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 אלכסנדר הקיסר והמרומם האדיר המלך אדוננו את ה׳ הציל בעת שהגדתי דרוש

 השגחתה׳ אשר בחצים• המורה ומיד אויביו כל מכף ירי׳ה השני ניראלאייוויטש
 מהצלתו וניל שמהות לנו לבשר הדעפעש ובבוא • והלאה ממנו החצים להעביר עליו חפפה

 שרי וגם • למלכנו הסדו הטה אשר מרום לאלהי והודו ושבחו בבהמ״ר העם כל נתאספו
 בקהל קמתי העם שהגירו תהלים מזמירי ואחר • הועד לבית ובאו נקבצו והממשלה העיר

 אמרי הקשיבו השרים וגם 4 יר״ה מלכנו את להציל ה׳ גמלנו אשר כל כעל ה׳ תהלות לבשר
• הרגילה אשכנז בלשון גם דברי כל בארתי אשר • אשכנזית שפת מבינים בהם היו כי

• ב(’ט פ׳ג )אבית מלכות של בשלומה מתפלל הוי
■ מאד יגל מה ובישועתך מלך ישמח בעזך ה׳ ־־״< )תהליס
’ מהיר סופר עט לשוני למלך מעשי אני אומר טוב דבר לבי רחש נרה( )תהלים

 עט לשוני וכן , למלך מעשי אני אומר 4 אלו דברים
 תועלת מבאר שהוא לדעתי וג׳ • ביאור דורשים טהיר סופר

 .מעלות מיני שני יש הנה כי * מלכות של בשלומה התפלה
 ודובר • מהיר כותב ב׳ • וזך הטהור בלשונו צחות דובר א׳

 מעלת וגדלה רמה ובזה • ונעימה יפה טליצה ן בלש בעטו
 באזני בקרוב כ״א פועל אינו בפיו המדבר כי • הראשון על השני

 דברי בהגיע מרחוק גם לפעול יוכל הכותב אולם • השומע
 שיהי׳ נמצא דבר ואיזה .!חפצו מטרת שהוא טי אל מכתבו

 במרחקי לשלוט והמכתב העט ומעלת פעולת שפתים במבטא
 התפלה שדברי • מלכות של בשלומה התפלה היא הלא ? ארץ
 יגיע פעולתם משטר אמגם ♦ אזן למשמע דברים קול כ״א אינם

 מתפללים אנחנו אשר תפלתנו קול את ה׳ בשמוע כי • למרחוק
 ♦ הצלחתג ורוב • והמרומם האדיר מלכנו ימי אריכות בעד תמיד

 ופעולתם ההפלה מלאכת פה עושים אנחנו • לפניו אויביו והפלת
 .מגבולנו רחוק בשבתו אף ונשא האדיר למלכנו מגעת חטובה

 בכונת היטב ונכוין נחשוב כי • בלבבנו קרוב שיהי׳ ־ק
 אשר מלכנו והצלחת שלות מאלהים לבקש הנכונה תפלתנו

 ג״כ הזאת תמימת והמחשבה 4 לעולם ימינו כל נדרוש אותה
 יקרה סגולה היא בהפלה • ורעיון מחשבה כ״א שאינה אף

 . התפלה רוח נשמת היא המחשבה כי • נפלאות לפעול
 לבי רחש וז״ש • החיות רוח בלא כגו ההפלה תהי׳ ובלעדה

 . בתפלתי מגיש שאני לבבי מרחשת שמנחת 4 טוב דבר
 בהפלה 4 ורעיון מזמר. כ״א זה שאין אך • טוב דבר הוא

 בשלום התפלה ענין עוד לשבח והוסיף — גברת היא המחשבה
 מהפלתנו שהפעולה היינו • •למלך מעשי אני אומר • מלכות

 ממשלת שאין שהלשון 4 מהיר סופר עט לשוני - המלך עבור
 לפעול מהיר סופר העט מעלת משיג למרחוק מגיע פעולתו

 .בערתנו פה מדברים אנחנו אשר ההפלה כי 4 מרחוק גם
 פעולתה • בה המוחתלת הרצוי׳ רכונה הזכה המחשבה בצירוף

 וטובתו מלכנו שלום להרבות לקולנו ישמע ה׳ כי • ונשא רם
 שונאיו ולהדוף אויביו ולנצח תחתיו עמים לדבר והצלחתו

ראדיר למלכנו מרחוק מגעת הפלתנו משטר והי׳ 4 מפניו
— : ונשא המרומם

 בשפתותיך חן הוצק אדם מבני יפיפית
לעולם אלהים ברכך כן על

 בהכות אברם בשוב י״ר( )בראשית באברם ט״ש ע״פ לבאר ש י
 טלך צרק ומלכי — ־ אתו אשר והמלכים כדרלעמר את

 עליון לאל אברם ברוך ויאמר ויברכהו וגו׳ ויין לדם הוציא שלם
 שחשבו • בידך צריך מגן אשר עליון אל וברוך וארץ שמים קנה

 להבין יש עור .קונו לברכה אכרם ברכת שהקדים מה החטאת
 • אתה ברוך ולא 4 אכרם ברוך נסתר בלשון שהתחיל כה

 שיש והוא . בידיך • צריך 4 ניכח בלשון אבר השני ובפסוק

 ובמה . ימים לאורך בטוחה ואינה מקרית והצלחה טובה
 בראותו • לעולם בידו ההצלחה שנכונה בטוח המוצלח יהי'

 כל על פקוחה השגחתו שעץ * עמו וה משכיל דרכיו שבכל
 בהיות כי ההצלחה• במתי על ולהרכיבהו לאשרהו דרכיו

 ההצלחה אליו להסב היתה ה׳ ומאת במעשיו וצדי׳ תמים המוצלח
 הצלחתו ימי שיארכו בטוח הוא . שמשה באור עליו שתופיע

 זה אין באשר רגע כמו הוא הרשע הצלחת כי • לעולם
 רגע וכמו 4 לבוא התעתד, המקרה רק כי . לה הנכון מקומה

 שם לה הראוי למקומה ההצלחה בהגיע אבל • אחור תזור
 הצדיק אצל ברעה וכן • נאמן בית לה לבנות מקום תמצא

 על הרשע שבט ינוח לא כי כמ״ש שבתה ימי תאריך לא
 זח שאין באשר מנוחה תמצא שלא היינו • הצדיקים גורל

 נטתה וכאורתת כגרה היא להרשע בבואה טובה וכן 4 מקומה
 טוב לאדם וההצלחה הברכה שבבוא זאת הנחה ולפי • ללון

 • לעולם שם לשכון ידים רחבת מקום לה תכין במדותיו ונעים
 • וארץ שמים קנה עליון לאל אברם ברוך • הכתוב יבואר
 ראוי׳ ידיהן שעל מעלות בו שנמצא * לה׳ ברוך שהוא כלומר

 דבר שהוא בטוח הוא הברכה אליו בבוא ע״כ • עליו לחול הברכה
 כו׳ אברם ברוך וזהו 4 עליו אויביו עוד ישובו ולא קיים•

 והטובה • חלדו ימי לכל ומבורך ברוך שהוא הוא שבטוח
 על לה׳ להודות נכון ולזאת . תופר לא לו שהיו וההצלחה

 . בידך צריך מגן אשר עליון אל וברוך • האמיתית הטובה
 קימת טובה היא אויביו מניצוח שהטובה שהקדים אחר כי

 מושגה הוא אברם כי בעבור • עליו אויביו עוד ישובו שלא
 שעי״ז אמר ’ לעתיד גם אתו יהי׳ שה' בטוח הוא • מה׳

 צריך נמסרו בזה כי בידענו * לה׳ וההודי' השבח תתעצם
 זה כעין ציון אהבת בס׳ )וכ״ט • עור יתעוררו ולא בידך

 אדם מבני יפיפית .המשורר וז״ש — • הנ״ל( הכתוב פי
 שלאשר . לעולם אלהים ברכך ע״כ בשפתותיך הן הוצק
 כ ע' • בשפתותיך חן והוצק שיפיפית יקרות מעלות בך שיש

:לעולם אלהים וברכך .עולמים הברכה אצלך בטוח

 ובישועתך מלך ישמח בעזך ה׳ כ״א( )בתהלים מ״ש וזהו
 בישועתך כבודו גדול גו׳ לבו תאות • מאד יגל מה

 אתר — לער• ברכות תשיתהו כי על! תשוה והרד הוד
 בכל להושיעו לו תעוז ה׳ שימין • מלך ישטח שבעזך שאמר
 ה׳ שישועת בישועתך כבודו גדול גו׳ ובישועתך דרכיו
 תשוה והדר הוד מלכנו הדר לרומם הארץ כקרב פועלת

 : עולמים ולעולמי לעד ברכות תשיתהו כי אני בטוח ע״כ • עליו

המוצלח על ה׳ בהשגחת המוצלח מעלת בזה ורמה רבה ועוד
 בטלהטת האדם גבורת כי • הטבע דרכי או טקרה ע״י

 • עיניו נגד בעליל בגלוי חקטים הצרים נגד כ״א תמצא לא
 נרדפים שטות בין שהונח כלל )עפ״י בלב שהוא האויב אבל
לבב בחובי שנאתו שטמון הפנימי הוא שאויב • ושונא אויב

 ולא 'י ■ )*(



 לא שונא( שהוא שנראה בגלוי הוא ושונא החוצה יראה ולא
 רעתו• מבקש אויבו שהוא ידע לא כאשר לנצחו און הגבור ימצא
 אויביו כל גם ברשת מפיל והוא היודע הוא ה׳ אבל,

 שבלב אויביו כל את להדוף לרגליהם פחים ויטמון • דפנימים
 למלכנו תעוז ה׳ שישועת המשורר שביאר אחר לזאת • כפניו נ׳׳כ

 כי אמר כו׳ בישועתך כבודו גדול כו׳ מלך ישמח בעזך ה׳ כמ״ש
 הפגימים האויבים אף אויביך לכל ידך תמצא האופן בזה

 ידעם הוא למלך תשגב ישועתו אשר ה' רק • לך נודעו שלא
 השמאלי הוא יד כי ידך אמר !ע״כ . לפניו הללים ויפילם
 אומר אתה שמאל זו ידך ע״א( )ל״ו מנחות בגם' כמ״ש
 יפדה ידי אף מ״ח( )ישעי׳ ת״ל ימין אלא אינו או שמאל

 ליתד ידה ה׳( )שופטים ואומר שטים טפחה ויטיגי ארץ
 לטה ע״ד( )תהלים ואומר עמלים להלמות וימינה תשלחנה

 ובפרט • כ״פ בפירושו הרד״ק וכ״כ ע״ש כו׳ וימינך ידך תשיב
 בכמה ומבואר השמאלי הוא היד ימין אצלו שהחבר במקום

 המטרה לכוין הגבור יהין לא השמאלי שביד וידוע . מקומות
 השמאלי ידך תמצא ה׳ ישועת ע״י ועכ״ז • חציו שם לירות

 ה׳ רק כלל חציך מטרת הי׳ לא ששם • אויביך לכל ג״ב
 אויביך לכל תמצא שמאלי ביד גם ע״כ החצים שם שלח

 שבימין • שונאיך תמצא ימינך — • מפניך! שנאתם הנסתרים
 :תחט-א ולא הגלוים שונאיך להרוג המטרה אל לקלוע תוכל

 צלח והדרך והדרך הודך בבור ירך על חרבך חגור
חציך יטינך נוראות ותורך צדק וענוה רבבע״דאמת

• המלך אויבי בלב יפלו תחתיך עטים שנונים
. ולאחריו לפניו משמש יפלו דהאי המפרשים פי׳ ידוע

 • יפלו תחתיך עטים ♦ יפלו פעמים ב׳ כתוב הי׳ וכאילו
 הו״ל יפלו כתוב למה אך • המלך אויבי בלב )החצים( , יפלו
 שלשה יש למעלה והמוצע המבואר לפי והנה • תפילם לומר

 ובכללם וגבורה כח א׳ • המלחמה לניצוח הנדרשים עגינים״
מה • הטבעי מרוץ א׳ שם יקרא ולכולם וחושי׳ עצה נ׳׳כ

העם כל ויענו
מירי! כקול למלכים תשועה הנותן ועדו

!864. אפריל טען 6 ביום

 הצלחה ב׳ • ובחכמה בגבורה הטבע ע״י השתדלות שנדרש
 * בגבורתו והעור בחכמתו החכם יתהלל לא וזולתה • מה׳

 את •קנה בהם אשר טובות ומרות מעלות להמנצח שיתי׳ ג׳
 תהי׳ דו השגחה ועין * עולמית קגין השמיימי ההצלחה

 ובלב ופיקה מכשול מכל לשמרו מצעדיו כל על פקוחה
 פפגי כדונג ויתמוגגו ופהר אימתה הפול הצפונים אויביו

 לך שיש כו׳ גבור ירך על חרבך גור ר שאמר וזהו - האש
 הצלתה ג״ב לך שיש היינו כו׳ צלח והדרך • הגבורה פעלת

 לך שיש היינו • צדק וענוה אמת דבר על שהוא השמיימי
 לירושת ההצלחה את בזכותם לירש נעימות ומדות מעלות ג״כ

 " שנונים באמת הם חציך • שנונים חציך • ועי״ז — עולם
 צדקת אולם • המסותרים האויבים ללבב יועילו מה אבל

 המלך לימין העומר והשגחתו ה׳ וישועת מקורם שזכר הפלך
 הוא יפלו • המלך אויבי בלב שיפלו החצים מובילים הם

 ומשימם קולע ן וא מפיל כונת בלי יפלו שבעצמם כמו
 הם אויבים המבואר שלפי * המלך אויבי בלב • הלמטר

 אימה בלבם שתפול היינו * בלב יפלו וז״ש ״ המסותרים
• - המסים אש כקדוח לבבם וימס • ופחד

 בשמחת ולשמוח לגיל עלינו פה הנועדים כל אחינו ע״כ
 את שהציל עלינו תגמולוהי כל על לה׳ ולהודות לבב

 מעבור היקרה נפשו ופדה • רעה מהרב ונשא המרומם מלכנו
 לראש שומר הוא ה׳ כי בחוש נראה ובעינינו • ח״ו בשלח
 • אויב כל מכף להצילו היום כל עליו חופף ה׳ וכבוד * מלכנו
 . ויקרות נעימות מרות בנפשו נטוע אשר מלכנו כי וידענו

 במושבותם אור הי׳ ישראל בני ולכל .טתניו אזור צדק והי׳
 ישראל כלל לטובת חושש כי * יר״ה הקיסר אדוננו במדינות

 את לירש בטוח .הנעלה וצדקתו המסולאות מדותיו ביקרת
 להאריך עולם לירושת לטובה ממרום אלהית וההשגחה ההצלחה

 ולהפיל • היקרים בניו וימי הכבודה אשתוהקסרית וימי ימיו
 .יפנה אשר בכל ולהצליחו תחתיו קמיו ולהכריע לפניו שונאיו
 לציון ובא לבטח ישכין וישראל יהודה תושע נו וביט בימיו

: אמן גיאל

.לה׳ והלל אמן
רכה שכיחה העריש עש העם כל ושטחו * ן



רבים מים קולי
 (כר וגס״רז בתורה העוסק בל מיס בל על זורעי ם5אשרי ספ״ק( ק’)ב ז״ל אסרס )ע״ר

שני על ־ לתלפיות הבנוי ה׳ מבית היוצא מבעין

עולם עמודי
הסדים וגמלות הורה

הקורא עין אל בעדה

 יהיו ונא והעצב הטרחה כעול את־צוארו להביא המריצנו הכל• ע״פ דבריו להפיץ מחבר כל תשוקת שעוצם מודעת זאת תרת
 שובי עד מהם הנאה יקבל לא השמיימים גרמי ויראה השמימה איש יעלה אס א׳ חוקר חמר כבר כאשר למשא עליו *

 • במעללי היעלה איזה למציא יחפש חיבהו אל העם לבב להמשיך למען מחבר כל כי ואף • ראה אשר הנפלאות להם לספר לרעיו
 גדרים ארבעה נמצא כי • לדעה עליו משכיל כל אולם ־ בלבבו הנטועה התשוקה עצם היא מגמתו ומטרת דרכו ראשית אבל

: הנדרים תוך לעביר פתח למצוא בקיר חתרו עד בם לפרץ לבלי לשמרם ועליו כחומה תשוקתו בעד הנצבות
ויודח • ובמזרה ברחת ויזורה יודש התבואה • מהאדמה כצאתו בצורתו האדם לחיך לבוא יאות הצומח כל לא כאשר )א(

האדם לחיך מטעמים יהיו כי עד ויתוקן • יבושל או ויאפה ויולש יוטחן גס • בו הדבקה והפסולת המוץ
ורוחו־ לבבו העולה.על כל לזולתו להגיש יתכן לא כן ענינו• כפי בכ״א תיקונו בו יעשה האדמה פרי יתר וכן אהב כאשר
 וידיח הדק היטב והדרישה החקירה בכור ויצרפם יבררם עד • מזימותיו מרחם כצאחס רעיוניו ילידי הקורא לפני ולהציג

: העדה לעיני בעליל להראם יהין אי • בעיניו מזוקקים יהיו כי עד בתוכם הנמצא הסיגים
יפיח גאותי ברוח כי • גילו בני חכמת כל על ונשאה • מעלה עלתה חכמתו כאלו לבב וגודל בגאוה דבריו ידבר שלא (ב)

 עני׳ וישפכ-י במשאק להדחה חכמתו גדולת תפארת כל את בעברתס ויהדפו " קנאה חמת אש השומעים בלבב
בשפתותיו חן מוצקת והיא הקנאה שחון השביח העטה אולם " דבריו מהלומות מהאזין לבס ויקשיחו משמוע אזנס ויאטמו • בוז

פנים ובסבר ־ ויחבבוה עלי׳ ולבם עינם ישימו • לבבם ליקח עמם חכמה דבר נמצא ואם • שומעיהם על ערבים דבריו להיות
: תפארה נזר ויעטרוה יקבלוה יפות

העיון מתהומות המשכיל שהעלה הפנינים כי ־ העיון ועומק דבריו הוכן ומהשכיל מדעת הנבער באזני ידבר *שלא )ג(
הפתח למציא ילאה וסתום אטום ובלב " ערכם ידע לא כי בעיניו יחשבו ותהו כאפס הענין במצולה ירדו אחרי •

: מליך לשכל יבוז כי הדבר אל כסיל באזני ט׳( כ״ג )משלי אדם מכל החכם וכמאמר • דבריו להכניס
לבבו חדרי שמלאו עתים יש כי • והושי׳ חכמה דבר איזה לקרבה מובל להיות יוכשר עת כל לא המשכיל בלבב גם (ד)

 איזה ביטהם ללחוץ המקים צר כי עד ־ האדם לבב חלקת על המתפשטים המונים המונים מעסקים שונים מענינים עניניס
 שנאה חודרת ובעין • שילל איש בתור לפניו יראה • מהשכלה חידוש דבר איזה עם אז לפניו ׳והבא • בעיונים מהשכלה ותבונה דעת
 : מסביב יאפפוהו אשר עסקיו ברעיוני משוקע בהיותו חכמה דבר כל אז בעיניו מוזר כי • אז עיניו מנגד יגרשהו וכלה • עליו יביט

 לפני׳ והוסל * האחרונים השנים הגדריס נפרצו לפני׳ אפר יתירה מעלה בעלי׳ דברי הספר על החוקקת להעט נמצא ןב!ה
 להלום יבאו לא הספר עם האמורים והדברים • הספר בית אצורים ,דברי כאשר • עם בקהל ללכת ישרה מכלה

 בהיותו הקורא אותם יפקוד עד ישבו והחתם ובמקומם וחוצה הספר מקיר יצאו לא כי * בהם ויעיין שיביט הטרוד איש רקתי
 אז כי • לבתו ולהשכיל הקורא עיני להאיר אורן יפיצו אז הספר דלתות ובפתחו • ממנו הלאה ונזרו • טרדות מהמון שקט בדד

 לא גם — • מאתו רצון ותפיק • נכבד מקים החכמה תמצא אז ופתוחה רחבה המשכיל לבב ובהיות • טרדה שוס ילחצס לא
 • נידו לביא מקרה יקר לפעמים ואס • רנה תש צא לב החסר עין כי שכל לדברי ילעג אשר הכסיל המציק מחמת תחת ולא תירא

 הבוערים בה יקלעו אשר בוז אבני בה ישלט לבל • לה יסיכו ובאברתס * לימינה עומדים לב חקרי רבים בהיות * מכבודה חרד לא
 : בהספר הנמצא החכמה מעלת ערך לפי ראשה ומרימי כבודה הס העם ונבוני * חוק לבלי פיהם הפועריס • החכמה שוטני בעם

 דרכו מהליך לפניו עוד מעצור אין • סופר בשבט המושך לפני תחתיהן נפלו האחרונים השנים הגדריס חומות אשר ואחרי
 רביס ולפעמים " בהם משטרו יד מגיע אין אשר — האחרונים כגדריס לא כי • הראשונים השנים הגדריס בעבור

 י־ החת שהם • הראשונים — כבוד לנחול תקותו ימצא ולא • ושליו לפנוי וטרוד לחכם כסיל לחשוב דבריו המשמיע יתעה
 • גאותו גבהות וישח • נפה בי״ג דבריו ינפה כי • מלאכתו ומשבית שוטן באין דרך לו ועושה • אשיותיהן להרוס ובידו • ממשלתו

: דרכה להשך ,לפני נצב גדר באין דרכה מישור העט תלך ע״כ • — ,תחתי הענוה ויכתיר הגאוה חוטר וישבור
 מהלכה נעצרה זה ובעבור • הדפוס הוצאת רבה כי ־ ובצורה נשגבה גבוהה חומה לפני׳ נמצא הדפוס לבית בבואה אולם

 עתה וגם • ,ארי קול חלק בקרוב להדפיס • אריה" ״מצפה הראשון בחיבורי הבטחתי אשר נדרי ואחרתי כמה זה
 ביאורים שני גדול חיבור האלפס על לי יש בעז״ה אשר חיבורי גאולת כדי ידי השיגה לא • מעט לי און מצאתי בעז״ה אשר

 דרך מחידושים אריה" "לב נקרא ,והב • ואחרונים ראשונים מפוסקים מלוקט למעשה הלכה דינים מקיצור אריה״ ״מצפה נקרא א'
 • ירושלמי על לי שיש מלבד • ובקיצור קל בהסבר הדין ומקור הפוסקים מחלוקת טעמי ומבואר בעז״ה ישרות ובסברות פלפול
 על סוללה לשפוך חיל כשאעשה ואי״ה • מפדותס ידי מקוצר כלאים בבאי נחבאים בכתובים אתי הנשארים אריה קול וחלקי

 נדפג וכעת • שפתי מוצא לקיים החלותי הדלה כחי כפי וכעת * חיבוריי יתר בהדפסת מגמתי אי״ה אפיק אז • הלזו החומה
 בדעתי ,הי אשר התשובות חלק השני וחלק • אח״כ שנתחדש סלע״ ״יעלי קונטרס עם • עלומי בימי שעשיתי הקטן החלק בעז״ה

 מעמל מעט לנוח אני ונאלץ • כעת נפשי עיפה כי • אי״ה בקרוב בפ״ע נדפס להיות יפרד ג״כ • זה חיבורי בלוית הלוך לתתו
 הצעירה בידי גם נותן הנני אחדים תשובות איזה כ״א — * עולה במטות שכמי חבלה אשר זאת הצעירה חיבורי הדפסת
כחפצם בידי התומכים ויברך • וחילי ידי ויאמץ בעוזרי ,יהי אונים לאין עצמה המרבה וד׳ ’• התשובה בראש הכתובה מטעם

: סלה בכ״ט המברכס המחבר נפש וחפץ



חיי לאל ותפלתי
דעה ההוגן אנא

 חשקם תכונתך נתל ך־עיוגי
תעה. מדבר לשוני ישמר

ותכהיקם. עיני ךאר

החבכורז תבואה מבגד
יברכנה כיום שוכן

אלומות מלאה כגורן.
ינחילגת מבורכת ]חלה

בתורתך תיפתח לבכי
מזימותי צמחי יורמבו
נדבותיך כשם רחנופת

כמוהר על תעמידני □חמלתך׳

אשכרה ה אל
 אשא אליו נפשי

אדכרה לבכי ךחשי
נשא למגבעות יביאנו

 לחיבורי ינהרו ]בונים
מסיבתה■ יין שתות

 צורי׳ בעזר להשקותם
שיחתה. עלימו ןיעך־כ

 • לחסדו הטיחלים עטו בתקות

• ה׳ לתשועת הטחנה וכתקות

ג׳ שכנא שלום טו״ה נו׳ בחרב ליב אריה
בילסק ק חיני

תורה של אבפניא בכבוד מאמרם באור
 פתחו ריה״ג של בט הנעזר ור' נחמי׳ ור׳ יוסי ור׳ שסר״י היו ביבנה לכרס רבותינו כשנכנסו ח״ר ע״ב( )ס״ג ברכות בגיני איתא

 שאמר זה מה לדקדק ויש ־ כו׳ ודרש תורה בכבוד בכ״מ המדברים ראש יהודה ר׳ פתח ודרשו אכסני׳ בכבוד כולם
 יצא הוא ואם ־ תורה בכבוד כו׳ יהודה ר׳ כתה אמר ואח״כ יהודה ר' אף כולם דמשמע אכסני׳ בכבוד כולם פתחו מתחלה
 ישבהג״כדרש בכ״ת שדרש יהודה ר׳ דגם ונראה בכ״מפתחבכ״ת• ר£׳מ יהודה ור׳ הו״ללמימר הורה בכבוד לדרוש מהכלל
 את בכבוד שיחזיקו האכסנאיס לבב לעורר למען לא ־ אכסני׳ בכבוד לדרוש עצמם שלקחו ענין שהנה * האכסכי׳ וכבוד לטובה
 הת״רז את להזהיר כ״א ■ בזה לבס ניקה כתובות( סוף )כמ״ש הת״ח מקרבי שכר להגדיל להם הי' דלפ״ז באו המתארחים הת״ח

 נחמי׳ מר' וכן ־ בארצו היית גר כי מצרי תתעב מנא שם לקמן יוסי ר׳ שדן כמו חלילה לבזותם שאין בראיות פניהם על ולהוכיח
 נתת שי: עדיהם נתנו כונס ־ אדום עובד מבית ראי׳ שהביא במה בשריה״ג ר״א וק ־ בניו את שאול שכיבד מיהרו דדן.

 • התנא הורה לשמוע לישיבה הנקבצים הת״ח בכבוד י״ח יצאו לא העיר שתושבי שבעבור מורה ן. והענ • ויקר כבוד להאכסני׳
 עבורם למנוע טעמים שלשה יש והנה ־ זה מדרך להסיעם דרוש מזה התנאים עשו ע״כ • לבזותם התלמידים החלו • אותם והחזקתם

 ובקימון צרכו די להה״ח מספיק שאינו ב עניו• г נמש יהי׳ כבוד ובשבעו הת״ח יקרב כבוד בעבור שרק א׳ •מהאכסני•' כבוד
 רק עשה נא והוא ־ עשה כבוד בשביל שרק מיתרו ק״ו דן הא׳ נגד • שיוכל במה לו ויעיק ימאסהו שעוד כ׳ • עמו יתנהג גדול
 עיבד הוציא שנא מארון ק״ו בשריה״ג ר״ח דרש הב׳ ונגד * שהוא טעם מאיזה עוד ויעשה רבות פעמים עשה והאכסנאי פ״א

 נא יוסף בחי■ בתחנה וגם מאד ננו שהרעו מצרי תתעב מלא ׳ו ק יוסי ר׳ דן הג׳ ונגד ה׳• ברכו ועכ״ז מאומה מכיסו אדום
 • נאכסני׳ בבית ומצוקות חלאות ויסבול נהה״ח טוב שלא אמת אם שאף אחר טעם נתן יהודה ור׳ טובתם• בעבור כ״א קרבוס

 כהות לעשות שיש דרש אח״כ • תירה ללמוד לעיר מעיר ההולכים תחלה שיבח ע״כ ־ היקרה התורה בשביל להם הוא כדאי
 שממית במי אנא מחקיימין ד״ה שאין ד״ת על עצמכם כתתו אמר ע״ז להם טוב שלא ואם • בחבורה אלא נקנית התורה שאין
 כדמיון והוא • ותושי׳ חכמה וקנית הרבה תירה עתק הק ימצאו זה בעד כי ימצאם אשר ברעה ישגיחו לא ע״כ • עלי׳ ע־צמו
 מסחור ובעניני • מרווחים וחדרים כבודה ומטה מעדנים כל נמצא ששם א׳ אכסניות מיני שני שם שנמצא לעיר הבא סוחר

 שחורה מוכרי או קוני בכל בקי הבעה״ב רק במשורה• ומיס במשקל ולחם צר המקום ששם ב׳ הבעה״ב* יתערב לא
 ולא שם מנוחה ישיג שלח מדעו גס בהשני הסוחר יבחר הלא • קורתו בצל הבא האורח טובת ידרש והוא והסביבה שבהעיר

 ולבזותם האכסניות על להתרעם לההלמידיס שאין יהודה ר׳ אמר כן • כלנה על עולה מסחרו טובח כי באשר • כדת מאכלו ימצא
 ע״כמהשדרש וחפצס־ ישעם פרי כל זה אך אשר לרוב• החכמה כסף ויצברו ההורה מציאה ידם על ימצאו הלא שעכ״ז בידעם

: המאמר בביאור אמרתי כן ־ האכסני׳ וכבוד לטובת ג״כ הוא ההורה בכבוד יהודה ר׳
 • וחסרה קטנה במדה כ״א גדושה במדה בעלי׳ מחית כדי .מספקת שאין עיר שבכל הרבנית פרנסת בענין אט אומר רן
 הרבה תורה השיג שבה תורתו אכסניה שהיא בעבור אותו המחזקת העיר כבוד לשמור עמו בתוך היושב ישלהרב שעכ״ז *

 חידושים שם שאספתי באפר ויקר והדר כבוד לה ולתת לטובה להזכירם עירי את אוקיר ולזאת • הפרנסות ביתר ישיג מאשר
 לא כי זאת עשו לבב משנאת ־לא הם גם אך • כספי את באכלס לי שהרעו פרטים אנשים שיש ואף • צורי בעזר בהוה״ק רבים
 גם • ש כ לא רבס ממון כשלך עליך חביב חברך ממון יהי בזה״ז מקיימים בחבירו ואס • לעצמם להיטיב רק לי להרע חשבו

 חוששים ככונס שרובם ומיעוט רק •שבפרט מה אנא בכננ אין או בריבוי אדרוש הפרט כעק הכלל לדרוש ופרט בכלל אדון נא
 בכבוד קרנם ותרום במעבדיהם ויצליחם טוב בכל ה׳ יברכם להם* ברכתי את ניתן והנני אתי• הם ושלמים באמת לטובתי

— : לעולם וטובתם שלומם הדורש ידידם ונפש נפשם כאות



בעדה

דבר פתה
בשם תכונה אשר

העמודים מצקת
 בעטרות והכתירום • קדמונינו בידי הוקמו כבר אלו עמודים

 ההלנה אשר יקד באבני ושבצו© * נחמדים עניגיס
 המבצרים הס העם רוזני היום ועד • הקורא עיני להנהיר אור

 * ובחכמתם במעשיהם עליהם( תבל תכון )אשר הנכבדות המכונות
 לחקרי מעעמיס לעשות עעס סדי המעעיס דברי יעפילו ומה

 מעשה כי מהבין רעיוני התעוני לא גם • חומותי׳ בין הלנים לב
 תפארת הדרת מראות שכלי עיני עחו • ממגי נפלאו העמודים

 :לה אוכל לא ממני היא נשגבה * בתוכם הכלולים העניניס גדולת
 הקדמה דברי לקול אזנכס נא והעו • ידידי נא שאיני אמנם

לבבי כל את לכם לגלות כספר אהל פתח הנצבת זאת
 את הניאה כבוד תקוח כי החשד רשת כקורא עלי יפרוש לבל

 באשר כזה כספר חצגי אל מחיקם אלה דברם להפיץ רעיוני
 ממני נכחד לא כי • השועים בין להם יושם מקום כי אבעח

 ספרי היום ובראותי לבקרים המתחדשים לכחיבורים העם משטמת
 יצא הוריהם שס אשר • ודעת חכמה המלאים לב חקקי גדולים
 המחתיריס שועניהס רבו • מסלה להם לסול לפניהם בעולם

 כבוד לנחול תקוה איך לבבי עס אמרתי • כבודם רום להשפיל
 דרך כהולכת • והשכל מחכמה נעורה זאת כצעירה מחברתי

 אשר בעלי' שם גם ידעוה• לא אשר אנשים בין סלולה לא
מבין בראותם גס ומה • שלשום מתמול שמעו שמעו לא בפיה
 לפעמים ינוצצו מאמריה חגוי

 לעס למומחה שמך מי ישאלוה
 מי כזה בדור יש אס יודע

 טול לו יאמרו שיניך מבין קיסם
 ירהיב איך *( עיניך מבק קורה

 לכגיד כזה בדור איש בנפשו עוז
 חתיפה ולשוא • מוסר דברי

 לכפיק המליצה ששר ב חיבורי
 מפני כי • מהקורא ורצון חן

 כניתן מוסר מדברי א׳ קורטוב
 מפני לעמוד יכול אינו בתוכה

 רגשת בה מטע והי׳ • ריחה
 אל בחמתו יהדפה אשר המקנא

 גס מקימה אין כשימוש אחת
 דורש אין הקנאה חמת סור אחרי

 • רבים מימים להפקד לנפשה
 מזימותי מרחם הגיח לא ולזאת
 לא נוגש קול שם אשר לצאת

תקנן שעיפי ובעברי • תשמע
 :המציק פחד מבלי
המריצתה אשר הסיבה אמנם

 מבטחי׳ ממשכנו׳ נצאת
 השופטים עדת לפני לכתיצב

 ידידי מאת אכחד לא • אותה
 נעורי בימי עוד כי הקורא•

 העניניס סגולה את העט פסתה
 למאהבי׳ לתחם רעיוני אציין אשר
 מידה לקבל עלי׳ חן הציקו אשר

 עניניס בתור רקיס טגיניס
 ליסד יחד ובכופדס • נכבדים

• חסד וגומלי ש״ס הוגי חברה

 ומוסר• הוכחה דברי ברקי
 איני אמר בדורו טרפון ר׳ ואס
טול יאמר אס • להוכיח שיכול

הגה״ה
 להשמיע במקהלות בעמדי הנה *(

 בביאור אמרתי כנהוג• מוסר דברי
 ט׳ א״י אר״ט ערכין שבגמ׳ זה מאמר

 שלכאורה קורהכו׳ סול ט׳ סס קי סול
 המורים יעיזו איך באמת לתמוה יש

 • העס אח להוכיח זה בדור בזמנינו
 חמו ספן כבר י״ס בדור אס

 דור אנן נעני מה ♦ חוכחה מקבלי
 שאין ראיני הלא ובאמת • דיחסי יחמי
 למוכיח זלזול דברי משיבים העס

 ולא אותס• ס’מכל ואין רבים בת בשער
 הסנין אבל • דרי דאכשור לומר יחכן
 לתוכחה מוסר בין הבדל יש שהנה הוא

 המקבל שאצל מחלקים בספרים וראיתי
 תוכחה נקרא המוכיח ואצל מוסר נקרא

 הוא מוסר שס כי לומר יתכן ולדעתי
 המשולחי׳ התאות שכמות מאסר• מלשון

 לבלום שמיס יראת מחג בלי ונמזביס
 ויאסרו ינטשו כבושים דברי ". אותס

 מרוצתם ולעצור בנחשחיס החאות אח
 נדרש הענין ולזה • שדי יראת ברסן

 את להניח המוסר לקבל יאבה שהשומע
 ורגליהם המוסר בכבלי לכבלם תאוהיו

 השומע אס כן לא • יגישם לנחשחיס
 צגבר המוכיח של בכחו אץ ערפו יקשה

 אבל • מוס־ו בענותי לאסרם חיל
 שהמוכיח ויכוח מלשון נגזר הוכחה שם

 עד הניצוח בויכוח ויחוכח עמס יריב
 כן שלא מיכיחית בטענות ינצחם אשר

 איך הכתוב שאמר וזהו • עושים הס
 )משלי לכי נאץ ותוכחת מיסד שנאתי

 יפול לא סתם סופר שענין י״ב( ה׳
 קיל על יכעיס למה כי כעס מליו

 ונא הדברים אח ישנא רק • המוכיח
 הוכחת אכל • אליהס אזן להטות יאבה
 המעורר הויכוח ע״י כעס עליו יפול

 על יקצוף כי עד בה צדקו למצוא נצחון
 וזהו • ריב ודברי בטענות מוכיחו קול

 כמ״ש כעס הוא לבי־נאצה נאץ ותוכחת
 רבו שכהי.ס וזהו • וינאץ ה׳ וירא

 א״י שאר״ס אף מוסר מגידי הדרשנים
 מי אמר שם אך " כו׳ הזה בדור יש אס

 תוכחה ענין דהיינו • להוכיח שיכול
 ינוצח אשר עד מדנים ודברי בויטח
 דור אנשי יד לאל הי׳ לא וזה • השומע

 • הזה בדור ק״ו של ב״ב וק״ו • ר״ט
 מעשי וכהנה כהנה הנוכח לו ישיב כי

 דורשי אמנם • בהסוכיח הנמצא מול
 יטיפו אשר מופר מגידי הס זמנינו

 בהם יש אשר מאסרים קול וישמיעו
 השומע יחפוץ אס אשר י מוסר לימוד

 וזה • מוסר לקח לו יקח אזן להסות
 צהשמיע זמנינו דורשי בכח נמצא האופן

: בדרוש דבריהם קיל
 המאמר סף גס עפי״ז לבאר ויש

 וטול השיני' מבין קיסם סול ענין
 דלכאורה והוא י העיניס מבין קורה

 ולריב להחוכח להסוכיח יש צד מאיזה
 אס יענהו החוטא הלא • החיסא עס

 ארשע אנכי ואס • תיטיב לבדך צדקת
 תריב כי ימריצך ומה • מזה תדאג מה

 לא אס י חטאי על עמי ותהוכח י עמדי
 • רמהו בעד מרב שכ״א הערבות מטעם

 עליו להתגולל טענה להמוכיח יש ע״כ
 עונך או יש העם וכל תרשע אתה לאסר
 בין פלונתא יש הערבות בענין אולס
 באפשר דוקא ס״נ דרש״י וחוס׳ רש״י
 חיוב עול עניו משתרג למחות בידו

 בידו אין דאפי ס״ל וחים׳ • הערבות
 דהלא י הערבות בכלל הוא ג״כ לפחות

 אין ובנסתרות הנסתרות על נס ענש
 דעת ניישב ונראה • למחות בידו שייך
 סהא תו׳ קושיח מליו תקשה דלא רש״י

 דבדין ונאמר י הנסחרות על דענש
 הערבות אופן להסביר יש נסחרות

 לכאורה דהנה • מבננלות יותר ששייך
 כ״א תחלה מערב גובין אין הא קשה
 הלא כן ואס • לפרוע ללוה לו שאין

 מהחוטא חובו לגבות יכול הקב״ה
 יוכג שלא א״ש בנסתרות רק • עצמו

 יהי' לבל החוטא אח לענוש הקב״ה
 נחשב הוא ב״א שלעי״י השס הלול

 • הערב לפרוע.מן בא ע*כ כצדיק
 החנפים לפרסס מצוה זה ומסעם

 ויפטרו עדיו ליגע הקב״ה יוכל למען

 אין בנגלוח אכן • בעדו מערבות העס
 יש דהא מהערב ■לפרס ערבות שייך

 דוקא בעינן ע׳׳כ מהלוה• לגבות סקוס
 ו’^ מהגולל ע״כ • בידו למחות שאפשר
 י'3 דמיירי המוכיח זה והנה • החיוב

 • למחית בידו אין דהזא משמע י״ס
סל כ״א ערבות חיוב סליו א׳ין וא״כ

 הנסחרות אלה

 תפארת את לכלל לפניהם נקראת
 יסדה הפנקס על אשר אגודתס

 המצעת הקדמה מעשה בהדר
 ולמוד • פעולתם יקרת מעט

 דלתות נפתחו הנכבדה העדה
 בין מהלכים לה לתת לבבי
 • לבבי חושיי העניניס גנזכי
 ותכונן • בידה הבא מן ותקח
 העמודים אחדים בימים להם

: האלו
 כפך מרוצת עם כי ואת

 איזה התמלעו דבריה י
 הדרובי׳ בשמי ראשם אשר עניני׳
 בהיותם למו לב שתי לא • יגיעו
 ערם הכרם כנטעי בעיני

 וכבוסרערם • פארות תעשינה
 לב הכורם ישית לא אשר יגמל

 ותזרס תסיעם סועה רוח אס
 על עיני חסה לא כן * הלאה

 הנה אחת ונדחיהס זרויהס
 אשר כיוס עד הנה ואחת

 • ענבים אשכלותיה הבשילו
 ונעו הדרושים ראשי בהתאסף

 קול בספר לשבת אכל לכס
 רעיוני כמתיחו אשר אריה
 בא יחד וכהועדם * בעז״ה
 יניע לה נבנות לפניהם זכרונה

 יניקיתיה ולשתול גבולם אצל
 ,ואוסף • מטעיהם ערוגות סביב

 ידח לבל הנה אספה קציריה גד
 כיום והצגתיה • נדח מהם

 בקינערם רעיוני מבען כולדה
 הקורא בעיני יפלא ולבל * מיוחד

 הצעירה מחברתי את בכרי על
 הגדונות אחיותיה ע״פ זאת

 ראשונה להציגה ממנה וחכמות
 מדרש באור מציע הנני • לפניהן

 : ודרוש פלפול בדרך שאמרתי א׳

 זאת בא פ׳ במדרש איתא
 ב״נ כל הפכת חקת

 בחקיך תמים לבי יהי הה״ד כו׳
 רבון דוד אמר חבוש למען

 גת בחקיך עוסק כשאני העולם
 בי נהצק ליצה״ר רשות יהא

 אהלך דרנך ה׳ הורני שנאמר
 חותייצה״ר יעעה שנא באמתך

 כו׳ הצדיקים מן מתבייש ואני
 כדי א׳ לבי עשה אלא

 בחמות בתורה עסוק שאהי׳
 בחקיך חמים לבי יהי הה״ד
 המדרש ענ״ל .אבוש לא למען

ובארתי
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 דהנה פלפול נדרך זאח ובארתי
 מקשיקוניתי כ׳( )צ׳ז בזבחים

 ולדחי קדשים דחכילת עפה
 כקרבן )הנוגע יאכל דלא ל״ת

 עפה הין רכא ומפני פסול(
 ומוטח " פבמקדפ ל״ח דוחה

 פסח גבי דאמרי׳ מהא עוד לה
 עצם א׳ כו חפברו לא ועצם
 ט פאין עצם וא׳ מוח בו שיש
 פסח דאכילת עשה וגיתי ־ מוח

 שבעצמוח המוח לאכול שצריך
• בו תשברו דלא צ״ת וגידמי

ל״ת דוחה עשה אין אלא
יקדם אמר אפי רב שבמקדם•

ל״ח דוחה עפה ואין עפה
 בשעה״מובנ״ב ומקפים ועפה•

 בתירוצו אשי רב לן אהגי מאי
 צר״כין סוף סוף כו׳ עשה יקדש
 דאין דרבא לתירוצא לבוא אנחנו
 שבמקדש ל״ת דוחה עשה

 סגי וא״כ • דפסח כך מחמת
 קדשים בשאר גס תירוצא האי לן

 דרב הקשו ועוד • קושי׳ לאידך
 קאמר דסכא • אשי אדרב אפי
 לי׳ מיבעי׳ דיקדם אפי רב

 עוברין אלו פ׳ ובפסחים • לעפה
 רב שם קאמר דטכ״ע בסוגי׳

 ב׳ הו״ל וחטאת דנזיר אשי
 מצטרף היתר לענין כתובים
 בנזיר דבשלמא • לר״ע לאישור
 לא מקדשים דחולין אצטריך
 חצטריך מאי חטאת אלא • גמרינן

 ולפמ״ש • מלמדין דאין וע״כ
 יקדש אצטריך בזבחים אשי רב

 משים הל״ת תידחי דלא לעשה
 וא״כ • קדשים דאכילת העשה

 דרב וקשי׳ אצטריך בקדשים גם
 שהאריכו ע״ש • אשי אדרב אשי

 אמרתי ובדרושי • בתירוציהם
 שונים תירוצים בענ״ד אנכי גס

 ליישב נ״ל פה אולם
 אפשר הי׳ לכאורה דהנה

 הראשוג׳ קושי׳ לתר;
דהנה • השניה הקושי׳ לולא

 קיל
 יכול ואיך * חבירו של הנסתרות

 שסמינים אחדי הנסתרות על להוכיחו
 • מאומה מהס יודע אתו ואין ממנו
 שהנה • שיניך מבין קיסם סול וזהו

 כאיכל הוא • בחובו עינותיו המסתיר
 מעיני הוא נסתר בלעו שאחרי מאופה

 אכלה שהע״ה שהמשיל וכמו • זולתו
 • און סמלתי לא ואמרה פיה ומחתה

 השיניס בין לפעמים שנשאר כמו אך
 ויראה • האדס יאכל אשר מהאוכל

 ועי״ז • גבינה או בשר זולתו לעיני
 כן • בקרבו והכנים שאכל מה יכיר
 ע״י זולתו נסתרות לפעמים יודע
 המליצה וזהו והוכחה* סימן איזה

 שהמוכיח • שיניך מבין קיסם טול
 לבבו מחבואי להודיע פניו על יוכיח

 מהקיסס • בקרבה תועבות שבע אשר
 מה יבין ובזה • השיניס בין שנראה

 רבים ופשעים עונות חיל ובלע שאכל
 הוא אך • ב״א מעיני נסחרים והס

 להרים לפרסמו מצוה כי ויאמר יכירם
 :ב״א שאר מעל הערבות עול
 מבין קורה מיל לו עונה והוא

 עדן שלכאורה והוא • עי;יך
 החיסא את הקב״ה יעניש לא למה קשה

 משוס ואי • הנסתרות על גס בעצמו
 הוא שאס יחשבו הלא • השם חלול

 ערבות בעבור יענש עכ״ז מפשע חף
 כי קשה לא באמת אך • זולתו של

 אין יש״י לדעת זולתו נגלות עבור
 • למחות בידו שיש באופן כ״א ערבות
 • לומר אין ג״כ זולתו נסתרות ועבור

 גס להעניש יכול’ שהקב״ה דמאחר
 יעניש למה • ב״א לעיני צדיק הנראה

 יעניש זולתו נסתרות בעבור זה את
 .לומר וע״כ • בעצמו החוטא את

 בלא״ה לו שיש בזה בוחר ה שהקב"
 • השה חלול יהי׳ ולא נלויס חטאים

 • זולתו נסתרות על נס נענש והוא
 יענש פן לנפשו שירא המוכיח וא״כ
 מורא יעלה לא • זולתו נסתרות עבור

 עינות לו יש אס בלתי ראשו על
 כ״א נ״כ לו אין דאם • נ״כ ים גלו

 לא א״כ * כלל לו שאין או נסתרות
 וע״כ ־ השם חלול ג״כ בו שיהי׳ יענש
 על לי מוכיח אחה הנוכח לו משיב

 • גלויות עינות לך יש מסתמא הנסחרו׳
 • מיניך מבין קורה טיל לו שאמר וזהו

 ואז • כל לעין פרסים במקום שהוא
 • שלי נסתרות עבור מעונש תירא לא

 בשנים זה מאמר בביאור אמרתי ועוד
: ואכמ״ל שונות

 אינו הלא פקע משום דגזירה ואי • גומרתא ע״י שניהם לקיים
 דהל״ח השתא דקיימינן זו לסברא דאף ]ויתכן מדרבנן אלא

 גזירה שייך מ״מ • גומרתא ע״י לקיים דאפשר מפום רק נדחה
 בל״ת יעבור לא יפקע אס דגם כיון די״ל ואף • פקע משום זו

 מ״מ • אחר כאופן לקיים א״א דהשתא כיון בו תשברו לא ועצם
 מוח שם שאין אחר כמקים יפקע שמא דגזרינן לומר אפשר
 רש״י ל׳ משמעות וכ״ה • משם המוח לשליפת נדרש כאין

 ורכא • שניהם לקיים אפשר מה״ת אבל ע״ב[ פ״ר פסחים
גומרתא ע״י דנפסד שניהם לקיים א״א מה״ת דגם לטעמי׳

 ל״ת ולידחי משה וניתי קושי׳ מאי מקפים פס בזבחים התום׳
 לטעמי׳ דרבא ומתרצים • גומרתא ע׳י שגיסם לקיים אפשר הא

 של העשה וא״כ • בקדשים מפסיד דלא דא"א בפסחים דפ״ל
 אפשר והי׳ • ל״ת לידחי גומרתא ע״י שיופסד קדשים אכילת
 אשי רב גס סוף )סוף הראשונה קושי׳ לכאורה לפ״ז להד;

 דא״א כרבא דלא ס״ל אשי דרב די״ל דרבא( לתירוצא מוכרח
 הא בטעם בפסחים דאמר כאביי אלא • בקדשים מפסיד דלא
 • גומרתא וניתי הגמ׳ דמקשה שבעצמות המוח על נמנין דאין

 די״לדלזאת כלל מפסח ל״ק וא״כ פקע• משוס גזירה אביי ומפני
 דאפשר משוס ט תשברו דלא לאו פסחים דאכילת עשה דחי לא

אריה
 ואי • כו׳ עשה יקדש אשי רב דמתר; וא״ש * כלל מהקדשים

 הקשה לא דרבא • זאת ל״ק בלא״ה לדידי׳ מפסח תקשה דאכחי
 בקושי׳ כח תת תוסיף התירוץ זאת אולם * כנ״ל לטעמי׳ רק זאת

 דלכאורה • אשי •אדרב אשי דרב יותר תקשה דהשחא הלל השני׳
 רק כתובים ב׳ הו״ל דיקדש בפשחיס קאמר לא אשי דרב י״ל

 פלוגסח לעשות שדוחק אף לרבנן קאמר בזבחים והנא לר״ע
 יקדש נאמר דלר״ע יותר הדבר מוכרע הנ״ל לפי אך ־ בזה

 * רובא בתר דאזלינן מנ״ל אמרינן פ״ק בחולין דהנה " לעשה
 שמא וניחוש בו תשברו לא ועצם כפסח דכתיב מהא לה ומייתי

 ’ ע״ש גומרתא ע״י בדקינן דילמא לה ודחי מוח של קדום ניקב
 מפסיד דאינו ודס״ל דאביי בשיטתי׳ הגה׳ דקאי צ״ל ולפי״ז

 ידוע הא קשה דמפסיד נימא דחי * גומרתא האי בקדשים
 מפסיד דסגומרתא נימא ואי • בעצם דבוק הוא מוח של דהקרוס

 בדיקה אין א'כ * בו הדבוק הקרום או הבשר האוכל גס
 • בקדשי׳ מפשיד דאינו להגמ׳ דס״ל לומר וע״כ • הגומרתא במקום

 * מה״ת למעיטא וחיישינן רובא בתר אזלינן דלא דס״ל לר״ע וא״כ
 איך תקשי דא״כ " בקדשים מפסיד אינו דגומרתא לומר ע״כ

 דחייפי׳ כיק • מוח של קרום ניקוב שמא וניחוש בפסח עבדינן
 למסקנא הוא בקדשים מפסיד דגומרתא דקאמר ורבא • למיעוטא

 דס״ל וכיון * דר״ע דרבנן ואליבא רובא בתר דאזלינן דמוכח
 דהלא מפסח כלל קשה לא א״כ בקדשים מפסיד דאינו לר״ע

 דאין כרבא לומר הכרח ואין גומרתא ע״י שניהם לקיים אפשר
 בפאר ט׳ עשה וניתי קושי׳ ומחמת י שבמקדש ל״ת דוחה עשה

 אליבי׳ אמרינן ואיך • עשה דיקדש יותר לומר יש קדשים
 איט דחטאת גם הא כתובים ב׳ וחטאת נזיר דהו״ל בפסחים

:לעשה דאצטריך מיותר
 כרבא דס״ל ומוכרח • א״ש לר״ע דאדרבה • לישב והנראה

 דהנה * שבמקדש ל״ת דוחה עשה דאין משום
חמן בעור אין ש״מ * תלת מדר״ע ש״מ אמרי׳ פ״ק בפסחים

•_ כו׳ מתוך ל״א וש״מ * יצתה לחלק הבערה וש״מ ״ שריפה אלא
רק דבר• בכל דלמא שריפה דדוקא רא•׳ מאי הא״ח והקשה

ביום דע״כ שפיר ומדייק " תשביתו בכלל נכלל שריפה דגם
 צינן מוהר״ל הגאון מ״ש ע״פ ליפב ואמרתי • ע״פ הייט הראשון
 תרע״ז סי׳ המ״א קושית לישב ביצה על יו״ט שמחת בספרו

 דמותר התנור לתוך שנפל מוקצה בעצי שב׳ העור על שהקשה
 להתחמם אסור דמ״מ איסורא• קלי מקלי משוס עליהן להרבות

 ש״מ הנ״ל בסיגי׳ • א׳ )ה׳ בפסחים התום׳ דל מהא • כנגדן
 אסור ביעורו בשעת הנאה היתר דאק דהיכי חלת( מדר״ע

 דס״ל לר״ע כ״א כן כ׳ לא דהתוס׳ לתרן וכ׳ • ביו״ט להבעיר
 סגי כו׳ מתיך דאמרי׳ פסק הלא כעור אבל * כו׳ מתוך דל״א
 יתכן ועוד • קצת היום צירך להקרא אח״כ ליהנות שיוכל במה
 ובביצה ב׳( )כ״ד שבת בתוס׳ ריב״א בשיטח קאי דהתוס׳ לומר
 בטל גבוה וצורך הדיוט צירך דאיכא דהיכי ב׳( )כ״ז

 הדיוט וצורך העיקר דהוא משוס גנוה לגבי הדיוט צורך לי׳
 מפום ביעורו דעיקר כיון חמן גבי וה״נ " לגבי׳ טפל הו׳ל
 היתר ואין גבוה צירך לגבי הדיוט צורך לי׳ בטל שריפה מצות

 לנדרים דדמי ביעורו אחר שיהי׳ הדיוט צורך משוס ביו״ט לבערו
 הדיוט צורך לי׳ בטיל ע״כ גדר• מפום בא דעיקרן ונדבות

 מוקצה בעצי משא״כ • המצוה מפום ביעורו עיקר בחמן ה״נ
 עלייהו דיש רק עומדין הן להסקה דעיקר • זאת שייך אין

 כשנתערבו הגאה היתר יש ביעורן דלאחר וכיק מוקצה איסור
 י״ל ולפ״ז • כנגדן להתחמם היתר שאק אף לבעק שרי כנ״ל

 השריפה מיקרי שריפה אלא חמן בישר דאין משוס דדוקא
 דמסקי התם בתרומה כמו לגמרי גטה וצורך מצוה עצמה
 דאין החום׳ כ׳ ואח״כ • בשריפה מציתו דעיקר מתחלה התום׳
 • הדיוט צורך לי׳ ובטל גבוה צירך דהו״ל משוס ביו״ט היתר

 גבוה צירך הו״ל לא אחר ביעור גס דמותר אמריק הוה אי אבל
 • בכה״ג הדיוט צורך בטיל ולא ג״כ בע״א דאפשר כיון • כ״כ

 פריפה אלא בע״ח דאין ידעיגן מאין הא״ח קושיה מיושב וא״כ
 ולא נחשב הדיוט צורך הי׳ דא״כ די״ל • בכלל שריפה גס דלמא
 • ההדיוט צורך משום ביו״ט מותר והי׳ • גבוה לצורך בטיל

 דייקינן ושפיר • ג״כ אחר בענין אפשר הי׳ גטה כיו^דצורך
 דגש ולומר לפקפק יש קצת אמנם • שריפה אלא בע״ח דאין לר״ע'

אס



 קול
 ובטיל " צטה צורך מיקרי ג״כ אחר בענין המצוה יתכן אס
 הא״ח)אשר קושיה בתירוץ שהוא איך ועכ״פ הדיוט* צורך לי׳

 צירך דאיכא דהיכי הנ״ל מדברינו העולה • עוד( סה הארכתי
 גבוה לגבי הדיוט צירך לי׳ דבטיל אמרי׳ הדיוט וצורך גבוה

:כנ״ל התום׳ כמ״ש
 דאיך פסחים מצליח ע״ז הקשו )כ״זב׳( ביצה בחוס׳ ןןעך

 צורך לגבי הדיוט צורך דליבטיל נימא ביו״ע מותר
 צורך דבטיל דל״א מתרצים וראיתי בקושי׳ והניחו וליתסר גבוה

 תרומה כגון שנעשה המעשה כשניכר כ״א גבוה לגבי הדיוט
 נקרב ונדבות בנדרים וכן אוכל• לשרוף דרך דאין שנשרפה

 בביעור וכן • גבוה לשם דנעשה דניכר המזבח על הגבוה חלק
 צלית משא״כ * מציה לצורך שנעשה היכר בו יש הנ״ל חמץ

 שיש אף בזה דהדיוט אכילות בשאר כמו הוא דהמעשה פסחים
 • ביו״ט וליתסר הדיוט צורך דליבטיל שייך אין מ״מ מצוה ט

 כנ״ל גבוה בשביל שעיקרו שניכר בדבר כ״א זאת שייך דאין
 ומוכח • הדיוט לצורך כן לעשות דרך דאין בגומרחא ולפ״ז

 ומשוס עצס שבירת בו ואסור ק״פ דהוי גבוה משוס דטיקרו
 לי׳ בטל דבזה י״ל הגומרחא* נעשה הבשר אח ואכלו מצות
 ולר״ע • ביו״ט ההבערה ואשור גבוה צירך לגבי הדיוט צירך

 ודאי יצתה לחלק הבערה ואמרי׳ ט׳ שהותרה מתוך דל״א דס״ל
 דאכילת עשה וניתי רבא קושית ונשאר גומרתא ע״י דאסור

 שניהם לקיים דאפשר ואי * בו תשברו דלא ל״ת ולידחי פסח
 משוס אסור בגומרתא גס הנ״ל הדברים כפי לר״ע • גומרתא ע״י

 זאת לעשות אפשר הי׳ שלא בשבת ע״פ שחל ובאופן * יו״ט
 אס יו״ט איסור משוס בלילה גס שניהם לקיים א״א מבעו״י

 לשברו יותר טוב דחי׳ לידי לבוא דצריך וכיון דחי׳ ע״י לא
:בו תשברו דלא צאו ולדחות

ПЗЛ1 לומר ע״כ • שבמקדש ל״ת דוחה עשה דאין רבא לתי׳ 
 לא דאל״כ • גבוה וצורך קדשים מיקרי הפסח דאכילח

 דאכילת משוס דהוא ואפשר • במקדש הו״ל דלא • תירוצו שייך
 • אכילה בשביל הוא הקרבן דעיקר וחזינן • מעכבא פסחים

 יאכל• א׳ בבית קדושתו• על המוכיחים שינוים ראינו וגס
 יתכן ולפ״ז • קלים קדשים בשאר משא״כ • בו יאכל לא ב״נ כל

 משום דהוא בפסח ותירוצו רבא נקישית ג״כ מודה אשי דרב
 כ״א זאת שייך דלא דס״ל רק • שבמקדש ל״ת דוחה עשה דאין

 כיון במקדם מיקרי דלא • קלים קדשים בשאר לא אבל בפסח
 מלתא דתלי׳ ואפשר • אדם לכל העיר בכל לבעלים שנאכל

 או הוא בעלים ממון קלים קדשים אי ורבנן דריה״ג בפלוגתא
 במקדש דמיקרי אפשר הוא גבוה דממון דלרבנן • גבוה ממון
 לריה״ג אבל שבמקדש• ל״ת דוחה עשה אין ג״כ בהו ושייך
 דוחה עשה אין כלל שייך דאין נראה הוא בעלים ממון דס״ל

 לא לריה״ג דגם פ״ק בב״ק דאמרי׳ ואף • בהו שבמקדש ל״ת
 זט קא כי שחיטה לאחר אבל • מחיים כ״א בעלים ממון הוי

 וא״כ • כ״כ במקדש לדידי׳ דל״מ נראה מ״מ קזכו גבוה משולחן
 ריה״ג משוס כו׳ עשה יקדש לתירוץ הוצרך אשי דרב יתכן

 קדשים ובשביל קלים• בקדשים במקדש מיקרי לא דלדידי׳
 בכלל דהוא לר״ע משא״כ ט׳־• עשה יקדש לתרץ הוצרך קלים
 כפיר ומיקרי גבוה ממון קלים קדשים דס״ל דריה״ג רבנן

 ליקדש וא״צ • שבמקדש ל״ת דוחה עשה אין התירוץ ושייך במקדש
 ב' וחטאת נזיר דהו״ל בפסחים אליבי' שפיר ואמרי׳ עשה

 דרב השתא קשה ולא • מיותר הו״ל דחטאת דיקדש • כתובים
 הראשונה קושי׳ • הקישיות ב׳ עתה ומיושב • אשי אדרב אשי

 • א״ש פסח( בשביל דרבא לתירוצא אשי רב מוכרח סיף )סוף
 מ״מ • בפסח דרבא תירוצא באמת דס״ל דאף אמרי' דהשתא

 לריה״ג קלים קדשים שאר משוס עשה דיקדם לשינוי׳ הוצרך
 בפסחים אשי אדרב אשי דרב דל״ק מיושב השני׳ קושי׳ גס • כנ״ל

 ליקדש וא״צ גבוה ממון קלים קדשים דס״ל לר״ע קאי דהתם
 ל״ת דוחה עשה ואין במקדש• דהו״ל מיושב דבלא״ה טשה

 ב׳ הו״ל וחטאת דנזיר בפסחים אליבי׳ קאמר לזאת שבמקדש
מלמדין: ואין כתובים

 דאפשר • הנ״ל הקושיות בפשיטות עוד לישב יש הנ״ל ןל£י
 למ״ד כו׳ עשה דיקדש תירוצא האי קאמר אשי דרב

 כמ״ש ביו״ט הבערה אישור אין דלפ״ז יצתה ללאו דהבערה

ב אריה
 שניהס לקיים בפסח אפשר וא״כ • ע״ב( )ל בפסחים החוש׳

 - כג״ל בקדשים מפשיד אינו דגומרהא כאביי וס״ל • גומרתא ע״י
 ל״ת דוחה עשה דאין לומר הכרח ואין כלל מפסח ל״ק וא״כ

 בפסחים דס״ל משא״כלר״ע • ,ט עשה יקדש מתרץ ע״כ שבמקדש
 כנ״ל איסור בגומרתא יש א״כ • מתוך ול״א יצתה לחלק הבערה

 תירוצו ומוכרח • רבא קושית לר״ע ונשאר • שניהם לקיים וא״א
 והו״ל עשה ליקדש צריך אין וא״ה שבמקדש ל״ת דוחה עשה אין

: כתובים ,ב וחטאת נזיר למיהוי מיותר
 דאמרי׳ מה עוד ונקדים הנ״ל המדרש לביאור נבא ובזה

 לה וילפי' • עבירה לדבר שליח דאין פ"ב בקדושין
 מלמדין ואין כתובים ב׳ דהו״ל ומכירה וטביחה דמעילה מקראי
 איכח לב״ה ב״ש ובין לד״ע שליח יש שמיס דבדיני התם ואיתא

 דמחייב לפ״ז לכאורה להקשות ויש * ט״ש זוטא וב״ד רבה דינא בי
 אצטריך למאי א״כ • כמותו אדם של שלוחו ואמרי׳ שמים בדיני
 כולם ע״י שוחט שא׳ מלמד ע״י קהל כל אותו ושחטו בפסח

 דאמרי׳ כיון הא י כמותו ש״א שלוחו דין לן נפקא דמהתס
 דמעילה מקרא בד״ש כמותו אדם של שלוחו עבירה בדבר גס

 אדם בדיני כוי ומכירה דטביחה כתובים ב׳ ליכא שמיס ובדיני
 למה דא״כ למימר דליכא • שמים לדיני ממעילה שפיר וילפי'

 • אדם בדיני גס לחייב ליכאלמילף שמיס דמדיני בטו״מ לן
 שמים לדיני אדם מדיני אבל • ומכירה טביחה שפיר ואצטריך

 • אדם מדיני חמור שמיס דיני דבכ״מ * בק״ו למילף איכא שפיר
 שמיס בדיני אבל • פטור אדם בדיני ובכ״מ מלמדין דאין וע״כ

 וא״כ • כנ״ל ומכירה טביחה אצטריך ומ״מ ממעילה דילפי׳ י״ל
 בלדבר כ״ש • שמים בדיני שליח יש אמרי׳ עבירה בלדבר השתא

 שוחט דא׳ בפסח אצטריך ואמאי * שליח ע״י לעשות דיכול מצוה
 עצמו ומזה • שמיס בדיני כ״א אינו זה ענין הלא • כילם ע״י
 " שמיס בדיני צי׳ מענשי׳ זוטא דינא בי דרק דמוכרח י״ל
 לדבר קרא וצריך עבירה בלדבר ממש כמותו שלוחו הוי ולא

 בפסח יוצאין דכולס למ״ד אך * ממש כמותו בשלוחו מצוה
 לי׳ דריש ולא ישראל עדת קהל כל אותו דושחטו מקרא א׳

 גם חייב שמיס דבדיני לומר ים * כולם ע״י שוחט דא' להא
 דטלן להא אתי אותו דושחטו וקרא • כמותו דשלוחו רבה ב״ד

 לומר א״א מעכבא פסחים אכילת למ״ד אולם * א׳ בפסח יוצאין
 עבירה לדבר שליח דאין לומר וע״כ * א׳ בפסח יוצאים דכולס

 : מחייב קל עונש היינו זוטא דינא בי כ״א שמיס בדיני גס
 אמר כו׳ בחוקיך חמים לבי יהי המדרש לכונת נבוא ובזך

 רשות יהא אל בחוקיך עוסק כשאני כו׳ העולם רבון דוד
 שנמצא דהיכי כו׳ תמים לבי יהי דוד שאמר דהיינו " כו׳ ליצה״ר

 צורך לגבי הדיוט צורך הוא בטל גבוה וצירך הדיוט צורך • לפני
 דואכצו עשה ליתי קשי׳ וא״כ • בחוקיך כולה חמים ולבי גבוה

 אפשר אי גומרחא דע״י משוס תשברו דלא ל״ת ולידחי הבשר את
 וצ״ל • הדיוט צורך לגבי׳ ובטיל כנ״ל גבוה דלצירך מוכח דהו״ל
 דאכילת משוס מקדש ;ונקרא שבמקדש ל״ת דוחה עשה דאין

 לדבר דבשליח ומוכרח • כנ״ל במקדש והו״ל מעכבא פסחים
 שלוחו הוי ולא • קל עונש כ״א המשלח מחוייב אין עבירה
 שהרגו תורי׳ בחטא דהיינו אבוש לא למען דוד וז״ש * כמותו

 וזהו • קל עונש כ״א מחויב אינו שמים בדיני דגם שליח ע״י
 כו׳ ב״נ כל בי׳ דכתיב הפסח חקת זאת קרא על המדרש שמציין
 אכילה בעת דיש • בו תשברו לא ועצם כו׳ יאכל א׳ בבית

 והו״ל • כפסח באכילת קדושה שיש המוכיחים ודינים חוקים
 יהי וקאמרכה״ד ג״כ אכילתו מעכבא ומסתמא במקדש שפיר

 צורך ובטל גבוה צורך שהוא משוס • בחוקיך תמים לבי
: וכנ״ל אוריה בחטא אבוש לא למען לגבי׳ הדיוט

 רעיוניו וליחד לבו לתמם דרכיו בכל להתנהל לאדם יש וכן
 כמשתתפת מעשה לפניו ובשיש מצוה איזה בעשותו ה׳ לשם י
 צורך בעל יהי׳ • הדיוט וצורך גבוה צורך יחד הדברים לשני

 ש״פ להגדה ובביאורי • עיקר שהוא .גבוה צורך נגד הדיוט
 העדות מה השואל להחכס המגיד חשובת עפ״ז בס״ד בארחי

 חתרו שרבים • אפיקומן הפסח אחר מפטירין אין י כו׳
 להפליא יש וביותר • להשאלה החשובה שנאות איך ביאור להמציא

 בתורה שכתוב ממה זו שאלה בתשובת המגיד ששינה מה
 ויצונו ט׳ משם הוציא ואותנו כו׳ היינו עבדים לבנך ואמרת

כו׳



קול 4
 טעס את המגיד שנות על וקשה • כו׳ לנו תהי׳ וצדקה כו׳

 ידוע דהנה • זה בביאור ואמרתי • בתורה ממ״ש החשובה
 • משפעים • חוקים • עדות מינים לג׳ נחלקות התורה שמצות
 ואיזה בראשית ומעשה יצ״מ לזכר לאות הם אשר הס • עדות

 • הנימוסי הנהגת הם משפטים • אלי׳ רומזת המצוה אשר נס
 ועי״ז • טעמם קצת שמכיר עמהסבאשר מסכים כשכל ופניהם

 שנעשס הכתוב הזהירנו ובזה • בעבודתה זריז להיות להאדס נקל
 שהשכל בעבור ולא עליהם ופקד צוה שהוא באשר ית׳ שמו למען
 כגוף הנאת ג״כ בה שיש במצוה וכן • כן חומר גוזר ג״כ

 למטרת כ״א כגיפני ענין לבבו מאהל להרחיק כאדם על כחיוב
 כס והחוקים • טנחו חצי יסוט יתב׳ שמו למען המצוה כוונת
 יוכל לא תבונתו מעה בקצה ואף ענינם מכיר הפכל אין אשר

 המצוה לעשות להאדס נקל ובזה • עעמה בסוד לבוא להגיע
 באדם ימצא התרשלות אך • ככה על צוה שהוא שמו למטן

 הכתוב זרזנו ובזה • וענינה טיבה יודע שאינו באשר לעשותה
 שכל להאמין לנו יש כי • בפעולתה כצבי רץ להיות בעבודתה

 סגולה בה יש חוקי מצוה וכל לטובתנו נדרשות הס המצות
 להחכם בתשובתו הכתוב לנו וז״ש • ונשא רם וענינה יקרה

 ומה המינים ופרטי אופני לו להסביר • כו׳ העדות מה השואל
 האלה החקים כל את לעשות ה׳ רצונו • עליהם שנצטוינו

 אומן לתת לט שיש * הזה כהיום לחיותנו הימים כל לנו לטוב
 במעשה ונתעודד נזדרז ע״כ • לטובתנו הס שכלם •בלבבנו

 הוצרך לא ית׳ כטדו פס למען אותם שנעשה זה ועל החוקים
 למען האדם אותם יעשה בעצמו גס זאת כי • להזהירנו הכתוב
 תהיה וצדקה • הבונה דרך בכס לו שאין באשר • ית׳ מציתו

 מצות )שהם ־ הזאת המצור• כל את לעשות נשמור כי לנו
 לא ובזה ־ זאת על צונו שהשם מצד • צונו כאשר שכליות(

 • לטובתו נדרשים כס כי בשמחה שיעשם לזרזו הכתוב הוצ־ך
 ובטח • אחריכם האדם לבב תנכור עמס מסכים שהשכל באשר

 הס העניניס שני ובכולם • לפעולתם לבבו בחשק ורץ זריז יהי׳
 ולעשות • בעבודתו כמוכרח ולא בשמחה ה׳ את לעבוד עיקרים
 )ישעיה הנביא מ״ש לבאר יש ]ובזה • יח׳ שמו למטן המצוה

 שאין כחקיס כי • ישראל בי יגטת כי יטקב קראת אתי ולא כ״ב( מ״ג
 למה כי • שמו למטן שיטשס הדבר קרוב • חלק בכס כאדם לשכל
 קרוב השכליות ובמצות • ית׳ כבודו פקודת בעבור לא אס יעשם

 שני קיבצו הס אבל • שמו למען ולא שכלו געית מצד שיעשם
 ומעמסה למשא בעיניהם כיו המצות כל כי • ביחד החסרונות

 • פלא והוא • ית׳ שמו למען עשו לא וגס • עלי׳ השכילו לא כי
 לא אס יעשם למה טעם בלא כחוקים בעיניכם שהמצות אחרי
 אותי לא וזהו • שמו לממן עישיס אינם ומכ״ז • ית׳ מצותו למען

 ועשיתם ישראל בי שיגעת אף • ישראל בי יגטת כי יעקב קראת
:יעקב[ קראת אותי לא עכ״ז עליך למשא שהם כחוק

 במלים • חכם הבן ל כמגיד בתשובת ג״כ נכלל זה ןןז^ין
л שהפסח מה דכענין • כו׳ מפטירין אין במ״ש קצרים י 

 בתשובת כנכלל־ס הנ״ל כדברים שני בעבור הוא השובע על נאכל
 בשהוא יותר הגדל מאכילה הגופני הנאת כי ־ להחכם הכתוב

 הכונה מטרת תנשהו הגופני שרעבון כדבר קרוב ואז ־ רטב
יחדו לשבת יכלו לא כי • במשאון אותה ותדחה מצוה לשם

בלבב קולס יחד ולהשמיע הנפשי וחושי הגופני חושי הרגש
זה מנגדים משני גם ומה • משתמעי לא קלי תרי כי כאדם

על להתפשט מצוה כונת תכון האדם רעבון ובסור • כאלו לזה
 בכל הנפש ותנכור לכמציה רעיוניו ייחד אז כי * לבבו חלקת

 האדם שיכוין א׳ דבר בזה נמצא הרי • המצוה אחר כותותי׳
 הנשמע כשני דבר גם • ית׳ כבודו לשם מצוה איזה בעשותו

 כמצות שכל כאדם שידע • החכם לבנו האב בתשובת הכתוב מפי
 ג״כ בעשיחה האדם ושישמח הצלחתנו והם לטובתנו הם החוקי׳ ואף

 סיף הוא תכלית שכל באשר • השובע על נאכל שהפסח בזה נכלל
 כפסח אכילת בהיות ע״כ • התכלית ע״ש יקראו הסיבות וכל כמעשה

 בכדי דברים משאר שאוכל הפסח ע״ש הסעודה כל תקרא באחרונה
 שם על סיבה הסעודה כל ונעשה • השובע על נאכל כפסח שיהי׳

 לא אח״כ שיאכל מה • בתחלה נאכל כפסח בשהי׳ שא״כ מה • הפסח
 ותכלית לעיקר כמצוה לעשות צריך והאדם • כפסח ע״ש יקרא

השובע על נאכל שהפסח בזה גס • ימינו ואורך חיינו הס כי מעשיו

אריה
 בעליל יראה בזה ארוך• לזמן ועומד גפיו כפסח טעם נשאר באחרונה

 ימהר כחוק ויעשנה האדם רצון נגד שהוא דבר כי המצוה חביבות
 אחר מנין במקלט להניסם רעיוניו ויעתיק בחפזון מהמעשה לצאת
 רוחו וינחת וישמח בה חפצו אשר דבר כן לא • בה וחפצו רצונו אשר

 שישי׳ זה ענק גס ונכלל כך אחרי גס ברעיוניו שקועה נשארת ממנה
 שהס בהאמינו בהס וישמח • עניגיו לתכלית המצית עסק האדם

 השני המה והס • השובע על נאכל שהפסח בזה • לטובתנו נדרשים
 והמגיד • בתורה השאלה תשובת בפסוקי ונפרטו ג״כ שנכללו עניניס
 לטוב כר׳ ויצונו • שבפסוק התשובה עצמה והיא אחדיס במלים רמזם

 שיתערב ולא ית׳ שמו למען שנעשה • צינו כאשר כו׳ וצדקה כו׳ לנו
:עוה״ז מעניני זדה מחשבה בהם

 שמפרש פשוט עפ״י באכנ״ל פ׳ במדרש הטנה להטעים שיתכן הה
 יהי׳ לא ונכרי׳ זרה שמחשבה היינו • בו יאכל לא נכר בן כל

 הרעיונות הולדת או • והתבוננות תבונה מלשון בן ודריש • להאוכל
 כך שדריש במכילתא מצינו ]וכן כו׳ תורה צדיקים של תולדותיהם ע״ד
 מנין שיושבין עצמן חכמים אפי׳ דאיתא ותבונה רעיון מלשון בנך

 להגדה ובביאורי ־ ט׳ בנך ישאלך כי והי׳ ת״ל ביצ״מ לספר שצריכין
 נכר בן הכתוב פשיטות להמדרש שהוקשה • בס״ד[ באורך בארתי

 יגור וכי כתיב העמיס מבני )דאלו מעשיו שנתנכרו מי שהוא מישראל
 לכתוב להכתוב והי׳ כפקודה לקול ישמע לא זה הלא ,פסח( ועשה כו'
 וע׳״ז • כנ״ל זרה מחשבה בה יהי׳ שלא מפרש ע״כ " לב״ג תאכיל צא

 שהנה * ט׳ דוד אמר אבוש לא למען בחקיך תמים לבי יהי הה״ד אמר
 חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל באבות ז״ל אמרם ידוע

 כחכמה בזה• שיש סגולי ענין מלבד זאת בהסבר ואמרתי מתקיימת*
 בלבב משערה חשים פני׳ שאר או כבוד ולשם חטא יראת בה שאין

 שמה יהי׳ אשר ואל * עקלקלות ארמות לילך לפעמים תתעה • האדם
 באיזה נצחק בעבור ולפעמים בלכתה• היא גס הסב ללכת כפני׳ רוח
 • בעיניו חזקות ראיות במסמרות דעתו לחזק שכלו כאדם יטה דין

 מראו׳ שכלו עיני העור הגצחון כי האמת שמש־ לרואי וחלושו׳ וקלושו׳
 רבים זאת ובעבור • בעיניו למישור כעקוב וכיה • בדבריו דופי שמץ

 מאמרי׳ קישור או לשיטתו בענק הורה חידושי דרך ירחיקו שם מאנשי
 חטה * לשיטתו שילך המאמר לבעל דרך לו לעשות המחדש חפץ כי

 צרה מסלה יסול סלולה דרך לפניו ובאין " הישר אורח מני שכלו
 מאמרי׳ שני לקשר בחפצו או ־ לשיטתו בה שילך התנא לרגלי ודחוקה

 יעוה נכונות סברות חבלי לפניו הרחוקים־באק ולקרב יחד להתאימם
 אולם למאמר• מאמר בזה לארוג עכביש כקורי דקות סברות חוטי לו

 ועתה חשכים־ לכת יתעה לא כמחדש לרגלי נר האמת תמיד יהי׳ אס
 וקישור לשיטתו באופני גס • בפלפול כן בהלכה הן מחידושיו יבוש לא

 שכלו אשורי יעה לבל האמת דרך בשמרו אך יחורו• לא פניו מאמרים
 • ה׳ כבוד את ג״כ וידוע בהשכל בחכמתו כחכם יתכלל ואז אורח מני

 שכלו את תישר כחכם פני שנגד פני׳ משוס כעכורה ה׳ שיראת
 אשר * כאמת ממרכז כלאה כרחק מלעיף ותעצרנו ותגדרנו

 כלאה יזרה ודינים כלטת פסקי בתשובות גס • בה ה׳ חפץ
 מזימותיו מגמת פגי ישים האמת למערת ואך • הניצוח רעיוני

 קידמת חטאן שיראת כל שאמרו וזהו • וישכיל בדרכיו יצלח אז
 מאושרים סברותיו יהיו בעח שאז ־ מתקיימת חכמתו לחכמתו

 תתעה אשר פני׳ שוס אתו באין ־ מוצק כראי וחזקים ומיושריס
: כאמת מדרך לנעות שכלו

 כו׳ בחקיך תמים לבי יהי דוד אמר במדרש שאמד ןןןקך
 להציץ ליצה״ר רשות יהא אל בחק־ך עוסק שאני בשעה

 אותי יטעה שלא ־ באמתך אכנך דרכך כ׳ הורני שנאמר בי
 עוסק כי׳ שדוד שידוע • ט׳ הצדיקים מן מתבייש ואני יצה״ר

 כדאיחא • בהלכה מביישו הי׳ רבו ומפיבושת תמיד בהלכה
 יעה ולא האמת בתורה שימצא מתפלל הי׳ וע״ז פ״ק• בברכות

 כמביאה כסיבה מעליו ה' שיסיר אמר ע״כ ־ מדרכה אשורו
 במזימותיו פני׳ איזה מוהל כיצה״ר בהיות טעות לכלל האדם חת

 אהלך ט׳ בי להציץ ליצה״ר רשות יהא שלא " אותו כמתעה
 לבי עשה אלא דוד כשס המדרש שסיים ג״כ חכו • באמתך

 בחוקיך תמים לבי יהי כה״ד בתמות בתורה עסוק שאהי׳ כדי אחד
 ונא בתמוח עסוק בשיהי׳ בהלכה יבוש שלא היינו ־ אבוש לא למען
 להפשוק זה ענין המדרש וסמך • כאמת ודרך הישר מאורח יטה
 כמצוס במעשה יהי׳ שלא מרומז בו שגס ־ ב״נ כל הפסח חקת זאת

:בתורה גס ומה וחקיס כמצות בכל וכן • כנ״ל זרה מחשבה



ג אריה קול
 את הקדימי על להתנצלות פה הבאתי הלל בביאורו המדרש !ך[

 מלאות ממנה הגדולות אחיותי׳ לפני זאת כצעירה חיבורי
 יאתה לה כי * בעלה אתי אשר ודרוש ופלפול משו״ת חכמה
 • בתורה הנמצא אלהיס ויראת מושר הדברי בעבור הכבוד
 שתי בבעז״ה ולאות • ובזמן במעלה לחכמה קודמת חטא ויראת

 לשיטתו בפלפולי גם האמת מדרך מלשטות כחי כפי לשמור חילי
 שהיא לאשר גס בחשדו יעזרני וד׳ יחד• מאמרים וקישורי
 לרבים אודיע להתהלל ולא " הקדמתי׳ חרפי בימי אוני ראשית
 בימים חידושי כח בק״ו שידונו • החיבור זה יוצרה נעורי שבימי

 כבכל כח מהבת שהרבנות כידוע " הוא פריכא ק״ו כי • אלו
 ומבלתי • לעיפה משא רבות טרדות עליו בהעמיסה בחידושים

 להציג הנהוג נגד איתה הקדימי על התנצלות בעבור רק • עתותיו
 ואני • באחרונה יוצאים דרוש ועניני • בראשונה להלכה הבובות

 לבל גש • הפליאה מעלי להסיר זאת מגיד הנני • הסדר משנה
 תורה לימוד מענין זאת בחיבורי בראותו כמתמי׳ הקורא יהיה

 כהיום התודה בתי מקומות באיזה בנמצא העת לפי אבר • לבמה
 אף ילמדו לו כי • אלה הדברים יאותו לא • והגורים חתומים

 למען ילמוד כלא בדברי הדברים יהיו מוזרים גם * לבמה בלא
 הורה בהגיון חכמה הקינה פני יהדרו בלא כהיום • ככבוד

 בבביל עתה ילמוד לא הלומד ובטח " כבוד לו יחלקו ולא כ״כ
 את כ״נ כעם יחבבו ולא התורה קרן ירדה כאבר • ככבוד

 חיבור בנעבס כמתנצל באתי זה ועל • הפר לומדי האנב־ס
 התורה במעוז מחזיקים עוד בהיו אחדים בניס לפני זה

 באז * ללומדי׳ והדר כבוד ונותנים ישראל תפוצות בכל
 ועינם לבם ישיתו ולא ,לבמה בה ביהגו נאמרים הדברים היו

: הכבוד על
 לדרכה פעמים זאת הצעירה מחברתי מבימה הנה ועתה

 באדן כי עלי' עינך שים הקורא רעי ואתה • בעז״ה
 והיקר . נפשה בתומכי אתה נא היה רגלי׳ יובילוה נכריה

: בעליה נפש בעיניך

המחבר

לעמודים אדגים
 יחד ושניהם * התורה הגיון עם מתאחדת שהיא איך • לרעך ואהבת מצות ענק על הטבעו
 התאוה מרת הז״ל שגינו מה ענין יבוא הדברים ובתוך ״ עולם למוסד ראשם על תמים נכבדות

: מהכתוב כנראה הורתה היא עה״ד אכילת אך אשר הבושה

מבינת המה
בדת ופארו

ЛТКЛЛ עץ פרי מבטן תאומות אחיות בני הבושה" עס 
 ולא הכתוב )כמאמר לפיהו כאדם לקח אשר כדעת

 אבה כנה עד וגם • הם( עירמיס כי וידעו ואח״ב ־ יתבוששו
 • החוצה מצאת האדם את מכלאת הבושה * תעזורנה רעותה

 הממון תאות ורוח • כבודו לפי איש איש בבגדיו יתעטף מרס
 • וארגמן תכלת משי גלומי מביאים אנשים הארץ מקצות תפריח

 כבושה ממצקות בחייו קץ כאדם היה ,הבכירה עזרת ולולא
 נמצא כי׳ לא ארג( )מעשה פשתן בגד גם כי • חייו תמריר אשר
 ולטוותו • וננפצי כפשתיס לזרוע • בו יעמלו ידיו אם זולת • צאיב

בגד למלאכת ימיו מחצית די היה לא כמעט אשר " ולארגו
 בלעדי ? לכאו״א רוקם ומעשה האריגה מלאכת מורה ואי' * אחד

 עיני ישאלו אשר כל מרחוק כנפי׳ על המביאה הממון תאות
מצאה לא הבכירה וגס • תבונות ואורח חכמה ותלמדהו • כאדם
 • לחנותה מקום לה כתרה כצעירה זולת * רגלה לכף מנוח

 אחר לחפש גבר לכל באלצה * רוב( )עפ״י אחותה זממי ומפיקה
 ורקמה שש בגדי כמוכר יד על כספו ולשקול ולהריק • כבוד בגדי
למלאות כ״א הרצות מצעדיכן עלילות רבות וכן • ידו כברכת איש

: ספורות אין עד רעותה* רצון
 כאויבים יחד ומתעצמים מתאבקים לפעמים בהתראס נם

 התאוה את נתון לבלי • כצר הבושה ימין נצב בהיות במלחמה
 מגמתה כתחוה בהפיק לו יענגו פן • עם קהל בפני להגלות

 להשלים ברציחה ובמחבואים במנהרות לבוא תאלץ כי עד • לעיניהם
".,-"" למשטמה זאת תחשב לא חפצה

 בעיני י ביניהם ולהתנגדות
 זאת אך כי * * לדעת המשכיל

להחמדה ועצמה כח הנותנת היא
 אחור ליזור " ידיה ירפו לבל

 הפחדזוה השארית מנ-עולי
 אבר המבגל כחאוה ונמאסוח

 בחוש • עצי׳ ז״ל הרמב״ס אמר
 וכדומה לנו• היא חרפה המיבוב
המבחח הדבר ובהחבא בהסחר

• שיי' בחשלי פשוק בארתי *ועפי״ז
 ומדינים ע־ז אחנפשעמקי־י׳

 ־ קצת דחוק שפרש״י * ארמון כבריח
 לבריח ומדנים עוז נקרית הדמיון גס

 עפ״י הידע אחרי יבואר ארמון
 וחפצו אדם קת חש כי • ההוצעה

 מושג אינני אשר הדבר אחר תמשך
 ידו שהשיגה ותדבר • עת בכל לו

 המדיניס לכן בעיניו• נחשב ואפס כאין
 רוב עפ״י )שהוא האחים ביו אשר

 והרגלס באהבה זע״ז התלכדס מרוב
 • מזולתו( א׳ נפש נקעה כי עד זג״ז
 הארמון את המפאר ארמון כבריח הוא

 כבוד לו ונותנת אדם מבני בהסבירו
 המהודרים החומות כל על שאת ויתר

 * העיר בני לכל בעליל הנראים
 לתאו הארמון רואי לבות וממשכת

 המפריד המדנים כן • תוכו אל לבוא
 שפתיתיה׳ אח ותסביר רעים• לבות בין

 ותעדה פאר הספח באהבה יחד מדבר
 כי עד * מהם לכ״א הכבוד נזר

 אחיהו אף חרון כשיב ימים ברבות
 אל לכלות הא' נפש תשוב • ממנו

 יכבדהו כבד הלא אליו ובבואו * רעהו
 כבדו מאשר מונים עשרת ויאדרהו

 כאימה אהבתם בהיות • בתחלה
 לעיני בתיך בקרי' הנצב יופי כגעת
 אשר • נעולות דלתותיה ואין * העדה
 מכוספם העיד אנשי ישבעו משך במעש

 כי בעיניהם תאבד הבית וחן • אלי'
 הנוצרת כהבריח כבודה שומר אין

 לכן * העם בעיני הארמין וחן כבוד
 לשבח השלום עניו המנך שלמה באות

 המשילם ישראל צפירת תפארת אח
 שהמנעיל * חתום מעין נעול לגן

השארים מכל נבדל פאר הוא והחותם
 : לראשם שומר היותה בעבור

המפשעה עד מלשון • נפשע אח וזהו
 ערוה שהואענין ד׳( י״ע )ד״ה

 מזולזל • נפשע האח וכן וחרפה
 הנעימה אהבתם בהיות בעינ/אחיהו

 תעוז האהבה שגם • עוז קרית כערך
 להושיעו האוהב בקום להרע

 והדרתה יקרתה וגם • מתלאותיו
 גא כאשר אך י עליזה לקרי׳ דמתה
 תקל הקרי׳ וכבוד • ימשכו ימים
 האחד לבב בהיות כן • יושבי׳ בעיני
מזימותיו חדרי כל עם לרעהו גלוי׳

 ומסילוס ביי/

 . עוז התשוקה תתאזר למען
 ותנכור * כמטמונים אותה לחפש
 ע״כ * נחמד אוצר כאחר אחרי׳
 המבסס הבושם כמעשה מעשי׳
 לבני • ובאשה מתועב מאכל

 • האוכל לאף האוכל צחנת תעל
 תחכב כי עד * הלענה תעסים כן

 מעול להתאוה יונח אשר הרגע
 לא אבר למקום )בבואו " הבושה

 בעיניה רוחה( ע*ן תשזיפהו
 בכל לירוץ • נפב כמשיבת
 על והבחן הרגב באין .כוחותי׳

 בק־ב חבר פתנים המדורות
: הנכסף הדבר

 היה שנפלאת מ: יובן ןדןח
 מפ• התחום התיחב על
 הדעת• ע; פרי ח:צ* חז״לליוצהת

 כיח נמנה נא בכתוב אשר
 )כמאמר בטנה לפרי הבושה
 ונפי וכני׳נ( יתבוששו ונא הכתוב

 כחמרס חז״ל בפי הבושה מהלל
 בושת נו ביב מי כל כ׳•( )נדרים

 ־ חוטא הוא במהרה לא פנים
 נספח ד׳ חבה לא למה יקשה

 אל הזאת הנענה כמידה את
 הדברים הצעת ועם • האדם
 • נדון על יבא הנה עד הבאה

 המחזקת היא אך באמנה כ*
 ענו והוד ־ כגיפנית התאוה ידי

 כתאוה באה לא כי הכתוב
עיזריה וכל היא כ״א • בודדה

 עם



1)

 אור את כענן כסו אגפי׳ כל טס
 ע״פ ויפרוצו * הקדושה שמש
 אמיצת מהנה א׳ אשר חבל

 הטוב מעשה במכביתי להיות כת
 )הובא המורה מאזהרת כמובן
 מפני יטש ואל א׳( סי' בשו״ע

 גס כי • עליו סמלעיגיס ב״א
 להדיח מדחה דברי הבושה את
 • וטהרה קדושה מכל האדם את
 להפריע יחד בהקבצם כי ואף

 אשר הטובים מזימותיו
: בקרבו יציצו

 דבר בהטשה נמצא יען אך
 עליה בהיות כי * טוב י

 כבודס ויקרת ב״א לעג מורא
להיטיב האדם את תביא בעיניה

 • דרכו מעול ולישר ’ צעד
 טובים במעשים ולהתנאות

 שנבגד ]האף נכוחים ודברים
 מרוקמיס כי • צדקותי׳ כל עדים
 ונארגים • עוה״ז מהבלי כנס

 המדומה כבוד אהבת מקורי
 חסובינה ית' כבודו לשם )ולא

המגיע השמירה עכ״ז עניניכס(
 לא אשר ד׳ ממצית א׳ ומעשות ד׳ מפקידי מלשטות לי.דס

 לא אס נחשב כלא און מחשבת )כי נשגב תועלת הוא • תעשינה
 לא בלבי ראיתי אס און ע״פ דקדושין( )ספ״ק כאמרס יעשנה
 לומר חוטא• הוא במהרה לא באמרם דייקו שלזה ד׳( ישמע

 חסו • החטא[ שמירת • בה הנמצא המעלה עיקר זהו אך כי
 • אמה החמתה בחטא אשר • הורתה קול על וחפו • כבודה על

 • מאחותה צדקה בעבור ־ הטובות המדות במספר ראשה את ונשאו
 • הצדיקים החכמים בה יסוללו אשר • היושר לדרך לחטוא החותרת

: זממה להפיק באותה אגיש תחשב ולא
 וז״ל נ״א( )שער בעקי׳ מ״ש ע״פ הענין לבאר יאתה מךך

 מדו אחד בשם נקראים והמלבושים המדותיס שהקכיניס
• סוחר אס • חיצונית הכרה בלבושו ניכר שהאדם כמו כו׳ בד
 הוא הנעלמות נפשותינו הכרת התחלת כן • וכיוצא * פרש אם

 שלא וכמו • הכוחות יודעו מהפעולות כי • החיצונות בפעולותיהן
 ריקם שיהי׳ יחנן לא כן • לבוש מבלי ערום האדס שימצא יתכן

 והפעולות המדות ענין תדמה בזה וגם • ע״ש כו׳ כלל מהמצות
 אס • ובחירתו כאדם ברצון אחוזים בהיותם • האדם כשמלת

 גם המדות והנה • מעליו להסירם אס המדות מחלצות כלבוש
 לנו הניתנים מהם( המסתעפים המצות )מעשי הפעולות כל

 ולחינוך * הרע היצר לחתת נפלאה סגולה בתוכם יש • ממרומים
 ידימו על בהתעוררס • שדי מלכות של עליו לישא האדם כוחות
להלאה מזה יבא כאשר • הפתיות מתרדמת ויקוצו • האחת משנת

 מאולם הד׳ תא תפלה )ובבית
 כחותיו כל בהיות הותל
 ד׳ אהבת לשבת מכון היה

 לו היו למותר אך * • ויראתו
 והמדות הפעולות מהלומות
 ינום לא בלעדס גס כי • לעוררנו

 עפ״י זה להמתיק ויש • יישן ולא
 • א׳ אב בגי נערים לב׳ דמיון
 מרעהו יתר היה הא׳ אשר

 * מעשה ובכשרון ובדעת בחכמה
 מצבת מועד כזמן בראשית והנה

 אשר משמרתם על כמלמדים
 אביהם שאלם * הבע״ב יפקידום

 ענין לפניהם ומציע • יהפוצו למי
 את להם יבחרו למען מורים ב׳

 דבריו ובתוך • בעיניהם כישר
 מהם אחד את להפליא הגדיל

 לו בהיות :רעהו על בהעלותו

 קול
 כבירים לא בימים עשתונותיו• ומסילות

 מהם ויאבידו • רעהו אח הא׳ ישבע
 • עזה לאהבה הדרוש החום את

 המפרידס האחים שבין ומדיני□
 ארמון כבריח הוא קש כמעט

 יותר עוד זל״ז חנם ולהמציא לחבבס
 אחר אשר האהבה כי י סכבראשינה

 אשר מאהבה בערכה תגדל השנאה
 )הוריות ז״ל אמרם ין לכי ויש קדמה׳

 ומדינים ליט זה כו׳ נפשע אח ע״ב( ,י
 שנא' ישראל לבין בינו מדנים שהטיל

 שהלא הנ״ל לכונה ג״כ כו' יבא לא
 • ס״י דוד מלכים יצאו ליש מבנות

 שמרוב העמונית מנעמה ורחבעס
 זה נתייקרו • מזה זה מהפרדס

 כי עד • נכבדו וגם • זה בעיני
 בנ״י עדת קהל לתיך מהם הבאים

 ולא עמוני ההיתר מחתרת )עי׳
 הערל( פ׳ ביבמות כדאיתא עמונית

 נפלאה וחבה יתירה באהבת התדבקי
 תנהים בעיני חן נשאו כי עד • ד׳ אל

 • ישראל אלפי ראשי לשומם ואדם
 המצות כן • בראשם מלכות כתר ונתן

 האלו האחיות בין אשר ומריבית
 כמנעול יהיו הבושה( עם )התאוה

 הדברים כבוד מקדש אח לנעול
 וחנס אהבתם להשמר • הנכספים
: ימים לאורך החאוה בעיני

 לב הטהו טרם אולם הבית(
וגוו • רומה עלות משתוקקים

הגה״ה
 )גיטין ז״ל מאמרם בארתי *ועפי״ז

 שאמר בשפה ע״א( ז׳ ד׳
 • העשרה והרס המצנפת הסר הקב״ה

 להם זאת הקב״ה לפני מה״ש אמרו
 נעשה בסיני לפניך שאמרו לישראל
 זאת לא הקב״ה להם אמד • ונשמע

 והעמידו השפל• !הנבה הגבה השפלה
 יפלא שלכאורה ־ ע״כ • בהיכל צורה

 היה נעלם הכי • מהבינו המאמר

 הצירה העמדת מעשה מרום ממלאכי
 ענין הלא • אזנה את הקב״ה גלה כ

 נו״נ שזכות י הי׳ בנ״י בעד המלצתם
 נם כי פד • דוריס לדור להם יעמד

 פשעיהם ועל • יראה לא עותתס
 זו ולטענה עונס( על )וימשול יכסה

 ראשון ובהשקף • החשובה תצלח לא
 ע״א( )פ״ח שבח גט׳ עפ״י המרתי

אריה
 רבה מודעא מכאן ב״י אחא רב אמר

 הדור אעפ״כ רבא אמר • לאורייתא
 התום׳ וכ׳ • אחשורוש בימי קבלוה

 נו׳ יהושע בימי הצא וקשה שם
 על רק אתם כרת לא שיהושע ותירצו

 שטענת יתכן ולפ״ז • ע״ש ע״ז
 ומודעא אונס משאת היה המצאכיס

 תינה • עלימו הדין שמתיחת • רב:
 ואמרם התורה קבלס בעבור כ״א
 אשר בסיני רק היה לא שזהו • נו״נ
 • כגיגית עליהם מוכפה עומד היה

 שמיירי עדן הי׳ לא אחשורוש )ומעשה
 צהסכו׳ זאת וזהו ב״ר( בחירבן

 שהעמידו השיבם והקב״ה • נו״נ בסיני
 הדור ע״ז ועל • בהיכל צורה

 לפי אולם • יהושע בימי קבלוה
 אמרם לכיין יש כי אמרתי פה האמור

 מאמר יקרת ענין שכל • הכוונת לזה
 אחרי • נראה חז״ל שבחוהו אשר נו״נ

 כאמרס זוהמתן פשקה סיני שבהר
 לצאת ונפדו ע״ב( ק״ב )דף ע״ג גמ׳3

 התעלו היצר׳ מעוני הברזל מכור
 עלי׳ נצבו אשר • הנעלה מדרגותם על

 להיות קדמתה קדם מימי רגליהם
 להתענג • במלכות ראשונה מהיושבים

 • אזנם על הערבים ד׳ פי דברי על
 צצניף נהם היה עליון פי אמרות ושיח

 • תפארה ולנזר • ראשם על טהור
 מעליו רחקו אחרי עתה אשר תחת

 כ״א להם נוחר לא • ד׳ דבר מלשמוע
 תפקדו ערכת־ )אשר המעשה סדר

 עיצב כסולם שהיא רבים( מימים
 . רוסה שמי מגיע וראשו ארצה•

 • מעלה מעלה האדם יגיע ע״י אשר
 לבלי • דרכו האוחז כצדיק כי עד

 מל צבאו לקן • עקלקלות ארחוח לכת
 הזכה מעמו נשמתו הפרד אחני האדן
 מהעומדים להיות החיים בצרור להיות
 יקלישו אשר המה ומעש • המלך בהיכל
 בחיים בעודו מעלה להעלותו החומר

 משא מעניו לפרוק יוכל מי כי • חייתו
 כובד האדם על המעמיס • היצר

 רוח ולצרור • זוהמתו חלאת עבטיט
 • רומה לעוף גיו בכנפי הקדושה
 הר במעמד ד׳ אל קרובים בהיותם

 ואויב צר יבא כי האמינו לא סיני
 תאות עפר עד ונהשפילס להדיחם

 ימי ירבו כחול כי ודמו • החומרים
 ישראל קדוש להיות • מרום שבתם
 וליהנות * תמיד עיניהם מראה נוכח
 יהיו לא כי וחשבו • ית׳ כבודו מזיו

 • ספר מעל ד׳ מצות לדרוש צריכים
 • לשרתו ידו על יעמדו יום יום כי

 לשמוע אזן יטו ופעולה ענין כל ועל
 נעשה וזהו • חיים אלהיס דברי קול

 שכעת המעשה אחר גם כי • ונשמע
 • ד' דבר לשמוע עוד ויקוו • אזן יטו
 סגמחם וישע חפצם פרי כל זה אך כי
 מהמעשה עזרתה דורשים היו לא כי

 ולקרבם לעוררם נפשם בתומכי שתהיה
 צבאות ד׳ פי דברי רק • ד׳ אל

 נכספה • המעשה בראש ההולכים
 שמן אזנם לקחת נפשם כלתה וגס

 דברי קול בנועם ולהתעדן מנהם•
 ע״כ * למו מחקו אשר חיים אלקים

 בהסתפח • הזה התענוג שיתמיד דישו
 • הזה היקר הפאר ומעשה מעשת לכל

 פי בדברי חבל לה תשול פעולה ולכל
 )בהתיחד לראשה• לויחחן להיות ד׳

 הסברתי כבר וזה • הדיבור( לכ״א
 בן צו שהיה א׳ לעשיר משל עפ״י זה

 מחנות הפריז חתונתו וליום • יחיד
 אותו וישאלו יקרות• ותשורות רבות

 וכל • הוא יחידך בנך הלא העדה
 • ממנו תאצל לא נפשו תשאל אשר
 בכיסך גס א: מחנה לו תיחד למה

 יכא ביומו יום אשר נער משרת
 זרועותיו סל הילדים את ליקח
 • האגמים מעל ינעלם כתפיו ועל

 הזאת המעלה תעדר להשני אשר
 טיט לרמוס נאלצים ותלמידיו

 בטן יטבעו ורגליהם • חוצות
 המשכיל הילד ויען • הגשם ביום

 כזאת המעלה אביולאמר• את
 אכזריות על נאמן מופת הוא

 בעברתו יהדוף אשר בעליה חמת
 בית מהשתוקק תלמידיו כל

 את מידעם אך כי * הספר
 לכת ימאנו הנאמנות מנותיו

 אשר המורה כן לא • ברגליהם
 ולאע • דבריו ישמיע בנחת

 • הילדים כוחות לרגל יתנהל
 בחשק • שאת שכלם תוכל כאשר

 . • תורתו חכמת להגיון יעופו לבב
 אשר התבונה מנחל ולשתות

 ולמה • לבבו ממקור תצא
 על בידם ומחזיק מנהל להם

 • התלמוד בית העולה הדרך
 ליצב סערה ואין גשם אין

 חשקו אשר • להנער לשטן בדרך
 האגמים על עוף יגבי׳ כי • אתו
 זריזותו ובעוצם • הנהרות ועל

 את אחיהו כשמוע • שור ידלג
 הליש יד חוזק המודיעים דבריו
 ילדיו אח ילחי׳ן אשר דוכנא
 את הוא גס חלה • ספר להגיון

 כמורה יד על לתתו אביו פני
 וענהו • דוכנא ריש בלתי אשר
 לבבך זדון ידעתי • גאמר אביו

 מתודת לבך שעה כי כקשה
 לבך ושיירות • ומוריך הוריך
 אס .שובבות למו יתורו הרע

 ימים • חזקה יד בך אשליע לא
 • קרי׳ ברחובות תשוטט רבים

 ע״כ ־ החדרה אותך מאסף ואין
 אשר • אחיך עצת לך יאתה לא
 מוריו לחצרות מאד נכספה לבו

 בהיות כן הספר• בבית וללון
 כביר • ד׳ עס ישר האדם לבב

 המדיח עזר בלי גס ידו מצאה
 לישע מעשהו לבצע והפעולות

 בסורו כן לא * ששהו על
 אכילת ע״י בו בהכנס ד׳ מאחרי
 אחור המזירו אמרת רוח עה״ד
 אתו הפקד י הספר מבית לנוס

 עצת להפריע * הבושה משמרת
 המצות כל גש • החטאה התאוה
 * לה למשען אתש טובות ומדות

 ועל • יקחוהו בזרועוחס הם כי
 הר להעלותו ישאוכו כנפיהם

 למדרגה הניעו עד * ד׳ בית
 לכונס זה להטעים ויתכן י נשאה
 שניכם ויהיו • בהפסוק שניה

 כמדות ממעשי • ערומים
 לבוש בשם הנקראים והמצית

 הבושה גם " יתבוששו ולא כנ״ל
 • האדם לחיי מעל עול הרימה

 לאדם ד' עשה חטאם ואחר
 ובמדרש • עור כתנות ולאשתו
אן• כחנית כ׳ ר״מ של בתורתו



אריה
 נר ע״ד כונתו ג״כ שיתכן באל״ף

 האפילו שאחרי ,אור ותורה מצוה
 היה היצר בחשכת דרכיו את

 התורה אור נוגה דורשת הצלחתו
 יתעה לבל עינו להנהיר והמציה

 מעשי אך כי ־ חשכים לכת
 ללכת האדם צעדי יישירו המצית

 בלבוש וילבשם• בדרךנכונה•
 • המצות מעשי והפעולות המצות

 ארץ התמוטטה בלעדיהם כי
 על שלטת לבדה התאוה בהיות

 כאשר כי • האדם כחות כל
 הבושה עיל תחת רבוצה שבהיות׳

 • האדם חיי מנוחת לשמור נתונה
 די ואיש לאיש ע״י( )בהוכן

 בראשית בא כאשר מחסורו
 להדוף בידה נקל כן • כמאמר(

 ולסערס תבל יושבי כל את
 לפרוק ראש בהרימה • למדחפות

 מושרות ידי׳ מעל ולנתק • עול
 פראותי׳ בשלחה כי • הבושה

 • זולתו למחמדי לתאו למרחוק
 הנדכה נפש חיי בשחת ולהוריד

 אחאב כמעשה • לירש למען
 וכרבות • היזרעאלי נבות בכרס

 • האדם כחות כל ע״פ בני׳
 והנטירה והנקימה השנאה )המה

 אחר הרודפים • איש( איזה על
 התאוה את גם נקיים נפשות דם

 ובקול ,שלטת מהיות יפירו
 בהתחננו • ישמעו לא אביהם

 • נפשו ממעיקות בטנו לבני
 לא )כי • הרעים מעשיהם ע״י

 תאותו חשרון על האדם יחשוש
 ירע אם • נזק לו יגיע אם או

 תמות שמשון כמאמר לשונאו בזה
 יאמין ומי פלשתים( עם נפשי
 התאוה ממשלת נגד בחיין לקום

 נקי נפש הצידת • החטאה
 פי פקודת היתה לולא • לקחתה

 לעצור • בפי׳ לרסן צבאות ד׳
 • אבירי׳ דהרות דהרות מרוצת

 :וגו׳ שדהו רעך בית תחמוד לא
 ואהבת מצות באה ואחרי׳

 ומצות כמוך לרעך
 ולגדע • בפרץ לעמוד הצדקה
 ולו • ולהשפילה החמדה קרנות

 להחזיק אחד שכם ב״י עם הטו
 הדורשת • ואהבת תפקודת ביד

 • ירפוה לבל וטובתם שלומם
 אך • דעתו את גבר כל בהפוך
 )ולהעניק רעהו טובת לדרוש
 ורעהו • מברכתו( נענה להנפש

 רמה • אז או • כמוהו הוא גס
 למעלה הקיבוץ הצלחת קרן

 י ע" חפצו כ״א בהשיג * ראש
 על ואיש איש כל גס רעהו•
 צורר באין • בשלום יבא מקומו

 מצר ישבו בטח גס מקנא' ואין
 ירצחוהו בגבולם יבא כי • ואויב

 ירושלים שם מי כי שכמה•
 המריבה יד לא אס • לעיין

 יושבי בין שהית׳ לבב והתחלקות
זה )כמבואר במצור העיר

 החיל ומכל הכבוד מכל כל להם

 ’ ידם השיגה אשר וטהרה קדושה
 חבלה אשר השטן כי הקב״ה ויענה

 תפארת ושחתה • ידיהם מעשה את
 תחת קרבתה )אשר היקר בהמ״ק
 מזרם למחסה להם והיתש כנפי•

 להעמיד אסון( יקראס לבל התלאות
 מהם ידו הרף לא עדן בהיכל צירה

 • היקרות סדותיהס את גס מלחבל
 למען • בעתו קדושתי אקח ע״כ

 מזאבי החדיס השטן ממלתעות תנצל
 ועוד • מהם קדושתה את לטרוף ערב

 ד' • ואכמ״ל בזה הביאור הרחבתי
 ויתן קדושתו• במאור עינינו יאיר

: בתורתו חלקנו

תחתס עליו ויעלו • וטיט רפש
 יתקפו הא׳ ואס רעהו• בשמחת איש ישמחו הטובה ברבות

 ־ אוחו אחיו דרוש עד עמו והיה • עברתו אש עליו לשפוך הזמן
 כאלה ורבות אלה • ונחומים טובים בדברים שבותו את והשיב
 א״ע האדם במשוך גם אך • ספורות אין עד האהבה תפעול
 • אליו העולם חמדת כל לגמא החטאה החאוה ממשלת אחרי
 תשלח לבל ורסן למתג • כמוך לרעך ואהבת ד׳ תפקודת לה תהיה
 • וקבוצו המין לקיום • האלהיס לה התוה אשר מדרך לצאת רגלה

 לבבו את הממון חמדת תאמין אל עני איש לפני בבוא כי
 משג כפי לו מתת ידו את תקפוץ אל • לבב הנכאה על מלחמול

 אל הפוחת שנתפתתה( נערה )פ' חז״ל שקבעו )וכשיעור • ידו
: חומש( על יוסיף לא והמוסיף * ממעשר יפחות

 מערכה לעריך הופקדה כו׳ ואהבת מצית כי הודע לאחרי
חלצי יוצאת האהבה לא כי • המשכיל יבין התאוה מול

 קול
 כאשר לאמרי להם ויען ידו? חשלט

 מעשותו הוני את כלאתי לא הנה עד
 כל נצח עד כן • לבו תאות כל בהם

 פן יגורתי אולם י ארפנו Ы חיי ימי
 '5 אהבת להכיל בלבבו המקום צר

 החדשה האשה אהבת צבא וחיל • רעים
 לאהבתי יעיקו לבבו לתוך הבאים
 לקחה ברוב האשה חטט הימים וברוב

 ואת אביו אח ולעזוב מעלי להדיחנו
 תתנני לא מעלי סורו ואחר • אמו

 הכינותי לזאת • מאומה לו לחת לבבי
 • יקר הון • שמחתנו ביום היום להם
 הפרדס אחרי גס נפשם תברכוני אולי

 ולאורך • כפי מיגיע באכלס מעט
 אשר ישראל בני כן • ישכחוני לא ימיס
 • שבתם מרוס יהי׳ תמיד כי דמו

 קבץ >׳שר ד׳ מעשה מהס נפלאו
 הקדושה התורה בפי לשומם תפקידיו
 דמיונם לפי • נצח שמורים להקתם
 לעלות קרובה המסלה תהיה שתמיד

 • דבריו שסע להסכת • ד' בית הר
 הנלוה היצר כי ידע אשר ד׳ אך

 מהסחפח להרחיקם אחור יזירס עמס
 העולה הדרך ופני • ד׳ קדושת בנחלת

 הנהבלות התאות חרולי יכסה אל בית
 כאמור תורתו מתנת להס הנחיל
 • לכם נתחי טוב לקח כי ד׳( )משלי
 תמיד למזכרת להס תהיה למען

 על כי • הפתיות מתרדמת לעוררם
עפר מערמת יחיו פיה מוצא

: החומריות התאות
הנ״ל גיסין הגס׳ לביאור נבוא ובזה

 גביר שהי׳ לא׳ דמיון 'עפ״י
 בלהות עליו וההפך • מפורסם
 שאול הצלחתו מבמתי להורידנו

 ממנו סר לא עדן אך העניות תחתית
 גבוהה לדבר הראשונים הימים זכרון

 הרהיב הקהל אנשי מול גס • גבוהה
 עתק עליהם לדבר ענין באיזה נפשו

 ויצוו • בו ויקנאו ,ובוז בנאוה
 ואף עבוט• ממנו לקחת למשרתם

 נמנו עכ״ז • כל אין בביתו כי בידעס
 הנודע א׳ יו״ט בגד על עיניהם

 החמודות בגדיו מכל שנותרה להם
 שיחפא המשרת על פקודתם ונחנו

 א' כהף כני איזה עוד ועל אחרי׳
 המשרת רחמי ויכמרו • לו הנוחרה

 תקימו רגל למועדי הכי • להם ויאמר
 בור ירכתי ולורד • מכשול צור

 • חייו קץ לקרב אחריו אבן תפילו
 הפליטה יתר את מלקחת תחמלו ולא

 • חלקו את באכלה הדלוח הותיר אשר
 אבדה אשר היין הקהל אנשי ויענוהו

 לקחת נטויה ידה עיד רכושו כל את
 כי ריק ככלי להציגו זה את גס ממנו

 הקהל שיצילו טוב הוא שפר הומה
 ידה חרף למען המשחית היין מיד

 הסר הקב״ה שאמר בשעה כן • ממנו
 מהם שיוקח הוא שהמליצה • המצנפת

 הדר בגדי המה אשר טובות המדוח
 בספרים )כמבואר ד׳ לפני בהם ללכת

 מדותיהס את ב״י אבדו שבהגלותס
 בזה שדרש מה בק״י וע׳ הטובות

 ע״ש( בוכיהכו' אני אלה על ע״פ
 לעבוט מהם הקדושה עטרת והרס
 מה״ש לפני ויאמרו • חטאתם בעד
 שהושפלו אחרי כו׳ לישראל להם זאת
 • סיני הר במעמד מעלתם משמי כ׳׳כ

 ־ כסאס הרימו אל לכוכבי ממעל רשר
 אז נחשבו לא המדות כל כי עד

 מהם עזר דרשו לא כי * בעיניהם
 לעפר שחה כי עד שאולה לרדת

 לדרוש יד ויתנו • נפשם החומריות
 יקימוס הס אשר מהמדות ישועה

 יתר את גס מהם חקח מעשר•
 השאיר מבלי להם הנשארת הקדושה

 את איש יאהוב אשר החאוה
מפי כנרצה היא פניו מאת

הגה״ה
 ממשלת בטיב חולה רעה *עור

 הקעיץ הריסות זולת • הרשע
 המחדקיס בעלי׳ גס • העול בהצלחת

 יאמינו ולא " בה יבטחו לא בידה
 תיקר לא נפשם גס כי • בחייהם

 לקחתה לאורביס יד מלתת • בעיני'
 לכל לעזור החמס יד לאל שאין באשר

 לא׳ אס בלתי • כנפי׳ תחת החוסים
 ЬЬ לקרבה עוז יאזור אשר מהם

 בעצה( הרשע חנון )אשר המצאכה
 מיטה בית על ישען הוא וגס י ראשונה

 אחריו אחיהו בבוא • יעמוד ולא
 תהפוך • הרשע אל הוא גס לדרוש

 הראשין את להפיל עצה לו לחור לבה
 שלא כאשר כי • יקום בל במהמורות

 כטמא והיה • לרשע צדיק בין תבקר
 דומים כפים כנקי החוטא • כטהור
 • עליהם הקמים לכל להושיע בעיני'

 העם אחד את גס תחשיב לא כן
 המשחית נתון לבלי » בצלה החוסים

 : החומש אל ולהכהו חדריו לבוא
 אשר א׳ איש המושלים יאמרו ע״ב

 ייעטרה * בעולתה כפיו תמכו
 ליום ובנסעו • דרכיו בכל למנהלת

 ירוק טיט אחדיס חביות מלא השוק
 יצק ועליהם והדבש השעוה כמראה

 וישאוס • ב״א בהן להונות • טוב דבש

 рЬ לסבב לו הכין אשר העגלה על
 פגשו העירה וכבואו • הדבש סוחרי

 מלוטש בדיל בחיקו נושא ח׳ איש
 ומיחתלת כסף( )מחופה הכסף במראה

 עצי בחיבת סגורה ניירות• בכמה
 מה לאמר האיש וישאלהו * אלמוגים

 דבש החביות הנה ויענהו י תוליך
 במקח אלמוני פלוני לאיש הולכים

 ידך את יש אס אמנם אתי קצב אשר
 כמוך כי לך קחס • לקנותו וחשצך
 חאחר אל אך • הנ״ל המקח על כפלוני

 לביתי מחיש אנכי גס והשיבו • אוחו
 ♦ דוי ערש על מוטלים ב״ב בידעי

 ורוח

 החבר האהבה כי ביוסיפון(
 מכס לעשות פרטים אישים יחד
 כח בעל • העלילי׳ רב א׳ גוף

 יותר • השכל ולרוח לגבורה
 קץ אשר הפרטים מהיצורים

 אס • וגבורתם לכחס וגבול
 לרפיוןימחלה ממנו א׳ אבר ינטה
 • רפיונו לחזק אבריו יתר יחישו

 עבטיט כובד האחד על בהעמש
 על ו נטי אשר המבטא נחלי

 נצני להפריח האהבה שרשי
 תלמי על השתולים • הרעיוניס

 מימיו ויגרשו ישטופו • כשכל
• האנושה לשברו מזור מחתולי

 ישיג אשר הטוב עבור • עמיתו
 כורתה עס להלחם הפקודה

 שליח געשה הבן אין • )כאמרס
 פ״ה סנהדרין • להלקותו ב״ד

: אתה* תשלים פן ע״ב(
 האהבה שימת על לא גם

 יצמח כזו ונקלה נמבזה
 לא כזו אהבה כי • החברה גפן

 גס בה מלחינן הטבע קמצה
 ומוזרים השנואים בני׳ את

 גם שדה בהמות גס • ממנה
 גס • ביעריהם הטורפים

 המשחית )השרץ הצפרדעים
 לד״ק(• הנק׳קראקאדי״ל והמזיק

 יחסרו לא ביאוריהם המשחיתים
 את יאהוב האדם • כזאת אהבה

 השיגו עטר והעיף הבהמה
 בעודם לא אך ־ אכלו די ממנו

 כזאת הידידות ונחל • בחיים
 תשטוף התאוה ממקיר היוצאת

 ותרחיקנו • האהוב חלקת את
 מארץ לגזרנו אדמתו מעל

 היח נופלת לא כי ,החיים.
 נאמנה לא אשר מהורתה*

 ותשקר * אוהביה את ריחה
 בברית אתה בהבאיס לפעמים

 אשר א:יו• הרעה את להסב
 בעליה בה יבטחו לא לזאת

 בהגה״ה זה ענין בא )כאשר
 האהבה יד מצאה כן פה( הנצבת

 להדיח ברכי' על יולדה אשר
 כאשר לשחת ולהפילו האהיב את

 אבירים בהמות האדם ישחוט
 ויתכן אותם־ אהבתו בעטר
 ואהבת הכתוב• כונת לפרש
 האהבה את ששולל • כמוך לרעך

 גבר באהוב החמדה כנפי שתחת
את
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 השגת תקות עכור רעהו את
 תרע כזו אהבה כי • ?נמנו חאוהו

 . גזרה לארץ ותשלחו ,להאהוב
 שכאשר כמוך ככתוב אמר ע״כ ’

 תשחית לא אותך שבאהבתך
 עמיתך את תאהוב כן . נפשך

 טובתו לדרוש עצמית אהבה
 טובה לעשות ידך לאל כאשר
 גמול תקות באין * עמו וחסד
 :אמן אלהי לפני ירצה אז * עמה

 חז״ל כללו שלזאת
 בלשון הענין זה ’

 חסד שלשון . חסדים גמילות
 מלשון הוא נפרד לדעתי
 הטובה על נופל שהוא בזה צדקה

 סיבה שוס בלי לרעהו הנעשית
 גמול תקות לזה גרמה אשר

 בתפלות ראינו כאשר וכדומה
 שבכ״מ כנה״ג אנשי לנו שסדרו
 נאמר צדקה עמנו עשה שנאמר

 מעשה שהוא י שמך למען
 שמו כבוד שיבת בעבור הנעשית

 עמנו עשה שגא׳ ובמקום * יה׳
 רק נאמר לא וחסד צדקה

 שהוא שמך למען בלא והושיענו
 שוס בלא הנעשה חסד ענין

 • הוא נאמן מופת וזה סיבה
 וה׳ בב׳ שבתחנון בתחנות )ורק
 * חסד עמנו עשה למענך שנא׳
שלא אחרון מאיזה נסדר הוא
 :בשמחתו רעהו אתו ישמח הא׳ ובטוב צדקה בין בהבדל כן הנין

 ההבדל שזהו ויתכן צדקה( עמנו עשה להגי׳ יש ואולי • לחסד
 בעד בשעובד הוא צדקה מלשון הנגזר כצדיק * לחסיד צדיק בין

 • גמול חקוח בלי בוראו את העובד הוא וחסיד * פרס הקות
 ו׳( )פרק להרמב״ם פרקים בשמנה וע׳ * לבבו בשמחת ועובד

 חורה כו׳ לשונה טל חשד וחורת ע״ב( מ״ט )סוכה אמרו ולכן
הורה היא זו לשמה כלא הורה * חסד של חורה היא זו לשמה

 קול
 • נלגעו רגב! מדי חשאני נפשי ורוח

 הכסף לי נא הנה • הביתה למהר
 לכפות להציקס לקחתים אשר המזוקק

 . בסחורחך לקחתם הואל כסף
 המה י בעיני הדבר טוב ויאמר

 על כ״א שמח בלב מעשיהם ממהרים
 • ברשתו אותו ולכדו רעהו מפלח

 בחליל כהולך לבב ובשמחת ובשירה
 רגליו את כ״א ישא י ובכנורוח בחפים

 לדרכו כ״א ופוחזים • לביתו לבוא
 פד • אחריו לרדוף רעהו ישוב פך

 שיקר איך ויראו • לביחס בואם
 השומע וכל בהם והחמס העול הצלחת

: להם יצחק
 א״ל ט״ו( )ב״ב ז״ל אמרם לכוין ויש

 סבאך א״ל • לסניס הי׳ כספך
 יאבה היין שקונה • במים מהול

 כסף סיגי לו בתתו הסוכר את לרמות
 יונה כי בנפשו ידמה והמוכר לכסף

 ויהי׳ י ביינו מיס בנסכו הקונה אח
 האלשיך וז״ש * במים מהול סבאו

 שפת רעהו את איש ידברו שוא הק׳
 י״ב( )תהלים ידברו ולב בלב חלקות

 שפת לרעהו איש ידברו ובחנם ששוא
 כ״א הלא כי • יועילו לא כי חלקות

 לא לזאת פ״כ• ידברו; בלב.ולב

 בשנס מרמה דברי הדוברים יבצעו
 ♦ ארבו ישים בקרבו למולו רעהו

 להסב • בבעליה חשקר הרשע כי
 בעזרת ולעמוד ולקום • ממנו פניו

 כן לא עצתו• ולהפר • למולו הלוחם
 לכל עוז מנדל שהיא רעים אהבת

 • הצלחתם חכון ועמה בצלה החוסים
 אין • במשכנותי׳ והשקט שלוה כי

 ואין רצח אין * מפחיד ואין מרעיד
• יצהלו רעהו אל איש • בגבולה עושק

 חסדים גמילות * לחיים צדקה • שם אמרו וכן • חסד של שאינה
 וז״ש * גמול שוס ייחל לא הלא שמהמת • למחיס בין לחיים בין

 מעשה היא צדקה כי • לעשירים בין לעניים בין גמ״ח לעניים צדקה
 )בהמית ־ רוח הנכה על כנותן רחמי כמירת מסבת באה אשר
 לזאת אפר הצדקה( בנתינת דעהו להניח נשכו תאבה נו מעיו

 הרגש את ההרגל הסיר לאט לאט כי • הדבר אצלו תתמיד לא
 שרק החסד ענין כן לא • עוד מלעוררנו * ממנו רחמים כמירח
 על ימים האריך היא אשר • חסד יגמלם אותם אהבהו מעצם
 לעשיר וגם • חיל הוסיף ימים תרבה אשר וכג לבבו אדמת
 וטוב • אדם לכל אהבתו למען הנדרש ועת במקום להיטיב יחפוץ
 :אכמ״ל[ אך לפ״ז כתובים איזה בביאור באורך בזה לדבר ויש ־ לבבו

 ורבת כח גבורת • הגופנית התאוה מול קרב לערוך הוקס יזיךך
 ר״ש )כמאמר עולם עמודי בשלשה שם לה אשר אונים ׳

 כתורה על עומד העולם דברים שלשה על דאבות( )פ״א כצדיק
 לבבו פערי אח לה האדם ובפתוח גמ״ח( ועל העבודה ועל

 ובקול להקימה• חקוה אפס עד החאוה פתן תרמוס תדרוך
 תורתו חדרי מתוך מדבר חיים אלהיס דברי )קול רגשה המית

 חיל עליה תפיל ולאבדם( להמס עוה״ז כבלי אחר להרעים
 על להמלט האדם מלבב ותנוס • חאחזון ורעדה ופלצות * ובעתה

 אס כו׳ גמור רכע ואפי׳ ט״ו( )מצוה החיטך ספר וז״ל * נפשה
 אל יעטה מיד בהתמדה בחורה השתדלותו וישים רוחו יערה
 יצה״ר בראתי ל״א( דף )קדושין ז״ל אמרו וכן * ע״ש כו׳ כטוב

: לו תבלין תורה בראתי
 ברכי על יולדה אשר ההגיון לא כי כאדם יבחון בזה

 הצלח חאוה( שאר או * קנטור למען בלמדו )דהיינו כתאוה
 לבטח ויחד * לשלום ,אלי לקייוא למולה הורתה תצא פן • בקרב

 הקב״ה חורה ללמוד וימ״ט בשבתות
 ואוסר לשמוע שלו פמליא עם כולך
 שישמעו כדי קולכם השמיעו בני להם

 שלא והזהרו • גביכם שעל חברים
 שלא ותחרות ושנאה קנאה ביניכם יהי׳

 חורה רבש״ע ■ לפני מה״ש יאמרו
 בה עוסקין אין לישראל להם שנתת
 והחרות וקנאה שנאה ביניהם יש והיי

 וביניה' הספרים והקשו • המדרש עכ״ל
 שיש בשביל וכי • פלאי שהוא ק״י ס׳

 בשלין הס וחחרו׳ וקנאה שנאה ביניהם
 וביאר ,בה בשעוסקין מדבר הלא ממנה
 על קאי בה עיסקין אין שהא הק״י
 יש וקנאה השנאה שבלעדי החול ימות

 תינו ותלאו טרדותינו מרוב התנצלות לנו
 עד ואנחה ביגון עתותינו המכלים

 אך • התורה לעסק פנוי מועד אפס
 אות זה א׳׳כ וקנאה שלה בינינו בשיש

 השגנו שכבר לבבנו הרחבת על ומופת
 ח להחגא לבבנו שירום מד ספוקני די

 ההתנצלות צל סרה רעהי־א״כ על איש
 ביניהם יש והרי בה עיסקין אין וזהו

 המדרש כונת פשוש עפ״י והנראה • כו׳
 בני א׳ • אזהר;ת ב׳ מזהירה שהקב״ה
 והב׳ כו׳ שישמעו כדי קולכם השמיעו

 כו׳ וקנאה שנאה ביניהם יהי׳ שלא
 תלמדו שאס שעס נתן האזהרות ולשני
לפני מה״ש יאמרו • במחשבה או בלחש

 ובגמ״ח בתורה שעושקין שבזמן
 אמרו וכן ־ בידם משור יצרם

 העושק כל ע״א( ח׳ )דף ברכות
 פדאני כאלו ובגמ״חכו׳ בתורה

 עם כגמ״ח שאחו כו׳ ולבני לי
 ישראל גבול מעל להרחיק התורה
 כרגז למען אך שהוא כלימוד

 בתפארת עליו ולהתגדל רעהו
 שפ״א( )ב״ק אמרו וכן • חכמתו

 זוכה ובג״ח בתורה העושק כל
 פ״א( )באבות וכן • כו׳ לנחלת
 חביב חבירך ממון יהי אמרו
 ללמוד עצמך והתקן כשלך עליך

 לשם יהיו מעשיך וכל * חורה
 לעשק יושי ר׳ שהקדיש * שמיס

 הנוטעת רעיס אהבת התורה
 בעיניו רעהו כבוד האדם בלבב
 על התורה בית בנין יתוקן שעי״ז
 לאבן המושד חברים דבוק יסוד

 מעשיך כל יהיו ועי״ז * פנתה
 חבת מדת כי * שמיס שוכן לשם

עלי׳ אשר כאדניס היא רעים
: התורה עמודי יכוננו

 להרגיז עין השם לגבר וטוב ♦ האדם לבב ,אדמת על ישככו נצח
 חיל לגבורת .לשמה תורה הלמוד לו בבחרו היצה״ר על היצה״ט

 בחמה לה ומעיק רע לגורה • החטאה התאוה את תחד לא שהיא
 אף ופליטה שאריח לה שיס מבלי האדם מלבב כלה אותה )לגרש
 הטוב היצר צבא כל עה האנוש( לבב מקירות הנקיקות באחת

 אותה בידעס חנינה לה תת מבלי אדמתה את לירש הבאים
 תשקיט לא נפשה לעפר השתוחח אחרי ואף • מדם לעקובה

 למוד לגו לירות נקמה חצי ממחבואי׳ משלוח בתוכה* דמה
 אשר התורה מי לתוך מר עץ ולהשליך משחתה• כוונה כתורה•

 אשר נועם אמרי דבש צוף מתק כל את תוריש ומבטנו * לפיהו יבא
 • בצדי׳ ולצניניס כנכונה הלמוד בעיני לשכיס ולהיות * טעם

: הנעימים תוה״ק דברי לשחת נפסדות מזימות שטף בהביאה

 ולכלותם כרגע שוטני׳ את להרוג התורה ביד חרב ולתת
 ואהבת מצות ידה על לפקוד עצה ל חז חשבו עין כהחעף

 משלות ולהקל * הלבב מעקשות לישר לפני׳ תלך היא אשר לרעך
 את בם לנגף כתאוה הקימה אשר מגפית מאבני עשתונותיו

 כאמרס • כתורה הגיון רגלי לבטח ילכו למען * המצוה מעשה
 כלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי פ״א( )אבות

 השנאה מרוכסי ישר לבבם את שבעשותו ,לחורה ומקרבן
 קרבת ואמן חזק * והנטירה

 )פרק אמרו וכן • לתורה* לבבם
 יוחנן א״ר ע״ב( ו׳ אידיהן לפני כבר זה בארתי זה" בענץ יה <

י מקשיבים חברים שה״ש מדרש
 כס א•׳-׳ ד מ בנאה ר מ^ום בשעת ^שרא, ,נ,השנדע לקולך

ישראל אשריכם מיס* כל על זורעי מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנסים

 ששש וזה קולכם( ישמעו שלא )מפאת בה מוסקין אין לפניהם שנחת חורה
 ששם״ש?א נתן כו׳ שנאה ביניהם יהי׳ שלא שני׳ ולאזהרה הראשונה לאזהרה

 עפ״יפשוש• המדרש בכינח נ’כ כו׳ שנאה ביניהם יש והרי מה״ש יאמרו
 באגודה המלאכים דברי שאגד דרכו לפי נס • בזה זה קשורים שהם ולא

 המדרש דגלי בהבנת קשה לכאורה שהנה • קצת אחר בדרך לבאר יאחה אחת
 • ביכהוב זאת מרומז איה • !ימ*ט בשבתות הפסוק לפרש המדרש הוציא מאין

 מבכיס יותר עתה חברים הכתוב קראן למה יקשה בפסוק הדרש לפי גס
 הנה כי הנראה אך ב״א(• ואנחנו מלאכים הם אס חברים יקראו באמת )ואיך
 יש*נר ובאמת ־ השמים על דך הו חנה מה״ש אמרו התורה מחן שבעת ידוע

 פנוי רב מרווח מועד להם שיש • מנוחתם בעבור להם שחנתן יתירה מעלה
 שסעש אנחנו ק ולא ’ ולילה יומס בה להגות ידם לאל ויש • הגופניות מטרדת

 "את הטורפים הטרדות ממלתעות מועד איזה להציל מועד ידם חמצא אשר הסה
ימצא 1^נ סיסא ובזעח ־ הפרנסה עיל עלינו בהועמס עתוחינו

 יתירה מע;ה זה לעומת אמנם • ולתעודה לחורת נפשנו רעבון למלאות לנו
 ע״מ ללמוד בכנוכל • ההורה סגולת לחמדת זכינו בעבירה אפר • עליהם בנו יש

 לשעשוע ייק * ונאוס*ס נזילות ביניהם בשאין • בידם זה שאין מה לעבות
 בשיק המוכר ביד ־ דימאנ״ע שקירין האב״ט כדמיק והוא • החורה להם היא

קמקת מל ועוסדיה • עינים למראה למחמד משזארה במלאותה זהב משונצה



ה אריה  קול
 לתאר או • מוחם פתיתי בו לחיג לו הכלי נדרש אשר יד אומן א׳ • אדס מי שני

 אשר גדול עשיר והב׳ • במלאכתו יצלח לא בלעדה אשר • הזכוכית מקצועות בו
 המשפט מחוק אשר ־ בו מביט לכל הנאוה עיניו במרתית נו להתענג יתאוה

 אשר ההכרח בעבור לקניתה הנאלץ להאוסן יניחנה שהעשיר • הוא והיושר

 אשר לבינו למשה צדק לחת הנוראית׳ שפט כן סנאכהו•בעבור חמריצהו
 אהבם בעבור להשיגה כולם המחאויס • דברו עשי כח גבולי ת קרי עלה

 גע׳ )ועי׳ כידוע יצה״ר בכס יש כלום טענתו בעבור ,הנחמדים אמרומי׳ שעשוע
 בשפתיס לבטא או מעשה לעשות נוכל בשלא מסוגלת היא ולנו ע״א( שפ״ שבת

 איך תורחנו והיא " נעשה אשר המעבה את נדע לא כי • התורה בלעדי
 לומדים אני שאין השביע ימי בכל והנה • לנו יקש אשר היצר ממלכדוח להשמר

 • הגיפניו׳ מעמל כ:בתנו השבת ביום אך • למאומה מעלתנו יחשב לא כמעט כלל
 ,לעשית ע״מ לנסוד בשניכל מעלתנו יושלם אז • בחורחו להגות ה׳ בית אל ונבא
 המעלה לניח מקום מעט לחת רידופי חרפת מענינו יסיר השבת היום ואך

 הזה ביום אך לאמר ־ חבריה הזה ביום קראם ע״כ רשר • ענינו בנו הנמצא
 מזוככים בהיותנו כ״ז אך : מעלתם עם בבד בד נישא להיות מעלחנו תושלה

 אשרימרר י היצר פחן במי מהולים התורה רקח יין תהי׳ נבל • היצה״ר מחלאח

 ־ לו נקרא טמא וסור ♦ משכנותינו מחוך ננודנו כי • המצוה מתק אח בטכסו
 נעלה אז * לעשות למען אך מגמתנו בשומנו • וטהורה נקי׳ מדרשנו והי׳

שהכריעה ראינו כאשר עליהם מעלתנו תיקר )ועוד המלאכים כערך ערכנו

 עמודי

 דלתות נפתחנו אמנה • והמשילאה( היקרה בהורה בה לזכות הזאת המעלה
 הצי זיקיה יורה והוא • לבבנו מרחיביח עדן גירש לא והיצה״ר • הספר

 לקנטור כ״א נלסוד שלא ־ צדק ומיפת אות שכ״ז • בינינו ושנאה הקנאה
 שבנו שהדופי * המלאכים מערך ■ נתצחגו מאד יגרע אז • וכדומה לכבוד אי

 עומדת ה׳( חורת להגיון מועד מבלי שנותינו )המבלה הגופניות ממלאכות
 על שחחפא • יתירה מעלה לעפות ע"מ שלא לימוד בהמעט אין כי • במקומה

 אלף כהנה המלאכים יד תפיג לעשות ע״מ בשלא כי • שלנו המגרעות קלון
 רבש״ע לפני מה״ש יאמרו פלא וז״ש • יתירה ובהשכלה נפלאה בהתמדה פעמיה

 כל ובעסקיהם בפרנסתם סרדותס מפאת בה עוסקין אין לפניהם שנתח הורה
 ואתני • לימודה בעת כי׳ שנאה ביניהם יש ם ־וי פ בהיותם וגם • המול ימית
 הקב״ה מבקש פ״נ • הצדדים מב׳ נגרעים נשארו לעשיח ע״ס ילמדו שנא

 בכינת לדעת־ יאחה אשר זהו • תורתך קיל השמיעי למעני כלומר • השמיעיני
: המלאכים דברי שיריבק המדרש

 • הסה במחברת אותם לכלב יחסה כי ראיתי ולזאת
 כחיבור בזרועות יחד חגורים • יחד תיאמיס להיותם

 יבא כאשר * דתנו פנת אבן כיא הגמ״ח גם כי • משולבים
 נכבדות מכונות המה כא׳ ושניהם • בס״ד להלאה הענק מזה

בשם להקרא ונכבדות • הבל למוסדות

עולם

בועז השני ושםיכין האחד שם אשר

יבין
 עטור שהיא איך התורה לעגין מצע הובן בו

 הוא ברוך הקדוש התנה תנאי מאמרם עולם
" תבל פנת אבן .היא ואך * בראשית בטעשה

 וגידים ובעצמות תלבישני ובשר עור לריעו במענו אמר איוב
 יצהיר דבריו שורות מבין י״ח(* י' )איוב תסוככני

 האדם הוא ובשר העור לא כי להשכיל השכל למאור זית שמן
 כסיכה המה וגידים והעצמות דבר לאיזה כלבוש כמה רק

 בלבוש ומתעטפת • בקרבם המתהלכת האלהית להנפש המשיכה
 • השפל לעולם ברדתה משכנה בית היא וכחומר • ובשר העור

 האדמה על בחיין קמה לא ובלעדה • כארץ בגו במו להתהלך
 בחייהם רשעים ע״ב( י״ח )ברכוה שאמרו הענין וזהו • רגע אף

 היא גוו • בו אין וחיותה נשמתו שקדושת אחרי מתים קרויים
 רוח בלא וכגוף * פרי בלא וכקליפה מבעלי' שוממה כבית

 תבנית במעטה יביט הנפש תכונת על- לעמוד כרוצה ע״כ • כחיים
 כי ־ דרכי׳ קצית •להבין יקח וממנה י בו התעטפה אשר גו כ

 בצורתו אדם כתפארת לעשותו כבמחוגה האומן יתארהו ־ לבוש כל
 ’ הרוחניים היסודות מזג בו יש החומרי שבגו שכאשר • איבריו בכל

 המזג ונחסר ח״ו בהפרדס אשר יסודות( הד׳ מכל ממוזג )והוא
 הנטועה בהנפש כן * ישוב ולעם־ ארצה נופל מת העפר יסוד יותר
 כמבואר גבוה מעל גבוה הרוחניים מדרגות בה כלול האדם בגו

 ובהיות • יחידה נשמה רוח נפש מדרגות ביש ובספרים בזוהר
 כבלי מעפ־ורי תנער אז • מהם החיות רוח שואבת התאונית נפש

 גם להיות ולהזגך להנקות ותשוב • פלי׳ על המעופר עיה״ז
 רצון למלאות נפלאה בתשוקה ורצים • שדי בצל מהחוסיס היא

 המדרגות בשרשרות מלהאחז אחור נזורה ובהיותה * ית' בוראם
 תחתית עד ולהשפל כטומאה בבור לכשקע ו’ח חרד אז • הנעלים
 כ״א אינו האדם שגו המבואר אחיי ]ע״כ ־ ההבליות מעמקי
 ישכיל • האדם עיקר שהוא * בו המתכסה להנשמה כלבוש
 לבושיו בצחצחות זמנו לבליעה לסוחר יאות בלא כאשר כי האדם
 לבוא מרחוק עסקיו רגלי הובילוהו השר היריד על עמדו בעת
 ו עסק להרבות לאיש נאוה לא כן • וקנין מקנה נעשות הכה

 ממין ולרכוש לאסוף החומר הלבוש בעניני מחשבותיו ולהשקיע
 • היסודות בהתקשרות התפירה כחוטי בהיותס י יפה מיעוטן אשר

 כי קשה ורובן • יחדו לשבת יאבו ולא ׳ מזה זה יפרד! בלעדס כי
 בעבורם לשר כמצות קני! מעשות האדם רעיוני מטרידים כס

:שדי[ יראת מרעיוניו וינשוהו י כנה שולח
 ידה על חשר • התאווני כנפש לפני נצב אשר הסולם אמנם

 כנשליס כרוחניס במדרגות להאחז מעל: לענוס חינל

 כחודה היא ־ קדושתו כבוד מדו ולינק • אלהיס קרבת להשיג
 • כקדש עיר הובילה וכיח • ה׳ לחצרות להביאה תנחה היא כי

 כי • צבאות ה׳ מלך פני באור עיני׳ להאיר מדבשה וחניקה
 הניעע כגרעין כי • מזולל יקר להוציא מעשי׳ נפלאים מאד

 בכל התפשטה )אשר הצמיחה כח כל אלי׳ המושכת באדמה
 שם עליו הי׳ אשר האדמה כנפות בארבע ונדח השדה חלקת
 סביב בפי׳ ויונקת • במציאותו( כמעט בעל בהיותו • דומם

 הצמיחה ככרי הוציא ובידי׳ • יניקתה שיעור כדי עד למטעה
 בה ים וכמציה ההורה כן • לפועל האדמה במעבה הטמון

 להתעורר ־ לבבו במעמקי כצפונה הקדושה כח חת השואבת כת
 נפש בחבי הטמונים הקדושה הכוחות יקבצי שאז ־ פרי ולעשות

 • עליהם שמם יקרא למען בם והחזיקי בסבך להאחז י התאוונית
 למעה שורש תעש המציה שגרעין האדם יבטח לא עדן אמנם
 התאות קיצי העלה אשר החומר מקשה בעבור • למעלה ופרי

 היצה״ד ברקני ו י המציה( מטע בעד )המפריעים ההבלים
 ישת לא אם י להם לקחתי הקדושה צמיחת כח ממנו הגוזלים

 ונעבד המציה שיעני ההבלים מזימות כל את ולשרש לעקר עין
 כמדות להמית • החשובה במעדר אותה ולחרוש לבבי שדמח היטב

 נעשית * וכמציה התורה מטע הצלח אז בה הנשרשות הרעות
 חטאו שיראת כל פ״ג( )~בות מ״ש ענין וזהו י פרי ולשאת עכר

 מי אז כי ־ כו׳ שחכמהו וכל • מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת
 לשרשי וישועה עזר ישפיעו לבבו תלמי בין המוגריס התורה
 • פראות לשלח ־ וכדומה וקנטיר כבוד חקית המגינות המדות

 ובנקיין לבב בעזרה התורה מקדש אל כבא לגבר עוב ס״כ
:ישכיל ואז דרכיו חת יצליח אז כפים

 בבריאת האחוזים יסודות כל קשר הוא האדם כי ובעבור
 יכן • בו נטעו חלד מברוחי כוחות וכל * כעולם

 עולמות משרשי כוחות כל
" 1 ה הגה

 יעפרו בי* נשרשו כעליונים
אקלימי שבעה חלקי מכל היצבר )ירכית ז״ל מאמרם בארתי ימפ״ז *(

 במעוז בהחזיקו ע״כ העולם וס־ש שחשיס ׳כו מי״’ (ט״א ״'’
יתוד ה^רחו כי׳ שלימסה ויפמלי׳ מעלה של בפמלי׳

и _____ _^י . к שיהו ר יה נשמה שלא העיסק־ם וכל
חב, נ-ינה ה ח וע, ־• עו,ם ׳:ן״בש ,ןהסברח .כ״ע שסה1 כקיננום
ותהי' פ'ח( ׳ר )ב ]כאמרם לש בסמלי׳ שלים לשימת לשמה מנין

כתורה י הימן אמון אצלו ספ־א רב שבקש מטה ושל מעלה
 אומנותו כלי הייתי אני אומרת י1ננל שבאמ יהאמו עפ״י ־ '׳וחלגצ

 הימא ..ןרהן ץכ ה.״סר и מאורות כל וכן הברואים כוחות כל
א' 2 ' 1• ניחנו הרוחניים העליונים ממולרות

 רחשית •ין י הנכים ח ב- ת חש 0 .בש: ןב,«ס במדרש חא,וא .,ב
 ראשי׳ קנני ה׳ שנאמר תורה חלא ןמ אבר ע׳ כי׳ העליונים מן ברא

ל״ב( )נדרים אמרי וכן ’ דרט מן ברא ברביעי כו׳ התחתונים
נה גד העליונים
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 לא הורה שאלמלא הורה גדולה

 שנאמר ואד; שמיס נתקיימו
 וליגה יומס בריתי לא חס
 • שמתי צא ואד; שמי׳ г חקו
 ע״ב( ז׳ )תענית אמרו ושן
 אלא נעצרים הגשמים חין

 ולילה תורה[ בטול בשביל
 החגמה ובכרם ינצרה ויום
 הוא • ענבים בכורי לנצור ינק

 בראשית במעשה גהקב״ה שותף
 התורה עפ״י כדת בהתנהגו כ•
 ממוזגי' ויסודותיו מדותיו יהיו חז

 כל גס ואז • כראוי השיווי בקו
 בו הקשורים חבל יסודות
 • הטבע להצלחת כדת יתמזגו
 התורה נמשלה לפעמים ולזאת

 דברי כה הלא שנאמר לחש
 ופעם כ״ג( )ירמי׳ ה׳ נאס כאש

 לכו צמא כל הוי שנאמר למים
 כמה שבאמנה נ״ה( )ישעי׳ למיס

 והפכייס מתנגדים דברים שני
 להסביר יתכן אולם • א בנושא
 בהתמזגות שבאדם שכאשר זאת•

 שמתגבר עתים יש כגוף יסודות
 חעוז אשר ויש • כאש יסוד בו

 ונוטה המיס יסוד יד עציו
 הרופיצ יחתור ואז לקרירות

 להיסוד המתנגדים סמים אחר
 הרפואה תחליש למען • בו שגבר

 לעלות המעפיל היסוד כח את
 היסודות יהרסו לבל • רעיו על
 מדוח בהתמזגות כן • ידה על

 במעטפות החתולה כנפשיי
 מדת בה תגבר פעמים כחומר
 ענין שהוא והרחחנות הכעס

 מדת תגבר ופעם האש יסוד
 יסוד ענין שהוא הרחמנות

 ויהי לבו שתרנך המיס
 גברה אשר ויש • למיס

 מיסוד שהוא העצלות טבע בו
 התירה ם׳ לנו נתן לכן • העפר
 בקו האדס את מעמדת שהיא

 מדח בו שגברה שהאדם השיווי
 ׳ה בתירת בהגיגו הכעס
 וצא חקם לא с^״ עיכין זיתזו
 ההיא הפקודה, אז ט׳ חטר

 כגדר תפרו; לבלי ברוחו העצור
 להולכים התורה שמה אשר

 התירה דמתה ובזה • ,בדרכי
 הכעס אש את בנבוחה • למיס
 ותרכך בלבבו תיקך אשר

 גה זה ולעומת • ערפו קשיות
 יוכל לא אשר הלבב רך את

 וקרובו עירו בן באבדן לראיח
 • בגיורים לבו אד;ת • ויואלו

 רע* מאהבת איחה והקשיח
 חרב לחגור לביו את ותרחיח

 ולקנא נקם לעטות ירך עג
 דמתה ובזה • צבאות ,ה קנאת

 לבב להרתיח • האש לסגולת
 ובחמה עצום ברוגז כאדם
התורה נמשלה ולגן • שפוכה

:ולמיס לאש

אריה
 עצין כן • העיכול קלי דקים במאכלים

 הבנים מל שמיס מלכות מול קבלת זה
 טיב דבר הוא ימים לאורך בנים ובני

 יאות לא אך • ומד לעילם וקייס
מ כשהיה בתחלה כ״א זו אמירה

 הלק בהם שנתן בניס יוצאים יעקב
 כלס לקרוא הוחל שממנו וכאשר י הרע
 • פסול זרע עוד ב ימער ולא ד׳ בשס

 אחר אבל • זה מל לד׳ יעקב אז הודה
 ולהזכיר בזה להשתבח נאה לא כך

: וטובה למעלה
 המאכל זה הריחה מלך הבת אולם

 • בזה וחשצה בעיניה שישר
 הרע נבער לא עדן היום שגס בעבור

 כל בטוב מעורב הוא ועדן האין מן
 מציה ובכל • נכונה לא מחשבה מציה

 • טהורה לא המחשבה חורה ולימוד
 אחר נמשכים שהם להכניס מזיק וזה

 ע״א( פ״א )נדרים חז״ל כמ״ש ,המחשב
 מבניהם לצאת ת״ח מצויין אין מפ״ס

 ברכו שלא מפני אסר רביגא כו׳ ת״ח
 הר׳ בשס הר״ן ופי׳ כו׳ תחלה בתורה

 בעיניהם חשובה התורה הי׳ שלא יונה
 • ע״ש נשמה בה היו שלא עליה לברך

 אינה הת״ח של שהמחשבה משוס ז והו
 בני חינם שהבנים מזה נמשך סובה
 ששם מהמוח נמשך הזרע כח כי הורה
 האבות היו ואס • המחשבה מקור

 ובלבם בפיהם והי׳ לשמה לומדים
 בני ג״כ הבנים אז היו לד׳ דביקות

 ע: אחרת רוח אם אך • ויראה חורה
 או כטד למען התירה בלמדם ת האב
 מקבלי׳ הבנים עוה״ז מהבלי ענין שאר
 לימון ע״י יש ע״כ • המחשבה טבע

 חרד שעי״ז מגרמת לשמה Ы5 חורה
 ן עני וזהו • סטה הבא הדור מדרגת

 לאמירת סלך הבת נתאויח היום שגס
 מחויב ק״ש בעת שהנה • בשכמ.״ו

 ית׳ סנכותו עול במחשבתו לקבל האדם
 • העולם רוחות ד׳ בכל אוחו ולהמליך

 ארבע סכל עפרו שהוצבר והאדם
 ונא באדם אבר אין האדמה כנפות
 מנכות שם שלטה שלא כאין מקום

 וכ״כ • אבריו כל ע; מלך הוא ע״כ שדי
 להמליך ק״ש בעת חייב שיש בספרים

 עם ח דבר והיא • אבריו כל על ד׳
 וכיון • האדמה חלקי בכל עמ״ש קבלת
 כג על סמניכו ומחשבתו לבו שבכל

 •וצחי זרעו כל שגם בטוח איבריו
 יס׳ מלכותו בעול צוארם יכניסו חלציו

 • שמים יראת עול ח״ו יפרקו• ונא
 ומצוה שבחירה מלך הבת ובראות

 טבע המקלקל נפסדות מחשבות נמהל
 בגס׳ כמ״ש ולתעודה לתורה הבנים

 שנכה״פ ומבקשת דורשת היא הנ״ל
 וכצטחיתיכם נבבכם ס״פתהי בקבלת
 האיברים• כג על מלכותו לקבלת שלמים

 • ועד לעילם שכ״מ ברוך יהיה למען

 נד׳ מאמינים ג״כ בניכם ויהיו
יהיו שלא אף • אותו וממליכים

: תורה בני
 שהיא מלבד בלחש אומרים ולזאת

 כאלו רם בקול לאוסרו חרפה
 שיש משפחתו בידי רפופה היא האמונה

 שהוא ח״ו מאמין שאינו דוד או אח לו
 מזה שירא יעקב רק כי ־ לזרעו חושש

 ישמעאל הוא ודודו לעשי הוח אח כי
 חלפה עוד • כנ׳ל בזה משתבח היה

 אוסרים שאנו מה כי לנו היא וכלמה
 מענות בשקר שנמצא בעבור הוא איחו

 בטיח שאין תורה וליסוד המצות ומעשי

 יירשו נח כי • אותם הבנים ירושת
 יהיה אם בלתי האטת מעצת הבנים

 ואנו • ט־בה האטת של המחשבה גם
כי בשיחים אנו זאת ני מחפירים

האמונה

הול
 התחתונים מן ברא בה' ט׳ העליונים

 אפר האדם את לברוא בא נשפי כי׳
 עכשיו העליונים מן אוחו בורא אני אס

 אחת ברי׳ התהחוני׳ על רבים העליוני׳
 אותן בורא אני ואס בעולם שלום ואין

 רבים התחתונים עכשיו התחתונים מן
 מן איתי בורא אני הרי אלא כו׳

 שלום בשביל החחחינים ומן העליונים
 מן האדמה מן כו׳ וייצר הה״ד

 חיים נשמח באפיו ויפח התחתונים
 במרוסיו• עישהשלוס כו' העטינים מן

 מעלת האדם כששימר וא״כ ע״כ•
 בעניגי ונס התורה מצות לעשו׳ הגשמה

 שוכן הוא ההורה עש״י יעשה הגוף
 כ״ז אך • יחד ותחתונים בעניינים

 אבלכש־וא לשמה• בחירה כשעוסק
 ברעיוני שקיע וכולו לשמה עוסק אינו

 במצוה יעסקי בהורה בלמדו שגס עוה״ז
 כולו ח״כ • הגוף הנאת למעי יעשה

 קנאה ונעשה החימר בעניני שיכן
 שיהיה ודרש ר״ס כשבקש ע״כ • במע״ב

 שע״י ביאר • מעלה של בפמלי׳ ש.ום
 שלא בחירה ן העוסק■ שבל שתעשה

 לשמה עיסקין שיהיו )יה׳״ר( לשמה
 ושל ’ שצמעלה בפסלי׳ שלום יהי׳ עי״ז
 בפמליא קנאה יהיה גבל ♦ משה

בתחתונים נברא למה מעלה של
: סבעליוגים י,יתר

 הביאור בזה הרחבתי ובמקהלות

 בין מקודם ס’ר בס״ש
 שלא העוסקים בין לשמה העוסקים

 הוא נשמה שלא שגם דמשמע לשמה
 עוסקים שיהיו יה״ר אמר ואח״כ טוב

 בגס׳ ס״ש זה בענין ובארתי • לשמה
 כי' רשב״ל דדרש ע״א( )ג״י פסחים
 יעקב בקש כו׳ בניו חל יעקב ויקרא
 במטתי יש ח״ו שפא אסר כו׳ לגלות
 ט׳ ישראל שמע בניו ח״ל ט׳ פסול
 פחח ט׳ ח׳ אגא בלבך שאין כשם

 רבנן אמרי בשכמל״ו ואמר אבינו יעקב
 מש״ר אמרו לא והו ר נחס נעביד כי הי

 שיהיו התקינו יעקב אמרו נאסרוהו לא
 ט׳ יצחק ר' אמר בחשאי אוחו אומרים

 קדיר׳ צקי שהריחה מלך לבת משל
 אמרו לא באמת למה ן להב ויש י כו׳

 פלאים שהוא המשל וענין • רבינו משה
 הוא יעקב שאמרו טעם שהנה י והוא

 מה הענין ביאור אך • בגס׳ מבואר
 משום נראה • בשכמל״ו בזה״ל שבחר

 מאברהם יצא שגזאח המפרשים סכי
 פדן שהיה משים לא-מיס ויתר ישמעאל

 ואמו אביו ח מכוח הרע מן נו מעורב
 לעצמו הרע ח:ק ויצא ־ בו הנטיעים

 שבו ביצחק ויצא נברר והקדושה והטיב
 עד עשו יצא מיצחק וכן • זרע יקרא

 והי׳ מאומה מהרע נשאר לא שביעקב
 ולזאת • ד ובחירי קדש זרעו כל

 כשרים בניו שכל זאת ידעו קודם
 לבבו יד על מתהפכת היה הפחד להט

 שעדן ־ בהם נמצא פסול שמן ח״ו פן
 מזוקק להיות הקדושה פרי נברר לא

 בשח בהודעו אח״כ אולם • וטהור
 באמינת ודבוקים אחוזים בניו שכל

 היינו ועד לעילם בשכ״מ אמר ־ חי אל
 ומפי מפיו האמינה תסיש שלא שבטוח

 עיל כלס ויקבלו עולם עד וז״ז זרעו
 כטד שם מבורך רהיה ית׳ מלכותו
 ועד לעולם וז״ז זרעו בפי מלכותו

 לא ולזאת • ועד לעילם בשכ״ס וזהו
 שאז אחרי לחפרו רביני משה הוצרך

 בד׳ דבקים היו כבר כלו הגוי כל
 • ונפש בצב למשמעתו וסריס • אצהיס
 מאכל שהיא קדירה לצקי נמשל ולזאת

 אך י ארוך למשך הלב המחזק פשיס
 רגילים שהם מלכים שלחן על עולה אינו

 מא יה כעולם טבע במנהג ן£
 ’ האש יסוד בו תשלוט אשר י
 מזרות ואיזה • תמוז תקופת כגון

 יסוד בס גברה אשר כשמים
 יסוד אשר ויש • כידוע האש

 בחרן משערה תשיס המים
 וחס קר וכן * וכדומה הגשמים

 משמרת על איש איש ויבש צח
 אשר בעת תפקידו ועל עבודתו

 גכצגחת כטבע את לשרת הפקד
 איש איש האויר• ולמתק התבואה

 לו* המיועד פעוגתיבעתו כפי
 התורה כדת כאדם בהתנהל צכן
 הנפשיי יסידות מזיגת שיעור שחז

 בעתות כי • מכונה על תהי׳
 פקודת ובעת ישמח• כשמחה
 לכעס ־ ידאב לדאבון התורה

 גנו ישמר • ישחק לשחוק * יכעס
 כלא • כעולם טבע חקות ד׳

 האדם כי * תפקידם חת ישנו
 • חבל מוסדות כג קשר כוא

 מדרך ונועה מעשיו יריע וכאשר
 עונס בנין היא אשר התורה
 האר; תאבל נפשו יסודות ויהרסו
 היסודות וכל תבלה• והשמים
 ובהשיבו ליפול• וגועשים רועשים

 ,כיסודו כל ישמחו ומפעליו דרכו
 • בהצלחתו בעולם המורכבים .
 יתנו והשמים יבולה תתן והאר; י

 הצמח כאדם ישועת ופרי טלם
 בישע מטובה בעבעו • עמס

 אשר כסוחר הוא כי * אלהיס
 •י זיג איזה מעות בידו יושלש
 וק ריוח• מחצית או לשליש

 כסוחר יצלח אם אשר * להפסד
 פרי מזח כלם יתענגו במסחרו
 בחדות מעובה לשבוע ההצלחה

 תשמח הסוחר מסחר ובטיב לבב׳
 וחגל השמים ישמחו כן לבבכזוג•

 • מצעדיו האדם בהטיב האר;
 לאש התורה שנמשלה יתכן גס

 • יסודות כד׳ לכל וכן ולמיס
 דרכי׳ ארבעה בתורה שיש בעבור
 לעומת מכוונים שהם פרד״ס

 נגד הוא האש יסוד ־ יסודות ,הד
 כאש שיס-ד שכמו • הסיד ענין
 כוא אחוז כ״א לבדו באר; אין

 בפתילת או בע; גשמיי בדבר
 מעוטף ד׳ דברי סיד כן • הנר

 ,הפשוט• התורה דברי במחתולות
 בשר לעיני אשר הכתובים וכל
 מעשיו׳ ספורי כ״א בהם נראה לא

 דו׳ ס־ פנימיות כונות בהם מוחתל
 כאש דברי כה הלא וזכו נפלאים•

 • סלע יפוק וכפטיש ה׳ נאם
 טמון האש שיסוד שכאשר

 ובפטיש • הסלעים במחבואי
 האדם יוציא פעס ההולם

 לו להאיר אור האבן ממצפוני
 החכמה בפטיש כן * במשכנו

 החכם יוציא המקובלה האמתית
 אור התורה דירי מפשעות

סוד נוגה ברק בהיר



 וצפק כטמון חיים אלהיס לצריי
 * שכלו בחדרי לו להאיר ־ בקרבה
 כמה נכתבו הסוד עכ־ן ובעבור
 הפשט לפי כסדרן שלא חיבות
 ולפעמים מדות בי״ג ונדרש
 ומה ודורשין ומוסיפין )ורעין

 להדרש הראוי כפי נכתב שלא
 הכמוסים כסודות מטעם הוא

 הדר עפ״י שנסדרו וצפונים
 ]ויש בקרבם המתהלך כסוד

 במדרש מ״ש בזה שפירשו
 על כחומץ י״ב( איכה )פתיחת׳

 • רע לב על בשירים ושר נהר
 נתר על חומץ שנוחנין שכמו

 ד״ת לוקחין היו כך אותו וסותרין
 המשל תמוה והוא * אותו וםותרין

 או כותל שסותרין כמו אמר שלא
 ויבואר נתר על חומץ כמו רק ד״א

 מא׳ הוא נהר שהנה ־ הנ״ל עפ״י
 האש יסוד לתוכן שקבלו האבנים
 ששואב ע״י והחומץ עי״ז• ונתקשו

 הנתר מתוך האש יסוד חום
 • הנתר רגבי מפ־ק הוא

 ונעשה ונסתר • יחד המלוכדים
 ב״ר כחורבן כן • ועפר כחול

 תורתי את עזבם על נאמר
 דבר ע״א( )פ״א בנדרים ואמרו

 ולא ולנביאים לחכמים נשאל זה
 הבינו שלא בעבור כו׳ עד פירשו

 למדו כי • והנביאים כחכמים
 בהודותי׳ האמינו שלא רק חורה
 מקרבה האש יסוד כח ושאבו
 והלכותיה התורה כל נסתר ועי״ז

 זה שזולת • זו באמונה התלויס
 עפ״י לדרוש הדעת על יעלה לא

 למה שיפלא ומוסיסין גורעין
 ושר וזהו כראוי• נכתב לא

 שלמדו • רע לב על בשירים
 ועת׳ כמ״ש שירה שנקרא בתורה

 הזאת השירה את לגס כתבו
 כל על מוסב שהוא רבים ופי׳

 רק • רע לב על • כלה התורה
 היה שלא כנ״ל רע היה שהלב

 את החזיקו כי רצויה• טנתס
 פשוטים ענינים כספורי ההורה

 ע״פ שאמרו ע״ב( ס׳ חולין )וע׳
 עד במצרים היושבים והעוים

 ולא תורה[ גופי הן שהן • עזה
 יסוד נגד שהם בסודוחי׳ האמינו

 הוא כמיס ויסוד • כנ״ל כאש
 למיס שדומה הדרוש דרך עד

 להצמיח האלמה את המרננים
 דברי כן • ויבול דשא מוצא

 • השומע בלבב יפעלו הדורש
 ימוגגנה מוסרו דברי וברביבי
 על שדי יראת ויבול צמח ותראה

שישעי׳ וזהו • השומע לבב תלמי

 קול
 וב״ב לבנינו עולם ירושת הוא האמונה

 לנו הוא רם בקול לתפארת לא • ע״ע
 ולימוד מצות בשארי כי עי״ז בהודעני

 נס • עמם נקי׳ מחשבה אין תולה
 יו־ע־ס שאינם המלאכים משני לירא יש

 א' בדרוש במ״א כמ״ש מהמחשבה
 • ח״ו עלינו ויקשרנו עתה מזה שיודעו

 לו שאין השפן מורא שסר ביוה״כ ע״כ
 יעלה צא מורא ושום להשעין רשיון

 צודות בושים אנו אין גם • ראשנו על
 מורא אז לנו אין • ופשעינו חסאנו כל

 :רם בקול מלאומרו ובושה
 ג׳( )ישעיה מ״ש לבאר אמרתי ועפ״ז

 לשונם כי גו׳ ירושלים כשלת כי
 כבודו עיני למרות ד׳ אל ומעלליהם

 הנה כי מקודם מ״ש על שהנ״ט איך
 מירושלים מסיר צבאות ד' כאדון

 יאות הוא • ומשענה משען ומיהודה
 י״ד )חגיגה אחז״ל שהנה והוא • לנכון
 ישראל את ישעי׳ קילל קללות י״ח ע״א(

 המקרא שאמר עד דעתו נתקררה ולא
 הרש״א ופי׳ • בזקן הנער ירהבו הזה

 זמן שהוא ואות סימן דזה משוס בח״א
 משיחא בעקבות בסנהדרין כמ״ש הקץ

 • בזה התנחם ע״כ יסגי• חוצפא
 מעת שהוא קללות הס הנראה ולפי

 יסורו שמתחלה המשיח ימות עד שלפניו
 התורה במנחמת מלחמה ואיש גבור

 ואח״כ • לו ויקס אמור לגזור ולנצח
 • ברוה״ק מנהיג שהוא ונביא שפס

 להעם שיש פנים ונשוא חמשיס שר
 עד מדרגה אחר מדרגה מצפניו בושה
 • קן שלעת האחרונה מדרגה שחשב

 כ״כ ירדו ואיך לזה טעם נתן וע״ז
 כשלה כי • דור אחר דור ממדרגותס

 ממדרג׳ כ’כ לרדת נפל ויהודה ירושלים
 לשונם כי בעבור הוא • למדרגה

 תפלתם בעת היינו • ד׳ אל ומעלליהם
 מחבבות בס נמהל לד׳ צדקתם ומעשי

 שיתפלל • כבודו עיני למרות נפסדות
 כמאמר ורעהו מאחיו להנקם להישיעו

 • ברעותיהם ותפלתי עור כי הכתוב
 היא לקגטור שהיא תורה ליסוד גס

 המו׳ ]כמ״ש יח׳ כבודו עיני למרוח
 לחלק ע״א( ז׳ וחעני׳ ע״א י״ז )ביכו

 דצקנסור לקנסור ובין כבוד לשם בין
 ד׳ פי ממרה והוא נירא שלא לו נוח

 התורה קדושת לוקח בהיותו • זו בכונה
 נגד שהם ענינו• בהבליות ומחללה

 הדורות אפר כסיבה וזהו ד׳[ רצון
 הבנים שטבע בעבור כנ״ל מתמעטים

 וז״ש כנ״ל• המחשבה אחר הולכת
 זא״ז הדורות ירידת על טעם ישעי'

 צדקתם וכל בתפלתם גס כי בעביר
 • ו׳ כ בפיהם ויפתוהו כ״א אינם לד׳

 בברכות׳ ר״ס תפלת לביאור נבא ובזה
 שלא חורה לימוד כי המבואר אחיי
 ומדרגה מעלה שהיא כאשר לשמה
 על לבא מעלה מעלה ידה על לעלות

 הסולם והיא • לשמה תורה ללימוד ידה
 גבוהה למדרגה ע״י להגיע והממוצע

 לרדת ומדרגה שליבה היא כן • ונשאה
 עי״ז מהמעטים שהדורות מטה ידה על

 • הנ״ל נדרים בגס׳ וכמ״ש כנ״ל
 העוסקים בין ספרא רב אמר ולזאת
 חשים לשמה שלא העוסקים ובין לשמה
 קנטור לשם ילמדו שלא ביניהם שלום

 ירידה עי״ז תהיה שלא ויה״ר • ח״ו
 כ״א עי״ז מטה לרדת וסולם " ח״ו

 העוסקים שכל • למעלה ידה על לעליה
 • לשמה עוסקים שיהיו יה״ר לשמה שלא

 מוסר בדברי בזה הרח:תי ועוד
: ואכמ״ל ואגדה

לנו צמא כל הוי אמר הנביא
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לקחי כמער יערף אמר השלום
האזינו ענין ג״כ זה ולדעתי
וצארץ האזנה בשמים אמר מ״ר למה ערחו שרבים השמים
לאמר שרצה לאשר כי והנראה • בהיפך אמר וישעיה • שמיעה

־ ו אריה
 לשמים עצמו אח המפיל כמטר יפעלו מוסרו שדברי כך אחר

 ישמעו והעם * לדבר מה להתבונן ויקשיב שיאזין עצמו על ואמר
 המשגיחים והנביאים השרים שגם אמר ישעי׳ אולם ־ פיו אמרי

 והעם ישמעו • התוכחה מער להרעיף לשמים שנמשלו הדור על
 גס ויכלול • לשמוע כולם על ע״כ דבר ד׳ כי • מושר לקבל יאזינו

 לא ארץ את ק״ב( )יחזקאל מ״ש לדעתי ג״כ וזהו לשמוע עמם א״ע
 ענין שהנה • גו׳ נביאי׳ קשר זעס ביום גשמה לא היא מטהרה

 מתקבצים קיטורים אויריס הארץ מן העולים מהאדים נתהוה המטר
 האדים כל עמם ויתאספו יתלקטו ובלכתם ,מעלה האויר דרך ועולי׳

 כאויר ובהיות י גשם ויריקי • לעין יתעבו אשר עד שבאויר הלחים
 • ראש להרים יעזבם ולא האדים על במשאו ומשיך כבד הוא זך

 האויר בהוקלש חולם • האדמה במחבואי הוזים ושוכנים הם ושקועי׳
 • רומה שמי ממחבואיהם לעלות האדים ינשאו אז כ״כ ונקי זך שאינו

 בעניני כן • להם לשטן בדרך לעמוד מזוכך שאינו האויר בכח אין כי
 החומר על מכבדת היא מזוככה היא האדם ורוח הנפש אס הנפש

 בנקיקי ושוכבים מעלה המשחתות התאות אדי ממנה יעלו לבל
 חך ואין(־ לאפם יהיו ימים ברבות )עד האדם לבב בחדרי מעונותס

 הנפסדות המזימות אדי ירימו אז י נ״כ וטהורה זכה אינה הנפש אס
 וגעשה • העם פני כל על ומתפשטים ־ למעלה ראש ההבליות ותאות

 כשמים בדוגמתם שהם הדור ופני • כקדושה שמש אור להחשיך ענן
 לבב תלמי על התוכחה גשם ויריקו * לאידם מטר אז יזוקו זה לענין

 ושמש אור־ ותהל זך האויר נעשה ואח״כ ישועה־ פרי יצמיח ואז כעס•
 הנביא וז״ש ־ ומרוככה הטהורה לבבם אופק על תזרח הקדושה

 • מזוככה איננה הנפשות ורוח שהאויר • היא מטהרה לא ארץ את
 ועוד • זעם ביום גשמה לא ־ מעלה מעלה התאות אדי וינשאו

 שחום ביום זעם ביום ־ והנביאים השרים ע״י גשמה שלא זאת גס
 המשל וזהו * מאד קלוש והוא מזוכך שאינו בעבור שרשי׳ חכה האויר
 שואג כארי בתוכה נביאי׳ קשר • היטב באר אח״כ הנמשל ובאר
 להורות הכהניס שעל היינו כו׳ הורתי חמסו כהני׳ כו׳ טרף טרף

 בקרבה שרי׳ * מללמדה התורה חומסים והס יעשון אשר המעשה
 עשקו כארץ עם כו׳ תפל להם טחו ונביאי׳ כו׳ טרף ערפי כזאבים

 מצאתי• ולא כו׳ לפני בפרץ עמד גדר גדר איש מהם ואבקש כו׳ עשק
 ענין שהוא גשמה לא ־ בראשונה שהזכיר מהמשל הנמשל ביאור זהו

 ענין נגד הוא והרוח • השמים למטר בענינו הדומה ותוכחה הדרוש
 פשטות הוא הרביעי והיסוד ־ הנרמז ענין לאיזה מרחוק שנישא רמז

 • אמין אצלו ואהי׳ א׳( פרשה )ב״ר במדרש מ״ש וזהוהענין • החוה״ק
 היינו • מוצנע אמון מכוסה אמון ומנהל( מנהיג )היינו פדגוג אמון

 עוד בי נמצאו הנראים התורה פשטי מלבב כי אומרת שהתורה
 שהתורה מדות י״ג עפ״י הכתובים מדרשי היינו פדגוג אמין שלשה

 להתנהג איך ישראל בית לכל ההוראה תצא פיהם שעל • בהן נדרשת
 מוצנע • רמז הוא מכוסה אמון • יעשון אשר המעשה פרטי בכל
 קצת אחר באופן רק זה כעין שס שפי׳ משה בידי )וע׳ • סוד הוא
 המתקדש מרכבה(והאדס מעשה הוא ומוצנע מע״ב הוא מכיסה שפי׳

 ארבע כל להשיג חילו רב יחידה נר״ן הנשמה מדרגות ארבעה ומשיג
 בתורה כלולים ב״י נפשית כי • פרד״ס התורה ומעלות מדרגות
 • לנשמתם גדולה הארה משיגים בה דבוקים ובהיותם ־ בה ואחוזים

 המכווניס עילמות הארבע מכל ־ ידה על יושפע רב טוב שפע גס
 • תבל מכין התורה לימוד ע״י ע״כ • כידוע • מעלותי׳ ארבעה נגד

 כזה השפל העולם ותשיג • ידה על העולמות כל מתקשרים בהיות
 מה׳ ברכה בה העוסקים וישאו כעליון האצילו׳ מעולם טוב רב שפע

: אמן ישעם מאלהי וצדקה

בועז

 עד • ב״׳י גוזיחשו בו אשר גפ״ח ענין מעוז דברי גועזו בו
 ועיקר ליסוד להחשיבה הזקן הלל בעיני נאותה אשר

: ב״ט( פ׳ שבת )במ״ש * הישראלי דת

 הזקן הלל האלהי התנא בעיני נאותה לרעך ואהבת מצות ך
 לאמר בעיניו חן ונשאה ־ הדת ועיקר ליסוד להחשיבה

 רעך ]יפרש״י ע״א( ל״א שבת )ע׳ • ד׳ מצית כל כוללת היא כי עליה
 הרש״א שמדייק הדיוק לפי גס ומה ־ לכאורה הוא דחוק הקב״ה זה

 כמוך לרעך שואהבת ־ תעביד לא לחברך סני דעלך מה מהלשון
 לעצמו יגיע ההטבה שע״י במקום לזולתו להיטיב מחייבת איכה
שלא כ״א הקב״ה( )זה לרעך ואהבת במצית נכלל יהיה לא נזק איזה

יפלה
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 מצוה איזה מפני וחפצו רצונו שיבטל לא אבל * להכעיסו ד׳ פי ימרה
 • כמצות יתר בפרשרותי׳ אחוזים איך יפלא ראשון ובהשקף ח״ו[

 במורה הרמב״ס עפמ״ש י״ל פשוט ]ובדרך מעט הסבר דורש וכענין
 המה הא׳ בתורתנו יש חלקים ב׳ כי • פ״ו להרמב״ס פרקים ובשמונה

 אותו׳ שהמה ושבת ותפלין ציציה מצות כמו ית׳ אחדותו אמונת בענין
 זה ובחלק • עיניכם נגד נצבח אחדותו זכרון לכיות י’לב נתונים

 כנהגת כיא מתורתנו כב׳ והחלק • דתיות ומצות החוקים גס נכללו
 וכ״כ ־ נימוסיות עניני בהדרכת כאדס צעדי המישרות האנושיית

 ראשית כו׳ ואהבת מצות היא כב׳ כחלק ולזה • בדרשותיו הר״ן
 אולם[ • שם רש״י שב׳ בל״א ככונס זה להטעים וניכל ־ ועיקרית

 את לישא ד' שהקפיד שקלים פרשת ענין כשנבין נראה דרש בדרך
 תחתם תעבור שקליכס מחצית אם בלתי ־ למנין ב״י ראש

: המונה תחת
ПОТО לבלי כארץ על תשך אשר • השמש פני נוכח כנצבת 

 כחומר מסך כן • שס להבהיק הנוגה אור ברקי נתון
 להראות • נשמתו מחצב אור ברק לנוגה האדס בין תבדיל העכור

 ־ לשק כנצב כגדר את בקלשו לא אס העליון כמקור קדושת בו
 בעד המשיכיס החומרים לולא כי • בהיר אור מתוכו יבהיק כי עד

 למרחוק מופיעים שמשה זיקי היו • העליון בכללה מקורה אור נוגה
 רצון בקדושת בהיר Ъ כגוף ליעשות הנשמות כללות עם בהתאחדה

 נצב גדר באין • השדה חלקת ע״ס השמש חופע כערך ־ העליון
 ב״י נפשות תבאנה שלא מה יוכן ובזה • נוגהה זיקי בק לכבדל

 החרכים מבין הנוצצים השמש אורות תבאנה לא כאשר • במספר
 איש שכל באשר שמה• לבא האור נלחץ אשר הבקעי׳ כמספר במספר
 כנדחקיס אור זיקי כל המפיצת היא א׳ שמש כי יודע משכיל

מתלכדים הזיקים היו כמסך ובהורס ־ כסלעים בנקיקי ונלחצים
 המפריד אבנים כגדר ואך • יחד

 ענין יפול לא כן • בינותם
 כאחוזי׳ ב״י נפ:ות על כמספר*

 ־ יחד המאחדם כמקור בסבך
 המפרידים הם החומרים ואך
 המורצים טוהר הניצוצי בין

 במספר המונה ע״כ • ממרום
 המונה כנער הוא • ב״י צבאי
 הביתה הנלחצים כנוגה ברקי
 • א׳ לא׳ החומה סלעי חגוי דרך

 לו אדם בינת ולא בער הוא כי
 במספר להכניסם אין כי להבין
 ורק • יהלכו א׳ שממקור באשר
 בינותם המבדיל המומה מח־צת
 למנות תועה הוא כן • לעינינו

 כי יבין ולא ־ א׳ לא׳ ב״י אישי
 אחוזים א׳ כגוף כמה כילם

 כוא ע״כ • בשורשן ודבוקים
 הוא כי • בב״י המנין ענין מסוכן

 ומכניס • ח״ו אלוף כמפריד
 למעלה הדבקים בין פירוד

 האדם עיקר כי • מחצבם ממקור
 ניחן לא • בב״י הנשמה שהיא

 ואךמקצית ,להעברתחתהמונה
 החומר שהוא האדם של ההרכבה

 כסופר מספר בס יפול עליה
 "ת השי חקק ולכן ־ וחומות בתים

 שלם שקל ולא השקל מחצית
 הבהמי כנפש כוחות כי • לכ״א
 נמזגו כחלק חלק הקדושה ונפש
 המזג חצי ועל * הישראלי באיש
 ניתן הבהמי נפש כוחות שהוא
 גס • השקל מחצית נפשו כופ־

 לצדקה כשקל מחצית נתינת עיי
 ־ במרומי' נפשם התאחדות יראה
 שע״י בס״ד להלאה יבא כאשר
כיתות יודעו הצדקה מנית

 ח,-מנוח אל ולנהלהו לקרבהו תכלה האדם בגו הנטועה הנפש וכח
 בהבינו • הלהיס חנני מאשר ונאבנה הגה בא לאמר היכליו

 יד ובהמוט י כולמו אחים ואנשים * במרומים נפשם התאחדות
 מי בג כי • ידז את לתמוך בטהרו כת הכביד רעהו יהי׳ הא׳

 מה * לרעהו להיטיב יותר לבבו הנהר נשמתו רצון יותר שירגיש
 ה:ר • חומריותו חזן אחד האדם בזמהך האחוה זאת יגוצא שלא

 מ;ב ע׳נחאנד הנ״ג־ ההחאח־וס המפריד הנרגן הוא החומר
 : שבקרבו נפשו מנח הבא ההתאחדות הרגש אחרי׳ הנוטה

השנום יד נלאה אשר בגבעונים לא כי ב״י עם נודעו בזה ולכן
 אבנים חלקי שני לרכך המיס כח תלאה כאשר יחד לאחדם 1
 נרומם העומד המקשה חומריותם רוב ]בעבור בעריסה לגבלם

 מעט יש בתבן )שנס בתוכה הצפונים ס המעט המיס יסוד כת בער
 בריאה(ט״כ(:התטו-ר טינרי כעכן ד׳ רמ״א)שאלה בשו״ת כמ״ש מיס

 הייתי--•ל הערישז ברגבי יחד להתחבר עליה׳ הניתני׳ מיס מנזלי
 ר^־ול בעת המוגריס המיס )כי י הפנימי המיס יסוד ע״י יחד

 הפניייי המיס יסוד ולעירר הקמת טפרורי לרכך כ״א אינם
 להו- המיגריס המיס אחריהתיבשות גס ולזאת י יחד המאחדס

 יפרדו לא כמעט לגחלים שובה עד האפיה בעת בתנור הקמת
 מפי ח׳ תחנון תנועת אש־ ־ הישראלים האישים [ מרעותה( חשה

 מעהשו לבב את תרכך לבי: הנכאה משפתי א׳ וצפציף י האביון
ורכש קלושה שחימריוחס באשר • ידו כמסת ולהושיעו אליו להדבק

ולי כעם:

הגה״ה
 הפגין הקפדת ענין להסביר יש עוד

 לא מספר שם שהנה • בב״י
 תחת הנכנסים הדברים על כ״א יפול
 • המונה שבט תחת להסנוח א' סוג

 • וכדומה במשיבית דומים כלים למשל
 על כיסו מעות המונה יעמיד לא ע״כ

 יערכם לא אס מעותיו סכום חשבון
 להחשיב ויקרו חשיבותו לפי וא׳ כ״א

 נגד וכןזהו׳ פשיסיס מאתי׳ מול הרו*כ
 אשר הוא מי אבל • סשיטיס שלשים

 כקטן כבודם להשוות א׳ א׳ הכל ימנה
 • דל לפני שוע בעיניי ניכר ולא • כגדול

 לכל בוז ואיש מדעת נבער לא אס
 "כ הרו או הזהב כבוד יקל איך כי י רעיו

 אשר ההמין להסקדגאחד האפריאל או
 אשר החשיבות נשוא ילאו מהם אלף

 לישא הבא כן • לבדו בחיקי זה ישחהו
 מספרם על יבא לא ב״י ראש את

 תחת העבירם טרם יעמוד אם בלתי
 אחזו לפי כ״א ערכם תכונת על המונה

 • האדם עיקרית שהיא נשמתו בקדושת
 עבותים בחבלים אחוז מהם יש כי

 ואינם ממנו ידו רפה אשר ומי • ברצונו
 • כא׳ ההשתוות בשורת כילם נצבים

 כולם כנגד שקול משה כאמרם
 במקום משה ע״ב( )ט״ו ובסנהדרין

 ע״ב( )ק״ג ובסנה׳ ־ קאי וחד שבעיס
 א׳ צדיק של נשמה שקולה רבב״ח אמר
 הס־נן ע״כ • ע״ש כולו העולם ככל

 מחשיב אינו בשוה ב״י אישי כל ומונה
 הוא אשר ק ־הצד של הקדושה מעלת

 של בכבודם ופיגם • מרעהו יתר
 לחטאת ע״כ • והחכמים הצדיקים

 כן על • ח״ו קצף שיהיה עד יחשב
 השקל מחצית נפשו כפר איש ונחני
מחצית החותר חלק כנגד שהוא

: שדם כולם בזה אשר ההרכבה
 מ״ש עפ״י הענין לבאר יאחה עוד

 רשע תהי ואל ס״ד( )פ״ג באבות
 תתפלל שלא היינו הרע״ב ופי' • בפ״ע
 למה להבין ויש • בצבור שלא בפ״ע
 מתפלל שאינו נעטר רשע לו קורא

 דינין שש,י ידוע שהנה • הצבור עם
 יחידי דין א׳ • נידון העולם

 וכמ״ש כללי דין והב׳ בפרוטרוט•
 יחיד כל דין הוא שבר״ה ד״ה הר״ן
 נידון פרקים ובארבעה מרון וכבר

 )ספ״ק בקדושין ואמרו • בכללו העולה
 כאלו עצמו אדם יראה לעולם ע״ב( מ׳

 ראבר״ש כו' חייב ומחצה זכאי מחצה
 רונו אחר נידון שהעולם לפי אומר

 א׳ מצוה עשה כו׳ רובו אחר והיחיד
 העילה כל ואח א״ע שהכריע אשריו

 א' וחוטא כו׳ א׳ עבירה עשה כו׳
 מזה ונראה • כו׳ הרבה עובה יאבד
 גם ואז • בפ״ע ענין הוא כללי שדין

 נכנסים חובה שרובן הרשעים מצית
 עצותיהם שרוב צדיקים ויש בחשבון

 העילס כל ונידון • המשקל יכריע
 בתפלתו לאדם סוב ע״נ • לזכות

 לבוא שבהחערבו הצבור עם להשתתף

 • עמדו יהיו • ברבים הבאים בתוך
 לאור כשיצא לזכאי ג״כ בכלל יחשב
 בפ״ע אשר פסולה וכמעבע • צדקם
 כן יוצאת מעות סך ובין יוצאת אינה

 נחשב אינו בפ״ע בעמדו וחוטא הרשע
 כלל בתוך בתפלתו ובבואו י למאוס

 תפלתם בתוך תפלתו יקובל העם
 הכלל עם להשתתף טוב ע״כ י ביחד
 • רבים צדיקים ביניהם יש בודאי אשר

 וזה מנה זה לכיס שהטילו שנים כי
 צ״ג )כתובות לאמצע השכר מאחים

 היעוצה העצה מעש הדלי לזאת י ע״ב(
 בודאי אשר הכלל עם להשתתף להם

 ומהם זכיות בעלי עשירים ביניהם יש
 וזהו ־ כחלק חלק לקבל הוא גם יבנה

 ביחידי תתפלל שלא בפ״ע רשע תהי אל
 בפ״ע נפרד שבהיותך • הרע״ב כמ״ש
 משא״כ • גמור רשע שאתה יתכן

 אל בצביר להתפלל הכלל עם בהצטרפך
 מצילך הצדיקים צדקת כ׳ לרשע תחשב
 תפלתם בתוך חפלהך לקבל עליך ותסך

 • ומקטרג שימן בלי ישר מרום ההולכו׳
 בב״י המספר סכנת שזהו יתכן ובזה

 אז • יחידי יחידי בפ״ע כ״א שבהחשב
 לפי כ״א לחשוב הדין מדת יתעורר

 חבל להפריד אין ע״כ • עצמו מעשי
 איש ונתנו אלא • א׳ א׳ לסופרס יעקב

 וימנה יחשב ואח״ג י כי' נפשו כפר
 הארכת ועוד ־ בכלל שקליהם מנין

 : ואכ״ס בזה

 * כקדושה שבנפש הפנימיות
 גומ-י להיות ב״י והתאחדות

 : דנים ולחונן רעהו עם חשד

 הפאי™ המבואר ואחרי
 י^וח, י כ נפשות

 כערל פ׳ )יבמות ז״ל מאמרם
 כרחמנו׳ מדת ביחשס ע״ח( ע״ט

 כישראנית נאומה לרעהו וגמ״ח
 כי פ״י( )בלן ברמב״ס )וע׳

 בם היה נא הקודמים העמיס
 נאמרם האנושית( מדות שלימות

 כר שאין מי כל הגבעונים על
 רחמנים כללו מדות שלשה

 נפלינו שבזה כו׳ גמ״ח ביישנים
 ג׳ בגו בהמצא • מהגבעונים

 כמבואר עפ״י • הללו מדות
 קדושת )היא כאדם שצורת

 למעלה מחצבה שורש נשמתו(
 זיקי שולח ומשש ומקורה בכללה
 וכחבל * וחומר חומר לכל נוגהה

 לחבלים בראשו נפרד עבותה
 אגודת כן • דקות וחוטים דקים
 ולמטה י כא׳ למעלה ב״י נשמת

 ,וזיק ניציציו ומפוזרים מפורדים
 ע׳כ ־ האנשים גויות בכל אורה
 ח׳ ממקום כלם ששורש באשר
 יקמון שלא כאשר לזאת • יהלכו
 נהנטע צמיחתו כח מתת האילן

 לדרש אליו ומסתפח בו המורכב
 הכרתו )אחר חיותו כח ממנו

 תתן אשר עוד כל משרשו(
 ביניהם יחלי אלי׳ כחה האדמה

 הגידול והכח • כחלק חלק
 כנלוה לכיונק תשרוק שבאילן

 ולחבקהו • לקרבהו אליו
 בתשר ־ יחד להשתלב בזרועותיו

 יוציאו א׳ וממקור * להן א׳ שכח
 בשפע שוה שניהם יד פעולתם
 נא כן ־ למו המושפע הצמיחה

 לרעהו מתת ידו את האדם יקפוץ
 מחיתי לדרוש הבא " לבב הנדכא

• ונכסים עושר לו די אשר מאיש



 ישראל בין הקדמונים( בימים )שהיה ההבדל עפ״ז להסביר ןיען
 נותן הוא אס גס שבישראל * צדקה מצות בענין לכנענים

 בעמים כן ולא לצדקה נחשבת ג״כ אחרת וכונה פני' לשם
 • ע״א( יו״ד )דף בב״ב וכן .ע״א( )ד׳ בר״ה כמ״ש ־ הכנענים
 קדושת חיל בתוכה אצור ־ עמוק ולב איש כל בקרב שבישראל

 קוראת גדול וברגש ברעש סואנה התעוררותה בכח אשר נשמתו
 הבא יד להמטה עזרה להחיש וכחותיו האדם חושי לכל מלא

 שער יד על מתהפכת החומר האוח להט אך • ישועה לדרוש
 ענין איזה להנשמה ובהמצא • החיים ען דרך אח לשמור ־ לבבו

 הקות ברכי על ולישנס ולהשחיקס השער שומרי את בו לפתוח
 במעשי זממה להפיק לה און המצא אז • פני׳ שאר או כבוד

 ונשמתו רוחו את עוררה זה אך אשר ־ ית׳ כבודו לשם הצדקה
 מחצבס בבית האביון אחי׳ נפש עם לה שיש האחוה בהכירה

 *( ממרומים יחד גזעם ומקור
 לא הכנענים בין היה כן לא

 בא בקרבם רוחם מהתעוררות
 חלק היה לא כי צדקותס מעשי

 ולא הנשמה בקדושת להכנעניס
עצמית ואחוה אהבה להם היה

 קול
 המעט ע״י יחד ומתלכדים המתקשרים הזכים הקמח כעפרורי

 רעהו בזרועות א' להתחבק שבהם הפנימי יסוד המעורר מיס
 מלעמוד רכה שחומריותס באשר ־ מצפונו ממעמקי אליו הקורא

 ע״כ • ובאהבה בחדוה פניו לקבל רעהו לקראת הרן הכח מול
:יחד להשתלב נגדה אשה תצאנה

 תסב היא אשר נפהותס מכח
 הטובה הדרך על הפעולה כונת

 וכל אל בית העולה המסלה על
 פי על ועניניהס פעולותיהם

 יצאו בגווס השלטת החוחר
 במעשי וגס ! • יבואו פיהם ועל

 על צותה החמר פי הצדקה
 הסריס והכחות החושים כל

 וחסד צדקה לעשות למשמעתה
 האוה איזה תקות בעבור

 כוכת שאין ואחרי • חומריית
 להתיהר כ״א בהמעשה המשלחת
 עושיםע״ד השלוחים וכדומה־

 עיקר בב״י אמנם ־ משלחם
 היא ומצוה ונגידה המשלחת

 כונתה מטרת כל אשר הנשמה
 במצות ובפרט • יה׳ כבודו לשם

 ההתעוררות שראשית הצדקה
 הנפשות התאחדות משורש הנצה

 ית׳• כבודו בכסא העליון במקור
 חצי׳ חורה החומר כי ואף

 בקרב משמתה כונה להכניס
 וכדומה כבוד כקנות הפעולה

 ליהנות המועל כשליח כ״א זה אין
.המשלח דעת בלא שמיס בקדשי

 :המשלח מעל כלא
שת אשר לגבר אשרי ]אמנם

 שנוחיו מעש׳ על עין
 ישליכו ולבל דרכיהם יעוהו לבל
 וכמאמ׳ המצו׳ מתק לתוך מר עץ

 עושי משפט שומרי אשרי הכתוב
 כונת שלדעתי ־ עת בכל צדקה

למען העושה כי ־ י״ל הכתוב
 הסיבה כסור וכיוצא• כבוד קנות
 כן לא • הנתינה חוק תופר

 אס בין לעד היא,עומדת אשר תעוררנו הטהורה ה׳ כשיראח
 • לפני׳ שוה ל ה רואה עין תשזיפהו לא אם בין אנשים יראוהו

 עושי • משפט עפ״י מעשיהם שומרי • משפט שומרי אשרי וזהו
• עניניו הסובינה ית׳ כבודו לשם שאך באשר * עת בכל צדקה

הגה״ה
 מה׳ )בפ״ב הרמב״ס ל זה וכעין *(

 שגע הדבר בטעם ה״כ( גירושין
 במקום ב״ד עפ״י בישראל המעושה
 כשר• גס הוא לגרש עליו שהחיוב

 שכל בעביר שהוא ,ס אנ שהוא ואף
 כשורת לעשות הפצה לבו ישראל איש

 חניחנו ולא תקפו שיצרו רק הדין
 הכפי׳ ע״י היצר ונסור ,כדין לעשות

 מחייב שהדין למה שלמה רצונו נשאר
 שביאר בחשבון ברכות ד׳ באפ״י וע׳

 במדבר ס לקו י במדרש ס״ש עפ״ז
 שנתקנאו להאומות השיב שהקב״ה

 להתקרב אלו ראו מה לאמר בישראל
 והוא • יחוסיכס ספר לי הביאו • יותר

 לא למה הוא הלאומים טענות שעיקר
 ’ ישראל על כדו ההר עלינו כפית
 חשובת יאחה וע״ז • ע׳יג בגס׳ כמ״ש

 בישראל הכפ> ענין שהנה • הקב״ה
 נפשות שכל בעבור לאונס תחשב לא

 שהורישו הנשמה קדושת להם שיש ב״י
 להס והיא הקדושים אבותיהם להם

 אשר הנשמה מדרגת ,עולם אחוזת
 ואך קינה רצון לעפות ותכסוף חנהור
 החומר ובהיות לשטן הנצב הוא החומר

 רצינו רבטל ההר כפית כחד ע״י
 1 נשטנה ל:.יות ממלאכתו ונשבח

 ושוטן באיןמציק נשמחכברצונה נמשכה
 בזמן שחיו בא״ה היה כן לא , בדרך

 הי׳ אס זו ירושה להס היה שלא מ״ת
 7 אמתי אונס הי׳ ההר בכפית כופס

 כנשמה בקדושת חלק להס היה לא כי
 וזהו у אנותיהס להם הורישו שלא

 שאין היינו ׳ יחוסיכס ספר לי הביאו
 לא ע״כ הנשמה בקדושת ירושה לכס
 באורך ע״ש ההר בכפית תועלת הי׳

 דברי שבביאור אף נכון• והענין
 הוא לדעתי כי ,עמדי כן לא המדרש
 ע״ג בגמ׳ מ״ש עס ח׳ לכונה מותאם

 עלינו כפית כלום שטענו ע״ב( )ב׳
 הראשונית הקב״ה להס והשיב ההר

 היכן שקבלתם מצות שבע ישמיעונו
 שלא המדרש כונת ג״כ וכ״ה קיימתם

 ונתערבו , מצות מז׳ עריות ענין שמרו
 כתב להם ואין • משפחותיהם בזה זה

 נאמן אות וזז , למשפחותס יחוס
 : מצית הז׳ שמרו בלא

ז אריה
 למד נמשלה הצדקה הן —.בעיני' שווה העתים כל לזאת

 לך לומר כשריון צדקה וילבש ע״ב( )ע' פ״ק ב״ב כאמרס ושריון
 העושה כונה יהי׳ ואס ־ כו׳ בגד מה כו׳ עדיס וכבגד כו' שריון מה

 אשר ויותר כדת יתן פעם ענין שאר או כבוד לשס צדקה
 • וכדומה כבוד לנחול תקותו לפניו באין מאומה מלחת ידו יקפץ
 ואחריו • ויאות כדת נארג א׳ במקום אשר כבגד צדקותיו יהיו

:צדקותינו[ כל עדים וכבגד הנביא וז״ש • וקרע גדול חלל
 • מפנין ר״פ בשבת ז״ל מאמרם לבאר אמרתי הנ״ל ןןו£״י
 * כו׳ השכינה פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה ׳

 • קדושתה בהדרת אורחים הכנסת מצות מעלת נודעה בזה כי
 בן אחנה כי הנפש כחות התעוררות על נאמן מופת בהיו־.ה

 העשיר לב תקרב • שיכול במה העשיר אל העני וקרבת עיר
 הכרה לו שאק האורח אבל • רחמיו יכמרו אשר עד לאט לאט
 כחות אחות הכרת לא אס • מלפנים העשיר עם קרבה ולא

 אשר אורח להעובר התושב התקרבות הוא זר • הפנימית נפשותס
 טובה החזקת ממנו לקבל יקוה לא גס • מעולם קרבתו ידע לא

 קבל עירו מבן ישיג כאשר " לדרכו האורח בנסוע אח״כ
 ימי כל והכנעה ושירות ועבודה והודאה טובה החזקת ־ טובתו

 לא אס • להאורח להאריח זו אהבה מוצא מקום ואי׳ • צבאו
 כאשר והנה — * העליון בקשר התאחדוהס המכרת הנפשיי כח

 )המקושרות החבלים יקבלו כביכול העליון הקשר יתנועע
 בארבע ומפוזרים ומפורדים אמין בקשר בראשן ומעונדות

 בקדושה•" האחזו כח כפי איש איש תנועה כולן האדמה( קצות
 כפי אשר 7 רוה״ק ובעלי נביאים ובני הנביאים מדרגת וזאת
 לבנו אך ־ העליון קשר בעניני • חושיו הרגש רבה רוחניותו רוב
 אנו ואין רואים אנו אין • בסנוריס מוכים ועינינו מהבין טח

 מרגישים שאנו במה אמנם ,מה עד יודע אתנו .ואין שומעים
 כי נדע האביון• אחי' נפש מול המתעורר הנפש כח תנועת

 ואתם כמ״ש ־ מקרבנו הקדושה חיות החיוני הרגש סר לא עדן
 הדבקותבה׳ שע״י היום־ כלכס חיים אלהיכם בה׳ הדבקים

 ונגלה נגבר לא אך ־ כלמו הקדושה בחיות הס חיים כי יודע
לעינינו ולעשות ־ לבבנו סגור לקרוע חזקה ולא • הקדושה כח

 :חי אל מסתרי נפלאות ולראות להבין בשמים ארובות לנו

מהן וק״א ־ האדם בלבב חזקוה הרגשות שני כשנקבצו והנה
 • נוראה ההפעלות האדם בלבב להפעיל ידה לאל רב

 לעומת זה מחנית שני המולוה קול שאון קול לבבו בקרית נשמע אז
 להעתיקו זולתו על ייאמן רעהו על ־ר יו צבאו חיל שרבה ומי " זה

 לאברהם קרה הענין וזה • לבבו חלקת כל על ולהתפשט מהעיר
 הרגש לבו ומלאה ממרא באלוני ה׳ אליו שנראה שאחרי אע״ה

 הנפשי כח הרגש צבא חיל רב ועכ״ז ־ שדי ממחזה נפלאה קדושה
 בראות כי עד אורחים מול אלהיס הירא בלב־ המתעורר

 אגשים השלשה הזה הנפלא והעדן התענוג מתוך אאע״ה
 שדי כקול נורא רעש קול בזה הנפשיי הרגש השמיע ־ אורחים

 לקול כי א״א הרגיש כי עד ־ לקראתם רן כי עד • בלבבו
 הרגש בני הטהורה המחנה רגלי כפות נתקו הבאת המחנה

 היינו ממנו יעבור שלא ה׳ מאת ובקש • השכינה פני קבלת
 אמר ולזאת " בו נפשו תתענג אשר החזיון מראה יסיר שלא

 להאמר יאות פשוטו שלפי ־ קודם ולא לקראתם שרן אחר כן
 • ה׳ מעליו ילך לא כך שבין ־ האורחים לקבל שיצא קודם
 על שם באמנה אך ־ אורחים להכנסת לילך רשות ממנו ויטול
 הרגש נועם קצת מלבבו נעתקה כי ־ הבינו אחרי כן לאמר לבבו

 ב' לקבל לבבו שירחב לבקש והחל " השכינה פני קבלת
 מהקבלת אורחים הכנסת גדולה מזה שדייקו וזה * ביחד ההרגשות

 העתיקה לא ומעלתה בכמה גדולה היותה שלולא • שכינה פני
• מאומה אאע״ה מלבב השכינה פני קבלת הרגש את זה הרגש

ואכמל: מלין בזה יש ועוד
 בד שנשא עד • הנם שנאת עון רעת שגדלה מה יובן ובן*

 כדאיתא ש״ד ג״ע ע״ג חמורות עבירות הנושא בבד
 מדת שה־א אף כי לנו דעת יורה שזה ע״ב( )ט׳ פ״ק ביומא

 האלהית דת מצות במספר ראשה את נשאו עכ״ז ־ הנימוסיות
 בין ניתנה צמרתה גם כי וראו • ומחצבה שרשה על בעמדם
 כה בהתעצם כי ־ האמונה ים עד פראותי' ותשלח " עבותים
 אתו להתאחד מקורה ה׳ בית לחצרות לכלות שבאדם הנפשיי

”■:ג־■ דלת



 קול
 לעורר סגולתה את לרעך ואהבת מצות תשמור אז • עזה באהבה
 מלהפריד החומר קנישוח גודל בעבור ; לרעהו איש אהבתנו
 מגשימים האדם לבב בקרית חונים עוה״ז הבלי בהיות כי • בינותם

 הגשמיות עניני אחרי ־ פונה לדרכו איש ואיש האדם חומריות את
 הקנאה כי " רעהו מלבב להנתק א׳ ומרחיק בקלבותם• המבדילים

 )נצור כחומה ליצב כ״א יסובו הגשמית התאו׳ בני והנטירה והשנאה
 המתעורר הנפשיי הכח קריאת קול שמע בעד לשוך לבבו( קרית על

 )נדרים בירושלמי ]ועיין מאתם אלי׳ שומע ואין אחיהו מול
 עבידא היך עמך בני חת תטור ולא תקום לא כתיב ה״ד( פ״ט
 • לידיה ותמחי תחזור לידיה סכינא ומחת קופר מקטע הוה
 השנית ידו את הסכין האוחזת בידו והכה בשר שמחתך מי פי'
 והוא * להנקס המכה ידו להכות המוכה האחת ידו תחזור וכי

 צורת עיקרית שהיא הנשמה מצד לאבריו נפרד א׳ כגוף שכלנו
 השוהפין פרק ב״ב בגמרא מ״ש בזה ויובן • הישראלים[ אישי

 עניים אוהב אלהיכס אס ר״ע את טורנוסרופוס שאל ע״א( )י'
 מחייבתן זו אדרבה א״ל בהן לזכות כדי א״ל מפרנסן אינו מפ״מ

 כו׳ בניס קרויין אנחנו א״נ כו׳ עבדו על שכעס למלך משל
 שאתם בזמן ח״ל כו׳ דורון לא כו׳ בנו על שכעס למלך משל

 קרויין ערש״מ אתם שחין בזמן בנים קרויין אתם רש״מ עושין
 מרודים ועניים נחמך נרעב סרס הלה כתיב הלא א״ל • עבדים

 פרס הלא וקאמר בזה״ז כו׳ מרודים ועניים אימתי בית הביא
 כף ת יכול הי׳ מקרא להשיבו ר״ע רצה אלו בזה ויקשה י כו׳

 ע״ס טורנוסרופוס ששאג נראה רק • הכתוב מגזירת להשיבו
 תשובה ר״ע מצא נא בסיף למה וא״כ • הדבר טעם להבין שכל
 והוא טעם שוס בני מהפסוק ראיתו ולקח ושכל סברא ע״פ
 הישראל שבאין הדבר בטעם שהנה הנ״ל ע״פ ויבואר * פלא

 שהבן * הנפגא הדבר זה בהסבר אמרתי עבדים קרוין ערש״מ
 כשישמע עבד וכן • עבד יעשה לא אביו לקול ישמע כשלא
 על י״ל הענין אונם * בנו יעשה לא רצונו ויעשה אדונו לקול

 ע״ב( )נ״ה מברכין כיצד פ׳ ברכות מ״ש ע״פ " הא׳ • פנים שני
 חין כו׳ אחרים ע״י נעשית מלאכתן רש״מ עושין שישראל בזמן

ה״הגה נעשית אחרים מלאכת עורש״מ

הגס׳ במאור אמרתי אחר ובאופן (:
 כזמן כן ואס ־. *( ידן על

 שכאשר כבנים הס שערש״ת
 והוא מזונו על יעמול לא הבן

 • אביו שלחן מסבי בראש
 המאכל לו יושיטו אביו ומכרתי

 יעמלו לא כן • כדת מתוקן
 נעשית ומלאכתן בעבוד׳מזונותס

 בסורס אבל • אחריס ידי על
 רצון לעשות מבלי ד' מדרך
 להשתעבד כעבדים יהיו קונס

 היע״ד מ״ש ע״פ והוא ־ לזולתם
 משק שבן אברהם השב שנזאת

 ראותו בעבור אותו יירש ביתו
 העבד הוא שבנו באצטגנינות

 המזל שהוראת לו ביאר והקלה
 כי • עבד יהיה שבכך כך הוא

 כו׳ ועבדום כו׳ זרעך יהיה גר
 * ע״ש בנך יהי׳ שהעבד ולא
 הס המזל הוראת לפי כן ואם

 • לאחרים משועבדים עבדים
 התורה חוקי בשמרם אולם

 התורה תעוז במעוזה ומחזיקים
 שליטים מעשרם יותר להם

 כי • הטבע הנהגת בממשלת
 מעליהם המזל עול יפרקו אז

 בס הרודה מממשלהה יעאלו
 שאין בזמן אולם • ייהכניעס

 • מד״ת עצמן ומתרפים ערש״מ
 מן למעלה בהנהגת כחם צר אז

 • הטבע בידי ונסגרים הטבע
והמכרס • אותם השוטנה

אריה
 שבהיותנו כו' ש״מ רצינו עישיס שאתם

 תהי' הגשמיות מחלאת מזוככים
 קונינו רצון למלאות למען אך עבודתנו

 הבן כשמחת בעמדתו ושמחים וששים
 , בניס קרוים לכן ,אביו בתפקודת

 כבוד חקיח יתר על עינינו בשימנו אך
 כי • עבדים קרויין בעבודתנו פרש או
 אשר השכר על כ״א יביש לא הוא גם

 ויובן • וכנ״ל עבודתו חלף לקחת יצפה
 • הנ״ל שירנוסרופום מען אשר המשל

 מורנוסרו׳ שתשובת איך נשכיג ומעתה
 אם שהנה ־ האמת לפי מעל נשארה

 מיוחד גדול לגביר מושכר א׳ יהי׳
 רב סך הוא שכירוחו אשר בעדה

 גס הכי • מלך מעדני הוא ומאכלן
 מארמון בהגרשו זר בלחם יתנחם הוא

 בהיותנו אף אנחנו גם •כן אדוניו
 למען אוחו בעבדנו עבדיס במדרגת

 על העני יתנחם לא טכ״ז פרש חקות
 בהשיבו י עליו הנשפך ד׳ עברת

 מלבד אשר " ב״ו ממתנת מזוניתיו
 הוא ב״ו מתנת ־ שמיס ברכת שנגד
 להתאמן עוד צהעני יש י ואפש כאין

 חנקו לקבל תקותו ע״י ד׳ בעבודת
 חפרסמון שמן נחלי נהרי לעתיד הצפון
 גביר גבר שום יד לאל אין אשר וכיוצא

 בשירו יאבדם לבל לו ניתן ושוע נדיב
 יהי׳ לא היום גס לכן • ד׳ מאחרי
 לאחינו ידינו את בפ׳.חנו רוח למורת

 כי ככה השיבו לא ר״ט אך • האביון
 המין לאזן מקובלת זו בה תש אין

על לעד הפסוק ולקח בעוה״ב המפר

;ד נעת ישראל ы» חב.
 עוש־ן אין לשרש האמור נועפ״י

 ד׳ מצות שעושין פי׳ >ש״מ
 בעבור כ״א ית׳ רצונו למען לא אך

 )ל״ה ברכות גפ׳ יובן • סציתיו שכר
 קרא מיקי פפא בר חנינא דר׳ ט״ב(

 מקים של רצונו בעישין דגנך דואששת
 נקרא מיקי שם בהברייתא ואח״כ

 רש״ס• עושין באין דגנך דואשפת
 ולהנ״ל • ע"ש בזה הרגישו שם והתו'

 רצינו שעושין הנריית׳ דכינת מבואר
 כ״א הנורא מצין שהוא בעבור נא חבל

 מהכתוב שמוכח וכמו * הפרס למען
 ע שמו אש והי׳ באופן שמדבר שם

 בעבור הוא אך נו׳ מצותי חל תשמעו
 ואזהרת שכר הנשחת שסיים כמו שכר

 לכס וקירא • מלשמוע יסורו חם נש ע
 הם ונזאת כנ׳יל עייש״ס אין התנא

 אדונו לו יהן אשר עבדים במדרגת
р.п מאוכלי יהי׳ לא אולס שרפו 

 ט להכין בעצמו העבד ועל * שלחנו
 השדה אבי ה׳ יביך כן • ולבשל לאפות

 י ב״י על והשחילה הקצירה עול רק
 אז רציט למען רש״ס ס בעושי כן לח

 אביהם• שלחן מאוכלי בניס הס
מתוקן המאכל לפניהם תגיש והשפחה

:ומושעס[
 )ברכות מ״ש י עם לומר יתכן עור

 לו קדשיו את וחיש ע״א( ס״ג
 ו מעשרות נותן שאינו סי כל יהיו

 עני שגעשה ופייש״י להן שנצרך ף לס
 שניתן ובמדרש עני• מעשר ליקח ונצרך

 כ״ח השדה עושת שחין מעשר לו
 מזמין שהקב״ה והוא • עשירית

 סלחת ובהמנעו העלי עבור להבעה״ב
 ברכת שכל אחר מצד לו נחשד לעני

 • העלי בשביל הוא להבעה״ב השדה

 וזכות ף יעש כי העני ;ת חם ועבור
 תהי׳ למען לעולס ברכת נשפע מעשיו

 הלא זכה ע״כ סחיתו די מהעשירית לו
 ועלים זכה לא 7 לחמך לרעב פיס

 דבני הא וכי / בית תביא מרודים
כו' בחלמא להו דחזא דריב״ז אחתי׳

 חיך יקשה ועוד העלן זה והסבר
 У עבדים קרוין סורש״ס שאין בזמן
 חדוניס ואם במלחכי קורא הכתוב הלא
 לא עבד גם א"כ • מורחי איה אני

 • אדוניו למשמעת סר אינו אם יקרא
 הבן עבודת יפנא בזה שהנה ונראה
 מעבודת ועסקיו אביו בעניני נאביו
 דרשו בעבור שהבן ,לחדול־ו העבד
 נפשו ושוקקת בעצם אלו שובח

 במלאכתו נראה אביו רצון נמלאות
 היא אביו מגמת כי צוהלות בפנים

 להמלאכז אשר העבד כן צא • תשוקתו
 רצינו אין האבנים על עושה הוא אשר

 להשיג יקוה אשר הפיס כ״א וחפצו
 עושה הוא תשוקתו• מגמת היא

 ;זועפות ובפנים ,בעצלתיס מלאכתו
 חדונו מנית הגייש העבד לזאת אשר

 כ״א ממנו העסקים אבדן על יעצב לא
 נלחם בלדדו לפט רעבון על יאנח
 חיש בית היך אל בהאספו ע״כ • איה

 יתנחם י וישקהו יאכילהו אשר א׳
 ב וש שסח נהיות וישוב • לבו משברת

 אדונו יד מסבלות חפשי צ־תו טל • לב
 לכן ־ מעמסה כיבד עליו הי׳ אשר
 האדון מחשבת במפירי האיש זה יהי׳
 העבד שיוסר קוה אשר גרשו אשר

 אשר הבן כן זא • בקרבו רוחו וישבר
 בהגלותו תנחמנו לא זולתו לחס

 על התענג שס אשר ’ אביו משלחן
 מעשה על נפשו והתעדן ,שלום רוב

 אהבה דברי די נפט ורוה ׳ העסקים
 על באכלו יוס יוס גמ^י אשר וידידות

 נפש יגונות עדן לו רב * אביו שלחן
 שענת יובן ובזה • ממשובותיו ליסרנו

 בזמן שח״ל ‘ ר״ע טס שורנוגרופוס

 הנה כי • הל אופן • לעבדים
 שהיא בעבור שהנשמה ידוע

 וחלק ית׳ כבודו מכסא אצולה
 בזוהר קראוה • ממעל אלוה

 וכי ע'פ כאמרס בן או בת
 בתו לאמה בתו את איש ימכור

 הגוף• הוא והאמה הנשמה היא
 בגו מנהלת הגשמה בהיות ולזאת
 הנמשכת רצונה וע״ס • האדם
 עניני כג יצאו ית׳ הבורא אחרי
 • יבאו וע״פ ופעולותיו הגוף

 ע״ש הגוף חלקי כל יקראו
 חומרו בית ובעל והמנהל האדון
 להקלה כביכול בן או בתו שהיא

 כתף האדם כשנותן כן שאין מה
 וישליט הנשמה לפקודת סוררת

 • החומריית התאוה רצון עליה
 יקרא לא גברתה תירש ושפחה

 שהיא הנשמה שם עוד עליו
 עבד ובשם בן או בת נקראת

 Ъ בית בני שכל כידוע • יקרא

 ויאמר ־ יקראו הבעה״ב ע״ש
יזכרו ונא ־ בו דר בעה״ב שאותו

 :שבתוכו בית הבני שמות
פלוגתח לבאר אמרתי ]ךןד^ץ

х יהושע ור׳ ר״א 
 סובר שר״א חלק פ' בסנהדרין

 נגאלין השיבה ערשין ישראל אס
 יהושע ור׳ " נגאלין אין לאו ואס
 מוטב תשובה עושין אס ס״ל
 ומחזירן כו׳ מעמיד לאו ואס

 ולמה פליני במאי וקשה ־ למיטב
 מיראת תשובה לר״א יועיל לא

 ובמ״א ־ יהושע לר׳ כמו יסורין
 ועפ״י * אחר באופן מזה כתבתי
 באין דהנה לומר יש האמור

 עבדים מיני ב׳ רש״מ עושין
 ממדרגת שירדו א׳ • נקראים

 • עבדים מדרגת על ס למק בנים
 האד׳ בגו שלטת החומר שבהיות

 ע״ש יקראו האדם כחות כל
 שרק כנ״ל המנהל הבעה״ב

 או ובן אלוה חלק היא הגשמה
 שומה היא ובהיותה • למקום בה

 האדם כל יקרא • ומנהלת לראש
 נקראים שהם והב' * בן בשם

 אחרים שמלאכת בעבור עבדים
 משועבדי׳ והמה ידן על נעשית

 עבד כעגין המה וא״כ " לאחרים
 • הפירות ולזה הגוף לזה שקנוי

 הגוף בשאערש״מ ב״י עם כן
 והפירות עבד בשם למקום
 נעשית אחרים שמלאכת לאומות

 חזקה פ׳ בב״ג והנה • ידן על
 חובל ה פ׳ ב״ק וע'נח' ע־ב( )נ׳
 המוב* ־ פס ובחי' ע״ב( )צ׳

 יום פלפיס שישמשנו ע״מ »כיי
 בש יוצא אינו לשניהם אומר י״א
 שלמממככ וקנץפירוח י»')
 הטף וקנין י הפני של הגיף קנין

 הא והנה • זה של השחרור מעכב
 סאד של ממרקקעונותיו דיסורין

כמבואד ועין משן ק״ו הוא
בברכות



ח אריה קול
 בעבור והוא עיא( י׳ )לב ע״ש

 ניחן לא להעגי ניתן לו שיש מה שכפי
 רק לעצמו ושיקחס הוא שיאכלס לו

 העני ניזין יהי׳ ידו כעל לו שנשפע
 ויקפוץ יעצרס ואס מחיתו• ולוקח

 אותו כפי אזי • לעני מליתן ידו
 אחר באופן ממנו ונלקח נחסר השיעור

 לטורנוסרופו׳מהפשוק ר״ע שהשיב וזהו
 ג׳׳כ וכונחו • בזה״ז שהוא בית תביא

 ונמנע להעני ניחן לא שאס הדרש לזה
 והוא • אחר ממקום ח״ו נחסר ממנו
 לבעה״ב ד׳ נותן העני בגלל שרק ליות
 מצד מנזק נפדה להעני שנותן ובזה
 הוא ה׳ רצון כי בעליל ונראה • אחר
 משפיע בעצמו שהוא אחרי להעני ליחן
 באופן להבעה״ב ביחוד העני חלק

 התשובה זה וא״כ • להעני ג״כ שיספיק
: וסברא בשכל עעס ג״כ בה יש

יצאו שאז רש״מ עושין שיהיו בעי

 שהס ועין שן מה • פ״ק בברכות
 יוצא עבד אדם של מאיבריו בא׳

 בכל שהם יסורין לחרות בהם
 ־לא לר״א ולזאת • כ״ש לא גופו

 ב״י עונות למרק יסורין מהני
 לצאת עי״ז להגאל יכולין שיהיו

 שלהם פירות שקנין • לחרות
 דלר״אאףאס ,מעכבהשחרור

 כ״א כי • ל״מ משחררים שניהם
 איש ולזאת ־ חבירו על מעכב
 ע׳ כו׳ מלוג בנכסי שמכרו ואשה

 דוקא ולזאת • שם החובל פ׳ ב״ק
 עליהם דמעמיד ס״ל יהושע ר׳
 משוס תועיל יסורין דע״י כו׳

 הקונה הוא האדון דעיקר דס״ל
 וק״פ • המשחרר והוא הגוף
כנ״ל ר״א משא״כ • מעכב אינו

עבד[: משם
 נקראים הס הא׳ שלאופן • להב׳ הא׳ אופן בין ההבדל והנה

 אבדנו לא שלה' יתכן עדן אגל להאומות עבדים
 טורנוסרופוס קושית יקשה לא ולפיז • בניס להקרא מדרגוהינו

 הבין טורנוסרופוס אך • כו׳ עבדו על שכעס למלך שלו ומשל
 • עבדים בשם מכונים לה' גס רש״מ עושק שכשאין הב׳ אופן
 בשם אנחנו למקום עתה שגס מהפסוק ראי' ר״ע, הביא וע"ז

 להיות המזל תחת שנתונים היינו עבדים קרויין ומ״ש • בגיס
 למקום בניס שם אבדנו לא עדן אבל • לזולתם משועבדים

 בין דס״ל ע״א( )ל״ו בקדושין כר״מ מהפסוק שהכריע )או
 המבואר ע״פ יתכן יותר עוד ולהסביר ־ בגיס( קרוין כך ובין כך

 המצות כל כוללת היא וצדקה לרעך ואהבת שמצות למעלה

 רעהו עם ואחותו התאחדותו כנפשו שמרגיש אות בהיותה
 לקול לשטן מהיות החומר ;לש וג העליון• כמקורס שרשם ע״י

 הצדקה זרות גדלה ולזאת למולו• העומד לרעהו הנפש קריאת
 מצות בקיימו כי ־ ומצוקה צרה מכל האדם ניצול ידה שעל

 צדקה יחן לא ואס למקום בניס בשס מדרגתו נתעלה הצדקה
 שזה צדקה בתתנו כן לא ־ ערש״מ אינו כי עבד יקרא אז

 לטענת מספקת תשובה וזה • בניס במדרגת לעמוד מזככנו
 וסלוק הצדקה שמעשה ־ כן גס וחכמה שכל ע״פ ־ טורנוסרופוס

: כא׳ נעשה עבד שס
 ליסוד לרעך ואהבת מצות הלל שס אשר ג״כ הענין ההן

 קריאת קול האדס בהרגיש מעלתה רב כי הדת בנין
 אז כי • ולחבקהו בצואר רעהו מול הרצה הפנימי הכח
 אשנבה בעד בהשקף חומריותו הזדככות ויבין האדם ידע
 לה עומדת מזוהמת תאוה מחשך באין הנשמה קדושת אור

 ע״י בלתי לזולתו האהבה כח בלב תאומן לא כי • לשטן
 בעיניו יהיו ע״כ • יתב' הבורא אחדות אמונת בלבו התאמת

 זה אך אשר ־ ואחוה באהבה אתס להתאדות כאחים כולס
 החמס מגיעולי ידיו וריחון ־ לבבו טהרת על נאמן עד הוא

 אמונתו ורב * המוגשמות תאות ושארי * והשנאה והעול
 ויש • אלהיס רצון אחר פעולתו להמשיך יהל באחדותו

 ואהבת ה״ד( ט׳ )פרק נדרים הירושלמי דברי בזה לבאר
 בן כי׳ בתורה גדול כלל זה עקיבא רבי אמר כמוך לרעך
 • מזה יותר גדול כלל אדם תולדות ספר זה אומר עזאי
 בשבור הוא לרעך ואהבת מצות של גדול הכלל שעיקר והוא
 בן שאמר וזה • בקרבו הנפש הרגש על נאמן אות שהיא
 עשה אלהיס בדמות בהפסוק שם שסיים ספר .זה דפסוק עזאי
 כלל הוא ממנו יסור לבל צלמו האדם שכשישמור * אותו
 חומריותו בהזדככוה הוא השמירה ואופני * מזה יותר גדול

: ותורותיו האלהיס חקי בשמרו

הבותרת גולת
התורה עטור היא יכין ראש על אשר

♦ כו׳ לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל ז״ל אמרם וענין * לתורה עתים קביעת מעלת ענין הוכתר בו

 לכיוחס • האוצר בית אל כמחצם לתת רכושו יחצה אשד מלך0
 בידו וכנותר זעם ביום ומחסם ומצוקה צר לעת לחוסן י

 הטבע גנזה כן ,צבאיו עניני בהוצחת כמדינה כרי ידי על יתנום
 ולהיות , ומשואה שואה לעת למשמרת להיות רבות כחות באדם

 יקומו בקהלו □וקד כי אש ח״ו יקראהו אשר ותלאה מפגע למגן
 נשוא ילאה שלום בעת אשר סבל למשא לעזרתו האוצר בית כחות

 יאמצוהו יבואהוח״ו• כי מגור ממנו, עשירית חלק שכמו על
 • מצר לכמלט בשדה כצבאים כאחד לירון כפחד מקול כח״בנסו

 חרש מלאכת כל בכס לעשות האדם ביד הנתונים ככחות לבד
 וברעבון יבאו לחם בשבעו כ״א תמיד באדם יקננו לא אשר י וחשב
ילחצו יום יום ארוחתו מועד בבוא כצוס ביום ע״כ • יצאו נפשו

 ידפוק ומזין .מחי׳ בעדם כדורש כמושך וכח ו לצאת ככחות
וקושע מאוד לו צר ובי ביש עד כומילי עד כאצטימכא דלתות על
 • הגגיז *( איצר כוחות זרוע לו

 אחז״ל לכן • סמכתהו וידם
 שעה אחר האוכל ע״א( י׳ )שבת
 * לחמת אבן זורק כאלו ששית

 אחור המושך כח באשרשנזורה
 הורק לא עוד כל אוכל מלתאו

 די לו מלהספיק • האוצר בית
 מלאה פי׳ לחמת )וזהו שבעו
 בטנו מלאה כבר הוא שגס

 חכמי יאמרו לזאת אוכל(• מלדרש
 האוכל מועד שמירת כי כרופאים

כי • הבריאות שמירת היא

הגה״ה
 ענין הסברתי זה רעיון ועפ״י *(

 מקום ע״ב( ל״ד )ברכות ז״ל אמרם
 גמורים צדיקים עומדיס חשובה כבעלי

 שכאשר שהוא , לעמוד יכולים אינס
 וכחות באדם צפונות כחות שיש

 יש כן ♦ מלאכה דבר לכל המורגלים

 הנתונים הקדושה כחות בהנפש
 והצדיק • מצוה דבר לכל בהס להשתמש

 טרפה וחוקי י״ינוהי׳ מועדי ישמור
 אולם • ספקה למלאות ביום יוס מדי

 ברעב כוחותי׳ החליש אשר החוטא
 • וקדושה מצוה כל ובחוסר ובצמא

 כי ויראה מתרדמתו להתעירר בקומו
 לבו ובמרירות השכל• מדרך העת
 ־ דרכו להיטיב לשוב ויתאמץ יאנח

 השמונים האוצר בית כחות יקומו
 בחיש ולהביאו • ולסעדו לתמכו בנפשו

 גבות גבוה הגעלה המדרגה למקום
 שם להגיע יכול הצדיק שא'ן מה

 הבעל כח רבה כי ) הרגיגיוח בכחות

 בהתמרמרות בהתעוררותו חשיבה
 יתע'רר אשר נפלאה והתאמצות

 כישו בה: • בו הצפונים בכחותיו
 משר • בה נלכד אשר ומשואה השואה

 כתיחיו לעורר הצדיק יד לאל אין
 ע״כ , ורעדה פחד לפניו במין הצפונים

 הבע״ת של בתשובה אחת השעה יפה
 ג״כ וז״ש , הצדיק צדקת מכל יותר

 הכבוד !(сз עד שמגעת תשיבה גדולה
 התשובה כי והוא ע״א( ס״ו )יומא

 הגמל החטאים למכת ארוכה המעלת
 היורה בתתה כביר לא בזמן פירותי׳
 התבואה את ועשת . בראשון מלקוש

 אחת בשעה רבות בשנים לגדל שהיו
 אחת בשעה עוצסו קונה יש כאמרס

 שלפני כאשר ע״כ ע״א( י״ז )ע״ג
 ורוחניות קדושת כלול ית׳ כבודו כסא

 יבא כאשר אחת באגודה הימים כל
 ביד כן , שאח״ז בדרוש להלאה מזה

 התאמצותו מרוב אחת בשעה הבע״ח
 בימי עיה אשר כל לדבקהבד׳ולתקןאת

 ויאספו х לזכיות יהפכס כי עד , חלדו

 יגרעו האוכל מועד חיק ב:פירו
 ברוצם כאוצר נחות ויחלשו

 יאתם כן — • בצו־ להושיעו
 ויאבה ה׳ ביראת הדבק לגבר
 לבל • נשמתו קדושת כח לנצור

 • יום יום למודו חוק יעביר
 כאדם בגי כנשמה מזון היא כי

 כי * ה׳ תורת על בכתענגה
 מתת ידו את כאדם כקפיץ

 בכ״י התפללו ע״י מחיתם לה
 יחלשו לר יעד אשר במועד ולמדו

 מלבב להנתק והשימה כחותי׳
 בכאדס מיתרי׳ יאחזו ונא כאדם

 כח התום לא עוד כל כ״א
 במעמקי הנתונה כאוצר קדושת

 )אשר כישראלי איש לבב כל
 כנשמה( קדושת שרש ,בס נטעה
 מח־ות כמת להחשב וישוב

 רשעים כאמרס • הקדושה
 לק • מתים קרויים בחייכם

 נשמתו כבוד יקרה אשד כאיש
 כגיגו מועד יאחר לא בעיניו
 שבכתר וכאשר — • כ׳ בתורת

 יאבידו כטרדה גלי כאדם את
כי • ממנו כרעיון הרגש



אריה  קיל
 בקשר אחת באגודה להכלל ימיו כל

 כסא לפני כביכול כאשר • הקדושה
 ביחד• כלס ומעונדיס מקושרים כבודו
 אשר הצדי׳ ממעלת מעלתו רמה ולזאת

 בחלקי ומפורדים מפוזרים צדקותיו כל
 מקובצים כולם הס הבע״ת ביד שנותיו

 לפני כאשר אמיץ בקשר יחד ומשולבים
 הנעימה במליצתס וז״ש כביכול כםה״כ

 הכבוד• כסא עד שמגעת חשובה גדול׳
 שבמקום בע״ח גדולים ג״כ וז״ש

 הנם כאשר כי כו׳ עומדים שבע״ח
 ויקלו כוחותיו יתעוררו פחד מאיזה
 אחדים, בשעו' א׳ מהלךיוס לנוס רגליו

 כוחות בו בהתעורר לבע״ת נקל כן
 בעזרו לקים בו העזוניס הקדושה

 לקנות • ה׳ אל בזרועוחס לקרבו
 הצדיק יד לאל כס פא מה א' בשעה

 כוחותיו לרגל לאט בהתנהלו מנעוריו
• ימים ברבות לקנות
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 ישכח כי עד * עסקים ישביעוהו
 אשר והגבר לחם אכול כיום כל

 על לא כי לראות בראשו עיניו
 • כאדם יחי׳ לבדן העסקים

 ליקח כ״א לו נדרשים ואינם
 יעצרוהו ואס * מפס טרפו

 להבל • לפיו הטרף מקחת
 לא • תמיד בפס נפשו תעמול

 ידי החת לפענוח נפשו יתן
 למשול כמחמירים העסקים
 המזון את להכניע בשריכס

 הופקדו אשר תחת * ידם החת
 • חוקה ולשמור אותה לעבוד

למוד חוק לפעמים חופ" כן
 אשר עוה״ז עניני ע״י התורה

 ינשופו אשר ־ מסביב יאפפופו
 לתורה נשמתו רעבון את

 יחושו לא ואס תורתו• לימוד בעיניו היקר г ל אס ולתעודה*
 פקוחות עיניו להיות * ממנו נשמתו קדושת כח אבדן על עיניו

 ף ער ולפנות טרפה• חוק זה רך חשד הג־ונו מועד לנצידרגעי
 באדוניהם יד ירימו לבנ בפס ולגעור • כמיעד בביא לעסקיו
 כתורהוהמציה את ישים הנכים הירא כי תודתו־ עתות להפריע

 וסרים • ישרתונה מסחרו עסקי וכל • קנינו בכל ומישל לאדון
 נבו ישאט לא עי׳נ • יחנכנו פקודתה ועפ״י • למשמעתה

 : — כמושל גבול להסיג
 • אתו הנמצאים ומשרתיו ב״ב שאר בין יודע הבעה״ב הנה

 עם לאכול השלחן על שבשבתו א׳ * ענינים בארבעה
 החלקים ממיטב לו שינתן ב' ־ ראשונה חלקו לו יושט • ב״ב שאר

 יתנהלו פקודתו שעפ״י ג׳ ב״ב־ לשאר יחלק והגרוע והפחות
 • מעשה דבר לכל פיו את ישאלו המשרתים וכל הבית עניני כל

 בפעולתם עצמיי רצין להם אין והמשרתים * ישנו לא דבריו ואחרי
 דעת משנה א׳ משרת ובהיות ־ הבעה״ב פקודת למלאות כ״א

 אולם • אולתו עוד יעשה ולא ־ מבעה״ב כלמות ישיג הבעה״ב
 אין ומלבושיו הבעה״ב שבעניני ד׳ • מכלימו איש אין הבעה״ב

 ־ קצוב ומלבושיו מאכלו יקבל המשרת אך ־ קימוץ ואין קצב
 חלקה ינתן לה האדם חומר בית עקרת שהיא הנשמה באדם כן

 לעשות לאדם אסור ע״א( י״ד )ברכות כאמרם ראשונה וארוחהה
 להנשמה התפלה ארוחת להגיש להאדס שיש • שיתפלל קודם חפציו
 את עוד יכבד דרכיו וכשיתם ־ היום כל על חוקה טרף שהיא

 תהי׳ וזה • התפלה אחר משניות או גפ״ת בשיעור הנשמה
 האדם על וגם בפרנסה־ המוטרד לאיש היום כל על מחיתה

 הראשונים כאמרם ־ ולתעודה להורה עתותיו ממבחר מנתה ליהן
 הבית עקרת להנשמה כי ־ עראי ומלאכתן קבע תורתן עשו

 בעניני דרכיו בכל גם * לעיקר עניני׳ לעשות הקביעות יאחה
 לבליעשו׳ הנשמה פי ימרו לבל עין לשוס המשרתים על עוה״ז

 לאדם אין להנשמה הנוגעים ובדברים • בעסקיהם עולה שוס
 להגוף הנוגעים ובדברים • ממון ולא טרחה ולא עת לא לקמץ

 הגאון להרב תני׳ בס' וכאמור ־ מעמדו כח לפי לראות להם יש
 עכ״ז ־ מחומש יותר לבזבז שאין שאמרו שאף • מוהר״ז וחסיד

 בצדקה יפדה להתענות וא״י חטאים עבור להתענות כשמחו״ב
 איש יחלה אס למשל כאשר • הונו מחומש יותר שעולה ואף

 הוצאת ממונו מעשר הוא אם אז ישער האם ־ ח״ו עזה במחלה
 באהבת יתן ביתו הון כל את הלא ־ שליש או חומש או רפואתו

 כן לא • ממונו על לחוש לו שאין הנפש ברפואת וכ״ש גופו
 שלטת מהיות הנשמה את ויפיר ־ הישרה מדרך האדם בסור

 כנודר .הוא תפלתו גם • ההפלה •קודם עסקיו עושה אז כי
 עוה״ז• עניני ת15מחש תפלתו מלאה כי • לה׳ משחת זזובח
 התפנה חובת לפטור יראה מהר וחיש צוארו על כעול והיא

 שימעט מלבד הנה ־ לעסקיו לילך מבהמ״ד במנוסה ן• ויר בחפזון
 בה אין לפיה יושיט אשר מאכל בהמעט נם • לה הנתון חלקה

 עטופה והיא רעבונה לשמר שביעה כדי ולא ־ וריח טעם לא
 ,ואין עלי׳• משרתי׳ הגוף חולהמכחית ואין היום• כל ברעב
 לגזול נפשם כאות ויעשו ־ עסקיהם בכל לקולה שומע מהם

 ענינים שני הם ותפלה תורה
 ח׳ ברכות כמ״ש "( המתאחדים

 כיון כו׳ מריש אכיי אמר ע״א
 להקב״ה לו אין פו' להא דשמענ'

 לא בלבד הלפה של ד״א אלא
 גריסנא• דהוי היפי אלא מצלינא

 מסיר ע״א( )י׳ בשבת אמרי׳ גס
 הפלתו גם תורה משמוע חזנו

 במשלי פסוק )והוא תועבה
 נענקעובדא מביא שם ו?גמ׳
 איט חס להיפך ופן • דשם(

 אינה תורתו גם כיאות מחפל:
 עפ״י זאת להסביר ו־ש משתמרת־

 כמגיד פג׳ כרב שהנה "כ ג שכל
 בספרו דווילנא פייויל מוהר״ר
 תהלות ספ״ו אחר אדס תולדות

 נתפלא פי פ׳ מוהר״ז הגאין הרב
 וגידל שנתו מיעיט על מאד
 זם אין כי ־ אח״ש ואמר ־ ני זכר

דבר כל אדם כל כי חידוש
 גמ״ח ועמוד התורה עמוד תו בב שהיו
 א׳ עמוד כ״א לו הי׳ שלא ובא אבל

 הדבר הכריע בבהכ״נ א׳ ועמוד בביחו
 לחפלה מקידש הקניט במקוש שילמוד
 יתכן לא הדבר לאמהות אך , ודפח״ח

דרבה שה החוש' כתבו דהנא זאח
 רבה וביבמות רבא ולא עלי מבית
 ות א הר )מלבד מכרח וכן , ׳,גרס

 בברכות עפמ״ש שש( התו' שהביאו
 ורבא מאב" רבה ששאג ע׳א( ח״)מ

 אמר )בקטנותם( קמי' יתבי דהוא
 חדרינו כי׳ מברכין למי רבה להו

 מקשפי ביצין בוצין כו׳ הויתו רבנן
 שווים שהיו מיפת א״כ ־ ידיע

 בשנים גדול רבא הי' ולא בשנותה
 חי שרבא ג״כ ומצינו • מאביי הרבה

 ע"־׳( )ס' בברכות כמ״ש אביי אחר
 שכיב אביי הדי' דבר חלומות בפתרון

 מוכח וכן ♦ לגבך אתי׳ ומחיבתי׳
 דאביי דדביחהו ע״א( )ש״ה בכתובות

 )באלמנותה( דרבא לקמי' אחאי
 נח וא״כ ־ ע״ש מזונות לה שיפסק

 ושחי ביבמות רבא דגרסי' לומר יתכן

וא״כ .ממנו יותר שנה משרים אביי
 רק ■ בגמ״ח עסק לא דרבא ראי׳ אין

 אם יתכנו הנ״ל הג׳ הרב דברי
 הגי׳ ובכל • שם במגילה רבה נגרום

 א־חא וע״י וילקיס ממדרש שהובא
 נאחד שיש נכין הענין אולם • רבא

 זה זים אח הם ני יחד העמודים
 מבואר והפנה הורה ועכ״פ • בזה
 • א׳ במקים שיהיו שעוב ,בגמ

: יחד בהדבקה ושוב

 מאד נשקע בעיניו כחביב
 חביבותו ובעבור וזוכרו ברעיוניו
 פתים לישן מפץ בי' לא להתורס

 שיוכל כרבם וממיח במו״ע עוס׳
ולא הלילה כל שינס בל- להיות

 ואף ברעיוניכס בקיעים עניני׳
 ברעיוניהם נשאר מעע שלמדו

 ע״כ בה ותשוקתם הפנס כל כי
 חכמת ואבדה כנביא ישעי׳

 בשבח ע״ז ורחשו וכי׳ חכמיו
 הורה דה דעת ב( ע ת ן׳ )

 וכתיא וז״ש מישראל שתשתכח
V כפנאה אומר כוי כו׳ ה׳

בעת

 הגיף לכמות הנוגע דבר וככל באהליהס• עולה ולהשכן ולחמים
 יותר ועוד מגעת שידם מקום עד עתק הון מלפזר יקמצו לא

 להנשמה הנוגע וכדבר • אלו( בעתים )כנהוג • מעמדם כח מכפי
 ומעע • טורח ומעט עת מעט גדול בקימוץ עמה נוהג הוא

 נגש כי יען כ״ט( )ישעיה מ׳״ש לבאר אמרתי ועפ״ז • הוצאה
 יראתם ותהי • ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה העם
 הזה העם את להפליא יוסיף הנני לפן מלומדה אנשים מצות אותי
 • הסתתר נבוניו ובינת חכמיו חכמת ואבדה ופלא הפלא

 שלבו מה בעד החכמה אבדן עונש להם יגיע למה פלא והדבר
 מדהכנגד שיהיה לזה שייך'זה ומה תפלתם• בעת מד׳ רחק
שהנה נאמר פה עניננו ולפי . שונות בפנים בזה ואמרתי • מדה

הגה״ה
 אמר איחא ע״א כ״ס במנילה והנה *(

 אמר והע״י הילקיט גי׳ )לפי אביי
 בימאי בגו גרישנא הואי מריש רבא(

 דשמענא כיון כנישתא בבי ומצלינא
 ביתך מעין אהבתי ה׳ דוד דאמר להא

 • מצלינא דהוי כיני אלא גריסנא לא
 למה והרי״ף הרש״א שש ומקשיש
 מריש אביי אמר איחא פ״ק בברכות

 אלא מצלינא לא כו׳ דכמענא כיון כו׳
 היפךמס״ש והוא גריש.א דהוי היני

 דוב סו״ה הגאון הרב והנה • במגילה
 דק״ק אב״ד זצ״ל מייזילם בער

 »שאב מה זאת ליישב אמר ווארשא
 מקידש לימודו במקוש להתפלל שינה
 במקו׳ שחה•׳ לימודו מקיש שינה ורבת

 ע״א )ק׳ה ביבמות עפמ״ש ,תפלתו
 רבא קאתו עלי מדביר. וחב" רבא

 אביי שנין ארבעין חי בחורה דעסק
 ♦ שנין שיהין חי יג״ח בחורה דעשק

 וגמ״ח בחירה עשק ע״נ אב״ וא״כ
 ע״כמשך בביחו גמ״ח עמוד לו והי׳
ש העמוד שני אצל העבודה עמוד ג״כ

 החביבות :כל ו א׳ רגע אף ינים
 דתמיה מלתא כע״ש עושה
 ומלתת • הינשי דכירי מדנר

 לאו לנש ד ע:׳ רמי׳ דלא
 ונפי״ז • ע״ש ש־זברהו מדעתי'

 נ״ב )ברכות מ״ש להסביר יתכן
 • כראשונים חסידים על •:( ע

 שעות תשע ששוכין מאחר וכי
 כאיך תורתן בהפלה ביוס

 נעשית כאי" ומלאכתן משתמרת
 חורחס הם שחסידים מתוך אנא

 מתברכת* ומלרכתס משתמרת
 שכר בתורת שהוא מלבד יפוא

 כנשמה ועניני חפצי שעשו בעבור
כל כבודה בעיניהם ויקר ־ עיקר

 כעט ננש כי יען ואמר ע״ש תורה
 מתכנתכס רואה וחני ־ ממני "חק ו׳״כו דוני כ ובשפתיו בפיו כזה

 ,פנ על ס מרספ פס כ’ע ־ אצלכם עיקרים פס עיכ״ז :עניני
ולאהוכלולפשירש כשקט־ מבלי ורגע עת בכל רעיוניכס דנדון
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 בלתי כזה ובאופן * ברעיוניכס המה שקועים שכ״כ תפלחכס בעת

 • התורה עמוד ג״כ והס" רצלכס שמורה תהי׳ שההורה אפשר
 היראת את מז״ל המשילו ט״כ • מישראל שתשתכח תורה ועתידה

 דרתא לי׳ דלית על חבל ע״ב( )נ״א שבת בגמ׳ ש’כמ לחצר שמיס
 שכל המשתמרת רצר כמו היינו • עביד לדרחא ותרעא )חצר(

 משתמרת חטא יראת ע״י כן • בקרבה משתמר שם כנתון כסחורה
 לחכמתו קודמת חטאו שיראת מי כל וכמ״ש • בקרבו ת־רחו
 כוא חטא יראת בלא אבל • ממנו ישכח לבל מתקיימת חכמתו
 וכדברי • לבו בקרב תורתו שמר לה וגדר חומה באין ושער כפתח
 אנשים מצות אוחי יראתם ותהי כו׳ נגש כי יען כנ״ל כנביא

 לכפליא יוסיף כנני לכן • באמת שמיס יראי שאינם היינו מלומדה
 • מישראל שתשתכח תורה ועתידה • כו׳ חכמיו חכמת ואבדה כו׳

 שנאמר מה על ע״ב( )מ׳ קדושין כתוש׳ קושית ליישב יש ובזה
 שאמרו ממה • הורה דברי על אלא אדם של דינו חחלת אין פס

 לדין אוהו שמכניסין בשעה אותו ששואלין ע״א( )ל״א בשבת
 כאדם דין תחלת א״כ • לתורה עתים קבעת באמונה ונתת נשאת

 • נכון ענ יבא הנ״ל דברינו ועפ׳י • באמונה מו״מ על הוא
 נ״א טס ומתנו במשאו נראה כאדם של שמיס יראת שעיקר

 שמתפללים ב״א יש כי • זולתו של לחמוד יצרו יפתנו שלא באמונה
 מתנכל כי • עולות נמצאו ב״א עם ובעסקו • כדת בתורה והוגים

 מקום כיצר ימצא שבזה נאשר • זולתו של לחמוס במזמותיו
 העקוב בעיניו ולעשות " כאדם לבב מלקת על להתפשט רחב

 יבטח ואז ה׳ עם שלם שלבו הוא אוח באמונה ונוהן וכשנושא למישור•
 ושיצניח הורס( לימוד י״ח בזה )ולצאת לחורה עתים בקביעת להצליח
 כיראת על מתחלה אותו ע״כשואלין בקרבו• להשתמר בתורתו

 שואלין ואח״כ • באמונה ונחת נשאת אס • לחכמתו שקודמת חטא
 לתורה*(םיינו עחיס קבעת אוחו
 לחורה עתי בקביעת די שאז
 בה כגה שלא אשמה עליו ואין

 תורה בל כמציתה ולילה יומס
 שמיס יראת אתו שיש מאחר
 בקביעת בגס יבטח חטא ויראח
 • בלבבו התורה חפחמר עתים
 הראשונה שאלה גס ולפי״ז
 חסוב שאלי׳ ד״ת מטכין כוא
 יראת כי • ג״כ זו השאלה בונת
 ולימוד בזמן קודמת היא חטא

 • במעלה קודמת היא כתורה
 גס • חטא כיראח עם בהצטרפם

 זכאי נמצא לא שאם לבעבור
 לא הראבונם באלם בתשובת

 לתורה עתיס קביעת לו יספיק
 • ולילה יומס בה להגות ומחוייב

 עסק שלא מה על דינו ויהי׳
 ובזם * בהתמדה ולילה יומם בה

 המאמרים בין דבר פשר נמצא
 יחד מותאמים ששניכם הנ״ל
 באמונם וכתת נשאת שחלת ■שגס
: ל כני לד״ת כנוגע מענין הוא

 שאלת שמוסב פפרשו ויען
 על באמונם ונתת נשאת

 בטלם שלא לחורה עתים קביעת
 שיזמין בד׳ האדם יבטח אה כי
 הד ר לעת נו המוכן פרנסתו גו

הגה׳יה
 פציגי ע״ג( )ל״ה בברכות והנה *(

 לנהוג ס״ל דר״י ורשב״י לישמעאל
 לפי שם כמ״ש • ההורה עם ד״א ג״נ
сзз' מפיך הזה ההורה ספר ימוש 
 דגנך ואספת ת״ל ככתבן דברים יכול

 ורשב״יאומר * ד״א מנהג בהן הנהג
 וקוצר חרישה בשעת אדם חורש מפשר
 עלי׳ תהא מה חורה קצירה בשעת

 מלאכתן ערש״מ שישראל בזמן אלא
 סהא וקשה נו׳ אחרים ע״י נעשית
 ע״ב( צ״ט )דף במנחות רשב׳יי דאמר
 שחרית ק״ש א׳א חדה קרא נח אפי׳

 והגית כו׳ ש ימ נא מצית קיים וערבית
 לבטל ר דאס שם ס״ל ישמעאל ור׳ כו׳

 היום• כל ממש הוא יסיש לח ומצות כלל

 אופ׳ים כני שיש זה ב ביש ואפרתי
 שמחויב ח׳ * ההורה לימוד בחיוב
 איך לידע התורה חוקי לדעת האדם
 פ ושבע׳ שבכתב ולהשכיל ולהבין לעשות

 ויש • בלבבו אסרי׳ סגולת לצפון
 בכל בקי הוא שכבר מי לימוד א;פן

 בלבבו התורה ונקנית סקיס ופ הש״ס
 בחורה להגות החיוב עליו מוסל ועכ״ז
 גדעת ניניהם ההבדל אך ’ סמיד

 התירה בסוד בא לא שעדן שמי רשב״י

 בא ולא החכמה חדרי מפתן על ועומד
 כל בפיו שגור להיות והיכליה שערי׳
 החיוב בלבבו אותה קנה וצא הש״ס

 שידע עד ולילה יומם בה ק לעס עליו

 ורשימה התורה במעוז נחזיק כי
 וב ח אין ואז • לבו נוח על וחקיקה

כ״א ־ תמיד בה להגות עוד עליו

 לו שקבע העת ישנה ולא יחליף לא
 המזדמן הפרנסה ענין בעבור

 ולזה עת• לאותו לפניו לפעמים
 באמונה ומתנו משאו שיהי׳ נדרש
 עליו ובטחונו ה׳ אמונת היינו
 עוצם שרק וידמה יחשוב שלא
 תעשה בעניניו והשתדלותו ידו
 השתדלותו ימעט ואש * חיל לו

 יחמול אז כי * פרנסתו לו ימעט
 • לתורה שהקדיש העת על

 העה לאותו עסק לפניו ובהזדמן
 • לתורה עתותיו חוק יפריע
 שאותן אורות טל בס' אמר וכבר

 • לתורה עת שקובעים האנשים
 אתה בעבור חוקה ומפיריס

 עתים קובעים אינם * עשק
 כלא עתים קובעים כ״א ללמוד
 כשנפנה את'כ כי * ללמוד

 חוק ישלים לא ג״כ מעסקיו
 בביטולו נגרע אשר שיעורו

 הועלת אין א״כ " הקבוע העש
 אותה שרק כ״א • העת בקביעת

 ובעתו׳ ילמוד פנוי יהי׳ אם העת
 ילמוד• לא פנוי שיהי' אף אחרות
 ונותן נושא שאינו מי ועכ״פ

 שמה מליו ובטחונו כ׳ באמונת
 שוס ולאינע לו. יבא לו שמוכן

 יכון לא לו• שמוכן במה איש
 נס לתורהטא״כ עתותיו בקביעת

 באמונה ונתת נשאת זו שאלה
 עתה וקביעות ד״ת על הוא
כל נצח ט תמו ולא תשונה לבל

:יו ח ימי
 אשר ועניניו חפציו כל נגד לעיקר התורה לעשות האדם על • וחביבותה

:יעקב[ רבינו לדעת גס • בה ישוו לא

 כן בידם־ נתקיימו וזה זה אמרו שע״ז קכע וזורהס עראי
 טסקיהם גם • כקרכס זמר חש ־.ורחם ו * כמעכדיהס המה יצליחו

: ובטחה כהשקט כתורה ז להגו יוכלו למען • כחפצם יתברכו

 ולקבוע * יוס יוס דלתותי' על לשקול
 מאז לו ניחן והרשות • לתורה עתים

 יתכן זז פרנסתו בעניני גס לעסוק
 שעוס׳ במי מיירי שבברכו׳ רשב״י דעת

 • בינה ולדעת הכמה למצוא בתורה
 התורה קנה שכבר במי מיירי ובמנחות

 חיוב יש עכ״ז הש״ס בכל בקי והוא
 בחורה ס וי; יוס כל להגות עליו

 הבדל שאין ס״ל ישמעאל ור' • לעתים
 שהוא מי בין עדן בקי שאינו סי בין

 לעסוק רק • בפיו ושגורה בקי כבר
 לעניניס לבטל אבל צו הורשה בפרנסתו

 אין ע״ג חנסת ללמוד כמר אחרים
 אפשר רשב״י שאלת בטבור ואס " צו

 סהתהאע.י׳ תורה כו׳ אדם חירש
 בעשות כי ישמעאל לר׳ ס״ל כו'

 לטפל ומלאכתו לעיקר התורה האדם
 • בקרבו תורתו שישמר ה׳ יצליחנו

 הרבה שאמר אחר שם בברכות ולזאת
 הרבה בידם עלתה ולא כרשב״י עשו
 אמר נידם ועלתה ישמעאל כר׳ עשו

 עשו הראשונים דורות כו׳ רבב״ח
 וזה זה קבע ותורתן עראי מלאכתן

 להסיר והוא כו׳ בידם נתקיימה
 ר' לדעת רשב״י שנתפלא הפליאה
 כר' שהעושים יאומן ואיך • ישמעאל
 בחדרי לבוא בידם עלתה ישמעאל
 האדם שבשום אמרו וע״ז ההורה
 ה' יצניחנו אז ועיקר קבע תורתו
 * תתברך מלאכתו וגם • תורתו שישמר

 ע״ב( )פ״ה יומא ישנים בהו׳ ]והרואה
 לומר רגיל שהי׳ שם יעקב רבינו דברי

 יטעה אל ד״א לגבי טפל שת״ת
 רק " ח״ו באיכות שהוא לומר בכונתו

 האדם יבלה זמן שיותר בכמות הוא
 יתן מאשר "א ד על לפרנסה הנצרך

 הר׳ עליו חולק בזה וגס לתורה עתו
 לעשית יש בכמות שגס וס״ל אלחנן

 • ד״א בסיעיס כס״ש עיקר התורה
התורה מעלת יקרת לענין■ אבל

 היותה כעבור לחררה עתים קביעת מעלת גדלה ולזאת
 הדר יקר וגודל הלבב טהרה על צדק מופת

 תכלית לעיקרית ושמה " מועדה השומר בעיני התורה כבוד
 להסיג ומדחה סיבה שוס יתן לא ט״כ * עניגיו בכל כ־ונתו
 התורה לימוד את האדם הציב כי איפוא יודע ובזה ־ גבולה

 מועד בנטרו הלא ־ עניניו ככל כונסו חצי אלי׳ לירות למטרה
 המשלימות הסיכות ככל תבקר לא תכלית כל כי • קביעותה

 מן מלקח • לרע טוב כין * כהדרה אותה ומכללים חותה
 לא אס לכן ־ מגמתה להפקת תצצח אשר סיכה כידה הכא
 מלהטות • בלימודו לשמה למחשבת כונתו פנת אכן האדם יורה
 כרוב נמצאת לא איך " וכיוצא ככוד זולתה מחשכה אל לבבו

 להדיח הזרה מחשכתו פעולת כה יש אשר אחרת סיכה הימים
 • אחרת לכונה סיכה כ״א אתו איננה היא גס אשר לימודו את
 ־ מגמתו תכלית אל כה יגיע אשר אחרת דרך לפניו נראית ולא
 על נאמנה עדות היא נצח תמוט לא אשר עת הקכיעת לכן

מלאכתם שעשו הראשונים חסידים כמדרגת האדם לבב ישרת

הא
с
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הכותרת גולת
חסדים גמילות עמוד היא בועז ראש על אשר

 מצטרפת ופרוטה פרוטה כל ומאמרם הצדקה מעלת הכתר בו
: וענינים מאמרים איזה ביאורי עוד אליו ונלוים • גדול לחשבון

 כלא * פריו ישן וממעל • יסובנו שרשיו מתחת אשד כתמר
 מעט מעט מעליו ישולח צמרתו אל הקרב הקרב כל

 הענינים כל כן • כפרי שמלת עליו יושס כי עד * כעץ מעטף
 להתעטף מעליו גשמיותו אדרת ישליך למעלס בכגבכן שבעולם

 ושורש אחיזה לכס יש ניס כעל כל כי • הורים כט כרוחלים במחלצות
 מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין כאמרס כעליונים בעולמות
 עד • בעולם הזמן גשס דקות עינינו מבטת לפי ע״כ • מלמעלה

 חאחזנה לבדה כשכל יד כ״א • לכש־גו כגשמי חוש יד לאל אפס כי
 אחרי רוחניותה דקדקות גודל יבחן • גשמיוחה מעיל בכנף

 במראה נחזה דרכיו קצית אפס י הגשמיות בגדי מעלי׳ הפשיטה
 משכילים כורים בה רבו חחכמוני בשבת הנה .והדמיון כמשל

בתונס הנשיא יבוא ביומו יום מדי והי׳ י וספר חכמה דבר בכל
נדרוש וכנלותו ־ וכשכל חכמה מלאי נשגבים עניניס לכס לדרוש
 הנשיא דברי להם לחרגס ותבונה מדע אנשי העדה מתוך יקומו

 ההשכלות סבל נשוא ככלאיס המוחות ערך עד הענין רום ולהשת
 כדרש כלל ולחלק • הדורש מפי עליכם כנטען ועצומות הרבות

 • רבים לפרקים • שכלו כמרוצת אחדים במלים כנשיא דרש אשר
 על יעלוס מעט מעט כי עד • ופרק פרק כל בין ריוח ולשים
 כתלמידים בעדת בילימו יש ועוד ־ תומו עד כענין השכלת מרומי
 שכלם עיני מול יחשב כמתרגם מפרטי חלק כל אשר ערך נמוכי
 שכנס ערך לפי רמות כשנלית כמה בתוכו הכלול גדול ככלל

 השר ־ הנערים בין מהם כגדול פני להעתיר נאלצים " הדלה
 לפרקים עוד כמתורגמן פרטי לכס לחנק לאשורו כדבר ידע

 כדברים שמע לקבל מומס יד לכס תמצא אשר עד * קטנים
 הנשיא דברי כל להכניס בלבבס שער יפתח כי עד לאחת אחת
 למענה כלול כזמן רוחניות כן —.אחדים בתיבות כללם אשר

 קץ עד העולם הברחות מיוס כימים רוחנית כל אחדים ברגעים
 כיחוד בשיר כאמור א׳ בקשר א׳ בצרור ואגודים לים כנו עמדו

 • אתו כא׳ המה וכוה ועתיד ועבד • וערער זמן לפניו אין כי
 אם בלתי י כרגע כולמו נשוא ידה תלאה כזה כגשמי עולם אך

 כשפל כעולם לכף ולהושיעם • אחדים לשדביטיס האגודה יותר
 הארץ על יוצק לח כרוחניות קדושת מי ומנאד , אחת אחת כזה
כגשמיי עולם כח כפי חלק קצת יומו בכל לתת .מר מר כ״א

 חכמת מעין כנטע לזאת *( שאת
 המתורגמן חזןלדברי כמט׳ הנער

 יפקחו כדרוש דברי באר וככתימו
 תעלומות נוגה באור לראות עיניו

 כצדיק עתות תהיינה ק ־ חכמה
 אשר ועכרה קדושה מי מקור
 לו בהוסיפם • יום יום ירוה

 ליום יום וטהרה קדושה חיל
 ולהגבר לשל• ושנה לשבוע ושבוע

 )בהיותה זמנו על יחמול אשר
 מלאבדה זהב( כמכמוני בעיניו
 כסולם לו כיא הזמן " בכבל
 כבוד לכסא וראשו ארצה מוצב

 ויום יום וכל • יגיע עליון שם
 אשר הסולם כמדרגות לו המה

 חל מטלה מעלה יעלה מלידס
 הגבוהים למדרגות ה׳ בית כר

 • קדשו במקום לקום הרוחניים
 ימים הוסיף כ׳ יראת וזהו

כרגש יעשה הימים סכושפת

הגה״ה
 קשובה בענין בדברי ובמקהלות *(

 )שכל זה רעיון עפ״י בארתי
 למעלה כלול והשנים הימים רוחניות

 ובעולם כת׳ יח׳ כבודו כסא לפני
 יום קסמם לפרקיה נתחלק הזה השפל

 ע״א( פ״ו )יומא ז״ל מאמרם יום(
 הב׳ כסא עד שמגעת חשיבה גדולה

 ע״ב( )שם מ״ש ביאור בהקדם
 הז־נות נחהפכו מאהבה דבחכובה

 נתהפכו מיראה ובחשיבה • לזכיות
 מיראה בין ההבדל כשנבין י לשגגות

 ע״ב(4)נ׳ בפסחים ■כהנה ־ למאהבה
 מעל גדול כי כתיב רמי רבא אמדי׳
 חסדך שמים פד וכתיב חסדך כמיס

 בעישיס כאן לשמה בעישיס כאן נ״ק
 העושה כי הוא והעצין • לשמת שלא

 ממדרגה ועולה נפשו מהקן לשמה
 מעלתו קרן יגביה כי עד למדרגה

 בקרבו ימיו קדושת חיל בו בהתאסף
 לפני כאשר כא׳ בידו ויהיו • כנ״ל

 יעלה מעש סעס כי • ית׳ כבודו
ממדרגה נשמתו להעלות מעצה מעלה

 ונשא ירום עד לעולם ומעולם למדרגה
 האצ-לות עולם עד מעלתן אלמ ןגבה

 אמ^ם • ובר,ה קדשה שפע לו להריק
 מאות למען רק שהות לשמה שנא

 ,מעשי מין השפל שבעולם החומרים
 כאמרם רומה לעוף סכנפי צדקןתין

 כה ליש ורחימו לחילו לאב . בזןהר
 מאות לעילמ-וסמקור אפ:ח ,!א .י|-גד

 יעד ־ נקבצו השפל שבעולם החומרים
 עשר ונאמרס • ישובו המומרים מאוח
 נהם ימן בה צמשממי״ים בשמתג' וכבוד

 עושר למען ויעשה ילמוד כי • מאותם
 1במ,וז> משאליתם ימלא והוא וכבוד

 בעוצמות למעלה אבל • הגיפניס
 אין ארוך שכונו ובעילם העליונים

 חסדך שמים עד וזהו • שם לו חלק

 ,חל המצא לשמה שלא בעושים
 לבית להתרומם לשמה שנא המעשה יד

 שתכנית אחרי למעלה הקדושה בהיכל
 השפ,י-י נים ענ בעבור הי' עניניו

 בעושה משא'כ ־ התחתון שבעולם
 עיף לכגבי׳ כנשים לו יעשה לשמה

 למענה העומדים בין מהלכים לו ונהיות
 ארוך שכלו במו.ס עולם חיי וינחוצ
 בת" למימינים בימינה ימים ארך כמ״ש

 .י מאהב השיבה בין ג״כ ההבדל וזהו
 נגעת מעלתה רם דמאהנה • למיראה

 יביש ובאחת • עז׳ כבודו כסא עד
 גידל בעבור והוא גבוהים בשמי לעוף

 והתאמצותו נפשו בכחוה התעוררותו
 כל גם שבזה עד מדרכו נשיב הנפלאה

 יהפכו עשה אשר ופשעיו חשאיו
 לגידל סיבה היותם בעבור לזכיות

 נים ר.צפ הקדושה בכמות התעוררותו
 הקודם( בדרוש )כמובא לבבו באוצר

 כל כי לזכיות בו 0• המה גס כחט
 שפו ויקרא • התכנית % פינה ענין

 היה נא החסאיס לונא כי • עליהם
 הקדושה בכח התעוררות בו נמצא
 מעולה תכ״ית מהם שנצמח וחמר

 ויחשבו התכלית ע״ש הס גם יקראו
 בשב כן שאין מה • לזכיות המה אף

4% гбупמעלה פולה תשובתו ן 
 שהוא העונש יראת הוא שתכניתה

 ד״ה ׳ב כ פועה תום' עצמי)!ע' אהבת
 מלהענש זדונו נו שיכפר רק לעונס(

 שאין נחשבו וככגגית • עוד עליו
 שכרו ונשאר השגגה על עונש מניע

 ענשו יקבל כחומרי בעילם
 אך כי יותר ידרוש לא בעצמו וכאשר
 שכרו די • נשיב הביאתהו העונש יראת

 לו יגיע נמה אבל • משאלותיו שימלא
 השב אולם • חפ׳ן שלבו ממה יותר

 בו לדבקה לד׳ נכספה נפשו מאהבה
 מעלה מעלה ויתעלה ה'בחסדו יקרבהו

 פונות סיבות שהם זדונותיו וכל
 וא״כ • יחשבו כזכיות כולם להתכליח

 או ירקרק הנגעים к ,ל( ברגע
 בב״א ונשכרו ללבן נהפך כלן אדמדם

 מגואלים היו יןמי לכ הרגע ולפני
 " כחעאים וגיעוצי העונות בלכלוכי

 מזהירים כספירים הם כלם הרגע אחר
 ס מאגדי הבע:מ № • מיומו כ״א

 וחרד כירא וכיד • בנפשו קדושה
 ימיו אמדת יהי׳ • ה׳ )דבר

 ח׳ נעדר מבלי אחת בחרציבה
 השרביטים בשערו ־ מהם

 גרזן עלימו מלנדוח מצכשחיתם
 עד לרסיסים המבקעס הפתיות

 כל יהיו הארץ על צבאי לקץ כי
 בקשר ח׳ בקשר שנותיו ימי

 תקצורנה רשעים ושנות הקדושה־
 ד ו איב על חשיש שאינם בעבור כי

 לבם שרירות אתרי והולכים כזמן
 זמנאד י חומריותם בשתות

 זן ז כ להס הושיע אשר הקדושה
 יהגאלו כי ־ חכם תטעם לא

 הפשיעו והמה * בחמורותי׳
 וילבישו חמדתה בגדי מעליה
 ויליבוה • כשפחות בגדי אותה

 בעסקי למשרתת לפניהם
 בענינס דומים כמה י כבליותם

 כבליו ברעיוני כשקוע להנער
 איזה לתור הדרוש הגדת בעתות

 מהוריד נבקש נפשו תתאוה אוכל
 בהתעוררו אף אשר י וכדומה
 דברי לתשלום בהבליו משנהו

 . ואין חכמה יבקש כמתורגמן
 בכבל שרעפיו כאדם בכטריד כן

 ורדיפת ושנאה )קנאה כעיה״ז
 מהבין לבבו יקשיחו י הכבוד(

 כקדושה אומץ הוספת הרגש
 שיבתו.ויסגירו לימי עלומיו מימי
 קדושה איזה מבוא לבבו שערי

 בהתעוררו שגם עד י וטהרה
 מתרדמת בשנה פ״א נפעמים
 כרגש בלבו ימצא לא הפתיות
 אחרי • מאומה וטהרה קדושה

 המתורגמן לדברי אוזן הטה כלא
 נתן אבר המפוחרה הזמן היח
 ההשכלה רבת ממנה לקבל ה' לנו

 כולך וכאיש • יקרה קדושה והון
 מרכבה לו ויכין לביתו ונוסע
 ובערב • לביתו בחיש יבא למען

 בא מרכבתו על נרדם בהיותו
 המרכבה פני את והפך א׳ איש

 רתם כנוסע ובקוס ־ לאחור
 מם וכל " כלאה לנסוע המרכבה

 עיד לביתו להתקרב שידמה
 • עגלתו ע״י ממנה ויהיחר יוחר

 לבוא רתומה מרכב׳ היא הזמן ק
 נשמתו. חיי מקור כבודו משכן חל

 הנטועה כגבוה למדרגה לענות
 כעך כיצר •אך הטהורה юг. בנש

 נע״ לאחור מזימותיו את וסיבב
 ךדרל אותה בחשבו בדרך יתעה

ישרה



ר אריה קול
 עקלקלות ארחות בלכתו אף ישרה

 ממקור הלאה עוד ויתרחק
 עיניו יפקחו אשר עד כקדושה

לכת כהעהו כיצר כי לראות

 ימיו כל פכעשו בב״א ימיו קדושת קשר
 מטימאתן ושזורים קדושים ח׳ ברגע

 כסא לפני כאשר לאחדים בידיו והם
 לאגוד הצדיק בנח שאין מה ית׳ כבודו

תיו מצ כל כי כמוהו בב״א ימיו אנידח

הס לזכיות כלם שיהפנו אחר וא״כ והשכלת חריצות מיני וכל עוז ובכל

 זמנו קצוי בכל ומפורדים מפוזרים בה טמון מוקשים אשר בדרך
 אמרו ולזאת • הנה ואחת הנה אחת מדרכו ושב בה כדורך לכף

" כסה״כ עד שמגעת חשובה גדולה .
 א׳ בקשר ימיו אגודת שמואגד היינו

 בע״ת בגדולים אבהו א״ר ולזאת • ית׳ כבודו כסא לפני כאשר בקדושה
 והיא ♦ ח׳ בקשר הוא ימיו קדושה שכל המעלה ז.ה בעיור מצדיקים

 מעותיו כל אשר אחר מגביר יותר שנחשב ת״י במזומן מעיהיו כל אשר כגביר
 בחשק המצוה לעשות הצדיק בנח שאין שבעבור אמרתי הלצי )ובדרך מפוזרים

בהתאמצות העבידה החיטא יעשה כאשר » הכחות ובכל ובזריזות לבב

 כנה תמצאן לא אשר רבות ובכחית לבב בחשק הנעשים גדולות זכיות
: הצדיק( מעלת על הבע״ת מעלת רם ע״כ * הצדיק בצדקת

 שם ביומא דגריס הע״י לגירסת לי שקשה מה ליישב אמרתי ועפ״ז
אר״י • הנבוד כסא עד שמגעת חשובה גדולה המאמר על

 כאן ביחיד כץ ק’צ כו׳ חשובה גדולה והאר״י איני בכלל עד ולא עד
 שזדונות תשובה גדולה דאמר אהדדי דר״ל הגמרא מקשה ואח״כ • בציבור

 כאן ל״ק ומשני י כשגגות לו געשו שזדוניח ג״כ וקאמר * כזניוח לו נעשו
 במתהבה כאן יוחנן לר׳ כך הגמ׳ מתק לא למה וקשה מיראה כאן כמאהבת

 • לומר יש הנ״ג לפי וכעת • שינות בפנים במ״א בזה ואמרחי מיראה כאן
 י׳ בהוריות דהנה ־ לר״ל כ״א זה דאין יתכן מיראה תשובה שמועיל שזה דנראה

 כו׳ אנה ויבן החנם האיש מי מ״ד שם דאיתא ור״ל יוחנן ר׳ ם;יגי ב’ע
 זה פסתיהן שאכלו שנים יוחנן א״ר • בס יכשלו ופושעים בס ילכו צדיקים

 ופריך אכילה( תאות מחמת )פי׳ גסה אכילה לשם אכל וזה מצות לשם אכל
עביר דצא נהי ליה קריח רשע נסה אנילה לשם ו שאכ זה • ר״ל ליה

זה בבית שהיו שנים כגון אלא • קאניל לא מי פסח המובחר מן מציה
הן בנותיו ושתי ש ל כג־ן אנא הוא דרכים ב׳ האי כו׳ ואחותו אשתו

שבכ״מ ראינו א״נ י עבירה לשם נתכוין והוא כי׳ מצום לשם שנתכוונו
 יוחנן דלר׳ ור״ל יוחנן ר׳ פל־גי להנאהו כ״א בה מנוין שאינו מצוה בדבר

 לשמה מכוין שאינו דמה ס״ל ור״ל • רשע ליה וקרי כלל המצות קייס לא
 דמשיס יוחנן לר׳ ולפי״ז • המובחר מן סצוה עביד דלא רק עיכוב אין

 ש’כמ עצמו הנאת לשאר דומה ג״כ עונש ראת מ פישע ליה קרי הנאה
 נחשב לא מיראה יוחנן לר׳ וא״כ ע״ב( )כ״ב נושל היה פ׳ סוטה בתום׳

 דס״ל כזכיות לו נעשים זדונות דאין וס״ג פליג באהבה וגם • לחשובה כלל
 הזדונית להחשיב אין א״נ • מבע״ת גדולים שצדיקים עומדין אין ס״פ לר״י

 דלר׳ הצדיק מצדקת המעונה החשובה לתכלית כיבוח היוחן בענור לזכיות
 תכנית נאיזה שיבה איזה מהס נמצא ואין יותר במעלה היה חטא לולא יוחנן
 ומוכרח מאה:ה כאן מיראת כאן הכא יוחנן לר' ליישב א״א ע״כ • יקר

 דמירתה דס״ל ר״ל משא״כ • בצביר כאן ביחיד כאן אליביה לתרץ ר.גמ׳
 מן הוי דלא רק למצות נחשב ג״כ עצמו להנאת במכוין שגם דס׳ל מהני

 דמגעת וס״ל יותר בע״ת דגדוגים מבתו כר׳ ס״ל ה במאהב וגס • המובחר
 מעל מענהו שירום חטאיו לו גרמו וא״כ • בכלל ועד • הכבוד כסא עד

 ושפיר 'לזכיות נחשנים ע״כ • יקר התכנית פרי ועשו ״ להצדיק
 מועיל מיראה השובה ואולי למאהבה מיראה בין לר״ל הגמרא מחלק
 פ״ק בזנחים ואמרי׳ • כשר לשמו שלא ש*ף לקרבן דדמי׳ משים לכו״ע

 • היסורין מן צהגן הראשון כיפר מ;ס' אחר קרבן להביא שמחריב שאף
 • כשגגיח נו נעשו שזדונות וזהו היסורין מן מגנת מיראה תשובה וכן

 דברתי אחר ובמקום • השגגה על כמו עליכם עוד יענש שלא דהיינו

 ארפא ונתיב שובבים בנים שובו כתיב ע״א פ״ו ביומא הגמר׳ דקאמר בענין
 נהו מדקרי ר^דיוק דעיקר • מיראה כאן מאהבה כחן ל״ק משובותיכם

 ס״ק יהודה לר' כ״א זה ואין • גמורים כצדיקים דהו״ל ש״מ בנים
 קרוין רש״מ עישין שישראל בזמן דדוקא דס״ל ע״א( )נ״ו לקדושין

 ־ ראיה אין * בנים קרוץ כך ובין כך בין דס״ל שם לר״מ חבל * בניס
 שר׳ ב'( )ל״ד ן עומד אין בס״פ אבהו ור׳ יוחנן ר' פ.יגי דבזה ר״ל

 משום יותר הצדיק מעלת מריס אלא ־ כ״כ הבע׳ת מגדיל אינו יוחנן
 מדכחיב ראיה אין וא״כ • כר״מ * בנים קרוין כך ובין כך דבין דס״ל
 גמור כצדיק והו״ל • בן בשם מיד נקרא דמאהבה שובבים בנים שובו

 קדושתו וחלקי • עולמו קונה אחת שבשעה מהצדיק בזה מענהו רמה )וא״כ
 שנעשה ראיה אין בנים קרוין כך ובין כך בין דלר״ם יחד( סזהאמים

 לחלק ראיה ואין • אהדדי דקראי ורומי׳ סתירה כאן ואין גמור כצדיק מיד
 מעלתו רמת לא מאהבה וגם • השיבה בענין כ׳׳כ למיראה מאהבה בין

 בזמן דדוקא כר״י ס״ל אבהו ר׳ חבל • מהצדיק יותר להגביהו כ״כ
 ש״מ • שובבים בנים שובי להו י מדק: וא״כ בניס קרוין רש״ם שעושי!

 אליו נספח וא״כ ׳ בן בשם שנקרא גמור כצדיק סיד נעשה דבמאהבה
 משא״כ י אחת וברגידה א׳ בקשר קדושתו חלקי בו בהקבן מעלה עוד

 ולזאת ’ כנ״ל הזמן כנפות מהרבע אחת אחת לקט אשר מנעוריו בהצדיק
 ולא הע״יעד גי׳ לפי הכא דקאמר יוחנן ור' כר׳ בע״ת דגדוגים קאמר

 אף הצדיקים למדרגת מגיעים אינם דבע״ח דס״ל לשיטתו הוא בכלל סד
 • מאהבה כאן מיראה כאן יוחנן לר׳ לתרץ יתכן לא ולזאת מאהבה כשבים

 : וכנ"ל י ־ אבהו כר׳ דס״ל נר״ל משא״כ

 )כקין( בו פגע כ״ב( )פ׳ בראשית מ״שבמ״ר לבאר יחנן ן^£״ן
 תשיבה עשיתי ח״ל בדינך נעשה ת״למה הראשון רדס

 כתה היא כך ואמר פניו טל מטפח ר חדה׳ התחיל ונתפשרתי
 מזמור והמר חדה״ר עמד מיד יודע היית־ לא ואני תשובה של

 יחנן ונהנ״ל • הדרשנים בזה דברו וכבר ־ ע״כ השבת גיוס שיר
 מוכשר יקרה הי׳'כלי הבראו ביוס אדה״ר שהנה בפשוע* להסביר

 כל על מלכות בכתר והוכתר רגע• בנדי אלהית חכמת לקבל
 מטוב ואינל בג״ע בשבתו שלאנן במנוחת להתנהל חלד ברואי
 העבירה г חט ביין השתכרו אחרי אמנם ממתקיוי ושותה המלך
 מלחזית חישיו כהות והוח־שי י מקדושתו ירד • לבו טמטמה אשר
 וה׳ * חיים אלהיס דברי נעימוח ולשמוע • ה׳ בנועם עוד

 וסממני הזמן תחבושת ע״י חליו לחבוש עליו חמל חשדו מרוב
 מעט ויוסר י מזורו ויגהה יינו ויופג • מוחו יוצלל "ז שע ת המצ

 נמדרגתו ישיב המצית חוקות ו בשמ: כי עד • חליו מכתוב מעט
 בהם כאדם במסוק המענה ימי ■שכת וע׳י . הבראו כיוס

 ימים שבעה ובהקק • השבח יום קדושת ישיג כדת ומצוס בתורה
 חשר ימים השבעה קדושת בקרבו נחצשפה כי בנפשו וירגיש יבחין
 בהתאסף הטהרה־וכן ונופת הקדוש׳ עסיס המשקהו הזמן בכד יגמא

 בקרבו הבאה שלימה שנה קדושת בקרבו יבין השנה ימות סס": בו
 יש בנפש כי י נפש שנה עילם המקובלים כמ״ש גבוהה מדרגה )שהיא

 וכן שבנפשו• אחת מעלה מדרגת יקנה שנה ובזמן מדרגות
 מבחר ויש הרוחני• עולם ויש־ג למעלה למעלה עולמות יש בעילם
 ג״כ יש ובשנה • קדושות מעשר רית העש הקדושה היא בעולם

 כה״ג מהעם יש ובנפש ־ קדוש להיות כנבחר בשנה א׳ יום
 כל יועדו הארץ על לקן כי עד במ״א( וידובר הנבחר•

 מהם א׳ יפיל לבל אמין בקשר אחת בח־צובה להאגד וימיו שמתיו
 עמדו מיום אדם של עולמו שזהו שלם יובל קרישת וישיג ארצה

 • היובל כשנות חמשיס הוא • שנה שבעים עד שנה צל דעתו על
 כחהשל אדה״ר שנודע מיד כמדרש בדברי הנצפן הכונס ]וזהו

 שבעה שלזמן כמו כי . השבת ליום שיר מזמור אמר תשובה
 וירגיש בקדושה עתיו כל בשמרו מתחלואו האדם יתרפא ימים

 תשקיד א׳ ברגע התשובה ע״י כן .הבאה בשבוע קדושה הוספת
 וע״ד ש״רך כקדושת קדושה תוספת להרגיש פירותי׳ לגמול

 וביארתי • כשבת וקודש בנין אירך־ו ובנוהי דרשב״י בזוהר החמור
 ימים שכת וכל מלאכה בו שאין שקדוש שבח כמו שהוא במ״א

 כס ובנוהי רשב״י כן י קודש שבת עביר ולהכין לעשות ישרתוהו
 הוא ולילה יומם בו שוהגית ב;מ׳ כדעתו ממלאכה שנזורו קודש

 ובניו רשב״י השיגו ובפשיט אחרים נעשיחע״י ומלאכתן כפשוטו
 על• הורמו כן שבת• קדושת מקיר יוצא שממנה גבוהה מדרגה

 ג״כ’ השיג בהשיבה הוא גם כשהרהר היינו מירכו׳ אדה״ר וז״ש
 אמר ע״כ השבת קדושת מקיר העליון שבעולם גבוהה המדרגה

 • יותר וגבוה נענה מדרגה הוא ושנה השבח[ ליום שיר מזמור
 היטיב אם מעשיהם לברך עמו אל קרוב בהיותו ה׳ ימצא ואז

 . מחלאתה ננקוסס וארוכה העלה בנפש לפעול עלילותיו כזמן
 הוריו לפני לבוחן יהי׳ בק־וב כי בידעו הנערים שבין ונחשד
 בעיניהם חן ימצא למען כספר דלתות על נכונה שקידה ירבה

 לא נזה נס אשר משובב נער ויש יקרות תשורות מהם נהשיג
 ירפם ולא כרע לבו שרירות אחרי ירון דוהר וכסוס .לב ישיח

 בעדת בעמדו הרחוב מחוך כשוטר אותי קרוא בוא עת עד
 רצח מחבורת נפצע • שער ומגודר בעפר מעופר נצים קהלו
 אחוזת עם והתאבקי המריבה מעמל פניו על טורד זיעה ודנף

 שובבותו רוח על הוריו לפני בו תענה פניו הכרת כלא ,מרעיו
 יבואו כי כאדם ידע אשר כמשפט ימי בבוא כן ־ בו גברה אשר

 מעליו ישליך מצעדיו עלילות כל על תהיה ובקורת • בחשבון מעשיו
 משפטו לאור יצא למען עוד ההבל אחר מרדוף וישוב ההבלי׳ רעיוני

 בימיםהניראיס בתפנה ובעמדו לב־ ישית לא לזה שגם יש אבל
 כ׳ ככבוד־ ורדיפת ושנאה קנאה הנהבלות במזמוחיו יחשוב

: כאלו אנשים מדעות יצילנו
 בקציר נרדם משכיל בן בקין אגר י׳ במשלי פסוק בארתי

 בהמקבל אמרי׳ הא קשה ראשון שבהשקף * מביש בן
 וחצי ותמוז סיון חצי • קציר סיון וחצי ואייר ניסן חצי ע״ב( )ק"ו
 יתחיל משכיל כבן ובנמשל * בסיף הוא כקין וא״כ • קין אב

 לאגור



קול 20
 באבם בעודם גם כי .נכון ואין ימיו באחרית צדקותיו מעשי לאגור
 בקציר נרדם גם • דרכם להשחית מעלליהם יתנו לא נערותם בימי

 זמן הוא הקיץ הנה כי הכתוב בבאור והנראה • לפי״ז יתכן לא
 קק שם ועיקר • פריס נתנו והתאנים י הגפנים אסכלות הבכר

 בימים אילנותיהם עיקר כי׳ שזה • התאנים קציצת הונחע״ש
 לקוץ שיתחילו עד הקיץ עד כאומר בנדרים כדאמרי׳ הקדמונים

 ־ יד במגל הנקצדת כתבואה על הונח קציר ושם • בתאנים
 א׳ מטע לכס די האילנות שעצי לתביחה אילנות שבין ככבדל והנה

 עמל פוס בלי פריו יחן ופגה פנה וכל פג:• למאה או לפבעיס
 יודח לבל סיבה מפום ושמירה זכירות ע״י רק . הכורם ידי

 כן לא • פרשו בארץ כמזקין סיבה שאר איזה או גרזן עליו
 אש* האלו והשמי׳ ההיא• בשנה יבולה תחן כשיז־ענה התבואה

 בעל נאלץ כ״א הבאה לשנה כחן נתת יוסיפו לא כשנה צמחו
 להצמיח וזריעה בחרישה הבאה בשנה שנית אדמתו לעבוד השדה

 • מביש לבן משכיל הבן בין נמצאג״ג ההפרש וזה • יבול מיצא
 ימי ראשית א״ע שהכינו ח׳ הכנה להם יספיק בעם שהמשכילים

 מטעי ומפרי • חייהם ימי לכל יתעלה ה׳ לעבודת עלומיהם
 שבת מדי יד על יד על לקביץ הזמן בסל יאמרו בלבם אהבתה׳

 • לה׳ כלולים פרי באוצרותיו לאצור בחדשו לדש ומדי בשבתו
 הכנה שצריך די שלא מביש הנן כן לא חדשה• להכנה עיד וח״צ
 ימות גכל צו תספיק לא ההיא ההכנה גס אף • ושנה שנס בכל

 • בקרבו התעוררותו החלש אחדים ימים כעבור כי • כשנה
 נרדם וזהו • □אולתר שונה להיות דוהר כסוס במרוצתו וישוב

 שצ*יך הקציר במדרגת המה צדקותיו שמעשי די ;א פ בקציר
 לאהבת חדשה התעוררות בלבבו לזרוע חדשה להכנה שנה בכל

 יבולה תחן וצא פרי לעשות חצצח לא :יא ה הזריעה גם ־ ה׳
: לקצור מה צו אין הקציר ובזמן

 ית׳ כבודו כסא צפני רום בשמי הץשלמע הנ״ל הצעה *י^א״י
 מיום כימים וקדושת רוחניות כל שה כלול כי זמן. חין

 הג:מ• כעולה רק • כא׳ אגודים עמדו קין עד כעילה כבראות
 בעזרת מעט מעט כ״א והקדושה הרוחניות לקבל תוכל לא הזה

 לדרוש כפי׳ תפדוש גשמי היותר כל כי בעינינו נחזה ]וכן הזמן
 מהדיביר יותר זמן תדרוש כגשמי המעשה כי . יותר חרוך זמן

 בעשירית כאדם יחשוב אשר אח כי מהמחשבה יותר והדבור
 שפתיו דרך להוציאם כמבטא במלות להלבישם כשיחבה • שעה
 עיד ובאותו י שרעפיו גדברי יותר או שעה ימעט • הדבור בנח

 יותר[ כרבם לזמן יוצרך דבריו בלוח להציב המעשה בכלי נעטפה
 והנת העילס נברא מאמרות בעשרה פ״ה בחבית מ״ש נבאר

 שמאבדים הרשעים מן להפרע אנא להב-אות יכול ח' במאמר
 נצדיקיס טוב שכר וליחן מאמ״ות בעשרה כנברא העולם את

 להרשיע נ״מ מאי לכאורה ויפלא • כו׳ כעילה חת שמקיימים
 ולמה מאמרות בעשרה או א׳ במאמר כעולם נירא רם בחטאו

 שבכונה כדעת על עולה איך ועוד .ז’ע יותר עונש לו מגיע
 להפרע כדי א׳ במאמר ולא מאמרות בעשרה כעולה הקב״ה ברא

 כעולם מן ואבדו הרשע במוח הוא חפץ וכי • יותר כרשעים מן
 פסוקי ונבאר . יותר עונש לו שיניע פעולה לכהמלה יעשה כי עד

 ברוא בתחלת כלומר ברוא כמו ברא פי׳ שרפ״י כו׳ ברא בראשית
 ולהצעה דחוק־ והוא ובהו היחהחכו כארץ וארץ שמים אלהים

 הניף של יסודות הארבט שכל ידוע כי • כפשוטו יבואר כנ״ל
 שרשם . גרג״י שהה הנשמה של יסידות ־(רבע ה וכן ארמ״ע

 שבריחה ג״כ וידוע עשי׳ יצירה בריאה אצילה כעליונים בעולמות
 ־ המעשה עילם •היא ועשי׳ דיבור היא ויצירה כמחשבה מעולם היא

 א׳ במאמר ח׳ בתיבה ננללי יוכר דוחני שהוא הבריחה ובעולם
 ביום הכל נברא וזאת • וכחותי׳ בריאה כל רוחניות השי״ת של

 ללמדך תולדותיהן לרבות כארץ ואת כשמים את כאמדס ן ראש
 שאת יכלה לא המעשה עולם אך • רחשין ביים נבראו שכולם

 ראשון וביום • הזמן בעז־ח מעט מעט רק • ח׳ בפעם כולם
 • יותר כגשמי שהיא כארץ בריאת כ״א כמעשה עולם קבלה לא

 ויעשחלהיס נאמר ולזאת כמעשה בעילם רקיע נעשה כשני וביום
 ונחלק .ברא נשון נאמר ראשון וביים מעשה לשק היקיע את
 . שאת הגשמי עולם כח כפי מאמרות לעפרה הבריאה כלל
 עשר לחומריות והשפילה • העולם כ״כ כשי״ת כנשים למה אך

 כאשר רוחכים בעני הברואים כל שיהיו כך השאיר ולא • מדרגות

אריה
 להפגחהי יותר הקרב כל כי ידוע הלא אולם * א׳ מאמר ע״י הי׳
 כחוט הצדיקים עם מדקדק כקב״ה • מאד נשערה סביביו ית׳

 • להתקיים יכול הי׳ לא זה במצב העילם כל כי׳ ואם • השערה
 בחירה* בו נופל הי׳ לא המקום מיראת צדיקים כלס היו שאם או

 עשר כזה השפל העילס שהרחיק עד שכינהו כביכול צמצם ע״כ
 ונביט" ,אפיס ארך בו שיפול עד מדרגה אחר מדרגה מרריגית

 בעבור וכ״ז • ה׳ ישמע לא בלבי ראיתי אם און • פניו מהקיר
 משכינת רחוק הארציות במעמקי שרכנק כיא כזה השפל שהעוצם

 אף • דברים בכמה חטא אשר עין לנו ה׳ יחשב נא ית׳ כבודו
 ,הי אס משא״כ .בחירה נופל ועי״ז * ידעם וגס אוהס שרוחה
 ארך מדת יתכן הי׳ לא יח׳ כבודו למשכן קרוב רוחני כעולם

 העולם שהוגשס ע״י גס • לבחירה מציאות הי׳ ולא • לחול אפיס
 זמן בו נופל מדרגה אחר מדרגה מאמרות בעשרה בהבראו

 דרכו אדס בעתת גס • כאמיתי לאושר ידו על לבוא טוב דרך והוא
 לתשובתו יחכה וה׳ הישרה הדרך לנחותו בעוזריו כזמן תהי׳
 שנברא מה וא״כ • דרכו להיטיב לבו אל יתן ימיס ברבות אולי

 מדרכם לשוב שיוכלו לרשעים טובה הוא מאמרות בעשרה העולם
 .יותר עונש להס מגיע ממילא שבו לא עכ״ז שאס רק הרעה

 בעשרה כנברא כעולם את שמאבדין הרשעים מן אלאלהפ-ע וזהו
 שהות לכם יש זמן בו שנופל עד כ״כ שהושפל שמחחר מאמרות

 כי׳ אם גם כעונש להם מגיע שבין איכן ועכ״ז בתשובה לחזור
 שכר מניע הי׳ ולא בחירה בו נופל כי׳ גא א׳ במאמר נברא
 ליחן וכדי וז״ש רע• יגורהי לא כי מיד נענש שהחוטא מאחר
 מאמרות בעשרה שנברא העולם את מיס שמקי לצדיקים טוב שכר

 מיד מלענוש אפו והקב״המאריך מאמרות בעש*ה שנברא שכיון
 :טיב שכר לכס מגיע • הטיב כדרך שומרים ומ״מ בחירה בו ונופי.

 יחד להתאים החרש בידי כמסמרים המה הצדיק ומעשי
 ונחמדה מפוארה כלי מהם לעשות השידה קרשי

 בריח ע״י ראשן אל המיס הצדיק ימי יהיו יחדו כן • למראה
 כולס להיותם קצהו עד שנותיו קצות מן הבריח אשר צדקותיו

: ה׳ כבוד למשכן מאחדים
 בתורה ולילה יוס לחבר ז״ל האר״י בעיני שישר מה יובן ובזה

 ויוארג ביחד כולם יואגדו התורה בקשר כי בתפלה או
 יובן גס • בו לדבקה ה׳ האוהב לראש והוד כבוד כתר מהם

 הימים כל ראש את נושא הסיום בהיות , חז״ל בפי הסיום מעלת
 אבני חוצבי במספר המסכת• לימוד יד בתומכי היו אשר

 או המסכת מגדל להם לבנות השפיר בלבנת ועושים החכמה
 בעילמות מצוחצחות ואורות קדושה להוסיף בשמים וראשו הסדר

 הירחים רגלי סדר או הש״ס סיום על נאוו ומה • העליונים
 וריקודים במחולות היוצאים הסיום כעוזרי היו אשר ושנים

 ימי את המעטרים לומדי׳ בלבב ושמחה ששון קול ומשמיעים
 חנוכת על וכנור בתוף ומצלצלים ־ ההורה תפארת בנזר שנותיהם

 ולהעיר לשמחם • ההגיון בני בנו אשר שבע״פ התורה ת ב
 כל שקיווהו היום זה ואך • יאתה להם כי בחדוה לבותיהם

 מסכת שם להם מליקח בהוחילס הסדר מסכתות או המסכת דפי
 לימוד מועד בוא עד • יפרדו מאחיהו איש כולם כי • סדר או

 בעטרת כלמו לעטרם 7 יחד לקבצם להם ישרוק אשר האחרון הדף
 הרס הכבוד כל עליו נושא הוא ע״כ ,ש״ס או סדר כבוד הוד
 מצא כי עד בעיניהם יקרתו לרוב חז״ל לו נתנו אסר *הזה

 בית אל הסיום רגלי בוא ביום שמחה יום לקרוא בעיניהם חן
 המשכת תשלום כבוד למען לבס ]ולהיטיב ו לב חקרי מדרש

 חד מרבנן חד מסיים דכי לי חיתי ע״ב( )קי״ח שבת כאמרס
 בראותם העם ישישו כאשר לרבנן[ טבא יומא עבידנא מסכת

 על הממלכה נתנו בידו גס כי עירם לגבול הבא מלכם מרכבת
 • ראשם[ ומרים כבודם הוד עטרת הוא שאך באשר , הסדר כל

 היות בעבור ,עת בכל צדקה עושי תפארת ג״כ יראה וכן
 ' ס£הכו גדול לסכום )המסתכם צדקותיכם חשבון

 מא,ח מכמה לאמצארט אי ־ האפייאל אן הרענייל כמשגעח
 הנדו"' ססכיש התאים כן ׳ תגי ,נתת נחכה אדם העורק* ה( רו
 ' ועבודה־ הצדק־ מעשם ’גשזי י’’ א=י ם’מ’ה Vй5 לכ

 הסך הנזר תפארת אח לכלל יקלוף אבנים לקטו כ/ס אשר
 מצדקוהץ. ופרוטה פרוטה להל והדר הוד המוספת הגדול,

 הז« הנפות מארבע יחד לקנצס ־ עליהם מהודה בהתה
 ׳ ־ולהציק



קול
 כהכניסו הרמה הסכום שם ויקרת חן רוח עליהם ולהציק
 חרפת את אסוף עליהם שמו להקרא • כנפיו תחת אותם

 הנה אחת מפוזרים ־ הצאן צעירי בלעדו כהיותם קטנותם
 • כשריון צדקה וילכש ע״ב( )ט' ב״ב אמרם וזהו • הנה ואחת

 מצות אף כו׳ מצטרפת וקליפה קליפה כל הזה השריון מה
 וככגד " כו׳ גדול לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה
 מצטרפת ונימא גימא כל הזה הכגד מה • צדקותינו כל עדים
 חידש מה ולכאורה * כו׳ פרוטה כל צדקה אף ־ גדול לכגד

יא אריה
 לגו הורה אכל • כמשכון ונמשכת מצטרפת פרוטה שכל כזה

 לסכום כהצטרפס צדקותיהס ימי כל מתאחדים כי לדעת
 זה לעגין מתאחדים הימים כל להיות * גדול ומשכון שלם

 גדול מסכום הצדקה מצות אמיץ כקשר כלמו ומאגדים
 האדם כה יתככד אשר כבוד ככגד הס וכלס • יחד המקשרס

 צדקותיו ימי מכל לכושו והדר ועוז • ית׳ ככודו כסא לפני
: יחד הנארגים

השבכה

 יכין ראש על אשר הכותרת גולת את המכסה

התורה עמוד היא
הפלפול פעמוני ♦ התורה לימוד מעניני דרוש עם פלפול אורג מעשה בו

רמוני טורי בתוך קולם ישמיעו

 אשלימו לבני׳ ריב״ל א״ל ע״ב( )ח' פ״ק בברכות אמרי׳ )א(
 תרגום וא׳ מקרא שנים הצבור פרשתייכועס

 הורידין את שישחוט עד דאמר יהודה כר׳ בורידין והזהרו
 ושברי לוחות שהרי אונסו מחמת תלמודו ששכח בזקן והזהרו
 השלשה ;ו בא בחר למה להבין ויש ׳ ע״כ בארון מונחות לוחות

 שריב״ל רבות אזהרות עוד יש הלא • יחד והכפס אזהרות
 לבי ואחשיכו אקדימו לבני׳ ריב״ל אמר כגון אמר בעצמו

 אזהרות שאר וכן * ע״א( )שם חיי דתורכו היכי כי כגישתא
 שנאותים לא אס • אזהרות הרבה בגמרא יש אשר מלבד

 איזה בקשר יחד ואגודים • א׳ לענין ושייכים דברים השלשה
 הספרים כתבו דהגה והוא • הדבר להסביר ונראה • ענין

 דכללות משוס הרגום ואחד מקרא שנים לקרות צריך .דלזאת
 בערבות ונשתלשו מועד באהל ונשנו * בסיני נאמרו ופרטות

 שהוא תרגום והשלישי • פעמים שלשה לקרות יש ע״כ ־ מואב
 • היטב באר כחוב ושם מואב בערבות שנשתלבו מה כנגד
 מדברים אז )שהיו העם כל שיבינו הרגום בלשון נאמר לזאת

 באהל ופרטות בסיני נאמרו כללות למ״ד אבל * הרגום( בל׳
 מקרא פ״א רק לקרות צריך אין • מואב בערבות ונשנו מועד

 אורג מעשה לעשות פתילים נקצץ ההנחה ובזה " תרגום ובשני .
 שנאמר שאף לרבותא שהם והוא הנ״ל אזהרות השלשה לחבר
 ואף • יהודה כר' בורידין הרו וה עכ״ז שמו״ת לקרות שצריך

 בזקן הזהרו זה כל עם יהודה כר׳ בורידין להזהר שיש שנאמר
 המאמרים קישור יבא ואח״כ ־ פלפול ע״ד ויבואר תלמודו ששכח
 )קט״ו בזבחים דאמרי' הא לזה ונקדים • בס״ד דרוש בדרך
 וישלח קרי וקא דר״ח קמיה קטינא רב בר ר״ה יתיב ע״ב(

 וסירש״י • ופסקה קרבו אסי רב אמר הכי א״ל ב״י נערי את
 לא ל״א • פסקו ואח״כ בבכורות עבודה והיה קרבו אז שרק

 ולהפסיק לקרות שצריך כלומר פסקה וה״ג קרבו גרסי׳
 להביא ששלחם רק • עלות ויעלו על קאי ולא באתנחתא
 ואביהוא( )נדב בכהניס אז גס היה העבודה אבל הקרבטח

 דרב משמיה דקאמר שמעי׳ ממהני׳ לאותביה סבר • עכ״ד
 טעונה אינה במדבר ישראל שהקריבו עולה אהבא בר אדא

 עד דתני׳ בכולהו דשוי׳ מברייתא ליה אותיב וניתוח הפשט
 והכל בבכורות ועבודה מותרות הבמות המשכן הוקם שלא

 ובעלי תמימים ונקבות זכרים ועוף חי׳ בהמה להקריב כשרים
 במדבר ישראל שהקריבו ועולה • עולות קרבו והכל כו׳ מומין

 וראיתי • ע״ש כו' היא תנאי כו׳ וניתוח הפשט טעונה
 • ממחני׳ לאוחביה סבר דאמריגן אהא ומדקדקים מקשים

 אלימא הקושי׳ הוה דלא • בדבר מתישב היה שעדן דמשמע
 הקושיא נתחזק דעי״ז כו׳ עולה עוד דקאמר דשמעי׳ עד כ״כ

דהוה רק דקדוק זה אין דבעג״ד ואף • יותר ג״כ הראשונה
ויש

• סביב השבכה על אשר הדרוש

 • להקשות עדיף דממתני׳ מכרייתא ולא ממתני' לאותבי׳ כעי
 לו להקשות כחר מלתא עוד דקאמר דשמעי׳ משוס אך

 אמרתי עכ״ז • הדכריס לשני קושיא שהיא כעכור יהא מכרי
 די״ל כ״כ קושי' היה לא דמתחלה ליישב יש דקדוקם לפי גס

 שהקריכו כעולה היינו מככורות עכודה דפסקה קאמר דר״ח
 הי' שבמשכן מזכח דדין משה של מזכח על כמדכר ישראל

 שנאמר ומה • ככהנים לעבודה הוצרך ע״כ צכור קרכן שהי' לו
 לעצמן כ״א שעשו כבמות היינו כבכורות עבודה שהי׳ במתני'
 הבמות המשכן הוקם שלא עד בברייתא וכן במתני' וכמ״ש

 בבכורות העבודה היה שבבמות ופי׳ בבכורות ועבודה מותרות
 אינה במדבר ישראל שהקריבו עולה אח״כ דקאמר למאי אך

 היה יחיד במת דדין ס״ל ע״כ א״כ וניתוח הפשט טעונה
 אינה יחיד במת דעולת זבחים בסוף רב וכמ״ש להמזבח
 עבודה היה לא בבמה דאף ס״ל א״כ • וניתוח הפשט טעונה

 ]ועפ״ז • מברייתא כא' הדברים לשני קשי׳ מעתה בבכורות
 התם דקאמר ע״ב( )ו' בחגיגה הגמרא פשט ליישב אמרתי

 עולת במדבר ישראל שהקריבו עולה ס״ל ע״כ ישמעאל דר׳
 פרטוה ולא בסיני נאמרו כללות ס״ל משוסדהוא הואי ראיה
 הפשע טעינה היתה לא במדבר ישראל שהקריבו עולה וא״כ

 דמעיקרא מידי איכא מי הואי תמיד עולת אמרח ואי ־ וניתוח
 ומקשים ־ וניתוח הפשט בעי הכי ולבתר וניתוח הפשט בעי לא

 איכא מי קשי׳ כן דגם הואי ראיה דעולת א״ש מאי התום׳
 • כתיב בתמיד וניחוח הפשט דדין משוס ומתרצים כו׳ מידי
 בתמיד כלל כ׳ לא וניתוח הפשט הא במהרש״א המה וכבר
 קרב היה לא דחמיד דמשוס י״ל ולהנ״ל • נדבה בעולת כ״א

 הי׳ מזבח דין ע״כ הואי תמיד עולת למ״ד ע״כ יחיד בבמת
 גימח אי משא״כ • מידי איכא מי קשי׳ ע״כ במה דין ולא לו

 דאינה וא״ש ־ בבמה דקרבה יחיד כקרבן הו״ל הואי ראיה עולת
 כן • לזה התום׳ כוונת גס להסב ויתכן • וניתוח הפשט טעונה
 ראי׳ עולת דמי דלא לדקדק שיש משוס אך * לכאורה דמיתי
 בפשיעות ליישב אמרתי • אותה הקריבו הצבור דהלא יחיד לעולת
 טעונה ג״כ יחיד במה עולת זבחים סוף דס״ל לשמואל גס וחיתי
 סריס היו תמיד מעולת לבד צבור עולות דכל והוא • וניתוח הפשט

 הצבור שהקריבו פריס שאר וכן " ע״ג של לעולה פר כגון נשרפים
 בזבחים וכדאיתא ־ וניתוח הפשט היה ולא בעורן נשרפין כולן היו
 כבשים והיו תמיד עולת אי דרק א״ש וא״נ ־ ע״ש ע״א( נ׳ )דף
 כמו פריס דהיו י״ל ראיה עולה גימא אי אבל מידי איכא מי קשי׳

 וא״ש[ כו׳ מידי איכא מי ול״ק שאח״ז באות לקמן שיבואר
 ומסיק היא תנאי דמשני הג׳יל דבזבמיס לגמ׳ לעניננו ונחזור
 בסיני נאמרו ופרעות כללות אי ור״ע ישמעאל דר׳ פלוגתא דהיינו

: ע״ש פרעות ולא כללוה או

ואו
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 שתלויס איך להסביר בזה מעט הדיבור להרחיב ויען )ב(

 עבודה דהי׳ הא * בזה זה העניניס שגי ואחוזים
 כפשע טעונה במדבר ישראל שהקריבו דעולה זה לדבר בבכורוח

 אח״ז זה המגינים שני ר״ח קאמר ולזאת • איפכא או • וניחוח
 שם בחגיגה דכנה " אח״ז זה סדרם בברייתא וכן * תכופים

 לה׳ שלמים זבחים ויזבחו כבשים עלות ויעלו ר״ח בעי איתא
 ויעלו נימא אי פי׳ טעמים• לפסוק נ״מ פריס ואידי אידי א״ד פריס•
 דהאתנתתא א״ד פריס ושלמים כבשים כוו ועולות כאתנחתא עלות
 * פריס כוו ותרוייהו קטן בזקף הוא עולות ויעלו ישראל בבני כוא

 דכאתנחתא לר״ח איפשטא דבזבחיס ומשמע באיבעיא שם ונשאר
 רב במקום חנא רב כצו״ק גריס לזאת ]ואולי ישראל בבני הוא

 ביומא )וע׳ באיבעיא בחגיגה נשאר חסדא דלרב משוס • חסדא
 פשיטא יהודה בן נאיסי לי׳ מיבעי׳ לריח בזה שם דאיתא ע״ב נ״ב
 כללות למ״ד האיבעי׳ הוי דהתס לומר חשבתי ולכאורה לי'(

 פרעות ולא כללית למ״ד קאי ובזבחים בשיני נאמרו ופרעות
 ראי' עולת שהקריבו דעולה דמשתברא • בסיני נאמרו

 ראי׳ ועולת כו׳ מידי איכא מי משוס כס ,בגמ שמוכיח כמו הואי
 מחוס' אך • ישראל בני תחת האתנחתא כפיר כוי ולזאת פריס כוו

 • האיבעיא[ קהי פרעות ולא כללות דלמ״ד משמע שם חגיגה
 תלוי בכהניס או בבכורות אז הי׳ דעבודה נימא אי לענין וכן

 ולא להביא כ״א שלמן לא שאז ישראל בתיבת האתנחתא אי בזה ’
 אז • עולות בתיבת דהאתנחתא נאמר ואס • ולהקריב להעלות

 נימא אי ז9ולפי ־ הבכורים דהיינו מב״י כנערים הקריבו ע״כ
 והעולות • מבכוריס העבודה פסקה אז ישראל בבני דכאתנחתא

 דעולה ראי׳ אין פריס דכוו ומאחר • פריס הוו תרוייכו וכשלמים
 מ״מ הואי □מיד עולת נימא אי דאף וניתוח כפשט טעונה כיתה

 פריס כוו וככא כנה בני כבשים כוו דכתס תמיד לעולת ל״ר
 כולו כפר צבור דבעולת ע״ג של לעולה סר כשאר דדינו וי״ל

 • וניתוח כפשט טעונים דאינס הנשרפים פריס ככל בעורו נשרף
 דכלמים י״א( הל׳ דמגילה )פ״ק בירושלמי דאיתא למאי וכ״ש

 במורן שלימים פי׳ • שלמים זבחים ויזבחו עולות ויעלו שבקרא
 )וכ״ה שלמים נח בני הקריבו & למ״ד וניתוח הפשט בלא

 ונפי״ז • במ״ר( דוכתי בכמה ועוד צפון עורי ע״פ שה״ש במדרש
 כאתנחתא כקריאה כפי והוא ־ פריס וכיו עולות רק כי׳ לא

 נימא אי משא״כ • וניחוח כפשט טעון דאין ומוכרח ישראל בבני
 כענין וכופסק כאתנחתא עולות תיבת וכוי בבכורות עבודה דהי׳
 שלמים והיו כאתנחתא לבתר דכתיבי אשלמיס נ״א פריס קאי ולא

 בלא שלימים שהיו בקרא כתיב אין כ’א * אעולות ולא • ממש
 כבשים וכיו אעולות פרים קאי דלא כיון גס • וניתוח כפשט

 דלא • וניתוח כפשט טעונה ומסתמא תמיד עולת ככל שנה בני
 סמכינכו ולזאת * אהדדי תליין ושפיר * כו׳ מידי איכא מי תקשה

 ככירושלמי ס״ל ג״כ דכבבלי להכריח יש ובענ״ד • כחדא למימרינכו
 למאן וכן • בעורן כלימים פי׳ ב״נ שלמים הקריבו לא דלמ״ד

 אמר איתח ע״א( )קט״ז בזבחים דהנה • בישראל כאתנחתא דקרי
 ויזבחו והכתיב לא שלמים אין עולות עולות קרבו וככל מר

 וכתגיא ושלמים עולות קרבו וככל אימא אלא שלמים זבחים
 שלמים קרבו לא כמ״ד • לא שלמים אין עולות עולות קרבו והכל

 ומאי • שלמים זבחים דויזבחו מקרא מקשה הא וקשה • נח בני
 הוה ואי נו׳ דויזבחו קרא בכאי המ״ד יעשה דמה • כמ״ד שייך
 נימא ואי לפרושי לכגמ׳ הו״ל שלימים כיינו דשלמיס לתרץ מצי

 • כלל מתחלה ר.גמ׳ מקשה מאי מלתא כא לכגמ׳ דפשיטא
 בעורן שלימים לפרש דאפשר כגמ׳ ידע דודאי בענ״ד ונראה

 קרבו דוהכל כברייתא על כי׳ קושייתו דעיקר רק • מקרא ול״ק
 י^ראל שהקריבו ועולה להדיא בהברייהא מסיק כהס7 עולות

 דעבודה דס״ל כיון )גס * וניתוח כפשט טעונה במדבר
 אגולות שלמים קאי לא כ7א באתנחהא ועולות בבכורות
 לכגי׳ כתרצן ומוכרח שפיר מקשה לזאת כנ״ל( כענין דכופסק
 כדמקשה ואח״כ • ושלמים עולות קרבו והכל אימא כברייתא
 שלמים אין עולות עולות קרבו וככל כס דחיתא אחריתי מברייתא

 ישראל שכקריבו דעולכ מלתא כא ליהא בברייתא דהתם • לא
 שלימים היינו שלמים קרא לפרש אפשר וא״כ • כפו״נ טעונה
 בבכורות עבודה הי׳ דלא ג״כ )וס״ל וניחוח הפשט בלא בעורן

 קשה ולא אעולוח( שלמים שפיר וקאי בישראל הוא וכאהנחתא

אריה
 וע״ז אהדדי הברייחוח דקשיין רק שלמים זבחים דויזבחו מקרא
 ׳■ דס ומוכרח י וא״ש • נח בני שלמים קרבו לא כמ״ר משני

 דש,מים ־ ב״נ שלמים הקריבו לא דלמ״ד כהירושלמי ג״כ להבבלי
 דמתח,ה • ככי הגמ׳ בפי׳ לומר אפשר ]וקצת • שלימים היינו
 ומכני • מקרא מקשה ע״כ במדבר אישראל דקתי והכל הבין

 מב״י שאינם אף היינו האנשים כל היינו נח אבני קאי דוהכל
 דוהכל והברייתא • מקרא ול״ק ב״נ מכלל שיצקו יתכן וישראל

 לפי״ז אך • נב״ שלמים הקריבו לא כמ״ד כוא עולות קרבו
 ולהט' ושלמים עולות קרבו והכל לתרץ הגמ׳ הוצרך למה תקשה

 מישראל חיץ נח אבני קאי דוהכל חיכף לתרוצי הו״ל הברייתא
 אימא כך הי׳ כישנה שגי׳ ויתכן * ב״נ שלמים קרבו לא וכמ״ד
 דמקשה להלן שם המבואר לשי אך כו׳ כמ״ד עולות קרבו והנל
 מוכח • תורה מתן קידם למ״ד מיהרו שלמים קרבו לא אמ״ד

 מוכרח וע״כ • תורה מחן עד ב״נ מכלל יצאו שלא לכגמ׳ דפשיטא
 שעשה חגיגה בט״א וראיתי • עתה[ הכתובה וכהגי׳ לעיל כמ״ש

• שלימים שלמים לפרש מצינו א• בזה חולקין הירושלמי טס הבבלי
: כהירושלמי ג״כ ס״ל דהבבלי כמ״ש מוכרח ובענ״ד

 ר׳ של לדין השייך ענין בה שנמצא מה נבאר וסתה )נ(
 ע״א( )נ״ח ס״ב בחולין דהנה • בורידין יהודה ׳

 דס״ל הקפר דר״א • לא או מה״ת עוף שח־טת אי תנאי פליגי
 ה״ז האיל ואת כצבי את יאכל כאשר מאך ידעינן חי׳ דשחיטת

 חומר ר׳ • מה״ת שחיטה לו אין ועוף • למד ונמצא ללמד בא
 בבהמה כנים השחיטה על מכה שנצטוה מלמד צויתיך כאשר

 ג״כ ככ׳ המוקדכין פסולי כל פ׳ בכורות ברא״ש וע׳ בעוף וא׳
 אינה עוף דכחיטת ש״מ לחי׳ לימוד דכוצרך דס״ל הקפר דלר״א
 והוא • מה״ת עיף שחיטת גס צויתיך מכאשר דס״ל ור' • מה״ת

 כאשר איתא א׳ סי׳ בטוי״ר וכנה * ג״כ כנ״ל בגמ׳ מבואר
 נמימר ל״ל כב״ח ומקשה כו׳ בסיני משה כנצטוה מלמד צויחיך
 מאהל דאי ומתרץ • מועד באהל דלמא דבסיני ידע ומאין בכיני
 דבלא״ה נ׳ ובענ״ד בקדשים כמו לשחיטה כינה צריך ,כי מועד

 טוף כחיטת כי׳ לא בקדשים דכלא מועד מאכל לומר א״א ג״כ
 אין רך • מסיני לא אס " עוף שחיטת נדע ואיך • מליקה כ״א
 הותר לא חאוה דבשר ע״א ז׳ בחולין דס״ל ישמעאל לר׳ כ״א זה

 • דוקא לשחוט והוצרכו • להם אסור הי׳ נחירה ובכר במדבר לכס
 אבל * לקרבן הראויס אותן כ״א לכם נאסר לא חאוה ובשר
 דבשר ומאחר • תאוה בשר להם כותר לקרבן ראויס שאינם אותם

 בסיני נצטוו זה ובעביר לשחטן הוצרכו * להם הותר לא נחירה
 ובמות מזבח דין אז בסיני דכי׳ לימר צריך ולפי״ז • שחיטה דין
 חי׳ כל הוכשרו בבמה הלא כ’א במות הותרו דאי כותרו לח

 ולא קדשים רק חולין שחיטת דין אז כי׳ ולא מטכורין רק ועיף
 במליקה הדין בבמה דגם מליקה רק ף בעי כחיטה דין הי'

 לא ועוף וחי׳ • במה ולא מזבח דין אז הי׳ דע״כ וכיון ־ בעוף
 בחי׳ כחיטה לדין והוצרכו * יונה ובני הורים כ״א במזבח הוכשר

 בבכורות( עבודה כי׳ לא )ולפי״ז • בשיני צויהיך כאשר וא״ש ועוף
 לח תאוה ובכר במדבר אכתרי נחירה בשר דס״ל לר״ע אבל

 בקדשים כ״א כלל בחילין כחיטה דין הי׳ לא א״כ • כלל נאסר
 הי' ובחולין בקדשים מליקה כ״א בעוף כחיטה דין כי׳ ולא

 לר״ע אך " עוף כחיטה על צויהיך כאשר שייך ואין • נחירה
 ונאמרו • בסיני נאמרו ופרעות כללות ס״ל דאיהו א״ש ',לשעה

 • תיכף כוצרכי שלא כענינים לוח! אף הפרטות כל גס
 א״ש ג״כ פרטות ולא בסיני נאמרו כללות דס״ל יכמעאל ולר׳

 ואם • כותר לא חיוה ובשר אסור כי׳ נחירה בכר דלדידי׳
 כיו לא כ’א * כותיי לא ובמוח מזבח דין אז ככי׳ נאמר
 כ״א הוכשרו שלא קדשים כדין במזבח ועוף חי׳ להקריב יכולין

 וכל חולין בהורה להקריבם מוכרחים וכיו יונה• ובני חורים
כול וכפיר האוה בשר לכס כותר לקדשים חזי׳ דלא מידי

 נאמי המככז משהוקם ]ועכ״פ כחיטה דין בסיגי לכורות 11?
 מאז כועד ולא . אסיר״ ממוס כיו בודאי דאז זה דין לגס

 לכם נאסר נחייה דב:ר ומאחר בבמה• נמו ומין־ חי להקריב
 X נ׳כ דס׳ל קנאי לסאי אנל כחיטה[׳ לדין כוצרנו כ’ט

 לסבו־ מוכיחיס שיהיו לומר דוחק בסיני׳ נהמרו פיטוח ו.א
 24-7 * ישמעאל כר׳ נחירה בשר להם כותר זה בדבר
מס-" בהדיא שיפלנו מצינו דלא וכיני י ממנירו כר״ט כלנה

 ח ס־ל



קול
 גס מועד באהל שחיטה דין לשם שנאמר לומר ]ואין כר״ע ס״ל
 מלבד מועד באהל שנאמר משמע דלא • לעתיד שיצטרך מה

 מועד ובאהל • בסיני פרטות ולא כללות דלמ״ר • בתורה הכתוב
 מאהל בחורה וכתוב שנפרט מה היינו הפרטות הי׳

 דין הי׳ מועד מאהל- דאי בתירוצו הב״ח ממ״ש גס ואילך מועד
 יאמרו מועד שבאהל סברא דא־ן מוכח ג״כ :בקדשים כמו כונה
 פרשת כ״א בהורה מצאנוהו ולא שאח״כ למעשה שצ־יכין מה
 ידעי׳[ לא ועיף חי׳ רק כחיב אין ושם כו׳ וזבחת ירחק כי

 דבחגיגה • מסיני אז בעופות שחיטה דין הוצרך דשפיר ונראה
 לא דמעיקרא מידי איכא למי חיישינן דלא מסקינן ע״ב( )ו׳

 דס״ל דריה״ג מהכרח • הפו״ג בעי ואח״כ וניחוח הפשט בעי
 דל״ב ג״כ וס״ל הואי תמיד עולת במדבר ישראל שהקריבו עולה

 בסיני נאמרו פרטוח ולא כללות למ״ד י״ל וא״כ • וניתוח הפשט
 בבמות ובפרט * בחיטה כ״א בקדשים מליקה דין אז כי׳ דלא

 א איכ מי כלייכו שייך דלא ועוף חי׳ כל כשר והי׳ אז שהותרו
 וגס • יונה ובני חורים כ״א אח״כ הוכשרו לא דעופזת כז׳ מידי

 הוזהרו דבסיני וא״ש כו׳ מידי איכא מי לסברת ל״ח למסקנא
 הבמות ונאסרו המשכן כשהוקם ואח״כ • בקדשים טה שח בדיני

 בחולין כחיטה הדין נשאר וב״י בתורים מליקה דין על והוזהרו
 הורידין לשחוט דצריך דס״ל יהודה ר׳ טעם דזהו י״ל ולפי״ז
 • לחולין ילפי׳ ומינה קדשים בשחיטת הי׳ ווי כצ דהתחלת משוס

 דעיקרו משום הורידין לשחוט צריך דלכ״ע שם בחולין אמרי׳ ובקדשים
 • בסיני נאמרו פרטות ולא כללות דס״ל ומשום צריך הוא לדם
 שהוצרך בחופן כ״א כשחיטה על חז שהוזהרו לומר יתכן ולא
 • לכס נאסר נחירה דבשר ישמעאל כר׳ נימא אי שח־טה-ואף לדין אז

 הטהירין ועוף חי׳ כל והוכשר מותרות במות אז שהיו נאמר אס
 שהי׳ כ’וע • לחולין לשחוט תאוה בשר להם כותר לא להקריב

 הורידין לשחוט כצריך ס״ל ע״ש בעוף גס בקדשים שחיטה דין
 שמו״ח כצבור עם פרשתייכו אבלימו ריב״ל וז״ש • בקדשיס כמו

 הזהרו ועכ״ז • כנ״ל בסיני נאמרו ופרטות כללות כמ״ד דהיינו
 פרעות ולא דכללות וכדעה הסברא עפ״י שהוא כר״י בורידין

: בסיני נאמרו
 בענין בענ״ד שנר׳ מה אזכיר זכור זה בענין דברי ןמדי )ד(

הל׳ סביב בחדושיו אלגזי מהרי״ט קושית ליישב זה
 )ל״ב בבכורות דהנה ,הנ״ל הדברים עפ״י ,להרמב״ן בכורות

 לזרים מותר אי בע״מ בבכור וב״ה דב״ש פלוגתא איתא ב׳(
 היא ר״ע מני ובגמ׳ " לנכרי אפי׳ מהירין וב״ה במתני׳ ואית'

 ע !דר מ״ט שם ל״ג ובדף ,לעו״ג אפי׳ מתירו ר״ע כו׳ דתניא
 המוקדשין פסולי אף לעו״ג מותר ואיל צבי מה וכאיל כצבי

 יצחק לכדר׳ חד כתיבי ואיל צבי הלתא ואידך • לנכרי מוהרין
 כמ״ש לוקה כו׳ פסוהמ״ק שור המרביע )היינו אושעי׳ ור׳

 ע״א( )כ״ח )בחולין הקפר לכדר״א וחד שם( הוס׳ • מכות סוף
 צבי מה ואידך בחי׳( לשחיטה למד ונמצא ללמד בא זה הרי
 ד״ה ע״ב( )ל״ב שס התוס׳ וכ׳ ־ כו׳ הבכורה מן פטורים ואיל
 דר״ע טעמא בסמוך בגמ׳ דמפרש והא כר״ע דהלכה פסק
 לו אין ועוף כו׳ הקפר לכדר״א לה מוקי ואידך ואיל מצבי

 ס״ל אלא הקפר דר״א לי׳ לית דר״ע משמע מה״ת שחיטה
 כו' השחיטה על שגצטוהמשה מלמד צויתיך כאשר כו' כר׳

 הקפר כר״א לה סבר דר״ע э"Ь כו׳ כר׳ קי״ל הכי דלמא
 מהרי״ט והקשה • התוס׳ עכ״ד מאיל וחד מצבי הד ודריש

 דהרי התום׳ כ׳ ע״א( )ע״ג סורר בן פ׳ בסנהדרין הא אלגאזי
 דאמרי׳ דהא שם וכ׳ ,למד אף פי׳ למד ונמצא ללמד בא זה

 אף פי׳ למד ונמצא ללמד בא ה״ו אמר הקפר דר״א בחולין
 לא אמאי וא״כ • ע״ש ממתנות לפטור ג״כ דרשינן דהא למד

 הקפר דר״א הך לר״ע לי׳ אית ושפיר למד דאף הכא התוס' כ׳
 ,בקושי׳ והניח • לנכרי בכור להתיר ומלמד שחיטה על ולמד

 ע״א( )ט״ו בבכורות דהנה עוד לכאורה להקשות יש ובענ״ד
 היינו ומתנות מבכורה לפטור אתא ואיל צבי דחד שם כ׳

 וחד אושעי׳ ור׳ יצחק לכדר׳ וחד מאיל, וחד מצבי חד
 חזינן התם גס וא״כ • ע״ש כו׳ הקלר ל־ר״א או לכדר״ע
 למדרש דמצינן כ׳ ולא הקפר לכדר״א או לדר״ע או כ׳ דהתוס׳

 התום' כ' בבכורות דההס וע״ק • למד אף משוס הרווייהו
 מאיל היינו בכורה פטור דדרשינן קרא מהך מתנות פטור

יב אריה
 דפטור כ׳ ובסנהדרין * איפכא או מאיל ומתנות מצבי דבכורה
 הא דהנה ליישב ונראה • הקפר דר״א מקרא אהא מתנות
 אקשי׳ למה דאל״כ דקשי׳ משוס רק הוא למד אף דדרשי׳
 דילפי׳ המאורסה בנערה כמן אחר לדבר ולא לזה רחמנא
 נתיב לא גופא ברוצח הא דקשה יעבור ואל דיהרג מרוצח

 דילפי׳ לע׳יג ההיקש לענות הו״ל יותר ידעי׳ מסברא כ״א
 מנערה רוצח וילפי׳ • למד דאף וע״כ ,וא״י דיהרג נפשך מבנל

 דבי׳ לע״ג לאקושי מצי לא ע״כ בנפשו להצילו דניחן המאורסה
 ־ סורר בן פ׳ בסנהדרין נדאיהא • בנפשו להצילו דניתן ל״א
 יש יותר, פשוט אחר במקיס למצוא יתכן הלמד אס ופן

 ונן אחר, במקוס שייך שלא בענין מלמד כ’ג שהוא להנריח
 ללמוד רק דאס י״ל ג״כ אפה משכבי דגבי נו׳ ללמד בא ה״ז

 באא״ע העראה בבהמה עי׳ ד די דנשס ל״צ העראה דין מאפה
 • לבהמה מהקיפא למילף דהו״ל או ג״כ לזכר לי׳ מוקמינן הוה
 ע״א( )נ״ד בסנהדרין נדאיתא כדרנה לפלא למד דגס וע״נ
 ללמד בא ואיל דצבי דאיירינא בהאי ונן ,ע״א נ״ה בדף וע״ש

 דא• ג״כ ומלמד למד אף דע״כ התוס׳ נ׳ שפיר למד ונמצא
 הוי יותר לפסוהמ״ק לאקושי ל״ל בחי׳ שחיטה לדין לחוד למד
 שחיטה דבעי פשיטא דג״כ חולין בהמות לפאר לאקושי לי׳

 פסולי לפטור ג״כ ללמד דבא וע״נ • שחיטה צריכה חי׳ דה׳'נ
 דחייב חולין מבהמת למילף אפשר דלא ממתנות המוקדשין

 ואי ,ממתנות דפטור ואיל צבי חי׳ קרא נ׳ ע״כ • במתנות
 ממתנות דפטור לקדפיס לאקושי הו״ל קשי׳ למתנות לחוד ללמד
 שייך אין זה אך , מוכרח והוא • למד להיות ג״כ דאתא וע״כ
 דין והי׳ אשתרי לא נחירה דבפר דס״ל ישמעאל לר׳ כ״א

 תאוה דבשר רק דקדשיס בין דחולין בין בהמות בכל שחיטה
 שאינה ובבהמה ־ מהחולין בטלה לא שחיטה דין אבל אחסר
 לשוחטה מוהר שהי׳ ודאי תמימה שאינה כנין למזבח ראוי׳

 ויש דחולין לבהמה להקיפו יכול הי׳ ע״כ פחיטה ובעי לחולין
 דעד דס״ל לר״ע אבל ,־ותנות מ לפטור ג״כ דאתא להכריח

 לא חולין בהמת וא״כ רה נח בפר להס הותר לארץ פבאו
 דכפיבאו הדין להם נתחדש עתה ורק • שחיטה צריכה היהה
 להקיש יכול ואיך • שחיטה טעון דחולין בהמה גס יהי׳ לארץ

 מדמי וע״כ ־ לן פפיטא לא אכתי איהי דגס חולין לבהמת חי׳
 דבעי זה לענין קדפיס דין עדן לה דיש המוקדשץ לפסולי לה

 דחי׳ אף שחיטה בעי כמותה חי׳ דגס ,במדבר גס שחיטה
 יהי׳ לארץ שיבאו מעת לקרבן ראוי׳ שאינה קדפיס הוה לא

 לו אין ועוף ,צבהמה וה״ה דחולין דהיינו חי׳ שחיטה טעון
 דהו״א משוס לאקופי בעי לא ולקדפיס • כנ״ל מה״ת שחיטה
 דהו״א הב״ח כמ״ש )או בקדפיס כמו דין הור לשחוט שצריך
 דידהו דשחיטה לפסוהמ״ק מדמי ע״כ בשחיטה( כונה דבעי

 דר״א הך ר״ע דריש הוה אי ע״כ ־ צריך הוא דם משוס לאו
 היא וגס דלמד לומר הכרח הי׳ ולא בזה לי׳ סגי הוה הקפר

 בכור להתיר ללמד עוד ממנו לדרוש ידע הוה ולא י מלמד
 ס״פ לך יהי׳ דובשרס קש הה דלר״ע גס ומה לנכרי• בע״מ
 לחזה והוקש ג״כ בע״מ בבכור הוא ע״א( )נ״ז מקומן איזהו
 זה מהיקש ולאפוקי ־ לנכרי נמכר לא בודאי ושוק וחזה • ושוק
 קרא בעי ולא הקפד דר״א ל״ל ר״ע וע״כ • יהירא קרא צריך

 שפיר וידע בסיני נאמרו ופרטוח כללות דס״ל משוס לשחיטה
 דר״א ס״ל דלא התום׳ כ׳ שפיר לר״ע ולזאת • צויתיך מכאשר

 מיותר קרא בעי דלר״ע • דאיל יהורא עוד לו דיש או הקפר
 אין הו הקפר דר״א דריש הוה ואי לנכרי היתר זה לדרש
 דר׳ אליבא כ׳ בסנהדרין והתוס׳ ג״כי מלמד שיהי׳ הכרח

 לענין ועוד ג״כ מלמד שיהי׳ כנ״ל מוכרח דלדידי׳ ישמעאל
 אכפת לא מוכרח אינו אס ואף יתירא קרא דל״ב יתכן מהנות

 להתיר ללמד דאתי שס בסנהדרין התוס׳ כ׳ לא ולזאת לן•
 דזה משוס • בבכורות התום׳ כמ״ש כותי׳ דקי״ל כר״ע לנכרי

כנ״ל: יתכן לא
 בסנהדרין ההוס׳ אמ״ש לעיל שהקפיתי מה או*לם (ה)

 הקפר דר״א קרא מהך ידעי׳ מתנות דפטור
 לפטור אחרינא ואיל צבי קרא מבואר ע״א( )ט״ו בכורות ובגמ׳

 ונראה ,ישוב צריך עדן ,התוס׳ שס וכ״כ ,ומתנות מבכורה
 אלגאזי מהרי״ט וקושיה תלונת ונסיר הספרי דברי בשנבאר

כנ״ל



אריה  קול
 חדא ואיל צבי איתא ראה פ׳ בספרי דהנה • עליו הנ״ל

 לפעור וחדא ומהנות• מבכורה לפעור איל( או צבי )היינו
 ממ״ש השינוי על חדא אלנאזי מהרייע והקשה ושוק• מחזה
 אפשר דאי קרא אצעריך לא ושוק דלחזה ועוד • בגמ׳

 מחזה פעורין דלזאת חולין גבי כדאמריגן לעזרה לעיילינהו
 דבפסוהמ״ק • לחולין דמי לא דודאי בעג״ד № ואמינא • ושוק
 אי בעזרה חולין הויין ולא עלייהו קדשיס דין דאכתי הו״א

 מדין יצא ע״כ לנכרי דמתירו לר״ע רק • קרא פערינהו לא
 חולין דהוי ושוק חזה פעור ידעינן וממילא לנמרי קדשים
 ס״ל לנכרי למכור ואוסרו ר״ע על דפליג למאן אבל " בעזרה

 והנה , ושוק מחזה לאפעורי קרא בעי עליו קדשיס דין דעדן
 פסולי מה לי׳ דדריש הקפר דר״א קרא דהך ס״ל הספרי

 חולין בהמת מה בספרי לי׳ דריש כו׳ בשחיעה המוקדשין
 מיירי וזבחת כו׳ ירחק דכי דס״ל משוס והוא שחיעה בעי

 רש״י וכמ״ש המוקדשין בפסולי ונא ישמעאל כר' האוה בבשר
 לר׳ גס שכ׳ ע״א י״ז רש״י וע׳ ? הספרי על ע׳יא( )כ״ח בחולין

 הספרי אך • המוקדשין בפסולי קרא מיירי דמ״מ ישמעאל
 קרא בהך כלל שייך אין א״כ בפסוהמ״ק כלל מיירי דלא ל ס

 או בבכור כלל מיירי דלא לנכרי למכור להתיר דר״ע דרשא
 אסיר וא״כ • לנכרי למכרו מוהר ודאי וחולין • פסוהמ"ק בשאר
 לפעור קרא בעי ע״כ להתיר ,קרא דליכא בכור לנכרי נמכור

 כמ״ש הקפר דר״א מקרא ידע לא ג״כ ומהנות ושוק, חזה
 ע״כ • קרא הך בפסוהמ״ק כלל ירי מי דלא כיון סנהדרין התו׳

 שקולין ששניהם וס״ל קרא מחד ומהנות בכורה נדרוש מוכרח
 והתום׳ • ושוק מחזה לפעור קרא וחד • להון וסברא דין וחד

 לחוד הקפר אליעזר דר׳ אליבא אס כי קאי לא בסנהדרין
 כר״ע ס״ל לא נחירה בבשר )וגס בפסוהמ״ק לקרא דמוקי

 • ללמד שבא הקפר דר״א קרא מהך מהנות דריש ע״כ • כנ״ל(
 מחזה לפעור לי' דריש מבכורה דפעור דגביצבי איל וקרא
 • לנכרי מכירה להתיר כר״ע ס״ל דלא אחרי קרא דבעי ושוק

 בעי דלא דר״ע אליבא קאי ע״א ע״ו בכורות שבגז' וברייתא
 וקרא מהנות• לפעור לי׳ ודריש ושוק מחזה לפעור קרא

 היינו חמור פער בו פודין לאין ג״כ דאהא ההוס׳ כ׳ דר״ע
 דמקק לר״ע וא״ש • לנכרי היתר מיני׳ דדריש צבי־ דגבי איל

 משוס לנכרי למכור מוהר דג״כ חולין לבהמת ולא לחי׳ הקרא
 ההוס׳ כמ״ש חמור פער בו פודין דאין להא ג״כ דאהא

 ועוד • חמור פער בו פודין אין ובחי׳ ע״א( )ע״ו בכורות
 • לבהמה מקיש דלא א״ש בלא״ה דלר״ע לומר שאפשר אמרתי
 בגי על עו״ג מזמנין דאין ע״א( )ל״ג בחולין אמרי׳ דהנה

 ואחר במיתה• כ״א בשזיעה ניתר אין דלדידהו מעייסמשוס
 אבמה״ח לדידהו והוי בדקילא דמנחי כמאן הו״ל שנחתכו
 דראב״י שס ואמרי' ־ עור אלפני ועברינן נח לבני דאסור
 דלדידן מידי איכא מי שרי דלדידן כיון משוס דמוהר קאמר

 שעל דחלביס לומר סברא הי׳ ז לפ וא״כ • אסור ולדידהו > שרי
 ולמכור ;יהן אסור חלב משוס אסור ג״כ דלדידן והקיבה הדקין

 מי וסברת אבמה״ח• משוס אסור דלדי׳הו משוס לנכרי•
 לזאת • לנכרי למכור דאסור והו״א בחלב שייך אין מידי איכא

 דמוהר • לישראל מוהר החלב גס דבחי׳ דכמו לחי׳ אקשינהו
 אך מותר בבהמה ה״ג כו׳ מידי איכא מי משוס לנכרי למכור

 כמו בנערפה ג״כ וכן • כו׳ מידי איכא מי בהו שייך דלא
 בנתנבלה דרק • סק״ב כ״ז סי׳ יו״ד הש״ך מדברי שמשמע
 דלר״ע ומשוס מעיים־ הבע להם למכור אסור בשחיעה
 נאסרו דלא דיני׳ קמ״ל בבהמה שחיעה הלכות עתה נתחדשה
 אבל ־ מותר המעיים של החלב ואפי׳ • לנכרי גס המעיים

 ЬпЬ ר^י • שחיעה לענין לר״ע א״צ מפסוהמ״ק חי׳ ללמוד
 לר״ע ידעי׳ ושחיעה לנכרי בכור היתר לידע עכל לא לזה

 ופרעות כללות דס״ל ודעוך דחי׳ שחיעה בין צויהיך מכאשר
 דס״ל יהודה ולר׳ בהדיא• חולין על ונאמרו בסיני• נאמרו
 נצעוו ובסיני פרעות ולא כנלות דס״ל משמע ורידין שחיעת דבעי

 דילפי׳ ומשוס ,ופופוח בחי׳ בץ בבהמה נץ קדשיס שחיטת פל
 הסברא ניטה הי' כן ורידין שחיטת בפי פ״כ מדשיס משחיטת

 דאן( אלא הוא כן דלא ב״ל ר קאמר פ״כ ■ לחר והדפת
 פפ״י והיא שמו"ח הצבור פס פרשתייכו אשלימו לכון דאמינא

 לשחוט שא״צ מזה ותחשבו בסיגי נאמרו ופרסוה כללוה האמור
 הוא הורידין בשחיטת יהודה ר׳ כועס באמרכסדכל כורידין

 וד/פינן • בסיני נאמרו פרעות ולא דכללות הסברא עפ״י רק
 בסיגי נאמרו ופרעות דכללות דנתפוס ולפי " קדשיס משחיעח

 ר׳ עעס זה דאין השמיענו לזאת ־ יהודה כר׳ עוד לומר אין
 וכנאמר בסיני נאמרו ופרעות כללות למיד אפי׳ כ״א יהודה
 יהודה ר׳ דין לומר אפשר מ״מ ביחוד חולין על שחיעה הלכות
 ,טעמי אלא מקדשים דגמר משוס ולא הורידין לשחוע שצריך

:בגמ׳ כדאיחא בצלי׳ או במליחה היעב שיצא דס משוס
 אפס נזה ונציע .תלמודו ששכח בזקן והזהרו עיד ואמך (ו)

 כאלוה פלשה וקישור בישוב שאמרתי מה קציה
 ואמרתי ע"•:( )מ״ע כחולץ ס״פ שביבמות מיפעי׳ מנשה ששאל

 הקיצור בתכלית אומר וכעת שלס• ודרוש באריכות אחר במקיס
 ואביהוא נדב במיתת דהנה • קצת ובשינוי פה לעניננו הנאות
 ע״א( )ס״ג ובעירובין ע״א( )נ״ג יומא נמ׳3 חעאיס כרבה נאמרו
 וירהו משים איתא ובת״כ ־ רבן בפני הלכה שהורו מכוס איתא

 אופיין נעלו מסיני סיני במדבר כס דאיתא ישראל ללהי את
 ר׳ כו' הכהניס ונס ע״ב( )קע״ו בזבחים איחא וכן • שלהם
 שאמר דזהו אליבי׳ חח״כ וקאמר ואביהוח נדב פרישת זי אומר

 שהתרה כיינו " אקדש בקרבי אמר ל ,כ דבר אשר הוא ככתוב
 . כס וע־ש״י בס יפרץ פן ה' אל לעלות יקרבו לבל בהם

 וי״א קטורת כהקעירו דהיינו זרה אש בהקריבם נאמר ובכתוב
 כמעע כס החטאים שכל אמרתי ]ימכבר • נשים נשאו שלא משוס

 הוי מהס א׳ דממנ״פ • א׳ ומקדש משכן אי בפלוגת׳ ותלויים ח׳
 כי׳ אס זו בפלוגתא דתלוייס נאמר עניננג לפי וכעת חעא[
 מסיניבכהניס־ אושהי׳ בבכורות עבודה המשק שהוקם קודם

 אמרי׳ כס בזבחים דהנה י לא או בסיני נאמרו ופרעות כללות וחי
 בן יכיכע ר׳ ה׳ אל כננשים ככהניס ונס דתניא היא תנאי

 ואביכוא נדב פרישת זו אומר ר׳ י הבכורות אלו אומר קרחה
 הוא מכס דאמר היינו ואביהוא נדב פרישת זו למ״ר בשלמא כו׳

 בכורות דהיינו למ״ד אלא .אקדש בק־בי לחמר ה׳ דבר אשר
 .במכובדי אלא בכבודי תקרי אל בכבידי ונקדש ומכני • מא״ל
 כ׳ אל כננשיס והס בנהניס העבודה אז שהי' ד למ ועכ״פ

 אנכי את ויראו מכיס מיתתם עטם רש״י כמ״ש ן3רך להקריב
 אתה מיכעי׳ מנשה ששאל וזה הרבה• ודרו נשמרו שלא ישרחל
 • וחי כאדס יראני לא כי אמר רבך ומשה ה׳ את ואראה אמרת

 מס ע״ש ישראל אלהי את ויראו מקרא לומר הו״ל התו׳ וכ׳
 חטא הי׳ באמת ישראל אתאלהי דוירא־ נאמר אס רך שתירצו•
 אך • זה מקרא ראי׳ לו ל־.ביא יכול הי׳ לא • מתו זה ובעבור

 אתאלכי ויראו א״כ ,הלכה שהורו מכיס מ׳ בג כמ״ש נאמר אה
 ע*כ • זה מקרא תירוץ לו יש ושביר לחטא נחשב לא יש־אל

 עשרה חמש ימיך על והוספתי אמרת זה א כשני׳ שאלה לו שאל
 משוס י״ל דלכאורה :אמלא ימיך מספר את אמר רבך ומשה שנה
 חנינה• ריש כדאיתא כניס לו כמוסיפין במילי׳ מעביר שהי׳

 אינו כבודו על שמחל ומלך כי׳ מלך חזקי׳ דהלא לחלק שיש רק
 דהיינו י״ל מ״מ אולס • במילי׳ כמעביר מעלה ואין • מחול

 אדס כל ומחויב מחול אינו שמוחל ואך למחול לו אין לכחחלה
 לבל לו למחול יכול למולו א׳ כפשע אחרי אבל בכבודו להזהר

 למס קשי׳ א״כ אך ־ שניס לחזקי׳ שנתוסך מה וא״ש י יענישנו
 בפגי הלכה והורו שפשעו על ואביהוא לנדב רבינו משה מחל לא

 מ’מ מלך דין למשה שהי׳ ואך הכביד מפני רק זה שאין רבן
 ויראו מכיס הי׳ דהחטא וע״כ ־ להם למחול נו הי' שפשעו אחר

 דמנך אחר תי׳ י״ל רך * ה־אשונה קיש־׳ וקשי׳ ישראל אלהי את
 ך ימ מספר את משה ומ״ש • מהמזל למגלה ומתנהג כצבור דינו
 חי־שי א״כ יך • אודור 'המז עפ< שמחנ?ג ביחיד כיינו אלאמ

 אמר רק־ ומשה בהמצצו כ׳ דרשו אמרת אתה כשלישית שחלה
 בציור כאן ביחיד זהרל דכשתא ’ א;יו דאנויו בנל

 " לען.- מזלו משתנה אין לעילם ד דיה שאמרת אחרי
 מע^ וקשה 7דוק בצבור כיינו בהמצאו ה׳ דרשו נס וע׳כ זכות
 ש־ט-ס ש:י על ימלד ח־יי! יש מש ב יך אליו• קראני בכל משה

 ישראל כל על כי׳ משה משא״כ למחול ויכול כמנך דינו אין
 ומיישב ־ רבן בפני הלכה שהורו בעבור הי׳ המט<א ולעולם

 אלד^ את ויראו בקרא דמצינו משוס כראשונה שאלה י כשאלות
ישראל



אריה  קול
 • כו׳ שהורו מחמת הוא ואביהוא ונדב . חטא הוי ולא ישראל
 משום צמחול ויכול במיצי׳ מעביר דמזקי׳ משוס השני׳ שאלה
 יחיד בין צחצק מיושב ממיצא הג׳ שאלה גס מלך דין לו שאין

 כ״א מלך הי׳ לא הוא שגם למנשה נוגע זה דבר אך • לצבור
 וגהצאה .מקבל לא לי׳ אימא אי ישעי׳ וז״ש שבטים שני על

 יהי׳ שתשובתו להוכיח שרצה בזה טען שמנשה מה עוד יבואר
 דברים שגי כ״א תפס לא ולזאת נתוכח• ובזה ה׳• לפני מקובל
 משום או • כו' ויראו משוס דהיינו ואביהוא נדב מיתת בסבת

 או קטורת שהקטירו היינו האחרים השנים ועז: שהורוהלכה•
 כללות דמ״ד אליבא הם השנים שאלו בעבור .נשים נשאו שלא

שעפ״ז פרטוה ולא כצנות כמ״ד ס״ל ואיהו בסיני נאמרו ופרטיות
־. מנשה שאחז הראשונים עניניס השני הוא

למ״ד כ״א א״ש קערת הקטירם טעם דהנה שיחתי וא£רש (ז)
 העבודה הי' כ״א בעבודה חז שייך כהניס היו שלא ~

 להמתין להס הי׳ כשהוקם ועתה המשכן שהוקם קודם בבכורות
 • ה׳ עפ״י בעבודה משה ויחנכס עני׳ יצטוו טרם בעבודה מלהתחיל

 בעבודת זרים היו לא • מסיני בכהניס עבודה הי׳ שכבר נא' אס אבל
 בפסוק דהאתנחתא ס״ל בבטרות עבודה ומ״ד • חטא ואינו הקטרת

 שלימים ולא שלמים היינו ושלמים ־ עילות בתיבת ז עו.ו רעיו
 )יעמש״ל ופ־טוח כללות וכמ״ר וניתוח כפשט דין אז והי' בעורן

 שיצאו ס״ל ע״נ נשים נשאו שלא משים מ״ד וכן • ב׳( אות
 • אפ״ו מוזהרים חינם דב״נ דידוע האבות מזמן ב״נ מדין כבר
 עדן עבר גא • חזרה מתן עד ב״נ דין לכס שהי׳ נאמר ואס
 ניסן בר״ח המשכן הקמת עד בסיון תורה ממתן שלמה שנה

 רחת שנה ובעד .למליאיס שמיני שהי׳ מ״ר לחד ניסן ח׳ או
 ס״ל מ״ד דהאי לומר וע״נ • שיענשו יתכן לא נשים נשאו שלא

 חייהם מימי כעבר על ונענשו ב״נ מדין מקידס עוד צאו כ
 .ממש שלמים פי׳ שלמים ע״כ וא״כ .אשה נשיאת בלי בכולל
 דהפי׳ • שלמים כפשוטו נפרש לא למה ב״נ מכלל שיצאו מאחר

 לא וב״נ ־ ב״נ דין עדן להם שהי׳ הכרח מטעם הוא בעורן שלימים
 וניתוח בהפשע כדין כי׳ אז שהקריבו כעולה וא״כ • שלמים הקריבו

 אלו טעמים הב׳ סברת וזכו • בסיני נאמרו ופרטות כללות וכמ״ד
 חטאים והשני .בכיני נאמרו ופרטוח כללות המ״ד בשיטה שהולכים
 ולא כנלית כמי׳ד עפ״י כוא כו׳ ררהו ומשום שהורו משום כאמורים

 ופרטיות כללות למ״ד ך שי חין הלכה שהורו מה דכנה נאמרו פדטות
 שכורו בסיני־ועתה משה מפי הכלכה נשמע כבר דח״כ בסיני נאמרו
 מועד באוהל עדן נשנה שלא רק משה מפי כבר האמורה הלכה

 וע״כ • מנני שלמדו מה רבן בפני שאזרו מה חטא זה הין
 הלכה הורו שפיר וא״כ בסיני נאמרו פרטות ולא דנל.ות ס״ל

 משוס שאמ־ו מה וכן * חטא והוי • ממנו עדן :מדו שלא מה מעצמן
 • פרטיות ולה כלנוח כמ״ד ע״כ הוא יש*אל חלכי 'את ויראו
 כו׳ כנגשיס ככהנים וגם קרא החי • וירהו של הטעם דלפי
 פן ה׳ אל לעלות יקרבו לבל מותרים והיו ואביכוא נדב הוא
 • בכהניס עבירה הי׳ ׳כ וא • הנ״ל זבחים ׳בגמ וכמ״ש • בם ץ יפר

 הוא • עולות ויענו ב״י נערי את וישלח הכתוב של וכאתנההא
 והי׳ בעורן :לימים שהיו עולות על שלמים וקאי ישרא: בתיבת

 כי׳ ומנשה .פרטות ולא כללות וכמ״ד וניתוח הפשט בלא הז
 שני כ״א לפניו נשאר לא כ’ע פרטות ולא כללות כמ״ד ס:ור

 או שהורו משוס או ואביהוא נדב מיתת בסיבת לו י כחטאים
 ■ שלפ״ז באות כנ״ל ממנ״ס עליהם שאל עיכ כו׳ ויראו משוס
 שרצה מסיבת הוא פרטות ולא כללות כמ״ד מנשה שסביר וטעם

 . והחטיא שחטא אף מקובלת יהי׳ שתשובתו ולאמת להוכיח
 שילמדו רבים ומזכה זוכה זה לעומת יהי׳ תשובתי גס עכ״ז
 מישראל כחשובה דבר נלמד כבר הלא רך חשובה• לעשות ממנו

 • יחיד השובת נלמד שמדור 'ע״ה כמלך ומדוד • נעגל בחטאם
 ישראל יו ג לא כאמרס • רנים שובת ר נלמד במדבר ומישרמל

 ראוי דוד הי׳ לח חשובה לכורוח כ/א לאיתהמעשה ס ראוי
 נאמר שנא תרוייכו וצריכי חשובה. להורות א כ מעשה נאותה
 בחטאם רבה שחטאם איפכא או • רבה שזכותם פדיפי רבים

 מ״ג( פ׳ )ש״ר במדרש לפמ״ש רך • ע״ח( ה׳ ג’ע )יע׳ ברבים
 רמי׳ הין כ’א יענשו ולא כפכיי׳ ידונו למען כלומוח שיבר שמשה

 כלוחית ששבירת שיחכן הועילה רבים שחשיבת כטגל ממעשה
 יחזור והוא רבים שהחטיא למנשה זכות עוד נשאר ע״כ • הועיל

 נלמדנה שלא ’ רבים בחטא אה חשובה דרך ויורה בתשובה

 ע״א( )פ״ז שבת בגמ׳ חך • המדרש דעת עפ״י העגל ממעשה
 ומה מדעתו ק״ו משה שדרש משוה הלוחית שבירת עעס איחא

 אחר טעה נאמר וא״כ מ״ו( פ׳ )ש״ר במדרש ונ״ה כו' г כס
 בטעם אלו כדיעות שני אך * כפנוי׳ לדונה כנ״ל טעה ונא

 נאמרו ופרטות כללות זו בפלוגת' ג״כ תלוי הלוחות שבירת
 הוא כפנוי׳ לדונם וטעה • פרטות ולא כללות רק או בסיגי
בעבור מנשה בה בחר ע״כ פרטות ולא דכללות סברא כתאי

:תשובתו לתועלת זו דעה נאותה היות
 ראיתי מסכתות על מחדש שנדפס ארי' גור בס' דהנה (ח)

 פסח מה ק״ו דרש שמפה דאיתא ע״ז שעמד
 כל נפרטו ולא • לישראל התורה כל ניתנה לא עדן הא כו'

 דלזאת וכ׳ אחר• ממקום יוכיח או פרכא ימצא ואולי מצותי׳
 שדרש דסובר מ״ד האי דבאמת י״ל ובענ״ד • מדעתו לה קרי

 במדרש וכמ״ש בסיני נאמרו ופרטות דכללות ס״ל ק״ו משה
 י/אפ האלה הדברים כל את אלהיס וידבר מ״ז( פ׳ ריש )ש״ר

 • שעה באותה למשה הקב״ה אמר לרב שואל שהתלמיד מה
 • ודקדוקי׳ פרטי' בכל והלכותי׳ התורה כל תיכף ידע וא״כ
 כללות כמ״ד ס״ל המדרש אבל * הק״ו לדרוש שפיר יכול ע״כ
 עוד כל ק״ו לדרוש מצי לא א״כ • בסיני נאמרו פרטות ולא

 אחר ממקום יוכיח נמצא דאולי שלימה התורה לפניו שאין
• כפנוי׳ לדונם הטעם נתן ע״כ • הק״ו לסתור

 משה שדרש ק״ו אהאי שהקשה מהרש״א קישיש ג״כ מיושב נובזה
 כשד ולערלים למוליס בפסח וכמו דיו דנימא מפסח

 • וערלים למולים כמו הוי וא״כ .ע״ג עבדו שלא לוי בני היו הלא ה״נ
 * קושיהו לישב מאז ואמרתי * אצלם התורה מהיות נפסלו ואמאי

 לדונם המדרש טעם יש דהלא .ק״ו לטעם א״צ דיו דאמרי׳ דלסברא
 וחופה כחיפה הי' תורה מתן הא הטעם זה על שקשה רק • כפנוי׳

 ובאופן מק״ו דהוא דקדושין בפ״ק איתא קינה דחופה הא אך ־ קונה
 שייך ושפיר קינה אינו חופה אז דיו אמרי׳ א' אבל .דיו נימח שלא

 קונה חיפה ואז דיו דל״א נימא ואי .כפנוי׳ לדונם המדרש טעם
 אז • כפטי׳ לדונם הלוחות שבירת מועיל ומה הקנין נגמר וכבר

 קושיה ל״ק והשתא • ק״ו משה דדרש הגת׳ טעם יש סברא לאותה
 טעם שפיר יש א״כ דיו אמרי׳ היה דאי • דיו דנימא מהרש״א
 המתן )דהיינו חיפה דיו דאמרי׳ דמאחר * כפנוי' לדונם המדרש
 .כפנוי׳ לדונם הלוחית בשבירת תועלת יש ושפיר קינה חינו תורה(

 אשרי׳ אז המדרש טעם שייך ואין קינה וחיפה דיו נימא לא אס רק
 קושית בישוב כבר זה אמרתי כן " ק״ו משה דדרש הנמ׳ טעם

 מ״ד דהאי מוכרח דע״ש דא״ש י״ל הנ״ל לפי כעת אולם * מהרש״א
 ולדידי׳ * בסיני נאמרו ופרעות כללות כמ״ד דס״ל כיון * דיו דריש לא

 קרא דר״מ אמרי׳ )ס״טע״ב( בזבחים דהנה דיו. דל״א מוכרח
 דחניא מטומאתה( טריפתה מטהרת עוף )דמליקת ידרש אשכח

 שם ובתום׳ ע״ש כו' שוותה דבר באיזו והעוף הבהמה הורת זאת
 מזה ע״ב( )כ״ז בחולין דדרשינן להא קרא אצעריך הא מקשים
 שמעינן דממילא והוא • ש״מ דתרתי ותי' . מה״ת עוף שחיטת

 דיו לומר דיתכן רק במתני׳ שם כדאיתא מבהמה ק״ו איכא דהא•
 הבהמה תורת דיזאת קרא ואצעריך • מליקתה ולא מעהרתה שחיטתה

 הייט שחיטה היינו דאל״כ מה״ת לעוף שחיטה דיש מוכח וא״כ כי׳
 מהכא דשמעיק כיון וא״כ ח׳( דרוש ריש לציון בדורש )וע׳ מליקה
 ידעינן דבהמה צויתיך כאשר איצטריך למאי קשיא • ג״כ עוף שחיטת

 חי׳ על גס שחיטה דיני כל להורות הוא צויתיך וכאשר מוזבחת
 • להכי הורת וזאת בעי לא צויתיך כאשר ל“דס מאן וע״כ . ועוף
 קשה לא תורת וזאת קרא דאצטריך והא דיו דריש דלא משוס והוא
 יש דר דלא כיון וא״כ ־ קרא לה וכ׳ טרח בק״ו דאתיא מלתא דכל
 דדוקא . הורת דוזאת מקרא מה״ת לע־ף שחיטה דיש ידעינן לא דיו
 היכי וכבכ״מ • דיו נימא דלא קרא דאיצטריך אמרי׳ דיו דרשי׳ אי

 בק״ו דאתי׳ מלת׳ למימר דאיכא אף קרא דאצטריך ליישב דמצינן
 • דיו כלל ל״א אי אבל ־ דרשינן למדרש דאיכא היכי כל כו׳

 וכיון .קרא לה וכ׳ טרח בק״י דאתי׳ מלתא דהו״ל לומר ע״כ
 • מזה מהיח לעיף שחיטה נדע לא א״כ .בכ״מ דיו אמרי׳ דלא
 צייתיך ר מכאב דדריש דמאן הוכחנו וכבר י צויתיך מכאשר וידע
 ומיושב .דיו ס״ל לא וא״כ .בסיני נאמרו ופרטות כללות ס״ל

 • בסיני נאמרו כו״פ המ״ד עפ״י דהיא משה של הק״ו דרש
 פרעות ולא כללות המ״ד עפ״י הוא כפנוי׳ לדונם הנ״ל והמדרש

 דבסיני כיון כלל הכרח אין צויתיך מכאכר דלפ״ז . בסיני נאמרו
 • דיו דריש וא׳'כ תורת מוזאת עיף שחיטת וידע ־ פרטי' נאמר לא

• לעוף שחיטה דיש ומוכח למליקה שחיטה בין לחלק שמעינן ומהדיו
וא״כ זיין



קול 26
 ק״ו׳ מכוש הלוחות שבירת בטעם לומר המדרש מצי לא וא״כ

 :כפנוי׳[ לדונם אמר וע״כ הרש״א כקושית דיו נימא דתיקשי
 תועלת יצמח שעי״ז למען המדרש בדעת אחז ומנשה

 דלפי משוס לדורות חשובה דרך להורות כתשובתו
 בעבור דיתכן השובה הוראת העגל ממעשה אין המדרש דעת

 להכפר חטאס הוקל ע״כ כפנוי׳ נדוניס והיו הלוחות שנשכרו
 משוס השנים אלו רק ואכיהוא נדב מיתת בטעמי תפס )ולזאת
 ולא כללות המ״ד עפ״י שהוא כו׳ ויראו משום או שהורו

:כנ״ל( ישעי׳ עס ויכוחו הי' וזה • מנשה כשיטת פרטות

 ור' דר״מ פלוגתא איתא וע״ב( ע״א )י״ר כב״ב והנה )ט(
 שם ואיתא • לוחות ושברי הלוחות כענין יהודה

 לרבות מיעוט אחר מיעוט הוא • רק כארון אין ס״ל דר״מ
 לרכות • רק כארון דאין ס״ל יהודה ור׳ • בארון שמונחת ס״ח
 בארון דמוגחות לוחות שכרי ור״מ • בארון מונחות .לוחות שברי
 שלוחות מלמד בארון ושמתם שכרת מאשר ליה גפקא מנ״ל

 כחך יישר שברת אשר ואידך • בארון מונחות לוחות ושברי
 ושמהם שברת דאשר דרשא האי אי הרש״א ומקשה • ששברת
 ליישר אתי שברת דאשר מתרץ מאי סמוכים ענין הוא בארון

 הוא שברת דאשר גימא ואי למדרש איכא סמוכין דאכחי כחך
 כפ׳ דכתיב שכרת באשר ודריש עביד מאי עוד קשי׳ מיותר

 אתי תשא שכפ׳ קרא ואידך פי׳ דואידך הרש״א ומפרש • תשא
 דר׳ אליבא יחרץ מאי לפי״ז וקשה • ע״ש ששברת כחך ליישר

 קושיחו גס • שברה אשר חד מיותר ישאר דלדידיה יהודה
 קאי ואידך דמפרשינן למאי סמוכין איכא דאכתי הראשונה

 כ״א סמוכין דרשיגן דלא ס״ל הלא דאיהו א״ש יהודה ר׳ על
 אינו כחך ליישר דאתי אליביה דקאמר וכיון דמופנה היכי

 במשנה דדריש דאך • כה״ג סמוכין יהודה ר׳ דריש ולא מופנה
 • יבמות בריש כמ״ש מופנה דההס משוס ג״כ היינו סמוכין הורה

 • ששכרת נחך ליישר אתי השא דפ׳ דהך הרש״א דכ׳ והשתא
 נדרוש יהודה לר׳ וקשי׳ מופנה הורה דבמשנה האי נשאר א״כ

 שמאי בית פ׳ דכזכחיס ובפרט • רק בארון אין ול״ל סמוכין
 מופנה הוי ודאי א״כ אשר דריש יהודה דר׳ איתא ע״א( )מ׳

 יעקב כעין מובא ברשב״א והגה ־ סמוכין לדרוש ויש אליכיה
 יישר נדרוש אשר שכתוב ככ״מ וכי שהקשה איתא כברכות

 דשברי מזה דמוכח כארון ושמהם אצל דכתיב משוס ותי׳
 והוא • ע״ש ששברת כחך דיישר מוכרח בארון מונחות לוחות
 מאין דדריש יהודה ר׳ היינו ואידך אמרי׳ כב״ב דהלא תמוה
 מאשר ידעיגן הא ל״ל בארון מונחות לוחות ששברי רק בארון
 איהו הלא וא״כ • ששברת כחך יישר ומשני • ושמהם שברת

 • כחך ליישר רק בארון מונחות לוחות דשברי מהכא דריש לא
 בארון מונחות שש״ל לפי הוא כחך דיישר הרשכ״א ולדברי

 אין ול״ל בארון מונחות שש״ל מזה דמוכח קשי׳ אכהי א״כ
 מהרש״א כפי׳ הרשב״א מפרש ואי • כמלכים • רק בארון

 כתיב אין התם הא השא דכפ׳ קרא האי על קאי דואידך
 לפי ’ כחך ליישר ג"כ למדרש מצינו ולא בארון ושמהם כלל

 וקשה יהודה לר׳ היינו ואידך מפרש וע״כ • הרשב״א דברי
 • דבריו קצת ליישב ואמרתי • צ״ע הרשב״א ודברי • כנ״ל

 אלעזר ר׳ משוס אמר חנן אבא איתא ע״ב( )ג׳ ביומא דהנה
 • שטיס עצי ארון ועשו וכתיב עץ ארון לך ועשית כתיב

 )ע״ב לו בא כפ׳ וכן • משלהם יותר רוצה אני משלך כביכול
 ועשו וכתיב עץ ארון לך ועשית כתיב רמי יוחנן ר׳ ע״ב(
 לו לעשות מצרוין עירו שכני לת״ח מכאן שטיס עצי ארון

 רק בצלאל שעשה הארון אותו שהוא מוכח ועכ״פ • מלאכתו
 והגה • ועשית כתוב הורה ובמשגה ועשו בי׳ כחוב ששם

 זה רק • בצלאל שעשה הארון זה דאין איתא בחומש כרש״י
 אך • הנ״ל הגמ׳ נגד שהוא וקשה ע״ש כו׳ כעצמו משה עשה
 פלוגתא איתא ה״א( פ״ו ושקלים ה״ג פ״ח )סוטה בירושלמי הנה
 הלוחות שהיו א׳ היו ארוגות דשני ס״ל לקיש כן יהודה דר׳

 עמהן יוצא היה לא וזה בצלאל( שעשה אותו )והוא בו וס״ת
 משה( שעשה )והוא בו מונחות לוחות שהשכרי וא׳ במלחמה

 • היה א׳ ארון אמרי ורבנן • למלחמה עמהן יוצא היה וזה
 וכ״ה שבירושלמי לקיש כן ר״י דעת רש״י תפס וא״כ • ע״ש

אריה
 דברי ליישב יש ועפ״ז )ס״גע״ב(• עירובין וע׳תוס' בספרי•
 בחרון אין איצטריך יהודה דלר׳ ס״ל דהבבלי ונאמר הרשב״א

 דלכו״ע משמע ששם שלמה שבבית הארון על דקאי כו' רק
 חות הל אז והיו • משכן של ארוגות מהשני א׳ ארון רק היה

 כשעשה • המשכן מימי רק • א׳ בארון מונחות לוחות ושברי
 נוחות ושברי אחרונות הלוחות שם מונחות היו שלו ארון משה

 הנוחות שס והניחו שלו הארון בצלאל שעשה עד הראשונים
 )כמ״ש • משה שעשה בהארון נשארו נוחות והשברי האחרונות

 השברי הונחו ואז הבית בנין עד ב׳( ס״ג בעירוב-ן התום'
 בארון אין מקרא שדרשו וכמו * א׳ בארון הלוחות עם לוחות

 והי׳ המשכן בימי גס א׳ ארון רק הי־ שלא ס״ל ר״מ אך • רק
 שום ואין נוחות השברי עם הלוחות יחד מונחים בתחלה גס

 נרבות אהא רק בארון דאין ע״כס״ל הבית בנין חדושבעת
 היו ארונות דשני ס״ל ור״י • כארון מונחת היא שגס ס״ת

 נקבצו שעתה להורות • רק בארון אין קרא צריך ע״כ מתחלה
 היו הנה שעד מה האחרונות הלוחות עש לוחות השברי יחדו ובאו

 בארון לוחות ושברי בצלאל שעשה בארון הלוחות מפורדים
 כך הגמרא וכונה שכ״א ה דברי מיושבים ובזה • משה שעשה

 • ששברת כחך יישר שברת אשר יהודה( ר׳ )היינו ואידך הוא
 נוחות השברי להשים שצריך דההס מקרא שמוכח מה היינו

 שאז • כך יהי' הבית בזמן גס שלעתיד ראיה אין כארון ג״כ
 • הליחות ששיבר מה משה לב יפול שלא גהראות כ״א הי׳ לא

 אין הבית כזמן אח״כ אבל ־ ששכרת כחך יישר לו ולהורות
 בצלאג שעשה מעת המשכן בזמן שגם אחרי • כך שיהיה הוכחה

 בפ״ע מונחים היו לוחות השברי רק * יחד מונחים היו לא
 • רק כארון אין קרא איצטריך ושפיר ־ כנ״ל משה שעשה בארון
 אבל • יחד הלוחות עם מונחים יהיו לוחות שהשברי לרבות

 מהחלה א׳ ארון רק היה ולא ששכרת כחך יישר ס״ל לא מ ר
 יהיו שתמיד למדרש כ״א אתא לא שברת אשר וקרא • ג״כ

 ועפ״ז • נ״מ שאין אח״כ הן המשכן בזמן הן בארון מונחים
 אשר בהאי עביד מאי שהקשה מהרש״א קושית כן גס מיושב
 דהשחא • בארון ושמהם כתיב ס^ן ששם השא שכפ׳ שברת
 בארון מונחות לוחות ששברי לזה דמידריש היכי שרק לק״מ

 שש נדרש שאין תשא בפ' אבל ששברת כחך יישר ג״כ מדריש
 ששברת כחך יישר ג״כ לדרוש אין כארון מונחות דש״ל הא

 דהך י״ל ועוד • מיותר אינו שברת דאשר • הרשב״א כמ״ש
 לך פסל הקב״ה ה שצו מה על טעם ניתן לזה אתי תשא דפ׳

 הקכ״ה נתן הראשונים והליחות • משנו אבנים לוחות שיפסול
 לזאת שברת אשר הראשונים דהלוחות משוס • האבנים כעצמו

 משל מהמדרש בחומש רש״י וכמ״ש כנגדן אחריש לתת מוכרח אתה
 פסל בפס־ק כתוב שאין הורה שבמשנה שברת אשר האי ורק • כו׳
 בארון מונחות לוחות ששברי נזה מדריש שאחריו בפסוק כ״א לך
: מדרשי כיחד שניהם הרשב״א ולדברי • ששברת כחך ליישר או

 טעם פי על שהוא נראה ששברת כחך דיישר הא והנה
 ועשה כפנוי׳ לדונם משוס הלוחות כשבירת המדרש

 הגמרא טעם לפי אבל י הלוחות כשבירת גדול תיקון מ״ר
 )ולפי ע״ז כח יישר שייך ולא * בזה תיקון שוס אין ק״ו דדרש
 ס״ל ושלזאח פרטות ולא כללות ס״ל יהודה דר׳ דיתכן מש״ל
 יתכן • קדשים משחיטת דילפי׳ משוס הורידין לשחוט צריך
 לסבור מצי לא פרטות ולא כללות דס״ל דכיון לשיטתו דר״י
 ולזאת • כפנוי׳ לדונם טעם כ״א • הלוחות בשבירת ק״ו דרש
 ימודו“ת ששכח בזקן הזהרו בענין והנה • ששברת( כחך יישר ס״ל

 הן,רנ ׳כפגןז לדונם הלוחות בשבירת תיקון שהיה למ״ד
רר י ,/ה לאד למ״ד רק • תלמודו ששכח לזקן מהתם

 מחמת תלמודו ששכח לזקן גס ראיה יש • משה שדרש מק״ו
 בוי-ידין והזהרו לכס שאמרתי אך ריב״ל דקאמר וזהו • אונסו

 !מ״ל פרטוח ולא כללות המ״ד ע״פ הוא דלכאורה יהודה כר׳
 דשבירח למ״ד שהוא כו׳ תלמודו ששכח כזקן הזהרו ועכ״ז

 נאמר? ופרטות כללות כמ״ד שהוא ק״ו מטעם היה הלוחות
 לבניו ריב״ל שצוה דכריס השלשה כל עתה ומקושר • כסיני

 א-., אשר העניניס במעדנות ומעונדיס • לזה זה ששייכים
:כס״ד מזימותי

ועחם



ולק
 השלשה קישור פלפול דרך בעז״ה שבארנו אחר ПЛУ1 )י(

נשים ־ יחד והאגדס לבניו ריב״ל שהזכיר אזהרות ׳
 • בעז״ה ומום* חכמה יצמח שמתוכם דרוש בדרך לחברם פנינו

 שהם תרגום ואחד מקרא שנים קריאת בטעם לומר דיתכן
 שלחזור שבק״ש פרשיות שלש: כמו ולעשות• וללמד ללמוד כנגד

 ולקיים לעשות שידע בנדי הוא לזכור למען שלומד מה ולשנות
 לאחרים להבין ללמד הוא ותרגום • כזו מעשה כשיזדמן כדבר

 ולשון • כעין בלשון לו לבאר לה״ק טב ה ידע לא לאשר גס
 בקראו חיש כל שהוא לכוין יש הצבור עס פרשתייכו אשלימו
 לפרשת וכשיגיע זאת קייס אס בנפשו וישער ישכיל בתורה
 והאהבה היראה שיעור בה יש אס בלבבו יבחין והאהבה היראה

 שנה שבכל הפרשיות סדר נסדר ולזאת • בתורתו שהזהירנו
 הוא שבשמ״ע הסיכות חג בסוף שבנתב מהתורה הסיום יהיה
 בנתב ונחתם וננתב לנ״א זקא פ שנשלח איש כל של הדין גמר

 הסיום וקורס * בזוהר כחמור ואחד אחד כל של כפסק רשום
 מלקיים שחיסר מה להשלים האדם יכול שבכם חשובה ימי יש

 • תורה המשנה בפינו נקרא הו״ר ובליל • התורה דברי את
 ופקוח והשגחה השמירה כ״א ־ לבדה כקריאה הכינה ואין
 • האלהיס איש משה בהורת ככתוב מציתי׳ ונצ־ נטר אס עין

 לאשלומינהו סבר אביי בר ביבי רב ע״ב( ח׳ )ברכות דאמרי׳ וזהו
 ליה תנא • דכפורי יומא במעלי שתא פרשחאדטלהו לכולהו

 כאוכל כל כו׳ מחענין בט׳ וכי כו׳ ועניתם מדפתי חייא רב
 השנה ימית בנל שהנה מליצה ע״ד לכוין ויש • כו׳ בתשיעי ושותה

 בעיוה״כ רק מתעורר אין התשובה בימי וכן לבו על שס אדם אין
 ולא יחעירר אז החתימה של הדין יום שקרוב כאדם כשרואה

 להשלים לבבו בכל רוצה הוא אז כי מלבנות להתאפק יוכל
 באמת אבל • א׳ בשעה עולמו ולקנות התורה כל של פרשיות

 הנכון דרך עכ״ז ־ האדם התעוררות הוא טיב שעה שבכל אף
 וימי ובאלול * הפרשיות בהשלמת יתעידד כשנה ימי שבכל הוא

 שהלא • כ״כ עת אין לבד ובעיוה״כ • עיד יוסף הסליחות
 השלמת לצורך שיספיק העת ומעט • אז ולשתות לאכול צריך

 שהנה • כר״י בורידין והזהרו עוד ואמר — • כלם הפרשיות
 המלח ע״י יותר הדס שיצא בכדי הוא הורידין נקיבת טעם

 להוציא כ״נ פוגל המלח אין הורידין מנוקב אין שאם שמולחין
 צפציף הקיל פעילת ע״י בכורידין הדס שנצ״ר בעבור הדס

 ונמו • כקו: פעולת הפועל הדס משכן ושם ״ כעוף שמצפצף
 ששם המליח: קודם דמו ולהוציא ולקיעו לחתכו יך“שצ בלב

 ואין דם ריבוי הוא )־בכבד כלב חדרי בחללי הדם משכן
 צרירת יש כורידין בענין כן היתוך( ע״י אף כלל מליח: מועיל
 וכן • הדס להוציא המליחה פועל ואין הורידן בגידי הדס

 וכיוצא כפרנסה מחוסר יסירין לו יש אדם שכל יסורין בענק
 כאמרס המלח כענין וכס * בור כצ מעניני רבים יסודי מלבד

 מה ביסורין ברית ונאמר במלח בריח נאמר ע״א( ,)ה ברכות
 האמיר ברית אף הבשר את ממתקת מלח במלח האמור ברית - י

 אין שהמלח וכמו • אדם של עונותיו ממרקין יסורין ביסורין
 נהאדם יש כן • ויחתך הלב יקרע אס בלתי לכלב פגעל

 וקרעו יואל הנביא וכמ״ש • לד׳ לשוב לבבו לקרוע המיוסר
 שיש כרעב שימורי .דהיינו • ה׳ אל ושובו בגדיכם ואל לבבכם

 • כ׳ אל ותשובו לבבכם תקרעו רם בלתי יפעלו לא לכם
 הבל של דיבורים ע״י כצואר בגידי בנעשה הדם צרירת וכן

 שנטשה כחטאים צרירת ולזנך להאדסלנקת יש ורכילות ולהיר
 כעבירות על שישוב עד היסורין יועילו לא זה ובלא * מזה

 עיקר ששם הדס מצרירת לטהר צדך כלבב וכן • בקול שיעשו
 תרי ולבא ועינא חומד כלב כי כחטאים ומקור הדס רתיחת

 החטאים לכל נפתח מקור ג״כ הוא והלשון • דעבירה סרסורי
 דברים שלשה ע״ב( קס״ר )ב״ב בגמ׳ אמרו והנה * העצומים

 ומקש: כו׳ הפלה ועיון לה״ר אבק בכ״י מכן נ־צול אדם אין
עבורזה עינש לו יגיע ואיך כמוכרח א״כהו׳להאדס הרש״א

 ע״ז ודרשו חיים עץ לשון מרפא דאמרי׳ משום המפרשים ותי׳
 כוא ת״ח אם לה״ר מספרי בל תקנתן מה ע״ב( )ט״ו בערכין
 ע מג לכ״ר מעון להנצל עצה ביש כיון וא״כ כו בתורה יעסוק

 רואה אם יא( ע )ה׳ בברכות שאמרו שזהו ויתכן • עונש לו
 מצא ולא פשפש כו׳ במעשיו יפשפש עליו באין שיסורין אדם

יד אריה
 שלא ופי׳ " נו׳ שבשבילה מצא לא ופידש׳י הורה בביטול יחלה
 היסורין נל יהיו תורה לביטול וכי וקשה • מדה כנגד מיה מצא
 לה״ר שהמדבר בחוה״ל עפמ״ש שיחנן ואמרתי * מיה כנגד מדה

 וא״כ • והמבייש הנעלב של עינות כזצק נוטל הכירו אח ומבייש
 חטאי על שנענש אחרי כעונוח מדת למניא יוכל לא בודאי
 • הורה ביטיל ע״י וזהו חבירו עשה חטא איזה יודע ומי ’ זולחו

 כמש״ל • מלה״ר להמלט יונל לא תורה מלימוד שמבטל שמאחר
 ע״כהוא מדה כנגד מדה מצא לא וז״ש • בכיי ניציל הדס הין

 לא אשר זולתו חטאי עול עליו והשתרג לכ״ר דברו משוס
 לו באה שעי״ז תורה בביטול יתלה מדהה למציא מעונס ידעס

 כי • ורכילות לה״ר הבליה בדברי *ולצפצף להגות כזאז הרעה
 התורה עשק לפניהם יחן לא אס לעשות מה ולשונו לפיו אין

 לבלום להאדם היא כבדה מלאכה כי • ורכילות בלה״ר יעסקו
 והצלתה כהורה נגנת וכנה • ורסן במתג לשונו ולעציר פיו

 לקנטר ע״מ בלמדו כי * לשמה שילמוד באופן רק כוא מלה״ר
 )י״ז ברכות כתום׳ כמ״ש ד׳ שנא אשר לשמה שלא עיקר שזה

 מצלת ולא מגינת אינה כזו הורס " מזה למעלה ומדובר ע״א(
 שמו״ח כצבור עס פרשתייכו אשלימו לבניו ריב״ל וז״ש * מלה״ר
 יכודה כר׳ בורידין והזכרו • כנ״ל לעשות ע״מ שילמדו דהיינו
 לה״ר הבל מדיבורי כדם בכס שנצרר צואר וחוטי גידי דכיינו

 ציירת ונקיון זיכיך וענין ־ ולזככס לנקיתס שצריך " ורכילות
 לעשות ע״מ לשמה כתורה לימוד ע״י אס בלתי יחנן לא זה דס

 • לימודו עסק בכל למטרה זאת בשומו • לשמה עיקר שזהו
: יחד כענינים שני ר ומקיש • כנ״ל בורידין לכזכר יוכלו שאז

 • אונסו מחמת תלמודו ששכח בזק והזהרו עוד ואמך* )יא(
 עשוהס אחר אח״כ נתחדש השכחה ענין שהנה

 בטה״ז הקכ״ה אמר עקב( )ס״פ г הנחומ במדרש וכמ״ש העגל
 יצה״ר עוקר אני לעה״ב אבל ומשתכחין למדין היו יצה״ר ע״י

 מבשרכם האבן לב את והסרותי שנא׳ משתכחים ואינכם מכס
 לאדם צריכים שאינכם אלא עוד ולא * בשר לב לכס ונתתי

 לאמר רעהו את ואיש -חיו איש עוד ילמדו ולא שנא׳ שילמדם
 • ע״כ ־ גדולס ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי ה' את דעו
 ההורה קדושת כי * עמס נלוה היצר הי׳ שלא שחטאו קודם וכ;

 עולם* לזכר לבס לוח על חקוקה והיחה להם* נאותה הית:
 כחבלי נאחזת אינה התורה שקדושת שחטאו אחר א״כ מ

 וכן • ומשכחים לומדים ע״כ • היצר מהאות העכור החומר
 כהס דביקים הקדושות האותיות היו שכתחלה להלוחות קרה

 כמ״ש פורחות האותיות היו כשחטחו ואח״כ כהלוחות וחרותים
 לשכרן א״ל הקב״ה אומר ר״ע השא( פ׳ )תנחומא כמדרש

 מרגיש משה הי׳ לא הלוחות על הכתב שהי׳ הימים כל ארז״ל
 ונשתברו והשליכן ידיו על כבדים נמצאו הכתב שפרח כיון בהם
 כקדושת האותיות היו בקדושתם שבהיותם בעבור והוא ע״כ•

