפשר אי בשבילא ולאותבא תיכף להוציאו שונאו נעשה כי עכשווא"כ
 ימי כל ולהניחו אותו לקנות כדי כהוגן שלא עשה לא ומעיקרא לחנותומקום

 נותן הדין היה וא"כ לו השכיר לא שונאו שיהיה באדעתא רוצה אינו ג"כשכירותו
 ויוצא בית לו ומבקש ההודעה זמן לו דנותן דמתני' סתם שכירות כמו הדיןדחזר
 קידושין קודם סתם לו השכיר דאם קמ"ל לזה חסר אינו וזה נהנה זה בפרקובא
 ליומיה דשכירות המרתף מן היין שיכלה עד שהוא הקצוב זמן עד להמתיןצריך
 עובדא. מהך שדיק שאחר הנמק"י מדברי ג"כ לומדו אני זה ודבר הויממכר
 לזמן לחבירו בית המשכיר אטו וכתב סים לא סתם קדשה אם הא כה"ג דדוקאוכתב
 דינו נקט למה לדקדק דיש להוציאו יכול מי שונאו ונעשה אהובו והיהידוע

 הענין היה כשלא אלא מינה למשמע ליכא עובדא דמהך מאחר ידוע לזמןבמשכיר
 אלא לשוק פירותיו להשליך יכול דאינו קידהיין קודם סתם שכירות והיהברמאות
 אהובו והיה לחבירו בית המשכיר אטו הול"ל והכי ויוצא ההודעה זמן לונותן

 דכר מאן הנמק"י דנקט ידוע וזמן ההודעה, זמן בלתי לגרשו יכול מי שונאוונעשה
 נעשה אם ידוע לזמן השכירו אם דאפילו למימר ס"ד דהוה כדאמרן לאו אלאשמיה
 בשכירות קמ"ל לו השכיר לא דהכי דאדעתא ויוצא, הודעה זמן לו נותןשונאו
 בא ולאין מאין אנן ניח,י תאמר ואם ז"ל הנמק"י בדעת פשוט וזה הוי ממכרליומיה

 מניחו אלא ההודעה לו רי דאינו קצוב לזמן השכירו דאם זה דין ז"ל להנמק"ילו
 לא לעיל שזכרנו ז"ל והריטב"א הראב"ד מדברי ואדרבא שכירותו זמן תשלוםעד

 זמן לו נותנים דאינר דמאחר כן נותנת לכאורה והסברא דוקא אלא הכימשמע
 לו מצא שהרי חסר אינו וזה ביציאתו נהנה זה כבודו לשכון כית לו ומוצאההודעה
 שהרי רחוקה ולא היא נפלאת לא כדנא דמלתא אמור אתה אף ללון מקום גםבית
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 יכול אינו קצוכ לזמן השכירו אם עכ"ז לדור מקום לו שאין המשכיר של הכיתכנפל
 כהרא"ש המוכא כירוש' היא כפלוגתא למוכרו וצריך העני ואפי זמנו תוךלהוציאו

 ליומיה דןמכירות במעום זמנו תו להוציאו יכול דאינו מרן3 פסק עכ"זבשמעתין2
 זמנו תוך להוציאו יכול אינו ודאי דהא שונא ונעשה כאוהכ וק"ו כ"שממכר

 כד אמנם דכרים של פשוטן לפי )ווהו פשוט. והוא הוי ממכר ליומיהדשכירות
 של דיבו בי מוצא אתה ראשונים. של בתורתן פורתאמעינת
 פלוגתא ע"א דנ"ד בכתובות פתוח ושורשה היא הקודמין כת ושל חדשה לאוהנ"י
 צורתא נביא המעין על ולהקל לא או שעליה מה שמין אי כאלמנה דשמואלדרכ

 אמר רב אלמנה אתמר אחד מקום אל הולך והכל הרי"ף שהכיאה כמודשמעתתא
 אע"ג נחמן רב אמר רכא אמר שעליה מה שמין אין אמר ושמואל שעליה מהשמין
 המעריך ואחד המקדיש אחד דתנן דרב כוותיה הלכתא דשמואל כותיה מתנידתנן
 מאחר נחמן לרב רכא א"ל וכו' ובניו אשתו ככסות לא להגזכר לו אין עצמואת
 וכי ריהטא בשמואל לכאורה א"ל ברב הלכתא אמאי דשמואל בותיה מתני'דתנן
 אדעתא קמיה למיקם אדעתא לה אקני כי טעמא מאי דרכ כותיה הלכתא בהמעינת
 בלקיט וכן מתני כהנא רכ הלכתא וכן לה אקני לא לאחרינא ולמיפקלמשקל
 ממנו כשיוצא בגדים הכית בעל לו ולקח הבית כעל אצל ככית שדר שכירופרש"י

 לאתתיה דמגרש דמאן מיבה ושמעין ז"ל הרי"ף ובתב לרב בשברו הבבסים אותןשם
 בעי איהו אלא למיפק כעיא איהי דלאו שעליה מה לו שמין אין דנפשיהמדעתא
 בפט"ז הרמכ"ם דעת כן וכו' דמגרש מאן מינה ושמעינן הר"ן וכתב ע"כלאפוקא

 אלמנה דהא שעליה מה שמין כגרושה דאפי' ואומר חולק והרז"ה וכו'. אישותמה'
 איהי לאו אקני דלא אמרינן ואפי'ה לה מפיקי שמיא מן שלא בפקא איהי לאונמי

 למיקם אדעתא אלא לה אקני דלא אמרינן ואפי'ה לה מפיקי שמיא מן אלאנפקא
 למיפק אדעתא לה אקני דלא אמרר וכיו"ב כמלכושין דוקא הגאונים וכתכוקמיה
 לדכר וראיה מינה. מפקינן לא נפקא וכי לה אית ודאי לאשתו מתנה הנותןאבל
 והבעל קנתה לאשתו מתנה שנתן בבעל הכתים4 חזקת בפ' דאמר מאן איבאדהא
 דאם לה אקני לא ולמיפק למשקל אדעתא אמרינן לא כמתנה אלמא פירותאוכל
 ואם כחייה פירות אוכל הוא שהרי כלום קנתה לא הרי הכי דס"ל למאןאיתא

 ז"ל הר"ן עב"ל בדבתיבנא ודאי אלא מתנתו דחזרה אמרת הא תתגרש אותתאלמן
 דדוקא ז"ל המפרשים מקצת ואומרים וז"ל שכתב לשמעתין כמקובצת הואוכן

 מעצמו שיוצא היכא דוקא נמי וכלקיט לה בגרושה אכל כתובה שתוכעתכאלמנה
 וז"ל כתב ז"ל והרא"ה ז"ל יונה ר' תלמידי שעליו מה שמין אין ליה מפקין איאכל

 לדידיה ואנסי מפקין שמיא דמן אלמנה דהא גרושה וב"ש ובו' למישקלאדעתא
 ז"ל הרי"ף כדעת האחרונים ודעת ז"ל הרז"ה זקנו בשיטת ואזיל ע"כולדידה
 האי בה שיך דלא לה אית ודאי לאשתו מתנה הנותן אכל כהא דוקא הגאוניםוכתבו
 נמי הכי אוסיא בינהון ונפל לרחמיה לחבריה מתנה דיהיכ מאן האי דאטוטעמא

 כ"דסי'2
 סי"א שי"כסי'3
 ע"ב נא'ד44



3ך וחסד חייםשר'ת

 כמו הראי"ה שהביא יעו"ש וכו' מ"ד איכא דהא הוא טעמא לאו הא מתנהדהדר
 התשובה הפסיק דהמחבר ונראה ככתי' המשך אין נא"ה ז"ל(. הר"ן אותהשהכיא
 סיכה[מאיזו

 רש"י ודברי שלו שאינו דכר אוסר אדם אין כענין חולין כסוגיית שהוא כלפלפלת
 ואמרתי מדרשא בכי לן .דאתשילי ד' סי' י"ד וטור והרא"ה הרשב"א ודכריותוס'
 כי"ר ישעי צור כעזרת דעיאחוה

 ע"ז לפני רכוצה חבירו כהמת היתה הונא רב אמר מ' דף השוחט כפ'גרסינן
 בסוגיא עש"ב וכו' עולא דאמר הא כי לה סכר אסורה א' סימן בה ששחטכיון

 אע"ג אלא וכו' קנאה והרביצה דכשהגביהה עומדת מכעיא לא רכוצה ז"לופירש"י
 ז"ל רש"י דכרי על ה"ק רבוצה בד"ה והתו"ס במעשה, לה אסר קנאה ולאדרכוצה
 דהניח, והיה ז"ל רש"י לאר"ש המאור רבינו בעד לתרץ אמרתי ולע"דע"ש

 לו להקמתה רוצה חבירו שאין כלו' חבירו ורצון מדעת שלא הגבהה ודאידלעולם
 ורצונו כחפצו דבר כאותו לעשות המגכיה של ממון שיקרא לענין מהניא דלאודאי
 בריה לכל חיי שבקת לא כן דאמ מעולם אדם ל"א ודאי זו בשלו העושהכאדם
 נונת אלא ודאי ליתא והא בהן ויזכה ויגביהם חבירו ומטלטלי בהמות יתפושדכ"א
 לענין אדם של כהמתו חשיבא הגבהה דע"י דאשכחן דכיון לו' רש"ירכינו

 לענין )ר"ת דש"ש אא"א לע"ד אפי' דבכה"ג לר"ה ס"ל א"כ באונסיןלהתחייכ
 לענין שלו קרוי פנים כל דעל כיון בהא שלו(מחמיר שאינו דבר אוסר אדם איןדין

 ת"ק בהו דפליגי מפו' ברייתא הרי וכ"ת האיסור חל דש"ש אסר אי ה"נאונסין
 אע"ג דש"ש דאא"א משום ריב"ב דשרי ישראל של יינו המנסך בגויוריכ"כ

 הגביה כדלא התם דלמא ר"ה, לך דאמר כלום, א"ז לנסכו, כדי אגביההדמסתמא
 דמתחייב הגכהה דין כיה שייך ולא גוי דהוא התם דשאני י"ל דמעיקרא ותוהיין

 דהתם וכו' הכעלים נתיאשו ולא מגזל התוס' שהק' מה דל"ק נר' ועפי"זבאונסין

 ודרש"י ביתו יקדיש כי איש כתיכ וכן הגזול ולא קרכנו2 אמר דר"ח כיוןשאני
 באופן ממש שלו שאינו זמן כל א"כ דס"ו בקמא כדאמרי' מקרי הוא דוקאכיתו3
 אתה דאם דקרכן מידי ובפרט הקדש הקהשו אין מידו להוציאו יכול חכירושאין
 ותדע בחוץ קדשים מביא דנמצא קולא לידי דאתי חומרא הויא שלו לקרותומחמיר
 יכולים אינם שניהם הכע' נתיאשו ולא גזל דש"ש א"א למ"ד אפי' דהא הואדכן

 דא"א בר"ה הכא ס"ל ומדניהו וכו' דגזל דינא דהאי מאריה הוא ר"י דהאלהקדיש
 ומאי גזול4 קרכן מהני דלא קרא דגלי התם דשאני כדאמרן ודאי טעמו והיהדש"ש

 שלו שאינו דבר אוסר אדם איז בסוגיתמלמול
 שם ע"א מאדף1
 אויקרא2
 ע"ב ס"ח שם בגמ' כ"זשם3
 יזנל אינז אמאו א"כ בזהשיב עלי' דקאי באזנסין חייב זגול מאחר דלכאזרהכזנתז4

 לאוסר, לענין שלו כאילו נעשה אונסין חיוב בכ"מ אבל קרא גל בהם דרק ודאי אלאלהקדיש
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 ופסיק למלתיה ר"נ דמדמתם י'ל ממנסך לר'נ ל"ק דפריך ממאי עוד להתוס'דק"ל
 ושחטה רבוצה חברו בהמת היתה אם דריה במימרא קא' ולא דש"ש אא"אותני
 דהיתה בגה"ג בדוקא לומר ר"נ דבונת שפיר שמעי' הוה ואזי אסרה לא ע"זלשם
 מובח מהא אסרה ורבצה הגביהה אם אבל דש'ש אא"א אמרי' הגבהה וליכארבוצה
 שום ואין בה דוכי לענין ממש שלו קרויה הבהמה שאין דכ"ו כי"'ל כללאדר"נ
 קאי דרינ לדחות נטויה הדוחה דיד ואע"ג אוסר אינו מידו להוציאה יכולאדם

 קי"ל דהכי רש"י לדעת לומר אפ' מ"מ למלתיה פריש לא ומשו"ה דר'האמלתיה
 ודו"ק. קאי אר"ה דלאולתלמודא

 עיין וו"ל רש"י ע"ד שבתב לחולין בשי' המים שער להר' ראיתי כתכיאחרי
 כי דאמרי ואנא ע"ש באונס, להתחייב אלא לו קנוי דאינו רבוצה בד"ה התוס'מ"ש
 באונסין להתחיב לרשותו שנכנסה היינו שלו ונעשית רש"י ומ"ש רש"י ביון*ה

 היינו אסרה דקא' דמאי נימא דלא לאשמועי' רצה דר'ה היינו רש"י דבריוכיאור
 מעשה בה עשה ואח"ך אונסק לענין בהגבהה שקנאה ורבצה עומדת בהיותהדוקא
 משו"ה אסרה לא מעשה שעשה אפי רבוצה היתה אם אבל לע"ז א' סי' בהששחט
 ס"ל לא דמעולם כונתו ונר' עכ"ל אסרה להוד דבע"מ לאשמועי' רבוצה ר"הקא'

 דאסרה מודה הבא דש"ש אא"א למ"ד ואפי' שלו הוי דבהגבהה ר"ה דדעתלרש"י
 דהא בהא דעתאי מיתבא לא לפק"ד הדל ואני רש"י בדברי התוס' שהכינווכמו
 בהא דל"מ ובא מורה זה דלשון וכו' ל"מ שכתכ דרש"י בלישנא התוס' דייקושפיר

 בדברי הרב פי' ולפי דש"ש אא"א ביה למימר שייך ולא שלו דהוא נותנתדהסברא
 הגביהה לא דאפי' אשמועי' רבוצה אורחיה בי אומץ בקצר לומר הנ"ל ז"לרש"י

 דבהרביצה לומר רש"י דכונת התוס' דקדקו דשפיר ולע"ד אסרה לחודבמעשה
 שלו תיבת ברם דש"ש דאא"א נימא אי ואפילו לכ"ע ואסרה שלו הויוהגביהה
 לע"ז לאסור לב"ע כה ומחמרים אונסין לענין שלו דהיינו י"ל שפיר רש"ידכתב

 רש"י דברי לדחות התוס' עמ"ש לדקדק ואין וז"ל הנז' הר' כתב עודוכדאמרן
 אם בעין לחזור וראויה עתידה דהגוילה שאני דהתם הבעלים ול'נ דגולמההיא
 שראיתי כמו בעינה חוורת אינה שוב דכששחטה הכא משא"כ הוא נפשבעל

 שלא אפילו לאסרה קבאה דנהןהגביהה רש"י בדכרי הבינו התו' דלפק"דמקשים
 לחוור ראויה הא כי וכל ע"ו לתקרובת והפרישה שהגביהה אלא מע' בהעשה
 דאיך אקרא תמ"א עמא ואנא עכ"ל דהגוזל מההיא ק"ל ועלה בה קרינןכעינא
 רש"י וכבר להדיוט היינו דקא'ר'ה אסרה והרי רש"י בדברי התו' הבינו דכךיתכן

 עוד בל ע"ז לתקרובת הפרישה אם עצמו אדם בהמת דאפילו קמ"א ש' בארהקדים
 היש לקנ' ע"כ כי וכו' בהמת היתה בד"ה כמ"ש אסרה5 מעשה בה עשהשלא

 שלו הנעשית הגבהה רש"י בעד הבינו דהתו' דאפילו נלע"ד הנז' הרב שכ'מקשים
 ויש כלל שחיטה כלי אפילו ואוסרה דהו כל המע' היינו ע"ו לפני כשמרביצהוהדר
 ותשכח. דוק רש'ע בדברי כן לפ' פניםסבר

 וכו' גנב מי דאילו וכו' מחוזא לבגי רבא להו ע"ב-דאמר ה' מפסחים ראיה להביא לכאורהויש
 קרקע תוד"ה ע"ב בט בסוכה ועייז בר"ח וע"ש ע"כ ואסור דמיבדילכון

 לא להוסיף דצריךנראה5



75 והסד חייםשר'ת

 וז"ל וכו' לר"נ דפריך מהא התוס' קו' לתרץ שכתב הנז' להרב ראיתיעוד
 דרב אליבא היינו הש"ס דפריך דמאי פירכא שום אין דלקמן דמההיא י"לולכאורה
 התם איכא פירכא ומאי וכו' פירכא שום אין ממעידלשמואל מנסך דהיינודס"ל

 דאיך לרב דפריך ממאי והוא ג"כ ממון לחייבו כדי היינו קניא אגבייה דמכישאני
 שאין אלא ואסיר הוי מנסך אגבייה לא דאי ומשמע מיניה בדרבא קי"ל האחייב
 אא"א דאמר לי'א שפיר פריך והשתא מיניה בדר' דקי"ל משום בתשלומיןחייב
 תשלומי חיוב לענין היינו אגביה דמכי דהא להש"יל"קמההיא גם מעתהד,1"ש
 מאי ידענא לא ולע"ד הצריך עכ"ל רש"י במ"ש קניא אגבייה דמכי ולעולםהיין

 דמכי התם שאני פירכא דמאי רב מס' דפריך הש"ס בפירכת שדקדק דמהקאמר
 מהניא לא דהגבהה דס"ל התוס' ס' לפום ברורה הש"ס דקו' נלע"ד קניאאגבייה
 בידו כח ולהיות שלו קרוי דבר אותו שיהיה לענין ולא באונסין להתחייבאלא

 דאמאי דש"ש אא"א דס"ל לר"נ הש"ס פריך ולהכי שלו דבר האוסר כאדםלאסרו
 לאסרו כח בו שיהיה כדי שלו קרוי אינו זו הגבהה ע"י הרי דאגבייה יהיה לוחייב
 איזה לו בא היה שאם ואה"נ נזק שום לו עשה ולא אסרו לא ר"נ ס' דלפיונמצא
 דאין השתא ברם שהגביה משעה לשלם חייב וכיוצא לסטים אנסוהו כגון אחרנזק
 מנסך ומעתה כלום במעשיו אין א"כ חברו של יינו איסר לאסור זו בהגבהה כחבו
 ההגבהה דע"י בדבריו התו' שהבינו מה לפי רש"י לס' ברם ל"ל תשלומין כאןאין
 א"כ דש"ש דאא"א קי"ל דבעלמא אע"ג חבירו של לאסור בידו כח להיות שלוקרוי

 דש"ש, אא"א כאן שייך דלא מודה נמי ר"נ דאגביה, בכה"ג הרי לר"נ פריךמאי
 לע"ד הש"ס קו' בהמשך לפ' שרצה ומה לע"ד פשוט והוא הגבהתו ע"י נעשהדשלו
 דתשלומין מעימע וכו' בדרבא קי"ל לרב דפריך דממאי דכתב מובנים אינםדבריו
 אני תם וכו' רש"י לפי' ק' ה"נ וא"כ ואסיר הני מנסך הא הגביה לא אם חייבאינו
 שתים חזקה ביד לרב פריך דשמואל לומר הש"ס כונת דילמא הת"ק של בחודמה
 דקי"ל כיון מתשלומין פטור ודאי הכא דש"ש אוסר דאדם לרב דס"ל את"לדאפי'
 חדא תרתי עליו ד"ק דש"ש דאא"א לרב ס"ל אי ומכ"ש מיתה דחייב מיניהבדרבא
 שייך לא דמעיקרא ותו אסרו לא אם אפי מיתה חייב עכ"פ והרי בדרבאדקי"ל

 רב שיסבור הסברות דלכל נקט פסיקתא מלתא ושמואל אסריה דלא ביוןתשלומין
 בדכתיבנא. ברור נר' ולע"ד קשיההא

 שהניח בח"ה למהרש"א דחזיתיה וכו' לפני בד"ה התוס' לדברי עתהונבא
 דנקט דמאי דאוקימנא אע"ג דהא קו' באן דאין נ"ל עבדו ולי ע"ש בצ"עדבריהם

 לו' הכונה אין מ"מ פירש דלא אע"ג אוסר דמומר לרבותא הוא ע"ז לפניר"ה

 ולא בהדיא מלתיה למימר לי'ה ה"ל דא"כ יש' ולא דש"ש אוסר מומרדדוקא
 ס"ל אדם דבכל סובר בסתמא ר"ה דברי ליה דשמיע מאן דהא סתומילמסתם
 בחבירו דמירי מורים דברים של ופשטן חברו בהמת ר"ה דאמר ובפרט דש"שדאוסר
 וכתי' דוקא בלאו למימר איכא ע"ז ולפני אוסר ביש' דיש' באחיו אהט וכשלוישראל
 ר"ה דכונת ש"מ פירש ומדלא מילתיה לפירושי לר"ה הו"ל וא"כ תוס' שלהא'

 פירש דלא אע"ג בסתמא ע"ז לפני אוסר מומר ברם דש"ש אוסר ישראל גםדלעולם
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 ופירש ע"ז לפני שלא ל"מ ר"ה דברי רהטי והכי ע", לטם במפרש אוסרוחטראל
 ויש' הוא ע"ז דלפני כיון פירש לא אפילו אלא אוסר מטראל אפי' דאז ע"זלטם

 דש"ש אא"א דמטראל וס"ל עליה פליג ור"נ מבוין לע"ז דמסתמא אוסר הואמומר

 ר"נ בדברי אחרינא פי' לקמן )ועיין וק"ל דאוסר הוא דוקא מומר אלא עניןבשומ

 ע"ש( וכו' למ"ד אפי'במ"ש

 לעמוד שחט וכו' הויא6 לא בד"ה התוס' דברי הביאור חוכת עלינו חלובכן

 כתב ז"ל מהרש"א והנה בס"ד. חלקי אענה ואני בח"ה מהרש"א ודבריבדבריהם
 והתו' רש"י מפלגי קא ובמאי בזה ימאנו אמאי וק"ק מ"ע וכו' בזה ימאנווהתו'

 הויא לא דקא' דתלמודא למטנא דקדקו דהתו' פשוט בדרך מעיקרא הנר'והנה
 ש"ח הוי לא לימא תיובתיה הוי דלא קא' דאס"ד רש"י כפי' דאילו תיובתיהחטאת

 תני ולא חטאת תנא דנקט מאי דקדוק דגם ברור נר חטאת תיבת ומדנקטתיובתיה
 זו דרך עפ"י לתרץ חטטו וע"כ אליביה מתרצתא הויא נמי הא לעיל דדייקנאזבח
 כנז' בקו' דקיימא חטאת תיבת בנעימה הבליע למה לרש"י דק"ק קאי קושטאברם

 במלתיה דייק דרש"י והתוס' רש"י בין בינייהו דאיכא דהיינו לו' דאפ'והנלע"ד
 משמע הכי דבאמת דעולא תיובתיה היינו ח"ת הויא לא דא' ר'פ דכונת וסוףתחי'

 דבא למימרא רש"י רבינו וכונת מ"ר מעשה ומאי ר"פ בה דסיים דמילתאמסיפא

 מעשה סתמא דמדנקט עולא על מסתמא מקשה לא דאמאי נימא דלא לומרר"פ
 ר"פ קמ"ל לזה קאמר ב"ד דמעשה ואמרי לחומרא מסתמא אזלי ניהו מאי פיולא

 מעשה עולא דהא דחטאת מבריתא דקדוק שום עליו קשה הוה לא מעולםדלעולא
 ילך, שמה ללכת הרוח יהיה אשר כל ואל בדבעינן לפרושי פנים לנו וחט קאמרסתם
 ואם מ"ר מעשה מאי למימר איכא קאי בהמה דבחטאת מעיקרא כדקס"ד נפ'דאם
 בא ויותר יותר לעיל ש"ס וכדקאמר וכו' קאי דבעוף חטאת ממילת ותדקדקתאמר
 ה"ד מעשה האי לן פירש ולא עולא מילתיה דמדסתם נותנת סברא דהא נכוןעל

 לפרש רש"י דהוכרח עפי"ז וניחא דהו כל מעשה והינו לחומרא ביה תפסינןודאי
 לכאורה דק' דעולא תיובתיה הינו קמיתא במימרא ר"פ דקא' תיובתיה הויאדלא

 א' סי' אמר הוה לא ר"ה דאילו ור"ל דר'ה תיובתיה דר"ל פי' לא רש"ידאמאי

 עם א' בכונה שויין הלשון הוו דבהכי ח"ת היה לא סתם ושחטה אמר הוהאלא
 ר"פ דכונת לומר אפ' היה מ"ר מעשה ומאי ר'פ בה דסיים ומאי ר"פ של הב'מימרא
 קא' כ"ד דשחיטה צ"ל היה סתם דהושחט א' הוה אי דאף תימא )דלאלמימר

 דמדסתם קשיא לעו' דלעולא תימא דלא תיובתי' הוה לא לעולא דגםמדחזינא(
 שפיר מפ' היינו ובפי"ז לעיל וכדאמרן ולחומרא קאמר כלדהו דמע' ודאילמילתיה

 ותשכח.... דוק מימרא באידך וה"נ ודר"ה דעולה היינו תיובתי' היאדלא
 קאמר ג"כ דר"ה תיובתיה הויא דלא בעולם לומר דא"א ניחא האמור עפ"יברם
 סתם ושחטה ר"ה אמר הוה אילו תיובתיה הויא חטאת מילת דקדוק עכ"פדהא
 צ"ל וע"כ קא' א' סי' דשחטה ולומר מטרתא להפובי סובל אינו זה בלשוןדהא

 ע"ב מ'שם6
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 דאם מינה שמעת וממלא מ"ר דמעטה תפרש הס"ד ולפל קאמר דעולאדה:ובתא
 לה. מדחי קא הכא וזיל לה קמדחי הכא וזיל כ"ד מעשה ות"א ההפוךתרצה

 נראה ר"פ דברי מסתמות יען בהכי להו ניחא לא התוס' בעלי רבותינוהאמנם
 להו דניחא ותו דחטאת הבריתא דקדוקי בל כהכי תרצת רבא מע' אומרדכשאתה

 סתם ושחטה אמר אילו תיוכתיה חטאת הויא לא לר"ה דגם דיפו.סיו פי' לפ'עתה
 דברי לפי עתה וניחא אופן דכל יפות פנים סבר לו הט חטאת מילת דקדוקדהא
 ולא דר"ה לא תיוכתי' חטאת הוי לא דהיינו בתרימימרידר"ה אי' דהכונההתוס'
 דמשמע כזה ימאינו והתוס' וכתכ דסיים מהרש"א כוין דלזה דאפ' ונראהעולא
 ותנא כלהטניה מר ד"ק דר"ה דר"ה, ח"ת הוי לה השתא בין מעיקרא דביןלהו

 ודוק. הואדווקנא

 הם דתי' מאי דלפי הנ"ל התוס' דברי על דהק' מוהרש"א להרב לו ראיתיעוד
 מדלית כי דגם קמא ללהטנא אמרינן איך א"כ וכו' לאשמועינן חטאת דאצטריךז"ל

 וכנז' וכו' לר"ן פריך מאי לקמן וה"נ התוס' כמ"ש ר'ל ל"ק הרי זו קושיא ק'דר"ה
 והם כהו נתקשתי בעניי אני גם הק' דכריו עיני ראות קודם כי בשחק ועידיכשאלה
 דתמיהת דע ר"ל בזה שסיים מה גם לו לאזכיתי בזה תירצי ברם פשוטותקושיות
 דפריך דהמקשה קשה אבל הכא כתי' וצ"ל וכו' דר'פ מימרא באידך נוכלהתוס'
 להו תיק' וכו' לכפרה ליה דקני כיון מילתא הא אדעתיד אסיק דלא כיוןפשיטא
 דהתוס' עמי היתה אחרת רוח לע"ד יען אדעתאי נחית לא בזה ע"כ התוס'תמהת
 זה המשך דעפ"י והבלע"ד כע"ה כנו"ש לא ותו קמא אמימרא קושיתם נקטובדיוק
 הפי' דמפרשי טעמיהו דעיקר ודיינו וכו' הויא לא ד"ה התוס' על הח"ה קו'יתורצו
 ניחא להדי בשלמא בדרך היא א"ה דקושית בתרא כפי' להו הונח דלא דרשי'הא'
 דמק' כש"ס דהמק' דכיון כ' פי' לפום דק"ל משום היינו בכ"מ הש"ס כריהטתוכו'

 דחטאת זו מברייתא ובו' מיתכ הכי בתר דמותיכ ודאי ניהו הוא א"ה קו'כתחילה
 כברייתא חטאת דנקט דמאי ר"נ ס' להו ניחא דהוה סכר מאי דמעיקרא ק"טלר"נ
 רגיל יותר דהוא עולה דלתני כעיניו קשה הוה והלא שלו שהם שלמים לאפוקיהוא
 דעיקר וכ"ת דר"נ עליה לאותוכי מ"ס לכסוף וא"כ נקט מינייהו חדא י"לדהא

 דמעיקרא קשה א"כ ובו' ואוקימכא ד"ה רש"י וכמשפ"י עולה דלימא הואתיובתיה
 לסברת דוחק הוא ע"ש א"ה בד"ה זה הטעימו דהתוס' ואע"ג ליה ניחא הוההכי
 דריה"ג דרבנן אליכא דש"ס וטריא שקלא האי לאוקמי שפיר ראו ע"כ כי המפ'אלו

 יש עכ"ז וכנז' כרכנן איתיא דברייתא א"נ דאף רכנל דידעו אמת והן הוא מ"גדק"ק
 לאו לכפרה דקני דאע"ג לאשמועינן הוא דכקט דחטאת ר"נ בעד ליהטכפנים

 אעשה מכפרת היא גם דהיא דשכיח עולה לימא דהא קשה ג"כ ברם היאבדידיה
 זו מבריתא לר"כ לקמן דמותיב התיוכתא כח דזוהי וס"ל דוקא דנקט חטאתומ"ש
 היינו א"ה ריך דפ דלעיל צ"ל זה מכח לר'נ מותיב דקא הוא הש"ס דל"ק כיוןוא"כ
 של הא' פי' להמפ' ס"ל האמנם וכו' קושיא האי ק' מהכא ר"ה מדלית כי דגםלו'

 דלר'ה אמת דהן לר"נ תיובתא לאותבי איכא זה מכח דלאו ס"ל דלר"פ ז"לרש"י
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 הא נמי לר"נ ברם פגום וח"ק העוף בחטאת לה דמוקי דברייתא להשנא טפיניחא
 וכו' לכפרה ליה דקני דאע"ג לאשמועינן זבח ולא חטאת דנקטי למדחייכול

 דאי ר"פ דקא' והיינו נקט מיניהו וחדא עולה או אשם למתני מצי דהוהואה"נ
 דנקט ובריתא מ"ר מעשה מאי דהו"א דעולה תיובתיה הוהע לא א' סי ר"ה א'הוה

 דאע"ג לרבותא חטאת דנקט למדחי מצי שפיר דהא לזה תיוכתא ממנה איןחטאת

 המק' א"כ זאת הצעתנו כפי לברורי גבן פש והבן. הוא דידיה לאו לכפרהרקני
 וכו' לכפרה ליה דקני טברה הך אדעתיה אטיק לא ודאי דהוא פשיטא לקמןדפריך

 שנדקדק במה בזה הנלע"ד מוהרש"א שהקשה וכמו וכי התוס' קושיה ליהתיקשי
 על ר'ה דא"ל הוא פשוט דבר בקושטא דהא פשיטא הק' לא לעיל רמ"טבסוגיא
 ולד"ק עוד מ"ר לפ' דיכולני ובודאי קאמר טתמא מע' בה ע' דהא כלל ל"קעולא
 דשפיר נ"ל ע"ב בי דר'פ תיעין מימרא אאידך גם ותירו' קו' כללו לא אמאיבתוט'
 דהא פשיטא דאינו משרים תחזינה עיניך יען פשיטא קא' דלא מעיקרא ש"טדייק
 רבא מ"ע ר"ל מ"ע בה דע' אמרי' אילו דאדרבא תימא דלא ר"פ אשמוענן רבאחי'
 העוף חטאת דהיינו דצ"ל חטאתא נקט אמאי דדייקינן דחטאת בריתא הלן ק'הוה

 ובלא אחרינא זבח או בהמה בחטאת זה דין וא"א דש'ש דא"א וס"ל פגוםובח"ק
 מכח הכי לו' מוכרחים היינו אנן קא' זוטאי דמע' דעולא דעתיה לן דגלי ר"הדברי
 רב מע' דעולה מע' מפ' הינו ר"ה דבלא ואשמועינן ר'פ בא וע"כ בריתאההיא
 לכפרה להו דקניא דאע"ג לאשמועינן דבא לישבה בראש יש מקום דחטאתוכריתא

 לעולא לרבותא זבח ולא חטאת דנקט ומאי עולה למתני מצי דהוה וה"הוכו'
 לא חבירו בהמת ר"ה א' הוה דא"ל דקא' דר"פ מימרא באידך ברם היא זולרבותא
 בכח להק' יש שם לא דחבריה אוטר מצי דידיה דהוא תיובתיה חטאת הוי]הויה[
 עליה ק"ל הוה כ"פ דע לומר ט"ד דהיה לאשמועינן רבא קאמר מה דהאפשיטא
 הויא העוף בחטאת דדוקא לאשמועינן בא דהוא צ"ל זבח ולא חטאת מתנידר"ה
 דהוא כל במע' ד"ש א"א דקי"ל לא בהמה ובחטאת פגום דח"ק וכגון דינאהאי
 מצי לא דחבריה דמירי איתמר בפי' לא ר'ה דהא פשיטא ג"ז לעיל דאמרןוכמה
 דידה במידי אלא דאוסר לר'ה ליה שמעי' דלא ביון מסתמא אמוי' אנן אלאאסר

 ואה"נ מפורש איטור אשכחן דלא כמה כל דהו כל במעשה אטרינן לאבדחבריה
 דמודה אפ' ר"ה י'ל דהו כל במעשה אף דש"ש דא"א דחטאת מבריתא דייקתדאי
 התרצן ליה וחדית חזקה ביד תיובתא לאותבי כדי מיניה שמעית לא אפכא דהאהכי
 דהיה א' מט"ד לאפוקי חידושא אשמועינן כ"פ דהכא דהיינו אחרינא חידותאעתה
 דחייב דחטאת ברייתא דהא זוטא במע' אסר מצי לא דידיה דאפי לו' ע"דעולה

 אוטר דבדידיה תימא ואי לכפרה ליה קניה דהא הוא דידיה וחטאת חוץאשחוטי
 בבהמ' אסר ר"ה דאי ר"פ קמ"ל הוא בעפר דמחתך ליחייב לא אש"ח דהואבכל
 אלא דידיה קתני לא דחטאת הוא הדק דהא עליו משיבים היינו לא מעולםדידיה
 אטר. לא דידיה דלאו דחטאת ניחא וע"כ אטר לא ודחבריהדחבריה

 דהא דר"פ קמא במימרא דוקא התוס' משה"ק היטב הדק מובןועפי"ז
 לא ר"ה דהא אטר מצי לא דחבריה ר"ה אמר דאיך להק' כח אין אחרינאלמימרא

 בחטאת דר"ל דוקא חטאת דנקט מבריתא תדקדק שאם ואה"נ בפירחצ הכיאמר
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 יותר ותו בזה מודה לומר יכולני דש"ש דא"א לא בהמה חטאת הא וחק"פעוף
 אלא וכו' רבוצה בהמתו היתה ר'ה אמר הוה אילו לו' ר"פ כוונת דאין העניןיומתק
 ודוק. וכו' רבוצח בהמההיתה

 המשך הפי' לכל לר'ן הש"ס דמותיב זו דקו' והנראה ה"ה לקר לתרץונבא
 דק"ק כרבנן אתיא זו דבריתא לאוקומי נותן דהדעת צ"ל דמסתמא כך היאהקר
 זו דברייתא דוחה דר"ן וכ"ת חטאת נקט ולמה הכל דכולל סתמא דזבח הואמ"ג
 דנקט חטאת איריא מאי דש"ש דא"א דאמרת דכיון ק' אכתי ליתני א"כריה"ג
 אמאי וא"כ פי' נמי דבהמה מידי אפי' בעוף דשייך חטאת דדוקא לו' דבאדמשמע
 ריה"ג לס' לומר יכול היה לא דזבח יהי ולו עולה לימא בעוף דשייך חטאתנקט

 וכדפי' קאמר עוף דדוקא נראה חטאת ומדנקט דבהמה מידי דהוא עולההול"ל

 דוק זו בקושיא טובא בלישניה דהאריך הש"ס ל' דקדוק בהכי וניחא ע"שרש"י
 המקשה. כונת דזוהי מורים הדברים דכפלותשכח

 התוס' מתרצים מאי א"כ דרבנן אליבא קיימינן דאנן דמק' הש"הולקושית
 לדחות נראה היה זה למדין אנו מקו' הא כדידיה הוי קאי דלכפרה כיוןדסד"א
 חטאת במילת וקמ"ל כריה"ג אתיא דבריתא לדחות ר"נ דיכול לו' התוס'דכונת
 בפשיטות התוס' ליתרצו דא"כ היא בורכא הא ברם וכו' ליה קני דלכפרהדאע"ג
 דכיון מילתא להא צריכים אנו אין ואז כריה"ג מתרצים דהיינו למימרא ר"פדכונת
 תיק' דא"כ וק' שלמים דהיינו זבח לאפוקי חטאת דנקט אלא וכו' לכפרה ליהדקני
 הכי תיק' לכפרה ליה דקני תי' לפי עתה גם א"כ לקמן ש"ס וכדפריך עולהדלימא
 לאותיבי זה מכח דאין ס"ל דריפ למימר לן אית מאי אלא מכפרת ג"כדעולה
 לזה דעכ"פ כיון כריה"ג דבריתא ר"נ דדחי בפשטות התו' לימא א"כתיובתא
 פי' ולפום דקימנא הש"ס ס' עפי' לתרץ רצונם דהתוס' נראה א"ו לבא אנוצריכים
 נלע"ד ע"כ כי רבנן ס' לפום זה עולה תירוצם דאין וק' כרבנן אתיא דבריתאקמא
 דאע"ג שלמים דשאני פירכא ביה אית הרב דכתב זה קר דמעיקרא ולמימרלתרץ
 אלא כלל הוא דידיה לאו שלמיו את לשחוט למקדש בבואו מ"מ הבשר אוכלדהוא

 לאכול רח' ליה זכי אמוריו והקרבת ווריקה שחי' דאחר אלא הוא שמיםקדשי
 בעת חטאת בקרבן ברם זכי7 קא גבוה ומשולחן השלמים זבח בשר אתמטובו

 נושא וכן אשמו ואת חטאתו את בו מתכפר קא דהא הוא כדידיה עצמההשחיטה
 גם דלעו' מדידיה פי' זו קושיא דלתרץ ש"ה להרב וע' וק"ל6 פשע על ועוברעון
 חלף דבריו דכפי וק"ט ע"ש פריך ואפי"ה כריה"ג בריתא אתיא רש"י של הא'לפי'
 ואפלפל התוס' לקו' הרב יענה מה וא"כ וכו' הויא לא ד"ה דהכא התוס' תי' לוהלך
 מה וכתבי עיוני בתר כי הנה וא' הנה א' דבריו שארית ועל הזה הקונ' בסוףבזה

 וכתיבנא הנעימים דבריו נועם ואמרי דבש בצוף נשתעשעתי שכלי לק"טשיראה
 למזכרת. לי להיות השיטים מיןהכא

 ע"א יגננ"ק7
 בסוג" דהאצ"ע8

 קדשים מקודשי יותר ממונו הוי קלים בקדשים דמחיים איתא בב"ק
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 הגאון בדברי בע"ד שנתק' מה התוס' דיבור מהאי ידי אפיקי קודם היוםואבא
 וכו' לדקדק ואין וז"ל התוס' על דאקשי' קמאי קושיי הני לתרץ דרצהמוהרש"א

 לר"נ והשתא לקמן ר,ע"י וכדפי' אוסר אינו רבא במעשה דאפי' ס"ל דר"נדי"ל

 כדידיה הוי לא לכפרה ליה דקני דאע"ג לרבותא חטאת דנקט למימר דליכאודאי
 בריתא מהך למשמע ליכא והא אוסרו אינו רבא במע' אפי' דהא דהו בכללאסור
 ז"ל הרב נחית ונהא סליק דבהא תחזה ואתה דבריו כל עי"ש וכו' ניחאוהשתא
 לא דלר"נ מר דקא' האי דמאי ממני דעת פליאה וכו' לרבותא חטאת הוה לאדלר'נ
 אינו במ"ר דאפי' כסברתיה בריתא מהך למשמע ליכא יען לרבותא חטאתהוה

 אוסרו אינו במ"ר אפי' חבירו בשל דאדם מינה כוחי לאו ליכא אי אפי' והאאוסרו
 דמילתא ועיקרא היא סתמא הבריתא דהא מינה שמעת לא ג"כ מזה הפךמ"מ

 ליכא א"ל אסירא מע' בגמר אי ברם אסירא לא דהו כל דבמע' הוא מינהדשמעי'
 נקט אמאי חטאת מילת לישב הוא דידן ועיקרא הכי למי' איכא דהא מינהלמשמע
 וע"ז דהו כל במע' אפילו דש"ש דא"א וקמ"ל קאמר דוקא עוף דחטאת נראהדהיה
 דהיינו חטאת נקט אמאי להורות מילתא דאשכחן כמה וכל דר'נ תיובתיההוי

 אסירא כ"ד במע' דהא חוץ אשחוטי א"ח וביה כשלו הוי דחטאת נימא דלאלרבותא
 מינה למשמע צריך איני תו מידי כ"ד במעשה אסיריה ולא כשלו דאינווקמ"ל
 תוכל תרצה ואם אוסרה מעשה דבגמר לומר תוכל תרצה דאם מידי בריתאדהאי
 הוה אי והרי בבריתא מכרעא לא מילתא דהא אוסרה אינו מעשה בגמר דאףלומר
 דפי הוא בזה וכו' ר"ה א' הוה א"ל ר"פ וכדקא' אוסרה הוה מע' דבגמר ס"לר"ה

 תיובתיה. חטאת מילת הויא דלאהתוס'

 ד"ה ונראה סמו שם להתוס' דק"ל מאי לתרץ נוכל אם אנן נחזי אגבודרך
 נפרש דאם והנלע"ד בקשיא וסלקן קשה דכתבו סוף כל סוף ע"ש וכו' ור"ער"נ

 לא ש"ת ע"ז ריהטא לפום התוס' כמ"ש ודלא ומסקנא ס"ד הכא דליכאבסוגין
 העולם אבות ג' עליון קדשי רבנן דהני אמת דהן לפרש מצינו דשפיר והיינוננעלו
 לא מו' בן גוי בין ישראל דבין רמילתא לקושטא ס"ל הכי מעיקרא ור"י ור"ער"נ
 אדם בכל מסתמא דש"ש אא"א דקאמרי דרבנן למאנייהו משמע דהכי דש"שאסרי
 יש' של יינו שניסך נכרי בריתא האי לרבנן להו דשמיע הכי בתר ברם הכידינא
 דפליגי תנאי תרי הני לגבי כרבנן הלכה ובודאי דש"ש אוסר דגוי בהדיא ס"לדת"ק
 אוסר גוי דאף ס"ל דהוה קמא מסברא בהו הדרי וריב"ב ריב"ב המה הלאעליהו
 קא וע"כ בגיטין9 מ"ד איכא דהכי כגוי דינו דמו' ס"ל אוסר דגוי דהסכימווכיון
 אינינו והנה הקושי את ויעבור עפי"ז עתה והן מומר ב"שראל בריתות להנימוקו
 והדר הבריתא דחזא בתר הייבו בגוי ר"נ דאסר עונדא ההיא התוס' לן דמיתודהא
 דמסייע תנא דאיכא הכי בתר וחזינא מאמר, בראשית הכא דקא' קמא מסבראביה
 לן דפריש בכהאמרת ע"ש דנא מילתא תלמדנו ז"ל הרשב"א רבינו של ומתורתולן
 קמא מלי' ביה מיהדר קא הדורי לגוי ישראל בין דמחלק הכי בתר דר'נ הכימר

 עובדא ההיא ניחא דעפי"ז וכתב אדם נפש בכל איסר לאסור בתחילה ס"לדהוה

 ע"ב לד' גיטיו והוא בתוד"העיין9
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 נעמוד ולקמן כליותי ותעלוזנה ע"ע ים"י רבינו ביון דלזה וכתב ובו' ר"נדאסר
 בס'ז. באורך הרשב"אע"ד

 ניהלן וק' מומר בה~ראל לבריתות לר"נ להו דמוקי דסוגיין לסיפאאתאן
 לר"נ דס"ל א"נ דבין לעד"נ ואומר ואען בשאלה בכתוב ובו' לר'נ ס"ל מאיבממ"נ
 בכל מו' נעשה זו שחיטה דע"י א"נ בין ג' פעמים זה מו' היה דכבר ר"ל דהכאדמו'
 היה דבבר נימא דאי והינו נעים אף יפה בתירוצו לר"נ לס' פתרי ליה אשכחנאאופן
 בכה"ג דדוקא ולמימר אתא לדוקא דב"א דמתני' לר"ן דס"ל י"ל לכן מקודםמו'

 אה"נ וזה לחוד באבילה פי' לחוד פסולה דשחיטה לך אמרית הרים לשםדשחט
 עיקרא ברם פסולה ושחי' הוא מו' דהא פסולה וכיוצא הרים לשם שחט לאדאפי'

 דזבחי בהנאה אסורה התם הר של שר לשם שחט אם הא מינה דתידוק היכי כידידי
 היפה נפש נפשך תאוה ואם דש"ש אוסר מיהא מו' דישראל נותן והדין הואמתים
 והרא"ה הר"ן ס' עפ"י  ניחא זה גם מומר נעשה  זו שחיטה דע"י ס"ל דר"ןלומר
 הדרך איפא וא"כ אסירא באכילה מ"מ דש"ש א"א דישראל  דס"ל לר"ן דגםדס"ל
 לע"ז חבירו בהמת השוחט דישראל למומר ישראל בין חילוק שפיר דיש רחבצליח
 ישראל ברם באכילה אלא אסירא לא מומר שחיטת ברם עי"ז מומר דנעשה אמתהן

 בקו' ז"ל הב"ח תי' היא מילתא ודא בהנאה אף שחיטה אסירא דש"ש דאוסרמומר

 בע"ה. לקמן בזה הדיבור שנרחיב וכמו ורשב"א רש"יעל

 רבינו בעד לתרץ בע"ד שעלה מה פה נא אציגה הלזו מסוגיא ידי אפיקיוקודם
 ונראה ע"ש וכו' מו' בהשראל ד"ה התוס' עליו דקש ז"ל רש"י חכמיט שלאורן

 סברא הא דלפום והיינו מילי תרי תחילה שנציע במה רש"י ס' וליתובילתרוצי
 לצעורי דסתמא דאמרי' מפני היינו דש"ש א"א דישראל דטעמא לר"ן דס"לבתרא

 א"ל אחרינא לאיניש שותף בין לפלוגי שייך לפי"ז אי אנן נחזי מכוין קאלחבריה

 ודאי שותף דאדרבא לומר סברא צד הש היינו הנה וא' הנה א' צדדין דישוהנראה
 לע"ז דודאי לומר א' צד ויש חלקו הפרהש דלא ראיה והא מכוין קא לחבריהלצעורי
 עצמו חלק דגמ הרואה דחברו ותו חלקו גם לנסך ל"ל מכיון קא לצעורי א' דהאביון
 דהא וק"ר שחוק דרך זה הוא ליצנותא ודאי לו אומר לבו כי יצטער לא ודאימנטך
 פריך קא דהדר המק' ודאי דלעולם רש"י לרבינו ס"ל ע"כ כי עמו נתון חלקוגמ

 וס"ל עיקר דאמרן הסברא תפוס דהוא ודאי לדידיה לעיל נשנו שכברמהמת~ניות

 הבי למימר דאיכא שותף מכ"ש מכוין קא דלצעורי ר"ן דחידת חילוק האידלפי
 ליה תריץ וע"כ המק' של שיטתו עפ"י אפילו לתרץ לו' רצה והתרצן הקשהוע"כ

 דאמרן סברא כאידך דס"ל למימר מצינא שפיר התרצן בס' ברם וכו' מומרבישראל
 לתרוצי והו"מ ממש לנסך אלא לצער כונתו אין ודאי דשותף לומר דמסתברלעיל
 כותי בין מילתא האי דחילק ביון עתה אבל בשותף דקיימי לעיל כדתריץ מתני'הנך

 הכי תפיסנא הכי למימר דמצינא דביון לדינא ונ"מ המק' כשיטת לזה תריץלישראל
 ז"ל. רש"י המה"ג רבינו דעת נ"ל זה מספקאלחומרא

 והרא"ה הרשב"א הגם הנה העדה עיני המורים ואל ההרים אל עיניואשא
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 בדק בקדשי ונחלה חלק לו הן אשר הלוי ובא סביב זהב וזר בפנים10 בה"בזלה"ה
 עמד בולם ועל משמרת על לו ועמד צילו למשכן סביב הבית לו אשר ובאהבית

 כל וקודם ברחבה ואתהלבה הפעוט דעתו אגליה עניה ואנא שאלתיה השאלהשואל
 ור"מ ור"ן תלמודא דקאמר מילי בהני לומר אנו דיכולים שיטות תרין נאאציעה
 דר"ן דפי' ז"ל רש"י לאר"ש המאיר רבינו שיטת הנה א' וכו' למ"ד אפי' אמריוכו'
 אדם דוקא היינו דש"ש - דאא"א דקא' דהאי מילתייהו לפ' מהדרי קא עתהור"מ

 דכוונת דר"ל נר' במשמרת הרשב"א שפי' מה ולפי וגוי מו' לאפוקי מעליאמישראל

 דיש נלע"ד ועוד ע"ש. דלעיל מס' ור"מ ר"ן בהו הדרי קא דעתה לפרשרש"י
 דהוה קמא מסברייהו הדרי לא ור"מ ר"ן דלעולם והוא בזה אחריתי שיטהלפרש
 בתח' דרבנן לושנייהו משיטת וכנראה ש"ש דבר אוסר אדם שום דאיןס"ל
 ת"ק דפליגי בריתא האי מדרשא בי להו דשמיע ע"מ הוא רבנן דאתו מאי עתהוהן

 כמאן דלא אתי דר"ה דנראה בריתא מהאי דר"ב עליה לדקדק אתו דא עלוריב"ב
 המנסך סתמא לימא או לרבותא ישראל קא' ולא גוי במילתה נקיט מדת"קדהא
 למי' דאיכא משום לא ישראל הא גוי למינקט בלישניה תנא דדיק ודאי נראהובו'

 הש"ס הק' והדר בגוי גם דמתיר דריב"ב דינא תפסי דאינהו ולעולם ק"מדלצעורי

 מובח דפשטן ודהמנסך דב"א מתני' א"כ קאמר גוי דוקא דת"ק דר"ן זה פי'לפי
 דינו מומר דושראל ותי' ריב"ב ולא כת"ק לא דהני כמאן דלא הוא קיימידביש'
 תיק' בקושטא דא"כ וכ"ת כת"ק אתו מתני' והני מומר בישראל במ"ע והכאכגוי
 ידחה דר"ה י"ל ת"ק אסר דקא הוא בכותי דדוקא משמע הברייתא דמפשטלר"ה
 בזה אף מתיר דריב"ב דהיתרא כחא לאשמועינן דת"ק במילתיה גוי התנאדנקט
 דעתם גילו כ"א בריתא מהאי לי'ה תיובתא בדרך אותביה לא די'ן ניחאוע"כ
 דא"א א"נ דאפי' נותנת דהסברא כיון הכי בריתא דהאי בפי' ס"ל דהם עליוןדעת
 מתני' דהני פי' לידע לדידהו ונ"מ ק"מ דלצעורי למ' איכא ביש' דש"שאוסר

 כבתחילה ציון המדברים הם דלדינא ולעולם נינהו מו' דבישראל ודב"אדהמנסך
 כיחיד לפ' האמורא ביד כח דיש וידוע ריב"ב וכס' ש"ש דבר אוסר אדם שוםדאין
 דכוותה. וה"נ רביםנגד

 העקוב והיה הדשב"א רבינו של הטובה האי'ש על נעלה עלה עפי"זובכן
 כאמור פ" ב' סובלת זו דסוגיא הבהיר בעינו ראה דהרשב"א בהני"ח והיהלמושור
 דוקא דגוי ת"ק דברי מפשט וכדמשמע כת"ק לעו' לפסוק רוצה ז"ל והואלעיל
 ברירא לא י'ן דברי בפי' ברם הבינו דהכי נראה וי'א דרבא בריה די'א ותואוסר
 דהא ההלכתא לענין מוריד ולא לו מעלה לא זה ברם אצלו שקול והדבר מלתאליה

 ועולה ור"י ר"ה דאיכא כיון ביה משגח לא מ"מ כריב"ב תפיס ררין את"לאפילו
 ור"י. עולא עם ר"ה דברי א' שלשלת ותני דכייל הש"ס דברילפום

 פי' תפיס ר"ה דברי נגד ר"ן גדברי משגחי' לא דהכא למעיין להודיעולכן
 דתפיס ונמצא קאי קמיתא בסברא אלא ביה הדר לא דר"ן בעניותין בדרבנןדסוגין

 ע"א י' דף ראשוןבבית10
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 וימודד עמד מאמר בראשית וע"כ כותיה קימ"ל לא דאנן להודיענו ורצהכריב"ב
 והיו ר"ה עם ועולא עולא עם ר"ה דברי דתלה דמעיקרא דגמרא להטנאאר"ש

 אלא כותייהו הלכתא לית וכו' פליגי וכו' ור"ע דר"ן ואע"ג מר 'קא' ואח"כלאחדים
 הדרי קא ור"ע דר"ן רש"י כפי' נפרש אם דל"מ הרשב"א רבינו כונת פי' וכו'בר"ה
 שום תשכח לא אזי דהא כת"ק קימ"ל דהכי פשיטא דאז כת"ק אוסר הגוי וס"לבהו

 ור"ע דר"ן נימא אי אפילו אלא כריב"ב בכ"ע לגמרי דמתיר כריב"ב דפ'אמורא

 ר"ה יען בהו משגחי' לא אדם מין בכל בסתמא דש"ש דאא"א קמא בשיטהקיימי
 מר לן פריש והדר הם רבנן דת"ק ריב"ב לגבי כת"ק ודאי וקימ"ל כת"קאפי'

 מ"מ בגוי אף דהתירו וחבריו כר"ן הלכתא לית דינא דלענין לך דאמרינאדאע"ג

 י"ל הטראל אבל אסרי דקא הוא דוקא דגוי ת"ק דברי בפשט ור"ע ר"ן דפירשומאי
 חדא כר"ה ולא קי"ל הכי בהא מומר בישראל מתני' לתרי פירשו זה ומכחלצעורי

 דר"ה ע"ג העו' ועוד הכי פרהטו ור"ע דר"ן ואשכחן ת"ק דברי שטת משמעדהבי
 נקיטינן. הכי דבריתא הכי תפסו ור"א דרבאבריה

 והנלמד וכו' דבתרא כר"ן דהלבתא ז"ל בבדק הרא"ה ה"ה וחקרו רעהוובא
 דר"ן לעיל כדאמרן אלא ברש"י דלא הסוגיא פי' תופס הראה רבינו דגםבפשיטות
 כר'ן דפ' וממשו טעמו ועיקר כריב"ב ופסקו בגוי אף חכימיא שר"וודעימיה
 הר"ב הג' הכתוב ובא ע"ש כריב"ב הכי פ' בע"ז דר"א דס"ל משום הואודעימיה
 וכתב תורה של במלחמתה לוחם בריבו הא' צדיק הדר קא קמא ולקבעיההמשמרת
 ק' דלר"ן ותו במאור הרא"ה ושכ"כ כת"ק תפס יען כר"א דהלכתא אתודהאמת

 ובריתא מתני' של פשטן דתפיס כמאן והעיקר כפשטן דלא מתני תרי להנידמוקי
 פשט שאינו דבר מתני' בהני צ"ל אוסר מומר דיש' דתפיס פסקו לפי דגם אמתוהן

 לפרש הכרח לנו יש דהתם שאני הדא אמנם מומר בהטראל להו מוקמי' דהאהלשון
 דאוסר ל"א מעליא בהטראל דלכ"ע באצבע דמורה בריתא דההיא פשטא מכחהכי
 דידן עיקרא נמי דהתם ונמצא אהדדי המשניות ליפלגו דלא היכי כי לתרוציוצריך
 אותה כפשט לתפוס חיית דמאי תיק' דאכתי וכ"ת הבריתא כפשט לתפוסכדי

 ואזי דוקא לאו גוי דנקט דהבריתא ואימא איפוך מפשטן מתני' תרי ולהוציאבריתא
 להו מסתבר דהכי רברבי אילני דחזינא כיון דהא ל"ק דא כפשטן המשניותאתו

 בתרא דהוא דרבא בריה ר"א הגם הנה מו' בישראל והמש' כפשטא בריתאלאוקומי

 דעדיף לרבנן קי"ל הבי בודאי נקיטינן הכי דתלמודא מריה דהוא ר"א גם ומהטפי
 נראה ולכאורה המשמרת יין ועוד בתרייהו עצמיז למיגרר ויאה נאה לן וא"כטפי
 תרגמה כבר לעולא וא"ל פוקו ר"ן א"ל בע"ז בהדיא מדגרסי' ר"ן ביהדהדר

 דהתם ועוד הכי אמר דר"י דשמע כיון לר"ה לו דהודה מש' ולכאורה וכו'לשמעתיך
 וכו' בהו הדרי קא אלמא וכו' למ"ד אפילו אמרי' ור"ע ר"ן אמרי' בהשוחטנמי
 לשונו המשך ע"כ כוותייהו קי'ל לא הכין ובין הכין בין ומ"מ וכו' רש"יוכפי'

 והיינו הבית בתורת הרשב"א דרבינו קמא בהצעה מ"ש עפ"י לע"ד יפהמתבאר
 ואולם בנז"ל שיטות בב' לפרשה פנים בה יש זו דסוגיא ז"ל הוא דחזא אמרןדבבר
 ולמימרא פסקיה לאחזוקי בה בנה אשר מהבית להטניה בהמשך חדא הואתפיס
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 לא אפ"ה בגוי אף ומתיר כריב"ב פ' דר"ן הכי הוי בסוגיא האמיתי דה' את"לדאפי'

 הלכה אזי דלכ"ע יפה עולה פסקו דנמצא רש"י כפי' תימא לא ומכ"ש כוותיהקי"ל
 דר"ן דס"ל משום כריב"ב דפ' הרא"ה פסק על מתמה קא ועפי"ז וכדאמרןכת"ק
 כריב"ב פ' דר"ן הוא הכי דוקא דסוגיא דפי' יימר דמי עליו ק' ס"ל הכין בתראדהוא
 ופ' בהו הדרי קא בריתא האי להו שמיע כד ור"ע דר"ן לומר טפי מסתבראהא

 הדרי קא אלמא דקאמר וזהו ריב"ב לגבי כוותייהו הלכתא דמסתמא דריב"בכרבנן
 פירח~א האי דלפום ועוד כן דפי' רש"י הגולה מאור לר חזינא דהכי ותובהו

 פי' הכין ובין הכין בין ומ"מ ע"ז וסיים וכו' ר"ן דאסרן עובדא האי לןאתפריש
 ברם טפי דמרווח פירושא כהאי תפיס לא אמאי הרא"ה של לשיטתו מקשי'דכ"ז

 ור"ע דר"ן קמא מילתא הא ביה הדר דלא א"נ בין ביה דהדר א"נ ביןלשיטתנו

 אסרי לא מומר וישראל גוי דאף לפ' דכוונתם מינה דמורה דש"ש אא"אאמרי
 חזיתיה יען כ"ז לבאר )והוצרכתי כוותיהו קי'ל לא דש"ש לאסור כח איןדמדינא
 המשמרת דכתב הכין ובין הכין דבין זה בלשון דנתק' המים שער להרב עיוניבתר
 מר נחית ולא רש"י כפי' הסוגיא דפי' מוסד יסוד מנח קא דהרשב"א הביןיען

 הם ד"ק דכל עצמו הוא דכ"כ בת"ה הרשב"א ובדבר בזה ונדחק אחריתילשיטה

 היטב באר לבאר היתה רשב"א וכונת כדאמרן נראה לע"ד ע"כ כי הדחקעפ"י
 והבן. בתחילתו סופו ונעץ ובמשמרתבבית

 על במשמרת הרשב"א דהק' דקושיי אמבואי הני כל לתרץ בואינווקודם
 כרשום וצ"ע מרן עליו דכתב בהשגות הראב"ד דעת להבין אבא נא אבאהרא"ה
 הראב"ד דברי גם הרשב"א בדברי דכתיבנא הקדים דכך דעפ"י ולעד"נבשאלה
 שחט אם אבל עצמו בבהמת בד"א כתב ד דע"זד פ"ח דהרמב"ם והיינו היטבמובנים
 אלא כן אינו א"א הראב"ד ע"ז וכתב דש"ש דאא"א נאסרה לא וכו' חברובהמת
 ומיהו דהלכתא אליבא בע"ז שמעתא קי"ל ובהכי כדר"ה מעשה ע"י דש"שאא"א
 הביא בכ"מ ומרן וכו' לצעורי אמרינן אחר בישראל אבל מו' בח~ראל או בגוידוקא
 וסוגיא דחולין סוגין שטח והביא בחולין מדגרסי ז"ל כוונתו וכתב הראב"דהשגת
 ולא הכי דס"ל בע'ץ אמוראי הנו כל דחזינא דכיון הראב"ד וסובר שם וסייםדע"ז

 ומ"ש הכי הלכתא אלמא מקרא התם לה רמייתו ועוד ור"ע ר"ן ס' התםמייתי
 לדעת לא חלוקים שאותם שק' אלא בחולין דאיתא ממאי הוא וכו' בגוי דוקאומהקו
 הרמב"ם דרבינו נלפק"ד עניא ואנא וצ"ע ודעימיה ר"ן לדעת אלא נאמרור"ה

 אדם מין דכל למימרא רבינו שכונת הראב"ד מזה הבין וכו' שאא"א בסתמאמדכתב
 ובהא סלקי בהא ור"ע דר"ן להר"ם וס"ל בתחילה ור"ע ר"ן וכדברי גוי ואפי'א"א

 בהו דהדרי לאו לע"ד אפי' אמרי ור"ע ור"נ הכי בתר הש"ס דקא' ומאינחתי
 ר"ה לשיטת אלו דדברים לעל דאמרן הרא"ה כשיטת אלא רש"י מפי'וכנראה
 לעו' הם אבל שרי לכ"ע דיש' מוכח דבריתא פשטא יען כמאן דלא דאתיקאמר
 דאינו הראב"ד השיג וע"ד כוותייהו הר"ם ותפיס גוי ואפי' דאא"א כריב"בפסקו
 ור"ע דר"ן אמת דהן פי' דע"ז מסוגיא שנראה כמו ההלכתא אזלא כר"ה אלאכן

ה"א11



85 וחסד חייםשר'ת

 מכח כר"ה אלא קי"ל לא ברם הרמב"ם כפי' דש"ש אוסר אדם שום דאין ס"להכי
 דתפיס נראה דע"ז דמש"ס דאע"ג ע"ז וטיים כוותיה דאזלא דע"ז סוגיאההיא
 כאשר אלא הכי קי"ל לא בהא גוי בין ישראל בין לגמרי דאו' לגמרי כר"ההש"ס
 וטעמו מכוין קא לצעורי מסתמא דאמרי' א"א יש' דלכ"ע בחולין ור"ע ר"ןדקדקו
 בריה לר"ה דחזינא בת"ה הרשב"א דכתב מטעם ג"כ דהוא אפשר הראב"דשל

 למד ונמצאת כוותיהו נקיטינן אוסר מומר דישראל דס"ל נראה דהכי ור"הדרבא
 וכדפרישנא ממש הרשב"א כל לישניה וריהטת הרשב"א כפ' ניהו הוא הראב"דדפ'

 דש"ש א"א דכתב הראב"ד בדב4י א' דקדוק דרכנו עפ"י עוד ונדקדקבעניותין
 דהיינו כר"ה ולא כדר'ה דר"ל מבוארת כוונתו ברם כר"ה קא' ולא הונאכדרב
 שער לה' וע' ק"מ דלצעורי דישראל סברא האי ס"ל דלא כר"ה ולא א"אדס"ל
 עת לא ועתה צ"י הנה וא' הנה א' זה בדין הר'ם ופסקי מרן דברי וסיום בזההמים
האסף.