 • נזה בגוף להדבק הנשמה שמתענגת ובהיר זך בגוף ■לנשמה
 • מקדושתם ב״י בהורדו אבל • במשקל קל הוא חי בהיותו והאדם

 ע״כ שבתוכם הרוחני ונפש הקדושה מהם פרח הלוחות גס
 הנחימא במדרש וכ״כ ־ החיות רוח בלא המת כגוף כבדים נעשו

 אף ועכ״ז • באייר פורחות האותיות שהיו שם ובמ״ר עקב פ׳
 גס קדושה בהם שהי׳ בעבור עכ״ז מקדושתן הלוחות שהורדו

 תלמודו ששכח הזקן כן • בארון מונחים שיהיו במעלתם הס עתה
 שלמדה בעת כמו התורה קדושת בו שאין אף ־ אונסו מחמת
 חז״ל שדמוהו הדמיון ומבואר * כבודו לשמור יש עכ״ז וידעה
 • היצר בעניני ואחוז התלוי השכחה דבר והנה • לוחות לשברי
 טבע כענין הוא • בו השכחה רבה כן • בהאדס עניניו כרוב

 לשבת יכלו ולא היצר לעניני נאותה אינה התורה שקדושת באשר
 השכחה את נתן שהשי״ת ג״כ יתכן אולס • האדם בלבב יחדו

 ישכח לא אס כי • וטובתו האדם למעלת היצה״ר בחברת
 שילמדוהו צריך יהי׳ לא וגס • שלמד מה בפ״א ויזכור • האדס

 האדם עיסק הי' לא ־ העתיד לימות המדרש שהבטיח וכמו
 • והבינה ההורה כל אחת פעם למד כ״א ימיו כל בהורה
 היצה״ר לחתה נפלאה סגולה היא בעצמה התורה שלימוד ובאשר
 • לו תבלין הורה בראתי יצה״ר בראת ע״ב( ל׳ )קדושין כמ״ש

 מושל היצה״ר והי׳ תמיד התבלין לוקח האדם הי׳ לא פן חשש

 בקרב



קול 28
 מוכרח הוא השכחה שגיר כאשר אך • כחפצו האדם בקרב

 הועלת יש כך ובין לעפות־ איך ידע למען תמיד בהורה לעסוק
 ביראת אוחזים כשהעם כ״א אינם המשכון זה אך ־ היצר לשבירת

 ־ לפעמים יפריעם שהיצר רק במצותיו להדבק וחפצים ה׳
 ודקדוקי׳ פרטי׳ בכל ומצותי׳ התורה חוקי לדעת יחפוץ ועכ״פ

 לשאל יודע אינו לימוד שבלא דינים כמה יש כאשר ע״כ
 אינו אם אשר הלכות ושארי ויו״ט שבת הלכות כגון עליהם
 להמורה לילך שיתעורר ספק בלבבו יפול לא האדם יודעם
 מורה שיש במה אדם כל יוצא אין בזה ע״כ ־ ממנו ולשאל
 ־ טוב משכון הוא ע׳כ ־ בעצמו ללמוד אדם כל ומחויב בעיר

 הטוב מדרך הטהו הוחל פלב עד היצר יד גבר אס כן לא
 רוחו ,ישבר ולא המצות בדקדוקי לחפוץ ח״ו מאומה ישגיח לבל

 תעשינה לא אפר ה׳ ממצות אחת על שעובר בידעו אף בקרבו
 אף כי ־ כלל משכון זה אין ־ הספק על ולדאג לחוש גם ומה

 בדיני בקי שאינו זה על חושש אינו כי כלל לומד אינו ששוכח
 השכחה שניתנה יתכן גם ־ ויאשם יכשל פן לחוש ויו"ט שבת

 ולא נפשו וצרות לבו תאות האדם ישכח למען היצר בחברת
 יחזור האדם אך ־ לימודו יפרעו לבל תמיד בהם שקוע יהי׳

 השכחה גברה בתורה ורק ־ ישכחס לבל עוה״ז עניני וישנה
 ובתכלה ־ בתורתך עינינו והאר .ק״ש בברכות קבעו ולזאת

 פ' )בירושלמי אמרו התורה על כי ־ לתורתך אבינו השיבנו
 כו׳ משל אעזבך יומיס יום תעזבני אם שאמרה הרואה(

 לבנו נקשיח ולא וגפקדגה שנזכרנה כנה״ג אנשי לנו תיקנו ע״€
 זאת גס אולם .כמטמונים ולחפשנה אותה ולבקש ־ מאהבתה

 ובשפתיו בפיו רק ג״כ היא בעצמה התפלה כי לגו הועיל לא
 בתפלתו דבריו כלל שומע ואין הבליו בעסקי טרוד ולבו

 וחשק רצון בה להכניס פתח לפתוח לבבו על הדפוק והתפלה
 צבאי׳ מלאו אפר הטרדה בבריח סוגרה והדלת ולתעודה לתורה

 עינינו והאר באמרו כלל מתעורר ואין ־ לבבו חדרי כל את
 שהאנשים אמרתי וכבר ־ התורה בחשק לבבו לדבק בתורתך

 כאיש הוא בתורתך עינינו והאר ואומרים כלל לומדים שאינם
 צעטיל שום מחזיק ואינו ־ רב הון הלאטעריי לזכות יקוה אשר
 שידברו למה לבס משימים אינם קצת הלומדים גם אמנם * כלל

 שנשכח סיבה שזה ולחוץ מהשפה היא שתורתם וכאשר ־ בתפלתם
 כ״א אינו דואג של תורהו ע״ב( )ק״ו בסנהדרין כמ״ש מהרה

 ושם ־ ויקיאנו בלע חיל עליו אח״כ ואמרו ־ ולחוץ מהשפה
 דואג מת לא הנ״ל( המאמר של המ״ד .אוהו )הוא אמי ר׳ אמר

 בעת שגס ולחוץ מהשפה היא הפלתם כן ־ תלמודו ששכח עד
 שתורה הסדר הפכו )והעם ־ שמדבר מה שומע אינו אמרו

 כשיתודה ובתפלה ־ וא׳ פעמים מאה ולשנות ,תמיד לחזור יש
 ־ עיד לעשות לו אין כי ־ ע״ז לחזור לו אין חטאיו על האדם
 עוזבים להיות שבים אינם והם ־ באולתו שונה כסיל ולהיות

 נאות לנו שסדרו והוידוי יום בכל הוידוי וחוזרים החטאים
 מאה. האדם יחיה אס גס עליהם חוזר להיות דרכנו לפי הוא

 בתורה ולהצלחה רשע( דרך עוזבים אנו שאין מאחר ־ שנים
 שמעההא דלאהוקי )שם( סנהדרין כאמרס דשמיא סיעהא צריך

 לקבל ושיוכל לזכור דהיינו • דשמיא סיעתא בעי דהלכתא אליבא
 ה' יפיק לעשות ע״מ כשילמוד והוא ־ לעשות ע״מ מלמודו הועלת
 משתמר אין אז לשמה לומד כשאינו משא״כ ־ ולסעדו לתמכו מגמתו
 בלמדו כ״א בה אין ליצה״ר התבלין פעולת גם כי ־ בקרבו למודו
 ־ עוה״ז מהבלי נפסדה מחשבה בעבור בלמדו ולא ־ לשמה
 מקודש עזרתו ישיג ואיך ־ ואון היל היצר לו ימצא הלא שבזה

 מפ״מ וז״ש ־ הכי״ת של המכוון תכלית אינה אשר ־ כזה בלימוד
 תחלה בתורה מברכין שאין מפני ה״ח ה״ח של בניהם אין

 כמ״ש לשמה לומדים שאינם בעבור דהיינו ע״א( פ״א )נדרים
 אשר עוה״ז ענין שאר )־'ו לקנטר כונתס תכלית וכל הר״ן
 רבנן רחים הוי ולא לחבירו שונא ת״ה כל ע״כ תכליתי( הוא
 עוה״ז מעניני תכליתי דבר )וכל רבנן בנין לי׳ הוו לא ע״כ

 מהבלי וענין לעסק הלימוד ענין בשיעשה ע״כ ־ נצחיי אינה
 עולם אחוזת מורשה שיהיה נצחיי יהי׳ ולא תכליתי היא עוה״ז

: עולם( עד אחריהם לבניהם
 עשו הראשונים חסידים )ל״הע״ב( ברכוה שאמרו ך(ךןך )יב(

 בידן נתקיימו וזה זה קבע ותורתן עראי מלאכתן

ארית
 מהברכה מלאכתן הס שחסידים מחוך עומדין אין בם' וכן

 יושיעהו ה׳ לדבר וחרד הירא להאיש כי , משתמרת ותורתן
 בשלמה מצינו וכאשר בקרבו הורתו ולשמר מלאכתו לברך ה׳

 וכבוד עושר גס ה׳ לו ונתן ושכל כמה ר מה׳ שבקש הע״ה
 ולומד הכונהס על לדעת החכמה אורחות החפץ האיש כן

 דהמע״ה וכמ״ש " דרכיו בכל ויצליחהו ד׳ יושיעהו לשמה בתורה
 יעשה אשר וכל כו׳ שתיל כעץ והי׳ כו׳ חפצו ה׳ בתורת כ״א

 אין אז עפל ותורתו עיקר מלאכתו האדם בשום כן לא יצליח
 הורתו ועל ההצלחה אור תהל לא עסקיו על כי ־ קמח ואין הורה

 ביראת האדם שמתעורר התפלה בעת ׳כ ע השכחה כוס תעבר
 לאהבתה שנתעורר ־ התורה להצלחת בקפה לנו סדרו שמיס

 בשנשיס ־ מימיו מאבד שאינו סיד כבור להיות ה׳ יצליחנו ואז
 אור נראה בדרכיני גס אחרת־ פני׳ שוס בלי אלי׳ פנינו

 הועלה קצת שנמצא הגדנו כבר והנה וההצלחה־ הישועה
 להניס גדול תועלת בה שיש הלימוד התמדת להגבר בהשכחה

 ואין ההורה לימוד חיוב עצם ששוכחים יש אך ־ מפני׳ היצר
 ילדך צור הכתוב בביאור האה״י שכ׳ ע״ד והוא ־ כלל לומדים

 שישכח ותועלת שכחה ברא שהשי״ת ־ מחוללך אל ותשכח השי
 השכחה כוס ישתה ממצוקותיו נפש מר וכל בעוה״ז הבליו

 בהשכמה ישתמש האדם אבל ־ ימיס ברבות מעצבו ויתנחם
 או • השכחה הוליד וצור • שכחה הוא והשי ־ ה׳ דברי לשכח

 השכח ואתה ־ עמלי כל את נשני מלשון שתשי באופן הולידך
 ויעצהו נושיו שרבו לא׳ משל עפ״י זאת )והסביר מחוללך אל
 מאומה לו לעשות יוכלו ולא ומטורף כמשוגע א״ע שיעשה א׳

 ויעשה בו נושה הוא גס אשר החוב לתבוע היועץ בבוא ואח״כ
 הוא ממני הלא ויאמר ג״כ־ לפניו ומשוגעהו שעותו תנועות

 ולהפקיע משוגע בתור להתחפש לי הרע ואיך לטובתך העצה
 מתחייב ה״ז ממשנתו א׳ דבר השוכח כל אמרו ע״כ חובתי(
 להסירה האדם יכול עכ״ז טבעי היא שהשכחה אך כי ־ בנפשו
 ־ תמיד עלי׳ וחוזר לשמה לומד ויהי' לעיקר התורה את בשומו
 אונסו מחמת תלמודו ששכח בזקן והזהרו חז״ל הזהירונו ועכ״ז

 יכול במשנה שם וכמ״ש בה פשע שלא אונסו מחמת דהיינו
 בזקן ואמרו ,דוקא מלבו יסירם כו׳ ;הו מש עליו תקפה אפי׳

 סיבלהן הדעת אין ארבעה ע״ב( )קי״ג בפסחים אמרו דהנה
 הצבור על המתגאה ופרנס מנאף זקן מכחש עשיר גאה דל

 יותר הרבה גדושה* במדה יצר ענין שהוא לפי והוא , בחנם
 כי עה״כ שפי׳ מה נח מי דרוש באפ״י וע׳ ־ הטבע ממדת
 שנשבע מה על נ״ט שהוא דהיינו ־ מנעוריו רע האדם לב י<

 כי , האדם בעביר האדמה את עוד , לקלל יוסיף שלא ה׳
 שמנה בהיותה האדמה בטבע היתה המבול קודם מתחלה

 כי גם ע״כ אשר ־ האדם מעללי יצרי תאיות להוליד מאד
 סיבה בהאדמה שאין המבול ואחר • ממנה יסור לא יזקין

 הקוה יש ע״כ מנעוריו רע האדם לב יצר כ״א לחטאיו
 תאוח רודף הזקן גס ובהיות • דרכו וייטיב לה׳ ישוב שכשיזקין

 ואין הטבע כמדת שלא דבר הוא ־ ירדפום הנערים אשר
 בעבור ראשונה גאה הדל את חשבו והנה ־ סובלתו הדעת
 דל שנמצא הזה הדבר מוצא באמת דהנה ־ יותר רעתו שרבה

 שנמצאו באשר הוא ־ הטבע מגדר יוצא כו׳ מכחש ועשיר גאה
 העניות כי כבראשונה מעמדם במדרגת עומדים שאינם אנשים

 עולים הרבה ונמצא בעולם־ החוזרים גלגלים הם והעשירות
 וזה עשיר להיות יעלה נעוריו בימי עני הי׳ זה בו ויורדים

 הלגו שבעתים )ואמרתי ־ העניות מצב בשפל יורד עשיר שהי'
 ודוחפים הגלגל רודפים שהעם באפר מהרה להסבב הגלגל ירוץ
 בביצה שפרש״י וע״ד מותרות אחר כלס רודפים בהיותם אוחו

 יפזר ;א שלזאת כו׳ ה מר׳ לו קצובים ש״א מזונותיו עמ״ש
 חמימר■ שכה על לו ׳,יה לא Р הפנה בראפית בהוצאה האדם
 ■״״ למשפחתו אי ח״ו נימי לאדם נקצב ק הפקיר• בדרך

 נאה• להיות שהורגל והעשיר במהרה(• מכלים והס
 מנעורט שהי׳ הפשיר וק ־ ממנה הרגלו יסור לא עניו בימי

 ואח״כגסב•"' ומכחש־ גונב נהיות הדנות ולחצתו ואביון דל
 טאס מנעוריו שהי׳ הזק! וכן ־ ממנה הרגלו יסור לא עשרו
 ,מיב נס ממנו ידה הרפה לא ההרגל מגונות תאות ורודף
 הד-יג שאין במספר ראשונה גאה הדל נצב ע״כ ־ שיבתו

 סובלתן



 אין הקדומה הרגלם כשמכקשיס והזקן העשיר כי ־ הובלתן
 ,בם שנתחנך מעשיו ע״י יתעורר אס העשיר כי ־ להם מזיק

 הזקן וכן י מעלה נתענה אשר ישמח עוד כגכיר י^י מקודם
 ימי יזכור הדל אס אכל , נעוריו ימי כזכרו לבבו ידאב לא

 הותירה הגאוה רק אשר בשפל וירידתו ־ נעוריו שבימי עשרו
 ע״ז ויתמרמר כקרכו רוחו ישכר הלא ־ רכושו מכל הדלות לו

 הפכיים משני נתקבצו כי • מעצמו מוקשה הענין כי יתגאה ואיך
 נשכח ואס ־ כקרכו רוחו השוח הלא לפניו עשרו ימי זכרון אם

 רעה המדה מזיק אין והזקן להעשיר גס • הגאוה לו מאין
 ירחמנו לא איש ששום ,הגאוה לו מזקת היא גאה ולהדל להס

 להיות זכה גאותו בעכור לא ע״כ שכפיו גאוה החוטר כראותו
 הככור הוא סוכלתו הדעה אין שכענין כעבור כ״א ראשונה נצב

 קשה להיות יתכן עונשו שגה אמרתי )ועוד שנים פי ליקח
 שעונשם .כספרים נמצא ופשעים חטאים כמה פעל יותר

 העשיר וא״כ ־ שעיות מה לתקן ש;י כגלגול מגולגל להיות
 יהיו• • עוהתס לתקן יגולגלו אס ג״כ הצכור שעל ופרנס והזקן
 ינאף ולא זקן וזה יכחש שלא ויתקן עשיר זה ־ שהיו כאופן

 יגולגל אס גאה הדל אכל יתגאה־ ולא הצכור על פרנס וזה
 יתגאה ולא דל שיהי׳ כאופן לגולגל מוכרח יהי׳ חטאו לתקן
 כהיות ראשונה ג׳'כ זה כעכור שנחשב הלצי כדרך אמרתי ע״כ

 חנוך הע״ה שלמה הזהירנו ולזאת — • מהסתרים( קשה עונשו
 להמשיך כטכע להיות חילו רכ ההרגל כי כו׳ דרכו עפ״י לנער

 להענין הביאתהו אשר והסיכה הרצון כסור גס האדם אה
 גם בהבליות מורגל הנער כהיות ע״כ בה־ להרגיל להתחיל

 את לתנך שהע״ה יעצנו ע״כ • אולתו מעליו תסור לא יזקין כי
 , ממנה יסור לא יזקין כי גם למען ־ וכמצות כהורה הנער

 כהלימוד גם מעלה נמצא וכזה חז״ל מפי חיטך מצות הוא וכן
 כהורה אדם יעסוק לעולם ע״ב( )נ' פסחים כמ״ש לשמה שלא

 שעתה שאף לשמה כא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אף ומצות
 בו ובההעורר ־ כתורה א״ע מרגיל הוא עכ״ז רצוי' כונתו אין

 * ויראה ההורה לשערי לבוא לו נקל וטהרה קדושה רוח אח״כ
 שנותן אחת קשיטה בעכור כ״א לומד שאינו אף הנער וכהרג:

 אח״ש לו ייטב למען לחנכו טוב עכ״ז ־ טוב מאכל או אכיו לו

טו אריה
 ולדאה לטוש לו יש לכד והמצוה התורה אל כי יכין וכשיגדל

 ה׳ כדרכי עוד ישכיל ואח״כ • כסף אגורת מתנת מכלי כנשר
 • הלק( ר״פ להרמב״ס המשניות כפי׳ )וע׳ מעלה מעלה לעלות

 ימיס על לשמה שלא הלומד אצל פעולתו ההרגל ייטיב כן
 מפתחות שאז קדושה רוח ממרום עליו כהוערה העתידים

 ’כתורה עסק ימיו שכל הזה והזקן ־ שערי׳ לכוא כידו התורה
 עקלקלות ארחוח ללכת שע ולא לחטוא רגילות לו הי׳ לא עכ״פ

 כי כיאות לשמה למד שלא אות שזה הורתו ממנו שנשכח ואף
 עכ״ז כנ״ל משתמרת הורתו הי׳ וכיראה לשמה לומד הי׳ אם
 לו אין זקנתו ולעת בתוה״ק עסק ימיו ■שכל כאשר לכזהו אין

 אין לפנים כ שההרגל אחר לחטוא ־להסיתו שיתחיל היצר חוס
 וקדושת ־ חטא ולא שנותיו רוב ועכרו ־ מנאף( )כהזקן לזה לו

היראה לשערי לבוא שיכול זה לענין כקרכו נשארה התורה

 נצב כי ה׳ כעיני ויקר זכות רב לו גם כי ח״ו לבזות אין
 אזהרות שלשה מקושרים וכזה ־ מעלה לעלות הסולם על הוא

 וללמד ללמוד שיש שמורה שמו״ת הצבור עם פרשתייכו אשלימו ריב״ל
 ולשונו פיו לשמור שהוא כר״י־ כורידין והזהרו ולעשות־

 ומצלה מגינת אז לשמה כשילמוד רק והוא ־ ורכילות מלהיר
 מחמת תלמודו ששכח בזקן והזהרו ועכ״ז ־ כנ״ל לה״ר מחטא
 שזה לשמה שלא שלמד מורה שזה אף לכזהו־ לכלי אונסו
 הורה למד באשר ככודו לשמור יש עכ״ז לימודו שכחת סיכה

 הלא ־ מלכו אותיוהי׳ שפרחו אף קדושתה כקרכו ואצר הרכה
 ועכ״ז ונשתברו ככדים ונעשו אותיותי׳ פרחו הלוחות גס

 זה הי׳ לקיש בן ר״י דעת ולפי כארון לשומם מפה נצטוה
 נשאר כי כמלחמה לנצח עמהם יוצא לוחות השכרי עם הארון

 אף כן ־ מלפנים בהם שהי׳ מהאותיות הקדושה בהם עדן
 רב כי כו׳ בזקן והזהרו עכ״ז לשמה התורה לימוד שעיקר
 השכח לא אח״ש ואף בה ההוגה כל את לקדש ההורה קדושת

 ־ לשמה הלימוד פעולת אצלו לפעול בכחה ועדן קדושתה זכר
 ולא לשמה בתורתו שנהגה יהן וה׳ ־ נשאה למדרגה ולבוא

. :סלה עולם מפינו תמוש

השבכה

בועז ראש על אשר הכותרת גורת את המיסה

גמ״ח עמוד היא
• יתהלכו סביב הדרוש רמוני בתוך הפלפול פעמוני • □ובכו יחד בו הצדקה ומעשה גמ״ח מענין דרוש עם פלפול

 כו׳ אילעא ר׳ אמר ע״ב( )מ״ט בכתובות אמרי׳ (א)
 ואת בניו את זן אדם שיהא התקינו באושא

 באושא אר״ל עילעא ר׳ אמר ושם כו׳ קטנים כשהם בנותיו
 ־ מהם נזיניס ואשתו הוא לבניו נכסיו כל הכותב התקינו

 אילעא א״ר ע״א( )נ׳ ושם ־ כווהייהו הלכהא ליח ובתרוייהו
 באושא יצחק רב אמר ושם ־ מחומש יותר יבזבז אל המבזבז
 ואילך מכאן שנה י״ב עד בנו עם מתגלגל אדם שיהא התקינו

 שמכרה האשה התקינו באושא אריב״ח ושם ־ לחייו עננו יורד
 ־ הלקוחות מיד מוציא הבעל ומתה בעלה בחיי מלוג בנכסי

 שאר״ל שמה ואמרתי ־ כוותיהו הלכתא האחרונים השלשה ואלו
 השלשה מאלו מסתעפים כותייהו הלכתא דלית הראשונים השנים

 וראי׳ ־ ביניהם חילוק יש בחמת אשר טעות עפ״י ־ הלכה שהם
 א׳( )פ״ט החובל פ׳ בב״ק דהנה ־ — האחרונה היא לזה

 תנינא אמרו רב מבי יהושע דרב ברי׳ ור״ה ר״פ אתא כי איתא
 חייב בהן החובל רעה פגיעתן והאשה העבד אושא לתקנת

 תזבין אושא להקנה ליתא ס״ד ואי פטורין באחרים שחבלו והס
 אושא לתקנת דאיהא נמי נהי ולטעמיך ־ לי׳ ותתן מלוג לנכסי

 הנאהוהיהב בטובת מלוג לנכסי תזכין לגמרי למזכין מצי ולא
 והיהכ בטוה״נ כתובתה ותזבין לה דלית ה״נ לה דלית אלא לי׳
 לחכירו שט״ח המוכר שמואל דאמר דשמואל משוס כו׳ לי׳

 להקשות ויש " הגמ׳ עכ״ד ־ מוחל יורש ואפי׳ מחול ומחלו וחזר
 • שט״ח המוכר ד״ה ע״ב( )פ״ה כתובות התו' עפמ"ש לכאורה

 קרקעות ללוה דבשלמאכשיש החוב למכור יכול איך לר״י תימא
 לו כשאין אבל הקרקעות על לו שיש שעבוד אוהו לו מוכר
 הוי דאי מה׳ית מכר הוי דלא לו ונראה י לו מכר מה כלום
 • בכ״ק הכא מיירי היכי ממנ"פ וא״כ ־ ע״ש מחול אמאי מכר

 איה ואי הכתובה ממנה יקנה מי א״כ קרקעות לי׳ לית אי
 ר״י דש׳ דהא ונראה ־ מחול ואינו מה״ח מכר הו״ל א״כ לי׳

 בפסחים לאביי כ״א אינו מה״ת המכר חל קרקעות לי׳ דבאית
 הנכסים וא״כ ־ גובה הוא למפרע בע״ח דאמר ע״ב( )ל׳

 ב״כ התו' מדברי שמוכח כמו לו ונקנים להמליה משועבדים
 דרבנן־ כטרות מכירת ישם דאיתא ע״א( ע׳ )דף הספינה פ׳

 בכסף נקנית דקרקע מה״ת מכר הוי לא אמאי ג״כ שם והקשו
להקנות א״י כן כמו להקדישו שא״י דכמו ותי׳ ובחזקה ובשטר

ГГП כדאיהא 



קול 30
 ע״א( )ל״א כ״ש פ'3ו ־ ע״ש כו' שעה כל פ׳ בפסחים כדאיהא
 הוא ולהבא מכאן דס״ל משוס להקדיש א״י לרבא דרק מבואר

 נחמן דרב אליבא כן כ׳ הנ״ל בכתובות דהתו' ויתכן • גובה
 נחמן ומרב • ע״ש כו׳ ר״נ א״ל כו' דר״נ בקריבת׳ החס דמיירי
 דמשני ואף • גובה הוא דלמפרע כאביי בפסחים הש״ס מדייק

 התום' כ׳ הלא כו׳ לך דמשתעבדנא היכי כי נתן כר׳ ההס
 דס״ל מוכרח וא״כ נתן• כר׳ כה ה דאין ע״א( )ע״ז בקדושין

 • דהכא נחמן מרב אביי על הקשה דלא ועוד • כאביי נחמן לרב
 דמיירי התום׳ שפיר וכ' • מחול מחלו ואמאי • כשמואל דס״ל

 יכול שפיר ולאביי • המכירה בעת קרקעות להבעל הי׳ שלא
 מכר והוי * למכור יכול כן וכמו ־ הקרקעות להקדיש המלוה
 באית אף ולרבא לרבא דמיירי י״ל דב״ק בסוגי' משא"כ י מה״ת

 ולהבא דמכאן משוס • לו המשועבד למכור יכול אינו קרקע לי׳
 מיושב ועפ״ז • למחול יכול לזאת • מה״ת מכר הוי ולא • ה״ג
 כתבה דלמא וליחוש שובר מצא גבי ספ״ק בב״מ דאיתא מה
 ש דא לדשמואל איהא ש״מ השרי עד לי׳ יהבי׳ ולא בניסן לי׳

 שובר לדשמואל ליתא תימא אפי׳ אביי אמר כו׳ שט״ח המוכר
 • לו זכין בחחומיו עדיו דאמר לטעמי׳ אביי טורף בזמנו
 הא לדשמואל ליתא תימא אפי' אביי קאמר מאי לכאורה וקשה

 הגמ' דמוכיח • החובל פ' דב״ק ממתני׳ מוכרח דשמואל הך
 והאשה העבד דקתני הא קשיא דאל״כ לדשמואל איתא ש״מ

 ולפיהנ״ל לי׳• ולמיהב למזבןלכתובתה מצי הא רעה פגיעתן
 דלמפרע משוס דשמואל לי׳ ליה קרקע לי׳ באיה דלאביי ניחא
 מודה קרקע לי׳ בדלית רק • מה״ת מכר והו״ל • גובה הוא

 ובלא״ה ־ קרקע לי׳ בלית דהחובל למהני׳ ומוקי • לדשמואל
 )ועוד • קרקע לי׳ דלית כיון לקנות שיאבה איש ימצא לא

 שמוכח וכמו לכתובה משתעבדי דמטלטלי כר״מ הוקמה אפי׳
 • דגרמי דינא לענין החום׳ וכמ׳יש כר״מ דאתי׳ שם הסוגי׳

 • מה״ת מכר בהו שייך דלא וי״ל בכסף נקנים אינם מטלטלי הא
 והא • קרקע לי׳ בלית רק כשמואל וס״ל • ור״ל( דר״י בפלוגתא ותלי׳

:קרקע לי׳ באית היינו לדשמואל ליתא הימא אפי׳ בב״מ דקאמר

 הר״ן בדברי לכאורה לדקדק פיש מה בזה יישב לי עןי1 (3)
 דמכועבד דהיכי דאמרינן אהא שהקשה דכחובות פ״ב

 נאמן אינו הוא אמנה שער האומר )כמ״ש למחול ח״י גחן מדר׳
 כחובל ,בפ דאיתא מהא ע״א( ט’י כתובות לאחרים שחב כגון
 משועבד הכתובה כא תיקשי דאכתי כו׳ לדשמואל איחא ש״מ

 מדר׳ ש־יך אין דבכתובה ותי׳ .למחול יכולה ואינה נחן מדר׳
 קאי דכגמ׳ ויתכן • היא פלוגתא נתן דד׳ רך הא וקשה • נהן

 דאין נתן לר׳ דחקשה )ואי הר״ן כקשה ומחי נתן כר׳ דלא
 כר״מ לה מוקי דכלא חדא • מתני׳ סחס על דיפצוג סברא
 מצי ה״נ • היא דפלוגתא ואף ״4 כחובה בלי להשהות דאסור

 מיירי נתן דלר׳ לומר אפשר ועוד * נתן דר׳ כרבנן לאוקמה
 דאתי׳ משום לומר ואין • לקנות רוצה אדס ואין קרקע לי׳ בלית
 א״א ג״כ מטלטלי ובל״ל • לכתובה משעבדי מטלטלי ולר״מ כר״מ

 משמע לא דמהרי׳ן בכה״ג רעה פגיעתו איש גס דא״כ לאוקמה
 כר״מ יסבור כחובה בלי לכשהות אסור כר״מ דאתי׳ משוס דיסבור

 לדשמואל איתא ש״מ דקאמר דכיון . ניחא להנ״ל אך • כפרטים( בכל
 כוא ולכבא מכאן דאמר וכרבא קרקע לי' באית דמיירי ס״ל

 ולהבא מכאן דס״ל זה מחמת נתן כר׳ ס״ל ע״כ ורבא . גובה
 דר״נ מהא אביי דמוכיח דאכך • בפ׳ב בפסחים כדאיתא כ״ג

 לה משני גובה כוא דלמפרע כו׳ קרקע שגבו יהומיס דאמר
 דחיתי לשנויי כר״ן מוכרח וח״כ לן• סבירא נתן דכר׳ בא ר

 בזה עוד ואמרתי • הר״ן דברי וא״ש • נתן דר׳ אליבא גס
 כשמואל בזה ע״כ ס״ל ורבא דבכורות בכך לשיעחו דשמואל

 דבכורות כגמ׳ מקודם ונציע • כרב דבכורות בכך ע״כ ס״ל ואביי
 )מ״ע. בבכורות דכנה אהדדי• פלוגתתן דתלי׳ איך נבאר ואח״כ
 בנו אמר רב יוס ל׳ בתוך בנו את הפודה אתמר איתא ע״א(
 יום ל׳ לאחר דפליגי ומסיק פדוי בנו אין אמר ושמואל פדוי

 אשה אקדושי דכוה מידי פדוי בנו חמר רב המעוח ונתאכלו
 ושמואל ל״ש ה״נ * קדושי הוו כמעות דנתעכלו אע״ג לאו כתם
 • מעכשיו לפדותו בידו אין הכא מעכשיו לקדשה בידו כתס לך אמר

 למפרע אי ורנא דאביי בפלוגתא זו פלוגתא תלוי איך ולבאר

אריה
 (Ьг• )ניט דכהונית «׳ גקדיס ס"ג ולהבא מכאן א' גובה הוא
 ־'ב\' 'ני 1'5ל מי=ה שאני קונם דאמדינן אהא
 ".,I 'כו,כא ומקשה לחזור אסורה ותהא יגרשנה שמא

 פירוח מוסר שאדם מחוך קונמות שאני אמרת קא קינמית ומשני
 שכן כו בשלמת אכיי איל ״לבלש דבר אוסר אדם עניו חבירו

 א^ס חין כנן שלב״ל דבר יאסר חבירו על פירומיו אוסר אדם
 יהושע דרב ברי׳ ר״ה אמר אלא • חבירו על חבירו פירות אוסר

 אמרה וכי • בעילם איתנכו דירים לעושיכם ידי יקדשו באומרת
 ומי * מגרשה לכי דאמרה לי׳ משעבדא הא מקדשא מי הכי

 אלעאי א״ר • קדיש ולקמי׳ קדוש לא השתא דאלו מידי איכא
 ממך לכשאקחנה לך מוכר שאני זו שדה האומר אלו לא אלמה
 בידו התם דמי מי ירמי' ר׳ לה מתקיף • קדשה לא מי תקדש

 קונמות אשי רב אמד אנא כו׳ א״ע לגרש בידה אין ככא להקדישה
 דאמר וכדרבח נ־נהי הגוף דקדושת קונמות כאני אמרת קא

 מכשחא ונקדשו שעבוד מדי מפקיעין ושחרור חמ׳ן הקדש רבא
 והנה . מ־שתא הקדש דלא היכי כי דבעל לשעבודי׳ רבנן אלמוה

 יפר דאמר • ב״נ יוחנן כר׳ פסק נדריה( מה׳ )פי״ב הרמב״ס
 דס״ג משום לעושיהס ידי קדשו באומרת מוקי ולא יגרשנה שמא

 • שעבוד מדי ומפקיע הוא הגיף קדושת קונמות דמתר׳ן דלמסקנא
 וכמ״ש שלב״ל דבר על אף לח־ל ף הג כקדושת קונמות אלים ה״נ

 מתום' מוכח וכן • רל״ה סי׳ נדרים ,בה הב״י וכ״כ • הכ״מ
 ריב/ חשיב לא אמאי הנמ׳ שם דמקשה ע״א( )ס״ג קדושין

 אדס דס״ל הני בין יפר לפיך עושה שאני קונס דאמרי ור״ע
 באומרת דר״י ברי׳ ר״ה לה מוקי הא כגמ׳ ומתר; דשלב״ל מקנה
 כגמ׳ מצי דהוי דה״ה ס׳ הת שם וכ׳ • לעישיכס ידי יקדשו
 • ע״ש שעבוד מדי ומפקיע הגוף קדושת דקינמות משוס לשנויי
 ן מעני כ״א לו משיעבדת הא מקושי׳ התם מיירי לא הא וקשה
 וגם * שלב״ל לדבר שעבוד מדי מפקיע ענין ומה שלב״ל דבר

 באומרת לאוקמי צריך כי׳ לא שאני קונמות מתר; הוה דאי משמע
 דכמו כהרמב״ם לכתוס׳ דס״ל לומר וע״כ • לעישיהס ידי יקדשו
 היא הגיף דקדושת משוס שעבוד מדי להפקיע קונמות דמהני

 דמהני וכמו היא הגיף דקדושת משוס שלב״ל לדבר מכני נ’כ
 יקדשו באומרת לאוקמי א״צ דלמסקנא ס״ל וא״כ • לעוברים כקדש

 להלאה נבוא אשר עד אתנו שמור יהי׳ הענין וזה * לעישיכס ידי
 יש כרמב״ם דעת על וככה ־ ונקחנה ידרשוה שיבואו והעניניס

 ואף שלב״ל לדבר מ’ל הגף קדושת דגם ום״ל חולקים הרבה
 אלא דאיתא והא • לעישיכס ידי ביקדשו נאוקמי צריכין למסקנא

 • לעושיכס ידי יקדשו באומרת מאוקימתא נפל לא אשי רב אמר
 ומובא כו׳ לך מוכר כאני זו שדה לאומר לדמות שרצה ממה כ״א

 דשמואל בכך כינתינו למערת פתה ונשוב • רל״ה סי׳ יו״ד בשו״ע
: שם בבכורות לשיטתו דאזיל

 פרק ובגיטין ע״א( )צ׳ כחובל בפ' החים׳ כת׳ П1ПП (נ)
 חמץ כקדש רבא דאמר דכא ע״ב( )מ׳ כשולח

 ולהבת מכאן דס״ל לשיטתו כוא שעבוד מדי מפקיע ושחרור
 מפקיע אין גובה היא למפרע דס״ל לאביי אבל • גובה הוא
 אמאי • ב״נ יוחנן דר׳ כא לאביי תקשי כ’וא ״ שעבוד מדי
 דריב״נ דס״ל לומר ואין • שלב״ל דבר מקדיש אדם אין הא יפר

 דהא • דשלב״ל ומקנה שלב״ל דבר מקדיש אדם כמ״ד ס״ל ור״ע
 תנאי כני )ס״ב|ע״ב( כאומר פ׳ בקדושין חשיב גופיה אביי

 ־• בהדייכו וריב״נ ר״ע חשיב ולא דשלב״ל מקנה אדם דס״ל
 ומשני יפר דאמר ר״ע נמי ולחשוב ע״א( )ס״ג שם דמקשה וכנ״ל

 . לעושיכס ייי דשוי? ומרתנ^ יהושע דרב ברי׳ ר״ה אוקמה הא
 קדוש לא כשתא דאלר מידי איכא ומי אביי על קשי׳ וא״כ

 לא אלמה אלעאי י' זכתירו ״לדס וע״כ * דושקככי ולבתי
 דר׳ אתקפתא ס״ל ולא כו׳ לך מוכר שאני זו שדה אמר אלו

 ואינו • בידה אין הנא להקדישה בידו כתם דמי מי ירמיה
 ׳ דמדמ־ )מ־טפ״ח( רבמכוחח כשיטה והוא בכך מחלק

 קדושק׳אח דהוי ל׳ לאחי אשש למקדש יום ל׳ נתץ בנו את
 ניד, התש דמי מי כשמואל מחלק ואין • המטות שנתאנלו

 דהנמרא וח״ש בכך מחלק אין אני' ה'נ י מעכשיו לקדשה
 שעט" מדי מפקיע דקינמית הא דאביי אליבא מסיק לא בקדושין

 ,מורד מהא גס החוס׳ בשס כנ״ל זאת שייך אין דלאביי משוס
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 קיל
 בהכי דסגי כנ״ל מוכרח לעישיהס ידי יקדשו באומרת שם

 דאי כו׳ מידי איכא מי עוד תקשי ולא • דריב״נ הא ליישב
 באומרת עוד ואצ״ל " כאני דקונמות ע״כ צ״ל א״כ הא חיקשי
 דקונמות לתרץ יותר להגמ׳ וכי׳ בשסהרמב״ס ידיכנ״ל יקדשו
 כו׳ מפקיע דקונמוח משוס דכומ״ל וה״ה כתום׳ ]ומ״ש * שאני

 כוונו לא דהתו׳ . הכי ס״ל לא אביי הא לדברינו הקשה לא
 ובב״ק כשולח פ׳ בגיטין כ׳ בכדיא דהא שעבוד מדי להפקעה

 • כ״ג דלמפרע משוס שעבוד מדי מפקיע ל״א דלאביי כחובל פ׳
 לענין הגיף לקדושת קונמות דחשבינן דכמו דיתכן דה״ק רק

 קדושת מקרי דשלב״ל לאביילענין לרבאה״נ שעבוד מדי הפקעה
 חל הגיף דקדושת כרמב״ס שיטת להתוס׳ דס״ל וכמש״ל כגוף

 מיירי דלא כלפ״ז באות כנ״ל התום׳ כונת וזכו דשב״ל על גס
 חזינן ועכ״פ ־ דשלב״ל[ לענין רק שעבוד כפקעת מענין כתה

 דקונמות לאביי דס״ל שנאמר דאף בבכורו׳ רב שיטת ליכ איח דאביי
 בין לחלק כשמואל ס״ל אי מ״מ • דשלב״ל לענין כגוף קדושת כו״ל
 עתה בידה אין החם הא הקשי אכחי עחה בידו לאין עחה בידו

 שלא ס״ל כרב אביי שעבודוע״כ מדי מפקיע דאין דס״ל כיון להקדיש
 לתרץ דמוכרח כרבא ע״כ ס״ל ושמואל • בידו לשאין בידו בין לחלק

 • בידה עתה וגס ־ שעבוד ,מדי מפקיע דקונמות כרבא דריב״נ כך
 חל עתה גס הדין מן אבל • דבעל לשעבודיה רבנן דאלמוה רק

 כאתקפתא לשמואל דם"ל וכיון * מעכשיו כבידה וכו״ל • הקונם
 לתרוצי מצי לא כו׳ בידו התם דמי מי בכהיטח ירמיה דר׳
 מדי ומפקיע שאני דקונמות כרבא לסבור ומוכרח • אלעאי כר׳

 וא״ש גובה הוא ולהבא מכאן דבע״ח ע״כ לפ״ז וס״ל • שעבוד
 משוס מחול ומחלו וחזר לחבירו שט׳ח כמוכר לשמואל דס״ל
 ולהבא דמכאן כיון מה״ת מכר כו״ל לא קרקע ליה באית דגם
 אפי׳ בב'מ דאמר • בהא כשמואל ס״ל דלא חזינן ואביי • ה״ג

 דבכירות פלוגתא בכך כרב ג״כ וס״ל לדשמואל ליתא חימא
 שהוכחנו וכמו • לא או עתה להקדישה בידו בין מחלק ואינו
 אי ורבא אביי דפלוגתת לעיל דברנו אשר כדבר הוא • לעיל

 ומחלו כו׳ שט״ח כמוכר דשמואל בהך שאחוזה כ״ג ולהבא מכאן
 ושמואל רב בפלוגחת תלויה • למלוה קרקע ליה באית כו׳

: וכנ״ל יום ל׳ בתוך בנו את הפודה גבי בבכורות
 מה׳ בפי״ב הרמב״ס דברי לישב יש לעיל שכתבנו ובזה )י(

 שהרמב״ם המדיר בר״פ עליו כר״ן מקושית אישות
 דמיירי כ׳ ולא * פרנס יעמיד אשתו את המדיר המשנה דין כ׳

 לדברים ספקה ובדלא במזונותיך ידיך מעשי צאי לה באומר
 הא כמיני' כל וכי מקשה בגמ׳ הא הר״ן עליו וחמה • קטנים

 ומסיק • לכפר א״צ לפך עושה שאני קונס והתנן לה משועבד
 כאומר דנעשה ולא במזונותיך ידיך מעשה צאי באומר דמיירי

 דיטלה רב אמר כר״ה קי״ל הא הקשה דא״כ כו׳ מע״י צאי
 שאיני בקונם ואמאי • עושה ואיני ניזונית איני שתאמר אשה

 נעשה תימא לא ומשני בגמ׳ שמקשה כמו להפר א״צ לפיך עושה
 הרמב״ם כ׳ לא אמאי וקשה • כו׳ לה באומר אלא כו׳ לה כאומר

 קושית דכל בזה שתי׳ מה שם בר״ן ע׳ כו׳ באומר דמיירי זאת
 " שעבוד מדי מפקיע קונמות ס״ל דלא דריב״נ לת״ק הוא הגמ׳
 מפקיע קונמות דס״ל כלל קשי׳ לא כותי׳ דקי״ל לריב״נ אבל

 אלמוה לריב״נ גס הא ועוד * התנאים בזה דיפלוגו דוחק והוא
 דאלמוה נימא וה״נ * מהשתא תקדוש דלא דבעל לשעבודא רבנן

 אהרמב״ס קושיתו י״ל הנ״ל ולפי • כחוס׳ כמ״ש דאשה לשעבודא
 כשהיא כשהדירה ואבע״א משני סוגי׳ באותו שם דהנה בפשיטות

 זמן שהגיע ומשני מזוני לה חית מי ארוסה ומקשה ארוסה
 וחל מדרבנן כ״א מזונות לה מחויב שאין ופרש״י • נישאו ולא

 אינו ג״כ נשואה מזונות הא ע״ז מקשים וכתום׳ • הגדרמכ״ח
 לבעל מדרבנן אינויאלא לכ״ע ידי׳ מעשי ועוד מדרבנן אלא

 כחום׳ ומפרשים • להפר א״צ לפיך עושה שאיני בקונם ואמאי
 • ע״ש מעיקרא וחל קודם דנדר משוס • דחל בארוסה דה׳יט
 מפקיע דרבנן דשעבוד ליה ופשיטא המקשן דמקשה הא ועכ״פ

 לפיך עושה שאגי בקונם ליה דקשי׳ משוס כוא * מה״ת נדר
 נדרמה״ח מפקיע דרבנן דשעבוד חזינן לכפר א״צ אמאי

 דקונס רל״ד סי׳ יו״ד ך’בש ומבואר הפוסקים כת׳ הלא אך
 מה״ת כנדר חל ואין ממש בו שאין דבר כו״ל לפיך עושה שאני

 דהתס לפיך עושה שאני מקינס קשי׳ לא תו וא״כ * מדרבנן רק

טן אריה
 אין דמה״ת נדר אבל * דרבנן נדר מבטל דרבנן דשעבור י״ל

 ע׳פ קאי דהמקשן צ״ל וע״כ • ומבטל מפקיע דרבנן שעבוד
 יקדשו באומרת דמיירי ע״ח( )נ״ט אעי׳פ בס' הגמ׳ אוקימחת

 ס״ל הרמב״ם והלא • מה״ת נדר ל כו דבכה״ג לעושיהס ירי
 תו א״צ היא כגוף דקדושת שאני קונמות דמשני דלמסקנא

 ליה קשי' מאי וא״כ • צעושיכס ידי יקדשו בא־מרת לאוקמה
 שעבוד ולזאת דרבנן נדר כו״ל דהחס שפיר י״ל הא להמקשן

 ס״ל דלא לאביי קאי המקשן דקושית וצ״ל ליה מבטל דרבנן
 שלא אלעאי כר' וס״ל " שעבוד מדי מפקיע דקונמות תירוצא

 באומרת דמיירי ע״כ וס״ל כנ״ל בידו כאין עכשיו בידו בין לחלק
 כפיר לכמקשן וקשי׳ מה״ת נדר כוי וא״כ לעישיהס ידי יקדשו
 ואם דמסיק וזהו • מה״ת נדר מבטל דרבנן דכעבוד דחזינן
 הקושי׳ זה דע״כ כלומר כו׳ אשה יכולה רב אמר לדר״ה חיתא

 מעכשיו בידו בין לחלק דאין דס״ל בבכורות רב г לשיט הוא
 וא״צ מפקיע קונמות משים לאוקמה צריך דאל״כ בידו לאין
 ול״ק • מה״ת נדר כו״ל ולא ידי יקדשו באומרת לאוקמי עוד
 כו׳ אשה יכולה לרב ס״ל הא רב לשיטת דקאי וכיון ־ כלל

 ואס הלשון קצת בזה ומיושב כו׳ כאומרת נעשה נימא וקש־׳
 כמהר״מ קושיח ומיושב ולרב קאמר ולא רב אמר לדר״ה איתא
 דאיהו משום הרמב״ס פסק לפ־״ז וח״ש * ע״ש הלשון על שיף

 י. שעבוד מדי מפקיע דקונמות וכרבא בבכורות כשמואל פסק
 י קושית כלל ל"ק וא״כ • כ״ג ולהבא מכאן בע״ח דש״ל משוס

 לאוקמה צריך א־ן דהתס • לפיך עושה שאני מקונם כמקשן
 וא*כ • כרמב״ס לשיטת כנ״ל המסקנא לפי ידי יקדשו באומרת

 דכה״ג דרבנן נדר כ״א ומבטל מפקיע אין דרבנן דכעבוד י״ל
כו״ל ולא ממש שא״ב דבר כו״ל לפיך עושה שאני קונס שאמרה

: וא״ש מדרבנן רק כלל מה״ח נדר
)*( ГВУ1 כראב״ד אשיטת בענ״ד לי קשה שהי׳ מה לישב יש 

 ד: נשוי שהי׳ מי דס״ל צ״ג סי׳ באה״ע מובא
 מכם לא׳ ואין כמזונות בשעבוד שווים כולן • כוא ומת נשים

 אין כמזונות דשעבוד משוס קודם שנשאת אף כשני׳ על קדימה
 • השעבוד זמן בהתחלת שוה כולן ויד מיתה לאחר כ״א מחיים חל

 טרפא דכרין בנין דכתובת דאיתא אעפ״י דר״פ מהא וקשה
 דאלו שמחיים משועבדים והיינו • תנן יסבין למ״ד ממשעבדי

 • כאחין ששעבדו ממשעבדי דטרפא ירתין למ״ד גס פשיטא אח״כ
 תנאי ע״י אח״כ השעבוד ש־חול יתכן איך לכאורה קשה ועוד

 בעת שיש אס בלתי מעכשיו בלא הנשואין בעת כהוא כתובה
 נעשה המפקיד ר״פ וכדאיתא • קנין צד איזה השעבוד התחלת
 דל״מ לגניביחה סמיך לך קנוי׳ פרתי ותשלמני לכשתרצה כאומר

 בתום׳ וע״ש • נ״מ באגס עומדת אס אבל מרשותו כשנגנבה כ״א
 בלתי להבעליס וולדות גיזות שייך דיכי' גיונא לאשכוחי דל״מ
 שייך צגניבותה סמיך מעכשיו אמר אס אבל מעכשיו אמר כשלא

 בעומדת אפי׳ וגס למפ״ע כקטן דחל • לכשומר וולדות כגיזות
 משום ע״כ בסוף קנין צ’דא כדנימא וא״כ . קנה באגס אח'׳כ
 התקדשי באומר דמהני לקדושין ול״ר • מעכשיו כאומר דהו״ל

 הכסף לה שמסר כיון דכתס כמעות שנתעכלו אף ל׳ לאחר לי
 באותן ל׳ בסיף נקנית המעות להחזיר וצריכה קדושין בתורת
 משוס צמלוה ול״ד * מלהחזיר דמפטרא הנאה בההיא המעות

 ג’כה חפץ איזה בקנין אבל מעיקרא לה יהיב מלוה בתורת דלאו
 במטלטלין קונה אין וכסף בכסף כ״א זאת שייך אין במשיכה

 כ’וא • מעכשיו בלא אף ככ״ג ומכני בכסף יתכן בקרקע רק
 לומר ואין * מעיקרא חל דלא כיון אח״כ כשעבוד יחול במאי ככא

 לאו התם אביי אמר ע״א( )קל״א בב״ב דהא • שאני ב״ד דתנאי
 במחנה לזה וכו״ל כו' נוקין בנן לה כ׳ לא דתנן דאמרי כיא מלתא

 שאני ב״ד תנאי ס״ל דלא כס ומשמע ע״ש כוי בירושה ולזה
 דלענין כס דמשמע קשה שם הסוגי׳ גס ר״פ לו שהקשה כמו

 אביי קאמר מאי דאל״כ ירחון בין יסבון בין ג״מ אין משעבדי
 דלכני לאביי דס״ל צ״ל וע״כ • ירחון בלשון לה דמפיק משום

 כלב״ל דבר נענין שמועילה רק ב״ד תנאי דתועיל דברים
 דאף • זה לענין עוד שתועיל חבל • לעולם כבא כדבר דהו״ל
 קשי׳ וא״כ • כן יעשו דלמה * מכני הי׳ לא לעולם בבא בדבר
 שלא מה השעבוד אח״כ שתתחיל זה באופן תקנתם עשו למה
 דאין כנ״ל עפ״י לשיטתו דאביי וי״ל • קטנים בשאר כן יתכן

מחלק
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 בזה נ״מ אין ע״כ עכשיו• בידו לאין עכשיו בידו בין מחלק

 כאלו שלבי; דבר ה שעיש ב״ד תנאי מועילה א׳ דבר לעמן ורק
 דמפיק משם התם אביי דקאבר מה ג״כ ומיושב ־ לעילם בא
 היי דא״כ ־ יסבק ן בלש נקט־ מצו לא הא דקשה ירחון בלשין לה

 וצמ״ש • ממשעבדי ערפא דלא אינו בחמת וזה • ממשעבדי א טרפ
 כ״א המול לא דהמהנה בכה״ג לתקן דמצי לאביי דס״ל הא נ

 משים רק ־ גריעיהא זה אין בידו שאין ואף מעכשיו ול״ב חח׳כ
 צחקן ורצי • לכ״ע ל צ דזה ב׳יד תנאי מהני ולזה ־ שלב״ל דבר

 ושפיר • ממשעבדי טרפא לא ומ׳מ • ג״כ יסבון בלשון כה"ג
 בן יוחנן כר׳ מועיל ירושה דגם ש״מ נקטויסבון מדלא מוכח

 נימא אי ע״כ ושמואל רבא לשיטת אבל לאביי כ״א וז״א ברוקה
 דמתח־ל משום ממשעבדי טרפא חנן יסמן דכרין בנין כתובת

 • ׳כ אח גם לחיל מצי לא בידו שאין כיון דאנ״כ מעכשיו ע״כ
 כ״א אל אינו העולם תיקון מפני והבנות החשה מזונות ורק

 תיקין מפני ככונה דזבו מליחים כאבני כמ״ש מיתה לאחר
 הטרוף דלא■ בכדי אח״כ עד יחיל דזהוהקנתסדלא • כעולם

 העונס תקק בכו דלית דכרק בנין כתובת אבל • ממשעבדי
 דכרין בנין כתובת גבי ב״ד תנאי דענין גם ומה תיכף הל
 כמי מועיל בעולם שחינו למי מקנה דהוי א'רף לדבר שיועיל די

 עיד דהועיל נא אבל • בעולם שנו ם למי שב״ל דבר שמקנה
 כמש״ל לבסיף קנין שום שאיין מיד התחיל ילא אמ״כ הקניין פיהי׳

 מועיל וחין דברים ב׳ כו״ל כו׳ עכשיו בידו בין דמחלק דלמאן
 ע״כ קנין ענין דהוי דכרין בנק כבובת לענק ע׳״כ • ב׳יד תנאי
 ממשעבדיכדאיהא כקניןמידוט־־פא דמהחיל יסיק למד לומר
 כ’וא • ממשעבדי ערפא לא הנן ירחון נימא אי רק אעפ"י ר״פ

 ש ו י ממשעבדי א טרפ כוה דאי׳כ יסבון בלשון בנקע ל רצי לא
 ולזה במבנה לזה דכו״ל אביי מ״ש גם • הונחה ואין בדין מ’נ

 ן א ג״כ דכרין בנין דכהיבת דס״ל לאביי כ״א ך שי אין שה ביר
 • לדידי׳ ג־יעותא הוי לא עכשיו דו ב שאק דמה • אח״ב כ״א חל

 מזינות ורק כנ״נ מעכשיו חל כ ע דכרין בנין דכתובח לדידן אבל
 בדבר א׳יע לחייב הרדם שיכל חיוב ערן שהוא והבנות כאשה
 והיקין ב״ד התנאי מועיל זה דלענין אח״כ חיובם מתחיל שלב?
 להתחייב כאדם יוכל עצמו )שעל א׳ לדבר כ״א דאינו ־ כעולה

 גריעותא שה הין זה ומצד ס׳ס״ו בח״מםי׳ שלב״לכמ״ש בדבר רף
 מיתתו לפני אחת שעה היינו מיתה אבר החיוב שהחיל לענין רק

 בב״א חלים א׳ן א״כ • העילה( ותיקין ד ב׳ התנאי מועיל בזה
 : לנ״ע שיועיל בירושה ולזה במחנה לזה הו״ל ולא והירושה המתנה

(0 ТУ1״״) דלאאכשטא דאיבעיא בב״ב שפסקהרי״ף א״פמה 
 • ג״כ בבריא ברוקח בן יוחנן דר׳ הא איתא אי

 ומ״ש • ירהין בלשון לה מדמכיק אכשיטא יהא הבעה״מ וחמה
 • אתקין דינא בי דבחרי אדחי׳ בירושה ולזה במתנה דלזה אח״כ

 במתנה דלזה אביי לדברי גס ־ שם בב״ב התו' למ״ש ובפרט
 בלשון מדנקט דוקא כריב״ב דאתי׳ פשיט שפיר בירושה ולזה

 • ירחון לשון למנקט הו״ל לא דלרבנן ג״כ לחודי׳ דמהני ירחון
 בלשון נ״מ דאין לאביי דרק א״ש להנ״ל אך ־ אפפיטא וא״כ

 ולשמואל לרבא אבל • דאפשיטא א"ש ירחון לשון ובין יסבון
 פ׳ בירושלמי וכן • פרוקא לה ולית היא קושיא דר״פ קשי׳

 כריב״ב הלכה לומר חכמים ראו מה י שנתפתתה נערה
 כו׳ הבבלי נתן את קפחת כו׳ ירחון כן לנו ששנית את לא

 דחנאי בענ״ד ופי׳ כו' כתובה בתנאי הוא קל זעירא ר׳ אמר
 כיון להירושלמי וס״יל • אביי דתריץ הא מסיק ולא שאני ב״ד

 הכי דלמא ירחון מלשון ראי' אין דרבנן הקנהא כ״א שאינו
 בלשון משא״כ ממשעבד הטרוף דלא בכדי ירתק בלשון הקיט
 ועפ״מ ׳ כריב״ב הלכה דאין י״ל ממש בירושה אכל ■ כנ״ל יסבון

 דעת וא״ש האבעי' דאפשיט הפס לא דהרי״ף וא״ש ־ שס
 דכרין בנין בכתובת אעפ״י דר״פ מהא ול״ק לדידן הראב״ד

 ע״כ דהתס הנן י־סבון למ״ד ממשעבדי דטרפא שם דא׳חא
 חיוב ענק דהוא במזונות אבל • קודם החיוב מהחיל לדידן

 גריעוהא אין שלב״ל דבר דמשוס אח״כ שמתחיל שפיר י״ל
 עש העולם תיקון ומפני שלב״ל בדבר עצמו להתחייב דיכול

 כן התום׳ דעת דגם ]ונראה אח״כ כ״א החיוב יתחיל פלא
 נכסי יוחנן ר׳ דבעי׳ ע״ב( )צ״ו כתובות ׳בגמ דהנה היא

 שימי רב אמר ־ קיימי יחמי בחזקת או • קיימי אלמנה בחזקת

 דכיי • יהמכל למזונות אלו וכותבת מוכרה כתנאי אשי בר
 כתה וכן • סהס וכותבת מוכרת אומר יוסי ר׳ ־ יהודה ר׳

 שמתנה היתומים יטענו שלא הוא כת ’דהיפוי התו׳ וכ׳ ־ יפה
 היתומים הא וקשה • מכרה לכתובה שמכרה ומה המזונות

 ־ פרעתיך אם יודע כאינו והו״ל בבריא לטעון יכולים אינם
 בשעה את": מהחיל מזונות דהחיוב לכתו׳ דס״ל לומר וע״כ
 מצאתי וכן ־ נתתייבתי אם כא״י והו״ל להמזונות צריכה שהיא

 אלמנה בחזקת נכסי יוסי לר׳ דס״ל )ומוכרח .בהכלאה ראיתי
 בחזקת ואי שתחפוץ כמו לחשוב סתם בכותבת מדנאמנת קיימי
 לחשוב הם ויכלו נתתייבתי אם יודע אינו הו״ל קאי יחמי
 היהה אם קיימי אלמנה בחזקת אי גם ומ״מ ־ שיתפוצו כמו

 כנ״ל לטעון יכולים הס היו מכרתי לכתובה אלו בפי׳ כותבת
 תעבר על נתחייבתי אם א״י הו״ל מ״מ ספק טענת שהוא אף
 יוסי ר׳ בדברי שם דאיתא בירושלמי מוכח וכן ־ הכלאה( וע׳
 בא מכרתי למזונות אומרת בעדים מלוה בא יפה כחה וכן

 לרב והר״ן הרשב״א והקשו • לכתובה אומרת בשטר מלוה
 מאוחר בשטר למלוה קודמת מוקדמת מע״פ דס״ל גאון האי
 קידם מוקדמת הוי בשטר החוב אם הירושלמי מיירי היכי א״כ

 הוי ואם מכרתי לכתובה שאומרת מהני מאי א״כ הנישואין
 משעת הוא מזינות דחיוב קודם שלה חוב א״כ מאוחר החוב

 ניחא להראב״ד אבל י מכרתי לכתיבה למימר לה ולמה הנישואין
 מוכרחת ולזאת המיתה מזמן אח״כ מתחיל למזונות שלה דחיוב
 ונגד • נשואין משעת ודאי דכתובה מכרתי לכתובה למימר
 מאוחר דבע״ח משום מכרתי למזונות למימר יכולה מע״פ

: גבה[ שגבה מה וגבה שקדם ׳

0) ПЛУ מענק הגמ׳ לבאר נשובה כל-הנ״ל שביארנו אחר 
 על ]והנה " הדרוש בראש שהצבנו אושא הקנית

 מ־מ הראב״ד דעת שישבנו ואף חולקים יש הראב״ד דעת
 וס״ל ע״ז החולקים רוב שיש בפוסקים מבואר הדין בעיקר
 כתובת וכ״ש הנישואין משעת מחיים מתחיל מזונות דחיוב

 עכשיו בידו שאין דכל דאמר למאן הימ״י דמהחיל דכרין בנין
 מיעיל ב״ד תנאי דמשום ואף ־ זמן לאחר להקמת יכיל. אינו

 הנשואין מעת דמתחיל ע״כ קנין לענין מ״מ שלב״ל דבר לענין
 לאו פילות דקנין ע״ב( ל״ו )יבמות ס״ל ר״ל והנה וכנ״ל[

 שמכרו ואשה דאיש בהא אושא תקנת וא״כ ־ דמי הגיף כקנין
 כלל צריכה לא במל דמכירהו שנאמר לגבי׳ כו׳ מלוג בנכסי

 • בטל דמכירחה הי' התקנה עיקר וע״ש ־ בטל דבלא״ה
 ולטעמיך האי לה אזדה וא״ש ־ במל מכירתה לגבה דגם ואפשר
 לנכסי תזבין אושא לתקנת דאיתא נהי ולטעמיך * בב״ק דאיתא

 דיעה לחד בעל לגבי דאמרי׳ דכמו כו׳ הנאה בטובת מלוג
 הוי לא דמכירהו מוציא הוא י היא ומתה הוא שמכר דאף

 זה ענין והליא * מכירה הוי לא מכירתה ה״נ כלל מכירה
 לאין עכשיו בידו בין דמחלקינן ושמיאל דרב פלוגתא בהאי
 לאחר השכורה ביתו במשכיר הפוסקים ג״כ וכמ״ש * בידו
 ושמואל דרב בפלוגתא זו פלוגתא דתליא השכירות זמן בתוך

 כיון וא״כ י ל״מ כשמואל ולהפוסקיס י מהני כרב דלהפוסקים
 נכסי לה אית אפי׳ ומיירי ולטעמיך בב״ק שם למכרך דליכא

 הזבין קושיה בעמן וה״נ י למכיר יכולה אינה ומ״מ מלוג
 דשמואל משים תמכור לא ומ״מ לי׳ דאית ג׳׳כ מיירי לכתובתה

 ואה ה״ג ולהבא מכאן דאמר וכרבא ־ מחול ומחלו חזר
 מ׳ דלית בכתובתה ומוקי כרב דס״ל מ״מ די״ל מוכרח דאינו

 ר-י״יט •' כשמואל לר״ל דס״ל לימר עכ״כ יתכן מ״מ ־ נכסים
 ,^2- /,מ דמוקי בפרט ־ לי׳ באיה מיירי דמסתמא

 'וזה • העולס כדרך שלא לאירן!׳ הכרח אין מ״ל לה
 וא־-« היא לכני נכסיו הטה! הי׳ אישא דהקנה לסבור
 К מעכשיז״׳ בידו לחלקבק כשמואל דס״ל דמשיס מהס־

 השע-־ו- חל לא דחס מעכשיו הוא המזונות חיוב
. ׳ —הא דמזינת וס״ל • השעבוד אח״כ יחיל במה
 ?"־ 1רבע пт' אחר נס ונמשכה הקנה בכך נכללת ג״כ

 דט״ז באישא דההקיני קאמר ולזאת מנבודה הומ״י מתחיל
 מזונותי׳ דחיוב מכס סיני! ואכהו הוא נבנו נכסיו

 הי- נשאת וגה אלמנה הניח רבי! דשלח היינו לאו שש ו<״ש
-"ב לאשה אלמנה ענין מה וקשה י מנכסיו ניזונית אלמנתו



 ק-ל
 החיוב התחיל לא דאס ס״ל דר״ל ניחא להנ״ל אבל • הבעל

 הבנות במזונות וכן • מיתה אחר לחול יכול הי׳ לא מקודם
 רק ־ החיוב תחול אח״מ דרק לו סברא אין אח״כ דמתחיל

 חיוב פקע דאח״מ רק ובנותיו בניו לזון מחויב בחייו דגם
 לאחר לאלומי אבל בירושה וזכות כח להם דיש משוס בניו

 לית באמת אבל • לר״ל סברא אין מבחייו חיוב יותר מיתתו
 לאין עכשיו בידו בין מחלק דאין כרב דהלכה כותי׳ הלכתא

 לא הבטת עדן וגם כלל בידו עתה הנכסים שאין ואף • בידו
 על אף שיחול תקנתם כח החזיקו ב״ד דתנאי כיון מ״מ נולדו
 בידו שאין מה חסרון אין • בעולם שאינו ולמי שלב״ל דבר

 מוכרח שיהי׳ ולא אח״כ מתחיל החיוב דעיקר שפיר וי״ל • עכשיו
 על תקנתם עשו שלא • עכשיו כבידו שיהי׳ מיד שתחול דוקא
 אלעאי ור' • עכשיו בידו שאין מה לן אכפת שלא בעבור עכשיו
 לשיטתו דאזיל משוס כותי׳ הלכהא דלית סייס ר״ל משוס דאמר

 והנה • בידו לאין עכשיו בידו בין חילוק דאין אעפ״י בפ'
 ובנותיו בניו לזון ר״ל שאמר הראשונות תקנות ששני העליתי

 אושא מתקנת נצמח מחיים אשתו מזונות וחיוב • קטנים כשהם
 מחיים וע״כ כשמואל דהלכתא ר״ל שחשב טעות עפ״י האחרונה

 משום ע״ז חלק בעצמו שהביאם אילעאי ור׳ החיוב• הוחל
 ולאמחייס• אח״כ והבנות מהאשה החיוב ומתחיל דפסקכרב•

 : כו' המבזבז השלישית התקנה בעצמו אילעאי ר׳ שסיים וזה
 עליו שאין הראשונה בהתקנה שסיים מה עפ״י והוא )ח(

 לי' כפינן דמיכף רק ובנותיו בניו מזונות חיוב
 מתן הו״ל צדקה הא שם בכתובות התום' .והקשו * צדקה משוס
 מכבר אמרתי אחר ולענין • עלי׳ כופין ואין בצדה שכרה

 האשה מציאה בס׳ ור״ש דר״י בפליגתא ותלי׳ היא דפלוגהא
 ואינו לו ליש העביטנו העבט דדריש יהודה דלר׳ ע״ב( )ס״ז
 ממנו ונפרעין וחוזרין • מהנה לשום לו שנוהנין להתפרנס רוצה

 עם דבר יהי׳ פן לך השמר הקרא ע״ז קאי ולפ״ז ־ לאח״מ
 היכל ולא כלומר השמטה שגת השבע שנת קרבה כו׳ לבבך

 לו ההן נתון דעכ״ז מסיק וע״ז השמט שהשמיטה ממנו לגבות
 שכר המתן קאי וא״כ כו׳ יברכך הזה הדבר בגלל כי כו'

 הצדקה בעד ולא ־ להתפרנס רוצה שאינו לעשיר ההלואה בעד
 העביטנו והעבט לו נזקקין דאין דס״ל לר״ש אבל ־ לעני
 הלואה לשים לו שגוהנין לקבל רוצה ואינו לו שאין למי קאי

 שגת השבע שגת קרבה הפי׳ א״כ ב״א• כל׳ הורה ודברה
 הכנסה ואין וזריעה חרישה אין שאז משוס היינו השמטה
 בגלל כי אמר זה ועל הצדקה של ההוצאה על ותחמול
 • הצדקה על שכר המתן קאי כן אם • יברכך הזה הדבר

 דהנהבמנחות נאמר עניגנו לפי ועתה כבר• זה אמרתי כן
 עשה דעשה דהשמר ס״ל דר״ל ור״ל יוחנן ר׳ פליגי ע״ב( )ל״ו
 7 הוא לאו ג״כ דעשה דהשמר ס״ל יוחנן ור׳ • לאו ודלאו הוא

 שמתן עשה והו״ל אעשה קאי לך דהשמר י״ל לר״ל וא״כ
 • לאו ג״כ דעשה דהשמר דס״ל יוחנן לר׳ אבל • בצדה שכרה

 ר״ל ולזאת • כופין ושפיר אל״ת שכר המתן הכתוב מסיק א״כ
 ניחא לא ובנותיו בניו לזון באושא שכפו ושמע שראה לשיטתו

 • בצדה שכרה שמחן עשה דהו״ל דס״ל צדקה משוס למימר לי׳
 כר׳ דקי״ל לדידן אבל • זאת היתה תקנה דמשוס סבור ע"כ

 ומשום צדקה מטעם דכפו וי״ל ל״ק לאו דעשה דהשמר יוחנן
 כו׳ המבזבז אושא תקנת להמשיך יש ועפ״ז * לאו ביה דאית
 העשה בהדי לאו ג״כ דאיכא דהיכי דאמרי׳ דלפ״ז לזה*
 למה У'Ь קשה בצדה שכרה מתן דאיכא היכי אף כפיגן

 דאמאי שיעשוך לב״ד אזהרה ועשית ע״א( )ו׳ בר״ה אצטריך
 ממשכנין אין ואשמות חטאות חייבי הא אקרבנות אי קאי

 ובודאי האחר בל על עבר כבר רגלים ג׳ אחר אי ועוד אותן
 בעולה גס כופין דאין משמע עשה רק דליכא ג״ר וקודם כופין
 בפ׳ בצדה פכרה מהן איכא דבהו אמעשרות דקאי ויתכן
 קרא ואצטריך הקרא לולא כופין ואין כו׳ יברכך למען ראה

 אולם ־ קרא( באותו לעצמו בהדיא אהפרש לא )ובצדקה שכופין
 מהן דאיכא אף כפינן עשה בהדי לאו דאישא דהיכי להג״ל
 דמעשר בקרא וכן 7 לאו איכא הלא בטבל וא״כ • בצדה שכרה
 קאי ועלי׳ לאו דהוא תעזבנו לא בשעריך אשר והלוי כתיב
בהוס' .!"ש כ וצ״ל • יכופו שהב"ד קרא ל״ל וקפה יברכך למען

ין אריה
 רגלים קודם גס נכסיו דמבזבז דחזינן דהיכי ע״א( )ו' ר״ה

 דמבזבז דחזינן וכגון • קרבנות על דקאי א״ש וא״כ ,ממשכנין
 דיש אמרי׳ ולא נכסיו לבזבז לאדס דאין מוכרח וא״כ ,נכסיו
 מוכרח דמהכתוב ־ ממונו על לחוס ולא ’ בה' לבעוח לאדס
 שחפץ דמיירי דדוח״ל , מדאי יוהד ממונו לבזבז לאדם שאין

 דבאושא אמר וע״ז ,לו מאשר מביתו מוציא הוא האחרון
 המעשר שיעור וגס • מחומש יותר הבזבוז שיעור התקינו

 כ׳ הפלאה בס׳ והנה מכל• מעשר לו וינק מאברהם נלמוד
 דיאוש ואף • יאוש שהי׳ המלכים ת״י שהי׳ ממה מעשר לו דנתן

 • גובה הוא ולהבא דמכאן , חוב כגבה הו״ל עכ״ז * קנה לא
 למפרע דלמא לו שהי׳ ספק דמשוס )ויתכן • שנית לעבר והוצרך

 כבר שהפריש החומש או בהמעשר שיצא ונמצא גובה הוא
 יותר לבזבז לו שאין מחומש יותר עתה שיפריש זה עם והו״ל
 ועכ״ס מזה( לפחות לו שאין ממעש" יותר הפריש לא ע״כ

 בידו בין לחלק ראי' אין ועכ״ז , ה״ג ולהבא דמכאן מוכח
 גובה הוא למפרע דאמר לאביי דרק * קנין לעכין מעכשיו
 בפ' דריב״נ הך הקשה שלא כו' בידו בין לחלק שלא מוכרח
 , כרבא הרמב״ס פסק ולזאת * הכרח אין איפכא אבל אעפ״י
 ובנו עכשיו בידו בין מחלק שאינו בבכורות כרב פסק ועכ״ז
 דילן גמ׳ גירס׳ לפי הוא כשמואל דפסק ד׳ אות ומש״ל , פדוי

 מאחר שם א״ש ודברינו ועכ״מ כשמואל• הלכה בבכורו׳ שם דאפסק
 דאין דס״ל ר״ל דעת נגד ראי׳ הביא ומתחלה כרבא פסק דמ״מ
 כפו תקנה ומשוס בצדה שכרה דמהן ומשום הצדקה על כופין

 ומשום הצדקה על דכופין אלא ־ ובנות הבנים למזון באושא
 מהך נכסיו לבזבז דאין מזה ומוכרח • בהדי׳ לאו דאיכא
 דנקצב מזה לו הוכיח וגס • שיעשוך לב״ד אזהרה ועשית
 למפרע דאמר כאביי דס״ל הימא דלא מאברהם מעשר שיעור

 א*ן הבנות מזונות ועכ״ז * ה״ג ולהבא מכאן אלא גובה הוא
 בידו בין חילוק דאין משום אם • לאח״מ כ״א מחיים חיוב עליו

 וכמש״ל הראב״ר הסברת שאני דמזונות משום או ,א״ל מעכשיו
 שפיר פלב״ל בדבר עצמי לחייב אדם שיכול כיון מזונות דבענין

 :ה׳( )אות וכמש״ל אח״כ החיוב שיתחיל באופן תקנתם שעשו יתכן
 עם מגלגל אדם שיהא באושא התקינו עוד ואסר )ע(

 היינו ־ לחייו עמו יורד ואילך משאן נו' בגו
 מזה והוכיח , ללמוד רוצה אינו אס ממזונותיו לו שממעט

 הוא ה״ת דהלא " בכה״ג כופץ אין בצדקה שייך שאין ג״כ
 זה אין באמת אך ־ כופין ולמה , בצדה שכרה שמתן ג״כ
 כיבוד גבי כמ״ש בצדה כתוב עוה״ב של שכרה שמתן היכי כ״א
 שכרה שמתן משום כופין שאין ע״ב( )ק״י בחולין אמרו דע״ז אב

 ובסוף ספ״ק קדושין בגמרא פירשו הלא אב כבוד גבי והתם בצדה
 לך ייטב ולמען ארוך שכולו בעולם היינו ימיו יאריכון דלמען חולין

 זה אין עוה״ז של שכר מתן שמבואר היכי אבל ־ טוב שכולו בעולם
 ה״א( השובה מה' )פ״ט הרמב״ס עפמ״ש ־ בצדה שכרה שמהן מ״ע
 עוה״ב חיי היא כו׳ מצות של שכרן שמחן שנודע מאחר וז״ל
 כך נכס יגיע תשמעו אם ־ כולה התורה בכל שכ׳ מהו כו׳
 נפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שאס בתורה והבטיחנו כו'

 הטובות כל לנו וישפיע כו׳ המונעים הדברים כל ממנו שיסיר
 שהבטיח אחר וכהי׳א התורה לעשות ידינו את המחזיקות

 שבזה פי׳ כו׳ לעשות נשמור כי לנו תהי' וצדקה עוה״ז בטובת
 כאשר כו׳ לעשות לשמור שנוכל צדקה לנו תהי׳ לנו שייטיב

 הדבר בגלל פי׳ הצדקה אצל הכתובה הברכה וכן • ע״ש • צוגו
 ירבו למען וכן ,צדקה עוד לעשות ותוכל כו' יברכך הזה

 ע״א( )ח׳ דברכות מהא כדמוכח עוה״ז שכר שהוא ימיכם
 ירבו למען ואמר המה בבבל סבי איקא יוחנן לר׳ לי׳ אמרו

 בתורת ג״כ הוא ע״ש כו׳ דכהיב הוא האדמה על ימיכם
 בשם )וכמש״ל בתורתו־ ולהגות מצוחיו לקיים שנוכל סיוע

 האלה החקים כל את לעשות ה׳ ויצונו הכתוב ־שלש הרמב״ס
 נשמור כי לנו לנו( שיתן )הטובה תהי׳ וצדקה כו׳ לנו לטוב

 שכתוב השכר וא״כ " ומצותיו( חקיו כל לקיים שנוכל לעשות
 שאין ל״א הןזב סיוע ובתורת עוה״ז מענין הוא הת״ח אצל

 שבדבר יתכן ]עוד ־ בצדה שכתוב שכר המתן בשביל כופין
 שיגדל עד נמתין אם כי • זאת שייך אין להמתין נוכל שלא

 • מעצמו אלי׳ להשתוקק המצוה שכר מתן להבין וישכיל הנער

 לא טית
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 לכוף הכרח יש ע״כ ־ למודיות איזה לקבל מוכשר עוד יהי׳ לא
 נוחיל שאיך • ובנותיו בניו זנין לענין וכן • שילמוד הנער את
 לא אחר כי ברעב יגועו כך ובין • מעצמו לבו אל פיהן עד
 הכריח ועכ״פ " לזונם[ לו יש אביהם כי באמרו • להם יחן

 מטעם ולא צדקה• בתורת ובנותיו בניו זנין כפי׳ מטעם שרק
 אין ובין מעכשיו בידו בין חילוק דאין הכריח ועוד חיוב־
 באופא ריב״ח אמר דהלא • זמן לאחר מקנה לענין בידו

 ולא הלקוחות מיד מוציא הבעל בנכ״מ שמכרה האשה התקינו
 מה גס המכירה בטל מעכשיו בידה שאין דמה נימא ואי ־ היא

 וא״כ בזה• כרב דהלכתא וע״כ מידן• להוציא ג״כ תוכל היא שמכרה
 מחיים מתחיל שהחיוב ואצ״ל • אח״כ מתחיל שהחיוב שיתכן א״ש

 אמר רב אתמר איתא ע״א( )נ״ד נערה פ׳ בכתובות והנח
 ההא את בכתובה )דכוחבין יהודה כאנשי הלכה

 אמר ושמואל • כתובתך( לך ליחן היורשין שירצו עד כו׳ מחזנא
 אין יהודה כאנשי שפסק רב דברי ולפי • גליל כאנשי הלכה
 מפני ממשועבדים גובין אין דבמזונות ה׳ אות מש״ל שייך

 החיוב יחול שלא עשו העולם תיקון שמפני דהיינו העולם תיקון
 אין יהידה דלאנשי מלואיס האבני כמ״ש ־ אח״כ כ״א מיד
 העולם לתיקון יש טעמים שני דהנה העולם תיקון כלל שייך

 הטעם והנה • כתובין שאין מפני והב׳ קצובין שאין מפני א׳
 יש הו״ל לדידהו דהלא יהודה לאנשי שייך אין קצובין שאין

 יוכלו כתובתה שיעור וכדי • הכתובה לה כשיתנו • קצבה לו
 דאמרי׳ שייך אין כתובים שאין טעם גס • להניח הלקוחות
 אין דאל״כ משועבדים אצל כתובים ואין ב״ח אצל הס כתובים

 ליתן שיכולים * זאת שייך אין יהודה ולאנשי נכסיו למכור יכול
 תיקון שייך אין יהודה לאנשי ולזאת • ולהפטר כתובתה לה

 תיקון משוס לאו ממשועבדים טורפין דאין הא וע״כ העולם־
 רב לזאת • אח״כ כ״א החיוב מתחיל שאין מטעם כ״א העולם
 לשיטתו ושמואל • א״ל מעכשיו בידו בין מחלק אין לשיטתו

 תיקון מפני י״ל במזונות רק מיד מתחיל הדין מן דע״כ
 ב׳ ושייך גליל כאנשי דהלכה משוס אליבי׳ דשייך העולם

 • אח״מ כ״א יחול שלא התקנה מפני שעשו י״ל • הטעמים
: ה׳ באות כנ״ל הראב״ד וכסברת

 והרמב״ס אהרי״ף הפוסקים קושית בס״ד ישבתי ובזה )י(
 ק״ג סוס״י אה״ע והמחבר הי״ז( אישות מה׳ )פי״ז

 מאוח ד' האלמנה כתובת בהיתה • לכתובה במוכרת שכ׳
 במאה ולהרביעי מאה במאה אנשים לשלשה ומכרה דינרים
 הב״י והקשה • קייס והשאר בטל להרביעי דמכרה ודינר

 איתא לתך לי׳ וזבן כור לי זבין גבי הא והרמב״ס אהרי״ף
 ולזאת • המכר ובטל דבריו על מעביר דהו״ל קפ״ב סי׳ בח״מ
 והרמב״ס והרי״ף • בקטיגי ע״ב( )צ״ט כתובות בגמ׳ לה מוקי

 סוס״י באה״ע מחוקק והחלקת הב״י ומתרץ • בקטיני כ׳ לא
 משא״כ • קיימי אלמנה בחזקת דנכסי באלמנה דשאני • ק״ג

 • דבריו על מעביר הו״ל שלוחו כ״א דאינו שליח ע״י במוכר
 לה מוקי ניזונית אלמנה פרק בגמ׳ הא מ״מ וקשה • עכ״ד

 כ׳ ולא • שלוחים לשאר אלמנה בין הגמ׳ מחלק ולא בקטיני
 קוטב ואשנה הנ״ל עפ״י ליישב בעג״ד ואמרתי • זאת ליישב הם

 עכשיו בידו בין לחלק דס״ל לשמואל דהנה • זה לישוב הנוגע הענין
 דס״ל הכרח אין • מיד החיוב חל ע״כ דלדידי׳ דאסיקנא א״ל
 שכותבת דקאמר מהא קיימי אלמנה בחזקת נכסי יוסי ר׳

 הו״ל למפרע השעבוד דחל כיון דלדידי׳ יפה כחה וכן סתם
 פרעתי אס יודע איני המזונות היא שמחלה בטענתם היתומים

 כדאביי לומר וע״כ * היתומים טענת מפני לירא לה ולמה
 לענין לה הוא דהתועלה ע״ב( )צ״ו בכתובות שם קשישא
 לטרוף תוכל ולכתובה למזונות הכל שהחשוב לקוחות טריפת
 דאסיקנא צרב אבל ־ ראי׳ ואין • נכסי קיימי יהמי בחזקת ולכ״ע

 • נתחייבתי אס א״י הו״ל א״כ אח״כ החיוב מתחיל דלדידי׳
 בכותבת יפה כחה ע״כ שמחלה לטעון היורשים מצו ושפיר
 • קיימי אלמנה בחזקת דנכסי משוס כחפצה לחשוב ונאמנת סתם
 בחזקת ונכסי יוסי כר׳ הלכה עמו נימוקו יוסי דר׳ וכיון

 הרמב״ס כ׳ שלא הנ״ל הקושי׳ לישוב נבא ועתה ־ קיימי אלמנה
 ליישב שיש ע״ב( )צ״ט בגמ׳ שמוקי בקטיני אוקימהא והמחבר
 תפלוגתא א׳ בשטר שטרות בד׳ כדון עד בירושלמי עפמ״ש

 ונמצאו ב״א לשני נכסיו כל מכר דאתפלגון • ור״ל יוחנן דר׳

 ר״ל לזה פסולין לזה שפסולין מתוך אר״י לא׳ קרובים העדים
 ה״ה( נזונית אלמנה )פ׳ לזה וכשרים לזה פסולין אמר

 ‘דהקשו גיטין בריש ומרדכי הר״ן דברי בארתי לגיטין ]ובחידושי
 נכסיו ובמוכר • לשניהם דפסוצין יוחנן כר׳ פשק הרי״ף הא

 • אהדדי שניהם הלה ובירושלמי דבורא דפלגיק פסק לעבדו
 • פה[ הדברים אשנה לא לעניננו כ״כ צורך בו שאין ובעבור

 ע״ד מעביר החשש דכל א׳ בשער לאוקמי אפשר לר״ל וא״כ
 לר׳ רק • חשש אין א׳ ובשער השערות ריבוי מחמת ל׳א אינו

 שלר׳ בעל האחרון רק אמאי דא״כ בהכי לאוקמי Ь״Ь יוחנן
 הפלוגחא א׳ בשער • בירושלמי כמ״ש בכולהו דבעל הדין יוחנן
 עעם גיטין בריש דפי׳ להמרדכי קשה ]ומזה • ור״ל דר״י
 צא דא׳כ שערוה בשאר לאחלופי דאתי משוס יוחנן ר׳ פסול

 לא דכאן שבחתני׳ מאות ד' מכרה גבי זו פלוגתא שייך הי׳
 לומר אפשר יוחנן כר׳ דפסק להרי״ף רק ־ לאחלופי אתי שייך

 עפ״י שערות בשאר לאחלופי דאתי משוס העעס דתפיס
 • דבורא דפלגינן לכ״ע אמרי׳ גופים דבב׳ בב״ב דילן גמ׳

 הולכת אינה שבגמ׳ הקושי׳ וכל לגיעין[ לחידושי בזה ועמ״ש
 יוחנן ולר׳ • א׳ בשער לאוקמי מנינן דלא יוחנן ר׳ לדעת א כ

 כמ״ש שאני קיימי אלמנה בחזקת דנכסי דמשוס לשנויי מצי לא
 נכסי אי יוחנן ר׳ לה בעי דהלא חדא " והחלק״מ הב״י

 ועוד ע״ב( צ״ו )שם קיימי יתמי בחזקת אי אלמנה בח.קת
 משה ר׳ לדברי דדחי שנתפתתה נערה ס״פ הרא״ש דעת לפי
 כאנשי דס׳יל די״ל גליל כאנשי ס״ל יוחנן דר' לומר שרצה כהן

 • שלפ״ז באות כנ״ל העולם תיקון מפני ליכא וא״כ • יהודה
 ע״כ א״כ • א״ל עכשיו בידו בין לחלק כשמואל לה סבר ואי

 בחזקת דנכסי יוסי מר' למיפשע וליכא למפרע השעבוד דחל
 בחזקת נכסי ולכ״ע קשישא כדאביי לומר דע״כ • קיימי אלמנה

 כך ובין כך דבין מחילה מעעס לומר דאין • קיימי יחמי
 יוחנן ר׳ אבעית נשאר ולזאת • וכנ״ל א״פ א״י כאומר הו״ל

 משא״כ ־ בקעיני לתרץ הו.מ׳ מוכרח ע״כ ־ פשיעות בלא לדידי'
 בידו בין לחלק שלא בבכורות כרב שפסקו והרמב״ס להרי״ף

 כאנשי שפסקו ועוד • אח״כ חל דהשעבוד וי״ל • בידו לאין
 מותו לאחר השעבוד דחל וי״ל • בזה העולם תיקון ושייך גליל
 לענקעענת יתמי גבי נחחייבתי אם א״י והו״ל " מקודם ולא

 ומוכרה יוסי ר׳ עעס דזהו לומר מסהברא ושפיר . מחילה
 והרמב״ם הרי״ף פסק וא״ש ־ קיימי אלמנה בחזקת דנכסי

: הנ״ל אה״ע בשו״ע והמחבר
 דרך שליח לשאר אלמנה בק לקלק מעלה נ החמור ולפי )יא(

 שהיא כה: עדיף עלז שליח כ״א אינה היא כגם
 • מוחה בלי כחפצי לעשית לו גחונה שהרשות א׳ אצל בית כנאמן

 כחפצה חובה שיעור עד לעשות כנכס־ס בכל ידה שלעם היא כן
 דאיתא אהא הפר״ר קישית עפ״ז ליישב אמרתי • קיימי ובחזקתה

 השרת למלאכי אבינו אברכם שעשה מה כל ע״ב( )פ״ו בב״מ
 אברהם שעשה מה וכל ־ שליח ע״י ו לבג הקב״ה עשה שליח ע״י

 רץ כבקר והל כו׳ בעצמו לבניו כקב״ה עשה בעצתו למה״ש אבינו
 ממעיד הנני וחלב חמאה ויקח כו׳ ה׳ מאת נסע ורוח • אברהם

 פ״ק בתענית מהא • ע״ש כו׳ כשמים מן לחם לכס
 של גשמים כל חי׳ של לשליח נמסיו לא דברים ג׳ ע״א( )ב׳

 ובב״מ • פרנסה של מפתח אף אמרי במעדבא • כמתים החיית
 ג״כ כמן הי׳ שליח ע״י עושה אברכם הי׳ שאלו משמע כנ״ל דף

 * לשליח כמסד לא פרנסה של מפתח אמרי׳ וכא שליח ע״י נעשה
 מער ע״א( ע׳ )תענית כדאמרי' פרנסה ג״כ הוא המן וכנה

 יפתח דכתיב ד יח בשביל מער רבים בשביל פרנסה יחיד בשביל
 כו׳ צכם ממטיר הנני דכתיב רבים בשביל פרנסה כו׳ לך ה׳

 ר»שכפר״עפמ לחק ככר זה אמרחי נבענ״ד בצ״ע־ שנניח ע״ש
 כדאמרי׳ כעב שחינו צר א ובין טוב אוצר בין בגשמים לחלק בעצמו

 -Мп גשמים ירדו לא בהמ״ק כחרב מיום ע״ב( )כ״ה פ״ב ב’בב
 כו׳ -М) מטר לתת כטוב אוצ״ו את לך ה׳ יפתח שנא׳ טוב
 א־מתם1ע יושבים וישראל מקום של רצינו עושין כישראל בזמן

 כיאכ״ד קושיה שם יישב ובזה • מאיצרטובכו׳ יורדין כנכמיס
 - כניה שלש שעצר אלי׳ כיי גשמים של מפכח שנמסר מצנו כלא

 דליף. סגהלרין( )סיף אלי׳ עם אחאב ויכוח ג״כ שס ^,3י
 «4ו מרובים שכגשמיס אחרי מקיים לא דמשה דלטוחא הוכיח

 'מ" ׳ ט־ב אוצר על קאי כשמים אח ועצר דמ״ש שנאמר אף



קול
 אוצר כגם והוכיח טוב מאוצר שהוא נראה מרובים שהם כיון
 טוב מאוצר אינו דע״כ במופת אלי׳ לו והראה נמנע אינו טוב

 אני כמטר וע״ז לשליח נמסר לא טוב אוצר של מפתח דהלא
 • דברי ע״פ כ״א שנים שלש ומטר טל 4יכי אס ה׳ חי אומר

 לך כתיב כאלכיס הוא ה׳ כולם ואמרו חשובה כשעשו ואח״כ
 • טוב מאוצר מטר יחן בעצמו שד' מטר ואחנה אחאב אל הראה

 מידו המפתח ואבד הדלת כסוגר זה ענין חז״ל שהמשילו וזה
 בין נ״מ יש ועכ״פ • באורך ע״ש שלו למפתח כלל הוצרך שלא
 להמסר יתכן טוב שאינו ואוצר • טוב באינו אוצר ובין טוב אוצר

 שאינה פרנסה ובין טובה פרנסה בין הבדל יש ה״נ • לשליח
 היא ה׳ וברכת כקב״ה ביד המפתח טובה דפרנסה • טובה

 מי טובה שאינה פרנסה ויש • עמה עצב יוסיף ולא תעשיר
 • טובה שאינה פרנסה זהו שליח ט״י ונעשה בו״ד ע״י שמתפרנס

 בעצמו אבינו אברהם שעשה לבשכר בב״מ קאמר שפיר ולזאת
 ידו על מתפרנסים שיהיו טובה פרנסה אופן כקב״ה להם נתן

 לכס מזמין הי׳ בעצמו אבינו אברכם עשה לא רם משח״כ בעצמו
 קושית ול״ק הגמ׳ דברי וא״ש • שליח ע״י טובה שאינה פרנסה
 של מפתח בגמ׳ אמ״ש מקשיס שיש מה מיושב ובזה • כפר״ד
 חי לכל ומשביע ידך את פותח דכתיב • לשליח נמסר לא פרנסה

 ־ כפרנסה הגוחן הוא ה׳ שרק הפסוק מזה ראי׳ מאי • רצין
 אין • ב״ו ע״י שהולכת טובה שאינה דהפרנסה מיושב כנ״ל ועפ״י

 ע״י מתפרנס להיות אדס של רצונו שאין רצין חי לכל כשבעה זה
 שבעצמו משוס הוא • רצון חי לכל ומשביע אומר וכשהוא אחר

לו יתכן ובזה שליח ע״י שאינה טובה בפרנסה ירו את פותח
: רצין חי לכל להשביע

נאמר וכעת :"רכפר קושית בישוב כבר זה אמרתי כן )יב(
 מגיע שלהעני ספרים מפי ידוע כבר דהנה • עניננו לפי ’

 שהורד הטוב השפעת כעשיר קבל כי • העשיר מיד הישועה לו
 מגת יקחו והעניים • העם ודנת עניי כלל ובעד בעדו

 את לכלכל כעשירים על החובה ולזאת כדין במדת העשירים
 הס חציים ואך כעשיריס משא׳ שכמם על נשאם בעבור העניים
 כשליח כ״א אינו והונו בטובו והעשיר יסבלו ומכאובם נישאים
 אמרתי ועפ״ז • התורה לו שנתנה כשיעור כפי הרעבים אח להכנות

 בצדה שכרה שמחן למ״ע כצדקה את דנו שלא בטעם לומר שיש
 כי או יברכך למען בהורה מ״ש שפירשו וט׳( ח׳ אות לטיל )וע׳

 למה טעם נתינת כ״א שכר יעוד זה אין • יברכך כזה כדבר בגלל
 כדבר בגצל כי • לו בחחך לבבך ירע ולא • להעני לחת ה׳ יצוך
 למען משמים הברכה נך שילח זה בעבור שכלא פי׳ יברכך כזה

 ולפרנסס לזינס לשניח כשמים מן ועשוך מטובך להעני גם העניק
 תעשר עשר אמרו ע״כ • כברכה ממך ח״ו ימנע לכס ההן לא ואס
 ליהן שחרבה מה שכל ע״א( ט’קי )שבת שתתעשר בשביל עשר

 המעשר להענייס יכפ־ק למען בעבורם ה׳ לך יוסיף להעני
 כנאמן כ״א אינו כאדם ע״כ ־ לך יותרו חלקים והתשעה למהיהס

 כאלו כונו את יחזיק לבל זאת ובשמרו י ה׳ שחננו הונו על ופקיד
 ר.צ;והונו ישמר אז ,כממונה רק עולםלו• ואחוזת כואירושה

 וכתיב דגנך ואשפת כתיב ע״ב( )ל״ס ברכות וכמ״ש • ורכושו
 כאן מקוס של רצונו עושין שישראג בזמן כאן ל״ק • דגני ולקחתי

 לכס נקנה אז וכתרומה כמעשר ונותנין רצינו כשעושין כי • כו׳
 וגוזלים רצינו עושים כשאין כן לא דגנם ונקרא המותר התבואה

 דגנם זה ואין להס נקנה לח והעניים הלויס הכהניס מתנות
 פ״ק בגיטין וכן חסר ממון מלח בות כת בגמ׳ וכמ״ש • ה׳ דגן כ״א
 • צדקה יעשה מצומצמין שמזונותיו ארס רואה אס ע״א( )ז׳

 ה׳ שחננו מה על בעיניו האדם יהי׳ ואס • ה׳ יצליחהו שעי״ז
 עצמו יחזיק ואס ־ כבעה״ב השי״ת יעשהו אז וממונה כשליח

 על בעה״ב שאינו ה׳ נו יראה אז • לעני לחתו ויחמול כבעה״ב
 שליח שהוא א׳ • שליחים מיני שני שיש הודענו וכבר • ממונו
 נחשב שאינו ויש המקבל מצד הן הנותן מצד הן הצדדים משני

 שליח כ״א ואינו ביחו נאמן וכוא ממש כידו כ״א כשליח להנוהן
 שנגד יתומים בנכסי האלמנה אצל שזכרנו וכענין • המקבל מצד

 שליח נקראת רק • קיימי ובחזקתה בם כמוחזקת עשחוה חובה
 מיד כקונה שאינו הלוקח מצד • פרטים כמה לטגין זה כל עם

 מצית ענין לבאר נקדים זה ענין ולביאור • עצמן היתומים
 הנביא שמואל הקפיד ולמה ע״ז נצטוו שמתחלה • מלך שימת

יח אריה
 שינהיג הוא בתורה המצווה המלך מצות כי — אז• ב״י על

 ששומרים ומה ההורה( מצות )ככל אמת ודיני יושר משפטי ע״ס
 שאמר וזה • ישרים ה׳ פקודי שהם בעבור הוא הלא תפקודיו
 שמואל גבי וכן • ושמאל ימין המציה מן סור ולבלתי בפסוק

 הנביא עכין והגה • ה׳ ומצות התורה ע״פ מנהיגם הוא היה
 שליח נקרא שאינו ויתכן • העם אל ה' דבר להגיש כשליח הוא

 העם כיו אס כי • אליו ששולח מי מצד כ״א הצדדים משני
 מדבר בעצמו השי״ת היה הנבואה שפע לקבל ומוכשרים זכאים
 ונאף • כעם לפני להציעם ה' דברי כמעתיק הוא והנביא עמס

 רבינו משה • הצדדים משני כשלוחים הס הנביאים ששאר שנאמר
 שליח נקרא אינו בודאי שהוא עד גדלה מעלתו הנביאים כל מדון
 כל במדרש ואמרו • הוא נאמן ביתי בכל כמ״ש כנותן מצד

 ופי׳ • כדבר בזה נתנבא ומשה בכה אלא נתנבאו לא הנביאים
 ה׳ פי כאלו ממש שהוא עד עצמה רבינו משה שמעלת בעבור
 • משה של גרונו מתוך מדברת שכינה כאמרס ב״י עם מדבר

 ג״כ ויתכן ־ ה' ציה אשר הדבר זה ממש הוא ב״י מס ובדברו
 ברוח התלבשס שבעת למשה קרוב הנביאים ג־מי זה שבענין

 ורק • גשמיותם בטל הי׳ הנבואה רוח בס ונכנס: הקדושה
 בעבור הוא בכה שנתנבאו ומה • בתוכו מדבר ה׳ פי דברי רוח
 נראתה ע״כ תוכחה דברי כ״א רוב פ’ע דברו לא הנביאים שכל
 הי׳ מפורש באה היתה אם כי ־ ומשל ברמז כנבואה להם

 שישובו רצה והקב״ה ישיבו אס אף ח״ו כנבואה דברי מתקיים
 איך ה׳ מצית אבל לך( פ׳ אה״י )ועי' כגזירה ויבוטל
 המציה חזיון ונראתה • ממש ה׳ דברי מדבר משה הי׳ לעשות

 ימצא לבל במצוה כי דמיון או המשל מעטה בלי כצורתה אליו
 רף יחסיר שלא נדרש הי׳ אחת ומלה בתיבה אף שינוי שום
 לומר משה הוכרח כ’ע ה׳ מפי אליו נאמר מנאשר אחת אות

 כונות בה תשימו ולא ה׳ ציה אשר העצם הוא כי * כדבר זה
 נפשע אח במדרש וז״ש • מלי׳ ירמזון לאשר כ״א ח״ו אחרות
 דבריו דבר שמתחלה על אח ונקרא • קרח זה עוז מקרית

 ומדוע ה׳ ובתוכם קדושים כלס כעדה כל כי כאח כרע
 דברו שכל מתנשא כי׳ לא רבינו משה ובאמת כו׳ תתנשאו

 מדעתו גזירות גוזר כוא כי חשב קרח אך • ל פי דברי כיו
 במדרש וכ״ה אומר שגיזר מה דבריו שיקיבלו 'התנשאות והוא

 • בודאס אתה ומלבך עליכם נצטוית לא אלו דברים ח״ל קרח פ׳
 עצם על לא הכהונה על לחלוק שנועדו עדתו וכל קרח והנה
 ותרו״מ תרומה ענין על לו הרע כ״א • לו כרע הקדושה ענין

 וירא כידוע עשיר הי׳ וקרח • הלוים על עודף לכהניס הניתן
 בעל ויהי׳ משלו ותרו״מ תרומה ליחן יצטרך לא״י שבבואו
 זאת החביא אך • עשיר הוא כי לו ינחן לא ומעשר • הוצאה
 כאלו קדושים כלם העדה כל כי אמר ובפיו לבבו חובי בסתר

 גילו ובמדרש • יותר בקדושה שמתנשא מקנא הוא כקדושה
 אהרן ובני כה״ג אחיו אהרן מלך משה בדבריו שאמרו כונתו
 מיד לכהן מחנית כ״ר לכהן חרו״מ לכהן תרומה כהונה מבני

 אני מלוכה לא משה להם אמר וכו׳ אהרן ועל משה על ויקהילו
 אני גוזר כי בחשבכס מלך לי קוראים שאתם פי' כו׳ מבקש
 האדם כל כמות אס משה זז״ש • מלכים כשארי מדעתי גזירות
 יכיה עונש להם יהיה לא רם כלומר שלחני כ׳ לא כו׳ אלה ימתון

 וכמשפטיס המצות שבאמת יאמרו כי הבאים הדורות לפני מכשול
 דורו׳ ג״כ ידעו למען שיענשו דורש ע״כ י מדעתי כס ה׳ פקודי וכל

:גרוני מתוך דוברים והם • המה ד׳ פי דברי רק כי • כבתים
(0 !р כשמואל שחשבו העם בין כטעות זה היה שמואל גבי

 שינהגס מלך להם דרשו ע*כ מדעתו גזירות גיזר י
 לא לו ואמר ע״ז לו שהרע לשמואל הקב״ה וז״ש • עוזו בזרוע
 כ״א מציתי לשמוע אוביס שאינם * תי א אס כי מאסו אותך

 שהם להנביא יאמינו לא כי • מדעתו להם יחדש שהמנך מה
 • ומעשהו המלך משפע להם הנד להם אמר ע״כ • ה׳ מצות

 ע״פ שינהיג היא בתורה שצויהי המלך מצות עיקר באמת כי
 וכל ה׳ רצית כס תפקודיו כל ע״כ אמת ודיני יושר משפטי

 שום ככתוב הזהיר ולזאת • כמלך לקול ישמע מה׳ הירא איש
 ואימתו מוראו הקבל שאתה עליך אימתו שתהיה מלך עליך חשיס

 מהלומדה ירא מהתורה הירח יכן ומלך בני ה׳ •רח וכמ״ש
שמיס כמורא רבך ומורא ת״ח לרבות תירא ה״א את ש’וכמ

 ־ 4 ואם



קול 36
 מן חמור הטפל שיכי׳ יתכן לא שמים יראת בהעס אין ואס

 ובאומץ עוזו בזרוע כעס את שינהג חפצים ואתם * העיקר
 משפט להם הגד וז״ש " שמיס וידאת והמשפט הדין בכח לא ידו

 המנך בכננגת לבחור שתחפצי כזה מלך כלומר ומעשהו המלך
 תחשבו אל • מדעתו פקידים ולחדש עצמי תקיפות לו שיהיה

 לקח ג״ב כנביא כי במועט להסתפק כנביא א״ע ינהיג כי
 ונתתי כסף שקל רבע אתי נמצא כנה ט' שמואל כמ״ש מטמה

 נהנה נח ששמואל )שאף דרכינו את לנו :גיד ו האלהיס לאיש
 כנהוג חבל • נדבות קיבל לא בדרך בנסעו היינו אחרים משל

 נמנע לא זאת • ממנו איש איזה בשאלת תשורה לו להביא
 כגביח כי בזה א״ע יספיק לא מלך אבל פרנסתו( כי׳ זה כי
 שייראו ידרש נא כי בגדולות א״ע ינהיג ולא לבבו ירום לא

 ־ ממנו יירא ה׳ אח הירא וכל ־ ד׳ מדבר אס בלתי מלפניו
 ידו ובעוצם רמה בזרוע שינהג כעם ידרשו אשר מלך משא״כ

 חדרים עם מרוח בית לו שיהי' נדרש עצמיי תקיפות מצד
 בהיכטתמיר יעמדו ומשרתים • כעשירי בחדר יכיה והוא הרבה

 מרכבה לו ויהיה • ליוב ומעדנים מלכים מאכל יהי׳ ומאכלו
 בנכס חח וכמ״ש • מרווחת לו נדרש המבשלות ובית לרכש

 ולטבחות לרקחות יקח בנותיכם ואת כו׳ במיכבתו לו ושם יקח
 שאחרי • לעבדים לו תהיו ואתם • יעשר צאנכם כו׳ ולאופות
 ברווחה שיתנהג נדרש מיי עצ ת ותקיפ אומץ לו שיהי׳ שתחפצו
 והנביא • ההסתפקוח במרת כנביא יהנ?ג מאשר אחר ובאופן
 ורק לה׳ מקורב שכנביא חונך מופת להם הראה ע״ה שמואל

 היום חטים קציר הלא עצמיית דעה לו ואין בק־בו ה׳ דברי
 כו' עשיתם תשר חטחתכס ודעו • מטר ויהן לאלהיס אקרא

 גש וחף • מדעתו מאומה אומר שהנביא דנין שאתם כמו שלא
 מטר של מפתח דהלא ־ כצדדים משני ושליח ממוצע שאינו זאת

 כעולם שאין בעת מטר שיהיה אפעול וא־ך לשליח נמסר לא
 כשליח דינו אין שכנביא לומר אתם צ־יכין וע״כ • למטר נצ־ך
 עבדיו ע״י עושה נעשית חפץ שהקב״ה מה כי הקב״ה מצד

 • בעה׳ב כיד ידו אפר גביר איזה בית ופץד וכנאמן כנביאים
 הנביאים אדון ע״ה רבינו משה מ״ש כ ו • חזקה דעה לו ויש

 • הקב״ה מצד כשליח דינו כי׳ ולא גרונו מתיך מדברת ששכינה
 מלחנחו הם שיעשו דורש היה שנא נשאתי מכס ח׳ חמור לא

 משום בידו מוחה שאין כמלך • העם מרצין שלא באחרים וישלט
 כקב״ה אמרות מצד כ״א י כצמו מצד למנך עצמו מחזיק שאין

 ולגזור להתנשאות במה לו אין ע״כ • גרונו מתוך שמדברים
 דבריו שכל מופת ובוא בגיף כן בממון הן גזירות זולתו על

 שידרוש הצדדים שני מבין כממוצע אינו גם ־ כקב״ה מפל הס
 גביר מסחר בית באיזה בית ן כנצר ז ל׳ • הצדדים מפני בכר

 נו מאד יקח פכרו כל כי מהקונה פכר יקח לא אפר עצים
 שכר דרש לח ה׳ בית נאמן שהוא רבינו משה כן • כגביר
 • כביכול בעה״ב כיד ידו כי ־ מה׳ קבל בכרו כל כ״א • מהעם
 אמר ואחיכ כו׳ כדבר זו חזקה ביד בהגדה מ״ש פרשתי ]ובזה

 כ׳ ויוציאנו עמ״ש מתחלה נו שהיקפה • בתים חזקה ביד ד״א
 בכבודו כקב״ה כ״א מלאך ע״י ולא שליח ע״י לא ממצרים
 לזאת מפה ע״י כ״א הי׳ לא מכות כמה כא ליה וקשה ובעצמו

 חזקה ביד כקב״ה ע״י שהיו אותן כ״א הכתוב חבב בלא אמר
 כחרב זו נטויה ובזרוע כו׳ הויה כ׳ יד הנה בנאמר הדבר זו

 זו גדול ובמורא בעצמו כקב״ה עי׳י בהי' בכורות מכת כיינו
 ובמופתים כקב״ה של שהיה כמטה זה ובאותות שכינה גילוי

 זה נתן בעצמו שה׳ היינו כו׳ ס7 כו׳ ונתתי שנאמר הדם זה
 ע״י היו המנות בכל כיינו ט' פתים חזקה ביד ד״א • המכה

 באשר כשליח נחשב לא מפה בליה ע״י פנעפו ואף כקכ״ה
 • כביכול ה׳ כאדון כיד וידו • גרונו מתיך מדברת שפטנה
 בעצמו פה׳ ראיה הביא ואח״כ הס מה מכות העפר וקחפיב

 הי׳ מכה בכל שהרי • כשליח מפה נחשב ולא • המכות נתן
 שחילק מה דברו על עובר כשליח כי׳ ואיך מכות חמש או ד׳

 מפום בעצמו כקב״ה בל כס בכולם וע־כ לחמש או לד׳ המכה
 מסצ-יס וציאנו ו מלך וישלח ומ״ש • שליח כיה לא במפה

אריה
 • אליו הנשלח מצד כ״א שליח נקרא לא משה זש מלאך ודרשו

 • כנ״ל ביתו נאמן הוא באשר • כידו הוא הקב״ה מצד אבל
 עמך :יה א כי ויאמר כו׳ פרעה אל אנך כי אנכי ־ מי וז״ש

 גס אענך ואנכי כקב״ה שהבעיח מה על נתפלא שמשה והוא
 ׳ רנני הבטחת איה х אנכי מי ודרשו שולחו כוח ועזה עלה

 עושת והשכינה ד׳ עמו שינך עמך אהיה כי כקב״ה לו ויחמר
 המר ק ושפיר הקב״ה מיד ככל הי׳ וח״כ • כפעילות כל עמו

 שלזאת ויתכן • ובעצמו בכבודו ממצרים ה׳ חנו רוצי כנם על
 שאל״כ כ׳ מיד שכולם לראיה כו׳ ך דל יהודה ר׳ סי׳ מביא

 :,•ובעד ע״יכקב״ה דם כ״א כבדצ״ךגאהי׳ • חיךערבסיחד
 יחד ומדערבן • ית׳ השם ע״י בכורות כי׳ ובאח״ב * דבר רק

 : מצדו[ לשליח כחשב לא ומשה היו ה׳ מאת יחד דכולס דס״ל ש״מ
 המבואר עפ״י דרכים הפרשת קושית לישוב נבא ובזךק )יי(

 בין ממוצע שהוא א׳ • המה שלוחים מיני ששני
 זה והב׳ ולוקח הנותן בין או והקונה המוכר בין הצדדים שני

 ובחזקתו להוזיל או להוקיר בעה״ב כיד ידו הוא א׳ שמצד
 בעניני יש וכן • שליח הוא המקבל או הקונה מצד רק • קאי

 • איש ע״י לו שניתן ויש בעצמו הקב״ה לו שנותן מי פרנסה
 פקדון בתורת כ״א השי״ת מצד שליח אינו שנותן האיש אבל
 אכן עליו שאמרו וכגזבר • העניים של כנאמן והוא הצלו נתון

 בי״א מתברך המפייסו וע״כ ע״א( ל״ז )ב״ק אנן עניים יד
 אזי שנאה חודרת בעין המקבל על יביט הנותן שאס ברכות

 משלו נותן הוא כאלו שיראה * הצדקה במעשי זכותו כל איבד
 למי ומצוה ונגיד כפקיד כ״א אינו באמת אשר ה׳ משל ולא

 ויבין ישכיל המקבל וגס • לחלק ולמי בידו הנפקד הרכוש ליתן
 • לשקי׳ טיבוהא שיחזיק אף ה׳ כ״א המפרנסו האדס נא כי

 כן כי לו הנותן ליד שלו חלק נתן ה׳ שרק ידע עכ״ז
 כי ידע פרנסתו ימעט ואס • זולתו ע״י שיתפרנס בגורלו נפל
 ־ לו גרמו המקבל חטאי כ״א זאת עשתה הנותן קמננות לא
 ברצין מהעורר הי׳ בדרכיו• והמיס הולך ישר הי׳ חס כי
 • די בלי עד להעניקהו המתנדבים בלבב נדיבה רוח ה׳

 • פרנסתי את וקפחתי מעשי את הרעותי קדושין סוף וכמ"ש
 הגותן על • המקבל להעני ניתן מה׳ רק כי לדעת שניהם על ע״כ

 לההרעס נבלי לידע והמקבל לו בתתו לבבו ירע לבל זאת לדעת
 מיני שני נמצא ועכ״פ • ה׳ מאת יצאה כן כי • לו ימעט אס

 רק בפנים פנים מדברים הצדדים ששני יש כי כנ״ל שנוחים
 נקרא אין זה • מלין ע״י ומדברים רעהו בלשון מבין הא׳ שאין
 הב׳ לשון מלהכיר מניעה הא' מצד בהיות א׳ מנד כ״א שליח
 במשה וכאמור * הלשונות בשני לדבר יכול א כה הב׳ מצד ולא

 שמעי לא א׳ שלדעה אף ׳ בהר עמכם ה׳ דבר בפניס פניס
 הדברות כל על אמר עכ״ז • לך יהי׳ ולא א.כי רק ה׳ מפי
 כל אל ה׳ דבר האלה הדברים את כמ״ש • עמכם ה׳ דבר

 לא המניעה כי • עמס בעצמו דבר שה׳ כמו שהוא * קהלכם
 רבינו שמשה אף והנה • האש מפני שיראו מצדם רק הי׳

 מתוך מדברת ששכינה משוס המשלח מצד שליח נקרא אינו
 מצד הנ״ל דב״מ במאמר שליח נקרא עכ״ז • משה של גרונו

 שליח ע״י אבינו אברהם שעשה מה כל שס כמ״ש המקבל
 בצור והכית שליח ע״י לבניו הקב״ה עשה מיס מעט נא יוקח
 שהמן א״ש זה ולענין • שליח נקרא שמשה הרי מיס ממנו ויצא

 הקב״ה עשה לחס פת ליחן בעצמו אבינו אברהם שעשה בעבור
 שנשלח מי שמצד שליח אף היינו שליח ע״י לא ואף בעצמו

 שנאמר ומה * ובעצמו בכבודו הקב״ה רק • לא ג״כ לבד אליו
 מצד גמור לשליח היינו לשליח נמסר לא פרנסה של שמפתח
 עושי משרתיו )ע״י בעצמו ה׳ יתן טובה שפרנסה • שניהם
 מצד שליח היינו ממוצע יש אבל • העשיר היא ה׳ וברכת רצונו(

 איזה מ״י או ע״י רק ה׳ מיד יקבל לא שבעצמו המקבל
 חושית ומיושב ־ המאמרים שני וא״ש ה׳ לו יזמין אשר ענין

 מן* פלא חי לכל מטובו ברכה שפע יהן וה׳ • הפר״ד
וממעוי" • מחסורו די איש לכל ויהן • לזה זה ישראל

י'" סנה• בכ״ט ישראל עמו את לברך ישקיף



ברמה קול
עולם של ברומו העומדים מדברים

" התפלה( על ע״ב( )ו׳ ברכות )באסרם

מהרכות נשמע

תפלה בית
 , לתאים מחולק וההיכל והאולם ,שערי עם הפלה בעניני רעיוני ידי בנו אשר

. תפלה טענין דרוש עם פלפול הצעת נ״כ בתוכם ויש י הבית דביר בכופם גם

מבוא
Vבאי לכל להודיע צריך אינני ומשפטו הזה הספר דבר בין 
х מעניני שמדבר עליו מעיד שמו כי • הזה הבית י 

 אזן לכל לגלות עטי שם נצבה השער בלשכת וגס • הפלה
 הסיבה רק • הבית האי בכל אשר הענינים כל מפתח שומעת

 עלי ולישא חבר חוברי כל בין להתיצב הלום הביאתני אשר
 • החיבורים בקהל לבא ראוי אס החיבור את השופטים דברי

 אנצל למען לקרות החילו טרם בספרי מביט לכל להגיד עלי
 אבן מוסד יסוד היהה כבוד הקות כי יחשדני אשר מהחשד

עמודיה: כוננתי ועלי׳ ביתי פנה
 אנשי ארץ גדולי בין גס כי ידעתי גס ידעתי !ידידי אל

 קבלו לא אשר רבים • העולם בכל יצא טבעם אשר שם
 בחמת הלוחמים שרבו כהיום * מחיבורם להם הראוי הכבוד
 יקוהאיפוא ומם " חיבור כל כבוד תפארת רום להשכיל קנאה
 'יהס נכ ומול מידיהם להמלט לנגדם לעמוד הקטן זה ספרי
 חצי פקר • מעליו אדרתו להעביר מחבר לכל ינכלו אשר

 האלה( האנשים מצחות אל המחברים יקלעו )אשר הזלזוליס
 שנאתם את יעצור חזקה וביד בכח לא כי • לתשועה להם

: עם קהל לעיני החוצה מצאת • לבבם חובי בתוך וקנאתם

 יחד וארזים גפנים הסיע שוטפים כבירים מיס וכזרם
 את תשרש המתקנאים דברי שטף כן * משרשיהס

 יאמין ולא • החיבורים אדמת תעש אשר הכבוד נטע כל
 כבודו קומת את כפפו אם בלתי " בשתיליו לקום המחבר

 מהמחברים רבים ולזאת • הזידוניס המיס יעברו אשר עד למולם
 לא׳׳ לאמר להם ויכחשו העטה בלבוש לעיניהם יתחפשו אשר

 אני העם תועלה לאיזה כ״& השערה יצאתי חכמתי להראות
 משים בלי המקנאים מחנה דרך יעבור אשר עד בפעולתי" רץ

 את המכירים החכמה אוהבי בין שלם ויבא • עליו לב מהם
: לה כנכון לכבדה ערכה

 בהאי הגנוזים עניני גנזי כל בין אני מששתי ובאשר
 המסכים הועלת ביניהם מצאתי לא הזה* הבית

 שכל אחרי • בו דעתם את להניח לי הצלח אשר העטה למדת
 רעיון באיזה ההלישוהס לולא אשר הוכחות דברי המה עניני

 נעור איש אין חז״ל מאמר או פסוק איזה בפי׳ הצעה או
 כמאמר החוצה פיו מדלתי להוציאם ראוי כמוט שמיס מיראת

מי הזה בדור יש אם יודע איני ע״ב( )ט״ז בערכין ר״י

הבית"
 חכמה הדבכ על כ״א אינו בטחונס וכל • וכו׳ להוכיח כיכול

 מישרים שפתותיהם לפתוח לפה להם תהי' שהיא אתם ההולכת
 החכמה את להסתיר ־ המחברים התנצלות לי יאתה לא ע״כ
 אחרי • באתי בעבורה כי אומר אשר • התועלת כנפי החת
 הן נעדרת התוכחה תהי׳ החכמה בלעדי כי ידעתי אשר

:התוכחה בשפתות חן המוצקת היא החכמה ורק • עעס וסרת

 וחלב דבש שה״ש במדרש ז״ל מאמרם בארתי זה רעיון ע״פ1]
 ערבים ואינם ברבים ד״ת שאומר מי כל " לשונך החת

 שלא לו נוח * בזה זה מעורבים שהם וחלב כדבש שומעיהם על
 יגרע שמה • בהמאמר לדקדק יש ראשון ובהשקף • עכ״ל אמרן
 די יש לבד בדבש שגס חלב בלא כדבש המתוקים הדברים מעלת

 ערבים אינן שאס המדרש כינת לפרש דוחק גס • וערבות מתיקות
 ויפרש אמרן שלא לו נוח ג״נ ערבים שאינם המעירבים וחלב דבש כמו

 ע״ב( )קי״א בכתובות שהרי לשונו תחת שיכחידנו היינו לשונך תחת
 רמי שם ]דאיתא * היא מעליותא יחד המעורבים וחלב דדבש משמע

 תותי דקאכלן עיזי חזינהו'להנהו ברק לבני אקלע יחזקאל בר
 בהדי ומיעיב מינייהו עייף וחלבא מתאיני דבשא וקנעיף תאיני

: ודבש[ חלב זבת היינו אמר * הדדי
 שהנה ’ הענין הסבר אחרי הנ״ל המדרש דברי בביאור ונראה

 המורגש העעס ונופת מתקו מצד מעלה לו יש הדבש
 לבריאת הנזק בו שיש מה בו נתונה ומגרעת .אוכלו חיך לכל

 )משלי שהע״ה כמ״ש . לשבעה כדי הרבה ממנו האוכל האדם
 דיך אכיל מצאת דבש עוד אמר וכן .עוב לא הרבות דבש אכול כ״ה(

 )תהליס הדרוש ספרי בזה פירשו וכבר • )שם( והקאותו תשבענו פן
 שדוד • מדבש ומתוקים ־ רב ומפז מזהב. הנחמדים פסיק י״ע(

 ומתוקים כאמרו לדבש התורה מתיקות להעריך שרצה ערס המע״ה
 לבל כו' מזהב הנחמדים מתחלה לומר הקדים צופים ונופת מדבש
 הושותה עניני' בכל כי לומר לדבש התורה דמיון השימע יעעה
 וע״כ • הרבה ממנו לקבל האדם יוכל שלא זה לאופן גס לדבש
 ולזאת • הדבש :ו יזיק פן מיראה ממנו ידו את האדם ימשיך

 היא הזהב שריבוי * לזהב דמתה שבזה כו׳ מזהב הנחמדים אמר
 אמר כאשר מתאותו לעולם שבע האדם יהיה ולא לאדם ברכה

 וחצי מת אדם אין אחז״ל וכן עושר תשבע לא עינו גס שהע״ה
 • בה להגות האדם שמוסיף מה כל התורה כן ־ בידו תאותו

 שמשיג מה גם • בה לדבקה בקרבו תשוקתו מתאמצת יותר
 היא התורה השגת וריבוי • לנפשו ייעיב התורה עניני ממחמדי

 שאין הזהב ערך על התירה ערך הסילה ועיד • הנפש הצלחת
 דמתה בזה כי . בהזהב מתיקות עעס הרגש שום האדם לחיך

 לדבש יוד



קול 38
 החמדה לענין )כלומר הנחמדים וז״ש • המתיקות לענין לדבש

 ומתוקים .רב ומפז מזהב הנכסף( מהדבר תזוז לא אשר והתשוקה
 מה כל ולעומתו * לדבש( דמתה המתיקות לענין )כלומר 'מדבש
 כמ״ש הגוף לבריאת מועיל שהחלב • בחלב נעלה בדבש שיגרע

 המילל גונח ופירש״י • בשבת חלב יונק גונח ע״א( ס׳ )כתובות
 הנדוה שירבה מה וכל . רפואה משוס חלב יונק . לבו מכאב

 ערכו נעלה ובזה .למכאובו העלה לו ירבה • מהחלב לשתות לבב
 : הדבש מענין לו אשר המתיקות מגרעת תחת .הדבש ערך על

 בגפ״ת חדושים הא' • עניניהס יפרדו ראשים לשני • בד״ת וכן
 מאמר או פסוק איזה בפי׳ נשגבות רעיונות או פלפול בדרך

 שגס . הדבש לענין בענינו דומה המין זה אשר * דרוש בדרך
 שלדבש המגרעת וגס . נפלא מתיק׳ת משכיל לכל מורגש בתוכו

 • הרבה ממנו לקבל תוכל נפש כל שלא * ההמון לרוב בו יש
 עליהם הנטענים הרבות ההשכלות סבל נשיא נלאים מוחות שכמה

 בהעמיסו שכלם כח את ויחבל ישחית שכמעט עד • הדורש מסי
 עניני הוא והב' • תבונתם כח מכדי יותר דבריו יהב עליהם
 לחלב נדמה השני המין שזה • הדורש בפי הערוכים ותוכחה מוסר

 שאנושה הנפש בחולי לב למחלת הרפואה מסממני הוא שגס בענינו
 ; שמיס ויראת התורה באהבת ולחזקה • מזורה ממנה לגהה מכותי׳

 . המתיקות נעדר שהוא בזה הזה המין נקה לא שבחלב מדופי וגס
 . דבריו לשמוע ינהרו אשר ומעט • השומע אוזן על יערבו ולא

 ישיבו כו׳ קיסס טול ובאמרו * בהס נפשם תבחל אשר ורבים
:כו׳ קורה טול לו

 אשר רבים ביניהם מהיות יתכן לא אשר עם ברבת הדורש ולכן
 לו יאתה הראשון ממין הרבה לסבול שכלם בכח אין

 אשר הראשון ממין במעט דבריו את ולמתק • השני המין לבחור
 רעיון איזה או בגפ״ת חידוש איזה תוכחתו דברי בתוך ימהול

 מנאד לשתות * אחריו לבבם את ימשיך ובזה * פסוק איזה בפי׳
 אשר וזהו • בהם הניתן הדבש מתיקות בעבור • ישקם אשר החלב

 זה מעורבים שהן וחלב כדבש באמרו • המדרש בכונת חשבתי
 המתיקות ־ המעלות ב׳ בו יש הזה שהמזג שכשם לומר • בזה

 מב' נמזגים בהיותם הדורש דברי כן • הגוף לבריאת והתועלת
 • השומעים אזן על ערבים תוכחתו דברי יהיו • יחד המינים
 ההמון על יכבד )ולא בתוכם הנבלל הרעיון השכלת מתיקות בעבור

אריה
 ההמון שכל כח תוכל כאשר • לתועלתם( שנדרשים באשר דבריו רוב

 וגס • דעתם על ויניחו העם לחיך אמרותיו יומלצו ובזה * שאת
• בהס[ ימצא העם תועלת

 בבית כבוד לנח/ לא כי היום לך יודע 1 נעים מורא אהבם
 יצתה אדם בני תכלות ולא • הפעם באתי הזה כקטן ~
 רוחי את בזה ימרה לא הבית בכבוד והנוגע • לרטש ספרי
 כ׳א • זאת כצעירה בחיבורי גדולות לה לבקש חרה לא אשר

 מעניני מעט להס לכציע • סני חלו אשר עירי אנשי והפצרת לבקשת
 לכשיב לבלי רוחי נשאתני • לדברי הנכספים לבות לעורר הפלה

 הטרודות( )יבעתות אחדים בימים לכס וכוננתי • ריקם מיודעי פני
: כזה כבית

 להתהדר נפשי אותה לא ענינה• את פעולתי השלימה ומאן
 אס בטחוני חזקה לא כי יען " במלאכתי כעס לפני

 • נתמכתי לא רעיוני משפט ועל • העדה מעיני חן דברי יפיקו
 שמץ מראות האדם עיני תעור עצמו אהבת שוחד כי בידעי

 נחליף עד ־ לעצמו חובה רואה אדם אין כאמרס • בדבריו דופי
 בעיני חן כקטן ספרי מצאה כי • העם יבשרוני דברי ותהלום • ימים
 • תבל ע״פ המתהלכים החבורים במספר ראשה את לשאת רואי׳

 ולהוציא " מוסרותי׳ ולפתח אמתחתי אגודת לכתר לבבי בס השיאני
 שמלוהי׳ ולהחליף מכתבי באוצרות החתום הזה הספר דברי ממסגר
: כחכמה דורשי בין לצאת חששי ולשלחה • חיבור בשם להתלבש

V□באיזה בדברי מעטתי אשר על הקורא בעיני יפלא אל ׳׳ 
 • הראוי מן בהעניניס וקצרתי המחברים כדת מקומות ׳

 כתבנית )רק חיבור לשם היתה לא המעשה שתחלת הודעו אחרי
 כחיבור להחשיבו עליו המוצק וכחן * כחברה( לפנקס הקדמה

 ספרי על המעפיל גם ולכן • קוראם מפי דרשתי לא אנכי גס
 • במלאכתי לכונתי בזה יפגע לא * חיבור שם ממעלת להשפילו

 שהוסיפו להיתרון רק * פעולתי כונה תכלית השלמה כבר כי
: ידו ישלט וכבודו הבית בהדר הקוראים

 לתת תמהר אל זאת כל את עטי הודיעתך אחרי אף אולם
 נא ותיקר ויאשרוה ראו שרבים אחרי במלאכתי דופי

: — בעלי׳ נפש בעיניך

המחבר
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* התפלה קודם יאמרוהו תהלים האומרים שאותן הלבוש מ״ש והסבר • שיתפלל קידם מלאכה איטר עגין יבוא בו

חלד יצורי כל על למלך הומלך )א( כבראו ביום האר□
 פני כרואי לו ניחנו * נכבדים חמשה וחושים )ב(

 כל יתנכלו פקודיו ועפ״י • במלטת ראשונה היושבים המלך
 • לבב בכל אותו כעובדים נפשו כחות )ג( רצונו עושי משרתיו

ויעברו • סלעים בין ירוצין המה • לשלום אס למלחמה אס
 : מלכם רצון למלאות אך בנהרות

האדם התחבר בעת )ד( לשנים נחצית הזאת הממלכה
 מעץ לאכול כנחש נעצת בשמעו • ה למנאצי

 וכ״ח ־ ויצה״ר יצה״ט • ממלכות לשחי להיוח * ורע טוב כדעת
 את להפיל אחד כל המציאו תחבולות ורב )ה( רעהו נפש מבקש
 חרב אחוזי וכולם • לרגלו יכין אשר ובמצידיס במהמורות רעהו

 רבה הזאת והמלחמה )ו( • מערכה מיל מערכה * מלחמה מלומדי
 • צדקנו משיח בוא עד יאאץ מלאום ולאוס • היום עד באדם

: הארץ מן זדון ממשלת ותעבור המרד ולכלות הפשע להתס

מנוחה יאמין לא ־ רעהו על להתגבר עוז התאזר אשר המלך
 משרתיו כל את יכניס אשר עד )ז( • במלכותו והשקט י

 מנחמת תרועת מקול יירא לא אז כי • הברית במסורת אתו
 יהיו כמה כי • כמשרתים רוח חיי עוד כל : אותו כצורר כצר

 יעמדו והמה * נפשו המבקש אויבו מפני ומגינים לשלטים לו
 ככחות חיי ימי תום עד ־ ממנו כממלכה תסוב לכל לעזרה לו

 כחות לכל המות )ח( היא• אשר השינה בבוא לו• כמשרתים
 ממטתו בקומו בבקר תחתיהם אחר דור ויקום • וחושיו כאדם
 אז • כמלך לעבודת בבריח היו לא אשר יום וילידי חדשים נחות
 לשבור החומה אל צבאיו טס כצר ונגש המלחמה החחדש )ט(

 אשר קטנים נערים כולה עיר שוקטה עיר אל ולבוא כשער
 ע״ב( נ׳ )קדושין ז״ל אמרם ע״ד ]והוא • להלחם ידעו לא
 שנאמר יום בכל עליו מתחדש אדם שג יצרו יצחק א״ר
 כו׳[ יום בכל עליו מהגבר אדם של יצרו ר״ל אמר וכו׳
 אשר • כהונך מדור הנותר )י( כזקן ככח כ״א להמלך טוזר ואין

 מתוך בקימו • כברית בקשר הי' אשר לראשו שומר אתו כפקד
 ויקר • מלפנים בתוכם אשר כמלך טובת הבא להדור לספר כעדה
 ההתעוררות אש בלבבם ילהיב כי עד גדולתו תפארת ואת הדרו

— :מלכותו בעול ציארס את להכניס ויתחשקו • המלך לאהבת

 לשכת

 כדור לכל כזקן רכח הדבר אשר דזמרה כפסוקי כמה ן(ןך
 ופחדו • כשי״ח נידחות רב נכס נספר הנולדים כחדש י

 כל כטמעים החדשים ככחוה כל יעוררו )יא( כי עד ואימתו
 אחד פס כלס ויאמרו ויענו להמלך ותשוקה אכבה וימנאו אלה

 ולעבדו פקודיו כל לשמור בתוכס למלך להמליט • ונו׳ ישררל שמע
 אהבת וגידל תשוקתם מרוב כי עד • ובתמים בחמת לבב בכל

 הל אל כפס במשחת לבבם מרחשת מנחת לפניו יגישו ־ נפשם
 על מלך להיות האדם בלבב כסא הוכן ולהיצה״ע — בשמים

 נפשו מצוררי עליו ישב ובטח • בברית אתי באו אשר כחוחיו כל
: בארמנוהיו ו:שקט מנוחה והיתה ־ להמיתו המתנכלים

 השביעם אחרי " היצה״ט מלוכת פרי שני והמצוה התורה
 עוד יצוו לא • המלך לעבודת ה׳ בבית העם את

 ואויב צר מפני היום כל החומה בעדם לסגור המלך• למשרתי
 חייהם ויתום • העיר בתוך במצור יהיו למה כי יבוא כי
 . תורה אין קמח אין אס י״ז( מפנה פ״ג )אבות ז״ל כאמרה)

 • עבירות מכמה מעולה שמירה היא עוה״ז טובות השגת כי
 ז״ל כאמרם • קונו דעת על להעבירו לאדם האונסים והצלת
 את מעבירים דברים שלפה ע״ב( מ״א שהוציאוהו מי )ר״פ

 ־ עניות ודקדוקי ור״ר כו׳ קונו דעת ועל דעתו על האדם
 תתן אל ועופר ראפ ט׳( ל׳ )משלי בספרו החכם אמר וכן
 ברמב״ן וע׳ ־ אלהי שם ותפשתי וגנבתי אורש ופן וגו׳ לי
 בעד הגשמיים היעודים טעם שזה תבוא כי ופ׳ בחקתי פ׳

 באפר אך • ליכא עלמא בהאי מצוה ששכר אף ,מנוה שכר
 ולא תוה״ק שלימות לקניית סיוע בהורת נאדס נתונים המה

 ה״א( תשיבה מה׳ )פ״ט הרמב״ס שש׳ וזה • ע״ש שכר בתורת
 עוה״ב חיי היא כו׳ מצות של שכרן שמהן שנודע מאחר וז״ל

 כך לכם יגיע תשמעו אס ־ כולה התורה בכל שכתב מהו כו׳ ־
 נפש ובטובת בשמחה אותה נעשה שאס בהורה והבטיחנו כו׳

 הטובות כל לנו וישפיע כו׳ המונעים הדברים כל ממנו שיסיר
 כו׳ ושלום שובע כגון ההורה לעפות ידינו את המחזיקות

 וגו׳ לנו תהי׳ וצדקה עוה״ז בטובת שהבטיח אחר וכה״א
 כי * מאנשי׳ מחיהה המספקת ומקום עיר אין כי • עכ״לן
 ומדינה ־ לעיר עיר ה׳ בה ענד אשר הקשר הוא ומהן המשא

למדינה
השער

♦ וההיכל האולם תאי מפתחות אוצר הוא
I

 מהאולם השני התא ע׳ )ב( : ה׳ לפני בהתהלכו הברואים כל על האדם מעלת ענין מבואר שבו הראשון ובתא האולם בפתח הבית באולם ע' )א(
 מהביט עיניהם תיעור הגשמיות וחומרות # צבאות ה' פני יראו בעין עין • הגשמיות מחלאת מזוכטס החושים שבהיות איך מבואר שבו

 • ח״ו רע ואם טוב אם החושים ברצין תלוים כולם הכחות מעשה שכל ענין מוצע׳ שבו * הבית מאולם הג׳ בתא ע׳ )ג( • האלהיס אל
 שליט יצה״ר וע״ד ע״ב( קס״ט )ד׳ וישלח פ׳ זוהר ע׳ )ה( • הגופנית התאוה ממלכת ראשית היתה אז ט בתוך הנזכר בתא ע' )ד(

 וכן , דקב״ה מאורחוי לון לאסטחה לגבייהו אתי )בעלילות( ובתסקיפין ובעקימו עמהון ואשתכח דב״נ לגבייהו אתמני ואיהו / בעלמא
 הרביעי בתא הבאתיו ע״ב( פ׳ )ד׳ לך לך פ׳ בסת״ת ע׳ )ו( • ע״ש כו׳ בתסקיפין ב״נ עם אתי ואיהו ע״ב( )קע״ט וישב בפרשה

 • היצר לתאית האדם הרגל מריב עכ״ז • המחשבה היא ה׳ עטדת שעיקר שאף מבואר שבו הבית מהיכל הג׳ בתא ע׳ )ז( • מההיכל
 ע״ב( קפ״ד )ד׳ וישב בזוהר כמ״ש )ח( • נפשה בתומכי כולם האדם כחות יהיו אס בלתי רבים לימים לעמוד טובה המחשבה תבטח לא

 אמרו וכן • ע״ש כו׳ דלא בליליא דנאים מאן לך דלית ע״ב( קס״ט )בד' וכן ־ בליליא דמותא טעמא טעים דלא ב״נ לך לית דהא
 • בבקר היצה״ר מלחמת התחדשות ענין מטאר מההיכל הד׳ בתא ע׳ )ט( • למיתה מס' א' היא שינה ע״ב( )נ״ז הרואה פ' ,בגמ
 בהדי בה אשתאר ולא סלקא נפשא כו׳ לעילא וסלקא מיני׳ נפקח לערסי' כדסליק דב״נ נפשא ת״ח ע״א( פ״ג )ד' לך פ׳ בזוהר ע' )י(

 הלב שחיות הכלי מקים רשימת שינתו בעת אצלו שנשאר ופי׳ • ע״ש כו׳ דלבא דחיותא דקיסטא )נשימו( רשימו חד בר • גופא
 נמשכת הלבב גס להיות 7 ה' אחרי לפן האדם חושי את מעוררת המצוה מעשי שכל מהאולם הרביעי בתא ע׳ )יא( * תמיד בו והנפש
מהדר לאזניו בהשמיעה • המצית מעשי מכל האדם לבב את ההמשכה כח תרבה שבהתפלה איך ההיכל בפתח וע׳ * הפעולה אחרי

גאון



קול אריה40

 באם כי׳א לחנות סחורתו
 משא העמוסה עגלתו יציב

 עוה״ז ענין כן • סחורתו
 לא ־ להאדס מחי׳ להביא הבא

 לבבו בחדרי מקומו יקבע
 לבבו במעמקי ולהשתקע פנימה

 יעתק מעשיו מלוהו אך כ״א
*( ויצא מלבבו

הו שלפניו למה בפ״ע רשע תהי

 עם הגשמה באדם אגד עוה״ז עניני ובחרצובות * למדינה
 ריקם ההולך זר לכל השער לפתח יפקידו שומרים אך * הגוף

 לבעבור שרק מופת שזה י לעיר מחי׳ להביא עסק שוס בלי
 הבא וגס ־ אחור ליזור ויהדפוהו * הלום בא הארץ את רגל
 בעיר לו יתנו לא • עסקיו גמרו אחרי וסחורה תבואה עם
 לסחורה רק כי • הישוב חזקת לו שאין באשר מלונה אף

 ועניני • למורשה האדם לבב אדמת נהנה לבדם והמצוה
 ע״כ • העיר יושבי מחית להביא כגרים רק המה )יב( העוה״ז
יכניס לא אשר * בסחורתו הבא האורח הגר משפט משפטם

• בתוך השוק אנשי בין דרך

הגה״ה
 ז״ל מאמרם ביארתי זה ועפ״י

 ר״ש מ״ד( )פ״ג באבות
 )ובתפלה( בק״ש זהיר הוי אומר

 אל המקים לפני מתפלל וכשאתה
 תהי ואל כו' קבע תפלתך תעש
 ואל שסמיכות עצמך בפני רשע
דקאי הרע״ב ופי׳ * להבינו קשה

 ולהיות בשפתיו בעצמו בטה מקרוב זה אבר דיבורו להלל לפתותו
 דברו וייחל שפתיו מוצא ישמור לא אס אילם ־ און פועל עצמו בעיני
 מ״ש עול וקבלת לשבועה אותו בהכריחס )חז״ל( הבונים עמלו לבוא
 חיבתה האדם יקבל ג״כ עצמה התפלה והנה • לעסקיו לכתו ערם

 שהיא עבודה איזוהי ע״א( ב׳ )תענית ואמרו לבבכם בכל באמרו בק״ש
בלי להתפלל האדם יעמוד אח״כ ואס • תפלה זו אומר הוי בלב

 וזה * שונות בפנים בזה ואמרתי ־ דחוק היא נצבור הפלה על
 • בבקר שמיס מלכות עיל קבלת ענין דהנה * האמור ע״פ מהן אחד

 ולא מ״ש עול עליו השתרג כבר עתה קבלתו בלתי שבאמת אף
 צאתו קודם גס " סיני מהר ועומד מושבע כבר כי לחייו ממל יורם
 ואל צדיק הוי אותו שמשביעין ע״ב( )נ׳ בנדה אמרו העולם לאויר

 ולהשביח היצה״ר לחתת נפלאה סגולה היא הק״ש אילם • רבע תהי
 על יצה״ע אדם ירגיז לעילם ע״א( )ה׳ ברכות כאמרס גליו שאון

 בעצמו קבלו שבעבור • ק״ש יקרא לאו ואס מיטב נצחו אס יצה׳ר
היצה״ר רגלי מבוא האדם לבב דלתי סוגרו לעשותו ובלבבו בפיו

 שבאותו • ונמאס עצמו בעיני הוא נבזה הלא • הלב ומחבבת כונה
 לשיעע מבהכ״נ בצאתו אח״כ יהי' ומה • דיבורו יחלל עת ואותו רגע

 כלומר בק״ש זהיר הוי התנא שאמר וזה • עניניו אחר קרי׳ ברחובות
 • כרעי׳ בכל לקיימה ונשמר זהיר תהא בק״ש בשפתיך מבעא באתה מה

 התפלה בגס כו׳ קבע מפלתך תעב אל המקים לפני מתפלל וכשאתה
 שאס • בפ״ע רשע תהי ואל בק״ש עליך בעצמך קבלת הלב בעהרת

 ומחלל וחועא רבע עצמך ובפני בעיניך תהי' כדת תתפלל לא
 בכל ולעבדו להתפלל בשפתיך דברת רגע לפני מקרוב בזה דבורך

 סיף קישור לבאר אמרתי ד ע • הימ״י ע״ז תעביר ואיך ־ לבב
 כמה בנמצא ידע בהנה ’ כה לעניננו הנאות תחלתו עם המאמר

 כל עישה בעסקיו ועכ״ז • שמים ביראת מתפללים אבר אדם בני
 הוא באמת אבל • וזר איש דרך כהפכפך נראה והוא • העילות
 בלי בהן האדם ובהליך * היצה״ר צבאי שוכנים עיה״ז בעניני כי בעבור

 קילע אשר הרעילים היצר מהצי יוזק לבבו על בדי יראת מגן
 בין הלנו ערס לבבו לעהר מאד האדם ישגיח וע״ז • לבבו תוך אותם

 טפלים המה הענינים כל כי וישכיל וידע • עיה״ז עניני רחובות
 תורה להגיון יתחזק עוה״ז עניני בע״י והמצוה להתורה וכמשרתיס

 ממכבולי וינצל דרכו יתעה לא זה ענין האדם ובשמור • מציתי׳ וקיים
 יכבל ולא * עוה״ז עניני דרך על יקים אבר מגפות ואבני היצר

 למערה ישים עניניו תכלית בכל אחרי כי * וחמס ועול בגזילה
 פקודי על יעבור לא התורה קי-ס למען • כוכתו הצי כל לה לירות

 חמדת אם בלתי ימצא לא זאת כי הממון חמדת בעביר התורה
 לשמור עסקיו כל בשומו מבא״כ • בעיניו תכלית היא הממון

 מבלי עין ישית • בוראו לעבודת גופו שיתחזק החיים דרך את
 דרכיך בכל ו."ש • עניניו תכלית היא זאת אבר ה׳ מדרך לבעית
 ועשותו כגר עוה״ז עסקי בין בהיותו כי • אורחותיך יישר והוא דעהו

 בעבור בעולתה ידו לשלוח יאבה לא קבע ותורתי עראי מלאכתו
 : לש״ש מעשיו כל בהיות מיושרים דרכיו כל ויהיו • הממון תאית

 בעבור נדוד הרחיק אשר א׳ לאיש משל עפ״י הנ״ל המשנה ויתבאר
 לו ויתורו . רילין לכתת אלצתהו אשר ביתו לחן

 בין סרסור שס להיות גדולה מסחור בעיר מחי' מקוש מזימותיו
 לו וירוח הימים שס לו ויארכו • הדבר לו ותצלח ־ ארן כנעני
 נפשות זכרונו על בשומו בתוגה מהולה עדן'שמחתו חך . מאד
 מעירו א' גביר מרכבות לבוא ויצפה * ברעב העטופים ביתו
 שלום בשורת לקבל יקיה וממנו • לסחור בקרוב בואי נכין אשר
 לביתו מעות סך איזה עם מכתב ידו על לשלוח יוכל גס ’ בישו

 קרוב שכן הוא הגביר כי בסרנן • לקראתו שמח הגביר ובביא
 הכין לביתו הגביר ובשוב • אשתו עניני כרעי כל וידע לביתו

 פני ויבקש מעית סכום איזה עס לביתו מכתב הנ״ל הסרסור
 עיכוב בלי בקשתו לעשות הגביר ויבעיחהו • לזוגתו שימסיר הגביר
 הגביר במשרת פגע הפרוזדיר דרך פניו מאת ובצאתו * ואיחיר
 כי לו ויגד • מעמדו וערך בעסקיו הגביר שלום ממנו וידרש

 זאת וכשמעו • אחר ברחוב יופי כלילת חדשה חומה בית לו בנה
 בלי והמעות המכתב במסירת שנית לבקשו מביהל הגביר לחדר שב

 הגביר בעיני לפלא הדבר ויהי • מרעיוניו זאת ינכה ולבל איחור
 ויענהו * בראשונה לך הבעיחי אחרי שנית תבקש מה אמר ל וישאלהו

 • כמקדם זיגתו לבית כבודו דירת קרוב עדן כי חשבתי בראשונה
 עלי' עינו מבעת מול זכרונו כת תתעורר כדרכה לביתו זוגתי ונביא
 שלקתה השמועה בדבר ודחיפה מבוהלה היא שנית ביאתי עתה אולם
 ברחוב לדור דירתו ועקר • זוגתי מבית כבודו דירת רוחק כי אזני
 בעסקיו טרדתו גודל ידעתי וכאשר " זוגתי הבא לא שם אשר אתר
 ויתמשך מכתבי ענין את עסקיו ינשיהו פן מסביב כפוהו יא אשר
 להפצירהו באתי ע״כ • כך בין גדול לחן הסביל וזוגתי ימים איזה
 ימוש לא מביתי בהתרחקי שגם היעב זכרונו על שירשום שנית
 תושבי עסקיו המון בין בלבבו מקום לה ויתן מלבבו בקשתי ענין
 בעצמה הפעולה תהי׳ בתפלה ה׳ נגד נצב בהיותו האדם כן • לבבו

 אמרים במעע התנא הסתפק ולזה * ה' אל לדבקה לבבו מעוררת
 ט׳ ותחנונים רחמים אלא קבע הפלתו יעשה נבל האדם את שהזהיר

 יראת ינשוהו שהם עסקיו המון בין קרי׳ ברחובות זדם ה בלכת אך
 שבטאו אף ’ וחמס עול האדם בעסקי מציי לזאת אשר בקל שדי

 ה׳ מבית בהתרחקו כי • באתת ה׳ וירא שלם בלב יתפלל לביהכ״נ
 ובקל עוה״ז בעניני מתהלך היצר אשר עסקיו בין מוערד ועמדו

 ה־סיף ע׳׳כ * כדת לא אשר ענין באיזה להכשל להתפתות יבוא
 בזכרונו ישמור ה׳ מבית בהתרחקו שגם האדם את להזהיר התנא
 עוה״ז בעניני בעסקו נס " ה׳ לדבר וחרד ירא להיות שדי יראת
 המקום לפני מתפלל וכשאתה התנא שאמר וזהו • ה׳ לפני נצב ואיננו

 כלומר * עצמך בפני רשע תהי ואל ט׳ קבע תפלהך תעש אל
 בין עצמך בפני והיותך המקום לפני ה׳ בהיכל עומד באינך שגס

 זהו גם ־ ועולתה רשע מלעשות תשמר • רשע תהי אל י עסקיך
 מתפלל וכשאתה בק״ש זהיר כשתהיה • רשע תהיה שלא הסיבה

 אח״כ שגס • תושע בזה • המ׳ןום לפני והחנונים רחמים אלא כו׳
 אל נ״כ * המקום לפני לא הייני עצמך בפני עסקיך בין בהיותך

לך תעוז • ה׳ ביראת לבך שתחזק והתפלה שהק״ש ־ רשע תהי
_ _ 1 л' .__ — ■ж*

 התהלה גזרי בין החדשים כחוחיו עברו טרס )יג( אמנם
 יפתחו לא * מלכם עם בברית לעמוד והתפלה

 הס כי * טרפו המביאים העסקים להכניס האדם לבב ד׳״תוח
 כחות כל לשעבד עבדיו את יגזול ופן היצה״רי צבאי המה

 זירא א״ר ולכן — י בעיר ויחזיקו • ר היצה לתאות האדם
 במה בכה כאלו שיתפלל קודם חפציו העושה ע״א( י״ד )ברכות

 כו' חפציו לעשות אסור כו' אידי וכדרב קאמינא אסור כו׳
 מחשה מאי שלום ליתן אסור הע״י כגי' דאי שם רש"י )וכגי׳

 צדק שכאמר (שס י״ףבר ועי׳ ס״ל כרב דלמא במה׳קאמרח
 עפ״י י״ז( )תהליס צדק ה׳ שמעה מלשון )צדק יהלך לפניו
 • ותעצומות עוז הלבישהו התפלה כי • פעמיו לדרך וישם זה( דרש
 כי עוה״ז'• עניני מאשפתוח הנשלחים היצר מחצי לירא לבלי

 המודיע היצר לחצי האשפתות המה עוה״ז עניני
 ‘בראו שבתחלת אף עוה״ז בהבלי להתעסק והבא שמה
 תשלח הענינים פנימיות תוך לבבו בבוא אך ־ ה עם ,בבו

ויראה ־ורה
יק

 ארחר נל להיות בתמים להולכים הישר דרך שזהו זיך
גאבור לעבודת כתו והתחזקית בריאותו לקיום



 הלבב מול ,וחצי ,אבני משם לירות בילקוטה ידה היצר
 ערומה ללכת האדם ללבב אין לכן וישרחה־ בחומה ההולכת

 כחוחיס המה עוה״ז עניני גס • התפלה ומגן השריון לבוש בלי
 • כולו הצמר אח״כ לנקות יתכן לא אשר בצמר המסתבכיס

 משרגיס כן החוחים על ומהצמר בצמר מהחוחיס יותר לבלי
 יתכן לא כי עד • המחשבה בעיקר ענפיהם עוה״ז עסקי
 יבלבלו לבל העסקים פרטי מעניני המחשבה ולטהר לנקות
 בידי נטרפה כשה מחשבתו ,ותהי להתפלל בעמדו ההפלה כונת
 כי • שלימה יעזבוה לא מידם תנצל אס אף אשר ערב זאבי
 לא כן • מוס בעלת לעשותה אבר איזה ממנה יחסירו אם

 • עוה״ז עניני מידי היהה כאשר לה' תמימה המחשבה תצא
 היעוצה העצה זה ע״כ * האדם רעיוני ומבלבלים הטורפים

 החושים בגבול יכניס לבל • ,ה בעבודת מתחשק לכל חז״ל מפי
 יהיו למען • עוה״ז מהבלי ענין שוס לבקרים המתחדשים

 ותהי ־ ה׳ היכל אל בבואם מתועבה מזמה מכל טהורים
: זרה ממחשבה הצלתה תפלתם ה׳ לפני לרצון

 ספק ימצא לא והאדם • כבדה הפרנסה עול בעוה״ר אןלם

כא אריה
 והרבה ־ בעיר רבים הגרים וע״כ " העסקים המון מכל חיותו
 בעת יהיו ואתו • האדם בלבב מלונות בית להם יעשו
 וכל החושים כל ממנו לגזול לבבו בסתר וישתו ממעתו קומו

 וכלם • אותם הקורא הזקן הכח דברי מהול להרחיקם הכחות
 כי ידעו ולא אותם המטרידים עוה״ז הבלי אחרי יתעו כצאן

 חסידים עשו יפה ע״כ * חי לתפשו ולמלכה לעיר המה אורבים
 ,ל )ברכות התפלה קודם אחת שעה שוהים שהיו הראשונים

 לומר הלבוש עצת ונכון " טרדה מכל רעיוניהס לטהר ע״ב(
 לתתה ע״ה ד״ה כנור האדם בלקוח כי • התפלה קודם תהליס

 כחותיו את המושכות * נועם שירי לו לשיר כחותיו זקני ביד
 ולדבקה לבב בכל ה׳ אחר ללכת עוה״ז הבלי מבין החדשים

 כל על להמליכו טירותיו בחצרות לבוא • עזה באהבה בו
 טהור בכלי התפלה( )היא המנחה .לפניו ולהגיש כחותיו

 צרה מכל המושיענו ה׳ לפני לרצון תעלה למען זרה ממחשבה
 והציקו * המלך לעבודת מושבעים וכחותיו מ״ש עול קבלו ואחר

 מכשול מכל בטח עוה״ז בעניני ילך • ,ה לפני תפלתו לחש
: ומוצלחה וטוב ישר בדרך וינחהו במעבדו יצליחהו וה׳ " ועון

וזה

הכית אולם
תאים. ארבע ובו

האולם פתח
לעתיד גלוסקאות הוצאת ענין יבוא ובתוכו י הבע״ח כל על האדם מעלת ענין יבוא בו

 חריצותו רוב בעבור כמלך מפי הנפקד צבא כראש ד^ןק
 צבאות ה׳ המלך נשאהו האדם כן • דבר בכל והשכלתו

 ונעלה גבוהה מדרגתו היות בעבור רך " חיים בעלי כל על
 המתהלכים כל סל חתיהו ניתן ע״כ • והשכלה ציס בחר מהם
 סל ופרושה חפיפה המנשאו המלך פני אור קרן כי • בארץ
 פני מראה ורעד אימה יח־ור שבחיות כגבור בלבב חף פניו

 ביניחל שמצינו כמו ־ ושמאל ימין ה׳ מדרך שט לא רשר האדם
 ורדו וזי׳ש ־ ותא אר פיס וסגר ,מלאכי שלח אלכי כ״ג( )ו׳

 מנשה אלפי בספרו מיליער מנשה ור׳ • כו׳ ובבהמה כיס בדגת
 בצלמנו אדם נעשה כ״ו( א׳ )בראשית הכתוב כונת יפה פי׳

 כפשוטו פירש והוא • לפרשו המפרשים כל שחתרו • כדמותנו
 הברואים כל על הממשלה בידו שניתן בזה. העליונים כדמות
 • והבן וכו׳ הים בדגת וירדו כדמותנו וזבו • אלהיס כדמות

 ־ השכלית צורם שהוא הצלם ענין שפי׳ נבוכים במורה וע׳
 בדמות הוא השכלית כצורה שבשמרו בענין כוא והדמות
 צלמו האדם ששומר עת וכל • לו ויקם אומר לגזר אלהיס

 להם נתונים כצבא מחית שכל וכאשר • חי כל על חתיתו ניתן
 • לכס המחלק הוא להיות * שלכם וכפר כראש ע״י מהמלך

 בעדו ולרקח לבשל • כצבא שכס על כשר של מזונו ככנת וגם
 רוחו ישחל אשר וכל • תהותו בעת המרקחת לפניו ולהגיש

 במעשיו השלם כאדם והצטרכות מחית עול כן • מ*תו יאצל לא
 כברחייס צוארי על ’ חטאו קידס כאדה״ר ה׳ עס רביו מ ותמיס

 יסודות ע כאת כל וגס ־ מתוקן כמאכל לפניו להגיש • כולס
 נפי ש נהג גלוסקאות הוציאה והארץ לאדהי׳יר משועבדים היו

 והויתס( מחיתם כל כלס יקבלו ידם )שמל שלהם והשר כראש
 האדס בהיות כי ־ כא־־ס רצץ כפי ומוטעמות מתוקנות מאכלות

 כל גס • וטהור קודש ו כו והיה הטימאה מחלאת מזוכך
 כרע מעטף בני פריהם נותנים מציחצחית היו כולם היסודות
 והורד • גדלו אשר להמץ שחטא עד • עתה בהם המעורב

הגה״ה

 מ״ש ביארתי זה רעיון ועפי׳י
 ר״נ ע״ב( )ה׳ בתענית

 א״ל בסעודתא יתבי הוו יצחק ור׳
 משיחין אין א״ל מלתא מר לימא

 לימא א״ל דסעיד לבתר • בסעודה
 נא אבינו יעקב א״ל מילתא מר
 שיש אמרתי לעניננו וחיץ • מת

דהנה הנ״ל המאמרים סמיכות
 ע״פ וירא פרשה הטורים בבעל

 שרה איה אליו ויאמרו ויאכלו
 מסיחין שאין מכאן כ' אשתך

 עלי׳ שאלו שלא היינו בסעודה
 פ׳ בגמ׳ והנה • שאכלו אחר כ״א

הפועלים יא

 יחד היסודות וכל הברואים על ממלוך והיסר • ממשלתו מגאון
 ונא;" • ומחיתו מזונותיו בעד להם עבד להיות האדם וישב

 מחלק בה בהתערב * משם לוקח אפר כאדמה את לעבוד
 תערובת בלי פרי׳ תתן ולא * הצמיח ודרדר קיץ ועי״ז • הרע

 לנכש אדמתו לחרוש כאדם ומוכרח • וחיחים ומיץ פסולת
 כפסולת ולהסיר כתבואה לדוש בילה4 הארץ בתת ואח״כ הקיצים

 השפעת לקבל מוכשר כלי כיה מתחלה ככפשיי בעניכי וכן
 היה חומרו כי • ומבדיל משיך מבלי כנבואה שפע חלקית
 וכמשה למרום גוו להעלות לו און שמצא אליהו כמדרגת מזוכך

לא גוו את בהגשימו ואח״כ רוחני כולי כיה כי להר בעלותו
 בכתקדשו ויגיעה עמל ברוב כ״א כקדושה שפע לקבל יכון

 להשיג לו יתכן עבודת• ואחרי " והמציה כתורה ע״י והעהרו
 יאיר בן פנחס ר׳ שחשב וכמו • והנבואה הקודש רוח מעלת

 בקל ולא מדרגה אחר מדרגה רוה״ק לידי המביאות מדרגות
כלל חיותו נקשר הי׳ לא חטאו קודם שאדה״ר ויסכן " ישיגנה

 בלי כי כנאמר *( בהמזין
 זכות לרוב כי ימיה לא מזון
 אשר מרום כמלאכי נדמה גופו

 חיים וכס מזין ידרשו לא
 רבינו משה וכמו • לעולמים

 בלא יום ארבעים שחי ע״ה
 גופו הזדככות נרוב ומחי׳ מזון
 כנפש במדרגת כילה שכיתה עד

 דורשת ואינה • לעילם חי׳ אשר
 מרוחניות ניזון וכי׳ • מזון

 • לקרבו שאף אשר כקדושה
 • חטאו קודם האדם היה כן

 מכל כמ״ש אוכל שהיה שאף
לא עכ״ז • תאכל אכל כגן עץ



אריה קול «
 חנינא ב״ר ר״י איתא הנועלים תלוי וחיוכו יסודותיו קשר היה

 כוס לה לשגר עלי׳ דשאלו אמר עצי שהיו יתכן )גס בהמזון
דאין ראי׳ אין וא״כ ברכה של : (סרוח,י עדן הגן

 דמשום די״ל בסעודה מסיחין
 כ״א שייך אין ברכה של דכוס

 איך להקשות יש אך אח״כ כ״א מקודם שאלו לא לזאת המזון אחר
 מפני הביא לא דלחס בהמ״ז הי' שלא כיון ברכה של כוס שייך

 דקאמר דריב״ח לומר וע״כ • בב״מ שם כדאיתא נדה שרה שפרסה
וצמ״ד • ובהמ״ז לחם והי׳ נדה שפרסה ס״ל לא ברכה כוס לשגר

 יוטעם אוכל כל ע״כ ־ חיותו יקח •המגושם העפר מיסוד שרק
 מאכל אותו האוכל והנחש . מזגו תכונת כפי איש כל החך לפי
 המעט שבו העפר היסוד כ״א מאומה הרוחניי מטעם מרגיש אינו
 השגתו ערך כפי כ״א יהולל איש שכל ]וכן • המגושמה נפשו תחי׳

 .תכליתו עד חכמתו דרכי ויבין יותר מתיקית ירגיש אשר יש
 רבה כן על • השפלים חושיו לפי אס כי ירגיש שלא ויש

 • מאומה מהשכלתו יבין שלא באשר חכם לתלמיד הע״ה שנאת
 את גס וישנא ישנאהו ע״כ לו הניתן הכבוד בעיניו הוא ומוזר

 יחטוף כאשר אתו הת״ח קרבת לפעמים יהפיץ עכ״ז אך * אוהביו
כב״א טעם איזה הוא גס ירגיש אולי בחשבו • אדם בני אוכל הנחש

 בתר אליו ויאמרו דכתיב הא ע״כ לחם הי' ולא נדה פרסה
 וקאי • הבעה״ט כמ״ש בסעודה מסיחין דאין משוס הוא ויאכלו

 דר״ה פ״ק במהרש״א משמע וכן • נדה שרה פרסה למ״ד הבעה״ט
 שם בגמ׳ והנה • ע״ש לא אם נדה שרה פרסה אס מחלוקת דיש

 הקב״ה שאף השלום בדבר לשגות מותר אמרו הכע״י ובס״פ
 והיא • זקנתי ואני כו׳ שרה צחקה זה למה שנאמר .בו שינה

 שרה פרסה למ״ד כ״א דאינו נראה ההוכחה וזה ־ זקן ואדוני אמרה
 שעל היינו פשיעות בל' עדנה לי היתה בלתי אחרי ומתפרש • נדה

 כל וא״כ ־• זקן ואדני אך עדנה לי דהיתה משוס פלא עוד לה אין עצמה
 לאברהם אמר וה׳ אברהם על כ״א עצמה על הי' לא תמיהתה
 למ״ד אבל • ד״ש מפני שינוי שפיר והו״ל עצמה על שתמהה

 ועבר בתמי׳ בלשון עדנה לי היתה מפרש וע״כ נדה פרשה לא
 זה על ונפלאתה עדנה לי תהי׳ כתוב שהי' וכמו עתיד כמקים
 • זקן אדני גס ועוד עדנה לה שתהי׳ יתכן איך בלותה שאחרי

 על שגס כיון וא״כ • החומש בפי' הרמב״ן באמת מפרש וכן
 גס תמיהתה הי׳ שבאמת מאומה הקב״ה פינה לא .תמהה עצמה

 גס שתמהה מה פייס ולא מאמרה את הקב״ה שקיצר רק עצמה על
 והנה . השלום בדבר לשנות מצוה או דמותר ראי׳ ואין אישה על

 הי׳ והאמת * בדבריו שינה שלא המדרש ע״פ ידוע יעקב מעלת
 זה לשינו על רגל לא מכות סוף בגמ׳ וכדאיתא . לרגליו נר

 מפני כ״א זה אין הברכות בענין בדבריו ששינה ומה • יעקב
 בויכוחים בא ולא הברכות לו מגיע הי׳ דין וע״פ .שלום דרכי

 פינה ד״ש מפני אך . הצידקיס טענותיו שומע יצחק שהי׳ וטענה
 לשנות מותר שאין נאמר אס אך .בערמה ברכותיו ליקח בדבר
 שלא למדרגה הגיע ולא ביעקב עולתה שמץ נמצא השלום בדבר

 מוכרח והוא בסעודה מסיחין אין מקידס דקאמר וזהו * מת
 דלמא וקשה בסעודה דא״מ דמכאן כו' אליו ויאמרו דויאכלו מקרא
 דלא וע״נ המזון אחר כ״א שייך דאינו ברכה של כוס לה לשגר

 מה כ״א עצמה על תמהה לא וא״כ • נדה דפרסה לחם שם הי'
 יעקב גס ולזאת שלום דרכי מפני הקב״ה שינה וא״כ • זקן שעדנה

 פה לעניננו הנאות אולס • מת לא אבינו יעקב ולכן שינה שפיר
 פ׳ בסנהדרין דאמרינן הא עפ״י העניניס קישור לבאר נאמר

 תגעו ולא אדה״ר לה שאמר מחוה גורע המוסיף שכל מנין ז״ב
 בנגיעה סכנה שאין כשם לה ואמר הנחש שדחפה ופרש״י • בו
 לא והלא כו׳ כיוס כי אמר הא וקשה • באכילה סכנה אין כך

 סכנה שאין לה נתברר ומאין הנגיעה אחר שלס יוס המתינה
 תחת רגע בכל עומד הוא עתה האדם שהנה ויבואר * בנגיעה

 ודור הולך דור * עמהס וצבא חליפות וכחותיו • והשינוי התמורה
 המזין בכח לאיתנס ישובו ובאכלו כחותיו יחלפו כשירעב .בא

 . ותכונתו האיש מזג ערך לסי רוחניותי' מחלקי חיות הנותנת
 חיותו לשאב שירבה ויש יותר הדקיס ממאכלים היות שמקבל יש

 מדרגת הורד ולזאת נפשו מזג תכונת כפי כ״א הגסים ממאכלים
 התבואה גרעיני הצימח מחלק כ״א מתבשילים ניזונה שאינה הבהמה

 להדיח ברחיים לטחון נאלץ אשר האדם ממדרגת * בקליפתם
 ע״י לרככו בפרור ולבשלו הנקי׳ הסלת ולברור . ממנו ססולתו

 עד החוצה להתגלות שבקרבו הרוחני טעמו שיזוכך ־ ואש מיס
 שקולל הנחש ענין וזה . ממנו היותו לקבל האדם להיך שיוסכם

 עד גוו והוגשם הנעלה ממדרגתו שנפל היינו כו' תאכל ועפר

 וימיר כועס ה-א זו חרו ימצא כשלא ואח״כ • ומתענגים האוכלים
 התחבר מתחלה יחשוק מדעת הנבער כן • האוכל את בעכסו
 כשלא אח״ש אך " זהב של כקיתון בעיניו הס ומתחלה חכמים לעדת
 תרד ואהבתו • אותו לשנוא לבו ויהפוך יכעוס׳ טעם שוס ירגיש
 בגמרא וז״ש • אהבה תחת לשנאה אחיר נסיג כי עד מעכן מעכן

 כו׳ כשף של כקיתון בעיניו דומה ואח״כ ד״מ אחד פ׳ סנהדרין
 במזינו תלויס האדם כחות ועכ״פ • ע״ש[ כו׳ חרש כנבלי ואח״כ

 ונושעים העוברים תחת חדשים נחות להמיר • לפיו יבא אשר
 • ימיו כפי בעבעו תמורה האדם יקבל ע״כ • רעבונו בעת ממנו

 הזן וכח עמו עדן הגידול שכח מימיו הראשון בשליש שבעמדו
 ויתגדל ירבה ע״ש * העיבריס על הבאים כחות ירבו בתוקפו הוא

 • בקרבו הבא מהמזון כחות לו יתוספו יום שבכל בארץ ויאושר
 בתעצימו אינו ג״נ הזן וכח • ממנו סר הגידול שכח עמידתו ובימי

 • ממזגו ימעכן ולא יוסיף ולא • א׳ תכונה על עומד הוא • כ״כ
 רק • הבאים לעומת העוברים כוחות בבד בד נשאים המה כי

 ־. במתכונתו עומד הוא ע״כ • בא וזה ניסע זה תמיד שיתחלפו
 למלאות כדת כחה לו לתת המזון ייעיב לא אז הזקנה ובימי
 • מעכן מעכן כחושיו וישוחו ימעטו ע״כ • החולפים הכחות חסרון
 י מהיין הנגרים עיפין איזה להשלים חמר בכוס מיס כנותן והוא

 למים היין ישוב המים והוספת היין בחסרון מעע מעכן כי עד
 הכובע סלתה אשר ישר באורח הולך אם כובעו ע״פ וזהו " זכים

 עליו תביא אשר ומקרה סיבה איזה יזדמן המזון ע״י אשר מלבד
 מזגו כפי כ״א בזה וגס • לפעמים בה יסתכן אשר כבדה מחלה
 עוב הוא כפרים ולבני מלכים לבני המזיק מאכל שיש הנזק .יקבל

 יותר מזוכך שהוא מה כל הנפש בעניני וכן • יותר עיד ומחזקם
 אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי במדרש כדאיתא לנזק עלול

 לבב לברי ת״ל לכל יכול לבב לברי אלהיס לישראל כויב אך הה״ד
 שב׳ אותן עם ינוגעו לא אדם ועם כו׳ במצות בריא שצבן אלו

 בני ע״א( ל״ב )דף בנדה ואיתא ־ ינוגעו לא אתם אדם בהם
 בנות ונאיה אני שתורה כו׳ עו״ג ואין בזיבה מעמאין ישראל

 כל כי • יותר השמש כתמי אני מקבל היופי שע״י • ירושלים
 בעל שפי' וכמו נכבדת שצורתו אות ה־א קליש הוא שהחומר מה

 היער עצי שכל * היער עצי מכל הגפן עץ יהיה מה ע״ס עקדה
 המשמח פריו יתן והגפן • פרי נושאים אינם אבל • חזק חומרס
 יצלח לא נקצץ ובהיותו • מאד קלוש חומרו ע״כ ואנשים אלהיס

 ס״ו כות כת וז״ש • יער עצי שאר מנזק יותר שבו ונזק למאימה
 יכולה כו׳ כל אין רש״מ עושים שאתם כזמן ישראל אשריכם ע״ב

 והוא " כו׳ נמסרין אתם ערש״מ אתם שאין וכזמן בכס לשלוט
 ואין חועאיס בשאתס ועצים רב נזקכם שנראה באשר הנ״ל ע״פ

 וזהו • נכבדה וגס יקרה צירתכס כי יובן מזה • צורתכס שומרים
 מדיני נראה וכן ׳ מענתכס גודל ונראה ניכר שמזה ישראל אשריכם
 במגע כ״א מכןמאה אינה ובהמה באהל מגומא אדם שמת טומאה

 בסור נזקה תגדל • יותר נכבדה החימר שצירת מה כל כי • ומשא
 דביקה אינה האדם שצורת עתה כ״ז אולם • מהחימר ותפרד הצורה

 האדם ענין הי׳ כן לא • מעליו היא נפרדת חעאיו וע״י בחומרו
 תלוים היו לא • עצמיים ונפשו בניו חייו שהיה כעה״ד העאו קודם
 כמה חתן אשר בהכןרף תלוים האדם שחיי עתה כמו אחר בדבר

 בהיותו הרוחני במזון וניז־ן רוחני חיי חי כמלאך הי' רק • לו
 דבוקה צירתו והי' * הגשמי למזון נדרש ואינו השכינה מזיו נהנה

 מסביב נצבת כחומה והיתה • ממנו תמוש לא * הזכה בחומרו
 שואב היה לא מאומה אוכל כהיותו גש ואז ־ מנזק עליו להגן

 כי שא״ל וזהו * המאכל ע״י שינוי איזה ומרגיש מהמזון חיותו
 חיי לחיות ממדרגוהך שתסול היינו • תמות מות ממנו אכלך כיוס

 לבדו הלחם על רק החיות מזה ותמות * ומחי׳ מזון בלי רוחני
 שונות לסיבות עלול תהיה ע״כ • האדם יחיה מאכל שאר או

 • המגדל כח כסיר ושינוי תמורה תקבל גם המזון ע״י שמזדמן
 החיים ימי קץ בכוא ׳ ותאסף תגוע כי עד תחלש הזן כח וגס

 או * מעט מעט תמות מות וזהו • להשפיע המזין בכח אשר
 מחיי וגם • הרוחני מחיי שימות דהיינו לשון כפל הוא תמות מות

: עחך פקודת בבוא לסיף תמות הגשמי
 ריה שאם משוס’ • סכנה בה שאין בעה״ד בנגיעה חוה שבחנה וזהר

 מעלתה בהורד חיות לה מתוספת הי׳ האכילה כמו הנגיעה
. מה החץת לקבל להתחיל • ונצחי רוחני חיי מלחיות

‘שת עי״ז חיות לה בהתוסף בנפשה הרגש המזון עושה
 ע׳׳יהניי«ג וכן הנחות ימעטו לחמה בהוחסר אשר בהמזון החיות

 "'סע« שאין שראתה וכיון • לאכילה שדמתה מחשבתה לפי
כ בנגיעה סכנה שאין כשס בעצמה דנה הנגיעה מדבר והרגש
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קיל
 בנפשה הרגש שוס תעשה לא האכילה וגס " באכילה סכנה אין

 אבל מאומה שמתענג שבעו על כאוכל רק ממנו חיותה שתקבל
: רעבונו בעת כמו כחותיו חיזוק ירגיש לא

 בסעידה משיחין אין שא״ל יצהק ־ורב ר״ג שבין הדברים ג״כ וזהו
 לקבל האדס התחיל שמאז צו והורה לוושע קנה יקדים שמא

 יתירה שמירה צריך ע״כ שונות לסיבות מעותד הוא מהמזון חיותו
 המגדל כה בסיוע כ״א תמיד מהושיע ידה קצרה המזון אשר מלבד

 גס כי יחשוב לבל השנית במאמרו לו והורה • כנ״ל הזן וכח
 ג״כ המזון ע״י בנוף קשור היותו בעביר הגוף כתכונת הוא הנפש
 ועס הנפש כחות נס יחלשו האדם זקנת ולעת ותמורה שינוי לקבל
 שיעקב מת לא אבינו יעקב אמר ע״ז הנפש נס ח״ו תמות הגיף מות
 שנס נתעלה שאח״כ הנוף מדרגת הוא וישראל נשמתו מדרגת הוא
 • ואכ״מ בזה להאריך ויש ישראל בשם להקרא כבוד קבל גופו

 הנני כי דורש חני מקרא א״ל כו׳ חנעיא מנעו בכדי וכי ומקשה
 כלימר • בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש כו׳ זרעך ואת מושיעך

 אלהיס זרע לו בהיות הארה שס שמקבלת הנפש על הוא כונתי
 נס אז והמצוה התורה על אמתיס חייס לחיות בחיים שזרעו וכ״ז
 וישכב כ׳ דוד וגבי וימת כתיב יואב גבי בנמ' כדאיתא בחיים הוא

 שנפשו משוס והוא • מיתה בי׳ כ׳ לא כמותו בן הניח דדוד משוס
התורה במעוז מחזיקים שזרעו ממה העליונים בעולמות חיות מקבל

: החיים בצרור צרורה קיימת נצחי הא והנפש

 בוש ולא ערום כיה מטאו קודם שבתחלה מה יובן ן^ץךק
 ורוחני מזוכך גוו בהיות כי • ופלמה יח כס בלי ללכח

 כאפר • בנופו בוש לכיוח מה לו אין ־ שבקרבו נפפו כתכונת
 • יח׳ כבודו לפני במרומים ערום ללכת המלאכים יבושו לא

 מלבושי לו לעפות למטה ירד לא מאז אפר הנביא וכאליסו
 בעה״ד בחטאו אך • בגיוס יבופו לא הרוחניים כי • כבוד
 • החומריות בור לירכתי וירד • רוחניותו מכבוד גוו הורד

 שבקרבו ונשמה כנפש תטנת נגד חומרי להעשות גוו ובהוגשס
 גם • העכור גופו בחומריות בוש להיות כחל רוחני שהיא
 מיבול ממיתו ודורש כארץ מתבואת ניזון להיות שכונשס אחר

 ורבו הרע מחלק היסודות בכל נתערב כאשר ועוד • האדמה
 שתהי' ונדרש מוכרח ולזאת • פסולת ותבואתה הארץ פרי בכל

 ע״י כארס( לחיות נצלחיס )שאינם כפסולת הדוחה כח באדם
 את לעבוד וז״ש • באדם לרוב הבושה כחלה ע״כ כיציאה כלי

 רש* במנות שרומז כ״ג( ג׳ )בראשית מפס ליקח אשר האדמה
 בגדר כחומר שכיה כנעלה ממדרגוחו שהורד משס לוקח
 • מעפר שהוא ליסודו ושב החומר נפרד עתה ־ נפפו וערך
 כל כי • כברואים כל על התנשאותו מכבוד כן גס ירד ע״כ

 ההשכלה נשמת רוח בעבור כ״א היה לא המלך מפי התנשאותו
 מגרעת להיות תשוב ההשכלה אפר אחרי רך • בו נוססה אשר
 הרע לעשות איך תחבולות רב ידה על למצוא " באדם ודופי

 יסער כ׳ בעיני כמחועבות המעללים וברוח • עליון פני נגד
 באהל הופיע אשר כקדושה שמש אור את לכסות כטומאה ענן

 ולא • מגרעהו תחת כאדם שב • באכלו חשך והיה ‘ שכלו
 יפאר ממנו מעלתו ובאבדן • כפחותה במדרגתו שנשאר די

 רגבי מעפר הוא ממצבו שמקיר יחוסו מפאת ונבזה שפל
 ת היסיד כל את כנשים כן גוו את שהנשים וכאשר • כאדמה

 מעורב כ״א כאדמה מבטן בצאתם למאכל פריכם עוד יחנו לבל
 ימצא טרם וליגע לעמול מוכרח ע״כ וקוצים ובחוחים בפסולת

 נאלץ להיות כב וגס • לחם יאכל אפו ובזיעת • מחיתו די
 יקים לא ובלעדה בהמזין קשורה ונפשו מהמזון חיותו לקבל

כב " אריה
 ברעב יגוע לבל החרמה אה ד לעב מוכרח הוא ע״כ ־ י! בח

 )בראשית בקין כמ״ש כל מפני ולמחתה למורא להיות ישוב עור
 הנוח לכלחי לאות שהוציך ער כו׳ מוצא• כל והיה י״ד( ׳7

 אשחנו דמטו כיון ע״ר( ע״א )רף נח פ׳ כזוהר וז״ל • כו׳ אוחו
 למדחל אינון ואחהפיכו • עינתה דיוקנא מההוא דיוקנייכו

 עיינין זקפין דעלמא ברין כל בקדמיתא • ברא חיון מקמי
 כיון • מקמיה ודה־ין וזעאין • עילאה קרישא דיוקנא וממאן

 ואתכפך • אחרא לדיוקנא מעינייהו דיוקנייכו אתהפך חטו7
 הממשלה כיוס עד וכן • ע״ש כו׳ ודחלין זעאין נשא רבני

 ככל לעשות ופומרס כמלוכה משפטי ידע אשר להארה נחונה
 עושין כשישראל ע״ב( ל״ה )ברכית חז״ל כמ״ש * כזאת החורה

 כל משיח ונס • אחרים ע״י נעשית מלאכתן מקוס של רצנו
 ע״א(כל פ״ו )חולין חז״ל כמ״ש להס מושפע ירו על כברואים

 ה׳ מאחרי ובשובו ־ כו' בני חנינה בשביל ניזון כילו העולם
 כבהמה ־ ם כברוא כאחד להיות ישוב ’ מצותיו שמור לבנתי
 בחכמת ותבונה דעת בהם שאין בעם והבוערים ארץ וחיתו

 אית כמה ת״ח ע״א( קצ״א ד׳ וישב )פי כזוהר וז״ל . תוה״ק
 דאשחדל מאן דכל • דקיב״ה בפולחנא לאשנחא נשא לבני לון

 כו׳ כולא על ואימתי' דחלתי׳ דקב״ה ובפולחנא בחורייתא
 עילאה קדישא דיוקנא כאי דאורייתא בא-רחוי אזיל לא ב״נ וכד

 להם שבחרו שותפים לסיח״ים דומה וזה • ש“ע כו' ליה אתחלף
 חלקו מנת לכ״א ולתח עסקיכם לנהל וחריף דבר נבון איש

 כשותפות מכיס בכבוד’מחיהו כרי לו ניחן ושכרו • בריוח
 המסחור בעניני נזכר ולא עצל היה הוא אבל • האיש יד כתחת
 • טוב כי מנוחה ראה רק כעסק לטובת כנדרש את לעשות

 להתאמן תראה שלא אחרי לו אמרו • כן כשותפים ובראות
 ליקח עלינו תשתרר כי זאת מה המסחור לטובת ולהשתדל

 ברואי בתיך האדם כן מנוחה• חיי ולחיות ירינו מעמל מחיהך
 שפע לקבל ידיו ואמנו אלהיס אח דורש משכיל שבהיותו • ה׳

 כל על אז ־ חלד ברואי כל על להשפיע כעליון ממקור אלהית
 • טרפו להכין • ידו על מחיתם המקבלים והיסודות כברואים

 • השכלתו מעלת חמדת ממנו ויאבד ה׳ מאירי בסורו אך
 • ממנו חוקי ימניעו • העולם לכל ברכה שפע הורדת וסגולת
 וכן ־ מהם כאחר הוא נס להיות וטורח עמל עליו ויפקדו

 כג ממשלת יד תחת לעבדים יהיו עתה אפר תחת ישראל כנל
 טרם נפשם את ומעמלים בפיך ירדוס אשר והיסודות הברואים

 ריק בדי ורבים ־ מחיתם להם וישפיעו • מאכלס לכס יושיעו
 ח״א וע ־ לישראל מזל אין ע״א( )קנ״ו שבת )וכמ"ש • ייעפו

 ואף יעקב לדבית דייטב צבן נחשיא לא ארי כ״ג כ״ג במדבר
 עד בשובם כוי( כעדן ישראל בית ברבות רען קסמיא לא
 ישיבו הארץ מן יעבור הטומאה ורוח מהם כרע ויכלה כ׳

 להיות ישובו הברואים כל עס כיסידות וכל • מושלים להיות
 ומוטעס מתוקן המאכל לפניכם להגיש ידם תחת משועבדים

 המעורב הרע כל ממנה בסור יפות נלוסקאות הוציא והארץ
 אשר כיבול גם • וברקנים ס קיצ מבטנה עוד תוציא ולא • בה

 שוס בלא האדם לרן נאותה ותהיה • מפסולת נקי׳ תהיה חתן
 יבוער כן האדם לבב מקרב כרע יבוער כאשר כי • תיקון
 יונק ושעשע וכמ״ש הברואים ומכל כאדמה מקרב כרע ויסור

 לחת חיטיב האדמה וגס • כבש עם זאב וגר • פתן חור על
 י’א עתידה ע״ב( קי״א )־ף כתובות כמ״ש גלוסקאוה פרי׳

 ילמדון למען במשכנס והשקט מנוחה וכיתה • גלוסקאות שהוציא
,אמן ב״ב צדקנו משיח בבוא • כימים כל ה׳ את ליראה
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הבית אולם
הראשון התא

 דרוש פה ואציג • אלהים ביראת בעליונים מושל שהצדיק זה ענין השלמת יציע הוא
.רגלה במרחב הענין שם הועמד שבסוף הדרוש בעניני אשר ודרוש כפלפול א׳

 ההפכי עד כו׳ בצאת ומזמור כו׳ ה׳ עבדי הללי מזמור )א(
 לא הדקדוקים בהם רבו • כו׳ מיס אגס הצור

 על הכתובים פשעי יבאו הביאור אחרי רק • בהם אאריך
 יוחנן בר׳ מעפה ת״ר ע״א( )ג׳ חגיגה מאמר ואקדים • נכון
 יהושע ר׳ פני להקביל שהלכו חסמא בן ור״א ברוקה בר׳

 • היום המדרש בבית הי׳ חידוש מה להם אמר ,בפקיעין
 א״א אעפ״כ א״ל שותין אנו ומימיך ׳ אנו תלמידיך לו אמרו

 היתה ראב״ע של שבת היתה מי של שבת חידוש בלא לבהמ״ד
 דרש ומה הקהל• בפרשת' לו אמרו היום הגדה היתה ובמה

 באים אנשים אם והטף והנשים האנשים העם את הקהל בה
 שכר ליתן כדי בחין למה טף לשמוע באות נשים ללמוד

 ובקשתם בידכם היתה טובה מרגלית להם אמר למביאיהן
 להם אמר היום האמרת ד׳ את דרש ועוד ממני לאבדה
 אעשה ואני בעולם אחת חטיבה עשיהוני אתם לישראל הקב״ה
 הוא ואף כו׳• כעמך מי שנאמ׳ בעולם אחת חטיבה אתכם

 בעלי נטועים וכמשמרות כדרבונות חכמים דברי ודרש פתח
 לך לומר לדרבן ד״ח נמשלו למה א׳ מרועה נהנו אסופות

 מיתה מדרכי לומדיהן את מכוונין ד״ת אף כו׳ דרבן מה
 ת״ל מטלטלין ד״ס אף מטלטל זה דרבן מה אי ־ חיים לדרכי

 בעלי כו׳ ורבה פרה זו נעיעה מה נטיעות ת״ל כו׳ מסמרות
 בתורה ועוסקין אסופות אסופות שיושבים ת״ח אלו אסופות

 כו׳ מתירין והללו אוסרין הללו מטהרין והללו מטמאין הללו
 השלשה בקישור ונאמר • כו׳ נתנן א׳ אל א׳ מרועה נתנו כולם

 ואף כו׳ האמרת ה׳ את דרש ועוד כי׳ הקהל דרש דרשות
 הדרך הענין בעז״ה ואציע • כר חכמים דברי ודרש פתח הוא

 באו לא דטף הנ״ל בהדרש להקשות יש לכאורה — פלפול•
 • הטף על חיוב בתורת ולא • למביאיהן שכר ליתן כדי אלא
 חייבים טפלים אם בקדושין דאיתא הק״ו לפ״ז לה אזדא א״כ

 • הטפלים על נאמר חיוב בהורת דלאו כיון • כש״כ לא נשים
 בדין הוא אבל המצוה על נ״ט כ״א אינו דהדרש י״ל ועדיין

 למה טף דקושי׳ בפי׳ בירושלמי ביפ״מ הי״מ לפי אך ־ חיוב
 עבדים וגס להקהל חייבים כולם ונשים דאנשים דכיון ל״ק באו

 נצרך למה דקשי׳ רק לבדם• הטף ישארו איך א״כ ושפחות
 שכר ליתן כדי דנכתבו והי׳ הס־ גם יבאו ממילא לכתוב

 כו' הרבה לפיכך לישראל לזכות חפץ הקב״ה דהיינו למביאיהן
 לפיהנ״ל וא״כ ע״ש־ שכר ויקבלו בהבאתן מצוה שיהי׳ כדי

 טף כתוב הי׳ לא ואס • ק׳״ו דרשינן קדושין בגמ׳ הלא קשי׳
 דבכ״מ שהז״ג למ״ע כתובים ב׳ היו ולא בנשים ק״ו הי' לא

: ע׳ש שם בגמ' אית׳ דהכי פטורות
 לי קשה שהי׳ מה בהקדם זו קושי׳ בישוב וגראה )ב(

 קדושין בתוס׳ בזה שנתקשו למפרשים ומצאתי
 הקישא במצה קרא ל״ל שם שהקשו סד״א ד״ה ע״ב( )ל״ד

 מדאצטריך לי' היפוק חמץ תאכל בבל שישנו מכל נשים לחייב
 המצית מחג ט״ו ט״ו נילף דלא נשים להוציא בסוכה האזרח

 במצה קרא לאו דאי ותירצו ־ חייבות נשים דבמצה ש״מ
 לפטרו דלא נשים לרבות אתי דסיכה האזרח הו״א להו דמחייב

 בגמרא דאמרי׳ מהא וקשה • ע״ש שהז״ג מ״ע שהיא מחמת
 הגמ׳ ופריך הנשים את להוציא האזרח ע״א( )כ״ח סיכה

 האזרחיות נשים לרבות האזרח וההניא למעוטי האזרח
 רבנן ואסמכינהו נינהו הלכתא ומשני )ביוה״כ( בעינוי שחייבות

 הא • ל״ל הלכתא ל״ל קרא ותו הלכתא והי קרא הי ־ אקראי
 נפקא א״ר יהודא מדרב יוה״כ כו׳ היא שהז״ג מ״ע הוכה

 כעין חשבו סד״א ואצטריך הלכתא סוכה לעולם אביי אמר ,כו
 מחג ט״ו ט״ו יליף סד״א איצטריך אמר רבא • כו׳ תדורו

 דאמרת והשתא קמ״ל• כו׳ חייבות נשים להלן מה המצות
 הביתסד״א בזמן הגרים את לרבות ל״ל הלכתאיהחזרח סוכה

 רק קרא דליכא בסוכה דאמרי׳ מאי לפי וא״כ ע״ש• כו׳
 בהלכהא א״כ הבית בזמן הגריס את לרבות אתי והאזרח הלכתא

 אס היא מפורשת הלכה דהלא לרבויי דאתי דהו״א שייך אין
 וקשי׳ הנשים את להוציא דהלכחא וכיון • לחיוב אש לפעור

 ואצעריך חייבות נשים דבמצה לידע נוכל ומזה ל״ל• הנכתא
 תירוץ לה ואזדא המצות מחג ט״ו ט״ו נילף דלא הנכתא
 מדאצעריך לילף שייך אין הלכתא דעל לומר ואין • התום׳

 מדאצעריך ודגילף במצה לכתוב דלא ע״ז הכתוב ושיסמוך
 ליכא בסוכה דהא • התוס׳ לקושית התחלה אין דא״כ הלכתא

 שבגמ׳ ההו״א דעל ודוח״ל • סוכת בגמ׳ כנ״ל הלכתא רק קרא
 דרשא מהך ועו״ק — • ותירוצו התום׳ קושית קאי סוכה
 שנתגייר הבית בזמן גר לרבות אתי האזרח כל דס״ל דר״א

 • גרים לרבות דהאזרח דרשא לפי כ״א שייך אין זה בינתיס
 )בזמן שבינתיס גר שייך מאי הנשיס להוציא אי אבל

— להכא• הבית(
 להוציא אתי האזרח דבאמח די״ל זה בישוב *ני"אה (ג)

 לה קאמר אביי ורק סוכה מחיוב הנשים אה
 ולרבא • לטעמייהו ורבא אביי בזה ואזלי ,הלכתא דבסוכה

 יוצא אי ורבנן דר״א דפלוגת׳ בעעמא לומר לן אצטריך לא
 מלמד האזרח כל ס״ל דרבנן שם בגמ כדאמר שאולה בסוכה

 כו׳ לרבות דריש ור״א א׳ בסוכה לישב ראוין ישראל שכל
 אצטריך לא בחוש״מ סוכה עושין דאמרי כיון ורבנן בינתיס

 ורבנן דר״א פלוגתייהו דא״ש בלא״ה י״ל דלכאורה • ע״ש קרא
 גזולה דממעע דסוכה קרא דהך הש״א עפמ״ש לטעמייהו דאזלי
 דבעי לב״ש ולפ״ז ־ מה״ת מהב״ע למ״ד אתא מצרי לגזל ע״כ

 • מצרי בשל לאוקמי א״א הלא ע״א( )ע׳ בסיכה לשמה סוכה
 סוכה גזל ואי ־ בשינוי קנינהו הלא ובנינהו עצים גזל דאי

 דאורייתא מהב״ע נימא ואי • לשמה עשיתה בעינן הלא שלימה
 שם בגמ' המבואר ולפי " אתי לשאול וע״כ לגזול קרא ל״ב

 בחוש״מ סוכה עושין ואין בעינן לז׳ דסוכה כר״א ס״ל דב״ש
 וגס ־ בגמ׳ ע״ש לשמה דבעי כב״ש ס״ל ר״א גס מסתמא

 רבנן דדרשי קרא הך מוקי לזאת • ש ב' מתלמידי הוא שמותי
 דהו״ל לגזול אצטריך לה דלדידי׳ ־ שאול לפסול • גזול לפסול

 ראית נשמה דבעי משוס לה משכחת לא מצרי וגזל • מהב״ע
 לשמה ל״ב דסוכה דס״ל לרבנן משא״כ * שאול ילפסול קרא לי׳

 דיחקדס״ל לרבא ז״אכ״א אך מצרי• ובגזל בגול לה משכחת
 כמו דרבנן מהב״ע דס״ל מוכרח לאביי אבל * דאוריי׳ מהב״ע

 לאחר דגם דס״ל ־־ ע״א ס״ו בב״ק ר״ת לשיטת לומר שמיכרח
 מהא קנה לא דיאוש ראי׳ מייתי מאי וא״כ " מהב״ע שייך הקנין

 הקנין לאחר גס דשייך מהב״ע משום דלמא הגזול ולא דקרבנו
 הארכתי סיכה להרי״ף )ובחדושי מה״ת מהב״ע ס״ל דלא 'וע״כ

 לר״א והכרח ראי׳ אין דרבנן דמהב״ע כיון וא״כ בעז״ה(
 • דרבנן דמהב״ע כיון • בגזול ג״כ לאוקמי דיש בשאול דמיירי

 ראוים דכולן ס״ל דרבנן האזרח בכל פלוגתייהו מנקי ע״כ
 לרבות ס״ל ור״א ־ לשותפות שאול ומדמי ־ א׳ בסוכה לישב

 לשותפות אתי האזרח כל לי״א דגס י״ל רבא אבל ־ בינתיס כו׳
 לפסול קרא לי דאית משוס פוסל ושאול ׳ שותפות לר״א וכשר
דל"; משוס בשאול מכשרי ורבנן לשותפות נדמהו ודלא שאול



 קיל
 שייך אין לר״א ולרבא לשותפות• דמי ממילא לפסול קרא

 ולא • נשים להוציא קרא קאי דלדידי׳ כיון בינתיס כו׳ לרבות
: כלל הבית( )בזמן בגרים מיירי

להוציא כאזרח דנקטי קדושין כחוס׳ דברי ח״ש ןא״כ )ד(
 האזרח לומר הוכרח חביי דרק די״ל • כנשים

 האזרח מכל לרבות לר״א שייך שיכי' בכדי כבית בזמן לגרים
 י״ל רבא אבל • הלכתא ע״כ כנשים ולכוציא בינתים כו׳

 לשותפות אתי לר״א כאזרח וכל . נשים להוציא האזרח דס״ל
 דר״א בפלוגתא סוכה כגמ׳ סוגית ואזלא וכנ״ל לרבנן דכשרכדס״ל

 וההוס׳ כלכתא דבסוכה דחית׳ כא וכן דאביי אליבא ורבנן
 " לרבא כוא נשים ממעט־נן האזרח דמקרא דקאמרי הנ״ל

 דמהלכתא שי״ל מה )מלבד שנבאר כמו קישיתס א״ש בלאי׳ה ולרביי
 בישוב מ״ש בהקדם — . כנ״ג( מדאצטר־ך למילף שייך לא

 בעלה אשה דס״ל לאביי ע״א( )ל״ה קדושין כתוס׳ קושית
 נשים שהז״ג דמ״ע ידעי׳ ומאין וכתובים ג׳ ליכא ח״כ משמחה
 כיום דקדוש ותי' מלמדין כב״כ ב״כ לי' דאית למאן פטורות

 ביי ר דהא המפרשים בזה עמדו וכבר כתובים ג׳ למניגא כוי
 ולוגא ־ קס׳ט סי׳ רע״א תשו׳ וע׳ .בנשים מדרבנן קדה״י ס״ל

 ג׳ דבעינן טעם דהנה לאביי• א״ש דלכנ״ל אמרתי כתו׳ דברי
 תרי דבעינן ס״ל מלמדין הב״כ ב״כ דמ״ד משוס כוא כתובים

 במצה סגי ככא אבל • מצמדין דאין גימא ורז • מיותרים קראי
 מדאצטריך בלת״ה דידעי' מיותר לחוד מצה דגם משוס • והקהל
 לכ״ע מוסכם זו )יג״ש המצות מחג ט״ו ט״ו ניליף דלא בסוכה
 וכקושית ׳ זו( בג״ש ממצה א׳ רליל חיובה בסוכה ילפי׳ דהלא
 מצה מיותרים כתובים בכי שיהיו בכדי דמצה קרא וכ׳ התו׳

 מלמדין אין הכא יהי׳ מלמדין הב״כ ב״כ למ״ד וגם והקהל
 כב״כ ב״כ ונמ״ד • שהזי׳ג ממ״ע פטורות נשים דבכ״מ לגלויי

 כמו לכ״ע לאו הוא דהקהל )ויתורא דמצה ביתורא כגי א״מ
 תה לאביי ל״ק מעיקרא התו׳ קושית ולפ׳ז . לקמן( שיבואר
 לי׳ תפיק נשים לחייב במצה כקישא איצטריך למאי שהקשו

 במ״ע פטורות נשים דבכ״מ לאורויי דצריכא בסוכה מדאצטריך
 מצה קראי לי' דאית דרבא אליבא הוא דהקושי' רק • שכז״ג
 מדאצטריך ילפי׳ רק במצה קרא כ׳ לא אי וגס .וכקהל שמחה
 דמצה חיובא נשמע דמ״מ כתובים ג׳ הו״ל ג״כ • כו׳ בסוכה
 דכויילפי׳ ורקהלמיותרי׳ שמחה וכו״ל .דקרא מהוכחה בנשים
 כפיר תי׳ ז’וע • נשים לחיובי במצה הקישא ול״ל • ממצה
 נשים להיציא דהאזרח קרא אתי דלרבא לרבות• האזרח דהו״א

: כנ״ל כלכתא ולא
שכ׳ ע״א( )ל״ה קדושין כתו׳ דרך עפ״י שלא זכו אך )ה(

 ונייפב • לאביי כתובים ג' ממנינא כוי קדכ״י י לאבי י
 ח׳( )י׳ ר״ה כתיש׳ דרכה • בענ"ד אמרתי כתום' דברי י’עפ

 כך חתי׳ לא • לחו ג״כ דעכה כשמר דס״ל יורק דלר׳ כתבו
 • קרבן בכס אין ומינה דפסח דאיתא כריתות דריש מתני׳
• לאו בה יש דא״כ • אפסח קאי כחוקה את דושמרת כר״ע

כשמר לשאר כך בין לחלק דיש וכ׳ • קרבן ליכא ואמאי
 תפלץ שהניח כיכי רק לאו דעשה כשמר דל״א )יכיינו דעשה*

זה אין ביום תפלין הניח לא אס אבל מעשה דעביד בלילה
בתום׳ צ״ו ובערובין . ע״ש אלאו( עבר ולא עשה ביטול כ״א
 יוחנן לר' גס כר״ע אחי שפיר הא המפרשים והקשו • שם

 • קרבן בהם דאין ומילה בפסח כטעם במכות רבא לפמ״ש
 לכתום׳ ומאין • לע״ג דמי ולא ועשה קום דהוי משום דהוא

 דר׳ לתרץ באמת שב׳ שעה״מ וע׳ ־ כרבא ס״ל לא יוחנן דר׳
 דטעם דמשמע תפילין כמוצא פ׳ ובעירובץ • כרבא ס״ל יוחנן
 לרבינא קאי עשה דעשה דכשמר משים הוא מקרבן פסח פטור
 דקישית כ׳ איגר ר״ע ובת:«׳ • ע״ש באזהרה תלי דקרלן דס״ל

 כתנא לן סתיס דבברכות • דסתמי רומי׳ מחמת הוא התום׳
 בי׳ כוה דאי בהפלין לאו דליכא וחזיכן מתפלץ פטורות נשים

 לר׳ וע״כ • חייבות ל״ת דבכל משוס בי׳ חייבות נש־ס גס לאו
 אתפלץ החקה את ושמרת קאי לא לאו דעשה דכשמר חנן י!

 דלא הוא ע״כ כריתות דריש וסתמא • כר״ע והוא אפכח כ״א
 חייבית דנשיס וס״ל כריתות דריש סתמא ך כי ופסק ־ כר״ע

 הפלץ כסניח ’יוחנן ר׳ כדאמר אתפלין קאי ושמרת בתפלין
כר״ע אתי׳ כריתות דריש דסתמא נימא ואי • בלאו עובר כו׳

בג אריה
 ואץ ועשה בקום פהס משוס קרבן בהס אין ומילה ופסח

 פסק ואמאי * דסתמי רומי' וליכא כר״ע דלא דאתי' הוכחה
 דקאמר אתפלין קאי דושמרת ופסק דברנות כסתמא דלא ר"י

 חייבות נשים דלפ״ז • בלאו עובר שקה״ח אחר תפילין המניח
 על בענ״ד ונפלאתי • — ע״ש דברכות כסתמא דלא בתפלין

 זכיתי לא ופה * בפיהו אמת תורת אשר כנ״ל כגאון כבוד
 לפעורא כקישא איתא תפלין גבי הא * הקדושים דבריו לכבין

 ואפי׳ • ל״ר בקדושין כדאיהא * לת״ח דאחקש נשים בכדיא
 ככא חייבות נשים דבכ״מ שלהז״ג מ״ע כו״ל דתפילין נימא אי

 שלכז״ג מ״ע חפלין למ״ד א׳( )ל״ה שם בסוגיא כדמוכה פטירי
 פעורות נשים הז״ג דשלא למילף איכא איפכא ופירש״י מאיל
 לפרש יתכן ולא * כלל אהדדי דסתמי רומי׳ ליכא וא״כ • ע״ש
 הכרח שוס אין דלהנ״ל * להס דחק דזה כתום׳ בפשט הכי
 דנשיס סברא לכך דגס דברכוח כסתמא פסק דשפיר לזה

 פטורות ומ״מ אתפלין קאי ושמרת למימר איכא מחפלין פטורות
 דאיכא דלסברא לכגרע״א ס״ל ואולי " לת״ח כיקש מגזה״כ

 שלא אפי׳ עשה דכוי היכי רק נשים למפטר סברא אין לאו
 התוס' דברי אבל • שנא דמאי ודוחק • לפטור כגמ' אמר הז״ג
 ע״ס כפשטן אתיין כי * כ״כ רחוקים לפשטיס צריכים חינם

 לא דר״ע דש״ל יוחנן דלר׳ שם דאיתא שם בזבחים דבריכם
 משוס ומילה בפסח קרבן פטור למיתלי ליכא כלל מעכה בעי

מעשה ל״ב דקדק כיון מעשה בביטולן וליכא ועשה בקוס שהם
אלא אזכרה ל״ב קרנן דס״ל במכות כרבא דלא ס״ל וע״כ

כר״ט דלא כריתות דריש סתמא ע״כ כן ואס • שם כרבינח
קרבן תלי׳ דלר״י קרבן חייב בפסח לאו דאיכא כיון דלר״ע

 בדרך כתוספות דברי וא״ש • לר״ע במעשה ולא באזהרה
: לענ״ד !פשוט קרוב

 א׳( )נ״ה קדושין אתיש׳ הנ״ל קושי׳ ג״כ ושב מ ובזה )י(
 הת • כתובים בג׳ קה״י נמנה דלאביי של

 דס״ל יוחק דלר׳ ח״ש ולהנ״ל ־ דרבנן בנשים קה״י ס״ל אמי
 אף מתפלץ פטורות נשים ומ״מ • לאו הוי ג״כ דעשה דכשמר

 דאית אף לבכ״מ מהתם למילף יש א״כ • אתפלין קאי דושמרת
 - קאמר מאי לכאורה קשה וח״כ י פטורות נשים מ״מ השמר ביה
 בשמירה שישנו דכל משום ד״ת דהוא קה״י בטעם בברכיה רבא
 לא * בשמירה דאיחנכו ליה פשיטא מכיכי • בזכירה ישנו

 דודאי הראיס כמ״ש■ עשה היינו דשבת דשימור נימא אי מיבעי׳
 עשה משאר מדיף לא עשה דעשה השמר ס״ל אי קשי׳ ממנ״פ

 לתפלין ממש דמי מכ״פ א״כ לאו כיינו דעשה כשמר ס״ל וחי
 • ככא כ״נ פטורות ונשים שה דע כשמר איתא בתפלין וכמו
 מלאכה "ת דל דלאו הבמר כיינו דשבה דשמיר נימא אי גס אלא

 כיינו ג״כ דעשה דכשמר יוחנן כר׳ דס״ל נימא אי קשי׳ כ’ג
 דשימור לאו דחרווייהו ־ לדלאו רעשה כשמר בין לחלק אין לאו

 ויש • דשבת שימיר גבי ה״נ פטורות שבחפלין וכשם • נינכו
 דס״ל במכות לטעמיה דרבא. פליגי בכא ורבא דאביי לומר
 פסח ופטור כנ״ל( יוחנן כר׳ בזה ס״ל )ולא אזכרה ל״ב קרבן

 דריש סתמא ואתי׳ ועשה בקיס דכס משוס הוא מקרבן ומילה
 קרבן בכס אץ ומ״מ * שח אפ קאי דושמרת כר״ע כריהות

 נ״כ לר״ע דבשי כר״ל וס״ל * מעשה בביטילן דאין משוס
 דאיכא בכ״מ וא״כ * כלל ושמרת בתפלין וליכא • זוטא מעשה

 כיון • לחפלין מהקישא למפטרינהו וליכא חייבות דשימור לרו
 אזהרה במי דק״בן ס״ל ואביי * עשה וכו״ל שימור ליכא דנהפלין
 אתי׳ לא כריתות דריש סתמא וא״כ • כנ״ל יוחנן וכר׳ כרבינא

 ושמרת וע״כ י קרבן בר פסח כו״ל אזכרה דאיכא דלר״ע כר״ע
 ושמרת בי׳ אית דג״כ לתפלין דשבת שמור ודמי רתפלין קאי

 דשבת משמור נשים ופטורות * ג״כלאו דעשה דהשמר כנ״י וס״ל
 דזכור מכקישא קדה״י חיוב למילף וליכא בשמירה וליתנכו
 הוא כ״ז אך — בנשיס חיובא ליכא בשמירה דגם כיון ושמור

 אבל • מתפלץ כילה ילפי׳ שכז״ג במ״ע נשים דפטור נימא אי
 למילף ליכא א״כ והקהל מצה כתובים מב׳ דילפי׳ נימא אי

 כאן אין כשמר דאיכא כיכי אבל • ממש במ״ע כ״א פטור
 • לאביי גם בשמירה איתנכו בודאי וא״כ • למפטרינכו מקום
 כחום׳ כ׳ שפיר ולזאת ־ ושמור דזכור בכקישא קדה״י ואתי׳

 מתפלץ ילשי׳ דלא התום׳ קאי דכשהא ד״ת קדה״י לאביי גס
משים יב



קול 46
 לפטור מקום ליכא א״כ • שלהז״ג מ״ע כו״ל דהפלין מכוס

 שארי בכלל הו״ל מתפלץ כלל ילפי׳ דלא ן כי ־ דשבת בשמור
 דשבת בשמור לנשים חיוב איכא ושפיר חייבות דנשיס לאוין

 מ״ע הפלין הבלכהדקי״ל קאילפי בברכות ואביי • נזכור וכן
 לתפלין דשבח שמור דמי א״כ • מתפלין כה״ת וילפי׳ פהז״ג

: כנשים אצל דרבנן דקדה"י קחמר לזאת • כנ״ל
כקושיא ליישב אמרתי בענ״ד בזה עוד ובהשקיפי )ז(

 והוא ת‘מה לחביי קה״י ׳דכ אתוס׳ כנ״ל ’
 בזבחים דכנה והוא • אחר באופן • דרבנן דהוי בברכות ס״ל

 זריקה אתי׳ מננן יסוד דטעונין ומעשר בבכור איתא א׳( ז’)נ
 ארבע שהן מחנות שתי טעונה עולה מה אי • מעולה זריקה

 שני הו״ל בחטאת סביב בעילה סביב נאמר אביי אמר כו׳
 כב״כ דב״כ לאביי דס״ל רש״י וכ׳ • מלמדין ואין הב״כ כתובים

 דהלא • הכי ס״ל לא ע״כ רבא וכנה • בג״ש אפי׳ מלמדין אין
 ט״ו ט״ו נינף דלא נשים להוציא כאזרח איצעריך דלזאת קאמר

 כתובים ב׳ כו״ל וכקהל מצה הא כאביי ס״ל ואי • כמצות מחג
 כב״׳ש דב״כ דס״ל אביי בדעת והנה • ג״ש ול״מ מלמדין ואין
 מפרשי כאחרונים בין שיטות פני יש בג״ש אפי׳ מלמדין אין

 אין כתובים כב׳ מרוחן דרק ס״ל מ״ד לחד • כש״ס כללי
 ויש • למדין אחר ממקיס אבל • בג״ש או בהיקש מנמדין

 באר בס׳ וע׳ • בג״ש למדין אין אחר ממקיס דאפי׳ מפרשים
 דאין זו לסברא נהקשות שמועה יבין ס׳ בשם שמביא יעקב

 תפנין ניכוי בקדושין אמרי׳ איך א״ב בג״ש אפי׳ מלמדין
 ומשני • לחיוב אלא נפטור מלמדין ואין כתובים ב׳ וראיה
 ראיה נינף דלא ראיה למזוזה נקיש דלא תפלין צריכי מצרך
 ן וא כתובים ב׳ הו״ל והקהל מצה הא וקשה • מהקהל ראיה

 יביסזח טפלים אפי׳ דבהקהל דה״פ ומי׳ ־ בג״ש אפי׳ מלמדין
 ס טפל בק״ו נילף ואח״כ • מהקהל בג״ש טפלים בראי׳ ונינף

 דבטפלים ־ בג״ש ינפי׳ ובטפליסשפיר • כפ״כ לא נשים חייבים
 נשיטה דאכתי יעקב הבאר ע״ז והקשה • כתובים ב׳ ליכא
 משום מלמדין אין אחר ממקיס בקיו או בג״ש דאף דס״ל

 ק*ו אח״כ למדרש ליכא א״כ • בהדיא מיעוט כמו ב״כ דכו״ל
 הא דבאמת לייש: ובענ״דנ״ל נשיסע״ש* לחייב ג״כ מטפלים
 :ל א • לרבא כ״א אינו מהקהל ראיה ראיה נילף דאמרי׳

 ־ שיבואר כמו הנשים להוציא זכורך בראיה כלל דריש Ы אביי
 להוצא ז:ורך הנשים את להוציא זכור פ״ק בחגיגה דכנה

 איצטריך אנדרוגינוס בפלמא כגמ׳ ומקשה ואנדרוגינוס טומטום
 ומשני • ספיקא למעיטי קרח איצטריך טומטום אלא • למעוטי

 טומטום לפטור הביא והרמב״ס • מבחוץ כשביציו אביי אמר
 וכעת • שונים דרכים בזה ואמרתי. • בחוץ כשביציו פרט ולא
 למעוטי קרא איצטרין כי כגמ׳ מקשה מאי קשה דלכאורה י״ל

 אנדרוגינוס להוציא רק אתי לא דקרא י״ל באמת הא • ספ׳יקא
 • קשה לא הקרא על אבל • טומטום גס מביא הברייתא רק

 והיינו • טומטיס מיכן סמי משני דכגמ׳ מצינו דוכתי ובכמה
 לכוציא איצטריך דנא דסיל לאביי י״ל רק • לזה אחי לא דקרא
 דב״כ משום לחיובא מהקהל ראיה ראיה ילפי' דלא מפום נשים

 טומטום להוציא חד וזכודך זכור וא״כ • בלש אפי׳ מלמדין אין
 כנש־ס להוציא דקאמרה והברייתא • אנדרוגינוס להוציא וחד
 וע״כ מלמדין ב״כ למ״ד רק כוא מהקהל ראי' ראיה נילף דלא

 למ״ד אבל • מהקהל ללמוד שפיר ויש לכה״ת ילפי׳ מתפלין
 וע״כ בפ״ע לטומטום מיותר קרא ע״כ מלמדין אין כתובים ב׳

 להיציא איצטריך זכור לרבא אבל • בחוץ כפביציו לתרץ הוצרך
 דב״כ • בג״ש מהקהל ראיה ראיה לילף דהו״א דס״ל כנשים
 • לטומטום ביחיד דרת־ מקרא ראי׳ אין • בג״ש מנמדין

 כיבא דפסק אפשר והרמב״ס • בחרן כשביציו לאוקמי צורך ואין
 ל״ק לפ״ז וא״כ • ץ בח כשביציו דאביי אוקימתא הייא צא פ״נ

 נגד מהקהל ראיה ראיה נילף אמרי׳ איך שמועה היבין קושיה
 תפנק הוי ני הקושי׳ דכל • בלש אפי׳ מליידין דאין כתובים ב׳

 בראיה אתי ,לא דלאביי • לרבח רק הוא כתובים ב׳ וראיה
 אבל • לרבא כתי׳ פ’וא • אתי לטומטום כ״א נשים להוציא

: כנ״ל כלל ל״ק לאביי
н/ עולה אינו עדן בטומטום הנ״ל להרמב״ס תירוצי רדררה 
 בדעת יעקב והבאר שמועה היבין יפהלפמ״ש 'י

אריה
 נהה ואמרתי • ש בג אפי׳ א״מ דב״כ כאביי דס"ל הרמב״ס

 בראי׳ חיעין דר,טניס פסק הרמב״ס דהגה אחרה* עצה
 ונח״מ כ״מ וע' • לזה זכורך כל ודריש • לחינוך בהגיע מה״ח

 שהגיע קטן אביי אמר חגיגה בגמרא דאיתא מהא שהקשו
 ,והכורם המקמץ לכדאחריס אתי זכורך וכל מדרבנן לחינוך
 בזה ונאמרו נ זכורך כל עס לעלות יכולים שאינן מראי׳ פטורין

 בראי׳ יבין חי דקטניס להרמב״ס ס״ל ועכ״פ • שונים תירוצים
 דקאמר אהא הנ״ל שמועה היבין קושיה ליישב יש ולפ״ז • מה״ת
 עפ״י • ג״ש מועיל לא בב״כ הא • מהקהל ראי' ראי׳ נילף דהו״א
 הק״ו דכל כ׳ בקדושין התום׳ דהנה • הנ״ל הרמב״ס שיטת

 ממצה הוא כש״כ לא נשים חייבים טפלים בהקהל דאמרי׳
 בהקהל הכא במצה חייבות נשים פטורין דטפליס במצה דהשתא
 שי׳ לפי וקשה • חייבות דנשים כש״כ לא חייבים דטפליס
 דקטנים הוכיח ראי׳ י״ל בראי׳ חייבים קטנים דס״ל הרמב״ס

 בחיוב־נשים דכלהקרא דא״כ די״ל רק ונשיםפטורות• חייבין
 ידעי׳ ממילא א״כ • מראי׳ נילף דלא רק איצטריך לא בהקהל
 נשים להוציא בראי׳ קרא איצטריך ולמה פטורות נשים דבראי׳

 ־ מראי׳ נילף דלא נשים לחייב בהקהל קרא דכתיב אחרי
 מיותר לחיוב מהקהל נילף דלא בראי׳ קרא דכתיב והשתא

 הקהל דהו״ל בראי׳ קרא דכתיב משוס ולזאת דהקהל• קרא
 בראי׳ דכתיב לולא אבל • והקהל מצה כתובים ב׳ הו״ל מיותר

 ל״ק ויא״כ • לחיוב נשים בהקהל מיותר הוה לא נשים למעוטי
 • היב״ש כקושי' בראי׳ קרא ונ״ל מ״ש מלמדין אין ב״כ הא

 זהו אך • כנ״ל בראי׳ דכתיב השתא רק הב״כ נעשה דאימת
 מה״ת פטורין קטנים דבראי׳ ס״ל אביי אבל הרמב׳ס לשיטת

 דהקהל הו״ל • נשים לפטור בראי׳ קרא כ׳ לא אי גס וא״כ
 ע״כ ־ תיכיח ראי׳ למימר וליכא .מטפלים ק״ו דילפי׳ מיותר

 ני׳ דריש ע״כ הנשים• את להוציא זכור לאביי איצטריך לא
 לסברתו הרמב״ס אבל • בחוץ לביציו ומוקי כנ״ל לטומטום
 ול״ל • כנ״ל נשים להוציא קרא איצטריך בראי׳ חייבין דקטנים

 דב״כ כאביי ס״ל הרמב״ס דגם ואף כג״ל• לטומטום קרא
 דראי׳ קרא דלולא איצטריך בראי׳ הכא מ״מ ־ בג״ש אפי׳ א״מ

 עצמו ואביי .כלל כתובים ב׳ הוי ולא מיותר בהקהל הו״ל לא
:כנ״ל קטנים לרבות דל״ל לשיטתו

 ב׳ דאיכא היכי אחר ממקום דנם זו לשיטה ועכ״£ )ט(
 י״ל א״כ • בהיקש ולא כג״ש מלמדין אין כתובים

 דס״ל דלרבא בקדה״י• בברכות ורבא אביי פליגי דבזה
 לחייב ושמור זכור ההיקש ס״ל שפיר בג״ש או בהיקש דמלמדין
 כיון ס״ל אביי אבל • לפטור מוריש כתובים דב׳ אף בזכירה
 הוראת נגד היקש או בג״ש למילף ליכא כתובים ב׳ דאיכא
 ליכא א״כ ההיפוך• כ״א מלמדין דאין כתובים ב׳ מיעוט
 ממעטים כתובים דב׳ כיון בהיקש• משמור זכור למילף
 זולת כתובים ב׳ דאיכא למ״ד כ״א ז״א אך — • החיוב
 מלמדין כתובים ב׳ דס״ל מאן אבל מלמדין• דאין קדה״י

 לדרוש יש שפיר א״כ כתובים ג׳ עי״ז למיהוי קדה״י ואיצטריך
 ג״כ הוא דקה״י התום׳ אז כ׳ ושפ׳יר בהיקש־ משמיר זכור

 קאמר לא ובברכות • מלמדין ב״כ למ״ד כדקאי • לאביי מה״ח
 — • הכי דקי״ל מלמדין אין הב״כ ב״כ למ״ד רק אביי

 לא ע״כ דקושיחם האזרח גבי התום׳ דברי א״ש והשתא
 אין הב״כ ב״כ ל דם לאביי דהלא ־ לאביי קאי

 נשים להוציא דהאזרח לדידי׳ לומר יתכן לא מ״ש אפי׳ מלמדין
 מוכרח דלזאת • מחה״מ ט״ו ט״ו נילף דלא איצטריך בסוכה

 אק וא״כ ־ תדורו כעין תשבו דה״א משוס דהוא לומר אביי
 וגם ־ במצה נשיס לחייב בסוכה מדאצטריך למילף לאביי שייך

 מחשבו הטעיה הוה דלאביי כיון הכי י״ל בפשטות מתחלה
 מזה לדיוקי שייך אין א״כ אכתהל או האזרח איצטריך ולזאת
 דעיהר לרבא מודה דאביי לומר סברא דהי׳ רק • מצה לענין

 אמי מתחלה רק תא על פליג ולא ג״ש• דנימא הי׳ הטעיה
 השחא • קבלש מתא דשמע ובהר • מתשבו סברתו

 התוס׳"איני-י״א קושית בודאי א״כ דרבא הא ס״ל לא אביי
 ל״א דלדי־י׳ התוס׳ הי׳ א״ש דלתא אמרנו וכבר ־ לתא

 ופס- הנשים אח להוציא אתי האזרח רק הלכתא דבסובה
:לרבות דהו״א התום׳ תירצו

עתה
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חייבים טפלים ק״ו האי גבי קדושין התום׳ דברי ׳
 ממצה לי' תיפוק ק״ו איצטריך אמאי וא״ת • כש״כ לא נשים
 לפטור מראי' ג״ש למדרש הו״א יותר דהוי וי״ל אב בבנין
 דמשני לסברא כ״א יתכנו לא התום׳ ודברי • ק״ו קאמר ולזאת

 הא * בג״ש ילפי׳ לא דאי * לרבא כדס״ל בג״ש ילפי׳ כתובים
 • נשים לחייב קרא כתיב לא דבהקהל בסברא דקיימינן כיון
 אצא לפטור וא״מ הב׳ייכ כתובים שני וראי' הפלין הו״ל א״כ

 • מהקהל למילף דהו״א דגמ׳ הצריכות׳ ליכא )דהשתא צחיוב
 * ממצה לילף כ״א בהקהל ליכא ק״ו דגם התום׳ לסברת וגס

 אב בבנין דילפה משוס לחיוב מהקהל ילפי' הוה לא ודאי
 לעיל האמור לפי לאביי ועוד * מהני לא ג״ש ואפי׳ ממצה(.*

 א״ש ראי' מחובת הנשים להוציא דזכור דרשא כלל ס״ל דלא
 למילף הו״א ק״ו בלא גס א״כ * מראי׳ בהקהל למילף שייך לא

 מה וא״ש 'לפטור מראי׳ למילף לאביי שייך ולא לחיובא ממצה
 באין נמה טף דדרש בראשונה הנצב במאמר לעיל שהקשיתי

 בכדי אצטריך הלא * טף למכתב קרא אצטריך למה דהיינו
 כאביי דס״ל די״ל * כתובים ב׳ עי״ז וליהוי בנשים ק״ו דליהוי

 ק״ו בלא גס וא״כ * בג״ש אפי׳ למדין שאין כתובים ב׳ בדין
 לחיוב ממצה ילפי׳ ג״כ בהקהל כ' לא דאי כתובים ב׳ איכא

 צ״ל ולרבא כנ״ל• לאביי זאת שייך. דלא מראי' לפטור ולא
 הב״כ ב״כ וכמ״ד מתפלץ דילפי׳ * הכי דדרש הנא להאי דס״ל

 * כתובים ב׳ משוס אצטריך לא מתפלץ דילפי׳ דהשתא * מלמדין
 קרא הו״ל ולא בהקהל לחודייהו נשים כתיב הוה אי וגס

 וא״ש בנשים* שהז״ג מ״ע לפטור בכ״מ ידעי׳ ג״כ מיותר*
 דאצטריך הנ״ל קושיתי ול״ק * באין למה טף שלהם הדרש
 איכא הק״ו בלא וגס כאביי דס״ל משוס אי • כתובים ב' משוס

 ועל — * וכנ״ל מתפלין דילפי׳ ומשוס כרבא או * כתובים ב׳
 דבריו בישוב נתפוס שיטה באיזה נדע למען אח״כ ביאר זאת
 את דרש ועוד ואמר מתפלין ודילפי׳ כרבא אי כנ״ל כאביי אי
 כו׳ בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם כו׳ היום האמרת ה׳

 הו שלהז״ג מ״ע והו״ל הפלין זמן בלילה דגם נימא דאס והוא
 ושמרת מחמת בתפלין לאו דהוי דס״ל או למילףמהפלין* ליכא
 למימר ליכא א״כ * הגרע״א כמ״ש בהפלין נשים חייבות ע״כ

 מהפלין פטורות דנשיס זה בדרש הראה ע״כ * מתפלין •דילפי׳
 רבא שיטת לתפוס דאפשר להורות בהו שייך אין דנשיס

:אביי כשיטת דוקא הכרח ואין * מתפלין דילפי׳ ומשוס
 במדרש דאיתא מה ונקדים * אחת חטיבה ענין וגבאר ^(’)

 כלום רשב״י את ר״י שאל * פקודי פ׳ פוף
 מצינו היכן וכי אמו לו שעטרה בעטרה מהו מאביך שמעת

 לו שהי׳ למלך משל א״ל * לשלמה עטרה שבע בת שעשאה
 וראי בת שמעי שנא׳ בתי שקראה עד מחבבה זז לא כו׳ בת
 אחותי לי פתחי שנא' אחותי שקראה עד מחבבה זז לא כו׳

 ולאמי שנאמר אמי שקראה עד מחבבה זז לא כו׳ רעיתי
 מהחלה * זא״ז מדרגות ג׳ שיש הז״ב ופי׳ * ע״ש וכו׳ האזינה
 להם יש ומ״מ * לחוד חיבה בדרך בת או בן ישראל נקראים

 אח כמו אחותי נקראו ואח״כ 7 מאביו הבן כמו ויראה אימה
 מדרגה ואח״כ • בכבוד זה פס זה שויס שהם אחותו עם

 שולטים הס כביכול להעליוניס אס נקראים שהם העליונה
 בי מושל מי וארז״ל אלהיס ביראת מושל צדיק כמ״ש בעליונים

 דמדרגה שם וביאר * מבטלה וצדיק ג-ירה גוזר הקב״ה צדיק
 * יעקב בית אל בהנספחיס ולא בישראל רק נמצא לא עליונה
 מדרגה דהיינו * למקום ריע * שנקרא רעואל יתרו נקרא ולזאת
 שם על ישראל נקרא יעקב כי * בא לא השלשה ועד * השני׳
 * ישראל אלהי אל לו ויקרא בגמ׳ וכמ״ש * אלהיס עם שרית

 בעליונים ומושל מנהיג צדיק כי * אל ליעקב קרא ישראל דאלהי
 תאמר כה כמ״ש נשים יעקב בית נקרא ולזאת ע״ש* כרצונו

 משום * האנשים אלו ישראל לבני והגיד הנשים אלו יעקב לבית
 רעה מקרה לבטל שיוכלו זו ומדרגה במעלה אינם דנשיס

 פ״ג רא״ש וע׳ * להאדם ולעזר לסעד כ״א אינם שהם בתפלתם
 פ׳ אה״י בס׳ וע׳ * ערבות בכלל אינן דנשיס שכ׳ דברכוה
 שאינם בשביל שהוא שהז״ג ממ״ע דפטולות בטעם "כ׳ בראשית

 הנוסע לא' דמיון עפ״י ־ ולעזר לסעד כ״א הבריאה כונת קר

בד אריה
 היריד זמן לשמור צריו שהסוחר * משרת עמו ולוקח למסחרו

 ענין לפי פלוני כעיר להיות צריך יוס ולאותו מסחרו ומקום
 עת בשל ש״א מיוחדים זמנים לו אין המשרת אולם * מסחרו

 נ״מ לו ואין עמו־ לנסוע מושן הוא לנסוע הסוחר שיצטרך
 ולעזר לשרת ש״א שאינה האשה שן * לנסוע וזמן מקום לאיזה

 • שהז״ג במ״ע שיישים אינם ע״כ * לזמן זמן בין נ״מ לה אין
 האדם לטובת שהנה י קצת אחר באופן הדבר נבאר ולענינני

 אמר שאשר ונקבה זשר גופים שני מתחלה הקב״ה ברא לא
 גופין שני נבראו שהבהמות שלאשר קדשו בדברי אהע״ז הטור
 לקיום יחד התדבקם בעת ש״א ־ תמידי התחברות להם אין ע״ר

 לאשר ואשתו איש אבל ־ מזה זה יפרדו אח״ש אבל המיון
 על • שא׳ נבראו ומתתלה מצלעותיו וצלע אחד מבשר שהם

 בשל לעזר לו והיא ־ עסקיהם בשל יהד ונצמדים מזדווגים הס שן
 היתה שמלפנים שוסס חיטין חיטין מביא אדם שאמרם הפרטים

 עוזרת היא אלו ובימים * ומבשלת ורוקדת טוחנת היא
 ומשתתפים ־ לזה הוא שלזה מה א׳ שגוף ונחשבים * בעסקים

 נופח הי׳ שבר מצלעותיו הצלע ה' שלקח בעת והנה * יחד
 ולא ־ חיים רוח בו הי' שלוקח והצלע ־ חיים נשמת באפיו
 החיוני השח ש״א * נשמה בפ״ע באפה ליפה השי״ת הוצרך

 עד בהצנע ג״ש ששנה היא ־ הגו בשל מתפשטת שהיהה
 נשמה החלק והנה שיאות* החיים רוח עם ממנהאשה שנבנה

 אולם להאשה* ג״כ נחנק האדם בגוף המידי שהיא וקדושה־
 האברים משל יותר הקדושה מששן הוא האדם שבלבב מה מלבד
 בהם יש בזמן התלויות מצות * מאבריו שאבר נחשבת והיא

 * העליונים מאורות הארה ותוספת קדושה עילוי זמן לאותו
 יתירה נשמה שענין * האדם בגו אז הי׳ לא מהם אשר

 המצוה עת בבוא נתוסף שהז״ג מ״ע בשל ושן . שבת של
 חלק להאשה אין. ובזה * תמיד מהרגילות יהירה והארה קדושה

 התוספת האדם בגוף אז הי׳ לא הצלע שלוקח שבעת בה
 מקרה לבטל זו מדרגה והגה * בזמן התלויות מהמצות קדושה

 האנשים אצל ע״כ * מאד ונעלה גבוה הוא בתפלה רעה
 יהינו לא * ג שהז מ״ע קדושת והוספת עילוי להם שחסר
 תאמר שה הכתוב שאמר וזהו * זו מעלה מרומי אל לעלות

 להגדה אמירה בין ההבדל דהנה ־ לב״י ותגיד ט' יעקב לבית
 שו׳ אדם חייב ודור דור בשל מ״ש לבאר במק״א עפמ״ש הוא

 מדייק ני הכתוב שאמר בעבור שלא * שו׳ לבנך והגדת שנאמ'
 מלשון לדעתי ש״א * ממצרים שיצאו האבות על קאי דהלא
 אליו שנוגע למי ש״א שייך אין הגדה שלשון מדייק הגדה
 ההיו חתם אה״ש לומר שרצה • פה הדבר הוא כן * הדבר

 בהנהגת בתפלתם מושלים יהיו שהם דהיינו * קדוש וגוי בו׳ לי
 שזה ־ רעה מקרה ומבטלים '* שרצונם להנהיג העליון עולם
 שהם הגדה הוא האנשים אלו ישראל לבני נאות הענין

 בנשים אבל קדוש וגוי בו' ואתם כמ״ש סגולה יהי׳ בעצמם
: מעשה וספור אמירה כ״א אינו

 דרוש יש דבר לחדש ויכול מושל שהצדיק זה לבסגין כ(י)
 חטא בענין מריבה מי ד׳ אפ״י בס׳ שלם י

 ביד שיש לדעת נשכיל ועכ״פ באורך* ע״ש מריבה* במי משה
 משה כמדרגת * ולסתור לבנות חדשות לברוא הצדיקים

 צדיקים מעשי גדולים וז״ש * עליון קדושי ושאר והנביאים
 * א׳ יד בהם נאמר וארץ שמים דמעשה * וארץ שמיס ממעשי
 בספרי מבואר כבר והענין * ידים שתי נאמר צדיקים ובמעשי

 ידוה שתי היא צדיקים ובמעשי הטבע היא א׳ דיד דרוש
 במ״ש נבאר שרציתי וזהו * י הנסי והנהגה הטבע הנהגת

 חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם אחת חטיבה עשיתוני אתם
 שמע יום בכל פעמים אומרים אנו דהנה כו׳ בעולם אחת

 להנהגה מיוחד הוי׳ שם דהנה * אחד ה׳ אלהינו ה' ישראל
 בעבור ככתיבהה לאמרה אין ולזאת * הטבע מן שלמעלה
 ואין הטבע בהנהגת ומוחתלח *•עלומה נסתרת זו שהנהגה

 הגנוזה זו הנהגה אור תגלה ולעתיד * בניסו מכיר בעה״ג
 הטבע הנהגת על הוא אלהיס ושם * בראשית ימי מששת
 הנסים על אלהים ה׳ נקרא ולזאת * כלם הכהות בעל שהוא

 כנפי החת מסתהרה הוי׳ שהנהגת הטבע• במעטה המעופפות
 הנאמרת הוי׳ וש£ .שמידו הטבע פועלי ע״י האלהית הנהגה

בפ״ע



קול «
 הן • ה׳ • אלהינו ה' וז״ש • לבדה הנסיי הנהגה הוא בפ״ע

 הכג ־ הניסיי הנהגה הן ־ הטבע במחתולות שמהעטפה הנהגה
 כ״א בהנהגה חלק הטבע במערכת כח לשום ואין אחד הוא
 ־ היום החמרת הוי׳ ה׳ את וזי׳ש " הכל פיעל לבדו הוא

 כמה כי יאמין הטבע הנהגת בכל שגם • לאלהים לך להיות
 ללכת בה׳ הדבק ועי״ז • מה' והכל בהם מעוטפות נסים

 כו' ישראל שמע שאמר אחר וזהו ־ ומצותיו חקיו ולשמור בדרכיו
 ע״כ • השי״ת השגחת נמצא ופרט פרט כל ועל מה׳ שהכל

 בשמים ה׳ שם שמיחד מאחר כי • כו׳ לבבך בכל כו׳ ואהבה
 מד' שנברא האדם • העולם רוחות ובד׳ רקיעים בז' ובארץ
 מושגח ובכ״מ ה׳ בהם מושל כלס על • ממרום ונשמתו רוחית
 יסודותיו וד׳ חיבריו כל על ממליכו הוא ממילא ע״כ • ממנו
 בשבתך כו׳ נפשך בכל כו׳ ואהבת ע״כ ־ העולם רוחות שהם

 נפניו שמים מורא יהי׳ ועת עת שבכל כו' ובלכתך בביתך
 כחוהיו כל על ה׳ את ממליך האדם ובהיות ־ במצוהיו ומדבר
 הנפש למשמעת סרים כחותיו שכל • בגוו שלטת והנפש

 בעליונים וגש • והצמחים בע״ח בכל מושל הוא אז • והנשמה
 מושל וצדיק וטהור הקדוש האדם כי ־ הפלתו ע״י רוחו משלה

 כמלך הבע״ק כמ״ש ־ הבע״ח בכל מישל הוא • אלהים ביראת
 הרחוקה ומחנה אניו הקרובה מחנה מחנות ב׳ לו יש אשר

 גם ויכבדוהו למשמעתו סרים הקרובה אם • במדינה ממנו
 • גופו בכחות ימשל אם האיש כן • ממנו ייראו הרחוקים

 כמ״ש ממנו ויפחדו ייראו הבע״ח ל נ גס עליהם המשיל ונפשו
 האמירן וה׳ אמר ע״כ ־ כו׳ חית כל על יהי׳ וחתכם ומוראכם

 עם ולהיותך כו׳ עליון ולהתך כו׳ סגולה לעם לו להיות היום
 גס • רגניו תחת שחה כל כמ״ש בארץ מושל שתהי׳ * קדוש

 • אלהיך לה׳ קדוש עם בהיוהך בהפלהך השלוט בעליונים
 ־ לך ויקם אומר והגזר • מרום ממלאכי יותר מעלתך ותרום

 שאתם וכיון • מד׳ שהכל אומרים שב״י כו' עשיהוני אתם וזהו
 לומר אוכנ י הימים כל ומצוהי חקי ושומרים בזה מאמינים

 הקב״ה צדיק בי מושג מי כמ״ש וכביכול מושלים שאתם עליכם
 נהירות שהם ההפלין ענין וזה • מבטלה וצדיק גזירה גוזר

 • שבת בגמ׳ כמ״ש נושא שהעבד חותם וכענין • עבדים שאנחנו
 שהוא מהנכו בכ״מ ידע שבעצמו א׳ ־ מורים ענינים ולשני
 אדון אוהו של עבד שהיא רואיו כל ידעו למען והב׳ • עבד
 שני הם הענינים ולשני • בואו בכ״מ והדר כבוד לי ויהגו
 לבו לשעבד לעצמו הוא יד של • ראש ושל • יד של ־ הפלק

 - ושל * לה׳ עבד שהוא שידע ’ מלבו הנשפעים כחותיו וכל
 שעבוד נגד שהוא מלבד ־ עבד שהוא לכל להראות הוא ראש
 ונא בעלינ גלוי שיהי׳ הוא ש״ר הפלין מטה ־ ומוחו ראשו
 נעצמו רק שהוא יד משל משונה דבזה משים ־ יד כשל יכסנו
 נקרא ה׳ שם כי כו׳ וראו • ג״כ לזולהו להראות הוא וש״ר
 החפנין לבוש הדר נאוה ומה • שבראש תפילין אלו כו׳ עליך

 כמסופר אנחנו אבל • צלול ומוח ברה לבב על לבוש הי׳ אם
 למדו ומתחת ־ הגבירים ככל מפי בגד לו שעשה כפר מבן
 הנא • מעליו להסירו יחפוץ לא בו הורגל אשר עור בגד לבש

 קמטים מלא כלו שתחתיו והשק העור על הנמתח משי הבגד
 בהמות• להשקות משי הבגד עם עוד ובלכתו י וגבעה והר
 סחבות בלויי יקר מהלבוש ויעשה • יטגפם מהרה הלא

 מחלאת זוכינו רוחצנו אם נאוה הי׳ כן * אשפה וסמרטוטי
 כן לא • התפנין הדר לכוש לפאא היו שאז החטאים זוהמת

 והולכים * מזוהמה בבגד התעטפנו העוטפת לבוש מתחת אם
 מהבלי ותוהו הבל מחשבות ולחשוב לתור ומחשבתנו בלבבנו
 תפלין וז״ש • הדר הלביש אגחט מטנפים מהרה • עוה״ז
 בר על האלו כבוד בלבושי האדם בלכת כי • נקי טף צריכין

 בצלם גברא אשר ותבניתו צלמו שומר • בראשו הרעיון וזך לבב
כדמותנו בצלמנו כמ״ש ותחתונים בטליונים למשול אלהים

:כו׳ השמים ובעיף הים בדגה וירדו ,
עם ומתפאר ומתהלל הפלין מגיח הקב״ה גם זה ולטריהת ויג(

 לפעול ממשלה להם שיש • מצותיו שומרי "
 מורים התפלו ענין ועכ״פ • ורצונם חפצם להשיג בתפלתם

 שהיא השלישי מדרגה השנת על מורה ושזה • נשגב ענין
יאות לא ולזאת • בתפלתו רעה מקרה לבטל עליונה מדרגה

אריה
 * זו ומדרגה כמעלה עולים אינם ההם לפי חפלין מצות לנשים
 האמירך וה׳ כו׳ האמרת ה׳ את לדרוש ראב״ע הוסיף ולזאת
 פ״ק ככרכות כמ״ש והסלין ק״ש ענק )שהוא כו׳ היום

 פעורים שהם א׳ חטיבה עשיחוני אתם שייך אין ובנשים
 • לנשים( הרמה החפלין מעלת נאותה אין וגס • מק״ש

 דרשו שעעם בזה להודיע * בחפלין חייבות אין דנשים להורות
 דמצי כתובים לב׳ דא״צ משוס שיתכן * עף יתור בהקהל
 כאביי לתפוס הכרח ואין • כרבא ואפשר מתפלי, למינף

 ר׳ עוד והוסיף — • כג״ל בג״ש מלמדין אין כתובים דב׳
 שלא להורות שהוא כו׳ כדרבונות חכמים דברי לדרוש יהושע
 מרומי על לעלות ייהין האדם יחי׳ שבכתב תודה על בלבד

 חורה ג״כ בשמרו כ״א ־ בתפלתו חפצו לפעול המדרגה מעלת
 כו׳ אספות בעני כו' כדרבונות חכמים דברי כי * שבע״פ

 ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף בקהלת מסיים וע״ז
 שמים יראת בו שיש אדם כל ב״מ פ׳ בשבת שדרשו וכמו כו׳

 • נשמעים דבריו המאמר פי׳ ולדעתי " כו׳ נשמעין דבריו
 כמה ראינו מצאנו דהלא ־ הבריות באזני שנשמעים פירושו אין

 בעל הוא האדם כי " נגדם העם שמעיזים אנהים ירחי
 • תורה מלומדי וכ״ש תורה משמוע אזנו להסיר ובידו בחירה

 וע׳ ■ שמו וחושבי ה׳ מיראי כ״ש מד׳ ח״ו לבו מעה ואס
 מבעל בחינה שאין כו׳ ונשלכהו לכו ע״ס וישב פ׳ אנשיך ר״מ

 דבריו פי׳ אך י עש״ב בחירה בעלי שאינן מבע״ח כ״א בחירה
 כל זה כי • לך ויקם אומר ותנזר * בתפלתו למעלה נשמעים

 הוא ע״כ הבריאה עיקר והוא נבראו כלס ובשבילו האדם
 האדם צריך אך — • בקשתו לפעיל למעלה רבה דעה בעל

 בדבריהם ולעסוק חכמים דברי כל ג״כ לשמור ה׳ הירא
 היינו כו׳ כדרבונות חכמים דברי ודרש פתח הוא ואף וז״ש
 בתפלין בלכתו אף והנעלה הגבוה מדרגה האדם ישיג שלא

 גזירותיהם וכל ז״ל חכמינו דברי כל ־שמור לא אס היום כל
:מהם א׳ חוק יעבור לבל ודיניהם

 כו׳ ה׳ עבדי הללו * שהחלנו המזמירים לבאר נבא ןךן2ן
 מלך שהוא ־ עולם ועד מעתה מבורך ה' שם יהי

 מבואו עד שמש ממזרח • משלה בכל מלכותו העולם בכל גם לעולם•
 שאומרים כאותן לא ותחתונים בעליונים משגיח הוא גס • כו׳

 על■ ה׳ גויס כל על רם * השפל בעילם להשגיח כבודו שאין
 אנחנו אבל " הקודמים הטיס אמרו שכן ־ כבודו השמים
 על קאי בשמים • ובארץ בשמים כו' אלהיט כד׳ מי אומרים
 כן נוסף הוא והיו״ד כו׳ המשפילי על קאי ובארץ • ;י המעי

 כפשועו הוא המגביהי כי נאמר עניננו ולפי ,הפשטנים פי׳
 מהשמים למעלה שהגביהו השמימה נא הבע באברהם כמ״ש

 — לשבה ומגביהי * למעה אלא אינו הבעה כי ומזריהם
 כי • ובארץ בשמים לראות המשפילי כי עד " להמזל מעל

 לישראל מזל שאין שאף דהיינו • ממנו נמוכים הם השמים
 מקימי • מהמזל למעלה לפעמים כבודם מרים הקב״ה
 בצאת • העבע שינויי עמי שעשה כו׳ עקרת מושיבי כו' מעפר
 • ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה כו׳ ממצרים ישראל

 שאף כו׳ ויטס ראה הים • העבע על אז משלו שישראל
 כו׳ התנה תנאי ודרשו לאיתנו כמ״ש הים עם הקב״ה שהתנה

 על מושלים היו בעצמם שישראל חדש דבר ראה עת: עכ״ז
 אדון מלפני כו׳ לך מה י לאחוריו ונרתע נפחד לזאת • העבע

 ופי׳ • ישראל אלהי אל לו ויקרא כמ״ש יעקב אלוה מלפני כו׳
 כאל שנעשה " ישראל אלהי מי * אל ליעקב שקרא מגילה בגמ׳

:וחפצו רצונו כל לפעול ותחתונים בעליונים בתפלתו שליע להיות

 מריבה מי כענק דהנה מיסכו׳ אגם הצור ההופבי יד)
 הי׳באשרלאיחה משה שחטא כעיקרים כ׳

 רכמעצ^ן הצדיק ביד כי הכל שיראו הסלע אל בדברו הנס
 -Хк \1יו כמש■} ה' וקדוש " העבעי מגדר חוץ דבר לעשות

 ™ מרי□ יהנג כמ״ש יעשה יראיו רצון וד׳ הטבע מערכות
 הארה לא רבינו ומשה אשלים• מלאכי ועצת עבדי
 די׳ וזה יצאה־ צבאות ד׳ מאת כי במטהאלהיסשנראה הכה

 להקב״ה הי׳ ומן ברפידיס גם דא״כ ע״ז הקשה ובעהע״ק " חטאו
 והעקריה • ע״ז ההקפד מריבה במי עתה נעשה ולמה להקפיד

נשמר



 קול
 משועבד העבע הי' לא תורה מהן קודם כי באמרו מזה נשמר

 מיאן והאפ״י ־ כחפצם ולהעותה כרצונם בה לעשות להצדיקיס
 לחשוב העס את שהטעה קרח מריבת אחר שרק כתב ע״כ ׳ בזה

 כלים כ״א אינס הטבע להנהגת השמים מערכות כמו כי
 מעשה ואנשי הנביאים כן בחירים בעלי ולא זו להנהגה

 להם ואין רצוניס• ולא הנסים למעשה כלים כ״א אינם
 בעליל יראה שמשה נדרש הי׳ זה ובעבור • במלאכתם להתגדר

 • מדעתו דבר לחדש הנביא יד מצאה כביר כי העם לעיני
 העיקרים דברי ליישב יש ולדעתי — • לחטא אז נחשב ולזאת
 .יש לברוא הטבע על מושל אינו שהצדיק ידוע כי • אחר באופן
 שיתברך במועט ברכה להחיל ה׳ וקדוש הנביא ביד כ״א מאין

 בריאה והי׳ ־ מיס שוס עדן הי' שלא ברפידיס ע״כ ־ ויתרבה
 אח״כ משא״כ • אלהיס מהמטה לסיוע הוצרך ע״כ * מאין יש

 די • מריס מתה מאז שנסתם רק מיס בסלע ניחן שכבר
 שורה והי׳ • מכבר לו שיש מימיו גוחן והי׳ * סלע אלי בדבור

כה אריה
 זקני עמו הי׳ ברפידיס וגס * ובעירם העדה להשקות ברכה
 הקהל מריבה במי וכן • ישראל מזקני אתך וקח כמ״ש ישראל

 הבעה״ב והס • הנס בא שמכחס הראה שהקב״ה העדה את
 • כידס שידו המעשה אצל עומדים יהיו ע״כ • זאת העושים
 • חצרו בצד עימד דבעינן ידו משוס חצרו בענין וכאמרס

 מריבה במי אך • קרבניהס על העומדים מעמד אנשי וכענין
 שאני • מיס אגס הצור ההפכי וזהו • כנ״ל בדבור די הי'

 אח״כ וגס * ישראל זקני שס שהיו * מיס לאגם הצור הפכתי
 עתה אבל * מקודם לו שהי׳ שלו למעין מיס למעינו חלמיש

 המעלה ברוס לשבת מהגבוהים שנהי׳ זו במדרגה אגו אין
 וזהו • מה עד יודע אתנו ואין • בתפלתנו מושלים להיות
 הנעלה והמדרגה הזאת המעלה כי ־ לנו לא ה׳ לנו לא שאמר

 • אמתך על חסדך על כבוד תן לשמך כ״א • עתה לגו אין
בב״א: בקרוב גואלט לנו יביא הגדול שמו ולמען

השני התא
 סחזה ירם על לראות להאדם לו שניתנו ההושים לענין יציע הוא
• האלהים אל מהביט עיניהם תעור הגשמיות חומריות ואך • שדי

 יושב בהיותו • להאדס אלהיס גחן אשר החמשה החושים
 כמריצי היו ־ הברואים כל על הממשלה כסא על

 שבימים בלע״ז( )סיגנאלין החזיונות וכבתי בלע״ז( )פאצט אגרות
 המלך ה׳ מפי לשמוע לילך האדם שלוחי היו הס • אלו

 להאדס ולהגיד ולשוב י שדי בסתר !להיות ־ ונפלאות חדשות
 לא והמלך • המלך שבהיכל מה כל את • הברואים צבא שר

 ותבונה חכמה רוב ידיהם על לו מלהריץ מהאדם מגע
 נתונים ההם החושים היום ועד הממשלה• בהנהגת והשכלה

 ידיהם על ה׳ מפי ולשמוע לראות • אלהיס ביראת המושל ביד
 • רבות חזיונות לעיניו והנראה • נבואות דברי לאזניו הנגלה

 )כ״ב בראשית באברהם וכמ״ש לראות יכול אדם כל שאין מה
 חז״ל וכמ״ש • ראה לבדו הוא • מרחוק המקום את וירא ד׳(

 רואה אתה ליצחק א״ל בהר קשור ענן ראה ג״ו( )פר׳ בב״ר
 אנו אין כו׳ כלום אתם רואים לנעריו אמר • הין א״ל בני

 שאתם כו׳ והחמור הואיל כו׳ לכס שבו להם אמר רואין
 דניאל אני וראיתי ז׳( י׳ )סי׳ בדניאל וכן • עכ״ל כמותו

 את ראו לא עמי היו אשר והאנשים ,המראה את לבדי
 י׳( פ׳ ו׳ )סי׳ לעמו בתוכחתו הנביא ישעי׳ וגס • וגו׳ המראה

 להאדס הניתנים הנכבדים הפנימיס החושים על רק כיון לא
 חזיונות ולראות ולשמוע ־ הוה״ק בחכמת ידם על להשכיל

 שהחושים אף • בהם נאטמו המה הס אשר " אל כבוד ממפלאות
 לא החיצונים החושים כי • מהם נאצלו לא הגשמיים החיצונים

 העמיס ולכל והחי׳ להבהמה גם אותם מלחונן הטבע קמצה
 כל תראה הבהמה קוה״ק• בבינת להם חלק לא לאשר גס

 לא והמישוש הטעם גס • נורא קול כל ותשמע • גשם דבר
 בשמלת מעוטים )אשר הפנימיס החושים אור אך • מהם נכלא

 עין כי • בהם נדעך עליהם( הפרושים הגשמיים החושים
 להציץ תוכל לא הגשמי עין תחת הנתונה השכלי הבדולח
 להיות ומצוחצחת מזוככת שהגשמיי אס כי הגשמיי עין מחרכי

 • חדק כמשוכת ועבה ומזוהמת מגושמת תהי' לבלי * בהיר אור
 דוגמת בחכמה האדם את יצר ה' כ״ב( )שער עק״י בעל וז״ל

 הגדול המאור ,המאורות שני כעין בו וברא קטן עולם
 הכח הוא הקטן המאור ואח • האלהי השכל היא כו׳ לממשלת

 האפל העולם לצרכי הוא הלילה לממשלת המתעורר החיוני
 כל הקטן המאור בהחזיק האדם ישתדל כאשר אמנם • כו' הזה
 • עכ״ל הגדול המאור יכבה וכן יחלש כן • ואור הולך שהוא עוד
 בשמעו שמיעתו• חוש מגשם האדם בהיות החושים בכל וכן

הנהיה
 מה כאן להזכיר ואמרתי *(

 דרוש בתוך כבר זה שאמרתי
 המנין כל וקישור חיבור כל א׳

 הנאות בענין * בשבת ר״ע שבש׳
 לכונה שאמרתי • פה להאמור

 שמטמאה לע״ג מנין במ״ש שני'
 פ״ק ביומא אמרי׳ דהנה " במשא

 חרב ראשון שמקדש ע״ב( )ט׳
 ומקדש • ושפ״ד וע״ג ג״ע בעין
 מלמד הנס שנאת בעון חרב שני

 ג׳ כנגד חנס שנאת ששקולה
 וכן . ושפ״ד וג״ע ע״ג עבירות
 תנא אמרי׳ )ט״וע״ב( בערכין

 לה״ר המספר כל ישמעאל ר׳ דבי
 ע״ג ג״ע עבירות ג׳ כנגד מגדיל
 מדברת לשון הכא כתיב • ושפ״ד
 חטא אנא התס וכתיב גדולות

 • ע״ש כי' גדולה חטאה הזה העס
 אהני בין מחלקינן ע״א( )ט״ז ופס

 דבאהני מעשיו אהני ללא מעשיו
 אהני ובלא * באים נגעיס מעשיו
 מעשיו ואהני מכפר מעיל מעשיו

 טעו שנתק היינו ותום׳ פירש״י
 אהני דלא היכי וא״כ * ידו על

 ידו על כלל נתקוטעו שלא מעשיו
 עבירה שאין לומר אדס יכול הי׳
 אחרי חנס שנאת וכן * בדבר כלל

 ואדרבה מאומה לו עושה שאינו
 לו להיטיב כאוהב עצמו יעשה

 ועכ״ז .בזמנינו כנהוג לפעמים
 רעתו• וידרוש שנאה עליו ישא

 ידו ומטה מעצמו בהכשלו וישמח
 שבשנאת הדעת על עולה הי׳ * ח״ו

 נלמדנה אך * עיל אין כזה חנס
 כע״ג שקולה שהיא מאחר מע״ג
 אף במשא מטמאה הלא וע״ג

 • בחיקי נושאה רק עובדה שאינו
 מדה היא ולה״ר חנס שנאת וה״נ
גבי וכן .הנפש את ומטמא רעה

יג

 *( ושקרים ולשה״ר נבלה דברי
 הגשמי אזן על יעמס וכדומה

 לבלי * עוה״ז הבלי עבטיט כובד
 השמיעה חוש יד עוד תוכל

 אזן בקיר לחתור הפנימית
 שמע לקבל י והמזוהה המגושם

 אלו ועל • חיים אלהיס דברי
 הנביא אמר הפנימים החושים

 וכן • השע ועיניו הכבד ואזניו
 מ״ט( מ״ב )ישעי׳ עוד אמר

 הביטו והטורים שמעו החרשים
 הפנימים החושים ]ולאלו לראות

 בלבב להם בית מה ש עשה
 ט״ז( א׳ )קהלת כמ״ש האדם

 ג׳ א׳ )במלכים וכן ראה ולבי
 לעבדך ונתת בתפלתו דבר ט׳(
 על רק שהכונס ־ שומע לב

 ־ ותבונה חכמה והכרה ידיעה
 • ח״א[ ריש נבוכים במורה וע׳

 הפנימית בהבטה עוריס שהמה
 מסוד תוכניית בהקשבה וחרשים

 א״צ )ולפ״ז אל• כבוד שיח
 עושים הפרשנים כדברי לדחוק
 • עוריס( וכן כחרשיס עצמם
 בחומריות החדבקותס מרוב
 את המחשיכים עוה״ז הבלי
 ־ האלהי׳ אל מהביט האדם עיני
 שמתפשטיס הנביאים וע״כ

 הדבוק החומר מגשמיות
 מה למטלה רואים בהאדס•

 • לראות יכול מהמון אדם שאין
 אדם הי׳ המדרגה ובזה

 • חטאו קודם הראשון
 הרוחניים חושיו לשלוחיו שהי׳

 החושים דרך סלולה מסלה
 הר מרום לטלוח • הגשמיים

 והושך שחטא עד • ה׳ בית
דרכי
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 החומר במסך חושיו דרכי
 בחושיו הציב אשר העכור

 עוד יכלו לא ע״כ הגשמיים•
 למצוא הרוחניים חושיו

 עוה״ז הבלי כי נתיבותיהם•
 מקום בכל לשטן להם יעמדו

 דברה'" את לבקש חהלוכחס
 ולכן " אחור ולהזירס להניסם

 עוד לשמוע יכול האדם הי׳ לא
 והתחילו " אלהיס ה' קול אח

 מפני ואשתו האדם להתחבא
 כמ״ש בגן המתהלך ה׳ קול

 שם בפסיק ח׳( ג׳ )בראשית
 )פ׳ בזוהר שראיתי וזה • והבן

 מאן עי׳ב( נ״ב ד׳ בראשית
 לי׳ לית רע בתר דאתמשיך

 ועד " דחיי אילנא עם דירה
 קלא שמעין הוו חטאו לא

 חוכמתא ידעין והוו מלעילא
 דזיהרא בקיומא וקיימי עילאה
 דחטאו כיון • דחלי ולא עילאה

 יכלין הוו לא דלתחא קלא אפי׳
 לעתיד וכן " ע״ש כו׳ בי׳ למיקס

 הארץ מקרב הרע כשיתוס לבא
 והי׳ • יהרסו גדרותיו וכל

 מסלה להיות למישור העקוב
 החושים בו ועלו " לאלהינו

 מחריד באין מושיעים הפנימיס
 עוה״ז הבלי האות שכל אחרי
 כל ויזדככו • לבער יהיו

 חלאת וחתום • החומריות
 החיצוני' החושים וגס הטומאה•

 ומזוהמים• מוגשמים יהיו נא
 עיני את עוד יחשיכו ולא

 אח מראות הפנימיס החושים
 כמ״ש)ישעי׳ להם ה׳הנגלה כבוד

 כל וראו ד׳ כבוד ונגלה ה׳( מ'
 דבר" ה׳ פי כי יחדו בשר

 וראו כי נראה הכתוב ]ושיעור
 רואים העם וכל מלשון הוא
 הראי׳ בחוש כי הקולות את

 החושים כל יהכללו הפנימי
 הדרש שלפי ואף • הפנימיס

 עכ״ז לטבע חוץ יוצא ענין 'הוא
 וע׳ הפשט דרך ג״כ לומר יש

 העם וכל זה ענין שקירב באפ״י
 הטבע לדרך הקולות את רואים

 הראות לו והושאלו שם וז״ל למ״ש וקרוב כפשוטו שהדבר ג״כ
 העברים לשון תמצא ולזה בכלל־ ההשגה על לראי׳ והשמע
 ראו אמר " אחד חוש השנת במקום אחד חוש השנת העשה

 • דברו ענין השיגו המכוון כי ־ ה׳ דבר שמעו כמו ה' דבר
 השגת המכוון כי בני ריח הריח אמר כאלו בני ריח ראה וכן

 הלפידים ואת הקולות את רואים העם וכל נאמר ולפ״ז ־ ריחו
 ומפורסם ידוע כי * משיגים בו הרצון אשר הש״ט ופי׳ ע״ש כו׳

 הקולות את רואים העם וכל א״כ הנבואה במראה היא שזאת
 נאמר וכן " ע״ש כו' השגה אלא ממש רואים בו הכונה אין
 כי פי׳ • דבר ה׳ פי וכי • ישיגו פי' יחדו בפר כל וראו פה

 פעם באיזה אז מדבר ה׳ פי אס ופי' " אי בלשון משמש
 הפי׳ )דלפי • הקול את יחדו בשר כל ויראו ־ ב״י כל ישמעו

 מאז• הנבואה דבר ה׳ פי כי הנבואה בהתקיים אז וראו
 ידיעה לשון רק ראי׳ לשון על בלה״ק נופל כזו הכרה אין

 נ״כ ויתכן ־ בתוכם הי׳ נביא כי וידעו ל״ג( )יחזקאל כמ״ש
 יהי׳ והגי יחדו בשר כל יראוהו ה' כבוד שבהגלות לפרש

 בטח הנבואה קיום על טעם נתינת ויהי׳ * דהא בלשון משמש
 בישעי׳ כן שנמצא כמו " לעתיד כן שיהי׳ עתה דבר ה׳ פי כי
 בתחלה כמ״ש נראה מהטעמים אולם " וכמוהם * כ' א'

 החת ולא • יחדו תיבת תחת באתנח להפסיק הו״ל הזה דלפי׳
 בעין עין כי " עוד אמר ח׳( )נ״ב בישעי׳ וכן ־ ד׳ תיבת
 אח אשפוך אח״כ והי׳ א׳( )ג׳ ביואל וכן ציון ה׳ בשוב יראו
 ב'( מאמר כ׳ )פ׳ העיקרים בס׳ וע' " בשר כל על רוחי

 ־ הישראלים אישי והס מהכלל המועט על רומז כל שמלת
 לב יוסר כי ע״כי כבשר רך שלבו מי שם בפסוק ובפרש״י

• אמן בקרוב גואלם בבוא בקרבם יותן חדשה ורוח מבשרם האבן

קול
 מפרשים יש תחמוד דלא לאו

 מעשה כשעושה כ״א עובר דאינו
 או בדמי מחבירו החפץ וחוטף

 ם׳ ב״מ התום' כמ״ש דמי בלא
 ’ ע״ש ע״ב כ״ה ובסנהדרין ע״ב
 החימוד היא רעה מדה אבל

 . מעשה עשה שלא אף עצמו
 שהיא עבירה על אמרו וכאשר

 )יומא אדם של לבו מטמטמת
 לבי שסותמת והיינו ע״א( ל״ט
 . שם שפרש״י כמו חכמה מכל

 השנאת או החימוד את בנשאו כן
 הנפש את מטמא היא בלב חנם

 דרכי וסותמת לבו ומטמטמת
 בדעת ותבונה מחכמה חושיו
 מעשה עשה שלא ואף * תה״ק

 שנאת וגבי בלבו שנושאה רק
 של האזהרה עצס7 נראה חנם

 הוא אחיך את תשנא לא התורה
 בלבבך שסיים כמו מעשה בלא אף
 החוצה השנאה כלל נגלה שלא אף
 התורה והזהירה • פעולה איזה ע״י
 • בלב השנאה נשיאת על גס

 חמא א״ר שם בערכין אמרו והנה
 מספרי של תקנתן מאי חנינא ב״ר

 בתורה יעסוק הוא ת״ח אס לה״ר
 ואס חיים עץ לפין מרפא שנא׳
 והנה * דעתו ישפיל הוא ע״ה

 עניני את המשילו ובמדרש בס״מ
 ועניני " לספינה והמציה ההורה
 משל כאמרם .שבים לאי עוה״ז
 בספינה שהלכו לאנשים לה״ד
 האי ובתוך א' לאי נשאה ורוח
 יפיס בירות מלאים אילנות היו

 .כתית לחמש וחלקו כו׳ ומתוקים
 מהספינה לצאת רצו לא א׳ כת
 שאינם ב״א שיש הוא והנמשל כו'

 והמציה מהתורה לצאת רוצים
 ועכ״ס • עוה״ז בטוב להתענג
 .לספינה והמצוה התורה המשילו

 מהמשנות מוסר דרך נקח ועפ״ז
 מטמאה שע״ג אמרו שאחרי אלו

 חנם ושנאת לה״ר וה״נ .במשא
 עשה דלא אף במשא מטמאה

 בתורה הוא ורפואתו . מעשה
 התורה עס״י •־והמתנהל כנ״ל

 שהמיס כספינ׳ יהי׳ למיס שנמשלה
 עפ״י יתנהג כן • אותה מובילים
 באורח שתנחהו ההורה פקודת
 מקבל אינו ים ומה . מישור

 מקבלת אינה ספינה אף טומאה

 דד״ש שנאמר כמו והוא טומאה
 כדאיתא טומאה מקבל אינו

 כה הלא שמתו מי ,פ בברכות
 מקבל אינו אש מה כו׳ כאש דברי

 את מעלין ועיד " כו' טומאה
 כדאיתא לטהרה מטומאה האדם

 לנהלים אהלים מקיש קורא הי׳ פ׳
 האדם את ממלין נהלים מה

 )ש־ אהלים אף לטהרה מטומאה
 הוא האני׳ וכן כו׳ ממלין הורה(
 אינו התירה עפ״י המתנהג האדם
 למי העצה וזהו " טומאה מקבל

 מטמא' שהיא חנם בשנאת שנטמא
 כסבינה אח״כ שיהי׳ • כע״ג במשא

 שיתנהג אותה מובילים שהמיס
 וכאמרס ויטהר התורה עפ״י

 אמרתי כן . חיים עץ לשון מרפא
 • המשניות מכל מוסר דרך ליקח

 בקישור פלפול דרך אמרתי וגס
 הבאתי ולא דרוש בדרך וכן כלס

 :פה לעניננו הנאות רק פה

 אש ולפיד שהקולות באשר
 האש כטבע האויר את הניסו
 האויר ובהיות • האויר להניס
 הניע לא ע״כ מאזניהם רחוק

 לאזניהם מהקולות השמועה
 רק הוא השמיעה חוש שכל

 שמתנודד האויר מהרגש
 ראו ולזאת הקולות• מדפיקת

 קולות ששאר בעבור הקולות את
 שמהחוקקיס איך נראים לא

 בהאויר הקולות הברת
 ובתכועוהיהן באותיותיהן

 העין על האויר שמונח בעבור
 בעצמו העין על המונח וכל
 לזאת • בהתרחקו כ״א נראה אין
 רחוק האויר שהי׳ במ״ת שם

 ולא הקולות את ראו מהם
 ורבים " באורך ע״ש • שמעו

 מנין שמקרב מה על מליזיס
 ראיתי אך " הטבע אל זה

שכ׳ מ״ו פ׳ ח״א נבוכים במורה

השלישי התא
 כלם רע ואם טוב אס האדם כחות מעשי שכל איך יציע הוא

• הכהות מעשי אתר החושים יפנו ולפעמים * החושים ברצון תלוים

 • רבים משרתים מהמלך לו ינחן צבא שר שלכל כאשר
 וקס ר וא׳ • וחישב חרש במלאכת יד חומן א׳

 גבוריס מיני כל גם • אומנים מיני ונל צמר ואורגי ברכלת
 כמורד את אף בשטף לשטיף חמס אכזרי איש " לי ינחנו
 חיש ו:ן • לרצונו מתנגד אשר ואח בלע״ז( תליין )ינק׳ למולו

 ולצל אתו המפלים לכל להיטיב בכפו נפשו הפס • רחמני
 יתנכלו כילם • אתו אשר חיל גבורי וכל האומנים וכל • אוהביו

 אח הידעו איו-*' ־צכא השי 'מפ צאפי’ה דה’ויפי לינ
 ר,גז' יכאשר • ממנו אליו הרצים השליחים ע־י המלך

 ,, _ • עיז למשרחיי ח לצו צנא השר לי ס יק כן אומר
 • 4כשנ כנח האהבה כח • לשיחי יניח כחיח להאדס לי

 Г,<,ВЫ כהחגבייח לבג ינוח י היחחנוח ככח הרחמנות נח
 לד האדם חל כלס התקבצו " כנחות וכל כמדות כל ־ לבב

 לשטו- יביהו יד ׳ע אתו היות’> * היסויות לוכ ככע״ח

על



קול
 נודע אשר כפי מעשיהם להחיש למהר להם פקודתו בוא עת על

 אליו המריצים ־ הפנימיס הנכבדים החושים ע״י כמלך מרצין
 • פנימה המלך בחדר בהיותם מפיו שמעו אשר כמלך דברי
 המשרתים כחושיו על פקודתו ימהר כן להאדס הודעתם וכפי

 שתרחיק השנאה לכח יצוה • הדבר לשנוא ד׳ עליו יפקוד אס לו
 לציות האהבה לכח יקרא להאהב המצווה ולדבר גבולו מעל הדבר

 • לבבו ארמנות אל ולנהלה ונקרבה • הדבר אחרי לרדוף לה
 נפלאה בתשוקה התעוררות רב האדם בלבב יפעילו החושים כי

 התעוררות וכרוב • המשרתים הכחות ע״י המלך רצון לעשות
: נורא ורעש חיזוק ברוב הכחוח פעולות ירבה כן הלב

 הפנימיס החושים ושבתו * הדרך נסתם כאשר אמנם
 • ה׳ כבוד משכן אל בית לעלות סלילן דרך מעבור

 אחר הגופנית התאוה )היא • זהב עגלי להם האדם בהעמיד
 את • ה׳ בית הר מעלות לכס רב לאמר וזהב( כסף מותרות

 מכל יצילוכס המה כי • הימים כל תעבידו האלו הזהב עגצי
 החיצונים החושים אח וישליט * צוקה מכל יושיעיכס והמה • צרה

 ה התאו מפי יצא אשר את לשמוע * עוה״ז בכבלי שלוחיו להיות
 כוו דעבירה ירי סרס תרי ולבא ]ועינא * וכחומריה הגופנית

 ברכות )ירושלמי תצורנה דרכי ועיניך לי לבך בני תנה דכהיב
 גומרין כמעשה וכלי חומד וכלב רואה כעין וכמ״ש כ״ה( פ״א
 מתפלל הי׳ הע״ה דוד וכן שם וכ׳ • א׳ רסי׳ טוא״ח ועי׳

 על מצותיך בנתיב כדריכני אמר כסדר ששינה אלא שלשתם טל
 מראות עיני כעבר אח״כ ואמר לבי הט אמר ואח״כ כרגלים

 ברשותו הוא כלב כי כעברה ובעין הטי׳ בלב והזכיר * שוא
 • ככוא מעפה שראה אחר אף הרעה או כטובה בדרך להטותה

 השוא ראות אבל • הטובה לדרך להטותו שיעזרהו התפלל וע״כ
 התפלל לכן * ויראנו פתאום בו שיפגע אפשר כי ברשותו אינו

 • נ[’עכ • כלל לפניו יזמינכו ולא שוא מראות עיניו שיעביר
 לחשוב בה ושיטטיס הארץ את התריס כמה הס והלב העין כי

 התאום רצק זה כי להודיע להאדס שיבאו עד * רבים חשבונות
 להתפעל האדם בלבב חזקה התעוררות יפעילו והמה * הגופנית

 על לפקוד ולמהר • רבה בחשקות להתלהב כדברים משמע
 ממשלת את הורישה )אשר החימריית התאוה פקודת כפי הכחות

 האהבה לכח תק־א לאהוב אס • תחתי׳( ותשב מכסאה השכלית
 כו׳ לשנא: ואס לבבו משכיות חדרי תוך ולנהלה לקרבה
 הנפעלות ככחות ידי על המושלת רצין ובכעשוח ־ — וכדומה
 המושלת כמפנית מכתאוה וחן רצין האדם יפיק אז * בהאדס

 זממה כי בראותה — והיא • לו אשר וככחות החושים בכל
 )אבות ז״ל אמרם ע״ד )והוא למשול עוד כסאה על תתחזק נפקה

 מרוצת ע״י עוד ולשלוח ־ עבירה( גוררת עבירה מ״ד( פ״ד
 להרבות ך א • דרכו עליו לפקוד הגשמים החיצונים כח־שים

 יתפעל • ממשלתה עליו קבל כאשר — וכוא • הממשלה חיל
 את למהר הכחות והרעשת • המפעליות ברוב פקודתה לקול

: — כשליט רצין
 ולא תנוח לא לעולם אשר י ת כגופג כתאוה כיסף וטייוב

 הבל מחמדי בכל • תשבור לא ורעבונה י תשקיט
 החתולים אחדים הפנינים גס ללקט לה יבוזה לא • יקר והון

 מאז ומתועבים לה השנואים שבקדושה דברים במחתולות
 להשיגם אחריהם לחתור מבלי השאיר לא אוהס גס י בעיני׳
 המוצק כחן או י להשיג היא נס תתחשק מההורה ככבוד כדומה

 תחת הנמשל האדם כחות את גם והשלח • חורה לומדי על
 ני פנ מתוכם ללקט • הקדושה ק־־יח ברחובות לשוטט • ידה
 לה יחסר לבל • ממשלתה ראש את בס לעטר והכבוד החן

 לפז־וק ומתרפק ידי׳’תחת הנמשל ולהאדס • — מאוס דבר כל
 בפקודהה בה ימרוד לבל * באזניו חז״ל לחשו צוארו מעל עולה
 חרד בזה ר.ך כי • עולה כובד מעומסה שכמו בעוד * זאת

 בס ותעז • האדם כחות את בהרכותה • ממשלתה מעט מעט
 ים מהפז: הכחות שכל אחרי • עוה״ז הבלי קרית משער לצאת

 שוממה יושבת והיא • תירה של באכל ון ל ממנה ומתפרדיס
 וגס • כבוד לנרול חקוה אשר ההוחלח ממשיכח לב במחלת
 • מחלי׳ מחיחה כדי לה יספיק לא השיג אשר כמעט הכבוד

 מרחובות כנשמעיס וברקים הקולית רעשח מול לחזקה וכדי
 לההבל לב ומשקות התעוררות רב בנחות כמפעליס ־ הקדושה

כו אריה
 • שלעת מהיות הגופנית שאוה אש ולהסיר " עוכ״ז תענוגי אש

 ומצית בשורה ארס יעסוק לעילם ע״ב( כ״ג )נזיר אחז? ולכן
 להטעים ויש * לשמה בא לשמה שלא שמשוך לשמה שלא אפי׳

 מנוול בך פגע אס ע״ב( נ״ב )סוכה ז״ל באמרס הזאש ככונה
 ישיג שס כי ־ לו לאמר בדברים משכהו * לבהמ״ד משכהו זה

 לבהמ״ר לכשי הרואים לעיני בככבדי • כבוד לרשש תו תיו
 וכך כך ובין • ה תורה-כרב ולמדי * בכונה בשפלה שם ועמדי
 ב׳( דאיכה )פתיחת׳ ז״ל אמרו וכן • כאלו מעשיוה ע״י כשה יחרש

 ר,ו,;י הלואי כו׳ חו־חי אש עזבם על כו׳ כארץ אבדה מה על
 היה שבה המאור בה מתעהקין שהיו מתוך שמרו ותורתי עזבו

 עלה ומסיק ה״ז( פ״ק )הגיגה בירושלמי וכ״ה • למוטב מחזירן
 בא לשמה Г של ך שמת לשמה פלא חורה למד אמר חונא רב

 חמי כד יוסי ר׳ אמר ע״א( ק״צ דף וישב )פ׳ ובזוהר • לשמה
 וכדין • באורייתא יתעסק לגבי׳ אתיין ביפין דהרכורין נש בר

 אתי בישא סטרא כהוא כד אלעזר ר׳ אמר * מיניה יחעברון
 ותתפרש אורייתא לגבי ;יה משיך יהא נש לבר ליה לזפתי
 קיימא בישא סטרא כאי דכד שנינן דכא חזי שא • מיניה
 קוב״ה • ן ביש עובדין בגין עלמא על לאסטאה דקוב״ה קמיה

 ל כי ולא מיניה לאשתזבא נשא לבני עיטא ויהיב עלמא על חס
 לאשתדלא עיטא ומאיאיהו • עיבדיהון על ולא לשלטאהעליכון

 ותורה מציה נר כי דכשיב מנלן • מיניה ואשהזבא באורייתא
 כיא ודא כו׳ זרה השה מ לשמרך בתרי׳ כתיב מה כו׳ אור

 הורה ע״א( )כ״א בסוטה אמרו וכן ־ ע״ש כו׳ מסאבא סטרא
 מן ומצלא • הפורענית מן אנוני ופירש״י • ומצלא אמני

 שם יוסף לרב ס״ל מציה וגס • לחטוא יכשילנו שלא כיצה״ר
 לזכות רצה כקב״ה מכות( )סוף משנה אמרו ולכן • דמצלא

 נתקשו רבים וכנה • ומצות תורה לכס כרבה לפיכך ישראל את
 מצות מעט היה אס אדרבה • כמצות י ברבו כוא זכות מה
 ר״א להגאון התורה מעלות בס׳ )וע׳ ־ לקיימם יותר בנקל כי׳

 בדרך כמשנה בפי׳ שס שדרך מה מווילנא כגר״א אחי זצ״ל
 באמנה כי • יבואר האמורה ההצעה לפי אך • עניני( לק ארוכה
 מהמחשבות האדס את ומנקה ומצרף מזכך אין כי לעיניס נראה

 והמציה כתורה כרוב וע״כ • :מציה ו כהורה כרוח ההבליוח
 כונחס )ויתכן • היצר מול לעמוד לכאדס מכס התועלת ירבה כן

 ישראל יזדככו והמצית רה רה שע״י וזוהר זך מלשון ת לזב במלת
 וזהו • כ׳( לפני וטהורים קדושים ויהיו • החומריות מחאות
 את יפן ומצוה מצה מעבה שכל * המצות ברבוי לישראל הזכות

 את ,השליכו כמציה מהמעשה קורא קול אחריו האדס מחשבות
 שבהחלת ורף אג" בצל חשו ובורו ־ ג־יכס אחרי עוכ״ז כבלי גלולי

 לאכול למען רק יחפיץ לא המניה למעשה כ־ותיו אש הכניסו
 שאר איזה או • כמציה לפני סביב כמסובבה ככבוד קליפת

 כתורה בחדרי כולם בביחס עכ״ז " כגונה בלתי ומחשבה פני׳
 • ההבליות המחשבות כל ישתוממו י פנימה כמציה ממעשה

 ־ בדברו שדי קול ’ אל קיל רעם כמיח מקול לנפשם וינוסו
 כחיניך ס׳ וז״ל • ולאבדם להמס ז’עוכ כבלי אחרי כמרעים

 מחשבתו וכל ולבו * פעולותיו כפי נפעל כאדם כי דע ט״ז( )מציה
 ואפ•׳ • רע ורם טוב אם בכס עוסק שהוא מעשיו אחר תמיד
 אס • כיוס כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל בלבבו גמור רשע

 ומצות בתורה בהשמדה ועסקו ;דנוהו הש וישים י רוחו יערה
 ימית מעשיו ובכח כו׳ הטיב אל יעטה מיד • לשמה ש:א אפי׳

 ע״פ ויתכן * עכ״ל הלבבות נמשכים כפעילית אחרי כי היצה״ר
 דרכו פ’ע לנער חנוך ו׳( כ״ב )משלי ככתוב כינת לבאר האמור

 שכחיניך אחרי נתקשו שרבים • ממנה יסור לא יזקין כי גס
 לא יזקין כי שגם כמעלה מכו כנער של דרכו ע״פ הוא

: ממנה יסור

 כח על לב לשית לסאב יש כי של ראיתי מבאר א׳ ]ולחכם
 לפי לו לבחור ראוי דרך ואיזה הנער חכמת ותכונת

 • תכונתו בוהן כשאינו כן לא * ממנה יסור לא יזקין כי שגס ערכו
 מהרש״א עס בגפ״ת רמות שכלות לקבלת מוכשר שאינו הנער ומעמל

 בגפ״ת למדן לעשותו יצלח ולא הדבר יקים לא אשר ומפרשים
 כי שגם חכמתו ומדרגת דרך היינו דרכו ע״ס לנער חנוך וזהו

 הגאין להרב שני חלק ריש אמרים ליקוטי בס׳ וע׳ * כו׳ יזקין
:בזה[ שם שדרש מה • מלאדי ז״ל מוהר״ז החסיד

פי ו
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ורךבשניס שבלבבהקטן שהגם הכתוב יתכןטעס הנ״ל ךל£י

 יראת מתוך שילמוד • לה׳ ויראה אהבה לפעול קשה
 עפ״י לנער מחנוך ימנע אל עכ״ז * ית' כבודו ולשס שמיס
 • אחת כסף אגורת במתנת הלימוד חשק בלבבו לפעול * דרכו

 יהללו אשר אדס בני לעיני הכבדו למען ללימוד שיזרזו או
 אין כי אף תשוקתו• דרך כפי וגער נער • מעשהו בשער

 כדאיתא בלבותם הישרים בה ילכו אפר הנכונה הדרך זה
 אלהיך ה' את לאהבה ע״א( )ס״ב יין קונס פ׳ נדרים בגמ'

 לאהבה ת״ל כו׳ חכם שיקראוני כדי אקרא אדס יאמר שלא כו׳
 מה כל מסיים עקב פ׳ ובספרי • מאהבה למד אלא כו׳

 שלא מתוך עכ״ז ע״כ• מאהבה אלא תעשו לא עושים שאתם
 החשיב אשר בההעגוגיס וימאס יזקין כי וגס לשמה בא לשמה

 יסור לא • בעיניו הוא כאין אדס בני פי מהלל גס • בילדותו
 את והמשיכה אלי' ותשוקה חמדה בלבו הכניסה אשר מההורה

 הפעולות אחרי כי • ובתמים באמת • ה' מצות אחרי ללכת לבבו
 שמתחלה פזי בן יוסי בר' שמצינו וכמו ל• כל הלבבות נמשכים

 התורה מאור גיצוצי ואח״כ עושר לשם כ״א בתורה עסק לא
 מוקדה לאש הי׳ כי עד והתלהבו התלהטו לבבו תוך באו אשר

 בסתרי מובא כן כי • תומס עד ההבליות מחשבות כל ובערה
 אמנע לא הדברים יארכו כי וחף ע״א( פ״ח דף לך )פ' הורה

 מהתם אחא כד אבא ר' שס וז״ל • יקרם לרוב הנה מלהעהיקס
 בעלמא דחיי אורכא בעי מאן עותרא בעי מאן מכריז הוה

 • לגבי׳ עלמא כולי מתכנשין הוו באורייתא וישתדל ייחי דאתי
 לי׳ אמר לגבי׳ אתא חד יומא • בשיבבוהי׳ הוה חד רווק
 הא א״ל • קגותרא לי שיהי׳ כדי באורייתא למלעי בעינא רבי

 דייקרון לתלמידו לון אמר • יוסי א״ל • שמך מה א״ל ודאי
 • באורייתא ז ואחעס יתיב • ויקרא דעוחרא מארי יוסי ר׳ לי׳

 ש״מ אמר • עותרא הוא אן רבי א״ל קמי׳ קאיס הוה ליומא
 אמר קלאדהוה חד שמע לאדרי׳ ועאל • קעביד לש״ש דלאו

א״ל • לגבי׳ תב • ליהוי רבה דגברא לגבי׳( )חוב תענשי׳ לא

אריה
 חי גברא אחא אדהכי • עוחרא לך יהיבנא ואנא חיב ברי היב

 בעינא רבי א״ל ־ בביתי׳ גהורא ונפל אפקי׳ • בידי׳ דפז ומאנא
 באורייתא דישתדל מאן ובעינא זכינא לא ואנא באורייתא למזני
 רווק לההוא א״ל כו׳ סגי עוחרא לי אית דהא בגיני

 כסא ההוא לי׳ יהיב • עוחרא לך יהיב ודא באורייתא תשתדל
 ותמורתה וזכוכית זהב יערכנה לא אבא ר׳ עלי׳ קרא • דפז
 עוהרא לי׳ יהיב ב״ג וההוא באורייתא ולעא יתיב " פז כלי

 יתיב הוה חד יומא • במעוי דאורייתא חמידוי עאל ליומין
 • בכית קא מה על א״ל ״4בכי דהוה רבי׳ אשכחי׳ בכי• וקא
 ש״מ השתא אמר ־ כו׳ דאתי דעלמא חיי מנחנא ומה א״ל

 כו׳ עוחרך טול א״ל גברא לההוא לי׳ קרא * עביד קא לש״ש
 ומן שמי' אעדי לא יומא ועד • דפז כסא ההוא יוסי ר׳ ני׳ אהדר

 ובט הוא אורייתא לכמה וזכה • פזי בן יוסי ר׳ והיינו פזי בן בנו
 דלעא כמאן בעלמא טב אגר לך דלית • באורייתא דלעא בגין

 סגולת רב האדס יראה מזה • פס עכ״ל מקיימה( ) באורייתא
 ולילה יומס ללכת מחשבותיו צעדי להיישיר והמצוה התורה

 המשנה )בפי׳ ז״ל הרמב״ס וז״ל • ה׳ בעיני והישר הטוב בדרך
 והרגל כח להס שיהי׳ עד להס טוב זה ואולס חלק( ר״פ

 ויחזרו האמה לדעת יתעוררו ומזה • התורה בעשית והשתדלות
 עושי האנשיס בעזר יהי׳ המושיע וה׳ " עכ״ל מאהבה עובדים
 באמת לעבדו עמו לבב ויטה • היצר מכף להנצל מצותיו

 )ברכות בגמ׳ שאמרו •ף ]כי * זרה מחשבה שוס בלי " ובחמיס
 כ״א זה אין * שמיס מיראת חיץ שמיס בידי הכל ע״ב( ל״ג

 כשנעשה דאח״כ ולתעודה לתורה הלב התעוררות ראשית
 בלתי מעשהו לבצע ה׳ שס לחושב יתכן לא דלהתא התערותא
 לעמוד לסעדו • מקודש ע־רהו לו לשלוח דלעילא התערוהא

 אין עוזרו הקב״ה ואלמלא ע״ב( ל׳ )קדושין כמ״ש היצר מול
 יעשה יראיו רצון וה׳ בידו• יעזבנו לא אלהיס שנא' לו יכול

 ישועתו ע״י לפועל היוס כל ה׳ בעבודת מחשבחס להוציא
1 :יומס.ולילה ית׳ כבודו לשס בתוה״ק ולהגות מאתו[ יכלא שלא

הרביעי התא
 מעשה מבשל האדם חושי את ההמשכה כה הרבה שבתפלה איך לעגין יציע היא

• תפארתו וג־דל אל כביד גאון מהדר להאדם בהשמיעה ה׳ ארד לפנית הפצות

 בראש לתחה כ״א בזה נאותה המלוכה אין כי ראיתי ומצאתי
בחבלי ה׳ אל האדס לבב את ממשנת היא כי " התפלה מצית

 ההתעוררות כח בה יש מציה איזה דע ל שח־תי וכאשר
• כמצות לכל לראש לנשאה המצית כל על יתר

 בעוטי היתה הבהמית נפש
 כרם בנחלת מכסתפח לגרשני

 וראשה אלהינון צבאות ה׳ הורת
 תעלה והיא • העון את תשא

 הכחות כל כי לאמר לה׳ מקטר
 ממשלת את עבדו הנה עד אשר
את לעבוד ישונו הבהמית נפש

 נ״ז )ישעיה עשיתי אני ונשמות
 נפש • נפשות שתי שהן כ״ז(

 והיא * וס״א הקליפה מצד א׳
 להחיות האדם בדם המתלבשת

 היא השנית ונפש • ע״ש הגיף
 עקידה בבעל וע׳ • המשכלת
וזווג ראשון זווג ענין שהסביר

 כקרבנות במקיס היא כי • נו לדבקה ואכבה היראה התעיררות
 ז״ל כאמרס • מצבה הוכן • קייס הי׳ מקדשנו שנית בזמן

 * תקנום רמידין כנגד הפלות ע״ב( )כ״ו כשרר הפלת פ’ר
 כאדם לבב להכניע שהיו כקרבנות לתועלת תועלתה בהפווחה

 בהמיותו נפש דס כאלו כמיס נשפך כבהמה דס רואה בהי!חו
 נדברים נהשהוקקותה נחטוא האדם את המביאה ת עיקר שהיא

 *( הבהמית נפש היא יצרו אח גזונח • נאר׳ן שופך • בגופנים
ואת ידה את עוד תריס לבלי

г ורק . כאדם גבב בגבול רגלה
להאדס יש נפשות שתי כי *( הלכמוש בדהל חלכמ:כ נסש
־ער"׳ "ו־™ לי-יח׳י^ הי’מח,א’’ נ’יע ־ ** נ־ל

צדיק א׳ מישראל איש דלכל פ״ב בכסמעו הבהמה רחש ע.
 דכתיב נשמות ב' יש רשע וא׳ V כי • זר לא עלי׳ ידיו חת

 בלבנו ישית זאת ועוד • ה׳
 מיפניות ת־׳•ותיו גס לשעבד

 נפש ילידי המש הס רש־
 כן באכילה הן . הבהמית

 מל כטפני דבר ובכל * בפתי׳
 האדם בעפוח .ה׳ את יעבדו

 • ה׳ רצון למטן רק עניניו כל
 בוראו לעבודת שיתחזק בנדי
 )בתא להנאה שיבואר כמו

:הבית( מהיכל האחרון

 לפי אלא לו מזי-גין שאין שני
 בעדן שהאריך ואתר • מעשיו

 השתוות בעבור רק שהוא האהבה
 האומרים אחרים כדעת לא

 כ׳ • אהבה נעשה דמהפכות
 הגוף חטר על אי ק ראשין דהזווג

 הצירה עם והחומר הכפש עם
 הוא שני וזווג • המשכלת ונפש

 נשתנה שבזה ואשה האיש חיבור
 ובהמות חיות מזווגי האנושי זווג

 לקיום זה עם זה המזדווגים
לדרכו הולך זה היום וכל המין

 יש האנושי זווג אבל • התחברות שוש להם ואין • לדרכו וזה
 יחד וניזיניס יחד היום כל שדרים תמיד והתדבקות חיבור להם

 אדם שבא מלמד הבע״י פ׳ ביבמות וז״ש • יחד פרנסתם ומנהלים
 בדעתו שבא מליון יפי׳ ’ דעתו נתקררה ולא וחי׳ בהמה כל על

 -,.к,. למיח/ד מהבע״ק והוא וכו׳ ,וחי בהמה עבעי כל על ושכלו
 «ט שיהיה דע־.י ,־.קריה הצא • ננ-ל זאת יהס־יי

 ׳ א ‘ ות,ה בכןי לא וזהו • יחד התחברות להם שאין הבהמות
 , Д; הבד^ כדרך בפ״ע ננ־רד מהזווג אחד כל שיהיה היינו לבדו
 י יל וניד''־ לאשה ובנד מצלעותיו א׳ צלע השי״ת לקח ע״כ

נה:ה ליל האשה עם דבקי התחבי־ות להאדס יהיה למען
 י״ב^אמעצמי'ובלר עצה הפעס זאת האדם ויאמר וז״ש • עמה

 ;י4%•ו:ןטא^עו אחד לבשר והע כו׳ איש יעזב ע״כ כו׳
 ע התחבר לו יהיה למען מצלעותיו אחת שנבראה עעס ח׳ סי׳ ריש

 לעח רק הזיוג ענק היה בפ״ע נבראה ואלו כל־הימים עמה ודבקו׳
 1 ׳ קיום
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 מאשתו עזר להאדס היה ולא התחברות לו היה ולא המין קיום

 ידוע והוא השני זווג ענין וזה כו׳ כוסם חעין חעין מביא ס7א כאמרס
 ראשון זווג עוד ויש • כנגדו זכה לא עזר זכה וכאמרס מעשיו לפי בהוא
 כשני הס והאפשריות הבחירה כי הבחירה בו יפיל למען לו קודם שהוא

 בטוב ובוחר דרכיו המשכיל האיש ביד היא שהבחירה ־ הפכייס
 לבלי מידו רסן ושולח לשלוט רצונו המניח האיש אצל הוא והאפשריות

 עיון בלי יעשה לבו שיחפוץ מה וכל ורצונו לבו האות לבלום
 שאין במקיס כי יחד שניהם הם ועכ״ז * רע אס טוב אם רהשקף

 אלהיס בצלם האדם נברא בהחלה והנה • בחירה שייך אין אפשריות
 בו יפול לא ע״כ כלל לרע אפשריות לו אין אשר נבדל שכל בעל

 בלא שיהי' היינו לבדו האדם היות טוב שלא הקב״ה ואמר בחירה
 בטבעו שהתבונן שמות האדם ויקרא לטיב רן מטבעי רק אפשריות

 זה מיוחדת טבע לו יש א׳ שלכל וראה הבע״ח טבע כל על ובשכלו
 שיוכל הפכיות להם ואין • צנוע וזה רחמן וזה נדבן וזה כעסן וזה גביר

 גס שיהי׳ בזה דעתו נתקררה לא ע״כ אפשריות בו ואין להתהפך
 ובין המשכלת נפש בין ממוצע נפש ה׳ לו ונתן ־ מהם כאחד הוא

 ושיא הבהמי נפש הוא וס״מ הדרשנים ובלשון ההיולי והיא החומר
 שמשכנה תחתנה בשר ויסגר מצלעותיו א' ולקח יותר לחומר קרובה

 היא שמשכנה המשכלת כהנפש • האדם בבשר ומתלבשת בבשר הוא
 ששלשה כו' איש יעזב ע״נ בשר בכל משכנה והיא ובלב במוח
 הניתן הבהמיי הנפש ובעבור * בשר איש אדם ־ לאדם יש שמות

 נעלה מדרגה שהוא איש יעזב ע״כ העילס תאית אחר למשוך לו
 אחר ויומשך מחצבתו. מקור מקורות היינו אמו ואת אביו את

 ונופל בשר שם עליו שנעשה לבשר יהי׳ כי עד החימר• האות
 נגד בטוב שבוחר שכר להאדס יש זה ובעבור • הראשונה ממדרגתו

 ואוכל הטן מן לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשה וז״ש טבעו
 לעשות מחויבת האשה * זה בזווג ג״כ נמצאו הזווג תנאי וכל • ע״ש
 בעלה רצץ שעישת קל בנשים כשרה אשה איזהו כאמרס בעלה רצין

 העילס בעניני בעוה״ז ולהשתדל לעשות עלי' הבהמיי הנפש כן
 הבורא לעבודת קינה רצץ לעפות שתוכל להנשמה עזר להיות למען
 היא העליון ממקור ברכה שפע והמשפיע • עזר היא וזכה • ית׳

 כן לא • ידי׳ במעשי לו עוזרת והיא לזינה הבעל ועל • הנשמה
 בעול דרכים לו מבקש הבהמי* הנפש כנגדו היא אז זכה בשלא
 קראה ע״כ עיה״ז תאות אחר ורודפת בעלה רצין למרות וחמס

:זונה[ אשה הע״ה שלמה
 האדם בבוא הקרבנית ה לסנו בסגולתם דמחם התפלה כן
 מטט למקדש להם ואהי יחזקאל )נמ״ש מעט מקדש לבית י

 כנסיות בהי אלו ע״ר.( כ״ע העיר בני )בפ׳ יצחק ר׳ וכמאמר
 לביו יכנע • ה' לפני שיחו צשפיך . שביב:( מדרשות ובתי

 נפש את וישח־ט * גאינו ומהדר ה׳ מפחד כהפלה דברי נשמע
 אשר • ההתעוררות במאכלת עוה״ז( בהבלי )•מאם בהמיוהו

השטארז צד על ידו יניח בהפלתו ובהתודו • ההפלה בידי היחדה
 נפש משבן כיקר שם ישר מלבו

 דשמאנא בסטרא ־״( הבהמית
 בכל כמשחית היא חך כי נאמר
 : רעתו על ובהתנחמו • ארצי
 )תהליס ש וכמ יצרו יזבח הלא
 רוח אלהים זבח* י״ט( נ״א

 כשברה* שרוחהשובבת נשברה
 על לבבו מזבח על ויעלהו

 ק־ה כה לה' כאהבה א: מערכת
 גס להתכנל ה׳ כליל להקכירו

 למען רק כגופניות מעשי כל
 שמו את לעבוד בריאותו זיק ח

 לכוין רש . גדול בכח ית׳
 כרוחה פרק )ברכות ד׳ל אמרם

 בשני *( למך בכל ע״ר( נ״ר
 לימר • ויצה״ר יצה״ט יצ׳יך
 למען רק יהי׳ היצ־ מעבי שגם

 ה׳ את עובד ויהי׳ ג׳ עבודת
 לכוין יש ]קצת . יצ״יו בשני

 יצר מ׳ז( )בסוטה ז״ל אמרם
 וימין דוחה שמחל ואשם תיניק

 ששמאל כנ״ל עפ״י * מקרבת
 שני׳ לכונס • הגה״ר כוא

 עסקו בעת שגם ל שר" בהמאמר

הגה״ה

 מושבה נתן עקיד׳ סאףשהבעל *(
 קר ע מ״מ האדם בפר בכל
 כמ״ש השמאלי בחדר בלב פעולתה

 לשמאלו כסיל ולב לימינו חכם לב
 להרב אמרים לקיטי בס׳ וע׳

 זצ״ל מלאדי מוהר״ז החסיד הגאון
 משכן מקום והנה וז״ל פ״ט( א )ח׳

 בכל ניגה שמקליפת הבהמית נפש
 שמאלי בחלל בלב הוא ישראל איש

 М? הדס כי וכתיב דס מלא שהוא
 פישה בזוהר וכ״ה .עכ״ל הנפש
 לבבך בכל שם וז״ל כ״ז דף וארא

 יצה״ט דאיקרי ושמאלא ימינא דא
 שם ע״ב כ״ו בדף וכ״ה ויצה״ר

 דיצר בימין ליל את: לא דקמאלא
 חיבייהו בגין ביצ״ט אתכליל לא רע

 פ׳ בגמ׳ וכ״ה .- ע״כ נשא דבני
 דטובה א ומסתבר ע״א ס״א הרואה
 :ע״ש כו׳ לשמאלו ורעה לימינו

 )דף תרומה פ׳ בזוהר עי' *(
 ענין שס שמפרש ע״א( קס״ג

 אחר באופן יצריך בשני העבודה
 בהתגברו ה׳ עבודת זהו כי לאמר

ה׳ רצין שזהו ויכניעהו .יצרו על

כז אריה
 לא הגופני ותאות עו־״ז כעניני ועי׳ ע״ש .היצה״ר את בבראו

 חאוחושהוא למלאות כונתו יהי׳ : בזה מ״ש בע״י בהכותב
 למען רק כנ״ל דשמאלא סטרח

 לירות למטרה יעשה זה בי דימינח סטרא שהוא ה׳ מצית קיום
 מההיכל[ הד׳ בתא לקמן וע׳ ופעולה עשק מכל מחשבתו חצי בה

 התפעלות בערך הוח כתפלה העשה אשר כזאת וההתפענות
 התפלה תחשב וע״כ ־ מועד אהל פתח אל הקרבן בהביאו החדש
 קורא הי׳ פ׳ ברכות כמ״ש . הקרבן כהקרבת הנב בכונת

 לטהרה הכנה ענין זהו כי ידיו וגוטל הנפנה כל ע״א( )ט״ו
 • החיציניות הקליפית להפריד הנפנה בכונת המקובצים כמ״ש

 הזוהמא ולהעביר * כפיו כקדושה בנקיון צרחן י כגט וכן
 מעלה ומתפלל ק״ש וקורא • תפלין ומניח ־ דמשאבותח שטרח

 כי . ע״כ קרבן עליו והקריב * מזבח בנה כאלו הכתוב עניו
 על תהלות דברי ומערכת • בלבבו מזבח בנין כמו כיח הככנה

 כקרבן והקרבת . אלהיו לה׳ לבבו צ המתלהבת כתשוקה הא:
 לבג בדעתו והתאמצו חטאיו בעזבו כי בתפלתו• כוידוי כוח
 להרצה לבבו מזבח על יצרו את בזה יזבח עוד צכסנה ישוב

 כ״ט( פ׳ רבה )שמות חז״ל אמרו הטעם ומזה ־ חשה כקרבן
 כו׳ כפי בנקיון ארח! וז״ש כו׳ כמזבח על תעשה חשר וזה

 לשמיע ת״ל וחיגיס פריס נהקריב יכול תודה בקול לשמיע
 אין אנו כו׳ קייש שבהמ״ק בזמן שישראל נפי . תודה בקו;

 כו׳ לכש מוחל וחני מבקש אני דברים כקב״ה א־ל קרבן צנו
 פ׳ בגמ׳ אמרו וכן ־ הפלתכש מקבל וחני לפני והתפללו בואו

 וכ״ה • הקרבנות מן יותר תפנה גדולה ע״ב( ב’)צ עומדין חין
 אל האהלה אברהם וימהר ק׳( דף וירא )פ׳ כנענס נדרש ב

 אמר דימי רב אתא כד כו׳ חברהם רץ הבקר וחל כו׳ שרה
 רמז בכאן שרמז מה אלמלא נגיף תוענת הנשמה מצאה צא

 א-עשק דלא האי התירה בטלה לא הקרבנת בטנה הקרבנות
 הקב״ה כשפירש דאר׳׳י> * יתיר לי׳ ויתהני רה בת ליעשק בק־בנות
 כ!׳ בחורה יעשקו משה א׳יל כו׳ רבש״ע משה אמר כקרבנות

 עולה בשביל התורה זאת כלומר כו׳ לעולה התורה זחת שנת׳
 בכמה ובזוהר . ע״ש כו׳ דמדכר מאן כהי כרוספדא• א״ר כו׳

 לי דודי ואמר פתח א( ע כ׳ )־ף בשמות מכס וח׳ מקומות
 בשושנים עולמו מנהיג שהוח מפני כו׳ בשושנים כרועה צו וחני
 מתהפך והוא אותו מוצקין אדום והוא ריח בו יש שושן מה

 אדום שהוא לרש קרבנו מקריב אדום נקרא כחטא כו׳ נצבן
 העשן ועולה אוחו מוצקץ אדום הדין מדת אדו׳ שכוא כו׳ כדם זורק
 שיושב מי עכשיו כו׳ למדה״ר מדה״ד ונהפך • כו׳ לבן כולו

 באש אלא לק כילו נצמק אינו ודמו חצבו ומקריב בתעניתו
 .הק־בן במקום הפלה תקנו לפיכך נו׳ גופי חולשת בחמימות כו׳

 בהמ״ק כשהי׳ יוסי נ.״ר כו׳ דאמרן נמה שיתכון ובנבד
 תפלתו עכשיו .לו ומתכפר הזה בעני! ק־בנו מקריב חדם קיים

 איתא )יכן • עכ״ל כה״ג כקרבן במקום לו מכפר מדם של
 ע״ב( )ל״א כעיר בני ובש״פ ע״ב( )כ״ז דתענית פ״ב בגמ׳
 מה ס קי בהמ״ק שאין בזמן כו׳ כקב״ה צפני אברהם אמר
 שקוראין כ״ז קרבנות סדר להם תקנתי כבר א״ל עליכם תהא
 ע״ש( כו׳ קרבן לפני מקריבין כא׳ו עליהם חני מעלה בהם

 האדס לבב והתעוררות כהתפעליות הוא כקרבן כפרת עיקר כי
 כקרבנית( סדר )וקריאת כתפלה בכח שגס ואחרי * כ׳ חהרי לפנות

 חז״ל בעיני נאוחה * האדם בלבב עצומה התפעליות צעשית
 משנתו תעוררנו כהפלה כי .מריו על לכפר כקרבן לכחשיבה

 למען אחר לאיש ליהפך מדרכיו לשוב ותחזקהו .עוה״ז בכבלי
 אלבו למהר״י בעיקרים שכתוב וזה • ממנו ה׳ אף חרון ישוב

 שישתנה יתכן ך הא כמחקר חכמי בזה שאנו ונבר מ״ר( פי״ח )
 שיתכן גשמי בעל אנו כלא ־ כתפלה מחמת החלשים נ־נון

 שמחמת כענין אבל • רצונו ישתנה האיש וכפצרת שבבקשת
 וישיב • עמו תמים ולהיות לה׳ לשוב כאדם יתפעל כחפ:ה

 אחר* צאיש ויהפך וישוב יומו בן זינוק כ נהיות ה׳ אל כיו ד;
 עיקר כי • עכת׳ד כגזירה כגזר עניו אשר האיש זה אין וח״כ

 לראות האדם ני ע והפקחת ־ הדעית השתנות כיא התפלה
 ויתכן ־ עוה״ז הבלי לעזיבת כדעת והתאמצית • עוות אשר את

 כמ״ש התפלה ועיקר ליסוד אבות ברכת חז״ל שמו .זאת ש
 וכן • באבית כו׳ חייא א״ר מהן באי יכיין ע״ב( )ל״ד ברכות



קול 64
 כבוד מספרת האבות שברכת לפי ק״ח( )סי׳ בטוש״ע פסק

 כאדם בלבב נוראות רב ומפעלה שדי מלכות והדר • אל
 : הדבר גטעס שיתכן שאמרתי זהו • שלם בצבב בה׳ לדבקה
 ע״ב( )ט״ז בברכות אמרו שהגה א׳ בדרוש אמרתי 'כבר ןןןק

 אב היותם בעבור ולא • לשלשה אלא אבות קורין אין
 ישמעאל גס בזה כי • אבות נקראם גוינו את שהולידו הגשמיי

 בחרנוס אשר ואנחנו אבות• חלק ממנו יקחו הגויס ויתר
 העיוני בהשכלת לאב לגו היותם בעבור הוא לגו ליחדס

 להורותנו לעיניס לנו היו הס כי אמונתנו• לגו בהולידם
 ע״ב( )ד׳ וחגיגה מ״ח( )דף סוכה בגמ׳ וכמ״ש ה׳ דרך

 הי׳ לא אך כו׳ אברהם אלהי עם שנא׳ לגרים תחלה אברהם
 שאז החוט בהשתלש עד אחריו זרעו כל למשוך בכחו עדן
 אחריהם הבאים ב״י כל את גס בס לענד אמיץ הקשר הי׳
 — • אביהם אלהי ה׳ מדרך ישט אשר מהם א׳ נעדר לא

 למזרוח הי׳ הימים אותן של נכרית עבודה שכל ידוע והגה
 אשר העולם הנהגת להם מסר שה׳ שחשבו וכסיליהם השמים

 ונשא רם כי השכל התעם כן כי • בארץ משטרם ישימו המה
 וכמ״ש השפל• בעולם בתחתונים להשגיח כבודו ואין הוא

 המגדלת שהשכל כו׳ בית זה אי רגלי הדוס והארץ כסאי השמים
 שאתה במקום אך • ההשגחה אמונת תרחיק התנשאותו גודל

 אביט זה ואל כמ״ש כו׳ אהה שם הקב״ה של גדולתו מוצא
 אבן גל אבינו ואברהם • דברי על וחרד רוח ונכה עגי אל

 ביד יש כי תבונתו בעוצם והראה ,האמונה מבאר הטעות
 תבל ע״פ והפקידס קבצן ה׳ רוח כי • המערכות לשדד ה'

 לא כי נשקף שכלו חלון בעד כי ,מצביהם יהרוס וברצונו
 לא ע״כ * משטרו כפי איש איש נפרדו שלזה המלוכה להמזלות

 מצא לא גס • ממלכות לשתי יחצו כי לומר בעיניו יאחה
 שפט ע״כ • הבכורה משפט לו ליחן מהנה. לאחד זכות

 ,הממשלה כסא על יושב גבוה מהם למעלה רק כי בצדק
 על איש איש ערכם והוא כל• את בחסדו המנהל והוא

 קדושה עליו להשפיע קדשו ברוח עליו הופיע וה' • משמרתו
 הצמיחה כח אלי׳ מושכת באדמה הניתן כזרע כי • שאח ביתר

 נטעי כן • לה ובאו נקבצו וכלס היניקה שטח כנפות מארבע
 הקדושה כח אלי' תמשוך האדם בנפש העיונית החקירה
 ה׳ לו והושיע ית׳• כבודו בכסא מחצבה ממקום ממעלה
 למאה בן והולידו האש מכבשן אותו בהצילו עוזו וזרוע בימינו
 הטבע עתודות לשוס בידו כי בחוש בגלוי לו והראה שנה־

 רעה לפעמים יורו אשר מזלות מהמון יחת לא בה׳ והבוטח
 בו ה׳ שם עוז ומגדל לבו• תפחד ולא איש• פני נגד ח״ו

 אמרו וע״כ • בסעדו אחו המזל שאין אף ונשגב צדיק ירוץ
 ולא יפחדו לא להמזל מעל שנתרוממו שב״י • לישראל מזל אין

 • ה' אל דרכם בהטיבס אך • ח״ו לרעה המזל מהוראת ירהו
 הגלגלים הס והאבות המזל• למו יועיל לא מעשיהם ובהרעס
 הי״ב הס שבטים והי״ב • מהטבע שלמעלה ההנהגה המגיעים

 מסוגל בכ״מ שלא ולאשר • זו בהנהגה משטרם השמים מזלות
 עת בכל השליטים השמים צבא כחוקי אינה כי זאת הנהגה

 בא״י כ״א • הארץ כדור ע״פ מהלכם מקום ובכל זמן ובכל
 אברהם ולזאת • הן קדושות עשר כמ״ש מדרגה אחר ומדרגה

מארצך לך לך השי״ת לו אמר ית׳ כבודו קדושת אל הקרב

אריה
 נרחי שם אשר זאת להנהגה יותר מסוגלת א״י היות כעבור כו'
 נפתח אשר המורי׳ הר המקום מיוחדת ויותר אלהיס• פני
 שפע ע,יו הורידו אשר הזה וההר • השמים שער לפניהם שם

 מכל לנו הנותרת היא ־ חיים אלהיס כבוד שם לשכון אלהות
 ע״י מרום לאלהי הפלחנו נריץ היום גס אשר חמדה כלי
 קה״ק בית כנגד לבו את אדם יכוין לעולם כאמרס קה״ק בית

 קשובות ה׳ אזני ממנו היום רוחקנו כי ואף ע״א( )ל׳ ברכות
 בהפנהט אומרים אנו ולכן ־ שבינו מארן תחנונינו לקול משם
 כבודו לשכינת מכון בית יסדו שהם כו' ואלהי אברהם אלהי

 כאמרםי בתפלה עיקרית היא אבות ברכת ולזאת • נצה יח׳
 יכוין בכונן לכוין יכול אינו אס ע״ב( )ל״ד עומדין אין פ'

 ההשגחה אמונת בלבו משריש הוא זו שבברכה באבות•
 לתפלה מקום אין האמונה זה שזולת • הטבע מן בלמעלה

 ברכה שפע משם לקבל בשמים ארובות. בה עושה גס • כלל
 להוריד מאבותינו סלולה דרך שהוא המקדש מקום ע״י וקדושה

 אדמתט על בהיותנו אשר • וטהרה וברכה קדושה שפע ע״י
 מקור יצא משם אשר ההיכל ממעיני הקדש מי שואבים היינו

 • ופשע עון טומאת כל ולטהר לחטאת נפתח וטהרה קדושה
 ובכונינו כתפלה בעמדנו היום גס נחלתנו עלינו שפרה ומה
 לקבל עיניט נוכח כאלו הוא ק״ק• בהמ״ק כנגד לבנו את

 המה המקדש בוני נזכיר לזאת וקדושה• ברכה שפע משם
 השראת וכבוד • הקדושה יקרת שמה הורידו המה שהם האבות

 שהמה אבותינו אלהי אך הוא ההוא במקום הנגלית השכינה
 מקור שם אשר שמה אלהית שפע הורידו הזכה נפשם בכח

 פניע נשים ולזאת ־ לב״י המיוחדת • מהטבע למעלה הנהגת
 • להמזל מעל להעלגו שיושיענו • אבותינו אלהי לה׳ בתפלתנו

 להגאון ציון אהבת ובס׳ • — בכבוד ישראל קרן והרום
 באבות שיכוין למ״ש טעם כ׳ ה׳ דרוש נ״ב בעל מוהרי״ח

 ולפעמים השרת למלאכי הורה ניהנה לא והנה שם וז״ל בפשוט
 המבטלת ההפלה באמצע מחשבה איזה הבוא גמור לצדיק אף

 מהחלת הצדיק כי לרשע צדיק בין ההפרש אמנם • כונתו
 ובזיע ברתת וביראה באימה עומד הוא להתפלל עמידתו

 עולם של מלכו המלך לפני ומדבר עומד הוא מי לפני ויודע
 באמצע אח״כ ואם כו׳ ובדעת בכונה להתפלל עכ״פ ומתחיל
 מבלבל לבו מפתחי על כזבוב יושב הוא אשר היצה״ר הפלתו
 שכל בשו״ע שמבואר כו׳ פטרי׳ ורחמנא הוא אנוס כו׳ כונתו

 שהוא באבות עכ״פ יכוין ההפלה בכל לכוין יכול שאינו מי
 מחשבות מלאים המה להפלה בעמדם תיכף הרשעים אבל ,התחלה

 הכל ועריות וגזל ערמומיות מיני וכל מו״מ מיני וכל פיגול
 הזה העם נגש כי יען הכתוב וז״ש כו׳ מחשבתו על מעלה

 ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו היכף להתפלל בהגישו ותיכף כו׳
 ריחק בזדונו שהוא כו׳ בחירק הרי״ש ונקוד ממני רחק

 שאמרו מה רמז בזה ויש ־ אונס מחמת לא ממני לבו במזיד
 תפלתו התחיל אם דהיינו • מקבלו הקדש בקדש שפסולו כל

 כו׳ מחשבתו נתבלבלה אונס מחמת ואח״כ בכונה היינו בקדש
 בהתחלת שהיכף בקודש פסולו שאין וכל * מקבלו הקדש

 ועיקר • עכ״ל מקבלו הקדש אין הקודש אל לבו הי׳ לא התפלה
 וכל • להושע לה׳ בתפלתו ירצה שאז ־ הלב כונת היא התפלה

:עניניו בכל ישיג נפשו ואות • המלא עצתו



וזה

הבית היכל
תאים. ארבע ובו

ההיכל פתח
 עניני בהיות אך • ה׳ אחרי האדם את להמשיך התפלה שבסגולת שאף איך ענין יבוא בו

 אל מאסרם ביאור יבוא ובתוכו • סגולתה תאבד האדם בלבב וגועשים הומים עוה״ז הבלי
♦ בו׳ רשע תהי ואל כו׳ קבע תפלתך תעש

 • אשה לקרבן ההפלה והתדמות השתוות המבואר ואחרי
 לנגדנו עולה • מכונו על הי׳ מקדשנו שבית בזמן

 קבע תפלתך העש אל מי״ג( פ״ב )באבות חז״ל מאמר באר
לפני והחנונים רחמים אלא

 רשע תהי ואל כו׳ *( המקום
 המשנה סוף שקישור * בפ״ע

 ואמרתי • הבנה לה אין לתחלתו
 יתכן וכעת • שונות בפנים בזה
 ומכפרת לקרבן שדומה הלל לפי

 שהקרבן וכאשר * פשעיו לו
 שיאמר בלי אונס עפ״י המובא

 • לרצון עולה אינו אני רוצה
 ע״א( )ק״ו חליצה מצות פ׳ כמ״ש

 )כ״א ,ערכין בתום׳ אמרו וכן
 ואשם חטאת אבל לשמואל ע״א(
 וצריכין חעא על באים שהם

 בעינן • סמיכה בשעת להחודות
 • ע״ש כפרה בשעת דעת

 הוא הקרבן שעיקר מאחר
 לשעבדם ומחשבתו דעתו להכניע

 ואס נפשהשכלית• ת״יממשלת
 ולהתפעל להכנע אתו דעהו אין
 זבח כי לרצון עולה הקרבן אין

 התפלה כן • תועבה רשעים
 . האדם בהקריבה מתקבלת אינה
 ־ וההכרח החיוב אונס עפ״י

 דברי בא הבית שבאולם אף כי
 את ממשכת ופעולה מעשה שכל

 אחריו• מחשבתו וכל האדם חושי
 הד׳ )בתא אשר התפלה וביותר

 מלכות בכתר הכתרתי׳ שם(
 הפעולות כל על ההתעוררות

 חיל ההמשכה( )כח גבורי
 אין • האדם לבב את ולהמשיך

 מורשת הרצון בהיות כ״א זאת
 ־ המושלת הגופנית התאוה מפי

 המעשה פועלי הכחות את ללכת
 המנהלס הרצון אחר המתנהלים

 בעבור אם • תמיד דרכם בכל
 איזה או • כבוד קנית הקות
 • הממשלה אח המשחד ענין שאר

 לקול נפתה הרצון בהיות אז
 עוה״ז עניני מהביל' דברי
 הגופנית( ההאוה תרכוש )אשר

 ההורה מעשי מחוך הנשמעים
 בעוזרי הוא גס יהי' ־ יהמצוה
 חושי כל אח נס להסב הכחות
 אס אך • הפעולה אחר האדם
 כלא• בבית עדן מוסגרת הרצק

 בתפלתם לבבם ויושר צדקתם על
 יודע ]ימעהה * ה׳ עד ושובם
 בספרי שנרשם שמה הקירא לעיני

 הוא ד׳( )יונה שלפנינו המשניות
המועתק לשין כי ,דמינה ט״ס

 הוא הכתיב לשן ד׳ וביונה היא־ ורחום חנק כי הוא במשנה
 כלשק ממש שהיא ב׳( )יואל צ״ל ולכן • ורחום חנון אל אתה כי

 התחנה שבעת התנא לכונת נצלח הוא רק כי • במשנה המועתק
 חסדה׳ על רק בטחיני יהי' & צ.אות• ה׳ לפני וההתנפלית

 בא ושם שמואל מהפסיק כ״א נדע לא וזה • עילם ועד שמעולם
משא": ־ וכנ״ל והחשיבה התפלה על נ״ט להיות ן חנ כי הת־אר

 להיות כ״א באו לא • מקימות וביותר בתורה שמוזכרים התוארים
ובחגים • ניניה ישע על נ״ט הוא ד׳ ביונה כמו הישועה על ניט
 ומעתה • בתפלתו[ משה דרש דרש אשר ישראל ישע על נ״ט היא
 שיתכן נראה הזה הביא־ר בקי כי המשנה בכל זה פי' בטח ילך

 שנא בדבריו התנא שהזהיר אחרי כי • לזה המאמר סיף לקשור
• הרחמים למדת צריכה אינה שתפלתו לומר • כ״כ האדם יתגאה

 יעי פן התנא ירא היענוה למדת הגאוה ממדת האדם אח והמשיך
 שיוחלט עד • מהרא־י יותר השפלות ת למד * השומע לבב את דבריו

 לפעול הרחמים מדת גם לו תועיל לא ערט שפלות לגודל כי בדעתו
 הרב אפי׳ אמרו וכבר ־ הרחמים מן עצמו יתיאש ועי״ז • בקשתו

 י׳ )ברכות • הרחמים מן עצמו ימנע אל ציארו על לו מונחת חדה
 לבל האדם לב את לחזק בא ע״כ • מעלה אינו הזה דהיאוש ע״א(
 תהי ואל באמרו השפלות מאשפות ויקימהו קצהי עד לשפלות ינטה
 ממנו הרחמים תועלת אבדן בדעתו להחליט יתיאש לבל בפ״ע רשע

ולבל

 תעש אל המשנה ,בפי והנה *(
 כבר זה אמרתי קבע הפלתך

 כאדם קבע הרע״ב לפי' דלכאורה
 לא דא״כ קשה • חיבו הפורע
 רשע תהי ואל המאמר סוף יתקשר

 מעניני שמדבר מחלתו עם בפ״ע
 האי הרע״ב שפי׳ ומה * תפצה
 הוא דחוק בצבור אתפלה בפ״ע
 בעמוד ועמ״ש למעיין כמובן
 ע״כ • זה מענין לעיל גמ״ח
 מפלתך תעש אל לפרש בעיני הנכון
 האדם יתפלל שלא כלומר קבע
 לענות • הקביע החיוב מצד

 לבל בזכיותיו ולבטוח • לקיראיו
 זהו אך כי • שאליו ריקם ישוב

 ן כי כו׳ אדם של עוניתיו מזכיר
 מצד רק ־ שם וכפירש״י תפלה
 ירהיב המרובים וחסדיו ה׳ רחמי
 • תפלתו קבלת על בבעחק נפשו
 לפני ותחניניס רחמים וזהו

 לפני בגשתו בלבבו לומר • .המקום
 ונבזה שפל אני מי" ית׳ כבידו

 הקב״ה ממ״ה מאת לבקש בא
 כמ״ש ט"׳ חסדיו מרוב לא אס

 שפיר ולפ״ז • צ״ח סי' בטוא״ח
 י לחמו ממרחק התנא הביא

 • שביואל מהפסוק ראיתו להביא
 הפסוקים בין לו נמצא ולא

 ית׳ כבודו המתארים • שבחורה
 כן כי ־ ראיתו • וחנק לרחום

 עיקר שפי׳ הרע״ב לפי׳ קשה
 וזה . הוא וחנק רחום שה׳ הראי׳

 בחיר: גם רבים במקומות מלא
 )י״ד במדבר ו׳( )ל״ד בשמות כמו

 שנא מלבד • רבים וכמוהם י״ח(
 יביא שהתנא • לפירושו יתכן

 אך • לכל וידוע פשוט לדבר עדות
 שזה יתכן בענ״ד פירושי לפי

 המתפלל כונת על הראי׳ עיקר
 מצד רק יהי׳ שלא ה׳ לפני בעמדו

 הזה הכתיב רק שלפ״ז • ה׳ רחמי
 יתר ולא הזאת לכונה נצלח

 י אח הדבר ויבואר • הפסיקים
 הכתיב בדקדיק הקטנה ההצעה

 י״ג( ב׳ הנביא)יואל שם אמר דכן
ושובו ב;דיכס ואל לבבכם ןרעו ו

 ורחום חנון כי חלהיכם ה׳

 שייך אינו חנון כי דהאי .ט׳ הוא
 * הישועה על כ״א עעס להנהן

 ן חנ כי מחמת אהכס יושיע שלכן
 להיות שייך איני אבל • הוא ורחום

 * התשובה על או התפלה על נ״ע
 התפלה לתועלת לב ני,וק כ״א

 זכר שלא ומ׳חד והתשובה*
 גא איך התשובה מתועלת מקידס

 האי והו,״ל • לזה עעמו ־.ינת נ
 והשאיר אחר הוא ורח־ס חנון כי

 או * אח״ז שאמר ברכה אחריו
 כי יושיעכם והוא ה׳ אל ושובו
 נתינת בא שפיר הי׳ שאז ט׳ הנון

 ראה וע״נ • הישועה על עעמו
 בהפסיק הכונה זה להטעים התנא

 תפלתס שבעת הזהירם שהנביא
 רוב על כסלם ישימו לא ותשובתם

 * אק ממחשבת לבבם מהרת
 ויחויב צעקתם אל ישמע שבודאי
 רק • צדקתם מפאת לטא ישועתם

 נפ:ס יהי הוא גררום הנק כי מצד
 כי • הפלתם בעת בה' בטוחה

 כי י ה׳ יוכל לא אוהו לבב רחב
 אז להחיות הוא רוח ש׳פל אז

 ושובו כו׳ לבבכם וקרעו וזהו לבו•
 לא שברם שכל כלומר חנק כי כו׳

 שבודאי עליין חסד על רק יהי׳
 ולא • ממנו רחמיו ה׳ יכלא לא

 ונחות ההבלים בחשכת ותשב
 התכנה לחדרי המשולחים האדם

 הגופנית התאו׳ ממשלת נתנם לא
 וזרוע חזקה ביד אס כי הלוך

 בור )מתוך המושכחס החיוב
 ע״כ • ההכרח בחבלי המאסר(

 האד' חושי כל עם הרצוןהמנהל׳
 .עוה״ז עניני עיר בתוך יוצג

 נשוב הכחות כל ימהרו למען
 באין לבדו הנותר מנהלס אחר
 לא הכחות וגם • משרתיו אתו
 המצוה למעשה חכשיס ילכו

 שימריס עמהם יהיו בלתי
 )מל׳ • יהבושו לבל מופקדים

 ג׳( שופעים בוש עד ויחילו
 מתופפים הממשלה חיל ואנשי

 עוה״ז הבלי בקולות • לבביהן על
 המתהלך ה׳ קול את ישמעו לבל

 לבב לעירר הפעולה בקרב
 г ילק פן כי • הפיעלה האדם
 ויבאו ־ מהדברים שמץ אזנס
 הרצין( )הוא למנהלם ויגידו
 למרוד קשר העם לכל ויאמר

 בהם אצים והמגשים • במלכם
 חוק חקכס כלו מהרו לאמר

 עבודתכם אל וישובו • התפלה
 בכס־ המישלח הגופנית להתאוה

 על התפנה דברי יהיו ע״כ
 וברוב מעמסה־ כמשא האדם

:יעשנה רוח ועצבון עצלות
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 בין הקציות שני בין בתיך רק • בעיניו לרשע א״ע יחזיק ולבל
 לבעיח לא האדם יתנהל השפלות מדת לקצה הגאוה מדת קצה

נ בעיניו לרשע א״ע להחזיק ולא בצדקתו
 עפ״י המאמר סיף וקישור ביאור הטעמתי במקהלות א׳ ובדרוש

 נדיב כהי׳ א׳ לעשיר משל עפ״י ־ קצת אחר באופן הנ״ל
 על הלואה ממנו הדורש לכל ולהלוות חסד לגמול מדרכו והי׳ לב

 • ידו ברכת כפי מחטת לפעמים יתן העם לדלת גס • וכיוצא משכין
 לבקש ישנה בגד איזה זרועו ועל • העיר מבני א׳ איש לפניו ויבא

 וירא • בידו הבגד אז העשיר ויקח • משך איזה על הלואה בעדה
 להיות שיה אי.ו הבגד הנה תע.יר לו ויאמר ־ ובלוא קרוע איתה
 אותה ללבוש תצלח עדן ולפניך * מאימה סך איזה בעד עבוט
 גדיל לאביין ידעתיך וכאשר ־ מערומיך את לנסות בה וללכת
 כזה בגד יקנה לא ואחר לעולם אותה תפדה לא כי ידעתי
 ואתה מתנה בע״כ תהי׳ ■ סיפה אשר הליאה בתורת לבקש לך ולמה

 מתנה בחירת לבקש לך טוב . מקרה לביש בלי ערים השאר
 אשר ההלואה ודמי י גוץ בה נעטף בגדך לך קח . מתחלה

 ך לי תשלם בעישר אנה־ס כשיחנך משכין בלא לך הנהו דרשת
 ני לשלם תוכל שנא ידעתי כי לך המה נתונים נתונים לא ואם

 צדקותיו בעד להתפלל אדם בביא כן • ולחצה הדלות עקת מגודל
 עטת בעד יו זכיו כל ת• ב הלא • לבבו משאלות ה' לו שיתן

 יודע ומי מציה• בגי ורשע זכיות מבט ישארערום הלא הבקשה•
 מה׳ לבקש להדם ב ט כ ע׳ בקשתו לפעילת זכיותיו המה כדאי אס

 חיני וכשיעשר אצלו* זכיוזיו יפארו שאז ומתנה הסד בתורת
 בה ט צא ואם • הי לו שעשה החסד בעד יפלס זכיות להרבות

 ־ להיטיב ומרבה תמנו לא ה׳ חסדי כי הוא הנס ומתנת וחסד
 זכיותיו מצד האדם יתפלל שלא הזהירו אחרי התנא שסיים וזה

 בקשתך בעד זכיותיך צרור כל בתתך ש • בפ״ע רשע תהי ואל חמר
 עצתי נכין ע״כ • א־ך וזנית מציה שים ואץ בפ״ע רשע השאר הלא

 וכל • רחמיו כלו ולא הוא חסד רב כי רחמים בחירת האדם שיבקש
 הצטרך זכיותיך בעד בבקשך וים למאומה -וים חינם זכיוחיך

 כענן וחסדך עדיס כבגד הם צדחוחיך מעשי כל כי הרחמים למדת
 • הבקשה תפעיל אס גס זכיות בלי בפ״ע רשע שהשאר רק • בקר
 רת בת רק יהי׳ לא להתפלל גשהך שראשית לך יעצתי ט־ב ע״כ

 ועמ״ש • המשנה פי׳ בעיקר לדעתי הנכין זהו • ותחנונים רחמים
:מזה[ גמ״ח ובעמיד לעיל הבית שער בהגהת עיד
 ועמלות יגיעות ברב אדמתו העובד ויופר יודע ובמה

 לאדונו העובד נפט מעמל יותר עוד נפש
 ייטיב אדמתו חורש ששמחת פניהם במראה לא אם ־ בו המושל

 העבד פן לא אשר ־ צוהלות בפנים במלאפתו ונראה • פניו
 יתראה לא בקציר ואף ־ מחרשתו ימשוך ואנחה ביגון אשר

 במלאפתו עמו רצונו שאין מאחר • זועפות בפנים פ״א בעבודתו
 פן • רוחו את ומדפאת צוארו על פבד עול המלאפה תהי'
 אותות בהראות שלם וברצון לבב בטהרת המתפלל פני יודע

 מצד המתפלל מפני בשמחה ה׳ את עבדו פמ״ש פניו על השמחה
 הנה יאמר )פי י בו ההוגה מופתי בההאר וההפרח החיוב

 מלאפתו פעושה ואינו ־ להחיוב משתעבד שהוא באשר מתלאה(
 יקוה אשר ־ החיוב עם יהי׳ שנה פשפיר רק • לו הצריפה

 על בהפלתו האדם יקוה פן .חפשי לצאת שפירוחו ימי השנוס
 תפלתו תהי׳ ע״פ ־ החיוב לו קבעה אשר ההפלה חוק השצוס
 רצונו שאין אחרי אני רוצה אמר ולא פפי׳ ע״י שמובא פקרבן
 לאזני' הנשמעים ההפלה מדברי מאומה להתפעל אתו ודעתו

 התפלה פקודס כי • תועבה רשעים כזבח יהי' מדרכי' נשוב
 • הגופנית התאוה לעבודת במרוצתו שב ההפלה אחר כן

 רשע תהי ואל כו׳ קבע הפלהך העש אל חז״ל המאמר ועתה
 תפלתך בעשותך כי ׳ הנאמר ההצעה באור לעינינו נגנה כו'

 הנקה לא • בה ורצונך דעתך ולא הרע״ב( )כפי׳ וחיוב כקבע
 ע ר: ותהי׳ עותהך לכפר הפלהך הקובל ולא מאומה מאשמהך

 שעושים רשעים יש שהנה • לבאר יש עצמך בפני ולשון • כמקדם
 הוא ההפלה ועול הגופנים האות ושארי ועריות גזל עבירות

 החפץ רשע זהו ־ מצות כמה עול ופורק ־ גוו אחרי משליך
 על לב ישים ולא • בה להתענג ורוצה בעוה״ז האוהו למלא

 כזה רשע אבל ־ זה כל על במשפט האלהיס שיביאהו מה
 באותו עוה״ז מעניני מעשה שום עושה ואיני להתפלל שהולך

 ומתפלל • בהפלתו פיו דברי משמוע אזנו שמסיר ר.ק ־ עת
 מין זה • מועילה ונא • כלום שאינה בעצמו שידע פזו הפלה

 במספר ראשו את ולישא למנותו נופל; של׳א היינו • 1בפ״נ רשע

 ההפלה המישת עיקריה היא אשר הדעה הפלתו בעת גם
 והשתטחו דבריו לו יועילו מה • פבהחנה במרי׳ עודנה היא

מהדעה תמיד שלוחים המה אשר פחוהיו כל אם ־ בכפיו
עוש המה י המנהלם והרצון

החנ״ה

 דעת בלי מדעתם עתה ים
 )פ׳ בירישלמי ]כמ״ש *( משלחם

 התו׳ והביאוהו ה״י( קורא הי׳
 ועיון ד״ה ע״ב( ט״ז )דף ר״ה

 מחזיקנא מנא א״ר ־ הפלה
למודים מטא דכי לריש' טיבוהא

 כמה ראיתי וכן מנפשי׳י כרע
 בענינישס הטרודים אנשים
בידס ניגע הרגלם שמרוב
 בפםק>הזמ יוה-; - ן

 גם ימינו יד ישונח • ידך אה
 כשמגיע השמאלית לזרועו בשבת
 אחור חור שהוא הנ״ל[ לפסוק

 המהיעבי׳ עה״ז הבלי אחר לפט׳
 האדם יקיה וחיך המלך בעיני
 המלך בעיני הן בתפלתו למצוא

ערום אדם מחשבות אשר ה׳
 ניסעיס המה האיך ורואה נגדו

הבלי אחרי ורודפים נדרכם

 הגוף עניני מכל
 אזכך הקשיב לבס
 עימדי אין פיק

חי צריך המתפלל

אמרו

חו״ה ס׳ וז״נ ׳"׳^ ׳ י
 -־(יאס:ר’המ«^ ^ייחוי

 -עי,-- כ»פש■ אדם "'׳=
’תמ׳דב;.-. רה" ,לאממנו•
* י * י _______ וזא*׳!׳■!- עי-׳■. מעניני --.ו

־?זולתו לבי

רץ והוא בלשיט
ממחירו

אריה
 מב'־־";,^ ינס^ו עוה״ז האות אחר הרודפים רשעים שאר

 ׳■ וגרי- שמתפלל ־ בפ״ע מיוחד רשע מין הוא רק • כלל התפלה

זהו * 1וננו כדת ׳למהס יכויא להתפלל החיוב
 -עים , נשחר י דומה אינו שמ״מ רק רשע הוא וגס • ושכל

 רשע והוח און• כ: התפלה זמן ויבלו בפועל עול העושים
 הוא פונה בנא הפנה כי ; בפ״ע רשע תהי אל וזהו בפ״ע

 -הס מ>!-עוהיו יודע אינו שהקב״ה חושב כאלו שהוא עול
 שאשר < .ו ,מחי נחשבת אינה וגס • בתפלתו מדבריו מרוחקים
 ול׳ השחר הפנה פ׳ חז״נ אמרו ו:ן • המחשבה הוא שהעיקר

 ■"בו חח לפוק יפו׳, אס דעהו את אדס ימוד לעולס ע״ב(
 נמנע יופל שלא מאחר • יתפלל אל לאו סוא • יתפלל בתפלתו

 תוענהלתפנה אין עוה״ז הבני מסגר מבית ורצונו דעתו את
 בני הפהניס יקריבוהו אשר כקרבן הוא פי • ורצון דעה בלי

 כ״א )דף בערכין לשמואל ובין לעונא ]דבין • בעליו דעת
בשעת ונמר כפרה בשעת למר בעלים דעת בעינן ע״א(

קרבן המגשת והיא ־ הדעה היא המתפללת עיקר כי • הפרשה[
 ה' כהני כמו שהם • המבטא כלי הוצאת ע״י ההפלה מנחה

דברי בשפתיו ׳ האדם ובבטא . המנחה ה׳ יקבל מידם אשר
מנחש כמגיש היא מדבריו רחק ודעו • עמו בל ולבו התפלה
 • המל־ פני התפפרוה שענין י עורף אליו יפנה ובעצמו להמלך

 אדם לא פי מאימה אליו בהיטיבו לאל הגבר הספן בעבור לא
 • שוחד מקח ולא כמ״ש טובה איזה בעבור להשהחד הוא
 ג׳( פ״ב )איוב פמ״ש האדם לו ירע ומה לו. ייטיב מה וגס
 היא ותפקידיו מצותיו כל רק • דרכיך תהם כי בצע ומה

 המלך ההרנות ענין תוכן אך הזה־ כהיום לחיוהני לנו לטיב
 וממקיר * דעתו הכנעת גודל בתפלתו האדם בהראות הוא
 וברוב * מאל סורו על ותוגה תואנה דברי דברים יוציא לבבו

 • לבבו מקרב הרע ולבער ה׳ אחרי נשיב יתאמץ תשוקה
אס אמנם " וטובו חשדו אליו להטות עליו רחמים ה׳ ימלא

 מלאכתי העוזב ידוע זאת והנה *(
 השגחתו ומסיר פועליו ביד

 • ה דת בעבי יתרשלו לבל מהה
 הנרך דבר איזה יחסרו ולבל

 ממוני מחסר רק אינו למלאכה
 מדורות ונטביע • רמס לשתות

 המשתהה פועליו ידי ממעש׳ ון וי
 .,״»/ ג־״•» ,ן7די ש״כ/

 פיעניס ישכיר ממינו לאבד הרוצה
 דעת בעזיב כן * עמהה ישב ואל

 היא )ט הפלתה מעשי האדם
 כמ״ש התפלה בעלת עיקרית
 וחדז״ל)תענית לבבכה בכל ולעבדו

 שהיא עבודה היא איזו ע״א( ב׳
 בידי . תפלה( זו אומר הוי בלב

 כמה הס התפלה מעשה פועלי
 וידא * המבטא מיצאות חמשה

 ותלך השגחת׳מהש מסירה בעצמה
 • עוה״ז בעניני לדר,ם לה
 )כמו במלאכתה מקצרים פועליה ו:

 הטרודים אנשיה מרובי שידוע
 רח־ס היא מ שמקפצין בעסקיהם

 כביד הביהי רחום לוהוא שבהודו
 ס( למצ־ ■ממצרים ישרי ל ומאשרי

 נקודות ירב • לענין מעטן לדלג
 נגמור הפיעליס כחזות מריב

 ויחליפו וישמיעי ירס־ו • המלאכה
 לבבך על ]כנין בזה• שלזה את

 ומובא קורא הי׳ פ׳ בימ׳ כמבואר
 ביוש״ה[ בזה צ״חוע׳ סי׳ בעיר

 הנחתת על ירגישו ולא יבינו ולא
תפארת
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 ומתחנן • להמרותו ובמצפונו

 בלבו מעליו ופוגה באבריו אליו
שאמר למה דומה * ובחובו
בפיו כ״ט( )ישעיה הכתוב

רחק ולבו כבדוני ובשפתיו
ע״ה( )תהליס ואמר • ממני

 יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו
 ייק! ואס • עמו נכון לא ולבס לו

 איך לנפשו ויאמר ההיא בעת
 שאינו במה הבורא עם אתנהג

 הברואים עם בו להתנהג לי נכון
 כי כו׳ להם צריך שאני בעת

 חפץ ממנו לבקש .אליו שאלך מי
 • בלשונו ממנו אוחו ואשאל

 מכיר הי׳ אלו • ממנו פונה ולבי
 אותי וגוער מואס הי׳ ממני זה

 ק״ו • חפצי ממני שימניע כ״ש
 מצפוני יודע שהוא ית׳ הבורא

 מבוראי אבוש לא ואיך • כו׳
 לא בוש גס הכתוב מ״ש גס כו׳

היצרעכ״ל: אזינגף כו׳ יבושו

 איש ששמעתי )כמו הענין תפארת
 עם נעים כנוח בתהליס אמר א׳

 ושאלתיו • בסגול נבל תחת נבל

 הנבל סגולת לאבד קמצת למה
 כיתר לא כי גם ומה • ביר( הכלי

 מאחדים אינם אשר המלאכות
 גס לזאת אשר • יחד חלקיהם
 מחלקיו חלק איזה הפועל בהחסיר

 החלקים ליתר הנזק יגיע לא
 המאחדת היא התפלה • הנעשים
 איש יחד חלקי׳ כל ומתאמת
 יחד מתלכדים ידבקו באחיהו

 שבתוכה הענין כונת להשלמת
 יקת מחלקיו חלק איזה ובהתגזר

 • הענין תפארת כביד כל עמו
 החלקים ליתר הותר בלי עד

 כמלאכת והוא • מאומה העומדים
 אשר בל״פ( )זייגער שעות המורה

 מואחדיס הכלי חלקי כל
 פעולת להשלמת יחד ומותאמים
 גלגל איזה ובהעדר התנועה•

 עמו תעדר המתנועעים מגלגליו
כח כי " הפעולה כלימות כל

 המה התנועה וחיות ההליכה
 עשות הא׳ כח ובהתעלף • יעזורו רעהו את ואיש מזה זה מושכים
 כולם הנעזרים ונפלו עוזר וכשל • מתנועתם נלם יעמדו פעולתו
 וכל תיבה כל התפלה מלאכת כן • התנועה מהיות מתים פגרים

 כולם הדברים מכלל היוצא השלם הענין למלאכת הנצרכים אות
 וכל ’ בקרבם המתהלך הרעיון לרוח כגו להיות להענין יחד יקבצו

 הענין לכלל הנועדים " הענין קרואי בשמות הנקובים התיבות
 האדם ובהחסיר ’ בהם תלוי׳ הרעיון שנפש כאיברים המה • בהדרו
 מת כנופל ותותר ממנה התפלה נפש את יקח אבר איזה ממנה
 גודל צריכה 'ע״כ . מרומים בין להלוך נשמה בלא וכגוף • ארצה

 . ממנה תפלתו נפש יטרוף ולבל א׳ אות יאבד לבל והזהרה שמירה
 ואות אית שבכל איך יראה . ז״ל האר״י בכינת המעיין ובפרט

 פניני מאבד אחת אות והמאבד . פנימיות כונות הלהלין בו יש
 פ״ג( )שה״ק היוש״ה אמר וכבר .בה החתולים והצרופיס העונות

 לא והוא העליונים בעילמות תקינים אלו תיבות ב׳ יעשו ואיך
 : ע״ש כו' ככתבן איתן אמר

 למעלה פרי לעשות יבש עץ תפלתי הן" האדם יאמר אל אך
 והשתלשלות פנימיות כגנות לידע החכמה ממי הוגשמה לא כי

 ולדקדק .ענפי׳ כל לשמור בעיניו תפלתו חיקר לא ולזאת העולמות״
 נדמית התפלה כי .מהנה א׳ יחסר לבל ונקידותי׳ אותיותי׳ בכל

 החיצין בבית אותו שדורכים .ארג״ן שנקרא זמר להכלי בפעולתה
 המחילות נקבי יוצאים ששם הפנימיס בבתים נשמע השיר וקול
 הנהגת סדר כפי הניגון קולות לתהלוכות המסילות המה אשר

 ולא יבין שלא אף . יצווה אשר כפי הדורך ידרוך אשר הדריכה
 מתוכו הנעים הקול דריכתו כח יוציא ואיך מאומה הכלי מחכמת ידע
 ומערכית נעימים קולות ממילא .יצא הדריכה הנהגת חוקי בשמרו כ״א

כט אריה
 יפסיק הדריכה מחקי אחת הדורך בעבור אמנם . יפיס נגוניס
 מוצא! מקום להנקביס דריכתו כח את הצינירות ימשיכו ולא * הקול

 המבטא כלי בכח האדם בדרוך התפלה כן .בצאתו קולו להשמיע
 בעולס היטב והתיבות האותיות הברת בשפתיס לבטא שלו

 זה והתקשרותס העולמות בהעלאת במרומים נשמע הקול התחתון
 כי פ״י( ב׳ )שער דואלזין מוהר״ח ■להגאין בנפה״ח וע׳ .בזה

 • יעקב קול הקול כמ״ש העליון הקול מתעורר התפלה קול לעומת
 • מלאדי מוהר״ז החסיד הגאון להרב תניא ס׳ בחתימת וע'

 בקעא אוירין בקעא צלותא דהא ע״ב( )ר״א ויקהל פ׳ בזוהר וכמ״ש
 אף שמה גדולות ופועל • עכ״ל לעילא וסלקא פתחין רקיעק"פתחא

 דברי ע״י העליון הקול לעומתו מתעורר איך יודע האדם שאין
 • למעלה להעלותם דבריו קול הצינורות ימשיכו ואיך * התפלה

 סדרו אשר כפי לדבר מכטאיו דריכת הנהגת חיקי בשמרו אס כי
 המס כי . מהם לגרוע ולא עליהם להוסיף לבלי כנה״ג אנשי לנו

 קולות לתהלוכות מסלה להיות יצליחו דברים ואיזה ’ ה׳ דרך ידעו
 להשמע העליון במקירה להתדבק ’ ה׳ לפני שיח בשפכה הנפש
 ממילא * צרכיו( לשאול שהרשו במקום )כ״א ה׳ כבוד לפני קולה
 בעולמות ואורות כחות ויוסיף • קדושה כח ירבה דבריו כח ע״י

 הקול )שע״י קול בחי' שהוא הגילוי אל מסע^ס והמשכה העליונים
 אולם .הנ״ל( תניא בס׳ ועי׳ * החוצה האדם לב תשוקת מתגלה

 הנהגת מדרך יטה הלא המלות בהלעטת אותיות רייזה מחסיר אס
 מלכנו אזן המנעמת והנעימה הניגון סידור ויקלקל • הדריכה
 מלין דאפיק מאן ע״א( )רמ״ו פנחס פ׳ הזיהר וז״ל ’ כביכול

 שלמיס בהטחנה לון לאפקא בעי מפומי׳ דאורייתא או דצלותין
 האדם של עינשו שם( רל״ו )ד' וע׳ .עכ״ל חסרים בהלעטה ולא

 על לבבו ויחס האדם עיני יראו שם • ר״ל בזה נזהר שאיני
 ובאותיות בתיבות לדקדק ויראה • הזאת מהרעה להצילה נפשו

 בק״ש ול״ד . הדבקים בין ריוח ליחן צריך ,בגמ כמ״ש התפלה
 יונה לרבינו היראה בס׳ כמ״ש ובתפלה בפסוד״ז נס אלא אמרו

משאלות בהמלא לנפשו ויונעס * ס״א סי' הרד״ק בשם בב״י ועמ״ש
:אמן[ לאלהי הרצוי' שלימה התפלה ע״י לטובה לבו

 ודאי דהא • הורה בסתרי ע״ב( )קג״ה ויצא פ׳ הזוהר ןן״ל

 מה בכל עובדא ועביד משיכו משיך ומחשבה רעוהא
 • לכוונא והרהורא רעוחא איצטריך בצלותא וע״ד " דאצטריך

 עבידעובדא ומחשבה הרהורא דקב״ה פולחנין אינון בכל וכן
 )קצ״ח ויקהל ובפ׳ י עכ״ל דאיצטריך מה בכל משיכו ומשיו
 כו׳ דגופא בעובדא דקיימין שייפין חריסר איה בגופא ע״ב(

 דקב״ה דפולחגא בגין בהו קיימא דעובדא דקב״ה ופולחנא
 לגו פגימאין אחראין שייפין תריסר ואיה כו׳ סטרין בתרין

 איהו * דב״נ צלוחא כו׳ דרוחא הקונא בהו לאתתקנא גופא מן
 ע״ב ר׳ ובדף ושם • כו׳ ברזין קיימא ואיהו • דרוחא פולחנא

 " שפתיך בתנועת תתפלל אס במורה הרמב״ס וז״ל • ע״ש
 וממכרך במקחך מחשב ואתה • הקיר אל פניך מיסב ואתה

 הכתוב שאמר למי קרוב אז תהי׳ אבל שהתפללת תחשוב אל
 פ׳ בזוהר וע׳ • עכ״ל מכליותיהם ורחוק בפיהם אתה קרוב

 • ע״ש ברעותא אלא הליין לא מלין כל ע״ב( )קס״ב תרומה
 תחשב לא הכונה בלעדי כי האדם עיני יחזו אלה מכל

: בתפלתו וירצה מחשבתו ויטהר ־ ההפלה

הראשון התא
 מחשבה נחשבת דבר ובאיזה • בתפלה המחשבה טהרת יקרת לענין יציע הוא

• פסוקים ושאר העגל פרשת ופסוקי מאמרים ביאורי נ״ב ויבא ♦ למעשה

(Ф שיחטא קודם הוא אני ד' ד׳ י״ג( )דף בר״ה אמרי׳ 
 וכ׳ ־ האדם שיחטח לאחר כוא ואני כאדם

 הרחמים למדת האדם צריך מה ש יא לשונו וזה לרא״ש
 לחטוא שסופו לפניו וידוע שגלוי שאע״פ וי״ל * שיחטא קודס

 קודם ח״נ • שם הוא באשר הרחמים במדת עמו מתנהג
 מצרפה הקב״ה ע״ג ומחשבת לעובדה חשב שכבר י בע״ג שיחטא
שיחטא קודם הרחמים במדת עמו מתנהג אפ״ה כו' למעשה

 כק״נ והקשה ־ כמעשה עם המחשבה מציף שיחטא ואחר
 כשעשה כ״א ע״ג מחשבת מצטרפת דאינה הרא׳יש שכ׳ דלמאי
 במעשה חולין סוף כגמ׳ שמקשה מה יתכן לא כמעשה אח״כ

 יעקב ר' תניא שם ]דאית׳ הוה בע״ג מהרהר ידלמא יעקב דר׳
 • בה תלוי׳ המתים תחיית שאין כו׳ מצוה כל לך אין אימר

 והארכת כו׳ הקן ובשלוח כו׳ יאריכון למען כתיב ואם אב בכבוד
 ועלה גוזלות לי והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי ־ ימים

 יכלת טו
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 כו׳ ארוך שכולו בעולם כו׳ אלא כו׳ ומת כו׳ ובחזרתו כו' ושלח

 בעבירה מהרהר ודלמא חזא מעשה ר״י הכי הוה לא ודלמא
 מהרהר ודלמא למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה כוה

 מעשה בלא לחוד הרהור כ״א היה לא החס והלא כו׳[ הוה בע״ג
 וג׳ • המעשה כשעשה כ״א להרס״ש למעשה מצטרפת ואינה
 מחשבה א׳( )מ׳ פ׳ק בקדושין דאמרי׳ הא ע״ס ליישב בענ״ד
 כמו ולחושבי מאי כו׳ נדברו אז שנאמר למעשה מצרפה טובה
 עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב שאס אסי רב אמר

 מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה עשאה כאלו הכתוב עליו מעלה
 מה ואלא ־ ה׳ ישמע לא בלבי ראיתי אס און שנא׳ למעשה

 מחשבה ־ ממשבותס פרי הזה העם אל מביא הנני מקיים אני
 פרי שעושה מחשבה )יפרש״י למעשה מצרפה הקב״ה פרי שעושה
 הקב״ה אין פרי בה שאין מחשבה ועשה( מחשבתו שקיים
 ישראל בית את הפוש למטן דכחיב הא ואלא • למעשה מצרפה

 דאמר דכתיב הוא בע״ג ההוא יעקב בר אחא רב אמר • בלבס
 אדם שעבר כיון דאר״ה כדר״ה אמר טולא כו׳ ע״ג חמורה מר

 • הגמרא עכ״ל כהיתר לו נעשה כו' לו הותרה בה ושנה עבירה
 לכאורה וקשה כו׳ מחשבותס פרי דכתיב הא אמר עולא ופרש״י

 אקושיא תירוצי דקאי עולא דברי להביא ,הגמ נטר אמאי
 ולפרש״י כו׳ הפוש למען מהפסוק שהקשה מקודם בגמ׳ שהובא

 עולא תי׳ מיד להביא ל~גמ׳ והי׳ מחשבותם מפרי אקושי׳ קאי
 נ״מ דיש מכוס ונראה ־ אחרת בקישיא בינחיס להפסיק ונא
 עולא דפליג סברא דאין אף • כשני׳ בקישיא גס התירוצים בין

 דקאי רש״י מפרש מדלח • ג״כ המחשבה נחשבת דבע״ג אהא
 עונא שיחלוק מסתברא דלא משוס וע״כ • השני׳ אקושי׳ עולא

 נימא אי דהיינו • השני׳ בקושי׳ ג״כ נ״מ יש מ״מ • זה על
 כך שעשה דהיינו פרי שעושה דבמחכבה הראשון כהתי׳

 כ ע׳ כ’א • עבירות בשאר אפי׳ המחשבה גס מצורפת כמעשה
 אפי׳ היינו ע״כ המחשבה ומצורפת דחמירא בע״ג דאמרי׳ הא

 בשאר גס המעשה אח״כ בשעשה דאלו • אח״כ מעשה עשה בלא
 דפרי דהא עולא לתי׳ משא״נ • המחשבה מצירסת עבירות

 דאינה י״ל כראשון בפעם כ’וא ושנה בעבר מיירי מחשבותס
 מצורפת דחמירא ובע״ג • אח״כ בשעשאה אפי׳ כמחשבה נחשבת

 ה׳ מעשה בלא אבל • כמעשה אח״כ כשעשה באופן המחשבה
• ג״כ כ’אח כמעשה שיעשה עד מצ'פה ואינו • הוא רחום

: כלל כמחשבה נחשבת אינה עבירות בשאר משא״כ
 כקושיא תירוץ שהוא כן גס ע״ג בנידון נ״מ יש ןא״כ )ב(

 דמתרצי דעולא כך ובין סתם דכגמ' תירוץ בין כשני׳
 אחר עד דעולא כך מלהביא הגמרא המתין לזאת • הראשונה אקושי'
 ובין עולא בין נ״מ דיש ־ בע״ג דמיירי שלה והתירוץ השני׳ קישיא

 סחס כגמ׳ דלתי׳ • שני׳ אקישי׳ כגמ' בתי׳ גס סתס כגמ׳ תי'
 י״ל ולעולא * כלל מעשה עפה כפלא אף בע״ג המחשבה מצורף.

 אינה מעפה עס אפי׳ עבירות ובפאר מעפה כשעפה דוקא
 א״ש לפא וא״כ ־ נחשבת אינה בע״ג גס מעשה ובלא • נחשבת
 בחולין דכחס אהרא״ש חולין דסיף גמ׳ מהאי כק״נ קושית

 לסתמא דאזיל הוה בע״ג מהרהר ודלמא דגמ׳ סתמא פריך
 נחשבת עבירות בשאר גס מעפה דעס שס דקדושין דגמ׳

 מחשבתה ונחשבת מצורפז מעשה בלא גס ובע״ג • כמחשבה
כרכור ג’דבע הוה בע״ג מהרהר ודלמא שפיר פריך ולזאת • כנ״ל

 מררץ כרח״ש אבל ־ למעשה מצטרפת מעשה בלא גס לחוד <
 כרחמיס( למדת צריך מה האדם שיחטא )קודם לקישיתו כאן
 • דגמרא כסתמא שלו בתרא ת•׳ אתי׳ לא ואס • תירוצים שני
 • הראשין בתי׳ נאחוז דגמ׳ ולסתמא • דעולא אליבא תיתי הלא

 העבירה את כאדם כבעשית וכיון • עבירות בשאר גם דמיירי או
 נם נחשבת שאינה הרחמים מדת שייך • המחשבה מצורפת

 בכדי ע״ג כרח״ש ונקט • ע״ג גבי הרח״ש כמ״ש עשותה טרם
 שפ־ר התי׳ זה שייך דגת׳ ולסזמא • לעולא גס כתי׳ דיהיה
דרוש ובדרך • כרא״ש על כק״נ קושית ש’וח עבירות בשאר

: אחר באופן קישיתו לפרק נראה
Й רבו אשר העגל בפרשת מ״ש נקדים הדבר ולבאר 

 ההר מן משה ברדת שהנה • הדקדוקים בה
 לך עשה מה אהרן■ אל ויאמר כו׳ ומחולות העגל את וירא
 יחר אל אהרן ויאמר גדולה חטאה עליו הבאת כי הזה העם

ומ;

 רבוא ים
 שני לו

 שחטאו
 אח בנ״י

 משה ;
 מרס1.

 משה באהל שנכללו העדיים אלו הס מהי
 קירון היה והוא נרו בהלו לשון אהל

 עליהם ה׳ כעס ולמה • ןדישה
 : מעליהם הקדושה :וד

 ואשתו האדם לכת ענין לבאר
מזה דברתי ובמק״א • החטא קודם ערומים

_ Г -  ׳

פרי האדם אכילת שקודם ידוע

 לי שאין • כו׳ הוא ברע כי העס אח ידעח אתה אדוני אף
 התנצלות שום בו מצינו לא הוא ברע כי שבהחשובה • מובן

 הזכיר שלא • עליו קצף אשר ע״ה רבינו משה דעת בו להניח
 משה ירא1 — לזה ואלצתו הכריחתו אשר אונס שוס בדבריו

 אהרן חשובת ,שאחר הענין משמעות — הוא פרוע כי העס אח
 היא כי לאמר אהרן לתשובת בזה יש קישור ומה • זאת ראה

 הפלת גס • מקודם ולא הוא פרוע כי לראות עיניו פקחה
 חטאה הזה העם חטא אנא שאמר * לדקדק בו יש ,ה אל משה

 רחמים שוס מדבריו נראה שאין כו׳ תשא אס ועתה כו׳ גדולה
 העם על האשמה והרבוחו החטא הגדלת אס בלתי ־ ותחנונים

 השובת גס * ראשון בהשקף מובן אינו ג״כ נא מחני ובקשת
 מה ידענו לא כו׳ מלאכי הנה כו׳ נחה לך ועתה אליו הקב״ה
 ללכת המלאך בשליחת יתוקן ומה • והתפלה להבקשה שייכה
 עדים הסירו שלא רק • ע״ז והתאבלו בשמעם ואח״כ — לפניו

 פי׳ משמע כו׳ הורד ועתה אח״כ הכתוב )כמשמעות מעליהם
 יבואר ולקמן מעליו כמו ועליו • הסירו ולא • שתו ולא הכתוב

 רגע כו׳ אמר משה אל ה׳ ויאמר כמ״ש ע״ז ה' קצף זאת(
 הורידו שלא זה שענין משמע כו׳ עדיך הורד ועתה כו׳ א׳

 וקשה ־ העבירה גוף מעל חמה קיטורי יותר העלתה עדים
 לכם נשבר איך מחשבותס וידע בעי לבא ורחמנא התאבלו הלא

 • הוא דבר הלא " העדיים הורדת על הקפיד ולמה • בקרבס
 ויתנצלו • פשוטה הבנה לו אין לך אעשה מה ואדעה לשון גס
 יקח ומשה ענין לזה יש סמיכות איזה כו׳ יקח ומשה כו׳
 לי הרו אשר א׳ בסגנון כ״ז לבאר ויש ־ כו׳ האהל את

: הצעירים מזימוחי בעז״ה
 הכתוב סמיכות שס נדרש ע״א( )פ״ח בשבח הנךן*1

 ההס דאיהא ;שלפניו למה האהל את יקח
 שש באו לנשמע געשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי

 וקשרו מישראל וא׳ א׳ נכל השרת מלאכי של
 וכיון * נשמע כנגד וא׳ נעשה כנגד א׳ כתריס
 ויתנצלו שנא׳ ופרקוס חבלה מלאכי רבוא ק״כ ירדו ישראל
 זכה וכולן יוחנן ר׳ אמר כו׳ חורב מהר עדים
 5מא גס אמנס * ע״כ האהל את יקח ומשה לי׳ דסמיך ונטלן
• ביאור דורשת זאת

שכ׳ וערש״י • אח״כ
הס וא״כ • פניו עור

רצו שלא על

מה ע׳;פ ונראה )י(
/* ׳-/ . I- . ------ - , י

 שהנה ־ בסאסאה מדה שהוא איך האדמה קללת מדבר גס
 מאד מזוכך חומרו היה עה״ד פרי האדם אכילת שקודס ידוע

 בנופה תבניתו דמות צלמו בו צר אשר ה׳ צורת הדר בקבלו
 ידרשו לא כאשר לזאת ־ באפיו חיים רוח נשמת ה׳ מפי בו

 מזוככה גום היות בעבור גוס את לכסות לבוש המלאכים
 להתיצב גוס בתמונת פניהם ולחדור ליבוש להס ואין וטהורה

 * האדם חומר כן • ערוס וללכת צבאות ה׳ מנך בהיכל
 לבלי אותה ומוקיר עלי׳ חופפת הצירה הדר כבוד בהיות
 בוש הי׳ לא ־ ה׳ המלך לפני העומדים בין לעמוד תכלס
 ונשארה החומר מעל הצורה הפרד אחרי אך " ערום ללכת

 ע״כ • החומר קלון ונגלה בחלאהה וטמאה מזוהמה החומר
 ■ עליהס העכור החומר משא להס היה ולחרפה • בושה כסתם

 להרים ואמרו בעליל הנראה החומר כלמת מרוב ויתחבאו
 היסודות קשר ג״כ נחלש מהחומר הצורה בהפרד ]ע״כ • כסונו

 בל יחד מתלכדים חטאם קודם הי׳ אשר באדם המורכבים
 שלטה לא המוח גם * וקצף מחלי נפחד ולא " נצח יפרדו

 גמזג מזמת בההרכ היה כי ־ ביניהם להפריד עליהם
 נרהה החטא אחר עתה * אחת ברי׳ ונעשה היסודות ממזג
 ייוד -י שכונית הרכבה והיהה * היסודות המקשר חבל

 וח7 אולס" • באהלן השקט אז בשלום יחד ידורו שהשכנים
 • -י-ן ע* יאמץ א׳ ויסוד • היסודות בין מריבה לפעמים

 בתגבורת כי עד ־ המריבה לרגל המחלה הבא אז

 17 •'’כו׳ תשוב והרוח כו׳ תשוב והעפר היסודות ח״ו יהרסו
׳'־' .ר היא הצורה בין הפרידה שהיא עה״ד אכילת ע״י היהה

האלהיח



 קיל
 מחשבות חשב הטוב וה׳ ׳ העפר[ הוא החומר ובין האלהית

 אשר והמצוה התורה ע״י נדחה השיב • נדח ממנו ידח לבל
 אלהיס צלם כבוד עליו ותשרה * האמתית צורתו בו תקנה היא

 עולם יסוד הוא האדם כי ולאשר * היום כל עליו חופף להיות
 בהבראה האדמה כי * הבנין ג״כ נהרס היסוד מהריסת ע״כ

 ברית והיחה * ויבול דשא מוצא להצמיח בה צורתה היתה
 הצמיחה לפעולת הנדרשת הלחות ־ צורתה ובין בינה עולם
 הארץ מן יעלה ואד החטא קודם כמ״ש האדמה מעצמית היתה

 נעתקה והצורה * המזג נחסר החטא ואחרי • כו׳ והשקה
 עזרת בלתי * הצמיחה צורת עלי׳ יחול ולא * החומר מעל

 עבודת ושארי * בלחותה וירככנה * ירטיבנה אשר המטר
 חתן לא בלעדס אבל " הצמיחה לפעולת העוזרים האדמה

 אחז״ל ולזאת • בעצמותה בקרבה שוכנת צורתה אין כי * יבולה
 שכאשר ־ כו׳ הורה ביטול בשביל אלא נעצרים הגשמים אין

 לא בלעדה כי שידע אף מהתורה צורתו יקבל לא שהאדם
 להמניע מדתו הקב״ה מודד * עליו חופפת הצורה כבוד תהיה
 וכמו * להאדמה הצמיחה צורת הנוהגת היא אשר * המטר

 ונתתי כו׳ תלכו בחקתי אס • בתורתו פעמים כמה שהזהירנו
 השמים את ועצר כו׳ יפתה פן לכס השמרו * בעתם גשמיכם

 • האדם צורת לצור יוצרת היא ההורה כי • מטר יהיה ולא
 ובהיות * הצמיחה לפעולת להאדמה צורה נותנת היא והמטר
 בעתו ארצנו מטר ה' יחן " התורה ע״י בצורתו שלם האדם

 היסודות כל וקשר יסוד הוא האדם כי * האדמה צורת להשלים
 ודרדר שקוץ האדמה קללת וזהו • במק״א הענין בא כאשר

 אשר צורתה באבדן * לחמו האדם יאכל אף ובזעת * ח תצמ
 האמור לפי אמנם * זה בענין הארכתי ועוד * בקרבה שכנה

: אחר באופן קצת ערומים לכתם ענין לבאר יש פה
 הקב״ה שהל:יש עור הכתנוח ענין לבאר ונראה )ה(

 כתוב ר״מ של בתורתו אמרו ובמדרש * לאדה״ר
 כתנות שלא * ר״מ של מתורתו למדנו וא״כ * באל״ף אור כתנות

 * רוחני ענין איזה כ״א * אלהיס להם עשה כפשוטם גשמיים עור
 להשיג ידם ומצאה בעיניו חן נשאו חטאם אחר זה למה ויפלא
 ויבואר חטאם• ט־ס השיגו לא אשר קדושה רוחניות איזה

 והמלבושים המדוהים שהקניניס וז״ל נ״א( )שער בבע״ק עפמ״ש
 בלבישו ניכר שהאדם כמו ־ כו׳ בד מדו א׳ בשם נקראים

 נפשותינו הכרת התחלת כן פרש אם סוחר אס חיצונית הכרה
 יודעו מהפעולות כי החיצוניות בפעולותיהן היא הנעלמות

 • לבוש מבלי ערום אדם שימצא יתכן שלא וכמו ־ הכחות
 ולמעלה * ע״ש כו׳ כלל מהמצות ריקם שיהי׳ יתכן לא כן

 בזה בארתי רבים( מיס קול בחלק לעמודים אדניס )בדרוש
 לערוץ סגולתם אשר המצות מעשי ופעולת המדות שכל ־ באורך

 • החטא אחר כ״א נדרשים היו לא ולהניסס היצר רעיוני אח
 המדות היו לא היצר חברת עמו הי׳ שלא החטא קודם אבל

 הצדק אורח מני אשורו יטה לא זולהס גס כי לתועלת נדרשים
 • לבוש בשם יקראו שמדות הג״ל עפ"י יתכן וזה • והיושר

 ממעשי ערומים שניהם ויהיו בפסוק שני׳ לכונה להטעים
 שאינם בזה ׳)גס כנ״ל לבוש בשם המכונים והמרות המצות

 האדם ורצון בבחירת ואחוזים חלויס כ״א האדם בגו דבוקים
 ויתעטף המרות מחלצות ילבש ברצותו ללבוש* בענינס דומים

 * לו הי׳ לא הבושה מדת גס * מעליו( יסירס ובחפצו בהס
 שדי ומחזה ה' רצון אחר נמשך הי׳ המרות זולת גס כי

 * היצר חשכת בערפלי דרכו את האפילו אחרי אך * יחזה
 והמצוה ההורה באור לו להאיר עליו ויחמול בעניו ה' ראה
 אור כתנות הדרש לפי וזהו * חשכיס לכת יצרו יהעהו לבל

 המרות* בלבוש וילבשס אור* והורה מצוה נר ע״ד באל״ף
 בדרך ללכת האדם צעדי יישירו והמרות המצות מעשי אך כי

 המצנפת הסרת ענין ז עפ בארתי הנ״ל בדרוש ופס * נכונה
 קדושת מהס שנלקח שהוא * ב״ר חורבן שבעת העטרה והרמת
 יתכן האופן ובזה • באורך ע״ש * לראשם עטרות שהיו המדוח

 קדושה ענין שהוא * חורב מהר העדיים הסרת ענין שהוא
 ובחטאס * סיני הר במעמד לראשם כהרים שקבלו ונשאה רמה

 העדיים להסרת Ф שהוכרחו איך ולהסביר מעליהם* הוסר
 עגל הפרשת דקדוקי כל עם זה ויובן * ותיקונם לתועלתם

ל אריה
 אקדים הדקדוקים לישר פנינו שומנו טרם אך — שזכרנו

— • הישוב אל נבא ממנה אשר קטנה הקדמה
אזלי׳ הוה כי רבב״ח אמר ע״ב( )י״ב שבח בגמ׳ הנך )ו(

 אמר זימנק )חולה( בתפיחה לשיולי דר״א בחרי'
 ומקשה ־־ נשלם ידכרינך המקום אמר וזמנין לשלום יפקדך המקום

 צרכיו אדם ישאל אל לעולם ר״י והאמר הכי עביר היכי הגמ׳
 מה״ש אין ארמי בל׳ צרכיו השואל כל ואר״י ארמי בלשון

 שם החום׳ וכ׳ * ארמי בל׳ מכירין מה״ש שאין לו נזקקין
 יודעים אדם כל שבלב מחשבה דאפי׳ והימא * שאין בד״ה
 הי' פ׳ ברכות הרא״ש וכ״כ ־ עכ"ל יודעים אינם ארמי ולשון
 ליישב וטרח הא מנ״ל שתמה במעיו״ט וע״ש י א׳ סי' קורא

 המחשבה מקור ממדרגת למעלה הוא שהמלאך דס״ל וכ׳
 עקוב בפסוק ממ״ש לו קפה ועדיין ־ אותה ומשיגים שבאדם

 מבואר מקובלים מספרי ובאמת * ע״ש * ידענו -מי כו׳ הלב
 המלאכים ממדרגת יותר גבוה במדרגה היא שבאדם שמחשבה

 פנימית היא שהנשמה קדושה בשערי הרח״ו גס שצייר ]כמו
 שהוא המחשבה מעולם היא והנשמה * לה סביב הס ומלאכים

 היא היצירה מעולם שהם המלאכים ועולם * הבריאה עולם
 ספרים בשאר וכן ־ שבאדם[ רוח מדרגת שהיא דבור בחי׳

 ומאחר ־ המלאכים מערך גבוה האדם נשמת מעלת העריכו
 מהמחשבה• שיודעים חז״ל בדברי מפורש כתוב מצינו שלא
 אפשר כך להתוס' להו מדפשיטא כן כתוב נמצא אם ואף

 המפקיד ס״פ שמצינו כמו דבור היינו מחשבה מ״ש לפרש
 היינו דמחשבה שם התוס׳ ופי' * כמעשה המחשבה על לחייב
 מחשבה לענין וכן * פשע דבר כל על הכתוב כמשמעות דיבור

 לי׳ קרי דבכ״מ אף דבור דהיינו כ׳ בקדשים לשמה שלא
 ב״ד( :ו ראו ס״פ נהרי״ף בביאורי בס״ד )ועמ״ש מחשבה
 לא ב׳א על המלאכים מעלת כדחשיב ל״ז( )פ' נתן דר׳ ובאבות

 )ט״ו ובחגיגה התם וכן ־ מחשבות יודעים דמלחכיס הא חשיב
 שהרוחות וידוע * כמלאכים וג׳ כב״א ג׳ בשדין דחשיב א'(

 דגם וע״כ ־ כב״א ד׳ לומר הו״ל וא״כ * מחשבות יודעים אינם
 בשם ששמעתי וזה * אדם מחשבות יודעים אינם מלאכים

 למלך הכשדים וידברו ב' בדניאל בהאמור מדבר א' קדוש
 מלכא ענא נחוא־ ופשרא לעבדך יימר חלמא כו׳ ארמית

 הנינות ענו כו׳ תהודעונני לא הן אזדא מני מלתא ואמר
 ודקדק נהשווא• ופשרה לעבדוהי יימר חלמא מלכא ואמרין

 מבתשובתם יותר ידה על שיפעילו השני׳ בתשובתם חידשו מה
 אשר את לדעת כח להם יש החרטומים כי ואמר ־ הראשונה

 המלך דברי יצא וטרם ־ בעולם אשה ילוד איזה מפי מפורש יצא
 חשבו והם למצוא יכלו לא החוצה שפתיו מדלתי החלום בענין
 כי ידע אז החלום ימצאו אם לנסותם שחפץ רק החלום שיודע

 מחדריו באחד שילך בשני׳ ממנו דרשו ע*כ ־ אמת פתרונם
 החלום ידעו ואז ־ הי לעבדו וז״ש * ביתו לעבדי החלום ויאמר
 • כבראשונה לעבדך אמרו לא ולזאת ־ הפתרון גם וימצאו

 נימא ואי מחשבות• יודעים אינם שהרוחות ועכ״פ,מבואר
 וע״כ * כנ"ל כב״א ד׳ לחשוב להגגג׳ הו״ל יודעים דמלאכים

 כ״א ותחבולותיו אנוש מחשבות יודעים אינם המלאכים שגם
 ארמי בלשון מכירין שאין וא״ש ־ לב העלומות יודע לבדו ד׳

 היא שגגה כי המלאך לפני תאמר ואל שהע׳ה ]וז״ש כפשוטו•
 להתנצל ותוכל מחשבותיך יודע אינו שהמלאך שאף פי׳ כו' למה

 לפניו כי כי האלהים יקצוף למה אך * היא שגגה לאמר לפניו
־ הכוזבה[ התנצלותו יקבל ולא לבבך מסתרי נגלו

שזכרנו הפרשה דקדוקי כל לנו יונח זאת ההנחה ןידר״״י )ז(
 • זוהמתן פסקה סיני הר על >־עמדס שהנה

 הש״י בהשגחת ולהתנהל ה׳ אל קרובים להיות מעלה והוגבהו
 השמים כוכבי בין כי ־ מלאך י ע׳ ולא שליח ע״י ולא לבדו

 יעיר כנשר ־ עין כבבת ה׳ נצרם ויום ולילה ־ כסאס הושם
 ובחמלתו אותם אהבהו מרוב כי ־ כי׳ ינחנו בדד ה׳ כו׳ קנו

 השגחתו עין הסיר ולא לאחרים מלאכתו עזב ולא ונשאם נטלם
 לבב מצפיני כל נגלו ה׳ שלפני ולאשר רגע בכדי אף מהם

 אהרן היטיב למעשה* מצרפה הקב״ה ע״ג ומחשבת האדם
 בזה להתנצל • הוא ברע כי העם את ידעת אתה • דבר אשר
 עליהם הביא הוא כי בחשבו עליו קצף אשר משה לפני

החטאה
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 פרי הנצה כבר כי אמר ע״כ העגל• להם בעשותו החטאה

 העגל את מעשיו פרי גמלה טרם ה׳ רוח להמרות מחשבוהס
 פענח אשר את חס בלתי • חטא אשר עין עליהם הוסיף ולא

 • ה׳ מאחרי שסרו איך העמיס לכל גלוי להיות לבבם מצפוני
 • הוא פרוע כי העם את משה וירא • עתה הכתוב אמר ע״כ

 לשמצה של הרעה נתחדש אשר אה לראות עיניו אורו עתה כי
 משכיות בחדרי טמונה היתה כבר החטא שדבר אף • בקמיהס

 פתח נצבת והנה • ממחבואי׳ מחשבתם יצתה כעת אך ־ לבבם
 ענין לפרש יש ]ועפ״ז • קמיהס כל לעיני פרוע ישראל בית

 חלול גודל להראות כו׳ העם חטא באנא רבינו משה תפלת
 כו׳ מצרים יאמרו למה ויחל בהפלת בהפלתו וכמ״ש השם

 יותר מסביר הוא כו׳ ויעשו כו׳ הזה העם חטא אנא ובאמרו
 עונש* נשאו וערן החטא בעד יאמרו שלא השם חלול ענין
 העגין יפלא העמים בעיני כי • כו׳ הוציאם ברעה יאמרו כ״א

 עליהם גלגל הוא ואך ־ ומחטיא החוטא הי׳ אהרן שרק בחשבם
 האדם כי • מהם נעלם העם שמחשבת * דמיונם לפי החובה

 קדמה ב״י מחשבות אמת ועפ״י ־ ללבב ולא לעיניס יראה
 אחרי משה אמר לזאת • בזה ופשעו חטאו וכבר אהרן למעשה

 נראה לא אשר הפנימית ומחשבותם חטאם על העם חובת שכל
 להם ויעשו כאלו להם עולה זה שאך אויביהם• לכל בעליל
 הליל הגדל שלזאת • להם עשו שבעצמם דהיינו • זהב אלהי
 וידמו • הלבב מצפוני ידעו לא אשר הגויס כל בפי השם

 באמת ולאהרן • נקיים והם החייב הוא אהרן כי במחשבתם
 מפגולי הוא ונקי מפשע הוא חף כי עונש־ שוס מגיע אין

:עליו[ יספחו אשר העול
 • כו׳ נא מחני אין ואס חטאתם השא אס ועתה (ח)

 דרש שדרש שהענין בזה כתבתי אחר במקום
 • רגליהם העגל עון בבוץ נטבעו טרם כי • כו׳ נא מחני משה

 יצא כאשר חיים אלהים דברי שמע לקבל מוכשרת נפשם היתה
 ממשה לבקש פניהם שמו האש מפני לנפשם מיראס אך • מפיו

 • בינותם המליץ להיות עמם דברתו ישים שהוא ע״ה רבינו
 ידבר ואל ונשמעה עמנו אהה דבר משה אל ויאמרו כמ״ש
 להגיד גו׳ וביניכם ה׳ בין עומד אנכי וכמ״ש ־ כו׳ אלה*ס עמנו
 :שלוחם מרע״ה והי׳ • האש מפני יראתם כי ה׳ דבר את לכס

 כבדה ה' מאחרי בסורם אך . ה׳ דבר את להם להגיד
 • מצדם שליה לעשות בכחס אין שדי פי דברי משמוע אזנס
 שואב עוד יהי׳ שלא נא מחני אין ואס להשי״ת משה אמר ע״כ
 לא כי • לשתית ממנו שיקבלם מי באין וטהרה הקדושה מי

 ידם מצאה שכביר בעת מצדם כ״א מצדו לכך ראוי א״ע החזיק
 ואין כח רפי שהמה וכעת י עליון קדוש דברי שמע להקשיב

 ידים קצר שלוחם גס • הקדושה משא שכמם על לשאת אונים
 יעשה מה הוגו אבד הסוחר אם כי • בעדם מאומה נעשות

 מחני אמר ע״כ )פאבריקאנט( הסחורה אומן בבית המפולח
 ומנהל נביא להיות הנביאים בספרי כתבהני אשר מספרך נא

 מאפיסת שליחותי בטל עתה כי למו ולהשמיע דבריך לקבל נעם
 והשי״ת • כמקדם להיות חטאתם ישא אס בלתי • המפלח כח

 . כבודו מהיכל ירוחקו שהם כו׳ לי חטא אשר מי לו אמר
 תהי׳ שאתה לך דברתי אשר אל העם את נחה לך ועתה
 ]הן • אליהם דברי את ודברת • שלוחם ולא מעתה שלוחי
 פטרם הנבואה בענין פינוי פנראה מה ביארתי זה בענין
 בפי להמצא נפרץ הנבואה חזיון הי' שאול את שמואל משח

 לב בטוח שהי' עד עניניו ממנו דורש לכל ענין כל הנביא
 כי • בפיו מענה ימצא כי האתונות על לשאול בלכתו פאול

 ראינו ואח״כ ־ ממנו נכחד לא העולם וסתרי העלומות כל
 בענין ממני העלים וה׳ באלישע פמצינו כמו הנביא ידע שלא

 מה כ״א הנביא ידע פלא נראה רבים וכמוהם • השונמית
 ב״י הנהגת פהי' זמן כל כי שיתכן ואמרתי • ה׳ לו שהגיד
 עניני ידיעת בעדם לקבל כשלוחם הנביא הי׳ הנביא עפ״י
 מצפוני כל לפניו נגלו כי רואה לכנס נקרא לזאת • תבל

 כאשר מפאלוהם כל על בפיו מענה ב״י ימצאו למען העולם
 הנבואה־ הנהגת במאסס אח״כ אמנם • אלהיס בדבר איפ ישאל
 ואינה בפ״ע מעלה הנביא מזימות שבחיק הנבואה־ ענין הי׳

 הבל עניני אז לו נמסרו לא ע״כ • העולם בעניני קשורה

 • כדינו וכ״א • ומעל במרד אם בשגגה אס בזדון אס עמה
 )למיד יחפבה לא עבירות ובשאר כמעשה המחשבה יצ*ף בע״ג
 כעלותה ט־ם אולס המחשבה(* נחשבת אין בעשותה שגם

 ישית לא כעינות במכפ־ ראשה אח נישא ספר על כמנאך
 כי רף • איש לב על יעלה אשר און מחשבת על לב ית׳ כבודו

 שמשרכענין אחר לה ר גבר־ עשתונות מסילית כל לפניו ג־וי
 במקהלות זדי בע ] • עלי׳ הוא גס ט יב לא ידעה לא אשר למללך
 ־ לתשובה התעוררות דברי להשמיע ניוה״כ ר״ה שבין בימיה
 • ויוכ״כ ר״ה זה ופקדתי פקדי ום וב בילקוט מ״ש ׳ז עד בארתי

 אביה ברית ה׳ יזכיר הלא האלו שבימים להבינו קשה שלכאורה
 יאמר וחיך י ו ורסד רחמיו ויעורר • אחריכם לזרעם להיטיב
 • כעגל במעשה ישראל בית ערן יחופש האלו שבימים כמדרש

ס״פ יבמות אמרם לפי ככוונה להטעים יש הנ״ל לפ אמנם
 כי ויו״כ ר״ה שבין ימס עפרה אנו בהכיצט ה׳ דרשו כחו;ץ

 כדרשן ואבה י באמת דורשיו לכל ונמצא ה׳ אלינו קרוב אז
 פשטיח שלפי * ל כג מר מ־־ הזה הכתיב בשמלת ך לעט כזה

 ונפי י ך לפנ ילך מלאכי כנה למ״ש סמיכות לו אין ככתוב
כנהגת ע״י יתנכל' יש־אל שבני שאך הכתוב טנח המדרש

 בעצמי שאני כפקידים( אלה כמו ומפקד מנין )לשין ופקדתי
 ומטעם • עליהם השגחתי עין ואשים המעשים חשבין אקבל

 גס אלו שבימים כמקובלים גדולי בפס ס׳מ כזהירונו זה
 שאז מפום • מחשבותיו אז לטהר לאדם ויש ק מז כמחשבה

 אפי׳ להשמר יש כ״ע • בעצמו מנהיג והוא • ה׳ אלינו קרוב
בפאר מפא׳כ עשתונית• בוחן כוא כי טיבה• לא ממחשבה

הם

 איזה להוכיח ידו על להריצה ה׳ חפץ אשר הדבר כ״א • בכלל
:ישראל[ לבני נחתיך צופה כמ״ש ענין שאר או איש

 כנחות אחר באופן קצת נבאר ,אמרח פה עניננו ול^י )ט(
 במחזה וראה ב״י בתקנת חפץ שמרע״ה • דרכנו נפי

 להתהץ אתם כיתה חסר ה־נ:גם מעתה לכס יאות לא ני שלו
 רגע שמדי אחרי לבדו• כש״י בחשגחת להתנהל האלהיה נפני

 ־ הפשעים ט וני .ים החע רפש רעיוניכס מימי יגרשו ברגע
 עת בכל ח״ו יתחייבו עשתונות בוחן הוא האדם שיוצ־ ונחסר

 ויעשו כי׳ כעם חטא אנא חמר לזאת • ורעים גדולים עונשים
 גלולים בעצמם להם עשו כאלו נחשבת בע״ג מחשבתה שע״י כו׳

 תשאחטאהסורם אס לעתיד• בתקנתם להשגיח יש ועתה ע״כ
 פלא י כתבת אשר מספ-ך נא מתני • כך ובין כך בין פי׳ • אין
 שבט אוחז שהוא עיד כל כי • זה ע נ חיתם המנהיג הוא יהי׳

 משוס כש״י השגחת ידם על קרוב בידו ההנחגה ממשלת
 עמו טובה מדרשו לזאת • מפה פל גרונו מתיך מדברת ששכינה

 מספרך נא מחני משה ובקש המשרה• לקבג עוד אבה לא
 תשא אם לפרש יש ]או עליהם ופושט נפר אותי כתבת אשר

 כו׳ אין־ ואם • מוטב הרי כרעה מחשבתה על תמיד חטאתם
 חטא אפר מי הסי״ח וענהו לפ״ז[ מנהיגם עיד לכוח אוכל שנא

 ־ ך לפג ילך מלאכי כנה כו׳ כעס את נחה לך ועתה כו׳ לי
 קרובה שכינתי תהי' לא עכ״ז מנהיגם תהי׳ פאזה ס^ף כלומר
 ע״י הנהגתם יהי׳ שמעתה • לפניך ילך מלאני הנה כ־ • אליכם
 פיס כזכרון בספר יכתב ולא * מחשבות יבחין לא שהוא מלאך

 המלך לפני יגישנה אז על לפ כאדם אנה יוצ אשר עד מחשבה
כנטפלת המחשבה לפי כ״א ידיננה ואז המשפט• בעת ה׳

 לפית הזה מועד יקח • ליוה״כ ר״ם שבין בימים עכ״ז • המלאך
 בספרי אשר וזכיות העונות מפקד ולקבל בעצמם עליכם עין

 לקבל אניהם קרוב ולהיות ואיש• ש א מעשה כל להבין המלאך
 ילך מלאכי כנה וזכו • כנפיו בצל לחסות כבא לכל בחשובה

• הג״ל במדרש כאמור ויוה״כ ר״ה זה פקדי וביום אך • ־לפניך

: כנ״ל[ מלאך ע״י שהוא כשנה ימות
רעם וישמע העם לפני ה' ,דבר רבינו משה (’)

 נקרא •אכל חהאכלו הזה הרע הדבל אח
 4-א • משר אכל בכי ימי ויהמו אימי היא וכן ־ הלב עצבון

למיטה• הניאה לבכי אחהאדה מעורר הלב
 Жда« ־לא יה״־י ־ליי• טך איש שחי ולא
 ״ביש הרואה ל־ל אהי’ "א ™:י'

 כמע":! שהשיגו מדרגה באוהה א״ע החזיקו כי • עניו עדיו איש
קרע" כאלי מעשה בלי החשוכה כמחשבת להסתפק • סיני הר



לא אריה
 נפרד שיהי' רק ינהיגם בעצמו כ״א כלל מלאך עמו יתן שלא

 כל יהיו לא ועי״ז ומשכן• באהל להתהלך מהם קצת ומובדל
 • לנו להחזירן ועתיד שם בגמ' שסיים וזה מהסביביו[ העם

 כבוד. ונגלה • בשר כל על רוחי את אשפוך נאמר לע״ל כי
 מחמת שמשה ברכות סוף ,גמ ,)וע — • יחדו בשר כל וראו ה׳

 מיד להחזירו ה׳ לו וצוה למחנה חוץ לנעותו אהלו לקח כעס
ארוכים והדברים • דהכא יוחנן ר׳ על פציג והוא • למקומו

: פה( האסף עת לא במק״א אצלי וערוכים

 ,דקדוקי בישוב הנ״ל הפרשה כל בעז״ה בארנו ךק3ןק )יא(
 זה דבר קוטב על וכולה • בראשונה הערנו אשר

 לבדו ה׳ כ״א למה״ש גלויס אינס שבלב המחשבות כי תסובב
 ההנהגה למסור ה' עצת היחה ע״כ • אדם מחשבות יודע

 מה עון להם יחשב לא למען ־ וינהלם ינחם שהוא להמלאך
 • ויחי בפ׳ מ״ש לפרש אמרתי ועפ״ז ־ מזימותס בחיק שישאו
 ואתם חני אלהיס התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר

 ולהלל • כמובן מדוקדק אינו כו׳ התחת כי דלשון כו׳ חשבתם
 כי • המחשבה על לדון כאלהיס התחשבוני הי׳ יוסף שתשובת יתכן

 עפר זוחל אני • אותה ומכיר שיודע המחשבה על דן הקב״ה
 עמדי עשיתם אשר המעשה על בלתי מחשבות גנזי בודק ואיני

 ויש • לי פעלתם וחסד טובה הלא והמעשה • להביט לי יש
 • עמדי עשיתם אשר הטובה על תודה לכס לתת עוד לי

 השובה גדולה יוה״כ ס' ביומא אמרם עפ״ז לבאר אמרתי גס
 תשובה הרהור שגס בזה שכונתם * הכבוד כסא עד שמגעת

 שאני ע״מ בקדושין כמ״ש השנה ימות בתוך גס רושם עושה
 • בלבו השובה הרהר שמא מקודשת ה״ז רשע ונמצא צדיק

 המלאך עפ׳'י מתנהג שאז ואף השנה ימות בשאר גס מיירי ומסתמא
 • מחשבות יכיר לא והוא • באורחותיו לנהלהו אתו הפקד אשר
 עד שמגעת המצות יתר על במעלתה השובה גדולה עכ״ז

 ולבבו רוחו על בעלות ותיכף מחשבות מבין שהוא כסה״כ
 • תשובתו ומקובלת צדיק להקראבשס יהפך התשובה• מחשבת
 יוחנן ור׳ שם דאיתא הילקוט ני׳ ליישב בזה עוד ואמרתי

 פ״ק בר״ה דאמרי׳ משוס דהוא • בכלל עד ולא עד אמר
 אדם של גז״ד שמקרעת חשובה גדולה יוחנן א״ר ׳(3 )י״ז

 אבל דוקא בצבור התס לי׳ ומוקמינן שגה( באמצע )אפי׳
 הנחתם גז״ד לקרוע השגה ימות בשאר תשובה ל״מ ביחיד
 ימות דבכל משוס הנ״.ל עפ״י הטעם ויתכן • ויוה״כ בר״ה
 לשטת המלאך ביד ואין מלאך עפ״י היחיד מהנהג השגה

 קרוב בהיותו וקראוהו המשגיח ה׳ שאז בעשי״ח רק • מאומה
 מישועת רחוק הוא השנה דבאמצע • מיירי וביחיד עשי״ח אלו

 תמיד הוא שרי׳ שכינתא עשרה בי דכל בצבור משא״כ ׳ היחיד
 אלהינו כה׳ אליו קי־וביס אלהיס לו אשר כמ״ש אליהם• קרוב
 • החולץ ס״פ ביבמות כמ״ש בצבור דמיירי • אליו קראנו בכל

 באמצע מקרע לא דיחיד דגז״ד יוחנן לר׳ דס״ל כיון וא״כ
 הורס רשע דשם אף • בכלל עד ולא דעד קאמר ע״כ שנה

 הג״לעכ״ז במתני׳ בקדושין כדאיחא צדיק בכלל ונכנס מעליו
כסה״כ עד מניע דאין ע״כ ביחיד עי״ז נקרע אינו דגז״ד כיון

 כסה״כ עד דקאמר לוי ור׳ • ע״ב ולא עד קאמר ע״כ • ממש •
 א׳( )י״ח שבר״ה תנאי כהני דס״ל יתכן בכלל עד דס׳׳ל דמשמע

: שנה באמצע אף מקרע נמי דיחיד דגז״ד דס״ל
 נתנאל קרבן ה קושית לישוב ונבא נעלה הדרך ПТ21 (יב)

 אהא קשה דלכאורה • בעז״ה בראשונה שהבאתי
 לבירה עלה אביו נו שאמר דהרי מעשה מהאי יעקב ר׳ דייק ד

 דלמא ליכא עלמא בהאי מצום דשכר • ומת הגג מן ונס! כי׳
 תשובה אפי׳ דל״מ ו־וס״נ׳ניהרג בר״ה דינו רנג״׳ר נחחס כבד■

 אפי׳ דכלא • מכני דלא מציה כתם וכ״ש גז״ד לקרוע ותפלה
 כדמוכח ליחיד השנה באמצע ל״מ המשקל להכריע זכיות ריבוי
 עונות רוב לו היה דלמא שהקשה בח״א רש״א וע׳ ־ שס בר״ה

 ליהר^ג^^ נו כיה לא. הרצים עשית בשעת דמ״מ ומתרץ
 דקעס^׳^^ו^ תירוצי מספיק דאין נראה הנ״ל לקישיתי אבל

 лЬьп שפיר סחס עונות ריבוי משוס לקושיתו
ונפלא * הרוב קצז נמעט המטה
למק אבל ־ וע׳ ■ ליענש לו היה לא מציה בשעת

טז

 קול
 היודע הוא וה' • השגחתו ע״פ ומתנהלים • לה׳ עדיין הס

 ע״י הלב חרטת להראות צריכים ואינם • אדס מחשבות ומכיר
 וע״ז • רוחס ועצבון לבס שברון על תעיד אשר בפועל מעשה

 כעס בתורת לא כלומר כו׳ עורף קשה עם אתם ה׳ להם אמר
 שלא פניהם על הוכיח עצה בדרך אלא • להם זאת אמר

 באשר ירפוה• ולא בו עצמם שמחזיקים המדרגה זו יאתה
 המחשבות הלאה לזרות בכחכס ואין • ערף קשה עם שאתם

 לזכך ידכם לאל ואין • מזמותיכס פני על המעופפות הרעות
 • היצה״ר רגל חדלחס כי ההבלים מעפרורי רעיוניכס מי

 לא ע״כ ’ הבל ממחשבות נרפש מעין הוא עשהונוחיכס ומעין
 אחד רגע אס לזאת • לב טהורי תמיד לפני לעמוד תוכלו
 עלות מדי רגע בכל הלא אנהגכס בעצמי שאנכי בקרבך אעלה

 • באפי חמה קטורי יעלו נהבלה מחשבה מזימוחיכס על
 ועתה לכן • עשתונותיכס נתיבות כל לפני גלוי כאפר וכליהיך

 שקבלתם העדיים במדרגת תתנהגו שלא .מעליך עדיך הורד
 • עתה גס אלי קרובים אתם כאשר • נו״נ באמרכס חורב מהר
 המצות ממעשי ישועה לדרוש נמוכה במדרגה תחנהלו כ״א

 לכס יש בתשובתכס וגס • שדי ביראת לבבכם שיחזקו והמדות
 • אתכס להנחות ילך אשר להמלאך הנגלית מעשה לעשות
 אשר לפניכם יש ועצה הקון איזה פי׳ • לך אעשה מה ואדעה

 — • בה הלכו אפר הדרך סכנת מעליכם להרחיק הצלח
 האהל את יקח ומשה • חורב מהר עדים את ב״י ויתנצלו

 ה׳ אל קרוב רבינו שמשה משוס • למחנה מחוץ לו ונטה
 ימשיך המחנה בתוך ובהיותו • גרונו מתוך מדברת ושכינה

 קרובה להיות השי״ת והשגחת השכינה כבוד התגלות העם אל
 עתה ובראותו • יח׳ כבודו בשכינת קשורה נפשו כי • מאד

 שאינם מהם הקדישה הוד ולהסיר מעט להרחיק יאות כי
 מהעם אהלו את רביגו משה הפריד ע״כ • אותה לקבל יכולים
 מבקש כל והי׳ • למחנה מחוץ אהלו ליטע העדה מתוך ונבדל

 יוחנן א״ר שם שבת ובגמ׳ — • למחנה מחוץ אל יצא ה׳
 יקח ומשה לי׳ וסמיך כו׳ ויתנצלו שנא׳ ונטלן משה זכה וכולן

 כהר שהוא העדיים ענין שנתבאר אחרי ו?וא • האהג את
 • השכינה מזיו ונהנים ה׳ אל קרובים היותם הנעלה המדרגה

 איש שכל מקודם להם שהי׳ המעלה זו מהם שנסתלק ואחר
 בקרבם שוכן ה׳ כי • ה׳ כבוד כמשכן בעצמו הי' מישראל

 שלא והוא ־ ונטלן משה זכה העדיים אותן המה־ ה׳ והיכל
 אחר כ״א השכינה עליו שתשרה מפה אהל נזכר בפסוק מצינו
 שצוה שכמו הוא הענין אולם • המשכן עשית עד העגל חטא

 יוכל שלא רואו אחרי • בתוכם לשכון מקדש לו לעשות הקב״ה
 • קדושתו נוגה לקבל בכתם שאין בחברתם אתם להיות

 חדר להיות כביכול שכינהו הסתיר כ’ע • מאד נשערה וסביביו
 אל הנגשיס והכהניס • המחנה מן לפגים ובמחנה בחדר
 כי • ובמחשבתם ובדעתם .עניניהס בכל יותר יתקדשו הקדש
 להיות יכולים העם כל ואין • סביביו כל על הוא נורא

 מהיכל מרוחקים העם יתר היו ע״כ • תמיד ה׳ אל מהקרובים
 לבנין שנהנו בהגדבות מישראל לכ״א הי׳ חלק רק • יה׳ כבודו

 בו בהקבץ משכן נעשה רוחם וטהרה לבס נדבת ומקדושת • המשכן
 רוחם נדבה אפר לב בטהרה כ״א שעשו המצות רדושת כל

 המשכן אל ולבוא ולהטהר להקדש הבא איש כל ע״כ • אותם
 להיות יכול שלא רק • לו הכין אשר מקדשו לתוך כבא הי׳

 • למחנה חוץ אהלו ליטע רביגו משה ראה כן .תמיד אליו קרוב
 זמם אפר לו עשה וה׳ • באהל להתהלך ה׳ כבוד שיוכל בכדי

 עמוד ירד האהלה משה ובבא • ע״ה רבינו משה אוהבנו
 יצא ה׳ מבקש כל והי׳ • משה באהל שכינהו והשרה • הענן

 מהעדייס קדושה חלק לו הי׳ כ״א גס )כי למחנה מחוץ אל
 להיות יכול הי׳ שלא אך משה באהל וניתנו ממנו שניטלו

 וניתנו ־ לכתו בכ״מ כליו העדיים את לישא תמיד אליו ־קרוב
 יתקדש ה׳ לבקש מב״י כ״א לבו על פומו ובעת • משה באהל
 וז״שר׳ העדיים• את משה הציל וא״כ ה׳( פני לדרוש ויטהר
 והיינו • כו׳ יקח ומשה שנא׳ ונטלן משה זכה וכילן יוחנן
 אשר עד כמשכן אהלו געשה מעליהם העדיים נטילת שע״י
 אח״פ רבינו משה לו מצא ומזה ■ ־ ה׳ צוה נאשר המשכן נבנה

כו׳ הולכים פניך אין אם ה׳ מאת לדרוש עמו לטובת טענה



קול «2
 או שימות בלא״ה שעה אותה על דינו נגמר דלמא שהקשיתי

 שעומדת תשובה דאפי׳ מצוה שום ל״מ גז״ד דלקדוע • יהרג
 יעקב ר׳ ראית אין וא״כ " מצום איזה כ״ש ל״מ דבר כל בפני
 דבר״ה תנאי הני כי יעקב לר׳ דס״ל ונראה • לכאורה ראיה
 • ותפלה תשובה ע״י נקרע ג״כ דיחיד דגז״ד דס״ל א׳(. )י״ח

 לבדו כשי״ת ע״פ כוא נ״כ כיחיד דהנכגת ג״כ דס״ל ומשוס
 דאלו • גז״ד מקרע לזאת השנה באמצע אפי׳ מלאך ע״י ולא
 השנה באמצע לקרוע תשובה מכני היה לא מלאך ע״׳י היה
 ה מצו שאר דגם יעקב לר׳ ס״ל ולזאת • ויוה״כ דר״ה גז״ר
 • ליכא בה״ע דש״מ הוכיח שפיר וע״כ ־ כשנה באמצע גס מהני

 דחוצפיח דלישנא אחד גבי שס הא״ד טעם שזהו ]ויתכן
 גז״ד למ״ד גס קשי׳ דחוצפית דמעשה משוס * חזא המתורגמן

 נגמר היה ולא כיה שצדיק ידוע דחוצסית * מיקרע לא דיחיד
 עלמא 4בהא מצוה דשכר לולא * להריגה ויוה״כ בר״ס דינו

 נקרע אינו דיחיד גז״ד כמ״ד דקי״ל לדידן גס ולזאת • ליכא
 ליכא בה״ע מציה שכר אמרי׳ מ״מ חשובה בה׳ הרמב״ם כמ״ש
 מעשה מהאי יעקב דר׳ דיוקא פ’ועכ * דחוצשיח[ מעשה מהאי
 לכל כ׳ קרוב כשנה כל דגס לסברא כ״א קאי לא דחזי

 ע״י לא לבדו כשי״ה ע״י תמיד מתנכג היחיד וגס קוראיו
 דלא • בעשי״ת דוקא כיה יעקב דר׳ דמעשה ]רדוח״ל מלאך

: הכי[ משמע
 דאך • הוה בע״ג מהרהר ודלמא כגמ׳ דמקשה א״ש ןא״כ

 כיחיד דהנכגת כסברא דלפי מעשה עדן היה שלא
 מיד לחטאת נחשב הרהור גס • בעצמו הש״י ע״י כוי ג״כ

 למצוה כו״ל איכא בה״ע מצוה שכר אמרת דאי ומשני " וכנ״ל
 הסברא ע״פ עולה כתירוץ גס " כרכור לידי ליתי דלא לאגוני

 לשמור המלאך ביד אין דודאי " לבד כשי״ת ע״י דמתנכג כנ״ל
 יודע אס ואך • מחשבות יודע שאינו לפמש״ל מהרהור וצכציל

 משוס אבל • המחשבה להמניע אנוש ברוח מושל שאינו ודאי
 ברוח שליט שהוא לבד הש״י ע״י דמתנכג לסברא דמיירי
 והוא • אנוש לבב על כזו מחשבה יעלה שלא הרוח את לכלוא
 נקרע דיחיד דגז״ר תנאי כהני יעקב לר׳ ס״ל דע״כ משוס
 לסברא התירוץ בין הקושי׳ בין ואזדא • שגה באמצע חפי׳
 שנה אחרית ועד שגה מראשיה לבד הש״י השגחת פין אשר

: בפרט היחיד על גס
 דמחשבת של הרא״ש על שהק׳ הק״ג קושיה מיושב £״] 1ךן )יג(

 כמעשה בעשוהו כ״א להמעשה מצורפת אינה ע״ג
 הוי לא דהחם כו׳ מהרהר ודלמא ׳כגמ דמקשה מהא * אח״כ

 דהרא״ש הג״ל דלפי * לבדה המחשבה על נפגש ומ״מ ממשה
 בינחיס שב ודוקא נקרע אינו דיחיד דגז״ד דקי״ל למאי ל

 שבעולם נביות אילי כל הביא אפי׳ בינתיס שב לא אבל לו מוחלק
 וכטעם * השובה מה׳ בפ״ב כרמב״ס וכ״כ שס בגמ׳ כמ״ש מ׳

 ית״ש ד' משיס בעשי״ת דרק משוס כספרים בכל מלא כתוב
 משא״כ קוראיו לכל הוא וקרוב בעצמו תבל ע״פ השגחתו עין

 •. רצונו עושי למלאכיו ההנהגה מוסר הוא השגה ימות בשאר
 כפיר וא״כ * ויוה״כ בר״ה ממנו שיצא דין כגמר כפי לעשות

 משוס כשנה בכל נחשבה אינה לחוד דהרהור למימר איכא

אריה
 לפציו זנרץ בספר נכתבת ואינה ממנה המלאך ידע כלא
 האדם שיחטא קודם הוא רחום ה׳ עכ״ז מזה ידע שהקב״ה ואך

 עד לעין מחשיב אינו המלרך ידי על כהנהגה שמסר ומאחר
 המלאך ממנה וידע מעשה שיעשה דהיינו המלאך בספר שיכאב

 דמקשה והגע׳ • שבה כמחשבה כסי גס עלי׳ ית׳ ה׳ ידון אז
 הפנה בנל דגם ע״כ דס״ל יעקב לסברת,ר׳ הוא כו׳ מהרהר ודלמא
 • כגע׳ הקשה ושפיר • יחיד אפי׳ בעצמו השי״ח ע״י מהנהג

: כק״נ קובית וא״ש
 האירגא מצל/ן כמאן א׳( )ט״ז ר״ה בגמרא איחא והנה

 יוה בכל נידון חדס דחמר יוסי כר׳ ואמריעי אקצירי
 קודס בין לאדס צעקה יפה תנא כהאי וס״ל כרבנן ואבע״א

 דמתפלנין דכא שכס׳ שס תוס׳ וע׳ * גז״ד לאחר בין גז״ד
 יחרפת אימת • נגזר יחלה דאימת משוס כוא • רפאנו אנחנו

 וצ״ל • ע״ש גז״ר דנקרע שאני רבים בפלח א״נ • נגזר לא
 שמא סנק דיש הייני • נגזר לא יתרפא דאימת הרוס׳ דמ״ש

 דחשיבא עיקר משמע שלהס שגי ותי׳ * הפלה ויועיל נגזר לא
 על המבקש ונם • בעולם חולים כמה דיש משוס רביס תפלת
 ה׳ סין דרבים ומכוס — ע״י חולי שאר בתוך כוללו כוא יחיד

: תמיד נשמעת הפלתם ע״כ תמיד אליהם

 ס הבאת־ בעבודה אשר כונתנו פדי כנצו מאמרנו ממעי ועתה
 תפלה מעגיני כמדבר זה חיבורי באדמת ונטעתים הלום

 שההפצה מלבד כי י התפלה בעת’המחשבה• טהרת הכרחת להודות
 בלב• כיד כתפלה של כעבודה דעקר י מועלת אינה כונה בלא עצמה

 כגו היא ובלטדה י התפלה בגו המתהץ החיים רוח היא והמחשבה
 ה׳ לפגי בעמדו • למעלה הענין זה בא כאשר * חיים נשמת בלא

 לאיח:ן שזאת לטוב מרע ולהפך גז״ד לקרוע נפשו על לבקש
 לז:ך עליו כלא • כנ״ל בעצמו כקב״ה ע״י כ״א מלאך ע״י

 וכמ״ש • איש מעללי יצרי ובודק כבוחן לפני ו מחשבה ולטהר
 קרוב ה׳ שכבוד בעבור רעיוניו כאדם שיטהר בעשי״ת כס'

 שיחפוץ מי כשנה ימות בכל כן • סביביו כל על ונורא " אז
 • אניו קרוב ה׳ שיהיה לה' להתקרב עליו לטוב גז״ר לשנות

 במחשבות לפניו לעמוד מאד נורא אז אליו קרוב ה׳ ובהיות
 שיקיה טעם ומאיזה * מתועבים ומזימות תהו ורעיוני כבלים
 עמו על ה׳ עיני כשנה שכל מטעס אס • תפלתו שיקובל

 אלהיס קרבת יחפיץ • נשמעת רבים דחפלח משוס או ’ בסרט גס
 דרוש ובספרי • משחתות ממזימות לבב בר אז להיות ועליו

 אס נשפט כוא שאז ׳ אלהיס ופנלו מנשק מתפלל לשק פירשו
 בתרדמת ירדס ואיך * וצדקתו איש מעשי לפי • א״ל בקשתו ימולא

 אזע יטה ולא • והכו בוא בדע־וני משוקע להיות אז כאולת
 נכונה פצה כנ״ל מדברינו נשמע זאת ועוד — עצמו דברי לקול

 ומקובל • השנה באמצע גס רומה שמי תסלחו שיגיע להמחפלל
 ומעשיו דרכיו מחפש בהיותו • יה׳ כבודו כסא לפני ברצין
 הפלה ככבוד כסא עד שמגעת כתשובה ועס * ,ה עד לשוב

 והיא • כסה״כ אצל עד מגיע מ״מ לר״י דאך * למרום תפלתו
 ’ ית׳ כבודו לפני תחנתו להגיש נאמן ושליח בעדו בטי מלציז

; כחפצו לטובה לבב בטהרת המתפלל משאלות וימולא

השני התא
 עזר בלי עכ״ו ♦ המחשבה היא העבודה שעיקר המבואר לפי שאף יציע הוא

* אחרי׳ המושבתה היצר לתאות האדם הרגל מרוב * האדם כלבב תקום לא הכחות

 הגופגי׳• התאו׳ כלא בית ממאסר מחשבתו המליט אשר האדם
השכלי׳• נפש ממשל׳ כנפי צל תחת לחסות׳ אותה ומנים

 בחובי בהחבאה • מחשבתו במשכנות ובטח השקט יאמין לא
 הגופנית התאוה מחיל שם להשמר תוכל לא כי • האדם לבב

 ובהיות • ידה תחת ולכבשה שנית לתפשה אחרי׳ המחפשים
 אס למולם• להתחזק תוכל לא ידי' על ההרגל מוסרות עדן

 — • לעזרה לה לעמוד לכלכחותיו מלא ־קורא האדם בהיות לא

 המצוה מעשה מגיל ומחשבתו למזמותיו סביב האדס ובבנות
 לבבו מחשבת את להיות הכחות חיל כל יקבצו שס אשר

 ?1רר צכא אנשי מפני עוד יגורו לא בראשם( הולך )ורצונו
 משם לקחת הפנימית האדם לבב חצר אל יבאו כי • הגופנית

 3 אל כלהכחות ורמסום ושמטוס ודעתו האדם מחשבת את
 ה:;מה ט _ האדס ללבב מבוא מקום לה תת לבלי החצר
 ;מעה הגופנית התאוה ממשלת מול לעמוד חזקה /א לבדה

החלה



 ברב גדולות ולפעול האדם( לבב אדמת ע״פ לפרוץ החלה
 ע״י כ״א ההרגל עבותות ידי׳ מעל לנתק • בלבבו התעוררות
 רב בחשקת ההתעוררות בכח לנתקם כחוחיו בכל התאמצותו
 והאהבה היראה אש בהריחס בו המתלהבת נפלאה ובתשוקה

 ולמען • טלי' הקמים מידי מחשבתו את מלט למען • לה׳
 • האדם לבב אדמת על רבים ימים טובה המחשבה תאריך

 שה ועבדתם כ״ד( ד׳ )דברים הכתוב כונת פירש א׳ וחכם
 המכרח הנפש ממכאובות למעלה אין כי • כו׳ אחרים אלהיס

 הרגל מחמת למולה לעמוד תוכל ולא ־ ומרי׳ עונה את
 בכל ותתחזק שתתאמץ עד ההיא לנפש מרפא ואין העבירה

 כן וכמו • נפשך ובכל לבבך בכל תדרשנו כי וז״ש * כחותי׳
 ושמורה איברים רמ״ח בכל ערוכה אס נ״ד( )עירובין אחז״ל

 לעניי שגס ויתכן • משתמרת אינה לאו ואס * משתמרת אז
מצרפה טובה מחשבה ע״א( )מ׳ בקדושין שאמרו מחשבה שכר

 אס כי אינה *( למעשה
 ונגלית בנפש נראה שההחפעליות

 • כחות איזה ע״י המחשבה
 נעשתה לא עדן שהמצוה אף
 אונס איזה כי * ה׳ רצון כפי

 שמוכח וכמו • לשטן לו עמד
 אז שם שמביא הכתוב מלשון
 שנדברו כו' ה׳ יראי נדברו

 המחשבה שנגלית • לעשותה יחד
 היוצא הדבור כח ע״י עכ״ס

 • כו׳ ויכחב אז לבו מקירות
 שהקב״ה שכר לענין זאת וגס

 יותר טוב שכר לשלם מתחסד
 המגיע הצדק מעשה ממדת

 לענין אולם * השכל שורת ׳פ7ע
 בלבב טובה המחשבה שתקום
 • לבדה תכון לא רב משך האדם

 תתקיים לא המחשבה אהל כי
כ״א " רבים ימים בנפש

הגה״ה

 בקדושין עילא מאמר לפי גס *(
 מחשבת ושנה שבעבר שס
 אף למעשה מצירפת כ ג" עבירה
 אינה עבירה מחשבת ששאר

 אס און כמ״ש למעשה מצערפת
 כמ״ש ה׳ ישמע לא בלבי ראיתי
 דבעבר משוס והוא • שס בגמ׳
 נמשך כי עד בחטא נתרגל ושנה
 בהנה עוד לחטוא ההרגל אחר

 הוא ונקל * כהיתר לו שנעשה
 • פעמים כמה עוד לעשות בעיניו

 מזומן הוא בה שחושב מיד ע״כ
 וישוב איחור בלי לעשותה ומוכן

 • למעשה נחשבת ע״כ • הדעת
 בהיפך הוא מצוה לענין וכן

 שבעבירה מקוס שבכל ראינו כאשר
 נחשב אין למעשה המחשבה נחשב

 כמו למעשה ,המחשבה במצוה
דביה שאמרו בכנעני שמצינו

 למעשה-ומחשבת אוןכישב מחשבת מעשה במסמרות בהתחזקה
 והוא • למעשה נחשב אין מצוה ' רבים בכחוח נטועים המצוה
שורש לו שיש דבישראל משוס את יחזקו הכחות ויתדות

אלהיס רצין אחר המושכהו הנשמה המוט לבלי המוטע האהל
איזה לעשות לבו על שעולה מיד : רביס לימים

 ומחשבת שיעשנה הדבר קרוב מציה
 מוכן להיות מכליותיו רחוק הוא כ״ז עס בלבבו שהנצה אף און

 ומחשבת משאה כאלו אצלו נחשבת מצוה מחשבת ע״כ • לעשותה
 מחשבת מ״ש ע״ד זה ענין הסברתי ובמ״א • כלום אינה עבירה

 לענין הגזלן לה שקרא כשס שתהיה שגזלה להכלי מחשבה אינה גזלן
 מחשבת לענין ע״כ • מחשבה הוי בעה״ב מחשבת אבל • טומאה קבלת
 ומחשבתו הישראלי איש בגו בעה״ב שהיא מהנשמה שנצמח מצוה

 הבעה״ב מחשבת שאינה עבירה מחשבת אבל • מעליהא מחשבה
 הנתונה האדס רצון לגזול כגזלן שהוא והיצר החומר מחשבת כ״א
 כן לא * מאומה מחשבתו אין ע״כ • השכלי נפש ממשלת יד חהת

 • מחשבה הוי עבירה מחשבת גוו בכל בעה״ב הוא שהחומר בכנעני
 רחוק זאת גס * מחשבה אינה ע״כ אתו הוא גנוב מצוה ומחשבת
 החומר ונעשית " מושכתו שההרגל ושנה בעבר ולזאת • שיעשנה

 בתחלה היצה״ר על סוכה בו.מ׳ כמ״ש כבעה״ב עליו מושלת והיצר
 מחשבתו ולזאת • איש נקרא ואח״כ אורח נקרא ואח״כ הלך נקרא

 שגורשה הזה ולהאיש • ג״נ שיעשנה הדבר שקרוב לעבירה מחשבה
 דעה לה ואין ־ ,וכחות-ו בחושיו למשול מכסאז השכלית נפש

 בה אין מציה מחשבת ע״ג ואורח כהלך נחשבת והיא כבעה״ב
 במעשה זממו להשיק יניחנו לא היצר כי שיעשנה רחוק גס ’ ממש

 בענינה עצמי לכובע דמתה " שני עבע היא ההרגל כי • המצוה
 פ״ק בר״ה הרא״ש דברי ולשי • אחור ישיבנה עמל ברב לא אס
 מחשבת דאמרי׳ א דה של כו׳ שיחעא קודם הוא אני ה׳ ה' גבי
 היא מצורפת מעשה אח״כ בשעשה דוקא היינו למעשה מצרפה ע״ג
 • למעשה מצרפה דאמרי׳ מציה גבי פי׳ ה״נ א״כ * המעשה עס

 והא * עמה המחשבה מצורפת המצוה מעשה אח״כ כשעשה היינו
 שאני נאנס כו׳ עשתה ולא ונאנס מציה לעשות אדס חשב דאמרי׳

 במחשבה ולא ’ עשאה כאלו הכתיב עליו' מעלה האונס משוס דאז
 הרא״ש בדברי הארכתי הראשון ובתא • עשאה כאלו ב נח: לבד

 מהרהר ודלמא חילין סיף דאמרי׳ מהא עליו הק״נ מקושית לישבו
 כתבתי ח׳ ובתי׳ • עמו מעשה היה לא הלא והתס • ה:ה בע״ג
 בקדושין דגמ׳ לסזמא אבל דעולא אליבי׳ אזיל הוא הרא״ש דתי׳

 במחשבה מחשבותס פרי עליהס מביא הכני דכתיב הא על דמשני
 עס בשיש כה״ג א״נ מעשה אח״כ שעשה ופירש״י * פרי שעושה

 ע״כ א״כ • המחשבה מצירפת עבירות בשאר גס מעשה המחשבה
 )משא״כ למעשה הקב״ה מצרפה דמחשבה בע״י דאמרי׳ הא

 ואזיל מעשה עשה בשלא אף ע״כ היינו עבירות( בשאר
 וא״ג באורך ע״ש בקדושין ,דגמ סתמא ע״פ חולין דסוף סתמא

 ג״כ מעשה בלא פי׳ ג״כ למעשה מצרפה דאמרי׳ מצוה גבי לפ״ז
 לבד מחשבה בחטא שהורגל ושנה בעבר אולם " למציה נחשבת

 מיד מוציאה מחשבה שאמרו וע״ד * ההרגל לבעל נחשבת אינה
 ע״י כלי שנעשה כיון י מעשה מיד מוציאה מחשבה ואין מחשבה

 כל• מתורת מבעלה מחשבת אין טומאה הורת בה ויש מעשה
 בדבר כן • מעשה מיד מוציא מעשה ורק * מטומאתו להעהר

 • טימאתו מעשה מידי מוציא מחשבה אין בה והורגל מעשה שעשה
 אחר( במקום נדבר מזה מועלת ומחשבה הרהור תשובה שלענין )ומ״ש

 טיבה מחשבה בקרבו ונכנס י עליו חזקה ההרגל שיד למי ע״כ
 יתאזר ובהם עוביס במעשים המחשבה להלביש ימהר • רגילותו נגד
 • לסעדו אלהיס בעיני חן וימצא • אחור תזירנו לבל ההרגל ניד עוז

: אותי[ מסייעין לעהר הבא כאמרם

 בתפלה בעמדו ה' לדבר וחרד הירא אדם לכל יש ןז״כ
 התשוקה להלביש ימהר • לה׳ התשוקה אש בו בהתלהב

 עצמוהי כל ממש להיות רב בחיל והתאמצות כחות ברב
 מחשבתו כסא יהי׳ נכון כי יבטח־ ואז כמוך• מי ה׳ תאמרנה

 הנשמה ירידת עיקר כי גס ומה ־ ימיס לאורך ה׳ לאהבת
 המלובשת החיונית שהיא הבהמית נפש להעלות היא לעולם

 בכח שמדבר מה וכל • השכלית נפש למדרגת האדם בדם
 החיונית מנפש כחות יותר ומלביש מכניס הוא יותר גדול

 אשר המצוה מעשי כי • ליק״א( בס׳ בזה )ועי׳ אלו בדיבורים
 גדולות תפעלנה להכהות המורד המחשבה השפעת בה יש

 כי • העשי׳ לעולם העליון מעולם קדושה השפעת להוריד
 כל כי • האצילות שתחת הבריאה עולם נגד הוא המחשבה
 המעשה שע״י וכאשר " לי״ח כידוע קומה שיעור העולמות

 ע״י כן רבים לימים להתקיים להמחשבה וחיזוק חיות ירבה
 האדם כי * העליונים בעולמות ואורות כחות ירבה המעשה

 וראשו • נטועים האדם בגו בארץ נשמתו שרשי השדה כץ
 על ובשפוך • העליונים העולמות בין גדולות לפעול בשמים
 ענפי בכל הקדושה לחיי התפשט והמצוה התורה מי שרשיו
 בכל כח להוסיף והנשאים הרמים ודליותיו סרעפוחיו וכל האילן

: ואנשים אלהיס המשמח שעשועים פרי להצמיח וענף ענף

א־-—----------------

השלישי. התא
• ותפלה הפלה לכל מיוחדות עתות לקבוע בנה״ג אנשי שראו לענין יציע הוא

ובמעשה ובדבור במחשבה התפלה חיוב הודענו אףןףר
 הגדנו אשר מתועלחה נדבר בההפעליות• הכמות •

שאמרו וכמו הקרבנות במקום הוא שההפלה מראש למעלה

 הי׳ פחד של שתמיד התמידין על כ״א( פ׳ רבה )כמדבר
 עבירות על הערבים בין ושל לילה של עבירות על מכפר

של האדם ופשעי חטאי על מכפרת השחר הפלת כן • יום של



и קול
 . • יום של עבירות על מכפרים וערבית מנחה ושל י לילה

 ופל * תיקנום תמידין כנגד תפלות השחר תפלת ר״ס וכמ״ש
והולכים שקרבין התמירים של ופדריס איברים כנגד ערבית "

 יום בכל התפלות לג׳ עתות שלש קבעו ולזאת הלילה* כל
 נגד מוספין הפלות טובים ומועדים ובחגים השבת וביום

 • מכונו על הי׳ שבהמ״ק בזמן קרבים שהיו מוספים קרבנות
 ייחדו כן • בהמ״ק בזמן עתו קרבן לכל מיוחד שהי׳ וכאשר

 למען ־ הצבור קרבנות כל כנגד הפלתו עת לכל כה״ג אנשי
 • להבא נפשו כ״א ויתקן שעבר ממה אשמתם להעם לכפר
 וז״ל התפלה מענין ה׳( סי׳ שלישי )מאמר הכוזרי בס׳ וז״ש
 שלא )פי׳ עליו יוסיף לא המחשבה עם מסכים הלשון ויהי'
 בלא מנין מפיו יוציא ולא שחושב ממה יותר לדבר ירבה

 הזרזיר כמו והטבע המנהג ע״ד בהפלתו יבטא ולא מחשבה(
 עם אלא • לדבר( המלומדים ועופות עורבים )מיני והפאפאגאי

 וכרי׳ זמנו לב ההיא העת ותהי׳ * בה וכונה מחשבה מלה כל
 יתאוה • ההיא העת אל המגיעים כדרכים עתותיו שאר ויהיו

 ויהי׳ • מהבהמיים ויתרחק • כרוחנייס מהדמה שבו קרבתו
 הזה והסדר כו׳ ההכנה של עתות השלש ולילו יומו פרי

 לגופו וניזין לנפשו מתפלל * מהגוף המזון כסדר הוא מהנפש
 שמה )פי׳ • אחרת הפלה עת עד ההפלה ברכת עליו ומתמדת
 בעסקו גם ממנו תמוש לא אלהיס בקרבת התפלה שתברכו
 הכלה עת עד בנפשו הקדושה מזון והמשיך עוה״ז מעניני
 וכל • בלילה שיסעוד עד היום סעודת כח כהתמדת • אחרה(

 במה וקודרת הולכת היא מהנפש התפלה עת הרחק אשר
 לחברת הצורך יביאהו אס נ״ש • העולם מעסקי רו־ה שכיגע
 שיעכיר מה ושמחה( משתה )סי׳ וישמח ונשים ורעים נערים

 ונא אניהס הנפש שחטה ומגונים כעורים מדברים נפשו זכות
 שקדם ממה נפשו מטהר התפלה ובעת • בה למשול יוכל

 כחותי׳ יחלשו ולבל נפשו ירעיב ולבל • ע״ש כו׳ ומזקנהלעתיד
 שהקנים מאחר הנ״ל מלבד ־ התפלה זמן חוק לעבור לו אין .

 וכמ״שבגמ׳ המידין• הקרבת זמן לשמור עליו התמידין כנגד
 שחר של דהמיד משוס שעות ד׳ עד השחר תפלה אמרו מפ״מ
 תיקנום אבית כנגד למ״ד גס — • שעות ד' עד והולך קרב

 שנא׳ מנחה תפלת תיקן יצחק כו׳ שחרית תפלת תקן אברהם
 ובחנו כנה״ג אנשי ידעו כו׳ ערבית הפלת תיקן יעקב כו׳

 מדת הוא שאברהם שידוע מדתו כפי א׳ לכל הנכון העת
 • חסדו ה׳ יצוה יומס * החסד תגבורת הוא ג״כ ובבקר • החסד
 • שחרית הפלת אברהם תיקן ע״כ • חסדך בבקר להגיד

 תעיין חסד בם שמיזכר פסוקים כמה בפכוד״ז בחרו )ולזאת
 לא ה׳ אתה הודו שאחרי המלוקטים פסוקים בכמה ותראה
 ה׳ חסדך יהי י וחסדיך ה׳ רחמיך זכר כו׳ חסדך כו׳ הכלא
 בחסדך ואני • חסדך למען ופדנו כו׳ חסדך ה׳ הראנו * עליט

 ויצחק רבים( וכמוהם • חסדו לעולם ה׳ טוב כי • כו׳ בטחתי
 ומדת דין הוא " ערב צללי ינטו ולעת • הגבורה מדת הוא

 שבת( של למנחה בסידור ג״כ )המובא בזוהר כמ״ש הגב־רה
 שלטה הקיפא דינא דמנחה דצלותא שעהא מטא כד כו׳ ת״ח
 הדינין להחליש המנחה הפלת תיקן ע״כ כו׳ מתערין דינין וכל

 • ורחמים דין ממוזג שהוא יעקב כנגד ערב ותפלת • הקיפין
 של התמידין שני פל ופדרים האיברים המידין כנגד למ״ד וכן

 משוהפין שניהם מגבורה שהוא ערב ושל חסד שהוא בקר
 מתעורר אשמורה ראש ובכל • הלילה כל והולך קרב להיות

 סי׳ ח א ובטוש״ע ברכות בריש וכאמור בחצות וכן רצון עת
 • יעקב כמדת ורחמים דין ממוזגה בכללה הלילה כי • ח׳

 • לנו וחקקו חז״ל שקבעו כפי ההפלה מועדי לשמור יש ע״כ
 לענין לעת עת בין והבדל נ״מ אין רבים שלהפלת שנראה ואף
 • נשמעת תמיד להיותה לפני׳ שוות העתות וכל • רצון עת

 לצון עת ה׳ לך הפלתי ואני ע״א( )ח׳ פ״ק ברכוה חז״ל כמ״ש
 אמרו ופן ׳ מתפללים שהצבור בשעה רצץ עת הוי אימתי
 ה׳ לך הפלתי ואני והכתיב יהודה א״ר ע״ב( ק״ה )ח״א בזוהר

 • רצון עת הוי דלא וזימנין • רצון עת דהוי זימנין • רצון עת
 • ע״כ לצבור כאן ליחיד כאן אלעזר א״ר כו׳ דשמע זמנין
 זמנים לגו שהקנו כנה״ג אנשי מחשבות עמקו כמה עכ״ז

 חוק להפר אין המ״ד לשני המידין כנגד אס אבות כנגד אם לתכלית

אריה
 הזמן שזה רוה״ק הבדולח עין בעיניהם ראו אשר זמנם
 עח להמשיך שאין מה מלבד • התפלה לאותה נאותה והעת

 • ברעב הנפש פחות יחלשו לבל • לתפלה מתפלה רב וזמן
 סדרם ולבלבל תפלה זמן חוק להעביר אין • הכוזרי בשם כמש״ל

:רעותה גבול אחת תסיג לבלי
 הנה כי באשר • לתפלה זמנים קביעות בטעם נאמר ןד,יך
 ורשע הס הגופנית התאוה ממשלת בעוזרי היא אחת ׳

 יתאז־ו לבל האדם ידי המרפית העצלות היא • מכלה הוא
 ברכי על דברי׳ בפתויי ותישנס • הממשלה מול לעמוד עוז

 מרווח מועד יש עוד כי לאמר העצלות( יד )משענת הבעחון
 גס כי • לעשותה א״ע וחזרזו תמהרו אשר המצוה עשית די

 המצוה בהיות אך ־ תחדל ולא המצוה תעבור לא אחרת לשעה
 רצוץ קנה משענת התקוה משענת ותהי' ־ קלה לשעה עוברת

 אחור נזורה אחרה( )לשעה החקוה בהיות • העצלות בידי
 את )למהר הזריזות חיל בידי העצלות ונפלה .־ה• בי מלהחזיק

 להעמיס ג״כ נוכל הטעם וזה . ונשברה בחיש( הדבר מעשה
 אף • הפלה לכל מיוחדות עתות כנה״ג אנשי קביעות במעשי

 אינה אשר רביס תפלת ובפרט . באמת לקוראיו ה׳ ימצא עת שבכל
 היו ברביס ני לי מקרב נפשי בפלוס פדה כמ״ש תמיד נמאסת

 הקביעת עיקר אך • ע״א( )ח׳ פ״ק ברכות בגמ׳ וכאמור עמדי
 חוקס את להפר ידי׳ מרמת העצלות תהי' שלא בכדי הי׳ זמן

 עוד לאמר לחזקה להתקוה יד נותנים בהיותם " קבעו אשר
 לי יתכן הזה הזמן אחרי הבאה בעת שגס • הרבה עת יש

 כך ובין כך ובין * להתפלל אעמוד ולכשאפנה • להתפלל ג״כ
 יחדלו והתפלות ־ רבות עתות ויעברו רבים ימים יתמשכו
 והתוחלת • מיוחדות עתות לקבוע התחכמו ולזה • לשמים מהלוך
 הוא היום שליש עד רק כי * נכזבה ־ מועד יש עוד • לאמר

 ־ המושיע גבורה נפל כי בראותה והעצלות • התפלה זמן
 בלעדי לילך ראש הריס לא • חפצה מקוס בכל והמוליכה

 המחישיס הזריזות חיל המלאה האדם בלבב לבא • מושיעה
 המיוחד העת יעבור טרס ולהקדימה ־ המצוה מעשה את
 אעבור אנכי איש יתהלל לא זה טעם לפי אף אולס — " לה
 לעולם להמיר אין חז״ל מחוקי כי • אבטלנה ולא ההפלה זמן

 בסור אף לשמרם החיוב שעשו וגדריס וחוקים גזירות׳ שכמה
 בק״ש )ואף בפוסקים כמבואר לזה שהביאתם והטעם הסיבה

 קרא ולא פשע אס ליל: חצות שאחר יוגה רביגו כ' דאורייתא
 בסודם לבוא ואין ־ הפלה בעניני גם ומה עוד( יקרא לא

 הפלת לקביעותה טעם יש זה ומלבד ־ ימצאנו מי עמוק עמוק
 ודלא מה״ח זמנה דק״ש לתפלה גאולה להסמיך בבקר השחר

 למצוא יש ועוד וש״פ הט״ז והשיגו מדרבנן דהוא של כהכ״מ
 תפלה לכל דוקא יאות הוא שהזמן שכלנו לפי גס טעמים
שבנבבם עמוקים ומיס • חקר אין ולבם • לנו שתיקנו והפלה

: ידלגה מי רוה״ק המלאה
 זמן ליחד הראוי אח ז״ל חכמינו עיני ראו אשר ואחי״י

 להפלת הבקר עת את לבחור וראו • תפלה לכל
 קודם חפציו ועשית ומלאכה האכילה ג״כ אסרו • השחר

 זה אשר קטנים נערים האדם חושי עדן בהיות כי * שיתפלל
 ביום אתו שהיו החושים כל מות אחרי חדשים שנולדו היום

 וחושים כחות עם חדשה ברי׳ ונעשה ממטהו בקומו אתמול•
 היצה״ר לממשלת אס עבודתם יפנו למי ידעו ולא * מחודשים

 לפני ראשונה בטענתו שיבוא ומי ־ היצה״ט לממשלת אס
 בריבו הראשון צדיק וכמ״ש • אחריו לבבם אח יטה החושים

 שיבוא טרם חבירו טענות דברי לשמוע להדיין אסור )ולכן
 להכניס לאדם לאסור הסכימו ע״כ " לדין( רעהו עמו

 ’ יצה״ר מצד העומדים המה הן הגוף מתענוגי הנאה בתוכו
 כי • שיתפלל עד מלאכה שוס לעפות ולא לאכול לא

 ל /ר-4 -דבדל בימיס הרכים החושים את המעוררת היא
 בואהמחשבות טרם האדם ללבב בואה בהקדימה מעשי׳ והצליח
 ׳ר אקרי ר׳ה החופים כל ינטו ואז ־ עוה׳ז מהבלי הזרות

 ל ׳ ׳ היצהיר כן ,אחי בטא גס ■ • תמימה באהבה
 шл^׳ י* לקילו* יקשיט ולא 'לו יאמיט לא ובפטפוטיו

 ב״נ״טו^ אקדיס דא על ח ת ע״ב( קע״ט דף וישב )פ׳
 ׳ יי דב״נ עמי׳ ושרי היצה״ר( )פי׳ אקדים והוא כו׳ דאהיליד



קול
 ולא • בהדי׳ לב״נ לי׳ אבאיש יצה״ט דאיהו חברי' אתי כד

 דעלמא מטולין כל כתיפי׳ על אטעין כאלו רישי׳ לזקסא יכול
 וכן * ע״ש כו׳ בזוי׳ המסכן וחכמת שלמה אמר וע״ד " כו׳

 בואו להקדים יום ילידי והחושים הכחות עם יום בכל הוא
 יום בכל עליו מתחדש אדם של יצרו וכמ״ש בבקר אליהם

 ממשלתו תחת קטנה העיר את לכבוש נ״ב( )סוכה
 כלס העיר ויושבי • מחדש נבנה העיר כי בבקר בראותו

 העיר לעבר ממולו העומד היצה״ט לעומת יתחזק חדשים•
 שגי בין להתגרות החל והמריבה • משמאלו וזה מימינו זה

 לך לך )פ׳ תורה הסתרי ]וז״ל האדם לבב חלקת בעד הלאומים
 כתיב מה • אברס מקנה רעי בין ריב ויהי ע״ס ע״ב( פ׳

 ויומא יומא דבכל • יצה״ר דא לוט מקנה רועי כו׳ ריב ויהי
 סיען ואינון דנשמתא• ומנהיגין סיען אינון עלמא בהאי

 כו׳ באלין אלין מקטרגין בקטרוגא איגון דיצה״ר ומנהיגין
 מה • יומא בכל קרבא מגיחין דקא נחש וההוא נשמתא בין

 וא״ל יצה״ר לגבי אהדרא נשמתא לוט אל אברס ויאמר כתיב
 חזקה והמריבה ־ ע״ש[ כו׳ וביניך ביני מריבה תהי נא אל

 התעוררות ואיזה מצוה איזה ביניהם שיפריד עד ביניהם
 • העיר מאדם הלאה רחוק היצה״ר סיעת אש להבריח חזקה
 לבל נכונה עצה עשו עמס טובח דרשו אשר כה״ג אנשי ע״כ
 )בהקדימו ברשתו ילכדו ולבל ׳ יצה״ר עצת אחרי לכת יתעו

לג אריה
 והמה • לקראתו היוצאת התפלה בחרב להניסו אליו( בואו
 לבית כחותיו כל עם האדם אח להמשיך החיוב חבלי ארגו

 * כ״ט( ד׳ העיר בני ס״ס במגילה )כמ״ש • מעט קדשנו
 והכחוה החושים כל דעת חזק למען וביראה באימה ולהתפלל
 ה׳ את לעבוד היצה״ט המלך את שלמים להיות החדשים

 קרי׳ ברחובות ישוטטו כי גס • עמו חמים ולהיות • לבב בכל
 יסור ולא • ישכחוהו לא * להאדס מחי׳ לבקש עוה״ז הבלי קרית
 • בדרכיו לילך עצתו אחר ולתעוח • היצר תאות אחר להור לבבם

 ואבני המכשלות כל לראות עיניהם האיר התפלה אור כי
 • בתענוגיו וימאסו • בדרכיו ההולכים לרגלי יכין אשר מגפות
 )פ׳ הנעלם במדרש הצדיקים אצל כמ״ש • במחמדיו ויתעבו

 יוצא זה כשרואין עושין הס מה הפקחים קי״א( ד׳ וירא
 והורגים נפשם את צודה שהוא בו מכירין להם ומפתה לקראתם

 יעצרס לא והיצה״ט * ע"ש כו׳ אחרת בדרך והולכים אותו
 ויניחם • והתפלה התורה בהיכל הבריח עמו כרוחם אחרי עוד

 • ידעוהו דרכיהם בכל כי עליהם בבטחו • טרפם לבקש לכולם
 • ההבל אחרי לתעות * אורחוהס יעבטון שלא בהם ובהאמינו

 יעמלו ה׳ לעבודת מצבם וחיזוק בריאותם קיום למען ורק
 והכון • היצה״ט בארמנות והשקט בטח והיתה • נפשם

: — בידו הממלכה

הרביעי התא
 • תכליתה ע״ש כ״א תכונה לא ופעולה מעשה שכל איך לענין יציע הוא

• לשמה שלא ממצוה ליממה עבירה גדולה מ״ש ענין יבא ובתוכו

 איזה מעשה החלת האומן בידי הרואה יבחין לא כאשר
 תכליתכונת ידעו בלתי יקראהו כס איזה מלאכה•

 לכמה ר.צ.ח מלאכה איזה התחלת לרוב כי כפועל• הטמן
 • כתיבה למלאכת הצ:ח ק־שיס כחלקת למשל • מלאכות מיני
 לעשות כאומן כינת ידעני אס אך ־ לשולחן גס לשידה גס

 נכנהו שידה ואם בראשיתו• גס תיבה עשה נקראהו חיבה
 צורח עדן נרקם בלא אף • שולחן שולחן ואס שידה עיבה בכס

 כמעשה תכלית ע״ש רק יקרא לא מעשה כל כי • עליו השולחן
 פרטי וכל • לעשות ל יתח טרס תחלה כאומן במחשבת העולה

 שריך יקרא לאמר בו והחזיקו כתכלית אל יתאספו הרעשה
 מ־ליק נקראהו אם )כי • לעולם יקים לא שרנו כי • עלינו

 בידו נהכניס כאומן כהחל מיד כזה כשס העדר • קרשים
 להשלמת התכלית מפי כמורצה • אחרי' כבאה כשני׳ כפעולה
 דוריס׳ לדור עימד כ שרך עלינו בכקרא אס כי ,פעולה(
 אדעתא זכיי׳ דזכי מאן האי ע״א( )נ״ד חזקת פ׳ בב״ב וכמ״ש
 אשפתות מפנה אותו הרואה כי • דארעא אדעתא או דציבי

 ובאמת • עיניו ראות לפי • כחצר מפנה יקראכו הלא מהחצר
 לוקט וכן • לוקט נקרא בכאשפה שדותיו לזבל כונתו בכיות
 • מפנה רק לוקט נקרא לא חצירו לנקות רק וכונהו בחצר עצים

 פני מול אל ופעולה ענק בכל מעשה כל פרטיות כל וכן
: — שמם יאירו כתכלית

р כבלי מעניני מעשה דבר כל גה • והמצוה כתורה בענין 
 • תכלית לאיזה עושיכס כונת שם על רק יקראו לא עוכ״ז י
 בהבלי עוסק יקרא כגוד .קנות למען מתפלל או הלומד כי

 ולחזקה נפשו החיות למען כגופניות בעניני והעיסק ־ עיה״ז
 בשם ז’עוכ בעניני התעסקו בעת גם יקרא הוה״ק• לקיום
 ופי׳ ־ ד״א עם הורה טוב ש’וז • כיום כל ה׳ בתורת עיסק
 למצוא התורה למען ומתנו ו4מש יהי' א’בד עסקו בעת שגס

 בזה ]ומיושב • ה׳ בתורת לכנות שיוכל בכדי נפשו מחית
 משמע דעס • בתו״י ע״ב( )פ״ה יומא בהוס׳ ר״ת דקדוק

 יחלוקו דקתני מכא לדקדק ביבמות עפמ״ש כעיקר הוא דד״א
 יתכן לא דזה ד:ס החוש׳ ע״ז ומשיגים • כרם יורשי עם החב יורשי

 עיקר עת באותו בד״אשהואאז עסקו בעת דהיינו • ולהנ״לא״ש
:ההורה[ למען מחשבתו שתכי׳ טוב פעולתו

 כמ״ש • בתורה לעוסק נחשבת אינה לשמה שלא ךל^*ך
 שלא לעושים ולא לשמה לעישיס ע״א( )י״ז ברכות

 נוח לשמה שלא גירסא( לחד לומד )או כעושה וכל * לשמה
 • לו יחשב עיה״ז בהבלי לעוסק לימודו כל כי ־ נברא שלא לו

 יהי׳ שאז לשמה ללימוד ממנה לבוא כ״א לנפשו תועלת ואינה
 תהי׳ לשמה שלא הלימוד גס ואז • לה׳ רציי׳ מעשיו תכלית

 מעשי לסבב סיבה היותה בעבור לשמה התורה לעסק נחשבת
 ע״ש יקרא פעולה שבארתישכל וכמו ,לשמה והמצוה כתורה

 יעסוק לעולם ע״ב( )נ׳ שנהגו מקים פ׳ אמרו ולזה • תכליתה
 בא לשמה שנא שמחץ לשמה ש:א אעי׳ ומצות בחורה אדם

 שלמד מה כל ומעתה פ״נ( )בפרקים הנפה״ח ס׳ ]וז״ל ־ לשמה
 שכיון הקטן עת אוהו ע״י ונטהר נתקדש לשמה שנא הנה עד
 • וליל יומס ה׳ מדרך שט לא אשר לגבר אשרי וע״כ לשמה[ בו

 חצי יורו ובמצוה בחורה נפשם לחיזוק הכונה למטרת ורק
 אמרתי כבר זה בענין כן — .ופעילה ענין מכל מחשבתם
 מעשי כמה ופריו • השדה לע׳ן הנמשל הוא שהאדם .במקהלות

 על יתגדל לא "י שכפ וכאשר .ממנו הצומחים והמצוה התורה
 לבל השמש מחום למשמרת לה סביב העלים בהיות כ״א האילן

 הפרי סביב כעלים רק המה עוה״ז עניני כל ק • יומס יכה
 מחית ימצא עוה״ז בעניני עסקו שע״י להמציה למשמרת להיות
 ולבל • המצוה פרי ולגדל להצמיח כח לו שיכי' בכדי נפשו

 רביס ת בכח להעשות המצוה תוכל ולא החולשות חום תשזיפנה
 כענפי כיא כתורה פרי למשמרת נדרש שאינו העסק ע״כ .כדת

 להפרי מועילים שאינם מלבד אשר • פרי שוס בכס שאין האילן
 )היונקת מכפרי הצמיחה כח ימעטו עוד * הענפים שביתר

 בגמ׳ כמ״ש ־ לקצצם יראה אדמתו וכעובד • לחנם מהאדן(
 פ׳ ובפסוק • ע״ש כו' דיקלא דפשח מאן האי ע״א( )נ״ד ב״ב
 שיתגדלו בכדי הרעים הזמורות שכורתין • תזמור לא וכרמך בכר

 בהיות יותר• טוביס( פירוח )המלאים הטובים כענפים ויתעבו
 והעסקים הדיבורים כן • כטובים להענפיס מושפע הצמיחה כח כל

בעניני רן



קול 66
 התורה לימוד לפרי מאומה תועלת בהם שאין * עוה״ז בעניגי

 המצוה פרי מלכצמיח הקדושה כח ימעטו שלא בכדי לכורחה יש
 כטובים מעשיו ענפי ויתעבו יתגדלו למען • כדת והתורה
 כפסוק פרשתי ובזה * לכס מושפעים הקדושה כחות כל בהיות

 הוא חפצו שגס כלומר • חפצו ה׳ בתורת אם א׳(.כי )תהליס
 מלשון יכגה • ולילה יומס יהגה ובתורתו • ד׳ מורת למען רק

 מחשבתו שכל ר״ל י״ט( )שם לבי והגיון ה׳( )תכלים כגיגי בינה
 בעניני עסקו או אכלו בעת שגס * בהורה רק הוא ולילה יומס
 הכוא האיש והי׳ * תוכ״ק לעסק גופו קיוס למען רק יחשוב עוה״ז

 בעתו יתן ההורה( פרי )כיינו פריו אשר מים פלגי על שחול כעץ
 העוסק כונת בכיות • עוכ״ז עניני היינו שהעלים ״ יבול לא ועלהו
 עליהם שכר ויקבל יבול• לא ידן• על התורה *י פ לשמירת בהם
 הרשעים כן לא ־ יצליח יעשה אשר וכל וזהו • בחורה עסק כאלו
 למשמרת עומד הוא המיץ שגס כלומר • רוח חדפנז כמוץ כ״א

 יותר בעבודתו נאמן יראה ועוד שרב יכה לבל שבתוכה להגרעין
 אחה באין בודדה הענף על העמוד לפעמים אשר לפרי מהמלה

 וכח • כשמש מחים כפרי את יסתיר לא צלה אשר • פרי
 משא״כ • לחנם העלה ביד הפרי מיד בגזל הוא שבתוכה הצמיחה

 לעסקים כמיץ דומה ובנמשל • גרעין בלי לעולם יעמוד לא כמוץ
 בכס כעיסק כונת תהי׳ לא באס אך • הגיף לחיות הכרחיים
 אחרי כמוץ כ״א נחשבים העסקים יכיו לא כמציה פרי לשמירת

 ממנו צומח שאין אחרי • מגורן יסוער אשר מהגרעין כפרדו
 וגס כצדק פרי העושים כצדיקים מעשי אבל • לה׳ קודש פרי

 התורה• למען רק יהי׳ לא עוה״ז בעניני ענינם בכל כונתס
 כ״כ הכרחיים שאינם אותן אף עסקיכם כל על שכר יקבלו
 כעל • התורה פרי מוצא ביניהם שאין ואותן . נפשם לחיות
 הכורם מין ירע לא כאשר כי • לה׳ כרצוי׳ נונתס תכלית מעשה

 הצמיח: כח ושואבים הגפן מענבי ביניכם אין אשר בכעליס
 ־ פרי ביניכם יעלה ימים לאיזה אולי בחשבו • לכרחס מכפרי

 את לקמץ ידו לאל ואין כולך הישר בידי לעולתה יחשב לא כן
 ללימוד תעלה כימנו יצא ואשר * כככרחי רק ולכוין דיבוריו
 למציא ויקוה * כולם המה הכרחיים דעתו שלפי אחר • תורתו

 יובן הנ״ל הדברים עפ״י ועתה • העסקים בין התכלית פרי
 המעשים על שגס לומר • להעלים כצדיקים אצל הדמיון היטב
 ־ • שכר יקבל • כ״כ בריאותו לקיום להכרח נדרשים אינם אשר

 דומים הרשעים ומעשי • וכנ״ל לעלים הדמיון עפ״י וכמבואר
 כדמיון נפשו לחיות ההכרחיים כעניניס על שגם לומר למוץ•
 כפרד אחרי רך • וכנ״ל כפרי למשמר נצב תמיד שהוא המוץ
 צדק שוטני פעולת הוא כן • מאומה יצלח לא מהגרעין כמוץ
 ע״כ שסיים וזהו • מאומה התורה פרי מהם יוציאו לא אשר

 אף כלומר • צדיקים בעדת וחטאים במשפט רשעים יקומו לא
 דרך ה׳ יודע כי וזהו • העוה״ז בעניני בשיתוף עסקו ששניהם
 כבודו לפני וידוע גלוי כצדיק שמחשבות כלומר וכו׳ צדיקים

 פעולה וכל • האלהיס בעיני לטוב רק הוא כונחו שתכלית ית׳
 בעניני גס כצדיק עסקי ולכן • חכליתה ע״ש כ״א חטנה לא

להאריך מקום כאן ואין * יקראו התורה עסק ס6 על עיה״ז
: אז כאשר בזה

 האדם להיות הוא ה׳ בעיני הישר דרך דבר סוף אולם
 * פנימה כקדש אל עניניו בכל לבו מגמת משיס

 את לשמור מופקדים כשומרים רק בעיניו עוה״ז מניני בהיות
 • לו לטוב ה' מצית כל את לעשות בריאותו וחוזק כאדם חיות

 דורות ע״ב( ליה )ברטת כמ״ש • מוצלחים דרכיו יהיו ואז
 נתקיימו וזה זה • קבע ותורתן עראי מלאכתן עשו הראשונים

 כעת שיהיה בכדי בנקל פרנסתו לו ימציא ה׳ כי * מ״כ בידן
 הג״ל כפסוק עפ״ז לפרש ויתכן • בתורתו להגות לפניו מרווחת

 עתיו קביעות היינו בעתו יחן פריו אשר ט׳ שתול כעץ והיה
 עוהיז עניני היינו שעלהו ע״י לו לשמור יוכל • התורה לפרי

אריה
 • יעשה אשר וכל • ע״י היטב להשמר כפרי ותוכל ״ יבול לא
 למען ידיו במעשי ברכה להיות • יצליח • עמלו מעט אף ר״ל
 בכל להיות להאדס אין ע״כ • ה׳ לעבודת פנויס עתיו יהיו

 משס לבקש נכריה מארן הבא כנר רק עוכ״ז בעסקי מעשיו
 וגו׳ עמך אנכי גר כי ע״ה ד״ה כמ״ש טפיו נפש ומחית מחיחו

 מבני כבודו חסרון על יחשוש לא נכריה מארן שהגר שכאשר
 יתאוה לא גס * עמהס להתחתן חפצו ן שא מאחר • התושבים

 • ביתו לבני נאמנה שלבו אחרי נפשו בדשן פה להתענג כ״כ
 המיחליס טפיו מחית כדי שיקבץ עד ושתה אכול לו יערב לא

 על בהמתאכזר לבו יקנא אל גס לכן • לביתו וישוב • אליו
 ולביתו " תענוג איזה בעד לו יש אשר כל בתתו טפיו נפש
 האדם כן • בעמלו ישא לא ומאומה ־ ריקניות בידיס ישוב

 כמ״ש נשמתנו מקור שהיא בתורה הוא ודירתו משכנו עיקר
 וז״ש בתוכ״ק חלק לו יש וכ״א • הוא חד ואורייתא ה׳י קוב
 מכס להשיג כגר רק הוא עוה״ז ובעניני * בהורהך חלקנו וחן

 נפשו את עוה״ז הבלי בתענוגי לדשן יתאוה לא ע״כ • מחיתו
 להחיות כנ״ל נשמתו משכן התורה בבית לביתו נאמנה לבו אס

 עיקרדירחס שמשימים הארץ עס באנשי יתקנא לא וכן • אותה
 הקנאה כי " ית החומרי חאותס ומשביעים עוה״ז הבלי בעניני

 לא כי • נעדרת הקנאה גס התאוה ובאין התאוה בעקב כרוך
 • לעיניו ונבזים קלים דבריס השיגו על רעהו את האדם יקנא

 התנהגותו ועל עליו המלע׳גיס אדס בני מפני יתבייש לא וכן
 נכריה בארץ ארצו כמנהג לבוש ללכת להגר יבוז לא כאשר

 להתלבש להתחשק ללעגס יחוש ולא • מלבושיו על לו ילעיגו אשר
 לאיזה שם התעכבו כ״א דירתו עיקר פה שאין אחרי ־ כמוהם

 ומה ,לביתו וישוב " ביתו מחית טרף ימצא למען ימים משך
 הלא • לביתו בהם לבוא נכריה ארץ מנהג מלבושי אז לו יצגחו
 ונהפן • מקימו אנשי בין המלבושים לו יהיו ולחרפה לקלון
 לקנותם מקומו כמנהג העשוים בגדים שם לו שימצא מה כל הוא
 בבואו עירו זקני נגד בס להתכבד למען לקנותם ישתדל בזול

 ללכת להאדס יבוז לא כן • כבוד ידרוש מהם אך כי לביתו
 בין נשמתו מחצב מקום כמנהג והמציה ההורה בעניני לבוש
 עיה״ז בהבלי כולם המתלבשים נכרי מלבוש הלובשים העם

 ולא • כטומאה בכחות נפשו ומלביש ושקרים לשה״ר ולדבר
 מדורו עיקר פה אין כי ובהבינו בידעו ממנו ללעגס לבו ישים
 בכס יכיה וכלימה לבישת אשר בבגדים נפשו להלביש לו ומה

 יתאוה לא ע״כ * לו יקראו טמא סור כי עד לביתו בבואו
 בד״ת אך • אותם בהלובש לבו יקנא ולא הארצי כמנהג להתלבש
 בהיותו רעהו את יקנא ועליהם • ויתלבש יתעטף בכס ומציתי׳
 ולבישי במחמדיס כי * ממנו יותר והמציה התורה בהוד מלובש

 כצדיקים כל יני1בצ שם להתיקר לביתו בכם יבא האלו יקר
 )סוטה רז״ל ודרשו • עליך תשמור ובשכבך ו׳( )משלי כמ״ש

 ח״א בזוהר וע׳ " המיתה זו עליך תשמור ובשכבך ע״א( כ״א ד׳
 ולא התורה מעלת בס״פ קיסמא בן אר״י וכן ע״ב( )קע״ה

 כסף לא לאדם לו מלוין אין אדם של פטירתו שבשעת אלא עוד
 בהתהלכך שנא׳ " בלבד טובים ומעשים תורה אלא וכו׳ וזהב

 כ״א )ב״ב אחז״ל וע״כ * בקבר עליך תשמור בשכבך כו׳ תנחה
 מותר כזו שקנאה שמשמע חכמה חרבה סופרים קנאת ע״א(

 כרואה פ׳ בברכות יעקב בעין בככותב )וע׳ לקנאות לאדם
 כל זה אך כי * לקנאות לו ויש ,יצריך( בשני לבבך בכל לענין

 מד״ח דבר וכל " לביתו יביאם אשר ותשוקותיו האדם מחמדי
 רב ומפז מזהב הנחמדים ע״ה ד״ה וכמ״ש זהב כמכמוני. הוא

 כמוצא אמרתך על אנכי שש קי״ט( )שם אמר וכן י״ט( )תכלים
 וכל • בעולם כאדם חפץ וכל ישע פרי כל זה ואך * רב שלל

 . ,הפר^ סביב הרקליפ לכס כמשמרת המה הארציס העניניס
 ומצית חוכ״ק שלימות לקנות בכדי רק הלום בא בעבורם ולא

מ^חע: ורךוס התורה בלימוד שלאנן שקט יהיה למען דרכיו• и, להצליח* עליו ה׳ נועם ויהי לאלהים ירצה ובזה • אלהיו



וזה

הבית דביר

 שעומדים שחשבו ההלכות מאמרם מחובר ,פלפול עם ארוך דרוש התפלה מענין יבוא בתוכו
• ההלכות נקבצו התפלה בונת לעורר וכולם ,והדרוש הפלפול בקרסי * להתפלל מהם

עומדין אין ת״ר ע״א( )ל״א ברכות בגמרא אמרינן )א(
 כלכה דבר מתוך ולא דין מחוך לא להתפלל *

 אמר פסוקה הלכה דמי והיכי • פסוקה הלכה מתוך אלא
 עצחן על החמירו ישראל בנות דאר״ז זירא דר' הא כי אביי

 רבא • נקיים ז׳ עלי׳ יושבת כחרדל דם טיפת רואות שאפי׳
 על אדם מערים הושעי׳ רב דאמר הושעי׳ דרב הא כי אמר

 ופטורה אוכלת בהמתו שתהא כדי שלה במוץ ומכניסה תבואתו
 המקיז זעירא ר׳ אמר דאר״ה דר״ה הא כי ואב״א המעשר מן

 להבין ויש * ע״כ ״ בו ומועלין בהנאה אסיר קדשים בבהמת דם
 הלכות אין וכי • פסוקות הלכות ג׳ באלו דוקא בחר למה

 מ״ש חיים דברי ספר בסוף וע׳ * אלו בלעדי בש״ס פסוקות
 כהפלה כונת לעורר ההלכות אלו דשייכיס ובענ״דנראה * בזה

 פ’ע יבואר כו׳ עצמן על החמירו ישראל בנות * אחת אחת ונבאר
 אנשי ששאלו שאלות עשר שניס לגבי ע״ב( )ע' בנדה _ אמרם

 פנים ישא לא כתיב * אגדה דברי שלשה ריב״ח אח אלכסנדרי׳
 דין גזר קודם כאן ל״ק לכס ואמר אליך פניו ה׳ ישא וכתיב

 דאמרי׳ מהא הקשו * כתיב ד״ה שם ובתוס׳ * גז״ד לאחר כאן
 הקב״ה לפגי השרה מלאכי אמרו ע״ב( )כ׳ שמתו מי פ׳ בברכות

 פגים נושא אתה ואיך פנים ישא לא אשר בתורהך כתבת
 איך כקב״ה לכס אמר כו׳( פניו ה׳ ישא מ״ש )דהיינו לישראל

 כו׳ וברכת ושבעת ואכלת כחבהי אני לישראל פנים אשא לא
 שם .שתי' מה ע״ש * כביצה טד כזית עד ע״ע מדקדקים והס

 איתא ע״ב( )מ״ט בברכוח והנה • אמת התירוצים ששני בדוחק
 • לבהמ״ז כשיעור כוי כביצה אי כזיה אי ור״י דר״מ פלוגתא
 ד״ה כהוס׳ כס וכ׳ • מקראי דרשי לכ״א בג"מ' שם ואיתא

 ואכלת דדרשי׳ )הא נינכו אסמכתא קראי דהני ואיר״י * יהודה ור׳
 • דקראי( בפירושא כביצה אי כזית אי ור״י ר״מ ופליגי כזית זה

 והס שמתו מי (בפ דאמרי' מדרבנן אלא דאינו חזינן דכא
 דמדאורייתא אלמא כביצה עד כזית עד עצמן על מדקדקין

 דין ברכות מה׳ פ״ה ברמב״ס וע׳ • ע״ש ממש שביעה בעינן
 דכס • לוני״ל לחכמי שהשיב מה שם ולח״מ ובכ״מ ובראב״ד ט״ו
 מהא וראיתם • מדאורייתא כוי וכביצה כזית דשיעור ס״ל

 ר״ש דאמרי׳ ינאי דר' עובדא גבי ע״א( )מ״ח בברכות דאיתא
 אינו אר״י אבא בר חייא א״ר דככי כוא לגרמיה שטח בן

 מוציא דגן כזית דכשאכל דמשמע • דגן כזית שיאכל עד מוציא
 כדי אכל מסתמא ינאי דכלא • שביעה כדי שאכלו אותן אף•

 את דרבנן מוציא איך * דרבנן כוי דכזית נימא ואי שביעה
 נקט ולא דוקא לאו דכזית להם כשיב והרמב״ס * דאורייתא

 להוציא יכול דרבנן שיעורא שאכל למי טכ״פ דבכה״ג רק כזית
 כדי ג״כ שאכל מי כ״א מוציא אינו שביעה כדי שאכל למי אבל

 • עד ד״ה )מ״חא׳( בהוס' מובא בה״ג דעת וכ״ה * שביעה
 • כהתוס׳ ס״ל וכרמב״ס * לוני״ל כי־כמי כוא הראב״ד ודעת

 הרמב״ם מחולקים ועכ״ז • דרבנן כ״א אינו וכביצה כזית דשיעיר
 אינו דרבנן שיעורא שאכל מי דלהרמב״ם • זה בדבר והתוס׳
 שיעורא שאכל מי כ״א • דאורייתא שיעורא שאכל מי את מוציא
 אח דרבנן שהוא אף מוציא דגדול שם ס״ל והתום׳ • דרבנן

 לומר שיוכל בכדי לאכול צריך וכזית י ערבות מטעס דאורייתא
 וכרמב״ם • ערבות בכלל דאינו שאני וקטן • משלו שאכלנו
 ס״ל דלא צ״ל דאורייתא מוציא אינו דרבנן דגדול דס״ל סיעתי׳

: כלל דערבות מעם

 להראב״ד תקשה דלא התום' ראיה לייבב צריך אמנם )־(
. מה״ת הוי וביצה דכזית דס״ל לוני״ל וחכמי

 ב׳( )כ׳ שמתו מי פ׳3 דאיתא מהא דרבנן דהוי ראיה הביאו והתום'
 ומפקדרבנןדאיזהשיעוראהה דרבנן דאתי דרבנן שיעורא דאכל
 לי׳ כדאית חד לכל מה״ח היי וכביצה דכזית נאמר אס דרבנן
 ־ דרבנן כוי וביצה וכזית מכ״ת כוי שביעה כדי דרק לומר וע״כ

 אחריכם בעונה מיירי לאביו מברך דבן דכא כ׳ וככ״מ והראב״ד
 הכי ס״ל לא דהבבצי חזינן דהא וקשה • בירושלמי כדאיתא
 שיעורא דאכל ודחי דאורייתא בבהמ״ז דנשיס מזה ראיה מדמייתי

 כס דמוכח קשה כי׳ דמדקדקיס מכך אכתי ועוד • דרבנן
 וסיני׳ • הסוניות דפליני לדידכו וצ״ל • דרבנן הוי וביצה דכזית

 שאכלו שלשה ודפ׳ דרבנן כוי וכביצה דכזית ס״ל שמתו מי דפ׳
 ס״ל אחייכס בעונה דמפני הירושלמי וכן • מה״ת דהוי ס״ל
 כזית דפסקינן אח״כ כ׳ ראיה דהביאו דהחוס׳ ואפשר • הכי

 הלכה ור״י ור״מ בכזית ס״ל ינודה דר׳ מפיך יוחנן דר׳ משים
 כדאמר בנזית דס״ל שס כ׳ נ״כ מפיך דלא לאביי ואפי׳ * כר״י
 התום׳ דברי בפשע ונראה • ע״ש דנן כזית שיאכל עד ר״י

 לעיל שכתבו להראי׳ שייך הוא • בכזית הלכה לענין כאן דמ״ש
 או דמפיך למאן כביצה דהיינו כר״מ נפסוק דחי והוא * שס
 שיעורא אכל דפי׳ לומר אפשר ־ ך מפ דלא למאן יהודה כר׳

 שיש אכילה דזהו • כביצה הוי ומדאורייתא ־ כזית היינו דרבנן
 דרבנן שיעורא דאכל בבבלי דמ״ש לומר אפשר וא״כ • שביעה

 אליבא והוא ־ בכזית כני ומדרבנן • מה״ת כביצה למ״ד היינו
 יהודה ר׳ ור״מ • כביצה ס״ל יהודה דר׳ ס״ל ז’דלפ מפיך דלא מאן

 משום הוא אחריהם בעונה דמשני והירושלמי • ינודה כר', הלכה
 ר״מ מפיך יוחנן ור' יוחנן ר' כוא דירושלמי דתלמודא דמרא

 • בכזית הלכה לפסיק וצריך כזית יכודה לר׳ וס״ל ינודה לדר׳
 מדרבנן נס מכזית דפחות דרבנן שיעורא שאכל למימר וליכא

 דמייתי אפשר וזה " אחריכם בעונה משני וע״כ • בהמ״ז ל״ב
 דנפסוק לפי דהוא אחריכם בעונה דירושלמי אוקימתא הראב״ר

 • כירושלמי עם כבבלי ול״פ * מה״ת הוי דכזית • יוחנן כר׳
 בשיטת קאי דמסתמא * החם דרבא אליבא קאי דהבבלי כ״א
 • מה״ת כביצה לפסוק יש וא״כ י לרי ר״מ מחליף דלא י אבי

 קאי והירושלמי • דרבנן שעורא באכל לאביו מברך כן ומתוקמא
: וא״ש • כר״י וקי״ל יוחנן דר׳ אליבא

 דאף לוגי״ל וחכמי הראב״ד לשיטת לעיין יש עדן אולם
 • לדעתייהו התום׳ ראיית עלייהו תקשי דלא שישבנו

 לענין הוא יהודה ור' דר״מ דפלוגתייהו נימא ד>£' קשה עוד
 בכזית דסגי מודה יהודה ר׳ נס דרבנן ובדין דאורייתא

 כזית דהיינו דרבנן שיעורא דאכל שמתו מי פ׳ בנמ׳ )וז״ש
 במתני׳ נקע מאי לענין א״כ * דרבנן( רק הוי דלא יהודה לר•

 ר׳ ר״מ דברי כזית עד מזמנין כמה עד שאכלו שלשה ר״פ
 • מה״ח לענין לדינא נ״מ דמאי " כביצה עד אומר יהודה

 במתני' נקט ואיך • לכ״ע בכזית נס חייב מדרבנן דעכ״פ כיון
 אינו מכביצה דפחות דמשמע • כביצה עד אומר יהודה ר׳

 דרבנן ס״ל ולשיטתו לטעמי׳ הראב״ד דלהכי ונראה • לזמן חייב
 פנונתייהו מיירי זה דלענין וא״ש דאורייתא את מוציא אינו

 להוציא יכול בכמה שיעור לענק במתני׳ יהודה ור׳ דר״מ
 יהודה לר' ס״ל ובזה חורה שיעור דוקא לאכול דצריך אחרים

 מצי דרבנן דכל דס״ל לטעמייהו התום' אבל * כביצה עד
לאפוקי



 * ערבות ומשום ־ מדאורייתא החייב את מוציא דרבנן שיעורא
 לענין דערבות טעס ס״ל דלא להראב״ד וכן להרמב״ס אבל

 לוני״לדס״ל וחכמי להראב״ד ומכ״ש • כנ״ל לפרש אין בהמ״ז ..... 
 הסוגיות דפליגי וצ״ל • מה"ת שיעורא הוי וכביצה דכזית גס מה״ת לענין ור״י דר"מ פלוגתא דפי' נימא דאי וע״כ

למסקנא קאי דנדה והגמ׳ • וסתירתם דקראי רומי׳ בישוב *..........................." ' 'י י
 לתרץ וא״א דאוריית' הוי כביצה או כזית דאמרי' לדינא
 כאן משני ע״כ כו׳ כזית עד דמדקדקין משוס פנים דנושא
 דמדקדקין משוס בברכות דקאמר עוירא ורב ־ כו׳ גז״ד קודם

 כרב קי״ל ולא בדרבנן הוא ור״י ר״מ דפליגי וביצה דכזיח ס״ל
 הוא ור״י ר״מ דפלוגתת ס״ל עוירא דרב הראב״ד כמ״ש עוירא

:הכי ס״ל לא ואגן • בדרבנן
 משוס ששת א״ר איתא ע״א( ס״ו דה בערובין והנה )ד(

 מן כולו העולם כל אש לפעור יעלני ראנ״ע
 כו׳ מקח מקחו שכור מיתיבי • מיין ולא שכורח שנא׳ הדין

 קאמר הכלה מדין כולו העולם כל את לפטור יכולני ומשני
 התוס' וכי' ־ יורה אל בצר שנא׳ • בכונה( הפלה מדין )ופירש״י

 א״א צרה שבעת ופי׳ • בצר לא שועך היערוך קרא דהיינו
 להתפלל אפשר בלתי בגלותנו ע״כ • כראוי ולסדרה התפלה להעריך

 הדין נגמר פ׳ בסנהדרין והנה ־ וכנכון כדת בכונה
 לצרהדאלמלא תפלה אדם יקדים לעולם אר״א איתא מ״ד דף

 נשתייר לא עי ובין אל בית בין הפלתו אברהם הקדים
 • בצר לא שועד היערוך שנא׳ ופליט שריד ישראל של משונאיהם

 הכל שהיו יותר מהקבלת היתה להצרה הפלחך פבהקדימך פי׳
 במ״ש בדבריו רש״י שרמז ונראה ־ סרש״י כן כחך מאמצין

 וכל ההם דקרא דסיפא פירוש׳ דהיינו כחך מאמצין הכל היו
 בפירוש׳ ור״ל ר״י פליגי בסמוך דלקמן משוס ־ כח מאמצי
 בתפלה עצמו את המאמץ כל התם אמר דר״נ ־ דקרא דסיפא

 רחמים אדם יבקש לעולם אמר יוחנן ר׳
 ונראה • מלמעלה צרים לו יהיו ואל :חו

לאח! גס מהני דתפלה
 1 שיהו דיתפלל ס״ל יוחנן

 רש״י כ׳ ולזאת ־ מועיל אין ואח״כ •
חפלה אדם דיקדים שאמר ר״א לדברי

קול ™
 הנ״מ לפרש אין א״כ דאורייתא• שיעורא שאכל למי לאפוקי

 שיעורא באכל דגם כיון ־ דאורייתא לענין במתני׳ בפלוגתא
 כביצה עד יהודה ר׳ אמר מאי ולענין • להוציא יכול דרבנן

ו
 • בכזית שיהי׳ לר״י גס עבדו ולא שיעורא הכי הוי מדרבנן

 יתכן דלא דרבנן שיעורא דאכל שמתו מי דפ׳ מהא קשי׳ וא״כ
 דכזית לומר וע״כ ־ דרבנן הוי שיעורא דמאי ־ יהודה לר׳ גם

 תליא בהא והא שביעה.־ כדי הוי ומה״ת מדרבנן הוי וכביצה
 בחדושי ]וראיתי ־ לשיטתו והראב״ד כלל לטעמייהו והתום׳

 הלכה ־ מפיך דלא לאביי דגם שכ׳ התום׳ על שדקדק איגר ר״ע
 • דגן כזית שיאכל עד כו׳ יוחנן א״ר ארחב״א כדאית׳ דבכזית
 יהודה ור׳ דמפיך הוא יוחנן ר׳ הא • איגר ר״ע הגאון והקפה

 ובענ״ד לאביי• ממנו ראי׳ ומה בכזית ס״ל כמוהו דהלכה
 )מ״ח בבריית׳ דאית׳ מהא הוא התום׳ הכרחת דעיקר י״ל

 עד שם קאמר רבא וכן ־ דנן כזית שיאכל עד ג״כ שם ע״א(
:בזה[ פליגי ולא • דגן כזית שיאכל

(0 ПГЛГ1 דשני שכ׳ בכדה התום דברי לישוב נבא 
 ה׳ ישא דקראי רומי׳ על וישובים הדרשות

 שינויי ־ אמת תרוייהו ־ פנים ישא לא אשר וכתיב ־ אליך פניו
 מחד דרשי תרתי נדע איך לכאורה דקשה • ושבברכות שבנדה
 זה שבעבור עצמן על דמדקדקין דהא א״ש ולהנ״ל קרא*
קודם כאן לענין שפיר שייך הוא לישראל• פנים נשיאת יחויב

 פנים ישא לא אשר בחירתכם כתיב ר״ג את הגיורת
 ב כאן כו' הכהן יוסי ר׳ לה נטפל אליך פניו ה׳ ישא
 קוד כאן ולימד ר״ע שבא עד כו׳ למקום אדם שבין
 יוחנן דא״ר אהא מזה הגמ׳ שם ומקשה גז״ד• לאחר כאן

 • אדם של גז״ד שמקרעת השובה גדולה
גז״ד לאחר אפי׳ בצבור אבל ־ ביחיד

גז״ד

שכולס וכשם • לזכות המשקל המכריעים
< "

הדבקי ואתם ע״פ ואתחנן פ׳ בע״ק

 נמי הכא ומשני
 הוא והסברא נקרע•

 ־ בים
 חובה’

 וע׳
כו׳

 מצמע! נרים כו חין
מאמצים הכל שיהיו

 המשק! ומכריעים בזה זה זכיותיהם מעורב כן ־ ח״ו
 אלהי בה׳ ןים

; מפני כו׳ תגרעו ולא תוסיפו לא עלי נ״ט :וא
 התורה אותיות וכל האדם• וגידי איברי :גד

 ראי׳ ולקח • בתורה אחיזה לו יש וכ״א ־ וראל
 • והמצוה התורה בחבל כ״א ואחוזים כלולים

 ואח״כ ־ אז שפלה במדרגה והיו כו׳ הלך !ר
 פנחס מעפה ע״י למעלה כלם לעלות ;כו

 כי בעליל נראה הלא ־ כו׳ הדבקים ואתם ־ ה' קנאת בקנאו
 א׳ וקפר אחדות להם שיש בעבור והוא ־ לזכות כולם הכריע א'

 וזה • פוגם זה ־ התורה מחרוזת ע״י כא׳ הפרטים כל מקפר
 • כא׳ ואחוזים כלולים פהמה מפום שאני רבים ודין ־ משביח

 אם ומכריעים ־ בזה זה ערבין הם לזכות ובין לחובה ובין
 התורה כי כו׳ תגרעו ולא הוסיפו לא ע״כ ־ כזכות אם לחוב
 כא׳ האחודיס ב״י נפשות ערך כפי נתונה ובמשקל במדה הוא

 בכלל כ״א דנכללים מפום ישראל של הערבות •מטעם והנה
 מוציא ג״כ דרבנן שיעירא רק אכל פלא שמי לעיל אמרנו • התורה

 דבעינן והא * ערבות מטעם התום' כמ״ש דאורייתא את
 שאכלנו לומר שיוכל בכדי הוא דרבנן שיעורא עכ״פ שיאכל

 על מדקדקים והס לישראל פנים אשא נא איך וזהו • משלו
 דאורייתא את מוציא איך וקשה דרבנן שהוא כו׳ כזית עד עצמן
 דין גזר נקרע זה דבעבור הערבות ענין מזה מוכרח וע״כ

 הנש״מות בעולם העליון בעולם א' קשר להם שיש בצבור
 זה דין נוהג אין וע״כ התורה־ קדושת ע״י מעלתם וגדלה

 המאזנים א' מכריע בישראל ורק ־ בכנענים ולא בישראל כ״א
 ומותאמים אמת דשניהם 'בנדה התוס׳ וז״ש ־ בציבור לזכות
עניו מוכרח כזית עד ישראל דמדקדקין דמחמת ־ אחת לכונה

 בתפלה לבו שיאמץ
 לידי יבוא שלא כחו

בפי יוחנן ר׳ דברי

ור
и ׳

מאמצים ל :

 קצובור מצותי
כלל כנגד הס

 דאמר ע״א( )י״ח בר״ה שמי' לנו ר״א ויל
 ע״ב( )י״ז יוחנן לר׳ ס״ל וכן הפלה רעיל

 הי׳ וזה ־ יצחק כר׳ ודלא ־ נקרע אינו דיחיד דגז״ד התם
 אינו דיחיד דגז״ד סבר דישעי׳ ישעי׳ עם חזקי׳ ויכוח ג״כ

 תפלה לו מועיל שאין ־ תחי׳ ולא אתה מת א״ל ע״כ נקרע
 מבית מקובלני כך וצא נבואתך כלה א״ל וחזקי׳ ־ הדין שנגזר כיון
 מהתם אך ־ הרחמים מן עצמו אדם ימנע אל לעולם אבא אבי
 צעקה ויפה ־ נקרע דיחיד דנז״ד יצחק כר׳ לפסיק הכרע אין
 הי׳ דישעי׳ ־ לחזקי׳ ישעי׳ בין וויכוח חילוק יש דעוד כו׳

 לו אין שבטים ב' על כ״א מלך הי׳ לא דחזקי׳ כיון סבור
 )ט׳ בתענית כמ״ש כצבור דדינו סברא יש דמלך ־ מלך דין

 דאלים כיון שם גי' )ולחד דמי כרבים בעי דלרבים כיון ע״א(
 כי במדרש אמרו דלזאת כתבתי ובמ״א ־ דמי( כרבים זכותי׳

 נקבר זה דבשביל ־ עם ראשי ויתא ספון מחוקק חלקת שס
הבא• לעולם ידו על מדבר שיבאומתי בכדי במדבר משה

ח״ו הצרה ביאת

 לא ולזאח מלך כדין חזקי׳ אח דן לא רשע•׳ • רבים צורך
 • למלך א״ע החזיק דחזקי' דמשיס דבש היערת וכ׳ * אליו הל

 אה חרה דליפוש מקמי׳ לדין תחלה נכנס מלך וצבור ומלך
 ־יהדפ>ע ^כמל חשש לא ע״כ ע״ב( )ח׳ בר״ה כדאיתא

 ירי׳ לא והונא אעשה עכשיכן ריתחא בעידן דרק ־ ורביה
 Л м ׳כו דליפוש מקמי תחלה שנכנס רהחא בעידן

בכיון אליו
глгЛ ידז1ו,י

שאכל דמי התום׳ לשימת כ״ז אך • גז״ד לאחר גז״ד קודם בין

 לן ויש מלך דין לו שאק לו להרחות
 רד חזקי׳ אמר ולזאת ביע״ד• ע״ש ריתחא

מ עצמו אדס '»נע אל לעולם אנא
" נמלך נש;ד אנא אבי דניח сск אש :נא

 ,ט׳צ;' — נקיע נ״ב ייחיי דגז״י משים אם שנעים
 י דדיני׳׳-ל; משוס די״ל נקיע דיחיד דנז״ד מזה לפשוע

: י זעפצע



קיל
עצמו לאמץ צריך חפלה מועיל גז״ד אחר למ״ד ועכ״פ (ה)

 ודרשו הקיר אל חזקי' פניו ויסב ולזאת בתפלה ׳
 ע״א( )י״ח בר״ה יצחק א״ר וכן • לבו מקירות ארשב״ל בברכות

 דדוקא • גז״ד לאחר בין גז״ד קודם בין לאדם צעקה יפה
 ויתכן ־ גז״ד לאחר מועיל אז לבו • ומקירות וכח בקול צעקה
 דריש דבערובין וסנהדרין דערובין הסוגיות ג״כ פליגי דבזה

 בגלותנו בכוגה מתפלה לפטור בצר לא שועך מהיערוך
 לאחר תפלה מועיל דאין דס״ל מיין ולא שכורת מהמת

 ברומו. ועומדת חשובה היא בכונה הפלה דבודאי ואף • גז״ד
 מצוה רק • בקשתה פעולת לפעול חשובה לא אבל • עולם של

 דמועיל למ״ד 'אבל • מה״ת למ״ד או מדרבנן היא בפ״ע
 בכדי בכונה בתפלה. להתאמץ הוא החיוב גז״ד לאחר גס התפלה
 עיקר זהו ואדרבה • כונה בלא בתפלה י״ח יוצא ואינו שיועיל
 דתכלש מודה דרבנן• תפלה דס״ל הרמב״ן לדעת שגס הפלה
 אינה כונה בלא ותפלה • לכ״ע מה״ת הוא ח״ו צרה בעת

 צרה עת דהוי בגלותנו וא״כ • נשמה בלא כגוף דהוי מועלת
 ־ ומנחה זבח לנו שאין גס ומה בכונה להתפלל יותר החיוב

 פרים ונשלמה הויין וקרבנות המידין כנגד בודאי וכהיום
 • ירצה לא הוא פגול זרה מחשבה בה שיש וקרבן • שפתינו
 — הקרבנות־ עבודת. שהיא בהפלה לכוין החיוב בודאי
 דרומי׳ בשינוי׳ תלוי גז״ד לאחר חפלה מועיל אי זה וענין

 פנים ישא לא אשר וכתיב אליך פניו ה׳ ישא כתיב דקראי
 מועיל אין גז״ד לאחר כאן גז״ד קודם כאן דבנדה דלשינוי

 גס מועיל כו׳ ע״ע דמדקדקין ולשינוי׳ • גז״ד לאחר הפלה
 )אות לעיל המובא ד הראב לשיטת והנה — • מ״ר לאחר

 כיון כו׳ כזית עד ע״ע רמדקדקין שינוי׳ הך לומר אין ג׳( ב׳
 מטעם דקדוק כאן אין דאורייתא הוי וכביצה דכזית דפסקינן

 דקדוק למצוא יש באמת •■אילם ■הכי דדינא כיון חומרא
 שיהיו .עצמן על ישראל בנות שהחמירו מה אחרת זחומרא
 ידי. לצאת דמדין ואף • כחרדל דם טיפת על נקיים ז' יושבות

 גס ומסתמא • רבי כתקנת והוא בששה סגי וזבה נדה ספק
 עצמן על להחמיר יכולות איך קשי׳ דאל״כ לזה הסכימו בעליהן

 • חיים דברי בס׳ שהקשה כמו לבעליהן משועבדות הא
 דקדוק לך ואין • וא״ש לזה הסכימו בעליהן בודאי באמת אך

 ושיועיל גז״ד לקרוע פנים לנשיאות וראוים • מזו גדולה וחומרא
 וא״כ כו׳ גז״ד ס קו כאן לאוקמי וח״צ גז״ד לאחר גס הפלה

 • כו׳ זירא דר׳ הא כי • בכונה לההפלל חיוב דיש מוכרח
 ותירוץ יפשט לפי ולדבר להאריך יש־ דר׳זירא הך דלולא והוא

 • כנ״ל פניס ישא לא אשר כו׳ כניו ה׳ ישא דקראי רומי׳
 ץ פס לפי לפקפק יש נו׳ כזית עד מדקדקין דהס :ובשינוי׳
 דם ק כאן לתרץ דצריך ומשמע • מה״ת הוא דכזית הראב״ד

 חיוב וליכא • גז״ד לאחר הפלה מועיל דאין ומוכרח כו׳ גז״ד
 זירא דר׳ הא פסוקה הלכה זהו אבל ־ יהירא לכונה דוקא
 וחקירה ספק שוס אין ובזה כו׳ ע״ע החמירו ישראל בנות
 נעשה חכמים מתקנת לא גס • זאת עשו מחומרא דרק. ועיון
 • ז״ל מוהר״ד הגאון להרב מסכת גליא בס׳ בזה ועמ״ש זאת

 משוס בברכות הגמ׳ שתי׳ כמו פניו ה׳ ישא לפרש יש ושפיר
 עד שמדקדקין פס שאמרו הדקדוק ולא • כו׳ מדקדקין דהס
 ט״ד רואות שאפי׳ ע״ע להחמיר דמדקדקין הא אלא כו׳ כזית

 עבור פניס לנשיאת בנ״י וראויים נקיים ז׳ עלי׳ יושבות כחרדל
 מוטל והחיוב • בהפלה בגלות גס לכוין דיש ומ-כרח • זה

 לבב וטהרת בכונה בהפלה עצמו ולאמץ כדת בהפלה לכוין
בההפללנו כ״א • הצלח לא כונה ובלא ־ גז״ד לקרוע וצעקה

•שועה: נשיג בכונה
 א כ כי ׳סבני: פסוקה הלכה ענין בעז״ה נבאר ПЛУ )י(

 שממנה איך • כו׳ מעדים אדם הוסעי׳ דרב
 )ס״ן ישמעא: ר׳ פ׳ במנחות דהנה • בחפלה לטין דיש מוכח
 • פוטר איט רו פיטר הע"ג מירוח אי וגתא פ הא א ט״ב(

 כל על כיהיס משל ומעברין תורמין היא תנאי החם ■יקאמר
 ר״י • יהודה ור' ר״מ דברי • כל של על כל ומשל כו׳ ישראל
 דלמא קשה היום׳ שם וכ׳ • ט׳ הודמין אין אומרים ור׳ם

 • מעשר מיד להפקיע בא״י לע״ג קלן ואין .קנין כיש גי פל
דגנך דריש ע״כ קנין יש למ״ד תליא בהא דהא מתחלה גש׳

לה • אריה
ול״ל ע״ג דיטן ולא דגנך למדרש קרא ליה לית ע״ג דגן ולא

כע״ג מירוח ס״ל קנין אין דס׳ל ומאן • פוטר הע׳ג מירוס
קטן ביש דפליגי אף וא״כ * ע״ג דיגין ולא דגנך דדריש פוטר

• לא או פוטר חי כע״ג במירוח ג״כ ע״כ פליגי קכין אין או
 ור״י פוטר הע״ג מירוח ס״ל ור״י ר״מ איפכא לפי״ז דהוי )רק

 ס״ל ע״כ דר״מ אח״כ כתוש׳ ודחי • פוטר( אינו ס״ל ור״ש
 כורמין ]מדקאמר • פוטר אינו כע״ג ומירוח קנין אין תרוריכו
 שקנה ישראל ברשות לא־גדל אפי׳ כל של על מכלכל ומעשרין

 בהא דכא ופי׳ • החיוב[ על מפטור ע״גולא-כו״ל ומרמה ע״ג
 פוער ע״ג ולמ״דמירוח דגנך תרי איתא דשנה רייפכא תלי׳
 ומאן • ע״ג דגן למעט וחד ע״ג דיגון למעט דגנך חד ס״ל

 לרבות אלא מיעוט אחר מיעיט אין ס״ל פוטר איט ע״ג מירוח דס״ל
 דמאן ומוכרח קנין אין ס״נ וע״כ ע״ג לדגן גה מיעוט ליה לית וא״ש
 אינו מלוח א״קש״ל דש״ל ומאן פוטר מירוחו ׳ל ש קטן יש דס״ל
 וכ״ש י’בא לע״ג בתיה משש־רין דאין דמכא כהו׳ מייהי ואח״כ פוטר
 כדאיתא ומעשר מתרומה לכו דמפקע משוש • ר״מ דברי שדות
 ע״כהא ז’לפ וצ״ל י קטן יש מ לד דש״ל מונח • דע״ג ספ״ק
 איפכא או ישראל של עג ע״ג משל דחירמין הכא גר״מ דש״ל
 ממנו תורמין ואז ע״ג ומרחה ישראל ברשות שגדל דוקא כייט

 בשקנה לא אבל • פוטר אינו הע״ג דמרוח מנוה ישראל של על
 אמר ד״ה ע״א( )מ״ז השולח פ׳ בגיטק התוש׳ וכ״כ • כע״ג
 וטעה קנין אין ,דלר״מ בירושלמי כדאיחא דלא והוא • רבה

 כנה • ע״ש אחר מטעה כוא שדות וכ״ש בתיה משכירין אין
 — שנדבר להענין לנו שנצלחיה נעטר כתוש׳ דברי העתקתי

ע״ג מירוח למ״ד דגה איתא שה מנחות בגמ׳ לקמן והנה
: מ״ש גזרו כיהין בעלי משיש חייב מדרבנן מ״מ פוטר

 מירוח בדין מחולקים של״א( שי' )יו״ד והעור הרמב״ה והנה
 מתרומות פ״א דהרמב״ס ״ מדרבנן ענ״פ דחייב הע״ג

 אכל * ישראל ברשות שגדלו אותן רק חכמים חייבו א דל ס׳׳ל
 המעשרות לעוגת שבאו אחר לישראל ומכרן ע״ג ברשות הנדל
 דאין ורף • מדרבנן אפי׳ פטורים ישראל ברשות ע״ג ומרחן

 יש דרבק לענץ מ״מ * שם הרמי״ם לדעת בא״י לע׳ג קטן
 • ע״ג דשמרחן מדרבנן אפי׳ פטור ע״ג ברשית ושגדל חילוק
 ברשות גדל ואפי׳ מדרבנן חייב ע״ג מידות דכל ם׳ל והעור
 שבאו דה ק ומכ*ץ ישראל מקרקע כפירות בשהיו וכן • כע״ג

 פליגי כעיג ומרחן ע״ג ביד ונגמרו לע״ג המעשרות לעונת
 ואף מדבריהם אפי׳ פטירין דלה״מב״ס ושעור כרמב״ם בזה

 מדבריכם בתרו״מ חי־בין ולהעור ־ כמירוח אחר כישראל שקנאם
 בב״ח וע׳ המעש־ות לעינת שבאו קידם כישראל שמכר אף

 דמשמע )יי׳א־ע״ב( בכורות וע׳ • לרעור г הנהו ובחידושי
 אינימח הגבל דמקשה במאי דנדחקו שם תוש׳ וע׳ כהרמי״ם
 משים חייב מדרבנן אכתי לכו וקשי׳ חייב אמאי ע״ג דמרחינהו

 משים א׳ש ולכרמב״ם ובדוחק בקושיא ונשארו • כיסין בעלי
 דבכה״ג מקשה ע״ש • כע״ג ברשות בגדל דמיירי ליה דמשמע

 בשם הכ״מ ע״ז רמז ונבר י פעור מדרבנן גס ע״ג דמרחינהו
 בפירושא והרמב״ס כטור דפליגי בענ״ד ונראה • רקום ק• כר״י

 מ’דר ס״ל דכרמב״ם * ור״ש יוסי ר׳ עם ור״י דר״מ דפלוגתח
 בתים משכירין מהאדאק התוס׳ שהוכיחו כמו קנין יש ס״ל

 יש למ״ר־ ושייט * ממעשר דמפקיע משוס דהיינו שדות וכ״ש
 וכמ״ש בא״י ג’לע קטן אין ס״ל דר״מ ס״ל והטור • קטן

 קנין אק ס״ל ר״מ דע״כ דבריהם בראש במנחות התום׳
 אי ברשותו בגדל כע״ג מידות בדין פיוגתייהו תלי׳ ובז:

אולא: מדרבק •חייב
 ד״ה ע״ח( )ה״ז הכום׳ מקשים שם במנחות לקמן דהנה 0

 דפטר דר״ש אליבא ל ח כיסין בעלי משוס גזירה
 • בארץ ומדממת מדרבנן דחייב הכא מכקינן הע״ג מירוח לעיל

 מדמעת ע״ג ת־ימת ע״ב( )מ״א דקדושין גרפ״ב דאמרי׳ ות־מא
 פניגי מדיודייתא דהתם ל’וי • פוטר ור״ש חומש עלי׳ וחייבין

 דהא ס״ל דהרמב״ם ויתכן • ע״ש כו׳ דפליג הוא אחומש א״נ
 אפי׳ הוא לר״ש מדמעת אינה נ ט תרומת בקדושין דאמר

 שמרח ובכה״ג ע״ג ברשות בגדל מיירי דהתס ומשום מדרבנן
 המיר אבל • לדינו ראיה ויש * מדרבנן אפי׳ כטור ג״כ הע״ג

 ש״ל יח
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 וגס ע״ג־ ברשות דבגדל הכי ת״ל דר״ש נימא אי דאף ס״ל

 לדידן ראיה אין־ עכ״ז • מדרבנן אפי׳ דפטיר ע״ג מרחינהו
 סוטר קנינו ות״כ מעפר מדין להפקיע לעיב קנין יש ס״ל דר״ש

 לדידן חבל • רבנן גזרו לא בתרוייהו א״כ פוער מירוחו וגס
 בקניט נ״מ אין׳ א״כ מעפר מיד להפקיע לע״ג קנין אין דקי״ל
 במירוחו רבנן ושיוךדגזרו • לבד ורק.מירוחו • ממעשר לפטור

 ע״ג ברשות בין ישראל ברשות גדל בין נ״מ מאי יפטור שלח
 קנין אין ס׳יל דר״מ להטור וס״לי • פיטר קנינו שאין כיון

 פלזגתייכו ומיירי • בתחלה התום׳ וכמ״ש בירושלמי וכמ״ש
 ברשות דבגדל קרן יש לר״ם ס״ל ע״כ וא״כ • ג’ע ברשות בגדל

 דדוקא די״ל לדידן ראיה חין וא״כ • דסעור וס״ל פליג ע״ג
 ברשות בגדל לפטור בדרבנן גס חילק ע״כ קנין יש דש״ל ר״ת

 גדל בין נ״מ אין קרן דקי״ל־אין לדידן אבל • מרחינהו וגס הע״ג
: ע״ג ברפות גדל או ישראל שית בר

 קנין יש לר״מ דס״ל אח״כ התוס׳ כמ״ש ס״ל הרמב״ס אולם
 דע״ג בפ״ק וכדמוכח ממעשר להפקיע בא״י לע״ג

 דר״מ פלונתא מיירי וא״כ • וכ״ששדות כו׳ משכירין דאין מהא
 בגיטין החוס׳ וכמ״ש ישראל ברשות מדל ור״ש יוסי ר׳ טס ור״י

 פוטר ג’הע מירוח אי הוא פלוגתייהו וכל ע״א( )מ״ו השולח פ׳
 דאין ס״ל מ״מ פוטר הט״ג מירוח דס״ל דחף דר״ש יתכן וא״כ
 בהא דכא ג״כ וי״ל • ור״י מר״מ מחמיר הוא זה ובענין קגין
 ס*ל פוער חינו הט״ג מירוח מ״ר בתחלה התוס׳ כמיש תלי׳

 סוער הע״ג מירוח ומ״ד י ע״ג דגן ולא דגנך דדריש קנין יש
 כמו לר״ש וס״ל * ע״ג דיגק ולא דגונך דדריש קנין אין ס״ל

 כמו וח״ש • פוטר הע״ג ומירוח קנין דאין ג״כ לדידן דס״ל
 בעלי משוס גזרי׳ לא הע״ג ברשות כגדל דהיכי לר״ש דס״ל
 לחלק יש דרבנן לענין מ״מ קנין דאין דאף לדידן ה״נ כיסין

 • קנין ואין פוטר מירוחו לדידן סבירא דה״נ לר״ש וכדס׳ל
 לר״ש כדס״ל ל״ג הע״ג ברשות דבגדל הרמב״ס פסק ולזאת
 דס״ל משוס קנין יש ע״כ ס״ל דר״ש ס״ל הטור אבל * וכנ״ל
 דאין דס״ל ור״ש ג’ע בשל בגדל ופלזגתייכו קנין אין ס״ל דר״מ

 וא״כ • ממעשר להפקיע קגין דיש ע״כ ס״ל ע״ג משל תורמין
 בין לחלק אין ולדידך • קנין אין דס״ל לדידן מר׳ש ראיה אין

 דרבנן ולגזירה ־ ישראל ברשות גדל ובין ע״ג ברשות גדל
 כיון פוטר אינו ע״ג ברשות בנדל גס פוטר אינו הע״ג דמירוח

 לשיטתו הוא מדרבנן גס פטור דבכה״ג דס״ל ור״ש • קנין דאין
 דאין מהא מאיר מר׳ שמוכרח מה ולכאורה — קנין יש דס״ל

 באמת • קנין יש לר״מ דס״ל דע״ג ספ״ק דאיתא משכירין
 ]וע׳ ממעשר דמפקע מכוס טעס מדנחן הכי מוכח התס ,בגמ
 אין למ״ד דדוקא דמסקי י האמר ד״ה ע״א( )כ״א ע״ג חוס'
 למ״ד מכא״כ מעשר כפקעת דשייך ומשכירין מוכרין אין קנן

 חמירי דשדות למימר מצי דכלא כגמ׳ על קשה אך • קנין[ יש
 פירות שנושאת מתברכת דמהוכה משיס חני׳ יותר דהו״ל משוס

 כו״ל ולא פירות לו ואין בה דר רק אינו בית בשוכר משא״כ
 לכדיא דע״ג ספ״ק בירושלמי איחא וכן י כ״כ בקרקע מני׳

 דהבבלי ויתכן * מירוח סד״ה ע״ב( )ש״ו מנחית בתום׳ ומובא
 משוס בשדה טעס דכומ״ל ק’ק לס או • זה טעס ס״ל לא

 אך יותר חני׳ וכו״ל ומערות שיחין בורות בה לחפור דיכול
 ממעשר דמפקע טעס דכאי איפכא שב' כנ״ל בע״ג להחוס'

 טעס לומר רצה בבלי דהגמ׳ א״ש • קנין אין למ״ד לוקא הוא
 בה לחפיר יכול אינו קגין אין ולמ״ר קנין אין דס״ל לר״מ

 שכתבו ודגיעין דמנחות לכתום׳ אבל • ומערות שיחין בורות
 מצי כוה א״כ קנין יש למ״ד כוא ממעשר דמפקע טעס דהאי

 שס בגיטין ולרבה • יותר חני׳ והוי בה לחפור שיכול למימר
 תקשה שו״מ בורות בה לחפור מותר קנין אין למ״ד דנס דס״ל

 הנ״ל טעס איכא אכתי הא הנ״ל בע״ג החוס׳ לסברת גס
 ע״ב( )ט״ו בע״ג חוס׳ )רע׳ • זה טעס הגמ׳ קאמר לא ואמאי

 וגזירה מלאכה משוס בשדה חומר לאשכוחי דרצר דמי מי ד״ה
 משוס איסור כאן ן דא מזה ראי׳ ומביאים ושכירות שאלה משום

 ממעשר דמפקע טעס כגמ׳ דאמרה דכשהא הוא וכונתס מלאכה
 למ״ד רק או • שס בע״ג ס׳ התו כמ״ש קנין אין למ״׳ד רק הוא

 אס מלאכה משוס וטעס • ובגיטין במנחות התוס׳ כמ״ש קנין יש

 דין כל־ וקישי׳ סרכא ממנה יהיה לא * מדרבק אפי׳ פשר
ומדחיכהו ע״ג ב־שית דהגדל דס״ל דבנודות דהגמ׳ • השור

לר״ש וש׳ל ע״ג ברשות בגדל אך הוא ור״ש ר״י עס ור״י דר״מ
 משיס דגז־רה דפסק מר״ש ראיה אין כן ואס קגין יש ע״כ

 ואין קנין אין ־"ל ק ד לדידן ג’ע ברשות בגדל ליכא כיסין בעלי
לטעמיה דר״ש • ישראל ברשות או ע״ג ברשות גדל בין כ״מ

יש דס״ל

הגה״ה
 דתלוי כתבתי אחר ובמקום *(

 והריב״ס דר״ת בפלוגתא זה
 דהא ש״ל דר״ת ע״א( )פ״ח בב״מ

 לאתר הוא מה״ת פעור דלקוח
 קודם מישראל לוקח אבל • מירוח
 ש״ל והריב״ם • מה״ת חייב מירוח
 г,מירן קידם דלקיח איפכא

מידיה ואתר מה״ש פעור מיכראל
 הנ״ל הראי' דהנה * מה״ת חייב

 דס״ל ע״ג מנע׳ החום' שהביאו
 לשיע׳ כ״א כייך אין קנין יש לר״מ
 מה״ח דפנויר דלקיח דפ״ל ר״ת
 דלדידי׳ • דוקא מירוח לאחר הוא

 יש לר״מ דש״ל מהגמ׳ע״ג הכרח יש
 לר״מ ס״ל דאלו ,להפקיע לע״ג קכין
 ממעשר הפקעה כאן אין קנין אין

 שדוח להם מנירה או בהשכרה
 גם מירוח אחר דלקוח דכיון

 ימכור אם וא״נ .פעור מישראל
 נ״מ אין מירוח אחר החבואה

 וקודם . לישראל כנעני בין
בכנעני גס ימכור אס מירוח
 דאין כיון הלוקח יתחייב המוכר

 .הכנעני ביד מירוח הי׳ ולא קנין
 בהקרקע ישראל יזרע אס וכ״ש

 ול״ה יתחייב בודאי הכנעני כקנה
 לא בעצמו שהננעני דמה הפקעה

 הפקעה ל״מ הוא יזרע אס יפריש
 ד״ה א׳( )כ״א בע״ג התום׳ כמ״ש

 קנין יש ס״ל וע״נ * אמר הא
 יקנה אס ממעשר הפקעה הוי ואז

 דבקיל מירוח קידם ממנו הישראל
 אי פעור ומננעני חייב מישראל

 יזרע אס וכן . כו' קנין יש
שפיר והוי פעור ג״כ הישראל

 • מחומש ופוטר מדמעה אינה
כתרומה־ דדינו למעשר וה״ה

 ואפי׳ מיידי שבה משוס דהחם ג״כ ויסכן • לכו״ע הר שייך היה
־ שדוח( מכירת Уבח אסרי׳ מדלא בח״ל

 ז’)מ בגיטין חלעזר כר׳ בע*מ להגמ־א דס״ל" וגדאה־ )ח(
 מ״מ קכין יש למיד ס דג • השולח פ* ע״א(

 כשמשביר כ״ש )וא״ה ומעדות׳ שיחין בורות בה נחפור להע״ג אין
 אופן ועל • שו״מ בורות בה לחפור להכוכד רשות לו שאין׳

 משוס ע״כ ולזאת׳ • להשכירה( לו אין בודאי בה שיחפור
: ממעשר לסו דמפקע־

 מיכה דמייתנא ע״ב( דבכורוח)י״א דהגמ׳ ליישב יש ולפי״ן
 מירומו ע״ג ברשות״ דגדל להרמב״ס סייעהא לעיל

 להנמרא וכדסיל־ ר״א בשיטת־ דקחי י״ל מדרבנן גס פטור פ״ג
 וא״כ ממעשר דמפקע משוס הוא ר״מ דטעס ח'( בע״ג)כ״א

 ראיה ואין ־ ובגיטין מנחות ש׳ ו הר וכמ״ש קנין יש לר״מ־ ס״ל
 עס־ר״י יהירה ור׳ דר״מ׳ דפלוגתייהו קנין יש יסבור דר״ש
 • פיטר כע״ג מרוח אי ורק ישראל בשל בגדל ע״כ קאי וד״ש
 ש״מ ע״ג דגין ולא דגונך ר״ש מדדריש הוכחה יש אדרבה ואיה
 מנחות כתוש׳ כדג׳ ע״ג דגן למעט קרא דל״ל קנין אין דס״ל
 • לדיק וה״נ ע״ג ברשות בגדל גזר לא ומ״מ • דבריהס בראש

 שדות בהשכרת ר״מ וטעס כרבה דפסק אפשר הטור אבל
 וכעק יותר חני׳ והו״ל בה לחפור דמותר משוס הוא דחמירא

פלונתייכו ומסתמא קכין אין לר״מ ס״ל וא״כ ־ בירושלמי מ״ש

: *( קנין
 ס״ליש דר״מ דנאמר ךןו£״ן

 לר׳ י״ל וכן קנין
 מיושב בשיטתי׳ דקאי יהודה

 מ״ש בענ״ד לי שקפה מה לי
 גבי ע״ב( )ה׳ בערכין הנוס׳

 אי יהודה ור' דר״מ פלוגתא
 לכל מעריכין או נערכין פו״ג

 דבני קרא • לי׳ כדאית חד
 מרבה ואיש טי״ג ממעט ישראל
 ואידך נערכין מרבה זה טו״ג

 התום׳ והקשו ־ מעריכין מרבה
 עו״ג ממעט דאיש קרא הא

 העניך שבסוף המורה לענין
 אלישנא סמיך דעיקר ותירצו
 בהמה למעשר דאתקש בחרא

 סותר דזה וקשה ־ דגן ולמעשר
 ע״א( )ג' בחמורה התום׳ למ׳יש

 עושיס אין עו״ג דקדשי הא גבי
 לישר תרתי שס דאיחא תמורה

 עגין דבריש מהא דילפי׳ חדא
 כו׳ יפליא כי איש כו' דבר

 אתקש המורה אחריגא לישנא
 בהמה ומעשר בהמה למעשר
 שם וכ׳ דגן• למעשר אתקש
 שייך אין בתרא דלישנא החום׳

 עו״ג תרומת דש״ל לר״ש כ״א

 ס״ל ור״י דר״מ בערכין כ^
 אין הא דחמורה בחרא כ^ישנא

 הרומח דס״ל לר״ש כ״א שייר זה
^ופו מדמעת אינה טו״ג



קול

 אחר באופן הסתירה לישוב פצה נתתי אחר ובדרוש (ט)
 להוצאה צורך בדי בקיצור ואזכיר • באריכות

 זה בענק הוס׳• בדבורי סתירה עוד דיש והוא • פה כונתנו
 עו״גפנודרין לרבות איש ל״לאיש הקשו )ה׳ע״ב( פ״ק דבחולין
 לא נכר בן ומיד מדכתיב לי' היפוק כישראל ונדבות נדרים

 • יקריבו תמימים הא מומין בעלי דהיינו אלה מכל הקריבו
דבתמימיס בע״מ על ועפה בלאו לעבור דאתי דהו״א ומתרצים

 פוס ור״י לר״מ אק וא״כ ע״ד
 ולא ל״ק לא בחמורה תירוץ
 הגדתי וכבר בחרא• ליפנא׳
 ולפי • תירוץ ע״ז א׳ בדרופ

 דההוס־׳בתמורה לייפב• הנ"לי־יע
 במנחות דפירופס אליבא קאי

 ל ס ור״י דר״מ דבריהם בתחלת
 כמ״פיבהג״ה כהריב״ס )או א״ק

 קנין( לר״מאין ג״כס״ל דלדידי׳
 ור״ש ר״י עם פלוגהייהו וקאי

 העו״ר ברפות בגדל גס בתרומה
 קנין יש ס״ל ר״פ דרק ומוכרח

 דאין כ׳ ע״כ • ור״י ר״מ ולא
 לר״פ כ״א בחרא ליכנא תי' שייך
 ור״י ר״מ דפליגי לסברא אבל
 ישראל ברפו׳ בגדל ור״ש ר״י עם

 אין קנין דיש ס״ל ור״י ור״מ
 • קכין יש ס״ל דר״ש ג״כ ראי׳
 מדמע׳ עו״נאינה דחרומה והא
 וכנ״ל ג״כ העו״ג כשמרחס הוא

 תירוצא האי אתי פפיר וא״כ
 דר״מ אליבא בתרא דליפנא

 דמודו עו״ג ברפות בגדל ור״י
 ]ולההוס׳ ממעשר דפעור

 קושיהס ב ליפו צ״ל בתמורה
 דבני ס״ל ור״י דר״מ בערכין
 אסוף קאי ע״ג דממעע יפראל
 והתום׳ תמורה• לענין הענין

 משוס בזה להו לארחא בערכין
 מסתברא אח״כ כתוב דאיש
 לסוף יותר שייך הוא דאיש

 ובתמורה תמורה[ גבי העכין
 ע״ג ברשות בגדל קאי כ’ע

 בהמה למעשר אתקש דהלא
 העו״ג ברשות בילדה ע״כ דקאי
 במעשר פעור בלא״ה לקוח דאלו

 דגן במעשר ובכה״ג בהמה
 גס עו״ג ברפות בגדל ג״כ

 מעשר פייך אין ור״י לר״מ
 אליבייהו ל״ב וא״ש ותרומה

: וכנ״ל דגן ממעשר דילפי׳

 יש לר״מ דס״ל וכיון . הפקעה
 היא במנחות פלוגתייהו ע״כ קנין

 ־ וכנ״ל מ״ל פוער אי במירוח
 אבל • וכנ״ל קנין אין לר״ש וי״ל

 דלקוח איפכא דס״ל להריב״ס
 מה״ש פעור מישראל מירוח קודס
 א״כ * מה״ת חייב מירוח ואחר

 דיסביר ע״ג מגמ' ראי׳ אין
 אין דסי־ל די״ל קנין יש ר״מ
 שאס ממעשר הפקעה ואיכא קנין

 השדה חבואת הכנעני ימכור
 הלוקח יפער מירוח אחר לישראל

 * פוער הכנעני מירוח משוס
 חייב ממני שנלקח כה״ג ובישראל

 הפקעה איכא א״כ • הלוקח
 . קנין אין אס גס ממעשר

 ע״ג החום׳ שיעת שזהו ויתכן
 פליגי דבמנחות יתכן וח״כ ־ שס
 ובגדל קרן אין אי קנין יש אי

 דקאמר והא . כנעני ברשות
 תנאי כנעני מירוח זה על במנחות

 דלמ״ד פי׳ להריב״ס ע״כ היא
 למירוח דגנך מיעוע ס״ל קנין אין

 בגיעין ג״כ כדמסיק סוער כנעני
 ובספ״ק מ״ז( )דף השולח ס׳

 כדל וע״כ י״א( )דף דבכורות
 . פיער כנעני דמירוח בע״י לר״מ•
 ואין קנין יש- ס״ל ור״ש ולר״י
 דזהו ויתכן * פוער דמירוח ראי'

 .כהריב״ס שהחמיר העור שיעת
 חין וע״כ 'קנין יש לר״ש וס״ל
 בגדל פסק מדהוא ממנו ראי׳

 פעור מדרבנן דגם כנעני ברשות
 דלדידן כיסין בעלי משוס ול״ג

 אין כר״ש דלא קרן אין דקי״ל
 לגדל ישראל ברשות גדל בין נ״מ

 מקא״כ כנ״ל כנעני ברשות
 אחר דלק־ח כר״ת פסק הרמב״ם

 ע״כ • פעור מישראל גס מירוח
 מהא קרן יש לר״מ ע״כ ס״ל

 הפקעה שס לי׳ דקרי כנ״ל דע״ג
 קרן אין ס״ל ור״ש . ממעשר

 כנעני ברשות בגדל ל״ג ומ״מ
: לדידן וה״נ

 דאיש זו לקושי׳ תירצו ע״א( )ז׳ ובתמורה • עשה רק ליכא
 כדדרשי' • מהם מקבלים עולה דרק • שלמים למעט אתי איש

 דאדס לסברא קאי בחולין דהתוס׳ ואמרתי • ע"ש במנחות
באהל מטמא אינו נ ע ביבמות לר״ש כדס״ל ע״ג ממעט
 הוינן יקריב כי דאדס מקרא וא״כ .כו׳ ימות כי אדם דכחיב

 ומיד דקרא למימר דחקינן וע״כ עשה והו״ל ע״ג ממעטינן
 לסברא קאי בתמורה אבל ־ ועשה בלאו לאוקמי אתי נכר בן

 וכמ״שרש״י ע״ג דהאדסמרבה בב״ק דס״ל כר״מ מרבה דאדס
 אדם בין לחלק ההוס׳ כ׳ )ובב״ק ור״ש ר״מ דפליגי בסנהדרין
 דולגיד נימא תיתי ומהיכי ע״ג נתרבה כבר וא״כ להאדס(•

 איצטריך לא איש דאיש מתרצי ע״כ ־ ועשה ללאו אתי נכר בן
 ־ כנ״ל לר״ש משא״כ ־ שלמים למעט כ״א ־ ע״ג לרבות כלל
 קרא לפרש דחקינן ע״ג דמרבה איש איש דכתיב השתא דרק
 שבאועות מינין למעט אמכם המיעוט דקאי יקריב כי אדם

 ולא ישראל מומר למעט חלקתי בכס דרק ־ מהס דמקבלין

לו אריה
 לרבות ידעינן הוה לא איש דאיש קרא לולא אבל • באומות

 • מכס על .דקאי נפרש- ולא • ע״ג מאדם ממעטינן והוינן
 יקרבו לא דע״ג למעעינהו שלמים ידעיכן לא לר״ש ?לפ״ז

 הא וא״כ שלמים• למעע איש מאיש ידעינן ולרי׳מ ־ שלמים
 למעע דגן למעשר בהמה *מעשר לאקושי בתמורה דאצטריך

 דמצגשר והו״א • שלמים להקריב מצי דע״ג לר״ש כ״א אינו ג ע
 • דגן למעשר הקישא לן ואצעריך להקריב מצי ג״כ בהמה
 דגן למעשר להקיש איצעריך לא נמעט דשלמיס לר״מ מפא״כ

 קרבין בהמה דמעשר שלמים שאר מכלל יצאה לא דבלא״ה
 בזה לן וסגי עצמה בהמה למעשר אהקש תמורה וא״כ ־ שלמים

 • יהודה לר׳ גס יתכן וכן דר״מ אליבא בתרא לישנא וא״ש
 לאקושי בגמ׳ דאיתא דהא רק כתבו לא ג״כ בתמורה והתום׳

 שייך לא יהודה ור׳ ולר״מ לר״ש ל׳א שייכא לא דגן למעשר עוד
 ההיקש כלל איצעריך לא אבללדידהו דגן למעשר הקישא האי

 דלדידי׳ כנ״ל דגן למעשר ההיקש איצעריך לר״ש רק דגן למעשר
 דמעשר איהא דהתס ע״א( )מ״ה זבחים וע' • שלמים אמעוע לא

 ישראל זמן לה שאין חובה וכל זמן לה שאין חובה היא בהמה
 ציינו באמת בערכין א״ש-והתו׳ בלא״ה וא״כ י לאמייהי ע״ג מייתי

 מה וכל • כלל דגן למעשר לאקושי איצעריך לא וא״כ דזבחים להך
 ור״י לר״מ ימצאו דעכ״פ בחמורה לפמ״ש ליישב הוא שטרחנו

 • דבזבחים שינוי׳ האי על סמכו דבתמורה דדוח״ל * שם הי׳
 משני בא׳ בחמורה האמור לפי מתורץ לדידהו דגם לומר וע״כ

 דמפשרדגן הקישא איצעריך לר״ש דרק א״ש ולהנ״ל הלשונות־
 גרע דלא א״ש ממילא ור״י ולר״מ • הענין זה נאות לו ורק

: אחר במקום אמרתי כן ־ כנ״ל משלמים
 לפי לכאורה שקשה מה וליישב עוד י״ל פה עניננו ולכ*י

 אינו הע״ג ומירוח קנין יש ס״ל דר״מ דנאמר הסברא
 ס״ל ולא פוער אינו אע״ג דמירוח׳ לסבור מצי דאיך י' פוער
מעוע ואין מיעועי הרי דהו״ל דס״ל משוס ע״כ ־ דגנך דרש
ובשלמא ־ קנין דיש לו מאין א״כ ־ לרבות אלא מעוע אחר

 מיעוע אחר מיעוע אין דס״ל כה״ג לו דמצינו א״ש יהודה לר'
לרבות אתא השני אחרינא למידי אתי הראשון דמיעוע דאף
שנגח שור פ׳ בב״ק פעמים ו' שור שור גבי ־ אחר דבר

 הגר שור היתומים שור האשה שור להביא כולהו סברי דרבנן
 הקדש שור אומר ר״י כו׳ שור ■המדבר שור הקדש שור כו׳

 שלשה אינך דס״ל וחזינן • פעור כו' הגר שור המדבר שור
 אלא ריבוי אחר ריבוי דאין משום למעע לשניים ושלשה לרבות
 י״ל וה״ג • אחריני למילי איצעריכו דהראשוניס אף למעע
 מכל הב׳ ודגנך ־ קנין ויש ע״ג דגן ממעט הראשון דדגנך
 אחר מיעוע דאין משוס ע״ג מירוח לרבות אתא מקום

 ולא כה״ג לי׳ מצינו לא לר״מ אבל ־ כה״ג אפי׳ כו׳ מיעוע
 א״ש הנ״ל ולפי ־ קנין דיש לו מאין וקשי׳ לר״מ כן למימר יתכן
 דאמעעו פלמים בכלל דהיא בהמה ממעשר דידעינן דיל
 למעשר דגן מעשר ואהקש • להדדי מעשרות ראתקפו ־ איש מאיש
 לי׳ איצעריך לא ולזאת • ממעשר מפקיע דע״ג דקנינו בהמה

 ואין חדא למלתא מיעועי הרי והו״ל ע״ג למירוח דגנך עוד
 די״ל יהודה לר׳ •■]ועפמ״ש לרבות אלא מיעוע אחר מיעוע

 מירוח לרבות ואידך קנין דיש למעע חדא מיעועי מהרי דס״ל
 התוס׳ הביאוהו בירוש׳ מ״ש ליישב יש * פוער דאינו הע״ג

 וגי׳ קנין יש יהודה ולר׳ קנין אין לר״מ ע״ב( )ס״ו מנחות
 ס״ל יהודה ר׳ דאלו יהודה ר' במקום יוסי ר׳ הרועים המלא
 בחדא לאו דמ״מ א״ש ולהנ״ל ־ כחדא הרוייהו דאמרי כר״מ
 ולר׳ • פוער אי ע״ג מירוח לענין קיימי דהס • הס שיעה

 לר״מ משא״כ לרבות הפני ממעע דהראשון דאף י״ל יהודה
 דנרבינהו י״ל אדרבה למעעינהו חיתי דמהיכי רנין אין ע״כ

 דאין כיון או ־ הפולח ס״פ כזו סברא התו׳ כמ״ש כחדא
 ס״ל לא בהמה למעפר והקיש • קנין אין ממילא לזה מיעוע

 ההיקש הא שהקשו ע״א( )מ״ה זבחים הוס׳ וע׳ • להירוש'
 הארכתי זה ובענין ־ בבכורות הגמ׳ כמ״ש לשנה אלא אינו זה

 אריכות הקורא על יכבד לבל מקומו כאן ואין אחר במקום
: פה[ לעניננו נוגע שאינו הדברים

 הרמב״ם מחלוקת בענק לבאר בע־-״ה הואלתי נא ^ךק(ך )י(
 פסוקם הלכה של הענין לביאור נבא לא • והעור

 השני׳
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 הרמב״ס דפליגי מאי עוד בעז״ה נבאר אשר עד השני׳

 גס דלהרמב״ס ־ מה״ת פוער העו״ג דמירוח זה בענין והעור
 מדרבנן• רק ־ פוער ג״כ ישראל של תבואה העו״ג כשמירח

 אין מה״ת גם דבזה ס״ל והעור * כיסין בעלי משוס חייב
 ואמרתי ־ ומרחם ישראל של תבואה העו"ג כשקנה כ״א פוער

 שכתבנו הנ״ל בדין לעעמייהו דאזלי להסביר שיתכן בענ״ד
 משמע ממעשר להפער עצה למצוא זה הענין דהנה * לעיל

 ומקשה כיסין בעלי משים גזירה רק איסיר אין דמה״ת ומוכח
 תבואתו על אדם מערים הושעי' פדר׳ דעביד אפשר התם

 בדרב איסור דאין מוכח וא״כ * כו׳ שלה במוץ ומכניסה
 הך אם הו גופ כיהן בבעלי איפא אישור ומאי ׳•,הופע

 דג״פ שעי׳ ה דר גוונא מהא :מ״ש איסור אין מעש־ ד־פקעת
 ונא השבע נהפסד חששו כיסין בבעלי דדוקא י״ל י ע מסק

 ולא חדא מלתא הוא כיסין בעלי משום גזירה ולשון מה״ת
 בהשכרת ר איס דיש מוכח דע״ג מהך אך * לגזירה כגזירה הו״ל
 התבואה והפקעת מעשר. г הפקע משום מפירה או שדה

 מחיוב הקרקע מהפקעת דגרע נועה הסברא חיוב לכלל שבאה
 מעשה עביד לא במיץ דמפניסה לחלק יתכן אולם * מעשר

 גמר לידי מביאה שאינו רק * מעשר תרומה מחיוב שיפקיעה
 הקרקע נעו״ג ,במקנה משא״כ ־ מחוייב שיהי באופן מלאכה

 ויש גרע קדושתה ומחלל במעפיו מפקיע "ל ה התבואה או
 בזה תורה איסיר הי׳ אם דאדרבה עוד ויתכן ־ מה״ת איסור

 עסקינן ברשיעי דתעו כיסין בעלי מפום חוששים היו לא
 דבע״ג והא * פעור בלי אף ויעבור מעשר כלל יתן לא דא״כ
 ההקצאה מעשה בעביד רק הוא■ ממעשר דמפקע משים אמרו
 הוכחה להרמב״ם הי׳ ולפ״ז • הורה איסור •ש האופן שבזה

 שלא אף פוער ג״כ ישראל של תבואתו עו״ג שמירח היפי גס7
 הנא א״כ פוער היא הקנאה ע״י דוקא דאם ה או־ קנה

 וע״כ * לזה חששו ואיך גופא ההקנחה במעשה תור: איסור יש
 יניחם ע״ג פועלים שישלו שמי חששו כ וע הקנאה בלא גם דפוער

 תקנה עשי ע״כ איסור שים בני ממעשר ויפער למרוח ג״פ
 עעם דס״ל להרמב״ס כ״ז אך * מדרבנן יפער נא ע״ג דמירוח

 ומיפרח כמעשר דמפקיע מפום הוא בשדות וכ״ש שחמר ר״מ
 כנ״ל• מוכרח ע״כ תורה* איסור הקנאה מעשה בעושה שיש
 שדות בהשכרת ר'מ ועעם קנין חין דלר״מ ס״ל הטור אבל

 להם שמתן משום רק מעפר הפקעת משום שייך חין ומכירתם
 משום או בורות חפיר^ משום מבתים וגרע יותר בקרקע חני׳

 דאיפא הוכחה .אין וא״כ * בירושלמי ש כמ מהונו שמתברך
 א״כ * הקנאה מעשה י ע אף ממעשר בהפקעה תורה איסור

 הע״ג כשקנה כ״א ישראל בתבואת פוער אינו עו״ג דמירוח ׳"ל
 לשין משמעות הוא .)וכן וימרח לע״ג יקנה שמא וגזרי׳ * חותה
 ע״כ הורה איסור ג׳כליפא בהקנאה דגם ומשם במנחות( רש״י

 איסור שים בלי השבע ויפסידו העשירים כן יעשו שמא חששו,
 וא״ש ,פיער אינו הקנא: בני כך העו״ג מירוח ולעילם
 למערת נשוב ועתה • לשיטתו אזיל והרמב״ס לשיטתו אזיל דהטור
 קודם להזכיר שאמרו השני׳ פסוקה הלכה בביאור כונתט

 דאס לעיל עפמ״ש * בכונה ההפלה חובת נשמע יהי׳ שממנה
 הוא אליך פניו ה׳ ישא שכ׳ לישראל פנים דהנשיאה נאמר

 גז״ד קידם בין לחלק הכרח אין ע״ע־ שמדקדקין בעבור
 לבו שיאמץ רק הפלה מיעיל גז"־ לאחר וגה * גז"ד לאחר

 באיזה וחפש • ה׳ יענהו אז לבו מקירות לה׳ ויצעק בתפלתו
 עד שמדקדקין אמרנו וכבר ־ פנים נשיאת בעבורה שראוי ענין
 דס״ל לוני״ל וחכמי להראב״ד מוסכם אינו * בבהמ״ז כזית
 פסיקה הלכה ואינה מלהא תני׳ ובפלוגתא דאוריית׳ כזית
 ע״ע החמירו ישראל בנות זירא דר' הא כי אביי אמר ע״כ
 ראוי בעבורה אשר זה דקדוק בעיניו ישר לא וכבא כו׳

 הרחקה והוא בעבירה יכפלו לבל דקדוק שזהו פנים נשיאות
 אופנים יש דהנה * דר״ה הא כי אמר ע״כ ־ במ״ע דקדוק זה ואין

 שאין שנא׳ אף להפטר מעשה לעשות אך ממעשר להפטר אחרים
 מעשה עושה שאין מה במצית למדקדק יחשב לא מ״מ תורה איסור

 המירוה אין הקנאה מעש: שבלא וא״כלהטור *ממצוה להפטר
 * להקנות מעקה עושה שחינו מה לדקדוק זאת יחשב לא פוטר

 עושה אינו ואם הישעי׳ דרב כי.הא להפטר אחר אופן יש אבל

אריה
 כאינו מה מעכה לגז כזה במצות דקדוק הוי ג״כ זו מעכה
 ק כעיכה מי זאת גס אך בחיוב־ מלאכה גמר לידי מביאה

 כשהכניס ה:ק שמן אף לבהמתו או עראי אכילה רק אינל אינו
 אנכניס ואינה ע״ע מחמירים מה״ת לגמרי פעורה כנה במוץ

 דמשמע מהא במנחות התום׳ קושיית מיושב )ובזה קבע אפילת
 י׳ינדאכילת דלהנ״ל מוהר• קבע אפילת :גם ובנדה בפסחים

 עצמן על החמירו אח״ש רק התנאים בזמן נאסר הי׳ לא קבע
 ונדה ובפסחים אח״פי שהחמירו מה לפי הושעי׳ ר׳ וקאמר

 ניישב יש וגן מדרבנן גם קבע אפילת דמותר קאי אברייתא
 פסוקה הלכה מביא ועפ״פ עפ״ז( בתום׳ שם קושיות איזה עוד
 ומכניסים עצ-ן על ב״י שהחמירו וחומרא דקדוק מענין עוד
 • פנים לנשיאת ראויס זה ובעבור מצוה חיוב בעול א״ע

 בתפלה להתאמץ יש ולזאת • גז״ד לאחר אף תפלה להם וכתועיל
מהורה: ובמחשבה צלולה ובדעה בפונה

 דהני ארומי׳ איהח האזינו פ׳ תנחומא ב-דרש והנה )יא(
 ישא לא אשר וכתיב אליך פניו ה׳ ישא קראי

 אשר וכתיב אליך פניו ה׳ ישא כתיב י והוא * אחר תירוץ פנים
 לכל יגול השובה עושין כשישראל פנים נישא הוא אימהי פו׳

 שמשמע מה והנה י הקראי בישוב שלישי איפן והוא אליך ה״ל
 עשרה ובס׳ לפנעניס השיבה מועיל שאין ומוכח המדרש מדברי

 להמשיך רק בכנעני תשובה מועיל שאין ג״פ כי מאמרות
 ־ הדבר שנמשך רק נפלה פלבסיף בנינוה שמציע כמו הדבר

 ועל גוי עני אדבר רגע י״ח בירמיה כתוב קרא הא קשה אך
 אשר מרעתו ההוא הגוי ושב ולהאביד ולנתוץ לנתיש ממלכה
 והייני י נו .לעשות חשבתי אשר הרעה על ונחמתי דברתי

 לעתים בינה בס׳ והנה השיבה• מיעיל אומות בשאר אפי׳
 הגוי ושב לכתוב דהו״ל ודקדק מיראה* תשיבה דהיינו פי׳

 ופי׳ דברתי אשר מרעתו וכתיב עשה־ אשר מרעתו ההיא
 הכתיב מסיים וליאת * לעשות שדברתי הרעה מחמת מיראה ששב

 והמעשה .זירה ה דהיינו כו׳ חשבתי אשר הרעה על ונחמתי
 בר״הגבי כדאיתא לעונה והפינה המחשבה שמשנה רק נשארה
 שבמ״ש * היקל ובשני׳ הקושי' הכביד באחת הנה * ע״ש * גשמים
 מיראה תשיבה דאף הקושי׳ החזיק מיראה בתשובה דמירי
 יש לגמרי הגזירה משתנה שאין שפ׳ ובמה באומות מועיל
 לא במאהבה ובין מיראה דבין ולימר להקושי׳ ישוב למצוא

 זה ין דע. ונראה * לגמרי ולא הענין ופונת מחשבת רק נשתנה
 דפליגי דפרש״י אליבא לעיל שהבאנו ור״ש דר״מ בפליגתא תלוי

 יעשה אשר איהא דהנה ממעטע״ג* אי ע״ג ־בה מ אדס אי
 בס׳ זאת שייך מאי המפרשים והקשו * בהם וחי האדם אותם

 יעשה לח אשר לכתוב הו״ל к איס איתם יעשה אשר עריות
 עבר ולא אדם ישב דהיינו דרשו מפית סיף ובמשנה אותם*
 שמתהפכיה אתשיבה דקאי וי״מ מציה* עשה 'כאלו עבירה
 דריש זה וכענין * השובה ע״י בהם וחי אותם ויעשה לזכיות

 שבתורה זה קרא מייתי דלא ■הא * דיחזקאל מקרא ביומא ר״ל
 מות דאחרי דבקראי מזדונות דמיירי מיכח לא דהכא משוס

 דבלא כתוב וביחזקאל ־ בשיגג דמיירי וי״ל העונש נאמר לא
 עליהם בשב וממ בזדונות היינו דע״כ הרשע ימות •השובה

 המשיבה ענין מבואר אין יעשה דאשר בקרא גס * יחי׳ חיה
 מרבה דם ה־ למ״ד ׳ועכ״פ בפירוש נאמר והתם מדיוקא רק

 לזכיות להפוך אף השובה מועיל בע״ג גם א״פ כר״מ ע״ג
 אין ע״ג ממעע ולמ״ד * בישריל כמו החשיבה רגת מ והיינו
 המחשבה לשמת כ״א אצלס לגמרי הגז״ד לקרוע השובה מועיל

 כמ״ש למדרש מצי לא ג ע מרבה ונמיד * כנ״ל נטובה והפונה
 ממעע הוא ואליך השיבה בעושים הוא פניו ה׳ ישא בהנחומא

-י׳ מ:וס לפרש וע״פ נתרבה שכבר אחרי ע״ג * и׳-;/*! ׳■׳ _ _י_
 עם א׳ ענין היי דזה ויתכן בישראג* רק -יין ׳י^לז!
 ואיה הסימן הוא דמדקדקין דהא מא^ה -\ח התשיעי

 —י-י- עי התשובה• מועיל ונזחת מחהבה־ שעושין
 בכא אצלנו הוא שהקב״ה בעבו־ היא שמיענה

 מחול כבודו ואין מלו הוא בכנענים חבל מחוג* כבודו
-ןע,ב להאד כבנים עמו אנו גם שנתנהג נדרש

 כשמכניס,-'^* ע׳כ* " שיצוס לאדוקאמה עצהיו״ט ומלאכתו
ע׳׳כ ־ שנים להס טסא אז משיה״ד שלפנים בחיובים
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קול
 דלזאת א׳ הוא מדקדקין מטעם ברכות בגמ׳ מ״ש עם בתנחומא

 מרעה להפוך הגז״ד ולקרוע כזכיות להחשיב התשובה נחשבת
 וא״צ גז״ד לאחר אף מהני ולזאת ־ דמדקדקין משוס לטובה

 כחו לאמץ דיש ומוכרח גז״ד לאחר גז״ד קודם בין לחלק
 נחשבת לשמה שלא דאפי' רב זכותה מעשר והנה ־ בחפלה
 עלמא בהאי מצוה ששכר ואף * שתתעשר בשביל עשר כדאיתא

 • בחיוב עצמו ומכניס להפטר אופן דיש מלתא בהך ־ ליכא
 כגון להפטר אופן דיש מעשר ולזאת • בעוה״ז גס שכר ניתן

 הרחק עשו ועכ״ז • גגין דרך או במוץ ומכניסה ע״ג מירוח
 רק שייך זה ואין בחיוב־ עצמי ומכניס א״ע־ יפטור דלא

 לבאר• החילונו אשר הענין בעז״ה השלמנו הנה בישראל•
 דקראי רומי' ולתרץ לדרוש ע״כ ע״ג מרבה דהאדס ולר״מ

 • גז״ד לאחר כאן גז״ד קודם כאן ובניה בר"ה דמשני כמו
 מצי ע״ג דממעט ולר״ש ־ כלל גז״ד לאחר מועיל אין ולדידי׳
 ותשובה צעקה גז״ד לאחר אף ומועיל דמדקדקין משוס לדרוש

לכנענים: ולא אליך וא״שהמיעוט

 דס המקיז • השלישית פסוקה הלכה לבאר נבא ועתה לב(
 • בו ומועלין בהנאה אסור קדשים בבהמת

 לאחר שהוא אף חפלה בגלותנו מועיל למה טעם נתינת שהוא
 ציור נחשבים אנו נקרע אינו דיחיד דגז״ד למ״ד ואף • גז״ד

 בכורות כתום׳ מ״ש ע״פ והוא • נקרע שלכם שגז״ד ורבים
 בבכור דם להקיז מותר אי התם דתנאי פליגתא גבי ע״א( )ליד

 • מוס בבעל מוס להטיל מותר אי בזה התם דפליגי דם שאחזו
 משום מום בעל מיקרי דס אחזה דחולי דלפ״ז שס התוס' וכ׳

 לשחוט מותר יהיה א״כ הקזה בלא להלדפאות יכולה שאינה
 אםור מדרבנן רק לשחוט מותר דבאמת ומתרצים ־ עלה

 ועכ״פ • זה לענין עובר כמום דהוי א״נ • בחמימה דמחלפא
 מוס כבעלת דינה ומה״ת אסור מדרבנן דרק הראשון לתירוצם

 בכס דאין פדיונן לאחר מבעי׳ לא המיקדשין פסולי וכשאר
 )י״ד בבכורות דאיתא דהא אפשר פדיונן לפגי אפי׳ אלא מעילה

 חם ואפי׳ ־ מדרבנן אלא אינו בכס מועלין פדיונן דלפני ע״ב(
 להבהמה כמו פדיון ג״כ להדם יש הלא מ״מ מה״ת דהוי נימא

 .־ פדיון דל״מ דמשמע • בו ומועלין בהנאה אסור קאמר ואמאי
 עכ״פ בהיתר אם באיסור אס דם מקיז דהוא כיון צ״ל וע״כ
 ומהשתא ־ מחליו נרפא כאלו והו״ל זה מחמת להרפא מוכן הוא

 דם מקיזין אין למיד קשי׳ דאל״כ • הדס על ג״כ קדושה חל
 כ״א זה דאין דנימא ואף ־ מום עושה שאין במקום אפי׳

 בספרים בזה מדובר כבר כלא מ״מ גדרה משוס מדרבנן
 • ח״ל כמדאורייתא למלתייהו משווי דרבנן אי מלתא דמספקא

 משוינן אי דרבנן בטומאה טמאה בתרומה כה״ג במל״מ וע׳
 אמעיטא דהיא כאוכלה טמא בה למפטר דאורייתא כטומאה לה

 וא״כ • ועימדת שמחוללת לזו פרט יחללוהו כי בו ומתו בכלל
 משוי עלה דרביע איסורא א״כ דם להקיז אסרו דרבנן כיון ה״נ

 * המוקדשין וכפסולי קבוע מוס והו״ל ־ דליחא כמאן להרפואה
 ע״ש מעתה נידון באיסור שהוא אף דמקיז דכיון משום וע״כ
 לחבירו במקנה כה״ג שנסתפק ר׳ סי׳ קצהיח וע׳ ־ סופו
 אמרי׳ מי החצר ידו על שיקנה שבתוכו מתנה הפטר עם חצר

 כא׳ באין וידו גיטו דאמרי׳ וכמו • כת׳ באין וחצרו שטרו
 בגזל מקדש בענין ש9ביש וע׳ • ע״ש סופו ע״ש נידון ויהיה

 רשות כשינוי מחמת מקודשת היא מ״מ קנה לא דיאוש דאף
 זה ודבר • כא׳ והקדושין כקנין ונעשה כקדושין ע״י שנעשה

 גוחן בתר אי בקדושין המל״מ בו שמסתפק לכענין ג״כ נוגע
 נתנו טרם קנה לא עדן דהנוחן * אזלי׳ מקבל בתר או אזלי׳

 ארוכים וכדברים וקינה זוכה לידו כשבא המקבל רק הקדושין
 קשה ולא • גז״ד לאחר אף נענה שחזקי׳ כענין וזהו • ואכמ״ל

 דלפי ואף • שאני דמלך משוס נקרע אינו דיחיד גז״ד למ״ד
 רבה בדברים כדאיתא המות ביום שלטון דאין מלך אינו הגז״ד

 כתיב פעמים ושתים לחמשיס קרוב אר״ל פ״ז מ׳ ובקהלת ט׳ פ׳
 משום למות דוד ימי ויקרבו כתיב למות שנעה כיון דוד המלך

 יהושע ר׳ ושם ־ צ״ו פ׳ בב״ר וכ״ה המות ביום שלטון ואין
 שנטה בשעה במדבר משה שעשה חציצרות לוי ר׳ בשם דסכנין

לז אריה
 שבטיכם זקני כל אש אני הקהילו דכחיב כו׳ הקב״ה :נזם למוש

 כיון מ״מ • ע״ש המות ביום שלטין ואין שנאמר מה לקיים
 כנכון להשפלה א״ע והכין לבו מקירות להתפלל חזקיה שהחל

 וישועתו ודינו • מלך כדין סופו ע״ש ונידון יחיד מכלל יצא
 כדאיתא כיחידים נדונים שאנו אף בגכותנו וכן • כא׳ באים

 בירושלמי ואישא בבבל צבור תעניש אין ע״ב( נ״ד )פסחים
 דאנן שעניישא אילין אמרה הדא יוסי א״ר ה״א( פ״ב )תענית

 שאין פי׳ • עמן נשייא דליש למה תענין אינון ליש עבדין
 לענין פשקינן וכן • צבור )תעניש נחשב לא ע״כ נשיא בתוכנו
 מ°מ • כיחידים חפלה בשומע לשאול הצורך בעת גשמים שאלת

 משים תפלחנו שיקובל בכונה בתפלה כשנתאמץ לקוות לני יש
 כצבור נדונים הלב בטהרת זכה■ בהפלה א״ע שמכינים כיון

 המשיח ומלך הגאולה להביא בתפלתם נענים בהיותם כאשר
 כצבור נדונים הגאולה בקשת בענין ע״כ * בתוכם נשיא יהיה

 בקשת יהיה העיקר אך ־ בקשותיו שאר גס עמה לצ*ף ויש
 מן להתיאש אין ע״כ ־ כצבור נחשבים ז: דלענין הגאולה

 ההפלה שתועיל דאפשר משוס להתפלל הוא והחיוב י הרחמים
 ובציבור כא׳ באים ציבור ודין שהישועה בעבור בכונה כשתהיה

 פסוקה מהלכה כיח שה! וזה • גז״ד לאחר אף לכ״ע מועיל
 הלכה הוי איך דקשי׳ כו׳ דם המקיז ־ סברא כך השלישית

 קדשים בבהמת דם להקיז דאסור למ״ד הא ־ לכ״ע פסוקה
 בהנאה איסור ■ך שי ואין ־ מוס כבעלת נדונית כבהמה כיתה
 ניתר דכבשר וכיון ־ בשר בכלל הוא ודס ־ פדיון לה יש דהלא

 כיון לומר וע״כ י וחלב גיזה בכלל ג״כ זה ואין ניתר הדס גס
 ורפואתו ־ סופו ע״ש ונידון לכרפא מוכן הוא מ״מ שמקיז

 להיות סופו ע״ש בתפלה נידון ה״נ • כא׳ באים וקדושתו
 מכוונים אנו שאין ככונה חסרון לולא ־ אליו בקראם נענים

 בסמיך ולקמן ־ לבנו מקירות צועקים אנו ואין ־ בתפלתנו כלל
: חפלה לענין השייך זו פסוקה הלכה בכונש עוד יבואר

 בה יש התפלה בכח שבאמת ונראה נדעה ועכ־פ )יג(
 עיקר רך • הארץ בקרב ישועות לפעיל מועיל

 הכתוב וכמאמר בתפלה מטוניס אנו שאין מה הוא החסרון
 ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו כזה העם נגש כי יען

 יוסיף כנני לכן * מלומדה אנשים מצות אותי יראתם ותהי
 סלוק על זאת דרשו וחז״ל כו׳ חכמיו חכמת ואבדה כו׳ להפליא

 ע״ב( )קל״ח שבת ובגמ׳ וי( )א׳ איכה מדרש ע׳ ־ כצדיקים
 דהענין משמע פשוטו וע״פ • התורה שכחת על זאת דרשו
 ענין רק מכיהך את ה׳ והפלא מענין אינו להפליא יוסיף
 וישכן ־ בכתוב נזכר לא מכה איזו ודבר • ופלא תמי׳

 ,ח • במוח כחות מיני שני באדם יש דהנה לפרש פשוטו לפי
 שהכח מה והב׳ ־ עיניו לנגד שעומד דבר על שמשכיל מה

 עניניס כנפיהם על מ"חוק יביאו במוח כקבוע והזוכר ככומר
 להבין תבונה דרך מהם יקח למען • שלפניו לדבר הדומים
 כמינים שני קראו וחז״ל * שלפניו הדבר בעומק ולהשכיל

 באיזה לימוד היא חכמה • ותבונה חכמה ענין דזהו ופירשו
 לא שניהם רוב וע״פ * דבר מחוך דבר מבין הוא ותבונה ענין

 דבר שאר או • כגמ׳ בפשט המעמיק חכם שיש * כא׳ יזדווגו
 זה לענין קרוב שיש מה עת באותו זכרונו על שם ואינו שלומד
 בכעגין רעיוניו את השקיעו שמרוב ולפרק להקשות אחר במקום

 שמיד ובקי נבון ויש • אחר במקום לו הדומה מרעיוניו ינשה
 הענינים כמון בקרבו כסופה יסשער דבר באיזה להביט בהחלו

 מזה לו ויחודש • לפניו להציגם כנפי׳ על כזכרון תשאס אשר
 במקום כענין שפשט יתכן עי״ז אבל הלכה וחידוש ותירוץ קושי׳

 בהקדמתו מליסא ר״י והגאון " כיאות בו יעמיק לא בו שעומד
 יתכן עכ״ז • כשכל ראות חלושי הס שעתה שאף כ׳ ח״ד לס׳

 הרואה כי ־ עליו עמדו לא כראשונים אשר חידוש איזה שימצא
ראי׳ לו שאין מי משא״כ • שאצלו מה ויביט יראה לא מרחוק
הדבר רחוק וזאת • ע״ש יותר מקרוב היטב רואה הוא טובה
• בתכליחן יחד המעלות שני כא׳ ונבון חכם א׳ שיהי׳
חכמה הסובלים גדולים מוחות יש דמיעוטא מיעוטא זולת

 איש עם דיבורם שבעת יש דעלמא במילי וכן ־ כאחת ותבונה
 אינם יט



אריה קול ♦ז
 דבריהם מענין שלא אחר איש שידבר מה עוד שומעים אינם

 איזה ידבר חשד מהדברים קצהו אפס משמוע אזנס ואטומה
 שרעהו מה ת ולהסכ לשמוע מוחם רחבה חשד ויש • אחד איש

 שהיה דוואלאזק מוכר׳ח כגאון כדב עג ואמרו • "כ ג מדבר
 והנה • האלפס ספד עת ברוחו ולחזור • איש עם לדבר בכחו
 אדם שמשתמש * פנא דבר הוא הנראה נפי התפלה ענין

 ובלבבו ה׳ עם ידיד בפיו כאחת המינים משני בכחותיו
 מוח בעל שהוא מזה ונראה • מעניניו רבים חשבונות תושב
 לחשוב יכול אינו בספר נמדו שבעת נזה התנגד זאת אבל ־ גדול

 חכם שהוא תאמרו ואולי • בו שעומד לדבר כדומים מעניניס
 בו נמצה נח זאת גם • בו שעומד הענין בפשע גדול ומעמיק

 הנני לכן וזבו • מקום באותו נכון על כגמ׳ פשע יודע שאינו
 כוא בתפלה מבנבגתו כנראה שלפי כיינו כו׳ להפליא יוסיף

 מרחוק ענות מחשב ובלבו הפלה דברי שדובר גדול מוח בעל
 י המלות דור בס מערה אל קולע ועכ״ז שונים ענינים מכמה
 און ימצא לא שבלימודו ־ חכמיו חכמת ואבדה לימודו ובעת

 ובינת • חתו אין תבונתו נח גם • לימודו בפשע להעמיק
 בכחס יש כהפלה בעת למה פלא כדבר וא*כ * הסתתר נטניו
 העצומה הרגילות רוב בעבור היא וע״כ י כא׳ דברים ב׳ לחשוב
 בתפלה כונה שום לו וחין • כרגלו מעצמו ועישה דובר שהפה

 באותו ג״כ לשאת סובל מוחו כיה לא כינה קצת לו כי׳ אם כי
 כנביא ש~מר וזהו • כיו הפלה הצלח ומה • הבליו עניני רגע
 כלימוד שבעת שרואים מה שע״י • להפליא יוסיף הנני לכן
 לימודו ענין במקום לח ההשכלה מרומי על לעלות יכין לא
 • וחמיה פלא כוספת כוח ־ לו הדומים אחרים מענינים ולא

 כמון כאדם רצל כ״כ יסתער לא כתפלה שאחר חידוש יש ועוד
 התפלה בתיך כמדברים וכן ־ אחרים בענינים ב לחש כרעיונות

 נמלו כתפלה בשעת כ״א כתפלה אחר לדבר מה להם ימצא לח
 • כבל בדברי כהפלה זמן לבלות • שינים נים מעג עניניס לכס
 הפעיל לא בודאי כזו ותפלה • ותחבולותיו כיצר מעשה וכ׳יז

: גזי׳ד לאחר וכ״ש גז״ד קודם רף

 הס לצרה הפלה ומקדימים לב ככל המיר המתפללים צדיקים
 מחלה• מכל ושומרס תמיד מבקרס הרופא אשר כעשירים

 להתפלל חשים אינם ושקעים סלרים בהיותם אנשים רוב אך
 להתפלל יתאמצו אז • צרה איזה ח״ו עליהם בבוא כ״א לב בכל

 קרובה אחרת צרה יראו ח״ו עוד אס יעשו מה אבל . בכונה
פחד כי * לגמרי רעיוניו יבלבל זאת אשר ־ לבוא ממשמשת

ו:

 יתכן לצרה הפלה אדם יקדים שלעולם זה בענין )יד(
 נקרע דיחיד גז״ד למ״ד דאף • בה מודו דכ״ע

 משוס א׳ ־ עעמיס משני מקודם ההפלה להקדים יותר עוב ג״כ
 • הגז״ד לקרוע גדול וזנות הרבה כחות צריך גז״ד דלאחר

 בנינה כ״כ זנה שתהי' להתפלה א״א ח״ו צרה דבעת והב׳
 ויתכן שקעים רעיוניו אז להצרה ה התס בהקדיס משא״כ
 נו שיש מי חז״ל יעצו ולזאת ־ ניאות בנונה ההפלה שתהי׳
 )ב״ב רחמים עליו ויבקש חנש אצל ילך ביתו בתיך חולה

 • האסורים מבית עצמו מהיר חבוש אין בעצמו ני ע״א( צ״ו
 צרה נעת כולו נחשב גלותנו בזמן והנה * מבולבלים שרעיוניו

 ח״ו להס שנתחדש הרבה יש זה ומלבד " עצמה הגלות ענין
 ותמיד ־ הפרע על או הכלל על העובר רבות והלאות סיבות

 בצרה עומד הוא עת באותו ענ״ז לצרה הפלה שמקדים אף
 זרות המחשבות לבעל בהפלה להתאמץ צריך ומאד הישנה

 על יסובו מעבר ודאגה מלהבא ופחד האדם את המבלבלים
 זאת להסביר ויש ־ ההפלה נפש את ולערוף לבלבל האדם לבב

 שמחזיקים עם ונגידי העשירים בין הנהוג שהנה משל מפ״י
 תמיד נכנס והרופא * שנירות לו ונותנים תמיד רופא אצלם
 ימהר מב״ב א' וכשיחלה ומחלה נגע מנל ולשמרם אותם לבקר

 לבל המחלה הומ״י להסיר המועילים סמים ליקח הרופא
 הרופא את דורשים אינם הס העם המין אך • בגוו תשלוט

 שמוכרח עד המחלה שגברה ורואים בחנותם רק בריאותם כפת
 ולזאת • ותרופה מזור לו שימציא להרופא יקרא אז במעה לשנב

 יצערך ני ־ בנקל רפואתו להחיש לו און הרופא ימצא לא
 מצינה אס נעשה סבה מאיזה ושרשה המחלה ענין על לעמוד

 רעיונו במאזני ישקול לפיהן אשר סיבה משאר אם וחום
 אצל יתחדש אשר חולה רעה עוד אבל ־ לו לתת סמים איזה

 המחלה שורש על עמדו וערם • עת י בנל רעות מחלות החולה
 הרופא את גס יבלבל אשר אחרת מחנה לעיניו יתראה הזאת

 יש נן • הגוף מחסורי שורש בנקל עי״ז לו יודע לפעמים אך

מיום עומדין
:מים

 כו׳ ה
ו-יזי-ו׳

כמשוכה ומשוכה מעובה הוא זימר

• А

 שבפה מושר בספרי כ׳ והנה
שנו התפלות כל התפלה עם

:רונו

 ירעישו כא׳ הבאים מעבר הדאגה עם הקרובה מהצרה
 יש זה לעומת אך • ח״ו לגמרי תפלתו ויבלבלו האדם רעיוני
 ענק וזהו • ■וירפא לה׳ וישוב בקרבו האדם לב שנשבר מעלה
 על הוא דאנחה יליל וילולי גנח גנוחי ותרועה שברים
 שמועה על ואמרת נאנח אתה מה על כמ״ש ח"ו רעה שמועה

 העברו המצוקות על שבוכים ־ העבר על הוא וילולי * באה כי
 הוסר אשר האיש והנה — ־ ע״ז ונאנחים מלהבא ודואגים

 הרעה מדרכו ולשוב להוסר לו יש ומכאובות* ביסורין ח״ו
 התנאי הלא כי ־ אהבה של יסורין הס כי בנפשו ידמה ואל

 איש שום יוכל לא ובזה ־ הורה ביעול בהם שאק הוא בהם
 של ביסורין לתלות אק ערכנו שמך כזה עני ובדור " להתהלל

 יקבלם זה לעני! לא מ״מ בשמחה לקבלינהו דבעי ואף • אהבה
 בין שרגיל למי משל ־ לה׳ לשוב לבו ישים שלא עד בשמחה
 • וידידות שחוק דרך ראשו על ע״ז זה לערוף ורעיו מיודעיו

 בדבר מהעסק אוהו בראותו ראשו על אביו לו ערף ופ״א
 שא׳ חשב והוא • מעשיו לעזוב לעוררו כבודו לפי שאינו
 לו ואמרו ’ לבו שת ולא שחוק דרך ראשו על לו ערף מרעיו

 מידידיך וחבה שחוק דרך הוא כי תחשוב אל אצלו העומדים
 כעת עושה שאתה מעשיך שתעזוב לעורר לך קרא אביך כ״א
 יסורין שהוא החושב האדם הענין כן • בעיניו ישר שנא דבר

 יש ע״נ בתשובה שיתעורר לו קוראים באמת אבל אהבה של
וישולח * ה׳ עד ולשוב ולחקור דרכיו ולחפש להתבונן לו

כל והנח )טס

 מחיצה ונפסקה הפלה י
 לא דמעה שערי רק
 הנביאים כל מ״ש על

 אין במרום שם שח״ו
 הגוה רק * המאירה

 קדושתו נוגה באור
 • ברזל של המחיצה

 המשהו התאות חדק
 שבהיות ננעלו לא דמעה שערי וע״ש * ברזל של המחיצה והיא

 באישון ■מלבו החומר האות נדענו אז בבכי מתמרמר האדם
 לא לנו שאין הזה ובזמן • המשעינים כל מלבבו וינתקו * חשך

 דבר עני; שוס ולא המקדש ולא עבודה ונא הפנה ו*א תורה
 ויגרו ויעפו מעיניו דמעה האדם יזיל לא איך * שבקדושה

 ירגיש לא אשר החומר בעניני משוקע היותו לא אש י כנח*
בנפ אויבי הכתוב וכמאמר * מחסורו בנפשו

 אך * המפסקת ברזל של המחיצה והיא מגיני' גבי בעבי
י 1 - בד!״*- כשמתעורר

ה ג״כ ונפרץ
כדה שמתפלל

 כונו בצא שהיו
 זמנא אנונית לא מיומא רבה חייא א״ר ד'( הלכה סוף א קת

 אלהההא מלעא קמי עייל מאן אמריה לטין בעי חדא
 К ר׳״, אריסים מניסי אנא אמר נליסאשמיאל י־,1א

נ: ויש • דמוסי מני

ד או^-^“שף ™ , פחפלה -בטנ חסדן

 ? ;:״־• האח״,.״ האמיראיש שני רי5ד משחלה ינכחר
’ל5ציד'ק ־־ז“אי’־־

 במה



הול
 דלא פקודא כל ידוע הזוהר מאמר דהנה • לעיל ששייך במה

 וע׳ • לעילא פרחא ולא גדפין לה לית ורחימו בדחילו אחעביד
 דעוף המצוה כשרה דעכ״ז דואלאזין מוהר״ח להגאון החיים בנפש

 רק כנפיס שיש כ״א שייך זה אין באמת אבל • כשר אגפיו שנשברו
 והתפלה שהמציה דהיינו • קול המשמעת מהריאה רחוק שנשברו

 והוא נפסקה שבאמצע רק ורחימו ובדחילו בכונה כולה היתה
 דכל ציון אהבת בשם מההיכל( הב׳ )בהא לעיל שכתבתי ע״ד

 להתפלל ועמד בקדש הי׳ שמתחלה דהיינו ירד לא בקדש שפסולו
 לא תפלתו מחשבה באיזה ונטרד נתבלבל אח״כ7 רק בכונה

 כבר להתפלל עמדו שטרם בקדש פסולו שאין כל אבל • תרד
 עלה ובזה י טרודה בדעה התפלה בראשית ונכנס • מוטרד הוא
 דחילו ובלא כונה בלא מתחלה שהיתה התפלה וא״כ • ירד

 משוס דאסור ליגדל כנפיו הותחלו שלא כאפרוח הו״ל ורחימו
 והט״ז הש״ך והביאוהו דביצה פ״ק א״ז בשם הג״א )כמ״ש שקן־
 איך שחשב כלומר האפרוחים ה שמ וזהו • ט״ו( רסי׳ יו״ד
 האדם ין מכו שאס הספרים מ״ש ועפ״י בהפלה לכוין צריך

 בלא מקודם שהתפלל ההפלות כל להעלות יכוין היטב בתפלתו
 וספר ומנה וחשב • זו בתפלה שיעלי למעלה עלו ולא כונה
 שמכוין זו בהפלה להעלותם שצריך כונה בלא עברו תפלות כמה
 כל ומנה לכוין בעי חד יומא אכונית לא מיומא וכמ״ש • בה

 בכונה התעורר ובזה • כונה בלא כה עד שעברו התפלות
 שתוכל שבכונה זו התפלה כח להעצים יש שכמה לאמר עצומה

 שמנה וזהו • בכונה שלא הפלות של חבילות עמה להמשיך
 דהיינו כנפיהם גדלו ולא עיניהם( נפתחו )שלא האפרוחים

 עתה להעלותם ורצה • כה עד לפרוח יכולים היו שלא התפלות
 דמוסי׳ מנה ור׳יבון ־ למעלה שיעופו כנפיס להם ולעשות

 לבנים היינו לדמוסי׳ כונה שבלא ההפלות המשיל שהוא
 וחומר כאבן הס בכונה שלא התפלות שגס לבנין המסודרות

 ינשמ: בלא כגוף היא כונה בלא חפלה כי ־ חיים רוח בלי
 דימה שהוא שמואל המשיל מאשר פחותה מדרגה והיא

 כנפים בעלת שאינה רק חיים רוח בו שיש לדבר התפלה
 שאין לדבר בכונה שלא תפלותיו דימה בון ור׳ רומה• לעוף

 וזהו • להעלותם רב כח שצריך בנין כאבני חיים רוח בו
 בכונס ולהתעודד הכונה כה להעצים התעוררות בזה שעשו

 עמס שיעלו התפלות לכל להיטיב חיל הרבה למען עצומה
רומס: שמי בעלותס

 שאמר שבירושלמי רבס חייא ר׳ דברי נבאר ПГ1У1 (ז)ט
г וסנס ־ ברישא מלכא קמי עייל מאן שחשב 

 ו׳ )דף פ״ק בשבועות הא בזה ל? מספקא מאי קשה לכאורה
 גלוהא וריש גלוהא מריש גדול הוא דאלקפתא אמרי' ע״ב(
 דריש איכא סברא איזה א״כ וקשה • לקפתא ד היפרכו הוא

 ה׳ המלך לפני הוא אצלו דסספק ויתכן • ברישא ייעול גלוהא
 ישראל בר״ה איהא ה דס • לדין ראשון יכנס מי צבאות

 אורח דלאו משוס אבע״א לדין תחלה נכנסים ישראל ואומות
 ע״ב( )ח׳ אף חרון דליפוש מקמי ואבע״א • אבראי דליקו ארעא

 דטעם שמפרש שטיינהארט יוסף מו״ה להגאון יוסף בזכרון וע׳
 • מקום של רצונו שעושין באופן הוא כו׳ ארעא אורח דלאו א׳

 רצונו עושין שאין. באופן הוא כו׳ דליפוש מקמי הב׳ וטעם
 כבניס אם בזס שם ופי׳ אף לחרון לחוש דשייך מקום של

 שעושין כבנים אם דהיינו כו׳ עינינו כעבדים ואס כו׳ רחמנו
 • רצש״מ עושין אנו שאין כעבדים ואם כו׳ רחמנו ש"מ רצונו

 . משפטנו כאור ותוציא שתחננו עד תלויות לך עינינו
 טרם משפטנו הומ״י למהר שיקדים מיחלוה שעינינו דהיינו

 ובדרוש • אף חרון דליפוש מקמי הלאומים משפט לפניו יבא
 • משפטנו הומ״י שיגמור זאת בקשה שייך מאי הקשיתי א׳

 דינם נגמר אין ג״כ בינוניס הלא כי • רצש״מ שאין באופן
 משפטם שיוגמר רצש״מ עושים באין ייטיבו ואיך יוה״ש עד כ״א

 אף הרון דבאמת ותירצתי • הבינוניס קודם לטוב הומ״י
 שנגד איתאשבעבור ואדרבה לישראל• יירע לא האומות שע^

 בשנדונים עליהם וסנגורי׳ זכות הוא לצדיקים נחשבים הלאומים
 אבל • הרחמים מדת מטענת כ״א אינה זה זכות אך • נגדם

לה אריה
 קצף כשיש ישראל גם לחייב להיפך חאמר אמרי׳ הדין מדת

 יכנסו לבל • אף חרון דליפוש מקמי וכמ״ש " האומות על
 מ״ש וכן האומות שעל והקצף אף החרון באחריות ח״ו ישראל

 כו' מזרח שמלכי בשעה כו׳ רגע זעמו וכמה ובע״ג בברכות
 אז שמתגבר הדין מדת מצד ג״כ הוא ־ לשמש משתחויס

 ולזאת • זה בעבור תזכס אדרבה הרחמים מדת־ אבל ־ לקערג
 וכמ״ש הדין מדת תגבורת הוא שאז בר״ה כ״א ההקפד אין

 כשראה ואח״כ הדין במדת העולם נברא במחשבה בהחלה
 עם הרחמים מדת הקב״ה שיתף מתקיים העולם שאין הקב״ה

 הבריאה לימי ראשון שהוא ר״ה יום בכל וכן • הדין מדת
 ואח״כ ־ הדין מדת נתגבר ג״כ מעשיך תחלה היום זה כמ״ש
 ראשון שביום המקובלים וכמ״ש הרחמים מדת הקב״ה משתף

 מעע מעע ומתרפה רפי׳ דינא כעשה ואח״כ קשי׳ דיכא הוא
 יום העשירי שביום עד נתרבה הרחמים ומדת הדין מדת

 שיהיו ההקפד בר״ה רק וע״כ ־ רחמים כולו נעשה יוה״כ
 רצש״מ עושק בשאין ח״א דליפוש מקמי החלה נכנסים ישראל

 מבקשים ע״כ • לרע דינם ח״ו ויוגמר הח״א בעת יבואו לבל
 הרת היום וז״ש • משפטנו כאור מהרה שיוציא זה ביום רק

 כבנים אם מבקשים ע״כ הקשה הדין למדת לחוש ויש עולם
 הוא החלה נכנסים שישראל זה אם נסתפק חייא ור׳ * כו׳

 ישראל שיושבת האומה נגד לא אבל אומות שאר נגד דוקא
 טעם ־ הטעמים שני שייך שאין • ידה החת ומשתעבדת תחתי׳

 ידה• החת נתונים שהם האומה ניד שייך אין ארעא אורח לאו
 י״ל ח״א דליפיש מקמי הב' טעם וכן .תחנה האומה ונידון
 רק רצונך לעשות רצוננו התנצלות לנו יש הלא כי ־ שייך דאינו
 אז מהעונות החשבון יותחל ואם ־ מעכב וכו' שבעיסה שאור

 אותנו מונעות שהם ידם על התנצלות בהתלאות יהי׳ לא
 יחשבו ולא ׳ וחטאתינו פשעינו משיבת ג״כ באו שהם אחרי

 והתלאות מהמצוקות החשבון יותחל אם אך • להתנצלות
 כי ־ כלל נחשבים החטאים יהיו לא י ראשינו יעברו אשר
 החטאים ־ להב׳ גורם הוא וכ״א ־ הצרות מחמת באו הם

 וזהו ־ החטאים גורמים והצרות והרעית • הרעות גורמים
 לחשוב יתחיל שלא היינו■ ראשונים עונות לנו הזכר אל שפירשו

 מהר כ״א • מהחטאים מסובבים התלאות ויהיו • מהעונות
 ־ ושפליתנו מדלותנו שיתחיל מאד דלונו כי רחמיך יקדמונו

 חייא ר' בימי וא״ש * והצרות מהדלות מסובבים החטאים ויהיו
 מעלה יש קינם רצון מלעשות מפריעם שע״מ אז שהי׳ רבה

 התנצלות יהי׳ ידם שעל ראשונה המשעבדת האומה שתכנס
 או ־ ח״א דליפיש מקמי שייך ואין ־ חטאיהם כל על לישראל

 לקבלם לישראל פנים נשיאת עיקר שכל באשר דמ״מ דלמא
 אף מצוה בחיוב הכנס נ שמדקדקין בעבור הוא בתשובה
 * ובעידןריתחא לעיל• שהארכתי וכמו להפטר שיכולין במקום
 שעושה מה הייני אעשה דענשינן התכלת פ' במנחות דאיתא

 לא עונש זה עבור שמגיע כיון א״כ ־ נפשי׳ למפטר קי טצ
 שיהיו ממניה להפטר אופן מחפש אינו אם לזכות יחשב

 למקמי לחיש יש זה באופן גם ע״כ * פנים לנשיאת ראוים
 תשובתם יקובל ולא ריחחא עידן נקרא יהי׳ שלא ח״א דליפוש

 של של;־מ שהוא אלקפתא אם חייא ר׳ שנסתפק וזה • ח״ו
 ריש או תחלה נכנם ידה תחת ישראל שהיו רומי האומה
 הטעמים לשני ספיקיתו והי׳ ־ תחלה נכנם מישראל שהיא גלותא

 עלינו חסדה הטתה שהממשלה כהיום אולם — ־ כנ״ל הנ״ל
 ־ האמינה וחיקי לדת הנוגע בדבר ומשבית מפריע אין אשר
 שפיר שייך עתה ־ ■והמצוה התורה בעניני שוטן קול נשמע ולא

 ב״י על קטרוג יהי׳ לדין החלה שבבואם י ח״א דליפוש מקמי
 התנצלות שים להם ואין • המצוה למעשי מונע שאין אחרי ח״ו

 שיהיו לישראל טיב ע״כ ־ שמונעם הפרנס: דוחק אם בלתי
מניעה שבלתי עי״ז ח״א עלייתו ליפוש דלא תחלה נדונין

: ה׳ בעבודת מתרשלים הם

 • ברישא עייל מאן פנם־פק ח־יא ר׳ בדמה ליער יתכן סיר )יז(
 ם כוש שהין דכיני יושף כזג־ון בנס עפמש״ל

 אין זה וטעם כו׳ דליפוש מקמי משום כטעם ’הוי מ4רצ
יך ש



קול 76
 יהי׳ דאדרבה רבה חייא ר׳ בזמן המשעבדת רומי באומה שייך
 ששייך יתכן ארעא אורח דלאו טעמא אך כנ״ל התנצלות עי״ז

 הגאולה על הם רובם דכלתפלותינו סופו ע״ש דנידין משום
 רצש״מ כעושיס נחשבים נהי׳ זכאי לצאת תפלחנו כשיקיבל וגס

 • כגאולה ישועת השגנו כאלו גס * רצש״מ כעושין הננו ומעתה
 ארעא אורח לחו משוס ראשונה עומד להיות כחשיבות לנו ויש

 בעבור כרבים שנחשבים לענין כמש״ל * סיפו ע״ש נידונין ונהי׳
 רבים ושס והישועה כרבים נכי׳ חפלחנו יקיבל אס שבאופן זה

 דנידונין י״ל זה לענין כן • סופו ע״ש ונידונק כנ״ל כא׳ נשיג
 חשיב אלקפתא והשתא • כדכשתא דנדונין דלמא או סופן מ״ש

:ברישא למיעל לו ושייך * יותר
 אנו • סופן ע״ש דנידון זה בענין אמרתי כבר *הנה

 כל דהנה • מזה וגדר מזה גדר בממנ״פ מגודרים
 שב אחדים ולימים רגע בכדי אך הוא תשובתנו קבלת
 דמ״מ הספדים כ׳ • ממנה יסור ולא אולתו במרוצת כאדם

 שם הוא באשר נידק כאדם שמ״מ מזה כאדם לב יפול נא
 ע״ע מקבל כוא בבככ״נ עמדו ועת כתפלה שבעת ומאחר

 גלוי ה׳ שלפני אף • לכסלה עיד לשוב בדעתו ואין לשוב
 כמ״ש שם הוא באשר דנו כוא עכ״ז אח״כי להרגלו שישיב

 י סיפו ע״ש ולא שם כוא באשר דנידון וכיון י ישמעאל גבי
 כיון כיחידים דיננו כ״א כצבור א״ע להחשיב יכולים אנו אין

 מצינו אך הגז״ד־ שיקרע בטוח ואין סופו• ע״ש נידון כאין
 ונא להקל להצאין כופו מ״ש דן הוא ברחמיו שה׳ ככ״ג

 כמו ־ אח״כ שיהי׳ מה על יביע לא ולחובה • לזנות להחמיר
 בסופם שיהי׳ כתורה קבלת שזכות ים“מצ ביציאת שמצינו
 וכאמרס • לכס הוזכר לא העגל מעשה וחיבת לכס עמדה

 רואה ואני אחת ראי׳ רואה אתה כו׳ ראיתי ראה ע״פ במדרש
 וירא שם אמרו וכן • כעגל ומעשה תורה מתן ראיות שתי

 ישראל אלהיך אלה לומר שעתידין ראה ישראל בני את אלהים
 :לנשמע נעשה בסיני להקדים שעתידין ידע אלהים וידע

 לא כאלו עצמו כעשה ידע לא אבל כעגל מעשה שראה והיינו
:אלהיס וידע אמר בזה סיני מעשה רק ידע

 דם המקיז השלישית פסוקה הלכה בכך שכיון שזה ויתכן
 שם בברכות דהתוס׳ י בו מועלין קדשים בבהמת י

אריה
 בהדס מועלק אמאי הקשו ע״ב נ״ט וביומא י״ב :מעילה ו

 • בו מוענק שאין כפרה כלאחר כפרה לפני הוא אמרי׳ הא
 בעוד ולא לכפרה דחזי שחיטה לאחר דוקא דהיינו ות־רצי
 הו״ל חולה שהוא דהשתא שכתבנו הנ״ל ולפי • מ״ש חי שהוא
 הקזה בדס החיוב וכל מעילה בו שאין וכפסוהמ״ק מוס כבעל

 א״כ וחקשה • להתרפאות שעתיד סיפו ע״ש דנירון משוס הוא
 דין בו יהי׳ לא שאח״כ שחיטה שאחר סופו ש’ע נידון יהי׳

 נ’ה להקל ולא להחמיר סיפו ע״ש דהפסי׳ לומר וע״כ • כנל מעילה
 דין להסביר ויש " להחמיר ולא להקל טובה מדה חופש דכקב״ה י״ל

 לחי מחי דהיינו אין לחל סופו ע״ש שנידון מה הנ״ל דם המקיז
 ושב כעת דינו כן • אח״כ ונרפא חי שיהי׳ כמו סופו ע״ש דיינינן

 שיהי׳ כמו סופו ע״ש נידון אין אבל ־ בע״מ ולא כתס להיות דינו
 חיותו שתפרד עתה כאשר ומצב במעמד דאינו שחיטה אחר

 ע״ש נידק ה׳ עה התדבקו בעת התפלה בענין כן ממנוי
 לא אבל • ה׳ ביראת להדבק כך מעמד באותו כשיהי׳ סופו

 כאשר מעמד באותו יהי׳ כלא ה׳ מעבודת שיפרד באופן
 הנפשי חיי חי כשיהי׳ ורק • סופו ע״ש נידון אינו בזה עתה

 • — לו ורפא שב כאשר סופו מ״ש נידון הוא עתה כאשר
 נכנסין וישראל סופו ע״ש נידון אי חייא ר׳ שנסתפק וזהו

 עול מעליהם סר כאלו כו׳ ארעא אורח לאו דשייך תחלה
 ונתרפאו בהחפלה נענים כיו כאשר בם המשעבד האומה

 או רצש״מי עושים וכאלו והנפשי כגוף בעניני ממכאובס
 לטעם וכן י בממנ״ס גדורים שהה משים סופו ע״ש נידונין שאין
 דכאומה י״ל המשעבדת שבאומה טעם דהנה שנסתפק י״ל כשני

 התנצלות אחריכם כבאים להישראל יכי׳ למען תחלה תכנס
 כשאינם כ״א זה אין י רבה כי וחטאתם פשעם על טובה
 ובתמים באמת שביס הס אם אבל • שלם ובלבב באמת שביס

 קושי לכתנצלית עוד צריכים אינם עוד לכסלה ישובו לבל
 לא אולי או • ברישא אלקפתא להכנסת צורך ואין השעבוד

 האלקפתא להכניס צורך יש כדת כתשובה במעוז יחזיקו
 בדברי שני׳ לכונה שיתכן מה אמרתי אשר זהו • ברישא

 ויאזין חפלחנו שיקובל יחן וה׳ • הנ״ל שבירושלמי המאמרים
 לציון וינהלנו " ותלאה שיבה ומכל צרה מכל לחלצנו שועתנו

:סלה אמן ראשם על עולם ושמחת ברנה עירו



יעלות יחולל קול
סלע יעלי

 • רבא נגד כאביי בכולן שהלכה הלכות כימני קג״ם יע״ל וקישור מחיבור דרושים שלשה
 לחי הוא שהל׳ באופן הקישור הולך ששם רק • לציון דורש בעל הגאון יחד קשרם וכבר

 לשיטת יתכן ולא • שבנדה בזיבה הסותרת לירה הוא הל׳ התום׳ ולשיטת • מאליו העומד
 לידה הוא שהל׳ האופן ע״פ סמוכין עשיתי בעניי ואנכי • הנ״ל הגאון שארג הקישור התום׳

 החיבור עבותות וארגתי • בכולם הרש דרך לברוא הוכרחתי זה ובעבור • התום׳ כשיטת כו׳
 דברי גם והצגתי ׳ בעז״ה מזימותי ארגו אשר הענינים במעדנות יחד כולם וקישור
 עם • עמם נלוה הפלפול ועניני • להזמן הנאות כפי עת בכל • בהענין שהגדתי הררוש

: העם לעיני מזיטותי מבטן צאתה כיום פתיחתם

בעדה
 • עתה הנהוג הדרוש דרך השתנות על לחקור יש הנה

 הדורש מנהג היה שאז ׳ קדמתהיקדס מימי לפנים מאשר
 לא כי אך ועתה • הדרוש בתוך חקירה או משל איזה למהול
 הסלילה דרך עכ״ז ההמון בעיני החקירה או המשל הוא שנוא

 לערב • הללו בעתים ועיר עיר בכל מדין על היושבים לרבים
 הפלפול ענין אשר י כחו כפי כ״א בדרוש ופלפול בפלפול דרוש

 רחקו והחקירות המשלים ודרך • נפש לכל שוה אינו באמת
 השומעים של המוחות ערך ורמו שגדלו נאמר האם • גבולם מעל

 הורה בעלי והם " ומקדם מאז הי׳ מאשר שכעת הדורשים רו
 כב״א אנו כמלאכים הראשונים אם כי • יתכן לא שזה • יותר

 ערכו נגרע אחרונה הבא דור וכל י ע״ב( )קי״ב שבת ע' כו׳
 בידיעות כי ואך * והנפשי הגופני כחותיו והוחלש לפניו מאשר

 שרואה ענק ע״ג העומד לננס משלו כאשר ניספות דור בכל יש
 בהקדמתו מליסא מיהר״י הגאון אמר כבר בזה גס • ׳־והר

 אבל • הראות טוב הוא הננס אס טוב שזה דעת חוות לס׳
 מה • עיניו נפתחו שלא ואפרוח ועור סומא הוא הננס אס

 יפות עיניו הננס אס גס אך • הענק ע״ג שהוא מה יועיל
 הראשונות הקדמות ע״י עגין בכל חדשה בידיעה כ״א זה אין

 שהמוחות שנאמר לא אבל • המושכלות בנין כל אדני שהם
 מהראשונים יותר פלפול לקבל ומוכשרים יותר טובים עתה

 השכלת על המבינים הס מעט מתי כי ונתברר ידוע כי ובפרט
 • הדרוש בתוך העם בין הפלפול דגל נשא ולמה • הפלפול

 בעיניהם לועז בלשין וכמדבר דרכה ידעו לא אפר הס רבים אפר
 הזה המנהג שורש ראו עיני אשר אך — ־ ההיא בעת הדורש

 בעצמו שהדורש נדרש נשמעים הדורש דברי שיהיו לסגולה כי
 אזנס להטות מהם רצון יפיק אז הן ומוצק פנים נשוא יהיה

 אחרי אדם מוכיח הפסוק בזה לפרש ויש ־ דבריו שמע ולהסכת
 מוכיח הפרשנים שלפי כ״ג( כ״ח )משלי לשון ממחליק ימצא הן

 שחונך מי לשון ממחליק יותר חן ימצא אח״כ פי׳ אחרי אדם
 שיהי׳ בקרא מצינו לא כזה אופן והנה ־ לשון לו ומחליק לרעהו

 בס׳ א׳ בדרוש וע׳ • אר״כ פי׳ ויהיה ־ בפתח וחרי נקוד
 אז האדם שמיוסר הקב״ה עינשי אחר אחרי שפי׳ ציון אהבת
 ימסו אמרים ומעט רכה כבר שלבבו המוכיח הוכחת מועיל
 הקב״ה מאמר הפסוק הו״ל שא״כ הוא דחוק אבל • כדונג לבבו
אחרי לפרש נראה ובענ״ד • זאת הגיד הע״ה שלמה והלא

פתיחה
 הדורש ימצא כחן אחרי ופי׳ בצירי אחרי בכ״מ כמו בפתח

 לשון ממחליק פועלת יותר תוכחתו אז העס בעיני ומוכיח
 המגיד ירגיש ואס — חלקלקות בלשון שדורש מוכיח משאר

 הפריע אשר עליו תלונה איזה בלבס שיש להעם דבריו ומשמיע
 מה כפי מלבם ולהוציא התלונה להסיר עליו • דבריו שמע

 בעבור אשר חסרון איזה עליו טופלים פן יחוש אס וכן • שבכחו
 עבור העס בעיני דבריו יקובלו ולא בעיניהם חן ישא לא זה
 וכדאיתא * בו שאין במה יחשדוהו שלשוא הראות ג עליו • זה

 שאמר ־ ׳ כ שעיר הר דרך מחורב יוס עשר אחד ע״ס בילקוט
 שאינו מדבר מה יודע ואינו הוא זקן שכבר יאמרו לבל זאת

 ובארהי ־ כו׳ יום עשר אחד ע״כ.אמר העולם• בטיב יודע
 כיום כי והוא • בזה הראה חכמה דבר איזה זאת להסביר

 וע״י האר! של המישור קו ראה ה ובשולחן בחבל הדרך נמדד
 להציגו הרחוק דבר ומקרבת הדבר שמגדלת ־ השפאקטיווא מחזה

 ע״י נמדד הי׳ הללו כלים עדן היו כשלא ומלפנים ־ עיניו נגד
 עשרה רחוק הוא והעיר המקום שזה ונאמר ־ אדם מהלך
 דרך היה ולא במדבר שהי׳ ומשה ־ יום עשרים או ימים

 דרך הלכו לא כי הדרך באותו כלל הלכו לא גס ־ שם כבושה
 חכמתו משרע״ה הראה נזה ־ האמורי הר דרך רק שעיר הר

 ולא ברגליו הלך שלא במקום המדידה בחכמת לשער הגדולה
 שאם אמר בחכמה השערה ע״פ כ״א כבושה דרך שם היה
 לא הס כי * יום עשר אחד היה הדרך זה על הולכים היו

 ברנע בקדש והוא פארן למדבר נסעו מחצרות כי ־ כן הלכו
 אנשים נשלחה ותאמרו ברנע קדש עד ונבא דברים פ'3 וכ.ז״ש
 פארן מדבר גו׳ אהרן ואל משה אל ויבאו שלח פ׳3 וכ״כ • לפנינו
 קדש ולא פארן מדבר לא מצינו לא מסעות ובמ״ב • קדשה

 בסביבות הלכו והם * קדש היא צן מדבר לבסוף כ״א אחר
 הלכו ולא • רבים ימים שעיר הר את ונסב כמ״ש שעיר הר

 דרך מהחלה באים היו שאס משה להם ואמר • שעיר הר דרך
 השכלה בזה ויש • יום בי״א ברנע לקדש באים היו שעיר הר

 שהקשה מה ליישב יש ובזה • השערה בדרך מדידה חכמת ע״פ
 שבאמת ־ המסעות בין בקרא מציגו לא ולבן תפל הנא רש״י

 היו שאס משה אמר כ״א ־ שהלכו המסעות דרך זה אין
 חשל ובין פארן בין סוף מול בערבה במדבר האופן בזה הולכים

שהלכו ולא כו׳ מחורב יום עשר אחד הי׳ זהב ודי וחצרות ולבן



 ה בתג נפנפ, נו רב ידיו עדן כי להראות הדרוש בתוך וחד״ת
 .ימוד טורדר שהרבנות אף עתה גם כחו כן אז וככחו

 כי ־ ה;!,ש בשפתי חן ולהציק להדרוש חן ליהן למען • ספר
 דעתם נוחה העם וגם • הדורש בחן ואחוז תלוי הדרוש מן

 החקירה או המשל השכלת עצם לא ג״כ מלפנים כאשר :מזה
 כזו שהשכלה מה זאת גם אם כי • בעיניהם חן נשאה לבד

 העולם בהויות בקי שאינו לאיש חשבוהו )אשר רבס מפי יצאה
 שרואים מזה דעתם ונחה לאזנם ערבה עניניס( שארי וחקירת התואר

עליו ושבו

קול 78
 אין ע״כ * המקומות חלו על הולכים היו אס רק • הדרך ע״ז

 • שנסעו המסעות .בין שחש■: והמקומות המסעות ולמצוא לחפש
 העם יטו למען כן גס חכמות בשארי כחו רב בזה והראה

 ־ בא במעלותיו להתהלל ולא • מוסרו לדברי יותר אזנס
 נדרש הענין לתועלת רק • האדם מכל עניו הי׳ הלא כי

 לענין מגרעז זה ידי על ויהיה חסרון• איזה עליו יטפלו שלא
: תוכחתו דברי קבלת

 בש״ס כרסם מלאים הרבנים היו מלפנים • הזה הענין רן
 הסוגיות כל בפשטות הן • להם אנס לא רז וכל ופוסקים

 • חיים אלהיס דברי וסוד קבלה בעניני הן " להלכה לעומקם
 עליהם לטפול מה להעם היה ולא • ולילה יומס בתוה״ק והגו
 יודעים לאינם העם בעיני חשודים היו רק • ודופי חסרון איזה
 ואין • העולם מעניני וכ״ד במסחור והוייחן העולם בטיב כ״כ
 י ובזה • ופוסקים בש״ס זולת • אחרת בחכמה יד להם

 דעת עתה נחה כן • עליו חשבו אשר חסרון בלי רבם השלמת ולמען. • העם מלב להוציא ע״כ ־ ככה ושפטום העם הארוס
 דברי .והבין משמוע אזנם וכבדה יודעים שאינם אף העם

 רבם שכח פן• וחששם דאגס וסר נפשם תגלנה עכ״ז הפלפול
 ובעבור ־ ולחדש לפלפל לו רב ידיו עדן כי בראותם • הורתו

 הפלפול הגדה עת בכל להמתין לסבול ■העם על תכבד לא זה
 אחר יוצא או הפלפול עניני בין שנתערב באגדה הדרוש לשמוע

בחידושי לו און ימצא רבם שעדן מזה ינחתו נחת .כי • הפלפול

 • יותר מתקבלים דרושס דברי שיהיו העם בעיני חן ישאו
 משלים דרושיהם_איזה בתוך נהנו • שומעיהם אזן על וערבים
 מחכמות חקירות גס • מסחור דרך ע״פ העןלס מהויות

 לא גי וישכילו העם ידעו למען * חכמות ושארי הטבעיס
 ושארי העולם בהויות וגס • עניניס שארי מדעת הוא נבער

 שלא חשודים ■הרבנים אין כהיום אולם • ידו משלה חכמות
 טרודים הס כי • העולם ובהויוח מטבע בצורת יודעים יהיו

 עליהם הועמס כאשר ־ תורה מבעסקי יותר העולם בעסקי
 על להטיל הללו בעתים עתה הנהוג כפי ציבור צרכי עול

 נשאר לא כי עד וצרכיהס הקהל עסקי עיר שבכל הרבנים
 רבניהם על עתה ידברו לא ע״כ " תורה להגיון מועד להם

 עתה־ יגידו זאת כ״א • העולם בטיב ידעו .שלא ושופטיהם
 בהגיון שקועים רעיונותיהם ואין כלל לומדים שאינם וידברו
 ־ עליהם צרכיהסשהעמיסו מטרדת היא שהסיבה אף הורה׳•

 להם באין לומדים שאינם מה על העם עליהם יתלחשו עכ״ז
 ]ואמרתי * שלמדו מה כל את ישכחו שכוח ופן • לזה פנאי

 כמו "הקטן" זמנינו רבני חותמין אין למה טעם הלצה בדרך
 שהוא למנין לצרפו אין רב כי מליצים שהעולם באשר " מלפנים

אריה
 עמס תמיד הספר כהי' מלפנים ע״כ • בידו ספר ואין קטן

 חך קען״מ בשם .עצמם לכנות יראים היו לא ושמורה כרוכה
 ינרפום ׳לא פן הקטן"" לחתום יראים בידם ספר שאין עתה
 ע״ע כ״א • אמרתי זולתי רבנים על בוז לשפוך לא וח״ו • למנין
יהיו שנא יתכן זה ובעבור ־ זאת[ לנפשי אמרתי מוסר דרך

 בעם ומשכילים להמבינים קג״ס יעל בחיבור פלפול ענין בעז״ה
 פלפול להגיד מאז כדרכי דרוש בדרך חלקם אתן לההמון וגס

 הגאון הרב שפי׳ וכמו • דרוש בדרך לסיים ואח״כ מקודם
 הטו • תורה חדושי הורתי.היינו עמי האזינה פסוק רחיד״א
 בפלפול מנתם ויקבלו הלומדים שבשמוע ופי׳ • פי לאמרי אזנכס

 כי ההמון עיני. בראות הדרוש לדברי אזנם העם נם יטו עי״ז
 ■הוא זה שגס ויתכן • ושומעים הדרוש בעת לומדים נמצאו
 שיבאו הלומדים גס להמשיף למען הפלפול הגדת טעם

לב על יותר והתוכחה הדרוש הקובל זה ידי ועל • לשמוע

 בזה האריך כבר כאביי דפסקינן קג״ם יע״ל בעגין ןק^ןק )א(
 העניניס לסבר בדרושיו לצון דורש בעל כגאון

 לא כי • נאות אין אחר באופן זה בענין לשנות והנה • יחד
 אופן יש שאס למעשה להלכה הנדרשים ותירוצים קושיות כעניני

 • לדינא נפ״מ שיש באשר מלומר להמנע אין בטוב לתרץ אחר
 כ״א שאינס נפרדים מחלקים מאמר איזה וקישור חיבור ענין

 באופן הקשר בשנעשה כדבר לחדש שייך אין לחכמה פרפראות
 ונדבריס נאמרים אינם לציון הדורש דברי שכל לאשר רך * אמר
 אבל • מאליו העומד לחי הוא יע״ל של דלמ״ד לפרש״י כ״א

 זיבה פל ז״ג במנין עולים שאין לידה כוא יע״ל של דהל׳ לר״ת
 אינם דבריו כל ע״פ( ע״א נ״ב קדושין התום׳ )נמ״ש עולה או

 ע״כ • הקישור בכלל להביאה הנ״ל לידה דין כזעיר ולא טולים
 כעניניס וקישור חיבור שיעלה באופן אחר דרך לברוא אמרתי

 בזה דפליגי טולה או עולה ואינה שיחרת אינה לידה דין עם
: ע״א( )ל״ז בנדה ורבא אביי

ГЦГП הכחשה יש דאס כ׳ ה״ב( עדות מה׳ )פי״ח כרמב״ס 
 הזמה דבעינן נפסלים העדים אין ההזמה עם ג״כ

 בעדות הכחשה ־ לכזמה הכחשה בין ומה שס וז״ל • לחודה
 הדבר הי' לא אומרת וזאת כזה הדבר כיה אומרת זאת עצמה

 אינם שהזימוס עדים ואלו • עצמן בעדים הזמה • כו׳ הזה
 ואמרו שבאו עדים כיצד • הי׳ לא אס הדבר נהי׳ אם יודעים

 כו׳ פלוני ביום מפלוני מנה לוה או כנפש את הרג שזה ראינו
 עמכם כיינו פלוני ובמקום׳ זה ביום ואמרו אחרים שנים באו

 אין וזה • ג״כ מזימין
א׳ נגד

סי'

 ולא זא״ז הרג לא מעולם הדברים כיו ולא כיום כל אלו ועם
 מעידין אתם איך לכס אמרו אם וכן ־ ככחשה כרי זא״ז כלוה
 ביום עמנו כיו המלוה רו כנוה הו הנהרג או כזה כהורג כרי
 להם אמרו אס אבל • מוכחשת עדות כ״ז אחרת במדינה זה

 והעדים כואיל • כו׳ זוממין אלו כרי * בבבל זה ביום עמנו
 או כי׳ אמת אם 4 עד- כל עצמם על כשג־חי לא שהזימוס

 ר׳ הגאון וכנה • :,בז כתמה מה ועלח״מ • ענ״ל הי׳ בקר
 ט״ב( )ע' בסנהדרין דאמרי׳ מהא ע״ז כקשה תאומים יונה חיים
 להורגו מצטרפת ואחר כוא לאונסי רבעני פלוני• יוסף רב אמר

 חשת אל אמרה וההורה רשע .,דהו' מכוס מצטרף אינו לרצוני
 דפלגינן משום מצטרף לרציני ג" אמד רבא • רשע עם ידך

 יכיל אתה שאי עדות כו״ל א״כ ככראב״ס נימא ואי • דבורי׳
 אוחו מכחישים כס גס א״כ כיית עמנו יאמרו דאס להזימה

 כו״ל א״כ הזמה מבטלת דככחשה נימא ואי * המעשה בגיף
 טדים בי׳ דדוקא ליישב ואמרתי להזימה• יטל אתה שאי עדות

 ונפדים מוכחשים יהיו ־'י! מביס כזמה דנמל אמרי מונמשיס
■נ אב יכניס נגד נב־יס כ־א ־"ו אין "־ ג*כ• מדמק ל-".",." מהימני" לא חי המוכחשים כמו כמכחישיש

 Л ” םי1נפש וחינם נאמנים כשנים בהכחשה דגם א
 1 ^.״ כיח,״ דהשני כריה דקי׳ל ואף ־ להדס בפיר

 שטי לחלק 'י ויש נפסלים מדוח לאותו »"מ אמרח
 מנ״ח בש״ך המובא בריסק .חכמי כסברת וכוא • א' או מוכחשים



מ אריה קי־ל
 צרך שמצטרף השני דע״כ דקשה רק • א׳ ל״א.סום״ק סי׳

 הו״ל דאנ״כ שם שהי׳ ולומר מעמד באותו אז כן גם להיות
 יגס דהלא מוכחשים שניכם בהזמה הו״ל וא״כ • מיוחדת עדות

 • רבעני שאומר העד לזה מסייע והוא שם שהי׳ העיד הב'
 והוא אותן רואה שהמתרה דמיירי שנאמר כ״א ילה משכחת ולא

 שהעדים רק כאן אינו המתרה ו אותם וצרף שניהם את ראה
: אותם וצירף אותם ראה שכמתרה כך אומרים
 לרבא שהקשה ע״ח( )כ״ז סנהדרין אהרן במנחת ]*ראיתי

 יומת נימחדנא הוא• חידוש זומם עד דס״ל
 פסול מי.חדת דעדות דמכות בפ׳ק מיני׳ דדרשי׳ ע״א ע״פ
 בעי דלא ככתוב דכונת נימא • מיוחדת עדות פי׳ א׳ עד וע״פ
 נא ע״א( )ס״ו בזבחים בר״ש ר״א דדריש 1כמ מיוחדת עדות
 וחדת מ עדות בעי דלק ככא נימא ה״נ להבדיל• א״צ יבדיל
 אבל • א׳ נגד ב׳ דכו״ל מפום נאמנין המזימין דל/את דהו״א
 • להזימה יכול רתש שאי עדות כו״ל מיוחדת שאינה עדות

 מיוחדת שאינה עדות דאף קרא וקמ״ל • נאמנים אינם שהמזימין
 ביחד דהו״ל שנים נגד ואפי׳ הוא חידוש זומם דעד משוס כשר

 דרבא שם ותי׳ • להזימה יכול שחתה עדות שפיר והו״ל נאמנין
 ולשקר להבדיל• דא״צ הוא בר״ש ר״א דטעם ס״ל באמה.לא

 י״ל להבדיל ח״צ דדריש משוס בר״ש ר״א בטעם דס״ל אמוראי
 אנתי ולהנ״ל .ע״ש• הוא חידוש לאו זומם דעד כאביי דס״ל

 דפלוני בכה״ג מיוחדת עדות בעינן דלא דקמ״ל דנימא תקשה
 דוקא דבעינן וש״ד • להורגו מצטרפין ואחר דהוא רבעני
 • ההזמה בדבר שנים נגד הכחשה בו תפול שלא מיוחדת עדות
 כעדות כשאין להזימה/אבל .יכול שאתה עדות כו״ל ושפיר

 לכזימה יכול אתה שאי עדות כו״ל ביחד שנים והס מיוהדת
 מיוחדת העדות בשאין דאף קמ״ל שנים נגד הכחשה בלא

 דאף משום להזימה יכול שאתה ערות כו״ל ג״כ מוכחשת וכו״ל
 כרעת ודלא הזמה מבטלת הכחשה אין מ״מ הכחשה בו שיש

 דעדות לגו ומאין ככי קמ״ל דקרא לומר יש כן • הרמב״ם
 דלא לאביי גם קשה וזה . כזמה מבטנת והכחשה פסול מיוחדת

 כמחבר בן עפמ״ש קושייתי שוב ב וי״ל — • כוא חידוש ס״ל
 ימס ז דעד דלמ״ד בסמיך( לקמן )ואביאנו בסיף לציון דורש

 לעד קרא ,לי׳־ מבעי׳ לא כך כוא והסברא כוא חידוש לאו
 דקמ״ל כהרמב״ם וע״כ עדות של גיסא שתסרה או שתשקר

 תו למימר ליכא וא״כ ככחשה בלא לחודה כזמה דבעינן קרא
 קמ״ל דכבר הזמה מבטלת אינה דהכחשה לזה אתי יומת דלא
 דלא דקרא לומר א״א ע״כ . הזמה מבטלת דככחשה קרא
לזה אתא וע״כ לכזמה הכחשה תבטל דלא אתאלזה ע״א ע״פ יומת

: פשול[ מיוחדת דעדות
 ליישב כ׳ דור״ל כמחבר כגאון בן מהר״ש כגאון (ב)

 קרא הוא דחידיש דלרבא רחי״ת כגאון קושית
 לא קרא דבלא עדות של גופה שתשרה עד סרה בו דלענוח

 באומרים דגש וכו״א ־ כוא חידוש דכולה הזמה דין ידעינן הוה
 דלרו דס״ל לאביי אבל . מיזמים כו״ל הי׳ עמנו ההורג על

 כמזימין שמעידים באופן המוזמיס לים פס ומסברא הוא חידוש
 • פסולים אז המוזמין דכו״ל .כייחס ממנו עדים של גופן על

 לענית קרא אצטריך מאי א״כ מכני• כני מ״ש אבל.במכחישיס
 יהיו שלא דבעינן קרא דאתי להרמב״ם ס״ל וע״כ • סרה בו

 דינו כל וא״כ • לחוד לעדים הזמה רק הזמה עם כלל הכחשה
 יוסף ורב דרבא מהא ל״ק וא״כ • לאביי כ״א אינו הרמב״ס של

 ע״ז דאמר בזה כרבא כ״א כאביי ס״ל לא יוסף דרב דאפשר
 • כלל הכחשה בלא הזמה דנבעי קרא לי׳ לית וא״כ היא חידוש
 הכחשה ג״נ יהי׳ שבהזמה באופן גס דינייהו דקאמרי וא״ש

 מ^טלת אינה דהכחשה להזימה יכול שאתה עדות מ’מ וכו״ל
 מבטלת דהכחשה בכ׳ והרמב״ס * יוסף ורב לרבא הזמה
 ק״א לי׳ ואיח הוא חידוש דל״א כאביי דפסק למאי כוא הזמה
 רחי״ת הגאון קושית וא£ש כזמה מבטלת דככחשה לזה מיוחד

 פלגינן ס״ל דאיהו משוס כלל ל״ק דלרבא ג״כ של שד]וע
 דמיד בזה מוכחש הו"^ ולא רבע׳ לדידי׳ לא וא״כ דבורי׳
 ס״ל ודאי רבא דכלא לזה כוצרך ולא * רכע לדידי' דלא תפסי׳
 פסק דלדינא משוס ויתכן • כרמב״ס דין לי׳ ולית הוא חידוש

 שייך שיהי׳ לזה הוצרך " כרבא דרבעגי די; והביא כרמב״ס

 • כוח[ חידוש דלתו כאביי דפסק דהרמב״ם אליבא גס דרבא דין
 נאו דלאביי כעור נשירת כ״א יתכנו לא תירוצו דברי אך

 מכוש פסולים כמיזמין עדים מסב-א אנא זומם בעד כוא חידיש
 . נאמנין אינס וכמוזמיס עדות של גיפן על מעידים דהמזימין

׳ח פי כככ״מ ודלא • ל״ח שי׳ בח״מ עיר וע׳ * עצמס על

 • למפרע נפסל לא זומם דעד ע״ב( )ע״ב בב״ק זה מחמת
 • חידושו משעת אלא בו לך אין הוא חידוש ססולו דכל משום

 והחדוש אחרת לעדות פסולין הכהות דשני חסדא כרב דס״ל או
 לקולא הוא שהחדוש אף ומ״מ • כשרים שהמזימים מה הוא
דברו וכבר ־ מיני׳ ילפי׳ לא מ׳'מ המזימים שנכשריס מה

"ה הגה

 בענין רעיוני עירו מדי והנה ♦(
 הדברים שנראין אמרתי זה
 דרבא ס״ל ע״נ בריסק דחנמי
 מקשים דהנה * ס״ל כר״ה

 בסנהדרין דאמר לרבא המפרשים
 המאורסה נערה גבי )מ״אע״א(

 בעלה על לאסרה לומר דיכולין
 עדות הוי למקעלהלא ולא באנו
 . להזימה יכול אחה דאין משוס
 לא יוזמו אס המזימין כל א״כ
 להציל לומר דיכוליס׳ נהרגין. יהיו
 את לחייב ולא באנו הבע״ד את

 דא״כ י״ל אך * גונב או ההורג
לא לר״ח אבל * למנחשינהו הו״ל

)ח׳ במ״ק התום׳ אך )ג(
 בהדיא מסקי ע״א( 1

 וכ״כ • ס״ל חסדא כרב דרבא
 כ,״ל• דבריהם לבסיף בסנהדרין

 מ״מ לקולא הוי שהחידוש ואף
 נוכל ועפ״ז • מיני׳ ילפי׳ לא

 הנ״ל - הרמב״ס דעת ליישב
 לפי גם • רחי״ת הגאון מקושית

 דלהרמב״ס דל הכ״מ סברת
 כותי׳ דפסקינן לאביי גם

 עד ג״כ נפסל הוא דלמפרע
 דודאי והיא • הוא חידוש זומם

 הוא סברא הרמב״ם של דין
 עם ג״כ הכחשה שיש דכיון

ההזמה

 — כוא חידוש לאביי דגש הרמב״ס בדעת של י״ח דין מכ״ע
: הנ״ל ת־רוצי יתכן לא г לה.-" אבל

 ר׳ הגאון מקושית הרמב״ס דברי ליישב נראה ובענ״ד
 דגש הכ״מ דעת אליבא גש תאומים יוכה חיים

 להבין. נעמוד.נא אך ־ זומם בעד הוא חידוש ס״ל הרמב״ס
 אנפי-• בתרי בה לדון דיש הוא דחידוש ס״ל מס״מ רבא דעת

 כשרים דשניהם•' זא׳ייז המכחישים כיתות בפתי כר״ה דס״ל או
 בהזמהדמצד הראשונים הואדנפסליס והחדוש אחרת־ לעדות

לרבא דס״ל מאי לפ״ז וא״ש י לעדות כשרים שניהם הסברא

 • כר״ח דס״ל ומסקי ע״א( )כ״ז ובסנהדרין בב״ק התוס׳
 כר״ח לרבא דס״ל משמע ע״ב( מ״ז )דף בשבועות והנה

 אחרת לעדות מהם א׳ דמצטרפין הסדא דרב אליבא מדמחרן
 ־ מהתם ראי׳ אין ׳א ל סי׳ התומיס לפמ״ש אך ־ ר״ח של

 קצת־ הדבר ואבאר בריסק• לחכמי מזה ראי׳ מביא הסומים דהנה
 כיתות בב׳ כר״ה דפסקינן דכא לומר נסתפקו בריסק חכמי דהנה

 יחד ופשולין בפ״ע כ״א אחרת לעדות כשרים דשניהם המכחישים
 אבל ־ כתות בב׳ דוקא היינו פסול ודאי מינייהו דחד אחרת לעדות

 אח״כ להעיד גם מח׳ רק הוכחש לא וכ״א זא״ז המכחישי׳ עדים בב׳
 ראי׳ ומביא עליהם חולק והש״ך • נפסלים לא. ביחד שניהם
 בריסק לחכמי ראי' כתומים ומביא • דכתובות פ"ב מהר"ן
 סהדי בהדי דאמר לר״ח הגמ׳ דמקשה הנ״ל שביעות מהגמ׳

 גבוה "אומר א׳ החדש קידוש גבי דתניא מהא ־ ל״ל שקרי
 אחרת לעדות ומצטרפין ת עד! בעלה ב׳ אומר וא׳ א׳ מרדע
 דמק;ה הא )והנה • חדש. ראש של אחרת לעדות רבא ומשני
 כתי ב׳ דשאני דחי ולא א׳ נגד א׳ מעד חסדא לרב הגמ׳
 חסרא לרב לי״ל ראי׳ אין זה • משנים דמוכחשים לרי׳ח עדים
 שכיהם פסיל מהם א׳ שניהם לדברי דמ״מ כיון שנא לא ודאי

 דעת מוכרח וכן יעקב ישועות בס' וכ״כ מספק פסולים
 לי׳ ולמה ס״ל הונא כרב רבא הא קשה זאת רק ־ האו״ס(

 אמאי לי׳ דקשי׳ משוס וע״כ • חסדא דרב אליבא לשנויי
 • לא יחד דתרוייהו דמשמע אחרת לעדות מצערפין קאמר
 מיירי וע״ש ; כשרים יחד תרוייהו גם עד נגד בעד והלא

 דבזה •כמוהו מגיד אחר עוד כשימצא חדש ראש של בעדות
 . מכחישים הם גופה בזה דהלא יוכשרו דתרוייהו לומר שייך אין

 כסברת לר״ה יחד להעיד כשרים אחרת דלעדות וש״מ * זא״ז
 כרב רבא באמת דבריו לפי וא״כ *( באו״ת ע״ש בריסק חכמי
 וא״ש לחומרא• החדוש הוי ס״ל כר״ה דרבא ולפ״ז ס״ל הונא
 בו לך דאין נפסל הוא למפרע דל״א לפ״ז לרבא דס״ל

: חדושו משעת אלא
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 הדין הוי וכהכחפה ההזמה
 רק כשרים הס הכתות דשני

 מועיל אין א״כ העדות שבטלה
 דכיון משוס למפסלינהו הזמה
 נגד שנים הו״ל הכחשחם דע״י
 כמו בזה ונחשבים שנים

 שוב כשריס להיות האחרונים
 הזמת ידי על נפסלים איכן

 דאמרי׳ ואף • המכחישים
 הזמה החלת היא דהכחשה

 ופסק ע״ב( )ע״ג בב״ק כמ״ש
 עדות מה׳ בפי״ח הרמב״ס כן

 שהוכחשו דוקא היינו ה״ד
 ואח״כ אחריס ע״י מתחלה

 כת שנגד אחרת כת ע״י הוזמו
 ’ מוזמין כ״א אינם המזימין

 המכחשת שמכת הזמה רבל
 נא ההכחשה דמחמת כיון

 כמו כשריס ונחשבים נפסלו
 הזמה הו אתי לא השני׳ הכת

 י״ל כן י למפסלינהו דידהו
 אינו הסברא זדה רן בסברא

 דבהכחשה דס״ל הונא לרב א כ
 רב אבל כשרים־ הכתות שני

 שניהם דבהכחשה דס״ל חסדא
 הזמה ענין כל א״כ ־ נפסלים

 לאכשרינהו אם כי מועיל אין
 כיון איפכא אמרי׳ להמזימין
 נא שוב הזמה ע״י שנכשריס

 שפיר ושייך הכחשה ע״י נפסלו
 ־ נ״כ דמכחישין אף הזמה
 צד דאיכא היכי בכ״מ וכמו

 אמרי׳ הפוסל וצד המכשיר
 וכשרים אחזקהייהו דאוקמי

 הונא לרב משא״כ • נינהו
 המכשירן צד להם יש שהמוזמין

 הפיסלן וצד . הכחשה היינו
 בהו .אמרי׳ ההזמה היינו

 חזקת אחזקתייהו נאוקמינהו
 הזמה מבטלת והכחשה ־ כשרות

 לא וא״כ ־ לקמאי מלמפסלינהו
 בסנהד' יוסף ורב מרבא קשה

 הוא דהתס כו' רבעני לענק
ס״ל יוסף ורב דרבא .משוס

 קול
 דהמכחישין ס״ל דאיהו כן יתכן
 א״ע לפסול רצי ולא נפשלין נ״כ
 עצה עדן יש אך .הזימו ע''כ

 נגד חד למזמינהו דהו״ל אחרת

 הזעה דין בעבור דבכה״ג • חד
 כ״א האחרונים דנפסליס ל״א

 על חיוב אין ומ״מ ־ הראשונים
 הוכחש לא א׳ דכל כיון העוזעין

 כאן אק א׳ כל דעל • מא׳ כ״א
 מחייב א׳ עד ואין א׳ עד רק

 דבד״נ כיון לספק יש רק • כל־ם
 . מיוחדת _ שאינה עדות בעינן

 נגד הד הו״ל העזים א׳ כל

 הראשונים מהעדים דהשני • במס
 • עמו שהיו שאומר להא׳ מסייע

 מוכחש איהו דיס כיון דלמא או
 הו״ל לא השני מהמזיס ומהם

 זאת דתלוי ,ונ • מסייע שוס

 בריסק חכמי שבין בויכוח ג״נ
 דעד בריסק דלחכעי ־ להש״ך

 ואין הוא כלום לאו עד ניד

 במזימין גם • מהם כ״א נפסל
 והדוש בשניהם פסול כאן אין

 אינו הראשונים לפסול בהזעה
 כאן דאין וכיין • משנים כ״א
 גם * כראשונים על פש״ל שם

 נגד הד דהו״ל בטלה לא העדותי
 חכעי על להחולקיס אבל • שנים

 בהכחש׳ עד נגד בעד כעו ברישק
 להעיד אחרת לעדות נפסלים

 נפסלים בהזעה ה״נ ־ יחד
 שכיון מסייע כאן ואין הראשונים

 ואין פסיל הו״ל היזם ג״כ שהב׳
 אין אס ושפיר .לסייע עוד יכול

 יכילים היו העדים לחייב כינתס
 מבטלים שהיו חד ניד הד להזים

 בלא הבע״ד מצילים והיו העדות
 לחכמי אבל ־ להעדים עינש

 נגד חד שיזיעו עצה אין בריסק
 דהו״ל משום הבע״ד לשציל הד
 והוכרחו שנים נגד הד א' כל
 לכז־ס הבעי׳ד להציל בשביל גם

 שיכולין וקשי׳ . ביחד שניהס
 • לחייב ולא באנו להציל לומר
 כשיוזעו המזימין ו יענם ואיך
 למכחשינהו דהו״ל לוער וע״כ הם־

 דס״ל לרבא להו דסבירא ומוכרה
 ס״ל דע״כ באנו כו׳ לומר יכולין

 בהכחשה נפסלים ואין כר״ה .עדים וח״כ ־ חסדא כרב
 דסבירא בריסק נהכמי ומוכרה הם פסולים ממנ״פ הראשונים

 :ס״ל נר״ם דרבא להו הס פסולין הכחשה בדין דנם
. אי המזימין על דנין שאנו רק

 דידהו הזמה בהר דניזל או נ״כ ויפסלו דידהו הכחשה בהר ניזול
 דידהו הזמה בהר ואזלי׳ כשרות ב־זקת להו אוקמי' כשירים ויהיו
 עם הכחשה נ׳'כ שנמצא מה כלל מזיק אין יוסף ורב לרבא ע״כ

 ה״א( עדות מה׳ )בפכ״ב כסק הלא הרמב״ס אבל ־ הזמה
 ע״כ הוא דחידוש הרמב״ס בדעת דס״ל להכ״מ ונס כר״ה

 • כר״ח דפסק למאי אף החדיש הוי דלרבא בגוונא לאו
 הדין שעפ״י הראשונים שנפסלים מה הוא החדוש להרמב״ס
 בהר למיזל אי לשקול אני צריכינן א״כ ־ כשרים הס הראשיניס

 הראשונים הכשר לענין הזמה להר למיזל אי דידהו הכחשה
 • ההזמה ובטלה הכחשה כדין כשרים בחזקת נשארו ־ לפוסלן או

 דנס הכ״מ לסברת גס האומים רח״י הגאון קושיה וא״ש
: זומם בעד הוא חידוש ס״ל הרמב״ם

 נ״כ ׳לקולא הוי דהחדוש דאף איך הענין נבאר (ד)
 ־ הכי קאמרי׳ ולמאן ־ לחומרא מיני׳ ילפי׳ לא ׳

דר׳ • ור׳ יהודה דר׳ פלוגהא איהא ע״ב( )ז׳ במ״ק דהנה

אריה
 מלראות דממתינין ידעינן מ הראות דובירס דמקרא ס״ל יהודה

 אתה שאי יום ויש כו רואה שאתה יום יש וכיום ודריש • נגעו
 ר׳ • המשתה ימי שכעת לו שנותנין לחתן מכאן • כו רואה
 ממתינין אם כו׳ הכית את ופנו הכהן וצוה מהכא אומר
 אכיי אמר כינייהו מאי • אכ״ו על מצוה לדכר הרשות לדכר

 לדכר ממתינין אמר רכא • כינייהו איכא דורשין משמעות
 ופנו הכהן מוצוה ילפי׳ לא № יהודה ור׳ ־ א״ב הרשות

 בעלמא ואכניס עצים דהא ילפי׳ לא ימחידוש הוא חדוש כו׳
 כהכ דאי צריכי לך אמר ור׳ • מטמא והכא מעמאי לא

 ואי ־ נח הרשות דכר אין מצוה לדכר הו״א וכיום רחמנא
 דגופי׳ טומאה גופי' דלאו טומאה ה״מ הו״א ופנו אשמעי׳

 א״כ אביי אמר ־ משמע מאי כו׳ וכיום מר אמר • קמ״ל לא
 כולי׳ אמר ורכא כו׳ יום יש ש״מ לי למה וכיום כיוס קרא לימא
 מכניע מנ״ל כלילה ולא כיוס ורכא כו׳ הוא יתירא קרא וכיום
 דלאו טומאה ההם סד״א איצטריך ואכיי • לאורי ולא לי נראה
 קאמר איך שהקשו לי׳ נפקא ד״ה ע״א( )ח׳ הוס׳ ועי׳ • כו' גופי׳
 אמר לעיל הא נגעים רואין אין ד־דלילה לי נראה מכנגע דנפ״ל רכא
 • ע״ש כזה ומתרצים מיני׳• גמרי׳ ולא כהים נגעי הוא דחדוש רכא

 ;מ״ט בזבחים כמ״ש זו קושי' לענין לומר אפשר הי' )ובענ״ד
 לכ״ט מכללי׳ גמר דלא החדש כדכר לידון יצא גבי ע״ב(
 גמר קרא דאהדרי׳ לכתר ומ״מ מיני׳ נמר לא כללי׳ גס מ״ד ולחד

 ילפי׳ ושוב ־ קרא אהדרי׳ הא ה״נ " מיני׳ וכללי' מכללי'
 נינה ממעט דרכא משמע דהכא אח״כ ומקשים מילי( כולהו
 ממונית דיני א' פ' וכסנהדרין • כו׳ נראה כנגע קרא מהאי

 וי״ל • כאכיי והיינו ־ כו הראות וכיום קרא מייהי ע״ב( )ל"ד
 דמצינו וחשיב ־ יותר הפשיטים דרשות לאתויי דהש״ס דאורחי'

 הפשוטים דרשות הנמ׳ דנקט משום המתחלפות סיניות כה״ג
 לה מוקי כסנהדרין ההם ד קשי' דאכתי אח״כ והקשו • יותר
 אכל דין כנמר מיירי כלילה ולא כיוס וכשלמא ־ דין לגמר
 מקשים ועוד י דין מתחלת מיירי הלא ככית לי נראה כנגע

 טומאה משום כהים מנגעי למינף דאין ס״ל למסקנא אכיי הא
 ומהגמ׳ י למדין איך ממתינין לענין גם א״כ י נופי׳ דלאו

 פריך יהודה דר׳ רק • דופנו דרשא להו איח דתרוייהו משמע
 ר' להמסקנא דכאמת ומתרצים * ניפי׳ דנאו טומאה משוס

 דאכתי וקשה ־ ע״ש להו ומצריך קראי תרתי לי׳ אית יהודה
 לנמר כיום דמייתי כסנהדרין דרכא מהא הראשונה קושי׳

 שהקשו דא אקושי׳ פירוקא מלכתוב שכרך והתום׳ ־ מהרצא לא דין
 אח״כ דעמדו מה לכאר יש ועת ־ פלא והוא * ראשונה אותה

 מיני' ילפי׳ לא לחומרא החרוש דהוי דאף חידוש ענין לכאר התום'
מיד למינקט הו״ל זה ענין • הסיני׳ לסוף זאת שייך מאי קולא אפי'

:להכא זה ענין ומה י הוא חידוש כדקאמר הענין כראש
 דר׳ אליכא הוא חידוש רכא דאמר דבהחלה ונראח (ה)

 דר׳ אליכא הצריכותא הנמ׳ פי׳ אז י יהודה
 מה היינו הוא דחדוש ס״ל יהודה דר׳ והוא ־ דרבא אליכא
 ומ״ש י לקולא הוי והחדוש י נופי' דלאו טומאה הו״ל דההס

 אכית דקאי כין י מטמאו לא כעלמא ואכניס עצים דהא
 הכית אחפצי אפי' דקאי או * בהשמטות הנינא הנ״ב כמ״ש

 שהחמיר גופי' דלאו דטומאה הוא הכונה עיקר הכל שככניס
 דלא דר' קאמר וע״ז ־ כניפו המיר ואינו הכתוב כאן כי'

 ,אותם ומצריך הרוייהו דדריש משוס הוא הוא דחדוש ס״ל
 דס״לדע״ז רק נ״כי ה״ל דגופי' דלאו דטומאה הסברא אכל

 ולדכר י מהשני ילפי׳ כזה שחסר ומה י דוכיוס קרא קמ״ל
 • מהדדי ילפי׳ דלא ס״ל יהודה ור׳ י שפיר מופנו ילפי׳ הרשות

 דטומאה הסברא ס״ל אכיי דנם הגמ׳ דמסיק למסקנא אכנ
רבא כ״ע כא״ י הצריכיתא ס״ל והוא נופי׳ דלאו

 21.1 דמ-רו-י נופי' דלאי טומאה משום פי׳ אין היא חידוש
גלילה׳ ולא גייס לבנין הסברא זאה ס״ל לא
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 קול
 • חדושא הוי דבי׳ הבית את בופנו כ״א שייך דלא אמרי׳

 גופי׳ דלאו טומאה משוס ודיחוי סברא אבל • בלילה לענין ולא
 או דגופי׳ טומאה בין לחלק דאין ס״ל יהודה ור׳ ־ חילוק אין
 מכנגע בתים מנגעי בלילה ולא ביום למד ע״כ • דגופי׳ לאו

 דחדוש משוס דממהינין למד לא ופנו ולענין • בבית לי נראה
 דחדוש משוס אלא דגופי׳ דלאו טומאה דהוי משוס ולא • הוא
 הוי דהחדוש משוס כלל חדוש הוי דלא ס״ל ור׳ • הוא

 שפיר וילפי׳ * קולא מיני׳ נילוף דלא מונע זה ואין לחומרא
 בין לחלק ס״ל דלא לממתינין וביום איצטריך ולא • בתים מנגעי

 בלילה לולא ביום אתי וע״כ דגופי' טומאה או דגופי׳ דלאו טומאה
 לאו או דגופי׳ טומאה בין חילוק אין דרבא אליבא )דלמסקנא

 ונא ביום אצטריך לי נראה מכנגע לידע דיכול ואף • דגופי׳(
 • דין חחלת רק ידעינן לא לי נראה דמכנגע • דין לגמר בלילה

 מנגעי אדם נגעי אבל • כלל לי נראה כנגע דריש דלא או
 דסגהדרין הסוגי׳ שפיר ליישב יש ולפ״ז • ילפינן שפיר בתים

 בלילה ולא דוביוס קרא לרבא התם דמייהי התוס׳ שהקשו
 מכנגע הכא דקאמר ורבא דר׳ אליבא הסוגיא קאי דההס
 ואביי • כו׳ דממתינין מוביוס דדריש יהודה דר׳ אליבא היינו

 דמופנו וס״ל הרוייהו ומצריך מהדדי• ילפי דהרוייהו ס״ל
 ואיצטריך דגופי׳ דלאו טומאה דהוא משוס • ידעינן לא לחוד
 • הרשות לדבר דממתינין ידעינן לא לחוד ומביוס • וביום

 ורק ול״פ• ומא״ח חדא אמר ומר פליגי ולא הרוייהו וצריכי
 בלילה ולא ביום לענין וכן בינייהו• איכא דורשין משמעות
 משום ידעי׳ לא לחוד לי נראה מכנגע ־ הרוייהו אצטריכו

 איצטריך דגופי׳ דלאו וטומאה בתים נגעי הוי דההס
 ומוי״ו בלילה ולא דרשי׳ מביום • ש״מ ותרתי • ביום ג״כ

 מיושב וממילא • דההו׳ שינוי׳ זהו • ממתיק ידעינן וביום
 לרבא דסנהדרין הסוגיא א״ש דלפ״ז הראשונה קושי׳ ג״כ בזה

 טומאה דהתס זה ענין אינו דהחדוש והשתא • דר׳ אליבא
 והכא מטמאו לא ואבנים דעציס ענין אלא • דגופי׳ דלאו

 לא ואמאי לחומרא כ״א אינו החידוש דהלא הקשו מטמאו
 פי׳ הי׳ בהו״א אבל " כה״ג דמצינו וכתבו • קולא מיני׳ *לפי׳

 והוי דגופי׳ דלאו טומאה דהתס החילוק עם א׳ הוא חידוש
: הכא עד זאת מלהקשות אחרו ע״כ • לקולא שפיר

 בפ״ג הרמב״ס על הכ״מ שהקשה מה ליישב יש ובזה 0)
 דבעינן דינא להאי דהביא ה״ג סנהדרין מה׳

 אף ביום נגעים מה לנגעים דריביס מהקישא ביום דין תחלה
 דריביס הקישא ה:מ׳ ע"במייתי ל״ד ובסנהדרין • ביום ריבים

 דריבים הקישא כלל ס״ל לא ורבנן דין בגמר לר״מ לנגעים
 דבגמ׳ שם והי׳ דין החלת ידעינן הנחילו מביום כ״א לנגעים
 לי׳ עביד מאי הנחילו דביוס קרא בהאי ור״מ התם אמרי׳

 והא כו׳ נחלות מפיל אהה ביום חנינא בר לכדרבה לי׳ מיבעי׳
 הנחילו מביום למדרש ליכא וא״כ ־ היא הלכה חנינא בר דרבה

 הקישא הרמב״ס כ׳ וע״כ דיניך בשארי ביום הדין להחלת
 ־ ג״כ דין גמר מזה ידע ר״מ דהא קשה אך • לנגעים דריביס

 אבל המעונן• ליום עת בכל ושפטו קרא מוקי דר״מ ותי׳
 לגמר הוא עת בכל ושפטו וע״כ • המעונן ליום ס״ל לא רבנן
 • דין בהחלת כ״א אינו לנגעים דריביס דהקישא ומוכרח הדין
 כיון ור״מ רבנן פליגי דבמאי כמובן דוחק והוא ־ באורך ע״ש
 דאינהו נימא ועכ״ז לנגעים דריבים הקישא דרשי ■הס דגס

 כלל הוקש לא זה דלענין המעונן יוס לרבות קרא בעו לא ,
 • עת בכל שהוא דין לגמר עת בכל ושפטו דרש ולזאת לנגעים
 קרא בעי ע״כ לנגעים דהוקש הו״א המעונן יום לענין גס ולר״מ
 קרא לי׳ וליה המעונן יום ולרבות מהקישא לאפיקי ושפטו
 בזה פלוגתא לעשות דוחק והוא • כשר שבלילה דין לגמר

 למחצה היקש דאין מילי לכל דהוקש הו״א דהוקש כיון ומסתמא
 בסנהדרין דשמעתהא מרא דהוא דרבא א״ש בענ״ד ולפמש״ל

 בנגעים לילה מיעוט ידעינן דלר' כנ״ל לר׳ ההם קאי שס
 ־ כלל ליה דריש לא כו' לי נראה וכגגע בלילה ולא מביום

 בלילה הדין גמר גס דס״ל ר״מ דרק החס שסיר קאמר ע״כ
 כ״א ס״ל דלא רבנן אבל • לנגעים דריביס ,הקישא דריש פסול

 הקישא סכרי מצו לא • הדין גמר ולא • בלילה פסול דין החלה
 דעיקר בנגעים כמו פסול סדין גמר גם У'Ьч לנגעים דריביס

מא אריה
 דביוס לר׳ ההם דקאי • דכתיב הוא דין ממר החס קרא
 תסס הרמב״ס אבל • כו׳ בו הראות מוביוס ידעינן בלילה ולא

 • בלילה לולא מיעוט ידעינן לי נראה מכנגע דגם וס״ל כאביי
 ולא וביום כן גס אצטריך דגופי׳ דלאו טומאה דהוא ומכוס
 דצריכי הגמ' למסקנת כו׳ ממתינין לענין דס״ל וכמו • בלילה

 בלילה ולא ביוס לענין וה״נ • פליגי ור׳ יהודה ור׳ תרווייהו
 דגופיה דלאו טומאה הו״א לי נראה מכנגע דאי חרווייהו צריכי

 כדמקכינן וא״כ ’ בהדיא אביי כדאמר כו׳ ביום איצטריך
 ככתוב אדס לנגעי דאתקש נימא חיתי מהיכי לנגעים ריביס
 דכנגע • דין ולתחלת בתים לנגעי ההיקש נוקי • הדין בגמר
 • תפסת מועט דתפסת • התוס׳ כמ״ש דין החלת היינו לי נראה

 וא״כ • דין לתחלת הנחילו ביוס דריש ר״מ איפכא הוי ולאביי
 אדס ולנגעי • דין לגמר הוא לנגעים דריביס הקישא ע״כ

 הדין לגמר ע״כ הנחילו מביום ליה ידעי' כבר דין דחחלת
 כ״א דין לחחלת הנחילו ביום דרשי לא רבנן אבל דאתא הוא

 לא וא״כ • כו׳ נחלות מפיל אתה ביום חנינא בר לכדרבה
 מנגעי וגמרי׳ דין החלת כ״א לנגעים דריביס מהקישא ידעי׳
 ופסק י דין חחלח דהיינו לי נראה כנגע ביה דכהיב בתים

 דרש ר״מ דרק התם דקאמר ורבא • כרבנן שפיר הרמב״ם
 ר״מ ולא דין לתחלת ליה דרשי רבנן הנחילו וביום • הקישא

 דגופי׳ לאו או דגופיה טומאה בין מח!ק דאינו לשיטתו הוא
 לא ביום דדריש ור׳ • ביום ס״ל לא מכנגע דס״ל יהודה ור׳
 לגמר קרא חד כ״א בנגעים וליכא לזה לי נראה כנגע ס״ל
 • כו׳ הנחילו דביוס קרא בלא גס דין גמר שסיר וידעי׳ דין
 בדרשא רבנן דמודו י״ל ג״כ דרבא אליבא יהודה לר׳ וכן

 רק בנגעים ליכא דלדידי׳ משוס רק לנגעים ריבים דהקישא
 דווקא היינו והתם * לממתינין אתא דביוס • דכנגע קרא

 • במ״ק יהודה ור׳ דר׳ בפלוגתא ורבנן ר״מ ופליגי * דין החלת
 דריש מצי ע״כ ס״ל יהודה דכר׳ לתרוצ• א״א להרמב״ם אבל

 מה׳ בפ״י דחזינן דין החלת על רק לנגעים דריביס הקישא
 דס״ל כנ״ל מתור! באמת אך ־ במ״ק דר׳ קרא דתפס צרעת
 ורבא אביי בפלוגתת תלוי שזה להלאה שיבואר וכמו כאביי

 לחומרא דהחידוש דאף דס״ל לשיטתו הוא ורבא • זומם בעד
 ור׳ יהודה דר׳ •פלוגתייהו מפרש ע״כ • מיני׳ קולא ילפי׳ לא

 אבל • הכי ס״ל לא ור׳ כו׳ הוא חידוש ס״ל יהודה דר' בזה
 בחד סני ע״כ מחלקי לא דגופיה ולאו דגופי׳ טומאה בין

 אביי אבל • בלילה למעט ביום קרא או כו׳ כנגע או קרא
 • חרווייהו מצריך דגיפי' לאו או דגופי׳ טומאה בין דמחלק

 די״ל לנגעים דריביס הקישא ידרשו לא דרבנן לאוקמי וא״צ
 דהפסת משוס בתים לנגעי דמקשינן דס״ל רק דמקשו שפיר

 הרמב״ס והפס • וכנ״ל ידעי׳ דין החלת ורק תפסת מועט
 שיבואר וכמו כאביי זומם בעד דפסקינן משוס אביי שיטת

 הרמב״ם על שתמה שם לח״מ ]וע׳ פלוגחתס בזה דהלוי עוד
שם דגם י״ל הנ״ל ולפי בצ״ע והניח ע״א( )ק״ד ביבמות ממ״ש

: וא״ש[ דר׳ אליבא רבא לשיטת הסוגי' אזלא
 ומ״מ לחומרא הוי דהחידוש דהיכי דאסיקנא בהא והנה (ז)

 אליבא לרבא רק דהוא קולא גס מיניה ילפי׳ לא
 הסברא זה ס״ל לא דרבא אליבא נס ר׳ אכל ־ יהודה דר׳

 קישית ליישב יש • בכה״ג הוא חידוש אמרי׳ לא לכ״ע ולאביי
 הוא חדוש לפרש :כ׳ ארש״י שהקשו ע״א( )ק״ח בחולין כתוש׳

 איסור נעשו וכשנהערבו היתר דשניהם היינו בחלב בשר דנבי
 כולי חרו חי דהחידוש ע״ב( מ״ד ):דף אמרי׳ ס בפהח דהא
 כה״ג כלאים גבי גס דמצינו משים הוא והיתר :יתר ד הא ולא יומא

 לקולא חידוש הוי יומא כולי תרו אי הוא דהחידוש א״ש ולהנ״ל
 כזה חידוש דגם ס״ל לרבא רק מיניה מימרא נילף לא ואמאי
 אבל • דרבא אליבא דססחיס הסימא ואזלא • מללמד מונע

 ס״ל לא הלא ואביי דאביי אליבא להדיא ההס רש״י קאי בחולין
 רש״י הוכרח ע״כ • הימנה מללמוד שהמניע ג”בכה חידוש
 הא דהיינו צ״ל לחידוש בב״ח דן כוה י ל. לאביי דהחידוש לפ״ש

 באמת הא כן כוי כלאים דגם ]־אי חומרא דהו״ל וה־חר דהיח־
 דא״ש בראי׳ עוד זאת דהוכיח רק חידוש דהוי לאביי ס״ל לא
 רסי׳ י!"ד יעקב ישועות בסי וע׳ • נמי טעס נותן לא כי אף

• ע״ש מכלאים ול״ק חידוש דהוי א״ש דלאביי בזה ש’מ ק״ה

- № בא



קול 82
 הרו דאי משום הוא חידוש דכוי ולרבא • בזה[ אאריך ולא
 חידוש בב״ח דקאמר דהתס מפסחים קשה ולא • גרכ״י גס כו'

 דל״א בחולין הוכיח כלא לחייי דאי • קאי לרבא ע״כ כוא
 שם כגת׳ קאמר שפיר לרבא דקאי וכיון • הוא חידוש בב״ח

 זאת גס לרבא מ״מ לקולא דהוי חף כי׳ הרו אי הוא דהחידוש
 אי "א בכו כאביי זאת כ׳ ורש״י • חומרא אפי׳ מללמוד מונע
 מעין כחידוש למצוא צריך ע״כ דלדידי׳ * הוא חידוש נימא

 בנ״ב שהקשה מה גס — לחומרא אם לקולא אס כילפוהא
 התס איתא ע״ב( )צ״ח דבחולין מכא ל״ז סי׳ בחיו״ד חנינא
 נימא ולא ומאה בס׳ דליבטיג נזיר מאיל היינו מיניה ולגמר

 ומקשה • כוא חידוש ומשני • בטיל לא במינו דמין יהודה כר׳
 חנן אטו ומשני * נגמור לא ג״כ גו( מ )באינו וס׳ למאה ח״ה

 מעין יהי׳ דכילפותא דבטי׳ אלמא גמרי׳ לחומרא גמרי׳ לקולא
 גסבבב״ח •לפרש כס ונדחק לקולא• אם לחומרא אס החידוש

 כוי דג״כ כו׳ ליה תרו אי כוא דחידוש בפסחים דאמרי׳ מאי
 ע״ח( )ח׳ במ״ק התוס׳ כלא ובאמת • ע״ש לחומרא כחידוש
 כחידוש מעין כילפוחא שיכי׳ בעינן דלא ראי׳ מזה מביאים

 חגיי הוא שס ע״ב( )צ״ח דבחולין בפשיטות א״ש ולככ״ל — כנ״ל
 נגד וחידוש • כילופתח מעין כחידוש שיכי׳ בעינן ודאי ולאביי

 דרבא וחף • כנ״ל במ״ק ליה כדמצינו לי׳ חש־ב לא כילפוהא
 מוקי כא כלא כו׳ גמרי׳ לקולא אנן אטו ככי קאמר ג״כ אח״כ

 כעיקר לטעם נדר שבאיל איסיר מכלל היתר זהו לכך לכ
 דכחידוש בעינן לרבא גס כלא ולר׳ • כר׳ במשכו דבקדשיס

 רבא נד ככזאת ויתכן • באורך וכמש״ל כילפותא מעין יכיה
 יכודה כר׳ איסור מכלל כיתר לכך לה דמוקי דאביי מאוקימתא

 החידוש בעינן דלא יהודה דר׳ אליבא ס״ל דלדידיה משוס
 רף חומרא גס מיני׳ מללמוד כחידוש ומונע כילפותא מעין

 ע׳־כ • נגמור לא ומאה לס׳ גס ותקשה • לקולא הוי דכחידוש
 כוי קדשים דבשאר )ומשוס • לטכ״ע אלא נצרכה לא קאמר

 דנם׳ כפיר דתיתי בכדי דר׳ אליבא לה ומיקי • כר׳( במשכו
 מעין כינפוסא כוי דלא משוס • מיניה גמרי׳ שפיר ומאה

: וא״ש וכלל לר׳ דקאי ומשוס החידוש
 זומס בעד דס״ל מ״ש לשיטתו דרבא מדברינו כעולה עכ״פ

х לקולא כוח וכחידוש חסדא כרב דס״ל חף כוא דמידוש 
 מכחישים בשאר חורה שמדין אף דכשריס כמזימין דהאחרוניס

 • לן אכפת לא לקולא כוי כחדוש עיקר וא״כ • כס פסולים
 מעין יהי׳ שהחידוש בעינן דלא קטן במועד דס״ל כמו וכוא

 וח״כ " יכודה דר׳ אליבא וי״ו דריש דלא משוס וכוא כילפומא
 ביום וע״כ " נגעו מלראות דממתינין לזה אחי דוביוס קרא כל

 טומאה כוי דכתס ואף • לי׳ יליף לי נראה מכנגע בלילה ולא
 גאו או דגופי׳ טומאה בין מחלק ואינו לה יליף גופי׳ דלאו
מופנו ג״כ הרשות לדבר דממתינין למד דלא הא וע״כ ־ גופי׳

דהתס משוס ולא דחידוש משוס ע״כ • כר׳ כו׳ כבית את
 דחף ומוכרח דלחומרא כחידוש כ״א • דגיפי' דלאו טומאה

ונח • מיני׳ קולא גס יהודה לר׳ ילפי׳ לא לחומרא דכחידוש
עד גבי ליה קרי ע״כ • הילפותא מעין כחידוש שיהי׳ בעינן

: כוא חידוש זומס
 יאוש ענין לחבר ענינגו כצעח דרך גא נלכה (ח)

 הוי דגרבא ורבא אביי בה דפליגי מדעת שלא
 דעד זה ענין עס שמקישר איך יאוש הוי לא ולאביי יאוש
 דהנה • נפסל הוא ולהבא מכאן או נפסל הוא למפרע אי זומס

 לאבדה פרט ממנו תאבד ת״ראשר ברייתא ע״אאיתא כ״ז מ’בב
 שוה בה לשאין פרט ומצאתה מומר יהודה ר׳ פריטה שוה בה שאין

 בינייהו איכא דורשין משמעות אביי אמר ביגייהו מאי • פרוטה
 עביד מאי ומצאתה כו׳ תאבד מאשר לי׳ דנפקא ולמאן • ט׳
 לידיה דאתא ומצאתה רבנאי דאמר לכדרבנאי ליה מיבעי׳ ליה

 ממנו תתבד אשר כאי מומצאחה עיה דנפקא ולמאן • משמע
 נכר ששטפה לאבדה ן מג כו׳ יוחנן לכדר׳ מבע״ל לי׳ עביד מאי
 דהיינו ופרש״י מומצאחה ומשני מנ״ל דרבגאי כא ואידך • כו׳

 איכא והוקרה וחזרה שהוזלה פרוטה אמר ורבא • מהוי״ו
 יהודה דר׳ אליבא דס״ל לרבא לכאורה וקשה • ע״ש בינייהו

 מבע״ל והא ־ ומצאתה הכא דרש והיכי • וי״ו דרים דלא במ״ק
 יהודה דר׳ וקשה ומצאתה דדדיש דנחרץ לא אס • צכדרננאי

אריה
 העירו כס במ״ק התום׳ ובאמת • דרבא אליבא יסודה אדר׳
 שנדקדק מה ע״פ זה בישוב ואמרתי • בתימה ונשארו ־ בזה

 אהא שה׳ אשמעינן ואי ד״ה ע״ב( )קי״ח ב״מ סחוס' בדברי
 ועביד ־ שכיר שכר ועושק מגדלה מצרי למעט שס דמצ״כינן

 יכותא“צ להחי צריך הוה לא החוש׳ וכ׳ בגמ׳ צרינותא שס
 הוה״מוקמיק תגזול לא אפי׳ חד אנא כתיב הוה גא דאי
 אבל ע״ח( )ס״א א״נ פ׳ כדאית׳ קרא בי׳ דמשתעי בעושק ציה

 אינו בחס מצרי בגזל ליה מוקמינן תרווייהו דכתיבי השתא
 מגזל בהדיא מיעטי׳ חפי׳ צריכותא דמשכח משוס אנא • ן מנ
 ע״א( )ס״א בב״מ הא וקשה • עכ״ג עושק שמעינן הוה לח

 גס וא'כ • לגזל ולא שכיר שכר נכובש כשתא גס מוקמינן
 ודיחק • לאוין בשני עליו ולעבור אעושק כ״א קאי צא כשתא
 • הכי ס״ל לא אמוראי שאר אבל הכי אמרי׳ צרבא דרק לומר
 כלל ס״ל לא אמוראי דשאר די״ל אינה בהחלה קישיחס גס א״כ

 הגזול> לא רק כתיב דשכיר דבענינא משוס בעושק לאוקמה
 דהשתא )במ״ש התוס׳ דברי בביאור ואמרתי • כפשוטו הוח

 כתוס׳ דהנה והוא מצרי( בגזל ׳ ל מוקמינן חרווייהו דכתיבי
 כל כא • אסור מצרי דנזל נימא מאין הקשו ע״ח( )ש״א בב״מ
 ואונאה ריבית חין ובמצרי • ואונאה מרבית ידעי׳ גזל עקר

 תיתי ומהיכי לעמיתך כתיב ובאונחה לאחיך כתיב דבריבית
 דרצטריך דנימא ואונאה מרבית יותר אסיר מצרי דגזל נימא
 כו׳ ואכלת מדכתיב דהו״א ותירצו • מצרי גזל למעוטי רעך
 דחשור מצרי לגזל אתי דק־א באמת נימא לפ״ז וקשה • ע״ש
 מ״ל במצרי ליכא ואונאה דרבית נאידעינן ואונאה ־בית מ דאצו

 ואמוראי תנאי כמה דהנא לכ״ע מוסכמת חינה כו׳ ואכלת דדרשח
 שכיר שכר בטבש לאוקמי לרבא ליה וצמה • מותר מצרי גזל ל ס׳

 דנא מצרי גזל ומשוס גופה לגזל דאתא נימא נאוין בב׳ עניו ונעבור
 • מצרי ממעט דרעך כז״ד גרבא דס״ל וצ׳ל • ואונאה מרבית ידעינן
 כתוב דהלא מצרי ומשוס גיפה הגזל דקאי למימר ציכא וח״כ
 בטבש קרא מוקמינן ע״כ מותר מצרי דמל וכיון • רעך אצלו
 בגזל לי׳ מוקמינן הוה דרעך דרשא לולא וא׳כ • שכיר שכר

 שהקשו וזה ־ ואונאה מרבית ידעי׳ דנא מצרי גזל ומשוס
 נשיסה הוא • שכיר שכר בכובש לה דמוקי רבא ע״כ הא כחוס׳

 גימא • הצריכוהא ל״ל וא״כ • מצרי גזל דממעט זו דביייחא
 הייט חרווייסו דכתיבי כשתא ורק • כתיב בעושק דכולה
 דאחא מאחיך ואביון עני שכיר תעשוק לא גבי חח־ך דכתיב

 דאהא רעך חת תעשוק לא כתיב הכא וגס • מצרי עי גמע
 כו״א דרעך מיעיטא כתיב לא ואי ־ מצרי גזל גס למעוטי רעך

 ס״כ וא״כ • דאסיר מצרי גזל ומשוס גיפה לגזל אתא דקרח
 ואחרי • באא״ע קאי והגזל תעשוק לח גבי דכתיב רעך אנעריך
 דידעי׳ לגזל חצטריך לא תגזול דלא קרא מגזל מגרי דממעט
 מ״ש ושי׳ — אתח שכיר שכר לטבש וע־כ • וחונכה מרבית
 לי׳ מוקמינן ורעך ך אח תרווייהו פי׳ תרוריהו דכתיבי התוס'

 מצרי גזל ממעט דרעך וכיון • באא"ע מצרי נגזל מיעועא החי
 רעך דנולא • ותרווייהוחמת ־ ש ש נכיבש אתי תגזול לא ע״כ

 שכיר: שכר בכובש גאוקמה מצ-נא גוה г ל מצרי גזל דממעט
 לה מוקי ונזאת מותר מצרי גזל ס״נ ע״כ רבח גפי״ז כ״א1

 ’ כנ״ל מצרי גזל ומשוס גופה נגזל ולא ש״ש לכובש
 דהלא • משמע לידי׳ דאתא לכדרבנחי ליה חצטריך לא ולפי״ז

 דריש דוי״ו יתורא לאו ולזאת • מותר דמצרי גושה גזל אפי׳
 קושית ומיושב • ומצאתה התיבה כל יתור כ״א יהודה ר׳ גיה

 וי״ו דריש יהודה דר' דמצינו הגמ' של כסתירה בענין כתוס
 במ״ק דהלא "ל ד • וי״ו דריש לא ובתמורה ובמ״ק • ומצאתה

 . דריש לאדכיה- דר׳ רבאס״ל ורק • ונבא אביי פליגי
 גס • כנ״ל ומצאתה וי״ו יהודה ר׳ דריש לא לרבא בב״מ וגס

 אינו ןי״ו דריש יהודה דר׳ שס דאיתא ע״א( ד )י" בסנהדרין
 י׳4כ מחמת כ״א א־ני הככרחלזה כל דהגא • לכ״ע מוכרח

אח "- מהתם• לטלי׳ לגמי זקני זקני בג״ש מהתם גמרי׳ חי
 Й, - ט־חלנ׳ ־לס =ג א־יה ־ ’ כ

מ 1 מהא ע״ח( )ל נדריה ריש הר״ן נמ״ש
 ג׳ש אימי חי”כ יויא צא ׳יא *״(“ א'ש)

 הסס ל ־לא מ”מ כט ם־ל ולא א־נ »׳
1לירא זשופט-ד זקניד גס א״כ ־ קרא ׳וכ טרח בלשין



 קול
 עודלהלאה יבואר • וי״ו דריש לא דר״י בחמורה מ״ש וגס * כ״ג(

: וי״ו יהודה ר׳ דריש ולאמי לרבא רק דהוא הפני בדרוש

 דלא יהודה דר׳ אליבא ס״ל דלרבא שהעלינו ואחר )ט(
 מדעת שלא יאוש ס״ל דרבא מה א״ש וי״ו דריש

 דכל ,היובתא אליבי׳ שבגמ׳ חיובתא הוי׳ ולא יאוש• הוה
 ומצוי׳ ממנו שאבודה מי ממנו דדרשי׳ מהא הוא התיובהא

 במלחמות הרמב״ן וכ׳ ע״ב( כ״ב בב״מ )מ״ש כו׳ אדם כל אצל
 כו׳ דהתירא דומי׳ חיסורא הדיוק להורות קרא אהא דע״כ

 • סימן באין אף יאוש הוה דלא מדעת שלא יאוש דהיינו
 • ע״ש משמלה דמהני יאוש ידענו דכבר אצטריך לא דלגופי׳

 חובעין לה ויש סימנין ע״א( )כ״ז בגמ׳ דרשי׳ משמלה והנה
 סימנים הגמ׳ בעי שס ולקמן ,אייאש דלא דהיינו ופרש״י

 הובעין ומשני כו׳ דשמלה ממתני׳ ופשיט דרבנן או דאורייתא
 אשר ומקרא • אתא ליאוש קרא עיקר כל וא״כי לי׳ אצטריכא

 דומי׳ איסורא להורות מדעת יאוש דבעינן ידעי׳ ממנו תאבד
 פוה שאינה לאבדה פרט גבי רבא לפמ״ש והנה * כנ״ל דהתירא
 והוקרה וחזרה והוזלה שהוקרה אבדה בינייהו דאיכא פרוטה

 שיהי' בעינן פרוטה פוה ידעי׳ מומצאתה דלמ״ד בינייהו איכא
 לכאורה איכא • מציאה שעת עד אבדה משעת פרוטה שוה
 אי שהוזלה בעת דהא • יאוש הוה מדעת שלא דיאוש ראי׳
 שאין באשר רק אייאש כבר פרוטה משוה פחות שהוזלה ידע

 לציון הדורש כמ״ש שהוזלה ידע לא מסתמא אצלו האבדה
 תאבד מאשר דדריש ולמאן • מדעת שלא יאוש הו״ל וא״כ * ג״כ

 • אח״כ שהוקרה כיון יאוש לי׳ חשיב לא פרוטה שוה ממנו
 הוא והרי יאוש הו״ל לא מדעת שלא יאוש הו״ל שהוזלה ובעת

 שיהי׳ דבעינן ס״ל מומצא־.ה דדריש ולמאן ,האבדה בעל של
 חשיב בינתיס וכשהוזלה מציאה שעת עד אבדה משעת ש״פ
 מי דדרשינן ממנו דכהיב ואי • מדעת הוה שלא אף יאוש לי'

 מזה דמוכרח דאמרי׳ אדס כל אצל ומצוי׳ ממנו שאבודה
 מדעת פלא ודיאוש דהתירא דומי' איסורא הדיוק למען דאתא

 תאבד דאשר אלא • הכי דייקינן דלא י״ל לפ״ז י יאוש ליהוי לא
 ,מינה לדייק ולא מהני דיאוש מלתא לעיקר אתא ממנו

 וזהו ,לסימנין כ״א יאוש דהיינו לתובעין נדרוש לא ומשמלה
 אלא שס וכמ״ש • דאורייתא דסימנין ע״א( )כ״ח רבא דעת
 שלא יאוש דס״ל ומשוס • כו׳ דאוריית׳ סימנים רבא אמר

 ליאוש כ״א אתא לא ממנו תאבד ואשר ,יאוש הוי מדעת
 רבא לשיטת זה וכל * אתא לסימנין ע״כ ושמלה • דמהני גופה

 לחוד מהוי״ו ולא התיבה מכל הוא ומצאתה דרש דלדידי׳
 להורות דאתא דממנו מדרשא התיבה יתור מוציא שפיר ע״כ

 מוכיחה סברא ע״פ דשמלה ומשוס • ל״מ של״מ דיאוש לכאורה
 מזה מוציא דומצאחה קרא • גדע לא וסימנים יאוש לדין

 אתא ושמלה גופה ליאוש אהא וממנו • יאוש הוה ׳מ של ויאוש
 דאיהו משוס הכי למימר שייך לא לאביי אבל * כנ״ל לסימנין

 למאן שגס וידוע • מהוי״ו מומצאתה יהודה לר' הדרש תופס
 רק •־ המנגדו אחר קרא מלימוד להוציא בכחו אין וי״ו דדריש

 למאי מוי״ו קושי׳ אין אבל • דרשינן למדרש דאיכא היכי כל
 ע״כ • דוכתי בכמה התיס׳ וכ״כ כידוע איצטריך ולמאי אתא

 ור׳ ה״ק בין הו ביני איכא דורשין משמעות דרק אביי קאמר
 מומצאתה דריש וזה ממנו תאבד מאשר דריש דזה • יהודה

 יכול וי״ו דגס נימא אי גס ועוד • בינייהו לדינא נ״מ ואין
 דגפסוק לדינא ראי׳ אין • דממנו דרשא ממשמעות להוציא

 ו וי דריש דלא כת״ק דהלכה די״ל וי״ו דדריש יהודה -כר'
 וא״כ פרוטה שוה דין ידע ממנו תאבד מאשר רק דומצאחה
 מדעת שלא דיאוש דאהא דממנו מדרשא להוציא כלל אקראי׳
 בדרש יהודה ת״קור' פליגי דלדידי׳ לרבא משא״כ ,ל״היאוש

 לידי׳ דאתא לכדרבנאי דאתא ס״ל דה״ק ומצאתה התיבה כל
 דגזלמצרי דס״ל משוס לכדרבנאי ס״ל לא יהודה ור׳ • משמע
 וכיון • ומצאתה קרא לי׳ מייתר ע״כ • לכדרבנאי ול״צ מותר
 דב״כו מהא הכי דס״ל כדמוכח מותר מצרי דגזל רבא דפסק

 יהודה כר׳ זה בדין גס נפסוק יש * שלפ״ז באות וכמש״ל Ь ם
 הוה של׳־מ דיאוש ומוכרח פרוטה שוה דין מומצאתה נדרוש
 אדם כל אצל שמצוי׳ לגופי׳ אתא ממנו קרא וע״כ ־ וכנ״ל יאוש

מי אריה
 וקרא * מהני ד№וש להודות' כו' נהר ששטפה אבדה יצא

 סימגין נדרוש רבא דהוצרך והא ־ כנ״ל אתא לסימנין דשמלה
 ע״א )כ״ח כדאית׳ כו׳ דרוש עד עמך והי׳ מקרא דאוריית׳

 אבל יהודה דר׳ לת״ק גס לכ״ע הדרש שישי׳ בכדי הוא שס(
 דכל מומצאתה נכון דרש לו ויש יהודה כר׳ פסק ע״כ בעצמו
 הוא של״מ יאוש בדין א׳ כל וא״כ ,כנ״ל מיותר התיבה
 אבל • וי״ו דריש יהודה דר' דס״ל לשיטתו דאביי • לשיטתו
 • אסור מצרי וגזל לכדרבנאי לכ״ע אתא מצאתה עצמה התיבה

 דממנו קרא והוכחת מדרש להוציא לדינא ראי׳ אין ולזאת
 בזה לשיטתו ורבא יאוש־ ל״ה של״מ דיאוש דאתא דמשמע

 זומס בעד ג״כ ס״ל זה דמשוס וי״ו דריש לא דר״י דס״ל
 מעין החידוש שיהי׳ דל״ב דס״ל ילפי׳מיני׳ ולא הוא דחדוש

 ־ מיני׳ חומרא גס ילפי' לא לקולא הוי דהחדוש ואף הילפותא
 יהודה דר׳ דס״ל בעבור דמ״ק בהך לשיטתו זאת וכדמוכח

 כו׳ מכנגע דידע בלילה לולא וביוס דריש ולא וי״ו דריש לא
 דחדוש משוס דממתינין ללמוד רצה לא ומופנו בתיס מנגעי

 הא עס של״מ דיאוש פלוגתא האי שיטה בחד והכל הוא
:למפרע נפסל ולא הוא חידוש אי זומס בעד דפליגי

 ע״א( )ח׳ במגילה הט״א קושית ג״כ ליישב יש ךןץ£״ן 0)
 מנגעו ולא מזובו התם דאמרי׳ אהא שהקשה

 הא טומאות שאר אמר ולא מנגעו ולא מזובו אמרי׳ אמאי
 נימא אי אונס • נקייס ז׳ לספירת עולין הטומאות שאר כל גס

 דחמיר מצורע דנקט א״ש קרבן להקריב שיכול אתי דלקרבן
 קרבן לענין מיירי אי הקשה אך ,מחנות לג׳ חוץ שילוחו

 מטמא אינו שכן לזב מה ע״ב( )ל״ז בנדה פרכינן מאי א״כ
 הא מנגעה־ ולא מזובה כ״כ בזבה אצטריך ולזאת • באונס
 ולא הטומאה בגוף הוי באונס מטמאה זבה שכן זו חומרא

 דכל מהכא ילפי׳ זו שיט׳ לפי דהלא קרבן לענין פרכא הוי
 ־ הזאה דבעי מת טמא ואף קרבנותיהס משלחין הטמאיס

 קרבן־ לענק הטומאה בגיף חומר שיש מה פרכינן דלא וע״כ
 הדברים הצעת ע״פ ליישב יש ובענ״ד * בקושי׳ שס ונשאר

 דאביי פלוגתא ע״א( )ל״ז דנדה גמ׳ נקדיס ומקודס • — הנ״ל
 ורבא עונה ואינה סותרת אינה לידה דימי ס״ל דאביי ורבא

 קישור ג״כ יבא הדבריס הצעת ומתיך * ועולה סותרת אינה ס״ל
 • זימס ועד מדעת שלא יאוש לענין הנ״ל בזיבה הסוהרת לידה ענין

 דאביי פלונתייהו ודתלי׳ • קג״ס יע״ל של הל׳ רימז לזה ת’ר דלדעת
 רבא אמר שס בנדה איתא דהנה * דהתם בפלוגתייהו בזה ורבא
 ולא מזובה מנגע? ולא מזובה דתניא ג״כ( )דעולה לה אמינא מנא

 ונא רק מלידתה ולא כלל תני דלא אמר ואביי ,מלידתה
 תני מלידתה ולא תני בשלמא אמרת אי אמר ורבא מנגעה־

 מנגעה ונא אמרת אי אנא " מלידתה ולא אטו מנגעה ולא
 דאי צריכי ואביי ־ מנגעו ולא מזובו התני אצטריך למאי לחוד
 בראיות מטמא דלא הוא זבה הו״א לקוד זבה גבי כתיב

 מטמא דאינו הוא זב הו״א זב גבי אשמעינן ואי כו׳ כבימיס
 ולא אמרי׳ מנגעה דרק מוכח זו מגמ׳ והנה ,כו׳ באונס
 מנגעה לא וכן מנגעו ולא דוקא ס״ל אביי דהלא טומאות בשאר

 בשביל הוא מלידתה ולא ל דש רבא וגס ,מלידתה ולא ולא
 מלידתה נילא ג״כ זבה גבי דכתיב דהשתא ויתכן ־ קרא יתור

 ,מהדדי דלרבאילפי׳ מזבה טומאות לשאר ג״כ ילפי׳ בזב גה
 מנגעי ולא אמרו דאמאי הראשונה הט׳יא קושית קשה לא וא״כ

 דעוליס דהא • ז״ג לספירת עולים אחרות טומאות גס הא
 דגס מהתס וידעי׳ מלידתה לולא בזבה גס דכתיב לבתר היינו
 גס מכתם אח״כ ידעינן ועולים■ מונעים אינס טומאות פאר
 דוקא מנגעו לילא הוא מזובו דילפי׳ דינא החלת חבל ־ בזב

 טומאות שאר באמת ולאביי • לרבא ג״כ זבה גבי אצטריך דלזאת
 שהקשה מה אך • עולה דאינה בלידה דס״ל כמו עולים אינם
 דהוי מה פרכא זה לענין פרכי׳ איך לקרבן דקאי להפי׳ אח״כ
 דהאי ס״ל אביי דבאמת בעג״ד וג׳ • קושי׳ היא הטומאה בגוף

 ־ ומושב משכב טומא׳ ולעני; נקיי׳ ז' לענין הוא מנגעה ולא מזובה
 לו מניח אינו דצרעתו נימא ולא ומושב משכב מטמא אינו דמצורע

 וכשיטהר נקיים דחשבי קמ״ל נקיים הוי לא7 זיבתו מטומאת לצאת
 זה פי׳ התיש׳ כמ״ש ־ ומושב משכב מטמא אינו שוב מגובו
ע״כלא קרבן לענק דקאי ס״ל ורבא ע״ש* ע״ב( )ט״ו במ״ק



אריה קול י • «4
 ולזאת הטומאה בגוף דהוי החומרא או הקולא למפרך שייך

 )וגס נקיים לז׳ דעוליס להורות מנידתה לולא בזבה ס״ל
 • קרבן לענין מזב ילפי׳ וזבה שעולה( לענין מזבה ילפי׳ בזב

 דהוי מאי נקיים ז׳ לענק רק אחי לא ונאביי • חרוייהו וידעי׳
 לשיטהייהו בזה ורבא דאביי אבאר ובס״ד ־ שפיר הטומאה בגוף

:לא או וי״ו דרים יהודה ר׳ אי דסליגי בהא
(П]ГГ1(Ц בזבחים דבריכם סותרים ב(זע )ט״ו במ״ק כחום׳ 

 הוא מנגעו ולא מזובו דני׳ כ׳ דבמיק ע״א( )ע״ר
 דהיינו כ׳ ובזבחיס קרבן לענק ונא ומושב משכב טומאת לענק
 נ״ל וכעת • באורך זה דבר בישוב כתבתי אחר ובמקו׳ • קרבן לענין

 מקדש ביאה מה׳ בפ״ד הראב״ד דברי בישוב במק״א מ״ש בהקדם
 ולא מקרא במיתה ששימש יום טבול הרמב״ס אמ״ש כל ד׳ דין

 משכחת איך ידעתי נא ששימש טב״י כראב״ד ע״ז וכ׳ ־ יחללו
 ואיני נרת חייב למקדש שנכנס טב״י הלא אשימש מיתה לה

 ככ״מ ותמה .עכ״ל בצנורא שהפך או בבמה אלא אותה מוצה
 דטב״י בזה חולק אין הלא אהרמב״ס כתמי׳ ז: שייך דמאי

 כפי׳ כם במ;״מ וע׳ • בצ״ע והניח • כרת חייב למקדש כנכנס
 וכוא אח״כ הראב״ר כל להשגה כקדמה כיא כהשגה כזו

 במקימה היא ההכנה מקום ובכל • כה״ג מצ־ו כלא דוחק
 להקשות יש לכאורה דכנה נ׳ ובעג״ד • בדין נפ״מ

 מה״ת לטב״י רמז ע״א( )ייז בזבחים דאמרי׳ א מה אהרמב"ס
 בגמ׳ שם ועביד כו׳ יחללו ונא יהיו קדושים סימאי א״ר מנק

 טב״י ונילף אח״כ ומקשה .וטמא ומח״כ טב״י דצ־יכי מיכיחא
 מעשה מחוסרים שכן להנך מה וכ״ח • מבינייא וממח״כ מטמא

 סימאי ר׳ קסבר ומשני טומאתי׳ לי׳ אקלישא כפירים מחיסר מ״מ
 פסק הגא והרמב״ס • טומאתי' לי׳ אקלישא ולא דמי כזב דזב מח״כ
 . דמי כזב לאו דזב דמח״כ ט׳ דין מקדש ביאת מה' בפ״ג
 • מביטיא טב״י ונילוף • טומאתי׳ לי׳ אקלישא דהלא קשה א״כ

 • זה בישוב ואמרתי יחללו• ולא קרא כרמב״ס מייהי ואמחי
 כוה חי ה״כ • במיתה איג־ ששימש דמח״כ סבר דהרמב״ם משוס
 ומוכרח במיתה חינו ששימש טלי דגם כו״א מבינייא טב״י ילפי׳

 משוס כוא כן הרצה דלא וכגמ׳ ־ יחללו ולא מקרא לדרוש
 רףדנאו במיתה. כואג״כ ששימש דמח״כ בסברא כגמ׳ דקאי

 מצנן שפיר וא״כ • כטמא רקגית בביאה לחייבו דמי כזב
 ששימש דמח״כ דס״ל הרמב״ס מ:א״כ • מכינייא טב״י למילף

 .מבינייא ילפי׳ ולא • קרא דאצטריך א״ש בנא״ה במיתה אינו
 עניו קשה כרמלס שיטת לפי דכסתא הראב״ד כקשה וע״ז
 גה משכחת איך דהקשה • נטלי יחללו ולא האי לה מוקי למה
 כזם בבמה וע״כ כרה חייב בגח־׳ה שנכנס מה על דגם כיין

 גאו דלכרמב״ס אעח״כ יחללו ונא לדרוש לו טיב יותר ־ דוחק
 קרא דאתא ׳"נ ושפיר מחייב לא מקדש ואביאת דמי כזב

 • לה משכחת איך הקשה דנא וח״ש • כטמא כמיתה צשימש
 ששימש אמח״כ גאוקמי לו הי׳ יותר • אטב״י לאוקמי ,לי ולמה
 כן • יא מביני טב״י כפ-ר לידע יוכל וחח״כ במיתה כיני׳

: הרחב״ד השגת בפי' בענ״ד נראה
 יחללו ולא יהיו קדושים איהא ע״א( ג )פ׳ ן בסנכדר והנה

 דכוא כגמ׳ בם דדחי ורף • ובולל נייצק אזכרה
 נס״ד כ״א דאינו יתכן מ״מ • בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן

 י״ל כפיר מקרח שבמיתה נן ידע ששימש דטזא במסקנא אבל
 רק אמעוע לא ובונל יוצק דאמעוט דהא * מעני׳ דרכא דהיינו
 ויהכן ־ איכה עכ״פ חזכרה וככה ־ קרח בי׳ דמיירי ממיתה

 דתגוי ואמרתי • אסמכתא ולח מעלי' דרשת דהוי בפיר לומר
 ר״ש חיתא ע״ב( )י״ח במנחית דהנה * וי״ו דרשי׳ אי זאת

 אכרן מבט ת״ל ט׳ ובלילות כיציקוז לרבות מניין כו׳ אומר
 י״ג וח״כ ראשון פנין על מוכף וי״ו והביאה כ״ט אלא וכו׳

 י״ל כפיר ככניס מעבודת דכוו ומילות יציקית דאהרבו דכיון
 פ’ועכ חלו עבודות גה מחלל דטמא נהו מרבה ימללו ולא דקרא

 ויציקית מועע־ר וי״ו דריב דלא למאן אבל . איהי' באזכר:
 קחי יחללו דולא לימר א״א אהרן בט מעבודות אינם ובלילות
 כר״ב דנא כהס פסקינן דאנן וממס אתא לטב״י וע״כ עלייכו

 רק בטמא ומלל יוצק אהרבי דלא סנהדרין בגמ' קאמר כ’ט
 ־ מה״ת דרש דהוי בפיר לומר חפשי לר״ש אבל • מדרבנן

 וע׳ • מיעפ׳ר וי״ו דס״ל כ״ש וי״ו ים דד: דמק ידוע וזאס

 מופפ״ר וי״ו וכן וי״ו דדריש דש״ל יהודה דר' אליבא לאביי
 יחלצו ולא קרא ,לדידי דאהא דח״ש י״ל כנ״ל כ״ם דהוא

 דס״ל כיק קרא בעי לא ולטב״י • ובילל ביוצק לטמא לאזהרה
 • סבינייא וידע .טימאהי׳ אקלישא דמי כזב לקו דזב מח״כ
 ולא וקרא * שלפ״ז באות וכנ״ל ע״א( )י״ז זבחים בגמ׳ כמ״ש
 דלמאן ובולל ליוצק לי׳ דרים דמצי לדידי' מייתר לא יחללו

 מח״כ לר״י דס״ל וא״כ • כהנים מהעבודות הו״ל וי״ו דדריש
ששימש מזו״ה דס׳ג לימר פ״כ • מבינייא ידע וטב״י ־ כז״ד לאו דזב

מ ולא מזובה ברייתא

ז: ועל וזבה בזל חרוייהו צריכי ג״כ מ״מ

ח

מהי

 רכרן בני מעטיזח
 ־ש' משים הוא 'אנ’
וחיכה ע״ב( ז )י־ :

חי וחף
נעמא

 וי־י ורק דרה לא דוי־ו לר׳ש ’•כ ע־נ( ):־א מנתוח הוש׳
 מוהל דוי״ו כ״ש וי״ו דדרש מהן ח״כ דריש־ ע״ר על מוסיף

: דרים ע״ר על
 בדין ורבת אביי פלוגתת נבאר דרכנו ישר נלך ובזה (יב)

שתלוי • לולא ג״כ פולה אי סותרת שאיכה לידה
 יהודה נר' מטנו דהנה • גא הו ו’וי דרים יהודה ר׳ חי בזה

 דזב כפירים מח־סר אליבי׳ ע״א( )י׳ בכריתות כגמ׳ דקאמר
וא״ב * דמי כזב דיסבור כתם לה משני ורבא • דמי כזב גאו

 ששימש טט״י גם דה״כ מבינייא טבו״י ידע ך א דאל״ה במיתה הוא
 דם״נ גומר וע״כ כלל פנוגתא מצינו גא הגא ובזה במיתה אינו

 הבא פסח אנינת ולענין קנית י ביאה לענק כז״ד דגחו אף ׳כ דמיו
 .מיכה לכפנם כזב הוא בעבודה ששימש זה לענין מ״מ בטומאה

 נשמע דגא קרבנותיו משנה טמא בדין נחלק יש הנא ולפ״ז
 מחו": בהיותו כ״א קרבנוהיו דמשלח מנגעו ולא מזונו מהקרא
 דממו״ב כיק ־ צ־סתו בתיך עדן בהיותי גא אבל • ממצירע

 דפיקר דכיק י׳ל אונם • בכך נחלק יש בפיר כז״ד לאו דזב
 דכלא עסקינן• נענקסדכה לאו מנגע־ ו.א מזוט של כדרש

 גז: כ״א • הט״א כמ״ש עיפוס דהם סמיכה לינא הזב בקרבנות
 נפתר נביא ראוי שחינו בעבור נימא דגא גענין קרא בעינן

 נפקח נבוא הוא ראוי הלא דמי כזב דלו והיק * מועד אהל
 י״ל אכתי במיתה הוא ששימש דמח״כ נימא חי אמנס • אה״מ

 הבעלים מצי דגא זרות לענק דרק טמא דגא גמח״כ דאצעריך
 • שלוח־ם לכהנים רחמנא עבדינהו בשצי׳ן כקרבן למעבד

 פטדה לעביד בעצמו ראוי דאיט טימאה צד עוד בדאיכא ולא
 מהחלה דיעשה והו״א ־ שלוחיו חיק אגו גה י כהן כי׳ אס גס

 ומ״מ ־ לאכ״ע לבוא בפי׳ ככתוב התירו רגזה צ־עהי קרבנוח
 כיון . זיבה קרבגוה ,ע:ין נבוא ראוי זה מחמת מיקרי לא

 גן אכפת דגא וקמ״ל ־ כיתר לא קרבנותיו זולת אהד דלענין
 וא״כ ־ ידעינן נא כנל לבוא ראוי שאיני עצמו טמא אבל . בזה
 י״ל מ״מ קרבן לענין דכיינו מנגעי ונא דמזובו נימא אי רף

 קרא ביתור לכידות מנגפה וגא לענק מזיבה ג״נ דחצטריך
 משנה "כ נ כלל אה״מ לפתח לביא ר דאי ממש טמא דאפי'

 נמימר מניני : וח ־ קרבנותיו
 דכבר ובפרש היא• ינודה ר׳

 יהוד ד׳ כוא ספרא וסתם ט׳(

 ביאת נפנק דמי כזב זו דל מתו״כ דרק טמא דנא טמא דאפי'

 א וצרך כ ונח

 דמזובו •נפרש הי אפי' רק
 ומושב משכב טומאת ענק

 הט׳ח. צריכיתאכמ״ם החי שייך לח קרבן נענין דקחי טמח ד״י
 דס״ג למאי דבגח״ה קרבן לענן צריכותא לכתי צרך גא חך

 משלח טמא דגם נהירות הרוייכו גריני נז״ד לאי דזב מחה
 דס״נ לרבי דוקא זאת ך י ואש• קרבניחיו

 דיי, גא יהודה דר׳ דס״ל לרבת אבל • וי״ו דרים
ונא • ע״ר על מיהף יי״ו דס״ג ראי׳ חין

 נ ההא דנא א וי. התא טב״י
 בזי וכדחבני דמי סב דזב

 ולא • טמא נשאר מח״כ בין לחנק
 כוח דכפי׳ נימא אי עוד יתירה ק־ח
 יזנינז׳ד ™־־ *־’ ־ייע 'ד לאו
דג קרא ופ״כ ’ נזה יתירה קרח ך צר ואין



 קול
 דלא אצטריך לא דלקרנן • ז״נ לספירת דעולה ולהורות מלידתה

 • כט״א כמ״ש הטומאה בגוף שהוא מה קרבן לענין פרכא שייך
 . וי״ו דריש לא יהודה דר׳ דס״ל בזה לשיטתו רבא ואזיל
 סתירת מיושב ויזה • וי״ו דרים יהודה דר׳ לשיטתו ואביי
 במ״קקאי דמ״ש די״ל בזבחים• במ׳קלמ״ש מ״ש הרוס׳ דברי

 משכב דלענין וי״ל וזבה דזב לקראי לכו דמצו־יך אביי בשיטת
 • בסמוך זה לפני אביי שס הוזכר ובמ״ק • מיירי ומושב

 • קיבן לענק לה דמפרש • דרבא אליבא התום׳ קאי ובזבחיס
 מה י׳( רות )שהבאתיו במגילה כט״א קישית ג״כ בזה ומיושב

 פו לשיט אביי • לשיטתו אחד דכל הנ״ל דנדה סימא בהאי שהקשה
 מנגעה לולא תרוייהו דצריכי ס״ל ע״נ • וי״ו דריש יהודה דר׳ דס״ל

 ז״נ לענין דמיירי נימא אי ובין כנ״ל קרבן לענין נימאדמיירי אי בין
 לענין מיירי וחי • וי״ו דריש לא דר״י לשיטתו ורבא • ומושב ומשכב

 בגיף שהם דפרכית מנגעה לולא בזבה תו איצטריך לא קרבן
 קרבנוחיו משלח ולטמא ־ כט״א כמ״ש לקרבן שייכי לא כטומאה

 • כטמא והוי מילי לכל דמי כזב דזב מח״כ דלדידי׳ קרא מחד ידעי׳
־. לז״נ דעולה ולהורות מלידה לולא דזבה קרא וע״כ
 א׳ בקשר יע״ל דברים השלשה כל בעז״ה מקושרים ועתה

 וקשר • וי״ו דריש ירודה ר' אי פלוגתייהו בענין
 הדברים יארכו ני • עוד שיבואו הדרשות בפז״הבשני יבואר קג״ם

 יהיו שנרם זה דרך ע״פ מנין ה להשלים בעז"ה נטוי' וידי . פה
: לא רו וי׳ו דריש ר״י זו בפלוגתא ואחוזים תלויים

•מה בדרוש חלקם לההמון גם לתת כענין נפסיק עתה (יג)
 כמה ההגרה מאמר לבאר הנ״ל לפי לומר שיש *
 • בדקדוקים פ־ להרבות שיש כו׳ עלינו למקום טובות מעלות
 כנס בפ־טי להרבות ההגדה בעל בא למה כענין ועיקר

 כמציה מן הוא פשוטו שע״פ אף . רבים לס־טיס לחלקם
 חמר למה אך ־ גמלנו אשר ככל כ׳ וחהלות בשבחי להרבות

 מוכרחים מהם כמה באמת אשר • דיינו ■כו׳ אלו א' כל על
 התורה ונתינת .סיני הר מעמד כגון • לנפש וזה לגוף זה יחד

 ך שי ואיך ־ לנפש הכרחיים עניניס הס כמקדש ובנין והשבת
 נתן נא אלו או • סיני כר לפני קרבנו לא אלו עליהם לימר

 אלה כל היו לא אס מאומה להנפש שאין דיינו ההורה את לנו
 יהי׳ והוא לגוי לו להיות נפלינו ובמה • כגויס ככל והיננו

 שאמרנו מה ע״פ י״ל וקצת • כהורה בנתינת לא אם לאלהים לנו
 שיהיו שדרשו לנשמע נעשה קדימת בענין אחרים בדרושים

 כל מציח לעת דברו בקול לשמוע תמיד ה׳ בהיכל מהעומדים
 • סיני הר ומעמד ההורה נתינת בלי אופן והי׳ .מעשה דבר

 • דיינו ע״ז לומר שייך אין מאד ונעלה שגבוה כאופן זהו אך
 • המן וכן להגיף ככרחי ענין כי' במדבר צרכנו סיפוק גם

 וזהענין עצהי״ט• במדבר צרכנו שספק מה כוא פהכונה ויתכן
 ע״ד כספוק בהיות גם כדאי הי׳ הנפש עניני שבעבור נוסף

 הכניסני לח אנו ומ״ש ־ גדושה במדה סיפק והוא • הקימיץ
 במדבר נשארים כיינו א״כ הא קשה כ’ג • נו די ישריי׳ל לאר׳ן
 שנקוה כ״א אינה עתה תקיחנו כל וכלא • ומטולטלים גולים

 לא ואס * אבותינו אחוזת לנחלה לנו להיות לאדמתו שישיבנו
 כל כי׳ ומה . מצרים ביציאת תיטלת מה לאבותינו נחנה

 ס כמפורט נו כדי בכל ג'ה הי מפרשי כל ונדחקו • עתה חקותנו
 נמלך משל וע״פ ־ י בחמ ב'שין פי׳ כ׳ מעשי ובעל • פה

 אייבים לו היו ־ ממדינתו מחוז באיזה איהלו רה שהמליך
 ידע לח . לו ונתן מנך מלבושי לו כיו לח . נקזתו ונקם

 • מלוכה תכסיסי ממנו ללמיד ספר לו ונתן מלוכה 'תכסיסי
 כמלך לפני בבואו ואח״ג ־ לו ונתן ושפחות עבדים לו הי׳ לא

 שעשה החסד רב לפ־ט החל • ע״ז תודה לו ונתן שהמליכו
 נתן לא ואלי • מלך הי׳ לא כלא נקמתו נקם לא שאלו עמו

 נתן לא אלו וכן • מליגה מלוכתו הי' נא כבוד מלבושי לו
 לו נותן כי׳ לא אלו או • מלוכה תכסיסי ללמוד ספ־ לו

 להשלמת מוכרחים כם לם שה במליכתו הצליח לא ושפחות עבדיה
 שכולם ופרט פרט כל על הודה ניתנים אנחנו כן ־ הענין

 דכלל יכ' ־ בתמי' בלשון דיינו ופי' י ן כענ להשלים נדרשים
 ־ הי׳'ו המעלה וזהו לאלהיס קדוש לגוי שנעשינו מה הוח כשלמה

 כ״א שכיתה מצ־יס של כרעה נגד ומכופלת כפולה טובה וזהו
 כשל״ה קישית )ומיושב .י״ו הוא י פעמים וד׳ . ארבע של

מג אריה
 יש הא ומכופלת כפילה שובה רק אמר למה מפרשים ושארי

 ח׳ הוא נפילה רמר ואח״כ ד' הס ונמה דכמה וקצי״ל .ט״ו
 פורעניות ממדת מרובה טובה שמרה ו־ף .י״ו( הוא ומכופלת

 הסד וששה ובטובה ־ רבעים על ברעה כדכתיב »מרוח תמשה
 דמדה איתא ע״ב ק׳ ובסנהדרין ע״א ע״ו )ביומא • לאלפים

 ארובות כמה . פעמים ארבעה פורעניות מדת על מרובה טובה
 טובה דמדה מביא מומש ברש״י רך • ע״ש כו׳ ל בדלת איכא

 אין ועכ״פ . מהמדרש והוא • יתרו פ' ע״ש כד-ות ה׳ מרובה
 הנ״ל( שבגט' המאמר כבעל דס״ל די״ל הנדה אבעל להקשות

 הכנענים פורעניות נגד אבל .יש־אל רשעי פירעניות נגד כיינו
 מספיק אינו עדן אבל * ה׳ מעשי בס' כ״כ פעמים ד׳ הוא

 דודחי כונס־ לפרש דוחק בתמי׳ בלשון דגם הדוחק• להסיר
 עשית כגון עובה הוספת כ׳א שאינם המעלות בין ענינים יש

 עשה לא דחם . ובממונם ובבנוריהס ובאלהיהס בהם שפטים
 : הענין להשלמת חסר הי' לא ממונם נתן לא רו בבכוריהס

 יצאו ואח״כ ית׳ הבטחתו למען כ״א כי׳ לא הממון ונתינת
 להשלמת מההכרח כי׳ לא בלס השפטים עשית ואף גדול ברכוש
 בזה הרגיש ה׳ והמעשי • ה׳ גבורת את להודיע רק הדבר
 פרעה מרצין רק חזקה ביד הי׳ לא דאלו שכ׳ בדברי,׳ ותיק;

 ־ תמיד ומצרים לפרעה תודה נתינת משיעבדיס היינו ומג־יס
 חזקה ביד היינו ממצ־יס אביחינו רת הקב״ה הוציא לא אנו וז״ש

 ולמצרים לפרעה תידה לתת משועבדים בנינו ובני ובנינו ינחנו ני הי
 ונח משובח ה״ז ביצי׳מ לספר המרבה כנ ע״כ • היום עד

 שהיינו מה גנאי כענק הי׳ חזקה ביד כי׳ לא שאלו גנאי
 עשית גס וח״נ ־ יצאנו פרעה מ־צין רק בתחנה משועבדים

ובבכוריהם באלהיהם העשי׳ דגם וצ'נ ־ מההכרח הי' שפטים
: ההכרח מן והי׳ חזקה יד בפנל הוא

 בלא כפשוטם הם הדיינו דכל זה בענין יתכן ובסר״ך )יד( ׳
 -דנו ענד ידוע МЭТ • א״ש ועכ׳יז ר> ;.ללל?־!

 יד ומעות ערבון. כ״א אינה שכיתה הגאולה שכל בזה מראש
 התורה נקראו ולזאת מדיבנא הר״י וכמ״ש העתידה הגאולה על

 ראשית עגין לפרש יש אחר ובאופן • ראשית וישראל וא״י
 במעלה וראשון בזמן ראשון יש דהנה במעלה ראשונה דהיינו

 טוב כמ״ש אח״כ בא הנשמה וקדושת והנפש בזמן ראשון הגוף
 שנוצר זקן הוא דהיצה״ר ־ וכסיל זקן ממלך חכם מסכן ילד
 היא והנשמה • אח״ש לו בא והיצ״ט אמו מבטן האדם עם

 וזהו • בזמן הראשונה על קדימה דין לה ויש במעלה ראשונה
 כל הפרשנים פי׳ ולפי * רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי

 כסום ענינו הגיף * הנפש בשירי כמ״ש והנפש הגוף על שה״ש
 פנימה היושב האדם בתור היא והנשמה ־ המרכבה את המוליך

 דרכו יעות לבני ישר בדרך לילך ומישרו הסוס ברסני .ואוחז
 ומנהיגו רוכבו על הסוס יתהלל שלא וכאשר • עקלקלות בארחוה

 שעיקר אחרי ־ חפצו למחוז מקודם ובא ראשונה הולך שהוא
 לא כן • בעגלה היושב מנהיגו שירצה למקום כ״א אינו לכתו

 במעלתה כשהיא הנשמה על בזמן קודם שהוא מה הגוף יתהלל
 • כחפצה הגוף את ומנהגת • אותה לבלום התאוה ברסני לאחוז

 שבכתב תורות בשני במדרש ודרשו בתורים לחייך נאוו וזהו
 לרוכבת והנשמה לסוס הנוף דומה אופן באיזה והיינו • ושבע״פ
 ובו החנק ראשי על הלבוש כהסוס כו׳ בהורים לחייך כשנאוו

 המנהיגו לרצון ידם על הנמשך לצוארו סביב וחבלים העבותים
 ששומר ־ לחייו על בתורים מהנאה הגוף אם תתהלל הנשמה כן

 ידן על שנמשך המצות בחרוזי צוארו ונמשך ־ ההורות שני
 פרעה ברכבי לסוסתי ג״כ לפרש ויש • הקדושה הנשמה לרצון

 הנשמה מושך הנוף כן מנהיגו מושך הסוס הי׳ שאז הים אצל
 כלומר לחייך נאוו ־ הענין שמקולקל מוסר דרך וזכו * אליו
 אחר ונמשך וחרוזים בהורים מלובש הי' אם וטוב נאה שהי׳

 ולזאת * בזה להאריך ענינו פה ואין מושך שיהי׳ ולא הנשמה
 בריאת אחר הרבה באחרונה שנהנה אף ראשית נקראה ההורה
 שנקראה התרומה כמו • במעלה קודמת היא עכ״ז העולם
 היא התבואה נמר אחר באח־ונה היא שהתרומה אף רחשיה

 • ראשית הם מעלתם כששומרים ישראל וכן ־ במעלה ראשונה
 באשר ראשית נקראה ההורה מדובנא הר״י דרך ע״פ אך

יגלה מצפוני׳ ויקר ההורה סודות ועיקר ההחלה כ״א שאינה
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 כ״א שאינם באשר ראשית נקראו וא״י ישראל וכן * לעתיד

 ראשונות תזכרו אל שפי׳ וזה • העתידה לגאולה ועדכון התחלה
 חדש בגד לבקש מעיז שאין לעני משל חדשה עושה הנני כו'

 שנעשו וסיבות המאורעו׳ שכל בידענו ע״כ ־ ישן בגד כ״א
 וכמ״ש • האחרון בדור ישועה להצמיח כ״א אינם לאבותינו

 אחריהם לבניהם ומושיע מגן מעולם הוא אתה אבותינו עזרת
 שעזר * וישועה עזר בין הנ״מ ח״א אפ״י )וע׳ ודור דור בכל
 לא האבות כי • הפעולה כל הוא וישועה * סיוע רק הוא

 ולנו • הרבה עצמם זכות להם שהי׳ וסיוע לעזר רק נצרכו
 בקרב ישועות והצמיחו לאבותינו שעזר ימה וע״י מושיע( הוא

 גס ולזאת • עולם לירושת והמופתים האותות לנו נשאר הארץ
 מדובנא הר״י בדברי )וע׳ ודור דור בכל ומושיע מגן הוא לנו
 שיראה מבקשים אנו ע״כ אני( המכסה ע״פ לך ופ׳ בראשית פ׳
 אתם או׳מר והקב״ה • לנו אבותינו הורישו מאשר נסם לנו

 ראשונות תזכרו אל ומעולאים הישנים הבגדים רק מבקשים
 בעיני נכבדים שאתם אומר אני • כו׳ חדשה עושה הנני כו׳

: הצמח עתה חדשה עושה הנני חדשות עבורכם לעשות שכדאי

 מצרים יציאת נזכר המצות בכל שכמעע מה הענין ץךן1 )עו(
 ומעשי ה׳ רחמי יתעוררו המצות שימור ע״י כי

 בפקדון מונח הוא וגס אות וכל מקדם לנו שעשה הנסים
 כדמיון והוא ־ לו השייך המצוה עליו שנרשם רק לדורות למשמרת

 כל ועל • לעניים מעות בגדים על שהלוה הסד גומל בעל א׳
 זה בגד על מגיע כמה להבגד דבוק בנייר רשים הי׳ בגד

 עבועים מאז הנסים היינו הישנים בגדים כן • זה על וכמה
 ה׳ מצות ועושים התפקודים שומרים היינו ואס • המצות בעד

 • כבר נפדים היקרים הבגדים הנסים היו אז • כולם בשלימות
 חבולים עוד ע״כ • כתקונן המצות שומרים אט שאין ובעבור
 רומזת היא מצוה שכל ידוע והנה • עת יבא עד הבגדים

 למעמד שבועות • כבוד לענני סוכה כגון הנסים מפרטי א׳ לפרט
 הוא ופסח ־ מהאותות א׳ לאות כ״א והפלין ציצית ־ סיני הר

 הנסים פרעי כל להזכיר עלינו ע״כ * והנפלאות הנסים כל כונל
 כימי נפלאות ג״כ להראנו שמיס רחמי לעורר • הפסח בעת

 ראוי ברכות בגמ׳ מ״ש מיושב ועפ״ז • מצרים מארץ צאת■.ו
 מצרים ביוצאי שהי׳ כדרך עזרא בימי נסים להס שיהיו הי׳

 נשים שנשאו חעא דהיינו המפרשים ובארו • החטא• שגרס אלא
 ע״ס הוא והענין • תשא פ׳ בזוהר מבואר וכן • כנעניות

 שהחבל עוד וכל • מאבותינו מורשה לנו הס הנסים דכל הנ״ל
 אומות וז׳ כנעניות מבנות פסול ערוב בלי קיים יעקב נחלת
 לא ע״כ • האבות אחר היחוס עוד ואין כמותן ולדם שהם
 • הקדושים מהאבות הנסים וירושת הקדושה אחוזת לירש אז יכלו
 להמשיך קייס החבל הי' בפסול זרעם נתערב שלא זמן וכל

 כנעניות נשיס ולקחו שחטאו ובעבור • להם הנסים ירושת
 ־ לגוי שס ויהי ־ בכורים המניא שאמר וזהו • החבל הפסיקו

 ע״כ • בגויס נתערבו ולא שם מצוייניס ישראל שהיו מלמד
 לכל ה׳ שיענה מאבותינו זאת שירשנו אבותינו אלהי ה׳ אל ונצעק

 ’ ובמופתים ובאותות כו׳ ממצרים ה' ויוציאנו * צרה בעת קוראיו
 ־ הרבים והמופתים האותות להם הי' לא מצויינים היו לא ואס

 דקאי כו׳ ושמר כו׳ השמעון עקב והי׳ פרשת פרשתי וכבר
 אס כי כו' בחך בס תתחתן לא ואתחנן פ' שבסוף אלמעלה

 שבשמעך בזה יש תועלת כי אמר זה על כו' להם העשה כה
 לך אלהיך ה׳ ושמר אומות בהז׳ ולהתערב מלהתחתן להשמר

 תנתק אומות מז׳ נכרי׳ כיבלקחך ־ החסד ואה הברית את
 מפרט ע״כ ־ האבות במקור אחיזה לזרעך יהי׳ ולא החבל

 מזוככים שהיו להודיע אז שהיו הנסים כל והולך הגדה בעל
 ואנו האבות ממקור מחצבתם בשורש ודבוקים הטומאה מחלאת

 חמודים בגדים כמה ואומרים האחרון בדור עתה אותם מזכירים
 כו׳ אלו אומרים שאנו וזה • הפלאות קץ לעת שמורים לנו יש

 אם מסתפקים היינו • כזה יתום בדור שלנו כלומר • דיינו
 ואנו בארץ אז שנעשו הישועות מעין אחת ישועה אף השגט

 .לפי לט די הי' עתה היינו ־ דיינו מהם א׳ כל על אומרים
 המפוארים הבגדים כל לנו שיש כ״ש • זה בדור עתה מעמדנו
ויבנה ההורה סודות ויתגלו שיגאלנו לעתיד שנקוה לנו הנכונים

 הפלוגתא דכל הנ״ל ע״פ ובענ״ד ־ שמצוי יו״ד הספר עם אמורים
 • א״ל וי״ו דריש יהודה ר׳ אי מחלקותס ע״פ הוא ורבא דאביי
 דהתירא דומי׳ ואיסורא דממנו לדרשא המנגד פסוק נמצא ולרבא
 גם באורך כנ״ל לזה לנגד הכרח אין ולאביי ־ ומצאתה מהאי

 ע״י כלל דין וחדוש חילוק וליכא ־ א״ב דורכין משמעות ס״ל
 ההלכה זה מחמת ותפסיק • דרש משמעות שאר לדחות ומצאתה

 מדרשא הכתוב מגזירה רק • כן הסברא מצד לא אבל • כאביי
 מדאצעריך ואדרבה • כו׳ דהתירא דומי׳ *•ואיסורא ממנו

 • למפרע מועיל דעתא גילוי דבכ״מ ש״מ של״מ יאוש לאסור
 הגמי׳ דידע ערם הסברא מצד כ״א לאביי הגמ׳ פריך ולא

 ־ דרבא היובתא מינה שם ע״ב( )כ״ב אח״כ דמסיק הפסוק מדרש
 סברא מכים לחו לדינא למסקנא אבל " שליח דכוי׳ הי׳ וע״כ
 פסק למפרע מלתא אגלאי דל״א
 • יאוש הוה לא של״מ דיאוש קרא

ע״י למפרע מלהא אגלאי דאמרי׳

ע(

הו״ל וץ

 :יהי מקדשו מקום ישראל לארץ ויכניסנו הבחירה ביה לני
; , עד: לעולמי ונשא נכון

חוהו ענ כו,ם הדיינו כפי' כלס המפרשים פי׳ רע"^ ועז(
 בכל די כהי' איך עעס למצוא ומעריחיס • זמן ׳

 ע״פ זה כלפני ההגדה מאמרי הענין זה לקשר אמרתי • א׳
 כאמרהי מה ונקדים • יע״ל קיכור בענין לעיל שהארכתי מה

 הדומות בה' הרמב״ם דברי הנ״ל הדברים הצעת ע״פ ליכב
 כל ’ דעה ביורה ל״א סעי' שנ״א סי׳ ערוך והשולחן

 כנא ילקע חבירו לשדה שהלך או ברשות שלא שתרם מי
 תרומה תרומתו יפות אצל כלך א״ל הבעה״ב כשבא אס • ברשות

 )כ״ב ב״מ בגמ׳ הא שם הט״ז והקשה ־ גזל משוס חושש ואין
 למפרע מלתא אגלאי דל״א דס״ל י לאבי מינה מותבינן ע״א(

 גילוי מיעיל והכא ־ יאוע הוי לא מדעת כלא יאוש דלזאת
 • מעיקרא שליח בדכוי׳ שם ומשני • אלמפרע שאח״כ בעה״ב דעת

שליח בדשוי' דוקא דהיינו פרעו ולא סתמו והשו״ע והרמב״ס

 תרומה גבי בלא״ה א״ש א״כ
 יפות אצל כלך הבעה״ב מ״ש

: מ״ל הכתוב גזירת
 ־ מקודם למ״ש כו׳ טובות מעלות כמה המאמר נמשיך ןי^ת״ץ

 כל אם פלוגתא כיש ההגדה בעל אמר דמתחלה והוא
 שליח ע״י היו שכולם או בעצמו הקב״ה עכה שבמצרים המכות

 יד הנה שנא׳ דבר מכת וכן בעצמו' עשה בכורות מכת רק
 בקול לעיל וכתבתי הדבר זו חזקה ביד שדרש וזה • הוי׳ ה׳

 שאמר על לי׳ דקשה מכוס שהוא ע״ב( י״ח דף )לעיל הראשון
 כו׳ שליח ע״י לא בעצמו הוא דהיינו ממצרים ה׳ ויוציאנו

 הדבר זו חזקה ביד פרע ע״כ • שליח ע״י הי׳ המכות וכלל
 זו י׳ נעו ובזרוע ־ הוי׳ ה' יד הנה שנא' הקב״ה ע״י שהוה
 שהי׳ המעה זה ובאותות " ידו על שהי׳ בכורות מכת זו החרב
 כלומר כו׳ שתים חזקה ביד את־ דבר כו' ה^להיס מעה

 כשליח דינו הי׳ לא ומשה • בעצמו הקב״ה ע״י היו שכולם
 מכה שכל מנין לזה ראי׳ ומביא • באורך כמש״ש ה' כיד כ״א
 הוא דבריו על מוסיף לאו השליח כשמחלק שבכה״ג והוא ־ כו'

 אחת ממכה השלוחים сЫ עשו ואיך * דבריו על מעביר אלא
 לעשות ובידו ־ הכס בעצמו שהקב״ה לא אס * מכות וה' ד׳

 ואח״ש • הכאב להגדיל מכות וחמשה לארבעה לחלק כרצונו
 השלוחים עשו איך דקשי' ואי * שניח ע״י שהי׳ שיתכן אמר

 זה דבריו על כמעביר בזה דהוי מכות וה' ד' אחז ממכת
 מוחרמים פירותיו בעה״ב שמצא כמו הוי דכאן משוס קשה לא
 בעבור קיימים השליח שמעשי יפות אצל נלך ל יא

 שי אחרי זה בענין כן י בזה ליה דניחא דעתו הבעה״ב
3 הן עז ויתר שאת ביתר לעשות והפ׳״יא הפטג בע׳מו
 י--". והן ובממונס ושבכוריהס ובאלהיהם בהם מצרים
 ־ וימס הרעה בהפלגת לי' ניחא ש״מ המדה על הפריז

 נ דבעיקר כאן ומכ״ש ־ שליח שוי׳ בלא ואף
 ‘ אל :ה;המ וחילוק ההוספה על רק ־ שליח שוי׳

 'בע ׳ -ז דלענין ־ שלוחים הוו דלא אפשר מכות
׳' да* ח־נ פ״כ • מהט יפיש אצל כל־ מ״מ

יאמז ’ע״ ־ ד״7• ל שאלי נגלינו נמקים



קיל
 שעשית מה מלבד ־ מדעתו מתחלה שעשו כמו והו״ל • השלוחים
 נפלאות יראנו וה׳ • כנ״ל בעצמו הקב״ה כמעשי הוא מרע״ה

: בב״א מצרים מארץ צאתנו כימי

סלע יעלי ©דרושי שני דרוש

 או נביא או הזה העם ישאלך וכי כ״ג( )בירמי׳ פתיחה
 מה את אלהס ואמרת ה׳ משא מה לאמר כהן

 כו׳ ופקדתי ה׳ משא יאמר אשר כו' והנביא כו׳ ונטשתי משא
 דבר ומה ה' ענך מה אחיו אל ואיש רעהו על איש תאמרו כה
 והפכתם דברו לאיש יהי׳ המשא כי עוד תזכרו לא ה׳ ומשא ה׳

 אל תאמר כה אלהינו־ צבאות ה׳ חיים אלהיס דברי את
 נשגבה פה היא הכליאה ,ה׳ דבר ומה ה׳ ענך מה הנביא

 מצינו באמנה אשר לה׳־ רוח למורה משא לשון הי׳ אשר
 ביד ישראל אל ה׳ דבר משא משא בלשון דברו בעצמם הנביאים

 דברו לאיש יהי׳ המשא כי לשון גס • רבים וכמוהם • מלאכי
 • דחוק הוא משא מה אה הלשון גס ־ מובן אינו כו' ׳והפכתם

 המליצה באה לא כי הנביא דברי מליצה ענין הסבר עפ״י ונראה
 ה׳ דבר לשמוע אזנס העם יטו למען הענין להמתיק כ״א

 הטי אשר במקומות נחזה כאשר המליצה* בקרב המתהלכת
 בצורת הנביא דברי באו אז ה׳ פקודת לדרוש אחד שכם ב״י

 • מליצה המתקת שוס בלי ה׳ הראהו אשר והמראה החזיון
 יהושכט אצל כ׳ בדכ״ב כמ״ש לחכם מתקו בעצמם הדברים כי

 ה׳ רוח זכרי׳ בן יחזיאל על שצלחה ואחר והתחננו שב־ו
 ואל תיראו אל לכס ה' אמר כה כו׳ יהודה כל הקשיבו ויאמר
 לאלהיס כי המלחמה לכס לא כי הזה הרב ההמון מכני החהו
 הבטחק במדת לבם לחזק מצליחים המעטים הדברים היו ־ הוא

 המתקת אז הי׳ למוהר ואך • הצליחו וגס ה' בעצת להלוך
 אשר בעת אמנם ־ לחכם מהקו בעצמם הדברים כי • הענין

 הנביא יארג אז ־ סוררת כתף בתתם ה׳ מיראת לבס הקשיחו
 היתה ה׳ ונבואת • בדברים למשכם המליצה נועם חבלי

 להכניסה בעיניהם חן תשא למען המליצה אדר בשמלת מתעטפת
 בגדי כי לפעמים הועילה לא זה גס אולם • לבבם חדרי תוך

 בחנני׳ כמ״ש אחרת כונה בהם להלביש מעלי׳ הפשיטו חמדתה
 המליצה כני שהפך המוטות במשל כ״ח( )ירמי׳ עזור בן

 והנך • ל״ג ביחזקאל האמור ע״ד והוא • זרה נכונה והמשל
 המליצה למתק כי • נגן ומטיב קול יפה עגביס כשיר להם

:יעשו לא ואותם אזנס פתחו
 לכל למטרה היא אשר הכונה עיקר כי לכל מודעת וזאת

 היא אלי׳ כונתס הצי יורו כלם אשר הענין דברי
 הענק עיקר להוציא הנדרשים והדיבורים ־ הענין נושא נקראת
 היא ה׳ דבר ע״כ • משא או נשוא נקראים לאורה והכונה
 היא לשרתה ידה על העומדת והמליצה המליצה־ ■ענק נושאת

 נושא הוא ה׳ שדבר ה׳ דבר משא בכ״מ כתוב ולזאת • משא
 שלא העם אולם ־ ה׳ דבר של משא היא והמליצה ־ הענין

 אחרת לפונה להפכם אזנס לקחה המליצה רק ־ בנביא האמינו
 מאת יצאה היא אך כי עלי׳ לאמר לעיקר המליצה את ושמו

 אמרו לא ע״כ ־ לבס יצר תורם אשר הדרך על ולסבבס ־ ה׳
 • הנביא עליהם כעס ולזאת ־ ה׳ משא רק ־ ה׳ דבר משא

 תצא לא שלפעמים היינו ־ דברו לאיש יהי' המשא כי ואמר
 המליצה• במעיל ה׳ דבר מלביש הנביא רק עליון מפי המליצה
 אלהיס דברי את והפכתם • הפנימית הכונה היא והעיקר

 ה׳ מפי יוצאת המשא כי באמרכס אלהינו־ צבאות ה׳ חיים
 לדבר המליצה כונה להטות לבבכם תשאכס אשר העיקר והיא

 ומה ענך מה תאמרו כה משא מה אח שאמר וזהו • משחת
 תשיתו הנביא לכם שיאמר הכונה שלעיקר דהיינו • ה׳ דבר

 להמתיק כ״א אינה והמליצה • ה׳ מפי יוצאת היא גי לבכם
 אשר הנביא • שם הפרשה כל לבאר יש זה ובסגנון • הענק

 נאם כאש דברי כה הלא • הבר את לתבן מה כו׳ חלום אתו
 השומרת בהתבן מלובש שהגרעין שכאשר • סלע יפוצץ וכפטיש ה׳

 במחבואי הוא טמון כי בסלע מעוטף והאש ־ משרב לראשה’
 אור זיקי להוציא ידו לאל האדם ימצא ובפטיש הסלעים•

 האדם יפריד חרוץ ובמורג במשכזו• לו להאיר ממצפיניהס

פד אריה
 מעוטפים ה׳ דברי ק לפיו• אוכל לבור מהתבן התבואה

 סתרי מבין יוציא השכל ובפטיש ־ ומשלים המליצות בהוד
 עיקר לו ויבור ־ שכלו בחדרי לו להאיר בהיר אור המליצה
 בשומם הס אך • עצךה ואותה הענין בקרב השוכנת הכונה
 הגרעין הפרד אחרי התבן אה כלוקחיס המה לעיקר המשל

 בראותם שקר המנבאים נגד הנביא טענת הי׳ וזה ממנו*
 בצא וכתבן נמשל• בלי כמשל כ״א אינו החלום כי חלום•

 שהוא הנמשל כ״א הנבואה עיקר הוא המשל לא ובאמנה • בר
 הנביא דברי לפעמים הם והמליצה והמשל ־ בעצמו ה׳ דבר

 דברי כן • בסלע המעוטף כאש דברי כה הלא ־ בעצמו
 כניו שם ואח״ז ־ הנבואה בכי המושמים בהמליצות מוחתליס

 זה בדרך הולכים המה שגם נאום וינאמו דבריו מגנבי אל
 עלימו ה' נאום ינאחו ע״כ ־ ה׳ דברי המה והמשל שהמליצה

 וחין ־ ה' תועבת שהיא אחר לענין המליצה כונה בהככם אף
: להאריך מקום כה

р דרך לעם להורות הכונה מוסדות על הטבעו הדרוש אדני 
 כנת אבן היתה זה ואך • כסח ה׳ ריש במ״א כמ״ש ה׳ י

 להשיב התוכחה מי לבבו ממקור יוציא הדורש אשר הדרוש
 טעם סרת ההוכחה תהי' לבל אך ־ ה׳ אל העיכה נכשס
 יושיט אשר והמוסר התוכחה מי כס בתוך הדורש ימהול

 על יערבו למען כסוק או אגדה איזה צוף מנוכה לכניהס
 לחוק זה הושם כי עד ־ דבריו לשמוע וינהרו • השומע אזן

 בהדרוש גברה להיות פסוק כי' או אגדה המאמר ושב ־ בישראל
 ע׳׳כ ־ לב ישיתו לא ואלי׳ שלטה מהיות הכירו המוסר ואה

 על להניף ואך פלפול להגיד הנהוג מדרך לשגות הי' מהראוי
 הלומדים עלי ישיהו לבל אולם המוסר• רוח בעים הדרוש
 הוא כי אף ־ הכלכול לשמע הוא בואם עיקר אשר תלונה

 ריקם כסף טס הכורים ביום מנוה לרעהו ששלח לא' כדמיון
 העם דרך כי כן לו עשה בו לצחוק כי בנפשו רעהו וידמה
 וימלא • לבעלי׳ הכלי ולהשיב טוב משקה שאר או יין לשלוח,

 אפו• עזוז עליו ולשפוך רעים דברים להשיבו /יאבה חמה
 כסף הכוס לך לאמרהמעט בחרכית מבוא השליח כלאנו לולא
 היום ממך מנע אשר יין המעט על עליו הרגז כי למנה טוב

 דברים בעדו לדבר וישב מזעפו ונח חמתו שככה אז כי
 להם הי׳ טוב הלא כן • בת״ח יקרות השורות לו וישיב טובים
 בעצמה היא כי • ריקם אלימו מובלה יקרה כלי המוסר בהיות

 יחשבו אשר ודרוש הפלפול מטעמי בה מליתן • אפיס אחה מנה
 לבעלי׳ ישיבו המוסר וכוס אליהם שלוח המטעמים רק כי

 כי אודיע אך ־ הנהוג מדרך נטיתי לא עכ״ז • בה יביטו ולא
 ההוכחה לכוס גם אס כי עיניהם ישיתו לבד להמשקה לא

: עיניהם יפקחו

תשובה לשבת דרוש
 של בדרוש קג״ס יט״ל בחיבור לדבר הוחלתי נא הוה (ג)

 הוא ,שה; החוש׳ שיטת ע״פ • העבר הגדול שבח
 וקג״ם • היע״ל כ״א אז בחרתי לח אך • בזיבה ־ח הסוס לידה

 נדרי אשנס חם ע • שם כדברים כי א יכי • לבאר הבטחתי
 דפליגי לביאה מסורים שצינן קדושין מענק זה בדרוש ואדבר

 גור ישאר והמ״ס • בגיטין דעחא גילוי ובענק ורבא אביי בה
 דבר גם להשלים זה דרוש פה יכילם לא כי • אלהבא חוב
 ענק יבא זה בדרוש דברינו ובסוף • כו׳ מומר המ״ס ענק

 שאינן שין קד מענין בעז״ה לדבר ואחל — לתשובה התעוררות
 • מא־ריהס שלפניהם עם יחד מקושר שהוא איך לביאה מס-רין

 פנה לאבן הצבנו אשר ככונה מע־ה אל כולך סובב והכל
 דיע״ל עניני דטלכו דפלוגתייהו שבה״ג של בדרום • הדרום
 ר׳ דרים חי פ״ק במ״ק ורבא דחביי בפלוגחא תלויים ־ קנ״ס

 ורבא • וי׳ו דרים יה-־דה דר׳ דס״ל לטעמי׳ ואביי • וי״ו יהודה
: וי״ו דרים לא יהודה דר׳ לטעמי׳

ЛЗГП אס לאוק חייבי דכל כ׳ ביאה איסירי בה׳ הרמב״ס 
 )ע״ח דבקדושין והוא • לוקה אינו קידש ולא בעל

 לכהן דבגרוש: אמר אביי ורבא דאביי סלוגתא איתא ע״א(
 קידם ולא בעל אם ס״ל ורבא לוקה קידם ולא בעל אם הדיוט

אינו



קול 58
 בגרושה דוקא לאו דרבא וס״ל כרבא הרמב״ס ופסק י לוקה אינו

 ן ־נחו חייבי ב.ל ה״ה אלא • קידש קאמרדבעינן הדיוט לכהן
 ולח בבעל דלוקה רבא דמודה שס דחיהא נכה״ג אלמנה לבד

 • דש ק ונא בבעל ליקה אינו לאוין בי חי בשאר אבל ־ קידש
 דחמדי׳ מתא לוניל חנמי לו והקשו י הרמב״ס דעת כ״ה

 כוח חידוש דאמר לרבה לרבת ר״פ ה״ל* נערות אלו פ׳ בכתובות

 )שם ממזרח קשי׳ יצחק כר׳ חי כו׳ לה מוקי כמין מתני׳ כו׳
 קדושין בנא בעל אס ן לאו חייבי ד:ל ואיכהדמב״ס ע״ב( ל״ה
 קידש ולח בעל נערות אנו פ’ר במתני׳ כאן הא ־ לוקה אינו
 הרמב״ס להם ונשיב י יצחקממז־ת לר׳ כלל קשה ולא • הוא
 ותשובה • ע״ש ליקה קידש ולא דבעל כאביי ס״ל יצחק דר׳
 דר' לכגמרא פכיטא דאך י הדין מצף תמוה יותר היא זו

 הצירסא לפי הוא צוני״ל חכמי קושית הא י כאביי ס״ל יצחק
 שס שלפנינו כגירסא ולא • לרבא ר״פ א״ל בכרובית דצדסי׳

 שיטה בס׳ וכמבואר ־ כלל קשה לא זו דלניר׳ • לאביי ר״פ א״ל
 ואיך י כותי' ס״ל תנאי דכולכו ה״ל ע״נ ולרבא ־ »מקובצת

: דרבא דינא על מהתנאים חולק להמציא לי׳ פשיטא
 ן קדוש גבי כתוס׳ עפמ״ש זאת לתרץ כתב לציון הדורה *הנח

 שס שהקשו ע״ר( נ״א )קדושין נביאה מסירין שאן
 יתפסו צא לאוין חייבי א״כ קדושין הוו דלא דס״ל לרבא

 נאוהק־ושין דהתס ותירצי • נ?יאה שח׳מ קדושין דהי״ל קדושין
 דלהדמב׳יס הדו״ל והקשה ־ ע״ש לרו יש דבל־."ה האיסור מהין

 לוקה אינו קידש ולא בעל אס לאוין חייבי דכל דש״ל רבא לשיטה
 בחייבי לרבא קדושין תפסי ולמה הלאו גירמין הקדושין כ’א

 עפמ״ש והי׳ ־ לביאה דין מם כיין קדושין כו״ל הה לאוין
 צם א״כ • קדשה תהי׳ דלא לאו איסור בפניי׳ דיש הרמב״ס

 מתחנף לאוין בחייבי ובעל דבקדש דק ־ לאו איכא קדושין בלא
 • קדשה דנ״ת לאו בנא״ה איכא קדושין בלח אבל • אחר נלאו
 ח״כ להרמב״ס דקשה רך • הנהי גורמים הקדושין אין א״כ
 דל״ת לאו משום ליקה הא קנס דמשלס מפתה לה משכחת איך

 התרו בנא ומיירי יבין ח שוצצין מנקות דרייבי וצ״ל ־ ק־שה
 ס׳יל ע״כ פטורין שוגצין מנקות דחייבי דס״ל לר״ל אבל • בי׳

 דרלי׳כ לוקה קידש ולח בעל ע״כ ש:ן וכיון בפטי׳ לאו דליכא
 קדושין דבלא כיון כלאו גירמין ן הקדוש א״כ קידש דבעי אלא
 בחייבי קדושין תפסי ונמה • ליה לית בפניי' דלאי לאו אין

 כקישי׳ דכל וכיון ־ לביאה מסורין שאין קדושין הי״ל הא לאוין
 כניחא כמ״ש דר״ל אליבא דוקא הוא ממררת קשי׳ יצחק כד׳ אי
 חייבי דאמר כד״ל לה סבר חי ללא כו׳ יוחנן כד׳ לה סבר אי

 ל ס ע״כ ולר״ל • למימר איכא מאי פטודין שוצגין מלקות
 קושיה וסרה י לוקה קידש ולא ובעל בפנוי׳ לאו דליכא

נ עכה״ד • לוני״ל חכמי
כונתכרמב״ם הי׳ כ’דא חדא בעלדחירוצי• לי *משי׳ )ב(

 קאמר ומאי ־ כאביי ס״ל דד״ל נמימר הו״ל 1
 דע״כ דלר״ל ר׳'פ ידע מאין קשה ועוד • כאביי ס? יצחק דר׳

 גו א קידש ולא דבעל בזה כרבח דלא ס״ל בפניי׳ לאו לינה
 נביאה מסורין שאין קדושין הו״ל דאל״כ הכרח מחמת לוקה

 לביאה שא״מ דקדושין ס״לבהא דלמא • לרבא קדושין היו ונח
 דבעל וס״ל בזה כאביי הנכה באמת דפסקינן וכמו ־ כדבא דלא
 • כרבא שס הדמב״ם שפסק כמו ליקה דאינו כרבא קידה ולא
 נחו׳ד בבעל לוקה דחינו כרבא ל דם ממזרת יצחק לד' קשי׳ ונא

: ולהקשות הדבר להפיך ידע ומחין • הכי דפשקינן כדינח

אריה
 לאשם תהי׳ לו דדרשי׳ השתא אבל • ע״א( 7) כתובות כמ׳״ש

 וא״כ • מדעתה דרשי׳ לא א״כ • לו כראויה אשה דבעינן להא
 קרא אצטריך ואמאי • לו הראוי׳ אבה וסו״ל ל״ת דוחה עשה

 לו דחמרינן בהו״א דבאמח ונתב • לקנס־ ל־ו־ן חייבי נרבויי
 כ״א ה״ל לרבות קיא אצטריך צא צו הראויה לחשה לאשה תהי׳
 וחד לי׳ ראוי׳ שאינה והו״ל עשה דוחה עשה דאין עשה חייבי
 בעינן דלא וידעי׳ וח״כ ח״ע דאתרבו והשתא ־ כריתות ,נחייב
 ואז מדעתה• לאסם חני׳ ולו קיא דרשי׳ לו כראוי׳ אש:
 בעינא לא אמרה דאי משוס העשה מפני נדחו לא נאוין חייבי

 ההוש׳ כמ״ש עשה דחייבי קרא בהאי לאוין חייבי ככל: ואז כו׳
: מקובצת בשיעה איתא זה וכעין • התפלאה ענת״ד

 ונדחי עשה וניתי צבי ע״א( מ׳ )בדף של הפ״י לשיעת אןלס
 עשה מהלל הבאים נאוי דהיינו עשה דחייבי • צ״ת

 עשה לחייבי גס להו״א א״כ • עשה מפני להדחות כלאו דינס
 הו״ל צ״כ דמצרי דח״ע • ההפלאה קישית וקשי׳ קרא בעי לא

 דלאוי מלאכי ביד ג״כ היתא זו ושיטה • עשה מכלל הבא צאו
 י״ל ]יקצה • לי׳ דחי׳ ועשה ־ כנאו דינם עשה מכלל כבא

 לומר ע״כ כלאו דינם עשה מכנל כבא דלדו שיטה לכך דהנה
 ע״ר( )כ׳ פ״ב דיבמוח כדמיכחמהא גאוין ב׳ דוחה עשה דאין

 דהא דקשה • ועשה ל״ח דוחה עשה ן א הנשואין מן בשנמא
בתולה לא עשה מכלל כבא צאו הו״ל כנאו שעס כשה האי

 עשה אין דה״ס לומר וע״כ * אי כ דינה היא ונס ־ מעמיו
 ג’לכה אלמנה משוס קרח דרצט־יך יייל א״נ ־ לאוין ב׳ דוחה

 קנה שמחויב במקום מירי דהח בזה נחכיך ואין ־ כנשואין מן
 הוש׳ וע׳ שנ״כ שנבעל׳ דמיירי "ל ד קנס ליכא הנשוחין ובמן
 חי׳ לסברת לא קאי לא התפלאה קישית רך י א״נ[ ר״פ

 נמסקנא תהי: דולו ע״א( )מ׳ כתובות כבתול קמא התיל
כלל דבריו ליתנהו כתוש׳ של השני נ/י׳ אבל ־ למדעתה אהא
 עשה דאין והא " לו ראוי' נאינה אתא תהי׳ לו למסקנת דגם

 )או כו׳ בעינא לא אמדה דאי משים מסברא הוא ל״ת דוחה
 כו׳( אמרה אי סברא כאן דיש הכת דשאני מהכא צמרי׳ דלא

 ואיש פ״ב( )ל״ט לקמן ורבא אבי• כמ׳ש מסברא ידעי׳ ומדעתה
 ואין דמדעתה סברח ידעינן בהו״א דצס הכפלתה קישית לפ״ז
לו ראוי׳ אינה לאוין חייבי צס והוי ־ ג’כה ל״ת דוחה עשה

 קשה כס התיל של קמא לתי׳ אונס ־
 לאוין חייבי דהוי דבתו״א ליישב ונראה
 ולאמי ־ דנקי אף קנם דחייב הודעת

 ה מרב 7 קרא ירי מי קידש ולא בבעל נקי
 מן לכה״ג באלמנה דמיירי י״ל ונרבא י

 לקמן עמ״ש ) • לחוד בבעל בי׳ דחייב
 בכל קרא מיירי דנא אהרדדוח״ל שתי׳

 5 ע״ח ל׳ מהרש״א וע' 'צ
צי כחידוש הוי נו :וי׳

 קרא אתא לו ראוי׳
 י נח חייבי בכל דל׳ל
 ח״ל בכל צאוין חייבי

 רב דמודה האירוסין
 לרבת דבאמת ד׳ רות
 נכ באלמנה כ״א ח",

 ראוי שאינו רף כ ג כחידוש הוי נו ראוי' אינה דהוה דאמרי׳
 משוס בח״ל דאצטדיך בתו״א צם ש וא י ס ק נשלם מ״מ מה נקי

: קנס דמשלס וקמ״ל כנ״ל דלקי

 יצחק דר' ס’ה־מ; לשין דהיהישפיר ניישב בענד
 г נערו אלו בר״פ דהנה— בזה כרבי• כ ע נ ס

 כדית-ר.( וחייבי לאיין בחייב• קנס )חייב ואמתי אמרי׳ )כ״טע״ב(
 דנעד ומסיק ־ נו כריויה אשה לחשה תהי׳ ולו כין חיקרי
 תר• נינהו קראי ביתא הבתילית בתולית בתולה הנע־ה נערה

 ומפתה מחפתה אונם ללמוד לצ״ש וחד ומפתה• לאונס נציפייהו
 • מתה לרבי ולא נערה לרבי לכדאביי וחד • כדר"פ מאונס
 ומרשה • כריתות לחייבי והד ליוין להייגי הד הרי לכו אייתר

 לאשה תהי׳ דלו עשה דאהי י״ל למיין בחייבי הא התפלאה
 דרכי׳ תהי׳ דלו משוה רק • לו. הראויה חשה והו״ל צ״ת ודחי

• דחי לא ע״כ כלל לעשה ליתי׳ בעינא לא אמדה ואי מדעתה

 ליכא במפתה דהנא ההפלאה קושיה בישוב לומר יש )צ(
 לאשה־ תהי׳ ולו ליקחנה מחויב באונס דרק עשה

 אינו שבאם רק ־ מדעתו ימהרנה מהר ב כת במפתה חבל

 דליכא וכיון כס( ע״א )מ׳ גמ׳5 וכמ״ש ־ קנס רשים נשאה
 ואין • צו ראוי׳ שאינה אשה בלל שפיר הו״ל בתפיחה עשה
כיה הנס משלם דאינו "ח ה! וא״כ • נ״ת דוחה עשה כחן שיך

 דמפתה קרא אהאי לאוין
 בא• ככא בקרח דמפורש
במש וא״כ • כתיב מדעתו

דנז: !מ״נ

מהדדז 1

ח ולו ה
נחייב• ךא

ממשתהל■ )זולת מהדדי צמרי׳ הדברים

 רר * לקיימה ראיי' והו״׳ל נ״ה דוחה *
מש: מ״ע לק״מה בא׳ד דאף ממשחז

דבלא״נ

אונש



קול
 למאי ל’כנ ההפלאה קושיית וא״ש לחייבימיתות• אתא אונס

 • ל׳ת דוחה עשה דנכו״א כיון לאוין לחייבי בהו״א קרא אצטריך
 לקיימה רדוי׳ אינה הו״ל במפתה דמ״מ לקיימה ראוי והו׳ל

 שאינו כיון נימא דנא קרח אצעריך ושפיר עשה לינא דהתס
 מאונס כוו קרחי ז ח ש כני והלא ־ מקנס פעור לישאנה יכול

 דמפתה וכך • במפתה וחד באונס קרא חד ומייתר • יחד ומפתה
: כנ״נ עשה וחייבי לאוין לחייבי אתא

 על לוני״ל חכמי קישית לתי׳ דרכנו מישור נלך ררןךן
 הקשו ע״א( )מ׳ בכתובות לקמן דכנה . הרמב״ס

 תהי׳ ונו כתיב כח • ל״ס ונדחי עשה וניתי דפריך אהא התוס׳
 דוחה עשה כאן דאין דמסיק למסקנא ועוד .לו הראוי׳ לאפה

 חתי דקרח דהו״א ותירצו • קרא אצעריך למאי הקשה . ל״ת
 ־ ע״ש לנשוחץ אתרבו לקנס מדאתרבו נימא כריתות לחייבי
 ז:בעבורהץשי׳ ת-רון מן כדרי ע״ב( )נ״ט ביבמות דהא וקשה
 ל״ת דוחה עשה כהן שייך דאין למסקנא תקשה דא״כ .כשני׳
 והכא • נדחו דנח כריתות חייבי דכ״ש רךא חצעריך למאי

 קושיא גס שהקשו קושיות• זהאשנ בתירוץ ניחאלהו בכתובות
 חמרתי וכבר לתרתיפרכי־ תירוצה קאי ועלה תחלה ממסקנא זו

 לפי גס דבאמת • בפשטות בס״ר נאמר וכעת • זה דבר בישוב
 קרא לחו דאי כריתות בחייבי קרח דצריכא הכי י״ל המסקנא

 כו״א לאוין חייבי וגס . לנשואין אחרבו לקנס מדאתרבו הו״א
 צריך הי׳ נא נ״ח דוחה עשה דשייך דבהו״א רק • דאתרבו
 הצל • כריתות חייבי התוס׳ נקטי ע״כ . לאוין בחייבי לאתרבו

 מדאתרבו מ״מ • ל״ת דוחס עבה כאן דאין דידעינן למסקנא
 כריתות בתייבי בין לנשואין ג״ש לומרדאהרבו כוהטעינן לקנס

 בשיטה מפורש מצאתי וכן . שפיר ואצעריך .לאוין בחייבי בין
 ביבמות להתוס׳ לכו ניחח לא למה להסביר ויש • מקובצת

 חיפכא הוי הסברא דכא קשה לכאורה דהנה — ־ זה תי׳
 • לקיימה ראוי שאינו לי׳ פשיטא ממילא לקנס לרבות מדתצטריך

 מסברא דכא נינהו קנסא בני לאו דג״כ זה מחמת והו״א
 דכ׳ משוס רק • ש״מ וע׳ כתוס׳ כמ״ש לפסולות קנס איכא

 ראוי שאינו איפכא מוכרח וח״כ • לו הראוי׳ לאשה תהי׳ ולו
 הסברא כתום׳ כ׳ ואיך • לקנס לרבייי מדאצטריך • לקיימה
 לא קשה דלפי״ז • לנשואין ג״כ התרבו לק:ס מדאתרבו איפכא
 משיס כ״א צריך אין לקנס ריבוי . וי״ו ולא ה׳ לא נכתוב
 ראוי' שחינה דהני דמשמע .נו הראוי׳ לאשה תהי׳ לו דכתיב

משוס כ״ח אצטריך לא לחשה תה•׳ ולו • קנס משלס אין לו
כשיטה הקכה וכן • תרוייהו נכתוב לא וקשה לקנס ריבוי

 די״ל . כנ״ל ע״פ לאביי בין לרבא בין דא״ש וי״ל • מקובצת
 • החשלומין תמניע שלא המנקות בשביל כ״א אתי לא דקרא

דענק .לו ־אוי׳ ה לאשה תכי' לו דכתיב משוס לאו ובאמת
כו״א מ״מ לו ראוי׳ אס דרף • לו הראוי׳ לאשה שייך לא זה

 חייבי לרבות קרא חצטריך ושפיר .מתשלומין פוטרו דהמלקות
 דאתרבי וכיון מתשלימין פיט־ חינו דמנקות נאשמעיק לאדן
 ג״כ וחתרבי באמת לו היא ראוי׳ דגס לטעית כו״ח א״כ לקנס

 ולו אתרבי לא לנשואין דמ״מ להורות קיא חוצץ ־ לנשואין
 לו קראי תרתי צריכי וכפיר • דוקא לו כרתוי׳ לאשה תהי׳
 וכיון ־ לקנס לרבית קרא ואידך רנשואין למעט לאשה תהי׳

 ג״כ כוצץ לו היחוי׳ לחשה תהי׳ לו לכתוב הכתוב דכיצץ
:נקיימה שח״ר משוס נימא דנא נקנס ג״כ ח״כ לרבות קרא לכתוב

 בעל אס לאוין חייבי דבכל דס״ל לאביי דוקא זהו אך )ד(
 לרבת בח״ל דאצטריך י״ל שפיר לוקה קידש ולא י

 אהרבו לקנס מדאתרבו נימא ודלא י המלקות משוס נקנס
 אבל ־ מנשואין למעוטי לחשה תהי׳ לו אצטריך ג״כ ננשואין

 ליקה תינו קידש ולא בעל אס לאוין חייבי דכל דס״ל גרבא
 נימא דנא משוס הוא נקנס ח״ל דאהרבו דכא למימר ניכא

 בבעל מלקות כלל כאן דאין דס״ל אחרי י פוטרס דהמלקוח
 דלוקה בה רבה דמודה לכה״ג אלמנה משוס לומר ואין ־ לחוד
 חייבי בכל קרא מיירי דמסהמא ־ לחוד בבעל רק קידש בלא

 מודיס הכל ד״ה ע״א( )ל׳ במהרש״א זו סברא ונמצא • לאוין
 ע״כ לח״נ קראי חרתי שיש שאביא מה נפי לקמן רק • ע״ש

 נינו באין אבל מעט כ״א שאינם אף דלקי להגהו חד לאוקמי

מה אריה
 • מהס בא׳ ולא לאוין חייבי בכל מיירי מסתמא א׳ פסוק רק

 אצטריך מלקות משוס לאו ע״כ לאוין חייבי בכל דמיירי וכיון
 קשי׳ א״כ לקיימה ראוי׳ שאינה בעבור גימא דלא משוס כ״א
 נימא דלא משוס נשואין למעע לאשה תהי׳ לו ל״ל כנ״ל

 אצכוריך לא דג״כ לקנס ריבוי נכתוב לא י כו׳ לקנס מדאתרבו
 הרוייהו לכתוב לח . נו הראוי׳ תהי׳ לו דכתיב משוס כ״א
 אקושית לעיל שכתבתי השני התי׳ אחר תי׳ ל צ ולרבא ־ כנ״ל

 ואצטריך לאוין לחייבי דאתי י״ל דבמפתה דבקרא . ההפלאה
 קנס ישלס לא מלישאנה מונעו דהלאו כיון נימא דלא במפתה

 רחוי׳ שאין משוס ולא י קנם דמשלס קמ׳יל מניעה ממנו שאין
 באונס דבאמת די״ל ־ צ״ת דוחה עשה שאין מחמת לקיימה
 לא אמרה דאי דמשוס ולמסקנא • לקיימה ראוי׳ עשה דאיכא
 לאו בח״ל קרא דעיקר י״ל ג״כ • כלל לעשה ליתי׳ כו׳ בעינא
 אונס ילפי׳ ממילא רק אצטריך לקיימה ראוי׳ שאינה משוס

 עיקר אבל ־ קנס משלס נישאנה יכול שאינה דאף ממפתה
 קנס משלס נושאה אינו אס דהתס מפתה משוס אצטריך קרא

 אינו הנשואין דמניעת דכיון הו״א קנס אינומשלס וכשנישאה
 חייבי דמרבה קרא אידך וכן • קמ״ל קנס ישלס לא ממנו

 נימא דלא רק • לקיימה ראוי׳ דאינה משוס דלאו י״ל כריתות
 ־ התשלומין הפעור דנא כריתות בחייבי שיש המלקות דמחמת

 דחייבי או ומשלס לוקה דאמרי׳ משוס או פערה דלא וקמ״ל
 לאוין מחייבי זאת ידעינן לא דלרבא • חייבין שוגגין מנקות
 ירעינן לא וא״כ קידש־ ולא בבעל בח״ל מלקות ליכא דנרבא

 מלקות איכא דבהו לח״כ קרא ואצעריך דח״ל מקרא זאת
 שא״ר משוס דלאו וכיון ־ פוער אינו דמלקות משס וידעי׳

 הו״א ־ בח״כ בין בח״ל בין לקנס הרבוייס הוצרכו לקיימה
 קרא אצעריך ע״פ לנשואין ג״כ אתרבו לקנס מדאתרבו ממילא

 לקנס הריבוי לכתוב לא תקשה לא דהשתא " לאשה תהי׳ נו
 מניפת מחמת לא לקנס דהריבוי ־ הנשואין למעע נצערך ולא

 • עשה שס שייך דלא במפתה כ״א דל״ת עפה דאין הנפואין
 אולס • ג״כ לרבא וא״ש * יפעור דלא המלקות משוס כ ובח
 ראוי׳ שאינה משוה וע״כ ׳ בח״כ מלקות דליכא דס״ל יצחק לר'

 תהי׳ לו לי למה לדידי׳ תקשה לקנס הריבוי אצעריך נקיימה
 ידעי׳ ל״ה דוחה עשה דמשוס לקנס מדאתרבו נימא דלא לאשה
 • כו׳ מדאתרבו משוס רק וע״כ • כו' לב אמרה דאי г מסבר
 לאפה תהי׳ לו דכתיב מחמת כ״א הוצרך לא הרבוי דכל וכיון

 • כנ״ל וי״ו ולא ה"א לא לכתוב לא קשה א״פ ־ לו הראוי׳
 • מלקוח איכא לאוין דבחייבי כאביי דס״ל יצחק לר׳ לומר וע״כ
 • תשלומי; פער לא דמלקות ידעי׳ לאוין דחייבי מקרא וא״כ
 אי;נ״מ פער דלא מלקות דלענין במפתה קרא דמיירי צ״ל ואין
 כתוב כאלו הו״ל במפתה מיירי אי וגס ־ לאונס מפתה בין

 • העשה בעני; כ״מ דאין כיון ־ מהדדי ילפי׳ זה דלענין באונס
 לאשמעינן אצעריך שפיר מלקות ומשוס ג״כ באונס דמיירי וכיון

 דגס וקמ״ל כו׳ לקנס מדאתרבי נימא ד,א לאשה תהי׳ לו
 ס״ל דכ״ע ס״ל ע״כ בעצמו רבא אך ־ וא״ש י נדחין אינן ח״ל

 לוקה אינו לאוין חייכי דבכל הכי ס״ל יצחק ר׳ ואף • כותי׳
 אשה לאשה תהי׳ ולו דקרא הכי לתרץ א״א א״כ ־ לחוד בבעל

 תקשה דאכהי לקנס מדאהרבו נימא דלא אצעריך לו הראוי׳
 בח״ל למימר ליכא דלדידי׳ קרא אצעריך מאי יצחק לר׳

 דהלאבח״ל פוער דאינו להורות מלקות מעעס לקנס דאהרבו
 ה״כ דמרבה וקרא ־ דרבא אליבא לחוד בבעל מלקות ליכא

 מלקות ליכא דלדידי׳ המלקות משוס דאתא יצחק לר׳ ל״ל ג״כ
 כר׳ ס״ל דלא מתשלומין מקיס בפיס פוער אינו וכרת ־ בכרת
 דלא וח״כ בח״ל לקנס לרבות דאצעריך נאמר וע״כ • נחוני׳
 למה וקשה • מתשלומי; ג״כ יפער לקיימה שא״ר מפייס נימא

 לא לקנס ריבוי יצטרך זה דבעבור לאשה תהי׳ ולו אצעריך
 מחירון ביבמות התום' נדו ע״כ * וי״ו ולא ה' לא לכתוב

 דמקשה כן לומר ניכל בהו״א דרק כו׳ דאתרבו משוס דנאמר זה
 דהקושי׳ ־ לקנס מדאתרבו נימא דלא לח״כ קרא דנוקי המקשן

 מלקות דאיכא הנחי לאינך רק יצחק דר׳ אליבא שלא הוא
 דקשיאלדידהו • ההשלומין הפעור דלא אתי דקרא וי״ל בח״כ
 דכ״ע אליבא ליישב צריך הנא למסקנא אבל • כו׳ עשה ונימי

ע״ר כנ״ל• כו׳ מדאהרבו לדידי׳ ל דל׳ יצחק לר׳ הקשה ואכתי

 הנ-י כג
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 אבל • במסקנא תקשה דנא החי' מזה והדרי אחר תי׳ הפסו

 יצחק לר׳ ס״ל לרבא דאף לומר להו ניחא בכתובות התום׳
 לחוד לבעל בח״ל מלקות דיש כאביי ס״ל אלא כותי׳ דלא

 הואיל נימא ח״לדלא משוס גס לאפה תהי׳ ולו שפיר ואצטריך
 והשתא * אסור בנשואין דמ״מ להורות כו׳ לקנס ואתרבו
 לרבות כ ג אצטרין ח״ל משוס לו הראוי׳ לאשה תהי׳ לו דכתיב

 מקנס יפטר לו ראוי' דאינה מפיס נימא דלא לקנס ח״כ
 לקנס מדאתרבו זה בתי׳ להו ניחא בכתובות דההוס׳ וא׳יש

 דלא פסק ורבא • כאביי ס״ל יצחק דר׳ וס״ל במסק:א גס כו׳
 לחכמי בתשובתו הרמב״ס כונת בענ״ד שיתכן וזהו • כותי׳
 יצחק מר׳ מוכרח שפיר ולפ״ז כאביי ס״ל ע״כ יצחק דר׳ לוני״ל
 כתובות הגמ; וישוב בפי׳ הרמב״ס והפס כאביי• דס״ל גופי׳
 תקשה ]ולא כו׳ דאתרבו משוס דהוא בכתובות התוס׳ כתי׳
 המלקות תפטר דלא לקנס לרבות אתא דקרא דנאמר א״כ לפ״ז

 הכתוב דריבה כיון ממזרת קשיא הגמ׳ מקשה מאי ההשלומין
 שהואבכ״מ מגדר יוצא אינו דמ״מלכ״ע מלקות• במקוס קנס

 דס״ל או בקנס ומשלס לוקה דס״ל או וע״כ מיני׳ נגמר דתקשה
 הניחא וז״ש * לה ילפי׳ ומהכא • חייבין שרגגין מלקות חייבי

: כו׳[ יוחנן כר׳ לה סבר אי

 בהך ב(זע )ל״ה שס התוס׳ קושית ג״כ בזה וא״ען )ה(
 לי׳ תקשי ממזרח קשי׳ יצחק כר׳ אי סוגיא

 • בקנס תורה שחדשה הוא חידוש ג״כ דס״ל לנפשי׳ ר״פ
 אתא למדעתה תהי׳ דלו לסבור יוכל בעצמו דר״פ א״ש ולהנ״ל

 ס״ל יצחק דר׳ ראי׳ אין וא״כ • ל״ת דוחה עשה אין וממילא
 ול״ק לוקה אינו קידש ולא דבעל כרבא דס״ל ויתכן • כאביי

 כמ״ש מסברא ידעינן דמדעתה דס״ל רבא אבל • ממזרת
 להורות מיותר לאשה תהי׳ דלו קרא וא״כ ע״ב( )ל״ט בכתובות

 מדאתרבו נימא דלא לו הראוי׳ ואשה וח״כ ח״ל הנשא דלא
 ולא דבעל כאביי ס״ל יצחק דר׳ מוכרח שפיר ואז • לקנס

:שפיר ומקשה • לוקה קידש
 )ע״ד ומורה סורר בן פ׳ בסנהדרין מוקי פפא רב הלא ןןזןך
 בכדי במפותה נערות אלו פ׳ דריש מתני׳ הך ע״א( ׳
 מיני׳ בדרבה לי׳ וקיס בנפשו להצילה ניתן הא הקשה דלא

 דהיינו אחיו אשת במתני׳ דקהני הא וא״כ ־ מקנס ופטור
 דנערה לסבור מוכרח ונתגרשה שנתארסה נערה ע״כ

 הא לעצמה דאי לאבי׳ וקנסה קנס לה יש ונתגרשה שנחארסה
 בכתובות דברייתא כר״ע והוא • מחלה הרי במפותה דמוקי כיון
 כ״א לפשטי׳ כלל אתי לא אורשה לא אשר קרא וא״כ • ל״ח

 קראי שיהא מהגי מיותרים רבויי תלתא נשאר וא״כ • לג״ש
 לג״ש חד התס וקאמר ע״ב( )כ״ט שס דחשיב כו׳ נערה נער

 מקראי חד אצטריך ולא • לג״ש אורשה לא אשר איכא הלא והשתא
 קראיע״כתריקראי תלתא דאיכא -וכיון • לג״ש הגערה דנערה

 בין לאביי בין קידש בלא דלקי להנהו חד לאוין חייבי מיני לשני
 דמודה לכה״ג באלמנה ולרבא • לאדן חייבי בכל לאביי • לרבא

 • לקיימה ראוי שאינו רק קידש בלא לקי דלא להנהו וחד • בה
 דמודה גרושתו במחזיר ולאביי * לאוין חייבי בכל הוא לרבא

 לחייבי השלישי וקרא • קידש ולא בבעל לוקה דאינו בה
 וי״ל במלקות בח״ל ע״כ קרא יש לרבא גס וא״כ • כריתות
 כרבא יצחק ר׳ סבר אי גס וא״ש 'באונס מיירי קרא דאותו
 תהי׳ דולו קרא קשה לא דמ״מ • לוקה אינו קידש ולא דבעל
 קצת מוכח וכן • לכה״ג לאלמנה דאצטריך • לי למה לאשה

 פרט לאשה תהי׳ ולו ע״א( )נ״ט ביבמות דאיתא מברייתא
 אחר באופן כתבתי אחר )ובמקום כו׳ גרושה לכה״ג לאלמנה

 מדויק פה ולמ״ש ־ דוקא כהונה איסורי פרט למה טעס לבאר
 דהוא קרא אצטריך זה מחמת דעיקר לכה״ג אלמנה דוקא
 דבה משוס כו׳( מדאהרבו י״ל דבי,׳ קידש בלא דלקי לרבא
 הא וע״כ לקי דלא ח״ל בפאר אבל כו׳ לקנס מדאתרבו הו״א

 לאשה תהי׳ מלו לקיימה שא״ר משוס הוא לקנס דאחרבו
 פריך לרבא אך • וכנ״ל וי״ו ולא ה׳ לא לכתוב לא הקשה
 הו באונס שס ע״ב( )ע״ג בסנהדרין מוקי דאיהו שפיר
 שנהארסה דנערה י״ל וא״כ • נערות אלו פ׳ דריש מתני׳

 עכ״פ למעט אחא אורשה לא ואשר לעצ»ה קנסה ונהגרשה

אריה
 מנער כ״א ידעינן לא ולג״ש • לאבי׳ קנסה שייך תהי׳ דלא

 דדרשי׳ כתובים ומב׳ • שלישי קרא יתור וליכא • וכו׳ הנערה
 אלמנה ולא לאוין חייבי בכל מיירי מסתמא לאוין לחייבי חד

 ס״ל יצחק דר׳ למימר וליכא קידש בלא לרבא לקי ולא לכה״ג
 תהי׳ לו ל״ל קשי׳ דא״כ • קידש ולא בבעל לקי דלא כרבא
 מלקות אין יצחק דלר׳ לקי לא וח״כ ח״ל דתרוייהו כיון לאשה
 שא׳יר משוס הוא לקנס להתרבות דהוצרכו הא וע״כ • בח״כ

 תהיה לו אצטריך ואמאי לו ראוי' שאינה ממילא ומוכח לקיימה
 לר׳ קשיא ושפיר הרמב״ס כמ״ש ס״ל כאביי וע״כ • לאשה

: כנ״ל ממזרת יצחק
 בסנהדרין אביי קפליג חמאי טעמא בע,״ד אמינא ןבןןק )ו(

 אנו דר״פ דמתני׳ מתא ק בא ארבא ע״ב( )ע׳׳ג
 באומרת דס״ל יהוד: כר׳ אתא דמתני׳ סי׳ל דרבא • נערות
 מוקי ור״פ • בנפשו להצילו ניתן לא יהרגנה שנא לו הניחו

 וחביי • בנפשו להצלו ניחן הא ג״כ קשה ולא • כמפותה לי׳
 • היא שאול בן יונתן ור׳ מאבריו בא׳ להציג ביכול אמר

 לחיו דאשת ס״ל דאיהו משוס דרבא אוקימחא ס״ל לא דאביי
 כר׳ .לאבי׳ קנסה ונתגרשה שנתארסה נערה דהיינו כבמתני׳

 ד: יה דר׳ דס״ל לשיטתו דאביי משום מוקילה מצי לא יהודה
 דר׳ דס״ל לשיטתו ורבא • הקורס בדרוש כמש״ל וי״ו דרים

 כר׳ לה מוקי כעת אביי . דברי ואבאר וי"ו דרים לא יהודה
 קנסה ונתגרשה שנתחרסה דנערם לומר וע״כ • שאול בן יונתן
 בא׳ להציל ביכול דאף הריב״ם כ׳ דהנה והוא • ס״נ לאבי׳

 המפרשים ומקשים* • להרוג יכול בעצמו המדף מ״מ מאיבריו
 יונתן ור׳ מאבריו בא׳ להציל ביכול אביי דמתרץ מהא זה על

 עצמה• הנאנסת ע״י בנפשו להציל ניחן הו״ל אכתי היא• ב״ש
 ל״א לזה ונפשית לזה ממין הו״ל לאבי׳ דקנסה משום ומתרצים

 ל״א להרגו יכולה עצמה היא דרק להצל ביכול אבל . לחד
 אחיו מאשת יקשה וצפ״ז * לזה ונפשות נזה ממון דהו״ל קלב״מ

 קנכהלאבי׳ איהי דגם לומר וע״כ ע״יעצמה• להציל ניחן הא
 על בא )יסיפא ־ לאבי׳ קנסה ונהגרשה שנחארסה נערה וש״ל
 . ר ופט לו שייך בלא״ה דאל״כ בגרה שלא עד בדין כשעמדה בתו

 .אחיו( ואשת ד״ה נערות אלו ר״פ חום׳ וע׳ בירוש׳ וכדאית׳
 יתורים ג' כאן ויש . לג״ש כולה הוא אורשה לא אשר ולפ״ז
 לקי דלא להנהו חד לאוין לחייבי קראי דתרי כנ״ל לומר וע״כ
 נכלל והוא * משנשאת גרושתי מחזיר היינו ולאביי קידש בנא

 לאוין לחייבי וחד • עלייהו לקי לא דנ״כ עשה חייבי בכלל
 בא דזה כנ״ל עניניס שני והם .נ״כ דש ק בלח עלייהו דנקי

 משום יזה ־ העבר משיס התשלומין פוטר ן א דמלקית להורות
 לחייבי השלישי וקרא .וכנ״ל לקיימה ראוי •שאיני שלהבא אישור

 • כן לחר׳ן יתכן לא יהודה דר׳ אניבא לאביי אך * כריתות
 בפנוי' דיש דס״ל ומוכרח .וי״ו דריש יהודה דר׳ דס״ל ומשוס

נ. אליבי' מתני' ולאוקמי כנ״ל סבר ,מצ לא • לאו חיסור ג״כ

 ובת בת כק ובת ר״ע דריש ע״א( )כ״א בסנהדרין ЛЗГП (ז)
 בשריפה דחידון שזינחה כהן בת נבואה לרבות

 בת האי ישמעאל ור' * פנוי' למעט לג״ש ס״ל אבי' את וקרא
 מכלל יצתה ארוסה דדוקא ס״ל )דאיהו ביה דריש מאי ובת

 אבוה לכדתני ליה מיבעי' נשואה( ונא בשריפה נירון להיות
 זכרים בכהניס ככתוב שחלק שמצינו לפי אבין בר שמואל דר'
 ’ ובת בת ת״ל בבנותיהן נחלוק יכול מומין בעלי בין חמימין בין

 מהחם אי ישמעאל ור׳ ־ נפקא קודש והיו מקריבים מוהס ור״ע
 איחא נת״כ והגה " קמ״ל לא בנותיהן אבל נהו א ה״מ א כו

 יהיו קדושים נ״כ שם ואיתא מומין בעלי לרבות לך יהי׳ קדוש
 דאחא לימד ־יחן יעל ־ ל׳ל ־•-׳” 1’”"’״־’

 במיג: לא לפ׳ז א'נ1 י I” נש בי"־,ח »והיק דאפי וש לכו
 י יח נ־לל יהיו נ־כ שבנוסיק בע־מ ליבוח ובז בש קרא
 Й־£Й שפשס ייייע י ל" י’"’ Т י™

׳ ר"־" כה? יע״מ בת לרבות לי׳ לאמיבעי׳ וח״כ יהודה
 דלי׳ • איש יי׳ו יייס לא יהודה דר' דסיל ולינא

' לי׳ דריש ע״כ וי״ו דריש דלא משוס ובת מבת לידע נוכל
 מקדח ,

אחרינא



 קול .
 בדרוש כמבואר וי״ו דריש יהודה דר׳ לאביי אבל • אחרינא
 בסנהדרין כר״ע דס״ל לומר ע״כ ע״א( ח׳ )ד׳ דמ״ק מהא כקודס

 — אתא פנוי׳ למעט דאבי׳ ולש נשואה לרבות אתא ובת דבת
 אין ישראג שבבת אף פנוי׳ למעט קרא דאתא סברא אין וזה

 ושיחודש י ואיסור אזהרה בלא עונש שיכתוב תורה איסור שוס
 על התורה גילה שלא מה בב״א והעונש כאיסור ככן בבת

 דגס דס״ל לומר וע״כ • מחודש כהן בבת סור הא שיהי׳ זה
 ליכא ישראל דבבת ורק י לאו איסור עכ״פ יש ישראל בבת
 במיתה לידון עונשה הכתוב החמיר כהן ובבת מלקות כ״א עונש

 שוס כי׳ לא אס אבל פנוי׳ א לכוצ אבי׳’ ג״ש וקמ״ל ־ ובשריפה
 מעונש לאפוקה לש צ״יך הי׳ לא ישראל בת בפנוי׳ איסור
 י כאיסור ה צ נחדש כתורה גילה שלא אחרי כהן שבבת

 חיך מכת: קשה בפנוי׳ לאו דאיכא יהודה לר׳ דס״ל !כיון
 תנאי ולשאר י ומשלם לוקה אין כא קנס שישלם לה משכחת

 קדשה מפום לקי דלא אישות לכס פיתה לה דמשכחת לתרץ יש
 קדושין לקבל יד לה דאית כיון מ״מ למחות יכול דאבי׳ ואף

 בקדושין אביי לה מוקי והכי קדשה שייך ואין אישות לשס כו״ל
 כתירוץ דכל י ככי לתרוצי ליכא יהודה לר׳ אבל • ע״א( )מ״ו
 גיטה לקבל יד לה יש נערה דס״ל לרבנן כ״א שייך אין הנ״ל

 ע״ב( )מ״ג פ״ב בקדושין כמ״ש קדושי׳ ידג״כלקבל ולר״ליכלה
 לר׳ אבל י בק־ושין מחלוקת כך בגירושין כמחלוקת דאר״ל
 גס יכודה ולר׳ ־ היא ולא אבי׳ ד״ה דבקדושין דס״ל יוחנן

 כאחת זוכות ידיס שתי אין בגירושין גס ס״ל הלא דר״ל אליבא
 אין וא״כ ־ כלל קדושין נקבל יד לה אין א״כ • שין בקד וכ״ש
 קנס דמשלס .כא יכודה נר׳ לומר וע״כ • אישות לשום כאן

 מלקות דחייבי או ומשלם נוקה אמרי׳ ס דבק■ או במפותה
 כחשלומין מונע אין דמלקות מפתה מכל מוכח וא״כ חייבין שוגגין

 המניע לא דהמלקית להורות זה בשביל לאוין לחייבי קרא וא״צ
 לחייבי קרא בחר וסגי מפתה מכל זאת דידעי׳ התשלומין

 שלהבא שהאיסור ולהורות עשה חייבי בכלל שכס לקי דלא לאו־ן
 כריתות לחייבי וחד כחשלומין מונע אין לקיימה ראוי שאינו
 • מפתה מכל ידעי׳ משלם ומ״מ • עלייכו דלקי לאוין וחייבי
 כתום׳ תי׳ לפי שקשה מה )מלבד אתא למאי השלישי קרא וקשי׳

 ג״ל לפ״ז דתקשה כי׳ מדאתרבו נימא דלא תהיה לו דאצטריך
 לקיימה שא״ר ידעי׳ ממילא לקנס דאתרבו לאשהכיון :יה ח לו

 מלקות ג״כ בכס שיש ח׳׳כ דמרבה קרא דכך דנתרץ לא אם וכנ״ל
 לו הראוי׳ תהי׳ לו איצטריך וממילא לקנס לרבינכו לזה אתא

 ס״לנערה לא יהודה ר׳ וע״כ • דח״ל( כך אח״כג״׳כ ואיצטריך
 דחקשה לאבי׳ וקנסה קנס לה דיהי׳ כר״ע ונתנרשה שנתארסה

 אשר וא״כ לעצמה דקנסה ס״נ אלא • אתא למאי כשלישי קרא
Й .רק ליה ולית לאבי׳ קנסה יהי׳ דלא למעט אתא אורשה 

 אחיו אשת דנקטה דמתני׳ ס״ל ואביי ־ מיותרים קראי חרי
 ־ מחלה הלא דא״כ לעצמה למימר דליכא כמפותה ג״כ מיירי

 דברייהא כר״ע לאבי׳ קנס: ונתגרשה בנתארסה גס ע״כ אלא
 כרבא מחני׳ מיקי לא וע״כ • כיא יהודה ר׳ לאו מתני׳ ע״כ

 כיינו ־ כמפותה מוקי ר״פ דרק )ואף יכודה כר׳ לה דמוקי
 במפתה בין אונס כ דבין ס״ל אביי אבל כמפותה רק מוקי דר״פ
 מוכרח לשיטתו ורבא ־ כנ״ל( לאבי׳ דקנסה ומוכרח מיירי

 ולא חייב ומחה הנערה על בא ס״ל דאיכו יהודה כר׳ לאוקמי
 מכשיתא חד דדריש מחה לאבי ולא נערה לאבי דאמר כאביי ס״ל

 לאבי לי׳ דריש דאביי • קרא עוד מייתר ולרבא לזה קראי
 קנסה ונחגרשה שנחארסה נערה עוד יסבור ואי ־ כו׳ נערה
 ומאי * מיותרים קראי ד׳ איכא ־ קרא עוד ומייחר ־ לאבי׳
 קנסה ונחגרשה שנהארסה נערה דס״ל לומר וע״כ • בכו עביד

 קנסה יכי׳ דלא למעט אתא אורשה לא דאשר וקרא לעצמה
 דריש דלא אפשר )ור״ע כו׳ נערה גער מצרכינן ולג״ש * לאבי׳

 חלהא רק וליכא • קאי( דמחני׳ לתנא ורבא • קראי כני כלל
 ־ לקי דלא והנהו עלייהו דלקי הגי ־ לאוין לחייבי תרי קראי

 בן יונתן כר׳ ולא יהודה כר׳ לה ומיקי " כריתות לחייבי _ וחד
 לא כמפותה כר״פ וגס ־ כנ״ל לאבי׳ קנסה ע״כ דא״כ שאול

 כא קשי׳ לעצמה דקנסה אחיו באשת דס״ל דכיון לאוקמה מצי
 דר׳ לשיטתו והוא ־ היא יכודה ור' מיידי באינם וע׳׳כ מח!ה
 • לאו איכא דבפנוי׳ ראי׳ ליה לית וא״כ וי״ו דרים לא יהודה

מו ׳ אריה
 ושהמלקות דלקי כנהו ין לסו חייבי לרבות דכנערה קראי צריך ע״כ
 • זו לשיט הזיל וכ״א יהודה כר׳ וא״ש ־ כתשלומין יפטור נא

 דדריש להדי׳ איתא ט״ז ט״ו סי׳ א׳ פרק אמור פ׳ בת״כ ]חנה
מסייע כריעולפמש״ל נשואה מרבה כהן ובת פנוי׳ ט למג חבי׳

 - • וכנ״ל ׳,פנו נמעט ודריש כר״ע יהודה לר׳ דס״ל לאביי ליה
 מוקמינן הכי ל כ לא יהודה דר׳ דפשיטא דהיכי צ״ל ולרבא

 מתני׳ סתם לענין נו שמצ כמו אחר ג״כנחנ^ ספרא לסתם אף
 אליבא מתני׳ ומוקמינן כר״מ דלא סתמי מצינוכמה דמ״מ ר״מ

 ■ לר״מ מתני׳ מסתס דוכתי בכמה פרכינן ומ״מ • אחרינא דתנא
 אסתס ספרא כחס ורמי שס דאמרי׳ ע״א( )י״ג בשבועוז וע׳

 ורבא • יהודה ר׳ הא ר כא קשי׳ נא אביי ומשני כו׳ ספרא
 חדסתמא לאוקמי פ’עכ טרח דאביי אלמא • ר׳ והא הא חמר

 קיש•׳ אין כ וא • לזה חשש לא ורבא • יהודה ר׳ דספרא
 הק״א כמ״ש ובת בת יש דד: והכא יהודה דר׳ דס״ל נרבא
 הכרח ואין • היא יהודה ר׳ לאו ע״כ דוי״ו מדרשא דהוא

 לאו איסור דיש ודיסבור ־ פנוי׳ להוציא אבי׳ כן נס דרוש די
 • וי״ו דריש יהודה דר׳ דס״ל אביי משא״כ ־ מה״ת בפניי׳
:יהודה[ ר׳ דהוא ספרא סתס מכלל с ז הספרא נוציא חיתי מהיכי

 באוקימהת לשיטתייהו ורבא דאביי לזה שזכינו ואחר )ח(
 בדבר פלרגתייהו ודהל׳' נערו׳ אלו דר״פ מתני׳

 פלוגתהס טעס בזה מצינו * לא או וי״ו דריש יהודה ר׳ אי זה
 דס״ללאביי • לביאה מסורין שאין בקדושין ורבא אביי דפל־גי

 והוא ־ יהו לטעת דאזלי קדושין הוי דלא ס״ל ורבא קדושין דהוו
 והקשה ־ ובעלה דכתיב מבוס ק־ושין כוי דלא רבא דטעס משוס
 זה דאין וקשה ־ בעלה או כתיב מדלא הוא הדיוק דנל הפ״י
 משוס חדש האור ותי׳ • בלשונו ככתוב האריך מדלא דיוק
 דלה בעל בעולת לכתוב צ־יך הוה לא בעלה או כתיב גוה דאי

 ע״י לשין קיציר והו״ל ־ בע־ג והדר דמקדש עד לומר ,ניטע
 )ט׳ קדושין וע׳ ־ לביאה מסורין שאין לקדושין ש״מ ־ או

 גירושי למעט וכתב מדרצט־יך שהקשו שס במפרשים וע׳ ע״ב(
 • בכסף מתגרשת ואינה מתגרשת בכתיבה וכתב והיינו כסף

 והדר דמקד: עד כדס״ד ביזה לכסף דבעי האופן בזה г ה
 וע״כ ־ זה על מיעוט יך“צ ולא • בכה״ג לגרש אופן אין בעיל
בכתיבה וכתב ודרשי׳ • שטר קדושי למעוטי אתא וכתב

 המאורסה נערה קשי׳ וא״כ בכתיבה מתקדשת ואינה מתג־שת
 למעט וכתב דכו״א ותירצו כרבה בזה ודברו • לה משכחת כיכי

 המאורסה נערה לה ומשכחת לאאמעוט־ ’שט קדושי אבל חליצה
 • ג’י אות סיף שיבואו־ כמו לדידן ולא לרבא וכ״ז • בשער שקדשה

 דבעינן לעיל דמסקינן למאי. • אחרת קישי׳ קשי׳ בעגיננו אך
 וחד דלקי להנהו חד לחוין' חייבי מיני לשני חרי קראי הלתא
 הנהו ולאביי תות גר לחייבי כשלישי וק־א לקי דלא להנהו

 אליבא יהודה ולר׳ • משנשאת גרושתו מחזיר הוא לק* דלא
 דלדידיה מפתה מכל ידעי׳ מלקות משוס לאוין דחייבי דאביי

 יהודה דלר׳ דנימא אף ־ קדשה ל״ת משוס ולקי בלאו פנוי׳ כל
 אצעריכא לא מעבר מלקות משוס לח״ל מ״מ קראי תרי כ״א ליכא

 והיינו קרא אתא דלחלקי וע״כלהנגו לה ידעי׳ מפתה דמסתס
 ־ לוקה לחוד בעל ח״ל בכל דנאביי משנשאת גרושתו מחזיר
 גרושתו במחזיר דאביי אליבא יהודה לר׳ דמיירי מוכרח ]ועוד
 משוס דכו״א לעיל וכתבתי ל״ל לאשה תהי׳ ולו קשה דהלא

 משום כוא לקנס כשהריבוי כ״א שייך אין וזה • כו׳ דאחרבו
 לקיימה שא״ר מחמת שהוא כדגימא אבל • אחר ענין או מלקות

 ולר׳ • לאשה תהיה לולי וא׳־צ לקיימה שא״ר מזה מוכח כ א׳
 )דאלו לקיימה שא״ר משוס הוא בח״ל לקנס הריבוי דכל יהודה
 לזה צ-יך לא מפתה( מכל כבר לה ידעי׳ מלקות חיוב משוס
 דוחה עשה נימא דלא דאתא לומר וע״כ • לאשה תהי׳ ולו קרא
 לוקה ל1בל דס״ל לאביי אך • כו׳ לקנס דאחרבו משוס ולא ל״ת

 • לאוין ב׳ ד!חה עושה ואין לאוין ב׳ הו״ל א״כ לוקה קידש
 בבעל לקי דלא משנשאת גרושתו במחזיר דמיירי לומר וע״כ
 דר׳ אליבא לאביי חזינן ועכ״ס • לאו חד רק הוי ולא • לחוד

 • בקנס[ ושייכא משניסת גרושתו במחזיר קרא דמיירי יהודה
 בעיל וכדר מקדש למימר דליכא מוכח ניפה מזה הא וקשה
 בתולה שתכי׳ משנשאת גרושתו מחזיר לה משכת איך דא״כ

:י׳ ושת
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 ביאה בלא לפ״ז גומר אינו חיפה כה בקנס שייכא ושתהי׳
 ת״ד שגומר חופה מק״ו קינה דחופה כר״ה ס״ל כלא דאביי

 מינה חיפה דילפס דכסף כיון ח״כ ע״ב( ד׳ )קדושין כתקנה
 בלא גומר ואינו קונה אינו חופה ה״נ גיחה בלח קינה חינו

 ש;״ש בעול: עישה בעל דכא למימר ליכא של״כ ובביאה ביאה
 כתוש׳ של וחף • בעיל והדר מקדש למימר דליכא ומוכרח

 כנענה כגו, משנשחח גרושתו מחזיר ע״א( ע )כ נערות אלו ר״ס
 עושה בעל הא המפרשים כקשו כבר באמת • של״כ כנושא
 עושה חין דבעל הריטב״א עפמ״ש ס מתיצ ויש • של״כ בעולה
 שנכנסה מיירי והחוש׳ ביאה אותה ע״י כשקונה כ״א שנ״כ בעולה
 חבל כיא בתולה עדיין של״נ שנבעלה אף ולזאת מקודם לחיפה

 לבד בחיפה נעשית אינה נעיל וכדר דמקדש דעד נימא חי
 וליכא בעולה וכו״ל כנשוחין קנין לענין כביאה ושייך נשואה

 למימרמקדש דליכא מוכרח כ’וא קנס כא דא מוכח ומקרא קנס
 נוכל דלח ובעלה ע״י טעות שוס. כרן אין וח״כ • בעיל וכדר

 טעות שוס כאן אין וא״כ • בעיל והדר דמקדש עד לומר כלל
 מסורין שאין דקדושין מזה נמידק וליכא • ויעלה ידי על

 נ״הדיוק יהודה דר׳ אליבא דנאביי וכין • קדושין דנ״ה לביאה
 קדושין דגס סי׳ל ע״כ • לביאה מסורין קדושין דבעינן מובעלה

 .בזה תנאי דיפלנו מצינו דלא קדושין הוו לביאה מסורין שאין
 .תנאי לכולהו ככי ס״ל מסתמא קדושין הוי יכודה דלר׳ וכיון
 מן חייב אינו גרושתו דמחז־ר יהודה דר׳ אליבא לאביי וס״ל

 • ע״ב( )י״א ח ביבמ כיפר גן וכר״י ן כנשוא מן כ״א כא־וסין
 והדר דמקדש לומר г נטעו נוכל דלא לפ״ז מוכרח ולשיטתו

 משנשאת גרושתו מחזיר בקנס שייכה איך דא״כ • דוקא בעיל
 בוי דרי הקרא קאי זה דעל מוכרח דאביי אליבא יכודה ונר׳
 מובענה דיוק חין בזה למטעי דליכא וכיון • כנ״ל בח״ל קנס

 ד״יבעי להוכיח ואין . לשון אריכות דהו״ל בעלה או כ׳ מדלא
 דס״ל לשיטתו ורבא ־ לכ״ע נ’וה יהודה לר׳ נביאה קד״מ
 דוקא גרושתו במחזיר לאיקמה וא״צ קידש בלא לקי לא ח״ל דבכל
 לר׳ ס״ל רבא כלא וכן • קנס קרא בי׳ דמיירי ראי׳ וחין
 • בפנוי׳ לאו שיכי' דיסטר ראי׳ ואין וי״ו דריש דלא רה יכו
 דקרא וי״ל • קנס תשלומי פוער אינו דמלקות מזה ידעי׳ ולא

 ושלא קידש בלא מנקות בהס שיש לח״ל קאי לקנס ח״ל דמרבה
 דולו ק־א וא״ש לקיימה שא״ר משוס ולא התשלומין תפטר
 לרבא מבואר אין וא״כ כי׳ מדאחרבו נימא דלא לאש: תהי׳
 ולמימר למטעי שפיר ואיכא • משנשאת גרושתו במחזיר קנס

 דלאנטעי• בעלה או לכתוב וקשה בעיל־ דמקדשוהדר דבעינן
 תלוי וכ״ז * קדושין ל״ה לביא: מסורין שאין דקרושין ומוכרח

 דדריש דלאביי • וי׳ו דריש א׳ יהודה דר׳ אליבא בפלוגתייהו
 ומוכרח בפנוי׳ לאו דאיכא יהודה לר׳ מוכרח וי״ו יהודה ר׳

 דיוק כר לא דובעלה ומוכרח משנשאת במחז״ג קנס דאיכא
 להוי דנא לביאה מסורין שאין דקדישין והכרח ראי׳ ואין

: הכרח הוי לשיטתו ולרבא • קדושין
 דפליגי בגיטין דעתא גילוי מענין בעז״ה נדבר (ט)

 פלוגתייהו תלי׳ וג״כ • השולח בר״פ ורבא אביי
 איך לבאר יש ומתחלה ־ א״ל וי״ו יהודה ר׳ דריש 'Ь בזה

 האומר בר״פ ור״ל יוחנן דר׳ בפלוגתא הלי' ורבא דאביי שפלוגתא
 איהא השולח בר״פ דהנה • דבור ומבטל דבור אתי אי בקדושין

 ל״צ • פשיטא • לבטל יכול אינו שוב לידה גט משהגיע אס
 למפרע מלהא אגלאי מה״ד לבטולי׳ מעיקרא עלי׳ דמהדר
 לקמן דאמר ורבא מה״ד ד״ה התוס׳ וכ׳ ־ קמ׳יל בטלי׳ דבטולי
 שהגיע קודס שנודע היינו • היא מלתא בגיטא דעהא דגילוי

 דהוה כגון • היא כלוס לאו נו׳ נודע לא אס אבל לידה גט
 בתרי׳ דרהיט דהא שליח וסבור לבטולי׳ שליח בהר רהיט
 ובמהרש״א ־ ע״ש כו׳ לקמן כדחמר לה הב אשור נמימר דבעי
 בעובדא דלקמן לאבי• לפ״ז להקשות הרשב״א חדושי בשם הביא

 הכי לימימר אדעתי׳ אסיק ולא • באודנייכו קירא דאוהיבו
 דלכאורה וי״ל • ע״כ מתני׳ דהך מדיוקא לרבא לאקשויי הו״ל

 דלא דאמר כגון דמיירי הגמ׳ מהרץ לא אמאי להקשות יש
 דבור דאהי אמרי׳ דלא וקמיייל יומין הלהין עד גיטא ליהוי
 דהלא מעשה־ דהוי לידה השליח שנהן מה ומבטל דידי׳

ור״ל יוחנן דר׳ בפלוגתא ע״ב( )נ״ט האומר ר״פ בקדושין

 אמר ור״ל חוזרת אמר יוחנן דר׳ יוס ל׳ לאחר עד במקדשה
 לאשתו גע השולח דתנן מהא לר״ל ר״י איחבי׳ • חוזרת אינה

 בעל לך שנתתי גע וא״ל שליח אחריו ששלח או בשליח והגיע
 ליד מעות כנתינת שליח ליד גע נתינת והא ’ בעל ה״ז הוא
 גיעא מעא דלא כמה כל נמי התם • בעל ה״ז וקהכי דמי אשה
 וא״כ • עיש דבור ומבעל דבור ואתי הוא ודבור דבור לידה

 דיבור אתא דלא לר״ל חוזר ואינו מעשה הוי לידה משבא
 הגמ׳ אך * בכה״ג איירי דמהני' י״ל וא״כ • מעשה ומבעל

 לר׳ אבל לר״ל־ כ״א אינו זה דתי׳ בכה״ג לתרץ רוצה אינו
 לידה מעות שבאו אחר בקדושין כמו חוזר אח״כ גס יוחנן
 • כר״ל דס״ל אפשר רבא אבל • הוא חוזר וה״ג ־ חוזרת ומ״מ
 דמהדר כגון דמיירי לשנויי ול״צ כה״ג המתני׳ לתרץ מצי וא״כ
 • הוא כלום לאו מלתא דגילוי מכאן מוכח ואין לבעולי עלה
 ממהני׳ ראי' שפיר הו״ל ע״כ יוחנן כר׳ דס״ל יתכן אביי אבל

 אמרי׳ דלא דס״ל לדידי׳ מלתא לאו בגיעין דעתא דגילוי
 ממהני׳ לרבא לאוהבי׳ מצי דלא רק לה• הב לאשור דכונתו

 דאמר כגון מתני׳ ומיירי • לי סבירא כר״ל אנא למימר דמצי
 • יוחנן כר׳ ס״ל דאביי ההנחה ובזה ־ וכנ״ל יומין להלתין

 שתלוי איך לבאר לעניננו ישר נלך ממתני׳• מלתי׳ ואלימא
: לא אס וי׳יו דריש יהודה ר׳ אי לעיל דכתיבנא בהא הפלוגתא

 מהו לעולה זה וניתק אחר באשס נתכפר • וימיר שיחזור
 חדא אבין ור׳ כו׳ לי׳ קמבעי׳ הי אביי אמר • וימיר שיחזור

 לי׳ ניחא לא דאביי י״ל וא״כ ־ ע״ש כו׳ לי׳ קמבעי׳ חדא מגו
 לרבות אתא ימיר המר דואס ־ לי׳ מבעי׳ דתרוייהו למימר

 הוזמן דאין למ״ד אף וממיר וחוזר דממיר מינייהו חדא
 וי״ו האשה• לרבות אתא ימיר המר דכפל ואף ־ וממירין

 לממירין אתא ימיר המר והכפל האשה לרבות דאתא י״ל דואס
 מבעי׳ דבתרוייהו למימר לי׳ ניחא לא ע״כ וממירין• וחוזרין

 ממיי״ין ולמ״ד וממירין• חוזרין ודאי מינייהו דבח/א לי

 מחמת ג״כ ולדידי׳ וממירין חוזרין בהרווייהו וממירין וחוזרין
 בני יהודה ור׳ ור״מ • לזה דחהא ימיר דהמר קרא האי

 וכ״ש בשנים א׳ ממירין דס״ל חכמים בכלל והס דר״ש פלוגתי׳
 דדריש קודש יהי׳ ותמורתו הוא והי׳ והקרא ־ וממירין דחוזרין

 דרשי כו׳ מיוחד הוא מה וממירין וחוזרין ממירין לאין ר״ש
 דואס קרא לאו אלו ומ״מ • קמורה עושה המורה נאין אינהו
 ‘ ן דחוזרין עניני נטלהו ידעי׳ לא ימיר המר

 אחת בקדושה אבל גוסין בב׳ או קדושות בב׳ רק
 תאי.ף1גי י" המי דואט ״י’ה> הי”להיי יא״ה קמ״ל־ נא

ימיר המר דואס וי״ו ס״ל דר״מ בזה דפליגי
נרבוח אתא מר " , ,

 איתא דשם תמורה דריש לסוגי׳ עצמנו ונעתיק )י(
 להענין נבוא ומתוכם רי״ו דריש לא יהודה דר׳ 1

 פלוגתא איהא ע״א( )ב׳ חמורה בריש דהנה • בו עומדין שאנו
 יורש ש׳ל יהודה ור׳ ממיר יורש ס״ל דר״מ • יהודה ור׳ ר״מ7

 את לרבות ימיר המר ואס ס״ל דר״מ שס וקאמר • ממיר אינו
 האשהלפי אח לרבות ימיר המר אס ס״ל יהודה ור׳ היורש•

 המר ואס ת״ל כו׳ זכר בלשין אלא מדבר אינו הענין שכל
 יהודה ור׳ שס כפרש״י וי״ו דהיינו ואס דריש ור״מ ימיר־

 דריש אי ורבא אביי בזה דפליגי הנ״ל ולפי • דריש לא ואס
 דריש לא יהודה ר׳ דס״ל לרבא הסוגי׳ קאי וי״ו יהודה ר'

 דלאביי ויתכן • ,י״!• דריש יהודה ר׳ גס באמת אבללאביי וי״ו•
 וחוזרין ממירין לענין הוי־׳ו אתי׳ יהודה לר׳ בין לר״מ בין