 כמ"ש טובא עוררין עליו יש דלכאורה הרא"ה רבינו בעד ולהליץ לדברוע"ט
 יסעו ראשונה בס"ד קושים אבאר עניא אנא לא' וא' נד כמו ונצבו במשמרתהרב
 ע"ז הנה וכו' סמכינן לא ואשנויי המשניות מן ק' דלר'ן ותו כת"ק אתידר"ה
 מריה דהוא מדר"א הוא ממש בו שהן בסיוע דהרא"ה שורשוי דעיקר יראההרואה

 מר דכלל כללי הני כל לדחות מילתא האי לן אלים בודאי כריב"ב פ'דתלמודין
 ניחא לא אמאי הוא עתה מילתא ליתובי עצמין דנסמה. מאי ע"כ כי ז"להרשב"א
 לפ' דרוצה לאו דר"א ופי' סברוה דהכי והתוס' וההמב"ן רש"י כפי' להרא"ה*ה

 דלא לל'א ולאוקומי מזה עצמו להחזיק להרא"ה הכריחו ומי בד"ק וככתובכריב"ב
 ר"א דנקט דמנסך מעיקרא דקדק דהרא"ה והנראה המה דרבים דריב"בכרבנן

 לפי' ותו משכשך דהוא צ"ל רשב"א ס' ולפום ממש מנסך הוא משמעותיהוראי

 כיון הא דמי למישקל שרי כותי מההוא דלת"ק לר'א דמנ"ל שק' זוהי והתו'רש"י
 שרי כותי דמההוא מ"ט וכו' כמינך כל לאו ריב"ב דקא' מילתא האי ס"ל לאדהת"ק
 אחר לכותי למוכרו הכי דמהני לימא נזק לו יגיע שלא כדי הכי למימר מהניואי

 לו הלך חלף דנסכיה גוי האי עצמך הגע ואי להזיקו דטי כמיניה כל דלאובאומרו
 דההוא כ"כ דלאו טענה בהאי אחר לגוי ימכרנו הזה לישראל נזק כ"כ לו יהיהלמה

 דסתמיות ועוד הכי נפ' אם ת"ק לדברי יפה טעם אשכחנא ולא וממ"נ להזיקוגוי

 יכול היה לא אופן ובשום לעולם דאסור משמע סתם אסור דקתני ת"קדברי
 ממתני' והרשב"א ותו' דרש"י זה לפי' מפורשת ראיה דהא וכ"ת ממנולהתהנות
 הוא ואפילו בהנאה ואסור הוא גמור נסך ויין כת"ק אתיא ודאי דמסתמאדהמנסך
 דהא להרא"ה ראיה דמשם נראה נדוק לכי שקיל קא נוק ודמי מהמזיק נוקוטבה
 תיק' א"כ דמנסך ממתני' ראיה דמיתו הכא הרשב"א וכן בע"ז~ו התוס' ס'לפום
 תניא בדלא תניא למיתני ומ"ל מפורשת ממשנה לדינו ראיה לאתויי לר"אדהו"ל
 מנ"ל ולמימר לדחות נטויה הדוחה דיד דריב"ב בריתא מההיא סמוכות לוולהביא
 ק"ל ועוד כותי מההוא דמימ למשקל וכו' כ"כ דלאו טענה ההוא מהנידלת"ק

 היתה ד"ה ע"א נ"דדו12
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 לאו ניכר שאינו היזק כמ"ד כגיטין13 התם קימ"ל דהא דהתוס' פי' להךלהרא"ה
 אלא חייב אינו נזק דמדין ונמצא התם איתותכ היזק שמיה מ"ד דהא היזקשמיה

 לר"א ס"ל אי ק' ממ"נ וא"כ עיי"ש וכו' ילך שלא כדי רבנן ליה דקנסו הואקנסא

 דוקא דילמא מהטראל גוי ללמוד א"ל א"כ ילפי' לא מקנסא דקנסאכשמו'14

 ליה קני אגבהה דמכי משום דרכ טעמו כל הא כרב ס"ל ואי ליה קניסובישראל
 הא והנה באונסין להתחייב הוא שלו דהא שינסכנו קודם לו מכרו כאילווהו"ל
 ואע"ג בהגבהה קונה אינו דגוי בהטראל אלא שייך לא קניא אגבהה דמכימילתא
 אנו אין בגוי וא"כ מיניה בדרבא קי"ל ג"כ שייך לא בעי דהא למידחי איכאדהא

 ומדמע במטמא הישראל שחייב כמו קנס משום חייב אלא אגבהה מכי לומרצריכים
 נראה ע"כ כי לעיל דאמרן הנך ככל ק' מ"מ כרב לר"א דס"ל עימא קנסא לפי'ולרב

 ואזיל רהיט דהכי אסור גוי מגע ודאי דלכ"ע ופי' הקודש דוך לדרכו פנהדהרא"ה
 מדאורייתא אסור ניסוך אי פליגי וריב"ב ות"ק נסך יין בהלכות דעלמאסוגיין
 למהטקל אסור כותי מההוא אפי וע"כ מדאורייתא אסיר דלת"ק תקרובתמשום

 כח ויש קנסא משום הוא טעמא במתני' והתם הוא ניכר שאינו היזק דהא נזקודמי
 דפי' דנימא ואע"ג מילתא למיגדר כדי מדאורייתא איסור להתיר חכמיםכיד

 הוא ודאי זה דמכח באיסורי כרב הלכתא קי"ל דהא הוא ממש דמנסך כרבדמתני'
 מ"מ פריך קא ממש מנסך דממ"ד התוס' וכמ"ש מתני' מהאי לר'ן הכא פריךדקא

 וקנסא כרב ס"ל דלא אפילו בהא קנס ומשום דהגבהה מילתא הא שייך לאבגוי
 כותי דההוא ס"ל מדרבנן אלא אסור דאינו דס"ל לריב"ב אלא ילפי' לאמקנסא
 וסוף תחילה דכתב הרא"ה בדברי ודוק נזק כתשלומי דהו"ל דמי למהטקלשרי

 אלא גמור היזק דאינו אמת דהן ת"נ דהו"ל כתב ולא נזק כתשלומי -דעשאוהו
 לשקול כותי דמההוא אמרו והם אסיר גוי דנסך אמרו הם אמרו והם אמרו הםרבנן
 דרך עפ"י נמי דייקא דר"א להטנא ולע"ד נזק כתש' הו"ל נזק לו בא דע"יכיון

 הוא דוקא כותי דלההוא נראה וכו' ייני שתאסור כ"כ לאו לו שאומר דקתניהרא"ה

 למי' לר"א הו"ל דאלת"ה ליה למיזבן מצי לא לאחרים אבל הכי ליה למימרדמצי

 לא ודעימיה והרטב"א וכו' ישראל של יינו למיסר נכרי דההוא כ"כ דלאו ואחרהכי
 בחרו וע"כ ריב"ב ס' ונקט ת"ק שבק דר"א לו' להו דחיקא יען הכי לפ' להוהונח
 המלך. דוךבדרכם

 תריץ ב"א דר'א דע"ז דשמעתתא ממסקנא דהרא"ה עליה הרשב"א הק'תו
 עליו וכתכ הרשב"א לרבינו ליה מרתחא קא ואורייתא בסמוך שם וה"נ כדי'אהתם

 הרבה טעה בתרא דהוא כר"ן דהלכה דמ'ש וכו' חלומותיו על סמך הזהוהכותב
 הוו דרבי תלמידי דכולהו דבתרא ב"א ר"א איכא והא כוותיה בתרא ר"ה דהאוכו'
 ס' דמייתי בד"ס כריתות בס' הנראה כפי דהא הרא"ה דטעה דח"ו נראה ולע"דוכו'

 למידק איכא דלע"ד אמת והן מר'ה בתרא יותר לעולם הוא דר"ן נראההדורות
 ורבא מאביי היינו בבתרא דהלכתא מילתא הא דהא הרא"ה דברי עלאעיקרא

 ע"א נ"ג דף13
 בגיטין שם14
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 עמשה"ק והנה דבתרא כללא בהאי קא' מאי רב דבי ס' הני לדעת פי' וכעתואילך
 ר"ה למ' אלא הכי דס"ל משום לאו דר'א דאפ' בפשיטות - הרא"ה יתרץ ב"אמר"א
 שפיר לה דמוקי אפשר הוא ואמנם הכין הבריתא לתרץ נובל דלר"ה פי' מרקא'

 רבא רביה בשיטת קאי ב"א דר'א הכי נותנת והסברא התם דאתמרו תיכאידך
 התלמיד דברי דאין בודאי כן דאין את"ל ואפילו אחרינא כתי' להבריתאדמתרן
 נקיטינן הכי אחר באופן בריתא לההיא מתרץ דר'א רביה דרבא וביון הרבבמקום
 הרב דבונת הנראה דאחז מבלים דגמיר כר"ה מש' דהתם דמסקנא מר דקאמרומאי
 מכלים דגמיר ומסיק ר"ה של לדינו טעמא למיסבר הש"ס וטרי דשקיל דביוןלומר
 לפ' הש"ס דרך דהא קושיא כ"כ אינו ג"ז כר"ה לתלמודא ס"ל דהבי נראהדאח'
 ביה הדר דר"ן מהתם דנראה הבי בתר דמקשי קושיא אידך וה"נ האמוראיםטעם

 ר"ן ר"ה התוס' רבותינו של מתורתן מוצאת תשובה ג"ז ר"ה תרגמה כברמדקא'
 חידוש שום השמעתנו לא דר"ל אלא לר'א ר"ן מודה דקא דלאו בהדיא דפ"וכו'
 בטעמא וטרי שקיל דקא הוא גופיה דר'ן לומר ואפ' וכו' מר"ה לה שמענאדהא
 יש יען בוותיה ס"ל לא מ"מ לר'ה ראיה לו דיש דאע"ג לאשמועינן ובאדר"ה
 דחולין ובסוגין ע"ז דנ"ב תוס' וע' לגבוה אסירי דאחז כלים דהא בראותולחטט
 בטעמא וטרי דשקיל הוא תלמודא דלאו והיינו דלעיל קו' גם לן מתרצתאובהכי
 ר"ה של בטעמו וידע להורות בא ואדרבא הוא דר"ן מילתיה סיום אלאדר'ה
 בעיניו. הונח ולאועולא

 וכו' ר"ן ביה דהדר דנראה דחולין מסוגיין עליה דמק' להרשב"א לו ראיתיעוד
 דאיכא הרשב"א רבינו ידע דכבר דר"ל קחטיתו המשך לעיל פי' וכבר רש"יוכפי'
 דבפיהם"י ועוד כדרבנן ודעימיה ר"ן דאתו יותר נראה זו ברם בהא אחריתישיטה
 ניחא לא דמעיקרא להשיב יש כולם ועל וכו' עובדא ההוא לן מתרצתא דבהכיועוד
 בכל ש"ס כדרך מההיא ר"ן ביה והדר לומר להעי'ס הי"ל דא"ב רש"י כפי'ליה

 חילוק האי עם הבריתא פי' דס"ל מהכא דנראה דר'ה חזינא, קא דהא ועודדובתא
 מה לפום כריב"ב דתפיס בע"ז שם ליה וחזינא קאמר בגוי דוקא ות"ק למומרדיש'
 סברות ג' מוציא אתה נמצא רש"י בפי' ביה הדר דר'ן נימא ואי הרא"השהבין
 קאי דר"ן לומר שפיר ליה ניחא ע"כ כי ר"א וס' ודעימיה ר"ן וס' ר"ה ס'בדבר
 תרי הני בדנוקי וממילא קמ"ל הבריתא פי' והכא כריב"ב דהלכה ר'אבשיטת
 לעיל. ובדכתי' אוסר בישראל אף דת"ק דס"ל כר"ה ודלא מומר בישראלמתני'
 מילתיה בסוף ענינא להאי יתיב תריץ הרא"ה וכבר דהערל מסוגיא הק'תו
 ודוק.יעו"ש

 דלכ"ע דסיים במאי דהרא"ה עליה הה~ב"א רבינו של אפו חרה אחרןועד
 דחטאת מבריתא לר"ן פריך מאי דא"כ עצומה קו' ע"ז הק' וכו' באכילהאסור
 חוץ משחוטי ופטור נחירה אלא שחיטה דאינו א"א בבהמה הא בבהמה אףדלימא

 בבדק שם דכתב אזיל לשיטתיה דהרא"ה והנלע"ד בד"ק עי"ש הרא"ה דבדילפי

 וכיון גוי כשחי' נבלה שחי' אין לע"ז מומר דישראל הרמב"ן רבו משם ו~נכדח"י
 למ"ד וא"כ באותו דמחייב הוא דינא נבלה מידי לטהרה שחי' ההיאדמהניא
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 אבי רבינו ס' מרגניתא אשבחנא וא"ב ע"ש שחיטה שמה ראויה דאינהשחיטה
 דאם חוץ בשחוטי הכא הטעם והוא ה"ה וא"כ ס"ל דהכין ז"ל15 הר"םהתעודה
 את תימא במשמרת שם הרשב"א דרבינו אמת והן חייב לע"ז שחט מומרהשראל
 מסוגין והק' אנ"ל זה אבל לעינין ומצינן דהר'ם מעפריה לן יהיב מאן וכתבדינא
 מחתך דהו"ל פריך דמאי חטאת דהשוחט מבריתא לר'ה ר'ן ליה דמותיבדהכא
 א"ז וא"כ יליף דקא הוא מש"ה מהכא ש"ש ראויה דאינה שחיטה למ"ד האבעפר

 בעינין ועלינן מעפריה לן יהיב מאן אמינא המסכן עפר ואנא יע"ש בעפרמחתך
 גנותן בהו יש הרא"ה ותלמידו הי'ם רבינו ודברי מובנים אינם אלו דבריוברם
 דלחיכנא בתר לע"ד מסוגין מר מותיב דקא ומהא דאוריתא בעיקרא טעםטעם

 שוחט שח' כל דהא ש"ש דהשחיטה שפיר י'ל לעולם דהא כלל ל"ק לו זהבעפרות
 לע"ד ברורה דהכא הש"ס פירכת ועיקר ושחט קרא ליה וקרי הוא כראוישלא
 דדייק והייע עליה דחל ע"ז שם ע"י איתחללו דהא קדשים שוחט דא"זדהיינו
 ואין בעלמא עפרא אלא בקודש מחתך זה דאק ר'ל הוא בעפר מחתך להק'הש"ס
 שוחט א"ז והא הל"ל הכי דא"כ ושחט אמר ור"ח שוחט דא"ז לאותובי ר"ןכוונת
 דנק' ר"ן לה דידע בהדיא נראה א"ו מר דקאמר בעפר ומאי נוחר או מחתךאלא
 דשוחט למימרא הוא פירכתיה עיקר אלא וא"ב דאותו במתני וכדאשכחןשוחט
 שייך דלא משום הוא בעפר שוחט קא' דלא והא בעפר שוחט ולא חייב הואקדשים
 שוחט לו' מתישבת הלשון אין וכן שמיה דכר מאן בעפר דשחיטה בעפר שוחטלומר
 אלע לאכילה ראוי אינו דהא אינו חולין אפי דמילתא לקושטא דהא הואבחולין
 הרא"ה לשי' מרווח תי' ניקח וממנו הר'ם דברי שפיר סלקי וא"כ דמי ממשבעפר
 דחייב. ניחא דלדידיה לר"ה ר"ן מותיב קא ושפיר באבילה דאסורדפ'

 בפעם מומר הוי דלא כהתוס' ס"ל לא ז"ל דהרא"ה תשמע אתה דברוממונא
 רש"י פליגי הדא דבפלוגתא כנ"ר א' בפעם מומר דהר'ל כרש"י ס"ל אלאאחד

 באכילה דלעו' הכא לפ' הוכרח הכי ומשום עיי"ש ע"א דס"ט בעירוביןוהתוס'
 גמרי' הכי דהא נשחטה לא כאילו הו"ל ראויה שחיטתו ראין דכיון משוםאסור

 מומר לאפוקי זביחה בר שהוא מי כל ואכלת וזבחת דכתיב מקראבתוטפתא
 שאינה למ"ד קרויה דשחי' ואה"נ התורה לכל כמומר דהו"ל לע"י מו' וכןלשחיטה
 אותו או בחוץ קדשים דשחט כגון עי"ז איסור איזה עשה דאם ונ"מ ש"שראויה
 באכילה דלעו' מר דאמר זה חילוק ועם"י לעיל וכדאמר מיקוי דשוחט חייבוא"ב
 ודעימייהו ורש"י הרא"ה ס' לפום שמיר אתי דש"ש דאא"א נימא אי ואפי'אסורה
 ישראל הכא הש"ס דתי מאי לפום ק' דהוה מאי ניחא א' במעם הוי דמו'דס"ל
 נעשה קמא פעם באותו תכף לע"ו שחיט כד ג"כ ישראל בר כל והלא דק' וכו'מו'
 דכל דאה"נ ניחא האמור עפ"י ואמנם אחר למב' מו' ישראל בין איכא מאי וא"כמו'
 דלצעורי כיון לא בהנאה אמנם באכילה שחי' פסולה לע"ז דשחיט ישראלבר
 דדוקא אמרינן נמי ובגמרא - הרא"ה דסיים וזהו בהנאה אף אוסר מו' וישק"מ

 כן גם זה ועל כדאמר לשחיטה חזי דלא אסורה באכילה אבל וכו' מו'בישראל

 ה"ה שחיטהפי"ג15



89 וחסד חייםשר'ת

 לצער שלא עושה ואינו מו' דאינו דכיון וכו' כמתנמנם דכותב הרשב"א עליוהשיג
 לצער או'שלא אינו לשם ששוחט שאומר זה דהרי באכילה אף שרי לכ"ע חברואת
 ולעד"ן ע"ש וכו' לע"ז לבו דאין רש"י וכפי' לע"ז כלל מתכוין אין ובלכו חבירואת
 והיינו פקיחא בעינא פרקו שונה שלא ח"ו מתנמנם ואינו הרא"ה על השגה זודאין
 דמוציא משום אסירא לע"ז כלל מכוין דאינו דאע"ג מפורשת משנה אשכחןדהא
 כלל מתכוין דאינו הרמב"ם ופי להר דהשוחט דקמן מתני' היא והיא מפיו ע"זשם
 שיטת - דתפיס בד"י גופיה להרשל"א וע"ש רבנן לה אסרי קא ואפי"הלע"ז

 דפי' רזם"י בפי' א"נ וכן להכא התם בין חילוק שום דאין יראה והמעייןהרמב"ם
 דהרא"ה לדעת הראת אתה וא"כ הכא הטעם והוא ה"ה ג"כ ע"ש מתני'בההיא
 בה לן ופריש הרא"ה של זו ס' דתפיס להר"ן ליה חזינא וה"נ עמו ונימוקוטעמו
 הרים לשם חבירו כהמת שוחט ואפי אסורה דבאכילה מ"ד איכא ומיהו וז"לכה"ג

 בו שיש שכל באכילה אסור בה וכיוצא לרפואהונתכוון
 איהו לאו דהכא דש"ש אא"א אכילה אי' לענין וא"ל באכילה מתסרא לע"זסרך
 רבנן דאכתי הרואה אנכי ואולם וק"ל ע"ש וכו' לה שרי דלא אלא לה אסרקא

 דא"כ כאכילה אסורה דלכ"ע דס"ל והרא"ה הר"ן של זו ס' על וק"ל יתביבתראי

 ומשמע פסולה קתני דהא וכו' אוחזין כ' דקמן ממתני' לר"ן הש"ס קפריךמאי
 והש"ך16 להב"ח וע' דאסורא מודה נמי דר"ן אמרת הא ואכילה לחודבאכילה

 דרך דרכם את אני רואה לע"ד דרבנן ארעא ואנא פנה לדרכו וכ"א מזהדנרגשו
 דשוחט דכיון לתלמודא דס"ל הכ"ח דמשני דמאי דדחק זה הלחץ את בהו דניתהק'
 טפי דחמיר ודאי לע"ז ששחט בבהמה א"כ באכילה אוסר ע"ז דאינו הריםלטם

 בכל מק' המק' דהא דצבורא דוחקא הכא דאיכא חזו אדם כל עכ"ל בהנאהלאוסרו
 בשוחט דגם דאה"נ לדחות נטויה הדוחה יד הרי לר"ן לאותובי אולמיה מאיוהבא
 נקט הרים לשם בשוחט קאי דרישא דינא יען והכא באכילה אלא אינולע"ז

 דאינו הר לשם שחט דלא דאע"ג לאשמועי בהכי נמי איכא ורכותא בהכילמלתיה
 ותדע אסירא מיהא כאבילה אפי"ה כשר דבר לשם דשחיט אידך ואיכא ממשע"ז
 גמורה ע"ז דהוא שר לשם השוחט דקתני ברייתא אשכחן דהא מסתכראדה"נ

 סיפא הר כה קתני ולא בהנאה ואסיר מתים זכחי דהו"ל כסוגיין הכאכדמייתי
 ואדרבא בהנאה - אסירא לא מעו' דב"א מלתא דהא נראה ודאי אלא וכו'דב"א

 מיפרשא דלא באוקמתא מתני' לאוקומי ל"ל דהתרצן ותו לר"ן מהאתסייעיה
 לחתנא חזינא וה"נ כדאמרן ליה לימא כגוויה שותפות ליה כאית דהיינוכמתני'

 נ"ל עכדן ואני ע"ש וכו' דוחק והוא וכו' כתב ז"ל ומו"ח דכתב הט"ז7ו נשיאהדבי

 הר"ן דאוסר דטעמא יתיב תריץ ניהו דמר לע"ד דוחק הוא הט"ז של דרכו לפידגם
 זה שייך לא הכא ברם מידי בה עשה לא כאילו והו"ל שחי' דנסתלקה משוםהיינו
 דהא נבלה כאן אין מ"מ אינו כאילו הר'ל פסול לשם ששחט דאותו את"ל אפי'דהא

 לא עניא ולדידי ע"ש וכו' השחיטה אוסר השוחט שזה ודאי אלא כראוי שחיטאידך

 חציה וניחר חציה שחיט כאילו דהו"ל האומר אני דהא כונתו תוכן להביןזכיתי

 סק"ב דס'16

 סק"בשם17
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 הכי דמשום נימא וא"כ כשוחט ולא וכממית כנותר ליה חשבי' זו של דשחיטהכיון

 קדישי דרבנן בהורמנותייהו ע"כ כי דמ"ק אולמיה דמאי ק"ק ואכתיפסולה
 תנא הא דע"כ שפיר ממתני' דדייק האי הכי המק' דכח לתרץ נ"ל למעלהעליונים
 לימא לאשמועינן אתא מאי דאלת"ה דש"ש דא"א מילתא הא לאשמועינןאתא
 וחציה ד"כ לשם חציה שחט הכי לימא או פסולה חציה וניחר חציה שחטסתמא
 דאא"א דכיון לומר ס"ד דהיה וכ"ת אוחזים בב' למינקט ול"ל פסולה פסוללשום

 מותרת זה של שחי' דהא פסולה שחי' הרים לשם זה ששוחט מה חשוב לארש"ש
 פשוט הוא זה דכר הללו הפוסקים לס' דהא ליתא הא התבא קמ"ל ודאיבאכילה
 הוי והכי ביון דלזה מסברא אמרי' ואנן כהא מידי פירזץ לא ר"ן אפי' דהאבעינינו
 ע"כ אלא לאומרה תנא הוכפל לפרשו הוצרך לא האמורא דאפי' מילתא וא"כדינא
 של דינו לאשמועינן היינו וכו' כ"א במילתיה דנקט דידן דתנא חידושא דעיקרצ"ל
 וכ"ת לר'ן ופירכא רומיא חזקה ביד המק' כח נא יגדל ועתה חט"ש דא"אר'ה

 פשוט זה לחוד באכילה דהיינו פסולה דוקא תנא נקט למה דש"ש דאא"אדניח
 יען לחוד פסולה אלא אינו הרים לשם השוחטה עצמו אדם בהמת אפילו דהאוברור
 דהר. לגדא הר בין הכא ש"ס מחלק וכדקא גמורה ע"זאינו

 וסתראי באר"ש הם נבוכים המשאירים פסקיו דלכאורה הטור לדבריאתאן
 לס' הביא קמ"א סי' ע"ז ובה' הרא"ש ואביו הה"ם לס' תפיס בשחיטה דהכאנינהו

 בח"מ הב"ח בגדולים נפתח מילתא הא ונבר בהרמב"ם ס' שפ"ה ס' ובח"מהרא"ש
 חילוק בהא לתרץ רצה הדרמשה הרב והנה ע"ע הכא והש"ך והתם הכאוהדרישה

 הכא וזי"ל לה מדחי קא הכא וזיל אחריו הסכים הש"ך וכן ידים בב' דחאו ואח"ךא'

 הנ"ל מהרבנים דעכו כיפ"י דנשיקנא בתר אחריהם אבא העבד ואני לה מדחיקא

 מבהמת במנסך לחלק דמש והיינו שנכתוב ע"ד ברם וקיים נכון הוא הזה דהתי'נ"ל
 דאמרן דכיון נותנת הסברא חבירו בהמת בשוחט דבשלמא לע"ז השוחטהחבירו

 לכאן סברא איכא מנסך לגבי ברס הכי י"ל בשותף גם מכוין קא לצעורידישראל
 לחברו יותר לצעורי כדי חלקו ביכר דלא דכיון רש"י דברי בפי לעיל כדאמ'ולכאן
 להפרישו רוצה חלקו וגם בו נזרקה ומינות דוקא לאסור דכוונתו נותנתהסברא
 לצער דהוא מורה חילק דלא הוא דאדרבא לומר צד ויש לכוליה אסר קא וע"כלע"ז
 יותר נראה ראשון וצד חלקו להציל ורצה לע"ז דהוא דוקא מורה מחלק היהדאם
 הרבנים ומשה"ק כה"ג תורה באיסור לחומרא ואזלינן נצא לא ספקא מידיועכ"פ
 קא לא ואמאי דמנסך ממתני' לר'ן הש"ס פריך התם דהא הסוגיא הפך דזההנז'

 בהמה בין דמחלקינן הא דהא כלל קושיא כאן דאין לע"ד למנסך בהמה ביןמחלק
 להו דינא חד וניסוך דבהמה פשיטא דעלמא איניש אבל בשותף היינולמנסך
 בשותף לאו סתמא דהמנסך במתני' התם והנה מכוין קא לצעורי שפיר י"לדבכולהו

 לא בשותף וכמנסך קאי דכשותף הש"ס משני לא דלמה לומר דכוונתם וכ"תקאי

 רצה אלא הכי לתרוצי דה"מ ז"ל רש"י רבינו לן פי כבר הרי מכוין קאלצעורי
 באופן עיי"ש כוונתו לעיל וכפי' למשראל כותי בין דמחלק דהכא חילוק לפוםלתרץ

 תחזה ואתה נכון זה תירוץ נ"ל בעוניי ואני ממני נשגבו הקדושים דבריהםכי

 הראש וס' הרמב"ם ס' לן הביא שחיטה כה' דהכא עצום בדקדוק כאו הטורשדברי
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 טעמו והיה רש"י סברת והיא אוסר דשותף ס"ל בבהמה הכא אפי דהרמכ"םלו'
 הוא ס"ל דהכי נתן להורות בסתמא הרא"ש ס' הביא ע"ז ובה' הכא בב"י מרןכדפי'
 בשותף לאסור חש לכ"ע ודאי דהתם להורות הר"ם כס' בסתמא הביא ובח"מלדינא
 לעיל" כמדובר להחמיר בו צד ישיען

 להאי ליה תפיס במ"מ דשם הדרחשה להרב בראותינו לחיכנו מתוקומה
 שמה הבהיר בעין וחזא מר דהדר ברור הנראה ברם פלאי והוא פקפוק מכליתירוצא
 ע"ע[ בח"מ בזה תי' ]והב"ח כלום, אינו תי להאי הכאשדחה

 רש"י על דהק' הב"ח קו' על בשאלה דאתשיל ההיא על מגילתאאסף
 דישראל דקאמר בסוגין תיקשי דא"כ מו' הוי א' בפעם דמומר דס"לוהרשב"א
 עפ"י מר לה ותי' פסולה ושחי' מומר דהו"ל ליה ותיפוק הירי ק"מ לצעוריאמרי'
 הב"ח בדברי שקשה היא שזו ובקהיטא ע"ש אסור באכילה דלעו' הי'ןסברת
 ודחי הרא"ה ס' היא דהיא דהר"ן סברא אהך פליג דהרשב"א דאישתמיטתהדנראה
 עליה הב"ח קושית דהדרא המדבר מן עולה זאת וא"כ כנז"ל במשמרת הרשב"אלה

 והר"ן כהרא"ה דס"ל טעמא הב"ח כמ"ש ר'חכ צ'לח הדרך הרי לרש"ידבשלמא
 לשערי לבא והנלע"ד הלזו סוגיא בו שידוכר ביום יענה מה הרשב"א לרכינוברם

 סמוך שם עצמו הב"ח עוד דהק' מאי עוד כהקדים הוא הרשב"א רבי' בעדתשובה
 נראה מומר הוי א' כפעם דמומר דס"ל דנראה הלזו דסברא דהרשב"א עליהונראה
 התוס' לרבותינו סייעתא מייתי עצמו הוא דהא דח"י בת"ה לה סתר קאדמסתר
 דתריץ ומאי וא"כ אותו מסוגית ממש בו ש'הן סיוע א' בפעם מומר נקרא דלאדס"ל
 כשפי' א' בפ' מומר חשיב ע"ז לגבי דוקא ס"ל דהרשב"א י"א בסי' בזה הכ"חיתיכ
 דעת דעתאי מייתבא לא ג' פעמים דבעי' כהתוס' ס"ל שבת ולגבי ר"ל במימרתהתם
 לס' דח"י בתה"ה התם דמייתי הסייעתא דהרשב"א חזינא קא דהא בזההדיוט
 אחד בפעם דמומר דצ"ל הכריע ובה לע"ז דשחט וא"ב דאותו ממתני' הואהתוס'
 סק"ד דקמן זה בסר הכא ש"ך הרב דהניח א' צ"ע גבן איכא דהא ותו שמיהלאו
 ובין שבת מחלל דבין הרשב"א מתשו' סברא הביא קי"ט סי' בב"י מרן דהרבכתב
 עי"ש. אחד מומרבפ' אינוהע"ז

 בדברי דקדק מעיקרא דהוה~ב"א בפשיטות נלע"ד באלפי' הדל אני כן עלכי
 ס"ל והוה פסולה ושחי' מומר דהוי דת"ל מותרת לע"ז דשוחט דקאמרר"ל

 דמימרת בט"ט תירץ זה דקדוק ועל מומר הוי א' ובפעם לחומרא דאזלינןלהרשב"א
 מילתא דהא מר חזא והדר לע"ז דמה הגוי שיזרוק ע"ד חשראל דשוחט היינור"ל
 הוא זביחה דבגמר אוניקי בית גבינת גבי למילתיה פרחש ר"ל יען קיום כדי בואין

 עשה אסור יזרוק שהגוי ע"ד השוחט דחשראל משם ללמוד שרצה דינו ומ"מעובדה
 וא"כ עיי"ש וכו' אמת דין הדין ומ"מ ד"י בתה"ה דכ"כ דנפשיה מסברא סמוכותלו

 ע"מ השוחט בחשראל דהיינו לומר א"א דר"ל דמילתיה מר דחזא דכיון ברורנראה

 קא' דאמאי ר"ל על דדקדק דיוקא להאי א"כ דע"ז דסוגיא פשטא מכח יזרוקשהאי

 מזה דהוכיחו התוס' לס' להודות אלא ורגליו ידיו מצא לא מומר דהו"ל ת"למותרת
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 של זו לס' טבא סיעתא מרגניתא ואשכח מר הדר וע"ד א' בפעם מומר נקראדלא

 כרש"י אינה הרשב"א דמסקנת המדבר מן עולה וזאת וא"ב דאותו מההיאתוס'
 רויחא היא דהכא סוגין ומעתה בב"י מרן שהכיא בתשו' וכמ"ש כהתוס'אלא

 באכילה אפי' ומותר ק"מ דחכריה דלצעורי תלינא אלא אוסר אינו דיש'לדידיה
ודוק.

הוראה הסימן

 מחויכ שבערוה בדבר וכ"ש אסור הנראה בדבר התר להורות שהוכרחחכם
 טעמים: ה' מפני בספר ראיותיו כללחוק

 לתמוה יאהכו המורגל ומאהבת להתר, כזה שמעו שלא אדם בני שיש לפיהא'

 בנפש רושם לו יש המורגל ואהבת אצלם המורגל דבר בנגד שאומר מילהכתיב

 א' תי' ח"ג הרשב"א כתב )א"ה האמת אוהבי וכ"ש המשכלים בנפש לא אךהסכלים

 רק וראיה טעם נתינת בלי פ"ה בדכרי כזה הדור מחכמי קצת עלי נחלקו וכברוז"ל

 כעיניהם(. חדש הדברשהיה
 בעל ההוראה את בשמעם והרחוקות הקרובות בערים או הימים ברוב שאםהכ'

 כי לדעת להראותם מחויב ע"כ הערוה את או האסור את התיר שהמורה יחשבופה,
 אלו ככל המתיר אבל לשוק המותרת את לעגן או המותר את לאסור הגדולהאיסור
 כעונותיו הורגל כאשר בקדשים מום להטיל שרוצה מי יש ואם חכמים מצותמקים

 בצדו. תשובתו ימצא ההיתר ראיות כתיבת ע"יבאומתינו
 אחריו הבאים יצטרכו לבל כזה, מעשה יזדמן אם ימים לאורך להועילהג'
 יוציאוהו. אולי בגדרות וישוטטו ימצאוהו ולא ה' דברלבקש

 מעשה לעשות ידמה תורה בן שאינו ומי זה, בנידון שאינו דבר יזדמן שמאהר
 ספר, על הראשון המורה ראיות וכשיהיה סריקי בוקי הראשון במורה ויתלולהיתר

 לא. או הראשון אל בדומה דומה אם השני נדון אתיראו
 על ולחוק ולטרוח בפועל בכח שהוא מה להוציא הדרישה על שכר לקכלהה'

 כני מחשבות ויודע לשמה, לעושים וכ"ש בריה כל שכר מקפח אינו והקב"הספר
 הרשכ"ש משפט לאור להוציא אלא נתכון לא כי קומתו ויודע נונתו הנאה הואאדם
 תקי"ג.סי'

 עגונותהתר יסיא

 תקנת מפני שמים למלאכת זה כל וכתבתי וז"ל תקי"ג סי' כסו' הרשכ"שכתב
 למרמס חיות כאלמנות צרורות כאלמנות חשובות ישראל כנות תהינה שלאעגונות,

 יחשבני ואל להשתנות, עשויים ופעמים הזמנים כחילוף יעשה ומה נתונות,רגל
 נתבתי מלבי ולא מרוצתי ז"ל הראשונים אחרי כי ממחצתי לפנים שנכנסתישומע
 סמכתי הגדולים דברי על אבל בשערה התלויות הלכות הסברא כדרך שכתבתימה
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 לב נתתי ולא עין, העלמתי ח"ו ואלו משבתי מינה ברבות ההלבות, נחליומנהרי
 בדבר תארע שמא חלילה חוששני ואין, למה איך בדבר טעם ולתת ההלבותלחפש
 אוי תובחתו על אשיבנו ומה האשה, עון עלי לפקוד אל יקום בי אעשה ומהתקלה
 שבה בדבר אפילו העגונות בדבר להקל רז"ל בונת בראותי וב"ש בושה לאותהלה
 ומה נברת בלתי חששא אלה לאו אפילו בו שאין בדבר בעצמי ק"ו נשאתיברת

 ומה ההראל בפתח פתח להן ימצאו לא אם ישראל בנות של בתקנתן חבמיםהועילו
 תפתח לא במהרה אם בפניהם הונעלת ודלא עורבא, להו שרו לא אם רבנןמהמנו

 יציל לא והצל יועיל לא הועיל אם הבסיל, על החבם יתבון ומה אבבא בקשיבי
 ויבנני ויורני הטה חת ואלי ומינה, בהטפטה לאור להוציא עזרני אשרלאלדים
 ע"ב. ובו' ותבלה, קץ לאין ותהלה תודה צדק אתןבהבינה,

 גיטיןעסק

 בקי, שאינו מי בהן ולהתעסק בגיטין, ראש קלות לנהוג הדבר מבוערובמה
 שבך לעינים אוי הדווים בל ידוו זה דבר ועל המבול, מדור יותר לעולם קשיםוהם

 ה'. סי' סו' הרשב"שרואות

 רכמעשה זסימן

 תלוי הא' חלקים, לשני נחלקים הם האדם מעשה בל אמת, אמרי קשטאודיעך
 המושבל אל הענינים אלה בב' משלמת השלימה ואמונתינו בגוף, וב'בשבל

 בל בלל יחוד והוא אחד קוטכ על סוככים הם כולם המושכלות אמנםוהמעשים
 בל ושאר ואחדותו במציאותו יתברך באל האמונה והוא הנבון, והעמודהחבמות
 עולם בורא יתברך והיות והשגחתו ידיעתו מבללם אשר בזה, הנמשביםהדברים
 וחבמי האומות וחבמי ספרים במה בזה נתחברו ובבר ועונש וגומל הנביאיםומנבא
 עשית והוא במעשים תלוי והב' הקדושה, בתורתינו זה בל וגבלל ז"לאומתינו
 הנפש תשלם הללו דרבים ובשני תעשה, ולא בעשה ה' בפ' בא באשרהמצות
 האדם מעלות נחלקות הם ובזה ובשורה, בהוגן ותעשם תשיגם אם גמורהשלימות
 בבמה לחכמים מתברר וזה ובהשגחתו ובאמונתו במעשיו שלם היותו בפיבג"ע

 עושה אם המעשי' בחלק כאשר השבלי, על המעשה לחלק יתרון יש אךמקומות
 חיי שאין שבתורה מצוה לך אין וארז"ל עד. חיי משיג הוא פועלם לשםהדברים
 אחת מצוה ואפי' במושבלות, ימיו בל אך מעשה עשה לא ואשר בה, תלויהעוה"ב

 והוא שני ואין אחד שהקב"ה שיאמין יתרון מה בי לעוה"ב חלק הטיג לא עשהלא
 לתבלית והגיע המושבלות, השיג אם אבל בבלם, וכן התפלל ולא ק"ש קראלא

 המעשים חלק עם להאמין שראוי במה ולהאמין האלהות תבונת עד לבאהאחרון
 ולפיבך שלמותה, על השיגה אם העליונה העדריגה וזוהי והמבוקש הנרצהזהו

 מדרגה לו מוסיפין הוסיף שאם והמעשים ההשגה התחלף בפי המדרגותתתחלפבה
 ג'. סי' הרשב"ש להפךובן
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 ישדאלארץ חסימן

 לדור המובחר מן ומצוה בזה"ז גם ישראל בארץ לדור מצוה ישראלארץ
 שאם בעלותה להשתדל לו ראוי ע"ה ובין ת"ח ובין ב( סי' )ההטב"שבירושלים

 ב'. נר הרשכ"ש מדריגה שמוסיף הוא ת"ח אם וכ"ש וכ"ש מצוה יוסיףע"ה

 הרמב"ם התעודה אבי הגרול רבנו פסקי וללבן לבאר אכוא נא אבא היוםהנה
 כתב פסק וסוף וכו' ותנו כתבו לי' א' וז"לו הי"ח פ"ו גירושין בה' הוא הלאז"ל

 לתרץ. כא והה"מ שהשיגו להראב"ר וע' ע"כ בטל הגט מהם לא' אפילומשביטלו
 דקל"ו ח"א דוד חסדי בס' למו"ר חזיתי' וה"נ המעיין יראה לפי'כאשר פי'וצריך
 שרצה שהחילוק דמלבד טובא צ"ע ה"ה ודברי שם נר'ו מי'ה וז"ל טובא בודנתק'
 דברי סתרי גופיה בשליחות הרי דין מין בר סמוכות א"ל לשליחות עדות ביןלהלק

 דין מהו ביאר לא דרבינא שם הרב מ"ש ועוד בהכי ליה ניחא והיכי אהדדיהרמכ"ם
 לס"ד ירדתי לא דבר סוף הוי בהא רבינא של הא' הדין הלא מקצתה שבטלהעדות
 זה וע"מ זה מה חכמתו גודל על אקרא תמה תמה דמו"ר שמעיה ואנא עכ"לכלל
 דלמאן ביאר לא דבינו אמאי הק' דמעיקרא ברורה הה"מ כונת דהכי בזהנתק'

 רמלתא דבסיפא דכיון עצום דקדוק דהוא אמת והן בטיל לא ולאיוך בטליהדבטליה
 נימא אי דאפילו ש"מ א"כ בטל הגט בפ"ז שלא זה לבטל שיכול דאע"ג רבינוכ'

 ברישא א"כ תליא בהא הא ולא בטל השליחות דכל ס"ל אפ"ה זשב"ז לבטל,דיכול
 הוא אמרי' אי נדע לא אנחנא הגט דין אכתי זשב"ז לבטל דיכול מר דקא'אע"ג
 בטליה לא אחריני דלגבי דס"ל נימא או שליחות ברין כמ"ש לגמריבטל

 הה"מ כונת בפשיטות נראה זה זה, דבר לבאר דהו"ל רבינו על ק'ועכ"פ
 סתרי גופיה בשליחות דהא פירושו לה"ה ליה ניחא דהיכי מו"ה עוד שהק' מהוכן
 מימר דבעי ברורה ה"ה כונת דהא כלל הקושי מן אינו ג"ז אהרדי הר'מדברי
 הוא דבריו ופי מבוטל דביטלו דקי"ל מאי עפ"י הוא זשב"ז לבטל יכול רבינודמ"ש

במערכות
הוראה
 עגונותהיתר
 גיטיזעסק
 באורך התורה בחוקות ההליכה בהרמב"ם לר"א ה' לעובדי במספיק ועייל רב:מעשה
 התשב"ץ וכן ד' במצוה הרמב"ן דעת וכן דאוריתא הוי בומה"ן דגם לרשב"ש וס"ל ישראל:ארץ
 באורך. סקט"ו ס"א השולחן בפאת ועיין ס"בבח"ג

 בפני ואפי' וה בפני שלא לוה לבטל יכול לאשתי ותנו גט כתבו לעשרה אמר במלאוו"ל1
 מהם אחד בפני משביטלו עשרה היו ואפילו ושב"ן לבטל יכול ה"ו ב' ביד גט שלח אחרים,ב'

 עכ"ל הגטבטל
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 חורבא נפקמינה ויהבי הנך אזלי ואי כולה בטלה דשליחות דקי'ל את"לדאפי'
 היינו הר"מ דכתב יכול ולפי"ז הוא מבוטל מיהא בדיעבד אפ"ה בטל הגטדהרי

 כלל. קו' אינם מו"ר דהק' קושיי תרי הני לע"ד וא"כבדיעבד

 נימא אי הר"מ דברי ראשית נפרזע היכי דרכו דלפי ק"ט הא ה"ה על ק' איאלא
 ס"ל נמי דבעדות דינא תבא וא"כ דוקא בדיעבד היינו הר"מ דכתב לבטל יכולדגמ

 ב"כ, לא בעדות למ"ד דאפילו ה"ה דכתב האי מאי לפי"ז ק' כולו דבטללרבינו
 בעדות דבין ס"ל רבינו דלדידיה כיון בהא נפשיה למשכוני ליה למה ב"כבששחות

 גיסא לאידך נימא ואי מבואר הכל הוה דע"ז ב"כ מקצתו ביטל אם בשליחותבין
 בתוך דקאמר והיינו כולה בטלה דלא לרבינו ס"ל בעדות דלעולם לומר ה"הדכונת
 לפי"ז דהא הראשונה מן ק' זו וכו' לשליחות עדות בין לחלק להר"מ דס"ללשונו
 מביטול נפיק לא דהא לכתחילה אפילו היינו ברישא רבינו דברי לבטל דיכולצ"ל
 דוקא בדיעבד ודסיפא לכתחילה אפילו והוי דרישא דיכול שק' וזוהי חורבא שומזה
 הר"מ3 רבינו בלשון מכ"ש הכי2 למימר מלתא דחיקא וברייתא במתני' אפילווהא
 לאחרים ולא כיטל דלזה עדות בדין לבאר דה"ל קמייתא ה"ה קו' תיקשי אכתיועוד
 ותו מלתא אכולה קאי בסיפא דכתב בטל דהגט אדעתין ניסק דלא היכיכי

 קאי העדות בדין דהא כלל ה"ה כונת דא"ז יראה ראה חזי דשפיר עינאדאעיקרא
 אחרים ב' בפני משביטל מהם ב' בפני כשכיטל גרע דלא כתב ועלה מלתיהברהע
 היינו אחרים ב' בפני דבטל בהא אחרים ב' בפני ואפילו רבינו מ"ש לפ' ודאיוכונתו
 הני שהוסיף הר"מ רבינו בדברי שקשה מה עיקר היא דזו ואיברא בדיעבדדוקא
 אי בממ"נ ע"ז וק' וכו' אחרים ב' בפני ואפילו וקאמר דכרייתא לישנא עלמילי
 ס"ל יען בש"ס פי' שכן וכמו לכתחילה אפילו הינו רבינו דב' לבטל, דיכולנימא

 רבינו דכ' דיכול נימא ואי ואפילו דכתב האי מאי א"כ עדות כוליה בטלה דלאלרבי
 ק' ג"ז וכו' אחרים כ' כפני ואפילו דסיים במאי סודו גלה ולזה דוקא בדיעבדהינו
 אפילו היינו דיכול דבריתא כפירושא דמוקי בש"ס4 הרואות עיננו דהאמנ"ל

 שקלא כולי' ארצה להפיל אלים ומאן עדות ב"כ דלא משום דרבי וטעמאלכתחילה
 גרע לא מבוטל דביטלו קי"ל דאנן דכיון ה"ה ומ"ש בהא דתלמודאוטריא

 דבריו זה, ענין לתרץ דבא דנראה אחרים ב' בפני משביטלו מהם ב' כפניכשביטלו
 דביטלו דקי"ל דמשום דנימא בהא הא תליא דהיכי לכאורה מובניםאינם
 מהיכא גרע לא דהא היינו בבריי' דקתני לבטל דיכול רבינו פי' משו"המבוטל
 ב' בפני דדוקא לדנא כאוכלא להא הא דמי לא והכי אחרים ב' בפנידביטל
 מיניה דנפיק משום מבוטל דוקא בדיעבד ביטלו באם דקי'ל הואאחרים
 הוא סהדא להך הכא ברם פוסל דהוא בטל גט ויהבי ואזלי ידעי לא דהנךחורבא
 דאע"ג י"ל שפיר וא"כ לכתחילה ואפילו ליה מבטל ומצי לא ולאחרינידבטיל
 לבטל ירצה דאם הכא קי"ל מ"מ מבוטל דביטלו דרבי כאידךדקי'ל

 ע"כ טו דף כרכותעייז2
 כד' הר"מ כללי מלאכי ידעייז3
 רבי ותוד"ה וע"כ ע"א לגגטין4
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 מלבא מרן על ותימא זל'ז ענין ומה לבתח' אפילו מבטל מצי עשרה מהנך וג'ב'
 בנימא" זה בל דבליע ה"ה על להק' הי'ל זה דבלמשיח"א

 רבנו בעד ליישב רבא ניהו מו"ר דבתב דבמאי תחזה אתה האמורומתוך
 בתב ניהו דמו"ר שביעה בדי בו דאין נלע"ד עבדו אני ולי אפרק לא אבתיהרמב"ם
 בשליחות בין בעדות דבין ברבי דקיי"ל דסוגיין בפשטא נקט שפיר הר"מדלעולם
 ביטל אם אבל השליח, או העד בשביטל אלא פלגי לא ע"ב ברם זשכ"ז לבטליבול
 אלא ב' בעינן ולא לגמרי מבוטל הוא מיניהו חד באפי אפילו לב"ע גופיההגט

 בטל והוא סגי חדא באפי אפילו השליה או העד בפני אבל אחרים כפניכשכטל

 עב"ל גופי' לגט בלומר ומשביטלו בהדיא דב' דהרמב"ם דמילתא סיפא והינולגמרי
 הם מוקשים דבריו דבל אני מוצא דעב"ו בפי' נשיקת אחרי הקטן תלמידוואני

 מילתא הא בהדיא הרמב"ם רבנו ביאר לא אמאי ה"ה בקו' ק"ק דמעיקראלענ"ד
 אפי' בן צ"ל לרבי עב"פ דהא הגט למיהב אידך ומצו ב"ב לא מקצתה שביטלדעדות
 וטריא שקלא הכעיא ובל למשלפה עשרה צריבה ר"א דכי במלתא דפליגי נימאאי

 נטויה הדוחה היד זה בי אמת והן בסוגיא במבואר רשב"ג ס' לדעת הואהש"ס
 בפני ואפילו הרמב"ם רבינו דבתב האי מאי זו דה- לפי ק"ט הא ברם בנקללדחות

 עיקר אלא תוספת דא"ז ותו דבריי' לישנא על בתובה תוספת זו מה אחריםב'
 דקתני מאי מהסוגיא המובן לפי דהא דסוגיא פשטא עיקר האלה דבריםרעפ"י
 ברם חורבא מינה נפיק דלא משום לבתחילה אפילו הינו זשב"ז לבטל יבולבבריתא
 ודאי אבתי זה שליח או זה לעד אלא גופיה הגט מבטל דאינו אע"ג אחריםבפני

 אזלי שביטל הללו עדים דדילמא חורבא מינה נפיק דהא לבטלו א"ידלכתחילה
 ובדפי' חותמין וב' כותב א' קיי"ל כולבם אמר דלא ביון דהא ויהביאינהווחתמי

 הוא אחרים ב' בפני שביטלו הזה דשליח ניחוש הולבה בשלהי וה"נ בסוגיןרש"י
 וא"ב יולבוהו ששניהם א"צ דהא עמו חכירו ואין ויהיב ואזיל הביטול מזה ידעלא

 ק"ל ותו הגט, נתקיים המבוטל הזה השליח או המבוטלים הללו עדים דע"ינמצא
 ובבה"ג גופיה לגט הינו דמשביטלו מו"ר פי לפי דהר'מ דמילתא בסיפא זו דה-לפי
 מנ"ל דק"ט בטל הגט חד בפני אפי' ביטלו בפניו העד או גופיה דלהשליחביון

 שום אין הרי הסברא, מצד ואם דשמעתא מגופיא סמובות בלתי מילתא האלרבינו
 דהשלוחים להיבא הוא, חד והשליח אחרים בפני הגט דביטל היבא בין לחלקסברא
 וחד ב"ד דאקרו אשבחן ותף בעי' ב"ד עב"פ דהא מינהו חד בפני וביטלו תריהוו
 דוקא הינו חדא באפי אפי' מבוטל דהגט דהא לבאר לרבינו הו"ל דעכ"פ ק' ותולא,

 בסיפא לפירושי הו"ל בלכתחילה מירי הבא עד הרמב"ם דברי דבל ומאחרבדיעבד
 לרבינו ס"ל השליח או העד דבפני וב"ת בטל הגט א' בפני אפילו וביטלו עברדאם
 מנ"ל ק' ועוד זאת טובא קשיא זו סברא בי מלבד הנה לבטל יובל לבתחי'דאפי'
 ואנבי ובשמעתין ובריתא במתני' בזה גלוי שום דאין ביון הבי למימרלהר"מ
 מהש"ס סמוכות להם אין דדבריו דק"ל משום ה"ה מדברי נייד מלבא דמרןהרואה
 בללא לו, סומך ואין עוזר אין הר"מ רבינו של חילקו דינו פירשו לפי גםוהרי

 לירד זביתי ולא מו"ר בדברי דעתאי מיתבא לא במ"ש ק'לה קוע"ד לפי בידמלתא
 בזה. עליון דעתלס"ד
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 אמר יפה ז"ל דה"ה קוע"ד לפי הנר' אמינא דמו"ר בהורמנותיה עניאואנא

 הם האחרים כדרך בדבריו דקיצר אלא עצום בדקדוק באו קדשו ודבריחנ"ן
 מאי למודעי אנו צריכים תכונתו עד ולבא מרובה והלכה מועט מקראהמדברים
 דהק' וכו' סבר ר' בד"ה המה הלא התוס' בעלי רבותינו זו הלכה בדבר ונתנודנשאו

 ב"כ דלכ"ע נימא ב"כ אי מקצתה שבטלה בעדות פלוגתייהו לאוקומי להש"סמנ"ל
 מבוטל בדיעבד פי' ביטלו אם אומר ר' אידך דתניא קמייתא בפלוגתא פליגיוהכא

 והכי דוקא בדיעבד היינו הכא רבי דקא' לבטל יכול וא"כ דא"מ ס"לורשב"ג
 בזה תיוצו ז"ל והם אחרינא מדוכתע התוס' כדמייתו דיכול להטנא שפירמהעתמע

 בתקנת כלל שייך לא דהא להש"ס דס"ל נפקת דתא כחדא תלתא ובמותב תי'ג'
 ס"לדעדו' אילאהוה הכא מ"מ דבדיעבדמבוטל ר"ג בתקנת דאפי'למ"ד הזקןר'ג

 ז"ל דרש"י כתבו ושוב בדיעבד אפי' דמבוטל קא' הוה לא ב"כ לא מקצתהשבטלה
 דרש"י אליביה הסוגיא לפ' וחששו ר"ג בתקנת שייך נמי דהא דמפרש בהדיאנר'

 ההוא אלא ז"ל דרש"י אליביה פי' לא דהתוס' משרים תחזינה עיניך והנהעש"ב
 יראה הרואה עכ"פ ברם כרשב"ג הי כר' הי לקמן בש"ס לן דמספקאספקא

 קו' והדרת תקום א"כ ר"ג בתקנת נמי שייכא זו דברי' דינא דהך רען"י5דלשיטת

 נימא ורשב"ג ר בין חדתא פלוגתא לאוקומי הכריחנו דמי התוס' שהק'קמא
 ביטול אי ר"ג בתקנת בינייהו דאיכא קמא בפלוגתא פליגי והכא דב"כ ס"לרכלהו
 בפ' כדמוכח בדיעבד דהני דיכול למ~נא לפי"ז א"ש והוה לא או מהנישייעבד

 ז"ל רש"י חכמים עיני מאיר רבינו בעד ליישב והנלע"ד התוס'. וכמ"שחזהב4
 דהש"ס משום היינו לרשב"ג ר' בין חדתא פלוגתא לאוקומי הש"ס דנדחקדטעמא
 מבוטל ביטלו ס"ל דהוה מההיא ביה הדר דר' לקמן יוסף ר' דקא' מאי וידעואה
 דרבי מסקניתה לפום הויא מתניתא דהך יוסף ר ס' לפום לאוקומי ליה ניחאוא"כ
 נמי דהא לך אימא ולעולם בדיעבד, הוא דמבוטל דרבי דעתיה דסלקא מאי לפיולא

 מוקים הוה קמייתא בסברתו קאי הוה כ' דאי ואה"נ רען"י כדפי' ר"ג בתקנתשייכא
 דאפי' רשב"ג לס' הודה גופיה דרבי דחזינן כיון אמנם פלוגתייהו בהניהש"ס
 דהכי מסקנתיה לפום רבי קאי דהכא למימר בעי' אי א"כ מבוטל איבובדיעבד
 ולעד ב"כ לא שבט"מ עדות דס"ל משום הוי הכא דר' דטעמא צ"ל ע"כ טפימסתבר
 עבוד שפיר ויהבי וכתבי אחריני הני אזלי ואי לא ולאידך לבטלו כח לו ישהזה

 אינו ולכן ויהבי הנך דאזלי חורבא מינה ונפיק ב"כ שבט"מ דעדות ס"לורשב"ג
 לשליח ב"ד בפני ביטל שאם ר"ג תקנת בענין דקייל דאע"ג שב"ז זה לבטליכול
 אחד הוא דהשליח התם שאני לגמרי מבוטל ודאי השליח בפני אבל מבוטלאינו
 בפניו שביטל לזה אפילו עשרה בי קול תעשר עשר מטראל עדת דאיכא הכאברם
 ונפיק כולם בטלו הרי מבוטל דזה מינא ב"כ שבט"מ עדות קי"ל דהא מבוטלאינו
 דהיכא ר'ג כתקנת כדקי"ל מבוטל הוי לא בדיעבד דאפי' אמרי' להכי חורבאמינה
 תקנת בכלל נמי והא בדיעבד אפי' מהני דלא פרצה דיוצא ב"ד בפני השליחדביטל
 והיו יהל. כי אור ובהיר נהיר רש"י פי' זהו הפרצה מפריצי הם דכולם היארשב"ג
 בס"ד הכל ניחא האמור ועפ"י לקמן נצדד זה בדבר כי לבבך על האלההדברים

 בטלה לא ד"ה5
 ע"א מט דףב"מ6
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 רש"י וכדעת זו בסוגיא ז"ל הרמב"ם רבינו שיטת גם היא זו כי נלע"דומעתה
 בהא ופליג ר,1"י בדברי פור,1 לא אשר חדש בדבר לדון יצא הגדול רבינו ברםז"ל

 מחלק לדידיה דר'ן ממונא התם7 בד"ה כתבו דהתוס' והיינו התוס' על נמימלתא

 אע"ג דר"ן וכתבו טובא בזה ונדחקו מחלק אינו דרבי אע"ג לאיסורא ממונאבין

 ממון בין פליג לא דר' ידע וגם מבוטל דביטלו ס"ל דהוה ממאי ביה הדר דר'דידע
 לאיסור ממון בין יצא ולחלק מבוטל דביטלו דר' קמא כס' ר"ן פסק מ"מלאיסור
 דפסק דלר"ן לרבינו ס"ל וע"כ כדנא מלתא למימר ליה דחיקא הר"מ ורבינוע"ש
 ואע"ג מבוטל דבטלו ס"ל דהוה מסברתו כלל ביה הדר לא ר' דלעולם ס"לכר'

 ממונא בין לרבי לחלק דהי לר"ן ס"ל כרשב"ג עבד בכתובות8 דהתם ליהדחזינן

 בממון אחרינא חילוקא עביד דר"ן אלא לאיסור ממון בין מחלק ר"ג וה"נלאיסורא
 ב"ד כח מה אמרי' דלא באיסורא ליה משוי ב"ד בו דטעו דממון דמידי והיינוגופיה

 כדחזי' ב"ד. כח מה אמרי' דלא שוה הדין דממון מידי דבכל ס"ל ר' משא"כיפה
 הדר לא דר' דס"ל דר"ן שפיר י"ל ולפ"ז בזה ע"ש הכא להתוס' וע' בכתובותהתם
 ור,1ב"ג ר' פליגי זשב"ז לבטל יכול דקתני בריי' הך א"כ דב"מ מההיאביה

 ואתי כנז"ל דר"ג כתקנתא שייכא דהא רש"י לשיטת אמרן דהא קמייתאבפלוגתא
 עדות בענין לרשב"ג ר' בין חדתא פלוגתא לאוקומי צריכי' דלא לפי"זשפיר

 דקא' טעמא ההוא דס"ל אמרי' לא אי דלרשב"ג אמת והן לא או ב"כ אישבט"מ

 אינו ולכן ב"כ שבט"מ עדות דס"ל צ"ל וכו' עשרה בי דמתעבדא מלתא דכלהש"ס
 למימר דאיכא הכרח שום אין לר' ברם חורבא, מינה נפיק יען בדיעבד אפי'מבוטל
 ר"ג בתקנת אפי' דס"ל לטעמיה דר' דמבוטל סבר ואפי"ה כרשב"ג נמידס"ל

 דיכול להטנא שפיר משמע והכי בדיעבד דיכול נימא וה"נ קא' בדיעבדדמבוטל
 הוי דהכא ויכול ב"כ לא שבט"מ בעדות לר' דס"ל י"ל וגם כנ"ל התוס'כדב'

 לפום לרשב"ג וה"נ מלתא בהא סברתו לן ברירא לא דלר העולה כלללכתחילה
 אין שבט"מ בעדות מלתא כהא למשלפא עשרה בי דצריכה הש"ס דקא' טעמאאידך
 האמור. לפי ונמ"ל הכי למימר ואיכא הכי למימר דאיכא ס"ל מאיברירה

 חסרה התשובהסוף

 ע"א לדדף7
 ע"א קדף8



99 וחסר חייםשר'ת

 ביעהבה עבשאלו אסורות רמאכלות פי"ו הרמב"ם בפסקי יר,ר טי, טסינע

שאלה

 לעמוד שיש כ"ה עד כ' הל' פי"ו מאכלות בה' ז"ל דהרמב"ם פסקי בהניליעיינו
 וכיילינהו וכו' ופת תבשיל וכן וכו' שצבעו בגד כ' בה' במ"ש דבר ראשית ]א[בהם
 בש"ס כדאי' נקט לא אמאי לדקדק ויש בהם ניכרת דהנייתו משום טעמאבחד

 והנ"ר בפת איסור שבח דיש מטעמא הכי בתר עצמו הוא שפסק וכמו דכ"ודפסחים
 דהמתני' למידק איכא אמנם וה', וד' א' מש' דערלה דפ"ג סתמי ג' מהנךדנפ"ל

 הלא כלל תנור כאן הזכיר לא ז"ל ורבינו וכו' בו ואפה וכו' שהסיקוהו תנורקתני
 ק' יוצן ישן בין חדש בין וכו' שהסיקו תנור דקתני כ"ב בה' שנית וזאת ]ב[ הואדבר

 דיש טעמא מהך יותץ דחדש אמרי' לא אמאי בפת עצים שבח דיש דסברדמאחר
 שהוא בו ניכרת דהנייתו מטעמא או איסור בעצי שנגמר בתטר איסור עצישבח
 עשה האסור דדבר וקערות כוסות גבי כ"ג בה' שכתב מטעם או מיד ואופהמבשל
 דאם שם שפסק במה גם ]ג[ טעמא הך לפום מקערות תנור שנא ומאי חדטאותו
 אמרי' לא אמאי ק' בפת איסור שבח שיש מפני בהנאה אסור שיוצן קודם בובשל

 נימא א"נ מצטנן היה תנור לאו דאי ולישתרי בפת דהתר ישן תנור שבח ישאדרבה
 דדוקא מוכח דבש"ס להרגיש ה2 גם מותר, וזוז"ג גורמין שניהם ועציםדתנור

 שם שסיים במה רבע ואת ]ד[ מידי פירש ולא סתם ורבינו אסור כנגדובאבוקה
 רבותא לאשמועי' דהו"ל ק' מותר ב"טל או אפה ואח"כ האש כל את גרףשאם
 דאם כ"ש וא"כ הבריתא מלשון מוכח דהכי כ"ד בהל' וכמ"ש שרי גחלים ע"גדאפי'
 ובחוץ אסור גרף שלא וכל גרף דוקא בעי' דבתנור רבינו מדברי ואילו שרי הכלגרף
 הך בתר דגחלים להך בבריתא דמדסיים זה חילוק ומנ"ל שרי גחלים ע"ג בשלהאם

 ]ה[ יעו"ש ותוס' מפירש"י וכ"נ שרי בגחלים בתנור דאפי משמע דרישאדתנור
 דבש"ס ק' אסירי וקדרות וכוסות דקערות כ"ג בהל' שפסק במה הארש אתוחמהם
 נכרת דהנייתו משום קא' לא ואמאי חדש אותן דעושה טעמא הך ומנ"ל הוזכרולא
 זוז"ג בהו אמרי' לא ואמאי מתנור נשתנו ומה בהם עצים שבח שיש משום אובהן

 התר ובעצי וכו' אותה שבישל בקדרה כ"ד בה' שפסק מה גם ]ו[ולישתרו
 דהתבשיל וסיים אותה שבה2ל דקא' עצמה הקדרה בדין דפתח ק' אסורשהתבשיל

 בעצי שנתבשלה שבשעה דקא' להולמם קשים דבריו סיום גם אסורה והול"לאסור
 מירי דאי דמי היכי וחתומים סתומים ודבריו ההתר עצי באו לא עדיןאיסור

 מותרת הקדרה ואם היתר ובעצי קאמר היכי א"כ אסורים והעצים אסורהשהקדרה
 ואי הקדרה נאסרה הרי ערלה בקליפי אותה שבישל קא' היכי אסוריםוהעצים
 ומעיקרא לפרושי הו"ל האיסור בעצי נתבשלה ותחילה עצים מיני תריאיכא
 כ"ו דף דפסחים לסוגיא לה מפרש היכי לברר יש וכן דינא הך ליה נפקאמהיכא
 ועתה ובש"ס רבנו בדברי יש דיקדוקים כהנה ועוד הטוב צריכים הש"סדדברי
 ושכמ"ה. השכילומלכים

 חאבילייו אלישע כמה"ר השלם החכם אחינו מאת מסודרת והיא תשובתנווזאת
נר"ו
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 דפסח יחיד בקרבן בבעלים חומר יש התהום טו' בודאי וכן ודו"ק לכתחי לוהותר
 רבינו הוצרך ולא הכי דינא דהוי הכהן ומכ"ש הורצה לא זריקה לפני לו נודעדאם

 דכתיב דצבור מק"פ והיינו מפסח דגמיר דתמיד העולה כלל אתלא, דמכ"שלבארו
 כדאמרן וכהן דבעלים וקולן בחומרן דצבור לק"פ ממש לדמותו לנו יש במועדוביה
 שריין כחדא כדכתיבנא דתמיד מק"ו דאתו והיחיד הצבור קרבנות כל שארוה"נ
 והבן. מדקדוק ב"מ בה' רבינו של דינווהיינו

 דמועדו מג"ש דפשיט דרבא ללישנא תפיס דרבינו הקדים דרך עפ"י נר'ועוד
 בתמיד ידועה טומאה דין גמרי דמהתם דצבור ק"פ גבי דכתיב ממועדו ודאיוהיינו
 יש וא"כ הוו כחדא ובעלים דכהן התהום טו' דין אף מיניה גמרי' וה"נ מג"שמפסח
 וכדכתי זריקה קודם במזיד אף להם דהותר לבעלים כהן בתמיד אף לדמותלנו
 מדחזינא טעמא היינו יזרוק לא מיהא דלכתחי בכהן רבינו דמחמיר הא ברםלעיל

 והיינו עדיף מתכפרין כח וא"ל דרום לזקני ר"ל דתקע דכ"ד7ו דזבחיםבסוגיא
 בכהן ולא בבעלים שרץ טמא על וזורקין שוחטין דרום דלזקני כגמ' התםכדמפ'
 דרום דזקני הש"ס קא' זה ומכח וכו' במקום ומה ר"ל ק"ו להו עביד זה דעלאלא
 דבהכי סוגיא בכוליה ודו"ק, ע"ש וכו' קרבנותיו משלח דבעלים ט"מ דאףס"ל
 דמשלחים כיון עדיף מתכפרין כח עכ"פ דרום דלזקני הש"ס ונחיתסליק

 משלחים שרץ דטמאי ספ"ב דפסק רבינו וא"כ לכתחילה אפילו בט"שקרבונתיהם
 בכל פסול טמא דכהן שם רפ"ד סתם דכתב בכהן כן לא הפסח מן חוץקרבנותיהם

 ודאי גרע וכהן עדיף מתכפרין כח דלעולם עכ"פ צ"ל דלדידיה ודאי במשמע טו'מין
 ודו"ק. ביה מחמרינן מיהא לכתחי' וע"כמבעלים

 דבר דכל דקי"ל דכיון הכ"מ8ו מרן דכתב סוכרת בהנחה הנלע"ד לנזיראתאן
 התהום טו' ספק לגבי הדדי כי ונזיר לפסח לאשויינהו א"א א"כ סותרהמעכב
 לגבי בבריתא דקתני להבא דטהור ולומר לדחוק צריך ולכן לכתחי' דיזרוקדבעלים
 בר"א דמר בלישנה לדחוק צריך וה"נ מרן כמ"ש זריקות שאר לגבי היינונזיר

 שאר קודם נזיר ולגבי כלל זריקה קודם פסח לגבי היינו דקאמר זריקה לפנידאפי
 דקתני תהום דטו' הלכתא תקשי דלא היכי כי הכי לפרש רבינו והוכרחזריקות
 אפי' סותר המעכב דדבר דנזיר19 במתני' דקי"ל מאי עם אשי דרב ומימראבכריתא

 שם דנר' טעמא כתר זיל דהא התהום טו' מין בכל מסתמא והיינו התהוםבטו'
 ההלכה ע"ז באה ולא סותר המעכב דבדבר הוי דכללא משום הוא דטעמאמהש"ס
 לודאי. התהום טו' ספק בין לחלק תיתי מהיכא א"כ התהום טרלהתיר

 לודאי תהום ספק בין חילוק דיש בכריתא אצלו המתקבל ופי' רבינו לשי'והנה

 ע"ב כ"בדף17
 הי"ז פ"1 נזירותהלכות18
 ע"א טגנזיר19
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 שפיר הרי בר"א מר סברת להפך הש"ס הוכרח מ"ט א"כ לרבינו ק"ל הוהמזה
 לכתחילה וע"כ תהום בודאי קיימא בר"א מר קאי דעלה דמתני' ולומר לחלקהו"מ
 הוא אם אבל בבריתא וכדקתני מרצה הציץ ואין ודאי טמא הוא דהרי יזרוקלא

 וכו' ברגליו מהלך דהיינו התהום טו' בספק קיימא דברייתא ורהטא טמא וכו'רוכב

 לזווגן דקשים ובריתא דמתני' לישנא טובא ניחא הוי ובהכי וכו' כמר"א קתנידהכי
 מרצה הציץ קתני ובמתני' כלל טומאה כאן דאין דנר טהור קתני דבבריתאלכאורה
 טמא אי ברם ע"ש ד"ו ביומא ד~ק וכה"ג מרצה דהציץ אלא טמא דהואדמשמע
 דקאי גם ומה טובא ובריתא דמתנ~' לישנא ניחא התהום טו' בודאי קימאדמתני'
 דהתרצן הוי הכי דסוגיא דפירושא לרבינו ס"ל ולכן בדוכתיה בר'א דמרלישנא
 לגבי לודאי תהום ספק בין חילוק דהש דבריתא שפירושא הבין לא דהמקשןבראותו
 לבריתא מתני' בין לחלק ברור התירוץ הרי הכי לבריתא מפרש הוי דאי ונזירפסח

 לה ידע בקושטא ברם דמקשן שיטתיה לפום ליה לשנויי בעי לזאת איכדכתיבנא
 ספק בין חילוק דיש הר"מ רבינו כדמפרש הוי בבריתא האמיתי דפירושהתרצן
 ועוד כדכתיבנא וברייתא דמתני' דלישני דוקיא טובא ליה ניחא ובהכי לודאיתהום
 קודם לו לנודע פסחו משעשה לו נודע בין דמחלק דתוספתא לישנא טובאניחא
 פסחו דעשה צ"ל בר"א מר דברי להפך דהוכרחנו דהמקשן דלשיטתיה פסחושעשה

 ע"ש וכו' וטהור וטמא ד"ה בסוגיין התוס' כדכתבו שחט לא או מששחט עשה לאאו
 מחתא בחדא ופסח נזיר אתרוייהו דקאי בר"א דמר לישנא זו שיטה לפום ניחאוגם

 להפוך דצריך המקשן שיטת דלפי הורצה שזרק ואחר מרצה לא זריקה שוםדלפני
 זריקה לפני דקא' דמאי חריפא דסכינא ולמפסקיה לדחוק צריך בר"א דמרלהשנא
 זריקה ובתר זריקות שאר לפני נזיר ולגבי כלל זריקה לפני פסח לגבי היינומרצה
 דעכ"פ ואע"ג לעיל, כדכתי' דנזיר סוגיא מכח לפרש אנו מוכרחים דזהקמיתא
 כדאיתיה הא היינו דקתני טהור ופסח דנזיר לתרצן אף הכי צ"ל דבריתאברהסא
 דרכו דאמורא הכי למימר טפי דחיק בריא דמר מלתיה לגבי מ"מ כדאיתיהוהא
 להבא י"ל שפיר להבא דר"ל טהור דקתני דבריתא דלישנא ועוד כנודעלפרזט
 ודו"ק, זריקה לפני דקא' בר"א דמר בלישנא משא"כ דמים שאר בנזירלזרוק
 דכתב נכון על נזירות בה' רבינו דברי ובאו עלו ובכן הכל ניחא רבינוולשיטת
 שתהיה דצריך נזיר לגבי הכי דינא תהום בספק אפילו והיינו התהום טו'סתמא
 הקבלה באה וע"ז שיסתור המעכב דבר ליכא דתו מהדמים א' שזרק אחרהידיעה

 ודוק. טמא ודאי אפילו היה דלמפרע עתה דידע אע"ג הדמים שאר שיזרוק לו',

 ראשונה יצא זה בשאלה הכתובים רבינו על דקשיין קושי תרי ליישב גבןפש
 בר"א מר דודאי דנזיר מההיא דהכריעו וכו'ס2 אלא ד"ה התוס' לרבותינומדחזינן
 מדמי דם שום זריקת לפני היינו מהני זריקה לפני דאפילו קא' בתרא לישראללפום
 הדק להבין נבא קדם הן מתכונתו עד לבא והנה בזה. רבינו יענה מה וא"כהנזיר
 והינו בשאלה, כמ"ש בביאור חיבים דבריהם ריהטא לפום התוס' כונתהטב

 ע"ב פאפסחים20
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 אפילו נזרק דאם הוי דמים שאר זריקת לפני דע"כ דכתבו ראיה זו מה ק'דלכאורה
 והרי וכו' קרבנות שאר דיביא מינין בפ"ג תנן ידועה בטו' נטמא אפילו מהדמיםא'

 ובכה"ג נזרו בימי התהום בטו' שנטמא עתה לו שנודע איירי דהכא דא היאשניא
 קמיתא זריקה אחר לו נודע אפילו נזרו בימי שנטמא לו שנודע ידועה בטו' הואאם
 וע"ש ונטמא מהדמים א' עליו שנזרק מי ג"מ פ' דהתם מתני דיקא דהכי הכלסתר

 לו ונודע שגילח נזיר דס"ג נזיר בסוף התם שנינו שלימה משנה הרי ותובסוגיא
 זריקה אחר כמו לר"א גילוח אחר והיינו וכו' סותר ידועה בטו' אם טמאשהוא

 דלר"א )אע"ג לרכנן הכל סתר נזרו בימי טמא שהיה לו נודע דאם לרבנןראשונה
 דלדידיה מלאת אחר נטמא כאילו הו"ל לה ידע דהשתא דכיון בסוגיא התםאתיא
 מר אתא דהא י"ל שפיר וא"כ בש"ס( ע"ש הכל סתר לרבנן ברם ז' אלא סותראינו
 דלא אע"ג בט"ה דנטמא ראשונה זריקה אחר לו דבנודע הכא לאשמועי'בר"א
 הכל דסתר ידועה בטו' כן לא כלל סתר ולא גמור טהור הוא הרי דמים שארזרק

 דטו' לן ידיע ודאי דהא היא כך התוס' דכונת ברור נראה ואולם כדאמרן,לרבנן

 מרצה הציץ התהום בטו' סתר ידועה דבטו' גונא ובההוא ידועה מטו' קילאהתהום
 אם אפילו ראשונה זריקה קודם שנטמא כל ידועה דבטו' וידוע סתירה בוואין

 אלא חשיבא לא דהידיעה הכל סותר כולם המעשים כל אחר לו היתההידיעה
 גילוח וקודם לרבנן ראשונה זריקה קודם למפרע שהיתה הטומאה הוי הכלעיקר
 קודם היתה הידיעה דאם בידיעה, תלוי הכל הת' בטו' ברם דס"ג התם כדתנןלר"א
 הידיעה אם מיהו התהום בטו' אף הכל סתר לר"א גילוח קודם או ראשונהוריקה
 בכה"ג, להתיר ההלכה באה התהום בטו' ולמכדא"ל למכדא"ל מילי הני בתרהיתה
 וא"כ הויין כחדא התהום טו' לגבי וידיעה ידועה טו' לגבי דטו' וה יסוד לפינמ"ל

 ראשונה זריקה אחר כגון טמא אינו אז נטמא דאם ידועה כטו' שמצינוכמקום
 אע"ג כפרק בו לו הידיעה היתה דאם התהום בטו' יתעכד הדמי"ן ה"נלרכנן
 דשנו ממאי מוסד ויסוד ברור וכ"ז כלל סתר ולא טהור הוא הרי למפרעדנטמא
 יוצאה תורה ובכן לרבנן נדון ומינה ר"א לס' דס"ג התם המשנה כלשוןחכמים
 זריקה לפני דאף בר"א מר דקמ"ל הא דע"כ דהכריעו התוס' דברי היטבלהבין
 דמ"ז שם לרבנן להו שמעי' מהדמים א' נזרק אם דהא זריקה שום לפני היינומרצה
 אם הת' דבטו' פשיטא א"כ כלל סותר אינו הידועה בטו' אפילו עתה נטמאדאם
 בר"א מר דאתא לאסור תיתי ומהיכא שריא למפרע דנטמא הידיעה עתההיתה

 הינו קמא זריקה דבתר כרבנן דקיי"ל כיון ברור הוא הרי וכו' תימא לאלמימרא
 בתר נודע אם התהום לטו' שרי דר"א שנינו ערוכה ומשנה לר"א גילוח אחרכמו
 כלל לטו' ליה חשבי' לא נטמא אם גילוח בתר ידועה בטו' יען טעמו והיהגילוח
 קרבנות שאר יביא ראשונה זריקה בתר נטמא דאם דמ"ז התם להו חזי' לרכנןה"נ

 לגבי חשיבי כלא זריקות דשאר מהתם דמשמע התוס' דמיתו הראיה דהיינוויטהר
 וה"נ בר"א מר לאשמועי' אתא מאי וא"כ הראשונה הזריקה הוא אלאהידיעה

 כלי' מעיקרא הש"ס קאי והיכי כן לומר יתכן דאיך בר"א דמר קמא ללישנאתקשי
 לישנא הך לסתור הו"ל דהש"ס ותו' כדכתיכנא מהתם מכח נסתר אין והריקמא

 דודאי הכריעו ע"כ כי ומדיוקא מברייתא ולאקשויי עדיו להרחיק לו ומהממתני'
 משמע דהתם דמתני' מדיוקא מהנר הפך לאשמועי' אתא רבא חידושא בר"אמר
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 כיון ראשונה זריקה קודם הידיעה היתה דאם המונח יסוד עפ"י לכאורהמינה
 דסותר הת' טו' לגבי הידיעה דין ה"נ הכל סתר בזא"ז נטמא אם ידוע"דבטו'

 אפילו סותר גילוח קודם הידיעה היתה דאם לר"א בהדיא הכיוכדאשכחן
 וגילה בתרא בלי' בר"א מר אתא ולהכי בר"א, דמר קמא לי' סברת וזוהיבט"ה

 בטו' הידיעה היתה אם זריקה שום לפני דאף אלא כן הדין אין דלרבנןמסתורין

 שדבריהם אע"פ התוס' כונת נראה זה גילוח בענין כר"א ודלא מרצה הציץהתהום
 ליה דשמעי' דס"ג דנזיר ממתני' ר"י קו' נד כמו נצבה ולפ"ז בזה קצתסתומים
 ומינה התהום בטו' אף סותר הנזירות שמעבב בזמן לו שנודע דבל בהדיאלר"א
 וק' סתר לדידהו המעכב דבר דהוא ראשונה זריקה קודם לו נודע דאם לרבנןנשמע

 שנשחט ביון דהכא ר"י יתיב ותריץ בתרא לי' לפום חידושא האי בר"א למרדמנ"ל
 לבית לבוא וצריך נשחט דכבר תקלה דאיכא כיון פי' ובו' ציץ ומרצה להשלים לומש

 פי' וכו' ואע"ג סיימו ועוד תקלה, דליכא לר"א גילוח לקודם דמי ולאהפיסול
  דאפילו  אמרן בבר א"ב  ובו' כדתנן  וריעה בתר הוי דגילוח כיון לר"א תקשידעכ"פ
 כב"ע דמתני' סתמא אתיא ומסתמא מרצה הציץ דנשחט כיון זריקה קודם לונודע
 לה משכחת הא סותר גילוח קודם נודע דאם ר"א קא' דהיכי ק' וא"כ לר"אאף

 ומרצה זריקה וקודם שחיטה בתר לה דידע כגון סותר ואינו גילוח קודםדנודע
 דתגלחת להו אית לרבנן סיימו ולכן בר"א דמר מסקנתיה לפום במתני' כדתנןהציץ
 זו מסקנא לפום מתני' מתוקמא לא דלר"א אמת דהן פי' מרצה ולכך מעכבלא

 דהכא מסקנא גריס' אזלא ושפיר כותיהו דקי"ל קיימינן לרבנן אנן ברםדהכא
לסברתם.

 יען דהתוס' דמלתיהו בסיפא הידוע את לשנות הלום עד ובאתי הארכתיוהנה
 לדקדק ויש וז"ל שכתב בזה דחוקה בפירושא שנכנס ז"ל מהרש"א להרבחזיתיה

 וכו' התהום בטו' אפילו וסותר ומעכבא זריקה אחר הוה דתגלחת כיון לר"אדאכתי

 כיון סותר אינו זריקה קודם לו נודע דאפי התהום בטו' למימר מצי' היאךא"כ
 מעכב דהתגלחת אע"ג וי"ל לר"א וסותר לבן קודם לו ונודע אחריו הואדהגילוח

 קודם גילח דכבר הכא איירי והשתא זריקה אחר דוקא להיות מעכב אינומ"מ

 ולפי עכ"ל התהום בטו' סותר דאינו דם שום זריקת קודם לו נודע ואח"כזריקה
 ברורה דכונתמ התוס' לדברי דקדוק מקום באן דאין משרים תחזינה עיניךהאמור
 התוס' כיונו ולא כוותיהו דהלכתא לרבנן אלא דר"א אליבא הוי לא דהכאדמסקנא

 שנינו ערוכה משנה דהרי לע"ד ק' מהרש"א משוב ועיקר כלל, דר"א אליבאלתרץ
 ותוס' בפירש"י וע"ש פסולה תגלחתו פסול ונמצא הזבח על גילח מ"ו דףבנזיר

 נסתר והן בכשרות ראשון  קרבן אחר הגילוח שיהיה בעי' דעכ"פ  תחזהואתה
 דהכא דמסקנא התוס' שיטת מלבד לומר לע"ד ואפ' צ"ע. ובעת מהרש"א הרביסוד
 בהניח והיה מסקנא הך קימא נמי דלר"א שפיר די"ל כר"א ודלא כרבנןאתיא
 דאם רבנן לס' מודה נמי ר"א דלעולם והיינו אחרינא באנפא מהרש"א מ"שמעין

 אינו אפי"ה המעכב דבר אכתי דאיכא זריקה שומ קודם לו ונודע הקרבנותנשחטו
 מרצה הציץ דבכה"ג גומר שהתחיל וכיון הפסול לבית דאתו תקלה איכא יעןטותר
 סתמא אתיא דבהכי ותו מפשינן לא פלוגתא דאפושי פליגי לא ובהא התהוםבטו'
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 זו מסקנא למום לאוקומי דבעי' מאי ברם לכולם שוה באומן ככ"ע דהכאדמתני'
 התהום בטו' גם גילוח קודם לו נודע דאם דקתני דס"ג בנזיר דהתם מתני'היינו
 שום דליכא גילוח קודם אבל הזריקות כל אחר לו כשנודע דוקא דהיינו צ"לסותר
 סותר המעכב דבר דכל אדינא הדרינן בכשרות הקרבנות הוקרבו כבר דהאתקלה
 לו שנודע וכגון גילוח קודם אפי' ט"ה דהותרה לה דמשכחת ה"נ ברם בט"האמילו
 ודו"ק.21 לזריקה שחיטהבין

 דמהך צ"ע וז"ל הקודם בדיבור מהרש"א שהק' מה ליישב נעלה עלהומעתה
 להך ליה תקשי סותר שאינו ידועה בטו' אפי מהדמים א' זריקת דמהנימתני'
 הך למדחי ה"ל טמי מרצה לא זריקה למני התהום בטו' דאמילו למימר דבעילישנא
 מאי עמ"י ולענ"ד עכ"ל מבריתא ליה מדדחי שלימה משנה מהך בפשיסות~שנא

 עיקר דהא כלל קושיא ריח כאן אין התוס' דברי בפי לעיל וברירנאדבתיבנא
 דצ"ל בתרא בלישנא לאמוקי דאתא מאי דהינו בר"א דמר קמא מלי' היאהכרעתם
 כמו דהוי קמיתא זריקה בתר ולהתיר זריקה שום קודם איסר לאסור היתהדהכונה
 ואדרבא התם כדתני שרי ובאידך אסר גוונא דבחד לר"א גילוח וקודם גילוחאחר
 נשמע דמבר"א לעיל בדבתי' דנזיר סוגיא מכח מוצק כראי היתה היא זוסברא
 דלרבנן חידושא האי לאשמועי דאתא צ"ל בתרא לי למום בר"א מר ברםלרבנן
 הבא דהא לי'א גילוח לקודם דמי דלא זריקה שום קודם לו נודע אפי' שרימיהא
 דלמי"ז דבריהם במי' וכדברירנא התוס' וכמ"ש וכו' להשלים לו יש שנשחטכיון
 מנים סבר יש חדא דלכל בתרא בלי גם ומה בר'א דמר קמא בלי' דאמרן מאיניחא
 ודוק. מתוקן והבלימות

 כונת להיות דאמשר עיוני בתר הוית דחזה לשוני תחת אכחד לא אמתוהן
 אחר דמירי דא"א דכונתם לשונם בפשיטות ז"ל שהבי1מהרש"א שנראה כמוהתוס'
 זריקה בשעת לו נודע אמי' בכה"ג דהא הזריקות כל שאר ומקמי ראשונהזריקה
 שיטת דזוהי לזה ראיה ונראה סותר אינו ידועה בטו' אמי נזרו בימי טמאדהיה
 תוך נטמא אם דבעי חמא בר דרמי לבעיא דממרשי דס"ג בנזיר שם מדחזינןהתוס'
 וסתר ידיעה בתר או יום ל' וסתר אזלי' טו' בתר אי - מלאות אחרי לו ונודעמלאות

 בעי בד"ה התוס' שם וכתבו לחוד ז' וסתר אזלי' ידיעה דבתר ליה ומשיט לר"אז'
 דבתר ליה ומשיט ידועה בטו' נטמא בין התהום בטו' נטמא בין היא דהבעץאוכו'

 וקודם מלאת אחר בנטמא דהיבו הש"ס דבעי דבנדון אמת והן ע"ש אזלי'ידיעה
 לא מלאת דאחר טומאה דכל דס"ל לי'א אלא מילתא הא שייך לא קרבנותיוהבאת
 ידיעה דבתר מינה שמעי' עכ"מ ברם ממלגי22 דלא לרבנן משא"כ ז' אלאסתר
 נטמא כאילו והו"ל אזלי' ידיעה בתר דאי לרבנן נמי ונ"מ ידועה בטו' אמי'אזלי

 יבאו שלא תגלחתו לפני שהוא אפי' יעלה לזריקה שחיטה ביז דבשגודעבונתו21
 הפיסול לביתהקרבנות

 ועדין בתוד"ה עיו"ש שלשים בעי דמדרבנןדס"ל22
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 לו נודע אם נ"מ ותו מלאת23 תוך נטמא כאילו טו' בקרבנות חייב אינו א"כעתה
 דבתר נימא אי ידועה בטו' אפי מקודם טמא דהיה הדמים מן אחד זריקתאחר
 ז' אלא עתה סותר אינו נמי לרבנן השתא נטמא כאילו ליה וחשבינן אזלי'ידיעה

 רא"א ונטמא הדמים מן א' עליו כזרק דמ"ז במתני' דתנן דמאי זו סוגיא לפיונמ"ל
 דלר"א להורות עתה ונטמא נקט דר"א חידושא דמשום צ"ל סותר אינו וח"אסותר
 התם כדמפ' קרבנותיו סותר ראשונה זריקה אחר עד אלא כלל טמא היה לאאפי'

 דלא כיון מלאת ימי תוך נטמא אפילו לרבנן ברם מעכב גילוח דלדודיה כיוןהש"ס
 שאר שיביא כדי לחוד ז' אלא סהר לא ראשונה זריקה אחר דהיינו עתה עד לוטדע

 עפ"י יוצא ומפורש התם דמיתי התרמו' דמרים ובעובדא לכשיטהרקרבנותיו
 ידועה בטו' סותר לו ונודע שגילח נזיר דנזיר דשלהי במתני' דתנן דמאיהאמור
 אחר לו היתה כיוןדהידיעהלא מלאת קודם שנטמא לו נודע אפי' לחוד ז'היינו
 כדפשיט ז' דהיינו דסיפא דסותר דומיא דרישא סותר דהוי ניחא ובהכימלאת
 וצריך בהכי נזיר דשלהי מתני' מתפרשא לא בנזיר שם דלהמפרש אמת והןהש"ס.
 פירש דמתני' ברישא דשם יראה דהרואה והינו דמתני' בלישנא טובאלמדחק
 אחר דהיתה ידיעה בתר בה אזלי' ולא ידועה טו' הוי' יען הכל הינו דקתנידיותר
 בתר או ידיעה בתר אזלי' אי דבעי ב"ח דרמי לבעיא לה דמפ' אזיל ולשיטתי'מלאת
 ואינו אזלי' ידיעה בתר דלעולם דפשיט הוא ועלה התהום טו' לגבי דוקא דהינוטו'

 הא פל מיפא דקתני סותר עכ"פ וא"כ הכל סתר ידועה טו' לגבי ברם ז' אלאסותר
 דבטו' ברישא כדתני הכל סתר ידועה ובטו' לחוד ז' סותר התהום דבטו' והאכדיניה
 פשיטא דחמיר ידועה טו' דלגבי והיינו הכל סותר גילוח אחר נודע אפילוידועה
 בתר כל דנא ותצא אחרינא לישנא המפרש הביא דלזה ונר' אזלי' טו' דבתרליה

 המשך כל עש"ה ל' מותר ולעולם אזלי' טומאה בתר דלעולם הויא דמסקנאאיפכא
 סתר הינו דקתני דסתר דמתני' וסיפא רהסא א"ש לישנא הך דלפום והבןהסוגיא
 וק"ל.הבל

 דפירש לעמקו ירדתי לא דמתני' ברהבא המפרש דברי דאכתיואלברא
 קודם ביום בו מלאת לאחר שנטמא בין מלאת תוך שנטמא בין וכו' ונודעבד"ה
 וכו' הבל סותר ה"ז שנטמא בעת היתה ידועה טו' אם וכו' וגילוח קרבנותיוהבאת
 ז' אלא סתר לא לדידיה מלאת אחר נטמא אם היא ר"א דמתני' כיון לכאורהוק'

 הימים ר"ל סותר דהכל בדוחק ליישב ויש נינהו סתרי הללו דיבורים ב'וממ"נ
 מלאת אחר נטמא בין הימים בסתירת חילוק דיש אה"נ מיהו לעולםוהקרבנות
 דמדברי עלה דאתאן למאי הדרן שיהיה איך וק"ל לעיל כתנן מלאת תוךלנטמא
 התהום בטו' בין ידועה בטו' בין ב"ח דרמי לבעיא לה מפרשי דקא נראההתוס'
 אחר לו נודע אם וא"כ אזלי' ידיעה דבתר גונא בכל היינו רבא ליה פשיט כיומינה
 לרבנן ומינה לר"א ז' אלא סתר קא לא התהום בטו' ידועה טו' בין דנטמאמלאת
 ז' טותר ידועה בטו' נזרו ימי תוך אפי' טמא דהיה קמא זריקה אחר לו נודעאם

 מביא ואונו הרני, ר"ה ע"א  טז בדף הטס' כתבו וכן מדרבנן הוא ל' דבעו מאי כל דהא23
 טומאהקרבן
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 לר"א וה"נ כלל סותר אינו בכה"ג התהום ובטו' בטהרה קרבנותיו שארומכיא
 בחד במתני' דתנן סותר ל' כל והוי דהתם דמתני' רישא והינו גילוח אחר לובנודע
 לחוד ז' דהינו פירושא וחדשיטה

 דרישא מלישנא ק"ט הלזו התוס' לשיטת דאכתי רואי אחרי ראיתיואולם
 דרבא פשיטותא דלפום וק' ידועה בטו' סתר משגלח לו נודע אם דקתנידמתני'
 כלל למסתר הו"ל לא א"כ עתה נטמא כאילו והו"ל אזלי' ידיעה בתרדלעולם
 דלכ"ע גילוח כתר השתא נטמא כאילו הו"ל גילוח בתר היתה דהידיעה כיוןכרישא
 כל לו הלך חלף כבר א"כ קרבנות ולא ימים לא כלל סתירה כאן אין השתאכנטמא
 טו' בענין איירו לא הפשטן בין הבעיין בין דהא ניחא המפ' לשי' בשלמאנזירותו

 ראיה להם ויש אזלי' טו' וכתר חמירא ידועה דטו' להו פשיטא הוה דהאידועה
 התוס' לשיטת ברם כדכתיבנא אזלי' טומאה דבתר דצ"ל דמתני' מרישא לזהגמורה

 להדיא דמוכח דמתני' מרישא למפשט לרבא דהו"ל התוס' לפי' ק' ותו שקשהזוהי
 ההיא כי אזלי ורבא ב"ח רמי דהכא די"ל ריהטא לפום והנלע"ד אזלי טו'דבתר
 לא שגילח אעפ"י דאכתי ונמצא לר"א מעכבת דתנופה רב דקא' דמו' דלעיללה~נא
 הש"ס וכדקא' כלם המעשים כל אחר עד יין ולשתות ליטמא ואסור נזירותוהשלים
 דכר כל קיי"ל דהכי הקרבנות וכל הימים כל הכל, ידועה טו' לגבי וא"כהתם

 דנודע היכא להתיר ההלכה היא דכך לר'א ס"ל התהום טו' לגבי ברם סותרהמעכב
 אם ד"ה התוס' בדברי למידק דאיכא מאי לן ניחא ובהכי לכן, קודם ולא גילוחאחר
 אחר כשנודע דוקא סתר דלא התהום טו' גמרי טו' גמרי דכי וכו' גילח שלאעד

 כדקא' ברור הטעם הרי וכו' הלכה היה דכך למימר דמ"ל וק' ע"כ סותרגילהז
 כל' דכ' הר"כ ע"ד תי'ט24 הרכ דקדק וכן מעככת דתגלחת דס"ל משוםהש"ס
 נמי דרבנן ס"ל דרבא המפרש שכ' בתרא כפי מפרש דהר"כ כתב זה ומכחהתוס'
 מתני' דמוקי כריו"ח ודלא סותר גילוח קודם לו נודע אם התהום דבטו'סברי

 מילי הני ד"ה בסוגיין דפירשו התוס' בעד שוה איננו זה תירצו ברם ע"שכיחידאה
 משום דמתני' דטעמא לפרעי דהוצרכו ניחא האמור עפ"י ברם ע"ש קמאכפירושא
 מ"מ תנופה דהינו המעכב דבר איכא נמי גילוח דבתר דאע"ג פי' וכו' גמירידהכי

 מעכבת תגלחת דאמר ר"א תנא מאן דקא' דריו"ח זו הצעה לפי וצ"ל וכו' גמיריהכי
 לא דריו"ח העיקר אלא וכדאמרן תנופה דהאיכא דמתני' טעמא עיקר זה איןוכו'
 מעבב לא דגילוח דלרבנן לר"א אלא מתוקמא לא מתני' דע"ב אלא למימראתא
 לו נודע אם גילוח קודם דאף ודאי א"כ הנזיר הותר ראשונה זריקה אחר מידאלא
 כרבא נימא דלא לאפוקי אלא כמתני' טעמא למיהב ריו"ח כונת ואין סותראינו
 במתני' לשבח טעם נתנו התוס' וע"ז ככ"ע אתיא דמתני' המפרש שכ' כתהאוכפי'

 התוס' בדברי זה דקדוק ליישכ העיר דלא תי"ט על תימא וקצת וכו' גמרידהכי
 ז"ל תי'ט הרב למ"ש וא"צ התוס' בשיטת אזיל הר"כ דגם י'ל שפירולע"ד
 בעניותין דאקשיינן קושיי תרי להנך להו דמייתי לנזיר בש"מ הוית חזה הכיובתר

 עד אם ד"ה מ"ב פ"טבנזיר24
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 ע"ש פנה לדרכו א' וכל חיצוניות תוס' משם ואידך הרא"ש משם חדא התוס'ע"ד
 נודע דאם דינ"א תצא נמי דלרכנן לעיל כדכתיבנא העולה תורת זאת מיהאהא
 נטמא כאילו והו"ל אזלינן השתא כתר ידועה בטו' אף דנטמא קמא זריקה בתרלו

 נ"מ וה"נ כלל סותר אינו מרצה דהציץ כיון התהום ובטו' ז' אלא סותר ואינועתה
 ס"ל דהכי מדרבנן הימים כל וסותר עתה נטמא דאם נמי לרכנן דרבאמפשיטותיה

 לו ונודע מלאת תוך נטמא באם שמביא כמו טר קרבנות מביא אינו ברםלרבנן
 שנר' כמו כפשטן דבפסחים25 התוס' דברי להבין יוצאה תורה ומעתה מלאת,תוך

 מרבר"א קא' זריקה שום לפני דע"כ מעיקרא דהכריעו והיינו המהרש"אשהבין
 כתנן סותר אינו ידועה בטו' נטמא אפי דהא א"א קא' ראשונה זריקה לאחרדאי
 מהדמים א' נזרק דאם מתני' לההיא דמפרשי אזלי דלשיטתייהו פי' וכו' 26 ג"מבפ'

 זריקה זרק שכבר אח"כ לו נודע אמ נזרו ימי תוך נטמא אפי' אלא דוקא לאוונטמא
 דהן ר"י מקשה ועלה התהום כטו' כ"ש וא"כ סותר ואינו אזלי' ידיעה בתרראשונה
 ליה מדשמעינן מ"מ בר"א מר קא' זריקה שום דלפני לומר הכרע יש דשפיראמת
 הדעות להשוות לנו ויש דמעכב כיון לרכנן ה"ה סותר גילוח קודם לו דבנודעלר"א
 כאן אין התוס' בדברי כן נפרש אם אף והנה לזה זה בין לחלק תירצו ולכןאהדדי
 הינו מעיקרא הכרעשיכריעוהתוס' הנה כי נצ"ע והניח מהרש"א נדהק' קו'מקום
 בטו' דאף ורכא כר'ח דרמי דהתם מסקנא בהדי בר'א דמר דהכא מסקנאלאשווי
 בנטמא אפילו הדמים מן א' דנזרק מתני' ההיא ומתפרשא אזלי' ידיעה בתרידועה
 גברא כח מזה אין ברם סותר אינו זריקה אחר שנודע כיון ראשונה זריקהקודם

 דהתם דסוגיא דפירושא לישנא ההוא לפום דאימא בר"א דמר קמא לי עללהקשות
 הולך דהכל ידועה בטו' כן לא ידיעה בתר אזלינן בט"ה דדוקא המפרש כפי'הוי
 בתר אלא לו נודע דלא אע"ג ראשונה זריקה קודם דנטמא כמה דכל הטו'כתר
 א' זרק דאם דמתני' סתמא ואתיא המפרש לפי' וכדכתי'לעיל טמא הואזריקה

 לא וא"כ לא לכן קודמ נטמא אם אבל עתה שנטמא דוקא כפשטה ונטמאמהדמים
 מינה דמיתי בריתא מההיא אלא בכח קמא אליש' להקשות מקום הש"סאשכח
ודו"ק.

 דבין ונראה ז"ל הר"מ התעודה אבי רבנו27 פסקי אל נעלה כמסילהובכן
 יפות פנים סבר לנו יש בתרא לפי' בין הנ"ל התוס' בדברי דכתיבנא קמאלפי'
 התוס' כהכרעת ס"ל הר'מ רבינו דגם והיינו רבינו של וממשו טעמולאשכוחי

 בר"א דמר בתרא ללהטנא התהום טו' הותרה נודע אם זריקה שום קודםדאפילו
 לרבינו דס"ל כתבנו כבר ברם דוקא ראשונה זריקה אחר היינו קמא דלהטנאומינה
 דמקשן שיטתיה לפום היינו בר"א מר דברי ס' התרצן דאפיק דהא הסוגיאבפי'

 נפשין לדחוקי בעי' לדידיה ולהכי תהום לודאי ט"ה ספק בין מחלק דאינודנראה

 ע"אפא25
 ע"א מז ד9נזיר26
 פ"ו נזירותבה'27
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 שחיטה קודם ולא קא' זריקה קודם דדוקא נמי וצ"ל מבר'א קא' דאיפכאולר
 בריתא הך בהדי עשה ללא פסחו משעשה דמפליג התוספתא28 ליתובי מצינןדבהכי

 אלא אתיא לא דהכא דמתני' נימא זה חילוק ועפ"י להבא דמשמע טהור דקא'29
 זריקה שום קודם שנודע אע"פ ולזרוק לגמור לנו יש דנשחט כיון ס"ל דר"אכרבנן
 מילי הני וכל ע"ש התוס' כ"ז וכמ"ש דר'א גילוח לקודם דמי ולא המעכב דברוהוי
 דקתני דהא דבריתא כפי' דס"ל מרווח הכל דלדידיה התרצן לס' דצבורא דוחקאהוו

 ברכוב ברם טמא ספק והו"ל וכו' נגע דלא דאפ' ברגליו במהלך היינו טהוררישא
 לו בנודע דוקא הינו ברם בסיפא כדתני יקרא טמא טמא וודאי, טמא דהוי טעוןאו

 דרצוי מרצה הציץ דקתני מתני היינו קמיתא זריקה בתר אבל ראשונה זריקהקודם
 ובכריתא ציץ רצוי תני דמתני' ל"שניה דייק תנא וכל נעשה שכבר בדבר קאיהציץ

 התוספתא וגם תהום כספק והיינו שחיטה קודם ואפי' לכתחילה דהינו טהורתני
 האבן תחת או עמק היה התהום קבר קתני דהכי התהום בודאי דמתני' בנדוןקימא
 עשה ללא ונזרק נשחט שכבר דהינו פסחו עשה כין מחלקי' ובהא וכו'שישבת
 דמשעשה דתוספתא פירושא שמעי' ומיניה הזריקה שהיא עשיה גמר קודםדהינו
 דכריתא בפירושא ז"ל רבינו פי' ניהו דהוא התרצן דלס' ונמ"ל זריקה הינופסחו
 נכון. על עולה רבינו ופסק שמעתתא רווחא ומימלא דוחקי מכמה ונחלץנמלט

 להכריע דכונתם התוס' בדברי דכתיבנא פירה~א לאידך פני אתוהסיכותי
 מתני' והיינו סתר קא לא ידועה בטו' אף ראשונה זריקה לאחר נודע דאםבפשיטות

 בעד י"ל בזה גם והנה בארוכה כמש"ל סותר אינו הדמים מן א' נזרק דאםדקתני
 התוס' כדמפרשי והינו לדינא עיקר קמא ל"שנא תפס דהוא כדלעיל בפשיטותרבינו

 ברם אח"כ לו לנודע ראשונה זריקה קודם לו נודע בין חילוק ד"ש קמאללהטנא
 ז"ל דרבינו מילתא ברירא לפ"ז והנה לעיל. שכתבנו וכדרך טו' בודאי דוקאהיינו
 בין ידועה הטו' בין דקאי דנזיר ב"ח דרמי בעיא דמפרשי התוס' בשיטת אזיללא

 הוא ועלה התהום בטו' דוקא בעי דקא המפרש שיטת לפי אזיל אלא התהוםאטו'

 טומאה בתר אזלי' דלעולם ידועה בטו' כן לא ידיעה בתר דאזלי' רבאדקפשיט

 כלל רבינו נקט דאמאי בשאלה הנכתב הדקדוק "שוב לכלל נכא זו הנחהועפ"י
 אבל ולימא הקודמ הדין בסוף שתים בדברות בבא אותה כל לבלול והו"מ י"ו דיןכל

 אלו דברים אריכות כל לכתוב לי ולמה סותר גילוח אחר נודע אפי' ידועהבטו'
 לו' לע"ד אפ' ברם דסיפא אדיוקא דרישא דיוקא וקשיא למטעי איכאדלכאורה

 הרא"ש מ"ש אומר אביע קדם הן הוא דוקנא ותנא מילי הני בכל רבינו דיקדשפיר
 שייך לא הימים סתירת דלענין אע"ג לרבנן שיכא ב"ח דרמי זו דבעיא בש"מהוא

 הבאת לענין נ"מ מ"מ סותר מלאת תוך בין מלאת אחר בין דלדידיהו לרכנןלמבעי
 אלא אינו דסותר הא מלאת לאחר ואם מביא מלאת תוך נטמא דאם טו'קרבנות
 אחר עד לו נודע ולא מלאת תוך דנטמא בכה"ג וא"כ קרבן מייתי ולאמדרבנן

 מ"הפ"ו28
 בע"בשם29
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 בתר אי ברם קרבן מיתי לא השתא נטמא כאילו והו"ל אזלי' ידיעה בתר אימלאת
 מיהו כוותיה מתני' דאוקמינא משומ הוא לר"א הש"ס דבעי והא מיתי אזלי'טו'

 ,"ל דרבינו מילתא לדיוקי העין אל אבא ובזה ע"ש זו בעיא נ"מ נמי לרבנןעכ"פ
 ולא תהום טו' לגבי היינו ופשיטותי' זו דבעיא סבר ז"ל דרבינו כמש"ל בהניחוהיה

 לו נודע דאפי' ותני ופסיק ידועה בטו' קימא דמתני' רהטא דהא ידועה טו'לגבי
 ידיעה בתר דאי אזלי' טו' דבתר וודאי נראה ומזה התהום בטו' סותר גילוחאחר
 המפרש שיטת דזו לעיל וכדכתי' מנין התורה מן והסתר לגמרי נזירותו השליםהרי
 והאריך רבינו כיון יפה וא"כ התוט' דעת למ~ב בש"מ הראשונים שכתבו למהוא"צ
 נודע לא אפי' נזרו ימי תוך דנטמא כיון ידועה טו' דלגבי להודיע י'ו דין כללכתוב

 ומגלח וכו' טו' קרבנות ומביא מדאוריתא גמורה סתירה סותר גילוח אחר עדלו
 דאתא פר וכו' הלכה וד"ז סותר אינו נטמא אם בט"ה אבל סיים וע"ז וכו'ומונה

 חז"ל דאח"ך אלא סותר אינו התהום דטו' בסתם היתה דההלכה רבינולאשמועי'
 טו"ב בדין הכי בתר וכדמחלק זריקה אחר לנודע זריקה קודם כודע ביןחילקו
 ליה דסמיך והינו התוס' מיסוד מרן וכמ"ש סותר המעכב דבר דקי"ל מטעמאוהינו
 דינא בהך רבינו ודיק מהדמים א' עליו נזרק בין בטומאה אף לפלוגי שאח"זבדין
 דדוקא נר' הכל סתר סתמא אלא וכו' טו' קרבנות ומביא סותר כמש"ל כתבדלא

 ידיעה דבתר מיתי לא טו' קרבן ברם מדרבנן והינו דסתר הוא הימים כללתירת
 כיון סותר הימים דכל זריקה קודם מלאת אחר עתה נטמא כאילו והו"לאזלי'
 מר דקא' אע"ג מדרבנן ליכא טו' ותגלחת קרבנות מיהו מעכבא דקא זריקהדאיכא
 לענין אלא אתא לגמרי לאשווינהו לאו הכל סתר התהום בטו' בין ידועהבטו'

 סותר גילוח אחר נודע אפילו ידועה דבטו' לעיל רבינו כתב וכבר הימיםסתירת
 ורב. עצום בדיוק רבינו דברי כל ואתו הכא וכ"ש וכו' טו' קרבןומביא

 ז"ל לרבנו מדחזיתיה באנפאי תרעא דש האלה הדברים כל דאחר יציבומן
 לא אילו קרבנותיו הבאת יום שהוא מלאת יום אחר נטמא שכתב ד' דין פרקאבריש
 טו' תגלחת ומגלח כשיטהר טו' קרבנות מביא יעשה וכיצד בלבד ל' סותרנטמא

 טהרי קרבנות ומביא טהרה תגלחת ומגלח ל"י נזירות למנותומתחיל
 והורה וכו'

 אינו רא"א ל סותר ק"א ביום נטמא די"ו דנזיר מתני' דהיינו בכ"מ מרןגבר
 בנזיר זה דין לאוקמי מרן דהוכרח ברור ונר' עכ"ד כת"ק והלכה ז' אלאסותר
 דיביא רבינו כתב דאיך לתמוה הט ברם בלבד ל סותר רבינו מדכ' יום ק'של

 לרבנן אפי' ביום בו והרי ק"א ביום דהיא מלאת דלאחר זו טו' על טו'קרבנות
 כנר' פדא לבר בין מתנא לרב בין גזירה משום מדבריהם אלא יום ל' סותראינו
 דקנ"ה חסדי-דוד הרב למורינו וראיתי יעו"ש ותוס'ס3 בפירש"י בסוגיאשם

 להעיר ויש ע"ש טו' קרבן מיתי לא סתר קא דמדרבנן דכיון בתוספתא הכידפריש

 ק"ט מביא אינו דרבנן דהו' דכיון בתבו הרני בד"ה בע"א ושם נטמא, ד"ה ע"בבט"ז30

 טהור בנזיר ק"ט כתיב דכי ק"ט מביא ואינו וז"ל בתב ובטז' ואפל, ד"ה ע"ב ביד' בש"מוב"ב

 בתיבשנטמא
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 ל~צים דבריו ולבאורה המלך דרך בדרבי בזה רבינו סברת לדעת נחית דלא מו"רעל
 אדלעיל קאי ובו' יעשה ביצד רבינו דמ"ש הדחק ע"צ שנאמר לא אםבמדובר
 מלאת יום בסוף דנטמא היבאמינה31

 אלי פתוח ושרשו בן לפסוק ז"ל לרבינו ליה אית רבא דטעמא וראיתישבתי
 הטו' על לוקה ימין לו שבלו נזיר אריב"ח דגרסי' די"ד32 דנזיר סוגיא חייםמים

 נזרו33 ימי בל דבתיב הטו' על לקי מ"ט ובו' היין ועל התגלחת על לוקהואינו
 מבריתא ריב"ח ס' איתותב והדר ובו' מלאת בלפני מלאת שאחר ימים לרבותובו'

 אפוא א"כ י"ב דין בפ"ד רבינו בפסקי וה"נ ע"ש לקי מילתא דאבלהו בהדיאדקתני
 הוי נטמא אם מלאת אחר דאפי' רבינו בתב דשפיר דלעיל שמעתתא רווחאממילא
 מריבוייא התורה מן נטמא אם דלוקה וביון עליו נזירות דיקדוקי דבל מלאתבלפני
 דמאי מהסוגיא שנראה ומה ובו' טו' תגלחת ומגלח טו' קרבן מיתי ה"נ ימידבל
 דלא הימים סתירת לענין דוקא היינו ובנ"ל מדרבנן גזרה הוא מלאת אחרדסתר
 במתני' מדחזי' מוברח וזה מלאת תוך בנטמא אלא ימיו דסותר מדאוריי'אשבחן
 איך ודו"ק34 הבל לסתור הו"ל מדאוריתא ואי בלבד ל' אלא סותר אינו לרבנןדאף
 אחר דגם דסברי דלרבנן לרבינו דס"ל נימא אי דאפי' עומד אני במקומישיהיה
 בטו' בן לא ידועה, בטו' דוקא היינו טומאה, קרבן ג"ב להביא היינו סותרמלאת

 דלר"א במתני' מדחזי' והיינו טומאה קרבן מביא לא אבל הימים דסותרהתהום
 אלא ידיעה בתר אזלי' לא ידועה דבטו' התהום לטו' ידועה טו' כין נמי חילוקהצ
 והא בדיניה הא הינו סותר בך ובין כך בין בסיפא דקתני ומאי הבל וסתר טו'בתר

 וא"ב בשיטתיה דאזיל לרבינו וה"נ המפרש לשיטת לעיל פרהצנא ובדכדיניה
 מלאת אחר ידועה דבטו' זה באופן התהום לטו' ידועה טו' בין חילוק הצ נמילרבנן
 נודע דאם דינא תצא וא"ב לא התהום בטו' ברם טומאה קרבן נמי ומביא לסתר
 לו בנודע לר'א במו ידיעה בתר אזלי' ראשונה זריקה וקודם מלאת אחר הת' טו'לו

 שפיר ודיקי טומאה קרבן מביא אינו ברם סותר יום ל' דבל לרבנן ונ"מ גילוחקודם
 ודו"ק. לעיל בדכהר רבינודברי

 קס"ת קסת"ו דרך דקנ"ו דוד חסדי בס' מלבא למרן ואביטה עיניואשא

 ליישב יש ולקע"ד והלח"מ הב"מ מרן על פלאים ותרד הרמב"ם פסק עלגיבורים
 דפסק ק"פ בה' בתב איך חדא מרן על מוה"ר דהקשה קושיי תרי הני הנהתמיהותיו

 להצני התרי נזירות בה' מישב היבי ועוד נזירות בה' מ"ש שר זבר ולא בתראבלי'
 בירך מיתרצא דחדא נלע"ד אחד דם אלא ליבא והתם איתמרו פסח לגבי דגםביון

 ותורה סתומים דבריו בי נזירות ה' בב"מ מרן דברי לבאר אבא קדם והןחבירתא

ה"ג31
 ע"א וטו'ע"ב32
 לטומאה וחד לתגלחת, חד לייז, חד 1' ה' ד' פס'פ"ו33
 ק"ד בדרשה שם במלבי"םעייז34
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 כל"שנא פסק למה טעם לתת דבא לשונו מתחילת נראה ראשונה ניתנהחתומה
 דלפני הכי דינא תצא סותר המעכב דדבר דנזיר סוגיא דלפום טעים וטעמאקמא
 קמא לישנא דאיתותב בהדיא נראה דהכא מסוגיא עכ"פ דהרי וק' מרצה לאזריקה

 ונזיר בפטח גם להבא דטהור בבריתא קתני דהא הכי לו' א"א דמעולם וצ"ללגמרי
 האי כי אזלא לא דנזיר דסוגיא נימא אי ואפילו בתרא בלי' צ"ל וא"כדכוותיה
 דנזיר ההיא לתפוס רביכו חזא ומאי חלוקות טוגיות דהן צ"ל מ"מ בתראלחשנא
 דכי הכי בתר מרן מ"ש ותו ע"ש יאודה לחם הרב שהק' אח"ך ראיתן וכןעיקר
 כל שאר לזרוק לענין דהינו לשבויי הו"מ מהבריתא קמא ללחשנא הש"ס ליהאקשי
 מעושה תיקשי אכתי הרי הכי לשנויי הו"מ דהכי שחר להם אין אלו דבריםהדמים
 טובא דסתים אע"ג מרן דברי לפרש והנראה דם חד אלא גבי דליכא דקתניפסח

 אתותב שפיר קמא ל"טנא מאתותב דלעולם לומר מעיקרא דכונתו הואלמלתיה

 בתרא כליש' והעיקר קמא להטנא לפי כלל מתוקם לא פסח לגבי להבא טהורדהרי

 דדייק והיינו לדינא עיקר מזה עשה הרמב"ם רבינו וה"נ נמי מרצה זריקהדלפני
 ריהטא דלפום והיינו וכו' לתמוה ויש קמא כל"ש' דפסק נר' ורבינו דבריו בר"שמרן
 תריץ להכי וכו' אתותב שהרי א"א זה ברמ קמא כל"ש' אזיל דרבינו לכאורהנר'
 ברם רבינו דתפיס הוא בתרא ל"שנא דלעולם כלומר ובו' שטעמו ואפ' וכתביתיב
 דרבינו והינו וכו' דנזיר סוגיא מכח הינו מהדמים א' זריקת כאן שהצריךהטעם
 לגבי דקא' זריקה דלפני דמבר'א בתרא ללי' מפרש ההדדי סוגי הני ליתוביהר"מ
 סתמא דהא דמבר"א בליש' דוחק שום זה ואין הדמים שאר זריקת לפני היינונזיר
 בו השייך דם לפני בפסח לו הראוי דם זריקת לפני א' בבל והיינו זריקה לפניקא'

 דוחק לסבול יש הסוגיות ולישב לעכב ולא למצוה הבאים דמים זריקת לפניובנזיר
 דנראה משמע ולהבא טהור דתני דברייתא מל"שנא מותיב קא ולהכי הלזהמועט

 מרן שכתב וזהו דמבר"א מליש' קשה יותר זה ולשון כלל קרבנותיו הביא לאדאבתי
 סוגיי ולתרוציי דמים שאר עליו לזרוק לענין הוא דלהבא די"ל ותירץ ובו' ק'אבל
 הבי ליה לשנויי ה"מ וכו' מינה אותיב וכי וכתב מרן מסיים ועפי"ז הכי צ"למיהא
 לאו דקתני דטהור דבריתא בפירושא צ"ל דמילתא לקחטטא דעב"פ כיון דק"לפי'

 נזיר וגבי כלל זריקה קודם אף פסח לגבי אלא פסח ועושה נזיר הוו מחתאבחדא
 הת' טו' נטמא דקתני נמי במתנל'35 א"ב קמא זריקא ובתר זריקות שארקודם
 זריקה לאחר ונזיר זריקה לפני פסח אלא שריין בחדא לאו וע"פ בנזיר מרצההציץ
 ולא מרצה לא זריקה לפני דבנזיר לאשמועי' אתא מלתא הא בר"א דמר נימאוא"ב
 לדחויי ולא שינוייא בדרך הכי לתרוצי הו"מ ושפיר לחוד אנזיר אלא מבר"אקאי

 קתני דלצדדין ולומר לדחוק אנו צריכים בריתא דגמ כיון קמא לישנאולשבהיי
 דשרי זריקה דלפני דמבר"א בתרא בלישנא צ"ל וה"נ כדאיתא והא כדאיתאוהא
 זו סוגייא ליתובי בנזיר36 שם התוס' למ"ש דומה וה"ז כדאיתא והא בדאיתאהא

 ע"ג פ'פסחים35
 תנא מאן ד"ה ע"א ס"גנזיר36

 קהילות ובספר מקדש ביאת על ובהשמטות פ"ו ק"פ באור-שמח ל'ח בעניז עודועיין
 ח' ס' נזיר חזו"א נ"ג ס' פסחיםיעקב
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 ולא פסח אעושה אלא קאי לא בתרא ללחם' בר"א דמר דמימרא דנזיר ההיאעם
 תירץ ולזה קמא לישנא לתרוצי הכי ליתובי הש"ס דהו"מ נימא ה"נ וא"כאנזיר
 בהשמע לגמרי דלהבא דמותיב מאן סברת לפום ברם הכי לשנוי דהו"מ דאה"נמרן

 ע"כ פסח בעושה ולא בנזיר לא מבר"א דברי מתוקמו דלא מקשן של כחו זודודאי

 בין בנזיר בין כפשטה ומתוקמא מבר"א סברת לאפוכי דבע" קא"ללשיטתיה
 והנה דנזיר, ההיא בהדי פליגא זו סוגיא המקשן דעת דלפי ואה"נ פסח,בעהשה

 דלפני דמבר'א קמא מימרא שפיר מתוקמא והשתא וכתב הק' מרן עלה דחתיםמאי
 לאו דלהבא דבריתא בלחםנא דצא"ל לדידן דהשתא הכונה מרצה לא זריקהשום

 אנזיר קאי דלא נימא אי קמא לחם' מתוקם שפיר מיהא נזיר לגבי משמעלגמרי
 דהש"ס ואה"נ זריקות שאר היינו דקא' זריקה דלפני בתרא לחם' אזיל וה"נלחוד

 ברם זריקה שום לפני זריקה.ר"ל דלפני אלא כונתו זו אין מבר"א סברת אפיקכי
 להפך צריך ולדידיה משמע לגמרי דלהבא דס"ל המקשן סברת לפום קאיהש"ס
 הפיך אי אפילו הכי מפרש לא לדידיה איהו התרצן לסברת ברם כאמור כןולפומט
 דאפילו אה"נ ולדידיה הדמים עואר היינו בנזיר זריקה דלפני אלא מבר"אסברת

 והיו נזיר לגבי תרוייהו לאוקמי איכא בר"א דמר מימרי לתרי שמעי' הוהאי
 מליש' דק' כלל בר"א דמר קמא לחםנא מתוקמא לא פסח לגבי אה"נ מיהולאחדים
 כיון בר"א דמר קמא מימרא לאוקמי הכי בתר הש"ס מהדר לא ולהכידבריתא
 מרן דברי בכונת הנלע"ד זהו עכ"פ מתוקמא לא פסח ולגבי סתמא קא'דמבר"א
 בזה אנחנו כנים ואם ודו"ק, להאריך שאמרו במקום טובא דקיצר אע"גהכ"מ
 ודאי פסח לגבי דהתם ק"פ בה' מ"ש והן נזירות בה' מרן מ"ש הן שפירנתחםב
 חם קמא להמנא נוקים אי נזיר לגבי ברם מרן שם וכדכ' דמבר"א קמא ללי'דליתא
 והתם הכא מרן וכונת בה"נ מרן כמ"ש לחםני התרי ליישב ויש והעמדה קיוםלנו
 ומה והבן. מתוקם נזיר ולגבי יסוד לו אין קמא לחםנא פסח דלגבי לומר היאחדא
 ואני י"ב לדין י"א מדין התזרה הסתר והלח"מ מרן הרגחטו לא איך מוה"רשהק'
 תנא דרבינו כיון דהא ז"ל להו פשיטא הוה כדנא מלתא דבקהשטא לע"דאומר

 דיש לו דהותר הוא ברגליו במהלך דדוקא התהום דטו' דינא בהאי דאיכאחילוקא
 טעמו והיה נגע דלא דא"א ברוכב משא"כ והאהיל הסיט ולא נגע לא שמא לומרצד
 הדבר א"כ וע"פ אנזיר דקאי בבריתא דקתני בד"א מפרש דרבינו מרן שפי'כמו
 אני וכן לדעתם כמבואר הוא והרי קאי ליה דסמיך אמאי הכי דבתר דדינאברור
 בפשיטות הכי להו פרהטנא אלו דינים בב' ההשקפה בתחילת לקע"דהפעוט