 ר׳ בעי )ע״ב( שס דאיהא • ע״א( )ע׳ דבתמורה וממירין
 אשס הפריש * וממירין וחוזרין ממירין אין האומר לדברי אבין

 באשס ונתכפר אחר על וחללו והומס בו והמיר בו להתכפר
 קמבעי׳ מאי אביי ואמר * בו שימיר מהו לעולה וניתק אחר

 אי מהכפר בלא לי׳ תיבעי׳ אחת וקדושה גופיס שני אי לי׳
 חדא אבין ור׳ * הומס בלא לי׳ היבעי׳ א׳ וגיף קדושות שתי
 הפריש אבין ר׳ בעי אחרינא לישנא ־ כו׳ לי׳ מיבעי׳ חדא מגו

מהו אחר על וחללו והומס בו והמיר בו להתכפר אשס

• בס״ד נהנחה עיעוחר
 .מב לא ר.'מא דר׳ דמלחא טעמא אמעא 1 (א’)

גער: דהגה והוא ׳ האשז נדכוה

ע״ב



 קול
 יהודה ר׳ מעריך לא אבל נערך כנעני אומר ר״מ איתא ע״ב(

 דקרא טעמייהו בגמ׳ ומפרש נערך* לא לבא יךמער אומר
 אפי׳ איש מרבה א׳ וקרא כנעני ולא ממעט ישראל בני א׳

 והמיעוט הנערך על קאי דהריבוי לי׳ מסתברא מרל .,כגענ
 על איש קאי לר״מ וא״כ * איפכא יהודה ולר׳ המעריך על

 הטעם דזהו לפ״ז ויחכן * המעריך על קאי יהודה ולר׳ הנערך
 דהנה * מצריך לא ור״מ אשה לרבות קרא מצריך יהודה דר׳

 רב והאמר כו׳ לאשה קרא דרבי׳ טעמא שם פריך בתמורה
 עונשין לכל לאיש חפה הכתוב השוה כו׳ רב אמר יהודה

 בו שיש לאו ה״מ * ברש״י לישני תרי שם ואיתא • שבתורה
 בין ביחיד בין ששוה עונש ה״מ אחרינא ולישצא * כו׳ מעשה
 הצבור אין דהנן הוא בכל שוה אינה הכא אבל כו' בצבור

 והנה * לקיא לא עבדא כי נמי אשה חמורה עושים והשותפים
 רחמנא דאמר כ״מ דס״ל לרבא כ״א שייך אין ודאי בהרא תי׳
 אמימרא דעבר משוס דלקי והא מהני לא עביד אי העביד לא

 עושין שאין אף דלוקין בשוהפין הדין הוי ,ולדידי * דרחמנא
 לאו גבייהו ואיכא * דרחמנא אמימרא דעברי משוס תמורה

 אי העביד לא דא״ר דכ״מ דאמר לאביי אבל * העשה ולא
 דלא היכי א״כ * לקי אמאי מתני לא דאי משוס * מהני עביד
 בהס אין המורה עושים דאין בשותפים וע״כ " לקי לא מהני

 אין הל״ח דגם * בכל שוה שאינה עפה שייך ואין * ג״כ לאו
 שייכא ואשה בשותפים נוהג שאין מצינו דברים וכמה * בהם
 )ק״ד במנחות כדהנן משותפות באה שאינה מנחה כגון בהו
 הלאו שנוהג במקום שגס כאן פי׳ וע״כ * בה שייכא ואשה ב'(

 זה שאין מה שינוי בה ומצינו העשה לענין בכל פוה אינה
 בה שייכ׳ דאינה נשתנה אשה לענין שגס והו״א • מקום בכל
 הלאו לא וצבור בפוהפיס כלל המורה נוהג דאין לאביי אבל
 למנחה ודמי המורה בדין שינוי כלל שייך אין העשה־ ולא

 לאביי שייכא קמא הלישנא רק • שים ב ואיתא בפוהפין דאינה
 לוקים והכא עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו דבכ״מ והוא

 בו שאין לאו למ״ד כ״א שייך אין וזה מעשה* בו שאין אף
 מעשה בו שאין לאו למ״ד אבל * בכ״מ עליו לוקין אין מעשה
 א״צ יהודה לר' ולפ״ז * חידוש כאן אין א"כ * בכ״מ גס צוקין
 עליו לוקין מעשה בו שאין לאו ס״ל דהלא אשה לרבות כלל

 אצטריך זה משוס לאו לאביי וע״כ * ע״ב( )ד׳ בתמורה כדאיתא
 בריש דכתיב דקרא דס״ל משוס כ״א יהודה לר׳ אשה לרבות
 נס קאי כו׳ יפניא כי איש ישראל בני אל דבר ערכין פרשת

 ע״א( )ג׳ המורה בגמ׳ וכמ״ש בתרי׳ דכהיב דהמורה אענינא
 אכולה קאי ישראל דבני לישנא לחד בתמורה כנעני לענין
 קרא מצריך יהודה ר׳ דוקא ולזאת * דה יה לר׳ וה״נ * ענינא

 והו״א המעריך כנעני מרבה דאיש ס״ל דאיהו משוס ה לאש
 דאיש אתמורה גס וקאי * אשה ולא איש משמעו זה לענין' דגס

 בערכין דגס * אשה לרבויי קרא צריכא 'ולזאת * אשה ולא ממיר
 אשה ע״ב( )ד׳ בערכין כמ״ש אשה לרבויי קרא אצטריך

 בחמורה קרא אצטריך וה״ג * ע״ש נפשות ה״ל כו׳ שהעריכה
 שבערכין וריבוי * אפה ממעט איש דמשמעות משוס אשה לרבות
 ישראל בני אל דדבר קרא דרק המורה לדין מספקת אינה
 שפיר לזאת • פרטי׳ בכל הפרשה כל ולא ענינא אכולה קאי

 דאיש דס״ל ר״מ אבל אשה* לרבויי קרא בתמורה אצטריך
 אשה למעט מהכא נטעי לא אנערכין קאי כנעני דמרבה

 דאין וכיון * לנערך ולא למעריך דמי דממיר * קרבן הממירה
 אביי לשיטת לזאת * לר״מ אשה לרבות קרא ל״צ לטעות מקוס

 הכוני׳ וכל * מאיר לר׳ ולא אשה לרבות 'נצרך יהודה לר׳ רק
 סובבים לשונית הב׳ שגס שבארנו כמו * הוא לרבא תמורה בריש

:רבא לשיטה הולכיס

 במ״ש כמה זה שנתקשיתי מה ליישב אמרתי ו^כ״״ז (יב)
 דאיש שם דאיהא אהא ע״ב( )ה׳ ערכין התום׳

 ׳■עטינן דמ ע״א( )ג' בתמורה דאיהא מהא שהקשו כנעני מרבה
 קאי ערכין פרשת דריש ישראל דבני מפיס מתמורה כנעני
 בראש פס כתוב איש גס הא כנעני* וממעט ענינא אכולה

 אלישנא סמיך דמלהא דעיקרא ותירצו * כנעני דמרבה הפרשה
 כנעני ממעט בחרא הלישנא והנה * ע״ש ההס דאיהא אחרינא

 ההוס' וכ' דגן למעשר בהמה ומעשר בהמה למעשר מדאתקש

טז אריה
 אינה כנעני תרומת דס״ל לר״ש כ״א אינו זה בתמורה שס

 ר׳ או ר״מ דהיינו תנאי לפאר א״כ כטנ״ר וק״ל * ע״ש מדמעת
 ליפנאבהרא אליבייהותי' שייך אר"ש־לא התס דפליגי יהודה
 מרבה איש דהלא ,התום כמ״ש יתכן לא ג״כ קמא ולישנא
 לי׳ למה ונסתר מופרך קמא הלישנא דכל כיון ועוד • כנעני

 דהא א״ש הלל ולפי * לחוד בתרא לישנא לנקוט כלל לאתויי
 דקדפיס • נערכין לענין דמי המורה עושים אין כנעני דקדשי
 דכנעני בשליחותו ימיר שישראל אף המורה בהס אין דידהו

 ממיר( איהו אי שם לי׳ כדאיבעי׳ ישראל בו מתכפר אפי׳ )או
 דמרבה ואיש נערכין על קאי ישראל דבני דס״ל יהודה ולר׳

 קמא דלישנא התירוץ סבר מצי שפיר מעריכין על הוא כנעני
 חבל נערכין• על קאי בלחוד מיעוע דהוא ישראל דבני

 • יהודה לר׳ כלל קפה לא ע״כ * נערכין על קאי לא הריבוי
 דמרבה דאיש ס״ל דאיהו * בערכין התום׳ הקשו מאיר לר׳ רק

 ענינא אכולה דקאי נאמר אי וא״כ הנערכין* על קאי כנעני
 כליפנא ס״ל דאיהו כ׳ וע״כ * לתמורה כנעני קדשי לרבות הו״ל

 לא דגן דמעשר דס״ל אף בתרא לישנא א״ש ולר״מ • בתרא
 לא איהו מ״מ * מדמעת כנעני ותרומת * כנעני בי׳ אמעוע

 בהמה במעשר מיעוט יש דלדידי׳ דנן למעשר לאקושי צריך
 מרבה אדם דס״ל לשיטתו דר״מ * בכנעני שייכ׳ דאינה עצמה
 איש איש אצטריך לא דלדידי׳ אחר במקום וכתבתי • כנעני
 )י״ג בחולין כדאי׳ כישראל קרבנות דמקריבין כנענים לרבות
 וע״כ ־ כנעני דמרבה יקריב כי מאדם לה ידע דלר״מ ע״ב(
 המורה ההוס׳ כמ״ש משלמים למעטינהו כ״א אתא לא איש איש
 מעשר גם כנעני אצל פלמים מדאמעוט ממילא וא״כ ע״א( )ז׳

 לדמויי אצטריך ולא * גבייהו אמעיט שלמים דאקרי בהמה
 • בפשיטות בתרא לישנא תי' וא״ש * דגן למעשר עוד ולאקופי

 לר״ש כ״א אינו דגן למעשר עוד לאקושי בגמ׳ דאצטריך והא
 באהל ימות כי מאדם כדדריש כנעני ממעט אדם ס״ל דאיהו

 בב״ק התוס׳ לשיטת סובב אינו )וזה * באהל מטמא אין דכנעני
 ן בסנהדר רש״י לשיטת כ״א להאדס אדם בין דמחלק ע״א( )ל״ח

 אצטריך כנעני ממעט דאדס כיון וא״כ פליגי( ור״ש דר״מ ל דס
 הארכתי ]ובמק״א * לשלמים מיעוט ידעי׳ ולא * לרבות איש איש
 מהרצים ע״ב( )י״ג שבחולין ההוס׳ דברי סתירת ליישב בזה

 תמימים הא כו׳ נכר בן ומיד מקרא כבר דידעי׳ לקושיתס
 גזירות למעוטי דאתא תי׳ ובתמורה ועשה ללאו דהו״א יקריבו

 מרבה אדם דס״ל לר״מ וא״כ * בזה[ להאריך ואכ״מ * שלמים או
 בהרא כלישנא לתרץ מצי שלמים עט ל־ אהא איש ואיש כנעני

 יהודה ור׳ * וכנ״ל * דגן במעשר כר״ש ס״ל דלא אף בחמורה
 ובמעשר כנעני ממעט דאדס דס״ל יהכן קמא כלישנא דמתרץ

 ואליבי׳ קמא כלישנא לתרץ מוכרח ע׳י־כ כר״ש ס״ל לא הלא דגן
 על קאי ישראל דבני דס״ל לדידי׳ דא״ש קמא הלישנא קאי

 יהודה לר׳ עכ״פ לדידי׳ דמוכרח לאביי כ״ז אך * וכנ"ל נערכין
 ס״ל לא דלר״מ ואפשר ענינא־ אכולה קא■ ישראל בני דקרא

 פרשת בין סתומה הפסק יש דהלא ענינא אכולה דקאי כלל
 לשים ס״ל נא דלדידי׳ יתכן ול־בא המורה* לפרש׳ ערכין

 אפרש׳ ערכין פ׳ שבריש ב״י אל דדבר קרא קאי דיהי׳ הנא
 והא * כה״ג מצינו דלא בסתומה בינתיס שהופסק המורה

 דכתיבריש איש תיבת משוס לאו לרבא אפה לרבויי דאצטריך
 בגמ׳הרי דאיהא טעמי משני כ״א לרבוייאשה מצריך הפרשה

 דואס וי״ו דריש לא יהודה דר׳ לשיטתו והוא ע״ב( )ב׳ לישני
 תמורה שבגמ' מטעמי אשה לרבות ס״ל והרוייהו דריש ור״מ

 כו׳ דבר קאי דיהי' לומר ש ז מחמת הכרח אין וא״כ * שם
 ע״א( )ג׳ דבתמורה ל״ק ס״ל ולא * אהמורה גס ענינא אכולה

 • שם בחרא כלישנא ור״י ר״מ יתרצו איך דהקשה ואי * כלל
 ס״ל ר״י דגם לרבא דס״ל י״ל ־ דגן במעשר כר״ש ס״ל לא הא

 יתורץ כן לר״מ לעיל שחרצתי וכמו כר״מ כנעני מרבה אדם
 איש ע״כ מאדם קרבן שיקריב כנעני דנתרבה דכיון לר״י ג״כ
 להקיש וא״צ בשמש ממעשר וה״נ משלמים למעטינהו אתא איש

 דריש יהודה דר׳ דס״ל לאביי משא״כ כנ״ל־ דנן למעשר
 דר״י בזה ור״י דר״מ פלוגתייהו דתלי׳ למסבר מצי לא וי״ו
 בגמ׳ דאת׳ אשה לרבוח שהוצרך טעם גס וי״ו• דריש לא

דר״מ פלוגחייהו טעם וע״כ * כמש״ל לאביי שייך לא לישני הרי
ויי כד



אריה קול 94.
 קחי ערכין פרשת שבריש ב״י חל דדבר לר״י דס״ל משום ור״י
 אישדקאי שכתוב ומשוס ע״א( )ג׳ בחמורה וכל״ק אהמורה גם

 ולר״מ • המורה המיר שנא אשה דממעט הו״א אמעריכין לר״י
 ועוד • אנערכין קאי איש דלדידי' משום אשה לרבות כלל ל״צ

 כל והכל — אחמורה* גס כלל קחי שיהי׳ ס״ל דלא אפשר
 עכ״פ — וי״ו• דריש ר״י אי פלוגהייהו בענין לשיטתו א׳

 דאדס ,כר״מ ג״כ ל ס דר״י מוכרח לשיטתו דלרבא מזה היוצא
אדס ס״ל דר״י וי״ל זאת מוכרח אין ולאביי • כנעני מרבה

:כנעני ממעט
 מטעמים נעשה אמרינו סנסני הנצו אשר זה ומיגרי )יג(

 שאחוזה איך בגיטין דעתא גילוי בענין להקורא
 מרובה)ס״ו פ׳ בב״ק דהנה הצענו• אשר העניניס בשרשרות

 ’ ^יחני ,*Р ייאכ מדייק ע"ב(
 נאחר אנא קדוש מי פשיטא יאוש לפני אי דמי היכי הגזול
 דהניא הא מעתה אלא רבא ודחי ־ קני לא יאוש ש״מ יאוש

 • קני לא מעשה שינוי למ״ד איכא מי כו׳ הגזול ולא משכבו
 ופרש״י • דחברי׳ קרבן דגזל ה׳־נ דחברי׳ משכב דגזל אלא
 והשיגו • שלו שאינו משכב מטמא שאינו דחברי׳ משכב דגזל

 החפץ על שחשב היינו דחברי׳ משכב דגזל ופי׳ ע״ז התום׳
 לפי וי״ל • כפרש״י והרמב״ספסק משכב־ לעשותו חבירו של

 הני דהנה קני• לא דיאוש מכריח שפיר לשיטתו דאביי הנ״ל
 וסתם בת״כ הם הגזול ולא ומשכבו הגזול ולא קרבנו ברייתות

 אדם פרש״י בחומש והנה — • כידוע יהודה ר' הוא ספרא
 הקריבו לא אתם אף גזל הקריב לא אדה״ר מה יקריב כי

 כנעני• ממעט אדם דס״ל המ״ד ע״פ שהוא ונראה גזל•
 ל״ל• אדם האי א״כ כנעני לרבות איש איש דכהיב והשתא

 כנעני מרבה אדם ולמ״ד י כו׳ אדה״ר מה לזה אהא ע״כ
 מרבה אדם השתא גם משלמים• למעט אהא איש ואיש
 דר בא אלי דס״ל לאביי והגה ־ מהכא גזל ידעי׳ ולא כנעני
 מאיש כנעני דאתרבי השתא א״כ כנעני ממעט דאדס יהודה

 לר׳ הגזול ולא קרבנו ל ול אהא גזל לענין אדם ע״כ איש
 וחד יארש לפני חד וע״כ אליבי׳• דספרא דסתמא יהודה

 ורבא ־ קני לא יאוש וש״מ ־ מהני לא יאוש לאחר דגם להורות
 אדם ס״ל יהודה ר' גס דלדידי' לשיטתו הוא זאת דדחה
 קרבנו אצטריך ושפיר מהתם גזול ידעי׳ לא וא״כ • כנעני מרבה

 :לשיטתו ואביי לשיטתו רבא ושפיר ־ יאוש לפני גס הגזול ולא
 והרמב״ס ותום׳ פרש״י לעיל הבאתי דחברי׳ משכב בפי' דהגה

 כתום׳ קושית הקשה דלא לבאר ויש • כרש״י תפס
 דמוכח בטהרות דאיחא מהא שהקשו . והרמב״ס רש״י לשיטת

 הוא מדרבנן דהוא די״ל דדחי ואף ־ שלו שאינו אף דמטמא
 מטמא גנב דשל איתא שם דבת״כ מהא הקשו ועיד • דוחק
 לקמן בגמ׳ דמייתי דעורוה דומי׳ דהוי ומשמע • כו׳ רש״א

 דשל די״ל המל״מ תי׳ דת״כ בהא וכנה • ורבנן דר״ש פלוגת׳
 שייל ובזה • מטמא ולזאת דידי׳ משכב כוי ביאוש שקונה גנב
 קנכ לא יאוש דס״ל ולאביי . ע״ש ורבנן דר״ש פלוגתא ג״כ
 מה התום' קושיות שמיושבים אף אך . בקצען דמוקי צ״ל

 דפלוגתייכו מש״ל כנ״ל ע״פ בענ״ד ונ׳ ־ כן נפרש לכרמב״ס כנ-יח
 ור״ל יוחנן דר׳ בפלוגתא כוא בגיטין דעתא בגילוי ורבא דאביי

 איתא כאומר ר״פ בקדושין והנכ * דיבור מבעל דיבור אי
 במחשבכ טומאתן לידי יורדים ככלים כל יוחנן לר׳ ר״ל איתבי׳

 מיד מוציא מעשכ • מעשה בשיניי אלא מטומאתן פוליס ואין
 מעשה מיד לא מוציאה אינה מחשבה • מחשבה ומיד מעשה

 מחשבה שאני • תפיק מיכא מחשבה מיד כו׳ מחשבה מיד ולא
 יתן כי כתיב רמי דר״פ וכדר״פ • דמי מעשה דכי דטומאה

 דניחא ישן מה יוחן דכי דומיא יתן כי כיצד הא יוהן כי וקרינן
 ככתוב ומשמעות מסתברא זרעיס בהכשר והנה • ע״ש כוי לי׳

 ואחר • להבעליס לי׳ דניסא דהיינו דוקא הבעלים פ״י דבעינן
 בגמרא כמ״ש זרעים להכשר דטומאה מחשבה דמדמינן דמוכח

 דוקא כבעלים פ״י דבעינן דטומאה במחשבה קרא לן למה הנ״ל
 להורות אתי דמשכבו דקרא לומר וע״כ • זרעים מהכשר גרע מאי

 ומ״מ * כפרש״י הכרח ויש כלל מטמא אינו שלו שאינו דמשכב
 לרבאדמיירי קאי ההם דכגמ׳ כגמ׳ בפי׳ התום׳ על קשה לא
 דטומאה דמחשנה ס״ל לא וא״כ * כנ״ל כר״ל ס״ל ואיהו בי׳

 ואיכא • דבור מבטל דבור אין מחשבה מיד מוציא אין מדמחשבה
 אביי אבל * היא מלתא בגיטן דעתא דגילוי שפיר למימר

 ויש כנענים ממעט דאדס וש״ל • וי״ו דריש יהודה דר׳ לשיטתו
 שקצען )רק דחברי׳ משכב דגזל לימר צ’וא קנה לא דיאיש ראי׳

 כתים׳ שהביאו להח״ה מוקי וכן ע״ב( )ס״ו ב״ק נגמ׳ כדמוקי
 זרעים הכשר למחשבת דמי דטימאה דמחשבה וי״ל ־ בקצען(

דיבור מבטל בור דד־ י״ל וא״כ • דמי כמעשה דטומאה ומחשבה

 האי דא״כ בעיל והדר דמקדש לעעית מקום אין הא שהקשו
 היכי המאורסה נערה ותקשה שטר קדושי ממעט ע״כ וכתב

 והנה " מ״ש חליצה למעט וכתב דהו״א וחירצי • לה משכחת
 מקשה ע״א י״ר בקדושין דהנה עצמו לרבא כ״א אינו ^זה הי

 התום' וכ׳ כו׳ מיבמה מק״ו בחליצה יוצאת א״א ,ותהא הגמ'
 ביבמות כמ״ש ותי' לאו ככן להתס מה למפרך הנא

 בתום' ע״ש כרת סיר חי לי מה לאו ר איס לי מה א( ע ע )ק
 ופליגי הכי כס קאמר רבא דרק לכ״ע זאת מוסכם אין כלא ובאמת

 ובמק״א י דוכתי בכמה כותי׳ בזה תכסי׳ ולא • אמוראי עלי׳
 ותהא דהפישי׳ א״ש כחום׳ דברי דמ״מ רק ־ בזה הארכתי

 דכו״א תירוצם גס וא״כ לרבא באמת הוא בחליצה יוצאת א״א
 נ׳י”י יא"יכא ־־’א נ'־ חלצה למעט אתא "נ״ב

 למ^-דמר דאינא מיבמה למילן־ •ובל ילא חלצה למעט קדא

כ קדושי למעט אתא וכחנ ע'כ וא־כ • לאו ככן להחס
.שהמל:ל נערה וקשי׳ ל’נ» והיי מקדש דנעינן נימא ’6

 ע״כ • כלל זרעים להכשר לדמות ס״ל ולא * דמי מעשה כי
 אבל • כתים׳ סי׳ א״ש כבעלים מחשבת דבעינן נזה קרא בעינן
 וע'כ ־ דיבור מבעל דריבור יוחנן כר׳ פםק7 כרמב״ס לדינא
 מחשבת נן דבע קרא ול״צ זרעים לככשר דכומאה מחשבה לדמות

 משכב למעט הגזול ולא משכבו הקרא פ־׳ וע״כ • כבעלים
 דס״ל דעה הביא ]והמל״מ * מטמא אינו שלו נו דשא • דחברי׳

 ומקשה קרא דגלי במשכבו רק בעלים בעינן נא זרעים דבהכשר
 ויתכן • זרעים להכשר דעומאה מחשבה דמדמינן :גמרא מ

 הגזול ונא משכבו מדאיצטריך דעה כאותה דייק גופה זה דר
 מסתמא ־ בעלים מחשבת דבעינן דקמ״ל חוס׳ כפי' ומפרש
 דבהכשר ס״ל כרמב״ס אבל • בעלים מחשבת בעינן לא בכ״מ

 • ככתוב משמעות דכ״ה בעלים מחשבת דבעינן פשיטא זרעים
 כמעשה להיות חלימא דלא ידעינן ממילא דטומחה מחשבה וכן

 • יטמא[ לא שלו דאינו נגזה״כ קרא וע״כ כבעלים ע״י אם בלתי
 וגא • היא מלחא בגיטין דעתא גילוי דקאמר דרבא י״ל וא״כ
 דבור מבטל חיכו דדבור כר״ל דס״ל משום ממחני׳ לדידי׳ קשה
 דאדם ס״ל וא״כ וי״ו דריש לא יהודה דר׳ דס״ל לשיטתו כוא

 משכבו לפרש ויש קנה לא יאוש7 הכרח ואין כנעני מרבה
 דבעיק וקמ״נ דחברי׳ משכב ודגזל יאוש לפני הגזול ולא

 מחשב^ מסברא מדמינן דכא ראי׳ יש וא״כ • בעלים מחשבת
 מחשבה אמרי׳ דלא ראי׳ ואיכא זרעים ככשר למחשבת דעומאה
וע'כ זרעים ככשר כמחשבת ושתהי׳ דמי כמעשה דטומאה

 מלתא לאו בגיטין דעתא דגילוי כשולח דר״פ ממתני׳ ומוכרח
 מבטל דיבור אי ור״ל יוחנן דר׳ בפלוגתא לשיטתייהו וכס • היא

 אדם אי בענין האחיזה קינה יאוש אי בפלוגתייהו התלוי׳ דיבור
 שהצגט הענין בראש ונוגע • מרבה או לר״י כנענים ממעט

в לא או וי״ו יהודה ר׳ דריש אי דברינו בפתח מתחלה : 
 לביאה נמסרו שלא בקדושין בין כאביי פסקיק לדינא והנה

 • קלם ביע״ל כאביי דכלכה בגיטין דעת בגילוי ובין
 בכל קידש ולא דבבעל דס״ל משוס אביי בטעם דלפמ״ש ואף

 קרא דכך ומוכרח • משנשאת גרושתו מבמחזיר נכד לוקה ח״ל
 במחזיר היינו ע״כ מלקות בכס שאין בח״ל לקנס ריבוי דמוקי

 בעיל והדר דמקדש עד דל״ל מזה ומוכח • משנשאת גרושתו
 מקום אין ע״כ בתולה שתכי׳ משנשאת מח״ג משכחת לא וא״כ

 ודיוק הכרח אין ולזאת • בעלה או ולא ובעלה במ״ש טעות
 פסק הרמב״ס הלא וא״כ • לביאה מסורק ,קדושין דניבעי
 לאוקמי הכרח ואין קידש בלא לוקה אינו ח״ל דבכל כרבא

 בעלה או כתב מדלא דיוקו והוי לטעות מקום יש ושפיר בממז׳ג
 דלדינא י״ל — לביאה מסורין קדושין דניבעי נכונה והוכחה דיוק
המפרשים בשם ח׳ אות לעיל שהבאתי מה ע״פ שפיר כוא



 • בעיל והדר מקדש למימר למטעי ליכא וא״כ • לה משכחת כיני
 לביאה מהורין קדושין דניבעי מדלאכ׳אובעלה דיוק זה ואין

 • טעות חשש בנא הוא והקיצור כלשון אריכות דהוי מכוס
 • לכרת לאו בין שיחלק לדידי׳ הכרח מציגן־ דלא לאביי ולעיל

 טעות חשש אין לדידי׳ כגם אליבי׳ אחר טעה למצוא חתרתי
 לאו בין מחלקי׳ דאנן • שפיר ג״כ אחי ולדינא • לשין בהקיציר

 דריביר יוחנן כר׳ לדינא תפסי׳ דעת' גילוי בענן גס • לכרת
 דעחא דגילוי השולח פ ר ממתגי׳ הכרח יש וא״כ • דבור מבטל
 דכובר בהדיא מציגו דלא לאביי רק • היא מלתא לאו ן בגיט
 וי׳יו דריש יהודה ר׳ דס״ל דלשיטחו להוכיח טרחנו יוחנן כר׳

 • לעיל כהנרכתי כמו בזה יוחנן כר׳ כדין לחפייס מוכרח
 ובשו״ע אישות מה׳ פ״ו הרמב״ס דפסק הדרך קרוב ולדינא

בג״ד כאביי פסקי; כ’ע • יוחנן כר׳ להדיא מ׳ סי׳ ע’אה
: כנ״ל לשיטתייהו כס עצמה ורבא ואביי בגיטין

פלוגתית השני פלפול דרך בעלה שהעלנו אחרי ПЛУ1 )יי(
 דריש אי בפלוגתתס ואחוזים שתלויים א־ך ק״ג ׳

 דהנה • זה מענין בדרוש עתה נדבר • א״ל וי״ו יהודה ר׳
 )להיצה״ר( קראו כתחלה רבא אמר ע״ב( )נ״ב בסופה אמרו
 בכה מ׳ש ע״פ והוא • איש או ק: ולבסוף אורח ואח״כ הלך

 מקים כיצר מ־צא אין פתח שבלא רובץ חטאת לפתח ע״פ הגר״א
 תמצא שנא • תחטת ולא נוך ופקדת כמ״ש האדם בלבב לכנס

 ודחי נדה על כי הדרך מן בא שאתה בשעה נדה ספק אשןך
 •ב:בב לבוא פתח לו ימצא הספק על אך • יצ־ו יסיתהו לא

 הלזה כהלך שהוא כלך נקרא ע״כ • לעשותה לפתנו האדם
 • בעה״ב איזה בבית כפתח בעצמו לפתוח בנפשו עוז מרכיב שאין

 שיפתח כדלת על ידפוק לא אבל ־ פתוח כפתח בהיות אה כי
 בבית לפרקיה נעמוד כרג:ל אורח נעשה ואח״כ • הבע:״ב לו

 מדרכו בבואו כדלת על לדפוק לו שהרשות ואושפיזא אכסני׳
 עדן אינו אבל • בלילה אף אצלו שרגילה האכסני׳ דרך ונסעו

 גס • האורח יבא לא הבעה״ב משכב חדר שבמקיס בעה״ב
 כס לעמוד חדר בעה״ב לו ייחד אה כחדרים בכל ישוטט לא

 החיצהבאמ־ו להוציאו בעה״ב ביד כרשות עת בכל גס י בפ״ע
 לקבוע להאורח אין גס • אתי אוהך גס להכיל פה המקום צר

 שפתו ימי יאריך לא אבל י אחדים ימים על או ללון רק מקים
 להכניסו האדם לבב על ודופק אורח נעשה אח״כ כיצר כן • שס

 הקבועות עתות יפריע ולא • כאירח כ״א משפטו אין עדן ומ״מ
 הרבה זמן יאריך ולא • הפנויות בעתות כ״א ולתפלה לתורה
 כאדס ביד שעת ובנל • רחב מקים העבירה בעניני לקבוע
 עתות ומבטל בעה״ב נעשה אח״כ אבל • מלבבו כלה כיצר לגרש

 ושפחה כמ״ש כבעה״ב את מגרש וכשכן • והתפלה התורה
 שעוסק איש דהיינו • איש קראו ואח״כ חתו • גברתה חירש

 ניתן כי • בעיניו שישר כפי מדעתו הכל ועושה בעה״ב בעסקי
 כל על בעה״ב פי שאלת בלי בעצמו לנהלו כעסק כל ידו על

 הגיף ע;י,י כל כמנהיג שהוא שופטן ■יצה״ר רשעים וז״ש • דבר
 מחשבת שאמרו מה הטעה שהוא נראה כענין וזת • עסקיו וכל

 לעולא ס״ל ושנה בעבר רק למעשה מצטרפת אינה עבירה
 • למעשה מצטרפת ג״כ עבירה דמחשבת ע״א( )מ׳ פ״ק בקדושין

 ולמה כמעשה אלימא דטומאה מחשבה הלא דלכאורה והוא
 • כמעשה נחשבת המחשבה אין יפו ג את שמטמא עבירה דטומאת

 דק האדם אצל בעה״ב היצה״ר שאין בעבור בז: החשובה אך
 בעה״ב מחשבת דבעינן נחשבת מחשבתו אין כאורח או כהלך

 כבעה״ב והוא כהיתר אצלו נטשה שכבר ושנה בעבר אבל • ל’כנ
 מעשה כי דמחשבהדטומאה משוס למעשה נחשבת מחשבתו אז

 כי לאו דטומאה דמחשבה דס״ל לר״ל אך עצי׳ כשבעה״במחשב דמי
 המחשבה אין ושנה בעבר גם דלדידיה אפשר דמי מעשה

 חילוק דאין וס״ל שה אעולא דפליג מ״ד וכאידך למעשה מצטרף
 נ״מ יש חשובה לענין וגס — ראשונה בפעס או ושנה עבר בין

 אינה התשובה למעשה מצטרפת עבירה מחשבת נימא דאי בזה
 הס דהזדונות הטעם דכל • כזכיות כזדונות לעשות פועלת
 מחשבה בה אין דהעבירה משוס כמהרמ״ש עפמ״ש הוא כזכיות

 העבירה בפני עומדת ג״כ מחשכה בה שיש מציה היא והתשובה
 כזדונו׳ לעשות בהתשובה שיש מחשבה של המעלה יתרון עיד ומכריע
כמעשה נחשבת העבירה של כמחשבה ושנה דבעבר ומאחר • □כיות

מח אתה
 דגס דס״ל לר׳ל אבל * כזכיות העבירה לעש־ח פיעלת החשובה אין

עושה כחשובה י מצטרפת איכה עבירה מחשבת ושנה בעבר
: ושנה בעבר גה כזכיות

 )פ״ו יוה״כ פ׳ ביומא להקשות שיש מה בזה ליישב ןיען (טו)
 דר״ל מימרא דרמי ע״ב( )שס דר״ל דאציכא ע״א(

 נעשו זדונות אמר ובאידך כשגגות לו נעשו זדונות אהדדי
 יוחנן דר׳ ונדמקשה י מאהבה כאן מיראה כאן משני г כזביו
 רק הכי משני לא כע״י( גי׳ )נפי מקידה החס יוחנן אדר׳

 • אנפי בכמה בזה אמרתי וכבר • בצבור כאן ביחיד כאן
 מעביר פ״ק בר״ה אירא דהנה דא״ש כנ״ל נפי אמינא וכעת

 כעבירות שכל היינו באלפס שמובא לגאון כפי׳ ולפי ראשון ראשון
 וא״כ בזה לקמן ועמ״ש לחטא נחשב אינו פ״א האדם שנכשל

 בעבד יוחנן ולר׳ ושנה בעבר נדרש רק כוא החשובה ענין כל
 מועיל לא ח״כ כמעשה נחשבת ועבירה דטימאה מחשבה ושנה

 נגד להכריע למיד מעשה כ״א מחשבה בה דלית מיראה חשובה
 מיראה כאן קאמר לא ע״כ • ומעשה במחשבה שנעשה העבירה

 נחשבת א/ה דטומאה דמחשכה דס״ל לר״ל אה בלתי ־ מאהבה כאן
 מצטרפת המחשבה אין ושנה בעבר גה וא״כ ־ בכעה״ב יף למעשה
 — : מאהבה כאן מיראה כאן משני שפיר כן על למעשה

 לגאון כפי׳ בשה שהבאתי מה העכין קצת יותר ואבאר
 * פשע על ועיבר עון נישא • בהרי׳ף אתא דשנה

 ,פי המרה היא וכך ראשון ראשון מעביר ישמעאל ר׳ דבי תנא
 חטא בא לא ועדיין בחטא נכשל אה בדרכיו וחמיה ישר אדה
 מעבירו אלא עליו כותבו כקב״ה אין חטא אוחו • מעודו לידו
 כל כן כדכסיב מתחלה לחייבו שלא כקכ״ה של מד־.ו היא וכך

 עצמו ועין רבא אמר • גבר עה שלש פעמיה אל יפעל אלה
 פ״א • בהדייהו מחשיב עונות רוב איכא דאי • נמחק אינו

 וכך ראשון ראשון מעביר ר״י דבי דתנא הא וששאלחס לגאון
 באדס קיימא ישמעאל דר׳ הא • כו׳ רבא חמר המרה היא
 ובעחיס " חמורות ושימר מציה בעש־ת קבוע שהוא שמיה ירא

 ראשון ראשין מעביר כהוא עמו הקב״ה של מדתו בקלות חוטא
 נמחק אינו עצמו ועון " הוא צדיקיה ובתורת ־ ומוחל

 זכיותיו אה מחשבין שעה באותה שימות שעה עד ועומד תלוי
 ואינן ראשין ראשון עברו הרי כעינות מאותן מעונותיו מרובין
 אותן גברו אה אבל • עשאן לא כאלו ודומה עליו חסובין
 נחשב וא׳ א׳ כל כרי חובות רובן כו׳ מעשיו ונמצאו טינות

 כפירושיה בין כהבדל עיקר למציא המפ״שיס וחתרו י ע״ש ,כו
 דזהו נאמר וכעת • כש״ד לכרי״ף בביאורי בזה פרשתי וכבר

 שאס הוא ראשון ראשון מעביר ׳,כפ הרי״ף לפי׳ דהנה כחילוק
 עד מעביר הוא מיוחדות בעבירות ושני׳ ראשונה פעה חיטא

 נ׳׳מ מאי קשה * ג״כ הראשינות ונעור וחיזר רובא דאינא
 נענש אינו מעוט על בלא׳ה רובא דבלא כיין ראשון ראשון דמעביר

 נ״מ; אין ר.״כ נחשביה רובא ־ובאיכא ראשון רחשין במעביר נ״מ מאי
 דאין במחצה ונ״מ מהחמורות כס דהראשינות דמיירי וצ״ל

 ישראל דפושעי עין איכא אי עבירות דבשאר • נחשבים
 דהוי וכיכי • חשד כלפי מטה אינו עריות כגון בגופן

 כן לדחוק צריך אין לגיון לכפי׳ אבל ־ נחשבת אינה משונה
 ראשונה פטה חותה כשעושה ועבירה עבירה דבכל היל דאיהו
 כולל חשבק אז כנעשה כימות בכעה רק * לעילה נחשבת אינה
 ־ לרובה מוכרע רוכא בהו אית אי המה גה נחשבים אז מעשיו מכל
 רובא דאיכא דאף ראשון ראשון שמעביר במה נ״מ שפיר וא״כ

 ובחייו כסוף כ״א כלל נחשבים אין חיותו כחייה עודו כל מינייכו
 ושנה דבעבר מוכח וא״כ • ושנה שעבר מה כ״א נידון אין

 כמעשה מחשבה בזה הו״ל יוחנן ולר׳ • כחשובה ענין כל מיירי
 כלוס לאו מיראה יוחנן לר׳ ולזאת " כמעשה מחשבה ל״ה ולר״ל

 מהני ולר״ל • כן גס המחשבה כה שמצירפת העכירה נגד
 העבירה כל כמחשבה אין ושנה בעבר דגה דס״ל משום מיראה

— : כנ״ל מצירפת
 לכ״ע הא לר״ל ובין יוחנן .לר׳ בין להבין יש אך )טז(

 אי • דטומאה מחשבה מיד מוציא אין מחשבה 1

 דמחשבה משוה או דמי כמעשה דטומאה דמחשבה משוס
 מיד מוציא דחשובה מחשבה ואמאי ־ מחשבה מיד מוציא אין

 ע״מ אמר ע״ב( )מ״ט בקדושין כדהנן דעבירה ומעשה מחשבה
שאני
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 הרהר שמא חיישי' מקודשת רשע ונמצא גמור צדיק שאני

 חשובה של והרהור מחשבה תועיל ולמה • בלבו חשובה
 ומאי ־ דעבירה ממעשה וגס • דעבירה מחשבה מיד להוציא

 וכ״ש בעלמא במחשבה יוצאת שאינה דטומאה ממחשבה שנא
 דטומאה דמחשבה מובן החילוק אולם • דטומאה מעשה כשנעשה
 מחשבה משא״כ • הבעה״ב משל הוא הכל המוציאה ומחשבה
 היצר כ״א ; העבירה שמחשב הבע״ד מאותו אינו דהשובה

 שבאמת ואף • האדם מלבב לגרשו להיצה״ד חציו זיקי שילח טוב
 בתוך העושה כבעה״ב האדם עניני כל ומנהיג כתושב נעשה

 הינר אולם ־ שלו בשאיגו מחזיק הוא רק ־ שלו אינה עכ״ז ־ שלו
 ויש והבעה״ב המנהל עיקר הוא הנשמה ממשכן ששרשו טוב

 כ״א אינו והחומר ־ ממעל שרשה שהנשמה ־ אבות חזקה לו
 בעבור כ״א זה אין גברתה הירש השפחה ואס ושפחה כעבד
 על להתגבר עוז התאזר היא אס אבל הגבירה ידי שפלות

 שאיש הדין כמו והוא ולגרשה להורישה לה נקל שפחתה
 אבות חזקת לו שיש מי אבל ־ שנים שלש חזקה בעי המחזיק

 וכמו ־ היצר מחשבת היכף יצא ע״כ ־ שנים שלש ח.קה ל״ב
 ידו תחת שהיא זמן כל כ״א מטמא דאינו הגזלן מחשבת

 מחשבה מיד מוציא הבעה״ב דמחשבה ודאי לבעליו החפץ ובשוב
 מיד הלבב חלקת את היצ״ט שלוקח ומאחר ־ הגזלן של ומעשם
 ־ הרע יצרו את וכובש אבות של וקנין ירושה בטענת היצס״ר

 שאמרו וע״ד היצר־ את להדוף לבו אל שנהן מעת שלו נעשה
 בנכסי פירות לו אין שוב לגרשה עיניו שנתן כיון דגיטין בפ״ב

 קל בדבר ע״כ ־ התקנה מטעם כ״א שלו שאינה כיון אשתו’
 הצה״ר שטענת אחרי הזה הדבר" הוא כן ־ התקנה גדר נהרס

 לתיקון רק ־ וחמס בעול כ״א אינו האדם לבב את לתפוס
 הדבר געשה נגדו לחמס על שכר שיקבלו הצדיקים וטובת
 נשאר אם כ״ז אך • האדם יהדפנו בקל ע״כ רשות לו שניהן

 לגרשה עיניו שנתן כיון מ״ל וכמ״ש ־ קיימת היצ״ט מחשבת
 מהחיל אז המעשה וכשנגמר ־ אח״כ שיגרשנה בעינן כו׳

 בתשובה שב האדם אם כן ־ לזה עיניו משנתן העגין התחלת
 התחיל מעת תשובה ובעל לצדיק נחשב אז ־ בצדקוהיו ונשאר

 להתענות לבך אל נתת אשר מיום וכמ״ש בתשובה להרהר
 • למצוה ג״כ נחשב התענית דקבלת בגמ׳ מוכיח שמזה ־ לפני
 אינו אם אבל ־ אח״כ ומקיים מתענה אס דוקא זה אבל

 קטרוג ואדרבה • כלום עושה שלו המחשבה אין בודאי מתענה
 ההרהור התשובה בענין כן ־ קייס ולא ע״ע שקבל עליו הוא

 כשלא לא אבל באמת אח״כ שב אם היינו ־ נחשבה ג״כ השובה
 א׳ בדרוש ה:דנו ]וכבר לכלום נחשבת המחשבה אק שאז שב

 הסעיר חלה ע״ב( )ס״ו ביומא מר״א כשחלו השאלות בענין
 ולא דחפו וחתם אני לישא יכול א״ל כתפו על שירכבנו מהו
 השאלות בכל ואמרתי ־ כו׳ וימיתנו אחריו שירד מהו מת

 מוסר בענין א׳ דבר אך • דרוש ובדרך פלפול בדרך שם מר״א
 היצה״ר הפנה ובכל ־ ויצה״ר השטן הוא דהשעיר .פם אעתיק

 כאות האותו ממלא חפץ כלבו מם כל עישם י אולם בריא
 ש4ו שכל נפשו על יעבור מחלה נוראים בימים אך ־ נפשו

 ף4יוש וזה ההליס יגי,ד זה בתשובה להרהר יתחיל יהודי
 באופןאחר־ וזה זה־ באופן דרכיו להיטיב מחפש זה ק ללמוד
 במצור יושב היצה״ר ואז ־ כונתס יוליכו התשובה נמטרה וכונס

 חלי זה אך ויאמר י עזה מחלה כ״א זאת אין אך * ובמצוק
 ברוח כליט להיות אשוב אז טראים הימים נא יעברו ואשחט
 אס ששאלו וזה ־ כבראשונה לאיתני ואשוב ־ כמקדם האנוש

 עבור שאחר פי׳ ואתם אני להרכיב יכול א״ל * שחלם במה די
 כתפו על האנשים וירכיב ג״כ החולי יעבור טראים הימים

 ישוב שלא היצה״ר היא השעיר את שימית כ״א עצה ואין
 בהמחשבה ממש אין וניעור ר כשח אבל ־ וניעור חוזר להיות

 ־ מתקיימת שאינה כיון תשובה שעושה ומעשה בדביר ואף
 הוא ועכ״ז שלימה בתשובה ששב היינו .מת ולא דחפו ושאלו
 שאס ־ כו' יאבדו כן אמר זה על ־ בקרבו יצרו עדן קייס

 ולא עצמותיו ישברו בודאי אז ונכין כראוי האדם ידחפנו
: בטח[ אליו ישוב שלא ־ בחיין יקום

 לזרים ומניח חומם בית לו אשר כאיש בעניננו ןך,נ;ך )יז(
 עושה הוא שנים שלש בכל רק בתוכה לדור

 לבב מטעם והוא ־ באדם שורר שהיצה״ר לאשר אך ־ דרכו
 יתפעל לא ע״כ • כלל חשבון לעשות לו מניח ואינו האדם

־ לזה הוא שראוי יחשוב כי ־ מפעלוח־ו להיטיב מברכה

שט״ח עליו שם-י׳ לא׳ משל כו׳ לי׳ מיבעי׳ לדוד קינה *"ב.( )ז׳

 תופלה מה • ימיו בכל כן ומתנהג * הדרים יחזיקו שלא מחאה
 כן • מביתו לגרשם לד״ת אותם קורא אינו אס במחאתו יש

 בלבבנו היצר יחזיק שלא מחאה עושים אנו שנה בכל אנחנו
 • שחפץ מה לעשות לו מניחים אנו השנה ובכל ־ חזקה קנין

 שאין אחרי הנוראים בימים התעוררותגו בכל יש תועלת איזה
 לבקר שיבא בוראנו לפני נצטדק ובמה • המתקיים דבר זה

 • והבל שוא דבר הוא אלהבא קבלתנו שכל בראותו מעשינו
 ולא מעשינו ולהיטיב לשוב שקבלנו רבות שנים עברו כאשר

 לאמר התראות שולח ה' והנה ־ עוד לנו יאמין איך קיימנו
 ויודע וחוזה נביא אתנו שאין ואף * ישראל בית שובו שובו

 יעברו אשר ותלאות מהיסורין אך ־ שדי אל בסתרי מה מאומה
 לאמר ה׳ בשם קולס יתנו כולם אשר ־ דברו יודעים אנו עלינו
 על לבבכם שימו הנביא חגי וכמאמר לבבכם־ בכל עדי שובו

 וכל • שלום אין ולבא וליוצא נהי' לא האדם שכר כו' דרכיכם
 אשר עתם נדבר ומה — נקוב צרור אל משתכר המשתכר

 נעדרו וכמה ־ וממון ובנפש בגוף מדוה מיני בכל לוקיגו
 יעקב והנם * עמו שבר וירפא ירחם ה׳ תחלואים ממות
 ע״פ שדרפו וכמו והלאה הלאה כל בין ריוח שיהי׳ בקש אבינו
 • בחפובה שיחזרו כדי והוא ־ עדר ובין עדר בין תשימו ורוח

 האדם פעשם חטאים עבור עונש א׳ יסורין מיני שני יש כי
 בדיני וכמו ־ העתידים לימים לתשובה לעוררו וב׳ ־ מעבר

 לאו על מלקות ל״ט קצבם יש העבר שבעבור ג״מ יש אדם
 מכין שיעשנה אותו לפוף במ״ע כי קצבה אין ואלהבא " א׳

 שמחצה לומר המוכה ביד שהברירה רק ־ נפשו שתצא עד אותו
 תקבל אם אוהו שואלין עת ובכל ־ מעליו שבטו ויסור לקיים
 בעד ־ שמום בדיני כן • ממך ידינו נרף המצוה לקיים עליך

 להבא דרכינו. להיטיב לעוררנו אבל קצבה,־ יש העברו עונות
 בינתיס ריוח ויתן שיפסיק רק • אליו שנשוב עד קצבה אין ח״ו

 העבר שעל נ״מ יש עוד ־ לתשובה לבנו כך בין נשים אולי
 ע״י גס לתשיבה לעורר הקב״ה יוכל להבא ועל ־ ברעה יעניש
 בו המורדים כל עשה א׳ שמלך הביאו כאשר וטובה ברכה

 מאלו יותר מהם נקמתו נקם ובזה ־ גדולים ושרים למושלים
 * ישטמט לו יוסף אחי שאמרו מם פירשו ובזה ־ להם הרע
 ויגמלם ישטמס אס יוה^ להם הי' שטיב כו' ישיב והשב יוסף
 ברכה ע״י כן • יותר להם והעיק’ בהטובם בושים כי רעה

 הברכה את וכמ״ש בתשובה יותר להתעורר יוכל לאדם ה׳ שנותן
 בדרכיו משגיח האדם הי׳ באס זהו אך ־ כו׳ תשמעו אשר

 י• דרכיו על עין פוקח הי׳ אז ומנהיג הבעה׳יב הי׳ והיצ״ט
מצעדי מטיב והי׳ ראוילהטובם־ שאינו האדם את מורה והי׳

 על ־ חטא אשר עון לי ימצא לא לאמר יצרו יטענו כי
 יסורין ידי על שישוב לו להורות יתברך השם מוכרח כן

 • מעוקלים דרכיו כי ויבין שיתעורר יותר קרוב שבזה
 להבא שעל ־ להבא לפעל העבר שעל יסורין בין נ״מ ועוד

 איש שילח אזי מס לגבות ששולח כמלך אכזרי ציר ישולח
 * חסד איש בשהמלך רחמן שולח העבר על להעניש אך * אכזרי

 ברכוה בגמ׳ ואמרו בנו אבשליס מפני בברחו לדוד מזמור וז״ש

 והוא ־ אבא על בראדרחים כו׳סתם ממזר או עבד שמא כו׳
 שהוא הוכחה לו הי' עליו שולח לרחם שטבעו שבנו שראה אחר

 הי׳ שאם להבא על ולא ־ השט״ח ונפרע העבר על פרעק
 יתכן העבר על גס — ־ אכזרי עניו שולח הי׳ נהבא על

 ־ ברעתו עדן■ כשמחזיק לו ימחול איך אלהבא אבל ־ לו שיומחל
וכמו לכלום נחשבים שאינם שלהבא ביסורין רעה יש עוד גס

 כו׳ תשימו ורוח יעקב וכבקשת בהם ןץ>י
:להשיבה 'יתעוררו למען

נרדמים כי ’ מישל חין ו^סק! הריוח גם

 1וכ בקרבנו• שליט היצר השנה ובכל נדרכו־ פינה ש ח יה.
̂ מצ היא תפצתני כל גם . במיעוטן נדעכו כיצכ״ט עניני



קול
 איש וכל לקוראיו ה׳ שקרוב אלו בימים עתה • מלומדה אנשים

 מבכה רחל בטיוה״כ וביחוד החשובה ני רעי בקרבו יתעוררו
 אש ומחמת במכאובים שנתרגל אף כחוצה והנני . בני׳ על

 בסור • מאומה מרגיש ואינו מבולבלת דטחו חליו חמימות
 אנחנו כן • מכאוביו להרגיש יחל בקרבו רוחו מעט וישוב כמוס

 עד רעית עלי אפפו כי כמ״ש כשנה בכל מרגישים אנו חין
 עד שפירשו וכמו • להצילני ה׳ רצה עזבני ולבי כו׳ מספר אין

 הועמס כך שכל • יומס בלבבי יגון בנפשי עצית אשית אנה
 על להתאונן להתעורר נוכל לא כי עד התלאות אבן כובד עלינו
 אלו בימים אך — • לבכות איך עצית לשית ונצטרך ימינו קשי

 • והלאותינו מכאובינו להרגיש נוכל בקרבנו פועם ה׳ שרוח
 התלאות משא עמוס איש כל הן • לנו הי׳ מה חשבון ונעשה

 אשר עתה .ועצב יגון מלא בלב הולך וכ״א * ראשינו עברו אשר
 עשרה אלו קרוב בהיותו קראוהו כמ״ש אלינו בא מלכנו אבינו
 כל לפניו נשיח ט״ב( מ״ט )יבמות ליוה״כ ר״ה שבין ימים
החשובה אך כי ■ידענו . שיושיענו מלפניו לבקש רוחנו עצבק

: עוד לכסלה נשוב ושלא מבקש הוא
 חשובה בעי דיסורין א׳ בדרוש והשמענו הנדנו כבר והגה

 • מהקישא או הג״ש לאפוקי אלים לא דק״ו משוס
 כ’וא כו׳ אלים לא דק״ו והעליתי פלפול בדרך בזה והארכתי

 ברית נאמר ע״א( )ל בברכות בג״ש גמרי׳ הלא מכפרין ן יסיר
 תשובה בעי קרבנות מה א״כ ־ בקרבנות ברית ונאמר ביסורין

 בעי דלא משמע ועין משן דמהק״ו ואף י חשובה בעי יסורין אף
 בין העבד חטא לא בין לחרות מוציא הלא ן וט דשן חשובה

 מ״ש פרשתי ובזה " יותר אלים כנ״ש אך י שב ולא כעבד חעא
 כו׳ העשוקים דמעת ראיתי והנה ע״פ קהלת ומדרש בינקוע

 עימדיס כס לבא ולעתיד • מחייכם שנגזרו כקטנים אלו
 ואומרים רסעיס של בחבורה ואבותיהם צדיקים של בחבורה

 שבו אבותיכם הקב״ה א״ל י ו אבותי בחטא אנא מתנו כלים
 טובה מדה סנגורי׳ ומלמד א,יהו בא שעה באותה מדרכם
 בחטא אלא אלו מחו לא מרובה פירעניוח מדת או מדובה

 א״ל מיד בזכוחן אבותיכם אצלם שיבאו כ״ש •׳לא אבותיהם
 עפמ״ש בזה מ״ש שני נח בז״ב וע׳ • סנגורי' למדת יפה הקב״ה

 כאבות וחטאו האבות בכח שהיו שהבנים מאמרות בעפרה בס׳
 הנרבעת ולד שאמרו )וע״ר הם חטאו כאלו הבנים גס נענשים
 סנגורי׳ ללמד אלי׳ בא לא ולזאת נרבעו( וולדה היא אסורה

 טרם האבות חטאו שלא העיד הקב״ה וגס כבנים שהודיעו עד
 אבוהס עם היו שלא אמרו ולזאת • חח׳׳כ כ״א כבנים הולידו

 הקב״ה השיב זה ועל . אבותס בעין נגועו רק החעא בעת
 צדיקים והיו האבות חט^ו לא כעולם לאויר צאתם שקידם אמת
 אני׳ בא ולזאת רשעים ונעשו כטובה מדרכם שבו אח״כ חבל

 דלף • בפשטות ניחא וצהנ״ל דחוק ופירושו ־ באורך ע״ש אח״כ
 שממליצים וזהו • חשובה בעי מ"מ מכפרין שיסורין אמת אס

 וא״לכקב״ה נתכפרו• כבר שהחבות האבות עבור שמחו הבנים
 דאימת • מדרכם שבו וכי בחמי׳ סי׳ מדרכם שבו אבותיכם

 חשובה בלא אבל ־ ג״כ בחשובה שב האדם אס מכפרין יסורין
 לג״ע הבנים יביאום חשובה בלא דגם אלי׳ וממציץ • מהני לא

 כי׳ לא אלי׳ המל-׳ן לולא החס וגם ־ שאני טיכ״ב של ועונש
 עדן כשמחזיק ל*מ בודאי ז’בעיה אבל • חשובה בלא מכני

 זמנים שכמה ראינו ו:רי עור. ניחטוא ומוסף רעתו במגוז
 כעס כי • ישועה אין ועכ״ז ר״ל ילדים תחלואי מכת כולכת

: המכהו מד שב לא
 מושל להיות השוטן הצר את ונניח תועים נלך מתי וסך

 אפרים שמעתי שמוע )ל״א( אמר ירמי׳ • לבבנו בחדרי
 מבינים העם שחין היינו • לומד לא כעגל ואוסר יסרהני מתנודד

 ־ יכוהו מה על מבין אינו אפר כעגל היסורין יורו מה על
 בדרך לייפרו בעליו שכונת ידע בעבודה שרגיל השור שרק

 הושם ראשונה וכעם בעבודה הורגל פלא העגל אבל ־ מחרשתו
 • שילקוהו המלקות יורו למה מבין אינו החרישה עול עליו
 ולא ידעו לא כן • לעשות מה יודע ואינו ודוהר קופץ והוא
 ישפטו כי • ומוכים לוקים הס ולמה מה על העם יבינו
 ואשובה השיבני ־ חטא שוס מרגישים ואין לצדיקים א״ע

 שובי אחרי כי ואז • נעשה מה אתה הורנו • אלהי ה׳ אתה כי

מט אריה
 • כו׳ ירך על ספקתי לוקיט( מה )על הודעי ואחרי נחמתי

 חנו שאין כשס — • מה עד יודע אתנו אין עתה אבל
 בעניני קדס מימי לנו שהיו מעלותינו נגד שפלותנו מכירים
 מעלותינו זוכרים איןאנו כן זכרם־ ממנו נשכח שכבר עוה״ז עובות
 ההוה שבדור מעשינו דלות נגד מאז עוביס ומעשים במדות

 בעניני בזמנינו העת שירדה מרגישים אנו מקרוב אך ־ עתה
 מקרוב יודעים אנו ועבודה התורה בעניני וכן עוה״ז עוב

 מכבד איש אין מעה מעש ירדה התורה שקרן מעלתנו ירידת
 אדם שבין בעבירות גם • בעיניו הס ואפס וכאין חורה לומדי

 כמעע ועתה כו׳ בגזל רובן אמרו ובגמ׳ מאד פרצו לחבירו
• בזמנינו לעול נחשב לא ישלם ולא רשע לוה ולהיות בגזל כולם

: ה׳ עד ולשוב לב לשית יש ע״כ
 אינה • זה לכל גורמת שהעת שלנו ההתנצלות ;ס )יט(

 איזה על ללחום לעבדיו שצוה למלך משל • התנצלות
 המלך ובבוא ־ עצלים והעבדים • אותה ולכביש מדינה או עיר

 למה לעבדיו ישאל הלא • המלחמה מערכי ולדרוש לשאול
 לגרשו תוכל בחפצכס כי ידעתי הלא ; לגבור האויב אח תניחו

 • שלום עמו ותעשו שקעים יושבים אתם למה מהעיר כלה
 להם יחסר גס כנכון מלחמה כלי להם שאין מתנצלים והעבדים

 בבקש^ זמנם ומבלים בפרנסתם להשתדל צריכים הס ע״כ מזון
 שר עם שלים עושים היו לא אס להם יצר ולעתים פרנסה
 ימצאו משם כי ־ נפשם להחיות במה להם הי׳ לא העיר

 הלא המלך להם ויאמר • מאכל דבר כל תבואתם הספקת
 תהאזרו למען שלי המאגאזינען תבואות מכס מנעתי במכוון

 ותבואה וזהב כסף אוצרות יש בהעיר כי ־ המלחמה לכבוש עוז
 והנמשל * העיר בכבשכם השלל אל ותעעו • יקר דבר וכל

 פרנסתו לו מזמין ה׳ יצרו וכובש יצר6 מלחמת הלוחם כי מובן
 ישכילו למען הוא מהדור הפרנסה שפע מונע שה׳ ומה בריוח

 ושפע חיים ארחות ישיגו אז אויבם לנצח המלחמה במערכי
 • בכ״ז ישכילו ולא יבינו לא והעם * העליון ממקור רב ברכת

 שקר מאזני עול ממעשה מחיתם למצוא דרכים להם וממציאים
: דרך להם המורה היצר עם שלום ועושים " וחמס

נחתם לא מ״ש עעם מפרשים קצת פירשו זה ובעבוי
 כי והוא * הגזל על כ״א המבול דור של גז״ד ׳

 ועי' • באלהיס ההשגחה אמונת עד נוגע כי הגזל עון קשה
 החמורות להם הי׳ והלא בגזל בחר למה בזה מ״ש אה״י

 הפסק זה כי והסביר • כו׳ בשר כל השחית כי כמ״ש עריות
 וזהו " נגזל לפעמים הגזלן בהיות עצמן על פסקו והגמ״ד

 שס כ׳ ובז״ב • נח פ׳ ע״ש כו׳ עשו אלי הבאה הכצעקתה
 • עשה מכלל הבא ולאו עשה גזל הו״ל ב״ג דאצל משום הטעם
 • אעשה וענשינן ריתחא בעידן הו״ל עריות על עברו וכאשר

 וז״ש בפרהסי׳ הוי וגזל בצנעה הוי דעריוח משוס עעם עו״כ
 הנ״ל ולפי * מפניהם חמס הארץ מלאה כי כו׳ בפר כל קץ
 התאוט רוח שמתעורר חאוה ענין הוא עריות דהנה לומר יש

 ידו לשלוח היצר העיז האמוראים בגדולי שגס מצינו אשר
 עזר ע״י עליו התגברם לולא • אשה תאות בה להכניס בל״בס

 עובר א׳ כשימצא ראי׳ אין ומזה • להם למשען אתם שהי׳ ה׳
 אחוזת אוהו עולסלירש קנין נקנהלהיצר שכבר לשפוט עבירה

 • להשיב פא״א רק נתחרט האותו שמילא שאחר דיחכן • עולם
 כל רודף והוא משיב ואינו בהשבה ישנו נתחרט אס גזל אבל

 הוא פהיצה״ר מוכח מזה * ישקוט ולא ממון האוח אחר הימים
 כ״א מקרה דרך איט עריות על עובר וכשהגזלן ־ אצלו הושב

 נטוי׳ ידו ועוד • בית כתושב ברוחו מופל שהוא היצר בכונת
 שעי״ז * הגזל על המבול דור דין נחתם וע״כ י רפיין בלי

 מעיד הגזל ועבירה ופושעים למזידיס יותר עונות שאר נחשבו
 .• לו באו במקרה ולא לו המה תושבים כי העונות שאר על

 נשאר לחבירו אדם שבין בעברות פביס העם שאין כאפר ע״כ
 במהרה החטאים לכל לשוב עלולים ע״כ י אצלם היצר עדן
 למקום אדם שבין עבירות ובפשוט ־ כלל התשובה מתקיים ואין

 שיפייס עד מוחל אינו לחבירו אדם ושבין למחול הקב״ה יכול
 עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו וז״ש • חבירו את

המגואלים כפיכם ותזכו ידיכם שתרחצו שאחרי י הרע חדלו
בחמס כה
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 אדם שבין היינו עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו אח״כ בחמס
 אקבל אז לזה זה תרעו לא להבא גס הרע חדלו • למקום

 כלל על עתק שדברתי לב עלי תשיתו ]אל — • תשובתכם
 ע״ה הנביא וישעי׳ התוכחה דרך הוא כן כי ' • מישראל פרט או
 עם מ״ש ועל • נענש לא כו׳ חוטא גוי הוי שאמר מה על

 שלא אמר שפתים 'טמא דעס מפום • נענש שפתים טמא
 גוי אולם • ותוכחה מוסר בדרך שלא סרה ודבר בפניהם

 להעם טוב שזה להוכיחם בפניהם דבר עון כבד עם חוטא
 ישראל אלמן לא אבל • ה׳ אל וישובו ידעו למען חטאם להגדיל

 שנזכה יחן וה׳ ־ שמו[ וחושבי ה׳ יראי הורה חופשי מצדיקים
:אמן בקרוב גואלנו ויבוא • וקיימת אמתית לתשובה

סלע יעלי מדרושי שלישי דרוש

 הגדול• שבת הפסח שלפני שבת שנקרא מה הנה פתיחה
 שהי׳'אז החדש בימי . ולא בשבת הוקבע ולמה

 בעניי אנכי וגם • הספרים בזה דברו כבר בעשור הטלה מקח
 דבשבח משוס הוא כעת והנראה ־ תירוצם איזה בזה אמרתי
 ביום וינח כו׳ ה׳ עשה ימים ששת כי א׳ טעמים ב׳ נאמרו

 כו׳ ויפדך במצרים היית עבד כי וזכרת והב׳ • השביעי
 בשביל הוא הז' דיוס שכ׳ מי יש • הספרים בזה האריכו וכבר

 לזכר המנוחה שבעבור • ימים בששת שנעשה העולם חידוש
 בזה מיאן העיקרים ובעל • לעשרה ימים מעשרה די הי׳ יצ״מ
 אוח נגד זהו ולקדשו השביתה של מ״ע היינו זכור כי וכ׳

 • ויקדשהו השביעי יום את ה׳ ברך זה שיעבור החידוש
 עבדים שם שהיינו יצ״מ בשביל הוא הל״ח דהוא שמור אבל

 • מלאכה בו מלעשות השבת יום את לשמור אנו ומחוייביס
 ידוע דהנה • ביצ״מ הל״ח נתלה למה הענין להטעים ויש

 • וביומא קדושין בסוף כדאית׳ התורה ל כ אבינו אברהם שקיים
 אבינו אברהם נשא איך א״כ בספרים והקשו ־ האבות כל וכן

 ותירצו • אחיות שתי נשא יעקב וכן • המצרית הגר את ע״ה
 תירוצים ביה אמרתי שכלי בדלות אנכי גס • פלפול בדרך
 בספרו מפראג מהר"ל הגאון כמ״ש הנראה הפשוט אבל • שונים
 שהיא מ״ע כ״א האבות קיימו לא הורה מהן שקודם חפ״י

 ידעו והם • במצותיו קדשנו אפר כמ״ש הקדושה מקור שואבת
 ע״כ תפארתה יקר וראו • העליונים בעולמות מצוה כל שורש
 עכ״ז ועושה המצווה שגדול אף כי • מצווים היו שלא אף עשו
 • מעלתו מאד ונשא וגדול רם הוא ועושה מצווה שאינו גס

 ולזאת • כלל מעלה אינו ונזהר מצווה שאינו מי בל״ת אולם
 ובזה • וקיימו קבלו המ״ע רק מהל״ת האבות נשמרו לא

 המת בתכריכי כלאים מותר אמאי שהקשו החום׳ קושיה מיושב
 לועג משוס בו דיש אמרי׳ ובציצית • לרש לועג מפום כאן ואין
 אף אותה עושה ממי״שאינו לרש לועג שייך דבמ״ע משוס והוא לרש

 הוא ועושה שהמצווה לק יקל• ענין בה יש דמ״ע מפום פטור שהוא
 ומותר פטור שהוא שמי לרש לועג שייך אין בל״ת אבל • ממנו גדול

 שהוא בכלאים ע״כ * א״עולהזהרמזה לחייב מחויב אינו לעשות
 • &יש לועג משוס כאן ואין המת בתכריכי מותר ל״ח ענין

 במצרים בהיוהס עוד ישראל כל גס שמרו שבת מצות והנה
 המ״ע משוס רק השבת את קיימו לא אכל * נצטוו טרם גס

 ענין שהוא ההורה וקבלת יצ״מ ענין כשנחחדש ואח״כ שבה•
 • שבת במצות ל״ח גס עליהם נהוסף הספרים מפי כידוע א׳
 מ״ע שהוא בזכיל ע״כ ’ ועושים מצווים נעשים בהמ"ע גס

טעם יצ״מ קודם הי׳ כאשר נשאר יצ״מ קודם גס שייך שהי׳
יצ״מ אחר אח״כ שנתחדש והל״ח ־ החידוש אות משוס השבת

אך • קצת הענין להטעים יש כן • שנתחדש ליצ״מ . זכר הוא
שייך אין החדוש שבעבור כפשוטו הוא העיקרים בעל כונת
 בעת וקדשו ה׳ שביתת בעבור וקדשו השביתה מצות כ״א

 מעשית להשמר פנצטוינו יצ״מ בעבור היא והל״ת הבריאה
 ואצל כו׳ ימים שפח כי טעם כתיב זכור אצל ולזאת ־ מלאכה

 שהוא איך ועכ״פ — : כו׳ עבד כי וזכרת כתיב שמור
 שבת נקרא זה )ולבעבור עצמו השבת ענין נהגדל זו בשבת

 אז שהי׳ זו ובשבת החדוש בעבור אות רק הי׳ הנה שעד הגדול(
 השבת ענין גס להתגדל הוחל יצ״מ ענין שהתחיל השה מקח

 מצות בכמה יש וכן • ליצ״מ זכר משוס וטעם ל״ח בו להתוסף
 ול״ח עשה ג״כ בה יש עצמה מצרים וביציאת ומל״ח מ״ע

 עניו תאכל לא ול״ת מצות תאכל ימים דשבעת עשה " בפסה
 המצות אפית האבות בימי גס נהוג הי׳ זה )ימעעס • חמץ

 העשה דהיינו בפסח אז שהי' להם אפה ומצות ע״פ כאמרס
 מנהג ונעשה הורגלו זה שלמען ויתכן הל״ה( לא אבל כנ״ל

 • לדרוש הפלפול להקדים גס ־ ודרוש פלפול זו בשבת לדרוש
 בעלי אלו באשישות סמכוני שה״ש במדרש אמרו שהנה והוא

 בזה טרחו ורבים אגדה• בעלי אלו בתפוחים רפדוני הלכות
 אפ״י וע' לתפוחים ואגדות יין לאשישי הלכות הדמיון לקרב
 והפשוט * פעמים בענ״ד בזה אמרתי אנכי גס • א׳ דרוש ח״א

 אדם יעמוד אל עומדין אין ר״פ ברכות אמרם ע״פ נראה
 להתפלל אדם יעמוד אל אמרו וגס • ד״ת מתוך אלא להתפלל

 מצוה של דשמחה א׳ ענין והוא מצוה של שמחה מתוך אלא
 ע״כ ־ לב משמחי ישרים ה׳ פקודי משום התורה ע״י נעשית
 איז: כן אטש לבב משמח שהיין שכמו ליין ההלכות נמשלו
 השומע• האדם לבב משמח פלפול ע״ד ד״ת וחדוש הלכה

 איזה בהרגישו הלבב בשמחת יתעורר הפלפול בדרכי והמשכיל
 בדברי הלב לחזק הוא ההגדות ענין אולם • ונאה טוב דבר

 ה׳ בתורת דרכיהם על עין שיפקחו העם ולעורר • מוסר
 לרפואתו החולה יקחם אשר תפוחים כמו המה הס • ומצוחיו

 1 לבב להמשיך האגדה בסגולת כן • מחלישוהיו לבו ולעודד לחזק
 וזהו ־ וכחותי׳ הנפש בבריאות לאיתנה ולהשיבה האדם

 אלו בתפוחים רפדוני הלכות בעלי אלו באשישוח סמכוני
 המינים ששני משוס • אני אהבה חולת כי ־ אגדות בעלי

 ובזריזות בשמחה האדם שיעשנה נדרש במ״ע כי • לי נדרשים
 באיזה הלבב לשמח נדרש זה ולענין ־ ועצבות בעצלתים ולא

 בחושי׳ הנפש בהתעוררות המצוה לעשית ויקים • הלכה דבר
 הלב חיזוק נדרש ל״ח ולענין • הרעיונות ובגילת • בשמחה
 יכולה אינה חלושה והלב • ומדיח המסית היצר נגד לעמוד
 למלא המיסר ענין לזה נדרש ע״כ * המלחמה בקשרי לעמוד

 ימין המצוה מן סור לבלי מצוהיו לשמור ה' יראת לבב אח
 להגיד הנהיג ול״ח מ״ע בו שיש הפסח קודם לזאת • ושמאל

 גם • ד״ח מתוך המצוה למעשה העם שיקימו בכדי הלכה דבר
 ופרטי׳ חמץ של בל״ת יכשלו לבל העם את הזהיר לבעבור

 • שדי ביראת לבס לחזק הגדה דברי הדורש יגיד " ודקדוקי׳
 בזמן קדמה שהמ״ע בעבור להפלפול קדימה דין ניחן ולזאת

 קידם עשה המנות שנהגו לעיל כמבואר בזמן ־ לל״ת ובמעלה
• ל״ח דוחה שעשה שידוע ובמעלה י הל״ת משא״כ תורה מתן

:מארחוחיה נשטה ולא המנהג דרך נאחוז אגו גס ע״כ

הגדול לשבת דרוש

בסנה׳ נבלות אוכל במומר ורבא דאביי בפלוגהא הנה )א(
ונשאר • קג״ם יע״ל של הדרוש השלמנו לא עדן

 תטי׳ ג״כ שהיא איך דמומר זו בפלוגהא לבאר עדן לנו
 וי״ו דריש יהודה ר׳ אי במ״ק ורבא דאביי בפלוגהא ואחוזה

כאשר קג״ס היע״ל בכל הכא פלוגתחס שירש שזהו • לא אס
ששורש איך בעז״ה הראנו ובכולם • שלפ״ז הדרושים בפני בארנו

 רק • כנ״ל במ״ק פלוגתתס ענין בשרשרות ואחוז תלוי פלוגתתס
 ועתה שלפ״ז• הדרושים הכילס שלא נשאר דמומר פלוגתא

 יבא הענין ובסוף • במומר פלוגחחס בש״ד ונבאר הענין נשלים
 שלפה אמר שלא כל בגמ׳ מ״ש שהביא הגדה בעל ביאור

חובתו: ידי יצא לא בפסח אלו דברים

אוכל מומר ע״א( )ל״ז בסנהדרין הגמ׳ מתחלה ואעתיק  אמר אביי להכעיס ־ פסול ד״ה לתאבון נבלות 1
 והתורה רפע דהו״ל פסול אמר אביי • כפר אמר רבא פסול

 ־ בעינן דחמס כפררפע ורבאאמר עד־ רשע השח אל אמרה
 היזלנין אלו עד חמש הפת אל עד רשע חשת אל מיתיבי
 ממון• שבועת שיאוא׳ שבועת א׳ לאו מאי בשבועות• ומועלין

 מאי ד״ה ובתום׳ • דעלמא שבועות שביעות ומאי כו׳ לא
 דחכן הנשבעין כל מפרק לרבא אביי ליתיב תימא כו׳ שבועות
שבועת ,אפי ינימל־ בעי יקא " השבועה על חשוד וכשנגדו

שיא



 קול
 רע הוא השבועה מן דהתס • לההס דל״ד וי״ל • כו׳ שוא

 • לבריות רע נמי הו״ל לחבירו ממון שכיפר ועכשיו • לשמים
 ובהאי • לשמים רע הוא דכבר יודה לא שבועה מיראת הלכך

 • ע״ש כו׳ מדות גבי אבל לשמים רע כ״א ליכא נמי שבועה
 דמיראת הא כתבו לא ששם רק ע״ב( )מ״ו שבועות התוס׳ וכ״כ

 • ג״נ לבריות רע הו״ל ממון שכפר משוס רק יודה לא שבועה
 דמתרץ לאביי לבריות רע עדן אינו שכופר בזה הא וקשה
 אשבועתא חשיד אממונא דחשיד מיגו אמרי לא דלזאת בב״מ
 הוא ואשתמוטי י עליו לו יש ישנה מלוה ספק דאמרי׳ משוס
 • עדיין לבריות רע אינו דכופר במה וא״כ • משתמיט דקא
 ובשבועות ־ השבועה לו יועיל דמה הסברא כ״א נשאר ולא
 • לבריות רע אכתי הוי לא לאביי הא קשה • זאת הזכירו דלא

 השבועה לו יועיל דלא בסנהדרין שכתבו מה דגם עוד ויתכן
 מה ע״י לבריות רע דהוי שהחליטו לבתר כ״א כ׳ לא ג״כ

 דספק משוס לבריות רע עוד הוי דלא נימא אי אבל • שכופר
 דשבועהשיטבה השבועה דיועיל ג״כ י״ל כנ״ל• ישינה מלוה

 דמחמת • בזה עדיין חשיד ולא שוא לשבועת ל״ד ממק הכחשת
 בחזרה דליתי׳ כיון • לישבע היתר יורה לא ישנה מלוה ספק

 בשבועה מ״מ שוא אשבועת דחשיד ואף • מספק ישבע לא
 לא באמת לאביי הא קשה ולפ״ז • יקל לא ג״כ ממון בו שיש
 מצי דלא כ״א כתבו לא התוס׳ דגם ואפשר • לבריות רע עדן הוי

 ספק אביי סברת ס״ל לא הלא דרבא • לרבא מינה למיתב
 להקשית בחר ע״כ • תיובתא מזה הוי לא וא״כ ישנה מלוה

 דהתס שוא שבועת אפי׳ ומשמע שבועות דנקט מהברייתא
 מזה דהוי יתכן עצמו לאביי וא״כ — • מיירי עדות לענין

 ישנה מלוה ספק סברת דס״ל מאי לפי לדיני׳ ראי׳ המתני׳
 בעי דלא ומוכרח • נפסל שוא השבועת משים דרק דמוכרח
 ב״ק התום׳ למ״ש אך • חמס פסול דהיינו דממון שבועה

 אינו לשבועה נפסל אשבועה חשוד או דגזלן דהא ע״א( )ק״ח
 כתבו וכן לעדות• רק נפסל לא התורה ומן מדרבנן אס כי

 השבועה על חשוד דשכנגדו הא ע״כ א״כ ־ בגזלן ב״מ התיס'
 פסיל דמה״ת כלל ראי' ואין מדרבנן כ״א אינו דשבועות במתני'

 ]ועפ״ז • היא דרבנן דכולה די״ל לעדות אפי׳ שיא שבועת ע״י
 והיפוק רעי׳ ההוא גבי פ״ק בב״מ המפרשים שהקשו מה מיושב

 מדרבנן כ״א פסול אין רועה הא והקשו רועה• דהו״ל לי'
 דגם לומר ע״כ ולהנ״ל • השבועה על חשוד שכנגדו בי׳ ול״א

 דתקנתא אמרי׳ ולא • ונוטל נשבע שכנגדו אמרי׳ דרבנן בחשוד
 וא״ש[ דרבנן הוא דהשבועה היכי כ״א עבדינן לא לתקנתא

 לכאורה דהנה • כן לומר אין לאביי דע״כ ולומר לשוב יש אך
 דל״א שהכריח פ״ק ב״מ מגמ׳ הנ״ל התוס׳ על להקשות יש

 שבועת דא״כ מהא אשבועתא חשיד אממונא דחשיד מיגו
 ולהתוס׳ * לה משכחת היכי ברשותו שאינו שנשבע השומרים

 • מה״ת לשבועה פסול אין גזלן דכל מה״ת ראי׳ אין הנ״ל
 לא אממונא חשיד למ״ד כ״א כן כ׳ לא דהתוס' לומר וע״כ
 • מה״ת חשיד אשבועתא חשיד למ״ד אבל • אשבועתא חשיד
 חשיד אמרי׳ דלא הגמ׳ הוכיח ושפיר ־ פ״ק ב״מ מהתוס׳ וכ״מ

 אממונא חשיד דס״ל אביי וא״כ • אשבועהא חשיד אממונא
 חשיד הוי לא ישנה מלוה ספק מפום רק • אשבועתא חשיד

 ראי׳ יש ושפיר • לשבועה פסול מה״ת הוי׳ל א״כ • כלל אממונא
 • שוא בשבועת החשוד מדפסיל חמס פסול בעינן דלא ׳מהמתני׳

:לשבועה פסול מה״ת הוי השבועה על חשוד שכנגדו האי ולדידי׳

שהקשו ע״ב( )י״ב בכתובות התום׳ קושיה ליישב יש ועפ״ז )ב(
 יודע ואיני עדיף ברי ושמא ברי דס״ל לאביי *

 מחויב דנסכא הך ג״כ ס״ל איך א״כ • חייב נתחייבתי אס
 נשמע משואיל״מ דין כל הא • משלם לשבע יכול ואינו שבועה

 דהיינו היורשים בין ולא שניהם בין תהי׳ ד׳ שבועת מהקרא
 שבועה חייב כה״ג דבאביו ידענא לא וחמשין ידענא בחמשין
 • ידענא לא כונה באמר אף לשלם חייב באביו גש הלא ולאביי
 להיורשים באומר דגם בשבועות הר״ן עפמ״ש א״ש ולהנ״ל
 ואומרים נזה אותו מכחישים והם ק בפניכם צוה אביכם

 • למידע דהו"ל אף הכתוב מגזירה פטוריס •ג״כ ידענא לא כ׳
 לך ליה בברי היורשים באומריס מיירי דלאביי לפ״ז י״ל א״כ

נ אריה
 משלס באביו דבכה״ג לשבע יכולים ואינם חשודים שהם רק ג׳

 דלא והא ־ מגזה״כ פטורים והיורשים לשבע יכול שאינו משוס
 לא אממונא חשיד למ״ד מיירי דהגמ׳ י״ל הכי הגע׳ מוקי
 קרא לאוקמי ליכא א״כ מה״ת נפסל שאינו אשבועתא חשיד

 אשבועתא חשיד אממונא חשיד דס״ל לאביי משא״כ ,בכה״ג
 החום׳ למ״ש אך וא״ש• בכה״ג קרא מוקמינן שפיר מה״ת

 ל״א למידע ליה הוי לא דיורשין דמשוס הפרה פרק ריש
 הקשו שפיר בכתובות והתום׳ י כן לתרץ אין משואיל״מ בי׳

 ]ומ״מ • כך לתרץ יש שפיר להר״ן אבל • לשיטתם לפ״ז לאביי
 בחשוד עה״ש חשוד דשכנגדו הך מיירי דלדידי׳ אף לאביי גם

 ול״אבזה ,הכי דינא דרבנן בחשוד דגם י״ל מימ ־ דאוריית׳
 חשוד דו בשכני, שעשו דתקנה עבדינן• לא לתקנתא הקנתא

 בלא משלם משואי״ל דינו הי׳ התקנה דלולא החשוד לטובה הוא
 דמ״מ דרבנן בחשוד ג״כ היא הטובה ואותה • שכנגדו שבועת

 שהיא דרבנן נשבועה ול״ד משלם• וע״כ לשבע יכול אינו
 הקנתא לומר שייך בזה משלם אינו ובשאי״ל התובע לטובת

 • התובע לטובת הס התקנות ששני י עבד־נן לא נתקנתא
 א״ש ובזה הנתבע לטובת היא שהתקנה דרבנן בחשוד משא״ש

 כ גי׳ וא״ש שם* לאביי רועה דהו״ל לי׳ ותיפוק דמקשה מה
 לא לתקנתא תקנתא טעמא יק דמם עד מלהקשות דנטר מה

 תקנתא שייך אין דבזה רועה דהו״ל לי׳ ותיפוק עבדינן
 לאביי ועכ״פ אלי׳[ בשנות הגר״א בלקוטי וע׳ כנ״ל לתקנת׳
 ע״כ וא״כ * מתני׳ מסתם מומר גבי לדיני׳ ראי׳ יש לשיטתו

 ג״כ שיבואר כמו ממתני׳ לאביי היובתא אח״כ דמותיב הא
 במילהא• תנאי דמסיק מקודם גס רבא לשיטת כ״א אינה
 * היא תנאי ע״כ לי׳ דמסייע סתמא דאיכא כיון לאביי אבל

 :יוסי כר׳ הוא מינה דמותיב מתני׳ דהך וכדמסיק
אזלי לא בסנהדרין התום׳ דדברי שהנחתי זה ביסוד א'ל£

 וספק כו׳ דחשיד מיגו דס״ל לאביי ולא לרבא כ״א
 משום לאביי דגם ולומר בזה להתעקש יש כו׳ ישנה מלוה
 על שנחשד לשמים רע הוא שכבר בהשבועה נ״מ דאין

 ימנע דלא הכחשתו אמת אם שבועתי ע״י יבורר לא השבועה
 השבועה ענין מ״מ ממין הכחשת בה שיש אף לשקר מלשכע

 סיעתא לאביי אין וא״כ בה ופרץ כלל בעיניו חמיר לא
 התיובתא דבלא"׳ה חזינא עוד מעיינינא כד אמנם — • ממתני׳

 ועתה בגמ׳ כמ״ש א״ש ולאביי ־ רבא לשיטת כ״א ליהא שם
 חמס תשת אל עד רשע השת אל מיתיבי • דשם הגמ׳ נעתיק

 נימא היובתא• דאביי היובהא ברבית ומלוי הגזלנין אלו עד
 אומר יוסי ר׳ ר״מ דברי כילה לכה״ת פסול זומם טר כתנאי
 לדיני כשר ממיניה בדיני הוזס אבל נפשות בדיני שהוזס בד״א

 כר׳ אביי ־ יוסי כר׳ ורבא מאיר כר׳ אביי נימא ־ נפשות
 דאמר יוסי כר׳ ורבא אמרי׳ לחומרא מקולא דאמר מאיר

 אליבא לא ־ אמרי׳ לא לחומרא מקולא אמרי׳ לקולא מחומרא
 מאיר כר' אביי דר״מ אליבא פליגי כי ל״פ כ״ע יוסי דר׳

 דממון זומם עד גבי אלא התם ר״מ קאמר לא כאן עד ורבא
 לבריות רע ואין לשמים דרע הכא אבל לבריות ורע לשמים דרע

 היא יוסי ר׳ ההיא איהותב והא ־ דאביי כותי׳ והלכהא ־ לא
 התם שאני יוסי כר׳ הלכה יוסי ור׳ ר״מ יוסי ר׳ נמי ותיהוי
 קטל חמא דבר הא כי לן סתיס והיכא י כר״מ תנא לן דסתס
 כו׳ בה עיין פוק יעקב בר אבא לר' גלותא ריש א״ל נפשא
 איהו אזל ־ נפשא קטל דודאי בי׳ אסהידו סהדי תרי אתו

 דידי קמי אמר חד מהנך בחד בי׳ אסהידו סהדי תרי אייתי
 דבורטיא קהא גנב דידי קמי אמר וחד דחושלא קבא גנב
 • יוסי כר׳ הלכה יוסי ור׳ ר״מ מאיר כר׳ דעתך מאי א״ל
 א״ל .נפשות לדיני כשר ממונות בדיני הוזם האמר יוסי ור׳
 הכאסתס כר״מ הנא לן סתים דלא היכא מילי הני פפי רב

 בד״נ לדון הכשר כל דתנן מהא אילימא ממאי ־ כר״מ הנא לן
 אלא כו׳ סיפא דאלה״ה קאי יוחסין בפסולי דלמא ממאי כו׳

 בקובי' המשחק הפסולין הן אלו כר״מ הנא לן קסהס הכא
 זה והעבדים שביעית וסוחרי יונים ומפריחי ברביח ומלוי
 כשרים אינם הן אף לה כשרה האשה שאין עדות כל הכלל

 דאשה נפשות בדיני עדות האיכח יוסי ר׳ אילימא מני י לה
־. הגמ׳ עכ״ד ־ היא ר״מ לאו אלא י לה כשרים והן לה כשרה אין



קול 100
הפסוליןחשיב הן דאלו מחני׳ בהן לכאורה'הא ומשה )נ(

 גזירה בכלל נכלל זה דגם ויתכן דרבנן• פסולי 1
 מן הלא יוסי ר׳ אבל נפשות בדיני לעדות גזלן דפסלו דרבנן

 בעד פלוגתייהו יוסי ור׳ ר״מ נקטי )ולזאת • קאמר ההורה
 כמו ממון חימוד בי׳ דלית כיון רבנן גזרו לא דבי׳ זומם

 ־ יוסי ר׳ נגד מאיר כר׳ דהלכה ראי׳ ומאי לקמן( שיבואר
 דמייתי א״ש נפשא דקטיל חמא דבר עובדא הך לענין בשלמא

 בר ניציל א״כ לד״נ פסלוהו דרבנן ראי׳ איכא דעכ״פ זאת
 משום כאביי הנכה שנפסוק לענין אבל • כך ובין כו בין חמא
 אין כותי׳ קי״ל ולא היא יוסי ר׳ חיובתי' דהוי בריית׳ דהך
 דהך לזה סחירה אין הפסולין הן דאלו סחמא דהך ראי׳

 ופלוגת׳ • דרבנן בדינא מיירי דר״ה ומתני׳ מה״ת מיירי ברייתא
 וע״כ • מקרא עלי׳ מדמקשה פליגי במה״ת ע״כ ורבא דאביי
 עשו דרבנן אמרי׳ לא גזירה הך עבדו דרבנן מצינו דלא כיון לומר
 אשבועתא חשיד אממונא חשיד למ״ד כ״א שייך אין זה אבל זאת

 עשו מדרבנן דע״כ אשבועתא חשיד לא למ״ד אבל הכי• דס״ל כאביי
 אות לעיל )הבאתיו התום' כמ״ש לשבועה הגזלנין נפסול

 • נפשות לדיני פסולן הגזירה בכלל שנכלל שיתכן כ״ש • א׳(
 ורבא • עצמו חביי לשיטת כ״א חינה הראי׳ דכל מוכרח וא״כ

: לשיטתו מותיב שפיר מינה דמותיב
 ‘דפנו מודו כ״ע לתאבון נבלות באונג הא עוד לעיין ךיע{

 ממון חמוד דמשוס כיון לבריות רע דבעי רבא חפי׳
 ח״כ • שקר להעיד חשוד נפשו תאות למלא או עבירה עושה

 מוכח וקצת • פסול לתאבין נבלות דאוכל יתכן ?סי לר׳ גם
 ר״מ כפלוגתת דפל־גי למימר וכעי כתנאי נימא דקאמר ממאי

 ור׳ ר״מ ה״נ ורכא אכיי פליגי לא שבלתיאבין ונשם יוסי ור'
 • כן צ״ל דר״מ אליבא דפליגי במסקנא וה״נ • פגיגי לא יוסי

 דצענין לומר ודוחק • מזה במשקנא בי׳ הדר לא דמסתמא
 לבריות רע לעגין גס דהלא • בלתיהבק נפ'מ אין נפשות דיני

 • לבריות רע גס שהוא לתיאבין נבלות מאכילתו הוכחה דאין י״ל
 הנאה שבשביל משום גרע דלתיאבון דהפשינן מאחר ומ״מ

 ח״כ לרע מוחזק הוא דבר לכל גס ה׳ מצות על עובר התאוה ו
 בעד פלוגתייהו יוסי ור׳ ר״מ נקטי דלזאת ואפשר • לד״ג ה״נ

 למלא ענין בו שיהי׳ • עדותו עבור ממון שקבל נודע №1 זומם
 כיון מודה יוסי ר' דגם י״ל וגזלן גנב חבל • לממון חאותו

 עובדא גבי וא״כ דפסול מודו כ״ע לתיאבון עבירה שעושה
 דכיון נפשות לדיני גס פסול כ’א דגנב סהדי דאייתי חמא דבר

 • לחמירהא קילתא בין לחלק אין עיבר ממון חימוד דמשוס
 גם מלתא לחלומי רק כר״מ דהלכה להכריח כלל הוצרך ולא

 בלתיאבין דגם וס״ל י בככי מחלק דלא יעקב בר אבא ר׳ לסברת .
 אוכל או דבגנב דכניח מאי לפי אבל • יוסי ור׳ ר'מ פ:יגי
 א־ן וגם להכריח צירך אין דפסול מודו כ״ע לתיאבון נבלות

 & הפשולין כן דאלו המתני׳ דהלא • כר״מ דהלכה מוכרח
 ובזה • ממין וחימוד לחאות עבירה ועיברי בגזלנין רק מ׳־ירי

 ואף • אלו אפסולין הכלל זה קאי ושפיר מורה יוסי ר׳ גס
 לר׳ גס לפ״ז פסיל דמ״מ נפ״מ אין חמא דבר עובדא דלענין

 הלכה לענין אבל • לזכותו עדיף ועוד ממין חימוד משוס יוסי
 מאיר כר׳ תנא לן דסזיס הכרח דאין דכ-ון ראי׳ חין כאביי

א״ש בזה דגם בענ״ד ואמרתי • תיובתיה ברייתא הכיח כוי
— • לשיטחיה אניי

ГЦГП רנשא כרגטהו כרגתיו מת ביבמות
 • אשתו תנשא לא הרגתיו אומר יהודה ר׳ זו ש ר

 נשר דדבריהס גזלן דס״ל מנשה דלרב איתא פס ובגמ׳
 יהודה ור' דח״ק ס״ל אשה לעדות פהול דד״ת חשה לעדות
 • דבורא פלגינן ס״ל דת״ק דיבורא פלגינן נימא אי בזה פליגי
 דלא דס״ל יוסף ורב ־ דבורח פ:גינן דלח ס״ל יהודה ולר'

 דלת״ק מנשה בדרב יכודה ור׳ ת״ק דפליגי ס״ל דבורא פלגינן
 ס״ל יהודה ור׳ מנשה כרב דלא חשה לעדות כשר ד״ת גזלן
 כן א<7 מתג•׳ איתא ק ספ בר״ה והנה • ע״ש מנשה כרב

 כשר דדבריכס גזלן אומרת זאת כרס בגמ' וקאמר הפסולין
 ות״ק מנשה• יוסףדס״לדפליגיבדרב לרב וקשה אשה־ לעדות
 • אשה לעדות כשר ד״ת דגזלן ס״ל יהודה דר׳ רבנן דהיינו

על וגס • דר״ש פסולין גס שם במתני׳ השיב לא למה א״כ

אריה
 אשה דלעדוח כו׳ לה כשרה האשה שאין כל הכלל קאי יהי׳ זה

 יוסף לרב כומר וע״כ • כשר ד״ח גזלן גס להעיד אשה דנשרה
 הכצל זה האי ומ״מ רבנן שחידשו מה רק במתני׳ חשיב דלא
 גס וקאי ־ במתני׳ להו חשיב דלא חף פסולי אכולהו קאי

 כ״א קאי דלא ס״ל מנשה ורב • מה״ת פשולין דהוי אכנהו
 גבי פ״ק בגיטין ס״ל אביי וכנה • במתני׳ דחשיב אפסולין

 • דבורא פבגי׳ דלא לך ■ין קנו ננסי כל רבו לו שכתב עבד
 כשר ד״ת גזלן אי פליגי ביבמות דה יכו ר׳ ו דת״ק ס״ל וע״כ

 וא״כ • אשה לעדות כשר ד״ת דגזלן ס״ל ות״ק אשה לעדות
 במתני׳ חשיב דלא כנך אכל גס ר״ה שבמתני׳ הכלל זה קאי
 לא הכלל וזה היא יוסי ר׳ באמת דלמא כנ״ל לדחות אין א״כ
 חימוד בכס דיש במתני׳ דחשיב פסולין ושארי אגזלנין כ״א קאי

 אכל קאי לאמי ככלל זה דהא • יוס־ ר׳ מודה דבזה ממון
 זומס עד על גס וקאי * במתני׳ חשיב דלא אכנך גס מילי

 לד״נ כשרה האשה שאין כיון לד״נ דפסול יוסי ור׳ ר״מ בי׳ דפליגי
 דבורא דפלגינן דס״ל לרבא אבל כר״מ הנא דסתיס ומיכרח

 רק מנשה כרב ס״ל דה יהי ר׳ )וכן מנשה כרב ס״ל ות״ק
 ככלג זה קאי לא א״כ כת״ק( ופשק דבורא פלגיכן דלא דס״ל

 ומשוס ־ ג״כ יוסי כר׳ דרתי׳ י״ל במתני׳ דחשיב אכנך כ״א
 לרבא וא״כ • וכנ״ל יוסי ר׳ מודה ממין חימוד דאיכא כני דכל
 וסיעתא אמי נגד לתיובתא כברייתא ני׳ דחשיב לשיטתו ה״ש
 לחלק י״נדכלכסב־א אך • לשיטתו לאמי משא״כ • דיה לדי
 למ״ד כ׳א שייך אין פסול לשאר ממון חימור שמחמת פסול בין

 לא אממונא חשיד למ״ד אבל אשבועתא חשיד אממונא חשיד
 משבועה יותר לאינשי קילא דממון אלמא תא אשמע חשיד
 התוס׳ דסברי לעיל כתבנו מ״ר לאותו דכלא * ד״נ לעדות וכ״ש

 לאמי רק • מדרבנן כ״א לשבועה פסיל לא דאוריי׳ גזלן דאפי'
 לולא • כלל לחלק יתכן אשבועתא חשיד אממינא חשיד דס״ל
 דר״הכולל כבמתני׳ ככלל דזה ומיכרח דבורא פלגינן לא דס״ל

 לא אממונא חשיד דתפסינן לדינא ולהת • וכנ״ל הפסולים כל
 דפסקינן אף ולכן • בכך כלל נחלק אין א״כ אשבועתא חשיד

 לעדות פסול ד״ת דגזלן מנשה כרב ג״כ ופסקינן דבורא דפלגינן
 מ״מ • במתני׳ דחשיב קאיכ״אאכנהו לא ע״נ הכלל אשכח:

 אין דלדידן משוס • כר״מ הסתמא וחשבי׳ כאביי פשקינן
 בק״ו דנידון ד״נ לעמן פסולים לשאר ממון חימוד בין לחלק

 ואין • משבועה לאינשי חמירא ד״נ עדות דודתי ־ משמעה
 דמכ״ת אמרי׳ ולשבועה פסילים דלד״נ חזינן תא ש ג דהא להקשות

 אלמא אשמע׳ חשוד לא מדרבנן נס אממונא וחשוד כשרים
 לפוסלו עשו פלוג לא דמשוס די״ל * לאינשי מירא ח דשכועה

 כפוסקים בין מחלוקת יש דרבנן בחשוד דכא תדע • עדות בכל
 הארכתי א )יבמק התורה לשבועת הסיד דנ״ה ס״ל וש״פ דהנ"י

 התורה לשבועת גס חשוד דהוי ס״ל פוסקים וכמה זה( בדין
 פסולים דר״ה ספ״ק לכו דחשיב דרבנן פסולי גס נכ׳ע ולד״נ

 כשרה האשם שאין עדות כל כגל כ יה שם דתני מכא כדדייק
 סברא אין וזה * פסולי אינהו גס פסולה ראשה ובד״נ כו׳ לה

 דרבנן פסולי בין יש דכלא משבועה יותר לכו קילי דד״נ לומר
 )נ״ד סנהדרין כתוס׳ כמ״ש סורא א להו משמע דלא הנך גס

 חינו א״כ • איסורא לי׳ משמע דלא משום ברבית חמלוה ע״ב(
 נפש להרוג שקר להעיד לו שנקל נאמר ואיך • במזיד עיבר

 פצוג לא משום לומר וע״כ בשוגג כוא חשדי׳ דכל * במזיד
 ל״ש עדות מין שאינו שבועה משא״כ עדות בכל רבנן פסלוהו

 גס דפסול הלכה דתפסינן דכא לדינא י״ל וה״נ * פלוג לא
 דאורייתא בין הפסולים עדות כל. דפסנו * מדרבנן הוא לד*נ

 לכל פסיל דמה״ת פסק הלא אביי אבל • עדות נכל דרבנן בין
 • אשבועתא חשוד אממונת חשוד ס״ל וגס דאוריי׳ פסילי מיצי
 דלעדוח וס״ל דבירא פלגינן לא דס״ל משוס טעמיה ע״כ

 ״א(7‘)•" דר״ה דבספ״ק הכלל זה וע״כ ככר גזלן גס אשה
\ ־ ׳ то.п משום נהם שאין אף קאי הפסילים אכל

׳־ 1 __ : ו;,-ל

 לא ד-י משים היא אניי יטטס י’שבאי אחר ПЛ־'> )י(
 2 א,ך' איושפליגי" גנאי • מירא פלגינן

 •׳ יי־י דייש יהודה י׳ ’א בזז חליי דנורא פלגי אי

 ־'ב1 יגקדיס • קג׳ס ניטל פנינחחס כל כייש שזה הנחנו
מ״ש



 קול
 ן יוחס עשרה פ׳ ובקדושין ע״א( )מ״ז החולץ פ׳ יבמות בגמרא מ״ש
 דאין ל’ס דרבנן יכיר לענין ורבנן יהודה ר׳ דפליגי ע״ב( ע״ח )ד׳

 ופשקי׳ דנאמן ס״ל יהודה ור׳ ממזר שהוא לומר בנו 'על נאזן אדם
 ממזר שהוא בנו על מן דכא דהא כבה״ג ופסק • יהודה כר׳ הלכה
 אינו בכורה הכרת ע״י שלא איל • בכורה ככרת ע״י דוקא היינו
 שבא גר שם אמרי׳ דביימות מהא עליו הפוסקים כל והקשו • נאמן
 נאמן יהודה ר׳ וא״ל לב״ע ביני נתגיירתי ואמר יהודה ר׳ לפני
 ומוקי ־ בניך את לפסול נאמן אתה ואין עצמך את לפסל, אחה

 דקאמר כרנב״י הלכה שם ואמרי' גדולים בבנים התם לה
 אינו להבנים וגם • לכנעני עדות דאין משוס כטעם התם
 הוא נפסל שאין באופן דבר לשאר אבל • בעדותו לפסול יכול

 בכורה ככרת ע״י ההגדה דאין דהיכי ולהבה״ג • עדותו מועיל
 החס הא • כרנב״י הלכה שם אתמר למאי קשה נאמן אינו

 דמאי שמתרציס מהאחרונים ויש ־ בכורה הכרת ע״י הוי לא
 באומר היינו בכורה ככרת ע״י כ״א נאמן דאינו הבה״ג דקאמר

 לא זה דעל אומרים יש כמ״ש נאמן שאינו בנו שאינו בגו על
 נאמן בכורה הכרת ע״י דמ״מ לכבה״ג וס־׳ל • התורה האמינתו

 וח״ש נאמן שפיר ופסול בנו שכוא לומר אבל • בנו שאינו לומר
 בלתי נאמן אינו גווגא דבכל הבה״ג משמעות ]אך ־ דיבמות כך
 כת־ס׳ דכנה ־ ישוב צריכים ודבריהם • בכורה[ הכרת י’ע אס

 כוכיח מאין יהודה ר׳ דברי על פ־רוניס שני כתבו כק־ושין
 דכיון משוס דהוא וכ׳ • בנו על ממזר שהוא לומר דנאמן
 מכגדתו מוכח ממילא בכור שהוא כקטן בנו על שאומר
 מפרש מפרי״ש אלי' וה״ר * ממזר והוא • בגו אינו שהגדול

 והיינו השנואה בן הוא מי שיכיר לזה אתא ית־רא קרא דיכיר
 וחלוצה גרושה בן כהוא בנו על לימר נאמן וזהו • לאוין חייבי

 אי לבהיג הנ״ל תירוצם על קשה ולפ״ז . לאוין חייבי דהיינו
 הכרת בלי נאמן בנו דעל לו מאין א״כ הראשון כפי׳ דס״ל נימא

 גס א״כ כשני כפי׳ נימא ואי • לדעתו כן כס שכ׳ ־ בכורה
 הכרת ע״י שנאמן ידעינן מאין גס • בכורה הכרת בלא

 דס״ל ודוח'ל • לזה ראי׳ אין כשני דלפי' בנו שאינו לומר בכורה
 להו ניחא כנ״ל כמתרציס דכאחרוגים אף • ביחד כפירושים ב'

 כפירושים דשני בענ״ד וכנראה • נהירא לא בענ״ד זה בדוחק
 לחלק שא״א במקיס אפי׳ דבורא דפ־גיכן נימה אי בזה חלייס
 נוגע וזה ־ נאמן אינו כשני ועל נאמן א׳ בדבר רק כלשון
 נאמן דאינו אשתך עם זניתי א:י באומר כרשב״א שה׳ לענין
 שוס נשאר לא זכיתי אני ה־בת מדלת דכי כדיבור לחלק דא״א
 לומר פלגינן דמ״מ דס״ל דיע: ויש ־ כנשארים בהמלום כונה
 סי׳ או״ח וע׳ ־ בהלשון נ״מ ואין נאמן אינו ובזה נאמן דבזה

 ורבא אביי פליגי דבזה ]יג׳ י ע״ב סי׳ חאה״ע ובנ״ב • ל״ו
 וח״א דיבור חד דכו״ל לך קנויס נכסי כל באומד גיטין בריש

 שטרות ככל קיום ובעי נאמן אינו דבשניכס לא-יי וס״ל למפלג
 דפלגי' וס״ל נאמן עצמו ועל דבורא דפלגינן ס״ל ורבא דעלמא

 דאפשר דבכה״ג אפשר ואביי * כלשון לחלק דאין אף ־ עניני
 לחלק שאין במקום רק " דבורא דפלגי׳ מודה הלשון לחלק
 ע״כ כלשון לחלק אין ובהרגתיג״כ • דבורא דל״פ ס״ל הלשון

 אולם • כנ״ל לאביי מנשה בדרב ע״כ ופליגי דבורא דל״פ ס״ל
 ל״אפלגינן כלשון לחלק דאין דהיכי להלכה דס״ל להרשב״א

 הלשון לחלק שיש באופן מיירי דכרגתי הא ע״כ א״כ * דבורא
 ואיך אשה לעדות פסול ד״ח דגזלן מנשה כרב פסקינן דהלא

 דבורי׳ דפלגי׳ משום וע״נ ־ עדותו יהודה דר׳ רבנן מכשרי
 בלשק לחלק שאין דמיירי אפשר כרשב״א על החולקת ולדעה

 ורבנן יהודה ר׳ בפלוגתח וכנה * דבורא[ פלגי׳ אמרי׳ מ’ומ
 ס״ל לא כלא יכודה ר' אך ־ כנ״ל יהודה כר׳ פסקי׳ יכיר גבי

 יתכן ולזאת דיבמות ספ״ב דהרגתי מכא כדמוכח דבורא פלגי'
 ממזר שהגדול בזה גם נאמן כקטן על בכורה ככרת דע״י דס״ל

 דיכיר מקרא שנים פי לו לתת כבכורה טל נאמר ולא
 וכיון דבורא פלגי׳ לא דס״ל משוס נאמן אינו הגדול ועל

 פסקי׳ הלא אנן אבל • ממזר שהגדול ג״כ בזה נאמן כנאמן
 איך לכאורה קשי׳ דבירא דפלגי׳ ג״נ ופסקי׳ יכודה כר׳ הלכה
 לשווי׳ כ״א נאמן אינו יכיר דמטעס י״ל הא כתם כר״י ׳ פסק
 נמאן לומר וע'כ • ממזר הגדול לבנו לשווי' ולא לנחלה בכור
פלוגתא דמפרש הלשון לחלק שז־ן אף בכ״מ דבורא דפלגי׳ דס״ל

נא אריה
 בן מטעם מפרי״ש הר״א וכפי׳ בכורה הכרת בלא ורבנן דר״י

 שייך אינו וא״כ שנואה בן שהוא להכירו שיכול יכיר .השנואה
 לתרץ אפשר ולפ״ז * יהודה כר׳ דפסקי' וא״ש * דבורא לפלגי׳

 הוא דפלוגתייהו מפרי״ש הר״א כפי׳ דס״ל ונאמר בה״ג דעת
 דהיכי כהרשב״א ס״ל דבורא פלגי׳ ובדין * בכורה הכרת בלא
 בכורה הכרת בע״י ולזאת * דיבורא .פלגי׳ ל״א בלשון לחלק דאין

 אומר דזה בודאי נאמן בכור שהוא דלהכירו כיון מסברא אמדי'
 דיבורא פלגי׳ דלא כיון ממילא ב״ג זה מאומד גרע ולא בגו על

 • בלשון לחלק שאין כיון ממזר שהוא הגדול על ג״כ נאמן בזה
 נאמן בנו על פסול דלומר ־ להבה״ג גס דיבמות כך א״ש וא״כ

 נאמן אין בנו שאינו לומר רק * שפיר בכורה הכרת בלא אף
 — • דבורא דל״פ ומטעס בנו על שאומר בכורה הכרח ע״י כ״א
 דפלגינן דס״ל דלמאן הוא זה בענין לדברינו הנוגע פ7ועכ

 כאי לפרש מוכרח ע״כ בלשון לחלק שאין היכי אף דיבודא
 דלא מפרי״ש כר״א כפי' בכורה ככרת בלא ורבנן דר״י פלוגתא
 אין דהתס לומר ואין • יהודה כר׳ כתס פסקי׳ איך תקשה

 ממילא בכור הוא כקטן דזה דכיון משוס דבורא פלגי׳ כלל שייך
 אני דוכתי בשאר כמו בעניני גס לחלק דאין ממזר כוא הגדול
 עמו לא אבל אמת מכאשה דכזנות דאמרי׳ * אשתך עס זניתי

 בבכור ככא אבל • אחר ע״י שנהרג דאמרי' הרגתי אני או
 כשר כוא ממנו וכגדול בכור דכוא לומר דאין ־ זאת שייך אין

 אשתי את גרשתי ב״ב בבבלי דבורא פלגי׳ בכה״ג גס מצינו דהלא
 פ״ק גיטין בירושלמי וכן * לעבר ולא להבא דגאמן דבורא דפלגי׳

 ר״י אתפלגון ב״א לב׳ א׳ בשטר לזה ורחוקים לזה קרובים עדים היו
 וע׳ כר״ל פסק אפרים ודבינו • דבורא פלגי׳ כתם ס״ל ור״ל ור״ל

 בחרתי גיטין להרי״ף ובחדושי • מזה באורך במכות ספ״ק ברח״ש
 ממילא בכה״ג דבורא פלגי' למימר דאיכא וכיון ־ בס״ד קצת בזה
 או פ״ד דל״א דס״ל ומאן • ״ש מפרי הר״א כפי׳ לפרש צריך

 דר״י בפלוגתא התוס' של הב׳ כפי׳ סבר מצי פ״ד ל״א דבכה״ג
של הב׳ כפי׳ לפרש מצי פ״ד ל״א דס״ל דלאביי וזכינו • ורבנן

: מפרי״ש הר״א כפי׳ לפרש צריך ולרבא החוס׳
 הר״א לפי' מקשה מ״ח( )פ״ר בקדושין החוי״ט והנה (ה)

 כ״א אינו יהודה דר׳ הילפותא דכל דא״כ מפרי־״ש
 כ״א מיידי לא בגישואי׳ שנואה והא " יכיר כשנואה דבן מקרא
 ין תהי דכי מקרא כדמוכח קדושין בהו דתפסי לאוין בחייבי

 מקהל לפסול ולא האב נאמן מכהונה לפסול דוקא דלמא א׳כ
 כו״ל וממזר נתין גס הא התוי״ט על שתמה חדשים הוש׳ וע׳

 בבעולה קרא מיירי לר״ע ורק • בקהל לבא ופסולין לאוין מחייבי
 דברי ובאמת • ע״ש ס״ל יהודה כר׳ דר״ע לנו ומאין • לכה״ג

 יהודה דר׳ ע״א( )נ״א בסנהדרין מבואר דהלא נכונים החוי״ט
 או כהונה לי בכס! כ״א מיירי לא קרא ע״כ וא״כ • כר״ע ס״ל

 דלאביי וקצ״ל ־ התוי״ט קושית קשה וא״כ • לחוד לכה״ג בבעולה
 ויתכן ־ ע״ש ס״ל כר״ע יהודה דר׳ מוכרח אין שם בסנהדרין

 אדרבה דלהנ״ל )ועוד ־ ודוחק דאביי אליבא מפרי״ש כר״א פי׳
 התוי״ט קושית בישוב נ׳ ובענ״ד * מפרי״ש( הר״א כפי׳ צ״ל לרבא

 הרמב״ס על כלח״מ קושית בישוב אחר בדרוש באורך עפמ״ש
 דמחייב ע״ב( כ״ב )ביבמות יהודה בר׳ יוסי כר׳ דלא שפסק

 כ״א אביך אשת בת משוס וב׳ אחותו משוס א׳ שתים באחותו
 משום מחייבו אחה ואי אביך אשת בת משום דדריש כת״ק
 שיש מי כו׳ אשת בת האי דריש יהודה בר׳ יוסי ור׳ * אחותו
 שפחה דרשי ורבנן • וכנענית שפחה יצא בה אישות לאביך

 אומות בז׳ הניחא ומקשה יסיר מכי וכגענית וילדי׳ מהאשה
 • המס־רים כל לרבות יסיר כי ומשני מנלן עו״ג אומות שאר

 דפליג תנא מאן ומשני כו׳ דקרא טעמא דדריש לר״ש הניחא
 כר״ש דלא ולוה מלוה בה׳ פסק והרמב״ם • היא ר״ש בר״י ר״י על

 מאין וקשה ־ כריבר״י דלא פסק ומ״מ דקרא טעמא דרישת לענין
 שם מ״ש הענין קוטב אך בזה והארכתי כמותה־ דולדה כנענית ידע

 דמני התם דמשני ע״ב( )ס״ח דקדופין כסוגי׳ תפס דהרמב״ס
 קרינן חהיין כי בי׳ דקרינן כיכי כל ידעינן לו וילדו חהיין

 בפליגתא חלוקות דהסוגיות שם ואמרחי • כו׳ לו וילדו ביה
 דקדושין תהיין מכי דיליף דמאן ע״א( )ס״ח בקדושין דאמוראי

 דאין כיכי כמותה דולדה להא עוד למדרש מצי לא בח״ל חיססין
 דבעי משום דלא שס והסברתי ־ הריטב״א וכ״כ • חופסין קדושין

מיפנה כו



אריה קול !02
 תופסי! דקדופין תהיי! מני ודרש מאן כ״א סמוכין בדרש מופנה

 * בא^תו .יאיש ל !פם ת ! ו״ ק,7 חהיק יהפ ח״נ * נאוין יב* בח
 “ יכיה כו׳ חמין כי ביה דקרינן ה־כי כל דדשא כך נדרוש וכד

 • בכם להאיש תופסק קדושין דאין ח״כ על גס המיעוט אי ק
 דקדושין כסוגי׳ ע״נ ־ כן כדין שאין מס כמוסה ונדה דג'כ

 ק דמפ מ״ד כרך סברה כו׳ בי׳ דקרינן כיני כל הכי דדרשכ
 אשה מאחות תופסק קדושין אין דבח״ג כא ע״ב( ס׳ז )שם

 בה שיש אשה לאחות דל״ד לאין חייבי א״ס קשי׳ נא דנפ״ז
 קדושין תפסי דלא ח״כ דיליף יעקב בד אחא ל־ב דדק г/כ

 לדידיה וצדיכא • נמי צחוק חייבי א״ס לדידי׳ קשי׳ מיבמה
 דדריש למאי אבל • בח״ל הופכין דקדושין הכין כי קרא

 • בח״ל תופסק לקדושין חכיין כי ליכ אצעדיך לא אשה מאחית
 עכ״פ בה שיש חכיין כי פי׳ אלא • דוקא בח״ל מיירי ולא

 שייך דאין וכנעניח שפחה למעט דהיינו ני לאחרי קדושין תודת
 תהיק כי בי׳ דקדינן היכי כל קאמר ועפ״ז • כלל הוי׳ בה

 הדמב״ס ממ״ש וכ״מ * לאחריני קדושין ענין בה שיש דהיינו
 שנואה וכאחת מקרא דכוא המפרשים וכ׳ • אביו יורש דממזר

 דוקא לאוין בחייבי מיירי שנואה הא וקשה כו׳ לבכר יוכל לא
 קרא מיידי בח״ל הופסק לקדושין דתי נא דקדא דכ״ל מאן וע'׳נ
 לאחדיני אף כוי׳ ענין בה שייך שיהי׳ פי׳ תכיין וכי ־ בח״כ
 ובזה • כו׳ חכיק כי בי׳ דקרינן היכי כל למדרש שסיר ומצי
 כ״א לככ״ג בבעולה קרא לדחיק כגמ׳ כוצ־ך ולא לר״ע גס איש

 אבל • קדושין דהפסי לאוין חייבי תכיין מני דדדיש מ״ר לכאי
 לאחריני כוי׳ בה דשייך ככתוב דפי׳ כ״א • לזה א״צ מ״ד לאידך

 ידע מאין כתוי״ע קישית א״ש וא״נ • ככי ס״ל יהודה ר׳ וגס
בחייבי תכיין כי מיירי דכשהא מפדי״ש כד״א לפי׳ קהל לפכילי

־ קהל פסולי ג״כ לה וידע כריתות
 שמעין כר׳ דנא שפסק הרמב״ס דברי בענין והנה 0)

 יהודה בר' יוסי כר׳ ודלא דקרא טעמא דדריש
 דקדושין סוגיא דתפס ליישב שכתבתי באחותו שתים לחייב

 מסקינן דההם ־ אחריתי קושיא לפ״ז דמתעורר ישוב צריך עדן
 ומשני * וילדי׳ האשה ול״ל חהיין מכי ידעינן נמי שפחה א״ה

 ולדה עבד וולדך חורין בת את הרי לשפחתו האומר כדתניא
 וילדי׳ האשה שגא׳' קיימין דבריו וחכ״א ריה״ג דברי כמותה

 • כמותה דולדה ריה״ג על שנא׳ דקאי שם בגמ׳ ומפרש כו׳
 האשה ל״ל וקשה קיימים דדבריו כחכמים פסק והרמב״ס

 דהנה • ליישב ואמרתי • כנ״ל חהיין כי דדריש כיון וילדי׳
 קאמר קיימין דדבריו חכמים דברי דמסיק בתר ברייתא בכך
 • תלמודא מאי הגמ׳ ומקשה י לאדוני׳ תהי׳ וילדי׳ האשה שנא׳

 הברייתא דמאחר מאי לראות ויש • אדריה״ג דקאי ומשני
 מציגו מעט אשר • פלוגתי' בר דברי דמסיק עד הקרא לאתויי
ע״א( כ״ה )דף בתמורה מה ע״פ ונראה • בזה כיוצא

 רצה מתכפר בה רצה מעוברת חטאת הקדיש יוחנן א״ר
 כמפריש והו״ל משויר שיירו אס יוחנן ר' קסבר • מתכפר בולדה

 האומר כתנאי נימא התס וקאמר • לאחריות חטאות ב׳
 שיירו אס מ״ס לימא כו׳ עבד וולדך חורין בת את הרי לשפחתו

 ירו ש אס דכ״ע נא • משוייר שיירו אס ומ״ס משוייר אינו
 חדא דתני תנאי כהני לימא כו׳ וילדי׳ האשה דא״ק וש״ה משוייר
 כהונה לזכרי כ״א נאכל אינו חי ד' בן בה ומצא חטאת השוחט

 אס מ״ס קמיפלגי בהא לאו מאי • אדס לכל נאכל חדא וחגי
 בהא זאבע״א * משוייר אינו שיירו אס ומ״ם משוייר שיירו

 בהוייתן קדשיס ולדי ומ״ס קדושים הס אמן במעי מ״ס קמיפלגי
 הרמב״ס והגה • כו׳ מעוברת שהקדישה כאן ואבע״א • •ה״ק
 כר׳ פסק ומ״מ אמו ירך דעובר משוייר אינו שיירו אס פסק
 • הקדש בשבח מתכפר דאדס ומשוס • בולדה דמתכפר יוחנן
 משוהדאדס הוא יוחנן ר׳ דדין ע״א( )פ״א במנחות מוכח וכן

 הוא מתה חטאת ולד דקי״ל הא )וצ״ל הקדש בשבח מהכפר
 קדושים הס בהריתן למ״ד ומ״מ • נתעברה ולבסוף בהקדישה

 הרמב״ס פסק לא למה קשה וא״כ • חולין( הס אמן במעי
 אינו שיירו ס״ל דריה״ג כו׳ לשפחתו האומר גבי כריה״ג
 על הנ״ל )דקושיתי קשה גס • תמורה בגמ׳ כדמוקי משויר

 לפסוק יש בודאי אבל פסקיו סתירת מחמת כ״א אינה הרמב״ס
 אינו שיירו פסק אמאי קשה יוחנן ר׳ ועל דריה״ג כחכמים

 חציו כ״א משוחרר אין לרבי אפי׳ דעכ״פ עבדו חצי כמשחרר
 משייר אינו דשיירו כיון אז עבד נעשה בהוייתו נימא אי רק

 אמו מחמת כ״א עבד שם עליו ואין אמו ירך הוא ועתה
 נשתחררה דכבר כיון עבד עוד יהי׳ לא הלידה ליום ממילא

 זכות דנשאר עבד יהי׳ הכי דלבתר אפשר משוייר ולמ״ד ־ אמו
 בהיותה כאשר עליו שמו שישאר להולד ששייך במה וכח להאדון
 לענק לעבד קדשים דמדמינן דכמו לומר דיהכן ונראה • שפחה

 אמו ממעי אי לענק ה״ג משויר אינו או משוייר שיירו אס
 אי ותלי * להדדי דמו ג״כ עבד נעשה בהוייהו או עבד הוא

 נעשה בהרימו בעבד ה״נ קדישיס הס בהוייהן בקדשים נימא
דלכ״ע בהחלה הגמ׳ דסברה התוס׳ שש׳ כמו וא״כ ,עבד

 דהו״ל הולד שחרר דאם ג״כ ונ״מ • עבד חצי וכמשחרר חדא
 ס״ל ריה״ג אבל * גוף חצי וכמשחרר א׳ כגוף דהו״ל משוחרר
 לבוא יוכל דלא וכיון * משוייר אינו שיירו ואם ה״ק בהוייתן

 וא״כ ־ חורין בן הו״ל ע״כ אמו במעי עודו כל ולד מדין עליו
 גבי כחכמים ופסק משוייר אינו שיירו דפסק להרמב״ם א״ש

 קדשים בולדי דס״ל משוס * קיימק דדבריו כו׳ לשפחתו האומר
 נאכל דאינו פסק ד׳ בן בחטאת דהלא ־ ה״ק אמן ממעי

ל והו" עבד הוא אמו ממעי וה״ג • כהונה לזכרי כ״א
 חטאת בולד שפסק מה ג״כ וא״ש • וכנ״ל עבד חצי כמשחרר

 אף כהוגה לזכרי כ״א נאכל דאינו אמו במעי הנמצא ד׳ בן
 התו׳ כמ״ש חולין הולד הו״ל דלפ״ז משוייר אינו שיירו דפסק
 בן וולדך שפחה את הרי לשפחתו באומר פסק ובהדיא • וכנ״ל
 עובר פסק וגס • א״מ שיירו למ״ד כ״א דא״ז * לו זכתה חורין

 דמצא בחטאת פסק ומ״מ " המפרשים הסכמת לפי אמו ירך
הוא אמו ממעי דס״ל וע״כ כהונה לזכרי כ״א א״נ ד׳ בן בה

 דר׳ ותפסי׳ דמשק מאי דלפי ריה״ג( כדעת דהוא משוייר
 הקדש בשבח מתכפר דאדס דס״ל משוס טעמי באמת יוחנן
 כחכמים יוחנן ר׳ אתי לא א״כ * משוייר אינו שיירו וס״ל

 וכן התיס׳ עפמ״ש ונראה — • כיחיד פסק ולמה ־ דריה״ג
 משוס חונין הולד הו״ל משויר אינו שיירו דאס לגירסתס רש״י
 בגוייתן קדשים וולדי האס מחמת כ״א מחמתי' קדיש דלא
 קדושת נתפס משוייר שיירו נמ״ר משא״כ חולין הולד ע״כ ה״ק
 אמן ממעי נימא אי אבל ־ אמו קדושת מלבד הולד על פיו
 והגמ׳מתחלה קדוש־ הו״ל אינומשוייר למ״ד גם קדושים הס

 היכי עבד גבי חנן וניחזי — • ה״ק בהוייתן דלכ״ע סברה
 תיכף נימא דאי ונ״מ • כשנולד או עבד הו״ל תיכף אס נימא
ל דהו׳ אמו ירך דענבר משוייר אינו שיירו ואם עבד הו״ל

 עבד נעשה דבהוייתו בעבד סברה ה״נ קדושים הם בהוייהן
 משא״כ ־ חורין בן הו״ל משוייר אינו שיירו דלמ״ד קאמר ע״כ

 קדושים הם אמן ממעי ובקדשים עבד הוא אמו ממעי למ״ד
 נעשה ואין עבד חצי כמשחרר כ״א אינו משוייר אינו למ״ד גס

 ב; וולדך שפחה את הרי אומר הי׳ אם כן וכמו • חורין בן הולד
 דהו? י״א דעובר משויר אינו שיירו למ״ד דאמרי׳ חורין

 הילד נעשה וה״ג • לר׳ החצי דמשוחרר עבד הצי כמשחרר
 תהי׳ וילדי׳ האשה של הדרש לפ״ז לרבנן גם וא״ש • חורין בן

כגופא הו״ל ע״כ עבד הוא אמו במעי עוד כמותה דולדה לאדוני׳

 תיכף בעבד וה״ג * וא"ש קדושה עליו מאליו ונתפס קדוש
 דהו״ל אמו בשחרור משוחרר אין ע״כ • עבד הוא אמו ממעי

 לרבנן גס קאי וילדי׳ האשה דקרא וא״ש * עבד חצי כמשחרר
 ’ בהוייהו ס״ל וריה״ג עבד הוא אמו ממעי ס״ל דרבנן רק

 לענין שמוכח כמו ה״ק בהוייתן דלכ״ע סברה מתחלה והנמ׳
 וה״נ ה״ק בהוייחן דלכ״ע הסברא בתחלת דקדשיס פ,וגתא

 רק וילדי׳ דהאשה קרא מוקי ע״כ ־ כן הדין תפס בעבד
 מאי• ואתרוייהו לרבנן גס אתי מצי במסקגא אבג לריה״ג־

 ומ״מ כמותה לולדה ההיין מכי דריש מצי דהרמב״ס ואש
 גופא דמד להודות כר»ן דסכי אף רלד■׳ האשף אצעייו

 לריה״ג יילד׳ קראדהאפה מק■ בקדושין וכן לדה• עש היא
 •'אל בעבד וה״נ לנ״ע !ח”יבה 'להגמ דפל с|־,?

 ל־״ך: גס”א ־ קייס היא אמי ’דממע יפסק ס״מג"

 ל^ נס שתצלם אי־! דיש משי־ • פלינתייהי .Д ״. ח-; מלהביא דאחלה הברייתא כונח דזהו ויתכן

: אתרוייהו וקאי



קל
 חמן במעי קדמש ולדי א' סניל פלויתח בדבר והנה )ז(

 ר״א דפניגי נראה ה״ק בהוייתן או קדושים הם
 מה למנחה כו׳ התירה מוזאת יניף דר״א ע״א( )צ״ח בזבחים ור״ע

 חטאת מה לחטאת ־ כו׳ כהונה לזכרי כ״א נאכלת אינה מנח:
 בו קדוש ושני׳ שפיר אין אשם מה לאשם • כו׳ ככלוע מקדשה

 דריש ור״ע • קדושים הם בהוייתן קדשים ולדי וקסבר כו׳
 וכיום החולין מן אלא באה אינה לחטאת אחר באופן כולהו ההם
 ויתכן ־ ע״ש כו׳ מותרין עצמותיו אשם מה נאשם כו׳ הימנית ובידו
 מה דריש נא ע״כ ה״ק אמן במעי קדשים דולדי ס״ל דר״ע
 חלדי ר״א יניף דמהכא דנימא או • בו ושלי׳קדוש איןישפיר אשם

 מה לחשם דדריש לזה קרא דל״ל לר״ע א״כ ה״ק־ בהוייתן קדשים
 הם אמן ממעי קדשים דולדי אמרי׳ מוהרין עצמותיו אשם

 כתבו אחדים במקומות ומנחות בזבחים הסוס' והנה ־ קדושים
 כתוב דלא למאי אף פי׳ הורת וזאת דדרש מאן דאיתא דהא

 דזכחים בפיק ע״ש דרשי כ״ע בהענין דכהוב למאי אכל בהענין
 בס״ד ביארתי אחר ובמקום • ע״ב( )ג׳ ובמנחות עי׳ב( )ט׳

 דברים דוקא דבעינן ס״ל דר״א • ור״ע דר״א פלוגתא דזהו
 הדברים נכל גם קאי הורת דוזאת ס״ל ור״ע בהענין הכתוב
 חטאת נמה בחטאת ר״ע דריש ולזאת • כהענין כתובים שאינם
 מעשר משל ונח החונין דמן כו׳ החולין מן אלא־ באה אינה

 כתוב דשם אהרן של מפרו לה ינפי' כ״א בפרשה כתוב אין
 ממצורע כג״ש ילפי׳ הימנית כידו וכן • מעשר משל ולא לו אשר
 כדי הלא וכיום עצמה בפרשה הכתובים מדברים ל״ה וא״כ

 הורת וזאת דריש ר״ע אך • נפקא צותו דמביום בלא״ה נסכה
 אף לדרוש ס״ל לא ור״א כפרשה כהוכיס שאינן לדברים אף

חטאת למה לי׳ דריש ע״כ בפרשה כתובים שאינם לדברים
: יקדש בפרשה ההם דכהיכה בבלוע מקדשה

 פ״ק בחולין והוס׳ רפ״י קושית בענ״ד ליישב אמרתי ״ן2ןע
 כמשפט עיל: יעשה השני וחת דאיהאשם )כ״אע״ב(

 מן אלא באה אינה בהמה חטאת מה בהמה חטאת כמשפט
 הימנית ובידו וביום שני( מעשר ממעות ולא )פרש״י החולין

 העוף חטאת כמשפט כמשפט אומר ישמעאל ר׳ כו׳ העוף עולת אף
 נפקא וכיום החולין דמן סכרא והך ופרש״י • כו׳ עורף ממול

 משמע לא ות״ק כו׳ התורה דוזאת בהקישא ישמעאל לר׳ לי׳
 והתום׳ ־ ע״ש כו׳ בהמה קרבנות אלא הקישא מההיא לי׳
 דהלא משוס בפרש״י להו ניחא לא העוף חטאת מה ד״ה שם

 י דוזאת קרא דהיינו נפקא צוהו מביו׳ ביום לקמן פריך דהו.מ' חזיגן
 גם העוף עולת משמע נעולה דהפסוק דס״ל אלמא התורה

 דוזאת הקישא לי׳ משמע דלא ק לת אחר טעם וכ׳ לת״ק
 דשלמים הפסוק בכל שייך דאינו החולין מן בא לענין התורה

 לתרץ ככר זה חשכתי הקלושה וכענ״ד • ע״ש ממעשר אתיין
 ע״ב( )כ״ז כערוכין דהנה • לטעמי׳ ישמעאל דר׳ קושיתס

 ככל הכסף ונתת דתניא ופרטי כללי דרשי הגאי והני איתא
 וגדולי מפרי פרי מפורש הפרט מה כו׳ נפשך תאוה אשר

 כו׳ הארץ ולדות ולד מפורש הפרט מה אידך ותניא כו׳ קרקע
 עופות רבינא אמר אלא כו׳ א״ב דגים אביי אמר בינייהו מאי
 קרקע גדולי נמי הני קרקע וגדולי מפרי פרי למ״ד * א״ב

 מאן • נכראו הרקק מן עופות הארץ ולדות ולד למ״ד • נינהו
 מאןדמרבה מ״ט* עופות דממעט מאן מ״ט• עופות דמרבה

 קמא כללא קסכר דממעט ומאן כו׳ דוקא בהרא כללא סבר
 אמעוט דוקא קמא כללא דסבר מאן ועכ״פ ע״ש כו' דוקא

 • שני ממעשר לקנותם יכול דאינו שני ממעשר עופות לדידי'
 דקסבר במים במים ד״ה רש״י כ׳ ע״א( )ס״ז בחולין והגה
 לעיל אמרי׳ והכי • כו׳ דוקא קמא כללא ישמעאל ר׳ דבי הנא
 דכי אהגא ישמעאל מר׳ פריך ע״א( )נ״ב ובזבחים * ע״ש כו׳
 ישמעאל דר' מוכח וממילא • דוכהי בכמה וכ״כ ע״ש ר״י

 מעשר במעות מלקנוהס עופות דוקאממעט קמא כללא דס״ל
 העוף עולת למעט ישמעאל לר׳ איצטריך דלא א״ש וא״כ • שני

 כל אמעיטו דבלא״ה אחרי • שגי מעשר ממעות באה דאינה
 ובידו וביום • שני מעשר ממעות המין זה לקנות יוכל שלא העופות
 מביום ביום אחריתי ילפותא דאיכא שם הגמ׳ מסיק הימנית

 לא וא״כ ־ ע״ש וכהונה מאצבע הימנית בידו נפקא •צותו
 דלחולין בהמה לחטאה דכמשפט הקישא ישמעאל לר׳ לי׳ אצטריך

נב אריה
 אחר ממקום דידע י״ל הימנית ובידו וכיום כנ״ל צריך לא

 העוף חטאת לכמשפט לי' דרים ע״כ • שם בגמ׳ כדמסיק
 ה״ג שני דמעשר פ״א בירושלמי אח״כ לדברי סיוע ]ומצאתי

 ישמעאל ור׳ כזה ור״ע ישמעאל דר' פלוגתא להדיא מכואר דשם
 שללא מדס״ל כהוה־ות להרבות וא״צ י הארץ ולדות ולד ס״ל

 כלל איתא ישמעאל דר׳ מדות די״ג כברייתא וכן ־ דוקא קמא
 ־ החיץ ולדות ולד משורש הפרט מה כו׳ כיצד וכלל ופרט

 שמגי׳ שנים איזה זה שנדפס להת״כ כהנים עזרת כס׳ וראיתי
 דהוא מוטעת והגהתו ־ קרקע וגדולי מפרי פרי הנ״ל בברייתא

 * כלל להגי׳ וא״צ שהוכחתי מה לפי הבבלי וגם הירושלמי נגד
 ־ הקדוש מפיו זאת שיצא אאמין לא הגר״א בשם כן ומ״ש
 פתוחים וירושלמי הבבלי שערי היו דודאי בו ענו ושקר
 באופן הארכתי ועוד כבר זה אמרתי כן ־ הבדולח[ לעינו
 י״נ הלל לפי אולם • הנ״ל ותום׳ רש״י קושית בישוב אחר

 תירת וזחה דרש דלא כר״א ס״ל ישמעאל דר׳ דת׳ק בפשיטית
 ור׳ מכמשפט לדרוש בעי ע״כ בפרשה הכתובין לדברים כ״א

 בא דאינו הך ידע ר״א והנה ־ תורת מוזאת דריש ישמעאל
 לה׳אלהיך וזבחת מקרא ע״א( )פיב במנחות החולין מן אלא
 כל אף החולין מן אלא בא אינו פסח מה י כו׳ ובקר צאן
 י החולין מן אלא בא איני הבקר ומן הצאן מן הבא דבר
 כמשפט דרשא בעי ע״כ ובקר צאן רק מהתם ידע לא וא״כ

 דמוזאת ס״ל ישמעאל ור׳ • המעשר מן באה דאינה העוף לעולת
 שינוי לדקדק שיש מה ג״כ ישבתי ובזה — : וא״ש ידעי׳ תורת

 מביום ביום הגמ׳ מקשה בזבחים דגם ־ לזבחים מחולין התיבות
 כדי ומשני • נפקח הנה בר בר מדרכה הימנית בידו כו' נפקא צותו

 כו' כהונה בעי לא דאצבע כר״ש לה סבר ואבע״א נסכה
 חנה כר בר מדרבה הימנית בידו כדמקשה ע״א( )כ״ב ובחולין

 לה סבר הזכיר לא כו' כהונה בעי לא אצבע ומשני נפקא
 נהלל אבל ־ דקדוק רק זה שחין ואף הוא דבר והלא ־ כר״ש

 וזאת דדריש פ״ק במנחות לו מצינו ר״ש דהנה ־ היטב מיושב
 ובכמה י בפרשה כתובים שאינם לדברים אף והיינו תורת

 התום׳ פי׳ תורת וזאת דדריש מאן שהוזכר היכי מקומות
 מחטאת נדע תורה וזאת דדרשי׳ דגימא ולפי • ר״ש דהוא

 ולא העוף לעולת אף כו' החולין מן אלא באה אינה חטאת מה
 לאוקמי מציגן לא וע״כ ׳ העוף לעולת כלל קרא צריך הי׳

 אצבע סתם רק ר״ש הוזכר לא ע״כ ־ כר״ש הבריית׳ בחולין
 קאי דהתם בזבחים אבל • אצבע בעי כהונה כהונה בעי לא

 דהוא בפרשה כחובין לשאין גס דקאי תורת דוזאת אדרשא
 נקט דלא והא • כר״ש לה סכר מזכיר ר״ש לשיטת מוסכם
 משום דהוא במק״א כתבתי נסבה כדי הא' התי׳ בחולין

 כמ״ש הכרחי לאו לה״ק גם העוף לעולת החולין למן דדרשא
 דאינה כיון דספרי מהא לי׳ דהיפוק ע״א( )כ״א חולין ההוס׳
 הימנית בידו וגם נסבה כדי הוא דביום כיון ע״כ * נאכלת

 החולין למן רק היתי לא ההיקש דכל לומר לו דוחק כדי נימא
 התנא הביא החולין ומן הימנית לבידו לי׳ דאצטריך קאמר ע״כ

 התו׳ לחלקכמ״ש והקריבו נימא דלא זאת גם ילפי' דממילא
 בעי אצבע התי׳ נקיט לא ע״א( )פ״ג דבמנחות והא * שם

 בהיקש מלמד אינו ג״ש למ״ד דהוא התום׳ כ׳ כבר כו׳ כהוגה
 )י״א זבחים חוס' ועי׳ הוא חולין מצורע ס״ל דלא וצ״ל ע״ש

: ואכ״מ הארכתי ובמק״א ע״א(
 אשם מה דרש דר״א לאשם בהקישא פלוגהייהו בעגין גם (ח)

 אשם למה דריש ור״ע ־ בו קדוש ושלי' שפיר אין
 ס״ל לא דר״א משום דהוא אמרתי ג״כ ־ ג״כ מוהרין עצמותיו

 הא דגם בפרשה הכתובים לדברים כ״א תורת וזאת לדרוש
 כ׳ רש״י דהנה י בפרשה כתוב אין מיקרי מותרין דעצמוהיו

 לכהניס נאכל דבשרו כיון מסברא ידעי׳ מוהרין דעצמותיו דהא
 שייך אין דגותר מוהרין ממילא אכילה בהם אין ועצמותיו

 ג״כ מחטאת דא״כ פרש״י על שם הקשו ההוס׳ ]והגה • בהם
 קרא דעיקר יהי׳ מלו דנדרש כתבו ע״כ הכי• למילף נוכל

 בעילה גם הא הקשו פירושם על דגם וע״ש * כתיב באשם
 וכענ״ד • יהי׳ לו דריש לא תנא דהאי וע״כ • יהי׳ לו כתיב

 רכים עצמות הרך בגדי דיש דידוע פרש״י ליישב &מרהי
 שאינם קשות עצמית ונעשים נהקשיס ואח״כ לאכלם שאפשר

ראוים
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 אפשר ולזאת • צולין כיצד פ' פסחים וע' ־ לאכילה עוד ראויס

 לאכילה ראויס אינם ועצמותיו פנים שהי בן דבא דמאפס
 איסור דאין רכים שנהם הוך פנקרבים הקרבנות לכל ידעי'

 אינו מ״מ לאכלס עוד ואפשר המה רכים שעדן אף בעצמות
 דרש״י ויהכן • זאת[ ילפי׳ מאשם רק ע״כ • והקרבן בשר בכלל

 דא״כ חדא יהי׳ דלו מקרא ולא מסברא דהוא כן פי׳ בכונה
 הכי ר״א דריש לא אמאי ועוד יהי׳ לו כתיב בעולה גם

 ס״ל בפרשה כתוב ואינו ידעי׳ דמסברא כיון אבל • ההיקש
 התורה וזאת דהיקש דדרפא התורה וזאת לזה דרשי׳ דלא לר״א

 וכ״ש פרשה ובאותה בהורה מפורש שכתוב למה רק משמע לא
 הכי דריש ר״ע רק ע״כ • ידעי׳ מסברא רק כלל כחוב שאין

 כתובים שאינם אף הדברים אכל קאי תורת וזאת דס״ל מפום
 : בהפרשה הכתובים דברים דוקא דבעי ר״א משא"כ בפרשה
 דאביי דפלוגתא כוגתנו למטרת ונבא לעניננו נשוב ורזה

 דריש יהודה דר׳ ס״ל דאביי .בזה הלי' במומר ורבא
 זבחים גמ׳ לזה ואקדים • וי״ו דריש דלא ורבא־ס״ל וי״ו

 וי"ו נפש ואס דריש דר״ע ע״ב( ')כ״ב וכריתות ע״א( )מ״ח
 • תלוי אשם מעילות ספק על לחייב ראשון עגין על מוסף
 • סלעים בשתי נאשם ההיקש דרשי ורבנן • מתחתון עליון וילמד
 • ע״ש כו׳ הורה מוזאת שקלים דבכסף להא לה ידע ור״ע

 שאינם לדברים גס .הורת וזאת דריש דר״ע הנ״ל ע״פ א וה
 תורת וזאת דדרש למאן הניחא עלה כדמקשה בפרשה כתובים

 מעילות ספק על לחייב ס״ל לא ע״כ יהודה ר׳ והנה • ע״ש כו׳
 • ר״ע כ״א הכי דיסבור הנא לשוס כן מצינו דלא הלוי אשם
 בדרוש כמש״ל עע״ר מיסף וי״ו וכ״ש וי״ו דריש דלאביי וכיון

 מוסף דוי״ו ההיקש דאהא ס״ל ע״כ וא״כ • החלק מזה א׳
 אצטריך לא וא״כ • שקלים בכסף דאשם להא כו' וילמד עע"ר

 אלא תורת וזאת כלל דרש לא ומסתמא • הורת וזאת לי׳
 וכיון • מועע״ר וי״ו ע״י׳ ההיקש לי׳ אצטריך ע״כ ס״ל כר״א
 עצמותיו אשם למה אשם דריש דלא ע״כ כר״א יהודה לר׳ דס״ל

 למה דדריש כר״א כ״א בפרשה כתוב דאינו משוס כו׳ מוהרין
 קדשים דולדי ס״ל וע״כ • בו קדוש ושלי׳ שפיר אין אשם

 דאביי אליבא לפ״ז לומר לאמצינו א״כ • קדושים הס בהוייחן
 מפרי״ש הר״א כצי' ביכיר וחכמים דר״י פלוגתא בפי'

 לומר דגאמן ידעי׳ יכיר השנואה דמבן ד׳ אות לעיל שהבאתי
 דא״כ לעיל שהבאתי ההוי״ט קושית הקפה דהלא • פסול בנו על

 בחייבי הלא דקרא • ממזר פסול עליו לומר דנאמן ידעי׳ איך
 למעט תהיין מכי דדרשי׳ דכיון שחרצתי ומה • מיירי לאוין

 תהיין כי פי׳ א״כ־ כמותה כ״א לו הולד דאין וכנענית שפחה
 בחייבי ג״כ ומיירי י לכה״פ לאחריני בה הופסין דקדופין הוא

 כיון • ל״ל וילדי׳ האשה הקפה דא״כ שייך לא השתא • כריתות
 תורת וזאת ול״ל וי״ו דדריש ס״ל יהודה דר׳ אליבא דלאביי
 קדשים וולדי • כר״א ע״כ וס״ל • בפרשה כתובים שאין לדברים
 שפחה לולד וילדי׳ האפה דאתא לתרוצי ליכא ה״ק• בהוייהן
 כ״א עבד אינו ה״ג ה״ק דבהוייתן כיון שחרור לענין כמותה

 בלתי וילדי׳ האשה לזה ל״ב • ו׳ באות כנ״ל ־ בהולדו אח״כ
 ולדך ואמר האס שחרר דאס קרא דקמ״ל כריה״ג נימא אם

 דס״ל נימא חיתי ומהיכי • חורין בן הולד גם נעשה מ״מ עבד
 אביי לשיטת לומר וע״כ • כחכמים ולא כריה״ג יהודה לר׳

 לענין כמותה שפחה לולד יהודה לר׳ אתא וילדי׳ דהאשה
 בח״ל לפ״ז מיירי תהיין וכי ־ האב אחר מהיחס שאינו יחוס
 יהודה ר׳ דברי לפרש ליכא וא״כ ג״כ• לבעל קדושין בהן דיש

 לי׳ דריש יכיר השנואה דמבן מפרי״ש הר״א כפי׳ יכיר לענין
 דכיון בכורה הכרת דע״י ההוס' של הראשון כפי' נומר וע״כ

 הפסול על גס נאמן ממילא בכור הכרת על האמינהו דהורה
 דבורא דל״פ לשבור אביי מוכרח ולפ״ז י מזה שנצמח הגדול על

 לכה״פ או * הכי בגמ׳ דאפסק יהודה כר׳ התם קי״ל דהלא
 דס״לל״פ וכיון דבורא• ל״פ אמרי׳ הלשין לחלק דאין בכה״ג
 דיבמות שבספ״ב בהרגהי ורבנן דר״י דהפלוגהא מוכרח דבורא

 • אשה לעדות כשר ד״ת גזלן גס ולת״ק ־ מנשה בדרב הוא
 שאין עדות כל דר״ה ספ״ק במהני׳ דנקט הכלל לפ״ז וקאי

 במתני׳ השיב דלא הפסולים לכל גס כו׳ לה כשרה האשה
 ושפיר לד״נ• גס דפסול כר״מ הנא לן דסתים ומוכרח

 חמס פסול דנקט והבריית׳ • מילי לכל דאפסל במומר כסק

 דקשישי רבותיהם נגד עצמם ורבא כאביי לא אבל ואילך
 בדורו דרבה מפום או • הוה ורבו מרבא קשיש ורבה • מינייהו

וע״כ הרגל כיצד פ׳ הפ״ג כמ״ש נגדו בתרא רבא נחשב לא הוה

 ומזכירה • מוכיחין מעשיו דאין מפום האמירה מעכב במצה
 רק מעשנו כל יהי׳ למען דברים הג׳ כל שכולל ר״ג מאמר
 טוב ודאי מ״מ מוכיחין דמעשיי דהיכי דאף בפירוש לשמה
 כ״א שייך דאין יתכן י״ח׳ יצא דלא רק • לשמה שיאמר ונכון

:כנ״ל מוכיחין מעשיו שאין במצה .
׳ " __________- \•/

 וי״י יהודה ר' דריש דלא דס״ל רבא אבל • היא יוסי ר׳
 קדשים ובולדי כר״ע וס״ל הורת וזאת דדריש לומר אפשר א״כ
 וילדי׳ דהאשה לתרץ שפיר אפשר וא״כ ה״ק אמן דממעי ס״ל

 תהיין וכי • ו׳ אות כנ״ל שחרור לעגין כמותה לולדה אתא
 שפחה ולד למעט דרשי׳ תהיין דמכי ג״כ בח״כ לפ״ז מיירי

 דהנה מהיין כי פי׳ וא״כ * לו וילדו בי׳ קריכן דלא וכנענית
 דר׳ בפלוגהא לפ״ז לפרש ואפשר • לאחריני עכ״פ קדושין בנות

 דפלגי׳ לומר אפשר וא״כ מפרי״ש הר״א כפי׳ ביכיר ורבנן יהודה
 דיבמות דספ״ב ובהרגתי ־ בלשון לחלק שאין היכי אף דבורא

 לעדות פסול ד״ת גזלן ולעולם • דבורא פלגי׳ סבר דת״ק א״ש
 התם דחשיב אהנך כ״א קאי לא דר״ה דספ״ק הכלל וזה • אפה
 לדחות במה לנו ואין כר״מ הגא לן דסתים ראי׳ אין א״כ

 פסול חמס פסול דרק דמשמע חמס פסול בה דהני הנרייתא
 דריש יהודה ר׳ אי מלתא בהך לשיטתייהו ורבא אביי וא״כ
 בעז״ה לבאר הארכתי כאפר קג״ס יעל עניני בכל א״ל וי״ו
 :זו בפלוגתא תלויים הס דכולס ־ קג״ס דיע״ל מהלכתות סרט בכל

 דר״ש בטעמא ורבא רבה פליגי פ״ק במנחות והנה (ט)
 ס״ל דרבה כפר מרחשת לפס מחבת בקומץ דס״ל

 דמנחת עלה מוכיחין דמעשי' היא דמנכרא דמחשבה משוס
 ב׳ )דף ע״ש דקרא טעמא דדריש לטעמי׳ ור״ש • היא מחבת
 הוא דפקר דמנכרא היכי מסברא דאדרבה ס״ל ורבא ע״ב(

 הורת וזאת הוא דגזה״כ רק יותר לפסול יש אומר או מחשב
 קי״לכר״ש דלא דאף לדידן בזה ונ״מ ע״ב(• )ג׳ ע״ש המנחה

 ובזה • מינה לדון יש מצות פאר לענין הסברא מ״מ התם
 בהדיא דמכוין פפסקו פוסקים אהנך המפרפיס קופית ישבתי

 דאיהא מהא כונה* א״צ דמצות אף יוצא אינו לצאת פלא
 ולא לצאת פלא יכוין • ילקה בסוכה בפמיני היפן מעתה אלא

 דהלכה במנחות החס כרבה דקי״ל מפום ויפבתי ילקה•
 דהא ב״ק להרי״ף בחדושי בזה והארכתי רבא• נגד כרבה

ורבא מאביי היינו ־ כבתראי הלכה ורבא מאביי דאמרי׳

 ע״כ כ״כ׳ הכונה פסלה נא מוכיחין דמעפיו דהיכי■ הסברא תפסינן
 לצאת 6של פמכוין מה מהני לא מוכיחין מעשיו דהוי בסוכה שינה
 יש ובזה ־ מוכיחין מעשיו שאין באיפן כ״א דברו לא והס

 אכל פסקו מצה וגבי יצא לפיר התוקע שפסקו ז מה ג״כ ליישב
 מוכיחין מעשיו דאין מצה דכאני יצא• לא מהכויף בלא

 א״צ ע׳׳כ מוכיחין דמעשיו בשופר כ משא׳ אכילות כפאר דאכל
 לשמה דסתמא לקרבגות הפלה דמדמי ,להנ״ב אף ולזאת • כונה
 • מוכיחק דמעשיו שאני ההם יחוד נשם למימר בעי ולא קאי
 צלי בפר לאכול אכילה דרך הוא שכן ופסח מצה באכילה אבל
 ואמירה כונה בעי מוכיחין מעשיו וליכא ומרור עגות עם

 בפסח אלו דברים ג׳ אמר פלא כל ר״ג דייק ולזה • מצוה לשם
 כו׳ מצה פסח לומר • ומרור מצה פסח הן ואלו י״ח יצא לא

 בפ״ע שאוכלין במרור איכא פסח דליכא דבזה״ז אף היינו
 הי׳ לא ביחד ואוכלם פסח שהי׳ בזמן אבל • מוכיחין מעשיו
עכ״פ ובזה״ז " במרור גס אמירה בעי ע׳'כ מעשיו לפי הוכחה

 דהנה אמרתי• הנ״ל ר״ג מחמר דרוש עדרך /1 \ )
 • כידוע הי' החורבן אחר ג”ר הא לדקדק יש

 פשרו• כלל אוכלי: אץ א־ י׳־” ס'ר5ד ג ~Х.Ь למה :■’
 ,ר<הו למה וקשה השעם׳ להזכיר צריך ולמה

 ואח״כ מל־ יאח"כ פשח מחחלה סידר למה ק יעו י ז פס
 ’»Хп ,4שהי׳ לשעבוד זכי הוא מריר הלא מרירי

 לק״ש- שנכנסו עני! ייא יפסח חיוה׳ שהיא
 ':־■ן- י לבסיף איחר והמוקדה החלה המאוחר

«.ע !&■ דכל השלה( ביה בחלק מההיכל הד׳
הסיבוח כל אח■ מפאר שוב הוא המלית ואה



 קיל
 טעמים הרבה יש מצרים גלות בעמן והנה • להוי׳ התכלית

 בעבור רק הי׳ הענין כל כי כתב ד׳ מעשי ובעל • הי' מפ״מ
 ואח״כ החומר להכניע בהשעבוד הן התורה לקבלת להכשירם
 של הטעמים בין ונ״מ האמונה• לחזק ונפלאות בהנסיס

 דלטעמס • ה׳ מעשי בעל של טעס ובין והספרים המדרשים
 עבור חמה באכזריות המוכה וכאיש ־ עונש בתורת הי׳ הגלות
 ולטעם ־ מהמכות נרפאו שאח״כ רק • למלכו בחטאו עונשו

 וכענין • התכלית תועלת בעבור הי׳ הגלות ה׳ מעשי בעל
 רטית ויניח עלוקות יעמיד או דס לו יקיז הרופא אפר חולה

 ולגהה חליו להקל למען מריס סמיס וישקהו מכאיבים תחבושת
 כן • לו שיכאב בעת אף רפואה נקרא שמתחלה • מזור ממנו
 התכלית אל פונים וכולם • דגאולה אתחלתא הי' המרור בעת
 הזכיר ע״כ ־ הנפש והשיגוע־פואת בקדושה שנכנסו פסח היינו

 חרות דהוא מצה ואח״כ ראשונה הנפש חרות שהוא התכלית
 הוא הגוף חרות ת6וםי הנפש• לחרות טפל שהוא הגוף

 :הסיבה ואח״כ ראשונה התכלית שהוא המסובב והזכיר • המרור
 שנה מאות ד׳ מלאת קודס הזמן קדימת ענין יבואר ובן*

 ריבוי כי י'& לזה• טעס לתת ועמלו טרחו שרבים
 • והשלימו הזמן מיהר השעבוד שקושי וי״א • הקץ השלים הבנים

 במאסר איש ניחן אס למשל דהנה • בפשיטות יבואר הנ״ל ולפי
 חובו יסולק לא חדש מדי חובותיו בזה שינוכה משך איזה על

 ללמדו לאומן איש ניחן אס אולס הזמן• בהשלימו בלתי
 ולהתלמד להשכיל ומבין חכס הוא אס משך איזה על אומנות

 בעם הזה הענין כן • ענינו והשלים אומן הוא כבר קצר במשך
 התורה חייס ארחות להשיגם הי׳ מגלותם הכונה שכל ב״י

 והקדימו קצר במשך השיגו והס • ביסורין כ״א נקנית שאינה
 צריכים אינם- קצר• בזמן התורה לקבלת מוכשרים להיות
 :הזמן מלאת קודם במהרה נגאלו ע״כ • משועבדים עוד להיות

למקדש זכר דעבדינן הכריכה בענין עפמ״ש עוד ויתכן (יא)
 דס״ל הרמב״ס לשיטת טעס ליהן דיש כהלל י

 מצה רק הפסח עס כהלל כורכין היו לא בהמ״ק דבזמן
 • שם ראב״ד וע׳ • הפסח עס ולא בזה״ז כמו לחוד ומרור
 לח״מ וע׳ • שס ו׳ שבהל׳ ראשונה ההשגה בכונת נדחק והה״מ

 ומרור מצה כריכת המקדש בזמן הרמב״ס עמ״ש דקאי שפי'
 דכורך ס״ל והראב״ד ׳ בפ״ע הפסח אוכל ואח״ש פסח בלא

 דס״ל להרמב״ס טעם ליהן ואמרתי • ומרור מצה פסח אח״כ
 בכריתות אמרו דהלא בב״א כולם שיהיו יתכן לא דהכריכה

 וס״ל זיתים מב׳ דוהר מחזיק הבליעה בית דאין ע״א( )י״ד
 מצה דרק ס״ל ע״כ ־ בב״א הכזית כל לאכול דצריך להרמב״ס

 על ומפרש ,פסח שהי' הבית בזמן גס בב״א כורכס ומרור
 על ופי׳ ־ עמס הפסח ולא ביחד דוקא שהס ומרורים מצות
 • לפסח יאכלוהו ומרורים מצות שאכל אחר ומרורים מצות
 ג״כ באמת דמצה משוס טעם• ליחן ג״כ יש בסברא אולם

 לחמא והא עוני־ לחם שהוא במצרים ישראל לעבדות סימנה
 ביחד ששניהם ומרור מצה לכרוך יש ע״כ כו׳ אכלו די עניא

 :לחרות סי׳ ודאי שהוא הפסח אוכל ואח״כ לעבדות סי׳ הס
 אוכלים שאנו זו מצה שאמר הגדה אבעל להקשות יש לפ״ז אך

 לגאולה סי׳ הו״ל וא״כ כו׳ בצקם הספיק שלא ע״ש כו׳
 הפסח עם מקודם גס מצה אכלו הלא ובאמת • לעבדות ולא

 נשתנה באמת אולם • יאכלוהו ומרורים מצות על כמ״ש במצרים
 בהמ״ק בזמן אז כי בהמ״קילזה״ז• מזמן מצה של הטעם ענין
 על הודאה כולם ומרור ומצה הפסח אכילת ענין כל הי׳

 & הודאה א׳ כא׳ דברים שני כולל ועתה ,לחוד העבר
 ששים כו׳ יגיענו כן כמ״ש העתיד על בקשה וב׳ העבר

 האמונה לחיזוק ג״כ הועלת הוא יצ״מ וספור בעבודתך•
 וע״כ • נפלאות יראנו ממצרים צאתנו שכימי • בד׳ לבטוח

 הנפש חרות להורות הפסח ובא.לס אדמתם על אז בשבתם
 לענים זכר עוני ללחם סי׳ מצה גם אז הי׳ • בקדושה שנכנסה
 ולבל במצרים להס שהי׳ מה לשכוח לבבס ירים לבל במצרים

 • כך ונתגדלו שנולדו כמו מחויבת ושלותם גדולתם כי יאמרו
 בזה״ז אבל ־ והמרור המצה ע"י גלוהס ימי להם נזכר ע״כ
 מרור ולזאת • דעתנו תזוח לבל הראשון הגלות לזכור א״צ

 וא״צ עתה של והגלות היסורין במרור דדי משוס דרבנן בזה״ז

נג אריה
 עוני לחס טעם עתה שייך אין במצת וכן ראשונות• לזכור

 ה' וחסדי רחמי לעורר למען להחפזון זכר כ״א להגלות זכר
 •לחרות סי׳ פסח עתה לנו שאין אחרי גס • לגאלנו יחיש עתה שגס
 שאח״כ דמצה החפזון בענין שנמצא מה החרו' זכרון נתפוס ע״כ
וזהו * במצריס שהי׳ להשעבוד סי' הוא ומרור כו׳ הספיק שלא

 :כו׳ לבצקס סימן הוא בזה״ז היינו אוכלין שאנו מצה
לעבדות ודאי הוא ומרור לחרות סי׳ מצה כוי שבזה״ז לפ״ז אך

 כנ״ל לעבדות מורים שניכם שהיו בהמ״ק בזמן כמו לא 1
 הרמב״ם הפריד דלזאש לפמש״ל הכריכה עושים אנו למה א״כ

 ומרור ומצה לחרות סי' הוא דפסח משוס • ומרור ממצה פסח
 המצה להפריד עתה לנו יש א״כ • לעבדות סי׳ שניכם כם

 זה לענין אמנם • לחרות סי׳ וזה לעבדות סי׳ דזה ממרור
 כל כי׳ לא כבית שבזמן משום יותר בזה״ז הכריכה נאותה
 ע״כ לחרות ויצאו עבדיס שהיו מה ולזכרון להודאה רק כענין
 שמורה הדבר אכלו ואח״כ לעבדות מורים שהם מה מקידס אכלו
 בזה לעתיד בקשה גם בתוכם שכלול עתה אבל • חרות לענין

 ואמונה בתקוה הלבב לחזק יצ״מ ספורי ריבוי מצית ענין כל
 חיוב יהי׳ לא ולעתיד המשיח בזמן ולזאת העתידה גאולה על

 ותועלת אז יצערך לא כי עפל יצ״מ רק ביצ״מ לספר רבוי
 שכל עתה • לעינינו יהי׳ שישועתנו והתקוה האמונה חיזוק
 צאתנו וזמן עת באותו שהיו שמיס רחמי לעורר הוא הכנין עיקר
 שכמו הכריכה נאותה • עישנו ירחמנו היום שגס מצרים מארץ

 הרעות מכל לכצמיח כיוס ג״כ יהפך כן למתוק כמר אז שנהפך
 שלזאת ז’לפ קצת וי״ל • עוב ליום ומאבל * וישועות עובות
 הוא לעתיד בקשה שלענין • לבסוף מרור לחשוב ר״כ איחר
 ג״כ בו יש ומצה • העבר של חרות סי׳ הוא שפסח • מאוחר בזמן

 מרור אגל כנ״ל עבדות סי׳ בו יש וגס ־ יס“ממצ שיצאנו חרות סי׳
 כמס מבקשים ואנו • התלאות רת מר עתה גס לני שיש עבדות סי׳

 והומתק וגאולה עובה וילדה הרה הרעה שבטן אז שנעשה
 * לו יחלנו כאשר ישועתו ויראנו מרירותינו לנו ימתיק כן * המר

 והחרות שכעבדות תקוה שיש להורות יחד כורכים אנו ג״כ ולזאת
 : בקרוב ונושע לחרות סיבה כס והמציקות שהעבדות ח׳ כס
 אף פסח ר״ג שכזכיר כענין לביאור ג׳׳כ נבא ובזה )ע(

 ולהזכירו טעמו לומר לנו יש דמ״מ • שח פ לבו שאין
 • עולה הקריב כאלו עולה בתורת כעיסק כל איחא דהנה • ובפפיט

 הוא הקרבן דעיקר • גדול ענין הוא עצמו דהאמירה י״ל וא״כ
 טבילתו שאחר כספרים וכמ״ש • עצמו ר ויטב שיתקדש המחשבה

 להזכירו דצריך י״ל ה״נ • הקרבתו בעת פסח כק-בן יאמר בע״פ
 דאכילת מ״ד דיש ונשא רם מנין ג״כ שכוח אכילתו בעת ג"כ

 * ככונס בו שהעיקר שראינו בפסח ובפרט • מעכבא פסחים
 ובחטאת לשמו שלא פוסל אין נדבה קרבנות ושאר בעילה דכנה
 החטא ועזיבת כחרטה הוא דהעיקר משים • לשמו שלא פוסל

 • כלום כקרבן אין המחשבה כאן שאין וכיון • לשמו והקרבתו
 כיק וא״כ • לשמו שלא פיסל ע״כ ככונה בו כעיקר פסח וכן

 הזבח וסגולת ענין כיום גס לנו כשאר ככוכה בו שהעיקר
 כמחשבה לטהרת מעורר דבר שאין רק ויטהרה מחשבתו כשיקדש

 בוקר בכל אשר • א׳ כר רצל שהי׳ עצל לעבד משל • פעולה בלי
 וחשב • וירדס שנית וייכן יוד מדליק הי׳ משנתו השר .שהקיצי

 • אש יוציא בקל אשר גפרית העצי בביתו ימצא שלא עצה השר
 אבן הכאת ע״י שהוציאו קדם כבימי כ״א בביתו יהיו שלא וצו:

 הרבה פעמים ההכאה מעשי שע״י שטא״ל בברזל ק־אמע״ן
 את לעורר פעולות הקב״ה ככין כן • משנחו עבדו יתעורר

 עושים שהיו המקדש בעת היה טוב ומה • האולת משינת הצדס
 מתרדמת לעוררם תועלת כי׳ שזה כק״פ בעסקי רבות פעולות
 מהמעשה זו שגילה לנו שאין ועתה ־ לד׳ מחשבתם וליחד הפתיות

 תורת חומרים שאנו הדיבור ע״י להתעורר כ״א לני נש*'ר צא
 בכוכה לומר לפ״ז צריך רך • עי״ז כמחשבה גס ומתעורר ק״פ

 א’ש כל ר״ג אמר לכן ־ כמחשבה שהחעירר והתלהבות גדולה
 שהוא • כעיקר באמת שהוא פסה גם כייכו כו׳ דברים ג׳ אמר

 כ׳ עם וכתיחד והיצר החימר מסבלות הכפש חרות על מורה
 כוא שעיקר לכפסח ושייכים טפליס כס ומרור ימצה • אלהיו

 הורה לנו שיש מזה כייס גס לנו ונשאר ־ כנפש פדות ענין
 דאוריי׳ ג״כ בזכ״ז דמצה ואף • ממצרים בצאתנו שקבלנו ומצית

העיקר כן
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 לנו דנחשב • באמירתו בזה יוצאים ואנו • כפסח כוא העיקר
 זכינו כאבר כו׳ פסח סדור הסל אומרים שאנו ונמו ־ כעב־תו

 ומן כזבחים מן שם וגחכל בהברכה כזכרו וכן כו׳ לסדר
 ואמרתם גו׳ פסח כו׳ אמר שלא כל ר״ג וז״ש כו׳ הפסחים

 כזבח חשוב ג״כ האמירה שיהי׳ עת שיני׳ רימז • פסח זבח
 כזביחתלשם שתהא זבחים בריש דרשי פסח מזבח גם פסח•

 ככונה ואותה עיקרית אז גס הי׳ דהכונס מזה דמוכח • פסח
 גס כמעשה נחשבת לבדה היא ים וגה י לנו נותרה והמחשבה

 גם טנס בעי דפסח מדחזינן ואמירה כינס בעי ומרור מצס
 ואמירה י טסורה ומחשבה כונה בעו מסתמא בה התלויות מצות

: והמחשבה כגונה לעורר
 יוצאים שאנו האמור לפי דלכאורה • י״ל הנ״ל ע״פ אילם )יג(

 על לבקש לנו מה י שפתינו פרים :למה ונ בהאמירה
 את והשב חפלה בכל מבקשים שאנו קרבנות של העבודה
 שתעלנו מוסף תפלת ובכל י ישראל ואשי בירך לדביר העבידה
 כו׳ עינינו ותחזינה י לפניך נעשה ושם כר לאיצנו בשמח:

 אולם י כק־בן נחשב ג״כ שאמירתנו כיון • כו׳ נעבדך ושם
 גדול שורש לכס יש כק־בנות עניני כל כי מובן הדבר באמת

 כאשר חך • חיים אגסים מסודות ונסתרות עמוקים בעניניה
 שלזאת יקר הוא עני שמנחת כו׳ תקריב גי ונפש במנחס אמרו
 לא כי מ״ש מדובנא המ״מ בז: פי׳ וכבר • נפש בו נאמר

 לעני משל • ממנו פניו הסתיר ונא עני ענות שקן ולא בזה
 ובבואו • ידו כשנת כפי דורון לסמלך לשלוח בנפשו עיז שהרהיב

 בעצמו להגיש לילך שיניחיהו מספקידיס רשיון בקש המלך לחצר
 השורות להמנך ששולחים רבים שרים כלא לו ואמרו המלך לידי
 אתה ו בעצמם ש ולהג כמלך עם בעצמם להתראות דורשים אינם

 כי ־ זאת ידרש מכבוד לא כי לכס וענה • כזס ככבוד הדרוש
 לכס ויש בעצמם כחשורות יק־ים ונכבדים כשרים תשורות
 ערכי לפי כ״א יקרה בנצמהאינה תשורתי כן לא • גדול חשיבות

 כוא מי יראה אם ע״כ י כשרים מהשורות יותר יקרה כיא
 לפניו לסגיש אמן כת כחו ובכל ואביון דל איש שהוא כנותן
 תחשב לא בפני שלא משא״כ לרצון אצלו הקובל ודורון מנחה

 ולא משוס עני ענות שקן ולא בזה לא כי וזהו • מאומה אצלן
 וכהפלה המנחה אליו מגיש מי שיראה ממנו פניו הסתיר

 שקצרה באשר אמירחנו היוס נחשב כן • בעיניו נחשבת ע״כ
 שהיא לא אבל אמירחנו ה ג יקבל ע״כ קרבנות מהביא ידנו

 חטאה קרבנות בין כנפ״מ וכנה — • כקרבנות בעצם יקרה
 ביניכם יש • שמח מלב כבאים ותודה שלמיה קרבנות בין ואשם

 א׳ ־ ההצלה משמחת שמחתקניני יבדלו כאשר • הבדלים ב׳
 • תמיד כאלו שמחות לו שיהי׳ נברכהו כשני יוכל קניני שמחת כי

 יותר טוב כי • ברכה זאת יהי׳ לא כהצלה שמחת משא״כ
 ה׳ וירח כתיב מדרש האה״י בפי׳ ]וכמו כלל צרה לו יהי' שלא
 ערב מהם איזה יודע איני ניחחי ריח וכתיב הניחח ריח את
 זה אומר כוי במועדו לי להקריב תשמרו אומר כשהוא יותר לו

 אשר נדבן א׳ גבירים אחים לב׳ משל ע״פ • יותר לו ערב
 לאביונים מתנות הרבה וחתונות מתנאים בניו משתה עת בכל

 והב׳ • לרוב ומעדנים ידיס ברחב גדול המשתה לעשות ופזר
 • אביון שוס חנן ולא גדול בקמון בניו משתה שעשה גדול קמצן

 ה׳ כשירפאהו ע״ע קבל למות כמעט ונטס חלה א׳ פעס אך
 מתנות להס ויתן לאביונים משתה דוי מערש בקימו יעשה
 שוס לו הגידו לא מאתו בהפרדם אך " וקייס הי׳ וכן • כנכון
 ואצלו המכתש אחר בכפרדס יברכוהו לאחיו למה וישאלם ברכה

 טובם שמחת מחמת משתה עושה הוא לו ויאמרו י כאלמיס הם
 בניס ובני רבים בניס לו שיכי׳ שמחות תמיד שיעשה נברכהו
 שתחלה ומשתה שמחה עוד שתעשה נברכך איך אמנם • וישיאס

 לעשות תצטרך ולא צרה כום עליך תהיה בלא טוב • שנית מ״ו
 מהמבול• ההצלה בשביל כי' כלא אכל ג״נ קרבן הקריב נח כן משתה

 לכקריב תשמרו שם כ״א ע״כ • לבב מטיב הוא תמיד וכקרבן
 לו שיאמר יתכן לא לנח אבל תמיד יהי׳ שכן • במועדו לי

 ק • יותר[ לו ערב תמיד קרבן ע״כ י קרבן עוד שיקריב
 שפתותינו שיח שיהא רק אומרים אנו אין ואשם חטאת בקרבנות

 בית שיבנה יכיר אומרים אנו אק אבל י ומרוצה ומקובל חשוב

 יותר טיב ני • והשמות חניתות לכנך ונקרב במהרה המקדש
 השיב מהנותן ,ב שי קניני ששמחת ?בדנה•:׳ — י גחטת שלח
 נדרוש יתכן נא ע״כ • :ה צ ה: שמתת ק לא הנותן הצג גיכ

 גלו ויתוש כנותן בעיני גש כהון וב ח כ• • שיעשיר״ו מאיש
 צ נ?צ שנידו מאיש לדרוש ייתכן ?הנצה פעיגח אבל י לדלתו לתתו

 והשש חמאת בקרבנות כן ־ המציל מכים מזין הפס־ בני לזילתו
 .ותינו שפ שיח גם מקכל הוא הנפש בפניני בגלותנו דלותנו מרוב

 כמו טיב רב להשפיע חבל ־ ס ופשע חטאים זה ור ע למחול
 כאשר יעשסהשי״ת• לא זה כקרבן ב־זמירת ותודה נמים ש ע״י
 רף לפני רו'כ אלפיה ב׳ בפד שתורה במתנה החניני יתן גא

 ינגסהו גא מכבר לו שחייב למי כ״א • מאד גדול נדבן שהוא
 התמירה ע׳י לפעיג יותר תדוש יש בפסה אונס — • לו וימחול

 התלוי׳ מציה מהמעשה קצת כי באשר • שמיש ורחמי השפעה איזה
 ז הפס ענין ג״כ יתע־רר המצה אנינת וע״י • לנו ר נש־ בפסח

 אמר שצא כל וז״ש י הפשה זנרון אמירתנו שתפעיל תיחנת ויש
 ומרור המנה גש הפסח עש לכלול היינו כ־׳ בפשח אנו ג״ד

 מועיל עלץ כי׳ בה גש דודא• לנו נותרים שהש בו הנאחזים
 פ לכה הפשה לנו שאן ועתה ־ הקדישה השפעת למש■־ ושגילה

 כמצה שגולת לתזק למען באמירה הפשה עש חותם נכלול יש
 שכינה ויתכן — • ענינו וירחש ד׳ שירא אוכלים שאגו ומרור

 שנזכה בקשה כמו כוא הפשה :זכירת לעתיד חקו־ ,שי׳ הם
 הספיק שלא עש ש כמ ן חפז בעביר ששימנו מצה וגש י לעשיתו

נ לעתיד תקום פתח בו יש כי׳
 »מזון -ג? לא שלעתיד יף • אז שהי' התפזר! עק תעה י( )

 י’ע ונבין נדע עכ״ז • חצהו בחפזון לא כי מ״ש כ
 במאסר שיושב מ־ הנה כי • :נו א שיג ה׳ על לבפוה מ ביצ שהי׳ כחפזן

 הוא הפת שנמשך ורואה כסיהר מבית או להוצ איזה וכבע־חי
הבטיח א׳ שפעש אחרי אבל י מתפצל הוא המבטיח שהאיש חושב
 שנמסך שמה יאמין מזה • הכת קודש עוד בזריז־ת הבעחהו וקייש
 ידע שלא מה בדבר טעם ויש מניעה ה איז בעבור ק ר כוח עתה כעת
 את ידחקו שלא כו תעוררו ואם תעירו אש כו׳ אתכש השבעתי וזהו
 וראיה • בבטחין לבכם לחזק לכם ויש • כתובות סיף כדאיתא כקן
 אש ע״כ הקן את דלג שאז כו' ההרים על מדלג בא זה כנה דודי קול
 גם — • הקן את לדחוק לכם ואין • בטח גואלכם הי׳ אפשר כי׳

 לאשי לחמי קרבני את כמ״ש ה׳ לחם הי׳ שזה הקרבנות דבר מחסרון
 כמקשר האדם כמזון כנ״י עם התחברה שעי״ז השכינה מזון הי׳ ]שזה

 בגלות היא גש שכביכול נדע בהפריה[ כמבואר הגיף עש כנשמה
 שלחן מפל שגלו לבנים להם ואוי כו׳ לחב לו מה בצדה אנכי ועמו

 השכינה עם יחד שנגאל עת שיבוא כבטחון גתעידד ולזאת " אביהם
 והוכחה ראי׳ שמזהנקח מזה להשכיל פשח שהזכיר וזה כביכול•

 הפסת בהקרבת ית׳ לפניו רוח נחת גודל הי׳ שבודאי • לגאולה לקוות
 גם • לרחמט ישוב ית' שמו ולמען י הקרבתו בעת ההלל ואמירת

 לא ישיעתנו שנשיג אופן יהי׳ שבאם נקיה כחפזון ענין שהוא ממצה
 מר ג״כ אז שהי' והוכחה ,ראי הוא ג״כ ומרור • היום גס ממנו יכלא

 אס אמרו וככה — • ליחל עתה גס לנו יש כן למתוק ונהפך הגלות
 שימו כנביא חגי וכמ״ש • לו חכה מליו באות רבות שצרות דור ראית

 משתכר והמשתכר כו׳ מעט והבא כרבה זרעתם דרכיכם על לבבכס
 אותו כינסק וחטא וחזר ושגה שלקה מי דין כנה כי * נקוב צ־ור אל

 ע׳־כ • אחרונה בחינה וזה * לחן ומיס צר לחם לו וגותנין לכיפה
 לכו ויש אחרונה בחינה שזה לדעת לנו יש כפרנסה שנתמעט בימינו

 כפרנסה עניני וכל התבואה על שנידון בפסח גס ומה זה על לב לשית
 בצדקה ושבי׳ כמ״ש כגאולה לעורר אס זה ע’ביו צדקה ליחן יש ולזאת

 מיני וכל כתבואה על שנידוגין זה בחג טובה בפרנסה להתברך אס
 וחסרק התלאות וממרירות • בזאת נא ובחנוני וכמ״ש פרנסה

 ררוב׳ דרכני ניטיב ואס אחרונה בבחינה שאגו לדעת נשכיל כפרנסה
 ךרנ3 כר מה לנו ימר עתה שגס אחרי וגס לבוא ישועמני

 ׳שכי כלמה וע״כ * זאת כל פעל לחנם לא ובודאי • ונפלאותיו נסיו
 לוימררו סי׳ שהוא ממרור נדע זה וכל וארוסין׳ ערבון בתורת אז הי׳
 ל־־ריס נטוי׳ ה׳ יד שעוד " התלאות מרירות לנו יש עתה וגס כו׳

______ר™«" וע״כ ־ וחסדו ישועתו לגו ולהראות קרננו

נ בב״א נפלאות יראנו מצרים מאי; צאתנו וכימי .



• בקרוב הנני החלק גס א א־נ ה׳ כשיעזרני• החריס :ו״ח גדיש?

א םיכ.ן
 בתורתו המפורסם כו׳ נו׳ הרב אבי טכבור ככתב
 ג״י שכנא שלום בהו׳ ב״ש הטהורה ויראתו הנעלה
 שלפני׳ בשיטה בס״ת השירה רות צ כתיבת אורות
 הס׳ית כל על לערער א׳ רב בזה שהרעיש ואחרי׳

 ולאחריה לפניה פנויות שליפות בשיטות הכתובות
 רב ני • בזה שיניד פה אליו ונשלח • לפוסלן ורצה
 - ובמסורות אלו בדינים עמקותו ועצום וגדול חילו
 דרכו באהזו ־ אלי ששלח בפכתבו תשובתו וזה

— • לאה״ק ליכע

 מנקיס • משלי הגה״: הוא מרוכע־ם לינה ח;א נ:נ־ )־מוקף
: ג״י( כרב הבי ניוד מ:ל הה עגולים חצאי בבני והמוקף • בקצר

 • אדיה מצג•? ס' היקר חברך עם ה:עים מכתבך
 ט־ס חרבה צפודר שהצ דברי החלאה מכתבך והנה י

 ניו ע יזנו בו קודח וכל רואיו כל בעיני רן רצה ך מענ כהרחקי
 כעיני ישכ״ע ח; מאד רצה היקר וחבידך • ב־צט שנא דמעות

 בעירות מדין עג יושבי והרבנים דפה והלומדים י המשכילים
 ונקמתו נהשיגו תאוה התאוו ורבים • מאד עד רש־והו שהייתי
 • מחירו [•:נ א לא ם נ מ עשרת •די על ישקל שקל נוא רכל ־ במחיר

 ניור בנאדם ויקרים יננ״ולים ך חבור לראות נז:ני ולי־: יואל
 כי ידעת הנא לך לפנחס בקשת אשר ,הדיש ואודות * ח־״ה
 נשר במסורות נביאים ובהגהת למסורת הס חדושי רוב

 ה ע־ והגה • האמת מדרך שנטו או • לבארס הראשונים נלאו
 בחרס שם והנה • לשלום בכז״ה לאה״ק ליכע מועדות פני כי

 הו הג אשר מסורות עם קלף על כתוב א׳ תנ״ך נמצא צובה
 בכתיבת ז״ל ס’הרמב עניו סרך אשר • רבים ימים אשר בן

 מגמתי וכל • ד' הלכה ס־תם'ח כהלכות שם כמביאר שלו ס״ת
 נסדפקו אשר הספיקות בהתרת עיני ולהאיר להשיגו בעז״ה

 יזכני וחוגי • ומסורות הגהות בעניני המחברים גדולי כל בהם
 • אי״ה למנה לך וא.לח כמס׳ עם ח׳ ך הנ ממנו להגי׳ ה׳

 • מוגה .ך ת נ הגונה עני כל ר ונכא להדפיסו גם יזכני ואולי
 :ך השנח ע ונע — בהנההי הצמה למטרת כונת כי אדע ואז

 מאדבהו״י יגדול רבמוב־־ק ח׳ לסופר כשבתי אשר א׳ השיבה
 בק״ק ומורה לרב נתמנה אשר * נ״י פנחס מו״ה כ״ש י״א

 חנוכה ב׳ בילאסטחק מק״ק אליו שלחתי התשו׳ ווה כאראדאק•
 וגאוני זמנינו לגדולי הראיתי גס • ידי על והסכים לפ״ק חרט״ו
 — • בדפוס לקובעו נכין ולסע״ד • ע״י ג״כ והסכימו הדוד

— : החשיבה תירף וזה
 שיטות הניח שלא השירות צורות רומע״ל ששינה הס״ת ט״ף

х שהנך הנראה ולפי • ולאחריהן מלפניהן פנויות שלימות 
 התחכם כי • העמודים ווי המסדר בעל עקבות אחר בזה

 דס״ל הרא״ש דעת ידי ולצאת דכ״ע אליכא פתוחה לעשות
 מו״ה החפס וגס • לדעתו סתומה היא שלימה שיטה דפתוחה

 נראה ולפע״ד • בזה אחריו הוא גס נגרר היידנהייס וזאנף
 ידוע הנה כי * שאבאר כמו קלקלהס היא זאת שתקנתם
 שפך • הן קבלה דכרי השירות וצורות הפרשיות הפסק שצורות

 וכאן זו בצורה פרשה הפסק צ״ל שכאן הגבורה מפי משה קיבל
 פתוחה זה כמקום למה להפיגו האנושי שכל בכח ואין זו בצורה

 העתיקו אשר קנים הדי הסופרים והנה • סתומה זה ובמקום
 כהוב* מצאו כאשר :לכהן כ הצורות שמרו דור אחר דור משה ממר'
 קראו הא׳ מין מינים לשני שמות כקריאת הצורות כל וחלקו

 )וי״א הצורות כל הכניסו וכהן סתומה קראו השני ומין פתוחה
 כי כתכו האחרונים אולס * סדורה נקרא השלישי ומין לשלשה

 פ״ק בירושלמי חז״ל והזהירוהו לה( יש סתומה דין הסדורה

 ר״ת מצא וגס • סופרים דמם' וכספ״ק ט׳ סלפה דמגילה
 נוסחאות חילופי ומחמת * קדמונים סידור כפם א׳ ניסח עוד

 הצורס ־ ?שמוה כקריאה הראשונים גדולי כין מחלוקת נפלה
 סתומה כשם אחרים אותו קראו פתיחה כפס זה פקרא

 כזה הנך ז״ל והרא״ש • קדמונים ס־דור אחר כזה הלך הרמכ״ס
 פתוחה מראשה פתוחה פם ]דאיתא ירושלמי לפון פשטות אחר

 מראשה דפהוחה כמ״ס כמ״ש דלא א וה • פתוחה מסופה פתוחה
 פלא כל פתוחה איזהו פם שה׳ מסופה ולא פתוחה הוי דוקא

 ותהא השיטה כראש יניח וכמה כו׳ השיטה כראש התחיל
 נגד כירושלמי דהלכה משוס הרא״ש וש' • ע״ש כו' פתוחה

 דלא השריע וכזה י שהירושלמי לפסוק יש ע״ה סופרים מס׳
 גדין מיסשמת אינה סופז־יס המס׳ גם הא וק״ק • כהרמכ״ס
 ־ סתומה ה״ז שיטה כראש שהניח של דלהרמכ״ס • שלל הרמכ״ם

 שירו׳ דהלשה משים שהרמכ׳ים דלא אמרי' דלזאת למימר ול״ל
 ־ הרמכ״ם דין אתי לא ג״כ שמ״ס הלשה אם והנא ־ מ׳יס נגד

 הו״ל שיטה כראש התחיל שלא דשל מבואר ס־פריס דכמס׳
 דידע קצת לומר ואפשר • סתומה לי' קרי והרמכ״ם פתוחה
כראש שהתחיל כל סינרים כמסכת גירס׳ שיש הרא״ש

 המעיו״ט המ״ש פתוחה ויהא שיטה כסוף יניח שמה ט׳ שיטה
 מס' והוא כך ברייתא שמצא אסשנדרני הר״י כפס כד״ח

 השתייש דשני הרא״ש קאמר ע״ה ־ הכ״י והביאו נושרים
 כמ׳י־ש המ״ס מביא שבעצמו אחרי דוחק זה אך ־ עיקר כירושלמי

 כ״א קאמר הרמכ״ם נגד לא דכריו דסיום נראה וכפשיט ־ נפנינו
 כעינן השיטה מראש פתוחה דדיקא כמ״ס המ״ש נימא דנא
 והכ׳־י כירושלמי[ המ״ש פתוחה הוי השיטה כסוף דגם אנא
 הירושלמי לשין שמתרץ אסשנדרני ר״י כפס הכיא ער״ה סי׳
 היא כירושלמי אחרת גירס׳ יש וגס * הרמכ״ס דעת לפי גס

 ־ סתומה מראשה פתוחה )שכתוב כירושלמי שלפנינו גירסא
 שיטה מראש הניח שכאס והיינו • פתוחה מסופה פתוחה

 כמ״ש והוא סתומה הו״ל שיטה כאמצע והתחיל ופנוי חלק
 ־ נ׳ סי׳ במעיו״ט והוכא הרמב״ס לדעת המסכים הרמכ״ס(

 פתוחה לי' קרי דהרמכ״ס שלימה כשיטה מחלקיהם ]ודבר
 ־ שיטהו לפי כ״א דהוא כענ״ד נ׳ סתומה לי׳ קרי והרא״ש

 דגם לתרוייהו דס״ל ־ סתומה הוי ג דככה מוכרח דלהרא״ש
 פתוחה לעפית עצה יהי׳ שיטה כסוף הפרשה סיום כאתרמי

 ומתחיל השיטה כסוף דסייס היכי דלהרא״ש וכיון * סתומה או
 המ״ש לה יש פתוחה פרפה דין שיטה כחמצע שאחרי׳ פרשה

 ש הרא גירס׳ לפי פתוחה מראשה פתוחה פרשה כירושלמי
 שיטה מראש התחיל שלא כל סופרים כמס׳ וכן " כירושלמי

 כאמצע יתחיל שם פתוחה לעשות כשצריך א״ש ־ פתוחה הוי
 ע״כ סתומה לעשות כצריך וא״ה • שאחרי׳ הפרשה שיטה
 • שלישית שיטה כראש לכתוב ויתחיל שלימה שיטה שיניח לומר
 להורת אחרת צורה נשאר לא דהלא . לה יש סתומה ודין

 דככה״גשמניח דס״ל הרמכ״ס אכל האופן• כיה כ״א סתומה
 בס*יס א״כ סתומה הו״ל השיטה מראש פנוי׳ מהשיטה חלק

 קנה חלק להניח עצתו סתומה לעשות וצריך השיטה כסוף
 לעשות כשצריך וא״ה * שיטה כאמצע הפני׳ הפרשה ולהתחיל

 פניי׳ שלמה שיטה להניח כ״א אחר אופן לו אין ע״כ פתוחה
 כירוש׳ נהכאר שלא אף ע״ה ,שאחרי׳ שיטה מראש ולהתחיל

 לפי מוכן ממילא מ״מ שנקרא איך פנוי' שלימה שיטה דין
 נשאר גא א״כ * שלפנינו כגירסא לסהומה מראשה פתוחה פדנו

 סימן כיו״ד הכ״י ולפי *. שלימה שיטה כ״א פתוחה להורת
 להדיא כירושלמי מכואר אסכנדרני הר״י כשם שה׳ ער״ה

 נירס׳ לפי כירושלמי ש מש שפי׳ פתוחה פנוי׳ שלימה דשיטה
 הוא דהפי׳ * פתוחה מראשה פתוחה הרא״ש וגירס׳ הישנה

 לפופה מראשה שלימה שיטה ומניח שיטה כסיף שסיים היכי
 שגם היינו מראשה ופי׳ • פתוחה הו״ל שיטה כראש ומתחיל
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 היינו מסופה פתוחה * השיטה בסוך המו פתוחה בראשה
 דשיטה בירושלמי ז לפ מבואר * ע״ש פתוחה ג״ה לבד מסופה
 מבוארדפנוי' סופריםספ״ק ובמס׳ פתוחה* הוי פנוי׳ שלימה
 נגד כירושלמי הלכה הלא חך * סתומה הו״ל שלימה שיטה
 שלימה שיטה דדן והרא״ש * בעצמו הרא״ש כמ״ש סופרים מס׳
 פסק לבד סופרים במס׳ מ״ש משום לאו ג״כ לסתומה פנוי'

 פוסק הי׳ לא זה נגד מוכח דבירושלמי סובר הי׳ דאלו כן
 הירושלמי* נגד כמ״ס הלכה דאין בעצמו כתב דהלא • כן

 הרא״ש וגירסת פירושו נפי הירושלמי גס דממילא משוס רק
 פנוי' שיטה חצי היינו פתוחה מראשה דפהוח' דס״ל דכיון הכי ס״ל

 באופן סתומה לתורת נשאר לא א״כ פתוחה הו״ל השיטה מרחש
 בזה )ול״פ שלימה שיטה שיניח כ״א שיטה בסוך שלפני' שסיים

 הו״ל ולהרוייהו * ל״פ מראשה דבפתוחה משום מ״ס עם הירושלמי
 דלהמ״ס * כליגי שיטה בסוף חלק ומניח באמצע בסיים רק פתוחה

 שלפנינו גירס׳ לפי וכן פתוחה( הו״ל ולהירושלמי סתומה הו״ל
 האחרונים וכל * שלימה שיטה דין שם מפורש שאין בירושלמי

 * נפנינו שהוא כמו בירושלמי הרמב״ם גירסת הי׳ דכן כתבו
 והסכמת * הטור ובהגהת ובמעיו״ט בירוש׳ הפנים במראה וע׳

 לקח מאין וקשה דינו הוציא וממנה סמך הירושלמי שעל כולם
 מראשה פתוחה שלפנינו גירס׳ שלפי שלימה שיטה דין לו

 שיטה דין חין א״כ * שיטה באמצע שהתחיל ע"כ פי׳ סתומה
 דין שלימה דשיטה כתוב ובמ״ס * כלל מבואר שלימה
 לפסוק הרמב״ס לו לקח מאין ק׳ א״כ • לה יש סתומה

 דזה לומר וע״כ * חולק מצא שלא כיון סופרים המס׳ נגד
 פנוי' השיטה בראש חלק שמניח זה שבאופן דכיון הכריחו

 לעשות שיטה בסיך שסיים הסופר לפני נשאר לא סתומה הו״ל
 דין פרחך על שזאת י שנימה שיטה שיניח באופן כ״א פתוחה

: לה[ יש פתוחה
 אבל • לבד השם בקריאת אלא אינן מחלקוחן כל איל□

 בר г דע על עלה לא זה לני המקיבל כצורות לשנות
 הלכה ס״ת מהלכיה ז׳ בפרק הרמב״ס מדברי והנה — * אינש

 והסתועות הפתוחות בענין עליו שסמך שהספר נראה י׳
 נהגי' שניס מכמה בירושלים שהי׳ כספר והוא השירות וצירות
 )והוא הרבה שנים בו ודקדק אשר בן והגיהו הספרים ממנו

 כי׳ בודאי למעלכ( שהזכרתיו ציבה בארס עתה שנמצא הספר
 הרמב״ס כי • ולאחריהן השירות לפני שלימה שיטה פתוחה בי

 וש' כים שירת שלפני שיטין ראשי חמשה מנה כנ״ל בפרק
 כי׳ לא ואם * כאזינו ■שירת לפני שיטין ושש * לאחריו שיטין

 יותר או עבדו תיבת בו כי'כחוב רק שנימכ שיטה פתוחה בו
 מ’ש * ושש ה׳ רק מנה לא ומד • כ ג״ אותה מונה הי׳ בודאי
 במס׳ שמפורש וכמו ־ שלימה שיטה פנוי כנ״ל בהספד שהי׳

 מלמעלה מלחה שיטה להן ויש ח״ל ח׳ הנכה י״ב פרק סופרים
 דילו׳זאנו מנחם ר׳ כרב העיד וכן * ע״כ מלאכמלמעה ושעה

 כתב וכן הקדמונים הספרים בכל מצא שכן • שלו ח"ת בס׳
 על לסמוך ויש * נח־.ו ולככי דעוידא מארי וכן * כמ״ש

 סתומה כיא הרא״ש לדעת הלא להו דקשי׳ ומאי * העדאתן
 הפתוחות מונה ז״ל כרא״ש כי׳ ואם * כן כוא שיאמת אני אומר

 מונה הי׳ בידאי כרמב״ס שמנה כמו כהורה כל של והסתומות
Ь מית לסת ולרחריכן כשירות שלפני שלימה שיטה הפנויות ו. 
 זאת צורה הרמב״ם ולדעת * סתומה זאת תקרא ז״ל לדעתו כי

 בקריאת רק חלוקין אנן כי * בפנוחית סנאן וע״כ * פתוחה
 כרא״ש שלדעת שכל שיסבר על יעלה לא את ז חבל לבד• כשם
 • כנ״ל סופרים במס' ומפורש לנו המקובל רות צ כ לשנות צרייך

 כוי כלימה דשטה ס״ל בעצייו סיפרים כמש׳ דכא ]תדע
 לומרדשיעה להרא״ש וזהשהכ-יחי בספ״ק לפנינו כמ׳יש סתומה
 פניי לא והירושלמי • במ״ס דכ״ה משום סתומה כוי שלימה

 דגריס ע״א( )ל'ב מנתוה כתוס׳ כגירס׳ ס״ל הי׳ ואלו ־ ע״ז
 שיטה לשייר יך“צ כדך ך בס כפרשה גמר יש ס־פ במס׳ מ״ש
 הרא״ש פוסק כי׳ לא דא״ש • קאי דאפתוחה מלמעלה אחת
 לומר ואין * סיפרים המס׳ נגד סתומה שלימה שיטה דהוי
 פיוחה כו״ל פנוי חלק כשיטה דמראש דכיון משום כנ״ל

 דככי להרא״ש כמש״ל סתומה כו׳ל שלימה דשיטה מוכרח
 ג״כ בעצמו סופדים כמס׳ דכלא — מהירושלמי ודייק מוכיח

 עלמא דנולי אליבא פתוחה יעשה כאשר עתה ואדרבה
 צ״ל לדעתו כי * ש הרח לדע ודאי פסולה היא

 שהומה היא פנוי׳ שלימה ששיטה שיטתו לפי סתומה כ^ן
ואולי * פסולה כהיחה שעשאה וסתומה * פתוחה עושה והוא

 שהיא כלל ניכר רישומה אין שאחרי׳ שיטה בראש שכתובה כיין
 מקרה וירך • ס״ת דשי רוב ש כת כשאר אלא שירה כצירת

 שלאחרי׳ שיטה בראש מת כקו השיט: כל דשנים אחר לה:תב
 פתוחה פ־שה לסימן חלק השיטה שאר ו.השאיר * פרשה בסך

 ספק מירי לצאת כילהיס לפני כדבר נכון אמרתי ונכן • וכו׳
 צבי חכס הגאון לפני זו שחלה נשא:ה וכבר • ע״ש כו׳ ולתקנו
 אליבא כלל מיחוש בית כאן ואין חלק שלימה שיעה שיניח והעלה
 פתוחה תקרא בין פניי׳ ח׳ שיעה להניח כקבלה г ש:ךה דכ״ע•

: כ״ה בסי׳ ע״ש נו' סתימה תקרא ובין
שהוא נראה הרמב״ס שמנה וסתומות הפתוחות בכל ]והנה

 • באמצע וסתומה שיטה בסיף
שהרמב״ה דאפשר * שניהס י״ח

 שיצאנו בזה ידעני לא
שבמצייס בכס״ת משל

סתומי יא

׳פתוחות

לכתחלה רא״ש
אהוצא ־ ברמנע וסתומה י

כ :

 ר״ש מרס׳ כפי פתוחה כו״ל כשיטה ברחש שמשייר דחה ס״ל
 בסיף מחרמי אי כנ״ל לדייק יש וג״כ * ס״ח ה׳ ברא״ש ומובא
 אה ’ יעשה אך סתימה לעשות וצו־יך כפרשה סיום שיטה

 שלימה דשיטה מוכרח וע״כ • פתוחה הו״ל שיטה בראש יניח
 להמ״ס ס״ל ומ״מ בכה״ג סתומה לה ומשכ־־ת סתומה כוי

 לפ״ז ועכ״ל פתוחה* כוי בלימה דשיטה כנ״ל כהוס׳ לגילם׳
 לעיל( שכתבתי הדיוק ,לכתוש ס״ל )ולא . דיוק זה דאין

 קדובלסיך שהוא ובראותו ליזהר* כסופר צ-יך שבאמת דאפשר
 בשורה להציגה אחת תיבה לו שישאר עד התיבות ך ימש שיטה

 מהירוש׳ אין א״כ * כדת כפתוחה או הסתומה יעשה ושס שני׳
 סתומה• ש״ש דהוי הרא״ש פסק איך וא״כ הז״ס לגד סתירה

 )יי״ל אסתומה דקאי לפנינו ׳שכ כמו גופא במ״ס דגריס וע״נ
 להניח דצדיך במ״ס כ׳ ומ״מ למעלה( שכתבתי כדיוק בפיר
 דגסלמ״ד מוכרח וח״כ ולאחריהן. כשירות לפני שלימה שיטה
 • שלימה שיטה להניח השירות לפני הדין סתומה הוי דש״ש

 שהיא הרא״ש לדעת ובאמת * לנו מקובל הוא הצירה דזה
:דוקא[ שלימה שיעה ובצורה סתומה כאן שצ״ל כקבלה הוי סתומה

 כיש שירת ח״ל כתב ז״ל כרמב״ם כי * פסול הוא להרמב״ס גס
 סופריה במס׳ )ונ״ה ע״ש ט׳ שיטות בשלשיס אותה כותבין

 מ• תיבת כתוב ל׳ ובשיט: כשיטין ראשי כתיבית כל וציין פי״ב
 ונקהי ין לצ כאחרונה טרה האזינו ובשירת * כיס מי כיינו

 הי׳ כחדשים כעמודים( ווי ובעל )־וו״ה המגיהים ולשיטת
 • היה השיטה ראש בתיבה נ״א שורה עיר לציין המ״ש צו־יך

 ן שימ ע״א שם ולחשוב עמו תיבת האזינו משירה רחו־ונה ובשורה
 היה תיבת שכיתבים וכק * נ׳( ולא ל״א הס ובשירת ע׳ ולא

 * לשירות בצורות שינוי יה־י ל״א בסורה הביר: מן שהוא
 בת:ו׳ וזיל • זלה״ס אבוהב שמואל מו״ה החשיד כרב כמ״ש

 :ל מלחמתה נ לוחמים חכמים דברי כל את שמעתי כ״ה סי׳
 בסך בשיה הכתובה כים תיבת על כתות כתות נעשו תורה

 אוסרים הלנו וכו׳ חלק טה ש ושאר * שיטה בריש כשירה
 בירור מצאתי שלא נו בקצ*ה אבוא ובכן כו׳ מתירים וכללו

 וניסך כו׳ להחמיר ניטה ולבי ז״ל הפוסקים בספרי זה פרטי דין
• השירה מכלל ודאי שהיא כנזנית הים שחיבת להיות עליהם

 בירושלים שהי׳ במצ״ים שהי׳ שראהבכס״ת ממה רק
 אבל וס' כפ' כל מנה פיהן שעל כרמב״ם כמ״ש אשר בן והגיהו
 הסתומה• מקום ו־נה מקי'הפתוחה אנה מפירש חינו וגמ׳ *,ביריית

 שמיס דירא ובשו״ע עד״ה בסי׳ כב״י מ״ש קצת בע:'ד לי קשה וא״כ
פהומה שינמה ופיח־ש כרמנ״ס ימס כיינו כדיעויז כל ידי •צא

ה ולדעת הסתימות
 בדיו׳ ומנאה פנוי׳ שלימה שיטה שהי' או י ש .ירא ׳״

לח•־! באני אס אכתי וא״כ • סתומה הי־״ל ולכרא״ש
4, . ד-ך/. מציא גני ככלילה כצהרים נמשש כדיעית כל

 ונ ׳ו י ־ —יк להדר"- גס ודאי דזאח



נז אריה שרת
 כרופא ביאת ודבר ־ תוכו ודמיון הבל הוא זרים בביאת חלי׳

: ורעיון בדמיון ולתלות להקל הדבר קשה • אמת
 יש מדבריו שנראה מה שלפי רבה חקירה ך צר זאת עוד

 שנערה קודם עלי לבוא שרוצה הרגישה אס להסתפק
 לא באמת ואס • בה שהערה אחר עד הרגישה לא או בה

 וסופה באונס לתחלהו לדמותו יש כעראה אחר עד הרגישה
 עלי׳ לבוא שרצונו ידעה שלא דכיון • אלבשה יצרה דאמרי׳ ברצון

 נסרפקתי שבמק״א אף • אלבשה יצר אמרי׳ כעראה אחר עד
 אל כאונס כח יצא אס אלא שרינן לא דאולי טובא מלחא בהא

 כיה ואח״כ העראה אחר עד ידעה שלא בכה״ג אבל * הפיעל
 סניף זה דבר וכי׳ בזה לחנק דאין נראה מ״מ • אסור רצין
 ודעת במועצית כ״ג יחקור הדברים שני על לכן • להקל גדול
 משגיאות• חש״ייצילנו • כדבר פסק לחקוך ניכל בעז״ה ואז

 יו״טליפמאן רפאל דור״ש מאד הטרוד ידידו ונפש כנפשו
: מבילאסטאק היילפערין

ה סימן
חנ״ל להגאון שנית שכתבתי מה

 מפורסם הגדול הגאון הרב או״ג ידידי כבוד

 צדיק יא״ט הזמן פאר המדינה בשערי לתהלה
 נ״י ליפמאן יו״ט רפאל מו״ה שמו ונשגב

בילאסטאק אבדק״ק

ХГОЙ הרשב״א מדברי כ״ג כעיר ואשר הניעני גאונו כ׳ 
 דאי להקשות יש לכאורה • התערובות שער במ״ה

 ש:קשה כמו ס״ס מועיל אמאי א״כ לה מדמינן טומאה לס'
 ס״ל פתוח בפתח דנתובות אלעזר דר׳ לומר ואק • הפ״י
 ד״ה ע״ב נ״ה ב״ב בתוס' ולר״ת • טהור על דספק דס״ל כר״א
 רלא בו לך דאין טהור בטומאה דס״ס לר״א ס״ל מטהר ר״א

 מספקא ע״ב( )ע׳ בע״ג דכא • ע״ש טמא א׳ ספק חידושו
 הל־ן הולם • לא או בזה כר״א אלעזר לר׳ ס״ל אי להגמ׳ ליה

 טמאוס״ס ספיקא חדא הכושים מדורת גבי ע״א( )ט׳ בפסחים
 מה׳ בפ״ט כרמב״ם והנה — • ואת״ל ד״ה שם תום׳ וע׳ טהור

 וכמעשה לתוכו נפל שהוטל דבור דן של חד ר מת טומאת
 אלו שכל ידוע דבר כ׳ • הנ״ל בפסחים נו׳ מציק של דשפחתו

 וחין דבריהם של כן ספק משוס שהן בהן וכיוצא כטומרוז
 הספיקה כל אבל • ודאי טומאת שנטמא מי אלא מ;״ת טמא
 מד״ס ח;א להם אין כו׳ אסורות במאכלות בין בטומאות נין

 כמין בו שכוטל דבור טומאה גבי הא לכאורה וקשה • עכ״ל
 שהוצרך שמוכרח כמי מיירי ברכ״י והתס • דבריו עירך קאי נפל

 נח ברה״ר מדבר הי׳ אלו בהרמב״ס וגס • ס״ס לטעם בגמ׳
 אפשר אך • א׳ ס׳ רק כי׳ דלא ג״כ שס ברישא מטמא כי׳

 וברדלס דחולדה ספק אין נפלים בו דהוחזק דכיון קצת לומר
 ע״ב ט׳ פסחיס בתוס' אולם • ברה״ר אפי׳ ודאי מידי מוציא

 גמרי׳ ברה״י טומאה ס׳ הלא וא״כ • מ־־רי דברה״י מנריח״ס
 דמלת בזה כ׳ ואיך • מה״ת אסורה ספיקה דגם משוט: לה

 הכרח ס״ל לא דכרמב״ס ודוח״ל • החמירו מדרבנן רק לקולא
 יקשה ועוד • ברה״ר לה ומוקי שנמצא טעס מאזה התוס׳
 וברה״ר • שטמא הוא תורה דדין של הרמב״ס דדברי ברישא

 דבאמת בענ״ד ונ״ל • בספיקא טמא מה״ת שיהי׳ כלל יתכן לא
 לומר לו דכי׳ בהשגתו הראב״ד כמ״ש חמן איתא ס״ס כלא

 שם תי׳ והכ״מ מותר בדאורייתא ואפי׳ ס״ס כאן דאית משוס
 הפרק שבאותו דינים אשאר קאי■ דהרמב״ס • א׳ • תירוצים ב׳

 הן טמא דבר דרוביהמפילות ועוי״ל • ח' בספק גס דמקילינן
 ראיתא פסחים מגמ' המל״מ זה על הקשה וכבר • ע״ש מפילות

 דקאי ן הראשי תי׳ גס • כו׳ כמפילות רוב ול״א ס״ס דהו״ל
 לי׳ דקשי׳ ונראה • דוחק הוא לי׳ אדסמיך ולא דינים אשאר

 כו׳ ספיקות כל ברה״י בעומאה הא ס״ס אפי׳ הא לכרמב״ס
 כל ואמר סייס זה ועל • ברה״י לטהר ס״ס ונ״מ • להחמיר

 אינו בס״ס שמחמירין מה ופי׳ ־ מדבריהן הס כסשיקית

 החמירה וההורה לקולא ספיקא הדין דמן כיון דבריהם כמשמעות
 אלא • ב־ה״י להחמיר ס״ם מ:״ת וגס • כו׳ ח׳ ספק לי מה

 ומדמי א׳ ספק כרמב״ס ני׳ וקרי • מדרבנן כ״א אינו דס״ס
 הראשון ספק דכך משוס ־ שבאיסורי! הספיקות כל לי׳

 הוח וא״כ י דוכתי בכמה ׳בגמ כמבואר כודאי הורה עשאתו
 ספק עוד בו כשנמצא רק • ממנו לדבר מה ואין ודאי נקרא
 וכמו מדבריהם אלא דאינו הורה בשל ספק שאר כמו כו״ל
 • לחומרא ומדרבנן לקולא מה״ח הו״ל תורה של ספיקות בכל
 החמירו ספיקות כמה דגם ואף • רה״י בטומאת בס״ס ה״נ

 החמירו חורה שהחמירה דבמקוס • גזירותס לדמות חין ברה״י
 בכל כמו דרבנן הו״ל ואילך השני מספק פ’ועכ • הם גה

 מה הונח לזאת ־ דרבנן הוי דזאת וכיון * חיסורין של ספיקות
 כ״נבענ״ד הקילו• דבשלהס נפל כמין בו שהוטל בבור שהקינו
 מה״ת טמא ואין במ״ש בדבריו דוחק עדן יש כי אף הרמב״ס בדברי

 טומאה ספק גס דממעט דמשמע ־ וראי טומאת שנטמא חנא
 ס״ע מה״ת דיתיר להאמר שא״א דבר כוא עכ״ז חבל • דרה״י
 דהלא • כלל משמע לא רה״ר על רק קאי דלא לומר גה • ברה״י

 ובפרט מכס• א׳ השאיר מבני הטומאות של הספקית כל כלל
 וע״כ • רה״י שהוא מהמפרשים מוסכם שהוא בור מדין דסליק
 נאמר שכן וכיון • - - לי׳ קרינא ודאי טומאת ברה״י דס״ט

 לומר שנוכל כ״ש • מדרבנן כ״א אינו בטומאה דס״ס להרמב״ס
 שייך אין דודאי לרומרא• מה״ת ספיקא דס״ל להרשב״א כן

 לסברא דרק • ספיקות ב׳ לי מה א׳ ספק לי מה אליבי׳ נומר
 לומר שייך התורה החמירה ובטומאה לא נקו מה״ת א׳ דספק

 בטומאה ס״ס בודאי להרשב״א משא״כ • כו׳ ח׳ ספק לי מה
 ספ״י קושית ומיושב • בסיס דהקילו וא״ש • מדרבנן כ״א אינו

הנ״ל: בכתיבות
 מדרבנן כ״א אינו ברה״י בטומאה דס״ס אף באמח אולם

 וכן בור גבי בפסחים הקילו למה בעי טעמא עכ״ז
 ספק יש דככא משוס ונראה • דוכזי מבשאר יותר בפ״פ הכא
 פסחים התוס׳ כ׳ כן וכמו • עדיף הוא כלל טומאה כאן יש אס
 דהוי משוס שם כראשין בתי׳ הכושים מדורת גבי ע״א( )ט'

 מה שם שהוטל אף בבור ואף • כלל טומאה שם יש אס ספק
 שאין ותלינן טומאה מחזקינן לא רוח שס דהי׳ די״ל כיין מ״מ
 סברא כאי ל״מ א׳ בספק אבל • כקילו בס״ס ובכה״ג נפל כאן

 ספק בין חילוק אין לחימרא ברה״י ס״ט דמהית כיון • לטהר
 סברא כאי מועיל מדרבנן שהוא בס״ס רק • ספיקי נשאר זה

 מדורת גבי כגמרא סוגית ג״כ מיושב ובזה • בס״ס להקל
 • ס״ס ומועיל • ס״ס דוקא דבעינן ק רצ של ובשפחתו הנושים
 משים חי׳ עוד איתא שם בתיס׳ וכנה י שם התום׳ וגמיש
 א״א הרמב״ס אבל • אכלוהו וברדלס שחולדה הרגיל ספק דהוי

 שם שאין ברישא מת מטומאת בפ״ט כ׳ דהלא זאת שיסבור
 מה״ת• שטמא כ׳ שאכלוס וברדלס חולדה של א׳ ספק אלא
 לקולא הרגיל דס׳ • לטמא מד״ת כי׳ לא הרגיל ספק כי' ואס

 דס״ל וע״כ • מה״ת להחמיר סברא ואין כרוב דדינו בכ״מ
 של הראשון תי׳ לתפיס וע״כ • הרגיל ס׳ הוי דלא לכרמב״ס

 כלל טימאה שם יש אס דספק משוס דהרמב״ס אליבא התום׳
 דיש משוס ס״ס מותר דמש״ה י״ל פ״פ בענין וה״נ עדיף•

 בספק ומ״מ • בעלה תחת טומאה כלל כאן יש אס ספק כאן
:וכנ״ל אסור א׳

 • להרשב״א תקשה דלא הפ״י קושית כישוב לכאורה אמרתי כן
 להה״ג החזקה יד בס׳ וראיתי בספרים ,בינות ואח״כ ’

 הרשב״א דברי שהביא ־ ט' בסי׳ חזקה דיני על מליסא מוהרי״ל
 ספק דהוי ועוד הרשב״א מ״ש שם הסי׳ בסוף ופי׳ • הנ״ל במ״ה
 שנבעלה דתפסינן דכיון ברצון ס׳ באונס ספק על דקאי סוטה
 משא״כ • לדבר רגלים דהוי • סוטה ספק שפיר הו״ל תחתיו
 הרשב״א כ׳ תחתיו הס׳ ועל • סוטה לספק ל״ר תחתיו בספק
 שהוא ואף • ע׳יש נגדה הגוף חזקת דאיכא הראשונה סברא
 הרמב״ס על הנ״ל קושיתי ובדבר • כן לומר יתכן מ״מ דוחק

 הרמב״ס דברי על שב׳ בסופו תמרים כפות בס׳ ראיתי מצאתי
 ס״ל דבאמת ותי׳ לעיל• שהקשיתי כמו ג״כ שהקפה הנ״ל

להרמב״ס כט



ш שרת קול
 שרגלים משוס כ״א טומאה ס׳ תורה אסרה דלא נהרמב״ס

 • לדבר רנליס נ״כ בעינן ברה״י טומאה בס׳ וכה״ג ־ לדבר
 • ע״ש לדבר רגלים בלא אף ספקות החמירויבכל מדרבנן רק

 יש אס דס׳ משוס בענ״ד כמש״ל נימא אי בין בנ״ד וא״כ
 הו״ל כאן גס הלא סוטה לספק ול״ד • עדיף כלל טומאה כאן
 הכפות כמ״ש נימא אי ובין כלל• טומאה כאן יש אם ס׳

 רגלים ליכא הכא הא לדבר רגלים סוטה בס׳ דבעינן תמרים
 כמ״ש רגל״ד ל״ה דבורה ע״י רק שנעשה לדבר דהרגליס לדבר

 דהכא ונראה • להחמיר מה״ת כאן אין וא״כ • הראשון במכתבי
 לא בדעתה מבולבלת שהיתה דמאחר ליכא דרבנן איסור אפי׳

:כשרוח אחזקת לאוקמה יש ושפיר • לאמירה כלל אמירתה נחשב

דמיוטתי׳ לשארי זה דמיון דומה שאינו באשר כתר״ה ןין״ען
 כ״א שאינס עתה ומכרת מבינה היא השאר שעל *

 שאינו לו אגיד זה על • נכון שהוא אומרת זה ועל דמיונות
 כששב שבכולם דמיונות לשארי זה דמיון בין לחלק ויש • דומה
 הבינה • בבית איש ואין ומסוגר סגור שהחדר וראתה רוחה

 הי׳ למחרתו ועכ״ז * ותהו הבל הי׳ שהדמיון ג״כ יום באותו
 שכאשר להבין חכמה ולא * בהקיץ לפני׳ עוברות דמיונות ג״כ

 שקר דמיונות הס עתה גם כן שוא דמיון רק הי׳ לא אתמול
 ממטתה שנית קומה עד הוא שאמת מעשה בשעת חשבה רק

 וכן דמיונה לה שכיזב ג״כ עוד וראתה בקרבה רוחה ושב
 ראותה בעבור הוא כתב דמיון שהי׳ לה והבירור • רבות פעמים

 איזה שם הי׳ אס אבל הדבר לתלות מי על איש שאין אח״כ
 ולא • זה דמיון ברעיוני׳ נשקעה בודאי הי׳ בבית אז איש

 להיות יכול א״כ כוזב• דמיון הי׳ שזה אח״כ מאמינה היתה
 רעיוני׳ ע״פ אז ורחפו איש על לתלות מקום שהי׳ שכאשר

 נשקע איש איזה על לתלות לחול מקום הדמיון ובמצוא • דמיוטת
 הבעל הלא ועוד - הדמיונות מיתר יותר ברעיונה זה דמיון

 מאמין שאיני ג״כ אומר אינו כי ואס * שמאמין בפירוש אמר לא
 יותר רעיוניו על טפל ־ בדמיון לתלות לו שאפשר משוס הוא

 • שמאמין ממנו שמענו לא אבל י שמשקרת מלומר בדמיון לתלות
 ולומר לדון יש ]וגס • מאמין שאינו בפירוש אומר עתה וגס

 מאיזה יהי׳ אמת שהוא מאמין אינו שמ״מ כיון • לחלק שאין
 כיון עליו נאסרת אינה דעכ״פ לומר סברא יש • שיהי׳ טעס

:אמת[ הדבר שאין שבדעתו
 לצעוק לה שיש ידעה לא דאס איתא תצא פ׳ ברמב״ן והנה

 באומרת דמהרי״ק להא הך בין לחלק וצריך • מותרת
 • באישה מעל ומעלה ברצון היתה המעשה גוף דהתס • »ותר

 הצעקה בדין שוגגת שהיתה רק באונס היחה המעשה הכא אבל
 שלא היינו באונס שהי׳ מאמרה לפי בנ״ד והכא מותרת• ע״כ

 ולחפש לצעוק השכילה לא דעתה ערבוב מחמת רק כלל ברצונה
 לדעתה כששבה ואח״כ • המעשה טמר שבמהרה עד השתדלות

 אך נגדו• לחמה לא ולמה צעקה לא למה זה על התמרמרה
 הרגישה ומעת * זאת שיעשה האמינה שלא באשר מעשה בשעת

 לה שהי׳ דעת הערבוב מלבד דעתה נתערבב שנמר עד
 שהי׳ ודעתה מוחה לפי ישוב שתעשה בכדי הי ולא מהמחלה

בדיןהצעקה לשוגגת לדונה שיש קטשא׳יתכן דעתא אז לה
 נגדווהרמב״ן לחמה שלא מאחר לאונס עלז לחשבה שאין ^
 1לישועה לקרוא לצעוק לה שיש ידעה ולא כשלחמה רק קאמר לא

 דמאמרה כתבנו וכבר מפי׳ לא יחוד עדי דליכא כיון מ״מ
 שהי׳ נאמר אס ואף צלולה דעתה הי׳ שלאי בעבור נחשב לא

 ומניעת להנצנ יכולה היתה שלא באופן הי׳ אוני אמת המעשה
: — מגרע אינו הצעקה

 להחליט תוכל לא ביאה מהחלת ידעה אס כ״ג של ובלבו"
 הנראה ולפי בראשונה חקרתי וכבר שהי׳ איו ולזכור

 וגסרי׳ ברצונה* שלא כולה שהי׳ אומרת אך בתחלה הרגישה
 יש שפיר לפע״ד ע״כ בעיני׳ ראתה ולא מאחורי׳ המעשה

 להשיב גאונו כבוד וימחול הטעתה* הדמיון כי ולספק לתלות
 דו״ש והנני * הדבר להמשיך יתכן לא כי * במהרה תשובתו

• _ לנצח אוהבו עזה באהבה

.שנ׳י אלכ׳ש

אריה

ו סימן
אלשנית הנ׳ל הנאון תשובת

שלום
החריב

פחות

• נ׳י ליב ארי׳ מו״ה ופדות במעלות ומהולל

 • טמא״ל שאמרה האשה בדבר הניעני השני׳ מכתבו ימרת
 איט זה דדין הקדום במכתבי כתבתי כבר והנה •
 לומר שיש באשה אלא חכמים חקינו דלא אחרונה למשנה ענין
 חושדה שאין הכא אבל ומשקרת באחר נתנה עיני׳ עלי׳

 וכפי בדמיונה לטועה אותה שדן אומר שהבעל רק למשקרת
 כאלה בדמיונות שקועה היתה אשר רבים זמנים עלי׳ שעברו

 והרשב״א התום׳ לדעת מבעי׳ ולא • חכמים תקיט לא בזה
 דבר עקרו וחכמים מהימנא דמדינא ז״ל הר״ן שהביא והי״מ
 וכמ״ש גדולה סברא־ להם שנראה בדבר מלתא למגדר מה״ח

 דלא למימר איכא דוראי • העיקר הוא הטעם שזה במק״א
 אבל • למשקרת לחושדה נוכל אס אלא התורה מן דבר עקרו

 שכיחא דלא דבמלתא משוס דמיון שזה חושב הבעל אש לא
 שכתב ז״ל הר״ן לדעת אפי׳ אלא • רבנן חקינו לא האי כולי

 ЬгтЬ אוקמוה מציפות נשים דאיכא דכיון אחרונה משנה דטעם
 דלא דהכא למימר איכא לבעל דמשעבדו כיון מהימנא דלא

:אחרונה דמשנה דינא ליכא למשקרא חשידא
 אבעלה לאוסרה אין ראשונה למשנה גם דהכא נראה ך(מיך

 דמהימנא כתובה וטטלת יוצאת ראשונה דלמשנה דבהא
 מבזי דלא דכיון משוס אחרים בשם ז״ל הר״ן כתב מדינא

 7 משוס מהימנא לא דמדינא אף חכמים האמינוה נפשה
שבערור. דבר דאין כרבא קי״ל נאמטת ולענין לי׳

 כדאיתא זינתה באשתך :ימן מ לא דעלמא ע״א ואפי׳ משנים
 הכא מ״מ מהימנא דלא בעצמה אשה וכ״ש האומר בפ׳

 למשקרה אותה חושדין אנו אם וכ״ז • למ״ר מהימנא נפשה דמבזי
 דאיכא בזה אבל • משקרא לא נפשה דמבזי כיון אמרי׳ דבזה

 סברה היא דהא הכי למימר שייך לא לטועה למיחשדה
 דבר דאין להאמינה אין נאמנות דמדין וכיון קאמרה דקושטא
 מבזי דלא אאומדנא סמכו דחז״ל רק משנים פחית שבערוה

 והרשלא התום׳ לפמ״ש ואף • אומדנא הך שייך לא והכא נפשה
 ואיכא לי׳ דמשעבדא אע״ג חד״א אנפשה שוי׳ כאן דשייך
 ומושבה מאמינה שאינו לאמר יכול דהבעל דנהי לדידהו למימר
 ושוי׳ טועה שאינה וצווחת שעומדת בעצמה היא מ״מ לטועה
 אחרונה דמשנה ותקנה הלך להיכן שבה ואיסור חד״א אנפשה

 באחד נתנה לעיני׳ חושדה דאינו משוס לעיל כמ״ש הכא ליכא
 בשועה למיתלי דאיכא כיון דידה לגבי דגס לומר אפשר מ״מ

 דכתובות קמא בפרק וכדאמרינן חד״א־ אנפשה שוי׳ לא
 פשיעא ופריך עליו לאוסרה נאמן מצאתי פ״פ האומר גבי

 מיקס דתימא מהו ומשני כו׳ קדשתיך לאשה האומר תנינא
 דלא הוא מיקש אמרי׳ דלא והיינו * קמ״ל לי׳ קיס דלא הוא
 נאסרת אינה לי׳ קיס לא מיקס אמרי׳ הוה אי הא לי׳ קיס
 שוי׳ לא אפ״ה שפיר לי׳ דקיס וצוח עומד דהוא אע״ג עליו

 דבחור דפסקינן ס״ג סי׳ אה״ע בש״ע וע׳ * חד״א אנפשי׳
 קיסלי׳ דלא משום בתולים טענת לטעץ יכול אינו נשא שלא

 חד אלא דליכא היכי עליו לאוסרה לעטן דאף שם ומשמע
 וה״נ לי׳ קים דלא משוס ט״ב לטעון יכול אינו נמי ספיקא

 • דשועה לה דאמרי׳ חחד״א אנפשי׳ שוי׳ לאמר שייך לא
 אינה רבוותא כמה ולדעת לי׳ משעבדא דבאמת הכא ומלש
 • האחרונים שיטת הר״ן כמ״ש חתד״א אנפשה לשוי׳ יכולה

 והחום׳ ז״ל הרשב״א שטעס רק * דיבמות שני בפ׳ והרא״ש
 לק מאכ דאין משוס הוא חד״א אנפשה לשוי׳ ה׳דיכו ושכ^
 דאסורה עלי תשמישן־ להנאת ודמי לו האסור זדבר דס

 יטלה אינה היא שטועה לטעון יכול שהבעל הכא אבל לו

: שעבודו לבטל
 הפראה אחר פד הרגישה לא אולי ספק כאן דיש ף 1^)1

 ברצון וסופה באונס חחלתו דין בזה לדון יש ואז
מה לסי ובפרט ספיקאלאנפקא• ומידי הקדוס במכתבי וכמ^



> קול

 בהחלה זה דבר ממנה הקר כשאשר • יחד בהתראינו כ״ג שהגיד
 אח״כ רק • מעשיו החלת הרגישה שלא כן אמרה בראשונה
 להחליט בזה דעתה על לעמוד רצתה לא לנפשה מיראתה

 ס״סספק והוי נפקא לא ספיקא ועכ״פמידי הי׳־ שכן הדבר
 הרגישה לא שמא התועבה נעשתה אס ואפי׳ הוא דמיון שמא

 בפ״ק כדפריך ־ ברצין וסופה באונס החלתה והוי מתחלה
 טעמי הלין מכל והנה — • ע״יש הוא ס״ס ואמאי דכהובות

 להתירה מסכים כתר״ה דעת אס .פא׳׳פ בזה שדברנו וממה
 נכפל שלא ידינו על יסכים והש״י " דמר בהדי׳ מצטרף הנני

רפאל באהבתו ודבוק הדו״ש ידידו דברי • הלכה בדבר
: מבילאסטאק ן י ר פ ל י י ה ן א מ פ י ל ט ׳׳ ו י

ז סימן
 • הרגל ע״י שנעשה באיטר בחליצה שאלה תשובת

% >
 חו״ב המאוה׳יג הרב ירידי לכבוד וי״ר שלום

 נ״י ליסא גרשון יעקב טו״ה כ׳יש י״א םוע*ה
• האלינקא אבד״ק

 ולהשיבו בו לעיין אצלי כתר״ה הגיח אשר הקונטרס □*בר
 אחור שנסיגותי כמעט • הרגל ע״י אטר בעגין דבר

 הנא ולדינא • מעשה נעשה שכבר באשר • להשיבהו מהבטחתי
מש החליצה קודס שהרגילוהו במה הספיקות כל י״ה יצאו
 ג״מ ואין לחמותו שחזר כמועד והוי תחלה ימינו לעקור ימים

 ו בארוה שלא הדש דבר שהוא לאשר אך • שעשו בהמעשה
 • בזה להתנהג איך העתידים לימים דעת ולמען • האחרונים

:זה בנידון ברעיוני שעלה וזה ־ בזה עיוני לשים מועד לקחתי

 הנה • היא מלתא לאו הרגלא משוס להתיר כת״ר מ״ש (א)
 החמיר אדרבה הלא קנ״ה סי׳ חאה״ע תנינא בנ״ב

 שאין באטר שהחמיר דהרמב״ן וכ׳ • יותר אח״כ רטר בנעשה
 * ממנו קטן שהוא אף השני על לחזור וצריכה תקנה לו

 ;ודוח״ל אטר בשנעפה כ״א קאי לא הנשה גיד ר״פ בר״ן ומובא
 כל ועוד • רחוק דבר דזה בטבע אטר בנעשה דוקא דכונחו

 מר ל יש אך • כך נעשה טבעו שמא נחשוש א״ע שהרגיל מי
 דאל״כ י לטבע לחשוש יתכן כך מעצמו שהרגיל דדוקא לחלק

 שאחרים דידי׳ עובדא כגון אבל " בכך א״ע להרגיל הביאו מי
 עיקר אבל * לטבע לחשוש אין בזה א״ע להרגיל הכריחוהו

 דהרגל דמסקנתו המרדכי בדעת שהכריח דבריו יסודי פורש
 • ליהא בענ״ד ההרגל בעבור אטר מיקרי ולא הוא כלום לאו

 שוס לעשות א״ע הרגיל אס ומיהו הקומץ מ׳ המרדכי דז״ל
 • כן נולד אא״כ אטר למקרי כלוס הרגלתו הוי לא ביד דבר

 • בשמאל לכתוב עצמו כשהרגיל הבונה דפרק מתני׳ מוקי מדלא
 נראה ומיהו • ידיו בשתי שולט דמשני הך דהיינו לדחות ויש

 מסופק בכתיבה אף הרגיל ואס • מלתא תלי׳ כח דבעיקר לר״׳ן
 חשבינן דכאטר לי׳ ונר׳ כדפרישית נתן ר׳ לפרש דאיכא ר״י
 .לר״י נראה אין ידיו בפתי כשולט לדמותו לעיל שפי׳ ומה לי׳
 חשבינן גמור אטר לכח בשתיהן שוה שאינו היט לי׳ נראה א״ו
 דבריו בסוף המרדכי מ״ש כת״ר ופי׳ • המרדכי דברי ע״כ לי׳

 אמי דקאי כו׳ ר״י מסיפק בכתיבה אף הרגיל ואס הר״י בשס
 גס אח״כ והרגיל * בשמאלו וכותב בימין מלאכתו כל שעושה
 מלאכתו וכל עתה ידיו בשתי כותב דהו״ל לכתיבה ימיט

 • ורחוק דחוק סי׳ הוא כאטר דהו״ל הר*י הכריע דבזה בימיט
 " האחרונים ולא הראשונים פערוהו לא אשר חדש דין הוא גם

 המ״א כ׳ בשמאלו מלאכה ועושה ידיו בשתי בכותב גס והלא
 המלאכה כשעושה וכ״ש • אדס כל בשמאל דמניח הסמ״ק בשם

 געשה וימינו בשמאל החלה כתב דהכא לחלק ואין ־ בימיט
 כתיבה מעשי וכל בכך חילקו לא הפוסקים דכל ־ הרגל ע״י

 עצמה הכתיבה שמלאכת . הרגל ע״י כ״א אינם ככולם רובם
 עיקר משמע הלא ועוד ההרגל ע״י כ״א באדם המצא לא

 קרי לזאת השמאלית בידו הוח כחו דעיקר משוס הר״י טעס
 ומשמעות היאבשמאלו• הכתיבה משוסדהתחלת ולא צ־י׳אטר

 וכותב בשמאלו מלאכתו כל שעושה באיש דמיירי משמע הענין

נח אריה ת■ך״
 לכ״ע לחוד כשנגאלו כותב אס גס הב״ח לדעת ועוד " בימין

 המלאכות כל כשעושה הדס כל בשמאל* ומניה אטר הוי לא
 ימין השמאל את לעשות תחשיב לא הכתיבה ]דמעלת • בימינו

 הימין ׳למעלת בהצטרפה כ״א " שבימין מלאכות שארי כל נגד
 בימי; נשאר והכתיבה בשמאל עושה המלאכית שבכל דהיינו

 היה בשככתיבה המלחכות כל נגד הכתיבה מעלת מכריע חי
 לכ״ע להב״ח בודאי בימין גס שכותב הכא כ״ש וא״כ *;בימין

 אף בימין ג״כ וכותב המלאכות כל שעושה כיון שאינו'אטר
 עלי׳ תקשה וא״כ ־ להב״ח הער אינו מ״מ בשמאל תחלה שכתב

 ר״י מיירי נא ע״כ להב״ח ועוד • ל הג שבמרדכי מהר״י
 מ״ש המרדכי דברי בראש להגי׳ צריך ע״כ דלסברתו בכה׳־ג•

 המלאכות כל בשאר אטר ואש שצ״ל כוי בכתיבה אטר ואס
 בכתיבה אטר אינו ואס או • ימינו ימינו הו״ל כתיבה ולענין

 • שס אנשי בחדושי ג״כ שמני׳ כמו המלאכות כל בשאר כ״א
 א״כ • היא כלוס לאו לכ״ע בשמאלו בשהיא דהכתיבה משוס
 • כהר״ה פי׳ יתכן לא בכתיבה אף א״ע הרגיל ואס האי ע״כ

 שהוזכר אאיטר דקאי לפרש יתכן דהשתא הגירס' לפי דבשלמא
 הרגיל שאס בימינו המלאכות וכל בכתיבה אטר שהוא מקודם

 לא כזה דאטר השתא אבל כו׳ הר״י מסופק בכתיבה ימיט אף
 בשמאלו עושה מלאכותיו וכל בימין שכותב איפכא רק כלל הוזכר

 וכותב בימין מלאכות העושה על אי דק כלל כתר״ה פי׳ יתכן לא
 הו״ל האי כי דכל בכתיבה ג״כ אח״כ ימינו והרגיל בשמאל
 יתכן לא הדין שעיקר מה מלבד • הדבר לסתום ולא לפרושי

: הב״ח לדעת כן
בשס דמ״ש • כי המרד דברי בעז״ה ש לש בענ״ד ןךע״ל )ב(

למנין אינו א מלח הלי׳ כה דבעיקר דנ״ל ץ כד
 שהבין מה כפי כה בעיקר כ״ח מנתא נאו דכרגל לומר הרגל
ויכוח לענק שס לעיל מקודם למיש דשב נדחה הנא י כה״ר
כשניה בידו וניתב ח׳ ביד המלאכות כל בעיש: שס פב׳ כד״ף
 המרדני מתחלה ודחי • הס דשקיליס ידיו בפתי כפונט דהו׳יל

 וכתבתם וקשרתם דקחמר ׳ת; בדר׳ כקונטרס כפי׳ דלא דלפירושו
 העולם רוב בימין הוא כקול )דפי׳ • ט׳ בימין כתיבה מה

 נתן דר׳ פי׳ והוא ־ נתן לר׳ .ין חפ לענין אשר דין אין וא״כ
 בכתיבה דיזלי׳ י״ל המניח( האיש אותו בכתיבת דהליי ס״ל

 הדיחוי זה סותר ושיב י וכתבתם וקשרתם משוס כעיקר והיא
 אינו א׳ דבר רק שהוא באשר מ״מ בכתיבה דשלוי דאף וכ׳

 ולאו הטבעי דרכו לשנות זה לדבר א״ע שהרגיל מחמת כ״א
 הבונה פ׳ משבת ראי׳ ומביא י דבר צחותו אף היא מלתא
 א״ע דכרגיל בשמאלו בין בימינו בין דתני כך מוקי מדלא

 לחוד בימין א׳ע דכרגיל כמרדכי כונת ואין • לחוד בכתיבה
 ואמאי לחייב לא חאידך תקשה אפתי דא״כ " לחוד בשמאל או

 להמרדכי לו מאק כ וחי • בשמאלו בין בימינו בין במתני׳ מחייב
 אותה וקשי׳ • כטבע ממש כו"ל דנמא הוא כל-יס לאו דהרגל
 בחירוצא מחקן כי׳ ומה י לחייב לא אאידך בגמ׳ שמקשה הקושי׳

 דכותב השני היד גס א״ע דהרגיל כונחו אלא • הרגל דע״י
 דעושה דמשמע ידיו בשתי בשונט לתרץ מ׳ להג ול״ל בשניהם

 ידו נס שכרגיל במכ סגי כלא ־ ידיו בשתי כמלאכות כל
 שיכי׳ ובעינן כיא לאקמלתא :רגל ד וע״כ י למוד בכתיבה כשמאלית

 כמרדכי כ׳ שפיר וע״ז • מלאכות בשארי גס ידיו בב׳ שולט בטבע
 מיני בכל לט דש ולאו ידיו בשחי בשולט עשני ד דהיינו г לדחי ויש
 ח׳ בדבר )דמסתמא בשניהם כותב לחוד בכתיבה רק ידיו בב׳

 • טבע( שייך אין א׳ דבדבר * כרגל ע״י שמאלו גס השליט
 ולעולם בה דמיירי ככתיבה ומליכז שבת לענק בככי דסגי

 מלאכותיו כל לעשות בשמאלו רגיל הוא ורם • היא מלתא הרגלא
 כרגל ע״י אטר דכל כת״ר שהבין כמו ולא • ממש אטר הוא
 רק בשמאלו כמלאכות כל שעושה אף ידיו בשתי כשולט כו״ל
 ידו דהיינו ידיו בב׳ כשולט כו״ל כרגל ע״י כ״א שאינו כיון

 זאת לו דמאין • ימין שס ממנה סר לא "כ נ הטבעי הימני
 כל שמישה משום הוא ידיו בשתי שולט לה דקרי הוש׳ דבפסקי

 המלאכות נתחלק בימין הוא כתיבתו והרגל בשמאלו המלאכות
 פונט כו״ל ע״כ המליכוה יתר עושה וכשני כותב זה ידיו לשתי

 השמאלית בידו לעשות המלאכית כל רגיל אס אבל * ידיו בב׳
: דבריו לכל ממש אטר הויל

ומ
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 ט׳ אלא בשבת אביי קאמר למה כת״ר שהקשה "01 )״(

 ירמיה ר׳ מאוקימתת דנופל למשמע ידיו בב׳ בשולט
 ברטר מ־ירי גופי' מי׳ יד דר׳ מבני נא ונמס • שם באטד
 למשני דבמנחות נחנק הכריחו וזה • ידיו בב׳ כש־נט כת״ג
 • ידיו בב׳ בטנט אדם כל בשמאל מניח דיע* נסח ג״כ התם
 דהיינו ידיו בשתי בולט ליה ק־י וזאת כרנל ע״י ברטר ימיירי

 ימיני היום גם נקרחת ע״כ מקידם יצלו שנטס כטבעי ימינו יד
 ברט עי״ז וכו״ל ימין יד עתס לו נעבס שמאלי ויד ־, כטבעי

 מצנן לא בשבח מבאי׳ה ־ עני׳ ומר שם ג’ובכה ידיו בבתי
 שבת לענק מ״מ ידיו בב׳ כשולט דסו״ל דאך כרגל בע״י נחוקמי

 לא כזה ידיו בבי לט יחדיש בבניהם נעשית יו;ל שיהי׳ בעינן
 היי דזה ח ר ה ו נחלק לו מחין ידעתי נא • אטר כגל ב סי״נ
 א״ע סותר הוא גם • אטר בכלל אינו !זה הכור שם בכלל

 דבר באיזה א״ע הדג־ל שתם במ״ש כמרדכי בדברי דלפ/י־ושו
 ו מ•י את ועזב טבעו נגד בשמאלו שעישס היינו • ביד לעבות

 במ״ש דהבונס כך בכך כדמוקי דר.׳׳כ ידו־ בב׳ שולט הו״נ ג״כ
 שמאלו שהרגיל ני .י ד ־ ידיו בב׳ בשולט בני ־מ כך דהייני לדחות ויש

 יעישס שכיתב היכי רק בזה מבני נא בבת לענן והלח נמוד•
 • טבעו נגד בח׳ בסורגל לס מוקי ואיך • הם בשנ בחמת
 חא״ח משכ״י בעל הגחון דמקבס האי היינו הבנתו שנפ־ ויתשן

 כזו חמירה קישי׳ שיקשה כן לפ״ש לני צמה אבל ־ לג סי׳
 מהך ראי׳ מביא כמרדכי הנא ועוד • מרפא באץ המרדט ע;

 כרגל בע״י לה מיקי מדנה אט־ מקרי לח כרגל דט״י דהבינה
 שיהי׳ רק אטר שיקרא הבונה פ בשבת ישיק ה דלא נימא ואי

 • מתני׳ א״ש ג״כ רטר אינו אס גם בודאי בכך בה כת דרך
 קשיא חכתי כרגל ע״י רטר ל״ה דע״ה המרדכי בר דם השתה וגס
 דלכוי לן אכפת לא הלא דהתס • הרגל בעיי מוקי לא גמה
 באטר דמשני ירמי׳ ר׳ דגם להמרדכי דס״נ לומר וע״כ • אטר

 אוקימתת בחמת משני ואביי ־ אטר דהו״ל ידיו בשתי בשולט כונתו
 אביי מורך לא רטר ל״ה כרגל דע״י כיון מזאת • ירמי׳ ר׳

 ע״י דהיא ידיו בשתי ט בבו דמבני רך דהיינו ונדמס־ק • הכי
 ידיו בב׳ ובולט • אטד הו״ל הרגל י ע׳ דנעונס סיל . הרגל

 לאביי למה הי׳ כמרדכי דקושיח לומר ואין . רטר הו׳ל ג׳כ
 והו״ל הרגל ע״י דהיינו לוקמי ביטר ר״י מאוקימתת גיפיל
 בשונט אביי ץ דמהו הך ני דהי משני מאי דח״כ • אטר שפיר

 הו׳ל א׳ בזמן ידיו בב׳ בשינט דגם לומר וע'כ • יד-ו בב׳
 היינו הרגל ע״י בהבונה דלוקמי בקישיתו המרדני וכינת אטר

 מלתא לאו דהרנל וע״כ • רטר הו״ל ומ'מ ־ ידיו ב׳ ל שהרג־
 ר׳ על הקשה ללא לחיקמי רצה לא אטר דאינו ומשוס ־ היא

 רביי דמתרן הך דהיינו וכדמשני • בלטר לה דמוקי ירצך'
 דק*מר והא ־ אטר דהוי ס״ל היגל דהואע״י ידיו בב׳ גשילט

 נח לאמירה ־ לבריחכו־ח לפרש דרך דאין משום ,אלאיכוא
 בשמאל מניח ברטר בברייתא במנחות דרק • דבריו לסתום הו״ל

 לפבשיהנא שדרכו אמורא על אבל • בב״י לט •:ש גה כ״אמוקי
 אטר אלא אטד סתס לאו אנא זה על גם לומר שייך סחים
 נן גס ירמי׳ ור׳ • ירמי׳ ר׳ מאוקימתח גד נא ולעמם כה״ג
 מיקרי ידיו בב׳ שולט וגס ♦ ידיו בב' ששולט כהיג לאער כונחו
 באופן לאו בביי בשולט לה דמיקי למנחות כך וגם — • אטד
 שמט מיקרי לא דזס לחיד שמאלית ידו שהרגיל מיירי ת'ר נ שה׳
 מינה נפקא אי! דלפניס ימנמז ידו ששלטס דמה • ידיו בב׳

 בכס״ג וגם • ח׳ בזמן ידיו בב׳ שולט כשתא דגם אלא • השתא
— : אמר מיקרי

 דסרגל לומר המרדכי של ספיקיח התחלת כל ך )־(
 עושס המלחכות בשכל כ״א אינו הוא כלום לאו

 סברא יש בזה בשני׳ לעשות א״ע כרגיל א׳ בדבר רק • באחת
 כחוחיו דכל דחזינן משים כיח מנתא לאו כרגל לעיי נומר

 זאת עשתה ההרגל שרק דים מע והם ־ כאידך בידו נשארו
 ימינו יד שכנגד בידו געשית יהין וכיוצא כתיבה זה שבדבר

 • שהביא כבונה פרק משבת ראיתו דחה בזס וגס • שבטבעו
 כמנהכוח בכל א״ע כשהרגיל אבל • ח׳ בפרט הוא שס לגס

 יתכן בז: עוד־ בימינו לעשות יוכל ולא • שמאלו ביד לעשות
 ג״כ בעבעו שינוי עשחס דההרגל די״ל • כנל ניה מספקא דגא

 בדבר רק שמאלו יד אה הרגיל כשלא רק • ממש כאשר וכו״ל

к

 טבעו נשתנה לא דעדן דר,דנן משוס • ליס מספקא בזה ח'
 עצמו כרכיל ואס לכהוב כמרדכי שדקדק וזה • מלהניח בשאר
 אלחנן דהר״ד עובד,א על קאי דבריו ועיקר • כו׳ דבר באיזה
 דמסתפק בשמאלו מלאכות שיר ועושה בימיני שניתב וכריך
 כתיבה בתר זל נ וכתבתם מוקשרחם ימין דדריש נתן דנר׳ לומר

 כא ללוקמי משני ממנחיחמדלא ראיתי קהי זה על דנם ונראה
 להכריח היא נתן ר׳ מני כא אדם נל בשמאל מניח תער לחרא

 רק אלא מקודם כוא כמ״ש נתיבה בתר אזלינן לא נתן לר׳ דגם
 מניה דאער דתני׳ צ כ לאוקמי הו״ל דאל״כ י א״ב דורשין משמעית

 כתיבה בתר דאזיל היא ור״נ בימינו שנותב דמיירי אדם כל בשמאל
 אדם כל של ימין בתר אזיל דלר״נ דפי׳ כפה״ק דלה ראי׳ וכוי

 דלא וגם . באפר לר״נ נ״מ ואין ■בימין כעולם רוב :ין שכיח
 נ״מ שום דאין אלא • כתיבתו בתר אזלי׳ דלר״נ כמרדכי כפי׳

 לפשרדאזלי׳ וא״כ • ככ״ע לאוקמ׳ ד־רצם ודחי • לר״נ ח״ק בי;
 כתיבה דענין משים מכני דנא סברא אח'כ וש׳ .כתיבק בתר

 דא-ן זאת גם ודחה .א׳ בדבר סיגל ול״מ כרגל ע״י נעשה
 בתר דניזל הדין הוי וא״כ כבונה פ׳ משבת זאת לסייע ראי׳

 כחואזגי׳ עיקר לבתר לי׳ הה נר דנהר״ץ כ׳ זה ועל כתיבה•
:כמלאכות לכל בכחו כ״א כלל כתיבה בתר ניזל דלא כיינו

 בכתיבה אך כרגיל ואס .ר״י בשם נ׳־כ אח״כ שהביא !*Г! )׳(
 דקאי י כדפרישית נתן ר׳ לפרש דאיכא ר״י מסופק

 ומ״ש מלאכותי משארי הנתיבה מלאכת שמחולק ז: באופן ג״כ
 עצמו כרגיל אם מלאכות בשארי מבעי׳ דלא ה'פ בכתיבה רך

 בשמאלו עושה מלאכית ושארי ימינו ביד מהמלאכית ה׳ בפרט
 אך הלא • שבימין אחת מלאכה הפרט בתר לכלוך ן א דודחי

 מקידם כמ״ש נתן לד׳ בה כת בהר זל ד: למימר דא־כא בכתיבה
 שרואים ככה עיקר בתר ד־אזלי׳ דס״ל בזה ר״י מסיפק מ״מ
 על וקאי י מלאכותיו כל בה שעושה כשני׳ בידו שהיא אנו

 בכתיבה עצמו דכשירגיל אטד בכל תום' בפסקי שהוזכר הדפן
 ובזה ׳ אדם כל בשמאל ויניח ידיו בשתי כשולט יהי׳ ימינו ביד

 אך • ימינו יד בכתיבה שהרגיל דאטר נסתפק דכר״י קאמר
 כדפרישית נתן ר׳ לפרש דאינא משום דמועיל י״ל דנתיבה

 אפשר או י סה ר״י מספק מ’מ לידי׳ כתיבה בהר למיזל
 כדפרישיר נתן ר׳ נפרש לאפשר משום כספק טעם דזה נפרש
 ־ כתיבה בתר אזני׳ לא לר״נ וגם א״ב דורשין משמעות דרק
 מללמחיו כחובל לעיקר משום ני׳ ישבינן דכלטר ונ״ל וכתב
 כיינומ״ש ידיו בשתי לשולט לדמותו לעיל ומ׳ש ־ בשמאלו הוא
 אין • בשמאל מלאכותיו כל ועישה ן ביר שנותב משום ך כר׳

 ולא אכר כו״ל בנח שיים שאין כל אלא • זאת לר״י נרחה
 דהוגל להכך אדרבה כמרדכי מסקנת וא־כ ידו• בשתי שו.ט
 כחו לעיקר משום מועיל אינו ח׳ דבפרט רק . שינוי עדשה
 שמאלו או ימינו פעולותיו בנל כרגיל אם אבל • בשמאלו נשאר

 : טבע נעשה דכרגל דכשהא פעילותיו בתר דאזלי׳ שפיר י"ל

 נעשה הרגל דע״י המרדני בשס הד״מ כ׳ שפיר ובזה )י(
 * הארוך בד״מ והוא מסקנתו הוי דהכי ממש אטר

 בח״ח המ״א ומ״ש ־ מצאהו לא ע״כ שבב״י בד״מ חפשו ונת״ר
 בפרט בהרגיל דוקא דהיינו נר׳ * י״ח דבמרדפי סק״ט נ״ז סי׳
 מליט דלא ־ כלל פעולותיו 'בפל עצמו בהרגיל לא אבל ׳ א׳

 דבר באיזה עצמו הרגיל אס רק פ׳ דכא כה״ג• במרדכי
 המלאכית וכל בשמאלו דכתיבה שכתב להב״ח אך וא״כ י נמש"׳
 אינו הכתיבה דהרגל דס״ל דמשמע ־ ככ״ע אטר ל״ה בימינו
 כשכותב לעיקר ימינו לעשות כ״א נימין השמאל להחשיב מיעיל

 מלחא לאו דהרגל לומר המרדכי שמסתפק סברא להאי וכן ־ בה
 המלאכות דכל דחזינן ביד רק דז״א י״ל כלל• פרט כאיזה היא

 ברגל אכל ־ הבכורה משפט לה ניתנים האתית בידו ששה
 כיון • ממש נאטר דהו״ל י״ל להילוך רק שהינה

 • ג״נ טבעו נשתנה שלא לן טמא ומאן הסותרו
0 בדין דהרגל דין לשרב טבע^וכ^משמע
 ג״כ לנתיבה בזה• זה תלוי דבאמת משום ׳"־י׳;דזר*

מה וכל ־ זה ביד הכתיבה בעבודת שנהרג׳ "
. מחמה ג״כ הוא א״ע הרגיל פנין -׳ י• * •3'“׳



נה אריה שו״ת קול

 ואמרי׳ • לסתומה שלימה ושיטה כפתוחה שיטה בראש לעשות
 טוב היותר באופן כתוב כי׳ בירושלים שהי׳ הספר דמסתמא

 צירת הי׳ כ ח פת! להיות שהדין ומקום ומסתמא • כמובחר ומן
 האופן דבזה וח״ם • המובחר מן ומציה לכתחלה שצ״ל כמו פתוחה
 יקשה לפ״ז אולם • המחולקות כדיעות ידי שיצאנו דרך מצינו
 כמ״ש והס׳ הע׳ לעשות לטין יכול שאינו שמי הרמ״א מ״ש

 הס שדבריו מטעם כהרמב״ס יעשה הכל ידי לצאת המחבר
 בד״מ כמ״ש הכהן עזרא של ספר וע״פ ישנים ספרים ע״פ

 בצורות הדיעות מחוקת ענין שייך זה מה וקש: • הטעה
 לכהחלה לעשות עול שלא ליה דחתרמי באופן וסתומות הפתוחות

 כל נכתב ששם עזרא וספר המדוייקיס להספריס כראוי
 כרמב״ס לדעת היא ראי' ואיזה לכתחלה כנכון וסתומות כפתוחית

 • לכהחלה הראוי באופן שלא ליה אתרמי אי כפתוחה דת בצו
 שצ״ל איש מפי איש קבלה ע״פ הידועים מקומות ג״כ שיש וצ״ל
 בספר כדבריו הרמב״ס מצא ובודאי • סתומה או פתוחה כאן

 ח,ק מצזשהי׳ למשל סתומה שצ״ל מקובל שהי׳ שבמקום עזרא
 שלימה שיטה לפעמים הי׳ פתוחה ובמקום פניי׳ שיטה ראש
 כתהי׳ דוקא דקדקו לא עזרא בס׳ שגס דהפסי׳ וח״כ • פנוי׳

 כיון נ״מ דאין ומשום " באמצע וסתומה שיטה בסוף פתוחה
 לכתחלה טובים ושניהם דקדוק כאן אין פ׳ היא השני באופן שגס

 ח״ככק״ל ־ שיטה מראש או באמצע בין נ״מ אין בסתומה וכן
 בעיקר ספק יש אכתי כא כו׳ הדיעית ידי דיצא הב״י כ׳ איך

 ודוח״ל • לשיטתו ׳0 או פ' חותה קרא דהרמב״ם דיתכן כשם
 ובשאר • כסתו׳ וכן לכתחלה כנכון הפתוחות כל מצא ח׳ דבספר
 לן לימא דמאן " כדעתו וס׳ כפ׳ בצורות שינוי מצא ספרים

 הדיעות ידי לצאת למעבד דמצינן מאי כל דמ״מ וצ״ל • כן שהי׳
 כצורה אופן לגו שידוע במקום אבל • לגמרי דא״א אף מהדרינן

 אופן בכ״מ ידענו והלואי אופן בשום כצורה לשנות לנו אין בודאי
 • הצורם[ תבנית כ״א עיקר שמה אין כי לבד השם ולא כצורה

 איגר עקיבא ר׳ הגאון לפני זו שאלה נשאלה מקרוב זה גס
 על להקשות שם והאריך שלו וחידוש דרוש בס׳ ונדפס זצ״ל

 כמו דכ״ע אליבא פתוח׳ לעשות פשרה בדרך והעלה כחכ״צ
 ובזה ג״כ ש״ש פתוחה להניח ועוד העמודים ווי בחומשי שהוא

 בס׳ כוא רק :"ט בבא )אינו בבאה״ט כמ״ש כדיעית כל יצא
 • ע״ש באה״ט( עם כקטן ד ביו׳ כיריעה שבשוני אברהם חשל

 לדעת כי • בזה גס נוחה נ: א והקלושה כחמשה דעתי אולם
 כקבלה וכפי ולדעתו • פתוחה כאן שהוסיף פסול הוא הרח״ש

 הו״ל הרמב״ם לדעת גם ואולי כנילי לבד סתימה כאן צי׳ל
 בצירה שינוי דהוי אבוהב מהר״ש בשם )כמש״ל בצירות שינוי

 כתבן בכלא מעכבים חינם השירה דשיטות ורף כג״ל כשירה
 שיכחבס בעינן מ״מ ׳ והרמב״ס סופרים במס׳ שנסדרו כסדר

 ס״ת דפי כשאר כ״א כשירה נכתב כוי לא וזה * דוקא כפירה
 כפי( בצורת שינוי הוי גס כנ״ל מהר״ש כמ״ש כפרשה בסיום

 בשום מצאנו לא פנוי׳ וחצי א' שיטה להיות כזו צירה ובאמת
 לשנות לבס מלאו איך מאד נשגבה תמיהתי ובאמת • מקום

 להיות צריך הרא״ש שלדעת להם אמר מי כי * כרסיות מסברות
 • באמת הוא כאשר סתומה כאן צ״ל לדעתו אולי • פתוחה כאן

 דשיעה ג״כ ס״ל דכוא סופרים כמסכת מדברי כן ]ומוכרח
 לפני שלימה שיטה להניח דצריך ס״ל ומ״מ סתומה היא שלימה
 הפורות מציינם מוכח כאשר שם אין ופתוחה • ולאחריה השירה

 האחרונה ובשורה יותר ולא שימין שלשים וחפשי השירה פל
 ברחש היס הח״ת בשם שמובא מה וגם כשיטה בראש מי תיבת

 • ל׳ שורה היא שהלא הים מי הראשין הים היינו כשיטה
 דש־טה במ״ם הרא״ש גירס׳ ג״כ היתה דע״כ לעיל .והכרחתי

 ושירתו הרא״ש לדעת דגם מוכרח וא״כ י סתומה כוי שלימה
 הפירה לפני שלימה שיטה ככא להיות צריך סתומה כוי דש״ש

 כאלו בדברים בזה לפגות לבס מלאו ואיך פתוחה[ בלא ולאחרי'
 הס דבריכם כל אשר כקוש״י אפי׳ עולם שג ברומו כעומדים

 שערוה לא אשר חדשות צירות לכמציא וביותר • קבלה דברי

 כסיעה לכרא״ש גס דכשר הסכים רע״א הגאון )וגס קדמוגינו
 צריך רק כלל היא פרסה מקום דלאו די״ל מסוס לבד שלמה

 ספרים ובשאר מצרים בספר שהי׳ כמו שנימה שיטה הניח צ
 ידענא ולא — • שלימה בשיטה להכשיר יש ע״כ • מדויקים
 הא • כלל היא פרשה מקום דלאו משוס דרק מדבריו דמשמע
 ויש סתומה היא הרי היא פרשה מקום אס להרח״ש אדרבה
 כאן דבעינן פנוי׳ שלימה שיטה שם שהי׳ מהספרים הוכחה
 הרא״ש דעת לצאת פתוחה לעסות אח״כ יעץ ואיך * סתומה

 דזאת • פסולה פתוחה שעשאה דסתומה פסול חשש יש הא ג״כ
 שהרמב״ס רק • שס היא מקובלת פתוחה דלאו ז״ל לכגאון גם ס״ל

 דהו״ל ס״ל ואיהו שלימה שיטה מדויקים בספרים כך במצאו
 לחוש באיס אנחנו ואס • הפתוחות בכלל מנאס ע״כ פתוחה
 הרמב״ם לו שקרא פתוחה להשס לחוש לנו אין כלא הרא״ש לדעת

 ונאמר • המדויקים בכספריס כתוב שהי׳ איך כצורה שידענו כיון
 פתיחה שנעשה במה נקלקל וא״כ • סתומה כו״ל דלהרא׳ש באמת

 כשעשה פסול חשש יש ג״כ היא פרשה מקים דלאו לסברתו גם ג״כ
 כגאון בשם שכביא מה גס • שא״צ במקום פרשה באמצע פתוחה

 הבנתי לא סתומה הוי הא שלימה בשיטה שפקפק חיי בעי בעל
 • לגו מקובלת כזאת שהצורה אחרי סתומה כוי אס לן אכפת מה

 צורה שנעשה פתוחה עוד הש״ש על להוסיף לחדש גס ומה
 • בישראל כן יעשה ולא הדבר ישתקע בכה״ח( שאינה חדשה

 איש מפי איש שקבלו כפי קדמונינו קבלת אלא לנו אין ואנו
 וכל • כגבורה מפי רבינו משה עד כקדושים ספריהם ע״י

 לפסול העולם הרעיש . א׳ שרב )ושמעתי • התחתונה על ידו המשנה
 שלימה בשיטה רק שנכתבו זה בעבור הנה עד שנכתבו הס״ת .כל

 לבב להרים ע״ז נפלאתי ונוראות • עמה פתוחה בלא לבד פנוי׳
 כרמב״ס שהביא בספר גס אשר י כקדושים כספרים על לדבר

 ואיך • כן כתוב כי׳ אשר בן הו שבג בירושלים שהי׳ ממצרים
 מה על מצטער אני וע״ז • זה על מאומה נדבר פה נפתח

 חדשות לעשות מחברים ושאר העמודים ווי ובעל רוו״ה שהתחכמו
 הרמב״ם לה שקרא שם בעבור רק ־ מדויקים הספרים נגד

 מקובל שאינו השם בעבור המקובלת הצירה גשנה וכי ־ פתוחה
 • אחר בשם נקראנה הרא״ש ולשיטת כן לו קרא לשיטתו ורק
 ה׳ פלילי עון הוא בודאי הראשונים לפסול עוד מוסיף הוא

—:כנ״ל המובהק להרב תשובתי ע״כ • כתבתי הגליע״ד • לו( יכפר

 וצויתי אתי אינם לע״ע הנה לי אשר כתבים שאר ואורות
 הנצרכים ענינים איזה ואראה אלי להביאם במכתבי

 לבי הומה נתיב( מאיר )ספר הקונקורדאנציע בדבר אליך ואשלחה
 תארתיו אשר תארו פניני ומכיר יודע כו כא אחר נאיש נמסרו עלי

 כראשונים המחברים לפני למכשול הי׳ אשר הטעיות תיקוני בכמה
 * כ״ב במס״ק נמסר כיונה את וישלח פסוק על נח בפ׳ כמו
 הגי׳ והמנ״ש קצת טעות שם שיש רק אותם מונה במס״ג נס

 ובאמת • הנ׳״ל כקונקור׳ הוא במ״ן וכ״ה כ״א שצ״ל הנ״ל המס״ג
 מבגין הוא שנס * בעם ה׳ וישלח והוא ־ במ״ן א׳ פסוק נשמט
 .ככ״ב מנק נתמלא ובו • כ״ב במס״ק ג״כ עליו ונמסר הכבד

 המנ״ש שם שנתקשה שיר עקרו וברצנס פסוק על ויחי בפ׳ גס
 י״אל״ו דניאל כרצנו ועשה והוא במ״ן א׳ פסוק שחסר מחמת

 בציינו סלאנימא ד״ק הג׳ המגיד הרב בן היא המציין וכן
 מתיקוני גדול קינטרס אתי ויש • בצ״ע הניחו דניאל על המס׳

 שכבד ולאשר • גדולים לעניניס ונוגע מ״ן בס׳ והשמטות הטעיות
 הרבה שציינתי הג״ל הס׳ שתקבל רציני לאה״ק• להובילו עלי
 — • הנ״ל הס׳ על שלי הקונטרס לך ג״כ ואשלח הגליון על גס

 חבוריך ממינות ויפוצי ועושר אושר מיני בכל שתאושר ואברכך
 בנים ובפי בנים לראות ותזכה .חושי' והוגי ב״י לומדי בתוך

 ימי כל הצלחתך חפץ אביך וחפץ כחפצך • לשמה בחורה עוסקים
 מו״ה שכנא שלום הנעימים• למכתביך ומשתוקק ע״ס

:זלה״ה נפתלי

מה כח
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ב סימן
 טו״ה כו׳ המפורסם הגאון הרב לכבוד שהשבתי כה

 קושיתו על בילאסטאק ק אבד׳ נ״י ליפשאן ט יו׳ רפאל

 מתרצים אחרים בשם א; עי ב׳ )דף זאת בחבורי בט׳יש
 מהמעשה שטובה בדבר רק כו׳ הדיוט צורך. דבטל א דל׳

 תרומה אוכלי כגון טצוה וצורך גביה לצורך שעושה

 כ׳ שמן גם הא להשרף• דרכן דאין שנשרפים וקדשים
:להדליק דרכו הלא ושמן • הדיוט צורך דבטל התום׳ בי׳

 לתהלה מפורסם הגדול הגאון הרב נ או׳ ידירי כבוד

 צדיק פ׳ה ע״ה נ״י הזמן פאר המדינה בשערי ולשם
 נ״י ן א מ פ י ל ט " ו י רפאל מו״ה שטו ונשגב

:בילאסטאק ק דק אב״ד

 • זולתי בשם שהבאתי מה על הרמה גאונו כ׳ קושיה ןז״ך
 מלבי שנא אך ־ להדליק שדרכן מהדברים הוא שמן הנא

 לישבס עלי אחריותם בחבורי שהבאתים אחר עכ״ז כדברים כס
 • — זה מענין אחר במקום שכתבתי מה כנה״ר לפני והעתיק

 נ»א דה• הק־׳יא ־״ נ׳ ע״כ( )ה׳ משמה ־חום׳
 א כש׳ וכנה ־ ביו״ט מותר הוה יצתה נלאו הבערה

 יש ובענ״ד ע״ש עליו וחלק הרבה הריב״א בדברי נתקשה ע״א סי׳
 ע״א( )ע גדול כלל ר״פ בשבת דאיהא מהא עוד להקשות
 א״ח כונן ועל שהים חייב וקצירה חרישה על אומר אני ועדיין

 מלמד וקצירה דחרישה .טמא לא אמחי רש״י והקשה • א׳ אנא
 משים א״נ • בעשה ופרט בל״ת דכלל משוס והי׳ • הגלל כל על

 לשון על הקשו שם ובהו' • מנמדין וחין הב״כ ב״כ דהי״ל
 דדנין )מהאמוראים( למ״ד איכא במ״ק דהא • שברש״י ראשין
 והסכימו בל״ת• ופרט בעשה דכלל אך )נכ״ע( ופרט בכלל
 וב״ה ד״ה ב׳( )נ״ט שבת בתו' והנה ־ שברש׳יי שני ללשון

 דהלא ־ מה״ת אסור ביו״ט דהבערה ריב״א בשם כ׳ מהירין
 שם והנא • לכ׳יג פוה דאינו משים רחיצה אטו בזיעת גזרו

 ור׳ • יהודה 'ר׳ שם הוזכר ביו״ט זיעה דאיסור בברייתא
 וקצירה מחרישה וידעי' מלמדין הב״כ ב״כ ס״ל הלא יהודה
 ובפרט • יצתה ללאו וע״כ לחלק תבערו לא אצטריך ולא לחנק
 נמקלקל אצטריך )דלר״ש פטור בהבערה מקלקל ג״כ דס״ל לר״י

 בכמה ובשבת דעלי׳ בסוני׳ יבמות התום' כמ״ש חייב בהבערה
 אצטריך דלא הנ״ל ע״פ יצתה ללאו ע״כ דס״ל כיון וא״כ דונתי(

 דזה ־ ביו״ט זיעה לאסור ס״ל ומ״מ ־ לחנק תבערו נא גי׳
 הג״ל בתום׳ כמ״ש מה״ח אסיר הבערה גמ״ד כ״א יתכן נא

 הבערה ללאו דלמ״ד הריב״א כאן כ׳ ואיך • עצמו ריב״א בשם
 קהה לכאורה דהגה ליישב יה הזה ואך • מה״ת ביו״ט מותר

 מ״ש התום׳ הקהו ומה בישול ג״כ בו יש דרחיצה הבערה הלא
 איסיר ג״כ יש ברחיצה הא • דזיעה מהבערה דרחיצה הבערה

 מ״מ נ״כ מיס ע״י אז דהי׳ אך זיעה אבל בהמיס בישול
 ־ המרחץ בתנור הבערה כ״א בו שאין אך אסרו זיעה בכל הלא
 איסור בי׳ דלית לחידה הבערה משוס לגזירה דהוצרך י״ל וא״ה
 ובהבערה ־ בישול משים הורה איסור בו שיש רחיצה אטו הורה

 שס שכ׳ ראיתי ביצה ובצל״ח • הורה איסור אין לעולם לחודה
 דהוא בישול משום ולא הבערה משום שכ׳ ארש״י יחם לא גבי

 דגם י״ל ולפ״ז לרחיצה שהוא במים היס״ב אין דמסהמא משום
 ומיושב • בישו׳ משום ליכא רחיצה דבמי הכי ס״ל התום'

 בטעם שכ׳ אפר״ח מ״ק ס׳ בהם יו״ט ה׳ השעה״מ קושיה בזה
 דהא הבערה איסור משוס דהוא לרגליו חמין אדם יחם נא
 כמ״ש אסיפא דסמיך ל ואצ • נ״ק ולהנ״ל ע׳ש ג״ג בישול בו יש

 משוס ליכא רחיצה דבמי הא להסביר יש ובענ״ד השעה״מ־
 משום להבישיל מתהוין שאינו כיון מ'׳מ רותח שהוא דאך בישול

 כ״א שם אין ע״כ * יס״ב שתהא ולא להבישול א״צ דלרחיצה
 אסור מתכרן שאין דבר דס״ל יהודה לר׳ אבל ־ הבערה משוס

 רחיצה משוס זיעה על לדידי׳ גזרו ושפיר בישול משוס ג״כ יש
 אבל • יצתה ללאו הבערה דס׳יל אך בישול מחמת מה״ה דהוא
 למ״דללאו ביו״ט מותר הבערה דנימא בעג״ד יתכן לא מ״מ

 ־;'ג גומר דפליג מאן ליכא דזיעה גזירה בהאי דהלא • יצחה
 כמ״כ ביו״ט מה״ת אסיר דהבערה לסברא נ״א דז״א ביו״כן

 מוהר דלדידי׳ למימר הנא חד אשתמיט ולא * עצמו הריב״א
 זו סברא לי׳ ניחא לא הש״א הלא זה ומלבד זיעה־ ביו״ט
 נ׳ לזאת יצהה־ ללאו למ״ד אף מה״ת ביו״ט מותר דיהי׳

 הבערה מוהר בכ״מ שיהי׳ ן יו נ לא הריב״א דגה לומר בענ״ד
 דבשבת מוהר• הי' חמץ בביעור הנא נ״א מה״ת ביו״ט
 משוס יו״ט קדשים שרפה דחי דלא בטעס אשי רב קאמר

 א״ננמו יצתה־ ללאו הבערה נימא אי אך ■■ל״ה• דיו״טעשה
 ביו״ט ינהה נן מעונש• מלחנות שחרי מנלל בשבת שיצתה
 • לאו נ״א בה ולינא ־ שבתון בעשה הננללות מלאכות מפארי

 דס״ל ומונרח • חמץ ביעור מצות מפני נדחית היחה וא״כ
 ל״ה ג״כ בה יש ע״כ • ללאו שינתה ולא לחלק הבערה לר״ע
 ורבא " ש״מ להך לה קאמר רבא האי להקשות ואין • ועשה

 דהתס די״ל • הנ׳יל שבת בגמ׳ ול״ת עשה דיו״ט הך ס״ל לא
 ל״ה נ״א דליכא יצתה ללאו למ״ד בהבערה לה קאמר רבא
 משמע בביצה בניסוי דה׳יא ־ ונ״ת עשה אשי רב הי' שייך ולא
 ס״ל לא בהבערה רק וע״כ • ול״ת עשה דיו״ט לרבא ל דס

 קישית ג״כ בזה )וא״ש יצתה ללאו ולמ״ד ול״ת עשה דיו״כו
 טעמח וקאמר ע״ש( אדרבא דרבא רומי' בשבת.ובביצה התום'
 חמן ביעור אבל ־ בזמנה שלא מילה ונא נו׳ לבדו משוס
דס״ל г לול דיו״ט ל״ה חמן ביעור מניה דחי שפיר זמנה דהוי

: ועשה ל־׳ת ג״כ בה ויש לחנק הבערה לר״ע
 דרבאאדרל קו.י׳ רך שמיישב דחיתי נדרים כ׳

 העשה מינה מ״שדנד־ב״א שס )יט״ם להרינ״ח
 אנא ירושלים חיש כד"' דכא צל הנח • איפנת והוא לגמו

 דוחה עשה דיין ך4' ונ״ח עשה ד־ינח דכיכח כריב״־(דס״נ
 הוא ק־א ך דרצער לוקה חינו שוב ענה עבר חס מ״מ חותם
 עשה נתן דחין משים ניקה שיהי׳ קמח נא־סי־א נחהדרי׳ לבדו
 מוני; כוך התום׳ ממ״ש תירוצה רך ני קשה ובענ״ד • כנל

 קשי׳ דחכתי . חיכא איסורא דמ'מ ומתרצים אריב״ח להקשות
 • עבר אס ג״כ לוקה שיכי׳ בנדי דחי דנא קרא דחנטריך

 • כר״י אי כריב״א אי אמוראי בין פלוגחא נפ"ז שיהי' גי ועו״ק
 בחופן אומר הייתי בזה פניני דאמודאי לומר ניחא כי׳ ואס
 דנפ״ע י״מ בשס נ׳ ע״א( )נ״ר קדושין בת־ס דהנה • אחר

 לאו משוש דאלו שלהז״ג דהוי ואבדה כקן דשנוח בעשה בנשים
 בהדי עשה נ״כ כדאינא אבל ־ חותה דוחה עשה כי׳ לחוד
 תדליק דא״כ ירושלים איש כר״' ע״ז והקשה ־ דחי לא הו לחו

 ונס ־ ללאו ני׳ מאלם דהעשה וע״כ בירכי שריפה בשמן חשה
 והנה— עשה• גבס שייך דלא אך נדחה כלאו אין בנשים

 גלפו לי׳ מחנם כעשה דאין הי״מ כשיטת ס״ל ע״כ כריב״א
 דנא מתחזק כנ״ת הי׳ ואס עבר אש נוקה חינו דתו מדש״ל

 דהר״י השעה״מ ונ״כ • לוקש והי׳ נאי נ״נ אינא נדחה תהי׳
 כתבתי )ובמ״א • פשוט והוא כריב״א דלא ס״ל ירושלים איש

 השוס׳ קושיית מיושב כריב״א כשיטת נ״כ דכוא הי״מ דלשיטת
 היכי שהקשו דחי• דלא מהנא נגמר ד״ה א( )י׳ יבמות
 ולכלל • ול״ת עשה דהוי ש״ה דנמא דחי דנא מהנח גגמר

 גשיס נ״נ מרבה תיראו ואביו אמו איש הקרא דכלא ,מיושב
 ליכאעשה ובנשיס • חשמורו שבתותי ואת קרא כ׳ ו עלייה וגס

 דנס שמעינן ושפיר דחי לא וענ״ז הל״ת רק הז״ג דהוי משום
 דנבי י״ג דיו״ע עבה ליכא דבגשיס כיון כ "г ו ־ דחי( נא לחוד ל״ח

 דירע רבא קאמר לא בנשים דמיירי שריפה בשמן כדנקה
 משים קאמר ע״כ דיו״ט עשה שייך לא דמו משום ול״ת עשה
 שפיר הי״ל ע״כ באנשים דמיירי בכיסוי משא״ב כו׳ לבדו כוא

 אשי ורב • כנ״ל והי״מ ריב״א עת כש לרבא וס״ל ונ״ת עשה
 ול״ת עשה הדלקה נבי גס קאמר ע״כ ירושלים איש כהר״י ס״ל

 לעשית סברא דאין משום אלא • צלחו מחנם דהעשה דהיינו
 בענ״ד ואמינא ‘ זו מדיו שעיתי ע״כ בזה דאמוראי פנונתא

 כשעה״מ עפמ״ש ס ירושל איש הר״י קושיה מיושב דלכריב״א
 £ה .אהר״י שהקשה כס״י קישית ליישב פסוהמ״ק בה׳

 תדליק ואיך פטירות ונשים שהז״ג מ״ע הו״ל קדשים שריפה
 --"-ד כעשה הא • דל״ת דעשה משום ביו״ט שריפה בשמן

ו-ג7בזמנכ דשלא א״יס״ל דהי״י לחרן • כלל באשה שייך אין

.. . , בין



נו«תהשרת •
 ניהגת דאינה רס״ל הפשר ה־׳/ז וח׳כ . במלה בין ביס בן

 פסוהמ״ק הנמב׳סבה׳ פסחסוכ^ם וכדס״ללכהוס׳ ס ני
 מ״ע כו/ !"כ ו ־ ביוס כ״ח טהגת קינה בזמנה שלא דחף
 דגנה כיין ל שריפה בשמן הדליק ה אש א״כ כנל ול״ק ג’ש.ז

 מ״פ ניישב יש ובזה — * כ;״ל רףשיס דפריסח עשה ליכא
 גבוה גצידך בטל כדייט דצי־ך ב׳( ):"ד שבה בסוס׳ הריב״ח

 ע״זמצניה והקשה סברא כך הר״י כ׳ ובניצ: • כ:ל להו ול״ק
 פסחים צ׳ית בין ק נח ליישב יש דנכחורה וכוח • פסקים
 שחין יותר גביה ך כצי־ ניכר דהתס וקדשים תרומה נפחפח

 שדרך פסחים בצמת כ’משח הדיוט לשס אוכל לשרוף דרך
 ־ כן מת־צ־ס שרה־תי לי וכמדומה • הדיוט כצירך כץ לעשוק

 וקדשים תרומה ס״לדש־־פק דהריב״א בכליגתאהנ״ל רךי״נדתלי
 שחין כנ״ל לחנק שפיר י״ג וח״כ :ביוש כ״א חנה של״ב רף

 לכדניק שמותר וקף ־ בטיהרא דשרגח ביום שמן לשייף דדך
 ־ נר לכדליק ביוס שס להאיר דרך חין מ״מ האפליה מנבואות

 ממנו הנחה לקבל נותר תרומה שמן שנשרף כיון דממינא רק
 שס להדניק דרך ן שא ידוע אבל • האפלים במבואות נשרפי
 תרומה שדפק שסאבל התום׳ נ׳ קצח )וכ״מ ה״יוע נר ביום
 שכיח שניכר משמע ע״ש הנחה לשם ולא ר ביע מצית לשס ודאי

 בלילה גס דשנ״ב חיי כהר״י ס״ל הר״י אבל בעיר( לצירך
 קשי׳ נזאת אסור ומ״מ גביה שלכו-ך ניכר אינו ואיש נשרפת

 הי״מ נשיטח דסי׳ל הריב״א רף לפ״ז וח״כ פסח־ס־ г מצלי לכו
 גבה ד;יכא ורף שריפה־ בשמן מדלקת חשה דאן כ ג ס״ל

 שפיר-כו/ ם ובחנש גבה־ ליכח דנר״ק עשה גס דיו״ט עשה
 עשה דיו״ט משיס קאמר לח דבשבת והא • לרבא גם יל״ת עשה
 יצחה ללאו הבערה נמ׳ד גס ליישב דקחי משים הוא ונ״ת
 לבדו г הו משוס קחמר ע״כ בזה ביו"ט ול״ח עשי: שיך דאין

 ובו נפי׳ כ״א וז״א — לחנק• הבערה למ'ד קחי אשי ורב כו׳
 דעשה רק עכ״פ חיכא לאו איסיר מ״מ ללאו למ׳ד דגס הנ״ל

 דקחי נפרש ח״ה י נגמר מותר דהוא פירושם לפי אבל ל׳ינא•
 • ע״ז קרא שייך ואין * ניבא חיסור גס דא"כ ללאו למד

 איסור מפורש ואין של״ב מילה ולא כו' לבדו דאמר רבא ומלש
 • בכלל הוי נא איסור בה שאין דהבערה י״ל קדשים שריפת
 על רק דקאי לנכון בענ״ד מתפרשים הריב״א דברי ועכ״פ
 ביום הקרא הי׳ אם יצקה ללאו למ״ד מותר שיחי׳ חמץ בעור

 להקשות ואין * מצוה דלינא במקיס לא אבל • ביו״ט הראשון
 עשה ויש לחנק אי רף א״כ הי״מ כשיטת ס״ל דהריב״א להנ״ל

 הו ו"טוא ד עשה ליכא דגבה רמץ נבער תוכל חשה מ״מ ול״ת
 בנשים דגם כ׳ הש״א דככה דז״א • ללאו מאנס דעשה ס״ג לא

 דחמרי׳ כמו לעשה מאלס דכלאו מטעם דהשביתו עשה שייך
 ללאוא״ב מהלם דעשה נימק אי ממ״נ וא״כ * ללאו מאלס עשה

 נימא וחי * א״י כר"י כמ"ש דיו״ט דנ״ח עשה אין בנשים גס
 ך שי אין ח״כ * וי״מ ריב״א כשיטת ללאו מאלס עשה דאין

: בענ״ד וא״ש לעשה מאלס הלאו דאין דתשביחו עשה בנשים

• לנצח ואוהבו ידידו י עזה באהבה כנה"ר ״ש דור והנני

• שג־י אלב־ש

ג סימן
 בילאפטאק אבר״ק הגדול הגאון להרב ששלחתי

׳ טא״ל שאמרה אשה נידון

 המפורסם הגדול הגאון הרב או״נ ידידי כבור

 פריה שמו ונשגב צדיק הזמן פאר המדינה בשערי
• בילאסטאק אבד״ק נ״י ליפמאן יו׳יט רפאל

 השגעון במחלת מוכה חולה היהה פה מסביבות אחת אש"
 בחדרה שבשכבה שאמרה * פוא דמיונות כמה לה והי׳

 מחלת לה שיש דמתה וכן עמה לשכב אנשיס בהקיץ לה יבואו
 מבולבלת קצת והיתה * ושקר שוא שכולו ידעו עמה שהדרים הכפי׳

 להרפא ונסעה * מספר לאין רבות דמיונות עלי׳ שעברו עד'
 אך * מעלי׳ המחלה שהוקל לפני אמרה ובבואה * בווארפא
 כל את משש * א' גא מלו רפואה או סגולה לדרוש להיותה

 כי וחמר • מקום באותו אצבעו הכנים אחורה ומצד ־ בשרה
 אצבעו הי־ציא ואח״כ חולי איזה כס יש מה לדעה לו נצרך

 בעת והיא ־ כן באצבעו שעושה נהטעותה האבר והכניס
 לההישב שהרגישה משעה לכני' עת הי' לא אך הרגישה הכנסתו
 עד שאימה מידו להכצל כחותי' ננסית אס הקנושה בדעתה

 שאינה לה ואמרתי בשני אמרה כן * מעשיו גמר כך שבין
 תהי׳ ג״כ הוא יאמין לא אס לבעל להגיד וצריך * נאמנת
 נבל שאין נ בראות • לה יאמין פן שחוששת ואמרה ־ מותרת

 כדי שיאמין יאמר ־ בריאה שחינה בעבור עמה כ״כ כנס
 ימיס וכעבור ממני והניבה ־ כתיבתה ג״כ והפסיד לגרשה
 שהבחור ני והגידה ־ לגירושין גמר נעשית עמו באה אחדים
 ידעו לא אשר אנשים ביניהם שיפשרו כפי לגירושין גמר לעשות

 במציאה אליו הדברים יהיו בודאי כי להבעל להגיד יראה כי מזה
 חונה שנעשית מעת מקודם מאז רצינו כי ־ כתובתה להפסיד

 אחר איפן עתה לה שאין רק בהגירושין חפצה אינה והיא * לגרשה
 נדור לי שאסור לי הגדתם הלא להבעל להגיד שלא להעלים כי

 נגמור להתרמת אני מוברח ע״כ א״א ג״כ ולהגיד כך עמו
 עוד עברו כ !ח ו ־ נבחרים אנשיס ביניהם וגמרו לגירושין

 והוא זהבה ל הבעל לבב ששב עתה ידעה כי ואמרה ימים
 עתה כי לו להמר חפצה היא ע״ב הגירושין מגמר מתחרט

 הבעל ובא לוי והגידה עשתה׳ ובן מאמץ• איני יהקשיאמר
 שחישבה ואמר לדברי' מאמין הוא חם ושאלתיו זה על לשאול

 בדעתה וכשאר זו במחלה היההעדן שאז שוא בדמיונות לנתעית
 אמת שיה־' מאחין אינו אבל ־ אמת הוא באלו הדמיון רושם

 בשים בזה דבר ש ב לעשות א״ע תניח г של טבעה ידע כי
 בהיראתדי; מעשה לעשות לבדי אחפוץ שלא ולאשר — ־ פן א

 חפנה אינה דהלא משקרת שאינה נדבר רגלים פה אשר ־ זה
 מאמין• איני שיאמר שהבינה עד להבעל הנידה ולא בהגירושין

 הגיד שנח שבלעיד לה שהגדתי ומשוס לה יאמין שנא וחפצה
 הדבר שאמת יודעת אם עמו מלדור איסיר עלי׳ חל להבעל

 • ניתרת ותהי׳ יאמין שנא ורצונה להגיד מוכרחת היא ע״ב
 : תשיבה תיכף וישיבני בזה יעיין ג״ש גאונו שכבוד אדרוש

 דחיישי׳ קט״ו סי׳ באה״ע הרמ״-א כ׳ לדבר ברגלים (ך^ך
 להשיג ב׳ פ״ק בכתובות בקו״א הפ״י והנה * לדברי׳

 משמע וז״ל ־ הנ׳יל ארמ"א מעלה ד"ה ע״א( )י״ג פ״ק התום' מדברי
 היחוד על אוסו־יס דאין הוא כללא דלר״ת מדבריהם להדיא

 אחרונה למשנה והיינו לך אני טמאה ואמרה מודית אס אף
 התם שאני אלא ־ שאני דכואף לפרש צריכין היו נא דאל״ש

 נדרים שלהי הש״ס לה מייתי אחרונה אמשנה דהא שהודית
 )סי' ע אש בש־״ע הרמ״א כהגהה דלא וזה כדפרישית אעכ

 רגלים דאיכא דהיבי תה״ד כשיטת שב'בפשיטות קט״וסע״ץ(
 דההיח ני׳ דפשיטא מה תמוהים ודבריו * ע״ש נאמנת לדבר

 דקחי משים לך אני טמאה באומרת מיירי דנדריס עובדא
 )ס״נ אע״ש פ׳ בתוס׳ והלא י נאמנת ראינה אחרונה אמשנה

 עובדי דהני בשסר״ת ומסקו בזה להתוס׳ להו מספקא ע״ב(
 שם דאיתא והא לך אני טמאה באומרת מיירי אינן דנדריס

 אשה דאין למימר ליפא דלבעל לבועל היינו שרי׳ אתתא
 דהכא התום' וגס ־ ע״ש המנאפים כדרך שיראו ש״א נאסרת

 דבנואף משוס היינו שאני דבנואף ומ״ש • הכי דס״ל אפשר
 אף נחסיר סברא אין אדם כל שאר יחוד אבל לבועל נאסרה

 שוס שאין דמשמע היחוד על אוסרים אין רב וכדאמר * לבועל
 טמאה באומרת מיירי לא אבל ־ לבועל אף היחוד על איסור

 אבל ־ בועל לענין הבא לפרש להפ״י נ׳ דוחק ואולי י לך אני
 באומרת כ נ מיירי היחוד על אוסרים דאין לפרש הוא מ״ש גס

 דבהובוה התוס׳ סתירת ולעכין י גדול דוחק הוא לך אני טמאה
 עובדי הני טא״נ באומרת מפרשי דההם ־ כיצד פ׳ ודיבמות
 בשם בתו׳ איהא נדרים בסיף דהנה בענ״ד אמרתי *דנדריס

 אינה דהיא משוס חד״א אנפשה שוי׳ ל״א דלזאת אליעזר הר״ר
 ג״כ דהיא ע״ב( )פ״ד דיבמות מהא זאת ודחו ־ מוזהרת

 אינה דהיא דתפסו בתום׳ דמצינו הארכתי ובמק״א מוזהרת*
 עשה ניתי ד״ה ע״א( )מ׳ כתובות בתוס׳ דהנה * מוזהרת״

 מקרא דריש הא ולדחי עשה וליתי פריך מאי ת וא הקשו
בהדיא



אריה שרת Ш
 וי״ל כו׳ אצטריך דמאי קשה עשה דל׳ח דמשני ולמאי כו׳ בהדיא

 לחייבי נוקי דקרא ויתורא כו׳ דריש דקרא מיתורא נמי אי כו׳
 ר״מ מני הא ד״ה ע״ב( ^צ״ט יבמות בחוס׳ והנה • ע״ש כו׳ כריתות

 • המקשן על היינו בכתובות דהכא הראשונה הקושיא מתחלה הקשו
 דלמסקנא קשה דא״כ ע״ז כריתו׳־והקשו לחייבי נאמר דקרא ותירצו
 והכא " התי' מזה והדרו קרא אצטריך למאי עפה דליכא

 גס קאי דהתי׳ ומשמע קושיות הב׳ מקידס הקשו בכתובות
 דליכא למסקגא הפני׳ הקושי׳ מתורץ איך וקשה י שני׳ לקושיא

 :כריתות חייבי כ״ש דחי לא ח״ל דהשתא לח״כ אצטריך ולא עשה
־. בא״א[ זה בישוב ד׳ אות סלע יעצי מדרושי ב׳ בדרוש ]ועמ״ש

 התוס׳ כמ״ש ס״ל בכתובות דההוס׳ בענ״ד ואמרתי
 ליב אמרה דאי הטעס עיקר דכל שם ישנים

 דליכא כיון דחי לא דידה ל״ח ומשוס כלל לעשה איכא מי
 אבל • מוזהרת דהיא היכי כ״א שייך אינו וזה • עשה גבה

 ל״ב אמרה אי התי׳ שייך אין מוזהרת דאינה כהונה בפסולי
 וא״כ • גבה ניתא ל״ת גס הלא עשה דליכא דידה משוס כו׳
 מוזהרת אינה דהיא כהונה בפסולי קרא אצטריך דלמסקנא י״ל

 ביבמות התום' אך • כו׳ ל״ב אמרה אי הסברא שייך ואין
 לתרוציהכי• ליכא א״כ מוזהרת היא כהונה בפסילי דגם ס״ל
 דבפסולי ס״ל בכתובות החים׳ אבל • ממסקנא לכו קשיא ע״כ

 )י״ד חגיגה הוס' ]וע׳ • כנ״ל וא״ש מוזהרת אינה היא כהונה
 האיסור בכלל היא דאף כאן ושמא שם שכ׳ בתולה ד״ה ע״ב(

 • ע״כ נאמנת יקיח בי׳ קרי יקח בבתולי׳ אשה והוא כדכתיב
 פלוני מאיש כו׳ מעוברת היהה מתני׳ דגבי דהא שס משמע

 ואינה לכהונה פרי׳ אי יוחסין לענין החס דאיירי הוא וכהן
 דהיא משוס יהושע צר׳ נאמנת אינה דלזאת זונה משים נאסרת

 מוזהרת אינה דהיא שס להתוס׳ דס״ל ומוכח • מוזהרת אינה
 פ׳ כתובות דהתוס' י״ל וכן • איסור[ ג״כ עלי׳ יש לכ״ג רק

 אליעזר הר״ר וכתי׳ מוזהרת אינה דהיא ס״ל הנ״ל אע״פ
 דאינה כהוגה בפסולי כ״א נאמנת דאינה הקנה טשו לא א״כ

 דפסולה נבעלתי ביצון באומרה אבל נאנסתי ובטוענת מוזהרת
 בלא אף ונאמנת נאסרת איסור ג״כ עלי׳ ויש לישראל גס

 אומרת באינה דנדריס עובדי להני מוקי ולזאת ־ לדבר רגלים
 וע״כ מוזהרת דהיא ס״ל כיצד פ׳ ביבמות התוס׳ אבל י טא״ל

 אנפשה פוי׳ שייך יהי׳ ודלא נאמנת דאינה עשו דחכמיס
 גס א״כ באחרי• עיניהם נותנות נפיס דרוב משוס חתד״א

 רק הזכיר נא באה״ע דהח״מ מה א״ש ובזה • זאת שייך ברצון
 דלהלכה משוס • הב״ש שהקשה כמו דכתובות ולא יבמות התוס׳

 א״כ שס בשו״ע כמ״ש מותרת ברצון באומרת דגם דתפסינן
 ע׳ סי׳ דהנ״ב ראיתי שוב — יבמית־ כהתוס׳ לתפוס ע״כ

 דס״נכתי׳ משוס כתובות התום׳ דברי לפרש ג״כ כ׳ בחאהע״ז
 ונהניתי • לדבר רגליס בלא אף נאסרת וברצץ • אליעזר הר״ר

 פ״ח סי׳ אברהס ברית בת׳ וע׳ • וגאון גדול לדברי שכונתי
 קושי׳ זה אין ובענ״ד ו׳ אות ע״ש ס׳ דהת מס״ד עליו שהקשה

 כ׳ יפה דברי׳ ע״י נעשה לדבר שהרגלים בלד ועכ״פ כ״כ
: חפש שוס שאין הנ״ב

 דרך הודאה לענין ע״ד סי׳ אברהם ברית בס׳ וראיתי
 ובעג״ד ־ ע״ש ממהרי״ט הנ״ב על שהשיג השובה

 אמרה ואדרבה כלל אמרה לא בקדושין דההס קושי׳ זה אין
 בידיעת פלא בהשתדלותה מעשי' אך • לאחר נתקדשתי צא

 דמעפי׳ י״ל שפיר והחס זה על מוכיחין גט ליקח בעלה
 • באחר נתנה עיני' הטעס שייך שאין גרע דיבורה בלי מוכיהין

 קא אערומי י״ל לעולס דיבורי׳ ע״י שגעשה־ הוכחה אבל
 קודס גס דהלא ההערמה ענין להסביר פה שקשה ואף • מערמה
 לו הגיד ולמה לגרושין גמר והי׳ נגרשה חפץ הי׳ לו שאמרה

 הבעל שחוזר דמשוס י״ל מ״מ ־ באחר נותנת עיני׳ הי׳ אס
 הגמר במעוז יחזיק למען זאת אומרת עתה הגירושין מגמר

 יפאר אס מהגמר לה יפחות שלא ה״כ ממנו ג״כ ]ולקחה
 נשאר כוזב דמיון איזה שבאמת יתכן וגס לגרשה[ בדעתו

 יש וקצת • שוא דמיון זה שאין אומרת שהיא אף • ברעיוני׳
 רק מאמינה שאינו מפורש אומר אינו שהבעל מה להסתפק
 מהימנא כלא לחושבו יש אס שוא בדמיון לנתעית שחושבה

 כוי דלא כימנוה ומעיקרא עצמה להפקיע מהימנא נח דמדינא
 נפשיינו ומבזי דמשקרי נשי דאיכא כשראו ולבסיף נפשה מטי

 ע״ש נאמנת דאינה ואמרו חזרו בעליהן מתחת עצמן צהפקיע
 דמסתפקא אלא נאמנות משום הספק שאץ בכאן ח״כ • ברץ

 למשנה כלל ענין אינו לה שהי׳ כרע־ון בחוצי במיניאחרינא צן
 והרשב״א שס ההוס׳ למ״ש וכן • איסורא ספק וכוי נס אחר.

 כתורה מן דבר שעקרו משום אחרונה דמשנה דטעמא בחידושיו
 בחידושיו ז״צ הרשב״א צזהאריך מלתאכמו למגדר עשה בקיס אף
 מידי עצמן ומשקיעות פרוצות ישראל בנות יהיו שצא כדי שם

 כרשב״א כשיטת בזה שהעיקר כארכנו אחר ובמקיס ־ בע:הן
שיני׳ תהא כלא לומר חזרו דמהני׳ צישנא משמע והכי ז״צ

 • הקיצור יספיק ולכמותו • ולכאן לכאן פניס דיש • לא או לי׳
 גאונו כבוד הסכמת בלעדי מעשה לעשות אחפוץ לא ולזאת

: איחור בלי להשיבני הרמה כ״ג וימחה

" . לנצה ידידו עולם ואהבת רבה באהבה גאונו כ׳ דורש והנני

שנ־י אלביש

ד סימן
• לאסטאק ב דק״ק ובו׳ הגאון תשובת

הרב ה״ה נפשי יריד לכבוד וברכה שלום ב׳יה
 ‘ארי סו״ה כ׳יש ובקי החריף הגדול הגאון

־ בילסק דק״ק אב״ר נ״י ליב

 העצומות ומטרדותי העברה בשבוע קבלתי הנחמד מכתבו
 פפלפל מה החשה בדבר והנה • לכח״ר השבתי צא

 מ’נ אין בנ״ד לדעתי לדבר רגלים דאיכא היכי טקיל בדין כ״ג
 דמהימנא וכיני * למשקרת חושדה אינו הבעל דכא זה בכי.
 מסתפק שהבעל רק • אסורה לדבר רגלים בצא אף לכ״ע ליה

 מקדם לה שהי׳ כרעיון מחולי רצ.ה נשאר זה גם חוצי וחומר
 דטמא״ל דינא לכך ע,ין זה אין ח״כ למשקרח דה חוש אינו אבל

דטעמאדמתצי׳ בחדלישנא כתב לנדרים בפירושו ז׳ל הר״ן די.רי

 שלא זה צקלקיל יבא שלא בנדי מקים בכל שתקנו באחר נותנת
 שצר נייעץ דחמרי׳ לישנא )כק• י באחר עיני׳ נותנת תשא
 ור״נכיון ־ ע״ש( נאה ובית נחה שדה :ידו נח רואה חדס יהא

 פרוצות ישראל בנות \ו י שצא מצהא למגדר התורה מן דבר דעקרו
 אצא תקנה הך שייך ודאי בעגיכן מיד עצמן ומפקעות

 לט שיש רק במהימנית אבל צמשק־ת אותה חישדין אנו חם
 • תקנה כך שייך לא לה כוזב דמיונה אוצי תחר מצד ספק

 בחוס׳ וע׳ • :תירא ד אחזקה לה דמיקמינן בספק צדון צנו ו־ש
 ועפ״י אחזקה דנוקי התוס׳ שהקשו פ דפי ני׳ בס ע׳ דף כתובות
 לה מדמינן לא זה דלענין וכתב סיטה ספק דהוי שס שהקשה

 ובספק ס״ס מהני דהא לזה וראי׳ • ברה״י טומאה לספק
 • אחזקה מוקמינן לא מדרבנן ד שדעתו וע״ש ־ ס״ס ל*מ טומאה

 ׳שנ קט״וע״א( )דף הבית במשמרת ז״ל להרשב״א מצאתי אילה
 מדאורייתא כיא אסורה אחד בספק ודאי שזה ועיד וז׳ל שם

 חולין אין שנבעלה שראינו איש אשת ואצו סיטה ספק משוס
 ואין לפניך שחוט שור דכרי דכשרות חזקה משים מה״ח להקל

 ־ עכ״ל • לחומרא דאורייתא וספיקא ספיקא חדא אלא כאן
 זה ובדין אחזקה סיטה בספק נוקדנן דנא מדבריו משמע

 בדבריו סתירה מצאתי הנו״ב בדברי וגס הרבה להתיישב צריך
 מספק מבעלה אשה דמוציא־ן כתשובה ף בס כתב ע״ב בסי׳ כי

 דמספיקא בעצמו ז״ל כוא כ׳ ובמג״ת י אחזקה מוקמינן וצא זנית
 : עדיין תלמוד אצלי צריך וכדבר אכעלה לה אסרינן לח

 כרעיון בחולי שנחלה רק אחד היתר שוס לנו שאין אחרי אולם
 אם להבחין וביותר ממנה כרבה הדבר לחקור צ*יך

 אשר בדבר וצשואלה ־ זה מחילי נבוכים תי׳ רעיונ נעת גס
 כעת גס אס טלי׳ ס בא זריס לשר תמיד לאמר רגילה היתה
 שבלבה תאמר ואס ’ כן סהוא ם’*דב איה! טל בלבה נדמה
 נסיעתה קודם לה נדמה מכשהי׳ כקודמיס הרעיונות גס חקיע

 • הרעיה בחולי מהרופא שנטמאת שאמרה מה גס לתלות נוכל
 בימי ליכע הדברים אשר להכין דעתה שנתנוין תאמר אס אכן

חלי׳



שרת קול
 אינה סתמה מלאכה בת פאינה איחר ביד הכתיבה מעשה דכל
 שלא הסברא לזה נ״ט והוא * מטבע ולא ההרגל בעבור כ״א

 וא״כ • האחרת בידו כחו עיקר דחזינן כיון הכתיבה בחר להלוך
 פסק בשו״ע וכן בכתיבה דהלוי יחיאל הר״ר בשס הטור לדעת
 מ״מ הרגל ע״י שנעשה דאף חזינן א״כ • הכתיבה בתר דאזלי׳

 בשמאלו מלאכותיו כל שעושה היכי וכ״ש • לטבע לי׳ חשבינן
 חולק באין אטר הו״ל לכ״ע לדעתי דבזה הרגל ע״י שהוא אף
 י״ל החלה שעוקרה וחזינן להילוך רק עבידא דלא ברגל וכן

 באטר בחליצה יותר לחוש יש ואדרבא • טבע לו עשתה דהרגל
 הרמב״ן קאמר דוקא נ!טר דבנעשה הנ״ב כמ״ש הרמב״ן לדעת כזה

 •ומ״שילהקל כלל חולץ ואינו שלו ימין שאיבד כלל ימין לו שאין
 • בענ״ד נ׳ אין ל׳ תוך שמת ולד לה שהי׳ דרבנן דהוי משוס בזה

 אינה בדאורייתא גס שהימין דרבנן במצוה כ״א כתבו לא דהס
 בדבר לא אבל דעלמא חשיבות בהר ואזלי׳ חשיבות מטעס כ״א

 בין נ״מ מאי ממצורע רגל רגל דאתי׳ מה״ת לעכובא שהימין
 שיבואר כמו ס״ס משוס להקל יש דבדיעבד רק • לדרבנן דאוריי׳

גס ־ דידי׳ ימין בעי דמה״ת כיון לכתחלה לא אבל • בס״ד לקמן
: — דאורייתא כעין לטפוח יש דרבנן

• חפש אין בדיעבד כי וראיתי דיעבד לענין וחקרתי (ז)
 דיתכן קנ״ו סי'׳ חאה״ע חנינא הנ״ב עפמ״ש *

 דאמר ע״א( )ק״ד ביבמות יוחנן כר׳ כשרה בשמאל דחליצה
 אדס שוס אין בברייתא דאלו • מתני׳ והיינו השיטה מוחלפת

 פלוגתא להחליף וע״כ ימין בעי דאזן ס״ל וכ״ע זה על חולק
 בחשו׳ וע׳ • פוסנ ור״א כפרה בשמאל חליצה ס״ל דרבנן דמחני׳

 מהר״ז הגאון בפס סופר ר״מ הגאון פס שהביא קכ״ב סי׳ רע״א
 מוחלפת לומר דאין שהכריח הנ״ב דברי על דתמה מרגליות
 הקשה דא״כ • ימין דל״ב באזן דפליג מאן דלית משוס אברייתא

 לא אמאי • בשמאל מכפרי ורבנן דמתני׳ פלוגתא דמפכינן השתא
 ואס • דפליג מאן לית דבזה ־ דרשי אזן ואזן רגל רגל דרשי
 א״כ רבא כדקאמר מופנה אין ובזה מופנה דבזה משוס נחלק

 כדמפני לר״א לתרץ מצי דה״נ ־ מוחלפת כלל לומר צריך הי' לא
 מצד מופנה ס״ל לרבנן דבנדה ס דמש רמ״ס הגאון וכ׳ • רבא

 דר׳ כרבנן דהכא רבנן לאוקמי לי׳ ניחא ומפיבין למדין א׳
 זה מחמת ס״ל יוחנן ור׳ • לזה חש לא ורבא בנדה ישמעאל
 ישמעאל דר׳ כרבנן דהכא רבנן דחיתי בכדי השיטה להחליף

 דוחק וגס הכרח־ אין לחוד הא משוס ובענ״ד ע״ש־ בנדה
 כרבנן דהכא רבנן לאוקמי טוב אי בזה ורבא יוחנן ר׳ דיפלגו

 ורבא בזה לשיטתו יוחנן דר׳ בענ״ד וי״ל • לא או בנדה דר״י
 ר׳ ואף איחא ע״א( )ע״ד הערל פ׳ ביבמות דהנה • לשיטתו

 ונאמר במעשר ממנו נאמר כו׳ במעשר אסור ערל סבר יצחק
 מאי כו׳ למיפרך איכא מ־פנה לא דאי מופנה כו' בפסח ממנו

 חד בפסח כתיבי ממנו תלהא יצחק א״ר רבא אמר■ מופנה
 הלתא כו׳ איידי כו' הכתוב בא למ״ד וחד לג״ש וחד לגופי׳
 וחד יוחנן א״ר אבהו לדר׳ וחד לגופי׳ חד במעשר כתיבי ממנו

 ואין למדין למ״ד הניחא הוא מצ״א מופנה ואכהי ן כו׳ לדר״ל
 אבהומדרב דר׳ הך מא״ל• למדקומשיבין למ״ד אלא משיבין

 ו אבה בר רבה אמר ר״נ דאמר נפקא אבהו בר רבה אמר נחמן
 תרומות בשתי תרומתי משמרת את לך נתתי הנה ואני דכתיב מאי

 ואמר טמאה תרומה וא׳ טהורה תרומה א׳ מדבר הכתוב
 בבכורות והגה ־ תבשילך החח להסיקה ההא שלך לך רחמנא

 תרומתי ס״ל וא״כ למסורת אס יש ס״ל דר״א איחא ע״א( )ל״ד
 - היתר לדידי׳ וע״כ טמאה תרומה מכאן מרבה ואין כתיב

 אתה אי ממנו • אבהו כדר׳ ממנו מקרא ידעינן טמאה תרומה
 וא״כ • שנטמאה תרומה של שמן מבעיר אתה אבל מבעיר

 • במעשר אסור דערל ידע מאין נר״א וקשי׳ מצ״א מופנה הו״ל
 ואין למדין מצ״א מופנה לר״א דס״ל יצחק לר׳ לומר וע״כ

 רגל דרגל לר״א דרבא הירוצא מהני מאי קשי׳ וא״כ ־ משיבין
 ואין למדין לר״א מצ״א מופנה גס הא • מצ״א כ״א מופנה לא

 למדין לרבנן וס״ל מחליף יוחנן דר׳ א״ש וע״כ ־ משיבין
 שיבואר כמו א״ש לשיטתו ורבא ־ למקרא אס יש ויסברו וימשיבין

 כפי אלעזר ר׳ הוא חליצה דגבי לומר ]ואין • בסמוך לקמן
 ־ אציעזר ר הוא למסורת אס יש וגבי שלנו בגמ' הכתוב
 אליעזר ר׳ איתא שס הערל ר*פ וביבמות א קל בשבת דהלא

נט אריה
 למדין מצ״א מופנה דאמר לר״א לי' ושמעינן בגמ׳ ואמרי׳

 וע״כ ־ שס רש״י כמ״ש דרבא אליבא חליצה גבי והיינו ומשיבין
 ס״ל אלעזר ר׳ דגם ועוד • אליעזר ר׳ ג״כ חליצה גבי גרסי׳

 כריתות חוס׳ וע׳ למסורת אס יש ע״א( י״ח ב׳ )י״ז בכריתות
: באנו[ ד״ה ע״ב( )י״ח

למדין מצ״א מופנה דלר״א דאמר ארבא הקפה לא '£״£ (ח)
 ־ במעשר אסור דערל לר״א לו מאין ומשיבין

 נותר דכתיב איידי בפסח שס ביבמות דאמרי׳ הא דהנה
 דוקא הוא ־ ממנו כתיב בקר עד דכחיב איידי או ממנו כתיב
 בשביל אלא נשנית לא שנפנית פרשה כל דאמרי' סברא להאי
 איידי ע״ב( )ג׳ דסועה מסוגי׳ כדמוכח ־ בה שנתחדש דבר

 כו׳ פרפה כל ר״י דבי לכדתנא יעמא נמי כתיב לה דכתיב
 כל ר״י דבי כדתנא בהס נמי כתיב ובאחיכם דכתיב ידי א וכן

 ור״א דר״ע דאמר ע״ב( י״ח )שבועות לעולא וא״כ י כו׳ פרשה
 פרשה כל דל״א לר״א וס״ל • בינייהו איכא וגבלה שרץ

 ונשאר כו׳ איידי דפסח בממגו כאן ל״א א״כ • ע״ש כו׳ שנשנית
 ר״פ כמ״ש אמלמד וחד אלמד חד דשדי וי״ל ־ מופנה הוא גס

 אליבא לרבא וא״ש ־ לר״א צדדיס מפני מופנה רהו״ל * הערל
 תרי הפגאת מחמת במעשר אסור דערל שפיר דידע דר״א
 יוחנן ור׳ * כו׳ פרשה כל דל״א דס״ל ר״א לשיטת בפסח קראי

 ־ ור״ע ר״א בין א״ב דורשין משמעות דאמר בשבועות לשיטתו
 להחליף הוכרח ע״כ • כו׳ פרשה כל דל״א לר״א דס״ל ראי׳ ואין

 • משיבין ואין למדין מצ״א מופנה דיסבור לר״א דתיהי בכדי
 מוחלפת בלא אף א״ש ולרבא במעשר אסור דערל שפיר וידע

 כו׳ פרשה כל לר״א ס״ל לא דלדידי׳ שס כעולא דס״ל משוס
 מצ״א מיפנה ס״ל אי אף במעשר אסור דערל שפיר וידע

 פ״ק במנחות אמרי׳ הא לפ״ז להקשות ואין • ומשיבין למדין
 לחליצה רגל רגל לקמיצה יד יד מופנה דעשיר ואזן ורגל דיד
 דס״ג לר״א א״כ * כו׳ פרשה כל לכדתניא ודעני לרציעה אזן אזן

 שדי וי״ל מופנה דעני קרא• גס שס יש כו׳ פרשה כל דל״א
 לא ואמאי צדדים מב׳ מופנה והו״ל אמלמד וחד אלמד חד

 למימר וליכא הכי ס״ל לא ע״כ דר״א די״ל * רגל רגל יליף
 דאכתיתקשה צדדים מב׳ לאפנויי לחליצה רגל רגל דאתי אליבי׳.

 דצ״ל ונראה ־ כו׳ פרשה כל ס״ל דלא כיון בעני ל״ל ואזן יד
 לשנה אצטריכו במצורע דאיכפלו קראי דהני ס״ל דר״א ע״כ
באי ע״ב( )מ״ה בסנהדרין לר״א וכדם'ל לעכב• הכתוב עליו

 ופליג ויוצא מקומו על דנותן ימנית רגל ובהן יד בהן לו
 דל״ב ס״ל ור״ש ר״א דחרוייהו בשמאלו נותן דס״ל אר״ש
 ושמאל מעכב דימין ס״ל דר״א בזה דפליגי רק כדכתיב קרא
 לעכב הכתוב עליו דשנה לר״א דס״ל מעכב דאין ס״ל ור״ש פסול
 דהוכפל די״ל לג״ש ידעינן לא אכתי מרעשיר וא״כ • בימין דוקא

 הג״ל לנ״ש אצטריכו ודעני • לעכב הכתוב עליו שנה משום שם
 הכתוב עליו שנה דלא ס״ל ור״ש • א׳ מצד מופנה כ״א וליכא
 ור״א כו׳ פרשה כל מפום הוא ודעני לג״ש ודעשיר • לעכב

:לעכב הוא דעשיר וע״כ כו׳ פרשה כל דל״א דס״ל לשיטתו.
האימבע״ל ד״ה ע״ב( )מ״ח בגזיר התיס׳ למ״ש אולם (ט)

 ס״ל ישמעאל דר׳ כו׳ כדתגיא ולאחותו וד״ה
 ישמעאל לר׳ ס״ל הא תקשה ומשיבין למדין א׳ מצד מופנה

 דיש ע״ב( )ד׳ בסנהדרין ס״ל וגס כו׳ פרשה כל דאמרי׳ ג״כ
 דמתרומתי כיון * במעשר אסור ערל ידע מאין וא״כ למסורת אס
 ממנו וע״כ ־ בהנאה מותר טמאה שתרומה למידע יוכל לא

 כו׳ פרשה כל דס״ל כו׳ איידי אמרי׳ דפסח בממגו וגס ־ לזה אתא
 • ישמעאל לר׳ ומשיבין ולמדין • מצ׳א כ״א מופנה הו״ל לא וא"כ
 ילפוהא למצוא דע״כ וכיון " במעשר אסור דערל ידע מאין א״כ
 ואין למדין דס״ל ראי׳ ואין לר״א נימא ה״ג א״כ ישמעאל לר'

 ישמעאל ר׳ בשם במ״ש תמוהים התום׳ דברי באמת אמגס משיבין־
 • ומשיבין למדין מצ״א דמופנה דסל כ״ב( )דף המפלה פ׳3

 קמא בלישנא בין מפיבין ואין למדין ל דס איהא פס ובנדה
 ע״ב( )ל״ה בסנהדרין אהרן מנחת בס׳ ומצאתי • פס בל״ב בין

 להקפות יש זאת אך • בצע״ג והניח הנ״ל התום׳ על ג״כ שתמה
 פרשה כל דס״ל דר״א אליבא יוחנן לר׳ במש״ל הנ״ל דברינו על
 דלעולס ע״ב( )ל״ח בגיטין ס״ל ר״א ר״י־יהא דבי כתנא כו׳

כל אמרי׳ אי זה בעגין תלוי זו ופלוגהא ־ חובה העבודו בהס
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 כל ס״ל לא חובה דלמ״ד ע״ב( )ג׳ בסוטה כדאית׳ כו׳ גדשה
 אך • כו׳ פרשה כל דל״א ס״ל דר״א חזינן וא״כ ־ כו׳ כרכז

 הקרא פשטות ס״ל מסברא רק דריש מיתורא לאו דר״א י״ל
 את וגאל ע״א( )כ״א בקדושין כה״ג לו מצינו דהכי חובה דהוי

 מקרא החס לי׳ דדריש ואף • חובה אומר ר״א אחיו ממכר
 מודה יהושע ר׳ גס דהלא ־ הוא מיותר לאו תתנו גאולה בכל

 ע״ב( ריש )פס לקמן כמ״ש חיבה לקובעו ההוא בדרש
 וכמ״ש • לכנעני הנמכר עברי עבד דמרבה לה דמוקי י־ק

 א״כ • ג״כ חצריס בבתי לה מוקי ור״א • שס תו׳ וע׳ שס רש״י
 דמסתבר משוס רק • דחובה לומר הוכרח דקרא יהורא משוס לאו
 משוס חובה דס״ל תעבודו בהס בלעולס י״ל וה״ג • הכי לפרושי לי׳

יתורא משוס ולאו הכתוב פשט הכי לפרושי לי׳ דמסתברא
: דסובר י״ל כו׳ פרפה כל ענין לעולס אבל

להחליף וס״ל דפליג יוחנן ר׳ בטעס בעג״ד לומר יתכן П )י(
 הנ״ב מ״ש אך • כנ״ל הג״ב כמ״ש דמתני׳ פלוגתא ’
 כבהראי הלכה ואילך דמאביי אף רבא לגבי יוחנן כר׳ דהלכה

 הלכה אין עצמס ורבא אביי אבל ־ ורבא אביי לבתר היינו
 דליתא בהדיא הוכיח מלאכי יד בס' ■ קדמאי נגד כית״הו

 נגד או יוחנן ר׳ נגד כגון כרבא הלכה קדמאי נגד אף אלא
 פהכלל וכ׳ מקומות מכמה נכונות בראיות והכריח • ופמואל רב

 פהיו אותן בין לחלק וע״כ • קס״ח סי׳ ע״ש חולק בלי מיסכס
 כרבה דהלכה הסוברים דעות ים בזה ורבא אביי של בדורס

 הכ״מ בשס הנ״ב וכמ״ש רבס שהי׳ משוס ורבא אביי נגד
 זא״ז ראו ולא לפניהם שהיו בדורות משא״כ • נדריס מה׳ פ״ח

 ־ הנ״ל רע״א הגאון בחשו׳ הח״ס וכמ״ש כבתראי הלכה ־דבזז
 נדרים מה פ״ח מהכ״מ תיקשי דאל׳־כ להכריח נראה וכן

 וק״ק • הטנא בר׳ יוסי ר׳ נגד באביי נדריס אמ״שבפ״ומה׳
 פליגהבתרא דאי לפניאבייורבא בקודמים גס הי׳ הדין דזה לי

 דיעוח לכמה כבתרא הלכה לפניו פהי׳ רבו כנד תלמיד שהוא אף
 דבאביי מלאכי היד דברי ומשמעות קס״ז סי׳ מלאכי היד כמ״ש
 בביאורי ]ועמ״ש רבס עס להדיא דפליגי היכא אף הלכה ורבא

 בצרורות מעיקרא בחר ניזל אי בענין הרגל כיצד ר״פ להרי״ף
 נראה ובעג״ד כרבה[ הרי״ף ופסק ורבא רבה דפליגי בסוף או

 בדור דשניהם מטעם הוא רבא נגד כרבה דפסקו דמציגו דהא
 כיצר ס״פ הש״ג וכ״כ נגדו בחרא רבא נחשב לא היו אחד

 משוס שכ׳ בזול עמיר דמי גבי הרא״ה בשס בני׳י וע׳ • הרגל
 ס״ל לא והחולקים * לבתרא נחשב רבה אחר ימיס האריך דרבא
 זא״ז ראו שמעט כגון לבהרא שנחשב היכי אבל • זאת סברא
 הקודמים נגד וכ״ש אזלי׳ בחרא בהר דלכ״ע מלאכי היד כ׳ שפיר
 חליצה ולת״ק יוחנן ר׳ נגד כרבא הלכה וא״כ • שלפניו בדור

 סתמא אמרה הערל ובר״פ קל״א דבשבת ובפרט • פסולה בשמאל
 והוא ומשיבין למדין מצ״א מופנה דאמר לר״א דשמעי׳ דגמ׳

 קשה וא״כ ־ כרבא והוא כשרה בשמאל חליצה גבי דס״ל ממאי
 להכשיר כ׳ שהראב״ן ואף ׳ בעלמא לסניף אף זאת לעפות מאד

 • לסניף אפי׳ זאת לעשות דאין רמ״ס הגאון כ׳ כבר בדיעבד
 הראב״ן הוא כדאי לומר יש החליצה כאן הוי דמדרבנן כיון רק

:כך י״ל דבדרבנן שס הגרמ״ס כמ״ש בדיעבד עליו לסמוך
 מטעם להקל צד למצוא יתכן דבג״ד עוד אמרתי 1 (יא)

 לו אין במנחות אמרי׳ בגידס דהנה • אחר
 • הגידם את לרבות ידכה אומרים אחרים התפילין מן פטור זרוע

 דהיינו המ״א ופי׳ • פליגי ולא ומא״ח חדא אמר מר התום׳ וכ׳
 באין מיירי ות״ק זרוע לו ביש מיירי חייב דגידס ס״ל דאחריס

 מציגו רי״א דבספרי מהא המ״א והקפה • פליגי ולא זרוע לו
 שמניח הגידם אח לרבוח ידכה ת׳־ל מה כו׳ ימין פנקרא יד

 בימין מניח אמאי דאל״כ זרוע לו שאין דמיירי אלמא • בימין
 יוסי לר׳ בגמ׳ דאמר אשי ארכ הקשה ועוד • פליגי ע״כ וא״כ
 בספרי הא כהה יד מידכה שמאל דלמד כו׳ ימין נקרא יד דס״ל
 כ׳ זה מחמת דאולי וכ׳ ־ בימין שנותט לנידס יוסי ר׳ לי׳ דריש

 בהזרוע אלא בימין דמניחו ולא זרוע לו ביש מיירי דהגמ׳ החום׳
 דריש יוסי דר׳ יוסי ר׳ לאו היינו ע״כ אחרים דבגמ׳ משוס

 היינו לגידסוא״כלאו ולא אדם בכל לשמאל כהה יד מידכה
 מ״ש שמפרש ראיתי להמכלתא ינחמנו זה בפי׳ והגה ־ דספרי

 לר׳ כלל קאי לא הגידם את לרבוח ירכה ת״ל מה בבריית׳

 דברי סיום רק כזה יד מירכה באמת דריש יוסי דר׳ יוסי
 וימיני ארץ יסדה ידי וכה״א שמאל זו ידך דקאמר הוא הת״ק
 דבלא״יז כיון ידכה ת״ל מה א״כ קאמר ואיהו ־ שמיס טפחה
 )וצריך בימין שנותגו גידם לרבות שמאל־ הוי דיד ידעינן

 דברי א״ש ולפ״ז לרבות( מיעוט אחר מיעיט כמו דהוי לומר
 קושית ונ״ק כהה יד מידכה שמאל ידעי׳ יוסי דלר אשי רב

 להחמדת וראיתי • עדן מיושביס אינס ההוס׳ דברי אך • המ״א
 הגידם לרבות ה׳ בלא ידך איתח דבספרי ש:׳ ה׳ סי׳ שלמה

 שמאל וידעי׳ אשי רב כדדריש כהה ליד אתי באמת וידכה כו'
 שמניחו גידם לרבות ימין דהוי ה' בלא ידך ג״כ כתיב למה אך

 אשמאל וע״כ הגידם לרבות בה״א ידכה איהא בגמ׳ אבל ־ בימין
 וע״ע • ע״ש ול״פ ומא״ח א״ח דמר י״ל א״כ זרוע ושנשאר קאי

 הוקשה ממצורע יד יד ג״ש דמשוס של הנ״ל רמ״ס הגאון בתשו׳
 הוא ידך משמעות גס יוסי דלר׳ כיון בימינו חפלין דניבעי לו

 גידס לרבות דאתי ותי׳ ־ מפשטי׳ עקירה הג״ש הוי לא ימין
 ע״ש• ה׳ בלא ידך הוא גס דגריס ומשמע בימין• שנותנו

 גידס לרבות בה׳ דכה י שס כתוב וראיתי במכלתא עיינתי אבל
 • הח״ס פי׳ לא גס החמ״ש הי׳ שייך אין וא״כ • בימין שנוהגו
 • ה׳ בלא ידך בהמת איהא דבספרי ואף • קשה המג״א וקושית

:הקשה מהמכלתא אשתי אך
 והתום׳ ־ קשה דלא בעז״ה ליישב בעג״ד ואמרתי (בל

גידם דמרבה שבגמ׳ כתבודהברייח׳ שפיר
 דנראה • כן הוא ומכלתא בספרי וכן ול״ס ומא״ח א״ח מר הוא
היד ונגדם שנקטעה פי׳ אין דגידס ומכלתא הספרי כונת

לעשות יכיל ועי״זאיגו קצתה נגדמה ימינו יד כ״א השמאלי
דניזל דל״א עיקר דידי׳ השמאל ונעשה ומלאכתו חפצו כל בה

קמ״ל כהה יד שמאל שהיתה עמו שנולד וטבעו תולדתו בחר
 שמאל דהוי׳ ומקולקלת כהה ימינו דנעשה השתא בתר דאזלי׳
 שהיא בימק ומניח מלאכתו כל בה שעושה אחר עיקר דידי׳

 דמיירי דבגמ׳ להא שייך זה אין וא״כ ׳ עתה אצנו הכהה
 קצת זרוע לו שנשאר לפרש אפשר ושפיר • דידי׳ שמאל שגגדמם

 מיידי אי וגס • כו׳ ומא״ח * התיש' לד׳ המ״א שהבין כמו
 ץ מלאכתו כל ועושה ימין ביד דגידס גווכא בהך ג״כ בגמ׳

 אצלו הוי' הגדועה וימינו כימינו עתה אצלו שנעשה בשמאלו
 מר המוס׳ מ״ש יתכן בזה גס • הגדוע ביד ומניח כשמאלו

 כאין היינו זרוע לו אין אמר דתי׳ק ול״פ• ומא״ח חדא אמר
 נקטעה כהה דיד להניח א״א דבפמאלו כנל השמאלית זרוע לו

 מן פטור ע״כ יותר עיקרית עתה געשה וימינו כלל וניהניה
 כהה עתה והיא כהה יד דאיכא השמאלית זרוע לו וביש ־ התפלין

 קצת ובנקטעה • הנשארה השמאלית זרוע על יניח בודאי יותר
 זרוע על מניח כהה עתה שהיא הימנית זרוע ונשאר הימנית

 לר' אשי רב מ״ש גס * התום׳ דברי וא״ש ל״פ וכולהו ימנית
 דבאמת ־ א״ש מירכה שמאלית דידע יד איקרי ימינו דס״ל יוסי
 יד בתר אזלי׳ בגידס וממילא כהה יד דבעינן מידכה ידע

 ע*י שנעשה מה דגס למש״ל הוכחה ומזה * כהה עתה שנעשה
: כאטר הו׳י־ל ג״כ הרגל

 אמרי׳ במצורע דהגה • בנ״ד קולא להמציא יש (יג)
 ס״ל דח״ק ימנית רגל ובהן יד בהן לו אין

 מקומו על נותן אומר ר״א עולמית וטהרה תקנה לו דאין
 דנגפיס פי״ד משנה והיא ויוצא שמאלו על נותן אומר ר״ש ־ ודיו

 דבנזירשס רק דמ״ו• ובנזיר ע״ב( )מ״ה סנהדרין בגמ׳ ומובא
 פשק ולדיגא * ע״ש שמאלו על גוחן וחכ״א מוחלפת הגיר׳

 ועלח״מ עולמית טהרה לו דאין מחו״כ מה' בפ״ה הרמב״ס
 בעג״ד לי קשה ולכאורה • בזה מ״ש ה׳ דין נזירות מה' פ״ח
 ידו קצת נקטעה מסתמא ימנית יד בהן לו דאין כיון הא
 בשמאלו לעשות לו ונוח ־ כראוי מלאכתו בה לעשות יוכל ו,א

 שמאלו על ויחן ימיט שכיאלי דנעשה נימא לא אמאי יותר
 וראיתי • הימנית ידו בהן שפיר והו״ל לכ״ע דידי׳ ימין שהוא
 ימין בין לחלק אין דבאזן לעגינו של הנ״ל הגרמ״ס בחשו׳

 הב ע״ג כשהולך מ״מ נקטעה אס גס וברגל ־ אטר ולקרותו
к׳1 . ש״ע כאטד הי־״ל ולא תחלה ימינו עוקר הקטע

 י' קטעדשנ כיון בשמאל מלאכתו כל נעשה ודאי דביד הכא
/גבי5 דהוי׳ שמאלו על דגוהן ל״א ואמאי ־ עיקר הוא והו״ל הימנית

 כימגיח



ארה שרת
 לא ג״כ אטר דכל או י חלה מכתי א׳ לומר וע״כ ־ כימנית

 דקרו אדם דכל ימין בתר רק דירי׳ ימין בחר במצורע חזני׳
 בעבור רק ימנית הך הוי׳ דבטבע כיון דנימא או ־ ימנית לה

 ימינו ממנו ונבטלה מלאכה בכל השמאלית הרגיל סיבה איזה
 דתלי בתפלין ורק ־ זה בעבור כאטר לי׳ חשבי׳ נא ממלאכה

 מניח כהה הימנית ידו עתה שהיא כיון אמרי׳ כהה ביד
 הורס לא ימנית בשס דתלוי מצורע גבי אבל י עלי׳ הפליץ

 לעקרת נהיתה בעבור השמאלית על שתנוח מזה ימנית שס
 הרגל מחמת כ״א זה שאין כיון ־ פעולותיו מעשי בכל עתה
 ס״ללחכמים ולזאת לזה־ המכרחת ע״יסיבה וגס בטבע שלא
 ל דם יתכן ור״ש ־ בזה יוצא להיות שמאלו על נותן דאין ור״א

 לענין ימין שלס הנשאר זה דהו״ל דהשהא כחו בהר דאזלי׳
 לא חכמים בשס לה איתא דבנזיר ואף • כר״ש הלכה ואין ־ זה

 לגיר׳ כחכמים והיינו הרמב״ס שפסק וכמו ־ זה על סמכינן
 לה דילפי׳ בחליצה בנ״ד לפ״ז וא״כ ־ שס ובסנהדרין שבמשנה

 ממ״נ הוי לא הרגל ע״י דבכה״ג מוכרח ממצורע רגל רגל
 אדם בכל כמו הו״ל אטר דבכל משוס או ־ ימין דידי' שמאל

 דבמצורע מתני׳ הך הקשה דאל״כ ־ בטבע אטר שאינו משוס או
 עתה שהיא שמאלו על דנוהן לחכמים ס״ל לא אמאי הנ״ל

 משוס שמאל ימינו שנעשה תפלין גבי כדאמרי׳ ימין לדידי׳
 תלוי דאינו שאני דבמכורע וע״כ ־ שלפ״ז באות כמ״ש שנגרמה

 לחליצה וה״ה ־ כנ״ל ימין בשם רק ־ כהה או החזקה ביד
: שרי׳ דהכא ממנ״פ ומוכרח ־ מהתס דילפי'

 הי״ז וחליצה יבוס מה׳ בפ״ד הרמב״ס מ״ש ניחא ובזה )יי(
 בשמאנ חולץ אינו הימנית רגלו שנחתכה מי

 ־ לי נראה בלשון לכתוב הו״ל ולכה״פ ־ זאת ידע מאין דקשה
 מבואר דבמצורע כיון ניחא ולהנ״ל ־ בש״ס זאת מבואר דאין פיון

 דהוי בנ״ד הכא ולפ״ז ־ ג״כ בחליצה כן הדין ממילא הדין פן
 להקל יש שפיר חולצת היא ומספיקא מדרבנן רק החליצה עוד

 ספיקי הלהא כאן יש הג״ב ולמ״ש ־ ס״ס הו״ל דהלא בדיעבד
 ומלבד * כשרה בשמאל חליצה שמא הספק גס לצרף דיש למ"ש

 אטר ושמא ־ חליצה צריכה אינה שמא ספיקי תרי איכא זה
 להנ״ל ובפרט ־ וסמ״ק הסמ״ג כדעת אדס כל בימין חולץ
 שנעשה דירי׳ ימין בתר אזלי׳ דלא בכה״ג מוכרח הרגל דע״י
 לכמה בדרבנן ועוד * פנ״ל במצורע כמו סיבה שע״י הרגל ע״י

 דעדיוח פ׳ק ראב״ד וע׳ ־ רבים במקוס איחיד סמכינן דיעות
 כשעת עבד בד גס ־ ע״ש כו׳ היחיד דברי מזכירין ולמה מ״ה

 אף ־ חשש אין בדיעבד טעמי הלין מכל ולזאת ־ דמי הדחק
 להקל אין כזו מעשה שאירע אחר במקום לענ״ד דלכתחלה

 ויש בדרבנן אף לחוד היא מלתא לאו דהרגל סברא בעבור
 איזה שהתרגל דידי׳ בעיבדא אך ־ לכה״ם בשתיהן לחלוץ לו

 בית כאן אין בודאי תחלה ימינו לעקור החליצה קודם משך
 מלדרוש אחשה לא כת״ר ולמען ־ כתבתי הנלע״ד ־ כלל מיחוש

:באהבה שלומו
שנ־י אלב״ש

ח סימן
 אליעזר מו״ה המפורסם כו׳ הגדול מהרב שאלה

דברי בביאור • מבילסק ז״ל ווישניק אלימלך

• ע״א קנ׳יז כ״ב התום׳

 פלגי על שתול הגדול הגאון הרב מו״ר כבור
לתפארת מפורסם סוע״ה דרושלמי בבלי ש״ס

שלום ג״י ליב ארי׳ מו״ה כ״ש

 בדברי שנתקשיתי מה על לי לנשיב גאונו מכבוד אדרוש
 קנה דאיקני גבי בס שב׳ ע״א( )קנ״ז ב״ב פתוס׳

 אדם ס״ל דאיהו לך חיבעי׳ לא דר״מ דאליבא שם דאיתא ומכר
 ג"מ הא להקשות שם החום׳ ו:׳ ־ לעולם בא שלא דבר מקנה

Ы דעבידי דקל מרוח כגון כ״א ב״ל שלא דבר מקנה דאדס ס״ל 
 עוד שיקנה יימר דמאן דאתי כבדי דלא הכא אבל 4 דאתי

 דבר מקנה אדם דלר״מ פכא קאמר ואיך ’ לו שימנר או נכסים
 שאני דשעבוד שם ותי׳ ־. דאתו עבידי דלא בכה״ג שלב״ל

 לר״מ וה״נ ־ לדבק רפי׳ ל שלב" אדבר גש שתחול יותר דמועיל
 ב״מ גמ׳3 ד:.יתא מהח לי וקשה • ,דאת עיידי דלא בדבר
 לך י׳ קנ לכשרקחנה זו שדה החומר רב חמר חר״ה ע״ב( )ט״ז

 התה בשד: ריב מלתי׳ מסתברא רבא חמר • קנה מפגשו
 רב חמר וכאלהיס לי׳ דמזבני יימר מי ־ לא זו בשדה אבל
 האומר רתני׳ כר״מ לשמעתי׳ רב חמר כמרן מנדי זו בשדה אפי׳

 שתשתחררי לאחר שאשתחרר לאחר לי מקודשת את הרי לאשה
 4 ע״ש מקידשת ה״ז וקאמר דמי׳ זו כשדה אשה והא מקודשת ה״ז
 החס איתא ושכ״ז * מיידי בשעבוד ונא בקנין התה הא כ“וא

 מיקרי וע״כ • דאתי עבידי דלא במאי לן אכפת ולא לר״מ דמהני
 עבידי ול״ב בעלם שהשדהטכ״פישנו משים י• דאתי עבידי זאת

 תמוהים וח״כ ־ עדין כלל בעילם שאינה כפירות כ״א דאתי
 להבין תבינה דרך כגה״ר נא יורני • הנ״ל בב״ב התום' דברי
— הרמה כערכו ומכבדו מוקירו ידידו דברי • התוה׳ דברי

: ק י נ ש י ו ו ישראל במו״ה אלימלך אליעזר

ט סימן
הנ״ל על תשובה

 בעל הרוק חו״ב הגדול הרב נ אי ידידי כבור
 א י מפורסם הלבה של בעומקה לן פיפיות
ג״י ווישגיק אלימלך אליעזר מדיה כ״ש

 התס דקאו ראשון בהשקף השבתי כתר״ה קובית ר2ד2
 בא:ה הוי דלזאת י״ל בועה־ ע׳יב( )פ״ע בב״ב לפירושה

 דהכא יתכן וא״נ • כו׳ יימר מ־ חד דחיכא משוה דחתח עבידי
 הרג אח״כ וימכיר שיקנה מה על הל יהי׳ שהשעבוד דמיירי

 השעבוד חל שיהי׳ שימכור יימר ומי שיקנה יימר מי יימר מי תרי
 כוסיפו שבפינה ומכר קנה דאיקני החיה׳ צינו ולזאת • אח״כ
 מי חד כ״א ה־״נ לא מיניה בהו״א כ־קאי דחלו ־ ומכר חיבת
 דאליבא קאמר ועכ״ז • זכר ש דמיירי המסקנה לפי רק • יימר
 ע״י הו״ל שאח״כ שעבוד הא לכו קשי׳ ־ לך תיבעי׳ לא דר״מ

 בספרים וחפשתי • יימר מי הרי והו״ל ומכירה קני׳ מעשיות שני
 קישית שמקשה סק״ג קי״ב ס־׳ החשן קצית בס׳ ומצאתי ובפוסקים

 דלכשאקחנה להא דהכא כך בין לחלק כניל לתרץ וחשב כת״ר
 4 ימכרכה וגם שיקנה עניניה כני הוו דכאן משוס לך• קנוי׳

 ממילא לכשיקנה כשעבוד דחל דכיון משום מזה חזר את״כ לך
 קצת מפקפק הייתי אנכי )גס ־ כשימכרנה גס לטרוף יוכל

 שפיר ליישב דיש אמרתי ד ובעני ־ צ'ע3 והגיח ־ זה( מטפס
 ל׳ בתוך בנו את הפודה גבי ע״א( )מ״ט בבכורות הגע׳ עפמ״ש

 המפות בנתאכלו ושמואל רב דפליגי צ׳ לאחר פדיון שיהי׳ יוה
 ושמואל כו׳ חשה הקדישי דהוה מידי ־ פדוי דבנו ס״ל לרב
 נ’משא • מעכשיו לקדשה דבידו משים אשה קדושי שאני סבר

 מקפיד דאינו לרב וכנה • מעכשיו לפדותי בידו שאין בפדיון
 4 לרבנן קאי והחס בעילם הדבר שיהיה כ״א בידו שאין מה

 חמאי וא״כ ־ התם מב ביו״ד המחבר בשו״ע פסק לדינא וגס
 וע*כ ־ מקידשת אינה שתתגיירי לאחד בחשה חכמים אמרו
 מחיסר כאין יום ל׳ לאחר סתם אכה בקדושי הכא דשאני לומר

 פודה לענין הפדיון או הקדושין יחיל העת כשיגיע רק מעשה
 שאשר.חדר כלאחר משא״כ " בידו אף ־ ל׳ חיך בנו את
 לחלות חסרון כין אין לרב וא״כ ־ רעשה דמחיסר שתשתחררי או

 חסרונות ב׳ כאן יש לשמואל אבל ־ מעשה שמחוסר מה כ״א הקנין
 פלוגתא הוי וח״כ 4 מעשה שמחיסר מה והב׳ בידו שאין מה א׳

 המעשה חסמן מעככג״כ ולא בידו בעי לא מאיר דר׳ רחוקה
 לשמואל דגם לומר מסתכרא ולזאת 4 בתרווייהו מקפדי ורבנן

 לענין אבל • מעכה שמחוסר מה בזה כ״א וחכמים ר״מ פליגי לא
 קיימין המעית שיהיו החס באמת בעינן לר״מ גס בידו שאין מה
 לענין ע״א( )ס״ג קדוכין החזס׳ וכמ״ש • נתאכלו ולא המוכר אצל

 ובמעיה • חמרמענשיו לא אס קייס שיהי׳ גסלר״מ דבע׳ שטר
 • ל׳ לאחר אכה בקדושי כמי מתני נחיכלו דלפי' כתס כ׳

 בידאי לשמואל רבי. 4 כרב לדינא יסברי • התם לרב 1רך וע״כ
 אבה מקדושי הוא רא־תס דכל בעין שיהיו בעינן במעות גס

 ולא ־ בידו לאין בידו בין לעולם שבח בדבר גס מחלק ושמואל
 אניס



_ אריה שדת לוק 120
 לרבנן לעולם כבא מדבר לעולם בא כלא דבר לר״מ אלים
 דבקדוכין מכוס הבן לפדיון חשה קדושי בין מחנק דשמזאל וכיון
 גבי וה״נ • מעכשיו בידו אין בפדיוה״ב כ משא׳ בידו כו״ל

 דאנ״כמיך קיימין המעות שיהיו לר״מ מדאי בעינן לכשארךג:
 דאן מכוס מהני נא לרבנן שב״ל בדבר גס ג דבכה כיין יקנה
 זה ענין דגס נומר ואין • שלב״ל בדבר לר״מ יועיל איך בידו

 • שנב״נ דבר בענין לפלוגחתס שייך ׳ יה נתאכלו נא דניבעי
 ע״כ דדח ואף ־ כס קדושין החוש׳ מדברי הכי מכמע דלא

 מחוסר הוי דלא רק ס לעו בא ולא בידו כאין מה דגם גומר
 ערוגה פירוח כס בקדוכין כדמצינו • וחכמים ר״מ פניני מעשה

 כליש לכשיביחו זו ערוגה פירות על תרומה יהיו חלוכיס זו
 שיהיו בעינן ולרבנן • תרומה הוי ר"מ בכיטח דקאי דלראב״י

 פירות וכגון ־ ס לתל: בידו כיסיו גמורים סירות המחוברים
 נידו ין נ. רו • מהנה א' כ״א מצינו לא ־ ר״מ לשיטת דר״ה דקלו

 מעשה מחוסר וגס בידו אין תרוייסו חבל • מעשה מחוסר או
 לר״מ גס קיימין המעות כ־היו בעינן ע״כ • מודה ר״מ גס

 כמחוסר כיון הקנין אח־כ כיחפוס מ נר מועיל עכ״פ זה דנענין
 וכדבר מעכה סר מח שחינו כמי הו״ל לדידי׳ קכי,־ח אין מעש:

 מ״מ ע:שיו בידו כאין דאף כבן בפדיון וכגין לרבנן לעונס כבא
 דהמעוח כי כי וה״נ • לרבנן מועיל המעות נתאכלו דלא גיכי

 מעשה כמחוסר אף דהיינו שלב״ל בדבר גס לר״ע מהני קיימין
 בידו שאיני דבר בין לחלק יש דודאי ורף • בידו אינו וגס
 ע״י אח״כ הקנין כפיר דחל מעשה מחוס- ואין לעילם ובא

 נעונס בא ולא מעשה כמחסר משא״כד.ר בעין שהם המעות
 שהמעות מה מהני דלת י״ל כלל קנין כ!״ל דלא בידו אינו וגס

 כדמוכח קיימין שהמעות כיכי משני דלר״מ נראה מ״מ • בעק
 דמעככיו כס ומ״ש • כטר גבי ע״א( )ס״ג קדושין כתיס׳ מדברי
 דנראה לעיל כתבתי • אח״כ קייס ׳ יה שהשטר ניבעי דלא מועיל

 המעות וכן שהכשר בעינן נשמורל אבל • כן כתבו לרב דרק
 לענין ערוגה וסירות דקל בסירות דמצינולר׳מ ושא קיימין־ כיהיו

 עבידי היינו מ’מ׳ לעילם בא ולא בידו כאין אף דמהני תרומה
 בידו דאין כה״ג משא״כ אדם בידי מעכה מחוסר ואין דאתו

 דשמוחל אליבא בב״ב התוס׳ קישית וזהו * מעכה מחוסר וגס
 מחוסר יגס בידו שהין מ: חסרון כוי ולא עדיף דכעבוד ומשנו
 חס־ון הו״ל לא בידו דאין ס״ל הלא בב״מ רב אבל • מעכה

 דמי׳ דשדה המר ק כפיר ע״כ מעשה מחוסר רק לרבנן אפי׳ כלל
 מחוסד וגס בידו אין דג״כ שתתגיירי בלאחר לר״מ אכה לקדושי
 הוחל לש אבל • אח״כ קיימים כמעית כיו כלא מיירי וצרב מעשה
 לשמואל גס מהני ן בקני גס ובכה״ג • קיימים כהמעיח ע״כ מיירי
 עכשיו בידו כאין מה לן אכפה נא בטין המעות דהוי מכוס

 ודברי • דשמואל אליבא מוכרח דהכי • אח״כ נגמר דבאמת
 שהניחה כת״ר קושיה ומיושב ’ לשיטתו לשמואל א״כ ההוס׳

 לעת החמירה קיכיהו בישוב ■ בענ״ד אמרתי כן • בצי׳ע כרצה״ח
:— בזה להתיישב למועד ונודחזין וטרודה נחוצה

.שג״י אלב״ש ידידו דור׳ש והנני

 פי׳ מחדש נדפס הנ״ל הגדול לסרב שהכנתי רבים ימיס ]אחר
 ג״כ שכ׳ וראיתי ף להרי בכורת ה׳ על מהרי״טאגאזי

 בען המעות דיהיו כת־גיירי אשהלהחר בקדושי בעינן דלכמואל
 דהיקני לענין בב״ב מ״ש והביא • לשמואל מועיל אין זה ובלא נר״מ

 • ב“עכ עדיף דשעביד משוס דהוח בעין שמעיה שחין אף דמ:ני
: בעז״ה ?ג־וליס לדעת כוינתי כי בראותי ושמחתי

 כזרעו’ויתכן ז״ל הגדול הרב עם לי כהי׳ פמיק-ס ענינ-ס רבים דברים עוד יש
:עליו שעוררתי ההספד עם מיוחד בקיננורס ידפיסום ויקרים מיפלגים החריו

לשפחות מוכרין )שאין עבדים בה׳ הרמב״ם בדברי

השואל וז׳יל י בזה שנשאלתי אישות( אהד

 בכל השלם הדור פאר העפורסם הגדול הגאון הרב לכבוד
• בילסק דק״ק אמד ני׳י ליב י אר מרה כו׳ מדע

 רמב״ס לחרך ברעיוני עלה חכר את נכ״ג לכתוב בארך
 לשפחות מוכרין שאין שפסק פ״ד עבדיס בה׳ תמוה

 * יעוד לאחר ואף מוכר כפחות אחר ושפחות איפות אחר
 רכ״י וע׳ • עלי׳ טליתו שפיר' כיון י״ח קדושין מפורש׳ גמ׳ נגד והוא

 בקדושין דהכא רנב״י ותי׳ • קרא בה דמיירי יעוד מקדושי דמיירי
 הפשיטות לפי עושהיאבל נשואין יעוד הפשיטות לדחות דעלמא־הוח

 דחיקא ושינוי' ־ ביעוד קרא בי׳ מיירי עושה ארושין יעוד'
 סוף כדמשמע בר״י יוסי לר׳ רק הוא מיעוד והנ״מ מרנב״י
 דמוכר כתנא לה דמוקיס ומשני ולרנב״י הגמ׳ דפריך הסוגי'

 בקדושין דמיירי לשיטתו רנב״י הא וקשי׳ אישות אחר לשפחות
 דקרא המסקנא לפי משמע וא״כ מיירי לא ביעוד אבל דעלמא

 והוא • ולח״מ כ״מ וע׳ דקרא כפשטא ביעוד דוקא מיירי
 הקשו התום׳ דהנה • טעס בטוב ליישב בעיני והנראה * פלא
 אחר לשפחות בתו את מוכר אדם אין והא להגמ' קשיא מאי

 והאחרונים הרשב״א גס דחוק• ותירוצס דמוכר כתנא לוקמא אישות
 והא בפשיטות הגמ׳ פריך מ״ה בדף גס • בקושיא זאת הניחו

 נוקמה כלא והוא אישות אחר לשפחות בהו אח מוכר אדס אין
 דיעוד פשיטות מהיכן וביותר * א״א לשפחות דמוכר כתנא

 דהנה זו קושי׳ בישוב והנר׳ ־ לפא״א מוכר דלמא עושה ארוסין
 אלעזר ר׳ אס לנו נודע לא הגירס׳ לקרוביס דמוכרה בפליגתא

 שהביא א״ה וע׳ מהרש״א וע׳ ביו״ד אליעזר ר׳ או יו״ד בלא
 דבר לקמן וע׳ * ביו״ד אליעזר ר׳ דהגיר׳ שפירא מהר״ן בשם

 דנכתב מ״ה גמ׳ וע׳ ביוי׳ד הגי׳ ומסתמא ר״מ הוא פלוגתי׳
 הוקשה דהרמב״ס ני נראה וע״כ • ביו״ד אליעזר ר׳ צ״ל בצדו

 לשפחות דמוכר כתנא מוקי לא אמאי המפורסמת הקושי׳ לו
 ובפלינהא ביו״ד אליעזר ר׳ וגורס הפשיטות •׳ימהיכן א״א
 אין ס״ל ור״א מוכר ס״ל דר״ע כר״ח גורס ור״א ר״ע בין

 דהקשה דמוכר כתנא לאוקמי נוכל דלא ניחא וע״כ " מוכר
 יהודה• בר׳ וכר״י ביעוד לאוקמי מוכרח וע״כ אדר״א* דר״א
 מוקמי לא יהודה בר׳ כר״י " רנב״י מוקי איך קשה ולפ״ז
 הרמב״ס גורס לא ע״כ אדידי׳ דידי׳ דתקשי שייך לא הגמ׳ רתי'

 ולא ממילא הוא דיעוד דסובר רק תירוצו ולא ולרנב״י קשי׳
 דא״ע בר״י לר״י ול״ג ביעוד הכא הגמ׳ בתי׳ וגרים אבי׳ ע״י

 דוקא בתירוצו דרנב״י מוכח וממילא * משני איך לרנב״י הקשי
 דיעוד ־ למוכרה יכול אינו ולזאת קאי דענמא בקדושין דהכא
 מקש: נא אמאי לזה ראי׳ ועיד • הוא דממילא מנשואין חלוק
 לא הכא גס ע״כ • לה מוקי איך לרנב׳י מ״ה בדף הגמ׳
 יו:נ דשס לדחות )ואפשר אדידי׳ דידי׳ דתקשי מחמת גרסי׳
 בקדשה ומיירי מיאון דצריכה ושמיחל כרב דס״ל לרנב״י לתרץ

 מיקי לרנב״י הגט׳ דלגירס׳ הוכחה עיד — ־ ודוק( עצמה
 פשיעות שייך לא לרנב״י א״כ ביעוד מיירי ולא דמוכר כתנא
 לכולס עושה ארוסין דיעוד ההלכה ובאמת ע־שה ארוסין יעוד
 אבל • דממילא ביעוד מיירי י לרנב גס הגירס׳ ודאי אלא

 עושה ארוסין דיעוד הפשיטות היכן הגט׳( )לגירס׳ תמוה באמת
 דלמא הגט׳ לגירס׳ ועולא • לעולא דוקח הפשיטות זה הא

 דצריכה דס״ל ושמואל ולרב ־ כרנב״י לשא״א דמוכר כתנא מוקי
 דארוסין הפשיטות ומהיכן * מ״ה ,גט ע׳ פשיטות כאן אין מיאון
 ־ דברים אריכות בזה לי ויש * פשיטות אין לרנב״י וגס עושה
 דבר להשיבני גאונו מכ' ואבקש • בדרך בחפזון אליו כותב ואני

 • גאונו כ׳ הדרת מול מרחוק משתחוה ידידו דברי ־ זה על
: מפרוזינא שפירא יהושע

יא סימן
בעז״ה אליו תשובתי

 יקר החרב הרב ידידי תורה להוגי רב שלום
נ׳יי שפירא יהושע טרה לתפארת שמו ונכבד

 מבואר כבר כלא ותירוצו קישיחו ובדבר • כגיעני מכתבך
 גייס לא דהרמב״י כי״ג עבדים מה׳ בפ״ד בלח״מ

 ד״ה« רר . ולר״ב״י דאיחא מאי לא גס בר״י דר״י ואליבא
 ייעטו ר'י׳ יכז: יגירש' יתכן דלא להכריח והוכחה בראי׳ הוסיף

 ן־ אץ ובאעתלטנ״ד ־ לה דלאגריס הרמב״ס של
 איי אדר״יא דר״א לפ״ז יהק׳-י “אליעז ר׳ להגירס׳ שהקשה מה
 לכת״ר למבירזא כ״א אינו וכוין החי דבלאיה ־ כ כ קישי׳ זה
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נט אריה שו״ת קלל
 כבר דלפסולין משוס לקרובים מוכרה דס״ל דלר״א פלוגתי׳ בר

 כ׳ דף לקמן כפ״י כקשה כבר • אדני׳ בעיני רעה אס קרא כתיב
 פסולה שנעשית רק ידעינן לא אדני׳ בעיני רעה מאס דלמא
 לכה״ג באלמנה מיירי דקרא פשטא וגס • מכירה בשעת ולא חח״נ

 ותי׳ • הדיוט כהן ובנו כה״ג שהוא • לבנו דכשרה לה דמשכחת
 מקדושי לא וגס г אישו אחר לשפחות דמוכר ס״ל לא דר״א
 חניבי׳ לה משכחת לא ע״כ • נתנו לקדושין כראשונות דמעוח יעוד
 לפי והוא • ע״ש לח״ק רק הוא ושוין והאי • לכה״ג באלמנה קרא

 ומוכרח • מישות אחר לשפחות מוכר דאין ס״ל דר״א כחוס׳ שיטת
 לשיטתו והוא ־ ביו״ד או יו״ר בלא ר״א נגרוס אי בין הפ״י לסברת כן

 אליבי׳ משכחח דלא משוס לקרובים מוכרה ס״ל דלזאת אדרבה־
 לרבותא כ״א אינו ושוין והחי * לשח״א מוכר אין דס״ל לכה״ג אלמנה
 לי׳ דאית דמאן להדיא שס דאיתא מהירושלמי מוכרח וכן • לכת״ק
 לי׳ דלית ומאן לכה״ג אלמנה לי׳ איח אישות אחר לנפחוח מוכר

 אית לכ״ג אלמנה דל״ל ומאן לכה״ג אלמנה ל״ל אישות אחר לשפחוח
 מוכרח לשא״א לי׳ דלית דמאן א;מא • לקרובים מיירי דלאמה לי׳

 דדריש דר״א טעמיה דזהו ומשמע • לקרובים לאמה לדרוש
 וע״כ • דושוין מהברייתא לכירושלמי תקשה וא״כ • לקרובים

 כת״ר ככרחת אין ו;,"נ ־ לתיק כ״א אינו ושוק דכאי לומר
 דלא לומר לו הי׳ ויותר י. הכרחה • כגירסא זה מחמת למחוק

 לר״י יעיד בקדושי דמתרצינן הא התוס׳ לגירס׳ לאוקמי ניחא
 • כר״ע רנב״י לה מוקי דלגירסחס • כו׳ ולרנב״י ולגרוס בר״י
 ג״מ מאי ח״כ לאוין בחייבי חופסין קדושין דאין ס״ל הלא ור״ט

 אך י קדושין תפסי דלא כיון נכה״ג אלמנה בין לקרובים בין
 קדושין תפסי לכה״ג דבאלמנה דס״ל שפיר אחי סימאי דלר׳ י״ל
 כר״ע רגב״י לה ומוקי ע״א( )ס״ח בקדושין כמ״ש לר״ע גס

 ולא לככ״ג אלמנה דוקא דנקט א״ש ובזה ־ סימאי דר׳ אליבא
 קרובים כשאר כו״ל לאוין חייבי דבשאר משוס לאוין חייבי שאר
 ז’נפ השתא וא״צ ־ לכה״ג אלמנה נקט ע״כ לר׳יע מוכרה ואין

 • ין לא; חייבי שאר נקט לא למה זו קושי׳ בישוב הפ״י למ״ש
 הכרח זה אין לבגוייעדנה ואס ככתוב גשנילפשט מ״ש ]ובאמת

 אסור והוא • בממזרת דמוחר ממזרת והיא ממזר בבנו׳ די״ל
 אינם התנאים דרשות דכל חזינן גס • דבר לכל הוא וכינו בה

 נפי שייך כונה כפרשה שתכי׳ • ככתוב בפשט כ:ל מהקדקיס
 לעס והנח • נגמרי מפשטי׳ כפסיק אוהו יצת שלא רק • הדרש
 תישר לא אס החדק על כפשט גפי קחי למכרה ימשול לא נכרי

 וכונכו • ליעוד ולמכרה לאחר זנותו ליחן יוכל לא ליעדה בעיניו
 ובקדושין טליתו שפירס כיון למ״ר גס ־ האב על דרשי׳ תנאי

 ו«אר האב על כ״א החדון על וגא יעוד על קחי לא דעלמא
 דקאי כסברא לפי גס • ב כנח מפשט רחוק שהוא • קדושין

 הפשוק שבראש אדני׳ בעיני רעה על קחי דלא ודאי יעיד על
 ואס דכאי כ״ש ח״כ שיעדה אופן על רק • יעדה בלא שהוא

 לפי מוסב שיכי׳ להדר לנו שאן אח״ז שבפסוק ייעדנה נבנו
 לגירס׳ א״ש וח״כ ־ בנישואי׳[ אדני׳ בעיני רעה אס על דרשותס

 וכאי י למחקו כלל הכרח ואין כו' ולרנב״י דאיחא הא החום׳
 שהרבותא תנא לאותו רק לכ״ע יתכן נא אס לן אכפת לא ושוין

לקושית בתירוצו כמקנה וכן • עוד לקמן שיבואר כמו אליבי׳
: לת״ק כ״א חינו ושוין דכאי כ׳ כנ״ל כפ״י

שלא באופן אחריני בגיונא כפ״י קושיח ליישב יש שבאמת
 חמרתי דאנכי תנא נחד רק הושוין להסב הכרח יהי׳ י

 דנמ״ד ע״ב( )נ״ט בערכין פירש״י פ’ט כפ״י קושית ליישב בענ״ד
 הק״ו מידריש שפיר שפחות אחר לשפחות בתו מוכר אדם אין

 אחר נשפחוח מוכרה למ״ד אבל • נערותה בשעת חמכר כלא
 • נערה כשהיא אף באמת ומוכרה לרב כק״ו למדרש ליכא שפחות

 זה באופן כ׳יא הק״ו לרב ליה דלית יוצאה כבר דמכורה כגס
 אפשר וא״ש • לפרש״י שס בתוס׳ וע׳ • מזדבנא הדרא דלא

 לגירס׳ דס״ל דכיון משים קרא לפסולים לר״א אצטריך לא דלזאת
 • נערה כשהיא דמוכרה ס״ל שפחות אחר לשפחות מוכרה כתוס׳

 לפסולים תדמקרשה לפסולים דמוכרה ידעינן שפ־ר כ’וא
 ולין לפס מקדשה אס מה ך דסר רק ב׳( י״ט )דף בקדושין ,כדאית

 אין שכן לפסולים במוכרה חאמר נערה כשהיא מקדשה שכן
 את שמוכר כדאמרי׳ אבל ־ נערה כשהיא בתו את מוכר אדם
 דר״א וא״ש ־ מדמקדכה לפסולין דמיכרה שפיר ילפי׳ נערה בתו

 דקאמר והא ' לי׳ סצטריך לא דלפסולין לקרובים לדרוש מוכרח
 דידע דאף מפום כוא י אדני׳ בעיני רע: חס כתיב כבר

 קרא איצעריך אכהי מ״מ לפסולים מדמקדשה לפסולים דמוכרה
 לקמן בזה שידובר כמו ל״ת דוחה דיעוד דטשה דנ״א לכודות

 חבל • אדני׳ בעיני רעה מאס ידעי׳ דזאת קאמר וע״ז • בס״ד
 ות״ק " לשיטתו דר״א וא״ש ־ קרא ל״צ המכירה חמניע שלא
 כשהיא בתו מוכר ואין כפחות אחר לשפחות מוכר דאין ס״ל

 דאי לפסולים קראי חרי בעי ע״כ י בדבריו לכדיא כמ״ש נערה
 בשנפסלה ל״ח דחי דלא לנו להורות רק אתי דלא כו״א קרא מחד

 אין מקודם פסולה בהיותה כמכירה תמנע שלא אבל • אח״כ
 לישוב אחר אופן אמרתי ועוד • דלאמה קרא ואצטריך ־ לנו

 לפ״ז הכרח דאין באופן ־ בס״ד לכלאה שיבוא כמו כפ״י קושיה
 אלמנה שייך ג״כ דלר״א די״ל * שניכס על מוסב יכי׳ לא דושוין
 מ״מ • לזה קרא לי׳ איצטריך דלא רק • יעוד בקדושי לכה״ג

 מציט דבאמת משוס • כגיר־ס׳ זה מחמת למחוק הכרח אין
 אותו על רק מוסב יהי׳ לא דושוין אחריתי בדוכחי בזה כיוצא

: אליבי׳ שהרבותא הנא
ושוי) ע״ב( )ל׳ בביצה דאיתא כא • לדוגמא חד ואנהוט

 דברי סתירת בזה שישבתי מה .כו׳ הרג בסוכת *
 אהא הקשו שם המביא פרק בביצה דהנה .לביצה משבח כתוש׳

 פ׳ בשבת וכן מוקצה משום כ״א אשור אין כוכה דעצי כתה דמשמע
 דמקיש שם וביצה בסוכה איחא הלא ובאמח ע״ב( )מ״ה כירה
 ותר די שם כירה בפ׳ ר״ח ותי׳ מה״ח. ואסור כחגיגה סוכה
 וא״כ .ע״ש סוכה בעצי תנאי מכני סוכה ככשר שיעור מכדי

 ע״כ תנאי ל״מ סוכה דבטצי בביצה דאיתא כא לס״ז תקשה
 מוקצה משום כטעם נקט למה וא״כ • מיירי כונה הכשר בשיעור

 דלמ״ש פי׳ ביצה ביש״ש ומהרש״ל • מה״ח שאסור לומר כו״ל
 איסור הוא לז׳ אתקצאי ביצה 7כגמ דכונת צ״ל בשבת כתוס׳
 דוחק והוא מלובלין מהר״מ פי׳ וכן • מוקצה משוס ול״ד מה״ת
 פירשו ולא בשבת להו פשיטא בביצה הו ל דקשי׳ דמלתא גדול
 התום׳ דמ״ש לפרש נדחק בביצה ומהרש״א הדבר סתמו אלא כלל

 לא טדל דאיני חנאי אבל יפלו דאס תנאי כוא תנאי דמכני בשבת
 מקשה מאי דא״כ השעה״מ ע״ז הקשה וכבר • בודל כוא דע״כ מכני
 הא למחר לאוכלה דמוחר ימים לז׳ אתרוגים ז׳ מכפריש כגמ׳
 קושיח ליישב שיש ואף * ע״ש דמהני יפלו דאס כחנאי כו״ל הכס

 ליישב אמרחי ובענ״ר • דוחק הרש״א דפי׳ מובן מ״מ שעה״מ
 דהתחילו לר״ש קאי בשבת דכחוס׳ " אכדדי יסתרו לא דדבריכס

 מוקצה משום הוא סוכה טצי דגם כירה בפי אמ״ש להקשות
 ככשר מכדי ביותר דמיירי כ׳ זה ועל • לר״ש קאי וכתם למצותו

 תנאי ל״מ להכשר בהצירך אבל • בודל דאיני הגאי ומכני סוכה
 הו״ל סוכה ככשר מכדי ויותר ־ לה צריך דע״כ מנוס לר׳ש גס

 מחמת מוקצה כ״א עלה וליכא להמצוה שייך שאין דעלמא כסוכה
: לר״ש לי׳ לית איסור מחמת ומוקצה אהל סתירת איסור

 איסור מחמת מוקצה דס״ל יכודה לר׳ קאי בביצה מ'1ור
 בביצה כתוש׳ כמ״ש תנאי ל״מ איסור מחמת ובמוקצה

 בביצה התם התום׳ כ׳ ושפיר • סק״ח רע״ט סי׳ המ״א וכ״כ * שס
 דהחס חנאי בי׳ מכני לא ומ״מ סוכה הכשר מכדי ביותר דמיירי
 לז׳ דאתקצאי אמרי׳ ושפיר יהודה כר׳ ביו״ט דקי״ל קאי דידן לדינא
 תחל׳ של בהש״מ איסו' מחמ׳ בודל דע״נכוא בודל דאיני תנאי ול״מ
 דעלמא בסוכה וכ״נ מצרתו• משום החג כל מיני׳ בדיל וממילא יו״ט

 לר׳ תנאי ל״מ סיכה הכשר מכדי ליותר בשנת התוס׳ לה דמדמי
 תנאו לפי ככל כחנה ואס ושוין בהאי מ״ש ע״כ ולפ״ז • יהודה
 למימר דליכא • אליבי׳ קאי דושוין דה־בותא לר״ש רק מיירי
 № כחג אסוכת קאי דלא כמו אושוין כלל קאי לא כתנה דואס

 ת״ק דהוא דכברייתא סחמא דברי כו״נ דא״כ ־ דעלמא בסוכה
 לדברי הוא ושוין דעיק* ומשום אושוק דקאי לומר וע״כ • דר״ש

 אף תנאי מכני ולזאת • לר״ש רק כהוא כחנה ואם קאמר ר״ש
 ׳ דדח כמוקצה ליכוי דלא ובי^חנאי י חיסור מחמת מוקצה שהוא
 ־ חנאי בי׳ מ’ל יהודה לר׳ אבל דמודה וצמיקין יגרוגרות בידיה

 משוס הוא ־ היא ר״ם ושוין דכאי בביצה כגמ׳ משני דלא והא
 אין לר״ש גס דבזה • מה״ח דהוי כנוגות דחג מקרא דמקשה

 כדמקשה ואח״כ • לר״ש דעלמא בסוכה לה ומוקי • תנאי מועיל
ועטרה כהלכתה סככה וכתניא חנאי בי׳ ל״מ דמצוה וסוכה כגמ׳

ט׳ לא



שרת 118
 ככשר מכדי ביותר נס תנאי דל״מ לדידן גם קאי הקושי׳ זה כו׳

 וע״כ • שבת התום' כמ״ש הם ס דשו דעלמא בסיכה וה״נ סיכה
 י״ל וה״נ • אליבי׳ דהרבותא תנא להאי כ״ח לכ״ע אינו ושוין כאי

: אליבי׳ דהרבותא לת״ק כ״א לר״א אינו וכיין דכאי כחן
 עישה ארוסין ד־עוד לרנב״י ידעי׳ דאי־ ראי׳ עוד כח״ר מ״ש ת ר

 בצאי מוקמינן ללא דכא הפ״י כ׳ דהלא * כ״כ חלימא ג״כצא
 א כ ס״ל לא יצחק דרב משוס • בר"י לדר״י דומה דג״כ קדושי־ וקבלי
 קשה וא״כ ־ יעוד בקדושי בר"■' לר״י קדושיך וקבצי צאי דמשוה דר״נ
 הראי׳ למצוא מחפש אינו ־־.גע׳ לומר וע״כ • כראי׳ כוי איך נר״נ

 מצינו דלא לכ״ע ה״נ זמא מס אמורא ד לי שמוכח כיון רק לכ״ע דוקא
 עולא דלמא )ומ״ש לרנב״י ליישב צריכים אנו אין וה״נ ־ פצוגתא בזה
 ניחא דלא נראה • ראי׳ אין בלח״ה ושמואל ולרב ־ כרנב״י ס״ל

 לרנב״י נמצא לא אם זו״ז גס • כהלכתא( דלא כרנב״י לאוקמי להנמ׳
 • אהלכתא מזה ל״ק ג״כ עושה נישואין ויסבור עישה דארוסין הכרח

 ראי׳ אין לדידן גם א״כ דהקשה ואי • כרנב״י דלא דפסק־נן די״ל
 מ״מ • 'נתנו לקדושין לאו הראשינות מעות בר״י דלר״י דנימא דאך

 ומי • לשפחות מוכרה דעלמא אישות אחר ורף היא ר״ע דלמא
 נחה לא אס — וביעוד בר״י דר״י אליבא לתרוצי יצחק לרב הכריח
 לא • כר״ש דלא לאוקמי לכגמ' ניחא דלא התום׳ בתי׳ בזה דעתו

 בר״י כ־״י לאוקמי דחוק יותר הא להקשות יש דבאמת י ז’ע אתפלא
 קא ד כהונה פסולי מדנקט הכרח יש למש״ל ובפרט • רבנן נגד

 ליישב נ׳ בענ״ד אולם — היא סימאי דר׳ ואליבא היא ר״ע דע״כ
 וקבלי בצאי לה מוקי לא אמאי הנ״ל כפ״י ג״כקושיח ויחירץ ־ זאת

 לקרובי׳ לאמה לדרוש ההכ*ח לו מאין לר״א שהקשה מה קדושיך־גס
 לר״א הפ״י ק־שית לתרץ כ׳ כמקנה דהנה — :ד’בס שב יתיי כנ״ל

 כגון המכירה אחר שנפסלה מיירי בנישואי׳ רעה אס קרא האי דלמא
 לפסילה לאמה ואיצטריך " כה״ג אח״כ הוא ונעשה אלמנה שכיתה
 נ״ח דוחה דיעיד לר״אדעשה ס״ל דבאמת הוא וחי׳ • מכירה בשעת

 מדעתה יעוד ונ״ב • בר״י כר״י דלא דס״ל ומשוס • אח״כ כשנפסלה
 דדחי וכיון • כלל לעשה איכא מי בעינא לא אמרה אי ך שי שיהי׳

 מצינו דלא הוא רחוק ובענ״ד * ע״ש בהכי קרא נאוקמי ליכא ל״ת
 אנא ואמינא • ל״ח תדחה דיעוד דעשה מ״ר לחד סברא שום

 דאם • סל״ח עשה שתדחה סברא דאין ס״ל דלר״א איפכא בענ״ד
 איפא ודאי הל״ח חדחה דיעיד דעשה סב־א כאן דיש ס״ל הי'

 נימא דלא ולהורות אח״כ לנפסצה אחי כו׳ רעה אס דקרא למימר
 שנס אף מכירה בכלל שישנה אצטריך ולאמה * הל״ת הדחה דעשה
 אין קרא בלא דגם דס״ל משוס אבל • פסילה כיתה מכירה בעת

 פשיטא אח״כ לנפסלה קרא אצטריך למאי א״כ • ל״ת שתדחה סברא
 דבעי בר״י כר״י לר״א דס״ל אדרבה צ״-ל וא״כ • ליעדה יכול שאינו

 בעינא לא אמרה דאי משוס הל״ת דחי לא וא״כ • היעוד מדעתה
 דעיקר פי׳ בחד בתום׳ וע״ש ־ ע״א( )מ׳ בכתובוח כדאיהא ׳ כ

 הל״ת נדחה ולא העשה חובת בה אין ח״כ • ל״ב אמרה אי הטעם
 • שתדחהו מה ואין ל״ת רק עשה ליכא דגבה דידה משוס
 תדחי דעשה סברא אין דלר״א הכרח שיש עוד יתכן ולפ״ז
 בפסולי מוזהרת אינה דהיא נימ^ דאס • לשיטתו ואזיל הל״ת

 • ל״ת ולידחי עשה ניתי לדוכתה הקושיא הדרא א״כ • כהוגה
 ליכא כל״ת גס עשה גבה דליכא דידה משיס אמרח מאי

 לר״א אך • ד״די׳ ל״ת תדחה שלא מצדה מגיעה אין וא״כ בהדה
 הנב״ת עפמ״ש ג״כ כהונה בפסולי מוזהרת דהיא דס״ל להוכיח יש

 איסיר נימא אס תלוי מוזהרת היא אם זה דדין קי״ח סי' חא״ח
 • יקחו דלא הקרא בזה דפציגי איכא ברייתות דחרי • איסור על מל

 לא דריש ברייתא וחד • מוזהרת היא שגם מזה מרבה חדא
 איסור בכ״מ דס״ל ומאן • א׳ כל על שחייב וגרושה לאלמנה יקחו

 לי׳ ומיבעי׳ וגרושה אלמנה על לחייב קרא לי׳ ל״צ איסור על מל
 איסור על חל איסור בכ״מ דס־ל ר״א וא״כ • מוזהרח לשהיא קרא
 למאי תקשה זונה עשאה הפנוי׳ על כבא פנוי דלר״א של מל״מ ]•ע׳

 אישות דמביאח זונה דכו״ל ני׳ תיפוק לכה״ג בעולה חצטריך
 ובס׳ * ועשה בלאו עליו לעבור וסי׳ • גרושה או אלמנה הו״ל

 • איסור אין ע״א( )ק״כ בחילין ס״ל ר״א כא ע״ז כקשה שאול גבעת
 ובאמת • ע״ש שמות ב׳ א׳ באיסור שייך ואין ־ איסור על חל

 אליעזר ור׳ י אלעזר ר׳ הוא הספרים בכל בחולין דהתס טעוח הוא
 שמואל אמר רי״פ הגאון גירס׳ עפ״י ע״ב( )קי״ג בחולין לו מצינו
 דבעלמא אבע״א לחד איסור על חל איסור דס״ל אליעזר ר׳ אמר

 בראיות הכרחתי אחר ובמקום ־ בו ומהו דא״ק וש״ה אחע״א
 דס״ל מוכרח ולר״א • לשמואל כ״א חינו ואבע״א דאידך נכוחית
 דנה מוכרח ג"כ דרבי׳ כא רירי' הא ואגע'א ולהאי ־ אחע״א

 דחוהו • שמוח מב׳ וגתשה באלמנה לחייב יקחו לא האי ס״ל
 וח״כ ’ כחצינה סברתו לפי קרא דרים דכ״א ס״ל הואנע״א

 דכיון דאחע״א וגרושה לאלמנה יקחו דכא האי נ״כ דס״ל ליכאצמימר
 אלא הסברא נגד שהכי׳ קרא דריש לא מסתמא אחע״א דס״לאין

 האריכות כאהף מקום ואין חנגדלכסברא שלא מוזהרת שהיא דריש
 וא״כ • כהונה בפסילי מוזהרת דהיא דס״ל מוכח ועכ״פ[ פס כנדרש

 ל״ת גבה דאיכא דידה דבשביל העשההל״ת• דתדחי למימר ליכא
 בעיני רעה אס וע״כ • אמ״כ לנפסלה קרא ול״נ • דחי לא עשה ולא

 לומר מוכרח ושפיר המכירה בעת בנישוחי׳ רעה לשהיהה г את אדני׳
 דבפסולי ס״ל כת״ק אבל * לקרוב־ס למוכרה אתא לאמה קרא דהאי

 בעיני רעה דאס קרא מהאי וא״כ • מחסרת אינה היא כהונה
 אח״כדנא בנפסלה ל״ת דוחה עשה שאין רק ידעינן לא אדני'
 שהמניע הו״ח אבל י מוזהרת דאינה כהונה בפסולי דדחי תימא

: לאמה קרא קמ״ל המכירה

ГП31 דמוקי כ’ג וח״ש כהונה• פסולי דוקא דפרט הא א״ש 
 ׳ וס״ל ־ היא בר״י דר״י מוכ־ח דבלא״ה בר״י כר״י לה

 דפרט דמזינן י ניחנו לקדושין לאו הראשונות דמעות לת״ק
 כאדילפי׳ גס לכלול ג"כ דכונתי אלמא כהונה פסולי הברייתא

 • מוזהרת דאינה כהונה בפסולי אפילו ל״ת דוחה עשה דאין
 כ׳ לאמה קרא בדרש דמיירי ע״ב( י״ע )דבדף בברייתא ולזאת

 דידעי׳ מה הכתובים ב׳ לימוד שכולל משים והכת י ח״ל שאר
 כהונה פסולי פרע לזאז • המכירה מונע שאין עדל״תונס דאין
 לקדושין כרחשינוח דמע־ח לרבנן ודאי והא ־ זאת רבותא ל בשב

 • הנ״ת תדחי דעשה מקודם פסולה בהיותה לומר שייך אין ניחנו
 אן כמכירה בהתחלת ואז כמכירה מעת מתחיל דהיעוד כיון

 דאף י״ל בר״י לר״י רק • ל״ת לדחית דיעוד העשה שייך
 נעשה לא המכירה שבעת כיון מ״מ דם מקי פסולה דהיתה
 למ״ע כיעוד ענין דנעשה י״ל שפיר אח'כ רק היעוד כתחלת
 פשיעה ע״י כבא עשה דמיקרי דנאמר לא )אס כנ״ת לדחות
 לקנותה שחפץ מי שאין יתכן אבל * לזה דוקא למכרה לי׳ דלמה
 דכונת כיק וא״כ • לפשיעה( נחשב ולא כמוהו טוב שאין או זולתו

 מפשילה ומיירי אח״כי הל״ת תדחי דלא זאת גם להשמיענו הברייתא
 דוחה דעשה נימא דלא בר״י לר״י כ״א בכה״ג אצטריך לא מקודם

 כו״א בהו דרק " כנ״ל דוקא כהונה פסולי ט פ* ולזאת * ל״ת
 דבלא״ה ומאחר • כנ״ל מוזהרת אינה דהיא משוס ל״ח דדחי

 דאין הרביתא כלל שייך אין דנרבנן משוס בר״י כר״י אתי נ״כ
 מה דמוקמינן מאי דוחק זה אין מקודם פסולה בהיותה עדל״ח

 * בר״י דר״י ואליבא יעוד קדושי ע״י ג״כ הי׳ אלמנה שנעשית
 לאו כראשונות מעות דיסגור מ״ד שוס אין דלדירי׳ ורנב״י

 דלא לרבותא הברייתא דכינת למימר וליכא • ניתנו לקדושין
 כא ע״כ ולזאת כנ״ל מכירה בשעת פסולה דהיתה כיון ל״ת דחי

 ,סימא דר׳ ואליבא היא דר״ע ס מש כהונה פסולי דוקא דפרט
 פסולין לשאר מיכר אינו ובאמת * באחריני קדושין תפסי ולא
 כהונה פסולי דפרטה כברייתא טעם ועכ״פ • קדושין תפסי דלא

 דל״ח דעשה נימא דלא בשביל הוא כרנב״י דלא דס״ל לדידן
 דכיא דס״ל משוס כהונה לפסולי קרא דנ״צ לטעמי׳ ור״א ׳ בהו

 דלמאהאי לר״א כפ״י קושית כשתא מיושב וא״כ • כנ״ל מוזהרת
 דוחה דיעיד דעשה נימא דלא Ш אדני׳ בעיני רעה אס קרא
 כמכירה המניע שלא אתא דלאמה וקרא • אח״כ בשנפסלה ל״ת

 תדחי דלא קרא אצטריך לא דלהנ״ל ־ מקודם פסולה בהיותה
 דהיכי • מוזהרת דאינה למ״ד כהונה בפסולי כ״א ל״ת העשה
 דידה בשביל • בנ״ת דיעוד עשה דדחי לומר אין מוזהרת דהיא

 גה גבה דליכא כהונה בפסולי רק • ל״ח רק עשה גבה דליכא
 היא כהונה בפסולי דגם דס״ל לר״א אבל • דדחי הוא ל״ת

 אמאי האידך כפ״י קישית וגס • קרא לדידי׳ אצטריך לא מוזהרת
 כמ״ד מוקמינן לא למה כת״ר וקושית קדושיך וקבלי בצאי מוקי לא

 ןרמה^ יש הא-5דב סמשו ־ א״ש ג״כ אישות אחר לשפחות דמוכר
 כהונה פסילי הברייה׳ פרטה למה תקשה דלא בכדי • בר״י כר״י
 דממה .ותדי דוחק הוא סימאי דר׳ אליבא כר״ע ולאוקמי דוקא

דוכתי



ש׳ קיל
 דר׳ צי׳ל דלפי״ז גה ־ ישבב דר׳ *ל־בא לד־׳ע ■וחמי ל מגדרינן דוכחי

 • גדיל דוחק ח: • מעו־ס זו ברייתא ר״ע חמרה דלא וס״ל ישבבפיג
 ל״ח דוחה דעשהדיעוד נימח דמשוסדנא ,איש ׳י בר נר״י אבל

 אח״כ• בנפהלה מיירי דלא •)ומשוס בקונה שבולי פרט כהונה דפסולי
 ל״ת• דדוחה ניימח ד;א קת ז סרבוחח לרבנן גב •תכן אח״ב ה דבננס

 נא המכירה בעח פסילה כשהיא דבשלמא ־ אח״כ הל״ח דבא כיון
 יעוד ריצות דרזהו״ל ־ ל״ה תדחה דיעוד עשה למיומר לרבנן שייך

 וניעדה זו את נקנות האדון את התירה תכריח וני ן קדוש כמצית
 יך ש אק באח־ת דרפשר וכיין ואיסור נ״ת עלי׳ שאק ימצחאח־ת

 דהתחיל כיון י״ל כ חח בנשסלה אבל * כמובן ל״ח תדחה דעשה
דנקעה מה ג״כ ומאישב ־ נ׳ח( הדחה כשרה בהיותה מקורס היעוד

־ כג״ל דוקא כהונה פסולי הברייתא
 בששיטו׳ י״ל ובענ״ד רגירסז למחוק הכרח אין

 נחזי דהכה ־ שבגט׳ גרסתנו נפ גה הרמב״ם דעח
 אה חף כאני יעיד דקדושי אמרינן למה להרמב״ס הטבה אנן

 • הרמב״ה כסגור כמו ניחנו לקדושין הראשונות דמעות נאמר
 לטעמי׳ דהרמב״ס ונרחה • דעלמא קדושין משאר חלוק ובמחי
 שתתיצה בעינן ד מרנינה פי׳ מדעת אנא יעיד דאין דס״ל

 את מקדש שהרב קדושין שאר בין חילוק יש שפיר וא״כ ־ צו
 המקדש\נח כו א דהו״לכו׳ו • רצונה בעינן ולא דידה בתובע״כ

 לא רצינה דבנח מאחר עצמה מקדשת היא כאלו הו״ל וביעור • איהי
 מכירתה כסף בהדי קדושי׳ כסף אבי׳ שקיבל הף חלהקדישק הי׳

 דיכול י״ל ע״כ זה \ העיקר איתי הו״נ ורצינה דעחס דבעינן כיון מ״מ
 למכרה ח״י דעלמ׳ אישית אחר דלשפחות אף יעוד קדישי אחר למכרה

 י׳ להבר דמיקי יצחק דרב להרמביס ש ח שלפנינו הגי׳ דגה י״ל וא״נ
 דגס׳ כסתמה דס״ל משוס הוא דוקא בר״י דר״י ואליבא יעוד בקדושי

 דוקא היינו דידה מדעה אלא יעוד דאין דאיתא דהא ע״ר( )י״ע לקמן
 נח לרבנן וא״כ ניחנו לקדושין לחו הראשונות מעית דס״ל בר״י ל־״י

 שש קידס ־תה עבו במשך שיור שיהי' ל״ב וגס ־ ורצינה דעתה בעינן
 יעוד־ע״כ :י קדו חנוקה במאי • אבי' כקדשה ממש הו״ל א״כ ש״פ בנדי
 ף די ש״ל הרמב״ס אבל ־ בר״י דר״י בא רל דהיינו לימר מוכרח הי׳

 קודם פ ש שיור דל״ב פסק הלא דהוא ורצונה מדעתה בעינן לרבנן
 ניחנו לקדושין כראשונות דמעות משוס כרבנן והוא ־ שש ף ס כלות
 ומשוס • דבעינן פסק ורצונה דעתה בענין מ״מ • הרמב״ם כמ״ם

 שחני ניתכו לקדושין הראשונית מעות למ״ד דאפי׳ כרנב״י בזה ל’דס
 לקדושין יעיד קדושי בין לחלק לרבנן גה א״ש וא״כ יעדה• דא״ק הכא

 ג״כ כו׳ ולרנג״י דגרסי׳ הא וגס דעתה דל״ב כאב שמקדשה דעלמא
 רנב״י מוקי דלא דכא די״ל מ״ש ומ״מ הגי׳ הרמב״ס לפני דהי׳ י״ל

 גי' דקשה משיה הוא ורצונה דעתה דבעינן ומשוס יעוד בקדושי
 ביעיד דבעיכן מהכא למילף א*כא יעוד מקדושי דוקא דמיירי דא״כ

 נחלמנת דס״ק אליבא דרתי דלחמה קרא יתכן דאל״כלא מדעתה
 מוכרח קרא-וא״כ אתי לכה״ג לאלמנה דרק כפ״י בשה וכמש״ל לכה״ג
 דבעינן דיעדהלזה קרא צריך ולאבי׳ דעתה ביעוד דבעיין מהכא
 דלח לכה״ג באלמנה דמיירי דלאמה קרא מהאי מוכח דממילא דעתה

 קרא ול״ל דעתה דבעיכן ממילא ומיכח יעוד בקדושי כ״א לה משכחת
 דמאן משוס זה דבר מוכח לא לאמה דמקרא לומר וע״כ • יעדה

 אינו דס״ל וראן • אישות אחר לשפחות דמוכר ס״ל לפסוליס דרריש
 בירושלמי כדאיתא לקרוביה קרא ומוקי לכה״ג לאלמנה ס״ל לא מוכר

 משכחת שפיר דיעדה מקרח מדעתה בעי דיעוד דידעינן לבתר אבל
 לשפחות מוכר אדם אין למ״ר גס למוכרה שיכול לכה״ג אלמנה לה

 בעי דלא קדושין משאר כאני יעוד דקדישי ומשים אישות אחר
 דקיא דס״ל משוס בככי לאוקמי רנב״י בעי לא דהקרא רק מדעתה
 לקדושין הראשונות דמעות דאף מהסברא להוציא הוא מיותר דיעדה
 אינו דיעדה דקרא דס״ל י״ל דגמ׳ וסתמא • דעתה בעינן מ״מ ניתנו

 לקדושין לאו כראשונות מעות דס״ל בר״י כר״י לה מוקי ע״כ מיותר
 מציק שפיר הוא מיות׳ ק־א דלאו וא״כ דעתה בעי׳ מסברא וגס ניתנו

 לרנב״י משא״כ • יעוד מקדושי לכה״ג בלאלמנה לאמה קרא לאוקמי
 לרנב״י דגה דאמת אליבא נקט ס וכרמב כנ״ל כקרא מיותר דלדידי׳

 דיעדה רכתיב השתא ־ קדושין לשאר יעוד קדושי בין חילוק יש
 שלנו כגירס׳ לפי גס דהרמב״ם דין וח״ש ־ דעתה דבעינן וידעינן

:■ טרדא בעת בחפזי כתבתי כ'ז • ודו״ק בגמ׳ דאיתא

,שנ״י אלב״ש ,כו׳ ידידו דזר״ש »־-נכי

ס אריה 'ת
ר* יקי^י*

 מו״ת המפורסם' כו׳ הג׳ הרב ידידי מכבוד שאלה
• בחד״ת אלי שיסלח מטיקטין דור נהסן

 ס־ע׳ה החב הגדול הגאון הרב ויח׳ג ה׳ ידיד בבור
ה כו כ׳יש יא״ט בתורה וגדול שר המודות איש

• בילסק אברי׳ק ג״י ליב ארי׳
ם וכט וברכה שלום שפעת

 בסיכה נתנאל הקרבן דברי אשר מכגה״ר נדרוש אמרתי
 להחמיר לבוד א ל בענק שס תירץ אשר ממני שגבו

 באמצע רק להחמיר אמרי' דלא אצלי נ׳ והעיקר וז״ל יע׳יש־
 יהי׳ ואה ־ יע״ש המקיל כדברי הלכה ורבינא אחא רב כי יען

 הנראה חידושו ובעיקר • כמוהו הלכה אין להחמיר הלבוד
 הוא לקולא אחא כר' הלכה בגמ׳ הנאמר הכלל אשר מדבריו
 היא כמוהו הלכה אין חומרא צד באיזה יכול ואה סשק מחמה
 • גאונו מכ' הר״ן דברי נעלה לא בטח • בע״ג הר״ן דעת סוהר

 הרמה הורהו מכבוד במחילה אשר הק״נ על ביותר הפלא אך
 אחר מחמת פסול יהי׳ לבוד נאמר נא דאה ־ כשגגה כמעט
 ־ כדבריו נאמר אה לרבינא בין לר״א בין הסוכה פסול ומ״מ

לתרץ שכנו במצודת שיעלה ומה • הקיצור יספיק ולכמוהו
 :בכט״ס מברכו עוז ידידו • ממני הטוב ימנע אל בזה

• סמיקמין הכהן דוד נחם;

יג סימן
 לתהלה מפורסם חו׳יב הג׳ הרב יד׳יב לכבוד תשובה

• בטיקטץ נ״י דור נתכן מו׳יה ש ב־ מ יא׳ ולשם

 מיכה נה& הקרק על כהר״ה ־הקנה סקי:'׳ אותה
כח״נ! הסע״פ ע; נ": הקשה )סי׳ל״ג( ס״ק ברא"־

 דלא דקי״ל דחף ־ וה׳ מד' דפטיר בשבת בשוחט פכ׳ פ״ן סי׳
 • דלקילא צד כהך הפסיק וה׳ ד׳ חיוב לענין מ״מ הסנדלר כר״י

 אחא דרב משוה הוא הסנדלר כר״י דלא דפסקינן דטעס משוס
 איפכא הקולא דהוי וה׳ ד׳ ולענין • המקיל כדברי הלכה ורבינא
 אירא מעמידי; אין פ׳ בר״ן וקשה • ע״ש ובזה בזה להקל הפסינן
 ורבינאהלכה אהא רב כלל ל״א והומרא קולא דאיהא דהיכי
 דהנה ליישב ונראה להכעיס• כופר גבי יע״ש המקיל כדברי
 רשותו במבטל ורבנן דר״א פלוגתא גבי פסק עושין ס״פ בהג״א

 ־ כר״א הלכה אין דבזה כתב • לא או ביתו רשות ביטל אי
 דאיכאבזהג״ש משיה בערובין המקיל כדברי הלכה דקי״ל אף

 רב לדברי בגמ׳ כדאיהא ומבטלין וחוזרק מבטלין לענק חומרא
 יוחנן כר׳ הלכה גבי הא אמאי בחדושי בענ״ד והקשיתי ־ אשי

 ומ״מ ־ בכליה וחומו־א באדה קולא וחומרא קולא איכא ג״כ נורי בן
 הכא דהו״ל זה לטנק נימא הצדדיה-ואמאי משני הקולות שני תפסיק

 בכ״מ הצדדים־ה״נ שני קולת תפסינן התה דכמו נימא מהכלל־ יוצא
 :הנ״ל אשר״י כהגהח שה שכ׳ המרדכי על קפה וכן * כן בערובין
 וחומרא קולא שיש היכי זה שבענין וראיתי התבוננתי עןך□

 ומרדכי הג״א כדברי מהכלל יוצא הכא דהו״ל לומר ע״כ
 לענין צדוקי גבי כ״ב הדר פרק מירושלמי מוכרח דכן • הנ״ל
 הלכה אין כהנא בשה חיננא ר׳ אהא ר׳ שה דאיהא בשבת ערוב

 הלכה וחכמיה יהודה ר׳ אמרין אנן מה כן דלא • יהודה כר׳
 ריב״ל בשה אידי בר יעקב ר׳ דמר בגין אלא • יהודה כר׳

 יוחנן כח׳ הלכה כו׳ ערובין בהלכות מקיל שהוא מי כדברי הלכה
 אצל יחיד אבל יחיד אצל יחיד מימר סברין עלה וקשיינן נורי בן

 כריב״ג הלכה ריב״ל בשה כו׳ אחי בר יעקב ר׳ אהא לא רביה
 אפי׳ יהודה כר׳ הלכה ההא וכא • עליו חלוקין חכמיה אפי׳

 למה היריש׳ דמקפה שפי׳ בק״ע וע׳ • עליו חלוקיה חכמיה
 דבלא״ה פשיטא יהודה כר׳ הלכה אין למימר כהנא אצטריך

 הא עלה ומייתי י רביה נגד כיחיד הלכה דאין ידעינן ג״כ
 קי״ל הא אצטריך למאי וקשי׳ ־ כריב״ג הלכה דאמר דריב״ל

 כה ה־ למימר דאצטריך ומתרץ בערוב המקיל כדברי הלכה בכ״מ
 בערובין כהמקיל הלכה ואין עליו חלוקיה דרביה משוה כריב״ג

כהנאלמימל אצטריך למאי וא״כקפי׳ יחידי נגד ביחיד כ״א
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 וא״כ • עליו חלוקים רבים בלא״ה הא יהודה כר׳ הלכה אין
 גבי • שם ה״א בפ״ק איתא וכה״ג • בקישי׳ נשאר הק״ע לדברי

 שם ואיחא • הקורה כשר מש׳ למעלה דאפי׳ אומר יהודה ר׳
 אח״כ ומסיק • וטרי׳ השקלח וכל כר״י הלכה אין כהנא בשם ג״כ

 אפלוגתא במחיצות ולא בעירובין המקיל כדברי הנכה אמר שמואל
 דמעלעלין ס״ל דר״י לרה׳׳ר המפולשין גשרים וחכמי׳גבי יהודה דר׳

 הואהי׳ דהאדשמואל ומפרשהק״ע אוסרים• וחכמים תחתיהן
 התם דאמר כשמואל דס׳יל משוס לאשמועינן לכהנא אצטריך דלזאת

 ל״א דבמחיצות משוס כר״י הלכה דאין וחכמים דר״י פלוגהא על
 כדברי הלכה אמרינן הוה דבערובין משמע המקיל כדברי הלכה

 לאשמועינן לכהנא אצעריך לזאת ־ רביס נגד ביחיד אפי׳ המקיל
 כדברי הלכה ל״א מחיצות ענין שהוא שלמעלהמכ׳ בקורה דהכא

 וא״כ * דשמואל הך בירוש׳ שם דליתא הדר בפ׳ וא״כ • ע״ש המקיל
 לא למה באמת ועו״ק • להדיא פס הק״ע פי׳ וכן בקישי׳ נשאר
 • כר״י הלכה אין למימר לכהנא דאצטריך הדר בפי הירושלמי מתרץ
 דבערובין משמע כר״י הלכה אין דבמחיצות אמר דשמואל משיס
 שם ובש״ק ־ הכי יא דל קמ׳־נ רבים נגד יחיד אפי׳ כהמקיל הלכה
 נגד אפי' בערוב המקיל כדברי הלכה דבכ״מ שש׳ הרא״ש על תמה
 נגד ולא המקיל כדברי הלכה יחיד נגד דרק מוכח דמהירוש׳ רביס
 דרבים משום כריב״נ הלכה למימר דאצטריך מדקאמר • רביס
 יחיד נגד רק המקיל כדברי הלכה ל״א דבכ״מ משמע • עלי׳ פליגי
 הלכה כדקאמר אלא ־ פירושו ליתא בענ״ד באמת אבל — • ע״ש

 כ״א יצא עצמו על ללמד לא ־ עליו חלוקיס חכמים אפי׳ כריב״ג
 נגד אפי׳ בערובין המקיל כדברי הלכה שבכ״מ הכלל כל על ללמד
 אי צריכוהא שם דעביד ע״א( )מ״ו ערובין בבבלי וכ״מ ־ רביס

 יחיד דוקא הו״א כריב״נ הלכה ול״א המקיל כדברי הלכה אשמעינן
 לקולא בין הו״א כריב״נ הנכה אשמעי׳ ואי כו׳ יחיד נגד
 דקאמר דהא כשם א״כ • המקיל כדברי הלכה קמ״ל לחומרא בין

 כדברי הלכה דקמ״ל הוא הפי׳ לחומרא בין לקולא בין דהו״א
 לקולא דדוקא כריב״נ הלכה שאמר הכלל על ללמד בערובין המקיל
 מ״ש נימא דלא קמ״ל כריב״נ דהלכה מ"ש ה״נ כריב״נ־ הלכה קאמר
 הלכה דהפי׳ קמ״ל יחיד נגד רק הוא המקיל כדברי הלכה הכלל

 לי׳ ניחא הי׳ ־אם תדע ־ בכ״מ רבים נגד אפי׳ הוא המקיל כדברי
 כריב״נ הלכה דקאמר הא למשל ודתיהוי הכללים דיסתרו להגמ'

 אפי׳ הלכה והכא • רביס נגד כיחיד הלכה אין מ שבכ מהכלל יוצא
 הלכה דקאמר דהא בפשיטות לומר יכול הי׳ ־ רביס נגד

 הלכה מהכלל ולהוציא לחומרא בין לקולא בין הוא כריב״נ
 וא״ש ־ לחומרא אפי׳ כריב״נ הלכה למימר אצטריך המקיל כדברי

 • לקולא דוקא כריב״נ דהלכה לי׳ ומאין • הרוייהו דאצטריכו
 הכלל מ מוציא חד דליהוי לומר להגמ׳ לי׳ ניחא דלא לומר וע״כ
 אלא מהכלל• יוצא זה אין רביס נגד יחיד לענק וה״נ ־ הב׳

 ולפרש ליישב אפשר בירושלמי וגס ־ כנ״ל הכלל כל על מלמד
 חכמים אפי׳ כריב״נ דהלכה דכהנא הא על דמייתי דהא ־ עפ׳יז

 אצטריך למאי לכהנא קושייתו על תי׳ הוא • עניו חלוקים
 הלכה אין דבלא״ה לי׳ תיפוק • יהודה כר' הלכה אין למימר
 חכמים דאפי׳ הכלל דבערובין קאמר וע״ז .רביס נגד כיחיד

 הלוקים חכמים אפי׳ יהודה כר׳ הלכה תהא וכא • עליו חלוקים
 דאין שפיר כהנא קמ״ל יהודה"• כר׳ הלכה דהו״א פי׳ ־ עליו

 ולא הדר בפ׳ גס הקושי׳ שמיושב וא״ש ־ יהודה כר׳ הלכה
שמואל אח״כ בפ״ק ומ״ש ־ תירוץ בלי בקושיא ר״כ דברי נשארו

באמת למה טעם לתה הוא • במחיצות ולא בעירובין אמר
הלכה רבים נגר דאפי׳ כיון בקורה יהודה כר׳ הלכה אין

לדברי טעם לתת דשמואל הך מביא זה ועל • המקיל כדברי
 • במחיצות ולא המקיל כדברי הלכה דבערובין משום • כהנא
 לדפוס לההה התשו׳ בהעתקהי )שוב ־ מחיצות הוי וקורה
 וראיתי זאת( התשו׳ כתבי בעת עדן נדפס הי׳ )שלא בפ״מ עיינתי
 ואח״כ כמש״ל שינוי׳ הוא כו' וכא דהאי לומר נטה הראשון שבפי'
 ובענ״ד בירושל׳ דמסיק דשמואל הך מחמת • הק״ע כפי' מסיק

 :כנ״ל( נ״ט שהוא א״ש דשמואל והך ־ לעיל והכרחתי כמ״ש העיקר
לתת הוצרך לא הדר פ׳ בירושלמי למה להבין לפ״ז צריך ^ך

 אין צדוקי וגבי מבכ״מ• פה חלוק ולמה מה על טעה
 כדברי הלכה בכ״מ רבים נגד דאפי׳ כיון ־ המקיל כדברי הלכה

 לצדוקי דחשיב מחמיר יהודה ר׳ הלא דבאמת וי״ל • המקיל
• דוקא שכירות ובעינן בשבת דידי' רשות ביטול ול״מ ככנעני

 ל׳ על דקאי יהודה כר׳ הנכה החי פי׳ מחדש שנדפס )והפ״מ
 • לה מייתי בריב״נ דמיירי גררא ואגב בפ״ק דמבוי יהודה
 לזה זה בין הפסק יש שלפנינו ירושלמי ,בגמ גס ־ ודוחק

 נאידך קשה ואדרבה • בינהים( היא כו׳ אר׳ג ומתני׳ ב׳ בהלכה
 כדברי הלכה לענק שם וערי׳ השקלא כל שייך מאי גיסא

 לא זה שמחמת )ויתכן • בגין ד״ה שס בש״ק ג״כ ועמד המקיל
 • צדוקי גבי דהכא ר״י על דקאי לפרש הנ״ל להפ״מ לי׳ ניחא
 הדר פ׳ במרדכי ועיינתי • כנ״ל( יתכן לא ג״כ פירושו אבל

 קולא בי׳ דאית משוס יהודה כר׳ הלכה דאין שס שכ׳ וראיתי
 ולפ״ז ׳ ע״ש ביטול לענין וחומרא שכירות לענין קולא וחומרא
 הדר פ׳ דירושלמי סוגיא הך א״ש שכירות לענין קולא דחשבינן

 טפי׳ הא וגס • המקיל כדברי הלכה לענין ההס וטרי דשקיל
 קולא בי׳ דאית משוס יהודה _ כר׳ דלא דפסק דכהנא טעמא

 דאיכא כריב״נ דקיי״ל הא הירושלמי מייהי זה ועל • וחימרא
 דגה והו״א הצדדים בשני להקל ותפסי׳ • וחומרא קולא ג״כ

 ומוכרח * כן הכא דל״א קמ״ל הצדדים ב׳ קולת תפסי׳ הכא
 כריב״ג הנכה גבי דרק • הנ״ל מהירושלמי ומרדכי הג״א כדברי
 לא ולזאת • דוכתי בשאר ולא הצדדים ב׳ קולה לתפוס אמרי׳
 גגי דאמר דמלהא טעמא בתר לאהדורי בירושלמי הוצרך
 דאיכא דכיון פשוט דהטעס • יהודה כר' הלכה אין צדוקי
 לי׳ דקשיא רק • הצדדים ב׳ קולת לתפוס ל״א וחומרא קילא
 ריב״ל בשם דאיתא משוס וקאמר • להשמיענו כהנא הוצרך למה

 חומרא שוס המן ליהא קורה דגגי ובפ״ק ׳ כנ״ל כריב״ג הלכה
 דמלהא טעמא להירושלמי הוקשה כ ע׳ • יהידה דר׳ אליבא

 דאפי׳ בערובין כהמקיל הלכה שבכי׳מ י מהכלל הכא יוצא למה
 דבמחיצות משוס שס תירץ וע״כ ־ כהמקיל הנכה רבים נגד
 א״צ חומרא ג״כ דאיכא הדר בפ׳ משא״כ ־ כהמקיל הלכה אין

 ומרדכי הג״א שיטת וא״ש • כהמקיל הלכה אין למה טעם לבקש
 ומבעלין וחוזרין מבטלין נבי ורבנן דר״א פלוגתא דגבי שש׳ הנ״ל

 המרדני מ״ש גם • ג״כ חומרא בי׳ דאית משים כהמקיל קי״ל לא
 דאמרי׳ י״ח סי׳ פ״א ובהג״א הדר ובפ׳ דעירובין ורפ״ג כ״א

 ג״כ רבים נגד יחיד אפי׳ בכ״מ בערוב המקיל כדברי הלכה
 שש׳ הרא״ש מעל הק״ע תלונת וסרה • בירושלמי ג״כ דכ״ה • ש א

 במקיס יחיד אפי׳ בכ״מ בערוב המקיל כ־ברי דהלכה בפ״ג ג״ש
 :הרא״ש כדברי מוכרח בירושלמי דאדרבה • מהירושלמי רבים
דהלכה דליהויהא לן ניחא זה בענק למה להבין צריך זאת אך

 משמע דלא באורך לעיל המבואר נפי מהכלל יוצא כריב״נ
 קולא דאיכא דבכ״מ מהכלל דיוצא אמרי׳ והכא ־ מהכלל דיצא להו

 כריב״נ הלכה לענין והכא ־ הצדדים שני קולת תפסי׳ לא וחומרא
 גבי דהתס • בסברא לחלק יש דהכא ונראה ־ שניהם קולת תפסי׳
 איכא דבאדס ונאמר ־ הצדדים שני לת לק עעס נתת יש ריב״נ
 האי דליתא בכלים משא״כ ־ קונה נמי ישן קינה וער הואיל סברא
 הסברא עיקר א״ני״לדכל שביתה* קונים דאינס אמרי׳ סברא

 דא״א משים • המקיל כדברי הלכה נ״א ג״כ דאיכאחומרא דבמקום
 וכמו ־ אהדדי דסתרי קולי דהו״לתרי הצדדים שני קולת נתפוס

 בכללי פר״ח )וע׳ הסברא זה לקולא דרבנן ספיקא גבי ג״כ דאמרי׳
 אמאי לקולא מה״ת ספיקא דס״ל הרמב״ם דעת בזה שמיישב ס״ס
 וכלים אדם אבל חטאת( חייב ומו״ש ע׳ייש בהש״מ שני בעשה חייב
 ב׳ קולה לתפוס דיתכן בזא״ז לשאול כבאו והו״ל דברים שני הו״ל

 ישראל כקולת עצמו האיש אוהו ל־ון א״א צדוקי גבי הצדדים־משא״כ
 לענק וכן • המקיל כדברי הלכה שם לימר שייך אין ע״כ • וכנעני
 עצמו ענין באותו הו״ל הנ״ל ומרדכי שבהג״א ורבנן דר״א פלוגהא

 ברמב״ן ראיתי מצאתי במפרשים בחפשי ואח״כ י וחומרא קולא
 ב' קולה דתפסי' ג״כטעהריב״נ שש' שהוציאוהו מי בח.־ושיופ'

ויתכן • מאד ושמחתי ־ בזא״ז לישאל כבאו דהו״ל משום .הצדדים
:ומרדכי הג״א סברת ג״כ דזהו

 בשוחט ש״ן סי׳ הנ״לשבח״מ ג״כדבריהסמ״ע מיושבים ובזה
 • אהדדי דסתרי קולי להרי חש ולא וה׳ מד׳ דפעור בשבת

 "פי* כופ* גבי דהר״י ־ כופר גבי ין מעמיד אין בפ׳ הר״ן שחש כמו
 דר־ו"^ • וכופר מין קולת איש באותו לתפוס דאין קאמר
 בפיונר־ המחיל כדברי הלכה הכלל לה אזדא ע״כ ־ בב״א

 ״«гв-7 בהך משא״ב אהדדי• דסתרן כתריקילי ליהוי דלא ורבינא•
לשאלתה נבאו והוי״ל נפרדים עניניס כשני דהו״ל יתכן הנ״ל

דספיר



ה* אחה שרת קול

 )אף ראוי׳ שאינה שחיטה דהו״ל וה׳ ד׳ לענק לתפוס מצינו דשפיר
: הסנד,ר( יוחנן כר׳ כהמקיל פסקינן שבח דלענין

 קולא דאיכא דהיכי הכרחהנו עיקר דכל הנ״ל עפ״י נראה ךןזןך
 דבירושלמי מהא הוא * המקיל כדברי הלכה ל״א וחומרא ׳ .