 לרבינו ס"ל דאי הוא למידק דאיכא מאי ברם ברור והוא ע"ש שם מוה"רוכדמסיק
 כמי גמור טמא דהוא דבריתא מלחם' מזה נר' א"כ פסח ועו' אנזיר קאדבד"א
 אפילו דה"ז דסיפא כטמא דרחםא טמא ונימא הכי בתר דקתני ידועה בטו'שנטמא
 ומנ"ל זה דין בסוף הכא רבינו כדפסק שני בפסח וחייב הפסח עשית אחר לונודע
 משנה ע"ז שציין מרן כיון דלזה ונראה מפ"ש בדיעבד ולפטרו בזה לחלקלרבינו

 פי' לפי דבריתא דמלחםנא אמת דהן כלו' מרצה הציץ התהום טו' נטמא כ"צבפ'
 הא ברם טמא בדיעבד ואפילו ידועה כטו' הו"ל התהום טו' דבודאי הול"לרבינו
 ודאית התהום בטו' תנא קאי ובודאי מרצה הציץ דקתני דמתני מליש' נפ"למלתא
 ושוחט להבא גמור טהור דהוא בבריתא קתני הא ציץ ריצוי ל"ל תהום בספקדאי
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 התהום טו' ודאי לגבי הוי דקתני ציץ דריצוי ודאי אלא רבינו כדפ' לבתחילהאפילו
 דקתני דרישא דומיא נמי תהום אספק דקאי אה"נ מיהו הציץ מרצהדבדיעבד
 לפום מרבר"א דקא' הוא וע"ז טומאה אספק אפי' והינו ידועה אטו' מרצהדאינו
 כדקדוק מתישכ לא בר'א מר דדברי אמת והן מרצה זריקה לפני דאפי' בתראלי'
 ריצוי ביה שייך לא ט"ה אספק דקאי ביון דהא מרצה אינו או מרצה דנקט מאיב"ב
 ברם נקט דמתני' דלישנא דריהטא אלא לבתחילה אפי' רשוחט רבינו לשיטתציץ

 על ז"ל מרן בבר דהורה הטעם נראה וזה מיהא בדיעבד והיינו מרצה עב"פבמתני'
 בדברי ושיטתו הילבו לפי מרן בבונת נ"ל ב"ז שהוא במות דמתני' לישנא דינאהאי
 דרבינו ועפ"י לע"ד יראה אשר אמורה מילתי בבר עניא לדידי אמנם ז"לרבינו

 בס"ד. היטב הדק בר"א דמר בלהט' הן במתני' הן אילין דוקי בל וקיימירויחי

י44--4*-ע4-אאי-יא-  בסימן
 רחומאי לרב בתבתי אשר דע"א ויבמות דצ"ו פסחים סוגית על ב'סי'
 נר'ו פינטו במהר"ד המובהקהרב

 דע"א ויבמות דצ"ו דפסחים בסוגיא לעיין במצותיו וקדשנו מר לןבדיק

 ובו' ושבירו ותושב נבר דבן בצריבותא התם דאיבא נסחי לבלהו סוגיאולתרוצי

 כס"ד. הקטנה כמצודתי שעלתה מה נא אציגה ועושהבמצווה

 דאיכא גירסאות וחילופי מחילוקי והתוס' רש"י מדכרי הנשמע לפיהנה
 להתירו נבר דבן ומבו במצה לחייב דרש"י דערל דמבו דגריס דמאן נראהבסוגי'
 ע"ש( ואין ד"ה ביבמות התוס' במו"ש נפקי בו מחד )דתרווייהו ומעשרבתרומה
 הוא גוי ותושב דשביר נימ(ו אפילו דהא ה~ביר דתושב בבו מידי ל"ג זולנוסחא
 דמיניה דב"נ בו דהאיבא ומעשר בתרו' פוסלת דת המרת דאין מיניה למדרשליבא
 דתושב פירש"י2 לפי וב"ש אחרים בדברים פוסלת דת המרת דאין מלתא האדרש"י
 ושכיר תושב גבי דכתיב דבו אלא לו' לנו אין זו גירסא לפי וא"ב הוא ישראלח~ביר
 בעד מדנפשייהו בן בתבו ביבמות )והתוס' בפסחים רש"י ובמ"ש אינך אגבנקטיה

 אינו דרש"י ונלע"ד רש"י( כדכרי כן כתוכ היה לא שלפניהם דבספרימ ונראהרש"י
 במה איבא פירושם דלפי משום ובו' דת המרת בו ד"ה בריש שם התוס' בדפי'מפרש
 במצה הוא דאובל דהערל בבו דדרש"י היבי דבי ס"ל אלא לקמן שיבוא במודיוקים
 אלא בו משמעות משתמע דהבי ומעשר בתרו' דאובל בו לדרוש וש ה"נומרור
 ג"ש כאותה למילף מידי ליבא דהא כתרומה ערל לפסול ושכיר דתושב ג"שדאתיא
 שני בה אית במעשר ממנו דממנו ג"ש וההיא בתרומה אסור דערל מלתא האאלא
 אונן למילף דאתי או בק"ו. אתי ואונן במעשר, ערל לאסור מינה דילפי' אידרבים

 לתרומה כ"ב וויקרא בפסח, ר'ב,שמות1
 גמי חכא ד"ה ע"ב ע'ביבמות2
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 דייקי שפיר וא"כ ומרורים במצות ליתיה בפסח דליתיה כיון ביה למימר שייךלא
 דמטעם אמרו וע"כ ומרור במצה הוא אוכל אבל ב"נ גבי למדרש שייך דלאהתוס'
 אוכל אבל למדריש הו"א לא דערל בו וגם דב"נ בבו דרשא הך הש"ס נקיט לאזה
 כלל בו אתי לא דב"נ היכי דכי הו"א דא"כ דב"נ דבו דומוע וליהני במעשרהוא

 דערל בבו הו"א ה"נ התוס' כדכ' ביה שייך דלא משום ומרור מצה לעניןלדרוש
 דכיון כאמור ומרור ממצה ליה פטרי' והוה ומרור מצה ענין כלל למדרש אתידלא

 ומרור מצה מענין לפוטרו לקולא דרשי' והוה ומרור במצה ליתיה בק"פדליתיה
 ומעשר ומרור מצה כגון אחרים בדברים הוא אוכל אבל בהדיא הש"ס דילמאוכ"ת
 מצה אכילת עם מעשר אכילת אהדדי למערבינהו שייך דלא להתוס' דס"לי'ל

 דריהטא פשטא משמע והכי כן אינו ומעשר לאכלן ומ"ע חיוב הוי דזהומרור
 ומרור מצה אבילת במעשר להתיר דערל מבו דרשי' הוה דאי דהתוס'דלממנייהו

 דכל יאכלוהו ומרורים מצות דעל קרא מכח ליה פטריה הוה אלא בכלל הוהלא
 דלחומוע כתבו לא דאמאי דהקשינו וע"מ ומרורים במצות ליתיה בפסחדליתיה
 לא אי אף מעשר דלענין משום י"ל במעשר, ולאוסרו ומרורים במצות לחייבדרשי'
 דהא נימא אי והיינו לערל מעשר להתיר מקום יש מ"מ דבו ממיעוטא ליהדרשי'
 מידי למפרך ליכא ממעשר דפסח משום היינו דממנו בג"ש בפסח אונן איסורדיליף
 הג"ש אם בבירור ידעינן ולא למפרך איכא אונן לאיסור מפסח מעשר דנילףאבל

 אלא מחמור קל ד"ה דע"ג בתוס' וע' לקמן ששת דרב בעקע והיינו לו אומופנה
 וק"ל. במעשר ערל להתיר למדרש לן לית דערל דמבו לומר באו הכאדהתוס'

 דגבי מדבריהם בהדיא דנראה התוס' רבותינו של הצעתן לפי לברורי גבןפש
 לחלק טעמא ויהיבנא ומרור במצה 'הוא אבל אוכל אינו בו ביה למדרש שייך לאב"נ
 היכי כי ומרור במצה אינו בפסח שאינו כל ביה למימר ס"ד אין דב"נ לעכלמב"נ

 אלא ביה קרי' בפסח ישנו ב"נ דהא ומרור במצה הוא דאוכל לרבויי קראדליצטריך
 מאי לפום הש"ס דעביד הצריכותא ניהלן ק' זו הצעה לפי וא"כ רוצה אינודהוא
 ערל למילף דהו"מ תיתי מהיכא דהא קאי, דבו דאדיוקא פסחים בסוף התוס'דהעלו
 דרשי' לא דב"נ בו הרי דב"נ דבו מדיוק' ומרור במצה הוא אוכל אבל אוכל אינודבו
 ומרור ממצה למעוטה מקום בו אין מעיקרא יען ומרור במצה אוכל אבלביה

 הא וכן ומרורים במצות אינו בפסח שאינו כל ביה למימר דאיכא בערלמשא"כ
 דערל מבו דדרישנא מלתא דהא כלל שייך לא לב"נ נילף דערל דמבו למימרדבעי
 פוסלת דת המרת דאין דב"נ מבו דינא האי דגמרינן דינא ועיקר ב"נ גבי שייכאלא

 בתרומה עכ"פ פסול ערל דהא דערל מבו למגמריה מצי' הוה לא ומעשרבתרו'
 מלתא הך לתרוצי והנה דברנו, אשר ובבל מופנה דממנו ג"ש אי במעשר נמיואפשר
 דהאמת והיינו צריכותא הך עביד דמלתא לרווחא דהש"ס אבע"א לפני, דרכיםשני

 במצה הוא אוכל אבל למדרש שייך לא דב"נ דמבו סבר הש"סדמעיקרא
 אחרים בדברים הוא אוכל אבל ביה למימר שייך דלא ס"ל וגם לעיל וכדכתי'ומרור
 צריכי דמצוך ודאי זו הצעה לפי וא"כ ומרור מצה ואבילת ומעשר תרו' בזהולכלול
 דשפיר ולומר ע"ז להשיב נפשך אם דאפי' למימר השתא הש"ס דאתא אלא בותרי
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 שחיט ולא והזיד עבר קא דהא במר'מ אינו בפסח ראינו כיון לר ב"נ גבי גםשייך
 בפסח חלק לו ואין ליה קעביד לא דהשתא כיון למעבדיה חיובא דהו"ל ואע"גמסח
 אוכל אינו בו לומר בו אתא להכי הכתוב תלאן בק"פ ומרור דמצה ומרור במצהאינו
 תרו' לאכילת בין ומרור מצה לאכילת בין בזה וכלל אחרים ברברים הוא אוכלאבל

 ושכיר דתושב בו דהאיכא כיון דב"ז או דערל אי יתירא בו חד דלפי"ז תיקשילא הכי את"ל דאפילו למימר הש"ס אתא ע"כ כי רש"י לשיטת וכמש"לומעשר
 ודו"ק. דבולדיוקא הני הש"ס דעביד צריכותא נסחי לכלהו להתוס' דגם כיון ז"ל מהרש"אקו' נמי לה אזדה ובהכי ואצטריך ד"ה התוס' בכונת לעיל דפרישנא מאי לפוםוהיינו

 אתי דב"נ דבו  י גירסא לפי דלעולמ ס"ל דהתוס' פשוט יותרואבע"א
 וחדא זה כראי זה ראי ולא אחריתי לרבויי אתא דערל ובו מלתא חדאלרבויי
 הוא הש"ס דעביד בצריכותא ודאי זו גירסא לפי א"כ למילף מצי לאמחבריה
 דצריכי למימר הש'ש אתא ולהכי בפסח אכלי דלא וב"נ דערל רינייהואעיקר
 ובעי' דצריכי למימר הש"ס כונת זו גירסא דלפי ולמימר נפשין למדחקובער

 בסנהדרין למ"ד דאף למימר הש"ס כונת זו גירסא דלפי ולמימר נפשיןלמדחק
 וב"נ ערל תרווייהו צריכי מצרך נמי לרידיה מ"מ הדין מן דמזהירין נ"דדף

 נר' דכן והאמת מחבריה חד למילף מצו הוו ולא בפסח דליתנהולאשמועי'
 וב"נ דערל דינא לגוף הוי צריכותא דעיקר ואצטריך ד"ה התוס' מדבריבפשיטות

 מלתא חרא חד בכל דדרש"י בו מלת משום העיקר דכ' דנימא ק"ל דהוהאלא
 כמש"ל ושכיר ותושב ערל או בב"נ דהיינו דצריכי בקראי למכתב דהו"מ תי'וע'ז
 וב"נ דערל בו דתרווייהו גרסא ההיא לפום קיימי בפסחים שם דהתוס' אלאוק"ל
 מאי לפום דהיינו דהלכתא אליבא הסוגיא פירשו לכן מלתא חדא בהודרש"י
 דגם והאמת דבו לדיוקא הויא צריכותא דלפי"ז הדין מן מזהירין דאיןרקי"ל
 ובעי' מאוס שבן לערל מה מעיקרא דקא' רש"ס בלישנא למדחק בעי'לפי"ז
 דלהך נמ"ל וא"כ התוס' כמ"ש לשמים לבו שכן לערל מה ולמימר לישנאלהפובי
 למ"ד הש"ס דשו"ש רחוק הענין ולאידך מרווח והענין דחוק הלשוןגירסא
 שפיר אתי הש"ס דנקט לישנא ברם כוותיה קי"ל דלא אע"ג הדין מןמזהירין
 תנא דחד אליבא דמתרץ הש"ס עביד זמנין דכמה כ"כ הוא רחוק לא ג"כוהענין
 וכבר מפריך ליהוי דלא מלתיה ליתובי הש"ס טרח מ"מ בוותיה קי"ל דלאאע"ג
 לנו יש בעניותנו אנו וגם ות"י ת"ט סי' מלאכי יד להרב בזה עלתה לוארוכה
 כמוס. הוא הלא זה בכל דבריםאריכות

 מהרש"א הרב קו' והיא מחרא פלטי' לא דאכתי ברגש נהלך זו דרך לפיואולם

 שכן לערל מה למפרק איכא והא מערל ב"נ דנילף למימר דש"ס ס"ד הוהדהיכי
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 מהרש"א דכרי דמעיקרא לע"ד הרואה אנכי כי ואיברא ומעשר, בתרומהאסור
 מקשינן הוה בו יאכל לא ב"נ כל כתיב הוה דלא כיון ודאי דהא בביאורחייבימ
 בתרו' אסור ערל ומה כ"נ אף בפסח אינו ערל מה והו"א לערל ב"נ גמורבהקש
 ומעשר בתרו' לאסרו בג"ש אתי ב"נ ה"נ דממנו וג"ש ושביר דתהיב מג"שומעשר
 השתא דכתיב דבו מיעוטא לאו אי ג"ש בכלל אינו דב"נ לן לימא דמאן דפסחמג"ש
 לכלהו לערל ב"נ מדמינן דהוה אה"נ כלל דב"נ קרא בתיב הוה לא אי וא"בבב"נ
 אמת והן ז"ל מהרש"א לפירכת מקומ מה וא"כ ומעשר לתרו' ובין לפסח כיןמילי
 ב"נ בל רחמנא דבתב דלימא דק"ל ואצטריך ד"ה התוס' בקו' נא נפלהדא"כ

 למכתב דהו"מ משנו ועלה ומעשר בתרו' מפסיל לא דב"נ בו ממילת ביהלאשמועי'
 אינו באם דרשי' דהוה דר"ל דבריהמ כונת לעיל פרהטנא וכבר דצריכי בקראיבו
 הצעת שפיר אזלא התוס' תל וא"כ ב"נ או לערל ענין תנהו ושכיר לתושבענין
 ומעשר ובתרו' בפסח דאסיר לכ"נ נילף ומיניה ערל דלכתוב דפריך הש"ספרכת
 ב"נ וליפוק דת"ו בו ומעשר בתרומה לערל מינה דפסלי' גופה הג"ש מכחנמי
 הוכחנו דכבר מהג"ש לערל אפיק ושכיר דתושב דבו לו' )ואין כנז' באא"ע ג"שמה
 ומעשר בתרו' אסור דערל לומר מבריענו ועבדיו זבריו מילת גבי דכתוב דבולעיל
 דכונת והנראה ומעשר(, בתרו' פוסלת אינה זכ"ו דמילת מיעוטא אצטריךולהכי

 שרי דב"נ ממילא הו"א בו ל"י ב"נ כל כתיב הוה לא דאי דנימא לומרמהרש"א
 כראשכחן בק"פ ב"נ לאסור מצינו במה למילף אתינן וכי ומעשר ובתרו'בפסח
 חדא למדחי איכא לפי"ז וגמ ומעשר. בתרו' פסול שכן לערל מה פרכי' תכףבערל
 ואח"כ ומעשר ותרו' פסח בכלהו לאסור לערל ב"נ מעיקרא דנילף דן אנידעליה

 ועוד שכר וקבל דרוש תלתא מהנך מחד ב"נ למעט מיעוט איזה תמצא המצאאמ
 דנימא תיתי מהיכא צורך ללא בתו' בו רחמנא דכתב דחזינן דכיון בזה ברורהיותר
 לאפוקיה לב"נ באא"ע ביה למדרש דמצי' כמה כל באינך דכתב איידידכתכיה
 וא"כ בכדי דכתביה אמרי ולא ליה דרשי' למדרשיה דמצי כל בודאי הרימג"ש
 אומר ואני כלל דב"נ קרא לימא דלא דהיינו חזקה ביד הש"ס קו' לן אתברראפוא
 ומצית ענין לשום לגופיה למדרשיה - מצית ולא תו"ש גבי בו רחמנאמדכתב

 דב"נ לאורויי אתא תו"ש גבי דכתיכ דבו ואמינא דדרשינא ודאי באא"עלמדרשיה
 נמי דב"נ הג"ש מכח השתא תו תילף דלא היכי וכי בק"פ דאסור לענין מערליליף
 כתיב כאילו והו"ל באא"ע למדרשיה בו אתא להכי ערל כמו ומעשר בתרו'אסיר
 מגלה היה תו"ש גבי כתיב דהוה כו הך א"כ ומעשר בתרו' פסיל דלא למעט בובכ"נ
 דפרכת נימא אי אף מהרש"א פירכת לה ואזדא שמעתתא רווחא ממילא וא"כהכל

 נראה היה דלכאורה מלתא אמינא ועוד ודוק. וב"נ דערל הדין גוף על היאהש"ס
 מצי לא תו אכ מבנין מערל ב"נ דיליף נימא אי דהא ,ו בדרך מהרש"א קו'לאלומי
 הלמד דבר אי דנ"א רהם בזכחים לן אפשיטא לא דהא דתו"ש מג"ש ב"נאתי
 למפסליה בתו"ש בג"ש למיתי מצי לא דב"נ כיון וא"כ כג"ש ומלמד חוזר אבבבנין

 שפסול לערל דמה מערל ב"נ למילף מצי דלא אכ הבנין מפריך מעתה א"ככתרומה
 במבואר לזה ביון לא דמהרש"א והגם בב"נ כן ולא הג"ש מכח ומעשרכתרו'
 למילף הו"מ דערל דקא' בבא באידך בסוגיא הבי נקשי בדידן אבן מיהובדבריו
 לא תו מב"נ ערל יליף הוה אי דהרי מב"נ שמצינו במה בפסח דאינו דינאעיקר
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 אב מבנין בפסח אתי גופיה דערל ביון ערל לאסור בג"ש ומעשר תרו' למלףהו"מ
 - נינהו בחדא דגן ומעשר בתרו' לומר והנראה אלימתא קו' לבאורה נראהחו

 במ"ד סוגיא הך ואתיא הוא חולין דגן דמעשר דקא' שם דזבחים בש"סואשבחן
 דהוא דהמלמד אע"ג נינהו דחולין ומעשר תרו' הני דהלמ"ד והבא קדש למדדבעי'
 ביבמות התוס' ועמ"ש בקדשים מלמד למד דנין דאין בבללא ליתיה קדש הףפסח
 ועדין יעו"ש דבריהם על מהרש"א שהגיה ובמה ובו' יליף ממעשר גופיה דפסחשם
 נתקשיתי יליף ממעשר גופיה דפסח שזברנו התוס'5 בדיבור גם בזה. להתיישבצריך
 מה למפרק דאיבא ממעשר קדשים שום למילף מצי לא הבא דבריהם דלפיבו

 והדר ממעשר ממנו דממנו בג"ש יליף דפסח צ"ל וא"ב צורה נסף טעון שבןלמעשר

 קל ד"ה דע"ג ביבמות שם התוס' למ"ש ק"ל ומזה בהקש מפסח קדשים שארלפי
 בג"ש או בק"ו הוא ממעשר פסח דיליף הא אי היא התם דר"ש דבעיא ובו'מחמור
 גם ובו' למפרק דאיבא ממעשר למילף מצי לא דבק"ו נר' הנז' דבריהם לפיוהרי
 דהא לע"ד ק' זו גם לא או מופנה הג"ש אי ליה מבעיא דקא א"נ שם התוס'מ"ש

 דהג"ש צ"ל בודאי א"ב למפרק דאיבא אע"ג ממעשר יליף דפסח דידענו ביוןודאי
 התוס' בדברי הרגשים איזה לע"ד נרגשתי ועוד דל"ת הדבר ובעת הנייאמופנה
 לישנא בההוא אדבר רגע זולת בתיב. לקצור ועט' ובו' לאפנויי אלא ד"השם

 ריהטא דלפום הי"ו מרבנן צורבא חד בו דנתקשה ביה דעסיקנאדמהרש"א
 הוי דש"ס דצריבותא פסחים בשלהי התוס' שהעלו מה דלפי ברור נרדלישניה
 ק' ולבאורה בראשונה הק' אשר קושייתו נמי ומתועתא ניחא בהבי דבולדוקא
 אינו שבן לב"נ מה למפרק איכא הרי מב"נ בתו"מ לחיובי ערל נילף היבידהא
 רחמנא דגלי דחזינן דביון סבר דהש"ס לו השיבותי ולבאורה ומעשר בתרו'פוסל
 אין ממילא א"ב במו"מ אינו בפסח שאינו בל יאבלוהו מו"מ על נדרוש דלאבב"נ
 זו דרשא לה אזדא דהא בפסח דאינו ביון במו"מ יתחייב דלא בערל לומרמקום
 דחזינן נרגא בה למשדי דאיבא הרואה אנבי ועתה דב"נ. בבו קרא דגליממאי
 אע"ג במו"מ למחיבינהו וב"נ בערל קרא דאיבא דאע"ג דקא' מבלתיןבשלהי
 - או טמא שהיה למי במו"מ לחיובי מינייהו גמול הוה לא אפי"ה בפסחדליתנהו
 עט' ענה ולא ליה~ב ויש ופירש"י בסוגיא יעו"ש למפרק דאיבא בהמוםבד"ר
 הרחבה. דעתו ויודיענו דחיים מילי בהני מר ולענייןההשב

 ע"ב ע'דף5
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 מתרצי דקא ודרבא דעולא שינויי הני לכל צורך ומה אהדדי סמיכי ולאודהעשה
 כמ"ש תיקשי ז"ל רש"י על ברט מג"ס הרב דברי ליישב ויש דאונס ברייתאלהך
 מסוגיא רש"י על מקשה גופיה דהוא התוס' בעל ר"י על התימא יגדל מאדומה

 מפרש קא ופרהיי אחר לאיש נהפך ותכ"ד עליו לוקין עשה שקדמו דלאוומכות
 דהיכי לענ"ד ק' ועוד העשה, דקדמו ואע"ג לעשה ניתק דהוי יראה דכלללאו
 למימר מצי' הא עליו לוקין דאין הש"ס דקא' מאי משום דאי כפר'י הכאכמשמע
 מעשה בו שאין לאו דהוי משום היינו לוקה דאינו והא לעשה ניתק הני לאדלעולם
 ל"ת מפורש הפרט מה דקתני דבריתא מלישנא הכי דייק' דהתוס' לומרואין

 בעניותנו וכמש"ל בה נגעו לעשה שניתק ל'ת דמשום דמשמע וכו' לעשהשניתק
 פי ולכן בהכי דייק לא התוס' בעל דר"י כתבנו כבר דהא ליתא ודאי הא רש"יבעד
 רש"י דדברי באופן מפסיל והאי מפסיל דהאי מטעמא לנותר דדמי תוציאו לאגבי

 חיים. מקור חכם תורת בתורתו עינינו יאיר ומו"ר צל"ע,והתוס'

 תשובתיחאת

 רבינו9 בדברי שנתקשית מה דבר ראשית )א( נעמו כי קדשך דברות הויתחזה
 ול3"ד לשמוע קשים ככתבן דדברים האמת וכו' דהשלמה עשה האי בד"הרש"י
 עשה מהאי עשה האי אלים לא בש"ס גריס דרש"י א"נ קדשו בדברי ט"ס דישנר'

 כי וכו' עבודות בד' וישנו בד"ה דבריוסו על שהקשית מה שנית וזאת )ב(ודוק.
 וו דזבחיס בפ"ק ספרא דרב בשינוייא תפיס ז"ל דרש"י דנר קשהע לא פורתאנדוק
 הוא2ו פסח דזבח מקרא קדש. בשינוי בין בעלים בשינוי בין בזביחה לעכבדיליף
 דהדר ובמאי והכא דהכא ד"ה שם וכדפירש"י והכא דהכא משמע לעכבדהוא,
 מפרש גלי וגלי הואיל יתיב ותריץ מנ"ל עבודות שאר זביחה אשכחן והק'הש"ס
 לשינוי גם הש"ס מקשה פירושם דלפי לעבב הוא ד"ה שם דהתוס' בתוא כפירש"י
 דלגבי דכיון היינו גלי וגלי הואיל משני וכי מנ"ל לעיכובא עבודות בשארקדש
 דועשית קוא קדש בשינוי גם א"כ לעכב דהוא הוא, פסח דזבח בקוא אשכחןזביחה
 בעלים ובשינוי לעיכובא נמי היינו פסח לשם עשיותיו כל שיהיו מיניה דגמרי'פסח
 דכתבו והיינו ולעיכובא למצוה עבודות לשאר ה"ה בזביחה דגלי הואיל אמרי'נמי

 דברי ובכן ודוק, קמא לפי' כמו פירוויא להאי ניחא לא גלי וגלי דהואילהתוס'
 כלו' וכו' דזבחים בפ"ק לפוסלה ליה וילפי דכתב נכון על באו דפסחיטרש"י

 רש"י נקט מ"מ אתרינא באנפא לה תריץ אשי רב דהתם ואע"ג כמדוברלעיכובא
 אי ואפילו ליה קא' דתלמודה סתמא גלי וגלי הואיל תירוצא דהאי דנראה קמאכתי'
 רהטא הכי דעלמא דסוגיין דחזינן כיון מ"מ היא ספרא דרב מלתא דכולהנימא
 כתירוצא ז"ל רש"י תפס לכן גלי וגלי הואיל הכי למימר הש"ס רגיל דוכתידבכמה

 ע"אנט9
 ע"בס'10
 ע"בז'11
שמותל'ב12
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 מהרש"א כדסבר הוא דהאמת לענ"ד דאמרי אנא תליתאי אוריין )ג( ספראדרכ

 מעשה ראה והדר וכו' להטראל להם הנח דאמר דהלל דינא לעיקר הם רש"ידדברי
 ענין דבכל למימרא לאו שכיח לא יד כלאחר דכל רש"י דמ"ש ונראה הלכהונזכר
 ופירוש זה כטלה דמחמר זה בשבות הכא דוקא אלא שכיח לא יד כלאחרדהוא
 טלה דרך דאין לעיל שפירזם"י כמו יד כלאחר מחמר הוא דאעיקרא הוי הכידבריו
 שיבא כה"ג יד כלאחר דכל חמיר לא דידיה שכות דאפילו ותו משאוי עליולתת

 אנכי מהרש"א דכרי בראותי והנה שכיחא דלא מלתא הוא בצמרו סכיןלתחוכ
 אלא עליו להק' מקום מצא דלא רש"י דברי בפשיטות כן הבין הוא דגםהרואה
 הכרעת היתה דזו וכתב דעלמא בשבות אלא ליה משני לא יד כלאחר כלדעכ"פ
 וה"ט כעלמא דקדוק אלא קושיא אינו זו וגמ כפירסו"י להו ניחא דלאהתוס'
 לפי והנה אחרת דרך להם בחרו אלא ארחייהו כי פירש"י על הקשו לאדהתוס'
 דנסחא ונראה שכיח יד כלאחר דכל רש"י כדברי גריס הוה מהרש"א בדבריהנשמע

 דכל חמיר לא דידיה שבות ואפילו הדכרים פי' הן וכך מנסחתנו טפי דייקאזו
 כלאחר דכל יען חמיר לא האי כי דמחמר דשבות טעמא היינו פי' שכיחא ידכלאחר

 דמתנר יבלתו חתיכת וכגון ככך דרכו שאין יד כלאחר דהוא אע"ג שכיח דעלמאיד
 או כידו חותך סכין לו שאין דמי הוא דשכיח מלתא מ"מ וכשיניו כידודחותכה
 מ"ש לפי לפ' כנ"ל צמרה או הבהמה קרני בין ליתן כלל שכיח לא הא אבלבשיניו

 כתכ דלא מהרש"א בדברי הרגשת שלא עליך ותמהני מהרש"א בדכרילפני
 פל'ח מש"ל הרכ לקו' שתירצת מה ראיתי רכ"ע ואת )ד( ז"ל רש"י בדבריבנסחתנו
 מלתא לאשמועי לעשה דניתק טעמא ההוא נקיט דהר'ם בפשיטות ואמרתדפה"מ
 דמאי הוא תירוצא לאו ולדידי וכדריו"ח התראה שמה ספק דהתראת ארחיהאגב
 לאשמוער ולא ספק דהתראת דינא האי ארחיה אגב לאשמועי' הרמכ"ם רכינוחזא
 ואע"ג דתנאי פלוגתא דהיא עליו לוקין דאין שאבמ"י דלאו ההיא ארחיהאגב
 דינא האי מ"מ שאכ"מ לאו על לוקין דאין האי כיאר ושעתו כמקומודככר

 דינא האי לאשמועי' הו"ל טפי וא"כ דסנהדרין כפי"ז ביארו כבר נמי ס'דהתראת
 רב וכמ"ש לעשה הניתק דלאו דינא מהך כוללת יותר חלוקה דהיא שאב"מדלאו
 דוכתא בחד ארחיה אגב מלתא הך לאשמועי' הו"ל דהר"מ ועוד ז"ל המש"לתנא
 ואדרבא דק"פ ובפי' פה"מ כה' דוכתי בתרי מלתא בהך תנא אכפל ואמאילחוד
 כולל להיותו עיקר דהוא להורות דוכתי כתרי למנקט הו"ל שאב"מ דלאוטעמא
 ההיא אגב בדרך לאשמועי' לעשה דניתק טעמא לינקוט דוכתא ובחדיותר

 בפ"א זולת לעשה דניתק טעמא נקט דוכתי בתרי הרמכ"ם ואילו ספקדהתראת
 טעמא כהכרח כתכ מזבח כאכילת דקאי כיון טעמא הך למנקט הו"מ דלאדק"פ
 אין אמנם זה תי' לדחות יש ועוד שם מש"ל הרכ מדברי וכמתכאר שאב"מדלאו
 הר"מ רבינו דייק גופה דהיא לומר דאפ' נ"ל ולדידי מילין. לארוך מסכיםהפנאי
 ההיא נקיט לחוד מזכח ובאכילת לעשה דינתק הך אדם אכילת מיני בכללמנקט
 עשה ביה שייך ולא אדם מאכילת יליף לא מזבח דאכילת להורותדלשב"מ
 דלשב"מ טעמא הך אדם דאכילת דינא בחד הר"מ נקיט הוה ואילו כללדתשרופו

 ביה דנקיט והא דתשרופו עשה נמי כיה אית מזבח כאכילת גם דלעולםהו"א
 טעמא דנקט דפה"מ ההיא ושאני כוללת חלוקה דהיא משום דלשב"מטעמא
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 נקט מכוונת בכונה ע"כ כי טפק דהתראת ההיא לאשמועי' דבעי משום לע'דניתק

 נקטיה לא לחוד מזבח ובאכילת לעשה דינתק טעמא אדם דאכילת מיליבכלהו
 מאכילת מזבח אכילת יליף דלא השמיטה דבר וזה העשה התם שהך דלאלהורות
 כל וטוף ד"ק על שהארכת רש"י רבינו לדברי אתאן צ"י. ועדיין כעת כנ"לאדם
 דברייתא בלישנא שדייקת הדקדוק והנה בצ"ע. התוט' ודברי דבריו הנחתטוף

 ישאירו דלא מכלליה דמרבי' דמאי דמשמע לעשה שניתק ל"ת אלא לי ואיןדקתני
 לפרש דרש"י טעמיה דהיינו ברור ונראה נכון דקדוק הוא לעשה הניתק לאוהוי
 לאו תרווייהו דהוו משום היינו ישאירו דלא מכלליה תוצהעו לא דמרכי'דהא

 דמפרשי נראה דהתוט' ואע"ג טובא דחיק לישבא הך התוס' ולפי' לעשההניתק
 וב"י דב"י לאו ישאירו דלא מיניה דממעטי' אפרטיה דקאי דברייתא לישנאהך

 הוי יראה דבל דלאו דפ"י ר"י לש' מהכא וכדהוכיחו לעשה הניתק לאו דהוימשום
 ישאירו מלא דמרבינן דאמלתא בהכא משמע דברייתא פשטא מ"מ לעשהניתק
 מכח וא"כ כמבואר וכו' לעשה הניתק ל"ת אלא לרבות לי אין וה"ק דקאיהוא

 משום ליה מרכינן תוציאו דלא לפרש רש"י דהוכרח הוא דברייתא דלישנאדיוקא

 עשה קדמו דהרי התוט' עליו שהקשו ומה לעשה ניתק והאי לעשה ניתקדהאי
 להך לה מוקי דהוא רש"י בעד דל'ל נלע"ד לעשה הניתק לאו ליה חשבלולא

 לאו אף ולדידיה קיימו ולא קיימו דתני כמאן דט"ו במכות דס"ל ר"ל כט'ברייתא
 וכדאשכחן פטור הלאו עבור אחר ב"ד בו כשהתרו עליו עבר אי עשהשקדמו
 ע"ש שם ופירש"י בטוגיא וכמתבאר קאי והחזר בעמוד ימיו כל ליה וליתבאונט
 אליבא סלקן דלא אף הברייתא דברי פשט כהוגן שיעלו ליה ניחא ז"ל רש"יוא"כ

 לעשה הניתק לאו הוי תוציאו דלא דלאו דר"ל אליבא לה פריש ולהבידהלכתא
 מה גם כי תשמע אתה הללו האמורים ומן עשה דקדמיה אע'צ ישאירו לאכמו

 הא וב"י דב"י דלאו התוט' קו' מעין רש"י על ה' ברוך עתה אתהשהקשית
 להך מפרש ז"ל דרש"י כמבואר הוא והרי שפיר מתרצתא דתשביתו עשהקדמינהו
 וק"ל. כד"לברייתא

 כפי' משמע מכאן שכתבו בפרטיה ד"ה התוט' לדברי נעלה עלה דברוממונא

 דיקת קא שפיר לכאורה והנה לעשה ניתק הוי וב"י דב"י דלאו כ"ש3ו בפ'ר"י
 מאי א"כ לעשה ניתק דב"י לאו דהוי בהדיא בש"ט גרטי הווי דאי דבריהםעל

 מהרש"א כמ"ש סתמא אלא גרטי הווי לא ואי מובח מכאן הול"ל שכהבומה~מע

 ותו שאב"מ לאו דהוי משום יתעבד דהדמין נימא כפירש"י משמע מהיכאא"כ

 לעשה הניתק לאו ליה חשבינן לא עשה שקדמו לאו דכל לעיל התוט' מ"שדלפי
  דגם קצת להוב ואפ'  עצומים דקרוקש  הם  ובאמת דתשביתו עשה קדמיהא"כה"נ
 ליישב מקום דיש ראו המה דמכות טוגיא מכח בפירש"י לעיל דנתקשוהתוט'
 לר"ל וכדט"ל קיימו ולא קיימו דתני כמאן ברייתא להך לה דמפרש רש"ידברי

 פשוט התירוץ שהיה לפי תירצו ולא מקשו דהתוט' דזמנין ז"ל כתבו וכןוכדאמרן

 ע"ב כט' פסחיס13
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 ממשמעות דלעולם היא כונתם וא"כ דכוותה וה"נ לכתבו חשו ולאבעניהם
 בפרטיה או דבכלליה עכ"פ צ"ל לעשה הניתק לאו אלא לי אין דקתניהברייתא
 הוי דהכי לעשה ניתק לאו דהוי מלתא להא השאירו דלא ללאו ליהמדמי'

 משום לאו תוציאו דלא לאו מכלליה דמרבי' דמאי נימא אי ואף הברייתאמשמעות
 פרטיה לגבי מ"מ מפסיל והאי מפסיל דהאי משום אלא הוא לעשה דניתקדמיון
 להשנא ולקיים לעשה ניתק הוו דתרווייהו מלתא בהא לדמותו בעי'מיהא

 ר"י דהכריח הוא דלדידיה יוסי ר' ברייתא דהך נימא וא"כ מיהא במקצתדברייתא
 משום עובר אינו לבערו ודעתו בפסח חמץ דהמשהה דצ"ל דכ"ט שעה כלב"פ

 דב"י לאו דחשיב דס"ל צ"ל יוסי דלר' למימר ר"י ובעי לעשה הניתק לאודהו"ל
 על דהקשו ומאי קדמו ללא עשה קדמו בין מפליג דלא כמאן והיינו לעשהניתק

 היינו דמרבי' במי דבכלליה לפרש בברייתא הכרח דאין היינו בתחילהפירש"י
 שקדמו לאו דכל דמכות בסוגין דסבר ריו"ח סברת הפך ולומר לעשה דניתקמשום
 יש מיהא בפרטיה הברייתא משמעות לקיים דכפי אה"נ מיהו עליו לוקיןעשה
 ניתק דב"י יוסי לר' דפי' ר"י כפי' אתיא וא"כ דמו לעשה דניתק דמשוםלפרקי
 הוכחה ולא הלטון ממשמעות הוא וכ"ז כר"ל אלא כריו"ח דלא והייבו הואלעשה
 רבינו על אמנם התוס' דברי ליישב בזה דעתי נחה לא אכתי כי והאמתגמורה.
 דחשיב ר"י פי' על גם קושיתך והן התוס' קו' הן כדשביין דמחוורתא לעד"ןרש"י
 קיימו ולא קיימו דתני וכמאן ר"ל לס' אמרו הם דודאי לעשה הניתק לאוליה

 ר.כמדוב

 לא רש"י דבדברי שנדקדק במה והוא רש"י דעת ליתובי בפומאי מלתאעוד
 בש"ס לפנינו ככתוב לוקה ואינו הוא לעשה הניתק לאו דוכתא בשום שכתבנמצא
 הניתק לאו האי סתם אלא לוקה ואינו בש"ס גריס לא דרש"י י"ל שפירובכן
 ענ"פ לריו"ח דלקי עשה שקדמו לאו דגם לרבינו וס"ל הנל"ע לאו והאילעשה
 גם ודאי דהרי עשה א"י עבר העשה קיים לא דאם והיינו מקרי לעשה הניתקלאו
 עבר קא מ"מ שעבר תכף לאו על העברתו על דלקי אע"ג עשה שקדמובלאו
 אא"כ אלאו עבר קא לא גמור לעשה שניתק דלאו אלא מקיימו אינו אםאעשה
 עשה שקדמו ולא אלאו קעבר לא העשה לקיים בידו שהש עוד וכל העשהביטל
 בזה ובין בזה בין עכ"פ מיהו יבטלבו אם בין עשה יקיים אם בין לעולם עליועובר
 הוא מלתא בהא וא"כ ועשה אלאו עבר קא ביטלו ואם העשה לקייםצריך

 ישאירו, דלא .ללאו דמו דלאו .אה"נ מלקות לענין מיהו הדדי, כי להודמדמינן
 מפרטיה ליה דממעטי' דב"י, לאו ולא מכלליה ליה דמרבי' תוציאו דלא לאולא
 ללא דדמ"ו דמאי נימא אי דגם ודע עלייהו. ולקי עשה שקדמו לאו הוו והאדהא

 לה משכחת דבחד מוצא אתה בזה גם מעשה שא"ב לאו דהוו משום הויהשאירו
 ברם מעשה דיעשה תשכח מעולם היאירו דבלא והיינו לא ובאידך מלקותדמחייב

 ואז בפסח בידים עיסתו יחמיץ או בפסח חמץ דיקנה לה משכחת דב"י לאוגבי
 יש הזה בדמיון דגם כיון וא"כ ע"ש ומצה חמץ ה' בריש הרמב"ם וכמ"שלוקה
 דקא הוא הלאו על הנוסף עשה דלענין רש"י לה מפרש לכן מלקות לעניןחילוק
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 ולעולם דמו לא מלקות דלענין אע"ג לעשה הניתק לאו קרי ולהכי ליהמדמי

 הדברים להרחיב מקום ויש מעיקרא כדאמרן דברייתא מלהםנא הכי דייקדרש"י
 רוחי השב יתנוני לא הזמן טרדות אמנם זהבתל

 ע"ד שהקשה דחו"מ בפ"א שם מש"ל להרב שראיתי במה אדברורגע
 מסוגיא לוקה בפסח חמץ שקנה או בפסח שחימצו חמץ דהמשהה שכתבהרמב"ם
 בריתא ראה דהר"מ יתיב תריץ ז"ל והוא לעשה הניתק לאו הוי דב"י דק'"דקמן
 אמאי בזה ברור טעם מוצא איני ולקע"ד בד"ק ע"ש כתוספתא ונקיט מהלכהזו

 דלא כתוספתא ונקט בה וטרי ושקיל הש"ס לה דמייתי ברייתא ז"ל הרמב"םדחה
 ברייתא בהך קי'ל לא תוציאו לא דלגבי דכיון מש"ל הרב ומ"ש בש"סהוזכרה
 בהא הא שייך דלא איריא לא הא לע"ד ב"י גבי ה"נ א"כ לעשה ניתקדהוי

 ברייתא דהך משום היינו זו בברייתא נקט דלא דהרמב"ם דטעמיה אפ'ולקע"ד
 דקדמו אע"ג דלדידיה קיימו ולא קיימו דתני במאן דאתי בר"ל אלא מתוקמאלא
 וא"כ עליו לוקין כוותיה דקי'ל לריו"ח ברם לעשה הניתק בלאו הו"לעשה

 פסק ולכן בהלכתא אתיא דלקי בחמץ מעשה עשה דאם מינה דמשמעהתוספתא
 וק"ל. כוותהרבינו

-44-ן1,4_*עי
 גסינע

 משה רפאל כמה"ר וריע אוהב מאת שנשאלתי דביצה פ"ק התוס' דברי על ד'סי'
 . תק"ן שנת פורים ערב יום נר"והלוי

 י'ט במס' מינאי מר דשאיל התוס' דיבור על לפניך ארש"י הנה נפשידיד
 באלפי הדל אנכי כי אמת והן בביאור חשבים דבריהם ס' וכו' ותנן ד"ה ע"ב ד'דף
 נפשאי נקיטנא ריהטאי ואגב קצר היום ברם אנפי מכמה דברים אריכות בו לימם

 דהוה פירוש איזה לשלול באו התוס' דרבותינו ואומר ואען האומר קצירתבקצירי
 ואי דעיגול ההיא ניהלן קשיא הוה לא ובהכי סוגיא בהאי לפרושי אדעתיןסליק
 קושיא שעמדה היא פירושם ומכח בסוגיין אור "~כון הדרך איזה למדונולאת
 שיטתם לפי יישוב לכלל לבא שלימה בתשובה באו כן ועל דעיגול מההיאופירכא

 כר"א דקי"ל הלכתא דמסיק בפסק זו בסוגיא הרא"ש שיטת חזי פוק דרישאהא
 והעיקר קלי דלא להיכא איסורא קלי דמקלא היכא בין הש"ס מחלקולדידיה
 לכתחילה איסור מבטלין אין איסורא קלי לא דאי מינה ונפקא חילוקא בהאיתלוי
 בהך קיימי לא התוס' רבותינו ברם ע"ש שיל"מ ואפילו דרבנן איסוראאפל

 בתרי לפרש בראש יש מקום בדידן אנן וגם בס"ד לקמן למימר כדבעי'שיטתא
 הרואות דעינינו דכיון והיינו הנז' הרא"ש שיטת בסבך נאחזים אחריניאנפי

 א"כ קלי דלא להיכא איסורא דקלי היכא בין אלא הש"ס מחלק לא ר"אדלסברת
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 קלי ללא איסורא קלי בין זה חילוק להוליד הש"ס דהוכרח דהשתא י"לשפיר
 ושפיר דרבנן לא"י דאורייתא א"י בין דחילק קמא מחילוקא ביה הדרהשתא
 דרבנן ואיסור תורה איסור א"כ הוא דבתרא כר'א דקי"ל מסקנא דלפוםנימא
 לכתחילה מבטלין איסורא קלי דאי דינא בהאי להון יתעבד והדמין שרייןבחדא
 דלא משום ה"ט לכתחילה איסור מבטלין אין איסורא קלי לא ואי תורה באיסוראף

 נותנת דהסברא כר"א דקי"ל מסקנא לפום לומר אפשר הוה א"נ איסורא.קלי
 מינה למגמר ליכא תרומה גבי דתנן מלתא דהאי דעיקרא ונימא בהדרגותלחלק
 תרומה גבי מלתיה למנקט תנא דיק ולהכי דחמירא תרומה שאני די('ל התורהלכל
 דתרומה משום במכ"ש לתרומה גמרי הוה ומינייהו איסורין בשאר נקטיהולא

 חילוקו בה אין דבתרומה והיינו איסורין שאר כל על לה את דמעלטא היאשנייא
 מעשיו אהנו לא לה בטיל אי גוונא בכל אלא דרבנן לתרומה דאורייתאמתרומה
 לדבר שיל"מ דבר בין בהו ומחלקינן דרגא בהו נחתינן דאורייתא איסוריובשאר
 דמידי קלי ללא איסורא קלי בין חילוק בו הם ולהכי טפי קיל שאל'מ דדברשאל"מ
 בשום ביה שרי' לא דחמיר שיל"מ ודבר אסיר, איסורא קלי ודלא שרי איסוראדקלי
 שיל"מ דבר הוא דאם ואמרי' אחרינא דרגא תו נחתינן דרבנן ובאיסוריןענין,
 דקיל מתירין לו שאין בדבר ברם קלי ללא איסורא קלי בין ביה מחלקינןדחמיר
 דלפי לדעת הראת אתה והנה קלי. דלא בין איסורא דקלי בין ביה שרי' גוונאבכל
 רבותינו כן ועל התוס' דמייתו דעיגול ההיא ל'ק תו דכתיבנא שיטות תריהני

 הדרך כי הורו והם אדעתין סלקי דהוו מילי מהני נפשין לאפוקי נד כמו נצבוהתוס'
 קמא שינויא אכתי דר"א למסקנא גם דלדינא והיינו הכי הוי זו בסוגיאהישרה
 בההיא קיימינן אכתי וגם וקים שריר לדרבנן דאוריתא איסורא בין הש"סדמחלק

 בתרומה דאתמרו דינים חילוקי וכל מתרומה גמרי הביטולין איסור דדיןדמעיקרא
 התוס' דהקדימו מאי ובכן בניהמנ לחלק לנו ואין איסורין בכל לאומרם לנוה1

 הוי לכתחילה איסור דא"מ דהא לומר דבאו נראה וכו' דמדאורייתא ואע"גוכתבו
 האסף עט לא האחרונים וכמ"ש התוס'3 רבותינו דסברי נראה כן כאשרנח-אורייתא

 והיינו ר"א מסקנת לפי גם דעתם לפי העולה תורת התוס' לנו הקדימו ועודדברים,
 וכל מתרומה לה גמרי איסור מבטלין דאין דהא בקושיא מעיקרא דאתמרדמאי

 אכתי לדרבנן תורה איסור בין דמחלק קמא שינוייא וגם לתרומה שויםהאיסורין
 ולפרושי לאתויי התוס' דדייקי והיינו במסקנא גם ונחתינן סלקינן ובהאקיימי
 לכתחילה איסור מבטלין אין בדבריהם ושילשו שינו וגם דש"ס ותירוצאקושיא
 שיטות השני לשלול באו דבריהם ריבוי דעם בהם ובחון חקור בהם דוק בדקעיין
 קמא חילוקא לפום תלוי הכל המסקנא לפי דגם דינא פסק לדעת והורו לעילדכתי'
 התוס' בדברי קע"ד לפי דברים, אריכות עוד והם דרבנן לא"י דאורייתא א"יבין

 האיסורין בביטול לרשב"א בתה"ב עיז1
 הנ"ל. ובתה"ב ובר"ש מ"ט פ"ה תרומות במס' עייז2
 אבל דאוריהא, דהוי בתב באיסור הראב'י אמנם למעוטי לא תור"ה ש'ב צ"ח דף בחולין עיין3

 מדרבנה דהוא ס"ל ור"ת שם והרשב"א מנו'א בפט"והרנש"ם



 גסימן 341

 לקצור דקגרים הוא ויומא הפורים יום מועד בא כי קצר היום אךהנאמרים
 מילה איזי לך אימא בעתו ודבר בס"ד ארים מדבר בך אדבר פה אל ופהבאומרים,
 תרתי דמתנות יוסף4 רב דתני לאביונים דמתנות בההיא דיומא. בענינאזעירה
 והוינן אהרן5 בני כתנות גבי הכי דס"ל יוסי ר' כסברת והו"ל אביון לכל חדבעי
 וכו' יכול גורלות השעירים שני על אהרן ונתן בקלפי טרף בפ' דתניא6 מההיאבה

 גורל למימר לקרא אצטריך דהא כרבנן אתיא מתניתא דסתם מינה דמשמעע"ש
 גבי התם דתניא ומאי כר"י קי'ל דלעולם דעתי על עלה כזאת ולעת שנים. ולאא'

 ההיא הויא דלדידיה הוי מההיא יוסי דר' וחיליה כוותיה אתיא נמי ההיאגורלות
 ההיא כי דכתיב דוכתא לכל דגמרינן הוא ומהתם כלה התורה לנל אב בניןמעין
 א' באזן חרש לגבי וכן לאביונים למתנות שמעינן ומיניה חד לכל חד דר"לגוונא

 כוותיה יוסף דרב מתניתא ואתיא עמו דנימוקו יוסי כר' קי'ל והכי הקהל7לענין
 שמח אח והיית הבעל"ט דפורייא ביומא בה' תגיל ואתה ריהטא. אגבכנלע"ד
 ס"ט. חיים אחיך וכנפש הרמהכנפשך

 תשוכתוחאת
 אלא כרבנן הלכתא דלעולם לתרץ נראה לע"ד לאביונים דמתנותבההיא

 כל נגד קרא דה"ק משמע הטראל כל נגד בתר באזניהם התם דכתיב הקהלדלענין
 והדר באזניהם ברהמא התם כתיב הוה ואי אזנים שני לו יהיה וא' אחד דלכלהטראל
 ובהא א' באזן אפי' וסגי הטראל כל אנגד קאי באזניהם דהאי הוא ישראל כלנגד

 אפי"ה הטראל כל נגד בתר באזניהם דכתיב נמי דהשתא סבר דר"י יוסי ר' עםפליגי
 בכתנות וה"נ א' לכל א' באזן דסגי דינא ותצא ישראל כל של באזניהםר"ל

 משמע אהרן לבני כתנות ותעשה כתיב ולא כתנות תעשה אהרן ולבנימדכתיב
 אהרן דונתן בקרא וה"נ שנים רבים ומיעוט כתנות א' לכל תעשה אהרן דלבנידר"ל
 לכל התם נמי משמע השעירים שני על גורלות כתיב ולא גורלות השעירים שניעל
 והדר ברישא מתנות דכתיב לאביונים במתנות ברם גורלות תתן מהשעיריםא'

 רבים מיעוט דהם מתנות שתי הוא דהחיוב מתנות דכתיב מיד משמעלאביונים
 דלפי"ז וא"ת א'. לאביון ולא אביונים לשני חנם מתנות השתי דאלו פרישוהדר
 כתב אמאי מעיקרא א"כ שעיר לכל א' דגורל הני קושטא גורלות דלעניןכיון

 הש"ס קושית גופה דהיא דלק"מ נר' ברהטא גורלות לכתוב שעירים בתרגורלות

 כלל גורלות לכתוב לא דמעיקרא חדא ק"ל דתרתי והיינו ל"ל גורלות א"כדפריך
 למכתב דאצטריך דכיון והיינו מתרץ קא ושפיר שעירים בתר דכתביה לי למהותו

 היכי כי שעירים בתר כתבה אמאי שמעי' ממילא שוין שיהיו ללמדנו כדיגורלות
 שיהיו בעי' ה"נ משני כדילפינן שוים בעי' שעירים מה לשעיריםדניקשינהו

 ע"א ז' דף מגלה4
 ה"1 י'ג עמא יחשלנף5

6עמאלזע"א
 ול'א ג' חגיגה7

 כרבנן לאחד שנימ ולא לשנים, שנים הכונה רבים, בלשון אמרה שהתורה מקום דכל דר"ל נראה8

 יר'. ו"'א דברים תנומה בתורה ועהןדכתנהו,
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 אביונים לשני מתנות שתי יוסף רב דתנו דהא הקצרה נלע"ד עוד שוין.הגורלות
 ומתנות לרעהו איש מנות משלוח דאתקוש חזינן דהא סברא מכח הניקא'

 אלא לחוד שתים הוו מתנות ה"נ דבעי' הוא מנות תרתי דבמנות היכי וכילאביונים
 א"כ לרעהו איש בין שהן כיון דמנות היא למתנות מנות בין דאיכאדהחילוק
 הם אצלו הרצון מקובל הדבר שיהיה כדי וא"כ חשוב אדם רעהו שיהיה להמשכחת
 במתנות כן לא מרעות שמחת יותר בזה ויהיה מנות מהטתי פחות שלאאמרו

 כל אדם יתן שלא דקי'ל הדין על דבריהם העמידו צדקה מדין דהוילאביונים
 וא"כ נז"ר ס' י"ד בש"ע ומרן עניים דמתנות מ"ו הרמב"ם וכמ"ש א' לעניצדקותיו
 שני בין הוו שתים לעולם עבל אביונים לב' יתנם מתנות דהשתי תקוןמה"ט
 בקרא דסמיכי למנות לאקושינהו דמסתברא ארבע שהן שתים ולאאביונים
 ס"ט. רמה אנוש הצעיר נלע"ד כןוכדאמרן,

*  דסימן
 נר"ו הלף  משה הח"ר לתלמידי השיבותי אשד ה'סץ'

 ע"ב ס"ה דף בחולין התוס'ע"ד

 קולך ואת לידי הגיע דודים ע"ט עטך אמונת תשוקתי אליך חמדתיחלקת
 וכו' תימא וכי ד"ה ע"ב ס"ה דף בחולין התוס' דברי לך לבאר כענין שואלשמעתי
 מגומגמי הם כי וכו' לשנויי מצי והוה שכתבו במה דבריהם לך נתישבו שלאוכתבת
 בדברי הנכונה דהגירסא מעיקרא דאמרי אנא והנה הקודם. עם קשר להםואין
 צריכינן לא ומיהו אח"ך ממ"ש נראה וכן וכו' לשנוייו מצינן והוה היאהתוס'
 דרב מירכא כונת לדעת כדי ולשנויי למרושי דבעו הוא דאינהו דנראה הכילשנויי

 למנינו הכתוב מלשון כנראה לשנויי מצי הוה דתלמודא לומר כונתם ואיןאתאי
 בדברי הכי גריס דהוה בשיטתו יהודה בית הרב מדברי נראה וכן לשנויי מציוהוה
 נר' עירובין2 מסוגיית המתבאר דלמי הקשו דהם ברורה כונתם והשתא ע"שהתוס'
 תרתי בסוגיין קשיא למי"ז וא"כ המרט מן גמרינן סימנים בג' למרטא דדמידכיון
 שראשו מי לרבות א"ע באם גמרי מסלעם לאוקומי אחאי רב אצטריך דאמאיחדא
 דכתיבי מיני מתלתא אב מבנין דגמיר נכונה רי"ש דבי תנא דרשת הר'ארוך

 דומים הם סימנים דבג' כיון מידי לממרך וליכא חרגול סלעם ארבהבמרשה3
 ליה שמעי' הוה שפיר הא חרגול רחמנא כתב הלכתא דלמאי למי"ז ק' ועודלהמרט.
 תרין אילין ועל אחאי רב כדקא' זנב להם אין שכן להנך מה לממרק וליכאמאינך

 הרש"ש כתבוכו1

 ע"אבח'2
 ו"אויקרא3
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 דהיינו סימנים ב' אלא מפרט ילפינן לא נמי דהכא לשנויי מצינן דהוה התוס'כתבו
 מפרטא אתו ולא בהדיא כתיב ורגלים דקרטולימ טי אבל רובו את וחופיןכבפים
 מ"ש אכן ארוך. ראשו אין או זנב או נמי מצרכינן דוקא קמא כללא אמאי' איהלכך
 דליהני דבעי' נראים דברים של דפשטן לדבריהם פי' צריך וכו' זנב אוהתוט'
 וטלעם ארבה דהם מינייהו תרי דהא וקשיא הזה הפרט מן ללמוד שבא למי זנבליה
 טימנים דבג' עתה התוס' שבתבו זה מונח לפי לדיוקי איכא ותו זנב, להולית

 טלעם רחמנא כתב למאי א"כ דוקא קמא כללא למ"ד אפי' טגי לפרטשדומים
 רחמנא מדכתב מלתא האי ל~הממע איכא שפיר הרי ארוך ראשו לרבויייתירא
 בתלת להו דדמי מאחר וטלעם מארבה ליה ילפי' הוה שפיר דהא צורך בליחרגול

 כל מדי למפרק ליכא עירובין טוגית ולפי ארוך ראשו ואין רובו וחופים כנפיוטימני
 ארוך ראשו דאין דטימנא לן גלי חרגול רחמנא מדכתב ודאי אלא טימנים בג'דדמו
 טימני ג' בחרגול אשכחן לא וא"כ הוי טהור מין ארוך ראשו אם דגם הוא עיקרלאו

 והניחו התוט' ע"ד כן שהקשה הנז' יהודה בית להרב ראיתי ובן לפרט דדמוטהרה
 ע"ש.חלק

 רבותינו מפרשי דהכי והוא חברתה בירך יתרצא חדא דיוקי הנרולענ"ד
 הכי פריך אחאי דרב והיינו לתרץ דעתם על שעלתה זו בדרך הטוגיא המשךהתוט'
 השנויים סימנים ד' דאיכא היכא דכל גמרי השוה דמהצד דקתני רי"ש דבילתנא

 קפדי' ולא שרו מפרטא דגמרי' ושנים בהדיא בקרא המפוחשים שנים והםבברייתא
 דלא דכיון ארוך ראשו אין שכן להנך מה למפרק איכא דהרי ארוך, ראשואאין
 דדמי טימנא חדא תו בעל דוקא קמא כללא למ"ד א"כ תרתי אלא מפרטאגמרי'
 דבהכרח קושיתו ומחזיק נשוייה לא ג' צד דהוא ארוך ראשו שאין כל וא"כלפרטא
 דילפל כיון ל"ל רחמנא דכתב חרגול דהא דוקא קמא כללא ט"ל תנא דהאילומר
 ואין וח"ר בנפים דהיינו להו דדמי צדדים ג' דהאיבא לטלעם מארבה הצד במהליה

 דאין דטימנא להודיע הוא חרגול דכתיב דמאי ס"ל תנא דהאי והנראה ארוךראשו
 משום מהנך חרגול גמיר הוה לא וא"כ הני טהרה ביה דתלי טימנא לאו ארוךראשו
 טהרה סימני בו אין דחרגול ונמצא זנב להם אין שכן להנך מה למפרךדאיכא
 ובעי' למשרייה חרגול כתב להכי ליה אטרי' והוה שנים אלא לפרטהדומים

 שרי ארוך דראשו אע"ג זנב לו דיש לחרגול דומה לפנינו דהכא קראלאשמועי'
 טימנים בב' אלא דמי דלא אע"ג ביה דמטהרינן הוי מעליותא הזנב דטימןור"ל
 דאתא נימא ה"נ מטלעם במטקנא דדריש מאי כעין ענין איט אם בדרטתוהוי

 דאדרבא נימא הא דמנ"ל אחאי רב פריך ועלה זנב ליה בדאית ארוך ראשולרבויי
 אפי אלא להכשיר הוא טימנא לאו זנב לו אין דטימן חרגול דכתב קרא קמ"להא
 דבכלן בפרשה הכתובים מינים לג' דומה שיהיה ובלבד בחרגול הוא טהורבזנב
 דאין דסמנא תימא דלא רחמנא חש חרגול קרא כתב הוה לא דאי ארוך ראשןאין

 לו דאין הג' הצד הוא העיקר אלא גרוע צד דהוא משום הוא כלום לאו ארוךראשו
 קראלאשמועינןדנהפוך אתא להכי ע"כ כי זנב לו דיש חרגול אוטר הייתי וא"כזנב
 רב פירכת זוהי עיקר ארוך ראשו דאין וטי ביה קפדינן לא זנב לו דאין דסי'הוא
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 דטהור ארוך לראשו ענין אינו דבאם דרשי' יתירא סלעם דמדבתיב לה ופר-ךאחאי
 לו דאין סימנא נמי בעי' דלא למימר אתא דחרגול דקרא שינולא הך לפוםוהשתא

 רחמנא לן גלי קא והא ארוך ראשו דאין סימנא בע" דלא היבי בי ענין בשוםזנב

 את וחופין דבנפים סימנים בב' לפרט דדמו היבא דבל וסלעם דחרגל קראיבהני
 אמרי' אי הלבך התוס' מ"ש והיינו סגי ורגלים קרסולים בהדיא המפוה2ים וב'רובו
 רחמנא דבתב דהשתא פי' ארור ראשו אין או זנב או נמי מצרבי' דוקא קמאבללא
 דחרגול קרא קמ"ל והא ארוך דראשו היבא זנב דמצרבי או מתרתי חדא י"לחרגול
 לו הם ואם דוקא ארוך ראשו אין דבעל דחרגול בקרא שמעי' דהא דנימא אובמש"ל
 דמדבתב בך הוא מש"ל לפי התוס' דברי דהמשך ואבע"א קפדינן. לא לו אין אוזנב