 כנ״ל לחלק אנו וצריכין המקיל בתר אזיל דלא צדוקי גבי הדר פ׳
 שס השיג הרא״ש אבל * מהכלל יוצא כריב״נ דהלכה הך להוי דלא
 בי׳ דלית וכתב * וחומרא קולא בצדוקי דדן הר״מ על הדר ,בפ

 א״ש וא״כ מישראל• גס מהני דשכירוח משוס יהודה בדר׳ כלל קולא
 • צד משוס קולא בי' דלית משוס כר״י דלא כהנא דפסק בלא״ה

 במקום אבל *. בשכירות קולא בי׳ דשייך נימא דלא קמ״ל גופה והא
 אנו ואין * ריב״נ גבי כמו הקולא חפסינן וחומרא קולא בי׳ דאית

 דאזלי' ורבינא אחא רב גבי דגס י״ל וא״כ - כלל לחנוקיס צריכים
 בתר דאזלי׳ דבכ״מ וס״ל כהר״ן דלא להרא״ש ס״ל המקיל בתר

 החומרא־וכמו ולא הקולא תפסי׳ וחומרא קולא דאיכא היכי המקיל
 הטור בדעת החס קאי הלא דהסמ״ע וא״ש * בערובין ריב״נ גבי

:ז״ל הרא״ש א״א לדעת להדיא כן שכ׳
 אין בפ׳ דהלא בזה לן׳ מספקא דהרא״ש לומר הדבר ונוטה

 ומדתפס להכעיס* כופר גבי כלום דעתו כ׳ לא מעמידין
 בכולהו וכן * בזה לי׳ מספקא ש״מ בעיקר שכפר כופר מקודם שם

 דזה ונראה • דעתו גילה לא וחומרא קולא בהו דאית הנ״ל פלוגתי
 לבוד אין דאמרי׳ לענין ל״ג סי׳ פ״ק בסוכה דהרא״ש ספקוהו
 באמצע לבוד לענין המקיל כדברי הלכה ורבינא אחא דרב להחמיר

 ויש * טפחים ב׳ כ״א פסול סכך שני ביש שם להרא״ש לי' דמסתפקא
 דמספק׳ לא-דהיינר אס לפסול מצטרפין אס ביניהם מג' פחות אויר

 ולהקל להחמיר לבוד נימא דלא הצדדים ב׳ קולח תפסי׳ אס לי׳
 * בב״א דהוו אף * אהדדי דסתרן קולי תרי דהוי ניחוש ולא נימא
 דהחם * ראי׳ אין הרא״ש לשיטת הדר דפ׳ הנ״ל דמהירושלמי משוס
 על כח״ר קושית ל״ק והשתא — • כנ״ל חומרא רק כלל קולא ליכא

 ר״א הכלל זה שכ׳ מעמידין אין פ׳ דהר״ן * מהר״ן נתנאל הקרבן
 אמרי׳ לא וחומרא קולא דאיכא היכי * המקיל כדברי הלכה ורבינא
 שוכרין שאין ומרדכי הד״מ כדעת דס״ל יתכן • כלל כהמקיל דהלכה

 דפ׳ מהירושלמי ראי' ויש וחומרא קולא צדוקי גבי ואיכא מישראל
 בזה ומסתפק קולי לתרי חש דלא והק״נ ־ להרא״ש משא״כ * הדר

 מהירו׳ ראי׳ לדידי׳ דליכא לשיטתי׳ להרא״ש כ׳ שפיר הרא״ש לדעת
כת״ר: קושית וא״ש כנ״ל

.שנ״י אלב״ש לעולם אהבתו בעבותות רתוק ידידו דור״ש ותגני
 למעשה להלכס הנוגעים ארוכים עניניס הנ׳ל הג׳ ®רב ובין ביני ]יש

:שני[ בחלק בעז׳ה ויבאו כינוין נעניני

יד סימן
 לתולעים בהם לחוש שיש פ-רות בענין א׳ מרב שאלה

יב״ח תוך בדיקה בלא שנתבשלו

 להוגי ומגדול מעוז הגדול הגאון הרב לכבוד וכט״ם שלום
 כליל ועניו צדיק פ״ה ע״ה בשערים נודע שסו סוע״ה תורה

בילסק דק״ק אב״ד נ״י ליב ארי׳ טו״ה פעלים רב המדע

 אדמו״ר ויורני בלימודי אצלי נתקשה אשר את לפניו להציע הנני
 שהנשרנו ס״ד-זה מ״ט סי׳ ביו״ד בזה כגדולה דעתו אח יחי׳

 ס״ס מטעס להקל ב״י והכריע שס ע״ז כו׳ לבד חיצון עור בניקב
 דלא בט״ז מ״ש הנקה״ג ע״ז עכ״ל*וכ׳ כמ״ש מחיורים הדברים עד ט׳
 דיני ק״י סי׳ בש״ך ויעוין * וכי׳ בש״ך כמ״ש ליתא המתהפך ס״ס מי

 יש אם עליו לדון שצ״יך ס״ס דכל לס״ס ס״ס בין לחלק שהאריך ס״ס
 יב״ח תוך ובישל עבר וכן זה• דין ג״כ והביא להתהפך א״צ איסור כאן

 ס״ס מטעם מותר בדיקה בלא תולעים בהם שיש לחוש שיש פירוח
 הט״ז על וצע״ג • עכ״ל נימוח שמא הי' ואת״ל חולע שס אין שמא
 כו׳ השבועות בחג מעשה י״ז ס״ק פ״ד בסי׳ דבריו את שסותר הנ״ל
 מבר באם ז״ל הרשב״א בשם הב״י למ״ש ממש דומה לזה דבריו וסוף
 נימוח שמא הי׳ את״ל מד וכו׳ ספיקות ב׳ כאן דיש יב״ח תוך ובישל

 ליכא נימוחו לא שאת״ל להתהפך יוכל שלא ס״ס כוי ככא והא • ל’עכ
 כנ״ל• מ״ט בסי׳ עצמו דברי את וסותר • ס״ס לי' וקרי' מידי למימר

 שסותר הט״ז על תפס לא אמאי בנקה״כ הש״ך על לי תימא יותר
 ט״ז ס״ק פ״ד סי׳ דבפמ״ג זאת ליישב אמרתי ולפענ״ר • עצמו דברי
 דברי׳ אה דאורייתא ספיקא דהוי במ״ש וז״ל הט״ז על כ׳ במ״ז

 כפיקא ל״א מ*מ כאיסו׳ להכיר שא״א מפי׳ דרבנן כוי בעלה שאינה
 ונשמע • ע״ש ט׳ מהירי; בס״ס משח״כ נימוחו בפמא לקולא דרבנן

 דס״ל ז״ל ז הט דעה י״ל ולפ״ז דרבנן• איסיר נקרא ס״ס דלע;ין מזה
 נצק־ אניפי׳נ אישיר כאן יש אה עלי׳ לדון צ־־יך דמתחלה היכי דאפי׳
 הנה נכין דרבנן באיסור אבל תורה בניס־ר דוקה זהו להתהפך ס״ס

 בספיקו הולכין אין ה׳ דבהפק אף דרבנן הוי בטלה שאינה דברי׳
 ן מ;ינ פך מת־. דא־ני יף ס״ס לענין עכ״ז ממש חי־כ כאיסור להקל

 גלגול ספק וע״י מה״ת א' שבספק אף דאורייתא שעיקרו אף בו
 סי׳ בפמ״ג מבואר אמנה לקולא• דרבנן ספק בי׳ ל״א דרבנן נעשה

 להתיר יש דרבנן שנעש׳ את״כ עד כספק נודע בלא ה' רות במ׳ז פ״א
 בסי' ז״ל השיך דמסיק תערובות ע״י והב׳ בגיפי א׳ דס כמו בה״מ

 נודע בלא ל״ז סי׳ בחשו׳ מ״ב בס׳ כמבואר להתיר יש דבה״מ ק״י
 להס א' דדין מהריב״ל בתשו׳ נהמעיין כאן ה״ה • אח״כ עד הספק

 איסור הכפק דנודע ן ,כ גלגול ע״י לקולא דרבנן ספק דל״א דעעמא
 במ״ז ע״ש וני׳ חערובית ע״י מס'ס ראי׳ והביא כודאי הר תורה
 כמבואר דלא פמ״ג לדברי וסיוע ראי׳ הבאתי הלז ומהט״ז ־ סק״ה
 להספק כלל ס מקו הי׳ שלא היכי דדיקא וז״ל עליו לחלוק שיצא בלב״ש
 ואח״ג • מתרנגולת ביצים שנשתמשו ד״מ ־ אח״כ עד לכודע איסור

 הי׳ לא דבנה״ג ב״י אינה ככלי כבר ואז פ׳ טר ספק ונמצ־׳ת נשחטה
 אז כתרנגולת שנשחטה עד ביצים איסור הספק שיודע צד שוס

 נפנינו איסור הפק ה שכבר היכי משא״ש • דרבנן לספק לי׳ חשבינן
 • בה״מ אפי׳ ר! ולכת דרבנן לס׳ לחשבהו בידנו אין כה״ג • כו׳

 נחשב לא בדרך ולא תולעים בו יש אם בדיקה שצייך בנ״ד וממילא
 ס״ס דיני ריש כהפמ״ג דלא דבריו שסוף ויעו״ש • לקולא דרבנן לס׳

 ז הט בדעת כן כרח מ א ה שכתבתי מה ולפי • ג’ב:ה אפי׳ שמתיר
 דברי הבדולח מעינו נעלם איך לב׳יש בעל הגאון על מאד ותמהני ז״ל

 יוסף ישראל הרמה-ידירו חשיבתו גאונו מג׳ ואדרוש הצז הט״ז
: מקיבר־ן נ״י ל א רע ז י א שמוחל יצחק מו״ה בא״א

טו סימן
 דלתי על שוקד חו״ב הגדול הרב ידידי לכבוד תשובה
• ג״י יוסף ישראל מו״ה כ״ש והשכלה בעיון התורה

 דבר בין לחלק שיש • הוא נכון כט״ז על לקושיתו כת״ר שתירץ מה
 נ״ב דבדרבנן לכדיא פסקו וכ״פ * מדרבנן שהיא לדבר שמה״ת

 שקשר מה אונם • ט״ו אוח ס״ס בדיני הפמ״ג כ’וכ " מתהפך ס״ס
 ח׳ ס׳ בגיף א ספק ולדין דרבנן גלגול ,ע"׳ שגעשה למה זה דין

 א׳ וס׳ בגיף א׳ בס׳ גס דהלא חדא • בעג״ד נכירא לא בתערובות
 דיעות כמה יש חורה איסיר בי אין כררשק דבספק היכי בתערובות

 בבד״ה דהנה • בזה הארכתי ובמק״א • הס״ס מועיג דבכה״ג דס״ל
 א׳ דס׳ משום הוא כר״י של דטעם כ׳ ע״א( )קט״ו התערובות ספק
 )והוא בתערובות* משתרי לא ותו שנתערב קורס מה״ת נאסר בגופו

 דמוקמ-נן דכא וס״ל • לחימרר( מה״ת א׳ דס׳ הרשב״א בשיטת
 כונן באלף נתערבה ואם אסורה וספיקא דביצה בפ״ק הברייתא

 דרבה הכנה לי׳ דאית דלמאן ואמרי׳ • דרבה הכנה למ״ד * אסורות
 דגופו וס״א מה״ח דהו״ל השבת לאחר ביו״ט הברייתא מיירי * מ״ש

 למאי דגם כ׳ במשמ״ה והרשב״א • ס״ס ל״מ לזאת מה״ת אסור
 יו״ט בכל דמיירי משוס דרבנן הוא ג״כ דרבה הכנה משיס דמוקמינן

 וקשה ־ מה״ח שעיקרו רק דרבנן כ״א דאינו השבת אחר דלאו אפי׳
 ולהבד״ה • מה״ח עיקרו בעי דעכ״ש ר״י בדעת הס לפמ״ש לכאורה

 ע״א( ד׳ )ביצה אשי דרב באוקימתא דא״כ י ממש מה״ת דוקא בעי
 אמאי מה״ת עיקרו ואין ממש דרבנן דהוי יוסף ורב יצחק דר׳ אליבא

 מחמת באמת ׳שכ שס ובפר״ח י״ד ס״ק ק״י סי׳ יו״ד ס״ס״ועע״ז אסו'
 • ס״ס כוי לא בתערובות וס״א בגופו ס׳יא בדרבנן גס ר״י דלדעת זה

 ל״א דבדרבנן ס״ל דחרוייהו ומשמ״ה כבד״ה דעת נגד הוא ובאמנה
 של כנה״כ דברי וגס ס״ס* להוי לא בתערובות וס״א בגיפו א׳ דס׳
 ואסור דשיל״מ כו״ל דלדידי׳ משוס שאני אשי דרב דאוקימתא שס

 בי׳ מ ל דדשיל״מ כר״י סובר אי דא״כ • בענ״ד לי קשין ס״ס אפי׳
 לא כו׳ בגיפו דס״א לומר כלל היצרך מאי א״כ • בדרבנן אפי׳ ס״ס
 אסירה וספיקת פס דא־תא מהא הוא לזה הכרחו דכל י ס״ס כו״ל
 כר״ת ולא * אספיקא קאי נתערבה ואם דהאי דס״ל כו׳ נתערבה ואס

 דהוי משום ס״ס אסור לרבה דגס תיפוקלי׳ אודאה. דפי׳דקאי
 אסיר בדרבנן ואי .דאורייתא כוי לרבה דכא הוא וכ״ש ־ דשיל״מ

אסור בדשיל״מ דס״ס לרבה י״ל ודאי ה״נ • אשי לרב בדשיל״מ ס״ס

 משוס
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 רק הוא ר״י תי׳ דכל סוכר כנ:״כ והנה • דאורייתא דהוא מ:וה

 הוכיח הלא באמת אבל ־ דשיל״מ שייך דלא טריפה דספק צאוקימהא
 פו בג דש״א כר״י קאמר מה״ת שעיקרו רק בדרבנן דאפי׳ במשה״ב

 לאחר שאינן יף יו״ט אכל הבריית׳ קאי דלרבה משוס ס״ם הוי לא כו׳
 כ״א הר״יאינס דברי דעיקר נימא והי .מדרבנן כ״א שאינן כשבת

 דהו״ל משוס א״ש בלא״ה ולרבה י עריפה בס׳ דר״פ באוקימקא
 שעיק־ו רק בדרבנן דאפי׳ ראי׳ אין א״כ • ס״ס בי׳ ואסיר דשילי׳מ

 בענ״ד נראה ועיד • .ס״ס הוי לא כו׳ בנופו דס״א הר״י קאמר מה״ת
 גס אסירה ספיקא אמאי כלל ט־יפהג״ק דר״פבש׳ דמאיקימהא

 טבעת רב אמר איתא )ע״דע־א( דהנהבזבחיס בנתערבהאח״כ•
 לע״ג כנח לי אמר דשמואל קמי' אמריתה כי ׳ כ שנתערבה ע״ג של

 כו׳ מותרה ס״ס אסורה ספקע״ג מיתיבי כו׳ אסור׳ וס״ס שהפיק:
 כיצד שהן בכל אוסדין באדן ררוגי אומר ודה י ר׳ דהניא היא תנאי

 ס מש אומר רסב״י אסולין לריבוא ומריבוא א ריב נתיך מדן א׳ נפל
 כר' אי נמאן שמוחל י מותר נו׳ נשה לש מרבוא ין הכור לרבוא ר״ש

 יהודה כר׳ לה סבר כמואל כו׳ ס״ס אסור איסורי בשאר רפי׳ יהודה
 אתי׳ טרפה בס׳ דמוקי בביצה פ’דר אוקימתא והנה • ט״ש כו׳ בהדא

 הוא קציעות דליע־א תנא תנא כאי בגמ׳ דקאמר כ־״י ברייתא כך
 דר״י ן בגמ׳־וכי כמבואר יהושע דר׳ אליבא יהודה ר׳ דהייני ומסיק

 דלמאי ס״ס■ הוי כא נתערבה דואס אהא הרוס׳ קושית כלל ל״ק כיא
 דאין דוכתא בכל ס״ס ס״צדאסור ור״י יהודה כר׳ לה דמיקמינן

 כלל קשה לא ה״ז( ע״ג מ״כ פ״ז לח״מ ע׳ ) בא־ך אפי׳ בטילה נהס
 דרבה הכנה משוס דמוקמינן למאי כ״א אינו הרוסי׳ עיקר כל וע״כ

 זה ועל יהודה כר׳ עמידה ל? ציר־ אין דאז • אשי דרב כאוקימתא או
 לאקאי דנחעו־בה ר״ת משני זה וע: ס״ס־ שפירהאיכא קשה

:ס״ס ל״ה כו׳ בגיך דסיא משוס משני ור״י אספיקא
 דהנההרשב״א ־ ארשב״א ק״י סי׳ הפר״ח קושיה ישבתי ובזה

 בדשיל״מ מותר דס״ס ר״ה מדברי ־מושח כ׳ שס בה״ה
 נימא ואי אספיקא קאי לא נתערבה אס דהאי נפרש מדאיצטריך

 ומשוס אספיקא קאי דנתערבה י״ל א״ה ס״ס בי׳ אסור דדשינ״מ
 דלמא הפר״ח עליו והקשה • ברשב״א ט״ש ס״ס אפי׳ אסור דשינ״מ

 אוקימחא משוס הוא אודאה נתערבה לאוקמי ר״ה דמוכרת הא
 משוס אבל דשיל״מ משוס שס דאין טריפה בס׳ דמיירי דר״פ

 דנהערבה לפרש צריך ׳,ה לא כו׳ ׳ו״ט בספק אשי דרב אוקימתא
 כמ״ש ס״ס ל״מ דבדשיל״מ משוס אסור בספיקא ואפי׳ דאה או קאי

 ־ כהוגן הרשב״א דברי א״ש ולפמ״ש ־ ע״ש במרדכי שמחה רבינו
 קאי דנתערבה לפרש ר״ה הוצרך לא ודאי דר״פ אוקימתא דמשוס
 דלא חשוב בדבר ס״ס בי׳ אסור ושפיר כר״י דאתי משוס ־ אודאה

 דרב אוקימתא או דרבה דהכנה אוקימתא משוס רק * כמש״ל בטיל
 מות׳בדשיל״כג דס״ס לר״ת ס״ל דע״כ הרשב״א הוכיח שפיר וא״ה אשי

 על שס כפר״ח קושיה ]גס כלוה• ל״ק אשי דרב לאוקימתא גס דאל״ה
 משוס • באוקימתאדר״א ר״ה קו׳ לתר! שה׳ שבמרדכי שמחה רביני
 א״כ אר״ת דפליג נימא דאי הפר״ח שהקשה • בדשינ״מ נ״מ דס״ס

 להי׳ מוכרה וע״ש ־ בדשיל״מ מיירי דלא ר׳'פ באוקימהת יעשה מה
 ־ אשי רה גאוקימהת גס בזה לתרץ ־כול ר״ה להי' דאהי׳ היון ־ ר״ה
 ־ כלל ל״ק יהודה כר' דאתי׳ ר״פ דבאוקימהה הנ״ל נפי השהה א׳'ש
 מאוקימחת כ״א אינה קושיתו עיקר וכל אסור ס״ס ס״ל יהודה דלר׳

 • בדשיל״מ[ ;״מ דס״ס שמחה הבינו תי' מספיק שפיר ולזה אשי רב
 אאוקימהא כ״א כלל דפ אאזקימהה קחי לא כר״י דברי גס וא״כ

 אסור דס״ס דס״ל ר״י בדעה הנקה״כ ולמ״ש ; אשי דהב או דרבה
 כו' בגופו ס״א משיס להרץ הר״י הוצרך נמה קשה ח״כ בדשינ״מ

 חמיה דס״ס ]דלהרשב״א ־ אס־ר ממש ס״ס דאפי׳ לי׳ היפוק
 בדאורייהא ס״ס סבור בהו׳־א דגה בפשיטות י״ל דרבנן מספיקא

 גס אשי• דש שחידש עד לקולא דרבנן וספיקא בדשיל״מ אסור
 אסורה ספיקא חמאי הוא המקשן קישיה דטיקר י־ייל נהרמב׳ה

 עד דפיל״מ משוס להחמיר ידע לח בדרבנן ס בס׳ בנהערבהג״כ
 להחמיר ידע במה״ת ס״ס או בדרבנן ס״א אבל ר״א שחידש

: לרבה[ ני׳ ניחא פ״כ
 קימתת בת א״ש ומ״מ " ותר ב בדבינ״מ דם״ס נמ־"י ם״נ דבאיזת נראר ובעג״ד

 בשחר דאורייח' דין דרבנן גדין יש דבדשינ״ט חידש אשי דרג אשי רב
 השורה ספיקח בדשינ״מ ה״נ נדאורייח' הכור כפיקח דוכח׳ נשאר וכמו • נת׳ ד

 • ס״ם מותר בדרבנן ר-ינ״מ5 ר.״נ רייתא נדה רות־ :כ"ם ונ:ם • בדרצנן י ר.פ

 ה״נ בדאוריית׳ דוכתי בשאר ס״ם מיקרי לא בתערובות וס״א בגופו שס״א וכשם
 י שנתערבה דיו״ס ביצה ם׳ אסור ולזאת * ם״ם ל״ה כו' כגיסו ס״א כדשיל״ס

 לדון רוצים דהם משוס א דהו ארבה ר״י דברי ומשמ״ה הבד״ה שדברו מה ש’וא
 זאת ולחת • ס״ם הוי לא ,כו בגופו א׳ דם׳ בכ״מ הדין לפסוק דוכתי לשאר מזה
 •" דשיל״מ דהוא משוס דהתס כלל לדון אין אשי דרב ומאוקימחא • בכ״מ לכלל
 דרבנן לדין שיהי׳ דשיל״ס חימר מהני זה לענין מ״מ בדשינ״ס גס מותר דס״ם דאף
 א׳ ס׳ אמרי' בדרבנן גס דוקא התס ולזאת • בדאורייתא דוכתי שבשאר הדין

 הוי כו' בגופו דס״א אמרי׳ בדרבנן דוכתי בשאר אבל " ס״ס הוי לא כו׳ בגופו
 מחמת להחמיר הגס׳ נחית לא דהתן־ן ראי' שפיר הוי דרבה מאוקימחא ס״ס״ורק

 לזה שס א״צ )גס דוכחי שבשאר דאוריית׳ לדין שבו דרבנן דין להשוות דשינ״מ
 המשה״ב שפיר מזה הביא ע״כ מה״ת(• שעיקי־ו או דאוריית׳ באמת דהו״ל משוס
 משוס ס״ס ל״ה כו׳ בגופו בי׳ס״א אמרי׳ מה״ח שעיקרו רק בדרבנן דגס ראי׳

 ס״ל והבדה״ב * השבת אחר שאינן אף יו״ט בכל מיירי לרבה תא דהברי דמפרש
 בדאו׳ כ״א ס״ם יהי׳ לא כי׳ בגיפי דס״א ראי׳ אין ע״כ שבת אחר ביו״ט דמיירי

 עוד )ד״ה שס הבלה״ב מפי יוצא משורש כמעט הנ״ל שכדברי וראיתי — ממש
 בגופת מתפרא דהיא כי ה דכל ביצה לענין ביו״ס החס אמר ור״א וז״ל השיב(

 אף בספק אף אפירא גופה דהיא כיון דרבנן באיסורא אפי׳ הערובות בלא
 איסור באיסירא אפי' כו׳ ודאי אבל • דדשיל״מ טעמא משום אסורה תערוכתה

 אפי׳ מיתרת ודאי בהא באתרו׳ ואחרות באחרו׳ ונתערבה דרבה הכנה כגון חורה
 מיתר י’הי לדעת בדשיל״מ דס״ם חדא העניניס ב׳ מביתר וא״כ עכ״ל בדשיל״ם

 ס״ס ל״ה כו׳ בגיף דס״א אמרי׳ דבדשיל״מ ב׳ • אסרינן כו' בגופו ס״א רק
 ל״ה כו׳ בנוף ס״א דל״א הבד״ה ביאר הלא דוכחי בשאר משא״כ בדרבנן אפי׳
 וא״כ • לי׳ ניחא לא סה״ח שעיקרו בדרבנן ואפי׳ • ממש בדאורייח׳ כ״א ס״ס

 נהירץ לא בנקה״כ הש״ך דברי בין י״ד( ס״ק ק״י )סי׳ ביו״ד הט״ז דברי בין
 הוי לא כו׳ בגופו ס״א דאמרי׳ להר״י ס״ל בדרבנן גס דבכ״מ שכתבו • בענ״ד

 דרבנן דהוי חיל ס' יו״ט בס' לה דמוקי אשי דרב מהא הפר״ח וכ״כ • ס״ס
 דנס אמרי' בדשיג״ס דרק ז״א הנ״ל ולפי • שנתערבה ביצה ספק אסור ומ״מ

 דוכתי לדאוריי׳בשאר שיה דרבנן ל״ס דבדש ס״ם הוי לא כו׳ בגיף ס״א בדרבנן
 ובמשפ״ה כמבו׳בבד״ה דאו' שעקרו או בדאו׳ כ״א כן הדין אין דרבנן בש״ד אבל

 ס״ם דאסיר אמרי׳ דבדשיל״ס הוא אשי רב דסעס שכ׳ ."כ בנק והש״ך • כנ״ל

 דס״א רק בדשיל״מ מיתר דס״ם אלא כמש״ל ר״י בדעת בענ״ד מכוון אינו ג״כ
 דש״א בדרבנן Ь'Ч ,דתח בשאר משא״כ • בדשיל״ס בדרבנן גם אמרי׳ כו׳ בגיפו
 : עוד בזה הארכתי כבר שנדפס ארי', מצפה ובספרי • ס״ס ליהוי דלא כו׳ בגופו
 אמרי׳ שפיר ‘שנחבט חורה איסיר בו אין חולע הספק דמתחלה בנ״ד הכא יה״נ

 לענין היינו חורה איסור דיש פ״ד סי׳ ביו״ר הפמ״ג ומ״ש • נכ*ע ס״ס בי׳

 פרי האיסור לענין Ы אבל - האיסיר ולהכיר לגרר דאפשר כיני בדיקה חיוב
 לומר שייך אין ו־'הכיר לבדוק שא״א המשיל אחר וא״כ ־ האיסור להכיר כשא״א

 דמתחלה ביחד הספיקות ב' באו י מיק זה דהכא ועוד י חורה איסור הפרי על
 כמ״ש ולהכיר לברר שאפשר כיון כלל וביטיל תערובות בכלל הי׳ לא הבישול טרם

 ואין דניפוח ספק וגס התערובות כא' נעש: וא״כ ■ בישול בכלל זה דאין הפמ״ג
 לברר שא״א ספק בכלל דנכנש ף בג נס׳י־א כיל נ״ד וא״כ ־ בודאי חשוב דבר כאן

 כאן שייך מלא ס״ס שפיר דהוי מודה הר״י גס ביחד הספיקית ב׳ דבאו ובכה״ג
 שנעשה תירה כאישיר והו״ל • כלל ספק בגדר נכנס לא דמתחלה גול• ג ע״י כלל

 כאן יש אם כשק שהוא דבכה״ג יק נח יש ועוד — י דסוחר כא׳ ספיקות ב׳ בו
 סי' פמ״ג וע' • י׳ט אוח ס״ס בכללי הש׳יך כמ״ש מיע? גלגו. ע"י גס איסור

 לאחר מצרי בנית שהו אס ד קכ״ב מסי׳ הראי׳ לדחות של ח׳ אוח בשפ״ד מ״ר
 דל״ב י״ל בזה גם — • בהכלי כלל שימש אם ס׳ שיש שחני דהחם • מוהר מענ״ע

 ־ פן סוכת ס״ס דחשיב כתובוח מחוס׳ הפ״י שיח ק בזה ניישב ויש מתהפך ס״ס
 מחהשך• שאינו לף ס ס שפיר י ה! כנל וינחה לח שמח ספק איכא דנתם משום
 וריעיתאמודה איסור כאן יש אס ם׳ דיש זה ובאופן * נהט׳ז ס״ג דהכי ויתכן
 דחולעיס דין ובין במחט דהנו״ז דין שבין החילוק וזהו מתהפך* נן בע דנא הט״ז

 ספק שיש היכי דכל * שאני החס ר איס שם יש אס ספק שם שיש רף דמחט והא
 • מתהפך ל״ב וע״כ ראשונה ולתפסו הספק מזה לההחיג צריך איסור שם יש אס

 לא אם איסיר שס ויש השני העור ניקב אס הספק מזה נתח? אם במחט אבל
 בזה הסברא הש״ך ומ״ש כו׳ הש״י עור ניקב את״ל השני ספק לומר יין כוב

 כיכי רק • להט״ז ס״ל לא לח בא הוא ממה הנקב על לדון מתחלה כצריך משום

 כהך ג״כ השני כספק בו נופל ואח״כ חיסור כם יש אם הוא הראשון שהספק
 במחע משא״כ " השני ספק נופל ואח״כ הראשין ספק שהוא ען מוכת דכפק

 ע״י דרבנן שנעשה רק בהדנר מעשה געשה בלא דדוקא ק לח יש עוד ל כנ
 לבעל מעשה שנעשה היכי ЬэЬ להתירו• בדרבנן ו גלגו ע"י נ״א הערוגות או זמן

 נא נתרפק ודאי גם דא״כ לגול י’שע סברא החי שייך אין שנימוח החשיבות
 שנתערבו בע״ח וכדין " דמוחר חשוב בדבר בנחרסקה מבואר זאת והא ־ י.עינ

 דבשל Ьп'Ь חשיפתו שנבטל חשוב ובכ״ד ־ ק״י סי' יו״ד בבו"ע כמ״ש ונשחטו
 פ״י דין כאן שייך ואין ׳ס״ס לצרפו ספיקא שפיר דחיחשב ח נימ נספק וה״נ
 נודע בלא היתר אין ל גלג דבע״י שב׳ הלב״ש עג ו וג ת ה וס י גלגול

 יו’ע לא ובאמת הנ״ל דתילעיס מדין עניו שפמה להודע כשא״א כ״א
 אף בתולעים דהחם דע נ לא דבעינן סקיס הפ כל על כ״א תלונתו
 יש נבדק שיא פרי כל דהא ’ מחר ג׳׳כ תולעים יש הספקכמא חלה מי בנודע

 דגים מכרן מחח ׳כ יא ־ נודע ועיקרי נסכרחו זה ספק בכלי הו״ג תולעים חשש

 נודע לא ינן דב דלמ״ד כאן הפוסקים חילקו גא נסה וקשי׳ ׳ מותר בנו.־ע

 שסמי היי סכל גלגול דע"׳ דין כלל Vе ]’א יככא לומר וע״כ • כא! תסיר
:בעל־ נ לעי שכתבתי

׳ שג׳י כ,/ ידידו תי״ש 'והננ



ג חדשה מנחה
בראשית

 מכאן ופירש״י י״ר(. )ג׳ וגו: זאת עשית כי וגו׳ ה׳ ויאמר
 הרב דברי וכו׳ מהית של בזכותו מהפכין שאין

 ולא המזרחי וכתב .עכ״ל שומעין מי דברי התלמיד ודברי
 שהאריך. עיי״ש וכו׳ זו עענה מהני לא במהית דהא זה הבינותי

 א׳( )כ״ע בסנהדרין התום׳ דהא תמיהתו על אתפלא ואנכי
 להסית שלא נצעוה שלא נחש דדוקא ותירצו זו קושיא הקשו

 והנה ־ .עובר הסית אס להסית שלא שנצעוה מסית אבל
 לאיזה הבירו את המסית ד.אדס נראה דבריהם מפשעות

 לא עור מלפני ואזהרהי׳ להסית שלא נצעוה שיהי׳ עבירה
 לו הוגנת שאינה עצה במשיאו אפילו דשייך מכשול תתן

 דאין אלא שמים בדיני חייב וודאי וא״כ בחומש וכדפירש״י
 ויקשה . עדות מה׳ בפי״ב הכ״מ וכמ״ש דלפ״ע אלאו לוקין
 דפעור זו מש״ס להוכיח שרצה ל״ב סי׳ בח״מ הש״ך על מזה

: שם התומים עליו הקשה וכן ע״ש מד״ש אך
 לעבוד במסית דדוקא התום׳ בכוונת הבין דהש״ך נ״ל אך

 מפורש עונשו דמצינו עובר הסית שאם דכתבו הוא כו״ם
 מדיני אך דפעור אפשר עבירות לשאר במסית אבל .בקרא
 ולא האיסור ג״כ יודע שהוא כיון לשמוע לו הי׳ דלא שמיס

 שלא נחש דוקא לתרץ ההוספות דהוצרכו והא .לפ״ע בכלל הוי
 ב'( )ל״ח שס דמ״ד אליבא היינו וכו׳ להסית שלא נצעוה

 ואזהרת בעיקר לכפור ג״כ הנחש והסיתו הי׳ מין הראשון אדס
 וכמ״ש לעשות יוסיפו דלא הוא.מקרא כו״ס לעבוד מסית

 כיון כלל בזה שייך לא לפ״ע אבל .המצות במנין הרמב״ס
 דברי התלמיד ודברי הרב דדברי כלל בדבר עיור אינו דהניסת

 אליבא אתי׳ דהגמ׳ לומר אפשר אי באמת אולס .שומעין מי
 ודברי הרב דברי בזה שייך מאי דא״כ .הי׳ מין אה״ר דמ״ד

 אלהים עבוד ולך כלל רב שאינו לומר שהסיתו כיון כו׳
 אלא הסית שלא כפשוטו אתיא דהגע׳ ע״כ אלא . אחרים
 הקב״ה עען לא הוא גדול דחעא כיון ואפ״ה הדעת מעץ לאכול

 למסית עוענין דאין דה״ה הגמרא מזה ויליך בשבילו
 גבי באמת אבל התורה עליו שהחמירה שמצינו כו״ס לעבוד

 התלמיד ודברי הרב דדברי זו עענה כלל שייך לא לע״א מסית !
 התוספות קושיית באמת ויתורץ בעיקר לכפור שמסיתו כיון כו׳

: וק״ל כן יעעון מסית כל דא״כ שהקשו

. נח
 אמרינן . ו׳( )ע׳ וגו׳ ישפך דמו באדם האדם דם שופך

 שנאמר העוברין על ב״נינהרג ב׳( )נ״ז בסנהדרין
 בח״א מהרש״א הגאון וכתב .ע״ש ונו׳ וגו׳ האדם דם שופך
 העבריות למילדות מצרים מלך ויאמר דכתיב הא מיושב דבזה

 ישראל לא אבל העוברין על נהרג ב״נ כי ? למצריות אמד ולא
 ראשו שיצא קודם היינו וגו׳ האבנים על וראיתן אמר ולכך
 מפרעה התחכמות זה דאין. קשה ולדידי :ע״ש עכ״ד ורובו
 יש חיובא בר הוי לא דהשליח דהיכא י״ב( )ב״מ לן קיימא דהא
 הוא הי׳ לא למצריות אמר אלו הוא נהפוך וא״כ לד״ע שליח

 מפני בדבר אנוסים דהיו ואך לד״ע שליח דאין בדבר .מחוייב
 דבמלכי תפילה לענין ]וכדאשכחן נפשות סכנת דהוי מלך אימת
 . השם קידוש על מצווה אינו וב״נ סכנה[ משום פוסק או״ה
 מרן כמ״ש עצמו למסור מחוייב דמים שפיכות לעכין מ״מ

 הוי דלא לעבריות דאמר השתא אבל . מלכים מה׳ פ״ב המל״מ
 העובר להרוג לישראל גס איסור יש דעכ״פ ואך חיובא בר

 על ישבה א׳( )ז׳ בערכין וכדתנן המשבר על שישבה אחר
מלכות אימת מפני מ״מ .ע״ש שתלד עד לה ממתינין המשבר

2 ב

 וכדאיתא נפשות להציל כדי העובר להרוג ורשאין הה אכוהיה
 אבר אבר העובר חותכין לילד המקשה ב׳( )ע״ב בסנהדרין

 דאמר עעמא להך וכן .שולחו וחייב שליח־לד״ע יש וא״כ ע״ש
 הה מוכרחיה הכא עביד לא בעי ואי עביד בעי אי שה בב״מ

 בפשיעות כ״ל באמת אך .ליתא מהרש״א של תירוצו א״כ
 לעכו״ה שליחות אין דקיי״ל משוה לעבריות רק אמר דמש״ה

 כן ואה א׳( )ע״א נשך באיזהו וכדאיתא וכו׳ לדידהו אנן לא
 מ״ת דקודה ס״ל ע״כ המהרש״א הברת דלפי השליח מתחייב

 פעוריה היו הה גה ובאמת לקולא אך ישראל דין להה הי׳
 יש ובזה העוברין על מצווה אינו דישראל מהרש״א וכמ״ש

 חייב יהי׳ לא שהוא באופן לעשות מפרעה גדולה התחכמות
 ישמעו לא חייב יהיה השליח דאה חייב יהי׳ לא השליח וגה

 חומר כמין מיושב ובזה .למיתה עצמה מוהריה היו וביודאי לו
 אליהן הבא בערה הנה חיות כי פרעה אל המילדות התנצלות
 האבנים על להרוג אמרת בעצמך ואתה כלומר וילדו המילדה

 להרוג יכוליה אנו אין עכשיו וא״כ נתחייב שלא בכדי
: וק״ל אותה

 א׳( )ג׳ שבועות התוהפות על צע״ג יש העכין דבזה ודע
 קאמר מדלא וכו׳ נראה ועוד שכתבו הזקן ועל ד״ה

 אין דהא וקשה .וכו׳ גדול ליה אקפי קען או לעכו״ה דאמר
 גומר ודוחק . שה נשך באיזהו וכדאיתא וקען לעכו״ה שליחיה
 שבית לעכו״ה אמירה מחמת מדרבנן דאהור התוספות דכוונת

 דינמא מייתי ראיה מאי דמ״מ חדא . בהפועליה וכדאיתא
 היה גופי׳ דזה ועוד . מלקות לענין נ״מ לאשכוחי רוצה הגמ׳
 להגאון מצאתי שוב .וצ"ע שה בהפועליס איפשיעא דלא בעיא

: עיי״ש כן שהקשה קפ״ב בהי׳ נה״מ
 עירבא ליה אמר ונדבות לנדריה זה בין ומה א׳( )כ״א ביצה

 דהנה נ״ל וחידותה חכמיה דברי להבין .ע״ש פרח
 העירב שלח למה העורב את וישלח נח גבי דכתיב קרא קשה
 נמה היינה את דשלח הכי בתר וכן טמאים, עופות משאר יותר
 נא נמה ועוד ,עהוריה עופות משאר יותר היונה את שלח
 רצה לא דמתחלה לומר והנראה ? היונה אתי מקודה שלח

 מהם קרבן להקריב שצריך שידע כיון עהוריה מעופות לשלח
 עד בהן ומועלין הדיוע לתשמיש מעתה אהורין כולן ע״כ

 צריך וע״כ גבוה משולחן בהנותר יזכה ואז קרבן מהה שיקריב
 מן המין ויבעל במיה יאבד אולי ירא הי׳ אך .עמא עוך לשלח

 ב׳( )ק״ה בסנהדרין חז״ל דאמרו העורב את שלח ע״כ .העולה
 ויהי׳ בניה שה ילד ואולי ועורב כלב בתיבה שמשו שלשה
 העירב תיקן לא כאשר אך העורב שלח ע״כ המין קיוה

 בחולין לן קיימא יונה בבני דהנה היונה את שלח שליחותו
 שה וכדאמר משמע גדולה ויונה לקרבן פהוליה דגדוליה

 בודאי וא״כ כו׳ היונה מן ולכתוב קרא לישתמיע לא בחולין
 היונה היתה העורב בשליחות דמקודם ואפשר .לשלחו מותר
 שלח.משאר דלא שפיר ואתי . בנתיים ונתגדלה קענה עדיין

 בהנאה כונה אהורין קרבן הקריב דמכולה כיון עהוריה עופות
 דהוי אמרינן ולא גבוה משולחן יזכה ואז לגבוה שיקריב עד

 להברתו ראיה הביא ולכן . לשלוח אחד לו ויברור כשותפין
: ודו״ק כנ״ל היונה מתהילה שלח ולא כלומר פרח עורבא•

 אשר .וכו׳ ככלב בו קשורה בע״ז שאמרו מה ענין באותו
 עפ״ימהדאיתא וניחא ? כלב דוקא נקע למה מובן בלתי

: להאריך ואין ע״ש נקשר כלב שה בהנהדרין

רך
 .כ״ו( )י״ז וגו׳ בנו וישמעאל אברהם נמולו הזה היוה בעצם

 במשנה קידושין סוף דאיתא מאי לפי העולם מקשים
 דאברהם
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 א״כ ניתנה שלא עד כולה התורה כל קיים אבינו דאברהם
 דברו וכבר .ה׳ שצוהו קודם מילה מצות קייס לא אמאי

 בע״ז דאמרינן מה לפי ול״נ . דרכו לפי אחד כל המפרשים
 . תשמור בריתי .את ואתה שנאמר פסולה בנכרי דמילה א׳( )כ״ז

 המילה היתה קודם עצמו מל הי׳ דאם ניחא בפשיטות א״כ -
 ולזרעו לו הש״י שצוהו כיון אבל ברית. בר לאו דאכתי פסולה

 ישן רש״י ]וכנירסת .עצמו את ומל ברית בר שפיר הוי
 הוא אנוס מ״מ הוא ערל דאכתי ואע״ג .בחומש( המובא

 . דכשר התם דאמרינן מילה מחמת אחיו שמתו לישראל ודמי
 שציוהו כיון ימול המול מטעם פסולה נכרי דמילת למ״ד וכן

 מסידור אך . שם וכדאיתא דמי דמהיל וכמאן אנו הויס השם
 אברהם ואח״כ ביתו ילידי מילת תחילה דנקיט הכתובים דברי

 אברהם שמל אחר ביתו מילידי דאחד לומר אפשר הי׳ וישמעאל
 רס״י ביו״ד וכדאי׳ למול כשר דטבד אברס את הוא מל אותו
 שימול זו ־ במצוה ישמעאל הנער אה חנך דלא והא . רס״ד
 שעושה מטעם , דאסור חדא .בדבר תשובות ב׳ ? אותו הוא

 סי׳ בי״ד וכדאיהא לכך מכוין שאינו ואף באביו חבורה
 לאו מהול וערבי ימול המול מטעם למ״ד דנהי ועוד . רמ"א

 צוה שהש״י שאני ישמעאל מ״מ התם וכדאיתא דמי כמהול
 בריתי את ואהה הטעם למ״ד אך ? הוה.כמהול ודאי למולו

אחריו בזרעו נוהנת דאינו הוא ברית בר לאו ישמעאל תשמור
: רק״ל אברהם את למול ופסול ואתה ד״ה שם וטרש״י

וירא

 שנבלע י״ל א״כ טינון ע״י דהוי דכיון די״ל ? חמאה מדפתיב
 ניתנו דלא רובא בתר אזלינן וודאי ובב״נ בבשר החמאה

: ודו״ק לישראל אלא שיטורין

 פ״א סי׳ בכרוי׳פ .ח׳( )י״ח ונו׳ הבקר ובן וחלב חמאה ויקה
 בהמה וחלב ב׳( )ו׳ בבכורות דאמרינן הא על הקשה

 לה ומפיק אמ״ה משום אסור ולא כלומר דפרי מנ״ל טהורה
 ויקח דכתיב מהא התם יליף לא .ואמאי דנביאי מקראי התם

 אסור מ״ה אבר מ״מ לו. נדמו כערביים דנהי וחלב חמאה
 שכתבתי ונמו כולה התורה _כל דקיים ואברהם נח לבני נס

 מאי לפי ונראה •. וכי׳ תתן לא עור אלפני עבר היאך לעיל
 אם יש דס״ל למ״ד איכא מי א׳( )ד׳ בסנהדרין דאמרינן
 וסירש״י בחלב יכול אמו בחלב נדי תבשל לא והתניא למסורת

 וליכא ופירש״י למקרא אם יש אמרת לבשל מותר בחלב אבל
 דמשיק לבסוף עד ,דאסור מנ״ל בחלב בפר פליני דאי7 דפלינ
 אבל ופירש״י תורה אסרה בישול דרך תבשל לא קרא אמר
 אם יש דלמ״ד להדיא משמט טנון. אלא בישול הוי לא חלב

 יש קיי״ל ואנן חלב פירושו דקרא דחלב להיות יכול למסורת ”
 מצי לא וא״כ דקרנות בהא כב״הт .דפסקינן למסורת אם

 ולפ״ז .לב״נ מותר וחלב חלב פירושו חלב דדילמא מהכא יליף
 וכדאיתא ? בבו״ח האורחים ” את כיבדт היאך נמי מיושב

 ? בהנאה אסור הא ראובני בילקוט הובא טוב שוחר במדרש
 בשר איסור בה נוהג דאינו הי׳ טמא דחלב למימר וליכא
 וכדאיתא נקפה אינו טמא וחלב חמאה נ״כ כתיב הא וחלב
 ומותר טינון הוי בשר טס т דחמאה ואף ב׳( )ל״ה בע״ז

 במהר״ם )עיין בישול דרך הוי חלב עם מקום מכל ? בהנאה
 . טינון דהוי ניחא חלב י פירושו זאי אבל שם( סנהדרין שיף
 דכיון ניחא נ״כ חלב הקרי" לפי דאף לומר יש באמת אבל

 נבילה ושחיטתו т ישמעאל זה הנער אל ויתן דכתיב
 בדנול ועיין בהנאה מותר בחלב ונבילה עכו״ם כשחיטת
 בישלו באמת בבישול דאסור ואףт .פ״ז רס״י ביו״ד מרבבה

 טל קפיא לא והא .אותו לעשות וימהר דכתיב ישמעאל נ״כ
 לא תו א״כ חלב פירושו דקרא דחלב נימא דאי לטיל מש״כ
מוכח דמ״מ ” אמ״ה. משוס ביה т לית דחלב מהכא מוכח

שרה חיי
 דמתחילה לדקדק יש .ט׳( )כ״ג המכפלה מטרת את לי ריתן

 מבקש שאינו דמשמט ונו׳ מטרת את לי ויתן קאמר
 קח השדה כסף נתתי אמר ולבסוף השדה ולא המטרה רק

 לך נתתי השדה אמר דמתחילה טפרון קשה וטוד ונו/ ממני
 במתנה הכל לו שנות! משמט נתתי' לך בו אשר והמטרה
 טליו הכביד מכירה רק מתנה אברהם רצה כשלא ולבסוף
 טין רט איש להון נבהל חז״ל שדרשו וכמו משריו יותר בדמים

 ונראה . אברהם של בממונו רטה טינו שהיתה עפרון זה
 את מכר לא השדה את המוכר )ע״א( בב״ב ששנינו מה טפ״י
 דמוכר דרך י לו ליקח •צריך לאחר מכרן וכו׳ שבתוכה הבור
 דרך לו 'ליקח צריך אין אומר ר"ט מוכר הוא רטה בטין

 בנותן אבל במוכר בד״א מוכר הוא יפה בטין מוכר דס״ל
 .כר״ט וקיי״ל ,בכלל הבור נס השדה לו נתן אם מתנה

 לקנות רק אברהם רצה לא באמת דמתחילה א״ש והשתא
 ונו׳ מטרת את לי ויתן אמר ולכך לו צריך הי׳ שזה המטרה

 מוכר כל כדין ממילא לו יהי׳ ודרך ונו׳ לי יתננה מלא בכסף
 והמטרה לך נתתי השדה ואמר במתנה ליתן שרוצה וטפרון

 השדה לו שיתן כוונתו אין ט״כ והנה נהתיה לך בו אשר
 וממילא ולישתוק בלחוד לך נתתי השדה לימא דא״כ והמטרה

 ? נותן הוא יפה בטין לכ״ע נותן דהא בכלל המטרה נס
 אצל ר״י וכדדרש קאמר או ואו. היא מחלקת דואו ט״כ אלא

 או המטרה בלא לך 'נתתי השדה והיק .ואמו אביו מקלל
 דטתו נלה ובזה .השדה בלא נתתיה לך בו אשר המטרה

 טפרון זה טין רט איש הנ״ל במדרש שדרשו וכמו רטה שעינו
 שנלה כיון דרך לו יהי׳ לא המטרה לו יתן אס שכן וכיון

 נדי הדבר להחליט רצה ואברהם .רטה שעיני בפירוש דעתו
 השדה כסף נתתי שמטני לו אתה אס לי אמר ט״כ יחזור שלא
 רק כדבריך מתנה מקבל אני המטרה כלומר ונו׳ ממני קח

 שלא השיב וטפרון הדרך משום לזה מיכרח והי׳ אקנה השדה
 והכתוב .אברהם לו ונתן כסף שקל מאות בארבט רק ימכור
 בלא השדה באמת כי והמטרה השדה קנה הננו שבדמים מטיד

 השדה ריקם כתיב ולכך כך כל שוה היתה לא המטרה
 ממנו נהנה לא נמצא ונו׳ למקנה לאברהם ונו׳ והמטרה
 זכורני הכותב )אמר . ודו״ק בס״ד ניחא והכל מאומה אברהם
 המופלנ מרבי שמטתי לערך שנין חדיסר בר הוינא כד בילדותי

 שאמד שוויסלאץ מק״ק .זללה״ה שבתי במוה׳ יצחק מוה׳ וחריף
 בטנין אותו ותלה דבר איזה טפרון של הזאת מכירה בטנין
בזה אמר מה ממני נשכח אך מוכר הוא יפה בטין -מוכר

 : שכתבתי( מה לי ועלתה לבי אל נתתי זה ומתוך
נ״נ(. )כ״ד לרבקה ויתן ונו׳ זהב וכלי כסף כלי הטבד ויוצא

 מוקשים דבריהם .סבלונות ד״ה תום׳ א׳( )קמ״ו בב״ב
 לא דהתוס׳ וודאי דהא לפרשם לי ונראה למטיין כמבואר

 נס וכמ״ש במפרש היינו ומועמין דמרובין כפירשב״ם להו ניחא
 בין החילוק קתני דבברייתא להו קפה ולהכי המהרש״א

 מרובים הן אפילו ומשמע ננבין דאין לבלות העשוין סבלונות
 הן אפילו .ומשמע דננבין לבלות1” עפוים שאינם ובין בכמות

 למוטטין מרובין בין החילוק קתני ובמתניתין בכמות מועטים
 דאס ומחלק החתן שם באכל אריפא קאי אי קאי אהייא וממ״נ

 ומועטים לבלות עפויס הן אפילו ומשמע ננבין מרובין הם
 דמיירי אברייתא ותיקשי לבלות עשויין אין ואפילו ננבין אין
 אכל בלא אסיפא קאי ואי • לבלות עשוי בין ומחלק באכל נ״כ
 עשוי אין אפילו דבמועטים משמע דמ״מ תיקשי א״כ שס

 לבלות עשוי דאין באכל קתכי ובברייתא ננבין אינן לבלות
 וזה מאכל חמור אכל לא ויהי׳ מועטין אפילו ומשמע ננבין

 לבלות עשוי* אין היינו דמרובין תירצו וע״ז כלל. סברא אין
 ;כ^ב דישאא רישפ קאי כן ואס לבלות עשוי היינו ומועטים

דהמתניתין עוד ותירצו . שויס והברייתא והמשנה החתן שם
דקתני



חדשה ויצא תולדות שרה היי מנחה
 אשיפא וקאי לבלות בעשוי מיירי נגבים אינן מועטים דקתני

 אין דאז לבלות ועשוי מועטים תרתי בעינן דאז אכל בלא
 אכל בלא נגבים נמי בבלות אפילו מרובים אבל נגבין

 דבאין עשוי ללא עשוי בין ומחלק באכל מיירי והברייתא
 אפילו לבלות ובעשוי נגבים נמי מועטים אפילו לבלות עשוי

 נראה זה .מאכל קיל אכל דלא שפיר ואתי ,נגבין אין מרובין
 אחרת גירסא לו שהי׳ .נראה והמהרש״א .התום׳ בכוונת

:ודו״ק ישועות חוסן בספר ועיין בתום׳

תולדות
 דשחיטת וירא בפ׳ לעיל עמ״ש ג׳(. )כ״ז כליך נא שא ועתה

 דבאמת ואפשר .ע״ש כעכו״ס דהוי נבילה הוי ישמעאל
 והוא כתיב ולכך משחיטתו אכל לא התורה כל דקיים אברהם

 כיון קשה אך . עמהס אכל לא אבל משמע וגו׳ עליהם עומד
 שא חז״ל דדרשו מהא וכדמשמע התורה כל ג״כ קייס דיצחק

 )עיין נבילות תאכילני שלא יפה ושחוט סכינך חדוד כליך נא
 הי׳ גמור רשע ועשו יו״ד( ח' אפרים בית שו״ת בהקדמת

 היאך וא״כ רעה לתרבות יצא אברהם שמת דביוס שעה באותה
 מוחזק הי׳ דעשו כיון למימר וליכא ? משחיטתו יצחק אכל

 עשו שחיטת גרע דלא משחיטתו אכל ולכך יצחק בעיני לצדיק
 נכשל איך רשע הי׳ דבאמת כיון קשה דמ״מ עצמו משחיטת

 של בהמתן השתא איסור ונהג בו נזהר שהי׳ בדבר צדיק אותו
 יש מ״ת קודם דאבות אמרינן דאי לומר ונראה .וכו׳ צדיקים

 ועשו ישמעאל בין לחלק יש שפיר א״כ ישראל דין להם
 גמור כעכו״ס והוי כמוה הוי שפחה בן דהיה כיון דישמעאל

 אסור בוודאי ניתנה שלא עד התורה כל דקיים אברהם וא״כ
 דין הי׳ לעשו אבל מ״ת לאחר כמו עכו״ס משחיטת לאכול לו

 רשאי מומר וישראל א׳( )ח״י בקדושין וכדאמרינן מומר ישראל
 רק יצחק הקפיד לא דלכך ואפשר .הכין בבדיקת לשחוט

 בדוק שיהא כלומר סכינך הדוד לו ואמר הכין בדיקת על
 שכבר עפו לו כשאמר הסכין את בעצמו יצחק גס בדק ובאמת
 דישראל הקפיד לא שחיטה דיני שאר על אבל יפה והוא חידדו
 ב׳(. )ג׳ בחולין וכדאי׳ הכין בבדיקת לשחוט רשאי לתיאבון מומר

 וא״טיצחק ב״ג דין להם יש מ״ת קודם דאבות אמרינן אי אך
 אסור הי׳ בוודאי מ״ת לאחר כמו החומרות כל בעצמו דנהג

 לאכול רשאי יהי׳ לא מ״ה שלאחר כמו עשו משחיטת לאכול לו
 ונשאר כלל זביחה בר דאינו סכין בבדיקת אף עשו משחיטת

 לומר צריך כרחך על וא״כ .התורה יקבל שלא כיון בגיותו
 התורה ג״כ ויקבל צדיק שהוא הי' וסבור טעה דיצחק כיון

 עצמו. משחיטת עשו שחיטת גרע דלא משחיטתו אכל ומש״ה
 כיון לומר צריך וכו׳ צדיקים של בהמתן השתא דקשה ואף
שייך לא כן שנהג בעלמא חומרא אלא הדין מן הוי דלא

 קידש דמתחילה כדיעבד הוי הכא מאביו אחותו גר יכנוס
 בשוגג בביאה לאה קידש ואח״כ שנים שבע בעבודת רחל

 מ״ת דקודס אמרינן ואי .זנות בעילת בעילתו עושה דאינו
 רק אחיות היו דלא דמותריס פשיטא נח בני דין להס הי׳
 בבג עצמם על החמירו דהאבות ואף .לב״נ אב ואין האב מן

 כיון להחמיר שייך לא 'בזה ? מ״ת לאחר כמו מ״ת קודם דבר
גרים. מטעם מותרים ויהיו ישראל דין להם מ״ת־יהי׳ דלאחר

 אמה שם להשמיענו הכתוב דרצה אותה נקראת היתה יוכבד
 נימא אי ועכ״פ קהת( אם וצא אחרת אם לה שהיהה לומר

 מן אב אחות גם ואסור ישראל דין להם הי׳ מ״ת דקודם
 עד התורה כל קיים לא דעמרס לומר מוכרח נהי׳ .האב
שכ׳ דיומא בפ״ג בח״א במהרש״א מצאתי שוב .ניתנה שלא

 בעלמא צדיחוי אלא כן קאמר דלא די״ל ישראל דין להם
 אך שאני מומר ישראל וא״כ ישראל דין להם יש דלמא כלומר

 נעשו ירושה כי . כתיב איך יותר דקשה מכ״ש כן דאה קשה
ני דיש כיון והא שם ברא״ש ועי׳ לבניו שהוריש דמשמע וגו׳
 כצג בני ואינו כמוה והולד נכריות נשים נשא והוא ישראל דין

 צפמ״ש וצ״ל .ירושה בו שייך ואיך רע״ז סי׳ בח״מ וכדאיתא
 הבא נכרי דס״ל דמאן שקידש נכרי בד״ה דיבמות ספ״ק התום׳

ג״כ הנכרית על הבא דישראל נמי ס״ל וכו׳ ישראל בת על

ויצא
 דיעקב בהא .כ״ח( )כ״ט לאשה לו בתו רחל את לו ריתן

 דודאי המפרשים בו נתלבטו כבר אחיות שתי דנשא
 על ויגש )ערש״י .ניתנה שלא עד התורה כל קיים יעקב גס

 אף ואענה שמע(. את קורא שהיה וגו׳ צוארו על ויפול פסוק
 והנה האב מן רק אחיות היו שלא לומר דנראה חלקי אני
 בוודאי ישראל דין להם יש מ״ת קודם דאבות אמרינן אי
 דאי להאבות שנישאו לאחר ישראל דין להס הי׳ האמהות גס
 הי' דא״כ ועוד ? כשאום איך התורה כל דקיימו כיון הכי לאו

 ליעקב שנישאו לאחר ולאה דרחל כיון וא״כ ? כמותס הולד
 בהם ואין דמי שנולד וכקטן גרים ה״ל ישראל דין להם הי׳

 וביבמות א׳( )נ״ה בסנהדרין וכדאמרינן כלל אחיות איסור
 לא דלכתחילה שם ביבמות התוס׳ לפמ״ש ואפילו ,א׳( )צ׳

 . וצ״ע ב״כ דין להם הי' מ״ת קודם דאבות מזה מוכח
 צענין מ״מ מ״ת קודם ישראל דין לו הי׳ אם דאף י״ל ובדוחק

 הוי תורה ניתנה לא דעדיין כיון הנכרית מן לו הבא ולד
: כמוה לד דהו אף ירושה לענין בנו

 בפ׳ ושרה אברהם שבין ויכוח חומר כמין ,לפרש יש ויזה
בנה ואת הזאת האמה את גרש לו אמרה דהיא .וירא

 דודתו שנשא עמרם על שם בסנהדרין הגמ׳ תירץ זה וכעין
 דלא י״ל ? מיעקב שה הגמ׳ פריך דלא והא האב. מן שהיתה
 דין להה הי׳ מ״ת קודה אבות דלמא להקשות כ״כ לי׳ פהיקא
 דאף ואף וכמ״ש גריה מטעם מותרים ולאה רחל וא״כ ישראל

 וכדאמרי׳ האם מן גם אחיות היו אם מדרבנן אסור כן פי על
 קודם דרבנן מצוה יעקב קיים לא אולי מ״מ .שם ביבמות

 לו הי׳ דעמרם נימא דאפילו שפיר פריך מעמרם אבל מ״ת
 היתה דהיא ישראלית דין לה הי׳ יוכבד גם א״כ ישראל דין
 האב מן רק קהת אחות היתה שלא לתרץ והוצרך .לוי בת

 אותה ילדה אשר פסוק על ששמעתי לפירוש ראיה מזה )נ״ל
של דאמה בסופו( אדם תולדות בם׳ )ע׳ וגו׳ במצרים ללוי

 והלכתא ד״ה )נ״ב( קידושין תום׳ וע׳ .הנ״ל דברים רוב מעין
: ודו״ק שם וברא״ש

 ודיצמא התם דדחי א׳( )י״ח בקידושין עיון מקום שיש ודע
יש דאבות מהתם מוכח דלא דנהי שאני מומר ישראל

 הולד דס״ל מ״ד לאותו קאי הגמ׳ דדחיית י״ל א״כ ממזר הולך
 וכדאיתא אביו את יורש וממזר ממזרים עשו בני והיו ממזר
 ׳ם עכו הוי כמוה דהולד דפסקינן מאי לפי וא״כ שם בח״מ
 ירשו ולכך נח בני דין להם הי׳ מ״ת קודם דאבות עכצ״ל גמור

ויהי׳ האמת לפי ד״ת אביו את יורש דנכרי אותו עשו בני

 כיון כוונתה . וגו׳ הזאת האמה בן יירש לא כי
 וצכך הנכרית מן הבא בנך וה״ל ישראל דין לו יש דאברהם

 שגם כגומר וגו׳ יירש לא כי טעם ונתנה דייקא בנ״ה ואת
 וכמו כלל־ בנו ואינו כמוה דהולד כיון ביה שייכא לא ירושה

 שיש שאף הבר אלא ליה ניחא לא ואברהם .לעיל שהקשינו
 לעיל שהוכחנו וכמו ירושה לענין בנו מקרי מ״מ ישראל דין לו

 על אברהם בעיני מאוד הדבר וירע כתיב ולכך דעשו מהא
 אליך תאמר אשר כל לו אמר והש״י , דייקא בנו בנו אודות

 ששרה שאף כלומר זרע•• לך יקרא ביצחק כי בקולה שמע שרה
 הוא בנו דבאמת יירש לא כי דקאמרה בהא צודקת אינו

 בקולה שמע מ״מ לעיל שכתבתי וכמו מ״ת קודם ירושה לענין
 אינו ישמעאל אבצ דייקא לך זרע לך יקרא ביצחק כי מטעם

: היטיב ודוק . כמוה דהוצד אלא זרע ילך קרוי
על



חדשה ויגש קץמ וישב חלויש מנחה 4
וישלח

 כף על אשר הנשה ניד את ישראל בכי יאכלו לא כן על
 בשם הביא הכשה ניד בר״פ הרא״ש .ל״נ( )ל״ב הירך

 בנותן בנידין אין דפשק ז״ל הרמב״ם על להקשות לוניל חכמי
 וא״כ משמע הנאה אישור ונו׳ תאכיל דלא נר"א ופשק טעם

 .בהנאה מותר דנ״ה פשק ואפ״ה נבילה היתר בכלל הוי לא
 אליבא ב׳( )כ״ג בפסחים דאמרינן הא על עצמו דשמך וי״ל

 שש שהתוש׳ ואף ע״ש מחלב ק״ו בהנאה מותר דנ״ה דריה״ג
 נרת ענוש שאינו ניד ונו׳ דה״פ ונ״ל נתבו חלב ומה ד״ה

 בנידין אין דס״ל וכיון עכ״ל נבילה היתר בכלל שיהא לנ״ש
 בכלל להננישו טפי אליה הק״ו אפ״ה בכלל הוי לא בנ״ט
 ונו׳ דאסר ור״ש שש הנמ׳ מדפריך כן וענצ״ל נבילה היתר
 הק״ו יליף לא אמאי פריך ואפ״ה בכ״ט בנידין אין ש״ל ור״ש

: ליישב ננ"ל
 ר״י ונו׳ כזית ומזה כזית מזה אנל מתניתין א׳( )צ׳ חולין

 המשנה כוונת עיקר דנל כיון קשה לכאורה וכו׳. אומר
 שמאל מירך אנל ליתני א״נ שמאל בירך דנוהג לאשמועינן

 ולינא ונו׳ כזית ומזה מזה אנל למינקט ל״ל פוטר ור'׳י חייב
 סתמא נקט ולהני נוהג בהי לר״י לי׳ דמשפקא משוש למימר

 ליישב ונראה לי'. פשיטא דמפשט מברייתא לעיל פשיט דהא
 מתני׳ מיירי אי להנמ׳ לי׳ משפקא או״ב פ׳ הוף לעיל דהנה

 ודאי בב״א מתני׳ מיירי אי והנה אחת בבת או זה אחר בזה
 דסופג רבותא לאשמועינן כזית ומזה כזית מזה דנקט ניחא

 ונדאיתא ב׳ חייב נמי אחד בהעלם חלב זית ב׳ אנל ואי פ׳
 דר״י אליבא דאשמועינן ניחא נ״נ א״ז בזה מיירי ואי התם
 בזא״ז אנל ואי לי׳ משפקא שפוקי דר״י דהא מ׳ סופג דמ״מ
 פשיטא דמפשט ואשמועינן ספק התראת דהוי נלוש חייב אינו

 הוה לחוד שמאל נקיט הוה ואי בשמאל נוהנ דאינו לי׳
 לי׳ דמשפקא ר״י. פטר נמי לחוד ימין בשל דה״ה אמינא

 שמאל בכל דאפילו דת״ק אליבא לרבותא שמאל דנקט והא
 המיומנת הירך דדרשינן לי׳ שבירא■ ולא דנוהנ ס״ל

: וק״ל שבירך

וישב
 המזרחי .ב׳( )ל״ז אביהם _אל רעה דבתש את יושף ויבא

 החי מן אבר שאכלו אחיו את חשד דיושף הא על כתב
 סבר דיושף מפרנסת היא ועדיין שנשחטה מבהמה שאכלו

 אמ״ה משום ואסור מילתא תליא ובמיתה ב״כ דין להש דיש
 ובשחיטה ישראל דין להש דיש דהברי משוס אכלי ואינהו

 דין להם דהי׳ בנך דמה הבינותי ולא ע״ש. מילתא תליא
 השחיטה על נצטוו ולא תורה ניתנה לא עדיין הוף שוף ישראל

 להחמיר היינו כה״ת דקיימו דאפשר ואף . תליא הויא ובמיתה
 עוד ומש״נ .נח בימי נצטוו נבר אמ״ה דעל להקל ולא

 מיירי דאי כנון אינו ג״כ פקועה מבן שאכלו בזה המפרשים
 לא עדיין הא קשה ג״כ התירתו אמו ושחיטת אמו שנשחטה

 ואח״ל ומתה אמו שנשחטה נימא ואי השחיטה על נצטוו
 דחידוש ז״א אמ״ה מידי הוציאתו אמו דמיתת הולד הוציאו

 .לב״כ במיתה לא אבל שמתרת בשחיטה תורה שחדשה הוא
 לדברי בד״ה א׳( )ע״ה חולין התוס׳ מד׳ לזה ראי׳ להביא וכ״ל

 להעובר הועילתו טריפה שחיטת דדוקא שכתבו ונו׳ המתיר
 היטב ע״ש אמו נשחטה לא במתני׳ אבל טומאה מידי לטהרו

 אמ״ה מידי להוציא המיתה הועילה ג״כ במתני׳ הא איתא ואם
 כן צ״ל נרחך ועל אמו שמתה ודאי משמע דמתני׳ דפשטא
 שנדחק "ט’ תושפות ועיין . שחיטה דטעין קמ״ל מאי דאל״כ

 כך ואחר אמו שמתה דאף מ״ל דקא ניחא ולדברינו בזה
 וטעין מ״ה אבר מידי להוציאו המיתה עילה ,ה לא הוציאוהו

:ודו״ק מתירתו ושחיטתו לב״כ ואשור שחיטה

מקץ
 ח׳( )כ״א בחולין אמריכן ט״ז(. )מ״ג ויו׳ והנן טבח וטבוח

 טבח וטבוח והנן טבח וטבוח דנתיב מאי אריב״ח
 נמ״ד לה הבד בפניהם ג״ה טול והנן השחיטה בית להם פרט
 דלמא נן לומד מכ״ל בתום׳ והקשו .כח לבכי כאסר נ״ה

 שחיטה נמו איהור בה כוהנים היו להם כאסד שלא אעפ״י
 דמפ״ה בח״א מהדש״א לפמ״ש ליישב וכדאה . כזהדים שהיו

 דשחיטת ישחטו עצמם שהם כלומר בה״ש להם פרע׳ קאמר
 ע״ש בפכיהה נ״ה טול קאמד הכשה ניד אבל כבילה עכו״ם
 מטעמא השחיטה על להקפיד יוסף כוונת הי׳ לא בודאי והכה

 הדחה על נ״נ הקפיד לא אמאי דא״כ אחיו יאנלו לא דשמא
 אלא מדאורייתא נ״נ דאהור ודם חלב חוטי וניקור ומליחה
 בנל עצמם על החמירו אם דאף הבור הי׳ יוהף דבאמת
 בוודאי המלכות נבוד משום מ״מ מ״ת לאחר נמו הדברים

 הזהיר השחיטה על רק נדרו לא דהני דאדעתא ויאנלו יקילו
 יוהף נם דודאי בעצמו שוחט הוא הי׳ הכה דעד עצמו לטוב

 עברי שהוא יודעים היו והמצרים התורה נל קיים הצדיק
 ונמו ונו׳ העברים מארץ נוכבתי נוכב ני להם שאמר ונמו

 אתו האונלים ולמצרים לבדם ולהם לבדו לו וישימו שנתוב
 ונו׳ לחם העברים את לאנול המצרים יונלו לא ני לבדם
 יבינו דא״כ אחיו עם לאנול ינול הי׳ שלא הכתוב נווכת
 יודעים היו שהם המצרים עם לא ונם׳ עברי שהוא אחיו

 בשחיטה כן וה״כ לבדו לאכול מוכרח הי׳ ע״נ עברי שהוא מכבר
 ע״כ עברי שהוא מבינים אחיו היו בעצמו נעת שוחט הי׳ אלו
 הדחה ננון דברים שארי ועל ,בעצמם ישחטו שהם להם צוה

 זה על ושמניכן דמירתת מטעמא הענו״ס על המך וניקור
 על לסמוך יכול נ״ה על נם וא״נ ס״ט( )הי׳ ביו״ד כמבואר
 ס״ל הנמ׳ משיים ע״נ בפניהם נ״ה טול אמר ולמה הענו״ם

 בוודאי הדין מן להם שכאשר וכיון כח לבני כאשר נ״ה נמ״ד
 דבזה הניד שניטל בבירור יודעין היו לא אש אונליש היו לא
 שנוה יודעים היו לא וזה המלכות נבוד משוש להקל שייך לא

: נדת לעשות לעכו״ש
 פסחים ותום׳ א׳( )כ״ט בסנהדרין רש״י למ״ש ראי׳ ומזה

 נאסר לא נאסר נ״ה למ״ד דאף ור״ש ד״ה א׳( )נ״ב
 טול לומר צריך הי׳ לא נ״ה לעכין נם דאל״נ יעקב לבני רק

 יאכלו אתי ני ונדנתיב עמהם אכל הוא שנס כיון בפניהם
 יעקב לבכי אלא כאשר דלא ע״כ אנא הניד ניטל ובודאי ונו׳
 נ״ה טול להזהיר הוצרך ע״כ לעכו״ש אותו מחזיקיש היו והש

 יקילו שבוודאי שמך דבריש שארי ועל שיאכלו כדי בפכיהש
 באמת אבל .ויאכלו עצמש על יחמירו ולא מלכות כבוד משוס

 שיוסף תמיד ונדרנו כדין הנל עשה דהעכו״ם נלל הכשילה לא
 זה על לשמוך הי׳ ויכול תורה של נדת לעשות מזהירו הי׳

 הכתוב לשון מדוקדק מהרש״א ולפירוש ונמ״ש דמירתת מטעה
 מחמת אך בחומש. רש״י עיין .ציווי לשון וטבח נאמר שלא
 מש״ה לשחוט להם שיניח רק לשחוט לו צוה שלא

: ודו״ק וטבוח נתיב

וגשי* ר
 ונו׳ נשף מאות שלש כחן ולבנימין ונו׳ לאיש כתן לכולם

 דבר אפשר א׳( )ט״ז במנילה איתא .נ״ב( )מ״ה
 בש׳ ע״ז עמ״ש .וכו׳ לו רמז רמז ונו׳ צדיק אותו בו שנצטער

 שלו חליפות שהחמש ז״ל הנר״א בשם בליקוטים אליהו שנות
 ע״ש האחים בבל אחת החליפה כמו שו*ם ■והיו נרועיס היו

 בו׳ רמא חליפות במשורה מדאיתא כ״ל לדבריו ושמך . היטב
 והמהרש״א . ונטעים חשרים שהיו כלומר וא״ו חסר ותכיכא
 לבנימין שנתן כסף מאות מהשלש קשיא דאנתי הקשה בח״א
בחיי רביכו בש׳ שנתב מה נגפ״י ליישב ונראה כתן לא ולהם



החדשהוארא שמות ויחי ויגש מנחה
 שנתנה עבד דמי פעמים עשרה כנגד הם כסף מאות דהג׳

 וכדאמרי׳ לעבד אותו מכרו והס שקלים שלשים קצבה התורה
 עשרה עד אותו קונהין לנכרי עבדו המוכר א׳( )מ״ד בגיטין
 דא״כ ז״ל אלשי״ך הרב עליו הקשה כבר אמנם .בדמיו

 אכתי כן ואם לבנימין יוסף ולא ליוסף ליתן להם הי׳ האחים
 שנתנה קצבה דאותה ותוקשה ? האחים בין קנאה דהטיל קשה
 מאה שוה שהוא בין דינר שוה שהוא בין קנס היא תורה

 דמיו הוא בדמיו עשרה עד אותו קונסין דאמרינן הא אבל
 נ״ל לזאת אשר מזה, ז״ל הרב דן ואיך שוה שהוא כפי ממש
 נתן פוטיפר ואולי כסף מאות ג׳ שוה יוסף הי׳ דבאמת עד״ז
 עשרה עד אותם קונסין שמכרוהו והס הזה כסך ג״כ בעדו

 והי׳ כסף אלפים שלש קנס עבורו ליתן צריכים והיו בדמיו
 מהם תבע לא ויוסף כסף מאות ג׳ אחד כל חלק על מגיע

 לבנימין ג״כ נתן ולכך כסף מאות שלש לכ״א נתן כאילו הוי
: וק״ל שפיר ואתי כסף מאות שלש זה כנגד

ויחי
 שהראה ופירש״י ט׳(. )מ״ח וגו׳ לי נתן אשר הס בני ויאמר

 דמ״מ לדקדק ויש ע״ש וכתובה אירוסין שטר לו
 שלא יחשדוהו שלא דכוונתו אפשר ולכאורה .מיותר הם בני

 דהולד הנכרית מן הבא בנך ה״ל וא״כ אסנת את גייר
 דין להם הי׳ מ״ת דקודס נימא אי בנו קרוי ואינו כמוה

 מ״מ נח בני דין להם הי׳ מ״ת דקודם נימא ואפילו .ישראל
 ולאחר מ״ת לאחר כמו דבר בכל עצמם על החמירו האבות

 כמוה והולד לו ואסורה נכרית והיא ישראל הוא יהי׳ מ״ת
 אלקים לי נתן אשר גיירה שכבר כלומר הס בני קאמר לכך
 מכלל קידושין בה ומדתפסי אירוסין שטר לו הראה בזה

 דהיא כיון דגיירה בכך דמה קשה אך .לו שוה והיא דגיירה
 ומצרית פוטיפר בת שהיתה מקץ בפ׳ שפירש״י וכמו מצרית
 איך התורה כל דקייס ויוסף דורות שלשה עד אסורה

 מצרי תתעב לא תצא כי בפ׳ דפירש״י מאי לפי ונ״ל ? נשאה
 להם יבא שלישי דור מ״מ לים זכוריכס שזרקו אעפ״י וגו׳
 לא דעדיין כלל נאסרו לא שזרקו דקודס לומר יש כן אם וגו׳

 משמע וגו׳ תתעב לא דקרא לישנא דייק והכי הטעם שייך
 קטורה נשא דאברהם נמי שפיר אתי ובזה .לתעבו לך שראוי
 אך מצרית. שהיתה אעפ״י הגר זה קטורה למ״ד לאשה
 מהאי כדמשמע התורה כל ג״כ קיימו דהס השבטים כל בנשי

 להם פרע וגו׳ טבח וטבוח מקץ בפ׳ לעיל שהבאתי דחולין
 וכמו דגיירום צ״ל נכריות דנשאו נימא ואי .השחיטה בית

 ונשאום השבטים עם נולדו תאומות למ״ד אבל .יוסף שעשה
 ישראל דין להן דיש נימא דאי אלה משתי אחת צ״ל ע״כ

 מ״ת דקודס השבטים שאר אחיות את לאה בני ששה נשאו
 קיימו דלא וס״ל דחולין דרשא אהך ופליג .להם מותר הי׳
 י״ל ב״נ דין להם דהי׳ נימא ואי .נתנה שלא עד התורה גל

 מן אחותם נשאו ואפ״ה ניתנה שלא עד כה״ת דקיימו שפיר
 יהיו מ״ת דלאהר מ״ת לאחר כמו בזה להחמיר שייך ולא האב

 לישא מותר דגר ויצא[ בפ׳ לעיל ]וכמ״ש גרים מטעם מותרים
 לעיל שהבאתי ביבמות התוס׳ לפמ״ש ואפילו מאביו אחותו
 טפי עדיף דהא כדיעבד הוי הכא ? אסור לכתחילה דמ״מ

 .כך על מאד הזהירו שהאבות הארץ יושב כנעני בת מלישא
בפ׳ במזרחי עיין ואס מאב אחותו דינה נשא דשמעון והא

:ודו״ק ויגש

.שטות
 גזר גזירות ד׳ במדרש איתא י׳(. )א׳ וגו׳ לו נתחכמה הבה

. מובן וצריך הן מה בפירוש ביאר ולא וכו' פרעה

3 ג

 יעכש שלא באופן ישראל על לגזור התחכם דפרעה ונראה
 כוונתו והיתה וגו׳ מהים שרי עליו וישימו גזר מתחילה ע״כ

 בארצו שדרים דירה שכר עבור מם לו לשלם שמחוייבים
 אמר מלכא ב׳( )ע״ג בב״מ וכדאיתא דמלכותא דינא הוא וזה

 ירבה דכן ראה כאשר ולבהוף ארעא, ליכול טסקא דיהיב מאן
 והי׳ וגו׳ האבנים על וראיתן ב׳• גזירה גזר וכו׳ יפרוץ וכן

 העוברין על מנווה אינו דישראל זאת יעשו שהמילדות בטוח
 בפ׳ מזה לעיל שכתבתי וכמו לב״נ שליחות דאין פעור הוא וגם
 התנצלו כי הועיל לא זה גם כי ראה וכאשר .היעב ע״ש נח

 כל ג׳ גזירה גזר כו׳ וילדו המילדת אליהן תבא בערם לאמר
 היו שלא נראה זה וגס וגו׳ תשליכוהו היאורה הילוד הבן

 היו רק דמשה גומא מתיבת כנראה במים אותו טובעים
 ברעב מת והולד המים על צפה והתיבה בתיבה אוהו מניחים

 ומה כפתו א׳( )ע״ו בסנהדרין ואמרינן גורס אלא הוי ולא
 הי׳ אולי כי הועיל לא זה גם כי ראה וכאשר . פטור ברעב
 הילדים ושחט עוד התחכם ע״כ נם בדרך מצילם השי״ה

 דמבעל וגו׳ מצרים מלך וימת פסוק על במדרש וכדאיתא
 כן על ובדניאל וישב בפ׳ האלשי״ך וכמ״ש להנצל קשה בחירה

 וגו' שועתם ותעל ויזעקו וגו׳ ישראל בני ויאנחו שם כתב
 לעשות רצה מתחילה אבל בנקל מצילם הש״י הי׳ היאור מן כי

 לגזור כלומר לו נתחכמהי הבה הפירוש וזהו היתר בצד גזירה
:ור״ל נענש שלא באופן גזירות

ואחא
 בהגדה איתא .ט״ו( )ח׳ הוא אלקים אצבע וגו׳ ויאמרו

 הים ועל הוא אלקים אצבע אומר מהו במצרים
 מעתה אמור וגו׳ הגדולה היד את ישראל אומר.וירא מהו

 כו׳ מכות חמשיס לקו הים ועל מכות עשר לקו במצרים
 אשכחן במצרים גס דהא טובא בזה נתקשיתי מעודי .ע״ש

 באבות דתנן ועוד .וגו׳ במקנך הוי׳ ה׳ יד הנה כדכתיב יד
 ועשרה במצרים המצרים על הקב״ה הביא מכות עשר פ״ה

 מצאתי אולם .דהכא תנאי מהנך כחד דלא וזהו הים על
 מכות העשר כל היו דבמצריס הכוונה דאין בעז״ה מענה

 עשר והוי עצמה בפני באצבע הי׳ מכה כל רק אחת באצבע
 ז״ל האלשי״ך לפמש״כ ובפרט אצבעות עשר כנגד מכוון מכות
 העולם נברא שבהן מאמרות עשרה כנגד הם מכות דעשר

 והעולם העולם את השי״ת שברא אחד למאמר ראי׳ מכה וכל
 וכמו עצמה בפני באצבע מאמר כל אצבעות בעשר ג״כ נברא
 וכו׳ קודש ידיכם שאו בתהליס פסוק על ז״ל האלשיך שפי׳
 למעלה אצבעותיו עשר זקף רני בכתובות דאמרינן הא על דרמז
 קטנה באצבע אפילו מעוה״ז נהנתי שלא וידוע גלוי ואמר

 ש״ת להיום בדרוש ח״ש לקמן ]עיין האחרון מאמר דהיינו
 לא ג״כ הזיווג דהיינו לבדו האדם היות טוב לא ותבין[
 דכתיב הא א״ש כן ואס .ע״ש לש״ש הכל עשה רק נהנה

 חמישית מכה הוי דבר דגבי וכו׳ הוי׳ ה׳ יד הנה דבר גבי
 הגדה בעל וכוונת .יד כתיב ולכך שלם יד אצבעות ה׳ הוי
 וכדתנן מכות עשר ג״כ הוי הים דעל לו ידוע דזה הוא הכי

 כל הי׳ דבמצריס כיון רק מקראי התם לה. ומוכח באבות
 ובים הוא אלקיס אצבע הכא דכתיב וכדאשכחן באצבע מכה
 מכה כל הוי א״כ הגדולה היד את כדכתיב ביד מכה כל הי׳

 דבמצריס תנאי ולאינך .חמשיס הוי ולהכי מכנת חמש מעין
 באצבע רק דהוי אף מכות ה׳ או ד' מעין מכה כל הוי ג״כ
 פעמים ה׳ או ה׳ פעמים ה׳ הוי ביד מכה כל דהוי ביס א״כ

 שמביא הילקוט לפי אך .מכות ר״כ או מכות מאתים ועולה ד׳
 הקב״ה הכה לקטנה שני' באצבע אומר ישמעאל ר׳ ברייתא
 .הזאת באצבע היו המכות שכל דמשמע ע״ש וכו׳ למצרים

דהכא תנאי אהנך ופליג דוקא לאו דבר גבי דכתיב יד וא״כ
דדרשי
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 כמה הילקוט פס שמסיים ומה . יס גבי דכתיב יד דדרשי

 דרשיכן לא דאליבי׳ דר״י אליבא קאי לא פ״כ ׳וכו׳ באצבע לקו
:וק״ל ברור מ״ל כלל

בא
חמץ ועניני "

 פסחים .ט״ו( )ע״ב וגו׳ שאור תשביתו הראשון ביום אך
 וכו׳ והתניא לי׳ מבטל מצי לא איסורא ולבתר א׳( )ז׳

 בתוך מגולגלת עיסה וכו׳ יו״ט ואחד שבת אחד בלבו מבטלו
 הי׳ דקתני נמי דיקא דתחמץ מקמי לה ומבטל קדים ביתו
 נמי דיקא בד״ה ופירש״י .הגמ׳ עכ״ל ש״מ בבהמ״ד יושב

 בלב השבתתו יותר לעשות בידו מה פנוי הי׳ אם ואפילו
 סותר זה דלכאורה המפרשים הקשו וכבר .עכ״ל ביעורו זהו

 דהיכא דמשמע וכו׳ עליו כופה ד״ה א׳( )ו׳ לעיל רש״י למ״ש
 והנראה איירי. בטלו בלא ע״כ והכא ביו״ט שורפו בטלו דלא

 בבהמ״ד יושב נקט דלמה לשונו דקדוק כפי הכא רש״י בכוונת
 פנוי הי׳ אפילו משם ולילך לקום יכול שאינו מפני דמשמע

 לבטלו צריך נמי לילך שיכול אחר במקום יושב שהי׳ כלומר
 לבטל דצריך וכיון לביתו שיגיע עד עליו יעבור שלא בכדי
 ביטל דכבר כיון לשרוף צריך אין לביתו שיבא אחר גם א״כ

 בביתו מתחילה הי׳ אם באמת אבל ביעורו זהו בלב והשבתתו
 ז״ל הרב שהקשה מה נמי מיושב ובזה לשרוף. צריך הי׳

 מדכתיב לי׳ נפקא דביטול רש״י שיטת על ע״ו שי׳ בשאג״א
 הא דקאמר נמי דיקא מאי דא״כ תבערו כתיב ולא השביתו

 החת מסיקו או לנכרי נותנו הי׳ בהמ״ד מחמת לא אי
 בבהמ״ד שיושב ומחמת בהנאה חמץ דשרי לריה״ג הבשילו
 יושב •נקט דאמאי קשה דאכתי ע״ש לריה״ג בלבו מבטלו

 הי׳ אפילו משם ולילך לקום שאפשר מפני משמע בבהמ״ד
 שלא בכדי תיכף לבטל צריך הי׳ לילך שיכול במקום נזכר

 מגולגלת בעסה דמיירי ע״כ אלא .לביתו שיגיע עד יעבור
אופה והי׳ שתחמיץ קודם לביתו מגיע הי׳ פנוי במקום הי׳ ואם

: וק״ל אותה
 ולא דמי כדאורייתא עליו דרבנן דאיסורא כיון בסוגיא שם

 ולמעלה שעות משש המקדש דאמר כדר״ג לי׳ מבטל מצי
 וקשה .ע״ש לקידושין חוששין אין קורדנייתא בחיטי אפילו

 כיון נימא שלא הוא מדר״ג דמייתי הראי׳ כל דלכאורה
 יעבור שלא הביטול עכ״פ מועיל ברשותו הוא דמדאורייתא

 חוששין דאין דר״ג הא מייתי וע״ז מדאורייתא אח״כ עליו
 שלו ואינו ממונו הפקיעו דרבנן מדאוריי־תא אף כלל לקידושין

 התם דשאני מדר״ג הא מנ״ל קשה וא״כ מדאורייתא אף כלל
 ומש״ה להדיא שפירש״י וכמו מקדש דרבנן אדעתא דמקדש דכל
 הוא אפשר מדאורייתא מ״מ אבל דרבנן בדעתא הכל תלוי

 עליו יעבור שלא מדאורייתא עכ״פ הביטול ומועיל ברשותו
 דמאי ז״ל בקראשניק אב״ד הג׳ הרב לי הקשה עוד .אח״כ
 להנות יכולה שתהא בעינן בקידושין הא מדר״ג ראיה מייתי
 ונהי מהם ליהנות תוכל לא שוב מדרבנן שאסור וכיון ממנה

 בוודאי זה מדבר יהנו שלא מדינה השכמת אלא יהא שלא
 ביטול לענין אבל ,כלום לה שוה שאין כיון מקודשת אי;ה
 שפיר ברשותו הוא אס אלא שוה ואינה בשוה תלי׳ לא חמץ

 .לבטלו ויכול ברשותו עדיין הוא מותר דמדאורייתא כיון י״ל
 הצל״ח מש״כ’עפ״י מחתא בחדי תרוויהו לתרץ נ״ל אולם

 אינה דאמאי בקידושין התוש׳ קושיית לתרץ ספ״א בהשמטות
 כיון שס ותירץהגאון כדה״נ שלא או מאפר להנו׳ חזי הא מקודשת

 אדס כל ויד ברשותו ואינו כלל שלו אינו בהנאה אסור דעתה
 מוכח שפיר א״כ .הנאתן כדרך שלא או באפר להנות בו שוה

 אמאי דאל״כ ברשותו אינו מיקרי ששית בשעה דחמץ מדר״ג
 שהוא כמות כלום לה שוה שאינו נהי לקידושין חוששין אין

 הראשונה וקושיא • התום׳ כקושיית מאפרה להנות יכולה מ״מ

הדשה ־ ץחמ
 שרבנן כיון להוכיח מדר״ג ראי׳ מייחי דלא מתורצת ג״כ

 הי׳ דזה מדאורייתא לבטלו יכול אינו שוב מרשותו הוציאוהו
 מרשותו הדבר להוציא חכמים ביד דודאי בלא״ה לו פשוט

 דר״ג הא הביא אך .שלו אינו מדאורייתא והוי הפקר והפקרן
 נא אבל בהנאה לאוסרו אלא רצו לא רבנן דאולי נימא שלא

 איסור כמו כ״כ איסורייהו אליס שלא מרשותו להוציאו
 ואי לקידושין חוששין דאין דר״ג הא מייתי זה ועל . דאורייתא

 תהא עדיין שלו ומיקרי מרשותו להוציא רצו לא שרבנן נימא
 . הנאה כדרך שלא או מאפרה להנות חזי דהא מקודשת

 להקל רבנן רצו איך קשיא גופא דהא הוקשה ז״ל לרש״י אולם
 דכל כתב לכן לקידושין חוששין שאין ולומר אדאורייתא

 שרבנן כיון חמץ לענין אבל וכו׳ מקדש דרבנן אדעתא דמקדש
 אח״כ עליו ועובר מדאורייתא פלו אינו מיקרי מרשותו הוציאו

: ודו״ק .מדאורייתא
 נ״ל גם ד״ה צ״ד בסי׳ ז״ל רע״א הגאון בתשובות ראיתי שוב

 שמיכיח מתחילה כמ״ש מר״ג הראיה בכוונת שהבין
 ביטל ואם דאורייתא לגבי שלו כאינו הוי דרבנן דאיסור

 רב אמר מדר״ג כן ומוכה בב״י מדאורייתא עובר ו׳ בשעה
 להבין וצ״ע לדוכתייהו קושיין הדרא א״כ לקידושין חוששין דאין

: קדושים דעת
 כיון לי קפה עוד אבל .כו׳ מפום ד״ה בתוספות ב׳ ה שם

 למידרש לעיל ליה אצטריך אמאי ימצא אלא דשדינא
 דאי מהרפ׳יא והקשה .עכ״ל כו׳ בגבולין האמור שאור מה
 דרפינן הוה אלא ימצא אלא לך שדינן הוה לא גז״ש הוי לא

 כי׳ יכול דקאמר נמי ומעיקרא .פקדונות קבלת היתר מיניה
 עי׳ש וכי׳ סמיך יתירא לך אהאי ג״כ העכו״ם מן פקדונות יקבל
 הית: יתירא מלך למדרש כן לומר אפשר אי ולדעתי .היטב
 נכדי להתיר נוטה הסברא יותר דודאי וכו׳ מן פקדונות קבלת

 במסתבר הקרא ומוקמינן באחריות פקדון לקבל מלהתיר שכבשתו
 ולקבל מותר שכבשתו נכרי באמת דלמסקנא ראייה והא טפי

 פקדונות ויקבל יטמין יכול קאמר דבגמ׳ ואף אסור פקדון
 ואוז״כ פקדונית קבלת להתיר נוטה החיצונה דהסברא משמע
 משמע .מניין שכבשתו נכרי כבשתו שלא נכרי אלא לי אין קאמר

 יהיה דא״כ אינו זה ? לאיסור נועה הסברא שכבשתו דבנכרי
 דמתחלה קאמר דהכי ע״כ אלא הסברא היפך למסקנא הדין

 פקדונוח קבלת דאפילו אמינא הוה לך יראה לא כתיב הוה אי
 מותר הכל ממילא להיתר כ״א לאיסור קרא דליכא כיון מותר
 לי אין קאמר ימצא לא דכתיב והשתא ימצא לא אצטריך ולכך
 נכרי • אף דאסור אימא לאישור קרא דאיכא כיון כלומר וכו׳

 דהא ז״ל מהרש״א לפירוש אבל .אחריות קבלת בלא שכבשתו
 קשה .סמיך יתירא אלך פקדונות ויקבל יטמין יכול דקאמר

 הקרא מוקמינן הוה וודאי להכי יתירא קרא דצריך כיון טובא
 גם נמצא . שכבשתו נכרי דהיינו טפי שמסתבר מה להתיר
 דרדאי יפה עולה אינו ג״כ התוספות קושיית על מהרש״א תירוץ

 פכבשתו נכרי להתיר ימצא אלא לך שדינן הוה הגז״ש בלא אף
 וליכא להתיר. •טפי מסתבר דזה פקדונות קבלת להתיר ולא

 לך לכתוב לא דא״כ הקרא מחמת הכל מתירין דהיו למימר
 ויקבל יטמין יכול הה״א וכסברת מותר הכל וממילא כלל השני

 אמאי שהקשו בכוונתם להבין צריך מ״מ אך .כו׳ פקדונות
 כלל ידעינן לא גז״ש הוה לא אי הא שאור •דשאור גז״ש צריך

 שדינא דלך כיון לומר צריך וע״כ .בגבולין פקדונות קבלת איסור
 דלקבל שמעינן ממילא שכבשתו נכרי להתיר י ואתי ימצא אלא

 ואע״ג שכבשתו נכרי להתיר קרא מדאיצטרך אסור פקדונות
 גבולין אצל דנכתב כיון מקום מכל ימצא אלא שדינא לך דהאי

 נכרי להתיר יתירא קרא איצטרך גבולין גבי דגם מיניה שמעינן
 בגבולין גם אסור פקדונות דלקבל שמעינן וממילא שכבשתו
 תירצו ואהא .גבולין לגבי יתירא לך האי נכתוב לא דאלת״ה

 של להתיר מוקמינן הוה שאור דשאור דרשה לאו דאי
ולא לבתים ענין תנהו לגבולין ענין אינו באס גבוה ופל אחרים

להתיר



וי חדשה חמץ ועניני בא מנחה
 הוה דלא עוד למינקט הו״מ ובאמת .שכבשתו נכרי להתיר
 ענין סמכו ושפיר .בגבולין פקדונות קבלת איסור כלל ידעינן

 לכבשתו קראי תרי מצרכינן לא דוכתא דבשוס ר״ת הקשה לזה
 צריך דמש״ה לומר אפשר הי׳ דבל״ז משום וכו׳ כבשתו ושלא
 קרא הכא דאיכא משום כבשתו ושלא לכבשתו קראי תרי הכא

 קאי דאיסורא דקרא אמרינן הוה ולא להיתר וקרא לאיסור
 ומש״ה שכבשתו לנכרי דאתי אמרינן הוה רק אחריות אקבלת

 שהקשו השתא אבל שכבשתו נכרי להתיר יתירא קרא צריך
 מהרש״א בתירוץ להו ניחא לא ולמה גז״ש צריך אמאי מתחלה

 מסתבר דיותר אע״כ ? פקדונות להתיר לך מוקמינן דהוה
 לתרץ והוצרכו וכמש״ל פקדונות מקבלת שכבשתו נכרי להתיר
 לכבשתו קראי ב׳ צריך למה הכא בתר שפיר הקשו ע״כ אחר תירוץ
 והוה לאיסור קרא הכא דאיכא משוס לומר דאין כבשתו ושלא

 מוקמינן הוה דודאי ? וכמש״ל שכבשתו לנכרי דאתי אמרינן
לאסור ולא באחריות פקדונות קבלת דהיינו טפי במסתבר קרא

:בכ״ז ודו״ק שכבשתו נכרי
 דלמא שהקשה בנל״ח עיין וכו/ בתרא בתר ניזול א׳( )ז׳ שם

 בתר בי׳ אזלינן לא ומש״ה דשיל״מ ה״ל דחמץ משוס
 דבריו מבין ואינני .ט״ש רובא בתר אזלינן דלא כמו בתרא

 דאסור כיון הפסח אחר לאוכלו דשיל״מ דהוה נאמר דהיאך
 דשיל״מ .דהוה כתבו לא והפוסקים ,הוא חמץ אס כלל לשהותו

 דאיסור כיון שהי׳ איסור דלענין _במצה חמץ נתערב אס אלא
 עכ״פ אסור וא״כ לשהותו ומותר בטל שפיר מתירין לו אין זה

 הכא אבל מתירין לו יש דהא בטל אינו זה דאיסור באכילה
 ממילא הוא דחמץ תאמר אס טיבו מה יודע ואינו פת דמצא
 לאכלו ומותר דמצה ונימא בתרא בתר ניזול וע״כ לשהותו אסור
 הוא מצה אס דשיל״מ הוי לא דממ״נ בפשיעות ועי״ל .בפסח
 אסור יהי׳ פסח לאחר גס הוא חמץ ואס .לאוכלו מותר
 כדאי׳ בטלו אפילו דאסור הפסח עליו שעבר חמץ מכח לאכלו
 דלא תערובות בע״י אלא דשיל״מ הוי ולא ס״ה תמ״ח בסי׳
 הצדיק את ולהצדיק .כ״ש פ׳ בר״ן ועיין בעיני׳ אלא ר״ש קנים
 דאינו מכזית בפחות דמיירי נ״ל דבריו להעמיד אפשר אולי
 . יל״מ והוי לשהותו אפשר וא״כ ביצה ריש וכדאי׳ לבער חייב

 חצי אמרינן לא ב״י איסור דלענין נימא אס דאפילו נראה אך
 דעכ״פ נראה מ״מ .ע״ט סי׳ הש״א וכמ״ש מה״ת אסור שיעור

 תמ״ב סי׳ במ״א להדיא וכמבואר מדרבנן ביעור או ביטול צריך
 ולא לבערו חייב א״כ בעלו לא אם ממ״כ וא״כ .י״ב י׳ ס״ק
 דלהוי ולא'ניחא כעפרא אחשבי׳ א״כ בטלו ואי דשיל״מ הוה

 הפסח אחר לשהותו ל״מ דיש נאמר והיאך כלל בגווי׳ זכותא לי׳
 קושיין והדרן כלל שלו ואינו לכלום אצלו. נחשב דאינו כיון

 קושיית ג״כ סרה ובזה .קדושיס דעת להבין וצ״ע לדוכתי׳
 מוכרי רוב דאס שכתב י״ג ס״ק תק״ג סי׳ המג״א על הצל״ח

 דהוה ביו״ט מהס לקנות אסור דאפ״ה מאתמול שנולדו בציס
 רובא בתר דאזלינן צבורין דט׳ מסוגיא עליו והקשה׳ דשיל״מ

 ולפמ״ש .דשיל״מ דהוי אף פריש מרובא דפריש כל ואמרינן בחמץ
 לשהותו אסור א״כ רובא בתר ניזיל לא דאי שאני דחמץ ניחא

 : ודו״ק ב׳( )י׳ ביצה בצל״ח ועיין מתירין לו אין והוה י .
.מהרש״א עיין כו׳ דשקל חזינא דלא טעמא גמ׳ א׳( )ט׳ שם

 לזה החמץ העכבר הביא אם דממ״נ הצל״ח עליו והקשה
 ואס אחרת בחצר דנטל בכך דמה בדיקה צדיק ודאי החדר
 שפיר א״כ לכאן שהביאתו ראינו ולא אחרת בחצר שנטל ראינו

 נתחבטו וכבר ,ע״ש דאלד״ס טעמא לי למה והדק״ל ס״ס יש
 עוד בצירוף ליישב נראה ולי .הנ״ל מהרש״א בכוונת לב חכמי כל

בדיקה צריך לא ועיר וחצר דמבית מהרש״א דלפירוש חזק דקדוק
 אך התנא צירף למה א״כ למקום בממקוס זולת דשקל חזינא אי אף

 קשה ועוד .ועיר חצר בהדי בית למינקע ה״ל ביחד ובית מקום
 ספק דה״ל לי׳ תיפוק דאלד״ס טעמא דל״ל הפ״י שהקשה מה
 כוונת דהכי נראה ע״כ .בדיקה דא״צ לקמן דאמרינן על

тדל״ל גדול כיכר שנטלה דחזינן אף ועיר וחצר דבבית מהרש״א

 רק דאלד״ס מטעמא בדיקה צריך הבתים שאר אין אכלתי׳
 דחזיכן אף ועיר דבחצר ועיר חצר ובין בית בין יש חילוק

 דהיינו לחצר חוץ עמו והלכה גדול כיכר זה בחצר שנטלה
 אם בבית אבל . בדיקה צריך הבתים שאר אין לרה״ר או למבוי
 דפתחי ־לחצר דהיינו לבית חוץ ויצאה גדול כיכר שנטלה ראינו

 הבתים שאר ב׳( )כ״ג שבת רש״י כמ״ש לחצר פתוחים היו בתיהם
 על לספק דמי ולא הפיקא חד אלא דליכא כיון בדיקה צריך

 ס״ס הוי דשס ? שם שפירש״י וכמו בחצר שנכנס ג״כ דהיינו
 במקום אבל ספיקי תרי דהוה בדיקה א״צ קטן בככר אבל

 במקום דשקל חזינן אי אבל כלל דשקל חזינן דלא דוקא למקום
 הבדוק אחר למקום והוליכו נשאתו ממילא קטן כיכר אף זה

 דיוקא קאי ואהא ודאי מוציא ספק דאין בדיקה צדיק ומש״ה
 ל״מ דהשתא הקושיות כל ומיושב• וכו׳ חזינא א דל טעמא

 גדול כיכר דשקל בחזינא דהא ועיר חצר בהדי בית למינקט
 דאלד״ס מטעמא בדיקה א״צ ועיר ובחצר בדיקה צריך בבית
 הפירוש וזהו ס״ס דהוי בדיקה א״צ בבית אף קטן בכיכר ומ״מ

 טעמא שייך בבית אף ומ״מ .ודוק ז״ל מהרש״א בדברי הנכון
 ראינו ולא גדול כיכר בבית דשקל דהזינא היכא כגון דאלד״ס

 מטעמא הבתים שאר בדיקה צריך דאין לבית חוץ שהוציאה
 אף דהתם ועיר חצר בהדי לכלול רנה לא התנא רק דאלד״ס
 בדיקה א״צ ג״כ גדול כיכר ועיר לחצר חוץ שהוציאה שראינו

 מיירי בדיקה דא״צ דלקמן על דספק והא דאלד״ס מטעמא
 :כנ״ל שרי נמי ספק ובחד בביטלו דמיירי או ס״ס דהוי קטן בככר
.וכו׳ גודשין לא אבל ד״ה תוס׳ בסוגיא ע״ש א׳( )יא שם

 אדר״מ דר״מ פריך דמאי שהקשו ומהרש״א מהרש״ל עיין
 פסידא כמו דהוי שרי ביעור מנות דמשוס למימר איכא הא

 מיני׳ בדיל הדש דמסיק דכיון בפשיטות ליישב לי ונראה ע״ש.
 ר״מ דמתיר והא נתיר לא פסידא דמשום לגמרא לי׳ סבירא

 ולהכי .ג״כ מיני׳ דבדיל משום היינו השלחין בית לקצור ור״י
 פסידא כמו הוו ביעור דמצות דנהי אדר״מ דר״מ שפיר פריך
 שהקשו מה נמי מיושב ובזה .מיני׳ בדיל לא הרי מ״מ

 עד ור״י ר״מ על תיכף המקשן הקשה לא אמאי המפרשים
 דמשום סבור הי׳ דהמקשן ניחא ולפמ״ש ? לי׳ ופריך רבא דאתא

 דאתי׳ השלחין בית קוצרין מדתנן מותר ג״כ לחוד פסידא
 ר״מ גזר לא ומש״ה פסידא כמו הוי ביעור ומצות דכ״ע אליבא
 מדחזינן כן אם מיני׳ בדיל דחמץ התירוץ לפי אבל .בחמץ
 עוני סברא דהך ע״כ וקלי בקמח גזר ולא בחמץ ר״י דגזר

 לחוד מפסידא וה״ה לחוד ביעור ממצות עדיף מיני׳ ובדיל רגלים
 דהיינו מיני׳ ובדיל רגלים בעולי דאסרי רבנן וא״כ שויס דהא
 בקונרין דשרי׳ והא לחוד ביעור במצות כ״ש״דאסרי וקלי קמח
 מיני׳ ובדיל פסידא תרתי דאיכא משוס היינו מלחין בית

 לשורפו עליו מחזיר עצמו הוא ומשני אדרבנן דרבנן שפיר ופריך
 מצות תרתי דאיכא משום ושרי מיני׳ בדיל כמו והוי כלומר
עניו דמחזיר סברא הך לי׳ לית ור״י מיני׳ ובדיל ביעור

:ודו״ק לשורפו
 ל״ד פית כולה ניכול לא ד״ה תוס׳ ע״ש בסוגיא ב׳( )י״ב שם

 נראה .עכ״ל שש בתוך לשרוף צריך דהא שית כולה
 הראשון ביום דאך ב׳( )ד׳ לעיל רש״י בשיטת דאזלי כוונתם
 דס״ל אחת שעה בו שהה דהרי בי״ט לומר א״א וגו׳ תשביתו
 ביערו שלא כ״ז עליו עובר בשריפה שעוסק שעה דאותה
 למאי שכן וכיון שם( רש״י בכוונת א׳ ז׳ בסוגיא לעיל )עמ״ש

 לבערו צריך ג״כ מותר וחצי אסור היום שחצי חלק מאך דמסקינן
 אחר אחת שעה שהה הרי דא״כ שבע בתחילת ולא שש בסוף

 •השבתה מקרי לא בהשבתה שעוסק דשעה חצות
 מתחילת דר״מ אליבא ולרבא דפריך לקמן לכאורה קשה

 מ״מ במערב חמה וז׳ במזרח חמה ה׳ ומשני ניכול לא ה׳
 ובתחלת חמש עדיין שהוא דיסבור שש בסוף יבער לא דלמא קשה

 אחת שעה הרי מ״מ ויבער החמה מחמת ז׳ שהוא שיכיר ז׳
דדוקא וצ״ל .כן קשה דר״י אליבא לרבא וכן באיסור שהה

לענין
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 לא ה' מתחילת דפריך וכמו יטעה שמא גזריכן אכילה לעכין
 לא שריפה לענק אבל כיכול לא ד׳ מתחלת דר״י ואליבא כיכול
 גזרו שלא לר״י הכהה לעכין דחזיכן וכמו יטעה שמח כלל גזרו
 שריפה ולעכין מאכילה קיל דהכאה אחת שעה בטעות רק

 שמא למיחש איכא דאל״כ גזרו לא אחת שעה שאפילו עכצ״ל
 וכמצא ו׳ תחילת שהוא דיסבור שבע בתחילת וישרוף יטעה
 שורפין דתכן הא דלפ״ז לומר וצריך .וכמש״ל אחת שעה שהה

 אבל ששית שעה כל בהכאה שאסור לומר הייכו שש בתחלת
 דפריך הא לפ״ז כמי וכיחא .שש כל לשרוף זמן לו יש מ״מ
 דשורפין כיון קשה דלכאורה וכו׳ בשית וכיבדוק א׳( )ד׳ לעיל

 לעיני לפמ״ש שש קודס להיות צריכה הבדיקה א״כ שש בתחלת
 מקרי לא לשרוף כדי שעוסק דשעה בכאן ותוס׳ רש״י בשיטת

 דלעכין זמן לו יש ששית שעה דקל כיחא ולפמ״ש .השבתה
 כמי ומיושב ,לשבע שש בין יטעה שמא כלל גזרו לא שריפה

 אבל וכו׳ לרבא רביכא איתבי׳ דקאמר לקמן טובא דקשה הא
 אין אם למה זה וטורח ופירש״י בכ״ד השבתתו ביעורו בשעת

 יטעה דלמא בכ״דדקשהטובא וישביהכו ז׳ עד ימתין עצים לו
ולפי .באיסור אחת שעה עוד ושהה שש שהוא ויסבור ז׳ על

 : ודו״ק כיחא לטעות חששו לא השבתה דלעכין שכתבתי מה
 בשעת אבל ביעורו בשעת שלא אימתי ב׳( )י״ב בסוגיא שם

 ביעורו בשעת דשלא ופירש״י בכ״ד השבתתו ביעורו
 אבל שרי מדאורייתא דאכתי שש וכל שש מתחילת הייכו

 השבתתו מה״ת עליו שמוזהר שבע מתחלת ביעורו בשעת
 וכותר ר״י יליף מכותר דהא בתוס׳ עליו והקשו . דבר בכל

 קושיתם ליישב לי וכראה היטב ע״ש שריפה טעין איסורו נאחר
 ז״ל דרש״י והוא רש״י שיטת על המפרשים קושיות שאר וגם

 הלימוד עיקר וזהו לר״י שריפה דוקא כריך הפסח דבתוך מודה
 מדאורייתא דאסור כיון הלילה ועד משבע רק מכותר שלו

 וכמו א׳( )ד׳ לעיל לשיטתו בב״י עובר )וגס ובהכאה באכילה
 מכותר ללמוד שייך לא ועכ״ז אליבי׳( המפרשים שהסכימו

 הלילה עד ומז׳ כרת עכוש שכן לכותר מה למיפרך דאיכא
 בכל השבתתו ס״ל מש״ה ב׳( )כ״ח לקמן וכדאיתא כרת ליכא
 מדרבכן רק אסור דאיכו בשש דהייכו ביעורו בשעת ושלא דבר
 לעיל שכתבתי )ואף שריפה דוקא וצריך תקון דאורייתא כעין

 וגו׳ תשביתו הראשון ביום דאך הכתוב כווכת רש״י לשיטת
 דא״כ שבע בתחילת למימר דליכא שש בסוף שמשביתו היינו
 לומר לכו הי׳ שש בסוף גס וא״כ אחת שעה שהה.בו הרי

 ביעורו בשעת דשלא כאן רש״י כתב ולמה בכ״ד שישביתו
 הוא מדאורייתא דמ״מ כיון דז״א ? שש וכל שש בתחלת הייכו
 אין ואס דוקא לשרפו דבריהם חכמים העמידו באכילה מותר

 וא״כ .יכר( ל"בכ וישביתו שבע עד >ימתי ים$ע ול
 המפרשים קושיית ג״כ ומתורן הכ״ל התוס׳ קושיית מיושב

 ביטול מהכי לא בכותר דהא מכותר ר״י יליף דהיחך עליו
 דבתוך ? ביטול מועיל איכו שכן לכותר מה למיפרך ואיכא
 לקמן רש״י דכתב והא .בביטול סגי לא ג״כ בחמץ הפסח

 בשיירא ויוצא למפרש הוא קולא מיהו וכו׳ שאס ד״ה ב׳( )כ"ז
 הפסח דבתוך ז״א ? הפסח בתוך הוא דקולא כתב ולא וכו׳
 שלא כדי לרוח וזורה לפרר צריך עציס מצא לא אס לר״י גס

 צריך שריפה דוקא הוא דהעשה דס״ל דכהי בב״י יעבור
 מהכי בוודאי ב״י ולעכין דב״י הלאו יעבור שלא מ״מ לתקן
לידי דאתי חומרא הוי לא כן ואס בעולס שאיכו כיון פירור

 : בשיירא יוצא לעכין הוא דקולא לפרש הוכרח ע״כ קולא

יש לבטל יכול ביס מפרש דהא המפרשים קושיית ולעני]
 מהרש״א וכמ״ש לבטל ישכח שמא דחיישינן לומר

 ולא פשע דילמא וכו׳ איסורי׳ זמן דלאו כיון א׳( )ו׳ שס
 בשיירא ביוצא אף )ובאמת .ב׳( )ו׳ לעיל וכדאיתא מבטל

 כיון ואוכלו מאילו*מוכרו גרע דלא בכ״ד להשביתו יכול לר״י
 דכווכת כיון עליו מוטל חיוב דאין רק איסורו זמן קודס דהוא
 כיון לקיימו יכול איכו וזה שריפה דוקא הוא לר״י כעשה

 זמן אחר וק״ל. ע״ש כרת חייב לא הכאה דעל מזה מוכח א״כ
הרבה; צדיקים של בספרן מפורש זה דבר מצאתי רב

 כ״ש חמץ לאטל אסור כתב חו״מ מהלכות בפ״א הרמב״ם
 נושאי עליו ותמהו .חמץ יאכל לא שנאמר בפסח

 שיעור מכי בלא״ה הא יאכל מלא להביא צריך דמאי כליו
 אכילה הא יאכל מלא לה מפיק היכא ועוד .מה״ה אסור
 בכזית אכילה אמריכן דלא להרמב״ם דס״ל וכראה . בכזית

 לא מכזית ופחות באכילה אלא אסור שאיכו באיסורין אלא
 שיכור חצי גם בהכאה שאסור באיסור אבל אכילה חשיבא
 יאכל מלא שפיר לה מפיק ומש״ה מהכאה גרע דלא אסור
 להרמב״ם לי׳ סבירא הכאה על דגם עליו לוקין אין ומ״מ
 בהא לי׳ סגי ולא יאכל מלא למילף דצריך והא לוקין דאין

 טעמא דהכה מה״ת אסור שיעור חצי דוכתי בכל דאמריכן
 לאצטרופי דחזי משוס יוה״כ ר״פ ביומא אמריכן אסור דח״ש

 וכמ״ש ולהבא מכאן אלא עובר דאיכו ביעור לעכין שייך לא וזה
 איהקש א׳( )ה׳ בפסחים ואמריכן פ״א סי׳ ארי׳ בשאגת הרב

 אמריכן לא באכילה דגם ה״א וא״כ חמץ לאכילת שאור השבתת
 הוי ולא כלומר יאכל מלא לה יליף ומש״ה מה״ה אסור ח״ש

 דאסור כיון אלא לאיצטרופי דחזי משום כלל טעמא השתא
ילפינן והדר וכמש״ל אסור כמי ח״ש הכתוב מגזירת בהכאה

 כיון לחכמים הבל ירכה אס ובגיל יושב ע״כ עצים לו שאין
 דתשביתו והעשה ביעור חובת עליו והל שלשים בתוך דהוא
 א״ל ע״נ העשה לקיים כדי בכ״ד להשביתו כריך לדידהו בכ״ד

 שהקשה מה ג״כ מיושב ולפמ״ש .להקל( וסופו להחמיר תהילתו
 לעיל דקאמר מהא רש״י לשיטת ע״ז סי׳ ארי׳ שאגת הרב
 מיירי התם והא שריפה אלא המן ביעור אין ש״מ ב׳( )ה׳

 מודה רש״י גם דלפמ״ש ? שריפה קאמר ואפ״ה הפסה בתוך
 של הלימוד עיקר וזהו לר״י שריפה דוקא הוא הפסח .דבתוך
 דליכא כיון הלילה ועד משבע הייכו ביעורו בשעת רק מכותר
 ובהכאה באכילה ואסור בב״י ועובר בכרה דאיכו מכותר למילף
 מצאתי שוב .ודו"ק לי כראה כן בכ״ד ■להשביתו צריך מה״ה
 :ע"ש ג׳ ס״ק המ״ה סימן חיים מקור בם׳ הכ״ל דבריכו קצתי
 שהביא חדש אור בם׳ עיין כרשב״ג כמאן א׳( )י״ג שם

 עליו יעבור שלא לבער צריך הא שהקשה הפר״ה
 במקום יבטל דהמפקיד כיון י״ל ולדידי .ע״ש ? המפקיד

 ג״כ חכמים דתקון ואף בב״י עוד עליו יעבור לא שהוא
 מפולת עליו ככפלה בכאן.הוי, דאיכו כיון י״ל מ״מ ביעור?

 לעיל עיין להחזיר דעתו דאין בהא לעיל המפרשים וכמ״ש
 ממילא עובר איכו המפקיד דאם האו״ח שהקשה ומה א׳(. )ו׳
 הכא כ״ש קאמר״הגמ׳ ואמאי הפסח אחר בהכאה יאסור לא

 יאשר דבפסח כיון הגמ׳ דכווכת י״ל לגמרי. דמפסדי׳
 אדם גם יכול ואח״פ המפקיד של ברשות איכו שוב בהכאה

 רשות ממכו שכפקע כיון ההפקר מן כזוכה בו לזכות אחר
 .לעיל ז הבאתי׳ בהשמטות הצל״ח כתב זה וכעין המפקיד

 אלא עליו חיכו שאפילו הפוסקים לדברי לי קשיא הא אך
 שלא כדי לבערו חייב הכפקד א״כ לבערו חייב מכם שומר
 )ו׳ לעיל הרא״ש כדכתב הוא ש״ח פקדון וסתם עליו יעבור

וצ״ע: ע״ש אצלו דהפקדו הא על א׳(
 מ״ש בכרת בפסח מחמץ כהכה יהא הקשו כ״ש ר״פ התום'

 איכטריך דמש״ה א׳( )ק״כ בחולין שכתבו מה ולפי
כרת לחייבו כדי מהכאה גרע דלא אע״ג השותה לרבות כפש

 ח״ש ביעור לענק דגם חמץ מאכילה שאור השבתת בהקישא
 וממילא פירורין הוה מכזית דפחות ואף הכתוב מגזירת אשור
 חמץ אי ביצה ריש וב״ה ב״ש פלוגתת לעכין כ״מ מ״מ בטלי

 לענק גם אסור שיעור דחצי כיון דהשתא בכזית או בככותבת
 לא דב״י דלאו מזה ומוכח מלקות לעכין פלוגתייהו ע״כ ביעור

 יראה בל על דלוקין באמת הרמב״ס שפסק וכמו כל״ע הוי
 בזה ועמ״ש ודלק. כנ״ל לשיטתו ואזיל מעשה דעשה היכא

:הנ״ל בסי׳ ארי׳ בשאגת הרב
פסחים
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 מפירש״י .וכו׳ דאמר היכא שאני אלא ע״ב( )ס׳ פסחים
 לאוכליו שלא דמחשבת דכמו לי׳ דפשט נראה ותוס׳

 לשמו שלא מפיק לא ה״ג תחלה שאמר לאוכליו מדי מפיק לא
 התוס׳ דלפמ״ש חדא תמוה ומאוד . תחלה שאמר לשמו מדי

 מ״מ ראשון לשון תפיס דס״ל ואף דר״י אליבא קאי דהאיכעי׳
 שלא אתי הזבחים ככל נוהג דאינו גרוע פסול דהוי כיון

 שני בלשון הוא גרוע דהפסול הכא כ״ש א״כ ועוקרו לשמו
 .ראשון בלשון הוה דהפסול הבעי׳ למיפשט מנ״ל וא״כ דכשר
 דאמר מיירי דלר״מ אבל ד״ה א׳ לעיל דלפמ״ש.התוס׳ ועוד
 הי׳ התוס׳ דברי ולולי עקירה. לענין כלל ראי׳ אין אלו

 למפרש שוה אינו דסתס זה לענין רק ראי׳ דמביא נראה
 לאוכליו קאי דסתמא כשר יהא גרידא לאוכליו בשלא גס דאל״כ

 כלום לאו דמסתמא אע״כ לאוכליו ושלא לאוכליו כמו והוי
, :ודו״ק נדחה רבא ראיית גס וא״כ היא

 פסק הרמב״ס .,וכו שנכנס מצורע ר״ח אמר א׳( )ס״ז שם־
 כר״י הלכה ור״ש דר״י משוס הכ״מ וכתב . כר״ח דלא

 לומר הרמב״ס יכול היאך כר״ש ס״ל דר״ח כיגון כולס ותמהו
 מטמא שכן לב״ק מה פריך הגמ׳ דהא ליישב ונ״ל .כוותי׳ דלא

 פסק והרמב״ס האמה פי חתימת דבעי כר״נ ס״ל ומשני במשהו
 בכ״ש דמטמאין דנדה וכמתני׳ כחכמים מח״כ מהלכות בפ״ב
 למחנה דבדדישב וצריך.קרא וב״ק מזב מצורע למילף ליכא וא״כ

: לעשה ניתק הוי ולא שלישית
 שפיר ור״י פריך דמאי טובא קשה גופא הגמ׳ על אך

 ותו בכ״ש ומטמאין כר״נ דלא ס״ל דלמא ר״ש קאמר
 דמ״מ פריך דהכי בדוחק וצ״ל . מהם מצורע למילף ליכא
 ידעינן דממילא ר״י דדריש דמחניהס קרא צריך לא זב לעינין
 דאיצטריך ומשני ושרץ מת מטמא ונילף זב נכתוב לא דא״כ

 :ודו״ק פפטורין ונכנסו ומצורעין זבים דחקו שאם לענין ג״כ •זב
 המפרשים וכי׳. ויעבירנו בידו יטלנו שמא א׳( )ס״ט שם

 מתקן משוס הטעם פירש במפנה דלעיל רש״י על תמהו
 הזאה דחשיב ר״ע טעם להבין צריך דהא ונראה גברא.
 קטן ד״ה תוס׳ ועיין להשיבו חש דלא ר״א וטעם ליוכיח
 ונראה .חזי גברא בין לי׳ שני׳ לא דלר״ע בדוחק שכתבו

 אמד ולא שבת דוחה אינו דהזאה לר״ע ר״א אגמרי׳ דבאמת
 פריך ומש״ה מתקן משוס הטעם סבר ר״ע והי׳ הטעם לי׳

 לא ומש״ה חזי לא גברא דאכתי למימר וליכא .תוכיח הזאה
 כשיתקן הזאה אחר שבות טל יעבור דאמת דז״א , שבות דחי

 חזי וגברא שבות העברת וה״ל חזי גברא יהי׳ ואז גברא
 ר״א אבל ,יוכיח שפיר הוי ומש״ה דחי לא ואפ״ה כאחד באין
 כלומר יעבירנו שמא משוס שבת דחי לא דהזאה הטעם סבר

 ולא דחי לא ומש״ה חזי לא גברא יהי׳ ואכתי האיסור ויעבור
 שיהי׳ קודם האיסור שיעבור כיון כלל מצוה מכשירי חשיב
 פירש״י במשנה דלעיל המפרשים קושיית גם וא״ש / חזי גברא

 דר״א אליבא והכא ע״ש תוכיח הזאה דאמר דר״ע אליבא כן
 דהתם אף מל שלא דערל מהא דפריך והא .ודו״ק ועיין קיימינן

 מעשה דמחוסר כיון לומר יש ? חזי גברא יהי׳ מילה לאחר
 בד״ה ע״ב לקמן התוס׳ וכמ״ש חזי לא טפי חשוב בגופי׳

 ערל דהא שהקשה תמוהים שם מהרש״א שדברי ודע .האי
 דלעיל דערל לערל ערל בין לו ונתחלף ע״ש קרבנותיו משלח אינו
 ומש״האינו לעיל וכדפירש״י מילה מחמת אחיו שמתו היינו

 דחייב דהכא ערל אבל עצמו לתקן לו דאסור קרבנותיו משלח
 :ודו״ק חזי מחזי הא תוס׳ הקשו ומש״ה במזיד מל בלא ע״כ כרת
סימן סוף יו״ד בפמ״ג עיין .יטול ד״ה תוס׳ ב׳( )ע״ה שם

 צריך להוי תנור של בחרסו דנגע .אהך שהקשה צ״ד . •
 ואוסרת עצמה מחמת אסורה ראשונה קליפה דהא קליפות ב׳

 כיון לומר נ״ל הקושיא ולחומר בצ״ע שהניח ע״ש הסמוך

 לפנים לחלק יש משהו וכל שיעור לה ואין במשהו די דקליפה
דסרה רפ״ט חוי״כו ועיין א׳ פ׳ זבחים החום׳ כמ״ש ג״כ

 הקשו לא וע״כ קליפות ב׳ דהוי לומר יש קליפה בחדא א״כ .
 דכל בכה״ג כולה אושרת דלהוי אלא שם בחולין התום׳
 ברש״י עיון מקום שיש ודע .לה בשמוך אוסרת קליפה

 ותרי שבע דה״ה דנתב ומחצה דשבע בהא א׳( )ע׳ שבת
 וא״כ משהוין תרי יש משהו בחדא נס לפמ״ש דהא משהוין

 אלא הקשו לא כאן התוס׳ ומש״ה ומשהו בשבע חייב למה
 על אבל אצבע כעובי דהיינו הרוטב מחמת וכו׳ דיאסור
סיכה דהא תירוצם שייך לא זה דעל אף להו ל״ק קליפה

:ודו״ק ועיין כמ״ש אע״כ כ״ק אוסרת ואפ״ה דמפהו
 דאורייתא תחומין וכו׳ יהודא ורב ד״ה תום׳ )צ״ג( שם .

 דרבנן דתחומין אף שתמה וחדוש דרוש בס׳ עיין .וכו׳
 הוא ולפמ״ש ע״ש כרת במקום ואף וכו׳ דבריהם העמידו
 צ״ל וא״כ תורה כשל דעשו דבריהם העמידו דפירש בעצמו

 הוי דאורייתא דהוי דאף דבריהם העמיס והזאה ערל מ״ע
 דבכולס כיון צ״ל וע״כ כרת בו שיש דפסח עשה אותם דחי

 דהעמידו שפיר חשיב כרת אישור יעבור.על שמא נזרו‘
 תחימין אבל כרת אישור עכשיו עובר כאילו ועשו דבריהם
 במש׳ פעמים כמה כדמשני בלאו אלא אינו לר״ע דאפילו

 לומר שייך היאך וא״כ וכו׳ בתחומין לה דידע שבת
 התום׳ כתב היאך דא״כ קשיא לא והא . דבריהם דהעמידו
 דכיון דז״א , ל״ת וידחה עשה יבוא מ״מ דאורייתא דתחומין

 ופטרו רחוקה דרך התורה עשאו לילך אסור דאורייתא
 מוכרחים אינם הגאון דדברי נ״ל באמת אבל בפירוש.

 ה״נ תורה כשל ועשו דבריהם דהעמידו לומר דאפשר דכמו
 תורה משל יותר לדבריהם חיזוק דעשו למימר איכא

ביד כח ויש מקומות ובכמה אעפ״י פ׳ בריש וכדחזינן
 גבי שפיר קאמר ומש״ה בפוא״ת דאורייתא עשה לדחות חכמים
לדבריהם חיזוק עשו לא כלומר דבריהם העמידו לא מצורע

הנך על כולם שהקשו מה בזה וא״ש תורה. משל יותר
 יפרשו איך א״כ לחוד ל״ת רק הוי די״ט דסברי אמוראי
הגל את עליו מפקחין אץ ר״ה של שופר דר״ה המשנה

 משל יותר לדבריהם חיזוק עשו דרבנן לומר דיש וכו׳
 .התם דחשיב דרבנן איסירי וכל מפקחין אין ומש״ה תורה
 שבות משום שהיא בדבר בין אותו חותכין אין דתנן ואף
 משום לאסיר דהוצרכו כיון י״ל ? ל״ת מפום שהוא בדבר ובין

 יהי׳ שלא כדי ל״ת משוס ג״כ' אסרו חיזוק מחמת שבות
 ואצ״ל זו התם דמשני בהא י״ל ובזה .כחוכא דרבנן מלתא

 זו לא אלא למיתני דלא הש״ס דרך דוכתא דבכל קתני זו
 הוי עול״ת הוי די״ט אמרינן אי דה״ק י״ל ולדברינו .זו אף
 דמשוס זו לא הוי ל״ת הוי די״ט אמרינן אי אבל זו ואצ״ל זו

ג״כ ל״ת דמשום זו אף אלא חיזוק עשו דרבנן איסור שבות
:ודו״ק וכמ״ש דשופר עשה אותה דחי לא

 או יום ובמת וכו׳ דמית אלא ד״ה ברש״י א׳( )צ״ח שם
 שהקשה דו״ח בס׳ עיין וכו׳. לאוקמי׳ ליכא יומים

 שנעלם ותמוה . ע״ש אונן שאינו כיון בי״ד שלמים יביא דא״כ
 הרמב״ס וכ״פ קרבנותיו משלח אינו אבל )ט״ו( מ״ק נמ׳ ממנו
 :וק״ל שבעה כל קרבנותיו משלח אינו שאבל התוספתא עפ״י
רפ״י לשון לפרש שאלו רביס .טמא שהי׳ מי ס״פ שם

 הבנה לדבריו דאין וכו׳ הוחלפו דקתני ורישא שם
 החבורות שני להחליף צריכין דלמה דכוונחו לי ונראה .כמובן

 אחת מחבורה אהד איש רק ילך חבורה מכל אחד איש
 . ממנה שהלך החבורה מתחלה ותאמר ילך לא ומשני׳ לפני׳
 משוכות ־ ידינו לאו ואם טוב הרי שלי זה פסח אם האיש
 האיש שם אשר השני׳ החבורה תאמר ואח״ז ע״ז ונמנין משלנו

 ואם עמנו ונמנה משלך משוך אתה הרי שלנו זה פסח אם
 פלא ואף עמך ונמנים משלנו משוכות אנו הרי שלך זה פסח
 קיימינן הא ? פסחם על הראשונים מבעלים אחד ישאר
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 שיחליפו שצריך רישא מדקתני וע״כ צריך דלא לר״י השתא

 מרישא דוק מסיפא ואדדיקת אתיא כר״י ע״כ החבורות ב׳
 הכת יאמרו דלמי כן לעשות דמוכרח מתרץ ע״ז כר״י דאתי

 מה״צ בס׳ כן מצאתי רב זמן אחר .וק״ל ע״ש ראשונה
:ע״ש בליקוטי׳

 ותמיד ומילה ופסח וכו׳ טעמא ד״ה הוש׳ א׳( )ו׳ יבמות
 לפי השתא דקיימינן אך בכוונתם שצ״ל וכו׳

 איסור דלענין י״ל מ״מ חמיר דשבת ס״ל דלא התרצן סברת
 לא דהתורה דה״א או״א מכיבוד למדין היינו לא הקילה
 לא אבל כרת בו שיש ל״ת בעלמא לדחות רק בזה גלתה

 ולפ״ז .ול״ת עשה דלדחי מכאן למדין דאין וכמו סקילה
 ולא מכיבוד ילפינן מהרש״אדלחומרא כמ״ש בכוונתם הפירוש אין

 דכוונת* ידעינן הוי דלא אלא מצוה הכשר שכן פרכינן
 באריכות להמעיין מדוקדק וזה . שקילה אישור דלדחי התורה

: רחמנא בריך . ודו״ק הדיבור בשוך לשונם

בשלח
והוצאה קירוב ועניני

 לחי בד״ה ופירש״י וכו׳ ע״כ יתר איתבי׳ ב׳( )י״ב עירובין
 והקשה .מחיצה משום לחי אלמא וכו׳ מכאן

 קורה דגם מוכח ר״י דמדברי לכ״ע הקושיא הא בגליוןהש״ש
 דמברייתא איתבי׳ ד״ה התום׳ על הקשה ועוד מחיצה משוס
 .ע״ש לזרוק אך פליגי דרבנן מוכח גמורה רה״י זהו דשבת
 וחייב מחיצה משום לחי למ״ד להבין צריך דהא ליישב ונראה
 האי דקאי צ״ל וע״כ ? גמירה דקתני הא יחרץ איך הזורק
 לרבנן רה״י הוי לא דהתם קורה לענין דר״י למעט גמורה
 לענין־קורה דנהי רש״י כוונת דה״נ י״ל וא״כ . הזורק ופטור

 למי .לענין אבל דשבת דפ״ק מהאי עלי׳ פליגי דרבנן צ״ל
 .'היכר משום לחי למ״ד פריך ומיש״ה דפליג לומר צריכין לא
 כלומר וכו׳ מדרבנן אלא אסרי לא דרבנן התוס׳ כוונת וזה

 דשבת דברייתא והא מחיצה משום דהוי מודו לחי לענין
 נעביד דמהכ״ת קורה לענין אלא ממעט לא גמורה קתני

 מחיצות ב׳ ר״י קסבר ומשני .לר״י רבנן בין גדולה פלוגתא
 פליגי וממילא מחיצה הוי דלא מודה לחי אבל דאורייתא

 דשבת דפ״ק וכברייתא פטור דהזורק לחי לענין גם רבנן
: ודו״ק הכל ומיושב

 ד״ה תוס׳ דיבורי בשני לובלין מהר״ם עיין א׳( )כ״ח שם
נטה ובמחכ״ת מוקשים שדבריו לזרע וד״ה לפיכך

 הביא* שאם קאמר מעשרות שני דלענין הפשוט מפשט
 : שם בריטב״א להדיא וכ״ה .בשלישית ונלקט בשני׳ שליש
 מניחין היאך תמה תרי״א סימן יוה״כ ה' אפרים מטהבס'

.שהאריך ע"ש מיני׳ למיכל חזי לא והא ביוה״כ עירוב
 לגדול שמערבין מודים אתם אי ב׳( )ל׳ מפורש׳ גמ׳ נגד והוא

 חילוק דאין פשוט .בע״ת דמיירי נימא ואפילו וכו׳ ביוה״כ
: וצ״ע וחצירות ע״ת בין בזה

 וכו׳ דליחייכו דמסתפינא לא ואי כתב רס״י ופלתי הברתי
 דמצות הנאה הוי לא ע״א של בסכין דשחיטה ה״א י

 בכלל הוי לא דזה דמסתפי אמר ושפיר .ניתנו להנות לאו
 אס רק שחיט לא בעי דאי כיון ניתנו להנות לאו מנות
 ל״א בגמ׳ להדיא וכדאיתא שישחוט מצוה בשר לאכול רוצה
 לילך שאסור אך הנאה מקרי הרשות לדבר מערבין דאי
 :וק״ל הנאה מקרי לערב מחויב דאינו כיון מ״מ עירוב בלא
 דו״ח בש׳ עיין .עלי׳ ממשיל בעי ואי גמ׳ ב׳( )ל׳ שם

 שמערבין מודה א״א הקושיא תהי׳ סומכוס על שהקשה
 הראוי׳ שעודה דבעינן לשנויי ליכא ולדידי׳ ביוה״כ לגדול

 מש״כ ולפי .ע״ש שאלה ע״י מבע״י ראוי׳ תרומה דהא מבע״י
 מהני ומש״ה עירוב קונה "היום סוך ש״ל דב״ש הריטב״א

 עירוב קונה היום 'תחילת קיי״ל ואנן מבע״י הראוי׳ סעודה

חדשה
 עליו דגזרו לרבנן דס״ל אליבי׳ משני מדקא לסומכוס ס״ל וכן
 מערכין אין לדידי׳ וא״כ גזרו ד״ה רש״י וכמ״ש השמשות בין

:ועיין בתרומה ג״כ מערבין אין ומש״ה ביוה״כ לגדול ע״כ
 דביצה פ״ב הרי״ך על כולם שתמהו מה ליישב יש ובזה

 ביוה״כ נוהג חצרות דעירובי מהכא מייתי ראי׳ דמאי
 ולמ״ש .השוגיא וכפשטות בע״ת דמיירי למימר איכא הא

 עירוב קונה היום דסוך דב״ש אליבא צ״ל דהכא כיון ניחא
 היום דתחלת היא דשמותי לר״א דס״ל מוכח ב׳( )ל״ח ולקמן
 מיירי דהכא צ״ל ע״כ וא״כ תחומין עירובי גבי עירוב קונה

וק״ל: מצרות בעירובי
 שכתב ערש״י .בהש״מ כל עלי׳ שהי׳ גמ׳ ב׳( )ל״ה שם

 הוא שפק בהש״מ דהא ותמוה .הי׳ מבע״י דודאי
 קארי מאי לה דקארי קשה ועוד ? ב״מ בפ׳ וכדאיתא

 דלא בהש״מ שפק דשאני דה״ק נ״ל. פירושו ולולי .לה
 וע״ז ידיעה משרון ש׳ דהוי משוש חזקה בחר אזלינן
 דר׳ בהש״מ בתר היא דר״י דבהש״מ ר״י קאמר בהא הקשה
 יהודה דר׳ בהמ״ש דשלים ב״מ בפ׳ שש וכדקאמר יהודה
ואמאי הוא יום אכתי ולדידי׳ יושי דר׳ בהש״מ אתחיל והדר

:ודו״ק כשר
 עליו מחשיב וכו׳ עושה הוא כיצד מתני׳ א׳( )ל״ח שם

 אישור עושה היאך טובא חשה לכאורה וכו׳.־ ואיכלו
 הבשילין ערובי בהניח דמיירי צ״ל וע״כ לשבת מיו״ט הוצאה
 אבל שבת אכילת לצורך כן דעושה כיון הוצאה שרי ומש״ה
 אינו וע״ת הכנה מקרי דזה אשור מ״מ חדש בפת עירוב
 גפ״ב הר״ן וכמ״ש אכילה לצורך אלא מהני דלא לזה מהנה
 מהמת יתשר דאל״כ ואיכלו נקט דוקא לפ״ז וא״כ דביצה
אש ואוכלו ב׳( ל״ג )בדך לעיל רש״י כמ״ש דלא וזה .הוצאה

:ודו״ק ירצה
 מהרש״א עיין וכו׳ שמעת מאן ד״ה רש״י א׳( )פ״א *שם

 דר״י דברייתא דבכל דומיא הוי לא השתא דגש שהקשה
 שהניח ע״ש בפרושה לא אבל פת מיני בכל היינו ובכל הוא

 הוא אלעזר ר׳ דברייתא לומר דיש דהשתא ולק״מ .בצ״ע
 והוי בפרושה אך ומערבין פת דוקא ע״ח ס״ל הוא דגה

וק״ל: הריטב״א-ע״ש גש וכ״כ דומיאדברייתא
 מ״ע דהוי וש״מ ל״פ באשה אבל גמ׳ ב׳( )צ״ו שם

 והוי תפילין זמן לאו שבת דאי פי׳ .וכו׳ שלהז״ג
 לכאורה .תפילין להכניש אשורה אשה הוי שהז״ג מ״ע

 בל משוש שזה״ג במ״ע אשורה דמש״ה רש״י לשיטת קשה
 וליכא בזמנה שלא הוי ז״ת לאו דשבת כיון והכא תושיך

 משוס תפילין ללבוש אשורה דבחול כיון וצ״ל . תושיך בל
 ומ״מ התוה׳ וכמ״ש לה תכשיט הוי לא א״כ תוסיך בל

 רשות הומכות דנשיס יושי כרבי ש״ל ודילמא שפיר פריך
אם ללבוש דמותרת כיון מ״מ ג״כ בחול דפטורה אך כלומר

: ודו״ק לדידה גם מלבוש ה״ל תרצה
 לפרש נראה לכך וכו׳ רבא והאמר ד״ה תוש׳ א׳( )צ״ח שם

 וכו׳ אחד במקום עומד דהכא דהך א״ש והשתא זכו'
 במקום עומד האדם אס דאך להדיא מדבריהם נראה- .עכ״ל
 המקום דרך לרה״ר מרה״י חפץ ומעביר בכרמלית או פטור

 כ׳( )ח׳ בשבת דמשני דהא צ״ל ולפ״ז חייב בו שעומד
 הטילטול באמצע האשקופה על משהו שנח' פירושו נח הכא
 שם העומד האדם נגד שמגיע מה נח חשוב לא זה אבל
 מהרש״א כדברי שלא וזה הפשק בלא להדיא שמעבירו כיון
 הכא מקשה מאי ולדבריו שם התום׳ על בשבת שם

 נראה וכן האסקופה על עומד האדם ג״כ הכא הא מדרבא
 שכתב מה גם .שבת מה׳ פי״ב בהשגות הראב״ד מדברי

 עזאי בן ה״מ דקאמר בהא מתרצא לא דלפיר״י כאן המהרש״א
 דכיון תמוהים דבריו ע״ש הילוכי דרך אלא מיירי דלא היא

 אחר במקום כשעומד מכ״ש דמי כעומד במהלך דס״ל
: ודו״ק ע״ש בריטב״א וכ״ה עלי׳ דרך ומעביר

שבת



חחדשה עירוב ו?ןניני. בשלחמנחה
 עצמן שדחקו ע״ש והעבירו ד״ה תום׳ א׳( )פ׳ שבת

 ונ״ל .מג׳ פחות סתם ולא עלי׳ דרך נקט למה
 לר״ע חייב למה הקשה בפ״ק לעיל דו״ח בם׳ דהנה לומר

 שבא כיון הא באמצע ור״ה לרה״י מרה״י בהוציא בקלוטה
 מ״ש ופטור חציו אגד והוי ברה״י כמונח הוי רה״י לסוף

 דאמרינן ענין באותו אף קלוטה ל״א דלהקל■ מזה והוכיח
 בפחות אבל בקלוטה דוקא דזה לומר ואפשר להחמיר
 ׳הי׳ אס וא״כ כמונח דהוי אמרינן להקל אף משלשה

 למפתן דמשהגיע פטור הי׳ לקרקע משלשה בפחות מוציא
 שהוציא ולומר להאריך צריך והי׳ כמונח חציו הוי הבית

 נקט ע״כ משלשה למטה ידו שלשל ואח״כ מג׳ למעלה
 הי׳ דמתחילה נשמע דממילא עלי׳ דרך והעבירו בקיצור
 ומש״ה מג׳ למטה נעשה עלי׳ דרך וכשהעבירו מג׳ למעלה

 על מכבר לי דהוקשה מה לי נתישב ובזה .ודו״ק חייב
 ד׳ מתחלת חבילה מגרר דאה שכתבו ב׳( )ז׳ לעיל התום׳
 ראי׳ דמה מ״ש ויוצא דמגרר מהא וה״ר חייב ד׳ לסוף
 הוציא דמ״מ חייב לר״ה מרה״י לענין דבשלמא זו היא

 עקירה עשה דלא פטור אמות ד׳ לענין אבל לרשות מרשות
 במהלך עזאי לבן דאמרינן וכמו ד׳ לסוף ד׳ מתחלת והנחה

 אך .וכו׳( מתגלגל שאני א׳ י״ב ב״מ וע׳ בכתובות )ע"ש
 ג״כ לקמן בדיבור התוס׳ מדברי דהנה ניחא לעיל לפמ״ש
 בידו דבהעבירו אף כמונח הוי ולא חייב דמתגלגל נראה
 חייב בר״ה ד״א דמגלגל ג״כ לעיל כ׳ ומש״ה כמונח חשוב

 פטור דבר״ה נימא דאי ויוצא דמגרר מהא נכונה וראייתם
 לפטור לר״ה מרה״י בהוציא גס א״כ כמונח דחשוב מחמת

:ודו״ק הבית במפתן כשהי׳ כמונח דחשוב
 תמה הש״ס בגליון .מי׳ למטה ד״ה תום׳ )קנ״ד( שם

 מה ולפי בזה שנדחק ע״ש יתד בלא אפילו דא״כ
 כתובה והיא דעירובין פ״ג משנה בפי׳ הגר״א שהכריח
 דגם מועד סדר . בראש ווילנא ד׳ החדשים במשניות

 בשני ג״כ דמיירי ע״ש בהמ״ש שבותין ב׳ התירו לא לרבי
:וק״ל בפשיטות א״ש וכרמלית באילן משתמש אלו שבותין
 והוא ופירש״י .כ״ו( )ט״ז בו יהי׳ לא שבת השביעי וביום

 והקשו .מן בו ירד שלא וי״ט יוה״כ לרבות ממכילתא
 את אלקים ויברך במדרש דאיתא מהא ביצה ריש התום׳

 שהי׳ משמע במן וקדשו במן ברכו אותו ויקדש השביעי יום
 ותירצו .הזמנים מכל וקדשו מצלינן נמי ואנן ביו״ט יורד
 ונראה ? פלוגתתן טעה לבאר וצריך . חלקים מדרשים דהוי

 הוצאה איסור חדא איסורין שני יש בשבת המן דבלקיטת
 ללקוט כליו עם יצא אל ממקומו איש יצא מאל דדרשו וכמו
 דעירובין( וספ״ק שבועות וריש שבת ריש תום׳ )עיין .המן
 צדיקים א׳( )ע״ה ביומא וכדאמרינן תחומין איסור יש ועוד
 ופירש״י ולקטו יצאו בינוניס אהליהם פתח להם נופל הי׳

 שטו .רשעים פרסי, תלתא ישראל ומחנה למחנה מחוץ
 תחומין אי ורבנן ר״ע פלוגתת ידוע וזה .ע״ש ולקטו

 המדרשים נמי מחולקים דבזה י״ל וא״כ דאורייתא
 הוצאה איסור נוהג אינו בי״ט דהנה דלעיל והמכילתא

 שם וכדאיתא נוהג •תחומין אבל א׳( )י״ב בביצה וכדאיתא
 אפשר. שאי יורד הי׳ לא דבשבת י״ל וא״כ ב׳( )ט״ז

 פליגי ובי״ט תחומין וגם הוצאה איסור מחמת לליקטו
 בי״ט גם וא״כ דאורייתא דתחומין כר״ע סובר דהמכילתא

 הי׳ לא ולכך תחומין איסור מחמת ללוקטו אפשר הי׳ לא
 לירד יכול והי׳ דרבנן דתחומין סובר והמדרש בי״ט נופל
 יורד הי׳. לא לכ״ע ביוה״כ ולפ״ז .ללוקטו דאפשר בי״ט
 ליוה״כ והוצאה עירוב דיש א׳( )כ״ג בכריתות דמסקינן למאי
 ביצה תום׳ לשיטת בלא״ה וגס .היא בדותא דרפרם והא
 מדאורייתא הוצאה אסור כלל לצורך דישלא ה״ג ד״ה א׳( )י״ב

:וק״ל להתענות מצוה דהא לצורך שלא הוי וביו״כ בי״ט גס

שבת ועניני
 ,דהקושי לפרש דחק ערש״י .תנינא תרוויהו ב׳( )ל״ז שבת

 דפריך כפשוטו פירש לא אמאי קשה ולכאורה מתנור
 להבין צריך וגה . לשהות דמותר דש״מ גחליה ע״ג מחררה
 התום׳ שהקשו וכמו קמל״ן דמתכיתין דיוקא דר״ש בהא פירושו

 שיטת לתרץ לעיל כתב בחידושיו דהרשב״א ונראה .עליו
 מתני׳ כהתה פסק מ״מ כחנינא דלא דפהק דאף הרי״ף

 אתי לא הלכך לגחליה קרוב דהוי משוה וכו׳ נותנין אין
 לא דלרבא אף והנה ע״ש הפת ישרוף שמא דירא לחתויי

 בחררה מ״מ תנינהו תרוויהו מדקאמר כן לחלק לי׳ ניחא
 ומש״ה חתוי שייך דלא מודה ■ רבא גה בוודאי גחליה ע״ג

 לתנור פת דנותנין מהא הוא דהראי׳ לפרש רש״י הוכרח
 שפיר פני׳ דקרמו קמ״ל דמתני' דיוקא שפיר משני והשתא

 ע״ג חררה על רק דקאי תימא ולא בתנור בפת אף מותר
:ודו״ק וא״ש לי׳ דשמוך גחליה

 דאיירי לר״י ונראה ושהה עבר ד״ה תוה׳ א׳( )ל״ח שם
 האבעי׳ לוקמי׳ שהקשה דו״ח בס׳ עיין וכו׳ בבשול

 אליבא דקאי דכיון לישב ונראה .ע״ש ובשוגג בשול בלא
 דמי ושהה אסור בשוגג דאף בשבת במבשל ה״ל ור״י דר״י

 אסור בודאי דא״כ לפרושי ליכא בשול בלא א״כ למבשל
 לו ויפה מצטמק רק בבשול דמיירי לפרש הוצרך לכך בשוגג

 כ״צ בבשול דע״כ יוסי מדר׳ לי׳ ופשוט למבשל כ״כ ול״ד
:ודו״ק אסור חמין אף דאל״כ איירי

 בסיגי׳ ע״ש וכו׳ צונן לתוך חמין אדה נותן א׳( )מ״ב שם
בכוונתו נראה לכאורה .גבר דתתאי משוה ופירש״י

יתרו

 ואפ״ה צונן לתוך חמין מותר ומש״ה מרוביה בצונן דמיירי
 כשיערה ומיד גבר דתתאי •משוה המין לתוך צונן אהור

 אלא בשיל. קמא קמא הצונניה שיתרבו קודה הצונניה
 מרוביה מיה לתת במיחה מותר אמאי ממתני׳ קשה דא״כ

 ע״כ .המין מיה בו ביש ג״כ דמיירי דאביי לאוקימתא
 צונן לתוך חמין מותר ואפ״ה מועטיה בצונן דמיירי נראה
 יהיר רק לעולה הצונניה יתבשלו לא גבר דתתאה דכיון

 זהו מאוד חמין שהה בחוש רואין שאנו ואף פושרין
 לתוך ובצונן .נתבשלו לא צוננין אבל חמין המיה חמימות

 גבר דתתאה דכיון לב״ה ראשון בכלי אף אסור חמין
 במתני׳ אבל החמין מחוה הצונניס נתבשלו מועטים והצוננים

 .חמין לתוך בצונן אף מותר מרובין מים שנותן כיון דמיחס
 איכא הא איכא מי בשבת רחיצה פריך מאי להקשות ואין

 ? כמתני' מרובים הצוננים ויהיו חמין לתוך בצונן אף לאשכוחי
 לתוך .חמין דאפילו סבר מנסיא בן דר״ש כיון לומר דיש
 בישול שייך ־דלא אף אסור נמי בישול בהו דל״ש צונן

 מצאתי זה וכעין . מרובים בצונן גם שיטתו לפי אשור ממילא
 והרא״ש התום׳ לשיטת לעיל שהקשה מה אך .דו״ח בה׳
 פריך מאי א״כ רחיצה גזירת איכא מ״מ בהיתר הי׳ דההפשר דאף
 מ״ש לרחוץ מותר היאך תקשה לדידן אף והא לרשב״י הכא

 למימר איכא שנתפשרו בצונן דמיירי דשא״ה לק״מ ולדידי
 בחמין דמיירי הכא אבל רחיצה גזירת ואיכא לחמין דדמו

 דמשוס לומר סברא אין ברחיצה שרי והוי מע״ש שהוחמו
 ואיטלולא כחוכא והוי ברחיצה אסור יהא צוננים בהם ששפך
 מי בשבת רחיצה פריך והכא בחמין רחיצה גזירת עיקר דהא
 לשפוך אעור וצוננין לרחוץ א״א גרידא דחמין כלומר איכא

בצוננים חמין לערב אפשר שפיר לדידן אבל ירחצו ואיך בתוכה
: ודו״ק כמעיקרא ברחיצה מותר ויהי׳

 1ערש״י-״ימהךש״> שמשי ביני ולטבלו גמ׳ ב׳( )פ״ו שם
 קןכף על?ז בהשכמה לר״ע לעיל קאמר דמאי שהקשה:

ידני לקב׳לו־ <ד^'כא' קושיא משום עונות ה׳ קאמר דמש״ה לימא
 г^/1 י!■ ן* ש^וסי «/{
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 דוקא זאת קושייתו והנה עונות. ה׳ דצריך אע״כ שמשי
 .א״ש פריך דלכ״ע התום׳ לפי׳ אבל .פריך דלר״ע לפירש״י
 בצפרא ולטבלו דפריך אהא לאקשויי ה״ל עדיפא ולכאורה

 מפרשים התום׳ גס דהתם דשבתא בצפרא תורה ולקבלו
 למימר לי׳ דלמה כן להקשות יש התס וגס פריך דלר״ע
 דטבלו עונות ה׳ הוי דמש״ה לימא עלה בהשכמה דר״ע אליבא
 בד׳ הגי י דלמא לר״ע מנ״ל דא״כ ז״א אך .דשבתא בצפרא
 בסתר לא משוס שמשי ביני התורה קבלו דלא והאי עונות

 דלמה מזה מדייק ומש״ה עלה בהשכמה דס״ל אע״כ דברתי
 וע״ז עונות ה׳ דלהוי היכי כי אלא בהשכמה לומר צריך היה

 קבלו לא דס״ס כיון בהשכמה לומר לו הי׳ דלמה הגמ׳ פריך
 י״ל אך .וכו׳ בצפרא ולטבלו עונות ה׳ והוי בלילה התורה

 הנ״ל המהרש״א קושיית להקשות יש השני׳ בקושי׳ גס דמ״מ
 יניף דאפ״ה עלה בהשכמה דר״ע אליבא לעיל לומר לו דלמה
 דחמישי בהשכמה להם אמר מדלא עונות ה׳ דצריך שפיר
 המהרש״א קושיית לישב יש ובאמת . עונות ה׳ דצריך אע״כ
 בהשכמה דאמר אדא רב עלה בהשכמה ס״ל לא ר״ע גס דאס
 וכו׳ מראש דלא שינויי תרי הני ס״ל כר״ע אע״כ אמרה כמאן
 בהשכמה דס״ל אע״כ עונות ה׳ מנ״ל וא״כ וכו׳ הללו יהא ושלא
 :וק״ל לעיל התום׳ שכתבו וכמו אליבי׳ אמרה אדא ורב עלה
 שגג דבש חלות והרודה והמרבץ המכבד א׳( )צ״ה *סם

 טובא קשה .מ׳ סופג בי״ט הזיד חטאת חייב בשבת
 השוגג על לגמרי דפטור בי״ט שגג למיתנא מצי דלא דנהי
 ג״כ קשה ודכוותי׳ שבת נבי הזיד קתני ^א אמאי אבל ביו״ט

 )ז׳ לעיל דאמרינן למאי י״ל אך .ע״ש המביא פרק בביצה
 מהן אחת על חייב ואינו וכו׳ סתרים מגילת מצאתי ב׳(

 אחת יש מיתה אך כולם על חייב דחטאת ותום׳ ופירש״י
 למיתני מצי נא ומש״ה היא איזה לנו נודע ולא חייב שאינו
 מלאכה אותה היא •דאולי מלאכה בשום שבת גבי מיתה חיוב

 הזורק בר״פ ג״כ דקשה הא ישבתי ובזה .עליה חייב שאינו
 יכו׳ הוה תולש תנא במתניתא וכו׳ הוה מעמר מקושש גבי

 דתולש הברייתא על לחלוק האמורא יכול היאך קשה ונכאורה
 חלת דהרודה הברייתא מתוך כן דהוכיח ניחא ולפמ״ש ? הוי

 ש״מ שבת גבי חיובה נקט ולא דתולש תולדה דהוי דבש
 לאו מקושש ע״כ א״כ מיתה עלי׳ חייבין אי לי׳ דמספקא

:ודו״ק הוי חולש
 בתירוצם דבריהם וכו׳ למימרא ד״ה סוס׳ א׳( )קי״א *סם

 שכך ונ״ל .שם מהרש״א ועיין ביאור וצריכים סתומים
 מכוין אפילו ומש״ה אסור שא״מ דבר סבר דת״ק פירושם
 דודאי ממש בבריא כוונתם אין ע״כ מיהו לסוך אסור לתע;וג

 בחולה כוונתם רק בש״ע וכדאית׳ דקלים במי וכדלעיל מותר
 ולא לרפואה שמכוין דזמנין שכתבו והא לתענוג. שמכיין

 דס״ל אפשר ? ממילא הוי דרפואה משוס בפשיטות כתבו
 מכוין. דדילמא גזירה משום הוא לר״י אסור דשא״מ דכל

 אפילו דהכא י״ל או .שפינהו המיחם כירה בפ׳ לעיל ועיין
 ומש״ה סממנין שחיקת משוס דרבנן אלא ליכא הרפואה נעשית

 מלכים לבני אבל יכוין דדילמא גזירה משוס אלא אסרו לא
 שהס שנראה כיון מהרש״א וכפי׳ לרפואה מכוונין אפילו שרי

 ישראל כל ס״ל ור״ש לרפואה מכוין אפילו מותר לתענוג עושים
 ולא התוס׳ וכמ״ב לתענוג במכוין אלא שרי לא מ״מ הן ב״מ

 דמוכחא דבר אפילו כר״ש דפסקינן לדידן וא״כ ממש כב״מ
 עיון וצריך התום׳ לפי׳ מותר לתענוג שמכוין כיון לרפואה

:ודו״ק בפוסקים
 .ביו״ט קרבין נדו״נ קסבר וכו׳ שבת חלבי א׳( )קי״ג שם

 אין ד״ה ונדבות נדרים עולות דהא דו״ח בס׳ הקשה
 שנדחק אברהם באר בס׳ ועיין .הוא עולות והכא קריבין

 קבועין שאין נדו״ג עולות דדוקא בפשיטות ליישב ונ״ל בזה
 יקריב לא אם הכא אבל למחר להקריבן ויכול זמן להם

 דהא ותדע .ביו״ט להקריב שרי נותר יהי׳ היום האמורין

 ששחט שכיון צ״ל וע״כ ביו״ט ג״כ האמורין מקריב שלמים נדו״נ
 נמו דהוי ג״כ האמורין להקריב שרי הבשר משוס בהיתר

:וק״ל ועיין זמן לה קבוע
 לא דלרבכן דס״ל משמע וכו׳ אמר רבא א׳( )ק״ג עירובין

 מהא לעיל וכדמוכיח ביד אף ואסור שבות הותר
 לפרש רש״י הוכרח ומש״ה וכו׳ שבות משום שהן אלו דקאמר

 .מבע״י אפשר באי היינו שבות שרי לרבנן דאמר דהא לקמן
 מלאכה באב אבל דרבנן בשבות כ״ז ומיהו שס. מהרש״א וע׳

 כאן וכדמוכח מבע״י אפשר לא אפילו מצוה במכשירי אסור
 ר״ע דקאמר דהא לפ״ז וצ״ל נימא. דקושרין בסוגי׳ ולעיל

 התורה זמן קבע שלא כל ה״ק מע״ש לעשותו שאפשר כל כלל
יכול הי׳ שלא אתרמי אפילו מע״ש לעשותו ויכול דוקא בשבת

 : ודו״ק א״ד ר״פ צל״ח ועיין אסור מע״ש לעשות
שפסק ק״פ מה׳ פ״א הרמב״ם דברי בזה לי ותמוהין

 נגד וזה .מע״ש אפשר אפילו ביד יבלת דחותכין
 וזה התירו לא במדינה דמקדש שבות דלדידי׳ דר״י אוקימתא

 אי אס זולת התירו לא במקדש אפילו ולרבא במדינה מיקרי
 כוונת בדוחק וצ״ל .נדחו הראשונות והאוקימ׳ מבע״י אפשר

 אפשר בלא אף אסור דאורייתא מלאכה דאב דה״ק הרמב״ס
 התודה התירה לא מע״ש אפשר פעמים שרוב כיון מע״ש

 הי׳ דלא היכא מותר שבות משוס אלא שאינו כיון ביד אבל
:ודו״ק מע״ש יכול

 וכו׳ פועלים לו- לשכור לחבירו יאמר לא א׳( )ק״נ *סבת
 תוס׳ עיין וכו׳ שבות לנכרי אמירה וכו׳ נכרי חבירו

 נכדי חבידו משני מאי דא״כ לדבריהם יקשה ולכאורה . שס
 פועלים למחר אשכור לומר דאסוד גופי׳ הוא לאשמועינן דא״כ
 למיפרך ה״ל שבות לנכדי מאמירה להקשות לו דלמה ועוד

 נכדי בחב־ התרצן דכוונת ונראה .'1וג חפצך ממצוא מאיסור
 יש אמידה בשעת האיסור דמנבד תנא דאשמועינן כלומד
 בכל כמו פועלים הנכרי שישכור שכירות בשעת ג״כ איסור

 שפיר פריך וע״ז עושה בעצמו הוא כאילו דהוי שבות מלאכת
 שבא דנכ׳רי ממשנה מכבר ג״כ דידעינן שבות לנכרי מאמירה

: ודו״ק וכפירש״י לכבות
 במי המשתמש זה חלף בתגא ודאשתמש ב׳( )כ״ח מנילה

 עפ״י כוונתם יובן .תורה של כתרה הלכות ששונה
 מצאו למרים משה כשעלה ב׳( )כ״ט במנחות דאמרינן מאי

 תלי וקוץ קוץ כל על וכו׳ לאותיות כתרים שקושר להקב״ה
 והן מהכתרים ילפינן הלכות של ריבן וא״כ הנכות של תלים

:וק״ל וא״ש התגין
 מפני קיימים דבריו בשבת אומר ר״א מתני׳ ב׳( )קנ״ח ב״ב

 ולכתוב לקנות שא״י הוסיף והרשב״ס לכתוב שא״י
 תאמר דאם מוכרח ופירושו במתני׳ פעמים כמה וכ״כ בשבת

 ק״ו אמרו בשבת ק״ו ארי׳ מאי א״כ בשבת לקנות שמותר
 הקני׳ עיקר דהא לבילה ראוי ג״כ בשבת דהא בחול

 לקנות דאסור במתני׳ מוכח יהי׳ א״כ אך .תלי בקנין
 דאמר לוי לר׳ ותיקשי הגמר עושה דהקכין היכא בשבת
 במקצת ש״מ במתנת אפילו והפוסקים התוס׳ ופי׳ בשבת דקונין
 מודה ר״א דגם צ״ל ע״כ . בהא ר״א על לחלוק לוי לר׳ ומנ״ל

 אסור הדין שמצד כיון וה״ק בשבת קנין לעשות הקילו דבש״מ
 ממנו ולקנות זו קולא לעשות לן למה א״כ בשבת לקנות
 בשבח דבריו שיועילו אחרת קולא לו לעשות מוטב בשבת

 לעיל וכדאמר דעתי תערוף שלא ג״כ ויועיל קנין בלא אף
 ומש״ה קנין בלא אף ככתובין ש״מ דברי דמש״ה ב׳( )קמ״ז
 אבל בשבת ולכתוב לקנות א״י הדין שמן וכ׳ הרשב״ס דקדק-
 אפילו .הןכי במהצח במש״מ או קכין מבקש השכ״מ אס באמת
 אדינא י אוקמי י ובחוג דעתו תערוף שלא כדי וג״כ . בשבת
 י־תבו בטוח שיהיה דעתו להפיס ירצה ואם קנין וצריך
 בשבת ק״ו ודן הדביר סוקף בסי א׳יל יהושע וי׳ .הדבר
 חיבה,. סדי• מן עימד שאינו מלש הדבור 'אז - אמרו
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 לבילה וראוי ביותר אלים שהדיבור בחול ק״ו מהכי ואפ״ה

 הדיבור תוקף בתר אזיל דר״א להיפוך ס״ל מאיר ור׳ הדין מן
 בדיבור ומהני וכתיבה לקנין שעומד ביותר אלים בחול ומש״ה

 אזיל ור״י דוקא קנין צריך לכתיבה עומד שאינו בשבת אבל
 טירוף לתקן שאפשר אמרו בחול ק״ו וקאמר דעת טירוף בתר

 דיבור שיהני תקנה לו עשו ואפ״ה וכתיבה בקנין דעתו
 משום ככתובין דבריו שיהיו תקנה לו שיעשו בשבת כ״ש בעלמא

.בכ״ז ודו״ק ב׳( )קמ״ז לעיל וכדאיתא דעהו טירוף
 ועוד מיותר עת בכל דהאי יל״ד וגו׳. עת בכל העם את ושפטו

 בתרא דושפעו ונהי עת בכל אותם שפט משה גם דהא
 בכל כתיב ומש״ה בלילה דכשר דין לגמר ב׳( )ל״ד בסנהד׳ דרשינן

 כוונת דגם נאמר ואס ביה דרשי׳ מאי קמא ושפטו אבל עת
 ועוד מזה נ״מ למאי קשה בלילה גמ״ד שידונו כך היתה יהרו
 ציווי לשון וישפטו הל״ל עבר לשון ושפטו כתיב למה יל״ד
 דאיתא מאי לפי• ונראה .ה׳ סי׳ באו״ת ג״כ שדקדק וכמו

 הודאה מ״מ ביחידי דן מומחה שיחיד אע״פ ג׳ סי׳ בח״מ
 הטענות להחליף ויכולים לב״ד חוץ כמודה בפניו שמודה
 יכול הי׳ לא רבינו משה וא״כ וש״ך, בסמ״ע ע״ש בפניו שטענו

 הטענות להחליף יכולין היו וגס הודאה לענין ביחיד לדון
 כקבלוהו נחשב דזה לדון לפניו מעצמם שבאו כיון זולת אח״כ

 לכל דין דינו וקבלוהו מומחה ויחיד כ״ה בסימן הש״ך וכמ״ש
 ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי כתיב ומש״ה .דבר
 . לדונם אני יכול ומש״ה לפני מעצמם שבאים כלומר וגו׳

 לאחר עד לחזור יכול דבקבלוהו כ״ב רס״י דאיתא מאי ולפי
 דזה בלילה גמ״ד לדון משה יכול הי׳ לא א״כ גמ״ד
 עד לחזור הבע״ד דיכולים כיון דין כבתחילת אצלו נחשב
 בוקר מן עליך נצב העם וכל כתיב ומש״ה .גמ״ד לאחר

 דיינים שימנה יתרו עצת לפי אבל בערב לא אבל ערב ועד
 לו אמר שפיר ע״כ בלילה גמ״ד לעשות יכולים להם קבועים

 בלילה לבוא פנאי להם שיהי' בדבר עוד העם שירויחו יתרו
 משמע הוה עת בכל העם וישפעו אמר הוה ואי לגמ״ד

 עבר לשון ושפטו אמר ע״כ בלילה כשר דין■ תחילת דגם
 עת בכל יגמרו אזי ביום דין תחילת כבר דשפטו היכא כלומר

: ודו״ק בלילה אף
 ע״ש ,למוחקו וצריך ל״ג וממונך ד״ה הוס׳ א׳( •)ד׳ ב״ק

 שנדחק. וע״ש דוקא דלאו כתבו דלעיל שדקדק במהר״ם
 שפירש״י וכמו דשמואל אליבא קאי דלעיל ברורים והדברים

 ג״כ הוי אפקרינהו דבלא דנהי דוקא דלאו כתבו ומש״ה שם
 'ומש״ה . בור דהוי כ״ש באפקרינהו מקום מכל אליביה בור

 יהי׳ ממונך במתני׳ גרסינן אי הכא אבל דוקא דלאו כתבו
 דלא דס״ל לרב ויקשה בור הוי ג״כ אפקרינהו דבלא מוכח

:וק״ל גרסינן לא ע״כ מש״ה בור הוי
 וכו׳ השטר לכבוש יכול לא׳ מכרן ד״ה תוס׳ א׳( )ח׳ שם

 גס דא״כ טובא קשה לכאורה . מעולם קנה לא כאילו
 זה אין דלמסקנא וצ״ל .מהם ויטרפו כן לעשות יכול ביתמי
 רק .אצלו השטר -אחד ראה דאולי השטר דיכבש סברא
 בשטר כתובין אפילו הא מבעי פריך דמאי זאת כתבו התוס׳

 העדיות מן גובה ונזקין כן דל״א וקמ״ל השטר לכבוש יכול א׳
: ודו״ק שתקת דאי טעמא אכתי ידע דלא אע״כ

 בלא דמיירי שפירש ערש״י וכו׳ קשור בשור ב׳( )ט׳ שם
 דמיירי התוס׳ מקושיית לישבו ונ״ל , כראוי קשרו

 כיון דפטור ס״ד ומ״מ .כראוי כסהו ולא קשרו בלא שפיר
 החרש רק ממילא עצמו גילה ולא ממילא עצמו התיר דלא

 רק . באונס וסופו בפשיעה תחילתו כמו ה״ל וגלהו התירו
 פי׳ מכוסה ובור קשור בשור דמיירי דר״ל אליבא מתרץ מ״מ
 חייב באונס וסופו בפשיעה דתחלהו לר״ל וחייב כראוי שלא
 דשביק דכמה ליכא בפשיעה החלתו דגם פטור בגחלת אבל
 הוליכו דהחרש אף בשלהבת חייב ולהכי וכו׳ מעמיא לה

ותב״פ להוליכו יכול הרוח דהא כוי בפשיעה החלתו מ״מ

5 ד,

ט חדשה
 פטור באונס וסופו הב״פ ס׳ל ור״י . חייב באונס וסופו
 אף מכוסה ובור קשור בשור וא״כ בשלהבת נס פטור מש״ה

 באונס. סופו ה״ל התירו דהחרש כיון פטור נמי כראוי שלא
 תחילתו דה״ל מגולה ובור מותר בשור רק חייב אינו ומש״ה

 החרש. סיוט בלא מעצמו הזיק דהשור בפשיעה וסופו בפשיעה
 לא שלסוף כלומר נריס קא דחרש צבתא הגמ׳ כוונת וזה

 שבזה ודו״ק .באונס סופו כמו והוי החרש ע״י רק הזיק
: זה בענק ,התוה קושיות כל יתורצו

 והמת רחמנא דכתב טעמא לרב כהנא רב א״ל ב׳( ,)י שם
 אי השתא הוי דמזיק נבילה ה״א לא״ה הא לו יהי׳

 הגאון בשס ושמעתי ע״ש. ,וכו ליה יהיב טריפות כמה לי׳ אית
 חבירו של כלי שהזיק דמי מכאן להוכיח ,מוואלזק ז״ל מר״־ח
 לי תשליס והמותר השברים לי תן לומר הניזק יכול אינו
 בדמים ולסלקו לעצמו השברים ליטול המזיק ביד הברירה אלא

 ,יהי והמת איצטריך דילמא פריך מאי דאל״כ אחר בדבר או
 . עכ״ד ,שלו הנבילה להניזק ליתן בע״כ המזיק שמחויב לו

 ושס״ב שנ״ד בסי׳ ח״מ וטור הרמב״ס על לכאורה יקשה ולפ״ז
 השברים את ליטול הבעלים רצו ואם שכתבו וגזלן גנב גבי

 לניזקין להם דשומעין מזיק גבי כ״ש דבריהם דלפי להם שומעין
 שמין אין ■דקיי״ל וגזלן גנב גבי דהשהא השברים את ליטול
 כ״ש השברים את ליטול הבעלים ביד הברירה אפ״ה להם
 כמו גרע דלא פשיטא בע״כ השברים לו ליתן דיכול מזיק גבי

 שהקשה מה ע״פ ליישב ויש בע״כ. השברים ליטול ויכול דניזק
 שס״ב בססי׳ הסמ״ע ותירץ מעשה בשינוי קנינהו הא הה״מ

 בכלי או במעות לסלקו צריך ולגזלן לגנב מעות יש דאס כיון
 לומר הבעלים יכולים ע״כ מעות לו שאין מיירי והכא שלם
 ע״ש. השברים דוקא רוצה אני ע״כ כדיני מסלקני שאינך כיון

 מעות לו ליתן א״צ מעות לו יש דאפילו דקיי״ל במזיק ולפ״ז
 הכי ג״כ כהנא ורב , תי״ט בסי׳ הטור וכמ״ש מטלטלין רק

 יהי׳ והמת איצטריך דלמא דאל״כ הרא״ש שהוכיח וכמו ס״ל
 אינו כדין שמסלקו כיון וא״כ ,מ״ש מעות לו שיש היכא לו

 הרמב״ס כתבו לא ומש״ה , השברים לי הן לומר הניזק יכול
מוכרחת הסמ״ע הברת א״כ ויהי׳ ניזק גבי דינא האי והטור

:ודו״ק ע"ש ■הש״ך אותו שדחה כמו ודלא

טוען ועניני משפטים
 ים בס׳ עיין . מעילה בהם שאין נכסים ב׳( )י״ב שם

 בכור דאף וה״א סתמא תני איך שהקשה התלמוד
 הוזקו או הזיקו דבין המשנה דכוונת דכיון ותירץ ? בכלל

 דהא הזיק אם חייב יהי׳ דבכור טעות חשש אין ובזה חייבין
 .ע״ש מבשרן דגובה לשלמים דומה ואינו לגבוה עולה כולה

 דאדרבא הימנה גדולה בקושיא קושייתו יתרץ דאיך ותמוה
 ועוד , חייב הזיק אם בכור דגם וה״א סתמא קתני היאך
 ואם . לכהניס נאכל הא בכור גבי איכא לגבוה עולה מאי

 מחיים הא קושייתו מאי א״כ זכו קא גבוה דמשלחן כוונתו
 מחשש סתמא למיתני ה״ל לא דאעפ״כ אע״כ כן אמרינן נמי

: וק״ל מתרץ מאי וא״כ טעות
 .בתירוצם מ״ש וכו׳ ליה ש״מ ד״ה תוס׳ ב׳( )י״ד שם

 של״ד ע״כ להש״ס דס״ל בתירצם הבינו המפרשים
 ממשעבדי נזיקין גבי הוי לא״ה דאי דמי בשטר ככתובה ולאו
 בדין עמד בלא ג״כ מיירי ע״כ וא״כ נע״ד שייך דלא אף

 הקודם בדיבור כתבו והתוס׳ . היתומים מן גבי אמאי וא״כ
 דנקט פסקא מאי ויקשה בדין בעמד מיירי ע״כ של״ד דאי
 ב״ד בפני ונקע בדין בעמד מיתומים דגבי למימרא כסף שוה

 :וק״ל בזה להאריך ויש בדין עמד בלא מלקוחות גובה שאינו
 שם ולי הרא״ש ופי׳ וכו׳ טלית שהזיקה פרה בגמ׳ שם

 וק דחד ולפירות לשוורים ולזה לזה במיוחד דאיירי
 הטלית בעל חייב דאמאי טובא לי תמוה . בטוש״ע העתיקו

 כה״ג ביר מצינו ולא בור הוי ולא בחצרו הניח ברשות הא
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 הכניס דאם בהדיא אמרינן ב׳( )מ״ז דלקמן לזה וראיה דחייב
 בהן הוזקה אם הפירות ובעל הקדירות בעל פעור ברשות
 ברשות חבירו לחצר שור הכניס דאס ואף בעה״ב של בהמתו

 ע״י דהזיק משום בשור דוקא היינו הזיק אם השור בעל חייב
 וכו׳ סיפא אימא ד״ה שם בתוס׳ ועיין בפירות לא אבל מעשה

: וצ״ע בסוגיא היעב וע״ש
 לה ראוי וכו׳ לשמעתא אמריתא ר״כ אמר ב׳( )ע״ז שם

 בדינא לי׳ מודה ר״א דגם נראה לכאורה .וכו׳
 משלמת , כלים י או כסות כגון ראוי כשאינו אף דלר״ע

אסיק דלא אלא הניזק חצר הוי פירות דלענין נ״ש
 דמשלמת דמתני׳ ברישא דקאמר והא .קושיא הך אדעתי׳

לשניהם דמיוחדת דכיון׳ שור בקרן בהזיקה מיירי ח״נ
גופי׳ ר״א הא עובא דקשה אלא ר״ה. ה״ל לשוורים

אינה בכלים אף דאלמא גדולים פכין אלא ל״ש לקמן קאמר
 ואית סברא בהך כהנא ארב דפליג וצ״ל .ח״נ אלא משלמת

 דמיוחדת אף ח״נ אלא משלמת אינה לה ראוי באינו לי׳
אזלינן דקרן בתולדה או בקרן דהזיקה כיון דחד לפירות

:ודו״ק ר״ה וה״ל קרן בתר
 שכתבו תום׳ עיין להתזה. ראשון וכ״ת א׳( )י״ע שם

 יכול כך וכו׳ דלקמן ברייתא הכי לפרושי דל״ש אע״ג
 להתזה שני כמו הניזק בחצר או בר״ה להתזה ראשון להיות

 למאי דבריהם לפרש יראה וז״ל מהרש״א ופי׳ עכ״ל וכו׳
 נעלמה ולכאורה .ע״ש ברה"י והזיקה בר״ה התיזה דמסיק
 הא׳ על פעור אמאי קשה נמי דס״ד למאי ־דהא כוונתו
 נראה וכן צרורות הוי דשניהם כיון הב׳ על וחייב

 התיזה כדס״ד דהיינו בר״ה או שכתבו התוס׳ מלשון ג״כ
 דמסיק למאי דהיינו הניזק בחצר או בר״ה והזיקה בר״ה

 או דהאי לדחוק נצערך מהרש״א ולפי׳ .ברה״י . הזיקה
 ובין בר״ה שהיתה התזה דבין וכוונתם בין כמו הוי התוס׳ דכתבו
 . ראשונה בהתזה להיות יכול כולם הניזק בחצר שהי׳ ההיזק

רגל הוי דמי כגופי׳ כחו דלסומכוס כיון ליישב ונראה
 צרורות הוי דזה כחו לכח הלכתא אתא וכי גופא

 גופא רגל דמקרי הא׳ על פעור קאמר שפיר דס״ד למאי א״כ
 מאי לפי אך . צרורות דמקרי הב׳ על וחייב בר״ה ופעור

 כך התוס׳ מקשו שפיר ברה״י והזיקה בר״ה התיזה דמסיק
 גופי׳ רגל דהוי תאמר אם אף וא״כ מהרש״א וכפי׳ להיות יכול
 וכמ״ש ארוך בעץ כה״ג מחייב ג״כ גופיה רגל דהא לחייב מ״מ

 מאי לפי אכן ע״ש. שס וברא״ש תאמר ד״ה א׳( )ו׳ לעיל התום׳
 .בעץ כה״ג דברגל מקלתין ריש הרי״ף בכוונת הרא״ש דפירש

 בפשיעות עפי כאן הסוגיא א״ש ע״ש הוא פעור ארוך
 למימר איכא ברה״י והזיקה ברה״י התיזה דמסיק למאי דאפי׳

 בכה״ג פעור ורגל גופי׳ רגל דהוי משום הא׳ על פעור לסומכוס
 תמוה הדבר מ״מ אכן .צרורות דמקרי חייב השני ועל

 בעץ דרגל גופי׳ מרגל חמור דרגל תולדה צרורות שיהיו
 כתבו ג״כ והתוס׳ חייב. יהי' וצרורות בכה״ג פטור ארוך
 ולא להקל אתא דהלכתא וכו׳ לפוטרו ד״ה ב׳( )ג׳ לעיל

 האי הרי״ף השמיט דמ״ה לומר נ״ל לזאת אשר .להחמיר
 ע״ב לקמן דחזינן כיון ברה״י והזיקה בר״ה דהתיזה דינא

 וכי לקמן וכמ״ש אורחי׳ מטעם פטור דרגל דוכתי ובשאר
 ג״כ ארוך דבעץ נותנת הסברא וא״כ .וילך בזנבה יאחזנה

 וא״כ מכילתין ריש הרא״ש שהסביר וכמו זה מטעם פטור
 והגמ׳ .בכה״ג דפטור דרגל תולדה דהוי צרורות כ״ש

 משוס בר״ה דפטור דרגל דטעמא סברה ע״כ דמחייב' דהכא
 דרגל אלא הכי קיי״ל לא ואכן שס הרא״ש שכתב וכמו גזה״כ
 דפטור דקילי צרורות וכ״ש ארוך בעץ ופטור אורחי׳ מטעם פטור

 : וצ״ע בזה להאריך ויש .וק״ל ברה״י והזיקה בר״ה בהתיזה
וסבר דאכל דהיכא התלמוד ים בספר כתב ב׳. שם

 מלשלם פטור אסור דבר הוי ובאמת כשר שהוא
 גבי ודוקא וכו׳ בשוגג בין בנזקין חייב דודאי ותמוה .ע״ש

 פטור טריפה שהוא וכתודה לאכול לו מסרו שהמוכר לוקח
 מרצונו לו תחב שחבירו או מעצמו שלקח היכא אבל מלשלס

: המזיק אדם מדין חייב
 יתבע דהמערער שס •בהגהה הכ״ל בס׳ כתב )כ״א( שם

 המערער דהא תמוה ג״כ ע״ש, הלילות על אותס
 דהמערער י״ל בפשיטות ובאמת .בלילות בה דרו שלא ע״כ טוען
 ולכך א׳ יוס פחות שכיס ג׳ על להשכירו צויתי אכי טוען

 לא כי ממש לידי לישן אתס צריכין השכירות אך מחיתי לא
:וק״ל שכירות לקבל ולא להשכיר רק שלוחי הי׳

 שפירש ערש״י .זוממין זוממי שהוזמו כיון א׳( )מ״א שם
 כל על הוזמו ואח״כ השלישית כת ג״כ הזימו שהמזימין

 ב׳ על רק הזימו שלא כפשוטו פי׳ לא למה וצ״ע . הנגיחות
 הנגיחה על והעידו הג׳ כת וכשבאו הראשונים הנגיחות

 .נגיחות הב׳ על המזימין את והזימו זוממין באו השלישית
 מעידה הג׳ שהכת צ״ל דע״כ דכוונתו לומר אפשר ולכאורה

 דיכולין להזימה שאא״י עדות ה״ל דאל״כ נגיחות הב׳ על ג״כ
 חייב אינו וא״כ אמת אמרו שהמזימין סברנו אנו לומר
 דמשמע גברא יעודי למ״ד כן קאמרי דהגמ׳ ואף ,כלל כופר

 שהי׳ דאצ״ל היינו ? כן לומר צריכי לא תורא יעודי דלמ״ד
 הנגיחות מב׳ ג״כ שיודעין צ״ל מ״מ אבל הבעלים בפני

 זוממי שהוזמו הגמ' נקט למה יקשה וא״כ הנ״ל מטעם
 עתה מועד נעשה מ״מ הזוממין הוזמו דלא נהי זוממין
 הוצרך ומש״ה .נגיחות הג׳ על שמעידים הג׳ הכת מחמת

׳«וממין ובאו הג׳ הכת גם הזימו שהמזימין לפרש רש״י
למה תקשי גופי׳ הגמ׳ על מ'׳מ אך .אותם והזימו

 הג׳ שבפעם כפשוטו נקט ולא ■הזוממין בהוזמו נקע
תורא יעודי למ״ד ויועיל הנגיחות כל על העדים העידו
 שיעשה לאשכוחי דרוצה בדוחק וצ״ל המפרשים. וכמ״ש
 ודו״ק: פעם בכל שהעידו עדים כתי שלשה עפ״י מועד
 לדקדק יש . הוא פושע גמלים דשכיח אי גמ׳ ב׳( )נ״ב שם

 לעיל וכדקאמר הוא פושע פשיעא קאמר לא אמאי
 בכסהו דמיירי דדחי בהא קשה ועוד הוא. אנוס פשיעא
 רישא, דנקע ואיידי לגמלים כראוי וגא- לשוורים כראוי
 לגמלים ובין לשוורים בין כראוי בגא דמיירי דחי לא אמאי
 דהא פיתגשו דהכי ונ״ל .וכו׳ איידי פשיטא קשיא ודקא
 לשוורים כראוי בכסהו דמיירי מרישא לפשוע דרצה לעיל חזינן

 לה קרי דמש״ה וצ״ל ופעור נפרקים ואתיין לגמלים כראוי ולא
 בכסהו דמיירי דחי ואח״כ כראוי. הוה שוורים דלגבי כיון כראוי
 בהא א״כ בהתליע ומיירי לגמלים ובין לשוורים בין כראוי
 ע״נ וכו׳ גמלים שכיחי אי וקאמר מסיפא למיפשט דרצה

 כדהוה רישא מיירי וא״כ פעור לפרקים דאתיין כוונתו
 ולא לשוורים כראוי בכסהו דמיירי מתחילה למימר בעי

 ומש״ה לשוורים כראוי דהוה משום כראוי לה וקרי לגמלים
 אמאי פריך הכי אלא פשיעא כוונתו ואין הוא פושע פריך
 משום 'כראוי לה קרית ברישא הא כראוי שלא לה קרית
 כראוי למקרי ה״ל נמי בסיפא וא״כ לשוורים כראוי דהוי
 גמלים. דמיירי"בשכיחא משוס פושע מעעם דלתחייב אלא

 לגמלים ולא לשוורים כראוי בכסהו דמיירי לה דחי ומש״ה
 כראוי שלא לה קרית ואמאי כלומר הוא פושע ודקאמר

 לפרקים דאתין אלא בכה״ג מיירי נמי רישא דלפ״ז כיון
 ואיידי .לשוורים כראוי דהוי כיון כראוי לה קרי ואפ״ה
 כלומר כראוי שלא סיפא תנא כראוי כסהו רישא דנקט

 מקום בכל הש״ס וכדרך מרישא היפך לשנות רוצה דסיפא
 ומפנה פשיעא דא״כ לעיל שהקשינו כמו לדחות רצה ולא

 בהא נמי וניחא .איידי לה דנסיב לתרץ רצה לא א יתיר
 לי׳ חיקשי אל חייב לפרקי□ דאתין מסיפא למיפשע דרצה
 לפרקים דאתץ השניא דלפי כראוי? שלא לה קרי אמאי
 גכסהו מיידי דיישא למיל דמחיצינ! למאי הדייק חייב

 כראוי לה קרי ומש״ה לגמלים ובין לשוורים בין כראוי

אבל



טוען ועניני משפטים מנחה
 קרי לגמלים ראוי ואינו לשוורים בראוי דמיירי סיפא אבל

:ודו״ק לגמלים ראוי דאינו משום כראוי שאינו לה
 קשה לכאורה .וכו׳ קומה בעלי כל לרבות א׳( )ס׳ שם

 שבשדה מה ה״א לחוד שדה כתיב אי דקאמר בהא
 ע״כ קמה דכתיב השתא דא״כ וכו׳ נירו ליכחה ידעינן הוה ולא

 כדפריך וגדיש קוצים תו צריך ולא ממש קרקע שדה
 קמה צריך הוה דא״כ וצ״ל .הנך בעי ולא שדה ולכתוב
 תקשי מ״מ אך ’ טמון לפטור דרשינן הוה ולא לגופי׳

הלא קומה בעלי כל דלחייב וגדיש קוצים לי למה לר״י
 אינו דהוה אבניו וסכסכה נירו דליחכה משדה ק״ו ידעינן

 . הנך בעי ולא שדה ולכתוב וכדפריך חייב ואפ״ה לה ראוי
 אקוציס רק אלא הנך ליבעי ולא פריך דלא ע״כ וצ״ל

 דיש משדה ידעינן הוה לא קומה בעלי אבל וקמה וגדיש
 צ״ל וע״כ .נירו מליחכה אף גרועים דהמה סברא איזה

 קומה בעלי לרבוי או לי למה לרבנן אף תיקשי דאל״כ כן
 התוס׳ לפי׳ לאקשויי ליכא גס משדה. ק״ו ידעינן הוה הא

 הא לרבויי או לרבנן ל״ל דא״כ מחובר הוא קומה דבעלי
 טמון לפטור ידעינן הוה לא דא״כ כמש״ל די״ל ? קמה כתיב
 גס דגרע מחובר לחייב לגופי׳ קמה איצטריך דהא באש

: וק״ל להאריך ויש .משדה
 ב׳( )ד׳ בתמורה אביי דאמר בהא לי קשה ב׳( )ס״ח שם

 שס תוס׳ וע׳ לקי אמאי ל״מ ס״ד דאי מהני עביד אי
 איכא והא זו היא הוכחה ומאי השתא. ד״ה א׳( )ו׳

 כן וכדקאמר חייב ומ״מ דל״מ תוכיח בנפש גניבה למימר
: ע״ש שס בב״ק כאן לר״א יוחנן ר׳ ע״ז להדיא

 קשה לכאורה .וכו׳ בנו לבכורות נתנו א׳( )ע״ט שם
 מכאן פשיט •מאי א״כ קאי דאגנב רש״י של לל״ב

 אך עלי׳ שקיבל משעה וחייב משיכה בעי לא דשומר דנהי
 ומצאתי .הגנב ;!יקנה כדי משיכה כאן לעשות צריך מ״מ
 קבל שהשומר כיון דמ״מ ליישב ונ״ל .בצ״ע שהניח בפ״י
 חייב השומר מ״מ קנה’ לא דהגנב אף לשמור עליו

 הלה דאיך להבעליס לשלם מחוייב הגנב וא״כ להגנב
 דמוקמינן אע״כ פטור קתני אמאי שפיר ופריך וכו׳ סחורה עושה

 : ודו״ק רש״י שיטת לישב כנ״ל וכו׳. משיכה דתקני לי׳
 דמפצע בתום׳ והקשו .פירש״י ע׳ יתירים לדמים )פ״ה( שם

ועיין נזק במקום צער. שמשלם ידעינן פצע תחת
דאית בין משמע לחוד דכוי׳ רש״י כוונת ונ״ל .מהרש״א

שאינו וה״א צער משלם חבורה בה דלית בין חבורה בה
 ללמד חבורה ואתא חבורה בי׳ דאית היכא נזק משלם

היכא צער ולא נזק רק משלם שאינו וה״א נזק שמשלם
 דאיכא היכא דמיירי ה״א עין תחת דמעין תרווייהו דאיכא

 היכא ידעינן הוה לא צער ובאיכא צער ולא לחוד נזק
 לחוד נזק שמשלם ללמד בא חבורה דתיבת וה״א משלם
 .ונזק צער תרווייהו שמשלם פצע תחת פצע צריך מש״ה
 המסקנא לפי היינו תרווייהו דמשלס כאן שכתב ורש״י

 דהא ? סגי לא לחוד דפצע ובקרא תחת פצע דכתיב
 דכתיב השתא אבל לחוד נזק שמשלם לאדרריי דאתא ג״כ

 : ודו״ק נזק במקום צער שמשלם ללמד פצע אתא ע״כ חבורה
 מהו להבין .ע״ש סחר זיל ד״ה ברש״י ב׳( )פ״ז שם

 הרמב״ם דהנה ונ״ל הלשונות? ב׳ בין החילוק
 . העבדים את לפרנס מצווין דישראל פ״ט עבדים בה׳ פסק
 לפרנס דמצווין הירושלמי את והרא״ש הרי״ף הביאו ולעיל

 בהא פלוגתתס דתליא לומר ואפשר .שלמין ולא קטועין
 שני לפי כאן נקט ורש״י א׳( )י״ב גיטין ורבנן דרשב״ג
 הגמ׳ כוונת שלמין גס לפרנס דמצווין אמרינן דאי הדיעות

 צדקה בתורת לו ויתנו הבע״ב פתחי על שיחזור סחר זיל
 כוונת לפרנסו מצווין דאין אמרינן ואי הרמב״ס שכ׳ וכמו

 אשר ויחפש וילקט שילך כלומר העיר פתחי על סחר זיל
:וק״ל רש״י בכוונת ברור וזה .העיר בשערי ימצא

י חדשה
 פל שהקשה בפ״י עי׳ .לה דלית אלא א׳( )פ״ע שם

 י״ל ובפשיטות . .כו׳ לה דיש דמפרש במתני׳ רש״י
 ויש פאה במש׳ התוי״ט וכמ״ש הה״א לפי פי׳ דרש״י
 ר״פ על עובא קשה לכאורה דהכה יותר הדבר לבאר
 ידעו לא וכי לה קארי מאי לה דקארי בד״י ור״ה

 כר״ש סברו דהס אע״כ .הנאה בעובת למכור דיכולה
 לבעל הנאה עובת ולעולם ביתא רווח משוס דדהי לעיל

 פריך והגמ׳ למכור לה א״א וא״כ דנ״מ בין דכתובה בין
 הנאה עובת רבא דפסק דהלכתא אליבא ולטעמיך

 :וק״ג בד״י ור״ה דר״פ הה״א לפי במשנה פירש ורשי׳י לאפה
 הפסידוה דמ״מ להבין צריך .וכו׳ דינך אפס מאי שם

 הטובת תכבה נתגרשה או נתארמלה שאם הספק
 קרקע זו הנאה בטובת שילקח נימא אס אף מספק הנאה
 קשה וכן .לאח׳־׳ז אותס תכבה מ״מ פירות יאכל והבעל

כולה והוה פרי מקרי הנאה דטובת נימא אס דאף
 לא ולמה אחר לאדס כמו הספק לה שוה מ״מ לבעל
 . אחר לאדס כמו לה ששוה הזה זכות פהפסידוה נימא
לפלס חייבים אינם כרמא הוי זוממין דעדיס כיון וצ״ל
 היכח ולא הזיקא ברי והוי מיד בא דהה"־ היכא אלא
 דטובת דאף הפ״י מ״ש ממילא נדחה ובזה .ספק דהוי

דילקח כיון מ״מ הפסד לו שיש היכא לבעל הוי הנאה
מיתה לאחר פלה והגוף פירות אוכל והבעל קרקע בהו

 בזכותה ספק דהוי כיון דז״א .לה לפלס הזוממין צריכין
: ודו״ק כמש״ל לשלם צריכים הזוממין חין

 שהיא ול״י . וכו׳ בשוגג ד״ה רש״י א׳( )צ״ה שם
 סתומים ודבריו בזה מ״ש יהושע פני עיין גזולה.

 אמרינן הוה דאי לקמן משמע דהא ביותר ותמוהים
 דנגזלין מטלטלין וא״כ ללוקח קנסינן הוי לא נגזלת קרקע

 ומאי גזולין שהם ■ בל״י ומכ״ש ללוקח קנסינן לא בוודאי
 דמיירי לקמן פירש הש״מ דהא לפרש ונ״ל .לי׳ קמבעי׳

 דגם וסבר הלוקח וטעה יאוש לאחר הקרקע שקנה
 דאיירי כאן וא״כ נגזלה קרקע דסבר יאוש קונה בקרקע

 קנה דא״כ יאוש לאחר דאיירי למימר ליכא במטלטלין
 ושינוי יאוש דאיכא ועוד קונה יאוש אמרינן אי כדין

קודם דמיירי צ״ל וע״כ .כלל לי׳ קנסינן ולא רפות
 נפרש רש״י הוצרך ולכך הלוקח טעה במאי וא״כ יאוש

ודו״ק: ברור וזה גזולים הס ש ידע שלא
 דלמא מקפה במדו״ב . אדום לו לצבוע ב׳•( )צ״ט שם

 הסוגי׳ פשט מתחילה להבין ונראה .בשכר מיירי
 לעולם מועד דאדם באונס אפילו חייב בשכר דבעושה

 פנתכוין כיון באונס פטור בחנם בעושה אבל וכפירש״י
 כשומר והוי בפשיעה רק חייב אינו ע״כ לטובתו מתחלה

 לעיוני דה״ל אומן בטבח פשיעה לה קרי שמואל אך . חנס
 לו לצבוע דר״מ הא מביא והשתא בחנס גס חייב ומש״ה

 חייב ומ״מ אונס דהוה למימר דליכא פשיעה דמקרי וכו׳
 כלל קני לא אונס מחמת שינוי דהוי א״כ בשכר דעשה
 לעיל וכדאיתא לעיל למיתב בעי ושבחו צמרו ודמי השבח
לעיוני דה״ל מחמת פושע דהוי אע״כ ב׳( א׳ )צ״ה

 ומשני צמרו דמי אלא לו נותן ואינו השבח וקנה וליזהר
 ואף לשנות שנתכוין ופלש״י מיני׳ קלאו דבידים שא״ה
 יודעין אינם אדס בני שסתם היינו שוגג לי׳ קרי דלעיל

 נותן ואינו השבח קני ומש״ה לעיל וכדפירש״י לשנות שאסור,
:היטב ודו״ק צמרו דמי אלא לו

 השמיטו למה תמהני . ואשס וחומש קרן משלס ב׳( )ק״ח שם
 מ״מ האידנא שייך לא דאשס דנהי בזה״ז דחומש דינא

 הפסיק את ב׳( )ס״ה דלעיל וכחכמים באשם תלוי אינו חומש
 עפ״י משלם דהא קנס ולא ממון הוא בוודאי וחומש הענין
 אותו דנין אין שהזיק ממה יותר דמשלס דכיון וצ״ל . עצמו
שגנב מי א׳ סי׳ בריש ושו״ע הרמב״ס כוונת וזה .חו״ל דיני

או



חדשה קטו ועניני משפטים . מגחך,
 פירוש החושפות ולא הקרן אלא ממנו גובין אין גזל או

 בגזל דהיינו פירש יעקב תפארת ובהפר . חומש תוהפות
 דדכין שה״ד בהי׳ כתב בפירוש דהא וליהא וכו׳ מחמשה אחד

: ג׳ ס״ק ה״א ישראל ישועות בה׳ ועי׳ ,וק״ל בזה״ז
.ממון חשרון פירש״י דממונא דררא דאיכא התה ב׳( )ב׳ ב״מ

 אמר דלא דה״ל והוא ז״ל רש״י שיטת ליפב נ״ל
 רק נו יץ כשהאחד אלא וברי בברי אפילו יחלוקו הומכוה

 דרבה הא רש״י ציין ומש״ה דהמחליף וכההיא קמא מרא חזקת
 הומכוה אמר ני וה״פ גמור במוחזק לא אבל ג׳ בב״מ בר״ה
 המוציא וש״ל ופי׳ ל״א דד״מ דליכא היכא אבל דאיכאכו׳ היכא

 דשניהן כאן ומש״ה מ״ק חזקת לו יש שאחד וכו׳היכא מחבירו
 פריך ומש״ה .לרבנן שאמר וכמו בשבועה פלגי לה תפהי
 וההברא ממון חהרון דאיכא היכא ומה הוא ק״ו ולאו שפיר

 מחזקת להוציא שבא אותו עכ״פ שבועה לחייב מחייבת
 חהרון דליכא היכא ? שבועה בלא לה פלגי ואפ״ה מ״ק

 דה״ל לשיטתייהו אזלי והתוה׳ .לכ״ש לה תפהי ותרוויהו ממון
 דיחלוקו לשומכוה ה״ל גמור במוחזק דאפילו המניח בה״פ
 . אחר באופן דממונא דררא פירשו ומש״ה בבו״ב אפילו

 במנה כימא דלהומכוה רש״י שיטת על לעיל מהרש״א שהקשה ומה
 מוחזקין ושניהן דד״מ דאיכא כיון י״ל ,ג״כ יחלוקו שלישית

 פרה במחליף ושא״ה לחלוק אפשר לא בשבועה דאפילו מ״ל
 דררא הוי לא במתני׳ וכן קמא מרא רק גמור מוחזק הוי דלא

: בכ״ז ודו״ק חולקין ומש״ה דממונא
 הטענה מקצת מודה תורה אמרה מה מפני א׳( )ג׳ ש□

 הכל כופר וא״ת וכו׳ מפני ד״ה שה תוה׳ וכו׳. ישבט
 ע״פ ותבעו יודע שאינו להיכא איצטריך וכו׳ דפטור מנ״ל
 ברית שו״ת בה' והובא אחד גאון בשס העולם מקשים וכו׳. העד

 גס א״כ שבועה חייב כ״ה נימא דאי ז׳ סי׳ חח״מ אברהם
 מ״ש ויהי׳ בחזרה אח״כ ויהבענו לו יחזיר העד ע״פ בטענו
 דכוונתס ליישב שה כתב וכבר . מהייע עד בזה פטר ולא ואיל״מ

 בהו אמרינן דלא העד ע״ם בהפק שטענו יורשים לענין
 שגנב שמעיד שכתבו התוה׳ מלשון כן לדייק ויש . משואיל״מ

 דלא משואיל״מ הוי לא זה דבאופן לו הלוה שאביו או
: למידע ה״ל

 פרעון דהפק כ״ג ס״ק ע״ה בהי׳ הש״ך דלפמ״ש קשה אך
 פוסקיה רוב ולדעת .פרעהיך אס א״י ה״ל להלואה קודם

 )ועי׳ פרעתיך אס א״י שייך למידע ה״ל דלא היכא דגס
 דהוי להחזיר יצטרכו להיורשיס יחזיר אם א״כ . שס( בתומיס

 איני באומר פטור דיורש דאף . להלואה קודם פרעון הפק
 אביו עבור בטוענו היינו ע״ה בסי׳ כדאיתא פרעתי׳ אס יודע
 בהגהת וכ״מ א״פ בא״י חייב בעצמו לו ששילם הכא אבל

 לדעת מהייע עד מהני לא בזה וגס שס אברהם ברית
 משייע עד דאין שה אברהה ברית שו״ת בה׳ עיין פוהקיס רוב
 דהפק שם הש״ך כתב לא דע״כ ז״א אך .ממון לפטור קה

 בגוונא אלא וחייב פרעהיך אם א״י הוי להלואה קודם פרעון
 בפשיעה ונאבד דבר איזה אצלו הפקיד אס כגון שס דמיירי
 היה שמא הלוה וטוען זהובים מאה לו הנפקד הלוה ואח״כ

 ספק והפרעון לו שהלוה ודאי דהחיוב כיון דמ״מ מאה שוה
 היה שמא חיוב ס׳ כ״א חיוב ודאי המלוה על לו אין זה כי

 חיוב ודאי מידי מוציא פרעון ספק אין זהוביס מאה שוה
 שתבעוהו היכא יורשיה גבי כ״מ י״ל א״כ .א״פ א״י וה״ל

 פרע שלא מעיד ועד בפרעון להס שה׳ רק ודאי בחיוב היורשים
 דהא א״פ א״י מטעה להחזיר יצטרכו לא להס יחזיר אס וא״כ

 בתומיס המגיה דברי בזה ונדחו .ודאי חיוב ג״כ עליו להס יש
 .העד ע״פ בה׳ דטענו מהא הש"ך על שהשיג דובנא דפוס שם

 טוענו דאה מהא הש״ך על להקשות שה עוד מ״ש כמי ונדחה
 בזה יועיל ומה יד״ש לצאת וחייב א״י ג״כ והלוה פרעון בהפק

 כן גס עליו לו יש דהא דז״א . לו להחזיר יצטרך הא
: ודאי חיוב

 מהא הש״ך דין על טובח דקשה מה נמי ניחא ובזה
 במשנה הדיינים שבועות בפ׳ הרמב״ן בשס הר״ן דכתב

 במקצת מודה הלוה הוה אמאי שהקשה המשכון על דהמלוה
 וכו׳ הדינר לו להחזיר חייב ואינו ת״י המשכון שמא והלא
 והא נתחייבתי אס א״י דה״ל בפירוש שם הר״ן עוד וכ״כ
 נתן לו שהלוה דבשעה כיון אע״כ ודאי החיוב ■•הוי ג״כ החס

 דשמא הש״ך בדין וכ״ש נתחייבתי אם א״י ה״ל המשכון לו
 דכיון שאני דמשכון לומר ואין הלואה קודם לו חייב היה

 אס א״י והוה הלואה בעיקר הפק כמו הוי הלוהו דעליו
 בסי׳ והמחבר הרמב״ס דכהב מהא יקשה דא״כ .נתחייבתי

 אס א״י ה״ל היהשוה כמה א״י הלוה אומר דאם סי״א ע״ב
 והר״ן הרמב״ן לדברי יסתור וא״כ שם ה״ה וכמ״ש פרעתיך

 חיוב ודאי המלוה על לו שיש דהיכא ניחא ולדברינו .הנ״ל
 לו שנתן כיון והר״ן הרמב״ן בנידון ולכך נתחייבתי אס א״י ה״ל

 רק ברשותו היה ודאי שהמשכון חיוב ודאי מקרי המשכון
 דה״ל שם הרמב״ן הקשה ושפיר אח״כ לו נאבד שמא הפק

 עליו לו דאין כיון שוה הי׳ כמה דמהופק היכא אבל נ א" א״י
 הלואה בשעת דהוי אף פרעתי אה א״י ה״ל כלל חיוב ודאי

 , דחייב והשו״ע הרמב״ה כתבו ומש״ה .קודה או
 כס אברהם הברית חילוק ועל .הנ״ל הש״ך לדין ראיה ומזה
 פרעון בתורת או הלואה בתורת לו נתן אה בין לחלק שירד
 לו נתן פה דהא הנ״ל והר״ן הרמב״ן מדברי עליו יקפה ע״ש

 : ודו״ק נתחייבתי אה א״י דהוה כתבו ואפ״ה הלואה בתורת

 דרזשיד רפ״י על הקפו וכו׳. בכולה ד״ה תוה׳ ע״ב שם
 שלא משבועה וראיה אפבועתא חפיד לח אממונא

 היה חטפתי לא טעין הוה דאי דר״א ומנהכא יד בה שלחתי
 ה״ל לא דרבה להה ברור היה זה והנה .ע״ש ש״ד כשבע
 לומר ל״ל דא״כ ישלה מלוה משוס א׳( )ו׳ לקמן דאביי טעמא

 משוס הטעם נימא דאי המפרשים כתבו ועוד .אשתמוטי
 יפר איש דאוני דכ״ה מגו שייך לא בלא״ה א״כ ישינה מלוה
 אע״כ שכופר זהובים נ׳ על ישינה־רק מלוה ספק לו ואין הוא

 ; קושייתם הקשו וע״כ יפינה דמלוה הטעם כלל ה״ל לא דרבה

 לקמן הריטב״א עפמ״ש והוא רפ״י שיטת ליישב לי ונראה
 השוד אממונא חשוד אמ״ד שם דפריך אהא ב׳( )ה׳

 כפירה צריכין שומרין ארבעה רמב״ח דתני מהא אשבועתא
 למימר ЬуЬ דנאנסו אהך דבשלמא שס ופירש״י וכו׳ במקצת

 , איכה אשתמוטי מאי דלהד״ס אהכפרה אבל אשתמוטי
 דכפירה בהך אשתמוטי שייך לא דמש״ה הריטב״א פס ופי׳

 שאינו נאנהו לטעון ה״ל מעיז שהוא להד״ה לטעון ל״ל דא״כ
 , ע"ש אממונא חשוד הוי וא״כ לגזול דכוונתו אע״כ מעיז

 לאפשרי מגו אמרינן דלא להריטב״א דה״ל מזה )מוכח
 לומר יש וא״כ דנאנהו( מגו לו יש הא יקשה דאל״כ משבועה
 במודה הכא רק ישינה מלוה משוס הטעס לרבה ה״ל דבעלמא
 מעיז למה דא״כ מלוה משים דכפר למימר ליכא במקצת
 מספק לעשות לו היה בשקרו מכיר שחבירו המקצת לכפור
 הוי לא דזה בידך לי יש ישינה מלוה ודאי ולטעון ודאי

 ישינה מלוה עליו לו דאין אע״כ כן האמת דאולי כ״כ העזה
 שייך דשה יד בה שלחתי שלא משבועה קשה לא וא״כ כ,ל

 אינו השתא גם דהא כן טעין דלא והא ישינה מלוה שפיר
 מלוה הפק ג״כ די״ל קשה לא ג״כ דר״א ומנהכא .כלל מעיז

 בידך לי יש יטעון אס דז״א יעי/ ולא כן טעין דלא והא ישינה,
 דעעין השתא כמו ואיל״מ שבועה מחוייב יהיה מ״י כנגדו

 רבה דהבר ג״כ אפשר במתני׳ וכן חטפי ודידי חטפי אין
 י/ע כ״כ העזה יהיה ולא הכי טעין דלא והא דמ״י טעמא

כ״ג ץיתור ובדבריהם" בזה שאריכו ובמלחמות בבעה״מ

: ודו״ק קושייתינו ־
и и ויהא וכו' העיז שאינו מאחר כלומר וכו' י״ל לכן ד בא

כך לפרש מיאן דרש״י נראה .עכ״ל וכו׳ במגו נאמן

דסברתו



יא חדשה טוען ועניני משפטים
מ

מנחה
 אף מקצת מכופר העזה יותר יש הכל דככופר היא דסכרתו

 ההעזה ממון יותר שכופר־ מה דכל דאפתמוטי סברא כלא
 התוס׳ קושיית יתורץ וכזה .מגו לו אין ומש״ה גדולה יותר
 אמר בעי דאי כמגו דלהמניה שהקשו וש״מ ד״ה א׳( )ד׳ לקמן

 לקמן קאמר אמאי א״כ להקשות ואין . בזה שדחקו ע״ש שתים
 מגו הוי הא וכו׳ אכידה כמשיב להוי שלי דחציו דהאי א׳( )ח׳

 דרש״י . מכ״מ ככל כמו מעיז אדם דאין חזקה ושייך דהעזה
 כפני מעיז אדם אין חזקה א׳( )ק״ז כב״ק שפי׳ לשיטתו אזיל
 אם כהעזה חילוק דאיכא הוא והתם טובה לו שעשה כ״ח

 לו עשה שלא במשנתנו אכל יותר טובה כפוי הוי יותר כופר
 מקצת כופר אם כין שוה דההעזה .מגו לי׳ אית שפיר טובה

 מפני כד״ה לעיל שפירשו לשיטתייהו אזלי והתום׳ .כולה או
 אפשר אי א״כ כשקרו מכיר וחכירו הואיל מעיז אדם דאין וכו׳

 קאמר אמאי דא״כ מבמכ״כ העזה יותר יש דככ״ה לומר
 דכולה כמגו אכידה כמשיב הוי שלי חציו דאמר דמאן כגמ׳

: ודו״ק מהר״ש ועי׳ פלי
 כשו״ת ראיתי וכו׳ השוה הצד וכו׳ יוכיח פיו גמ׳ א׳( )ד׳ שם

 אמרינן לא עדים דכהעדאת י״ז הי׳ ראש כשמים
 שכועה וגלגול מפיו הצד כמה ילפינן דהא שאיל״מ מתוך
 ע״ה הי׳ כח״מ כדאיתא משלם ואי״ל שבועה מחוייב ל״א ובג״ש
 פכנגדו אמרינן דכחשוד צ״ל ולדבריו .ע״ש צ״ד וססי׳• סט״ו
 דאמר מהא עליו יקשה דאל״כ גלגול לענין אף ונוטל נשבע
 וכו׳ אשארא משתבע קמייתא לדר״ח איתא אי א׳( )ה' לקמן

 הצד במה ילפינן עדיה העדחת והא וכו׳ קאמינא שכנגדו
 אע״כ ונוטל נשבע שכנגדו ל״א שבועה ובגלגול שבועה מגלגול

 נשבע שכנגדו חשוד והוא דבר איזה הנתבע על גלגל דאה
 ג״כ שנראה צ״ד רס״י כתומים ועיין .הגלגול על אף ונוטל

: וק״ל כן לדון מדכריו
 רש״י מחק לעיל הוא הילך כ*׳ מודה דקא כיון כ׳( )ד׳ שם

 שהמדפיסים רק ההפריה בכל כתוב ובכאן כיון גי׳
 פ״ח כהי׳ הש״ך עפמ״ש בכאן הגי׳ לקיים ונ״ל .הככוהו

 . להשטר מודה אם קרקע לו אין אפי׳ הילך מקרי דשטר
 . ע״ש קרקע לו יש אא״כ הילך מיקרי לא מודה אינו ואם

 טעם אלא טעה שום ידע ולא פטור דשתיה קאמר לעיל והנה
 אם כלומר הילך הוה מודה לא דאפילו רש״י מחק ומש״ה הילך

 אבל .קרקע לו כיש דמיירי כאמה להיות ויכול קרקע לו יש
 פריך ל״מ הילך ה״ל והא חייכי־ פתים אמאי דפריך הכא

 ומש״ה קרקע לו באין מיירי דלמא הילך הוי דשטר בפשיטות
 מודה דקא וכיון שתים אהני כמודה מיירי דע״כ כיון פריך

: וק״ל הילך ה״ל
 למה להבין צריך .וכו׳ כפשיעה כולהו ומתו גמ׳ א׳( )ה׳ שם

 פרה דאהך דנהי כפשיעה כולה שמתו כרי שטוען נקט
 הוה דאל״כ כפשיעה שמתה ברי לטעון הוא צריך דהודאה

 ע״ש הפ״י וכמ״ש נאנסו עלה טעין כעי דאי אכירה משיב לי׳
 מגו רק משבועה לאפטורי מגו דאמרינן דהכא ,הגמ )וסברת
 כשיטת לקמן כס״ד שאכתוב ממה היפך אמרי׳ לא דהעזה
 דהודאה דהך המקשן סכר ומש״ה ב'(ע״ש מ״ה )שבועות הגמרא

 חייב דהילך וש״מ דנאנסו מגו לו יש הא דאל״כ קמן איתא
 דאין דהעזה מגו וה״ל בפשיעה שמתה כרי שטוען ומתרץ

 ל״ל פרות כ׳ אאינך אכל הפ״י( וכמ״ש הכל לכפור מעיז אדה
 היא צריך דלהד״ם פרה דאהך דנהי כפשיעה שמתו למטען
 דאל״כ כפשיעה שמתה עדיה ומביא כפשיעה שמתה כרי לטעון

 על גה עדים שמכיא צ״ל ע״כ וא״כ דנאנסו מגו לו יש הא
 פרה הך על נאנסו דטעין מגו לו יש דאל״כ דהודאה פרה

 שמביא להדיא המהר״ש וכ״כ דלהד״ם פרה הך ויודה דהודאה
 דנאנסו פרה אהך אכל . כפשיעה שמתו הפרות כ׳ על עדים

 פרה הך דגם ועוד . ? כפשיעה שמתה כרי למיטען ל״ל
 מגו לו אין שוב וא״כ קמן דאיתא לאשכוחי אפשר דלהד״ם
דהנה ליישב ונראה . בפשיעה כולהו ומתו צ״ל ולמה דנאנסו

 דאי כמגו דליהמן הקשו וכו׳ עירוב ד״ה א׳( ק״ז )כ״ק השוס׳
 הבר דהגמרא דכתכנו )דאף דנאנסו אהך להד״ס אמר כעי

 דאין כמקצת כמודה כמו גדולה העזה ה'יכו ל״א דהעזה דמגו
 שסיר אלהד״ם נאכשו ממענת אכל הכל לכפור פניו מעיז אדה
 הילך ולמ״ד ע״ש כשטר גביה דאפקיד ותירצו להעיז( יכול

 ע״ש מהר״ש וכמ״ש הילך ה״ל דא״כ כשטר לאוקמי ליכא פטור
 לא משבועה לאפטורי דמגו אליכיה צ״ל וע״כ היטב ובביאורו

 דל״א רק קמן דליתי׳ לעולה בקצור לי׳ תירץ דלא והא .אמרינן
 אמרי׳ אכידה משיב דהוי דהיכא דז״א משבועה לאפטורי מגו
 משיב הוי לא אלהד״ס מנאנהו אכל משבועה לאפטורי מגו

 שאכתוב וכמו כלוה לו נותן אינו כך ובין כך דכין אכידה
 הריטכ״א ד׳ לעיל הכאתי ככר והנה .בהמוך בחידושי לקמן

 מגו נימא וכו׳ שומרין ארבעה ע״ב( )לקמן דפריך הא על
 דכפירה מהך דפריך דפירש״י אשבועתא חשיד אממונא דחשיד

 נאנסו יטעון .דמעיז להד״ס יטעון למה דא״כ דמשתמיט דא״ל
 דהשיד דאכיי אליבא הכא קאי והגמ׳ מעיז. דאינו

 יש ישינה מלוה הפק אמרינן רק אשבועתא חשיד אממונא
 דלהד״ס פרה הך דגה דמוקי הכא ניחא ומש״ה .עליו לו

 יש דילמה אממונאול״ל חשיד הוה קמן איתא דאי קמן ליתי׳
 לטעון ה״ל דמעיז להד״ם טעין למה דא״כ מלוה הפק לו

 דכיון אצלך לי יש מלוה ודאי ולימא ודאי מהפק ולעשות
 הי' א״כ עדיה ש־ליכא בעצמו יודע מסתמא להד״ם דטעין
 אע״כ מעיז הי׳ לא ואז כנגדו בידך לי יש לומר ג״כ נאמן

 חשיד הוי וא״כ כלל מלוה ה׳ עליו לו שאין בעצמו דיודע
 שפיר ושייך לקמן ג״כ פרה הך דליתי׳ צריך ומש״ה אממונא
 לא למה מ״מ לאשתמוטי כוונתו דאה תקשי ולא משתמט

 דליהמני׳ קשה לא ג״כ וכן מעיז היה דלה נתנהו טען
 לאפטורי מגו דל״א ה״ל דכאן הגמ׳ דהא ? דנאנהו במגו

 י״ל ומש״ה וכמש״ל אכידה משיב הוי דלא היכא משבועה
 להד״ם דטוען י״ל וא״כ בפשיעה שמתה כרי עלי׳ דטוען
 מעיז הי׳ ס״ס דהה נאנהו טען דלא והא אשתמוטי משוה

 לו אין ומ״מ מתה שכפשיעה בכרי מכחישו דכשנגדו כיון
 הוי דגה היכא משבועה לאפטורי מגו דל״א דנאנסה מגו

 אכידה משיב דהוי אף דהודאה פרה ואהך .אכילה משיב
 לכפור גדולה העזה דהוי נאנהו או דלהד״ה מגו לו אין מ״מ
 עדיה שיש המהר״ש כמ״ש צריכיה אנו ואין .וכמש״ל הכל

דלישנא כפשיעה שמתו והודאה דלהד״ס פרות כ׳ אהנך
 גופא התורה על כוונתו אולי )אך הכי משמע לא דגמ׳

 מגו ליה אית לעולה הא שכועה התורה הייכו דלמה
 שמתה עדיה שיש האופן משכה וע״ז דלהד״ס אהך דנאנסו

 שבועה שחייב אופן דמשכחינן לכתר כאמת הכל בפשיעה
 לאפטורי מגו דה״ל מגו ל״א עדיה אין אפילו שוב א״כ

 ובאמת היטב. ע״ש מגו ככללי החומים וכמ״ש משבועה
 הילך ה״ל דא״כ בקושי׳ מהר״ש שה שהניח מה ג״כ ליפב יש

 לקמן שאכתוב כמו די״ל ? כשטר כתוכיה הפרות שב׳ כיון
 אינן ולהד״ה דהודאה הפרה דאותה דשכועות הגמ׳ כשיטת
 ברשותו כפשיעה שמתו עדים עליהם שיש רק כשטר כתוכים

 דטען נמי נקט ומש״ה התורה( דחייכה י״ל האופן וכזה
אף ד לומר . ג״כ דנאנהו אהך כפשיעה שמתה

 ה להד" אמר כעי דאי במגו ליהמן וא״כ ג״כ מעיז • דעכשיו
 מגו דל״א שבועה חייב לאפ״ה קמ״ל . דנאנהו אהך

 פטור דהילך מ״ד הברת לפי הוא כ״ז אך . משבועה לאפטורי
 כתירוץ י״ל שפיר חייב הילך למ״ד אכל הנא כיה דאיירי
 דהודאה הפרות וב׳ כשטר גכי׳ דאפקיד כב״ק התוה׳
 והחזרתי להד״ה לטעון יכול ואינו כשטר כתובים ונאנסו

 ולא קמן איתנייהו ולהד״ה דהודאה הפרות ושתי
 . שבועה לעני! מגו אמרינן ולעולם נאנסו עליהם לטעון יכול

 וכו׳ אממונא דחשיד מגו נימא 'ע״כ( )לקמן פריך ואליכי׳
 להד״ס טעין למה דא״כ אשתמוטי משום להד״ס דטעין ול״ל

 לטעון



הדשה טוען ועניני משפטים מנחה !!
 דמתה ברי שטוען למימר וליכא מעיז דאינו נאנסו לטעון

 נאנסו אמר בעי דאי במנו ליהמן תקשה דמ״מ בפשיעה
 וא״כ קמן דכפירה דהך צ״ל וע״כ לישבע צריך הי׳ ולא

 משכחנא סבר וכו׳ נמי התם ומתרץ וכו׳ דחשיד מנו נימא
 דירא ע״ה בסי׳ נ׳ ס״ק התומיס שפי׳ וכמו וכו׳ באנס ליה

 וא״כ ע״ש הגנב מן להוציא אח״כ יכול יהיה דלא נאנסו לטעון
 שם התומים נדחק ובחנם נופא. מה״ט דנאנסו מנו לו אין שוב

 אף לישבע חייב שפיר וא״כ בפשיעה דמתה עדים שיש דמיידי
קמן: ליתא דכפירה דהך

 דלפי בתשובה מ״ח בס׳ שהקשה מה נמי יתורץ ובזה
 בכפירה לתלות דאין ע״ב( )לקמן המקשה דעת

 עכשיו נס דהא דכ״ה מנו לו דיש הדין חזר באשתמוטי
 הילך דמ״ד אליבא קאי הגמ׳ דקושיית דלפמ״ש . ע"ש מעיז
 וכמ״ש בשטר גבי׳ דאפקיד למימר איכא שפיר א״כ חייב

 נס .מנו לי׳ לית וא״כ קמן איתי׳ דהודאה והך בב״ק התוס׳
 דאינו מטעם פטור דכ״ה רש״י לשיטת פס שהקשה מה

 דכפירה הפרה על נ״כ יפטר המקשה לסברת א״כ מעיז
 גדולה העזה דוקא דלרש״י לק״מ .ע"ש מעיז דאינו מטעם
 העזה ליכא מקצת במודה אבל משבועה פוטרו הכל לכפור

 בכולה לפרש רצה לא דמש״ה לעיל בחידושי וכמ״ש כ״כ
 מטעם פטור אינו ומפ״ה ע״ש התוס׳ כפי׳ ליה דלודי בעי

 חייב אמאי מ״ב כל דא״כ לך ותדע .מעיז דאינו
 למימר וליכא מעיז אדם דאין חזקה מטעם ליפטר שבועה

 טעם צריך לא דלרש״י ז״א להעיז יכול דמשתמיט משום
 שפירש וכמו אממונא חפיד יהי׳ שלא כדי אלא דמשתמיט

 היכא דדוקא בפשיטות ועיי״ל .ע״ש וכו׳ בעי דכולה בהא
 אדם אין חזקה מטעם כ״ה דפטור הוא טובה לו שעשה

 שם כ׳ לא ורש״י .ק״ז בב״ק וכשיטתו בפקדון לא אבל מעיז
 דבפקדון שם ב״י לר״ח אלא כ״ה לפטורי דא״מ טעמא בב״ק
 במלוה כ״ה תורה דפטרה דהא צ״ל א״כ חייב כ״ה אפילו

 לרמב״ח אבל טובה לו שעשה ב״ח בפני פניו דא״מ הוא
 אפשר אי כ״ה פטור בפקדון דאף השתא ביה דקיימינן

 :ודו״ק הוא הכתוב גזירת וע״כ דא״מ חזקה מטעם לומר
 ופירש״י וכו׳. רועה דה״ל לי׳ ומפיק גמ׳ ב׳( )ה׳ שם

 חדא המפרשים דקדקו כבר .וכו׳ מתמה קא אדאביי
באמת דלמא ועוד .אדאביי תיכף לעיל פריך לא דלמה
 ועוד .רועה דה״ל מטעם הוא גזלן והא אביי כוונת
 עדיף גזלן אדרבא וכו׳ לי׳ ותיפוק דפריך דרועה אולמא דמאי

 אדאביי תיכף דבל״ז הכג ליפב ונ״ל .מדאורייתא דפסול
 דמפני לאחר אך מרועה עדיף גזלן דהא פריך מצי לא

 לא וא״כ רועה ה״ל דהא שפיר קשה קאמינא שכנגדו ליה
 הימני׳ מסתמא דהא לדר״ח איתא אי אף שכנגדו ישבע

 שמא ממנו ירא הי׳ ולא סהדי בלא לו דמסר כיון מעיקרא
 שמודה אדם בכל דבשלמא באמת שכפר וכמו הכל יכפור

 מעיקרא הימני׳ מסתמא הא ישבע למה קשה לא במקצת
 דאורייתא משבועה פטור וכ״ה הכל לכפור בידו הי׳ דהא
 אני ועכשיו נאמן בחזקת אצלי הי׳ הוא לומר דיכול ז״א

 ומש״ה הוא גזלן בחזקת דמעיקרא הכא אבל שמשקר רואה
 בלא ■ ליה דמסר השתא א״כ בסהדי יומא כל לו מסר

 יכפור דבודאי אדעתי׳ לאסוקי דה״ל וקבלית סברית סהדי
 מ״מ אך הללו. העדים שיבואו יודע היה לא והוא הכל

 לא לעולם דלמא היסת שבועת רבנן דתיקון דהפתא י״ל
 אס אפילו סבר דהוה סהדי בלא ליה דמסר והא הימני׳
 אשבע ואני לישבע א״י והוא שבועה יתחייב הכל יכפור
 תקנתא דמסיק עד וכו' מדר״נ מתחלה פריך ומש״ה ואטול

 דה״ל לי׳ ותיפוק שפיר קשה וא״כ עבדינן לא לתקנתא
 איתא אי אף שכנגדו ישכע ואמאי מעיקרא והימני׳ רועה

 דמדקיבל וכו׳ מתמה קא אדאביי רש״י כוונת וזה .לדר״ח
 הוא גזלן והא דקושייתו מכלל קאמינא שכננדו התירוץ

רועה מטעם למיפרך ה״ל יוחד מנייהו חדי דאכיל מטעם
 הראב״ד כפירוש קצת וזה .החידון שייך הוה לא ואז

:ודו״ק פ״י ועיין בסוגי׳
 ללפור פניו דמעיז מגו כימא ד״ה רש״י א׳( )ו׳ שם

 צריך .עכ״ל אשבועה וחשיד בעי לאששמוטי לאו הכל
 בשבועות בהדיא דאמרינן מהא תקשי דלא רש״י שיטת לישב
 בהא לעיל פירפ״י לכן התוס׳ וכמ״ש אשתמוטי בכ״ה

 אשתמוטי דקצת דס״ל וכדאה .לעדות כשד במלוה דהכופר
 ומש״ה .במקצת במודה כמו כ״כ לא אך בכ״ה שייך

 כ״כ מישתמיט שייך דלא כיון משבועה מדאורייתא פטור
 אי ביד דהתובע התובע נגד מעיז אדם אין חזקה אמדיכן

 כיון אשתמוטי משום שכפר יאמר ולא למעיז אותו יחזיק
 דבכ״ה ג״כ לרש״י ס״ל )וזה משתמיט כ״כ ביה שייך דלא

 וכמפ״ל דאשתמוטי סברא בלא אף מבמב״מ יותר יש
 ולא שבועה התודה חייבה אחד ובעד בכולה( ד״ה בתוס׳
 איכא אשתמוטי קצת שייך דמ״מ כיון מגו"דחשיד אמרינן
 דייק היסח משבועת אבל אשתמוטי משוס דכפד למימד
 דלא כיון שבועה לתקן להם היה לא דחכמים שפיר
 וישבע לכפור דדוצה כפשוטו כפר אוני משתמיט כ״כ שייך

 ועשה. בקום אדאודייתא לעבור גורמים ונמצאו לשקד
 ולמ״ד ד״ה בתום׳ א׳( )ה׳ לעיל המהרש״א כ׳ זה וכעין

 כיון לעדות כשר במלוה דהכופר הא ניחא והשתא .וכו׳
 כשדות אחזקת ליה מוקמינן אשתמיט קצת שייך דמ״מ

 דלא הא נמי וניחא .אשתמוטי משוס שכפד ואמדינן
 דכיון .מהר״ש שהקשה וכמו אהד עד משבועת דייק

 איכא העד את להכחיש מה״ש■ שביעה חייב אחד דבעד
אישתמיט משוס כפד דאולי שבועה חייבה דהתודה למימד

ודו״ק: כן לתקן ביכונתם אין חכמים אבל
 בעי מאי וילי׳ד .בעדים ופידש״י המע״ה א׳( )ו׳ שם

 דלמא קשה דלכאורה משום ונראה בזה רש״י
 שהיו מודה שהמוחזק מיירי והכא מידו מוציאין תקפה
 דאפ״ה וקמ״ל ממנו תפס שהוא דק בה מוחזקין שניהם

 עדים ב׳ ל״ל דא״כ דז״א רק .,תפסתי דלא במגו נאמן
 כן טען והוא ממנו שתפס ע״א רק לי׳ הוה אי אפילו

 היינו ראי׳ דסתם פירש״י ומש״ה . משאיל״מ ה״ל
 פשיטא וא״כ שתפס כלל מודה שנא מיידי אע״כ בב״ע

:מומין בה דהי׳ בדרוש דו״ח בס׳ וע׳ .וק״ל
 שעשאו יעמיד .וכו׳ תריץ ד״ה תוס׳ ב'( )י״ד שם

 הנא בזה שנדחקו והמפרשים מהדש״א עיין .אפותיקי
 פהתוס׳ נראה ולי .אפותיקי שעשאו צ״ל בלא״ה נס

 ממנו גובה סתם באפותיקי דגם הרמב״ס בשיטת אזלי
 די הראשונה לסברתם וא״כ מאוחדים משועבדים שיש אף

 היתד שבח דיגבה דינא ולענין סתם באפותיקי לאוקמי
 וכדקאמד מפורש אפותיקי דוקא צריך חנם ההוצאה על

 ומש״ההקשו וכו׳ לך יהא לא דא״ל הב״ע )ט״ו( לקמן
:וק״ל מפורש אפותיקי דהיינו אפותיקי שעשאו יעמיד

 מובא קפה .וכו׳ מרב שמואל מיני׳ בעא ב׳( )ט״ו שם
 בכתובות דשלב״ל מקנה אדם אין ס״ל שמואל דהא

 כר״מ ס״ל ורב תריץ ד״ה ב׳( )י״ד לעיל התום' כמ״ש נ״ט
 מרב שמואל מיני׳ בעא מאי וא״כ הסוני׳ בסוף כדאי'
 דאדם מטעמי׳ הוא אולי לוקח דקנה לו יפשוט אס דאף

 לשיטתו. הדין היאך שמואל ידע ואכתי^לא דשלב״ל מקנה
 לא אמאי במאמינו לה מוקי דבמסקנא כיון קשה ועוד

 רב״ח לה מתקיף דהאי ועוד .האבעי׳ בדיש יא להד קאמר
 ל נ" ע״כ אשר • רב דברי בתר תיכף לאתויי ה״ל דלקמן

 בעייתו עיקר כל רק לוקח קנה אי מיני׳ בעא לא דמתחלה
 וזה רש״י כלשון וכמבואר להוציא הגזלן יכול אס הוא
 היזלן מ״מ קנה לא אי דאף ,ימ מקנה באדם תלוי לא

מחמת הלקח מן לטרוף יכול ולא זה מקרקע עצמו סילק

דניחא
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הלוקה קנה גמא' דמ״מ רנ"ח מקקיה ונבהוף וכו׳ ליה דניחא
 קנה ד ומסיק האי בד״ה התוס׳ ונ״פ בה שיחזיק קודם

 בההיא ומטעם במאמינו דוקא תלוי וזה חזקה בלא אף
 התוה׳ ונ״פ וכו׳ זו שדה לו אמר כאילו הוה וכו׳ הנאה

 בה הניר דבלא בה בהניר דווקא הוה וממילא
 מיירי ולא לזה כחית לא באבעייתו אבל מאמינו ל״ש

 אס בעי ואפ״ה התוס׳ כפי׳ בה הניר בלא ומיידי במאמינו
 שלא דהני אדעתא קנה דלמא או ממנו לטרוף הגזלן יכול

ודו״ק: בחזקה אח״נ באמת יקנה והלוקח ממכה יטרוף
 איתבי׳ וכו׳ אותו ומשביעין ר״ה אמר ב׳( )ל״ד שם

 ר״ש על ג״נ הקשה לא אמאי קשה לכאורה . וכו׳
 משביעין שבועות דאמרי׳ג׳ א׳( )ו׳ ולעיל ב׳( ור״נבב״ק)ק״ז

 אס דאף מזה דכראה ברשותו שאיכה שבועה מהן ואחד אותו
 ולכאורה .ברשותו שאיכה משבועה יפטר לא מ״מ משלם

 כתן עיניו שמא מטעם לא ברשותו שאינו דהך לישב יש
 כמ״ש להחזירה רוצה ואינו אצלו היא עדיין שמא מטעם רק בה

 .לישבע צריך אינו לשלם רוצה אס אך .שס בב״ק התו׳
 הוי ברשותו דשאיכו די״ל קשה לא דמשס י״ל עוד אך
התוה׳ וכמ״ש בה פשעתי שלא שבועה על גלגול רק

הנא וא״כ יד בה שלחתי דשלא שבועה על שס בב״מ
 ואבידה בגניבה וחייב ש״ש דהוי כיון המשכון על במלוה

 דלא ברשותו שאינו לישבע וא״צ כלל שבועה חיוב עלי׳ ליכא
 דכאן דכהי שפיר פריך ר״ה על אבל .גלגול מצד רק הוי
 השבועה עיקר לס דשי כיון מ״מ שבועה חיוב מתחלה עליו הי׳
 דבטעכת צ״ד סי׳ בח״מ וכמ״ש הגלגול על לישבע א״צ שוב

 השבועה עיקר דשילס היכא הגלגול על לישבע צריך אין ספק
וא״כ היא בפ״ע שבועה אלא הוא גלגול מחמת דלאו אע״כ

:וק״ל המשכון על ממלוה קשה
.וכו׳ למלוה• לוה וניהמכי׳ במאמינו תהא א׳( )ל״ה שם

 פריך דמאי דיונה קקיון בשס שהקשה פ״י עיין
 ע״ש. משקר שהוא שיודע מאמינו אינו הכי משוס דאימא

 אלא שוה היה דלא למלוה לוה דליהמני׳ פריך דהכי ונ״ל
 המשכון אח״כ דכתקלקל והיינו אבידה בשעת דיכרין ה׳

 אונס דהוי בזה המלוה דפטור ובודאי לעיל התוס׳ וכמ״ש
 אבידה . בשעת היינו שוה היה דינרין ה׳ דקאמר ומאי

 ה׳ דכוונתו להיות יכול ומש״ה בגוי׳ ליה קים לא ומשני
 דהוא שקר אומר אינו ואפ״ה הלוואה בשעת שוה הי׳ דינרין
 מלוה ונהמני׳ פריך וע״ז ליה קיס דלא מחמת טועה
 דמש״ה למימר וליכא ־הפ״י כמ״ש דרישא בסיפא כלומר ללוה
דאם אח״כ שנתקלקל יודע דהמלוה משוס ללוה מאמין אינו

:ודו״ק הלוה שישבע לו יועיל מאי כן
 אמאי שהקשה מהרש״א עיין .וכו׳ כיצד ד״ה רש״י )ב׳( שם

 לו שהשכיר יום אשמונים ג״כ פרה לו נותן אינו
 לומר ונראה מיירי סתס דבפדה בש״מ וע׳ דחוק• ותירוצו

 כדרכו שמתה בשבועה השוכר יטול אמאי קשה דלכאורה'
 בה פשעת שמא לטעון יכול מ״מ הא לו ישלם והמשכיר

 וע״כ .ונוטלין מהגשבעים אינו והלא לי לשלם צריך ואתה
 שרוצה רק השאלה עבור לו חייב בודאי דהמשכיר דכיון צ״ל

 אס דהא כנגדו בידך ׳ לי יש שמא מספק עצמו לפטור
ע״כ ג״כ משוכד לתבוע שיכול רק אשאלה חיוב יותר פשע
כיון השכירות ימי על אך חייב ומש״ה אפ׳ מא״י גרע

שמתה תובעו שהשוכר רק ממנו נפטר הפרה לו דנתן
ואולי אג׳ א״י הוי שפיר ע״ז אחרת פרה לו שיתן כדי באונס
 נתן שלא כיון הראשונים ימים י׳ על אך בפשיעה מתה

פרה לו ליתן חייב מהרש״א וכמ״ש ע״ז כלל פרה לו
:ודו״ק ע״ז

 וכו׳ לר״ט דאפילו וכו׳- גזל ד״ה תוס׳ א׳( )ל״ז שם
 יקשה דא״כ צ״ע .וכו׳ לכולם׳ גזל שלא בוודאי שיודע

בא״י בב״ק התם ומ״ש ושמא בשמא לצי״ש דהכא מ״ש במכ״ש

יב הדשה
 דהתוס׳ וא״ל ושמח בשמח לצי״ש אף דפטור גזלתיך אס

 ומש״ה למידק ה״ל לא מקרי דההס הנ״י נכבדת כבדי
 תלי יד״ש לצאת דלענין לצי״ש ושמח בשמח ההס פטור
 דא״כ .טוב השמח אכ לעני! תליא דבבו״ש חף למידק בה״ל הכל

 חייב דמש״ה דר״ע חליבה כבדא לחדש להו למה יקשה
 דה״ל חייב דמש״ה ג״כ לימא גרוע דהשמא משוס הנח

 דאפילו הנא מ״ש לד״ע במנ״ש יקשה דא״נ ועוד למידק.
 יד״ש לצאת אף פטור למידק ה״ל דלא הינא ציה בתבעי
 בא״י התס ומ״ש גדוע השמא דהנא אף לקמן התו׳ ונמ״ש

 . טוש שמח דהוי אף יד״ש לצאת לנ״ע דחייב גזלתיך אס
 דיליף לצי״ש חייב לי׳ תבעי אי דלר״ע הרא״ש כת' מש׳״ה ואולי

 ודברי .לי׳ תבעי אס לצי״ש דחייב גזלתיך אס בא״י מהתס לי׳
 ומ״מ טוב שמא הנא הוי לד״ע דגס יותר נזה גנונים הנ״י
 חייב דהנא כד״ע לסבור ינול מ״מ פטור התס בו״ש דס״ל ר״י

 והחס יד״ש לצאת הנא חייב בשו״ש אף ומש״ה למידק דה״ל
 למידק ה״ל דלא הינא לי׳ בתבעי חף הנא פטור .ומשו״ה פטור

 ה״ל ולא טוב דהשמא לטיבותא תרתי דהוי כיון לצי״ש אף
 : ודו״ק גדוע דהשמא יד״ש לצאת לנ״ע חייב התס אבל למידק
 בשיטה עיין ונו׳ יוסף וינר ונו׳ לך קאמר שפיר ל״ט( )ב׳ שם

 הוא בלא״ה הא זה דל״ל הראשונים שנתקשו מקובצת
 בעצמו שיודע מודה היה גופא דמרי דש״י לשיטת ונ״ל פטור
 חמשה מ א׳ גזל נמו הוי וא״נ זה הוא אס א״י אך אח לו שנולד

 בסיגי׳ ונדאי׳ לו ליתן דחייב בברי תובע וזה גזל למי וא״י
 והוי למידק ה״ל דלא שפיר קאמר ומש״ה ב׳( )ל״ז דלעיל

 ובדא״ש לעיל בהוגי׳ היטב וע׳ דפטוד אחת בכריכה פקדון נמו
:ודו״ק שה

 פידש^מגי השתא עד התחיל שלא בד״א בד״ה דש״י ב׳( )ע״ו שם
 ,בכוונתו מאוד שנדחק מהרש״א וע׳ ונו׳ דשנירות

 ניון התחיל דאנילו המרדני הב״י-בשס מש״נ עפ״י ול״נ
 צו ואין לחזור בע״ה ינול אחדים אצל לשכור עצמו שמוצא

 ע״ש קהי אקיבלו בד״א האי ולפי'ז תרעומות אלא בעה״ב על
 דבמוצא צא אי התחיל בין חילוק אין יוס דבשניד דבריו ופירש
 השעד הוזל בלא תרעומות אלא לו אין בהתחיל אפילו לשכור

 תן צי צריך התחיל בלא אפילו לשכור מוצא וכשאינו בינתיים
 דשמין יום בשכיר אלא שייך אינו זה מיהו .בטל כפועל לו

 שהיא ועכשיו מלאכה בו שעושה יום על לו נותן הי׳ נמה
 נפ״ב ישימו היאך ליוס שכרו שלא בקבלן אבל .לו ינכה בטל
 לשגס בטלתו משך ישומו היאך א״נ ליום שנדו שלא כיון

 שאעשה עטך כמנתי לומר יכול בשכיר ועוד . זה עבור לו
 אבל היום זה על לאחדים נשכדתי לא ומש״ה היום מלאכה אצלך

 מזה שהעיד ונמו אנשים נמה אצל קבלנות לקבל יכול בקבלן
 בין נחנק כד״א דהאי לומר צריך ומש״ה . ע״ש שס בנה״מ
 משלם אינו■ התחיל דבלא אקבלן רק קאי התחיל ללא התחיל

 אחרים אצל מוצא אינו אס אף כב״פ גביה דל״ש נלל לו
 וצריך התחתונה על בע״ה יד המקח שנשתנה הינא ובהתחיל

 כעניינה על פועל ויד היזק להקבלן יהיה שלא בנדי לו לשלם
 בהתחיל בע״ה חזרת דין הזכירה צא הברייתא רק לת״ק

 דיד מסתמא העליונה על ■פועל דיד דניון משתמע דממילא
 דחל״נ הברייתא בפי׳ כן צ״ל וע״נ . התחתונה על בעה״ב

 פועלים יכולים בשניהם התחיל ללא התחיל בין אינא מאי
 דשי״י נ׳ שפיר ולפ״ז .המרדני בפי׳ בדור נ״ל וזה . לחזור

נצל כפ״ב ל״ש דבקבלן קאי יום בשכיר השתא דעד ז״ל
:בנ״ז ודו״ק

 דשמואל ל״ל דכ״ע .נו׳ שוה בדלא אי גמ׳ א׳( )פ״ב שם
 דאין תמוה הסוגיא .כו׳ בדד״י זוזי שיעוד בשוה נו׳

 בדברי פליגי דתנאי מעיקרא לומר נלל הש״ס שיטת זה
 בנ״מ יאמר ואדרבא נן להו לית דכ״ע לדחות ולבסוף האמורא

 בדר״י פליגי זוזי שיעור בשוה נקט למה ועוד . נן ס״ל דכ״ע
ל״פ נ״ע זוזי שיעור דבשוה במקומה ראשונה הברא יניח
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 אי בדר״י פליגי שוה ובלא לגובייכא לי׳ דכקיט משוס דחייב

 מפסיד ואינו קנה לא או מעותיו כנגד ויפסיד משכון קנה
 דלמה מעותיו כנגד לגוביינא דכקטו לומר שייך לא דבהא כלל
 בעלמא ולמשכון דברים דלזכרון אע״כ המעות כל כנגד נטלו לא

 דבאמת ליישב ונראה . כלל מפסיד אינו קנה לא ואי נטלו
 אלפא אבד דמגלא קתא אבד לומר מאוד רחוקה שמואל הברת

 ר״ע בדברי לי׳ דמשמע משוס כן לומר הכריח שמואל רק זוזי
 בדלא אף עכין בכל דמיירי מעותיך אבדו המשכון אבד דכקט

 אבדו אמאי לו קשה והיה קתכי דשתמא זוזי שיעור שוה
 לגובייכא דכקטיה נאמר איך זוזי שיעור שוי דלא כיון מעותיו

 דקוכה יצחק ר׳ וסברת .כטל לא השאר ועל מעות מקצת על
 דלא וס״ל לשמואל ש״ל לא מעותיו כנגד הפסיד מש״ה משכון
 לגובייכא דכקטי׳ ס״ל דר״ע לומר הוכרח ומש״ה משכון רונה

 לעשות רצה לא שוב וא״כ הכל הפסיד ומש״ה המעות כל על
 בשוה אף פליג דר״א ולומר לר״ע ר״א בין רחוקה פלוגתא

 ר״ע דסברת דחזיכן כיון .לגובייכא אוחזו דאינו זוזי שיעור
 לנו די זוזי שיעור שוה בדלא אף החוב כל על לגובייכא דכקטו

 כימא אי הוא וכ״ז .לחוד בהא עליה פליג דר״א נאמר אס
 ל״ל כ״ע וכו׳ שוה בדלא אי הש״ס מהדר ולכן כר״י דלא

 ודלא כשמואל לומר מכ״ל כלומר פליגי ובדר״י וכו׳ דשמואל
 משכון חנה אי סברא בהך ופליגי כר״י כימא אדרבא כר״י
 רק לגוביינא נקטי׳ דלא מודו כ״ע זוזי שיעור בדשוה ואף

 דהא רחוקה פלוגתא הוי ולא משכון קנה אי ופליגי למשכון
 שוב וא״כ קנה לא סבר ומר קנה סבר דמר הוא טעמא חד

: בכ"ז ודו״ק דשמואל לדק הכרח אין
 עצמךבישוב דחקו התום׳ וכו׳. ע״ג מדסיפא והא ב׳( )צ״ה שם

 דלכאורה וכו׳ מאי האי קושיות פירשו לא וגס הסוגי׳
 הנראה וכפי פירושה שכך וכ״ל . ראשונה קושיא בעצמו היא

 אעפ״י ברישא דנקט כיון פריך דמתחלה ז״ל רש״י לשון מדקדוק
 והיינו ממוצע אופן איכא מסתמא לרבותא אעפ״י ובסיפא
 שהוא דאעפ״י רבותא ברישא כקיט ומש״ה מלאכה באותה

 ע״ג שהוא דאעפ״י רבותא נקט ובסיפא פטור אחרת במלאכה
 עמו בעליו אופנים ב׳ אלא ליכא דבאמת ומתרץ .חייב
 שהוא דאעפ״י רבותא רישא ונקט .וע״ג מלאכה באותה היינו

 דכיון הדין עיקר קמ״ל וסיפא פטור מלאכה באותה
 בעליו דהיינו ע״ג שהוא אעפ״י שאלה בשעת בעליו הי׳ שלא
 רבותא דליכא כלומר וכו׳ מאי האי פריך וע״ז .חייב עמו
 מאי ?א״כ הך דהיינו ממש ע״ג או מלאכה אותה בין כלל

 : ודו״ק אחרת במלאכה מיירי דרישא אע״כ דרישא אעפ״י
מהרש״א עיין • וכו׳ מעזיבה איפחיה ד״ה רש״י א׳( )קי״ז *שם

 ממ״כ צועק התחתון אס ומשכיר דבשוכר ,דבריו ותוכן
 הניזק דעל משוס ולר״י תורה חיזוק משום לרבנן לתקן עליו

 במתני׳ ורבנן ר״י פליגי אז צועק כשהעליון זולת להרחיק
 דחיזקי צועק בשהתחתון דהכא אמוראי פליגי שותפין ובשני
 התקרה לתקן צריך והעליון התחתון על מוטל אינו תורה

 וכ״כ וכו׳ והעלי׳ הבית בד״ה לעיל התום׳ וכמ״ש והמעזיבה
 בנ״י המיבא דיעות הנך על מזה יקשה וא״כ .והטור הרא"ש

 מ״ט א״כ המעזיבה לתקן צרק־ התחתון בשותפין דגם ובב״י
 צריך אתה לתחתון יאמר דמ״מ מתקן עליון הכא דמ״ד
 התקרה לו שיתקן העליון יצעוק התחתון ישתוק אס ואף לתקן

 והש״ך הסמ״ע שהקשו מה יתורץ ובמ״ש .וצ״ע והמעזיבה
 להדיא מיירי קנ״ה דבסי׳ .אהדדי רמ״א ס״דדברי קנ״ה בשי׳

 דעל לתקן עליו ואש״ה גשמים המי מחמת צועק שהתחתון
 היכא מיירי קס"׳ד ובסי׳ כר״י דפסקיק להרחיק הניזק

 עליו שותפין דבשני הגג לתקן עליו מוטל מש״ה צועק שהעליון
 : ודו״ק שס וכמ״ש׳הרמ״א ומעזיבה והתקרה הגג לתקן

אם זה דבבית הריטב״א בשם כתב השואל ס״פ הנ״י
 ע״ש לבנותה המשכיר מחוייב לתוכה שירד קודם כפל

 דר כבר דאם סתם בבית אח״כ כשכתב וא״כ שם ובש״מ

 דא״ח כפל בלא דווקא היינו קטן בית לו ליתן יכול אינו בתוכה
 לא אמאי אהד סתם בבית הגת׳ וקושיית בכפל גס דמיירי
 בבית ממחלה פריך מאי א״כ בה דר בלא מיירי שכיס יעשנו

 לבנותו כרי־ זה בבית גם וכפל דר בלא הא לה אזל כפל זה
 יכול סתם ובבית בה שדר אחר בכפל קאי דהגמ׳ אע״כ

 כמוהו דלבית ומיכה כפל בלא מיירי והריטב״א לקטן לשכות
 הרמ״א כמשמעות וזה בבית-■סתס כפל בלא אף לשנותו יכול

 :ודו״ק שם בכה״מ עליו השיג כדת ושלא שי״ד בסי׳ והש״ך
מקרי דאמריכן בהא שהקשה ע״ש המקבל בפ׳ בכ״י שם

 :ו׳ עזי הנהו דאמריכן מהא התראה ל״צ וכו׳ דרדקי
 סלוקי לענין איירינן ■ דהכא הבינותי ולא כו׳ במרייהו מתרינן

 מיידי התס וע״כ התראה בלא בודאי צריכין לשלם אבל
 שם הנ״י וכמ״ש בר״ה אף לשלם שיתחייב להתרות דצריכין
 שחיטתן והוי לשחיטה דקיימו ענין דמה כלל מובן אינו ותירוצו
 :וק״ל הדר דלא פסידא הוי שעשו ההיזק דמ״מ דהדר פסידא
 נתחבעו המפרשים .כו׳ במסיפס ה״א ד״ה רש״י )ב׳( יב״ב

 הנא דאי בפשיטות נראה ולי .פירש״י לפי הגמ׳ בפשט מאוד
 •בלשון ונכלל מחיצה אקרי כמי דמסיפם ה״א אותו בוכים

 משנתנו איירי וא״כ בכלל מסיפס ג״כ מחיצה כשאומרים ב״א
 ד״ח בה דביש כומר טועה והייתי חלוקה דין בה בשאין

 אבנים כותל על לכופו א״י מחיצה לעשות שניהם והסכימו
 הכותל את בונים קמ״ל מסיפס גס ככלל מחיצה דבלשון כיון

 אעו ג״כ כסריס כותל ואפילו מחיצה בלשון ככלל לא דמסיפס
 וגזית גריל שנהנו ובמקום אבנים כותל לעשות וצריך ככלל
 דזה ה״ל בחרא לנישנא אבל לל״ק הוא וכ״ז . כמנהגם יעשו

 אבנים כיתל הוי וגודא מחיצה דסתס כלל לטעות מקום אין
 וטעמא בד״ה וכן אבנים כותל גודא א׳( )ג׳ לקמן שפירש״י וכמו
 שפיר התם פרי־ ומש״ה . אבנים בכותל לחלקה שהתנו דרצו
 דה״א דהכא בתירוצא ליה סגי ולא לי׳ מבעי׳ אותו בונים א״ה

 כלל טעות חשש דאין ליה פשיטא דזה בעלמא מהיפס
בדקדוק וז״ב . מב״ל אותו בונים וא״כ גודא בלשון

: רש״י לשון
 ולכאורה . וכו׳ דאבוה לה דמחזקינן כגון א׳( )ל״ב שם

 אוקמיכן אמאי מ״מ ותרי תרי דהוי אף דא״כ קשה
 שרוצה הרשב״ם מד׳ ונראה .החזקה מבטל הקול הא אחזקה

 אחזקה דאוקמינן כו׳ מסקינן ואין בדי׳ה כ׳ ע״כ זה ליישב
 בד״ה לעיל כתב וכן .הקול לאחר הוי וזה ע״א ע״פ שהכשרנוהו

 מוציאין אמאי קרקע גבי הכא דא״כ לחלק וצריך . ולכ"ע
 דגבי וצ״ל .ב״ד שהורידוהו אחזקה דאוקמיכן ג״כ נימא ממון
 מעדיה עדיף לא דהקול דה״ט • כ״ל באמת אך ■הכי ל״א ממון
מוקמינן ע״כ כמאה ותרי כשר דהוא עדים ב׳ שיש וכיון

:ודו״ק אחזקה
המפרשים כו׳ סמכת קא אמאי ד״ה רשב״ם( )ב׳ שם

 דאפילו ב׳( )ל׳ לעיל לשיטתו דאזיל ונ״ל .בהבנתו נתקשו
 שני החזיק דלא היכא נאמן אינו מינך זבנה דידי קמי טעין
 וכמו מעולם שלך היתה מגו-ללא לי׳ דאית היכא אף חזקה

 ואת בד״ה שם מדבריו יותר נראה וכן מדב־יו הטור שהבין
 כו׳ זבינתה מינך טוען היה דאפילו שכתב זבינתה לא מינאי

 שהדי דאנן טעמא וע״כ מגו לי׳ דאית אף שא״נ דמשמע
 טעמא וצ״ל חזקה ולא שטר לו דאין משום הקרקע קנה דלא

 כיון מהני א״כ ואבד שטר לו הי׳ דטען כיון דנאמן דרבה
 שייך דלא כיון בזוזי אבל בקרקע וכ״ז .עכ״פ שטר לו דהי׳
 כת׳ דהרשב״ם ואף . להוציא מגו משום הטעם ע״כ במ״ע מגו

 הוי טוב שטר לו היה אם דבשניהם היינו פליגי א׳ דבטעס
 אמרינן בממון וכן במ״ע מגו שוב הוי דלא בשדה מגו אמריכן

 אסכן בעלמא חספא הוי ר״י דלשיטת כיון אבל להוציא מגו
שטר לו דאין כיון במ״ע מגו דהוי משוס מגו הוי לא בקרקע

 : ודו״ק להוציא מגו משום ובממון חזקה ולא
 אלא מגו לי׳ דלית כיון כו׳ אמאי ד״ה בתום׳ שם



יג חדשה טוק ועניני משפטים מנחה
 דלמה כוונתם להבין קשה לכאורה . תחלה משקר א״כ

 ומיהו זייפא שטרא תיכף לומר יכול והא תחלה לשקר הוצרך
 מודה ר״י גס דבאמת ונראה . ואירכס ליה הוי מעליא שטרא
 משמע לא הגמ׳ שלשון רק להוציא מגו משוס דטעמא לריב״ס

 שטרא הא תחלה שקר דאמר דמשוס מפרש ולהכי .כפירושו
 יוסף רב קאמר ולהכי להחזיק מגו והוי ב״ד אותו כזיכו הוי

 מתחלה דקאמר אמאי כלומר שטרא אהאי סמכת קא אמאי
 אינו ושוב מתחלה ושיקר הוא בעלמא חספא הא שטרא הא

 מסברא ס״ל דראב״א וצ״ל לשקר, היכאדהוצרך מגו דל״א נאמן
 בזוזי כר״י פסק ומ״מ מגו אמרינן לשקר דהוצרך דאף דנפשי׳

 וע׳ גוביינא מחוסר דאכתי כיון להוציא מגו דהוי
: ודו״ק ברא״ש

 דין השמיט ז״ל אלפס רב ע״ש. כו׳ אביי אמר ב׳( )ל״ו שם
 שיגדור עד שמואל דברי מפרש דהוא שטעמו ונ״ל זה

 ע״כ וא״כ אכילות ג׳ רק שניס ג' בעי דלא כו׳ נדירות ג׳
 חזקה יהי׳ זו פירות דאכילות כר״י ס״ל לא דרבנן מוכח

 אליבא קאי ואביי קייצו את בכנס פליגי אמאי דא״כ לכולה
 למימר איכא ומש״ה ליום מיוס שניס ג׳ חזקתה דאמר דרב

 לכולה חזקה פירא דחד מודים הס דגם לרבנן נשמע מדר״י
 והרא״ש . שנים ג׳ הוי דנא משוס ר״י על דפליגי אלא פרי

 ג׳ בעינן לשמואל דגם מפרש דהוא משוס אביי דברי שהביא
 דגם לרבנן נשמע מדר״י למימר איכא ושפיר שלימות שנים

 אזיל ואיהו הרשב״ס גס וכמ״ש לר״י הסברא בזה מודים הס
 בעי דשמואל אליבא לרבנן דגם לעיל שהביא ר״ח לפי׳ ג״כ

: ודו״ק שנים שלש
 קשים דבריהם כו׳ זבנה דמלוי וכיון ד״ה תוס׳ ב׳( )מ״ג שם

 טוען שהוא כלומר זבנה דמלוי וטעין פירש דאי למובן
 גזלה דראובן עדים שיביא אף ת״כ אותו יכחיש לוי אבל כן

 יכול אבהתי׳ חזקת לו דיש כיון מלוי לטרוף א״י מ״מ ממנו
 ממנו גזלה וראובן באלמות החזיק ושמעון היא דשלו לומר

 משוס בדין ממנג לקח ולא ממנו דקנה והאי לו . ומכרה
 ששמעון לומר ודוחק .לעיל כדאי׳ דיני׳ דזבן אינש דעביד
 למה חזקה עדי להביא דצריך דכיון ועוד .חזקה שני החזיק

 למה א״כ דזבנה לו מודה שלוי כוונתם ואי . גזילה עדי תו לי
 מודה שלוי כיון הלא ממנו גזלה שראובן עדים להביא צריך

 ראובן אס בבירור א״י והוא לו שמכרה שמעון של שהיתה
 להחזיר דצריך ממך דזבנה זבינתיה מפלניא כמו הוי לקחה

 והפוסקים התוס׳ כפמ״ש ב׳( ומ׳ ב׳ )ל׳ לעיל וכדמשמע הקרקע
 יומא חד בה דר וראובן שנים ג׳ החזיק שלוי למימר וליכא
 ע״כ דבריהם לישב וצריך . לה מפיק יהודה מצי היאך דא״כ

 לוי דנאמן ראובן מינך זבנה דידי קמי אומר דלוי דמיירי
 עידי להביא צריך ולכך לך מכרתי לא אמר דאיבעי במגו

: ודו״ק גזילה
 וע׳ דחוק הלשון כו׳ לרבה לסיועי רבא מתיב ב׳( )מ״ה שם

 דנאמךלומר לעיל קאמר רבה דהנה לישב ול״נ . רשב״ס
 ונהי ר״ש וכפי׳ מאחר שקניתי והיינו דל׳הד״ס במגו לקוח

 מקושיית שנראה וכמו דא״נ בלקוח עליו פליג דאביי דשמעינן
 מאביי שמעינן לא אכתי להד״ס דטען היכא מ״מ לעיל אביי

 ומש״ה אביי בדעת לרבא לו נסתפק בעצמו וזה ס״ל היאך
 הוי א״כ א״כ להד״ס גס ד לאביי ס״ל אי 'ממ״נ בדרך קאמר

 ס״ל ואי במגו הקציצה על נאמן דאומן דחזינן מהא תיובתא
 דאיכא מהא תיובתא הוי לא וא״כ להד״ס לטעון דנאמן לאביי

 לקוח אבל דלהד״ס במגו היינו הקציצה על דנאמן דהא למימר
 במגו הקציצה על דנאמן דכמו לרבה סיוע הוי מ״מ נאמן אינו

. מזה זה דמ״ש זה במגו לקוח לטעון נאמן ה״נ דלהד״ם
: כו׳ מתיב זה בלשון קאמר ומפ״ה

 חוסן בס׳ שהקשה מה ג״כ וליישב ליישב נ״ל אחר באופן
 וכמו הכל יודעין דהעדיס ס״ל דרבא דכיון ישועות

 לרבה סייע מאי א״כ קאמרי מאי עדים ליחזי שהקשה

7 ז

 א לעיל תוכן׳ וכקוכיית משנתנו לי׳ תיקשי אדרבה מברייתא
 שהקשה וכמו נמי אחר אפילו אומן אריא דמאי אבל ר״ה

 ס״ל אי אביי בדעת לי׳ מספקא Ьгп לומר ונראה . רנב״י
 ארבה פליג ומש״ה הכל יודעין מסתמא עדיס איכא דאי להכרח
 דיכול לרבה מודה דאביי אפשר או רנב״י קושיית לו דקשה
 אי קאמר ומש״ה מסברא עליו פליג ואפ״ה ידעו שלא להיות
 וכו׳ ליחזי א״כ הכל יודעין דעדיס ג״כ ותאמר עדיס דאיכא

 באיכא לעולס תאמר מה מברייתא אביי על תיובתא וא״כ
 לך תיובתא הוי לא א״כ א״נ דעדיס לרבה ותודה עדיס

 הדבר כל א״י דעדיס בזה רבה לסברת סיוע הוי מ״מ אבל
: ודו״ק כרנב״י ולא

 בשלא כו׳ הגג את ולא ת״ש ד״ה רשב״ס ב׳( )ס״ג שם
 לו בכתב מיירי ׳דאי כוונתו .ורומא עומקא לו כתב

 ס״ד ומאי חשוב י׳ גבוה. דגג צ״ל וע״כ קנה לא ואפ״ה עו״ר
 כוונתם כן פירש בחנס שכתבו והתוס׳ קני לא בסתמא דמסייע
 קנה לא ומש״ה בסתמא מיירי לו שכתב דאעפ״י לפרש דאיכא

 זיזין להוצאת גס עו״ר קני לא דבסתמא לו ומסייע הגג את
 באמת אבל . דברים לשאר שוה דגג דס״ד למאי ע״ג ולבנות

 ורומא עומקא לו דבדכתב מוכח יהי׳ דא״כ תמוהים דבריהם
 עו״ר אהני ל״ק דבסתמא כיון ואמאי ודות בור גס קנה

: ודו״ק ודות בור ולא עו״ר למקני
 לו אין ונקבה זכר ילדה דתניא והא גמ׳ א׳( )קמ״א שם

 לאוקמי איכא הא טובא קשה . מ״ל היכי מנה אלא
 אחריו נקבה מאתים החילה זכר אס דאמר דלעיל גוונא בהאי

 זכר וילדה מנה אחריה זכר מנה תחילה נקבה כלום ולא
 ממ״נ שקיל דמנה ברישא נפיק מינייהו הי ידעינן ולא ונקבה
 דסומכוס עליו דפליגי לרבנן והמע״ה ספק הוי מנה ואידך
 החב מיתת לאחר אפילו או התוס׳ וכמ״ש האב בחיי ומיירי

 כרבנן הלכתא דאשמועינן רבותא ג״כ בזה והיו בניס עוד ויש
: בדוחק וי״ל ודו״ק מסומכוס ולאפוקי

 מתוך מ״ל היכי רחמנא דכ׳ ש״ש ב׳( )מ״ה *שבועות
 ופירש״י כו׳ נאנסו לו לומר יכול להד״ס לו לומר שיכול

 לו לומר יכול הלשון משמע דכן כוונתו . מש"ש קאי דהקושי׳
 מגו לו אין דא״כ קשה אך .נאבד או נגנב קאמר ולא נאנסו
 באו״ת העיר וכבר .שכירות לו שישלס כדי נאנסו שטוען
 להדיא שכ׳ ברש״י כלל העיר ולא בש״ח דמיירי ותי׳ בכ״מ

 הקשו וכו׳ מתוך ד״ה התוס׳ דהא ליישב ונראה . בש"ש דאיירי
 שבועה חייב להד״ס בטוען הא איכא מגו דמאי רש״י על

 שם בב״ק כן ההם קאמרינן דלא נראה זה ולישב .בפקדון
 שלש דבעינן ורמב״ח אבא בר לר״ח אבל יוסף בר לר״ח אלא

 להדיא קאי והכא בפקדון אף לחוד בלהד״ס מחייב לא פרות
 כלומר לומר שיכול מתוך לו הקשה ומש״ה . דרמב״ח אליבא

 לתבוע הוא רוצה דלמא קשה לא שוב וא״כ דהודאה אההיא
 שכיח לא )וזה כולה הפרה צו יעכב יכפור שאס כיון השכירות

 בשופטני ואטו פרה של משווי׳ יותר השכירות שיעלה , כלל
 אמרינן דלא התוס׳ שהקשו מה קשה לא ג״כ וזה .עסקינן(

 ממודה לי׳ תיקשי לא״ה דאי הכל לכופר מקצת ממודה מגו
 לשיטתו דרש״י חדא בדבר תשובות דב׳ ? דעלמא במקצת

 אלא שייך לא כו׳ מעיז אדם אין דחזקה שס בב״ק שפי׳
 מודה משאר פריך לא א״כ טובה לו שעשה משוס בהלוואה

 דשבועת ממב״מ פריך וע״כ א״מ אין שייך דהתס מקצת
 ד״ה לעיל לשיטתם אלא כן כתבו לא דהתוס׳ ועוד .שומרין
 ולא בכ״ה אלא מגו אמרינן לא בעדים שלא דבשכרו קציצה

 אבל .במב״מ הקושי׳ לפרש להו ניחא לא ומש״ה במב״מ
 אמרינן במקצת במודה דאף פ״ט סי׳ בח״מ הפוסקים לשיטת

 ממב״מ ג״כ שומרין משבועת הקושי׳ קאי א״כ שכרתיך דלא מגו
 לזצ וע״כ דהודאה אהך להד״ס טעין בעי דאי במגו דלהימכיה

 לי׳ דאפקיד ומתרץ . דעלמא מב״מ מכל פריך מצי הוי דבאמת
 דאיכא דביון מיגו בכללי התומים כמ״ש פי׳ כו׳ בעדיס

לאשכוחי
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 שלא בהפקיד אף א״כ מגו לו שאין באופן שבועה לאשכוחי
 ה״ט בעלמא במב״מ וכן משבועה לאפטורי מגו ה״ל בעדים

 לשיטת אבל .משבועה לאפטורי מגו דהוה משוס מגו דל״א
 דהקושי׳ באמת צ״ל ריב״א וכפי׳ בכ״ה קאי דהקושיא התוס׳

 מ״מ אך .שכירות לתבוע דרוצה מגו לו אין דאל״כ מש״ח הוא
 הא קשה דמ״ט בשטר ליה דאפקיד משני דמאי להבין צריך

 לומר וצריך נאנסו דהודאה אהך טעין בעי דאי מגו לו יש
 בפשיעה שמתו והודאה דכפירה פרות שתי אהנך עדים דיש
 דאהך לומר צריך דבלא״ה כיון לפרש הגמ׳ חש ולא באונם ולא

 דאי מגו לו יש דאל״כ בפשיעה שמתה עדים שיש דכפירה
 ארמב״ח הגמ׳ קושיית דכל כיון ועוד נאנסו עלה טעין בעי
 והר״ן התום׳ שפי׳ וכמו דהעזה מגו דאמרינן• דס״ל משוס הוא

 ולא לעזה דה״ל והחזרתי מלהד״ם אלא פריך לא מש״ה
 בפשיעה שמתו עדים שיש וצ״ל דכ״ע אליבא קשה דזה מנאנסו

 שפירשתי מה ולפי ע״ש. א׳( )ה׳ בב״מ שיף המהר״ם להדיא וכ״כ
 טובא דקשה בהא לומר לי יש רש״י לדעת הגמ׳ קושיית
 בעדים חבירו אצל המפקיד ס״ל רמב״ח דגם כיון לכאורה

 לי׳ דאפקיד תיכף תירץ לא למה בעדים לו להחזיר א״צ
 רש״י בשיטת ולפמ״ש .מהחזרתי הקושי׳ ידע לא וכי בשטר
 פרות שלש רבעי דרמב״ח מהא פריך א׳( )ה׳ בב״מ דהנה ניחא
 קמן איתא דהודאה דהך דס״ד פטור הילך דס״ל אמ״ד

 וליתא בפשיעה כולהו דמתו ומתרץ דנאנסו מגו לו יש דאל״כ
 חייב הילך ס״ל דרמב״ח י״ל וא״כ ופ״י( במהר״ש )ע״ש קמן
 ונאנסו דהחזרתי מגי לו ואין קמן איתא דהודאה דהך י״ל וא״כ

 הילך ס״ל רבא אבל בעדים ’לי׳ דאפקיד תירץ וע״ז להד״ס רק
 הא שפיר ופריך קמן ליתא דהודאה דהך צ״ל ע״כ וא״כ פטור

 בעדים לי׳ לאפקיד דקאמר מאי נמי א״ש ובזה דהחזרתי. מגו י״ל
 לישבע רצונו דאין מגו לו אין דשוב סגי נמי אחד בעד והלא

 אהך טעין בעי דאי מגו לו יש דאכתי ניחא ולפמ״ש העד נגד
 באמת משלם היה מכחישו הי׳ דהעד ואף להד״ם דהודאה

 הודה שלא כיון דנאנסו אהך לישבע יצטרך שלא מרויח והי׳
 קשה מ״מ אך .בעדים לי׳ דאפקיד לומר הוצרך ומש״ה . כלום
 הילך דס״ל כיון בשטר ליה דאפקיד לרבא ליה משני דמאי
 ויש בשטר שכתובה כיון הוא הילך דהודאה ההיא א״כ פטור
 לו יש הא דאל״כ לעיל וכמ״ש בפשיעה שמתה ג״כ עדים

 נ״ל ע״כ .ע״ש בב״מ המהר״ש הקשה זה וכעין דנאנסו מגו
 לי׳ דאפקיד לומר צריכין אנו אין דהודאה הך על דבאמת

 אינו וא״כ ברשותו בפשיעה שמתה עדים שיש רק בשטר
 שיכול מתוך רבא דהקשה והא .החזרתי ג״כ לומר יכול

 עדיס־ אין דעלי׳ דנאנסו פרה אהך כוונתו החזרתי לומר
 דאפקיד משני וע״ז דהחזרתי מגו לו יש וא״כ מתה היאך

 כתובה נאנסה שטעיןעלי׳ פרה שאותה כלומר בשטר לי׳
 לי׳ דאפקיד בתחלה לו דתירץ מה ג״כ בזה וא״ש . בשטר

 דיש דהודאה פרה אהך לו הקשה דמתחלה לחוד בעדים
 שכירות לתבוע הוא דרוצה דנאנסו אהך ולא דלהד״ס מגו לו

 ג״כ עדים ויש כלומר בעדים ליה דאפקיד בתירוץ ליה והגי
דנאנשה פרה מהך אח״כ לו והקשה ברשותו בפשיעה שמתה

: ודו״ק בשער ליה דאפקיד ומתרץ דהחזרתי מגו לו דיש

כתובות
 בידי לאביך מנה באומר ר״י מודה וליתני )ע״א( י״ח

 תובעו באינו מיירי ומודה דהאי רש״י לשיטה כו׳
 תבעו ולא בידי לך מנה באומר פריך לא אמאי לדקדק יש

 מודה דהוי אף מש״ד ופטור שתק• בעי דאי במגו דנאמן
 דבלא ה״ל דרש״י וא״ל .בשדה לעיל דפריך וכמו במקצת

 כדאיתא להודאה תביעה שתקדוס דבעינן משבועה פטור מגו
 בנו גבי דהא פ״ח ובסי׳ שם ובש״ך ס״ג ע״ה סי׳ בח״מ
 .לשיטתו מתחלה תבעו בלא דמיירי אף מגו לטעם ארי צריכין

 אמרינן דלא וסייעתו מיגא״ש הרי״ן כשיטת דס״ל והנראה
 כיון תבעו דלא אף בדידיה ומש׳״ה משבועה לאפטורי מגו

 הוי לא ומש״ה זמן לאחד כזכר היה מסתמא בעצמו לו שלוה
 אבל ל״א משבועה לאפטורי ומגו אבידה משיב ולא מגו אלא

 לו אמר לא דאם גמור אבידה משיב הוה לאביך מנה באומר
 בהא א׳( )ג׳ בב״מ פירש״י וכן מעולם ידע הוה דלא אפשר

 הטענה מקצת מודה תורה אמרה מה מפני רבה דקאמר
 רנה ונא בלשונו דקדק כו׳ אבידה כמשיב להוי ולא ישבע
 משבועה לאפטורי מגו דס״ל .התום׳ שפי׳ כמו מגו משוס לפרש

 ממגו מגו האי ועדיפא אמדה משיב קאמר ולהכי ל״א
 נותן אינו הטענות דבכל וה״ט בתובעו דמיירי אף דעלמא

 רק לטעון יכול שהי׳ בטענה ובין זו בטענה בין ממון לו
 שטוען בטענה הכא אבל המגו מטענת גרוע שטוען דטענה

 רק אבידה משיב ה״ל ומש״ה מכיסו הממון חצי לו נותן
 בבנו הכא אבל וכו׳ מעיז אדם אין חזקה ההם דקאמר

 . משבועה ופטור תבעו דלא כיון אבידה משיב הוי שפיר
 לא' אס דכ׳ ס״ג ע״ה סי׳ דקשה׳-בח״מ מה ליישב יש ובזה
 נתה״מ בם׳ וכ׳ היסה משבועת אף פטור כו׳ אדם תבעו
 לו שחייב לו אמר שאביו ברי היורש בטוען מיירי דע״כ

 ולכאורה פטור ואפ״ה לאבי חייב שאתה ידעתי ג״כ ואומר
 הפ״ך הא היסת משבועת פטור אמאי דא״כ טובא קשה
 .ע״ש דחייב נראה היסת ובשבועת ט׳ ס״ק סוף להדיא כתב

 היסה חייב בידי לך מנה באומר דבשלמא ניחא ולפמ״ש
 שהבירו מתחלה הבין הוא דהא גמור אבידה משיב ואינו
 מערים קח אערומי דא״כ ועוד מזה שיודע כיון תובעו היה

 וכה״ג שבועה יתחייב שלא כדי מתחלה במקצה להודות
 שתקדים דבעינן פטור מ״מ מש״ד רק א׳( )ח׳ בב״מ אמרינן
 שהיורש אף בידי לאביך מנה באומר אבל להודאה תביעה

 יודע היה לא הוא מ״מ מזה ידעתי ואומר ברי אח״כ טוען
 מערים קא אערומי שייך ולא דאבוה במיני ידע שהיורש
 אח״נ יטעון לא שהיורש סובר הוא דהא משבועה לפטור
 גמור אבידה משיב ה״ל ושפיר במקצת הודה ואפ״ה בברי
 משבועה לאפטורי מגו בי׳ ואמרינן החמשים שהודה במה
 : ו״ק וד היסת משבועת פטור ברי אח״כ טוען שהיורש ואף

 בשבועה אלא תפרע לא כתובתה הפוגמת א׳( )פ״ז שם
 דאורייסא שבועה למימר חמא בר רמי סבר .כו׳

 ד״ה בתום׳ והקשו וכו׳ בדבר תשובות שהי רבא אמר היא
 שייך ולא דכ״ה מגו לו יש דהא שלישית עוד דהל״ל אמר
 הקשו לא מדוע המפרשים ודקדקו .ע״ש אישתמוטי כאן

 דאמרינן מה עפ״י ליישב ונראה . רמב״ח על לעיל כן התום׳
 שלא שכרו אבל בעדים ששכרו אלא ל״ש )מ״ה( בשבועות

 לומר יכול מעולם .שכרתיך לא לומר שיכול מתוך בעדים
 שמעתא הא מעליא כמה רמב״ח אמר שכרך לך ונתתי שכרתיך

 היכי רחמנא דחייבה השומרים שבועות א״כ כו׳ רבא א״ל
 כו׳ נאנסו לומר יכול להד״ס לומר שיכול מתוך לה משכחת
 הרי׳״ן בשם .הרא״ש שם וכ׳ .ט״ש כו׳ בשטר ליה דאפקיד
 אכן דהא משבועה לאפטורי מגו אמרינן דלא להוכיח מיגא״ש

 בעדים ליה הפקיד בלא אף נוהגת שומרין דשבועות קיי״ל
 עליו ותמה .מגו לו דיש אף שבועה חייב במקצה מודה וכן

 מקנת ובמודה מגודהעזה דהוי שומרין דשאני.שבועת הרא״ש
 ונראה .כו׳ מעיז אדם דאין הטעם בהדיא הג'מ׳ קאמר הא

 אע״ג שם הרא״ש כתב מקודם דהא מיגא״ש הרי״ן שיטת לישב
 מט ליה דאית היכא אף חייב השומרין דשבועות קיי״ל דאנן
 היא תק״ח זו דשבועה מגו אמרינן בעדים שלא בשכרו מ״מ

 הוקשה מיגא״ש הרי״ן והנה .אדינא קמי׳ או דהו כל ובמגו
 ניחא ולא אהלכתא הלכתא דקשיא הרא״ש קושיית ג״כ לו

 דנא מזה הוכיח ע״כ הוא דוחק כי הרא״ש בתירוץ ליה
 ממון לענין מגו הוה ובשכיר משבועה לאפטורי מגו אמרינן
 תירץ דלא והא ט״ש: הר״ן וכמ״ש מגו אמרינן בעה״ב שיפטור

ליה
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 .בשער ליה דאפקיד לדחוקי ול״ל הכי ג״כ לרבא רמב״ח ליה
 שום דליכא דהיכא בכ״מ התומיס דברי הבאתי כבר דהנה י״ל

 דאיכא דכיון משבועה פעור באמת מגו לו יהיה שלא אופן
 איזה לאשכוחי דאיכא היכא אבל כלל שבועה חיוב ליכא מגו

 מגו לו דיש היכא אף א״כ • שבועה וחייב מגו לו שאין אופן
 רבא לו הקשה וזה משבועה לאפעורי מגו דל״א שבועה חייב
 ולמה כלומר מ״ל היכי רחמנא דחייבה הסומרין שבועת א״כ

 אע״כ לעולם מגו לו דיש כיון שביעה עליו התורה העילה
 דאפקיד לו השיב ורמב״ח דהעזה מגו דהוי כלל מגו הוי דלא
 שוב א״כ מגו לו שאין צד איזה דאיכא וכיון כלומר בשער ליה
 לאפעורי דמגו לאפעורי מגו לו דיש היכא אף שבועה חייב

 ובסוגי׳ דשבועות גמ׳ בסוגי׳ לעיל מזה כמ״ש ל״א משבועה
 דל״א מיאג״ש הרי״ן שפיר מזה והוכיח .א׳( )ה׳ דב״מ גמ׳
 דהעזה מגו משום הרא״ש כעעם דל״ל משבועה לאפעורי מגו

 דהוי אף מגו אמרינן בעדים שלא בשכרו קיי״ל אנן דהא
 דהא הרא״ש עלי׳ שהקשה מה וכן • והר״ן התוס׳ כמ"ש העזה

 דלרמב״ח י״ל מעיז אדם אין חזקה העעס אמרינן במב״מ
 מגו דהוי משוס לדידי׳ העעם רק עעמא האי ל״צ באמת

 לו שאין אופן איכא מקצת במודה גם דהא משבועה לאפעורי
 לא עען והוא שלוה שמעידים החמשים על עדים שיש כגון מגו

 פרעתי עען דהוה מגו לו דאין עדים שבאו קודם לויתי
 לפי פרע •ולא שלוה העדים שמעידים או למפרע מגו דהוה
 חמשים על שער שיש או ה״ה פ״ז בהי׳ הפוסקים שיעה

 שעבוד כפירת על דנשבעין רמב״ח הברת לפי שהודה
 מגו דל״א ע״פ במלוה אף שבועה חייב שוב וא״כ קרקעות
 אליבא הוא מעיז אדם דאין העעם רק משביעה לאפעורי

 דלאנ לומר דרצה דכיון משבועה לאפעורי מגו ליה דאית דרבא
 דהעזה מגו דהוה משוס בעדים שלא בשכרו מגו אמרינן

 בד״ה שם התוס׳ וכמ״ש העזה הוי השומרין בשבועת כן וכמו
 לאפעורי מגו דל״א לדידיה הוכחה ליכא שוב א״כ כו׳ מתוך

 . דהעזה מגו דהוי משוס העעס במב״מ ולדידיה משבועה
 שלא קמייתא בדר״ח א׳( )ג׳ בב״מ דאמר דהא לפ״ז לומר )יכולני

 דמשמע וכו׳ מק־׳ו עדים מהעדאת גדולה פיו הודאת ההא
 ידעינן לא שבועה מחייבת עדים דהעדאת דין עיקר דכל
 אזלא שם דהסוגי׳ דרבה אליבא היינו מק״ו פיו מכח אלא

 דהעזה ומגו מעיז אדם אין חזקה העעם ליה דאית ׳אליבי׳
 התורה חייבה לא אולי דמ״מ לומר אפשר א״כ אמרינן לא

 אנו וצריכין עדים בהעדאת ולא פיו בהודאת אלא שבועה
 רק דהעזה מגו דאמרינן דרמב״ח אליבי׳ אבל מק״ו לנמלף

 עדים דהעדאת מוכח ממילא א״כ ל״א משבועה לאפעורי מגו
 פיו בהודאת שבועה ההורה חייבה איך דאל״כ שבועה מחייבו

 דלעולס כיון משבועה לאפעורי מגו זה ואין מגו ליה אית הא
 שוב וא״כ שבועה מחייבו עדים את דהעד אע״כ מגו לו יש

 וכמש״ל משבועה לאפעורי מגו דה״ל פיו בהודאת ג״כ חייב
 התוה׳ מצי לא רמב״ח ל דע א״ש והשתא .החומים( להברת

 בשבועות לשיטתו דאזיל דכ״ה מגו ליה אית דהא להקשות
 מיגא״ש הרי״ן שהוכיח וכמו ל״א משבועה לאפטורי דמגו

 ל״א ד הטעה ג״כ מקצת במודה ידיה ולד השומרין משבועת
 בשבועות דה"ל דרבא אליבי׳ אבל משבועה לאפטורי הגו
 דל״א הוכחה ליכא לדידיה א״כ אמרינן לא דהעזה דמגו שש
 השומרין ובשבועות במקצת ובמודה .משבועה לאפטורי מט

 שלישית ליה תיקשי וא״כ העזה משוס ג״כ הטעם הוה
: וק״ל לשיטתו

 כוי׳ הקשה ג״ת ובה׳ וז״ל כ׳ י״ז ה״ק בש״ך ע״ז הי׳ בח״ט
 מאי גובה דמחבירו איתא אי כו׳ ערבים בשני דא״כ

 כו׳ לק״מ ולפע״ד בקושיא והניח כו׳ זו למחינה צריך היה
 רהא לקושייתם מקום מצאתי לא ולדעתי .בדוחק שתירץ ש ע״

 למחיצה צריך היה דמאי הרא״ש של זה טעם על קשה לכאורה
 משמעון יגבה אס דהא משמעון ויגבה ילך מחילה בלא זו

 .ס״א לעיל וכדאיתא החצי מראובן אח״כ ויתבע שמעין ילך
 ע״ש* חלקו מחבירו וגובה חוזר החוב כל מהם אחד פרע ואס

 משמעון יגבה לא דבאמת צ״ל וע״כ הרא״ש. מתשובת והוא
 לו יאמר כי מראובן לתבוע יכול היה לא ואז החוב חצי רק

 לגבות רוצה אינו לראובן שמחל השתא וכמו שלמת חלקך
 אבל . מחילה בלא לעשות יכול היה כן החוב חצי רק משמעון

 לבד לאחד רק למחול כוונתו הי׳ א דל י״ל שפיר ערבין בב׳
 א״א א״כ ח׳ בסעיף להדיא וכמ״ש החוב כל מהש־ני ולתבוע

 .החוב כל מהשני ויגבה ילך למחילה צריך היה דמאי לומר
 ס״ג לעיל וכדאי׳ מהראשון החוב חצי יגבה השני דא״כ ז״א

 שכבר כיון למחוג יכולת בידו יהיה לא ואז י״א ה״ק ובהמ״ע
 מערב חובו כל ויגבה לראובן מקודס מחל ולכך חובו גבה
 עליו שפקפק כמו קל״ב ס״ס הש״ך כמ״ש דלא ג״כ וזה הב׳

: ודו״ק ברוריס והדברים .שס החומים
.שס בנה״מ וע' ע״ש ע׳ ס״ק המ״ע קי״ב סי׳ בחוה״מ שם

 עדים דיש אף לומר אפשר דאיך המה אני ומאוד
 הלוקח צריך עדים עפ״י בה מוחזק דהוא הואיל מ״מ שקנה
 ואס כתב ובס״ד ממנו מוציאין לאו ובאם קנאו אימת לברר

 הלוה התם והא חולקים קנאו מתי שא״י אלא שקנאו עדים יש
 להמוקדס הכל שייך וליהרי כ״ה כ״כ וי״ל עתה מוחזק בודאי
 זו' חזקה מהמת הלוקה מיד דמוציאין דלעיל מהא מק״ו
 הע״ש עשה ושפיר .מוחזקין אינם המלוים דב׳ הכא מכ״ש

:וק״ל או״ה ועיין זה שהשמיע
 קשה לכאורה . כלום לכהן כאן אין מתני׳ ע׳ בבורות

 ספיקא בספק ממק דמוציאין הפוסקים לשיטת
 עלה לו צ*מן דצריך ס״ס לכהן יש א״כ ב׳( ע׳ כתובות )ע׳ י

 שבאחת ואת״ל תחלה הזכרים יצאו בשניהם דלמא חדא אחת
 . תחלה הזכר יצא בשני דילמא תחילה הנקבה יצאה

 מצי כה! דלכל ידועים בעלים לו דאין כיין לומר ואפשר
 אפילו בכה״ג ממון מוציאין אין נותן אני להבירך ולומר לדחות
 שם בסוגי׳ בב״מ דפריך מאי לפי קשיא הא אך . בס״ה

 להתעשר לדיר נכנם אמאי מידו מוציאין כהן דתקפו אס״ד ב׳( )ו׳
 שניהם תקף אס מידו מוציאין אין בוודאי הכא והא כו'

 בסיפא תני היכי וא״כ אחד להחזיק סי׳ס לו יש דהא
 לומר וצריך .מתני׳ אכולה דקאי להתעשר לדיר ונכנסים

 אפילו א״כ להחזיק ס״ס לו אין בפ״ע אחד כל דעל דכיון
 כהן דתקפו נאמר אם שניהם להחזיר צריך שניהם תקף

 הראשונים דברי קצת מצאתי )שוב וק״ל מידו מוציאין
: מל״מ( בס'

 כלל בדבריהם חדשו כו׳ לאפקועינהו ד״ה תוס׳ ב׳ שם
 דבכל אלגאזי מוהרי״ע הגאון שהמתיק וכמו מחודש

 לחומרא ספיקא אמרינן לא ממון• הפסד בה שיש מצזה
 למה להם דהוקשה דר״י אליבא קאי דהתוס׳ לכאורה ונראה

 לפוטרו קאמר ולא איסורא לאפקועי העעס לומר הגמ׳ צריך
 על ויקשה מספק לעורפו דא״צ כתבו וע״ז . עריפה ממצות

 שפסקו וכמו מספק לבערו דמחוייב שש לאחר מחמץ זה
 אליבא קאי דהתוס׳ לומר ואפשר . האבעיות בכל הפוסקים

 מה להפריש צריך דר״ש אליבא דאפילו להם דהוקשה דר״ש
 לעורפו חייב דאינו כתבו וע״ז מ״מ לעורפו צריך יהי׳ שלא כדי

 כיון חמץ אבל בהנאה מותר דלדידיה פסידא משוס מספק
 אלא מספק. לבערו וצריך פסידא הוי לא בהנאה דאסור
 של ברשותו אינן דברים ב׳ ר״א אמר למה תיקשי דמ״מ

 דאסור כוותי׳ דהלכתא דר״י אליבא חמור פער איכא והא כו׳
 ברשותו כאלו הכתוב ועשאו ברשותו אינו ומיקרי בהנאה

 שלו מקרי לר״י דגם נ״ל ע״כ עריפה מצות בו לקיים שמחוייב
 וכמו שלו מקרי א״כ בדנקא ואפילו בשה לפדותו דיכול כיון

 התום׳ דברי קאי וא״כ .דמקודשת קידושין לענין דאמרינן
 לחמץ ל״ד ומש״ה לפדותו דיכול כיון פהידא דהוי לר״י גס

: ודו״ק מספק לעורפו חייב ואינו
 שם



חדשה טיק ועניני משפטים מנחה и

 ליה דאמר כו׳ שמעון בן יוסף שני בנמ׳ א׳( )מ״ח שם
 ליכא הכא כו׳. דידך מנתא מסיקנא בדידך אי

 דידיה מנתא דשקיל והאיך מסיק קא בדחבריו דילמא לאקשויי
 דשקיל דהאיך הדבר והוברר ברירה יש דסבר די״ל הוא

 שניהם שמשתמשין דכיון ועוד היא שנתחייב דמי מנתא
 חבירו על אחד חלק ליקח יכול עדיין חלקו ולא בשותפות

 אך - דר״נ שעבודא כמו הוי ירו חב בחלק נס שמשתמש כיון
 יב״ש ב׳ דאמר ירמיה אר׳ כו׳ האי נבי ליזל דקאמר ע״ב לקמן
 דמה קשה כו׳ מחבירו שדה מהן אחד ולקח אחת בעיר
 אתה אס ממ״נ לומר יכול שפיר התם דבשלמא זה הוא דמיון
 הלא לי חייב חבירך ואם שלך עתה הקרקע הרי לי חייב

 אחים נבי הכא אבל קודם שלי ושעבודא מקודם שלי היתה
 ולקח בד״ה התם שפירש״י וכמו ברירה אין דס״ל כיון שחלקו
 חבירו רק כלל לו חייב אינו הוא דלמא מזה׳ ליקח יכול היאך

 להיית ויכול שהחליפו בוודאי אינו מ״מ א״ב דאמרק ואף
 וא״כ פ״ט סי׳ בשאנ״א הרב וכמ״ש שלו חלק לכ״א שבא
 בהפנאה עיין וצע״ג. ודו״ק חבירו על ליקחמא׳ יכול איך

 כו׳ אסרה פורתא בה שסכיוןדשחט בנמ׳ א׳( ל״ד )כתובות
 שומר מבית ונננבה שומר בבית שהיתה נ״כ דלוקמי שהקשה

 למימר ל"מ בידים שאסרה כיון דהא שח הוא מה וא״י .ע״ש
 יתן למה וא״כ ברש״יותוס׳ ע״ש א׳( )מ״ה בב״ק וכדאיתא הש״ל
 למימר ל״מ שוב חסרה א׳ שבסימן כיון דו״ה להשומר הננב
 עוד שם שהקשה מה וכ״ש . טבח קא דמרה לאו ואידך הש״ל
 דמאי ע״ש כר״י סבר דלא בע״ז דרבנן בטעמא למימר דה״מ
 והשומר הננב אין בידים שאסרה כיון יעקב בר׳ זה שייך

 באומר צ״ל וע״כ .אחד סי׳ ששחט מיד הש״ל לומר יכולים
 ראויה שאינה שחיטה משום פטרי וחכמים כו׳ זביחה בנמר
 הלל ההפלאה כד׳ נ״כ שכ׳ דו״ח בס׳ ראיתי שוב .ודו״ק

משפטים פרשת סליק : וצ״ע

תרומה

 לצדיקים חינה ראש להיות■ הקב״ה עתיד תענית סוף מאמרם
 קוינו ד׳ זה נו קוינו זה אלקינו הנה ואומר באצבעו מראה וכ״א

 :וק״ל יני׳ ואנוהו אלי זה דכתיב בים שהיו מעין ונו׳ לו
.כו׳ ששה נהלן מה מפרוכת ויליף נמ׳ א׳( )ע״ב יומא

 כאן ויהי׳ תמני י דלהוי מפרוכת יליף לא אמאי וקשה
 לעיל דתיספות קמא ולתירוץ .רימונים לענין לעיל וכדיניף ב׳

 מאי הנמרא ע; יקשה השני לתירוץ אך . ניחא ויליף ד״ה
 אימא ששה ילפינן ולמעיל תמני ילפינן רימונים דלענין חזית

 חוט נכל ששה נילף ולרמונים ט״ז צריך יהיו דלמעיל איפכא
 אי וא״כ .מסיני נתקבלה דמשזר דנ״ש לומר וצריך . י״ח ויהיו
 בר נד דלעיל מדרשא זה ידעינן ששה אנא צריך דלא נימא
 מפרוכת דניניך. צ״ל וע״כ אתא נמאי נז״ש וא״כ שש נאמר שלא

 ולכך נתקבלה לא דתכלת נ״ש אבני שמונה שיהיו מאבנט או
הך אתי לא ולמסקנא ששה כפול שמוטן משש ילפינן

. ק ודו נ«

 א׳( )צ״ט בב״ב איתא .כ׳( )כ״ה ונו׳ אחיו אל איש ופניהם
 אל איש פניהם אמר חד ור״א ר״י עומדין הן כיצד

 הא אחיו אל איש פניהם ולמ״ד לבית פניהם וח״א אחיו
 רש״מ עושין שישראל בזמן כאן ל״ק ? .לבית ופניהם כתיב

 ולמ״ד רשב״ם( )עיין רש״מ עושין אין שישראל בזמן כאן
 אצדודי דמצדדי אחיו אל איש ופניהם כתיב הא לבית פניהם
 הם צעצועים מעשה כרובים אומר הנר אונקלוס דתניא

 מוהר״ח הנאון ודקדק מרבו. הנפטר כתלמיד פניהם ומצודדים
 איש פניהם באמת העמידום לא אמאי החיים נפש בספרו ז״ל
 הכרובים דשני דידוע ותירץ .במשכן שהיה כמו אחיו אל

 המדבר בדור והנה .ישראל על רומז וא׳ ית׳ עליו רומז אחד
 פרנסה עסק לשוס צריכים היו ולא מן נבוה משולחן שאכלו

 איש פניהם העמידים ולכן אחר לצד נטיה שוס היה לא ע״כ
 לפני חבתכם ראו א׳( )נ״ד ביומא ז״ל וכמאמרם אחיו חל

 צריכין שהיו שלמה בימי אבל ונקבה זכר כחבת המקום
 נמור בדביקות ה׳ את לעבוד להם אפשר ואי פרנסה לעסר^

 ע״ש מצודדים הכרובים העמידו ע״כ מה לצד נטיה שוס בלי
 בחינות דנ' דבריו את ומלאתי אחריו אבוא ואני . ריכות בא
 בחינה . פנים פנים עמו מדבר לבן1 חב .א' בחינה . יש
 בצדו והתלמידים בראש יושב הרב תלמידיו עם הרב .ב׳

 רואה אינו עבדו עם האדון .נ׳ בחינה .כעטרה מוקפץ
 כ״ז י״א( )ב״ב ל ז■ מאמרם וידוע מאחוריו הולך רק כלל פניי

 נקראין רש״מ טושין וכשאין בנים נקראין רש״מ עושין שישראל
 במעלה נמור בדבקות שהיו המדבר בדור והשתא .עבדים

 פניהס הכרובים והעמידו אז בניס נקראים נבוה היותר י
 פנים י כדכתיב מ״ת בשעת באמת שזכו וכמו אחיו אל אש

 היו לא שלמה ובימי .ונו׳ קהלכם כל אל ד׳ דבר בפנים

 שיושבין תלמידים בחינת להם והיה וכמש״ל במעלה כ״כ
 והעמידו הצד מן רק רבס פני את רואים שרובן מוקפץ

 לתלמידים. אותם שדימה אונקלוס כוונת וזה מצודדים הכרובים
 אמאי להורות דרצה משום ? הלומד כתלמיד קאמר דלא והא

 הנפטר כתלמיד אמר ע״כ המדבר דור כמו מעלה היה לא
 לתלמידיו רבא וכמאמר פרנסה לעסק לפעמים שהולך כלומר

 שלמה בימי ונס . תשרי וביומי נים! ביומי קמאי תתחזו לא
 בחינת להם היה ולכך בפרנסה מעט לעסוק צריכים היו

 נבנים דומין דתלמידיס כבנים נחשבין הן נם ומ״מ .תלמיד
 וכשאין .ילדו כאילו תורה חבירו בן הלומד כל ז״ל וכמאמרם

 כלל רבו פני רואה שאינו עבד בחינת להם יש רש״מ עושין
 מוקי ע״כ וני׳ ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי וכמ"ש

 כשאין כלל זא״ז ראו שלא לבית פניהם דכתיב 'הא מתחילה
 עסק נשים צריכים יהיו לא נ״כ לעתיד והנה רש״מ עושין

 נלוסקאות שתוציא איי עתידה ב׳ פרק בשבת וכמאמרם פרנסה
כוונת וזה פא״פ הש״י לראות נ״כ ונזכה כו׳ מלת וכלי

תצוה
 ונו׳ מנבעות להם וחבשת ונו׳ ט׳( )כ״ע אבנט אותם והגרת

 מצנפת במתניתין נקט דמש״ה כ״ט ס״י ש״א הרב כתב
 יחגור בד ובאבנט אחרי בפ׳ כתיב דבקרא אע״נ לאבנט קודם

 ביוה״כ כה״נ בבנדי מיירי דבקרא משום . ונו׳ בד ובמצנפת
 הדיוט כהן מבנדי מיירי התנא אבל .כלאים בהם היה שלא

 ללבוש צריך ולכך הרמב״ס וכ״פ כנאים של היה דאבנטו דקיי״ל
 פלא כלאים יהיה שלא בכדי האבנט ואח״כ קודם המצנפת
 ותרי ז״נ הרמב״ם לדעת בזה שהאריך ע״ש מצוה במקום
 מפורש הדיוט בכהן נם שהרי חדא הכא חזינא קא תמיהי
 וחבשת ונו׳ אבנט אותם וחנרת זו בפ׳ הכא קודם אבנט בקרא

 ויחבוש אבנט אותם ויחנור כתיב צו ובפ׳ ונו׳ .מנבעות להם
 כני בה' הרמב״ם פסק בפירוש שהרי ועיד ונו׳ מנבעות להם

 הדיוט בכהן אף המצנפת ואח״כ האבנט נובש שתחלה המקדש
 והא בקרא שכתוב וכמו קודם אבנט דבאמת צ״ל ע״כ אנא

 דראש ניה עדיף ראש דמכסי משוס קודם מצנפת התנא דנקט
 מתק ודכוותי א׳( )ש״א בשבת וכדאיתא האברים כל על מלך

 דכא והא .ע״ש כתונת לענין מיתות ארבע פרק ריש הנמ׳
 הלין להשמיענו דרצה ז״א ? זה משוס נ״כ קרא אקדמי׳
 הא על הכתוב סמך ובכתונת קודם האבנט שיהי׳ באמת
 ומש״ה למכנסיים קודם' דבר יהא שלא בפרו על ילבש דכתיב

 ומש״ה המקרא על בשתיהס סמך והתנא .לכתונת אקדמיה
 וכדאיתא נופא כולה דמכסי משום למכנסיים כתונת הקדים

 ףעדי דיכא מכסי7 משוס לאבנט קודם ומצנפת בסנהדרין שם
 השאנ״א אצל נ״א מחדש נדפס רב אח״ז .וק״ל וכמש״כ ליה

־ :ע״ש כן שהקשה וראיתי



תשא מנחה
 בכהן להשתמש מותר אס נש״כ הלכות סוף מ״א עיין

 בבכורות מבואר והנה .ראייתו שדחה שם בבה״ט ועיין
 לא בעצמו וע״כ לשמעי' תרומה יהיב חמא דרב ע״כ ר״פ

:וק״ל כהן עבד לו והיה כהן היה

תשא
 בב״ת עליו למיקם כ״פ ד״ה רש״י בסוגי׳ ע״ש (,ב )י״ט ביצה

 בשבילה לבוא יצטרך עכשיו יביאנה לא שאס ,כו׳
 חמץ מפני יביאנה לא בפסח ברגל בעלותו שהרי לירושלים

 תמוה ולכאורה .עכ״ל וכו׳ יו״ט שהוא מפני בעצרת ולא שבה
 בחוה״מ דהיינו י״ט למחרת יביאנה ע״כ הסוכות בחג דהא
 .גמור חול דהוא למחרתו להביאה דיכול בעצרת כ״ש א״כ

 בסוכה ליה דאית כר״י ס״ל המ״ד דזה לומר דאפשר והנראה
 ללון א״צ בעצרת א״כ לינה טעון ואין ששה טעון שסין ב'( )מ״ז

 .למחרתו ויביאנה לינה צריך בלא״ה בסוכות אבל בירושלים
 ומכ״ש . בעצרת בשבילה ללון יצטרך שלא טובה עצה והיינו

 ד״ה א׳( )ה׳ ובר״ה לינה ד״ה א׳( )מ״ז שם בסוכה התוס׳ לפמ״ש
 יביאנה א״כ בירושלים שבעה כל להיות צריך דבסוכות חג מה

 מה על המפרשים שהקשו מה נמי מיושב ולפמ״ש . בחוה״מ
 השבועות בחג לא להביאה א״צ וז״ל הדיבור בזה לקמן שפירש״י

 והקשו עכ״ל וכו׳ שהות לו שיש הסוכות בחג ולא אחריו של
 רגלןאחד עליו שעבר א׳(כיון )ו׳ בר״ה דאמר כרבא קיי״ל הא

 וכמו לינה טעון ג״כ דעצרת ס״נ דרבא לומר דאפשר בעשה. עובר
 הרגלים בכל קריט ומש״ה ב׳( )מ״ז בשוכה ע״ש להלכה שקיי״ל
 עד ללון צריךי שאתה כיון כלומר שמה והבאתם שמה ובאת
 דעצרת כר״י דס״ל המ״ד זה אבל בביאתך שס תקריבנה למחר

 והבאתם שמה ובאת עשה שוב אמרינן לא א״כ לינה טעון אין
 בביאתו להקריב לו א״א שמה דיבוא אף בעצרת דהא שמה
 התורה כוונת אין ע״כ וא״כ בלילה תיכף לביתו הולך דהא

 בעצרת דהא ונדבות נדרים יקריב לרגלים שבביאתו להזהיר
 בכוונה שיבוא כפשוטו התורה כוונת אע״כ . זה שייך לא

 . הרגלים ביאת על ולא בב״ת יעבור שלא בכדי להקריב
 ומש״ה בהא עליו דפליגי מצינו דלא בהא כת״ק ס״ל ג״כ ור״ש

 : ודו״ק וכו׳ השבועות ד בחג לא להביאה א״צ אליבי׳ פירש״י
 בעצרת למחרתו להביאה דיכול דאף ולומר להתעקש ואין

 כיון דז״א ? רגלים ג׳ עליו דעברו בב״ת עבר כבר מ״מ
 שיעברו עד בב״ת עובר אינו שבעה כל תשלומין ג״כ לה דיש

וולדה אלא ד״ה א׳( )ו׳ ר״ה אבן טורי ועיין .ימים שבעת כל
: ודו"ק כיון ד״ה שם שוהם ובאבני וכו׳

. כ״ד( )ל״ד וגו׳ לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד ולא
 בדין ואף וז״ל פסח קרבן הלכות ריש המל״מ כתב

 חורפי בימי ואני .ע״ש בח״ל שדר מי שיפטירו ראיתי לא ראיה
 טעמא התם דמפרש ב׳( )ה׳ גיטין ערוכה מגמ׳ ראיה הבאתי

 •דאיכא כיון ובפ״נ בפ״נ שיאמר א״צ בא״י למדינה דממדינה
 עולי ליכא דבחו״ל להדיא משמע שיירתא שכיחי רגלים עולי

 זמן )אחר . ובפ״נ בפ״נ משם המביא לומר צריך ומש״ה רגלים
 הים( איי ובספר יצחק זכרון ספר בסוף זו ראיה מצאתי רב

 מו״ה המנוח הצדיק הגאון הרב אמ״ו לפני זה דבר ובהרצותי
 נכון זה שדבר אף אמר יאלאונקי מק׳ זצ״ג מאיר יעקב

 מי דכל ב׳( )ח׳ בפסחים דאיתא מאי לפי לדחות יש מ״מ לאמתו
 איש יחמוד ולא מדנתיב לה ומפיק מראיה פטור קרקע לו שאין

 אבל בא״י קרקע לו שיהא דוקא היינו וקרקע וגו׳ ארצך את
 א״כ א׳( )כ״ט בערכין וכדאיתא כמטלטלין חשיבא חו״ל קרקע

 ואעפ״כ בראיה חייב בא״י קרקע לו ויש בחו״ל שדר דמי י״ל
 ויהי׳ בחו״ל שידור שכיח דלא משוס מחו״ל המביא בפ״נ צ״ל

 והנה .ז״ל עכ״ד לקיימו מצויין עדים אין ומש״ה בא״י קרקע לו
 מקודם שם המל״מ שהביא התום' שיטת לפי יפה עולה זה

מקודם שתירצו וכמו מראי׳ פעור קרקע לו שאין דמי שפסקו

« ח

טו חדשה יייחל
 מ״מ בא״י קרקע, לו שהיה שאף זה בתירוץ כוונתם ע״כ וא״כ
 הא דמנ״ל המל״מ הקשה שפיר וע״ז פטור בחו״ל שדר כיון

 אמ״ו שדמה כמו למימר דאיכא ראיה אין הנ״ל דגיטין ומגמ׳
 דיכא האי דהשמיט הרמב״ס מד׳ דמשמע מאי לפי אבל .ז״ל
 שנתן שס בצל״ח ועיין פטור קרקע לו שאין דמי אמי דר׳

 דגיטין מגמ׳ להדיא מוכח א״כ כר״א קיי״ל דלא לדבר טעם
לזה ראיות להביא יש ועוד פוטרת. חו״ל דדירת מ״ל

:ודו״ק ואכ״מ
דין שהשמיט הרמב״ס על כולם שתמהו מה ליישב כ״ל ובזה

 חו״ל דבכי מ״ל דגימין מגמ׳ דמוכח כיון והוא זה
 הראי׳ מן למיפטר מנ״ל בעי טעמא גופא הא א״כ מראי' פטורין

 .בחו״ל בין בארץ בין נוהגת הגוף חובת והא בחו״ל שדר מי
 מי מזה למעוטי ליכא שוב וא״כ .מארצך דממעטיכן צ״ל וע״כ
 תרי רחמנא כתב בכורים גבי חזיכן דהא .קרקע לו שאין

 קרקע לו שאין מי למעוטי לי כתת אשר האדמה את מיעוטי
 מארצך תביא ואשר שס( רש״י וע׳ .א׳ )כ״ז בב״ב כדאיתא
 ראיה גבי הכא וא״כ .א׳( )קל״ו בחולין וכדאי׳ חו״ל למעוטי
 שאין מי ממעטינן לא לחוד דארצך מעוטי חדא אלא דליכא

 נמי מוכח )ומזה .בחו״ל שדר מי ממעטינן אלא קרקע. לו
 קרקע להם ויש חו״ל בני דלעולס ז״ל אמ״ו הגאון כדברי דא״ל
 דכמטלטלי מהני לא חו״ל קרקט רק בראיה חייבים בא״י

 למעוטי בכורים גבי דארצך מעוטי לי למה דא״כ . חשיבא
 לי נתת אשר האדמה דמן ממעוטי ממילא אמעוט הא חו״ל

 לו ויש בחו״ל דר ואס קרקע לו כאין הוי חו״ל דפירות
 דלכל אע״כ בבכורים חייב בודאי בא״י פירות המגדלת קרקע

לענין ודוקא קרקע מקרי חו״ל קרקע גס גוונא האי כי
 'לו שאין מי מהכא דממעט אמי ור׳ . אמעיט( ערכין •

 צ״ל לדידי׳ וא״כ בראיה חייב בחו״ל דהדר ס״ל ע״כ קרקע
 . נשמה בקיאין דאין משום בפ״נ לומר דצריך טעמא ע״כ
 אין משוס דהטעס בתרא דהוא כרבא דפסק הרמב״ם אבל

 ואיצטריך רגלים עולי ליכא בחו״ל ולדידיה לקיימו מצוין עדיס
 להא הרמב״ס השמיט ומש״ה חו״ל למעוטי דארצך מיעוטא

 משום .בחו״ל שדר מי מראי׳ לפטור הביא שלא והא .דר״א
 מדיוקא כ״ח בתלמוד מפורשים שאינן דינין לכתוב דרכו דאין

 דבפ״נ טעמא גיטין בה׳ שכתב אמה עצמו שמך או כידוע
 יבזה . זה דין כלמוד דמשס לקיימו מצויין עדים אין משום

 ראי׳ דראי׳ ג״ש בהך עבדינן דמאי הצל״ח קושיית ג״כ י״ל
 שדר מי לפטור מראיה הקהל דילפינן דאפשר .מהקהל

 שנעקרו ישראל גליות ועל א׳( )י״א סנהדרין ועיין ודו״ק: בחו״ל
 דמראיה פסח עשיית משום לפרש דקדק ברש״י ע״ש ממקומן

פסחים תוס׳ למ״ש מכאן יקשה ועכ״פ .בחו״ל שדר מי פעור
:פטור מפסח דאף מ״ל

ויקהל
 ר״ע א׳( )ה׳ פסחים .ג׳( )ל״ה וגו׳ אש תבערו לא

 כו׳ מלאכה אב שהיא להבערה מצינו כו׳ א״צ אומר
 כו׳ ש״מ ד״ה שס ופירש״י שריפה אלא חמץ ביעור אין ש״מ

 .כו׳ מנומר לה ויליף א׳י׳ש חמץ ביעור אין כו׳ כר״י דס״ל
 עוד .מנותר לה ויליף יתר שפת רש״י כ׳ דלמה הצל״ח דקדק
 ומנ״ל א״ש ב״ח דאין לר״ע ס״ל ג״כ האמת לפי דמשמע הקשה
 הוא ביו״ט דמיירי נימא אי דדוקא למימר איכא הא לרבא
 בב״י דעובר מנותר בק״ו למילף דמצינו משוס בשריפה דוקא

 בכ״ד השבתתו דס״ל אפשר בעי״ט דס״ל למשקנא אבל
 רש״י בכוונת לומר אפשר איך קושייתו על תמה ואני

 דס״ל כתב רש״י והא שריפה אלא ב״ח אין נמי דלמסקנא
 דבשריפה הוא ביעורו בשעת דשלא ס״ל גופא ור״י כר״י
 בכ״ד השבתתו הלילה ועד מז׳ היינו ביעורו בשעת אבל

הוא דבשריפה ביעורו בשעת ושלא ב׳( )י״ב לקמן כשיטתו
דווקא



צו ויקרא פקודי מנחה ויי15
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 ליישב לעיל ולפמ״ש . קאי אקרא ר״ע והכא מדרבק דווקא
 דצריך מודה רש״י אף הפסח דבתוך רש״י על הש״א קושיית
 ב׳( י״ב פסחים בחידושי בא פ׳ לעיל )ע״ש דוקא שריפה
 לה דיליף זיל רש״י כתב דמש״ה הצל״ח דקדוק נמי מיושב
 גופי׳ יו״ט על הוא מנותר הלימוד דעיקר להורות מנוהר
 אלא ב״ח אין שפיר קאמר ומש״ה .דווקא שריפה דצריך

 בכ״ד השבתתו ור״י לר״ע ס״ל הלילה ועד מז׳ ורק שריפה
: וק"ל ע״ש הדבר בטעם לעיל וכמ"ש

 בכ״מ הרב .ל״א( )מ׳ וגו׳ יבניו ואהרן משה ממנו ורחצו
 דיליף הרמב״ם על הקשה מקדש ביאת מה׳ פ״ה

 אין כהנים ד׳ לקדש כדי בו שאין כיור כל דקיי״ל להא
 בניו וב׳ אהרן דהיינו ובניו אהרן דכתיב מהא ממנו מקדשין
 . תשא דכי מקרא והיינו עמהן היו ופנחס ואיתמר אלעזר
 התם דיליף ב׳( )י״ט זבחים הגמ׳ כמשמעות יליף לא ואמאי
 דלא ונראה .ע״ש ובניו ואהרן משה דכתיב פקודי דפ׳ מקרא

 רש״י קושיית ליה דקשה משום כפירש״י נפרש הרמב״ס רצה
 דקיי״ל א׳( )ל"ד בע״ז ג"כ וכדמשמע אחת בבה כהנו דלא

 ומש״ה המילואים ימי בשבעת אלא משה כהן דלא להלכה
 שהיה מפנחס דהיינו בלחוד ובניו מאהרן דיניף לפרש הוכרח
 קרא הך הגמרא הביא למה דא׳י׳כ להקשות ואין .עמק

 השא דכי קרא הך להביא ה״ל משה ביה דכתיב דפקודי
 תשא דכי דקרא י״ל , ובניו אהרן אלא בי' כתיב דלה

 וגו׳ בבואם ובניו אהרן ממנו שירחצו למצוה לגופי׳ איצטריך
 ואתי דמיוהר דפקודי מקרא יניף ומש״ה הכיור שיעור על ולא

 בו שיהיה גדוג כיור שיעשה והיינו המיס שיעור על להוריה
 ובאמת . בב״א שכהנו ופנחס ובניו אהרן כהניס ד׳ לקדש כדי
 בפ׳ פ״ד בס׳ וע׳ דפקודי קרא הך על כונתו הרמב״ס גם

: כתבתי והנלע״ד בזה שהאריך זו

ויקרא
 עיין . ר״י משום שאמר כר"א הלכה ע״ב( )מ"ד זבחים

 צ״ע .ח״ל שם שכתבתי מקשה מעשה בקונטרסי
 כתיקנן כולן דנתן פירקין דריש מתניתין ההם נגד שזהו
 דמשמע■ מתיר בחצי מפגלין דאין פיגול אינו כהיקכן שלא ואחה

 לתמוה יש וביותר . פיגול הוי כתקנן שלא כולן הא להדיא
 מתני׳ כסתם פסק ב׳ דבהלכה פה״מ מה׳ פי״ז הרמב״ס על

 סותרים והדברים ר״י משום שאמר כר״א פסק ג׳ ובהלכה
 המנוח דודי למזכרת תהי׳ ולמען עכ״ל וצע״ג תכ״ד זא״ז
 טוב חן מרדכי מוה׳ כו׳ לתהלה מפורסם חו״ב הג' הרב

 מכבר בזה לי שהשיב מה אעתיק סוויהלאץ מק״ק זלה״ה
 הנעים מכתבו .אלי במכתבו וז״ל ־ לפ״ק הדעת חונן בשהא
 הנושא חומר ע״ד שאלוני לאשר נדרשתי .אתמול ביום הגיעני
 שאמר כר״א הלכה שם דפסקי ע״ב( מ״ד )דף דזבחיס בסוגי׳
 דאין שם ופסקו . פירקין דריש כמתניתין לא ד ר״י מפום
 ה״ב פי״ז הרמב״ס על לתמוה הרבה וביותר מהיר בחני פיגול
 הדבר נכלכל ממט ובקש .וכו׳ דמהניהין כתנא פסק דשם
 הגאון )הוא נ״י בנימין מו״ה המפורסם הרב ידידי כמם

 אך ההיא בעת ראיתי לא פניו אה וק בהוראדנא( ראב״ד
 בספר זו קושי׳ מצאתי קצה והחיפוש העיון מעט אחר

 שמיע ולא הארוכים דבריו וע״ש משניות על בנימין מתחת
 פנים דמחשבת סובר דהרמב״ם נראה לפע״ד אמנם כי׳. לי

 רק אמר לא יוסי ור׳ גמור פיגול ה״ז בפנים הנעשה בדבר
 ע״ד פנים מחשבת על או בפנים הנעשה ע״ד בחוץ מחשבה
 בפנים הנעשה ע״ד פכים מחשבה אבל מפגל לא בחוץ הנעשה

נתץ אם הרמב״ם לדעת■ לפיכך הרמב״ם לדעה פיגול פיגול

 קצת היה אם חבל פיגול ה״ז הזמן במחשבת דווקא כולן
 להקשות ואין . בח״מ פגוג שאין לפי פיגול זה אין כתיקונו

 ומזה עומד הא לזמנו חוץ מחשבת כולן בהזאוה שייך איך
 חוץ ההזחה כל שיהיה האצבע טבילת בשעת שחישב כגון די״ל

 שטבילת ג׳ בהלכה שפסק דהרמב״ס טעמא והיינו .לזמנו
 הנעשה דבר על פניה דמחשבת לשיטתו דזהו מפגנת אצבע
רש״י לפי' אמנם ההזאה. על היינו פיגול ה״ז בפנים

 טבל אס שם שפירש מרבותי שמעתי ע״ב(ד״ה מ״ג )דף בזבחים
 פנים דמחשבה להדיא מוכח למחר אימורים להקטיר ע״מ

 דר״א הא על דפליגי לומר חנו צריכים ע״כ .מפגנ חוץ על
 י״ד ובמנחות י״ג בזבחים לעיין וימחול ר״י. משים שאמר
 וכי׳ טעם ש; בדברים אריכות לי ויש תלמוד צריך והדבר

:ודו״ק הנ״ג הג׳ הרב דודי ענ״ל

צו
 על ב׳( )י״ב ביומא ד׳(.גרסינן )מ׳ וגו׳ באבנט אותו ויחגור

 כהרמת ואבנט מצנפת להביא יגבש ת״ל מה בשרו
 שכשרים ביוה״ב כה״ג בגדי להביא אומר ר״ד דר״י הדשן

 כה״ג של דאבנטו חדא .בדבר תשובות ב׳ אומר רבי להדיוט
 שנשתמש בגדים ועוד הדיוט ,כהן שג אבנטו זהו לח ביוה״כ

 ת״ל מה אנא קלה קדושה בהן ישתמש המורה קדושה בהם
 המפורסם המאוה״ג מהרב ושמעתי .השהקין את לרבות ילבש
 הגאון רבו בשם שאמר לידא דק״ק האב״ד זצ״ל אלימלך מוה׳

 בדבר תשובות שתי ר׳ דאמר דנהי שדקדק »ויאלזין ז״ל מוהר״ח
 להביא ר״י כדברי אמר לא חמתי קשה מ״מ ר״ד דברי על

 ותירץ .השחקין את לרבות נומר הכריחו ומי ואבנט מצנפת
 מצנפת כתיב נא אמאי ר״י על קשה דנכאורה ז״ל הרב ג״כ

 הדיוט כהן של דאבנט לר״י דס״ל וצ״ל בפרשה בפירוש ואבנט
 . כלאים של היה השנה ימות בשאר כה״ג ושל בוץ של היה

 האבנט לובש היה כלאים באבנטו שאין כיון הדיוט כהן והכה
 אחרי בפ׳ ביוה״כ כה״ג בבגדי וכדאשכחן למצנפת קודם
 כה״ג אבל וגו׳ יצנוף בד ובמצנפה יחגור בד ובאבנט כתיב מות

 המצנפת לובש היה כלאים באבנטו שהיה השנה ימות בשאר
 במקום שלא כלאים יהיה שלא בכדי האבנט ואח״כ קודם
 מצנפת בפירוש לכתוב הכתוב יכיכ היה לא ומש״ה . מצוה

 המצנפת ואצלו בכה״ג ג״כ כשרה הדשן דהרמת כיון ואבנט
 לקדום מנייהו והי קודם אבנט הדיוט כהן ואצל . קודם

 דאית ר׳ אבל הדרש על וסמך הכתוב סתם ומש״ה . הכתוב
 כר״י ל״ל ע״כ כלאים של היה ג״כ הדיוט כהן של דאבנט ליה

 נקדום ובאמת ואבנט מצנפת בפירוש לכתוב הדק״ל דא״כ
 צ״ל וע״כ כלאים של ג״כ היה ה כ" של דאבנטו כיון מצנפת
 נדפס רב זק )אחר ז״ל. הרב עכ״ד השחקין את לרבות
 הרב בשם כן שהביא וראיתי הק״א עם ארי׳ השאגת מחדש

 של דאבנטו קיי״ל אנן דהא דבריו על לי וקשה .שאג״א(
 כתב ואפ״ה ז״ל הרמב״ס זכ״פ כ״ה של אבנטו זהו כה״ג

 ואח״כ האבנט החלה שלובש המקדש כלי מהלכות בפ״י הרמב״ס
 לר״י אפילו בפירוש ואבנט מצנפת לכתוב הדק״ל וא״כ המצנפת

 שהעיר שם בק״א וע׳ תצוה בפ׳ לעיל )עמ״ש אבנט ולקדוס
 שבר והוא המלך יד בעל הגאון בשם הקשיתי אשר בקושייתי

 דהנה ז״ל הרב דרך על לומר ונ״ל .כלום( הועיל ולא לתקן
 לה . מפיק בב״א ובניו אהרן דלמ״ד אמרינן א׳( )ו׳ ביומא

 והדר אותו ויחגור דכתיב והא אבנט אותם וחגרת מדכתיב
 אבנטו זהו לא כה״ג של דאבנטו ליה מיבעי אותם ויחגור

 אהרן היה וא״כ כן גס ס״ל דר״י י״ל א״כ . הדיוט כהן של
 שם רש״י ומלש הבגדים כל אחר באחרונה האבנט לובש

 של הבגדים כל אחר אבנט אותם דוחגרת קרא וכדכתיב
 המצנפת כך ואחר קודם האבנט כובשים היו ובניו . אהרן

 צרימס הס שהיו ובשעה בעפיו ובין בצייאה בין קרא ונדכתיב
׳ ללביש



שמיני צו מנחה
 כל אחר לאהרן האבנט מהחלה מלביש היה האבנט ללטש
 ואח״כ האבנט לבניו מלביש היה כך ואחר שלו הבגדים לבישת

 לובשים היי שבניו שכתב צ״ע שס רש״י )ודברי המצנפת
 ממה לשנות הכריחו ומי זה דמנ״ל לאבנט קודס המצנפת
 הכתוב יכול היה לא וא״כ כן( כתב ולמאי בהדיא בקרא שכתוב
 דאבנטו דס״ל ר״י אבל . לקדום מנייהו דהי בפירוש לכתוב

 ומפיק שויס היו הדיוט כהן ושל השנה ימות בשאר כה״ג של
 והאי שס ביומא וכדאמרינן אבנט אותס וחגרת מדכתיב לה

 דאהרן ליה מיבעי אותם ויחגור והדר אבנט אותו ויחגור
 וכדכתיב קודס האבנט לובש היה אהרן גם ובאמת בניו ואח״כ
 א״כ וגו׳ המצנפת וישס והדר אבנט אותו ויחגור בעשיה בקרא

 ובאמת בפירוש ומצנפת אבנט ■לכתוב קשה דאל״כ כר״י ל״ל
 )ו׳ שם ביומא וע׳ השחקין את לרבות צ״ל וע״כ אבנט לקדום

: היטב ודו״ק א׳(
 והנה .חובה לשם לבעלים עלו סתמא ב׳( )ב׳ זבחים

 דווקא ה״י מעה״ק מהלכות בפ״ד פסק הרמב״ס
 דיצא והנראה . לחלק דמנ"ל כולס ותמהו . ושלמים בעולה

 כשרה חולין לשס ששחטה חטאת א׳( )ג׳ דלקמן מהא לו
 דל אמרינן והכא מרצה ואינו דכשירה ב״ש בס״פ ואסיקנא

 אינו נמי דבסתמא להדיא משמע סתמא ה״ל מהכא חולין
 לשס ששחטן קדשיס דבשאר פשוט הדבר ולפ״ז בחטאת מרצה
 אבל .חטאת נקט ולהכי לסהמא דדמי ומרצין כשרים חולין

 וגו׳ יחללו מולא כשרה חולין דלשס טעמא דמסקינן מאי לפי
 הוא החיצונה דסברא לומר אפשר הרמב״ס העתיק וכן

 קרא •ואתא קודש בשינוי כמו בחטאת להוי פסול דאפילו
 וגרע לבעלים עלו לא אבל חילול לטנין וממעט יחללו לא דו

 שפיר יליף דזה דנהי כן הדין קדשים בשאר ואפילו מסתמא
 דש״ס מס״ד בחטאת נרצה חינו נמי דבסתמא דינו הרמב״ס

 משוס כשרה חולין לשם ששחטה דחטאת טעמא למילף דבעי
 יחלוקו לא ומסתמא לסתמא ודמי בה מחריב לא מינה דלאו ‘

 דבסתמא מזה ומוכח דכשרה בפירוש והמסקנא הס״ד בזה
 ששחטן קדשים שאר לענין בזה נ״מ מ״מ מרצה אינו נמי

 ברמב״ן ועיין זה לדין גילוי מצאתי לא וכעת חולין לשם
 דו״ח ספר בסוף הגר״ע הגהת וכפי דמצ״כ בסוגי׳ בר״ה

: ע״ש מרצין ואין שכשרין
 שנדחקו ע״ש וכו׳ תימה כו׳ לר״י ד״ה תוס׳ ב׳( )נ״ו יומא

 לעיל התוס׳ כסברת סבור היה דמתחלה וי״ל מאוד
 א״ב להתברר עומד דאינו והיכ׳ בריר׳ יש להתברר דעומד דהיכ׳
 הוי וא״כ כלו׳ כו׳ הנוד יבקע שמא מודה אתה אי ליה וה״ק
 אמרינן לא הנוד יבקע לא אפילו וא״כ להתברר עומד איני

 טעמו והיינו לעולם יתברר שלא להיות שיכול כיון ברירה
 מתחלה בהתנה דמיירי אף בעליו שמתו חטאת גבי הכא ג״כ

 לעיל התוס׳ וכמ״ש בשופר מונח שלו חלק יהי׳ א׳ ימות שאס
 וכמ״ש מהן א׳ של חלק יגנב או יאבד שאולי דאפשר כיון מ״מ

 עומד אינו מקרי הכיס מן שתעלה סלע גבי לעיל התוס׳
 משוס דר״י טעמא דלמא מ״מ ליה פריך והמקשן להתברר

 ושותה כלל הפרשה לידי יבוא ולא בלחוד הנוד בקיעת
 שאינו היכא אף לר״י ליה אית ברירה אבל למפרע סבליס

: ודו״ק להתברר עומד

שמיני
טומאה ועניני

 .ל״ד( )י״א וגו׳ מיס עליו יבא אשר יאכל אשר האוכל מבל
 מימיהם ס״ה אר״ח במשנה א׳( )י״ד פסחים איתא

 מיירי דע״כ הדברים מיותר לכאורה כו׳ שמוסיפין אעפ״י .וכו׳
 מוקמינן הוי דלא למימר וליכא .קמ״ל מאי דאל״כ שמוסיפין

 דרבנן משני לעשות דמותר וקמ״ל לחוד בשני כ״א ולד בולד

טז חדשה
 דמיירי לאשמועינן יתירא לישנא קאמר ע״כ דאורייתא שני

 מאי הגמ' קושיית לכוין מ״ח בשם הא״ח וכמ״ש ולד בולד
 אוכל למ״ד דבאמת ז״א באמת אבל .כו׳ טומאה מוסיף
 התוס׳ וכמ״ש ;חוד בשני השתא גס מוקמינן אוכל מטמא

 אוכל דאין ולמ״ד כו׳ ואור״י דרבנן טומאה ולד בד״ה לקמן
 הוי לא אס אף ולד בולד דמיירי צ״ל ע״כ אוכל מטמא
 במשנה דאיתא מאי עפ״י ונראה .כו׳ שמוסיפין אעפ״י קתני

 הטומאה באב שנטמא בשר דלר״א דהנאי פלוגתא שקליס
 . בפניס לטולס שורפין הטומאה ובולד בחוץ לטולס שורפין

 דמיירי ה״א שמוסיפין אטפ״י קתני הוה לא דאי ניחא ע״כ
 אחד במקוס שריפתן דאין מדר״א לאפוקי וקמ״ל אחד בולד
 ישרף הכל דאמרי כב״ה דס״ל והיינו כו׳ נמנטו דלא קמ״ל
 ואטפ״י צ״ל ט״כ בפנים הטומאה בולד משנטמא חוץ בחוץ

 טומאה להוסיף דמותר שלו רבותא דטיקר לאשמעינן שמוסיפין
: אוכל מטמא אוכל דאין למ״ד ולד בולד ט״כ ואיירי

 ואמאי שלילות בלשון נמנטו לא דקאמר הלשון נמי ניחא וביה
.כא׳ שניהם איתרמי אי והיינו שורפין היו קאמר לא

 דלטולס ה״א שורפין היו קתני הוה דאי ניחא והשתא
 ולד ואפילו כאחת הטומאה ואב הטומאה ולד שורפין

 נמנטו לא קאמר ע״כ . כב״ה ודלא בפנים שנטמא הטומאה
 טומאה הוספת איסור דמחמת כלומר שמוסיפין ואעפ״י כו׳
 לא בפנים שנטמא הטומאה ולד מ״מ אבל נמנטיס היו לא
 לשון בר״ט דנקט והא .וכב״ה הטומאה אב טס שורפין היו

:וק״ל לה נקט דרישא איידי צ״ל נמנטו לא
 לשריפה"טומד הקל זה ואף דהואיל מלשרוף ד״ה ברש״י שם

 טומאה ויש דהואיל פירש״י ר״ע אצל ובסיפא כו׳
 מבוארת רש״י כוונת . טכ״ל בידים להוסיף ומותר כו׳ טליו

 להוסיף אסור להדלקה דחזיח כיון טמאה דתרומה מודה דר״ח
 דקדשי׳ הכא דר״ח וטטמא תרומתי משמרת את דדרש טומאה

 מותר ט״כ לאיבוד והולך קאי ולשרפה בהנאה דאסורין כיון
 ג״כ טהורה דתרומה מדבריו ר״מ שפיר ויליף בידים לטמא
 שתרומה הוסיף ר״ע אבל לטמא מותר לאיבוד דהולך היכא

 אבל ביד לטמא מותר להדלקה דחזיא אע״ג )היכא( טמאה
 אסור לאיבוד דהולך היכא טהורה תרומה דלדידי׳ להיות יכול

 מותר טמא דבלא״ה כיון ר״ע של טטמו דטיקר ביד לטמא
 מדר״ח אלא למילף יכול לא ור״מ לח גמור טהור אבל להוסיף

 דמדאורייתא דרבנן הטומאה בולד לה דמוקי למאי לחוד
 לטמא מותר קאי דלשריפה משוס טטמו וטיקר מטליא טהור
 וטיין רש״י בכוונת ברורים והדברים .דר־בנן איסור וה״ה

:בזה מ״ש בסוגי׳ לקמן
 לי׳ משמט והכא כו׳ בראשון אפילו סד״ה תוס׳ ע״ב שם

 מדקאמר הכי להגמ׳ דמשמע ונראה טכ״ל. נקרש בלא
 וכדפריך סתמא שנפסל קאמר ולא בט״י שנפסל שמן ר״ע
 שנגע תימא דלא דקמ״ל וע״כ . סתס שנטמא ליתני רבא
 כו׳ הפוסל דכל דרבנן וראשון דאורייתא שלישי ונטשה בשני
 ראשון לעשותו מותר דרבנן דראשון מינה שמעינן והוה

 נטשה אינו ובט״י בט״י שנפסל בפירוש קאמר ע״כ .דאורייתא
 ליתני הדק״ל דאל״כ נקרש בלא מיירי ע״כ וממילא שלישי רק

: בזה או״ח בטל מ״ש נסתר ובזה . סתס שנפסל
 ר״ח דאשמוטינן וכיון ר״ח מדברי ד״ה רש״י א׳( )ט״ו שם

 דמטמי דאורייתא בטומאה דרבנן טומאה דמטמאינן
 דמ״ד אליבא לפרש דקדק עכ״ל אוכל את אוכל מדרבנן לה
 א״כ אמ״א ס״ל אי דרבנן בוו״ה לה דמוקי דלמאי אמ״א אין

 דאורייתא טומאה לטשותו מותר דרבנן דטומאה מר״ח שמעינן
 דפסול אלא שמעינן לא דמדר״ע אדר״ע מוסיף נמי ר״ח א״כ

 דמיירי פירש ע״כ דאורייתא ראשון לעשותו מותר דאורייתא
 מוסיף ר״ע שפיר והשתא אמ״א אין דמ״ד אליבא השתא
 לעשותו מותר דאורייתא פסול דס״ל מינה דשמעינן אדר״ח

 דרבנן ראשון לעשותו מותר דרבנן טמא וה״ה דאורייתא טמא
ולא



טומאה ועניני שמיני מנחה י6
 ואור״י כו׳ פסול בד״ה שכתבו התוס׳ כסברת ס״ל ולא

 שס התוס׳ וקושיית .וכו׳ ללמוד אין דאורייתא דמקלקל
 רש״י בכוונת לעיג שכחבחי מה עפ״י בפשיטות ליישב נראה

 כלל טמאה תרומה לטמא איסור דאין דס״ל דר״ע דה״ט במתניתין
 משוה אין והגמ׳ מטומאה איסור למילף ליכא לדידיה ע״כ

 הואיל דידיה דטעמא דר״ח אליבא כא׳ לטומאה חיסור
 מותר לאיבוד והולך הואיל איסור ה״ה א״כ קאי ולשריפה

 לטמא מותר טמאה דחרומה טעמו עיקר לר״ע אבל . לטמאו
 :ע״ש הפ״י כ׳ זה וכעין .וק״ל טהור איסור מיניה למילף וליכא
 אינה אמאי א״ה כו׳ ומודה מאי הכי אי גמ׳ )ע״ב( שם

 ונראה . כסדר שלא פריך אמאי יל״ד כו׳ המדה היא
 מהרש״א כמ״ש וי״ל המידה היא אינה אמאי קפריך כי דבל״ז
 דשתיק והא יליף יהושע מדר׳ מאיר דר׳ וסבר קטעי דר״י

 בדבריו קטעי ג״כ דר״מ יליף מדר״ח אנא קאמר ולא ר״מ לי׳
 המידה היא אינה קאמר ואפ״ה מדר״ח דיליף הבין דר״י וסבר
 ר״י ומודה דקאמר לבתר אבל שתיק ע״כ ע״ז טעם לו יש וע״כ
 אלא ר״מ לי׳ שתיק ואמאי בדבריו טעי יוסי דר׳ להבין לו היה
 מאי בהחלה שפיר פריך ומש״ה ר״י טעי לא דבאמת ודאי

 קטעי לא ר״י וא״כ וכו׳ דמיקל ר״י אפילו דה״ק ומשני ומודה
: וק״ל המידה היא אינה קאמר ואמאי

 שמואל אמר מי כו׳ דר״פ לקמי׳ עיילית כי א׳( )ט״ז שם
.וגו׳ טמא בכל יגע אשר והבשר כאן קרי כו׳ דכן

 בברייתא לעיל דס״ל ר״מ על כן הקשה לא אמאי הפ״י והקשה
 ונראה .דרבנן ריס אח ולטמא דאורייתא משקין טומאת ג״כ

 אליבא פליגי ור״י דר״מ לטעמיה ר״י בד״ה לעיל התום׳ לפמ״ש
 דר״ע ואף דרבנן אחרים לטמא דר״ע אליבא ס״ל דר״מ דר״ע
 ומשקה הכשר היינו משקין דגבי יטמא מ״מ יטמא יטמא דרש

 א״כ ע״ש שלישי עושה דשני מהא לי׳ נפקא טומאה דמקבל
 מדרשא לי' דנפקא אלא טמא למשקה הכתוב קראו לא לר״מ
 אבל ברד״א ר״ש וכתי׳ בקודש דרביעי דומיא שפיר והוי

 : שפיר פריך ע״כ כפשוטו יטמא דדריש ליה משמע לשמואל
 לו יש קושיא דכל וידוע בקושיא הגמ׳ מסיק דלכן נראה1

 ח״ה( פ׳ וברשב״ס דשבת פ״ב רא״ש )ע׳ תירוץ
 להיות יכול הכשר יטמא דמאי דרב אליבא דלמסקנא והיינו
טומאה דמקבל ומשקה כן דריש דיב״י אליבא שמואל שגס

:וק״ל התוס׳ וכמ״ש מדר״ע לי׳ נפקא
 מאכג כל אל או ופירש״י וגו׳ איש ישא הן גמ׳ )ע״ב( שם

 כל אל או שנא דמאי התוס׳ קושיית לתרץ נראה כו׳
 בהדי מאכג כל לתני לרש״י דקשה דהיינו כו׳ מכולס יותר מאכל

 אע״כ משקה דהוי ושמן יין ואח״כ מאכל נמי דהוי ונזיד נחם
 נכתוב וא״ל בסוף לכתוב צריך ע״כ מאכל כל אל או דפירושו

 פירושו ויהיה ושמן יין ואח״כ ונזיד לחם בהדי מאכל כל
 יודעין הס אם אותם לבדוק רצה דחגי דז״א השמן אל או באמת
 כן על לקמן שפירש״י וכמו משקה ומשקה אוכל מטמא דאוכל

:וק״ל לבסוף מאכל כל ואל ושמן יין לכתוש צריך
 קשה לכאורה .כו׳ לרב אלא טעמא הוא מידי א׳( )י״ז שם

 משוס טעמו ע״כ אשתבש לא דקאמר לשמואל דגס
 לקמן עצמו שמואל שאמר ורמו מינייהו בעא בקודש דחמישי

 אחריס לטמא דכן ס״ל והא טמא השמן הוה רביעי אי איל
 דחמישי לומר הוצרך דשמואל וי״ל .קשה לשמואל גס וא״כ

 סתמא חגי והא טהור השיבו אמאי דאלת״ה הוה בקודש
 מדאורייתא דפסול תרומה של הוה שלישי היין ודילמא כאלם
 ס״ל ע״כ דשמואל דייק בגמ׳ לקמן אבל בקודש רביעי ועושה

 הוה בקודש חמישי לומר הוצרך ואפ״ה כלוי ס״ל דאי כרב
 וכמ״ש: תרומה של היין הוה דלמא טהור הכהנים השיבו דאמאי
 של ג״כ היין והוה שאלם דחמישי כיון באמת קשה מ״מ

 קודש יין אס שאלס למה עצמו חגי על קשה א״כ קודש
 שלישי עושה קודש של יין אס לשאול לו היה חמישי פושה

 אפילו ה׳ עביד דלא ד׳ אריא מאי לקמן הגמ׳ לשון ומדוקדק

חדשה
 מאי הל״ל שמואל על הגמ׳ דקושיית כפשוטו דאי נמי וג׳ ב׳

 דלא קצת וזה . ודו״ק עביד גא כמי ד׳ אפילו ה׳ אריא
:לקמן כפירש״י

 ומדאיצטריך כו׳ יטמא האי ואס״ד ד״ה רש״י א׳( )י״ח שם
 וכתב עכ״ל כו׳ מטמא דמשקין מכלל אוכל למעוטי

 כו׳ למדאצטריך צריך לא יטמא יטמא דדריש הכא מהרש״א
 לפימאידדייק כן סובר דרש״י בפשיטות ליישב ונראה עכ״ל.
 יטמא חד לכתוב אל״כ7 האוכלין את לטמא יטמא דע״כ הגמ׳
 כלל מטמא אינו דאוכל ה״א יטמא חד כתיב הוה דאי קשה וא״כ

 ויטמא טמא עצמו דהוא לאורויי האוכל דמכל וקרא אחרים
 מדאיצטריך רש״י כתב ע״כ סליק דמיני׳ משקין על רק קאי לא

 וא״כ משקה כמו אחריס מטמא דאוכל שמעינן דהשתא
 אע״כ אתרוויהו דקאי ידעינן והוה יטמא חד לכתוב קשה
 ודייק אוכלין לטמא דסיפא ויטמא משקין לטמא דרישא יטמא

או״ח: בעל כתב זה וכעין הגמ'שפיר
 דאוכל מק״ו ניליף וא״ח הוא ק״ו ולאו ד״ה תוס׳ )ע״ב( שם

 ק״ו למעבד וה״הדה״מ מהרש״א וכתב וכו׳ אוכל ומה
 שמיממאין משקין כ״ש כו׳ מאוכל מטמא שאינו אוכל ומה הכי

 לאוכל" מה למיפרך דאיכא תמוהין ודבריו עכ״ל כו׳ מאוכל
 ממשקה טומאה מקבל דאינו משקה משא״כ ממשקה נטמא שכן

וק״ל: בה כיוצא עושה דאינו
 וכו? שרן מחמת הבאין משקין למעוטי חד בגמ׳ שם

 מובנים אינן רש״י ודברי .כתיב באוכל קרא דהא צ״ע
 צמפרך איכא והא למשקה וה״ה באוכל קרא גלי שכתב בזה

 דוקא לאו דהגמ׳ צ״ל וע״כ הגמ׳ וכפרכת חמורה דמשקה
 פרן מחמת הבחין דמשקין מוכרח דבאמת רק משקין נקט
 כתיבי לא שרן מחמת הבאין דמשקין בהן כיוצא עושה אינו

 בגמ' וכדאמר אתי כלי מחמת הבאים דמשקין מק״ו רק
 בס כיוצא עושה דאינו זה לענין גם דיו למימר איכא וא״כ
 דאוכל דיו למימר איכא ג״כ התוס׳ שכתבו הק״ו ע״ז וגס

: ודו״ק בה כיוצא עושה אינו שרן מחמת הבא
 מהרש״א עיין כו׳ שחיטה ובשעת ד״ה תוס׳ א׳( )ב׳ שם

מטבחייא בי דמשקי כו' לאקשויי איכא דבפשיטות שכ׳
 שהבין נראה .כו׳ מכשירין שאין אלא דכן שהן דיין לא

 מיטבחייא בי עתה שהוא כיון אחר ממקום בא המשקה דאף
 מפרש איך ותמוה .מכשירין שאין אלא דכן שהן דיין לא

 משקה משום דקס״ד לבשר ונטמייא פירוש ונהדר הגמרא קושיית
 א״ו מטמאין אין מטבחייא בי משקי והא ובפירש״י ששתה מיס
 ואפשר .וק״ל מבחון שבאין כיון מטבחייא בי משקי מקרי דלא

 משקין טומאת ס״ל איהו דר״ע אליבא איירי דהכא ליישב
 מטמאין מטבחייא בי משקי גס וא״כ דאורייתא אחרים לטמא

בסוגי/: לעיל ועיין . כריב״ח מכשירין אין ומ״מ
 וי״ל כו׳ הוא היקישא ד״ה תוס׳ בסוגי' ע״ש א׳( )כ״ד שם

 הנאה לאיסור כו׳ הנאה איסור משוס היקישא דצריך
 דכתיב ישרף דמבאש ר״ל מהרש״א וכ׳ .עכ״ל כו׳ בלאו שיהא

 לא ולכך בטמא בעלמא הנאה איסור אנא ידעינן הוה לא ביה
 מוכח לא ישרף מבאש ולדעתי .ע״ש ללאו יתירא צריך יאכל
 דבשעת להיות יכול מקום מכל אבל בשריפה דמצותו אלא מידי

 מהמ״א רפ״ב הרמב״ם לדעת כן צ״ל וע״כ .ממנו יהנה שריפתו
 רק מפורש עשה דכתיב דהיכא דבריו ה״ה שס שפירש וכמו
 אין הכא קאמר אמאי וא״כ מ״ה מזהירין בק״ו אתי הלאו

 דהרמב״ס אע״כ ישרף באש כתיב הכא והא מ״ה מזהירין
 . הצל״ח וכ״כ הנאה לענין קאי דהגמ׳ .התוס׳ כפי׳ סובר
 עשה ליכא הנאה דלגבי מ״ה מזהירין אין והא דפריך וא״ש

 וכ״כ א״ה ולא בשריפה דמצותו אלא ידעינן לא ישרף דמבאש
 דהא הר״ב פי׳ בהנייתו ואסור ד״ה דנגעים ספי״א התוי״ט
 במותר שריפה מצינו שהרי ועוד כו׳ ידעתי ולא בעי שריפה

:וק״ל .עכ״ל כו׳ כדתנן טמאה בתרומה בהנאה
 גררוהו וספק הטילה דודאי הכא והא גמ׳ ב׳( )מ׳ שם

וספק



יח הדשה טומאה ועניני שמיני טנהה
 דמאי טובא קשה ודאי מידי ומוציא ספק ואתי גררוהו לא וספ׳
 דאיכא שאני והכא ודאי מוציא אינו אחד דספק אימא . פריך
 אימור גררוהו לא ואת״ל גררוהו לא ספק גררוהו ספק ס״ס

 ברה״י אפילו טהור מש״ה הרגיל ספק דהוי ומשוס אכלתה
 קאמר לא דמש״ה לומר אפשר ולכאורה .לעיל התוס׳ וכמ״ש
 להיפוך ספיקא ספק נמי איכא דהא ספיקא ספק מטעם

 )לשיטת רגליו כנגד אימא גררוהו ואת״ל גררוהו לא ספק
 ומוציא ספק דאתי אע״כ טפח( פותח הוי לא דחור התום׳

 חיישינן ולא הרגיל ספח דהוי דגררוהו תלינן ומש״ה וודאי מידי
 וכמ״ש דאכלתי׳ הרגיל ספק דהוי רגליו נגד שמא נמי

 אבל ברה״י דרגליו דתוס׳ ב׳ לתירוץ ניחא ל׳ז אך .התוס׳
 למימר איכא שפיר א״כ ברה״ר הכהן דרגלי ראשון לתירוץ

 קשה ולא ספיקא ספק מחמת היינו חכמים דטהרוהו דהא
 ואת״ל גררוהו לא אימור לטמא ג״כ ספיקא ספק הוה ^;דהא

 שמא חיישינן לא תו דגררוהו דכיון רגליו כנגד אימא גררוהו \ \
V מגזירת וטהור ברה״ר טומאה ספק הוי דהא רגליו נגד 

 דלפירש״י ועוד ההס. ד״ה ב׳( )ט׳ התוס׳-בחולין וכמ״ש הכתוב
 דוחק וכן להיפוך ספיקא ספק ליכא טפח פותח הוא דהחור

 הכא אמרינן לא לפירש״י וכן דתוס׳ קמא דלתירוץ לומר
 לומר שהות היה שלא באופן הכא ומיירי כלל דאכלתיה סברא

 אכלתי׳ לומר דשייך בגוונא מיירי אולי פריך מאי דמ״מ אכלתי׳ ן ן
 בתרא כתירוץ נימא אפילו קשה וכן .ספיקא ספק שפיר והוה ׳ !
 מאי דמ״מ להיפוך ספיקא ספק ואיכא ברה״י דרגליו דתוס׳ 1 \

 וטהרוהו ברה״ר דרגליו דמיירי ואימא להקשות ליה פסיקא
 נ״ל ע״כ וכמ״ש. להיפוך ספיקא ספק ליכא דהא ס״ס מטעם ׳

מידי מוציא ספק לומר דבעי דהא לעיל התוס׳ כ׳ דהא בזה
 משום כרחך ועל חזקה בתר אזלינן ההורה מן והא וודאי 11

 דאמר ורבא מחזקה ועדיף לרובא ודמיא הרגיל ספק דהוי
 הוה דלא ליה דסבירא צ״ל ע״כ וודאי מידי מוציא ס׳ אין

 וכמ״ש א׳( )כ׳ בבכורות וכרבינח במעשה דתלוי משום טוב רובא
 מחזקת מוציא אינו. במעשה דתלוי ורובא דחולין בפ״ק הר״ן

 ול״ל כו׳ הטילה דודאי מהא שפיר ליה פריך והשתא איסור
 אחד דס׳ הפוסקים כ׳ דהא טהרוהו ספיקא ספק דמטעם

 אחד וס׳ להתיר ספיקי תרי דהוי משום מותר וס״ס אסור
 מידי מוציא הרגיל ס׳ דאין דס״ל וכיון רובא כמו והוי לאיסור

 וא״כ במעשה דתלוי, משום רובא הוי דלא ס״ל ע״כ וודאי
 דגרירה במעשה תלוי דהא תועיל לא ספיקא ספק אפילו•

 אפילו וא״כ רוב הוה במעשה דתלוי רובא דאף אע״כ ואכילה
 רובא וחזקה רובא דהא וודאי מידי מוציא הרגיל אחד ספק
 ספק דהוי נפל כמין הטילה מפני וע״ז . שפיר ופריך עדיף
 מטהרינן שפיר איסור חזקת כאן דליכא כיון כלומר וספק

 עכ״פ מוציא הרגיל דס׳ אכלתי׳ או דגרירה הרגיל ספק מטעם
 ספק רק ספיקא ספק דהוי קאמר לא מש״ה . ספק מידי

 עכ״פ וודאי מידי מוציא הרגיל ס׳ דאין דנהי כלומר וספק
 לשיטת אךזהו .ברה״י אפילו טהור ומש״ה ספק מידי מוציא

 דס״ל הפוסקים לשיטת אכל רוב מטעם הוא דס״ס הסוברים
 ומש״ה לחומרא מדרבנן רק לקולא מדאורייתא אהד דס׳ הטעם

 דמאי הדק״ל לכאורה א״כ בדרבנן ספק דהוי בס״ס מטהרינן
 דזה ז״א אך .ספיקא ספק מטעם טהרוהו דלמא .פריך

 היכא אבל איסור חזקת דליכא היכא אלא שייך לא הטעם
 טהור א׳ דס׳ הטעם לומר אפשר אי איסור חזקת דאיכא

 ס״ס ואפילו חזקה בתר אזלינן מדאורייתא דהא מדאורייתא
 הש״ך וכמ״ש איסור חזקת דאיכא היכא. טמא להיות לו יש

 טהור א׳ דס׳ סברא הך נמימר ליכא )ובלא״ה ק״י בסי׳
 דהוי ואף טמא ספיקו ברה״י טומאה ס' דהא מדאורייתא

 דאיכא אף ברה״י התורה טמאה א׳ בספק מ״מ הרגיל ס׳
 דאין השתא דס״ל למאי הרגיל ספק לגבי ומכ״ש טהרה חזקת

 אע״כ הרגיל( מס׳ עדיף חזקה א״כ וודאי מידי מוציא ס׳
עדיה במעשה דתלוי דרובא וודאי מידי מוציא הרגיל דס׳
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 תרי דהוי ומשום נפל כמין הטילה ומשני שפיר ופריך מחזקה
 טהור ומש״ה אישור חזקת וליכא הרגיל ספק והוה ספיקי

:בכ״ז ודו״ק ברה״י אפילו
 כו׳ אלחנן הר״ר כו׳ האונן סד״ה תוס׳ א׳( )כ״א חגיגה

 התום׳ דברי . ע״ש כו׳ חטאת חתיכות עולות אברים
 סכין גבי להו קשה דמאי חדא .לכאורה מובנים אינם ז״ל

 משוס ליכא ע״כ איירי דבי״ד כיון הדעת היסח משוס דלפסול
 ואנן ט״י ד״ה א׳( )צ״ט זבחים התוס׳ כמ׳ש טומאה ספק
 וגס .טומאה פסול דה״ה א׳( )ל״ד בפסחים כר"י הלכה קיי״ל

 חיישינן צא דבעזרה מובנת אינה בעזרה הנמצא מבשר ראייתם
 דר״ל אליבא קאי דבריהם דכל לומר ודוחק . טומאה לס׳

 דלא במקום ואפילו הגוף פסול ה״ה דס״ל שם בפסחים
 הגר״ע שהקשה מה טובא קשה ועוד .טומאה שום שייך

 וזה דזה להדיא מסיים בשקלים שם הא הש״ס ן בגליו ז״ל
 קריבה דעולה כאן התוס׳ כ׳ ואיך ונשרפין צורה עיבור טעון

 בשקלים שם דהנה דבריהם בכוונת והנראה . נאכלת וחטאת
 הושעיא דר׳ דמהני׳ בטעמא אמוראים פלוגתת מביא בירושלמי

 נותר ספק משוס סבר יוסי ור׳ הדעת היסח משום סבר
 ור״ל יוחנן ר׳ בפלוגתת דתלי פלוגתתן טעם ונראה ע״ש.
 בעזרה ומש״ה טומאה פסול סבר דר״י בפסחים לן די בש״ס
 גבי טומאה י״ט( ביצה )וע׳ שם המפרש וכמ״ש טומאה דל״ש

 בטעמא צ״ל וע״כ הן זריזין כהניס היא דל״ש מילתא כהניס
 פסול הדעת הסח דס״ל ור״ל נותר ספק משום דמתני׳

 לו שומעין אין טהור שהוא ויאמר אליהו יבא ואפילו הגוף
 הדעת הסח משום י״ל דמתני׳ טעמא א״כ התם כדאיתא

 ובחיבורו דשקלים להא בפירושו הרמב״ס וכפ׳ כר״י קיי״ל ואנן
 דר״י אליבא קאי התוס׳ דגם י״ל וא״כ .ה״ד פה״מ ,מה פי״ט
 אך ס״ט דיש במקום אלא שייך לא ממש ה״ד פסול ודאי

 עיקר דבלא״ה בעלמא מעלה משום דליפסול הוא קושייתם
 בשקלים הרע״ב שפי׳ וכמו מעלה משוס ומטביל דשונה הדין
 ספק ג״כ ול״ש כלומר בידו דאינו דהיכא תירצו וע״ז ע״ש

 בידו דבמחזיק כן נותנת והסברא מעלה עשו לא טומאה
 על מלבי ראיה הביאו ומש״ה דעתו ישיח שלא מעלה עשו
 עשו לא בידו באינו אבל גמור דפסול מהה״ד ולא כו׳ הסל

 ראיה הביאו וע״ז היום כל ידו מתוך יזיזם לא וכי מעלה
 לא דס״ט נותר ספק משוס הטעם ג״כ דלשיטתם משקלים

 ולא ועולה מחטאת בדבריהם י דקדקו ומש״ה . בעזרה שייך
 ס״ט משום הטעם בודאי בירושלים דנמצא דכיון שם משלמים

 דה״פ נ״ל ראייתם ועיקר . בירושלים אוכלין ספק על דגזרו
 ג״כ דמעלה להוכיח כוונתם וכל ליתא דש״ט להו דפשיטא כיון
 כו׳ נמצא מדנקט שפיר הוכיחו וע״ז בידו באינו עשו לא

 מאיזה כלל נודע א דל דמשמע כו׳ חטאת חתיכות כו׳ אברים
 רבותא ליתני בזה מעלה דעשו וא״א הוא יום ומאיזה קרבן
 עיניו מן שנתעלם כיון עכ״פ הוא מה מכיר אם דאף טפי

 ואם בידו באינו מעלה עשו דלא עע״כ מעלה משוס נפסל
 קריבה. ועולה נאכלת חטאת היה ניתר דאינו בוודאי יודעין היו
 אלא אמר לא הוא הגוף פסול דס״ל לר״ל ראפילו נראה אך

 פסול מקרי מ״מ טהור הוא דבאמת אף ס״ט דשייך במקום
 וכ״מ .אמר לא טומאה ספק כלל דל״ש במקום אבל הגוף
 רבותא קאמר ולא ויטהרנה אליהו יבא שאפילו שם הגמ׳ מלשון

 כן נותנת והסברא . ס״ט מעולם נולד לא דאפילו טפי
 הדין מן מקדשים דעת להסיח אסור שיהא מצינו לא דמעולם

 .בציץ זולת דעתו להסיח דמותר כהונה מבגדי עדיפי ולא
 דשם צורה עבור דטעון משקלים ר״ל על פריך לא ומש״ה

 פסול הוי ולא בעזרה שייך לא דס״ט נותר ספק משוס ע״כ
 פסולין שם שזורקין בלול שנזרק דכיון מלול ליה ופריך הגוף
 שם זרקו ואולי עצמה מבעזרה יותר ג״כס״ט שם שייך

 הגוף פסול והוי וטמאה בזה ונגעה טומאה איזה לפעמים
 הר״א בשם שם התוס' וכמ״ש ע״צ בעי ולא מיד וישרף לר״ל

אפינו
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 ופסול לר״י טומאה פסול הה״ד הוי כלל בידו אינו ואפילו

 בידו בין חנקו לא והתוס׳ . ש״ט דשייך היכא לר״ל הגוף
 לא ובנאבד מעלה ו עש דבידו ס״ט דל״ש היכא אלא לנאבד

 דכאן ט״י ד״ה א׳( )צ״ט זבחים תוס׳ ועיין . ודו״ק מעלה עכו
 כירושלים חוץ בנמצא אף הנמצאים כלים דס׳ גזירה שייך לא

 אך .ס״ט חשש שיש במקוס אלא ל״ש טומאה דפסול והה״ד
 בנמצא אף דבירושליס פס בשקלים הרע״ב על בזה פליגי

: ודו״ק להטביל א״צ בו״ג
 אא״כ כשר אינו סאה ונטל סאה נתן אס )פ״ב( יבמות

 יותר ולא פעמים י״ט כן שעשה והיינו רובו נשתייר
 לפי אלא פוסלין שאובין מים אין הלא לי וקשה בטוש״ע וכ״ה

 אחד חלק הוי סאה כשנטל וא״כ בתמורה כדאיתא חשבון
 וא״כ הפסולין מן ערך לפי הוי אח״כ וכן הפסולין מן ממאה
 וצ״ע כשרים רובו עדיין פעמים מכ׳ יותר כן עשה אפילו

:ע״ש( שה״כ הגרע״א בתשובת מצאתי ־)אח״כ
 ובמהרש״א הואיל ד״ה תוס׳ בסוגי׳ ע״ש א׳( )י״א לבועות