 דחרגול דקרא תנא להאי ס"ל וא"ב עיקר קמא דבללא תנא להאי דס"ל ודאיחרגול
 לפרט דומה הוי ארוך ראשו אין אם או ארוך, דראשו היבא זנב דמצרבי' לומראתא
 מן ילפי' לא השתא הבי ובין הבי דבין ונמצא זנב, לו אין אם אף שרי סימניבתלת

 דלפי אבאר ולא היטב. הסוגיות ונתיישבו בעירובין בדאיתא צדדין ג' רקהפרטות
 ולהבי קצת דחוק הוא הענין אמנם מרווח הוא לשונם התוס' בדברי זהפי

 דעב"פ בהניח' והיה זו לדרך בלך קמך ניחא ואי אחרינא באנפא לפה2אמינא
 חשוב יותר הצד מרבינן א' סי' ולמעוטי א' סי' לרבויי לן דאית היבא דבלדא"ל
 ולא ארוך ראשו דאין סי' למעוטי אתא דסלעם ר"א בדמסיק לקמן התוס'במ"ש

 חשובים יותר דהנך דמסתברא ובתבו חא"ר או דבנפים סי' למעוטי דאתאאמרי
 סימנים ב' אלא מפרטא גמרינן דלא דביון לומר התוס' דכונת אפ' והשתאע"ש
 דאי פי ארוך ראשו אין או זנב או נמי מצריבי דוקא קמא בללא אמרר איהלקי
 זנב של סימן או בלו' זנב או נמי לפרטא דומה דבעי' ה"א חרגול בתיב הוהלא

 ג' פנים כל דעל דהו"א פירוש ארוך ראשו דאין או זנב בו יהיה שלאדהיינו

 החשוב הוא הזנב דענין אומר הייתי או השלהשי וסימן בענין, חשוביםסימנים
 חרגול אתא ולהבי החשוב הוא ארוך ראשו אין או דבעי' השלה2י הסימןוהוא
 הב' עם לצרפו חשוב הסי' הוא זנב לו דאין דהיינו הזנב דפי' תימא דלאלמימר
 קפדינן- ולא הגרוע הוא הזנב סי' אדרבא אלא בן דאינו החשובים האחריםסימנים
 בפי"ז נימא וא"ב החשוב הוא ארוך ראשו אין סי' ואדרבא לו אין או לו ה2 אםביה

 דבקושטא אחאי רב ומשני טמא וה"ז מהני לא ארוך ראשו שאין דבל למפרקדאיבא
 סלעם א"ב חרגול רחמנא דבתב דהשתא דריש קא יתירא מסלעם רי"ש דבילתנא
 בתביה ולמאי החשוב דהוא ארוך ראשו דאין הג' הסי ביה אית דהא יתיראהוא

 וסלעם חרגול דבין ונמצא ארוך ראשו אפי ולרבות ובו' א"ע באם לדרושרחמנא
 נלע"ד ובזה להבשיר סי' אינו ארוך ראשו אין ובן לטהר סימן בו אין דזנבגמרינן
 תבחר ואתא הנה שתים חיים דברי הן אלו סתום. שהל2ון אעפ"י מרווחדהענין

 הנז' יהודה בית הרב קו' שפיר מתרצתא דרבים הב' בבל האמור ועפ"יותקרבי

 דהוא דביון חרגול רחמנא מדבתב נגמור ארוך ראשו לרבות סלעם אצטריךדאמאי
 סימנא לאו ארוך ראשו אין דסי' ודאי אלא שמעי' הוא לפרט ר"א באין גםדומה
 לך דע ואתה ותשבח דוק מתורץ זה גםהוא

 יהיו דאפי' אלא הבי לשנויי צריבי' לא ותיהו התוס' במ"ש מלתא אימאותו
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 מכל צדדים ג' להוסיף כדי נכתבו שלא ונאמר צדדים הג' בחשבון כאןהקרסולים
 וחייבים סתומים אלו דברים ולכאורה זמן אחר לגדל העתיד לרבות אלאצדדיהם
 מהכתובים אינם דהקרסולים נימא דאפי' לומר התוס' דכונת לפרש ונלע"דבבהעור
 הג' בחשבון הם דקרסולים נימא אלא בהדיא דכתובי רגלים כמו בתורהבהדיא

 רובו את וחופין כנפים והם צדדים בג' לפרט דדמי מידי כל מדמים דאנוצדדים
 פי' ולגדל העתיד אלא צדדיהם מכל צדדים ג' להוסיף כדי נכתבו שלאוקרסולים

 דלא דהיינו צדדיהם מכל צדדים ג' להוסיף כדי הקרסולים דנכתבו נמיא לא איאף
 תלתא בי דקי"ל ונימא חגב ששמו דבעי' וחגב דרגלים דומיא הווין דקרסוליםנימא
 תלתא הנך עכ"פ הפרט מעין ללמד דהכא להוסיף באו וא"כ בפרשה כתוביםאילין
 כמה כל בפרט דהויין מילי ושאר בהדיא דמפורשים כיון צדדיהם בכל ביהבעי'

 בפרטא דאיכא הצדדים בכל שוין דאינן אע"ג סגי סימנים בג' לפרט דדמודתשכח
 לפרט דומין שיהיו מקרסולים חוץ תיבעי וא"כ שיהיו מה יהיו סימנים בג' סגימ"מ
 דרגלים סימנים השני כמו בהדיא הקרסולים דנכתבו נימא דלא דאע"ג ליתא,הא
 זמן אחר לגדל שעתיד מה לרמוז הוא קרסולים דכתיבי דמאי נימא אלאוחגב
 זה מפני לא כן שתפרש עכ"ז רובו וחופין כנפים כמו מבחוץ הם דהקרסוליםונמצא
 ודוק. עירובין מסוגית לעיל שהקשינו מה בעיניךיקשה

-44י*"""
 הסימן

 בח"ה ומהרש"א ס"א דף שבת התוס' דבדי על רסי'

 רעננה ארשו הנה הארש מלך לפני יקרות אור ומאורי מאור ומגן שמחםלפני
 עמוקים מים ומשקה דולה ישראל הצבי יתייצב מלכים לפני נהרות. על תורהמשך
 נר"ו העולם עד חיים מו"ר והדר הוד ענוה כבוד לפני בורות ומי תמציות מילא
 כי"ר. דורות לדורי עילאה זיהרא זהיר והויהעיר

 בכתב לבא זירוז אלא צו הן עבדו אל מדבר אדוני אשר הלחש את ראיתיהנה
 עסוק רק הייתי אשר אדברה ורגע ביה דעסקינן במאי ארש קטני מיליבאיזה

 וכו' תימא שכתבו גברא לחד קמיעי תלת בד"ה ע"ב ס"א דף בשבת התוס'בדבדי
 דמייתו דלישנייהו דריהטא בפשטא לע"ד והנר' ע"ש וכו' ראשון בפי' פי'ובקונט'
 אידך לר"י דק' אלא שהקשו מה ל"ק שפירש"י ראשון דלפי' לומר רש"ידברי
 ולפי' הול"ל א"כ קשהע נמי רע,"י שפי' ראשון דלפי התוס' דכונת נימא דאיקושיא
 מוכח אלא לר"י ק' ועוד הול"ל ר"י קו' כשהביאו וכן קשיא נמי שפירשראשון
 קה~ם דברי להבין זכיתי לא אכן הראשונה קושיתם ל"ק הקו' דלפי' רצויהדכונתם

 אמר ההוא יצ"ו הלוי משה הח"ר חברי והנה קשיא לא דפירש"י ראשון לפיאמאי
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 וכמ"ש לחש לאותו דוקא אלא גברא אתמחי לא דרש"י קמא דלפי' דכיוןדכונתם
 לא או גברא אתמחי אי ליה מבעיא דקא פפא רב לבעית נוקים א"כ עצמםהתוס'
 ליה דתפשוט לקושיתם מקום אין והשתא ליה מבעיא דקא הוא דוקא לחשדלאותו
 גברא האי דנעשה לעולם שיעשה קמיעין לכל מיידי דברייתא משום וכו'מדתניא
 שריפא כל בברייתא דליתני התוס' קו' תו ל"ק וא"כ גופיהו רש"י וכמ"שמומחה
 לכל מומהה יהיה שריפא א' דבאדם לומר א"א ודאי דזה קמיעין בשלש א'אדם

 כתלתא פפא רב בעית א"ש כפי"ז והשתא אדם בני ג' נקט ומשו"ה שבעולםקמיעין

 ואנכי נר"ו דבריו אלו לא או מיהא קמיע לההוא מומחה הני אי גברא לחדקמיעי
 לדברי מוקים ז"ל דרש"י יראה דהרואה חדא טעמי מכמה דבריו לי נראו לאהפעוט

 לכל פפא דרב דפשיטותיה היכי דכי לומר ע"כ וא"כ שבעולם קמיעין לכל פפארב
 התוס' תירוץ עיקר דכפי'ז ק' ועוד מיירי קמיעין לכל בעייתו ה"נ מייריקמיעין
 גברא האי אתמחי אי היא פפא רב דבעית נימא השתא פירש"י דכפי בהניחהוא

 בדברי חסר העיקר והרי מכרייתא מידי למשמע ליכא וא"כ דוקא לחשלאותו
 כהם, להאריך צורך ואין זה לפי' יש דוחקים כמה ועוד דבריהם לפרש והו"להתוס'
 יהיה נכון כת"ר וכסא ושכמ"ה וכבדנוהו בנינו להכריע אלינו דברו יבא אדוניכא
 הצעיר ותלמידו עבדו כאות ומסגי סגי חיי וליפחם ישגה בלבנון כארז עולםעד

 ס"ט. דאנוןממטה

 תשובתיחאת

 המצוירין טריקין והלכתא ובתא בתי תדירא באורייתא דגרסי היצהר בנישני
 דבריכם הוית חזה באישורין דכילי ואורים תומים ומזהירים מאירים נרין בדישני
 ע"ד דדייקיתו מאי והנה בירורין. סדרי לכם לברר פניכם שמתם ועלי התוס'ע"ד

 _ דתפשוט קושייתם תיקשי לא דרש"י קמא דלפי' לומר דכובתם שבעין בדוקיןהתוס'
 היושר קו על הולך וכל תורה של אמתה היא זו כי דרכו יורה האמת מברייתאלר"פ
 הדק אומר שוחק כשהוא הישועה ממעייני ההיר למעיין הברה דרך וזוהי בזהיודה
 כי כוונתם לעומק ירדתם לא כי עקא דא ואולם קמאי. רכוואתא כדברי בדבריהיטב
 לאו מיהו לי נוח פירושו ואין ישב ולא עמד ואידך מענה מצא לא מינייכוחד

 דהומחה דר"פ כפשיטותיה מפרש דרש"י דמדחזי' חכרו ישיגנו השג אשרמטעמא
 לכל גברא אתמחי אי הני דר"פ בעיא דגם שמעי מינה שבעולם הקמיעין לכלגברא

 בכל סוגיין מפהט רש"י דהרי היא בורכא דהא בלבד לחש לאותו ולאהקמיעין
 אית אחרינא קמא פירו,טא לפי ברם לעיל דפי' בתרא2 פירוש עפ"י ר"פ דבריהמשך
 אזלי היכי דרש"י קמא לפי' לל'י דק"ל כתבו לקמן דהתוס' והיינו סוגיא להךלה

 אתמחיגבראד"ה1
 גברא ומומחה ד"ה ע"א ס"אבדף2
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 פי' דלפי לך דאמר נר"ו החמ"ל ידידנו דברי על כלל ל"ק מהא אי וא"ב ר"פדבוי
 אלא דוקא לחש לאותו היינו גברא המחאת ר"פ דהזכיר דובתא בכל דרש"יקמא

 גברא בהמחאת הוו ר"פ דדברי ולומר סוגיין לחלק תירוצו עיקר דמלתאמעיקרא
 גברא בהמחאת היינו ב"א ג' שריפא בל לעיל בברייתא דתניא ומאי לחש אותולגבי
 גברא המחאת ליכא דרש"י קמא לפי דהא לע"ד להעמר ניתן לא הקמיעין%ל

 שכתב לאותם אלא אתמחי לא מינין במה יכתוב אם ואף קמיעין מיני לבל~נולם
 גברא אתמחי לא נמי פי' ולהאי דכתבו התוס' של הזהב לשון הטב הדק ולמדונא
 ר"י כפי היינו דרש"י קמא דפי' היינו נמי פי להאי ואומרם דוקא לחש לאותואלא

 היא גם והיא לחשים לאותם אלא גברא אתמחי דלא סוגיין בריש התוס'3דכתבו
 דברים איך וראו צאו ותו ע"ש. דרש"י בתרא פי על דק"ל בפסקיו הרא"ש4שיטת
 המחאת לה משבחת דרש"י קמא דלפי נימא אי דהא כלל לנוח מקום להם איןהללו
 לה אזדא לפי"ז א"ב קמיעין מיני ג' דכתב וכגון שבעולם הקמיעין לכל גםגברא
 אדם בני לג' א' קמיע רש"י דמ"ש שפיר די"ל ר"פ מדברי דרש"י לפי' שהק' ר"יקו'

 ודברי דוקא לחש לאותו גברא אתמחי ואזי קמיע של א' במין היינו גבראדאתמחי
 גברא אתמחי דלא היינו גברא ולא אתמחי קמיע גברי לתלת קמיע חד דקא'ר'פ
 אלא אינם ר"פ דברי וכל דאתמחי ודאי להש לאותו מיהו שבעולם הקמיעיןלכל

 גברי לג' קמיעי תלתא ר"פ דקא' הא ובן שבעולם קמיעין לכל גברא המחאתלגבי
 דוכתא בכל וכן קמיעי מיני בתלתא היינו קמיעי ולא אתמחי דגברא זמנא חדחד

 מקום דאין ותשבח דוק ועפי"ז קמיעי מיבי תלתא היינו קמיעי תלתא ר"פדקא'
 קמא דלפי' הבינו התוס' דרבותינו ודאי אלא ר"פ דברי מתוך קמא פי' עלקושיא

 קמיעין מיני ג' יכתוב אם אף הקמיעין לכל גברא המחאת מעולם ליכאדרש"י
 לא ולכן וכדדייקינן וכו' נמי פי' ולהאי במ"ש התוס' שרמזו כמו ר"י בפי'והיינו
 ברורים. והדברים ר"פ דבוי אזלי היכי פירש"י לפי מנוחה לתור מקוםמצאו

 הרואות עינכם הנה כי דבריהם בכונת הנלע"ד היום אתכם משוה אנכיוהנה
 באגרת אפי היינו אדם בני לג' א' דקמיע דהן"י קמא בפי' הבינו מעיקראדהתוגר

 דתפשוט התוס' קו' תיקשי דלא ליהשב אפ' זו הצעה לפי וא"כ אגרות ג' וא"צא'
 דתפשו' שכתבו זהורי' של לשון היטב בהדק והוא ובו' מומחה קמיע איזוהימדתניא

 קתני מדלא לא גברא חד אבל גברי תלת דוקא משמע אדם בני ג' שריפא כלמדתני
 נפיש יתור וכו' קתני מדלא אומרם ולכאורה קמיעין בג' אחד אדם שויפאכל

 איריא לא ב"א ג' דנקט דהא לדחות מקום יש דלכאורה דבונתם ונראהבמבואר
 בחד סגי ולא אגרות ג' דלכתוב בעי אדם בני לג' דאפי לאשמועי תנאדאצטריך
 בל בד"ה התוס' וכמ"ש כאחד אדם בני ג' דקתני במאי תנא אשמועי' והאאגרות
 ודאי בא' אותם שריפא דכיון אגרות ג' דבעי פיר"י לפי כונתם דזו בארהומשם
 תלת בעו' גברא לחד דוקא הו"א חד בגברא קמיעי ג' תני הוה ואי אגרות ג'דע"י

 באו לבן לשלשתם ירפא א' דבאיגרת דהיינו א' בקמיע סגי אדם בני לג' אבלקמיעי

 דמימחי עד בד"השס3
 ח'סי'4
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 האי לאשמועי לתנא הו"ל אתמחי גברא לחד קמיעי בג' דגמ הוא האמת דאםלומר
 בעי ב"א בג' דגם דאיסורא כחא השתא דאשמועינן ממאי טפי דעדיף דהתיראכחא
 קמיעין בג' א' אדם שריפא כל קתני מדלא להכריח דאיכפלו והיינו אגרותתלת
 תחזה ואתה דרש"י קמא לפי' גיסא לאידך זיל ברם כמדובר, טפי חידושא הנידהא

 שהוא כפשוטה א' קמיע היינו ר11"י גי ולפי ב"א לג' א' קמיע דאשמועי'דהשתא
 דהתירא חידושא הו"ל א"כ דרש"י קמא לפי' באמת הדין דכן ב"א לג' א'אגרת

 תלת תני הוה דאילו ב"א לג' קמיע דנקיט במאי דברייתא תנא השתאדאשמועי'

 אגרות ג' דהיינו קמיעי תלת בעי' דלעולם דנימא התנא חשש גביא לחדקמיעי
 כחא לאשמועי' לתנא ליה ניחא להכי לחומרא אזלי' דהוה אדם בני לג'אפי'

 דקתני דברייתא פשטא דזו א' אגרת והיינו א' בקמיע סגי אדם בני לג' דגםדהתירא
 והן זו( הזכיר דלא בדבריו תראה כאשר כאחד ל"ג )ורש"י אדם בני ג' שריפאכל

 אחרינא דהתירא חידושא אשמועי' הוה גברא לחד קמיעי ג' קתני הוה דאיאמת
 דהתירא כחא אשמועי' נמי דהשתא כיון מ"מ גרים קא דחולה מזלא נימאדלא
 נטויה הדוחה דיד בעין לפשוט מזה כח אין וא"כ נקט מינייהו חדא למימראיכא
 בג' אף אגרות ג' בעי דלעולם דרש"י בתרא ופי' התוס' לפי' אכן כדאמרןלדחות

 לתנא הו"ל גברא בחד דסגי איתא דאם דר"פ בעיא לפשוט מקום הם אדםבני

 א' באגרת נתיר שמא תנא דחייש תאמר דמה דהתרא וכחא חידושא האילאשמועי

 עדיף דהתרא דכחא ידענו הרי וחומרא איסורא לאשמועי' תנא אתא וע"כ ב"אלג'
 לדקדק אין דרש"י קמא דלפי פשוט יותר אחר בסגנון ואבע"א למנקט, לתנאליה

 בג' א' אדם שריפא קתני ולא אדם בני לג' שריפא כל בברייתא מדקתנידתפשוט

 מקום היה קמיעי תלתא תנא תני הוה אי א"כ א' בקמיע די דלרש"י דכיוןקמיעין
 ואגב וק"ל. א' בקמיע מלתיה תנא נקיט ע"כ כי בעינן קמיעין תלת דלעולםלומר

 נא ואציגה בח"ה מהרש"א ומ"ש זו בסוגיא התוס' דברי שאר אנכי אחזהאורחאי
 קמיע רשב"א הק' גברי לתלת קמיעי תלת בד"ה הנה בס"ד מזער מעט גרגיריםב'

 לעיל כדמשנו הכא משנו לא דאמאי להרגים ומם ע"ש וכו' אתמחי היכישלהםי
 ע"ש מהרש"א הרב בזה הרגהץ וכבר מחאתו דאבד להיכא דנ"מ וכו' אע"גבד"ה
 הויא בתרי מ"ד דאיכא זימני בתרי לפחות קמיעא דאתמחי היכא דדוקא לומרואפ'
 לתלות דיש אמרי' גברא המחאת עם כחדא אתי השלישית הפעם אם בכה"גחזקה
 על לסמוך לנו יש למחאתו גברא אבד הכי בתר דאי ונ"מ הקמיע בהמחאתגם

 וחזינן גברא עם יחד אלא הקמיע ריפתה לא מעיקרא אי ברם הקמיעהמחאת
 מחאתו גברא דאבד בתר זימני תרי עוד שריפא מה לן סגי לא בכה"ג מומחהדגברא
 זמני תלתא וליכא גברא מחאת אלא מחאתו היתה לא דריפא ג' פעם דילמאדאמרי'
 נר' מידי ביאר מדלא רש"י דלס' למידק ואיכא אזלינן, קמא ובתר הקמיעמצד
 כיון בגברא תלינן ולא ש"ד גברא המחאת בתר הבאה הקמיע דהמחאתדס"ל
 דחזינן כיון סבר דרש"י וי'ל בגברא תלינן לא אמאי וק' בקמיע למתלידאיכא
 פעמים ג' דריפא היכא החולה מזל בתר אזלינן קמיע דבתר לר"פ ליהדפשיטא
 לא הרופא במזל למתלי דאיכא היכא ה"נ הקמיע כח דגדול משום והיינו א'לאדם
 הם דהרי התוס' לדעת כפי"ז ליתובי בעי' מיהו קמיע המחאת דאיכא במקוםתלינן
 דהא מרנן דסברי וצ"ל ע"ש מדגברא עדיף קמיע דהמחאת אע"ג בד"ה כתבועצמם
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 ולא בכה"ג והחולה הקמיע הוחזק א' כשבבת היינו בחולה ולא בקמיעדתלינן

 אזלינן אחת בבת הבאים קמיע והמחאת רופא במזל וה"נ בקמיע אלא בחולהתלינן
 אמרי' בכה"ג קמיע דאתמחי מקמי גברא אתמחי דכבר היכא מיהו קמיעבתר

 חזינא והדר הכי. מקמי אתמחי דהא דגברא חיליה יישר אלא מהני לא קמיעדילמא

 דהמחאת אע"ג בד"ה התוס' כדכתבו ס"ל ולא התוס' על מעיקרא חלוק ז"לדרש"י

 גברא לחד ג"פ שריפא דקמיע לר"פ ליה דפשיטא דהא ס"ל אלא מגברא עדיףקמיע

 ג' בעי' דגברא מזלא דלאחזוקי משום היינו החולה במזל תלינן ולא קמיעאאתמחי

 חולה מזל ליכא דהא קמיעא אתמחי ודאי אז ג"פ א' קמיע וכשריפא קמיעיןמני
 מחויי לא הא ד"ה התוס' ע"ד במהרש"א וע' מזליה ד"ה רש"י מדבריוכמתבאר

 תליתאי לגברא ג' קמיע כשריפא דלרש"י לדוכתה קו' הדרא השתא וא"כ ע"שוכו'
 וכ"ת בגברא ניתלי ולא אמאי קמיעא אתמחי היכי גברא ואתמחי ראשונהפעם

 קמאי גברי מתרי לחד זמני תרי שריפא ג' דהקמיע התוס' כדכתבו ס"ל לרש"ידגם
 לא דאמאי ק' זה גם וקמיעא גברא המחאת כחדא ואתו ג' לאהש ריפא ג'והפעם

 הבאים ודרופא דחולה דגברי במזלי ר"פ כדבעי נפיק לא ספק ומידי ברופאנתלי
 א' בבת כשהוחזקו החולה עם דבקמיע היכי דכי דס"ל ניחא לתוס' והנהכאחד

 אלא ברופא תלינן לא כא' הבאים ורופא בקמיע הכא ה"נ עדיף קמיעהמחאת
 חולה ולא עיקר דהקמיע וחולה בקמיע דאמרי' היכי דכי להתוס' דגם אלאבקמיע,
 קמיע גבי נימא ה"נ אסור זה מלחש אחרת אגרת עליו השא החולה דאםונ"מ
 לחש מאותו אגרת יכתוב ואם חשיב לא וגברא עיקר דהקמיע בא' שהומחווגברא
 דאמרי' הוא דחולה מזלא עם הקמיע סגולת דדוקא ליישב ואפ' בו, לצאתאסור

 הוא גרוע המזל דענין כלל החולה במזל ולא תלינן ובה הקמיע סגולת כחדעדיף
 קמיע מקמי לה דחינן ולא היא רבא מלתא הרופא וחכמת הקמיע סגולתמשא"כ
 דמזל לומר דאין דכתב ז"ל6 רש"י נמי כיון דלזה ואפ' הם דשקולים אמרי'אלא

 וכו' בחכמה אלא כמזל תלוי דאינו הקמיע סגולת מקמי ליה ונדחי פי' גורםהרופא

 חולה ומזל הקמיע מפני נדחית אינה הרופא דחכמת דחזינן דכיון ק"ק דאכתיאלא
 ונדחי החולה ממזל עדיפא הרופא דחכמת דר"פ בעיא מינה תפשוט א"כנדחה
 לאמחויי הא בד"ה רש"י ע"ד להקשות הרבו והתוס' הרופא. חכמת מקמיהמזל
 רש"י דברי ליישב הקצרה בדעתי ועלה אהדדי סתרי דדבריו שאחריוודיבור
 לע"ד אמינא ואנא כאורך בד"ק יעו"ש מהרש"א הרב קדמני כבר כי חזינאוהדר
 שיתמחו כדי רופאים ג' כאן היו דאם לרש"י דצ"ל דבריו על שהוא כלתוספת
 לחולה ונתנו אחד קמיע ממין אגרות ג' מעיקרא דכתבו בעי' אדם כל מידהקמיעין

 בתחלה מינין ג' כתבו דאילו הג' וכן ב' לחולה ונתנו הב' ממין אגרות ג' ואח"ךא'
 לחולה מינים ג' הנך עוד כתבו וכן א' לחולה ונתנו. א' מיןכלא'

 דכל כיון וחולה חולה כל במזל לתלות דהש רופא שום אתמחי לא בכה"ג לג' וכןב'
 ג' דאיכא כיון החולה במזל לתלות אין הכה"ג דגמ ואפ' קמיעין בג' נתרפאאחד

 הסוגיא דהרי יתרים דבריו נראין דאל"כ רש"י קמ"ל טפה דהיא ונראהחולים
 קצרתי. כי והכן בחולה למתלי דליכא ופשיטא חולים ג' דאיכא לפנינוערוכה

 קמיע דאתמחי ד"ה בע"בשם6
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 בלא"ה הא א' רופא מיד דאי שכתבו התוט' ע"ד שדקדק מהרש"א להרבוראיתי
 דנ"מ ר"י וץ2יטת רשב"א נה2ם לעילל נמ"ש דנימא קושיא דמאי ונו'מומחה

 כיון תירוצא האי ניחא ר"י דלשיטת יתיב ותריץ ובו' מחאתו גברא אבדאם
 גופה הקמיע מחאתו אבד גברא אם גם א"כ אגרת אותה לגבי היא הקמיעדהמחאת
 דאתמחי היינו זה אדמ מיד הקמיע דהמחאת רש"י לשיטת מיהו מומחיתמיהא
 הלחשים לכל המחאתו גברא אבד דאם ק' שיכתבנו עת בכל גברא הך מיד זהלחש
 עכ"ד ר"י כדפירזט לחוד האגרת אותה אלא תועיל ולא זה בלחש המחאתו נמיאבד
 לא. עניאואנא

 לא מחאתו גברא דאבד היכא לרש"י דאמאי בד"ק רוח קורת מצאתי
 האי גרע וכי מומחה קמיע דהני הלחש מצד הומחה דכבר זה לחש לכתובמהני
 מומחה היה לא אמ הרי מעיקרא הומחה לא מאילו המחאתו דאבד אחרגברא
 היה הרי ומשלש ומשנה בו ומרפא זה לחש כותב היה אלא הקמיעין לכלמעולמ
 פקיע הוה דמעיקרא נמי השתא א"כ שיכתבנו עת בכל מומחה זה מלחשהקמיע
 לכתוב זו מעולה המחאה אבד ואח"ך הקמיעין לבל גברא כח כחיה ואלימומומחיה

 בלחש כאשר המחאתו קודם לו שהיה לאיתנו שיחזור הוא בדין קמיעין מיניכל
 אי ובשלמא דאתמחי הקמיע מכח שיכתבנו עת בכל דהוחזק זמנו ג' בו ריפאראשון
 ודאי בכה"ג אז פעם בשום הועיל ולא אחרים פעמימ ג' עצמו זה לחש בתבהדר

 מיני ג' דכתב היינו מחאתו דאבד הא הכא ברם ג"כ זו קמיע לגבי כחו דאבדדנימא
 קמיע חין כל לכתוב ליה דהוה כחא ליה אזדא וא"כ הועילו ולא אחרימקמיעין
 קודם אז דככחו מטתברא ודאי ידו על מומחה עצמו מצד שהוא לחש לאותואבל

 דלא אע"ג קמיעין מיני כל לכתוב שהי"ל הגדול כחו ודוקא עתה כחוהמחאתו
 באבו עודנו הקמיע כח בהצטרפות דהיינו הקטן כחו אבל ממנו נאבד קמיעיאתמחו
 תימה. מקום יש התוט' ועל רש"י בעד כן לתוץ הט שפירולע"ד

 לאקשויי הו"ל טפי דבפשיטות ק' אך וז"ל שמ שכתב למהרש"א ראיתיעוד
 חד גברי לג' קמיעי בתלתא קא' מאי זה אדמ ע"י מומחה הקמיע שנעשהלפירזט"י

 קמיעות לכל גברא האי דאתמחי ביון הא אתמחי לא קמיע אתמחי דגברא זמנאחד
 מאי ידענא לא ולע"ד עכ"ל וצ"ע א' פעם שכתב זה בלחש כחו יגרע לאשבעולם
 מהני לא תו מחאתו גברא דאבד היכא היינו אתמחי לא דקמיע דקא דהאקושיא
 בהא לעיל גופיה מהרש"א וכמ"ש התוט' לשיטת גם למימר וכדבעינן כלל זהלחש
 קמיעי דג' ר"פ דמטיק למאי דהיינו ובו' מחאתו דאבד להיבא דנ"מ חטב"אדתירץ
 קמיעא ולא גברא אתמחי זמנא חד ובחד וקמיעא גברא אתמחי זמני ג' גברילג'

 יעו"ש הקמיע להמחאת צורך ומה גברא דאתמחי ביון נ"מ דמאי קשיא תרתידבהני
 מהרש"א כתב הרי וקמיעא גברא דאתמחי דר"פ קמא מלתא גבי בשלמאוא"כ
 דגברא דקא' הא לגבי אלא מחאתו גברא דאבד להיבא דנ"מ לרש"י לומרדא"א
 ואין מחאתו דאבד להיכא דנ"מ דרש"י אליבא מתרצתא שפיר קמיעא ולאאתמחי
 דאילו צריכא לא אתמחי לא קמיע ר"פ דקא' מאי דעכ"פ מהרש"א דבונתלומר

 אע"גד"ה7
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 הוה אי אפי' קמיעא אתמחי לא אי נ"מ מאי נמי כהא מחאתו גברא דאכדכגוונא
 שהעלה ובמו הקמיע מהני לא תו גברא המחאת ליה דאזדא ביון מומחהקמיע

 יותר זו קו' דאין כה עוד מהרש"א דברי כמשמעות זה דאין דמלכד לעילמהרש"א
 מהרש"א דברי ובעת טפי בפשיטות להק' להתומ' דהו"ל מהרש"א במ"שבפשיטות
 וכו' כפשיטות הק' לא אמאי מהרש"א לקו' נמי עי"ל והנה וצ"ת6 בעיניתמוהים
 כל מיד אתמחי דלא היינו ר"פ דקא' קמיע אתמחי לא דמאי די"ל ל"ק מהאדאילו
 הלחשים נכתבו לא דהכא דכיון ר"פ דקמ"ל והיינו דוקא גברא הך מיד אלאאדם
 דהוא דכעי גברא דליתמחי היכי בי א' רופא אלא היה דלא ודאי זמנא חד חדאלא
 וק"ל. זה אדם מיד אלא קמיע אתמחי לא בכה"ג א"כ קמיע מיני הג'יכתוכ

 גברי לג' קמיעי תלת ד"ה התוס' ע"ד שכתב מהרש"א ע"ד אעירה אכאועוד
 היינו וז"ל וכו' קמאי גברי תרי מהנהו לחד זימני תרי ריפא ג' דקמיע דצ"לשכתכו
 קמיעי דג' הסברא לפום אבל ובו' גברא ל"א גברא לחד קמיעי דג' הסבראשש
 הקמיע ריפא דא"נ אתמחי לא ג' דקמיע הוא דקחטטא צ"ל גברא אתמחי גבראלחד
 והאיך איתמחי לא עדיין ג' וקמיע גברא מיד אתמחי זימני תרי גברי מהני חדהג'

 צ"ל ובלא'ןן התומ' ובמ'ש ובו' גברא בבר דאיתמחי בין קמיע.ג' שובאיתמחי
 ולע"ד עכ"ל התוס' כמ"ש זמנא חד חד דהומ"ל זמני ג' ג' ככלהו קא' דוקאדלאו
 אמנם זימני תרי חד דהומ"ל בתבו לקמן דהתוס' אמת דהן בהא דעתאי מתכאלא

 והרי מומחים קמיעין הג' בל שיהיו דכעי' זמני ג' ג' דנקט רכים חשכונותכקשו
 קמעין. הג' כל המחאת ליכא גברא אתמחי גברא לחד קמיעי דג' סכרא אותהלפום

 דקמיע כגון הקמיעין כל דליתמחו אחריבא אנפא איכא סכרא ההיא דלפוםולעד"ן
 מומחה דלאו אחד רופא הדין תליתאי לגברא או גברי מהנך לחד זמני תרי כתכהג'

 והמחאת גברא המחאת יחד וכאו הג' זה לחש ע"י והומחה גברא האי כתכה ג'ופעם
 אזלי' בתיקו דר"פ כעיא דסלקא דהשתא להאריך חשו לא והתוס' הג'קמיע

 ואין גכרי לג' קמיעין כג' אלא גברא המחאת מהני דלא עיקר ותפסי'לחומרא
 לבל מתרצים היו ובהבי אחר רופא ע"י ריפאו זמני דתרי הבי התומ' דלימרולדקדק
 דרישא דומיא הוי ר"פ דקא' זמני ג' דג' להו משמע דהתוס' די"ל א' בדכרהסברות
 גברי לג' קמיעי ג' בתכ א' דרופא ע"כ דהיינו גברי לג' קמיעי ג' דקא'דמלתיה
 ההיא דלפום אה"נ מיהו ע"ש לאמחויי הא כד"ה וכמ"ש גברא להמחא' כעי'דהכי
 וק"ל. כדאיתא והא כדאיתא דהא ולמימר נפשין למדחק כעינןסכרא

 שלמה ובמגיני בפנ"יעי'8
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 1סימן
 מכם ד"ה ה' דף כחוליו התוס' דבדי על ז'סי'

 בו נתחבטו אשר דחולין פ"ק התוס' דברי לך לבאר נפשי ידיד ממנישאלת
 התוס' בדברי להגיה מגהת שידו מקום עד פנה לדרכו א' וכל רכים וכןשלמים
 תורת מאור להתבסם אבא קדם והן חפצתי רצונך ולעשות דעתי על לעמודורצית
 חביב לאחרון חזיתיה ויען הקלושה דע' אחוה כן ואחרי ז"ל המפרשיםרבותינו

 דרבנן אמילייהו וטרי ושקיל המפרעוים דברי כידיה דמייתי נר"ו המים שערהרכ
 המים שער הרכ כתב דבר ראשית קד,טו. דברי סדר עפ"י אחריו אבא אני גםלכן
 דהאי נמצא וכו' שמעינן דתרתי י'ל ועוד שהגיה המנהיר להרכ הוית חזהח"ל

 דלאו כתכו דהא ראשון כתי' התוס' תי' דמאי לע"ד ק' וא"כ ב' תירוץ הואדתרתי
 הכי כתר קאמרי מאי וא"כ וכו' נפקא דמביתו יאוש לפני גזל קרא מהאי לןדתיפוק
 שאין קרכן אינו וזה רחמנא אמר דקרכן לומר אלא יקריכ דכי קרא התם מייתידלא
 תירצו ומאי מביתו לה ילפינן ילפותא האי דהא וק' יאוש לפני להקדישובידו

 יכול שאינו שמעי' מביתו דלעולם לומר המנהיר דכונת נאמר ואםלקושייתם
 הכיא לזה מיקרייא דקרכן הו"ל מקודשת כהמה גזל אם אך יאוש לפנילהקדיש

 יאוש לפני להקדהטו בידו שאין לפי התוס' מ"ש ק' מ"מ וכו' יקריב דכי'קרא
 הרב כמ"ש ואי מביתו לה שמעי' והא הקדישו לא שעדין דכריהם מתוךדמורה
 הכי נאמר אם אף ותו וכו' יאוש לפני להקריכו בידו דאין היל"להמנהיר

 התי היינו השני בתי' תירצו מאי ק' א"כ מכם דאשמועי' והיינו איירידבמקודשת
 עכ"ל,הראשון

 המים שער הרכ כמ"ש כונתו ואין ז"ל המנהיר הרב קאמר דשפירולעד"ן
 רבותינו אדעתייהו אפיקו לא ודאי מלתא דהא מקודשת גזלה למעוטי אתאדמבם
 כפשטן התוס' דברי לפרש המנהיר דכונת נראה אכו בתרא כשינוייא אלאהתוס'
 ממטום לאו דהא וי"ל דכתבו שפיר רהטי הכי התוס' ודכרי הקדש קודם בגזלדהיינו
 דידיה לאו יאוש לפני דגזל דינא דעיקר פר וכו' יאוש לפני גזל קרא מהאידתפ"ל
 מפרשי' לא מכם דתיכת ולעולם נפקא קרא מהאי לאו להקדישו יכול ואינוהנו
 הוא קרבן מתיבת אלא המומר את להוציא אצטריך דמכם הגזול ולא מכםליה
 שם שאין דבר להקריב רשאי אדם דאין לומר ובאה יתירה מילה דהיא הש"סדדייק
 דאינו דאע"ג הו"א מביתו דהא ביתו מתיבת ילפינן הוה לא מלתא דהא עליוקרבן
 להקריכו יכול מ"מ שלו שאינו דבר אוסר אדם אין דהא ולאוסרו להקדישויכול
 שאין דכל למימרא יתירה קרבן מילת רחמנא כתב להכי עליו קרכן שם דאיןאע"ג
 מביתו כדגמרינן כשלו ולעשותו להקדישו יכול אינו דהא זה כגון עליו קרכןשם
 מהני, לא ובלא"ה עליו קרבן שם שיקרא בעי' קרכן וסתם הוא הקרבה כר לאוא"ב
 עליו קרבן שם שאין דכל דנראה ק"ל קמא שינוייא לפום יען וכו' ועי"ל משנווהדר
 קא מבם ממילת דלעולם עוד תירצו וע"כ בעזרה כחולין דהו"ל הוא הקרבה ברלאו
 דברי המים שער הרב מייתי והדר וכו' מקודשת כגזלה והיינו הגזול ולא מכםדריש
 בו, נטפלתי לא הנז' ס' בידי אין ויען דבריו על ומקשה ומותיב שמואל תפארתהרב
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 הש"ס של ראשון בדף הנדפסות יהגהות חזה,הוית אח"ך כתיב ביתו שם ביקך"ש
 שאינו אלא נפקא לא ומביתו שהגיה בתוס' מהר"ם הגהת שם שהובאהבמבלתין
 מהר"ם ס' ואין לש"ח לבעלים עלתה שלא אלא נפקא לא וממבם להקדישויבול

 הרב דביון איבא דמובח חזותא הנראה לפי מיהא הא דברים של שרשן לראותבידי
 דמפיק הגהתו לפי המים שער דהרב הרהעה אנבי בי אמת והן האמור. לדברז"ל
 להתוס' דס"ל לומר ברורה בונתו נראית לקמיה לה ושפיל מדובתה אלאמילת
 להקדישה בידו ואין לה קני דלא מביתו גמרי' דכבר ביון מקודשת בשאינהדגזלה
 לו עלתה לא הקריב ואם להקריבו מצי דלא שמעי' ממילא א"ב גמורין חוליןחהוי
 מ"מ דידיה מקרייא ולא לה קני לא נמי דבבה"ג אע"ג מקודשת בגזלה ברם4א"ח
 לאשמועי דמבם קרא אתא ולהבי לש"ח לו עלתה היא קדש דעב"פ ביוןסד"א

 בעניותנו ולנו הספרים להגיה יד לשלוח לנו הונח לא בדידן אנן ברםדלאעלתהלו
 אצטריך דשפיר לומר סמובות לנו יש ועוד לעיל בדבתיבנא לומר הנראין פניםיש

 מצי ולא שלו דאיבה היבא אף לו מבפרת ואינה לש"ח עלתה דלא לאשמועיקרא
 היבי ובי הבהנים ליעצבו דלא היבי בי בדיעבד דמבפרת דסד"א משוםלהקדישה
 למימר קרא אצטריך להבי וא"ב 2 נ"ה דף בגיטין ובמ'ש האמת לפי השתאדאמרי'

 נ"מ ותו ש"ד אחרת חטאת והביא חזר אם תורה דמדין מינה ונפקא לו עלתהדלא
 והוא הוי קרבן לאו התורה דמן ביון ברת חייב אינו בחוץ זה קרבן שחט דאםטובא
 התוס' דברי בסוף שהגיה בח"ה מהרש'ש הגאון ביון דלזה ולע"ד גמורין.חולין
 דמילות נר"ו ש"ה הרב עליו ותמה להקדיש יבול שאינו אלא נפקא לאומביתו
 נתן ולהורות מהרש"א הרב של פיו אמרי בל בצדק בי אומר בעניי ואני הןיתירות
 אפילו לש"ח עלתה דלא דינא האי נפיק לא דמביתו למימר מילי בהני התוס'דכונת
 ודוק. לזו ותו להקדישו יבול דאינו נפיק מביתו לזו זו מקודשת שאינהבגזל

 טעמא מאיתוד"ה2
 בשחיטה האיסור מקודשת בהמה גזל אם אך מקודשת, באינה בגזל דוקא דזהנראה3

 הי"ד פי"ח הקרבנות מעשה ברמב"םועייו
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 זסימן
 י"ט מה' פ"ח הרמב"ם ופמק ע"א ז' דף דמ"ק מוגיא על ח'סי'

 להחמיר לא אבל להקל בתחילה הנגעים את רואין אומר ר"מ דמ"ק בפ"קתנן
 בהא יוסי ור' ר"מ דפליגי ברייתא מייתי התם ובש"מ להחמיר ולא להקל לאהוכ"א
 ליה דחזי ל"פ דכ"ע ראשון בהמגר ליה חזי דלא פליגי לא כ"ע בטהור רבאוקאמר
 ומ"מ שתיק טמא ואי טהור א"ל טהור אי מלתא תליא בכהן מ"מ ב' בהמגר פליגיכי

 כ"ע דבטהור קא' היכי מעיקרא רבא בדבר למידק ואיכא כתיבו לט~או אולטהרו
 ותשמע במועד בתחילה הנגעים את רואין אין קתני במתני' והא ליה חזי דלאל'פ

 את יראה לא למה בעי טעמא דבקושטא ותו לכתחילה אפר היינו דשרודרבנן
 הלזה דאיש דחיישי' וכ"ת טמא ימצאנו אם למשתק כהן דמצי דמ"ל לר"מהטהור

 והשתא בעולם טומאה שומ לו יהיה לא דשמא מבור הכהן שיראנו קודם עתהעד
 יהיה ולפחות הוא טהור לא כי בודאי מבין בהדיא ליה מטהר ולא שתיקדכהן
 תיקשי לפר'ז א"כ ליה ליחזי דלא עדיף דטפי בהא מודה נמי ר"מ ולהכימומגר
 הוה נמי בהא והא אמאי ליה חזי לכ"ע ראשון דבהמגר רבא דקא' מלתאבאידך
 אחר דשמא לבא קרובה ישועה כי במועד בטוח לבו ויהיה ליה ליחזי דלא טפיעדיף
 אבדה הרי וישתוק הכהן יראנו אם ועתה לגמרי יטהרנו הכהן כשיראנוהמועד
 דלישניה מפשטא הנראה לפי גם ומה טהרה מימני בו דאין מבין הוא כיתקותו
 לו יאמר מוחלט או מומגר ימצאנו ואם להחמיר בין להקל בין היינו ליה דחזידרבא
 עיקר כל והלא במועד לצערו בהצראל כזאת תהיה דלמה שקשה וזוהיבמועד
 דכתיב2 ממ"ע ולבטלו במועד לצערו שלא אופנימ לבקש הוא יוסי ור' דר'מדינייהו
 טמא ימצאנו אם אם דלר"מ רבא לדברי ב' במומגר דפליגי היכי וכי בחגיךהצמחת
 והנה ראשון בהמגר הול"ל ה"נ מעיקרא ליה ליחזי לא ולר'י יצערנו ולאהצתוק
 רש"י המדברים ראש ז"ל והתומ' רש"י לאר"ש המאירים רבותינו בזה נתחבטוכבר
 מטמא לא ליה מטהר לא ואי ליה משמח ליה מטהר שאם א' בהסגר וז"ל פירש3ז"ל
 נל אלו דברים של ומשפטן עכ"ל שנייה פעם ליה ממגר אלא מדמעיקרא יותר*ה

 התומ' וכבר שני להמגר ראשון הסגר בין החלט לידי אתי מצי דלא לרש"ידמ"ל
 קו' מלבד ברם יעו"ש בנגעים דתנן שלימה ממשנה רש"י על להקשות נד כמונצבו
 לו יהיה דכזה כלל יראנו דלא לר"י בין לי'מ בין נימא לא דאמאי לע"ד ק'התוס'
 שמחה ליה אבדה שנית ימגירנו ואם הרגל ימי במוף טהור יהיה דשמא בטחוןאיזה
 דבשלמא ראשון למומגר מעיקרא טהור דהני היכא בין הצ גדול דחילוק ונראהזו

 אחוזת עם בביתו שרוי הוא הרי בלא"ה דהא גדולה שמחה אינה הצמחנו אםבטהור
 דאגה לו יהיה המגר לפחות או החלטית טומאה לו ויהיה יטמאנו ואםמרעהו
 יהיה טהור ימצא שאם מוסגר הוא דכבר היכא משא"כ פרוש להיות במועדגדולה

 נט יגויקרא1
 יד טזדברים2
 ראשון הסגרבד"ה3
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 הוא דכבר כיון דאגה כ"כ אינו שנית יסגירנו ואם המאסר מן לצאת רכה שמחהלו
 היה דאם ימים מרויח למפרע דנמצא יסגירנו אם שמח יהיה וגם ועומדמוסגר
 לכ"ע לראותו ליה עבדינן ליה דטבא ונמצא ארוך ההסגר היה הרגל אחר עדממתין
 יכין ומזה הכהן ישתוק ואם גדולה שמחה לו יהיה טהור ימצא אם שני בהסגרוכן

 עומד הוא והרי ליה מחליט ולא כמועד דמניחו כיון כ"כ ידאג לא מוחלטדהוא
 אם הרכה ישמחנו  שמא שיראנו טוב דיותר ר"מ סבר ולהכי שהיה כמותבמועד
 דאגה וידאג יטמאנו שמא למיהש ואיכא שתיק מצי דלא יוסי ולר' טהורימצאנו

 וברור. עדיף תעשה ואל שכ א"כ מחנות לג' חוץ שלוח להיות כמועדרבה

 גברא דקאי היכא מידי מפהש לא אמאי רבא בדכרי למידק איכא אכתיואולם

 חזו לא לכ"ע או חזו לכ"ע אי או פליגי אי ולר'י לר"מ דינא הני מאי חלוטוכימי
 כמר מכריע דרבי הש"ס דמייתי מתניתין לפום ק' ותו כהא רכא שתיקומ"ט

 ר' סברת לדעת וק"ט במוחלט גם ור"י ר"מ דפליגי דמשמע במוחלט וכמרכמוסגר

 לשונו מהמשך כנראה כתשמיש אסור דמוסגר דס"ל רש"י מדברי המתבאר לפייוסי
 בשלמ' וא"כ ע"ש הש"י בעד וכו' א"ר בד"ה התוס' הבינו וכן וכו' סכר מרכד"ה

 דעלמא צוותא ליה מפסיד דקא ליה ומצער יטמאנו שמא משום ליה חזי לאכמוסגר
 דעלמא צוותא מ"מ  דאשתו כצוותא ליה מרווח דקא ואע"ג הסגרו בימי ליהדהוה
 ניחא בתשמיש אסור נמי החלטו דכימי כמ"ד יוסי לר דס"ל נימא ואי ליהעדיף

 צוותא ואילו קאי ובאיסוריה שהיה כמו הוא הרי דאשתו צוותא לגבי דהאטפי

 במוחלט ברם למוסגר כלל ליה חזי דלא לר'י ס"ל ולהכי כודאי ליה פשירדאינשי
 יטהרנו אם דהא ליה חזי דלא לר"י ס"ל מ"ט לדעת ורגלינו ידינו מצאנולא

 כמ"ד ס"ל אי לר"י ס"ל מאי ממ"נ דאשתו צוותא ולענין דעלמא צוותאירויחנו
 עדיף דעלמא דצוותא לר"י דס"ל צ"ל מוסגר מדין הרי א"כ בתשמיש שרידמוחלט
 ירויחנו אם ואף ליה מחליט דילמא חזי לא דכמוסגר וה"ט דאשתו מצוותאליה

 דאינשי צוותא דפסיד תאכל עליו נפשו כי קכל כל ליה חשיכא לא הא דאנשיצוותא
 חזי לא אמאי תיקשי טפי באשתו מותר חלוטו דבימי כמ"ד לר"י דס"ל נימאואי
 דאינשי צוותא ליה דמירווח ליה עביד ליה דטבא יטהרנו אם אף דהא למוחלטליה

 וגלוי נופל פשוט זה וקושי חלוטו בימי אף לו אסורה היתה כבר דאשתווצוותא
 דס"ל בהניח והיה מלתא ליתובי בדעתו ועלה ז"ל רש"י שיטת לפום כל לעיןעינים

 פריעה אלא למוחלט מסגר מצורע כין אין דמגילה4 בפ"ק דתנן מתני דסתםלהש"י
 יוסי כר' אתיא מתני' ההיא שוין וזה זה וטו' שילוח לענין הא הש"ס ודייקופרימה
 שוין תרוויהו נמי תשמיש ולענין מחנות לג' חוץ משתלה המוסגר דגם סכרוהוא

 דבמוסגר קא' יוסי ר' וא"כ משתלח אינו דמוסגר סבר אלא הכי ס"ל לא ור'להתרא
 דלענין אע"ג יחליטנו אם ופרימה פריעה דכעי פסידא ליה דאית משום ליה חזילא

 דאשתו צוותא אפסדיה יטהרנו דאם במוחלט אבל  שיהיה הוא שהיה מהתשמיש
 ליה עדיפא דאשתו צוותא מ"מ דעלמא בצוותא דירויחנו דאע"ג לר"י ס"לבזה

 ע"ב ח'דף4
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 בתשמיש אסור דמוסגר ס"ל ורבי יטהרנו שמא רואין אין במוחלט דגם קא'ולהכי
 ושרי כמחנה דאסיר איפכא הוי ומוחלט לג"מ חוץ משתלח דאינו במחנהה~רי

 נראין קתני ולהכי עדיף דאשתו צוותא דמ"ס אליביה תנאי תרי ופליגיבתשמהש
 דכרי נראין א"ר קתני ולדידיה עדיף דעלמא צוותא ומ"ס וכו' כמוסגר ר"מדכרי
 חדא לעיל דכתיכנא דוקיי שאר עמדו כמו אכתי אמנם וק"ל. וכו' כמוחלטר"מ

 ובהיותי מוחלט כדין מידי כיאר לא רבא אמאי ותו בתחילה רואין אין במתני'מדתנן
 לגדול ראיתי ושם ז"ל5 הרמב"ם התעודה אבי פסק על לעמוד ראיתי כזהנבוך
 העולם אבות דעת לפי סוגיין לפ' הרחיכ העמיק כי ז"ל משל"ם ארב תנא רבהדור
 וגדול שר רבינו דכרי כל על ש"ר פרש ידו מלתיה ורחט ז"ל והרמב"ם והתוס'רש"י

 נר ד"ק מתוך המובן ולפי שפיר למלתיד פרהט רחב רחב האומר וכקו"ל ז"לרש"י
 לצערו שלא קפדינן דלא לרבא דס"ל והיינו בעניותין דכתי' דיוקי כלהודיתרצו
 שלא הראיה כעת דבר איזה לו מוסיפין שאנו כגון כל לעין הנראית כדאגהאלא
 של דיבורו או משתיקותו שיכין ומה בלבו שיחשוב מה אבל לכן מקודם לוהיתה
 שמחה בעינן שמחה לגבי וכן לעין הנראית דאגה דאינה כיון הוא כלום לאוכהן

 אתו זו דצעה ולפי עתה עד לו האסור דבר לו שיתיר ע"י שישמחנו לעיןהנראית
 ליה מטהר אי אף דהא חזי דלא ל"פ כ"ע דבטהור רבא דנקט החלוקות כלשפיר
 שמחה איכא ליה מטהר דאי ראשון ובמוסגר טהור הוה דכבר הנראית שמחהאינה
 קא לא דהא בעין וצערא דאגה ליכא שנית יסגירנו ואם מהסגרו דמתירוכעין
 במוסגר מיהו ליה חזי לב"ע משו"ה מעיקרא ליה דהוה מאי על חומרא ללהמוסיף

 בהא שיחליטנו כעין דאגד או שיטהרנו דהיינו בעין שמחה או לה דמשתכחתשני
 אין שתיק מצי דלא ולר"י להחמיר ולא להקל רואין שתיק דמצי דלר"מ דפליגיהוא
 בדכריו זה בל כיאר לא כי אף ז"ל תנא רב הצעת לפי לומר נראה כן כללרואין
 מספקא יוסי דלר' חדש כדכר מש"ל הרב לידון יצא יוסי לר' דאקשינן קו'ולאידך
 בין במוסגר כין נאסר ולהכי עדיף דעלמא צוותא או עדיף אשתו צוותא איללה

 צריך ורכי יוסי רבי דעת לפרש מש"ל הרב לדרך דגם הרואות עיניך יע"שבמוחלט
 ובהכי לעיל כדכתי' ס"ל דרש"י נלע"ד ולקע"ד בינייהו חדתא פלוגתאלהוליד
 מפירש"י נסתייע מש"ל דהרכ והגם חזקה קו' דהיא דכריו על כתוס' קו'מתרצתא
 רש"י מדכרי לקחוהו אלא גופיה מרש"י דאינו נודע כבר הנה הרי"ףשסביב
 על דדייקנא ולמאי ע"ש. ה' בלל רש"י בכללי מלאכי יד וע' וגרעו והוסיפושבש"ס
 ליה ניחא מש"ל דהרב נראה בתחילה הנגעים את רואין אין בהדיא מדתנןרבא
 דיוקא באידך מיהו כמתני', בתחילה גריס לא ז"ל מהמפ' א' דשום דחזינןבמאי
 לנו הנראה נכתוכ ולקמן ז"ל הרב נכנס לא מוחלט בדין מידי ביאר לא רבאדאמאי

 סדרו ועפ"י אעבורה וכרגליו ז"ל תנא רב בעקבות לי אלכה מיהא השתאבעניותנו.
 כנז' ומבארו עליו ועומד פירזט"י דמייתי בתר מש"ל הרכ הנה כס"ד מלתאאימא

 נעלם לא דודאי רש"י בעד יתיב ותריץ א' בהסגר בד"ה רש"י על התוס' לקו'מייתי
 שיתחדש היכא למיחש לן לית דלר"י דס"ל אלא פסוקה והלכה ערוכה משנהממנו
 לא עניא אנא לפירושו קלסיה ז"ל הרב כי הגם והנה כאורך, כד"ק ע"ש דברכו

 יו"ט מה' הט"זפ"ז5
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 יותר ליה מטמא לא ליה מטהר לא דאי דבתב דרש"י דלישנא בו דעתינחה
 טומאה סימן ביה חזי אי יטמאנו לא דלמה קשיא ליה מסגר אלאמדמעיקרא
 אחרינא באנפא רזם"י רבינו דברי לתרץ נ"ל לענ"ד ע"ב בי ודאי ויחליטנויטמאנו
 כדפי' ליה דחזי ל"פ ב"ע א' בהסגר רבא דקא' מלתא בהא מפרש ניהו דמרההוא
 משום הטעם הוי ובו' ל"פ ב"ע א' כהסגר לפרש ויש וז"ל דיבור באותוהתוס'
 הסגר בסוף דהיינו לטמאותו שצריך שעה עד למדרש שייך לא לטמאו אודלטהרו

 עב"ל דוחק זה ובל יטמאנו ולא עוד להסגיר הוא ראוי א' הסגר בסוף אבלב'
 היינו לטמאו או לטהרו דבתיב דהא לר"י דס"ל כך הוא לפע"ד אלו דבריםובירור
 מה דבר מפיו להוציא עב"פ צריך אלא ולשתוק הנגע את לראות הבהן מצידלא
 דינא לאשמועיי מצי ולא טהרה או טומאה אלא מפיו להוציא מצי לא דהכהןחהיבא
 כסוף אבל יטמאנו שמא רואה דאינו הוא בבה"ג לכסוף ב' בהסגר והיינואחרינא
 אלא טהרה ולא טומאה לא לימא ולא הדין הבהן דיאמר לה דמשבחת א'הסגר

 ליה דחזי ואת"ל וישמחנו יטהרנו שמא לראותו דמצי ר"י מודה הא כבידיסגירנו
 מצער לא דבהבי בהסגרו ויניחנו ב' הסגר דבעי לימא אלא יטמאנו לא טומאהסי'
 לא דבבה"ג ס"ל שתיק דמצי דס"ל ר"מ וגם עתה עד לו דהיה מהצער טפיליה

 דמי ולא דהוה ממאי טפי ליה מצער דלא ביון הסגר דבעי' לימא אלאלמסתוק
 יסגירנו אלע יחליטנו לא טו' סי' ביה חזי ואי דיראנו אמרי' דלא טהור דהואלהיבא
 ליה חזי לא לב"ע בטהור ע"ב בי טהור הוה דהא מצערו יסגירנו דאי שאנידהתם
 ליה מטהר לע ואי ליה משמח ליה מטהר דאי דב' ז"ל רש"י בונת דזוהי אפילווכבן
 בו יראה אם דאף פי' שנית פעם ליה מסגר אלא מדמעיקרא יותר ליה מיטמאלא

 להסגירו דינו גומר עושה מה אלא במועד טפי ליה מטמא לא טומאה החלטסימני
 דהבי ז"ל רש"י בעד בן לפרש דיש בונתם ובו' לפרש ויש התוס' מ"ש ואולישנית
 בן לו' דוחק דהוא להתוס' להו משמע דדינא דבעיקרא אלע זו לסוגיא להמפרש
 פשטיה לטמאו או לטהרו דדריש דלמאן דטעמם ונראה דוחק זה ובל שסיימוובמו
 טומאה סי' או טהרה סימן אם בנגע שרואה מה מפיו להוציא הבהן דצריךמובח
 יכבוש איך להחליטו טו' סי' בו דרואה דבמוסגר ק' וא"ב ראייתו ויבסה יכבושולא
 וק"ל. ליישב יש רש"י ולדעת ויסגירנו הטומאהאת

 שתי א"ר בד"ח זו בסוגיא רש"י פי' על עוד התוס' שהק' מה תנא רב מייתיתו
 שרי ומוחלט באשתו אסור דכמוסגר רש"י מדברי שנר' מה על חדא עצומותקושיות
 נמי נילף לא א"ב תשמיש לענין החלטו לימי ספרו מימי ילפינן לא אי ממ"נהקשו
 מ"ש ועוד הסגרו לימי ודאי ה"נ בק"ו ספרו מימי ילפינן חלוטי ימי ואי הסגרולימי

 מצורע בין אין דמגילה בפ"ק תנן דהא קשיא מחנות לג' חוץ משתלח לאדהמוסגר
 שוין וזה זה וטו' שילוח לענין הא התם הש"ס ודייק בלבד פ"ו אלא למוחלטמוסגר
 חזקות קו' דהם כתב ז"ל המשל"ם הרב ובן טובא קשיין תרי בי דהני אמת והןע"ש
 אמינא דרבנן עבדא ואנא ז"ל. רש"י בעד ישוב מקום בזה הרב מצא דלאונראה
 גדולים הרים כין ראשי הבנסתי ובכן בו להתגדר רבותינו לנו הניחו מקוםדבאמת
 דגם אפ' הקצרה ולדעתי ז"ל, רש"י רביבו חבמים של אורן של עלין דעתליישב
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 תניא דהכי לרבי במוחלט ד,טרי היכי כי בתשמהט שרי דבמוסגר ומודה אזילרש"י
 רש"י בדברי נעיין אם והנה בתשמהט, שרי דמוחלט ס"ל דרבי בש"ס לקמןבהדיא
 אלא בתשמהט אסור דמומגר בהדיא מר דקא' נמצא לא סופן ועד בתחילתןז"ל

 וז"ל סבר מר בד"ה מדכתב והיינו הכי להתוס' להו דמשמע הוא לשונומדיוק

 ליה ומחליט מטמאו ואפילו משמחו מטהרו דאי ב' בהסגר במועד ליה חזיולהכי
 ליה אית דהא צערא ליה לית אפי"ה דעלמא צוותא ליה ולית לג"מ חוץ ליהומשדר
 דריהטא ופשטא ע"כ חלוטו בימי עמה להתייחד באשתו הוא ומותר דאשתוצוותא
 אסורה שהיתה באשתו ההיא בעת הותר חלוטו דע"י לכאורה משמע לישנאדהך
 לבי רגליהם הדום עפר אנכי ברם הלזה רש"י לשון התוס' הבינו וכן עתה עדעליו
 אשתרי דהא צערא ליה לית רבינו קא' הוה כן דאילו רש"י כונת זו דאין ליאומר
 דשרי אע"ג מטהרו דאי במוחלט הכי בתר דכתב וכמו ליה אסירא דהות באשתוליה
 נראה וע"כ הוא דאסור דאשתו צוותא ליה דלית צערא ליה אית ישראל למחנהליה
 דלמ"ד ומפרש מוחלט כמו בתשמהט שרי נמי דמוסגר התוס' בשיטת קאי רש"ידגם

 פרוש דאינו עוד כל צערא ליה לית גברא דסתם היינו ליה עדיפא דאשתוצוותא
 דאכתי כיון צערא ליה הוי לא דאינשי צוותא ליה דלית לג"מ חוץ דיציאתומאשתו
 ליה לית דעלמא צוותא ליה דלית דאפי' רש"י דכ' וזהו דאשתו צוותא ליהאית
 חלוטו בימי עמה להתייחד באשתו הוא ומותר דאשתו צוותא ליה אית דהאצערא
 נאבדה ולא מהצער רחוק הוא הרי עדיין לו נאסר לא באשתו דיחוד עוד דכלור"ל
 התוס'. כדפירשו הוי לדידיה דסוגיא פירושא וא"כ מועד שמחתממנו

 בתשמ"ט אסור דמוסגר דס"ל התוס' כדפי' רט"י בדברי נפרש אם אףואבע"א
 במגילה דהש"ס מדחזי' דינא להך רש"י רבינו דלמד לומר דאפ' עליה י'קמ"מ
 זה וטו' שלוח לענין הא פ"ו אלא למוחלט מוסגר מצורע בין אין דתנן מאי עלדייק
 ליה ניחא ולא למימריה להש"ס הו"ל שוין נמי תשמהט דלענין נימא ואי שניןחה
 נ"מ דמאי ליה נקיט לא להכי להתר או לאיסור אי ליה פסיק דלא דכיון התוס'מ"ש
 להו משוי אלא היתר או איסור הזכיר לא והש"ס הן שוון לכ"ע הלע ליה פסיקדלא

 מיהא במוסגר אסיר בחלוטו דשרי דלמ"ד לכ"ע שוין דאינן נראה ודאי אלאאהדדי
 הא הש"ס דייק לא ולכן לא או תשמ"ט לענין הן שוין אי היא דפלוגתאונמצא
 דברים בהדי לתשמיש במתני קתני מדלא ראיה דאין שוין וזה זה תשמהטלענין
 משום לה קתני דלא למימר דאיכא שוין דהוו לתנא ליה דפסיקא למוח' מוסגרשבין

 תשמ"ט לענין הם חלוקין בתשמיש שרי דמוחלט דלמ"ד מיירי קא לאדפלוגתא
 י"ל תשמיש לענין לומסגר מוסגר בין דמחלק דמאן וטעמא שוין. הן דאסירולמ"ד
 וכדאמרי' מדאי יותר לצערו שלא רחמנא דקפיד הוא דסברא תנא לההואדס"ל
 חוץ בדד להטב תורה בו דהחמירה היכא ולכן באבלו שיעמוד לאבל דיובעלמא
 לא דאשתו צוותא לפחות ליה דליהוי בו הקל יקרא טמא וטמא ופריס ופרועלמחנה

 יוצא וא"כ מיהא בתשמיש תורה אסרתו אזי עולו מעליו הקל דכבר ספרו בימיכן
 בסוגיין רש"י שיטת לפי טובא דעלמא צוותא ליה ראית הסגרו דבימי מזהלנו

 תורה דהתירתו ספרו לימי בדומה דומה דליהוי מסתברא למחנה חוץ משולחדאינו
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 רחוקה ולא היא נפלאת לא תנא לההוא וא"כ באשתו ואסרתו דעלמאבצוותא
 דימי דינא ותצא כדכתיבנא טעמו והיה מספרו החלטו בק"ו יליף דלא זוסברא
 המוסגר דאין רש"י מ"ש על התוס' דהקשו קו' אידך ועל ספרו. בימי ליהווהסגרו
 מאי לבאר כדי לזה הוכרח דרש"י לה תריצנא דברינו תוך לעיל ככרמשתלח
 מדכתיב שתיק מצי לא דכהן יוסי כר' דס"ל נר' רבי דהא יוסי לר' רבי ביןאיכא
 ס"ל דר' צ"ל וע"כ במוסגר ר'מ דברי דנראין קא' אמאי וא"כ לטמאו אולטהרו

 דהתם סוגיא וכולה דמגילה מתני' וסתם דאסור סבר ור'י במחנה שרידמוסגר
 בו דחזר רש"י על יגידון יעידון דהתוס' הרואה אנכי דעתה ואע"ג יוסי. כר'אתיא
 לפרש מקום דיש רבינו חזא דהדר משום ודאי והיינו דמגילה ההיא מכח זהמפי'
 מאחר מ"מ ע"ש ז"ל המשל"ם וכתו"ש בפירושם דוחק דמט ואף התוס' כדפי'סוגיין
 ברם ככ"ע דמגילה מתני' סתם דליתי היכי כי ביה הדר סוגיין לפרש אופןשמצא
 היא מה לתור ולדעת ז"ל דרש"י דעתא ליתובי לן מבעי מיהא חזרה קודםעכ"פ
 דבו דכוותיה רבא גברא על למימר הדרך זו דלא דהתם מתני' בסתם רבינומבין
 החומש דכפירוש הרואות דעינינו גם ומה ערוכה משנה אדעתיה אסיק לאבפרק
 עד החוצה יראה ולא לחוד א' בבית דמסגירו היינו דמוסגר הכי ס"ל דהוהמוכח
 ז"ל דהוא דמגילה. פ"ק הרב למורינו לדוד שחינים בס' וע' יעו"ש השבוע6סוף

 אזיל שם דרש"י ז"ל מו"ר וכתב החומש בפי רש"י בלשון בפשיטות כן הבינווהב"ד
 דעת על עלה לא דוכתי דבתרי לומר הראוי מן אינו וא"כ ע"ש מ"ק בסוגיתכפי'
 ור"י דר' פלוגתא דהוי ס"ל דהוה כדכתיבנא נלע"ד וע"ב דמגילה מתני'עליון
 רהיט והסגירו דכתיב דקרא דפשטיה משום כהלכתא דלא כר' נקט החומשוכפי'
 שהק' מה לה~ב יש זה ומתוך משתלח, ואינו א' בבית מוסגר דהוא כוותיהטפי

 טומאתו שבין ההפרש שם7 פירש"י למה שהק' הכהן וטמאו בד"ה תזריע פ'הרא"ם
 ולא מטומאתן טהרתן בענין מוחלט מצורע של טומאתו לבין מוסגר מצורעשל
 ששנינו כמו טומאתן בימי זה של לטומאתו זה של טומאתו שבין ההפרשפירש
 והניחו ופרימה פריעה אלא מוחלט למצורע מוסגר מצורע בין אין דמגילהבפ"ק
 בין אין דתנן דהא ס"ל הוה החומש בפי' דרש"י ניחא דאמרן מאי ולפום ע"שבצ"ע
 אחריתי מלתא תו איכא דלר' דוקא כר' אלא ככ"ע אתי לא פ"ו אלא למוחלטמוסגר
 נפשיה8 עייל לא דפלוגתא במידי וע"כ לג"מ חוץ שילוח דהיינו למוחלט מוסגרבין

וק"ל.