 דמי כקודש עט״ק שנעשו חולין דלמ״ד שכ׳ שם
 .ע"ש בכלי קדשו לא אפילו דאל״כ מדאורייתא דפסול ע״כ

 ואף ואינך נסכים מנחת משוס דנקט למימר דאיכא נכון ואינו
 מדאורייתא לפסול בכלי קדשו נקיט מקודם פסולים הם דגם
 לאחר אף בט״י מדרבנן אלא פסיל לא קטורה באמת אבל

 קדשו של הפירוש שיהיה לומר סברא דאין וא״ל כלי קדושת
 ולענין מדרבנן אלא פסול אינו קטורת לענין מחולק בכלי

 התוס׳ לפמ״ש כן צ"ל ע״כ דהא מדאורייתא פסול שא״ד
 בקטורת מדרבנן אלא לינה פסיל דלא למימר דאיכא לקמן

: ודו״ק מדאורייתא פסול בוודאי אינך ולענין
 כל ומה מק״ו מגבו מטמא כ״ח ויהא א׳( )כ״ה חולין

 כדיליף ופירש״י .כו׳ מאוירן מטמאין שאינן הכלים
 דכבר כיון וקפה .אחר של הוכו ולא זה של תוכו לקמן
 כל ויהא לקמן פריך מאי כו׳ זה של דהוכו מדרפא ידע

 לא בעצמו זה המקשה דהא ועוד .מאוירן מטמאין הכלים
 הא הוכו והני לקמן מדפריך הכי הוכו למדרש ליה ניחא

 אשר וכל בהו דכתיב הכלים בכל דבאמת והנראה . דרשינהו
 וכמ״ש ואוירו תוכו ובין גבו ביך משמע וגו׳ עליו מהם יפול

 הא וא״כ הכלים כל מכלל כ״ח הוי מסברא ובוודאי מהרש״א
 ע״כ דהיינו למקשן ס״ל מאוירו דמטמא בכ״ח הכתוב דפירש
 ממשמעותא ולהוציא מאוירן מטמאין דאינן כלים שאר על לגלות
 דמדאיצטריך מק״ו מגבו מטמא כ״ח ויהא פריך ומש״ה דעליו

 מאוירן מטמאין אינן הכלים דכל ש״מ בכ״ח תוכו למכתב
 כלומר כו' זה של תוכו רש״י כוונת וזה .ק״ו שפיר ואיכא

 אינן הכלים דכל לאשמועינן ואתא הוא מיותר הפסוק דכל
 אמר לי׳ דמשני ולבתר דעליו משמעות היפך מאוירן מממאין

 מטמא דאינו מיני׳ דשמעינן וגו׳ עליו פתיל צמיד אין כו׳ קרא
 אוירו ול״ש גבו ל״ש דעליו למשמעותא שוב הדרינן א״כ מגבו

 כלים משאר ילפינן הוה דלא לכ״ח הוכו איצטריך ואפ״ה
 ויהא פריך ומש״ה גבו לענין מינייהו גרע דהיא חזינן דהא

 למיפרך ה״מ ק״ו בלא ואפילו מק״ו מאוירן מטמאין הכלים כל
 זה של תוכו ליה משני ואפ״ה מהרש״א וכמ״ש דעליו מדרשא

 דאית כיון כלומר דרשינהו הא הוכו והני פריך ומש״ה כו׳
 תוכו איצטריך שפיר וא״כ מגבו מטמא אינו דכ״ח מעוטין לן

עד כלים שאר למעט ומנלן מאוירו שמטמא כ״ח על לגופי׳
:ודו״ק כו׳ כתיבי תוכו ארבעה לי׳ דמשני

 וחוזר נוגע כו׳ בקיסם ותחבן ד״ה תוס׳ א׳( )קכ״ד שם
 כרבנן דס״ל והוסיף דבריהם הביא התוי״ט כו׳ ונוגע

 מקרי חצאין שני דכל שהבין נראה' .כו׳ דאהלות דרפ״ג
 בשתיהן לנגוע נצריך מחוברין דאין כיון ונוגע וחוזר נוגע
 ח״ז על ומאהיל זית חצי על בנוגע התם דמטמאו רבנן וא״כ
 מאי א״כ לפ״ז יקשה אבל .ונוגע וחוזר דנוגע ס״ל ע״כ

 תרווד דמלא יוסי ר׳ על ב׳( )קכ״ה לקמן בפשיטות הגמ׳ פריך

 יקשה ועוד .כרבנן ס״ל דלמא ונוגע וחוזר נוגע דהוי רקב
 מטמא אינו רקב תרווד דלמא דפסק הרמב״ם פסק על טובא
 נראה ע״כ .הנ״ל דאהלות דרפ״ג כרבנן פסק ואפ״ה במגע

 ומש״ה ונוגע חוזר מיקרי לא בב״א ידיו בב׳ ליגע דיכול דהיכא
 בב״א ידיו בב׳ כן שעושה ומאהיל בנוגע ע״ב לקמן פירש״י

 בגמ׳ ע״ב שפיר״שי וכמו ברחוק מיירי בקיסם בתחבו אבל
 נראה רקב תרווד וגבי .בב״א ידיו בב׳ ליגע שא״י וכוונתו

 אינו זה בנד והנוגע בארון מונח שהרקב לקמן מפירושו ג״כ
 :ודו״ק במגע מטמא אינו ומש״ה השני בצד בב״א ליגע יכול
 שהיה דדבר י״ח ה׳ ט״א מ״ה בפ״ב שפסק הרמב״ם על לע״ג
 טומאה מקבל אינו לכלב אלא ראוי אינו ועתה לאדם ראוי
 שעפשה הפת ב׳( )ט״ו פסחים הברייתא יפרש האיך ע״ש

 מדקמ״ל טומאה דמקבל דאלמא כו׳ לאדם מלאכול ונפסלה
פשיטא טומאה מקבל לא דאי בפסח הטמאה עם ונשרפת

: הלכה פאר בס' ועיין .וק״ל דנשרפת
 ביאור כו׳ טהורה ליד חזרו מתני׳ בר״ש מ״ג( )פ״ב ידי□

 לפרק מוץ בראשונים יצאו ללא כיון דבריפא הדברים
 וחזרו לפרק חוץ יצאו דהשנייס ואף השניים אותן טהרו
 את טהרו הפרק ועל היד מחמת נטמאו לא לפרק חוץ מ״מ

 הראשונים שגם כיון בסיפא אבל נטמאו שלא מכ״ש הראשונים
 ואח״כ ונטמאו הפרק על היו שמתחלה היינו לפרק חוץ היו
 אף א״כ ט״ש התוה׳ הביאו הב״י שפי׳ וכמו לפרק חוץ יצאו

 עד אלא מטהרים השניים שאין אותם מטהרין אין השניים
 סוף מובן אינו ומעתה . טמאה גיד חזרו אם ולכך הפרק
 היינו טהור ולחוץ הפרק טן דכ׳ התוספתא על בפירושו דבריו

 דאדרבא באו הנשר וממקום הואיל כו׳ מעצמן שיצאו מיס
 תמוה ועוד .שם נטמאו הכשר במקום מתחלה והיו הואיל
 כולם טמאי; כו׳ לפרק חוץ ושניים ראשונים נטל אבל מש״כ

 חוץ דאדרבא כו׳ ולחוץ הפרק מן בין מלפנים הפרק מן בין
דמש״ה ממתני׳ וכדמוכח היד מחמת כלל טמאין אין לפרק

 : ודו״ק וצ״ע לפרק חוץ ביציאתן השניים נטמאו לא
 לשון פינוי על לדקדק פי .ד'( )י״א לא*תאכנו זה את אך

 לא יפרים לא מפריס איננו ושפן וארנבת בגמל הכתובים
 דחינו דדוקא ללמד דבא ונראה .ועתיד ועבר הוה הפריסה

 איזה מפריס אם הא דטמא הוא ועתיד הוה בעבר מפריס
 י וחגבים דגים גבי בחולין שדרשו וכעין טהרה הי׳ הוה פעם

 כשמעלה אלא טהרה סימן אינו גרה מעלת אבל דקרא מריבוייא
 פהיאמעלת בה שיודע בהמה מצא אם ולפ״ז בקביעות. גרה
 דמסתמא מותרת ג״כ קלוטות דפרסותיו אף בתמידות גרה
 ארנבת גמל שיכיר ובלבד פעם איזה פרסה מפרסת היא
 אף בקביעות גרה מעלת שהיא בה יודע אינו אם אך ושפן

 קלוטות דפרסותיו כיון גרה מעלת שהיא כעת בה שרואה
 / לא גרה ומעלת בקביעות גרה מעלת איננה דילמא אסורה

 בחולין אמרינן ומש״ה . בקביעות כפהוא אלא טהרה הי׳ הוי
 חתוכות ברגליו אלא שינים לה דאין אהא סמכינן דלא א׳( )נ״ט
 ושפן ארנבת גמל במכיר ואף אסורה קלוטות הם אס אבל
 מ״מ כעת גרה מעלת שהיא סי' פינים לה אין אם דאף
 אבל אסורה קלוטות הן אם ומש״ה .בקביעות אינה אולי

 גרה מעלת טמאה בהמה שתהא שניחא דלא כיון בחתוכות
 לפנינו הפרסות אס וכן טהורה היא ומסתמא ארובא סמכינן
 בפרסות ולבדוק התם דפריך וכמו בפרסות בדיקה "צריכה

 סי׳ הוו לא גרה דמעלת מבררינן לברורי דאפשר מאי דכג
 בהמה שמצא כיון דמסתמא בקביעות אינה דאולי מובהק

 שפרסותיו ברואה אבל טבעה מכיר אינו טיבה מה יודע ואינו
 חזיר מכיר אס גרה מעלה אחר עוד לבדוק א״צ סדוקות
 דנקט והא בקביעות אינה אס אף מובהק סימן הוה דפרסה

 גרה מעלה אחר לבדוק יכול היה דאילו משוס גמוס פיו התם
 הוזכר לא אמאי נמי ניחא יבזה חזיר. להכיר צריך היה לא

דלכאורה גרה מעלה יזכיר ולא בכתוב שינים לה דאין סימן

הוא



תזריע שמיני מנחה
 עד טהור אינו לחוד גרה דבמעלה מבורר יותר סימן הוא

 להכיר א״צ שינים לה דאין ובס׳ וארנבת שפן גמל שיכיר
 שינים לה דאין א״ש ולדברינו שם בגמ׳ וכדאי׳ גמל בן אלא

 להיות יכול מ״מ אבל כעת גרה שמעלה סימן רק הוי לא
 אמר ע״כ מבורר סי׳ לנו ליתן רצה והכתוב בקביעות שאינה
 לא תמיד גרה מעלת שהיא בה שיודעין כלומר גרה מעלת
 בהמה נמצא דאס ונ״מ שינוי לה שאין כעת בה שרואין מחמת
 אס טהורה קלוטות שפרסותיו אף תמיד גרה מעלת שהיא
 מפרסת פעם איזה היא דמסתמא וארנבת שפן גמל מכיר

אמור(: פ׳ )עמש״ל ודו״ק וכמ״ש בעתיד או בעבר אם פרסה

יט חדשה
 דספק כיון כזה ספיקא ספק לומר לנו יש מ״מ אהדדי סתרי
 שמא הספק מכח כראשון לטהרה לנו יש וא״כ מותר אינו השני

 זכר שמא הספק מכח לטהרה לנו יש וכט״ו כשני רוכו יצא
ג״כ נטהרנה מ״א יום ג״כ וכשיגיע כלל אהדדי סתרי לא וכזה

תזריע
 גמ׳ ב׳( ,)ה שבועות .וגו׳ שאת לשרו בעור יהי׳ כי אדם

 נדחקו ומפרשים ותום׳ רש״י כו׳ נמי ביצה קרוס א״ה
 למימר דאיכא ביצה מקרום קשה לא דבל״ז ונראה א״ה בפי׳

 קרוס מצטרף ושפיר מצמר לבן יותר דסיד כר״מ סבר דר״ע
 איכא בהרת להדי ולצטרפה דפרכת לדידך אבל לצמר ביצה
 פריך ושפיר דרבנן אליבא ר״ע להעמיד דרוצה ש״מ דעדיף שאת
 דמ״מ דר״מ אליבא ר״ע לוקמי באמת קשיא לא והא א״ה

 עס מצטרף דכ״א משמע מזו למעלה זו דאמר כיון תקשי
 להצטרף סיד מצי לא ולר״מ ממנו' הפחותה ועס ממנו הגבוה

: ודו״ק היא מינה בת דלאו כיון צמר בהדי
 כמיתה ועניות התס דקאמר הא גבי בר״ן עיין ב׳( )ז׳ נדרים

 ואמר נפשך את המבקשים האנשים כל מתו כי דכתיב
 דהא סומין שהיו למימר דליכא שכתב מנכסיהם שירדו מר

 מצורעים שהיו נמי ול״ל תנקר ההם האנשים העיני כתיב
 דהא כמ״ת לומר-שנתרפאו ואין ישראל כל בקרב כתיב דהא
 דהא שלום שאילת בס׳ עליו והקשה עגל במעשה למומן חזרו

 מטמא אינו מ״ת שקודם דבהרת דנגעים רפ״ז מפורשת משנה
 פרט כשרו בעור יהיה כי אדם דדרש דהוריות בפ״ג וע'

 מו״ה המנוח ה״ג הגאון מאמ״ו ושמעתי הדיבור שקודם לנגעים
 טעם ליתן צריך דהנה לתרץ מילאונקי זצלה״ה מאיר יעקב
 אפשר ואי יסורים בעלי מכל יותר כמת חשוב מצורע למה
 מאי תקשי בלא״ה א״כ ביותר קשים צרעת דיסורי מחמת לומר
 דלמא קושיא ומאי ישראל כל בקרב כתיב דהא ז״ל הר״ן דכ׳
 כמת חשוב ואפ״ה במחנה להיות דמותר בכולו פרח הוה

 בדד לישב שצריך מפום כמת דחשוב טעם אע״כ היסורים מכובד
 שהיו נמי ול״ל הר״ן דכ׳ דהא צ״ל ע״כ וא״כ למחנה מחוץ

 מצורעים שילוח עדיין נוהג היה לא במצרים והא כו׳ מצורעים
 היו מ״ח קודם דאף אע״כ וגו׳ מתו כי להו קרי ואמאי

 ביותר הנדבק חולי דהוא משוס המצורע מן עצמם מרחיקין
 וא״כ וגו׳ מתו כי להו קרי ומש״ה התורה( על ברמב״ן )וע״י

 כל בקרב כתיב דהא מצורעים שהיו ול״ל שפיר ז״ל הר״ן כ׳
 מ״מ מטמא אינו הדיבור שקודם דנגעיס דאף כלומר ישראל

 כל בקרב להיות מניחין היו ולא אותם מרחיקין היו מעצמם
 הר״ן בדברי לדקדק עוד לי שנשאר ומה ־ ז״ל הרב עכ״ד ישראל

: ודו״ק בזה קרח פ׳ לקמן מש״כ עיין הללו
 דאל״כ פי׳ כו׳ שליא מקצת דאין גמ׳ א׳( )י״א קמא בבא

 יצא לא ספק ספיקא ספק משוס בראשון תטהר
 קשה ולכאורה ־ רובו יצא לא שמא יצא ואת״ל בראשון כלל

 כולו יצא שמא ספיקא מספק ג״כ נטהרנה ט״ו יום דכשיגיע
 נשאר שמא בשני מקצת יצא ואת״ל כלל יצא לא ובשני בראשון

 דע״כ ונראה התוס׳. וכמ״ש אהדדי סתרי הוי וא״כ מיעוט רק
 אכל מספק איסור נעביד דממ״נ היכא אלא התום׳ כתבו לא

 יצא לא שמא ספיקא ספק משוס כראשון לטהרה יש הכא
 לא שמא ספיקא ספק מחמת ג״כ נטהרה וכט״ו בראשון רובו
 מקרי הראשון דספק ואף זכר שמא יצא ואת״ל בשני רובו יצא

 התרי ולא כשני הרוב יצא שמא הראשון ספיקא ספק מכח
 מקצת יש דאפילו לכאורה קשיא הא אך .ודוק״ה כלל אהדדי

 בראשון לטמאה ג״כ להחמיר ספיקא ספק איכא וולד בלא שליא
 כילוד והוי ראשו יצא שמא רובו יצא לא ואת״ל רובו יצא שמא

: וק״ל ליישב ויש וצ״ע
 שבוע בסוף שעומד את להסגיר ולהסגיר מ״ג( )פ״א נגעים

 הוי וכו׳ את להסגיר דהאי פירשו המפרשים .ראשון
 דסליק מאי דמפרש כתבו ולפיכך קמא דלהסגיר פירושו■

 ה״ל קחשיב למעלה דמלמטה דכיון לפירושם וקפה ברישא. מיניה
 לא דלמה טובא וע״ק התוי״ט וכמ״ש להחליט ברישא למינקט

 הסגר היינו להסגיר דהאי נלע״ד לפיכך .ראשון הסגר חשיב
 שעומד את להסגיר נקיט והדר מראות הד׳ שמצרפין ראשון

 לפטור מפרש והדר פירוש צריך אין ולזה פני הסגר דהיינו כו׳
:ודו״ק הכל וניחא ברישא דקתני ולהחליט

 שחור שער בה נולד הר״ש הביאה בתוספתא מ״ט( )פ״י שם
 מתחלה נתוק כולו דבא הר״ש ופי׳ פסיון משוס טמא .כו׳

 וצ״ע .פסיון משוס טמאה וכשהלך שחור שער בה נולד ואח״כ
 בכולו פורח ה״ל א״כ כולו השחור שהלך מיירי דאס ובא ט

 מקצת רק שהלך מיירי ואי דטהור הר״ש וכתב פטור מתוך
 משוס טמאה ואמאי טהרה סימן והוי שחור נשתייר א״כ

 טמאה מקצת כפשה ומש״ה בנשתייר מיירי לעיל בשלמא פסיון
 דמיירי כאן אבל מבוצר הוי ולא הצד מן דמיירי פסיון משום
 פסיון משוס טמאה אמאי טובא קפה מחדש בנולד

: ודו״ק וצ״ע

מצורע
 לו בא מ״ב( י״ד )פ׳ נגעים .ח׳( )י״ד שערו כל את וגלח

 הני ופי׳ בשרו כל על תער מעביר המצורע את לגלח
 דכל הת״כ עפ״י והגר״א והרע״ב הר״ש דדהבא צנתרי תלתא
 ועיין ע״ש ונראה שער כינוס מקום אלא דווקא לאו בשרו

 משמע א׳( )ט״ז סוטה דבגמ׳ דאף לומר שצידד בתוי״ט
 לומר אפשר שס ר״א תירוץ לפי מ״מ כדלעת דמגלח להדיא
 דדריש 'למאן אבל ומעוטי ריבויי דדריש למאן דוקא דהיינו

 דדריש כמאן קיי״ל דאנן ואף כדלעת מגלח אינו ופרטי כללי
 דסתם משוס כהלכתה שלא המשנה פירשו מ״מ ומעוטי ריבויי
 ראשונה דבתגלחת אקרא תמה ואני ע״ע. כן משמע דפ״ב מתני׳

 ולא כדלעת דמגלח מודה דכ״ע שס בסוטה להדיא משמע
 שס מדקאמר ומעוטי בריבויי או ופרטי בכללי כלל תלי

 כתגלחת שניה תגלחת מגלח מדתנן מקרא עוקבת הלכה
 אינו גופא ראשונה דתגלחת אימא מייתי ראייה ומאי ראשונה

 דת״כ הא ש״ל לא ע״כ אלא בת״כ שיליף וכמו כדלעת מגלח
 דסתמא אליבא כהלכתא דלא דת״כ הך והוי דמתניתין בפירושא
 הר״ש עולם חמורי השלשה על בעיני גדול וחידוש דתלמודין

 והרמב׳*ס הש״ס נגד המשנה שפירשו ו׳הגר״א והרע״ב
 דעת להבין וצע״ג כדלעת מגלח דבשניהם להדיא פשק

ודו״ק: קדושים
 שמן מתן הקדים הר״ש הביאה תוספתא מ״י( י״ד )פ׳ שם

 לאחר הלוג חסר כמו הוי דהא הר״ש והקשה כו׳
 מתן דהקדיס בהא לקמן בעצמו הוא דלפמ״ש וצ״ע ע״ש. יציקה

 מהלוג כשחסר אלא הלוג חסר מיקרי דלא שבע למתן בהונות
 'ונראה ה^זג. חסר מיקרי לא ה״נ א״כ היד מן כשחסר ולא

 בסיפא בין ברישא בין מ״מ אחר לוג להביא צריך דלא דאף
 מתן שנתן מה ומ״מ ברמב״ס. הוא וכן הלוג למלאות צריך
שיתן קודס רק לו עולה בדיעבד מ״מ חסר אז דהיה אף שבע

על
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:ודו״ק ברישא וכן למלאות צריך בהונות על

 ואמאי ופירש״י הוא מאכולת דם דלמא וליחוש א(כמ׳ )י״ד נדה
 חטאת ולא א״ת ולהביא כו׳ שפק ליהוי כו׳ ודאי טמאין

 כודאי הוי חזקה משום אימא פריך מאי לכאורה וקשה עכ״ל. כו'
 דמאכולת ונראה .ב׳( )י״ז לקמן וכדתנן המקור מן דמים שחזקת

 כל לך שאין ב׳( )כ״ח לקמן וכדאמר דמים חזקת מיקרי נמי
 וכדאמר בהרגשה ומיירי השקול ספק והאי כו׳ ומטה מטה
 דלמא וניחוש פריך ומ״מ כו׳ דארכישה לעולם כתם הרואה ר״פ
 מקום אותו ומשני . היתה משמש וההרגשה הוא מאכולת דם

 ההרגשה גם בודאי מגופה דהדם וכיון כלומר כו׳ הוא בדוק
 הוא דם דהרכשת לומר הסברא נוטה ויותר .היתה מדם
 הרגשת אמרינן בלאח״ז רק מה״ת ודאי טמאין יום באותו ולכך
 וכדקאמר אתי הוה מעיקרא דם דהוי איתא דאי הוא שמש
 בקדשים אלא מטל״ע מטמא דלא כן ס״ל הלל ואף מכילתין ריש

 למה אכתי להקשות ואין .שם התום׳ וכמ"ש סייג ומשום
 דילפינן וא״ל טהרה אחזקת האשה נוקמי ם׳ דליהוי פירש״י
 וי״ל ברה״י. טומאה ספק כמו טמא ודאי תהיה דא״כ מסוטה
 טומאת הוי וכאן מגע טומאת דהוי לסוטה דמי לא דלטולס
 לה מוקמינן לא ואפ״ה מכילתין ריש התוס׳ וכמ״ש ראייה
 לווסתה בסמוך לה מוקמינן א׳( )י״ח דבשבועות טהרה בחזקת
 ד״ה ב׳( )י״ז תוש׳ ועיין בא בזמנו דאורח חזקה ג״כ ואיכא

 במאנולת דתלינן בכתמים הטעם ונ״ל . ע״ש כו׳ שורפין ואין
 הרגשה בלא עכ״פ המקור מן בא אם דאף דרבנן ס׳ דהוי
 וכמ״ש אדעתה ולאו ארגישה אימור לומר סברא דיש ואף היה

 ואת״ל קאתי ממאכולת שמא ס״ס הוי מ״מ הרואה פ’ר התו׳
 אינם התוס׳ דברי )ובלא״ה . היה הרגשה בלא דלמא מגופה
 להלל אף זו סברא אמרינן לא מכילתין בריש דהא לי מובנים

 בכת׳ אבל וצ״ע( שם התוס׳ וכמ״ש בקדשים שייג משוס אלא
 של בשוק שמא שפק ג״כ דאיכא אף מכריש יותר שהוא

 ה׳ לעיל ותוש׳ רש״י ונמ״ש אדעתה ולאו עברה טבחים
 משוס מדרבנן טמאה מ״מ לראות זמנה הגיעה שלא בתינוקת

 דמים חזקת בה אין בתינוקת אבל המקור מן דמים חזקת
 דאיכא אף מ״ה דמים חזקת דאיכא עברה בלא בגדולה אבל

 להך ומרע היא בתרייתא חזקה הך מ״מ דאשה טהרה חזקת
 שחוטה הרי א׳( )י׳ בחולין אמרינן ודכוותיה דטהרה חזקה
 מרע בתרייתא דחזקה הוא מעליא דסברא אלמא לפניך

 דאיכא כיון טבחים של בשוק ובעברה להקל אף לקמייתא
:ודו״ק היטב עי״ש• בזה תולה דמים חזקת ג״כ שם

 ולמחר בירכה וטחתו לה הבדוק בעד בדקה אתמר
 טומא׳ ופירש״י כו׳ נדה טמאה רב אמר דם עליו מצאה

 ככריש דאיכא וכגון ולמחר ד״ה התום׳ וכתבו כו׳ וודאית
 דלקמן לבאר צריך עדיין ולי .דמאכולת חששה דליכא ועוד
 עליו ונמצא הכר תחת נתון שהוא עד תניא כתם הרואה ר״פ
 דרך דאין בעגול טהור ופירש״י טמא משוך טהור עגול דם

 דוקא דהיינו נראה .קאתי ממאכולת וע״כ עגול להיות קינוח
 כיון בעגול׳ אף נדה טמאה מגריס ביותר אבל מגריס בפחות
 דא״א הכר תחת בנתון דוקא והיינו במאכולת לתלות דא״א

 בדם לתלות שיש במקום מונח אס אבל אחר בדם לתלותו
 דחזקת דאף מספק אלא טמאה אינה מגריס ביותר אף אחר

 להיות קינוח דרך דאין חזקה נכדה איכא מ״מ מ״ה דמים
 ביותר דמיירי ז״ל התוס׳ והשתא קץ( סי׳ בב״י )ועיין עגול

 לא״ה דאי הירך על משוך ג״כ שהוא לומר אנו צריכין מגריש
 אדעתה ולאו עברה טבחים של בשוק אימא לתלות יש הא

 יהא לא כדה טמאה רב קאמר ואמאי הירך על הדס בא ומשם
 קינוח דרך דאין נגדה חזקה איכא דהא וכמ״ש טמא ס׳ .אלא

 דאיכא אף לו אמרתי חוששת והא דאמר ורשב״ח ע% להיות
 התוס׳ כמ״ש טעמו דאורייתא והרגשה המקור מן דמים חזקת

 שם ליפול יכול המקור מן דם שאין במקום הירך על דנמצא
 ממקום מחזיקין אין בירך העד דנגעה דאף שימי לרב וס״ל

הדשה אחיי
 ניון הירך לגבי המקור מן דמים חזקת מהכי ולח למקום
 . נו׳ וניחתו ד״ה התום׳ נווכת וזה .המקור מן רחוק שהוא
 משפק אנה טמאה איכה מנכרים ופחות במשוך דאף ונראה

 אימור דהרגשה וחף הוא מאכולת דם דצמא דכיחוש
 מכרים יותר בעגול טמאה אמאי קשה אך .הוא טד הרכשת

 במשוך ונן מספק דטמאה לתלות שיש במקום דמוכח היכא
 כימא שכתבתי ונמו דאורייתא שפיקח משום מכגריצו ופחות

: חזקתה טל אשה הטמד
 איירי הנר החת כהון שהוא דטד מתני׳ דהך והנראה

 נהם הרואה ר״פ להדיא לה ונדמוקי בהרכשה
 מכרים ביותר ע״כ מקורה שנפתח שהרכישה ה הרכש נשתס והוי
 משום טמאה מכריש ובפחות בוודאי כדה טמאה משוך והוא

 דהרגשה חזקה איכא הא ־אשה טהרה חזקת דאינא דאף ש׳
 שברא איכה מ״מ הוא טד הרגשה ולומר למתלי דאיכא ואף

 כמי יתורץ )ובזה שפק והוה ודאי להוי דלא ודי כ״כ טובה
 אחזקת האשה דלקמן פרש״י טל הקודם בדיבור שהקשיתי מה

 בטיכול אבל כי׳כ( טובה שברא איכה ג״כ שמש דהרכשת טהרה
 קינוח דרך דאין חדא הברות שתי דאינא ניון מנכריה ופחות
 ע״נ ואמריכן טהורה ע״כ טהרה חזקת דאינא וטוד טכול להיות
 דחוריי׳ ם׳ הוי ג״כ מכריש וביותר ובטכול הוא טד הרגשת אימור
 דחקה וטוד דהרגישה חדא ג״כ להחמיר הברות ב׳ דאיכא

 מנכרים פחות ומשוך הרגשה דאף.בלא כ״ל אך המקור. מן דכלס
 התוס׳ר״פ דלפמ״ש וה״ט מדרבנן טנ״פ נתם משוס טמאה
 ‘נדות דם וראתה הואיל בנתמיה רבנן דכזרו הטטם הרואה
 הטין למראות למיחש דאינא ומשוס מגרים ביותר והיינו

 ושכיח וט׳ מטה כל לך דאין כזרו לא מגרים בפחות אבל
 אינה מנכרים בפחות אפילו בדיקה שט״י בדה אבל טפי

 ובטגול נהם משום טמאה משוך ולנך הטין למראות למיחש
 וחף הרגשה בלא אף כתה משוס טמאה ג״כ מכריש יותר

 רבנן פנוג לא מ״מ טכול להיות קינוח דרך דאין חזקה דאיכא
 דמיירי לומר חלקו ולא בזה הפושקיה דשתמו והיינו בגזרתם

 מפורשת אינה זו שוכי׳ ני ומחמת . ודו״ק ננ״ל בהרגשה דוקא
רש״י עפ״יפי׳ הנלט״ד נתבתי ט״כ הראשונים בדברי יפה

:בזה שהאריך כ״ג בשי׳ טהרה בשדרי וטיין .ותוספות

אחרי
 עתי א׳( )ש״ו ביומא גרסינן וגו׳. עתי איש ביד אותו ושלח

 שאס לימר אר״ש הלנתא למאי ופריך בשבת .אפילו
 והוצאה טירוב ז״א רפרס אמר כתיפו על מרכיבו חולה היה

 .דרפרס ז״א את שם הגמ' דחי ולא ליוה״נ עו״ה ואין לשבת
 עו״ה ז״א א״ר בשבת אפילו טתי הכי אמר דכריתות ובפ״ג
 דיוה״נ שהכשירו המשתלח שעיר שאני דילמא ממאי וכו׳ לשבת

 בפ׳ וז״ל שם התום׳ וכ׳ .היא בדותא דרפרס אלא בכך
 נדדחי לה דחי ולא דרפרס להא נמי איתא שטיריס שני

 במקום ועשירים זה במקום עניים ד״ת הוא רגילות אלא הכא
 והיו יתן ומי וז״ל ע׳ סי׳ בשאג״א הרב כ׳ ונבר .עכ״ל אחר

 איזה דברי מייתי שהגמ׳ אחד מקום אפילו רבותינו לנו מראין
 דהנא נהך ידים בשתי לה דחי אחר !במקום בסתם אמורא

 שאס דקאמר ביומא ד הוא בזה והנלע״ד .שהאריך ע"ש עכ"ל
 הוצא׳ לאיסור דלינא להדיא מוכח כתפו על מרכיבו חולה היה
 ונר״נ א״ע נושא דחי משום לא בבריא אבל בחולה כ״א

 אלא כלל נושאו היה שלא ליה משמע דבריא או א׳( )צ״ד בשבת
 דאל״כ ליוה״ב עו״ה אין ח״א שפיר קאמר א״כ ברגליו הוליכו
 וגינא חולה היה אס לנושאו להתיר טפיה ביוה״כ לוקמי

 הי׳ לא בבריא דהא בכך דהכשירו יוה״כ שאני דלמא למידחי
 התירן^ נ״יןה^ ארר איצטריך שפיר וא״כ כלל הוצאה איסור
 דלא "בכריחוח אכל . ליוה״כ עו״ה דאין אט״כ לנשאו בחולה
כשבת עו״ה רפרס דייק ומ״מ חולה היה דאס הך שם קאמר

ואין



אחיי מנחה
 דר״נ כרבנן אתיא דהברייתא דס״ל משמע ליוה״כ עו״ה ואין
 שפיר דחי הוצאה איסור ואיכא נושאו היה בריא וגם שם

 כיון כלומר בכך בי״ה דהכשירו המשתלח שעיר שאני ודלמא
 ואיכא נושאו היה בריא דגם הוצאה אישור בלא אפשר דאי

 קרא דל״צ מכאן ראיה אין שפיר א״כ וכרבנן הוצאה איסור
 קרא אצטריך ושפיר שבת שדוחה דתמיד דומיא דהוי ליוה״כ

:ודו״ק שבת ג״כ שידחה בשבת יוה״כ שחל להיכא
 ד״ה תוס׳ ב׳( )ב׳ יבמות .וכו׳ שאר כל אל איש איש

 דבריהם בכוונת שפירש שם מהרש״א עיין כו׳ וא״א
 אחר בנשאה לה משכחת ושפיר לקמן המסקנא לפי דאיירי

 דהא תמוהים ודבריו . ע״ש לאחיו כשאת ואח״כ בת והולידה
 מודה בוודאי וא״כ כסימנים ה״ה בנים אמרינן המסקנא לפי
ועיין הסימנים שהביאה לאחר שנשאת כיון למאן שא״י ר״י

:וצ״ע שס ובתוס׳ בסוגי׳ לקמן
 שפי׳ מהרש״א ע׳ כו׳ אתיין מדרשא נמי כולהו גמ׳ א׳( )ג׳ שם

 בה שריפה דעיקר משוס ברישא חמותו ליתני דא״כ
 השתא דקאמר לפ״מ דאדרבא א חד טובא וקשה .כתיבא
 לבתו אקדמי׳ גופא מה״ט א״כ ליה חביבא מדרשא דאתיא

 דמשמעות ועוד .מחמותו נלמד אלא שריפה עיקר בה דל״כ
 קמא מתירוצא דנייד משמע כו׳ בהו אלא דקאמר הגמרא

 דדחק וע״ש חמותו בתר כלתו ניתני א״כ יקשה דלפי׳ ועוד
 אתיא דלא הראשון מתירוץ בהא דנייד די״ל ל״נ אבל .בזה

 חמורה סקילה דאמרי כרבנן אלא חמורה שריפה דאמר כר״ש
 חביבא מדרשא דאתיא כיון בתו וה״פ אלא קאמר ומש״ה

 כולהו ופרש״י .מכלתו דקילא אע״ג לבתו אקדמיה ומש״ה ליה
 ומשני בסקילה דהיא. ברישא לכלתו לקדום וא״כ אתיא נמי

 לאקדמיה דצריך כיון שפיר אתי והשתא כו׳ איסורא עיקר
 ה״א דא״כ חמותו בתר כלתו ליתני שוב ל״ק דבשריפה לבתו

 כיון וא״כ קודם אחיות למינקט 'וצריך כר״ש חמורה דשריפה
 אבל לבסוף כלתו שייר מש״ה הסדר לשמור ליה אפשר דלא

 כל דבתר שפיר פריך נקט קורבה קורבה דמסיק לבסוף
וכפירוש דחמירא משום אחיו אשת קודם כלתו ליתני הקרובים

ודו״ק: רש״י
במשנה *שם וגו׳: ערותה לגלות לצרור כו׳ אחותה אל וא״שה

 הנ״י כתב כז׳ לאחין הצרות את מתירין ב״ש ב׳( )י״ג
 שלא דצרה דכיון מקרא בגמר׳ כדיליף דלצרור דישא דל״ל

 תמוהים ודבריו .עכ״ל מצוה במקום כ"ש שרייא מצוה במקום
 כיון ועוד ק״ו האי להוסיף עוד צריך אמאי מקרא דיליף כיון

 מק״ו נימא מקרא למילף לן למה באמה יקשה ק״ו דאיכא
 בדבריו יש דט״ס ונראה התוס׳ כמ״ש לכדר"ש ולצרור דמותרת

 . מצוה במקום שלא כ״ש שרי מלוה במקום דצרה דכיון וכצ״ל
 אשלא דלצרור דרשא נימא דלא התום׳ קושיית לתרץ וכוונתו
 נוטה הסברא דיותר בהיפוך אמרינן דלעיל ואף מצוה במקום
 צרה למיסר לצרור דדרש התם היינו מצוה במקום צרה להתיר
 מצוה במקום להתיר יש ע״כ כמותה צרתה עושה שהערום והיינו

 הסברא מן להיפוך לומר קרא וצריך מצוה במקום מבשלא יותר .
 א״כ כלל צרה לענין לצרור דרשינן דלא השתח אבל החיצונה

 כלל אח אשת איסור עליו דאין אחר צרת להתיר יש יותר
 דהיא דכיון ק״ו אמרינן ושפיר .מצוה במקום אח אשת מצרת

 במקום שלא כ״ש אח אשת דהיא אף מצוה במקום מותרת
 דהערוה נימא תיתי ומהיכי כלל איסור עליו דאין מצוה

 :ודו״ק שמעון לכרבי לצרור למידרש ליה וניחא אותה תאסור
 לכאור׳ כו׳ סכינא דחריף יוסף דרב לגבי זיל א׳( )קכ״ב ישם

 הריס עוקר ולא הוריות בסוף סיני ליה קרי דר״י קשה
 שלום האשה ר״פ במלחמות הרמב״ן גירשת נראה ויותר

 ש״ס דכולהו רבא סתס והוא דר״י בריה רבא בכאן דגריש
 וכדאיתא מאביי עדיף דרבא כן לומר רגיל היה ב״א ור״א

:וק״ל בספרים נפל וטעות א׳( )כ״ב יחפור לא בפרק
מאפר נעוץ בדקר לכסות דמוטב תצ״ח בסי׳ פסק הרב״י 10 י

ט י חדשה ־ דשיםק
 ז״ל הגר״א גס האחרונים עליו וחלקו בי״ט שהוסק כירה

 דפריך שם מהג״מ לדבריו ראיה נראה ולי ע״ז לחלוק האריך
 ספק משוס גומא איסור דמתירין דאלמא נעוץ בדקר וליכסייה

 והוי לספק מונן ואין לוודאי מוכן כירה אפר מסיק ולבסוף
 מאיסור קיל גומא איסור דאלמא ספק בו לכסות ואסור מוקצה
 כעין דהוי שכתבו ב׳( )ג׳ ביצה תוס׳ גליון וע׳ מוקצה

 דבכל כן נותנת והסברא במדבר לפ׳ בחידושי וע׳ דאורייתא
 דאסור קיי״ל מוכן ס׳ ואלו בספיקס מקילינן דרבנן איסורי

מוקצה בספק לקולא דס״ל לשיטתו אזיל שס בעה״ק והרשב״א
: ודו״ק לעיל בשמו הגר״א וכמ״ש

קדשים
שבועות י״ג(. י״ט )שס בקר עד חך א שכיר פעולת תלין לא

 טובא קשה לכאורה בפועליו טרוד בעה״ב גט׳ א׳( )מ״ה
 וכדאמרי׳ מספק ישבע ולא יפרום שבועה ע״י מ״מ דטרוד דנהי
 כ״כ טרוד דהוי ול״ל ישינה מלוה ס׳ לענין א׳( )ו׳ בב״מ

 מתוך ד״ה בהד־א כתבו התוס׳ דהא פירעון כודאי לו דנחשב
 ומחמת טרוד בעה״ב דה״ק לומר ואפשר ס׳. אלא דאינו כו׳

 שבועה בלא תמיד הפועל ויטול לישבע ירצה לא טרוד שהוא
 שכ׳ יותר קשה התוס׳ על אך .להפועל השבועה נתנו ומש״ה
 שלא יודה לא שוב לכפור שהתחיל דכיון כו׳ מטא כי בד״ה
 ישינה מלוה ס׳ דאמרינן שבועה בכל דא״כ שקרן מוחזק י יהא

 משוס לשקר שישבע נימא שבועה לו כוחנין היאך עליו לו יש
 ב״א בשו״ת מצאתי רב זמן )אחר .לשקרן מוחזק יהא שלא

 כ׳ כבר דהא לחלק ונראה .ע״ז( כן שהקשה י״ד שי׳ בחו״מ
 לי יש ישינה מלוה ס׳ באמת טען דלא דהא ס ש המפרשים

 יפטר ולא שישלם פוסקים היו דהב״ד משום היינו עליך
 שיזכיר עד עצמו לפטור כדי ברי טוען הוא ע״כ זאת בטענתו
 לזכיר לבו אל יתן בודאי שבועה לו כשנותנין וא״כ בבירור

 לשקרן נחשב יהא לא מ״מ עליו לו שאין יזכור אם ואף
 כדי ברי וטען מלוה ספק אצלו היה דמתחלה יאמר דהעילם

 לו מה הכא אבל כן שאינו נזכר ועכשיו עצמו ולדחות לפטור
 לו יש דהא שפרע לו שכמדומה האמת לטעון הנ״ל לטעון

 משום ואי תיכף לשלם אותו מכריחים היו ולא היום כל זמן
 שלא מספק לשלם חייב מעצמו הא זמן לאחר יכפוהו שלא

 נחשב ויהיה לגזלו לכפור בדעתו שהיה אע״פ תנין בבל יעבור
 : ודו״ק ג״כ לשקר שישבע וחיישינן יודה ולא יכיש ע״כ לשקרן
שפירש בר״ן ע׳ .כו׳ נמי קצץ אפי׳ א״ה גמ׳ )ע״ב( שם

 כדי ליכא דבקציצה ניחא חייו כדי משום דהטעם אא״ב
 אלא מאומה לו קצץ שלא הכל לכפור לו אפשר אי דהא חייו

 ולכאורה .נמי קצץ אפילו בפועליו טרוד דבעה״ב אמרת אי
 דמשום טעמים ב׳ צריך דלמסקנא בעצמו הר״ן לפמ״ש קשה
 נתנו טירדא ומשום הבעה״ב על שבועה הטילו חייו כדי

 מיירי דלמא נמי קצץ אפילו פריך מאי א״כ להשכיר השבועה
 לך ופרעתי אחת אלא לך קצצתי לא שאומר הכל בכופר

 פעור מש״ה כד״ח דליכא ומשוס בזה לו מודה והשכיר כבר
 דאה״נ אימא ש״ד בעה״ב על דיש במקצת במודה אבל בעה״ב
 קציצה לחדש ומכ״ל טרוד דבעה״ב משוס השכיר דנשבע
 קתני אמאי קשה דאל״כ כן לומר ונראה . דכיר מדכר

 הוה בעי דאי במגו בשבועה לשכיר להימניה המע״ה בקציצה
 ואז לי שנתת אומר שאתה הסלע זה עדיין לי נתת נא אמר
 אמרינן לא להוציא דמגו צ״ל וע״כ בשבועה נאמן השכיר היה
 וה״נ להוציא מגו אמרינן ושמא דבברי הפוסקים כתבו הא אך
 הוכרח ומש״ה שכח ובוודאי בפועליו דטרוד שמא הבעה״ב הוי

 במודה דמיירי דע״כ כפשוטו יותר או דכיר. מדכר קציצה לומר
 הבעה״ב על דיש כיון קשה וא״כ לשכיר מגו ליכא דאז במקצת

 קציצה צ״ל וע״כ טרוד הבעה״ב דהא השכיר ישבע ש״ד
לו שפרע רק בכ״ה מיירי דלמא קשה מ״מ אך .דכיר מדכר

האחת
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 דהא דה״ק נ״ל ע״כ .מגו ליכא דאז עדים בפני האחת

 הפירעון על במקצת מודה הביעה״ב אס דלמה קשה לכאורה
 כ״ה היה בעי דאי מגו לבעה״ב יש הא ונוטל השכיר נשבע

 לך פרעתי וכבר אחת אלא לך קצצתי לא אומר והיה בקציצה
 נוטל והיה לו כתן שלא מכחישו היה דהשכיר ואי האחת אותה

 האחת לו נותן עתה גם הלא בכך מפסיד היה מה בשבועה
 דאמרי׳ וכמו מגו בי׳ אמריכן טרוד דבעה״ב ואף שבועה בלא
 רוב לשיטת לכ״ה במקצת ממודה אף שכרתיך דלא מגו

 א״ה המקשה כוונת וזה .פ״ט( סימן בח״מ )ע׳ פוסקים
 לי׳ קנסינן לחוד כד״ח דמשוס אא״ב כלומר כמי קצץ אפילו

 מגו לי׳ דאית דאף שפיר י״ל א״כ הדין מן שלא אף לבעה״ב
 א״כ טירדא משום דהטעם השתא אבל אותו קכסו דכ״ה

 משקר היה דאם טרוד דאיכו חזיכן דקציצה מגו לו דיש כיון
 גבי התוס׳ וכמ״ש בקציצה כ״ה להיות לו היה טירדא מחמת

 אלמה השכיר כשבע כמי קצץ דאפילו צ״ל וע״כ שכרתיך לא
 לישבע וצריך דכיר מדכר קציצה ומשכי המע״ה קצץ תכיא
 השכיר ישבע לא הפירעון על דבמ״מ כימא ואי בקציצה בכ״ה
 יהא בקציצה דגם כיון מגו שוב לו יהיה לא הבעה״ב אלא
 ג״כ לישבע צריך שבקציצה וטון הרא״ש וכדעת לישבע צריך
 כווכת וזה .הפירעון על במ"מ עצמו לפטור מגו לו אין שוב

 וליכא ברי שטוען כיון לישבע וצריך דכיר מדכר קציצה התרצן
 אף הפירעון על מסופק הוא באמת דאולי במ״מ מגו שוב

 לשקר הקציצה על משיפבע כעת לישבע לו וכוח ברי דטוען
 התוס׳ וכמ״ש מספק וישבע לבו אל ישים לא עכשיו אבל

 היה טרוד ג״כ דבקציצה הה״א לפי אבל כו׳ מטא כי בד״ה
 .מגו לו יש וא״כ לישבע דא״י טון שבועה בלא דפטור סבור

 אף הבעה״ב על בקציצה בכ״ה שבועה שהטילו הדבר ]ובטעם
 מגו לו יהיה שלא כדי זה מטעם ג״כ כ״ל בקציצה כד״ח דליכא

 גס א״כ לישבע יצטרך לא דאי הא קיימא לא הא לא ואי
 כן אומר אולי חששו והם תמיד מגו לבעה״ב יהיה בפירעון

 מגו לי' להני דלא יתקכו ואס מגו לו דיש אף טירדא משוס
 ומש״ה טעמא ובלא ואטלולא כחוכא דרבכן מילתה יהיה א״כ

 יזדמן אם שכרתיך דלא במגו אבל בקציצה שבועה תיקכו
 .מגו[ ואמריכן אכפשי׳ דאפסיד איהו בעדים שלא ששוכרו
 שמואל על פריך דמאי לקמן המהרש״א קושיית י״ל ובמ״ש

 איירי והברייתא במ״מ שמואל מיירי דלמא דקצץ מברייתא
 חייב בקציצה בכ״ה דאף ■ההכרח לו דהיה די״ל ע״ש בכ״ה

 במגו במ״מ או בפירעון בכ״ה להימכיה דאל״כ הבעה״ב שבועה
 צריך בקציצה בכ״ה דגם אע״כ בקציצה כ״ה היה בעי דאי

 לא אבל לישבע רוצה מספק דלמא מגו לו אין ומש״ה שישבע
 ובלא פקע ראי׳ מייתי לא דאי מברייתא וקשה לשקר בוודאי
 כ״ה דבקציצה כיון גופא אברייהא לי׳ קשה הוה לא שמואל
 בפירעון הטעם סבור דהוה במגו פירעון גבי להימכי׳ פעור
 כתכו מ״מ להבעה״ב מגו לו דיש אף ומש״ה כד״ח משום

 שמואל דקאמר השתא אבל כד״ח יישום גהשכיר השבועה
 ]דאל״כ טרוד משוס הטעם דס״ל מכלל דכיר מדכר קציצה

 דבקציצה הטעם לימא דכיר מדכר קציצה לומר הכריחו מי
 מגו לו דיש חזיכן הא שפיר קשה וא״נ .וכמ"ש[ כד״ח ליכא
 בקציצה דגם אע״כ שכרתיך לא גבי החוס׳ וכמ״ש ערוד ואיכו
 לפמ״ש ואף .המע״ה והתכיא קשה וע״ז בעה״ב כשבע בכ״ה

 יזכרו שמא דירא דקציצה מגו לו אין דבלא״ה לקמן בעז״ה
 דכ״ה מגו לו אין דבמ״מ התוס׳ לשיטה היינו ? העדים
 י״ל פוסקים ושאר הרא״ש לשיטת חבל כן לומר מוכרח

: היטב ודו״ק כמ״ש
 להקשות יש .כו׳ לי קצצת שתים לו אמר אבל בגמ׳ שם

 והבעה״ב בפירעון א״ע במכחישין דאמאי חדא טובא
 בעי דאי מגו לבעה״ב לו יש והא השכיר כשבע במקצת מודה
 .המקבל[ פ׳ ב״מ מהרש״א ]ע׳ אחת. אלא לך קצצתי לא אמר
 נשבע ואפ״ה ראי׳ בלא רישא בראי׳ מדסיפא קאמר מאי ועוד

 דצח שכרתיך דלא מגו לי׳ דלית במ״מ מיידי דלמא השכיר
 וכו' _ קצינה בד״ה נכייל התום׳ לשיטת הכל נכפור מטיז היה
 ליישב у ונדחה . עיי״ש כן שהקשה חושב מעשה בס׳ ועיין
 שא״י אלא בעדים בשכרו דאיירי התום׳ לפמ״ש חדא מגו חדא

 מכחיש דהי׳ במגו לבעה״ב דלהימני׳ קשה לא וא״כ הקציצה
 בשעת שהיו כיון הקצינה העדים יזכרו שמא דירא בקציצה
 דלית דנהי ג״כ ב׳ קושיא שוב ול״ק כעת. ששכחו אלא שכירות

 אלא לך קצצתי דלא מגו לו יש מ״מ שכרתיך דלא מגו לי׳
 השכיר נשבע ואמאי בעדים שלא בשכרו דמיירי כיון אחת
 מגו והוי דכיר מדכר דקציצה משום מגו הוי דלא אע״כ

 דהוי משום אמרינן דלא שכרתיך דלא במגו ה״ה וא״כ דהעזה
:ודו״ק וא״ש ושמואל לרב וקשיא מעיז

 בעה״ב של ברי יהא לא וא״ת כו׳ לי׳ וניתיב ד״ה תום׳ שם
 קאי הגמ׳ קושיית .דלמא אקושייתס לדקדק וים .כו׳

 התום׳ שפירשו וכמו ידענא לא וכ׳ ידענא נ׳ כמו דהוי אמב״מ
 דלא היכא דס״ל לומר ואפשר .נמי קצץ אפילו בד״ה לקמן

 דהא למידע ה״ל לא ג״כ והכא משיל״מ הוי לא למידע ה״ל
 לשמא אותו מחשבין אנו רק ברי שטוען באמת אומר הוא

 ליטול לו דאפשרהיה ואף א׳[ ג' ב״מ משפטים פ׳ ]עמש״ל
 ממנו נשמרתי לא דמש״ה לומר בעה״ב יכול שפרע כת״י ממנו
 ואפטור הכל ואכפור ג״כ בו אעיז הכל ויתבעני בי יעיז דאם

 שטוען עכשיו גם ומש״ה .הנ״ל תום׳ קושיית של הה״ח לפי
 ומ״מ .למידע ה״ל לא דין לו יש מקצת רק פרע שלא האמת
 ה״ל דלא אף ושם כו׳ החזרתי אם כא״י דהוי התום׳ תירצו

 א׳ ג׳ ב״מ משפטים פ׳ ]עמש״ל כ״ה אם ואף חייב למידע
 התום׳ פירשו קציצה גבי לקמן אבל ב׳[ י״ב לב״מ ובחידושי

 לעשות לו דהיה למידע ה״ל דהתם ממב״מ קאי דהקושיא שפיר
 יכפור יותר יתבענו אם דסבור למימר וגיכא הקציצה על שטר

 . מאומה לו קצץ ע״כ בעדים ששכרו כיון לגמרי הקציצה
 האמת דלפי כיון ופרעתי כדבריך קצצתי שיאמר למימר וליכא

 השכיר על סמך הבעה״ב וע״כ נשבע השכיר פירעון בטענת
 השכיר יהיה במקצת שמודה עתה גם וא״כ לשקר ישבע פלא
 ישבע נמי קצץ אפילו א״ה הגמ׳ וכקישיית בשבועה נאמן

 כיון מ״מ ופרעתי אחת רק קצצתי לומר דיכול ואף השכיר
 : ודו״ק למידע הל״ל בשבועה יטול דהא יפסיד לא שהשכיר

 אם כא״י דהוי וי״ל .כו׳ דפטור כו׳ יהא ולא בא״ד *שם
 מטעם נאדו ־השתא מדבריהם נראה .כו׳ החזרתי

 והוי טרוד משום פירעון גבי טעמא דעיקר אלא חייו כדי
 דגם בשמו כמש״ל אלא כך לא הר״ן שיטת אבל א״פ כא״י

 ומשום הבעה״ב על שבועה הטילו דמש״ה כד״ח צריך למסקנא
 ע״ז לעיל שהקשיתי מה ולענין .להשכיר השבועה נתנו טירדא

 יש ע״ש כד״ח ליכא בקציצה הא אק״נ ח׳ה פריך מאי דא״כ
 לחוד כד״ח דמשוס דמתחלה והוא אחר באופן ג״כ לתרץ

 בשבועה השכיר שיטול תקנו נפש בפחי יצא פלא דהיינו
 אבל הר״ן וכמש״ש כד״ח דליכא בקציצה לי׳ ניחא הי׳ ולהכי

 טירדא מפום הטעם עיקר דבאמת טעמי תרי צריכי למסקנא
 ויפסיד בברי כן שיאמר חיישינן מסופק הבעה״ב שיהי׳ וכיון

 אף חוששין כזה חייו וכדי לריק יגיעו ויהיה בחנם שכרו השכיר
 אלא החזרתי אם כא״י דהו״ל התוס׳ שט לטעמא ול״צ למסקנא

 תמיד יפסיד שלא דשכיר לחייו חיישינן טרוד בעה״ב דמשוס
 לבו אל יתן לא מ״מ לבעה״ב שבועה שיתנו ואף בחנם שכרו
 ה׳!א שפיר פריך ולהכי וט׳ מטא כי בד״ה התוס׳ וכמ״ש לזכור
 אלא ביניהם הפרש שאין בקציצה כד״ח שייך דלא דנהי אק״כ
 שייך מ״מ אבל נפש בפחי יצא דלא לענין היינו מועט בדבר
 אחת פרוטה ואף הבעה״ב טרדת מחמת בחנם יפסיד שלא כד״ח
 הוא אליו’אשר עני פיעל מכ״ש ישראל של ממון על חכמים חפו

 ז$ה ה״ד התום׳ קושיית ג״כ מיופב ובזה נפשו. נושא
 הדא כו׳ גזלתיך אס כא״י ה״ל הא וא״ת ח״ל נמי

וזה עני והפועל תמיד טרוד דבעה״ב הכא כה״ג פטור אדם

חייו



חדשה שכיר יעיני דושיםק מנחה
 דכיר מדכר קציצה ומשני בשבועה שיעול לתקוני ה״ל חייו
 שפטור הכל כופר כשאר והוי ג״כ כד״ח ליכא שכן וכיון

 ולשיטת .כלל השכיר מפסיד ואינו הבעה״ב אומר דמסתמא
 נ״ל בקציצה בכ״ה אף שבועה דחייב הר״ן שהביא הפוסקים

 דחזינן וכמו בקציצה טרדה קצת שייך למסקנא אף דס״ל לומר
 שייך א״כ גדולה טרדה הוי דלא רק א׳( )מ״ו לקמן יהודה לר׳

 מחמת תמיד כן שיאמר שבועה בלא יפטור אס כד״ה שפיר
 הוי דלא יזכור שבועה וע״י שבועה הטילו ומש״ה טרדתו
 דכיר מדכר קציצה הגמ׳ וכוונת בפירעון כמו גדולה טירדה

:ודו״ק שבועה ע״י
 דיותר ב׳( ג׳ )ב״מ משפטים בפ׳ עמש״ל ענין באותו שם

 בידך לי יש מלוה ולטעון ודאי מס׳ לעשות לו נוח
 והנה , היטב ע״ש נגמרי שקר משיטעון כן האמת דאולי

 הוי דלא שכרתיך דלא מגו לענין שכתבו התוס׳ מד׳ לכאורה
 פרע שמא מסופק טירדא דמחמת דנהי משוס בדדמי מגו
 שפרע ברי טוען שמ״מ כיון ומש״ה בידי לו אין מ״מ אבל
 טענה דזה אלה דברינו סותר ע״ש, שכרתיך דלא מגו לי׳ אית

 שכרתיך דלא מגו הוה לא וא״כ ודאי מספק לעשות יותר טובה
 חשיד דהוי לענין אלא כן אמרינן לא דע״כ וצ״ל .כגל מגו

 לברור ה״ל ספק מחמת וכופר ישר אדם הוא דאס אממונא
 אמרינן ממון להתחייב שלא ממון לענין אבל יותר טובה טענה

 הפוסקים וכמ״ש מממון יפטור כן יטעון דאס שכרתיך דלא מגו
 דהשתא בטענה ממון נחייבנו אס וא״כ דהעזה מגו לענין
 שוב נפטרנו שאם ואף שכרתיך בלא לפטור מגו לו יהיה

 מספק לעשות לו דנוח יותר טובה זו טענה דאז מגו יהיה לא
 מגו לו יהיה נחייבנו אם מ״מ פרעתי זה משום וטוען ודאי

 באופן טענה טוען דאם מדברינו לנו ויצא .לחייבו א״א ומש״ה
 יהיה לא נפטרנו ׳ואס טובה בטענה מגו לו יהיה כחייבנו שאם

 אמרינן אפ״ה מזה גרועה טענה יהיה מגו דעענת מגו לו
: ודו״ק להאריך ויש מגו

 דבאיכא כו׳ קציצה ד״ה תוס׳ ב׳( )קי״ב מציעא בבא
 שכתב פ״י ע׳ וכו׳ קאמרי מאי ניחזי עדים

 שעשה עדים באיכא דמיירי להיות דיכול דבריו ותוכן לתרץ
 אין ואפ״ה הקציצה יודעים אינם ומש״ה ששכרו ולא מלאכה

 מה מ״מ לשלם חייב שכרו לא דאפילו שכרתיך דלא מגו לו
 מדר״ח עדים העדאת מחמת שבועה מחוייב וא״כ שהנהו

 אמאי שפיר הגמ׳ מקשה וא״כ לעיל שהאריך וכמו קמייתא
 דאכתי דבריו על קשה דלכאורה אלא .ונוטל נשבע השכיר אין

 מ״מ מלאכה שעשה עדים יש אם דאף מגו לבעה״ב לו אית
 דמחמת כלל ערוד אינו א״כ שכרו דלא דכיון ישבע היותר על

 גס וא״כ בשבועה נאמן יהיה וא״כ שכרו אם ישכח לא טיררא
 בשבועה. נאמן יהיה ג״כ אחת אלא לו קצן ולא ששכרו שמודה

 יתחייב שקר יטעון דאם דהיכא לעיל למש״כ ראיה מזה וצ״ל
 ספק לטעון ליה ניחא התקנה שבועת או דאורייתא שבועה
 ל״ש יטעון אם משא״כ באמת ישבע אולי כי טירדא מחמת
 ג״כ בקציצה המקשה לסברת כאן ומש״ה לשקר ישבע דודאי
 משיטעון הקציצה על מספק ולישבע לטעון ליה וניחא ערוד

 ויתורץ .לשקר בוודאי לישבע ויצטרך מלאכה עידי ויהיו ל״ש
 א״כ עדים בליכא דמוקי דלמאי שם בב״ב התוס׳ קושיית בזה

 דליכא דמיירי די״ל ונוטל נשבע אמאי לו דנתנה בסיפא
 מלאכה עידי איכא מ״מ אבל הטלית לו ונתן ששכרו עדים

 שוב לבעה״ב דליכא ונוטל נשבע ומש״ה שלו הטלית שתיקן
 המשנה שבועת או ש״ד לענין דווקא דזה צ״ל אך .מגו
 ומש״ה מגו אמרינן שבועה דיתחייב אף ש״ה לענין אבל

 שבועת דתיקנו לבתר השתא אף שכרתיך דלא מגו אמרינן
 ד״ה בתוס׳ מהרש״א ועיין ולישבע לעבור ליה דקיל היסת

:ודו״ק השתא
 בלא״ה א״נ וכו׳ וי״ל כו׳ שכיר וכי ד״ה תוס׳ א׳( )קי״ג שם

 יחזור ב׳ לתירוצם קשה לכאורה . ע״ש שפיר משני

 לבעה״ב דכיתן קו הבוקר עד דנמתין הקודם בדיבור קושייתם
 וצ״ל .תשא ולא תגזול לא לאוין שני לבעה״ב ויהיה שבועה
 לכפור שהתחיל דכיון בשבועות כמ״ש שם קושייתם דניישב

 ישיכה מלוה דשפק מהא תיקשי דלא ועמש״ל . יודה לא שוב
 דכפק דאביי הא ס״ל לא כאן דהגמ׳ לומר צריך והנה
 איכא הא בב״ת עובר שכיר וכי פריך מאי דאל״כ ישיכה מלוה

 דכוונת לומר ודוחק . ישיכה מלוה ס׳ מחמת דכופר למימר
 ולכאורה בב״ת. עובר לשון הל״ל דלא מספק ישבע דלא הגמ׳
 עובר בעה״ב דאין ל״א דמש״ה התום׳ קושיית לתרץ נראה
 וכדאמרינן מספק יכפור טרוד שהוא כיון ם׳ דמחמת בב״ת
 בחזרה דאפשר משוס ישינה מלוה דש׳ בהא א׳( )ו׳ לעיל
 על ויעבור יכפור לא שכיר אבל בחזרה ליתא תלין דבל לאו אבל
 דהתוש׳ לומר ואפשר דמ״י חששא ס״ל לא דהגמ׳ כיון ב״ת

 בל משום לוקה שכיר שכר דכובש אי״נ בר״פ אזלי לשיטתם
 היטב ע״ש לעשה ניתק הו׳ דלא שם וכפי/מהרש״א תגזול
 מש״ה ואולי בחזרה ליתא בעה״ב אצל תגזול בל גס וא״כ

 מלא גם הקשו ולא תגזול בל משוס והקשו התום׳ דקדקו
 ניתקו דכולהו אע״כ לאוין בה׳ דעובר לעיל וכדאמר תעשוק
 מהרש״א וכמ״ש עשק אשר העושק את או וגו׳ והשיב לעשה

 ליישב יש אולי התום׳ דברי ולפי .שפיר לקי תגזול לא ועל
 תלין בבל עובר אינו דהא ולעולם בד״ה שהקשו מה בפשיטות

 ב״ת על יעבור דלא חזקה לו יש דמ״מ ראשון בוקר עד אלא
 חזקה וגם ב״ת על הוא עובר לו נותן ואינו שתובעו אימת וכל

 כו׳ ולעולם שפיר ופריך כ״כ שכרו משהא שכיר דאין
:היטב ודו״ק

 אני מניה א׳( )ל״ב קידושין .כו׳ תיראו ואביו אמו איש
 מוכח ע״ש. ב״י כאיסי הלכה כו׳ מצוה ועושה אבא כבוד

 .מכ״א דעדיף מודים כ״ע אחרים ע״י לעשות שא״א דבמצוה
 ת״ת גדול דמגילה ספ״ק דאמרינן לזה סמוך העתיק והרי״ף

 גדולה מצוה שהיא ת״ת דדוקא מזה דמשמע מכ״א יותר
 אפשר שאי המצות בכל דהא יפלא ולכאורה מכיבוד עדיפא
 דאי׳ מה עפ״י להבין ונראה .כ״א דוחין אחרים ע"י לעשות
 שמיס חפצי דמשמע וגו׳ ישוו לא חפציך וכל ב׳( )ע׳ במ״ק

 ת״ת דוחה אחרים ע״י לעשות שא״א במצוה היינו בה ישוו
 התם אמרינן עי״א לעשות שא״א המצות דבכל ואף ע״ש

 התורה לימוד דעיקר ע׳'כ והיינו וגו׳ תפלס פן חיים אורח
 ואי וכו׳ לעשות הלמד בירושלמי וכדאיתא לעשות כדי הוא

 לא א״כ המצות כל תדחה גדולה שהיא מחמת שת״ת נימא
 ההא מה ומצות ולילה יום זמנה ת״ת דהא מצוה שום נעשה
 הבורא רצון לעשות מהתורה שנבטל השי״ת רצון וע״כ .עליהן
 גדול ה״ק והכא שם( בתוס׳ )וע׳ עי״א לעשות שא״א במצות

 גדול דת״ת בזה לאשמועינן דאתא לא מכאו״א יותר ת״ת
 מכ״א גדולים יותר נמי המצות כל דהא מצות משאר יותר

 דר״ל אלא בכבודו חייבים ואביך שאתה הכא דאמר ומטעם
 ביותר גדולה ת״ת לכ״א אבל ת״ת מבטלין מצות דלשאר דנהי
 שמקשה מה בזה ויתורץ . כ״א ולקיים ת״ת לבטל וא״צ מכ״א

 דז״א ע״ש שוין שניהם דלמא גדולה שהיא דמנ״ל טו״א בס׳
 ע״כ מבטלין אין ולנ״א ת״ת מבטלין מצות דלשאר דחזינן כיון

 ודו״ק מת״ת לבטל שא״צ עד מכ״א ביותר גדולה שהיא
:בס״ד( נצביס בפ׳ )ועמש״ל

 הטמא העוף ובין לטמאה הטהורה הבהמה בין והבדלתם
 בבהמה נקט למה ידוע הדקדוק .וגו׳ לטהור

 לומר בדעתי עלה וכבר . מקודם טמא ובעוף מקודם טהורה
 נקטו לכך ראה בפ׳ הטהורים הכתוב מנה דבבהמה משום

 טמאיס עופות כ״ד הכתוב מנה בעוף להיפוך וכן בתחילה
 פרה בין אצ״ל רש״י לפמ״ש אך . טמא ברישא נקטו ומש״ה
 שייך לא חציו לנשחט סימן של רובו נשחט בין אלא כו׳ לחמור

 הטמא בין להבדיל הכתוב סידר שמיני בסוף שהרי ועוד .זה
דשם מ״ש קשה וא״כ כן פירש״י שם וגם וגו׳ הטהור ובין

הקדים
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 קראי תרי ל״ל ועוד טהור הקדים וכאן טמא הקדים
 דברייתא חציגונראה לנשחט הימן של רובו נשחט בין להבדלה

 לא א׳( )ט׳ בחולין ליה דאית אנטיגנוס בן כר״א אתיא זו
 מטמא אינו אבל באכילה ואסורה טריפה בסימנים בדק

 קיימא. לא טומאה בחזקת קיימא איסור דבחזקת משוס מספק
 נשחט בין להבדיל איצטריך שמיני דפ׳ דקרא א״ש והשתא

 איסור דהיינו טמא הקדים ומש״ה איסור לענין לחציו רובו
 וקרא רובו שנשחט לך שיודע עד איסור בחזקת דקיימא ברישא

 הקדים ומש״ה טומאה לענין לחציו נ״ר בין להבדיל איירי זו דפ׳
 לך שיודע עד טהרה בחזקת דקיימא משום ברישא טהורה

 דבהמה הבדלה לענין הוא זה והנה .חציו רק נשחט שלא
 הסימנים כבר שהרי לחמור פרה בין כפשוטו לפרש פא״א

 רובו נשחט בין לדרוש רז״ל הוצרכו ומש״ה בתורה מפורשים
 הפירוש עוף סימני בתורה נתפרשו שלא בעוף אבל כו׳

 הכתוב דמנה משוס ברישא טמא הקדים ומש״ה כפשוטו.
:ק״ל ו לטהור טמא הקדים ומש״ה בתורה עופות כ״ד להנהו

אמר
 על שבא וישראל ב׳( )ע״ז קידושין .וגו׳ וחללה זונה אשה

 ע״א חל איסור דאין דאע״ג שכתב פ״י עיין כו׳ אחותו
 תמוהים ודבריו . ע״ש חייב פני משוס בו התרו אס מ״מ
 אלא נ״מ מפכח דלא ב׳( )ל״ג יבמות מפורשת גמ׳ נגד שזה

 ותו ד״ה ב׳( )ל״ב שס תוס׳ וע׳ גמורים רשעים בין לקוברו
 דקאמר לקמן הגמ׳ דלשון אלא שם ובסנהדרין כו׳ ממותו

 חללה משוס דחייב דמשמע צ״ע חללה עשאה עליה ובא חזר
 זונה איסור על חל חללה איסור אין והא שס מרש״י וכ״נ

 בדוחק וצ״ל אחת. אלא חייב אינו זינתה לעיל וכדקאמר
 : שם בטוש״ע שהעתיק וכמו הבנים על חללה עפאה דכוונתו
 היה לכאורה .ירצה לא ולנדר וגו׳ וקלוט שרוע ושה ושור

 דאס שמיני ס״פ לעיל למ״ש מזה ראי׳ להביא נראה
 בקביעות גרה מעלת והיא קלוטות שפרסותיה בהמה מצא■

 מדכתיב מותרת היא ושפן ארנבת גמל ממין שאינה בה ומכיר
 . שרי להדיוט הא משמע ירצה לא ולנדר וכתיב קלוט כהן

 דצריכין כלומר ושה שור דכתיב הכתוב לשון נמי מדקדק ובהכי
 באמת אבל .נקטה קלוט ומשום ושה שור שהוא בו להכיר אנו
 מן שנולד כו שיודעין דמיירי לאוקמי דאיכא ראיה זה אין

 לומר ושה שור נמי כתיב 'ומש״ה להדיוט מותר וא״כ הטהורה
 כן קלוט דאסר לר״ש ואפילו ושה משור שנולד בודאי פיודעין

 דמי ורובו דראשו היכא מ״מ המקשה בהמה ר״פ בחולין פרה
 נמי לומר ואפשר א׳( )ז׳ בבכורוט וכדאיתא דשרי מודה לאמו

 ואז ושה שור ורובו ראשו שיהא לומר ושה שור כתיב דמפ״ה
 ופירש בזה נדחק כי בש״ח ועיין . קלוט הוא אפילו מוהר

:ברור הוא ומש״כ קלוטה היא אחת פרסה
 כו׳ הוי קבוע מוס כו׳ קמ״ל ד״ה רש״י א׳( )י״ב בכורות

 דמום דלעיל בהא למתלי דל״ל חדא טובא קשה
 פרט עז דאו בקדשים מקרח דפסול ליה תיפוק הוי קבוע

 דהא במעשר ליכשר עלה קאתי מוס מחמת דאי ועוד .לנדמה
 קשה ועוד .מכילתין בסוף כדאיתא מוס בעל על חל מעשר

 קרא לי למה א״כ מוס הוי דפינוי לעיל ר״י דקאמר מאי לפי
 דהוי שינוי מטעם פסול ממילא דהא לנדמה פרט בקדשים

:וצ״ע מוס
 דמיירי ע״כ . מעשר מומי על נאמנים הכל ב׳( )ל"ו *שם

 וכדלעיל ג״כ ככור על נאמנים דישראליס בכהניס
 הסוברים לשיטת מזה ויקשה הרע״ב וכ״פ בכור בספק

 מה״ב פ״ו במל״מ הובא בהמה ממעשר פטורים דכהניס
:ע״ש ו׳( )דף אלגאזי כמהרי״ט ועיין

 ולכאורה .לה מטמא יכם דשומרת ס״ד( )שע״ג סי׳ ביו״ד
 .כו׳ ארוסה השתא כ׳( )כ״ט דיכמות מהוגי׳ תמוה

 שנפלו הננסים כל דיורש כיון הטעם הרפכ״א לפמ״ש י״ל אך
 אביי אך א׳( )ע״ט לקמן דרבא אליבא וזהו הבעל בחיי לה

 , ה״ל ומש״ה דיחלוקו לב״ש ס״יל הבעל בחיי דאמר שם לשיטתו
: ודו״ק לה מטמא דאינו כאן

בהר
רכית ועניני

 )ל״ב( קמח בבא .ל״ו( )כ״ה וגו׳ ותרבית נשך מאתו תקח אל
 דיקנוה ריב״א הקשה וכו׳ שטר ד״ה תום׳ בסוגי׳ ע״ש

 עיקר דהא ליישב ונראה . ע״ש נשכר חוטא יהא שלא ללוה
 ליה עבד כתיבה משעת וכדאמרינן השימון לא משוס האיסור

 ס״פא״נ וכדאיתא השימון דלא בלאו עובר אינו והלוה שומא
 דמ״מ למימר וליכא פירעון בשעת כ״א עובר אינו תשיך ולא

 שיעברו והעדים למלוה דמכשיל אלפ״ע ועובר למלוה מכשיל
 פירעון בשעת כ״א אלפ״ע עובר דאינו דז״א תשימון לא על

 המלוה הי׳ לא הוא ואלמלא למלוה הרבית שנותן מעשה שעושה
 אלפ״ע עיבר אינו שטר לכתוב לעדים שמנוה במה אבל עובר

 ומיירי כו׳ הרב ודברי לד״ע שליח אין ואדרבה בעלמא בדיבורא
 :וק״ל לו נתנו העדים רק להמלוה השטר בעצמו נתן בלא הכא

 עישין ואין ד״ה רש״י ,בסוגי׳ ע״ש )ס״ג( מציעא בבא
 שקיל וזוזי יהיב דזוזי כו׳ בדמים אמנה

 מותר אחרים פירות אבל אסור דמים דדוקא כוונתו כו׳
 לדר״י איתא ש״מ קאמר דמאי הרח״ש שהקשה ומה .ליטול

 נראה . לרב מיתיבי מאי-קאמר יכן בפירות מיירי ר״א הא
 משום לי ביש לפסוק /׳מותר הטעם פי׳ רש״י דהא ליישב

 במטה דאף הפוסקים וכשיטת שפרע מי לענין קנה דהלוקח
 חעין ע; עמו פשק מקודם אי אבל קונות מעות אמרינן
 ברשות קחי דחטיס אף יין על עמו לפסוק רוצה ואח״כ
 דהחמיס כיון מש״פ לענין אף היין יקנה לא מש״פ לענין הלוקח

 בפירוש פירור* חליפין הוי דזה כיון )וגס לגמרי שלו היו לא
 מונחים והחטים היין וכאן הב׳ משך אא״כ הא׳ קנה לא

 דמי עניו דשם צ״ל ע״כ היין על עמו לפסוק ומדשרי ברשותו(
 ניטול דמותר ש״מ וא״כ היין על עמו ופוסק במלוה החטים

ברורים והדברים .בזה נדחקו והמפרשים נכון והוא . דמים
:בס״ד רש״י • בלשון

 או וכו׳ אומר ור״ת כו׳ ישכור ולא ד״ה תום׳ ב׳( )ס״ד *שם
דמה תמוהים דבריהם ולכאורה ע״ש. כו׳ נשרף או כופל

 בעל אין בכרס לוקין כשהכרמיס דבשלמא לכרס זה ענין
 נשרף או כשנפל בבית אבל השכירות לו להחזיר צריך הכרס

 ובח״מ בהשואל וכמבואר עכ״פ השכירות לו להחזיר צריך
 שהשוכר מיירי ע״כ הכא דהא דה״ק והנראה .שי״ב סימן
 דהלוהו אריא מאי דאל״כ שריפה או דנפילה אחריות עליו קבל

 להקדים אסור בלא״ה הלא בפחות הימנו לשכור אשור מעות
 מעות וה״ל המעות לו יחזיר הבית פול י דאס כיון מעות לו

 דומיא והוי נטר אגר דהוי גביה להוזיל רשאי ואינו הלואה
 גבי לעיל והגט׳ בהג״א פי' זה וכעין לעיל דחמרא דחביתא

 הלואה הוי בסוף המעות לו דיחזיר דהיכא חולבות שעזי מה
 השוכר דמקבל צ״ל וע״כ . גביה להוזיל מתחלה רשאי ואינו

 ר״ת כוונת זהו .בנכייתא ושרי תיוהא שייך שכן וכיון אחריות
 ואינו כלל שכיח לא הוי שריפה או דנפילה צ״ל רש״י ולשיטת

 ואסור תיוהא שייך לא וא״כ מזה אחריות השוכר לקבל צריך
 לקמן במשנה גדול דקדוק לכוין יש ר״ת ולשיטת . בככייתא

 בסוף ואס למינקט דה״ל כו׳ בחודש חודש של ואס א׳( )ס״ה
 אס ליה דקאמר דברישא להשמיענו דבא ניחא והשתא שנה

 באחריות יהיה יפוג אס ואף כלומר לשנה משכירו כו׳ מעכשיו
 שיהיה רוצה שאתה כלומר בחודש חודש של ואס השוכר

 בעד כ״א לפלס תצטרך לא חודש סוף יפול ואס באחריות
ליה דאמר ברישא אבל בכך להוזיל רוצה אני אין א׳ חודש

אס



רבית ועניני בהר מנחה
 דאס לשנה להשכירו צריך ע״כ בזול ומשכירו מעכשיו אס

 לו להחזיר ויצטרך חודש בסוף הבית יפול דלמא לחודש ישכירו
 ע״כ נטר אגר משוס גבי׳ ואוזיל הלואה מעות וה״ל השכירות

: ודו״ק כנ״ל השוכר ובאחריות לשנה משכירו
 תמוה לכאורה .כר״י דלא כו׳ בית לו משכן ב׳( )ס״ה שם

 כלל תנאי בלא דאף רבית מאבק גרע מי לר״י דאפילו
 שרי והיכי בפחות ממנו ישכור לא לעיל תנן הא הלוהו אם

 מיירי דהכא הנ״י כמ״ש ונראה . בפחות לו למכור הכא
 איסורא ליכא ומש״ה מועטים בדמים ג״כ לאחר למכור שרוצה

 א׳ צד הי׳ התנאי דבשעת כיון ולר״י דהתנה כיון משוס אלא
 הוי לא פירעון בשעת ואח״כ באיסור התנאי הוה לא ברבית

וכ״ג . הללו בדמים מוכרה לאחר דגס כיון כלל רבית
 מיושב ובזה . התנאי משוס הוא האישור דכל רש״י לשון מדקדוק
 דא״כ שהקשו כו׳ א׳ צד ד״ה א׳( )ס״ג לעיל התוס׳ קושיית

 התנאי בשעת אס בזה לי דמה די״ל בסאה סאה מותר יהא
 דלא ריבית אבק הוי נתייקרה אם אח״כ מ״מ אחד צד הי׳

 דשרי והא הוא הכי ריבית אבק וכל בחצרו ודר מהלוהו גרע
 התס מ״מ ריבית הוי פירעון דכשעת אף הדמים ליקח התס

 אבל שס ההוס׳ כמ״ש התנאי בהר שפיר ואזלינן מכירה הוי
:ודו״ק בהלוואה לא

 דמ״מ טובא קשה כו׳ הכי עביד אבא א׳( )ס״ח שם
 המנוהו דהא אמנה שטר דה״ל אמנה משוס ליהסר

 עולה באהלך תשכן אל על ועבר ריוח שיהי׳ עד יתבע שלא
 נה״מ ועיין . אסור נמי במקצת ואמנה בכתובות וכדאיתא

: וצ״ע ב׳( ס״ק נ״ז )סי׳
 האחריות כל ופירש״י כו׳. ברזל צאן מקבלין אין ב:( )ע׳ שם

 לו נותן שאינו וכ״ז במעות עליו אותס ושס המקבל על
 ב׳( )ס״ט מלעיל פירושו שינה עכ״ל .כו׳ השכר חולקין מעותיו

 אבל .המקבל על האחריות שכל רק עסקא דהיינו פירש דשם
 מעות לו נותן שאינו וכ״ז ממש מכר הוי דהכא פירושו לפי

 מש״ה בישראל דאסור רבותא עיקר דלעיל משום בשכר חולקין
 אבל אסור ואפ״ה להפסד ורחוק לשכר קרוב בעיסקא פירש

 וכמ״ש נקט דעכו״ס התירא משוס דמשנתנו רבותא >ניקר כאן
 וה״א בהלואה עליו זוזי והוי לו דמכר דאף פירש מש״ה רש״י
 ר״ק דאפילו דהאמת מקבלין דאפ״ה ואשמועינן ר״ק דהוי

 דהוי בכאן ר״ק הוי דבאמת להיות ויכול כו׳ מהם דלוין מותר
 שנותן מה א״כ הצאן לו דמכר דכיון נכייתא בלא כמשכנתא

 כן לפרש רש״י ומוכרח לו, משכנס כאילו הוי בשכר חלק לו
 למיתני צריך לא עכו״ס גבי דא״ר התירו משום דאי בכאן

 מלוה גבי אלא אינו ריבית דאבק דאיסורא הפוסקים לפמ״ש
: וק״ל עכו״ס הוא המלוה והכא

 ופירש״י כו׳ קיימא דמקבל דברשותא למימרא בגמ׳ ־ שם
 ובאחריותו קיימא דמקבל ברשותו ברזל צאן דסתס

 דהיינו ונראה .דמקבל רשותא הנקרא מהו להבין עכ״צ.צריך כו׳
 א״כ לו מכר דאס פריך ומש״ה לו שמכר לעיל שפירש״י כמו
 ואגופא הבכורה, מן פטורין ואמאי הס ברשותו האמהות גס

 המקבל על אחריות דצ״ב דידע דאף ליה קשה הוי לא דמתניתין
 מש״ה לנותן להחזירה צריך בעין היא אס גופא הבהמה מ״מ

 דאי פטורין בחלקו לאחר הוולדות ואף הנותן ברשות קיימא
 דסתס שמעינן ממשנתנו אבל לולד תפיס בהמה משכח לא

 אינו רשות דלשון ומשוס לו שמכרם המקבל ברשות הס צ״ב
 מש״ה הנותן על שהאחריות להיות ויכול גו שמכרם אלא שלל

 הוה ואי כלומר רבית שהוא מדקתני ובאחריותו רש״י הוסיף
 בזה ומיושב .רבית הוי לא לו שמכר אף הגותן באחריות

: ודו״ק רש״י על התוספות קושית שפיר
 וזילא אונסא עלה דמקבל הא קשיא לא אביי אמר שם

 הוא הקושיא עיקר דכל כיון תמוה הסוגי' .ע״ש כו׳
 משני מאי וא״כ חדא בגוונא דמיירי ליה משמע צ״ב דלשון

 שמכרם אלא כולל אינו צ״ב דלשון דבאמח דה״ק והנכון .לי׳

 Н יא

כא חדשה
 שימול שכיח דלא משום צ״ב ומיקרי בשכר חלק צו ונוחן לו

 המקבל פעמים אחריות לעכין אבל שלו שאינו מצאן בריוח חלק
 חד דכל וחנא סתם התנא רק הנותן ופעמים עליו מקבל

 באחריות שהם מיירי ע״כ במשנתינו דכאן מענינו למד
 ע״כ בכורות ולענין רש״י וכמ״ש ריבית שהוא מדקתני המקבל

 ורבא פמורין אמאי לא״ה דאי העכו״ס באחריות שהם מיירי
 ניחא דלא כלומר לי׳ קריח צ״ב כו׳ דקביל אי לו הקשה

 כו׳ סיפא אדתני ועוד צ״ב כקרא יהי׳ רשותו דמשוס ליה
 . המקבל קבל דבלא לאשמועינן כלומר כו׳ בדידי׳ וליתני ליפלוג

 מלב ולהוציא נמר אגר הוי לא לו שמכרם אף אחריות
 . דבכורות כמתגי׳ גוונא בחד דמיירי למימר דאיכא המועין
 מקבלין אבל לה שמעינן מרישא דהא התוס׳ קושיית בזה ומיושב

 :ודו״ק כנ״ל במכירה מיירי והכא בעיסקא מיירי דהתס כו׳
 בריבית, ולנכרי בחנם לישראל דאפילו ל״נ א׳( )ע״א שם

 מצוה לקנות סחורה לו יזדמן אס דא״כ תמהתי מעודי
 ואח״ז .למו״מ דמי וה״ז הסחורה לקנות ולא לישראל להלוות
 שכ׳ ע״ש בזה שהתעורר ח״ב ריש המשפט שער בס׳ מצאתי

 בריבית לעכו״ם להלות הוא הפוסקיםדמצוה בדוחק.ולסברת
 דה״ק לומר אפשר א״כ . בזה מודים דכ״ע י״ל לל״ב ובפרט
 מצוה לקיים ולא בחנם לישראל להלוה זו מצוה לקיים דמוטב
 מצוה נשם מכוין אינו אס באמת אבל בריבית לעכו״ס להלות

 ובודאי מו״מ לכל דומה ה״ז להרויח כדי לעכו״ס שמלוה רק כלל
 ענייך כו' ועשיר עני דקאמר למאי ודמי לישראל להלות א״צ

 לשם דעתו אין אס אבל מצוה שניהס דג״כ אחרת עיר ועניי
:כנ״ל מיתר להרויח רק מצוה

 דלא הא לבאר נ״ל כו׳ אסמכתא ד״ה רש״י ב׳( )ע״ג שם
 חמא דרב משוס .בהבטיחו דמיירי בר״ח לעיל כן פי׳

 וכמ״ש כערב ה״ל עליו שסמך כיון בסתמא אפי׳ איירי
 לערב דמי דלא ס״ל ע״כ ר״א אבל בש״מ[ ]עיין הריטב״א

 וע״כ בפוסקים וכדאי׳ אסמכתא משוס בערב אין הא דאל״כ
 קבל כן וע״ד עצמו וחייב בפירוש שהבטיחו דמיירי צ״ל

:וק״ל אסמכתא משוס פטור ואפ״ה המעות
 קושייתם ליישב יש כו׳ לי׳ דניחא ד״ה חוס׳ א׳( )ס״ה שם

 אלא כחשא שייך בעבד דגם שס בב״ק דקאמר לפ״מ
 דאל״כ טעמא האי צריך מ״ה א״כ ניסתור דלא לי׳ ניחא דמ״מ

 פחתא לשלם צריך הי׳ מ״מ פעולה שכר משלם הי׳ דלא נהי
 דלא נראה ומ״מ לי׳. דניחא טעמא צריך מש״ה שס בספינה וכמו
 אבל אותו מזין שאינו היכא אלא מלאכה דמחמת כחשא שייך

 ע״י לו נתוסף מלאכה ע״י לו שנחסר מה מזונות לו שנותן היכא
 נקט ורב לכתחיל׳ מלאכ׳ בו עבד דריב״ח מאי מיושב אכילה.ובזה

 שאינו בסתם מיירי דרב די״ל ? אסור לכתחילה דמשמע פטור ל׳
 מכל פטור דבדיעבד אע״ג ומש״ה כחשא בי׳ ושייך מזונו׳ לו נותן

 צא א״כ מזונות לו דנתן רב״ח אבל אסור לכתחילה מקוס
דניחא מטעם בעה״ב עם טובה עשה ואפ״ה כלום הכחישו

:ועיין ודו״ק לכתחילה מוהר ומש״ה לי׳
 שח״ע דמי תכ״ד בסי׳ כתב הטוח״מ .ב׳( )מ״ב גיטין

 והדבר ע״ש. לעצמו חבלתו אחריס בו שחבלו וחב״ח
 הוי שיחרור גט דמעוכב בסוגי׳ המבואר לפי מאוד תמוה
 יכול הלא לגבות יכול שהעבד כ׳ ולמה איפשיטא דלא בעיא
 .שס הרמב״ס וכמ״ש להאדון הממון שייך דילמא החובל לומר

 רש״י דעת נגד והוא עבדו מפקיר בין לחלק דחק והפרישה
 עבד שחציו מי במפקירו קאי דהבעיא בהדיא שפירש בסוגי׳
 בדבריהם. ע״ש לאו מאי בד״ה התוס׳ דעת נגד וגס ע״ש. וחב״ח

 דכיון בהחולץ דאיתא ויבם דספק להא לה מדמי דהטור ול״ג
 גס נוטל ע״כ דחירוח חצי מחמת בוודאי לו שייך ממון שחצי
 ב״מ ריש התוס׳ ד׳ שלפי ואף .ספק מחמת דעבדות החצי

 הרא״ש אביו בשיטת אזיל מ״מ כאן כן לומר שייך הי׳ לא
 להיות יכול דבריו ולפי שס בש״מ ועיין .אחר בענין שתירץ

ודו״ק: אמת הדין
 שם



חדשה תיקבח ידי מנחה 2!

 .ברח אם דנ״מ שפירש שה ערפ״י במשנה ב׳( )מ״נ שם
 לו יש שייכות מה הנכרי מן ברח אס הלא טובא וצ״ע

 והפקיע ידיו למעשה הנוי קנאו שכבר כיון העבד על לאדון
 וולדות קנה לענין דכוונתו ולומר לדחוק יש ואולי ממנו. עצמו

 ואפ״ה התוה׳ וכמ״ש לנכרי מכר לא דזה לאדון עדיין דפייך
 כ׳ שה בפ״ע אך .לחירות זה לענין נם שיוצא לי׳ קנהינן
 שם ז״ל הנר״א בביאורי ג״כ ועיין בו ישתעבד ולא בפירוש

 הדין מן הלא לקנס זה ענין דמה תמוה והדבר .קנ״ב ס״ק
 כיון דה״א שכתב שה בט״ז וראיתי .בו להשתעבד א״י

 ההוני׳ ננד והוא בו להשתעבד יכול לישראל הנוף דשייך
 אם השבי׳ מן שברח דעבד ס״ז בסעיף שה וש״ע לעיל
 למ״י השבאי קנאו שכבר כיון בו ישתעבד לא יאוש לאחר הוא

וצע״ג: בעצמו שמכרו הכא וכ״ש
 דשבת בפ״ק הרשב״א כ׳ מ״ו(. )כ״ה העבודו בהה לעולם

 דכופין וחב״ח עבד שחציו ממי התה דמקשו אהא
 חטא לאדם לו אומרין וכי דקשה ב״ח אוהו ועושה רבו את

 תציבודו. בהה דלעולם בעשה דהא,עובר חבירך שיזכה בשביל
 משוה ביה לית ב״ח דחצי כיון דשא״ה ול״נ וז״ל ז״ל הוא וכ׳

 ליכא דהא כלומר .עכ״ל שבו חירות צד משוס תעבודו בהה
 אחד יוה רבו את עובד דהא תעבודו בהה לעולה ביה גקיומי

 ואביי א׳( )ל״ח ניטין דאמרינן מהא עליו ומקשים י״א. עצמו ואת
 באשה מעפה ר״י אמר קטינא בר ר״ח והא לא איהורא משוס
 רבה את וכפו ב״ח וחציה שפחה חציה שהיתה אחת

 כדבריו ואה בה נהנו הפקר מנהג וארנב״י ב״ח אותה ועפה
 לעבור כייפינן לא איהורא מפום לעולה • דלמא מקפה מאי

 .ב״ח חצי׳ דהיתה כיון כלל עפה הוי דלא ושא״ה העפה
 מק״ק ז״ל מאיר יעקב מוה׳ המנוח הג׳ הנאון הרב ואדמ״ו

 פירופיס פני לה פי לעולס דתיבת דבריו לתרץ אמר יאלאווקי
 ובזרעו בו פתעבוד או חייו ימי כל לעולה בו פתעבוד או

 כפי׳ לעולה פייך לא בעבד והנה עולם. עד לדורות אחריו
 ומפ״ה הנקבה אחר הולך והולד כלל יחוס לו אין דהא הב׳
 לעולם חייו ימי כל בעצמו בו פתעבוד הא׳ כפירופ צ״ל ע״כ
 בעפה עליו עובר אינו ב״ח חציו דהוי כיון ומש״ה .הפסק בלי

 דאפפר בפפחה מפא״כ כלל העפה ביה פייך לא תו דהא
 אפילו ומפ״ה אחריה הולך דהונד הב׳ כפי׳ לעולם בה נקיומי

 ובבניה בה לפעבד ומחויב לפחררה אפור ב״ח חציו היא
 ניחא ולפ״ז .ופ״י ודפח״ח ז״ל הרב עכ״ד . עולה עד פתלד

 מפום לפחררה אותו דכפו לרנב״י מנ״ל טובא דקפה מאי נמי
 מחוייבת אפה דגם יצרה לפבת מפוס דלמא הפקר מנהג

 זה מטעם עבד גבי נמי פכייפינן וכמו יצרה לפבת בעפה
 על נמי מקפי ולא לתני ד״ה פס הוס' וע׳ ב׳( )מ״א לקמן
 כולה דהיהה כיון דפבת עפה ליכא דאביי במעפה דהא אביי

 דפאני ניחא לעיל פביארנו וכפי להרפב״א אולם . פפחה
 ב״ח בחציו ב״ת דלעולס העפה ביה פייך דלא דעבד עפה גבי

 בה דפייך כיון בפפחה אבל דפבת עפה מפוס כייפינן ומפ״ה
 דאין דפבת העפה מטעם כייפינן דלא לרנב״י ה״ל עפה

 דהוי הפקר מנהג מפוה לאו אי וכו׳ חטא' לאדם לו אומרין
 וא״ל .אביי על פפיר ופריך הרפב״א וכדברי דרבים מצוה
 דאיכא מפום אותו כפו מפ״ה דילמא פריך מאי קפה דמ״מ
 ליכא א״כ דזנתה כיון ז״א . הפקר ומנהג דפבת עפה תרתי

:ודו״ק בלחוד איסורא מפום רבה את כפו וע״כ דפבת עפה פוב

בחקתי
 קודפ יהיה ותמורתו הוא והיה וגו׳ ימיר ולא יחליפנו לא

 לוקה הממיר כל תמורה. מה' רפ״א הרמב״ם כ׳ י׳(. )כ״ז
 מל״ת שכל למדו השמועה מפי מעפה עפה פלא ואעפ״י כו׳

 כו׳ ומקלל ומימר מנפבע חוץ עליו לוקין אין מעפה בה שאין
 לתנא דאר״י בנמ׳ אמרינן דהא לתמוה יש הכ״מ וכ׳ עכ׳ל.

 רבעו כ׳ למה וא״כ מעשה עביד דבדיבורא מימר תתני לא
 בשכקדים ליישב ונ״ל .ע״ם עכ״ל לדר״י חש ולא מעשה בו שאין

 והרי התמורה על לוקין ולמה וז״ל שה הרמב״ס עוד מש״כ
 ועוד אוץ ל וב׳ עשה בה שיש מפני לעשה ניתק שבה הלאו
 עושין אין והשותפין הציבור שהרי לעשה שוה שבה הלאו שאין

 המפרשים והקשו .עכ״ל ימירו שלא מוזהרין שהן אעפ״י תמורה
 מהדאיתא .עפ״י ונראה בנמ׳. נזכר שלא ב׳ טעם הוסיף למה
 בשל ימיר ולא אחריה בשל יחליפנו לא א׳( )ט׳ שה בנמ׳
 עצמו דשל ופירש״י ימיר לא בעי ולא יחליפנו לא ולכתוב עצמו

 זו תנא ה״א יחליפנו לא כ׳ אי ומשני אחריה משל ירע לא
 דתרווייהו ממיר אבל חילוף לשון משמע דכן ופירש״י זו ותכנה

 דאה זו מהוני׳ העולה נמצא .קמ״ל לא אימא להו מקדיש קא
 יחליפנו לא משוס עובר זו ותכנס זו תצא עצמו בשל אומר

 ימיר לא משוה נ״כ ועובר אחרים משל נרע לא עצמו דשל
 דמקדש מהיכא זו ותכנה זו תצא באומר נרע לא דודאי

 לאווי תרי ועקר עשה חד אתי לא לעיל אמרו וע״ז הרווייהו
 וא״כ ימיר בנא אלא עובר אינו תרווייהו דמקדש היכא אבל
 בשל דבשלמא תרוייהו דמקדש היכא לוקין נמה טובא קשה

 יחליפנו דלא אחד בלאו אלא נ״כ עובר דאינו אע״ג אחריה
 הלאו בלשון העשה דאין משום לעשה ניתק הוי ניחאדלא מ״מ

 דלא הב׳ כטעה צ״ל וע״כ א״נ( ר״פ ומהרש״א תוה׳ )עיין
 י״ל הא׳ בטעם לי׳ הני דלהנמ׳ והא .לעשה נתוק הוי

 דלקי והאי ל״מ עביד אי דס״ל לרבא פריך ב׳( )ה׳ שה דהנה
 לא רחמנא דאמר תמורה והרי דרחמנא אמימרא דעבר משוה

 דאמרקרא שא״ה ומשכי מומר המיר שאה ותנן ונו׳ יחליפנו
 ה׳יא כו׳ דא״ר לאו אי ולאביי קודש יהי׳ ותמורתו הוא והיה
 באומר אלא העשה שייך לא לאביי נמצא כו׳ זו ותכנה זו תצא
 דקא היכא חבל לחולין תיפוק דלא דקמ״ל זו ותכנה זו תצא

 לגלות צריך מחי דלענין העשה שייך לא ע״ז תרווייהו מקדיש
 תרווייהו הקדיש בעצמו להוא כיון קודש יהיה ותמורתו דהוא
 עשה חד אתי דלא לחוד האחד בטעם הני שפיר לדידי׳ וא״כ
 ב׳ דאיכא זו והכנה זו תצא באומר והיינו לאווי תרי ועקר
 המקשה דהוא דאביי י אליבא התה קאי והנמ׳ וכמש״ל לאווי
 דלא לחוד זה טעה אליביה שפיר מתר; ־ומש״ה כו׳ מימר והרי
 עוד להוסיף הוצרך והרמב״ס .לאווי תרי ועקר עשה חד אתי

 קודש דהתמורה והא ל״מ עביר אי דה״ל דרבא אליבא טעם
 קודש יהיה ותמורתו הוא דוהי׳ העשה קרא דגלי משוה היינו
 אלא בו ואין לעשה ניתק ה״ל תרווייהו דמקדיש היכא וא״כ

 ניתק הוי דלא הב׳ טעה מחמת לוקין ואפ״ה ימיר דלא לאו
 שכן וכיון .ופותפין בציבור נוהנת אינה דעשה כלל לעשה
 לאו דהוי הנמ׳ דקאמר דהא שהבאתי הכ״מ קושיית מיושב

 מחולין שעשה מעפהיופירפ״י עביד דבדיבורו מעשה בו שיש
 הי׳ נמי העשה דבלאו דאביי אליבא אלא שייך לא זה קדשים

 בו שיש לאו שפיר מקרי וא״כ דבורו מחמת קודש התמורה
 מידי עביד ולא מהני לא דיבורו דמחמת לרבא אבל מעשה

 לנו א״א קודש התמורה דנם בהעשה קרא לנו דנלה ו&ף
 לעשה ניתק הלאו דהוי דוכתא בכל דהא זה מטעה ללקות

 אפשר והיאך הלאו על נם לוקין ואין ללאו תיקון העשה הוי
 למדו השמועה מפי לרבא אע״כ העשה משוה מלקות לחייבו

 מהרש״א קושיית יתורץ ובזה .לוקין ואפ״ה לפאב״מ דהוי דאף
 ילקו לא למה שהקשו כו' וסופג ד״ה חולין ריש התוה׳ על
 בשנו חד צריכי לאווי תרי דהני דכיון ותי׳ התמורה על פ׳

 שם במהרש״א והקשה .מ׳ אלא לקי לא חבירו בשל וחד
 מ״מחד הא לאווי ב׳ עקר דלא להנל״ע הוי דלא דאמרינן דלפ״מ

 נ״כ קאי דהתוה׳ ניחא ולפמ״ש .מ׳ אלא לקי לא ומש״ה עקר
 כלל נל״ע הוי דלא הב׳ כטעס עכצ״ל ולדידי׳ דרבא אליבא

 צריכי לאווי תרי הכי דמ״מ דכיון ותירצו פ׳ לילקי קשה וא״כ
 הוי ובאמת . יתירא מלקות לקי לא חבירו בשל וחד בשלו חד
דטעס משים רק לחוד הב' בטעם ז״ל להרמב״ס ליה סני

הא׳



במדבר בחקתי מנחה
 :תמיד ז״ל כדרכו מלכתבו השמיט לא ולכן בגמרא נזכר הא׳

 בזה .ממני נעלמו ע״ח( )סי׳ בשאג״א הרב שדברי ודע
 שכ׳ טעמים ב׳ דהני הרמב״ס על להקשות הרבה

 לוקה הב׳ טעם ולפי מ׳ לוקה הא׳ הטעם דלפי זא״ז סותרין
 התוס׳ כתירוץ ס״ל דהרמב״ס נימא לא ולמה . ע״ש פ׳

 מוקמיכן לא צריכי לאווי ,תרי דהוי דכיון בפשיטות שתירצו
 )סימן בש״א שמקשה מה ג״כ יתורץ ובזה .יתירא למלקות להו

 ציבור רחמנא דמיעט דהא דס״ל בהא הרמב״ם על. פ״ב(
 דמשני שס בש״ס דהא ימיר דלא אלאו מוזהרין דמ״מ ושותפין

 היא בכל פוה שאינו דעונש הכא אבל בכל דשוה עונש התם
 1 עבדא כי נמי אשה תמירה עושין והשותפין הציבור אין דתנן

 התמורה על מוזהרין והשותפין הציבור דאין הרי כמ״ל לקיא לא
 ולדידי׳ דאביי אליבא קאי גירסא ניחאדהך ולפמ״ש ע״ש. כלל .

 מעפה עביד קא דבדיבורא מעשה ■ בו שיש לאו המורה הוי
 הוי דידהו דלגבי דמוזהרין אך לקו לא ופותפין ציבור ומש״ה

 הגמ׳ לשון ומדוקדק . בהו שייך הלאו אבל פאב״מ לאו
 ומש״ה . בכל שייך הלאו הא דמשמע בכל שוה כאינו עונש

 שייך הלאו אבל לקיא לא תמורה עבדה כי נמי אשה נמי קאמר .
 גי׳ על שס הרב שהקשה מה נמי ומיושב .בכל דפוה בה

 מעשה עביד דבדיבורו מימר תתני לא לתנא אר״י דהא השניה
 מהני עביד דאי. כאביי סבר דר״י פב״מ לאו דמקרי דאלמא

 שאין לאו באמת הוי ולדידי׳ דרבא אליבא קאי הפני׳ וגי׳
 ה״מ דגריס דמאן יפה עולין ג״כ גירסות ב׳ הנך נמצא ב״מ

 לאו ה״מ למיגרס מצי לא דאביי אליבא וקאי בכל דשוה עונש
 בו שיש לאו מקרי ג״כ תמורה לדידי׳ דהא מעשה בו שיש

 מעשה בו שיש לאו ה״מ דגריס ומאן .לתנא וכלאר״י מעשה
 אליבא דקאי כיון כו׳ בכל דשוה עונש ה״מ למיגרס מצי לא

 מעפה בה שאין אעפ״י התמורה על לוקין ולדידי׳ דרבא
 הרמב״ס וכמ״ש לוקין ושותפין ציבור גס כ“וא וכמשכ״ל

 הרב שהקשה קושיות כמה יסולק שבזה יבין והמבין .באמת
:ודו״ק עוד להאריך ואין הרמב״ס על ע״ח בשימן
 אומר ור״מ כמכר ביובל חוזרת מתנה י״ב( )ס״פ בבורות

 להכתוב יענה דמה ותמיהני . כו׳ חוזרת דאינה
 שנת עד וגו׳ מתנה מנחלתו יתן וכי -מ״ה ביחזקאל מפורש

: וצ״ע וק״ל וגו׳ הדרור
 הר״ש פי׳ כו׳ ככר לעשות ראויין אם מ״ג( )פ״א שביעית

 בתוס׳ והקשה .ככר יעשה אחד שכל והרע״ב
 משולשין שיהיו בירושלמי דאיתא ב׳ ממשנה מ״ש איגר עקיבא ר׳

 ועד משלשה אבל לב״ס א״י רק קאי דלא ברור והדבר ע״ש
:בירושלמי לפיר״ש כנ״ל וק״ל ככר יעשה אחד שכל צריך ט׳

במדבר
 שיצא ופירש״י וגו׳ ומעלה חודש מבן וגו׳ זכר בכור כל פקוד

 רשב״ג תניא ב׳( )קל״ה בשבת נפליס.אמרינן ספק מכלל
 מימהל ופריך כו׳ נפל אינו באדם יוס שלשים ששהא כל אומר
 הוא מת אי כו׳ ממ״נ ליה דמהלינן ראב״א אמר ממהלינן היכי

 או ז׳ בן ספק דתניא מהא ־ופריך הוא בעלמא בבשר מחתך
 ממ״נ למהלי׳ איתא ואי השבת את עליו מחללין אין ח׳ בן

 .עכ״ל כו׳ דר״א ואליבא מילה למכשירי אלא ל״נ ומשני
 מרישא פריך לא דאמאי זו פ׳ דוד פרדס בספר ודקדק

 למהלי׳ איתא ואי כו׳ מחללין אין ח׳ בן א׳ לעיל דברייתא
 ונראה .ע״ש דר״א אליבא דאתיא ג״כ פירש״י ושס ממ״כ
 הר״ן קושיית ליישב רס״ו שי׳ ביו״ד הב״י מש״כ עפ״י ליישב
 בן דספק הברייתא הביאו דלמה והרא״ש הרי״ך על וטור

 ואגן ממ״נ ליה ממהלינן והלא עליו מחללין אין ח׳ בן או ז׳
 דאסיקנא דלמאי ז״ל הב״י וכ׳ .מילה במכשירי כר״א קיי״ל לא

 וצפרניו שערו גמרו בשלא מחללין אין דתניא הא הערל בפ׳

בב חדשה
 דמהלינן העולם מנהג נתיישב ממילא מחללין גמרו אי הא

 צריכין ולא עבדי ובדין ממהלינן היכי מימהל שוב ול״ק
 לא כו׳ ליה ממהלינן לא גמרו לא וכי כו׳ כר״א לאוקמי

 ואסור כאבן הוא הרי ח׳ דבן טלטול להתיר חכמים רצו
 דמכ״ל להבין צריך עדיין והנה . קצת בשינוי עכ״ל לטלטלו
 מטעם דמהלינן ס״ל דהוא כיון מהלכה דראב״א הא לדחות
 , כוותי׳ דלא לומר מנ״ל טלטול לאיסור חייש ולא ממ״נ

 בינה דאמרינן מהא דינם והרא״ש הרי״ך שהוכיחו ונראה
 דספק מהא וחזינן נעוץ בדקר או כו׳ איתא ואי א׳( )ט׳

 איכא נעוץ בדקר גס דהא דרבנן מוודאי עדיך דאורייתא
 אפר •מסיק ובסוף אסור. אבל דפטור אלא גומא איסור
 איסורמוקצה. ואיכא לספק דעתו ואין לוודאי דעתו כירה
 דהא מוקצה האיסור את דאורייתא הספק לדחי דמ״מ וקשה

 דס׳ הסברא עיקר דכל צ״ל וע״כ . דרבנן ג״כ מוקצה
 דאורייתא דספק הכלל לפי היינו דרבנן ודאי דחי דאורייתא

 היינו דאס כיון גומא לענין והנה לקולא דרבנן וס׳ לחומרא
 לאיסור חוששין היינו לא בכסוי וודאי חייב שהוא יודעין
 דהוי מס׳ לכסותו מחוייבין ס׳ דהוא עכשיו א״כ כלל גומא
 אינו דאולי דרבנן איסור ס׳ דאיכא ואך תורה איסור ספק
 לקולא דרבנן ספק מ״מ אדרבנן עברינן וקא בכסוי חייב

 בספיקה דמחמרינן כיון מוקצה איסור לענין במסקנא משא״כ
 תוס׳ גליון )ועיין אסור מוכן ספק א״צ ר״פ להדיא וכדתנן

 מוקצה דהוי לספק דעתו אין שפיר קאמר מש״ה ב׳( ג׳ ביצה
 באפר לכסותו ושרי מוקצה איסור דחינן וודאי דגבי ואך

 מ״מ הירושלמי בשם פס התוס׳ כמ״ש ביו״ט שהוסק כירה
 מוקצה איסור ספק והוי בכסוי חייב אינו אולי ספק גבי
 לדחות דינם והרא״ש הרי״ך הוציאו ומכאן .אסור מוכן וס׳

 איסור מטעם מהלינן לא דספיקות דראב״א הא מהלכה
 ליכא קיימא בן הוא דאם ואך ממ״נ אמרינן ולא טילטול
 לרבא ונדס״ל לס׳ חיישינן מוקצה גבי מ״מ טילטול איסור
 אמאי הפ״ד קושיית מיושב וממילא .כיסוי גבי בחרא דהוא

 למולו דאסור פשיטא דברישא דברייתא מרישא פריך לא
 אלא ציין לא רש״י ובאמת . בטילטול דאסור מוקצה מטעם

 ודו״ק: מחללין אין ח׳ בן או ז׳ בן אספק וקאי מחללין אין ה׳ בן
 קפה לכאורה כו' לך תבעי ועדיין א׳(.גמ׳ )כ״ח בבורות

 וע״ה .לה קארי מאי לה לקארי הפשטן על
 כלל ספק הוי לא זהו הא כו' לר״א ליה מסייע דקאמר

 כוונת להבין צריך גס היא מתניתין ר״א אשמועינן ומאי
 דהכי ונראה .כו׳ נמי שנתו בתוך .כו׳ כלומר א״ד ד״ה רש״י

 אבל שנתו בתוך אנולד קאי אי ליה איבעי׳ דמתחילה פירושו
 ליה ופשיט שנה לאחר רק דקאי א״ד כלל לו נותנין אין לא״ש

 שנה דלאחר דמשמע לבעלים אבידה השב מדקתני מברייתא
 כן גס שנתו דבתוך ג״כ ליה ומשמע יום ל׳ לו נותנים ודאי

 שנתו בתוך דאנולד רש״י שפירש וזה . זה מטעם לו נותנים
 תבעי ועדיין ליה קאמר ומש״ה קאי נמי שנתו דאתוך כלומר

 מ״מ יום ל׳ לו נותנין דלא״ש תפשוט דחציו דנהי כלומר לך
 בתוך כו׳ כלומר פירש״י ומש״ה שנתו אתוך הבעי׳ תשאר
 כמו דווקא שנתו בתוך דכוונתו נטעה שלא כדי נמי שנתו

 לר״א ליה מסייע שפיר קאמר הכי ומשוס האיבעי׳ בתחילת
 בעל מדעת ולאפוקי יום שלשים לו נותנין שנתו דאחר

:וק״ל האיבעיא

נשא
והיתר איסור ועניני

 כעיקר טעם ליתן ג׳( )ו׳ וגו׳ ישתה לא ענבים משרת וכל
 מ״ל )פסחים שבתורה איסורין לכל דן אתה מכאן כו׳

 ואשמועינן כו׳ קפילא לטעמי׳ ד״ה רש״י א׳( )צ״ז חולין .ב׳(

 דסמכינן



הדשה והיתר איפור ועניני נשא מנחה
 יוסףדאףדשיטת ראש בס׳ מזה ודייק מל״שכו׳ דסמכיקאגוי

 קפילא וטעימת מ״מ קפילא צריך ס׳ דאיכא דאף הוא רש״י
 צריך מ״מ טעמא יהיב דלא אמר דקפילא ואף לחומרא הוא

 להקל הוא קפילא דטעימת רש״י מלשון משמע והכא ס׳
 האיסור שגוף היכא אלא כן לרש״י ס״ל דכא משוס והיינו
 שנטלו רש״י מיירי וכאן וקפילא ס׳ צריך ע״כ בקדירה נימוח

 פליטתה נגד רק לשער צריך הי׳ ולא האלפס מן הכלכית
 נגד לשער צריך מיניה נפיק כמה ידעינן דלא משוס רק

 ודלמא כן לפרש לרש״י מכ״ל קשה הא אך .עש״ה כולה
 אמר ואפ״ה ס׳ והי׳ באלפס כמוח שהכלכית באמת מיירי

 הפליטה דכגד הדין זה לרש״י מכ״ל ועוד קפילא לטעמיה
 מריש רבא מדקאמר דדייק וי״ל .' לחוד קפילא בטעמי׳ סגי
 ע״כ והתם ליה טעים מאן בב״ח אלא כו׳ לי קשיא הוה

 מאן ליה קשיא הוה מאי ס׳ בדאיכא דאי ס׳ דליכא מיירי
 העכו״ס ער יא ואס לחומרא הוא הטעימה דכל כיון ליה טעים

 טעס דליכא העכו״ס יאמר ואס . באמת אסור טעם דאיכא
 ע״כ אלא דשרי לקמן דאמריכן קפילא דליכא מהיכא גרע לא

 גוף דליכא כיון והיינו לקולא הוא והטעימה ס׳ דליכא
 נפיק כמה ידעיכן ולא הקדירה שפלטה טעס אלא האיסור

 באיכא ר״י מיירי אי יוחנן מר׳ מזה רבא יליף היאך וא״כ מיניה
 הר"/ וכמ״ש לקולא הטעימה היה כאן דגס פירש״י ומש״ה ס׳

 דלא משוס היינו בשר של באלפס ג״כ פירש״י דמש״ה ואפשר
 הכלכית ניכר הי׳ ולא טהורים דגים היו באלפס דגס נימא

 אינם טמא ודג טהור דדג קפילא לטעמי׳ אמר ואפ״ה כלל
 לחומרא והטעימה ס׳ דהיה צ״ל הי׳ וא״כ בטעמם שווים
 מש״ה לקולא אקפילא דסמכינן מיני׳ רבא יליף היכי וא״כ

 האלפס מן הכלכית ונטלו כלומר בשר של באלפס פירש״י
 ובמש״כ .הכלכית כל נגד ס׳ הי׳ דלא לקול׳ היא והטעימה

 שקשה מה ליישב כ״ל בטעמם שוויס איכס וטמא טהור דדג
 דבשלמא טמא דג של חתיכה כקיט דלמה במתניתין לכאורה

 של ובחתיכה .ברי׳ דהוי ברובא בטיל דלא אשמועיכן בגיד
 עוד נקט למה אך חהר״ל מטעם בטיל דלא נבילה'אשמועיכן

 להתכבד ראוי דאינו אף טמא דדג ניחא ולפמ״ש .טמא דג
 מינו ."באינו מין והוי טעמא דיהיב כיון ברובא בטיל לא מ״מ

 החתיכות מכיר אינו • אם ומש״ה ברובא בטיל דלא ביבש
:וק״ל אסורות

 הכא אבל כו׳ בחלב עוף בשר ש״מ אר״י א׳( )ק״ד שם
. ע״ש כו׳ לי׳ ואכיל בהמה בשר מסיק דלמא גזריכן

 דר״י מאוקימתא אביי כאדי דלמה המפרשים הקשו כבר
 רש״י הוצרך. דלמה קשה ועוד אכילה אטו העלאה דגזרינן

 שמא דגזרינן כפשוטו ולא אכילתו היינו דהעלאתו טעם ליתן
 דבעב״ח להוכיח רצה דר״י דשמעתא דה״פ ונראה .יאכל

 אטו עוף ואכילת אכילה אטו העלאה גזריכן ולא דאורייתא
 לו השיב וע״ז כן כגזור חו״ל חלת גבי גס דא״כ בהמה אכילת

 חו״ל מחלת גזרינן דלא שפיר מוכח כה״ג גזירה דבאמת אביי
 גזרו ולא היא רחוקה גזירה אא״ב עוף דאכילת משוס וטעמא

 א״א העלאה ג״כ ליגזור ולא גזירה חדא במקום אלא רבנן
 בהמה העלאת אטו דעוף העלאה קאמרינן הכי אנן אבל

 התוס׳ וכמ״ש יותר קרובה גזירה וזה אכילה אטו והעלאתה
 לעשות אכיי שהוצרך וא״ש .לזו זו חכמים גזירות לדמות דאין

 אמו עוף העלאת מתחילה ר״י שאמר כמו ולא חדשה גזירה
 אטו העלאתה ג״כ כיגזור חו״ל מחלת תיקשי דא״כ אכילה

 בחו״ל דליתא אף א״י חלש אטו גזרינן ע״כ ואכילתה אכילתה
 א״י. חלת אכילת אטו חו״ל אכילת על גזרו דרבנן חזינן דהא
 דגזירה כלומר אכילתה היינו דהעלאתה רש״י כוונת וזה

 כו׳ צונן ס״ס ר״ש ומקשה לאכילה. מאכילה יותר היא קרובה
 שייך דלא כן לפרש והוצרך . מקשה קא ר״י דעל ופירש״י
 על גס באמש אבל חבירו תלמיד שהיה אביי על כן שהקשה

 לאכילת עוף דאכילח ג״כ סבר דאביי כיון כן קשה אביי

 אטו העלאתה דגזרינן כהי א״כ היא רחוקה גזירה בהמה
 אתה וצריך הוא צונן מ״מ אכילה אטו והעלאה העלאה

 . רחוקה גזירה ג״כ והוי באכילה רותח אמו צונן עוד לגזור
 ואכילה אכילה אמו העלאה ג״כ דכגזור חו״ל מחלת והדק״ל

 דגזריכן דעצמו אליביה גס אביי משכי וע״ז אכילה. אטו
 עוף העלאת גזריכן קא הכי וא״כ רותח באלפס יעלה שמא
 דבהמה צוכן והעלאת בצוכן בהמה בשר העלאת אטו בצוכן
 לאכילה מאכילה אבל בישול על ועובר מבשל דה״ל רותח אטו

 .סו״ל בחלת שרי ומש״ה דהעלאה גזירה עוד עליו גזריכן לא
 ביה דהדר כיון אביי אמר אלא משחלה קאמר דלא והא

 מבשל איט דכ״ש ידע ג״כ דמתחלה לומר אפשר קמא משכויא
 אכילת דעל סבור הי׳ מ״מ בשול איסור על עובר ואיכו
 דלא א״ש וא״כ עכ״פ בישול דרך דהוי מדאורייתא עובר כ״ש

 אמו דעוף צוכן העלאת אלא אכילה אטו אכילה גזריכן
 דכ״ש רותח העלאה אטו צוכן והעלאת דבהמה צוכן העלאת

 גזרינן מ״מ גזירות ג׳ דהוי ואף אכילה אטו רותח והעלאת
 גזירות ב׳ כאן שגזרו וכמו הן קרובות דגזירוח שאני דהכא

 העלאה דשס אפשר )או גזירות ג׳ לגזור שיש חז״ל הביכו כן
 דבהמה רותח העלאת אטו דעוף צוכן העלאת וגזריכן היא חדא
 ס״ס לו הקשה וע״ז להעלאה( העלאה בין חז״ל חלקו דלא
 מדרבנן אלא אסור איכו באכילה ואף כלומר מבשל איכו כ״ש

 יעלה שמא גזירה ומשכי אכילה אטו אכילה דגזריכן צ״ל וע״כ
ודו״ק: ראשון באלפס

 של במקפה אסור מהגריסין הכודר רי״ד( )סי׳ ביו״ד
גריסין של תבשיל דהייכו והש״ך הט״ז ׳וכ גריסין

 ומותר חיים לאכלס אסור שטועס גריסין כ׳ כ״א ובסעיף
 זא״ז סותריס והדברים .במקפה מותר וא״כ מבושליס לאוכלם

 פליג דרשב״ג באמת לומר אפשר כזכרו הדינים דב׳ ואף
 ואפשר דגריסין דיכא הך העתיק לא הר״מ וכן בזה אמתכיחין

 דאסר דמתכיתין כרשב״ג הלכתא דלית משוס כווכתו ג״כ
 הטוש״ע על אבל ע״ש כב״י ודלא כוותי׳ לא7 מוכחא במקפה

 גריסין גריס באמת שאמר הייכו מהגריסין דכודר וצ״ל קשה
 ד״א עס גריסין תערובות דהייכו במקפה אף דאסור וקמ״ל

: וק״ל ועט״ז בשוס משא״כ
 כו׳ ערלה בקליפי שהסיקוהו תכור ת״ר ב׳( )כ״ו פסחים

 כלומר זה בהיסק רש״י פי׳ כו׳ הפת את בו אפה
 אסורה הפת אומר רבי ראשון בהיסק בישן ובין בחדש בין

 כלומר בפת עציס שבח דיש משוס דטעמא כמסקכא י ופירש"
 ואע״פ עצמם מעציס ככהכה הכאתו השיב כנגדו שאבוקה כיון

 הנשרף משהו מחמת אלא העצים מן באה איכה דשלהבת
 מחמיר ולהכי הכאתו חשיב לפכיכו בעין דעציס כיון אפ״ה

 דשבח שאכי הכא מותר זוז״ג דס״ל אף ישן בתכור אף רבי
 בחדש אבל בפת כיכר איכו התכור ושבח בפת כיכר עציס

 מותרת הפת וחכ״א זוז״ג דה״ל דמותר רבי מודה שני בהיסק
 וזה הנשרף ממשהו הכאתו ועיקר בפת עציס שבח אין דס״ל

 בהיסק בחדש אף ולהכי מותר אפרן הכשרפין דכל היתר הוי
 אלא כגמר דלא היתר כ״כ גופי׳ תנור דהוי משוס מותר ראשון
 ומתחלה .מותר אפרן הנשרפין וכל הנשרף משהו מחמת

 יש דס״ל כמו היא רבי יותץ חדש דתניא הא לאוקמא הגמ' רצה
 כאילו וחשיב בתנור עציס שבח יש ג״כ ס״ל בפת עצים שבח
 דלא מותרת הפת דס״ל לחכמים אבל עצמן מעצים כגמר
 אימור ודחי בתנור כן ס״ל ה״כ הנשרף ממשהו כ״א נגמר
 נהי כלומר ליה שמעת מי .זוז״ג בפת עצים שבח יש דס״ל

 דהוי יוצן חדש דס״ל להיות יכול מ״מ לדידי׳ אסור דהתכור
 בחדש אפילו פי' מותרת הפת ד״ה גחלים ע״ג בשלה זרז״ג
 העצים כגוף התנור והוי בתנור עצים שבח יש דס״ל לרבי ואף

 דהיתרא וגחליס דאיסורא תנור זוז״ג משוס מותרת אפ״ההפת
 כי ובתום׳ ברש״י היטב ועיין • מותר אפרן הנשרפין דכל

 דמסקנא אליבא וכ״ז רש״י בלשון מאוד ומדוקדק נכון הפשט
 ' דטעמא



בג חדשה תר והי איסור ועניני נשא מנחה
 מבואר וכן בפת עצים שבח דיש דס״ל משום דר׳ דטעמא
 מהרש״א ודברי . דבריו הכ״מ שפירש וכמו הרמב״ם בשיטת

 :ודו״ק דעתו לסוף ירדתי ולא להולמן קשין בזה
 מה לפי טובא קפה פו׳ או״ל ומה ד״ה הוס׳ )פ״ח( יבמות

 וא״א היה שוגג מסתמא דל״א הג.מ׳ בד׳ שהבינו
 שתיקה מטעם זונה ז״ל כמ״ש עדים העדאת ע״י חטאת לחייבו

 ומפ״ה שותק והוא בשוגג שאכל העד אומר אס כלומר כהודאה
 מיגו הוי דלא בדבריהם הקדימו למה א״כ כו׳ ומשמע כתבו
 א״א אכל שלא שאומר בזה משקר שהוא דנהי בכך ומה במ״ע

 לעדים א״א וזה מזיד היה דלמא עדים העדאת עפ״י שחייבו
 ולא בשוגג לא של״א אמר אס לר״י מספקא מאי וכן לדעת
היה מ״מ דלמא לחייבו א״א נאמן דלא דנהי נאמן אס במזיד

: וצ״ע בדוחק וי״ל . מזיד
 .עסה״ד כו׳ תימה כו׳ קפץ ד״ה תום׳ ב׳( )ו׳ מציעא בבא

 לא חיים דבעלי דהא מדבריהם נראה
 ומש״ה מדרבנן כן גס הוא א׳( )ע״ג בזבחים כדאיתא בטילי
 תרגומא מיני ספר שבסוף בליקוטים כמ״ש ודלא בתימה הניחו

 ע״ש מדאורייתא בטילי לא וברי׳ בע״ח דהכא התום׳ דלדעת
 .מדאורייתא לדידהו בטילי לא לחוד דברי׳ אלא כמ״ש וז״א

 אא״כ הוי לא דברי׳ ב׳( )ק״ב חולין רש״י דלדעת איברא
 דאמרה דהא ל״ל א״כ קיי״ל והכי ברייתה מתחילת אסורה

 אינה דהא בטילה דאינה ברי׳ מטעם הוא להקלה פלח תורה
 דב״ח' וש״מ בע״ח מטעם צ״ל וע״כ ברייתה מתחילת אסורה

 ר״פ פשיטת ס״ל רפ״י דמסתמא מדאורייתא בטלים אינם
 ג״כ ומיושב .מדרבנן רק הוא לכתחילה איסור מבטלין דאין

 מדאורייתא. בטל״הקופץ לא בע״ח דמטעם דהפא התוס׳ קופיית
 ב׳( )ע״ג בזבחים התוס׳ דפ׳ מהה זה לסתור יש לכאורה אך

 והוכיחו מדרבנן רק הוא כולן ימותו ברבוא, אחד דתנן דהא
 והא אלא ד״ה בתום׳ ע״ש ממתני׳ רב על דפ׳ הש״ס מן כן

 לייפב יש באמת אולם מדרבנן. רק בטלי דלא וש״מ ב״ח מתני׳
 משנתינו טעם ס״ל לא ממתניהין התם דפריך רבח דבאמה

 בתר טובא בתרא דהוא אפי ?־ב דהה ב״ח משוס בטלי דלא
 מפום סוברים היינו ר״א דאתא ועד דב״ח טעמת לן חדית רבא
 ואליביה’ דרבא תלמידו שהוא שם ר״פ וכתירוץ פבמנין דבר

 והתום׳ ר״נ על שפיר רבא פריך ומש״ה אמרה רבי׳ דרבא
 שמא גזירה התם דמשני דרבא אליבא התם זה ג״כ כתבו

 אבל דבע״ח טעמא אכתי ידע לא •ואיהו הקבוע מן יקח
 דלא לומר יש באמת דבע״ח טעמא לן וגלה ר״א דאתא לבתר
 הרמב״ם דברי היטב מיושב ובזה .ממשנתנו כלל רב על קשה
 מוקי דהא כולם והקשו דטבעות בהא כרב ע״ז בהלכות שפ׳

 ניחא ולפמ״ש פה״מ בה׳ כר״א פסק לא והיהו כר״א לרב התם
 חשובין דב״ח פה״מ׳טעמא מה׳ ברפ״ו העתיק דהרמב״ם

 שאשור דשא״ה ממשנתנו רב על כלל קשה לא וא״פ בטילי .ולא
 דהוי אף כר״א פסק לא מומין בעלי דאברים ובהא מדאורייתא

 הכ״מ וכמ״ש נדחין שחוטין דס״ל אחר מטעם היינו שחוטין
 נדחין אינן דבע״ה ס״ל ואיהו ב״ח דהוי משנתנו אך שם
 בטילי לא דמש״ה לומר חשובין דב״ח טעמא העתיק ע״כ

 מינייהו חד במיתת סגי ולא כולם ימותו וע״כ מדאורייתא
 ומיושב מדאורייתא בטילי לא דב״ה ס״ל הרמב״ס גס וח״כ
 ק״י בסי׳ הטוש״ע לשיטת אך .דהכא ׳התום׳ קושיית ג״כ
 ■צ״ל ע״כ כולן הותרו מהן א׳ נפל אס בבע״ח דאף להדיא שכ׳

 לדחוקי וצריך מדרבנן רק הוא בטלי דלא בע״ח דאף לדידהו
על בזבחים דפריך הא וגס דהכא התום׳ קושיית ליישב טוכא

: היטב ודו״ק וכמש״ל ממתניתין זה דין
 דמתני מאן כו׳ קיתון שם שנפל אלא ל״ש גמ׳ א׳( )ע״ג ע״ז

 דרב הך דחה רש״י הנה . תחילה בעי לא אמתניתין לה
 חמרא אלמא מיס דבעי קאמר דהכא מפום מהלכה לעיל דימי

 והרמב״ס .במשהו היתרא לגו איסורא ואפילו חמרא מבטל לא
 מחבית דנפל מיירי דהכא פליגי דלא דסבר כתרווייהו פסיק

 12 יב

 כיון לשיטתו קשה אך .- מיה בעי ומש״ה שנ״ט בעכין גדולה
 א״כ היין כל נגד משערינן דלא לדידי׳ הרבותא עיקר דכל
 ביי״כ שאין עד אח״כ שנחוסף גופי׳ ביין לאשמועיכן ליה הוה
 הראשון היין דאף טפי רבותא ולאשמועינן דמותר נ״ט כדי

 אס וא״כ תתלה דבעי למאן קושיא ז״א אולס .לבטל מצטרף
 והוצרך למימרא מאי היי״כ לבטל כדי מהחלה יין כ״כ היה

 אותו רואין לבטל כדי ביין אין אס דאף ובמיס ביין להשמיענו
 נ״ל ע״כ תחילה בעי דלא ולמ״ד מבטלין והמיס שאינו כמי

 היתרא לגו באיסורא דאף וס״ל דלעיל ר״ד על פליג דבאינו
 דמאי פנהוסף גופי׳ ביין לאשמועינן מצי הוי לא ולכך במשהו

 דפסקדבעיל הרמב״ס יתורץ ובזה במשהו. דבכ״ע הוהפ׳כיון מהני
 דאזי ניחא ולפ״ז . כל״ק פסק למה טעס וצריך הכ״מ וכ׳ תחלה

 נ״ג ע״כ א״כ בנ״ט היתרא לגו דאיסורא דפסק לשיטתו
 כ אח" שנתוסף גופיה ביין לאשמועינן לא״ה דאי תחילה דבעי

 שאינו כמי היין את רואין אמר למה קשה אכתי אך . וכמ״ש
 הרמב״ס דלשיטה כיון היי״נ לבטל המיס עס היין ליצטרף כו׳

 הכל דבין מיירי דהכא וי״ל . היתרא לגו באיסורא בס׳ בטל
 עס מצטרף לא ולזה חלקיס בששה בטל דבמיס רק ס׳ ליכא
 היין את רואין צ״ל ע״כ במים יי״נ טעס יהיה דא״כ היין

: ודו״ק וכו׳
 שאס א׳( )כ״ו בסוטה אמרינן . כו׳ זרע ונזרעה ונקתה

 יסתתרו א״כ ר״י א״ל דר״ע נפקדת עקרה היתה
 זכריס יולדת נקבות יולדה היתה שאם אלא כו׳ העקרות כל

 וז״ל בתוספות והקשו ע״ש וכו׳ שמורים בריוח יולדת בצער
 היולדות כל יסתתרו א״כ ג״כ לנפשי׳ איהו ולימא תימה
 ולי .קושייתם ליישב מהמפרשים רבים דשו וכבר .וכו׳ בצער
 יסתתרו א״כ קאמר מאי קשה לכאורה דהנה ליישב נראה

 מחיקת מחמת לכתחילה אסור בוודאי והלא כו׳ העקרות כל
 איש שבין השלום גדול חולין סוף ואמרינן סוטה במי השם

 על ימחה בקדושה שנכתב שמי הקב״ה אמר שהרי לאשתו
 בוודאי לכתחילה אבל התירו פלוס לעשות מפום ודוקא המיס
 שבעלה העקרות אותן יסתתרו א״כ דה״ק וצ״ל .אסור
 תסתיר א״כ .ילדה ולא פנים י׳ עמה שפהא כגון לגרשה חייב

 שתלד כדי עצמה לסתור לה מותר ולפיכך שתלד פדי עצמה
 לגרשה. יצטרך פלא כדי פלוס מפום ג״כ הפס מחיקת ולגרוס
 לה אסור בניס להן שיש אותן דודאי ■התוס׳ קופיית ומיושב

 קשה לפ״ז אך . לכתחילה השם מחיקת ולגרוס עצמה להסתיר
 ואס וגו׳ תראה ראה _ אס א״ע( פ׳ )ריש ברכות דאמרינן מהא

 והא כו׳ בעלי אלקנה בפני עצמי ואסתיר אלך תראה לאו
 הלא בהדיא קרא וכדכתיב לגרשה רוצה היה לא אלקנה התס
 דהא לגרפה ג״כ צריך היה ולא בניס מעפרה לך טוב אנכי
 קאמרה איך וא״כ מפנינה בכיס לו דהיו ורבי׳ פרי׳ קייס הוא

 ג״כ היה לא דשם וי״ל . הפס מחיקת לגרוס עצמה דתסתיר
 ויהיה וגו׳ כעס גס צרתה וכעסתה וכדכתיב בית פלוס

 ומשוס בביתו שלום שיהיה כדי מהן אחת לגרש ג״כ מוכרח
 אמרם בכלל ג־כ שזה ואפשר הפס מחיקת הותר בית פלוס

 וכעסתה וכדכתיב נתכוונה שמים לשם פנינה דב״ב בפ״ק ז״ל
 בוודאי הלא קשה דלכאורה וגו׳ הרעימה בעבור וגו׳ צרתה

 שמצינו וכמו בניס על מתפללת היתה פתכעיסנה כלא אף
 יהיה פלא כדי שתכעיסנה ניחא ולדברינו .שהתפללו באמהות

 עצמי: ואסתיר אלך וגו׳ תראה ראה אס לומר ותוכל ,בית שלוס
 היאך קשה דלכאורה הנ״ל התוס׳ קושיית כישוב ועי״ל

 דא״א ויחוד יחוד איסור על עוברת הא עצמה תסתיר
 יצטרך שלא השלום גדול דמשוס צ״ל וע״כ . הוא דאורייתא

 בשביל הותר הפס מחיקת דאפילו יחוד הותר וכמש״ל לגרשה
 גירושין קשים דוד גבי פ״ב( )כסנהדרין אמרינן ודכוותיה זה
 יולדת אבל ע״ש לגרש לו התירו ולא לייחד לו שהתירו כו׳

 וכמפ״ל שפיר נמי אתי חנה וגבי ביחוד אסורה בוודאי בצער
: ודוק זה בשביל יחוד והותר בית שלוס היה דלא



חרשהשלח בהעלתך נשא23
 הקשה מכילתין ריש המשניות בגליון רעק״א בתוספות שם

 נסתרה ואח״כ תדברי אל אמר דאם דקאמר אהא
 בפשיטות ליישב ויש ע״ש ע״ד עוברת הוי והא נבעלה מותרת
 ט״י ומ״מ יהוד משום לה חוששין דאין בעיר בבעלה דמיירי

 ועיין בההג״ה כ״ב סימן באה״ע להדיא איתא וכד אסורה קינוי
 הקשיתי ש מה מיושב ולפ״ז .קי״ד סי׳ הנ״ל הגאון בתשובות

 על עברה דהא כו׳ ואסתיר אלך אמרה דאיך חנה על לעיל
 וכמש״ל שותה היהה ומ״מ בעיר בבעלה דמיירי יחוד איסור

: וק״ל בעלי אלקנה בפני ואסתיר אלך הגמ׳ לשון ומדוקדק

בהעלתך
 )נ״ד סוכה . י׳( )י׳ וגו׳ עולותיכס על בחצוצרות ותקעתם

 הג של הראשון יו״ט שחל כגון וה״ד גמ׳ ב׳(
 יו״ט דחי לא השואבה בית דשמחת ופירש״י כע״ש להיות
 בית שמחת ענין דמה דחוק ופירושו . כו׳ י״ט מוצאי כדתנן

 דתקיעות חזינן הא לתקיעות זמר כלי מיני שבכל השואבה
 סד״ה ב׳( )נ׳ לעיל ]והתום׳ תנן יום בכל דהא וי״ט שבת דחי

 בכאן[ מהר״ש שהעיר וכמו דהכא כפירש״י ג״כ כתבו ורבנן
 .אחר באופן הגמ׳ קושיית לפרש מצאו דלא הכרחם ועיקר

 פריך דהכי בפשיטות לפרש נראה הקדושים דבריהם ולולי
 להיות חג שג הראשון יו״ט שחל וכגון לה משכחת דלא זמנין
 תוקעין בע״ש להיות שחל איתאיו״ט דחולין דבספ״ק שבת בערכ

 תקיעה מתוך ומריע תוקע אומר ר״י בגמ׳ ואמרינן מבדילין ולא
 התקיעה שניהם ולדברי אחת בנשימה ומריע תוקע אומר ור״א

 נשימה מכדי יותר מפסיק דאינו כיון כחדא נחשב והתרועה
 להו בצרי דלר״י כר״י דלא מתני׳ ב׳( )י״ג לעיל וכדאמרינן

 מפסיק שאינו כיון וה״ט כחדא חשיב ותרועה דתקיעה תקיעות
 רב דאמר הא אזלא כמאן שס וכדאמר נשימה מכדי יותר

 ופירש״י כר״י כמאן כלום ולא ולתרועה תקיעה בין אין כהנא
 הריחזינן נשימה כדי אלא בינתיים מפסיק הי׳ לא כלום ולא

 אלא מפסיק היה לא כחדא ליה דחשיב דלר״י בזה זה דתלי
 לכ״ע לדידן דאף בע״ש להיות שחל בי״ט וא״כ נשימה כדי
 ליה ובצרי כחדא ונחשב נשימה מכדי יותר מפסיק הי׳ לא

 לא נפש נוחי שרבותיני לולי וברור נכון הפירוש וזה . ■תקיעות
: וצ״ע כן פירשו

 השליו את ויאספו וכו׳ הלילה וכל היום כל העם ויקם
 גאון בשם שמעתי .וגו׳ ממדים עשרה אסף הממעיט

 בפסחים דקיי״ל מה עפ״י חמרים עשרה החשטן לדקדק אחד
 השציו והנה ביום פרסאות עשרה בינוני אדם מהלך א׳( )צ״ד
 וא״כ פרסי תלתא הוה ישראל ומחנה המחנה הטבות נפל
 מכולם יותר ממעיט נקרא הוא המחנה באמצע שהוא מי

 יום דלקטו כיון וא״כ פרסאות ג׳ ובחזרה בהליכה לילך שצריך
 הממעיט יכול היה פרסאות שלשים מהלך הוה ויום ולילה
 מי היינו הממעיט מצומצם והחשבון פעמים עשר ולשוב לילך

 אלא שמעתי. ע״כ חמריס עשרה אסף המחנה באמצע שהוא
 שם ותוס׳ רש״י לשיטת נ״א יפה עולה אינו זה שלכאורה

 צה״כ• ועד השחר מעלות היינו ביום פרסאות עשרה דמהלך
 לא״ח בביאורו הגר״א דבריו שפי׳ וכמו הרמב״ם לשיטת אבל
 ועד החמה מהנץ פרסאות עשרה מהלך הוי תנ״ט סי׳

 וכן מילין ד׳ מהלך החמה הנץ עד השחר ומעלות שקיעתה -
 השחר דמעלות קיי״ל ואנן ג״כ מילין ד׳ צה״כ ועד משקיעה

 וא״כ פסחים ריש וכדאיתא מילי לכל יום הוי צה״כ ועד
 שני להו פשו וא״כ פרסאות ל״ב ה״ל ולילה יום דלקטו כיון

 להו אזלי ■ פרסאות ב׳ דהנך ונראה . ממעיט גבי פרסאות
 ג״כ לזה צריך הי׳ דמסתמא בבית והנחה לקיטה בשיעור

 רש״י לשיטת אבל א״ש הרמב״ס לשיטת ואדרבא פנאי איזה
 שום. נשאר לא בצמצום פרסאות ל׳ אלא דליכא כיון ותום׳
:ות״ל שם הגר״א בביאורי וע׳ בבית .׳הנחה ללקיטה פנאי

שלח
 )ס״ד סנהדרין . נ׳ז( )מ״ו בשינה תחטא אחת נפש ואם

 מהרפ״א עיין נו׳ לבזויי דמיכוין ואע״ג ד״ה תוס׳ א׳(
 לבזויי דמיכוין דהינא הרמב״ס לדעת התוספות דעת שהשוה

 לומר אפשר אי ולדעת* .בשוגג חטאת וחייב ממיתה פטור
 מאהבה דעובד להדיא מדבריהם משמע דהא התום׳ לדברי כן

 עובד מה ק״ו וא״כ לבזויי ממכוין יותר לחייב לו יש ומיראה
 מכ״ש מקימות הי׳ בכל לעיל כדמשמע מקרבן פטור מיראה
 לבזויי דמכוין שסובר צ״ל הרמב״ם ולדברי פטור לבזויי דמכוין

 פטור ד אף לבזויי במכוין קרבן חייב׳ ולכן מאהומ״י יותר נרע
: ועיין באהומ״י

 ארבע רבה הקומץ בפ׳ משנה .ונו׳ ציצית להם ועשו
 ישמעאל ר׳ אחת מצוה שארבעתן זא״ז מעכבין ציצית

 הגאון הרב .אדמו״ר מפי מקובלני . מצות ארבע ארבעתן אומר
 מק״ק זללה״ה מאיר יעקב מוה׳ המנוח הצדיק מופה״ד הג׳

 להבין דצריך במתניתין טעם דנקט בכ״מ שדקדק יאלאווקי
 מפרשת והנמ׳ טעם לתת המשנה מדרך אין בכ״מ הלא

 לטעות מקום היה טעם נתינת דבלא היכא זולת כידוע הטעם
 כוונתה שנבין בכדי במשנה הטעם כ ע בא המשנה בכוונת

 כו׳ שארבעתן נקט דלכך ז״ל הרב אמר ובכאן בוריה על
 כלאים כן ואם מצות ד׳ הם שבאמת טועין היינו דאל״כ
 בשבת ברה״ר לצאת ומותר מותר כנפות בג׳ אפילו בציצית
 זא״ז מעכבין דנקט ומאי ס״ס בגמ׳ וכדאיתא ציציה כשלש
 קיים שלא מפני ציצית ד׳ בלא הטלית ללטש שאסור היינו
 הטעם לנו ופי׳ המשנה. בא ע״כ הרביעית מצוה עדיין

 מדאורייתא אסור אינו דבאמת כלומר א׳ מצוה שארבעתן
 י״ג( )סי׳ במ״א הובא המרדכי יכמ״ש ציציה בלא טליה ללטש

 ואסור כלל מצרה עשה שלא היינו זא״ז דמעכבין והכוונה
 אדמו״ר עכ״ד לרה״ר בו יצא אם חטאה וחייב בכלאים

 פלונתתו נקטר״י דלמה לדקדק ני' נשאר ועדיין .זללה״ה הגאון
 אין אומר ר״י למימר וה״ל הדין גוף על ולא הטעם על

 דפליג כיון יובן וממילא בכ״מ התנא וכדרך זא״ז מעכבין
 נכאורה והי׳ .מצות ד׳ שהם ס״ג מסתמא הדין בעיקר את״ק
 למינקע לי׳ ניחא מ״א שארבעתן בת״ק דנקט דאיידי לומר נראה

 איזה לתרץ כדי מצות ד׳ ארבעתן בר״י לישנא האי כמי
 בהא מקשים א׳( )ג׳ סוטה התוס׳ כי והוא עליו לנו שקשה קושיא
 יטמא לה תעטדו בהם דלעולם קראי בהני ור״ע ר״י דפליגי

 חובה ס״ל ור״ע רשות בכולהו ה״ל דר״י אשתו את וקנא
 .להו טפי לר״ע או מצות תרי״ג ממנין להו הסר לר"י דא״כ

 שם מביא רבה מדרש עג אברהם זרע ס׳ בהקדמת וראיתי
 קושיית לתרץ ז״ל אפנהייס דוד מו״ה -המנוח הגאון כשם

 שהן בציצית לי׳ דאית תרי״ג למנין חסר לא דלר״י התו.ס׳
 דנקט י״ג וא״כ ט״ש כנגדן אחרים ג׳ לו יש וא״נ מצות ד׳

 אכל .הנ״ל התום׳ קושיית לתרץ כדי לישנא האי בכוונה
 יענה דמה לאמתו נכון אינו מ״מ חכמה דבר שאמר אף באמת

 השולח פ׳ בגיטין לי׳ דאית שמואל אמר יהודה דרב בהא
פסיק הקומץ ובס״ס כר״ע והיינו בעשה עובר עבדו המשחרר
נ וק״ל וצ"ע מצות להו טפי וא״כ א״מ שהם כר״י הילכתא

קרח
 עמש״ל .י״ד[ ]ט״ז נענה לא תנקר ההם האנשים ״עיני

 הא על ב׳( )ז׳ בנדרים הר״ן דכ׳ בהא תזריע בס׳
 האנשים כל מתו כי דכ׳ כמית׳ ועניות ואבירם דתן גבי התם ד־קאמ׳

 דלכאורה עליו לדקדק לי יש ועדיין .נחת ותמצא היטב ע״ש
 על ג״כ להקשות יש ומצורעין סומין על שהקשה הקושיות כל

 עקב בס׳ קרא כתיב דהא מנכסיהם שירדו התם דקאמר הא
ואמר וגו׳ ברגליהם אשר היקום כל יאה ואבירם דתן גבי

מר



הדשה בלק דקת קרה מנחה
 הוי לא דאלמא רגליו על שמעמידו אדה של ממונו זה מר

 לו שאמר שעה באותה דמ״מ ול״ל עניות מחמת כמת תשיבי
 נמי ומצורעין סומין גבי דא״כ היו עניים מתו כי הקב״ה־

 שלא בכ״י ומצורעין סומין היו פעה באותה דרק הכי נימא
 אך .נתרפאו מצרים יציאת לאחר ותיכף למפה להרע יוכלו

 עשרו זה וגו׳ היקום כל ואת חלק באגדת דאמרינן מחי לפי
 וכדכתיב ממון להם נתן שקרח שם קמהרש״א ופי׳ קרח של

:א״ש בממון שלקחן קרח ויקח
 וגו׳ ההם האנשים העיני מאמרם כוונת צחות ע״ד י״ל ובזה

 ? מיתה עונש או מזולתו זה עונש בדבריהם הפסו מה
 נפשא קעיל חמא בר )כ״ז( בסנהד׳ דאמרינן מאי פי׳ ונראה

 שלא ועונשין מכין דב״ד שם ופירש״י כו׳ לעיניו כהיי׳ כו׳
 ונראה .לעיניו לכהיי׳ אמר ומפ״ה בעלה ב״ד ומיתת מה״ת

 ומש״ה כמת וחשוב סומא והא ג״כ עיניו דבכהיית בזה העעם
 וחשוב עני ויהיה כלומר ממונו יעלו בל״א ג״כ שם פירש״י

 מפי ולא מעצמו מלך משה היה דלשיעתס ציחא ובזה כמת
 מיתה חייבין אינם דהא אותם להמית לו אפשר אי הגבורה

 לעפות כדי התורה מן שלא אותם ולענוש להכות יכול אלא
 נתן דקרח הועיל ולא עבורו נענשו כבר בעניות והנה סייג
 אך ויתן ויחזור יתן מהם יעול אס ואף צרכם כל כעת להם

 ההם האנשים העיני אמרו ולזה סומין אותם לעשות בידי זה
:וק״ל בפירש״י ועיין נעלה לא תנקר

 ארשב״ל ב׳( )י״ג ביצה .וגו׳ תרומתכם לכס ונחשב
 כו׳ עובלו שמו בשיבלין שהקדימו ראשון מעשר

 נקע דלמה יל״ד .מעשר שם עליו ויצא הואיל א״ר מ״ע
 שהישראל וכגון נמי הקדימו לא אפינו איסור שעפה הקדימו
 הללו השיבלין על גדולה תרומה לו שהיו ^מחעין הפריש

 מעשר מהשבליס ישראל נתן ואח״כ וכדלעיל באומד דניעלת
 לומר ואפשר .עובלו ושמו שבלים אף ליתן יכול דמעשר ללוי
 ורבנן דר״א פלוגתא המביא ס״פ לקמן דאמרינן מאי לפי
 אי א״כ מלאכתו נגמרה שלא בדבר אף קובעת תרומה אי

 תרומה כבר שהפריש היכא דדוקא ה״א סתמא נקיע הוה
 לרבנן ואפילו 'קובעים מעפר שם וגס תרומה שם דאז גדולה
 קבעה לא לחודא מעשר שם דהקדימו היכא אבל בזה מודים
 בסוגיא לעיל דאמרינן הא א״ש ואפ״ה לרבותא. הקדימו קמ״ל

 דלמא ול״ק כו׳ אבוה וכדר׳ מעשר לתרומה עבול עבל נא
 תרומה כבר הפריש והישראל הקדימו בלא הכא מיירי
 לימא כו׳ כותש אמרינן אמאי דא״כ לו שהיה אחר תלתן מזרע

 ומשום בהקדימו דאיירי צ״ל וע״כ כו׳ לי׳ דיהבו היכי כי ליה
: ודו״ק קנסא

 עיקר לו שיש אלרבכן עבר דאם חילק שנהגו מקום פ׳ בר״ן
 משמתינן עיקר לו אין ואס ליה מנגדינן בדאירייתא

 דס״ל ע״ש דקדושין מהא שם אנשי בחידושי והקשו'עליו .ליה
 . מדאורייתא אסורין דכא״י עיקר לו יש מקרי בח״ל דכה״כ
 איסור מבעלין אין לענין דביצה בפ״ק הר״ן ממנו ונעלם

 לו אין מיקרי חו״ל דתרומת להדיא כתב דשם לכתחילה
 הכא ה״ה כן ואס מדאורייתא תרומה אין ובחו״ל הואיל עיקר

:וברור .הכרס כלאי לענין
 מכלל כו׳ החמיץ אא״כ ד״ה רש״י בסוגיא ע״ש )כ״ו( חולין

 אס בספק וכוונתו החמיץ. בלא ריב״ל ליה דמחייב
 איהו דהא ר״נ עם פליגי במאי קשה ולכאורה לא. או יחמיץ

 . לעיל התוס׳ וכמ״ש להחמיץ בסופו מחייב דר״י קחמר נמי
 בספק לא אבל להחמיץ שסופו בודאי בידעינן דדוקא וא״ל
 בתר דאזלינן ודאי וא״כ חמיצין דרובן בהדיא כ׳ רש״י דהא
 התוספות שכתבו נמי האי דלפי ונראה מעשר. לענין גם רובא
 •תלהא ברמי מדאורייתא מחייב דר״י ר״י אי סד״ה לעיל

 ומתניתין מדתו בכדי מדרבנן מחייב ולכך ופלגא תלתא ואתא
 דהא לומר אפשר א״כ עכ״ל ופלגא תלתא ואתא תלתא ברמי

 דלמא מתני׳ על דפריך להמחשה היינו דריבן רש״י דפירש

 ודאי ובזה ופלגא תלתא באתא ומתני׳ מחמי! הוה הבקי אי
 בנדי ראיירי ורבנן ר״י פלוגתת אבל הס מחמיצים דרובן
 שסופו בודאי בידעינן אלא רבנן אחמור דלא לר״כ ס״ל מדתן

 עליו יפליג ור״א מחלוקת בהחמיץ קאמר ומש״ה עכ״פ להחמיץ
 מיתוקמא ומתני׳ להפריש צרי־ ג״כ יחמיץ אס בספק דאפילו
 היינו ניקח אינו החמיץ שלא עד דקתני והא נר״י אליבי׳

 :ודו״ק וכדלעיל בכוס ששייר וכגון יחמיץ שלא בוודאי בדידעיק
.כו׳ ונקבה זכרים שני הונא רב תני א׳( )מ״ט בכורות

 לשיטת שהקשה בכורים מה׳ פי״א המל״מ
 אנשיס לשני א׳ איש בין לחלק יש טעס מה שס הראב״ד

 ושתי א׳ באיש דבשלמא לומר יש ולדידי . בכ״מ הקשה וכן
 ס״ס מכח לחייב יש בכרה לא ואחת בכרה אחת אפילו נשים
 בב׳ אבל המל״מ שהסביר כמו לחיוב צדדים ג׳ דאיכא כיון

 בכרו לא שניהם יהיו אס ס״ס מכח לחייב תימא אי אנשים
 ס״ס ליכא שניהם על דהא אפשר אי וזה לשניהם ג״כ תחייב

 לא וא׳ בכרה באחת וממילא שניהם לפעור אתה צריך וא״כ
 שתיהן בכרו מלא בכרה א׳ חמור יהא דלא פטור ג״כ בכרה

 סלעים ה׳ חייב בכרה לא וא׳ בכרה א׳ אחד באיש אבל
:ודו״ק ס״ס דאיכא כיון

 חגיגה תום׳ עיין כו׳. להקדישו וא״א ד״ה סוס׳ א׳( )נ״ח שם
 מגביהין דאין גזירה משוס דליתסר עוד דקדקו שם‘ ,ח
 מתקן הוי לא באכילה מתסר דלא דמשום ותירצו תרומה

 דהא לגורנן קודם מיירי ע״כ בחגיגה דהתם כוונתם וע״כ
 דמיירי הכא אבל לאכול מותר לגורן וקודם ביו״ט גורן אין

 אסור הגורן שהגיע כיון דהא התירוץ זה ל״ש ביו״ע גורן לקבוע
 הגורן שהגיע דכיון וצ״ל וערש״י במשנה לעיל כדאיתא׳ לאכול
 לאפרושי עיסה וכמו האידנא דעבילה פירי כמו הו״ל בי״ט

:וק״ל שם בבינה כדאיתא בי״ע מפרישין חלה מינה

הקת
 םפ״א במל״מ הרב כ׳ ב'(. )י״ע עול עליה עלה לא אשר

 להרביע ואסור הרמב״ם דכ׳ הא על מעילה מה׳
 מלאכ׳ עושה שהרובע מלאכה מעעם דהאיסור ובפה״מ בבכור

 כשהבהמה אלא איסור שאין כתב וע״כ הנרבעת בבהמה
 דאין דשרי פשיעא רובעת היא אס אבל נרבעת היא פה״מ

 תמוהים שדבריו מלבד והנה .שהאריך ע״ש עכ״ל עבודה כאן
 שסברתו גם אף רובע והוא זכר שהוא בבכור יענה מה דא״כ

 מלאכה בו שייך ודאי רובע שהוא בזכר דאדרבא הפוכה
 וע׳ בג״ע יעבור ואל יהרג לענין וכדאשכחן מעשה העושה שהוא
 ב׳( )כ״ו פסחים התוה׳ כתבו דמ״מ אלא דפסחיס פ״ב בר״ן

 שעת מקרי עמה משמש שהזכר דכיון דפסולה זכר עלית לענין •
 בזכר אבל הנקבה לענין גם עבודה דמיקרי כלומר עבודה
 גמד ז״ל שהרב הנראה וכפי גמור מעשה עבודה דהוי פשיעא

:וצ״ע בזה בתשובה ועמ״ש הנ״ל התום׳ מלשון כן
 דה״ל להרוג מעמא שאינו אומרים יש בהגהה שע״ג סס״י ירד

 הבנתי ולא ב׳( )מ״ג נזיר מקומו הראה והגר״א כו׳ חסר
 להרוג פרע א׳( )ס״ה נזיר מסוף הוא דמקורו ונראה ראייתו.

: וק״ל חסר מיקרי דהרוג שם תום׳ וע׳

ברק
 א״כ פירש״י י״ב( )כ״ב הוא ברוך כי העם את תאור לא

 ליה איכפת ומאי יל״ד .לברכהך א״צ א״ל אברכם
 ב׳( )ק״ה בסנהד׳ דאמרינן מאי עפ״י ונראה . שיברכם להש״י

 להבין וצריך וגו׳ עובו מה חוץ לקללות נהפכו הברכות כל
 נהפכו ולא ברכות כמה יש הראשונים פעמים בב׳ גם הלא

 לצדיקים קללה גורס הרשעים ברכות באמת אך .לקללות
 ויברכו שנאמר משוס עקרה רבקה היתה למה פאחז״ל וכעין

את



 יאמרו שצא כדי וגו' רבבה צאלפי היי אחותינו וגו׳ את'רבקה
 רשעים של טובתן בהוריות וכמ״ש פירות עשו ידינו מעשה

 שלא כיון הראשונים פעמים בב' אך הצדיקים הצל היא רעה
 בלעם בפי דבר ד׳ וישם וכמ״ש ד׳ מכה רק מעצמו נלל דבר
 בפעם אבל לקללות נהפנו לא ממש מד׳ הברכות והוי וגו׳

 הטומאה רוח עליו המשיך רק ה׳־ מאת לקבל רצה שלח השלישי
 ועיין וגו׳ נחשים לקראה בפעם כפעם הלך שלא וכמ״ש
 מה חוץ לקללות הברכות אף נהפנו ומש״ה ורש״י הרגום

 יהי' לא מדרשות ובתי ננסיות בתי שאלמלא וגו' אהליך טובו
 ’ את תאור לא שפיר אמר ומש״ה .בגלות ח״ו תקומה להם
ואני לקללות יהפנו תברנם שאם נלומר לברנתך א״צ העם

: וק״ל הוא ברוך ני בנך רוצה איני’

 - שופר ב׳( )כ״ו ר״ה <א׳( )כ״ט לנס יהיה הרועה יום
הוא דיעל רש״י בשם התום׳ ופירשו פשוט יעל של ד״ה

 לעיל אמרינן דהא צ״ע ולכאורה .אשטיינבוק שקורץ מין
 גילדי גילדי דקאי משום פסול פרה של דשופר דה״ט לאביי

 נדונות שקרניה כל חיה דסימני להדיא משמע ב׳( )נ״ט ובחולין
 כשור ממש ע״נ והיינו השוד קרני כעין כילדי רש״י שם ופי׳
 ופרה ושור כרוכות דקרניה שור והרי ענה פריך מאי לא״ה דאי

 דא״ה חיה מין דיעל למימר לינא וא״כ היא מלתא הדא
בדוחק: וי״ל וצ״ע פרה דאיפסול מה״ט ליפסול

 השופרות כל שכתב הרמב״ם דברי ליישב אנו ינולין ועפ״י
 כדכתיב כבש בכלל דעז משום הכבש מקרן חוץ פסולין

 לדעתו פסולה באמת והיה הר״ן וכמ״ש עזים ושה כשבים שה
 כבשה הערוך כדעת ש״ל יעל המשנה ופי׳ דאמרן מטעמא

 לה שיש דרחל כיון נראה הערוך על התו׳ קושיית וליישב נקבה.
 דבכורות מהא ס״י ה״צ בשו״ת וכדדייק שכיחא לא קרניים

 והא הגבוהים בהרים דמשכנה למימר איכא שפיר א( )מד
 אף בהמה הוי דאפ״ה למימר איכא יעלא אקו דמתרגמינן

 דהוא כרבנן דהלכתא הבר דשור דומיא חיות בין דנחשבת
 תורבלא מתרגמינן דתאו חיות י בין דנחשב אף בהמה■ מין

 ודלמא בדר״א ר״א שם דפריך ואף א׳( )פ׳ בחולין ונדאיתא
 דס״ל משום היינו חיה מין דאקו דס״ל אלמא הוא דאקו מינא

 ד״ה השניה בקושיא שם התוס׳ וכמ״ש כר״י הבר בשור גם
 .בפשיטו׳ למימר איכא בהמה מין דתאו דקיי״ל למאי אבל ודלמא
בהרים דמשכנה־ הבר כבש דהוא־ יעלא דמתרגמינן דאקו

 :ברורים והדברים .דתאו דומיא בהמה מין ג״כ הגבוהים
 לומר שלא רש״י של רבותיו דעת הביא ד״ה בסוף הרא״ש

 הוא אריכתא דכיומא משום ד״ה של ב׳ בליל זמן
 לענין דנהי תמה ואני .ב״י[ ]עיין הראשונים מן הרבה וכ״כ
 אריכת׳ דכיומא מטעם בזה ־אסורה בזה דנולדה אמרינן ביצה
 באו שמא לחשוש לרחוקים להם היה ואילך דמתקנה היינו הוא

 קודש הימים שני עושים והיו ולמעלה המנחה מן עדים
 ומש״ה שם בביצה וכדאיתא ספק מחמת ולא חכמים מתקנת

 .דהוי יו״ט משאר גרע מי זמן לענין מ״מ אבל אסורה ביצה
 זמן. וצ״ל ב׳ יום עד עדים באו לא שמא ספק הוי וה״נ ספק
 ראיה להביא יש ר״ה של בי״ט קרה אם דביצה מזה והנה

 אמאי קשה דאל״כ בדשיל״מ אסור דס״ס הסוברים לדעת
 קודם ראשון ביום עדים באו שמא ס״ס והאיכא אסורה
 לא דלמא מנחה קודם באו שלא ואת״ל חול ב׳ יום והוי מנחה

 ואולי .חול הראשון והוי ב׳ ביום ובאו א׳ ביום נלל באו
 זה אין א״כ מעובר אלול מצינו לא עזרא דמימות ניון י״ל

 דלא מעובר אלול א״כ והוי ב׳ ביום באו שמא לומר נלל ספק
 שלא עזרא שמימות שנים רוב בתר ואזלינן נלל לזה היישיינן
 א׳[ ח״י ר״ה רש״י ]עיין ב׳ *וס עד יבואו שלא כלל איחרמי

 מנחה לאחר או מנחה קודם באו שמא ספק חד אלא וליכא

חדשה פנחם
 הלול ג״כ מנסה לאחר יבואו דחס ואף אסורה ומש״ה\יצה

 חיישיכן מ״מ בבינה וכדאיתא משני מונין דלמועדות מעובד
 עזרא מימות מנחה אחר שבאו פעמים נמה דאיהרמי כיון לזה

 ליישב יש ובזה . מעובד ממילא הוי התקנה שנתחדש ועכשיו
 שפירש נו׳ אלול ועל ד״ה א׳( )י״ח בד״ה רש״י על תו׳ קושיית

 עליו והקשו ד״ה א׳ יוס אלא עושים היו לא ולה דבי התם
 ניחא ולמ״ש ימים שני עושים שהיו בפירוש דמצינו התוס׳
 הדוב על שומנים שפיר והיו תקנה קודם מיידי דהתם דמתני׳

 לאחד אבל א׳ יים דק עושים היו ולא א׳ ביום עדים שבאו
 שבאו פעמים נמה אתדמי דזה ימים ב׳ עושים היו תקנה
 והיו מנחה אחד באו שמא לזה לחשוש וצריכים מנחה אחד

 שלא משמע נו׳ נשתהו אחת פעם דתנן ואף קודש שניהם
 שנבר עד נ״נ אהדו הפעם בזה היינו אחת פעם אלה* אתרמי

 שש אחד דהיינו מנחה לאחר אבל התמיד על השיר אמדו
 יהיי שנא התקינו והם שבאו פעמים נמה אתדמי ומחנה
 ולפ׳יז . ימים ב׳ לעשות צריך ומש״ה המנחה עד אלא מקבלי!
 דא״צ י״ל דמש״ה הרא״ש על לעיל שהקשינו מה נמי מיושב
 עושים היו לא תקנה דקודם ניון ד״ה של ב׳ בליל זמן לומד

 ב׳ יום עד עדים באו לא שמא נלל חשו דלא א׳ יום דק
 ב׳ לעשות התחילו ואילך ומתקנה שם בד״ה רש״י ונדעת

 א״צ וא״כ אדינתא קדושה והוי מנחה /אחר באו שמא ימים
 המנחה עד דהאי שנתב אבן בעירי מצאתי שוב זמן. בי נומר
 דאף נ״ל דבריו לפי ואפילו לדבריו ה״ד וצא קענה מנחה היינו
 אחת פעם דק המנחה אחד עדים שיבואו נלל איתדמי דלא
 מנחה קודם בין עוד חלקו לא עדים באו היום דבזה ניון מ״מ

דלמא מחשש ימים ב׳ לעשות הדחוקים על ומוטל מנחה לאהד
־. ודו״ק ונמ״ש מנחה לאחד עדים באו

 וה״ע נו׳ השמיע אלפסי הרב ז׳ סי׳ פ״ק בסונה הרא"ש כתב
 משוס דבריו ופירוש ע״ש צה״פ דבעי נמי דפסק משוס

 ומותר גמורות מחיצות ג׳ הוי וא״נ צה״פ נמי דבעי האלפס דפסק
 <חסוד אנתי דמדדבנן ואף מגו בנא אף מדאודיי׳ בשבת לטלטל
 פשיעא מדרבנן מ״מ רביעית בדוח קורה או לחי בלא לטלטל

 אף מגו דאמדינן דדבה מימרא אינך מכ״ש מגו דאמדינן
 דדבה צ״ל וא״כ האלפס הביאו לא ומש״ה דאורייתא לענין

 לחוד שוחק טפח אלא צה״פ בעי דלא ס״ל לשבת וכן דקאמר
 דאוריי' לענין אף מגו אמרינן דמ״מ להשמיענו צריך ומש״ה

 ע׳ סי׳• בסמוך בעצמו הרא״ש נתב דהא עובא דקשה אלא
 במבוי אף חייב לתוכו והזורק מחיצה משוס לחי סבר דרבה

 דמותר טפח ושלישית כהלכתן בשתים מכ״ש וא״כ מפולש
 הכא דקאמר דהא צ״ל ע״כ וא״כ מדאורייתא בשבת לטלטל

 והדק״ל דמגו טעם צריך דרבנן לענין דק היינו לשבת וכן
: וצ״ע בדוחק וי״ל ז״ל הרי״ף כזאת השמיענו לא אמאי
 מיבעי׳ מחזקת ואינה מחזקת איתא ואס גמ׳ א׳( )ג' סוכה

 והל״ל מחזקת למיתני ל״ל קשה ולנאורה .ערש״י ליה
 ראשו שהי׳ מי דנקט השתא כמו ליה מיבעי׳ מחזקת אינה בקצרה

 מחזקת’ באינה נמי דאיירי הבית בתוך ושולחנו בסוכה ורובו
: השתא דס״ד מאי לפי .

 כשירה דלב״ש לאשמעינן מחזקת למיתני דצריך ונראה
 דמאינה אמות ארבע בעי ולא ושולחנו ורובו ראשו

 נוותיה דהלכתא דלב״ש אמינא דהוה שמעינן לא לחוד מחזקת
 ורובו בראשו פלוגתייהו דנקט והא אמות ארבע באמת בעי

 ואף מכשיר לחוד ורובו בראשו דאפילו דב״ה כחו לאשמועינן
 דכחא דב״ה אליבא רבותא אשמועינן מ״מ מ״ש דהלכה

 ע״ש. ביצה ריש זה כעין להדיא וכדאיתא ליה עדיף דהתירא
 שהי׳ מי השתא דנקט אופן על ג״כ הגמ׳ קושיית ולפ״זסובב

 אליבא הכשר שיעור ג״כ למיתני ה״ל בשיעורא דפליגי איתא דאי
 פליגי לא סוכה דבשיעור אע״כ לשער היאך שנדע בכדי דב״ש

 סברי דנ״ע כיון השיעור להשמיענו התנא רצה לא ומש״ה כלל
 דבתרתי מסיק ולבסוף בהכי וסגי ושולחנו ורובו ראשו דצריך

 פליגי



כה חדשה רגלים ועניני פנחס מנחה
 כיון דב״ש אליבא במחזקת שיעור דהל״ל ליה קשה לא פליגי
 א״כ שולחנו אחר ימשך דשמא בגזירה פלוגהייהו ברישא דנקט

 דברישא ומשוס ברישא תני בסיפא דפלוגתייהו נדע ממילא
 קטנה בסו;ה פסלי מש״ה שולחנו אחר ימשך שמא ב״ש גזרו
 אם להו איכפת דלא לשיטתייהו וב״ה לפולחנו שיעור בה שאין

 סוכה שיעור דלב״ש ידעינן ממילא וא״כ לסוכה חוץ עומד הפולחן
 למיתני הו איצטריך ולא בהכי וסגי ושולחנו ורובו בראשו
 באינה קטנה סוכה דפסול לומר אפשר ולפמ״ש .מחזקת
 וא״ש .ימשך שמא גזירה מדרבנן רק הוא שולחנו כדי מחזקת

 וכמו מכילתין דריש במתני׳ מחזקת דאינה פסולא נקט דלא
 פסולא אלא נקט לא דמתני׳ ניחא ולפמ״ש ע״ש הפ״י שדקדק

 . פסולה תני דאורייתא סוכה לעיל שאמר וכמו דאורייתא
 שכך מקצת א׳( )ג׳ בעירובין דאמר דלרבה לדבר וראיה
 נקט למה תקשה א״כ פסול מכ׳ למעלה ומקצת עשרים בתוך

 שהחלל משמע מעשרים למעלה גבוה שהיא סוכה במתני׳
 ג״כ דלרבה כיון אע״כ והר״ן הרפב״א וכמ״ש מנ׳ יותר הוא

 הכא וה״נ במתני׳ ליה נקט לא מש״ה מדרבנן אלא פסול לא
 מחזקת באינה דעכ״פ כלל ל״ק והא ושולחנו ורובו ראשו גבי

 ?•דהא מחזקת אינה ליתני וא״כ מדאוריי׳ פסולה ורובו ראשו
 ליה איצטריך ולא בסוכה רובו לישב שצריך דפשיטא מלתא

:וק״ל ע״ש הפ"י שנתב וכמו כלל למיתני
 יכול הי׳ ספרא רב בלא נו׳ ואמאי ד״ה תום׳ ב׳( )נ״ד שם

 ב'( )נ״ד שבת והרא״ש התו׳ ולפמ״ש ענ״ל נן להקשות
 לדמות ולענין ניסא לפרשומי קודש הדיר אקדומי דלענין

 דבה״א זו שוגי׳ א״ש דבריהש בטעש ע״ש עדיף נישא פרסומי
 אפשר דלא וניון לר״ח מילתא פירסומי בזה דאינא שפיר ידע

 דוחה ר״ח דמשני ולבתר נדחה שבת של אחד שיר אלא למימר
 דפרסומי הדיר לשאינו קודש תדיר ואמאי שפיר פריך לקדש ־

 וכפירש״י בזמנה ר״ח שהוקבע לידע ומשני בשוף נמו בתחלה יש
 אדס .לב יגמגם ולא נו׳ להינרא ליה עבדינן חשיבותא האי
 הקביעות לידע לענין דלאו הזהב בלשונו שדקדק הרי נו׳ עליו

 ולהני גמגום שוס בלי בפשיטות שנעשה לפרשה רק כן עבדינן
: וק״ל נ״ל נן . לתדיר ליה ומקדמינן יתירתא מלתא עבדינן
 שולחן דמעבירין מנ״ל נו׳ ראשון ה״ג ד״ה תו׳ ב׳( )ק״ב פפהים

г מפשיקין ד״ה א׳( )ק׳ נמש״ל כוונתה נו׳ קידוש קודש 
 השולחן עקירת במקוש שהוא ומקדש מפה פורש מדקאמר כו׳

 דכתבו כיון כאן לקושייתה מקוש אין א״כ אך .עכ״ל לר״י
 בירושלמי דאמר כחכמיה ־דש״ל אלא ד״ה שע״א שה בעצמס

 קודש הוה השולחן דעקירת ש״מ א״נ ומקדש מפה פורה
 מפה דפורש מהא דמנ״ל צ״ע שם דבריהם באמת אך .קידוש

 משוס הוה דלמא 'לר״י השולחן עקירת במקום הטעם הוה
 השולחן עקירת הוי יהודה לר׳ אבל דשבתא ביקרא שעודה דתיתי

: ודו״ק קידוש לאחר
 שנולדה ביצה ואחד בשבת שנולדה ביצה אחד ב׳(גמ׳ )ג׳ ביצה

 דר״נ אוקימתא לפי טובא קשה לכאורה נו׳• ביו״ט
 להיפוך ש״ל וב״ש ביו״ט ואשרו בשבת מוקצה לעילידב״השרי

 נמאן ביו״ט ובין כשבת בין ביצה דאשרי ברייתא הך א״כ
 וביו״ט בשבת מוקצה דאושר יהודה כר׳ דאתא וצ״ל . אהיא

 מוקצה דב״ה דשבר די״ל ש״ל כמאן גופא ר״י להקשות וחין
 שהחליף ור״נ דמגביהין הא להחליף ש״ל ולא ש״ל וביו״ט בשבת

 אין אנו קאמר ומש״ה מרבותיו כן דקיבל משום היינו המשנה
 תאכל בשבת נולדה קאמר א׳( )ד׳ לק׳ דהא כן צ״ל וע״כ כו׳. לנו

 תאכל לא אומרים ב״ה כו׳ אומר ר״י תחכל־בשבק בי״ט בי״ט
 וא״כ מוקצה משום הוא ביצה דאיסור ר״נ לשיטת יקשה וא״נ

 בשבת נולדה דאס כיון הא■ לשבת מי״ט ביצה ב״ה קאהרי אמאי
 תוש׳ ועיין הכנה כאן אין וא״כ דב״ה אליבא לר״ב שרי גופא

 מותר גופא בשבת הא קאשרי אמאי לי״ט משבת וכן שה
 ש״ל י דר" אע״כ . בשוגיא ר״ן ועיין לעצמה מכינה שבת וא״כ
התו׳ בתרווייהו.ומש״כ שרי וב״ש ובי״ט בשבת מוקצה אשרי דב״ה

יג 13

 אליבא היינו זה בדבר וב״ה ב״ש נחלקו דלא ה״ל דר״י
 נראה כ״ז .דר״נ אליבא ולא אמוראים משאר דאוקימתות

: ודו״ק ברור
 כו׳ הלויש ונתקלקלו ד״ה תוש׳ בסוגי׳ ע״ש א'( )ה' ביצה

 משום כו׳ מוספין גבי קלקול והאיכא פרץ ר׳ הקשה
 וכדאישא דחי אפשר דלא דהיכא ותירץ כו׳ דהשלמה עשה
 עפה הוי דמוספין דעשה ועי״ל .כו׳ בע״פ מחו״כ ת״נ בפ׳

 ז״ל מהרש״א ועיין ע״ש עכ״ל כו׳ דהשלמה לעשה ודחי דרבים
 אמרינן דהא ראשון אתירוץ בדבריהם שנתקשו ז״ל ומוהר״מ

 כרת בה שיש עשה אלא דחי דלא שם בפסחים להדיא
 אולמא מאי להדיא שם אדרבא אמרינן עשה בסתם אבל

 המפורס׳ הגאון ורבינו מורינו ואדונינו עשה. מהאי עשה דהאי
 לן אסברא מילאווקי זללה״ה מוהרי״מ הצדיק הרב מופה״ד

 דמיעק׳ בעידנא בעינן הא שם פסחים התו׳ שהקשו מה עפ״י
 בעידני׳ בעינן ולא דחי חמור דעשה ר״י ותירץ עשה מקיים לאו
 דעשה התם דאמרינן דכמו ראשון בתירוץ כאן כוונתם וזה

 כן בעידניה הוי דלא אף דהשלמה לעשה דחי כרת בו שיש
 ועשה בקום דהוי דמושפין עשה אתי בעידניה דאיכא הכא
 עשה ואתי ל״ת כמו ודינו בשוא״ת דהוי דהשלמה לעשה ודחי
 לפ״ז היושב מאוד ומה .ודפח״ח ז״ל הרב עכ״ד לה ודחי

 על ל״ג סי׳ בשאג״א הרב בהם שנתקשה ממה הרמב״ש שינית
 ז״ל הרב שם והסביר קנו בעלו אם עשה בחייבי דפסק הא
 ואל דשב לעשה דחי ועשה דקוס דעשה הרמב״ס כוונת ג״כ

 אולה׳ מאי דפריך הנ״ל ת״ב דפ׳ מסוגיא לו הוקשה אך תעשה.
 היכא אבל בעידנא ליכא דשם ניחא ולדברינו כו׳ עשה דהאי
 בשיר הלוים דנתקלקלו מהא כן לו ויצא שפיר דחי בעידנא דאיכ׳

 ביצה תום׳ של ראשון וכתירוץ מוספין גבי קילקול הי׳ ולא
 שהשיבו יש בשם כן שמביא לש״א כקו״א מצאתי שוב .הנ״ל
 שם הוא שדחה ומה דפסחיס מסוגיא הרמב״ס על תקשי דלא
 הב׳ כתירוץ סובר הרמב״ס דאדרבא ע״ש כלום בדבריו אין
 דחי תמיר דעשה בדבריהם שדקדקו שם פסחים התום׳ של

 דליכא אע״ג לעשה דחי כרת בו שיש עשה כלומר הקל לעשה
 לעשה דוחה אינו ועשה דקוש עפה סתה אבל בעידניה
 מאי פפיר פריך ומש״ה בעידני׳ דאיכא היכא נ״א דשוא״ת
 אע״ג דתדחי עפה דהך אולמתא מאי כלומר כו׳ אילמא
 פסק בעידני׳ דהוי סובר דהרמב״ש בנדון אבל בעידני׳ דליכא
 ביצה תום׳ של ראשון מתירוץ וכנראה קנו בעלו דאה שפיר

: ודו״ק כן לפסוק ז״ל להרמב״ס לו יצא ומזה הנ״ל
 להסביר אמרתי ל״ת דחי עשה בענין בכאן דעסיקנא והואיל

 ל״ת דחי עפה בעלמא דקיי״ל הא הדבר בטעם ג״כ
 להיפוך הוא הבריות כבוד וגבי מל״ת חמיר דעשה אלמא
 א׳( )כ׳ בברכות וכדאי׳ ל״ת לא אבל כ״ה מפני נדחה דעפה
 דחי דעפה הטעם כתב ה' בשל״ה דהא ונראה .שאני פוא״ת

 שעושה ניכר דאז ועשה בקוס הבורא רצון לקיים יש דיותר ל״ת
 שעושה כ״כ ניכר דאינו בשוא״ת הש״י רצון שיקיים ממה רצונו
 ליה דלית הוא מלאכה אומר דהרואה בזה הבורא רצון

 דקוס דעשה בהא י״ל הטעם והוא ]וה״ה שפ״ב בברכות כדאי׳
 דהיכא להיפוך הוא כ״ה גבי וא״כ דשוא״ת[ לעשה דחי ועשה

 וכ״ה כ'כ זילזול אינו כשוא״ת רק המקום בכבוד דמזלזל
 זילזול דהוי ועפה בקום הבורא רצון נגד לעשות אבל אותו דוחה

:ודו״ק הבריות כבול מפני הותר לא זה גדול
 עיין כו׳ טלאים כנגד גדיים שחלקו אלא■ ל״ש ב׳( )ל״ט שם

 דלמא שהקשו כו׳ חליפי ד״ה ב׳( )י״ז קידושין תוס׳
 ולכאור׳ .ע"ש הפ״י וכמ״ש בדוחק ותירצו ברירה משוס הטעם

 ל״ש טלאים כנגד גדיים בחלקו דהא קושייתם על טובא צ״ע
 ול״ש מעות כנגד וע״ז פירות כנגד יין חלקו וה״נ לכ״ע ברירה
 בתמורה שכתב התיו״ט דברי תמוהין ג״כ זה ובענין . ברירה

 'יע״ש מותר האישור ניכר בלא מ״מ ברירה אין למ״ד דאף
מוהרש״ח דברי גס ע״ש במקומו התוספות כדברי שלא וזה

שר
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ע״ש: ב׳( )כ״ה חגיגה במ״א שהק״נ
 שירי אסור דמש״ה הירושלמי סירש דביצה רס״ק הרא״שי

 משוס ר״ה של י״ע בב׳ או ליו״ט משבת סתילה
 לאסור בזה שייר ענין דמה קשה ולכאורה . ע״ש אחת קדושה
 שסי׳ שם להירושלמי להמסרש וראיתי אחת קדושה מחמת
 שבת התו׳ דברי ממנו ונעלם ע״ש למצותו מוקצה בזה דשייך
 הי׳ לא למצותו מוקצה דמחמת נאותין ואין ד״ה ב׳( )מ״ב
 הוא דטעמא ונ״ל . ע״ש אסור להסתסק. אלא בטלטול אסור
 )מ״ז שבת התוססות וכמ״ש בי״ט שנשבר כלי כמו דהוי משום

 מקרי סתילה ושברי כלי מקרי שלמה דסתילה הנח ד״ה א׳(
:וק״ל אחת קדושה מחמת לאסור שייך ומש״ה צרורות

 סירש״י על שתמה עו״א ע׳ ל״ס מתניתא ב׳( )ח׳ חגיגה
 ומר סליגי לא הברייתות דשני כסשועו לסרש ורצונו

 .־ ע״ש בהמה מטסילת מיירי ומר מעות מעסילת מיירי
 דמשמע החולין מן ראשונה אכילה סריך מאי דא״כ ותמיהני

 מעות וה״ה בהמה דנקט למימר אינא הא דמנ״ל בהמה דוקא
 בהמה ה״ה ואס״ה מעות מערב דנקע קמייתא לברייתא וכמו

 מעות דמשמע מערב דמדנקט שסירש״י כמו אע״כ .לסירושו
 ראשונה אכילה והא שסיר סריו ומש״ה לא בהמה ומסתמא

 נמימר דאיכא משני ומש״ה לא מעות אבל בהמה ג״כ משמע
: וק״ל אכילה דמי־

 שהקשה עו״א עיין כו׳ בראשון חזי דלא כיון א׳( )ט׳ שם
 כיון להביא ראוי מיקרי דשבת לעיל שכתבו התום׳ על

 הא בלילה מנטמא פריך מאי א״כ גורס היום רק חזי דגברא
 שהבין נראה . ע״ש גורמת הלילה רק חזי גברא ג״כ התם

 אף תשלומין הראשונה לנזירות דיש מהא הגמ׳ קושיית
 מאי דא״כ לי תמוה ומאוד .להביא ראוי אינו דבלילה

 ל״ס דמזה אעי׳כ מלילה קשיא מ״מ דהא טומאה שאני ממרץ
 כיון ה״ס אלא ח׳ בליל להביא ראוי אינו נזיר כל דהא מידי

 להביא וא״ר טמא הוא כבר היום כשהאיר א״כ בלילה דנטמא
 דומיא שסיר והוי לאח״ז תשלומין לו יש ואס״ה טומאה מחמת

. . :ודו״ק וז״ב דחיגר
 דבחול טובא קשה בחול. להיות שחל בי״ע כאן א׳( )י״ח שם

 נתקשה וכבר במתני׳ וכדאיתא כלל טבוח יום לה אין
 .בזה שנדחק ע״ש כה״מ מה׳ פ״ו במל״מ הרב הרבה מזה

 שאין ונדבות נדרים של טבוח יום דסירושו לי נראה והעיקר
 כדאי׳ לינה דטעון כיון למחרת להקריבן וצריכין בי״ט קרבין

 העשה מחמת למחרתו להביאם מחוייב א״כ ב׳( )מ״ז בסוכה
 ניון■ ע״ש עצרת חל אם אבל שמה והבאתם שמה דובאת

 כדי למחר עד לשהות מחוייב אינו במ״ש בלילה לביתו לילך
 וא״ש . י״ט לה דאין במתני׳ ב״ה אמרי ומש״ה נדו״נ להקריב

 .שבועות חג באסרו להתענות דאסור תצ״ד בסי׳ הש״ע פסק
 דס״ל וא״ש הוא כ״ש מתלמידי דר״ט ת׳( )ט״ז יבמות וערש״י
 ודו״ק: תשא לס׳ בחידושי בזה ועמ״ש י״ט לו יש בחול דכשחל

 כלא״י מסרק והוי צערא דאיכא ל״צ א׳( )קי״ד יבמות
 מכאן הק׳ מרעק״א ו״ח ד בס׳ .רבנן ל״ג ובי״ט כו׳

 בי״ע התורה מן מותרת דישה דגם ודעימי׳ הר״ן לשיטת
 כלא״י מסרק דהוי למימר לו למה כן אס או״נ מלאכת דהוי

 מה דלסי ונ״ל . ע"ש כי״ט מותר גמור מסרק הוי אפילו
 סוגיא סברי א״כ סליגי דהכא דהך ר״י לתי׳ התוס׳ שהסכימו

 ומש״ה צערא במקום אסור ג״כ דרבנן מלאכה דאף דהכא
 בי״ט כלא״י מסרק על כלל דל״ג לינק שרי ובי״ע בשבת אסור

 ל״ג צערא ומשום הכא קאמר לא ומש״ה צטרא במקום שלא אף
 ומסרכין מלילות מוללין דהא והראיה שם בכתובות כדאמר רבנן

 וא״ש כלא״י דש דהוי התם ביצה)י״ב(וסירש״י כדאי׳ בי״ט קטניות
 דמ״מ נפש אוכל משוס דישה מותר דמה״ת משוס קאמר דלא

 ומש״ה דהכא סוגיא כדס״ל צערא במקום ואסילו אסור מדרבנן
 כלא״י מסרק על כלל גזרו לא לאו איסור דהוי דבי״ט צ״ל

 צנברא דאיכא הנא דקאמר והא דביצה מהך באמת וכדס״ל
 וכמ״ש האוכלין לתוך חלבו ולא לינק להם למה דאל״כ היינו

 הני דלימא הגאון קושיית יקשה מ״מ אך .וברור התוססות
 ־מסרק י״ט בכנא״י גס גזרו דאורייתא ממש דמסרק שבת
 במקוס שנא אסילר ובאמת בכלא״י ל״ג או״נ דהוי דרבנן ממש

 הלאו גם הלא ללאו סקילה איסור בין לחלק לו ולמה צערא
: ודו״ק בי״ט לינא

 ומנחתם לנס יהיו שמימים שנאמר א׳( )ס״ז מנחות
 לאיזה טובא קשה . ונסניהס לכם יהיו תמימים

 לא הנא והא ומנחתם כו׳ תמימים קמא קרא הביא צורך
 קרא האי כלל מצינו דלא וע״ק .יין דהיינו מנסכיהס אלא מיירי

 ססוק דסוף )כ״ט( במדבר קרא על דכוונתו וצ״ל בתורה
 מ״מ אך ומנחתם מתחיל. השני וססוק לנס יהיו תמימים הוא

 א הנוסח לקיים נראה ע״כ אשר . במקומה הראשונה הקושיא
 קודם הוא לכס יהיו שמימים שנאמר ברש״י דד״ה ישינה

 שר האי וקאי במשנה נתוב היה שנן ונראה בודק כיצד ד״ה
 הסולת על הקודמות במשניות שנאמרו הססרלין כל על גס

 ודלא יין ולעניין מנחה לענין קראי תרי הביא ומש״ה והשמן
בלחוד ר-יבי׳י דברי שנאמר הוי ולא •ש ע צ״ק בעל שהגיה נמו

:וק״ל משנה סתם דברי אלא ־

מטרת
 שנשבעין מנין א׳( )י׳ הגיגה .ג׳( )ל׳ דברו יחל לא

 דבריהר״ן שהביא כשה״מ בטו״א עיין המצות. את לקיים
 מהא דבריו וחיזק יחל בל אישור אינא המצוה דלקייס בנדרים
 אחרוש שלא שבועה נמי וליחשוב דסריך א׳( )כ״ב דמכות

 הר״ן ולד׳ והן בלאו ליתא והא המסו׳ שם דהקשו ׳ע ובי בחול
 ולכאורה . ע״ש דל״י לאו ואינא מלקות לענין מיירי דהתס ניחא
 אחרוש שלא שבועה וליחשוב סריך מעיקרא דהא טובא קשה
 לא כילל דבלא דאלמא מה״ס ועימד דמושבע ומשני בי״ט
 אלא זה נתב לא דהר״ן לומר ונראה .ב״י לענין אסילו חייל

 מטעם ב״י על דעבר י״ל שסיר קיים ולא מ״ע לקיים משבע הינא
 קרבן לענין אלא ממעמינן לא להעיב אי דמלהרע השבועה

 אננעוט דלא נהי ל״ת על לעבור שלא דנשבע הינא אבל
 ע״א חל־ איסור אין בלא׳ה מ״מ להעיב אי מלהרע מלקית לענין

 .בכילל דאחע״א כלומר בכולל במנית שם לשנויי צריך ומש״ה
 ויש י״ב( )בסי׳ מילואים אבני ססר שבסוף בשו״ת ועיין

:וצ״ע להאריך
 בשמעתא א׳( )נ״ח שבועות התיס׳ על עובא לי קשה

 מזיד דהי׳ רש״י בכונת להעמיס דרצונו דברות
 שהיה רק בשבועה מזיד שהיה היינו ראשונה איסור באנילת

 זה יושיענו דמה ע״ש נו׳ עליו שנשבע ככר זה שאין שסבר שוגג
 ואין חסן העלם על חייב ואינו חייב הוא שבועה העלם על דהא

 :וצ״ע לסירש״י בעינן איסור באכילת שגגה ואנן ,שגגה זה
 י״ט(.מ״ק.)ה׳ )ל״א וגו• בחלל נוגע ונל נסש הורג כל

קשה. לכאורה כו׳ מאבראי אילנות דלמא וליחוש ב׳(
 חרשו ואח״כ קבר בה שאבד בתחלה שהיו ר״ס דהא טובא
 וא״כ חרישה קודם מתחלה העמידו והציון האילנות לצורך

 כלל הרחיקו לא מתחלה הא ,כו ציון מרחיקין אין משני מאי
 במקום מאבראי אלא חרשו לא אח״כ שחרשו אף ואכתי

 בה שאבד דשדה דלסמ״ש והנראה .מגוואי ולא האילנות
 דלמא בקושייתו לומר צריך וא״כ נטע כל נוטעת אינה קבר

 האילנות במקום כלל הססק היה שלא ר״ל מאבראי אילנות
 היו לא האילנות במקום גס הססק היה דאלו מגוואי רק

 השדה ולהשאיר לבד האילנות במקום רק לחרוש רשאים
 אינה דהא השדה כל שיחרוש לא אם ססק בכלל מגוואי
 אילו כלומר כו׳ מרחיקין אין שסיר משני וע״ז נטע כל נטעת
זה שגם אע״כ מרחיקין היו לא הספק בכלל היו לא האילנות מקום

המקים



דברים מסעי מטות מנחה
 אלא נטע כל נטעת אינה הא וא״כ הס׳ בכלל היה המקום

 קבר בה שנחרש כידוע שפיר והוי השדה כל שחרשו ודאי
 מתחלה היה אס דאף התום׳ שהביא בריטב״א ועיין .ודו״ק

: ע״ש אותם מקימין אין אילנות פס
 ומטבילה חותכה כו׳ וז׳ ג׳ הזאה תבעי ב׳( )כ״ג חגיגה

 לסב׳ ראיה מזה יהיה לכאורה כו׳ טבילה טעון כו׳
 כחלל הוא הרי חרב אומרין כלים בפאר דאף האומרים

 וז׳ ג׳ הזאה צריך בה הנוגע האדם דיהא פריך מאי דאל״כ
:וצ״ע הכי ל״א כלים בפאר הא

 טהור הכלי אמאי תמה מ״ב דאהלות בפ״ו הרא״ש
 טהור כלי על הסמוך ונדבך בחלון חוצץ בעצמו

 ותמוה . ע״ש פס א׳ במשנה כמ״ש לטהר אהל נעשה אינו
 שם פ״ה וכדלעיל אהלים דפנות עם אלא מציל אינו כלי דהא

:וק״ל עש״ה אהלים דפנות נקרא אינו המטלטל ונדבך
 ליה תהוי לא איסורא דאיקבע היכא אבל גמ׳ א׳( )כ״ג נזיר

 זה גרע וכי קשה לכאורה ע״ש כו׳ וכפרה סליחה
 התם דשאני וי-״ל .וסליחה כפרה ביה דכתב גמור משוגג
 חטאת להביא עדיין שצריך הכא אבל חטאת הביא דכבר

 שיביא עד וכפרה סליחה ליה תהוי דלא אימא לו לכשיודע
:וק״ל החטאת

 כו׳ בנו שחלה או וחלה כו׳ אונסין נדרי סי״ב רל״ב שי׳ יר״ד
 וצ״ל בריפהסימן וכמ״ש כלל התרה דא״צ מזה נראה ע״ש

 שאינו מפני לחזור דרוצה רי״ד בסימן דכחב דהא לפ״ז
 חולה אינו מ״מ בריא שאינו דאף ע״ש התרה צריך בריא
 מה על צ״ע וא״כ התרה דא״צ הכא כ׳ הא דבחולה גמור

 הרדב״ז בשם סי״ב( רכ״ח )בשי׳ רע״א בחידושי שהעתיק
 מבואר הכא והא נולד דמקרי. התרה מועיל אינו דבחלה
 הנדר קיום על אונס בין לחלק וצריך .א״צ התרה דאפילו

:ודו״ק וצ״ע זה ביארו לא והפוסקים תנאי על אונס בין
 תרגם כולם על . ג׳( )ל״ב וגו׳ ויעזר ודיבון עטרות

 בני ויבנו גבי הפרשה ובסוף אחר שם אונקלוס
 כפי רק כלום תרגם לא וגו׳ עטרות ואת דיבון את ראובן

 ויקרא וגו׳ שם מוסבת דכתיב דהא דס״ל ונראה ? המקרא
 לחוד מעון ובעל אנבו שם מוסבת הך לאקאי וגו׳ בשמות

 ע״ש כך נקראו שכולן קאי העיירות כל על אלא וכפירק״י
 בשמות ויקראו וכדכתיב אחר לשם שמס את הסבו והס ע״ז
 קרא דנקיט בפרשה לעיל ומש״ה בנו אשר הערים שמות את

 להודיענו ומכלשתא מכללתא לתרגם הוצרך ודיבון עטרות סתס
 דכתיב הכא אבל עכשיו נקראים ואיך העיירות אלו הס מי

 לו אפשר אי שם מוסבת כתב ואח״כ ויעזר ועטרות דיבון
 מוסבת כתיב דאח״כ כיון עכשיו שנקראים השמות את לתרגם

 כו׳ עולא אתא כי ב׳( )ס״ג בסנהדרין אמרינן והנה .שם
 שמה להזכיר מותר בתורה הכתובה ע״ז כו׳ בקלנבו בת
 טובא קשה ולכאורה .נבו קרס בל כרע כתיבא היכא והא

 ואת עצמה דתורה קרא נקיט ולא דנביאיס קרא נקיט אמאי
 כאן דכתיב כיון וצ״ל וכפייש״י ע״ז שם כן גס דהוי נבו

 להזכיר אסור שוב שמה שהסבו שלאחר ה״א פס מוסבת
 שאף דנביאיס קרא נקיט ע״כ שמה הוסבו הכי ומשוס שמה
 בברכות המאמר כוונת בזה לבאר ויש .שמה נזכר כך לאחר

 תרגום ואחד מקרא שנים וכו׳ פרשיותיו אדם ישלים לעולם
 והקשו תרגום בהם שאין ופירש״י וכו׳ ודיבון עטרות ואפילו
 התרגום בכוונת ולפמ״ש .ושמעון ■ ראובן לינקוט דא״כ התום׳
 י״ל א״כ שמס הוסבו ואח״כ ע״ז בשם נקראים היו דכולס
 ג״כ הג׳ פעם לומר דצריך בון ודי עטרות לרבותא דנקיט

 על ג״כ דכוונתו וי״ל ע״ז שם להזכיר דאסור דה״א בתרגום
 והוי העברי כמו רק תרגום בו שאין השני ודיבון עטרות

 מהדברים קצת .וק״ל בתרגום ג״כ לומר צריך ואפ״ה ע״ז שם
 המנוח כו׳ המפורסם הגאון הרב מאדמו״ר שמעתי האלה
ידעתי לא אבל א׳ ספר בשם כן שאמר זללה״ה מאיר יעקב מוה׳

בו חדשה
 הבח״י בשם רפ״ה סי׳ ח״ר בס׳ מצאתי שוב .וכמה ומה איך

:ע״ש כמ״ב וכוונתו ע״ז שמות הס ודיבון דעטרות

טסעי
 בעדים חדש דין נ״ל ל׳(. )ל״ה ויו׳ עדיס לפי נפש מכה כל

 ע״י ונהרג ליהרג דינו ונגמר מיתה שחייב באחד בהעידו
 הוזמו ואח״כ וגו׳ בראשונה בו תהיה העדים יד וכמ״ש העדים

 ולא זמם כאשר דכהיב אף מיתה חייב שהרגו עד אותו אז
 רוצח מדין אלא עליו אתינן זמם כאשר מדין דלאו עשה כאשר
 ל״ח(לענין וסי׳ א׳ )סי׳ בח״מ אמרינן וכה״ג בידים שהרג ממס
 דיכא מ לשלם חייבים והוזמו בעדותם ממון הוציאו דאס ממון

 ועדים ד״ה ב׳( )ד׳ ב״ק מתוספות כנראה ודלא דגרמיע״ש.
 ואף בידים הרגו אם נפשות לענין הכי נימא ה״נ וא״כ . כו׳

 מ״מ כו׳ חזית דמאי הוא חידוש דהזמה בב״ק ס״ל דרבא
 דרבא הא ל״ל נפסל הוא דלמפרע כאביי דפסקינן לדידן
 מהמנינן דמש״ה להזמה טעם שנתן ל״ח( )סי׳ בטוח״מ ועיין

 שבת שחללו הראשונים על מעידים כאילו דהוי לאחרונים
 נהרג שפיר בידים אותו הרגו אס וא״כ ע״ש הנפש והרגו

 די״ל התראה להם היה לא הא דמ״מ וא״ל כשהוזמו עליו
 תום׳ וכמ״ם ספק התראת הוי ולא מקודם בהם מתרינן דבאמת

:וק״ל ניתרי ד״ה א׳( )ל״ג כתובות

דברים
 איהא .ט׳( )ב׳ וגו׳ מואב את תצר אל אלי ה׳ ויאמר

 ואל מואב את תצר אל ה׳ ויאמר א׳( )ל״ח בב״ק
 עושה רבינו שמשה דעתך על תעלה וכי מלחמה בס תתגר

 המדיניס את צרור הקב״ה לו כשאמר אלא ברפות שלא מלחמה
 לעזור אלא באו שלא מדינים ומה בעצמו ק״ו משה נשא וגו׳
 עצמם מואבים וגו׳ המדיניס את צרור תורה אמרה מואב את
 דעתי על עלתה דעתך על כשעלתה לא *הקב״ה א״ל כ״ש לא
 התוספות וכתבו ע״ש. כו׳ להוציא לי יש טובות פרידות ב׳

 מקודם ^אמר מואב את תצר דאל דוקא לאו ק״ו משה דנשא
 מתירא היה שלא ילחכו עתה וכדדרשי׳ בלעם את בלק ששכר

 את וצרור באנגריא אלא מותרים הי׳ שלא מלחיכה אלא בלק
 על כשענתה וכן ק״ו לישא עתיד כלו׳ אלא אח״כ נאמר המדיניס

 אמר למה באמת קשה לכאורה והנה .ע״ש דוקא לאו דעתך
 יעשה לא משה בוודאי הלא מואב את תצר אל מקודם לו

 המדיניס את צרור ציווי אחר לומר לו והיה ברשות שלא מלחמה
 שילמוד כדי הי׳ הש״י דכוונת ונראה .ק״ו משה ילמוד שלא כדי

 יקשה דודאי תיכף אנגריא עמהס לעשות שמצוה מזה 'משה
 הנא מלחמה בו תתגר אל מצוני מאי לענין למשה ג״כ זה

 מלחמה אתי לדיוקא אע״כ ברשות שלא מלחמה אעשה לא בוודאי
 שלא אף עושה הי׳ דאנגריא ואף בהו עביד אנגריא הא דלא הוא

 אנגריא עמהם לעשות שמצוה להורות הדיוק אתי מ״מ ברשות
 ה״ל קשה דמ״מ וא״ל .לאו מכלל הבאה עשה והוי תיכף

 אל לומר ולא אנגריא בהו עביד בפירוש לו לומר להקב״ה
 על כשיצוה אח״כ דמ״מ ז״א מלחמה בו תתגר ואל תצר־

 את ושכרו שקלקלו עצמם מואבים ק״ו משה ישא מדין מלחמת
 לי אמר דלא והא מלחמה עמהס שאעשה כ״ש לא בלעם

 עדיין קלקנו לא שעה דבאותה מפום אנגריא רק מתחילה
 כעת והנה תתגר ואל תצר אל הלשון בזה לו אמר מש״ה
 שלא מלחמה אעשה לא בוודאי הלא מצוני למאי למשה יקשה

 היכף עמהם אנגריא לעשות שמצוני דכוונתו אע״כ ברשות
 אז _ מדין מלחמת על כשיצוהו ואח״כ אנגריא עמהס ויעשה

 בלשון ולא תצר אל בלשון מתחלה שא״ל מה ג״כ משה יבין
 ק״ו אלמוד שלא הי׳ דכוונתו אע״כ אנגריא בהו עביד חיוב

:ודו"ק ק״ו לישא עתיד התוספות כתבו ושפיר בעצמי
חו
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ואתחנן
 סנהדרין ט״ז(. וגו׳)ד׳ סמל כל תבנית פסל ונו׳ תשחיתון פן

 קשה לכאורה . מעכו״ס שם שם נמר ורבא ב׳( )מ״ז
 עפרה את וישלך דלעיל מהיקשא ליה תיפוק נ״ש הך ל״ל
 לכך מיד ואסורה עצמה בע״ז מיידי קרא דהאי וצ״ל .וגו׳

 לי׳ איצטריך והקישא כשמשון דאיירי דשס מנז״ש ליה נפקא
 מה בזה ומיושב לעיל כדאמר במחובר נאסר דלא לענין

 איירי לא שם דעבדו פ״ה מיהו מ״ש סד״ה התום׳ שהקשה
 לעכו״ם דאיתקיש דלעיל מהיקשא דנילף הנמ׳ דכוונת ע״ש

:וק״ל עצמה
 א׳( )ק׳ עירובין ב׳(. )ד׳ ממנו תגרעו ולא תוסיפו לא

 דעשה טעם שהוסיף ערש״י כו׳ תוסיף בל נאמר לא
 האי על כלום השיב לא דר״א קשה דלכאורה וכוונתו ל״ת. דחי
 וממילא בכאן ל״ת דחי דעשה ה״ל דר״א פי׳ ומש״ה דר״י ועוד

 תוהיף דבל ל״ה ודחי עשה דאתי דכיון דר״י ועוד האי נדחה
 שמקיים דמוטב בעלמא כמו משוא״ת עדיף ועשה קום ממילא
 התוה׳ כמ״ש ה״ל ור״י דשוא״ת ל״ת ודחי ועשה בקוס העשה
 . ל״ה ודחי עשה חתי ל״א פשיעה ע״י דאתי דניון אליבי׳

 כשהוא אלא תגרע בל נאמר לח הראשון בטעם כוונתו וזה
 וה״ח ל״ת ודחי ד׳ דמתן עשה אתי לא כאן חבל כלומר בעצמו
 שיהי׳ דמוטב ב׳ טעם קאמר ומש״ה שירצה כמו לעשות דיכול

:ודו״ק ועשה מקום בשוא״ת
 ר״א תניא ב׳( )ס״א בברכות איתא .ונו׳ ד׳ את ואהבת

 אדס לך יש אלה כו׳ נפשך בכל נאמר אם אומר
 ר׳ כו׳ עליו חביב שממונו אדס לך ויש כו׳ עליו חביב שגופו

 צריך נפשך אה נוטל הוא אפילו נפשך בכל אומר עקיבא
 פליג במאי פלונתא בלשון דמתני אומר ר״ע האי להכין
 ואפילו אע״ז עצמו למסור דצריך ס״ל דר״ח ונראה .אר"א

 ומפיק א׳( )כ״ז פסחים הנמ׳ ליה מייתי זה ולענין בצנעא
 בכל תרתי ל״ל ק״ל ולפיכך נפשך בכל דכתיב קרא מהך לה

 האידך וכ״ש החביב למסור שצריך לכתוב מאודך ובכל נפשך
 ע״ז על אפילו נפשו למסור דא״צ ישמעאל כר׳ ס״ל ר״ע אבל

 נפשך בכל הכי לקרא ליה דריש ע״כ חיךמעמידין[ בפ׳ ]עיין
 אפילו לעולם שתאהבנו כלומר נפשך את נוטל הוא אפילו
 וכענין הנפש מצוי עד גדולים ביסורים שמייסרך רואה אהה

 בעצמו האדם אבל ממני תומתי אסיר לא אנוע עד שנאמר
 הוי מאודך בכל אבל מצוה שוס בעבור נפשו למסור א״צ

 שוס יעבור ולא בעצמו ממונו כל למסור שצריך כפשוטו פירושו
 יצטרך ולא נפשך בכל נאמר אם ליה תיקשי לא ומש״ה מצוה

 דקיי״ל ואע״ג .פלוגתתן בטעם הנ״ל זהו . כר״א לאוקמי
 משוס כווהי׳ דלא הפוסקים פסקו מחבירו כר״ע הלכה

 פ״ב הוספות ועיין ע״ש סורר בן בפרק עליו פליגי דחכמים
:וק״ל דע״ז

 כשפים ואפילו אר״ח ב'( )ז׳ חולין .וגו' מלבדו עוד אין
 מילתא מסתייע לא שקולי א״ל ט׳ דהוי איתתא ההיא

 של פמליא שמכחישין כשפים שמן נקרא למה אר״י והא כו׳
 דלפי משמע לכאורה .זכותיה דנפיש חנינח ר׳ שחני מעלה

 כר״ח בצריך דוקא מלבדו עוד דאין הקרא מוקי המסקנא
 ונראה .כתיב סתמא קרא דהא קשה והדבר .זכותיה דנפישא

 האדם על גוזר בעצמו הקב״ה . דמתחלה המדה . היא דכך
 לפני הדבר יערוך כאשר כ״א האדס על מביאה אינו ומ״מ

 ז״ל וכמאמרם לפגוע לשלוחים מצווים והס מעלה של פמליא
 אתי והשתא .וב״ד הוא לקח וה׳ כמ״ש בב״ד נמלך לרעה
 מלפניו גזירה אין שאם וכפירש״י דייקא מלבדו עוד דאין שפיר

 שלא אף מלפניו גזירה כשיש אבל 'וכו׳ לאדם לו מריעים אין
 האדם שיעשה להיות ויכול מעלה של פמליא לפני עדיין ערך

 שיבא בכשפים לפעול הס יכולים מ״מ ביני ביני חשובה
 כו׳ והאר״י פריך ומש״ה כלל 'ב״ד המלכת ובלי תיכף הדבר

 זה חדס גזרו״עצ שלח וכפירש״י מעלה של פמליא שמכחישין
 דאי נזר הקב״ה אכל עדיין גזרו לא הם כלומד כו׳ למות
 כתיב מלבדו עוד דאין בכשפים כלל לפעול יכולים איכס לא״ה
 דהא כו׳ מסתייע לא שקולי דאמר אר״ח שפיר פריך וא״כ
 לא דק עליו השי״ת מלפני גזירה באמת יש אולי לידה היה
 להדע לו יכולה וא״כ מעלה של פמליא לפני עדיין עדך

 משכי רע״ז כלל ב״ל המלכת בלי תיכף הדבד שיבה בכשפים
 גזירה שאין הי׳ ובטוח כלומד זכיתיה דכפישא ד״ח שאני

עוד דאין מהכשפים ■לידא לו אין וא״כ עליו השי״ת מלפני
: ח״ב דש״י בלשון ודו״ק כתיב מלבדו

עקב
 אנכי אשד מסיימת הקודמת הפדשה ונו׳ תשמעון עקב והיה

 היום דע״ז בפ״ק חז״ל ואמדו לעשותם היום מצוך
 התחלת והכה לעוה״ב. דהיינו שכרם ליטול ולמחד לעשותם

 ה׳ ושמד ונו׳ תשמעון עקב והיה דכתיב זה סותד זו פרשה
 וכדאה כן. שדקדק אלשיך בהדב ומצאתי ונו׳ ובדכך ואהבך ונו׳

 צדיק לו וטוב צדיק דבדכות קמה בפדק שאמרו מה עפ״י
 צדיק הוא אם דהיינו נמוד שאינו צדיק לו ודע צדיק נמוד
 היא אם הבל בעוה״ז מצות שכד לו יש כלל חטא שוס בלא נמוד
 שנדו ויקבל בעוה״ז יהודים לקבל צריך חטאים לו ויש צדיק

 עינוה לו יש נשמתו בחינת לפי ואחד אהד וכל בעוה״ב בשלם
 ניחא א״נ בעוה״ז מצות שכד לקבל המעכבים מיוחדים
 ובהני נמוד צדיק הוא אם בעוה״ז מצות שכד יש דבאמת

 נרי־ מצות העושה אדם כל אבל עקב דוהיה קרא מיידי
 איזה לו יש אולי כי בעוה״ז שכד לקבל שלא ע״מ לעשות
 דרשו ושפיר בעוה״ז ביהודים למרק וצריך המענביה עונות
 הכוונה כן שתהי׳ כלומר שכרם לקבל ולמחר לעשותם היוס

 כעבדים תהיו אל אנטיננום כוונת זה ואולי .עשיי׳ כשעת
 כלימר פרה לקבל ע״מ שלא המשמשין כעבדיה הוו אלא כו׳

 ותהיה החטא יירוה חולי כי בעוה״ז פרה לקבל ע״מ שלא
 לשין דנקט וא״ש להרהר מקום נך ויהיה הראשונות על תוהה
 תמיד ארוחת ארוחתו לעבדו שנותן המלך פרה דהיינו פרה
 פרה[ לשין דנקט בזה שם שנדחק תוי״ט ]ועיין ביומו יום דבר
 בפי׳ ועיין כו׳ בדבריכם הזהרו חכמים אבטניון קאמר ולכך
 פרש שבין החילוק לפרש לאנטיננוה שה״ל דהיינו שם רע״ב

ע״ע דבאמת ביותר הדברים התם והוא עוה״ב לשכר העוה״ז
:וק״ל לעבוד שרי עוה״ב שכר לקכל

ראה
שחיטה ־־;געי

 בהוני׳ ע״ש ב׳( )נ׳ חולין ונו׳. צויתיך כאשר ונו׳ וזבחת
 צריך דמאי להקשות ואין כו׳ בודק ד״ה תום׳

 דחיישינן וי״ל וכו׳ כותי נבי ונננה יוצא ולהיות כו׳ לכתחלה
 שהובא ־מה לפי קשה לכאורה ע״ש עכ״ל נו׳ ואניל משתלי דלמא
 חיישינן לא מותר דדיעבד דהינא וש״פ ורא״ש ורשב״א בר״ן

 אחר שיבדקנו שמך על לנתחילה נו ניתן ומותר משתלי דלמא
 מותר דדיעבד נו׳ אבל בד״ה נעיל נתבו והתו׳ . שחיטה

 יש בשר כזית ע״י לברר שיכול כיון רק כשר כזית חותך כלי
 דרכא אליבא קאי דהנח התוה׳ וקושיית .עכ״ל לברר לו

 לרבאדלאכיי אלא דז״א כותי נבי ונכנס יוצא להיות מדנתכו
 דהיישי׳ תירצו היאך קשה וא״נ ונכנס ביוצא לכתחלה אסור וודאי
 .כשר כזית הותך כלא מותר בדיעבד הא משתלי דלמא

 אלא מותר אינו גופא נסך ביין דהנה לק״מ באמת חבל
 נתפס דאז הישראל רשות בנא הבור בצד עומד כשנמצא

 בלא ברשותו הניחו הישראל אה אבל ניגע ומתיירא כגנב
 ,נו בחנותו נכרי המניח וכדתנן אהור ־יעבד אף ודאי שומר
ידיעת בנא ששחט ומצאו דכא הינא ג״כ שחיטה נכי וא״כ



שהיטה ועניני ראה שנחה
 דנדיעבד שפיר לעינ השופפות רכשנו הוא החס כישראל

 הישראל רשות בלא דשחט כיון לקלקל דירא קמן דליתא היכא
 לו שיתן סמך על לכתחילה לשחוט דיניחנו דהקשו הכא אבל

 תלי מש דלמא דחיישיכן שפיר תירצו ע״ז בשר כזית אח״כ
 שהישראל כיון לקלקל ירא דאינו שומר בלא אסור בדיעבד ואף

 לישנ׳ לעיל רבא דנקט הא נמי וא״ש . לשחוט לו נתן בעצמו
 לא ונכנס יוצא בלא אבל קאמר ולא ששחט ומצאו בא דאבל

 דרבא דאביי וכלישנא כו׳ כזית חותך שחט ואס יפחוט
 מ״מ לקלקל דירא הישראל רשות בלא ששחט דאף קמ״ל רבותא

: ודר״ק מבררינן לברורי דאיכא היכא
 מן בשר שהרי אמרינן לא בד״ה רש״י בסוגי׳ ע״ש א׳( )ט׳ שם

.מטמא החי מן אבר הלא נשאלתי . מטמא אינו החי
 ג״ה ס״פ לקמן דמ״ד אליבא זה כתב ז״ל דרש״י והשבתי

 דלחתיכה לרש״י ס״ל ומ״מ עומדת לאברים לאו בחייה בהמה
 צ״ל וא״כ מטמאה ואינה דאסורה ס״ל ומש״ה עומדת בפר

 אמ״ה משום אסורה שהרי כו׳ בחייה בהמה בד״ה רש״י שמ״ש
 בשר על כוונתו ובאמת נקיט תלמודא דכולה לישנח שגירת

 דמשמע בחזקת ד״ה א׳( )כ״ד בינה התוס׳ על צ״ע וא״כ מ״ה.
 לאברים בחייה בהמה למ״ד אתיין אלו רש״י דדברי מדבריהם

 בשר שהרי שכתב זו מרש״י להדיא דמוכרח דז״א ע״ש עומדת
 לאו דמ״ד אליבא אתיא זו שסוגיא נו׳ מטמא אינו החי מן

 לקמן עוד ועיין . עומדת בשר לחתיכת ומ״מ עומדת לאברים
 מזה עוד ועמ״ש כו׳ כזית בו שאין ד״ה תוס׳ ב׳( )ק״ב

:וק״ל א׳( )י״ר כתובות תצא לפ׳ בחידושי
 פסולה בשחיטה־ ס׳ כל ואמרו מעשה הי׳ זה א׳( )י׳ *שם

 דלמא קשה לכאורה .כה״ג לאתויי לאו מאי לאת־ויי
 פשיטת דא״ה ול״ל . עצמות בה שבר דלא היכא לאתויי אתי
 לפירש״י טריפה ספק אלא שאינו שמוטה ס׳ מה הוא וק״ו
 לה אין בחיי׳ דבהמה איסור וחזקת היתר חזקת לה ויש

 יש שהרי כ״ש לא פגומה דסכין ספק מספק אסור ואפ״ה
 עצמות בה דשבר היכא לאתויי דאתי וע״כ איסור חזקת לה

 אסור אפ״ה מלאיסור טפי להיתר לתלות דיש דאף לאשמעינן
 דא״כ דרס ס׳ שהה ס׳ לאתויי משני מאי דא״כ ז״א ,מה׳

: פשיטא ליהג״כ תיקשי
 רש״י לשיטת טובא קשה לכאורה דהנה ליישב והנראה

 זה קאמר מאי א״כ טריפה ס׳ הוי דשמוטה
 לס׳ זה ענין מה פסולה בשחיטה ספק כל ואמרו מעשה היה

 חזקת לה יש דבשמוטה להיפוך מהיפוך הוי הא בשחיטה
 צ״ל וע״כ לחוד איסור חזקת לה יש בשחיטה ובס׳ לחוד היתר

 מאי לאתויי פסולה בשחיטה ה׳ כל הגמ׳ כוונת באמת דזה
 בשחיטה ספק שיהיה אופן למצוא אתה צריך דע״כ כלומר
 לראייה דומה הנדון שיהי׳ בכדי היתר חזקת ג״כ לו ויהי׳
 פגומה שנמצאת בסכין ריעותא שנפל כה״ג לאתויי וע״כ

 כיון דר״ח אליבא י הגמ׳ וסבר היתר חזקת לה יש דהסכין
 לטעמא תו צריכין לא אתרעי לא בהמה אתרעי סכין דמשני
מה שפיר ופריך מכשיר שבר בלא ואפילו פוגם ודאי דעצס

 ס׳ לאתויי לא ומשני אסור ודאי שבר בלא דעכ״פ ברייתא
 שוחטין השוחטין דרוב רוב ג״כ לה יש דשם כלומר כו׳ שהה

 הריעותא נמצאת דלא כיון כשר פגומה דסכין ס׳ אבל כהוגן
 שמוטה ס׳ חכמים למדו איך דמ״מ להקשות ואין .בבהמה

 ס׳ וגבי איסור חזקת לה אין בשמוטה הא בשחיטה מס׳
 מוקמינן דבנאבד דכיון די״ל ? אישור חזקת לה יש בשחיטה

 שהה בס׳ וכן לפניך שחוטה והרי וכשרה הסכין אחזקת לה
 אסורה ריעותא דאיכא ובמקום אחזקתיה מוקמינן השוחטין כל

 וה״ה דהיתר החזקה כח מגרע דריעותא שפיר חזינן א״כ
:ודו״ק שמוטה גבי

 מלתא דהך קשה ומיהו כו׳ ודלמא ד״ה תוס׳ ע״ב *שם
 דחשר מקוה דשאני ע״ז תירצו ובנדה כו׳ למקוה דמיא

 14 יד

כז הדשה
 תיקשי בה שיבר בלא כר״ה דססקינן מאי לפי צ״ע ע״ש.אך ואתאי

 מ״מ נבילה ס׳ אלא דאינו פוסקים קצת לפמ״ש ואף מנגע נמי
 לעיל התום׳ וכמ״ש טמא בר״ה דאף נגע גבי הכא חזינן הא

 להחמיר בין לחלק שייך לא דמדאורייתא טמא ודאי הוי וע״נ
 דאוקמי מותר ג״כ יהא בה שבר לא גבי הנא וא״כ להקל או

 לי מובנים אינם זה בדיבור הר״י )ודברי השכין אחזקת
 דלא כראב״י ס״ל ר״ה כי בזה שנ״ל ומה .להאריך•( ואכ״מ

 דהיכא נדידיה י״ל וא״כ הללמ״מ רק מקרא חזקה יליף
 פגומה כנמצאת בסכין וא״כ חזקה בתר אזלינן לא דאיהרע
 איתרעי לא בחייה בהמה וחזקת הסכין חזקת איתרע לדידיה
 העוף גוף דנשבר היכא יונה ר׳ ע״ש הראשונים כ׳ ומש״ה

 חזקתה דאיתרע משוס אסור שחיטה קודם אי ידעינן ולא
 בתר אזלינן לתלות במה דאיכא היכא אבל הותרה דנשחטה

 בה ששבר .וסכין זאב בא כגון ריעותא דאיכא אף חזקה
 ולדידיה דר״ח אליבא קאי מקרא חזקה דיליף דהכא והגמ׳
 .לעיל התום׳ וכמ״ש ריעותא דאיכא אף חזקה בתר אזלינן

 ועי׳ כו׳ פגומה שנמצאת כגון ריעותא דאיכא היכא אבל
 שיבר בלא כר״ה הילכתא דפסקינן לדידן אבל שם מהרש״א

 אלא חזקה בתר אזלינן ולא מקרא חזקה ילפינן לא ע״כ בה
 כראב״י. לקרא מוקמינן ע״כ נגע וגבי ריעותא דליכא היכא

 כלל שזהו ודוק . חסרה שלא הסגר בשעת הכהן דחזי בגוונא
:זה בענין גדול

 אמר ר״א לא הנאה איסור אין נבילה גמ׳ )י״גא׳( שם
 ופירש״י לע״ז דמין הא נביצה נכרי שחיטת קתני הכי

 כו׳ חייא אדר׳ ל״פ אמי ור׳ כו׳ דייק הכי דמתני׳ דוקיא והך
 לה דמדקרי לה שמעינן דממילא למידק ליה איצטריך לא אלא

 מי מובן אינו לכאורה .עכ״ל בהנאה מותרת ש״מ נבילה
 נבילה דמדקתני מיניה מדייק דתרתי אימא כן לפרש הכריחו

 נבילה נכרי ומדקתני בהנאה דמותר ש״מ הנאה אישור ולא
 בספר לפמ״ש ונראה .לע״ז מין דשחיטת ש״מ מין קתני ולא

 ליתני דאל״כ לע״ז דמין הא להוכיח הגמ׳ דכוונת יוסף ראש
 דהיינו טפי רבותא דליתני דכוונתס דל״ל ונכרי מין תרוויהו

 אף צגמרי מותרת נכרי דשחיטת למטעי מצינן דהא לחוד מין
 לע״ז דמין הא לדייק הגמ׳ כוונת ע״כ והנה ע״ש באכילה

 אכילה דאיסור בהנאה דמותרת לרבותא מין גם ליתני דאל״כ
 אמרינן אי ניחא זה והנה - מנכרי ק״ו דהוי למיתני ל״צ

 שפיר א״נ בהנאה דמותר שמעינן נבילה מלשון דמתני׳ דמגופיה
 בהנאה דאסור אע״כ דמותר לאשמועינן מין גם ליתני קשה

 דמדיוקא לה דמוקי כרחב״א נימא אי אבל לע״ז דשחיטתו
 דמין למידק לך מנא ת־יקשי א״כ בהנאה דמותר לה שמעינן

 להורות מין ל;ו "נקט דלא והא בהנאה מותר באמת דלמא לע״ז
 למטעי מצינן הוה מין תני הוה אם דאף ז״א .זה לנו

 וא״כ מותר דנכרי משוס הנאה איסור נקט דלא והא דאסור
 דממילא כן לפרש רש״י הוצרך ומש״ה בחנם מין ינקוט למה

:ודו״ק לה שמעינן
 כו׳ שליש והגרים שליש ושחט שליש הגרים א׳( )י״ט *שם

 מ״טקא התם כו׳ א״לר״ח בשחיטה רובא האיכא ועוד
 צריך . נפקא קא בהגרמה חיותא נפקא כי ה״נ כו׳ מכשרת

 לומר רצה דר״ה ונראה .ור״ח ר״ה מחולקין במאי להבין
 היכא או בשחיטה חיותא במיפק או כשר נמי מינייהו דבחד
 כן לומר דא״א ר״ח לו והשיב בשחיטה רובא דאיכא

 אע״ג חיותא מיפק משוס דמכשרת דכיון לקמייתא דמפסדת
 מרובא עדיף חיותא דמיפק צ״ל וע״כ בהגרמה רובא דאיכא

 ור״י ופסולה בשחיטה מרובא עדיף מיותא מיפק ה״נ וא״כ
 אפשר וא״כ כו׳ שליש בהגרים פוסל ומש״ה עדיף דרובא ס״ל

 פוסל שליש והגרים שליש ושחט שליש בהגרים דדוקא לומר
 בהגריס אבל חיותא ממיפק עדיף בהגרמה דרובא משוס
בשחיט׳. חיותא דמיפק ומטעם דמכשר אה״נ שליש ושחט שליש

. ובזה
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 הגריה כו׳ דר״י קמא ר״כ ויתיב דקאמר לקמן ג״כ ניחא ובזה
 פסולה שחיטתו א״ל מהו שליש והגרים שליש ושחט שליש

 שליש דהגרים היכא להו מבעי׳ לא אמאי יקשה ולכאורה
 מהדר מדלא דכשרה דהבין ניחא ולפמ״ש .ועמד שליש ושחט

 מיבעיא ומש״ה א׳( )נ״ב לקמן אמרינן ודכוותיה בריתחא ליה
 בר״ן ועיין וע״ש תרתי מיניה דלישמע כדי זה באופן ליה

 : ודו״ק ע״ע כו׳ ופגע שחט ד״ה מתוס׳ וכ״מ כן כתב שלא
 לבדן ההימנין וחותך כו׳ סימנין מחזיר ד״ה רש״י )ע״ב( שם

 דחוק ומאוד העוף בחטאת דמיירי שפי׳ מהרש״א עיין
 הקשה וכן העוף בחטאת דוקא רש״י תפס למה לפירש״י הוא

 דה״ל רק העוף בעולת דמיירי לי נראה ע״כ .עזריאל בנחלת
 גרע דלא כמיתה הוה בעוף סימנין ב׳ דנשחט דכיון לרפ״י

 ומולק עומד מתה וכי לקמן דפריך בשר ורוב אחד מסימן
 ומולק עומד מתה דוכי לבדן הסימנין לפרש הוצרך ומש״ה

 בשחיטה אינו דהא הבדלה לקייה כדי המפרקת דמולק ול״ל
 )דף לק׳ דמהקינן למאי י״ל ולפ״ז לק׳. וכדאמר בהבדלה ואינו
 שמגיע עד בשר 'רוב בלא ומפרקת פדרה תחלה דחותך כא(

 חותך אינו דבאמת שנים רוב או שנים ובעולה כו׳ לסימנין
 התום׳ כמ״ש לדחוק נצרך ולא .בחטאת כ״א בשר הרוב אח״כ

 ורוב במפרקת ליה דהגי׳ אדזעירי דפליגי הותזו ד״ה שם
 סימנין כ״א ליכא העוף עולת בהבדלת דבאמת לחוד בשר

:ודו״ק בשר רוב בלא
 בשר רוב בלא מפרקת דעלי מעשה אותו וא״ת א׳( )כ״א שם

 יל״ד ע״ש. וגו' וכבד האיש זקן כי כו׳ שאני זקנה הוי
 ועוד .בקרא כדכתיב שאני וכבד זקן קאמר לא אמאי חדא
 וזה בשר רוב בלא אף כמת חשוב זקן הוא אם דבריו דלפי

 מת ליה דקרי דדייק רש״י מש״כ ועוד כלל להאמר ניתן לא
 דקרא דפשטי׳ מובן אינו ג״כ וימת מפרקתו ותשבר מדכתיב

 ונ״ל . המפרקת משבירת מת שיקרא ולא אח״כ שמת משמע
 וכבד האיש זקן כי דכתיב הא סבור הי׳ דבה״א כ״ז ליישב

 נופל שהי׳ אף אחר דאיש המפרקת שבירת על טעס הוא
 וכבד זקן שהי׳ מחמת עלי רק מפרקתו שובר הי׳ לא מהכסא
 זקן כי לכתוב וה״ל וימת במלת הפסיק דלמה לפ״ז לו והוקשה

 מחמת אח״כ שמת הפסוק כוונת דאין אע״כ וימת וכבד האיש
 וכוונתו מיתתו היא זו גופיה המפרקת דשבירת כוונתו אלא זה

 שפיר ודייק מפרקתו בשבירת מת שנעשה וימת מפרקתו ותשבר
 כלומר שאני זקנה משני וע״ז באוהל מטמא בשר רוב בלא דאף

 זה מחמת מת היה לא מפרקתו שובר שהי׳ אף אחר דאיש
 הוי וא״כ המפרקת שבירת מחמת מת זקן שהיה עלי רק

 איפכא מוכח וא״כ זה מחולי אח״כ שמת כפשוטו וימת פירושו
 הוא האיש זקן כי והאי המפרקת בשבירת מת נקרא דאינו

 דברים ב׳ על טעם ליתן רצה והפסוק מיתתו על טעם נתינת,
 מיניה דסליק במאי ופתח מיתתו ועל מפרקתו שבירת על

 . כבד כי מפרקתו שבר ומש״ה האיש זקן כי מת דמש״ה
 רק מת דלא להורות שאני זקנה רק הגמ׳ קאמר לא ומש״ה
 שמת מה על טעם נתינת הוא זקן כי והאי זקן שהיה מחמת
 :ודו״ק בס״ד הקושיות כל ומיושבים מפרקתו משבירת אח״כ
 יוקשה כו׳ חטאת מה ד״ה תוס׳ בסוגי׳ ע״ש ב׳( )כ״א שם

 העוף עולת אלמא נפקא צותו מביוס דפריך דבסמוך
 אקרא קאי צותו דביום להו דמשמע והיינו .עכ״ל בכלל כמי

 מזה נשמר ורש״י מהר״מ וכפי' התורה זאת מיני׳ דלעיל
 כו׳ להקריב ביום־צותו כתיב קרבנות בכולהו הא ופירש לקמן

 להקריב תיבת להוסיף דקדק .עכ״ל במשמע הקרבנות וכל
 אלא סמיך תורה ה דזאת אקרא דלאו לומר בקרא דכתיב

 וכל גופיה קרא בהאי דכתיב קרבניהס את מלהקריב יליף
 בידו דפריך לקמן ק״ל התוספות ולשיטת במשמע הקרבנות

 נפקא. התורה מזאת פריך לא אמאי נפקא מדרבב״ח הימנית
 התורה. זאת בכלל עוף הוי לא דלת״ק ז״ל לרש״י לו יצא ומזה

 וע״ק שנשבו כמשפט ד״ה לעיל השוס׳ קושיית ג״כ ומיושב
 עולש ליה חיפוק כו׳ מהיקשא ואי כו׳ גופי׳ בהמה דחטאת

 פל מפרו יליף בהמה דחטאת י״ל ז״ל דלרש״י עכ״ל כו׳ העוף
 סגיא ו לא לחוד מציכו דבמה ובהקישא מציכו במה אהרן
 דבר ה״ל דא״כ הגיא לא לחוד ובהקישא למיפרך איכא דהא

 משרווייהו הבל העוף לעולת ומלמד חוזר ואינו בהיקש הלמד
 מיירי דלא מהקישא למילף ל״מ העוף ועולש שפיר ילפינן

: ודו״ק כלל מעוף
 שחיטה מצוש הוי השימן וכל כו׳ מבדיל ואינו ד״ה רש״י שם

 לחו הימן לכולהו מליק כי במליקה הלכך לכשחילה בעוף
 כדשני׳ ליכא לכשחילה מצוה אפילו ב׳ בהימן חבל היא הבדלה

 רש״י דברי .עכ״ל כו׳ אפשר אי הימנין בב׳ לחייבו לקמן
 המעכב כל ד״ה ב׳( )כ׳ לעיל למש״כ לכאורה הושרין הללו

 ועוד עכ״ל כו׳ כדשנן בעי כולהו ולכתחילה כו׳ בשחיטה
 ג״כ כי׳ לרבנן הימניה מיעוט האי השה דפריך הא שלפ״ז
 ג״כ והושר לכשחילה ואפילו מיעוט האי צריך דלא משמע
 דהברא וע״ק .הסימן כל לשחוט צריך דלכשחילה כאן למש״כ
 שחיטה מצוש דהוי כל כאן דלפמ״ש לשה מכאן הפוכה

 מאי אלא הבדלה• מיקרי ולא יבדיל לא בכלל הוא לכשחילה
 דמאי להיפוך ההברא פי׳ ולעיל .כלל בשחיטה הוי דלא

 מחוייב שאינו ומה הבדלה מקרי לכשחילה בשחיטה דמחוייב
: הבדלה מיקרי לא כלל

 של ארובא אב״א רפ״ב צקמן דאמרינן מאי דלפי ונראה
 היכרח דלעיל נמצא ע״ש בעוף א״א ואב״א כמוהו א׳

 דהי׳ מכלל בשחיטה המעכב כל ליה מדמשני כל״ק לפרש רש״י
 מעכב דלכשחילה כלומר מעכב ליה וקרי בשחיטה הוי ב׳

 הגי באמת דלל״ק כו׳ הימניה מיעוט והא ופריך לשוחטו
 בשחיטה דהוה דמאי צ״ל ע״כ ולפ״ז . לכתחילה אף ברוב

 ידע לא ואכשי בדיעבד דכשר כיון הבדלה מיקרי לכתחילה
 הה״ד דלפי רובו או א׳ הי׳ דחוהך בסמוך דלקמן מברייתא

 רוב בלא דכשר דכיון רובו כ״א העוף בחטאת לחתוך אשור
 כל התה דמפני למאי אבל יבדיל לא בכלל והוי הבדלה מיקרי
 בשחיטה כלל דא״צ דבר דאף מוכח א״כ בשחיטה שישנו

 הברייתא דמביא ולבתר בשחיטה שישנו כיון הבדלה מחוייב
 ע״כ א״כ יבדיל לא מיקרי בדיעבד דכשר דאף מוכח ג״כ
 צריך דבעוף כמוהו אחד של ארובא ואב״א דשה כל״ב צ״ל

 אפילו ב׳ ובשי׳ יבדיל לא ומקרי לכתחילה שלה א׳ הי׳ לשחוט
 כן דמוכח דל״ב אליבא כאן וכפירש״י ליכא לכתחילה מצוה

 דפי׳ דמאי בזה נראה ועוד . דת״כ ומברייתא דלעיל ממהקנא
 היינו ליכא לכתחילה מצוה אפילו ב׳ בהי׳ אבל כאן רש״י

 ע״כ ב׳ בשי' כלל מצוה ליכא דמה״ת וכיון מדאורייתא
 השי׳ כלל יחתוך שלא היינו יבדיל לא דהזהיר הכתוב כוונת

 לכתחילה מצוה הוי מדאורייתא אף א׳ דשי׳ הרוב אבל ב׳
 בדיעבד דוקא דהוי אחד פל ארונו פליג לא דל״ק לרש״י וס״ל
 לעיל שפירש וזה .ב׳ בהי׳ לכתחילה מצוה מדרבנן אבל

 כלומ׳ בשחיטה המעכב כל התה וה״פ בעי כולהו דלכתחילה
 אינו ועור בהבדלה מעכב עבורו השחיטה נפהלה חסר שאה

 נפסלה מהן א׳ חסר אה דמעכבי סימנין אבל בשחיטה מעכב
 לענין הלכך מדרבנן בעיכולהו ולכתחילה מדאורייתא השחיטה

 הימנין מיעוט והא ופריך מדאורייתא בדיעבד אף מעכבי הבדלה
 וגה כשירה מיעוטו חסר שאה בקנה כלומר מעכבי דלא

 כשר הב׳ אבל פלס ,א בסי׳ אה כי מצוה ליכא לכתחילה
 ומצאתי .ודו״ק בהבדלה ומעכבי לל״ב כמו ברובו לכתחילה

:בצ״ע וכשאר בזה שעמד זבח לשה בס׳
 והקטיר דממלק א״נ כו׳ והקריבו ד״ה תוס׳ א׳( )כ״ב שם

 עכ״ל מזבח של לראשו איצטריך דהא כו׳ לאוכחי ליכא
 יליף מצי לא לחוד מהקריבו דה״ק רש״י דברי נ״ל.לבאר

מיל לענין העוף מחטאת מחלק והקריבו איפכא נימא דאולי

עורף



בה חדשה שחיטה ועניני ראה מנחה
 והקטיר וממלק הבדלה לענין אותם משוה וכמשפט עורף
 דמליקה הקישא בתר דניזול חזית דמאי יליף מצי לא לחוד

 דכמשפט הקיפא בתר ניזיל דבר בכל אותם ולהשוות להקטרה
 אבל הבדלה לענין אף דבר בכל ולהשוותם העוף לחטאת
 מסתבר יותר אחד בדבר מחטאת לחלק והקריבו דכתב השתא
 והקטרה דמליקה הקישא ולקיים הבדלה לענין החילוק לתלות

 עורף מול לענין דהקריבו החילוק לתלות ולא מילי לכל
 לגמרי דכמשפט דהקישא ממשמעס ההיקשים שני ולעקור

:ברור וזה משמע
. לקמן כדיליף כו׳ עגלה ומה ד״ה רש״י ב׳( )כ״ג שם

 שוס דליכא דאימא פריך מאי לו דהוקשה כוונתו נראה
 הכי ק״ו למימר דאיכא וכיון בעגלה ולא בפרה לא מיעוט
 אדוכתיה תיקום וחד חד כל איפכא ק״ו נמי למימר ואיכא

 דכתיב מהא ידע דכבר פי׳ ומש״ה להתוס׳ כן שהקשה וכמו
 דא״כ וא״ל .לא בשחיטה אין בעריפה העגלה את וערפו

 כיון דז״א .כו׳ בשחיטה כשרה עגלה ותהא לקמן פריך מאי
 אמרינן שפיר הערופה מיעוטא בה דכתיב מפרה ק״ו דאיכא

 וכמו לעיכובא לא אבל למצוה אלא אינו וערפו דכתיב דהא
 וצא מיותר אינו וערפו דהאי יונה בני גבי לעיל שפירש״י

 א״כ ושחט ולא וערפו מדכתיב אלא מיעוטא מיניה דרשינן
 דהערופה מיעוטא אבל הכי כתב מצוה דמשוס י״ל שפיר

 קרא אמר ליה משני ואפ״ה לעיכובא אפילו משמע לגמרי
 מוכח דע״כ והיינו לעכב הכתוב עליו דשנה ופירש״י וערפו
 ושחט פעם חד לכתוב דאל״כ לעיכובא היינו וערפו דהאי

 לי למה דאל״כ עריפה בעינן דלמצוה ידעינן הוה ואפ״ה
 בעריפה כשירה דפרה נימא תיתי מהיכי הערופה לכתוב

 שפיר ה״א וא״כ עריפה בעינן דצמצוה אע״כ ק״ו ליכא הא
 בעריפה הוכשרה למצוה בשחיטה הוכשרה שלא עגלה ומה ק״ו

 בעריפה שתוכשר א״ד למצוה בשחיטה שהוכשרה פרה למצוה
 אע״כ וערפו למיכתב ל״ל וא׳׳כ הערופה איצטריך ומש״ה

 מיעוטי הנך דל״ל ותהא בד״ה התוס׳ שהקשו ומה . לעיכובא
 אדוכתיה ליקום וחד חד כל נימא בלא״ה דהא המסקנא לפי
 ומסתמא לעיכובא חוקה כתיב בפרה דהא בפשיטות ליישב נ״ל

 ילפינן הוה וא״כ בפרה דכתיב דינים הנך אכל דקאי משמע
 להורות פעמים שני וערפו איצטריך ומש״ה בק״ו עגלה שפיר
 והוה בק״ו מעגלה פרה תו ילפינן היה וא״כ עריפה דוקא

 שפירש״י וכמו התם דכתיב אחרנייתא למילי חוקה דרשינן
 אינו וערפו דהאי מש״כ ולפי .הערופה איצטריך הכי ומשוס
 משים א4א בשחיטה פסולה דעגלה מיניה דרשינן ולא מיותר

 לי למה לכאורה דקשה מה נמי ניחא ושחטו כתיב דלא
 דאי ידעינן ממילא הא בעריפה דפסולה הערופה למיכתב

 ק״ו נילף דלא וערפו כתב למי ל״ל בעריפה דכשרה הכי לאו
 . בעריפה כשרה נמי פרה דהא כלל ק״ו ליכא דהא מפרה

 דפסולה ידעינן ממילא הא וערפו למיכתב ל״ל להיפוך קשה וכן
 דמוכרח ניחא ולמ״ש .הערופה למיכחב מדאיצטריך בשחיטה

 פסולה עגלה האמת דלפי כיון ושחטו ולא וערפו לכתוב
 ה״א לחוד וערפו אלא כתיב הוה לא דאי ועי״ל .בשחיטה

 משוס היינו וערפו למיכתב דהוצרך והא בעריפה כשירה דפרה
 מעריפה פרה ממעטין היינו וערפו כתיב הוה לא דאי

 בשחיטה דכשירה לעגלה ק״ו לומדין והיינו חוקה מדכתיב
 דוערפו קרא לן. דגלי השתא ובאמת וערפו כתיב ומש״ה

 ומש״ה חוקה דכתיב ואע״ג מק״ו בעריפה כשירה פרה
 לא הערופה כתיב הוה לא דאי י״ל א״נ הערופה. איצטריך

 אבל וערפו מדכתיב למצוה אלא מעריפה פרה ממעטינן היינו
 הוה לא אי להיפוך וכן הערופה איצטריך ומש״ה לעיכובא לא

 בשחיטה דפסולה עגלה ממעטינן היינו לא הערופה אלא כתיב
:ודו״ק לעיל וכמ״ש למצוה אלא

 מת אפילו חי ל״ל וא״ת כו׳ ור״י ד״ה תוס׳ ב׳( )צ״ו שם
 דתוס׳ דס״ד מאי לפי טובא קשה לכאורה כו׳ ברי׳ חשיב

 במנות ורש״י נבילה משום רזייב אמאי א״כ ממש בחי דמיירי
 משוס לחייב לא א״כ וקשה מת הוא דכשבולעו משוס כתב

 ונראה .התום׳ של הה״א לפי בריה הוי צא מת דהא בריה
 ואכלי מבפנים חלקו פירקין בסוף ר״י דאמר מאי לפי לומר

 בכזית גרונו נהנה דהרי חייב דמ״מ הבליעה בבית ופירש״י
 מיירי הכא א״כ חייב נמי לחוד גרונו דאהנאת חזינן א״כ

 כשבא ואח״כ בריה משום וחייב ■חי הנמלה היה דבגרונו
 צר שהמקום מתו־ לחזור יכול שאין במקום הבליעה לבית

: ודו"ק מעיו הנאת מחמת נבילה משוס וחייב מת הוא
 ועיין כו׳ ליתן שלא מחמירין ויש בהגה״ה ס״ג( א׳ )סי׳ ירד

 נמי לכתחילה אפילו פריך לא דגמה הטעם שם בהגר״א
 ראשונה וסברא כן תקשי דנשיילי׳ קמן דליתא דמשני למאי וכן

 דמש״ה בפשיטות ליישב ול״נ . ע״ש מהלכה סוגיא אותה מדחה
 דיעבד דנקט למימר דאיכא נמי לכתחילה אפילו קשה לא

 דנקט יקלקלו שמא ד׳י׳ה א׳( )ב׳ תום׳ וכמ״ש חש״ו משום
 אפילו כותי גבי דפריך והא במוקדשין טמא משוס דיעבד

וכמ׳י׳ש ברישא כן אשמועינן דכבר משוס היינו נמי לכתחילה
 : וק״ל לענ״ד ראשונה הברא טעם וזה כו׳ אמרת הא
קשה בקרקע ונעצה כו׳ עכו״ס של הכין ה״א( י׳ )סימן שם

 . לקלפו יש וע״כ כו׳ בה שחט ואם מותר פעמים י׳
 לשיטת והנה והרא״ש להרשב״א מהני דנעיצה בטור ועיין

 פני שעל האיסור טיחת ומטעם באב״י לה דמוקי הרשב״א
 השמנונית להעביר בדיעבד הדחה מהני דלא הא צ״ל ע״כ הסכין

 רותח ע״י תדיר איסור בה שנשתמשו דכיון הסכין שעל
 שהביא ומה . נעיצה בלא יוצא ואינו הסכין ע״פ ביותר נדבק

 מחלי׳ דחורפא מטעם דדוקא חלתית של מקורט ראיה הפר״ח
 כליו מקנח דהנוני מטעם מותר היה לא״ה הא אסור ליה

 נעיצה עושה אינו דחנוני אע״ג הרשב״א ע״ש בט״ז וכמ״ש
 מקנח דחנוני ז״א ? השמנונית להסיר מתיר קינוח דגס ש״מ

 מה אבל קינוח ע״י באמת סר וזה התשמיש אחר תמיד
 ולהרא״ש הדחה. ע״י סר אינו פעמים כמה תשמיש ע״י שנדבק

 בעין מחמת אלא אוסר אינו דג״כ בדבריו הט״ז הבנת וכפי
 בהדחה סר אינו אחד ביום שנשתמש מה דגם ה״ל הסכין של

 א״ו בהדחה אסור ואפ״ה נפגם שבעין מה אף לדידי׳ דהא
 בפעם מלמעלה שנדבק מה אף רותח ע״י שבלע דכיון דס״ל

 דברי בהבנת הש״ך לשיטת אבל . נעיצה בלא סר אינו א׳
 ס״ל דכולהו בזה להרשב״א הרא״ש בין פלוגתא ליכא הרא״ש

 נעיצה בגא יוצא רותח ע״י אף אחד בפעם שנדבק דמה
 ליה מחלי׳ דחורפא לטעם חלתית של בקורט הוצרך ומש״.ה
 ומה מלמעלה כלום נשאר לא פעם בכל כליו שמקנח דכיון

 ס״ל הכא אבל אב״י כלים דסתם נטל״פ ה״ל בפנים שנבלע
 דנשאר הדחה מהני לא ומש״ה ב״י שהוא דמיירי להרא״ש

 והרשב״א נעיצה ע״י כ״א יוצא אינו דזה הדקה בקליפה עדיין
 מהני לא ומש״ה נפגם אינו שבעין דמה דס״ל באב״י לה מוקי

 נעיצה בלא סר ואינו ביותר נדבק תדיר שנשתמשו הדחה.דכיון
 מה מלמעלה מעביר פעולות ב׳ עושה דנעיצה למדין נמצינו
 בקליפה שנבלע מה ג״כ ומוציא רותח וע״י כ״ס שנדבק
לי מובן אינו הנ״ל הפר״ח ראיית לדהות הפמ״ג ומ״ש .הדקה

: ודו״ק והרשב״א הרא״ש דברי בפשט לי הנראה זהו

 דאתא הוא ככתבן לדברים דאמר לר״י אלא ב׳( )כ״א פסחים
 כו׳ בהנאה דאסורין מנ״ל שבתורה איסורין כל

 לר׳ דגם אברהם אשל כעל הלאון בשם באו״ח הקשה . ע״ש
 ככתבן לדברים או קשה דאל״כ משמע א״ה דל״ת מוכח יהודה

 ע״כ אלא קרא דכולהו מיתורא ידעינן הכי דבלאו כיון ע
 . ע״ש לדכ״כ או איצטריך ושפיר הנאה להיתר אתי דקרא
 השתא אבל בשלמא ד״ה תוס׳ מש״כ ע״פ ליישב ונראה
 צריך שאין כו׳ ה״א או כתב לא אי כו׳ נתינה דכתיב

ר׳ קאמר מאי כן אם טובא קשה ולכאורה עכ״ל כו׳ להקדים
יהודה
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 מודה מאיר ר׳ גס הא הוא סברא קרא צריך לא הא יהודה

 למעוטי דאתי ה״א או כתב הוה לא אי ואפ״ה זו בסברא
 דבהא לי נראה העיקר אבל . בדוחק וי״ל להקדים צריך שאין
לכתוב צריך ע״כ מנבילה משמע א״ה דל״ת ילקה דר״מ פליגי

וה״א משמע א״ה דל״ה ידעינן הוה לא דאל״כ להקדים או
או לכתוב צריך ע״כ להקדים צריך שאין אתי קרא דכולה

סברא דלהקדיס לי למה קרא כולה קשה כן ואם להקדים
 ליה נפקא ור״י .בעלמא הנאה אסור למילף ע״כ אלא הוא

 צריך לדידיה א״כ אותו תשליכון מלכלב משמע א״ה דל"ת
 הוה לא אם אף א״כ גגוסיה בנבילה הנאה היתר לכתוב
 הראשונה כסברא להקדים דצריך ידעינן הוה או כתיב

 ע״כ או וא״כ לגופיה אתי דקרא כיון להיפוך נימא דמהכ״ת
 'מלכלב ליה דנפקא דמסקנא אליבא וכ״ז .ככתבן לדברים

 מנ״ל שבתורה איסורין כל שפיר הגמ׳ פריך בה״א אבל וגו׳
 כתב הוה לא דאי ז״א ל״ל דאו הנ״ל הגאון כקושיית וא״ל

 קושיית בזה ויתודץ . להקדים שא״צ לאורויי דאתי ה״א או
 א״כ אותו דריש ר״מ דאי ע״ש הש״ס בגליון מוהרע״א הגאון

: ודו״ק להקדים או לי למה
 טמא דחלב להורות פעמים שני גמל גמל ע״ב( )ו׳ בבורות

 הא גמל גמל רחמנא דכתב טעמא ופריך אסור
 כו׳ ורוטבן צירן לאסור הטמאין והתניא דשרי ה״א לא״ה
שרי ואפ״ה קאתי מדם לאו דעלמא חלב ומשני

 הניחא גמל רחמנא כתב להכי לישתרי נמי טמאה מבהמה
 אבריו דאמר למאן אלא חלב ונעשה נעכר דם דאמר למאן

 כאבר לאו דעלמא חלב ומשני למימר איכא מאי כו׳ מתפרקין
 קרא כתב להכי שרי נמי כאן אימא כו' ושרי דמי החי מן

 המקשה בהמה דר״פ מסוגיא לי וקשה הגמ עכ״ל דאסור
 דמי כאמ״ה לאו דעלמא חלב חלבו לגמוע מהו ההם דאיבעי

 כשחיטה לאיסוריה תקנתא ליה אית התם א״ד ל״ש ה״כ ושרי
 ואי .עכ״ל תיקו בשחיטה לאיסוריה תקנתא ליה לית הכת

 ה״א לא״ה הא גמל לכתוב מדאיצטריך מהכא ליפשוט איתא
 ואע״ג כו׳ דעלמא חלב גופיה סברא הך משום חלב דשרי

 דאין ש״מ אלא בשחיטה לאיסורא תקנתא ליה לית דטמאה
 כל למילף הוא החיצונה הברא לודאי לומר ואפשר .חילוק

 השתא אבל. גמל דגמל קרא איצטריך ומש״ה מאמ״ה האיסורין
 שפיר ליה מיבעיא אשתרי לא טמא דאיסור קרא לן דגלי

 וכמ״ש אבמ״ה משום ג״כ הוא היוצא אבר דאיסור משום
 דמי כאבמ״ה לאו דעלמא חלב קאמר ומש״ה בתה״א הרשב״א

 דילמא או אמ״ה משום ג״כ הוא דאיסורא כיון ל״ש ה״נ ושרי
 איסורין לשאר דמי כשחיטה לאיסורי׳ תקנתא ליה דלית כיון
 התס דקאמר למאי להקשות אין וזה דאסור קרא לן דגלי

 מכח לאו דעלמא בהמה לזרעו לחוש מהו בתחלה בהמקשה
 דנזקשי ל״א שלתא אמרינן איסורין תרי א״ד קאתי ודם הלב
 ה״א לא״ה הא קרא למיכתב מדאיצטריך מהכא ליפשוט ג״כ

 דהתס אע״ג כו׳ דמי כאמ״ה לאו דעלמא מחלב דילפיכן דשרי
 ? ג״כ ־ טמא משוס תרתי איכא והכא אמ״ה איסורא חדא
 להדיא וכדאיתא בטמאים נוהג אינו החי מן אבר דהא דז״א

 דקאמר למאי קשיא הא קשיא אי אלא ע״ש. א׳( )ק״ב בחולין
 ל״ש ה״נ ושרי קאשי מדם לאו דעלמא חלב מעיקרא התם

 היליק דאין מהתם ליפשוט א״כ לאסור קרא איצטריך ומש״ה
 חלב הא גמל דגמל קרא ל״ל לא״ה דאי איסורין רבויי משוס

 ג״כ בו יש והכא בלחוד דס איסור כ״א ביה לית דעלמא
: ודו״ק בדוחק וי״ל .טמא משוס

 והא גמ׳ ב׳( )נ״ג ע״ז :ג׳( )י״ב באש תשרוטן ואשריהם
 עיין .ע״ש שלו שאינו דבר אוסר אדס אין

 איס אבן ובטורי ברלין׳ ר״י הגאון שהגיה כפי י״ג( )ר״ה תוס׳
 מאותן אינה ה.גמ׳ דהוכחת מכולם והעולה אחרון ובקונטרס

 מיקרי דזה לאברהם הנתינה אחרי עכו״ס שנטעם האשרות
הפר״ד וכמ״ש בביטול להם דסגי ועוד התוה׳ וכמ״ש שלהם

ГШПП שופטים חיטה
 שהיו האילנות מאותן ההוכחה כל וע״כ .הגהתו לסי שס

 בק״א וכמ״ש הגוים אותן עבדו ואח״כ לאברהם הנתינה בעת
 דאמרי דריב״י לרבנן מובא יקשה וא״כ .הגאונים בשם שם

 מחמת נאסר -אינו ההרים את העובדים דנכריס בסוגיא לעיל
 תורה דאסרה הא א״כ לכך מתחילה בנטעו אלא אשירה

 ונקושיית בביטול לה סגי הא המ״ל דוקא בשריפה אשריהם
 באותו לאוקמי מצריכין שם רש״י לשיטת הניחא .הגמרא
 שם התוספות לשיטת אבל לאברהם נתיבה לאחר חילן דנטעו
 טו״א פי׳ על וגם .צע״ג מותר אילן בנטעו דאף ב׳( )מ״ה

: וצ״ע בביטול לה תסגי דמ״מ קשה

שופטים
ועדות דיינים ועניני

 גמרא ב׳( )מ׳ סנהדרין .ד׳( )י״ז הדבר נכון אמת והנה
 כו׳ בק״ו דאתי מילתא לרבנן נשרסין לאתויי לר״ש

 מברייתא א׳( )מ״א לקמן דמשמע מאי לסי טובא קשה לכאורה
 לקמן רש״י וכ״כ מנכון בדיקות דמרבה כו׳ נכון שיהא נכון
 בדיקות דילסינן ־ דאורייתא ואידי אידי דקאמר הא על ע״ב

 להו למה וגס .מנ״ל בדיקות שמעון לר׳ יקשה א״כ מנכון
 אתי דחד לימא כו׳ בק״ו דאתיא מלתא לרבנן לדחוקי

 דבדיקות זכאי בן שאני דקאמר דלמאי לומר ונראה .לבדיקות
 זכאי כבן דנכון ברייתא הך אתי א״כ ליה משוי כהקירות

 אלא דנכון מקרא ילסינן לא ע״כ עליו דסליגי לרבנן אבל
 ור״ח לבנים בכליו מיכשרי ומש״ה בדיקות צריך מסברא

 אלא לקמן דקאמר דהא לס״ז לומר ונצטרך כרבנן סבר לקמן
 אברייתא אלא האי קאי לא אינש לותיב זכאי מבן אר״י

 אתי דכולהו הקודמת אברייתא גס אלא לחוד דב״ז דמעשה
 כן שמשמע הר״ן בחידושי ועיין דחיקי בשינויי תתרץ ולא כב״ז

 כר״ח דלא שססק הרמב״ס לפסק מזה וראיה .ז״ל מדבריו
 דאורייתא ואידי אידי לקמן קאמר דגמרא דסתמא משוס
 ור״ש כב״ז דהלכה משמע שם וכסירש"י דנכון מקרא והיינו

 לא ג״כ ורבנן נשרפין על קרא ליה ותייתר כב״ז סבר לא
 בק״ו דאתיא מילתא אליבייהו לומר הוצרך ומש״ה כב״ז ס״ל

: ודו״ק קרא לה וכתב טרח
 למה דמ״מ וקשה .קרא.כו׳ נאמר לא אלו א׳( )מ״ג *שם

דאתיא מילתא לומר ודוחק .גז"ש דאיכא כיון קרא לי
 והנראה .נדרים ריש ובר״ן א״ג ר״ס תוס׳ ועיין כו׳ בג״ש
 וכדאמר מוסנה להיות צריך גז״ש דיליף מעיקרא דודאי לומר
 דסמך צ״ל וע״כ טובא למיפרך איכא וה״נ ב׳( )מ׳ לעיל

 מוסנה דהוי למחנה מחוץ המקלל את ויוציאו קרא אהאי
 צריך גז״ש ילסת אפילו סוף דסוף כיון שסיר קאמר וא״כ

 מקרא לילף טוב יותר מוסנה דלהוי היכי כי קרא לכתוב
 ד״ה בתו׳ מהרש״ל קושיית בזה ומיושב . גז״ש צריך ולא גופא
 איכאלמילף והא כלומר ל״ל דפרים הני כל הקשו דמאי משה
 קרא דכתיב במקלל דאמריכן דכמו הקשה וע״ז ממקלל ג״ש

 מה לפי אולם .ע״ש בפריס נימא ה״כ גז״ש דאיכא אע״ג
 למחנה מחוץ שרי איכא ובדשן בפרים דהא ניחא שכתבתי
 לא והשלישי לג״ש מופנה להיות אחד לכתוב וא״כ יתירים

: ודו״ק כלל לכתוב
 )כ״ה יבמות .ט״ו( )י״ט וגו׳ באיש אחד עד יקום לא

 וט׳ קרוב אדם דאמר כדרבא דרבנן וטעמא גמ׳ ב׳(
 קשה צכאורה .דידיה לגבי ליה מהימנין לא הלכך כלומר

 בב׳ כ״א דיבורי׳ פלגינן דלא שחלקו הפוסקים שיטת לפי
 הוי רבעני דפלוני דרבא ההיא כי א׳ בדיבור ולא ־דיבורים

 מהימן ולא ב׳ דיבור הוי ולרצוכי ע״ז ליה ומהימנין א׳ דיבור
 דיבורי׳ פלגינן לא א׳ דיכוי הוי העדות דכל היכא אבל

 פ״ק ברא״ש הובא כ״א לב׳ נכסיו כתב דירושלמי וכההיא
דמכות



ועדות דיינים ועניני שופטים שטמנדזה
 בד״מ הובא בתשובה הרשב״א דעת שהיא נראה וכן דמכות

 ובין דפלנינן עמי זנתה אשתך בין דמהלק ל״ד סי׳ ובאחרונים
 ל״ג סי׳ בב״י ועיין ע״ש פלנינן דלא אשתך עם זניתי אני

 הנמ׳ מדמה מאי יקשה וא״כ ע״ב[ סי׳ נ״במ״ק בשו״ת ]עיין
 : דיבורי׳ פלנינן ולא א׳ דיבור הכא הא לדהכא דרבא הך

 דהיכא הטעה עיקר כל דהנה זה דבר בישוב והנראה
 דעדוה העדות כל בטל בעדות קורבה צד דיש

 התורה דהקפידה דחזינן מטעם הוא כו׳ מקצתה שבטלה
 וא״כ העדות כל דפסול פסול או קרוב מהם א׳ שנמצא בעדות

 העדות שאר נם קורבה צד העדות גוף בדבר נמצא דאם ה״ה
 דר־רוב כיון אשה בעדות וא״כ שם בירושלמי ועיין בטלה
 שבטלה עדות למימר דליכא כ״ש אשה לעדות כשר נופי׳

 אפילו דיבורי׳ פלנינן ולכך כולה בטלה קורבה מחמת מקצתה
 האשה ולגבי קורבה מטעם מהימן לא דידיה ולנבי אהד בדיבור

 לנבי נם דנאמן דס״ל כיון לר״י אבל לרבא כ״ז מיהו .נאמן
 ועיין וכדרבא הגמ׳ קאמר ושפיר רשע ליה הוי א״כ דידיה

:ודו״ק
 אלו והרי ד״ה תום׳ . בכוניא ע״ש ב׳( )י״ח כתובות

 דברייתא דאגופה המפרשים והקשו .ע״ש נאמנין
:'והפלאה[ פ״י ]עיין כן להקשות ה״מ .

 מינו אמרינן ותרי תרי דהוי דהיכא בכאן התום׳ דשיטת ול״נ
 דאומרים דמיירי להתוס׳ ליה משמע והכא עדים במקום

 סהדי דאנן כיון שפיר הקשו וא״כ הי׳ אנוס עצמו על כ״א
 איירי ע״כ בברייתא לק׳ אבל במ״ע מינו הוה אנום היה דלא

 מהחתומים אחד כל על שניהם מעידים השוק מן דשנים
 הוה מ״מ אנוס היה דלא סהדי דאנן אף וא״כ אנום שהיה

 להתום׳ להו ומשמע .במ״ע מינו בכה״ג ואמרינן ותרי תרי
 כ״א שיאמר די זה הוא ידינו כתב דאומריס דכאן דמיירי ז״ל

 מאי ה״ה וא״כ מעיד הוא שבשער מנה דעל ידו אחתימת
 אבל .חבירו על ולא עצמו על מעיד כ״א נ״כ אנוסים דקאמרן
 שנים להעיד דצריכין אכת״י מעידין אחרים דשנים בברייתא

 התום׳ כוונת וזה .כן אנוסים ה״ה וא״כ מהחתומים עכ״א
 וכו׳ במ״ע מינו וכו׳ לאקשויי ליכא הכא א״כ בד״ה לקמן

 לתרץ יכולין חבירו על ולא עצמו על כ״א שמעיד דהכא כלימר
 מינו הוה לא בברייתא לקמן אבל במ״ע מינו דהוה בריוח
 לא ומניד דחוזר שני תירוץ וגס .ותרי הרי דהוה כיון במ״ע
 בשנים מינו אמרינן דלא נ׳ כתירוץ צ״ל וע״כ התס שייך

: ודו״ק כת״י ואס ד״ה ב׳( )י״ט לקמן הו׳ ועיין
וכו׳. עדות ופסולי כדרשב״ל וקטנים וכו׳ ל״ש ד״ה תו׳ שם

 שני הלא חזקה ננד דהוא בכך דמה קשה לכאורה
 נ״כשלא דמיירי למימר וליכא חזקה ננד בכ״מ נאמנים׳ עדים
 על הוי לא וא״כ אחיו על ולא עצמו על אם כי כ״א אמר

 באנוסים קשה דא״כ חזקה ננד מהימן ולא ע״א אלא אחד כל
 דאמרי׳ אחרים מעדים עדיף דלא מהימני מ״ט נפשות מהמת

 דכ״א וכיון יעקב[ ובית הפלאה ]עיין ותרי תרי דהוה לקמן
 ואין וכו׳ סהדי דאנן כלל נאמנים היו לא ע״ע רק מעיד
 מעיד אחד דבאמת צ״ל וע״כ שנים במקום אחד של דבריו

 שהוא אף ליהמכו ופסולים בקטנים דנם והדק״ל חבירו על נס
: חזקה ננד

 בתר אזלינן ע״כ ותרק הרי דהוה דמשוס בכוונתם והנראה
 שסיר הקשו ולפ״ז’ .ופסולים קטנים היו דלא חזקה

 מחמת אנוסים אמרי בעי דאי במינו דליהמנו שאח״ז בדיבור
 במ״ע מינו דהוה לעיל שתירצו בתירוצם להו סני ולא נפשות

 הוה לא ותרי הרי דהוי כיון דשא״ה המפרשים שהקשו וכמו
: וז"ב לעיל וכמ״ש עדים במקום מינו

 נפשות מחמת באנוסים הפלאה לשיטת היינו מש״כ דכל וד>
 שיף מהר״ע לפמש״כ אבל לרמב״ח אף ותרי הרי דהוה

 אלא מעיד אינו שנ״א מיירי השתא דנם א״ש לנמרי דנאמנים
 כיון עדות ופסולי ובקטנים ומניד דחוזר נאמנים ואפ״ס ע״ע

: ודו״ק נאחד מהימנינן לא חזקה דאיכא
 דמש״ה הפ״י קושייה לשרץ כ׳ הפלחה בעל הגחון שם

 זה אין יאמר א׳ דאה ממ״א יוצא כת״י באין מהימני
 במינו נ״כ אנושים דקאמר במאי השני נאמן יהיה אז כת״י
 ומאוד .היטב ע״ש בשנים מינו יהי׳ לא דאז כש״י זה דאין

 דפרוע מינו להם דאין לעיל התום׳ כתבו אמאי דא״כ שמוה
 השני נאמן אז פרוע א׳ יאמר אס הא בשנים מינו דהוה

 ובלא״ה הכי. נימא בשנים מינו בכל וכן דפרוע במינו באנוסים
 דא״כ אנוסים יטעון שהשני לומר הפ״י כוונת אין בוודאי

 שהשער אומר עצמו העד והא איכא שבועה מחוייב מאי
 לכתוב שצוה ומודה העד מכחיש עצמו דהוא ונהי .פסול
 ,שכשיראה כוונתו אע״כ העד מכח שבועה לחייבו א״א מ״מ

 אנוסים לומר מתחילה שהסכימו כמו טען לא הראשון שהעד
 :ודו״ק לבד כת״י שזה האמת ייאמר אנוסים יטעון לא הוא נם

 כתב כו׳. הרי להדי תרי אוקי אר״נ אלא נמ׳ א׳( )כ' *שם
 העדים את דמכחישין כר״א ס״ל דר״נ פ״י בעל ‘הגאון

 מודי הוו קמן הוה אי דלמא דקאמר ומטעמא בפניהם שלא
 שייך טעם דמה קאמר מאי ידעתי לא ולע״ד .היטב ע״ש להו

 העדים .היו קמן הוו אילו דאמרינן מכחישין דמש״ה לומר
 העדים היו לא קמן הוו אלו אדרבה להם מודים הראשונים

 שלא נ״כ עדות מקבלין אין ומש״ה אותם מכחישין אחרונים
 בפניו מעידים היו דלא הטעם בפוסקים כדאיתא בע״ד בפני

 מודי הוי קמן הוו דאלו ה״ט קאמר לא והנע׳ .שקר להעיד
 שנכתב סהדי דאנן אלא מתו שעדיו שטר נבי הכא אלא להו

 שלא אף הכחשה דהוי שפיר הנמ׳ קאמר זה ועל בכשרות
 הא מ״מ כשר שהוא סהדי דאנן אף דהא השער עדי בפני

 אינם השטר דעדי משום ואי פסול שהוא בפנינו אומרים
 שמענו 'לא דהא להו מודי הוו קמן הוו אי דלמא לפנינו
 להנמ׳ ס״ל בעלמא אבל וכו׳ אנוסים היו שלא השטר מעדי

 דהכהשהשלא להעיד מתחלה שבאו ראשונים לכת דמאמינים
 שהדבר ראשונים מעדים דשמענו כיון היא כלום לאו בפניו

 וא״כ הראשונים בפני בהיפוך לומר יראים האחרונים היו אולי כן
 פסלי לא בפניהם שלא דהכחשה בעלמא ס״ל דר״נ י״ל שפיר

 וע״כ בפניהם שלא העדים את דמכחישין אח״ז כן ס״ל ר״א רק
 בעינן לח אותם■ לחייב העדים באו דלא דכיון דטעמי צ״ל

: ודו״ק בפניהם
 שוטה כשהוא כו׳ אבהתי׳ חזקת ליה דאית אלא ול״א *שם

 ואמאי השקול ספק ליהוי דמ״מ עובא קשה .כו׳ זבן
 ספיקא ספק לו דיש משום וצ״ל הקונה בחזקת ארעא מוקמינן

 לומר תימצי ואם בריא כשהוא ומכר בריא כשהוא קנה שפק
 שוטה כשהוא או בריא כשהוא מכר דלמא שועה כשהוא דקנה
 כיון מקום מכל שוטה כשהוא דמכר דאף השני קנה דמ״מ

 לא דהשוטה אף להשוטה שמכר במה זכותו הפקיע דהראשין
 ההפקר מן כזוכה מעות שנתן כיון לקנות השני שוב יכול קנה

 בה .אפשי אי ואמר לחבירו מתנה הנותן נבי מכריתות וראיה
׳ :א׳( )כ״א ע״ש

 איך שקנה פטר לו יש דמסתמא כיון לכאורה קשה עוד אך
 חזקה לו יש שטר כל הא זבן שוטה דכשהוא נימא

 על הותמין העדים אין חזקה לעיל וכדאמרינן בהכשר דנעשה
 .שנא דמאי שועה לענין וה״ה בנדול נעשה א״כ אלא השטר

 א״כ לוקח שאין אעפ״י למוכר שטר כותבין דקיי״ל כיון וצ״ל
 מצאתי ]שוב .שוטה הוא שהלוקח כלל ל״י דהעדים אפשר

 הא על פירש א׳( )כ״ט סנהדרין ברש״י ובאמת בריטב״א[. כן
 אבל לבד המוכר על רק דקאי בגדול נעשה א״כ אלא דאמרינן

 באופן דקאי ואולי .לכאורה וצ״ע והמוכר הלוקה פירש לעיל
 אקנייתא דלאו בשטרי וכנון לפנינו שניהם אא״כ כותבין שאין

:וק״ל ועיין לר״א
 כו׳יע״ש. שמעינןמהא דיין נעשה עד בשלמא ב׳( )כ״א שם

 ר״א כן אמר צורך דלאיזה שדקדק הפלאה בם׳ עיין
מתחילה
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 דקאמר מאי לפי קשה לכאורה דהנה ונראה שם עיין מתחילה

 צריכין לעולם דיצמא כו׳ עדים חת״י המכירין דיינים אלא
 בכולן ליתני מכיר אינו וא׳ מכירין שנים נקט למה א״כ כו׳

 הוה לא מכירין בכולן תנא הוה דאי וצ״ל ? כן הדין מכירין
 נעשה אינו גמור עד דלעולס דה״א דיין נעשה דעד שמעינן

 אבל הגדה מצות לקיים כדי אלא מעיד דאינו ושא״ה דיין
 ג״כ לפניו להעיד דצריכין דהא אף מכיר אינו דאחד השתא

 מכל ר״א של הדיחוי לפי הגדה לקיים כדי משוס אלא אינו
 צריך מ״מ להעיד צריכין דאין דנהי בהפלאה כתב הא מקום

 סוף וסוף בכתב לפניו מעידים כאילו והוה חתימתן שיראה
 שפיר וא״כ דיין נעשה דעד מוכח. ושפיר גמורים עדים הוו

 לתרץ כדי מהכא שמעינן דיין נעשה דעד אשי רב מקדים
: ודו״ק מכירין בכולן נקט לא אמאי

 מעידין קאמר דאיך הקשה דר״ה רפ״ג בעו״א הגאון שם
 וכמ״ש עדותן לקבל ודיין עד דנעשה וחותם בפניו

 דיינים והא לכתחילה כן לעשות אפשר ואיך ז״ל הראשונים
 לישב א״צ דדיינים מזה והוכיח ? בעמידה ועדים בישיבה
 ססי׳ )בשו״ע וכמבואר כן קיי״ל לא אבל .עדות קבלת בשעת
 )בסימן הש״ך שהביא הב״ה לדעת ראיה מזה ואולי .כ״ח(
 וא״כ ועמידה ישיבה סמיכה מקרי אחד באדם דאף י״ז(

 ולגבי עמידה הוה עדות ולגבי סמיכה לעשות לו אפשר
: וק״ל ישיבה מיקרי דיינים

 עיין כו׳ ריפא מ״ש ד״ה תוס׳ בסוגיא ע"ש א׳( )כ״ג שם
 דמפרש דבריו בכוונת הביאור שהעמיס ובמה מהרמ״ש

 דהא וצ״ל כו׳ דיעבד לענין אפילו חזקה איתרע התום׳ מ״ש
 דקאמר והאי מסהדי קא כפנויות תרווייהו הגמ׳ דקאמר

 דבר דאין מטעם רק חזקה מטעם לא חד ה״ל נתקדשה
 : שבערוה דבר לאשור נאמן א׳ ואין מב׳ פחות שבערוה

 נמי דמיירי בסיפא צ״ל ע"כ דהכא דדומיא זה לפי ק"ק אך
 חזקה איתרע ג״כ וא״כ כו׳ לו קרוב ס׳ גט לה דזרק

 ולא’ מב׳ פחות שבערוה דבר אין ג״כ נימא תצא ואמאי דא״א
 דברישא לחלק והנראה .כתיגרשה לא שאומר אותו נאמן יהא
 ס׳ מטעם לאוסרה ינולין אנו אין פנויות חזקת דנתבטל אף

 אלא נאסרת ואינה משנים פחות שבערוה דבר דאין לה קרוב
 כלומר קידושין לה דזרק דידעינן התוס׳ )וכוונת עדים ב׳ ע״י

 נתבטלה א״א דחזקת אף בסיפא אבל ידעינן( העדים עפ״י
 ראשונה מהחזקה נשאר ס׳ צד אבל כוודאי כחשבת ואינה

 שהשני כיון הספק לברר נאמן נתגרשה שאומר העד ואין
 קושיית כאן שייך לא ולפ״ז .בספק עומדת ולכך מכחישו
 כתגרשה לא שאומר עד לאותו לנו דמה לעיל שהקשו התוה׳

 וע״א ספק והוי .חזקה דאיתרע דשא״ה תצא נמי איהו בלאו
 .ודו״ק מכחישו שאחד לומר צריך הכי ומשוס הספק לברר נאמן

 לטעון נאמן אינו דמש״ה דכתב בפ/הכותב הר״ן על צ״ע
 א״נ שעבוד לגבי נאמן דלא דמשוס הנייר גוף להחזיק לקוח
 ע׳ )גיטין כרבא הלכתא והא עש״ה לצור הנייר גוף על ג״כ
 נכסים לגבי ולא עצמו לגבי ליה ומהמנינן דיבוריה דפלגינן א׳(

: וצ״ע ע״ש
 התוספתא שמביא רשב״א בחידושי ע״ש • ל( )ל״ז גיטין

 קשה ולכאורה .וכו׳ דמיו נותן ורבו וכו׳ שנשבה עבד
 .דמיו יתן מאי א"כ יאוש לאחר דמיירי דרבא לאוקימתא טובא
 רשות ושינוי ביאוש הרמב״ם לשיטת ראיה מזה יהיה ואולי
 היינו דמיו נותן ורבו קאמר ומש״ה הדמים להחזיר מ״א צריך
 הירושלמי על בפ״מ מצאתי שוב .וצ״ע ראשון לרבו שני רבו

: כתבתי והנלע״ד דמיו נותן ורבו בפירוש עצמו שדחק
 שפירש שם מהרש״א עיין חיישינן ד״ה תום׳ ב׳( )מ׳ שם

 דטענת דהיכא דאף וצ״ל פוסקים שאר וכ״פ ספק דהוי
 וכדאמרינן לוודאי מאמינין ספק והשני ודאי היי האחד

 דאולי ספק שניהם הוי ברישא מ״מ פירות אוכל דנותן בסיפא
 ומש״ה וטעה שקיבל וסבור בעצמו להעבד או להמקבל נתן

 מובכים איכס הפ״י ודברי . הפירוה את 'דמשלשין ברישא הדין
 דז״א פירות אוכל נותן ליהוי ג״כ דברישא זו לשיטה שהקשה

 פלגיכהר ושפיר משלשין ומש״ה ספק ג״כ המקבל דטענות כיון
: וק״ל עוד להאריך ויש בבי להרי

 יכיל דמש״ה כתב א׳( )מ״ח מקדש האיש בפ׳ הריטב״א
 לך משתעבדנא כאומר דכעשה הלוה את לתבוע

 אינו ולכאורה . ע״ש לי המהול שלא כ״ז מהמתיך דאתי ולכל
 דאתי לכל משתעבד שהוא הלוה כוונת מפיס דמאן מוכן

 כפ״ק הרשכ״א דהא ונראה .נמהל שלא כאופן אך מחמתי׳
 .ע״ש דרבנן מתקנהא רק הוא כאומר נעשה דהאי כ׳ דגיטין
 מחילה דאתי למחול יכול דמש״ה מתחילה כתב הריטב״א והנה

 דס״ל ע״ז השיג הוא רק דרבנן מכירה ומפקעה דאורייתא
 הוא מדרבנן כאומר נעשה האי רק דאורייתא שטרות מכירת

 שאין ומפקעא דאורייתא מחילה אתי לו שמחל היכא שכן וכיון
: וק״ל לתובעו יכול הלוקח

 ומקושר מאחוריו עדיו שכתבו פשוט פשוט גט ר״פ ב״כ
 הרמב״ן ופי׳ . פסולים שניהם מתוכי עדיו שכתבו

 ואפ״ה ומאחוריו מתוכו עדיו שכ׳ כפשוט דמיירי בחידושיו
 מקושר וכן מוקדם ויהיה מקושר ממנו יעשה דלמא פסול

 ואפ״ה ומאחוריו מתוכו עדיו ז־כ׳ ג״כ מיירי מתוכו עדיו שכ׳
 לענין ונ״מ מאוחר ויהיה פשוט ממנו יעשה דלמא פסול
 דאמאי עליו הקשה ישועות חוסן ובס׳ .היטב ע״ש שובר
 יעשה אס הא ומאחוריו מתוכו עדיו שכתבו בפשוט פסול
 יד אמרינן קודם מזמן מהלקוחות לגבות ויבא מקושר ממנו

 עדיו שכ׳ במקושר וכן היה פשוט ואימא התחתונה על בעה״ש
 נימא שובר הלוה יוציא אם הא פסיל אמאי ומאחוריו מתוכו

 שיטת לפי בשלמא פשוט. ממנו עשה והוא היה דמקושר ג״כ
 מאחוריו היינו מאחוריו עדיו שכ׳ דפשוט והתום׳ הרשב״ס

 לפנינו יכשיבא מקושר ממנו דיעשה דפסול א״ש בתוכו ולא
 המה■ מאחוריו שעדיו שטרות דרוב מקושר דהוא ג״כ נימא

 ולא מתוכו היינו מתוכו עדיו שכ׳ במקושר וכן מקושרים
 דרוב פשוט דהוא ג״כ נימא לפנינו דכשיבא ג״כ א״ש מאחוריו
 קשה הרמב״ן לפי׳ אבל פשוטים המה מתוכו שעדיו שטרות

 אמאי הרמב״ן על קשה בלא״ה דהא ליישב ונ״ל .היטב ע״ש
 ממנו יעשה הא-אם ומתוכו מאחוריו שכ׳עדיו כפשוט פסול

 וכדתנן פסול והוא ומאחוריו התיכו שע־יו מקושר יהיה מקושר
 מקושר ממנו ויעשה שמתוכו לעדיו ליה דגייז צ״ל וע״כ במתני׳

 כתוכי עדים דאין כיון ג״כ מקושר דהוא נימא שפיר א״כ
 ליכא ומאחוריו מתוכו עדים שכ׳ במקישר להיפוך וכן .כלל

 שעדיו פשוט יהי׳ דא״כ כפשוטו פשוט ממנו שיעשה למימר
 העדים דימחוק צ״ל וע״כ כדתנן ופסול ומאחוריו מתוכו

 אם אף בפשוט כשר וכה״ג שבתוכו העדים וישאר שמאחוריו
 עדיו מקושר ד״ה ריש לעיל התום׳ וכמ״ש מאחוריו מחק יש

בפשוט. ונחזיקנו נכשירנו ביודאי לפנינו בא אם וא״כ מאחוריו
:ז״ל הרמב״ן בכוונת וז״ב

 מדהקשו בזה תמוהין ישועות חיסן הרב דברי ובלא״ה
 מתוכו שעדיו פשוט דכל ארחב״ג לקמן התום׳

 מתוכו דעדיו רעותא דאיכא אף דאלמא מקושר ממנו יעשה
 מקושר עשהו והוא מתחלה פשוט דהיה נימא לא מאחוריו ולא
 שלא בזה השיג האו״ת על וגס .לפנינו מקושר שהוא כיון

:וק״ל ע״ש כדת
Си עיין כי׳ ור״י סד״ה תום׳ בסוגיא ע״ש א׳( )קס״ג 

 בלא כשר נמי שיטין ב׳ דאפילו שיטה דל״ד שם מהרש״א
 ומחצה בשיטה לזייף יכול דודאי דפסול ול״נ .ע״ש לרב טיוטא
 נימא דאפילו השניה שיטה בחצי זאח״ז עדים ויחתום

 תחת זה דוקא היינו שיטה בקזצי לחתום מותרים דהעדיס
 בשיטה ועדיו שער ממנו לעשות יכול דהא זאח״ז לא אבל זה

 הניחו לא וודאי שיטות לשני האשרתא מן נלמוד וכה״ג .אחת
 גם לצמצם דרך דאין לרב ס״ל אחת בשיטה דדוקא חלק

 הדיינים
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 כן לטיט צריך וא״כ שיטות בשני לא אבל כר״י ולא הדיינים

: ורו״ק נ״ל
 רשב״ס ופירש כו׳ שטרי אבד ואמר שבא מי ב׳( )קס״ח שם

 לבאר נ״ל . היטב ע״ש כו׳ שאבד עדים לו שאין כגון
 שמא או אבד לא שמא חיישינן שטרי אבד דבאומר שיטתו
 וכפי׳ פעמים ב׳ ויגבה ימצאנו ואח״כ ושכח במקום הניחו

 מקום מכל שטר לו שכ׳ ללוה שמודיעין ואף מהרש״א.
 אל ישים לא והלוה השני בשטר תחלה יגבה שמא חיישינן

 דקו ש״מ הזה השטר את לו מדכהבו דיסבור לשומרו לבו
 בשטר יגבה ואח״כ הראשון השטר ממנו שנאבד במלתא רבנן

 הטעם פירש לא מ״ט ארשב״ם קשיא לא והא .הראשון
 חדא ? הראשון השטר וקרעו כבר פרעו שמא כותבין דאין
 דנימא )וחף פרע שלא ומודה ללוה שמודיעין מיירי דהא

 לכתוב יכולים היו מ״מ מלקוחות שיגבה לקנוניא דחיישינן
 חוץ לכתוב יכולין היו דא״כ ועוד . שבו( מאחריות חוץ

 אחריות בו שאין דבשער ללוה יודיעו שלא אף שבו מאחריות
 פירש ומש״ה . ב׳( )י״ג בב״מ וכדאיתא פרעתי לטעון יכול

 בלא אף כותבין אין דאז השטרות ב׳ לו יהיו דשמא הטעם
 פרעתי יטעון ולא החדש בשטר תחילה יתבענו דשמא אחריות

 הראשון בשטר יתבענו ואח״כ פרעו שלא האמת יאמר בי
 דקו מסתמא יאמר כי כשיפרע החדש השטר ישמור לא והלוה

 אחר שטר לו מדכתבו הראשון השטר לו שאין שפיר ב״ד
 שנאבד עדים ■לו יש אס אבל א׳( )י״ז בב״מ אמרינן ודכוותיה

 לא בשוק שאבדו כיון דמסתמא גמור שטר לו כותבין ממנו
 ימצאנו שאחר דניחוש קשה לא וזה .דוקא המלוה ימצאנו

 האמת ויודה פרע אם ללוה ישאלו והב״ד לב״ד אותו ויביא
 דמודיעים דכיון חדא ? החדש בשטר ממנו יגבה ואח״כ פרע שלא
 ממנו לגבות תו יוכל ולא הנמצא השטר את ישמור א״כ ללוה

 שנאבד מעידים שהעדים מיירי דע״כ ועוד . החדש בשער
 שטר לו כותבין איך לא״ה הש״ךידאי וכמ״ש באונס ממנו
 אלא אחרים עדים שם היו שלא וע״כ פרעו שמא ניחוש גמור

 והדר דינא בהאי אלו עדים יביא דלמא ניחוש דאל״כ הס
 מלקוחות פעמים כמה ויגבה אחר בב״ד אחרים עדים יביא
 ימצא ואח״כ החרש בשטר תחלה יגבה דאס כותבין ממ״נ א״כ
 פרעתי לטעון יכול יהיה לב״ר אותו ויביא הישן השטר אחד

 יודעין הם דהא להביא יוכל יהיה לא באונס שאבד ועדים
 יכול יהיה יביאם אם אף דאפשר )ועוד .שטר לו שכתבו
 לקחתי לא לכך השטר שאבדתי שידעתי ומחמת פרעתי לטעון
 שאבד עדים כשמביא מתחלה לו דכותבין והא שובר

 שלא דמיירי אבירה לאחר פרעו שמא חיישינן ולא באונם
 אדם ימצא אס ואף נב״ד( שבאו עד האבידה מעת ידם זזה

 אשלם לא לומר יכול לב״ד אוהו ויביא הישן השטר תחלה אחד
 דין לו שאין כיון לך שכתבו החדש השטר לי שתחזיר עד לך

 לך אפרע לא לומר ג״כ יכול פרעתי עליו לטעון ויכול שטר
 לי נראה ולפ״ז .לך שכתבו החדש השער לי שתחזיר עד

 אין באונס ממנו שנאבד עדים יש אס אף מקח דבשטרי
 והלוקח הישן השטר את אחד אדם ימצא שמא דחיישינן כותבין

 השער את לו יחזירו ואז שנכתב ביום לידו שבא עדים יביא
 דלמא שנמצא מקח שטרי מחזירין דאין הטעם עיקר כל דהא
 לחוש יש וא״כ בב״מ וכדאיתא לתשרי ניסן בין לאחר מכרו

 הלוואה בשערי אלא כן כתב לא והרשב״ס פעמים ב׳ שיגבה
 דהרשב״ס לפ״ז נראה וג״כ בתשובה הרא״ש עליו פליג בזה ואף
 אבל לפירעון דחיישינן כאביי ליה דסבירא למאי אלא כ״כ לא

 בשטרי לפירעון חיישינן דלא שם בב״מ אסי ורב לשמואל
 יהיה אחר ימצא דאס בעדים שנאבד אף כחבינן לא הקנאה

 התוספות וכמ״ש כלל ללוה לשאול צריך ואין שיחזיר הדין
: ודו״ק לקמן מש״כ וע׳ פעמים ב׳ ויגבה שם בב״מ

 יש . ע״ש כו׳ שומא וכל כו׳ אדרכהא כל א׳( )קס״ט שם
 מלאטתא דשערי דב״מ בספ״ק דאמרינן למאי לדקדק

 פי׳ וכפי המוצא יחזיר ומש״ה כיכהו פירעון בני לאו ואדרכתא
 מכירה שטר ממנו ליקח לו היה דפרעו איתא דאס שס הנמ״י
 יכוצ וישליכהו יקרענו דאם החלטה שטר לשמור או מחדש
 לו שהיה היתה שלו זו שקרקע בעדים הימנו לגבות המלוה

 לבע״ח יאמר דלמא ניחוש כמי הכא וא״כ ע״ש החלטה עליו
 אדרכתא לו שהיה בעדים ממנו יגבה ואח״כ ארעא בהאי שוף

 ממנו דיגבה ועוד הלקוחות מן ויגבה הלוקח זה וילך זו שדה על
 ובדוחק .שם בב״מ המוזכר החלטה היא דזו השומא כשטר

 יבא הישנה והחלטה האדרכתא מחמת ממנו דיתבע כיון י״ל
 הרש? שכתב וכעין ברמאותו הדבר ויתברר חשד לידי הדבר
 הרשב״ם תפם דלמה שנדקדק אחר ברווחא ליישב ונראה לעיל.

 ולא זה שיעור ומנ״ל שני פעם יתבע ישנים ה׳ או ד׳ שאחר
 עדים שיביא שאח״ז בדיבור הרשב״ס. מש״כ יל״ד ועוד . פחות

 לזה ומכרה לומר צריך דלמה לזה ומכרה ממנו גזלה שהמוכר
 צריך ממנו גזלה שהמוכר מעידים שעדים כיון בלא״ה הלא

 הקושיא ג״כ לרשב״ס דהוקשה נראה ע״כ לו. להחזיר זה
 הוציא ומזה השומא בשטר או בעדים לגבות דיכול שכתבתי
 ואז לפחות שנים ד׳ אחר עד הדבר שוכחין דאין הרשב״ם

 שהחזקת כיון לו דיאמרו מלקוחית לגבות הלוקח זה יכול לא
 ואף נאמן היית בידך היא לקוחה טוען היית אלו חזקה שני
 אתה וחין בעצמך חבת ממנו לקחת שלא בעצמך הודית אס

 מחוייב הלוה הודאת דאין הש״ך וכשיטת לאחרים לחוב נאמן
 ובסי׳ ל״ט בסי׳ ]עיין פרעתי לטעון יכול שהיה היכא ללקוחות

 מכח דקאתי משני וע״ז יגבה במאי שפיר הגמ׳ ופריך ע״ט[
 ומכרה גזלה שהמוכר העדים דיאמרו ז״ל ופירשב״ס אבהתי׳

 שהעדים כיון ממך ולקחתי חזקה טענת שוב לזה ואין לזה
 זה יגבה ואח״כ בדין ממנו וטורף באישור לידו שבאת יודעין
 ולפמ״ש קי״ט. סי׳ ובח״מ ח״ה בפ׳ לעיל ועיין מלקוחות שפיר

 ונכתוב לקמן דפריך הא על לכאורה דקשה מה נמי מיושב
 שמא חוששין שאנו כשם הא פריך דמאי כו׳ למוכר תברא
 כבר שמא לחשוש צריכין אנו כך פעמים ב׳ מלקוחות יגבה
 הראשון בהשטר מלקוחות וטרף זו קרקע ממנו הנגזל גבה

 פעם ממנו ויטרוף ארעא בהאי לי שוף להנגזל אמר ואח״כ
 הרשב״ם ולפמ״ש . החדש כשטר מלקוחות ויגבה הוא וילך ב׳

 אם דממ״ה ניחא שנים ה׳ או ד׳ עד הדבר שוכחין דאין
 לו שכתבו העדים שאמרו מעת שנים ג׳ עברו לא עדיין

 זוכרין היו דא״כ מלקוחות כבר גבה לא מסתמא א״כ השטר
 א״כ הראשון השטר ונתינת מכתיבת שנים ג׳ עברו כבר ואס

 ־אמרינן שנים ג׳ דאכל חזקה מחמת מ״מ פטר בו אין אפילו
 קנוניא עשה דלמא ניחוש ואיך היא שלו זו דקרקע בוודאי

 דטפי שטר לו שאין מה כלל ריעותא כאן דאין הנגזל עם
 דודאי אחזקה ומוקמינן בשטריה אינש מזהר לא שנים מג׳

 יעשה כך אחר שמא אלא חיישינן ולא בדין היא שלו זו קרקע
 :וק״ל כו' תברא לכתוב פריך וע״ז פעמים שני ויגבה קנוניא

 דאבדה מהא הרשב״ס על הרא״ש שהקשה מה ענינא בהאי
 המצאנו שמא דחיישינן לה יהבינן דלא כתובתה

 דוקא שהוא לומר כברא דאין הרשב״ס דכוונת ולפמ״ש ע״ש
 לב״ד ויביאה השוק מן א׳ ימצא שמא חיישינן אלא ימצאנו

 שמואל באמת דהא י״ל מ״מ יחזור לא ג״כ .ה דבכתו ואף
 מקרע דפרע איתא דאס לפירעון חיישינן דלא שם בב״מ ס״ל
 הלוה אמר דלמא דאמרינן חיישינן דאנן רק ליה קרע הוה

 את הלוה יכבוש ואח״כ שובר ולקח הלוה ופרעו שטרו שאבד
 אבל שוב:• כותבין דאמרינן לדידן וכ״ז קנוניא מחמת שוברו

 שפיר חיישינן א״כ שובר כותבין אין ס״ד( )דף בכתובות שם
 לה שיחזור הדין יהיה אחד איש ימצא דאס תמצאנו שמא
 דאבדה שאמרה וא״ל קרע הוה מקרע דפרע איתא דאי

 שובר כותבין דאין כיון לשלם לו היה לא דא״כ כתובתה
 א״ל דלמא לפירעון דחיישינן טעמא דקאמר שם בב״מ והגמ׳
בנ״י ועיין שובר דכותבין משוס נמי היינו לך יהיבנא למחר

שם
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 אפשר ומש״ה בהפובר א״ע לשמור ו לו לשלם צריך וס״ס שם
 ולא השטר ימצא אולי למחר עד לו והמתין היכף לו דשלס
 כותבין דאין נימא אי אבל השובר לכתיבת על להוציא יצטרך
 היכף לו ולשלם למחר עד להמתין לו היה לא בודאי שובר

 איתא דאי לה מחזירין היו הכתובה מוציאי! היו אס ומש״ה
 זייר דספרא דאפשיטי וטעם ליה קרע הוה מקרע דפרע

: רשב״ס לסברת נ״ל כן בעלמא לסניף אלא אינו
 לסברת שהסכים לי תמוהים י״א( )ס״ק שם הש״ך שדברי רד?

 חיישינן ולא אחר לו כוהבין בעדים דבנאבד רשב״ם
 או בשוברו או יזהר והלוה שובר דכותבין פיק ימצאנו שמא

 שני מזמן לו דכוהבין בנשרף כתב י״ב( )בס״ק ואח״ג בשערו
 ה״נ וא״כ שוברו את ויכבוש קנוניא יעשה דהלוה דהיישינן

 מ״מ ב׳ מזמן כותבין נמי דבנאבד דנדחוק זאף בנאבד ליחוש
 קנוניא יעשה ואח״כ שובר ויקח בהקיום תחצה יגבה שמא

 כיון בדוחק וצ״ל א׳. מזמן שנמצא בשטר ויגבה שוברו ויכבוש
 למלוה שטר ליהן אנו מוכרהין אחר באופן לתקנו אפשר דאי
 מזמן שטר לו דיתנו לתקן דאפשר בנשרף משא״כ ריקם יצא ולא

ודו"ק: פני
 בסוף לחווי לא כו׳ דבעי מאן האי חביי אמר א׳( )קם״ז שם

 כאן אמר דלמה המפרשים נתקשו וכבר כו׳ מגילתא
 בס׳ הקשה ועוד .אחספא קאמר ובכתובות דמגילתא ארישא

 עצה בדרך אביי כן אמר דלמה שם בכתובות מרעק״א דו״ח
 לחוש יש והא ע״ז מקפיד אינו רוצה דאם דמשמע עובה
 ונראה .בעד חתום ♦היה והוא אחר על שט״ח יעשה שמא

 דארישא אחספח לחתום יותר טובה עצה באמת דבודאי ליישב
 .טוב במקום לכתוב יטעה שמא למיחש איכא דמגילתא

 וכו׳ עדיו מקושר ד״ה ר״פ לעיל זה כעין התום׳ וכמ״ש
 רק בסמוך עובדא וכדאי׳ הקלף א׳ ימשוך וגס ה״ד בס

 למיחש דאיכא אחספא לכתוב טובה עצה זה אין לפעמים
 יחזיר וזה כשמו שפמו ליב״ש ויתנהו כה״י עליו יכתוב שמא

 השטר לו נתן שיב״ש שזוכרין בע״מ ממנו ויגבה ע״מ לפני לו
 רס״י בנה״מ כ״ז וכמ״ש להזדייף יכול דהוי אף לר״י וכשר
 יב״ש ב׳ דהוי אף ממנו יגבה חתימתו שמכירין וכיון מ״ב

 בכתובות וא״כ דמגילתא ארישא צריך ומש״ה .אחת בעיר
 עדיף אחספא ומש״ה זה בעיר יב״ש ב׳ הוי דלא היכא מיירי

 דאיכא מיירי והכא לפעמים קלקול דאיכא דמגיצהא מרישא
 לענין כ״ז אך .דמגילהא ארישא דוקא צריך ע״כ ב׳ יב״ש
 ארישא בין אחספא בין לחתום מותר מדינא אבל טובה עצה

 דאף אחרים על שט״ה לעשות יוכל שלא כיון דמגילתא
 השטר לו שימסור מא׳ דיבקש חששא הך ל״ש יב״ש ב׳ דהוחזקו

 על שמ״ח מוציאיץ אין דהא יגבה לא מהשני גם דא״כ בע״מ
 בב׳ אביי קאמר ומש״ה לדחות יכול כ״א ד מהן א׳ שום

 עצמו על מקפיד אינו דאס כלומר עצה בדרך רק מקומות
 נגד סגי ובהא דמגילתא ארישא או אחספא או לחתום יכול

 כן כן. ופעמים כן יעשה פעמים טובה עצה לענין אך אחרים
: ודו״ק לי נראה

 ומגרש ואזיל כו׳ אחריתא למהא אזיל דלמא וליחוש )ב׳( שים
 לא והא .ע״ש כו׳ שמו שהוחזק כל כו׳ דהיאך לאיההא

 למתא מהם א׳ ילך אחת בעיר יב״ש ב׳ בהוהזק חיישינן
 שם דכוהבין דכיון שני של לאשתו ויתן גט ויכתוב אחריתא

 שתביא עד הב״ד יתירוה לא לינשא כשתבא ממילא בגט עירו
 הא אך לעיל. התום׳ וכמ״ש הגט בשעת שניהם שהיו עדים
 שני בכאן שיש ידעו לא ופס אחרת לעיר הלך דלמא קשיא
 צריכים גט המביאה דאשה בחמת וצ״ל . בו והנשא יב״ש
 זה נמצא שלא ]וצ״ע אחר יב״ש חין הבעל שבעיר • לידע

 שאין במקום פתנשא לזה חששו דלח אפשר או בפוסקים[
 גט לכתוב מתירין היו לא דאל״כ כן צ״ל וע״כ דווקא מכירין
 וכע״ש בהוחזקו ג״כ דמיירי וליחוש לעיל שפריך וכמו זה מחשש

 צריך הא שהקשו לי מובכים חיכם בכאן התום׳ ודברי .התום׳
 להכיר א״צ וליחוש בד״ה שיניתם לפי דהא האשה שם להכיר

 ויחזיק אחרת לעיר כשילך והכא הוחזק דלא היכא החשה שם
 כ״כ לא דע״כ וצ״ל הוחזק לא יהיה פלוני מעיר יב״ש שמו

 אין הוחזק לא דאם עצמה העיר באותה אלא התום׳
 יש העיר באותה אולי חוששין ודאי אחרת בעיר אבל חוששין

 שם וכשמכירין האשה שם להכיר וצריך כן ששמו אחר עוד
האיש שווים שניהם בפס יש דילמא חושכין אין שוב האשה

ועיין: והאשה
 בשמעתא הרשב״ם שיטת היעב לבאר נ״ל הפרק בשוך שם

.עליו התום׳ קושית איזה ולתרץ דאורייתא דשעבודא
 מדכתיב יליף ש״ד ליה דאית דמאן בכוונתו י״ל לכאורה והנה
 וכיון גמורה גוביינא הוי דזה כלומר העבוע את אליך יוציא

 דהשיעבוד חזינן מהנכסים לגבות רשות התורה דנתנה דחזינן
 דהוי אף עביט דכתיב הא לפ״ז וצ״ל מה״ת הנכסים על מל

 ממושכן שהיה הדבר את אליך יוציא ה״ק החוב על לגמרי גבייה
 ומדוקדק התורה שמן השיעבוד מחמת החוב עג כבר לך

 סובר של״ד ליה דאית ומאן הידיעה בה״א דהעבוע נישנא
 לירד יכול ואינו התורה מן כלל נכסים על חל השיעבוד דאין

 מצוה ב״ח פריעת עשה מצות לקיים אותו כופין רק לנכסים
 למשכון היינו העבוט את אליך יוציא דכתיב והא בהכוהב וכדאי׳

 ואיני זמ״פ כשהגיע להבטחה משכון לו ליתן הלוה שמחוייב
 כלל לנכסיו יורדין אין ממנו לגבות לחלוטין אבל לו משלם
 מעולה דמקשה הא א״ש והשתא . אותו שכופין אלא מה״ה
 דאוריית׳ שעבורא דס״ל מזה דמוכח בזבורית ב״ה ד״ה דאמר
 להוציא דרכו מה וגו׳ אליך יוציא מדכתיב ליה מפיק דהא

 דאל״כ קאמר לגוביינא דקרא ס״ל ע״כ א״כ שבכלים פחות
 בעדיות או בבינונית לעולם דלמא גוביינא דלענין ליה מנא

 לו ישן אזי בעלמא ולמפכון להבטחה אלא מיירי לא וקרא
 בטוח שיהיה כדי חובו מכדי יותר הרבה לו יתן ובאמת זבורית

 אי בינונית לו ליתן צריך גוביינא בעת באמת אבל במעותיו
 אליך דיוציא קרא דודאי כן לומר אפשר אי באמת אבל עדיות

 מדהנריך לגוביינא ולח משכון לישן מיירי החוצה העבוט את
 עולא דה״ק צ״ל וע״כ השמש כבוא העבוט לו להחזיר קרא

 להוציא במוץ העומד ב״ד שליה ע״י אותו שכופין קרא מדאמר
 הנכסים לתת כופין היינו לא דאל״כ דש״ד ש״מ למלוה משכון

 לא וג״כ לשלם איהו כופין היינו גבייה בשעת אלא למשכון
 לפלס בעצמו אותו כופין דהיו אלא לנכסיו יורדין היינו

 כיון משכון לתת לכופו לנו ומה ב״ה פריעת מצות לקיים
 דפעבודא סבר ורבה דש״ד אע״כ משועבדין אינם פהנכסים

 פיהא כדי מפכון ליהן אותו כופין ואעפ״כ דאורייתא לאו
 בזיבורית דיניה בע״ה מדס״ל מדעולא פפיר ופריך בטוח
 להוציא דרכו ומה העבוט את אליך יוציא מדכהיב ליה ומפיק
 מ״מ דאורייתא לאו דפעבודא דאף נימא ואי פבכלים פחות
 דיניה גבייה דלענין מהכא מוכח לא א״כ משכון ליהן צריך

 בינונית ליתן אותו כופין לגבות בא אם דדלמא בזיבורית
 דדבר אע״כ שבכלים פחות ליתן יכול משכון נתינת בעת ■מ״מ

 דבלא״ה כיון רק משכון ליהן אותו כופין אין משתעבד שאינו
 ומדחזינן משכון ליתן אותו כופין מפ״ה דש״ד לו משועבד

 ג״כ גוביינא לענין לו דמשועבד פ״מ שבכלים פחות ליהן דיכול
 צריך היה עדיות או בבינונית לו משועבד היה דאם זיבורית

 אבל קרקע לענין הוא כ״ז אך למשכון זה כעין ג״כ לתת
 למשכון ליתן שייך אינו מעות דהא כלל בהכי תלוי אינו במעות
 ליהן צריך מעות לו יש דאם ב״ח לענין דפסקינן אף ומש״ה

 שבכלים פחות אלא לו מוציא אינו משכון לענין מ״מ מעות לו
 נמי וניחא .לו יש אם מעות לו ליתן צריך הגבייה בעת אבל
 לו יש קרקע גבי דקאמר מהא רבה על הגמ׳ דפריך מאי

מדאורייתא השיעבוד חל ודאי מיניה דהא התום׳ שהקשו
ולרשב״ם



לא חדשה דרתוע דיינים ניניעו שופטים מנחה
דלמא למטה שהוא דעלמא קיום בכל ג״כ ניחוש ולדבריו לחמן. הנכסים על לא אבל גופיה על חל דהשיעבוד ניחא ולרשב״ם

 וה״ל אביהן מיתת לאחר רק זכו לא קרקע שגבו אף וא״כ
 שעבודא אי אף וא״כ בשער דמיירי למידחי דמצי ואף ראוי.

 ס״ל מ״מ מלקוחות כגובה והראיה שעבוד עשו חז״ל מ״מ ל״ד
 וכמודס״ל ולהבא מכאן רק גובה אינו דאיכימאשל״ד לגמ׳

 ליה סבירא דרבא מזה מיכח א״כ ויהיה בפסחים לרבא
:ודו״ק ל״ד שיעבודא

 בזה הרמב״ן בשם ל׳( )סי׳ הטוש״ע דכתב מאי לפי עובא צ״ע
 העידו דאם ע״ש וכו׳ ם׳ אומר וזה ר׳ אומר וזה ק׳ אומר

 לפ״ז א״כ ע״ש ר׳ אלא משלם אינו בהכחשה אחד ביום כולם
 מצערפין אמאי ר׳ אומר וזה ק׳ אומר בזה א״כ הכחשה דמיקרי
 מוכחש׳ עדות ה״ל הב׳ במאה זא״ז דמכחישין כיון למאה שניהם

 והפ״ך ל״א ׳,בם וכדקיי״ל אחרת לעדות מצערפין אין ושוב
 בסי׳ שע״מ' בס׳ ]ועיין כן אמרינן א׳ התסדאףבעד מסיק

 דה״ע לומר יכולין היינו גופיה הגמ׳ דברי על ובל״ז ג׳[. ס״ק ל׳
 לפ״ז אבל דעעי ועבידי בבדיקות הכחשה דמיקרי דמצטרפי

 דעדים ה׳ שאומר לאותו שומעין היינו דהרמב״ן בנידון
 ומשום כך כל דקדקו ולא דטעו לומר אפשר בפחות המעידין

 בודאי ת׳ על שמעידים אותם אבל יותר להעיד רצו לא זה
 וכ״כ קאמרי קושעא ובודאי מעידים היו לא בפירוש ראו לא אילו

 ע״כ הפחות אלא 'משלם דאינו הרמב״ן ומדפסיק שם בנה״מ
 ומוכח למאה מצערפין ואפ״ה בחקירות הכחשה דמיקרי ס״ל

 דמיקרי עיקר נראה ובאמת ל״א(. ־)רס״י כהש״ך דלא להדיא
 בכלל שיש עדים כיתי בב׳ הגמ׳ מדקאמר בחקירות הכחשה

 דקדקו דלא נימא לא ואמאי ק׳ אלא משלם ואינו ק׳ ר׳
 ה״ר שהש״ך ואף .כנ״ל ודאי אלא הב׳ הכה כדברי ר׳ ויפלס

 הביא שהש״ך כלל היא ראיה לאו והר״ן הרמב״ן מדברי לדבריו
 כשרה בחקירות 'המכחשת עדות דס״ל ל׳ בסי׳ הרמב״ן בשם

 לאינו שפיר אתי וא״כ כוותיה סבר דהרמב״ן י״ל וא״כ בד״מ
 רק ליה ול״ק מאחד למוכחש מפנים המוכחש עד בין מחלק
 א׳ דעד מוכח הדבר דפסולה דפסקינן לדידן אבל גירושין בדיני

 איך בחקירות הכחשה שלפ״זדמיקרי וע״ק מצערפין. בהכחשה
 כולם העידו דאס הרמב״ן דברי ס״ג ל׳ בסי׳ העוש״ע העתיקו

 שאומר דאותו מצערפין לא לכ״ע שם הלא ר׳ משלס בהכחשה
 וכל מד׳ מוכחש ג״כ פ׳ שאומר ואותו עדות מד׳ מוכחש ר׳

 מצערפי לא בודאי וא״כ מכ״א מוכחשים כולס תרצה שאתה עדות
 המוכחשת עדות פס״ל אזיל לטעמיה והרמב״ן ל״א. רסי׳ וכמ״ש

 הביאו מ״ו סס״י והש״ך שהב״ה ואף בד״מ כשרה בחקירות
 תמוה הדבר באמת מצערפין לא בהכחשה א׳ עד דאפילו משמו

 וכבר בתשובה עצמו דברי ויסתור כן הרמב״ן יסבור איך
 א״א דפסולה דפסקינן לדידן אבל בסופו מע״ח בס׳ ע״ז תמה
 ואפ״ה בבדיקות הכחשה מיקרי דלעולס צ״ל ואולי וצ״ע. כן לומר
 מהן א׳ דעכ״פ כיון ק׳ אלא משלם אינו עדים כתי בשני
 ובאמת ר׳ שאומרים אותן דקדקו לא אולי לקולא אמרינן טעה

 דאולי ר׳ אלא מפלס אינו דהרמב״ן בנידון וכן ק׳ רק לוה לא
 כיון יותר שהלוה להם ונדמה כ״כ דקדקו לא יותר האומרים

 ג״כ יצטרפו ולפ״ז מר׳ יותר הלוה שלא אומרים עדים שב׳
 ועיין דעעי ועבידי בבדיקות הכחשה דהוי כיון אחרת לעדות

ועיין: ב׳( )מ״א ב״ב תוס׳
 שבצד הגליון שעל דבקיום כתב פ״א( ס״ק מ״ו )בסי׳ הש״ך

 דאל״כ כו׳ לכתבו כתוב שהשטר לכתוב צריך השער
 והוא .ע״ש מאחוריו שטר ויעשה הקיום יחתוך שמא ניחוש
 צריך מאחוריו דבקיוס שאח״ז בס״ק בעצמו לפמ״ש תמוה

 שיעה אויר שיניחו או מאחוריו הוא שהקיום הב״ד שיכתבו
 שמא כפשוטו ניחוש דא״כ שיעה אויר ליכא ע״כ והכא ע״ש

 ליכא א״כ אחת בשיטה ועדיו הוא שטר ויעשה הקיום יחתוך
 מש״כ תמוה מאוד גס מאחוריו. שטר שיעשה ג״כ למיחש
 כותב בעצמו שהבע״ד מה מועיל דמה כו׳ דייני אנחנו ויכתוב

וכמ״ש חתימתן לפני בהקיוס כן יכתבו שהב״ד צריך הלא
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 שאח״ז בס״ק מ״ש גס מאחוריו. שער ויעשה הקיום יחתוך
 מאחוריו הוא שהקיום שיכתבו צריך מאחוריו דבקיוס דנראה

 שדברי דבר סוף הה״מ בשס בב״י כן מבואר הא קשה ג״כ
:וצ״ע תמוהים בכאן הש״ך

 מחזקה גרע זמן בתוך פורע אדם דאין חזקה הלא נשאלתי
 דהא פלו הוא האדם יד תחת שהוא מה דכל

 ע״ח הי׳ בח״מ כמבואר מיגו אמרינן זמנו דתוך חזקה נגד
 וכמ״ש מיגו ל״א שלו הוא האדם שה״י חזקה־ ולנגן ס״ד

 עד לענין ואלו אל^מתא חזקה דהוי סק״ו( צ״ע )בסי׳ הש״ך
 א׳ עד יש אם אף חזקה מהני זמנו תוך דלענין להיפוך הוי א׳

 ולענין שביעה כלא דיעול ט״ו ס״ק שם בש״ך ועיין שפרע
 מחבירו חפץ אדם תבע אס שלו הוא האדם שת״י חזקה
 .דאורייתא לשבועה העד זוקק א׳ עד לו ויש בו מוחזק שהוא

 בשער אלא שבועה בלא דנועל ^ש״ך שם כ׳ לא דע״כ והשבתי
 שהוא מעידו אחד עד אס אף לישבע א״צ דמדאורייתא משוס
 ודמי עובא אלים בעי מאי בידי שערך דחזקה משוס פרוע

 לו שמסייע כיון והלכך לישבע צריך דמדרבנן אלא עדים לב׳
 חזקות ב׳ לו דיש לישבע א״צ זמנו תוך פורע דא״א חזקה

 מיפער ולא מה״ת לישבע ץ צ; בע״א מחבירו חפץ בתובע אבל
 . שלו הוא האדם יד שתחת מה דכל לחוד חזקה הך משום
 זמנו בתוך והוא ע״פ מחבירו הובע אס צ״ע באמת אולם

 להאי דייני נדיינו היכי שפרע א׳ עד לו ויש פרעתי עוען והלוה
 הא ש״ד לתובע נחייבו .לממון קס א׳ עד ה״ל נפעריה דינא
 בגרי׳ ל״מ דאורייתא כעין בנק״ח וגס ליעול ש״ד ליכא

 שבועה בלא יעול ונוטלין. הנשבעין בכלל זה שימנו ובפוסקים
 פעור שהנתבע ונ״ל .ליה מכחיש דקא אחד עד איכא הא

 עדות מתורת לאו דזה לממון קס א׳ עד הוי ולא לגמרי
 תרי וה״ל להנתבע מסייע דעד כשרוח דחזקת אלא בה נגעו

 חדא דת״ז חזקה הך וה״ל כשרות וחזקת ממון חזקת חזקות
 בחועף בתחילתו חושב מעפה בס׳ שראיתי ואף תרתי. במקום
 , ע״ש ונועל כשבע התובע חעף דפלו א׳ עד לו ויש מחבירו

 כ׳ זה וכעין בפנינו, דחעף כיון ממון חזקת דליכא התם שאני
 פרעתיך אם א״י אומר הנתבע דאם א׳( בכתובוח)פ״ה בהפלאה

 ופעור ממון לחזקת שלו ברי מצרפין שפרע א' עד לו ויש
 השומר הוי לא דמש״ה כתב ב״מ ריש דהרא״ש ואף . ע״ש
 ס״ק ע״ב )בסי־ הש״ך למד ומזה לממון קם דאינו מפום עד

 שאני פוער מסייע עד שאין וי״ל שבועה מחוייב לכל ש״א(
 חיוב עליו היה ברי עוען היה אס העד שבלא שכיון התם

 חיוב עליו ו׳ש משוי״ל ה״ל שמא טוען וכשהוא שבועה
 פערו ממון וחזקת דהעד כשרות דחזקת דנימא אף א״כ ממון
 נישבע שא״י וכיון שבועה חיוב עליו נשאר מ״מ מממון אותו

 שמשלם כשבע היה ולא ברי טוען היה מאלו עדיף דלא משלם
 באמת נשבע א״כ מממון פוטרו שהעד כיון הכא משא״כ
 נמי דהפלאה ובנידון ופעור זמנו תוך שפרעו היסת שבועת

 לישבע יכול דאינו ואף פרעו אס יודע שאינו היסת נשבע
 יכול שאינו מתוך אמריכן לא היסת בשבועת מ״מ בברי

: ודו״ק משלם ליפבע

תצא
אישות ועניני

 רחמנא וא״כ כו׳ מ״י למיכתב ואיצעריך א׳( )ד׳ קידושין
 מכאן קשה לכאורה כו׳. קידושין אבל כו׳ מ״י

 קושיית לחיץ שכתב א׳( )מ״ז בכתובות הפלאה בעל דברי על ,
 בתי מאת דהיינו מחופה קידושין ילפינן לא דלהכי שם התוה׳

 עצמה דמפקעת משוס חופה דשאני נערה חופת דידעיכן כתתי
דמש״ה כמי תירץ ובזה שם הגמ׳ וכסברת ידיה ממעשה

אמריכן
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 דקר׳ נימא ולא אירוסין לאחר אף לאביה שייך דמ״י אמרינן

 קרא לכתוב נא דא״כ אירוסין קודס דוקא קאי דלאביה
 קאמר דמאי קשה וא״כ היטב ט״ש מחופה ונילף דקידושין

 הא כו׳ מיניה מתזנה דקא משוס כו׳ ואיצטריך הכא
 גופ׳ דמ״י ה״א ממ״י ילפינן הוה דאי למיכתב איצטריך בלא״ה

 דהא ידעינן הוה דקידושין ואף אירוסין קודם רק לאביה שייך
 ידי׳ במעשה טעינן הוה אבל אירוסין בשעת הוא קידושין קבלת
 למיכתב איצטריך ומש״ה לאביה אירוסין קודס דוקא דה״א

 דמעשה ע״כ אלא מחופה למילף מנינן הא לן ותיקשי קידושין
 וי״ל .ההפלאה וכמ״ש אירוסין לאחר אף לאביה שייך ידיה

 קידושין לכתוב היקשי דא״כ הכי משני לא דמש״ה בדוחק
 בתי את לכתוב ולא אירוסין אחר אף לאביה שייך דמ״י לגלות
 מסברא וגס מקידושין חופה ילפינן והוה חופה על נתתי
 אירוסין לאחר אף לאביה דמ״י לבד מקידושין ידעינן הוה

 דא״י מסברא וגס ממ״י ילפינן והוה קידושין נכתוב לא דאל״כ
 מקדשה אביה אע״כ דלאבי׳ ממ״י שלה בקידושין עצמה להפקיע

 אירוסין אחר אף נאביה דמ״י אע״כ דקידושין קרא צריך ולא
 ילפינן דלא לומר הוצרך ומש״ה דחופה קרא צריך ולא

 ה״א לחוד דקידושין קרא כתיב הוה אי וא״כ ממ״י קידושין
 משוס דקידושין קרא איצטריך ואפ״ה אירוסין עד רק דמ״י
 דלאביה מ״י על לגלות דחופה קרא ג״כ וצריך ממ״י ילפינן דלא

: בזה ודו״ק אירוסין אחר אף
 שמה לא להחזיר מנת על מתנה קסבר ואי גמ׳ ב׳( )ו׳ שם

 לומ׳ יש דהא טובא קשה לא. נמי תרומה אפילו מתנה
 וכמו גזל איכא לא ואי להחזיר דמחוייב כיון בכולהו דבשלמא

 אבל מתנה הוה לא הכי משוס אתרוג גבי לקמן רש״י שפי׳
 ע״מ לו דנתן אף תרומה שס קרא כבר ד כיון תרומה גבי

 של אינו הכי דבלאו גזל ליכא יחזיר לא אם מ״מ להחזיר
 ממון אינה וט״ה הנאה טובת אלא בה לבעלים וליכא בעלים
 לעצמו לעכבם יכול כהן ביד שהוא וכיון גזל נקרא להיות

 ע״מ דנתנו כיין לומר הבעלים יכולים פה״ב גבי דבשלמא
 סלעים הה׳ אלו לו נהנו לא דהכי חדעתא החזיר ולא להחזיר

 להחזיר צריך מש״ה אחר לכהן אחרים סלעים חמש ניתן רק
 וכמ״ש הכי למימר ליכא תרומה גבי אבל גזל יהיה ״כ№7

 ואולי ממון ט״ה ס״ל דגמ׳ דסתמא מזה דמוכח נימא אא״כ
:וצ״ע עצמו מרבא ב' אקושי׳ הגט׳ סמך

 הכהן יכול ממון דט״ה למ״ד דאף ב׳( )ו׳ ב״מ תום׳ וע'
 שלו הוי לא החזיר רק תפס שלא כיון וא״ל לתפוס

 נקנית דאשה חליפין גבי לעיל רי״ד התום׳ לסברת יקשה דמ״מ
 אס לתפסה דיכולה כיון מ'מ שהחזירה אף עצמן בחליפין

: תרומה גבי כן נימא ה״נ א״כ שלה מיקרי הרצה
 בדעתו גמר והכהן להחזיר ע״מ לו שנתן כיון דמ״מ ואולי

 ל״ש דמעל״ה הה״א לפי כלל קנה לא א״כ להחזיר
 גבי ושאני נתינה ידי יצא אמאי שפיר פריך ומש״ה מתנה
 שבדעתה אף לקנות כוונתה ג״כ והיא ■לה מקנה דהוא חליפין

:ודו״ק מתנה שמה קיי״ל הא מ״מ להחזיר
 ארישא התום׳ הקשו לא למה שהקשו מה נמי א״ש ובזה

 קיבל והוא מתנה דל״ש דכיון די״ל וכו׳ ופה״ב במכר
 כיון וגם כלל קנה לא א״כ באמת ומחזירו להחזירו אדעתא
 אבל כלל לו להקנות רצה לא להחזיר ע״מ לו נתן שהמוכר
 לא אמאי שפיר פריך מתנה שמה עמל״ה דמתנה׳למסקנא

:ודו״ק כפול תנאי בעינן הא החזיר לא אם אף יצא
 חו״ב המפורסם הגאון הרב דודי לפני הזאת הקושיא והצעתי

 ולמען נאוורדאק. דק״ק אב״ד זללה״ה זיסקינד מוהר״א
 זה בזה לי שהשיב מה אעתיק בקבר דובבות שפתותיו יהיו
 . קרב כלי גחוגר רבי שלוס רז״צ . תקצ״ח משנת כביר זמן

 מחמת .ני׳ קש"ת ,כו להפליא מופלג ומפולפל המחודד הרב
 למעשה בהלכה פסח בהלכות לשואלין להשיב הציבור עול
 מחמת אבל לכך צריכה השעה שאץ להללו להשיב לי אפשר אי

אשיב הלכה בעיון ששוקד מנוער וידעתי .דבריו לי שחביבין

 שמי' לא טמ״ל כמחנה אף בתרומה קושייתו ע״ד .בקצרה לו
 לפ״ד לתפוס. יטל שהיה מחמת נתינה כמיה לו והחזיר מהנה
 והחזיר תרומתו הפרכת לשמור לכהן נתן אס דבריו דלפי לק״מ

 נתינה ידי יצא לתופסו יכול שהיה מחמת ג״כ יאמר פקדונו לו
 פירש לא אס בפה״ב אמרו מזו גדולה נוטה. הדעת אץ זאת

 . להחזיר ע״מ שלא ג״כ קבלו והכהן להחז־ר ע״מ לו שנתן
 בנו אין החזיר אס אעפ״כ להחזיר מחוייב אינו וודאי בהא

 הכהן אה לברור ד״ה ק״בהום׳ בכתובות מוכח גס פדוי.
 יונח אינו לו חייב שאינו יודע שהבע״ב אף חוב בתורת מקבל

 ל״ש להחזיר ע״מ דמתנה בהו״א הכא כש״כ וא״כ נתינה ידי
 להחזיר נתינה בתורת קבלה ולא נתינה בתורת נתן לא מהנה
 תפיסה כיס ידעתי לא אחר לכהן ליתן ומחוייב יצא דלא אח״כ

ולא תפס אס רק דכהן תפיסה קושיית מחמת סוגיא על
והא .הסוגיא איירי לא ובזה נתינה שמי' וודאי בהא החזיר

כס . יצא לא החזיר לא אס הפוכה סברא אתרוג דגבי
. כאני והכא הגזיל באתרוג יוצא ואינו לצאת צריך הגזלן

אינו והעגלון העיר אחורי עימד וכבר נחון שהמוכ״ז ומחמת

 ע״ש לקמן כדמוכח דה״א דרשת ס״ל לא דאיהו העבריה אמה
 כעברים ואמה מובעלה לילף פריך דהכי ול״נ .בדוחק שתירץ
 לאדון ונא בעינה ע״ש נקנה דלבעל בעל מבעולת נמעט
 דמ״מ ואף כלומר בעיל והדר דמקדש ה״א מהתם אי ומשני

 • אמה נמעט בעל בעילת מדאיצטריך לחיד בכסף דמקודש נדע
 העבריה אמה למעע שייך לא בעינן וביאה כסף דאי העבריה

 סיף דסיף כיון מ״מ הפ״י ככתב וכמי לחוד בכסף נקנית דהא
 הפסוק ע״י אלא מהני להוד ביאה או דכסף שמעינן לא

 ביאה לקנין בעל בעולה נמידרש טוב יותר בעל דבעולת
 הנע' קאמר דנא נמי וא״ש .העבריה אמה למעט ובעלה

 העבריה אמה נמעט מקום ומכל דרים לא דה״א ג״כ לרבי
 בעונת נכתוב כן דאה כדרכה שלא כן נס ויניף בעל מבעולת

 דרבי טעמו דהא ניחא מש״כ ולפי .יוחנן נר׳ וכדקאמר איש
 הוא בעל והדר דמקדש קושיא נהך חשש ולא מובעלה דיליף

 ואי יהושע הפני שכתב וכמו א״ה נמעט מיעוט מדאיצטריך
 עניו יקשה כ א" בעל מבעולת העבריה אמה דממעט נימא

 למענו ומבעלה בעל מבעולה ביאה קנין ללמוד טוב דיוהר
 מה״א דיליף לומר איצטריך ומש״ה לר״י שכתבתי וכמו א״ה

 מובענה יניף שפיר מיעוטא כתיב דבנופיה וכיון דובעלה
: ודו״ק למעוטי ה״א מדאיצטריך

 שאחר ביאה פירוש חופה שע״י ביאה ד״ה רכ״י ב׳( )י׳ שם
 נמה שנדחקו מפרכיס עי׳ .חופה שקודה וכסף חופה

 דהא בפשיטות ול״נ .כפשוטו ונא חופה כאחר ביאה נקט
 נשואה הא חופה שקודה נכסף ק״ו לי נמה קשה לכאורה
 אתי דק״ו צי׳ל וע״כ נפקא בביתך טהור ומכל היא גמורה

 עד נשואה מיקרי דלא דה״א נבעלה ונא לחופה לנככשה
 שקדכה דנהי ידעינן מנא גופיה ביאה קשה וא״כ שיבעול
 אכלי דלא אימא חופה אחר עליה בא דלא כיון מ״מ בביאה

 חופה שאחר מביאה דילפינן פירש ומכ״ה נשואה מקרי דלא
 כמל״מ בכס המקנה וכמ״ש כאחד ומקודשת נשואה הוי דאז

 זה דנה צ״ל רנב״י דמסיק למאי אבל הה״א לפי זהו ומ״מ
 דבעינן דיו דנימא התוה' הקשו דהא דאכלה פשוטה סברא

 איצטריך דהא יקשה וא״כ ק״ו מפריך דא״כ ותירצו וחופה כסף
 לדידי׳ נפרא דמק־א ע״כ אלא נבעלה ולא לחופה לנכנסה ק״ו

: ודו״ח לזה וחומר קל צריך ולא
 וא״י . מהרש״א עיין כו׳ הזית מאי ד״ה חוה׳ א׳( )ס״ו שם

 לענק ג״כ מיירי בבתה המכשיר לדברי דהא קאמר מאי

 יוחשץ



רב הדשה י אישות ועניני תצא . עגחך,
 דאזלינן לנהן דל״ד אלעיל בתירוצם קאי התוס׳ דבאמת אלא יוחסין

 נהוכות בתום׳ ועיין דרבנן לתרומה דמיירי חזקה בתר
בתה מכשיר בה המכשיר לדברי שם דאמרינן ומאי . שם

: וק״ל וצ״ע ע״ש ותרי בתרי נלל איירי לא
 להקשות ויש .קיימים דבריו כו׳ וילדי׳ האשה ב׳( )ס״ז שם

 דקרא עעמא דרשי דלא דר״ש כרבנן קיי״ל אנן דהא
 דכי מהקישא לן נפקא ע״כ כמוה דולדה בנכרית וא״כ

 והפוסקים .ריה״ג לדברי ע״כ וילדיה ואפה וגו׳ תהיין
 וגס אדרבנן דרבנן קפה דהנה וי״ל ,דריה״ג к כרבנן פסקו
 ע״כ אשר מהקישא למילף דחיק אמאי גופי׳ ?הגמ על קשה
 בסוף מפורש מקרא יליף לא ולמה■ זו הקיפא ס״ל לא ר״ש

 הולד דאלמא מהם הנולד ונל נכריות הנשים שהוציאו עזרא
 עד הדין .לידע נדי התורה מן ללמוד דרוצה וצ״ל .כמוה
 מאן יחזקאל דאתי עד דונתי בכמה וכדפריך עזרא דאתי

 התם דמפני נמו חוששץ.לזה אנו אין באמת אך אמרה.
 נימא נן ,אקרא ואסמני׳ יחזקאל ואתא לה געירי גמרא

 ס״ל לא ד^ אדרבנן דרבנן קפה לא וא״נ עזרא גבי ג״כ
 הולד דכננרית ד^זרא מקרא למדין רק ההיין ^דני הקיפא

הכי ומשים וילדיה . מהאשה ילפינן **ובשפחה“ נמוה

 : ודו״ק הפוסקים פסק וא״ש קיימין דבריו ס״ל
ליום דנקע הא .ונו׳ ליום נשאת בתולה א׳( )ב׳ כתובות

 ואף לישא מותר ג״נ ד׳ דבליל ללמד ביום ולא
 אחד ביום דעתא אקרורי דלינא הדין מן מותר ג״נ לבעול

 משוס עובה עצ׳ה דרך היינו נבעלת בחמישי דמסקינן ואף
 ובאלמנה .לקמן התום׳ ונמ״ש עבריין מיקרי ולא ברנה

 מ״מ עדיפא דאדס דברכה דאף ליום ג״נ נקע
 х ש״ד ג״כ בה׳ כעיל ואי דדגים כרנה יש ג״כ בלילה

 מאי לפי עובה עצה אלא אינו ג״נ באלמנה דשקדו ועעמא
 לתרי דמפמע דליום ליפנא נקיע ומש״ה . לשמחה ג׳ דקיי״ל

י • : ודו״ק אפי
 המפרשים שדקדקו׳ מה .נו׳ שקדו ששנינו וענפיו גמ׳ שם

אלמנה דמפום י״ל .אמתניתי׳ ולא כשקדו הדבר תלה למה
 חייב ואינו עבריין מיקרי לא ברנה דמשום הכי נקע

 ועיין ימים ג׳ פקדו דנקע וא״ש התוס׳ ונמ״ש במזונות
: וק״ל מהרש״א

 וה״ה מת נו׳ באתי לא אם מענפיו מסיפא אלא ע״ב שם
 מידי אינא ומי דנפשי/כו׳• סברא רבא אלא נו׳ לחלה
 ותום׳ ופירש״י הסוגי׳ נל ע״ש ונו׳ גע הוי לא דמדאורייתא

 הל״ל חלה ה״ה קאמר דמאי א עובא להקפות ויש . היעב
 שאין גע דאינו הוא מת בד״ה רש״י שנתב ונמו חלה כ״ש

 ונו׳ מת דווקא דלמא דקאמר דלמאי ב . מזה גדול אונם
 למימר ולינא .באתי לא דאם ממציעותא הכעיא נפשוע א״נ

 דדוקא מסיפא שמעינן ג״נ דזה . מדרבותינו לאפוקי דקמ״ל
 יל״ד ג • לאח״מ גע מעכשיו.הוי בלא אכל גע ה״ז מעכשיו
 אונם עענת שמצינו ונו׳ גע אינו דמדאורייתא ד״ה בפרש״י

 עעמא מדקאמר מוכרע הוא ממקומו הלא כ״ז דל״ל מה״ת־ונו׳
 יל״ד ד . אינו'גע דמדאורייתא מכלל ופרוצות צנועות משום
 נמי יב״ח תוך מה וא״ה שנתכו ונו׳ וסכרה ד״ה בתום׳

 מענפיו בלא דכוונתן עצמן דחקו שהמפרשים נו׳ גע יהא
 דמאי הפ״י הקשה ונכר כן מורה לשונם ואין לא״מ גע דהוי
 ונראה . מעכשיו דינתוכ יתקנו באמת בזה מעגנא שייך
 ה״ק דווקא מת דלמא דקאמר דלמאי נ״ז ליפב

 לא דמיתה אונה וגם גלא״מ דל"ש גע הוי ומעכשיו דבמת
 מכאן לדייק יש ובאמת .יבם קמי דהפול לי׳ דל״כ מבעל
 גלא״מ אין משום דעעמא ה״א רק גע אינו מעכשיו דבלא
 ג״כ אונס מחמת דבעל שמעינן לא המציעתא קתני ולהכי

 דא״כ גלא״מ דאין משוס עעמא במציעהא למעעי )דליכא
 לאשמועינן ועוד .שמעינן מסיפא הא כלל למיתני ל״ל

 ונ״מ תנאי( בעושה ולא יב״ח אחר גיעך זה הרי באומר

 אלא לעיל כ״כ לא דהתום׳ מת וכ״פ חליה דליתני ול״ל לחלה
 איכא השתא אכל נו׳ דתפול ליה דל״כ סברא ידע דלא בה״א

 ונעץ וכשהלה אונס יש מעכשיו בלא במת דאפילו למימר
 דקאמר מאי לפי להבין צריך אך .ובביאורו ע״ע המהר״ש כ׳ זה

 מציעתא לי׳ תיקשי דא״נ לחלה וה״ה מת נו׳ מסיפא ואלא
 דאי ת״ל . גע אינו מעכשיו דבלא שמעינן מסיפא דהא ל״ל

 גע ה״ז דקתכי והא אונס יש דבאמת אמינא הוה מסיפא
 ז׳ מהלך מביתו שהיה כגון אונס היה שלא בגוונא מיירי
 וישב הלך ולא היב״ח נלותו קודם ימים ז׳ והגיע ימיס

 אירעו לא אס דאף מת הזמן כלות קודם אחד ויוה במקומו
 משוס בעל הגע מענפיו ובלא ,לביתו בא היה ׳ג״נלא אונה
 א המציעה נקע ולהני אונס יש מ״מ אכל לא״מ גע דהוי

 דאין וע״נ גע ה״ז הלה אכל נע דאינו,» הוא ׳דמת לאשמעינן
 אונס דהוא במת אכל חלה לענין הוא זה נל אך .אונס
 בגוונא מיירי והסיפא אונס דיש שפיר למימר אינה גדול

 ולא לחלה וה״ה מת קאמר ומפ״ה .וכמ״ש אונה דלינא
 כמת אונס דפייך הינא נהיות ינול מת דכא חלה כ״ש קאמר

 קאמר ולהני אונס אין דבחלה מונח דמ״מ רק . אונה יש
 דשייך הינח חלה וה״ה אונס הוי דלא היכא גע הוי מת

 לאשמעינן דאתי דמציעתא מיתורא ונדמונח גע דהוי אונס
 המסקנא לפי דקאמר רכא וא״כ . אינס ואץ גע ה״ז דבחלה
 נפשע ה״ל ע״נ אונס -אין דנפשיה סברא מחמת דקאמר
 לה״ק 'נדחי דלא משוס רק הפשען לדעה וכמ״ש המשנה
 נמפ״כ המפנה פירוש ממילא הסברא שנדע ואחר לזה סברא

 גלא״מ הוי דלא רק אונס דל״ש בגוונה לאורויי אתי דהסיפא
 גע ה״ז חלה הא גע דאינו הוא דמת חשמועינן וממציעתא

 דמכעל באמת לומר יש גדול אינה דהוי דמת כאונס אבל
 עעמו עיקר- דנל ניון נן צ״ל ]ובלא״ה .דמעכשיו באונס ואף

 דמיתה ויתבה מיעגנא שייך לא וכמת צנועות משוס רבא של
 התוה׳ הקשו ולהני הנ״ל[ בדיבור התוס׳ וכמ״ש לי׳ אית קלא

 ויזה .כמעכשיו ונוונתס נו׳ יהא נמי יב"ח תוך מת שפיר
 . מקרא להביא לרש״י דל״ל שדקדקנו ג׳ קושיא נמי מיושב
 רק אינס אין דמדאורייתא לאמר ינולין הייני זה דבלא
 אונס יש דכמת משוס ופרוצות דצנועות לעעס צריך דמ״מ

 ולמה מבעל דאונה תקנו דרבנן. חזינן א״נ במעכשיו ואף
 דמש״ה צנועות משוס עעס נותן ע״נ בחלה נן תקנו לא

 וגו׳ ולנערה אקרא דסמוך צ״ל להני אדאורייתא .אוקמא
ודו״ק מה״ח אונס דיש שפיר דשמעינן

 אי נו׳ ואילך עזרא מתקנה אלא ל״ש גמ׳ א׳( )ג' שם
 דלא וצ״ל . יוס כנל נשאת אשה כו׳ דינין בתי אינא

 •ובמקום בזמן נ״א תקנו לא דמעיקרא במנין שנאסר דבר הוי
 . גליי גבי הפוסקים שכתבו ונמו קבועים דינים שבתי
 צריך דזה נו׳ שפעמים העעם במתניתין דנקע יתורץ וכזה

 דהא לצורך .שלא דהוא במתכיתין עעס דנקע בנ״מ לדקדק
 שסותמת מקומות ברוב המשנה ונדרך העעס מפרשת הגע׳

 יעקב מוה׳ הצדיק מופה״ד הגאון מאמ״ו קכלתי ונך דבריה
 לעיל ]ועמ״ש זה על לדקדק אדם שצריך זללה״ה מאיר

 אנא היהה לא התקנה דעיקר דקמ״ל ניתח ולדרנינו שלח[ פ׳
: וק״ל האידנא וכ״מ העעם זה ששייך בזמן

 אכל כשני דוקא לנוין יש . יננוס לא ובפני גמ׳ ע״ב שם
 עעמא יתוקן דהא עפי ועדיף דמי שפיר בשבת באחד

 בשבת באחד דינשאו להם לומר הנמים רצו לא. ומ״מ דבתוליס
 כשלישי מעצמן נהגו והעם דד׳ תקנתא לעקור רצו דלא
 בב׳ עכדי הוו ואי הנמים בידה מיחו ולא הדין ידעו שלא
 שפירש״י ומה . מוחין הוי דלא שנן כל ובא׳ מוחין היו

 שלנאורה אף אחריס ימים להם ויתקנו נעקריה ד״ה לקמן
 מעעמא ועדיף דבתולים מעעמא עדיף כשבת א׳ יום

 דיתקנו רפ״י נוונת מ״מ מנילתין ריש הר״ן ונמ״ש דשקדו
איכא בחמישי דבתולים עעמא דלינא דאף וה׳ א׳ יום להם

שקדו
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 ועי״ל שניהם ויבואו הם ושקולים דאדם וברכה פקדו

: ודו״ק ואכ״מ
 כו׳ ברביעי ל״ד ברביעי הנשאת בתולה ד״ה תום׳ שם

 תמוה ולכאורה .עכ״ל כו׳ להנאתו אלא אתכוין שחינו
 דת על להעביר שמכוין רביעי דווקא לימא קשיא גופא דהא
 תירוץ דלפי והנראה ובעיל. אתי נמי בשלישי יקשה ולה

 מכוין אס א״כ שאני עצמו דהנאת ב׳( )ע״ד בסנהדרין אחד
 היא עולס דקרקע אף עצמה למסור מחוייבת ע״ד להעביר

 דאי להנאתו שמכוין בכאן לומר מוכרחין אנו ע״כ כן אס
 וכמו היא וודאית דסכנה כיון נעקרי׳ לגמרי יקשה לח״ה

 עולם קרקע התם דמשני מאי לפי ואפילו . לעיל שהקשה
 מחויבת להעביר ומכוין מעשה דעבדה היכא מ״מ היא

 מכוין אם ה״נ וא״כ דמסאנא אערקתא ואפילו עצמה למסור
 ביאת מחמת עצמה למסור מחוייבת דאינה נהי להעביר

 להעביר שמכוין כיון מ״מ מעשה עבדה דלא משוס איסור
 ולישת ע״ז עצמה למסור מחוייבת בד׳ נשאת בתולה תק״ח

 זה יהא ולא מעשה קעבדה א״כ בשלישי הנשא דאס בד׳
 ועיין נעקרי׳ לגמרי והדק״ל דמסאנא מערקתא גרע

: ודו״ק בהג״א
 והפלאה פ״י עיין כו׳ שבצנעא דברים ד״ה תוס׳ א׳( )ד׳ שם

 דכל דכיון התוס׳ על מהרש״א קושיית לתרץ שכ׳
 משוס ל״ל אסור ראשונה ביאה אפילו משמע הימים אותן

 לרב שפיר התום׳ והקשו . אבילות משוס וע״כ בתולים דס
 אבל התום׳ כ׳ מאי דא״כ עליהם קפה ולדידי ע״ש. ושמואל

 דמשמע דהא בשבת אפילו משמע הימים אותן דכל קשה
 מחמת ואסור היכאדלאבעיל אף היינו בשבת אפילו דאסור
 ומחמת בהדיא ברייתא דהך לתנא וכדס״ל חבורה שעושה
 ותדע לעבור ג״כ לי׳ דקילא שימור ג״כ צריך זה איסור
 בעיל דלא היכא שימור צריך למה יוחנן לר׳ אף יקשה דאל״כ
 לישנא נמי ודיקא הימיס דכל לישנא כדמשמע בשבת אפילו

 לילי הכלה מן החתן את ומפרישין בברייתא לעיל דקתני
 התוספות דעת גס ואולי . ביחור שאסור נמי דמשמע שבת

 :וק״ל תמיד ז״ל כדרכם הימה כתבו מדלא לתרץ היתה ז״ל
 פ״ר הוי הא וא״ת צריך הוא לדס ד״ה תוס׳ ב׳( )ה׳ *שם

 דהוי וכו׳ יתלכלך שלא צריך הוא לדם ופיר״ת וכו־
 דס להוציא יכול דלפיר״ת נ״ל דבריהם המשך .עכ״ל משצ״ל

 להטות א״א דס ובלא פתח עשיית בלא אבל פתח עשיית בגא
 הוי ולא וכו׳ צריך הוא עצמו להנאת את״ל קאמר ואפ״ה

 לי׳ ניחא לא וא״כ יתלכלך שלא אלא לדס א״צ דלפי' דם לענין פ״ר
 לדם אי אבל לקמן התום׳ וכמ״ש דשרי ליה דל״נ פ״ר והוי
 רק אסור דאינו שאצ״ל מלאכה דהוי אף אסור צריך הוא

 במקלקל דשרינן ולקמן .מצוה במקום שרינן לא מדרבנן
 וכמ״ש ומקלקל מכוין אינו דרבנן תרתי דהוי משוס היינו

 מתכוין שאינו דדבר ז״ל רש״י שיטת אבל . לקמן התום׳
 במקלקל שרינן ואפ״ה הפ״י וכמ״ש מדאורייתא אסור לר״י
 לדם צ״ל וע״כ מצוה במקום שרינן דרבנן דאיסור צ״ל וע״כ
. דס בלא דאפשר צ״ל עצמו להנאת כפיר״י צריך. הוא

: היטב ודו״ק
 מאוד דחקו התוס׳ .וכו׳ המפיס ר״א מתיב גמ׳ ב׳( )ו׳ *שם

 עם לי׳ דל״ג פ״ר שוה דלדעתס והוא הסוגיא בישוב
 דהוי אע״ג צריך הוא לדם בד״ה ב׳( )ה׳ לעיל וכמ״ש משאצ״ל
 פה דעשיית פ״ר הוי במפיס ובאמת .וכו׳ פמפיס דשרי משאצ״ל

 פריך מאי להם הוקשה לזה ב׳[ ק״ז שבת ]ועיין ליה דל״נ רק
 להתיר יש מחבר וחבורי צריך * הוא לדם נימא דאפילו
 . פ״ר איסור במסקנא דשרינן וכמו צער משום במפיס
 הוא דלדס צ״ל א״כ שווין ומצוה דצער ר״י לשיטת ואפילו

 פריך מאי קשה יותר • וא״כ בתולה היא אס לראות >ריך
:משאצ״ל הוי ליחה הוצאת דהא ממפיס

 במקום שרינן פ״ר דאיסור לחלק נראה היה דבריהם לולי אך
התום׳ וכמ״ש דמותר להיות יכול׳ מנוה במקום וגס צער

 דמכוין יותר חמיר מפאצ״ל אבל ומהושענא דמזלפין מהך
ומותר פעור אמאי שפיר פרי־ ולהכי בצער אף שרינן ולא

: היעב ודו״ק וערש״י
 שא״ה א״נ שכתב י״א סי׳ וברא״ש בסוגי׳ ע״ש א׳( )ע׳ שם

 היא ולא וכו׳ חזקה ליכא הכא אבל כו׳ חזקה דאיכא
 דחזקת אע״ג נאנסתי במשארסתני וכן כו׳ דרצון רוב דאיכא

 . ומהימנא ברי לי׳ אלים אפ״ה דרצון לרוב מסייע ממון
 ונ״נ .ביותר שסתומין הללו הרא״ש בדברי כולס תמהו כבר
 איכאמגו ממון לענין דבשלמא חילק דמתחלה פירושו שכך
 פתחה דמ״ע ר״ח בשיעת דקאי מיגו ליכא הכא אבל

 וא״כ דס במצא דמיירי כרמב״ס דס״ל י״ל )או סתום
 וע׳ פתח ולא דס לה דאין כרש״י דס״ל דמ״ע מיגו ליכא

 ג״כ חילק דחזקה לעעמא וגס ע״ב( מוהר״שלקמן בביאור
 מחזקת דעדיף הגוף חזקת כלומר חזקה דאיכא התס שאני
 ברצון שמא י״ל דאכתי ואף . נבעלה דתחתיו לומר ממון
 והפלחה מהרמ״ש כמ״ש א״פ א״י דהוי כיון מ״מ דרצון ורוב

 רוב נגד א״פ וא״י ממון חזקת נגד היתר חזקת מוקמינן
 אחר בממון הולכין אין דהא דרצון מרוב עפי דאליס דרצון
 איסור לענין אבל ממון מוציאין פרעתיך אס ובא״י הרוב

 מ״מ היתר חזקת נגד דאיכא אף דרצון רוב דהוי כיון
 ולבסוף .ג״כ דידה ברי מהני ולא עדיף רובא וחזקה רובא
 נהי דהא מעלה הוי דברי חזינן מ״מ תר״י״דהא דברי קייס

 מ״מ שקולים והוי׳ ממון חזקת נגד היתר חזקת דמוקמינן
 דהוי חף א״פ בא״י וכן ממון להוציא מעשה עושים למה

 ברי יש כן אס אלא ממון מוציאין אין מ״מ גרועה טענה
כ’ומ ממון להוציא טפי מעלה לו יש דברי וחזינן כנגדו

 : ודו״ק הברי מחמת נאסרת אינה איסור לענין ה״ג
קיים דהיאך כלל מובנים אינם בכאן הפ״י שדברי ודע

 מחמת ממון דמוציאין דכמו לממון דדמי ר״י דברי
 גופא הא מ״מ זה מטעם ג״כ מותרת ה״נ וברי היתר חזקת
 מש״כ ועוד .דרצון רוב איכא הא ממון מוציאין אמאי קשיא

 .הגוף חזקת דאיכא נאמנת דאינה מודה ר״י גס דבא״כ׳
 רוב דאיכא אף ישראל כאשת נאמנת דאמאי הימה וזה

: ודו״ק דרצון
 לאוסרה לאו אלא כו׳ כתובה לה למיתב אי גמ׳ ע״ב שם

 רש״י ממ״ש היפוך דזה חדא .תמוה הסוגי׳ כו׳ עליו
 כתובתה ולהפסידה נאמן עליו דלאוסרה הסוגיא בתחילת

 מ״מ היא כתובה לענין דמתני׳ יהא דלו ועוד .נאמן אינו
 הפסיד אמאי דקשיא כ״ש לא״ה דאי לי׳ דקים שפיר מוכח

כוונת לעיל דודאי הדברים בעיקר והנראה כתובתה
 באומרת דאי נעול היה פתחה ואומרת במכחישתו ז״ל רש״י

 הי׳ לא עליו לאוסרה גס מ״ע או נאנסתכי משארסתני
 הכתובה גס בשותקת ואי ברא״ש[ ]עיין חד״א אנפשי׳ שוי׳

 חד״א שווי׳ עליו דלאוסרה במכחישתו דאיירי אע״ג מפסדת
 מטעם ושמא בברי כוותי׳ דקי״ל כר״ג נאמנת כתובה ולענין
 מהימנא מה״ט וה״נ דמ״ע מיגו או הגוף חזקת לה דאית

 ממון מחזקת עדיף הגוף חזקת מ״מ וברי בברי דכאן ואף
 מיגו לה אית דה״נ דמיגו לטעס וכ״ש ברי דטוענת היכא

 הגמ׳ כוונת ע״כ בכאן אך . פתוח פתחה דמ"ע רש״י לשיטת
 אולי לב״ד יבא שאס פירוש כתובה לה למיתב אי הכי

 עליו לאוסרה לאו אלא לה■ ניתב הכתובה תפסיד ומש״ה תשתוק
 עליו נאסרת היתה לא ליה קיס לא דאי ליה דקים וש״מ

 דה״ק נראה ויותר . התוה' וכמ״ש היתר אחזקת דאוקמה
 ניתב מ״מ תודה הב״ד מיראת ואולי פי׳ כו׳ לה למיתב אי
 אה לא״ה דאי לי׳ דקים וש״מ עליו לאוסרה לאי אלא לה

.באחר נתנה עיני׳ שמא דחיישיכן עליו נאסרת אינה דתודה

ועיק



לג חדשה אישות ועניני תצא מנחה
:וק״ל צ״א נדרים ועיין

 לאו מאי דקאמר הא ליישב וגס ליישב ג״ל אחר באופן
 נדחקו והתוס׳ .כן לומר דמנ״ל פ״פ טענת דקטעין י

 תאמר וע״כ כלומר כתובה לה למיתב אי דה״ק ונראה . בזה
 דבטענות שושבינים ע״י הדבר ויברר דמים בטענת דמיירי

 לענין נאמן דאינו ודאי ברורה טענה הוי דלא כיון פ״פ
 שיבא כדי ד׳ ביום תנשא ולכך לעיל רש״י וכמ״ש כתובה
 מעצמם יבואו לא דהשושבינין כתובתה להפסידה לב״ד למחר
 וניתב בה׳ תנשא קשיא מ״מ הזאת ולצרה להם דמה לב״ד

 וא״כמיירי עליו לאוסרה אע״כ לן איכפת ומאי כתובתה לה
 שתקרר אף דאל״כ מזה יודעים השושבינים שאין בגוונא
 בכדי להעיד לב״ד לבוא מחוייביס עצמם השושבינים דעתו

 מאי .השושבינין א״י טענה באיזה וא״כ מאיסורא לאפרושי
 שכתב כמו דורקטי ממשפחת והיא פ״פ טענת דקטעין לאו

 דמים טענת דקטעין לא ודחי .לי׳ דקים אלמא לעיל רש״י
 וכגון יודעין אינם השושבינין מחום שמכל למימר איכא ואפ״ה

 קאמר ומ״מ בגליל או לעיל ג״כ רש״י וכמ״ש המפה שנאבדה
 תנינא קמ״ל מאי קאמר ולא הנינא נמי אנן אף לשון אביי

 החי כולי היא דפשיטא מילהא דלאו משוס לקמן כדקאמר
 או המפה ונאבדה דמים בטענת דמיירי לדחויי דאיכא דידע

 אף ברווחא לאוקמי לי׳ דמסתבר אלא שושבינין מנהג דליכא
 לאקרורי חיישינן מ״מ המפה נאבדה ולא בשושבינין דנהגו
 קמ״ל מאי ל״פ ומש״ה .דורקטי ממשפחת שהיא דעתא

 שפיר קאמר לקמן אבל . לר״א סייעתא בלשון וקאמר תנינא .
 והתם טעין מצי בגליל הא הוא דהדיוק כיון תנינא קמ״ל מאי

 מוכה שפיר וא״כ י״ב דף לקמן כדאיתא שושבינין היו לא
 לא דחי ואפ״ה . קמ"ל ומאי כתובתה להפסידה דנאמן

 טעיןמיירי מצי בגליל דדייקינן והא דמים. טענת דקטעין
: ודוק באמת דוחק וזה שושבינין דהוי דאיתרמי היכא
 על מפרשים ושאר הר״ן שמקשה מה ליישב נ״ל ענין באותו

 פתחה דמ״ע ס״ס אמרינן לא דמש״ה שכ׳ הרי״ף
 ס״ס לה יש הא טי׳ד דקטעין לא דקאמר לקמן דא״כ סתום
 לאו מאי דקאמר בהא לעיל שהקשיתי מה ג״כ וליישב . דמ"ע

 הגאון דהנה ונראה .כן לאוקמי מנ״ל פ״פ טענת דקטעין
 הנשים דכל דקאמר דהא במתני׳ לעיל כתב הפלאה בעל

 אבל כ״ה. כ״נ דל״ל לר״א דוקא היינו ס״ס משוס מותרות
 נאסרת ודאי החופה אחר שהות יש אס כרבא דקיי״ל למאי
 דבתולה דהא בגיטין התום׳ כ׳ כבר דהנה ניחא ולפ״ז ע״ש

 לביאה חופה בין תזנה שמא מחשש היינו ד׳ ליום נשאה
 אשת משוס דתיקנו סבור היה אביי וא״כ שהות לאיכא וע״כ .

 והוקשה במתני׳ התום׳ וכמ״ש מג׳ ׳ פחותה ישראל ואשת כהן
 לאו מאי קאמר ומש״ה דמו״ע.בא״י ס״ס איכא מ״מ הא לו

 ודחי סתום פתחה דמ״ע ס״ס ליכא ומש״ה פ״פ דקטעין
 כיוןדאיכא דהשתא לחוד א״כ משום ותקנו ס״ד דקטיעין לא

 דמוכת ספק חדי אלא נשאר ולא נאנסה תחתיו ודאי שהות
: ודו״ק והמדחה המסייע פליגי ובזה עץ

 שם ומהרש״א עתוס׳ כו׳ רבא ביה והדר גמ׳ ב׳( )י״א שם
 מו״ע מדמו דרבנן כיון נותנת דהסברא דבריו וביאור

 הכיר לא בתחלה שאמר וכמו לה מדמי לגמרי ע״כ לבעילה
 חזר ע״כ וא״כ לבעולה דדמי מטעמא והיינו כלום ולא בה

 מ״ע כו׳ מעיקרא זינתה הברייתא לתרץ כאן שאמר ממה
 אלימתא דסברא חזרה קודם זה אמר וע״כ מנה לה יש

 מתורצת אינה הברייתא א״כ חך . לבעולה להשוותה היא
 הכיר בלא מנה כתובתה דבתרוויהו וס״ל מזה גס רהדר וצ״ל
 רש״י כתב איך דא״כ דבריו על לדקדק שיש מה אך .בה

 בו דשו כבר במאי טענתייהו לרבנן דכ״ע אליבא ומתני׳
 להבין צריך דלכאורה ונראה .חלקי אנכי אף 'ואענה . רביס י

 מ״ע דאומרת מיירי דלמא מ״ע אומרת מהיא הגמ׳ קושיית
לטעמא מהימנא לא דבאמת כתב דהב״ש ואף תחתיך אני

17 יז

 גם דא״כ עליו השיגו כבר מ״מ מיגו לה לית דהא דמגו
 לה יהא לא נאנסתי’ משארסתני או קודם אני מ״ע במוענת

 קשה ויותר . מערמא קא דאערומי תחתיך אני דמ״ע מיגו
 כר״מ •מתני' דמוקי כאן דרבא לס״ד דא״כ דבריו על לי

 מ״ע קודם אני מ״ע בעוענת גם א״כ במאתיס ועענתייהו
 עכשיו דגם כיון דתחתיך מיגו להו לית הא ור״א דר״ג

 דמיגו לטעמא צריכין לא מ״ע דבעוענת צ״ל אע״כ ר׳ תובעת
 ס׳ איש דרוסת ואת״׳ל מ״ע ה׳ נאמנת ס״ס מעעס רק

 כו׳ למיתב אי ד״ה ב׳( )ע׳ לעיל התוס׳ שכתבו ואף באונס
 שנתארסה קודם שמא ס׳ ג״כ דאיכא ס״ס מיקרי לא דזה
 תחתיו היה דהמעשה הגוף חזקת אמרינן זה לענין מ״מ

 חזקת ליה דלית דר״י אליבא אלא לעיל כ״כ לא והתוס׳
 משארסתני בטוענת רק ואכ״מ( בזה להאריך )ויש כלל הגוף

 ואב״א ד״ה א׳( )ט׳ לעיל התוס׳ כמ״ש דמ״ע ס״ס ל״א נאנסתי
 מיירי דלמא הדק״ל וא״כ . טוענת היתה מ״ע היתה דאס

 המהר״ס שתירץ כמו צ״ל וע״כ .תחתיך אני מ״ע באומרת
 את עץ מוכת לומר וה״ל את איש דרוסת מדקאמר שי״ף
 דמ״ע המסקנא לפי אך דהשתא לס״ד כלל ל״ל דג״כ קודם

 מ״ע דאומרת לומר יש שפיר א״כ ק׳ לה יש בה הכיר בלא
 להפסידה ורוצה איש דרוסת אומר והוא ר׳ ותובעת א״ת

 כ״א נאמן אינו לר״י גס ובאמת וברצון תחתיו דכוונתו לגמרי
 טועה הבעל אך ס״ס מטעם לה אית השני׳ נמנה מנה על

 דרוסת אמר וע״כ לגמרי להפסידה ביכולתו יהיה דאולי בדעתו
: וק״ל קודם מ״ע ולא אתה איש

 דהנה ככ״ע אתי דמתני׳ רש״י כוונת י״ל אחר באופן
 אומרת מהיא פריך מאי הגמ׳ על עוד קשה לכאורה

 כו׳ כי לא אומר והוא בה דהכיר דטוענת מיירי דלמא מ״ע
 דהוא דהיכא בפ״פ לעיל לשיטתו אזיל דפריך דר״נ צ״ל וע״כ
 דטוענת דמיירי ל״ל וא״כ להפסידה נאמן ומכחישתו ברי טוען

 רבא ליה תירץ ולשיטתו ור״א דר״ג מ״ע דא״כ בה דהכיר
 אך .הכיר ובלא כר״מ ואתיא ר׳ כתובתה כו׳ בין דלר״מ
 ואף ככ״ע אתי דמתני׳ דרבא אליבא י״ל המסקנא לפי באמת

 קאמר דהוא י״ל במאי טענתייהו דא״כ וא״ל .דרבנן אליבא '
 דר״י מ״ט דא״כ וא״ל וברצון תחתיו כלומר את איש דרוסת

 דמיירי לומר יש לעיל וכמ״ש ס״ס מטעם לה אית מנה דהא
 הס״ס גס א״כ עיקר על דמכחישתו וכיון בה דהכיר דטוענת

 בס״ס ממון להוציא יכולין אס הפוסקים פקפקו )והרבה בעל
 כר' לי׳ אית דרבא דנאמנה ס״ל ור״א ור״ג מודים( כ״ע וכאן

 בביאור לעיל שכתבתי וכמו א׳( )ט׳ לעיל רש״י וכשיטת אלעזר
 חזקה מטעס נאמנת היא ברי טוענין דשניהם דהיכא דבריו

 אני עץ דמוכת טוב מיגו לה אית ג״כ והכא מיגו מטעם או
: בכ״ז ודו״ק ככ״ע מתניתין אתיא ושפיר תחתיך

 הם נכיניס אך רש״י בכוונת מוכרחין אינם הדברים כי ואם
 כר״א ס״ל דרבא קצת להוכיח ויש .בעזה״י בעצמותם

 דלא כו׳ חזקה ד״ה א׳( )י׳ לעיל התוס׳ דלפמ״ש בפ״פ לעיל
 למאן או עליו דנאסרה היכא אלא כו׳ דאא״ט חזקה אמרינן
 וסבירא בי׳ דהדר למאי רבא א״כ כו׳ טעות מקח דאמר

 דהכא תימא אפילו וגס חזקה שייך לא מנה לה דיש לי׳
 מג' פחותה או כהן כאשת ואפילו גווני בכל מתני׳ מיירי
 בה הכיר ולא מ״ע ספק ס״ס מטעם עליו נאסרה לא מ״מ
 שייך לא ותירוצם ע׳ לעיל התוס׳ וכקושיית באונס ספק
 ס״ס מרע לא מ״מ בה דהכיר אומרת דהיא ואף הכא

 ונאמנת חזקה לי׳ לית עליו נאסרת דאינה וכיון בזה דילה
: היטב ודו״ק

 מגומגמין דבריו . כו׳ וניחוש בד״ה רש״י א( )י״ב שם
 ספק דאיכא אף איסור דלענין דס״ל בכוונתו והנראה

 הב״י שפירש וכמו דאפשר מה כל לברר צריך מ״מ ספיקא
 לב״ד שיבוא כדי ברביעי שתנשא תקנו דלכך במתני׳ בכוונתו
שאפשר במקום ס״ס על לסמוך דאין היינו הדבר ויתברר

 לברר
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 הוא ה״ה והא בפשיטות הגמ׳ דפריך א׳( )ט׳ ולעיל . לברר
 היה דפתחה ומכחישתו ברי טועכת דהיא כיון הייכו כו'

 מוציאין דאין ג״כ ה״ל ממון ולעכין יותר לברר לה א״א סתוה
 דב״ק רפ״ב הרא״ש וכדעת לעיל כהתוה׳ ודלא בה״ה ממון
 תזקיכהו ולא לה וכיחוש בפשיטות הגע׳ קושיית פי׳ ולכך ע״ש
 כתברר דלא כ״כ לו אשורה דבאמת כו׳ לברר ולא לב״ד לבוא
 וכיהוש מכה לה חית אמאי טפי הקושיא א״ש ממון לעכין וגס
 מהתמא עליו כאהרה היתה לא דאה תליא בהא הא רק כו׳

 איכו הסתה דמן ממ״כ מכה לה אית וא״כ לאשה יחזיקכה
 אא״ט חזקה לעיל וכדאיתא הכשואין אחר חיכך בחכה מגרש

 שכי רש״י הרכיב ע״כ . שה וכפירש״י בסעודה
 יתן־לה לא לגרשה יבא ואס עליו כאהרת בירור דבלא הדברים

 מדלעיל לי׳ קשה ולהכי בה״ס מכה מוציאין דאין מכה אך
 מ״מ דין לבית בא דהתה אך כו׳ בחזקת ככשה דקאמר
 קאמר ולהכי .מכה לה פוהקין דהב״ד משמע דלישכא מפשטא

 רוצה והוא מקודה דזיכהה שכתברר אחר באמת איירי דהתה
 דמשמע לטעון א״י קתכי הכא אבל מכה לה אית עכ״פ לגרשה

לא ואה לברר צריך איהור צעכין הא ואמחי לב״ד לבוא שא״צ
 : ודו״ק ועיין כלוה לה יהן לא ויגרשה לברר תרצה

ועדיה מיד ומת כו׳ לאלתר ובעל שקדש כגון בד״ה חוס' שם
 כו׳ לה לפסול כבעלה וה״ל תחתיה כבעלה כו׳ מעידיה

 וגה היתר חזקת לה איה דהא המפרשים כל תמהו וכבר ע״ש
 .שלו הקידושין קודם אחת שעה הי׳ דהמעשה הגוף חזקת

 לעכין מ״מ אחזקה תמיד מוקמיכן איסור דלעכין דאך והכראה
 ברי דטועכה היכא כ״א הגוך חזקת מכח להוציא אין ממון
 והכא בהוגי׳ לעיל וכמ״ש הגוף חזקת מהכי לא בשותקת אבל
 דאי ומכחישתו הייתי בתולה בטועכת או בשותקת איירי ע״כ

 לר״ג האירוסין מן בתולה גה א״כ כאכסתי משארהתכי בטועכת
 שפיר התוה׳ כתבו ולהכי . ט״ב לה אין כוותי׳ דהלכתא
 בד״ה וכמי׳ש כתובה לעכין לטעון יכול דאיכו האי להו דמשמע
 ומת קדש שהראשון צ״ל ע״כ וא״כ האוכל בד״ה ט׳ ולעיל וכיחוש

 טעות מקח והוי לה לפהול כבעלה שמא לחוש יש דאל״כ מיד
 דמיירי כיון ה״ה לה אין והכא מכה אפילו לה ואין לגמרי

 כבעלה אה הפק הד אלא כשאר ולא לאלתר ובעל שקידש
 : ודו״ק הגוף בחזקת אך ממון להוציא יכולה ואיכה לה לפסול
ההוגי׳ סוף עד כו׳ מ״ע אומרת היא מתכי׳ א׳( )י״ג שם

 למה לר״א ובין לר״י בין א הרבה להקשות יש . ע״ש
 מה ב .ר׳ ותובעת החתיך אכי מ״ע באומרת המתכי׳ מוקי לא

 שי״ך מוהר״מ הפר שבסוף בחידושיה מוהר״מ הרב שדקדק
 ה״ל דר״י ידע ע״כ הא כר״א ל״א מ״ט ר״י אלא קאמר דמאי
 מאי דאל״כ מכה לה יש בעולה וכמצאת בהולה בחזקת ככסה
 יהושע הפכי שהקשה מה ג • כלום ולא בר׳ הל״ל וק׳ בר׳ קאמר
 מתכיתין ליתכי כו׳ תרתי דקתכי הייכו לר״א כשלמא קאמר דמאי
 מדרחב״א לאפוקי כמי משתמע וממילא מדר״מ לאפוקי דמ״ע
 אלא קאמר דמאי ד . כלום ולא במכה טעכתייהו מוקי דהא
 לחוד דמ״ע מהכי׳ כקט הוה אי דמ״ל לי למה תרתי לר״י
 להשמיענו רוצה והתכא תחתיו מ״ע באומרת דמיירי ה״א

 לאפוקי ידעיכן הוה ולא ושמא בברי ור״י דר״ג ‘פלוגתא
 א״כ כאכהתי דמשארהתכי מתכי׳ דאשמועיכן השתא אבל מדרב״ח

 . בה הכיר בלא ואיירי מדרב״ח לאפוקי וע״כ ל״ל תרתי קשה
 קודם את ד״א במתכיתין לפרש דדקדק רש״י על קשה ה

 לה דציה וברצון תחתיו כווכתו דלמא זה ומכ״ל שארהתיך
 לאפוקי חדא ליתכי כו׳ לר״י אלא בד״ה שפירש״י מה ך .כלל

 ככסה הבר דר״י דמשכי דכיון ביאור צריך והדבר .מדרב״ח
 י״א לעיל המפרשים שהקשו וכמו במ״ע כ״ש א״כ מכה לה יש כו׳
 אי ד״ה ב׳( )ע׳ לעיל כ׳ התוה׳ דהכה הכל ליישב וכ״ל .ב׳

 את ד״א רש״י כווכת א״ש וא״כ בה״ס מכה דמוציאין למיתב
 מ״ט כו׳ בתולה בחזקת ככסה למ״ד דממ״נ שארסתיך קודם
 תהא דאת טעכה דלפי וברצון תחתיו יטעון למה א״כ לגמרי

 לה ליש דג׳יכ שארסתיך קודם לטעון לו ניחא טפי לו אסורה
 יטעון אה אך מ״מ ק׳ לה ים ולמ״ד יקיימה ירכה ואה כלל

 יטטון למה וא״כ ה״ה מכח מכה ג״כ לה יהיה וברצון חחתיו
 ואה ה׳ קושיא ומיושב לו שאהורה משמע שיהא טעכה בחכה

 דלמה ר״י על ל״ק שארהחיך קודה ד״א מוכרח דפירש״י כן
 דא״כ החשיו מ״ע באומרת מוקי ולא כר״מ מתכיתין מוקי

 יש כך ובין כך דבין את מ״ע הל״ל את ד״א קאמר המאי
 זה וכעין כו׳ ככהה ר״י קהבר וכדאמר יוחכן לרבי מכה לה
 דגדידיה קשה לא ג״כ ר״א ועל ב׳( )י״א לעיל המהר״ש כ׳
 וכדקאמר מדרמב״ח לאפוקי להודיעכו משכשכו כווכת עיקר כל

 כו׳ מדרב״ח לאפוקי חדא תרתי דקהני הייכו לר״א בשלמא
 וא״כ מדרב״ה לאפוקי ידעיכן לא מ״ע באומרה איירי ואי

 כי לא מדקאמר מדיוקא למשמע דאיכא ואך ל״ל תרתי יקשה
 לרב״ח כלל לה לית דג״כ קודם. מ״ע קאמר ולא את ד״א אצא

 קאמר ולהכי מכה לה אית קודה ומ״ע מדרב״ח לאפוקי אע״כ
 אתי ולא יתירא דמשכה כיון אפ״ה כלל לה דלית קודה ד״א
 לאוקמיכן לר״א לי׳ כיחא מכה לה יש קודה לאורויי־דמ״ע אלא

: אדיוקא לסמוך וצא דמתכי׳ גופא
 דחיק דמשי׳ה בדעתו ענה המקשה והכה א׳ קושיא ומיושב

 קודה כרבא דה״ל משוה כר״מ מתני׳ ומוקי ר״י
 כלל צה לית בה הכיר שלא מ״ע דלרבכן ב׳( )י״א לעיל בו שחזר
 מעיקרא זכתה מוקי ע״כ רע שה הוצאת דכיצד ברייתא הך וא״כ

 וק׳־והמקשן בר׳ הכא קאמר ומש״ה כר״מ לה ומוקי מכה לה יש
 אתר וכרבא כר״א ל״א מ״ע ר״מ קשיא גופא דהא לי׳ פריך
 כלימר כי׳ ככהה קהבר ומשכי מכה לה יש לרבכן ומ״ע בו שחזר
 במאתיה לומר הוכרח וע״כ כן צו כראה ההברא דמצד
 .דה״ל ר״י הברת נראה ובאמת ב׳ קושיא ומיושב ומכה
 מ״ע מדמו דרבכן דכיון לרבכן ד׳ה ב׳( )י״א לעיל התוה׳ כמ״ש

 במכה משכי׳ לאוקמי ח״א ולכך מ״ט לעכין לחלק סברא אין לבעולה
 ה״א המשכה בצא אבל ממתכי׳ דשמעיכן בתר כ״ז אך .כלוה ולא

 ומיושב כו׳ ככסה וא״ככ״ש וכרב״ה כנוה לה אין מ״ע דגה
 ר״א גה ובאמת מדרב״ח לאפוקי המשכה צריך דשפיר ו׳ קושיא
 משמע לדידי׳ אך לבעולה מ״ע לדמות היא טובה דהברא מודה
 דככהה מזה והוכיח נאנסתי דמשארסתכי ממתכי׳ לגמרי מ״ע
 דמ״ע מתכי׳ אלא שמעיכן הוה לא אי אבל כלוה לה אין כו׳

 לבעולה מ״ע לדמות כדי כרחב״א באמת ה״א לחוד
 ש״ל ור״י ג׳ קושיא ומיושב כר״מ מתני׳ לאוקמי דחקיכן והוה
 שמעיכן וא״כ משמע לגמרי צאו דמ״ט הדור וגדולי כר״ע
 דלא למ״ע דדמי מכה לה יש ונו׳ דככסה דמ״ע ממתכי׳ שפיר
 בלא אבל תחתי׳ מ״ע באומרת מיירי דמהכי׳ דל״ל בה הכיר
 את מ״ע הל״ל אה ד״א קאמר למה א״כ כלל לה לית בה הכיר
 תרתי פריך ושפיר מיירי קודה אני מ״ע דבאומרת אע״כ קודה

:ודו״ק ד׳ קושיא ומיושב .ל״ל
 כיחא לדידן פי׳ המעוברת על השבתכי ד״ה תוס׳ )ב׳( שם

 כהברת ה״ל לא דהרא״ש וכראה .ט׳ בודקת מזכה דאשה
 לומר דכאמכת דפ״פ בהוגי׳ לעיל ראי׳ מייתי מאי דא״כ התוה׳

 חזקה דאיכא שא״ה למימר איכא הא איהור לעכין כאכסתי
 חזקת בשבוי׳ גה דהא היתר מחזקת ועדיפא ומזכה דבודקת

 אחר חילוק ס״ל דהרא״ש צ״ל וע״כ לאמהימכא היתרואפ"ה
 רוב לשון כקט דהגמ׳ ואך בעריות פרוציה ככריס דכל גבי דשאכי

 לא ומש״ה לי׳ מסייע ד״ה התוה׳ מד׳ \ככראה דוקא לאו הוא
 מעוברת גבי אבל עליו בא דודאי מבוררת חזקה דהוי מהימכא

 וכעין .המיעוט מן היה דהבועל צברר כאמכת רוב אלא דליכא
 כגד ולא רוב כגד כאמן א׳ דעד קידושין הר״ן בשה הב״י הביא זה

כאכהתיכאמכת: גבי ה״ה וא״כ ע״ש איהור חזקת
 דבשבוי׳ כתבו בעצמה שהה כיון צ״ע התוה׳ דברי ובאמת

 כו׳ פרוציה ככריה דכל כווכחס כרחך ועל פהולין כל
 ברווחא לתרץ יכוציס היו א״כ שאח״ז בדיבור היטב ועיין

:וק״ל וכמ״ש
שס



לד חדשה אישות
 אינו וברי בברי דלר״א א׳( )ט׳ לעיל רש״י כמ״ש דלא וזה הגוף
 חזקה מטעם אלא ל״ק ור״י ר״כ ואף כתובתה להפסידה כאמן

 והעיקר .דוחק וזה בדוחק וי״ל הכא שייך לא וזה כו׳ דאא״ט
 משא״כ תחתיו דמ״ע מיגו משוס התם דר״א דטעמא נראה .