 לפי המוגיא כל ופירש נראין בד"ה התוס' ע"ד ביאור מש"ל הרב כתבעוד
 דברי דנראין אמ"ד דיבור באותו התוס' במ"ש דנתקשה אלא מילין בארוךדרכם
 מצפה ואין טהור להיות מצפה היה עתה שעד שיצטער יפסיד וגם וז"ל במוסגרר"י

 אלו דברים כתבו תכלית לאיזה ידעתי לא הנז' הרב כתב וע"ז עכ"ל טהורלהיות
 דאשתו מצוותא ליה עדיפא דעלמא צוותא דרבי דמ"ד אליבא קיימי אינהודהא

 שם ד'פסוק6
 ח'פסוק7
 לא והנגע ד"ה נ"ה פסוק ברש"י שםועין8
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 מ"מ דאשתו צוותא שמפסיד דאף רואין דמוחלט לרבי( )צ"ל לר"י ליה אותומשו"ה
 צוותא מפסיד דהא רואין אין במוסגר זו סברא לפי וא"ב דעלמא בצוותאנשבר
 מוסגר גבי אחרים לטעמים אצטריבו למאי וא"כ דבר בשום נשבר ואינודעלמא
 ובהורמנותיה עכ"ל. כדבתיבנא פשוטים הדברים והלא ר"י דברי לרבי נראולמה
 על דחלקו שיטתם לפי הסברה קצת לתת אלו לדברים הוכרחו דהתוס' נלע"דדמר
 והמה בטומאתם לגמרי שוין ומוחלט דמוסגר אמרו והם דדינא בעיקרארש"י

 וכאשר הטמאים בל כמו יקראו טמא וטמא אליהם יקרב לא וזר למחנה חוץפרושים
 כל מסתמא וא"כ הם שטמאים לכל מודיעים הטמאים דכל לעיל מש"ל הרבהוכיח
 למוחלט ממוסגר שייך דעלמא דצוותא פסידא מאי וא"כ מהם בורחים מקצההעם

 למחנה נכנס דהרי בעלמא דצוותא טובא רווחא איכא ספרו לימי ממוחלטבשלמא
 למוחלט ממוסגר ברם מושבו למחנה מחוץ שהיה עתה עד כן לא בהדיה כ"עויתבי
 למחנה מחוץ היה נמי השתא דעד כיון לעינים נראית אינה דעלמא דצוותאפסידא
 לא האי כי פורתא וצערא ופרימה פריעה אלא וליבא הבהן טמאו כי לכלומודיע
 ועונוד מופרש היה כבר מ"מ ממנו יותר קצת אדם בני יפרשו אם אף צעראחשיב
 חשיב לא כזה בצער אמת דהן מלתא הך לאסבורי התוס' בתבו ע"כ בי נפשבפחי
 יש עוד מ"מ ישתוק ולר"מ לר"י במועד יראנו לא לחוד הא דמשום לומר האיבולי
 טהור להיות מצפה היה עתה דעד והוא ופרימה פריעה לצער מצורף אחרצער
 צפייתו. ליה אזרא יטמאט אםהצתה

 טמא ואי ליה מטהר טהור ואי ליה דחזי א' בהסגר מודו כ"ע התוס' דכתבו קמאפי' דלפי ופירש וכו' א' בהסגר בד"ה התוס' ע"ד הנ"ל הרב קסתו דרך הלוםהגם
 והאמת שנית יסגירנו טמא דהוא ליה חזי דאי לעיל בעניותין בדפי' דלא וזהשתוק
 דש"ס דלה~נא מריהטא אלא דהשתוק היא דכונתם לומר הכרח אין התוס'דמדברי
 ובמוסגר ר"י לס' ר"מ מודה דבהא והיינו חזי לא דלכ"ע קא' דבטהור הכימוכיח

 שתיק חומרא איכא ואי בו להקל כדי דחזי לר'מ ר"י דמודה משמע חזי לכ"עא'
 פירש"י כונת דזהו לעיל מימר דבעית מאי אכתי התוס' דברי כן נפרש אם אףוהנה
 בבית שהיה כמו ב' מסגירו אלא מדמעיקרא יותר ליה מטמא לא א' דבהסגרדכ'
 בירור שהוא נלע"ד וכן הראשון בהסגרו מניחו דשתיק דכיון והיינו אזיל שפירכלא
 משל'ק. וע' רש"ידברי

 כוותיה עיקר התוס' דהעלו ר"י פי על ומותיב דרמי הנ"ל להרב הויתוחזה
 ליה חזי דלא ל"פ כ"ע בטהור רבא דקא' האי מאי פי' כפי להלום יבולתי לאח"ל
 היינו אחד הסגר תחילת דהיינו א' הסגר שפירש ר"י לדברי שהרי מהו זהטהור
 דל"ג משמע בטהור רבא דברי פירש לא שבגמ' ובפירש"י ליה גרסי לא ואוליטהור
 במאי ללמדנו שבא רבא לא דאי הוא ומוברח ליה גריס שבהרר'ף בפירש"י אךליה
 דבר סוף לא או פליגי אי דטהור זו חלוקה לימדנו לא למה פליגי לא ובמאיפליגי

 וצ"ע ליה דל"ה ל"פ כ"ע בטהור דקא' רבא דברי פירוש ידעתי לא ר"י פי'שבפי
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 רבא בדברי דטהור חלוקה גרסי הוו לא דהתוס' הוא דהאמת נ"ל ולפקע"דעב"ל,
 לע דודאי ובו' יום יש ד"ה לקמן התוס' ממ"ש המש"ל עוד הבריע לקמן ובןבלל
 למגרסי' דצריך הרב שהבריח ומה ובו' דבטהור מלתא הך רבא בדברי בלל גרסיהוו

 מקום מזה אין געג"ד לא או בטהור פליגי אי ביאר לא למה לרבא תיקשי לאדאי
 דרבי מילתיה לפרושי אלא אתא לא דרבא מימרא דעיקר ז"ל ר"י לך דאמרהברח

 מוסגר ניהו ה' בעו פירושא מילי דהני במוסגר ר'י דברי נראין דקתניבברייתא
 מתנ" לפרושי רבא נחית ולא מינייהו בחד ר' בה דמבויע ור"מ ר"י ביה דפליגיזה

 אלא 5'פ מינייהו ובה' פליגי מינייהו בה' הנגעים עניני חלוקות בלולאודועי
 נראין מדקא' דפליגי רבי מדברי ראינן קא הא במוחלט והנה קאי דרביאבוייתא
 תנאי תרי בש"ס בדמוקי ליה בדאית תנא לבל ר'י דברי או במוחלט ר"מדברי
 יש מוסגרים מיני ב' דהא שונים פירושים בו יש רבי דתני במוסגר ברם דראליבא
 ור"י דר"מ פלוגתייהו קאי מינייהו בהי בבוייתא רבי בדברי בלל גילוי ואיןבנגעים
 וקמ"ל א' הסגר תחילת היינו דקתני דמוסגר רבי בדברי נמי לטעות מקוםויש

 רבא אתא ולהבי ליה דחזי וסבר פליג בטהור דהיינו א' הסגר בתחילת גםדר"מ

 ואי ליה דחזי ל"פ ב"ע א' הסגר בתחילת דהיינו א' דבמוסגר וקמ"ל מלתאלפרושי
 הבהן מקק לע דעדין דביון בזה מודה ר"י ואף לישתוק לא ואי ישמחנו טהורהוי
 ביה בסופו בין ב' הסגר בתחילת בין דהיינו ב' ובהסגר לטמאו או לטהרו שייךלא

 אי מוחלט בחלוקת מידי ביאר לא דרבא ניחא ובזה לע"ד ר"י שיטת זוהיפליגי
 ולא במוחלט דפליגי נגלה מבואר ושם דרבי אברייתא קאי רבא יעל לא אופליגי
 ההסגר בתחילת אם פלוגחייהו הביא זמן באטה המוסגר עניני לפרושי אלאאתא
 רבא דברי הש"ס דקבע נמי ניחא ובהבי לב' א' הסגר בין חילוק יש ואם בסופואו
 מלתיה עיקר דבל מזה נר' דמתנף עלה דבריו קבע ולא דרבי ברייתא דמייתיבתר
 ז"ל, 0תא"ל הרב של הברחו ליה ואזיל דרבי מתניתא ההיא לפרושי אתאדרבא

 לגרוס הוא דמוברח במ"ש הם תמוהים תנא רב דדברי הרואה אנבי דבריוובעיקר
 פליגי במאי ללמדנו רבא בא למה תיקשי לא דאי ובו' דבטהור מלתא הך רבאבדברי
 הרי ר"י פי' לפי דהא תימה דברי הן ולע"ד לא או פליגי אי בטהור מידי בהארלא
 הסגר בתחילת והיינו דחזי ל'פ ב"ע א' בהסגר דקא' במאי דטהור מילתא ביארכבר
 גריס לא דר"י נימא אי וא"ב ר"י דברי בבונת גופיה הרב בדפירש טהור דהואא'

 תוי אלא ב' ומוטגר א' ומוסגר טהור דהיינו רבא בדברי מילי תלת דידןבגירסא
 א' הסגר תחילת דהיינו דיני בלהו רבא ביאר תרתי דבהני שפיר אתי מוסגרמיני

 שייך נמי דאזי אתי ממילא ב' הסגר סוף ובן ב' הסגר תחילת דהוא א' הסגרוסוף
 לאשמועי הו"ל דתנא דדייק הרב על לי תימה ועוד פליגי, ובב"ן לטמאו אולטהרו
 לא למה מוחלט חלוקת ליה קשיא לא אמאי א"ב ענינא בהך דאיבא החלוקותבל

 ובמדובר, קאי דרבי אמלתא דרבא בדבתיבנא ולעד"ן רבאביאר

 שהקשו ובו' יום יש ד"ה בסוגיין התוס' מ"ש הנ"ל הרב מייתי הבי בתרוהנה
 י"ל דהא מידי ל"ק פירש"י דלפי ובתב ולהקל רואה אינו למה לר'מתימה

 הבי בלאו דהא ב"ב משמחו אינו מטהרו דאי ביון ליה חזי לא לר'מ גםדבתחילה
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 כהן של שחיקוחו מחוך שיבין מצערו הוא הרי וישחוק יראנו ואם הוה גמורטהור

 לעיל החוס' דב' נמי פירושא לההוא זו דבדוך לע"ד אומר ואני ע"ש הוא טמאכי
 שחיק טמא הוי ואי ליה חזי לכ"ע לב' א' הסגר דבין דאע"ג ניחא ר"י פי'מקמי
 משא"כ המאסר מן שמוציאו גדולה שמחת משמחו ליה מטהר דאי שאניהתם

 הרב כמ"ש טמא שהוא שיבין ודאי דאגה איכא שחיק ואי טהור הוא דכברבחחילה
 דברי עומק אימרא לכוין ידענא לא לע"ד ק' האלה הדברים מחוך אפה וא"כמש"ל
 וכו' חימא מלחייהו בריש הכא דמקשו החוס' דרבוחינו צ"ל ודאי דהא ז"להחוס'
 דטהור בחחילה מ"מ שחיק דמצי אע';ג דלר"מ ולמימר לפלוגי אדעתייהו אסיקולא
 הרב וכמ"ש כלל ליה ליחזי טפי.דלא עדיף החומותיו בביתו כנו על עומד והנוהוא

 דהחוס' קמא ולפירושא רש"י לפי' בזה מחורץ הכי אדעחייהו אסיקו דאילומש"ל
 בין ק' ר"י לפי' והנה ר"י פי' לפי אלא כלל חימה מקום וליכא וכדכחיבנאלעיל
 דכחבו קמא דחימה מלשונם בבירור ונר' החוס' הכי בחר כדכחבו לר'י ביןלר'מ
 או הנ"ל החילוק אדעחיהו אסיקו לא דהחוס' נימא אי אף וא"כ ר"י פי' עלאינו

 פי לפי להו תיקשי דלדידהו ק' הכ' ובין הכי בין בהכי לחלק להו ניחא ולאדאסיקו
 בסוף העומד דהיינו לטמאו או לטהרו לו' שייך לא ראשון דבהסגר לעיל דכ'קמא
 עדיין בעודו שני הסגר בראש בחחילה מכ"ש א"כ הסגרים ב' בין יבא והרי א'הסגר
 ודע בד"ה שם חנא רב וכן ברור וזה להחמיר ולא להקל ליה חזי דלכ"עטהור

 דגם למדין נמצינו וא"כ דהחוס' קמא פי' לפי בפשיטוח הכי כחב וכו' חנןדבמחני
 חצא לר'י בין לר"מ דבין לר"י הכי בחר דמקשו היכי כי קשיא דהחוס' קמאלפי'
 הך א"כ להחמיר ולא להקל ליה חזי בודאי לטומאה שיזקק קודם דבחחילהדינא

 דהק' קו' אידך קשיא וה"נ כמאן דלא בו רואה אחה שאי יום יש דקחניברייחא
 ומדברי לכ"ע ישחוק טמא הוא ואם יראנו לי למהו זו הפנאה דופנו בקראהחוס'
 דנחיח מש"ל דהרב וחמהני ר"י לפי' אלא קושיי הנך כל להו דל"ק נר'החוס'
 החוס' דכונח נימא ואי מזה נרגש לא איך היטב הדק הלזה החוס' בדיבורלדיוקי
 ב' דבין והא לר"י שחיק מצי לא דמעולם דס"ל לחוד לפירש"י להקשוחהיא

 להם הוקשה לא וע"כ החלטיח טומאה ליכא דשם משום היינו אוחו רואההסגרים
 דנר' ותו' למסחם ולא פירש"י לפי חימא דהול"ל חדא דוחק זהו ר"מ מסברחאלא
 דכחבו קמא לפירושא גם דאמרן מאי ולפום לחוד ר"י פל לפי מקשו קא דהדרלקמן
 מ"ש עפ"י מילי לאהדורי דאמרי אנא ע"כ כי ר'י, לפי' דקשיא היכי כי ק'לעיל

 פירושא ההוא לפום דר'ל וכו' לפרש ונר' דכחבו החוס' בכונח לעיל בענייאני
 לכהן ליה מבעי עכ"פ אלא יראנו אם אופן בשום שחיק מצי לא לר"ידלעולם
 וכגון דהוה ממאי טפי שיצערנו מבלי מידי למימר דמצי היכא כל וא"כ מידידלימא
 שבכל בחחילה אבל דמי שפיר בהסגרו שיעמוד ליה למימר דמצי לב' א' נסגרבין
 דלא דכלא סמא א"כ יחליטנו אם בין יסגירנו אם בין יצערנו הכהן שיאמרדבר
 דכחבו קמא לפירושא בין ר"י לפל בין להחוס' ק"ל שחיק דמצי לר"מ אבליראנו
 דפירש מאי לפום אבל לר"י בין לר"מ בין דקשיא לפיר"י מקשו קא והדרלעיל

 בחחילה כ'ש א"כ הסגרים ב' בין שחיק מצי דלר"י דהחוס' קמא בפ"י ז"להמש"ל
 בטוב פי' כבר הללו החוס' ע"ד עוד לדקדק עדש צ"י.ומה החוס' דברי הילוכוולפי
 בד"ק ~3"ש משל"מ הרב ודעתטעם
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 רבינו פסקי לבאר בשקו"ט במאי הנ"ל הרב לדברי בואי טרםוהנה
 דמ"ק פ"ק דוד חסדי בס' הרב למורינו דחזיתיה נא אציגה קדם הן ז"להרמב"ם

 מלתא ובריש עלתה לו' ארוכה ור"י בהר'מ דפליגי דסוגיין ברתתא דההיאעלה
 קא היכי בד"ק מצאתי לא כי אני תמיה ואולם והתוס' פירס"י כפי לסוגייןמפרש

 דברי נראין רבי דתני מאי לפום פירש"י לפי יוסי דר מילתיה רבה ניהו מו"רפרמא
 וה"נ רואין דאין וס"ל נמי במוחלט פליג דר'י מוכחי אלו דדברים במוחלטר"י
 במוסגר דבין ר'י סברת לדידיה אזלא היכי ידענא לא וא"כ שם גופיה מוה"רדייק
 צוותא או ס"ל מאי ר'י על ק' דממ"נ לעיל כתיבנא וכבר רואין אין במוחלטבין

 גם ומה בהא, מירי לנו לבאר למוה"ר והו"ל דאשתו צוותא או עדיפאדעלמא
 דאין ס"ל ולהכי ליה עדיף דאשתו דצוותא ס"ל דריי בהדיא מפרש ניהודמו"ר
 ליתובי מוה"ר בעי ובזה דאשתו צוותא אפסדיה ליה מטהר אי דהא במוחלטרואין
 נמי דפליגי ביאר לא רבא אמאי לעיל דעניותין . דדייקנא דוקיא באידךדעתא

 שרי אי והיינו אחר בענין הויא פלוגתייהו דבמוחלט מר'ר קאמר ועלהבמוחלט
 כרס"ללריבר"י ספרו דימי בק"ו חלוטו בימי אסיר דלר"מ החלטו בימיבתשמיש
 דמאי אבין ולא שמעתי ואני עכ"ד חלוטו בימי באשתו דשר' כרבי ס"ל ור"ילקמן
 פליגי במאי לאשמועינן דנחית רבא מ"מ אחריתי במילתא תליא דפלוגתייהונ"מ

 ורבי בר"י דר"י דפלוגתא פליגי נמי דבמוחלט לברורי הו"ל פליגי לאובמאי
 בהא דוקא אלא פלוגתא דליכא בדבריו לטעות מקום יש למלתיה רבאומדסתים
 בימי באשתו אסיר אי כגון אחרינא במידי הא לא או שתיק כהן מצי אימלתא
 פליגי דלא רבא דברי מסתמות נר' דאשתו צוותא או עדיף דעלמא צוותא ואיחלוטו
 אברייתא קאי דרבא לעיל מ"ש הוא הנלע"ד ע"כ כי נמי למר ס"ל מר דסברומאי
 אתא אלא לבארו הוצרך ולא במוחלט דפליגי באר'ה ומשם וכו' נראין דתנידר'

 ולעולם קאי מוסגר מין דבכל תימא דלא דפליגי ר' דתני המוסגר ענין מהולפרושי

 וכדכתיבנא. באשתו שרי חלוטו דבימי ס"ל נמיר"י

 ואייתי הרמב"ם פסקי ליישב לו ובא דרך שם הרב למורינו ראיתי הלוםהגמ
 דמפרש דמייתו דפי כונתם ופירש וכו' ראשון בהסגר בד"ה התוס' דבריבידיה
 ראהו שכבר אחר הסגרו של ראשון ביום ר"ל א' הסגר תחילת דהיינו ראשוןהסגר
 לא לטהרו לטמאו. ולא לטהרו לא יכול דאינו ליה חזי לכ"ע ואז והסגירוהכהן

 דאפי לא נמי ולטמאו עכ"פ ימים ז' בהסגרו להיות שצריך אמרה התורהשהרי
 יראה דאם ליה חזי ומ"מ הסגרו ימי תוך להחליטו יכול אינו טומאה סימן בויראה
 הסגר בסוף היינו שני והסגר לבא קרובה ה~ועה כי משמחו הרי טהרה סימניבו

 בסוף וה"ה לשתוק יוכל ולא טומא' סי' יראה רשמא אסור ואז הז' יום סוףראשל'והל

 דר"ל ר"י דברי בפי מש"ל הרב מ"ש הביא דמלתיה ואסיפא בזה והאריך שניהסגר
 סימן ליה חזי ואי יראנו אזי יחליטנו או שימגירנו קודם ראשון הסגרדבתחילת
 ואני וז"ל וכתב המדורה הגדיל זה ועל לר"י אף לכ"ע שתיק ומצי ישתוקטומאה
 שראהו אחר כי היתכן לכתב ניתן שלא זה דבר יאמה קדהם פה איך מרעידעמדתי
 פ' בהדיא והרי רואה אינו כאילו עיניו יעצום החלטית טומאה סי' ביה וחזאהכהן
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 את מטהר לך ואין כלום עשה לא הטמא את שטיהר כהן מהט'ש9 בפ"טהרמב"ם
 עינו ומעלים למחנה חוץ לצאת שדינו גמורה טו"מ סי' שרואה מזה גדולהטמא
 דאמרו ואיברא ממש אדאוריי'10 עובר ה"ז אחרים ומטמא המחנה בתוםומניחו
 לו נזקק שלא זמן שכל תורה גזרה שכך לפי ה"ט התם ברגל וכן וכו' לו נותניןחתן
 והכיר וראה הכהן לו שנזקק אחר אבל מטמא אינו טו"מ סי אף בו יש אפיהכהן

 אינו דאפי' במוסגר אלא לשתוק דרשאי אמר לא ר'מ ואפי 1ו ישתוק היאךטומאתו
 בין דאין תקלה שום לידי לבא וא"א מושבו למחנה מחוץ מ"מ הרי בכך מהמטמאו
 בטהרתו ולהניחו בטהור לשתוק אבל ופרימה פריעה אלא .למוחלט מוסגרמצורע
 הבין עדיין הכהן לו נזקק לא התוס' דמ"ש הדברים עירב ז"ל והרב למ"דליכא
 המצורע נזקק לא דעדיין דאיברא כלל לזה ענין זה ואין עדין לטו"מ נזקק לאדר"ל
 הכהן לו נזקק כבר הרי הכהן שראהו מכיון מ"מ הוסגר שלא כלו' לטומאהגופיה
 עכ"ל. כדפירשנו א"ו עדיין הכהן לו נזקק שלא התוס' קאמריוהיכי

 רבה ניהו דמו"ר למילי חזיתינהו כי מרעיד עמדתי דינא קבל כל עניואני
 בו שיראה יתכן דאיך הסברא מכח יקרא דתמה מאי מראש הלא שיחותי.ואבאר
 ממש אדאורייתא עבר וקא בידים אחרים מטמא וה"ז עיניו ויעלים טו' סי'הכהן
 הכהן שיראנו קודם אם הרי הזאת החרדה קול מה הרצפה נשיקת אחרי אומראני

 עליו טומ' שם חל לא טומ' סימני אלף ביה דאית דאע"ג היא הכתוב דגזרתאמרי'
 אם נמי דה"ה לומר הסברא רחוקה ולא היא נפלאת לא א"כ רחמנא גזרדהכי
 טומאה שם חל לא הוא טמא לומר מפיו הוציא לא דהכהן עוד כל הכהןיראנו
 כלל, טומאה באן אין עדיין דהא אחרים דמטמא איסור כאן ואין עדיין'כלל
 שכתב הכהן אהרון אל והובא בפ'12 בפירחמו רש"י דרבינו מלישניה משמעוה"נ
 הרא"ם וכתב כהן עפ"י אלא וטהרתן הנגעים טומאת שאין היא הכתובגזרת

 מ"מ לטהור טמא בין ולהבחין הנגעים לראות יבול "טראל דחכם דאע"גדאשמועי'
 מדברי גם ומעתה ע"ש. כלום אינו טהור או טמא מפיו הכהן הוציא שלא עודכל

 דהבהן היכא מיידי דהתם ז"ל המש"ל לדברי סתירה אין דאייתי ז"להרמב"ם
 עוד כל אבל כלום אמר דלא דאמרי' הוא הא ובכי טו"מ סי בו שיש למי בפיומטהר
 כתב מזה לעיל והרי כלל טומאה שם עדיין חל לא טומאה מפיו הכהן הוציאשלא

 אמור ישראל חכם לו שיאמר ע"י מהני קטן או שוטה הכהן אם דאפי'הרמב"ם13
 מידי לומר רצו לא השוטה או הקטן זה כהן הג"ע אי והכי טהור אמור אוטמא
 ונבונים חכמים ליה דחזו אע"ג מ"מ ינהגו בשגעון כי למו כסל דרכם זהכאשר
 כאן אין כאילו והו"ל עמו לישב מצו אפל'ה גמור טמא שזהו פיהם על ידעיוכ"ע

ה"ג9
 וטמאו" הוא "טמא שנאמרשםסו
 שם מהרמב"ם משמע 1כ1 ע"כ ליה מטמא דלמא ליה חוי דלא נותניו ד"ה רש"יוז"ל11

 נטמא ראה הא משמע רואיז" "איוה"ח
 כ' פסוקפי"ג12

 ה"כשם13



סי~160
 ז

 ועינו דעת בר הוא הכהן אם אף דעכ"ף ולומר לחלק מקום שהע ואף כלל.טו"מ
 לך אחוי מאי מ"מ כישראל טומאה גורם ויהיה היתוק אקי גמור טמא הוא כיואה

 ביה חזי ואי כתחילה הנגע את לראות כהן דמצי בפשיטות הכי ס"ל ודאידהתוס'
 ממ"ש לה אמינא דבר ראשית שהיה. כמות כטהרתו ויניחנו ה~תוק טומאהסי'

 קא דהתוס' הרי להקל רואה אינו למה לר"מ תימה וכו' יום יש ד"ה בסוגייןהתוס'
 יכול עמיו בקרב היחטב גמור בטהור אף שתיק כהן דמצי דלרימ בפשיטותמתמהו
 הכתוב דגזרת דכיון כדכתיבנא ודאי וטעמא ישתוק טמא דהוא חזי ואי לראותוכהן
 טומאה כאן אין מידי לימא דלא עוד כל א"כ טהור או טמא בפיו יאמר שהכהןהיא

 יראה אם במוסגר שתיק דמצי היכי כי דלר"מ מרנן דסברי ברור זה וא"כמעיקרא
 טומאה סימני בו יראה אם אף מעיקרא בטהור שתיק מצי ה"נ החלט סימןכו

 מוסגר כין לר"מ לחלק מוה"ר כדכתב ודלא ובחומותיו בכיתו מכונו עלךניחנו
 התוס' ממ"ש גם טהור. דהוא להיכא הכהן כשתיקת תקלה וליכא כבר טמאשהוא

 רואין הסגר בתחילת דלכ"ע דפיר"י למאי ועוד וז"ל פייר על להק' ההואכדיבור
 שמא לפנות טורח למה שיראו עד הבית את ופינו ועוד לראות יכול לעולםלהקל
 ר"י דברי דכונת לפרושי מו"ר דבעי מאי כל מחמתו נסתר הן עכ"ל טהורימצא
 לא דאז הסגרו ימי בתוך היינו ר'י דמ"ש התוס' מידי מקשו לא פירושו לפידהרי

 ברור לפיר'י התוס' דמקשו מילי ומהנך לזה זה ענין ומה לטמאו או לטהרו כהןמצי
 והוא כהן לפני כשיבא בתחילה דר"ל המש"ל תנא רב כדתרגמה דכונתוכשמש
 או לטהרו שייך לא אכתי ואז המתוק טומאה ביה חזי ואי לכ"ע לראותו יכולטהור
 מה לסתור ראיה יש ועוד ברור וזה טומאה שם עליו חל לא דעדיין כיוןלטמאו
 שם התוס' ממ"ש שתיק מצי לא טו' סי' הכהן יראה אם דכטהור ז"ל מוה"רשהעלה
 הטעם הני ליה דחזי ל"פ כ"ע ראשון בהסגר לפ' ויש וז"ל וכו' ראשון בהסגרבד"ה
 בסוף דהיינו לטומאתו שצריך שעה עד למדרש שייך לא לטמאו או דלטהרומשום
 ה"נ הרי עכ"ל יטמאנו ולא להסגיר הוא ראוי ראשון הסגר בסוף אכל ב'הסגר
 מלתא להא שייך לא ב' הסגר בסוף עומד שאינו עוד דכל מדכריהם כהדיאמוכח

 כשבא בתחילה דגם ש"מ ממילא א"כ להסגירו שיכול זמן כל לטמאו אודלטהרו
 שפירש מה לפי שתיק ומצי יטמאנו לא להסגירו הוא דראוי טהור והואלפניו

 הא יסגירנו אלא ישתוק דלא בעניותין דפרה~בא מאי לפי או אלו, בדבריםהמש"ל
 הסגר בסוף אלא לטמאו או לטהרו שייך דלא ברורה התוס' בובת שיהיה איךמיהא

 טומאה, סי' רואה אם דוקא לטמאו הכהן מחמב לא הכי מקמי האשני

 אינו דמוסגר לפירש"י שהקשו וכו' נראין א"ר ד"ה התוס' ממ"ש ראיהועוד
 שוין וזה זה שילוח לענין הא דמגילה דפ"ק מההיא מחנות לג' חוץמשתלח

 ק"ל הוה לא הכי לאו ואי סוגיא ההיא מכח הוא רש"י על דק"ל מאי דכל נר'ע"ס

 כמחנה יושב דהמוסגר דכיון רש"י על להו תיקשי כלא"ה מוה"ר דברי ולפימידי
 הרי ישתוק טו' סי כיה חזי ואי אותו רואה שני דכהסגר לר"מ יתכן איך עמיובקרכ
 את עורר כאשר רש"י על המדורה להגדיל להתוס' והו"ל הרבים את מכשילנמצא
 דברי לפי הרי ותו' ר"י. בדברי דפירש מאי לפום המש"ל דברי על ז"ל מוה"רחניתו
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 אי להקל אלא להחמיר כתחילה הנגעים את רואין אין רמ"א כמתנר דגרסלמוה"ר
 בטהור דקא' דמתני' בפשטא מפרשר הוה שני אמוסגר קאי דפירעם רבא דברילאו
 דהיכי דוקא לאו דבתחילה לומר מוכרחים היינו רבא דברי בלאו מוה"ר דבריולפי
 לפרושי רבא צריך הוה ולא אדאורייתא קעבר הא טומאה סי' רואה אם שתיקמצי
להא.

 לאשמועי' דאתא רבא דברי לפרעם שכתב גופיה מוה"ר בדברי תימה לי ישועוד
 רואה שאינו ומן כל שהרי ליה חוד ולא לכ"ע טהור כשהוא דהיינו ממשדבתחילה

 ואם שהוא ממה יותר לו להטיב יכול אינו רואהו אם ואפילו בבותו שמח הואהרי
 שלא טפי עדיף לר"מ אפילו אלא יסגירנו לפחות או יטמאנו דשמא לר"י ל"מיראנו
 טפי עדיף מו"ר דכתב האי מאי להעיר והש וכו' ברגל וכן בנגעים דתנן והיינויראנו
 בההיא טו"מ סי' ביה חזי אי דהא שיראנו כלל אריך דלא בהדיא לימא יראנושלא
 להו אית דינא חד ור"מ ר"ו דבטהור הטמא את מטהר דהו"ל שתיק מצי לאשעתא
 להולמן זכיתי ולא בעיני תמוהים הם ובסוף בתחילה בזה מוה"ר דדבריבאופן
 ר"י. דברי בפירוש מש"ל הרב כדפי ובאין ממשמשין דהדברים דרכו יורהוהאמת
 מש"ל הרב דלפי' עדין הכהן לו נזקק לא דהרי התוס' כמ"ש מוה"ר דדייקומאי
 כלל מילי להני ליתנהו דקמן בנסחאות הנה לטומאה נזקק לא שעדיין למימרהו"ל
 אלו דברים וסילק הגיה דהוא דנר' במהרש"א וע' כהוגן התוס' דברי ובאוועלו
 ע"ש. התוס'מדברי

 הסגר בתחילת דהיינו ראשון דבהסגר שכתב ר"י בדברי הע פורתא דוחקאכן
 שייך לא כפרק דבו דלישנא מריהטא דנראה לטמאו או לטהרו שייך לאראשון
 היא ערוכה משנה והרי שייך לא דהיכי שקשה וווהי לטמאו כהן מצי דלאטומאה

 מתני' והיא דנגעים פ"ק כדתנן הכהן שיחליטנו לה משכחת ראשון שבועדבתחילת
 ליה דקשיא הוא זה לשון והמשך ו"ל ארש"י מלתייהו בריש מינה מותבו דקאגופה

 נראה ולענ"ד דכרים של לעמקן ירד דלא עליו כתב מש"ל והרב ז"ללמהרש"א
 שכתכו ליה אתקילא להשנייהו אלא התוס' דברי לעומק מהרש"א הרב ירדדשפיר
 ולמימר למלתייהו טפי לפרושי להתוס' דהו"ל וכו' לטמאו או לטהרו שייךדלא
 דגם אה"נ מיהו טומאה לכלל בא לא דעדיין כיון שתיק רמצי נמי ר"י יודהדבוה

 שתיק מצי דלא ר"י קאמר לא דבהא היא דבריהם דכונת בדעתו עלה ו"למהרש"א
 לטמאו או לטהרו ר"י דריש לא דבהא כתבו כאילו והו"ל לטמאו או דלטהרומקרא
 ז"ל מהרש"א בה רגמגם הוא שויך דלא בלהשנא אכן דוקא לאו שייך דלאולחטנא

 יענה מה פיר"י על להקשות הי"ל מהרש"א הבנת דלפי ז"ל מו"ר הרב שהק' מהגם
 דמהרש"א דנר' תברא לא נמי הא לוה חוי דלא ל"פ כ"ע בטהור בסוגיין רבאבמ"ש
 לקמן דהקשו ממאי מוכרח והוא רבא בדברי הכי גרסי לא דהתוס' לוה פשיטאהוה

 הי"ל כגירסתנו רבא בדברי גרסי הוו ואילו להקל לראות יכול לר"מ תימהבברייתא
 גם ואולי ע"ש מש"ל הרב כן שהכריע וכמו דרכא מלתיה בריש הכילהקשות
 ליה. גריס הוה לאמהרש"א
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 וכבר כליו נושאי בו שנתחבטו ז"ל הרמב"ם הגדול רבינו בדעת מלתאואימא

 לדעתי ואולם עש"ב לעצמו דרך וכירר דבריהם על דייק בזה שם מורינוהרב
 אבא זולת בד"ק לדון ארוכה אעלה ולא לשמוע קשים מוה"ר דברי גםהקצרה
 יען כלל במוחלט פליגי לא ור"י ר"מ דלרבא מימר דבעי במאי גרגירים ב'אעידה
 כיון ליה חזי לכ"ע ובמוחלט כלל דעלמא וצוותא דאשתו דצוותא מלתא הך להולית
 או עדיף דעלמא צוותא אי דחזינא הוא ולרבי לשכר וקרוב ההפסד מן רחוקדהוא

 ר"י דברי נראין רכי דקא' ומאי בש"ס כדאמרי' אליביה איכא תנאי ותרידאשתו
 במוחלט ס"ל ר"י לעולם אלא במוחלט אר"מ פליג דר'י למימרא לאובמוחלט
 ר"י לעולם אבל במוחלט רואין אין דאמר ר"י דברי דנראין ס"ל ור' כר"מדרואין

 כר"מ ס"ל לא ר"מ דברי דבנראין היכי דכי לזה ראיה מו"ר ומייתי הכי ס"ללא

 ה"נ ע"ש נראין א"ר בד"ה התוס' וכמ"ש שתיק מצי לא ולר' שתיק מצי לר"מדהא

 דמו"ר עבדא ואנא זהתד"ק. הכי ס"ל לא ור"י נראין היינו דקתני ר"י דברינראין
 נראין דקאמר דרבי דלישנא מצטערים אנו הראשונים דעל חדא תרתי בגוהק"ל
 דגם למימר דוחק עוד להוסיף באים ואנו התוס' כדהקשו מתישבא לא ר"מדברי

 לרבינו דחקו דמי ותו דעלמא. נראין כשאר הוי לא ר"י דכרי נראין דתנימאי
 חדתא פלוגתא תפשינן לפי"ז ואדרבא לזה הכרח שום אין והרי כן לפרשהרמב"ם

 זו אין כמוחלט ור"י ר'מ דפליגי נימא אי ובשלמא במוחלט ור"י לר"מ רביכין
 הש"ס וכבר רואין אין אמר וחד רואין אמר דחד פליגי עכ"פ דהא חדתאפלוגתא
 חדתא מלתא הוי במוחלט אתרווייהו פליג דר' נימא ברם וחד חד לכל שעתאיהיב

 פליגי במאי לאשמועי' ונחית הואיל לפרושי לרבא הו"ל הא כי דכל ותו טעםוכלי
 לרכא והו"ל במוחלט דפליגי נראה רבא דברי דמסתברא גם ומה פליגי לאוכמאי

 ר"י דברי דנראין ומודה אזיל מלתיה ברהס מוה"ר וכן פליגי דלא מלתא הךלכרורי
 ע"ש. ד"ק בתוך מש"ל הרב דייק והכי במוחלט דפליגי משמעבמוחלט

 חזה הבהיר בעינו הרמב"ם דרבינו דכר פשר נראה ולע"ד חלקי אמרהונפשי

 כנודע כוותיה למפסק רבנו רגילי הכי דתני בה"ג ובכל ההלכה להכריע באדרבי
 עלן רמיא הא בכי הכי תני ומר הכי תני דמר אליביה תנאי תרי דפליגי הכאברם

 דברי נראין דתני כמאן עיקר תפס דהרמב"ם ונראה עדיף מינייהו הי בפלסלשקול
 דברי נראין דקתני דרבי לישנא שפיר אזלא הכי דתני דמאן דאליבא במוחלטי'מ
 התם שייך דלא להחמיר ולא רואין ס"ל לא במוחלט ר"מ ודאי דהא במוחלטר"מ
 דרואין ס"ל דר"מ ודאי וא"כ ז"ל משל"ם הרב נו ע ואנן נמי וכדדייק לה~נאהך
 טהור הוא ואם שהיה ממה שנוי כאן ואין בהחלטו יניחנו טמא הוא ואם עניןבכל

 מאי וכן ממש כר"מ רבי אתי וא"כ ליה דעדיפא דעלמא בצוותא וישמחנויטהרנו
 דאיז ממש במוסגר ר"י כסברת דהיינו נמי שפיר אתי במוסגר ר"י דברי נראיןדאמר
 וכל יקרא טמא וטמא ופרימה פריעה בעי דהשתא ומצערו דפסידליה כללרואין
 קשיא במוסגר ר"מ דברי נראין דתני תנא לאידך ברם ממנו בורחים מקצההעם
 להקל רואה לר"מ לב' א' הסגר בין דהיינו במוסגר דהא ממש ר"מ כסברתדאינו
 לשאר דמי דלא לישנא הך וק"ט להחמיר בין להקל בין רואה ולר' להחמירולא
 וע"כ ע"ש חלב דטיפת מסוגיא בזה התוס' וכדהקשו דוכתי בכמה רבי דתנינראין
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 וכדאמרן. במוחלט ר"מ דברי נראין דתני תנא כההוא לפסוק הרמב"ם לובחר
 דהיינו ליה חזי דכ"ע ראשון בהסגר רבא דקא' מאי מפרש דהרמב"מ ודאיונראה

 מידי נ"מ דלא כיון חזי הא' הסגר בימי דר"ל ר"י פי' לפי ז"ל מוה"ר להכדמפהש
 דלא כיון תימא דלא רבא וקמ"ל לטמאו ולא להחליטו לא יכול אינו דהאבראייתו

 צד ליה אית דהא דליחזייה לאשמועי רבא אתא ע"כ כי ליה ליחזי לא מידינ"מ
 והוכרח המאסר מן מוציאו שאינו אעפ"י טהרה סימן ליה דאית לו יאמר אםשמחה
 רש"י פירוש דהא אחרת בדרך לפרשם מקום מצא לא יען רבא דברי בין לפרשרבינו
 ופי' גופייהו אינהו כמ"ש דחוק הוא ג"כ התוס' ופי' התוס' גדהקשו ועומדמוקשה
 רבא דברי לפרש מקום אין וא"כ וכו' יום הי בד"ה התוס' עליה אותיבו נמיר"י
 לא לכ"ע ובטהור חזי לכ"ע הא' הסגר ימי דבתוך דר"ל האלה הדברים עפ"יאלא

 ודאגה רבה אינה דהשמחה מאחר בזה מודה ר"מ ואף כ"כ שמחה דליכא כיוןחזי
 יטמאנו אם רבה דאגה איכא ולר"י טמא שהוא ויבין דשתיק היכא להנתטכחת
 הסגר בין דהיינו שני בהסגר וכן כוותיה דס"ל לרבי וכן שתיק מצי לאדלדידיה
 זה וכל כוותיה אזיל ורבי ר"י כדסבר ליה חזי לא שני הסגר ימי לתחילתראשון
 ונמצא טמא ימצא שמא במועד הנגעים את רואין אין שכתב הרמב"ם בדבריכלול
 לו ויגרום שהיה ממה יותר טמא ימצא שמא זה חשש שיש זמן וכל לאבל נהפךחגו
 שמא למיחש תו שיך לא מוחלט דהוא היכא ברם אותו רואין אין בחג וצעראבל
 דאשה צוותא ויפסיד טהור ימצא שמא למיחש וליכא אותו רואין ובודאי טמאימצא

 דס"ל לעולם נמי ורבא להא. כלל חיהי לא תנא חד לפום כוותיה דקי'ל רבידהרי

 דלא מאי זולת בהדיא רבי ליה תני דהא לאומרו הוצרך ולא במוחלט גםדפליגי
 רבי דקא' מוסגר הי ידעי' דלא מוסגר וכן טהור כגון לפרושי אתא רבי בדברינזכר
 לס' במתני' סתמ דברי דכיון להקשות ואין במוסגר. ואופנימ פירהמימ כמה הידהא

 כר"מ חדא למפסק דהכריע במאי לרבי הודו לא דורו דחכמי מוכח חכמים בשםר"י
 וא"כ חכמים בשם לה וקתני ר"י לסברת סתמה ולהכי כר"י כלה אלא כר"יוחדא

 שקיל לא דרבא דמחזינן חדא כלל לע"ד תברא לא דהא הלכתא למפסק לן איתהכי
 דינא הוי מאי מוחלט בחלוקת ביאר מדלא וכדמוכח דרבי ברייתא על אלאוטרי
 דרבא ודאי א"כ וכמש"ל דמתני עלה ומיד תכף רבא דברי הש"ס מייתי מדלאועוד
 חכמים בדברי הוזכר לא במתני' דמעיקרא נקטינן.ותו וכוותיה כרבי דהלכתאס"ל

 פשיטותא שבקינן דלא ודאי וא"כ כחכמים דלא דהוי דנימא היכי כי כללמוחלט
 במוחלט ס"ל דמתני' חכמים אי לן דמספקא מלתא למנקט היכי כי כר"י דפסקדר'

 במוחלט דינא להו ברירא לא דמתני' דחכמים לומר מקום יש ותו לא, אורואין
 דאין לחכמי'במוחלט ס"ל חכמיואי סברת ר'בברייתא דהזכיר חזינןוהראיהמדלא

 דרואין במוחלט לחכמים ס"ל אי וכן במוחלט וחכמים ר"י דברי נראין הול"לרואין
 לחכמימ הזכיר ומדלא במוחלט וחכמימ ר"מ דברי נראין דרבי ברייתא באידך*תי
 אף סברתם הזכיר לא ולכן במוחלט חכמימ סברת לרבי ליה ברירא דלא שמעי'כלל

 ר"י דברי בברייתא תני מדלא ד"ק בתוך הכריע הוא שגם מש"ל להרב וע'במוסגר
 חכמים דסברת הוא דהאמת ולעד"ן קאי ר"י בשיטת לאו דחכמים מכללוחכמים
 להו דמספקא למימר ואיכא במוחלט ולא במוסגר לא ס"ל מאי אתבריר לאדמתני'
 ליה חזי דלא מודו ר"מ אף דבטהור דקא' רבא דברי ואילולי בתרווייהולרבנן
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 אחר אבל הנגע בו שנולד ביום דהיינו בתחילה אלא חכמים דברו דלאהו"א
 דברייתא בפירה~א רבא דגילה מאחר והשתא כלל בזה דברו לא לטומאהשנזקק
 ור"מ חכמים במתני' דפליגי דמאי אמרי' א"כ ליה חזי דלא מודה בתחילהדר"מ
 ודוק. דמתני לרבנן ס"ל מאי לנו נודע לא אכתי במוחלט אבל במוסגרהיינו

***."
 הסינע

 דתלוש דינא הנה חכרו ולבסוף תלוש בענת ט"ז דף חולין בסוגית ט'סי
 ובפירוש אפשיטא ולא ט"ז דף בחולין לרבא מבעיא שחיטה לענין חיברוולבסוף
 דמלתא ואסיפא וכו' חיברו ולבסוף תלוש בד"ה התוס' רבותינו נתחבטו רבאבעית

 כל וטרם הש"ס ופשיטות דרבא בבעיא דבר לבי רחש עניא ואנא בקושיהניחוה

 הרי ליה קמבעיא מאי שהקשו במה רישא ואימא התוס' ע"ד לקע"ד לעמודראיתי
 דתול"ח ממתני' להוכיח הן כרחך על מ"מ דלעילו ברייתות הנהו ידע לא איאפי'

 שק' מהרש"ל משם שכתב למהרש"א וראיתי וכו' לכתחילה ולא כשרבדיעבד

 שוחטין בכל דקתני הבריתא ידע לא כי בתלוש איירי דמתני סבר המקשןדלימא
 מוקי גופיה איהו הכא ליה מבעיא דקא רבא דהא דלק"מ המהרש"א עליו ובתבוכו'
 ע"כ וא"כ בתלוש שוחטין לכתחילה דאפי וכו' בצור בין לאתויי דמתנ" בכללקמן
 אינו רש"ל תי דגם ומינה בתלוש איירי לא וקנה צור גבי דיעבד דקתנירמטא
 טעם דמאיזה שוחטין דבכל מבריתא לעיל פריך דמילתא דלרווחא שכתבמבורר

 בכל למתני תנא דאצטריך כיון דהא אינו וזה בתלוש לא לכתחילה וקנה דצורנימא-
 דכל דומיא בהם פשוטה דסברא )כצ"ל( אין ע"כ בתלהש הני כל ולאתויישוחטין

 פשוטים שאינם דברים לאתויי דאתי שוחטין ולעולם שוחטין הכל דקתניהני
 התוס' בדברי ההשקפה בתחלה בעניי אני כי בשחק עדי והנה עכ"למסברא

 אין דודאי מהרש"ל כדכתב בפשיטות לבי אל אני ואמרתי מהרש"ל בקו'הרגשתי
 ודייקנא לכתחילה אסור אמאי לדבר טעם אין דא"כ בתלוש מתני' לאוקמימקום
 לא לבתחילה וקנה צור אלא ובו' יד מגל בשלמא מקשי קאי הכי הש"סדלעיל

 דהא ועוד לא אמאי לכתחילה וקנה דצור חדא קמותבי דתרתי פי' וכו'ורמיניהו
 למימר ליה למה לת"ה דאי בלשונו קיצר והש"ס לכתחילה דשרו בהדיאתניא

 וכו' ורמינהו לא לכתחילה אין דיעבד וכו' כצור השוחט בקצרה לימא וכו'בשלמא
 לקמן דקא' גופיה דרבא מההיא מהרש"א הרב לעיינין אנהיר בעת"ה הנהברם

 הן וא"כ שרו לכתחילה בתלוש וקנה בצור לאשמועינן אתיאדבכלשוחטיןדמתניתין
 של דרכו גם כי עקא דא אך מהרש"ל, לדברי הרב וכדמותיב בדעתי שעלה מהנסתר

 הבנתי לפי לעיל א דדייקנ דש"מ דלישנא חדא טעמי מבמה בעיניי קשהמהרש"א

 ע"ב טודף1
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 רבא דהא ולמימר מילתא לגלויי דהו"ל וחתום מתום התומ' דלשון ותו קשיאהשתא
 קו' האי כולי אלימא לא מהרש"א הצעת דבעי ותו וכו' צור לאתויי דבכל קא'לק'

 לדא כלל אדעתיה אמיק לא בעיא הך רבא בעי דכי י"ל דהא דרבא בעיא עלהתוס'

 אשמועי' דמתני' דרישא מ"ל הוה ודילמא שוחטין בכל דקתני ממיפא מרבי קאמאי
 אה"נ מיהו ליה מבעיא ולהכי בהן חטחוט לא לכתחילה נמי התלחטים וקנהדצור
 ליה דאזדא אה"נ אתא הוא וקנה צור לרבות שוחטין דבכל רבא דאמיקדבתר
 ומשמע וכו' חוץ שוחטין בכל וכו' חוץ שוחטין הכל במתני' קתני דהרי וכ"תבעיתו
 שוחטין נמי וקנה דצור צ"ל וא"כ בהדיא השנויים אותן אלא מן.הכלל הוציאדלא

 חוץ2 בהם שנא' במקום אפי' הכללות מן למדין אין קי'ל דהרי ליתא האלכתחילה
 וקנה צור ולא לחנד זכוכית אלא לרבות אתא לא בכל קתני דהכא נימאוא"כ
 בדבריהם הרואה יראה כאשר פי' בלי זו בעיא להניח ולא לו' התוס' הו"מ זוומעתה

 ראיה שום אין שוחטין בכל מתנל דמדקתני עוד ותדע 11 לבעיא חלקשהניחוה
 דפריך לעיל הש"מ אמאי תקשי הכי אמרת אי דהא וקנה צור מרבי דקאלמימר
 או וכו' חוץ וכו' בכלי בסיפא דתנן לסיפא רישא גופא מתני' רמי לא וכו'ורמינהי
 מאיזה ידענו לא מהרש"א פי' דלפי ותו וכו' הכללות מן למדין דאין לעילכדאמרן
 תנא דהוצרך השחוט לא תלושים וקנה בצור דגם נותנת הסברא היתהטעם

 התומ' דרבותינו לומר דאפ' לבי אל אשיב זאת ובכן לכתחילה דשוחטיןלאשמעינן

 לקמן דחזינן דאיברא משום בתלוש מתני' לאוקמי אופן בשום דא"א מתנןסברי
 פשוטה דהמברא משם נראה וא"כ וקנה צור לאתויי שוחטין דבכל הא מוקידרבא3
 מדכתיב היתה דהסברא התוס' מפרשי תמן ברם תלוש אפי לאסור נותנתהיתה
 קודשים דלענין קרא מהך הש"מ וכדילפי המחתך את כתיב ולא המאכלת4 אתויקח
 למימר שוחטין דבכל תני להכי לחולין דה"ה הו"א וא"כ לשחיטתן5 בעידבכלי
 תומ'6 ועי שרת כלי ע"י נעשה דהכל בקדשים אלא כלי להצריך מסתבראדלא

 ב' אלא בו לנו אין התלושים וקנה דצור מלתא הא וא"כ וכו' מנין ד"הבסוגיין

 דלא או בדיעבד אפי' אמור ואזי לחולין גם מאכלת מילת דדרשי דינא אודרכים

 דהא בדיעבד ולא לכתחילה תלושין אימור צד שום אין וא"כ חולת לגבי כללדרש"י

 דיעבד בין חילוק שום אין בדאוריתא כלי דבעי בהטום התורה מן אמריאי
 התורה מן אמירי לא ואי לעכב הכתוב שנה דבעי בקדשים זולת כנודעלכתחילה
 ורגלנו ידינו מצינו לא ומעתה שרו לכתחילה אפי א"כ לקדשים קראושדינן
 התורה מן אמור ואינו גמור במחובר דהאי דנימא או אלא מתני, לפירחטיבבה"מ
 שרו ובדיעבד לה דחשו הוא דוקא לכתחילה וע"כ ידרומ שמא רבנן דחיחטיאלא
 ומשום קאי חיברו ולבמוף בתלוש ומתני' התורה מן אמור גמור דמחובר דנימאאו

 פי דמתני' מגופא להקשות התומ' דדיקי והיינו לכתא רבנן לה חשו כמחוברדהוי

 ע"ב עט דף ח"א יצחק ופחד כ"ד אות מלאכי ידעייז2
 ע"א י"ז בדף רבהצ"ל3
 י' נבבראשית4
 ע"ב צז דף וזבחים ע"ב פבמנחות5
 ע"א טזדף6
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 או גמור במחובר לה דמוקמת או אלו דרבים ב' אלא במתני' ליבא דייקינןדכי
 דש"ס להטנא שפיר דייק עפי"ז וגם לא דתול"ח דינא תצא הדרכים ב' ולכלבתול"ח
 יתבן איך פי' לא לכתחילה וקנה צור אלא ובו' יד מגל בשלמא דקפריךדלעיל
 המאבלת את דויקח דקרא אמרינן אי הרי לבתחילה דוקא תלהמים וקנה צורלאסור

 ואי בדיעבד בין לבתחילה בין אסירי א"כ בקדשים בין בחולין בין בלי לרבותאתי
 הרגש דבל ונמצא לא אמאי לכתחילה א"ב לקדשים אלא קרא אתא דלאנימא
 ודוק וכו' ורמינהה בקו' מחזיק ועוד ה~חוט לא לכתחילה דתני במה הואהש"ס

 ז"ל. מהרש"א עפ"י שדקדקנו מה בל מתורץ זה שטחדעפ"י

 דמכשר ומתניה ובו' ליה מבעיא דרבי דאליבא לומר ויש תירצו התוספותוהנה
 זה על הקשה ומהרש"ל וכו' היאר"ח
 להרב וראיתי ליה מבעיא קא ובטלו דבתול"ח נימא זה לכל התוס' הוצרבודלמה
 באמרו רש"ל לתמיהת דתריץ יהודה בית הרב דברי דמייתי בשיטתו המיםשער

 לא הבעיא נמי להרא"ש ברם בבטלו היא דהביא הרא"ש7 כדעת מ"ל התוס'דגם

 במחובר אף בדיעבד פיסול ליבא ולר"ח במחובר פוסל דהוא דר אליבא אלאאתיא
 פשיטא רבא ה"ק דהא בביטלו היא דהבעיא דרבא מלישניה נמי והכריעמעיקרו

 והא וכו' היא תנאי זרעים הבשר ולענין דמי כתלוש דתול"ח ע"ז דלעניןלי
 עליו וכתב ליה מבטל ע"כ 'וכותל בית דהא איירי בבטלו ע"כ לרבא ליהדפשיטא
 קא ולר' בבטלו הש"ס דבעית הכריח דשפיר אחת דהן שם נר'ו ש"ה הרבדבריו

 דמפרשי איתא דאם ליה מבעיא קא בטלו דבלא מוכח התוס' מדברי מ"מבעי
 דקתני וצור היא רבי דמתני' לימרי כר"ח אתיא דמתני למימר ל"ל בבטלולבעיא
 גם ולע"ד ע"ש מהרש"ל בוונת דזוהי וכתב כשרה שחי' וע"כ בטלו דלא הינומתני'
 מילתא להו דחיקא דהתוס' והוא תמהתו ליישב מקום יש מהרש"ל לזה כיוןאם

 תלתא דקתני צור האי דהא קאי בטלו בלא דמתני' רבא בעית לפום לומרטובא

 או מבריתו מעיקרו מחובר צור דהוי או תלוש צור חתיכת דהו או בהו איתפירושי
 לאוקומי מקום אין וא"ב ליה בטיל מסתמא בכתל הבנוי צור והנה בבותל הבנויצור

 התוס' הוכרחו וא"כ לגמרי תלוש או מעיקרו במחובר או אלא בטלו בדלאמתני'

 מפרשי התוס' דגם דרכו יורה האמת אבל כר"ח אתיא רבא בעית לפי דמתני'למימר
 משמו כמ"ש ב"י8 הרב טעם בטוב שהכריע ממה חדא בביטלו רבא לבעיתליה

 רבא דקבעי הוא דבבטלו ודאי לומר אנו דמוברחים לע"ד אומר אני ועודהש"ה
 סכין שאני וכו' בכותל סכין נעץ מתנן למפשט דבעי להפשטן הש"ס דדחימדחזינן

 והלא ליה דחי מאי דאלת"ה דבטלה היא מיירי דהבעיא מכלל אנשי ליה מבטלדלא
 לה מפרשי דהתוס' הש"ה כדכתב לומר א"א וא"כ בטלו בלא היא בעיתועיקר
 דהתוס' לה ידע מהרש"ל דגם אומר אני איפוא וא"כ בטלו בלא דרבאלבעיא

 נפשיהו לדחוקי הוצרכו למה הכי נימא דאי דק"ל אלא בבטלו לבעיאמפרשי
 ודוק. ביטלו דלא היכא וקאי רבי מתני לימרו וכו' ר"חדמתני'

 ובו' דרבא בעיא והיינו דמי מעיקרו כמחובר בטליה אי אבל וז"ל באבסי'7

 יהודה ביתהרב8
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 התוס' קו' ולתרץ סוגיא לפרושי לקע"ד לי אחזה אני אשר מלתא אימאוהשתא
 הדקדוקים עליו ורבו רבא בעית למפשט דבעי דהפשטן מילתא ליתובי גםומה

 כלהו וידע ראה לעולם דרבא והנלע"ד הבית9 בתורת ההשב"א עליו האריךכאשר

 עינו יען ונסתפק על"ה ומ"מ וכו' דתלהט דינא בהך בשמעתין דאתמרומתניתי
 כמו כלהו מתוקמו שפיר בעיתו מצדדי צד ולכל והכי הכי למימר איכא דשפיררא"ה

 אבע"א בה לפרש פנים שני לנו יש וכו' סכין נעץ דקתני, דבריתא והיינושנבאר,
 דהוא מערה בכותל מיירי הכותל מן היוצא צור דקתני דסיפא לעיל הש"סבמסקנת
מחובר

 מעיקר~
 דקתני דמתני' דינא והיינו דבטלו אע"ג בתול"ח מיירי ורישא

 ומציעתא אנשי ליה בטלי דמסתמא בבנין הניתן צור דהיינו וכו' בצורהשוחט
 לכתחילה אנשי ליה מבטלי לא דסכין דאע"ג לאשמועי' אתא וכו' סכין נעץדקתני
 לתול"ח מעיקרו מחובר בין לן דשאני ש"מ בסמוך הש"ס כדמסיק אסורמיהא
 דלכתחילה להם א' דין בטלו לא ובין בטלו בין תול"ח דכל ר"ל דמלתאוסתמא
 בצור מיירי דסיפא והיינו מתניתא בהך אחרינא פירושא י"ל א"נ שרי ודיעבדאסור
 בטלו דלא בתול"ח, מיירי ורישא תול"ח דהוי משום ופסול בנין הכותל מןהיוצא
 דמיירי לפי"ז צ"ל במתני' דקתני צור ברם היא ר' לעולם ומתני' דסכיןדומיא
 זה דצור המניח בפרק בחיל דקרי ליה דשמעי' וכגון בטלו שלא ביה דידעי'היכא
 שרי בטליה דלא לן דברירא ובכה"ג שעה לפי להצניעו הכותל בתוך בטיט אותוטח

 דמתני' ואימא בה הפוך בהכי מתני' לאוקמי דחיקא מלתא דהא תימא וכיבדיעבד
 ור"ח דקתני בריתא דההיא וכפשטא היא ר"ח מיעקרו מחובר בצור דהיינוכפשטה
 ולו' לדחוק וא"צ בדיעבד אלא ר"ח שרי לא דע"כ בהדיא מינה דשמעינןמכשיר

 ויקח דכתיב דקרא סבר דר"ח ונימא בדיעבד דר"ח מלתיה תנא נקט דר'דלרבותא
 ליה אסרי מיהא ורבנן קמ"ל דאברהם זריוותיה אלא לדינא לאו המאכלתאת

 דוקא היינו ברם בעלמא אסמכתא דרך על והוי בתלוש שחט דאברהםמדחזר
 כיון הא אטו הא למגזר לן ולית דשרי בתול"ח משא"כ דמחמרי הואלכתחילה
 מעיקרו דמחובר לרבי ברם דאוריתא איסורא ביה לית מעיקרו במחוברדמעיקרא
 מעיקרו מחוסר אטו תול"ח גזרינן לדידה א"כ קרא קמ"ל דדניא ליהפשיטא
 מחובר אטו תול"ח דגזר משום דר דטעמא בת"ה ההשב"א וכ"כ גוונא בכלואסרר
 בטלו דלא היכא משא"כ מעיקרו דמחובר דומיא דהוי דבטלו היכא ה"מ ברםמעי'

 רבא פתח דהיכא התוס' דהק' ולמאי לכתחילה. אלא אסיר ולא דרגא ביהנחתינן
 מקום יש בדיעבד אף אסורה מחוברת דצפורן במתני' קתני והא דר"ח אליבאמתני'
 שהם מפני תנא וכדתני דחונקת משום היינו במתני' דאסר דצפורן לרבא דס"ללו'

 הוא תלושה בצפורן דשרי הונא ר' בר רבה סברת לתרוצי כדי לק' והש"סחונקים
 קא דלא נימא רבא ברם במחובר דאוסר דר' ואליבא מחובר בצפורן למתני'דאוקי
 דאכולהו משמע חונקין שהם ...מפני לרבא מסייעו דמתני' ולישנא ב"ה לרבהמודה
 כפשטא ואתיא וכו' סכין דנעץ דבריתא שפיר לפרום לנו יש כפי"ז וא"כקאי

 היא רבי וסיפאומציעתא בכה"גא"כ דלא היאר"ח
 מעיקרו כמחובר דינו שביטלו דתול"ח קמ"ל סיפא חידושא, אשמעיובתרוויהו

 התלמוד מכון בהוצ' יג דף שנו שער ראשון בית9
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 ובהכי אסיר מיהא לכתחילה סכיי כגת בטלו דלא דהיכא קמ"ל ומציעתאופסול
 רבא חירושא אלא ררישא כפירושא הויא דסכין רבבא ולו' לדחוקי דל"צביחא
 בריתא דהך סיפא דנפרש זה דלצד לדעת הראת אתה וא"כ וחדא. חדא בכלאיכא
 דבריתא בפי' דרכים ב' עוד לנו יש דתול"ח דינא דהיינו מהכותל היוצאבצור
ומתני'

 מהאי'גיסא.דאי ורווחא גיסא מהאי דוחקא ביה אית דרך דלכל אמת והי
 ודלא חייא כר' למתני' ר' דסתמיה מלמימר הכי טפי רווחא היא רבי דמתני'נימא

 דצ"ל חדא דצבורא דוחקא בה אית זו דרך דנא קבל כל ברם גופיה. איהוכדסבר
 דלא ביה וידעי' לכותל המחובר בצור דוקא מיירי בצור השוחט דקתנידמתני'
 הוא דוקא דדיעבד דמשמע מכשיר ור"ח דקתני דבריתא לדחוק צריך ותובטלי'

 קי"ל דהא שקשה וזהו דרבי כוחו להודיעך הכי נקטה אלא דוקא לאודמכשיר
 דבכל בריתא בהיא לה שמעי' הא דר'ח דהיתרא דכוחא וכ"ת עדיף דהיתראכוחא

 דאיסורא כחא דהא אייריא לא הא וכו' להודיעך ד"ה התוס' וכמ"ש וכו'שוחטין
 במאי בריתא בהך ור' ר"ח ביה דפלגי מחובר האי דממ"נ לה שמעי' הא נמידרבי

 צור דקתני בבריתא רבי לסברת לה שמעי הא תול'ח דהיינו תימא איעסקינן
 דתול"ח וקמ"ל רבא בעית של השני ה,ה הצד לפי בניי כותל דר"ל הכותל מיהיוצא
 נמי הא מעיקרו במחובר היינו ור"ח ר' ביה דפליגי דמחובר תימא ואי פסול,שבטלו
 מחובר וכ"ש תול"ח דהוא בניי מכותל היוצא בצור פסל רבי דהא במכ"שאתיא

 היינו תנא דנקט סכיי דנעץ וכו' יוצא דצור בבריתא דצ"ל דוחק יש ועודמעיקרו,
 סכיי נעץ כגון היינו דכשרה רישא דקתני דמחובר ולמימר רישאלפירושי

 וכו'
 גם היא ר"ח דמתני' האחר בדרך ובלכתך לא, ותו לחוד סכיי נעץ דלימא דוחקוזה
 הוא הדוהק שכיח לבסומי רווחא אחר ומצד א' מצד הדחק זה הלחץ את תמצאבזה
 דוחק יש ועוד דר"ח כוותי ונקט עצמו כדעת דלא למתני' רבי דסתב והיינוברור

 בהא ארווחנא ברם רבי וסיפא חייא ר' רישא תברא דצ"ל וכו' יוצא דצורבבריתא
 פירושי ומציעתא דסיפא לו' צריכים אנו ואק בבא בכל חידושא בריתא בהךדאיכא

 דהיינו כפשטה אתיא בצור שוחטין דקתני דמתני' ארווחנא ותו לרישא מפרשקא
 למימר ל"צ מכשיר ור"ח דקתני דבריתא זו דרך ע"פ א"ש ותו מעיקרו מחוברצור

 מידי ביאר לא רבא והנה כפשטה שפיר אתיא אלא דרבי כחו להודיעך הכידנקט
 מידי נ"מ לא דינא לענין דהרי והכי הכי למימר ומצי ב,ה כונתו היתה מהבבעיתו
 וס"ל היא ורבי בבנין הנתון צור הינו בדיעבד צור דשרי היא רבא בעית עיקרכי

 היא ורבי בנין בכותל הינו היוצא דצור דבריתא דלימא או בדיעבד שרידתול"ח
 מיירי דקתני וצור היא רבי דמתנל נימא אי בין הכי נימא ואי אסור דתול"חוס"ל
 הכי בין קתני, מעיקרו מחונר וצור היא ר"ח דמתני' נימא אי בין בטלו דלאבאופן
 דתול"ח דס"ל מוצא אתה כוותיה דקיי"ל דלר' א' מקום אל הולך הדין הכיובין
 ולא כרבי מתני' לאוקמי הכרח לו אין זה צד לפי וא"כ בדה~בד אפילואסור

 רוח יש מנייהו חד ובכל הם שקולים הדרכים שני כי אמרנו דכבר כר"חלאוקמה
 שהקשינו מה ועל דרבא. בעיא בהך לצדד יש זה את ותקרב תבחר ואתהודוהק
 סתמא לעיל דמסיק מאי לפום בעיא להך לה פשיט לא הש"ס דאמאי~ניל

 שרי דתול"ח לתול"ח, מעיקרו מחובר בין ליה ושאני היא רבי דמתני'דתלמודא
 בתול"ח מלתא ליה ברירא לא לעיל הש"ס דגם דל'ל כלל ל'ק דהא נר'בדיעבד,



169 וחסד חייםשר'ת

 מין כל או"ד בדיעבד גם לפסול מעיקרו כמחובר הוי אי דינא הוי מאישביטלו
 לעיל למילתיה הש"ס סתם הכי ומשום שרי מיהא בדיעבד ל"ב בין בטלו ביןתול"ח
 ותול"ח לתול"ח, מעיקרו מחובר בין עכ"פ לן דשאני סתימאה לישנא אלא קא'ולא
 הא בבטלו אף לומר ואפ' דוקא בטלו דלא תול"ח דר"ל דאפ' פירושים ב' בו י"לזה

 מחובר דהוא מידי דאיכא עכ"פ דצ"ל להורות הוא לעיל דסוגיין עיקראמיהא
 השוחט בהדיא קתני דבריתא דהא תול"ח והיינו בדיעבד שרי ואפי"הבקרקע
 תול"ח, הינו זה דמחו' אסיפא רישא תיקשי דלא היכי כי עב"פ וצ"ל כשרהבמחובר
 הוא דוקא בטלו דבלא נימא אי בין בדיעבד כשר ג"ב שביטלו דתול"ח נימא איובין
 נימא דאי והינו אדרבי דרבי תקשי דלא שפיר מתני' לן מתרצתא מיהא האדכשר
 בצור דקתני למתני' נוקים בטלו בלא דוקא הינו תול"ח הוא בבריתא ר' דשרידהא
 והיינו הצורך לעת שם והניחו בטיט וטחו בקרקע כך שתחבו וכגון בטלו בשלאוכו'
 ואי אינשי ליה דמבטלי ודאי בנין בכותל דצור מהכותל יוצא צור המתני קתנידלא
 אפילו דמתני' לצור נוקמיה בטלו אפי' היינו תול"ח בבריתא דשרי דרבינימא
 לתול"ח מחובר בין חילוק יש דעב"פ הש"ס נקט פסיקתא מילתה וא"כבבטלו
 ברירא לא הא אבל בטלו שלא לתול"ח שביטלו תול"ח בין חילוק דיש נמיואפשר
 תורה כי שבטלו בתול"ח סבר מאי לעיל הש"ס מדברי הוכחה שום אין וא"כליה

 בדעת עלה מלתא בהא דרבא בעיא תלמודא דמיתי הכי ובתר ניתנה.חתומה
 כלל לדקדק דאין השיבו והדוחה בבריתא שדקדק מה ע"פ הבעיא לפשוטהפשטן

 בבא למתני לתנא דל"ל בבריתא דקדק דהפשטן והוא שקול, הדבר ועדיןמהבריתא
 לסיפא מרישא ניהלן קשיא דהא סגי בהא וסיפא רישא דקתני כיון הרי סכיןדנעץ

 הא מכח לעיל הש"ס וכדחילק לתול"ח מעיקרו מחובר בין לחלק אנווצריכים
 דאתא עכ"פ צ"ל הלזה נפי"ש יתו"ר מכח וע"כ ל"ל בכותל סכין נעץ וא"כרומיא
 ביתור תנא וקמ"ל איפכא למימר ס"ד דהוה דדינא חידהשא איזה לאשמועי'תנא
 דמתני' דמסתברא מלתא לאוכחי הפשטן בדעת עלה ומעיקרא דמלתא קושטאלשון
 דהוצרך דהא למימר בעא וא"ב בנין כותל היינו כותל סתם דהא קיימא בניןבבותל
 דקתני דמחובר תימא דלא דבריתא פירושא בו לגלוי כדי הוא סכין דנעץ לבבאתנא
 ולהכי בדיעבד דכשר קמ"ל ואפי"ה גמור כמחובר דהו"ל שבטלו תול"ח היינורישא
 פסול וע"כ מעיקרו במחובר קאי וסיפא במחובר, השוחט לישנא בהאי דנקטיההוא

 ברישא דקתני דמחובר ולפרסן להורות סכין דנעץ בבא תנא -נקט ע"כ כילגמרי
 דינא היינו דבטלו היכא אבל ובו' סכין שנעץ ובגון בטלו בשלא דוקא היינודכשר
 ס"ל וא"כ דבטלו תול"ח דהוי בנין בכותל והיינו מהכותל יוצא צור דקתנידסיפא
 ודרישא דסיפא פירחטא לאשמועי' יתירה בבא בהך תנא דאתא צ"ל דעכ"פלהפשטן
 הוא הרי שביטלו דתול"ח והיינו דרבא ספיקיה לן ולהורות לאשמועי'ואתא

 הך דלפום ואה"נ אסור דבטלו דתול"ח דצ"ל מסיפא מוכיח שיטתו ולפיכמחובר
 דקתני דצור דצ"ל אלא לעיל כדאוקימנא היא רבי דמתני' י"ל אכתיפשיטותא
 בריתא דהך הדוחה ליה ודחי רבא בעית בצדדי לעיל וכדאמרן בטלו בשלאמיירי
 קנה דהא יתעבד והדמין מאילו עולה קנה ליה סמיך דהא בנין בבותל לפרושאא"א
 וא"כ מאליו עולה וקא' בלשונו תנא מדאריך מעיקרו במחובר היינו מאליועולה

 דקתני מחובר והיינו כשר בטלו אפילו דתול"ח תנא להאי דס"ל לומר אפשראכמי
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 במישור דהוביח הדוחה סברת לפום איפבא ליה למפשט מהדר קא ומעתהברישא,
 תנא נקטה אמאי מציעתא תקשי א"ב מעיקרו במחובר דקאי דייקא דמתני'דסיפא
 תנא דנקט משום היינו שבטלו בתול"ח קיימא דסיפא דאמינא דידי עיקרא בלדהא
 ע"ב בי בטלו ואפילו בשר תול"ח מין בל דלדידה נימא אי יתרה דהיא מציעתאבבא
 להורות ובו' סבין נעץ וקתני תנא אתא מהא לאפוקי דאדרבא לומר קדמישפר

 בעת"ה הנה אמנם שבטלו, בתול"ח היינו וסיפא שרי דמחובר הוא בבה"גדדוקא
 נעץ דקתני סיפא תקשי א"ב מעיקרו במחובר קיימא עב"פ דסיפא הדוחהדהוביח
 א"ב הדוחה סברת לפום בטלו אפי' והיינו שרי דמחובר אשמועי' בבר האליל

 להך למתנייה תנא דאצתריך דמאי למימר לך אית מאי אלא בטלו דלא היבאמב"ש
 דאתא מעיקרא ס"ד בדהוה ולא דרישא פירהטא לגלוי היינו ובו' סבין דנעץבבא

 צור דנקט ומנצב'ה דיקא גופא היא סיפא דלעולם וסיפא דרישא פירושאלגלויי
 דהוי משום היינו דאצתריך ומאי קאי. מעיקרו דבמחובר ממילא וידעי' דקנאדומיא
 מחובר דהיינו בפשטה היא בשר במחובר דקתני דרישא למימר אדעתין סליקמצי

 דמבשיר חייא ר' רישא היא דתברא הו'א אסיפא רישא תקשי דלא היבי ובימעיקרו
 לבתחילה אפי דמתיר ובריתא היא ר"ח נמי דמתני' והו"א היא רבי וסיפאבמחובר
 רבא בבעיית זו דרך ע"פ לעיל שצדדנו במו בתול"ח והיינו היא ר"חבמחובר
 פירושא לגויי סבין דנעץ בבא תנא נקט וע"ב אסור דבטלו תול"ח לר'ולעולם
 אלא דר"ח ואליבא הוא מעיקרו מחובר לאו דקתני דמחובר ולאשמועינןדרישא
 אינו דתול"ח וקמ"ל תול"ח דהוא סבין נעץ בגון קאי ובתול"ח היא רביבולה

 לו' דא"א דחי והדר להיתרא מינה תפשוט וא"ב בדיעבד ושרי ר' לסברתבמחובר

 מעיקרו במחובר מיירי דלא דרישא פירושא לאשמועי' היינו תנא דנקט בבאדהאי
 מידי אלא סבין למנקט הו"ל לא דא"ב אסור דבטלו דתול"ח וקמ"ל בתול"חאלא

 אמינא דאנא מדי מנה שמעינן לא אבתי וא"ב ליה מבטלי לא סבין דהאאחרינא
 דלא הדוחה סברת לפום השתא צ"ל וא"ב דשרי הוא בטלו דלא סבין דוקאדילמא
 ר"ל אינו דמחובר ידענא דלעולם דרישא פירהטא לארויי סבין דנעץ בבאאתא

 דמחובר צ"ל לעולם אלא היא דתברא אדעתין תיסק לא ומעולם מעיקרומחובר

 אמאי דא"ב ליה תקשה והדר מסיפא תקשי דלא הייבי בי תול"ח היינו רישאדקתני
 הוא דידן דעיקרא דדינא חידושא שום בהוא אשמועינן דלא ביון בבי תלתאנקט
 קא דלא סבין דנעץ בבבא דאמרת השתא וא"ב בבא בבל חידחבא ודאי דאיבאלומר
 תול"ח היינו מחובר דתני דרישא ידענא לעולם דהא דרישא פירושא מינהמובח
 אימא ומציעתא בדיעבד בשר דבטלו דתול"ח קמ"ל דריוטא הבי אימא לדידךא"ב

 בשר במחובר דתני מרישא תפשוט וא"ב אסיר מיהא לבתחילה בטלו דבלאדקמ"ל
 דליכא אע"ג מפרש קא פרחבי דלעולם דדילמא ליה ודחי דבטלו תול"ח אפי'דהיינו
 הויא היבי ובטלו בתול"ח הלבתא ליה ברירא לא תנא האי דדילמא פי' חידושאשום
 דבטלו היבא דהיינו פסיקתא מילתא אלא נקט לא ותנא לא או במחובר חשיבאי

 תימא דלא לאשמועי' זו בבא תנא אבפל זו סברא לפום ואה"נ מפרש והדרותני
 אלא דינו הוי מאי לן מספקא דינא מילתא דהא דבטלו תול"ח ר"ל דרישאדמחובר
 רב זמן ואחר ודוק. דבשר לך דאמרית הוא בהא סבין בגון דוקא בטלו דלאבתול"ח

 ור"ח היא ר"ח דמתני לרבא דס"ל דרבא זו בעיא דמפרש בחידהטיו להר"ןמצאתי
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 אנן ונחזי אדם. מכח בא שלא בדבר ישחוט שמא גזירה משום מחובר לכתחילהאסר
 עליה מותיב דקא ע"ד מ' דף בשיטתו המים שער להרב חזיתיה כי הרשב"אשיטת
 דהבין הוא הפשטן הס"ד שאם זה בדרך אמת דברי קושט על לעמוד זכיתי לאח"ל
 לא ל"ל תרתי מיירי מערה בכותל דאי בנין בכותל היינו הכותל מן היוצאדצור
 בדבר בתול"ח דאשמועי' דכיון ל"ל תרתי ק' דעדין בזה צמאונינו ירווה איךידעתי
 צור תני דאי וא"ת מעיקרו מחובר דהוא קנה מס"ד א"כ דפסול ובטלו ליההמבטל
 דצור שמעי' מיתורא דהשתא קנה תני ומשו"ה מיירו מערה דבכותל אמינאהוה
 מחובר דהוא ברהטא קנה חלוקת למנקט דהו"ל ק' עדין מ"מ בנין כותל היינויוצא

 קושיא זו אין ולדידי עכ"ל בתול"ח דהוי חידושא דהוא צור חלוקת ואח"כמעיקרו
 אלא ורגליו ידיו מצא לא ל"ל תרתי ק"ל והוה תרתי דתני בראותו דהפשטןכלל
 גבן היא חדא וכי תול"ח דהוי ברהשא צור ונקט קתני זו ואצ"ל זו תנא דהאילומר
 ז"ל הרשב"א בדעת פשוט וזה כה"ג אשכחן טובא והא ואצ"ל זו בדרך רבנן.דתנו
 התימא תגדל הפשטן שהבין מה הוא זה דאם קשה וז"ל הנזכר הרב כתבעוד

 אהדדי. סתרי סכין דנעץ ומציעתא דברייתאדרישא
 וחע"ד[ לפנינו שחסר אלא בכב"י דהיה ונראה ט' סימן]ע"כ

"-*ן~
 טסימן

 בס"ד שם זעיד שם זעיר הש"ס בסוגיות ליקוסים קצת י'סי'

 בדכותמסכת

 לעמוד כדי בבה"כ אותה קורין למה א"כ פירש"י וכו' שמע את קוריןמאימתי
 פרשה ובקריאת משתחשך לקרותה עלינו חובה ולפיכך וכו' ד"ת מתק.בתפילה
 בעד להליץ הט ולע"ד עליו להקשות הרבו והתוס' יצא מטתו על שקראראשונה
 כמ"ד נקטי דהעולם י"ל המטה על לקרות הי"ל פרשיות דג' שהקשו דמהרש"י

 בפרשה לן סגי התורה מן י"ח לצאת וא"כ התורה מן היא בלבד ראשונה.דפרשה
 למסמך דבעי' יוחנן כר' קי"ל ואנן כריב"ל פסקינן דא"כ שהקשו ומהקמייתא,
 יוחנן כר' דקר'ל דמאחר הנותנת דהיא רש"י לך אמר ערבית2 של לתפילהגאולה
 גאולה לסמוך כדי ק"ש עונת אינה דעדיין אע"ג מבע"י דקרינן נמי טעמאהיינו

 ונראה ולאחריה לפניה לברך צריך דבק"ש עוד שהקשו מה ל"ק ובהכילתפילה,
 שאינה בבה"כ קורין שאנו בקריאה ק"ש ברכות מברכים אנו דאיך קושיתםכונת

 חובה לשם שהיא המטה שעל בק"ש לברוכי לן הוה וטפי בעונתה ושלאעיקרית

 ס"ג שאג"א בשו"ת כתבבוו
 ע"ב ד'בדף2
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 דמברכינן דהא ל"ק האמור ולפי הרא"ש3 מדברי מתבאר וכן המקרא זמןוהגיע
 מסמך דבעי' כריו"ח דקי'ל משום היינו עיקרית קריאה שאינה אע"פבבה"כ
 על ולא לתפילה גאולה ולמסמך שעתא בההיא לקרותן מוטב וא"כ לתפילהגאולה
 לאותה המיוחדת בברכה אפי' קי"ל דבלא"ה כיון עיקרית שהיא אעפ"יהמטה
 ומאי ק"ש5. מצות על שייכי לא דעיקרן בהא וכ"ש מעכבות4 אינן ברכותמצוה

 אינו הוא ת"ח אם ר"ן וכדאמר המזיקין מפני אלא אינה המטה שעל דק"שדהקשו
 ריב"ל דברי על ר"ן דהרי ריב"ל סברת דזו למימר דאיכא תברא לא נמי האצריך4

 לטעמיה ואזיל סלה7 ודומו משכבכם דעל מקרא המטה שעל לק"ש דגמירקאי
 וא"כ  משתחשך ביחיד אפי' לקרותה ומצי ת"ע בתר היא ערבית של דק"שדס"ל

 גאולה למסמך דבעי לריו"ח ברם המזיקין מפני נתקנה המטה שעל ק"שלדידיה
 לדידיה א"כ להתפלל הצבור שיתאספו כדי בבהכ"נ מבע"י לה אמרי ות"עלתפילה

 דבעי ק"ש י'ח לצאת כדי היא עיקרה המטה שעל דק"ש דס"ל שפיר לומראפ'
 לנו יש ור"י ר"ת בשיטת התוס' ובדברי ודוק. שכיבה זמן דהוא ממש בלילהלמקרי
 ו'( סי בח"א לעיל )ע' בס"ד במ"א כמ"ש דבריםאריבות

 ע"ב י"גדף
 מהביב נמי בסיפא דאימא מהרש"א הק' ובו' סיפא אימא וכו' שואלובפרקים

 דמאי נמצא הכי נימא דאי פשוט ונר' ע"ש יהודה דר' עליה פליג ובהא אדםלכל
 ואה"נ בהא מודה נמי ת"ק דהא מיותרים דברים הם וכו' בפרקיס ר"י בדברידקתני

 ייתור יש דא"ב למדחי הו"מ אדם לכל היינו משומ דקתני דמאי כשצדדדמעיקרא
 וק"ל. פריך קא מינה דעדיפא אלא יהודה רדברי

 ע"א ט"ודף
 דההיא דמנ"ל מהרש"א והק' רש"י עמ"ש ובו' קאמר לכתחילה ר"יאלא
 דהוא בר'י לאוקומה ליה דניחא ואפ' ע"ש היא ראב"י דילמא היא ר"ידתרומה
 היפך ובו' להכי דאתית השתא משני דכי א"ש ובהכי מראב"י טפי דמתני'מאריה
 הוא ועפי'ז בזה הרגיש לא ומהרש"א היא יהודה ר' דתרומה דההיא וכתברש"י
 ולא היא יהודה דר' לומר ניחא טפי ר'י כמו דמתני' מאריה יהודה דר' דכיוןברור

 לתרומה.  ק"ש בין לחלק צריך היא דר"י נימא דאיר'י

 ובבהכנ"ס וכו' קוראין אנו אק מטתו שעל ק"ש שהרי ו"ל לר"ת ול"נ א' בסרוו"ל3

 ומנה. בלאכולה
 יט בס' במרז ויוע"ש בדיעבד, דהיינו סקכ"ט סא יו"ד בש"ך ועיין מ"1, פ"אתרמות4

תרומותס"א
 אחת ד"ה יא דף בחי'הרשב"א5
 ע"א ה'דף6
 ה' ד'תהלים7
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 ע"בשם
 כן לם' הכריחו דמי מהרש"א הק' וכו' לא לבתחילה דקטן בד"א ד"הרש"י

 דקטן רלעיל המקשן סברת דשבק דאימא ש"ד דיעבד הא דמשמע לכתחילהדקטן
 נראה ולע"ד ע"ש וכו' לא נמי דיעבד וקטן שוטה מה כדקא' לא דיעבדאפי'

 לישניה דייק והכי לחוד שוטה אלא וקטן שוטה מה לעיל גריס לא רש"ידאעיקרא
 קטן הזכיר דלא הרי הוא דיעבד יצא לא שוטה גבי דקתני וכו' תנא מאן ד"הלעיל
 לעיל ליה גריס דרש"י נימא אי ואף ותשכח דוק די"ט במגילה רש"י מדבריוכ"נ
 לחינוך הגיע שלא דקטן לומר דק' משום דשוטה מכללא הכא דאפיקיה דטעםנראה
 ד"ה רש"י מ"ש הדברות ולכל לכתחי' אף כשר לחינוך והגיע בדיעבד אף יצאלא

 יצא לא בדיעבד דאף א' בדין שוטה היינו כדאיתא והא כדאיתא והא וכו' ר"יכולה
 ודוק. לא ולכתחילה אין בדיעבד ר אח בדין וקטן רשוח

שם

 לרש"י מנ"ל ק' היא. לכתחילה דמגילה ומתני' וכו' ר"י תימא אפילו ד"הרש"י
 יוסי דר' נימא דאי טעמא יהיבנא לעיל בשלמא יהודה כר' דמגילה ההיאלאוקומי

 דר נימא אי דאדרבא ק' הכא מיהו כמש"ל לתרומה ק"ש בין לחלק צריךהיא
 לחרש שוטה בין לפלוגי וגם מחסרא חסורי לומר טובא דוחקי איכא היאיהודה
 לאוקומה ניחא כר"י דאסקינן דמשום וכו' דילמא ד"ה התוס' במ"ש וי'לוקטן

 ז"ל. דרש"י טעמיה והיינו ע"שבר"י

שם
 ארביה פליג דר"י לומר להש"ס ל"ל מקשים שמעתי דרביה. הא יידיההא
 לא לבתחילה אין בדיעבד דק"ש לתרומה, דאורייתא ק"ש בין מחלק דר"י*מא

 לדידיה א"כ וכו' לאזנך השמע דרהש דלא דלר'י וי"ל מותר לכתחילה אףותרומה
 רש"י מ"ש טעם יובן זה ועם הוא מדרבנן דהכל לתרומה ק"ש בין חילוק שוםליכא
 ודוק. ע"ש אפי' דל"ג וכו' דילמאד"ה

 ע"ב כ"ודף
 וכו' חרנה וילך הנשה גיד בפ' דאמר תימה ערבית תפילת תיקן יעקב ד"התוס'

 מההיא דפ"ק למתני ק"ל דמאי חדא בדבריהם למידק איכא וכו' דפ"ק למתני'וק'
 וכ"ת במתני' דת"ע שמיה דכר ומאן ק"ש לענין אלא תנן לא במתני' והרידיעקב

 בודאי א"כ בפ"ק6 יוחנן כר' לת"ע גאולה למסמך דבעי דקי'ל דכיון ק"לדהכי
 גם מצה"כ אלא זמנה אין דפ"ק9 מתני לפום וק"ש ק"ש בזמן אלא באמרת ת"עאין
 סמיכות בעי' דלא דאמר הוא ת"ע תיקן דיעקב דס"ל דמאן דנימא כלום אינהזו

 בההיא התפלל דיעקב מלתא הא עכ"פ ודאי דהרי ק' ותו' ערבית לתפילתגאולה
 לך אמר תיקנום תמידין כנגד דס"ל'תפילות דמאן לכ"ע לאומרו מוכרח אינושעתא

 ע"ב ד'דה8
 ע"א ב'דה9
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 אלא ת"ע היתה לא תפילה לשון דהוא לימא נמי ואי תפילה לשון זו פגיעהדאין

 כר"י דקי"ל שפי' מה דלפי התוס' משנו מאי דאלת"ה צרותיו על פרטיתתפילה
 חזינן קא דהא ת"ע זמן אינו צה"כ דעד מתני' ולסתם דר"י לרבנן ותיקשיניחא
 דתפילה למ"ד אלא אינה התוס' דקו' ודאי אלא מבע"י ת"ע התפלל דיאע"הבקרא

 מתני סתם דהא כהלכתא דלא עביד אע"ה יעקב דא"כ ליה תיקשי ת"ע היתהזו
 קל'ל דהא כרבנן הלכתא דלית שפיר תירצו וע"ז לק"ש צה"כ דבעי לעילמשמע

 שהתפלל מ"ד לס' כהלכתא עביד שפיר דיעקב ונמצא ת"ע זמן הוא דמפ"הכר"י
 ואתו ת"ע היתה דלא לך אמרי דאינהו דיעקב מהא להו תיקשי לא ולרבנןערבית
 דס"ל דמאן דדילמא דלעיל לדוקיין הדרן וא"כ תקנום תמידין כנגד תפילותכמ"ד
 תימא אפי לדידיה וא"כ לתפילה גאולה סמכינן דלא כמ"ד ס"ל ת"ע תיקןדיעקב
 לצלויי מצי דת"ע למימר מצי מ"מ צה"כ עד אלא אינו ק"ש דזמן כחכמיםדהלכה
 דיעקב מ"ד דסברת נראה בסוגיין דמהכא לומר התוס' דכונת לומר ואפ' הכי,מקמי
 דלדידן ק' וע"ז כוותיה דתניא ברייתא עלה מייתי דהא שפיר מתקיימת ת"עתיקן
 גאולה דסמכי' קי"ל דאנן ניון פי' למתני תיקשי דא"נ מלתא האי כי לומרא"א
 היכי א"כ מצה"כ היא ק"ש דזמן היא הלכתא דפ"ק דמתני' נימא אי א"כלת"ע
 והאמת לק"ש סמוכה ערבית תפל דבעינן כיון מבע"י כ"כ להתפלל יעקבעביד

 האי ותו גאולה דסמיכות מלתא הא להזכיר דהו"ל קצת סתומים התוס'שדברי
 דיעקב עובדא מהך תיקשי דלמתני' דמשמע ק"ק דפ"ק למתני' וק' דנקטלמ~נא
 דמשמע מתני' הפך עבד היכי קשה יעקב על אלא כן אינו דפירשנו מאיולפום

 דהרי ונו' בר"י דהלבה דפירשנו מאי ולפי שכתבו ק"ק בתירוצם וגם היאדהלכתא
 ערבית תפי' לענין כר"י הלכתא דספק כר"ת דלא מכלתין בריש העלו הםאדרבא
 דייק לא כר"י דקי'ל לישנא ותו המנחה, פלג בתר מנחה להתפלל מנהגנודהרי

 נינהו הלכתא דתרווייהו ונמצא עבד כמר ודעבד עבד כמו דעבד אמרודבש"ס
 ודוק. ליישב ויש דלעיל פירושם להביא להם ומה לאתויי הו"ל הש"סומדברי

 ע"בדףל"ה
 מה בביאור חייבים דבריהם וכו' כתבי כל בפ' וכן ברכה לאחר באן ד"התוס'
 לאחר כאן ברכה קודם כאן דהכא דמשינוייא ואפ' במ"א הידוע את לשנותכיונו
 דאם ליתא והא וקנאה שלו נעשית ראשונה ברכה אחר דתכף משמע הוהברכה
 ברכות שתי רבנן תקינו דהרי הגזל מן ואוכל מעל אכתי בסוף ולא בתחילהבירך

 להכי וברכת ושבעת ואכלת כדכתיב לבסוף דברבה חיובא מדאורייתאהעדרבא
 כשהיו אלא אדם לבני נתן דוהארץ קרא אמרי הוו דלא כתבי כל דפ' ההיאמייתו
 המוציא ברכת אחר תכף ליה אמרי הוי ולא בהמ"ז לאחר והיינו השלחן אתמסלקין
 אחרונה, ברכה דלאחרהש"מ

 ע"א קו"א דףשבת
 לריב"ב הכי בתר כדקא' בעקר אוקמה לא אמאי להרגיש יש וכו' כאשהאלא
 הן הן אריו"ח דהא לאוקמה א"א דבזקן ליה דחי כי באיש וה"נ עקרה אובזקנה
 ואין מוליד ואינו הוא דעקר בנפשיה איניש דידע וכגון בעקר לאוקמה הו"לוכו'
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 מטרס אחר במסרס דקי'ל מתוקמא לא דכסריס אמוי' וכבר כסריס הו"ללוידא"כ
 בזקן אלא ד"ה התוס' כמ"ש סירוס היי דלא זקן לגבי דאמרי' היכי כי דהאדחייב
 ביבמות מ"ש וכעין מןהשמים לו הבא דבר דהוא עקור גבי די"ל נר' ה"נ ע"שוכו'
 עשר עמה כששהה אשתו על אשה נשא לא ולכן היה עקור אבינו דיצחק דס"לסו

 התם וכדאמרי' נקבים שיהוי מסיבת חולי ע"י עקר משכחת וה"נ ילדה ולאשנים
 תרופה ליה אית זה מחולי דעקר אלא דר'ה מפרקיה אעקור סבי דשיתין ו וביבמות
 וא"כ ירקא כהוצא מיניה ונפק רב דבי בארזא דתליוה ב"י אחא ברב התםכדאמרי'
 לו' ואפ' תרופה לו אין מעיקרו עקור מיהו וכו' החזירוני הן הן דאר'י כזקןהו"ל
 דילמא הגורם שהוא ראיה אינה מוליד אינו דאם מעקרו עקור הוא אם לדעתדא"א

 ראוי היה ולא הוה דעקור רוה"ק ע"י בעצמו דידע דאפ' יצחק ושאני הוימאתתיה
 עקורים דשניהם דש"מ אשתו לנכח לה' יצחק ויעתר מדכתיב2ו לה וגמרילהוליד
 שם ותוס' בש"ס וע' אברהם גבי כדאמרי' היה שנקרע טומטום דיצחק אפ' א"נהיו

ודוק'.

 ע"א ד"בפסחים
 המעשה נקט אמאי לדקדק יש וכו' החמץ את בודקין עשר לארבעה אורבהטנה

 נקראת מגילה דקתני3ו היכי כי לי"ד אור החמץ את בודקין קתני ולא הזמןקודם
 דטעמא בש"ס דאמרי במאי ואפ' וכו' לי'א נימול קטן וה"נ4ו וכו' בי"בבי"א
 דאמר וכדריב"ל5ו נקט מעליא דלישנא משום היינו לילי קתני דלא דידןדתנא
 מגונה דבר דלילי משום דלאו ופירען"י וכו' מפיו מגונה דבר אדם יוציא אללעולם
 צח לשון אחר לחזר חכמים לשון מינה שמעי ומיהו אתמר בעלמא דויב"לוהא

 משום מגונה אינו נמי דליל אע"ג אור למתני תנא קפיד הכא דדוקא ונלע"דונקי

 זמני כמה דאשכחן ניחא ובהכי יאיר דבריך פתח קרא6ו וכדדיק מסכתא ברישדהוי
 דלא ה"ט והשתא דבריו בפתיחת אלא בהא קפיד דלא ליל דקתני ומתניתאבמתני'

 אלא לי"ד אור לשנות הכרח היה לא הכי קתני הוה דאי וכו' החמץ את בודקיןקתני
 לימא מלתא דברייש חידושא לאשמועי' בעי והתנא מגונה לשון אינו ליל דהאליל

 פתח וכדכתיב הוא מגונה לאו אחרינא דלישנא אע"ג טפי מעליא לישנאאיניש
 יאיר.דברך

 גמ'שם

 תורה לשון לימא דקרא מלישנא מותיב מאי לדקדק יש וכו' אור הבקרמתיבי

 ע"א ס"דדף10
שסבע"ב11
 כ"א ב""בראשית12
 ע"א ב'מגיל"13
 ע"א קל"זשבת14
 ע"א ג'שם15
 ק"ל פ' קי"טתהלים16
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 יש הש"מ בתירוץ גם מיירי דמתני בלמטנא ור"י ור"ה לחוד חכמים ולשוןלחוד
 יפה עולה התירוץ אין דבלא"ה דמשמע רב אמר יהודה דרב הא מייתי אמאילדקדק
 דכתיב מקרא מעיקרא מייתי לא אמאי לדקדק חש ועוד ע"ש בזה נדחקווהתומ'
 קרא ומייתי הש"מ דמערב ותו בתורה המוקדם דהוא יום לאור אלוקיםויקרא

 לילי למ"ד דשייכי פירכי כלהו הש"מ מיים לא אמאי ותו תורה פמוקי ביןדנביאי
 ליהשב ואפ' אור. כוכבי כל דהללוהו מקרא נגהי למ"ד לאותובי ביניהםומפמיק

 אף דקרא לישנא נקיט דתנא טובא זמנין דאשכחן דכיון היינו מקרא דפריךדמאי
 למנקט לתנא הו"ל לא הכא מ"מ תורה מלשון משונה חכמים דלשון זמניןדאיכא
 ולמימק למטעי מצינן הוא יממא אור תורה דבלשון שמצינו דכיון דאורלהשנא
 וליתני ביה למטעי דליכא ברור לשון למתני והו"ל נקט דקרא לישנא דתנאאדעתין
 איכא מ"מ אור לאורתא קרו חכמים דבלשון דאע"ג אור דבעי ולא בהדיאליל

 אית אור בהבקר דקרא לומר המקשן דכונת ועי"ל תורה. כלשון תנא דנקטלמטעי
 אור דכתיב וע"כ אור הבקר ומאי מתמא בבקר למכתב מגי דהוה יתוראביה

 נמצא ולפ"'ז דוקא הוא בקר אור דכתיב דוכתא דבכל אב בנין כעיןלאשמועי

 דנקטי ככה על חכמים ראו מה וא"כ אור בשם ללילה קורא אינו תורהדבלשון
 לומר שקשה וזוהי הכי דנקטי מעליא למטנא משום דע"כ ללילה כינוי אורלשון
 קראי תלת דמייתי בברייתא לקמן ואדרבא תורה מלשון טפי בלישניהו דייקידרבנן
 דוקא דבדאור" הו"א קרא מחד דאי הש"מ קא' נקיה בלשון אדם שימפרללמד
 קפדינן לא דבדרבנן נותנת דהמברא הרי בדרבנן ולא מעליא למ~נא למכתבדייק

 לאו אור הבקר דכתיב מאי דלעולם ליה משני ולהכי כבדאורייתא האיכולי

 דכתיב והא נהר צפרא כמ"ד אלא תורה בלשון אור נקרא דוקא דבקרלאשמוע"
 כתיב ולהכי וכו' אדם יכנמ לעולם רב אמר יהודה דא"ר הא לאשמועי' יתיראאור

 דלא וטעמא טוב. בכי דבעי' אור משום הוא בבקר שנמעו דטעם כלום אורהבקר
 והבין ראה דהמקשן אפ' טפי דקדים יום לאור אלקים דויקרא מקרא מעיקראפריך

 הראיה ועיקר וכו' ובא למאיר דה"ק אלקים דויקרא קרא בהך לדחות דהשבדעתו
 הכוכבים צאת עד קי"ל דהרי ובא למחשיך לומר דא"א לילה קרא ולחשךמדכתיב
 פ"ק כדאמרי' דעזרא מקרא לה גמרי' הוא יום צה"כ דעד מלתא והא הואיממא

 דעזרא בקרא תליא הראיה דעיקר ונמצא ע"ש הכא רש"י ליה ומייתידברכות7ו
 דקרא מגופיה דהוי אור דהבקר מקרא לאתויי ליה ניחא ולהכי התורה מןדאינו

 למדחי דאיכא בדעתו עלה המקשן דה"נ נאמר אם ואף אחרינא מקרא מיועמבלי
 ידחה דאם בדעתו גמר המקשן כבר מ"מ וכו' בקר האור כתיב מי התרצן ליהכדדחי

 דכתיב הכא התרצן שיטת דלפי בקר וכאור דכתיב דנביאי מקרא ראיה יביא כןלו
 דלקו' המקשן דראה למד ונמצאת לבקר כינוי הוא דאור ודאי ר"ל בקרוכאור
 צריך 'אלקים דויקרא מקרא ולקו' דנביא מקרא מיוע לה חש אור דהבקרמקרא
 מקרא הוי דמייעתיה קרא לאקדומי ליה ניחא טפי וא"כ דעזרא מקראלמייעה
 מבואר הדבר האמור ומתוך דכתובי מקרא הוי דמייעתיה קרא אידך ולאדנביא

 ליה דדחי לדחיה תברא דמינה משום מנביא דהוא בקר דוכאור קרא קו' ממיךאמאי

 ע"בב'17
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 יממא יממא הוי דאור למ"ד לאותובי הש"ס דהפסיק והא - והכן. בקר אור כתיבמי
 דנמ"ל הוא יום צה"כ דעד דקי'ל לו דגילה דהשתא להורות הוי דטעמאנלע"ד
 כל דהללוהו קרא מהך דק"ל הוא השתא מקרי לילה והלאה הכוככים צאתדמעת
 הו"מ לילה הוי דמצה"כ דגמירנא מלתא האי הוה לא אי דמעיקרא אורכוכבי

 דהיינו מכע"י להלל מתחילים דהככבים אור כוכבי כל דהללוהו כקראלפרושי
 דהיינו כלהו נפקי דלא דעד תימא דלא קרא וקמ"ל יום עדין דהוא צאתםמתחילת

 אלא הכי דלאו קמ"ל כולם יחד להלל כדי מהללים אינם ממש חשך שיהיהעד
 יום דכעוד להורות אור דכתיב והיינו יציאתו כעת א' כל מהללים צאתםכתחילת
 כדכתיב לילה הוי צה"כ דעת דאמרן' השתא מיהו הלילה מתחיל שתחשךקודם
 מעת דהא יום כעוד הינו אור דכתיכ דמאי לפרש תו א"א א"ב וכמש"לבעזרא
 זו בקו' דהפסיק ובתר הוא אורתא דאור ש"מ וא"כ יממא תו ליה קרינן לאצה"כ
 למ"ד להקשות קמא לסדרא הדר לילה הוה דמצה"כ לה דסמיך כמאי קשורהשהיא
 מן לאותובי הש"ס סיים וכד מכרייתות ליה מותיכ והדר מקראי ליה ופריךאורתא

 קידוש טעון לאורה ר' דתני מההיא הוא אורתא' למ"ד מותיכ מ"ד להךהברייתות
 דמר משמיה תיובתא מייתי הכי וכתכ דתלמודא דסתמא דמלתיה סיומא הויוהבא
 יפה. הסדר עולה וכזה יממא אור למ"ד דמותיכזוטרא

 ד"ה תוס' ע"א ה'דף

 אחרינא מקרא ליה נפקא ישמעאל ר' דכי דתנא לר"י תימה מטמעאל ר'דכרי
 אלא גמרי' לא ר"י דבי דתנא דמקרא צריכי דתרווייהו כרור התירוץ לענ"דוכו'
 באיזו ידעינן לא אכתי מיהו עשר בארכעה כראשון כדכתיכ ראשון קרוי י"דדיום
 לדרשת הוצרך ולכן לכה"ש סמוך ערכ לעת או מצפרא אי הכיעור מצות היאשעה
 כיום דכתיב דקרא לישנא ק"ל הוה אכתי לחוד מההיא ואי חמץ על תשחטלא

 לאסבורי רי"ש דכי תנא אתא ולכן דפסחא קמא ביומא דמשמע תשכיתו_ראשון
 וק"ל. י"ד היינו דראשון דקראפירושא

 ע"א ל"הדף
 לקמן כדיליף לא כתרומה ישראל אכל פירש"י וכו' וכתרומה בחלהוהבהנים

 ראיתי וכו' חמץ משום אלא חימוצו על מוזהר שאינו מי וכו' חמץ עליו תאכללא
 רש"י על שהק' כ"ה סי' א"ח מחדש הנדפס אליהו קול בס' לשראל מהר"אלהרכ
 ליה דלית דר"ש אליכא אלא דאינו טעמא האי נקט אמאי בעיני פלאי והואז"ל

 דנפיק יוצאה תורה כולל איסור להו דאית כרבנן דקי"ל כיון ואדרבה כוללאיסור
 כעכירה הבאה מצוה משום דהוי אמתנר ז"ל הוא שכתכ הטעם למנקט והו"לכטכל
 דהא לומר הוכרה ז"ל רש"י דרכינו ונלע"ד קשיא לא עניא ולדידי עכ"לוצ"ע
 לקמן דתניא מלתא הא לאשמועי' אתא וכו' בחלה והכהנים דמתני' תנאדנקט
 כל גמרי' מצות עליו תאכל ימים ז' חמץ עליו תאכל דלא דמהקשא דר"שאליכא
 אחד איסור בו שמט מי לאפוקי מצה ידי כו יוצא אתה חמץ משום עליו חייכשאתה
 הוי דלדידהו משום ישראלים לאפוקי בהנים למתני דייק דהתנא מימר מציתולא
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 הני בכל הש"ס וכדפריך פשיטא תיקשי דא"כ ליתא דהא בעבירה הבאהמצוה
 דהו"ל לאשמועי' אתא דאי ברורה המקשן וכונת בהן יוצאין דאין במתני'דתנן
 היא חדתא ולאו דוכתי בכמה לה שמעי' דהא צריכה אינה זו בעבירה הבאהמצוה
 ואיסורא ליה חזי דלא דכיון כלו' וכו' ליה חזי לא הא דמאי הש"ס מותיב וה"נגבן
 כ"ש וא"כ דרבנן איסורא דהוי ואע"ג י"ח ביה נפיק דלא לן פשיטא עליהרביע

 לא תורה של בעבירה הבאה דמצוה למימרא צריכא דלא דאורייתאבאיסורא
 וכו' והכהנים דקתני דמתני' בלהינא רש"י לרבינו ק"ל דהוה היינו וא"כמהניא

 ישראל לגכי דהא מה~תעי קא דבכהנים פשיטא הכהנים תנא דתני איריאדמאי
 תנא דדייק דהא לומר הוברח ולכן בה נפקי דלא טובא ופשיטא עליהו רביעאיסורא

 דדרהן דלקמן מלתא ההיא לאצאמועג' אתא נפקי דלא היראל לאפוקי כהניםלמתני

 היראל נפקי דלא דהא במתני' תנא דאשמועי' מינה ונפקא וכו' חמץ עליו ל"תי'ש
 דאילו וכו' חמץ עליו דל"ת מהקשא נפקי דלא הוא מדאורייתא ותרומהבחלה

 דמצוה מלתא דהא נפיק הוה מיהא מדאורייתא בעבירה הבאה דמצוהמטעמא
 בעלמא אסמכתא אלא אינו מקרא לה דגמרי' ואע"ג מדרבנן אלא הויא לאהב"ע
 מתרצתא התוס' דברי ומתוך ע"ש וכו' ההוא ד"ה ט' דף דסוכה פ"ק התוס'וכמ"ש
 טבל א"י ללמוד ל"ל חע"א דאיסור דס"ל לר"ש דאפי' ק' דלכאורה בסוגייןמלתא
 דברי לפי ברם בעבירה הבאה מצוה דהו"ל ליה תיפוק וכו' חמץ עליו דל"תמקרא
 דלא למימר קרא ומייתי נפיק הוה דלא הוא מדרבנן לחוד מהא דאי ניחאהתוס'
 ד"ה ע"א ל' דף בסוכה גופייהו להתוס' הרואה דאנכי אמת והן מדאורייתאנפיק

 של במצה י'ח נפיק דלא למילף קרא דמייתו דהכא סוגיין על בתימה שהעלומשום
 בדברי טובא אשכחן זו של דוגמא מעין הנה ע"ש ה"ב מצוה משום ליה דתיפוקטבל

 רבינו בעד מיהא הא לה. מתרצי ובאידך בתימה קושייתם שבקי דוכתא דבחדהתוס'

 אלא אינה ה"ב דמצוה דסוכה בפ"ק התוס' כדכ' סבר דהוא כדאמרן לומר אפ'רש"י

 מקרא מדאורייתא נפיק דלא ישראל לאפוקי והנבבם לומר דייק מתני' וא"כמדרבנן
 ו. ז"ל8 הק"א קו' ונסתלקה טבל לענין בש"ס וכדתניא חמץ עליודל"ת

 ולא פסקת על שם דפיו,2"י מאי דלפום קשלא הא לע"ד קשיא איברם
 טבל דהוי דאע"ג קמ"ל דהא רש"י וכ' דרבנן בטבל הש"ס לה דמוקי וכו'בטבל
 מלתא הויא לא דרבנן דבעבירה נראה א"כ יעו"ש לה חשיב ה"ב מצוהדרבנן

 שקשה וזוהי לאשמועינן תנא אצטריך שפיר ובכה"ג ה"ב מצוה דהו"לדפשיטא
 אלא אינו והלא ליה חזי לא הא דמאי בפשיטות לעיל הש"ס מותיב קא מאידא"כ
 הכי בתר וכדמסיק ה"ב מצוה מטעם לאוסרו פשוט כ"כ אינו ובכה"ג דרבנןעבירה
 במתני' דתנן דבטבל דכיון היא המקשן דכח וכ"ת מהאי הא שנא ומאי דרבנןבטבל
 משום איכא דרבנן באיסורא דגם שמעי' כבר א"כ דרבנן בטבל לאוקומיצריכינן
 הו"ל לא דא"כ ליתא נמי הא בדמאי ויוצאין קתני היכי ק' וא"כ ה"ב.מצוה

 דהא אמרן כבר דהא וכו' צריכא לא ולתרוצי פשיטא טבל לענין לקמןלהקשות
 דהכי ותו ליה חזי לא הא דמאי פירך כי מלתיה בריש מקשן לה ידע כברמלתא

 ב"ג ס' מלובלין לנזהר"א אללהו יד בשו"ת ועייו18
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 תנן הול'ל והכי דרבנן בטבל עסקינן דע"כ ברישא להכריה בסה"ג דהש"סארחיה
 והא דרבנן בטבל אבל פשיטא דאורייתא טבל אי דמי היכי טבל האי בטבלולא

 דהמקשן וכ"ת ליה חזי לא והא בדמאי יוצאין אמאי הכי אי ה"ב מצוה דהו"לקמ"ל
  היכי ק'  וה גם ה"ב מצוה דהו"ל פשוט הדבר דרבנן באיסורא דגמ ס"ל הוהלעיל
 ולא פשיטא נמי דהא ליה ולימא דרבנן בטבל לקמן התרצן ליה משני בי ליהניחא
 וצ"י9ו. לאשמועי' תנא צריךהוה

 ע"א פ"אדף
 יש וכו' מפסח מועדו מועדו יליף רבא אמר אלא וכו' מהלכה ק"ו דייניןומי
 ק"ו דנין דאין כתב כשעורה דעצם בהא ע"א קל"ב דף בשבת ז"ל דרש"ילהרגיש
 מי"ג מדה דשום ומוכח ע"ש מדות ב"'ג לידרש שבע"פ תורה ניתנה דלאמהלכה
 אהרון מדות והרב כריתות בט' וכ"כ עמו ונימוקו וטעמו מהלכה דנין איןמדות
 ג"ש ילפינן לא אכתי מפסח מועדו מועדו בג"ש דיליף רבא משני מאי וא"כע"ש

 כגון והיינו מהלכה דגמרי' לה משכחת ג"ש דלגבי לחלק דיש ואפשרמהלכה
 ידועה טומאה לענין מפסח תמיד למגמר דמועדו הג"ש באה דכבר דהכאהך

 טו' לדין נמי גמרי' למחצה ג"ש דאין דקי'ל מאחר וא"כ בציבור דחויהשהיא
 והא בפסח דהותרה היכי כי אחר בכהן דאפשר היכא בתמיד דהותרההתהום
 ג"ש גמרי' דאי לומר היינו ג"ש מכללא ואתיא מהלכה ילפא לא מדה דשוםדאמרי'
 לא בכה"ג דהל"מ מידי למגמר אלא מלתא לשום הג"ש לן דאהניא אשכחןולא
 המפורש דבר ללמוד אלא מדות הי'ג ניתנו לא דהא לחוד מלתא להך לג"שגמרי'
 ועליו בתורה המפורש דין איזה יש דבודאי ידיעתנו בחוסר תולין אנו ואזבתורה
 כי ברם כלל לימוד בלי הג"ש שבקינן ובכה"ג לה ידעינן לא אנן ברם הג"שנמסרה
 שהוא דבר גם גמרי' ממילא בג"ש למילפיה בתורה המפורש מלתא דאיכאאשבחן
 יוסף דרב בעיא עיקר לנו יונח ועפי'ז ודו"ק. למחצה ג"ש דאין הכלל עפ"יהל"מ
 פסח ועושה בנזיר התהום טו' גמירי כי אמרי' מי מאי בתמיד המרצה בכהןדבעי
 ובמה הבעיא צדדי נינהו מאי לב לשית ויש מפסח תמיד יליף או"ד דגמיריהוא

 פרכא ליכא ואי יליף דלא ודאי לזה מזה פרבא איכא אי וממ"נ יוסף רבנסתפק
 היכא נימא מי דבעי בש"ס זמני כמה כה"ג דאשכחן ואע"ג יליף דלא תיתימהיכא
 בעי' דוכתא דבכל ברור נראה הנה מהא הא ילפי' או"ד ל'ג דל'ג היכאדג"ג

 אב בבנין נדרשת כולה דכל.התורה כיון גלי דגלי היכא נימא אמאי טעמאלאסבורי
 התהום טו' גמירי דכי נימא מי לה דמבעיא דהיינו ניחא האמור ועפ"י דכוותהוה"נ
 בו דאין ודאי א"כ גמירי לא דבתמיד וכיון כלו' גמירי לא בתמיד גמירי וע"פבנזיר
 דבעלמא דאע"ג יליף או"ד מדות בי'ג מינה ילפי' לא הל"מ דהוי מידי דהא זההתר
 אחרינא מידי איכא דכבר הכא מהל'מ מדות מי"ג מצה שום למדין דאיןקי"ל
 ילפי' א"כ בבעלים ידועה טו' לגבי מפסח תמיד למילף דמועדו הג"ש באהדעליו
 כפשיטותיה והיינו למחצה ג"ש אין דק"ל כיון בכהן התהום טו' התר דין מינהנמי
 קא' ולא מפסח תמיד יליף או"ד דקא' יוסף דרב לישנא מדוייק ובזה כמדיקדרבא

 בדרבנן גם אמרינן אי באורך הב"ע מצוה ערר יצחק בפחדעייו19
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 בשום מינה גמרי' ולא הל"מ הוי דהא למילף א"א מנזיר יען פסח ועושהמנזיר
 בעי דלא נמי ניחא ובהכי ג"ש, דאיכא כיון דיליף לומר צד קס מפסח ברםמדה
 למילף ג"ש בהו דלית קרבנות שאר יען לא או מפסח ילפי אי ג"כ קרבנות כלבשאר
 הל"מ. דהוי כיון מנו"פ ילפי דלא ליה פשיטא בתמיד כמו אחרינא דינאמפסח
 שהתורה מדות שאר לכל ק"ו בין לחלק דקס ס"ל דהוה אפ' בק"ו ליה דפשיטורבה

 ס"ד הוה הק"ו מדת מ"מ דהל"מ מידי בהו ילפי' לא המדות דכל דאע"גנדרשת
 מעצמו דן שאדם לימוד דהוא שבמדות גדולה ההע יען דהלכה מידי אפי' בהדגמרי'
 מפורזטת מברייתא ליה דפריך אלא אדם לכל לידרש ניתן ולכן והסברא השכלמכח

 ודו"ק. וכו' מהלכה ק"ו דניןדאין

 ע"ב כד' דף ביצהמס' יסימל

 למ"ד אלא שפיר לקבל מותרין למ"ד בשלמא וכו' דורון שהביא נכרימתיבי

 כיון והלא מהברייתא דלוי עליה מותיב קא מאי למידק איכא וכו' באכילהמותרין
 מינה דמוכח ברייתא להך לה ידע אי דאף ודאי דרבי מפומיה למלתיה שמעיהדלוי

 הכי שנאה לא רבי דאי ההע משבשתא דלדידיה עלה משגח הוה לא לקבלדמותרין
 לצפרא רבי ביה דהדר אמת אמרי קהשט רב דגילה דלדידן אמת והן מנ"ל חיהער'

 ברם זהב במשבצות משבצתא אלא משבשתא לאו זו ברייתא בטלטול מותריןוקא'
 מאי לה דקרי וכו' למ"ד בשלמא דקא' במאי למידק איכא תו קשהע לא ללויעכ"פ
 דס"ל המקשן שיטת לפי ותו וכו' ולטעמיך ליה כדמקשי ברורה הקו' והא להקרי

 עליה מקשה קא מאי א"כ ברייתא הך שפיר אזלא קא' בטלטול דמותרין נימאדאי
 דאסור אע"ג ואליבייהו כרבנן אתיא זו דברייתא לוי לך דאמר לשנויי מצי האדלוי

 דקאי נימא ואי מוכן בספק דברייתא תנא דקאי נימא אי בטלטול מותרבאכילה
 ונימא ככ"ע אתיא א"כ יומן בני דפירות לקסנא כדמשמע מוכן שאינו בודאיתנא

 הצעת לחסב ואפשר בטלטול. היינו דקתני ומותרין באכילה אסוריםדלעולם
 בד"ה שכתב רש"י רבינו מדברי שמעטה אשר סוברת הנחה בהניח והיההשמועה
 ולקמן בטלטולו דמתיר למימר איכא מוקצה ודאי אלא הוא ספק דלאו ואע"גשפיר
 בודאי דאפי' ס"ל הוה ודאי דהמקשן קיים מונח זה דדבר נמ"ל ע"ש וכו' עלהפריך
 דהמקשן והיינו הסוגיא שטר באר עלי נבא ועפי"ז בטלטול דשרי נימא מוכןשאינו
 דמותרין וקא' לצפרא רכי ביה דהדר דמלתא קושטא דהוי רב דלשיטת ראהעינו

 דברייתא דס"ל או מתרתי חדא צ"ל ללוי אמנמ אך זו ברייתא טובא ניחאבטלטול
 לה דחי ודאי לדידיה דרבי מפומיה מלתיה ליה שמיע דלוי כיון משבשתאזו

 בין אחריתי פלוגתא מפיש הדא ברייתא ליתובי דלוי או רב דברי מכחלברייתא
 דר"ג נפרזט שפיר לקבל מותרין דקא' לרב דבשלמא הדברים פל הן והן לר"גרבנן
 שרי מוכן ואינו מוקצה בודאי גם דלדידיה מוכן שאינו בודאי הוי מוכן דספקס"ל

 ספק דהוי נמי דס"ל משום הוא בטלטול מוכן ספק דאסרי דמתני' ורבנןבטלטול
 דעיקר ונמצא מוכן בספק ה"נ בטלטול אסור ודאי מוכן אינו מה מוכן כאינומוכן

 לאשמועי' מוכן בספק פלוגתייהו נקיט ומתני' ודאי מוכן באינו הויאהפלוגתא
 בטלטול אסור מוכן ספק דגם כוותייהו דהלכתא דרבנן כוחייהו דהיינו דהלכתאכחא
 דהלכתא דכחא משום מוכן שאינו בודאי אף מתיר דר"ג דהתרא כחא אשמועי'ולא
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 דר"ג מלתא הא בהדיא ואשמועי' דברייתא תנא ואתא דהתרא מבחא ליהעדיפא
 דר"ג ללוי ברם כר"ג אתיא זו ברייתא וא"כ יומן בני בפירות אף בטלטולמתיר
 לענין אנן נחזי באכילה ואסרי רבנן פליגי ועלה מוכן בספק באכילה אףמתיר
 לומר אפ' מובן בספק והנה מוכן שאינו ובודאי מוכן בספק דינא הוי מאיטלטול
 כיון מוכן שאינו בודאי ברם שרי מיהא בטלטול דלכ"ע פליגי לא ור"גדרבנן

 ע"כ אלא באכילה דמותרין לומר א"א דמותרין ב"י בפירות דקתני זודברייתא
 טלטול דלענין בהא מודו נמי דרבנן נימא דאי היא ר"ג דזו צ"ל א"כ קא'בטלטול
 הנושרין דפירות דובתיס2 בכמה בעלמא דאמרי' הא א"כ שרי מועצה ודאיאפי'
 במוקצה טלטול לאיסור ליה עקרת דבריך דלפי במאן דלא הוי לטלטלן אסורבי'ט
 ובספק מקילי ורבנן טלטול לענין מחמיר ר"ג מוכן דבאינו לומר סברא שוםואין
 נימא אי ואפר כלל מסתברא לא הא מקל ור"ג באכילה מחמירים רבנן להפךמוכן
 אי ואפי' במוכן גם דפליגי לרבנן ר"ג בין אחריתי פלוגתא לחדש שקשה זוהיהבי
 הך לאוקומי מסתברא וה"נ מוכן אינו בודאי בטלטול נמי המקל הוא דר"גנימא

 ק"ל ואנן לרבנן ר"ג בין פלוגתא מחדשים אנו דא"כ קשה אכתי בר"גברייתא

 דבר דהיינו פלוגתא חדא אלא ליבא לרב דבשלמא מפשינן לא פלוגתאאפהשי
 מוכן בספק בין ודאי מוכן בשאינו בין לו או בטלטול שרי אי בי"ט באבילההנאסר
 ספק אי פליגי דבמתנר חדתא פלוגתא הויא ללוי ברם אסיר ולרבנן שרידלר"ג
 אינו בודאי טלטול לענין נמי דפליגי צ"ל זו ברייתא ומבח לא או באכילה שרימוכן
 אר"ש וימודד עמד המקשן ע"כ כי וכדאמרן אסרי ורבנן מתיר דרשב"גמוכן

 דחי דלוי אמריו ישוב אם התרצן של בפיו מה ולראות ברייתא מהך ללוילאותובי
 אחריתי פלוגתא מפשי דלוי ישיב או מרבי דקיבל שמועתו מבח ברייתאלההיא
 כר"ג ברייתא להך ומוקי אסיר ולרבנן בטלטול שרי דלר"ג ודאי מוכןבשאינו
 פירות דקתני מלתא הך מפרש קא היכי דהמקשן מלתיה הבין לא והתרצןכדאמרן.