 מיגו וה״ל כו׳ דאא״ט חזקה ס״ל ור״י ור״נ מגו דל״ל הכא
 מטעמא דמיא ושמא כברי דהתס י״ל או . חזקה במקוס
 לחזקת מסייע והרוב נישאות בתולות נשים רוב הכא דאמר
 היינו ושמא כברי מיקרי לא דזה התרצן לסברת ואף .הגוף
 התס שייך לא וזה וכו׳ קול לה יש בתולה הנשואות דכל משוס

: ודו״ק בתילה בחזקת שכנסה קול לה יש שבודאי
 מב״ד אחר הטוען למ״ד ואפילו כו׳ עדים יש ואם ד״ה תום׳

 היורשים עבור לטעון בנתארמלה דאכתי וקפה כו׳
 ובזה .למיתתו סמוך בהודה דמיירי הר״ן כמ״ש וצ״ל .פרעתי
 אחר הטוען דלמ״ד כו׳ ר״ג דאי בד״ה לקמן התום׳ מ״ש יתורץ
 קאי דהקושי׳ למימר דאיכא דפרעתי מיגו לו יש נאמן מב״ד

: וק״ל וכמשכ״ל בהודה מיירי ע״כ ושם מנהארמלה
 מנה פרעתי לומר נאמן יהא כו׳ וניחוש ד״ה תום׳ )ב׳( שם

 כולו פרעתי דיאמר שפירש ■מהרש״א עיין . במיגו
 מנה על כ״א פא״כ שיודע משום פרעתי דיאמר דא״ל כוונתו

 א״י שהוא אע״כ גופא נשאתיך אלמנה שיאמר לו מוטב וא״כ
 התום׳ נקטי דבדוקא ול״כ .כולו פרעתי האמת יאמר וא״כ כלל

 על אף נאמן יהא לא כולו פרעתי יאמר דאם מנה פרעתי
: ודו״ק מגו בדיני ועיין טענה לחצי מיגו דה״ל מנה

 מהר״ש עיין כו׳ המור צד יש שכן ד״ה תום׳ א( )ל״ב שם
 כריתות חייבי מינייהו נגמר דלא ר״ת אפירוש שהקשה

 ולאוין עפה לחייבי חד הנערה דנערה מריבויא ידעינן דהא
 וע״ז .ע״ש דר״ע אליבא דקאי ותירץ כריתות לחייבי וחד

 עולא קסבר אלמא הגמ׳ דדייק דהא התום׳ כ׳ לעיל דהא הקפה
: קחי דרבנן דאליבא כו׳ משלם ממונה

 דרבנן דאליבא התום׳ קאמרי שפיר ־דהתס זה לישב רנ״ל
 משלם ממונא לעולא דס״ל למידק ה״מ לא דר״ע דאליבא

 פאני והכא לקי מלקא ס״ל לעולם דלמא לקי לא מלקא
 וכריתות לאוין לחייבי וחד עפה לחייבי חד רבויי תרי דאיכא

 מחד תרווייהו ילפינן תופסין קידושין אין דלדידי׳ דכיון
 .כרבנן סבר עולא אי מדייק דהגמ׳ לומר הוכרחו ומש״ה ריבוי׳

 ממונא אמרינן אי אבל לחומרא ממונא אמרינן אי כ״ז אך
 משלם ממונא בכ״מ דס״ל פפיר מדייק דר״ע אליבא גס לקולא

 ריבויי הרי איצטריך הכא גם א״כ לקי מלקא ס״ל דאי כו׳
 הופסין קידושין שאין אעפ״י לאוין לחייבי וחד עשה לחייבי חד

וקאי הקל ממון שישלמו דחמירי כריתות חייבי גבי להקל ומנ״ל
: ודו״ק מהר״ש וכהי׳ דר״ע אליבא כאן הגמ׳

 לפי דאף בגמ׳ מ״ש כפי מהר״ש דברי לי המוהין וביה
 בחייבי מנ״ל וא״ל הנערה דכערה רבוייא צריך המסקנא

 עפה כחייבי או דהוי איצטריך לא לאוין דלחייבי דז״א כריתות
 רק לקי מלקי לאוין חייבי דשאר כיון דהא כריתות כחייבי או

 ריבוייא הד צריך א״כ תחת דתחת מג״ש משלם ממונא הכא
 מ״מ קידושין בהו דתפסו אף לאוין לחייבי והד עשה לחייבי

 לאוין חייבי בפאר כמו ממון משלמיץ שאין ה״א ריבויא בלא
 וכמ״ש אחרינא למילתא דאתי ה״א החת דהחת וג״ש לקי דמלקי

 תפסי דלא כריתות חייבי לרבות מנ״ל וא״כ בגמ׳ בעצמו הוא
 כר״ע דעולא הא אתי דלמסקנא לומר וצריך .קידושין בהו

בגמ׳ מהר״ש כמ״ש או רבוייא מחד וכריתות לאוין חייבי ואתי׳
:ודו״ק ע"ש

 כו׳ מהא תפשיט וא״ת והלכתא ד״ה תום׳ א׳( )מד שם
דאי שכוברין מדבריהם נראה .כו׳ לה כתב דאי

 ,אבל התום׳ כ״א בנשואין כותב אינו שוב באירוסין לה כותב
 להארוסה כותבין אם דאף וש״פ וברא״ש בר״ן שמבואר מה לפי

 לה בדכתב דאפילו א״ש מחדש כוחבין נשואין כשעת מ״מ
הוסיף ולא מחדש לה כותבין נשואין שבשעת כיון ׳האירוסין מן

רעניב תצא מנחה
 מהימנא לא כו׳ לרבא אביי ליה רמי גט׳ א׳( )י״ד שם

 באלמנת וכן.לקמן כו׳ אחזקה מוקמינןלה ולא ופרש״י
 יפלא ולכאורה ,חזקה מטעם ג״כ פירש״י שכשירה עיסה

 חזקה ה״ל נמי איהי הא החלל מאם דאלמנה אולמי׳ מאי
 היתר אחזקת לה מוקמינן לא דמש״ה ונראה . דכשרות

 היינו לא גירושין ס׳ לה נתן חי היה שבעלה דבשעה כיון
 בחזקת לה הוי אדרבא דאז לכ״ע ולהתירה חזקה לומר יכולין

 :קמייתא החזקה וניעור חוזך אינו שמה לאחר אף וא״כ א״א
 איסור בחזקת בחיי׳ בהמה בדין רש״י שיטת לפי י״ל ועוד

 בשחיטה ספק אירע ואס אמ״ה איסור היינו עומדת
 ביצה ]עיין נבילה לאיסור מאיסור דמחזיקין מטעם אסורה

 א״א שהיתה דבשעה דכוותי׳ ה״נ וא״כ שם[ ובתום׳ א׳ כ״ד
 דאיסור אף בגירושין ס׳ שנולד ועכשיו אישור בחזקת היחה

 א״א מאישור מחזיקין אפ״ה הלך כבר בעלה שמת כיון א״א
 אבל אישור חזקת מטעש לכהונה ואסורה כהונה לאיסור

 אישורים ב׳ עליה הוי א״א שהיתה דבשעה כיון עישה באלמנת
 האישור הותר שמת וכיון כהונה איסור וס׳ א״א איסור

 יקשה אך . הספק לאיסור החזקה יועיל דלא כ״ש המבורר
 כו׳ לשוק היתר בחזקה זו אפה ב׳( )ל״ב דיבמות מהא ע״ז

 מחזיקין אין לרש״י דאף נראה ע״כ .היטב פס וערשב״א
 בשחיטה בס׳ ומש״ה מדרבנן רק מדאורייתא לאיסור מאיסור

 ש׳ שנולד כיון מדרבנן האס אשורה כאן וכן מדרבנן אסור
דחם רבנן החמירו לא ביבמות ההם אבל הבעל בחיי גירושין

:היטב ודו״ק וע״ש מתייבמת חולצת אומר אתה
 מוקמינן לא אלמא שפירש״י מה להקשות יש ענין באותו שם

 שאינו חזקה לו יש דהכפר שא״ה דלמא אחזקה לה
 בס׳ סברא זאת שהזכיר וכמו פסול עם זנתה וא״כ מזנה
 ברוב אפילו פוסל דר״י פריך כשרים דמרוב נאמר ואס . מ״ע

 רובא בתר דאפילו מיני׳ דעדיפא לפרש לו היה ח״כ כשרים
 קאי דהקופיא נאמר ואס עדיף רובא וחזקה ורובא אזלינן לא

 א״נ דג״כ נבעלה שלא אומרה והיא שנסתרה דראוה מרישא
 אחזקה דלוקמי שפיר פריך ומש״ה . לעיל בתום׳ פי׳ לחד לר״י
 דאין שא״ה למימר איכא דהא קשה ג״כ אך . נבעלה שלא

אבל מעלה עפו -ומש״ה לעיל ר״י וכדקאמר לעריות אפטרופוס
: מעלה עשו לא כאן

 הפתא הכי משני מאי א״כ חזקה קאימכח דהקושי׳ לפרש״י וע״ק
 ברוב אפילו פוסל ר״י הא כו׳ בודקת כשאת אשה התס

 : וכשאת בודקת דאשה חזקה מהך עדיף ודאי ורובא כשרים
 דכקט דהא במתניתין הפלאה בש׳ לעיל מש״כ לפי כ״ל ע״כ

 ולעלמא מודה והוא לפכיכו דהוא דמיירי הוא וכהן
 לעכין דמיירי רק מודה דהוא כיון יהושע לרבי אפילו מותרת

 חיין אכו מפי׳ לא יהושע ר׳ קאמר וע״ז לו להכשא מותרת אס
 הכא פריך זה ולפי .היטב ע"ש עצמו על נאמן אינו דהוא
 .דאין כשירים ברוב אפילו רובא שייך לא מעוברת דהיהה שפיר
 חזקה מטעם פירש וע״כ לגבי׳ איהי אזלא דלמא ברור הרוב

 זה לכשר דנבעלה נימא דידה כשרות חזקת מטעם כלומר
 ופריך מודה הוא דהא מזנה דאינו חזקה לו אין זה וכשר
 הוי ובאמת . מותרת ותהא לו דנבעלה אחזקה דלוקמי שפיר

 כשרים ברוב דאפילו דמדברת מרישא ,מיני׳ עדיפא פריך מצי
 מטעם ליכפר מ״מ רובא דל״ש דאף מסיפא פריך רק פוסל
 וכשאת דבודקת חזקה עוד איכא התס משכי זה ועל חזקה

 קשה לא כן גם ומרישא כשרות חזקת רק ליכא הכא אבל
 ליכא א״כ דעלמא לכשרים דכבעלה כאמר אם נפשך דממה
 במסקכא אבל הה״א לפי כ״ז אך לחוד כשרות חזקת רק רובא

 בא לא שהרי לפרש רש״י הוכרח כו׳ ספיקא חד התם דמשכי
 הוי ס״ס עכ״פ א״כ לפכיכו דהוא מיירי דאס וכווכתו לפכיכו זה

 : היטב ודו״ק כשרים מרוב דלמא מזה דאיכו ואת״ל מזה ספק

מוכח .כו׳ דמיא ושמא כברי כו׳ לה ודקארי א׳( )ט״ז שם
חזקת בתר ר״ג אזיל לא וברי דבברי להדיא מכאן
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 .. נלום לאב אין ומש״ה הראשון את שני ביטל נלוס לה
 התוה׳ קושיית בתירוץ לידחוק הוצרך למה הרא״ש על ותימה

:וק״ל ונמ״ש ברווחא תירץ ולא ז״ל
 בכך מה לכאורה טובא קשה הן. בקיאין רוב גמ׳ ב׳( )ב׳ גיטין

 לשמה הסופר נתב' לא דלמא ניחוש מ״מ בקיאין דרוב
 היה מאלו עדיף ולא אחד נל לשמה העדים חתמו לא או

 ולא ע״א אלא הוי לא מ״מ לשמה דנתב ואמר בפנינו הסופר
 נאמנות מטעם הוי לא דזה צ״ל ואולי . שבערוה בדבר מהני
 חשוד שחינו חזקה מטעם חמריכן בפנינו אינו אפינו דהא

 לשליח מהימניכן דלא אף וא״נ איסור לו וליתן חבירו להכשיל
 להכשיג חשוד לא הגע שנ׳ הסופר אבל בדבר עד רק אינו דהוא

 חשדינן לא ז״ל רש״י שנ׳ וזה .וגו׳ עור לפני על ולעבור
 השחיטה על אדם לנל האמינה דההורה לעיל רש״י ומש״נ .לי׳

 מטעם נאמן מ״מ להבירו זה נותן אינו חם אף היינו החלב ועל
 רק לנאמנות צרינין אין לחבירו בעצמו כוהן אס באמת אבל עד

 אינו דהשליח לפ״ז וצ״ל אלפ״ע שיעבור לי׳ חשדינן לא מסתמא
 דהשליח ניון הא הן בקיאין דרוב לתרץ ל״ל דחל״נ אלפ״ע עובר
 החשה ינשיל לא דהא אמת הוא בודאי א״נ לשמה שהוא חומר
 ועי״ל . אלפ״ע עובר אינו בדבר שליח רק דהוא ניון אע״נ

 לא והגע׳ שבערוה בדבר אף כאמן בידו דהוא דניון בזה
 ניון והעדים הסופר חבל לשליח מהימכיכן איך אלא פריך

 לפכיכי מעידים נחילו והוי נהוגן עשו מסתמא הס דבקיאין
 מ״מ ע״א רק והחתימה הנתיבה על דהוי ואף לשמה שהוא

: ודו"ק בידו שהוא מחמת שבערוה בדבר אף לי' מהימכיכן
 בתימה שהכיחו מה ליישב . דהנן ד״ה תום׳ ב׳( )ג׳ *שם

 דר״מ דהא בפשיעות ול״כ . בזה כדחקו והמפרשים
 משום ובפנ״נ קיום משום בפכ״ח וצ״ל שלמדו לאחר מיירי

 בי ד״ה לקמן תום׳ ונמ״ש שלמדו לאחר מהכי דידעכו אחלופי
:וק״ל נו׳ הרי

 הני דכקע וי״ל נו׳ אימא אלא ד״ה תום׳ ב׳( )ד׳ *שם
 כמי צריך בא״י למדיכה דממדיכה כימא דלא לאשמועיכן

 להקשות יש דנן ז״ל המהרש״א ונ׳ .ענ״ל נו׳ קיום משום
 ולתירוצם נו׳ צריך בח־׳י למדינה ממדיכה אפילו דליתכי לרבא
 מאי דא״נ עובא וקשה . ע״ש נו׳ לרבא בין לרבה בין כיחא

 הוה אי דהא סתם למדיכה ממדיכה ליתכי לרבא פריךהגמ׳
 והא לשמה משום כמי צריך במ״ה מדיכה באותה ד ה״א הני תני

 דהוה כיון כימא ואי .נן כקע א״י משום למדיכה ממדיכה דכקע
 ח'נ דא״צ אחו״ל גם מדיכה דבאותה הדיוק קאי סתם כקע
 דבחו״ל ידעיכן והוה ■הים במדיכת ליתכי ג״כ דרבה אליבא קשה

 ממדיכה אף דבא״י כמי דייקיכן והוה כריך מדיכה באותה אף
 התום׳ תי׳ על קשה לנאורה דהכה כראה ע״נ .א״צ למדיכה
 דממדיכה כימא דלא נדי מדיכה באותה כקע לא הני דמשום
 חושש התכא הוה דאי קיום משוס כמי צריך בא״י למדיכה
 הא במ״ה למדיכה ממדיכה ששכה במה הועיל מה א״כ לטעות
 והא כריך כמי בא״י למדיכה דממדיכה לומר ג״נ למיעעי אינא
 צריך לא במ״ה מדיכה דבאותה לאשמועיכן הים מדיכת דכקע
 וצ״ל . המהר״ש תמה ונן קיום משום והטעם רבא לדעת ונמו

 צריך אין ישראל בארץ גע דהמביא מסיפא ידעיכן דהשתא
 במדינת מדינה דבאותה למדינה ממדינה דמיירי וע״נ שיאמר

 דהעעם כרחך על אלא קיום משום דהעעם ניון א״צ כמי הים
 ממדינה הוא הני ברישא הדיוק ע״נ נן ואם לשמה משום

 נקע הוה אי אבל צריך במ״ה מדינה ובאותה א״צ בא״י כמדינה
 כמי בא״י למדינה דממדינה ה״א במ״ה מדינה באותה ברישא

 היינו בא״י גע דמביא והסיפא טעמי בתרי לן דאית צריך
 התום׳ ותי׳ צריך מדינה באותה אפילו דבמ״ה מדינה באותה

 למדינה ממדינה וליתכי הגמ׳ מקפה גופי׳ רבא אבל שפיר אתי
 מדינה דבאותה ה״א סתם נקע הוה דאי למימר ולינא סתם
 ששנה בזה הועיל מה דא״נ לשמה משום כמי צריך במ״ה

 מדינה דבאותה כמי למיעעי אינא הא במ״ה למדינה ממדינה

 לאפיקי למדינה ממדינה דנקכי והה לשמה משוס צריך נמי במ״ה
 :קצרתי ני היטב ודו״ק להאריך יש ועוד בא״י למדינה ממדינה

 אה נלומר ופירש״י כי׳ גרשה בפנינו יאמרו אלו ומה א׳( )ה׳ ש□
 שהבעל כיון והיינו מהימני מיגו דמטעס כוונתו כו/נראה רצו

 מהימני ולא בזה בע״ד נמו הוי שלוחים עשאן שלא אותן מנחיש
 דא״כ קשה אך .בשנים מיגו דאמרינן ז״ל וס״ל מיגו ע״י נ״א
 הגכי יהבי הוי בעי דאי עובה יותר מיגו קאמר לא נמה

 באהיוהו לעיל לפירושו וע״ק . שחקי בעי דאי מיגו והוי לאשה
 ליל וא״נ לקיימו דמצויין בפ״כ לומר א״צ דמש״ה הרי בי

 הייני לומר א״צ דב׳ ב׳( )י״ו לקמן מ״ש עפ״י ונראה .נלל מיגו
 אתו שיש אף שליח הוא א׳ רק אם אבל שלוחין שהם הינא

 נאן שפירש ונמו ע״ש רבנן פלוג דלא לומר צריך מ״מ א׳ עוד
 שהם להאמיכס נדי למיגו צריך וא״נ שלוהין הס שהב׳ ולעיל

 לומר מהמנינן בפ״נ ואמר גע שהביא דבח׳ דנהי שלוחים
 לידו בא מסתמא נשר שגע דניון מעעם היינו ג״נ שליה שהוא

 לקמן רש״י שיעה נפי או .לעיל מהר״ש ונמ״ש הבעל מיד
 בעי דאי מיגו לו יש ום״נ במיגו אלא מהימן לא ליש דש ה״ד
 לי׳ מהימנינן אמאי בידו הגע שאין אותו הבל לאשה יהיב הוה

 מיגו להם דיש פירש ומש״ה בידו הגע אין הא שליח שהוא
וא״צ שלוחים שהם להו ומהימנינן גירשה בפנינו דיחמרו

:ודו׳ק לקיימו מצויין הס г דה כנתב בפנינו לומר
Си ה לכאורה כו׳ דרב:; פהולא קה:י גט׳ נ׳( )ט׳" 

 מלתא קחני דני לתירוצא תו צרינין נא הנראה דלפי
 דאורייתא פסולא הוי ג״נ לאח״מ דהא נו׳ בשערות דאיתא

 קשה לנחירה דהא וי״נ . אלא גה׳ קאמר לא אמאי וא״כ
 פסול עיקר דמ״מ הוא ור״א מסירה בעידי דקאמר בהא ג״נ

 נשמה לעמן התום׳ ונמ״ש דאורייתא הוי ע״מ בלא דערנאות
 דמדאורייתא רבנן ובפסול ערנאות קתני דמ״מ צ״ל וע״נ ומחובר

ד״ה לעיל התום׳ ונמ״ש שערות לשאר גיעין בין חילוק אין
 שערות בשאר ערנאות להכשיר הוא דרבנן דתקנתא אעפ״י
 מדרבנן רק ביניה׳ לאפלוגי שייך לא דמדאורייהא ניון ומש״ה
 דגם ומחובר בלשמה משא״נ דרבנן פסולא נקע מש״ס

 וע״נ דרבנן הפסול גם נקט לא מש״ה לחלק יש מדאורייתא
 וק״ל: קתני לא שטרות בשאר דאיתא מנתח לתירוץ עתה גם צריך
שהקשה ערש״י נו׳ כדר״א אי נדרבא אי אלא ב׳( )ט״ו שם

 נפי לומר נ״ל דבריו ולולי . מונחא לא כמי דרבא הא
 דמעיד הינא אלא אחגופי נענין מהני לא דבפנ״נ שיטתו
 מנשיר דרבא שפיר י״ל א״נ עמו א׳ עור נשיש ונא לבד השליח
 בפנ״נ אומר דהא ליכא אחלופי דמשום שני עד הוא חני באומר
 לעיל נמי נדפריך לרבא לי׳ נית נו׳ בקיום נילי דאו ועעמא
 שמעינן ושפיר דר״א הא• לדידי׳ לאתויי לינא ומש״ה אדר״ח

:ודו״ק דידי׳ סברא יתירה ממשנה
להביא צריכה נו׳ פירוש לבעל יש ד״ה רש״י ב׳( )יז *שם

 -לקמן דאמרינן אף פי׳ לידה גיעא מעי אימת עדים •
 נמסר־ שננתב ביום וחזקה לנפשי׳ פורענותא אינש לא׳מקדים

 תתפייס שמא מנפה והיא לגרשה רונה שאיני היכא דוקא היינו
 הנתינה קודם לנתוב מקדים ולא לגבי׳ פורעניות הוי ח׳נ

 ולא היום נ׳ שמא חיישינן דעלמא בגיעץ אבל ■שם וערש״י
 באמת ני אצלו ידוע עעם מאיזה ימים עשרה עד לה נתן

 דא'נ להקשית ואין .גע ונ׳ הקדים ומש״ה לגרשה הוא רונה
 דדוקא ז״א . עליה ויחפה זמן לאחר לה יתן שמא ניחוש
 שמא ניחוש לקמן דמקשה הוא תתפייס שמא דממתין הינא
 שינא נגרשה שרוצה היכא אבל בתקנתה הוא דרוצה יחפה
 יתן דלמא חי־שיכן לא ולהא - בנוונה עליה יחפה ולא לה הוא

 דזי׳א . עליה תחפה בעצמה והיא תומו לפי לאח״ז' הגע לה
 בנוונה נן יעשה שהנמל היכא דדוקא משמע סוגיא דבנולה
 רחוקה דחששא מודה ר״י גם דממילא לחפויי אבל חיישינן

 שמא ר׳יי קאמר ולהני זו באשה דוקא שיזדמן זאת היא
 בגט עצמה על תחפה שהיא בפשיטות קאמר ולא ב״א על יחפה



אישות ועניני תצא מנחה
 בלילה ונחתם ביום נכתב לת״ק דפסול הא וצ״ל . שבידה
 אצלו החלט הוי לא עדיין לחוד דבכתיבה היינו דחפוי מחפש
 נחתם שלא כיון כלל פורענותא אצלו ג״כ מיקרי ולא לגרשה
 שיטתו לבאר כנ״ל .עלי׳ ויחפה תזנה שמא לחוש יש ועדיין

: ודו״ק בזה ז״ל
 משני לא אמאי בצ״ע הניחו .חצירה ד״ה חוס׳ ספ״ב שם

 דעכ״פ לישב ונראה .כו׳ שליח ושוי׳ איהי דקדמה
 ונהי לעיל התוס׳ וכקושיית שליחות מטעם למיגזר איכא

 וכקושיית לשנויי לי' ניחא לא מ״מ כ״כ נתברר לא זה דטעם
 במחכ״ה כאן יהושע והפני .כו׳ חזרה לא והא לעיל המקשן

, :וק״ל שס בגמ׳ עיין לא
 רש״י על הרא״ש שהקשה מה ליישב נ״ל . ב׳( )כ״ט שם

 ולמה שני שליה עצמו השליח יעשה בפניו בעינן דאי
 א׳( )י״ב נזיר התוס׳ בשיטת אזיל דרש״י די״ל ע״ש הב״ד ימנה
 שליח שווי׳ מצי לא עצמו הוא למיעבד מצי דלא היכא דכל
 ומש״ה יוס ל׳ לאחר עד לגרשה עכשיו מצי לא והכא ע״ש

:וק״ל לב"ד דבריו לומר צריך
 בעדים לו מסרו ואפילו כתבו ד״הפליש תוס׳ א׳( )ס״ד שם

 הלא המפרשים והקשו . כו׳ סהדי דמייתי דזמנין
 תטעון והאשה האשה ליד ימסור דלמא לומר יכולים בפשיטות

 הר״י כשיטת ס״ל דהתוס׳ לומר ונראה .לה נתנו שהבעל
 שוב בפקדון לאחד שמסרו עדים דביש קל״ג סי׳ ח״מ בטור

 מסרו שלי נפקד לומר שיכול לקוח לומר יכול אדם כל אין
 ג״כ לשליש שאמר ומיירי נאמנת האשה תהא לא וה״נ לידך

 כתבו וע״ז מיגו דל״ל באופן בעדים אלא לי תחזירהו אל
 לפרש דאין במ״ש דבריהם המשך וא״ש .כו׳ דמייתי דזימנין

 דלא צ״ל ע״כ היינו מגו מטעם אמרינן הוה דאי כלומר כו'
 לאשה ימסרנו דאפילו מיגו ליכא דא״כ בעדים במסרו מיירי

: ודו״ק נאמנת תהא לא
 לומר נאמן דאינו בסוגיא הר״ן מ״ש על לי קשה ענין באותו

 כיון לקבלו תרצה לא דהאשה מיגו מטעם לגירושין
 דשליש רש״י שיטת ליישב כ׳ וקודם'לזה לפקדון דבעלאומר

 לה ליתנו יכול שהי׳ מטעם אמירה עידי בליכא אף נאמן
 ואולי .למפרע מיגו הוי דהא וז״א לפקדון הבעל שאמר קודם

 עידי דבעי אלא ס״ל לא ולי׳ רש״י לדעת אלא לעיל כן כ׳ לא
 לגירושין לומר דנאמן והא למפרע מיגו אמרינן דלא אמירה

: ודו״ק המני׳ מטעם הוא
 ומת כו׳ באתי לא אס גיטך ה״ז במשנה ב׳( )ע״ו *שם

 תרתי דהני ז״ל הר״ן הקשה .ע״ש כו׳ ועכשיו כו׳ בתוך
 מהי אם גיטך זה דלעיל ממתניתין לה שמעינן כבר בבא
 ומה הגליון על המגיה שס שהקשה מה ג״כ ועיין ע״ש .וכו׳

 עצמו דחק דאמאי להיפוך קשה ולי . ת״ג בס׳ עליו שתירץ
 מדרבותינו לאפוקי ני קת דרישא קאמר בהדיא הא לתרץ ז״ל הר״ן

 דלמא שם בכתובות החוס׳ וכמ״ש דלעיל ממתני׳ נשמע לא וזה
 דאין לאשמועינן דנקט כן גס ר״ל וסיפא זמן בו בשאין מיירי
 דיש ללישנא ואפילו להלכה הפוסקים כל וכמ״ש בגיטין אונס
 ניחא דלא מבטל לא דמיתה אונס דמ״מ דאשמועינן א״ל אונס

: וצ״ע בכתובות התם וכדאיתא כו' לי׳
 עיין .בזנות אצלו גרושה והרי בע״מ אי ובמאי )פ״ד( שם

 הכהן דהא המהרי״ט בשם שהקשה גיטין בתורת
 ולא התנאי על עברה שנשאה דכיון אותה לישא מותר גופא
 עפ״י בפשיטות ליישב ול״נ .בדוחק שתי׳ ע״ש כלל גט הוי

 ממילא א״כ נשואין הוי דלא דכיון עמדה בד״ה התוס' מ״ש
 קידושין דאין לשיטתו ר״ע ה״נ וא״כ התנאי על עברה לא

 משוס לכהונה ליאסור דנקראת וכיון לאוין בחייבי תופסין
 לכהן שאסורה כיון א״כ לעיל וכדקאמר וגו׳ מאישה גרושה,

 התנאי על עברה ולא כלל נשואין הוי לא לו שתנשא אף
:ודו״ק גרושה משוס לו אסורה ועדיין

48 יח

רה חדשה
 דמאי בצ״ע שהניח מהרש״א עיין כר התנאים כל ד״ה תום׳

 איכא הא התורף לאחר ר׳ דמכשר מע״מ הביאו ראי׳
 סברתם לפי דהא ולק״מ .לגזירה גזירה ר׳ גזר דלא למימר

 מן התורף לאחר חוץ א״כ ומחק חזר בלא דאיירי דהשתא
 ,התוס הוכיחו שפיר וא״כ בתנאו שעומד כיון פסול הדין

 והמהרש״א . התורף בלאחר גס חוץ אעו ע״מ נגזור לא אמאי
 וכבר לזה נחית לא פס וגס הקדום בדיבור לשיטתו הולך

 עליו קשה יותר ולי .לי׳ שתיק ובכאן פס הפ״י עליו השיגו
 נתקיים לא גס ומחק חזר בלא דמיירי לומר אפשר דהיאך
 ולא שהתנה כיון פסול בלא״ה הא דחוץ גזירה דל״ל התנאי

 באמת א״כ התנאי שקיים לומר דעתו ואס . התנאי קייס
:וק״ל בד״ז כמ״ש התום׳ לשיטת כשר

 ז״ל ערש״י כו׳ בן בראובן האי וליתכשר גמ׳ א׳( )פ״ז שם
 עד למיכתב צריך לא פלוני איש דבבן מפירושו נראה

 ,מסוגי כן להוכיח נראה וקצת מדבריו ז״ל הרפב״א הבין וכן
 עד יעקב בבן והאי בראובן האי וליתכשר בתחילה מדפריך

 א״א באמת אבל הכי בתר כדמשני עד כתב דלא משני ולא
 יווני א׳ ועד עברי א׳ בעד בסמוך יקשה דא״כ כלל כן לומר

 בן תיבת כתבו היאך ביונים דניחזי פסולין שניהם דאמאי
 הוי הראשון עד א״כ הראשון שם אצל בן תיבת כתבו אס

 דהא גמור עד הוי בוודאי והשני פלוני איש בן כמו עליו
 חתמו ואם . דכשר פב״פ והוי עליו עצמו שם חתם

 חתם דהא השמאלי על גמור עד הוי הראשון א״כ גונדלית
 אצלו שמו חתם דהא הב׳ הגט על קאי ג״כ השני ועברי שמו

 ואם לפירש״י מהרש״א וכמ״ש גונדלית לומר 'ל״ש השני ובעברי
 דאם ממ״נ כשר הראשון גע ג״כ השני שס אצל בן תיבת כ׳

 הא׳ וביוון הא׳ בעברי ליהכפר א״כ כדרכם היוונים חתמו
 ליכשר ג״כ גונדליה חתמו ואם פב״פ והוי אצלו שמו חתם דהא
 ד״ש לפי וכן .כ״זלפירש״י .פלוני איש בן הוי דהא הא׳ ביוון
 א״כ מהיונים הראשון שם אצל בן תיבת כתבו אס יקשה ג״כ
 בן הוי כדרכן חתמו אס דאפילו בוודאי ליכשר הראשון גט

 יכשר השמאלי גט השני שס אצל בן תיבת כתבו ואס א״פ
 אלא .פלוני איש כן הוי גונדלית חתמו דאפילו בודאי

 כשר אינו ומש״ה עד כתב דלא מיירי דכ״ז לומר אנו מוכרחין
 לא ד דמפני קמא וכתירוץ עליו חתום ששמו הגט אותו אלא
 למידחי אלא אתי דלא לומר צריך האב״ע לפי ואפילו עד כתב

 האמת לפי אבל .עד ביעקב האי וליכשר דפריך קושייתו
 :ודו״ה וגו׳ לחכם והן להאריך עוד ויש .עד דל״כ דצ״ל מודה

 דנדה דממתני׳ כו׳ מנהו אמוראי ד״ה ב׳(תוס׳ )ט״ז יבמות
 מרעק״א הדו״ח הקשה כו׳ נכרי עליהם בא דלא מוכחי

 ר״י אשכח היכא וכי ש״ל ולא זאת לומר שייך היאך דא״כ
 . עליהן נכרים דבאו ליה וסבירא מהניתין על דפליג תנא

 שם בנדה התוס׳ ד׳ ראה לא במחכ״ה כי תמוהים ודבריו
 ,לי מסייע יחזקאל בר דרמי דברייתא ותירצו כן דהקשו
 התרמודים מן ולא הקרהוייס מן לא גרים מקבלין אין דקהני

 ולא זאת בפירוש צ״לכן וע״כ .בגירסתס[ כן ]וצ״לדהי׳ ע״ש
 נכרי הולד הבר דנדה דמתני׳ שס הדו״ח כפירוש דאי ס״ל
 משוס הטעם סבר ר״י אי ניחא הא ממזר הולד סבר ור״י

 עבדי משוס הטעם הבר דר״י נימא אי אבל ירושלים בנות
 צריך ע״כ א״כ .שבר היאך בגמ׳ אשתיים לא דהא שלמה
 גט דצריך עבדים דהוי סבר דנדה דמתניתין לפ״ז לומר

 אומרת זאת ר״י קאמר אמאי וא״כ יאוש לאחר אפילו פיחרור
 אין ג״כ עבדיה והא מתרמודיה גרים דמקבלין

 יוחנן ר׳ ־הבר ע״כ אלא בשלמא בד״ה התוה׳ כמ״ש מקבלין
 דנדה מתני׳ הברה וא״כ שיחרור גט צריך לא יאוש דלאחר

 קאמר ואפ״ה גויס והוי כלל שלמה עבדי עליהם באו דלא
: ס״ל ולא זאת

 ,דהגמ בשלמא בד״ה התוה׳ שתירצו מה נמי מיושב ובזה
 קאמר
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 שחרור גט א״צ עבדי מפלוני נתיאשתי דמ״ד אליבא קאמר
 אליבא לוקי תנא כהאי דסבר להגמ׳ מנ״ל קשיא גופא דהא
 דכ״ע אליבא לאוקמי דרוצה ול״ל . שיחרור גע דצריך דמ״ד
 אליבא אינו ג״כ ממזר דהולד דס״ל דמוקי נמי השתא דהא
 דהא ניחא ולפמ״ש ,כשר דהולד ס״ל מ״ד כמה דהא דכ״ע

 קאמר ר״י ואולי שלמה עבדי משום קאמר מאן אסתיים לא
 להוכיח מנ״ל דאל״כ שיחרור גט דל״צ ש״ל ע״כ יוחנן ור׳ כן

 טהור ודמן עבדים דהם ס״ל דלמא גרים דמקבלין ממתני׳
 דל״צ כמ״ר לי׳ דסבירא צ״ל וע״כ . מהם מקבלין אין וגרים

 עליהם באו דלא וצ״ל ,טהור כתמם אמאי וא״כ שיחרור גט
 וע״ז גרים מהם מקבלין וא״כ גמורים גויס והוו כלל עבדים
 עבדים עליהם דבאו ס״ל דהוא כלומר ס״ל ולא זאת קאמר
 דאין קאמר ומש״ה ממזר דהולד וס״ל הנ״ל דנדה תוס׳ וכמ״ש

:בכ״ז ודו״ק גרים מהם מקבלין
 שפסק ז״ל הרמב״ם דברי ליישב נ״ל ב׳( )פ״ד שם

 ומנ״ל זכרות במקום אלא עליו חייב אינו באנדרוגינוס
 טעס נתנו לא והמפרשים כר״ס להדיא שפ׳ דרב הא למידחי
 הוי דספיקא ב״ר כאמרי לעיל דפסק ונהי .לזה מספיק

 מגז״ה מקומות מכל סקילה עליו שחייבין להיות יכול מ״מ
 זכרות ממקום דחייב הרמב״ם פסק על הרשב״א וכמ״ש
 דהוי נימא דאם הליא בהא דהא טעם ליתן ול״נ .בלבד

 בו שיש זכר ואת ה״ק וגו׳ זכר ואת הכתוב פשט ודאי זכר
 ואת האי ע״כ ס׳ דהוי נימא אי אבל השכב לא משכבות ב׳

 י״ל וא״כ משכבות ב׳ בו שיש מי בזכרות תשכב לא ה״ק זכר
 התוס׳ וכמ״ש דרב אליבא נינהו דאמוראי שובר ג״כ דהרמב״ם

 :ודו״ק זכרות במקום אלא חייב אינו ע״כ ס׳ דהוי שפסק וכיון
 דלר״מ מדבריהם נראה . בסה״ד ונ״מ ד״ה תוש׳ פ״ה שם

 מנ״ל ידעתי ולא .כפר ולדה מ״מ זונה דנעשה אף ב״ח
 .מ״ד ט״ו וכדלעיל לכה״ג מאלמנה בק״ו למילף איכא דהא

 לר׳ נמי הכא דהא מתחללת הי^עצמה שכן למיפרך וליכא
 דספק עשה חייבי שכן נמי למיפרך וליכא זונה עשאה מתיא
 מבעולה למילף איכא מ״מ דונטמאה עשה אלא הוי לא סוטה
 כוונת ואולי . עשה מחייבי חלל דיש כראב״י ס״ל אי לכה״ג
 בבעולה ס״ל אי כלומר חרש בן מתיא ולר׳ בק״ו הש״ש

: וצ״ע לי׳ מרגלא לא כראב״י
 אמר כו׳ יבמתו את הכונס ת״ש ארשב״א ב׳( )צ״א שם

 אמאי קשה ולכאורה . ע״ש כו׳ עריות כל ת״ש אביי
 במשנתנו שם הקודמות העריות דכל מבבא שימי רב פריך לא

 ממעט דמתחלה רש״י אלשון בס׳-דו״ח הקשה גס . בגיטין
 ולבסוף מתיבמת צרתה בה הכיר אפילו דמשמע תלד כאשר

 ונ״ל . בקושי׳ שהניח ע״ש טעות מקח דהוי משוס מפרש קא
 בה הכיר דאפילו כרבא ס״ל דר״ש בחברתה מתורצת דחדא
 לדחות יכול דהי׳ מרישא פריך מצי לא ומש״ה מותרת צרתה
 ואף אותה קנסינן ומש״ה ידעה גס וא״כ בה בהכיר דאיירי
 ונמצא דהאי י״ב לעיל מפרש רבא הא איילונית ונמצאה דקתני
 הכיר דלא איירי דע״כ מסיפא פריך ומש״ה .ע״ש שהי׳ היינו

 ג״כ ול״ש .רישא לי׳ תנא כבר הא קמ״ל מאי דאל״כ בה
 בה בהכיר דאיירי אמרינן אי שם בגיטין דאמר הצריכותא

 קנסינן דאפ״ה ואשמעינן איירי בה הכיר בלא הסיפא וע״כ
 מרישא דפריך אביי אבל .למיעבד ה״ל מאי שפיר ופריך אותה
 וע״כ אסורה צרתה בה דהכיר י״ב דלעיל אסי כרב סבר
 :ודו״ק לחוד מרישא שפיר ופריך בה הכיר בלא איירי

 דרבא דבסמוך אשי ורב דרבא בהא נ״ל זה וכעץ
 משינה פריך לא ואמאי כו׳ סופר דכ׳ מהא פריך

 ונ״לבזה . ע״ש בזה שנתעורר במה״ב ומצאתי דברישא שמו
 ור״א כו׳ שוס וכל לכתוב ר״ג דהתקין השולח פרק דלעיל
 שום וכל לכתוב צריך שמות ב׳ לו שיש בהוחזק דוקא אמר
 לכתוב צריך ולעולם כר״א דלא ס״ל דרבא י״ל א״כ .כו׳

 בגליל יהודה שם דכ׳ שמו שינה דהאי לומר א״א א״כ וכ״ש

 צ״ל וע״כ .לי׳ דאית שום וכל דכתב כיון בהכי מפסיל דלא
 מה״ל ול״א פושעת היא בודאי ובזה לגמרי אחר שס שכ׳

 גע דבכל לשיטתו ר״א אבל מרישא פריך לא ומש״ה למיעבד
 יהודה שם וכ׳ כאן ג״כ דעעה י״ל א״כ וכ״ש לכתוב א״צ

.ודו״ק מרישא שפיר ופריך גיטין בכל כמו וכ״ש כ׳ ולא בגליל
: ועיין מקשה מעשה פ״א גיעין בחידושי ועמ״ש

 השכימו הראשונים .כו׳ הקטנה את מלמדין ב׳( )קי״א שם
 מלמדיןאת מהן א׳ על כלל היבם בא שלא היכא ברישא דגם

 בשעת ראוי׳ דמיקרי וצ״ל . החרשת את וכינס למאן הקטנה
 אח״כ שתאסור אלא החרשת את לייבם הי׳ דיכול נפילה

 ק״ל הא אך . מיאון אחר מותרת ומש״ה הקטנה כשתחלוץ
 מטעם פסולה ביאה מיקרי החרשת דביאת האומרים לד׳

 החרשת על בבא א״כ לעיל רש״י מד׳ וכ״נ הקטנה דזיקת
 תקנה יהי׳ לא הא אותה מלמדים איך הקטנה על בא ואח״כ

 וצ״ל . בגט החרשת דמוציא הרמב״ם לשיטת להחרשת
 ולהרמב״ס והטור וכהרשב״א החרשת דמקיים ס״ל דאינהו
דצריך אף בביאתה החרשת ונפערה כשרה ביאה הוי באמת

: ודו״ק לגרשה
. מקדש מצי קדושי וע״ש חליס עתים וא״א ב׳( )קי״ג שם

 אך .שתירץ מה וע״ש ס״ס הוי הא שהקשה דו״ח בס׳ עיין
 דהוי א׳( )כ׳ לכתובות בחידושי שופטים בפ׳ שהוכחתי מה לפי

 )ר״ה בטו״א הרב דלפמ״ש קושייתו ליישב ונ״ל .אאל״כ "ס״ש
 דלפעמים משוס מיגו דא״מ בטומטום ס״ס ל״א דמש״ה כ״ט(
 נימא חרשת אשה כשיקדש ה״נ וא״כ מ״ש להיפוך הס״ס יהי׳
 דאינו ואת״ל שטותו עת היה דשמא ס״ס מטעם גע דא״צ ג״כ

 אבל .ועיין אהדדי סתרי כמו והוי שוטה היא שמא שועה
 חלים עתים שהי׳ באחד רק בחרש מיירי דלא שם בכתובות

 שייך לא ס״ס בתר הפעם בזה אזלינן ותרי רקשהיותרי וע״ש
 כמו קבוע דבר אינו דהא להיפוך ס״ס יהי׳ דזימנין לומר
 פס העו״א שהביא מפלת כמו או וטומטום דר״א אליבא חרש

יד פעל בדבר אבל להיפוך יקרה דזימנין לומר שייך דהתס
 : ודו״ק כן אמרינן לא ספיקא הספק נתגלגל מקרה

נסתפק המ״ל .כו׳ חמי מת ואח״כ בעלי מת א( )קי״ח שם
 מפום א״ד בלחוד קדומה שנאה משוס הפסול אי
 מד׳ מביא ישועות והחוסן ע״ש כו׳ נמי העתיד על דדואגת

 פה״ר ע״ש דווקא תרוויהו משוס דהפסול לקמן המהרש״א
 הה״מוהאחרונים שהביא הירושלמי מן לדבריוול״נדמוכח קצת
 היא חשודה שתנשא אחר אף הצרה אסורה דמש״ה צרה גבי

 וגו׳ נפשי תמות כאן רש״י וכמ״ש צרתה ואת עצמה לקלקל
 אחר אף פסולה דמש״ה חמותה גבי לומר אנו מוכרחין וא״כ

 שנאה משום וע״כ העתידה שנאה שוב ל״ש וא״כ הכלה נשואי
 שמא דחיישינן אחר טעם לעיל שכ׳ והתוש׳ .בלחוד קדומה
 הטעם דלש״ל המקשה הברת לפי י הייני קודם החמותה תנשא
והפוסקים מהירושלמי מוכח להמסקנא אבל צערא לי׳ דרגיש

•: ודו״ק כמ״ש
 ומה מהרש״א עיין כו׳ תנינא א״ל ד״ה תוס׳ ב׳( )קי״ח שם

 באתי 'ועתה ט״ז סי' מ״מ בקונטרסי עליו שהקשיתי
 נ״ל אסיפא קושייתם סמכו דלמה שדקדק מה על עוד להוסיף
 נוטה דיותר בכאן דמוכח התוס׳ כ׳ צ״ד בדף דלעיל להסביר
 שאמר ממה דכוונתס א״ל והנה ליה מדרחמא לי׳ דסני׳ הסברא

 דמשמע לי׳ דרחמא זימנין אמר ואח״כ לי׳ דסני׳ כיון הכא
 מכאן להוכיח צריכין היו לא דזה .זימנין רק הוי דרחמא

 מוכח דכאן צ״ל וע״כ ע״ש הלשון זה קאמר ג״כ במקומו דשס
 ס׳ הוי האיבעי׳ בעל דאצל דא״ת לי׳ דרחמא דל״ל בהוכחה

 מהא דרחמא דל״א פשיט היאך א״כ דסני׳ כמו דרחמא השקול
 צריכה היתה לא דרחמא דא״א וכפירש״י חולצת רישא דקתני
 דלא הוא דהדין כיון ואפ״ה דרחמא לעולם דלמא חליצה

 שוב וליכא בני מת ומקודם בעלי מת אמרה ואפ״ה מתיבמת
לא דהא ע״כ אלא חולצת ומש״ה תתיבס לא דהא דרחמא

 תיבעי
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 לי׳ איבעי רק בקביעות ליה מרחמא לא דודאי ליה תיבעי
 ולהכי מסיפא הפשיטות הוי וא״כ ליה דסני׳ אמרינן דלמא
 כנראה שלא ז״ל בדעתם לי נראה זה מסיפא התוס׳ הקשו

:ודו״ק רש״י מדברי
 קא תמיהי ותרי .היטב ע״ש סק״ד בסמ״ע רפ״ד סי׳ בח״מ

 דמ״מ במלחמה מהני לא ס״מ דאף חדא הנא חזינא
 לענין דגם ועוד .י״ז בסי׳ ונדמבואר בדדמי אומר אולי

 וכמ״ש באבידה זולת אמצעי סימן מהני לא ממון הוצאת
 והא רצ״ז סי׳ הה״מ בשם ועש״ק האשה פ׳ והנ״י הריטב״א
: ודו״ק שם לח״מ עיין אמרינן לא בשנים דהא דקשה

 מזנותיך חוץ דקאמר למאי הקשה מה״ג פ״ח השעה״ט
 מדאוריי׳ הא גט הוה אמאי וננרי בעבד דא״כ

 אין מה״ת וא״כ לו אסורה תהי׳ ועכשיו לנכרי בזנות מותרת
 ואולי המל״מ ועל הרשב״א על כן שהקשה ע״ש כריתות זה
 דרחמנא, נכרי בביאת מותרת א״א אף מדאורייתא דבאמת י״ל

 כו׳ ולידרוש ל״ה כתובות ריש התוס׳ ונמ״ש לזרעי׳ אפקרי׳
:וק״ל שיור הוי לא וא״נ

 לאחר דבגוסס כ׳ צ״ד בסס״ק וכן ח״י ס״ק מ״ז בסי׳ הב״ש
 וישתקע של״ט סימן בי״ד כמ״ש עליו מעידין ג״י

 אבילות לענין אלא כן אמרינן לא דע״כ יאמר ולא הדבר
 שהניחו ג״י בתוך מת ובוודאי למיתה גוססין דרוב ומטעם

 דמחמרינן נשואין לענין אבל מ״ק סוף הרא״ש ונמ״ש גוסס
 ומשא״לס דבגוסס ב׳( )ל״ז התוס׳ וכמ״ש רובא בתר אזלינן ולא
 ד׳ הטעתו ואולי .להתיר כן ל״א א״כ רובא בתר אזלינן לא

 דמש״ה דמשמע גוסס ימים ג׳ דמונח שכתב שם בי״ד המחבר
 כן הפירוש אין הדין במקור המעיין אבל מת דודאי אמרינן

 להשיאה רוב מטעם להקל אין גווני ובכל כלל בזה לחלק ואין
:וק״ל ע״א בספר כן מצאתי שוב

 קשה .וגו׳ ומכרו וגו׳ נפש גונב איש ימצא כי ז׳( )כ״ד שם
 מהני עביד אי ב׳( )ד׳ בתמורה אביי דאמר בהא לי
 השתא ד״ה א׳( )ו׳ שם תוס׳ ועיין לקי אמאי מהני לא דאס״ד

 תוכיח בנפש גניבה למימר איכא והא זו היא הוכחה ומאי
 בבבא לר״א ר״י זה על להדיא כן וכדקאמר חייב ומ״מ דל״מ

: וצ״ע ע״ש ב׳( )ס״ה קמא
 ב׳( )ס״ה סנהדרין .בדישו שור תחסום לא (,ד )כ״ה שם

 וע״ש הרמב״ם וכ״פ חייב אמר יוחנן ר׳ בקול חסמה
 הלכות ריש הרמב״ס דכ׳ מהא לתמוה שהאריכו ולה״מ בהה״מ
 ולי .מעשה הוי לא קול אלמא כו' ומימר מנשבע חוץ תמירה

 לא דקול התום׳ כפירוש יפרש דהרמב״ס בפשיעות נראה
 ומש״ה בדיבורו מעשה דעביד היכא אלא לר״י מעפה הוי

 כמ״ש מעשה הבהמה עבדה הקול דע״י לוקה דחסמה פסק
 שאמר כמו מעשה בדיבורו עביד נמי דבמימר ואף התוס׳

 דזהו בחוקתי לפ׳ בחידושי כתבתי כבר תמורה בריש ר״י
 עושה בדיבורו וא״כ מהני עביד אי דס״ל דאביי אליבא דוקא

 רק מהני לא עביד אי כרבא ס״ל הרמב״ס אבל קודש מחולין
 לאו מיקרי לא קודש מחולין נעשה הכתוב גזירת מחמת

 מפי שם הרמב״ס כתב ומש״ה זה מחמת מעשה בו שיש
 הוי לא דקול הרמב״ס השמיענו פעמים וכמה כו׳ השמועה

 דלא משוס קרבן חייב דלא אתה אלי באומר וכמ״ש מעשה
:ועיין מעשה הוי

 ומצאתה ממנו תאבד אשר אחיך אבידת לכל תעשה וכן
: ג׳( )כ״ב וגו׳

 כו׳ וליחזי ד״ה תוס׳ בסוגי׳ ע״ש ב׳( )ב׳ מציעא בבא
 בס׳ .כו׳ ידע ולא שפיר גרס והשתא

 מונח אפי׳ אוחזין במתני׳ נקיט אמאי דא״כ הקשה מהרשש״ך
 , ע״ע יודע אינו דהמוכר כיון הכי דינא ג״כ המוכר ביד
 קאמר מאי התוס׳ שימת על קשה לכאורה דהנה ליישב ונ״ל

 הדדי בהדי חרווייהו אימור שוא שבועת ליכא הכא בסמוך
המוכר והא נתרצה לשניהם אפשר וממכר במקח וכן אגבוה

רו חדשה
I

 זוכר דאינו רק מדעתו לאחד רק מכר שלא כפירוש קאמר
 כיון ז״א אך שוא שבועת איכא וא״כ בע״כ ולמי מדעתו למי

 שנתרצה אמרי׳ ע״כ שכועתם ולפי אחד כעד רק נאמן דאינו
 דעד נאמן המוכר אין שוב וא״כ שוא יהי׳ שלא כדי לשניהם

 שנים למתני הוצרך שפיר וא״כ .כנגדו כשנשבעין נכחש אחד
 שלא עדים כב׳ נאמן מוכר הי׳ המוכר ביד הוה דאי אוחזין
 שיהא הדין והי׳ שוא שבועת שפיר הי׳ וא״כ לאחד רק נתרצה

 כו׳ לנפקד שידוע כיון שלישית במנה הרא״ש וכמ״ש מונח
:וק״ל שניהם של שאינו

 האי דחפים דמאי סהדי אנן כו׳ הונא ותנא א׳( )ד שם
 בדעתו עלתה מה וכי לדקדק יש .כו׳ הוא דידי׳

 שבועה זו שבועה ויהי׳ לדר״ח דמשנתינו זה דין לדמות
 דמאי אצלו ג״כ סהדי אנן והא נשבע למה א״כ דאורייתא

 מאי לה ודקארי לקמן באמת שפריך וכמו הוא דידי׳ דתפיס
 מיירי לא דמשנתינו ס״ל דהשתא לומר ונראה , לה קארי

 בכ״א ההדי ואנן הבגד בגוף שאוחזין אלא בכרכשא דתפם
 במקצת מודה הוי וא״כ הוא דידי׳ וודאי בידו שאוחז שמה
 על רק ההדי ואנן החצי שנועל כיון לישבע צריך ומ״מ כר״ח

 לה דמוקי המסקנא לפי שפיר פריך ולקמן בידו שתופס מה
 לדר״ח זה דין נדמה אם וא״כ בכרכשא דתפיס א׳( )ז׳ לקמן

 אנן מ״מ בכרכשא אלא תופס שאינו שאע״פ לומר אנו צריכין
 בהאי שהדי דאנן היכי כי וא״כ לו שייך הבגד שחצי סהדי

:ודו״ק נשבע ולמה בהאי סהדי אנן
 למה זו שבועה כו' תפוס שזה מאחר וכי גמ׳ ב( )ה׳ שם

 דהא טובא קשה .ע״ש כו׳ היא חכמים תקנת כו׳ אר״י
 המע״ה אמרי היא רבנן מאי ואלא ב׳( )ב׳ לעיל פריך כבר

 בלא ליטול להם דהי׳ כלומר בשבועה חולקין והכא ופירש״י
 וע״ז שם[ מ״ש צבי גאון בס׳ ]עיין מוחזק שכ״א כיון שבועה

 בשבועה לה פלגי לה תפסי דתרווייהו כיון התם משני
 לרבנן להו קים לא כו׳ גוביינא דמיחסרי כיון וכפירש״י

 וא״כ עכ״ל שבועה הצריכים כו׳ בכדי מחזקתו ממון להוציא
 מסתמא ג״כ קאי הנא והא למה זו שבועה הכא תו פריך מאי

 תיכף פריך לא אמאי וע״ק .כוותייהו דהלכתא דרבנן אליבא
 בסברת כתבתי כבר דהנה פירושו שכך ונ״ל .אמתניתין

 רק סהדי דאנן דס״ל משוס לדר״ס תונא דתנא דקאמר הגמ׳
 שבועה דהוי ס״ל ומש״ה החצי כל על ולא שתופס מה על

 סהדי דאנן היכי כי לי׳ דפריך והמקשן .מדר״ח דאורייתא
 ונראה החצי כל על סהדי דאנן דש״ל בהאי סהדי אנן בהאי
 ששת לרב ס״ל ומש״ה הילוך לענין ור״ש ר״ח נמי פליגי דבזה

 כיון לעיל דקאמר דמאי נמצא היא תק״ח זו דשבועה שם
 היינו שבועה וצריך גוביינא מחוסר ה״ל לה תפסי דתרווייהו

 החצי על סהדי דאנן כיון לר״ש אבל דר״ח אליבא דוקא
 רב וכדקאמר מתק״ח אלא שבועה א״צ בודאי שלו שהיא
 תק״ח אין ואידך התם דקאמר )ואף בהדיא א׳( )ד׳ שם ששת
 ס״ל ר״ח דגם דמשמע כו׳ שבועה רבנן מתקני כו׳ היא ע״ע

 ס״ל לא ולי׳ קאמר ר״ש לסברת היינו היא תק״ח זו דשבועה
 על רק סהדי דאנן מדאורייתא היא גמורה דשבועה אלא
 בגוף שניהם אוחזין אס במקצת מודה שפיר והוי שתופס מה

 רבנן תקנו מ״מ בכרכשא דתפסי המסקנא לפי ואפילו הבגד
 לא גוביינא •דמיחסרי כיון לעיל רש״י שכ׳ מטעם שבועה

 שבועה הצריכום בכדי מחזקתו ממון להוציא לרבנן להו קיס
 י״ל והנא ותוקף( הולך יהי׳ כ״א דשלא טעמא צריכין ולא

 כלל ישבע אמאי בפשיטות פריך דלר״ש דכ״ע אליבא דפריך
 אליבי׳ באמת וה״מ שלו שהוא החצי כל על סהדי דאנן כיון

 דאנן כיון הכא פריך דר״ח ואליבא גופא ממתניתין לפרוך
 פחות בה לו שאין ישבע א״כ שתופס מה על רק סהדי
 אנן דהא כלל בה לית דילמא למימר וליכא לחודי מחצי׳
 כוונתו ע״כ וא״כ שלו שהיא בידו שתופס מה על סהדי

היכא בה לי שיש שבועה ישבע לא ולמה החצי לו שיש בשבועה
 שתופש
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 למה זו שבועה הגמ׳ לשון ומדוקדק .הבגד בגוף שתופס

 לישבע צריך ומש״ה ותוקף הולך יהא שלא תק״ח משכי וע״ז
 עולה )וזה בידו מקצת שתופש אף בה לי שיש שבועה ג״כ
 צריך שתופס מה על דאף א׳( )ז׳ לקמן ההוס׳ לשיטת יפה

 השמיט למה הרי״ף על שמקשין מה בזה ויתור; .לישבע(
 דגמ׳ סתמא על דסמך ? בה לי שיש שבועה לישבע דצריך

 מדהזיכן ולא בשבועה פלגי לה תפסי דתרוויהו כיון לעיל
 כיון הטעם רק ותוקף הולך כאו״א יהי׳ דשלא טעמא התס

 שבועה לישבע א״צ וא״כ שבועה רבכן תקיכו גובייכא דמחוסר
 דהגמ׳ ז״ל להרי״ק וס״ל בידו מקצת שתופס היכא בה לי שיש

 שהיא החצי כל על סהדי אכן דס״ל דר״ש אליבא קאי דהכא
 בלא המוחזק מיד דמוציאין כו׳ דס״ל דסומכוס אליבא או שלו

 הולך כאו״א יהי׳ דשלא טעמא אליבייהו צריך ומש״ה שבועה
 דחושדין כיון בה לי שיש שביעה לישבע צריך וממילא ותוקף

 דס״ל או .כלל בה לו אין אולי חבירו של בטלית שתקף אותו
 ר״פ דלעיל דגמ׳ אסתמא פליגי דהכא דהגמ׳ ז״ל להרי״ף
 גס באמת אבל להלכה זה להעתיק מצי הוי לא ומש״ה
 לישבע דצריך הבגד בגוף תופס איכו דאס מודה ז״ל הרי״ף

 משתבע ושפיר כלל בה לו אין דדלמא בה לי שיש שבועה
: בזה ועמש״ל .ודו״ק

 טעמא ופירש״י כו׳ עליו לו יש יכה יש מלוה ס׳ א׳( )ו׳ שם
ישיכה מלוה עליו לו יש שמא כו׳ כדר״י לא דמתכי׳

 תו למימר ליכא אביי סברת דלפי כראה .כו׳ ותוקף והולך
 שכיח לא דזה לעיל כדאמר כו׳ היא תק״ח זו דשבועה ג״כ

 שחייב האמת באולי וגס בשבילו שיתקכו מ״י מחמת שיתקוף
 לעיל וכדקאמר היא הדין מן זו שבועה דלאביי ע״כ אלא לו

 וכפירש״י בשבועה לה פלגי לה תפסי דתרוויהו כיון ב׳( )ב׳
 דלא טעם ליהן אלא בא לא ואביי בסמוך לעיל וכמ״ש שם

:אממוכא חשיד הוה
 לעיל שהעמסתי מה לפי לכאורה דקשה מה בזה ויתורץ

 דא״כ מ״י ס׳ ל״ל דבמלוה ב׳[ ג' ב״מ משפטים ]פ׳
 מ״י ולעשות זאת במלוה להודות ה״ל הכל לכפור העיז למה
 קשה וא״כ בזה[ ]עמש״ל אצלך לי יש מלוה ודאי ולטעון וודאי

 להודות ה״ל מ״י הפק משוס שלי כולה דטען איתא דאי ה״כ
 בעה״מ מ״ש ועיין .אצלך לי יש מלוה ודאי ולטעון בהטלית

 כיון גמור מוחזק הוי דלא כיון כיחא ולפמ״ש בזה ורמב״ן
 וכמ״ש גובייכא מחוסר והוי הבגד בזה תופס חבירו שגס

 מודה היו אלו א״כ ב׳ לעיל רש״י בכווכת צבי והגאון הת״ח
 הוה דלא כאמן היה לא ישיכה מלוה עליו וטוען בהטלית

 שלק כולה טעין ומש״ה דמיו כדי עד עליו לטעון גמור מוחזק
 ו׳ ס״ק ע״ה בסי׳ התומיס שהביא מה ג״כ לדמות יש ובזה
 э'Ъ דח׳יי דין לו יש להלואה קודם פירעון דס׳ рэп לאיי׳
 מלוה ה׳ דהאי לדחוק צריך ולדבריו ע״ש דשמעהין מהא

 לו וספק ודאי הלואה דאלו לו חייב הי׳ אם דא״י פירושו
 הש״ך סברת שייך ולא הטלית לתפוס ׳לו יש בודאי פרע אס

 חיוב וודאי יש לו גס דהא ספק והפירעון בוודאי דהחיוב
 ולפמ״ש .א׳[ ג׳ ב״מ משפעים בפ׳ ]עמש״ל הטלית בעל אצל

 כיון מלוה הס׳ עבור הטלית לעכב יכול דאיכו כיחא בלא״ה
 ואחר גמורה תפיסה תפיסתו הוי לא בה מוחזק חבירו דגס

 צריך הדין ומן טלית בחצי מוחזק מיקרי לא דלאביי שביארכו
 גמור מוחזק הוי בוודאי בידו שתופס במה אבל שבועה •

 לי שאין שבועה רק בה לי שיש שבועה לשבע צריך אין וא״כ
 דמה סהדי אכן דהא כלל לו אין דלמא ול״ל מחצי׳ פחות בה

 שבועה הלי״ף העתיק לא ומש״ה לו יש ודאי בידו שתופס
 להמשיך כדי אלא דר״י הא הביא וגא וכמש״ל בה לי שיש

:ודו״ק הוא דבתרא כאביי ופסק אניי דברי עליו
 כראה כו׳ כפל וממכי הוא שלי אומר מלוה א׳( )ז׳ שם

 תפסתו ואתה הוא שלי בקצרה ולא הכי דכקט
 ממכו שנפל מודה דאפילו נקטי דלרבותא בטוש״ע כדאיתא

חדשה אישות
 אלא כלל כפל דלא מגו לו דיש משום דאיחרע אמריכן לא

 הא אלא כ״ז[ ס״ק מ״ג סי׳ בסמ״ע ]ועיין מידו תפסתו אתה
 לך ופרעתיו הוא שלך אומר דלוה בהא לכאורה קשיא

 ומכ״ל בטוש״ע העתיקו וכן כפל וממכי לי והחזרת ז״ל ופירש״י
 ומש״ה לי החזרת לא ועדיין לך פרעתיו כפשוטו דלמא זה

 עד לפרוע שלא הלוה עס דהדין כיון וכראה .בו אוחז אכי
 גרועה טענה א״כ כ״ד סי' בח״מ וכמ״ש השטר לו שיחזיר

 דאפסיד דאיהו השטר לו שהחזיר מקודם שפרע לומר היא
 באמת שטוען לפרש הוצרך ומש״ה להאמיכו לו הי' דלא אכפשי׳
 שקרוב ואף ממנו כפל ואח״כ השטר לו שהחזיר אחר שפרעו
 כאמן השטר לו שהחזיר קודם שפרעו בעוען שגס הדבר
 כ״מ מ״מ פרעו ואח״כ השטר לו שהחזיר אמר בעי דאי במיגו
 לומר כאמן אגכו הלוה ביד השטר הי׳ שלא בבירור ידוע באס

 וע״כ בו תפס ומש״ה השטר לו להחזיר רצה ולא שפרעו
 לדבר וראי' כפל וממכו השטר לו שהחזיר שטוען פירשו

 זוזי מאה אוזפי' מעתה אלא השואל ס״פ לקמן מדאמריכן
 שייך דלא כלומר דמהימן ה״כ פלגא פרעהיך וא״ל בשטרא

 השכי החצי משוס ליה בעי דהא בעי מאי בידי דשטרך חזקה
 דאלמא דשטרא אגבי' או תברא למכתב לך בעי דאי ומשכי
 משוס ממון מפקיכן כו׳ בידי דשטרך חזקה דליכא אע״ג

 א״י וה״כ שובר בלא והמכי׳ שפרעו לומר גרועה דטעכה
 מיגו לו דאין היכא השטר לו שהחזיר קודם שפרעו לומר
 זה רק פרע לא ודאי בידו השטר שאחז שמעת שידוע כגון
 לו כתן שהמלוה או בע״כ בו תפס אם לעדים ידוע איכו

: מדעתו
 אחר ביד דהשטר דהיכא מ״א ס״ס בתומים ראיתי שוב

 דצריך לידו השטר בא ממי זוכר איכו אחר ואותו
 מן הוא שהשטר מודה אם אבל כפל ממכי לטעון הלוה

 שכתב ע״ש מיגו לו דיש אף כאמן איכו זמכו תוך והוא המלוה
 השער לידו בא היאך שכח דזה המלוה יעשה דמה הטעם

 וא״כ בעי מאי בידי שטרך חזקה כמי ואיכא כו׳ איתרע ולא
 כדי כפל ממכי טוען שהוא רש״י כתב דמש״ה לומר אפשר
 קודם פרעתי טוען היה אס ובכה״ג זמכו תוך שהוא אף לכלול

 הי' מה כמי דכאן התומים וכמ״ש כאמן הי' לא לי שהחזיר
 מיגו לו הי׳ אם ואף בו ותקף זה שבא לעשות למלוה לו

 וזה .כפל וממכי פירש״י ומש״ה זמכו בתוך הי׳ אס כאמן איכו
 רש״י• ממ״ש אך כפל וממכי כתבו ומש׳יה הטוש״ע דעת ג״כ

 כפל ומידי פרעתי שאומר מודה הבעל אין ד״ה ע״ב לקמן
 שטוען לפרש דקדק ואפ״ה בכפילה באיתרע מיירי ושם עכ״ל.
 דהיכא שם בתומים הראב״ד כדעת שסובר צ״ל א״כ כפל מידי

 דוקא לטעון צריך בכפילה איתרע אם אף זמנו בתוך שהוא
 המלוה ביד השטר והכיח שפרע אומר אס אבל כפל מידי

 ב׳ במקום מיגו דהוי משום מיגו .לו דיש אף מהימן לא
 פורע אדם אין וחזקה בעי מאי בידי שטרך חזקה חזקות
 ר״י עלי' מדפליג זמכו בתוך ג״כ מיירי והכא .זמכו בתוך

 מידי שטוען לפרש הוצרך ומש״ה בעלה תחת בעודה
: ודו״ק כפל

 זו שמועה כו׳ דאמרת השתא רבא אמר א׳( )ח' שם
 אמרתי ע״כ בהבכתה רבים וכתקשו עמומות מהלכות

 פירושה שכך ונ״ל .ז״ל המהרש״א פי׳ וע״ד בס״ד לפרשה
 שהגביהו דשכיס דהא כלומר מיגו אמריכן דאמרת השתא
 הטעם עיקר אלא חבירו לצורך מגבי׳ דכ״א מטעם לא מציאה
 דאפילו לרבא ס״ל א״כ לחבירו כמי זכי ומש״ה לכפשי׳ דזכי משום

 הגבהתו מהכי מ״מ עצמו לצורך רק חבירו לצורך כלל כתכוין לא
 ופקח חרש ומש״ה קרקע ע״ג כמוכח יהי׳ שלא לחבירו

 מ״מ הפקח לצורך בדעתו אין דהחרש אך מציאה שהגביהו
 יהי׳ שלא הפקח לצורך הגבהתו כמי מהכי לנפשי׳ דזכי כיון

 דיכו לאשמועיכן רבא דה״מ ה״ה ובאמת .קרקע ע״ג כמוטל
 עצמו לצורך רק בדעתו הי׳ וכ״א מציאה שהגביהו פקחין בב׳

דמ״מ



ח חדשה מציאה ועניני תצא מנחה
 מגביה כ״א מסתמא דפקחין ופקח חרש נקט רק׳ , קני דמ"מ

 קנה במאי פקח אלא כו׳ בפלמא פריך וע״ז ולחבירו -לו
 כלומר פלוס דרכי מפני אלא קני לא דחרש דהגבהה ופירפ״י
 תהני היאך מ״מ לחבית להגבי׳ הא׳ דא״צ תימא דאפילו
 דעת לו דאין כלל הגבהה הוי לא הא לפקח החרש הגבהת

 מיגו ומאי קנה לא ופקח קנה חרש אימא אלא ומשני לקנות
 שייך חרשין דבב׳ כלומר המהרפ״א ופירש כו׳ חרשין דשני מיגו
 יהי׳ שלא לחבית הגבהתו נמי מהני לנפשי' דזכי מיגו לומר

 ובחרש חבירו לצורך מגביה כ״א •אין רק קרקע על כמונח
 מיגו רק החרש לצורך מגביה דהפקח להיפוך הוא ופקח
 ש״ל והשתא כלל הפקח קנה לא דהא שייך לא לנפשי* דזכי

 לצורך כ״א שיזכה תרתי בעינן פקחין בב׳ דבעלמא לרבא
 חרשין ב׳ גבי חכמים דהקילו כיון וא״כ חבירו ולצורךי עצמו
 מיגו ואמרי׳ קנו מ״מ עצמו לצורך רק מגבי׳ כ״א דאין לאף
 קרקע ע״ג כמונח יהי׳ שלא לחבירו ג״כ מהני לנפשי׳ דזכי
 הטלית כל שיקנה החרש לגבי׳ חכמים הקילו ופקח בחרש ה״נ
 וקני לחבירו מציאה מגבי׳ והוי עבורו הגבי׳ דהפקח כיון
 כלומר כו' מאי האי ופריך לנפשי דזכי מיגו שייך דלא אף

 מציאה המגבי׳ בעלמא דס״ל לרמב״ח אף לי׳ פריך דמתחלה
 הי׳ וא״כ לנפשי׳ זכי דלא היכא ואפי׳ חבירו קנה לחבירו

 דמגביה היכא דה״מ דמי לא מ״מ החרש שיקנה נותן הדין
 בב׳ דהא כלומר חרשין מב׳ מ״ש וכ״ת כו׳ דחבירו אדעתא

 לצורך מגבי׳ כ״א דאין כיון שניהם יקנו לא מדינא חרשין
 חרשין בב׳ הקילו ואפ״ה קני לא כה״ג פיקחין ובב׳ חבירו

 לנפשי׳ הפקח זכי דלא אף החרש יקנה ה״נ וא״כ דקני
 אליבא נשאר למסקנא ועכ״פ כו׳ רבנן תקינו התם ומשני
 להגבי׳ כ״א נתכוין ולא מציאה שהגביהו סיקחין דב׳ דרבא

: קרקע ע״ג כמונח והוי קני לא לחבירו
 כו׳ ומאי ד״ה התוה׳ קושיית יתורץ שפירשתי מה ולפי

 דלא כיון לנפשי׳ דזכי מיגו שייך לא נמי חרשין דבב׳
 בחרש ה״נ וא״כ חכמים דהקילו אלא חבירו לצורך הגבי׳
 דזכי מיגו מדינא מיגו דאמרינן דש״ל נראה התוה׳ אבל .ופקח

הריטב״א. וכסבדת אבירו לצורך הגבי׳ דלא היכא אף לנפשי'
\ ודו״ק בפ״י ועיין

 ואנא שלי כולה קאמר הא התם כו׳ מרישא נימא אי שם
 אין דא״כ במהרמ״ש הקשה כבר כו׳ כולה אגבהתיה

 יכולה החלוקה דבעינן לעיל התוה׳ כ׳ וכבר אמת החלוקה
 שתירץ מה ע״ש כו׳ מונח יהא הדין הוי ובלא״ה אמת להיות
 בד״ה לפונו באריכות זה לתרץ דקדק דרש״י לי חזי ולדידי

 משקר מינייהו הי ידעינן דלא מפום דאי שכ׳ יתירא ממשנה
 יהא שלא משום בשבועה וחולקין בשפק המוטל ממון וה״ל

 עכ״ל מרישא לי׳ שמענא הא כדאמרי׳ ותוקף הולך כאו״א
 דלא משום דאי בקצרה והל״ל לכאורה יתר פפת הוא דכ״ז

 ע״כ אשר .מרישא לי׳ שמענא הא משקר מינייהו הי ידעינן
 דשומכוש דלרבנן לעיל כתבתי כבר דהנה בזה כוונתו ב״ל

 ב׳( )ב׳ לעיל וכדקאמר הדין מן הוא משנתנו פבועת -טעם
 רק שם וכפירש״י כשבועה לה פלגי צה תפשי דתרוויהו הכא

 להיות יכולה דחלוקה היכא אלא יחלוקו אמרינן לא דלרבנן
 ולשומכו׳ מונח יהא אמריק שלישים במנה כגון בלא״ה אבל אמת

 אמת להיות יכולה החלוקה דאין היכא אף יחלוקו אמרינן
 שטעה ולסומכוס ויחלוקו א׳/ד״ה )ב׳ לעיל התוס׳ כ״ז וכמ״ש

 בהדיא וכדאיתא ותוקף הולך כאו״א יהא שלא היא סק״ח ■זו
 ע״ם כדר״י היא תק״ח V שבועה הומכוס אפ״ת א׳( )ג׳ ■לעיל

 דשניהם משום היא משנתינו חלוקת דטעם אמרינן אי נמצא
 מתני׳ אתא אמת להיות יכולה החלוקה והוי אותה הגביהו

 תפשי דתרוויהו כיון היא השבועה וטעם דשומכוש כרבנן
 דהמגביה נימא אי אך לעיל וכדאמר גוביינא מחוסר וה״ל לה

 דלא משוס הוא החלוקה וטעם חבירו קנה לא לחבירו מציאה
להיות יכולה החלוקה אין וא״כ משקר מינייהו הי ה־עינן
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 ע״כ הכנועה נועם וא״כ כסומכוש לפ״ז תתני׳ ואתיא אמת
 מדוקדק וזה .ותוקף הולך כאו״א יהא שלא מפום הוא

 ממק וה״ל כו׳ ידעינן דלא משוס דאי שכ׳ רש״י בדברי
 בשבועה כשומכוש[ דאתיא ]כלומר וחולקין בשפק המוטל
 : דהומכוש אליבא לעיל וכדאמרינן כאו״א יהא שלא משוס

 אין כשומכוס דאתיא דכיון המהרמ״ש קושיית מיושב נמצא
 אמת להיות יכולה החלוקה דאין בהא חוששין אנו

 המהר״ש מ״ש לפי דאפילו בזה נראה ועוד יחלוקו. ואפ״ה
 דלמא אמת החלוקה מיקרי מ״מ חבירו קני לא נימא אי דגם
 אין ד״ה א׳( בגמ׳)ו׳ לעיל מהר״ש מ״ש ]עיין .החני לו מכר

 דאיהו כהומכוש המשנה להעמיד רש״י הוכרה מ״מ להקשות^
 באני כגון רמאי דליכא היכא דדוקא לשיטתו הולך ז״ל

 והלה החצי לו שמכר נימא אי וא״כ מונח יהא אמרינן חרגתי׳
 ומש״ה רמאי ודחי מהה אחד וא״כ כלל לו מכר שלא -טוען

 דפשיקא מלתא ש״ל דאיהו כשומכוש המשנה להעמיד הוצרך
 ואף אמת להיות יכולה החלוקה דאין אף יחלוקו דאפ״ה

: בזה ועמש״ל ודו״ק רמאי ודאי מהש דאחד
 עדים להם שיש או מודיש שהן בזמן משיפא אלא שם

 המכבי׳ וש״מ במציאה לאו אלא כו׳ שבועה בלא חולקין
 דנקט לי למה להבין צריך כו׳ חבירו קנה לחבירו מציאה
 לחוד מודים שהן בזמן הא עדים להן ויש מודים תרתי

 ותא דר: ונראה מציאה'כו׳. דמגבי׳ דינא האי ג״כ שמעינן
 הודו דלה אף לומר עדיה להן שיש או דנקט בזה אשמועינן

 ואח״כ אגבהתי׳ ואנא שלי כולה טוען דכ״א אלא לזה זה
 מתחלה דטענו כיון ה״א א״כ שניהם שהגביהו עדים באו

 בע״ד והודאת חבירו לצורך הגט׳ שלא כ״א הודו שלי כולה
 פניהם שהגביהו אח״כ שנתברר אחר וא״כ דמי עדים כמאה

 אפ״ה ואשמועינן מידם יחטפנו הרוצה וכל כלל בו יזכו לא
 כיון יחלוקו למה הטעם באמת לברר צריך אך .דיחלוקו

 דלאביי ונראה ,חבירו לצורך כ״א הגט׳ שלא בעצמה שהודו
 דאיכא בפשיטות ניחא ישינה מלוה שברת א׳( )ז׳ לעיל דש״ל

 ש׳ משום היינו שלי כולה כ״א מתחלה דטענו דהא למימר
 .חבירו לצורך הגבי׳ שלא כלל הודאה הוי ולא ישינה מלוה

 דגמ׳ וכשתמא ישינה דמלוה טעמא דל״ל שם יוחנן לר׳ אך
 מחרים שניהם שהגביהו עדים שבאו דאחר צ״ל ע״כ שם

 והא הבירו לצורך כ״א הגבהנו ואומרים הקודמים מדבריהם
 . בעלמא אלא.לרמאות אינו שלי כולה אחד כל מתחלה דאמרנו

 שבועה בלא חולקין דנקט דמתני׳ לישנא שפיר לפ״ז ויובן
 לאשמועינן למתני איצטריך דחולקין דנהי תמוה הוא דלכאורה

 טיבה מה זו שבועה אבל חבירו קנה לחבירו מציאה דמגבי׳
 ולפמ״ש .שהודו או עדים שיש כיון שבועה יצטרכו ומהכ״ת

 שכך שבועה יצטרכו בפנינו מהם אחד חטפה אס דה״א א״ש
 כולה שטענו ומה חבירו לצורך להגביה מתחלה כוונתם היתה

 : שבועה בלא דחולקין קמ״ל ומש״ה לרמאות אלא אינו שלי
 אפ״ת א׳( )ג׳ לעיל הפ״ש דקאמר למאי לי קשיא הא אך

 תרוויהו אימור רמאי דאיכא יימר מי הכא יוסי ר׳
 סבור אהד דכל והמפרשים התוס׳ ופי׳ אגבהוה הדדי בהדי
 הגבי׳ דאם מונח יהא ממ״נ קשה וא״כ קודם הגבי׳ שהוא

 זט לא א״כ שניהם הגביהו ואם רמאי איכא א״כ אמד רק
 כוונתו היהה ולא קודם הגבי׳ שהוא הבור כ״א דהא כלל
 ול״ל אמת להיות יכולה החלוקה ואין חכירו לצורך כלל

 טוענים עכשיו רק הטרו לצורך כ״א כוונת היחה דבאמת
 .רמאי דאיכא כיון מונח■ יהא הדק״ל א״כ לרמאות שלי כולה
 היכא אבג רמאי באיכא תלוי הכל יושי דלר׳ מזה להוכיח ונ״ל

 הלקו י מ״מ אמת להיות יכולה החלוקה דאין אף רמאי דליכא
 קודם הגבי׳ שהוא הבור שכ״א רמאי דליכא כיון א״ש ומש״ה

 טען דהא מידם לחוטפו רשאי אין אחר ומ״מ מונח יהא ל״א
 מעט הגבי׳ באמת ואולי כולה אגבהתי׳ ואנא שלי כולה כ״א

 דל״א א׳( )ב׳ לעיל שכתבו והתוס׳ .׳ הוא וקנה לחבירו קודם
 יהלוקו



מציאה ועניני תצא מנחה ®
 אליבא היינו אמת להיות יכולה דחלוקה היכא אלא יחלוקו
 דאיכא כיון אלא כלל בהכי תלי לא לר״י חבל דר״י דרבנן
 )ג׳ לעיל התוס׳ מש״כ בזה וא״ש . יחלוקר רמאי דליכא למימר

 יהא לר״י בין לרבנן בין דפריך בסמוך וכן כו׳ אלא סד״ה א׳(
 והקשו עכ״ל כו׳ לרמאי פסידא ליכא דהתם אע״ג מונח

 אמת החלוקה אין דהא מונח יהא בלא״ה שם דהא המפרשים
 דהוכיהו ניחא ולפמ״ש מונח יהא אמרינן רמאי דליכא היכא ואף

 - החלוקה דאין בהא כלל תלי לא דלדידי׳ דר״י אליבא שפיר
 דרש״י ונראה .בלחוד רמאי באיכא אלא אמת להיות יכולה
 התוס׳ לפמ״ש קשה לכאורה דהא לשיטתייהו בזה אזלי ותוש׳

 להיות יכולה דחלוהה היכא אלא יחלוקו דל״א דרבנן אליבא
 במשנתינו דהא לעיל שהבאתי מהרמ״ש קושיית קשה א״כ אמת

 מציאה המגבי׳ דקיי״ל דאף אמת להיות יכולה החלוקה אין
 הגביהו שלא מתחלה הודו הם הא מ״מ חבירו קנה לחבירו

 לצורך כ״א שהגביהו אומרים דאנן צ״ל וע״כ חבירו לצורך כ״א
 דאפילו מוכח וא״כ לרמאות היינו שלי כולה דטוענים והא חבירו
 ג״כ ארגתי באני התוס׳ פסקו ומש״ה יחלוקו רמאי דאיכא היכא

 מהם דא׳ כיון מונח יהא ארגתי׳ באני דס״ל רש״י א״כ יחלוקו
 אימור משוס דיחלוקו הטעם במשנתינו צ״ל ע״כ א״כ רמאי

 קודם הגבי׳ שהוא הובר וכ״א אגבהוה הדדי בהדי תרווייהו
 וממ״נ חבירו לצורך כ״א הגבי׳ לא הא קשה אך רמאי ליכא וא״כ
 דיש כיון אליבי׳ צ״ל וע״כ אמת החלוקה אין דהא מונח יהא

 ופליג יחלוקו מ״מ אמת החלוקה דאין אף רמאי דליכא לומר
 רק לדידי׳ ר״י ובין רבנן בין הפלוגתא ויהי׳ בזה גם אתוס׳
 אף יחלוקו דלרבנן לזה שייך שזה בבירור יודעין שאנו בדבר

 הפק שהוא היכא אבל מונח יהא הכל ולר״י רמאי איכא דבשאר
 דלמסקנא ז״ל לרש״י וס״ל בלחוד רמאי באיכא תלוי הכל לנו

 ־ מטעמא הדרינן רמאי דאיכא יימר מי הכא לר״י דאמרינן
 באיכא תלוי הכל לרבנן וגס דרבנן אליבא מתחלה דאמרינן

דהכא רש״י בד׳ אחרת כוונה בסמוך לעיל ועמ״ש .רמאי
:בכ״ז ודו״ק

 כו׳ מודה בשחייב אילימא עסקינן במאי גמ׳ ב׳( )י״ב שם
 חדא .טובא קשה כו׳ בניסן ללות כתב שמא חיישינן

 מאי מ״מ לקנוניא דחיישינן טעמא ידעינן לא דאכתי דנהי
 לא אמאי נכסים אחריות בו יש אפילו מודה כשחייב אי פרין
 אלא יהא ולא פרע דלמא לטעון מצו הלקוחות הא כו' יחזיר
 הלקוחות מיד להוציא בעדותו נאמן וכי דעלמא אחד כעד
 בהודאתו נאמן וכי פרעתי לטעון יכול בעצמו הוא שגם כיון

 אומר מלוה לענין א׳( )י״ט בכתישות וכדאמרינן לאחרים לחוב
 בשחייב לעולם משני מאי ועוד . ע"ש זה הוא אמנה שטר

 נהימן קשה אכתי^ כו׳ בניסן ללות כ׳ דלמא וחיישינן מודה
 הרשב״א יבשס בש״מ וע׳ כו׳ בניהן שלוה שאומר ללוה בזו גם

 לזכור דלוה עלי׳ רמי׳ דלא בדוחק ותי׳ בזה שהרגיש שנראה
 אין דאפילו מ״ג בסי׳ האו״ת קושיית וע״ק ע״ש. לוה מתי

 בנתייס מאחר לוה דלמא ניחוש יחזיר אמאי נכסים אחריות בו
 והנראה .כדין שלא זה יטרוף יועתה מוקדם ב״ח דין לו ויש

 מספקינן דאין נהי פרע שלא מודה בשחייב דה״קאי ליישב
 א״פ א״י הלקוחות להו הוה מ״מ ללקוחות וטוענין פרע שמא

 דאין רק המכירה קודם בודאי היה דהשיעבוד דכיון דחייב
 רק הוי לא מ״מ בנפילה דאיתרע דאף פרע שמא טוענין

 לא אמאי וא״כ וכו׳ ללוש כ׳ שמא חיישינן וכדקאמר שמא
 היינו פרעתי וללקוחות ליתומים בעלמא דטוענין והא יחזיר
 טוען היה בכאן היה אלו דאמרינן בכאן אינו דהלוה היכא

 בשי׳ והש״ך מ״א ס״ק ע״ה בשי׳ הסמ״ע ]כמ״ש שפרע ברי
 אין וא״כ שחייב מודה דהוא עכשיו •אבל ע״ש[ נ״א ס״ק ע״ב
 לדעת דזהו ]ודע הדין מן וחייבים פירעון ספק אלא לנו

 אף חייב פרעתי אי דא״י ע״ה סי׳ בתומיס הובא הפוסקים
 הוא שכן ס״קט״ו שם בקצה״ח ועיין למידע ה״ל היכאדלא

 דקאמר ואביי ג״א[ ב״מ משפטים פ׳ ועמש״ל הרמב״ס דעת

חדשה
 א״ייא״פ הוי ולא מודה שחייב אף ולקנוניא לפירעון חיישינן

 כליתא הוי קנוניא מחמת הוא הודאתו דכל דכיון משום היינו
 מודה הי׳ לקנוניא מטין הי׳ לא דאלו ללקוחות וטוענין קמן

 שפיר פריך דקנוניא כיעמא ידע לא אכתי השתא אבל שפרעו
 ולא בניסן ללות כ׳ שמח דחיישינן תירץ וע״ז א״פ א״י דהוי
 דלמא נתחייבהי הס א״י הלקוחות להו הוה וא״כ תשרי עד לוה

 הלוה אס ואפילו כלל נתחייבו ולא שנשתעבד מקודם לקחו
 להוציא נאמן ואינו דעלמא אחד כעד הוי בכיסן שלוה אומר

 אי אף הכוה ניד משאיל״מ הלקוחות הוי ולא מהלקוחות
 אין דהא דז״א לקנוניא חיישינן דלא הס״ד לפי א׳ כעד חשוב

 לקוחות דשאני י׳ קושיא ג״כ ומתורץ הקרקעות על כשבעין
 להוכיח א״י מ״מ יודעין דאיכס אף בקרקע מוחזקין דהס כיון

 לגבי אבל יחזיר לא ומש״ה כתחייבתי אס א״י דהוי כיון מידם
 והוא מוחזק מיקרי לא מ״מ קדיס דשעבודו אף מוקדם ב״ח

 בכיסן שלוה ברי טוען הזה והבע״ח בכיסן לוה אם א״י טוען
 ממון חזקת כאן דאין כיון עדיף ברי ושמא ברי אמריכן ושפיר
 הבע״ח חין בכיסן דליה דכיון החזקה בעיקר ספק דהוי ועוד
 שלוה מורה הלוה שגם ובפרט שעבוד לעכין אף מוחזק השני

 יוסף יד בס׳ לקמן שהקשה מה כמי מיושב ובזה .בכיסן
 יהיב והדד דיהיב לחשש צריך דלמה ב׳( )י״ט מתכות גבי

 ואח״כ נכסיו ונשתעבדו ביני ביני לוה דחיישי/דלמא לאחרנימא
 ולדבריט כדין שלא ויגבה בכיסן שנכתב השטר המקבל יוציא
 בניסן וכמסר שנכתב ברי טוען דהוא כיון ד יגבה דכדין ניחא

 אלא לידו בא לא שמא וטוען שעבוד אלא לו אין והמלוה
 בקרקע מוחזק והמקבל השעבוד בגיף ספק ג״נ והוה בתשרי

 עדיף ברי ושמא ברי לכ״ע אמרינן דבכה״ג המקבל עס הדין
:ודו״ק וכמ"ש

 לכאורה .כפרן שהוחזק כו׳ מב״ד כל לא גמ׳ ב׳( )מ״ז שם
אפילו שמקוייס ב״ד מעשה ל״ל דא״כ טובא קשה

 כפרן שהוחזק משוס פרעתי לומר שא״כ דכמו כמי מקויים
 לעיל לדברינו ראיי׳ מזה וכ״ל .לויתי לא לומר ג״כ א״כ כן

 דאגו להם טועכין דאין רק א״פ א״י הוי דהלקוחות ב׳( )י״ב
 הכח וא״כ שפרע טוען שהיה אפשר לפנינו הלוה היה

 מלקוחות ג״כ גבי מש״ה שפרע לומר בעצמו וא״כ כפרן שהוחזק
 כהוא כיון שפרע להם כטעון דהיאך א״פ א״י שפיר דהוי

 הלקוחות הוו מקוייס באינו אבל שפרעו לומר א״כ בעצמו
 שהוא אף לוה לא אולי להם טוענים ושפיר נתחייבתי אס א״י

 ומש״ה כן טעכיכן ללקוחות אבל עצמו גבי כן לומר כאמן אינו
 היכא אבל אע״פ ד״ה כאן התום׳ לפמ״ש צ״ל וכן יחזור לא

 וקשה לקנוניא חיישיכן דלא יחזיר כו׳ ללוח )כ׳ למיחש דליכא
 שחייב כיון אע״כ הלקוחות עבור ולטעון לפירעון ניחוש דמ״מ
 יודע איני דהוי ללקוחות לטעון א״א פרע שלא לפנינו מודה

: ידו״ק ע״ש לעיל וכמ״ש פרעתי אם
 היאך לדייק יש כו׳ הוחזקו לא ד אע״ג א״ד ב׳( )י״ח שם

 מדלא להוכיח ויש .ש״מ ואין בהוחזקו אליבי׳ הדין
 קושיית וכעין ש״מ באין ואידי ואידי כו׳ בהוחזקו כא) משני

 לא אמאי כרבה דס״ל לל״ק לאקשויי ליכא והא לעיל התוס׳
 מעב״ד דכל ממתכי׳ נדע דזה י״ל כו׳ בהוחזקו כאן מוקי

 הוחזק דלא כיון יחזיר ואפ״ה כרבה דס״ל כיון בב״ד דאשתכח
 באין יחזיר בהוחזקו דאף מברייתא חידוש להשמיענו ורוצה

: וק״ל ברא״ש ועיין ש״מ
 יש אס ת״ש כו׳ מלוה מת״י היוצא סמפון ע״ב( )כ׳ שם

 ממתני׳ לי׳ דאדמקשי טובא קשה לכאורה כו׳ עמהן
 כו׳ יחזיר לא ושוברין כו׳ נשים גיטי מצא מדתנן לי׳ לסייע
 ומכ״ש דנמלך אמרינן שובר במצא דאפילו ליתנן שלא וכמלך
 שכתב אמרינן דבנפל לומר ואפשר .מלוה ביד שהשובר היכא

 ונפל בשובר נזהר לא ומש״ה כשיפרע לו להכין מתחלה לו
 לא למה השטר מצא שכבר כיון מלוה מת״י ביוצא אבל ממנו
שכבר אע״כ השטר לו יחזיר הלוה לו יפרע ואס השובר קרע

 פרע



אישות ועניני תצא מנחה
 לפירוש קשה אכתי אבל .ממתני׳ לי׳ אקשי ומש״ה לו פרע
 נזהר דמדלא :קרועים שערות בין השובר דמצא שפירש״י השני

 דודאי בנפילה דאיתרע היכא מכ״ש א״כ נפרע דכבר ש״מ בו
 לעיל תנן ואמאי בו נזהר לא ומש״ה נפרע דכבר למימר איכא

 והט״ז הסמ״ע כסברת דמוכח נ״ל לזאת אשר בנמלך. דתלינן
 דלא בשובר דאמרינן דהיכא כ״ז[ ס״ק ס״ה סי׳ בנה״מ ]עיין
 ארב שפיר פריך ומש״ה מספק גובה אינו השטר מ״מ יחזיר
 להמקשן וס״ל בהשטר וגובין ופסול כמשחק אלא אינו דס״ל
 ואין כו׳ לזה לא יחזיר דלא שובר דמצא להך דמי דלהוי
 מ״מ אבל הנן שבסמפונות מה יעשה נמי והכא בהשטר גובין

. :ודו״ק ללוה השובר יתן לא
 בש״מ ע׳ כו׳ להחזירה ע״מ יאוש לפני נעלה ב׳( )כ״ו שם

 הוי של״מ יאוש ס״ל רבא דהא ■ז״ל הראשונים שהקשו
 דלעיל דרבא בפשיטות אפשר ז״ל דבריהם ולולי .ע״ש יאוש
 לו אפשר הי׳ ולא נפל ממאן מתחלה ידע דלא היכא מיירי

 אבל להחזירו אח״כ ול״צ יאוש הוי ומש״ה יאוש קודם להחזירו
 יאוש לפני להחזירו צריך והי׳ נפל ממאן שראה כיון הכא
 דהשב עשה על מתחלה עבר מ״מ נתיאש שאח״כ אף א״כ

: ועיין תשיבם

תבא
 גמ׳ א׳( )כ״ד י״ד[.פסחים ]כ״ו וגו׳ בטמא ממנו בערתי ולא

 ממעשר ק״ו לי׳ נפקא דהא לגופי׳ ענין אינו ואם
 בטמא ממנו בערתי לא תורה אמרה הקל מעשר ומה, הקל

 התישא הדין מן מזהירין אין וכ״ת כ״ש לא חמור קודש
 דלענין הקישא ד״ה התוס׳ ופי׳ וגו׳ תוכל לא דכתיב הוא

 ידעינן ישרף דמבאש אע״ג המהרש״א ופי' קאמר הנאה
 ולכך ללאו לי׳ דאיצטריך לומר אפשר מ״מ בהנאה דאסור
 פ׳ ביבמות משמע דבהדיא ק״ל אך ע״ש, הוא א הקיש קאמר
 וא״כ שנטמא מעשר הנאת על לוקין דאין וברמב״ס הערל

 דשמעינן איצמריך לא עשה דנאיסור הוא הקישא קאמר מאי
 ע״כנ״ל במעשר. אף אין.לוקין הא ■וללאו ישרף מבאש
 דאסור כלל שמעינן לא רף יש דמבאש שמיני בפ' כמש״ל
 קאמר שפיר ולכך ממנו יהנה שריפה בשעת דאפש־ בהנאה

 הנאה לאיסור יאכל לא האי וצריך מ״ה מזהירין אין ־וכ״ת
 בבשר אפילו הנאה על לוקין אין בלא״ה וללקות הוא הקישא

 ובצל״ח שמיני בפ׳ לעיל מש״כ ועיין .ודו״ק שנטמא קודש
:בסוגי׳ שם

 אמר כו׳ טובלת תרומה מה אי אביי א״ל א׳( )קל״ו חולין
 מהרש״א לפירוש ראיי׳ מכאן .ע״ש וגר ראשית קרא

 מתרומה נתינה נתינ׳ יליף דקאמ׳ למאן קאי דהקושי' לעיל ז״ל
 לענין ראשית דצריך וקאמר קאי דאהיקש ז״ל מהרש״ל דלפי'

 קדושת דהא איידי לעיל קאמר מאי א״כ טובלת שאינה זה
 טובלת שאינה לענין ראשית. צריך הא פסקי׳ כו׳ הגוף
 הורמה' שלא מבהמה האוכל לעיל דקאמר הא נמי ניחא ובזה

 נתיר דיליף זה מטעם ג״כ היינו טבלים אוכל כאילו מחנותי׳
 הלכתא ולית לעיל מסיים ואפ״ה .למתנות מתרומה נתינה
 דאף או כרבנן קיי״ל• ואנן אילעי לר׳ דוקא דזה היינו כוותי׳
 ע״ש: הר״ן וכמ״ש בפ״ע דניכרין משום טובלין אין מתנות לר״א

 מותרים דביכוריס העתיק ביכורים מה׳ רפ״ב הרמב״ם
 ולכאורה .העיר חומת פני שיראו קודם לזרים

 ונ״ל . שם ועכ״מ כבית פני משיראו נקע בגמ׳ הא קשה
 משיראו לכהנים מותרין מאימתי לעיל שם מדאמר כן שהוציא

 לכהניס אף אסורין הבית פני שיראו קודם דאלמא הבית פני
 וק״ל: העיר בתי היינו דהכא הבית פני ע״כ א״כ

 דנבילת ומטמאין ד״ה( )קכ״א חולין רש״י על נפלאה תמי׳
 מאחרים קבלה אא״כ מגע טומאת לה אין טהור עוף

טהור עוף דנבילת וש״מ א׳( )נ״א נידה הש״ס נגד והוא

לח חדשה
 בבכורות גס ע״ש שיץ הכשר לאו מים הכשר ריכה$ יכה&

: לפע״ד וצע״ג כן פירפ״י (,א )י׳

גצבים
 י״ר[ ]ל׳ לעשותו ובלבבך בפיך וגו׳ הדבר אליך קרוב כי

 שמושה דגדרל כו׳ מבעלין סד״ה תוס׳ א׳( י״ז )כתובות
 נ״ל המדרש מן הלכה למידין דאין אף .עכ״ל כו׳ תורה של

 כבוד דהיינו תורה של דשימושה דהכא מסוגי׳ ראי׳ להביא
 מלך לפני וזה זה לעיל אמרינן דהא מת״ת חמור תורה

 עדיף תורה וכבוד מאול אינו כבודו על מהל ואפילו ישראל
 מעומד שקרא דאגריפס בהא לעיל התוס׳ וכמ״ש מלך מכבוד

 בין ג״כ חלקו ב׳( ג׳ )מגילה ועיין המה מכבוד דעדיף וכ״ש
 עשיית משוס העיקר דת״ת נ״ל והטעם . לת״ת תורה כבוד

 עשיית ומש״ה וכו׳ לעשות שלא הלמד בירושלמי וכמ״ש המצות
 מעשיית יפטור ואס היוס ,כל זמנה דת״ת מת״ת עדיף המצוה
 מ״ע היינו תורה כבוד אבל הלימוד לי למה לימוד משום המצוה

 מכל עדיפא עשה המצות שזה חכמים ואמרו המצות ככל
 לעשות שאפשר מצוה בין חלקו ב׳( )ע׳ מ״ק ועיין המצות

: אחרים ע״י

וילך
 דאלת״ה ב׳(גמ׳ ו׳ וגו׳.)פסחי׳ הזאת התורה את ויכתובמשה

 נזיר הוש׳ לפמ״ש טובא קשה ע״ש כו׳ ופרט כלל
 אין ופרט כלל דדרשינן היכא דכל כו׳ דאיכא רה ב׳( )ל״ה
 מה או ג״ש ריבוי שוס איכא ע״כ שבפרט מה אלא בכלל
 למידרש להכלל התורה כתבה ומש״ה מיני׳ מרבינן דהוה הצד

 בפרש להפך וכן לחודי׳ הפרט אלא לכתוב לא דאל״כ מיצגוטא
 מאי א״כ היטב ע״ש למעט ג״ש אג ק״ו שוס איכא ע״כ וכלל

 ג״ש או סברא דאיכא כיון הא וכלל פרע דלמא קאמר
 לכתוב לא וכלל פרע דאי הוא ופרט כלל ע״כ א״כ לרבויי
 מההוא מרבינן והוה ג״כ הכלל לכתוב לא או כלל הפרע

 ופרט כלל דלמא קאמר מאי קשה ג״כ להיפוך וכן .ריבוייא
 כדכתיב התורה דכוונת ע״כ• אלא הכלל לכתוב ■ לא א״כ הוא

 הוא וכלל פרע דלמא דה״ק לומר ודוחק למעט או לרבות
 ועיין אותו יודעים אנו שאין מיעוט איזה באמת יש ואולי

:וצע״ג מהרש״ל

האזינו
 ]ל״ב וגו׳ ועתודים וגו׳ ואלים וגו׳ צאן וחלב בקר חמאת

 דקה מבהמה נרדפים שמות לבאר אמרתי י״ד[.
 .כשב . כבש .טלה .גדי .איל .הן ואלו בתנ״ך הנמצאים

.שעיר .רחלים .צאן . עתודיס . עשתרות . עזים
: תישים שה.

. זה הוא וכי

 רפ״א במשנה כמבואר ומעלה חודש י״ג מבן זכר ככש איל
:איל ד״ה ב׳( ס״ה )ב״ק תוספות ועיין דפרה

 :נקיבה בתנ״ך נמצא לא כי זכר שנה בן עד קטן עז גדי
 על רפ״ב ע״ז ע׳ ונקיבה זכר שנה מבן יותר כבש טלה

 :ע״ש וגו׳ ויעלהו אחד חלב טלה שמואל ויקח פסוק
 אך הנ״ל במשנה כמבואר שנה בן עד ונקבה זכר כבש

כבשה: בא לנקבה
: וכנ״ל שלמה שמלה כמו מתחלף כשב
 :וקטנים גדולים ונקבות זכרים כולל לעזים המין שם עזים

 עד ונקבות זכרים ועזים לכבשים הכולל שם עשתרות
:אמת שפת בס' וע׳ שנה בני

 עתודים



האזינו מנחה 3*
 :קטנים וגס שנה מבני יותר גדולים מעזים זכרים לתורים

 גדולים ונקבות זכרים ועזים לכבשים הכולל שם צאן
:וקטנים

 זכר: בתנ״ך נמצא לא כי וקטנה גדולה נקבה כבשה רחל
 במשנה שם כמבואר ונקיבה וכר שנה בן עד קטן עז שעיר

 מבן יותר ואף שעירה בא לנקבה אך דפרה ספ״א
:תמוהים שם הרע״ב וד׳ דמנחות בתרא בפ׳ עיין שנה

:שנה בן עד ועזים לכבשים הכולל שם שה
 גדיים כמאמרם שנה מבן יותר מעזים זכרים תישים

 אס אמרו ועוד שנה בן עד הוא וגדי תישיס נעשו
: תישים אין גדים אין

 והגי׳ טלאים אלא כבשים לך מוסר אינו פי״ז אדר״נ ועיין
 כו׳ כבשים אלא טלאים לך מוסר אינו ז״ל הגר״א

 וכוונת שנה בני הוי וכבשים ש'נה מבן גדולים דטלאיס כוונתו
 שנתחזקו גדולים לו מוסר שאינו ליהושע משה שא״ל הברייתא

 ודלא .הרבה מצות עשו לא שעדיין קטנים אלא במצות
 דטלה חדא בתלת במח״כ שטעה שם ש״א בעל כהמפרש

 דווקא דקרא דכבש וב׳ שם בע״ז וכדאי׳ נקיבה נמי משמע

חדשה :רבה
 דלישנא וג׳ כבשים נקה והכא כבשות בא ולנקבה וכרים

:כפירושו משמע לא להלאים הגיעו לא דעדיין

הברכה
 חדא א׳( ל״ג )סנהדרין י׳[. ]ל״ג וגו׳ ליעקב משפטיך יורו

 הטעם עיקר דהא תמוה לכאורה כו׳ קאמר ועוד
 ונראה .מיחסרא חסורי והל״ל מדבריו חסר בר״מ דטועה

 דמר דתהדר וליתא בד״מ בטועה מחולקים הפוסקים דהא
 דאפילו סבר ומר דגרמי דינא דדאין דר״מ אליבא מחייב
 לכ״ע ס״ל עלייהו וקבלו במומחה רק בח״מ[ ]עיין פעור לר״מ
 דרב א״ש והשתא כ״ה( )סי׳ בש״ך עיין פטור לר״מ דאף

 פריך ומש״ה מומחה באינו אפילו פטור לר״מ דאף ס״ל המנונא
 ר״ש וא״ל פטור דתהדר ליהא ואפילו אתה בד״מ טועה דהל״ל

 לר״מ פטר לא בד״מ טועה דאפילו כלומר קאמר ועוד חדא
 דסוף כיון אתה לב״ד מומחה לי׳ קאמר ומש״ה במומחה אלא
 אתה לב״ד מומחה קאמר ומש״ה דמומחה לטעם צריך סוף

טעית בש״ה וא״כ בד״מ דמועה פעמים שני מחמת ופטור
:ודו״ק קאמר ועוד חדא דקאמר וזהו פטור

השני: החלק לסיים ה׳ יעזרני כן בה דכולא בה והפוך בה הפוך בס״ד הראשון החלק נשלם



ספר

הדשה מנהה
הישני הלק

בשם נקרא .
I

זכרון מגהת

 ותש״ם המקרא לסיום דרושים ועוד הספדים וששה ועמוקות גדורות תשובות שלשה כולל הוא

מאתי
I '

זלה״ה משה פדלו ברא״א גרשון המחבר

הדמה. טוב חן ממשפחת

 בעולת ונאמר ניחוח ריח אשה בהמה בעולה נאמר

 ריח אשה במנחה ונאמר ניחוח ריח אשה העוף

 ובלבד הממעיט ואהד המרבה שאחד ללמדך ניחוח

. לשמים לבו שיבוין

מנחות( שלהי )מחניתין



זכרון ותשובות שאלות מנחת 39
 מה״ו השלם חכם המפורסם הגאון לחרב שלחתי זו תשובה

 לובלין בק״ק אב״ד הי׳ אשר זללה״ה אשכנזי העשיל
 למעניתו האריך הג״ל והגאון שוטה אשה גירושי אודות ׳על

 יובנו הענין ופרטי לו השבתי אשר וזה לי שלה אשר בקונטרסו
 האהע״ז ישע בגדי בשו״ת מבוארת השאלה וגוף התשובה מתוך

:וגואלי צורי בעזר החלי וזה .היטב ע״ש כ״א סי׳

 אלד נ״י מוהר״נ הרב לסברת מעכ״ת הסכים ראשון א
 היא אם ממ״ג מכח לגרשה דיכול וויסאקע בק״ק

 קידושין גס דעת בת אינה ואס הגירושין מהני דעת בת
 הרב סברת הביא ואח״כ .ליציאה הוויה דמקיש הוי לא

 לבעלת לה נקטין אי אף דאפשר דפ״ק סו״ד ז״ל מוהר״ש
 דעת יותר צריך דלקידושין אפשר מ״מ גט לענין דעת

 להביא יש דמזה חרשת מענין בחכמה ופלפל מעכ״ת ודחאה
 לשמור יודעת חרשת דהא מוהר״ש הרב לסברת לכאורה ראי׳
 קידושין לה אין ומ״מ גט לענין דעת בת והוי גיטה ואת א״ע

 דהיכא נראה כולם ומדברי לשוטה חרשת בין הילק ואח״ז
 כולם ועל גירושין לענין כ״ש קידושין לענין דעת בת דהוי
 מתגרשת שוטה ד״ת חרש בפ׳ להדיא אמרינן דהא המה אני

 עצמה לשמור יודעת ואינה גיטה לשמור ביודעה והיינו
 כדאיתא הפקר מנהג בה ינהגו שלא מתגרשת אינה ומדרבנן

 וקידושי׳ גיטה לשמור דיודעת כיון קידושין לענין ממילא התם
 לענין שוטה חשיבה לא לו שנותנין מה מאבד בכלל ואינה

 תאנס שלא עצמה לשמור דעת לה שאין בכך דמה כלל זה
 מילי לכל שוטה תשיבה לא וודאי זה בשביל התפתה ושלא

 הפקיעו שחז״ל מצינו דאנה ומדרבנן מה״ת טובים וקדושין
 לא כו׳ שוטה אלא חרש בר״פ קאמר לא והגמ' קידושי׳

 על קידושין לו הוסיפו שלא כלומר קידושין רבנן לי׳ חקינו
 בוודאי אבל התם דקאמר ומטעמא בחרש שעשו כמו ד״ת
 לשמור דיודעת כיון מה״ת הטובים קידושין מיני׳ שקלו לא

 מאבד הוא מובהק סימן עיקר דהא קידושי׳ ואת גיטה את
 דרך ד״ה תוס׳ ב׳( )ג׳ בחגיגה וכדאיתא לו שנותנין מה

 טובים קידושי׳ א״כ ע״ש שמחה רבינו בשם קי״ט סי׳ ובב״י
 בטלו מדרבנן רק מה״ת טובים וגירושי׳ ומדרבנן מה״ת

 אם לענין קכ״א בשי׳ אמרינן ודכוותי׳ מ״ה בה ינהגו שלא
 הנאמרים שוטה סימני בו יש אם ג״כ דתליא שוטה הבעל
 בין קידושין לענין נ״מ דמאי שוטה היא אס וה״נ שם בש״ס

 צריך גירושין דלענין בהיפוך הדבר אדרבה וא״כ להיא הוא
 קידושין ולענין א״ע לשמור גס שתדע דהיינו יותר דעת

 זו האשה ובנ״ד לה. שנתן מה קידושי׳ את לשמור ביודעת
 ממ״נ ליכא בשאלה שבא כמו היא מאי בגדרה מסופקין שאנו

 ]ואף קידושי׳ ואת גיטה לשמור יודעת היא דדלמא .כלל
 יכול מ״מ לד״א גיטה בין מבחנת שאינה בשאלה שמבואר

 שוטה הפק רק אינה דבאמת כיון גיטה לשמור שיודעת להיות
 גירושין לה ואין א״ע לשמור וא״י קי״ט[ סי׳ בב״י וכמבואר

 דגם שם קכ״א בהי׳ המבוא׳ הרמב״ס לדעת ואפילו מדרבנן
 יחשב שוטה בכלל ג״כ מהדברים בדבר משובשת דעתו אס

 נקראת מהזנות עצמה לשמור יודעת דאינה כיון אפשר וא״כ
 אותן כמו גדול השטות שיהא בעינן הא לכ״ד שוטה ג״כ

 חכים ומאן מהרי״ק בשם בב״י שם כמבוא׳ דחגיגה שבפ״ק
: מילתא הא כי למיעבד

 קי״ט בסי׳ הב״י שהביא המ״כ דברי קצת אבאר ואגב ב
 צריך שהוא ומחמת ביותר תמוה לכאורה שהוא

 אינה דאפילו הרשב״א בשם כתב תחלה אפרשו לעניננו
 בפ׳ גיטה לשמור יודעת חשיבה לד״א גיטה בין מבחנת
 להדיא שם אמרינן דהא תמוהים והדברים עכ״ל. התקבל
 שמבחנת כל כו׳ גיטה לשמור שיודעת קטנה איזהו איפכא

 קטנה איזהו איפכא נקט מדלא דדייק ונ״ל .לד״א גיטה בין

 לד״א ממה בין מבחנת שאינה כל כימה את לשמור שא״י
 בין מבחנת דאינה דאף היא דפסיקא מילתא לאו דהא אע״כ
 ואי תאבדנו שלא לשומרו דעת בה יש מ״מ לד״א מטה

 נתירשת חאבדנו שלא הגט לשמור דעת בה שיש בה ידעינן
 אנו באה תלוי אזי היא מה בה יודעים אנו אין אה אך

 ג״כ לשומרו יכולה משתמא לד״א גיטה בין שמבחנת רואים
 אין אה כלומר לשמור שיודעת קטנה איזהו קאמר ומש״ה

 שמבחנת כל הימן ונתן נדע איך דרכה מה בה יודעין אנו
 לגרש שוטה בחזקת מחזיקנן דלא ר״ש בשה שם כ' ועוד .כו׳
 ,כו דחגיגה בפ״ק המפורשים שטות הימני בה שיראו עד
 וג״ן עכ״ל פיקח בחזקת הוא והרי כו׳ כלום בה שיראה עד

 מטה לשמור דיודעת דאף בש״ס בהדיא אמרינן דהא תמוה
 נפל שט״ם נ״ל עכ״ל א״ע לשמור דא״י כיון שומה נקראת מ״מ

 דאינו בבעל ומיירי בו במקום בה פעמים שני בהפריה
 וכמבואר שוטה שימני בו שיראו עד גירושין לענין שוטה נקרא

 הוא והרי שהייה מה א״ש ומש״ה קכ״א בהי׳ בהדיא
: פיקח בחזקת

 שעושה דבכ״ד הרמב״ה לדעת דאפילו להוכיח נ״ל ועוד ג
 א״ע לשמור בא״י מ״מ שומה מקרי שמוח דרך

 להתגרש יכולה אמאי היקשי דאל״כ כלל שומה חשיבה לא
 גמורה שוטה והא א״ע לשמור וא״י ממה לשמור ביודעה מה״ת

 ב׳(על בגימין)ש״ד וכדפריך וחוזרת משלחה והקרי לכ״ד היא
 כל גימה לשמור שיודעת קטנה איזהו התם למימר דבעי הא

 שומרת ממה מאבדת אם ופירש״י גימה מחמת ד״א ששומרת
 בעלמא שומה והא התם פריך וכג״ז ממה היא ש כסבורה ד״א
 אע״כ התם שפירש״י וכמו וחוזרת משלחה ומיקרי כלומר היא
 מה״ת גירושין לה ויש היא שומה בכלל לאו א״ע לשמור דא״י

 מהוגי׳ ואולי . וכמ״ש מדרבנן אפילו נהי קידושין לה ויש
 דפ״ק הנהו דוקא ד־לאו דפהק האי ז׳יל להרמב״ס לו יצא זו

 והא עלה מדפריך שמות דרך שעושה בכ״ד אלא דחגיגה
 אף לד״א גיטה בין מבחנת שאינה החמת היא בעלמא שומה

 וניעור חוזר לפ״ז אך בהגיגה דחשיב מהנהו אינו זה ששימן
 דאפילו הב״י שהביא הרשב״א על לעיל שהקשיתי .הקושי׳

 גיטה לשמור יודעת חשיבא לד״א גימה בין מבחנת אינה
 התם דמיירי אף בפשיטות היא בעלמא שומה התם וה״ק

 ששומרת כל וכדקאמר גיטה לשמור שיודעת בה בדידעינן
 קטנה דאפילו התם לומר רצה דר״י מדהזינן כוונתו ואולי .כו׳

 יודעת בוודאי להתגרש יכולה לד״א גימה בין מבחנת שאין
 היינו היא בעלמא דשומה משום התם דאפרוך ואף לשמור

טעי הוי לא דאל״כ אמת דר״י דין נשאר בגדולה אבל בקטנה
:ודו״ק בקטנה אפילו כן לומר ר״י

 מקום שא״י אתתא דהך בפיהקא מעכ״ת מ״ש והנה ד
 אף קידושין בה יתפשו שלא אחר לגרשה הצורך

 ידעתי לא שומה ס׳ שהיא מחמת כוונתו .גירושין לאחר
 אהד ש׳ אלא בה שאין מעכ״ה שימת לפי ואדרבא הא מנ״ל
 מדאורייתא דהא ממ״נ לינשא מותרת לא או שוטה היא אם

 פילגש כמו קידושין בלא אף לו המיוחדת אשה לבעול מותר
 וא״כ קידושין ה׳ ריש ובאה״ע אישות מה' פ״א רמב״ס עיין

 לפמ״ש אך לא או קידושין בה שייך אי דרבנן ה׳ אלא הוי לא
 יודעת ואינה גיטה לשמור יודעת שמא נמי להפוקי דאיכא
 שהובא דיעות ב' בהנך דתלי וי״ל בה לדין יש עצמה לשמור

 וגירשה עבר דאס דלהמחבר כזו שוטה לענין קכ״א בשי׳
 דרבנן אחד ס׳ אלא בה דאין להנשא מותרת א״כ הגט כשר

 דאף שם ברמ״א השניה ולדעה לא או קידושין בה שייך אי
 א״א ס׳ עליו דיש להנשא דאסורה י״ל א״כ גט אינו בדיעבד

 לשמור וא״י גיטה לשמור יודעת״היא שמא דהיינו דרבנן
 וכמ״ש תצא נשאת ואס תצא ולא1' דרבנן א״א ס׳ והוי א״ע

ג״כ דהוי ותרי תרי לענין מ״ש ד״ה א׳( )כ״ב בכתובות התוה׳

ס׳



ותעובות שאלות מנחת
 ספיקא ספק איכא א״א איסור דלענין לומר ואין דרבנן ס׳

 גיטה ואת א״ע לשמור שא״י גמורה שוטה היא דלמא להתירה
 עצמה גס לשמור יודעת דלמא גיטה לשמור דיודעת ואת״ל

 היאך א״כ שוטה דהוי נאמר דאס ז״א . גמורה מגורשת והוי
 ולא בל״ז ואסורה כלל קידושין רבנן לה תקינו לא הא הנשא
 א״א ובספק גמורה דעת בר הוי דילמא אחד ס׳ אלא נשאר
 לשאר'ס׳ ותרי ביןתרי נחלק אם ואף להינשא אסורה דרבנן
 א״י דלמא חדא תנשא שלא להחמיר ס״ס כאן יש מ״מ דרבנן
 ואת״לדיודעת כלל קידושין לה גיטהואין ואת עצמה לשמור
 זולת דרבנן א״א והוי עצמה לשמור א״י דלמא גיטה לשמור

 דאף להקל לצדד יש הגט אחר אחרת לישא לו להתיר לענין
 דלמא ס״ס כאן יש מ״מ דאורייתא מיקרי רגמ״ה דחרס אס

 דא״י ואת״ל כלל שוטה הוי ולא וגיטה עצמה לשמור יכולה
 בה תפסו ולא גיטה גם לשמור א״י דלמא א״ע לשמור

: כלל קידושין
 בשעת שמא לחוש דאין שכ׳ כת״ר לדברי אשוב ועתה ה

 דחה וע״ז מעתה יותר דעת בת היתה קידושין
 ס׳ דהוי דקיי״ל לה קרוב או ק״ל ס׳ קידושין לה לזרק דל״ד

 זרק דודאי משוס הטעם בכתובות התוס׳ כתבו הא קידושין
 דהוה מאי דנגד הכא א״כ פנויי׳ חזקת ואיתרע הקידושין לה

 בשעת היתה אי השקול ס׳ והוי גט ודאי ג״כ הוה קידושין
 . עכת״ד אחז״פ לאוקמה לן אית וממילא עתה כמו קידושין
 אחר גס חז״פ איתרע הגע דקודס דכיון בדבר לחן יש ולענ״ד

 במקום בזה דברתי וכבר להתיר וניעורה חוזרת אינה הגט
 א׳( )י״ד בכתובות עיסה דאלמנת מהא לזה ראי׳ והבאתי אחר

 חזקת לה דיש מעעס לכהונה כשירה דמש״ה התם שפירש״י
 ההיו החלל אס דגם נימא לא מדוע יפלא ולכאורה כשרות
 דכיון לומר וצריך כשרות חזקת מטעם לכהונה כשירה

 ס' בעלה לה שנתן בשעה דהיינו הספק שנולד דבשעה
 לכהונה כשרות חזקת לה היה לא שעה באותה אז גירושין
 שמת לאחר אף א״כ א״א ס׳ היא והא לכהן תנשא דהיאך

 דבשעה החלל באלמנת משא״כ קמייתא החזקה וניעור חוזר אינו
 א״כ לכהן להנשא כשרות חזקת לה היה הספק לכלל שנכנסה

 היתה החזקה אם אלא אחזקה מוקמינן דלא מהתם מוכח
 לה איתרע קידושין דבפעת והכא הס׳ שנולד בשעה שייכת

 הנראה וכפי חזקה אהך מוקמינן לא הקידושין אחר גס חז״פ
 הטעם ועיקר בעלמא לסניף אלא אמרה שלא כת״ר מלשון
 מ״מ אך אח״ז שמסיק וכמו לפנינו שועה היא דהרי משוס

 לה שזרק אשה כ״ת דלדברי דינא לענין דנ״מ זאת כתבתי
 או לו קרוב ס׳ ג״כ גט לה זרק ואח״כ בספק קידושין

 ומותרת פנויה אחזקת לה מוקמינן הוה דלדבריו לה קרוב
 הס׳ לידת דבשעת כיון לינשא דאסורה אפשר ולפמ״ש לינשא

 דלדעת איתתא דהך בנידון לעיל כ׳ ומש״ה חז״פ לה איתרע
 גיטהוא״י לשמור יודעת היא לינשאשמא אסורה ס ש רמ״א

 חזקת לה דאית אף דרבנן א״א ספק והוי עצמה לשמור
 שקבלה מחמת חז״פ לה איתרע הגט קודם הא מ מ" פנוי'
 ומסתמא פנוי׳ חזקת לה דיש נימא דאס ועוד קידושין ודאי

 אתה א״כ מגורשת והוי ועצמה גיעה לשמור דעת לה יש
 תצא וא״נ תנשא דלא כתבתי ומש״ה א״א היתה שכבר מודה

:לאחרים לאוסרה ס״ס דאיכא שהעליתי מה לפי ומכ״ש
 דבכל בפשיעות מעכ״ת שתפס מה הדבר בעיקר אמנם ו

 כאן כמ״ש חז״פ לה דאיתרע אמרינן קידושין ס׳
 דקידושין התוס׳ ד׳ בביאור להלן עוד וכ״כ בראש להדיא

 דמש״ה דהשתא ואחזקה אחז״פ לה מוקמינן אבי׳ דבקדשה
 בזרק ■כמו לה דאיחרע משוס לחוד פנוי׳ חזקת כתבו לא
 אין לדעתי המקנה בעל הגאון על בזה והשיג כו׳ ק״ל ס׳ לה

 הספק עיקר דכל' לו קרוב בס׳ דבשלמא לראי׳ דומה הנדון
 אמרינן לה דזרק דחזינן וכיון לידה הגיע לא שמא משום הוא

 בת היא אס הוא דהספק היכא משא״כ פנוי׳ חזקת דאיתרע

מ זכררן
 שומה היתה אס ס׳ מעכ״ת שחקר בנ״ד כמו כלל קידושין

 היחה אס הוא דהספק אבי׳ בקדשה או קידושין בשעת
 ממ״ש לזה ראיי׳ וכדמות אחז״פ. לאוקמי יש בוודאי בוגרת
 משוס קידושין ס׳ הוי לחו־ עצמה דבקדשה ל״ז בסי' הב״ש
 דחז״פ כיון מע״ל דברי ולפי דהשתא לחזקה מתנגד דח״פ

 חזקה מחמת קידושין ודאי להוי קידושין שקבלה במה איתרע
 שס כתובות בתום׳ שי״ף המהר״ס לפמ״ש גס ומה דהשתא

 דיעבד לענין אף חז״פ לה איתרע סק״ל קידושין לה דבזרק
 קידושין ודאי דיהא כימא עצמה בקדשה וא״כ בביאורו ע״ש
 כיון ק״ל לספק דעלמא קידושין ס׳ כל דמי דלא ע״כ אלא

:וכמש״כ קידושין בת היא אם ס' דהוי
 אס דבשוטה הפוסקים כ׳ למה דא״כ לפ״ז יקשה אך ♦

 אמאי כה״ג בכל וכן קידושין ס׳ הוי משובשת דעתה
 דלא כיון כלל גע הצמרך ולא פנוי' בחזקת ־העמידנה נימא לא

 ידידנו בסברת אני מחזיק ע״כ אשר דידה חז״פ כלל איתרע
 לא דמש״ה ההשב״ץ לדעת שכ׳ ז״ל מוהר״ש המאוה״ג הרב

 לה יהיו לא לאחר שתנשא דאחר כיון אחז״פ לה מוקמינן
 התוס׳ שגס אומר ואני התשב״ץ לדעת כ״כ דהוא אלא חז״פ

 מחמת אותה דמהירין אבי׳ בקדשה שכתבו דאף בזה מודים
 לא תו דהשתא חזקה צירוף גס לה דיש כיון משוס היינו חז״פ

 קושיית בזה ומיושב .חז״פ לה יהי׳ לא שאח״כ במה לן איכפת
 וכן ג״כ דהשתא חזקה לומר התוס׳ הוצרכו דמש״ה המקנה
 דהא אחז״פ לה דמוקמינן הב״ש כ׳ שפיר לב״ד עצמה בקדשה

 חזקה מחמת קידושין ס׳ יהיו דעכ״פ לאחר תנשא לא כס
 החזקה אבל ספק לשווי׳ חז״פ שפיר אמרינן ומש״ה דהשהא

 לה. קרוב או לו קרוב בספק זולת כלל אתרעי לא בעצמותה
 איתרע ק״ל דס׳ התוס' לנו חדשו למה דא״כ להקשות ואין

 לה דיש דעלמא קידושין ס׳ ככל דהוי נימא לא ואמאי חז״פ
 לה יהי׳ לא נשואין דלאחר לאחר הנשא לא ואפ״ה הנ״ל חזקה
 גירושין בס׳ חזינן דהא החזקה דאיתרע צ״ל דע״כ ז״א חז״פ
 דיש נימא לא ואמאי מגורשת ספק הוי ג״כ לה או לו קרוב

 דאיתרע כרחך על אלא איש אשת ודאי ולהוי א״א חזקת לה
 ודו״ק: להלן מבואר שס התוס׳ ד׳ וביאור לה שזרק במה החזקה

 התום׳ שהקשו ממה זו לסברא סתירה להביא ואין ה
 אומר ואחד נתקדשה אומר א׳ דבעד שס בכתובות

 משוס תירצו ולא תנשא לא ואמאי בחז״פ דלוקמי נתקדשה לא
 כיון התס דשאני לק״מ פנויה חזקת לה יהי׳ לא שתנשא דאחר

 כאילו והוי אלימתא הו/חזקה בוודאי לחז״ס מסייע עד שיש
 שהנשא שאחר במה לן איכפת ומאי נתקדשה שלא בבירור ידעינן
 שנתקדשה פנוי׳ וראינו ידעינן כאילו זה הרי זו חזקה תאבד

: שס הפ״י ועמ״ש
 דבקדשה בקידושין התוס׳ דברי על מעכ״ת שהפליא ומה ט

 אבל חז״פ דאיכא משוס מודה שמואל אף אבי'
 א״א הוי דממ״ג חז״ס שייך לא ג״כ עצמה וקדשה אבי׳ בקדשה

 קא בפנוי׳ תרווייהו דאמרינן שס דכתובות מש״ס תמה וע״ז
 חז״פ לה ואזדא בנשאת דמיירי ־אף תצא לא ומש״ה מסהדי

 ובאמת לה אין פורק כמעט אשר היא חזקה שקושי' וכ׳
 מעכ״ת שדברי אבוש ולא אגיד ]האמת אלימתא קושי׳ היא

 לתרץ שס שכ׳ לפשוטן להבינם זכיתי לא זו קופי' בישוב
 בצירוף אלא פנוי׳ חזקת שמועיל התוס׳ קאמרי לא דבקידושין

 חזקה ליכא עצמה דבקדשה המוס׳ כ׳ ושפיר דהשתא חזקה
 נחזיק ה״נ בוגרת דהוי דהשתא חזקה נימא דאי דהשתא

 אבל א״א ממ״נ היא השתא שהרי להיפוך דהשתא חזקה
 אף זו חזקה ואמרינן לבד מחז״פ אלא קמיירי לא בכתובות

 גופא ת דה קימהא אוסיף מיא ואוסיף עכ״ד. לאחר שנשאת
 איכא דהא ועוד לחוד חז״פ שס בכתובות מועיל אמאי קשיא

 ועל .א״א[ ממ״נ היא דהשתא דהשתא חזקה כנגדה נמי
 דמייר שס התוס' דלפמ״ש בעצמו כ׳ מע״ל שתירץ הא׳ תירוץ

י מועיל תירוצו אין סק״ל קידושין לה דזרק להא בידעינן
 ולע״ד ’



זברון ותגובות שאלות מנחת
 התוש׳ דהא חז״פ מחמת הש״ס כוונת אין דודאי א״ש זלע״ד
 לענין דאך שיך המהר״ס ופירש חז״פ דאיתרע ס ש כתבו

 בגירושין שס בסיפא דהכי דומיא וא״כ החזקה איתרע דיעבד
 ק״ל אומר והב׳ לה קרוב אומר וא׳ גע לה דזרק ג״כ מיירי

 אלא סיפא ומ״ש רישא מ״ש והדק״ל א״א חזקת נמי ואיתרע
 לה שזרק שראינו דאך כתב ל׳ בהי׳ הב״ש דהנה דה״פ כ״ל

 והשתא ע״ש עדים בלא כקידושין דהוי כלל גט א״צ סק״ל
 שעד מודים כולס כלומר מסהדי קא בפנויה תרוויהו ה״ק

 המעשה מכח לאומרה בא ואתה היתה גמורה פנוי׳ עכשיו
 נגד עד אוקי בהכחשה ע״א דהף וכיון עדים והעדאת הזה
 סק״ל לה שזרק אך להנשא ומותרת מהכא עדיס ודל עד

 ע״א דאיכא כיון הנשא לא לכתחילה ומ״מ הב״ש וכמ״ש
 וכמ״ש לה שזרק ראינו אנחנו וגס לה קרוב לה שזרק שאומר

 לה שזרק’ דראיכו אך בנתגרשה בסיפא אבל מ״ד בהי׳ הב״ש
 מהמת איתרע א״א וחזקת מהכא עדיס דל ג״כ ונימא גט

 ומעתה תצא נשאת ואס א״א ספק הוי מ״מ לה שזרק שראינו
 בכל דבאמת דקידושין התוה׳ על מע״ל שהקשה מה ל״ק שוב
 שנשאת קודס אך אחז״פ מוקמינן לא דעלמא קידושין ה׳

 בכתובות ההם משא״כ א״א הוי דממ״נ שנשאת לאחר ובפרט
 עד נגד עד דאוקי הזה ריעותא מעשה בכח לאוסרה דאין
 אנו דאין כיון לאוסרה אין ראייתינו ומכה דליהא כמאן וה״ל

 נמי וא״ש .עדים בלא כקידושין הוי לה או ק״ל אם יודעין
 קידושין ס׳ כל תפסו ולא דק״ל ס׳ בדבריהם תפסו שהתוס׳ מה

 אחר דבספק משוס כך אומר ואחד כך אומר שאחד דעלמא
 ס׳ יש העדים בלא שאפילו כיון תצא נשאת אפילו הדין הוה

 בס' זולת לאחר שנשאת כיון כאן מועיל אינו פנוי׳ וחזקת לנו
 :ודו״ק וכמ״ש כלום מזיק ראייתינו אין הס׳ ראינו אפילו ק״ל

אך איתרע דחז״פ הנ״ל בתום' מהר״ש לפירוש לה״ר ויש י
 סק״ל קידושין לה דזרק דידעינן היכא דיעבד לענין ׳

 דזרק היכא חזינן דהא מעכ״ה שהביא הנ״ב כדברי ושלא
 קל״ט בסי׳ וכמבואר מגורשת ס׳ הוי ק״ל ספק גירושין נה

 לכתחילה לענין אלא איתרע לא׳ דהחזקה הנ״ב כדברי ואם
 כדאי׳ מגורשת ואינה מגורשת במשנה ותנא סתם היכי א״כ

 באשם עלי׳ והבא א״א ה׳ אלא שאינה דמשמע בהזורק
 אלא קאי בחטאת עלי׳ והבא א״א חזקת לה יש הא קאי תלוי

 דחזינן משום דיעבד לענין אך לגמרי איתרע ודאידהחזקה
 דלא מדרבנן אלא איתרע דלא ]ונהי גירושין ס׳ לה דזרק
 כח יש זה מ״מ חזקה בתר אזגינן דמדאורייתא והרי מתרי גרע
 וכמו ספק רק א״א מוודאי ולעשות החזקה לבטל חכמים■ ביד
 לגמרי כשר דאורייתא פסול מגט לעשות כח להם שיש

 כתובות[ ריש וכדאי׳ ק״מ דרבנן אדעתא המקדש דכל מטעמא
 קא בפנויה תרוויהו בש״ס הפירוש מוכרח ממילא הוא וא״כ

 דהא תצא שלא אותה מהירין אנו חז״פ משום דלאו משהדי
 קידושין ס׳ לה שזרק במה דיעבד לענין אך לה איתרע חז״פ
 היתה עכשיו שעד מודים דתרווייהו דכיון כמש״פ אע״כ
 הוא כלוס ולאו בהכחשה א׳ עד וה״ל עד נגד עד אוקי פנוי'
 ספק לה שזרק שראינו מחמת לאוסרה אין ידיעתנו ומכח

ל״ו בסימן הב״ש וכמ״ש עדים בלא כקידושין דהוי קידושין
: ודו״ק מותרת וממילא היטב ע״ש ט׳ ש״ק

 הרשב״ן בסברת ז״ל מוהרש״ק הג׳ הרב מש״כ ובנידון יא
 בוגרת נמצאת ועתה בקדשה גט צריכה דלכך

 משוס אחז״פ לה מוקמינן ולא שנים לכלל באה קידושין ובשעת
 הברא ג״כ החזקתי ]וכבר זו חזקה לה יהי׳ לא שתנשא דלאחר

 דעת הביא ומש״ה לי׳ ניחא לא ולמעכ״ת נכונים[ בדברים זו
 בוגרת לנמצאה דמיא סימנים בלא דשנים דס״ל התשב״ץ

 דבירה הוא השתא דאמרינן מודה רב דאפילו חדשים ששה חוך
 . כת״ר דברי אלה בדאורייתא להקל ״לס לא דרבא וחזקה
 ו״חחוששין דתוך הטעם בהדיא פי׳ רש״י דהא עליו לי וקשה

 והכא כערות חזקת לה אית ו״ח דבתוך משוס אבי׳ לקידושי

 כמ״ש מ״ל לה דרכה דחקה נהי שניס לכלל שהגיעה לאחד
 ותיקן בזה הדגיש שמעכ״ת ואף לינא כן גס ח״כ מ״מ מעכ״ת
 ביום בו אלא שייכא דלא לינא כמי דהשתא חזקה דמ״מ דבריו

 דמפכ״ת ונהי כלל גט תצטרך וגא אחז״פ נוקמי קשה מ״מ
 חזקת דאיתרע אמרינן קידושין מ׳ דבכל לשיטתו בזה הולך
 איתרע לא דחז״פ בדבריו ושילש שינה מעכ״ת הא מ״מ פנוי׳
 ג״כ דהרשב״ץ בנידון וא״כ הנ״ב וכמ״ש לכתחילה לענין אלא
 לפי וגס הרכב״ץ סתס ואיך תנא לא נשאת אס הדין היה

 הדין יהי׳ מעכ״ת וכפירוש יוחסין מעשרה שהביא הראיה
 אני ג״כ לזאת אשר אי׳א ס׳ דהוי תנא ניסת אס שאפילו
 דלאחר כיון חז״פ כאן שייך לא דמש״ה הנ״ל בסברא מחזיק

 דחוששין להרשב״ץ מ״ל ומש״ה זו חזקה לה יהי׳ לא שתנשא
 בליכא אך דהשתא חזקה דאמרינן מ״ל דרב ואך אב לקידושי

 דמשלס ביומא אלא דל״א דהשתא חזקה ל״ש הכא מ״מ חז״פ
 הרב וכמ״ש במכחישתו להגמ׳ לה דמוקי או כת״ר וכמ״ש שיה

 להוד אבי׳ דבקדשה כתום׳ לי׳ דמבירא ואפשר נ״י. מוהר״נ
 מ״מ חז״פ לה יהי׳ לא שתנשא דלאחר ואך אחז״פ לה מוקמינן
 תאבד שאח"כ מה תו לן איכפת לא דהשתא חזקה בצירוך

 'וכסברת שייך לא דהשתא דהחזקה בנ״ד משא״כ זו חזקה
 החזקה יבטל שתנשא דלאח״ז כיון פנוי׳ חזקת ג״כ ל״א כת״ר

: לינשא להתירה זו חזקה נאמר ואיך
 דאמר הא יפרנס איך הרשב״ץ שיטת לפי להבין צריך אך יד

 כמו לפרושי דליכא לקידושין דבודקין בב״ב שמואל
 וקבלה ידה פשטה שאס בתשובה והרא״ש שס תוס' שפירשו

 חיהו דהא משני גט א״צ בוגרת נמצאת ואח״כ מאחר קידושין .
 אס לקידושין בודקין דה״ק וצ״ל להקל, ל״א דרבא דחזקה ה״ל ז״ל

 בוגרת היא אס אותה בודקין א׳ עס וזנתה קידושין קבלה
 דרבא חזקה מהמת בוגרת היתה הקידושין בשעת גס מסתמא

 כ ג וזה .מיתה וחייבין מדרבנן אך אותה אמרינן דלהחמיר
 ידה פשטה אס וגס בודקין בד״ה שס במ׳ש ההוס׳ כוונת

 בדבריהס. ג״כ כת״ר שהבין וכמו נ״מ ג״כ יש בל״ז דמשמע כו׳
 ידה פשטה דאס שס התוה׳ דלמ״ש מע״ל שס מ״ש אך

 דרצ׳ דנהי הבנתי לא נ״מ ליכא תו שניהס לקידושי חוששין
אמרינן להחמיר אבל דרבא חזקה אמרינן לא דלהקל לומר

:כת״ר כמ״ש שס בנדה וכדמוכח בוודאי אותה
 ואח׳'כ אבי׳ בקדשה הש״ע פסק על מעכ״ת שהקשה ומה יג

דמנ״ל שניהם לקידושי חוששין ו״ח תוך עצמה קדשה
 אבי׳ קידושי ולהוי נערות חזקת בתר ניזיג לא ואמאי הא

 לח״נ מתנגד ח״פ לה הי׳ אבי׳ קידושי דבשעת כיון י״ל ודאי
 וניעור השתא דחוזר ל״א בעצמה שנתקדשה לאחר גס א״כ
 דלא פעמיס כמה לעיל שכתבתי ואך כגג גט תצטרך ולא

 שגא היינו זו חזקה תאבד ^צשא לאחר ד כיון ח״פ אמרינן
 חבל אהדדי דסהרי כתרתי דהוי חז״פ מחמת להנשא להתירה

 בלא״ה דהא חז״פ מועיל לזה בודאי ספק קידושי דאי1מ לשווי׳
 בקדשה הב״ש בכוונת לעיל וכמ״ש הספק מחמת לאחר תנשא לא

 זה לדיר בתירוצו מעכ״ת ודברי קידושין. מ׳ דהוי לחוד עצמה
 דחזקת משוס לנדה דדמי קידושין מ׳ דהוי המחבר כ׳ דמש״ה
 אתרעי שלה ח״נ וה״נ לפניך דס דהרי אתרעי שלה טהרה
 בסמוך שכתב עצמו ד׳ שמותר עליו תמהני לפניך בוגרת דהרי
 משא״כ חזקתה ואיתרע חזיתי׳ הג״ס הג״ס די״ל לנדה דל״ד

 להגאון ששלחתי מתשובה העתק כ״ז דברי. תמו ובזה .בבוגרת
ג גפ״ק קר״ן הרס שנת מיון י״ט ג׳ ביוס הנ״ל המפורמס

ב תשובה
 דנ״ל העשיל יהושע מוה' חו״ב הג' הגאון להרי תשובה עוד

 התשובה. מתוך יובנו הדברים ופרטי בבכור הרבעה בענק

 פ״א מעילה בה׳ הכ״מ של טעמו ג״כ אפשר וזה מ״ש א
 שלא



ותשובות שאלות מנחת
 דא״צ עבודה מחמת הרמב״ס בכוונת לפרש רצה שלא

 פשיטא דא״כ ז״א עכ״ל. יו״ט לענין הזכירו דכבר להשמיענו
 הזכירו כבר הלא כלאים משוס דהטעם פירש היאך דקשה

: כלאים מה׳ בפ״ט
 הדין בש״ע שהשמיטו מה על לתמוה לו היה אבל ומ״ש ב

 המנהיג וכן המקדשין פסולי דהמרביע כ״ב דמכות
 כלאים מה׳ פי״ז להדיא הרמב״ס כ׳ וכן כלאים משוס לוקה

 כו׳ כלאים משוס לוקה והחורש המוקדשין פסולי דהמרביע
 א״צ ודאי בבכור דחורש נכון טעם בזה גס י״ל ואולי'

 אינו .עכ״ל כי׳ עבודה משום אסור דבלא״ה להשמיענו
 דין לנו יצא ח״ל במסקנתו בעצמו מעכ״ת כ׳ הלא מספיק
 בו שאין באופן אף לנהגו אסור בזה״ז דבבכור כו׳ מחודש
 הש״ע בעל על קשה באמת וא״כ עכ״ל כו׳ עבודה איסור

 :עבודה בלא אפילו לנהגו דאסור זאת להשמיענו לו דהי'
 שור המרביע כ״ב מכות מדקתני לזה ברורה וראי׳ ומ״ש ג

 אמאי כעלם ולכאורה שנים לוקה המוקדשין פסולי
 משום ואידך עבודה משוס מלקות דחד א״ו מלקיות ב׳ חייב

 התם והרי ע״ש שנים לוקה ל״א מנהיג גבי ולהכי כלאים
 חולין הוא שהנרבע מיירי וע״כ מרביע שהוא שור קתכי

 מיירי דלמא מבין אינני זה הכרח . עכ״ל כו׳ רש״י לשיטת
 דמ״מ אלא לקמן, בעצמו כת״ר כ׳ וכה״ג קודש הוא שהנרבע
 לא קודש הוא הנרבע אפילו המל״מ דלשיטת נכונה ראייתו

: גורס אלא דאינו דעבודה אלאו ללקות לו הי׳
 וביאר מעילה בה׳ מ״ש המל״מ בד׳ תימה יש עוד ומ״ש ד

 פה״מ המרביע רש״י דלשיטת כלאים בה׳ יותר
 הש״ס דאיצטריך להא ומפרש כלאים שייך לא שנפדו קודם
 דרבנן עבודה מחמת מ ופה" בכור דמרביע טעמא לומר דמ״ק

 והוא שנפדו קודם התם למיירי היינו כלאים משוס קאמר ולא
 חולין משום כלאים דהוי הטעם דפירש״י דלמאי תימה

 על כשמרביע כלאים דשייך כ״ש שנפדו קודם א״כ וקדשים
 חולין על קדשים הוי בכור דקתני דמ״ק ברייתא וא״כ חולין
 כך כל זה אין .עכ״ל כו׳ מפה״מ טפי גמורים כלאים והוי

 הוא שהנרבע לאוקמי צריכין המל״מ לשיטת דבלא״ה תימה
 כלאים הוי לא וא״כ כלל עבודה איפור שייך לא דאל״כ קודש

 קודש הוא שהנרבע כיון בכור ועם שנפדו קודם פה״מ עם
 חוקת פ׳ לעיל ]עמ״ש מבכור המל״מ על קושייתי ג״כ ויתורץ

 קודש שהוא הנרבע מחמת הוא דהאיסור הקושי׳[ תמצא ושם
 על זאת בהקשותי ובאמת .בפמוך מעכ״ת תירץ זה וכעין

 מה׳ בפ״ט מ״ש מכל דבר וחצי דבר עיינתי 'לא עדן המל״מ
: מעכ״ת שהביא וכמו כוונתו מבורר משם כי כלאים

 בעצמו דפה״מ א׳ שנים לוקה דז״ש א״ל אבל ומ״ש ה
 מצד או הנרבע עם כלאים דהוי והב׳ כלאים הוי

 מלקות ב׳ חייב שאינו לפנים א״צ דזה החול מצד או הקודש
 במ״ש ממני נסתרה כוונתו .עכ״ל הוא לאו וחד זה מחמת
 כלאים משוס לחייבו ס״ד דהיאך כלאים הוי בעצמו דפה״מ

 עבודה כעושה דהוי נאמר ואפילו בי׳ עביד דמאי בפ״ע
 כלאים בה׳ המל״מ כ׳ בפירוש הלא אפשר אי זה גס בכלאים

 איסור בי׳ שייך לא פה״מ על פה״מ דגם שם דבריו בסוף
 לדעתו כן כתב דהמל״מ י״ל ואולי לדבריו שה״ר ע״ש כלאים

 חשיב לא ומש״ה עבודה איסור שייך לא דבמרביע ז״ל
 כת״ר אבל בכלאים עבודה איסור פה״מ על פה״מ במרביע

 דאורייתא עבודה שייך במרביע דגם לעיל שהניח כפי כן כותב
 משום ב׳ דלוקה דא״ל בפשיטות להכריח ה״ל דא״כ אלא

 ומטעם מיבעי שלש לוקה דא״כ כלאים הוי בעצמו דהפה״מ
 שנים דלוקה הא ליישב לי אחזה אני ואשר .בקדשים עבודה
 סוס על פה״מ שור שהרביע דמיירי ז״ל מל״מ דהרב ׳»אליבא
 כאינו דהוי שנים חייב גופין כב׳ עשאו דהכתוב וכיון וחמור

 מחלקין גופין דכ״ע ואליבא מינם שאינם על גופין שני הרביע
ס״ל אושעי׳ ר' וגס טובא ודוכתי י״ז( )ט״ז כריתות עיין

כא

מא זכרון
 הפוסקים כ״כ דלא והא גופין, ב׳ עשאו דהכתוב דר״י להא

 אלא דליכא מינו על בהרביעו מיירו דהס משוס ב׳ דלוקה
 ומש״ה מינו על בהרביעו דמיירי בהדיא פירש״י וכן אחד לאו
 דלא מלקות ליכא עבודה דמשוס ב׳ דלוקה ג״כ כתב לא

 :ועיין שיעתו ז"ל המל״מ הוכיח ומזה במרביע עבודה חשיב
 המל״מ שהקש׳ הקושי׳ בעיק׳ אמנ׳ דבריו בסו׳ מעכ״ת ומ״ש ו

 לענ״ד כלאים מחמת ת״ל עבודה דאיסור עעמא ל״ל
 בשפופרת כמכחול בידו במכניס אלא הוי לא דכלאים לק״מ
 בלא״ה עבודה לענין משא״כ דכלאיס בפ״ט הרמב״ס כמ״ש
 דעעמא לדבריו אף הנה עכ״ל. פשוט, וזה עול דחשיב אסור
 אך קודש. הוא שהנרבע דוקא לומר נצטרך עול משוס

 דאמרינן והא ח״ל עלה ד״ה ב׳( )כ״ו פסחיס התוס׳ לפמ״ש
 בשעת שלא בין עבודה בשעת בין פוסל עול א׳( )מ״ו בסוטה
 לומר צריך עבודה בשעת שלא פוהלין אין דברים שארי עבודה

 דמע״ל כיון וא״כ עכ״ד עבודה חשיב עמה משמש שהזכר דמה
 שעת הוי לא א״כ בשפופרת כמכחול הכניס שלא לה מוקי

 בשעת עול יהיה אח״כ עמה ישמש שהזכר דכירן וצ״ל עבודה[.
 וא״כ עבודה בשעת לעול גורס דהוי משוס אסור ע״כ עבודה
 פרה דלענין דאף י״ל ואולי . לכלאים גורס דהוי ת״ל הדק״ל
 עבודה לענין מ״מ הזכר עמה שישמש עד מפסלא לא אדומה

 ויש . בעלמא זכר בהעלאת אף עבודה מיקרי בקדשים
 להאריך ואין ודו״ק שהבאתי הנ״ל מתוס׳ זו לסברא לה״ר
 מעכ״ת פירוש לפי מדוקדק יהי׳ לא בו דכיוצא לישנא מ״מ

 בשפופרת כמכחול במכניס אלא איסור אין ודאי דבחוה״מ
:כלל שייך מלאכה איסור אין דבל״ז

 הרובע באדם דבריו בסוף כת״ר שנסתפק מה וע״ד ז
 דסקילה רק כלאים איסור על ג״כ עובר אם בהמה

 דאף לוקה הי׳ למלקות בו התרו אם ולפ״ז ממלקות פוטרו
 מיני׳ דמפיק לרבעה שכבתך התן לא בהמה ובכל דלאו

 ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו הוי לרובע אזהרה בסנהדרין
 רפ״ג וכדמסקינן למלקות בו התרו אם אף עליו לוקין ואין

 לאו מטעם עליו לוקין היו כת״ר הפק לפי מ״מ דמכות
 איסור שייך דאינו ילה״ר אכן . כלאים תרביע לא בהמתך
 מב״ד חייבי דמכות רפ״ג שם מדפריך הרובע באדם כלאים

 שניתן לאו דהוי משוס לוקה דאינו ומסיק כו׳ קתני לא
 הבהמה על הבא אדם ליחשב איתא ואם מב״ד לאזהרת

 דל״ש אע״כ לקי למלקות בו התרו ואס מב״ד חייבי דהוי
 דמזהיר דמשמע תרביע לא דכתיב משום או באדם כלאים

 ואם בעצמו האדם על ולא הבהמה על אחרים הרביע שלא
 משום לקי לא אפ״ה אדם כלאי גס דכולל דאף לומר רצונו

 5הז בם' נ״מ כלל יהי׳ )ולא אחר במקום מב״ד בו דמצינו
 ד״ה שהחשיך מי ר״פ התום׳ כתב זה וכעין מלקות( לענין
 א״כ שם ובמהרש״א הוצאה לענין דבריהם בסוף ע״ש בלאו

 אדם אהרבעת הלאו קאי לא דודאי הספק דנפשוט פשיטא
 דזה כיון כלאים בהמה אהרבעת ג״כ ילקה לא לא״ה דאי כלל

 ספ״ק דפריך וכמו מב״ד דהוי אדם הרבעת כולל הלאו
 אלאו לקי לא יונתן דלר׳ שם ועחו״ס תחומין לענין דעירובין

:הוצאה איסור גס דכולל' משום בתחומין יצא דאל
 דפריך בהא ענינא בהאי לי דקשה מה אכתוב ואגב ה

 כו׳ מעיקרא לאימ׳ רבעה דלמא וניחוש א׳( )כ״ד בע״ז
 חס נכרי ב׳( )כ״ב סוגי׳ באותה שם אמרינן הא יפלא והלא

 א׳( )כ״ג ועתוס׳ שתלד לה א״א וא״כ תעקר שלא בהמתו על
 דנכרי ס״ל אחרינא שינויא דמשני אמוראי דכולהו רבינא ד״ה
 שם ועהוס׳ עקרה נעשית ובודאי תעקר שלא בהמתו על חס
 בפשיטות פריך מאי וא״כ סברא הך ס״ל ר״א דגם וכו׳ יצרו ד״ה

 אח״כ ילדה היאך דא״כ מעיקרא לאימא רבעוה דלמא וניחוש
 יש ג״כ עברו ולבסוף שנרבעו דקאמר בהא וגס .הפרה את

 ה׳ ביום הנ״ל להרב השבתי כ״ז .בדוחק וי״ל כן להקשות
: לפ״ק תקצ״ג אב מנחם

חזר
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ג תשובה

 מדה מארץ ארוכה גדולה תשובה והשיב הנ״ל הרב חזר
:לו השבתי אשר וזה עמוק בפלפול

 כלל ממש זו בשברא שאין לעצמו עד האמת אבל מ״ש א
 כלאיה לענין מ״מ עבודה חשיב קדשיה לענין דאף

 ופשוט ומנהיג חורש זולת עבודה בשום דאורייתא אישור אין
 למשוך ע״ד שלא שכמה על משא ומניח בהמות ב׳ דהמחבר

 מיבעי לי' דפשיטא מילתא .עכ״ל כו' עובר אינו ולהנהיגם
 דהפושקים משוה ואי כן לו יצא מאין יודע שאיני עד טובא לי

 לדוגמא אולי ומנהיג ומושך חורש רק כתבו ולא שתמו
 כו׳ מלאכה העושה כל התחיל שה העור והרי נקטי׳ בעלמא
 הטור כ׳ לקמן וכן זה גה מרבה ואולי בזה וכיוצא והייה
 כל התמא דמשמע להנהיג או מלאכה לעשות מותר ואדם

 מינים בב׳ מלאכה העושה כל הרמב״ס כ׳ וכן המלאכות
 עכ״ל מ״מ יחדיו שנאמר כו׳ המושך או הזורע או החורש אחד
 חרישה בין לחלק מנ״ל מיחדיו מלאכות שאר דמרבינן וכיון

 חרישה כדכתיב קרא בעינן דלא כיון מלאכות לשאר והנהגה
 מיחדיו דמרבי בה״כ הרא״ש שהביא הספרי מלשון וכ״מ דווקא

 .אחד במקום מלאכה ועושה עומד משתמא ודש ומנהיג דש
 נוהג מלאכות דבכל דנימא וכיון מנהיג היינו דאל״כ ועוד

 חשיב לא דרביעה המל״מ שיטת מנכרח יהי׳ כלאים איהור
 לומר לו מיבעי שלש לוקה דאלת״ה מרביע לגבי עבודה

 ומשוה שה[ מעכ״ת ]וכפי בקדשים עבודה משום דמכות בהא
 במכתבי ועמ״ש דהרבעה כלאים ומשום בכלאים עבודה

 מלתא ידידי מ״ש לי והשיב הנ״ל הרב חזר ]ע״ז . הראשון
 דרכוב הוגי׳ ממנו נעלה כו׳ טובא לי מיבעי׳ לי׳ דפשיטא
 אף פטור בקרון היושב קני לא רכוב דאי התה דאי׳ ומנהיג

 מחמתי׳ אזלא בעינן דבכלאיה שם ועתוס' מלאכה דהוי
 דאז מחמתי׳ אזלא אי היינו חייב בקרון היושב דפהקו ואף
 והרא״ש מ״ג דכלאים פ״ח הרע״ב כמ״ש בקול ממנהיג גרע לא

 דודאי בטו״ט לחלק דיש לק״מ ולענ״ד .עכ״ל ע״ש בה״נ
 וחייב גמורה מעשה מקרי עצמה הבהמות על משא להניח
 כיון הקרון על לישב אבל עומדים הבהמות ואפילו מלקות
 שהבהמה ואף הקרון על .רק עצמם הבהמות על יושב שאינו

 . כלל אישור של מעשה עושה אינו הוא מ״מ הקרון מושכת
 הבהמות התחילו ואח״כ הקרון על מתחלה ישב אה עצמך והגע
 אינו ודאי זה הקרון מן הלך לא אה מלקות מחוייב וכי לילך
 דהא פטור ג״כ הולכים שהבהמות בשעה ישב אה גה וא״כ
 תמשוך שהבהמה גורם רק עצמה הבהמות על יושב אינו

 משא במניח אבל מחמתי׳ באזלא אלא חייב אינו ע״כ •אוהו
 אפילו מלקות דחייב לך אימא לעולם עצמם הבהמות על

 ברוכב ורבנן דר״מ פלוגתא נקט מדלא נמי ודיקא עומדים
 דאפילו חייב לכ״ע דברוכב אע״כ בקרון • יושב תפש ולמה
 עובד משום חייב מ״מ מחמתי׳ דאזלא הליכה מיקרי דלת למ״ד

:כלל[ המוליכים אינה אה אף כלאים בבהמת
 כב׳ נעשה דהפה״מ דאע״ג ידמה כן לא לבבי ומ״ש ב

 ואינו לשנים פלגי׳ מאן האחר המין מ״מ גופין
 יהא ולו כלאים איהור חד רק כאן אין לכן אחד גוף אלא

 לא באמצע החמור אפילו א' חמור עה שווריה ב׳ כמנהיג
 דאין אחד אישור על רק עובר ואינו כלאים פ״א רק הוי
 על רבה א׳ מין אה מוריד או מעלה ומאי מיניה ב׳ רק כאן

 דכלאים מתניהין נמי וכ״מ בכ״מ בגדיה בכלאי פשוט וזה חבירו
 באמצע החמור אפילו נמי התה קתני דמשתמא מ״ג( )פ״ח
 עכ״ל, כו׳ דכוותי׳ וה״נ רצ״ו( הי׳ טי״ד )ע׳ פ״א רק לוקה ואינו

 .כמובן מוכרח ואינו התמא לוקה הטור מדכ׳ הכי לי׳ משמע
 למה להבין צריך דהנה כלל יפה עולה דמיונו דאין נ״ל ועוד

 קשר ואח״כ קרון הנהיגו שוורים דשני היכא המשנה תפשה
 כזה דהוי ממש בו אין משייע נימא דלא ולאשמועינן השום

 לאשמועינן לי׳ הוה הרא״ש בשם הרב״י כמ״ש וכו׳ וזה יכול
 סוש עוד לקשור אשור אחד שור הקרון הנהיג דככר היכא
 דזה וא״ל .ממש בו אין משייע דל״א דינא האי נדע דג״כ

 יטל וזה יכול כזה הוי רק כלל משייע הוי דלא דחייב פשיטא
 היכא לאשמועינן ה״ל דמ״מ ודו״ק[ המצניע פ׳ בשבת ]עיין

 אשור דמ״מ יכול אינו והשוש בעצמו הקרון את הנהיג דהשור
 כלאיש ולענין ממש בו אין משייע אמרינן שבת דלענין מ״ש וע״ק

 משייע אמרינן כלאיש לענין גה דבאמת נ״ל ע״כ הכי, כימא לא
 אינה דהקרון דמיירי דמתניתין זה דנידון רק ממש בו אין

 חייב מ״מ השוש קשר ואח״כ שווריה בשני כ״א לילך יכולה
 משייעו הוה והשוה הנהיגו שווריה שהשני לן לימא דמאן
 וא״כ משייע הוה הב׳ והשור הנהיגו והשור השוה דלמא
 דממ״ג תרתי לחיובי אפשר דהיכי כת״ר ראיית לה אזדא

 ממש בו ואין משייע הוה והשלישי שניה רק הקרון הנהיגו לא
 בהאי לצייר הוכרחה דמתני׳ השתא וניחא . בעלמא וכדקיי״ל

 שה קשר ואח״כ בקרון הנהיג אחד דשור היכא חבל גוונא
 שכתב והעור . משייע דהוה פעור בודאי א״י והשוש השוש
 דלכאורה אף חייב כו׳ הקרון בצדי א׳ וקשר בקרן המושכת עגלה

 נושא שזה מפני בב״י התה עעמא מפרש הא א״י וזה ז״י הוי
 א״י וזה א״י זה ה״ל מתעצל שהראשון וא״כ זה. של עצלותו

 בידעינן דמיירי צ״ל וע״כ חייב ומש"ה כלל משייע הוה ולא
 לדחות השני דיכול כיון אפשר או הראשון שנתעצל בוודאי
 אבל וז״י יכול זה ה״ל לגמרי עומד שהראשון אף הקרון

 וזה ז״י דלפעמיה חידושא האי לאשמועינן דרצתה מתניתין
 הנהיגו דב׳ היכא גוונא בהאי לצייר הוכרחה חייב א״י

 דחף השוה קשר ואח״כ שניה רק יכוליה היו ולא כלומר
 הנהיגו והשוס דהשור אמרינן דאנן חייב מ״מ א״י ■לכאורה

 ואין משייע א' הוה דמ״מ אחת אלא חייב אינו ומש״ה וכמ״ש
 כיק רביעה לענין אבל המשנה בפירוש לדעתי וז״ב ממש. בו

 שווריה ב׳ בהדיא חזינן כאילו הוה גופין ב׳ עשאו דהכתוב
בשור וה״נ שניה חייב ובוודאי אחת בבת אחד הוש הרביעו

: אי״ה דבריה בה נושיף ובשמו־ פה״מ
 בפה״מ במנהיג א״כ מאוד קשה וגה ח״ל לו שהוקשה ומה ג

בהמה מיני ג׳ מנהיג דהא תנת או תרתי לילקי
 בג׳ מנהיג או החורש ועכ״פ כתב ולקמן כו׳ ואיל צבי

 קשה כן ובהיות מחייב מיהת דתרתי. פשוט נראה מיניה
 לוקה במרביע דדוקא להדיא מוכח דמכות דבגמ׳ עובא
 והרא״ש ר״ת פי׳ ולפי א׳ רק לוקה לא מנהיג אבל שניה
 שהניח הברתו לפי הוא זה דכל אף כת״ר עכ״ל חרתי ילקה
 דכיון לחלוק לבע״ד יש ובאמת מיני׳ פקע לא בהמה דשה

 עוד מחמרינן לא ואיל צבי משוה לחייבו התורה לנו שחדשה
 לפי דאף אומר אני עכ״ז .ואיל צבי עה בהמה משוה לחייבו

 וכ״א הקרון מושכין מיניה ג׳ אה עצמך והגע לק״מ הברתו
 הוה ולא וז״י ז״י דהוי תרתי חייב בודאי למשוך יכול בלבדו
 כת״ר וכדברי ב׳ וחייב לשניהן האמצעי ומצרפין משייע

 הקרון אין ואה וחרצן ושעורה דחטה מהא הנכונה וראייתו
 דממ׳נ אחת אלא חייב אינו מהה שניה ע״י רק .לילך יכול

 ממש בו ואין משייע הוה והשלישי המנהיגים שניה רק ליכא
 אלא לילך יכול הקרון אין ואה המשנה בביאור לעיל וכמ״ש

 אה לדמיון אחת, אלא לחייבו ג״כ אפשר אי ודאי כולה ע״י
 שור משוה תרתי לחייבו נימא היאך ואיל וצבי שור •קשר
 העגלה כלל לזוז א״י מהה שניה והלא ואיל צבי ומשוש וצבי

 אפשר והיאך כולה ע״י רק נעשית אינה וההנהגה ממקומה
 נעשה הי׳ לא בלחוד שניהם ע״י והלא וצבי שור משוה לחייבו

 קושייתו ומעתה .אחת אלא חייב אינו ומש״ה כלל האישור
 משוה פה״מ שור מנהיג לחייב אפשר דהיאך כלל קשה נא

 האיל חלק בלא וצבי השור והלא ואיל וצבי שור ג׳ בי' דאית
 אינה והמלאכה כלל העגלה את למשוך ביכולתה הי׳ לא

חייב אינו ומש״ה כולה הכוחות ג׳ ע״י כ״א להעשות יכולה

אלא



מב זברון ותשובות שאלות מנחת
 גופין בג׳ אף והלא גופין כב׳ דהוי בנך ומה אחת אלא

 אבל שלשתן ע״י אלא נמשכת העגלה כשאין כן הדין ממש
 צנו שחדשה כמו גופין כשני דנעשה כיון רביעה לענין

 ושפיר אותה הרביעו גופין ששני לעיניס ראינו א״כ התורה
:תלונתו וסרה ב׳ דחייב כתבתי

 מינים לג׳ מינים ב׳ בין בזה לחלק שנכנס מכ״ת ודברי ד
 לא האחר בלא נעשית היתה דהמלאכה היכא

 בשור תחרוש לא תורה הזהירה כי ודאי אלא לי ברירין
 אינם דשניהם או וז״י לבדו יכול רזה היכא היינו וחמור
 מסייע הוה בודאי א״י וזה דז״י היכא אבל לבדם יכולין

: התורה בכל וכדקיי״ל ממש בו ואין
 אינו מינים ג׳ דמנהיג דסומכוס מהא לקמן שה״ר ומה ה

 פה״מ מרביע או במנהיג ולפחות אחת אלא חייב
 אחת מעשה רק הוי דלא כיון אחת אלא חייב אינו בודאי

 כלל לזה לראי׳ דומה הנדון אין הקלושה ולדעתי .עכת״ד
 דמעיקרא רק לבד בבת רק איסור המעשה עושה דהתס
 במרביע אבל מחולקין גופין № בזה גופין ב׳ ע״י מעשה נעשה
 ממש גופין שני הוי גופין כשני הכתוב דעשאו כיון פה״מ
 רבעו שוורים שני כאילו דהוי שנים וחייב רביעה בשעת
 דמרביע הקודמת בתשובתי שכתבתי שמה ודע אחת. בהמה

 ב׳ משום מינו אינו על הרביעו אם ב׳ לוקה פה״מ שור
 התוס׳ ולשיטת . והרמב״ם רש״י לשיטת כן כתבתי גופין

 עז על מרביעו אס תלת חייב יהי׳ באמת ואיל צבי דנקרא
 לומר נכון והיותר .מיני׳ פקע לא ודאי בהמה דשם וכיוצא
 מתוס׳ מכ״ת שהביא וכמו ב׳ דלוקה הא כלל גרסי לא דתוס׳

 כלל לי׳ לית פה״מ שור דמרביע דמ״ד וס״ל )קט״ו( חולין
 ואיל צבי צד בו דיש רק לגמרי גופין לב׳ דדמי סברא האי

 קאמר לא ומש״יה אחת רק ׳לוקה אינו הרביעו אס ומש״ה
 באמת דהא כלל חייב אינו דמנהיג מנהיג ולא מרביע רק
 ור״י וחמור שור גופין ב׳ הקפידה והתורה הוא אחד גוף

 : ודו״ק גופין ב׳ הכתוב דעשאו לנו שחידש הוא מנהיג דקאמר
 רק דהוה גופין ב׳ הוי לא דלרש״י בדבריו שכפל ומה ו

 דבין קאמר מאי יודע אינני בעצמותו אחד מין
 הגמ׳ דקאמר מאי להכחיש אפשר איך לר״ת או לפירש״י

: ודו״ק גופין כב׳ הכתוב עשאו שס במכות בפירוש
 הכוונה אין עבודה דכשעת יפה עיין לא בזאת גס למ״ש ז

 באקראי יהי׳ שלא עבודה לצורך רק ממש בשעתו
 רש״י דברי לב ידיד עכ״ל. כו׳ מ״ו( )סוטה כפרש״י בעלמא

 אלי דבריו ומשמעות בהם עיינתי ויפה עיני לנגד היו הללו
 לאדם יהי׳ הפרה על החפץ הנחת שבשעת דווקא בעינן כי

 מזה תיכף לו שמגיע תועלת איזה בשביל כן שעשה הכוונה
 איזה תיכף לו שיהי׳ בעינן מ״מ אכל בעלמא באקראי ולא

 אקראי מיקרי דזה משאו להקל דהיינו היזק סילוק ולא הנאה
 לאח״ז שיעשה עבודה לצורך שמניח משוס מפסלא לא וגס

 וכנראה כן מורין ג״כ שהבאתי )פסחים( התוס׳ ד׳ ופשט
 לכאורה נראה ותו כתב ולכך בספק הדבר עצמו לכת״ר שאף

 משא״כ עבודה כשעת בעינן הפרה שהפסול לענין דדוקא
 כו׳ חייב בה העובד כל בקדשים לעבוד איסור לענין

:ודו״ק עכ״ל
 למכ״ת הראשונה בתשובתי דברי זהו הלא לי תימה אך ח

 מפסלא לא פ״א דלענין דאף י״ל ואולי .־ שס וז״ל
 מיקרי בקדשים עבודה לענין מ״מ הזכר עמה שישמש עד

 מתוס׳ זו לסברא לה״ר ויש בעלמא זכר בהעלאת אף עבודה
 מהתוס׳ כן להוכיח בזה וכוונתי שס. עכ״ל ודו״ק שהבאתי הנ״ל
 עבודה חשיב לא עמה משמש שהזכר דמה שלהם הס״ד דלפי
 משוס להרביע דאסור דמ״ק הסוגיא הבינו היאך א״כ

:וק״ל כן לחלק צ״ל וע״כ בקדשים עבודה
 חוה״מ דלענין לי׳ דפשיט מאי וגס וז״ל עוד שהשיב ומה ט

 ידעתי לא כשפופרת כמכחול במכניס רק איסור אין

 ומעלה אוחז פי׳ )י״ב( במ״ק רש״י והרי זאת למד מאין
 דמ״פ ולומר .בשפופרת כמכחול להכניס דא״צ משמע הזכר
 דוחק הוא צ״א כב״מ כמ״ש נקני מעליא לישנא אוחז רש״י
 וגס ■ .לפרש הל״ל רש״י אבל דאמוראי בלישכא רק ל״ש דזה

 שאינו הזכר שמעלה מה מלאכה יחשב לא מדוע הסברא מן
 ל״ה קדשים דלענין הובר המל״מ שהרי תדע קלה מלאכה
 דאסיקנא לדידי פשיטא א״כ בחוה״מ אסור ומ״מ כלל עבודה

 .כת״ר עכ״ל בחוה״מ יאסור לא אמאי דאורייתא עבודה דהוי
 כתיב ובקדשים למלאכה עבודה ענין דמה הוא בזה הברתי
 משאות ושאר זכר העלאת דאסור לומר אפשר ולכך עבודה
 אסור אינו בודאי עבודה מלאכת דכתיב בחוה״מ אבל בקבע

 ככרין עשר משא להניח המועד בחול אסור וכי מלאכה רק
 ומש״ה משאות שאר או זכר העלאת לי ומה הבהמה על

 הוי דזה בשפופרת כמכחול במכניס דמיירי נועה הדעת
 מלאכה איסור אין דבל״ז וכתבתי שדקדקתי וזהו מלאכה ענין
 : מלאכה ולא דהוי אפשר דעבודה כלומר עכ״ל כלצ שייך

אינו בפרה דהעובד לכאורה ח״ל בזה בהגהתו ומש׳ב
 בקדשיס עבד לא תו בעבודתו דנפסלה מאחר חייב

 מעילה מה׳ פ״א ברמב״ס מפורש הדבר .עכ״ל תלמוד וצריך
 אלא ועבודה גיזה איסור נוהג אינו הבית בדק דקדשי

 בבכורות וכמבואר היא בה״ב קדשי דפרה וקיי״ל מדרבנן
 ומדרבנן שס מה״מ פ״א המל״מ בפי׳ וכ״כ ע״ש )כ״ה(

 גופא זה’ מ״מ בזה נפסלה אס דאף בה לעבוד דאסור פשיטא
: ואכ״מ להאריך עוד ויש לקדשים פסול לגרוס אסור

 יש גבול ע״ב( כ״ד )בדף אומר ר״י דהא לק״מ ומ״ש יא
 נעקרה לא ג׳ אחר נעקרה מג׳ פחותה לה

 דוודאי זה גבול ידעינן דר״י שינוייא מקמי דגה ומסתברא
 לאוקמי להו משמע דלא רק העבעים איכות מחז״ל נעלם לא
 שינויא תותב אי דבאמת בפחותה דוקא קרבן דלוקחין הא

 בהמתו על הס דעכו״ס שילא רב דאמר והא ע״ש בזה דר״י
 מיעוע לר״י דגה משום ג׳ לאחר אפילו היינו תעקר שלא

 וס״ל רבינא ד״ה )כ״ג( שם התוס׳ כמ״ש ג׳ אחר אפילו נעקר
 עכ״ל. ר״י פליג וע״ז העכו״ס דואג ג״כ חששא משוס שילא לרב

 עעמי מכמה הלאה וזריתים לפני במחשבה עלו הללו הדברים
 פחותה בין לחלק ר״י דברי עדיין הזכירה לא דהגמ׳ חדא
 מלשון וכ״מ כי׳ וניחוש בפשיעות פריך ואפ״ה ג׳ לאחר מג׳

 מה כו׳ לקמן דמשני ור״י וא״ת שכ׳ רבינא ד״ה שם התום׳
 שלש על יתירות אפילו כו׳ למכור שנהגו דמקוס דההיא יתרץ
 שכתבו מעעס דמוכרין ניחא אמוראי דלכולהו משמע עכ״ל
 מג׳ יתירות ואפילו תעקר שלא חס דעכו״ס זה בדיבור לעיל
 אותה משמרין היו ישראל מתחילה דמשני למאי דדמיא ועוד

 מאי ה״נ עתה ועד שנוצרה משעה היינו שנוצרה משעה
 שנוצרה משעה לאמה משמרין היו ישראל הכי בתר דמשני
 ולדברי הפרה שילדה שפה ועד שנוצרה משעה ג״כ היינו
 שעת ועד יצירה משעת אלא לשומרה צריכין היו לא כת״ר
 הש״ס מן כן להוכיח נפלע״ר ועוד .כן משמע הלשון ואין לידה

 קשה לכאורה דהנה .דר״י גבול הך להו לית אמוראי דכולהו
 כו׳ היובתא הני כל איתבי׳ ב׳( )כ״ד שם דקאמר בהא עובא

 אלא קאמר לא דר״י אימא קושיא ומאי כו׳ מחוורתי׳ אלא
 מותר מה״ת אבל מג׳ ביותר חכמים החמירו קרבן דלענין

 למכור שמותר וכמו המיעוע מן דואג דהעכו״ס לקרבן ליקח
 ל״ק דנביאיס מקראי תיובתי הני כל וא״כ זה מעעס לעכו״ס

 עצמו ר״י או בדבר החמירו כן שאחרי החכמים דאימא לר״י
 תיובתי הני כל ר״א על דפריך לעיל כשלמא מדעתו מחמיר
 מג׳ בפחותה אפילו אוסר דר״א כיון - למימר איכא מקראי
 מוכרה שהעכו״ס כיון העעס לדידי׳ צ״ל ע״כ נעקרת דודאי

 ד״ה ב׳ כ״ב תום׳ ]ועיין ומרביעה עליו חס אינו שוב לישראל
 ושפיר מדאורייתא ליקח אסור וראי לדידי׳ א״כ ורמינהו[

 מותרליקח דפחותהמג׳ דרבנן אליבא דמשני אבל,ר״י פריך
 אימא



ותשובות שאלות מנחת
 פריך ומאי מדרבנן אלא אשור אינו מג׳ ביותר אף אימא

 מג׳ ביותר נעקרת אינה פעמים ררוב כיון צ״ל וע״כ .לי׳
 דאורייתא ומספק מהמיעוט ידאג ולא ירביענה דילמא חיישינן
 דאספק משוס היינו לו למכור דמותר ]ואף לקרבן ליקח אשור
 והשתא להאריך[ ואכ״מ לזה לה״ר ויש קפדיכן לא עור לפני

 אשור כעקרת אינה דאי להש״ס היפה פשוטה דסברא דחזינן
 ורבינא דר״ש צ״ל ע״כ מג׳ ביותר לקרבן מדאורייתא ליקח

 מג׳ ביותר דאף דש״ל היינו מג׳ ביותר אף ליקח דמהיריס
 ממני נעלס פלא ]אמת .כת״ר כדברי ושלא בודאי נעקרת
 להיתר בהורה המפורש דבדבר קי״ז רה״י ויי״ד הט״ז הברת

 על בפשיעות דפריך י״ל והשתא להחמיר לחכמים כח אין
 אך . להיתר המפורש בדבר קרבן לענין החמירו דהיאך ר״י
 כ״כ לא ז״ל הוא וגס האחרונים מן לזה מוסכמת דעהו אין

כה״ג דכל וגס בנביאים ולא בחורה המפורש בדבר אלא
: בסתם[ לפרוך ולא לפרושי לש״ס ה״ל

 וי״ל וכ׳ בתשובתי רמזתי כבר קושייתי תירוץ ולעני] יב
 מ״מ עקרה נעשית חס דאף הוא וכוונתי בדוחק

 פריך וא״כ נעקרת מתי לה יש גבול אלא מיד נעקרת אינה
 ובאמת ילדה ואח״כ כו׳ לאימא רבעוה דלמא וניחוש שפיר

: יבחר והבוחר אח״כ נעקרה
 וכ׳ שחיטה ה׳ ריש הרמב״ס על להקשות שהרבה מה יג

 ר״מ דהא בטו״ט י״ל והצעירה העני׳ ולדעתי וז״ל
 דקאי ור״א לכדר״י חד שם בבכורות דאמרינן הא מפרש ע״כ
 הש״ס כוונת ועיקר בע״מ בכור גבי דכהיב ואיל צבי אהך

 מ״מ וטהור דטמא כלאים ל״ש בבכור ד דאע״ג להשמיענו
 הוא זה דבר להרביע 'ואשור ואיל כצבי אחשבי׳ ההורה
 בכור היתר ואיל מצבי דיליף ר״ע והרי למעלה כמ״ש מוכרח

 כמבואר בכור גבי דכתיב להך נמי כוונתו ע״כ לעכו״ם בע״מ
 עכ״ל ,כו פליג ור״א דר״י אדרשא דר״ע מוכח א״כ מעין לכל
 שס המל״מ כ׳ כבר דהא מוכרחים דבריו אין למעלה גם

 שוה פדיה לאחר ופה״מ בע״מ בכור דדין כלאים מה׳ בפ״ט
 אפשר שפיר א״כ וטהור דטמא הברא הך שייך לא ובשניהם

 ואיל צבי אהך קאי ור״א לכדר״י חד דקאמר דהא לפרש
 היתר ואיל מצבי דיליף ור״ע פדיה לאחר פה״מ גבי דכהיב

 אר״א ואדרבא ור״א אדר"? כלל פליג לא לעכו״ס בע״מ בכור
: שם ,התום וכמ״ש פליג הקפר

 מכי עוף ללמוד הרמבי׳ס שנלחץ מה נמי וניחא מ״ש גם יד
 תו קפרא כבר דבהמה מהיקשא יליף הוה דאי יצוד

 כ״ש מה״ת שחיטה טעון עוף דאי חי׳ על היקש צריך הוה לא
 מהיקשא דיליף עוף דהא היא שגגה במח״כ .עכ״ל כו׳ חי'
ב׳ לענין ואיל דצבי היקשא איצטריך ושפיר אחד בשימן די

: כבהמה הימנים
 הוא זו מהוגיא ז״ל הרמב״ס שיטת בישוב שנ״ל ומה טו

 . בזה ז״ל מהרש״א כוונת ג״.כ אבאר ואגבן זאת
 וחד לכדר״א וחד לכדר״י חד הישנה כגירשא דגריש והוא

 וכבר הבכורה מן פטורין ואיל צבי מה ואידך הקפר לדר״א
 לעיל בתוס׳ ועיין וכ׳ ואידך בהאי ז״ל מהרש״א הרב נתקשה

 שם הנה כוונתו .עכ״ל קצת מדבריהש משם ליישב ויש פ״ב
 דרשות ב׳ כשמע ואיל צבי תיבות ב׳ מהכך התוה׳ ביארו

 גירשתם לפי התוס׳ פי׳ ולכך בגמ׳שס להדיא וכדמוכח
 להורות ואיל צבי תרתי לזה כצרך ור״א לכדר״י חד דה״ק

 הקפר לדר״א וחד בזה[ לקמן ]עמ״ש גופין כב׳ דכעפה
 דמה דספ״ק מרי דרב דרשא דרשיכן ומאיל לחוד מצבי היינו

 וממתנות מבכורה למיפטר וחד כו׳ פודין אין ואיל צבי
 כל שיטתם לפי השתא וניחא .ואיל צבי ג״כ לזה וצריך

 זה דרך דלפי. ז״ל מהרש״א כ׳ ושפיר מהפסוקים הדרשות
 להורות ואיל מצבי לכדר״י חד דה״ק הילקוט גי׳ ג״כ י״ל

 ואיל מצבי ג״כ לכדר״א וחד חרישה לענין גופין כב׳ דכעשה
 ואידך קאמר ולכך באחד ודי הקפר לכדר״א וחד הנ״ל ומטעם

זכרון
 ברור ככ״ל מבכורה למפטר איל דהיינו השני׳ חיבה כלומר

 דרב דרשא לא אכתי הילקוט ,לכי לפ״ז נמצא .ז״ל בכוונתו
 והרמב״ס .דב״ה ואליבא לת״ק מתנות דפטור דרשא ולא מרי

 תרתי צריך הנהגה לענין דלר״י מפרש רק זו כירהא כ״כ גורס
 ,ב הכתוב דעשאו חייבין בפ״ע נהגו דאס להורות ואיל צבי

 דהקישו לחוד צבי אלא ל״צ הרבעה לענין לדר״א אבל נופץ
 אף בהמה על להרביעו אשור ואיל צבי מה לצבי הכתוב
 צבידהאשס על כס להרביעו דאסור וממילא כן פה״מ

 דחייב להורות ואיל צבי ב׳ דצריך וא״ל מיני׳ פקע לא בהמה
 כלל כריש דלא ז״א וכיוצא בהמה על הרביעו אה שניה

 דלוקה הא בחיבורו העתיק לא ומש״ה שניה לוקה בדר״א
 הכתוב דעשאו כלל־בדר״א נזכר לא שש במכות ובאמת .ב׳
 כופין כב׳ דכעשה הבר לא ור״א לה קאמר ר״י רק כופין ב׳

 דיש משוה בהמה על ובין חי׳ על בין אשור לממ״נ רק ממש
 דלר״י וא״ל בזה התוה׳ בכוונת בהגה״ה וכמש״ל צבי חלק בו

 בהמה עש נהגו אס צבי דכמו לחוד מצבי למילף יכולין כ״כ
 דשס חי׳ עס כס לנהגו דאשור וממילא כן פה״מ אף חייב

 דאשור ידעינן לא דמ״מ ז״א . וכמש״ל מיני׳ פקע לא בהמה
 פרידות וכמו לנהגו מותר בפ״ע דעכ״פ וה״א בפ״ע לנהגו

 בפ״ע נהגו אס דאפילו אמר הא ור״א עליהס לרכוב דמותר
 הכתוב דהקישו ואיל צבי תרתי לדידי׳ צריך ע״כ לוקה

 אשור פה״מ כן לנהגש אשור ואיל צבי דכמו כלומר לתרווייהו
 גופין כב׳ דכעשה בפ״ע לנהגו דאשור שפיר וידעיכן לנהגו
 הגמ׳ פי׳ לפ״ז נמצא . הורה דאשרה וחמור שור וכמו

 וחד ואיל צבי כלומר לכדר״י חד וגירשתו לשיטתלהרמב״ה
 מתנות לענין לי׳ אייתר ואיל לחוד צבי כלומר לכדר״א
 חיל כלומר ואידך לחוד צבי ג״כ כלומר לדרא״ה וחד דפטור

 ש״ל לא והוא דת״ק אליבא הוא וכ״ז . מבכורה למיפטר
 חנן חבל בו פודין לענין מרי דרב דרשא ולא דר״ע דרשא

 דרשא לן לית היא פשוקה דהלכה וכר״מ כר״ע דפשקינן
 וא' טמא בא׳ אלא דחרישה כלאיה משוש מחייב דלא דר״י

 שהי׳ הכרח ]מאיזה באמת ז״ל הרמב״ס שפשק וכמו טהור
 וחד לכדר״ע חד ואיל צבי חד לן ואייתר מש״ש[ ראי׳ בזה לו

 לן אייתר דאל״כ הקפר כר״א ג״כ הלכה וממילא לכדר״מ
 פשוקה הלכה לוקה פה״מ דמרביע כר״א אבל אחת תיבה

 שנפדו לאחר אף פה״מ דמרביע המשקנא לפי אף היא
 לעל כת״ר שהעמיש וכמו לצבי הכתוב מדהקישו לוקה

 דטעמא דבריו שש הכ״מ שפירש וכמו בה״מ הרמב״ש בכוונת
 הרמב״ס בכוונת הנ״ל זהו . כלאיש משוש מרביעין דאין

:היטב ודו״ק קודש ובמקראי
 נוהג אינו דחרישה דכלאיס שפסק דהרמב״ם י״ל ואולי טז

הוציא זו הוגי׳ משמעות היפך וטהור בטמא אלא
 דפשקיכן למהקנא לו קשה דהי' משוה גופא זו משוגיא ג״כ

 כל איצטריך הא כך כל למידרש הא מנ״ל מרי וכרב כר״ע
 הא נדחה ואס דת״ק אליבא בגמ׳ למאידקאמר הפסוקיס

 מ״מ דחולין בפ״ב עלי׳ פליגי דתנאי משוס הקפר דר״א
 משוש מהלכה דר״י הא דחה מש״ה וכמבואר אחד יחסר

 חד ואיל צבי לן ואייתר וטהור בטמא אלא נוהג אינו דכלאים
 במכות דאמר גופא יצחק ,דר הא ובאמת לכדר״מ. והד לכדר״ע

 בפהמ״ק אלא אמר לא דאיהו מהלכה נדחה לא
 אבל הרמב״ם העתיק וכן וטהור טמא ומטעה שנפדו קודם
 אחר ה״ה יצחק דלר׳ בבכורות הגמ׳ למימר דבעי מאי

 מהלכה נדחה זאת ואיל, צבי מדכתיב לנהגו אשור ג״כ שנפדו
 דכמו להורות לכדר״י חד לומר הוכרחה והגמרא למסקא

 אבל בפ״ע לנהגו אשור פה״מ כן לנהוג אשור ואיל צבי
 וטהור בטמא אלא כלאים דאין מהלכה זאת נדחה למסקנא

 פשק שנפדו בקודם אבל בהמה עם אפילו לנהגו ומותר
 טמא מטעם גופין שני דהוה דלוקה דמכות כר״י הרמב״ס

וטהור טמא מטעם ג״כ אסור שנפדו בקודם וברביעה וטהור
וכמ״ש



ותשובות שאלות מנחה

 הכתוב דהקשו מטעם אשור שנפדו ולאחר בה״כ וכמ״ש
 מעכ״ת שכתב וכמו . שם הכ״מ וכמ״ש בה״מ וכמ״ש לצבי

 :קצרתי האריכות ומיראת להאריך עוד ויש תשובתו בראש
 כת״ר שהקשה ממה הבה״ג שיטת ג״כ י״ל זה ובדרך יז

 ואידך בש״ס דאמר הא יפרש היאך וז״ל עליו
 מודים כ״ע דר״ע דרשא בהך הא כו׳ כתיבי ואיל צבי תלתא

 דלא רק לדעתו כת״ר שפירש כמו בש״ס והפי׳ .עכ״ל כו׳
 ליה סגי דר״י הא דלענין אפ״ל וז״ל לקמן כת״ר כמ״ש
 כו׳ חיה עם בהמה להראב״ד המל״מ כמ״ש ומפרש בחד
 דכלאיס כרמב״ס ס״ל דבה״ג אחר באופן י״ל ולדידי .עכ״ל

 לכדר״א אלא קרא וא״צ וטהור בטמא אלא נוהג אינו דחרישה
 דקאמר והא לעיל שהארכתי וכמו אחת בתיבה וסגי לחוד

 דלישנא דאשגירתא לומר אפשר ור״א לכדר״י חד הגמרא
 ר״א על הכוונה ועיקר לעיל מעכ״ת כ׳ זה וכעין נקט

: היטב ודו״ק לחוד
 הולך דהרמב״ס וי״ל . וז״ל שכ׳ המה אני דבריו ועל יח

 הקפר דר״א דרשא ג״כ סובר לכן הבה״ג בשיטת
 אך לכדר״י אתי דקרא בה״ג בכוונת שהעמיס דלפי עכ״ל כו׳

 בבירור ס״ל דאיהו להרמב״ס כן לומר אפשר אי למסקנא
 על הרמב״ס יחלוק היאך ועוד . טהורים בשני נוהג דאינו

 בטוב אפשר בה*ג בכוונת לפמ״ש אך . להיפוך מפורש ש״ס
:ודו״ק כשיטתו הולך דהרמב״ם לומר

 והניח מדאסר ד״ה קט״ו חולין בתום׳ שהעיר מה יט
 יושף ראש בש׳ כת״ר יעיין מאוד רבה בתימה

 . מללו ברור ודבריו הלזה דיבור ביאור הרחיב זו למס׳
 קרא איצטריך והא שהקשו התוש׳ בכוונת נתקשתק ולכאורה
 דלאחר מדבריהם דמשמע כלאים נרבעו ואח״כ להקדיש

 איתא )מ״ו( דסוטה כש״ס והלא להתיר סברא יותר הקדש
 שם וכמבואר לאסור שברא ויותר טפי גרע הקדש דאמר

 דמסתבר וז״ל לעיל כ׳ ומש״ה בזה הרגיש כת״ר שגס וכנראה
 בע״ז כדאיתא טפי גרע שהקדיש אחר איסור בה דאיתעביד

 נ״ל אך .עכ״ל מדאסר ד״ה קט״ו חולין תוס׳ ועיין כ״ד
 נעשה אס לאסור סברא יותר וראי להדיוט האסור דבדבר

 אסור להדיוט כבר שנאסר דכיון שהוקדש קודם האישור
 אס אבל ההקדש מן חמור הדיוט כח יהא וכי לגבוה גס

 הבהמה על האיסור חל דלא י״ל שהוקדש אחר האיסור נעשה
 להדיוט המותר בדבר א״כ הקדש שס עליו שנתפס כיון
 אסרה דלא להיפוך הסברא לגבוה לאסור קרא לנו ויש

 כשנעשה אבל הקדש כשעת האיסור כשנעשה אלא תורה
 עליו חל לא להדיוט אז דאשתרי כיון חולין שהיתה כשעה

 דהגמ׳ א״ש והשתא . אשתרי דאשתרי וכיון כלל איסור שס
 הכהמה וחמור כשור דחורש המסקנא לפי קאי דסוטה
 בנעכדה לאשור סברא דיותר קאמר שפיר להדיוט מותרת

 כקושיית דקיימא בחולין תוס׳ אבל .כשהוקדשה עבירה בה
 הראש וכפי׳ להדיוט אף הנרכעת בהמה דליתסר הכ״ס
 ואח״כ להקדישו קרא אצטריך ודלמא הקשו שפיר שם יוסף

:דאשור נרבעו
 מע״ל שכ׳ כ״ח בתמורה הרש״י גס לתרץ אפשר רעפ״ז כ

 נפסל לא קודם הקדיש דאפילו כלל אבין ולא וז״ל
 ומיירי ונרבע רובע התם למילף בעי דהש״ס דכיון .עכ״ל
 נוהג רביעה אישור שם וגס להדיוט דאסור באופן התם

 קודם האיסור בשנעשה לאשור מסתבר יותר א״כ בהדיוט
 אם אף דמותר יוכיח בשו״ח חורש פירש״י ומש״ה הקדש

 הקדישו אם אף ג״כ מותר נרבע יהא וא״כ כן אחרי הקדישו
:הכי נקט ונרבע דרובע ולרבותא כן אחרי

 דבעי בהאי ענינא בהאי אחד בדיבור עוד ואסיים כא
 ב״ר לר״י ותרנגולין באווזין דש ב׳( )צ״א בב״מ

 שור שור יליף הוא דגם שם תוס׳ ועיין .כו׳ מהו יהודה
 בידו שכחו דשור דומיא בעינן אי ליה מיבעי׳ אלא משבת

כב

מג זכרון
 ולכאורה .איכא והא בעינן כחו בכל דלמא או וברגליו

 הנהיג אי דחרישה בכלאים לריב״י כן בעי לא קשה,אמאי
 ועוד . לא או וחמור דשור דומיא בעינן אי ואווז בשור
 בעינן ורגליו ידיו ;ש״ל דר״י האיבעי׳ בעל לסברת קשה
 ג״כ דחרישה בכלאים דלפלוג לר״י ליה שמעינן לא אמאי
 לי וניחא . רגלים אלא לו שאין משוס בעוף נוהג דאינו
 רגליו על החמור שמשענת ב׳( )צ״ג בשבת תא דאי מה עפ״י
 כלאים לענין התורה הקפידה לחוד רגליו דעל שמעינן א״כ

 אין החמור מ״מ ג״כ ידיו על השור שמשענת אף דחרישה
 עם רגליו אלא כלאים הוי לא וא״כ רגליו על אלא משענתו

 ר״י פליג לא ומש״ה תורה אשרה ואפ״ה השור רגלי
: וק״ל בזה

 ,מהו הג׳ הגאון להרב שלחתי אשר מהתשובה העתק כ״ז
 הוראדנא בק״ק היותו בימי עוד הנ׳יל אשכנזי העשיל יהושע

: לפ״ק תקצ׳יג שנת אלול חצי וא״ו ביום

ראשון דרוש
 מות על מדרשנו בבית פה העירותי אשר והספד דרוש
 צדיק תבל בקצוי המפורסם הג׳ הגאון הרב אמ״ו
 מק״ק זללה״ה מאיר יעקב מהו׳ מופה״ד’־ נשגב

: לפ״ק תקפ״ו שבט הדש בשילהי יאלאווקי

פתיחה
 הוא דשכבי יקרא הספידא בסנהדרין דש״ס מסקנא

 ודאי בכבודו מחריבים הכל אשר לת״ח ובפרט
 וכמאחז״ל חכמה שקנה זה זקן פני והדרת מ״ע בכלל הוא

 על בב״ק התוס׳ קושית י״ל והנה , ובמותו בחייו מכבדו
 וא״ת שהקשו ת״ח לרבות תירא אלהיך ד׳ את דקאמר הא

 טעם ליהן ונראה . מהכא לי׳ תיפוק ל״ל תקום שיבה מפני
 בפ״ע קרא כתב ולכבוד וכו׳ ה׳ מאת יראה דמרבינן הא

 מהשי״ת ויראה אהבה נגד דת״ח ויראה דכבוד והיינו
 מורא באבות ששנינו וכמו כו׳ כיבוד איזהו בקידושין וכדאי׳

 בירושלמי וכמאחז״ל ול״ת מ״ע נגד והם שמיס כמורא רבך
 לקיים שלא פי׳ לשנוא באת שאם מאהבה עבוד ברכות

 פי׳ לבעט באת שאס מיראה עבוד שונא אוהב אין מ״ע
 . דאבות פ״ק בהרע״ב ועיין בועט ירא אין מל״ת על לעבור
 הבריות כבוד גדול וא״ת דבשב בברכות משקינן והנה

 לומר כתיב בפ״ע קרא כבוד דגבי ניחא והשתא .שדוחה
 מ״ע לבטל אף היינו שמיס מכבוד גדול הת״ח שכבוד

 את בעלמא וכדאמרינן מאת מרבינן יראה גבי אבל כשוא״ת
 השי״ת ליראת טפילה הת״ח שיראת והיינו לבשרו הטפל
 ולעבוד המקום יראת לדחות צריך יהא הת״ח יראת מחמת שאם

:לפתיחה ע״כ .הארכתי ועוד דוחה אינו ועשה בקום ל״ת על

 דאיוב שפרא מסיים הוה כי יוחנן ר׳ בברכות גרסינן
 שגדול מי אשרי כו׳ למות אדם סוף הכי אמר

 בש״ט וגדל ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה ועמלו בתורה
 וגף שם טוב שלמה אמר ועליו העולם מן בש״ט ונפער

 ונראה .מבין לכל רבו הדקדוקים • הולדו מיום המות ויום
 המות יום זה מאוד טוב והנה בב״ר דאיתא מה עפ״י

 ונראה . מות טוב והנה כתוב נמצא ר״מ של בתורתו
 מוואלאזין ז״ל מוהר״ח הגאון הדבר שהמתיק כמו כוונתו
 קי חפשית הבחירה שהיה אף אדה״ר חטא קודם כי והיינו

 רק כלולים האדם כוחות היו מ״מ הבריאה כוונת עיקר זה
 שחוץ לדבר נכנס הי׳ עבירה לעשות רוצה וכשהיה מטוב
 ולכך האש לתוך ליכנס האדם ביד שהבחירה וכמו לגופו
לאחר אך . הנחש ויאמר וכמ״ש מבחוץ היצה״ר היה

שנתערב



יריע מנחת
 ע״כ ורע מטוב ג״כ כלול האדם ועצמות ורע טוב שנתערב
 בזה ופי׳ הנחש זוהמת כוונת וזה בלב משכנו היצה״ר
 שאינו תמות מות ממנו אכלך ביום כי הש״י מאמר הכוונה

 להוציא אפשר אי כי ההכרח מצד רק ועונש נקימה ע״ד
 הפסוק פי׳ וכן הקבר ועיכול מיתה ע״י לא אס הזוהמא

 והנה .באורך ע״ש לעולם וחי וגו׳ ידו ישלח פן ועתה
 אינו הגיהנם עונש כי הקדוש הזוהר מספר ידוע זאת גס
 נעשה החטאים מחמת כי רק וכעס הנקימה צר על ג״כ

 רוחנית היא כי ובעבור . דמסאבא ולבושין בנפש כתמים
 שהלבוש וכמו הגיהנס באור אס כי מצואתה לרחוץ לה אין

 . דינור בנהר תקנתה כך המים בכיבוס תקנתו הגשמי
 המות יום זה מאיד טוב והנה שפיר המדרש כוונת ונמצא

 היתה לא וגם מזוהמתה להתפרד אפשר הי׳ לא זאת לולי כי
 כפרה חלוקי ד׳ ביומא גרסינן והנה .מחטאי׳ לנקות יכולה

 כו׳ ממרקת ומיתה תולין כולן השם חילול על עובר כו׳
 תשובה ע״י בעוה״ז לנפש הקנה יש החטאים לכל כי נמצא

 השם חילול של ענין אך כלל רושם נשאר ולא ויוה״כ ויסורין
 גס והנה . גיהנס ביסורי המיתה לאחר עד נמחק אינו

 בנפש כתם מזה נעשה ג״כ בעוה״ז כלל נודע פלא השוגג
 בידו שיש דמי ביניהם נ״מ והנה בגיהנס להזדכך ג״כ וצריך

 וכשאחז״ל בגיהנם להיות ונשמתו גופו צריך השם חילול עון
 לקבל הגוף צריך אינו שוגג מחמת אך כו׳ חיגר מרכיב
 שנעשה כיון להזדכך צריך הנפש רק כיון שלא כיון יסורין
 לא נפש דעת בלא גם הכתוב כוונת וזה .בה וכתם רושם
 ונפש הגוף צריכין ח״ה דמחמת ג״כ ונראה דייקא נפש טוב

 בעלמא בהעברה די השוגג אך עונשם לקבל בגיהנס למהוה
 לנגדי ד׳ שויחי בתהליס הפסוק פי׳ וזה הכתם. לנקות
 שגיאות מ״מ אך ח״ה בידי היה לא בוודאי וא״כ וגו׳ תמיד

 הנפש היא כבודי ויגל לבי שמח לכן אמר ע״כ יבין מי
 כי ופירש לבטח ישכון בשרי אף בגיהנם לשהות תצטרך שלא

 הכתם לנקות שם שתהי׳ אף כלומר לשאול נפשי תעזוב לא
 לראות והנפש הגוף פי׳ הסידך תתן לא שם תעזבנה לא

 אבל מלא חסידיך כתב וע״כ כלל יראה לא שהגוף שחת
 רעות כי והנפש הגוף פי׳ חיים שאול ירדו כתיב ברשעים
 שם ביומא אמרינן והנה .במזיד שעשו פי׳ בקרבם במגורס
 קורא אדם שיהא ידך על מתאהב פ״ש שיהא ד׳ את ואהבת
 הבריות מה באמונה ומתנו ומשאו ת״ח ומשמש ושונה

 כו׳ דרכיו נאים כמה תורה שלמדו אביו אשרי עליו אומדות
 אבל אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי אומר הכתוב עליו

 וכו׳ הבריות מה וכו׳ באמונה מו״מ ואין הורה שלמד מי
 דהוקשה יוחנן ר׳ כוונת וזה .כו׳ מעשיו מכוערים כמה

 גיהנס יסורי לקבל צריך הלא המות טוב נ£מאי בפסוק לו
 חשובה עשה ומסתמא יסוריס שקיבל באדם דמיירי פי׳ ע״כ
 'השגגות מחמת רק עונש שיקבל עון שום לו נשאר לא ע״כ

 הוה כי יוחנן ר׳ אמר ע״כ וגו׳ בארץ צדיק אין אדם כי
 ברשיעי לא ובודאי ביסורין נזכר אזי דאיוב ספרא מסיים

 ואף בתורה שגדול מי אשרי תשובה יעשו שלא עסקינן
 לבוא יכול חכם שהוא יותר כי השם חילול לידי שיבוא

 עליו בש״ט ונפטר ליוצרו רוח נמת ועושה אמר ע״כ ח״ה לידי
 .הולדו מיום המות ויום טוב משמן שם טוב אומר הכתוב

 המגדילים פסוקים ובפירוש וקינות במליצות הארכתי ופה
: להאריך ואכ״מ ההספד

 ב׳ שיש אלא עוד ולא בברכות ר״י מאמר לכוין האמור ועפ״י
 באיזה וא״י לג״ע ואחת לגיהנס אחת לפני דרכים

 צריך ויהי׳ השגגות מן מאוד שמתירא היינו אותי מוליכין דרך
 בפלוגתא תלוי שזה ונראה .נשמתו לזכך גיהנם דרך לעבור
 לאדם משל וכו׳ בעוה״ז אותך תנחה בהתהלכך כ״א סוטה
 וכו׳ הקוצים,” מן מהירא והי׳ לילה באישון בדרך מהלך שהי׳

מן ניצול אור של אבוקה לו נזדמנה וכו׳ רעות החיות מן

זכררן והספד
 ניצול השחר עמוד הגיע הלסטיס מן מתירא ועדיין הקוצים
 דרכים לפרשת הגיע מהלך דרך באיזה א״י ועדיין מכולם

 באיזה וא״י השגגות מן מתירא ת״ח שהוא שאף והיינו כו׳
 זה אמר ר״ח פ״ד מאי שם ואמרינן .אותו יוליכו דרך
 להתירא לו אפשר המיתה יום שעם פי׳ המיתה ויום ת״ח

 שהוא כיון חטא ויראת ת״ח זה אמר ורנב״י השגגות מן
 זה אמר זוטרא מר . און כל לצדיק יאונה לא חטא ירא
 לירא לו אין ג״כ דהלכתא אליבא שמעתא לי׳ דסלקא ת״ח

 בתהליס הפסוקים רנב״י דעת עפ״י לכוין ויש . משגגות
 עדותיך אל לבי הט . חטא ויראת ה״ח זה דאמר מאי לפי
 שלא שוא מראות עיני העבר וע״כ חטא ליראת היינו • וגו׳

 אורח היינו חייני בדרכך . גיהנם פני לראות אצטרך
 דוד האומר כל בשבת דאמר דר״י ונראה . לעוהע הישר
 שנא׳ מי אפשר וגו׳ דוד ויהי שנאמר טועה אלא אינו חטא

 כדדרשינן והיינו חטא לידי בא עמו וה׳ וגו׳ דוד ויהי בו
 לי׳ א לק ם א״כ בכ״מ כמותו שהלכה עמו וד׳ בסנהדרין

 זוטרא וכמר החטא מן ניצול ובודאי דהלכתא אליבא שמעתא
 ובפרט להספד הנוגעים בדברים הרבה הארכתי ועוד .לעיל

ישראל עמו ופרצות פרצותנו יגדור והרחמן כמוהו לגאון
: אכי״ר ברחמיו

שני דרוש
 הרב מות על מדרשנו בבית פה העירותי אשר והספד דרוש
 מוה' כש״ת הדור פאר המובהק המפורסם הגדול הגאון
 הצובאות מראות ספרי בעה׳יט דפ״ק האב״ד ז״ל זאב משה

:לפ״ק תקצ"ב שנת טבת בחדש אזוב אגודת ום׳

פתיחה
 ונכנסו ר״ע בניו'של ומתו מטפה ב׳( כ״א )במ״ק אמריק

 מנוחם חתנים בניס ב׳ אפי׳ כו' פטירתן בשעת וכו׳
 וכ״ש בלבו אלהיו תורה כו׳ באתם עקיבא בשביל וחם הוא

 ועוד כו׳ בשביל ואס מאי מוקשה הלשון .ע״כ כפול טשכרכס
 בסנהדרין לן דאיבטי מאי עפ״י והנראה .כפול ששכרכם מאי

 זה והנה .כו׳ נ״מ למאי דשכבי או דחיי יקרא הספדא
 מחוייבים דשכבי יקרא דאי שמת בת״ה לנ״מ שייך אין

 זקן פני מוהדרת בכבודו ממוייבים דת״ח • להספידו
 מכבדו בחייו מכבדו ג״כ שם ואמרינן בקידושין וכדאמרינן

 חכם במ״ק ואמרינן ח״ת לטנין וה״ה כ״א לענין במותו
 .בכבודו מחויב הספדן אין דחיי יקרא ואי .בהספדו כבודו
 בטלמא ]וכדאמרינן ת״ח מכבוד עדיף ציבור דכבוד דז״א

 וחכם דוכתי[ בכמה ועוד קודש עם ראשי על יפסיע אל
 לנ׳׳מ שייך זה רק .דכולהו יקרא ואיכא קרוביו הכל שמת

 להספידו מחוייביס דחיי יקרא דאי מת לו שמת בת״ח
 .א״צ דשכבי יקרא ואי בכבודו דמחוייבים הת״ח כבוד משוס

 לפי וא״כ היו קטנים ר״ע של דבניו המאמר כוונת וזה
 הוי ג״ז ]ובאמת להספידה צריך אין דשכבי יקרא המסקנא

 ישראל חכמי לו וספדו החמירו ואפ״ה לנ״מ[ לומר הגמ׳ מצי
 דהי׳ ה״ח גדולים חתנים בנים ב׳ אפילו ר״ע להם ואמר

 פי׳ הוא מנוחם יתירתא מילתא הוי ולא להספק הדין מן
 כזה גדול כבוד בשביל ג״כ לתנחומין ההספד נחשב הי׳

בשבילי אלא באתם ולא להספידן שא״צ קטנים שהם ועכשיו
 על כ״כ והחמרתם וכו׳ בלבו אלקיו תורת ואמרתם .

 ♦ ע״ב תבוא והמחמיר לעוה״ב כפול‘ ששכרכם כ״ש עצמיכס
 כזה הנמצא כמותו הניח לא ושכבי דחיי יקרא איכא ובנ״ד

 ראוי בשבת ז״ל כמאמרם המתעצל העונש וגודל וגו׳
 כנגד מדה ימים מאריך אינו אמרו וכבר בחייו לקוברו

 ועל . ט״ש כו׳ הצדיק למיתת חש לא הוא פירש״י מדה
בהספידו שמתטצל ז״ל המהרש״א כתב בחייו לקוברו ראוי

משוס



דרוש מנחת
 עפ״י עוד מ״ל .ע״ע בארץ שקבור אף לחי דחושבו משוס

 דברים מכ״ד א׳ רבותיו המבזה הרמב״ם דחשב מה
 לתקן האדם חיות עיקר והנה התשובה את המעכבים

 הוי בהספדו והמתעצל וגו׳ בי עוצב דרך אם וראה כמ״ש
 ראוי זה בעבור התשובה את ומעכב ת״ח מבזה בכלל

 לעכבו כדי או כלום בחייי יתקן שלא כיון בחייו לקוברו
 עד הביאני זה בעבור אשר תשובה יעשה שלא

לפתיחה כאן עד : הלום

 כו׳ לבקרו תלמידיו נכנסו ריב״ז כשחלה בברכות גרסינן
 שאם כו׳ בוכה אתה למה החזק פטיש הימיני עמוד

 עוד ולא .כו׳ ימיתני ואם עולם כעש כעסו עלי יכעוס
 יהודה מלך לחזקיהו כסא והכינו כו׳ דרכים ב׳ שיש אלא
 עמוד המעלות כוונת הדקדוקים נבאר ובתחילה . ע״כ שבא

 וגו׳ מימינו כמ״ש בימין שנתנה התורה עסק כנגד הימיני
 וכנגד וגו׳ בימינה ימים אורך וכמ״ש לשמה בה ועסק
 כנגד החזק פטיש . שלמה שעשה עמודים מב׳ הימיני עמוד

 וזהו סלע יפוצץ וכפטיש וגו׳ כה הלא כמ״ש המצות מעשה
 ברזל אם כו׳ בך פגע אם בסוכה וכדאיתא ליצה״ר תבלין

 לג״ע דרכים ב׳ שיש ז״ל פירשו עוד ולא ומ״ש מתפוצץ הוא
 נשמת משם להעלות גיהנס דרך לעבור הצדיק צריך ופעמים
 ויפורש מזה מתירא והי' דרכים לשון בזה ומדוקדק .הרשעים

 אני בטוח פי׳ לשאול נפשי תעזוב לא כי תהליס פסוקי בזה
 בקשתי אך עזיבה שנקרא ארוך לזמן בגיהנס תעכבנה שלא

 כלל״דרך לעבור אצטרך שלא שחת לראות חסידך תתן לא
 . לג״ע הישר דרך פי׳ וגו׳ חיים אורח תודיעני רק גיהנס

 שהיה עולם מיתת וכו׳ עלי יכעוס שאם מ״ש קשה זה אך
 על כן לומר וחלילה מג״ע ויוטרד שכרו שיקופח ח״ו מתירא

 עפ״י והנראה .מיתה היינו כעס היינו ועוד . שכמותו צדיק
 אלמלא כו׳ מתחדש אדם של יצרו בסוכה דאמרינן מאי

 לא ד׳ וגו׳ רשע צופה שנאמר בידו נופל היה עוזרו הקב״ה
 ירשיענו ולא דקרא סיפא עפ״ז לפרש ויש .בידו יעזבנו

 כלום זה עבור מנכה אינו סייעו שהקב״ה אף לומר בהשפטו
 ביום בסוכה המאמר' ז״ל פירשו ועד״ז . המשפט בעת

 היצה״ר מביא הקב״ה לבא לעתיד וגו׳ המספד יגדל ההוא
 הר לכבוש יכלנו איך בוכין הללו כו׳ להר נדמה לצדיקים כו׳

 אך .דכבשו כיון בכיה זו מה יפלא ולכאורה . כזה גדול
 ומתיראיס הקב״ה בסיועת אלא יכלו לא דבעצמס כוונתם

 אך כן הדבר שבעולם הצדיקים ובכל שכרם יקופח שלא
 הש״י מסלק בנסיון הצדיק את להביא כשרוצה לפעמים
 על האלשיך וכמ״ש בנסיון יעמוד אם לבוחנו מעליו שמירתו

 היה ומזה כו׳ מעשה לאותו ראוי דוד היה לא מאמר
 כו׳ לו אומרים למטה נפל בשבת אמרו שכבר ריב״ז מתיירא

 ביד ויפול ממנו שמירתו יסלק שהקב״ה דינו יצא ואולי
 ממני שמירתו לסלק עלי יכעוס שאם כוונתו וזהו .היצה״ר

 המטרידני חטא לידי אבוא בוודאי שאס עולם כעס כעסו
 .כו' עולם מיתת מיתתו ח״ו ימיתני אם ואח"ז לעולם

 ספר באיזה שראיתי דכמדומה עוד הענין להמתיק ואפשר
 והכינו אמר זה ובעבור יהודה מלך חזקיהו ניצוץ היה שהוא
 זמרא בן ר״י משום אר״י בברכות ואמרינן כו׳ לחזקיהו כסא

 שאמר חזקים אחרים בזכות לו תולין עצמו בזכות התולה כל
 אלו ומדבריו כו' באמת לפניך התהלכתי אשר את נא זכר

 באברהם וכשארז״ל בדעתו חשב כן מהשי״ת סעד שא״צ משמע
 שם המאמר כוונת כנ״ל דוד בזכות לו שתלו נענש זה ועבור
 ויסלק החטא זה לתקן יצטרך שמא מתירא היה וריב״ז

 מאמרו לתקן כדי בנסיון יעמוד והוא ממנו שמירתו הקב״ה
 מלך חזקיהו שבא עד מתיירא והיה לפניך התהלכתי שאמר
 הטומאה מפני כלים פנו שאמר וזה מיד שימות והכין יהודה

מד י זכרון והםפד
 מזומן שיהיה בטוח לבו והיה ממנו דאגתו סר ואז

 הבכי להרבות וקינות במליצות בה והארכתי .הבא לעולם
ההספד: ולהגדיל

 שלא מיקרי דזה ההספד מתוך בבכי יוצאים ואינם
 נספד שלא שאול אל ביבמות שארז״ל וכמו כהלכה

 שפי׳ וכמו וגו׳ ישראל כל לו וספדו דכתיב ואע״ג כהלכה
 גרסינן . שם המאמר לבאר ונבא . ע״ש בע״י הרי״ף

 ראשונה שנה וגו׳ שנים שלש דוד בימי רעב ויהי ביבמות
 כהלכה פד נס שלא שאול אל ד׳ ויאמר וגו׳ דוד ויבקש וכו'
 מעלה כו׳ הגבעונים את המית אשר על הדמים בית ואל
 הבע וקא כו׳ לשאול הבע קא . הרגו כאילו הכתוב עליו
אין לפורענותיה ותבע כו׳ לכבודו חייש ופירש״י כו׳

 משלם משפטו בעת ופרש״י פעלו משפטו באשר כו' דאמר
וגו׳ יומתו לא והכתיב כו׳ הטובה פעולתו שכר לו

 ופירש״י בפרהסיא שמים שם כו׳ אחת אות שתעקר מוטב
 לאומה פנים נושא שהקלה אומרים הגבעונים שהיו

 כו׳ תבע פריךקא מאי מפורסמת הקושיא . ע״כ כו׳ זו
 וע״ק . אמת שניהם ־להיות א״א וכי כו׳ תבע וקא

 חדא טעמים מכמה פטור שאול באמת דהנה עובא
 דעל וב׳ . לד״ע וא״ש שליח ע״י הרג גופא דהכהנים
 עון לו נמחל דכבר וג׳ בעלמא. גרם הוא הגבעונים

 בברכות וכמארז״ל שמואל מפני ־ דנתבייש משום הכהניס
 אלא לומר אפשר אי הענין עיקר וכל בכלל זה עון וכ״ש
 נתכפר ולא בידים כהורג דנוהו שהם השם חילול מפני

 ולא נהרג דכבר כיון נקמה עוד זו מה מ״מ אך עדיין
 ליישב והנראה .עוד ירצו ומה בב״ד דנהרג אלא יהא
 שאול ממיתת הש״י המתין למה קשה עוד דהנה כ״ז
 . בסומא וברש״י דר״א בפרקי וכדאיתא שנים ל׳

 הגיע לא דעדיין לומר אפשר הגבעונים על בשלמא
 העולם מן להפטר שאול של בניס ובני בנים של זמנם
 ההספד עון על אך כעת עד עונשין בני היו לא א״ד
 כדאיתא מיד שהקפיד ביהושע מצינו והלא המתין למה

 דתלי ונראה . וכו׳ געש להר מצפון על מארז״ל בשבת
 הגבעונים עון על לפקוד אפשר דלא כיון בזה זה

 מת בסנהדרין דאמרינן זה עון על לפקוד ג״כ א״א
 עבדיך נבלת את נתנו כו' מתוך נהרג כו׳ רשעו מתוך

 להו הוי כו׳ מלכות הרוגי כו׳ דינא ליה דהוי וגו׳
 דתנן נמי דיקא כו׳ דבדינא כיון ב״ד הרוגי כפרה

 מיתה אלא כו׳ מתאבלין היו לא כו׳ אותו קוברין היו לא
 פטור שאול היה לדידן דבאמת ניחא והשתא ע״ש ועיכול

 על וחובה מצוה ובודאי במיתה נתכפר קצת דחטא ואף
 כהורג נחשב היה הגבעונים אצל אבל להספיד ישראל כל

 או עצמו את דהרג כיון ב״ד הרוגי בכלל והוי בידים
 עליו מתאבלין ואין. כפרה מיתתו הוי ולא כליו נושא על
 שלאח״ז קיימין ובשר עצמות היו ועדיין עיכול אחר עד

 באפשרו היה לא ומש״ה בקרא וכמ״ש מיבש דוד נטלן ׳
 אותו שמספידים גדול ח״ה היה דאז מיד להספידו

 באפשרי היה לא ואז לאומתו פנים נושא השי״ת וכאילו
 שכתבתי וכמו זמן הגיע לא דעדיין כיון עבורם לנקום

 דידן וכסברא באמת הספידוהו זמן בהגיע רק לעיל
 קושיית והשתא . מבניו נקמו ה׳ חילול מפני אך

 ההספד תבע קא אמאי כלומר תבע קא שפיר הגמרא
והיו לתבוע לו היה לא לנקום הוצרך זה ידי ועל

דין בית הרוגי מכלל דהוא סבורים הגבעונים
 פעלו משפטו באשר ומתרץ נקמה מבקשים היו ולא

 אין ממנו ינקום שעי״ז אף לאדם טוב שכר שמשלם כלומר
 ההספד עיקר והנה . המדה היא וכך זה עבור זה מנכין
דקרבנות דומיא מכפרת מיתתו דאז תשובה היא

ובגדי



זכר־ון ППЗЙ והספד דרוש
 והוא שיכפר עליון חסד הוא ובאמת כהוכה ובגדי
 אדומה לפרה מריס מיתת הסמיכות בזה וי״ל . טעם בלא

 אלא לכפרה איכו תשובה בלא אך טעס בלא חוקה ג״כ שהיא
 מפכי לגבייהו היא טיבותא בב״ק וכמ״ש לטובתו היא המיתה

 בתורה צדיקים מיתת כתיב דמש״ה טעם ליתן ויש וגו׳ רעה
 התוכחה כל כמו בודאי מכפר דאיכו משום ברמז רק

 בדברים פה הארכתי ועוד תשובה בלא אף שמכפרת
 עמו ופרצות פרצותיכו יגדור הוא והרחמן .להספד הכוגעים

: אכי״ר ברחמיו ישראל

שלישי דרוש
 ארי׳ מות על מדרשנו בבית פה העירותי אשר והספד דרוש

 נשגב צדיק ארץ בקצת המפורסם הגדול הגאון אילעא דבי
 קאצינעלין ליב אריה מוה׳ ורבנא מרנא כקש״ת פ״ה "ה ע

 שגת אב חדש בשילהי׳ בריסק דק״ק האב״ד זלה״ה בוגין
לפ״ק תקצ״ן

 ספדכא ההוא עליו פתח ר״ז דמך כד במגילה גרפינן
 שעשועי׳ גדלה צבי ארץ וילדה הרה שנער ארץ

 מאי להבין .חמדתה כלי אבדה כי רקת אמרה לה כא אוי
 מפכי עליהם מגין שהי׳ דא״ל העיירות מכל יותר רקת הספירה

 בסכהדרין וכדאי׳ העולם כל על מגין הוא הלוא הפורעכיות
 ידי ובצל שנאמר כולו העולם כל על מגין אף אמר ר״ל

 בחולין וכדאיתא מגין ודאי הוא מדיכה ובאותה וגו׳ :כסיתיך
 כו׳ והרוחות הזועות פסקו לכאן הגולה בני משעלו
 לא יסורין סבל דרבי שני וכל . ובניו חייא ר׳ והיינו

 בזכותו ותועלת טובה הבאת לענין נמי וכן בא״י אשה הפילה
 ניזון כולו העולם כל וכמאמרם העולם בכל ג״כ הוא

 שבני קאמר ותורתו חכמתו דלענין ונראה . כו׳ בשביל
 העץ יפול אם פסוק על שפירש״י וכמו ממנו למדין עירו
 כי כוונתם וזה כו׳ ניכר יהא שם וגו׳ שיפול מקום וגו׳

 חמדה כלי שנקראת התורה היינו חמדתה כלי אבדה
 האלשיך לפמ״ש והנה . ע״ש וכו׳ ישראל חביבין וכמאמרם

 יוסיף הנני כו׳ צדיקים של סילוקן קשה המאמר בפי׳ ז״ל
 והבאת היזק סילוק טובות ג׳ דיש וגו׳ ופלא הפלא וגו׳ להפליא
 מחורבן יושר גדול ומש״ה ומעשיו חכמתו ולימוד תועלת
 סתירת בזה יובן . ע״ש דברים ב׳ אלא בו שאין בהמ״ק
 . כו׳ צדיקים מיתת שקולה בר״ה דאמרינן להא מאמרם
 מתורתו נהנין שהיו אדם בני ושאר עירו בני דלענין
 לאנשים משא״כ ביהמ״ק מחורבן יותר קשה ממעשיו ולמדו

 כשרפת שוה חכמתו שמעו ולא ראו שלא אחרות מעיירות
 שהיה דמשמע צדיקים של סלוקן לשון ומדוקדק .ד׳ בית

 שאין צדיקים דיש יאמר או , זה ממקום ונסתלק בכאן
 צדיקים אותן ועל שקולה קאמר וע״ז בתורה לחדש בכוחם

 יותר שקשה קאמר עליהם תורה חידושי ג״כ שמחדשין
 חכמת ואבדה וכ״כ-למה שמסיים וכמו ביהמ״ק מחורבן
 כמה בו דיש אבד הצדיק הפסוק בזה ויובן .וגו׳ חכמיו

 תורה בעל שאינו הצדיק מתחלה שנוטל כלומר . דקדוקים
 ויעשו העולם ויפחדו הרעה על יגן שלא כדי לחדש כ״כ

 הצדיק נאסף הרעה שמפני מבין שאין ומחמת תשובה
 כלו׳ נאספים חסד אנשי ע״כ הרעה על יגן שלא כלומר

 ומה . לשונה על חסד ותורת וכמ״ש תורה בעלי צדיקים
 בהעדר כמו הצדיק בהעדר כ״כ מרגישים אינם שבאמת

 מן להגן אלא אינה הצדיקים שטובת היינו חסד אנשי
 כלל מרגישים אינם מש״ה לעולם טובה ולהביא הפורעניות

 אחד כל באומרם הפורעניות מן מתייאשים העולם כי תיכף
 תיכף מרגישים תורה בעלי בהעדר משא״כ לי יהי׳ שלום

 להוכיח הקב״ה רצה בתחילה ומש״ה .חכמתו אבדה כי

 צדיק מהם נועל הפורעניות מן וידאגו מוסר שיקבלו העולם
 . עולם יסוד וצדיק העולם כל על מגין הוא כי ודיו אחד
 העדר מכח שירגישו צריך בזה מרגישים אינם כשהם אבל

 שירגישו בכדי ח״ו חסד אנשי כמה למות צריכים התורה
 מרגישי׳ היו לא דאל״כ שנתמעט התורה העדר בקרוב כ״א
 הפורעניות מן ג״כ חרדים אז בתורה חסרון שמרגישים וע״י
 מציאה שבעים המדרש מליצת וזה ח״ו. תבא שלא

 עוב הוא עתה דבמציאה כו׳ ר״ס את שאבדנו אנו כו׳ מצאו
 הטובה על בברכות וכדאיתא רעה תבא שמא שיראים אלא
 שנאבדה רע הוא עתה ר״ס ובמיתת הרעה מעין

 גס וא״כ .תבא שלא הרע על לדאוג שיש מכ"ש חכמתו
 הדור גאוני עולס חמורי שלשה מאתנו שהלכו אנחנו

 הוא כי הכביד והאחרון תורה בעלי חסד ואנשי צדיקים
 שחסרה חכמתו על להצטער לנו יש לפ״ק יותר קרוב

 ויביא שיגן מי לנו שאין ח״ו תבא שלא צרה כל מן ולדאג
 ואז מחטאתינו שנשוב חשובה הוא הצער ותכלית . טוב

 .יועיל לא החכמה דלענין אף ח״ו רעה עלינו תבא לא
 ׳תהא כשנשוב ואז . חכמיו חכמת ואבדה כתיב ומש״ה
 למה במ״ק כמאמרם עונותינו על כפרה מיתת מיתתו

 איתא בשבת והנה . כו׳ פ״א לפ׳ מריס פרשת נסמכה
 דהתס בהספדאי לי אחים שילת בר לר״ש רב א״ל

 יבכו והעולם ההספד דכשיחמס כוונתו ונראה .קאימנא
 בקרבן אך תכפר. הצדיק מיתת אז תשובה ויעשו
 לו אפשר וכי בתענית וכמאמרם עמו בעליו שיהא צריך

 כן על מעמדות תקנו ומש״ה כו׳ קרבנו שיקריב לאדס
 הקרבן אצל המוכים הבעלים להיות המת כשמת באה

 לאמר לזה סגולה בספרים ומובא . הגוף הוא הקרבן כי
 מפיו ששמעתי מה קטן דבר אזכיר ע״כ בשמו תורה דבר

 . תשובה מענין ג״כ והוא דאשתקד באלול ז״ל הקדוש
 אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר ביומא מתניתין
 עבירות וכו׳ יוה״כ אין מכפר ויוה״כ אחטא וכו׳ מספיקין

 חטאתיכס מכל ראב״ע דיש זו את כו׳ לחבירו אדם שבין
 ר״ע אמר כו׳ למקום אדם שבין עבירות וגו׳ ה׳ לפני

 מקוה כו׳ אתכם מטהר ומי כו׳ מי לפני ישראל אשריכם
 וכו׳ מטהר הקב״ה אף וכו' מטהר מקוה מה ד׳ ישראל

 . מובן בלתי אשר המשנה לשון המשך להבין . ע״ש
זמני תרי ואשוב אחטא דוקא למה אומרים העולם דהנה

 הר״י ובשם . מ״ע דהיא השובה מצות לקיים רצה דאולי •
 וא״כ המשקל תשובת בעינן דתשובה אמר ראדוויל מק״ק

 עוד יחטא לא החטא ערך לפי התשובה שכבדה יראה אס
 שקל חזינן ואשוב עוד אחטא ואמר תשובה כשמשה אבל

 יסמוך א׳ פעם אמר דאם ביוה״כ משא״כ לחטוא בעיניו
 לשון מדוקדק זה דלפי ז״ל הרב ואמר . יוה״כ על תמיד

 דלפני או אופנים בשני לפרשו יש תטהרו ד׳ דלפני המפנה
נפשי׳ באנפי מילחא ותטהרו למקום ׳אדם שבין עבירות ד׳

 שתטהרו תטהרו ד׳ לפני הפירוש או . השובה בלא ואפילו ־
 מתני׳ מדנקט והנה . השובה שהמפו ד׳ לפני בלבותיכס

 דאתיא מכלל פ״א יוה״כ וגבי זימני הרי ואשוב אחטא גבי
 בשם וכמ״ש השובה עשה שלא אף מכפר דיוה״כ כרבי
 שבין עכירות תיכף שפיר המשנה נקש א״כ מראדוויל הר״י
 אה להכי ד׳ לפני ליה דאשת׳ייר מכפר יוה״כ למקום אדם

 בפ״ע ענין ותטהרו ד׳ לפני חטאהיכס מכל ראב״ע דרש זו
 שמטהר ישראל אשריכם התמה שאל המכין להמתיק ר״ע ובא

 ויהיו .ודפח״ח ז״ל עכ״ד וכמקיה תשובה בלא אף אתכם
 השובה בעי דיוה״כ קיי״ל אכן והכה .בקבר דובבות שפתותיו

 אדומה לפרה דהוקש כיון דלכאורה צדיקים במיתת צ״ע אך
 דזבח חשובה בעי זבחים דבשאר דכהי תשובה בעי לא

 איתקש דלהכי כימא או . בפרה משא״כ תועבה רשעים
מיתת כן בה כתיב דחוקה טעם בלא מכפרת דהיא דכמו

 צדיקים



מה זכרון והספד דרוש מנחת
 תשובה אבל וכו׳ חטא טוביה טעם בלא מכפרת צדיקים

 חשד ואנשי מקרא של מפשוטו לה״ר ואין . עכ״פ בעי
 אם הא דמשמע לב על שם איש ואין מבין באין נאספין

 חשד אנשי מתים היו לא הצדיק מיתת לבם על שמים היו
 . תשובה דהיינו שימה דבעי מכלל הרעה תבוא לא דבלא״ה

 במיתתו כלל מצטערים דאינס הפשוק כוונת דדילמא דז״א
 אס הא בעונס למות לו דמה אף מכפר אינו בודאי ואז
 מהא לפשוט ונראה . תשובה בלא אף מכפר מצטערים היו

 צדיקים אין כו׳ בדור שהצדיקים בזמן בכתובות דאנורינן
 וביומא .יסורין לה קרי ובברכות כו׳ שב״ר תינוקות בדור

 ,ע״ש כ״א עם תשובה דצריכה כפרה חלוקי ד׳ אמרינן
 ולהמתיק . צדיקים מיתת רה״ה תשובה בעי דתשב״ר חזינן

 דהנה אחר עונש ולא תשב״ר דוקא נתפשין .למה הענין
 כשר אדם דכשמת אבד הצדיק הפשוק בפירוש כתבנו כבר
 שאין אף במהרה מרגישין העולש אין תורה בעל ואינו
 נאספים ואז באה הפורעניות אין שעדיין כיון מגין להס

 תורתם איבוד העולם תיכף ומרגישים תורה בעלי אה״כ
 וכשעושים תשובה ועושים הפירעניות מן ג״כ חרדים זה ואגב

 הענין הוא כן .בחנם מת ואינו כפרה מיתתו אז תשובה
 בניו חסרון מיד מרגיש כ״א דכשמתיס קטנים בבנים ממש

של פיהם הבל מגינים היו שהם הפורעניות מן ג״כ ודואג
אנשי כמו והוי מכפרת מיתתם ואז תשובה ועושים וכו׳

 ותהיה כפר׳ וכו׳ מה מפני במ״ק דאמר מהא יקשה ולכאורה .חסד
 אימא מיניה שקיל ערבוכא וכו׳ שיבכה כדי כו׳ ובנותיו בניו

 שלא מפני מתו דבאמת אימא פריך דמאי .בכה שלא מפני
 עליו שיקבל תשובה דבעי להורות שיבכה כדי ונקט בכה

 מזוזה בעון אמריכן דהא קשה דבלא״ה אך . לבכות להבא
 שלא מפני ה״פ ובאמת . הא חשיב ולא תורה ביטול בעון
 ולא בתורה מחדש שאינו צדיק היינו כשר אדם על בכה
וא״כ לב על שם איש ואין וכמ״ש הפורעניות מן כלל דאג
 ירגיש דאז בניו מתים ע״כ חסד חפץ והש״י הפורעניות יבא

 ר״ל ובה״א חסד אנשי דוגמת והס תשובה ויעשה היכף
 עוד יצטרך וצא כשר אדש על שיבכה כדי מתים דמש״ה

 שקיל קא ערבונא ופריך תינוקות או חסד אנשי עבורו למות
 . חסד אנשי דוגמת והס הרגיש ולא בכה שלא מפני ומשני
 ג״כ דהוי כו׳ בדור שהצדיקים בזמן המאמר אל ומכוין
 אדם צריך בוודאי חסל אנשי במיתת וא״כ . חשד אנשי

 ולעשות תבוא שלא הפורעניות מן ולדאג ולהצטער להרגיש
 קושיית בזה ויובן . שב״ר תינוקות חלילה ימותו דאל״כ תשובה
 ובא השמש וזרח כתיב הא להצטער צריך דלמה העולם
 רב נולד רבא שמת יום קטן הוא דעדיין ומתרצים .השמש

 . בקטנותם ימותו יצטערו לא דאס יותר ניחא ולדברינו .אשי
 ולעשות ולדאג להצטער מאוד מחוייביס אנחנו גס כן והנה

 ופירוש וקינות במליצות והארכתי . שיכפר כדי תשובה
 מה על לחקור צריך והנה . ההשפד המגדילים פסוקים
 בתשובה מתכפרין ול״ת עשה דהא צדיקים מיתת מכפרת
 כריתות חייבי על אע״כ מהני לא השם חילול ועל . ויוה״כ
 כפרה חלוקי דד׳ בהא ביומא כדאיתא יסורין דבעי ומב״ד
 ע״ז דמכפרת וראי׳ יסורין בלא מכפרת הצדיק ומיתת

 כוונת וזה . שם התוס׳ וכפי׳ אדומה לפרה דאיתקוש מהא
 דהיינו וגו׳ מספרך נא מחני אין ואס וגו׳ ועתה הפסוק
 וא״כ וגו׳ חייס מספר ימחו כמ״ש עליהם ויכפר שימות

 תשובה ומב״ד דבכריתות היסורין מן אותנו מציל הוא
 והוא הפסוק כוונת וזה .ממרקין ויסורין תולה ויוה״כ
 האדם יאמר ושמא לנו, נרפא ובחבורתו וגו׳ מפשעינו מחולל

 וה׳ וגו׳ תעינו כצאן כולנו אמר ע״ז כרת. עון לי אין
 אבק בב״ק דאמרינן מאי עפ״י כולנו עון את בו הפגיע

 רובן התם נמי ואמרינן יום בכל ניצול אדם אין הרע לשון
ואמרינן הרע לשון באבק וכולם בעריות ומיעוט בגזל

כג

 שפתי כל ד׳ יכרת שנאמר ברוה״ק דוד כרתו כבר בערכין
 הצדיק מיתת לכפרת כולנו אנו צריכים וא״כ וגר חלקות
 כולנו הפשוק כוונת וזה הרע לשון כריתות מישורי להנצל
 חנם שנאת דהוי שם ז״ל האלשיך וכפי׳ וגו׳ תעינו כצאן

 וד׳ לה״ר לידי ובאים וגו׳ הרעה לדרכו איש וכדמשיים
 בו נכשלים שכולם א׳ מון היינו כולנו עון את בו הפגיע
 של כרת מחמת הבאים ישורים על ויכפר לה״ר והיינו

 שבא זה מלבד ,מיתתו לכפרת אנו צריכין וא״כ הרע לשון
 . תשובה ולעשות עבירות כל על הפורעניות מן לדאג לרמז
 אותנו ומציל עלינו כפרה מיתתו אז תשובה עושין אנחנו ואס

 מהא כנראה גדול הצדיק שכר אז כריתות של היסורין מן
 הרוגי אלא כו׳ וחביריו ר״ע וכו׳ מלכות הרוגי בב״ב דאי׳

 מחיצתם ישראל ישורי עצמם על שקבלו כשביל כו׳ לוד
 ומת ח״ו תשובה שפין אין אש אך הצדיק ומפוייס גדולה

 שמת רעה לצדיק גרמנו אז יגן ולא הרעה שתבא כדי
 רמז ע״ד ז״ל השפרים פירשו וע״ז .זמנו קודם בחעאינו

 לא הצדיק זה וגו׳ חלל ימצא כי הצדיק הוא ערופה עגלה
 לעמך כפר . מת מי בעון נודע לא כי וגו׳ הכהו מי נודע

 אז עלינו שתכפר כלומר נקי דה תתן ואל וגו׳ ישראל
 משיב . נקי דם עלינו יהיה ולא גדולה מחיצתו יהיה
 וגו׳ הישר תעשה כי הנקי הדס תבער ואתה ואמר הש״י

מיתתו כי כרת של מישורין ותנצלו תשובה שתעשו כלומר
.נקי דם עוד יהיה לא וממילא גדולה מחיצתו

 אנו שאין די לא כראוי אותו משפידין אין אם נמצא
 תשובה ולעשות הפורעניות לזכור עצמנו לעובת חוששין

 נקי דם עונש ויהיה פשע על חעא מוסיפים שאנו אלא
 וגו׳ דוד בימי רעב ויהי דיבמות גמרא יבואר ועפ״ז . ח״ו
 והכתיב בע״י הרי״ף והקשה כהלכה נהפד שלא שאול אל

 להיות צריך בכי ומתרץ וגו׳ ויבכו ישראל כל לו וישפדו
 ותירוצו להשפד ד׳ לבכי ג׳ שארז״ל וכמו ההספד קודם
 כהלכה שלא עשה ח״ו ולבכותה לשרה לספוד דהכתיב דחוק
 היו שאול של שדורו יובן ולדברינו .שני( בהשפד )עיין

 והיו ואחיתופל ודואג ׳ זיפיש אנשי לה״ר בעלי דלטורין
 ויפעור עליהס שתכפר כדי במיתתו תשובה לעשות צריכים
 יהיה לא ואז גדולה למחיצה זוכה והיה היסורין מן אותם

 שפדוהו הש אבל זמנו קודם שאול שמת נקי דם עליהם
 אבל הפורעניות מן ודאגו מיתתו על וציערו כבודו משוס

 וזה נקי דם עונש עליהם והיה תשובה עשו לא
 כהלכה נספד שלא כוונתם וזה רעב היה ולכך מהם תבע

 לעיל תמצא המאמר בזה ביאור )ויתר תשובה עם כלומר
 וזכות . שלם בלב ד׳ אל שובו ועמי אחי ע״כ .ב׳( בדרוש
 עמו ופרצות פרצותינו יגדור הוא והרחמן עלינו יגן הצדיק

: אכי״ר ברחמים ישראל

ד דרוש
 האמתי הגאון הרב מות על העירותי אשר כבד ואבל דרוש
 מוה׳ היקרים בחבוריו המפורסם בדורו יחיד סוע״ה חו״ב

 חמדת ם׳ בעה״מ ווארשא דק״ק האב״ד ז״ל פוזין זלמן שלמה
: לפ״ק תקצ״ט שנת אייר בחודש ש״ם. וחידושי שו״ה שלמה

פתיחה
 את יבכו ב״י כל ואחיכם נדו״א במיתת שמיני בפ׳ כתיב

 של שצרתן מכאן ופירש״י ד׳. שרך אשר השרפה
 ז״ל המפרשים ופירשו . להתאבל ישראל כל על מועל ת״ח

 מדלא נו״א צרת ולא ואיתמר אלעזר אהרן צרת דכוונתו
 יתאבלו לא למה קשיא גופא הא אך . ואחיהם קאמר

 כדאית כקרוביו הכל שמת חכם והא בעצמם נו״א על
 וגו׳ שרף אשר השרפה את דקאמר יל״ד ועוד .במ״ק

דמשמע



דרוש מנחת «
 מאי עפ״י ונראה . בשריפה שמתו משום דוקא דמשמע

 וגוף נשמה שריפת אהרן בני מיתת בעלמא דאמרינן
 חיל גבי נשמהדבעלמא שריפת מהו הענין להבין . קייס

 . בנו״א כן לומר וחלילה כלה שנפמתן לומר יש סנחריב
 בטלה רבי שמת היום אותו בכתובות דאמרינן לפ״מ ונראה
 שס בהפלאה ועיין . כהונה -קדושת דהיינו התו׳ ופי׳ קדושה

 שרצה כהן ר״ח כמו מופלג ת״ח כל אלא נשיא דל״ד להתו׳ שס״ל
 וטומאת קרוביו הכל שמת חכם מטעם והיינו לר״ת לטמאות
 למה קשה וא״כ ע״ש פסח עשיית אף ודחי מצוה קרובים

 ולא בשני הפסח ועשו ואלצפן מיפאל רק לנו״א טמאו לא
 קרבות דכל וצ״ל .בטומאה הפסח את ויעשו כב״י טמאו

 נשמתו מ״מ שמת ואף הנפש מצד היינו הצדיק עס לנו שיש
 הכל ומש״ה מת לא ישן ומקרי בעוה״ז הגוף על חופפת
 שהנשמה כלומר נשמה שריפת הוי נו״א גבי אבל קרוביו
 כי נשמה לחלוחית בלא הגוף ונשאר מהגוף לגמרי נשרפה
 רשאי׳ היו לא ומש״ה קרוביו הכל הוי ולא לגמרי לה הלכה

 טעם ליתן יש ובזה . בטומאה הפסח ולעשות לטמאות כו׳
 אורחיה לאו שתא ירחי תריסר לבתר ביבמות דאמרינן הא

 בקרובי הוא ההספד חיוב עיקר דבאמת משוס למספדיה
 הכל שמת בחכם אך להספד ד׳ לבכי ג׳ וכדאמרינן המת

 מפאת הוא הקרבות וכל בהספד כולם ומחוייבים קרוביו
 אמרינן חדש עשר ניס ש לבתר אבל הגוף על החופפת הנפש

 תו הוינן ולא יורדת אינה ושוב עולה שנשמתו שואל בפ׳
 ואחיכם דקאמר ג״כ וא״ש .בהספד חיוב ואין קרובים

 כיון לבכות צריכין היו לא נו״א צרת דמצר אחיהם ולא
 י״ב לאחר וכמו קרובים הרינן לא הגוף מעל נשמתן שנשרפה

 אהרן צרת דמצד ואחיכם רק למספדי׳ אורחיה דלאו חודש
 החכם עם קרובים נחשבים דאנו הטעם בעיקר והנה . ובניו
 וכדאיתא בזכותו ומגין תורה מלמדנו שהוא משום היינו

 חיוב אין דעדיף א׳ והניח א׳ חכם כמת היכא וא״כ בחלק
 כתיב כד העולם כל על מגין ג״כ א׳ צדיק דהא כ״כ ההספד

 קאמר דלכך לטעות לאהרן לו אפשר והיה עולס יסוד וצדיק
 עצמו החזיק דמשה משוס אחיהם ולא ואחיכם משה

 גדול והניח שמת חכם על לבכות חייב ואין מהם לגדול
 אקדש בקרובי ד׳ דיבר אשר הוא 'ואמר הקדים מש״ה ממנו

 בך או בי או הייתי סבור בכבודי ונקדש שאמר ופירש״י
 קאמר ואפ״ה וממך ממני גדולים שהם רואה אני עכשיו

נשמתן נשאר דלא כיון דייקא השרפה ואת וגו׳ ואחיכם
: לעליהן לבכות א״צ בארץ

לפתיחה ע״כ
 הנ״ל סוע״ה הגדול הגאון שנפטר שלנו בענין כן כי הנה

בארץ חופפת עדיין נשמתו כי כקרוביו הכל הוינן
 הגמ׳ כוונת כמותגוזה הניח לא גס הנפש מפאת קרובים והוינן
 כלומר קאימנא דהתס בהספדאי לי אחים ב״ש לר״ש רב דא״ל
 עולה פעם כלומר ויורדת עולה נשמתו חודש י״ב דבתוך כיון

 בשמים ההספד בשעת אהיה דלמא לך ויסתפק יורדת ופעם
 תחמם ולא ,בהספד חיוב ואין קרובים הויתו לא ושוב
 במקום בודאי שאהיה קאימנא דהתס קאמר זה על בבכי כ״כ

 למקום שבאים צדיקים בכל הדין הוא ומסתמא .ההספד
 ההספד היה שלא אהרן מבני וק״ו חיוב הוי וא״כ ההספד

 יבכו ב״י כל ואחיכם קרא אמר בלבד אהרן צער מפני אלא
 תועלת שהי׳ הצדיק העדר משוס הוא דההספד היכא כ״ש וגו׳

 כשמתו מ״ק בסוף .ודכוותי׳אמרינן הכל. על חיוב שהוא לדור
 שלא אהרן בני מה ואמר טרפון ר׳ נענה כו׳ ר״י של בניו

 א״ק וגו׳ הדס את אהרן בני ויקריבו אחת מצוה אלא קיימו
 כמה אחת על ר״י של בניו וגו׳ ישראל בית כל ואחיכם

 אלא קיימו שלא לומר תמוה הדבר ולכאורה . וכמה
 . דרכו לפי אחד כל המפרשים בזה ונדחקו . אחת מצוה

זכרו• והספד
 מהלכין נדו״א היו וכבר בסנהדרין אמרינן דהנה י״ל ולפמ״ש

 ואני הללו זקנים שני ימותו מתי לאביהוא נדב אמר בדרך
 ימות מי נראה הקב״ה אמר . הדור את ננהיג ואתה

 להנהיג רוצים שהיו מהו זה חטא שמחמת ופירש״י ראשון,
 ההספד חיוב הי׳ לא שעליהם כיון וא״נ ורבנות שררה

 וכמש״ל לגמרי נסתלקה שנשמתם כיון עצמס על הדין מצד
 וה״א בצערו להשתתף אהרן כבוד משוס אלא היה ולא

 יהיו ואביהוא שנדב דרוציס דנראה כבודו זה דאין לכאורה
 נדו״א שאמרו וכמו ימוש ואהרן ממשלה וינהגו בחיים
 מצוה משוס אך כלל לבכות חייבים ישראל היו ולא באמת

 עוד חפצם שאין מזה שנראה לאביהם כבוד שעשו אחת
 והקריבו שעשו כמו לאביהם משמשים להיות רק בשררה

 ישראל כל על החיוב היה זה משוס אליו הדס את
 לבניו שפיר ק״ו וא״כ בצערו ולהשתתף אהרן לכבוד לבכות

 משוס וגס עצמם העדר מצד עליהם לבכות שיש ר״י של
 . ק״ו איכא דידן בנידון הדין והוא . אביהם וצער כבוד
 כדכתיב הבכי על דוקא שהקפידה בתורה חזינן והנה

 המוריד כל בשבת ג״כ ואמרינן ולבכותה לשרה לספוד
 בבית ומניחן סופרן הקב״ה כשר אדם על דמעות

 דמעתי שימה שנאמר דדוד מקרא ראיה ומביא גנזיו
 סופרן הקב״ה מהו הענין להבין . בספרתך הלא בנאדך
 דדוד מקרא שמביא שהראיה ועוד . גנזיו בבית ומניחן
 של מדמעות כלל מיירי לא שם והא וגו׳ דמעתי שימה
 לעיל שם כמ״ש האויבים רדיפת מחמת רק צדיקים מיתת

 דהנה והנראה .וגו׳ יצפונו יגורו לרע מחשבותם כל עלי
 כוונת לתפלה או עונות לסליחת בוכה שאדם הדמעות כל

 שהקלה וכיון עליו מהש״י רחמים לעורר הוא הדמעות
 יתברך השם צריך .אין שוב תפלתו ומקבל עונותיו מוחל
 אבל שרצה מה שפעל כיון הדמעות בעד שכר לו - לשלם

 לפעול האדם רוצה אינו הצדיק העדר על שבוכה הדמעות
 ובוכה לו יחס לבבו כי רק בדמעות לו טובה שום כלל
 וטיפה טיפה כל על שכר לו לקבוע צריך הקלה בזה
 התורה, ומיעוט הצדיק העדר על ונצטער כתורה שעשה כיון

 על בוכה היה פעם דמעות עניני שני •היו בדוד והנה
 ביכה היה ופעם עונות לסליחת או להקלה ומתפלל צרותיו

 כי כמ״ש הרדיפה מחמת המצות לקיים יכול שאינו על
 איתן ועל א״א עבוד לך וגו׳ מהסתפח היום גרשוני
 .שמים כבוד משום רק שבוכה כיון שכר קיבול לו יש דמעות

 שנחשב דכיון גנזיו בבית ומניחן סופרן הקלה הענין וזהו
 גדולה כמה לידע אותן לספור צריך בודאי פכר לקבל למצוה

 שהקרן מצות שאר כמו גנזיו בבית ומניחן .שעשה המצוה
 ע״ה המלך דוד אמר וכן המלך גנזי בבית ישמורין קיימת
 רק למעני שבכיתי הדמעות כל ולא בנאדך דמעתי שימה

 כמה לידע אותן ושפרת למצוה שנחשב אותן בספרתך הלא
 בעולם ולא הבא לעולם לו שישמרם בקש ע״ז עשיתי מצות
 צדיקים מיתת כי תשובה ג״כ צריך הבכי מלבד והנה . הזה

 במדרש דקאמר מהא וכ״נ תשובה ע״י לא מכפרת אינה
 יוה״כ מה לך לומר ביוה״כ אהרן בני מיתת מזכיר למה

 אינו דיוה״כ קיי״ל ואנן מכפרת צדיקים מיתת אף מכפר
 דאמרבגמ׳ מהא קשה זה לעומת אך .להשבים אלא מכפר

 שמיתת לומר אדומה פרה לפרשת מריס פרשת נסמכה למה
 ממילא מכפרת פ״א והא אדומה פרה כמו מכפרת צדיקים

 ונראה . באריכיה( הקדום בדרוש )עיין תשובה בלא
 לבגדי אהרן דמיתת היקשא גבי בע״י הרי״ף לפמש״כ
 בשביל יענשו שלא הדור כלל על דמכפר דהפירוש כהונה
 על לא אבל וש״ד עריות בגילוי לכ״ח מכריעס החוטא
 שמכפרין כהונה בגדי אצל שפירש״י וכמו החוטא היחיד

 שאינו פשיטא והיחיד הכלל על ג״כ דהיינו וש״ד ג״ע על
יכופר לא ולארץ הארץ תחניף ולא שנאמר בזה מכופר

והשתא



דרוש מנחת
 לפ״א מריס דמיתת דהיקשא המדרשים שני א״ש והשתא

 פלא הכלל על שמכפרין לאורויי אתא לב״כ אהרן מיתת וכן
 תשובה בנא אף וזהו לכ״ח שמכריעים החוטא בשביל יענשו

 על גם שמכפר לאורויי אתא ביוה״כ נ״א דמיתת והקישא
 התוש׳ לשיטת אך . תשובה יעשה אס וש״ד בג״ע החוטא
 על גס מכפרין דב״כ וס״ל שם רפ״י על דפליגי בערכין
 וצ״ל . כנ״ל למימר ליכא וש״ד מ״ע אף עצמו החוטא

 העולם על מכפר בזמנו שמת דהצדיק המדרשים בסתירת
 גרמה שהשעה רק חטאו מחמת מה דלא כיון חשובה בלא

 קודם שמת בצדיק אבל יחיו לעולם והנביאים וכדכתיב
 כיון תשובה ט״י אלא מכפר אינו עצמו עון מחמת זמנו
 בזמנם שמתו ומרים אהרן אצל ומש״ה עון מחמת דמת
 בלא אף שמכפר בהיקש הכתוב רמז עונס מחמת שלא

 הכתוב שרמז וכמו עונס מחמת שמתו בב״א אבל תשובה
 שאינו ליוה״כ ההיקש רמז מש״ה .וימותו ד׳ לפני בקרבתם

 מת שהצדיק רואין אס והנה . תשובה עם אלא מכפר
 לראיה הוא אז טון שוס לו ידענו לא וגם זמנו קודם

 הש״י מוכרח ע״כ גדול עונש וחייבים ביותר מחוייב שהדור
 אפשר וזה .עליה׳ שיכפר כדי זמנו קודם הצדיק ליטול

 וגו׳ אבנר אל המצך ויקונן שנאמר במה דהע״ה בכוונת
 וגו׳ נפלת עולה בני לפני כנפל וגו׳ אסורות לא ידיך

 אבנר ימות נבל הכמות שכוונתו ,וגו׳ לבכות העם ויסיפו
 זמנו קודם שימות טון לו ידענו לא הלא מת שבעונו לומר
 אסורות לא ידיך הלא בזמנו ומת כחותיו שאפסו לומר וגם

 צריך וע״כ אולם ובריא כח בעל שהיה כלומר וגו׳ ורגליך
 הדור על לכפר כלומר נפלת עולה בני לפני כנפול לומר
 שמת שראו כיון לבכות העם ויהיפו וע״כ עולה בני שהם

 מ״מ במיתתן שמכפרין הצדיקים סוגי מכל והנה . בעונס
 והעדר מיתתם על מצטערים העולם אס אלא מכפרין אין

 כלל יתעוררו לא אס אבל כפרה מזבח הוא אז תורתו
 ליתן יש ובזה . יכפר וזה חוטא זה וכי מכפר אינו בודאי
 כי בתוכחה בפירוש צדיקים מיתת נזכר לא למה טעם

 וגו/ כתובה לא אשר מכה וכל חלי כל גם רמז בדרך אם
 כל דבפלמא וי״ל . טעם לתת הרבו המפרשים אשר

 לא אם צדיקים מיתת אבל בודאי מכפרת התוכחה
 לכן חפשית והבחירה הכפר לא מיתתן על יצטערו

 האמתי הגאון שזה אף וכיון . בתורה זה נכתב לא
 להצטער אנו צריכין מ״מ׳ בזמנו מת הנ״ל המפורסם

 בעצמו עליו והנה . יכפר למען ותורתו צדקתו העדר על
 בש״ט גדל בתורה ועמלו בתורה גדלו כי כלל לצער מקום אין

 המות ויום טוב משמן שם טוב אומר הכתוב עליו בש״ט ונפטר
 מצות הי תורה הי למבכי יאות לן אך הולדו מיום

 היה חי בעודנו הן אב ואין היינו יתומים עלן דמגני
 אף אמר לקיש ריש בחלק כדאיתא הפורעניות מן מגין
 לעולם ברכה עוד מביא והיה כולו העולם כל פל מגין

 .בעוה״ר כל את חסרנו ועתה כו׳ ניזון העולם כל כמאמרם
 אתם המדרש בפירוש יקר הכלי שכתב מה שפיר ואתי

 הוריקו שחים חסר קללות מאה ישראל כששמעו נצבים
 הלשון לדקדק דיש באלו לעמוד יוכל מי אמרו פניהם

 מאה הם דבאמת המדרש כוונת אך קללות צ״ח לומר
 וכל חלי כל בכלל וזה נכתבו שלא כלומר שתים שחסר אלא
 נכתבו שלא השנים מאותן ופחדו וגו׳ כתוב לא אשר מכה
 אזוב אגודת בעל הגאון עליו והקשה . הם מה יודע דמי

 א״כ צדיקים מיתת הוא מכה וכל חלי דכל המדרש דלפי
 רעות ב׳ דהוי ניחא ולדברינו . מאה ולא צ״ט רק הוי לא

 שתים כי הוא מלא ומקרא הנזק והגעת טובה סילוק
 . נשברי׳ בורות להם לחצוב וגו׳ עזבו אותי וגו׳ רעות
 מהתוכחה כלל פחדו לא דמש״ה המדרש לכוין יש ובזה
 אך הטובה ומביאין הפורעניות מן מגינים הצדיקים דהא

 סו זכרון > הםפדי
 מה מפני צ״ל וע״כ ככתבו שלח שהים חשד מאה כששמעו

 לכתוב התורה יכול ולא צדיקים מיתת שזהו אלא נכתבו לא
 אבל בודאי שמכפרת התורה לכל דומה דאינו בפירוש זאת

 עליהם תכפר לא מיתתו על יצטערו לא שאם צדיקים מיתת
 לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו שכן וכיון וכמשכ״ל

 ותכפר במיתתו שנצטערו שאף התוכחה בכל כלומר באלו
 והוצרך מנין להם יהי׳ לא כך אחר מקום מכל עליהם מיתתו

 שאף מזה למדין אנו נמצא .היום נצביס אתם לפיישן משה
 לחרוד לנו יש מ״מ תכפר ומיתתו הצדיק במיתת שמצטערים

 שחרדו וכמו בעדנו עין מי ואין כשנחטא זמן לאחר יהי׳ מה
 וזה .באלו לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם והוריקו ישראל אז

 שנאמר לבס ויצא מצאו מציאה שבטים במדרש רז״ל כוונת
 אחת על סימון ר׳ את שאבדנו. אנו וגו׳ ויחרדו לבם ויצא
 אלא היא טובה מעשה בשעת דמציאה שהענין וכמה כמה
 על ברכות בסוף וכמ״ש רעה מזה יגיע אולי לחרוד דיש■

 ואפ״ה והמטיב הטוב ומברך מציאה זו הרעה מעין הטובה
 שאבדנו אנו זמן לאחר רעה להם יגיע שמא וחרדו לבס יצא
 ומברכין היא גדולה רעה מעשה שבשעת הצדיק ר״ס את
 והנה . עאכו״כ לאח׳ז יהי׳ מה ג״כ יודע ומי האמת דיין

 פ״א כמו צדיקים מיתת דוגמת כפרות לנו היו הבית בזמן
 לכן להשען לנו יש מי על וב״כ פ״א אין עכשיו אבל וב״כ

 נחטא ושלא בתשובה ולהתעורר לחרוד לנו שיש הצער מלבד
 לקיים יש זה ולפי ח״ו, תבוא שלא הרעה בעד יגן מי כי עוד
 הצדיק נאשף הרעה מפני הפשוק על הנודעים הפירושים שני

 רעה עלינו תבוא שלא מכפרת מיתתו שעברו החטאים דעל
 נאשף הרעה ותבא ח״ו לאח״ז שנחטא החטאים על אבל

 ונחקורה דרכינו נחפשה ע״כ ברע יראה שלא כדי הצדיק
 פסוקים ופירוש וקינות במליצות עוד והארכתי .וגו׳ ונשובה

: ההספד המגדילים
 לכפר זמנן קודם המתים צדיקים באמת לחקור יש והנה

 חטא טובי׳ הדין מידת לקתה לכאורה אשר הדור על
 גדולה יותר למחיצה עוציס זה דמחמת ונראה . כו׳
 יכולה ברי׳ כל דאין דב״ב בפ״ק לוד הרוגי גבי אשכחן וכד

 וכן ,הכלל בעבור עצמם שמסרו משום במחיצתם לעמוד
 מחולל והוא שנאמר כענין הדור בטון יסורין הסובל הצדיק

 דרבי שני וכולהו .וגו' נשא הוא הלינו אכן וגו׳ מפשעינו
 הפילה לא ומעוברת למטרא עלמא איצטריך לא יסורין שבל
 פי׳ ובזה .גדולה יותר למדרגה ג״כ עולה זה בעבור אשר

 תקיץ ואל תמאש אל בני ד׳ מושר הפשוקים ז״ל האלשיך
 ירצה בן את וכאב יוכיח ד׳ יאהב אשר את כי בתוכחתו

 מאישה כתב וכאן ותוכחה מוסר ענין כפל על דיל״ד וגו׳
 על רק הוא טעם והנתינה בשתים דפתח ועוד קיצה וכאן

 על הבאים ישורין נקרא דמוסר ז״ל הוא ופירש התוכחה,
 נקרא ותוכחה , תורה ביטול בהם שיש כבדים והם עון

 והם הדור על לכפר רק ויכוננו ירוצון טון בלי אשר יסורין
 עון של ישורים אם קאמר וע״ז קלה שהיא תוכחה נקראים

 ולא פשפש ואס כבידתן מפני תמאס אל בני ד׳ מוסר הס
 שייך לא מאיסה אשר הדור על לכפר קלים ישוריס והם מצא
 קלה שהיא בתוכחתו תקוץ אל גס אך כבדים אינם כי בהם
 כמיני׳ כל דלאו ימאס למה טעם ליחן צריך אין מושר ועל
 הוצרך הדור בעבור שהיא תוכחה אך עון על שבאים כיון
 ישורים והן כלומר יוכיח ד׳ יאהב אשר את כי טעם ליתן

 אמר לזה בזה לך יש הנאה מה תאמר ושמא אהבה כל
 עתה ד׳ עבד היית בתחילה אם כלומר ירצה בן את וכאב
 מרומז ג״כ הצדיקים ישורי דגם ונראה . יקיר כבן ירצך

 צדיקים מיתת הוא מכה וכל חלי דכל המדרש לפי בהורה
 שוחט כדכחיב מיתה הוא ומכה יסורין זו דחלי י״ל א״כ

 מיתת והנה . גברא קטל התרגום ופי׳ איש מכה השור
מיתתו על מצטערין העולם אם דוקא הוא שמכפרת צדיקים

ובוכין
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 כיון ע״ז שכר להם לקבוע להקב״ה אין וא״כ עליו ובוכין

 אינה שמיתתו כשר באדם אבל . עונה מכפר זה שבעבור
 למצוה נחשב דמעות עליו כשמורידין הדור על מכפרת

 דמעות המוריד כל בגמ' דייק ומש״ה שכר קוכע והקב״ה
 הקב״ה אין דבהכס חכם קאמר ולא כו׳ כשר אדם טל

 כשר ובאדם עונס מכפר רק גנזיו בבית ומניחן ן הופר
 בכדי באוצר ולהניחן לסופרן צריך עונם מוחל שאינו כיון

 כל וכשאר הבא בעולם או בעוה״ז שכר עליהם לשלם
 הצדיק מיתת על מצטערים העולם אם והנה . המצות
 ואינם רעה עליהם הבא לא אז עונס מכפרת ומיתתו
 כשאינם אבל ברעה יראו שלא למות חסד אנשי צריכים
 הרעה אז הצדיק העדר על כלל מצטערים ואין לב על שמיס

 כשרים אנשים דהיינו חשד אנשי מתים וא״כ פנים כל על
 ואין אבד הצדיק הפסוק פי׳ וזה . ברעה יראו שלא בכדי
 וע״כ מיתתו כפרה לא וא״כ נצטערו ולא לב על שם איש

 הרעה מפני כי מבין באין הוא זה וכל נאספו חשד אנשי
 היו מבינים היו שאלו הרעה על לכפר כלומר הצדיק נאסף
 מתים היו ולא עליהם כפרה מיתתו והיתה לב על שמיס
 לכפר די באחד כי יחיד לשון הצדיק אמר ולכך חסד אנשי

 ורעי אחי ע״כ . ברעה יראו שלא רבים לשון חסד ואנשי
 כופר ונמצא הנ״ל הגאין הצדיק מהעדר לב על נשימה

 לכר ולהבא ומכאן . חסד אנשי עוד ימותו ולא לנפשותינו
 יחיינו ויחבשנו יך וירפאנו טרף הוא כי ה׳ אל ונשובה
 הפסוק כוונת , לפניו ונחי׳ יקימנו השלישי ביום מיומיס

 צדיקים למיתת ולא צדיקים ליסורי נצטרך לא השובה שע״י
 מאמרם ידוע וזה . המתים ולתחיית משיח לביאת ונזכה

 שתהי׳ ברדב״ז והובא ותח״ה המשיח ימות אלפים שני ז״ל
 שבת, שכלו יום השביעי אלף בכניסת ממם הששי אלף בסוף

 הצדיקים טרף הוא כי ד׳ אל ונשובה לכו הפסוק כוונת ־וזה
 נשובה ע״כ יחבשנו ועי״ז ביסורין הצדיקים יך ירפאנו ועי״ז

 טרף רק ויכנו טרפנו קאמר לא ומש״ה לזה נצטרך ולא ד׳ אל
 קושיית ג״כ ומתורץ הצדיק על שסובב מקור לשון ויך

 ונזכה . העונש יראת מחמת תשובה שהיא ז״ל האלשי״ך
 אלף הקב״ה של יומו מיומים יחיינו וזהו משיח לביאת ג״כ

 יחיינו המשיח ימות שהן אלפים ב׳ באותן כלומר שנים
 אלף שהוא השלישי ביום וזהו תה״מ יהי׳ ואח״ז מהגלות
 דוד וישכב שכיבה נקראת שהמיתה שכשם יקימנו השביעי

 בא המשיח אין כי והואיל . קימה נקראת התחי׳ כך וגו'
 בזכות חמור על, ורוכב עני מ’ברע כדפי׳ הורה בזכות אלא

 כדכתיב תורה בעלי שהיו גרם חמור ביששכר שנא׳ התורה
 אסיים המת נשמת ולכבוד וגו׳. בינה יודעי יששכר ומבני
 ]כבר זה הוא וכי , דפרשה מענינא בקצרה הלכה בדבר
 הרמב״ס על ישוב א׳( )לג׳ בחקתי בפ׳ בח״ר אמורה מלתי
 אגדה בדבר ונסיים . נעים[ פלפול ע״ש תמורה מה׳ פ״א

 רבבה מכס ומאה מאה חמשה מכם ורדפו .דפרשה מענינא
 ממידת מרובה טובה מדה והא הספרים ומקשים . ירדופו

 איכה כתיב פורעניות ובמידה ת״ק על אחת פורעניות
 מישראל לאחד לו הי; טובה במידה וא״כ אלף אחד ירדוף
 דזה קשיא לא ולדידי . אלפים מאות חמש לרדוף

 וכדיליף בעצמו עושה שהקב״ה ועונש בשכר רק נאמר לא
 לאלפי׳ הסד ועושה לשונאי רבעים על וגו׳ אבות עון מפוקד

 רצועת להיות מוכן דכנעני נהי השונאים רדיפת גבי אבל וגו׳
 אלף א׳ שירדוף עונשם ויהי' נשיחטאו ישראל על מרדות

 שיהיו רש״מ ישראל כשיעשו מזה מחוייב אינו מ״מ אבל
 וא״כ כלל חטא Ы שהוא כיון ת״ק על א׳ נרדפים הכנעני׳

 וכי הקשה רש״י והנה . כלל דהתס בחשבון הך תלי לא
 המצו׳ את עושין מועטין דומה אינו אלא כו׳ החשבון הוא כך

 שיעור אין דאכתי להבין ויש , המצוה את עושין למרובין
 בכ״מ ועוד ירדופו כמה נדע לא אכתי מאות שני יהיו ואם

זכרון והספד
 דהכה וי״ל , עשרה קרא נקע לא ולמה מרובין עשרה קורא
 מאמרות עשרה כנגד מכוון הקב״ה של אצבעות דעשר ידוע
 רבי דאמר הא על באלשיך וכדפי׳ מאמר עשה אצבע ובכל

 באצבע כו' כהכתי שלא וידוע גלוי כו׳ אצבעותיו עשר כשזקף
 לש״ש, הכל דעשה וגו׳ טוב לא האחרון מאמר דהיינו קטנה

 אצבע וכדכתיב אחת באצבע הי׳ מכה כל מכות בעשר וכן
 הויה ד׳ יד הנה נאמר ה׳ מכה לדבר וכשהגיע הוא אלקיס
 לקו כמה בהגדה דאמר והא , היד כשלה שכבר במקנך
 ובי׳ מאצבע מכה כל הי׳ שבמצרים הכוונה מכות י׳ באצבע

 א״כ שלם מיד כלול מכה כל הי׳ באבות כדתנן הים שעל
 יחיד לכל כח יש דביחידיס י״ל וא״כ ככה פעמים ה׳ הוי

 עשרים שהם ורגליו ידיו אצבעות כנגד כנעני׳ עשרים לרדוף
 מאה שהם כיון מאה ולגבי באצבעותיו לפעול ד׳ כח לו דיש

 לרדוף ויכול המאה כח אחד לכל יש באחדות מצוה העושין
 ירדופו רבבה מכם ומאה כתיב הכי ומשום כנענים מאה

 יכול מאות שני כשהם וממילא מאה פעמים מאה דהיינו
 דלא וא״ש מאוח/ השני כח לו דיש מאות שני לרדוף אחד כל

 דאף כיון עשרה כח לו דיש ולומר עשרה למיהפם מצי
 ואוחז שלשים נמי נקט לא ומש״ה עשרים לרדוף יכול ביחיד

 סרצותינו יגדור הוא הרחמן .וק״ל מאה דהיינו שלם במספר
 ויקוייס המצוה אח העושים מרובין ונהי׳ לנו שלום ויעשה

 כולכם חיים אלקיכס בד׳ הדבקים ואתם שכתוב מקרא בנו
: אכי״ר היום

חמישי דרוש
 הגאה לרב מות על פה העירותי אשר והספד דרוש

 כש״ת ע״ה פ״ה וצדקתו בתורתו המפורסם הגדול
 מקור ס' מהבר בעל זלה״ה פאדווא מאיר יעקב מהו׳
מהרי״ם תשובות ום' פסים כתונת וס׳ חיים מים

: לפ״ק תרט״ל טבת בחודש דליטא בדיסק אבד״ק

פתיחה
 שהגיע כיון כו׳ דורש -הי׳ העמסוני שמעון בב״ק אמרינן

 ר״ע שבא עד וכו׳ לו אמרו כו׳ אלקיך ד׳ לאת
 פירש לא אמאי העולם ומקשים ע״ש. ר.״ח לרבות כו׳ ודרש

 ונראה . קודם הכתוב וגו׳ ד׳ את ואהבת בפסוק מתחלה
 חמו איש דכתיב דאע״ג התוס׳ מש״כ עפ״י בפשיעות לישב
או״א מורא הכתוב השווה בקידושין ואמרינן תיראו ואביו

 אפשר א״כ יתירא. לעשה לאוקמי׳ לי׳ ניחא ולא שמיס למורא '
 מורא דגבי את אבל ואס אב לאהבת דרש וגו׳ את דואהבת

 ההוש׳ והנה . וגו׳ אמו איש כתוב דכבר לי׳ ניחא לא
 ע״ש מהכא לי׳ תיפוק לי למה וגו׳ שיבה מפני שם הקשו
 כדכתיב דברים שני הם וכבוד דמורא לשאול הקשיתי וכבר
 כיבוד איזהו בקידושין אמרינן והכי קראי תרי ואם אב גבי
 והדרת פסוקים שני צריך לת״ח גם וא'כ כו׳ מורא איזהו כו׳
 דהתוס׳ מורא.וצ״ל לענין אלקיך ה׳ ואח כיבוד זהו זקן פני
 דואהבת לר״ע ע״פ צ״ל וא״כ א' הכל ואהבה דכיבוד ס״ל
 כיבוד בהו כתיב דהא לאו״א לאוקמי ליכא וגו׳ ה׳ את

 ע״כ וא״כ לאוקמי ליה ניחא לא תירא י ולעשה בפייש
פני והדרת וא״כ ת״ח לרבות ג״כ דואהבת את
 הם ואהבה דכיבוד כמש״ל י״ל באמת אבל לי למה זקן
 וגו׳ פני והדרת ת״ח לרבות דואהבת את וא״פ דברים ב'

 רבינהו מ״מ וגו׳ לרעך ואהבת מ״ע אדם דבכל ואף לכיבוד.
 לענין דאמרינן וכמו להמקוס כמו אותו לאהוב שצריך קרא

 שמי/ כמורא רבך ומורא וכדאמרינן ד׳ ליראת שהקיש מורא
 כיבוד ,ויראה ואהבה ת״ח לכבוד פסוקים ג׳ לנו יש וא״כ
 מאת ג״כ יראה , דואהבת מאת אהבה , והדרת כתיב

ייראה ואהבה לכיבוד מיוחד קרא כתב למה טעם וי״ל
מריבויא
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 הבריות כבוד גדול דאמרינן מאי עפ״י וי״ל דאת. מריבזיא
 משוס והנה .בשוא״ת דדוקא ומסקינן שבתורה ל״ת שדוחה

 משום ת״ת מבטלין דאמרינן כמו מ״ע נדחה ת״ח כבוד
 לומר בפ״ע קרא כ׳ מש״ה מ״ע שארי וכ״ש המת כבוד

 מרבינן ויראתם אהבתם אבל . מ״ע משאר עדיף דכבודם
 וכדאמרינן מ״ע דוחה אינו ויראתם דאהבתס כלומר מאת

 אמרינן והנה . למ״ע בזה טפלים הם וה״נ לבשרו הטפל את
 מכבדו בקידושין נמי וחמרינן בהספידו כבודו חכם במ״ק
 משום ע״כ לאח״מ גס שייך דכיבוד חזינן ובמותי בחייו
 וגם . תורה ביטול שיהי' ואף לזה עוררני הת״ח כבוד

 סמוך מפורסם גאון והוא דשכבי יקרא הספידא מסקינן
 כבוד לו לתת עלינו מוטלת וחובה כמותו הניח לא לפה

.לזה אותי המעוררים חבירי ע״ד לעבור רציתי לא "כ ע
: לפתיחה ע״כ

 לעולם בא פורעניות אין אר״י ארשב״נ בב״ק תו גרסיק
 מתחיל מתחיל וכשהוא הרשעים בשביל אלא

 גדיש נאכל שכבר גדיש ונאכל וגו׳ תצא כי שנא׳ תחלה בצדיקי׳
 כולי ר״י צדיק-בכי תחילה ורשע צדיק ממך והכרתי ד״י תני כו׳

 כדכתיב לגבייהו הוא טיבותא אביי א״ל דומים לאין האי
 וכן ברע יראה שלא ופירש״י הצדיק נאסף הרעה מפני
 וקשה .לאנחות אותנו למנוחות־עזבו המה סעו הפייטן יסד
 ינוקא לי׳ שכיב רחב״א דכתובוה פ״ק דאמרינן מהא ע״ז
 ינוקא קבל כל מלתא אימא מתורגמן ב״נ ליהודה ר״ל א״ל

 על בכעס הקב״ה מנאצין שהאבות וגו׳ וינאץ ד׳ וירא דרש
 ה״ק לי׳ מצערי קא צעורי לנחומי אתא כו׳ ובנותיו בניו

 בעון נתפסים שהצדיקים ופירש״י אדרא לאתפוסי אה חשיב
 מאי וע״ק דומים שלאין ר״י קאמר אמאי ׳וא״כ . הדור

 עצמו דחק ורש״י . ינוקא קבל מיירי הא את חשיב קאמר
 במיתת אופנים ב׳ דיש ונראה . חשובים ובניך את דה״ק

 הבא ולא עליהם ומכפר הדור בעון שמת א׳ .צדיקיה
 בא ואח״כ הדור בעון שמה ב׳ • כלל עליהם הפורעניות

 שמכפר היכא מיידי דבכתובות א״ש וא״כ פורעניות עליהם
 דקאמר בב״ק הכא אבל לגבי׳ הוא חשיבותא בוודאי עליהם

 ג״כ הרשעים נענשים ואח״כ בצדיקים בתחילה שמתחיל
 ואעפ״כ בחנם שמתים דומים לאין ר״י קאמר שפיר וא״כ
 ואי ברעה יראו שלא לגבייהו הוא דטיבותא אביי השיב
 דמיתת כיון הפורעניות שיבוא לה משכחת היכי קשה

 אבל תשובה כשעושים דהיינו י״ל הדור על מכפרת צדיקים
 מת הצדיק וא״כ עכ״פ הרעה יבא תשובה עושין ככאין

עליהם יכפר תשובה יעשו אם ממ״נ חוטאין כשהדור
מת הוא השובה יעשו לא ח״ו ואם הרעה עליהם יהי׳ ולא
 אם אבל מת כשהצדיק כ״ז אמנם ,ברעתם יראה שלא כדי
בלא אף הדור על דמכפר ע״כ יסורין וסובל הי הוא

כולי ר״י קושיית ג״כ היסורין על יקשה דאל״ע תשובה
 יעשו דאולי״לא חנם יסורין יסבלו ולמה דומים לאין האי

 דמכפר אע״כ מה״ד לקתה ונמצא ברעה ג״כ ויראו תשובה
 וכדאמרינן לגבייתו הוא וחשיבותא תשיבה בלא אף ביסורין

 ושפיר יסורין בברכות לה קרי בנים מיתת והנה . בכתובות
 צער לך שיש כלומר אדרא לאתפוסי את חשיב קא״ל

 כפרה חלוקי ד׳ ביומא דאמרינן ואף . הינוקא ממיתת
 תשובה בלא כפרה דליכא משמע אחת כל עם ותשובה

 בעצמו החוטא שסובל יסורין היינו .יסורין גם שם וחשיב
 שני כל וכדאמרינן השובה בלא ין מכפר הצדיק יסודי אבל

 על להתפלל הוצרך ולא אשה הפילה לא יסורין סכל דרבי
 וכפי׳ בני חנינא בשביל ניזון העולם כל וכמאחז״ל גשמים

 תינוקות הרבה מתו זו בשנה בעוה״ר והנה .ז״ל האלשיך
 דאמרינן ממאי להיפון־ ותהי הזה הגדול הצדיק ואח״כ.
 תשב״ר כו' צדיקים אין וכו׳ בדור שהצדיקים בזמן בשבת

וגו׳ גדיותיך את רעי וגו׳ תדעי לא אס שנאמר כחפסין

כד

מז זברון והספד
 הדור בעון בנים חת דמי משמע דכאן קשה וגם .ע״ש

 ב׳ דיש ונראה .נענשים אביהם דבעון משמע ובכ״מ
 או רבס אצל בד״ת לדבר ידעו שלא הקטנים בנים מיני

 קודם ומתים אביהם בעון מתים תורה בני שאינן הנקבות
 נוטל רבס אצל ללמוד שהולכים מעט גדולים אבל הצדיקים

מיתת כמו הדור על מכפרת ומיתתם הצדיקים תחילה
כאן הלשון מורה ]וכן חטא בהם שאין פיהם הבל צדיקים
הגאון של זקנו מ״א בעל הרב פירש ובזה .תשב״ר[
 מוהר בניכם את הכיתי לשוא בירמי׳ הפסוק ז״ל הנספד

כך שאחר כלומר וגו׳ נביאכם חרבכם אכלה לקחו לא
 לא בודאי דרחב״א בינוקא והנה .נביאכם ליטול הוכרחתי

 אביו שיצער כדי רק גמור צדיק דהיה אביו בעון מה
 ומת הוה בחור דאמרי ולאיכא הדור על יכפרו ויתוריו
 חשובים ובניך אתה פירש״י ומש״ה . הדור בעון בעצמו

 שלך הצער פירוש לבד אהה קמא ללישנא היינו לאתפוסי
 בהרא וללישנא הצדיקים יסורי שאר כמו הדור על יכפ~

 דאמרינן ולפ״מ תשב״ר. מכלל והוא לכפר חשובים בניך גם
 דההם בהספדאי לי אחים שילה בר לר״ש רב א״ל בשבת

 ע״כ הספידו בשעת עומדת המת שנשמת דאלמא קאימנא
 למען מקמ״ח מספרו אחד דבר ואזכיר שמו יזכר הטוב על

 התום׳ .זה הוא וכי לי׳ עבדינן לי׳ ודניחא נשמתו זכות
 רב דאסר בהא לגמרא לי׳ דמספקא בהא הקשו בע״ז

 אסור לפגם נ״ט דסבר מטעם אי שיכרא לגו דנפל בעכברא
 גופא דעכברא ושא״ה מותר סבר בעלמא א״ד בעלמא גם

 לרב דס״ל מהא וליפשוט כו׳־ הורה אסרה ואפ״ה פגום
 כלים דסתס אע״ג קולף נכרים של בסכין השוחט בחולין

 מאי דטעמא ז״ל הרב והי׳ .אסור נט״ל ס״ל ע״כ אב״י
 נשתמש ספק ס״ס דהוי משום אב״י כלים סתס אמרינן

 התום׳ והנה . הפוגם בדבר שמא היום ואת״ל היום בו
 גם במשהו דאכור דהיכא הסוברים דעת הביאו בעי״ז
 סתם ל״א לדידי׳ וא״כ במשהו מב״מ ס״ל ורב אסור נט״ל
 נשתמש שמא להיפוך ס״ס איכא דהא ס״ס מכח אב״י כלים

 ואסור במינו בו נשתמש שמא אתמול ואת״ל היום בו
 ז״ל הרב עכ״ד קולף ס״ל ומש״ה נט״ל גס ואסור במשהו
 לדבר שלא מהראוי בכאן ז״ל הרב שנשמת וכיון . ודפח״ח

 דבריו כו׳ דבריו אלא המת בפני אומרים אין כי מד״ת
 .ההספד ולהגדיל עצמו לעורר אדם כל צריך רק דייקא

 קא ודאי וע״ד בעינא קא הספדא אבל קאתינא לדרשה ולא
 אם בירמי׳ כתיב וכו׳. דמעות המוריד כל כמאחז״ל בכינא
 אשר וגו' יאמרו כי והי׳ וגו׳ פני מעל שלח וגו׳ משה יעמוד
 לשבי ואשר וגו׳ לרעב ואשר וגו׳ לחרב ואשר וגו׳ למות

 מכולם קשה שבי קשה המאוחר כל בגמ' ואמרינן וגו׳
 .מנוולת מיתה דהוי מיטתו על ממת קשה חרב בי׳ דכולהו

 כולהו וגו'.שבי חרב חללי היו דטובים מחרב קשה רעב
 מלכנו שמע . רחום והוא המסדר כוונת וזה .בי׳ איתנהו
 ומכל הפלתנו מלכנו שמע הצילנו אויבינו ומיד תפלתנו

 הללו שפטים הארבעה כל בעוה״ר והנה הצילנו. ויגון צרה
 זקנים מתו כבר דבר היינו מו״ת הזאת. בשנה בנו נתקיים

 בנים וביותר ונשים אנשים גדולים עם קטנים נערים עם
 האדם ידע לא כי גס הפסוק בנו ונתקיים למאות קטנים

 וגם חרב ע״י נופלים יהודים כמה חר״ב .וגו׳ עתו את
 אחרי וכעמיר השדה פני על כדומן להם היתה לא קבורה
 ברחובות איכא כפן נפוחי כמה רע״ב .מאסף ואין הקוצר

 הקומץ ואין חוצות כל בראש ברעב העטופים ובבתים
 על הבושה ומסוה ידם מטה אשר הבע״ב וביותר . משביע
 במדינות בעוה״ר שבי הולכים כמה שב״י • פניהם
 עטרת עוזנו גאון מות על הכביד והאחרון . אחרות
 לקהילתנו. ונראה המוך .בגבולינו כמותו הניח לא .ראשינו
 צדיק וצדקתו בתורתו ארץ בקצוי המפורסם הגדול הגאון

 נשגב
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 דק״ק האכ״ד ז״ל פאדווא מאיר יעקב מוה׳ הדור מופת נשגב
 לילות נשים .כחו בכל ד׳ בתורת יגע מנעוריו .בריסק
 נכסין עתיר ,הי כי ואך ומאודו בנפשו יגע .,כו כימים

 תורה להגדיל מסייעתו אבותיו וזכות תורה מאוהל מש לא
 לנפש ערבים יקרים חיבורים כמה וחיבר ולהאדירה
 ויט ואעפ״כ יסורין סבל אשר שנים כמה וזה .שומעיהם

 על וא״כ באוהל ימות כי אדם בעצמו לקיים לסבול שכמו
 כי צדיקים שארי מעל יותר לבכות לנו יש כזה צדיק
 ,כדאי הדור על מגינים בזכותם ג״כ צדיקים ששארי הגס

 מ״מ כולו העולם כל על מגין אף אומר ר״ל בסנהדרין
 וכמש״ל תשובה בלא אף הדור על מכפר יסורין הסובל
 טובה לנו עשה וא״כ תשובה ע״י אלא מכפרת אינה ומיתתו
 מתרגשות •וצרות להשען לנו יש מי על ועתה בחייו. גמורה

 אדון הוי מחבירו מרובה קללתו שאין יום לך ואין יום בכל
 עניו הי חסיד הי עלן דמגני מצות והי חורה הי הודו. והוי
 שתכפר בכדי דרכינו נחפשה ע״כ התורה שר שבחבורה ארי

 שמפרשים וכמו נקי דם עונש עלינו יהי׳ ולא עלינו מיתתו
 בעודנו הן למבכי יאות לן וגו׳ ישראל לעמך כפר פשוק על
 אב ואין היינו יתומים ועתה ויסוריו בתורתו מגין הי׳ חי
 . התום׳ וכפי׳ וגו׳ ישראל רכב אבי אבי כמ״ש ת״ח זה

 העולם כל ז״ל כמאמרם בזכותו מתברך הי׳ העולם וגס
 . כל את חסרנו בעוה״ר ועתה ,כו בני חנינא בשביל נזון

 שתים חשר קללות מאה ישראל כששמעו המדרש בזה וא״ש
 צ״ח הל״ל דיל״ד באלו לעמוד יוכל מי אמרו פניהם הוריקו
 רק כ״כ פחדו לא בפירוש שנכתבו דמאותן יקר הכלי ותירץ

 פחדו כתוב לא אפר וגו׳ חלי כל גס בכלל וזה מהשתים
 דלפי באג״א הרב עליו והקשה . הס מה יודע דמי מאוד

 .חדא רק הי׳ לא א״כ צדיקים מיתת היא דזו המדרש
 והבאת הנזק סילוק טובות כ׳ היו דכחייו ניחא ולפמ״ש

 וגו׳ עמי עשו רעות שתים כי הוא מלא ומקרא התועלת
 ופשוטו . וגו׳ להם לחצוב ,וגו חיים מים מקור עזבו אותי

 דהצדיקים קללות מהצ״ח פחדו לא דמש״ה הכי המדרש של
 חסר כששמעו אך קיום להם שיהי׳ עליהם יגינו שביניהם

 כלומר באלו לעמוד יוכל מי מאוד פחדו נכתבו שלא ב׳
 מ״א מס׳ ד״א להזכיר אמרתי והנה שנכתבו. באלו

 להספד שאמר מה הנספד הצדיק של זקינו שהוא בעבור
 ובשפתיו בפיו וגו׳ נגש כי יען ד׳ ויאמר ,בישעי .ז״ל אביו

 וגו׳ להפליא יוסיף הנני לכן וגו׳ ממני רחק ולבו כבדוני
 צדיקים. מיתת זו כמדרש ואמרו חכמיו■וגו׳ חכמת ואבדה

 צדיקים. ימותו ככוונה מתפללין שאינם בשביל דלמה דיל״ד
 של תמיד מכפרין דהתמידין דידוע ז״ל הנ״ל הגאון ותירץ
 בירושלים אדם לן לא וגו׳ בה ילין צדק וכמ״ש וכו׳ שחר

 בברכות ,כדאי תקנו תמידין כנגד ותפלה .בידו וחטא
 מחשבה בקרבנות אך . כו׳ תמיד כנגד שחרית תפלת

 מחשבה פוסלת בתפלה גס ומש״ה לרצון יעלה ולא פוסלת
 היו ולא קרבן במקום הוי בכוונה מתפללין היו ואס זרה

 לתפלה הזה העס נגש כי אך שיכפר צדיקים מיתת צריכים
 צדיקים דהיינו חכמיו חכמת אבדה ומש״ה ממני רחק ולבו

 לר״י א״ל בברכות הגמ׳ כוונת מובן ובזה .'למות צריכים
 האדמה על ימיכם ירבו למען ואמר תמה בבבל סבי איכא
 אמר כנישתא לבי ומחפכי מקדמי דקא חזי דקא כיון כתיב
 קייס שהבהמ״ק בזמן בא״י תמה דמתחלה להו דאהני היינו

 אבל ימים מאריכים ה״ח דהיינו והזקנים מכפרים הקרבנות
 והוא תפלה פמקיימים כיון אבל זמנם קודם מתים בחו״ל

 בעל הרב עכ״ד .להו דאהני היינו אמר קרבן במקום
 דהאי בדרשה אמרתי כבר 'אני גס והנה .ז״ל אהרן מנחת
 פל סילוקן■ קשה דאמרו כו׳ להפליא יוסיף דהנני קרא

 בהוכחה דאלו בהמ״ק ומחורבן כו׳ קללות ממאה צדיקים
 כתיב בהמ״ק ובחורבן וגו׳ את ד׳ והפלא פלא חד כתיב

 כ' כתיב צדיקים של ובסילוקן שכיס דמשמע פלאים ותרד
 .הללו פלאים של המכין דמהו ופלא הפלא להפליא פלאים

 מיתת שקולה בר״ה דאמרינן להא ז״ל מאמרם סתירת ועוד
 אופכיס כמה בזה אמרתי וכבר אלקיכו בית כשרפת צדיקים

 הנזק הבאת הייכו חסרון חד יש בתוכחה דהכה והכראה
 והבאת השפע מכיעת חסרוכות ב' יש בהמ״ק ובחורבן

 דרך השפע ועכשיו השמים שער זה כי השפע מניעת הכזק.
 יהי׳ בשלומה כי העיר בשלום התפללו שפרשו וכמו עקלתון

 אין בהמ״ק שחרב מיום הייכו הנזר והבאת .שלום לכס
 חסרונות ג׳ יש צדיקים של ובסילוקן .כו׳ שקללתי יום לך

 חמות עמו כי תורתו ומניעת הנזק והבאת השפע מכיעת
 ובחורבן פלא חד בתוכחה הכי ומשוס חלקו היא כי חכמה

 וכ״כ שם המדרש כווכת וזה פלאים ג׳ ובצדיקים פלאים ב׳
 כאבד שהצדיק היינו חכמיו חכמת ואידה ומסיים .למה
 מיירי דבר״ה המאמר סתירת ג״כ וא״ש שלו החכמה עם

 כמו פלאים שכי בו ויש בתורה חידושים מחדש שאינו בצדיק
 להדיא קאי הכא איל ב״א כשריפת מיתתו שקילה בהמ״ק

 ידוע הזה בצדיק והכה . יותר קשה ומש״ה שמחדש מי על
 בפז המסולאים הנפלאים חידושיו הקדושים מחיוריו לנו

 • הבאת דהיינו דברים ב׳ על להצטער שצריך מלבד א״כ
 תורתו אבק על להצטער צריך עוד ההיזק וסילוק השפע

 השמש ובא השמש זרח אם דאף כלל תמורה לו חין וזה
 העולה מן אבודה תורתו חלק אבל וצדקות זכות לעכין היינו

 במה נוגע אדם ואין בתירה אחר חלק יש אדם לכל כי
 שמת חכם במדרש הספדן כוונת וזה .חלקו לחבירו שמוכן

 זמנו קודם שמת הזה בצדיק והנה .תמורתו לנו מביא מי
 ולא הדור בעדן שמת נגדו שעשינו גדול עול הוא בודאי

 העולם אם זכות לו יש זה לעומת אך חוקו להשלים הניחוהו
 בודאי עליהם כפרה ומיתתו מיתתו ע״י בתשובה מתעוררים

 על עצמם שמסרו לוד בהרוגי וכמו מאוד עד גדולה מחיצתו
 התנחימין וזהו במחיצתם לעמוד יכולה ,ברי כל ואין הציבור
 לכפרת זמנם קודם ג״כ שמתו ובכיו שאיל את שמואל שניחם
 קודם מת הוא שגס במחיצתי עמי •ובניך אתה מחר הדור
 כפר מבקשים ואנו דרכינו נחפשה ע״כ . שנה נ״ב בן זמנו

 תבער אתה הפשוק ומסיים ,וגו נקי דם חתן ואל וגו׳ לעמך
 הצדיק כי ובעבור .,וגו הישר תעשה כי ,וגו הנקי הדם
 ע״ז אחד במאמר נסיים שנים כמה יסורין סבל הזה

 סוף הכי אמר דאיוב ספרא מסיים הוה כי ר״י בברכות
 בתורה ועמלו בתורה שגדל מי אשרי ,כו למות אדס

 ועליו העולם מן בש״ט ונפטר בש״ט וגדל ליוצרו נ״ר ועושה
 וכבר .הולדו מיום המות ויום ,וגו שם טוב שלמה אמר

 דאיוב הפרא מסיים הוה כי דוקא למה המפרשים דקדקו
 דמה בקצרה אבוא וכאן בזה הארכתי ובמ״א הכי אמר

 תשובה ל״ת מכפרת תשובה מ״ע כפרה חלוקי ארבעה אמרינן
 תולין ויוה״כ תשובה ומב״ד כריתות מכפר ויוה״כ תולה

 ומיתה תולין כולן הפס חילול על עבר ממרקי׳ ויסורין
 ש״ש שיהא ,וגו את ואהבת ביומא אמרינן והנה .ממרקת
 ומו״מ ת״ח ומשמש ושונה קורא אדס שיהא ידך על מתאהב
 אומרים הבריות מה הכריות עם בנחת ודיבורו באמונה

 כו׳ דרכיו נאים כמה תורה שלמדו אביו אשרי כו׳ עליו
 אכל אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי אומר הכתוב עליו

 אומרים הבריות מה באמונה מו״מ ואין חורה שלמד מי
 .ח״ה והוי כו׳ דרכיו מקולקלים כמה מעשיו מכוערים כמה
 הלא המות יום טוב אמאי לו דהוקשה ר״י כוונת וזה

 יסורין שקבל דמיירי פירש ע״כ גיהנס יסורי לקבל צריך
 עונש, שיקבל עון לו נשאד לא א״כ תשובה עשה ומסתמא

 יסוריס שקבל דאיוב ספרא מסיים כי יוחנן ר׳ אמר ומש״ה
 מי אשרי , תשובה יעשו שלא עסקינן ברשיעי לא ובוודאי

יותר ני ח״ה לידי שיבוא ראך כתורה ועמלו כתורה שגדל

שי.,יא



דריש מנחת
 ונפטר בש״ט גדל אמר ע״כ גדול יותר ח״ה חכס שהוא
 .כו׳ דרכיו נאים כמה עליו אומרים והבריות כלומר בש״ט
 מיום המות ויום טוב משמן שם טוב אומר הכתוב ועליו

 והרחמן .להספד’ הנוגעים בדברים עוד והארכתי .הולדו
 וזכות .ברחמים ישראל עמו ופרצות פרצותינו יגדור הוא

: אכי״ר עלינו יגן הצדיק

הספד
 . בתורה מופלג ות״ח כשר אדם של מטתו לפני שהעירותי

.תקצ״טלפ״ק בשנת

 ומרעין כמותא מותא אמרי דשכנציב נשי במ״ק אמרינן
 הגאון והגיה בבית הס היסורין פירש״י .חיבוליא

 מהו להבין ,חיבוליא נשך תרגום כי ריבית הס היסורין ר״ז
 שאין אהבה של יסורין דאמר לפ״מ ונראה . ריבית ענין
 המפרשים דכ׳ והוא בזה תלי מאי ותפלה תורה ביטול בהס

 להיות צריך וא״כ שכר להרבות באין אהבה של דיסורין
 בהפסדו שכרו יצא דאל״כ ותפלה תורה ביטול יהא שלא

 השמור הקרן מלבד כזה צדיק והנה מצות לקיים יכול שאינו
 עבור נוסף שכר לו יש עוד ומצות תורה עבור לעוה״ב לו

 גדול אדם על כן שאמרו דשכנציב נשי כוונת וזה . היסורין
 מחמת מת אולי כמותא מותא כלל חטא בו ידעו ולא שמת
 כלומר חיבולייא ומרעין חטא לא הוא ובאמת אדה״ר חטא

 להרבות הוא דאולי שחטא ראי׳ מזה אין יסורין שסבל אף
 למד ימיו כל הזה צדיק באיש ידענו כן כי הנה . פכר

 שמיס ירא אומנתו היה ותורתו ומכאובות כעס מחוך ולימד
 לן אך בעוה״ב נוסף שכר לו יש בודאי אשר כחו בכל

 למת תבכו אל וכמ״ש מגנינו נחסר כי על למיבכי יאות
 בכו וגו׳ בכלח תבא לזקן וביותר כו׳ התאנה בעל יודע כי

 וכמ״ש דחסר רבא גברא ווי לחיים תקנה שיהי' להולך בכו
 כו׳ מצות והי תורה הי הסופדים בשוק וסבבו ז״ל האלשיך
 אמר ר״ל כדאי׳ מגין הי׳ חי בעודנו הן וגו׳ היינו יתומים

 ז״ל כמאמרם לעולם ברכה גס מביא והיה כו׳ מגין אף
 והארכתי .כל את חסרנו ועתה כו׳ בשביל ניזק העולם כל

 המדרשים מסתירת להוכיח אמרנו שכבר אף והנה .עוד
 תשובה שצריך דמפמע ביוה״כ אהרן בני דמיתת בהיקש

 כמו תשובה שא״צ דמשמע לפ״א מרים דמיתת ובהקישא
 העולם על מכפר בזמנו שמת דצדיק ויישבנו .אדומה פרה

 שהשעה רק חטאו מחמת מת דלא כיון תשובה בלא אף
 שמת בצדיק אבל יחיו לעולם ,והנביאים וכדכתיב גרמה
 תשובה ע״י אלא מכפר אינו עצמו עון מחמת זמנו קודם
 על להצטער אנחנו צריכין בזמנו מת הצדיק שזה אף מ״מ

 יותר הגורס הוא הזה המקום והנה . וצדקתו תורתו העדר
 וכדאי׳ מעט הבית שבתו זה חייו ימי כל פה שבתו לצער
 במקום המטה ומניחין לבה״מ אוחו מכניסין שמת חכם בי״ד
 רב כוונת האג״א פי׳ ובזה .שס אותו וסופדין דורש שהי׳

 באותו כלומר קאימנא דהתס בהספדאי לי אחים לרשב״ל
 ששעת בפניו ובפרט בחיי שם עומד שהייתי הבהמ״ד

 המוריד כל כדאי׳ דמעות להוריד ומצוה 'היא יותר חימום
 מתים אדס של ובנותיו בניו מה מפני כו׳ אדס על דמעות
 כל על לו מוחלין כו׳ הבוכה שכל בכה שלא קטנים כשהם

 וגס מיתה אחר לנו יגן לא כי על הצער ויהי' עונותיו
 האדם יאמר ופן לבו. אל >-יתן והחי המיתה יום מזה לזכור

 גס בקהלת נאמר ע״ז ושיבה זקנה עד למועד חזון עוד
 במצודה שנאחזים כדגים עתו את האדם ידע לא כי

 רעה לעת האדם בני יוקשו כהס בפח האחוזות וכציפרים
 רעה מצודה ז״ל האלשיך ופירש . פתאום עליהם כשתפול

מח זכרון והספי
 שקולם בפח האחוזות וכציסריס להתודות יוכלו שלא חכה זו

 זקנה לעת מעולה אינה התשובה כך לבעלים נשמע אינו
 יום זוכרין שאינן פתאום עליהם כשתפול למיתה סמוך

 אל ללכת טוב הפסוק כוונת וזה .בכחס בהיותם המיתה
 האדם כל סוף הוא באשר המשחה בית אל מלכת אבל בית

 הנער יכול זקן ממיתת דאף כוונתו אלא .האדם סוף דהל״ל
 עוד ואמר כזקן כנער האדם כל סוף הוא כי מוסר לקבל
 יקברוני׳ דקבר .יספדוני דספד בגמ׳ ופי׳ לבו אל יתן והחי

 מאוד וקשה הליכתו עבור לאדס שכר כעין דהוא דמשמע
 דשכבי יקרא דהוי בהספד ובפרט פרס לקבל ע״מ עובד הא

 אין מצות דבשאר דאף ונראה . כבוד לשס עובד נמצא
 הכא עוה״ב שכר לשס ואפילו פרש לשם לכוין טובה מדה זה

 מתגבר אדם של יצרו דאס קרא וה״ק היא טובה מדה
 כן שעושה לבו אל יתן האבל לבית לילך מניחו ואינו עליו
 שיזכור פרס לשס שעושה בזה וירויח ג״כ שיספדוהו כדי
 דהיינו אחד לב לבו אל הפסיק כוונת וזה מיתתו יום בזה

 קבלת שבעת ובפרט כו׳[ יצריך בשני לבבך ]בכל היצה״ר
 חיוב הוא אדרבא וא״כ כלל מהכבוד נהנה אינו הפרס
 נשימה ע״כ . ונכון ברור והוא פרס לשם לכוין דוקא

 נזכה וכאשר ד׳ עד ונשובה ונחקורה דרכינו ונחפשה לבבינו
 טוב וימליץ לפה לנו יהי׳• ׳הוא גס ע״י לשוב המת נשמת
 וקללותי׳ שנה הכלה הבאה השנה על רחמים לעורר בעדנו

 יום ארבעים לתשובה מסוגלים הללו הימים כי וביותר .כו׳
 האלו בימים לשוב אדם כל צריך ובלא״ה .להר משה שעלה

 זה יהי׳ הצדיק מיתת על יצטער ולא יתעצל ח״ו ואס
 והנה . הבע״ל הנורא הדין ליוס הצריכה לתשובה עיכוב

 ראוי כו׳ המתעצל למה כולם שדקדקו מה בזה ליישב אמרתי
 וכמ״ש לתקן האדס חיות עיקר דהנה ואמרתי בחייו. לקוברו

 בכלל הוי בהספד והמתעצל כו׳ בי עוצב דרך אס ראה
 התשובה את המעכבין דברים מכ״ד א׳ והוא ת״ח מבזה
 שלא כיון בחייו לקוברו ראוי זה בעבור הרמב״ס כמ״ש
 צדקתו העדר על לבבינו נא נשימה ע״כ .עוד תשובה יעשה

 צדק גואל משיחו לנו וישלח עוד נחטא שלא ויה״ר ותורתו
 עמו ופרצות פרצותינו יגדור והרחמן .לנצח המות ויבולע

: אכי״ר ברחמים ישראל

דרוש
 יום לפ״ק תריו״ד שנת שופטים פ׳ ש״ק ביום ברבים שדרשתי

 ככולו רובו .מיוסר , לבהמ״ד חדשה ס״ת הובאת
 מה ומיעוטא קדמונים ממפרשים והקדמות חז״ל מדרשות
 לאטד הורה ישראל מנהג כי ויען בעז״ה דברים בה שחדשתי

 חוגג בהמון הס״ת את הביאם ביום המעלות שיר הט״ו
 מעלות מרומז ומזמור מזמור בכל בי לרמז בלבי עתה נתתי

 לימודה והתנהגות שונאי' ועונש ומחזיקי' ולומדי׳ התורה
: ושברה והתמדתה

 וכמאמרם הרע לשון של תקנתה התורה לך. יתן מה א
 לשון מרפא כדכתיב בתורה יעסוק תקנתי׳ מאי

: חיים עץ
 עושה לד׳ אתם ברוכים כתיב וכן , וגו׳ ד׳ מעס עזרי ב

 כמ״ש אלא . עשה והל״ל הווה לשון וארץ שמים
 והארץ החדשים השמים פסוק על הזוהר בשס ז״ל האלשיך
 התורה דמפשט אעשה דהל״ל וגו׳ עושה אני אשר החדשה

 יום בכל נברא התורה ומסוד חדשה ארץ יום בכל בורא
 שמיס עושה כאן הפסוק כוונת ג״כ וזה .חדשים שמים

:וק״ל וארץ



ם״ת לסיום דרוש מנחת
 סנהדרין היו ששם לפי פי׳ למשפט. כסאות ישבו שמה כי ג

 מלמד ודרשינן המקום אל ועלית וקמת וכמ״ש יושבין
 ירושלים כנגד מכוון השמים שער וזה כמ״ש גורם שהמקום
 היינו ירושלים בשעריך רגלינו היו עומדות כמ״ש שלמעלה

 למה וכמ״ש משם יוצא היראה ועיקר כאחד שערים בב׳
 התורה מעלות וחזינן הוראה תצא שמשם המוריה הר כקרא

:במרום שורשה עיקר כי מזה
 כתיב דהנה המזמור כל כוונת וגו׳. עבדים כעיני הנה ד

 עושר לנו אין ואנו וכבוד עושר בשמאלה בתורה
 לשמה שלא אפילו בתורה עוסקים אנו שאין מחמת וכבוד

 גלוי בברכות וכמ״ש גורס גליות דשיעבוד הוא התירוץ אך
 נשאתי אליך מ״מ אמר וע״כ מעכב גליות שיעבוד כו׳ וידוע
 רב כי עושר להס שאין עבדים כעיני הנה להושיעני עיני

 לה שבעה רבת הטעם אך כבוד לנו שאין בוז שבענו
: גליות שעבוד היינו וגו׳ נפשינו

 קל צרות מכל כי מ״ש ע״פ .וגו׳ לנו שהי׳ ד׳ לולי ה

 שעוסק מי אך קשה בחירה מבעל רק להנצל
 של אמות ד׳ אלא להקב״ה ואין עמו שרויה ששכינה בתורה
 עושה שהוא באופן בחירה מבעל אפילו מצילו ע״כ הלכה

 וז״א .ברשתו יפול שלא שומרו הקב״ה אך השתדלותו כל
 הפח וגו׳ ד׳ ברוך וגו׳ בלעונו חיים אזי אדם עלינו בקוס
 אך שבכחו מה כל ועשה הפה שפרש כלומר וגו׳ נשבר

 וארץ שמיס עושה ד׳ בשם עזרנו מצילנו הקב״ה
:וק״ל כדלעיל

 התורה ע״ד . בלבותם ולישרים לטובים ד׳ הטיבה ו
 ואחיתופל דואג חז״ל ואמרו החטא מן מגני

 היתה טינא ומשני עליהם. הגינה לא אמאי ת״ח שהיו
 הטיבה כוונתו וזה .ולחוץ השפה מן הי׳ תורתם וכל בלבם

 ישלחו שלא שישמרם כלומר בלבותם ולישרים לטובים ד׳
 כלומר עקלקלותס המטיס אך .■ כמש״ל ידיהם בעולתה
 כו׳ יודע הלב אמרם ע״ד בלבם טינא להם ויש שלומדים

 שיוליכם כלומר האון פועלי את ד׳ יוליכם לעקלקלות אך
 ישראל: על ושלום ימיהם יחצו ולא הרשעים עם העולם מך

 גאולה עיקר .בנגב כאפיקים שביתינו את ד׳ שובה ז
 על ורוכב עני הזוהר כמ״ש התורה בעסק תלוי

 שדרשו וכמו גרס חמור מישכר בינה יודעי בזכות המור
 בתורה שמייגע מי והנה . כו׳ עתה בגויס יתנו כי גס

 אך דעה הארץ ומלאה כדכתיב הרבה ימצא לעתיד בגלות
 במקום מכסים ליס כמיס רק שוות יהיו השגות כל לא
 ד׳ שובה קאמר ומש״ה עמוק אינו זה ובמקום עמוק זה

 ליס כמיס דעה הארץ שתמלא היינו בנגב כאפיקים וגו׳
 תורה של ברנה וגו' יקצורו ברנה בדמעה הזורעים אך

:כנ״ל גדולה השגה יהי׳ שלהם
 ודרשו .שנא לידידו יתן כן וגו׳ קום משכימי לכס שוא ח

 להת״ח כי מעיניהם שינה שמנדדין ת״ח אלו
 ׳,וגו קום משכימי אותן כמו פרנסה להס מזמן הקב״ה
 אני ע״ד בתורה יגע והוא יגיעה ע״י העצבים לחם ואוכלי

:כו׳ עמל אני כו׳ משכים
 בברכות אמרו לך. וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע ט

 שמיסדאילו מירא יותר כפו מיגיע הנהנה גדול
 . בזה רבים נתקשו וכבר .לך וטוב כתיב לא שמיס בירא

 זה כפיך יגיע בחולין ז״ל מאמרם עפ״י הנכונה והכוונה
 ד׳ ירא כל אשרי קאמר ומש״ה לעצמו טריפה הרואה ה״ח
 אבל בעוה״ב אשריו מספק ומחמיר ת״ח שאינו כלומר וגו׳
 אך מחמייר[ דבר בכל ]כי לאכול מה לו שאין לו טוב אין

 :לך וטוב אשריך טרפה המתיר הת״ח זה וגו׳ כפיך יגיע
 התורה כי .וגו׳ גגות כחציר יהיו ציון שונאי כו' יבושו י

 עץ היא בה למחזיקים ואף ימיך ואורך חייך
 מי אמרם ע״ד ימיהם מקצרים אותה להשונאים אך חיים

זכריון
 וגו׳ יבושו קאמר וזה . יכלו ד׳ ועוזבי לס״ת עולה שאינו

 תורה תנא מציון כי כמ״ש תורה זו פי׳ ציון שונאי כל
 וגו׳ שקדמת גגות כחציר יהיו בהלכה המצוייניס שערים
 : '7 בשם אתכם ברכנו אבל עתם בלא שמתים .כלומר

 החשד ד׳ עם כי וגו׳ לבוקר משומרים לד׳ נפשי יא
 העושק כל מ״ש עפ״י הכוונה נ״ל וגו׳ והרבה

 ביום חשד של חוגי עליו מושך הקב״ה בלילה בתורה
 וה״ק עמי שירה דבלילה שום מ חשדו ד' יצוה יומם שנאמר

 אור קודם שלומדים לבוקר השומרים אנשים מאותם .אני
 :החשד ד׳ עם כי וגו׳ אל ישראל ובזה.יחל הבוקר עד היום

 נמשלה למה ז״ל מאמרם ע״ד וגו/ לבי גבה לא ד׳ י״ב
 שונאין המשקין מה לך לומר למשקין התורה

 אני גס אמר ע״כ וכו׳ נמוך למקום ויורדים גבוה מקום
 וע״כ בקרבי שמורה תורתי זה ומחמת וגו׳ לבי גבה לא

: ד׳ אל ישראל יחל זה בזכות
 שכינה השראת עיקר כי ידוע . וגו׳ בציון ד׳ בחר כי י״ג

 על וביותר הצדיקים על כ״א במקדש היתה לא
 ע״ז בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו המה ד׳ היכל וכמ״ש ת״ח

 גדולים ה״ח שהיו והמסגר החרש מתחילה לגגות הקדים
 המרכבה יחזקאל ראה ומש״ה בבבל שכינה שרתה ועליהם

 אח״ז שכינה נסתלק' וממילא חו״ל שהיא אף כבר נהר על
 ומשוס הת״ח זה בציון ד׳ בחר כי אמר ומש״ה צדקי׳ בגלות

 : בעיר שוכן לו למושב העיר כלומר ה״א במפיק אוה זה
מרמז .יהד גס אחים שבה נעים ומה טוב מה הנה י״ד

 נקנהר ללמוד ולא בהלכה לזה זה נוחים ה״ח להיות
וגו׳: הברכה את ד׳ צום שם כי ח״ו

 עיקר כי .בלילות ד׳ בבית וגו׳ ד׳ אה ברכו הנה ט״ו
 אין כי הרמב״ס וכמ״ש בלילה תורה של רנה

 שינה החטפנו שלא בעמידה ולימוד בלילה אלא הורה קנין
 כבוד בעלה ר״ג משמת וכדאי׳ תורה כבוד מפני וגס

 שהה״ח כידוע וגו׳ קודש ידיכם שאו .מיושב שלמדו תורה
 וכדאי׳ בזכיתו ניזון ה.עולם וכל כלום מעוה״ז נהנה אינו

 קודש ידיכם שאו אמר ע״כ כי הרובין בקב לו דדי ברחב״ד
 מעוה״ז נהנה שלא ואמר אצבעותיו עשר זקף רבי וכדאמרינן

 כל כוללים שהם מאמרות עשרה נגד אצבעות עשר כי
 יתברכו הת״ח שבזכות וגו׳ עושה מציון ד׳ יברכך העולם
 וכדלעיל בזכותן יום בכל וארץ שמים עושה שהרי אחרים

 צדק גואל ויבוא לשמה הורה ללמוד יזכנו הש״י .וק״ל
: אמ״ס בימינו במהרה

המקרא שירם על ערך הדרן
בתחלתה סופה ולנעוץ

 עליהם אם וגו׳ חומה אם דכהיב מאי ביומא אמרינן
 מאמרם בזה נבין .וגו׳ דלת ואם כו׳ כולכם

 והיינו כו׳ עליך אני קובל גו׳ למשיחו ד' אמר כה במגילה
 זה הי׳ וגם מ״ש שורה השכינה הי׳ כולם משלח הי׳ שאם
 נוגע ומש״ה להמתין צריך משיח הי׳ ולא האחרון הבית

 לפ״ז צריך אך .הרבים בצואר הקולר הלה והוא למשיח זה
 .כחומה היו לא והא וגו׳ חומה אני ישראל תשובת להבין

 היתה ראוי וגו׳ יעבור עד בברכות מאחז״ל עפ״י ואפשר
 ,הי שראוי ג״כ הכונה .החטא שגרס אלא כו' שני׳ ביאה

 אלא שם כפירש״י רמה ביד באים היו ואז כולם שיבואו
 ולפיכך החטא הוא גופא וזה כולם באו שלא החטא שגרס

 וגלו פרס למלכי משועבדים והיו שלימה גאולה הי׳ לא
 הי׳ שלא עלי תתרעם אל ישראל משיבים ולפ״ז .אח״כ
בימי פי׳ חומה אני משה בימי ראשונה ככיאה שני׳ ביאה

משה



מנחת
 טובים מנהיגים לי שהיו מפני כחומה עליתי ויהושע משה
 משה זו שדיך שני ע״פ שדרשו כמו כמגדלות ושדי היינו

 ככלה רז״ל ודרשו וגו׳ בעיניו הייתי אז ומסיימים .ואהרן
 בבית שבחה להגיד ורדופה חמיה בבית שלמה שנמצאת

 .ואבי׳ חמי׳ בבית מהו שם בח״א ז״ל מהרש״א ונדחק אבי׳.
 מחמת מ״מ שכינה השראת שהיה אף דבמדבר י״ל ולדידי
 נמרץ דבקות כ״כ אינו חו״ל הוא וגס חיצונים מקום שהוא

 איש לציון אבי׳ לבית לילך רדופה והיתה חמי' בית ומיקרי
 לא״י לילך רדופה בעיניו הייתי שאז כלומר בה יולד ואיש

 לנו שאין שניה בביאה עתה כן לא טובים מנהיגים מחמת
 וס״ל ביומא שם פליג יוחנן ,ר והנה כמותם. מנהיגים

 וגו׳ יפת שנאמר שורה השכינה הית׳ לא כולם עלו אם דאף
 בכל נכתבין ספרים אמרינן ובמגילה .שס באהלי וישכון

 יוונית אלא שיכתבו ספרים התירו לא ס״ל ורשב״ג לשון
 . שם באהלי ישכון יפת של יפיפותו מיפת החס וי״ל

 מדאורייתא. כן סבר רשב״ג אס בטו״א הגאון שם ונסתפק
 מכלל יוונית למישרי קרא מדאיצטריך היא גמורה ודרשה
 לשון בכל מותר מדאורייתא דלמא או אשור לשונות דבשאר

 וקרא דתלמי מעשה משוס יוונית רק והתירו אסרו ורבנן
 דהוי לומר צריך דבודאי ול״נ ע״ש, בעלמא אסמכתא דיפת

 מקרא דריש דהכא אדר״י דר״י קשה דאל״כ אסמכתא רק
 שיכתבו ן לעני דריש והכא בב״ש שורה השכינה דאין דיפת
 בשבעים התורה דנתבו בהדיא חזינן הא ועוד . יוונית

 דקיי״ל לפ״מ והנה .אסמכתא רק דהוי א״ו האבנים על לשון
 בימי כולם עלו אם אף ה״נ א״כ כר״י הלכה ור״ל ר״י

 להיות הבית עשי לא ומתחילה שורה השכינה הית' לא עזרא
 מקום בכין בשעת שלמה עשה ראשון בבית וכן . מתקיים

 הוא שכ״ז הספרים כ׳ וכבר שיחרב שידעו הארון לגנוז
 לא״י ישראל מכניס הי׳ אס אבל במדבר משה שמת בעבור

 בתחילתו סופו לנעוץ באני ומעתה כלל. גלות היה לא
 לבית הארון את תנו יאשי׳ שאמר כתיב הקודם שבסימן

 בבית וכן שיחרב מתחילה שידעו דמשמע שלמה בנה אשר
 כולם עלו ולא וגו׳ עמו מכל בכס מי כורש שאמר שני

 אחרי ויהי אמר ע״ז . זאת כל גרס מי שיחרב. הבינו בודאי
 יוליכנו בעצמו הש״י השלישי בבית אבל .וגו׳ משה מוח

 ביאה זו יעבור עד הפסוק כוונת וזה . יתקיים ובודאי
 בדרך אך היינו שניה ביאה זו וגו׳ יעבור עד ראשונה
 ותטעמו תביאמו לבא לעתיד אבל משם שיגלו העברה

 ישראל נדחי ויקבץ בימינו צדק גואל שיבא יזכנו הש״י .רק״ל
: אכי״ר ברנה לציון ויעלו הארץ מקצה

נשים סדר סיום על הדרן
בס״ד נזיקין סדר תחילת אל ולחברו

 חסידא למהוי דבעי מאן האי אר״י ל׳ דף בב״ק אמרינן
 ואמרי דאבות לי מי אמר רבא נזיקין מיליד לקיים

 דברים שלשה דחשיב הענין להבין צריך . דברכות מילי לה
 אמרינן בשבת עקרים, ג׳ בש״ס מצינו דהנה ונראה .הללו

 שם אחר ובמקום בתורה גדול כלל זה כמוך לרעך ואהבת
 בלבד יר״ש של אוצר אלא בעולמו להקב״ה לו אין אמרינן
 חכמה היא ד׳ יראת הן ואומר אוצרו היא ד׳ יראת וכמ״ש
 חבקוק בא אמרינן ובמכות .הינא לאחת קורין יווני ובלשון

 באמונתו וצדיק כמ״ש אמונה דהיינו אחת על והעמידן
 חז״ל דרשת כפי סדרי השיתא הוא זה דנגד ונראה .יחיה
 אמונה עיקר נגד מועד זרעים דהיינו וגו׳ עתך אמונת והיה
 שמאמין אמונה מחמת ג״כ היא מועד סדר דהיינו עחך דגם

זכר שהם יו״ט ושומר בשבת ושובת העולם ברא שהקב״ה

 בה

מט זכרון
 חוסן .אמונה עיקר נגד והוא בזה ומאמין מצרים ליציאת
 נגד לחבירו אדם בין שהם נזיקין נשים דהיינו ישועות

 מסתמא חבירו אוהב שהוא שכיון כמוך לרעך נאהבת עיקר
 נגד טהרות קדשים .היזק לו יעשה ולא חובותיו יפלס
 , הכוונה וזהו וגר. ד׳ יראת ודעת חכמה כמ״ש יראה עיקר

 ואהבת עיקר נגד דנזיקין מילי לקיים יהודה רב שאמר
 מוסר עיקר שהוא דאבות מילי אמר רבא . כמוך לרעך

 לימוד קודם נזיקין בסוף אבות מס׳ סדרו ולכך ויראה
 דברכות מילי לה ואמרי יראה, כנגד שהם וטהרות קדשים
 פלוגתת לבאר .ויש וק״ל אמונה עיקר כנגד מועד זרעי׳ שהוא

 רפב״י במעלות דהנה ונראה .פליגי במאי ורבא יהודה רב
 חסידות לידי מביא ויראה יראה לידי מביאה ענוה חשיב

 דכתיב מכולן גדולה ענוה דאמר דריב״ל ופליגא ע״ז וקאמר
 ג״כ פליגי דבזה ונראה וגו׳. ענוים לבשר אותי ד׳ משח יען
 במידת אחז ומש״ה כריב״ל ס״ל דר״י נחמן ורב יוסף רב

 ר״י וגם היראה במידת אחז ומש״ה כרפב״י ס״ל ור״נ ענוה .
 וכריב״ל מיראה גדולה ענוה ס״ל דר״י בזה פליגי ורבא
 ומש״ה חבירו על יתגאה שלא לחבירו אדם בין הוי וענוה
 דהוי דנזיקין מילי לקיים חסידא למהוי דבעי מאן קאמר

 יזיק ולא חבירו את ואוהב עניו וכשיהי' לחבירו אדם בין
 יבא ומיראה מענוה גדולה דיראה כרפב״י■ ס״ל ורבא לו

 מה לבאר ואמרתי דאבות. מילי אמר ומש״ה חסידות לידי
 בעצמו התפאר אמאי עניו ר״י דהוי כיון העולם שמקשים

 ירא שהיה כיון כרפב״י דס״ל ר״נ וכן ענוה תתני לא
 י״ל בכאן אך . התפאר ולמה מקודם עניו היה מסתמא
 וכ״כ במשנה שקר ישנה שלא לתנא ולומר להתפאר שהוצרך

 אי ר״י התפאר היאך טובא קשה בפסחים אך מהרש״א.
 וכמו בשוקא איכא יוסף כמה גרים דקא יומא האי לאו

 א׳ ,ענוה אופני ב׳ דיש לישב ונראה .הבאה״ט שהקשה
 לפני אך לכבוד ראוי שהוא שלו מעלה בעצמו יודע שהוא

 מדרגה ויש .שיכבדוהו רוצה ואינו עצמו משפיל העולם
 מחמת לכבוד ראוי שאינו .סבור בלבו שגם גבוה יותר

 נחשב אינו התורה ומעלות הבורא גדולת יודע שהוא
 ואנכי שאמר אע״ה אברהם מדרגת היה וזה לכלום בעצמו

 כלימר מה ונחנו שאמר משה מדרגת מזה ויותר ואפר עפר
 .נה״ח בס׳ וכמ״ש כלל נחשב ואינו ממציאות כלל בטל שהוא
 .האדם מכל מאוד עניו משה והאיש התורה העידה ולכך
 שהוא לעניו אותו מחזיקים אדם שבני שראה ר״י ולכך

 שגם לומר יטעו שמא חשש בשפלות אדם כל נגד מתנהג
 יודע ואינו כלל מעלה בעל שאינו וחושב שפל הוא בלבו
 ענוה תתני לא כולם בפני אמר ע״כ עניו שהוא כלל

 וראוי מעלה בעל שאני אני יודע שבלבי כלומר אנא דאיכא
 גדול עניו ואינני עצמי משפיל אני ב״א בפני אך לכבוד

 יומא האי לאו אי שאמר ר״י כוונת ג״כ וזה • כמחשבתכם
 מ״מ אך ב״א לשאר שוה שאינו בעצמו דידע כו׳ גרים קא

 ואמר ענוה מחמת הוי גופא זה וא״כ עצמו משפיל הוא
 כנ״ל הגבוה ממדרגה גדול לעניו יחזיקוהו שלא כן

: וברור ונכון
 ע״כ טהרות קדשים קודם דנזיקין הש״ס סדר לפי והנה

 יש ומזה • מענוה גדולה דיראה כרפב״י היינו
באחרונה נזיקין שסידר נחח כף בעל על זכות ללמוד
דענוה וכריב״ל כר״י דזהו ע״ש בהקדמה התי״ט כמ״ש
כן סוברין דע״ז רפ״ב התוס׳ שגס וכנראה מכולן גדולה
. להאריך ואין ע״ש שם המהרש״א קושיית בזה ויתורץ

 תחילה ומש״ה מענוה גדולה דיראה סוברין אנן עכ״פ אך
 נגד מכוון לחבירו אדם בין דשייך ענוה דהיינו נזיקין
 ויקיים ענוה לידי יבוא דמזה כמוך לרעך ואהבת עיקר

 כנגד שהם טהרות קדשים ואח״כ דנזיקין מילי חבירו גגד
. לזה הקדמה כמו היא אבות ומס' אוצרו היא ד' יראת

וזהו



מנחת 49
 דאינא חטא יראת תתני לא ר״נ חמר הסמיכות זזהו
 יראה לידי מביאה דענוה ס״ל בי״ח שהחזיק וכיון אנא

 ענוה כנגד שהם נזיקין אבות ארבעה להתחיל צריך ומש״ה
 קדשים דהיינו אוצרו היא ד׳ יראת ודעת חכמה ואח״כ

:וק״ל טהרות

נזיקין סדר סיום על הדרן
בס״ד קדשים סדר תחילת אל ולחברו

 ופושעים ד׳ דרכי ישרים ני מ״ד אר״י בהוריות גרסינן
 אכילה לשם ט׳ פסחיהן שצלו שנים בם ינשלו

 .קאניל מיהו פסח נו׳ לי׳ קרית רשע 'ר״ל א״ל נו׳ גהה
 בתורה אדם יעשוק לעולם קיי״ל הא ר״י על קפה לכאורה

 וי״ל . כן לומר בדעתו ומה נו׳ לשמה שלא אפילו ומצות
 הזבחים נל ונדתנן בקרבן לשמו שלא פסול פסח דגבי
 פסח אכילת ומקיש הפסח מן חוץ כו׳ אלא נשירין נו׳

 על טובא קשה להיפוך אך . מקיש לא ור״ל להקרבתו
 צריכות מצות קיי״ל הא קאניל מיהו פשח קאמר היאך ר״ל

 . כוונה זה אין גהה אכילה לשם שאכלו וכיון כוונה
 לומר וצריך . ע״ש נן שהקשה לר״ה בטו״א מצאתי ושוב
 דר״י לומר אפשר וא״נ מענבא לא פסחים אכילת דש״ל

 ומש״ה כלל פסח מצות קיים לח וא״נ מעכבא אכילה ש״ל
 אדם יעסוק לעולם דאמרינן הא ולפ״ז .פושע ליה קרי

 באין שאינן במצות היינו לשמה שלא אפילו ומצות בתורה
 גמ״ח נמו מצוה מקיים אותן עשה אס רק האדם על חובה

 אם מהן להפטר וא״א חובה הבאין במצות אבל .ובק״ח
 לעפות וצריך כלל עשה לא כאילו הוי ש״ל אותן עשה
 גס וא״כ . ומצ״כ כוונה חסרון הוי דהא לשמה פנית

 ולמדתם מצות יוצא אינו לפמה שלא לומד אם התורה בעסק
 מ״מ למד דהא טוב דעפה אף כוונה צריכין דהא ושננתס

 חז״ל כוונת פזהו לומר ונוכל . קיים לא דאורייתא מ״ע
 ותמהו תחילה בתורה ברכו פלא תורתי את עזבם על

 אינן ברכות הא ברכו שלא בנך מה שלמדו כיון כולם
 כלל המ״ע קיימו לא ש״ל שלמדו ניחא ולדברינו .מעכבות

 טעונה אינה המצוה קיימו שלא כיון ברכו לא ומש״ה
 אם זבחים בריש ר״ל דפריך מהא ע״ז יקשה ולא . ברכה

 דמצות מרצין אינן דמפ״ה י״ל דהא לירצו הס כשרים
 כוונת בעו לא דקדשיס די״ל .ש״ל היו והס כוונה צריכות

 בי דהוי וי״ל ב״ד ראוהו פ׳ במלחמות הרמב״ן כמ״ש מצוה
 מקרא למילף צריך ומש״ה עליהן חשב ורחמנא דרחמנא גזא

 ומהרפ״א המפנה בפירוש לרמב״ס ס״ל ומש״ה מרצין דאין
 חובה לפס עולין לשמה שלא צבור דקרבנות פ״ב בביצה
 אות מקשה מעשה בקונטרסי ]עיין שהן למה מושכתן דשכין
 חרב לשמה פלא דמפוס לעיל פביארנו אף והנה .ל״ט[

 מדרשים כמה אבל בנדרים מאחז״ל לפי היינו הבית
 ובפירוש הבית חרב ממש תורה ביטול דמשוס ע״ז חולקים

 שמרו תורתי ואת עזבו אותי הלוחי איכה במדרש אמרו
 שהאךך וכמו טוב הוא הלימוד לשמה פלא אף דמשמע
 ונראה ׳. נה״ח י בם׳ מוואלזין ז״ל מוהר״ח הגאון הרבה
 לקדפי דמי תורה מ״ת כוונה צריכות דמצות דאף הטעם

 פלא שמתוך רז״ל כוונת וזה . מצוה כוונת בעי ולא גבוה
 ואח״כ ד׳ תורת נקראת בתחילה ואמרינן לשמה בא לשמה

 דהא .ש"; אף בלימוד יוצא ממילא וא״כ .תורתו נקראת
 לעיל וכמ״ש קדשים כמו דהוי מחשבה פסלה לא מתחילה

 ומקיים לשמה בא תורתו כשנקראת ואח״כ הרמב״ן בשם
 התורה בעסק תלוי האחרונה דגאולה וידוע .שפיר המצוה
 . אקבצס עתה בגויס יתנו כי פסוק על במדרש וכדאי׳

זכרון
 חמור דכתיב יששכר בזנות ע״ח ורוכב עני פסוק על ובזוהר

 האלשיך שפי׳ ונמו לעתים בינה יודעי בהו ונתיב גרס
 בישול מפני חרב ראשון דבית אהבו והשלום האמת ע״פ ז״ל

 חרב שני ובית .קנה אמת כדכתיב אמת שנקראת תורה
 התיקון לזה ע״כ משלום ההיפוך דזהו חנם שנאת מפני

 ממזר במשנה דקדוק יתורץ ובזה .אהבו והשלום האמת
 עבד דאפילו טפי רבותא דהל״ל ע״ה לכה״ג קודם ת״ח

 לינקוט א״כ תורה משוס המעלה דנל ניון קודם משוחרר
 לעתיד טהורים ממזרים דאיתא א״ש ולדברינו .טפי רבותא

 לקרב נדי ש״ל הוי שלו דלימוד להיות ינול א״כ לבוא
 שלא דאפילו ל’קמ בקהל מותר ויהי׳ הורה בזנות הגאולה

 . לזבחים הסמיכות יובן ובזה .ע״ה לכה״ג קודם לשמה
 מנות יוצא לשמה שלא דאפילו והטעם קודם ה״ח ממזר
 מצוה כוונת בעי ולא ד׳ תורת נקראת דמחחילה כיון פ״ח
 עלו שלא ואף כשירות לשמן פלא שנזבחו הזבחים ונל

 שפיר הוי לאי׳ה הא שפתיך למוצא מקרא היינו חובה לשם
 ודו״ק לירצו הן נשרים אם ר״ל ונדפריך יד״ח יוצא

: בעז״ה נכונים והדברים

'ש״ס על הדרן
 ומצות ש״ם דהיינו שבע״פ הורה מעלות בקצרה יבואר בו

וסמיכות היום כל ללמוד ביכולתם שאין אף השיעור הלומדים
:המשניות סוף יזכר ונם לתחילתו הש״ס סוף

 דבי הנא נו׳ קרא לר״ע הלנתא לראב״ע גמ׳ נדה סוף
עולם הלינות ט׳ יום בנל הגנות השונה נל אליהו

 ור״י ר״א פליגי בגיטין הנזיקין דפ׳ גמ׳ החילה נקדים ע״ש. לו
 סבר ור״א .בנתב ומיעוטא בע׳פ רובה תורה סבר דר״י

 מנה אחד נל ע״כ דהא להקשית יש ולכאורה .להיפוך
 ? פליגי במאי וא״כ לומר ידעו מנא דאל״כ והע״פ הכתב

 שמן לוג בחצי ור״ע ראב״ע הנא דפליגי במאי דפליגי וצ״ל
 דר״א לנדה נדה שבין יום וי״א לנזיר יין ורביעית לתודה

 סבר ור״י בנתב רובה והוי מקרא לי׳ דנפקא נר״ע סבר
 ברפ״ק אמרינן ודכוותי׳ לעיל ונדאמר הלנתא דהוי נראב״ע

 קרחי ולר״ע הלנתא ישמעאל דלר׳ נטיעות עשר גבי דמ״ק
 נר׳ סבר ור״י כר״ע סבר דר״א ור״י ר״א בזה גס ופליגי

 הלנתא דפסקינן ואנן .שם במ״ק נהדיא ונדאמר ישמעאל
 נראב״ע הלכה ממילא א״כ תלמידו דהוי ר״א לגבי נר״י
 מי לשבח דב״א דתנא הא סמך זה ומשום הלנתא דהוי

 ה״ל דאל״נ בע״פ דרובה נמי מיני׳ דמשתמע הלנות ששונה
 דהא תיקשי לא והא .שבנתב תורה ששונה מי לשבח

 והנח נו׳ עולמות ש״י נו׳ הקב״ה עתיד עוקצין בסוף אמרינן
 ז׳ דיש המפרשים נתבו דהנה די״ל . עולם חד קאמרינן

 כמכין תר״ך כולם ובין מצות התרי״ג עם דרבנן מצות
 הלנות ומיעוט אחד עולם מצות שני בעד עולה נמצא כתר
 אהד עולם לו יש וא״כ קנ״ה[ סי׳ בפ״ת ]עיין שנים

 במקרא שליש ממאחז״ל ונ״נ .הרבה בזה נתחבטו והמפרשים
 דהיינו פ’בע רובה דאלמא בתלמוד שליש במשנה שליש

 רובה דס״ל לר״א ברייתות מהנהו היקשי לא ואפ״ה הלנות
 פשק נמי ניחא ]ובזה .וק״ל כר״ע ש״ל דאיהו משום בנתב

 מסיני למשה הלנה לתודה שמן לוג בחצי דפסק הרמב״ס
 . מחבירו נר״ע דהלנה אף הל״מ שביעית הוספת ונן

 ר״א לגבי נוותי׳ והלנתא נווהי׳ דלא ס״ל יוחנן דר׳ משוס
 שהוא העומר לקציר ובקציר בחריש לי׳ אייתר וא״כ תלמידו

 במ״ק עיין בהא גם ישמעאל נר׳ פסק ומש״ה שבת דוחה
 לפחות ללמוד דצריך לתדב״א מנ״ל להבין וצריך והבן[ שם
אחת בהלנה יום בנל סגי דלמא יום בנל הלנות שני

ונראה



זכר־ן מנחת
 וגו׳ ימוש לא מצות לקיים צריך דהנה דכוונתם ונראה
 פרק אלא שנה לא דאפילו במנחות ואמרינן וגו׳ בו והגית

 לתב״א דס״ל וכיון ימוש לא מצות קייס כו׳ שחרית אחד
 בתורה יוצא דאינו לי׳ מסתברא שכתבתי כמו בע״פ דרובה

 בכל הלכות שני כקיט ומש״ה שבע״ס בתורה כ״א שבכתב
 תנאי דהני לומר ונראה . וערבית שחרית דהיינו יום

 שחרית ק״ש אמר ומר כו׳ שחרית פ״א אמר דמר דמנחות
 מש״ה בע״פ רובה סבר אסי דרב בהא נמי סליגי וערבית

 סבר ס״ל לא ולי׳ דרשב״י אליבא ור״י .בק״ש יוצא אינו
 תלמידו דר״ש ג״כ בק״ש דיוצא אמר מש״ה בכתב דרובה
 אחד פרק נקט למאי דאל״כ דפליגי ועכצ״ל . הוא דר״ע

 יוצא דאינו אע״כ וערבית שחרית ק״ש קרא מסתמא הא
 פליגי מאי לכאורה דקשה מאי לתרץ יש ובזה . כק״ש

 ע״כ הא דאורייתא או דרבנן ק״ש אי .בברכות אמוראי
 כיון ימוש דלא קרא לן למה דאל״כ דרבנן דהיא מוכח
 דאורייתא דהוה דאפילו ניחא למ״ש אולם .ג״כ בק״ש דיוצא

 אך . בכתב דהוי כיון בק״ש יוצא אינו בע״ס דרובה כיון
 וס״ל בכתב רובה בגיטין דס״ל ר״א על לכאורה יקשה לפ״ז

 וא״כ דאורייתא דק״ש וקורא חוזר ק״ש קרא ספק בברכות
וי״ל .לדידי׳ בק״ש יוצא דהא ימוש דלא קרא לי למה

I
נ

 ככתבן דברים יכול ימוש לא בברכות דאמרינן מאי עפ״י
 בזמן אומר רשב״י ישמעאל ר׳ דברי דגנך ואספת ת״ל

 וא״כ כו׳ רש״מ עושין שאין ובזמן כו׳ רש״מ עושין שישראל
 יום שילמוד היינו ככתבן דברים ימוש דלא קרא לרפב״י

 שחרית כק״ש דיוצא במנחות אמר גופי׳ דאיהו ואף ולילה
 בפרנסה שעוסק מי היינו המפרשים כתבו כבר וערבית

 בפרנסה יעסקו שלא ההמון בכלל השי״ת רצון עיקר אבל
 נתן וכרבי דחרשי וראה המערה מן כשיצא ומש״ה כלל

 ואיצטריך כרשב״י ג״כ ■ סבר דר״א י״ל וא״כ ונשרף עיניו
 ימוש שלא כ״א רש״מ עושין מיקרו דלא לגלות ימוש לא

 נסיעות עשר לענין ישמעאל ר׳ בשיטת דאזיל ור״י כפשוטו
 מנהג בהן דהנהג ימוש דלא קרא בפירוש כמותו ג״כ ס״ל
 ולא בפרנסה שיעסקו ההמון בכלל השי״ת רצון ולדידי׳ ד״א

 דס״ל יוצא אינו ובק״ש וערבית שחרית א׳ בפרק יוצא ימוש
 כו׳ יום בכל הלכות השונה הסמיכות וא״ש .בע״פ רובה

 ואפ״ה דאורייתא דק״ש י״ל שפיר א״כ בע״פ רובה דאלמא
 ומש״ה בע״ס רק שבכתב בתורה יוצא דאינו ימוש לא כתיב
 בגמרא כדאיתא אקרא וקאי שמע את קורין מאימתי שואל

:נכון הוא כי ודו״ק .דאורייתא דהוי

 .הבחירה בית כמקדם לחדש .במהרה צדק גואל וישלח . ולהאדירה תורה להגדיל יזכנו הש״י

:אכי״ר בימינו במהרה .פזורנו ויכנס .נדחנו ויקבץ



מנחה שירי 50

 הספר סדרו אחרי ז״ל להמהבר שנתחדש ליקוטים קצת וזה
. מכונו על

 ע״ש בצלאל ר״י אמר שב״נ ר׳ אמר בברכות גרסינן
 לך למשה הקב״ה לו שאמר בשעה כקרא חכמתו

 משה הלך וכלים ארון משכן לי עשה לבצלאל לו אמור
 רבינו משה לו אמר ימשכן וכלים ארון עשה לו ואמר הפך

 כלים לתוכו מכניס ואח״כ בית בונה אדם עולם של מנהגו
 שאני כלים .ומשכן וכלים ארון לי עשה לי אומר ואתה
 משכן עשה הקב״ה לך אמר כך שמא אכניסם להיכן עושה
 ופירש״י וידעת, היית אל בצל שמא לו אמר .וכלים ארון

 וזהו וכלים ארון ואח״כ משכן כתיב תשא כי דבפ׳ דמשוס
 משכן ואח״כ ארון כתיב תרומה ובפ׳ למשה הקב״ה מאמר

 נתקשו וכבר שם, ורש״י הגמ׳ עכ״ל לבצלאל, משה מאמר זהו
 להפוך לבו מלאו היאך קשה גופא דהיא הרבה המפרשים

 בכוונת לי נראה בדוחק.ואפר שתירצו עליהם עיין א״ח. דברי
 אה״ק לכבוד בדרוש זה דבר אמרתי וכבר הזה המאמר

 ארון לך ועשית וגו׳ לך פסל כתיב עקב בפ׳ דהנה . חדש
 ארון ואעש בארון ושמתם וגו' את הלוחות על ואכתוב עץ

 את ואשים וגו' אלי ד׳ ויתנם וגו' ההרה ואעל שטים עצי
 יוה״כ קרדם מעשה הי׳ וזהו וגו׳ עשיתי אשר בארון הלוחות

 ארון שיעשה לבצלאל אח״כ צוה למה וא״כ ראשונה בשנה
 ירד משה של דארון שם ז״ל רש״י דקדק וכבר .מחדש
 אלא למלחמה יצא לא בצלאל שעשה ואותו למלחמה עמהס

 כיון סתומים דבריו וגס . ונשבה עליו ונענשו עלי בימי
 היו למה משה שעשה בארון מונחים הלוחות היו שכבר

 ונראה .בו מונח היה ומה .בצלאל שעשה לארון צריכים
 עלי בימי שכתובים הפסוקים ז״ל האלשיך שבאר מה עפ״י

 העס ויבא א׳ שמואל בספר מלחמה באותו הארון שנשבה
 וגו׳ ד׳ ברית אירון את משילה אלינו ונקחה וגו׳ המחנה אל

 צבאות ד׳ ברית ארון את ס מש וישאו שילה העם יישלח
 כתוב מתחלה למה ז״ל האלשיך ודקדק וגו׳ הכרובים יושב
 יושב צבאות ד׳ ברית ארון כתיב ובסוף ד' ברית ארון

 מונחים היו אחד ארונות שני שם דהיו ומתרץ . הכרובים
 וס״ת שלמים הלוחות בו מונח הי׳ והשני לוחות שברי בו

 הארון את אליהם להביא המחנה מתוך שלחו ומתחלק
 בישראל שהיה מהמגפה שנבהלו מחמת והעם לוחות ושברי
 ששלחו כתיב ולכך שלמים הלוחות של הארון להם שלחו
 עליו נענשו ולכך הכרובים יושב צבאות ד׳ ברית ארון להם

 של הארון רק למלחמה עמהם יצא לא מעולם כי שנשבה
 יוצא היה משה של דארון הנ״ל רש״י ולפמ״ש .לוחות שברי

 השלמים והלוחות לוחות שברי בו דהי׳ מוכח למלחמה עמהס
 הארון עשה דמשה ואף בצלאל שעשה בארון מונחים היו

 . בהדיא בקרא כדכחיב הלוחות בו נתן וע״כ יוה״כ קודם
 בו ונתנו החליפו הארון את בצלאל שעשה דלאחר צ״ל ע״כ

 יוצא והיה לוחות השברי נתנו משה ובשל השלמים לוחות
 ארון למלחמה ולקחו בזה שגו עלי ובימי למלחמה עמהס
 הפ״י והנה . זה בעבור ונשבה השלמים הלוחות עם בצלאל

 לכאן סברא דיש בזה שנסתפק רבינו למשה קצת טעם כתב
 המשכן לעשות וצרך מורידין ולא בקודש דמעלין די״ל ולכאן
 ואף . קודם חשוב החשוב די״ל או .הארון ואח״כ קודם

 בכך מדקדק אינו שמא ארון ואח״כ משכן לו אמר דהקב״ה
 ופעם קודם אהרן כתיב דפעם ומשה באהרן שמנינו וכמו
 סבור היה דמשה נכון על שפיר י״ל ובזה ע״ש. קודם משה

 שמונחים כמו שלו ארון בתוך תמיד מונחים יהיו שהלוחות
 בשביל היינו ארון עוד שיעשה לבצלאל דצוה ■והא .עתה
 מונחים היו לוחות השברי שגס דנימא או לוחות שברי

 הארבעים בשנה משה שכתב הס״ת רק משה שעשה בארון

 על תרומה בפ׳ שפירש״י וכמו בצלאל שעשה בארון יחנו
 דקאי אליך אתן אשר העדות וגו׳ הארון על וכתת פשוק

 הלוחות בו שיש שלו הארון מה ק״ו דן ומש״ה .התורה על
 ט שאין בצלאל שעשה ארון מנ״ש משכן בלא אותו עשו
 שצריך מכ״ש לגמרי ריקה שיעמוד או לוחות השברי אלא

 ומציכו שלו, לארון גנאי יהי׳ שלא בכדי משכן לפני לעשות
 שהסכימה פס ואמרינן הלוחות לשבירת ק״ו שדן כה״ג
 המקום בכוונת הבין בצלאל אבל .המקום לדעת דעתו

 שברי ה משה ובשל פלמים הלוחות שלו בארון ויחנו שיחליפו
 משכן לעשות וצריך יתירה קדושה בו יהי׳ וא״כ לוחות
 גלה לא משה של כבודו משוס רק .לכבודו מקודם עבורו

 אל בצל שמא רבינו משה לו אמר ולכך בפירוש. הטעם לו
 . וק״ל כשלך השלמים הלוחות שיתנו יודע ואתה היית

 בשל שהיו כמו הלוחות הניחו לא למה לבאר עוד והארכתי
 הכרובי׳ מפני בו יש יתירה קדושה בצלאל של דארון וצ״ל משה
 בח״ר אמורה מלתי וכבר הכרובים מעלת וביארתי בו שהיו

: מ״ש תרומה בפ׳

 )י״א שמיני בפ׳ המורים בעל רבינו לשון לבאר נשאלתי
 בשרן הממא לכס וזה פסוק על וז״ל כ״ט(

 כשעורה שפעורו כשעורה בגי׳ השורץ וגו׳. הארץ על השורץ
 כעדשה אפילו הנוגע הוא זה בגימ׳ תטמא בנבלתם הנוגע
 שיעורו ששרץ מצינו והיכן וחתומים סתומים ודבריו עכ״ל.

 ובס׳ כעדשה דאפילו עצמו דברי סותר וגם . כשעורה
 לבאר דבר לשואלי והשבתי .כלום פירש לא בכורים עיטור

 זו בפ׳ אליהו באדרת ז״ל הגר״א לרבינו שראיתי מה ע״פ
 אפילו יכול השרץ ביצת לרבות טמא .ח״ל ;נ״ל פסוק על

 בינה אף משריקמה שרץ מה השרץ ת״ל ריקמה שלא
 שאפשר את .הנוגע ת״ל סתימה אפילו יכול .משריקמה

 וגס ,כשעורה ליגע שאפשר כשעירה תינקב וכמה . ליגע
 חולין ועיין .הכא בעי מאי דשעירה ממני נפלאו דבריו
 השערה. כחוט הגירסא ופס הנ״ל הת״כ הובא ושם ב׳ קכ״ו
 שכן מוכח וכן כשערה. וצ״ל ט״ס דכאן להיות יכול א״כ

 רבינו גם כי אדמה ולפ״ז שם בת״כ אהרן הקרבן גורסת
 בדבריו וגם .השרץ ביצת על ר״ל לזה כיון הטורים בעל

 השרץ בינת זהו השורץ ג״כ וכוונתי כשערה וצ״ל ט״ס יש
 ולפ״ז ובת״כ בחולין פאיתא כמו כשערה ששעורו שריקמה

 לכוון בגימטרי׳ ויעלה וא״ו בלא השרץ בבעה״ט להיות צריך
 צריך וגו׳ בנבלתם הנוגע פסוק על שציין ומה כשערה

: וק״ל כ״ד לפסוק ושייך מוקדם להיות

לקוטים
 וז״א אוהל סמנים ז׳ דחשיב שם רש״י א׳( )צ״ד זבחים

 לעיסת מי לחשוב דצריך רק שם בנדה להמעיין
: וצ״ע א״ש גריסין

 עץ של במנורה וריב״י דר׳ פלוגתא ב׳( )כ״ח מנחות
 פסילה עץ ושל כשרה מתכות דפאר פסק והרמב״ס

 נשגבה ופליאה • עצמו שדחק ע״ש כריב״י דפסק הכ״מ וכ׳
 סמי דאמר יוסף וכרכ כר׳ פסק ואדרבא הגמרא נגד שזהו
 שם מ״כ כס׳ ,ימי • מחכירי כר׳ והלכה דירי מקמי דידך

: ע״ש ונפלאים תמוהים שדבריו
 ליישב ול״נ כו׳ המ״ל כו׳ לפי ד״ה תוס׳ ב׳ מ״ו שם

 מדאורייתא הוה כו' שורפין דאין הוה סכר דמתחלה
 בנך דמצותו לי׳ דפר׳־ך לבתר אבל לנותר דמי שפיר א״כ

ומשני



נא מנחה שיח
 קאמר הקרבתו צורת מסיק שפיר כו׳ גזירה משום ומשני

: וק״ל כו׳
 דבמנחתחוטא שכתבו הנ״מכו׳ סד״ה חוס׳ א׳( )ס״א שם

טובא וצ״ע כו׳ ממש גז״ש ולאו וגו׳ ד׳ לפני כתיב
 לתרץ בדוחק וצ״ל כלל חוטא במנחת ד׳ לפני כתיב דלא

תוס׳ וע׳ וגו׳ תורת דזאת מהיקשא לן דנפקא קושייתם
וק״ל: ב׳( )ג׳ זבחים

 לכאורה ע״ש כו׳ בתמורתה שנתערבה תודה ב׳( )פ׳ שם
 עצמה תמורה גס א״כ כפרה לפני דמיירי כיון תמוה

 אלא כן אמרינן דלא וצ״ל ב׳( )ע״ט וכדלעיל לחם טעינה
 וכו׳ אבל ד״ה ב׳( )ע״ט לעיל רש״י מלשון וכ״ג בדיעבד

 והרי ,שכ הט״ו פה״מ מה׳ )פי״ב( הרמב״ס מדברי אך
 לחם שתיהס צריכות לכתחילה כו׳דמשמע עומדות שתיהן

עם ממ״נ יקריבה תקנה לו אין אמאי מכאן קשה
: ודו״ק לחם

 למעניהם האריכו כבר זריזין במקום ד״ה רש״י ב׳( )צ״ה שם
 ובכולם סופר חתס ובשו״ת ומה״ח מהד״ק נ״ב בפו״ת

 עיקר כל כי בזה חלקי אני אף ואענה מנוח מצאתי לא
 לומר אפשר הלחס שתי על כי מלחה״פ׳ רק הקושיא
 בלינה נפסלו לא ומ״מ בעזרה ממש בפנים דאפייתן
 י״ט דוחה דאינו דלקמן משנה דסתס ואף בי״ט דנאפיס

 שס בביצה כדאיתא בי״ט קרבים נדו״ד כמ״ד דאתיא י״ל
 שנים ביוב דליתא כיון מ״מ בשבת עצרת מקלע אי ואף
 נקע ולא השבת את דוחות ואינן נמי ודיקא מזה פריך לא

 שלא נראה שם הח״ס ומד׳ הקושיא לחומר י״ל זה ג״כ יו״ט
ע״ש הזה התירוץ דחה שס כי שם מה״ת הנ״ב ד׳ ראה

:וק״ל י״ט סברדדוחה דרשב״ג בס״פ לקמן וע׳
 משני לא אמאי צ״ע ולד קדיש אלמא א( )י״א תמורה

 ב״פ דמודה נתעברה ואח״כ בהקדישה דמיירי
 קשה מ״מ דמקדשין לישנא לי׳ דחיק ואי לעיל כדאמרינן

 לומר יש שפיר הא כו׳ דכלאים מהא לל״א פריך מאי

 י״ז ובדף כאן כפירש״י כהעברה ולבסוף בהקדישה דמיירי
 תמוהים חמורה מה׳ בפ״א לח״מ בעל שד׳ ודע וצע״ג
 שמיירי כו׳ וטריפה בכלאים הממיר הרמב״ס בד׳ שהבין
 שהיו מיירי והאמת בזה שהאריך וע״ש קדשים היו דהס

:וק״ל קדשים על והמירס חולין
 קשה כו׳ המחלוקת בין ראשך כו; ר״ג נתן א׳( )ל״ז ברכות

 ראשו יכניס ג״כ כר״ג יעשה אס דהא טובא
 ראשך מכניס אתה מדוע דה״ק לדחוק וצריך המחלוקת בין
 דמיירי הרשב״א הביאו הראב״ד שפירש ולפ״מ עלי לחלוק כו׳

 על ברכות שלש לברך הי׳ דמוטב א״ש הסעודה בסוף שאכל
 שלש שבירך כיון הכותבת על יד״ח ג״כ ויצאת שאכלנו הפת

 עצ לברך בחנם לך הי׳ ולא להקל ברכות וס׳ ברכות
 התמרים על בה״מ בירך אס לרבנן דאפילו ועוד המחי׳

 מעין לברך צריך שלכתחילה אלא א׳ י״ב לעיל כדאיתא יצא
 המחלוקת בין ראשך מכניס אתה למה א״כ שלש

: מאוד ונכון
 הפר״ח לד׳ ראי׳ הביא שס רע״ק בחדושי ק״ח רסי׳ בא״ה

 בראשונה טו״מ הזכיר שלא אף שהתפלל שכיון
 שהבין משס ונראה . ע״כ ולהתפלל אצ״ל הזכיר ובשני'

 תמוה ומאוד השלומין לשס לו עלתה שניה הגמ׳ בכוונת
 לשם ולהתפלל לחזור צריך ובאמת חובה לשם פירש״י דבהדי׳

: וצ״ע שס בחי׳ וערשב״א תשלומין
 מירושלמי הרמב״ם לשיטת ה״ר באו״ח תר״מ בסי׳ הרב״י

 ויוצא בסוכה חייב לאמו שא״צ קטן דסוכה ספ״ב
 העתיק וכן הוא שיעורא חד ועירוב סוכה דאלמא אמו בעירוב
 משמע דאדרבא לסתור ראי׳ שזה ותמה ע״ש פס הגר״א

 מ״מ בסוכה וחייב לאמו שא״צ מקרי סוכה דלענין דאף
 והיינו אמו בעירוב ויוצא לאמו שצריך עירוב-מקרי לענין
 ואף שש בן עד עירוב ולענין ה׳ ובן ד׳ כבן דאמרי ור״ל כר״י

 דמש״א בעל על ותמהני הוי לא ראי׳ מ״מ לדחוק יש כי
:וצ״ע וא״ש בזה התעורר לא מדוע



המפתחות לוח 5!
 הגיש אשר המנחה את בראותי מרדכי הצעיר אמר

 המחבר הרה״ג דודי כבוד והקטיר
 ראשונים מפרשים ופוסקים בש״ס בלולה מנחה היא והנה .ז״ל

 דברתו עליו נ״י המחבר שם לא אשר וענק דבר אין ואחרונים
 יכבד כי .מבוקשו ימצא בנקל לא מריחה ליהנות והרוצה

 אשר עד עמלתי רבת לכן .ואנה אנה לחפש הדבר עליו
 הגמרות מקומות מראה כולל והוא הזה הלוח את עשיתי

 שנתחדש דבר בשביל הזה בספר נזכרו אשר והמפרשים
 ישיג בזה אשר וברור ישר בסדר ומונה הולך והנני . בו

:מבוקשו בנקל המעיין

ברכות
 : חמישי( )בדרוש .וכו׳ איכא לר״י א״ל גמ׳ א׳ ח׳ דף

 : לס״ת( )בדרוש .וכו׳ הנהנה גדול גמ׳ א׳ ח׳ דף
 דף :חמישי( )דרוש .וכו׳ הוה כי ר״י גמ׳ א׳ י״ז דף

 אין ר״פ : לש״ס( )בהדרן .דרבנן ק״ש אי פלוגתא כ״א
 כ״ח דף :נשא( )פרשת .תראה ראה ואם בגמ׳ עומדין

 ב׳ ל״ה דף : שני( )בדרוש . וכו׳ ריב״ז כשחלה גמ׳ ב׳
 .עומדין אין ס״פ : א׳( פ״א )דר .וכו׳ ימיש לא גמ׳

 )פ׳ .וכו׳ ר״א תנינא גמ׳ ב׳ ס״א דף :ראשון( )בדרוש
:ואתחנן(

שבת
 )פ׳ .הרשב״א בחידושי וכו' אומרים וכי בגט' א׳ ד׳ דף

 )פרשת .וכו׳ מגילת מצאתי בגמ׳ ב׳( ז׳ )דף :בהר(
 א׳ ט׳ דף : בשלח( )פרשת • בתוספות ב׳ ז׳ דף : יתרו(
 תנינא תרוויהו בגמ׳ ב׳ ל״ז דף :בא( )פרשת .ברש״י

 בס׳ עבר ד״ה בתוס׳ א׳ ל״א דף : יתרו( )פרשת .וכו׳
 אדם נותן גמ׳ א׳ מ״ב דף : יתרו( )פ׳ . וחדוש דרוש
 ובס׳ והעבירו ד״ה תוס׳ א׳ פ׳ דף :יתרו( )פרשת .וכו׳

 כמשי ביני וליעבלו גמ׳ ב׳ פ״ו דף : בשלח( )פרשת .דו״ח
 מעמר מקושש גמ׳ הזורק ר״פ : יתרו( )פ׳ .ובמהרש״א

 )פרשת והמרבץ המכבד גט׳ א׳ צ״ה דף : יהרו( )פ׳ .הוה
 )בתשובה .וכו׳ החמור משענת בגמ׳ ב׳ צ״ג דף : יתרו(

 )בדרוכ .וכו׳ המוריד כל גמ׳ ב׳ ק״ה דף : כ״א( ג׳
 :יתרו( )פרשת . למימרא ד״ה חוס׳ א׳ קי״א דף :רביעי(

 דף :יתרו( )פרשת . וכו׳ שבת חלבי בגמ׳ א׳ קי״ג דף
 דף :יתלו( )פרשת .כו' רשב״א תנינא בגמ׳ ב׳ קל״ה

 אל״ר בגמ׳ א׳ קנ״ג דף .וכו׳ יאמר לא בגמ׳ א׳ ק״נ
 למטה ד״ה תוס׳ קנ״ד דף :שלישי( )בדרוש .וכו׳ לרשב״ש

:בשלח( )פרשת . הש״ס ובגליון

עירובין

 :בשלח( )פרשת ש״ס. ובהגה כו׳ איתבי׳ בגמ׳ ב׳ י״ב דה
 גט׳ ב׳ ל״ו דף )שס(: לפרוך ד״ה בתום׳ א׳ כ״ח דף

 וחדוש. דרוש ובס׳ ב׳ ל׳ דף )שס(: . וכו׳ מודים אתם אי
 . ובמהרש״א א׳ פ״א דף :)כס( ב׳ ל״ה דף :בשלח( >פ׳

 והאמר ד״ה תוס׳ א׳ צ״ח דף :)שם( .ב׳ צ״ו דף :)כס(
 ק' דף : יתרו( )פ׳ .א׳ ק״ג דף : )שם( ובמהרש״ח

: ואתחנן( )פ׳ א׳

פסחים
 ב׳ ה׳ דף : ויקהל( )פ/ . שם ובצל״ח א׳ ה׳ דף

 בגמ׳. ב׳ ו׳ בא(:דף )פ׳ . ובמהרכ״א משוס ד״ה תוס׳

 כיון בגמ׳ א׳ ז׳ דף בא(: ופירש״י-)פ׳ א׳,גמ׳ ז׳ וילך(:דף )פ׳
 דף )כס(: כס. ובצל״ח בגמ׳ א׳ ז׳ דף )שם(: וכר. דאיסורו

 ומהרש״א. גה׳ א׳ ט׳ דף :תשא( )פ׳ .ובצל״ח ב׳ ח׳
 )כס(: . ובמהרש״א אבל ד״ה תום' ,א י״א דף :בא( )פ׳
 בגט' ב׳ י״ב דף :)שם( .וכר כיכול ד״ה תוס׳ ב׳ י״ב דף

 )שס(: או״ח. ובס׳ גמ׳ א' י״ג דף :)שס( .ותוספות ורש״י
 תוס׳ ב׳ י״ד דף :שמיני( )פ' .הסוגיא כל א׳ י״ד דף

 ר״ח מדברי ד״ה רש״י א׳ ט״ו דף )שס(: .אפילו סד״ה
 א׳ ט״ז :)שס( .הכי אי גמ׳ ב׳ ט״ו :)שם( .ותוס׳
ברש״י ב׳ מ״ז :שמיני( )פ׳ .יהושע פני ובס׳ בגמ׳
 ואס״ד ד״ה רש״י א׳ י״ח :)שס( .א׳ י״ז :)שם( .וחוס׳

 ובל ק״ו ולאו ד״ה תוס׳ ב׳ י״ח דף : )שם( . ובמהרכ״א
 .מהרש״א ובשעת ד״ה תוס׳ א׳ כ׳ דף :)שם( .הסוגיא

 כל ב׳ כ״א דף :בא( )פ׳ .בתוס׳ כ״ש ר״פ :)שס(
 )פ׳ .ורש״י ד״ה תוס׳ א׳ כ״ב דף :ראה( )פ׳ . הסוגיא

 :תבא( )פ׳ א׳ כ״ד דף :וישלח( )פ׳ .ב׳ כ״ג דף :וישב(
דף :שמיני( )פ׳ .ומהרש״א הקישא ד״ה תוס׳ א׳ כ״ד דף
. ובמהרש״א ב׳ כ״ו דף : )שס( . הכא והא גמ׳ ב׳ ט׳
:שני׳( )בחשובה . עלה ד״ה חוס׳ ב׳ כ״ו דף : נשא( )פ׳
א׳ ה״ע דף :)שס( .א׳ ס״ז דף : בא( )פ׳ .ב׳ ס׳ דף

 :)שה( יטול ד״ה תוס׳ ב׳ ע״ה דף :)פס( .ובמהרש״א
 . א׳ צ״ד דף : )שס( .יהודא ורבי ד״ה חוס׳ צ״ג דף

:בא( )פ׳ .טמא שהיה׳ מי ס״פ : בהעלותך( )פרשת
:בא( )פ׳ .אלא ד״ה ברש״י א׳ צ״ח דף

ביצה

 בחוס׳ ב׳ ג׳ דף : בשלח( )פרשת .בתוספות מכילתין ריש
)פרשת וכו׳. ביצה אחד גמ׳ ב׳ ג׳ דף אחרי(: בגליון.)פ׳

 ונתקלקלו ד״ה תוס׳ א׳ ,ה דף : )כס( .א׳ ד' : פנחס(
 רש״י ב׳ י״ע דף קרח(: )פ׳ .ב׳ י״ג דף :)כס( . ומפרשים

 .וכו׳ ומהבנין גמ׳ א׳ כ״& דף : תשא( )פ׳ .כפ״י ד״ה
 :ראה( )פרשת .בחזקת ד״ה חיש׳ א׳ כ״ד דף :נח( )פרשת

.ה״ג ד״ה תוס׳ א׳ י״ב דף : פנחס( )פרשת .ב׳ ל״ט דף
:בשלח( )פרשת

הגיגה
 )פס(: .א׳ ט׳ דף :פנחס( )פ׳ .כס אבן ובטורי ב׳ ,ח דף

דף :מטות( )פרשת .א׳ י׳ דף :)שס( .א׳ י״ח דף
 והאונן 'סד״ה תוס׳ י״ז כ״א דף :מעות( )פ׳ .ב' כ״ג

: שמיני( )פ׳ . הש״ס ובהגהת

קטן מרעד
 )פרשת .א׳ ט׳ דף : מטות( )פרשת .בגמ׳ ב׳ ה׳ דף

דף :מ״ו( אות ג׳ )תשובה .ברש״י י״ב דף :קדושים(
 ב׳ כ״ח דף :רביעי( )דרוש .וכו׳ בניו כשמתו גט׳ ב׳ כ״ח

: ששי( )דרוש .דשכנציב נשי גט׳

השנה ראש
 רפ״ג דף :פנחס( )פ׳ .אלול ועל ד״ה תוס׳ א׳ י״ח דף

 מכילתין סוף : שופטים( )פרשת . אבן טורי בספר
)שם( .בגט' ב׳ כ״ו דף :פנחס( )פ׳ .האר״ש בדברי

יומא
 המקרא(: לסיום )בהדרן וס׳. דכתיב מאי בגמ׳ ב׳ ט׳ דף

דף
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 )פרפת .ור״י ד״ה תוס׳ ב׳ נ״ו דף :צו( )פרשת .ב׳ י״ב דף
 א׳. ע״ב דף :אחרי( )פרשת . הסוגיא כל א׳ ס״ו דף :•צו(

:שלישי( )דרוש .במתניתין ב׳ פ״ה דף :תרומה( )פרשת

סובה
 .ז׳ סימן בראש פ״ק : פנחס( )פרשת בגמ׳ א׳ ג׳ דף

בסוגיא. ב׳ נ״ד דף :)שם( .ט׳ סימן. שם : )שם(
פנחס(: )פ׳ .'ואמאי ד״ה תוס׳ ב׳ נ״ד דף :בהעלותך( )פ׳

מגילה

 ב׳ ט׳ דף :ג( )דרוש .וכו׳ ר״ז דמך כד א׳ ו׳ דף
 דף :המקרא( לסיום )בהדרן .וכו׳ ספרים במתניתין
:יתרו( )פ' .כ״א דף :ויגש( )פ׳ .א׳ ט״ז

יבמות
 : אחרי( )פ׳ . ובמהרש״א וא״א ד״ה תוס' ב׳ ב׳ דף

 תוס׳ א׳ ו׳ דף :)שס( .ובמהרש״א בסוגי׳ א׳ ג׳ דף
 יוסף. ובנמוקי במפנה ב׳ י״ג דף :בא( )פרשת .טעמא ד״ה
 .וחדש דרוש ובס׳ אמוראי ד״ה תוס׳ ב׳ ט״ז דף :אחרי( )פ'

 דף :שופטים( )פ׳ . בסוגיא ב׳ כ״ה דף :תצא( )פרשת
 .וכו׳ רעב ויהי גמ' א׳ ע״ע דף :אמור( )פ׳ .ב׳ ל״ג

 דף :נשא( )פ׳ . ומה ד״ה תוס׳ פ״א דף :וג׳( ב׳ )דרוש
 ד׳ ובישוב בסוגיא ב׳ פ״ד דף :שמיני( )פ׳ .בגמ׳ פ״ב

 :)שם( .ונ״מ ד״ה תוס׳ פ״ה דף :תצא( )פ׳ . הרמב״ם
 .ומפרשים בסוגיא ב׳ צ״א דף :ויצא( )פ׳ .בסוס׳ א׳ צ׳ דף

 ב׳ קי״ג דף : )שם( בסוגיא. ב׳ קי״א דף :תצא( )פרשת
 ובס׳ בסוגיא א׳ קי״ד דף : )שס( . דו״ח ובספר בסוגיא

 דף :תצא( )פרשת .א׳ קי״ח דף :פנחס( ,)פרשת .דו״ח
 א׳ קכ״ב דף :)שם( . ובמהרש״א א״ל ד״ה תוס׳ ב׳ קי״ט

:אחרי( )פרשת .גמ׳

כתובות
 בגמ׳ שם : תצא( )פרשת . במתניתין א׳ ׳ ב דף

 אלא גמ׳ ב׳ ב׳ דף : )שם( . שקדו ששנינו ועכשיו
 :)שם( . א׳ ג׳ דף :תצא( )פרשת .הסוגיא בכל מסיפא

 :)שם( .בתולה ד״ה תוס׳ ב׳ ג׳ דף :)שם( .ב' ג׳ דף
 ב׳ ה׳ דף :)שם( .ובמהרש״א דברים ד״ה תוס׳ א׳ ד׳ דף

 גמ׳ ב׳ ח׳ דף :)שם( .ב׳ ו דף :)שם( .לדם ד״ה תוס׳
 הרא״ש בדברי א׳ ט׳ דף : חמישי( )דרוש .וכו׳ שכיב רחב״א
 ובריף הסוגיא כל ב׳ ט׳ דף :תצא( )פרשת .יהושע ובפני
 )שם(: .ובמהרש״א והדר ד״ה תוס׳ ב׳ י״א דף :•)שם( .ור״ן

 )שם(: .שקידש כגון ד״ה תוס׳ שם :)שם( .א׳ י״ב דף
 :)שם( . ומפרשים ותוספות ברש״י הסוגיא כל א׳ י״ג דף
 י״ד דף :)שס( .הרא״ש ובד׳ ,השבתנו ד״ה חוס׳ ב׳ י״ג דף
 . בסוגיא א' י״ד דף :)שם( . ובמפרשים הסוגיא בכל א׳

 . יש ואם ד״ה ובתום׳ בסוגיא א׳ ט״ז דף :א׳( )בתשובה
 :)שם( .ובמהרפ״א וליחוש ד״ה תוס׳ ב׳ דף :תצא( )פרשת

 א׳ י״ח דף :נצביס( )פרשת .מבעלין ד״ה תוס׳ א׳ י״ז דף
 ד״ה תוס׳ ב' י״ח דף : משפעים( )פרפת .וכו׳ וליתני גמ׳

 ל״ש ד״ה חוס׳ פס : שופטים( )פרשת .אלו והרי
 .ההפלאה ובדברי בסוגי׳ שם : )שם( . שי"ף ובמהר״ם

 שם : )שס( .יהושע ובפני בסוגיא א׳ כ׳ דף :)שם(
 : הפלאה ובספר ב׳ כ׳ דף :)שם( .וכו׳ אלא ול״א בגמ׳

 דף :)שם( .שי״ף ובמהר״ס מ״ש ד״ה תוס׳ א׳ כ״ג דף
 :תצא( )פרשת .שי״ף ובמהר״ס יש שכן ד״ה תוס׳ א׳ ל״ב

 דף :משפטים( )פרשת ,הפלאה וכדברי בגמ' א׳ ל״ד דף
 :תצא( )פרשת . שם וברא״ש הלכתא ;ד״ה תוה׳ א׳ מ״ד
 א' פ״ז דף :תצא( פרשת )ריש . הפלאה כדברי א׳ מ״ז דף

 דף : משפטים( )פרשת .הרא״ש ובדברי הסוגיא כל כישוב
רביעי(: )דרוש .,בגמ ק״גב׳

גיטין
.דתנן ד״ה תום׳ ב׳ ג׳ דף :תצא( )פרשת בגמ׳. ב׳ .ב׳ דף

 :)שס( .ובמהרש״א אלא ד״ה תום׳ ב׳ ד׳ דף :)שם(
 ב׳. ט״ו דף :)שם( .ב׳ ט׳ דף :)שם( .כסוגי׳ א' ה׳ דף

 וחצירה ד״ה תום׳ פ״ב ס׳ : )שם( . ב׳ י״ז דף :)שם(
 )שם(: .ובהרא״ש בסוגי׳ ב׳ כ״ט דף :)שם( .יהושע ובפני

 )פ׳ .א׳ ל״ח דף :שופטים( )פרשת .בסוגי׳ ב׳ ל״ז דף
 )פרשת .ובמהרש״א חיישיכן ד״ה הוס׳ ב׳ מ׳ דף :בהר(

 )שם(: .מ״גב׳ דף :בהר( )פרשה .ב׳ מ״ב דף :שופטים(
 לש״ס(: )בהדרן .בסוגי׳ ב׳ ס׳ דף )פרשתויגש(: א׳. דףמ״ד

 ד״ה תוס׳ א׳ ס״ד דף : תצא( )פרשת .ובר״ן א׳ ס״ד דף
 פ״ד דף :)פס( .ובר״ן במשנה ב׳ ע״ו דף :)שם( .שליש

התנאים כל ד״ה תוס׳ שם : תצא( )פרשת . בסוגי׳
:)שם( בסוגי׳. א׳ פ״ז דף :)שס( .ובמהרש״א

קידושין

 דף :)שם( .בגמ׳ ב׳ ו׳ דף :תצא( )פ׳ .בגמ׳ א׳ ד׳ דף
 )פרפת א׳. דףי״ח :.,)שם(,י׳כ דף )שם(: ב׳. ט׳

 ובחידושי א' מ״א דף :קדושים( )פרשת .א׳ ל״ב דף :ויצא(
 ד״ה תופ׳ א׳ ס״ו דף :שופטים( )פרשת .ז״ל הריטב״א

 :)שם( .ב׳ ס״ז דף :תצא( )פרשת .ובמהרש״א חזית מאי
 סוף : אמור( ,)פרשת . יהושע הפני ובדברי ב׳ ע״ז דף

:לך( )פרשת .במשנה מכילתין

נדרים
. שם : מצורע( )פרשת .שם הר״ן בדברי ב׳ ז׳ דף

: קרח( )פרשת

נזיר
דאיכא. ד״ה תוס׳ ב׳ ל״ה דף :מטות( )פרפת י .א׳ כ״ג דף

:חוקת( )פרשת א׳. ס״ה דף :וילך( )פרשת

סוטה
 : נשא( )פרשת .רעק״א ובתוס׳ במשנה מכילתין ריש

ברכ״י ב׳ מ״ו דף :)שם( וחוס׳. בגמ׳ א׳ כ״ו דף
:זיין( אות ג׳ )תשובה

קמא בבא
 )פרשת .שם ובמהר״ם ל״ג וממונך ד״ה חוס׳ א׳ ד׳ דף

 מסעי(: )פרפת . והעדים ד״ה מוס׳ ב׳ דף :מפפטיס(
 ט' דף :משפעים( )פרסת .מכרן ד״ה תוס׳ א' ח' דף
 י״א דף :)סס( . בגמרא ב׳ י׳ דף : )פס( .בסוגי׳ ב׳
 ובספרים ב׳בגמ׳ י״ב דף :)פרשתתזריע( ותוס׳. גמ׳ א׳

 . ש״מ ד״ה תוס׳ ב׳ י״ד דף :משפטים( )פרשת . התלמוד
 : )פס( • יוסף ונמוקי וברא״ש בגמ׳ שם : א׳( )פס

 )שם(: . ומהרש״א ובתוס׳ א׳ י״ט דף :)שם( ב׳ ט״ז דף
הנ״ל בספר כ״א דף :)שם( .התלמוד ים ובספר כ׳ דף

 בהגהות
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 )בהדרן .אר״י גט׳ ל׳ דף :)שם( .שם הים מפרשי בהגהות
 )פרשת שטר. ד״ה חוש׳ ב׳ ל׳ דף :נשים( סדר לסיום
 )פרשת .א׳ מ״א דף :דברים( )פרשת .א׳ ל״ח דף :בהר(

 :וחמישי( ראשון )דרוש .ותוס׳ גט׳ מ״ב דף :משפטים(
 ס׳ דף :משפטים( )פרשת .הסוגי׳ כל בישוב ב׳ כ״ב דף
 א׳. ע״ט דף :)שס( .ב׳ ס״ס דף :)שס( • ובתוספות א׳

 ברש״י• בנו פ״ז דף )שם(: • ותוספות ברש״י פ״ע )שכ(:דף
 בגט׳ שם : )שם( • יהושע ובפני א׳ פט דף :)שם(
 בשוגג ד״ה ברש״י א׳ צ״ה דף :)שם( :ובפ״י אפסדתיך ומאי
 בתרא. מהדורא ובחידושי ב׳ צ״ט דף :)שם( . יהושע ופני

ב׳. ק״ז דף :)שם( . עירוב ד״ה תום׳ א׳ ק״ז דף :)שם(
: )שם( .ב׳ ק״ח דף :)שם(

מציעא בבא
 שם :תצא( )פרשת ׳• וליחזי ד״ה תוס׳ ב׳ ב' דף

: שופטים( )פרשת .ומהרש״א ותוס׳ ברש״י בסוגי׳
 ד״ה תוס׳ שם : )שם( . מפני ד״ה תוס׳ א׳ ג׳ דף

 :תנא( )פרשת בגט׳. א׳ ד' דף )שס(: הסוגי׳. ובכל בכולה
 תוס׳ שס : שופטים( )פרשת . יוכיח פיו בסוגי׳ שס
 א׳ ה׳ דף :)שם( • בסוגיא ב׳ ד׳ דף :)שם( וש״ט, ד״ה

 .ובריטב״א בגט׳ ב׳ ה׳ דף :)שס( .פי״ף ובמהר״ס בגט׳
 בכל שם : )שם( • לי׳ ותיפוק בגט׳ שם : )שם(

 . ובטהר״ש כימא ד״ה יש״י א׳ ו׳ דף תצא(: )פרשת • הסוגי׳
 וברש״יד״הבעדים. הטע״ה בגט׳ שם שופטים([: )פרשת

 תוס׳ ב׳ ו׳ דף :תצא( )פרשת • בסוגי׳ שס : )שם(
 :תצא( )פרשת .בסוגי׳ א׳ ז׳ דף :נשא( )פרשת .קפץ ד״ה
 וכו׳ אינימא בגט׳ שס : )שס( .‘הסוגי׳ בכל א׳ ח׳ דף

 : )שם( .מסיפא אלא בגט׳ שס : )שם( .ובמהר״ש'
 ב׳ י״ד דף :תצא( )פרשה .הסוגי׳ כל בישוב ב׳ י״ב דף

 ט״ו דף :משפטים( )פרשת .ובמהרש״א תריץ ד״ה תוס׳
 י״ח דף :תצא( )פרשת .ב׳ ט״ז דף :')שם( • בגמ׳ ב׳
 : )שס( .ב׳ כ״ו דף :)שס( .ב׳ כ׳ דף : )שס( . ב׳
 .בגט׳ א׳ ל״ה דף : משפטים( )פרשת בגמ׳ ב׳ ל״ד דף

 דף :)שס( . ובמהרש״א כיצד ד״ה רש״י ב׳ ל״ה דף )שס(:
 דף :)שם( .,ב ל״ט דף :)שס( .גזל ד״ה תוס׳ א׳ ל״ז

 ולא ד״ה תוס׳ ב׳ ס״ד דף : בהר( )פרשת .רש״י ס״ג
 תוס׳ שס : )שם( . במשנה א׳ ס״ה דף :)שס( .ישכור

 דף :)שם( . בסוגי' ב׳ שס : )שס( .לי' דניחא ד״ה
 דף :)שס( • הסוגי׳ בכל ב׳ ע' דף :)שם( .בגט׳ א׳ ס״ח
 ד״ה רש״י ב' ע״ג דף : )שס( . ל״נ בגט׳ א׳ ע״א

 )פרשת . בד״א ד״ה רש״י ב׳ ע״ו דף :)שם( • אסמכתא
 ב׳ צ״א דף )שם(: . בגמ׳ א׳ פ״ב דף משפטים(־:

 ובתוספות. בגמ׳ ב׳ צ״ה דף :כ״א( א׳ ג' )תשובה .בגמ'
 . ובפ״י קציצה ד״ה חוס׳ ב׳ ק״ב דף :משפטים( )פרשת
 )פ׳ .וכמשכיר ד״ה תוס׳ א׳ קי״ג דף :קדושים( )פרשת

 א׳■ קי״ז דף :)שס( «ולעילם ד״ה חוס' פס :קדושים(
 : משפטים( )פרשת ובמהרש״א איפחית ד״ה רש״י

 בפ׳ שם : )*ם( • השואל ס״פ יוסף הנמוקי
: )שס( .המקבל

בתרא בבא

 דף משפטים(: )פרשת . במסיפס ה״א ד״ה רש״י ב׳ דף
 אמאי ד״ה ברשב״ס ב׳ דף :)שס( .בגמ' א׳ ל״ב
 ;)שם( . אמאי ד״ה בתוס׳ שם : )שם( • קאסמכח

 ב׳בחום׳ מ״ג דף )שם(: אלפס. וברב בסוגי׳ ב׳ ל״ו ידף
 חוסן ובס׳ רבא מחיב גמ׳ ,ב מ״ה דף :)שס( .וכיון ד״ה

.ובתוס׳ ת״ש ד״ה רשב״ס ב׳ ס״ג דף : שס • ישועות

 א׳ צ״ט דף שרה(*: חיי )פרשת • בגט׳ ע״א דף :)שם(
 משפטי׳(: )פ׳ .בגט׳ א׳ קמ״א דף :תרומה( )פרשת .בגט׳

 : שרה( חיי )פרשת . רסבליכות ד״ה תוס׳ א׳ קמ״ו דף
 פשוט גט ר״פ : יתרו( )פרשת .בסוגי׳ ב׳ קנ״ח דף

 סד״ה חוס׳ א׳ קס״ג דף :שופטים( )פרשת .ח״י ובס׳
 : )שם( " בגט׳ א׳ קס״ז דף :)שם( . ומהרש״א ור״י
 הרשב״ס• שיטח בביאור ב׳ קס״ח דף :)שם( .בגט׳ ב׳ שם

)שם(: .הסוגי׳ כל בביאור א׳ קס״ט דף :שופטים( )פרשת
:ורשב״ס הסוגי׳ בביאור הפרק בסוף

סנהדרין

 )פרשת .ברש״י א׳ י״א דף :וירא( )פ׳ .בגט׳ א׳ ד׳ דף
)פרפת • בתוס׳ א׳ כ״ט קרח(:דף )פרשת כ״ו תצא(.־דף

 . גמרא ב׳ מ׳ דף : הברכה( )פ׳ א׳ ל״ג דף :בראשית(
 מפה ד״ה ובתוס׳ בגט׳ א׳ מ״ג דף :שופטים( )פרשת

 כ״ז דף :ואתחנן( )פרשת • ב׳ מ״ז דף :)שס( .ומהרש״ל
 )פרשת .א׳ כ״ח דף :נח( )פרשת ,בח״י ומהרש״א בגט' ב׳

 )פרשה • ב׳ ס״ג דף :וישב( )פרשה י א׳ כ״ט דף :ויצא(
 )פרשת .ובמהרש״א ואע״ג ד״ה הוס׳ א׳ ס״ד דף :מטות(

:לך( )פ׳ • ק״סב׳ דף :תצא( )פרשת • ב׳ ס״ה דף :שלח(

זרה עבודה

 . הסוגי׳ בכל שם :ב׳( )תשובה • בגט׳ א׳ כ״ד דף
 דף :לך( )פרשת .ח׳ כ״א דף :י״א( א׳ ג׳ )תשובה

:נשא( )פרשת • א׳ ע״ג דף :ראה( )פ׳ • ב׳ כ״ג

שבועות

 ב׳ ,ה׳ דף :נח( )פרשת • הזקן ועל ד״ה תוס׳ א׳ ג׳ דף
תוס׳ א׳ י״א דף תזריע(: )פרשת וכו׳. קרוס א״ה גט׳

 בתום/ א׳ כ״ח דף :שמיני( )פרשת • ובמהרש״א הואיל ד״ה
 )פרשת .מתוך ד״ה ובתום׳ ב׳ מ״ה דף :מטות( )פרשת

 )פרשת .בסוגי׳ שם : )שם( . שס שס : שופטים(
 שה :)שם( מטא כי ד״ה בתוס׳ שם : קדושים(

 אבל בגט׳ שם : )שם( • ובמהרש״א ובר״ן א״ה גט' ב׳
• )שם( י לי׳ ונתיב ד״ה חוס׳ שם דף :)שם( אמר•

:)שם( .קצץ אפילו ד״ה חוס׳ שס

מכות

:ב׳( )תשובה .בגט׳ כ״ב דף

הוריות

 י״ב דף :נזיקין( סדר לסיום )בהדרן • בגמ׳ ב׳ י׳ דף
:)שם( • במתניחין

זבחים

 דף :)שס( א׳ ג׳ דף :צו( )פרשת . בסוגיא ב׳ ב׳ דף
 )פרשת בתוס׳ י׳ ע״ג דף :ויקרא( )פרשת .ב׳ מ״ד
:שמיני( )פרשת • ט״י ד״ה תוס׳ א׳ צ״ט דף :נשא(

מנחות
 במשנה הקומץ ס״פ : יתרו( )פרשת .ב׳ כ״ט דף

: פנחס( )פ׳ א׳. פ״ז דף :שלח( )פרשת וכו׳. ציצית ארבע
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בכורות

 ראה(: )פרשת . שס :וירא( )פרשה .בגמ׳ ב׳ ו׳ דף
ב׳ שס : משפטים( )פרשת . במתניתין ט׳ דף
 ד״ה רש״י א׳ י״ב דף• :)שם( .לאפקועינהו ד״ה בתוס׳

 דף : במדבר( )פרשת .א׳ כ״ח דף : אמור( )פרשת • קמ״ל
 ד׳ :תצוה( )פרשת . ע״ב ר״פ :אמור( )פרשת .ב׳ ל״ו

 א׳ נ״ח דף קרח(: )פרשת א מ״ט ד׳ משפטי׳(: )פ׳ בגמ׳ א׳ מ״ח
:שלח( )פרשת במשנה י״ב ס״פ :)שם( וא״א. ד״ה תוס׳

חולין

 ב׳ ג׳ ד׳ :בחקתי( )פ׳ .ובמהרש״א וסופג ד״ה בתוס׳ ב׳ דף
 )שם(: ל״א• ד״ה רש״י א׳ ט׳ :דף ראה( ,)פ בודק. ד״ה תום׳

 ראה(: )פרשת .א׳ י׳ דף :ואתחנן( )פרשת .בגט׳ ב׳ ז' דף
 )שס(: :בסוגי׳ א׳ י״ג דף :)שם( .ודלמא ד״ה תוס׳ ב׳

 : )שס( .ובמהרש״א ברש״י ב׳ :)שם( .א׳ י״ט דף
 וברש״י. חטאת מה ד״ה תוס׳ ב׳ :)שם( .א' כ״א דף

 רש״י שס : )שס( .כמשפט ד״ה תוס׳ שס :)שס(
 . והקריבו ד״ה הוס׳ א׳ כ״ב דף :)שם( .מבדיל ואינו ד״ה

 תוס׳ שס :)שס( . עגלה ומה ד״ה רש״י ב׳ כ״ג דף :)שס(
 :שמיני( )פרשת .בגמ׳ א׳ כ״ה דף :)שס( . ותהא ד״ה
 ובמהרש״א בגמ׳ .א׳ צ״א דף :קרח( )פרשת .בגמ׳ כ״ו דף

 ובספר לטעמי׳ ד״ה רש״י א׳ צ״ו דף :וישלח( )פרשת . בח״א
 :וישלח( )פ׳ .בגמ׳ א׳ צ״ו דף :נשא( )פרשת .יוסף ראש

 קט״ו דף :)שס( .א׳ ק״ד דף :נשא( )פרשת .ב׳ ק״ב דף
 .ברש״י קכ״א דף :י״ט( 'א׳ ג׳ )חשובה .מדאסר ד״ה תוס׳

 )פ׳שמיני(: ותבחן. תוס׳ד״ה א׳ קכ״ד דף תבא(: )פרשת
:חבא( )פרשה .א׳ קל״ו דף

תמורה
 )תשובה .ברש״י כ״ח דף :משפטים( )פ׳ • בגמ׳ ב׳ ד׳ דף

:כ׳( אות ג׳

נדה
 ולמחר ד״ה תוס׳ שס : מצורע( )פרשת • א׳ י״ד דף

 מכילהין סוף : תבא( )פרשת .א׳ נא דף :)שס(
:לש״ס( )בהדרן

טהרות סדר
 :מטות( )פרשת . הרא״ש ב״פ מ״ב ו׳ פרק אהלות

פ״י שס : תזריע( )פרשתי . מ״ג פ״א נגעים
מצורע(: )פ' • ורע״ב בר״ש מ״ב פי״ד שס :)שס( .מ״ט .

 )פ׳ . בר״ש מ״ג פ״ב ידיס : )שס( • מ״י שס פס
:שמיני(

רמב׳״ם

 פ״א שס :נשא( )פ׳ .ע״ז מהלכות ז׳ פרק א׳ חלק
 מהלכות רפ״א שס :בא( )פ׳ .ומצה חמץ מהלכות

 )תשובה . שחיטה הלכות ריש פכהה( )פרשת שופר
 :יתרו( )פ׳ .פסח קרבן מהלכות פ״א :י״ג( אות ג׳

 כלי מה׳ פ״י :תשא( )פ׳ . במל״מ ק״פ הלכות ריש
 מקדש ביאת מהלכות פ״ה :תצוה( )פרשת . המקדש

 )פ׳ .המוקדשין פסולי מה׳ פי״ז :פקודי( )פ׳ .בכ״מ
 מה׳ ה״י פ״ד : נשא( )פ׳ .פהמ׳ י מה׳ רפ״י :ויקרא(
 :שמיני( )פ׳ . א ט״ מה׳ י״ה ה׳ פ״ב :צו( )פ׳ .מעה״ק

 . במל״מ שס פי״א :תבא( )פ׳ .ביכורים מה׳ רפ"ב
 :חקת( ,)פ . במל״מ מעילה ה׳ ספ״א :קרח( )פ׳
 : י׳( אות ג׳ )חשובה • שס :ב׳( )תשובה . ובמל״מ בכ״מ שם

 דהלכות ט׳ פרק :בחקתי( )פ׳ . תמורה מהלכות רפ״א
: )פ'שופטים( עבדים.