 וחדית וכו' ולטעמיך דמקשה והיינו בטלטול גם אסורין מוכן ודאי דהא מותריןב"י
 תנא קאי דהכא המקשן דעת על מעולם עלתה דלא אחריתי מלתא התרצןליה

 ופירי דאדימי כוורי ובגון ב"י מעין דהויין היינו דקתני יומן ובני מוכןבספק
 מוכן בס' מודו דרבנן ללוי דס"ל נימא ואי כר"ג אתי מצי לרב וא"כ וכו'בירקי
 לוי. לסברת בכ"ע ברייתא הך אתיא א"כ באבילה אלא פליגי ולא בטלטולדשרי

 שיטת היא וכר"ג מוכן בספק לה מוקי דהתרצן דאמרן מלתא האוהנה
 קמ"ל והא מובן בודאי לה מוקי דהתרצן נראה ז"ל רש"י רבינו מדברי ברםהתוס'
 אלא ד"ה והתוס' שרי מובן ואינו יומן בני דהוו רואה בל לעין דנראהדאע"ג

 ולבן בר"ג אלא אתיא דלא ומשמע ככ"ע אתיא דא"ב פירש"י על הקשו וכו'בכוורי
 אגב ולע"ד מוכן ספק דמתיר בר"ג ואתיא ספק אלא י"ט מערכ ודאי דאינןפידז~ו

 דחדית מאי לפום מהסוגיא להו משמע מהיבא כונתם להבין זביתי לאריהטאי
 מהדר קא המקשן דברי דלפי אמת הן בר"ג דאתיא דר"ל קא' ב"י דמעיןהתרצן

 ע"ב ד' ע"א ג'פ"ק20
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 אף אסרי דאינהו כרבנן לאוקומה מצי הוה לא דהא דרב אליבא כר"גלאוקומה
 תניא בשום לאוקומה ורגליו ידיו מצא לא דלוי ואליבא מוכן בספק ואפי'בטלטול

 דאתיא ל'ל שפיר א"כ ב"י כעין היינו ב"י דפירות דחידש התרצן דברי לפיברם
 התרצן דמסתמא שנאמר לא אם בסוגיא משמעות שום בעניותין חזינא ולאככ"ע
 המקשן שיטת דעפ"י נר' וכו' דאדימי בכוורי אלא וכו' ניחא מי ולטעמיךדקא'
 נימא כי ללוי נמי אזלא זו דבדרך ליה משני כר'ג דאתיא רב לס' לה מוקידהוה
 התוס' ע"ד לדקדק יש גם כמבואר מוכרח אינו וזה ב"י כעין היינו דקתנידב"י
 ונר' וכו' הכל כדברי ואתיא לטלטל דמותרין דפשיטא ול"נ פירש"י עלבמ"ש
 מלתא הויא פירושו דלפי חדא פירש"י על להו קשיא דתרתי דלה~נייהופשטא

 אלא אתיא דלא ומשמע הכל כדברי אתיא דא"כ ועוד תנא קמ"ל ומאידפשיטא
 דאתיא ועוד כתבו ולא מחתא בחדא הכל כיילו אמאי קצת להרגהם יש וע"זכר"ג
 לאו דהא להבין זכיתי לא דפשיטא שהקשו דמה ותו מקום. בכל כדרכםכד"ה
 למראית חיישינן לא לב"י דדמו דאע"ג דאשמועי בחיל קרי דרש"י הואפשיטא
 למימרא צריכא לא ודאי דזו מנותחין דאדימי כוורי דפירשו רבותייו פי' ודחההעין
 דחו אמאי אימרא לכוין ידענא לא וא"כ חידושו בו לך הן פירש"י לפיאמנם

 ,"ל.פירש"י

 נינהו מוכן ודאי והני דמ"ש ז"ל ר,ט"י בדברי ביאור קצת אדבר רגעועוד
 שם שבתב פירות לענין שייבי רבינו דב' מילי הנך דודאי נ"ל הן דמעי"טדניכרין
 קא' ועלה דחולין21 דכבשא רה~א כמו בירק טמונים היינו בירקא דכבהשיבסמו

 בודאי בירק טמונים דהם דכיון פ" מעי"ט שהם דניכרים נינהו ודאי מוכןדהני
 בלא"ה דהא בירקא למכבשינהו צריך הוה לא הכי דאי האידנא לקטנהו דלאאמרר
 שיהיו כדי בירק היום כבשן ולכן לקטן דמאתמול מוכחי כבשי הני אלא הםלחים
 כיון אדרבא דהא לקטן דמאתמול לומר ודאות שום אין דגים לגבי ברםלחים

 גבי וא"כ ניצודו דהיום למימר אית טפי כדפירש"י ליחן נס דלא פי' הןדמפולמין
 מפר,ט נמי ז"ל דרש"י לומר נראה ולהכי דאתאן והשתא מוכן ספק אלא אינודגים
 שהביא נכרי וה"ק ללוי בין לרב בין כר"ג אתיא ברייתא דהך לומר התרצןדכונת
 הכל מוכן ודאי דהיינו ב"י ופירות מוכן ספק דהם המפולמים דגים אפי' וכו'דורון
 מעי"ט דהם דניכרין בפירות וכ"ת מוכן בודאי הוא הרי מוכן ספק דלר"גמותרין
 לזה לא ותו דשרו מוכן ספק דהם דדגים דינא אלא הול"ל ולא פשיטא למתניל"ל
 קו' להו אזדא ובהכי וכו' העין למראית חיישי דלא קמ"ל דהא רש"י עליהביאר
 דלגבי לצדדין היינו דקתני מותרין דלרב ק"ק דלפי'ז ואיברא ז"ל. רש"י עלהתוס'
 וק"ל. באכילה אף מותרין מוכן ודאי דהוו פירות ולגבי בטלטול מותרין הוודגים

 באכילה מותרין למ"ד אלא בד"ה שכתב בח"ה למהרש"א ראיתי כתביאחרי
 מותרין דלא הוא דמלתא דקושטא אליביה נמי למימר וליכא וז"ל וכו' ב"יפירות
 דמותר דבמתני' דמורשין בלישנא דהוי משמע דהכא דמותרין דלישנא לקבלאלא

 ע"ב צגדף21



183 וחסד חייםשר'ת

 דפליגי דלרבנן דלוי אליביה למימר דליכא נמי ניחא ובהכי אליביה הואבאכילה
 דלישנא כרבנן ברייתא הך ואתיא לקבל ומותיין באכילה אסורין דר"געליה

 באו דבריו ברם בקושיין הרב דנרגש לבי שמח והנה עכ"ל באכילה משמעדמותרין
 ב"י דפירות שיטתיה לפי לימא דהמקשן הק' דמעיקרא כונתו דזו ונר' סתומיםבזה

 ארבנן פליג מוכן אינו בודאי גם דלרשב"ג לימא מוכן שאינו ודאי דהיינוכפשטן
 דב"י התרצן שיטת לפי נמי למימר דהו"מ מקשה והדר מיהא בטלטול דשרווס"ל
 לאוקומה טפי ניחא דהכי כרבנן אתיא דברייתא מוכן ספק והו"ל ב"י מעיןהיינו
 דגם לעיל כתיבנא וכבר התוס' וכדכתבו כר"ג לה דמוקי מוכח ומהסוגיאכרבנן

 יתיב תריץ קשותיו ולשני טוגיא, האי אזלא הכי מט'( ולא כוותיה )הלכתאכפירש"י
 מותרין הוי לוי דלס' דמתני מותרין כמו לפרשה צריך דהכא דמותריןדלישנא
 דמקשה המקשן על בפרט מלתא בהא דעתאי מתבא לא עניא ולדידי ש"שבאכילה

 כדאיתא הא אמרי' ברייתא בחדא אפילו טובא זמנין הרי הכא יפה כחו ובמהבכח
 קו' על אחריתי מלתא מתרץ דמהרש"א הוית חזה אכן הכא. מכ"ש כדאיתאוהא

 לא ללוי אף דלעיל סוגיא דאל"כ נמי בטלטול אף אסור לרבנן דצ"ל והואהשניה
 אסרו בטלטול דאף כר' בי"ט יטלם לא דקתני' דמתני' לישנא נמי דייקא והכיאזלא
 דבריו ולפי עע"ב לוי לס' אלא אזלא דלא דהכריע לעיל שפי' ובמה ע"ש רבנןליה
 ראיות שתי ראה ראה דהמקשן דאמרן דרכנו עפ"י נמי ליתובי עיני אורוהללו

 דהא לר"ג ת"ק בין פלוגתא לאפושי או דלוי אליבא ברייתא לשבושי אובמשמע
 לא בטלטול שרי מוכן אינו בודאי אפי' דלרבנן ולמימר כרבנן ברייתא הךלאוקומה
 בספק אפי בטלטול אסרי דרבנן ס"ל דלוי עכ"פ מוכח דלעיל מהסוגיא דהאאפשר
 לעיל וכדאמרן עפי"ז מתוקן והכל ז"ל מהרש"א כדכ' הכי דייקא נמי ומתני'מוכן
ודוק.

 ואמינע
 ע"כ ו"ח דף וומאמי'

 הועילו מה לכאורה בישיבה נתקשיתי וכו' שמו ששכן במי עליך אנומשביעין
 את לבטל כנשבע הו"ל דידיה לגבי הוא צדוקי אם הא להשביעו בתקנתםחכמים
 אי דודאי בפשיטות אמרתי ראשונה ובהשקפה שבועה עליה22 חיילא ולאהמצוה
 חלה שבועה אין סיני מהר מושבע דהוא דמאחר מלתא להא ש"ל לא הואצדוקי
 וא"כ לה גמירי ורבנן בתורה פורש לא חע"ש שבועה דאין דינא הך דהא שבועהעל

 שבועת לידי אתי לא דודאי אותו משביעין היו ולכן היא אלימתא שבועהלדידיה
 תקנתא מקמי הוה די"ט לקמן הש"ס דמייתי עובדא וההוא התורה מן שהואשוא

 ראיתי עתה והן בזה, היעמדו לראות בספרים לחפש יכלתי לא בפרק ובודשבועה
 הגאון פהמם כן שהק' ישראל עבודת הרב משם שהביא לדוד שושנים בס'למוה"ר

 כדכתי' הוא קמא ושינוייא שינויי יתיב תריץ מהרי'ק והרב מהרח"א שלזקנו
 דהא הנ"ל הגאון של שנית קושיא בפח נלכדנו דאכתי עלה השיב ומוה"רבעניותין

 חכמים הועילו ומה הוא דאנוס לומר יכול דעתו ולפי וכו' להרגין נשבעיןקי"ל
 נשבעין קי"ל דהא הנ"ל הגאון של הא' קו' לתרץ במש"ל ולע"ד עכ"דבשבועה

 ע"ב טזנדרים22
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 האדם דדרשי מדרשא הוא להרגין דיןדנשבעין דהא נמי הא יתורץ זה בדררלהרגין
 שהביא למוה"ר וראיתי ופשוט. מלתא בהא מודו לא והצדוקים לאנוס פרטבשבועה

 דברי והרואה ע"ש דבריו על  והשיב לזה לי"שב חיים מים הרב משם הב"דמ"ש
 מוה"ר מ"ש בכל הרגהש ז"ל הרב דבבר וראה חיים מים בס' במקומן הפר"חהגאון
 להו קים הוה דלא ליישב האריך שם מו"ר והרב לך, וינוח ע"ש הדבריםויישב
 דאי להו פשיטא ודאי מיהו לא או דרשות הני להו אית אי דצדוקים בגווייהולרבנן
 בתורה מפורשים באו לא תרווייהו הא שנא דמאי לאידך ה"ה מיניהו חדאדרשי

 לא דאמאי ידענא לא דמו"ר שותא עניא ואנא עש"ב ובו' ממ"נ אותו תופסיןולהכי
 דכל זאת מודעת הרי לא או דרשות הנו צדוקים אנ_דרשי לרבנן להו קיםהוה
 משאר הדרשות אלו נשתנו ומה בו מודים הצדוקים אין בתורה מפורש שאינודבר

 דאי להו פשיטא היבי א"ב הצדוקים גם בה דמודו דרשה איזו דאיבא וב"תמילי
 לא דמוה"ר ק"ל ועוד דרשי לא והא דרשי' הא דילמא לאידך דרשי' חדאדרשי
 וק' המצוה את לבטל נשבעין אין דמה"ט שבועה על חלה שבועה דאין דרשאהזכיר

 שיטת לפי לאמר ואין דרשי קא מיהא הא דרשות אינך דרשי לא אי אףדדילמא
 היו במה מעיקרא דא"כ דרשא שום דרשי לא בודאי חדא דרשי דלא דמאמרמו"ר

 צדוקי הוא אם הא לא או דרשות הני להו איה אי להו קים הוה ולאמפוסקים
 לכל נקח ממנו א"כ בתורה מפורש שאינו לפי רבנן דדרשי מאי ס"ל לאובקטרת

 ודוק. להו דלית בתורה מפורש שאינודבר

 יבסימן
 ע"ב ד' דף מגילהמס'

 נכרתו שכן חמירא דהא לדחות אין בשבת מילה אבל וכו' ויעבירנה ד"התוס'
 לגבי חזי דהא למ"ר במכתב ע"ז הקשה נר"ו פינטו דוד במה"ר המובהק הרבוכו'
 אולתיה ומאי ד"א יעבירנו שמא גזרו הזאה גבי ואפי"ה כרת בו ש"ש דחמירפסח
 הלכה לפסוק אצטריך למאי צריכותא הש"ס עביד דס"ט ובפסחים מהאידהאי
 יש'ש בחבריה דיליתיה חומרא איכא וחדא חדא דבכל משום ומילה פסח גביכר"ע
 הזאה לגבי משא"כ חמירי דלא ולולב שופר לגבי שפיר עולה הש"ס תירוץ1א"ב
 במצוה טרודים שכולם מפני הני דטעמא שכתב הרין לתירוץ ובשלמא דחמירדפסח
 שמא למיחש ליכא טרודים כלם שאת במילה משא"כ ליה דמדכר אינישוליבא
 שאין דאע"ג למימר איכא בהזאה דה"נ ניחא לפי"ז חבריה ליה דמדבריעבירנו
 כמו ולומר נהית ואין ליה דמדבר ולית בפסח הם טרודים מ"מ בהזאה טרודיםכולן
 ר"ע מיהו בהכי דמחלק הוא דר"א חזי לא דגברא הכא דשאני בפסחים בש"סשדחו
 תוכיח הזאה במתני' קא' דהא שם התוס' במ"ש חזי ללא חזי גברא בין ליה שאנילא
 ליישב דאפשר לו והשיבותי עב'י שבות שאר דחי לא ה"נ הזאה דחי דלא היביובי

 לאלו מועדות לי הבא לר'א ר'ע דא"ל דתנן במאי דבריט אלו ר"פ בפסחיםדרש"י
 בה כתיב ולא היא דפסח מגופיה לאו נמי והזאה וז"ל פירש וכו' לשחיטהכמועד
 שא"א מלאכה כל ר"ע ותני דכ"ל הכלל מן יצתה דהזאה מדבריו נראה עכ"למועד

 דבתיב דקרא כיון מע"ש לעשותה דא"א אע"ג דזו שבת דוחה מע"שלעשותה
 כיון למגזר רבנן מצו ע"כ הוא דפסח מגופיה דלאו להזאה שייך לא רפטחבמועדו

 ע"א ס"1 דה פסחים22.
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 מקום לנו היה לא דאורייתא איסורא בה הוה ואי תורה התירתד לאדמעיקרא
 בה קרי' ולא היא דפסח מגופיה לאו דהא הפסח לעשות כדי זה איסורלהתיר
 דלא והיינו תורה אי לידי ליתי דלא רבנן בה גזרו ע"כ כי בשבת ואפי'במועדו
 הח' ביום אמר דרחמנא מילה גבי משא"כ בפסחים התם רבא כדקא' ד"איעבירנו
 מכ"ע לאתויינהו אפי' דהוה אלא נינהו דמילה מגופה ואיזמל דהתינוק בשקףואפי'

 כיון בר"ה ד"א יעבירנו שמא משום בשבת ימולו שלא רבנן בה גזרו לאולהכי
 להזאה. דמיא ולא מילה של גופה דהיא משום הוא והעיקר וכו' חמיראדעכ"פ
 אסירא בשבת גופה דהזאה חדא מילי תרי איכא דבהזאה ששוט יותרואבע"א
 הר"ב ול'כ דברים אלו ר"פ במתנ4 ונדפירש"י גברא כמתקן דמיחזימדרבנן
 שם רבא כדקא' בר"ה ד"א יעבירנו שמא דרבנן גזרה איכא ותו שםבפירושו
 במילה כן לא דחמיר אע"ג כרת במקום דבריהם והעמידו רבנן גזרו ולהכיבפסחים
 דשמא גזרה אלא וליכא דבר בו לחתוך איזמל או תינוק לטלטולי שרי נמידמדרבנן
 את בריתות י"ג עליה דנכרתו דחמירא כיון גזרו לא לחוד הא ומשום בר"היעבירם

 ודוק. י"ט אות במ"ב דרבנן ארעא וע' לצדד יש ועוד ריהטא לפום השיבותיזה

 יגסימן
 ע"א ה' דףמגילה

 בשבת שחל פורים דרב משמיה שילת בר דר"ש בריה והאר"י הכי רב אמרומי
 קורין דבזמנה ברישא רב קא' מ"ט טעמא בתר זיל הרי קושיא דמאי להרגיש היוכו'

 מתוך בי"ד בזמנה וז"ל פירש"י כבר הנה עשרה צריך בזמנה ושלא ביחידאותה
 בו קורין דהכל ביחיד אפי' אותה קורין ויחיד יחיד כל על ביום בו חובהשהיא
 דבעי' כעשרה אלא אותה קורין אין וכו' כפרים כגון בזמנה שלא נס פרסוםואיכא
 כע"ש וקרו קדמי העיירות דכל בשבת שחל כפורים ממילא וא"כ עכ"ל ניסאפרסום
 העיר דכל כיון ממש בזמנה הו"ל ניסא פרסומי לגבי מ"מ בזמנה שלא דהףאע"ג
 דבכה"ג למימר זמנם דע"ש בע"ש שחל דבפורים רב קא' ושפיר ביום בו קוריןכלה
 הכי ליה משני לא אמאי נמי והתרצן בזה דמקשן אולמתיה ומאי כזמנם בזמנםשלא
 דמתני' דסתמא כרכי דלא הלכתא למפסק דאתא דרב מלתיה לתרוצי דחקוומי

 תו הוה לא רב דבימי דמאחר הוא המקשן כח דעיקר אפשר ריהטא ולפוםכוותיה.
 הרי בזמנה שלא כלל לאדכורי ליה למה א"כ הכניסה ליום הכפרים דבניהקדמה

 ורב ביחיד המגילה את קורין סתמא למימר לרב הו"ל והכי האידנא מידי נ"מלא

 דבכלל לומר קדמיה שפיר זה ומכח לא ותו ביחיד אלא אותה קורין אין אמראסי
 בשבת פורים חל דאם והוא האידנא דשיכא מלתא נמי לאשמועינ' רב אתאדבריו

 פירסומי דאיכא ואע"ג כעינן ועשרה בזמנה שלא הו"ל בע"ש לקרותהדמקדימין
 לעם להורות ונ"מ זמנה היום דאין להורות הכי עבדי' להכירא מ"מ ביום בוניסא
 אינה שמחה התם וכדאמרי' בזמנה מחר אלא ושמחה משתה האידנא ליעבידודלא

 דלא מילתא ולאוקמי רב בדברי כן לפרש לו הונח התרצן וכן בזמנה אלאנוהגת

 אסי ורב רכ במילתיהו דאדכרו טעמא לפירושי ורגליו ידיו מצא לא דאל"ככרבי
 כסי' דהטור כןבדרב(ואיברא לפרעי יותר לו הונח התרצן בזמנה~וכןמחלוקת'שלא

 מצי בספינתא או בשירא דנפיק דמאן ממתיבתא דשדרו הגאונים משם הביאתרפ"ח
 בכה"ג קאי בזמנה שלא רב דקאמר דמאי למימר מצ' וא"כ ואילך מי"אלקרותה
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 לתלמודא ליה ניחא דלא נר' ביום בו קרו לא העיר דבני כיון עשרה צריךולכן
 הדין עיקר ולהשמיעינו להקדים הו"ל לדרך איוצא קאי דרב איתא דאם הכילמימר
 ולא בכמשנה פורש לא דינא הך דהא בזמנה שלא לקרותה שרי לדרךדהיוצא
 כשר החדש דכל איתא דכירוש' ואע"ג בזמנה שלא סתמא הול'ל ולאבבריתא
 ניחא לא ומעתה ע"ש עליה פליג תלמודא דודאי הנז' בסי מרן כתב כברלמגילה
 פורים דחל להיכא גם בזמנה שלא כמ"ש לכלול שכונתו אלא רב כדכרי לפרש*ה

בשבת.

 יום הינו בשבת שחל פורים רב לדברי אוקים הש"ס אמאי להרגחש חשואכתי
 ע"ש דקא' מאי ממש והינו זמנם דהוא בע"ש יקראו העירות כני דגם וקמ"לט"ו
 כיון הכניסה ליום יקדמו דעיירות דקתני לעיל דמיתי דבריתא כת"ק ודלאזמנם

 העיירות ידחו דלא דס"ל כוותיה מתני' דסתם כר' אלא כע"ש קוריןדמוקפין
 הוא מלתא הא רכ דאי דס"ל לישב ומם טפי דמירוח נראה תירוצא והךממקומן
 דהלכה ובפרט ~מטנה כסתם דהלכה דפשיטא חידהש שום בו אין לאשמועלדאתא
 דלא למאן ואפי' רל"ג כלל יד-מלאכי הרכ כמ"ש ספרים איזה לגירסת מחבירוכר'
 עיין מחכירו אפי כוותיה דהלכה לרכ ס"ל יוסי ר' לגבי מ"מ מחבירו רבי גביגריס
 סתם ואיכא כרבי דקאי בריתא באידך יוסי ר' דאיכא והכא רל"א כלל הנז'לרכ

 דהא לו' הוכרח ולכן רב קמ"ל ומאי היא טובא דפשיטא מילתא כוותיהודקאי

 כוותיה. מתני' דסתם אע"ג כר' דלא זמנה ע"ש כשכת שחל דל'דקמ"ל

 ע"כשם
 וכו' כעשירי ולקובעו מט' לעוקרו דרצה י"ל א"נ וכו' לעקור ובקשתוד"ה

 שאמרו מה ככלל ליתיה לחבירו א' מיום הדבר לעקור דבכה"ג התוס' מדבריכמשמע
 המגילה דקריאת אמרי' מכלתין כרמט דהא לע"ד והק' וכו' לבטל יכול ב"דאין
 דתקון הוא וגר'ו י'ד כנה"ג אנשי ס"ד דאי תיקנינהו כנה"ג אנשי וי"ג וי'כבי"א
 הרי וכו' לבטל יכול כ"ד אין והתנן כנה"ג אנשי דתיקנו תקנתא ועקרי רכנןאתו
 ואח"כ וכו' א"כ אלא חבירו דברי לכטל לב"ד רשות אין לחכירו מיום לעקורדאפי'

 א' מיום דדוקא לחלק דחש ואפ' ע"ש חיים כמים פר"ח הרב הק' שכברראיתי

 הוו אי המגילה בקריאת וה"נ לעשירי מט' דהוי זה כגון ליה דחי' ליהלדסמיך

 או י"ב עד להרחיק אמנם דמי, שפיר לו הסמוך יום דהוא בי"ג וקבע מי"דעקרי
 דחו בשכת כשחל גופייהו דרבנן משום וטעמא מבטל הוי יומי ותלתא תרי דהווי"א

 טפי מיהו לי"ג הקדימהו כשכת כשחל המגילה בקריאת וכן לעשירי מט'התענית
 תקנה ד"ה ד"ג בכתוכות להתוס' ראיתי שוב עקירה וחשיב ליה דחו לא חדא~יומא
 א' יום ויהא הואיל דרבנן תקנתא מעקרא ולא וכו' א' יום וליעקרוה וכו'דרבנן

 א' יום רבנן דקביעי דהיכא התוס' דעת דנראה דעתינו נחה ובזה ע"ץ וכו'קכוע

 יום הכפרים לבני להו דתקנו דמאי מכליתין דרחש ההיא שניא וא"כ דמישפיר
 הא א"ש וממילא וכיוצא בי"ב פעמים בי'א יכוא דפעמים הוא קבוע לאוהכניסה
 דמי. שפיר קכע דרך העשירי ביום לתקנו רצה דר דכיוןדט"כ
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 ע"א יו"דדף

 איך דמעיקרא התוס' כמ"ש ברורה הקו' וכו' מרי דרב משום ביה הדרומ"ט
 כיון ותו רבנן לפום ומשוגרת שוגרת הפתאנה יודע היה לא וכי למלתיהאמרה
 דחוק ותירוצם קדשה לא כמ"ד דאמרי אנא לימא ביה הדר אמאי היאדתנאי
 היה מעיקרא יצחק דר' צ"ל ולפר'ז מזבח מקום על אלא פליגי לא דתנאישכתבו
 ומפרש ביה הדר ושוב תנא בהאי דאמר ואיהו הבמות הותרו קדשה לא דלמ"דסבור
 למימר להש"ס הו"ל לא וא"ב מזבח מקום על ופלוגיתייהו אסורות הבמותדלכ"ע
 ידע כבר מרי רב דמיתי מתני' דהא החזרה טעם זה דאין מרי דרב משום ביהדהדר
 ומפרש ביה הדר והשתא עלה דפליג תנא דאיכא ס"ל דאיהו אלא הכי מקמילה

 משנו לא אמאי דרכם דלפי לדקדק יש )ועוד תנא דהוא אליבא אחרינאפירושא
 זו בדרך השמועה הצעת לפרש נראה דבריהם ולולי היא( תנאי דלאו למדחידאיכא
 צדיק פי יצחק ור' וכו' אמרה האלקים ונשבע דקפץ מדרבא וודאי הש"ס פריךדקא
 הדרי דהשתא משמי הלכה תימרו לא לומר דכוונתו וודאי פשיטא לא ואמריהגה
 נימא אי בתמיה פי' וכו' מרי דרב קהטיא משום ביה הדרי מ"ט לדעת צריך ברםביה

 מצי והוי היא תנאי דהא קשיא לא דהא ק' מרי דרב קושיא משום ביה דהדריטעמא
 סתם נגד דהוי אע':ג לעת"ל קדוטה לא דסבר תנא כהאי דאמרי אנא למימר יצחקר

 דהמשניות למתני' ודאי ידע לשמעתיה מעיקרא אמרה כי יצחק ר ודאי דהאמשנה
 כסתם הלכה קיי"ל דהא וידוע תנא אטה על דסמך ודאי וא"כ הבל בפי הםשגורות
 זו ועל היא דתנאי כיון וא"כ הכי ס"ל לא אמוראי וכמה ריו"ח סברת היאמשנה
 דילמא ממאי אשי לרב רבינא ליה אמר וע"ז ביה הדר מ"ט יצחק י מעיקראסמך
 הוא והדר היא דתנאי ס"ל הוו דמעיקרא יצחק ר' ביה דהדר ה"ט וא"כ וכו'דכ"ע
 לדחות יש דמהא דאע"ג הש"ס קא' והדר בזה מודו כ"ע דדילמא למדחידאיכא
 דר' דמימרי מרומייא והיינו היא דתנאי מוכח דמינה אחריתי דוכתא איכאמ"מ

 ולפי"ז וכו' בר"י די'ש אליבא תנאי דתרי לומר ומוברח הדדי יוסי בר'ישמעאל
 אדריבר"י דריב"י דרמינן מלתא להא ידע לא חזרתו בתר יצחק דר לומהצריך
 הסוגיא, בפי' נלע"דכן

 ע"א כ"ודמ
 ועוד וכו' אדם בני שרוב כיון הכי לפה2 נראה וכו' דמעלמא כיון ד"התוס'

 והני איתניהו דתרווייהו דבריהם עפ"י לומר אפ' וכו' נותנין שרבים כיון לפרשיש
 גבי בש"ס דאמר" מאי ידוקדק ובזה דרבים בהכ"נ להחמיר גרמי טעמיתרי

 דאתא והיינו עבדוה ואינהו הוה זוטא כנישתא בי ההוא טורסיים שלבהכ"נ

 אתו ולא הוה זוטא כבישתא בי ההוא חדא דרבים בבהב"נ דאיכא טעמי תרילאפוקי

 עם, רוב מהכיל קטון היה כי לדידהו אלא ספיק דלא בגויה לצלויי דעלמא אדםבני
 והבא בבנינו נותנים דרבים בכרכים דאיכא טעמא לאידך לאפוקי עבדוה אינהוותו

 בתוכם. זר עבר ולא דעבדוה הוא לחודאינהו
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 ע"ב ל'דף

 וכו' בשלמא וכו' חדשים לראשי מפסיקין לכל דתנן מסתברא אמי דר'כוותיה

 בשבת דליבא ומעמדות מתעניות היא הראיה דעיקר דסוגיא מפשיטא הנשמעלפי
 כדאיתא והא כדאיתא הא משני קא וע"ד ליכא בחול והפטרה בחול כ"אמעולם
 ז"ל פירזם"י וכן הפרשיות לסדר היינו דחוזרין הא ומעמדות בתעניותדלעולם
 הפטרות לסדר חוזריז ומעמדות בתעניות דגם כתב המשנה בפירחא הרמב"םאמנם
 מסוגיא להרמב"ם דצ"ע כתב תי'ט והרב ומעמדות תעניות מעיז מפטיריז היודהא
 הרמב"ם מפרש היכי יתיב ותריץ קסתו דרך לדוד שושנים למוה"ר וראיתיזו

 דהא כפירש"י ודלא הכי לפרזם הרמב"ם עביד דשפיר עלה וסיים דסוגיאפירהטא

 ומפטרי בספרא קרו דיומא רבעא דבתענית בגמ' בהדיא אמרן דהא ק"טלרש"י
 לרש"י דס"ל שנאמר לא אם בהמצאו ה' דרזמו דמפטרין די"ב בתענית פירזם"יוה"נ

 בדברי הלב להכניע בעלמא קריאה דרך אלא בברכותיה הפטרה דוקא לאודמפטרין
 דתפילה פ"ג הרמב"ם דמדברי כתב תקע"ה דבסי ק"ט הק' מרן על גםכבושין
 כתב דתענית פ"א דהרמב"ם וק' בלבד בט"ב אלא תענית בשום מפטרין דאיןנראה
 לא שעתא דבהיא נראה מרן על שהק' אחרונה לק' והנה עכ"ד דמפטריזבהדיא
 בהרמב"ם אח"ך ראיתי אבל שם שכתב ז"ל למרז הבית בבדק הבהיר עינושלטא
 דלעולם לישב אפ' לענ"ד רש"י על שהק' ומה יוע"ש וכו' דמפטרין דתעניתפ"א

 קרו דיומא רבעא הכי בתר בהדיא וכדקא' בתעניות מפטרין דהיו ס"ל ז"לרש"י

 השתא דמותיב דהמקשן רש"י דסבר אלא תענית במס' רש"י מ"ש והיינוומפטרי
 דבצפרא ואביי די'ה ההיא ידע הוה לא ממתני חוזר הוא ההפטרות לסדרלמ"ד
 ובתעניות מותיב קא הכי דבתר חזינן דהרי וכו' קרו רבעא דיומא ומפלגאכנופיא
 כן לומר רש"י לרבינו ליה וניחא ואביי, דר"ה ההיא עם ומתרץ וכו' הפסקהל'ל

 נפרש אלא הכי תימא לא דאי ומפטרי קרו דהוו דאביי מימרא ידע לאדהמקשן
 דבתעניות דמתני' סיפא מייתי המקשן אמאי ק' הרמב"ם לשיטת מוה"רכדכתב

 מייתי מסיפא ליה קשיא דאי בידינו כלל וזה מידי ל"ק דמהת"ם כיוןומעמדות
 מרישא ק"ל אי ברם רישא בלא סיפא לאתויי דרך דאיז מינה ליה דל"ק אע"גרישא
 היא הקושיא דעיקר לפרזם לרש"י לו הונח ע"כ כי לחודה רישא אלא מייתילא

 אכיי. לממירת לה ידע הווה ולא ומעמדות דתעניותמהא

 מפסקינן לא דאפ' היכא דאמר פריך לר"י פירש"י וכו' הפסקה ל'לובתעניות
 כתנן בפרזמיות מפסקינן במעמדות אמאי ירמיה לר תיקשי דלפי'ז להרגיש ישוכו'

  שקלים פרזמיות כדררשעושין,בד' לעשות אפשר היה הרי וכו' קוריז בפסחבמתני
 ודוק. לישב ויש בהפטרה ומפסיקים היום ענין שני בס' דקורין וכו'זכור

 ידסימן
 ע"ב ס"ד דף יבמותמס'

 דרהטא לדקדק יש וכו' דאמר איהו והא וכו' דעביד איכא ומי רבאאמר
 הול"ל והכי דאביי עליה תמוהי תלת ממנו נפלאו המה דשלשה משמעדלישנא
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 וכו' דפליגי אמר ועוד דקא' היכי כי וכו' דסמכא אבין דאמר הוא איהו דהאועוד

 דאיכא שאני דהכא נימא וכו' דסמכא אבין קא' דאיהו קושיא זו דמה ק"קותו
 וסברוה וכו' אחיות בד' מעשה יוחנן דר' משמיה דאמר אבא בר דר"חאטהדתיה
 עובדא ועבד חזקה הויא לא תלתא דעד ברשב"ג דהלכה קמ"ל הא דריו"חמוניקרא
 הוא הכי ומשום דריו"ח משמיה ב"י יצחק ר' דקא' למאי מכוון וזה במילתיהרשב"ג
 דרחב"א אסהדתיה ומוקי להא דחי דהש"ס אע"ג יצחק דר' עליה הכא אביידסמיך

 שמע לא דילמא ואביי בעלמא דחיה אלא אינו מ"מ מחזיקות דאחיותדאשמועי
 דקא' יוסף בר' יצחק לר' דשמעיה עד בנפשיה עובדא עבד לא דחייה-ומ"מ הך*ה

 וסכנתא איטורא שרית דקא חזי אזהריה ומזהר במילה ריו"ח דעבד רבמעשה
 אביי למד שניהם מדברי מעיקרא ליה שמיע דהוה נמי רחב"א דבריובהצתרפות
 זירא א"ר דל"ג דבברכות גם ומה ולמעשה להלכה לריו"ח ס"ל דהכי קאידקושטא

 דייק הוה דרחב"א כיון ובודאי ע"ש וגמיר דדייק בידך אבא בר חיא דר'נקוט
 דאתא הוא מחזיקות דאחיות דחידושא איתא אם רביה דריו"ח במילתיהטובא

 אורחיה כי סימנים בה נותן והיה רחב"א מילתיה מפרש הוה ריו"חלאשמועי'
 ברכי להרב ראיתי כן יוסף בר יצחק ר' כדקאמר דהאמת ודאי וא"כ שםכדפירש"י

 ולקע"ד ע"ש דוקיי בהני שהרגיש ד' אות ט' סי' ואה"ע רס"ג סי' בי"ד נר"ויוסף
 מדכר תמהי תרי הני לאביי דהק' דרבא והיינו בחברתא מתרצא דחדא לישבנראה
 כר"י עובדא למעבד אביי סמיך דעלה למימר דאיכא דרחב"א אסתהדתיה נמידכיר
 נפשו בסכנת פי' בנפשיה עובדא דעביד איכא ומי לומר קדים הבי משום יוסףבר

 על תמיה יש דמעיקרא בלו' וכו' דאמר איהו והא בהדיה צור"ף והנה רש"יוכמ"ש
 דהלכה ובפרט באחריבי הדבר לנסות הו"ל בנפשיה מעשה לעשות הבניסו מיאבי'
 דהכא ואע"ג וכו' דאמר איהו דהא אנפשיה עלה למסמך כשמש כרורה כ"כ אינוזו
 מ"מ אבא בר חייא דר' אסהדתיה נמי דהאיבא יצחק דר' עליה למסמך מקוםהיה
 במידי עובדא למעבד הו"ל לא מיהא בנפשיה הוא סמכא בר לאו דבעלמאכיון

 קושיא על מוסמכת קושיא היא יען ועוד קא' דלא שפיר אתי ועפי"זדסכנה
 דתתמיהא מאי ליישיב אלך זו ובדרך כאמור וכו' בנפשיה עובדא דעבידהראשונה

 הפליא שם כי תרס"ג כלל מלאכי יד בס' הרמ"ך גדול כהן אשי הרב דברי על*
 הייבו סמבא בר לאו סומקא יצחק הבא אביי דקא' דהא בתב ע"ב קס"ג ובדףעצה
 לא אחרינא אמורא עליה פליג אי אבל דרבין עליה ב"י יצחק ר' דפליג היכאדוקא

 דפליג היבא דוקא היינו דסמכא אבין דקאמר הוא וה"נ הוא סמכא בר דלאואמרי
 יכלתי לא ולכאורה עש"ב ע"ז ראיות חבילות בידיה ואייתי ב"י יצחק ר' עלרבין

 שום ואפילו יצחק ר' על רבין פליג דלא בסוגיין חזינן דהא לע"ד דבריולהלום
 דאמר איהו והא דאביי עליה מתמה קא רבא אפי"ה עליה פליג לא אחרינאאמורא
 קאי. דעלה דקמיה מסוגיא הרגיש דלא הגדול י"מ הרב על ותימה וכו' סמכהאבין
 כן דהוכיח קודש בהררי יסודתו אשר רבה כהנא רב דברי לקיום יש האמורועפ"י
 אנפשיה דסבנה מידי אביי דעביד עובדא הך הוה לאו אי דאה"נ והוא סוגיימכמה
 כיון יצחק דר' עליה למסמך איבא שפיר בכה"ג דהא אביי על תימה מקום כאןאין

 למסמך דלע טובא למיחש הו"ל נפשו דסבנת במידי אלא עליה פליג לאדרבין
 בחששא אפילו לחוש והי"ל בחזרה שאינו יצחק ר' של דרכו דזה ביוןעילויה



 להסימן190

 מאי טפי לאלומי היתרון צד על היתה זו דקו' וכדאמרן ריו"ח בו חזר דילמארחוקה
 וק"ל. האי כי בנפשיה עובדא עביד היכי מעיקראדהק'

 ע"א ק"ודף
 כרוב להביא הלך גבי בתרא דהגוזל ההלא וכן וכו' שכרו אלא לו אין ד"התוס'

 בהדיא קתני בתרא הגוזל בפ' דהתמ מקשים שמעתי וכו' שכרו אלא לו איןוכו'
 גופייהו התוס' מ"ש עפ"י ליישב ואפ' התוס' מ"ש הפך והוא משלמ שכרו לודנותן
 ע"ש וכו' בך אני משטה למימר דליכא כגון דמירי וצ"ל וכו' להביא ד"ה שםבקמא
 דבריו. על לעמוד ויש ע"ש של"ה סי' תש"מ דרהבה הרב ועמ"ש היטבודו"ק

 קירושיןמסכת גןסיכש

 ע"א ל"ודף
 אלא דאינו בסמוך דמשמע במתני' ערלה חשיב דהא וכו' תפלין והרי ד"התוס'
 בפשיטות לאתויי הו"ל ממשמעות לאתויי להו דלמה להרגיש הב וכו'מדרבנן
 ליישב. והב דרבנן הוי דכ"ע דאליבאמכלאימ

 מציעאמסכת והסימן

 ע"ב נ"ודף
 מוכר אני עפר כור בית תנן כור בית דבפ' וקשה וכו' שבמדה דבר כל ד"התוס'

 נראה לענ"ד וכו' בקרקעות אלא הוי לא דחוזר רבא דאמר דהא רשב"ם ופי' ובו'ל
 רוצה אינו חוזר בקרקעות דאף מקדש האיש בפ' דאמרי' דהא סבר דרשב"םלתרץ
 הדמים מן לו שינכה ר"ל אלא התוס' שפירשו כמו לגמרי המקח דבטללומר

 דמוכח רשב"ם לשון וע' בקרקעות לגמרי המקח בטל דאינו לעולם אבלהאונאה
 וק"ל. ע"ש כונתודזהו

 ע"ב נ"הדף
 חומש לו אין דהדמאי מתני' לאתויי דהו"ל וק' ובו' ויפדה ויחזור ד"התוס'

 מתנל מהאי קו' מאי הללו תוס' ע"ד דקדק מח"ה מהרש"א וכו' ביעור לוואין

 אמאי דסמכו לו' בזה ונדחק היא ר"מ לאו ההיא דלמא וכו' חומש לו איןדדמאי
 בההיא הבהיר עינו שלטא לא שעתא ובההיא יוע"ש וכו' דהכא ממתני עודדהק'
 כאן ואין בבירא פיתא נפל וא"כ ר"מ דברי שם דמסיים יראה דהרואה דדמאימתני'
 וק=מימ. שרירין התוס' ודבריריוק

 ע"א קרדף
 בשלמא י"ל פריך מאי הק' בשיטתו יהודה בית הרב וכו' רועה ששת רבמתיב

 ע"כ אלא שדפון שיהיה ידעת וכי זרעת לא אמאי %ה אמרי כלל זרע דלאכאן
 לומר מצי' לא כאן אבל לשלם מחוייב ומש"ה לזרוע שלא אופן בכל בדעתךגמרת



191 וחסד חייםשר'ת

 אפר בדעתך גמרת אלא להציל יבולת שלא ידעת וכי לעיר ובא עדרו הניחמ"ט

 בלל אדעתיה אסיק דלא א"נ דעל הוא לצרבו די"ל לעיר לילך להציל יבולאתה
 פריך דהמקשן למימר דמצי' ואף להציל יכול אינו אם פטור לכך וארי ,אבשיבא
 אבל טעמא הך קא' ולא וכו' בי מקיים הוה זרעה אילו טעמא תלמודא מדקא'שפיר
 טעמא בהך וכו' מקיים הוי זרעה אילו טעמא לשמואל ל"ל לאקשויי איבאבאמת

 דאפי' טפי חידח~א לאשמועי' בעי ל דשמוא לק"מ ולע"ד עכ"ד וצ"ע דבתבינאסגי
 ירא כי ה' פחד מפני ל,רוע רוצה דאינו ההיא בשנה שיחותיו פירש דהמקבלאת"ל
 באותה לרעה סימן איזה ראה דעינו ובגון חגב יאכלנה או השדפון אותה יכהשמא
 רובא ואשוזדוף ההיא בשנה ה(תה מדינה דמבת היה כן כי ראינו ראה ואח"בשנה

 רחמנא בבשי ובהדי לזורעה היה חיובך ליה למימר השדה בעל מצי אפי'הדבאגא
 אמר הוה ואילו ובו' יבושו לא כי בי מקיים הוה זרעתה דאילו אומר ואני לךלמה

 דייקי' הוה אלא רבה חידושא האי שמעי' הוה לא יהודה בית הרב כדבתבשמואל
 צווח וקא השנה מראשית אדעתיה גלי גברא ההוא הג"ע דאי אמינא והוהמינה
 בי לו מנבה שפיר בכה"ג ומעונה מוכה השנה בי רע וסימן פחדא ליה דאיתואמר
 מנכה אינו זרעה לא אם ענין דבכל להורות בדכתיב קרא בסתמא שמואל נקיטע"ב
לו.

 זדה עבודהמסכת
 יזסימן
 ע"ב מ"חוף

 דבריהם ע' ובו' רבנן אסרי ומ"מ הר"ש פירזם מותר זוז"ג סברי ורבנן ד"התוס'
 רשב"ם שדברי נראה לבאורה הנה וז"ל שבתב בשיטתו אליצור קרבן להרבוראיתי
 הוא דמפרש ארש"י וקשה זו"ג מקרי לא דבה"ג להש"ס דס"ל דצ"למוברחים
 וקרקע צ"ל לדידיה וא"כ זו"ג מקרו ענינים שני שהם אף וקרקע דאגוזלקמן

 עושים ששניהם משום נינהו מינין שב' אף וקרקע אגח גבי דהא זו"ג מקרונמי
 לרש"י וא"ב אחד דבר עושים שניהם נמי וקרקע צל גבי ,ו"ג מקרי אחתפעולה

 חילוק דהבין דנראה לע"ד תמוהים ודבריו עב"ל החמה בימות רבנן אסרו אמאיק'
 דעיקר הדבר דמבואר ליתא והא הוו מיני תרי וקרקע דצל משום דהיינורשב"ם
 גורם חה לגדל גורם ד,ה אחת פעולה עושים אינם וקרקע דצל משום הואטעמיה
 ודברי א' דבר עושים וקרקע דצל ק"א הרב ממ"ש ממש הפך וזה החמה מפנילהציל
 אלא וקרקע לצל דמו לא וקרקע דאגוז פשיטא וא"ב איפבא מפורשיםהתוס'
 שהבין מה ולפי ,ו"ג מקרי ולהבי אחת פעולה עהטים דשניהם הקרקע וזבללנבייה
 דאגוז מוכח בהדיא מהש"ס והרי רש"י על להקשות לו מה ידעתי לא הנז'הרב

 בדברי האריך הנז' והרב ז"ל הרא'ש על להקשות הו"ל ומהש"ס ,ו"ג מקריוקרקע
 ומשוי ובו' ביחד התר'ח~ל,'ע"ז בברשיני שנפגמה לפרה שפיר ודמי במ"שהתוס'
 היינו ביחד ומ"ש לזה הברח שום אין ולע"ד ע"ש לרש"י הרא"ש ביןפלוגתא
 הו"ל ק"א הרב כדברי ואם אח", בזה אפילו והיינו הפרה לפגום הועילודשניהם
 זו"ג ונקרא אח"ך ומ"ש ודוק. הפרה לפגום הועילו ביחד דשניהם לומרלהתוס'
 ,ו"ג מקרי אח"כ בזה אפר וע", בהתר שנפגמה פרה וכין וקרקע נמיה דביןר'ל
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 ק"א הרב במ"ש הרא"ש הרמב"ם בין פלוגתא תו לאפשי צריבים אנו איןולפי'ז

 והבן. עש"ב ע"בבדף

 בס"ד הרמב"ם פסקי על ליקוטים י"אסי'

 שבתילבות יחסימן

 ז' הלבהפ"ט
 זה דין דמקור להרגהט יש ובו' החיה מן בין הבהמה מן בין שער או צמרהגוזז
 ודוחק הר"מ השמיטו ומ"ט נמי עוף תני והתם הה"מ ובמ"ש פ"ט רישמהתוספתא

 ז"ן דף דוד חסדי בס' הרב מורינו ובמ"ש בבריתא עוף הרמב"ם גביה הוה דלאלו'
 עוף בתוספתא גריס הוה רבינו אם דאפי ונלע"ד בצ"ע ואסקיה ביה הדר ובברע"ג

 דבבבורות משום השמיטה דבר וזה דהשמיטו עמו ונימוקו טעמו עב"זבנסחתינו
 מדתניא גוזז היינו לאו דתולש דס"ל דמשמע דרב עליה הש"ס דחי ע"אדב"ח
 העוף נוצת שדרך ופיר,ט"י ארחיה דהיינו עוף שאני ומשני ובו' הבנף אתהתולש
 שאני הש"ס קא' מדלא לגזוזי ולא 'לומר רש"י רבינו דדייק ונראה לגזוז ולאלתלוש
 בגזיזה בין בתלישה בין דרבו זה דעוף שמעי' הוה ומינה בהבי נמי דארהיהעוף
 בעוף חומר למד ונמצאת בבלי וגיזה ביד היא תלישה דהא לדינא טובאונ"מ

 לאשמועי' להש"ס הו"ל הא בי ורבותא ביד ולא בבלי גיזה דוקא דבהמהמבהמה
 הפך הוי דעוף למימר דש"ס מלישנא ז"ל רש"י דייק ע"ב בי שפתותיו שיח.בנועם
 ובן בבהמה חייב בעוף שפטור דמה ונמ"ל בגזיזה ולא בתלישה דארהיההבהמה
 ואזיל שפל לא ממילא וא"ב ז"ל הר"מ הגדול רבינו דדייק י"ל ה"נ ומעתהלהפך
 להא ליתא תלמודין דלפום גיזה בדין ועוף חיה בהמה דין דב"ל דתוספתאדינא
 תוקעט ובעוף גוזז בבהמה דנקט בדקדוק הר"מ רבינו דברי ובאו עלו ובבןמלתא

 ודוק. גוזז תולדת לגביהדהוי

 ב"ד הל' פב"אשם
 דרבינו לבאורה נראה הנה ובו' בולע אבל בשמן יערערנו לא בגרונוהחושש

 דפי' והינו ובו' יערערנו לא ד"ה ע"א דל"ו בברבות התוס' שב' שכי בפירושמפרש
 אפי' שרי בליעה וע"י להשהותו אפי' שרי אניגרון ע"י אבל חשהנו לא יערערנולא

 שהיה דהינו ערעור בין לחלק דמפ' למאן מוברח זה דחילוק לכאורה ונראהבעיניה
 ל"ל דנקט אניגרון ק' דאלת"ה גוונא בבל שרי אניגרון דע"י עב"פ צ"ללבליעה
 לפירושי דהו"ל רבינו על ק' וא"ב ע"ש פירש"י על מעיקרא התוס' שהק'ובמו
 דמייתי שב"ח סי' בא"ח בב"י למרן וחזינא בליעה, בלי אפי שרי אניגרוןדע"י
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 ארחא אלא דוקא לאו דקתני דאניגרון דס"לוכתב הרמב"םלשון

 הא להרמב"ם מנ"ל תיקשי דאכתי חתום כספר הדברים הן הן ובאמת נקטדמלתא

 אפילו דשרי היינו דקתני דאניגרון רש"י למברת התוס' מפ' מר נייד ואמאימלתא
 ע"ד בן שהק' ע"א ס"ב דף דוד חסדי הרב למורינו חזיתיה בקדש ובן יערערנואם

 בה' רבינו מ"ש בהני"ח והיה רבינו בעד ליהשב נלע"ד דרבנן ארעא ואנא ע"שמרן

 מקצת דאיכא ליה דסבירא טעמו והוה שהכל עליו מבוך לחודיה דשמן פ"חברכות

 דבר ונמצא ליה ושתו השמן לשיה טעם להו חביבא מזיק דאזוקי דאע"ג אדםבני

 להך לה מפרש לפו"ז והשתא עליו, מברכין כן ועל אדם בני לאיזה הואאכילה

 ע"י ואפי' ענין בכל דאסור לומר סתם שמן וקתבי בשמן יערערנו לאברייתאהכי
 דקעביד הוא דלרפואה כל לעין מחזי בולע ואינו בגרונו שחושש כיון דהאאניגרון
 שמן שיתן חדא למשרי בעינן דתרתי פי ובלע אניגרון לתוך הרבה שמן נותןאבל

 מאותן דהוא אלא לרפואה עושה שאינו מורה עי"ז דהא בולע שיהיה ועודהרבה

 כונתו היתה דאם ובולעו שמן הרבה שותה שהרי השמן להו דחביב אדםבני
 לטעם דלחביבותו ודאי אלא לבלוע ולא בגרונו ולערער מעט ואאתות ה"'ללרפואה
 דנקט דאביגרו1 שמעי וממילא כרפואה מיחזי לא ודאי ובהכי הכי עביד קאהשמן
 בולע ואינו מועט שמן הוא דאם לאשמועי' לדיוקא הוא דנקטיה הא אלא דוקאלאו
 דברייתא להטנא רבינו נקט ולהכי כרפואה ודאי דמחזי אסיר אניגרון ע"יאפי'

 בולע אבל וסחם דהו כל שמן דהיינו בשמן יערערנו לא רהסא דקתני 6סוןבדקדוק
 בולע דיהיה התרא לה דמשכחת הוא לחוד תרתי דבהני פר וכו' הרבה שמןהוא
 בפשיטות לומר אפשר א"ב ודוק. אסיר גוונא בכל מהא ולכר הרבה השמןרהיה
 דוי'ו מלפרש דוקא לאו דקתני דאניגרון למימר טפי ליה ניחא הי'מ דרבנויותר

 ראיתי אשר אשר פה נא אציגה ארחא ואגב והבן. שמן בולע או ר"לדובולע
 טובא צ"ע ז"ל שדבריהם ספק ואין ת"ל וכ' הנו' התוס' דברי שהביא שםלמוה"ר
 פירזא"י ליישב דמ"ש ועוד לגמרי מהופכות בסברות דפלגי שנויי תרי בסתםדכתבו
 להשהותו יערערנו לא רש"י דמ"ש רבנן דסברי לרש"? דס"ל ממאי מנהן הפךהוא
 שמן בו לתת וצריך בגרונו החושש רש"י דז"ל הדבר נן ולא קאי בעיניהאשמן
 וה"ט וכו' ליה דמשהי בשמן יערערבו לא טפל ואביגרון עיקר שמן דהי'להרבה
 מילתא דההוא בעיניה לחודיה בשמן דהינו דקתני בשמן לפ' לחא"י ליה ניחאדלא

 דקתני והא אניגרון ע"י דאפי' קמ"ל  בשמן יערערנו לא תני מאי א"ו וכו'דפשיטא
 הוא מפרש"י לאפוקי קמא בלהטנא התוס' דמ"ש נמצא וכו' עיקר שהוא לפיבשמן
 קא ז"ל דהם התוס' דברי ליהיב אפ' ולקע"ד עכ"ל לדינא להרש"י ס"ל והכיהאמת

 דקאי וכו' עיקר שמן דהו"ל בגרונו החושש בד"ה ברישא רש"י מ"שמפרשי
 לומר אפ' החושש כתב דרש"י ואע"ג בגרונו בחושש הב"ע דמשני דש"סאשינוייא
 ולכי וכו' החושש הב"ע בש"ס גרסי הוו או בגרונו בחושש ברש"י גרסי הוודהתוס'
 בהו השמן יתן לא כתב תחילה ד"ה לקמן רש"י דהרי האמת הוא דכן נראהדייקינן

 הול"ל לא אניגרון ע"י דהיינו שמן להאי מפרש דרש"י מו"ר כדקאמר הוא ואםוכו'
 אדלעיל דרש"י מסתברא ע"ב ני האניגרון יתן לא הול"ל הכי אלא סתם שמןהכא

 לו ברייתאמה קאי דאי ובו' עיקר שמן דהי'ל מ"ש ניחא ובהכי דש"ס אשנוייאקאי
 בשבת רפואה איסור לענין קימא ברייתא הא עיקר אניגרון או עיקר שמן אםלומר
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 כנ"ל וכו' יערערנו לא באניגרון שמן לתת וצריך אלא לבתוב לרש"י הי"להיע
וק"ל.

 ל' הלבהשם
 כרשב"ג רבונו פסק וכו' בדרכו גורר ובצואה בטיט מלובלבות ידיו היובאם
 כת"ק דלא פטק אמאי וקשה והרא"ש הרי"ף וכ"פ דקמ"ז בש"ס הובאהבברייתא

 ס"ו דף חטדי-דוד ומוה"ר בבריתא ולא איתמר במשנתינו רשב"ג ששנה דב"מוהא
 דרשב"י הא השמיטו למה ק"ל ומיהו כמיקל פטק דרבנן מידי דהר דביוןכתב

 והני" לתענוג אפי' שרי שנוי דע"י דנראה דבספא מגררתא אימיה ליהדעבדא
 דבספא די'ש אימיה ליה דעבדא דהא הבינו דהפוס' לומר דאפ' ולעד"ן ע"שבצ"ע
 שכמגי' ומינה לבלוך צורך בהשום אלא לגרור חטאי אינו שבשגת שיזבור גדיהינו

 מו"ר כדקא' היינו ברשב"ג דפטקו דטעמא ואבע"א הכל וניחא גרשב"גדהלכה
 דקא עובדא אלא בדפרש"י שבת לענין ליה מפרשי דלא אפ' אמיה ליה דעבדאוהא

 ע"א. ול"ז ע"ב ל"ה יומא וע' ולתפארת לכבוד הבי ליה דעבדא הש"סמשתעי

 י"בסי'
 בס"ד וספדי ספדא בדייתות עלליקהטים יטסימן

 ויקדא פ'ת"כ
 הראב"ד משם הביא תר"מ ט' א"ח יוסף ברכי הרב הגרים את לרגות אדםויקרא

 גרימ לרבות אצתריך מומרים דמעיט משום נ"ל וז"ל שפירש טוב לקח בס'והובא
 הנז' הרב ופירש עב"ל נינהו היראל בני לאו וגרים ישראל בני דבתיב משום נמיאי

 פהשום לטמיכה היינו דאתרבו הא דגרים דכונתו בתרא בשינוייא הראב"דבונת
 קחטית ל'ק זה פירוש דלפי וגתב מסמיבה נוכרים אמעיטו ישראל בנידמדכתיב
 ומינה הטראל בני והכתיב סומכין גרים אמאי שהקשו ג"ח . דף בטובההתוס'

 נפרש אם ואף הגרים לרבות דאדם ר'בוייא דהאיכא דוכתא בכל גריםממעטינן
 מ"מ קרבנם קבלת על אעיקרא היינו גרים דמרבינן דמאי דההעב"ד קמאכפירושא

 עכ"ד, לסמיבה גם לגל דאתרבו מסתברא גרים דאתרבו דביון התוס' קחשיתל'ק
 אתרבו גרים דאתרבו דביון ברכי-יוטף הרב מ"ש על להרגיש הם ריהטאולפומ

 להו ממעטינן ואפי"ה קרבן הבאת לענין דאתרבו ונכרים נשים דהאלסמיכה
 דנתרבו לומר אפשר אי נשים דבשלמא ליישב ויש יויראל, דבני ממיעוטאמסמיכה

 אי נכרים וה"נ לי למה גנות ולא למיעוטא מינה דרשי' בני מילת דא"ב לסמיכהגם
 מסתברא כן ועל האנשים אל דבר לימא ל"ל היראל מילת א"כ לסמיכה להומרבינן

 לפרש דהעיקר נראה ברם לכל, אתרבו דאתרבו כיון גרים מיהו מטמיבהלמעטיניהו
 הוי גרים לרבות דאתא דאדם הנז' הרב אליביה וכדתרגמה דהראב"ד בתראכפירוש
 בהטום והיינו שם בר"י הרב דבריו והביא היעיה רבנו לה מפרש והבילסמיכה

 אמור בפ' בקרא דהא קשה קרבן הבאת לעיקר דאתא דמפרש קמאדלפירהטא
 מבית איש אהי בהדיא כתוב שם אהי אהי דכתיב לקרבן נכריט מינהדמרבינן
 לן אית וא"ב עש"ב יוסף ברבי הרב גזה האריך ובאשר בישראל הגר ומןהטראל
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 לית זה לפי והשתא לסמיכה היינו גרימ דמרבה דאדמ טפי דמרווח פירושאלמימר
 רבוי הוה 7~) דאילו ודאי אמרינן אדם במילת לרבויינהו קרא דאצטריך דביון*תא ודאי דהא דסומבין נמי אמרינן ממילא קרבן להבאת גרים דאתרבו דביון למימרל

 אע"ג נברים מינה דממעטינן היבי בי ישראל מבני להו ממעטינן הוהמפווזט
 ק"ל. בזאת אך קרבן להבאתדאתרבו

 ונשלםתמ

 שלם בורא לאלשבח
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