חיים אורח ע״ע
 . תצ״ח סימן :הצוה( )פ׳ . במ״א כפיס נשיאת הלכות סוף

 :בא( )פ׳ .י״ג ס״ק במג״א תק״ג סימן :אחרי( )פ׳
:בהעלותך( )פ׳ . הגר״א בבאורי חנ״ט הימן

דעה יורה ע״ע

 ס״א י׳ סי׳ :ראה( )פ׳ .הגר״א בביאורי ס״ג א׳ סימן
 ובש״ך בנו״ז רי״ז סי׳ :נשא( )פ׳ .ק״י הי׳ :)שס(

 • בב״י רס״ו סי׳ : מטות( )פ׳ .י״ב ס״ק רל״ב סי׳ :)שם(
 סוף שה : אמור( )פ׳ .ס״ד שע״ג סי׳ :במדבר( )פ׳

: חקת( )פ' .הגר״א ובביאורי סי׳

העזר אבן ע״ע
 קי״ט סי׳ :תצא( )פ׳ הלש. בדברי ס״קי״ח מ״ז סימן

:׳ א׳( )תשובה • בב״י

מעפט חען ע״ע
.נ׳ סי׳ :יתרו( )פ׳ ,ג׳ הי׳ :משפטים( )פ׳ .א׳ סימן

 סי׳ :בראשית( )פ׳ .בש״ך ל״ב סי׳ :שופטיה( )פ׳
 .בש״ך פ״א ס״ק מ״ו סי׳ ;שופטיס( )פ׳ .בש״ך י״א ס״ק ל״ט
 כ״ג ס״ק ע״ה סי׳ :משפטים( )פ׳ .סי״א ע״ב סי׳ :שם(

 המשפט נתיבות ובס׳ ג׳ ס״ק :)שם( . שס ובתומיס בש״ך
 ע״ז סי׳ :תצא( )פ׳ .שם בחומיס ו׳ ה״ק :)שס( . שס

 )פ׳ .בש״ך סק״ו צ״ט סי׳ :משפטים( )פ׳ .י״ז ס״ק בש״ך
 בסמ״ע ט' ס״ק קי״ב סי׳ משפטים(: )פ׳ פ״ע. סי׳ שופטים(:

 קנ״ה סי׳ :תצא( )פ׳ .בטור קל״ג סי׳ :)שס( .שס ובנה״מ
 בסמ״ע הק״ד רפ״ד סי׳ :משפטים( )פ׳ .וש״ך בסמ״ע ס״ד
 ובסמ״ני בטור שס״ב סי' :בהר( )פ׳ .הכ״ד סי׳ :תצא( )פ׳

:משפטים( )פ׳

ארי׳ עאגת תעובות

 )פ׳ • אחרון ובקונטרס ל״ג סי׳ :חצוה( )פ׳ . כ״ט סימן
 :בא( )פ׳ .ע״ו סי׳ אחרי(: )פ׳ .׳ע י׳ס :(חהפנ

:)שס( פ״ב סי' :בחוקתי( )פ׳ ע״ח סי׳ . )שס( ע״ז- סי׳



וההעתחה הדפום טעותי
צ״ל הטעותים שורה ע' דף

אנוס הוי אנוי הויס י״א ב׳ ג׳
י״ב ע״ב ה׳ ג׳ ה׳

אפשר שאי שאפשר מפני כ״ז שם
הפר״ח קישי׳ שהביא הפר״ח שהביא י״ג ד׳ ו׳

דר״מ אליבא דר״י אליבא ה׳ א׳ ז׳
צ״ל שצ״ל ז׳ ג׳
הוא דשמותי היא דלמותי ח׳ ד׳

הדבור שאז הדבור ואז נ״ט ד׳ ח׳
 ושייך במקומו שלא נדפס

 קודם הקודם ד לעמו
ב״ק ד״ה

 משפטים ןין5ה
טוען *ועניני

ל״ה ב׳ ט׳

4גוה ש״מ היה ש״מ מ״ז שם
בר״ה התיזה ברה״י .התיזה מ״א ג׳
סרה אהך אהכפרה אבל ל״ז ד׳ י׳

פירש״י וכן פירש״י לכן ז׳ ד׳ י״א
. יותר יש פשע יותר פשע כ׳ א׳ י״ב

ב׳ ל״ט ל״ט ב׳ י״ע ד׳
הקנלן אקיבלו בד״א ל״ג שס

תקרה חיזוק תורה חיזוק מ״ב ג׳
תקרה אינו תורה מ״ה שס

א״י דעדיס אכ״י דעדיס ט׳ ב׳ י״ג
ק״א מחדש ג״א מחדש נ״ה ד׳ י״ד

יאלאווקי מק׳ יאלאונקי מק׳ מ״ז א׳ ט״י
לדעת פיגול ה״ז לדעת פיגול סיגול נ״ג ג׳

פסול התם בד״ה ססו״ל בד״ה א׳ ג׳ ט״ז
דלא. אע״כ דלא עע״כ מ״ה ב׳ י״ח

התוי״ט התום׳ הביאו כ״א ד׳
סותר אינו מותר אינו ב׳ ב׳ י״ט

כולהו ופריך כולהו ופירש כ״ה א׳ י״ט
ע״ש כן ע״ד כן כ״ג ב׳

מלו׳מ״מ עליו לו שאין מ״מ עליו לו שחין כ״ח שס
הו״ל ברי לטעון הנ״ל לטעון לא נ״א שם
דהוכרח לומר ונראה כן לומר ונראה מ״ז שם

 כן לומר ׳הגמ
דמשוס סבור דמתחל׳ דמשוס דמתחלה מ״ג ד׳

ואינו אמת הבעה״ב ואינו *־הבעה״ב ג׳ ה׳ כ׳
בברי לו הין בידי לו -אין ט״ז שם

כלל מגו כצ״ל מגו י״ע שם
תקשי ולא תוהו לא מקשי ולא לתני ד״ה מ״א ג׳ כ״א

דהני דהוי דכיון ו׳ א׳ כ״ב
התס ה״מ עונש סתס ו׳ שס י

קמ״ל כמ״ל לקיא לא י״ב שם
טועס שחני שטועם גריסין כ״ו ב׳ כ״ב

לחייבו עפ״י שחייבו ו׳ א׳ כ״ג
ה״ל ויום ולילה יוס ה״ל ולילה יום נ״א ג׳

מאי פי על פי׳ ונראה י״א א׳ ד כ"

שקורין חיה מין שקורין מין ע״י ג'
אסורה דביצה אסקרה דביצה י״ז שם

בר״ה בד״השם רש״י כ׳ ד׳

שהרג ממש שהרג ממם ח׳ ב׳ כ״ו
במשמשין בשמשון דאיירי ה׳ ג׳

בצדין בצריך דוקא מ״א שם
לירא לו היה לירא היה ׳,ה ד׳

לפירושו לפירש״י הוא ,ו ג׳ כ״ז
החיצונה הראשונה כסברא י״א ג׳ כ״ח

מצינין מצריכין כס ז׳ ד׳
שטר לו אין פער ■:ו אץ ט ל" ב׳ ל׳
כותבין אין דס״ד 1 י[”ס ]דף 11 ניד 1 שם

 צ״ל
1 הטעיתים שורה ע' דף

לרחבי כחוג לכתבו כתוב נ״א א׳ ל״א
 דא״י הופה ידעינן הוה

 ידיה ממעשה עצמה להפקיע
מקידוש? ידעינן הוה וזה

 'ידעינן הוה
מקידושין

י״ד ג׳

בעילה ע״י בעולה ע״ש כ״ה ד׳
זה.מחי לסי מאי לפי ד׳ ב׳ ל״ב

ט״ד ס״ד דקטעין מ״ד א׳ ל״ג
לרבנן דא״כ דכ״ע לרבנן דכ״ע נ״ו שם

תהה זאת תהא דאת נ״ט ג׳
 וכצ״ל: הדפוס בסגגיז נשמט

 דמזקת רונה רק צינא א״כ
 אדרבא דהא לינא כשרות
 דאינו הזקה לו יש הכשר
 הזקית הרי אינה והנא מזנה

 נאמר ואה מיובא ועדיפי
 ליכא א״כ זה לכשר דנבעלה

וכו׳ מקש רק יובא

חזקת רק רובא ליכא נ״ד

1
1

א׳ ל״ד

רבא על אבל . רבא אבל נ״ו ל ל״ד
מקומות משני מקומות מכל סקילה י״ע ג׳ ל״ה

ידעה הצרה גם ידעה גס מ״ד , שס
מינו דא״מ מיגו דא״מ כ״ג שם

מהירים חני ועכשיו שישה
הוא שמא משעם חותה

1 1 ' ,

 כמו והוי שוטה
סתרי

כ״ו שם

וכו׳ כמו והוי חלום

ועש״ך הה״מ בשם "ק ועש ו׳ א׳ ל״י
מדכרינן ולא מדחזינן ונא ז׳ ג׳

הרי״ף להרי״ק וס״ל ו׳ שס
מ״ה מ״י ולעשות ל״א שס
אף דהחרש ח! נ״ו ד׳ -

 מהם דאח' היכח אבל
כגון רמאי ודאי

כגון רמאי דליכא 1 י״ב ב׳ ל״ז

רש״י אבל רש״י א״ב יחלוקו י״ח ג׳
גקעינן נקטין אי אף י״א ג׳ ל״ט

. כולם בה כלום בה שיראה י״א ,ד
ע'כ עכ״ל ו" סס

תנשא תצא ולא נ" שם
ביו״ד הט״ז ויו״ד כט״ז ו׳ ג׳ מ״ב

דרשא נדע לא דרשה לא /- ד
 לכדר״י וכנ״ל: בשגגה נשמט
לכדר״י הד לומר רצו ולא

להורות לכדר״י נ״ד שם
והוכרחה הד לן אייתר דא״כ
צבי כלומר לכדי"י לומר
לכדי״י תרוויהו אתי ואיל

יכו׳ להורות
אבל בדבר כ א ל״ז שס

 ונראה .מהנא וכצ״ל נשמט
 נכבד והדרת דאיצטריך לומר
;נין ל אלקין ד׳ ואת ת״ח

 מהכא ליה חיפוק
ליהן ונראה

כ״ו ב׳

 ואמו אביו גבי וכמ״ש מורא
וכו׳ קראי תרי 11

לכוין יש ין נכו האמור נ״ג ג׳ מ״ג
--/ו.
1 תקנ״ב כ״ד ד׳

בוודאי שאז בוודאי שאס מ״ה א׳ מ״ד
דמה מכפר דמה אף מכפר ז׳ א׳ מ״ה

להספד ז׳ להספד ד׳ ל׳ ב׳
דבשלמא דבעלמא ג׳ ג׳'

לטמאות כ״י לטמאות כ״ו י״ז שס
להספד ז' להספד ד׳ ל שס

שמכריעס החוטא מכריעס ( החוטא נ״ו ד׳
ימאס לא למה ימאס למה נ׳ ב׳ מ״ו

ע״כ מ״ג ד׳
בפירוש בפיוש4 מ״ה שס

אס 1 :* נ״ב ג׳ מ״ח



ספר

אביגדור תורת
" 1 г

/

ן

ונפלאים יקרים באורים • נעים אף נחמד ביאור הוא  • 
מסולאים הם ובפז בזהב  •

• על

חיים אורח ערוך שלחן.
מים • אמרותיו וסברא בפלפול • מדברותיו ישא  

יסודותיו התלמוד  •

חברתי אשר

ץכ עזרא אברהם מרד׳ הגדול הגאון בהרב מרדכי אביגדור אני  

ןאסטרי ק״קפ ואב״ד רב אנכי בעת  *

( הדר פרי וספר תודה קרבן וספר תאנה ענפי וספר הגפן. ענבי ספר בעהמ״ח  •)

ווילנא
דווארזעין יוסף שלום ר׳ ובנו יצחק אברהם ר׳ של בדפוס  •

___________ ______________ Т. ־‘י

לפ׳ק תרליא שגת  
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Дозволено Цензурою 19 Октября 1870 г. Вильна.

הקדמה

 נחתו הזמן פגעי כי הפה ורעים סעט כה עד חיי יפי אשר הצעיר אנכי הן המחבר אמר

 • לב במחלת נחליתי כביר זמן זה • לחץ כמטרא הייתי אנכי אלהים ומוכה נגוע • בי

 אמעימו דוד בימי אפרו ורז״ל שנה שבעים שנותינו יפי אפר ישראל זפירות נעים כי ובראותי

 ובפרט • לחלי לב כל יד קצרי אנשיה הזה בדור גם וכה לדור פרור הבריאות ונתמעט • שגי

 ד׳ על חידושי להדפיס לבי אל נתתי לזאת אי • כפה חיי יודע פי במאור חלוש כמוני איש

 אדפיס לזאת הכל להדפיס כסף ואפס ת״י הנמצאים החידושים רבות כי ויען ש״ע חלקי

 שהיא כפו חידושי וכל מעתיק א״ל כי זבות־ לכף ידיגני שגיאה ובהפצא • או״ח על מקודם כסדר

 בחיבורי עסקתי ולא וטעות שגיאה יתהוה ביני וביני בדפוס ואינני מועתק בלי נדפס כן כתוב

:כב״א הגואל ויבא זכות לכף אתכם ידין והמקום יבין מי ושגיאות הרבה

המחבר ,



אביגדור תורת
חיים אורח

 דמיונו עגין י כו׳ כארי יתגבר א׳ סעיף במחבר )א(
 וטבעיות מזג תכונת דהנה נ״ל לארי

 שבעו עת * כל על מלך מכל גבור • בארי הטבע אשר
 יאמרו המספרים • רעה לו יאונה לא בפניו הנכנע הב״ח

 ויפה שחור קטן כלב בכלוב האסור לארי תשורה נשלח כי
 הושיט כנחש ויחפתל גבו על אחור ויפול הכלב ויחרד חואר
 העמידו כ״ז הארי׳ ובראוח כמחחנן כפיו ונשא מסיו לשונו
 פיו פתח עדי לאכול פיו חשך לא כי עד עמו בריח וכרת

 מרט עליו דלג והכלב שנהו לו ערבה ובעת .הכלב מקודם
 קץ בא ובעת אהובו בשחוק שמח רק הרגיזו לא ונשכו שערו

 אחדים ובימים בזרועיו פיגרו וחבק לבו מנהמת שאג כלב
 המטיב עם לגמול מסד שכח לא • לבו מדאבון הוא נס מת
 ראה באפריקא עלפיס איש כי יאמרו המספרים * עמו
 על לעלות ויעץ פגים ורעם חוק לבלי פיו ניער אשר ארי'

 תחנונים מבטי מפיקות בעיניס מתחתיו רבץ הארי׳ והנה עץ
 והוציא ירד בחזקה עצם תקעה ובגרוני פיהו על הראה
 • רב. שלל והביאו גמולו השיב זה וחלף מגרונו העצם

 אפריקא אל וימלט שמו אגדראקלעס עבד ברח רומא לשר
 אדון נורא ארי בא פתאום מערה בחוך ולן בא בדרך

 כמתחנן רגלו והריס כהה ברוח העבד אל ויבט המערה
 הקוץ ויוציא ונקבה קוץ בא הארי בכף והגה וירא לעזרתו
 זה וחלף וירפאהו לרגלו רטיה שם הסחבות ובבלויי מרגליו

 נתפס קץ ולעת לדרכו הלך והעבד במערה ג״י הארי כלכלו
 הארי לכלוב להשליכו משפטו ונחרץ נתפס הארי וגס העבד

 באהבים והתעלסו זא״ז וחבקו זה את זה הכירו ובפגשס
 ויתמרמר אכזרי נמר עוד עליו וישסעו למכשף שסטו הנצבים

 מהחל להם וספר זה מה וישאלהו לבו סגור ויקרע הארי
 ותהי למחנה נהגוהו ידידו וארי חפשי וישלחהו כלה ועד

 ונדיבהו וגבורתו תקפו ויתר בישראל ולמופת לאוח אהבתם
 נפלא במוסר ואה״כ " הטבע ספרי על כתובים הס הלא

 ונמר ארי החזקים הב״ח טבעות על האיש שיתבונן
 ומחיחס טרפם להיות בריאתם על תמיד מתאוננים אשר

 די יספיק השי״ת אפר מהאדם יגרע ולמה אדמה מחללי
 נפפוכי למלאות ההכרח ע״צ עבודתו עושה לזאת " חיותו
 לבטח יושב בדמים מבא למנוע ידו לאל יש אשר וכ״כ ירעב

 והורג רוצח וחומם גוזל מזונו מספיק השי״ת אשר והאדם
 יקטול רוצח יקום לאור ערב ועד מבוקר כ״א עוד ולא
 יהיו ולמה מה על להשי״ח שואגים הכפירים אמר זה ועל

 סיפוקו ליהן אכלס מאל לבקש הי״ל טוב טוב לטרף חיותס
 ואל יאססון השמש הדח לזאת אי ההכרח ע״צ עשיתו כי ויען

 יסעול לא טרף לטרוף מבלי כשבכחו וכ״ז ירבצון מעונתם
 הכפירים של לפעלו אדם יצא כי האדם נגרע מה וראה רע

 עדי דלעבודחו הדבר מגדיל כ״א עוד ולא כמעשהו לעשות
 להאדס ומר רע • חמל בלי הרג עדי ינוח ולא ישקוט לא פרג

 רגעים לו יספיק לא למולו בהתקומס או רעבונו עת בפגעו
 וקבורתו מיתתו • נספו צאת עת ה׳ לפני שיחו לשפוך אחדים
 כי מזה זה נפרדו בד״ז אכן • הארי בנוית יחד צמודים

 ואס • חמלה בלי וחומס טורף אז רעיונו עבור טרפו כאשר
יעמוד במלחמה אזי נגדו במחקוממיס כעסו עבור סרסו

 כעשרה הרחק ממולו לראשונה ירבץ כי בהתבוננות נגדו
 עם השי״ח הנהגת " ידלג טרם הארץ בעיניו וימודד צעדיה
 גבורתו מראה אז זכאין הישראל כאשר כי כן ג״כ ישראל

 כאשר אכן תמו הפו כרגע מלכיה ל״א ובהשפלת בקי״ס כמו
 בההחר אזי זאת יעשה צבאות ה׳ קנאת רק לזאת ראוין אין

 מלהרע מזימה שבת סיבה איזו ע״י מלחמה ובהערכת
 יצא כגבור ה' ולזאה״כ לארי׳ נמשל השי״ת לזאת לישראל
 כאיש הנהגתו אימתי כי דע כל לעין גבורתו למראה

 יעיר רק יזכו לא כאשר באה היבה בהתהוה מלחמות
 אף יריע אז בגויה נקמה לעשות יעוררו ה׳ קנאת קנאה
 להבעית שאון וקול בתרועה המלחמה אנשי בדרך יצריח

 קרנות מקול תחפזו אל )מ״ב( בסוטה ועיין אימה ולהטיל
 יתגבר אויביו על כעת משא״כ צוחות קול מפני תערצו אל

 ג״כ הוא היצה״ר עה האדם כנהגת * אליהה בא בגבורה
 בוער השי״ח יראת אשר הגדול הצדיק הן אלו פניה בשני

 ברצונו היצה״ר כאשר אז אצלו ומבוטל בטל והיצ״ה בקרבו
 טורפו השי״ח לציווי ותשוקתו רעבונו מתוך אזי בו להתגבר
 מסובל אינו האיש כאשר אכן כאבן וממחו וחומסו
 להתגבר בעיניו נקל כי בלבו יחשוב לא אזי כ״כ השי״ת ביראת

 אה כי למולו יעמוד ובחכמה במלחמה רק כן לא היצר מול
 בעוז כארי יתגבר ולז״א להכניעו ביכולתו יהי׳ לא איפה לא

 גבור שהוא אף הזה כארי היצה״ר מלחמת ילחוה וגבורה
 למולו יעמוד במלחמה רק גבורתו על מומך אינו מ״מ וחזק

 בישרא הוא אשר האדם מכש״כ ללחיה איך ובההחכמות
 רק כן לא יכבשו בקל כי ידמה אל בודאי נורא והיצה״ר

 מסובל הוא כאשר השני באופן וכן למלחמה וגבורה עצה
 יהיה אזי ד׳ לדבר וחרד ורעב צמא והוא השי״ת ביראת

 ודורם טורף רעבונו בעת אשר הזה כארי ג״כ התגברותו
 לעבודת בבוקר ויקום ח״י היצה״ר יכבש כן חמלה בלי

 ותשוקת התנומה לו ינעם ולא הקור ימנעהו ואל הבורא
:עוה״ז וטוב נועם כל בלבו ישקוט השי״ת אהבת

 אשר דכ״ז ונ״ל * ביום אלא יאמר לא הקרבנום £׳ י סעיף
 יען הקרבנות יאמר לא סגור הוא הבהכ״נ

 וכתב מבה״כ דבר לסתור דאסור ברמ״א קנ״ב בסי׳ דמבואר
 נמצא יעו״ש ההיכל מן אבן כנוחץ דהוי ו׳ בס״ק המג״א
 דשלמיה וקיי״ל מעט מקדש דהוא היכל בבחינת הוא דבה״כ
 התוי״ט כי ודע י פסולין ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטן

 ששומע עד השוחט שוחט היה לא כתב ז' משגה דחמיד פ״ג
 אל בגמרא דלמדין כתוב מצאתי שנפתח הגדול שער קול

 הקרבטת לכל למדין ומשה פתוח שתהא עד מועד אוהל פחח
 שלמיה ד״ה ע״א( ב׳ )דף עירובין התו׳ על שם חמה ולסי״ז

 משלמים אלא גלמדין אינן הקרבנות דכל דכיון כו׳ ששחטן
 ועל משלמים אלא שמעינן לא גופיה תמיד הא להו קשיא מאי

 שלמים כתב מעה״ק מהל׳ שבפ״ה ג״כ חמיהני הרמב״ס
 יטו״ש כן הקרבנות כל והרי ההיכל דלתות שנפתחו קודם ששחטן

 במס' להדי׳ שכתב רש״י ד׳ תוי״ט מבעל נעלמה שעה לפי והנה
 דוקא שלמים מקומן דאיזהו דההוא ע״א( ס״א )ד׳ זבחים
ילין ולא מועד אוהל פחח ושחטו בהי דכהיב משוס שאמר

 שאי אלף



ארח תורת 2

 )רף יומא במס׳ הובאו אלו רש״י ודברי מינייהו קדשים שאר
 נ״כ העיר התו׳ על ובקושיהו יעו״ש שלמים בתוד״ה ע״א( ס״ג

 *דהול״ל דקופיחס ומתרץ ע״א( כ״ט )ד׳ יומא במס׳ המהרפ״א
 לא ותירוצו יעו״ש תמיד גבי הדלתות דפתיחת פסול האי
 וננעלו וחזרו דאצטריך'שנפתח תירצו מאי דא״כ לי נייח

 להאי דאיסיה בתמיד קרא הדין למכתב טיב יותר דמ״מ
 כ״א דינא האי משכחת לא בשלמים משא״כ לעולם דינא

 קרבן דהוא חמיר דתמיד אף מתמיד נילף ושלמים רחוק באופן
 ראית ומאי ביותר ומצוים דרגיליס חמירי שלמים הא מ״מ צבור

 מזה עבדו העולה ד״ה ע״ב נ״ח ד׳ פסחים במס׳ דהתו׳ אף
 בע״כ• זה לענין בכאן מ״מ מזה זה גמרינן דלא צריכותא
 משלמים תמיד ילפינן דאמת אליבא חזיגן דהרי דילפינן

 דאס יען בתמיד דלכתוב קושיא אינו זהו דבאמת נ״ל ע״כ
 ולא העולה עליה וערך דכתיב דהא נאמר הוה שם כחוב היה

 חודה קרבן בחיבורי דהנה • הידוע עולה לומר עולה נאמר
 העולה ד״ה ע״ב( נ״ח )ד׳ פסח־ס במס׳ התום׳ דברי על כתבתי

 לתרץ וכתבתי כו׳ אחרינא מקרא מפקינן דבזבחיס ותימא כו׳
 ראשונה עולה העולה ד״ה ל״ד( )ד׳ יומא במס׳ שכתבו מה לפי

 שהקריבו דעולה צבור קרבנות לכל ראשונה שהיא דפירושו
 דעולת בחגיגה למ״ד וא״כ ־ הואי תמיד עולת במדבר ישראל
 מוכרח א״כ העולה מן כן למדרש מצי לא א״כ הואי ראיה

 דפםחיס דברייחא נמצא הבוקר עולת דמלבד מקרא לדרוש
 החדיר כל פ׳ דזבחיס ומשגה הואי תמיד עולת כמ״ר אחיא
 באור זה מעין מצאתי ושוב הואי ראיה עולת כמ״ד אתיא
 כ״א לזה דאהי דמלבד מדרשא נאמר כדלא והנה • חדש

 ראיה דעולח ולמ״ד העולה ד״ה הנ״ל דפסחים החוש׳ כתירוץ
 והה׳ ראשונה עולה דהעולה קרא מן נדרש איך הואי

 עולה היינו דהעולה דהה׳ כך י״ל אמנם אתי למאי המיותר
 פתיחת דבעי קרבנית משארי שנשתנה תמיד היינו הידוע
 קרבנות בשארי דהלא שינוי כאן דאין ע״ז ויקשה ההיכל דלתות

 התו׳ כקושיה קידם דהתמיד ההיכל דלתות פתיחת קודם אא״ל
 דשארי שפיר שינוי הוי א״כ לעיכובא אינו הקדמה דהאי וצ״ל

 ולא להתמיד יקדים כ״א במצותו יעשה ולא כשיקרה קרבגוח
 דוקא צריך התמיד משא״כ כשר ג״כ ההיכל דלתות נפתח יהיה

 להורות בא דהכתוב נמצא פסול ואל״כ ההיכל דלתות פתיחת
 התמיד לעולת אשר הבוקר עולת מלבד בקרא הנאמר דין לנו

 לעיכובא דזהו הקורא יטעה לא למוספין קודמין דתמידין
 הנבדלת משמע העולה דל׳ הידוע דהעולה קרח לנו מגלה

 לעיכובא דאינו כ״א זה אין השינוי ואיה קרבנו' משארי ־ומשונה
 קרבגות משארי תמיד דמשונה לגו מורה המיותר דה׳ נמצא
 אינו דהקדמה כדנאמר כ״א אא״ל הא השינוי וזה החדש בדבר

 שארי גבי דלתות דפתיחח קרא האי נאמר לזאת לעיכובא
 אינו באס לתמיד קרא האי ואתי כן אא״ל ושוב קרבנות

 באס שנדרש פעמים כמה מצינו הלא בלא״ה גס ומה * מנין
 גבי דרשא האי דיכחוב בכאן קושיא זה מאי כ’וא ענין א-נו

 קאמר דלמאי לבד הגמ׳ על הוא התו׳ קושיה אמנם תמיד
 פתח ושחטו שנאמר כו׳ ששחטן תמיד הול״ל ששחטן שלמים

 הגמ׳ ומדקאמר לתמיד הנהו לשלמים ענין אינו אס מועד אוהל
 : שפיר ומקשה גופיה בשלמים נ״מ דיש משמע ששחטן שלמים

 פשיטת ן בעג עצמו ר״י שהתפאר ומה א׳ ס״ק בט״ן )כ(
 דהנה בפשוט ולעד״ג • כו׳ בלבישתו ולא חלוקו

 זה הוא כי עבור הוא גופו יגלה מבלי בזה הזהירות מנין
 כאשר כי לחטא להאדס מזה שנמשך ענין הוא וקלות ראש קלות

 מבלי מלובש צ״ל לזאת אי לחטא יוכל השי״ת יראת מעיניו סר
 הארץ כל מלא הקב׳ה כי יתבונן כי עבור החוצה בשרו יראה
 מעוטף הכן לעמוד מבלי פניו ויעיז חדרים בחדרי ורואהו כטדו

 בעת כ״א להזהר א״צ ולפי״ז • ב״ו מלך לפני אף שעומד כמי
 בעת כן לא שיחטא יימשך בקלות כשיעמוד דאז ממטתו רןמו

אביגדור

 בתנועי מסובליס רעיוניו כי לחטא באפשרי אינו דאז לישן שכבו
 חשש אין לחטא יגרום לא הקליח דזו ומאחר יחטא ואיך השינה

 אף כי חסידות למידה א״ע התפאר ר״י רק להזהר וא״צ בזה
 למשך יוכל לא כי עבור בזה חשש דאין מטחו על שכבו בעח
 גופו מבשר יראה מבלי זהיר היה אעפ״כ ועון חטא מזה

 מפאת אינו הזהירוה אז ממיטתו קומו בעת משא״כ ־ החוצה
 וכ״א ר״י התפאר לא דע״ז כיון הוא חובה כ״א חסידות מדת

 רק דאיט מהפשיטה הזכירו לא וש״ע הטור לזאת בדבר מחויב
 ר׳ ובצואוח מדינא דזהו מהלבישה ונקטו חסידות למידת

 תחת למטה רגליו שהכניס אחר הפוזמקאות לפשוט זיסקינד
: שמתכסה המכסה

 דאין מכה״כ של הטעס לפי מסתבר והוא ד׳ בס״ק
 דדבריו ולעד״ג כו׳ לפחות ד״א בין חילוק בזה י
 דרב בריה הונא רב אמר דהלא כלל הוכחה ואינו תמוהים

 מראשי למעלה שכינה אמר הראש בגילוי ד״א מסגי לא יהושע
 דשכינה דמכה״כ הטעם ג״כ נאמר הראש גילוי באיסור גס א״כ

 ד״א• בהילוך רק אינו ואעפ״כ מכה״כ של פירושו מראשו למעלה
 וזה ד״א בכ״מ אדם של שיעורו וכתב אסברה בח״א ומהרש״א

 ממש שלו הם כאלו לו ודומה זקופה בקומה ד״א אותן שהולך
 והפרמ״ג * יעו״ש מכה״ב אמר והכתוב שם לשכינה מקום ואין

 לא ה״ח דעות הל׳ ר״מ ועיין כתב ה׳ ס״ק אברהם באשל
 ואפשר כ״א משמע אסור אמר ובגמ׳ זקופה בקומה ת״ח ילך
 לא איך ונפלאתי יעו״ש מנלן והא נמי פחות ות״ח ד״א כ״א
 מעינו ונעלם ל״א( )ד׳ דקדושין הגת׳ לדברי רק עינו שח

 לו גנאי דברים ששה ע״ב( ל״ט )ד׳ ברכוה הגמ׳ דברי הבדולח
 הן הרמב״ס דברי הרי כו׳ זקופה בקימה יהלך ואל כו׳ לת״ח

 הרא״ש בפסקי הטור דברי ותנה * דברכות הגמ׳ דברי הן
 מברכין כיצד בפ׳ כתב דבברכוח זא״ז סוחרים לכאורה

 פ׳ ובקדושין ד״א הזכיר ונא זקופה בקומה יהלך ואל מ׳ אות
 ־ הראש ובגילוי זקופה בקומה ד״א לילך אסור מ״ו אות ראשון
 זקופה בקומה לילך דאסור דאמר כיון להם הוקפה אמנם

 סברי ע״כ דוקא לח״ח גנאי אמר ואיך אדם כל אף משמע א״כ
 מר דאמר פירושו וכך בפחות ד״א׳וח״חאף דוקא דכ״א לתרץ

 ע״כ השכינה רגלי דוחק כאלו ד״א אפילו זקופה בקומה המהלך
 או הלך ד״א אס יבחין לא הרואה כי בפחות אף לילך לת״ח אין

 הרא״ש הפסק• נמצא הרואין חפש מפני לו הוא וגנאי פחות
 בקדושין משא״כ ד״א הזכיר לא שפיר ה״ח על דקאי דברכוח

 להליכה בכאן שפיר נמצא ד״א נקט ששיר כ״א על דקאי
 אף לילך שאסור איש דיש יען וכתב סתם זקיפה בקומה
 משא״כ זה לענין ח״ח עצמו לעשות רשאי וכ״א ת״ח כגון בפחות
 מ״מ ח״ח דהוא יהושע דרב בריה הונא רב דאף הראש לגילוי

 ד״א ילך ולא וכתב סתם לזאת בד״א רק נזהר היה לא
: נכון נ״ל כן

 תוד״ה ע״ב ה׳ ד׳ שבת במס׳ עי׳ דמי כמהלך רוכב ה׳ בס״ה
 דאיהו ליד דמיא_ דספינה דכונתס ונ״ל ובנה״ש אגוז *

 כן כמו אחרת דעת ■א ממט אין והממטיא וממטיא מסגי
 ולא דעת א״ל דממטי ומיא ממטיא ומיא ניחא מינח ספינה
 וחשיבא אחרת דעת הממטיא בעבד משא״כ אחרת דעת מקרי

:המהלך הממטיא בתר לילך
Й כתב • לאמרו נהגו לא ועכשיו א׳ סעיף □מהבר 

 אלא זה שא״ל מ״ש חידושי בשם הרד״א
 לא אחריגא אינש אבל עליו שרויה שהשכינה וחסיד שמיס ירא

 נתבטל זה שמפני דנראה ג׳ סי׳ ב״י וכתב כיוהרא דמחזי משוס
 בדורות שביטלו במה הטעם ולעד״נ הללו בדורות כלל מלאמרו

 ע״ב( ס׳ )ד׳ ברכות במס׳ הגמ׳ דברי להבין דיש יען אלו
 ממני הרפו כו׳ מכובדים התכבדו אומר הכסא לבית הנכנס

 אינש לימא לא אביי אמר אליכם ואבא רצוני ואעשה שאכנס עד
 רק אמר לא הא יניחהו איך הלא כו׳ ואזלי ליה שבקן דילמא הכי

 שירפהו



אביגדור ארח תורת

 יותר ולא רצוני ואעשה שאכנס עד צרכיו שעושה לרגע פירפהו
 שאכנס עד לי המתינו לי המתינו ג״כ אמר לאמרו בתיקונו ואביי
 להבין יש גס * המה פוין והרסו המתינו הך היינו וא״כ ואצא

 בע״ש כ״א להאדס מלוין אינן דמלאכיס ׳מגמ דהמשמעוח
 פמחק רס״ב בסי׳ שבת הוס׳ בעלי לדברי ואף בחול ולא בלילה

 • המלאכים ילכו השבח אחר לפחות מ״מ לשלוס צאחכס חרוז
 כמבואר מזיקין שכיחי הכסא בבית דהנה הכונה ג״ל אמנס

 ד״ה שס כפירש״י לשעיר דומה בה״כ של שד גס ע״א ס״ב בד׳
 הצנוע כל שס כמבואר ועקרבים נחשיס כס שכיחי גם שעיר

 המזיקין ומן עקרבים ומן הנחשיס מן דבריס מג׳ ניצול בבה״כ
 שולח סכנה בכ״מ לזאת אי סכנה מקום הוא דבה״כ נמצא

 שסירש״י וכמו ליזוק מבלי שמירה מלאכי הישר להאדס השי״ה
 לשמרו המלאכים בבאו ולזאת כו׳ לך יציה מלאכיו כי שנאמר

 פירש ממני הרפו להם ואומר בבקשה מבקש מהמזיקין
 דסירוש נמצא יזיקוני ולא ממני שיסורו להמזיקין רפיון חנו

 • צרכי גמר עת עד ממני להמזיקין הרפו פירושו ממני הרפו
 ממני הרפו הכונה יפרפו דשמא הכי אינש לימא לא אביי אמר
 אינו כי ממני תסירו ממני הרפו כ״א המזיקין האילהרוף דלא
 לא ויו״כ דבר״ה מבואר וכן ואזלי ליה ושבקו להמלאכים צורך

 יוכל שלא בשו״א אלא הלמ״ד תחת בפתח לחיים זכרנו יאמר
 שיאמר בנוסח אמר ע״כאביי חייס• לא שמבקש השטןלאמר

 ושואל סמכוגי סמטני עזרוני עזרוני שמרוני שמרוני
 אני וע״כ ואצא שאכנס עד לשומרי לי והמתינו שמירתם ומבקש

 דרכן בכן יען שמירהכס ולבקש צרכי לעשות לילך פני מעיז
 היו סכנה מקוס בבה״כ שהי׳ בימיהם דוקא ולפי״ז • בג״א של

 חשש כי כעת כן לא סכנה בכ״מ כמו שמירה מלאכי עמו הולכין
 חינו א״כ ועקרבים מנחשים ולא מהמזיקין לא ליכא סכנה
 :לאמרו נהגו לא ע״כ שמיר׳ מלאכי עמו הולכין ואין סכנה מקוס

 ב׳ סי׳ עולם בנין ובס׳ כו׳ הזוהר כמ״ש ס״קז׳ במג״א
 שגס מאחל הזוהר כדעת לנהוג דנכון דלעד״ג כתי

 הזוהר של מפירושו סירש״י לן עדיף ולא כן להתפרש יכול הש״ס
 כתב דברכוח( )פ״א יו״ט המעדני והנה יעו״ש רשב״י ודעת
 להולדת מהסבות א׳ הטבע חכמי לפי כו׳ הדבר בטעס נ׳ באות

 המס והזרע חמה שהיא לפי נושבת צפונית רוח אז אס הזכרים
 נקיבה מוליד קרה שהיא נושבת דרומית רוח ואס זכר מוליד
 מועיל צפונית לרוח ההבטה שאפילו שאומר מי שיש ג״כ ואמרו

 נ״ל אמנם לצפון ראשו ויהיה כפירש״י משמע א״כ יעו״ש לזה
 האדם דאדרבא אחר טעם לאמר לי יש הנגלה דלפי להיפוך

 מאומה לפעול מכל לא והטבע ד׳ משגיח כל על כי להאמין צריך
 יעשה מה נדה במס׳ ז״ל כאמרס אליו ויתפלל בד׳ יאמין רק

 ויתקדש לו ההוגנת אשה ישא א״ל זכרים בניס לו ויהיו אדם
 יבקש אלא הועילו ולא כן עשו הרבה אמרו תשמיש בשעת עצמו

 כאשר בעצמו הענין זהו נמצא כו׳ שלו שהבנים ממי רחמיס
 למזרח זה ומרגלותה שראשה היינו לדרוס צפון בין מטחו שס
 ורק בהטבע בטחונו קשיס אינו כי אז ומחשב למערב חה

 ממנו רחמים ומבקש הטבע משנה הוא כי בהשי״ת שס בטחונו
 מהשי״ת בקשתו כי הוראה וזה התשמיש עת מחשבתו שם וכן

 לבקשתו שומע הקב״ה אז בו בטחונו שס ובתמים באמת הוא
 ובתשובת " הזוהר כדעת לנהוג דראוי ג״כ ג״ל ע״כ רצונו וממלא

 דהא במערב דשכינה משוס דסירש רמ״עמפאנודחהפירש״י
 הוי הא גס תשמיש בשעת קדושה בדברי להרהר מוהר

 לא והט״ז ד׳ בס״ק הט״ז דברי ג״כ הן והן • גדר שיש במקום
רמ״ע: לתשובת ראש

 מגמ׳ הוא כו׳ ובחוזק במהרה ישב לא ט׳ סעיף במחבר
 לא לבה״כ דעייל מאן ע״א( פ״ב )ד׳ דשבת

 הטעם וזה כו׳ כרכשתא דהאי טסי לטרח ולא בהדיה ליתיב
 ויחוזק במהרה בהדיה ליתיב לא כדסירש״י הדברים ב׳ על קאי
 :ויוצאת הכרכשתא שיני ונתקין בחזקה הנקב שנפתח לפי

 דא״י בפרמ״גול וחמה יאנוס כלא רק וכתב לזה השמיט והטור
 ליחיב לא הפירוט רק כרש״י דלא מפרש דהטור ולעג״ד למה

 יכב לא בהדי' ליתיב לא ואמר מעומד יפרע לא כי הוא בהדי׳
 רק צרכיו לעשות הכן יושב ולהיות עצמו ולגלה צרכיו לעשות

 כבר כי זה למכתב הטור צ’א דכן ומאחר " יגלה ואח״כ ישב
 מעומד נפרעין שאין ע״א ס״ב ד׳ דברכות מהא מקודס כתבו
 דכי א״ל מאי דא״כ ביותר מכוון פירש״י אמנס * מיושב אלא

 דעלמא מילי זהו וכי דעלמא במילי לי מותיב לגביה אזלינא
 ממונות לדיני דומה זה דבר והוי צניעות משוס קא״ל דינא הלא

 מעניני שהוא חשב רק הדברים מדיני אינן לפירש״י אכן דמ״ש
: דעלמא מילי קראן לזאת הבריאות נשמור רפואה

 דטעס ולעד״ג כו׳ היד כל מפ׳ ק״ל אך י״א ס״ק בט״ץ
 צרכיו כל גומר שאינו כיון תשקצו בל משוס האיסור

 דאחר לכס משא״כ רגליו מימי כלה כלא כיון נקיות זה אין וגס
 מימי שיצא ונכנס וחוזר תפילין יחלוץ הסכנה דסר ראשון עמוד

:בשלימות רגליו
 שפחז ומי • לבטלה ש״ז שמוציא מפני י״ד סעיף במחבר

 ביאה שאר או נדה או א״א באיסור להכשילו יצרו
 ביאה באיסור מלהכשל לבטלה ש״ז להוציא טוב יותר אסורה
 הוה אונס התס ט׳ ד׳ כתובות במס׳ ועיין • אסורה

 ויקחה דוד וישלח כמ״ש היה דברצין מכמע בכתוב הלא וקשה
 אונס מקרי היה מלך דדוד משוס וכי עמה וישכב אליו ותבא
 עיין עוז בכל נגדו ללחוס למעבד הו״ל דאפכר טצדקא כל איהו

 האונס מהות אופן בארוכה שביאר י״ח סי׳ מהד״ת בנוב״י
 דבת יען ונ״ל לו ישמע שלא למעט רק נאמר ד״ה על ולעבור

 כפיר נמצא הוא אונס קטנה דפהוי וקייל״ן קטנה אז היתה שבע
 הראשונים דבדורות דכיון סבר ואב״ע והאי הוה אונס אמר

 מקודס התחיל גדלותם זמן ע״כ בסנהדר׳ כמבואר לח׳ אולידו
 לתירוץ הוכרחו ע״כ זה תירוץ שוב וא״ל היתה דגדולה נמצא
 שבה במס׳ התו׳ קושית מתורץ ועסי״ז לאשתו גט גוחן דהיה

 יען כו׳ ושריא היתה אנוסה דהא כו׳ ליקוחין ד״ה ע״א נ״ו ד׳
 אנוסה אינה וא״כ קטנה היתה דלא דבכאן אחרון כתירוץ דסבר

 היה אס נמצא גט דנתן יונתן דר׳ מטעס הסברא עיקר רק
 להפליא הוסיף ההפלאה אכן ליקוחין בה לו היה לא שפיר חטא

 בהיעו״ש תופסין דקדושין הכלמודיס גמורה סוטה דאשי׳
 ועפ״י מח״ל ממזר דיש לאמר בזכותיה הפך דרבי דהכונה ונ״ל

 כתיב לא דבבועל סוטה ד״ה ע״ב מ״ט ד׳ ביבמות התו׳ דברי
 היה אס הבועל שהוא לדוד נמצא קדושין בה תפסי ולא הויה
 ס״ק י״א סי׳ בא״ע בב״ש ועיין • קדושין תפסי הוה לא חטא

 דהוא כיון לבועל אסורה אונס אס סליגי תירוצים ב' דהני ג׳
 מי ועוד בפירש״י שס עוד ועיין יעו״ש• ברצון עליה בא

 בפשוטו הוכיח לא אמאי וק״ל כו׳ נאסר׳ דאלו אוריה על אסרוה
 לו אסורה היתה ואס אשתו אל לביתו שילך לאוריה א״ל מדדוד

 כתבו לו ד׳ בשבח והתו׳ באיסור להכשילו כן דוד יעשה איך
 במלכות מורד מקרי אשתו אל לילך לדוד שמע שלא דמפאת

 מן הבאין איתא ט״ו ד׳ דבגדה ונ״ל ד״ח על לעבור זהו והלא
 הרבה אוקימתות ע״ז ואיכא טהרה בחזקת להן נשיהן הדרך
 די״ל נמצא יעו״ש הגיע ולא בי״לווסת דדוקא הש״ע ופסק
 אנפשה רמיא דלא בזו וא״כ וסתה שעת שהגיע ידע דדוד

 )סי׳ הגכיס בית שער אדס בבינת עיין הרגישה שמא אמרינן
 בזמן לראות היה דרכה שמא י״ל היא דמעוברח אף י״ח(

 זמן הגיע כי לאוריה תאמר שבע שבת ידע דוד נמצא עבור
 שידמו עולס מאנשי הדבר להסתיר רצה רק ממנה ויפרוש ווסת

 שמצאה מהמלחמה בואו עת עליה כבא מאוריה הוא שהולד
 • אחרת לראיה רש״י הוכרח ע״כ וסתה בשעת שלא אותה
 הרבה עדים שהרי דוד על אסרוה לא מה מפגי עוד פס ועיין
 דאיסור י״לדסיררש״י התו' כפיי פירש שלא מה הנה ידעו
 על נאסרה שלא היכא אבל בעל על כדנאסר דוקא הוא בועל

 הבעל



אביגדור ארח תורת 4

 וכמו הג״ל רצון ולו אונס בלה כמו הבועל על נאסרה לא הבעל
 וכמו פירקין בריש כוכבים עובד ביאת גבי הרא״ש שכתב
 כיון וא״כ מהסרא לא שני דלבועל ששון מהר״א בחשו׳ שכתב
 האמת יודע בעצמו . שדוד אף לבעלה מחסרא דלא דבכאן

 שבב״י ומ״כ הרא״ש כחשו׳ ולא הוא וגזה״כ מחסרא לא
 ורש״י התו׳ בשיטת אזלי אינהו כי ג׳ ס״ק ь'׳ סי׳ בב״ש הובא

 ונ״ל אלימהא קושיא הוא רש״י על כתו׳ קושיה אכן * כן ל״ס
 כתב ולא דוד על וכתב בכאן רש״י שינה דלמאי עוד בשנדקדק

 רבאמח רש״י כוגת נ״ל אכן אוריה על מקודם כדכתב אוריה על
 כמכחול שראו עדים דליכא אף אחר מטעם אסורה היא

 בין כריסה והרי מעוברת היחה הא היא מ״מ בשפופרת
 ועיין זינחה דבודאי לבעלה אסורה שהיא ופשיטא שיניה
 נאנסה באמרה להתיר שהאריך י״ר( )סי׳ חא״ע מהד״ת בנוב״י
 הרבה עדים שהרי רש״י כוגח וזהו יעו״ש דאסור פשיטא ואל״כ
 מתלחשים עבדיו בהיות בקרא כמבואר הרתה כי פירש ירעו

 בזמן כי ל״ק לאוריה אסרוה דלא ממה נמצא הילד ממיתת
 להסתיר רצה דדוד והראיה מהריונה ידעו לא עדן חיותו חייס

 במחכוין רש״י שינה לזאת יאסרו ולמי נהרג הא ואח״כ הריונה
 מאחר מעוברת כי מילתא דאגלאי אח״כ לדוד אסרוה לא אמאי

 וה״נ עליו נאסרה היתה חי אוריה היה דאס ופשיטא היא
 לרש״י ניחא דלא שכתב בהפלאה ועיין דוד הבועל על נאסרה

 חיפה צריך והלא לאשתו לילך דוד ציוהו דהא גמור גט דהיה
 דבריו ואין יעו״ש להנשא תבעוה כדין נקיים וז׳ וקדושין

 כיון וכך הדח בשעהא וקדושין חופה לעשות דאפשר מוכרחים
 יעו״ש מדרבנן רק דהוא המ״מ כדכתב א'צ נקיים וז׳ דוד

 רש״י דעת דגס מוכח ולדבריו • א׳ ס״ק קצ״ב סי׳ יו״ד בט״ז
:ז״נ צריך גרושתו דמחזיר

 ידיו פניו אדס רוחץ גמ׳3 אמרינן א׳ ס״ה במג״א )י(
 זהו כו׳ קונו כבוד משוס יוס בכל ורגליו

 ידעתי לא כתב ובהשגות ג׳ הל׳ תפילה מהל׳ פ״ר מהרמב״ס
 דאישתמיטתיה נראה עוז מנדל מדברי הכ״מ וכתב למה רגליו
 אדס רוחץ נ״ט( )ד׳ שבח במס׳ דחניא הא הראב״ר למרן

 אישתמיטתיה דלא נראה ולי שחרית לתפילת דהיינו כו׳
 לענין דלא מפרש ז״ל שהוא אלא ז״ל להראב״ד ברייתא האי

 לרחוץ מותר אס לענין אלא ברייתא האי איתני תפילה
 על תמה ואנכי יעו״ש א״ע ליפות כדי ורגליו ידיו פניו

 רגליו רחיצת עצ הראב״ד חמה למה כן נאמר דאס דבריו
 זה הוא למה ידיו פניו לרחוץ צוותו על ג״כ לתמוה הו״ל

 לעשות דמותר רק אינו שבת דמגמ׳ בדבר דמחויב לו ומניין
 התפילה קורס לעשות חיובו אכן גבר ילבש לא מקרי ולא כן

 מגמ׳ הוא הרמב״ס דברי דבודאי י״ל ע״כ * כן נאמר איה
 התפלה קודס ורגליו ידיו פניו לרחוץ צריך קונו דלכבוד הלז

 ובתוד״ה ע״א י׳ ד׳ שבת במס׳ כמבואר הכון צריך דחפילה
 לא ל' הדין כס דנאמר )פ״ד( דברכות ובתוספתא כו׳ רמי

 שנאמר קונהו לכבוד אלא ורגליו ידיו בפניו אדם ישתמש
 כו׳ אדס ירחוץ לא למגרס וצריך ט״ס למענהו ה׳ פעל כל

 ורגליו ידיו פניו אדס רוחץ להגיה ולעד״נ הגר״א שהמה כפי
 דגא מהתוספתא דלקוח דילן בגמ׳ שנאמר כמו כו׳ יום בכל

 דהתירא דאל״כ הוא ובידהח משמע יום בכל דנאמר וכיון
 פניו לרחוץ דמותר הול״ל למ״ל יום בכל האי לאשמעינן אחי
 הבין הראב״ד וגס גבר ילבש לא איסור וליכא ורגליו ♦דיו

 דרחיצת אחריתי קושיא להראב״ד הוקשה אכן הגנל בפירוש כן
 הולכין העס רוב דהיו הגמ׳ דזמן למגהגא רק איני רגליו

 היו לזאת אי לרגליו מנעלים ליקח היזהר לת״ח רק יחף
 לא וטיט ברפש מלוכלך להיות לבל ליפותס רגליהם רוחצים

 למאי זו ורחיצה ומנעלים בפוזמקאות לבוש דהוא עכשיו כן
 ידעתי לא הראב״ד שתמה וזהו לרחוץ מהדרך ואינו מאיל
 הנהוגים הדברים כל ג״כ נקט שהרמב״ס אמת הן למה רגליו

 דהאידנא לבאר להרמב״ס הו״ל מ״מ הגמ׳ בזמן רק אף
 ונ״ל לזה הזכירו לא וש״ע הטור והנה " רגליו לרחוץ א״צ

 ואמר משי דלא זוטרא מר על קשה דלכאורה יען דסברי
 גבר ילבש לא משוס נמי בחול אפילו דסבר מרדכי רב

 כו׳ פניו אדס רוחץ דנאמר ברייתא הדין עליו יקשה הלא
 לאמר ודוחק אמורא הוא דהלא הא ברי על יפלוג וחיך

 פליג אסור ניפוח בשביל אס דנאמר ברייהא דהדין דסבר
 ראי׳ דאיט דאוסר גרייהא בהך וסבר ברייתא הדין על

 ואס חשה מלבושי דזהו אסור נאה שיהי׳ בשביל דליפוח די״ל
 חיובא ואדרבא שרי מקוס של ולכבודו קוט בשביל מחכוין

 דנאמר כהא דסבר וצ״ל משי לא אמאי וא״כ כנ״ל איכא
 הי׳ כך רב אמר יהודא רב אמר ע״ב( כ״ו )דף שבה במס׳

 מנאה עריבה לו מציאין ע״ש אלעי בר ר״י של מנהגו
 צריך דבכ״י נאמר ואס כו׳ ורגליו ידיו פניו ורוחץ חמין

 כבר בבוקר הלא עוד רחץ למאי א״כ ורגליו ידיו פניו לרחוץ
 הפעס עוד הומ״י כשירחץ יהי׳ שבת לכבוד הועלת ומה רחץ
 לרחוץ אסור דבנ״י מוכח בע״כ ועומד ומרוחץ מכובס הלא
 רק שופרא יאות דלא ברחיצתו קונו כבוד מקרי דלא יען

 משוס דלא הוכחה הוה דזהו רוחץ היה שבת לכבוד רק לנשי
 דרב כיון כן ואס * כבת לכבוד רק עביד שופרא
 קיי״ל הכי דאסור ס״ל מרדכי ורב זוטרא ומר ורב יהודא

 צער א״ל דאס דכהבו צערו בשביל ד״ה מהיס׳ משמע וכן
 וק שרי בלא״ה הלא שרי בנ״א בין לילך שמתבייש אלא

 צואה גלדי לגרר מותר ר״כ באות כתב תוספות בפסקי
 דבלא״ה משמע בנ״א בין לילך מתבייש אס שעליו מכה וגלדי
 דר׳ להא ב' הל׳ שבח מהל׳ בפ״ל דנקט והרמב״ס • אסור
 אחר כשרוחץ מ״מ מבוקר כשרחץ דאף דסבר אפשר אלעי
 בצונן יוס דבכל מחלק או שבח כבוד הוי הפעס עוד חצות
 ורגליו ידיו פניו לרחוץ כדאמר דוקא בחמין ובע״ש סגי

 ג״ל מ״מ • חמין מליאה עריבה לו מביאין הגמ׳ וכן בחמין
 אותו מזחימין אין ילבש לא משוס בכ״י פניו רוחץ שאינו דמי

: וש״ע והמיר התום׳ דעת נראה כן כי
 נשמין ס׳ לישן שלא נזהר הי׳ דוד ט״ז סעיף במחבר

 דמבואר יען ונ״ל מיתה טעס יטעוס שלא כדי
 נשימה כל נמצא ע״ב( נ״ז ד׳ )בברכות ממיתה מס׳ א׳ דשינה

 • טעסמיחה הוא אז נשימות ס׳ וכשישן ממיתה ם׳ חלק הוא
 מסיטרא הוי נשימות מס׳ דיוהר מהזוהר הובא י״ב ס״ק ובט״ז
 דבכל כגיס ע׳ ישן דהי׳ המעגל חוגי גבי צ״ל ולפי״ז י אחרא

 שיהיה כזה לצדיק דא״א מכנהו מתעורר היה נשימות נ״ט
: אחרא מסיטרא שנחו

 וקפה • ביום אלא נפש בעל יחמיר דלא ט״ז ס״ק □מג״א
 מבעל לחומרא רק אינו ג״כ דביוס משמע דמדברו

 שאסור רל״א בסי׳ הוא וכן קאמר אסור בגמ׳ ובאמת נפש
 וצ״ל יעו״ש נשמין ס׳ שהוא הסוס משינת יותר ביוס לישן

 כמונו דאנכיס בלילה נפש בעל יחמיר דלא המג״א דכונת
 החמירו לא האמוראים דגס מכיק בלילה ע״ע יחמירו לא

 אפשר איך ק״ל אמנם אסור ג״כ דאז ביום אלא בלילה ע״ע
 הוא רבותא מאי דא״כ ביום ע״ע החמירו דהאמוראיס לאמר
 כדוד ורבי כרבי ורב כדרב ביוס דמר דשיגתיה אביי דאמר
 אחר באופן ואסור ק לעשות מחויב אדם כל הלא בלילה
 גופא דזהו לאמר ודוחק ורבי ורב מרבה רבותא ומאי

 משא״כ כו׳ כרב דוקא ביום דמר דשגחיה הגת' משמיענו
 עדיף דלא ההר לא נפש בעל גס וא״כ נזהר היה לא בלילה
 בלילה דוד כמו ביוס רק עושין היו דלא ורבי ורב מרבה
 ק כלל הגמ׳ לי משמע דלא בלילה ולא אסור דזהו משוס
 הוא רש״י רק ביוס בהדיא נאמר לא דבגמ׳ גס ומה

 הוא ורש״י זה כשיעור ביום רב ישן שהיה ק דמפרש
לאדס קאידאמראסור דמשמעדאקדיס הנמ׳ מל׳ דהוכיח

ליק



ארח חורת
 מוהרין ורבי ורב רבה היה מדינא דבאמת ונ״ל ביום לישן
 לישן אסור פירש דרש״י יען נשמין מם׳ יותר ביום לישן היו

 שאינן אנשים בשארי דוקא ולפי״ז חורה ביטול מפני ביום
 כן לא ביום לישן אסורין ביום קצוב חוק רק בלילה לומדין
 דמותרין פשיטא בלילה גס לומדים שהיו כאלו עליון צדיקי

 עירובין במס׳ הוא וכן נשמין מס׳ יותר אף ביום לישן היו
 פעמים ופירש״י ופרע יזיף יעקב בר אחא רב ע״א( ס״ה )ד׳

 וכן בלילה עתו קביעות ופורע ביום- במזונותיו טרוד שהיה
 לבריאות שינה מטרדת מזונות טרדת ומ״ש רל״ח בסי׳ הוא
 מס׳ יותר ביוס לישן מבלי ע״ע החמירו המה אכן גופו

 גס הלומד נפש בעל יחמיר דלא המג״א דכתב וזהו נשמין
 הוא נפש בעל כי ויען הרבה ביוס לישן מותר דאז בלילה
 ־ בלילה ולא ביוס אלא להחמיר א״צ אכן ע״ע להחמיר רוצה

 ביום לישן מותר בלילה לומד שהוא דמי דין לנו יוצמח ולפי״ז
 הוא נפש בעל אא״כ ופרע ויזיף גופו בריאות עבור הרבה

: יחקרי חסיד
 דשם איתא בזוהר כו׳ ה״א ביו״ד בכתיבתו *יכוין )ה(

 הוא בקריאתו באדנ״י מתלבש שהוא הוי״ה י
 על מורה הוא הוי״ה שס דהנה והכונה בנרתקיה חרבא
 פגי ואין א׳ והוא ויהי׳ הוה הי׳ שהוא ית״ש הבורא הויוח

 למולו האדס יחטא איך ורוממוהו גדולתו רוב לפי א״כ לו
 המכלה וכחרב רפיון לו הת מבלי יטנשמיד ענוש !כשחוטא

 אדני של בנרתק מלובש הוא לזאת יכלה בשר עד מנפש כן
 ומדרך עבדיו ואנחנו עלינו אדון שהוא שמורה אדון ל׳ דהוא
 להיפך ואז כעסו ולכבוש עבדו מול ברחמים לההנהג האדון

 בו נקם לעשות ימהר עבדו על בכעסו לפעמים דהאדון הוא
 הוה היה דהוא השי״ת כן לא איננו ולמחר כאן היום כי

 וכן בתשובה ישוב פן בו נקם מלעשות ממתין לזאת ויהיה
 כי תאמר אל גדלה רשעים שלוח כי בראותך תחשוב אל אמר
 ברשעו ומכיר ויודע לרשע הצופה כן לא משגיח השי״ח אין
 המה אלו השמות דב׳ נמצא בהצדקו חפץ כי עבור ממתין אכן

: דין מלעשות להמתין בנרחק חרב
 ־ נקבים ולא נקובים ג״כ לאמר הי׳ דא״כ א׳ ס״ק בט״ן 0)

 כייל דכללא ב׳ ס״ק בט״ז מ״ג סי׳ ביו״ד עיין
 עליו יש חסרון שס אלא כך נברא אס נקב שס שייך דאין

 וברא אמר דאיך נוסח הדין על קשה בלא״ה ולסי״ז יעו״ש
 ומוכרחים חסרונית חסרונות בו וברא הול״ל נקבים נקבים בו

 כן תמה וכבר הנקובים אברים בריאת על דקאי לפרש אנו
 וברא אומר יצר אשר בברכת דהרי צ״ע וכתב מרבבה בדגול

 שמדרכו דבר באמת דהנה לתרץ ונ״ל יעו״ש נקבים נסבים בו
 המה שלמים הטחוליס דכל הטחול כמו שלם להיות הוא

 לאמר ע״ז שייך לא מבריתו נקוב כי א׳ טחול וכשיקרה
 שנחסר חיסרון רק נקב בו ונחהוה שלס שהיה דמשמע ניקב
 הנבראים בכל בדבר.אשר כן לא טחוליס שארי מנהג מכסי בזה
 מכפי שנחסר דמשמע חסרון לאמר ע״ז שייך איך נקוב הוא

 אין הלא זה נחסר וממה הזה בנקב צ״ל הא הלא צ״ל שהיה
 אלו בנקבים בראו השי״ח כי ע״ז נקב שם רק בשלימות דוגמתו

: הנוסח וצדק
 דמי ונ״ל כו׳ ברכות בספק להקל ויש א׳ ס״ק במג״א (ז)

 יצר אשר בירך אס ושכח מיס שהטיל
 להטלה גס לפטור ויתכוין הפעם עוד מיס יטול לא או

 ב״פ לברך דצריך כהמחבר שפסק הט״ז דלדע׳ דאף הראשונה
 דלדעת כיון מ״מ הקגתא ואינו בזה מועיל אינו א״כ יצר אשר

 מיס שהטיל ומי * יתקן לתקן דמצי מה כל בזה נפטר המג״א
 כיאחרפעס בבירור יודע וזה הפעם עוד והטיל זנמלך
 פניה הטלה אחר בירך שמא בספק הוא רק בירך לא ראשון

 ואף בירך לא דשמא שניה ברכה להצריכו ס״ס כמו הוי ״כ1נ
משנה והלחס ־ ״פ3 לברך דצריך כהט׳ז הל׳ שמא דבירך את?

ג • אביגדור

 הפק בתיקו דאסיק כיון כהבוא״ת ו׳ הל׳ ברכוה פ״דמהל׳
 ושוב * יעו״ש כו׳ ספיקא ספק כעין דהוי וי״ל כו׳ להקל ברכוה
 בברכה לחומרא ס״ס לחקור יש כחב בהפתיחה בפרמ״נ מצאתי

 וכן בזה שהאריך יעו״ש אלו הלח״מ דברי ומביא מברך אי
 כשמסתפק אמנס • בזה ג״כ חקר זה סי׳ ב׳ אוה זהב במשבצות

 עוד יברך דלא פשיטא ראשונה הטלה אחר ג״כ בירך אולי
:א׳ ספק רק מקרי לא וזה להקל ברכות ספק כי

 דמותר משמע שכ״ח ר״ס דביו״ד וצ״ע ב׳ )ח(במג״אס״ק
 דההס בפשוט לתרץ ולעד״ג כו׳ מיושב לברך

 פ״ג במשנה הר״ש וכדכהב ד׳ שמזכרת בעת רק האיסור
 לה משכחת וא״כ יעו״ש כו׳ שמיס שם שמזכרת ואעפ״י דחלה
 בשני אלהינו ד׳ אמרה בעת רק עומדת היא הברכה שבכל

 וכן בעמידה היה הברכה דכל כיון מותר דאז ישבה אלו תיבות
עמד אס הברכה בעת לעמוד שצריך הברכות בכל לדינא נ״ל
 כיון בזה סגי אלהינו ד׳ אמרו בעת שישב רק הברכה בכל

: בעמידה הוא הברכה דכל
 בא״ע ע׳ כו׳ מקוה כמו אחזקתייהו אוקמוה י״א ס״ק במג״א

 אחר יברך בתולים דברכת ז׳ ס״ק בח״מ ס״ג סי׳
 ידע דמנא לעשיחו עובר לברך כאן דל״ש כתב בתולים שמצא

 לברך דהו״ל בטעמו מפקפק ואנכי יעו״ש־ בטהרה חוק דשמרה
 ח׳ ס״ק הט״ז טעם לפי ואף אחזקה ולאוקמי לעשיחן עובר

 זהו לבדקו דוקא החמירו ונו׳ תשא דלא חומרא דמשוס
 חומרא דאינו בכאן כן לא חומרא דהוי בציצית רק שייך
 חזקת י״ל הא ־ לעשיהו עובר מברך שאינו דמפסיד כיון

 הדבר בטעם ולעד״נ • בטהרה חוק שמרה ובודאי בתולה
 נהגו והאידנא וז״ל הרואה בפ׳ הרא״ש שכתב מה עפ״י
 שאין דכ״ז ידיו שנטל אחר הסדר על הברכות אלו לברך
 מברכין כולם הברכות כל דאמרינן והא לברכן אין נקיות ידיו

 וצונו בהן שאומר המצית ברכה היינו לעשיחן עובר עליהם
 אבל לעבודתו וקרבנו שצינו מה על החלה להקב״ה לברך צריך

 וא״כ יעו״ש כן אחר לברך יכול אלו כגון ושבח הודאה של ברכה
 הבריאה בטבע ששם להקב״ה שמשבח הודאה ברכת הוי ה״נ

 צ’א א״כ בטהרה חוק ששמרה כל ידעו ועי״ז להאשה בתולים
 אי הבהולים ולהוצי׳ לבעול יוכל לא אולי גס ומה לעשיחן• עובר
 יען לברך דא״צ הסוברים בדעת וג״ל אח״כ דוקא קבעוה לזאת

 ע״א ט׳ ד׳ כתובות בתו׳ המובא הר״ח כדעה סברי אינהו כי
 חוק אינו ובתוליה מא״ל בוגרת א״כ בחולים לה אין דבוגרת
 האומר בתוד״ה שם ועיין ׳ זה לברך אין כ’ע בטהרה דשמרה

 הגמ׳ מקשה מאי דעדיין לדקדק ויש כו׳ גרים דר״א וי״ל כו׳
 אינו דזהו רב דאמר מהא סחוס פחחה דבוגרת והוכיח לשס
 סתום פתחה בודאי טובא בתולים דם מדי״ל מסברא דוקא רק

 להקשות הו״ל מוכרחת אינה דהסברא האומר יאמר ואולי
 דמיירי בע״כ דמים טענת ולא פ״פ דנקט אלעזר דרי מהא

 פ״פ טענת ואעפ״כ רש״י בתירוץ שמיאן הר״ח כתירוץ בבוגרת
 היה דבנמ׳ יען י״ל אמנם • ביותר אלימתא קושיא דזהו י״ל

 דהלא .קשה עדיין אכן בבוגרת ולא במ״ע מיירי דר״א לתרץ יכול
 ד״ה התו׳ דקושית מהא סתום דפתחה בכאן מוכח ג״כ מ״ע על

 לפיר״ח ורק היא מ״ע דלמא ספק דאכתייש כו׳ ואיבעית-אימא
 כאן דמיירי אדעתיה אסיק דלא המקשה וא״כ יעו״ש ניחא

 בוגרת בהדי דנאמר מ״ע על להקשות הו׳״ל דוקא דמים בטענת
 מיירי אלעזד ר׳ די״ל מוכרח דאינו י״ל אמנם * בתולים דא״ל

 דאף ספק שוס כאן דאין ג״כ ג׳ מבת פחותה והיא כהן באשת
 מ״ע דלמח יש א׳ ספק רק היא תחתיו ובודאי אסור באונס
 דברי דבאמת לי הונח לא עדיין אמנם * א׳ בספק והתסר
 דבס״ס היא ספק לאו דמ״ע ספיקא דהלא מדוקדק אין התום׳
 שמא א״ל שוב תחתיו את״ל כדנאמר וכאן מתהפך שיהא בעינן
 השהרי דמ״ע א׳ דבספק וכיונו דוקא לאו ס״ס דהל׳ וצ״ל מ״ע

וגי׳ דבריהם בהחלת שהקשו כמו לבעלה היתר אחזקת דניקי
רש״י תבי



ארח תורת 6

 דר״ח דהא ונ״ל והדק״ל מחיק ברצון עד כו׳ כהן באשת רפ״י
 דמכריח משוס חינו סתום פתחיהם עץ ומוכת דבבוגרת העלה

 טענת קאמ׳ לא אמאי הקופי׳ או דמ״ע ס״ס דאיכא התו׳ קו׳ לו
 התום׳ תירוץ וכן כו׳ המפה שנאבדה רפ״י תירוץ י״ל דע״ז דמים
 הגירסא גפניו הי׳ כי עבור לזה הכריח ורק טוענת הוה דמ״ע

 בבוגרת ס״ס טענת די״ל דמוכח פירושו וכפי שבספרים ראשונה
 וחוס׳ רש״י קושיה מתורץ שפיר אזי כן כדמוכח ופיב ומ״ע

 משא״כ לדוחקיס שוב וא״צ ומ״ע בבוגרת דמיירו רויחא בשיגויא
 דחיקא בפינויא די״ל כנ״ל מכאן להוכיח יכול הי׳ לא הגמ׳

:והו׳ רש״י תירוץ
 בזה דיוצא משמע י״ח ד׳ בברכות התו׳ מל׳ י״ג ס״ק במג״א

 דאס להיפך ראי׳ דמשס אומר ואני כו׳ בדעבד **
 בתוך מהדקו שהיה במה ריצב״א הועיל מאי בדעבד בזה יוצא

 חמר ציצית ובמס' בציצית הולך הלא הועיל מאי זה וכיסוי הכנף
 וא״כ קדושה משום בהן שיש לפי ציציותי לי התר כשאמות
 פירושו כך אמנם פטור הוא ואולי בו קדושה ג״כ במנוסה

 משוס הוא למתים ציצית לעשות שצריך מה דעיקר מכיון
 כשא״ל דדוקא לעג אינו ציצית להם שעושה וכיון לרש לועג

 רק ציצית להם כשעושה משא״כ מהם כלועג הוי ציצית כלל
 מחוסר דאינו לעג אינו בו יוצאים שאינם בעלן שעושין
 הרי המה פטורין ואם מהכנף הציצית להסיר רק מעפה

 זה באופן כפעפויין ציצ־ת במצות יוצא ואינו מכוסין הס
 קדופה א״ל זה באופן הציצית כפעופין וגם ציצית א״ל הרי

 לא דבקפורים א׳ ס״ק כ״ג בסי׳ המג״א הוכחת ג״כ סר ולפי״ז
 שנ״א סי' והנהבט״זיו״ד • הוא דנהפוך ציצית מצות נתבטל

 דבריו בפירוש נחלקו חוץ ציצית אמר גרשום רבינו כשנפטר כתב
 לארון חוץ שישימו דה״ק וי״א מהטלית הציצית יסירו דר״ל י״א

 חיץ יהיו דהציצית החכוין דכך אמינא הוה התם הוינא ואלו
 אינם בהכגפוח החוב מונחים המה כאפר כי יען להכנפות

 לאפוקי כהריצב״א לעפות התלמידים יתחכמו פן וירא בו יוצאים
 חוץ ציצית רק כן יעשה דלא ציוה ע״כ מפלוגחא נפשיה

החיים: במו שהולכים ציצית כמו יהא לכנף
 במס׳ עיין * כלאים שהם מפני ב׳ סעיף במחבר )ט(

 כלאים כו׳ דכתיב ד״ה ע״א ד״ד יבמות
 וקושיהו שהקשה מה במהרפ״א שם עיין כו׳ חזי למאי
 המהרש״א פל הפני ותירוץ גלאנטי ספר על כתובה כבר

 מאוד דחוק הא׳ תירוץ והנה • להתירוץ ודחה ג״כ הרגיש
 דידעינן לבתר דזהו גפקא משעטנז כולה למסקנא דהחינח
 דילן סוגיא אכן עגין אינו באס דיליף י״ל ראשו מדרפח

 ־ הדק״ל ראשו מדרשת ידע לא ועדיין בציצית מכלאים דיליף
 חייבדהא כמ״ד להיות יכול דהס׳ תירץ הגלאנטי והנה

 ולכך מראשו אלא מגדילים יליף דלא למ״ד איהא בלא״ה
 דסליג מאן ליכא דהחס דגמ׳ דסהמא התו׳ ראי׳ מביאין
 לדרשת הגמ׳ דחה ה׳ בד׳ דהא לי נייח לא וכ״ז י יעו״ש
 ועו״ק בציצית מכלאים זולת אחרינא ילפיהא וליכא ראשו
 אלא כו׳ כר״י דל״ס המ״ל כתבו לרבנן בתוד״ה ע״א ה׳ דבד׳
 הרי יעו״ש יהודא כר׳ סברי חי אפילו לשנויי ליה ניחא

 אליבא מוסכמה היא אשר דרשא מאיזה להוכיח ׳הנמ דרצק
 הויא נפקא משעטנז דכולה דלמסקגא משמע א״כ דכ״ע
 יהודא כר׳ רבנן כדסברי אף היינו לכל המוסכמת דרשה

 • מציצית גפים דפטירי כמ״ד ג״כ דסברי אף משמע א״כ
 ביחד הגלאנשי ותירוץ המהרש״א תירוץ בצירוף אמינא ע״כ

 חייבות דנפיס להוכיח אין דילן הגמ׳ דמסוגית היטב יתורץ
 אז ראשו מדרשת עדיין ידע לא דהגמ׳ דמקודם בכלאים
 Гт אליבא אזיל בצ־צית מכלאים לל״ח עשה דדחי כדיליף
 שוה והוי בכלאים ג״כ חייבות דאז בציצית חייבות דנשיס

 מכלאים ג״כ פטירי אז מציצית דפטירי למ״ד מפא״כ בכל
 וכדשאיל • בציצית מכלאים לל״ח דחי דעשה הוכחה אינו

אביגדור

 למיד דהומ״ל ה״ה מנ״ל לרבנן ר״י דבי לתנא חינח הגמ׳
 ולדקדק להאריך חש דלא אלא מנ״ל מציצית פטורות דנשיס

 דילסי ומילסוחא לרבנן יהא מה סואל דבלא״ה כיון כ״כ
 ולומר להוסיף עוד ואפשר דפטירי למ״ד ג״כ יהי׳ אז רבנן
 דלא כו׳ כר״י דל״ס המ״ל התו׳ קושיה ג״כ יתורץ דבזה
 נשים דפטר למאן יקשה דעדיין יען כן לתרץ להגמ׳ ניחא

 ילפוחא לחפש אנו צריכין וכך כך דבין וכיון מנ״ל מציצית
 דיליף ולמסקנא כר״י כדסברי אפילו ברווחא יתורץ ואז

 :מנין אינו באס ויליף ראשו מדרשת ידע הגט׳ אז משעטנז
 כלאים לענין חיבור חשיבי לא דקרסיס י״ב ס״ק במג״א ל(

 להיות חליצה של סנדל מדצריך הוא וראיתו כו׳
 כקשיר׳ דאינו מהני לא דעניבה כתב והרא״ש ולקשרו רצועה לו

 ואנכי ־ קשירה עוד בעי למאי חיבור הוי דקדשים נאמר ואס
 והאי № ק״ב ביבמו׳ד׳ הגמ׳ דז״ל להיפך דנ״ל אדע ולא בער
 היכי כי מיהנא ביה קטרינן חומרתא ביה דאית אע״ג דידן

 י״ט סי׳קס״טסעיף ובש״עא״ע מעליתאי חליצתא דתהוי
 שבצד בנקב שיכנס הא׳ בצד חומרתא שקורים קשר כמין יעשו

 קאמר מאי חיבור אינו דבקרסיס וא״כ ־ יפה להדקו כדי האחר
 דחומרחא כיון בחבל לקשור דצריך פשיטא כו׳ קטרינן כו' אע״ג
 קאמר וכך חיבור הוי דקרסים בע״כ חליצה ואינו חיבור איני

 וא״כ מעליתא וחיבור קשר והוי חומרתא ביה דאית אע״ג
 החיבור ממקוס המנעל שחולצת טובה חליצה הוי כשתחלוץ

 כדפירש״י מעולה יותר החליצה דתהוי מיתנא ביה קטרינן מ״מ
 כי יען מעליא חליצה ותהוי תחלוץ והדר ותשרי היא דחיתי
 לדבריו לי ועו״ק ־ ביותר החליצה מתחזי הקשר תתיר כאשר
 להירוש׳ בעניבה או בקשירה ולקשרו ברצועה לקשור צריך למה
 כשהמה והנה וקרסים חומרתא בו בלא״ה דצ״ל מכיון הלא

 חיבור הוי מעשה ע״י אלא להתירן יכול שאיני מאוד נכפפים
 מהקרסיס קצרים הלולאות חליצה של בהסנדל ג״כ לעשות הו״ל

 שיכפוף בדוחק כ״א בהלולאות הקרסים להכניס שא״א עד
 האמנם " הרצועה אח צריך יהיה ולא דקה בכפיפה הקרסים

:צ״ע דבריו וכעת ראיתי לא ח״ה גוף כי
 המדרש דברי על וק״ל כו׳ ב״פ מדרש ע״ז הביא י׳ ס״ק בט״ן

 דכתב ל״ל רבא אמר ב״מ במס׳ איתא דהא אלו
 קלא שתולה וממי כו׳ ציצית גבי יצ״מ בריבית יצ״מ רחמנא

 דמצית כיון ליה תיפוק יעו״ש הוא תכלת ואומר בבגדו אילן
 יכולין היו כי ממצרים עתצאחם לישראל הצילו המה ציציח

 ועיין להוד י״ם וקריעת לחוד יצ״מ וכי המצריים כמו להטבע
 נסיש בו שנעשו ופירש״י ליס דומה התכלת מנחות במס׳

 שהי׳ על חסר חמה להם והמיס דמבואר ונ״ל יעו״ש לישראל
 ורצה וכעס בחמה הים הי' לכך בים עבר מיכה של פסלו

 מיכה את מגו לא מה מפגי איחא סנהדרין ובמס׳ • לשטפם
 כו׳ צרה ביס ועבר שנאמר דרכים לעוברי מצויה שפיתו מפני

 שעבר הקב״ה עליו שחס כמו דר״ל בח״א מהרש״א ופירש
 התקרר במה נמצא כו׳ עמו פסלו והוי ביס ישראל עם מיכה
 בעל הוא מיכה כי ראותו עבור לשטפם מבלי הים של כעסו
 עזה* חמה בחיק ושוחד אף יכפה בסתר מחן ומבואר צדקה
 חסד כן לא צדקה הנותן ישראל כ״א מועיל אינו צדקה אמנם

 הכופר ישראל ומכש״כ להם חטאת היא אשר לאומים
 הי׳ לא מיכה אמנם מיכה של צדקה הגין אץ וא״כ בהשי״ת

 השמים למערכת ההגהג׳ השי״ת מסר כי אמרו רק בהשי״ה כופר
 הנין צדקתו לזאת מוטעה הי' רק דק וכיון דבק בהשי״ח אכן

 הילוכו אמנם • בהשי״ת מאמין דהוא מפיס מאן והנה עליו
 הוא והשי״ת בחותמו וחתום בד׳ שמאמין נאמן עד הוא בציצית

 לב׳ שאמר למלך משל התכלת בס׳ כמבואר עבדיו ואגו אדונינו
 ’ ובסירש״י יעו"ש כו* טיט של חותם הבא אומר לא' עבדיו
 הוא וחמה כעס לשכך רבים מיס משטף ההצלה דעיקר נמצא
 שבלב מחשבה יודע הים אין כי טבור רק הצדקה מצות

אופן



אביגדור ארח הורת

 גבריאל הכריז לזאת הוא מה לכינה הפסל של עבודה אופן
 ציצית ממצות הוא בד׳ מאמינים דהמה הוכחה דחדעו למיס
 זה דמשוס נ״ל ועוד " בציצית להזכירו יצ״מ ענין אינו וא״כ
 כי איך להאדס יזכיר דכאשר יען יצ״מ נכתב הי׳ לא לחוד
 חמה להס והמיס ביס עברס בעת כי עד ציצית מצות גדלה
 שיסיחו מזה למשך יוכל הגין והציצית מיכה של מפסלו חסר
 לזאת אי .כל על מציל ציצית מצות כי לחטאך תדאג אל היצר
 אילן קלא להטיל היצר יס־הו לבל יצ״מ הזכירה בא בע״כ

 במצרים שידע כמו מצפונו יודע השי״ה כי יען הכלח במקום
לפשוט: בכור בין להבחין

 כו׳ולענ״ד המאור ספר ראה ס״קט׳ולא במג״א לא(
 דדברי ליה סבירא לא אכן ליה דשמיע

 ובסוכה מ״ב ד׳ מנחות במס׳ דהנה • המה מופרכין המאור
 הנימין ומן הקוצים מן עשאה רב אמר ר״י אמר איתא ו׳ ד׳

 לשמה עשיה דבעינן משוס הטעם ופירש״י פסולה הגרדי ומן
 הטלית בסוף שחולין האריגה מותר הגרדין מן מפרש כי יען

 בפתי פנחקו חוטין הקוצין מן ובה מינה הציצית שס וגדל
 הנימין מן שנארג לאחר בבגד לראשיהן וחלוין אותן וקושרין

 התפירה וראשי במחט אימרא בו שעשו או שחפרוה טלית כגון
 בצירוף הגאונים פירוש אמנס • הציצית גדלו ומהן בה מלוין

 בזה אחרינא דטעמא משמע גרדין נימין קוצין להדין הרמב״ס
 דבעינן אלמא מכאן הגמ׳ הוכיח מאי לפי״ז וקשה לפסול
 טויה דבעינן אלמא רק כרש״י דלא דגרסי וצ״ל לשמה טויה

 עוד והוסיף המאור הבעל פירש כן מקשי ומדשמואל לשמה
 רבנן קאמרי כרב הל׳ באיסורי בעלמא דסוגיין אע״ג וכתב

 בטעמיה והוינן בסוכה מיניה דקמקשינן כשמואל הל׳ דהכא
 הבאר על מאוד ונפלאתי ־ יעו׳ש אליביה בקראי ומסקינן

 נפסק מה על כנ״ל ג״כ ומתרץ כנ״ל ומתרץ שהקשה היטב
 מהחל המה הן הלא לן חדית דמאי כרב ולא כשמואל

 המאור בבעל עיין לבסוף וסייס המאור הבעל דברי כלה ועד
 המה לקוחים דבריו כי איך לשס יעיין מה ידעתי ולא שס

 מדנפשיה יעיין לו ומעיין הרואה יצרך מה המאור מבעל
 בתירוצו המאור בעל הואיל לא עדיין אמנם • המאור בספר
 פסולה והגרדין והנימין הקוצץ דמן דאמר אס דהנה כלוס
 ואין הצמר פסולת שהם בגד מהן לעשות ראוי דאין משוס

 הסיסין מן אמר מאי כנף מין ואינו מכמותן נעשה בגד
 דמאי תמוה כשר מ״מ לשמה נטוה דאינו אף פירוש כשירה
 משמע דה״ל כנף מין דהכנף להא לשמה טויה עניני שייכות

 הלא כשר מ״מ זה לענין קרוב ג״כ דהוא אף וזה אסור זה
 להשמיענו בא ציצית הל׳ כל וכי לזה זה שייכות להס אין

 ממנו כ״כ נעשה בגד שאין דבר ג״כ הוא דסיסין צ״ל בע״כ
 לעולס יקרה שלא מינים ג׳ דאלו רב ואמר הרוב עפ״י

 דלפעמיס סיסין משא״כ כנף מין דאינו פסול ממנו בגד שנעשה
 מנ״ל א״כ כנף מין דהוי כשר בגד ממנו שיעשה איזה יקרה
 טויה דבעי מטעם הוא הסיסין מן דפוסל דשמואל להגמ׳
 בגד עושין אינן בנ״א דרוב כיון משוס טעמו אולי לשמה

 טויה דבעינן דהאי לאמר דוחק וזהו כנף מין אינו מכמותן
 דמסייס הוא דהגמ׳ משמע הנ׳ כ״א שמואל מדברי הוא לשמה

 אמת הן • לשמה טויה דבעינן משוס הוא דשמואל בטעמא
 ל״ג אלמא דכהב סיומה הדין הוא דמשמואל משמע מרש״י

 ל״ג דכאפר משמע כו׳ לה קאמר דמוהיב דהאי משמע כו׳
 אולי אמנס המותיב מדברי ולא שמואל מדברי הוא אלמא
 הוא יהודא מדרב כ״א היא מדשמואל דלאו ג״כ מודה רש״י

 דרב כמו קאמר סחמא שמואל אכן דשמואל טעמיה דמפרש
 הגמ׳ סוגית הוא וכן פסול כו׳ הקוצץ מן אמרסתמאעל

 אין אך כו׳ דאמרינן בהוד״ה ע״א ד״ד שבת במס׳ ועיין בכ״מ
 דרבה לא ר״ל שס ובמהר״ס כו׳ רבה מדברי שיהא נראה
 דמפרש הוא גמ׳ אלא כו׳ דאמר ר״ע מני הא אלא אומר גופיה

 לדחוק כשתרצה ואפי׳ הגרו׳ סוגית תמיד היא כך כי כו׳ דבריו
 דבעינן דגריס לגירסא החינח מ״מ היא שמואל דמדברי ולאמר

 הא איהו בעצמו המאור הבעל אכן אלמא ול״ג לשמה עויה
 דעעמא מנלן הגמ׳ קושיה דמאי קפה ודאי ולדידיה אלמא נרים

 טעמא דילמא ויקשה לשמה טויה דבעינן משוס היא דשמואל
 ולא זה מכעין בגד איןעושין דרובבנ״א כיון משוס דשמואל

 וח״ל המאור הבעל בפירוש הב״י מיאן לזאת כנף מין הוי
 ויפרש אלמא יגרום ולא כגירסהו לא אכן כפירושו ויפרש ידחוק
 קמקשה ושפיר היא שמואל מדברי לשמה טויה דבעינן דהאי

 ומרווח הפשוט פירוש הוא רש״י דפירוש יען הב״י דסבר י״ל
 גירסת אכן כפירושו והרמב״ס הגאונים מפרשי לא ואמאי
 מרב מקפה לא ואמאי קפריך דמשמואל דמשמע דחקתס אלמא
 הדק״ל וא״כ הגירסא לשבש רצו ולא לו אחרה כונה דרב בע״כ

 לפירושם ןהרמב״ס הגאונים בטעם הב״י מפרש לזאת אי
 דל״ס מצינו שמואל אמנם לרב ניחא וזהו מצוה ביזוי משוס דהוא
 א״ריהודאא״ר א ע״ כ״ב ד׳ שבת במם׳ והוא מצוה ביזוי סבר׳
 משוס הטעס חנוכה נר כנגד מעות להרצות אסור רב אמר אסי
 מצוהאסור ביזוי סבר רב הרי כדמסיקרביוסף מצוה ביזוי

 קדושה נר וכי א״ל דשמואל קמים אמריתא דכי פליג ושמואל
 דשמואל טעמא קשה וא״כ אסור מצוה ביזוי דל״ס הרי כו׳ בה יש

 דאמר ארב וקאי טויהלשמה דבעינן דסבר צ״ל בע״כ היא מאי
 הסיסין מן אמנם מצוה בידי דהוא משוס פסול מינים ג׳ דאלו

 שמואל ואמר מצוה ביזוי ואינו כ״כ וגרוע מאום דאינו כשירה
 להרצות מותר וכן מותר מציה דביזוי חשש אינו מצוה ביזוי דמצד
 לפסול טעמי׳ רק מצוה ביזוי דהוא אף חנוכה נר כנגד מעות
 פסולה ג״כ הסיסין מן וא״כ וליכא לשמה טויה דבעינן משוס

:נ״ל כן בהקושיא הגמ׳ וצדק
 בנשתייר אלא מכשירים לא ולר״ת א׳ סעיף במחבר (יב)

 כל נתפרקו ואס כו׳ שלמין חוטין ב׳
 דסייס אף כשר עניבה כדי בשזור ונשתייר משזירחן החוטין
 טוב רק דאינו כיון מ״מ הר״ת לדעת לחוש דטוב המחבר

 שזורין בעינן דלא הרמב״ס דעת סניף יש כי ויען לחוש
 י״א בסי׳ המחבר כתב כן לזה לחוש אף א״צ בצירוף ע״כ

 הפרמ״ג וכתב ד׳יעו״ש בס״ק המג״א בביאור ב׳ סעיף
 דלא כיון להכשיר אין ס״ס דמטעס ד׳ ס״ק אברהם באשל
 הרמב״ס דדעת ולעד״נ " לגמרי ה4ודח הרמביס דעת הזכיר
 הרמב״ס דז״ל לבאר ונבא לס״ם לצרפו ומכ״ש היא נכונה
 תכלה חושי וא׳ לבן חוטי א׳ י׳ הל׳ ציצית מהל׳ בפ״א

 זה וז״ל הראב״ד וכתב כו׳ עושה שזורין לעשות רצה אס
 הכלה תכלת בספרי דיליף שזורין להיות צריך אלא טעות

 נמי ובעירובץ שזורין כאן אף שזורין להלן מה ממשק
 כשירה וחוטין פסולה לשונות בשוק תכלת המוצא אמרינן

 והנה • לציצית שצריך כעין מופסקין בשזורין ואוקימנא
 להס והשיב דספרי מההיא להרמב״ס הקשו לוניל חכמי

 ולפי ר״ש ספרי דסחס היא ר״ש ממשכן שזוריץ שלמד זה
 שא״כ כמותו כתבתי לא זה דבר שיאמר א׳ שוס מצאתי שלא

 עכ״ל בד״ז אחר סמך וא״ל נ״ל כן כמשכן ו׳ יהיושזורין
 שת״ל אף דעירובין בההיא יענה דמה ע״ז הקשה והכ״מ

 דר״י כיון מ״מ עליה פליני ורבנן קאמר דר״ש דאליבא
 כותיה למפסק והו״ל ס״ל דהכי משמע סתס לה קאמר

 ומסיק לישבו ודחק עליה דפליג אמורא שוס חזינן דלא כיון
 ההיא על דפליג מאן אשכחן דלא דכיון לתמוה יש דמ״מ

 שזורץ יהיו א״כ לו שהוקשה מפני מהל׳ דחאה למה דספרי
 שחישבו וכמו ר״ש על כן יקשה לדבריו גס שהרי כמשכן ו׳

 דברייהא לו הגיד מי ועו״ק לכ״ע נאמר ק דר״ש אליבא
 מהרץ עוז מגדול בעל והנה ממשכן שזורין דילפא דספרי
 דא״כ בכ״מ עליו ותמה נאמרה לעכב לא דספרי דההיא

 אפילו נאמרה לעכב דלא דס״ל כיון ר״ש לאמר הוצרך למה
 אי
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 מרווח בדרך לבאר ונ״ל בכ״מ יעו״ש ניחא ככ״ע אחיא אי
 בינה ונתבונן האיכות ורב הכמות מעט שהמה רבינו כונת

 מיישב אינו לוניל לחכמי בתשובתו דבריו דמיישב הרמב״ס
 כי דעירובין בהא יענה מה אמנם מהספרי הקושיא כ״א

 אח זה סותרין גס כ״א הנמ׳ דברי סותרין שדבריו די לא
 בשוק תכלת המוצא כתב ז׳ הל׳ ציצית מהל׳ דבפ״ב זה

 על ולפלא כשירה שזורין פסולה פסוקין חוטין מצא אפילו
 הרמב״ס הלא כו׳ קאמר דר״ש דאליבא שח״ל אף דכתב הכ״מ

 הוא כך העטן אמנם • זל״ז וסתרי לדינא כ״כ ג״כ בעצמו
 ציציח דחוטי דסבר הרמב״ס על להקשות עוד יש דלכאורה

 ע״ב ד׳ ד׳ ביבמות החוס׳ קושית יקשה א״כ שזורין אצ״ל
 דעביד טמא בציצית כלאים דשרי משמע דהיכי ואמר ד״ה
 ציצית דחוטי תירוצם ל״ש דע״ז ונוז טווי שוע בלא תכלת להו

 טווי תכלת פתיל בספרי דדריש וטז כוווי שוע שיהא בעינן
 דהספרי י״ל ובזה * מהל׳ נדחה דספרי דהאי מכיון ושזור

 משכחת היכי בציצית כלאים דאל״כ כ״א יליף ממשכן לא
 התום׳ בתירוץ דיתורץ וא״ל ו׳ כפול חוטן דאצ״ל וניחא לה

 דהוי בענין תכלת להו ליעבד רחמנא אמר דע״כ שאח״כ
 משעטנז קרא לשתוק א״כ כלאים בלא דוקא דאי כלאים

 טווי שוע דבלא ידעי הכלת להו עביד רחמנא ומדאמר
 הסברא דמצד יען נ״ל כך החוס׳ וכונת ־ כלאים אינו ונוז

 בהוד״ה ע״א בד״ד כמבואר לל״ח דוחה עשה אין החיצונה
 עשה דחי דלא ידעינן וממילא מיניה קרא לשתוק דא״כ דכתי׳

 הסברא מצד יחדו נאמר כדלא וא״כ כו׳ דכלאיס לאו דציצית
 לל״ת משה ידחה דאיך כלאים בלא דהוי ענין איזו נחפש הוה
 יעשה בציצית וכאן חיבור אינו א׳ תפיסה דבודאי נאמר והוה
 הא חבור אינו א׳ דבתפיסה כן נאמר לא דאס קשר בלא
 מסאתיתורא וא״כ יחדו כדנאמר עכשיו אמנם כלאים יהיו

 לל״ת דחי דציצית דעשה רק החיצונה כסברא דלא דעכצ״ל
 מכיון יחדו לכתוב מוכרח וא״כ בקשירה דהוא דכלאיס

 בעינן הוי אדרבא דהא כנ״ל• מוכח לא בציצית דמכלאיס
 ג״כ הכיפות ב׳ קשירה בלא דאף אפשר וא״כ י כלאים דהוי
 ולא יחדו נכתב ע״ש עליק קשר א״צ ובציצית כלאים הוי

 ושפיר כשעטנז דהוי בגדיהם על לגלויי רק לגופיה אצטריך
 וסר פרי בציצית דכלאיס נודע ויחדו דמבגדיהס הנמ׳ דייק
 יש זה אמנם ־ ו׳ ה״ל ציצית מהל׳ בפ״ג המ״ל קושית בזה

 לא יחדו נאמר לא דכאשר קלצין ר״י של תירוצו על להקשות
 ע״ב ה׳ בד׳ התו׳ דהא חיבור אינו א׳ הכיפה דתוכף נדע
 ופשתים צמר ללבוש דאסור ה״א יחדו דבלא כתבו ואכתי ד״ה

 יחדו לאו אי א״כ יעו״ש זה עם זה כלל מחוברין שאין אעס״י
 בלא אף היינו תכלת ודעביד חיבור הוא א׳ דתכיפה ה״א

 בלא זה אצל זה הפשתן עם התכלת לחבר רק ג״כ א׳ הכיפה
 ביחד ואדוק מחובר דמשמע ליחדו צריך ע״כ כלל חיבור
 יחדו מקרי ולא יחד מהודק אינו דאל״כ תכיפות בב׳ והיינו

 א״כ כן נאמר דכאשר להר״יקלצין דס״ל וצ״ל א׳ בהכיפה
 דילמא תכיפות לב׳ אתי דיחדו מנ״ל דאמח אליבא קשה
 דבלא לזה קרא ואצטריך יחדו מקרי דג״כ א׳ לחכיפה אתי
 כלל מחוברים שאין אף ופשתים צמר ללבוש דאסור ה״א קרא

 מכיון המה שוין הכל א׳ הכיפה ובלא א׳ דתכיפה בעכצ״ל
 תכיפה אף הי׳ שלא כמו והוי חומ״י להתפרק עשוי א׳ דתכיפה

 לפי״ז .יהי׳ א׳ לחכיפה אתי דיחדו דקרא כדגאמר א״כ א׳
 אתי למאי דיחדר קרא וא״כ אסור כלל הכיפה בלא אף

 על רק אינו התום׳ תירוץ כ״ז מ״מ ־ הכיפות לשני בע״כ
 לא ראשונה קושיא משא״כ א״צ עליון דקשר דנימא הקושיא
 לשתוק ונ״כ משעטנז קרא נאמר׳,,לשתוק דאיך בזה מתרצא

 וגס דוקא ונוז טווי דשוע נדע מנ^לא ואז מיחדו קרא
 כלאים יהי׳ הא תכלת עביד דאטל~איך דוקא הכיפות ב׳

 צריך דוקא תכיפות ב׳ רק א״צ ונוז טווי דשוע י״ל הלא

אביגדור

 שוע רק א״צ תכיפות ב׳ להיפך או קשירה כלא יעשה ותכלת
 מהכרח נדע א׳ דרשא שזירה בלא יעשה והציצית צריך ונוז טווי

 ועו״ק שזירה צריך תכלת דחוטי בעכצ״ל א״כ דרשות ב׳ ולא זה
 אפשר איך מסמוכים בכלאים הותר דציצית דאמת אליבא
 לעשות שירצה אף דהוחר אא״ל וזה כזירה דא״צ כיון כלאים
 יותר ואיך שזירה בלא נתקיים דהמצוה מכיון הלא שזורין

 עשה מוצא שאתה מקום כל כייל כללא הלא בשזירה
 ברם ע״ב• ס' ד׳ ביבמות מוטב שניה׳ לקיים יכול אתה אס ול״ח
 שזור היינו דנוז ר״ת לפירוש הוא דכ״ז ולק״מ טעותא זהו

 ד׳ ביבמות כמבואר ארוג היינו דטז רש״י לפירוש משא״כ
 הרמב״ס שיטח ג״כ וזהו יעו״ש כו׳ עד ובתוד״ה ע״ב ה׳

 , שעטנז א״כ ג׳ הל׳ כלא'ס מהל׳ פ״י ובעסקיו המשנה בפירוש
 בב׳ מחובר או ארוג או צ״ל רק שזור כשאינו אף הוי

 • כזורין אינם שהציצית אף בציצית כלאים הוי ושפיר תכיפות
 דגוז בפשוט פירש ולא כן לפרש הרמב״ס הכריח מאין והנה

 המשנה לו הוקשה אמנם נפיק מיחדו ארוג דהא שזור הוי
 שווי אלא כלאים משוס אסור אין ח׳ משנה מכלאים בפ״ט
 רשב״א ונוז טווי שוע שהוא דבר שעטנז כו׳ שנאמר וארוג
 למאי דקשה עליו שבשמים אביו את הוא ומליז נלוז אומר

 דרשה על קאי דהלא למ״ל ארוג וגוז טווי אלא אמר לא
 רשב״א בעי מאי זעו״ק נפיק מיהדו הא וארוג ■שעטנז

 כן נאמר אס דכי זה מהו ומליז נלוז דהוא לגוז בפירושו
 אצ״ל דשעטנז מזה נזכר בכ״מ מצינו ולא נוז להיות א״צ
 גוז דהאי הוא כך הכוונה אמנם ־ לבד ושווי שוע כ״א ניז
 משוס אסור אין אמר ע״כ ארוג כ״א שזור פירושו אין

 וארוג טווי שוע אלא נקט דלא והא וארוג טווי אלא כלאים
 התנאים בימי כל בפי השגור ארמי ל׳ הוא שוע כי יען

 טוידבנוטריקון אבל בהדיא כתיב דשוע למהני א״צ הלכך
 פירשוה ארוג שהוא מפורסם בלחי מלה שהוא מכרז דהוא וארוג

 ארוג נוז להאי לפרש דחק מי וקפה יעו״ש ההוי״ט וכתירוץ
 הא וארוג פזור הוא דנוז בפשוט לפרש להמשנה הו״ל

 בפירוש הפסוק לפרש הוכרח המפנה אמנם נפקא מיחדו
 כלאיס קשה וא״כ שזור אצ״ל ציצית דחוטי סברי כי יען זה

 אמנם • ארוג היינו דטז בעכצ״ל לה משכחת האיך בציצית
 בהקדמה הדורות בסדר כמבואר ר״ש תלמיד הוא רפב״א

 רבי של מרבותיו ולמד דרבי מבירו רפב״א כי נמצא ז״ל
 רפב׳י תלמיד הי׳ רשב״א כי לך הבאתי גס כו׳ ור״מ רשב״י

 רפב״א אזיל וא״כ כטדע רשב״י הוא סתם ור״ש יעו״ש כו׳
 וכן לבד ר״ש הגירסא היה לרמב״ס ואולי רבו ר״ש בשיטת
 כו׳ ומליז נלוז ר״ש דקאמר דכתב הרא״ש מפירוש מפמע

 ציצית דחוטי אמר בספרי ור״ש רשב״א דקאמר נקט ולא
 ר״ש פליג ע״כ בציצית כלאים משכחת שפיר וא״כ בעי שזורין

 הוא דנוז כפשוטו ומשרש ר״ש בשיטת דאזיל רשב״א או
 כידוע עוד והוסיף ארוג דהוא לדוחקיס צריך ואין שזור
 דהאי כן דלא ואמר דקרא טעמא דריש ר״ש אשר בכ״מ דרכו

 הוא השעטנז שזו דכמו ומרמז הוא נלוז ומגזרה שזור הוא נוז
 הקב״ה רחמי ומרחיק האמת מן נוטה האדם כן כמו ונלוז שזור
 מחורץ ומעתה שתכריההו תאוה שא״ל בדבר שהמצוה ממגי

 נוז או טווי או שוע או ואימא דשריך דגדה מהא התו׳ קושית
 שוע או ואימא מקשה כך כי יען כלאים שיהא א״א נוז בלא הא
 קרא בפירוש ולר״ש דנוז הרא בפירוש הת״ק לפירוש זהו טווי או

 דמוכה דכן ומאחר • לחודי׳ נוז או בקושיא עוד להוסיף יש דנוז
 הד שפיר לא או שזירה צריך ציצית חוטי אס פליגי ור״ש דח״ק
 ר״ש לגבי בסתם דהוא כת״ק דהל׳ בכ״מ כידוע כחכמים הלכה

 היו האמוראים מן דאיזו בגמ׳ מוכח היה ואם רשב״א או
 האמוראים מן לאיזו מצינו דהוה או ארוג דהוא טז להאי מפרשי
 כחכמים הל׳ דאין מוכח ממילא שזור בעי ציצית דחוטי דסירי
 הדרינן כר״ש שפוסק מי מציגו לא דילן ׳דבגמ מאסר אמנם

 לכללא



ארח חורת
 לחכמי בתשובתו הרמב״ס דקמדייק וזהו כחכמים דהלכה לכללא

 אינו אחר ילפותא כי יען ממשכן שזורין שלמד זה וכתב לוניל
 לה משכחת היכי בציצית כלאים דאל״כ דההוכחה כג״ל דא״ל
 טוב יותר שזור פירושו דנוז הקרא לפרש יאמר מאן דהא

 ארוג דפירושו אנפשיה ומוקים דקדחיק לקרא שבקיה להיות
 שוס שא״ל מה רה שז בעי ציצית דחושי חדש דין ולחדש מלענות

 דסהס ר״ש הוא זה המ״ד והנה • יליף דממשכן צ״ל בע״כ רמז
 דכלאיס דפ״ט מפרש לשיטתיה א״כ היא דר״ש ומאחר ר״ש ספרי
 דהתכוין וזהו כחכמים והל׳ שם פליג ת״ק אכן שזור היינו דנה

 ר״ש הוא שזורין דהמ״דדצריך שהעלה במלוח־הקצרות הרמב״ס
 נאמר בפלוגהא שזירה דצריך דהדין מונח אז כן כדנאמר כי יען
 מהאמוראי׳ נשמע לא כי זה שיאמ׳דבר א׳ שוס מצאתי פלא ולפי

 לח שזירה בעי ציצית דחוטי או כר״ש שעטנז בפירוש שמפרשי
 אמנם ־ כת״ק דהל׳ לכללא הדרינן כי יען * כמוהו כתבתי

 כך לח״ץ הרמב״ס סבר דעירובין מההיא קושיא עדיין ישאר
 הכלח המוצא אר״א נאמר דשם להיפך מוכח משש דאדרבא

 אדעחא דאמרי לשונות מ״ש כשריס חוטין פסולים לשונות בשוק
 עייפינהו דגלימא דשיפתא אדעתא נמי חוטין צבעינהו דגלימא

 והגה • יעו״ש כו׳ אינשי טרחי לא ודאי האי דכולי במופסקין
 וכן פשה כפול חוטן צ״ל בע״כ ממשכן הוא דהילפוהא מאחר
 ו׳ כפול וחוטן שזורין להלן מה אי ע״א כ״ח ד׳ שבת במש׳

 בעי ו׳ כפול ן חוט גס בעי דשזורין נאמר דכאשר הרי כו׳
 הכונה ושזור טווי תכלת פתיל דבעי דאמר בספרי ור״ש

 בעי כאשר בזה תלי דזה יען בל׳ ו'וקיצר כסל וחוטן שזורין שיהיו
 דר״א בההיא עירובין במס׳ אמנם ו׳ כפול חוט בעי שזור
 גמי חוטין הגמ׳ מקשי מאי דא״כ כר״ש ר״א דסבר כן אא״ל

 כפול שזורין דהן מכיון הלא עייפינהו דגלימא דשפתא אדעחא
 שזור להיות רק א״צ דגלימא לפיפתא אף דבר לשוס א״צ וזה ז׳

 ל״ס ר״א דבודאי סבר דהגמ׳ צ״ל בע״כ ו׳ כפול להיות לא אק
 אליבא שלא לר״א לאוקמי להגמ׳ ודחיק נינהו דיחידא׳ כר״ש

 דאצ״ל סבר ר״א דבאמת אחר באופן הגמ׳ מתרץ ע״כ דהלכתא
 שזורין הציצית לעשות נוהגין היו הגמ׳ בזמן המנהג אכן שזורין
 ציצית לשם שאינן דעלמא בחוטין יתחלף לבל הכירא להיות
 המוצא כמו נעשה ציצית לשם בודאי שזורין חוטין כשמוצא לזאת

 של בודאי חולבת שהיא סימן שהוא בחריצין והיא בשוק כף
 של לסי׳ בהשזירה מסומן שהוא כן כמו היא וכשרה היא ישראל
 אדעתא נימא הגמ׳ ומקשה ציצית הוא בודאי א״כ נעשה ציצית

 שזורין חוטין עושין נ״כ היו דלזה עייפינהו דגלימא דפיפתא
 לתרץ בא הרמב״סדעכשיו כוגת וזהו כו׳ במופסקין ומשני

 פזורין יהיו כר״ש סבר דר״א שא'כ ואמר מעירובין הקושיא
 בע״כ הגמ׳ מקשה ומאי הוא טבא סימנא וא״כ כמשכן ששה
 שזור שצ״ל והחיוב המצוה מצד שזורין דהמה הגמ׳ כעת דאין
 הרמב״ס כונת זהו המנהג מצד כג״ל המה שזורין כ״א

הכל: ומתורן
 דאסור ש״ו בסי׳ שכתבתי מה ולפי חי־ ס״ק במלא

 להפקירן ובידו הואיל דקאמר כו׳ מתנה ליתן
 תקנה י״ל עדיין א״כ וק״ל כו׳ לחנם ובידו הואיל אמר ולא

 מציצית פטור יהיה ואז וישאילנו מההפקר יזכה ואחר להפקיר
 להפקיר דאסור דסבר ניחא ב׳ ס״ק תל״ד בסי׳ להסר״ח בשלמא

 ובידו הואיל דאמר מכאן דהוכיח להמג״א כן לא ויו״ט בשבח
 דאסור כוכבים לעובד לחנם ובידו הואיל קאמר ולא להפקירן

 רקח שמן בשו״ח וכן מותר דלהפקיר מזה משמע במתנה ליחן
 וכן בשבת להפקיר דמוחר אלו המג״א מדברי הוכיח ט״ז סי'
 והציבו באו לאחרים דאומר מהא להפקיר דמוחר ראי׳ נ״ל

 דפסידא וא*ל קזכו מהפקירא שם כדאמר שמפקיר והיינו לכס
 מוקצה איסור הותר דלא מבואר ב׳ סעיף של״ד דבסי׳ שאני

 דמאי קכ״ז ד׳ בשבת מבואר ועוד ססידא בשביל לעו״ג ואמירה
 שבת קודם דיפקיר הכונה וא״ל לנכסיה מפקיר בעי דאי כיון

ה אביגדור
 צ״ל דקתיקון בע״כ ליה מזי שבת קודם כשיתקן גמי טבל דא״כ
 יען לתרץ ונ״ל בשבת להפקיר דמוהר הרי גופה בשבת דוקא
 ירצה ולא אחר יזכה פן טליתו יפקיר דאין־ הקנה אינו דזהו
 המג״א כוגת במתנה משא״כ טליתו ויפסיד לו להחזיר אח״כ
 כמבואר הקצוב לזמן מתנה דהוי לזמן להחזיר ע״מ במתנה שיהן

 ולו ציצית א״צ דאז ישאילנו ובהו״ז ו׳ סעיף רמ״א סי׳ בח״מ
 מתנה ליק שאסור לא אס להחזירו מוכרח אח״ז כי הפסד אין

 בשערי הובא ט״ו ס״ק ש״ו בסי׳ דהמג״א ק״ל אמנם י בשבת
 ביו״ט במתנה האתרוג דנוהנין דהא ח׳ ס״ק הרנ״ח סי׳ השובה

 בו שיצא לאחר להחזיר ע״מ אלא גמורה מהנה דאינו משוס
 לדברי אף בשבת להחזיר ע״מ מהנה ליהן דמוהר הרי כו׳

 מתנה דאף המג״א כונת ואולי י מותר יהא ה״נ וא״כ המג״א
 לעשות לו נקנה זה דלזמן כיון אסור ג״כ לזמן להחזיר ע״מ

 ובידו הואיל הגמ׳ אמר מדלא ג״כ זה ומוכח כשלו הוי כחפצו
 אא״ל דלקטן אף כוכבים לעובד להחזיר ע״מ במתנה להנס

 י״ל כוכבים לעובד אכן מקני לא אקנויי קני מקנא דקטן כן
 להשאיל בעי דאי מיגו שם אמר דלא והא אסור דג״ז בעכצ״ל כן

 דהגמ׳ אחרים של ולא דכסוחך מציצית פטור האחר ואז לאחר
 ולאפוקי בשבת להפקיר דמותר דין חידוש משמיענו אגב בדרך

 לשעהחדא דאף כיון מותר באתרוג אכן השר״חהנ״ל־ מדעת
 ואינו בו לצאת לענין רק ממש שלו להיות האתרוג קונה אינו
 :ג״ל כן יכתוב שמא ול״ג וממכר דמקח ובגזירה מתנה לנותן דמי

 נ״ל כו׳ חבירו טלית ליטול מותר ד׳ סעיף במחבר (יד)
 לשמוע כגון מכל אסיפה יום בשבת דאס

 העם מרב בדוחק הוא ואז היא לכל קהלה דזמן וכדומה הש״ץ
 לא זה ובכעין הטלית יוזק דידהו מחופיא הדחיקות ומרוב
 אם וכן בספרים כמו מדעתו שלא ליקח ואסור אנשי מושלי
 עד בגופו ולנענע יתירה בכונה להתפלל האיש אותו פל דרכו

 וגס הטלית שיזיע יומשך דאז התפילה עומק מתיך שמזיע
 שהמנהג ומה ־ מדעתו שלא ליקח ואסור איגש מקפיד ע״ז

 דעה בלא שלוקחין חבירו של וכדומה הפילה סידור כשמיציאין
 ומחזורים מסידור ספרים מ״ש ההיתר מהו ולכאורה בעליו
 מותר היה ספרים דבאמת יען המנהג בטעם י״ל וחומש
 ויקרע הרבה בו יקרא שמא החשש רק מעט בו לקרות ליקח
 וזהו השקל ובמחצית י׳ ס״ק במג״א כמבואר מפמושו מרוב
 כי אף הרבה לקרא ויוכל הלב שממשיך ספרים בשארי דוקא
 או תפילה סידור משא״ב מעט לקרות רק מקודם מכוין אינו

 יהגה כמה קבוע חוק שיש הסדרה להעביר חומש או מחזור
 להתפנלבומעטדאיןחשש ע״מ כשנוטל א״כ בו שימו וישפוך

 וי״ט לשבת השייכים תפלות בחול יאמר וכי הרבה בו שיתפלל
 בעיונא למגרס בו לעיין מהדרך דבספריס ועוד דמי שפיר ע״כ

 לא רעיונו טרדת מחמת להספריס קלקול למשך יוכל עיון ומרוב
 אנה משוטטות ורעיוניו במו להתפלל המון שמנהג בתפילה כן

 ונמטייא באו כמבואר המלות פירוש שיבין ולואי ואנה
 חפש אין א״כ מאליו כרע במודים קאי ד־כי לראפא טיבותא
 ביטול דבמקוס ברמ״א כ׳ סעיף רצ״ב סי׳ בח״מ ועיין לקלקול
 להפאיל לא׳ לכוף ב״ד יכולין נמצאים ספרים שאין תורה
 הספרים שיתקלקלו מה לו שישלמו ובלבד מהן ללמוד ספריו

 ומשאילן סת״ס שלוקח זה עת בכל צדקה עושה דמבואר יען
 ס״ק קמ״ג בסי׳ בסמ״ע הוא וכן הצדקה על דכופין ומבואר

: יעו״ש ל
 ובשב׳ הראשון כסדרקפולו שלא אפי׳ שיקפל ט׳ ס״ק במג״א

 הוא המג״א הוכחת נ״ל שרי כלל מקפלו אין אפי׳
 ולי״א בשבת כלים לקפל דאסור ב׳ ש״בסעיף בסי׳ דמבואר
 יעו״שא״כ בכלענין מומר הראשון קיפולו כסדר שלא דלקשלו

 מבלי מעשה ואנשי חסידים דרך מ״מ עיקר דכן שם דמסיק אף
 על תמיד מקפל אין בחול שאף עד עוד ומוסיפים כלל לקפל
 כדרך שלא בשבת שיקפל יומשד פן יען בשוה א׳ קיפול

 ?פילו גימל



אביגדור ארח תורת 10
 אין לזאת בידס זו חסידות המדת שיקיים בכרי ע״כ קיפולו
 היתר יהי׳ לא ואז כך ופעס כך פעס רק לקיפול סדר עושין

 כי לזאת סדר דא״ל כיון הראשון קיפולו בסדר יקפל שלא מה
 שיעשה לו ניחא בודאי בממונו מצוה דלתעביד לאינש דניחא

 הטלית ולקח להתחסד איש ירצה אס ויסכים טוב היותר ע״צ
 אף בחול מותר לזאת אי חסידותו כפי ולעשות לקח יוכל שלו

 דוקא ולפי״ז כלל קיפול בלא אף ובשבת ראשון קיפול בלא
 אינש כן לא לפמשה״ד טובה הנהגה מצד זה שעושה באיש

 אנשי קפדי כי הראשון קיפולו כפי דוקא לקפל מחויב דעלמא
 כדרך כשלא דוקא בשבת וכן מדעת שלא שואל וה״ל בכך

 מצר עושה דאינו כיון אסור כלל לקפל ולבל הראשון קיפול
 מהרא״ש המג״א טל להקשות דיש מה לי ניחא ובזה חסידות

 דהאי כבראשונה ויקפלנה יחזור מקופלת מצאה ואס דכתב
 כדרך יהי׳ שהקיפול דהכונה משמע והל׳ מיותר כבראשונה

 דהרא״ש ניחא לדברינו אמנם כמג״א ודלא הראשון קיפול
 ההנהגה מצד שעושה במי מיירי והמג״א אנשים בשארי מיירי
 :לקצר רשאי אין להאריך שאמרו ומקום כדרכו שקיצר רק טובה
אחר בבגד להניחם שלא אבל א׳ סעיף במחבר )טי(

 רב ד״ה ע״א כ״ב ד׳ שבת מתו׳ זהו • לא
 כו׳ אחר בבגד להניח פלא מתירין אין דלכ״ע ואע״ג כו׳

 רבותא אמר ולא לבגד מתיריןמבגד לזהמדאמר וההכרח
 מבגד דאפי׳ נקט רב דמשוס וא״ל אחר לבגד שלא אף דמתירין

 אמר רב הול״ל ועוד עדיף דהחירא כח הלא אסור לבגד
 דהוה מתירין אמר ושמואל לבגד מבגד ציצית מתירין אין

 מדליקין אין אמר רב נקט ברישא וכן בשניהם הרבותא
 מודה שמואל דאף בעכצ״ל מדליקין אמר ושמואל לנר מנר

 במס׳ אזלי לשיטתם דהתו׳ ונ״ל * לא אחר בבגד להניח דשלא
 משים האיסור דטעס כו׳ רב ד״ה ע״ב מ״א ד׳ מנחות
 אכן המזוזה שנטל אוחו דנעגש כמו מציצית טלית דמבטל

 כשמניח משא״כ אחר בטלית להניח שלא כשעביד דוקא זהו
 כיון מ״מ היא טלית חובת שמואל דסבר אף אחר בטלית

 להתעטף שחפץ באותו שיחן טוב א׳ טלית כדי אלא דא״ל
 משוס הטעם שס פירש רש״י אמנם יעו״ש למזוזה ול״ד בה

 לה דמבזה לבזיון חיישינן לא בלאי דאי מפרש ע״כ מצוה ביזוי
 דמתיר קאמר לציצית ראויה דאין דנתבלה ראשונה לטלית
 שלא דאף סבר דשמנאל ל’נ ולפי״ז • יעו״ש הציצית ממנה
 דל״ח סבר שמואל דהא יען מותר ג״כ אחר בבגד להניח
 וכי א״ל דשמואל קמיה אמריחה כי שס כמבואר מצוה לביזוי

 ה״נ יוסף רב כדמסיק מצוה לביזוי חש ולא בה יש קדושה נר
 שלא דאף פשיטא א״כ עליו בזויות מצות יהא שלא

 דאמר והא • הציצית להתיר שרי ג״כ אחר בבגד להניח
 רש״י לשיטת ל״ק סתס מתירין אמר ולא לבגד מבגד מחירין

 מציצית טלית דמבטל משוס הטעם מפרש דאינו דכיון יען
 היי׳נו סתס מתירין אמר כדהוה א״כ מצוה ביזוי משוס רק
 מילי כל אח״כ כדאמ׳ ,משמ הוה א״כ אחר בבגד להניח שלא אף

 כשמואל פסק דרבה משמע הוה כו׳ ג׳ מהגי לבר כו׳ דמר
 ובאמת אחר בבגד להניח ומבלי מבגד ציצית להתיר בהא אף

 ביזוי ג״כ סבר הוא כי יען כותיה רבה פסיק לא בזה
 כי המצוה מבזה אינו אחר בבגד להניחו כשעושה רק מצוה

 הטלית מזה הציצית נוטל ע״כ אחר לטלית צריך יעשה מה
 בשמואל למגקט מוכרח א״כ הטלית לזו לבזותו מכוין ואינו

 כותיה רבה פסיק בזה דדוקא להורות לבגד מבגד מתירין
 בדשמואל ינקוט וא״ל אחר בטלית להניח מבלי כשמתירו ולא

 תלת מהגי לבר כו׳ עביד מילי דבכל ובהא סתס מתירין
 למנקטבכאן דמיכרח איידי י״ל .לבגד מבגד מתירין •ינקוט
 ק״ל אכן ־ לבגד מבגד דשמואל בהא ג״כ נקט לבגד מבגד
 לאמר דנוכל נהי א״כ מצוה דביזוי הא ל״ס דשמואל מכיון
 מנר אף אסר דרב הכונה היינו מצוה אכחושי משוס דמ״ד

 אבל לגר מנר שמתיר רק דפליג אינו שמואל מ״מ לנר
 מצוה לביזוי חש דלא שרי דקינסא אף כ״א שרי בקינסא

 בשניהם אסר דרב ובקינסא לגר במנר בתרוייהו ופליגי
 בקיגסא אבל אח״כ אמר מאי אכן בשניהם שרי ושמואל

 אף דשרי פשיטא לשמואל דהא א״א זהו הלא שמואל אסר
 מהא ידע לא אויא דרב וצ״ל מצרה לביזוי חש דלא כיון בקינסא
 ליה שמיע דלא כיון כ’א בה יש קדושה נר וכי דאמר דשמואל

 • אסור מצוה דביזוי דסבר שמואל אסר דבקינסא י״ל שפיר מהא
 מה מצוה לביזוי דל״ח סבר דאמחדשמואל אליבא ק״ל אמנם
 יכוין לא שמא התירו! לפי דאף כנגדו שוקלין דאין בהא יענה

 לשמואל שרי ג״כ לצורך שלא המעשר שביזה ונמצא משקלותיו
 שמרצה מצוה לצורך ואינו דרשות במילי להשתמש דפרי כמו

 דהא יען היא דהנאי סבר דשמואל ונ״ל חנוכה נר נגד מעות
 ארונות בפתילות לאמר ליה ודחיקא מדליק הי׳ וממנה נאמר

 פתילות להיות דיך דצ רמז מקום בשוס מצינו ולא נאמר דסתמא
 וצ״ל מצרה ביזוי הוי הא וקשה בקינסא בע״כ וא״כ ארוכות

 כנגדו כוקלין דאין ברייתא הדין על ופליג מצרה לביזוי דל״ס
 סוף הגמ׳ דאמר מאי לי ניחא ובזה • ברייתא כאידך ופסק

 אינו תיובתא אמאי כו׳ קשיא מציה אכחושי משוס למ״ד סוף
 משוס למ״ד ובין מצוה אכחושי משוס למ״ד דבין יען אכן

 רק ארוכות בפתילות לתירוץ דל״ם לשמואל צ״ל מצרה ביזוי
 אידך הא נמי לרב וא״כ ברייתא אידך עס פליג ברייתא הדין

 שוקלין מדאין מצוה לביזוי דחיישינן וסבר ז’ע פליז: ברייתא
 וסבר בקינסא דמדליק הברייתא בזו שכתב כמו ולא כנגדו

 וכדחיישינן מציה דביזוי מעגינא ג״כ הוי מצוה דאכחושי רב
 רב סבר ע״כ מצוה לאכחושי ג״כ דחיישינן פשיטא מצוה לביזוי

 • כנגדו שוקלין דאין הברייתא כמו אסור מצוה דאכחושי
 הרמב״ס דהנה ־ הרמב״ס פסק• לגו יבואר אלו דבריס ובהצעת

 מנר נ״ח להדליק ומותר ט׳ הל׳ וחניכה מגילה מהג׳ בס״ד כתב
 הראב״ד צדק ולכאורה קינסא ע״י א״א הראב״ד וכתב חנוכה

 אכחושי משוס ומ״ד כותיה עביד דרבה כשמואל דהל׳ כיון
 האמגסגס קינסא* ע״י אף שמואל שרי איחוחבא״כ סצוה
 והכונה עיקר רבה דברי תופס דאינו כתבו מאי ד״ה התו׳

 דמהי ביאור צריכיס דבריהם גס אכן באיסורי כרב דהל׳ משוס
 כלצא וכי כותיה עביד דרבה כיון כשמואל לפסק לבל חיתי
 דאין בטעס כתב שני מעשר מהל׳ דבפ״ג ועו״ק • הוא דוקא

 הפירוח ונמצאו משקלות ממנו יכוין שמא גזירה כנגדו שוקלין
 נמצא׳מוציא מעשר עליהס לחלק מעות בהן שוקל והוא חסרים
 יען הלח״מ ביאר והכינה מדמיו בפחית לחולין שני מעשר

 אפשר פירות של ליטרא שקל דאתמול ואף לחסר דרכן דפירות
 כסף כנגדה וישקול דשלימה חושב והוא מעט דחסירה

 מפני פחות הוא ובאמת ג״כ ליטרא הוא דהנסף ויחשוב
 שהמעשר ונמצא מעט חסרו כנגדו ששקל מע״ש הפירות
 מדמיו בפחות לחולין מוציא כסף של זו ליטרא על שמחלל

 כנגדו כסף של הליטרא ששוקל המשקל יכוין לא שמא ולז״א
 מע״ש של שהפירוח מפני בכיון א׳ ליטרא יהיה לא מע״ש של

 לגר מנר דדוקא שפסק מה לפי והנה ־ יעו״ש חסרי
 פשוט הטעס שוקלין דאין בכאן א״כ בקינסא ולא מדליק

 אסר בקינסא אבל הגמרא כדאמר קיגסא כמו דהוי
 למאי ועו״ק • הלח״מ הקשה וכן ת־ובתא תהוי לא הא שמואל
 ע״ז קשה כי משקלותיו יכוין לא דשמא בהך דחוקה כונה ביאר

 כדדחק מע״ש של כאינו אחריס מעות או מע״ש מעות לי מה
 בדברינו אמנס * כדפירש״י בפשוט לפרש הו״ל זאת לתרץ הלח״מ

 אמר אסי רב אמר יהודא דרב מאחר דהגה בטוב יבואר הג״ל
 בודאי מצוה לביזוי חפו וריב״ל יוסף רב וכן מצוה לביזוי חשו רב

 מציה לביזוי דחיישינן סבר ע״כ3 רבה גס נקטינן• הכי
 סתס מתירין טפי רבוהא בשמואל אמר מדלא לעיל כדהוכחנו

הוא רבה משוס בע״כ אחר בבגד להניח מבלי אף והיינו

 דגקט



ארח תורת

 מאחר נמצא לבגד• במבגד כ״א כשמואל ל״ס דנקטדבזה
 למפסק א״א א״כ מצוה בביזוי דפליגי הוא דהמסקנא

 וזהו כרב הל׳ ובע״כ מצוה לביזוי דל״ח כשמואל בזה הלכחא
 כי עיקר רבה דברי חופם דאינו התום׳ וצדקו מעלייחא הוכחה
 הרמב״ס א״כ מצוה לביזוי דחיישינן לעיל פסיק דגמ׳ סחמא

 דרב מותר ובנר אסור דבקיגסא כרב זה מחמח דפסק הוא ג״כ
 רבה כדפסיק כשמואל דהל׳ לסבור דא״א מציה לאכחושי חש לא

 דפליגי כדנאמר דאף הנ״ל קושיא להרמב״ס הוקשה אכן
 בקינסא דאף סבר ושמואל פליגי בחרתי בע״כ מצוה באכחושי

 קשה א״כ שרי ולשמואל מצוה בביזוי רק פליגי ולמסקנא מותר
 לא אויא דרב אמת דהן כנ״ל שוקלין דאין בהא שמואל יענה מה
 מעות לרצוח התיר דשמואל דחזינן דאמת אליבא אכן מזה ידע

 מצוה בביזוי בהדיא דפליגי להמסקנא ומכש״כ חנוכה גר כנגד
 אי ־ כנגדו שוקלין אין הדין שמואל יפרנס איך קינסא ע״י

 יכוין לא שמא בהדין אחרת כונה הרמב״ס מפרש לזאת
 מפני שוקלין דאין בטעם דמפרש דשמואל א״כטעמא משקלותיו

 • שוקלין דאין מהא ול״ק מדמיו בפחות לחולין מע״ש שמוציא
 סבר בע״כ כשמואל בזה דעביד אביי עליו דהעיד רבה והנה
 נר ע״י אף אסר דרב ובתרוייהו מציה באכחושי דפליגי רבה

 בהא היינו כשמואל ועבידרבה אףע״יקינסא מתיר •ושמואל
 דביזוי סבר רבה דגס כותיה סבר לא בקינסא אכן לגר דמנר
 שלא אבל לבגד מבגד הציצית להתיר רק שרי מדלא אסר מצוה

 שרי ובנר מצוה בביזוי דפליגי דאל״כ ־ אסור בבגד כלל להניחו
 דהגהגהו אביי העיד כשמוא׳ואיך ולא כר״ש פסי׳בזה א״כ רב גס

 ידע דלא אויא רב דכן ומאחר • כשמואל דפסיק מטעס הוא
 דלמ״ד וסבר חנוכה נר כנגד מעות לרצות התיר דשמואל מהא
 איך מצוה ביזוי משוס למ״ד מקשה רק ניחא מצוה אכחושי משוס
 כותיה ל״ס איהו הלא מצוה ביזוי משוס דמ״ד אליבא רבה תירץ

 משוס דמ״ד אליבא רבה אמר הול״ל פליגי מצוה דבאכחושי רק
 ולא אמר אליביה משמע דהוה כו׳ שמא גזירה פליגי מצוה ביזוי
 פליגי מצוה דבאכחושי לפירושו אף רבה דגם האמנם כן ס״ל

 וסוף וכנ״ל פליגי דבתרוייהו דבע״כ משוס גזירה לתירוץ מוכרח
 על דקאי כעת אכן גזירה לתירוץ ומוכרח שמואנ על יקשה סוף

 איך ניחא משוסאכחושימצוה דלמ״ד דסבר אויא רב דברי
 רבה דגס טעות מזה יומשך הלא רבה בתירוץ סתמא אמר
 מצוה לביזוי אף דל״ח כשמואל ופסק מצוה בביזוי דפליגי סבר

 מצוה ביזוי משוס דמ״ר אליבא סתס דפסיק מתירוצי כדמשמע
 תירוץ בהך אחר פירוש הרמב״ס מפרש לזאת אי • פליגי
 שונה הוא כ״א אויא רב קושית לתרץ קאי לא רבה דבאמח רבה

 ביזוי בטעם דסיר אף יען שוקלין דאין הא בטעם פירוש לעצמו
 ביזוי אינו קבעי למצוה דברים דהנך דכיון סבר מ״מ מצוה
 בע״כ א״כ לקינסא ול״ד לדינר מדינר ה״נ לנר כמנר דהוי מצוה

 בפחות לחולין מע״ש דמוציא גזירה משוס הברייתא בטעם
 לתירוצי הברייתא בטעם רבה לפירוש דמביא הוא והגמ׳ משויו

 טעמא להך שמביא במה הרמב״ס צדק א״כ אויא רב לקושיה
 ודע • מצוה ביזוי חשיב לא דאל״כ מוכרח הוא זה טעם כי יען
 כפי משקלותיו יכוין לא שמא גזירה דהא הרמב׳ם לפירוש כי

 היינו מע״ש כך הברייתא פירוש לרבה יהי׳ הנ״ל ביאורינו
 מצוה ביזוי משוס זהב דנרי כנגדו שוקלין אין מע״ש של פירות
 מציה דלצורך כיון מצוה ביזוי דאינו אחר מע״ש עליו לחלל ואפילו

 מדמיו בפחות לחולין המע״ש שמוציא אחר מטעם אסור ג״כ הוא
 זהב דינרי כנגדו שוקלין אין מע״ש הפירוש כך יהיה זלשמואל

 פירות כי חסירה במדה לחבירו שמאנה וממכר במקח היינו
 ומשקלות מדות ואיסור הונו לא על ועובר לחסר דרכו

 האדם של דרכו דמעשר אף אחר מע״ש עליו לחלל זאפילו
 מהפירוח מעט דנחסר יהא לו אף וא״כ טובה בהכרעה •להכריע

 יכריע לא פן אסור מ״מ בשוה יהיהשוה ההכרעה בצירוף ׳מ״מ
 קושיה יקשה לפי״ז אמנם • מדמיו בפחוח מע״ש ויוציא המשקל

ו אביגדור

 לשקיל אין והל״ל חולין פירות ה״ה מע״ש נקט דלמאי הלח״מ
 דהפירוה דאפשר משוס דעלמא פירוש כנגד מע״ש שמחללין כסף

 מקודס שאמר מה דמשוס הלח״מ שירוץ שייך לא וע״ז חסרו
 במע״ש רק ול״ש בזיון משוס טעמא דהוי כנגדו שוקלין אין

 ביזוי משוס הטעם אינו ג״כ ברישא לשמואל כי יען יעז״ש
 דנקט נקט סיפא דמשוס וי״ל והדק״ל מע״ש דוקא ולאו מצוה

 דאף משמיענו גדולה דרבושא אחר מע״ש עליו לחלל ואפילו
 מע״ש ג״כ מקודם הל׳ נקט ע״כ מ״ל בהכרעה דשוקל מע״ש

: נ״ל כן נקט דוקא ולאו
 הכל כי לבטל ראוי כזה מנהג זקניס בסטרת )טז(

 שבא דמי נ״ל לבטלה• ברכה מברכין ׳
 מל״ש ופחד דברים בוידוי לו נשכפר המ״ע ועל בחשובה לשוב
 לא מדרבנן הוא ורא״ש דלתו׳ כיון הפ״מ כשב כבר ששא דלא
 דבשערי אף בחרטה נרצה וחשובחו נפש לענוש וא״צ חטא

 בשכמל״ו שאומר שס דדוקא רצונו ז’י אוש כ״ז סי׳ חשובה
 ברירק לא דבריו הוא כן ה״נ וא״כ חשובה צריך יד דבשל ומינה

 כרמב״ס ולא מדרבנן הוא ורא״ש דלחו׳ כיון הפ״מ סברח דעיקר
 דבכאן גס ומה בטעמא דקמוסיף אוסופי רק הוא וזהו

 לבטלה ברכה ספק והוי בציציח חייב דאולי רבי של בידיה רפיא
 ושב לד׳ ישוב רק נפשו לענות צ’דא פשיטא מ״ע ביטול וספק
 כפרה בת לאו ופרה ע״א ב׳ ד׳ יומא במס׳ ועיין • לו ורפא
 נסמכה למה ממ״ק מקשה בהגהותיו חיות צבי ר׳ הגאון ־ היא

 כפרה בת דפרה הרי כו׳ מכפרח פרה מה פרה לפ׳ מריס פ׳
 ו׳ אלמלא בסנהדרין אמר ור״י ר״י דינא דהאי דמרא יען ונ״ל

 דאינו בשיתוף כ״א העגל עבדו דלא דסבר הרי יעו״ש שבהעלוך
 דעבר נאמר כפרה חלוקי ובד׳ לבדו לד׳ בלחי גרידא בל״ח רק
 כמו חשובה עבדו והישראל מכפר ויו״כ חולה תשובה ל״ש על

 להורות כ״א העגל ישראל עשו לה/ ע״א במס׳ בעצמו ר״י שאמר
 דביו״כ שניוח לוחות להס אדניחן ולכן נתכפרו ביו״כ א״כ תשובה

 חוקה רק דאינו בע״כ למה פרה א״כ בש״ס כמבואר משה ירד
 כמ״ד ל״ס בע״כ דאיהו כפרה בת לאו ופרה כאן אמר ושפיר
 ישראל את מונין וע״א ששטן לפי ז״ל אמרס ניחא ובזה דמ״ק

 מכעיסים במה ולכאורה תונו לא וגר כמו להכעיס מונין ול׳
 ישראל על המקטרגין הן והע״א השטן אכן לישראל בזה

 א״כ העגל מעשה על לרצוח דבא מוכח דמפרה מאחר ואומרין
 עד גדול קיטרוג א״כ שיתוף בלא העגל הישראל עבדו בע״כ

 אחריס אלהיס לעבוד כזה גדולה עבירה לעשות במסיבו שהמלך
 בשיתוף רק היה לא כי כן לא להן ותאמר למרק יסורין וצריכין

 :טעס בלא חוקה רק ופרה נתכפרו וכבר גרידא ל״ת רק ואינו
 שהיא מפני פטורים ועבדים נשים ב׳ סעיף במחבר (ק)

 י״א ד׳ יומא במס׳ עיין כו׳ שהזמ״ג מ״ע
 דהא הכונה דאין לתרץ ונ״ל ובגה״ש חיי בעי הגי בגמ׳ ע״ב

 בזה כי חיי בעי לא דשוהפין מה״ט הוא חייב בשוחפין
 שותפין למעט בא דמקודס הכונה אכן באמרו צדק בודאי

 דוקא כן למדרש שייך ואימתי בתיהס ולא ביתך מתיבת הוא
 ולא וביתך של הל׳ כפי ממש דוקא הוא ביתך דהאי כשי״ל

 בתיהם לאמר דשייך בשותפין כמו הל׳ לשנות מוכרח כשנהי׳
 הוא דביחך דחזיכן כעת משא״כ ביתה לאמר דשייך משוס או

 חייבות ג״כ נשים ובאמת ביתה ולא משמע דמהל׳ דוקא לאו
 השותפין בית למעט חיתי מהי א״כ דוקא לאו דביחך ומאחר
 עפ״י לתרץ נ״ל ועוד • חייבים ממילא מיעוט כאן דאין ומכיון

 ביתך לאוקמיה דאשכח משוס וז״ל יצחק שיח בס׳ שכתב מה
 לחוד סברא הך משוס דאל״כ הכי דקאמר הוא לכדרבא

 היא כי בה דכתיב ח״ת קמן דהא להו מרבינן הוה לא
 )ד' דקדושין פ״ק התוס׳ וכמ״ש פטורות נשים ואעפי״כ חייך
 לרוחא סברא האי א״כ עכ״ל חיי בעי גברי ד״ה א׳( ל״ד

 דרשא על סמכו העיקר ובאמת כן הנמ׳ כתב דמילתא
:ביתך להאי דרבא

מ״מ
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ר״ת דאומר דילמא ד״ה ע״א( צ״ו )ד׳ עירובין התוס׳
 וראיתי • יעו״ש שהזמ״ג מ״ע כל על לברך לנשים דמותר

 דק״ש דמ״ד ו׳ ציון צ׳ באות כייל דכללא הרועים מלא לבעל
 ק״ש דסבר יהודא ר׳ ולפי״ז שהזמ״ג מ״ע ציצית אזי דרבנן
 התו׳ וכתירוץ המצית מכל פטור סומא אמרו גבי בב״ק דרבנן

 מדרבנן דהוא בק״ש אחרים פוטר לכך חייב דמדרבגן שם
 סבר בע״כ א״כ א׳ ס׳ אף לקרות א״צ דמה״ת לגמרי והיינו
 דנדריס מהא ק״ל ולפי״ז פטורות ונשים שהזמ״ג מ״ע דהוי

 עמרא נקטת נסקת דר״י דביחהו ע״ב( מ״ט )ד'
 וכד ביה מכסיא לכוקא נפקא כד דהוטבי גלימא עבדא
 ר״י הדין והנה יעו״ש כו׳ ומצלי מכסי הוה לצלויי ר״י נפיק
 עשה ובודאי אלעי בר ר״י דהוא בכ״מ המוזכר ר"י הוא

 שהולך ובעת ג״כ לאיש עשוי דהוא כיון בגד להדין ציצית
 בהדין אשתו ביה מכסיא איך וא״ב בציצית דהייב פשיטא בו

 אינו דזהו מותרים לעטפו דכשרוצה וא״ל ציצית שי״ל בגד
 ולדידיה סומכות ישראל בנות ואין סומכין בנ״י דסבר לר״י

 ע״א( צ״ג )ד׳ בעירובין רש״י לשיטת הוסיף בל מפום אסורה
 כמבואר מסמוכין בציצ־ת חייבות נשים דסבר דר״י י״ל ולכאורה

 ראיה הביאו דלא והא דכתיב ד״ה ע״א( ד׳ )דף יבמות בתו׳
 ע״ב צ״ו ד׳ בעירובין סבר הא דר״י נכונה ראיה דזהו מזה

 ס״ד לא בהוד״ה יעו״ש זמ״ג דלאו בתפילין חייבות דנשיס
 דאין מסמובין בציצית דחייבות לשיטתו סבר שפיר וא״כ
 דלדידיה אפשר בדרך רק כתבו והתום׳ להיפך הקיש כאן

 דאיגהו י״ל הוא מוכרח ולדברינו מסמוכין בציצית חייבות נשים
 לר״י דאף רש״י על ופניגי הלל בעירובין אזלי לשיטתם
 הילגי ר״י מדאמר תוסיף בל כאן ואין בציצית לילך מותרת
 לזהר דא״י אסורה בתפילין רק בסוכה יושבת היתה המלכה
 א״ל מסמוכין כי יען אינו זה אמנם נקי טף צריך דתסילין

 אכן ומופנה מוכח דלא היכא אף סמוכים דדריש למאן רק
 לכלאים הקישא הדין אצטריך וכאן סמוכים דריש לא איהו ר״י

 דבספרי אמת הן לנשים לחייבו ציצית לענין מוכח ולא בציצית
 מציצית אשה כסות חכמים בטלו ביחוד ריב״ב אמר איחא

 שבעלה כסית א״כ בה מתכסה שבעלה מפני אלא חייבו ולא
 • בה לילך ומותרת אשה בכסות אף בציצית חייב מתכסה

 לא רשות סומכות נשים דסבר לר״י דוקא דזהו ג״ל אמנם
 המה שפטורות בדבר לעשות נשים דאסורות דסבר לר״י כן

 וכאן איכא דאיסורא כיון אשה לכסות לחייב א״א בודאי
 בו לילך לר״י עיקרו עשוי היה כי אשה כסות אינו הא

 ובעת ציצית קושר היה בו ר״י הלכו דעת וצ״ל לבהמ״ד
מידי התנהגו וכן הציצית מחרת היהה אשתו בו שמתכסה

: ושעה שעה
 להתעטף צריך התיבה לפני עובר דכל ב׳ ס״ק במג״א )יח(

 משיתעטפו ע״א( י׳ )ד׳ שבת במס׳ ועיין כו׳
 ולכאן לכאן ראשן יפנו ושלא . שכינה מאימת ופירש״י הדיינים

 ג״כ שייך הדברים ואלו יעו״ש עליהם מיושבת דעתן ותהא
 מלפני לבקש הוא ושלוחם הציבור מוציא הש״ץ כי בכאן

 מאוד דגדול יתום קדיש האומר וכן ישראל עמו על השי״ת
 דהדייניס בטעם אומר הייתי פירש״י ולולי • להשי״ת שמקדש

 בפני להסתכל דאין חסידים בס׳ מבואר כי יען עיטוף צריך
 הובא רשע אדס בפגי להסתכל דאסור כשטועניס הבע״ד

 להסתכל מבלי יתעטפו ע״כ ־ י״ג ס״ק בש״ך י״ז סי׳ בח״מ
 עליון בבגד בערבית להתפלל טוב דיותר נ״ל אמנם ־ עליהם
 ראוי וכן בלילה בציצית יתעטף ולא ראק( )אויבער שקורין

 :ציבור וכבוד עיטוף הוא ג״ז כי בעירו להנהיג מורה לכל
ציצית סבר דשמואל אמריגן דבגמ׳ וק׳ ב׳ במג״אס״ק )יט(

 א-ך ידעתי לא ואנכי ־ כו׳ הוא טלית חיבת
 המשביר יוסף הוא לטועה הב״י רביגו ישראל של למאורן פויא

אביגדור

 מקידם הביא ובעצמו בהל׳ חכמים עיני ומנהיר ערוך בשולחן
 הומ״י ואיך תכסה מאשר והילפוחא זו הגמ׳ דברי בלי זה

 • הילפותא מזה הגמ׳ למד לא ואמאי מכסותך ילפוחא ינקוט
 לדידן דוקא זהו אמנם מכסוהך הוא הילפוהא דבאמת ונ״ל

 מציצית פטורים קופסא וכלי גברא חיבת דציצית דפסקינן
 לפעמים אוחה ליבש הוא אס אף אתי בע״כ כסותך א״כ

 אתי למאי דכסוהך קרא כלל לובשה דכשאינו סטור ג״כ בחייו
 חייבים קופסא כלי דסבר לשמואל אמנס • פטור נמי דבלא״ה
 ילך דאיך בציצית חייב בחייו נפעמים דכשלובשה י״ל א״כ בציצית
 דלכאורה כלל לובשה דכשאינו אתי קרא רק ציצית בלא בטלית

 כיון כסותך אתי ע״ז ח״ב קופסא דכלי בציצית חייב היה
 מודה הגמ׳ אמר ע״כ סטור למת רק לחי מיוחד דאינו

 מיבעי׳ לא לעולס שפטורה לתכריכין שעשאה נזקן שמואל
 אינו כאפר כי יען מ״ט בלובשה אף כ״א קופסא כלי רק כדהוי
 לאכסויי לאו והאי רחמנא אמר בה תכסה מאשר ידעינן לובשה
 הוא אס אף לגלות בע״כ אתי למאי דכסותך קרא וא״כ עבידא

 מכיון יען דינא להך הרמב״ס השמיט ומה״ט לסעמיס ג״כ. לבוש
 קופסא כלי דם׳ לשמואל כ״א דינ׳ למנקטהאי דהגמ׳א״צ

 להשמיענו הגל א״צ מציצית דסטור למ״ד אכן בציצית חייבין
 הפשיטות מרוב ג״כ הרמב״ס השמיטו לזאת אי הוא דפשיטא

 בגרו׳ הנאמרים דברים רק למנקט הרמב״ם פל דרכו כי
 בההיא בגט׳ סיימו על להרמב״ס דהוקשה נ״ל עוד ־ דין לחדש

 לדין כלל שייכות אנו זהו הלא ליה רמינן ודאי שעתא
 הא וכאן לרש לועג משוס אחר מטעס החיוב דבכאן הקדום

 אמנם • בציצית המה חייבין אס קופסא כלי דיני קמשמיענו
 עשוי דאינו כיון דפטור דפפיטא ודאי דזהו הוא כך הכונה
 א״כ ציצית להטיל צריך למת דנם מפיון אכן מי לכסות מיוחד

 יטילו במותו דאח״כ מכיון בציצית למייב נותן הסברא היה
 אף וגש סטור יהיה חיותו בחיים דכשלובשו אפשר ואיך ציצית
 ע״כ לבשו עת בציצית שחייבים הבגדים כל כמו כי לבישה בלא
 כאן א״כ בציצית ג״כ חייב בקופסא מינח רק לבישה בלא אף
 מצות משוס שיהיה טעס מאיזה יהיה בציצית חייב דלאח״כ נמי

 יש ע״כ הוא *דחייב מכיון לרש לועג משוס או ציצית
 הגמרא בא לזאת בקופסא כשמנח בחייס אף לחייבו

 לאו והאי רחמנא אמר הכסה דאשר כן דלא להשמיענו
 להשמיענו דאיצטריך הא ,הגמ דקמסיק וזהו לאכסויי
 יען דסשיטא מילתא היא לכאורה כי אף דסטור דקרא מריבוי

 להא משמיט הרמב״ס אכן • רמיגן ודאי שעחא בההיא כי
 ברכות דמס׳ אהא סמיך כי יען רמינן ודאי שעהא דההיא

 התום׳ ותירוץ אותנו מחרסין ועכשיו אצלינו באין למחר י״ח ד׳
 דא״צ דסשיטא מילתא א״כ ראיה שמחות דמס׳ הא וגס דחוק

:השמיטו ולכן להשמיענו צ’וא ציצית בו להטיל
 חיישיגן יקרים שדמיו תכלת דוקא א׳ ס״ק במג״א (כ)

 מחלק ב׳ ס״ק בב״ש ס״י בא״ע ע׳ כו' לאמלופי
 ובאבני יעקב בישועות ותמה קאמר קישטא הגאה דא״ל דכיון

 חרומ׳ דודאי ונ״ל בכוריס אצלו יפדו דעי״כ הגאה די״ל מילואיש
 הבן ולפדות תרומה להפריש מוטל המ״ע דבשגיהס שוין ופה״ב

 על משיג רע״א ובחידושי י״ז ס״ק א׳ סי׳ יו״ד בט״ז כמבואר
 רק זה מצא דלא לאכול כשא״ר אף הפרשה דחיוב כתבו

 דמשנה תמוה תרומה שהפריש עד אשור לאכול כשרוצה
 כו׳ פסח של הראשון עי״ט ו׳ משנה פ״ה במע״ש מפורשת

 מכל שיתן בכאן הביעור וענין הר״מ וכתב כו׳ ביעור היה
 בודאי והנה כו׳ לבעליו מתנה כל ושיתן המתנות כל הצמחיס

 בודאי לכהן להמוחזק ליחן זהיר בנו ופודה תרומה הנותן כל
 לו יהיה לא בקה״ח ואף ונתינה דפריה המ״ע יבטל דאל״כ
 שיאכל דהחשש הרמ״ך כונת רק כהונה מתנות לקבל תועלת
 ועיין • מחולין בזול דהוא וירויח מכהן שיקנה היינו תרומה

כ״ד בכתובות מעלין מפטרות ואפילו ב׳ בסעיף שס עוד

ע״ב



אביגדור ארח חוז־ת

 למאי להבין ויש ליוחסין משטרו׳ מעלין אי ור״ח ר״ה פליגי ע״ב
 דב״ב הדין השמיטו למאי ועוד מעלין דאין כמ״ד להל׳ הפסו
 מפולשין מב״ב דמוכרח ליוחסין מעלין כהן בשטר ונכתב יב״ש

 שהוא שא״י אעפ״י חותמין העדים הא מהני ומאי כהן יכתבו
 חדא מגו חדא לתרץ ונ״ל בהו׳ כמבואר שאני דהוחזק כהןבע״כ

 להפוסקיס ס״ל ע״כ ובדו״ח בהפלאה כמבו׳ תמוה התו׳ דתירוץ
 הוא דכהן ידענו שמעידים יכתבו דהעדיס דהכונה בפשוט לתרץ

 רק קמסהדי שבשטר אמנה דאל״כ דפשיט׳ לפרש זה א״צ והמשני
 אס קע״ג וברייח׳בב״ב כהן לכתוב כהן שהוא כשברור עצה נקיט

 שניהם היו אם נקט לא אמאי וקשה דורות יכהבי כהניס שניהם
 מוכרחין כהן דכשכוהבין הכונה אכן ישראלים שניהם או כהנים

 ע״ז הוא דכהן דידענא בהשטר ויכתבו הוא דכהן לידע העדים
 זהו לא דאולי כהניס בספיקת ושניהם בבירור דכשא״י קאמר
 כהן שהוא אומר הלוה אמת והן דורות יכתבו הב׳ כ״א הכהן

 שניהם התוד״ה לדוחק וא״צ ח״י העדים אכן סימן יש ולדבריו
 מהסברא והנה • כנ״ל להתפרש ג״כ יוכל בכתובות לתירוצם ואף

 ואף השטר מענין לא ד״א לידע להם דמה קמסהיד דהמנה
 ולא לבד שם של עיקרו כשיודע סגי והמלוה הלוה שם בדבר

 איבד לא לאחר ס׳ דבעשאה השדה על מהעורר וגס דכהן הא
 ההכרח אכן דחוקין הפוסקים ותירוצי כן ג״כ מוכח זכותו

 עבור הוא קמסהדי מילהא דאכולא לפסוק למ״ד שהכריחו
 הפיסקי׳ אכן הסבר׳ נגד פסק ע״כ דב״ב ממחניתין התו׳ קושיה

 הסברא מפאת מ״ד כהדין הכניעו ע״כ וא״כל״ק פירשוכתירוצי
 אילולי מודה היה הב׳ המ״ד גס אפר השדה* על ומהעורר

 השמיטו ע״כ דוחק כאן חין דלהס ומאחר דב״ב במפנה דחיקו
א: בא דמתרציס דהו׳ דינא

וק׳ל כו׳ וש״ד וג״ע מגזל הס לדור לדורתס ולז״א ג׳ ם״£
 תם בכאן מזכיר למאי בהמדרש המג״א לפירוש י

 ג״כ וצ״לדהגמ׳ יהרגנו שמא רק נקט לא האבגמ׳ מגזל
 אפר את ממנו לגזול ויוכל בדרך עמו יהלוה שמא כן מתכוין

 לגזול יניח ולא ממונו על עצמו מעמיד אדם אין כי ויען לו יש
 לי הונח לא עדיין אמנם • יהרגנו כי מזה יומפך אז ממנו
 מישך והריגה גזל של החשש דלפי״ז כיון בהמדרש המג״א פירוש
 תם בין באמצע מג״ע בהם הפסיק למאי א״כ להדדי שייכי
 וערבוס מש״ד תם מגזל מג״עתס הס הול״ל כך מש״ד ותם מגזל

 דציווי זה באופן המדרש כונת לפרש ולעד״נ • מהו זה
 נח לערות שם שכיסה בזכות הוא לישראל שניחן ציצית במצות

 כ״כ השתדלות בלא רק ג״כ שכיסה ליפת ג״כ ליתן הו״ל א״כ
 השי״ת ידע כי יען כוכבים לעובדי ולא לישראל דוקא ואמאי
 דידוע כוכבים העובדי כן לא יקיימו הס כי המצוה נאה דלהס

 ממון להם חביב כי גזל על וחשידי מש״פ פחות על נהרג ב״נ כי
 בה כתיב מה ושאל התורה לקבל לעשו כשבאו במדרש מבואר גס

 על אומנתו זהו כי לקבל רצה לא תרצח לא דכתיב וכששמע
 רצה לא ג״כ תנאף לא דכהיב כששמע וישמעאל תחיה חרבך
 משא״כ ישמעאל נטל ט׳ לעולם ירדו זימה קבין י׳ כי לקבל

 להטיל אילן חלא ליקח חשש יש בציצית והנה מכל נקיים הישראל
 כוכבים לעובדי המצוה ליהן א״א לזאת תכלת במקום בטליתו

 כשר שאינו ממון על משגיחים ואינם מגזל חס שהם לישראל רק
 דציצי' ע״א מ״ר ד׳ מנחות במס׳ מבואר גס • בזה יזכרו ובודאי

 בציצי׳ יזהרו בודאי מג״ע תם שהם דכן ומכיון ג״ע חטא מצלתמן
 * פניו על יטפחו הציצית כי בג״ע יכשל מבלי עליהם להגן בכדי

 גס דכתיב מתים בניס ציצית דבעון שבת במס׳ מבואר גס
 בציצי׳ יזהר לא כאשר וא״כ נקיים אביוני׳ נפשו׳ דם נמצאו בכנפיך
 .־ בו זהירי מזהר ע״כ מש״ד חס כי ויען דמים שופך כמו יהיה

 • כו׳ קטן בטלית בלילה לשכב שיש ב׳ ס״ק במג״א )כא(
 במס׳ הגמ׳ דז״ל להיפך ראיה להביא ולעד״נ

 ביתיה דאנשי לפרזומא הכילהא רמי לי ע״א מ״ג ד׳ מנחות
שלא מ״ע קסבר מדרמי בציצית להתעטף צפרא כל ומברך

 הסינין דהניא כרבי וצפרא צפרא כל מברך אמאי הוא הזמ״ג
 אינש ר״י נמי שעתא כל א״ה ד״ר עליה מברך שמניחה כ״ז

 מצפרא ומ״ש יומא טליה לגלימי׳ ליה שרי ולא הוה צניעא
 משנה כי ומשני ופירש״י עכ״ל יום לכסות לילה מכסות משני כי

 ליום א׳ היו מצויצית טליתות שני יום לכסות לילה מכסות
 משנה כי ופניא צפרא ומברך הול״ל א״כ ותמוה ללילה וא׳

 כיון לילה לכסות יוס מכסות משנה וכי יוס לכסות לילה מכסות
 הל׳ הרי״ך שעל בהרא״ש מצאתי שוב ציצית זמן דלילה דסבר
 לפרש עלה ובדעתי יעו״ש ליישב ודחק כן שמקשה ציצית
 דכהיב ד״ה ע״א ד״ה ביבמות התו׳ שכתבו מה עפ״י הגמ׳ כונת
 הזמ״ג דהוי דאפשר הזמ״ג שלא מ״ע דהוי סבר דר״י ראיה דאין

 מדברים והדר הגמ' דקמסיק וזהו יעו״ש מסמוכין חייבות ונשים
 דהוא כן דלא ומשני מצפרא מ״ש הקושיא לחץ מחמת הראשונים

 מכסות משני כי יען מצפרא מברך לזאת שהזמ״ג מ״ע דהוא סבר
 וכעת מציצית פעור היה בלילה לבשו דבעת יום לכסות לילה

 יען דוחק נ״ל לברףאמנס צריך לזאת דציציה חיובא עליו נתחדש
 דפדנאמר ידע המקשה גס זה דהא מהתירוץ חסר עיקר כי

 מדרמי הוכיח רק מצפרא לברך צריך פעור לילה דכסות
 לשני הו״ל בציצית חייב דלילה בע״כסבר ביהיה לפרזומאדאנשי

 ועוד דפעור סבר ובלילה מסמוכים בנשים דמחייב ראיה דאינו
 לפרש נ״ל ע׳כ הראשין מהירץ דהדר כיון אלא למימר הו״ל
 ליה שרי ולא הוה צניעא אינש יהודא רב של מנהגו היה דכך

 שהיה ובשעת שינה עת עד בבגדו הלך וכה יומא כולה לגלימא
 ציצית בו שיש בעלי׳ לשכב עלי׳שלא בלא וישן טליהו פוש׳ היה ישן
 ע״א כ״ב ד׳ שבת במס׳ ופשיעתו עליו בזויות מצות יהא שלא כדי

 ובעת הניפה נ* כנגד מעות הרצית ל אסור כי׳ יהודא רב אמר
 ואח״כ ע״ז ומברך ציצית ובו לילה כסות ליבש היה משינה קם

 לגירסה עמדו בעת שלבש לילה הכסות פושע היה היום כשיאיר
 מה והנה י הפעם עוד מברך דהיה ומשמיענו יוס כשות ולבש

 פשיעא דזהו להשמיעני א״צ לגירסה עמדו בעת מברך שהיה
 לילה כסות לובש הוא וכעת בציצית הלך לא הלילה דכל כיון
 משמיענו היה רבותא ומאי לברך■ דיש פשיעא א״כ בציצית חייב

 חף מברך ג״כ היה מצפרא דאף משמיענו חידושא זהו רק
 שתומ״י ע״מ עליתו פושע וכעת בציצית לבוש היה כה דעד

 וקמשמיענו לברך צריך למה א״כ בציצית אחר טלית ילבוש
 קושיתו על הגמ׳ דקמשני וזהו הפעם עוד מברך היה דאעפ״כ

 קידם באשמורת בה ומתעטף עומד כשהוא לבריך מצפרא דמ״ש
 מברך דהיה משמיענו רק פשיעא דזהו יען לגירסה היום אור
 הולך דאינו אף יום לכסות לילה מכסות משני כי בעת אף

 טליתו לרגע פושט שהיה כיון מ״מ ציצית בלא אחדיס רגעים
 פירוש ברור נ״ל כן דין חידוש וזהו הפעם עוד בירך אחר ולבש

 קושיה ק״ל אמנם י בציצית לישן דאין שפיר מוכח א״כ הסוגיא
 לא אמאי המרחץ בבית ערום שראה כיון אמר אמאי הר״י
 על מזוזה לו היה דבלילה המג״א שתירץ ומה -בלילה כן אמר
 וחונה למלחמה הולך דוד היה פעמים כמה הלא תמוה פתחי
 דגם דנאמר אף כי מזוזה לו היה לא ואז בכתוב כמבואר בשדה
 ממזוזה פטורה מ״מ המלך כדרך סופה לו עושה היה בשדה
 החג סוכת י״א סעיף רפ״ו סי׳ ביו״ד כמבואר עראי דירת דהוא

 שהם מפני פטורים שבשוקיס והחנויות שבספינה והבית בחג
 פן מצות בלא שהוא חשש היה דדוד ונ״ל והדק׳ל עראי דירת
 השי״ת מצות מקדושה מגין לו יהיה לא כאשר עליו יצה״ר יגרה

 קצת מהיצה״ר שמירה היא מ״מ מהחטא מציל אינו מצוה כי אף
 וכשיגרה הוא בדעתו אז אשר במרחץ רק חשש אינו ולפי״ז
 אשר לישן שכבו בעת כן לא בחטא להפשל יוכל אזי בו יצה״י

 ההרג: סור עבור לחטא א״א אז כי מהיצה״ר פחד לו אין אז
 ולא במרחץ רק מצוה בלא עמדו על הצטער לא ע״כ ממנו

 כ״א בלילה אף היה לא דוד דשינת דבאמח עודי״ל בלילה•
 לשינה מחשב אינו ע״כ כסוס מתנמנם רק ואינו נשמין שיחין

 ואינו דלת
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 נפש בעל דאף האידגא כן לא בציצית כשישן להמצוה ביזוי ואינו
 שינה והוי הרבה לישן יש בלילה אכן ביום רק יחמיר לא

 ס״א י״ח ס*׳ עיין מג״א וציון * בטליתו ליפן אין ואז מעליתא
 ליום דמיוחד דסבר להרמב״ס האר״י יענה דמה להקשות כונתו
 לק״מ ג״כ האר״י תירוץ ל״ש דפוב מדוד קשה וא״כ בלילה פטור
 לילה דכסית סבר דדוד יסבור מצוה לביזוי דחיישינן דמ״ד די״ל
 דמבואר מהא לזה ראיה וקצת פהזמ״ג מ״ע דאינו בציצי׳ חיי׳ ג״כ

 תפילין מנחת היחה פאול ת3 מיכל ע״א צ׳׳ו ד׳ עירובין במס׳
 בציצית הולכת היחה ובודאי חכמים בה דמיחו ובפסיקתא

 בציצית הונכת היתה ולאמר ציצית ג״כ הזכיר לא ואמאי ג״כ
 חייבות דנשיס ודוד שאול דסבר מיחו לא דע״ז ע״כ3 ותפילין
 דמבואר מה לתרץ נ״ל ועפי״ז * שהזמ״ג מ״ע דאינו בציצית
 ולזאת שאול פל מעיל כרתו עבור דוד דחטא נשא פ׳ במ״ר

 אתה דוד שאמר דבשעה מבואר שבת ובמס׳ מלכותו נתחלקה
 תחלקו וירבעם אהה ואמר ב״ק יצא השדה את תחלקו וציבא

 * אהדדי וסתרי אחר מטעם היה דענפו משמע המלכות את
 דוד על כעס דשאול יען למעיל בכרתו דוד כונת נ״ל אמנם

 ודוד באלפיו שאול הכה המשוררים ישוררו כי איך כשומעו
 יניסו שנים וזכות אלף רק לרדוף א׳ דזכות ומבואר ברבבותיו

 צדיק הוא כי משאול המענה בגדול לדוד יחזיקו וא״כ רבבה
 טעם טעם שלא שנה כבן במלכו שאול שנה בן ובאמת ממנו גדול
 ראוי לזאת מיחה ולא ומלך דרבנן בזילותא שמע ע״כ חטא

 והמתה עמלק ציווי על חטא שאול אמנם במלכות• מורד לעונש
 ועד מגמל פה ועד משור יונק ועד מעולל אשה עד מאיש
 והבקר הצאן מיטב על העס חמל כי בהמות הרג ולא חמור

 שאול את המלכתי אפר את נחמתי זהאמרהקב״ה ובשביל
 אכן א׳ חטא אף לדוד היה לא אז כי במעלה יוגדל ודוד למלך

 דרשו ורז״ל בנחל וירב בקרא דכתיב יען חטא אינו ז’ג לכאורה
 הקב״ה שציוה הטעם דהנה הכונה י״ל ובפשוט נחל עסקי על

 מתלבשים והיו היו מכשפים כי עבור הוא הבהמות אף נהרוג
 ואויב צר איש דמבואר הענין וזהו * בהמה בדמות האנשים

 לגבי ידה והחזיר מלאך ובא אחפורוש כנגד ידה שמחוה מלמד
 ישראל כלל בהצלת בעומדת אסתר ישגה איך דחמוה המן

 עמלק מזרע המן אכן למות המסוכן כזה ענין לעשות
 וצורת אחשורוש לצורת צורתו והחליף התחכם במכשפיו הידוע

 חותה כן על מזה ידעה דלא ואסתר לצורתו אחשורוש
 הוא המן כי חשבה בפניו בראותה כי אחשורוש מול ידה

 נבדק דכישוף יבואר סנהדרין במס׳ והנה * לידה דחה ומלאך
 והעביר שאול התחכם ע״כ הכישוף סר המיס דאצל המיס על

 להם המה בהמה כי כן ראה וכאשר המיס אצל הבהמות
 לבהמות להרוג ציווי על עמו וירב ולז״א מלהרגס הניחם לזאת
 * מטאו מה בהמה א״כ כי מים נחל מול העבירם בעת בנחל

 הזה הצאן קול ומה שמואל שאלת על בהשיבו כיון זאת גס
 הכל לפעול יוכל דבכישוף יבואר כי יען לה׳ לזבוח באזני

 עיניה הגלגל דבהמה ומבואר א״א זהו עין גלגל להשתנות רק
 לה' להקריב כי איך ראה הלא ולז״א להקרבה פסול משוגה
 מתחלף ואינו עין הגלגל נשתנה לא א״כ להקרבה חזו דכולס
 כה נאמר בקרא אמנם .יהרגו מה על וא״כ בבהמה אדם
 שם אשר לישראל עמלק עשה אשר את פקדתי צבאות ה׳ אמר

 הוא ריבוי דאשר נאמר וכאשר כו׳ ממצרים בעלותו בדרך לו
 וצ״ל למ״ל אלו אשר בדרך לו שם אשר עמלק עשה אשר א״כ
 בהמות להם היה ישראל עם להלחם עמלק בא דבעת יען

 ברז״ל כמבואר להלחם ויודעים מלחמה בתכסיסי המלומדין
 במלחמה שוטף כסוס ובכתוב במלחמה הסוס מגבורת

 ולז״א גדולים בפילים להלחם פעמים כמה שהלכו וביוסיפון
 בגבורה שלחמו ובהמתיו הוא היינו שם אשר עמלק עשה אשר

 שגס על לבהמות גס להרוג העונש בא לזאת ישראל עם זבעזז
 והמתה גס עמלק את והכית לזאת בישראל להלחם הלכו המה

 כדגאמר דוקא זהו אמנם * מעון שאול סלט לא וא״כ כו׳
 אשר דרשיכן דלא כדנאמר משא״כ הוא לדרשא אשר
 בהתנשא דוד חטא וא״כ שאול חטא ולא כנ״ל הטעם א״כ
 דוד בא לזאם הי ממנו בצדקו שאול נגרע לא כי שאול על

 הרג שלא במה וחטא אשר דרשינן רק דלאק ברמז אליו
 לשירח בשהקו חטא לא כי אחריו לרדוף א״ל וא״כ לבהמות

 כו׳ באלפיו שאול הכה נפלאה בשירה פרו כדין כי הנשים
 ידע היה וכן ציצית זמן לאו דלילה סבר היה דדוד י״ל נמצא

 והא האר״י לשיטת שכתבנו כמו ודלא כן סבר ג״כ דשאול
 דבשינה הנ״ל כתירוצנו הוא ישן שהיה בשעה הזכיר דלא
 רק מהיצה״ר פחד א״ל כי ממצות ערום שהוא חשש אין

 שאול של המעיל לכנף וכרת דוד בא ולזאת • חשש מרחץ
 מלהיות ד׳ קדוש לצדיק יבטל ואיך חמש בת נעשית ואז

 בציצית חייב נמי חמש דבעלת סבר אכן ציצית מצות בלא
 אוחו מוראיהם דאתמעט ציצית זמן נאו דלילה מאחר וקשה
 חמש בעלת והאי סומא כסות לרבות בה תכסה אשר וח״כ
 ע״ב מ״ג ד׳ במנחות הכל כמבואר נפקא מאשר וצ״ל מנלן

 אפר להדין ג״כ דרשינן א״כ לדרשה משר דדרשינן ומאחר
 ואידך ד״ה ע״ב( י״ח )ד׳ בזבחים כהחוס׳ ודלא כנ״ל לדרשה

 • אחריו רודף למה וא״כ יעו״ש כו׳ דריש לא האי כי אשר
 דיבר גדול דבר כי להמעיל בכרתו לדוד חטא א״ל לפי״ז נמצא
 דדרשינן כדנאמר דוקא זהו אמנם * וכהלכה כדין ורמזו

 דרש שלא במה שאול חטא היה אשר לולי דקראא״כ טעמא
 הטעם דרשינן כי יען לבהמות הרג שלא במה צדק היה לאשר
 נתברר כאשר לזאת הבהמות נדמות האנשים דנהלבשו משוס

 הרגם שלא במה עשה שפיר אנשים ולא בהמות דהמה נו
 הדין בלאו א״כ דקרא טעמא דרשינן דלא כדנאמר אכן

 לחפש א״ל לבהמות להרוג ה׳ דפקדו כיון שאול חטא אשר
 דוד כרתו למאי הדק״ל א״כ ל״ל דרחמנא כבשי בהדי כי טעם

 כדלא דאף אשר דדרשינן כנ״ל לרמז דא״א להמעיל לשאול
 איזו לו לגלות כרתו לא דבאמת וצ״ל שאול חטא אשר דרשינן

 להרגו מבלי יצרו על להתגבר ביכולתו היה שלא כ״א סתר דבר
 לדוד חטא זהו וא״כ מעילו לכנף שכרתו במה שיכוףיצרו לשאול

 אמראחהוציבא דוד והנה ליצרו* להתגבר בכוחו היה שלא
 לו יועיל ומה הוא עבד דציבא מכיון וקשה השדה את תחלקו

 הא וקשה דשחררו וצ״ל רבו קנה עבד שקנה מה כי חלקו
 דסבר וצ״ל חעבודו בהם דלעולס בעשה עובר עבדו המשחרר

 דקרא טעמא דרשינן כדלא דוקא זהו אמנם רשות כמ״ד
 דקרא טעמא דדרשינן כדגאמר משא״כ רשות דהוי י״ל שפיר

 שנאמר משוס בזה איכא רבה טעמא כי הוא דחובה צ״ל בודאי
 חגיגה להם לעשות דאסור הדבר בטעם הר״ן כדכחב תחנם לא

 אחה ואמר לציבא משחרר שהיה דאילולי נמצא הוא חובה ח״כ
 וכנ״ל להמעיל שכרתו במה התנצלות לו היה השדה תחלקו וציבא

 ע״כ למעיל שכרתו במה וחטא התנצלות א״ל כן דאמר מכיון רזכן
 שאל הפליאה בספר דאיתא מה לבאר נבא ובזה * מלכותו נכרת

 לי אמור את אגדה בעל כי עליך שמעתי נחמן לר׳ זריקא ר׳
 דוקא ולמצוה פרה משל חוץ בר״ה כשרים השופרות דכל טעמו

 פלא והוא בחלומות גס הנביאים ביד גס א״ל * נאמרה איל בשל
 פאול דהגה נ״ל וחידוחס חכמים דברי ולהבין * הוא כן כשמו
 ימים ז׳ שא״ל לשמואל המתין שלא א' חטאים* בחמשה חטא
 עמלק של הבהמות את בחיים שהניח ב׳ * אליך בואי עד תוחל
 לדוד שרדף ד׳ הכהניס* עיר לגוב שהרג השי״ה״ג׳ ציווי על ועבר

 שחטא דמת בילקוט מבואר וכן באוב ששאל ה׳ * נקי דם לשפוך
 ביד גם עוד ענגי ולא אמרו על להפליאה והוקפה דברים בה׳

 הגמ' ג״כ כדמקשה ואו״ת אמור לא אמאי בחלומו׳ גס הנביאים
 אלו תיבות בחמשה דרמז מפרש לזאת או״תלאקאמר וחלו

 ע״כ און פעל ולא כן אינו שחטא כל לעין שנדמה עבירות דחמשה
 של דקרן מוכח וממילא מעלי וסר לי ד׳ ענה לא אמאי מקשה

 פרה



ח אביגדור ארח תורת

 המציה מה על הגון טעם וגס טעמי מתרי בר״ה פסול פרה
 הראשון החטא אי״ה־ שנבארבארו׳ כסי איל כל בקרן דוקא הוא
 בואי עד הוחל ימים שבעת שא״ל לשמואל המתין שלא מה הוא

 עליו להמתין צריך היה הוא כי חטא זה אין לכאורה אמנם אליך
 אשר למועד ימים ז׳ ויוחל בכתוב ונאמר העולה להקריב

 העולה אלי הגישו שחול ויאמר כו׳ שמואל בא ולא שמואל
 מצסרא למצות מקדימים דזריזיס קיי״ל והנה כו׳ והשלמים

 להקריב צריכים והיום בא לא דשמואל בבוקר שיאה זמכיון
 דזריזיס מגלן אמנם י מצפרא להקדים המצוה ע״כ קרבן

 אברהם וישכס מדגאמר הוא ההוכחה מצפרא למצות מקדימין
 במדרש כמבואר די״ל ראיה אינו דפסחיס פ״ק כמבואר בבוקר

 מדיבורה תחזור סן משרה דירא בבוקר השכים דלכך חנחומא
 ע״ז להקשות יש אכן מצפרא להקדים דצריך ראיה אינו וא״כ

 בנדרים אמרינן והגה צדקניות היחה הא שרה תחזור דהאיך
 שלא אף נדר גדול נדר זה פרק ואשנה אשכים דהאומר ז׳ ד׳

 נדר הוי הוא מצוה דלדבר כיון אכן סהמא רק נדר בל׳ אמר
 צדקה זו ך בס בר״ה מדאמרינן זה וילפינן בעלמא באמירה

 שרה יכולה ואיך הוא מצוה דדבר זה להתיר רשאי אין וא״כ
 שם של מדרש בבית אותו לחנך שרוצה אמר הא לחזור
 מצסרא להשכים שצריך עד פחד ולמה הוא כמו הבורא שיכיר

 זהו אמנם • שאול חטא ולא המצוה זריזות מפאת כ״א זה אין
 בדיבור אמר ואס בנדר שידור דוקא צריך בכ״ד קיי״ל הלא א״א

 כח יוגדל ובמה ממש בהם אין דברים כי לחזור יוכל בעלמא
 כן דעשה י״ל שסיר וא״כ בעלמא באמירה שייתפס דמצוה מילי

 המליצה במסוה והעטיף שחול בא ע״ז תחזור שלא פחד משוס
 נתן ע״ב ס״ה ד׳ ב״ק במס׳ דמבואר גס ואמר זו טענה להסיר

 דב״ש מ״ט כו׳ אסור חדא תני כו׳ סולת ועשאן חטין באתננה לה
 קונה שינוי דקיי״ל מכיון וקשה כו׳ שינוייהם לרבות גס דכהיב

 בהורת לידה שבא אותו זה ואין כאחר חשיב באתנן שינוי א״כ
 דל״ד שאני לגבוה וצ״ל אסור ואמאי מאים לא נמי וממאיס אתנן
 שינוי דבכ״ד דחזינן הרי מקרי קצת מאוס דאעס״כ להדיוט גבוה

 גבוה נבדל א״כ בעין שהוא כמו דמי שינוי לגבוה מ״מ קני
 הוי דדבור אף מהדיוט גבוה נבדל נמי זה לענין א״כ מהדיוט

 ולפי״ז שפיר נתפס דיבור לגבוה מ״מ הדיוט לעגין שאינו כמו
 במה חטא ולא מצוה זירוז משוס הוא בצפרא שהקדים מה בע״כ

 ר״ה במס׳ והנה • מצפרא הקרבן והקריב לשמואל המתין שלא
 אר״י כו׳ פרה משל חוץ כשרים השופרות כל אמר ע״א כ״ו ד׳
 ר״ח דאמר כדר״ח דרבנן טעמא היינו אמר עולא בגמ' ואמר כו׳

 לעבוד ולפנים לפני זהב בבגדי נכנס ;דול כהן אין מה מפני
 סר דם איכא והא ולא סניגור נעשה קטיגור שאין לסי עבודה
 קטיגור אין דקאמרת לך אמר ור״י כו׳ אשתני ואשתני הואיל
 מדברי דמוכח כיון ומעתה כו׳ מבפנים הנ״מ סניגור נעשה
 עומד במקומו שינוי לגבוה אך קונה שינוי דבאמת שאול

 כפר ג״כ סרה של דאף הדין א״ל בע״כ א״כ ממאיס דאעס״כ
 י״ל דשוב סר מדם דא״ל סניגור נעשה קטיגור אין דהא
 לאהנן דל״ד מאוס אינו דממאיס מאחר הלא דאשתני כיון

 דחששו כמו לחשוש יש רקבר״ה לקטיגור חוששין אין השנה ובכל
 ג״כ כדגשתנה אף א״כ דעגל קטגוריא דמדכר דהוא זהב בבגדי
 אכן קטגוריא מפאת רק מאוס דאינו כיון לגבוה הוא רשאי

 מדם הוכחה אין ושוב קטגוריא ליכא א״כ קונה ושינוי כדנשתנה
 חטא בהא מדכר דלא הדס דהותר וכיון מקריבין דאעפ״כ הפר

 בכל אף המצוה מתקיים ושפיר כשר סרה בשל דגם דעגלפשיטא
 כמו לקטגוריא דחוששין רק דליתא סרה בשל ואף השופרות

 של השני החטא • דאשתני כיון שאני הפר ובדם זהב •בבגדי
 אמנם הקב״ה ציווי על ועבר לבהמות הרג שלא במה שאול
 דקרא טעמא דרשינן אס תלוי דזהו לעיל ביארתי כבר
 בלבוש שהתלבשו מפני הטעם פירוש א״כ דדרשיצן נאמר דאס

 כי לאדם לחשוש ואין בהמה כי המוכח פעולה וכשעשה בהמות

 אכן חטא וא״ל בחיים הניחם שסיר מים הנחל אצל בדקס
 והעטיף שאול בא ע״ז שאול חטא דקרא טעמא דרשינן לא כאשר

 דקרא טטמא דרשינן כי יען בזה חטא דלא המליצה במעטה
 ואמר לקמיצה יד יד ע״א י׳ ד׳ מנחות במס׳ דמבואר ביד ואמי־

 הואיל אמינא ס״ד חוטא דמנחת לקומץ אלא נצרכה לא ע״ב שם
 בשמאל נמי לה קמיץ כי מהודר קרבנו יהא שלא ר״ש ואמר

 דדריש לשיטתו דאזיל לר״ש דוקא זהו אכן יעו״ש קמ״ל ההכשר
 ביד ולז״א מהודר אין קרבנו צ״ל הוא דחיטא דכיון דקרא טעמא

 טעמא דדריש מוכח וא״כ כנ״ל צ״ל בע״כ מיוהר יד מדכתי׳ פירש
 אין למה קשה עדיין והנה " בזה און פעל לא וא״כ דקרא

 כמו סניגור נעשה קטיגור דאין משוס וא״ל פרה בשל הוקעין
 טעמא האי דא״ל לו אחר טעס ג״כ זהב בבגדי דע״כ זהב בבגדי
 כדשאול אכן שם• הגמ׳ כקושיח ומחתה והאאיכאכף דקשה
 קרבנו יהא שלא ר״ש ואמר הוחיל דס״ד לקמיצה ביד האי פירש

 יתנאה בל חוטא דה״נ יען ומחת: מכך ל״ק שוב א״ש מהודר
 בקרן אסר ושפיר סניגור נעשה קטיגור אין באמת אכן קאמרינן

 • הכהניס עיר לגוב שהרג במה הוא הג׳ החטא • פרה של
 לדוד בההן במלכות מורדים המה כי בהריגתם היה צדק אמנם

 כי בו חזו הניכרים ודברים באלהיס לו ושאל וחרב לחם
 כדוד עבדיך בכל ומי התנצלו המה אכן * משאול הוא בורח
 הוא דחתגו דמאחר פירוש משמעחך אל וסר המלך וחתן נאמן
 ולו פאול לו מחל בודאי בו ימרוד וכאשר בו ימרוד שלא א״א

 על שממל ומלך במלכו׳ מורד דין א״ל המלך בבן כי מחילה מהני
 כבודו על שמחל ואביו אביו נגד שחטא בן כ״א מחול אינו כבודו
 באבשלום בהנער שמרו דוד שפקד מאבשלום וראיה מחול כבודו
 במלכות מורד כי מיתה דחייב ליה תיפוק הלא להרגו לבל וציוה
 כדאמרינן חתנו דאינו סבר שאול אכן שאני• בנו בע״כ

 דבהנאת קשה מקודשת־ולכאורה אינה במלוה דהמקדש בסנהד׳
 מלוה מחילת דבהנאת הוכיח שאול אכן • מקודשת מלוה מחילת

 לבא שלא כדי והטעם רחל דמת מיעקב והראיה מקודשת אינה
 נאמר ואס ברמב״ן כמבואר אחיות ב׳ נישואי באיסור לא״י

 קדושי והוי נתקדשה רחל וא״כ מקודשה מלוה מחילת דבהנאת
 נתקדש׳ דלאה ודחי אלא למות לאה צריך היה א״כ באיסו׳ לאה

 וקידושיה מתה לכן בחיסור אח״כ שנתקדשה רחל וקדושי בהיתר
 ע״ז קשה אכן ־ מקודשת אין מלוה מחילת דבהנאת הראשונים

 יעקב נשא איך א״כ מקודשת אין מלוה ממילת דבהנאת כיון
 דעכשיו כה״ת קייס דיעקב לאסור תורה שעתידה אחיות שתי
 מהדק נתקדשה דרחל דסנהדרין ס״ב בח״א מהרש״א תירוץ א״ל

 מקודש׳ מלוה מחילת בהנאת אכן מלוה דהוא אף שנים ז׳ בשכר
 יעשה חיך וא״כ זנות בעילת עושה דאינו בביאה נתקדשה ולאה

 דלסברת יען יעו״ש להנצל לו וא״א גרושתו אחות הוי לא דכשיגרש
 אם המחלוקת ידוע אמנם נשאה ואיך רחל מקודשת אינה שאול

 לבא׳ נ״ל זה ב״ג־ובענין דין או ישראל דין י״ל מ״ת האבותקודס
 אס עשו הגה כו׳ עניא לחמא הא בהגדה המבואר פיסקא הדין י

 דבקדושין בזה מחלוק׳ שיש כנרא׳ מומר לישראל או לכותי נחשב
 דקדושק ס״ק בסוף אכן שאני מומר ישראל ודילמא אמר ע״א י״ח
 אחיך מחמס דכתיב מהא דנלמד התו׳ כתבו רעה מחשבה גבי

 איך להתבונן יש אכן ככוהי דדינו הרי כו׳ בושה תכסך יעקב
 הלז דהגמרא ולאמר מפורשת גמרא על מדעצמס התו׳ יפלגו

 בסתם מפורשת לגמרא סחרי ולא ממק״א הוכחתם דילמא פליג
 יצחק כל ולא ביצחק אמר מ״ב נ״ט ד׳ בסנהדרין דהנה ונ״ל

 ובפשוט מישראל כולו בישראל חליצה מצות מס׳ מהרש״א והקשה
 נהפוך כ״א מקצת מיעוט משמע דביצחק כאן הפירוש דאין נ״ל

 חמיה צדיק יעקב כמו הצדדין בכל ליצחק שוה שהוא מי הוא
 והר מהכלל עשו יצא א״כ ליצחק שוה דאיניי הרשע עשו כמו לא
 נ״ל ועוד שם• כמו והוי צדדיו בכל לו שוה דאינו כיון יצחק כל לא

 אתי למעוטי ולפעמים לדרשא אתי בע״כ הנאמר ב׳ דהאי
שם וא״כ למדרש הנראה כפי אתי לרבות ולפעמים

 לאמר
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 צריך למאי קרא דא״כ מישראל באמו דסגי אתי דלמעוטי לאמר
 חליצה וכש״כ מישרחל כשאמו לישראל לדון יוכל הדינים בכל הלא

 כיון כאן אכן ישראל כולו שיהי׳ ב׳ האי אתי למדרש בע״כ
 מהסברא וא״כ לזרעו נחשב דלא נוטה הסבר׳ הוי לכותי דנחשב
 נחשב דלכוחי מכאן מוכח וא״כ יצחק כל ולא יצחק מקצת למדרש

 יצחק כ, למדרש להיפך הסברא אז מומר לישראל נחשבו דאם
 טעם והנה שאני• מומר ישראל שם דאמר כמו הוא זרעו עשו אף

 ו,א ת/ צ״ל שהיו הזמן קודם שנגאלו להורות הוא מצה אכילת
 קודם במהירות שנאפה כמו הגאולה מהירות והיא רד״ו רק היו

 א״כ זרעך יהיה גר כי אמר הקב״ה הלא קשה ולכאורה חימוצה
 נ’א עשו פנה ורד״ו יעקב שנה רד"ו להיות הו"ל בכלל עפו גס

 ביצחק נאמר כי יען וצ״ל זמנו נשלם הלא רד״ו שעבד יעקב
 גר כי בכלל נכלל ולא נזרעו נחשב לא עשו א״כ יצחק כל ולא

 ככוחי דינו דעשו מוכח דכן ומאחר לבד יעקב כ״א זרעך יהיה
 עבדו דהמוכר ע״ב מ״ג ד׳ גיטין במס׳ מבואר והנה וכנ״ל

 נמכרנו כאשר ולפי״ז לחירות יצא לח״ל או כוכבים לעובד
 השי״ח צריך בע״כ בח״ל וגס כני׳ל ככותי ודינו לעפו לעבדים

 אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא כי איך לז״אראה מזה לגאלנו
 דינו דעכו ומוכ׳מזה כנ״ל לרמז מצה לאכול בארע׳דמצרי׳שנצטוו

 עמודים מב' אנחנו ובטלין בח״ל דאנו ועוד א׳ דבר הרי ככותי
 בא״י הורה דעיקר ועבודה תורה נו הי עליהם עומד שהעולם

 נשאר ולא בארץ התלויות מצות יש וגס מחכים דא״י אוירא
 חנו בטוחין ע״כ כו׳ דכפין כל היינו ג״ח מצות כ״א ננו

 בארעא הבאה לשנה אכן ממצות ונפקענו בח״ל היא דהשתא
 אכן לכיהי נמכרנו עבדי השתא ועוד הוא למוכרח דישראל

 ’לחירות־ יצא להיות מדינא הוא דמוכרח חורין בני הבאה לשנה
 גדול דהשכר עניים להזמין גס חירות לתקות הצעה וזהו

 פני מהקבלת יותר אורחים הכנסת גדולה דאמרו רז״ל כמאמר
 הפנ״י בעל של בעליתו ס״א ד׳ כתובות במס׳ ועיין • השכינה

 קשה דלכאורה ונ״ל מכאן יליף איך תמהו והפלאה והמהרש״א
 צריך ובחמת איש אשת והיא כתב מדלא היא הילסותא כל הא
 בעולת ר״ח דהני ע״ב נ״ז ד׳ בסנהדרין לכדדריש קרא הך

 והיא כתיב ולא בעל בעולת והיא דכתיב ופירש״י כו׳ י״ל בעל
 והכתיב שם כדמקשה לו ב״נ דדין סבר דשם סוגיא א״נ^והנה

 לכאורה דרשה דהאי יען וצ״ל • יציה אשר למען ידעתיו כי
 לו ישראל דין אברהם דהא ישראל דין דלאבות למ״ד צידק אינו
 ולאו כוכבים עובד דהוא לאבימלך זה אמר דהקב״ה י״ל אכן

 ע״כ ישראל דין דלאברהס מהא ידע לא הא ואיהו בביאה דוקא
 דבר יצא ך א קשה אכן היא בעל בעולת כי לו להאמר הוכרח

 רק היתה לא אס אף מיתה חייב באמת כי לבטלה הקב״ה מפי
 עוד בזה כיון דהקב״ה צ״ל ע״כ3 לחופה נכנסה או מאורסה

 עבור הוא ישראל דין לו להיות זכה דאברהס הא יען כונה
 אשה שהיא לשרה לפי״ז ולכאורה • כמבואר בתורה למדו
 אמר ע״כ ישראל דין להיות הו״ל לא א״כ בלמוד אסורה ואשה

 ע״כ יורדת ואינה עמו עולה בעל בעולת והיא כי יען הקב״ה לו
 מאורסה רק היחה אם אף אתה מיתה חייב וא״כ ישראל דין י״ל

 מיתה חייב לבד בקדושין דאף להיפך כיון באמת דהקב״ה נמצא
 ומאחר • חייב בעולה שהיא דמסאת יחשוב הבנתו לפי ואבימלך
 שגי לקח שסיר א״כ ישראל דין להאבות דהיה כדנאמר

 ואין דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר יען בזה לזהר וא״צ אחיות
 ישראל הוי ואיהו כותי׳ בנוח היו והמה כוכבי׳ לעובד אחוותא

 תורה מתן לאחר דאף זה בכעין לאסור תירה עתידה ואינה
 הוא ישראל דין להם דיש מוכח ומהיכן • זה בכעין מותר

 דלא וקשה הוא נביא כי האיש אשת השב דכתיב מאברהם
 יקח לא וא״ת מ״מ א״א השב וצ״ל לאהדורי בעי לא נביא

 נגעתי שלא ויודע הוא נביא כי עליה באת פן דירא אותה
 שנאנסה ישראל דאשת מותר בה נגע אס אף וקשה בה

 פרי דאונס להך ולידרוש כתובות בריש ועיין לבעלה מותרת

אביגדור

 נ״ה פרשה בראשית במ״ר כמבואר הוה כהן דאברהס וצ׳ל
 פירשו וכן * לעולם כהן אתה ינחם ולא ד׳ כשבע לכהונה זכה
 כהן הוא דאברהס אברהם על דקאי עליון לאל כהן והוא קרא

 נמצא להם ישראל דין בע״כ הוה כהן דאברהס ומאחר
 הוא נביא כי דמהאי הנביאים ואמר המליצה במעטה העטיף

 אכן אחיות ב׳ יעקב נשא שפיר וא״כ להם ישראל דדין מוכח
 דדוד סבר שאול וא״כ מקודשת אינה מלוה מחילת בהנאת

 בורח כי הניכרים דברים ראו נוב אנשי כאשר וא״כ חתנו אינו
 המה וחרב לחם לו נתנו והס מיתה וחייב במלך מרד בודאי הוא

 שהמצוה מה על והנה ־ בהריגתם חטא ולא במלכות מורדים
 למה ע״א ט״ז יי בר״ה מבואר איל של בקרן בר״ה לתקוע
 איל כל בשופר לפני תקעו הקב״ה אמר איל של בשופר תוקעין

 עליכם אני ומעלה אברהם בן יצחק עקידת לכס שאזכור כדי
 אינו זה טעם לכאורה אמנם • לשני עצמיכס עקדתם כאלו
 זה שיוהשב גדול וזכות נסיון זה אין האיל שהקריב במה דהא

 ממאחיס יותר והלא מקריבין ישראל היו א׳ קרבן וכי להזכיר
 לעולה ויעלהו דנאמר יען י״ל אכן " מקריבין היו קרבנות

 העולש רבון לפניו אמר אמר בנאי ר׳ במ״ר ומבואר בנו תחת
 כאלו אימוריו בני יצחק של דמו כאלו זה איל של דמיו רואה הוי

 בעת כי לבבו רגשת התפעל דכ״כ והכונה כו׳ דיצחק אימוריו
 היו ולא יצחק את וקרב שוחט כאלו לו נדכלה להאיל ההקרבה

 אברהם דבע״כ אינו ג״ז אמנם ־ ליצחק שה בין השתנות שוס לו
 והאי להקריב Ь'Ъ כהן ובלא כהן צריך דקרבן להאיל קרב לא

 לההר העלהו רק לעולה שהקריבו פירושו אין לעולה ויעלהו
 ברית אחלל לא הקב״ה א״ל שאמר דוגמא הורידו ואח״כ

 לך אמרתי חובה לשם והעלהו אלא שחטהו אמרתי לא כו׳
 שהעלהו או במ״ר כו׳ אחהיניה ועתה דברי וקיימת אסיקתיה

 כמו המשיח לימי לעולה להתקרב הכן להיות פס והניחו לההר
 כי Ь'Ь אוהו להקריב אכן למשיח ג״כ הוכן אברהם של חמורו

 למה למצוה איל של בקרן שופר תקיעת הדק״ל וא״כ כאן אין כהן
 כהן היה דאברהס הנביאים באמרו משאול כדמוכח אכן הוא
 בשופר חוקעין ושפיר להאיל שהקריבו בפשוט הפירוש שפיר א״כ

 נ״ו פרשה בראשית במ״ר אמר וכן יצחק עקידת להזכירו איל פל
 הקלה א״ל כהן בלא קרבן יש העולמים רבון לפניו אמר
 הד׳ החטא ־ לעולם כהן אתה הה״ד כהן שתהא מיניהך כבר
 חזא כי יען חטא לא בזה גס אמנם לדוד להרוג שרדף במה
 לו נתברר וגס אמלוך אני לאמר ומתנשא מלכות תכסיסי בדוד

 מלך שאול כי במלכות למורד החזיקו ע״כ * למלכות נמשח כי
 בשאול כי יען הדבר כן דלא ידע מנא אכן מיתה וחייב
 לדורות מלכות *הוא הלום שנאמר וכ״מ איש הלום הבא נאמר

 ולא מלכות שבקש והיינו הלום הקרב אל שנאמר ממשה והראיה
 בע״כ מלך בישורון ויהי דכתיב מלך היה הא וקשה לו נתנו

 י״ב פ׳3 כמבואר לו נתנו ולא לדורות נ״כ ובקש הוא דלדורות
 המלוכה לפאול ניתן כי יען מלך להיות לדוד דא״א נמצא דזבחיס

 דההוכחה ונ״ל מלכות הוא דהלוס מנלן אכן ולדורות לו
 כיאור א״ל גס דהאי רואי אחרי ראיתי הלום הגס שאמרה מהגר

 סבורה וכי פאמרה שם בח״א מהרש״א כדפירש הכונה אכן
 גס כי אמרה ולזה יעו״ש בזרעי ומלכות גדולה להיות הייתי
 נמצא בזרעי ומלכות גדולה שיהיה הלום כי עוד לי הוסיף

 מזה דמוכח והיינו גס ואמר המליצה במעטה שאול העטיף
 ניחן לא וא״כ הוא לדורות בע״כ דכן וכיון מלכות הוא דהלוס

 לא וא״כ אמלוך אני לאמר דוד מתנשא ואיך לירושה המלוכה
 בר״ה פסול סרה של דשופר הא והנה • לדוד שרדף במה חטא

 קרן שהוא מפני ועוד כו׳ קטיגור דאין חדא בגמ׳ טעס עוד יש
 לל והיטב דכהיב שופר אקרי נימי דפרה לכאורה אמנם
 פר שור מאי אלא שופר למה פר ואס פר למה שור אס סר משור

 דמקרן דמאחר אינו זהו אכן ע״א כ״ו ד׳ בר״ה כמבואר משופר
 בעכצ״ל קאי שור איזו א״כעל קקאחח פירושו ובע׳׳כ כתיב

 דקאי



ט אביגדור ארח תורת

 כמבואר אדם שהקריב בראשית מעשה של שור על דקאי
 היה א׳ קרן הראשון אדם שהקריב שור ע״ב כ״ח ד׳ שכת במס׳

 פר שור מאי י״ל וא״כ כו׳ לד׳ ותיטב שנאמר במצחו לו
 כהר דאזלינן כדאמרינן ניחא זהו אכן כפר גדול שהוא

 א״כ הקרי בתר דאזלינן כדנאמר אכן כתיב ומקרן הכתיב
 מעשה של שור על דקאי לאמר היתי ומהי קרניו כל משמע מקרין

 מלכות הוא דהלום דשאול גס מהחי דחזינן כיון אכן בראשית
 הגיס כי עכור וצ״ל מלכותיה סליק דלא משאול קשה ולפי״ז
 במש׳ והנה כו׳ דעהו הניס אפילו יכול בגמ׳ שם כדאמר דעהו

 איך א״כ וקשה כתיב דמעכירס חטא לא דפנחס אמר שבח
 דכשפוסקין כיון כזה באיסור חטא דלא מאחר מכהונתו העבירו

 דחטא ובעכצ״ל הדורות כל סוף עד ולזרעו לו פוסקין גדולה
 דכשכיל הנ״ל לפי אכן קרי מקרין ג״כ כאן וא״כ קרי ומעבירים

 דפנחס נאמר שפיר א״כ ההבטחה נתבטל לכד דעתו הגיס
 בשהיית חטאו עכור הוא מכהונה דהעבירו והא חטא לא

 כתיב מקרן וא״כ כהיכ ומעבירם גאוהס רוב מפני ההקטרה
 שופר אקרי דפרה מצינו לא אכן בראשית דמעשה שור על וקאי

 במה היה הה׳ החטא • בר״ה דפסול ניחא וא״כ לבד קרן רק
 לידע נפשו כלתה כי יען חטא דלא י״ל אמנם • באוב ששאל
 צדקיהו גבי מצינו וכן דוחה נפש ופיקוח מזה למות יכול והיה

 ענין דהיה מפום לנכוכדנצר שנשבע והשבועה הנדר שהתיר
 אחורי עמה יעמוד ואל ימות אמרו בא״א ורק נפש פיקוח
 אמנם נפשו למסור מחויב ש״ד ג״ע ע״א עכירות דכג׳ הגדר
 אס יהרג ואל יעבור דהדין דכמקיס הפוסקים חקרו כבר

 • רשאי אי למיתה נפשו ולמסור משה״ד לפנים לעשות ברצונו
 יוסף דהנה כן לעשות דהגין מיוסף ראיה נראה ולכאורה

 שאכלו המפרשים וכתשו החי מן אכר שאוכלים דיבה הוציא
 בשחיטה ולא דוקא וכמיהה כ״נ דן י״ל כי חשב ויוסף מפרכסת

 ועפי״ז * ישראל בגדר שהמה החזיקו ואחיו אסור ומפרכסת
 יוסף ויבא ז״ל אמרם הגפן ענבי בחיבורי הכונה ביארתי
 דיוקנו דמות באת נכנס צרכיו לעשות מלאכתו לעשות הביתה

 רצונך האפוד אכני על שיכתבו אחיך עתידין ואמר אכיו של
 עליון קדוש על לאמר אפשר איך א׳ ולפלא יעו״ש שמך שימחה
 היצה״ר כאשר ב׳ יצרו מול יתחזק ולא ארמית לבעול שירצה
 כזההו״ל יצה״ר לגרש א״כ און לפעול בדעתו שגמר עד אחזתו
 ויירש ככלב בו קשורה כי הגיהנס עונש בגודל לפחדו לאביו

 לעמוד מבלי הכבוד מניעת כזה קטן בדבר יפחדו ואיך ניהנס.
 אמנם כזה גדול יצה״ר מול שוט זה אין הלא אפוד אבני על

 מנעמן וראיה ק״ה על מציה אינו דב״נ סנהדרין במס׳ מבואר
 כי להרג ולבל העבירה לעשות צריך היה לשיטתו יוסף זלפי״ז

 כאשר ביוסף זהו והנה ק״ה על מצוה אינו וב״ג ב״נ הוא לשיטתו
 י״ל כאפר אכן פוטיפרע עם לשכב מוהר ב״נ דין די״ל נאמר

 ראובן דוישכב להיפך הוא בראובן משא״כ אסור ישראל דין
 א״כ ישראל דין די״ל נאמר כאשר אביו פילגש בלהה עם

 אכן אביו מפותח אדם ונושא אביו ומפותת לאנוסה נמשכת
 יעזב ע״כ אסור אב ואשת אב אשת ב"נהיא דין כאשרי״ל

 הפכים שני המה וראובן דיוסף נמצא האב אשת זו אביו את איש
 ודעכיד כרקיע מחלוקת כך כארעא כמחלוקת ידוע וכבר
 י״ל כי דיאמר הגיהנס מן ליוסף פחד א״ל נמצא עביד כמר

 דב׳ מבואר והנה ישראל דין י״ל כי יאמר וראוכן כ״ג דין
 תשובה להשיב אנו מוכרחין כי יען טמאין בב״א כו׳ שבילין

 בזאח״ז רק טמא דהוא פשיטא וא׳ אתס טהורין ביחד לב׳
 פחדו לזאת אי טהור כרה״רספיקו טומאה דספק טהור כ״א

 הוא א׳ נ’וממ ג״כ ראובן יעמוד שם כי יען באבני אכיו
 ישראל דין י״ל כאפר חטא ראיכן כ״ג דין י״ל כאשר חוטא
 כי אפוד אבני על לעמוד יוכל לא א' וממ״נ חטא יוסף
 הראשון הוא וראובן כב״א לשאל שכאו שבילין שני כמו הוי

 האחרון דהוא יוסף כן לא אפוד אבני על יעמוד זכההנצלותו

 נפשו מסר מדיוסף לכאורה לדרכנו אק לדרשא הוא וכ״ז
 למסור צריך משה״ד דלפניס בעכצ״ל סטור ומהדין למיתה

 שלבו כמה און שאול פעל וא״כ הטור דהוא היכא אף נפשו
 הקב״ה הנה יוסף שאמר יש כמדרש אק כאוב לשאול אנסו
 עלי עכשיו ג״כ הקב״ה יגלה סן ליעקב בחלום לאכי נגלה

 טמא וימצאני סעמייס אכיו אצל חלום לראות יוסף למוד כי
 למסור דא״צ י״ל דכאמס נמצא כמדרש יעו״ש מעלי וירחק
 סן פחד כי לו אחר טעס ויוסף משה״ד לפטם אף נפשו
 המליצה כמעטה שאול שהעטיף וזהו כחלוס הקב״ה לו יגלה

 למיתה הוא מעותד כי און פעל לא כזה דגס כחלומות ואמר
 חסידות מדת אפילו כו אין כי שחני נפש ופיקוח יגונו כשביל
 הוא וא׳ פרה קרן פסול על טעמים כ׳ הראהו כאשר והנה
 ע״ז להשיב יש ולכאורה סניגור נעשה קטיגיר דאין משוס
 נעשה סניגור דאין ה״ה א״כ סניגור נעשה קטיגור מדאין

 הוא הלא כאוכ לשאל און שאול פעל איך קשה וא״כ קטיגור
 כזו בסנגוריא וזכה מהארץ והידעוני האוב הסיר אשר

 דמשנ-יגור דחזינן ומאחר כעצמו לשאל כו יכשל אח״כ וכעצמו
 קרן דפסול טעמו והדק״ל להיסך ה״ה א״כ קטיגור נעשה
 א״כ כן השיב שאול כאשר אק אינו זה דטעס מהו פרה

 ושמואל * דשופר טעס ניחא ושפיר לאוב כשאלו חטא לא
 כי השס חילול עון כידו טמון אכן חטא לא כי הנס השיכו

 אינו הפס חילול כידו שיש מי וכל גמירי דינא כ״ע לאו
 כאשר במחיצתי עמי אתה מחר ע'כ שימות עד לו נמחל

:עוה״ב כן ותהיה העון לך חומחל במחיצתי תהיה תמות
 כו׳ ע״ז מורה הטור של הל׳ אין אכל א׳ ס״ק בט״ן )כב(

 ולא לציצית דנקטיה הטור כינת לפרש ולענ״ד
 עשית על שהחיינו דמכרכין הטור דסכר יען תפילין גכי כ״כ

 ומילה כיסוי גכי כמו לזמן מזמן הוה דלא אף הציצית
 דמ״ש מכרך כתפילין דגם פשיטא לפי״ז אמנם הכן וסדיון

 שקנה דאף רבותא משמיענו כציצית כאן אכן להשמיענו וא״צ
 כדין שהחיינו כירך כודאי הא הקניה כשעת וא״כ הטלית

 עכור קנה כי יען עוד לכרך דא״צ וה״א חדשים כלים קנה
 צריך מ״מ אחד כשהחיינו לפוטרו והתכוין ציצית לעשות

 ומשמיענו עשיה כשעת וא׳ הקניה כשעת א' הפעם עוד לכרך
 רק כאן דאין כתפילין משא״ס א׳ כשהחיינו יפטר דלא

 המצות מכל נרע וכי דפשיטא להשמיענו א״צ א׳ שהחיינו
 כאן נקט שפיר נמצא שהחיינו מכרך שעושה ראשון דכסעס

 דהיה מה הקניה כשעת ולא העשיה גכי שהחיינו כרכת הטור
:בב״י המהרי״א לפירש למחני צריך

 נסהפקהי " לרש לועג משוס אסור א׳ סעיף □*ПО□ (כג)
 כהו שייך אס אפה או קטן כקכר אס

 מהא לפשוט ונ״ל • מציצית המה דפטוריס כיון לרש לועג
 כו׳ למהר ד״ה ע״א י״ח ד׳ כרכות כמס׳ התוס׳ דכחכו

 • מציוים אינם והמתים מצווים שהחיים כמה אותם דמכיישין
 כיון איכא לעג מ״מ בציצית ג״כ הולכים הם הא והנה

 א״כ מצווים אינם והס מצווה שהוא עכור הוא דהלינהו
 אינן והמה כמצות ועסוק לכוש כשהולך איכא לעג ג״כ כאשה
 אס נ״מ מאי כחייהס חייכיס שהיו כמצות אף לעשות מצווין
 אינם והמה כמצות עסוק זה אחרת מצוה או זו מצוה

 החיים כין נשמע דכרי כי ראיתי שוב • מצות לעשות מצווין
 כ׳ ס״ק אכרהס כאשל הפרמ״ג כי הוא ראשונים של ומשיחהן

 הוא גדול אדם נשמת שמא לרש לועג יש קטן קישר אפילו כתב
 ג״כ דכחייה אפה קכר ומשמע ז״ל צהלון מהרי״ט כשם ג׳ א״ר

 וגם ־ נ״ח האי כול• ז:ר לגלגול ולחוש לרש לועג לישא פטורה
 להם נראה לא כי ויען ־ ט׳ הל׳ מאכל כפי״ג כזה מסתפק המ״ל
 ממק״א ספיקא להדין אפשוט לזאת אי הנ״ל מדבריהתו׳ הוכח׳
 התפילין ומן הגמ׳ מקשה ע״ב כ׳ ד׳ ברכות במס׳ הגמ׳ הנה

 מתניחין דכהס מאחר הלא הגמ׳ קושי׳ ותמוה פשיטא

 ל״מ הא
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 סבר הא ור״מ ר״מ ג״כ הוא סחמא דהדין ה״א כ א" ר״מ

 מ״ע דלאו בתפילין חייבות דנשיס ע״ב צ״ו ד׳ בעירובין
 י שהזמ״ג מ״ע דהוי התפילין מן דפטורות קמ״ל הוא שהזמ״ג

 ד״ה מ״ב צ״ו ד׳ בעירובין החוס׳ הקשה קושיא הדין והנה
 בכל משוטטות עיניו כי איך הצל״ח על ולפלא יעו״ש ס״ד לא

 הוא כי הביא ולא הרשב״א בשס קושיא הדין מקשה וכאן
 שזהו ג״ל הצל״ח שתירץ והתירוץ דילן בש״ס התום׳ קושית

 תפילין דחשיב דלמאן וי״ל כתבו דהתוס׳ התוס׳ תירוץ ג״כ
 אין והתירוץ כו' פטורות דנשיס פשיטא הוי גרמא זמן

 שהזמ״ג מ״ע דהוא המפנה משמיענו גופא דזהו חימא מובן
 שהזמ״ג מ״ע מכל דסטירי פשיטא הצל״ח לתירוץ כונחס אכן
 א״כ בשבתות נוהג אינו דחפילין קמ״ל גופא דהיא משוס ואי
 לסתוס רוצה ואס נשיס בפטור זה להשמיענו ענין לזה אין

 עצמו זה דין לסחוס היה בשבתות או בלילות א״נ שתפילין
 תירוץ גוף אמנס • בשבתות או בלילות נוהג אינו שתפילין

 ע״א י״ח בד׳ דהנה אחר באופן לתרץ וג״ל דוחק נ״ל זה
 אבל אסור ד״א תוך דוקא לרש לועג דמשוס הגמ׳ מסיק

 זריקא דא״ר דהא מסיק הרא״ש והנה " מותר לד״א חוץ
 של דבריו אלא המת בפני אומרין אין ר״ל אמר אמי א״ר
 דההוכחה הצל״ח וכן י״ט במעדני וכתב לד״א חוץ מיירי מת

 יהלך דלא הברייתא על קמוסיף ומאי קמ״ל מאי דאל״כ
 מפרש אברייתא קמוסיף דמאי זה ומכח כו׳ בבה״ק אדס

 ומפרש כן סבר ג״כ ביאר ולא דהתיס הרי״ף דעת דחף הצל״ח
 מת דבפני כיון לד״א חוץ אסר דלכך י״ט והמעדני הצל״ח

 אסור ע״כ מלקברו כמתיאשיס מחזי א״כ איירי בקבר שלא
 הלי לפירוש ניחא זהו אכן • לרש לועג דל״ש לד״א חוץ אף

 לרש לועג משוס וטעמו הוא קבר דאצל שאני דהתס שכתב
 לועג משוס ביה וליכא בס״ע רשות חלק הוי לד״א חיץ דכל
 לפניהם מוטל שהמת דכיון משיס טעמא דהוי הכא אבל לרש
 כמתיאשיס מחזי מת של מדבריו שלא בדברים מדברים היו אס

 בפניו שהוא כל אסור לד״א חוץ אפילו והלכך בו מלהטפל
 חוץ ושרי כמתיאשיס כ״כ מחזי לא דעלמא במילי אבל כו׳

 לדבר אלא דכתב כן פירש לא רש״י אכן יעו״ש כו׳ לד״א
 והמת בהן לספר חייבין שהכל לפניו לספר אסור הלכה
 למחריש גנאי שאין דעלמא מילי אבל לרש לועג ליה והוה דומם

 אינו וזהו לעג משוס כ״א כהב״י מפרש דלא הרי בה ל״ל בהן
 קמוסיף ומאי זריקא ר׳ משמיענו מאי הדק״ל וא״כ בד״א רק

 קשה וא״כ לרש לועג ליכא אשה דבקבר יען וג״ל אברייחא
 דמתו י״ל דהא אין ומשמרו מהו שמקשה הגמ׳ דברי על

 ומתפילין מק״ש דפטורה היא נקבה אס אפילו אסור ומשמרו
 כן גס שס דיש בבה״ק כאן משא״כ ל״ג תו׳ הא ותפילה
 בכאן דנקט והא האנשים משוס לרש לועג שייך אגשיס

 גורסין יש איכא דכן אף בחורה האמורות המצות ומכל
 מכ״ד אף היינו מצות מכל הכוגה י״ל מ״מ ובמשנה בגמ׳
 כיון מ״מ לרש לועג ל״ש דבזה אף פטורין ג״כ שהז״ג מ״ע

 כך המקשה כוונת אמגס מקשה ומאי סטור ומשמרו דמתו
 פטורות דנשיס דנקט דלקמן המשנה דברי לו דהוקשה הוא

 משמיענו דהמשנה כנ״ל לתרץ • וסבר סשיטא דקשה מתפילין
 דסברי ור״י מר״מ ולאפוקי שהזמ״ג מ״ע הוי דתפילין לסחוס
 מתו דהמשנה דכדנאמר דכן ומאחר שהזמ״ג מ״ע דאינו

 למ״ל התפילין ומן האי א״כ אשה ומת בקבר מיירי ומשמרו
 וא־גו מתו באינו אף לרש לועג משוס בלא״ה אסור דזהו

 ונשים שהזמ״ג מ״ע הוו דתפילין המשנה דסבר בע״כ משמרו
 ולמאי ששזמ״ג מ״ע דהוי כמ״ד המשנה סתס הרי א״כ פטורות

 הגמרא כונת זהו התפילין ומן האי אח״כ תומ״י עוד שנה
 אמנם לד״א לחוץ ד״א תוך בין חילוק דיש ומתרץ בקושיתס

 ו׳ אוח בש״ל הוא דכללא מר אמר האי על פליג זריקא ר׳
 הדורות בסדר עיין רב הוא מר והאמר בש״ס שאמר בכ״מ

 דימי רב אתי כי נאמר ע״ב מ״ג ד׳ סוטה ובמס׳ א׳ אוח
 דר״ז י״ל לק״ש ד״א תוכם מת ראב״י משוס יוחנן ר׳ אמר

 הברייתא דברי על להוסיף בא ע״כ מהא ליה שמיע לא
 מותר מד״א יותר הא אסור בד״א דוקא חימא דלא ולפרש

 מת של דבריו אלא המת בפני אומריס דאין לאמר בא ע״כ
 סבר אין ומשמרו דמתו מהא והקושיא ד״א לאחר אף

 דפשורין לרש לועג דליכא אשה במת אף דמשמיענו לתרץ
 דנן ומאחר ומשמרו דמהו מטעם אסור רק ומתפילין מק״ש
 סברת לפי קושיא הדין דקאי פשיטא הגמ׳ אח״כ קמקשה שפיר

 על דפליג לקיש דריש משמיה אמי דר׳ משמיה זריקא ר׳
 א״כ לד״א חון אף כ״א ד״א תופס מת דאמר יוחנן ר׳

 כבר וא״כ אשה במת דמיירי המשנה לתרץ אנו מוכרחין
 אליביה א״כ מתפילין פטורות דנשיס המשגה לנו סתס מסחס

 ומשני מתפילין דפטורו׳ הפעס עוד נקט חומ״י למאי קשה שפי׳
 דמתני׳ דהנא אמה הן פיר׳ למזוז׳ ואתקש הואיל מ״ד יען הגמ׳
 להאמר נתן לא הקיש הדין וגס שהזמ״ג מ״ע הוי דתפילין סבר

 נטעה הוה אכן מהתפילין דפטורות סבר דההנא דחזינן
 וסבר ע״ז פליג שהזמ״ג מ״ע הוי דחפילין למ״ד דאף לאמר

 בדבר מחלוקת ג׳ יהיה וא״כ הקיש מטעס בתפילין דחייבות
 שה׳מ״ג מ״ע דאינו מטעס בתפילין חייבות דנשיס סבר א׳

 שהזמ״ג מ״ע דהוא אמת דהן סבר ב׳ תפילין זמן ושבת דלילה
 סבר הקדוס דמחגיתין ותנא הקיש מטעס חייבות נשים אכן

 לזאת פטורות נשיס ע״ש ל״ס והקיש היא שהזמ״ג דמ״ע
 לכ״עוכדנאמר דרשינן לא דהקיש חידושא מכנה הדין משמיענו

 המחלוקת רק המה דסטורין דפליג מחן ליה נכ״ע הזמ״ג דהוא
דבקבר ומהא הסוגיא בפירוש הנ״ל זהו ־ הזמ״ג הוי אס הוא

:לעג בו אין שה א
 רגע• בכל המצות שיזכור כדי א׳ סעיף במחבר )כי(

 שאמר מ״ד ד׳ מנחות במס׳ הענין וזהו
 גשיס דמעשה פירושו אין פניו על לו וטפחו ציציותיו ד׳ באו
 וזכר בציצית הסתכל אז החטא זו לעשות רצינו בעת רק היה

 תצוה שכר עולס של בחשבונו חשבון ועשה המצית שכר לגמול
 הציצית כמו ונדמה עשה בדעת לא כי והתבונן הפסידה כנגד

 ע״ב י״ב ד׳ ברכות ובמס׳ ־ סכלותו להראות ע״ס לו טפחו
 כו׳ עבירה הרהור זו עיניכם אחרי כו׳ עבירה הרהור
 נ״ל כו׳ דרכי אשמרה אמרתי נאמר ל״ט חהליס ובכתוב

 פ״א ׳7 קדושין במס׳ הנאמר להעובדא המשורר שרמז
 כו׳ולז״א נורא ואת בישרא דאנא חזי כו׳ עמרס בי נורא

 עול לעשות לעליה עליתי בעת פירוש דרכי אשמרה אמרתי
 ראות מבלי והילוכי דרכי את היטב לשמור בדעתי אמרתי

 פיה ומחתה אכלה כמו הוא )כינוי בלשוני מחטא זריס עין
 מריות חטא מאותו אחד( עס מדברת ראוה י״ג כתובות ובהל״מ
 מחסום לפי ליחן ואשמרה להתבייש מבלי לעשות שרצוני

 ויראו לנגדי עומד הרשע בעוד אנשיס שיאספו לזעק מבלי
 פחז בעת רעיוני על עלה כן לחטא אנכי הולך כי איך
 דומיה נאלמתי דכאשר דרכי חשבתי אח״כ אכן עלי יצרי

 מטוב עצמי למנוע ואשתוק החשיתי יהיה אז כלוס לדבר מבלי
 להתחרט בקרבי לבי חס מאוד נעכר בגיהגס וכאבי עוה״ב

 ואמנע לכל לאסוף מרה אזעק כ״א לשתוק מבלי מעשי על
 מפרש אמרתי מה דברתי בעת ובהגיגי * מהעבירה עצמי

 הטיף כך עמרם בי נורא היינו בלשוני דברתי אש תבער
 הגדול מכח לכל להודיע הזה הנורא לדבר קדשו בדבר מלין

 הצדיק ממעשה וילמוד ממנו להנצל תחבולות ויעשה היצר של
:היצר מלחמת לוחם בעת מאומה להתבייש מכלי הזה

 מ״א ד׳ מנחות במס׳ כו׳ בצילה להסתכל טיב ג׳ בסעיף
 אין מ״ב בד׳ ושס יוצא אלא ציציה אין ציצית

 ועיין • ראשי בציצת ויקחני אומר הוא וכן ענף אלא ציצית
 במהרש״א והקשה כו׳ אלמנה מאי ע״ב י׳ ד׳ כתובות במס׳

 דהלא



י , אביגדור ״ ארח תורת

 לתרץ ונ״ל יעו״ש כו׳ אלמן לא כי זכר בל׳ כן מצינו דהלא
 כי יען אלס ישוס מי כמו אלם מגזרת אלמן ל׳ י״ל דבאמת

 גבי חולדות פ׳ ריש שפירש״י כמו לדבר שאסור פה א״ל אבל
 דאבילות יען כן אא״ל אלמנה גבי אכן יעו״ש יעקב של עדשים

 ט״ו ד׳ במ״ק והגמ׳ דברנות פ״ב סוף הרא״ש כדהאריך מדרבנן
 בשאילת דאסור ומוכח דוס האנק דא״ל מיחזקאל יליף ע״א

 וא״ל • ל’מא באורייתא דכתיב׳ אלמנה קשה וא״כ יעו״ש שלום
 רבנן דעתידין הגמ׳ כדמשני העתיד ע״ש דנכתב ע״ז נימא

 מאשור מייתי דמאי הקשו ותנא ד״ה דההו׳ מנה לה דמתקני
 עפ״י בהסלאה ותירץ יעו״ש מנה משא״כ משה בימי דהוי כיון

 משה בימי נתקן אלמנה כתובת דגס י״ל דבאמה רש״י שיטת
 קודם דהיה מתמר רק והקושיא גירושין פרשת שנאמר בשעה

 ומתרץ לב״נ גירושין דאין בעיניו קלה תהא שלא אז דל״ש מ״ת
 כמו ממש והוי משה בימי שיהיה מה היינו העתיר ע״ש דנכתב
 נתחדש דזהו אלס מל׳ דהוא כדנאמר משא״כ יעו״ש באשור

 במס׳ ועיין העתיד• ע״ש קרא יכתוב ואיך יחזקאל בימי
 לדקדק ויש כו׳ השלחין בית דהאי משמע ומאי ב׳ ד׳ תענית

 בית משקין המשנה דברי תחילת על קאי השאלה זהו הלא
 על קאי בתהילה שיצא ממעין י״ל השתא והקושיא השלחין
 הגמ' היפך איך וא״כ מתחילה יצא שלא ממעין אח״כ הנאמר

 בית האי י״ל דבאמת ונ״ל המאוחר אל מקודם להקשות
 השלחין בית ונקרא מטר ממי השותה להיסך פירושו השלחין

 ד״ד ב״ק בהו׳ עיין חוצות פני על מיס ושולח הנאמר ע״ש
 ומכש״כ מותר ג״כ השלחין בית אף והכונה ואימא ד״ה ע״ב
 כו׳ ל״א הבעל בית כך כדהריץ אכן לק״מ כ’וא הבעל בית
 היא ־דצחותא ולישנא להיסך פירושו השלחין בית בע״כ א״כ

:משמע מאי שסיר מקשה ע״כ
 כ״א סי׳ בפרמ״ג עיין כו׳ ציצית במצות והזהיר י׳ סעיף

 כומרי ממלבושי לעשות טליתות שכתב אברהם באשל ’
 עצמן ומלבישין שמשתמשין מה אבל מותר כוכבים עובדי

 כו׳ מהם מצוה טלית לעשות אין כוכבים לעובדי כשהולכין
 מבני יהודי שקנה נשאלתי וס״א שכתב קס״ג בחו״יסי׳ ועיין

 התוגרמיס מכניסים שבו יפה יפה ומצוירת מרוקמת מפה א״י
 • כומריהם ע״י ודתם לאמונתן אותן כשמכניסים ילדיהם

 לקחו מוהל היה ובאשר ואסרתי לס״ת מפה לעשותו ביקש
:עכ״ל בידו מחיתי ולא שמל הילדים בו ללפף

 ולעד״נ כו׳ ואתחנן פ׳ בספרי אבל ו׳ ס״ק במג״א (כה)
 אין המג״א דלפירוש להיפך ראיה דמשס

 בעי דק״ש סבר תנא דהדין הכונה וג״ל בשינון האי מדוקדק
 ע״ב י״ג ד׳ ברכות במס׳ כמ״ד שמוע אס והיה ס׳ אף כונה

 בצל״חשכחב שם ועיין לבו שיכוין צריך שמע את הקורא
 ר״י דסובר אפשר לכתחילה אבל כו׳ דמתני איכא בד״ה
 ויען יעו״ש כו׳ אחא דרב וכת״ק כונה צריכה שניה פ׳ דגם

 כתובין הן כי יביאך כי והיה קדש ס׳ לאמר ג״כ המצוה כי
 וידו ראשו על ונשוי שכתוב מה בפה לאמר וצריך בתפילין

 פרשיות ב׳ כמו כונה דבעי וה״א שמוע אם והיה שמע ס׳ כמו
 בלימוד פירוש בשינון שמוע אם והיה שמע אמר ע״ז אלו

 קריאה רק בשינון יביאך כי והיה קדש ואין והבנה ובהסבר
נ״ל: כוגהסגיכן בלא

 לעשיהן עובר עליהם מברך המצות כל ח׳ סעיף במחבר
 יהודא א״ר איתא ע״א ז׳ ד׳ פסחים במס׳ כו׳

 בזה ר״י קמ״ל מאי לכאורה הצל״ח וכתב שיברך צריך הבודק
 נלע״ד ועוד כו׳ המצות ברכת ידענו לא עתה עד ואטו

 מברך דלכך כתב שהרמב״ס שמברך לאמר שהוצרך
 בלבו כגמר שתיכף משוס לבער מברך ואינו ביעור על

 הביעור מצות נעשה וכבר בלבו בטל כבר ולבער לבדוק
 כיון לאמר מקום היה מעתה ־ שם יעויין שיבדוק קודם

 חכמים תיקנו לא לעשיחן עובר הברכה כאן משכחת דלא

 נראה ולכאורה יעו״ש מברך דאס״ה ר״י קמ״ל ברכה בזה
 מן חוץ בברייתא נאמר מפורש דהלא להשמיענו א״צ זה דבשביל

 לברך אפשר דלא משוס וכועס כו׳ ברוך דבעליתו,אומר הסבילה
 הוא כן ה״נ וא״כ אח״כ מברך דא״א דבמקוס חזינן הרי מקודם

 בירך ולא מעקה בעשה כגון מקודם לברך דיוכל היכא רק
 לברך דא״א היכא משא״כ זמן משך דאינו מברך אינו דשוב

 וכמו בטבילה כמו הברכה יבטלו לא זה בשביל בודאי מקודם
 נ״כ דזהו לאמר ודוחק ביה נפק דאגבהי׳ דבעידנא בלולב

 גברא רק אדחי דלא לטבילה ול״ד אדחי ואדחי הואיל בכלל נכלל
 דזהו ׳די״ל ונ״ל ז׳ אוח ברכות מהל׳ סי״א בכ״מ ועיין חזי לא

 דידעיגן אמת הן דרבנן במצוה משא״כ דאורייתא במצוה דוקא
 לא דהמה ה״א אכן נ״ח גבי כמו דרבנן מצוה על גס דמברכין

 עובר כדמשכחת כ״א מדבריהם שאינו מצוה על לברך תיקנו
 ר״י משמיענו לזה הוא דמדאולייתא לטבילה ול״ד לעשיהן
 הבדיקה דהא זמן משך שי״ל מצוה דהוי מידי לברך צריך דאפ״ה
 אותו דמטבילין קטן בגר כמו דרבנן בגר דלפי״ז אף לפניו עדיין
 דאא״ל כיון כלל לברך א״צ מדרבנן רק אינו דטבילתו ב״ד ע״ד

 טבילה דשס כיון חלקו דלא י״ל זמן משך אינו וגס לעשיהן עובר
 דסבר מר״י מוכרח דבריו דל ק״ל אמנם הוא מדאורייתא בגר

 דאף להשמיענו מוכרח זה דבשביל לעשיהן עובר לברך דצריך
 דכ״ע לבסוף הגמ׳ נקט למאי א״כ ג״כ מברך עובר УЬЬ דבכאן
 האי למנקט להגמ׳ הו״ל מנלן לברוכי בעינן מעיקרא מיהא
 כלל דבעינן מנלן שיברך צריך הבודק ר״י דברי אחר חומ״י מנלן
 דצריך דסבר ראיה אינו דמקודס יען ונ״ל לעשיהן עובר לברך
 לעשיחן עובר לברך דצריך דכדנאמר די״ל לעשיהן עובר לברך
 גופא זהו אכן מקודם דאא״ל מכיון לברך דא״ל פשיטא בכאן א״כ

 דלא בכאן א״כ לעשיחן עובר לברך דצריך דל״ת ר״י משמיענו
 צ’א כי יען שיברך צריך הבודק כן לא לברך א״צ עובר משכחת

 בכאן הגמ׳ ישאל שאל ע״כ לעשיחן עובר מקום בשוס לברך
 ר״י אמר דלכך נפרש לעשיהי עובר באמת לברך דצריך וכדחזינן

 ובעיקר • זמן משך שי״ל מצוה הוא כי יען לברך דהבודקצריך
 משמע ו׳ ס״ק חל״ב בסי׳ המג״א דנתב לתרץ ג״ל הצל״ח קושיה

 מברך אחר אותו לבדוק לאחר מצוה רק בודק אינו בעה״ב דאס
 וצ״ל כו׳ לבדוק עליו מוטלת המצוה אין הא יברך דאיך וצ״ע

 ר״י דקמשמיעגו זהו וא״כ יעו״ש כו׳ קעביד מצוה דמ״מ
 דבעה״ב דה״א לבדוק לאחר מצוה רק בודק אינו דכשבעה״ב

 ועפי״ז * לברך צריך בעצמו איהו הבודק רק כן דלא לז״א יברך
 והלכתא דקאמר דלהמסקנא בהסוגיא חדש דרך לאמר נ״ל היה

 והתו׳ ל״ס כ״ע דבזה טוב יותר לבער הא קשה חמץ ביעור על
 הדבר הוא כך ג״ל אכן יעו״ש כן לאמר יכול דהכונה דחקי
 לשעבר הוא אס בעל דסליגי מקודם דאמר מהא במסקנא דהדר

 ל״פ פפי רב עס ור״ס משמע לשעבר על לכ״ע רק להבא או
 לברך צריך דאז בעצמו הבעה״ב דבודק היכא קאי ספי דרב

 משמע לשעבר דעל לבער לברך צריך ע״כ הבדיקה קודס
 לעשיחן עובר לברך א״צ דאז לבדוק לאחר מצוה כשבעה״ב אכן
 המצות בכל יברך איך לכאורה דבאמת יען הבדיקה אחר כ״א

 יוכל לא שבתו״ז סיבה או אונס לו יקרה סן הלא לעשיחן עובר
 שכתב בהראב״ד ועיין לבטלה ברכה מברך ונמצא המצוה לקייס

 הדבר שאין משוס מברך זאח״כ מקדש אלא כן נוהגין אין ואנו
 הברכה הוי לו תתקדש ולא האשה תמאן שאס בדעתו תלוי

 לעשיחן עובר לברך דא״צ ע״א ז׳ ד׳ פסחים בתו׳ ועיין ־ לבטלה
 דנוסח יען ונ״ל כו׳ מברך הוא מצוה שהעושה במקום אלא

 בזו וחייבנו ומצות תורה לנו שנתן להשי״ח שמברך הוא הברכה
 המציה זו לקיים להתעסק ומתחיל שכר יקבל שבעשותו המצוה

 הוא כי לבטלה ברכה אינו המצוה יעשה ולא כשיאנוס אף א״כ
 ורצונו במצוה הוא חייב ובאמת במצוה חיובו על להשי״ת מברך

 הבדיקה כשעושה דוקא זהו אכן קרהו אונס רק לקיימו היה
 מוטל אינו המצוה חיוב דאז לבדוק לאחר כשמצוה כן לא בעצמו

על
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 המציה מוטל דלא כיון שייך אינו חיובו על לברך וא״כ האחר על

 מל אינה האס כאשר כי למילה ול״ד חבירו של ביתו לבדוק עליו
 כשיעשה שסרק מרבבה הדגול כסברת למולו חייבין הב״ר

 דמ״מ המג״א כסברת מצוה ג״כ קייס משנבדק אז ויבדוק המצוה
 דפן משנבדק עשיתו אחר כ״א לברך אא״ל א״כ קעביד מצוה
 פפא רב אמר אז לבטלה ברכה הוי יבדוק שלא אונס יקרה

 והלכהא הגמ׳ קאמר .לזאת משמע• לשעבר ביעור דיברךעל
 על יברך ומאי הבעה״ב ולא שיברך צריך הבודק ר״י דאמר בהא

 הא ובכה״ג דרבא משמיה פפא ורב ר״ס דל״ס יען חמץ ביעור
 ביעור על דמברך ל״ס כ״ע לבדוק לאחר דכשמציה ר״י דמיירי

 ג״ל היה כן לבער באמת מברך בודק בעצמו כשבעה״ב אכן חמץ
:כן פירשו לא המפרשים אעשה מה אכן

 אחרהללונ״ל והש״ץ הלל קודם לחלצן ל״א ס״ק מג״אר
 לחלוץ לבל מהראוי אז פסח דחה״מ א׳ דביוס

 הוה לא יוחנן ר׳ בירושלמי דמבואר קה״ת אחר עד התפילין
 מפיסחא רישיה חזיק והוה לפסחא מפיסחא אלא תפילין מנח
 לא לכך מקרירות בראשו חושש היה ר״י פירוש עצרת ועד
 כתיב דכן בפסח הניח ואעפ״כ תפילין להניח רשאי היה

 בהורה קורין דאז יען נמצא כתיב בפסח החוקה את ושמרת
 וכן בראשו התפילין שיהא צריכין החוקה את ושמרת האי

: כן נוהגין קצת ראיתי
 ותירוצו כו׳ אח״כ יניחם דמ״מ וי״ל א׳ ס״ק במג״א (כו)

 לאות לו יתירו איך קשה דמ״מ מחוור אינו
 וכן דרכו איחוד בשביל עיניך בין לטוטפות והדר ידך על

 כי לק״מ מעיקרו המג״א קושיה אמנם • כן הקשה ג הפר»•
 והמה בשיירא הולך במדבר שהוא היכא כגון מיירי הרא״ש
 תעו נפשות סכנת יש מהשיירא יפרד וכאשר לדרכם נחפזים
 שי״ל כמו והוי מצא לא מושב עיר דרך בישימון במדבר

 באופן הרא״ש ציירו מה על אכן ־ להניח וא״י בידו מכה
 רמוז עמוקה דכונה ג״ל מכה כשי״ל בפשוט נקט ולא זה

 מעכבת אינה א״ל בין י״ל בין הלכך הרא״ש דז״ל בדבריו
 כגון אונס פוס דאיכא היכא כגון זה בלא זה ליהגיח ויכול

 ראש של יגיח יד של ולהניח להתעכב וא״י בדרך שהולך
 עכ״ל שתים יהיו עיניך בין שהם כ״ז שאמרו למה ול״ח

 יד של תפילה ואמר הדבר כפל דלמאי לו דהוקשה ונראה
 הלא יד של מעכבת אינה ראש ושל ראש של מעכבת אינה

 ומאחר ראש של מעכבת אינה יד של חסלה בכתבו סגי
 והא קודם ראש של מגיח וגס א׳ תפילה רק דאינו אף דחזינן
 ראש השל מניח ואעפ״כ שתים יהיו עיניך שבין כ״ז נאמר

 ע״כ יד של מעכבת אינה ראש דשל שוב נקטוה למאי א״כ
 כאשר חדתא מילתא בזה במשנה דמשמיעגו הרא״ש מפרש

 לדרך לילך כנ״ל נפשות בסכנת אנוס רק התפילין ב׳ י״ל
 אזי להניח יכול שירצה ואיזו א׳ תפילה להניח רק פנאי וא״ל
 שי״ן בעורו דחקוק יד משל גדול דקדושתו יען ראש של יגיח

 אותה א״ע ופ״ר ש״ר עושין ש״י ל״ד ד׳ ובמנחות תפילין של
 הוא והשי״ן כו׳ חמורה מקדושה מורידין שאין משוס ש״י

 והאמר ד״ה בגה״ש ע״ב כ״ח ד׳ שבת במס׳ ועיין הלמ״מ
 שהס דכ״ז להא ול״ח יד של תפילה של לעור י״ל הא ק״ל כו׳
 ע״ב ג׳ ד׳ בעירובין החום׳ כדכתבו שתיס יהיו עיניך בין

 עיניך בין ולטוטפות בעלמא דאמר ואע״ג כו׳ יד של ד״ה
 צריך שניהם שמניח בשעה היינו שתים יהיו עיניך שבין כ״ז

 של מעכבת אינה יד של תפילה ולז״א יעו״ש יד של להקדים
 או לחוד יד של הפילה רק א״ל דכאשר להיסך פירוש ראש
 כי ראש של עכור להניחו מעכבת אינה בראש מכה שי״ל
 רק שניהם י״ל ואס זא׳ז מעכבין דאינן להיפך וה״ה א״ל
 מעכבת ואינה ראש של יניח ג״כ א׳ להניח כ״א שהות ח״ל

 עיניך בין שהם כ״ז נאמר כי אף דא״ל יד של האי אוהו
 בדרך שהולך כגון הרא״ש ל׳ היטב מדויק ועשי״ז שתים יהיו

 עדיף דאיהו ראש של מניח יד של ולהניח להתעכב וא״י
 דבר וזהו מ״ל שניהם מניח שאינו כיון כו׳ שאמרו למה ול״ח
 לאו ראש של מניח הרא״ש דכוונת י״ל עוד ואולי • חדש

 ובזרוע המצות על מעבירין אין אכן גדול דקדושהו הוא בדוקא
 וע״כ כו׳ עעמא ד״ה ו׳ ד׳ במנילה בט״א ועיין החלה פוגע
 להניח אף וביכולתו יניח שירצה מה רק שוין שניהם המה

 דברי היטב ניחא ועסי״ז כו׳ שאמרו למה ל״ח כי ראש של
 שא״י אונס שוס וי״ל שתיהס י״ל אם ואפילו דכחב הטור
 יכול להתעכב וא׳י לדרך לצאת שצריך כגון שהיהס להניח
 כתב חיך הב״י ותמה זא״ז מעכבות שאינן מהן א׳ להניח
 יעכבו שניא להמר ראוי דיוהר דמשמע שתיהס י״ל אס ואשילו

 איפכא משמע ובגמ׳ שתיהס מכשיש-נו א׳ אלא דכשא״ל זא״ז
 מעכבות אינם וכשי״ל מעכבות כשא״ל דר״ח ס״ד הוה דהא

 אכן • בעיניך רואה הנך כאשר גדול בדוחק שתירץ יעו״ש
 ראש של תפילה כ״א דכשא״ל דבריו היטב מדוקדקים לדברינו

 עיניך שבין כ״ז שנאמר משום דכי אותו דיניה פשיטא לחוד
 לחיובאכ״א אינו דזהו המצוה מלבטל יניח לא שתים יהיו

 מלהגיח מעוכב ואינו שתיהס די״ל אפילו כ״א אלא למצוה
 להניח ביכולתו דאז בדרך יציאה אונס כ״א מכה משוס ביד
 מכאה ראש של ולא דוקא יד של דיניח וה״א שירצה איזו

 להניח יכול כ״א כן דלא שתים יהיו עיניך שבין כ״ז שנאמר
 רק נאמר לא הדין כי ראש של אף שירצה איזו מהן א׳

: נ״ל כן שהיהס כשמניח
 אין איהא כו׳ התפוח בבשר א׳ סעיף במחבר (כז)

 ושמעתי ותמוה בשבת אלא תפילין מניחין
 ר״חבמקו' לסי׳שהו׳ כזה בציון בשב״ת וצ״ל דהו׳ר״ה הגר״א בכס

 "ברכה ב״שני דהואר״ת ולפע״ד ודפח״ה "תפוח "במקום "שער
 להניח ש״י על תפילין ברכות בשני אלא מניחין דאין פי׳ "תפילין
 :א׳ אלא מברך דאינו כרש״י ולא כר״ה מצות על ש״ר ועל

להתעמת הוא חסידות מדת נתהסכו ואם י״ז ס״ק במג״א
 הראש שמקיף מה אלא קפדינן דלא מטור ומשמע •

 הטור דדעת מדבריו דמשמע קשה לכאורה כו׳ והזרוע
 שמקיף מה כ״א חשש דאינו רק יד בשל גס להקפיד לחשוש
 ובאמת בזה לחשוש יש הזרוע שמקיף מה לפחית הא הזרוע

 התשובה כדברי שסובר נראה רבינו דז״ל הב״י כתב כן לא
 בשל אלא הרצועות יתהפכו שלא כת" לא ולפיכך הראשונה

 מה אלא קפדיגן דלא מטור דמשמע הוא כך דהכונה ונ״ל ראש
 ראש בשל אלא אינו דהזהירות שיטהו לפי הראש שמקיף

 יד בשל אף לחשוש כהרמב״ס דפסיק למחבר אף וממילא
 וכי פלוגהא מצינו לא דבזה בהזרוע כ״א דוקא איט ג״כ

 דקפידהו דמהטור המג״א וכונת ראש משל יד של יהיה חמור
 ה״ה הוכחה דוקא הראש שמקיף מה ראש בשל דוקא אינו

 ק״ל אמנם י הזרוע שמקיף מה רק דאינו יד של על לדידן
 כסתימה ג״כ סבר מסתמא והזרוע ג״כ נקט דהמג״א דמאחר
 חסידות מדת נקט איך א״כ השניה כחשו׳ שסתם המחבר

 מאן התשו׳ דז״ל להתענות חובה זו לחשו׳ הלא להתענות הוא
 בהעניתא למיתב מיחייב יד של או ראש של רצועה דאפיק
 לא כר״ה תעניות מ׳ לחייבו אבל העניה וצריך הוא דפושע
 מצד אינו א׳ דבתעניה הרי דעבד הוא חסידות ומרוב

 רצועה כתב הראשונה תשו׳ רק חובה מצד כ״א חסידות
 בשל או יד בשל בתעניות יוס מ׳ ויתיב דאיתהפכא דר״ה
 דיחיב ור״ה היתה ראש דפל מרבווהא גמירנא הכי ראש

 מסתס המחבר הא אכן הזה דחובה משוס לא בתעניתא
 תשו׳ גס ואולי להתעמת הוא חוב וא״כ אחרונה כתשו׳ קסתים

 משוס לא וכונתו אחרונה תשו׳ על בזה פליג לא הראשונה
 חובה בודאי א' יוס אבל יוס מ' כ״כ להתענות הוה דחובה

 שנהנו ומה כתב ע״ב ס׳ ד׳ נדריס במס׳ בר״ן ועיין ,הוא
ואפ״ה פניא ועד מצפרא אלא הוי דלא יחיד בתענית עכשיו

לכשתחשך
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 וקשה כו׳ א׳ יוס משוס ול״ג שאלה בלא ליה שריא לכשתחשך
 כגון מצוה נדר היה אס הלכך אח״כ כחג בעצמו הא

 ג״כ בתענית נימא א״כ כו׳ שאלה א״צ מצוה ולקיים ללמוד
 מצוה דחינו סבר ואולי יחקרי וקדוש קעביד דמצוה הוא כן

נקראחוטא: המתענה כי יען
 הולך דלפעמיס דחוק תירוצו בכובע ס שבולט כ׳ בס״ה

ולי כלל ניכר ואינו עבה והכובע קטנים בתפילין ’ *
 משוס רבו בפני התפילין לגלות דאסור דהטעס בפשוט נראה

 המנעל לרבו כשמחיר א״כ פניס כעז ונראה לרבו ישוה שלא
 א״כ ממנו שפל רק לו שוה דאינו בעצמו ומראה עצמו ומכניע

 בעת כ״א אסור ואינו גלויין בתפילין לילך אז לו מותר
 כמשוה ומחזי ליכא ההכנעה על דאות לרבו משרת שאינו

:איכא ועזות לרבו
 גרסינן כו׳ מהס דעתו יסיח שלא א׳ סעיף במחבר )כה(

 יוצא ר״י דבי תנא ע״א י״ב ד׳ שבת במס׳
 רב בר רבה מ״טכיקדאמר חשיכה עס ע״ש ב בתפילין אדס
 מציץ ק״ו ושעה שעה כל בתפילין למשמש אדם חייב הונא

 על והיה תורה אמרה א׳ אזכרה אלא בו שאין ציץ מה
 אזכרות בהן שיש תפילין ממנו דעתו יסיח פלא תמיד מצחו

 מצחו על והיה וז״ל ופירש״י להו דכיר מדכר הלכך עאכ״ו הרבה
 והיה מקוס לו קבע כבר דהא דרשה להך הוא יתירא קרא תמיד

 ע״א ח׳ ד׳ ביומא ערוכה גמ׳ נגד דזהו ותמוה אהרן מצח על
 מוהיה מקום קביעות ליה נפקי לר״ש ובין לר״י דבין שס דאיתא

 מר לכל לד״א אתיא אהרן מצח דעל ודרשא תמיד מצחו על
 תמיד מתיבת ילפינן הונא רב בר דרבה וילפוהא ליה כדאית
 קושיא נקדים הביאור אל שנבא ומקודם ־ להיפך קאמר ורש״י

 ט״ז ע״ו י״ר ל׳ה מקדש ביאת מהל׳ בפי״ד שפסק הרמב״ס על א׳
 על עודהו דאמר כר״י ופסק בצבור היא דחויה טומאה כמ״ד
 בסוגיא ביומא והמעין מרצה אינו מצחו על אינו מרצה מצחו
 דחויה דטומאה דכיון זא״ז סותרין הפסקים ששני יראה הנ״ל
 הרמב״ס פסק איך ועו״ק יעו״ש יוכיח ביו״כ כה״ג בצבור היא

 בציבור דחויה דטומאה דפסק כיון בתפילין למשמש אדס דחייב
 דהנה לתרץ ונ״ל הנ״ל הונא רב בר דרבה דרשא ל״ס ור״ש כר״ם

 רב בר דרבה דרשא האי מקומות בכמה הגמ׳ מסתימת
 ע״כ עליו חולק ר״ש ובאמת עליו חולק אין כאלו משמע הונא
 ביומא דאיתא אזלי לשיטתו ור״ש לשיטתו יהודא דרבי נראה

 נדחין אינן בע״ח סבר דרב יוחנן ור׳ דרב פלוגתא ס״דע״ב ד׳
 משוס דרב בטעמיה הגמ׳ וקאמר נדחין בע״ח סבר ור״י

 בהס משחתם כי דכתיב מנ״ל והתם כו׳ עובר מוס מבעל דיליף
 כו׳ תערובות דע״י מזה נ״ל ורב כו׳ מיעט ור״י כו׳ בס מוס

 והנה • יעו״ש דריש לא בהס בס ואידך בהס מבס נ״ל ואידך
 ל״פ יהודא דר׳ דאליבא ע״ב הנ״ל בד׳ שס הגמ׳ מסיק
 ר״ש הוא והח״ק דח״ק אליבא פליגי כי נדחין בע״ח דסבר

 אמר אשי רב הגמ׳ דקאמר ע״א צ״ח ד׳ פסחים במס׳ כדמוכח
 היינו נדחין אינן בע״ח דאמר הוא ור״ש מצות אח׳ דמית לעולם
 ור״ש בהס בס דריש דר״י נמצא הנ״ל בד׳ ביומא דרב אליבא

 ר״ש גס יוחנן דר׳ ואליבא דרב אליבא בהס בס דריש לא
 דריש בהס בס דדריש יהודא דר׳ ניחא והשתא בהס בס דריש

 קאמר לכן בהס בס דריש דלא דרב אליבא ור״ש מצחו מצח נמי
 דר״ש דסבר לר״י אכן ליה משמע לא מצחו מצח דר״ש הגמ׳
 דרשות סדר כפי וא״כ מצחו מצח נמי דריש א״כ בהס בס דריש
 תמיד דתיבח ונשא מצח על היינו אחר דרש ליה אייתר הגמ׳

 הציץ ונשבר מקוס לקביעות מצחו על והיה מרצה דחמיד משמע
 היינו אחר באופן למדרש צריך בע״כ א״כ מצחו ממצח

 לקביעות מצח על והיה מרצה דתמיד נדרש תמיד דתיבח
 ראשון דפסוק והסברא בקרא ראשון פסוק דהוא כיון חקוס

 שלא נדרש מצחו על ומוהיה לדרשא השני והפסוק לגופיה
מצחו ומצח מצחו על שמונח שידוע פירוש ממנו דעתו יסיח

 רש״י דקאמר רש״י דברי היטב ניחא והשתא י הציץ לנשבר נדרש
 מוהיה מקום קבע כבר דהא הוא יתירא קרא מצחו על דוהיה

 לזה רש״י נקטיה ובמחכוין רש״י לשיטת וכנ״ל אהרן מצח על
 לר״ש אף חולק בלי אמיתית דרשא שלו שדרשא לגלות דביקש

 מציץ קיו כתב דביומא יש ,ל שינוי כי אץ רש״י חזי וגס
 תמיד מצחו על חורה אמרה אחת אזכרה אלא בו שאין ציץ ומה

 דביומא משוס תמיד מצחו על ומה תורה אמרה כתוב ובשבת
 תמיד מתיבת ויליף לר״ש ולא לר״י דוקא וילשינן רב לשיטה אזיל
 דרשא הונא רב בר דרבה דדרשא לגלות הגמ׳ רצה בשבת אכן

 כר״ש ישמעאל ר׳ דבי הנא אף לסבור ויוכל חולק בלי אמיתית
 לביאור נבא ובזה יוחנן■ ר׳ לשיטת מצחו על והיה הגמ׳ נקט לכן

 דלמה הנ״ל בסוגיא הרבה לדקדק יש דלכאורה הנ״ל הרמב״ס
 דסבר כיון מרצה דחמיד תמיד מחיבת יליף דר״ש הגמ׳ קאמר

 דתיבת קשה וא״כ יוכיח ביו״כ כ״ג א״כ בצבור דחויה דטומאה
 לאביי הול״ל כך ואדרבא מכ״ג לילף דנוכל כיון הוא יהירא תמיד
 ונשבר ממנו דעהו יסיח שלא ילסינן תמיד דמתיבת לאמר
 • מקוס לקביעות תמיד מצחו על והיה אהרן מצח מעל ילפינן הציץ
 דהיה הנ״ל לדברינו לאמר נראה ע״כ ליה משמע לא מצחו ומצח
 בהס בס דריש לא דר״ש דסבר רב לשיטת התינח לאביי קשה
 דמתיבת כיון קשה א״כ בהס בס דריש דר״ש דסבר יוחנן לר׳ אכן

 יתירא מצחו מצח א״כ הונא רב בר דרבה דרשה ילפינן תמיד
 ביו״כ כ״ג של הקושיא מקשה לא דר״ש אביי פירש ע״כ הוא

 מייהי ראיה מאי הקשו התו׳ דהנה יהודא ר׳ לשיטת כ״א יוכיח
 אינו לעולם דילמא דמרצה מצחו על כשאינו דאפילו מיו״כ ר״ש
 על להיות דא״א טעמא היינו ויו״כ מרצה אינו מצחו על

 בטומאה דאתי הוא צבור דקרבן דכיון טומאה דחיא ולרצוי מצחו
 הקרבן נטמא דאס יוכיח ביו״כ כ״ג ר״ש קאמר דהכי ותירצו כו׳

 אחרת הבא לו אומר אין טהורה אחרת יש אס אפילו בידו
 נראה ע״כ דחוק ותירוצס כו׳ לעיל אמר והא וא״ת כו׳ תחתיה
 ריצוי חרתי דאיכא אף מביא אחרת יש דאס סבר ר״ש דודאי

 ועכשיו לר״י אזיל הקושיא רק אחריתי מייתי צבור וקרבן ציץ
 להביא א״צ אחרת דאיכא דאף כר״ש סבר מצי תנא דההוא ניחא

 הסברא מזו ידע לא ור״ש לו הותרה דטומאה סבר דר״י משוס
 דטומאה כיון לשיטתו ומקשה דחויה דטומאה סבר ר״י דגס

 אמאי א״כ מרצה אין מצחו על עודהו דאין סובר ואתה דחויה
 דטומאה סובר דאני והשיב מביא אינו אחרת יש דאס אמרח

 ראיה אינו וא״כ אחרת דמביא סבר בעצמו ר״ש א״כ הותרה
 צריך ע״כ דוחה צבור קי־בן אחרת אין דאס ביו״כ מכ״ג
 קאמר ע״כ יוחנן ר׳ לשיטת מוכרח זהו תמיד מתיבת לילף
 מ״מ הנ״ל באופן לאמר נוכל דלרב אף כן לרב גס אביי
 דאיכא דאף אלא תנא אידך על יפלוג דר״ש לאמר ליה דחיק
 דחיא צבור קרבן ובדליכא כדאיכא אחרת להביא צריך תרתי

 דטומאה דפסק דאף הרמב״ס פסקי ניחא והשתא התו׳ וכקושית
 תקשה ואס מרצה אין מצחו על עודהו דאין פסק מ״מ דחויה
 כר״י ידרוש והפסוקי׳ התו׳ וכקושית הוא צבור קרבן החס מכ״ג
 ומיעל מינס בעי לא מי כו׳ תמיר מאי ביומא שהקשו שזה ודע

 ואיהו קיימינן לר״ש דהא כן הוא תמיד שמשמעות לא לבהכ״ס
 שחרית הישנה סילק שאפילו לחה״ס בתמיד צ״ט במנחות ס״ל

 שמעינן והיה דמדכ׳ ה״ס אלא תמיד הר״ז ערבי׳ החדשה וסידר
 היו׳מדל כל שחובתו בתפילין כמו יהא חדירבהוייתו שחובתו

 מדכ׳ולזכרון בשע׳שינה רק פטו׳בהפילין ואין בספרי והי׳כמ״ש
 כו׳ אדכרו ואי כו׳ מתנמנם ה״ד כדאמרינן זכרון בר ואינו כו׳

 והיינו הפר בריתי את משוס כו׳ הדברים בוהיו שאינו ובהכ״ס
 תדיר חובה נפיק מוהיה דהא כו׳ תמיד מאי דקאמר

 דמקשה והיינו בתפילין דפשור איצטריך ובה״כ דלשינה וע״כ
 במס לישן הנכנס בסוכה דאמרינן והיינו כו׳ למינם בעי לא מי

 ואין מניה רצש ולהכי מהס פטור דאז אשמעינן פירו׳ חולץ רצה
 אסור אינו חיובא בר לאו דגברא דכיון הדעת להיסח מוששין

בהיסח ואו
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 בודאי בניעור אבל דמי בסיכתא דהלי דכמאן הדעת בהיסח
 יונה כרבינו ודלא ז״ל הרמב״ס כמ״ש הדעת היסח כל אסור

 ,ארי השאגה דחק ולחנם לד״א שחוק בין לחלק מזה שהכריח
 בסוכה הריטב״א שהרי לדברי עצומה וראיה עיי״ש בתשובתו

משוס מתפילין בהורה העוסק שפוטרת דמכילתא טעס כ׳

: הדעת היסח
יליף מנחות במס׳ ,החילה חולץ ראש של תפילין ב׳ סטית

 עיניך שבין כ״ז עיניך בין לטוטפות דכתי׳והיו משוס ’ **
 המצות על מעבירין אין ר״ל אמר ל״ג ד׳ ביומא שתים•איתא יהיו
 ופירש״י אסור אטוטפתא דרעא עבורי מדר״ל ש״מ רבא אמר

 דהא אסור ראש של תפילין בשביל שבזרועו תפילין לאחר
 מההיא ת״ל פירש״י על התו׳ והקשו תחילה פגע בזרועו

 תמיהא התו׳ קושית ולכאורה 'ברישא כתוב יד דשל דמנחות
 דשל בגמ׳ דיליף דהא סבר דרש״י רש״י שיטת לתרץ ונ״ל רבה

 ידך על לאות וקשרתם דכתיב משוס ברישא להניח צריך יד
 כ״א הקרא מסדר הלימוד אינו עיניך בין לטוטפות והיו והדר
 ילפינן מיחוראדוהיו אכן לעכב דהסדרהוא קמנ״ל נאמר

 בין ולטוטפות ידך על לאות וקשרתם למכתב דהו״ל להא
 מוהיוולא יליף תחילה ראש דחולץשל והא למ״ל והיו עיניך
 מנלן * בינה נא נתבונן דא״כ וג״ל יחיד ל׳ והיה נאמר

 ותפילין קודם דמקודש קיי״ל הא הן לעיכובא אתי דהקרא
 לאקדומי אתי בע״כ א״כ יד של מתפילין יותר קדיש ראש של

 להקדים דוקא חיוב אינו כי כן דלא הקרא בא לזאת
 יוכל ירצה וכאשר מיצהא תלוי ברצינו כ״א ראש של

 מעלה יש לזה תפילין להנחת סדר דאין יד של ג״כ להקדים
 להשמיענו יתור ונקט קרא דקדמה מעלה יש דמקודשולזה

 דנאמרכ״ז והא כ״כ מקודש האינו את להקדים ג״כ דיוכל
 משא״כ דוקא התפילין בחליצת זהו שתים יהיו עיניך. שבין

 יותר דמקודש מעלה לו יש דאז כיון לזה לחשוש אין בהנחה
 מדר״ל והוכיח רבא בא לזה לעיכובא אתי דהקרא מנלן וא״כ
 ואין מילתה תליא דברצונו הדעת על שעולה כמו כן דלא
 להתיר כ״א קודם ראש של לאסור בא אינו והקרא להנחה סדר
 אסור אטוטפהא דרעא עבורי רק כן דלא קודם יד של ג״כ
 מעבירין דאין כיון הלי דברצונו פשיטא למ״ל קרא דאל״כ יען
 דאין מעלה יש יד לשל א״כ חמלה פגע ובזרוע המצות על

 יקדים שירצה ובאיזה דמקודש מעלה יש ראש ולשל מעבירין
 ראש של ולאסור דוקא לעיכובא בע״כ אתי למאי קרא וא״כ

 דמנחות דגמ׳ דרשא על באמת קאי רבא דהאי נמצא מקודם
 כתב א׳ סעיף כ״ה בסי׳ המחבר והנה מרווח• פירוש וזהו
 כו׳ בקודש שמעלין תפילין יניח מצוייץ טלית שלבש אחר
 והשאג״א מרבבה הדגול אחד בסיגנין מתנבאים נביאים ושני

 בפאג״א יעו׳ש להקדימן היה קדושתו משוס דאדרבא דתמוה
 משוס תפילין אדרבא לייא דכלפי כו׳ לענינינו ונחזור כ״ח סי׳

 לתרץ בדעתי ועלה יעו״ש כו׳ לציצית להקדימן ראוי קדושתן
 על דקשה הנ״ל רש״י לפירוש היינו זה לטעם נקטיה דהב״י

 דמנלןהלא שלראש דאסורלהקדים מדר״ל הוכיח איך רבא
 לרבא הו״ל הן שוין א״כ דמקודש מעלה י״ל ראש דשל מאחר
 דמותר פירוש מותר אדרעא טוטפתא עבורי ש״מ למימר
 מכיון מ״מ מקודש דהוא אף יד של בשביל ראש של לאחר

 שניהם א״כ היא מעלה ג״כ מעבירין דאין דהא מוכח דמר״ל
 דהסברא צ״ל בע״כ פירש״י על זה מטעם השיגו לא והתום׳ שוין

 בקודש המזבח ע״ג הקרבין בקדשים כ״א אינו עדיף דמקודש
 לו גורס שבו קדושה דשם דנימא תפילין כגון בש״ד לא אבל

 לבעיין צ׳ ד׳ בזבחים הגמ׳ למפשט רצה איך א״כ וח״ל קדימה
 ואח״כ מנחה של אדם מתפלל הל׳ דאר״י מהא ומקודש דתדיר

 היום וברכת חדיר היין ברכת ד״א דהניא מהא וכי מיסף של
 לחלק מהא ידע לא עדיין דהגמ׳ י״ל יעו״ש כו׳ הדיר אינו
 הסלקא לפי אף בטוב לו משיב והמדחה מצות לשאר קדשים בין

 משא״כ עדיף מקודש אמרינן דברים בשאר דגם שלו דעתא
 בשאר דמקודש סברא הדין דל״ס מ־בא חדק דאמח אליבא
 מוכח אינו לפירש״י ביאורנו לסי אכן הש״ע צדק א״כ מצות

 מקודש אמרינן מצות בשאר דגם דמוכח הוא ונהפוך כלל
 דלענין אליה ר׳ מסירוש טעמו הוכיח דהשו״ע ונ״ל עדיף

 יד דבשל וקאמר מיירי הדעה היסח משוס בתפילין משמוש
 ימשמש ואח״כ ברישא בה דפגע משוס מתחלה ימשמש

 אליביה קשה וא״כ הנ״ל כפירושי מפרש אינו דהוא ראש בשל
 מאחר הלא קודם ראש בשל למשמש דאסור מדר״ל הוכיח איך

 פירו' דיש דאף כתב והב״י המה שוין שניהם א״כ עדיף דמקודש
 משוס הזה כפירוש רבינו כתב דרבא מימרא בהאי אחר

 ובב״י בקודש שמעלין טעס נתן שפיר לזאת תנהו א דהרוייהו
 משוס או המצוק כל כנגד ששקול עדיף דציציח הטעם כתב

 דמקוד׳עדיף הנ״ל וכביאורנו רש״י לפירוש זה ט»ס נקט דתדיר
־. בקדשים דוקא ואינו מצות בפאר אף שייכא

 חכמי באמת תיקנו לא מ״ט וק׳ל ב׳ ס״ק בט״ן )כט(
 בפשוט לתרץ ולענ״ד כו׳ אמרת ברכה תלמוד

 ברכה דתיקנו הנהנין לברכת ל״ד המצית ברכת דבאמת
 נוסח שוס מצינו לא המצית בכל ולזאת ולאחריה לפניה
 תפילין על קאי דחוקה למ״ד בתפילין אכן לאחריה ברכה

 על שואלין וא״ה ששטן דבר וזהו הוא דחוק מכיון א״כ
 לזאת אי למשפטים מסכימים ורק זה הוא למאי החוקים

 עבור דמליצתו הדעת על לעלות יוכל אז הפילן חילץ כאשר
 שמברך ברכה תיקנו לזאת אי בחיק וממאן הוא חוק כי

 כעת התפילין מסיר שאני ומה חוקיו לשמור שציונו להשי״ת
 כדנאמר משא״כ בתפילין שוב לילך שאסור מפאת הוא

 ברכה א״צ חוק מקרי לא ותפילין פסח על קאי חוק דהאי
 כי ומראה הטור ובל׳ הירושלמי בל׳ דוק מצות בשאר כמו

 נדהכ״אע׳ב מהו׳ אמנס דנקראחוק משוס הברכה עיקר
 משוס הוא ואינו בלאו דעובר משוס רק כן משמע והמרדכילא

 חפילק זמן לאו דלילה פסק הרמב״ס והגה • חוק דנקרא
 החוקה את מושמרת הוא והדרשא בלאו עובר והמגיחן

 א״כצריך תפילין על קאי דחוקה וא״כ לילות ולא מימים
 בשעה לברך דצריך להרמב״ס נקטי לא אמאי וקשה לברך

 דחוק ותירוצו הב״י כן הקשה וכבר חוקיו לשמור הסרה
 בני ולא דוקאמברכין מערבא דבני מאמרו ראיה דמאי

 עה־ א״י בני הני מחולקין היו בזה כי עבור דילמא בבל
 דהרמב׳ס ומכיון לא או תפילין זמן לילה האס בבל בני

 כבני הל׳ בע״כ א״כ תפילין זמן לאו דלילה להלכה מכריח
 דאיהו בפשוט הרמב״ס דברי לתרץ לי יש האמנס • א״י

 ולבני ד״ה ע״ב מ״ד ד׳ ברכות במס' התו׳ כתירוץ סבר
 שייך בלילה לסלקם צרכם שהיה לדידהו דדוקא שכתבו כו׳

 אבל כו׳ החוקה את ושמרת כדכחיב חוקיו דלשמור ברכה
 ל״ש בלילה נסלקן אפילו אז היום בחצי אותן שמסלקין אנו

 כו' תפילין זמן לאו לילה דקסברי לדידהו דוקא והאי חוקה
 תירוץ כ״א תירוצא הדין ל״ס והרמב״ס אח" תירוץ עוד זהו

 הענין הוא כך נ״ל פלפל בגרגיר לתרץ אמנם הראשון
 חפילייהו דמסלקי דבהר מערבא ולבני שס אמר בגמ׳ דהנה
 פירוש ריחני לאפוקי מאי לאפוקי חוקיו לשמור אקב״ו מברכי

 להדין הרמב״ס השמיט אמאי וקפה לאחריו ברכה א״צ דזה
 ונ״ל כתבוהו והש״ע והטור לאחריו ברכה א״צ דריה דינא

 רפ״י לברך צ’א לאחריו אבל כתב רי׳ו בסי׳ הט״ז דהנה
 מיד שנפסק פי׳ היא מועטת דהנא׳ מפו׳ הטעם כ״ב ד׳ בנדה פי׳

 דהרמב״ס כיון דכן מאח׳ נמצ׳ יעו״ש במעיו שנתעכל לאוכל ודומ׳
 אינו שבמעיו המזון נתעכל י״ד הל׳ ברכות מהל׳ נקטבס״ב

 המזון נתעכל כמו דהוא בריח ה״ה סשיטא א״כ ומברך חוזי
 דסמיך דינא להדין הרמב״ס השמיט ושפיר לברך דא"צ
ויש למנקט צריך דלמאי המשנה על קשה לסי״ז אמנם אהא

 שטעון
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 דריח להשמיענו לאחריו ברכה טעון ואין לפניו ברכה בטעון
 נ״א ד׳ דברכות ממשנה ידעינן הלא לאחריו ברכה טעון אין

 אמנם .שבמעיו המזון שיתעכל כדי עד מברך מתי ועד ע״ב
 לאכילה יש עיכול שיעורי דתרי דאמר לר״ל קאי דהגמ׳ נ״ל

 ולמועט צמא שהוא כ״ז דלמרובה מועטת ולאכילה מרובה
 יצמא לא מילין ד׳ הילוך משך ך בת דבודאי אף מילין ד׳

 עיכול שיעור הרחיבו מועטת באכילה מ״מ מועטת לאכילה
 עד דברכות במשגה דשנו אף לזאת אי ממש שיתעכל היינו

 № וכשאינו עיכול מקרי לא שיצמא דהיינו שיתעכל כדי
 נקט לזה כן הדין ג״כ דבמועטח ה״א א״כ עיכול שיעור הוי

 כמו הוי מלהריח פסק כאשר בריח ושם ריח למעט המשגה
 מרגיש אינו ני עוד תאבון בלי לגמרי ממש המזק נתעכל

 הוי מועטת דאכילה מועטת באכילה הדין כן כלל בהטעס
 לר״י^דאמר אמנם • מילין ד׳ הוא לזה והשיעור ריח כמו
 לאכילה מרובה אכילה בין חילוק אין ולדידיה רעב שאינו כ״ז

 א״א שוב אז ט׳ ס׳ק קפ״ד בסי׳ המג״א כדכתב מועטת
 דממשנה להשמיענו המשנה א״צ דזה ריחני למעוטי לומר

 למעוטי בעכצ״ל מאי למעוטי הדק״ל וא״כ ידעינן דברכות
 בעצמו יוחנן דרי ולאמר בכה״ג הדרך ולפרש מערבא מבני

 הא לי־ס דר״י חזינן הרי וא'כ מערבא דבני הא סבר לא
 השמיט ומה״ט כר״י הל׳ ור״ל ריי וקיי״ל מערבא דבגי

 נקט דלא הא ג׳׳כ לי ניחא ובזה מערבא דבגי להא הרמב״ס
 הדבר וסחס רעב שאינו כ״ז דהוא עיכול לשיעור הרמב״ס

 דר״ח להא נקט מדלא ידעינן דזהו יען סתם נתעכל וכתב
 דאכילה דעיכול הא על סמך כי לאחריו ברכה טעון אין
 בע״כ מרובה לאכילה מועטת אכילה בין חילוק אין א״כ

 דא״צ יסבור דר״י דוחק זהו אמנם רעב שאינו כ״ז השיעור
 וגס בא״י היה דר״י כנודע מערבא מבני איהו הא לברך

 לאמר ונ״ל כ״כ מיושב אינו דר״י להא נקט דלא הרמב״ם
 התפילין דמסלק בתר לברך דצריך סבר בעצמו דר״י כך
 המשנה וא״כ אחריו מברך אינו ירקא דעל סבר איהו רק

 • דאכילה מעיכול ידעינן מברך דאינו ריח ועל ירקא ממעט
 דבר זהו רעב שהוא כ״ז השיעור הוא דעיכול הא והנה
 לא ומאן לחוד המלה פירוש זהו כי זאת לפרש וא״צ פשוט
 דר״ל משוס דא״ל פירושא להדין דנקטיה ור״י זאת ידע

 שיצמא כ״ז אמר ר״ל הול״ל להיפך דא״כ כפירושו דאינו נקטיה
 ר״ל ואילולי רעב שאינו כ״ז פירש אז כן ר״י שמע וכאשר

 ה״א כי יען חדש דבר להשמיענו בא אמנם • להשמיענו א״צ
 א״ש ג״כ מברכין תפילין על כי ויען מברך ירקא דעל לאמר
 טעון ואין לפניו ברכה שטעון דיש המשנה משמיענו ■למאי

 ידעינן וזהו ריחני כ״א א״א ותפילין ירקא דלמעט לאחריו
 האי מפקינן הוה הקושיא לחץ מחמת א״כ דברכות ממשגה

 מוכרח לזאת אי שיצמא לז ולפרש הפשוט ממשמעות עיכול
 אין ירקא על אכן כפשטיה עיכול שיעור רק כן דלא לפרש
 מברך ומיא ירקא דעל פשק הרמב״ס אכן אחריו מברך
 למעוטי המשנה וא״כ ר״ל לגבי כר״י הל׳ הא ובהא אחריו

 לברך דא״צ פסק ושפיר תפילין למעוטי צ״ל בע״כ מאי
 שיעור להשמיענו א״צ ולפי״ז מערבא דבני הדין ומשמיט

 שיטתו לפי להשמיענו הוצרך ור״י הפשוט פירוש דזהו עיכול
 התו׳ דבלא להקשות יש אכן ־ הרמב״ס לשיטת כן לא

 אפילו מצות פאר לאפוקי הכי לשנויי דה״מ מקשו בברטח
 משוס ריחני למנקט דניחא № בנזיר ותירצו מעברא לבני

 המרדכי תירץ וכן אחריהן מברך אין רימני דאכל דפסיקא
 דפסיקא דמילתא מצות שאר לאהויי למימר דה״מ תפילין בהל׳
 מערבא כבני הלכה דאין הוכחה אינה א'כ • יעו׳ש נקט

 דעל דפשיטא מילחא דזהו אחר באופן מהרץ דהרמב״ס י״ל
 וגס היא הגהנין ברכת וכי חיתי דמהי מברך אין מצות

 מברך רעב כשהוא לזה סברא צריך הנהנין ברכת על

 אחריו לברך סברא יש בתפילין רק כש״כ לא שבע כשהוא
 השקיפה אחר המניחן בעשה דעובר בסילוקן מציה דיש משוס

: הנ״ל לפירושי חוק דנקרא משוס או
Й ז״ל ־. בהס ויישן ישכחס שמא ב׳ סעיף במחבר 

 שמתו מי פ׳ ברכוה במס' יונה רבינו
 אמרו אסורה עצמה דשינה סוכה לגבי קבע אעו ארעי ול״ג

 קבע שינה דאפילו הפילין גבי אבל קבע אטו ארעי דגזרינן
 ל״ג בהן ישיח שמא גזירה משוס אלא אסורה אינה עצמה
 דבריו ותמוהין יעו״ש ל״ג לגזירה דגזירה קבע אטו ארעי

 אמר מ״ע ע״א כ״ו ד׳ סוכה במס׳ ערוכה לגמ׳ זה דסותר
 ישן להניא הא אלא אביי א״ל ירדס שמא גזירה ר״א
 שמא ליחוש קבע שינת לא אבל בתפילין ארעי שינת אדס
 הרבינו ותירוץ בגמ׳ ע״ז תירוצים ג׳ שיש יעו״ש וכו׳ ירדס
 ורבה אילאי דרב בריה יוסף לרב הרי שס נזכר לא יונה

 רבינו לדברי לב שמו ולא לתרץ דחקו ורבא אר״י בב״ח
 תירץ לא אמאי מקשה מ׳ סי׳ הרשב״א ובאמת יונה
 שמביא מה רק יונה הרבינו דברי ראה ולא כן הגמ׳

 מהי ועד ע״א( ל״ו )ד׳ במנחות איתא ־ דבריו הרא״ש
 שהכלה עד אומר יעקב ר׳ החמה שתשקע עד מניחן

 וכתב ־ שינה זמן עד אומרים וחכמים השוק מן רגל
 שינה עד ירצה אס חולץ אינו אבל תפילין בהל׳ המרדכי

 כר״י או אלא כרבנן למ״ד ליכא הלא ותמוה כו׳ רבנן כמו
 • בזה שעמד בנעט מרדכי ר׳ הגאון בביאור ומצאתי כת״ק או

 ושמרת ל״ה ע״א צ״ו ד׳ בעירובין כן ג״כ כתבו התו׳ ובאמת
 כתב יעו״ש שינה שעת עד תפילין זמן דלילה פסקינן כו׳

 אסור והלא מותר איך עראי שינת דאפי' לשאול ויש יונה הרבינו
 דברי דמהוך נר״ו הרב מורי ואומר כו׳ מהן דעתו להסיח

 ל״ט סי׳ ארי׳ השאגת כתב כו׳ לזה תירוץ למדנו ז״ל ר״מ
 הוא הר״י שמביא ר״מ שסתם ידוע שהרי קאמר מאי א״י

 ונ״ל יעו״ש כו׳ איפכא מוכח הרמב״ס מדברי והרי הרמב״ס
 הרמב״ס פסקי דסתרי יונה לרבינו דהוקשה הכל לתרץ

 היא דחויה דטומאה פסק מקדש ביאת מהל׳ דבפ״ד אהדדי
 אע״ג כי יען דמרצה ביו״כ ודכ״ג ריצוי-ציץ צ־יך וא״כ בציבור

 אתי דתמיד וקרא ן׳ ביומא כר״ש מרצה מצחו על דאינו
 בציץ הדעת היסח דאסור הוכחה אינו וא״ש דתמידמרצה

 כ"! בתפילין למשמש אדס דחייב פסק תפילין מהל׳ ובפ״ד
 שקדושתן א׳ רגע אפילו מהן דעתו יסיח שלא עליהן שהן

 שמוה כ״א בהן יש ואלו א׳ שם אלא אינו שהציץ מציץ גדולה
 • אהדדי סתרי והמה יד בשל וכמותן ראש בשל הויה של

 דהישח הא דבאמת הוא כך דהענין יונה רבינו מפרש לזאת
 דמשמע עיניך בין ולזכרון מהא י״ל בתפילין אסור הדעת
 מקרא נאמר כאשר והנה בראשו תפילין כי בזיכרונו חקוק שיהא

 כלל מחשבתו יזוז שלא הדעת היסח פירוש דאין י״ל אז זה
 מ״ד לשוס מצינו לא וזה מותר אמאי ארעי שינת דא״כ

 דבחו״ז יש לדבר דשיעור הכונה אכן ארעי שינת דיאסור
 דעת יסיח לא השיעור אחר רק הדעת היסח מקרי לא

 נאמר כאשר אמנם . בזה לאמר מ׳ סי׳ השאג״א וכרצין
 דמתמיד כיון להס נדן וזמן דחוק אא״ל א״כ מציץ דהילפותא

 לחס גבי צ״ט ד׳ במנחות הוא וכן הפסק בלי משמע ילפינן
 כנגד זה של וטפחו מניחים ואלו מושכין אלו לרבנן הפנים
 ארעי הדק״ל זה ולפי תמיד ה׳ לפגי שנאמר זה של טפחו
 כסברת הדעת היסה ליכא דבשי-נה בעכצ״ל מותר אמאי
 והנה " בהן יפיח שמא משוס, האיסור וקבע יונה רבינו

 ולפי״ז דל״ג בכ״מ קיי״ל כדכללא לגזירה גזירה ל״ג ודאי זהו
 פד מניחן מתי עד ל״ו ד׳ מנחות במס׳ דמבואר בהא

 השוק מן רגל שתכלה עד אומר יעקב ר׳ החמה שתשקע
 זמן דלילה סברי וחכמים ר״י והנה • שינה זמן עד ותפ״א
 הרחקה יעקב ר׳ ועביד בהן יישן לשמא חיישינן אלא תפילין

 טפי
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 וגזר הרחקה עביד איך יעקב ר׳ על קשיא וא״ב מדרבנן טפי
 שמא וכשיישן יישן שמא לגזירה גזירה זהו הא הלא יישן שמא
 זמן עד הפירוש די״ל ניחא לרבנן בשלמא ל״ג וזהו יפיח
 רה גז חדא רק איט דאז לישן שהילך עת עד היינו שינה

 מקרי שניעור כ״ז המרדכי על רמ״ב הגאון בביאור ראיתי וכן
 הל׳ וכן יפיח שמא גזירה רק ואינו יעו״ש פינה בזמן שלא

 בודאי הוא שינה דזמן דכיון אולי אן שינה עד במרדכי
 דא״א פשיטא הרחקה לעשות אבל גזירה חדא רק ואינו ישן

 הוא דהחשש סבר יעקב דר׳ וצ׳ל לגזירה גזירה דהוי כיון
 דלינה כיון גזירה חדא רק אינו וא״כ הדעת היסח משוס

 היסח יהיה בודאי אז כשישן שלהאדסא״כ קבע שינת זמן
 קישית הונך סובב זה ואל מקודם הרחקה עשו לזאת הדעת

 בתפילין שינך דחשש יעקב לר׳ דקמקשה סוכה במס׳ הגמ׳
 איסור יעשה אז יישן כאשר כ; יען יישן פן שינה זמן קודם אף

 מאחר קבע אטו לגזור ארעי כשישן ג״כ ה״נ א״כ הדע' היסח
 דאינו כן ג״כ בתפילין א״כ קבע אטו ארעי גזרינן דלדעתך

 למגזר ל״ש קבע אטו דארעי י״ל זה דבלא גזירה חדא רק
 יישן פן לגזור יש שיכה דזמן בלילה רק בזה גזירה לעביר ואין
 אחרים לתירוצים הגמ׳ הוכרח לזאת קשה דגזר לר״א אכן

 שיתבאר וכמו המרדכי כדפסק כותייהו דהלכתא לרבנן משא״ש
 שמא גזירה ג״כ רק אינו יישן כאשר כי יען יישן שמא דל״ג
 קבע אטו ארעי נ״ג ג״כ תפילין גבי סשיטא־דכאן א״כ יפיח
 יזנהדתירוצו הרבינו וצדק גזירה רקחדא דאינו לסיכה ול״ד

 וסוגיא כרבנן דק־י״ל ההלמ לפי הדבר נכון אמת הוא כי
 הדעת היסח דיליף ר״ה בר רבה והנה ־ יעקב לר׳ אזיל דסוכה

 באיסור כר״ש הל׳ דקיי״ל הכלל נגד יפסוק לא בודאי מציץ
 הדעת היסח ילפיכן דלא דמאחר הוא כך כוונתו רק ר״י לגבי
 שייך בשינה דאף י״ל א״כ עיניך בין מולזכרון כ״א לר״ש מציץ

 הא וגס בתפילין מותר ארעי דקיי״ל והא הדעת ג״כהיסח
 בכמה וזמן חוק דיש יען צ״ל בע״כ למה״ש הורה ניהנה לא

 ע״ז הדעת היסח הוי בשינה דגס י״ל וא״כ הדעת היסח הוא
 דלר״י תדעו הלא ואמר כן דלא לגלות ר״ה בר רבה בא

 לציץ אתי תמיד בע״כ א״כ• בצבור טומאה הותרה דסבר
 בתפילין למשמש אדם חייב לפי״ז וא״כ ממנו דעתו יסיח שלא
 שיעור בלתי אחדים רגעים אף יזוז לא ושעה שעה בכל
 אפילו מהס דעהו יסיח שלא ברמב״ס הלי מבואר וכן מה

 מציגו לא ועוד למה״ש חורה ניתנה הלא אפשר ואיך א׳ רגע
 לבוש כשהוא בתפילין ביוס ארעי שינת שיאסור מ״ד לשוס

 ועוסק כשיושב כ״א הדעת היסח אינו דבשינה בעכצ״ל בראשו
 מהיפך רחוקה בפלוגתא שיפלגו אפשר איך וא״כ ראש בקלות

 המיקל הוא וא״כ הדעת להיסח שיעור יהיה דלר״ש ההיפך אל
 המחמיר ולר״ידהוא הדעת היסח הוי דבשינה יחמיר ובזה
 אינו דבשינה מיקל יהיה ובזה הדעת בהיסח אסור רגע דאף

 דבשינה מודו כ״ע דבהא תדע בע״כ אתמהא הדעת היסח
 בראיה לכל להוכיח ר״ה בר רבה כונת וזהו הדעת היסח אינו

 דרבה דכן ומאחר • הדעת היסח מקרי לא דבפינה גמורה
 ,דגמ וסתמא בשינה הדעת היסח דאינו כן פסק ר״ה בר

 לפסוק אין ולסי״ז כוחיה הל׳ א״כ דרבה להאי תמיד מביא
 בשינה אף הדעת להיסח דחיישינן סבר דאיהו יעקב ר׳ כמו

 גזירה רק אינו כדישן דאף יישן שמא לגזור לו היה לא דאל״כ
 בשעת רק אינו בשינה הדעת דהיסח כרבנן הל׳ רק יפיח שמא
 ענינו לפי לכ״א שינה ועד יפיח שמא בתפילין אסור שינה
 דמצלי ר״ה בר ורבה כרבנן המרדכי פסק שפיר נמצא מותר
 והא שיטתו כסי שינה זמן דעד ג״כ היינו באורתא בהו

 אינו החמה משתשקע מגיח אינו חלצן דאס רבנן דמודיס
 בנ״א יש כי לשינה קביעות דאינו מאחר כ״א גזירה משוס

 מוגבל זמן קבעו לזאת אח״כ ויש החמה משתשקע שישנים
 דלר׳ סבר היה דהמקשה והא • תפילין זמן לאו דבלילה לכל

 נעצמו דאמר מהא להקשות כהו״מ ה״ה מפחחשך חולץ יעקב
 שינה דבשעת מזה דמוכח מציץ בתפילין דעת להסיח אסור
 קמקשה דעליפא רק לחלוץ א״צ וא״כ הדעת היסח אינה

 והבין וראה עיניך פקח ועתה " מאורתא מצלי בעצמו דאיהו
 ירצה אס חולץ אינו אבל שכתב התמוהין המרדני דברי בזה
 חשיכה דודאי ר״ה בר לרבה ונדדייק רבנן כמו שינה עד
 דהרי ראיה דמאי ותמוה ונו׳ חולץ אינו עליו שהס כיון

 פירש״י וכן השוק מן רגל שתכלה עד יעקב כר׳ הוא דילמא
 להא המרדכי כונת אס ועוד י כי״י ת״ע באורתא בהו מצלי

 הול״ל כו׳ וכדדייק הל׳ מהו באורחא בהו מצלי דהוי דרבה
 דר״ח להא השמיני למאי וגס באורתא בהו דמצלי וכרבה

 גברא דאפושי ורבה כדר״ח הול״ל באורתא בהו מצלי דג״כ
 דנאמר אח״כ על דקאי משמע הל׳ וזה בהוכחה עדיף
 אכן חולץ חשיכה דולאי להיפך שס נאמר ובאמת לחוד רבה

 למשמש אדס חייב דאמר ר״ה בר רבה הדין על דקאי הכוונה
 דרבה מהא דמוכח היינו רבנן כמו כך כוונתו או וכנ״ל כו׳

 משחשיכה לחלוץ דח״צ סבר דרבה אפשר איך תקשה ואס כנ״ל
 לא חשיכה ודאי הא כו׳ חשיכה ספק אמר איהו הא הלא
 הונא רב בר לרבה במסקנא וכדדייק כן דלא קאמר ע״ז חולץ

 דחולץ ודמשמע חולץ אינו עליו שהס כיון חשיכה דודאי
 בשינה דאף סבר דר״י הנ״ל ביאירינו לפי וא״ל י קחי בע״ש
 ר״י שיטת לפי קאי הגמ׳ קישית ועיקר הדעת היסח אסור
 רגל משתכלה גזר ולכן הדעת היסח אסור דבשינה דסבר

 לתרץ הגמ׳ רצה איך זה מל הקשה א״כ יישן *שמא השוק מן
 ירדס שמא דגזרינן סבר באמת אבל לאחריס שינתו במוסר

 כדפירוש מימנך דלמא ל״ח בלילה דאף אמר בעצמו הלא
 חשש דר״י סברתו לפי די״ל ליק הישן ד״ה כ״ו בסיכה התום׳
 סבר דאיהו רבנן עס פליג דר״י להיפך י״ל ירדס לדלמא

 רק ארעי שינת אדס ישן אומרים וחכמים אסור ארעי אף
 בשינה אינו הדעת דהיסח מותר ארעי אכן קבע לא אבל
 א״כ להקשות יש אכן ־ לגזירה גזירה דהוי ירדס שמא ול״ג
 בעצמו דרבה מכיון חשיכה עס ע״ש בתפילין לילך, הותר איך
 הוא הדעת היסח דאיסור דחף נהכריח בא רק כן פסק לא

 א״כ הדעת היסח אינו בשינה מ״מ עיניך בין מולזכרון
 בתפילין ילך איך וא״כ הדעת היסח בשיעור ניחן זמן לפי״ז
 ומזה ויצא לשכח יוכל דעת להסיח דמוהר שיעור בתוך הלא

 הילוך שיעור דבחוך שכתב שחג״א לבעל רבה סתירה
 הרמב״ס מל׳ נסתר דבריו וגס דעה להסיח מוהר אמה ק׳

 הענין אמנם .א׳ רגע אפילו מהס דעתו יסיח שלא שכתב
 היסח אינו דבשינה והוכיח רבה דמסיק דלבחר הוא כך

 אשור ראש בקלית הדעת היסח דאישיר י״ל שוב א״כ הדעת
 דלא למה״ש חורה נהנה לא שוב דל״ש אחדים לרגעים אף

 דבפינה משוס ג״כ ארעי שינת דמוהר הא וכן בקלות יתנהג
 רבה לדברי בהביאו הרמב״ס צדק ומעהה הדעת היסח ליכא
 אחדיס רגעיס אף דעת להסיח דאסור הוא אמת הענין כי יען

 ואנן משמוש חייב שיעור בזמן קיי״ל דאינהו להר״ן גס ומה
 א״כ אמה ג׳ הילוך לשער דא״י להראב״ד וכן בקיאינן לא

 ופירושו עיניך בין ולזכרון מקרא והוא ח׳ רגע אף אסור
 דעתו ישיח שלא עליו שהס כ״ז בתפילין למשמש אדס חייב
 שקדושתן והאי ולזכרון מקרא והיינו 'Ь רגע אפילו מהס

 שהס דאמר רק הדעת היסח לאיסור טעם נתינת אינו כו׳
 ולאמקרי ק״ר באינו הדעת היסח בעת ולמעוטי דוקא עליו
 במלאכה בעסוק או בשינה להתיר וב״א טעס נתן ע״כ עליו

 ואעפ״כישלמ״דדבציץ כו׳ הציץ קדושת מן גדולה שקדושתן
 וניחא וכנ״ל אפשר ואיך זיכצ ק״ו ח״כ הדעת היסח אסור
 תמיר חורה אמרה ובציץ הרמב״ס משיק דלא מה שפיר
 ו6 מותר בציץ אס כלוס מציץ נזכר ולא דעהו יסיח שלא

 דקמרמז הוא רמוזי רק מציץ ילפותא אינו כי יען אסור

ובאמת



יג אביגדור איח תורת

 הדעת היסח איסור ־ על לימוד לנו אין בציץ ובאמת
 מקרי לא דבשינה מהרמב״ס יונה רבינו הוכיח שסיר נמצא
 השג״א קושיה ובדבר * כנ״ל מוכרח דהוא הדעת היסח

 עליו ונכונה מיושבת דעהו שאין ומי מצטער דכחב מהרמב״ס
 וקלות בשחוק עומדין אלו אין והרי ההפ׳לין מן סטור
 קושיתו וכן ראש וכובד בהכנעה עומדין אדרבא ראש

 לא והספד בכי בשעת דאבל ביו״ד הטור והביאו מהרמב״ן
 הוי הא מ״מ ליכא הס״ד דאיסור דאף לק״מ לתפילין מנח
 המצוה יקיים לא דעהו יסיח דבודאי ומכיון עליו התפילין כאין
 להסיח צ״ל שאין בדבר דעת יסיח ואס בחנם יניחם ולמה
 מרדכי ר׳ הגאון תירץ וכן דק״ר איסורא אפילו יהיה דעת

 הרמב״ן דגם מוכרחת וראיה • המרדני על בביאורו בנעט
 בסוכה דהרי הדעת היסח ליכא דבשינה יונה כרבינו סבר
 וגמ׳ בתפילין אדם דישן ברייתא והלין המאור בעל כתב

 וראיתי כו׳ ז״ל הרי״ף כתבה לא פירקא סוף עד דעליהו
 לסייע אלא הללו חכמים דברי נאמרו ולא כו׳ א׳ לחכם

 לזה הביא הר״ן וגס כו׳ אלו הל׳ שהשמיט במה להרי״ף
 שחיק משתק והרמב״ן הלז להחכס שמסייע הראב״ד ולדברי

 לאמר הו״ל ולדבריו כלום במלחמות מזה הזכיר ולא בכאן
 להיסח חיישין דלא דסברי חזינן דבכאן דאמוראי יען בפשוט
 ק״ומציץ רבה לדרשת ל״ס בע״כ ארעי לישן דהתירו הדעת

 כרבה קיי״ל ואנן אתי לדרשאאחריתא דחמיד דסברי יען
 אסור ארעי אף א״כ הרי״ף כדפסק הדעת היסח דאסור
דבשינה מודו כ״ע דבהא בעכצ״ל להא הרי״ף השמיט ושפיר

:הדעת היסח איסור ליכא
 תפילין להניח ג״כ אסור בחה״מ ב׳ סעיף במחבר )לא(

 להקשות מ״א סי׳ ארי׳ השאגת הנה כו׳
 דמימיס מהא מתפילין ויו״ט שבת דממעט הגלילי ר״י על

 ממעט לא דילמא י״ט גס למעוטי מנ״ל ימים כל ולא דממעט
 לא משבת דקיל י״ט אבל קדושתן דחמיר לחוד שבתות אלא

 דוהי׳ דר״ע אקרא סמיך דרי״ה העלה הקושיא לחץ ומחמת
 וחיוב הוא סטור רק איסורא דליכא ה״א זה מקרא רק אות9

 דנאמר דמימיס הקרא בא לזאת מניח כשרצה מ״מ עליו ליכא
 תמוהין דבריו ולע״ד יעו״ש איכא דאיסורא ושמרת אזהרת שם

 ליה שמעת ומאן ע״א צ״ו ד׳ עירובין במס׳ נאמר מפורש הלא
 דר״ע המקשה בדעת היה דעדיין הרי כו׳ ר״ע תפילין זמן שבת
 כ״א לאות לך והיה מדרשת ידע לא כי יען תפילין זמן שבת סבר

 לאות דוהיה מקרא יליף דר״ע העלה בזה טובא דמסלפל לבתר
 למעט לריה״ג מגלן השאג״א קושית להקשות להגמ׳ הו״ל א״כ
 זמן לילה קסבר אי אמר ע״ב ל״ו דף מנחות במס׳ וכן יו״ט

 דהא י״ט לריה״ג מנ״ל קשה א״כ כו׳ תפילין זמן נמי שבת תפילין
 דהגמ׳ בעכצ״ל כו־ לר״ע ליה דנפקא מהיכא נ״ל מסיק אח״כ

 קדישי שניהם וי״ט דשבת כיון לי״ט שבת בין זה לענין לחלק ל״ס
 שכתבו התום׳ מדברי שנסתייע ומה קודש• מקרא קרוין דשניהם

 נ״ל קסמיך דבסמוך ידך על דלאוח דאדרשא נראה בעירובין
 התו׳ לדברי המשך א״ל דלכאורה יען אחר לענין התום׳ דכונת
 זה שייכות דמאי כו׳ בחה״מ תפילין להניח אין ולכאורה דנקטי

 דהא הרגישו התום׳ אכן כו׳ דאדרשא נראה הקדום למאמרם
 נאמר בלבד פסח לענין אלא זו חוקה נאמר לא אומר ר״ע האי
 דחוקה מקרא מתפילין ושבח לילה דסטר ריה״ג דיני ב׳ אחר

 לילה על ובין שבת על בין הדינים ב׳ על פליג דר״ע משמע
 בינייהו דורשיןאיכא משמעות רק שבח על ר״ע סליג לא ובאמת

 ע״כ מתפילין פטור דשבח מודה ולדינא אחרינא מקרא ויליף
 דוהיה מהא וירע דר״ע אקרא ג״כ סמיך דריה״ג כך לפרש רצו
 ולא מימים לז״א מתפילין חה״מ ג״כ סוטר ריה״ג רק לאות לך
 למ״ל לאות לך דוהיה קרא וא״כ וי״ט לשבתות סרט ימים כל

 למעט בע״כ ידעינן ממימיס הלא סטור וי״ט דשבת להורות
חמץ באכילת אסו׳ ובפסח בחג בסוכה חיי׳ כי ג״כעבור לחה״מ

 בדבר במלאכה דאסור -•־ט כמו ג״כ קודש מקרא הוא וכן
 קרא או לאורז לך דוהים המיוסר קרא אחי וע״ז אבוד שאינו

 סלע ע״ז לחה״מ למעט ובא זה או זה או מיותר דא׳ דמימיס
 ידעינן לא וא״כ פסח לענין הוא דחוקה דקרא כן דלא ואמ׳ ר״ע
 דכחבו וזהו מנלן חה״מ וא״כ דאות מקרא רק מכאן ויו״ט שבה

 ע״ז קסמיך דבסמוך ידך על דלאות דאדרשא נראה התום׳
 בחה״מ תפילין להניח אין לפי״ז דלכאורה וכתבו סתמו שפיר
 כריה״ג הרמב״ס שפסק וכמו ריה״ג כמו נפסוק כאפר היינו
 ולא כר״ע פסקינן דאנן בעכצ״ל א״כ כו׳ משמע בירושלמי אבל

 דמירושלמי היינו כר״ע דקיי״ל שאח״כ בתוס׳ כתבו ושפיר כריה״ג
 מוכח בחה״מ שמניחין דבר ומעמא כר״י דהל׳ מוכח הקדוס
 דהקומץ מהא כר״ע דהל׳ בראיה אח״כ והוסיפו הל׳ דכר״ע

 מוהיה לדרשא הביא שסיר כריה״ג דססק והרמב״ס • רבה
 מקרא ג״כ יליף כיריה״ג יען י׳ הל׳ תפילין מהל׳ בס״ד לאות

 לתרץ ונ״ל • להיפך או אתי לחה״מ למעוטי דמימיס וקרא זה
 מהירוץ הוא קושיהם עיקר דהנה מירושלמי התוס׳ קושית

 מעמיד פירש פירושם וכסי להניח סחר רב דמחרץ הירושלמי
 לכתוב יכול לצורךהמועד אבל המועד לאחר להניח שרצה המשנה

 רב ומסתמא כו׳ יצאו ד״ה ע״ב ל״ו במנחות ודכהבו לאחרים אף
 לכתוב שרי ואס״ה תפילין זמן לאו וי״ט דשבתות כהל׳ ס״ל

 דמיירי התירוץ לפי כן ג״כ כונתס הערמה בלא תפילין ולמכור
 דאילולי הערמה בלא לאחרים אף לכתוב יכול המועד לצורך

 אחר להניח אף לאחרים לכתוב התיר דרב די״ל ל״ק התירוץ
 דנאמר דילן מש״ס מקשי לא דמה״ט פרנסתו בכדי המועד

 ומוכר כותב הל׳ רב ליה אורי וכן לר״ח בב״ח רבה ליה אורי
 הדיחיי שייך דע״ז ור״י מר״מ רק מקשי לא ומקודם פרנסתו כדי

 הוה לא מרב דאי תפילין זמן דשבת לשיטתם דאזלי • שלהם
 הוא וכן כהל׳ סבר מסתמא דרב אח״כ כדכחבו כלום מחרצי

 וא״ש תפילין ה;׳ שברי״ף ברא״ש הירושלמי מתירוץ הילפוחא
 במחלוקת זה דבר דתלי במשבצות הסרמ״ג שכתבו מה עפ״י י״ל

 או מה״ת הוא בח״ה מלאכות בקצת דאסור מה אך המבואר
 דהוא דסבר לשיטתו אזיל הירושלמי והנה יעו״ש מדרבנן
 שיהיו כדי אלא מלאכה אסרו כלום דמ״ק בפ״ב כדאמר מדרבנן

 ר׳ אמר כדאמר קאי ח״ה ועל בתורה עעיס ויהיו ופותין אוכלין
 מלאכה שיעשו התרתי עמי שימנה מי היה אילו ממל בר אבא

 והריץ בחה״מ מניחין שפיר לשיטתו נמצא כו׳ אסרו כלום בחה״מ
 כדמוכח הוא דמה״ת סבר דילן ש״ס אכן לשיטתו הירושלמי כן

 חק״ל בסי׳ הב״י הסכים וכן טובי מדוכתי כן דמשמע מראיות
 לדין הירושלמי סתרי ולא במועד תפילין להניח א״צ שפיר א״כ

:נקטינן דילן כש״ס כי זה
(Ф מאוד כו׳ שחור בדיו יכתבם ג׳ סעיף במחבר 

 עבור במלאכתו זריז הסופר צ״ל מאוד
 ואס העולם להחריב יוכל ובקלקולו הוא הקודש מלאכת כי

 ואין הרבים ומחטיא חוטא הוא הרי בזה ד׳ דבר נפש בשאט
 ירבעם משחית לאיש הוא וחבר חשובה לעשות בידו מספיקין

 כל ויראה • בו תלוי הרבים וחטא ישראל שהשחית נבט בן
 ומעלי צנוע ד׳ ירא סופר ע״י נכהבין שלו סח״ס שיהיו אדם

 ז״ל אמרו וכן ונאה מהודר וכתבו ויתירות בחסירות בקי מומחה
 נאה בדיו לשמו בו וכתוב נאה ס״ח במצות לפניו ההנאה

 הדור אמרו נאיןגס בשיראין וכורכו אומן בלבלר נאה בקולמוס
 ובריבועם בשחרותס שיהיו תמיד ויעיין * במצוה שליש עד מצוה

 מניחן ואס מזיעה נתקלקלו אולי הפרשיות תמיד ויבדוק ובנויס
 למים נפלו אס וכן בשבוע פעמים לבדקם חייב מדינא לפרקים

 עד כך יניחם דאז ולתופרן ולחזור לבדוק שיוכל מי דאין אא״כ
 :ביובל פ׳ רבים ושל בשבוע פ׳ נבדקת יחיד מזוזת וכן לו שיזדמן

ועוף וחיה בהמה מעור הקלף יהי׳ י״ב בסלים
х ’ לא״א א׳ שו״ת הקורא לעין אעחיק * הטהורים 

שאלה רומעכ״ת לפני להציע באחי ושאל השואל ממד • וזהו
א׳ י זיין
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 מערלית אווזות בר קנה א׳ כאיש מקרוב במחניגו שאירע א׳

 הנ״ל האיש בבית ואמר כפר מאותו א׳ ערל בא ימים איזה ואחר
 ענטין ווילדי של ביצים בהיער מצאה הג״ל שערלית במסל״ת
 ונהגדלו האפרוחים יצאו וממנו הביצים על תרנגולת והישיבה

 זוז״ג שמטעם הנלסע״ד וזה עמס יתנהגו איך אווזות הבר
 יצירת כל כאן כי הענין בזה זוז״ג מציגו לא כי להתיר אין בודאי

 הקליפה רק נשאר האפרוח יצא כאפר כי מהביצי׳ רק אפרוחים
 מוכין כחימום אלא אינו מהתרגגולת החימום בכן מהביצים

 בהש״ס מבואר וזה האפרוח יציאת בגוף פועלת ואינה בעלמא
 להתיר זמכש״כ דליחסר אמרי׳ נא מכח דכל המקשה בהמה ׳בפ
 שנטרפה בהמה כונד בהיצירה גורמים שניהם כהש״ס זוז׳ג וכל

 גבי זוז״ג וכל ובתמורה טריפו׳ באלו המבואר נתעברה ולבסוף
 הטעמי׳ ונרגשים בהעיסה פועלים שניהם והיתר סו׳ אי מעמיד

 שנזדבלה גינתה גבי בהט״ז ג״כ מצינו וזה כלום פועל אינו ובכאן
 מהקרקע הצמיחה שעיקר כיון ז’הט כתב כוכבים עובד בזבל

 ומכש״ב להצמיחה גורס ג״כ פהזבל אעפ״י זוז״ג בגדר נכנס לא
 במקצת א׳ בפעם האפרוחים ידמו האס עצמך הגע כאן

 ובטבען במראית! שלהן האס להעיקר רק בסימני׳ נהחרנגולת
 גבי מהפ״ס י״ל ברורה וראי׳ הביצים רק העיקר כי מוכח ומזה

 מלשלח פטור טמא עיף ביצי על שישבה טהו׳ טוף גבי הקן שינוח
 מותר דין שעפ״י אמרת ואי לכלביך ולא לך הקח מפום

 לך ראויס הא לכלביך ולא לך קממעט מאי א״כ האפרוחים
 אסור איסור מבטל או זוז״ג כי'ל הגס האפ״וחיס לגידול הביצים

 ואיך מותר מה״ח אבל מדרבנן אלא אינו זה מ״מ לכתחילה
 גדול מעפה שמחוסר כיון לדחות יש’ זה וברם ההורה פטרה
 ועוד החיוב בגדר כננס אינו בכן העוף החת הביציס להניח

 משילוח פטור הוא ממילא לכתחילה זוז״ג אסרי דחכמים כיון
 שיגידו הפביעם אס מדרבנן עדות פסולי גבי לזה ראיה דמות

 השבועה עליו רמיא לא לעדות כשרים שמה״ת אעפ״י פטורים
 ממילא בכ״מ לכתחילה זוז״ג אסרו שחכמים כיון כאן ובכן

 קצת לדחות שיש הגס הקן בשילוח המצוה עליו רמיא לא
 נתחמץ גבי המ״ז בסי׳ מהמ״א לזה ברורה ראיה יש ברם

 עליו עובר אינו אסרוהו וחכמים לבערו ביה דרצוגו כיון בפסח
 ברורה ראיה יש באמת אבל • לזה ממש דומה וה״נ הוא דחונס
 אפרוחים ביצים או אפרוחים כתיב שבחורה לאיסור מכאן אחרת
 שיצאו האפרוחים על רובצת טהור כשהעוף כי דביציס דומיא

 שפיר מוכח א״כ הנ״ל הקןמטעס משילוח פטו׳ ג״כ הנ״ל מהביצים
 אלו בפרק התום׳ ממנו נעלם שלא הגס אסורים דהאפרוחיס

 החשב״ץ בשם ומצאתי • וק״ל בד״א התום׳ כונת ברם טריפות
 בזה אין אחרת טהור עוף ביצי על טהור עוף להושיב שכתב

 הבל המוסיפים דברים מעשה אלא עושה התרנגולת שאין חשש
 יעב״ץ שאילת בשם פ״ו סי׳ ביו״ד הפ״ח שהביא שמה צ״ל ולפי״ז

 שם רמ״א כתב וטריפה נבילה מביצת שנולד אפרוח גבי
 לכחחי׳ שיזהר רמ״א דכונת יעב״ץ השאילת כתב יזהר ולכתחילה

 ע״כ איסור דמילמבטל דזה הביצה על התרנגולת להושיב לא
 נכנס זה אין כי זוז״ג מטעם הנונה אין ע°כ שכתבתי מה לפי

 הביצה על התרנגולת שהושיב כיון כך כונתו רק זוז״ג בגדר
 דכן בהש״ס כמבואר כעפרא ונעשה הביצה נתקלקלה א״כ

 באמת מותר שם כי נבילה כביצת רק וזה איסור מבטל נקרא
 כי ממילא מובן והסברא כעפרא ונעשה הביצה יתקלקל כאשר
 בביצת שייך לא זה אבל מקומות בכמה כמבואר לגד ראויה אינה

 ברור וזה טמא מטמא היוצא כל כלל משכחת יהא דלא טמאה
 להיתר לא נאמן כוכבים עובד דאין מטעם להתיר ראיה י״ל ברם
 בכמה ובש״ך י״ז בסי' ביו״ד כמוזכר במסל״ת לאיסור ולא

 סי׳ מהט״ז אכן בסופו י״ע בס״ק קכ״ז בסי׳ ובפרט מקומות
 לפי כן אומר כוכבים עובד דאם נ״ל אכן וז״ל ד׳ בס״ק קכ״ד
 על נתכוין שלא הדברים ונראין שאלה שוס בלי מעצמו תומו

 מוס גבי שי״ג מסי' זה ראיה והביא ולאסור להחמיר יש הישראל
 ולדבריו שפיר בזה מחלק שי״ג בסי׳ הש״ך רק במסל״ת בטר

 אמנם אסור ליה מהימן אי רק לאסור נאמן כוכבים עובד אין
 מותר דעות לכמה ענעין( )דווילדי כיון אחר מטעם להתיר יש

 מידי וא״כ אוסר דהצ״צ רק בפשיטות מתיר והכו״פ לאכול
 הש״ך מטעס להתירו סברא עוד שיש כיון וא״כ כפקא לא ספיקא

 פ״ז בסי׳ שהפ״מ הנס בפשיעות להתיר הסברות ב׳ לצרף יש
 אמנם להקל• והפ״מצ״ע ספק עוד וביש סייס ח׳ בס״ק בסופו

 עכטין( )בווילדי ה״ה ולפי״ז וז״ל כתב ז׳ בס״ק בפ״מ פ״ו בסי׳
 ספק עוד וביש בספיקא דמחמיר למאן אף שחורים שחרטומיהן

 כיון לאסור דרכו יורה האמת דידן בשאלה אמנה .להתיר יש
 שתחת מביצים היוצאים ענעין( )שהווילדי היטב שחקרתי

 המה וכן מבנ״א ולהחבא ביעריס לפרוח דרכם התרנגולת
 והוכחה מבנ״א בביתו נחבאים השואל שתח״י עןטין( )הווילדי

 נדמה הש״ס בל׳ בזה לכלול אפשר ולפע״ד ענטין( )ווילדי שהמה
 זל״ז דומים שבעבען כיון י״ל יראה נדמה פירש דרש״י הנם

 מונחים היו הנ״ל שהביצים שי״ל ומכ״ש ואסור נדמה ג״כ נקרא
 התרנגולת עליה' ישבה ואח״כ ונתרקס ענטין( )הווילדי תחת כבר

 ע״ד התשובה לך והא . השואל עכ״ל נלפנג״ד כן אסור ובודאי
 היער אווזות ביצי של הערל שאמר היפר אווזות מבר המעשה
 לדק רומעכ״ת ונכנס הטהורה אווזא הבר הערלה הושיבה

 ס״ק קמ״ב סי׳ יו״ד מט״ז וראיתו כלום לאו דחימום ור״ל בזוז״ג
 אפשר וזבל אשירה דצל כתב אדרבא דהא הראיה מכיר איני ד׳

 רק והוה זולתם לנדל אפשר אבל משביתן אלא ואינם הן בלא
 שא״א חיסור בעצי שנגמר תנור לאפוקי ממש בו שאין מסייע כמו

 דהה ראיה משם דאדרבא לעין הרי האיסור בלתי לגמור
 הביא החימום וא״כ חימום בצא מהביצה לצאת א״א האפרוח
 בלתי לעולם הזריעה לבא אפשר היה לא ואם לעולם האפרוח

 אלא לעולם הפירות הביא המקרר דצל אמרינן הוה המקרר צל
 לק משביח אלא איט וצל לעולם לבא צל בלתי שאפשר מהמת

 הניצה חמימות לי ומה הצל קירור לי מה וא״כ גורס הוה לא
 הוא גמור וגורס חימום בלתי האפרוח לעולם לבא כלל וא״א
 והתירה לאסור היה דבדין ס״ע ד׳ המקשה דבהמה לחלב ול״ד

 תורה שרוצה בהדיא דהא ליתסר מכח כל אמרינן ולא התורה
 בבכורות חלב רחמנא שרי וכאן טמא מטמא היוצא דכל הזה מכח

 עמא עוף ביצי ע״ג טהור דעוף מהא וראיתו .מזה למדין ואין ו׳
 אפרוחים ממנה לגדל אפשר הלא לכלביך ולא לך מלשצח דפטור

 ונשיב׳ אסורה הביצה דהשתא ראיה אינו טהור עוף ט״י טהורים
 מסרח קאתי מטהרה העוף ביאת ואדרבא היא אחר גוף העוף
 וכאשר הביצה ונאבד הדבר וכלה ל״א תמורה כמבואר וטהור

 יבוא הביצה שע״י הנאה בכלל אלא אינה וא״כ האפרוח בא כלה
 ומה לכלבים דשרי כלבים הנאת לי ומה האפרוח שיוליד הנאה לו
 לאכול ראוי אס דוקא אמרה התורה אפרוח לידי דיבא הנאה לי

 הנאה דהיתר בשבילה לשלוח תורה אמרה לא והנאה בעצמו
 בכלל האפרוח יולד דע״י הנאה וה״ג המצוה מחייב לא לכלבים

 שהם או ז' סעיף במחבר רצ״ב דביו״ד והראיה .הוא הנאה
 בודאי טריפות וביצים משילוח פטור טריפות ביצים הרי עריפה

 אמרינן ולא ל״א ד׳ בתמורה כמבואר כשרים ממנה האפרוחים
 איסורא אפי׳ ובזה בשילוח ויתחייב כשירה אפרוח לידי יבא הא

 הנאה רק א״ו מלשלח פעור ואפ״ה אפרוח לידי להביאו ליכא
 ד' חולין מתו׳ ראיה וגס מלשלח דפטור לכלביך כמו הואוהוה

 ולא תקחלך מדכתיב ידעינן דשרי דעלמא דבציס שאס ד״ה נ״ד
 דביצים מכלל מלשלח פטור אסורות דביצים למדין מזה לכלביך

 ביצים דלמא ראיה ומאי הוא דהתירא ביצים לשלח תורה דאמרה
 אבל לשלח חייב לכן אפרוח ע״י היתר לכלל שיבא אלא אסור
 א״ו רחמנא מיעטה לכן היתר לכלל יבא לא טמאות ביצים

 ע״כ וא״כ לכלביך ודמיא הנאה בכלל אפרוח לידי שיבא מה
 התום׳ ממנו נעלם דלא כתב ומעכ״ת • מותרת עצמה הביצה

 חוס' על כונתו ואם קמכוין תו' איזה על ידעתי לא דטריפות
דאסרו דכיון מעכ״ת ודחית להשיב ואק היא גמורה ראיה זה

 קרב
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 פסחים התו׳ כדכתבו לכתחילה אסור דזוז״ג מחמת לעשות רבנן
 פעור לק הדיבורים בפני ישן בין חדש בין ד״ה ע״ב כ״ו ד׳

 משחק לאפוקי מלך לאפוקי ל״א ד' משבועות וראיתו מלשלח
 ין6 עובר אינו לבער דאסרו בפסח בנתחמץ ומהמ״א בקוביא

 ומתניתין קרא רבא דאמר מ״ח דף בב״מ תקשה דא״כ ראיה
 מוכח וא״כ דמשך עד מעל לא דספר לבלן מנתנה לר״ל מסייע

 הוא מדרבנן דילמא ראיה ומה מהתו' מפורשת דמשיכה כר״ל
 אין ממילא מעות לקנין עקרו דרבנן וכיון הקנין לבעל דאמרו

 ועעס מעל בודאי קנה מה״ת מעות אס א״ו מעל ולא קכין כאן
 שלא האדם לעובת להגיד אמר דרחמנא דבעדות בזה הפרש
 ישמעו לא הלא יעיד למה העדות יועיל דלא וכיון היזק לו יהיה

 סוף מדאורייתא שכשר לי ומה בזה עובה לו יעשה ולא עדותו
 חכמים שאסרו בחמ׳ן וכן יעיד ולמה ממון לו מזיק אינו סוף כל

 יבער איך וא״ת בשב מה״ת דבר לעקור בידם כח ויש לבער
 בשביל לרדות דכשמניח קודם ד״ה בתו׳ ד״ד בשבת וכן הוא

 דהעמידו ואיזמל הזאה ערל וכן מחייב לא חכמים שאסרו
 לא שאסרו חכמים בשביל לעשות ומניח כרת במקום דבריהם

 ל״ל מ״מ דל״ק אמרו דחכמיס נהי במעילה משא״כ כרת מחייב
 וקנין שאסור תורה שאמרה מה נגד לחול קודש דבר להוציא

 קרבן חייב בשוגג עבירה עושה דבמזיד וכיון מדאורייתא הוא
 דאורייתא איסור• עביד ולא ל״ק מעות מדאורייתא א״ו מעילה
 חעאת בחיוב וכן אסרו הלא יבער איך חמץ ביעור מפא״כ

 כשהדביק מעיקרא אנוס לאו דבדידיה ואע״ג ואיזמל הזאה דערל
 מחמת מחייבו ותורה עדיין עבר לא הדבוק דבשעת כיון מ״מ

 העבירה לבעל כשבידו א״כ שיאפה אחר למלאכה יבא שעי״ז
 שהוציא מיד מעילה אבל מחייב לא שאסרו החכמים מפני ומונע
 נהי במזיד מדאורייתא איסור ועביד הוצאה בשעת חייב

 לעשות ול״ל הוא קנין מדאורייתא מ״מ הקנין בעלו דחכמיס
 איכא ובשוגג עבר במזיד בודאי תורה שאסרה מה נגד זאת

 אסרו דרבנן נהי וה״נ .קנין אינו מדאורייתא וא״כ מעילה
 ומדאורייתא מדאורייתא דשרי כיון היתר לידי להביא הביצים
 וכי דרחמנא מצוה לקיים העשה יעשה לא למה העשה מקיים

 נאמר ואס אסורות שהביצים בעבור האס לשלח אישור יש
 אין אוכל אין אס וא״כ הביצה שיאכל עד העשה מקיים דאין

 ובבל״י • הביצה *לאכול א״צ באמת אבל ניחא המצוה מקיים
 כשלא וא״כ והבנים האס לשלח דמותר חכ״צ בשם מביא
 דהוא מהעעס מהזוהר דדחה ונהי המצוה מקיים ג״כ יאכל
 שאין והגס בניה על צועק כשהעוף ישראל של רחמיו זכרון

 ליתא זה להש״ס מתנגד כדלא הזוהר על דסומכין ראיה ראיתו
 ועפי״ז בכ״מ דקרא עעמא ודריש רשב״י הוא זוהר דסתס
 התום׳ כתבו וכן ממשכנין עשירה אלמנה כמו הדין נמשך
 דורשין אנו גס דודאי ליגעה כדי ד״ה מביא היה פ׳ ריש סועה
 נולד שע״י עעם אבל חדש דין מוליד אין אס דקרא עעמא

 דמחוייב חדש דין להוליד לדרוש וא״כ דורשין אין חדש דין
 כלפי ליקח להתיר רק הוא הכתוב דמשמעות הבנים ליקח

 בלא הבנים ליקח התירה הבנים עם האס ליקח תורה שאסרה
 אמרי׳ לא חדש דין נתחדש העעס ד״דוע״י בשועה וכה״ג האם

 מדותיו דעושה אותו משתקין רחמיך יגיעו צפור קן על דהאומר
 עעמא דרשינן ולרשב״י גזירות אלא ואינן רחמים הקב״ה פל

 מ״מ כהבל״י נאמר 'ואפילו הלכה ואין דינא לחדופי דקרא
 מקיים לכלבים יתן ואפילו הביצים לאכול מחויב דאין מודה

 תורה אמרה בזה אדם לאכילת ראוי פיהיה אלא המצוה
 וא״כ וצועק הולך העוף מ״מ מהעולם יאבדם ואפילו לפלח

 ואס לאכול מותר מדאורייתא מ״מ לאכול אסרו דרבנן נהי
 יאכלם לא אס התירא אפילו הא דרבנן איסורא מחמת אוכל אין

 אלא תורה אמרה דלא המצוה לקיים מחויב וא״כ המצוה מקיים
 ואס מקיים לא עמא ובמין המצוה מקיים מין באיזה

 לי מה אסרו רבנן ואס לקיים המצוה הרי שרי מדאורייתא

יד אביגדור

 דאסרוחיס מהיקש וראיהו • המצוה מקיים זה בין הלא שאסרו
 דכוחה נמי שריפות בביצים נאמר דא״כ ראי' אינו דומיאדביציס

 ל״א בתמורה להיתר ברור זה והא אסור ממנה היוצא דעוף
 דבאופן להדדי בקרא דכחיב ואפרוחים ביצים רק מקיש לא א״ו

 מוזרות משא״כ בביצים חייב קיימא בני דהס באפרוחים שחייב
 לא אבל מפריחים לאפוקי לאמן שצריך דביציס דומיא ואפרוחים

 למשנה הוה לא וא״כ כמותה ממנה היוצא האפרוח דאס נאמר
 ביצים הול״ל אלא קיימא דבני דאפרוחיס דומיא ביצים לאמר
 חייב אין אפרוחים ממנה דא״י ומוזרות אפרוחים ממנה שיוצא

 דמקשינן אילולי בפילוח חייב אפרוחים דא״י אף א״ו בשילוח
 ג״ל אכן • לאפרוחים ראויס הביצים שיהו דעצמא לאפרוחים

 ומחמת כו׳ בב״א וארבע ושלש שתים ס״ו מכתובות ראיה
 מחממות שהנשים משי העושים תולעים ביצי או בחיקה ביצים
 נמי היינו בחיקה ביצים ומחממת נוצרים והס בחיקן אותן
 זוז״ג דין בזה נאמר ואס האפרוחים נוצרים זה חימום שע״י

 פעולת תאמר דהא זוז״ג כפאר לכתחילה כן לעשות אסור בודאי
 אדם דבשר ג׳ הל׳ מ״א מהל׳ פ״ב ולהרמב״ס בזה יש אדם

 ממש אדם בפר דוקא להמשיגיס ואפילו עשה באיסור אסור
 כל פרק סוף דמייתי רימה כמו מהאדם הבא תולעת אבל

 מהאדם הנוצר אחרינא דגופא אסור רימה חרוד האסורים
 חילפא דבי חרזי כמו שהרה סימני בו שיש ואע״פ אסור

 א׳׳כ אסור זוז״ג ולמ״ד עוף דאינו חרזי ד״ה ע״ב ס״ב בחולין
 סי׳ ביו״ד הסוברים כי נאמר ואף דאסור האדם כתולעת הוי
 מנבינה כמו קרקע גידולי שחינו מדבר הבאים דחולעיס פ״ד

 איני מפניהם הוא שהתיר כן נאמר אם מ״מ בפירוש אף מוהר
 אף אסיר ואדרבא וחכמים דר״א בפלוגתא זוז״ג בכלל נכנס

 סנהד׳ ובהו׳ מכאן ד״ה נ״א חולין בתום׳ כמבואר לחכמים
 ששניהם היינו האב לזרע דחוששין למ״ד אלא ד״ה ע״ב פ׳ ד׳

 סי׳ הפלתי כתב וכן • זוז״ג הוה היתר וא׳ איסור ובא׳ היתר
 דעלמא ומבהמה פקועה מבן הבא הולד אוחו דאס ו׳ ס״ק י״ג
 וש״ז וש״ך דהב״ח בפלוגתא מעליא דבהמה אחר ולד על בא

 בחייה מותרת מעליא ומבהמה מב״פ הבא ולד דאס י״ד בסי׳
 אבל שחוש חציו ג״כ היוצא והולד האב לזרע חוששין בכלל הוה
 אדם בשר דאס כהן א״כ ומותר זוז״ג בכלל הוא אזי אסו׳ הוא אס
 הוי מ״מ מותר זוז״ג למ״ד אפילו דעוף דינא הוה מותר הוא
 פחושים סימנים של דחצין מעליא בהמה על הבא ב״ס כמו
 שחיטה בר לחו דאדם שחישה בגי אינם סימנים חציין וה״נ

 אין דסימני׳ דעלמא ב״ס אפי׳ ד״ה ס״ט בחולין כתב ורש״י
 הו״ל וה״ג עוד דכתב זאע״ג דמי כשחושין דפלגיה סימנין

 כ״כ דמילהא לרוחא שנים רוב צריכה ובהמה א׳ סימן בר
 בד׳ וכן כן נאמר אס לן איכפת ומאי קיימינן בבהמה דבאמת

 אמרינןבד׳ דבאמח מפיס דמאן דמילחא לרוחא כ״כ ע״ה
 נאמ׳ דלא כש״כ מבלבל הניכר אבר ואפי׳ זרעיה ס״שדמבלבל

 אפינו וא״כ בודאי קנה מוליד זו ובהמה וושש מוליד זו בהמה
 חצאין וב׳ שחישה בר לאו וחציין שמישה בר מציין נמי בעוף
 בעוף הכי דינא בודאי א׳ ל״ל וא״כ בבהמה כמו פסול בעוף

 וסי׳ סימן לאו א׳ סי׳ נאמר אפי׳ ועוד דמילתא לרומא ב׳ י״ל
 בשעה ראויס שניהם שיהיו בעוף אפי׳ בעינן סימןמ״מ א׳

 ואע״ג ג בה" בשם עיקור גבי י״ג חולין תום׳ כמבואר שח״שה
 דהוי משוס לפני ראשון סימן מצטרף דלא ע״ה בד׳ כתב דרפ״י
 ישמוט ומציין כפחושין מציין שם י״ל שהייה שייך לא וכאן שהייה

 בני נחו דמציין זאת שייך אין וכחן שהיה לאמר והוצרך ק״ל
 מצחי אלא כאן חין וא״כ שחושין היו לא ומעולם כלל שחיטה
 דישחוט עד נפיק לא ובהגרמה הוא הגרמה דכחן ועוד סימנים

 כשר פגום קנה דחצי בקנה אפילו שחיטה במקום שליפין ב׳
 לאו דמצי׳ וכאן כ״ד סי׳ ביו״ד כדאיחא שלישין ב׳ בעינן מ״מ

 שחיט בהגרמה הסימן כל יפחוש אפי׳ ששוחש בכ״מ שחישה בר
 דשחישה מיעוט ומצטרף איתא שחיטה במקום פגום קנה דחצי
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 הסימן בכל אפילו וכאן שחיטה במקום רובא והוי נמחצה

 ועוד רובא ולא שחיטה במקום חצי אלא כחן אין שישמוט
 והיינו ליה אית חרתי יהודא ב״ר ר״י אמר ע״ב י״ח דבחולין

 למקום הרי שחיטה מקום ליה משוי רובן דמקיפוח דהטבעות
 דקימנ״ן ואפילו שחיטה מקום שוי׳ לא רובא בעינן שחיטה

 בזה הגרמה הוה ולמעלה כובע דמשיפוי אנטיגנים בן כר״ח
 מקום הקנה הוה ולא שחיטה בר לאו חצי ודאי דהא ל״ס

 לאו דשחיט דבמקוס לן לימא ומאן ידעינן דלא ועוד שחיטה
 שהוליך במקום דדילמא שחיטה בר לאו כוליה סכין במקום

 שהייה דליכא לאסו׳בחייה איןשייך דבזה והגס הוא הסכקדאדס
 בר לאו ודאי הא מ״מ ב״ס לגבי י״ד בסי׳ הש״ך כסברת
 מותרים הביצים תאמר ואפילו אסור עוף האי וא״כ הוא שחיטה

 דרוסות דס׳ דשרקפא מבואר ע״ב נ״ג בחולין הא לביצים ונ״מ
 רש״י מפרש ואיך הכי עביד מאן וא״כ וחנקינהו לתקלה חייש

 דאיסורא איתא ע״ב צ״ו ד׳ דבב״מ ועוד לעשות שאשור מלאכה
 וא״כ באיסורא תקנתא עבדי לא ב״ד וגס לקנות לבעל ניחא לא

 אין ונס תקנתו ע״י בעל דלקח מלאכות וד׳ בג׳ מיבעיא מאי
 שיכול כיון איסור דבר יפרש דלמה באיסור שעשתה סברא
 א״ו המשי תועלת ביצת אחר ל׳ רק הול״ל לא היתר בדרך לפרש

 חימום ל״ח ה״נ שחיטה בר לאו פלגא למהוי דאדס לחימום א״ה
 ואילך מכאן ד״ה נ״ח חולין בחום׳ כמבואר זוז״ג לישוי דאם
 הוי איך לזרע חוששין ואס א׳ גורס אלא איט לזרע א״ח דאס

 לזרע חוששין אס מותרים דחרווייהו דבמקוס אלא גורמים ב׳
 האיסור בטל מוהר וא׳ אסור א׳ ואס לתרוייהו איתא האב

 ששניהם במקום אסור א׳ אס מוהר זוז״ג אס דזוז״גואף
 אין א״כ האס לחימום כלל א״ח אס אבל אסור נעשה מותרים

 דמוכח דכיון דמי דליהא כמאן דחימוס א׳ גורס אלא כאן
 אפי׳ אינו גורס דשייך במקום א״כ כלל לחימום דא״ח מרש״י

 לכתחילה איסור אין א״כ כרמב״ס רש״י יסבור ואס א׳ גורס
 בכאן דאיסזרא הויגרמא דלא דאיסוראמוכח גורס מחמת
 גורס כאן אין התרנגולת מחימום ה״נ האשה חימום מחמת

 אשירה עצי כצל חימום הא לרש״י מנ״ל וצ״ל כלל דהחירא
 לשיטחיה רש״י אמנם באשירה נאסר הי׳ בל״ז א״א ואס

 הואי דאגמא נקובה תרנגולת ד״ה ע״ב כ׳ בנדה
 חרנגולתא ד״ה החום׳ וכמ״ש דר״ס אליבא טהור דההואעוף

 היוצא מכל שרי ולא טהרה סימני שא״ל אסור דהזכר דאגמא
 ילדה לא האס שהרי דבכורות פ״ק כדאיתא טהור הטהור מן

 ונאסר קגדיל מעפרא והאפרוח הטילה ביצים אלא האפרוח
 האסורין כל פ׳ סוף כאמרס והכונה טומאה סימני ע״י ממילא
 כל שייך לא ובעפרא עסרא ונעשה מסרח לכי נוצר דאימת
 בראשית ימי ובששת טהורה הארץ דכל הטהור מן היוצא
 היוס ועד וטהורים טמאים העופות כל וממיס מארץ נולדו

 אדמה וחציו בשר בחציו עכבר קכ״ו ובחולין תולעים מוציאה
 והיוצא טהורה ואדמה בתולדה ולא מאדמה נוצר היום אף

 מהטהור היוצא שייך אין מאדמה הנוצר דכל והיינו טמא
 חימום דאיכא ואע״ג טמאה בצורה כשנברא נאסר ממילא אלא

 ומסייע לעולם העוף היא לה המסייע טהורה שהיא האס
 אפשר הי׳ לא אס אשירה בצל א׳ טעמים ב׳ צ״ל לעפרא

 אלא זה דאין הגאה באיסורי אלא אינו גורס יהי׳ בלתי
 בהנאה נאסר דלא במידי אבל ממש שוס בו ואין דמנין הנאה

 בא לא האיסור וגיף ממשוח בו דאין חימום כ’א זה ל״ש
 לבגד ככרכס והוה נוצר דמהזרע מטריפה כעיבור בזה

 לחרישה ודמי הנאה לאיסור כ״א ול״ש הועלת בא שמהכרכס
 נעשה ע״י כ״א למאכל בא לא דמגופה טריפה בבהמה

 וגידולו הדבר דעיקר כיון דנאמר או דמותר המלאכה
 דאע״ג נשמע לפי״ז עכ״פ בזוז״ג להכניסו ל״ש מעפרא בא

 כיון לעולם הזכר והוציאה להביציס חממה כשירה דהאס
 מטהור היוצא לכל ל״ש קאתי מטהרה דאל״כ בא דמעפרא

 לתרנגול הביא דאגמא חרנגולא ודאי דהא לזוז״ג ול״ש
 אין עופות דבכ״ד רק דחו לא והתום׳ חימום ע״י האגמא

 שסיר א״ב עושות מכ״ד אינו וא״כ לנקיבה זכר בין חילוק
 טומאה סימני ד׳ בכל כנשר טומאה בסימני דווקא ילפינן

 וא׳ זכר בל׳ א׳ מינים דב׳ טריפות באלו התוס׳ דעת וכן
 התו׳ דברי ונבין . בזה קיימת הסברא מ״מ אבל נקיבה בל׳
 הכהובי׳ מכ״ד שאינו בו שיכיר ובלבד רש״י כתב ס״א בד׳ גם

 באף פירש וכן מכ״ד לבר טמא דליכא סובר רש״י הא וקפה
 כדמכיר א״כ נכר מין אלא מרבה דלא טמא בו היוצא כל

 בטמאים הכתוב מנה דהא לסימנים ענין מה מהכ״ד שאינו
 ד׳ בו יהי׳ אפילו א״כ טמא שוס וליכא קצרה דרך דתפס
 טהיראא״ל דבודאי כיון או הוא טהור בודאי טומאה סימני
 יתירה אצבע שי״ל כל ד״ה בתוס׳ כשחעיין וכן טומאה סימני

 מסימני דחד דורסים אינם בכולהו דהדדי הסימנים דכל
 ועזניה ובפרס דורס אין עורב וכן דורס באין דידהו טהרה

 דורס חינו )דהא דורס החדש וע״כ חדש ובא׳ הישן סי׳ בא׳
 ד״ה ע״ב ס״ב בתום׳ כתבו וכן הוא( וישן בכולהו הדרי

 דעוף וכללא הוא ודורם נקלף קורקבנו דהחדש ספיקייהו מאי
 טהור א׳ בסי׳ הבא עוף ר״ח דחני הא וע״כ טמא הדורס

 הבא דעוף מאי ד״ה ס״ב הרוס' ודברי דורס אינו הוא
 דאיכא גמירי קאמר איך וא״כ דר״ג אלא דר״ח נו ,א א׳ בסי׳

 למגמר ס״ד החדש דסי׳ מכדי ד״ה התום׳ וכתבו כו׳ בהאי
 הוא דורס ע״כ החדש סי׳ וכשי״ל כא׳ כתובים ב׳ הישן דסי׳
 דח״כ טהור חדש דהיינו א׳ בסי׳ הבא עוף אמר איך וא״כ
 הנפהנה דטהור הנשהנה בטהור מיירי דר״ח עכצ״ל דורס

 טהור אלא עופות מכ״ד אינו דודאי טומאה סימני בו ונמצא
 נמצא ולא ודורם טומאה סי׳ בו ונמצא הסימנים בו דנשהנה

 הדורס דעוף וכללא פרס כמו והוא ונשתנה החדש סי׳ כ״א
 על ומלקק рх דלא משתנה תלינן ולא מסתמא היינו טמא

 דטמא מיניה למגמר ס״ד ונשתנה שטהור ובידוע החזקות
 אכן כפר טומאה סימני כל כשי״ל דוקא דבנפהנה נשר כתיב

 בי״ל כחב דמהרש״ל ח׳ ס״ק פ״ב סי׳ בפ״ך כתב וכן לא בג׳
 וזהו שנשתנה אמרינן שדורס ואף טהור טהרה סימני ג׳

 הוה דלא כיון ועוד תרנגולהא ד״ה סימן בא פ׳ התום׳ כונת
 בהם דודאי עופות מכ״ד הוה לא דבודאי אע״ג משמע כו׳
 ד׳ כפי״ל אעפ״כ בודאי טהור אלא מהנקיבה הזכר חלוק אין

 הסומא כל דסברי הרי ילפינן דמנפר טמא טומאה סימני
 אסור טומאה סימני לד׳ דבנפתנה מוכח הרי בנפהנה איירי
 התו׳ וכדחבו מעפרא דגדיל כיון מ״מ מהטהור דיוצא אע״ג

 שנשתנה זה דבוודאי חיממה דהטהורה ואע״ג לרש״י א׳ בשיטה
 וחממה טהורה אמו שנשתנה וראשון דורותיו בכל נשתנה לא
 לאחד הרי בזוז״ג נכנס ולא מעפרא דגדיל כיון מטהר לא

 מסברא לאמר והנה קיימת עדיין הסברא זאת פירש״י שדחו
 יהי׳ דהולד טריפה ביצת כמו זאת שייך אין טמאים דבעופוח

 דעיקר דכיון לעיין יש טמא פיהי' משכחת לא עוף דא״כ מותר
 בתו׳ וכדכתבו בסימנים אלא תלוי ואין מעפראקאחי עופות

 נעשה לכי גדול דאימת התוס׳ כתבו טהורה שהנקיבה מה וכן
 שאר נתבונן א״כ בסברא הכל רק גזה״כ דאינו הרי עפרא
 סימנים וג׳ בב׳ טמאים איך מעפרא הגדלים טמאין עופות

 כשנשתנה רק טומאה בו אין מעפרא הגדיל טהור וכמו
 טמא בצורה דכשיפחנה הענין נ״ל אמנם סימני׳ בד׳ לנשר

 טומאה סימני ד׳ בלא אף אז ממש נדמה כמו בהויתו בצורתו
 מששת דגדיל כעפרא הוי כהויתו טמא לגוף דנשהנה כיון
 לנדמה להיפך וה״ה הכתוב וטמאה הצורה ביו בראשית ימי

 קנדיל דמעפרא כיון טהור ג״כ טהור לעוף טמא מעוף
 ויודע החדש סי׳ כשי״ל לכך טהור עוף של וכהלכוחיו כהויתו
 מטהוריס שבא לידע מצרכינן ולא טהור הכתובים מכ״ד שאינו

היינו מכ״ד שאינו לידע אלא הצריך שלא מרש״י נראה וכן

 שמכיר



טו אביגדור ארח תורת

 טון אמרען ולא נולד ממה י’טא אף בצורחו העוף שמטר
 ואינו הכתובים בכ״ד וכשמכיר טמא דדורם נשתנה שע״כ
 דטהור מנ״ל שישתנה א״כ ונשתנה טהור בע״כ מהס

 טמא דילמא כטהור שצורתו בעבור לדריסה וישתנה
 לא זה בודאי טמאה נצורה ישתנה רק דורס וע״כ

 מעפרא דקגדיל כיון קאתי טמא דמביצת דאע״פ אמרינן
 שישתנה דוקא לדורס שנשתנה טהור וכמו לטהור ונשתנה

 לצורה שנשתנה טמא ה״ג טהורה שצורתו כיון סימני׳ בד׳
 כשמכיר ע״כ דדורס אף טהור אווזא ונולד טהורה
 שיהיו עד טמא אינו הכתובים מכ״ד שאינו בצורתו

 מטהור אף טמא טמאה דבצורת מזה נשמע נמצא סימנים ד׳
 טומאה סימני ד׳ שיהיו עד מטמאה אף טהור טהור ובצורת

 מטהור דאתי דיהי׳ טומאה בסימני טמא טמאה צורה ואס
 סימני ד׳ שיהיו עד טמא אינו טהורה בצורת אבל טמא או

 וז״ל דבדריס הלל מהרש״ל סברת אזלא ולפי״ז כנשר טומאה
 אדרבא דילמא בשינוי דכשנחלה דנשתנה טהור סימנים ג׳

 דטמא ואי הצורה מכירים שאין כיון בצורתו טמא גיסא לאידך
 טמאה דבצורה הסימנים בו נשתנה דילמא סימנים הנך ל״ל
 בעי טהורה צורה רק בטהורה וכן סימנים בהר משגחינן לא
 כיון• וטמא לסימני־ס דנשהנה י״ל וא״כ טמא ובד׳ סימנים ד׳

 צורת אס דידן בנידון וא״כ הטמאים צורת מכיר.כל שאין
 אינו מבלא שמחביאין וראי׳ הוא טהור לו דישוב אווזא בר
 צורה וי״ל חדש לסי׳ שנשתנה דהיינו בגופו סי׳ דאפילו סי׳

 אף טהורה שצורתו כיון כזה שינוי כש״כ טמא אינו טהורה
 במראיהן משונים היער אוזוח ובר אווזות ובודאי מטמא דאתי

 אף הוא מדברי דלמא דמישוב אוכלין איך דאל״ה מדישוב
 מהימן כותי דאין סברא בצירוף מ״מ שהעליתי חדש דבר דזה

 בש״ך קכ״ז בסי׳ ביו״ד עיין במסל״ח לאיסור ולא להיתר לא
 י״ל אכן וז״ל ד׳ ס״ק קכ״ב סי׳ דמהט״ז אף בסופו י״ט ס״ק
 שי״ג סי׳ מהש״ך אכן כו׳ לפ״ת אומר כוכבים עובד דאס

 לאסור א״נ ולהש״ך מוכרח הט״ז ראית אין כפיר שמחלק
 נשר בפני בכרו״פ מצאתי אח״כ • אסור ליה מהימן אי רק

 דנדמה וסברה אחר בדרך דרך אכן כדברינו הרבה העיר
 נמצא בבהמות כמו דנשתנה להיות דמצי ביצים לענין האריך

 ס״ג חולין ותו׳ יעו״ש בעופות דכ״ש וכתב לבהמה מנמל פינוי
 ומחלפא ועזניה לפרס דדמי משוס וכו׳ באתרא הא ד״ה
 ולא אסורים לאל״כמדינא במקצת רק לגמרי דל״ד צ״ל בהם

 כתבו חרנגולא ד״ה ע״ב ס״ב חולין התום׳ אך מחלפא משוס
 הטהור מן היוצא דכל אסור והזכר מותרת דהנקיבה דא״ל
 היוצא כל אמרי׳ ולא טמא לנשר בדומה דהא לדברינו קפה טהו׳

 כתו׳ הול״ל טמא במראיהן מינים לשאר בדומה וכן טהור מטהור
 בעינן לנשר דומה וא״כ עופות מכ״ד ההוא יתכן דלא נדה

 כמו כ״א טריפות באלו התום׳ דברי דאא״ל כתבתי וכבר
 חמור של רגלים מי ז׳ ד׳ דבכורות ההוא דק״ל ונ״ל שכתבתי

 ממצי לא אס בפלוגתא הלי דד״ז דנראה בארוכה יעו״ש מהו
 עוף של הויחן שכל מכש״כ ה״נ וא״כ לא או אסירי מגופה

 פעולת מגופן ממצות ואץ חימוס רק שהוא אלא האס מן הוא
 כתנא וסובר הוא הנא דר״ח התום׳ וסברי פעולה האס

 כל וא״כ זה בכלל אינו ממצי מגופא דלא דכ־ון דדובשא
 מ״מ מטהור היוצא כל ול״ש בעלמא מעפרא דאתו העופות
 אמדי׳ לא זה הוא וטהור העוף האסשמושיבה פעולת האיכא

 ולא הואיל דמי דליחא וכמאן הוא פעולה לאו האס דפעולה
 דבכורות מחניתין רדייק כר״ש דהל׳ התו׳ וסברי מגופו ממצי

 כלל מנשר ללמוד דל״ש לדר״ח וליהא הל׳ מתניהין וסתם הכי
 לעכבר ול״ד טהור מטהור דיוצא הטמאים עופות מכל ולא

 כב״ח מב״ח ודאתו מושיבם האס דהא טמא מארץ דהיוצא
 התיר וזה שזה דבדבר כתבו נ״ח בד׳ דהתזס׳ ואע״ג דמי
 האס כח והתיר התיר וה״נ בפרידות כמו אסור אלא זוז״ג ל״ש

 כמו נאסרו ובחיבורן שרי לחודיה כדכ״א כ״א כתבו לא ועפר
 כרי דכ״ע מעלמא בהמה על הבא פקועה בן או כלאים

 יכול העשר דפעולת כאן אבל לחבירו א׳ מקלקל ובחיבורן
 החיבור לא נמצא א״י האס ופעולת איסור מן להוציא

 טמא טמאים שמגדלת העפר מחמת אלא האישור גורס
 נדמה אס וא״כ ומותר זוז״ג הו״ל טהור האס ומחמת

 ללמוד דל״ש לאשור סברא אין בצורה או בסימני׳ טמא לעוף
 שפיר התו' הקשו ולכן דדובשא כתנא ור״ח טמאיס מעופות

 מטהור דיוצא המכנה על שיחלוק סברא ואין אמרה דר״פ
 שמושיבה טהור טריפות דאלו להתו׳ אדרבא וא״כ כר״ש דקיי״ל
 ובסימני׳ בצורתן עופות ככ״ד טמא גוף נופו אף טמאים ביצים

 לצורה ונדמה מושיב טמא העוף אשי׳ וכן דזוז״ג לאסור אין
 דכה אע״ג טהרה מוליד והארץ בעלמא דעפרא כיון טהורה

 דאף מהחום׳ דמשמע אלא ומותר זוז״ג הו״ל הטמאה האס
 זוז״ג המושיבה טהור אס טמאיס ובסימניס טמאה בצורה
 אסורות מאכלות מהל׳ פ״ד הרמב״ס דברי ניחא ובזה • ומותר

 אסור ר״ש הלשונות ולכל הבהמות דכל רגלים מי דמתיר כ׳ הל׳
 כפירש״י דאגמא דהרננולא בפירושא יסבור הרמב״ס אכן דחמור

 הלכתא לאו דר״ש סבר דר״ס וצי׳ל מטהור היוצא מכל וקשה
 דמבואר מותר וצרעין גזין דדבש דמכשירין מתניהין וכסתם

 דדיוק צ״ל הסהמין יסתרו ודלא יעקב ר׳ על דפליג בבכורות
 האס דפעולת דכמו כר״ש קיי״ל ולא אינו דבכורוח דמהניהין

 רגליס מי כש״כ חימוס רק מגיפו ממצי דלא כיון פעולה אינו
 להתבונן יש והנה ־ הוא בעלמא דבשרא מהבלא דהמור אף

 ,הבהובי מכ״ד אינו דע״כ רש״י על דמקשו סימן בא דפ׳ בתוס׳
 הו״ל סימנים ד׳ דאגמא תרנגולא דילמא סימנים ד׳ ובעינן

 משמע דדרסי דחזינא דאסרוה דבתר דק״ל ונ״ל כנשר לטומאה
 ואס טריפות אלו בם׳ ההוס׳ כתבו וכן אסרוה לחוד דבדרסי

 יסבור לא ורש״י בעינן ד׳ אסרוה איך מי״ד דאינו להס ברור
 דרים דלא ג׳ וחרנגולתא הו״ל ד׳ דאגמא דהרנגולא רק כן

 פ׳ סוף הגמרא ונבין * ואסרוה הו״ל ד׳ א״כ דדריס וכדחזו
 דבזה נהי כו׳ ביצה באפרוח לר״א חכמים מודים האסורין כל

 דמחבר׳ כיון דליחא כמאן הזכר דזרע זוז״ג אינו הביצה הסברא
 כשירה מ״מ מהתרננולת גידוליה וכל בתרנגולתא ומעורה

 דתרנגילת ומותר זוז״ג נאמר לא למה הזאת הביצה שהושיבה
 הביצה הושיבה הטריפה שאמה דהכונה וצ״ל הושיבה כשירה
 לזה להתיר באת הזכר מכח ורק דאיסור גורס הכל והו׳ל
 הש״ס סתם ובודאי בתרנגולת דמעורה בטל זכר דזרע אמר

 ונס התרנגולת הושיבה שהטריפה מזכיר דלא כן משמע לא
 כפירש״י מיירי שבקרבן והגס ביצה ולא אפרוח להזכיר ל״ל

 אפרוח חידושא תפס אלא עצמה וביצה להדיו׳ תפס לא למה
 נכנס ולא דליתא כמאן האס דפעולת לאשמעינן טריפה ביצת

 דכמו ומשמע ־ כו׳ לחכמים ר״א מודה דאמר אח״כ וכן בזוז״ג
 מעיקרא ואס להתירא כאן אמר לאיסורא מעיקרא דאמר
 נהי טריפה באס להתירא מודה איך א״כ טריפה באס מיירי

 לאמר ודוחק האס מכח לר״א ואסור זוז״ג הו״ל מ״מ דעפרא
 זוז״ג אינו הביצה בשביל לאמר ורק כדאיתא והא כדאיהא הא

 האס דפעולת ניחא לדברי אכן להיתר ואח״ש לאיסור ומעיקרא
 מהל׳ פ״ג ברמב״ס מצאתי שוב • כר״ש ולא וכר״פ פעולה לאו

 יעו״ש כו׳ מביצת שנולד אפרוח שכתב י״א הל' אסורות מאכלות
 שהושיב טהור בהדיא דמבואר הראב״ד להשגת שתירץ ובה״ה

 דליהא כמאן הטהורה האס ופעולת אסור שהולד טמאה ביצה
 האס דפעולת סבר אס ה״ה של דעתו מה להבין דיש אלא דמי

 כן ליס ואס ומוהר זוז״ג הו״ל בודאי א״כ דמי דאיתא כמאן
 דמה והול״ל מעפרא הטמאים כל הלא טהור עוף תפס למה

 טריפה ביצת בין לחלק טמא מינו כאין הרמב״ס שהזכיר
 טמאה דביצח ה״ה אשמעינן גופה דזה משוס ואי לטמאה

מסברא נפשיה באנפי לאשמעינן הו״ל טהור עיף מחירה אין

 לא’ חית
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 טמא מינו שאין לאמר ל״ל דק״ל אמנם הרמב״ס כדברי ולא

 הוא גזה״כ בטמאה ע״כ נאמר ולא לטמאה מטריפה להפריש
 בכ״ד דבודאי הוא לפשוט כך למימר ל״ל טמא עוף א״ל דא״כ

 הרמב״ס דסבר אלא נזה״כ ובטמאה טהור מטהור יוצא המריגן
 העפר בתר דאזלינן דאגמא בתרנגולת כרש״י דסבר גזה״כ דלאו

 טמאים שגידלה הבריאה לתחילת חוזר עסרא וגעשה וכדגדיל
 האס דסעולת מוכח ומשס בצורה או בסימנים ונאסר וטהורים

 לאו ופעולתה האפרוח הושיבה דאנמא תרנגולתא להא אינו
 דאל״כ בטמאה גזה״כ דלאו ומוכח זה״ג משוס להתיר פעולה

 בה יש הזכר זרע הא לד״א מותרת איך דאגמא חרנגולחא
 גזה״כ דמסרח טמא ביצת הלא דמסרח משוס ואי אסור וזיז״ג
 אלא גזה״כ ללאו לטמאה מטריפה שהפריש הרמב״ס כוונת וזהו

 נברא שלא ר״ל טמא מינו שאין מותרת טריפה לביצת הטעם
 וטמאה מטהרתו הטהורה וצורה טהורה בצורה אלא טמא מין

 מתרנגולת היינו שבא מקום ומאותו רש״י שיטת ותפס מטמאתו
 לנברא כיון טמא שהושיבה טהורה דאפילו מוכח לאגמא
 ומהעפר בראשית ימי בששת העפר אל שב שהכל טמאה בצורה

 היינו שזכר מינו וזהו תלוי ובסימניס בצורה וא״כ צורה נולד
 נשמע וממילא לטהורה מטמאה בנתחלף ה״ה וא״כ הצורה

 ולכך כהתס טמא עוף ביצי על טהורה דה״ה הרמב״ס מפירוש
 הרמב״ס כונה דכל טמא עוף ביצי על שישבה בטהורה ה״ה כתב

 טמא במין נולד פלא הטעם לטריפה בטמאה גזה״כ דחינו
 טמאה בהמה כמין שילדה טהורה לבכורות פ״ק וכמבואר

 שלא להכונה טמא במינו שאין ולז״א הצורה היינו למין הרי
 מעפרא שבא לי מה טמאה בצורה משאי: טמאה בצורה נולד
 שהצורה כיון עליו ישב טהור עוף אפילו ממילא זה בשביל וא״כ

 שיעור או זה דבר מוכח משם הרמב״ס שבא דממקוס טמאה
 מינו שאין מותר טריפה מביצת כנולד אפרוח הוא כך הדבר
 ואין טמא אינו שנברא בצירה לו הדומה מינו שאין ר״ל טמא
 לאפוקי טמאים אינם לו הדומין כל כי לטומאה עליו עדות

 טמאין הס בצורה לו הדומין כל והיינו טמא מין טמא עוף
 וזה טמאה בצורה שזה זל״ז בין טעס וגוחן מעידין והס

 גורס אין דהאס טמאה עליה שישבה טהורה אף וא״כ בטהורה
 אלא זוז״ג אינו לזה באמת ול״ק תלי בצירה רק זוז״ג להיות כלל
 ממנה שיצא טמאה ביצה לאפוקי דאי וכנ״ל כלל פועלת האס אין

 נותן אינו מוהר למה נפשה על טעם ליחן ואי פשיטא אפרוח
 לאמר בא אלא גזה״כ וטמא עפרא מסרח לכי דהא טעס שוס

 טמא בצורה לו הדומה מינו שאין וכוונתו גזה״כ אינו לטמא
 טמא הדומה מינו כל טמא משא״כ בטומאה העדאה ואין

 עפר ודינו לעפר לשב עד גברא דלא כיון בצורה ומעידים
 והיינו הצורה עדות רק ואינו וטהורים טמאים מגדלת ועפר
 זה כן וכזה זה בסי׳ גידלה לקרקע דס״דלמגמרמחמח כר״ח
 טמא אין טהורה צורה אס היינו ומ״מ ד׳ דבעינן נשר קמ״ל

 שאר או ועזניה סרס כמו טמאה בצורה אבל ד׳ דאיכא עד
 דאל״כ מוריד ולא מעלה לא האס וא״כ טמא ודאי עופות כ״ד

 מותר דזוז״ג דאע״ג הרמב״ס שמשמיענו וזהו הכלל נסתר
 דעיף דטעס זוז״ג משוס לעולס נתיר ולא זה ל״ש הביצה בזה

 טהור הדומה דמינו אלא טעמו אין דמותר טריפה הביצת
 מעיד הדומה מינו טמאה מביצה ואסרוח לטומאה עדות וא״ל

 מעיד המין עדות שישבה טהור בעוף אף ולפי״ז לטומאה
 בעדות דתלוי הרמב״ס שמסר הכלל לסי תבין וממילא לטומאה

 והטעם היושבת באס זוז״ג אמרינן לא ממילא בעופות המין
: כתבתי הנלע״ד מגופו ממצי דלא

 מעור שיהיה צריך הרצועות עור ג׳ סעיף במחבר (נג)
 מנמ׳ הוא • הטהורין ועוף חיה בהמה

 למלאכת הוכשרו לא יוסף רב דהני ע״ב( ע״ח )דף שבח
 בע״כ הלכתא ולמאי בלבד טהורה בהמה עור אלא שמיס

 ד״ה בתו׳ ע״ב( ק״ב )דף ביבמות והנה • יעו״ש לרצועות

 מעור מנעל שיהיה שצריך אר״ח דמכאן כתבו החש ואנעלך
 מקשה דמאי קשה זה ולפי כתיביעו״ש דתחש טהורה בהמה

 נימא הלכתא למאי כו׳ יוסף לב דמני הא אלא ׳הגמ
 שיש לאשמעיק דאתי דמשמע וא״ל הלכתא דחחש לאשמעיגן

 רבה הוראה הלא למאי בד״ה התו' כפירוש הוראה צורך
 לחרך ונ״ל • טהורה מעור צ״ל חליצה של דסנדל בזה איכא
 טהור להחש לאשמעינן דאתי א״ל דלכך התו׳ לסברת דהנה

 פירש״י וכן הוראה צורך שיש לאשמעינן דאתי דמשמע היה
 זה לפי א״כ הוה דהוה מאי הלכתא למאי ר״י דתני הא

 בס״ע בריה משה בימי שהיה תחש דאמר ר״מ על קשה
 וקרן כו׳ הוא חיה מין אס חכמיס בה הכריעו ולא היה

 מדקדק היה לטהור לאשמעינן וכונחו במצחו לו היה א׳
 הוה דהוה מאי להשמיענו זה צריך דלמאי לו היתה א׳

 שתירץ מלובלין לר״מ ואף • הוראה צורך בזה דאין כיון
 האי אק שכר וקבל דרוש ע״ד עלה הוי מאי השאלה על

 להשמיענו כיון דר״מ וצ״ל דר״י ברייתא כמו קשה ברייתא
 דלמלאכת תימא דלא טהורה מבהמה צ״ל רצועות לעור הך

 דלא לבאר בא ע״ז מתחש והראי׳ מטמאה אף הוכשר כמיס
דוקא צ״ל התפילין עורי וא״כ היה טהור ג״כ תחש רק כן

 ניחא וכ״ז • שמיס מלאכת בכל וכן טהורה מבהמה ג״כ •
 לסנדל כדנאמר אכן תפילין של רצועות לעור אמרינן כאשר

 לר״ממאי אכן יוסף רב דחני להא התינח э'Ъ חליצה של
 דמכשיר תחש דאנעלך להא ל״ס איהו הא למימר איכא

 מני בגד של באנפיליא יעו״ש ק״ג( )ד׳ ביבמות הקטע קב
 אלמא נעל הוה הקטע לקב כיון ר״מ דאי ופירש״י רבנן

 בפשתן החפור סנדל דאמר ורב כו׳ דייק לא תחש ואנעלך
 בד״הסנדל התו׳ כתבו תחש ואנעלך שנאמר בו מולצין אין

 וצ״ל משמיענו למאי הדק״ל א״כ כר״מ ולא כרבנן סבר לרב
 לא ברייתא בהדין גס הגמ׳ תפש ע״כ רצועות לעור בע״כ

 לר״מ כן לאמר דמוכרח כיון רצועות לעור להא הוכשרו
 מאי הגמ׳ שאלת על מלובלין מהר״ס קושיה נ״כ מתורץ ובזה
 הוא כך הגמ׳ כוונת אמנס ברוחק שתירץ יעו״ש עלה הוי

 תפילין פל רצועות לעור להא לשנויי רחק אמאי ע״ע לתרץ
 אבאר ימן בעצמו לתרץ הגמ׳ קא׳ ע״ז חליצה של לסנרל נימא

 נ״מ דמאי פירוש משה בימי שהי׳ דתחש עלה הוי מאי לך
 הוה דהוה מאי הלא משה בימי שהיה דתחש עלה כשנדע הוה

 דמפמיענו כו׳ ר״מ הי׳ אומר רשב״ל אמר עלה א״ר ואעפ״כ
 בע״כ א״כ חליצה של לסנדל אא״ל הא ואליביה היה לטהור

:כן בזה גס אמינא ע״כ רצועות לעור לאמר מוכרח
 הט״ז כו׳ בב״א להניח יוכל לא ב׳ סעיף במחבר (ד)ל

 ולעד״ג וי״א הגיה והט״ז ע״ז תמהו והמ״א
 דחשילין אשכנזית חשובה כדעת סבר דהמחבר הוא כך פירושו
 אי דוקא ותפילה ק״ש בשעת עליו שיהי׳ צריך ע״כ עיקר דרש״י
 יניח כך יעשה בב״א ולהניחס המקוס לטין א״א כאשר לזאת

 האמרים תפילין ויניח יסלקס וחומ״י ה״א כדברי ראש ושל ש״י
 בלתי שפיר הוא הברכה דאז נמצא ראשונה ברכה סמך על

 דרש״י תפילין היו הראשונים ואס הומ״י להוא כיון הפסק
 עליו ויהי׳ בחזרה לרש״י ויניח דר״ת יחלוף אזי דר״ת ואח״כ
 שמע בהס ויקרא דר״ת יניח התפילה ואחר והפילה ק״ש בשעת
 ואח״כ דרש״י מקודם בזאח״ז תפילין פעמים ד׳ כך למניח נמצא
 הראשונים ואס בחזרה דר״ת ואח״כ בחזרה דרש״י ואח״כ דר״ת
 בחזרה יניח התפילה ואחר דרש״י יגיח חומ״י אזי דר״ח
 יוכל לא זאח״ז• פעמים ג׳ כך ויניח שמע ויקרא דר״ת
 עליו שכבד הכונה רק ממש בב״א חינו פירוש בב״א להניח
 כי זאח״ז רציפים פעמים ג׳ או ד׳ תפילין להגיח הדבר
 איי זאח״ז פעמים ג׳ וזרועו ראשו פיגלה הצינה עליו יכבד
 ברכה סמך על תומ״י יניח שלא פעמים בב׳ הדבר סגי

אף שמע בהן ויקרא התפילה אחר דר״ח יניח כ״א ראשונה

דלא



ארח תורת
 דמססיק כיון ראשונה בברכה נפטר אינו וגס עליו יברך דלא

ל:’כןנ בזה סגי ובתפילה בק״ש הרבה

 כו׳ תפילין מצות שכר גדול א׳ סעיף במחבר (ז)ל
 תפילין המגיח כל אר״ל דמנחות בפ״ד

 שנושאים אוחס ופירש״י יחיו עליהס ד׳ כנאמר ימים מאריך
 דאיחא הא לבאר נ״ל עפי״ז .יחיו בתפילין ד׳ שם עליהם

 אשתו והיתה כו׳ 'Ь בתלמיד מעשה ע״א( י״ג )ד׳ שבח במס׳
 כי בחורה כתיב וא״ל ובב״מ בב״כ ומחזירהס הפיליו נוטלת

 ושמש הרבה וקרא הרבה ששנה בעלי ימיך ואורך חייך היא
 פירש ומהרש״א החפיליס נטלה למה וקשה כו׳ הרבה ח״ח

 דמקשו מאי ועו״ק ותמוה מיתתו על שיתעוררו נפש לעגמת
 אדם הי׳ לא אמאי מבעט ד״ה ע״א( ה׳ )ד׳ בחגיגה התום׳

 יעו״ש יאמין לא דבקדושיו מהני דהיה הול״ל דבר מחזירה
 ימיך ואורך חייך היא כי הקרא אחזה מה על ועו״ק

 הנאמרים פסוקים כמה יש הלא חורה משנה בסוף הנאמר
 כך הכונה נ״ל אכן היא חיים עץ דחורה בתורה מקודם

 ימיו בחצי למות הו״ל דלא וצעקתה שחלתה דעיקר היא
 דשכרו הפילין במצוח מאוד מאוד היה זריז כי עבור היה
 דנאמר מהא אחרינא מקרא ילפא והיא ימים שמאריך הוא

 היא כי בו ולדבקה אלהיך ה׳ את לאהבה ל׳ בדברים
 כפירוש בתפילין שייך ודביקות ואהבה ימיך ואורך חייך

 תפילין מניח שהקב״ה ז״ל אמרם על בברכות בח״א מהרש״א
 יתברך בו דבקים להיות שי״ל הוא תפילין מצות כי ח״ל
 ובכל לבבם בכל בד׳ וקדושה דביקות לישראל שיהיה כו׳

 כו׳ התפילין כי דע שם ברשב״א הוא וכן יעו״ש כו׳ מאודם
 ולזאה״כ יעו״ש כו׳ ויחודו השם אהבת היות על לרמוז הא׳

 היינו בו ולדבקה בקולו לשמוע אלהיך ד׳ אח לאהבה
 ע״כ ימיך ואורך חייך היא כי ועי״ז תפילין במצות שתזהר
 זהיר כי איך בההפילין ראו מר וזעקה ביד התפילין לקחה
 ימיך ואורך חייך היא כי זו במצוה וכתיב זו במצוה היה

 התו׳ כקושיה יאמין לא בקדושיו מהן דהיה תאמרו ושמא
 שנה דבעלי מכיון שיחטא ממנו פחד ליכא הלא כן לא

 בה דעסיק בעידגא דהורה וידוע הרבה ח״ח ושמש מקרא
 לו א״א א״כ הפסק בלי תמיד שלומד ומכיון החטא מן מצלי

 יאמין לא בקדושיו מהן דהוא לאמר עליו שייך ולא לחטוא
 אינו צעקתה דעיקר נמצא ימיו בחצי מת אמאי וא״כ

 היה הורה ומלימוד התפילין מזהירות כ״א תורה מלימוד
:יאמין לא בקדושיו דהן מהגהו דאינו לראיה רק

 עבד חגיגה במס׳ כו׳ בגופן ישראל פושעי בכלל ןקןא
 נ״ל • י״ל תקנה להעידו וממהר לדונו מקרבו שרבו

 ישראל של עונות יסבול דיצחק שבת במס׳ דמבואר הכוגה
 אבינו אתה כי ויאמרו חטאם מרוב להנצל תקנתם וזהו

 דכל חטאם הקטין כי יען לסבול יוכל אימתי אכן יעו״ש
 עונשין אין מעלה של מהדב״ד והטעם מענשת דלא עשרים

 וימי עליו מעידח אדם של דנשמהו מבואר כי יען כ׳ עד
 עד סהדותא דהאי ומבואר שגה שמונים בגבורות שנותינו

 אין הגשמה דעדות נמצא לא טפי דכיר מדכר שנין ס׳
 הקודמין שנין ,הכ משא״כ האחרונים שנה ס׳ על כ״א מועיל

 עדות מבלי חטאם ונשאר ע״ז להעיד הנשמה דכיר דלא
 להעידו ממהר שרבו עבד ולז״א ע״ז מענישין אין לכך

 כ׳ עד אף יענש ענוש וא״כ העד כביכול יהיה דהשי״ת
 תקנה היכן וא״כ העונות לסבול יצחק של ביכולתו אין ושוב

: יסבול דבעצמו י״ל
 תפילין מהנחת פטור בתורה הקורא י' סעיף □מחבר (ח)ל

 ד״ה ע״א מ״ט ד׳ שבת במס' התוס׳ הנה כו׳
 לא מה מפני תפילין במדרש דאמר והא כתבו כו' כאלישע
 רמאים דמשוס לר״י נראה אין הרמחים מפני בהן החזיקו
נאמנות החזיקו לא מה מפני ה״פ אלא מצוה מלעשות נמנעו

טן אביגדור

 לפרש ולעד״ג יעו״ש הרמאין מפני וקאמר תפילין המניח באדם
 אפילו קטינא רב אמר ע״א י״ר דף חגיגה במש׳ דאיתא כך

 כי שנאמר אמנה בעלי בהם פשקו לא ירושלים של שלונה בשעת
 דברים לנו תהיה קצין לך שמלה אביו בית באחיו איש יתפש

 ישא כו' הזאת והמכשלה ת״י ישנן כשמלה מתכשין שבנ״א
 תשא לא שנאמר שבועה ל׳ אלא ישא אין כו' לאמר ההוא ביום

 בהמ״ד מחובשי הייתי לא חובש אהיה לא אלהיך ה' כס את
 דברים בג׳ כי יען ע״ז כשבע להיות דהוצרך הא והנה יעו״ש כו׳

 אם לת״ה ישאל כאשר נמצא כו׳ במשכתא במילתייהו רבנן משנים
 כו' עבור להאמינו אין שבועה בלא לכן לא יאמר זו במסכת בקי
 כוונת וזהו בשבועה שישבע רק כך אמר ארץ דרך מפני אולי

 הפסק בלי ממש היום כל לילך מחויבין דבתפילין מאחר המדרש
 מחובשי דאינו תחילתו על הוכיח דשופו ומכיון אחדים רגעים
 איש יתפוש איך א״כ היום כל בתפילין הלך בע״כ א״כ בהמ״ד
 א״כ בתפילין תמיד הולך כי בו ורגיל המכיר אביו בית באחיו
 שמלה כי לאמר בו יתפשו למה וא״כ בהמ״ד מחובשי אינו בודאי

 להיות בה החזיקו לא מה מפני תפילין המדרש ולז״א לו ת״ח של
 ומתרץ ע״ז לשבועה הוכרח כי עד בהמ״ד מחובשי אינו כי לראיה

 מקו׳ מכל היו' כל שלומדים אף אנשים שיש פירוש הרמאים מפני
 בהמ״ד מחובשי אינם כי לבג״א לרמות היום כל בתפילין הולכים

 א״כ כנ״ל במסכת והוא רבנן משנים דברים בג׳ כי מותר וזהו
 זה אין וא״כ בס ירגישו שלא היום כל בתפילין הולכין במתכוין
:במצות( שמרמה רמאי שמן נקרא למה במ״ר )ועי׳ סימן

 דע״ש יראה הרואה י״ח בן שיהא עד א׳ ש״ק במג״א )לכי(
 בח״מ כמבואר ל״ו בן שיהא עד וצ״ל במג״א

 עד יעיד לא סריס שימני בו נולד לא דכאשר ב׳ סעיף ל״ה סי'
 שנה שבעים שנותינו דימי שנה ל״ו בן שיהיה היינו שנותיו רוב

 בזה המג״א כיון גדול דדבר נ״ל ועוד • ז׳ ש״ק בסמ״ע שם כמבואר
 דהנה לקצר בכ״מ כדרכו האיכות ורב הכמות מעעי והוא
 ואיידי וכר״א איירי דבנקבה כ׳ אכל ד״ה ע״א פ׳ דף יבמות בתו׳

 משתבר דלא איילונית שימני ולא סריס סימני נקע זכר ל׳ דנקט
 הביאו דלא מאחר להקפות יש והגה • כב״ש לה דסברי למימר

 להביא זמנו אין ובתינוק א׳ ויום י״ב מדקאמר רש״י ראית לזה
 הוכרחו ורק לראיה זה מחזיקין דאין בע״כ א׳ ויוש שנה י״ג עד

 ומאחר כב״ש למשבר דא״א הקושיא מפאת איירי דבנקבה לאמר
 נתר; יש הלא זכר ל׳ דנקע דאיידי ולאמר למדחק ל״ל קשה דכן

 כב״ש בהדיא דשבר ע״ב מ״ז ד׳ בנדה כרבי דסברי בפשוע
 שברי אלו דהתוס׳ וצ״ל דברי בד״ה שם בנדה תירצו וכן י״ח עד

 סבר דרבי מפרשי ע״כ כב״ש יסבור דרבי לאמר דוחק דג״ז
 ונח בנקיבה כב״ש רק ול״ס לנקיבה זכר בין לחלק כר״א ג״כ

 לאמר צריכין כב״ש דל״ס למעט לאמר ביכולת דיש דכ״כ בזכר
 בשלמת שם הגמ' פירוש הוא וכך בנקיבה מיידי רבי ונמצא כך

 א״כ כב״ה בזכר והא כב״ש בנקיבה הא ל״ק כפר בן ודר״י דרבי
 סבר כפר בן דר״י או בזכר כפר בן ור״י בנקיבה מיירי רבי

 ור״י כב״ש דרבי בגמרא הפירוש ואין בנקיבה אף מ״ה לגמרי
 והא בנקיבה די״ח הא ולחלק לרבי לתרץ הפירוש כ״א מ״ה

 נמצא בנקיבה מיירי ורבי לחלק רבי סבר וכך מ״ה בזכר דל
 דאא׳יל כר״א וסבר בנקיבה דמיירי אחר תירק תו׳ הוכרחו שפיר
 דוחק דג״ז סבר המג״א אמנם סבר כר״א רבי דגם יען כרבי

 רב ומעשה למעשה הלכה דהורה דרבי להא לאוקמי לאמר
 ביכולת דיש דכ״כ כב״ש בנקיבה להורות כהלכתא דלא ויהיה
 הוא כי אף ולאמר לדחוק לנו יש מ״ש דלא ולאמר לדחוק
 בנקיבה ובין בזכר דבין סבר רבי דבאמת סבר לזאת בדוחק

 אחריתא במילתא איירי רבי אכן מ״ה כ׳ דווקא הוא הכל
 הגיע שנים לכלל כשהגיע אלימתא חזקה י״ל בודאי דזהו
 דוקא בדיקה וצריך ע״ז סמכינן לא בדאורייתא רק סימנים לכלל

 דאז פשיטא י״ח בן כשהוא משא״כ י״ח קודם דוקא זהו אמנם
 אף ב״ש בסברת דחזינן כמו בדאורייתא אף אלימתא חזקה הוי

היכא
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 מצטרף לי״ח בהגעה מ״מ סימנים נמצא ולח דנבדקה היכא

 סריס היה לא חם סימנים לו היה דבודאי לחמר סריס הסימני
 נבדק דלא היכא א״כמכש״כ סימנים להיות מוכרח זה בזמן כי

 מודה ב״ה ואף סימנים די״ל לאמר צריכין. כזה דבזמן פשיטא
 היכא חף גדול הוי דלב״ש רחוקה סלוגתא הוי דאל״כ יען כזה

 היכח אף ולב״ה בסריס למתלי ודחקינן סימנים דא״ל דחזינן
 בענין נמצא סימנים די״ל חזקה לחמר תלינן לא ג״כ נבדק דלא
 וחינו תפילין ככתב יום ול׳ כנה י״ז בן כנער כגון רבי איירי כזה

 דברי׳ לכל י״ה כנת הוא הרי ב״ש י״ל אס לבדקו לפנינו
 הא הוא כך הגמ׳ ופירוש ב״ש דהו״ל בחזקה לו שמוקמינן

 בנבדק פב״ש בי״ח סגי וא״כ ב״ש דא״ל נבדק כשלא דמיירי דרבי
 לד״ה והוא בכאן מכש״כ א״כ בי״ח דסגי סריס סימני וי״ל וא״ל
 התוס׳ דרך דבזה ואפשר וכב״ה רא״ל כשנבדק כפר בן דר״י והא

 בד״א מיירי דרבי יען וכרבי בזכר דמיירי תירצו לא ע״כ ביבמות
 כיהא עד לכתוב פסול דבספק בדבריו המג״א צדק נמצא וכג״ל

 דברי על בזה חולק דאין אחזקה לו דמוקמיגן כשר ואז י״ח בן
: נ״ל כן הלכה וכן בה מודים ור״ע רבי

העובד מן וספרים ומזוזות תפילין לוקחין אין ן׳ סטית
 גיעין במס׳ כו׳ הרבה דמיהן מכדי יותר כוכבים 1

 לקמיה דתפילי חייתא דאייתי טייעתא ההיא איתא ע״ב מ״ה ד'
 כקלא זיהרא אימליא בתמרי ריש ריש לי יהבת א״ל דאביי

 האי כולי באפה נהי לזלזלו לי אבעי לא אמר בנהרא כדתינהו
 יותר בזול לו ליתן כוכבים להעובד דא״ל מזה מוכח א״כ יעו״ש
 בעטרת כתב וכן ויאבדם כוכבים העובד יכעוס שמא מדאי
 הלא דאביי מעשה להדין הרא״ש השמיטו אמאי ק״ל ולפ״ז זקנים

 אחר באופן הגמ׳ מפרשים דהם ונ״ל מכאן נלמד חידוש דבר
 און פעלתי ולא מפשע אנכי חף ואמר אביי אמרה תמיהא דבל׳
 לזלזלינהו לי אבעי לא וכי לאבוד התפילין שילכו שגרמתי במה

 לגרבו דלא בכדי הרבה לזלזל י״ל אדרבא האי כולי באפה
 לזלזל מותר שפיר דלפי״ז נמצא בזה עשיתי ומה טפי ולייתו
 וכשלא להתיר כ״א נאמר לאיסור לא כי לזה השמיטו לכן הרבה
 לוקחין דאין רק נאמר דלא היתר נדע ממילא איסור ינקוטו

:שירצה כמה מותר פחות אכן דמיהן מכדי יתר
 להקפות ואין כו' זה בכלל דאין נראה א' ס״ק בט״ן (כו)

 דף ברכות במס׳ הגמ׳ מקפה מאי לפי״ז
 חייו לו יתלו תפילין דהתולה מהא תפיליו שתלה רבי על כ״ד

 אמאי תלה בכיסתא דרבי או לקציצה רצועה בין לחלק ודחק
 מאי א״כ די״ל מותר דבכה״ג דהט״ז בגונא היה דרבי תירץ לא

 כדמקפה בזיון בזה ואין הנחתם צורך דזהו כיון פשיטא למימרא
:תלה דבכיםתא התירוץ על פס הגמ׳

 במס׳ עי' כו׳ בהם ליפן אסור א׳ סעיף במחבר )מל(
 רפ״י הפ״ס בגליון ע״ב כ״ג ד' ברכות

 לתרץ ונ״ל וצ״ע כ״ו ד׳ סוכה עי׳ יפיח פמא בהן יישן ולא ד״ה
 יישן לא רק הול״ל קבע שינת לא נקט אמאי לרש״י דהוקשה

 קבע שינת לא קתני דלצדדין מפרש ע״כ ארעי שינת אפילו בהן
 דאז יפול שמא טעם שייך דלא ראשו על במונחין היינו

 פירש״י ושפיר יפיח שמא ומשוס בקבע רק אינו האיסור
:יפול שמא ומשוס בידו דאוחזן היכי ארעי שינת ולא

ГИЗ אשור והא מותר ארעי שינת האיך וא״ת א׳ ס״ק 
 ברש״י י״ב ד׳ שבת במס' עיין * מהם דעתו להסיח י

 מסוגיא ותמוה כו׳ הוא יתירא קרא תמיד מצחו על והיה ד״ה
 קביעות ג״ל לר״ש ובין לר״י דבין שם דאמר ח׳ ד׳ דיומא
 אתי אהרן מצח דעל וקרא תמיד מצחו על מוהיה מקום

 רב בר דרבה ודרשא ליה כדאית מר לכל אחרי׳ לדרשות
 לת-ן ונראה הדבר היפך ורש״י תמיד מחיבת ילפינן הונא

 ממצח נ״ל מנ״ל הציץ כשבר ולר״י באמרו שס להבין יש דבלא״ה
 נשבר אפילוילא דהא ליה קשיא דמאי שכתבו בת״י ועיין מצחו
 אייחרעל א״כ לזה כש״כ מרצה לא מצחו על דאינו אלא הציץ

 דאדרבא קשה ונזה יעו״ש עליו ואינו לצין לאיתא ונשא מצח
 מה וכן במסתבר לאוקמי הו״ל ונשא מצח דעל קמא קרא

 יותר מסתבר יזה קשה לכ״ע מצחו מעל מקוס לקבוע שאמר
 לקבוע שאמר כמו אחר דרש נדרוש לא זה שנדרוש דע״י לכ״ע
 מצח מעל למדרשיה יש קמא מקרא וא״כ דאתא הוא מקוס
 ובסנהד׳ סרט ד״ה ע״ב כ״ו ד׳ בב״ק ,ושתו לדרשא בתרא וקרא

 המסתבר דבר למדרש הקפידו סתס ד״ה בתוס׳ ע״ב ע״ז ד׳
 כתירוצס ועכצ״ל דהגולין סומא על שס והקשו קמא מקרא טפי
 ורצה צדיה דבלא קרא לדרוש התנא דהתמיל דכיון שס

 דבר באמת אבל תחילה יותר הפשוט הדבר נקט לגומרו
 ק נמי והכא יעו״ש המשפעים מואלה נדרש יותר הפשוט

 סבר ר״י בסיכהא דהליא פליגי כי מעיקרא הפס דאביי הוא
 אביי יק לא ועדיין לרצין תמיד סבר ור״ש ונשא מצח על

 בזה אביי פלפל ואח״כ לר״י ליה נפיק דמכאן וסבר בזה היטב
 מקום לקבוע ואמר ונשא מצח על כתיב הא ולר״ש ואמר
 נמי דלר״ש ומסיק מצחו מעל מקום לקבוע ולר״י דאתא הוא
 מצח מעל לאמר אביי שהתחיל משום והיינו מצחו מעל
 לחזור אח״כ רצה לא מצחו על איןעודהו לר״י ג״ל ונשא

 קאמר ור״י וכי ע״ז קרא עוד דיש ואמר הראשומס מדבריו
 דבריו לשבור כלא נמי היינו מצחו ממצח ונ״ל מנ״ל הציץ נשבר

 מצחו על עודהו אין ג״ל ונשא מצח מעל שאמר הראשונים
 מעל מקום לקבוע דלכ״ע הדרכות סדור עיקר באמת אבל
 אלבתריה דונשא אתי לדרכא יתירה קרא מצחו ועל ונשא מצח

 מרצה דאינו הציץ בנשבר ולר״ש ולר״י מצחו על והיה על או
 מצחו מצח ולר״ש מצחו על עודהו באין לר״י מצחו ומצח
 באין לר״י מצחו ומצח מרצה דאינו הציץ בנשבר ולר״ש ולר״י

 ליה וקכיא ליה מכמע לא מצחו מצה ולר״ש מצחו על עודהו
 כבין בציץ להם הקם ס״ו ד׳ האומר ׳מפ התו׳ קושית לרש״י
 חדשי׳ המוס' הקשו וכן לובשו היה סעודה בשעת אלמא עיניך
 דמותר נ״ל מתמיד ותרצו כהונה בגדי ד״ה ס״ט ד' ביומא
 שלא ליה מבעיא בתמיד והקשו עבודה בעידן שלא ללובשו

 מצח על והיה דמני ב׳ מדכהיב דכמא וכתבו דעהו יסיח
 הוצרך מקוס לקבוע קמא דקרא נפקא מצחו על והיה אהרן

 הוה לרש״י גס ולזה מיותר השני והיה אלא והיה למכתב
 ליהנות ניתנו לא כהונה דבגדי האימר דפ׳ ההיא ליה קשיא

 מתמיד וע״כ אכילה בשעת עבודה בעידן שלא לבש איך א״כ
 דקרא ז״ל רש״י כתב ולזה דעתו יסיח שלח מג״ל וא״כ נ״ל

 מקום לקבוע מצח דעל הדרשות שסידרנו כמו הוא יתירא
 מוהיה דהאומר ההיא לדרוש ויש מיותר מצחו על יהיה וא״כ

 תמיד וא״כ ללבוש יוכל אכילה בשעת כלא דאף דמיותר בחרא
 מתמיד דרשינן הוה יתירא קרא לאו אי אבל דעתו יסיח שלא

 כתב לכך מוהיה דהיינו ממ״א עבודה בשעת שלא דמותר
 מוהיה אהרןוא״כ מצח על מוהיה מקום ליה קבע דכבר

• דעתו יסיח שלא מתמיד ונשמע דקדושין הך ידעינן
И עשני כלא בכ״י לברך צריך ד׳ סעיף במחבר 

 ר״מ היה ע״ב ד׳ כתובות במס׳ כו׳ עו״ג
 כבכ״מ אומר ר״מ הול״ל ביאור א״ל היה ל׳ לכאורה אומר

 ר״מ דברי כו׳ ערוה כל אימא ע״ב נ״ז ד׳ דבסנהדרין ונ״ל
 הוא מנשה דבי תנא כו׳ המאורסה נערה אלא לנו אין ואנו
 משמע סלוגתא נאמר לא ברייתא דבסוף דמאחר נמצא כו׳

 מודו כ״ע וכאן ברישא דפליג לר״מ אף דכ״ע אליבא דזהו
 תנא ות״ק אמר ולעיל מנשה דבי כתנא סבר דר״מ מאחר והנה
 דב״נ סבר הרי כו׳ אסיפיה באדם האי ליה ושדו כו׳ מנשה דבי
 להס ב״נ דין מ״ת קודם והנה • העוברים על מצירה אינו

 התורה בקבלת אז העוברים על מצווה נ’דב למ״ד ולפי״ז
 כלא היו בטוחין כה דעד להעוברין גדול הזיק נולד

 וא״כ פטור ההורנן כעת משא״כ נהרג ההורגן כי יהרגו
 צריך ע״כ שלימה שירה אינו כי התורה בקבלת יסירו איך

 קרא



אביגדור ארח תורת

 די״ל זה לידע אין הסברא דמצד שררו דאעפי״כ לזה קרא
 כתנא העוברין על מצווה דאינו למ״ד משא״ב מילוד דנפקי

 ופשיטא התורה בקבלת כוחן נתגרע לא א״כ מנשה דבי
 הלא שרו דלא תיתי ומהי מילוד מ״ש כי ג״כ ששרו קרא בלא

 אומר ר״מ היה ולז״א אמו במעי בהיותו כה״ת אותו מלמדין
 דסבר כפי היינו לאמר רגיל היה במק״א שיטתו לפי הכונה
 על רגיל היה מנשה דבי כתנא העוברין על מצווה דאינו
 בעלמא מימרא רק קרא בלא הסברא מצד תמיד לאמר לשונו
 שאף דמניין הא דקרא מילפותא הנאמרין הדברים לאלו

 מסברא אמרה ואיהו לזה מקרא דיליף נמצא כו׳ עוברין
 קרא דא״צ ואמר מקרא שיליף אותו על פליג איהו כי יען
 נ׳ )דף ברכות במס׳ דאיתא לבאר יש ועפי״ז • לשיטתו לזה

 דריה״ג לאמר להגמ' מנ״ל וקשה נפקא ממקור ואידך ע״א(
 חף כר״מ אמר לא הא בסוטה אדרבא דר״מ דרשאי סובר
 .דברי לפי והנה פליגי דלמא מנ״ל מ״מ ל״פ דבאמת די״ל

 מנ״ל דקשה זה לתרץ יש ע״ב( ל׳ )דף סוטה במס׳ התוס׳
 עוברין נפיק דממקהלות צ״ל בע״כ מפיו דד דשמט לריה״ג

 יונק שהוא בשעה דיונקיס משמיענו בע״כ יונק כש״כ וא״כ
 דוחק הוא אכן דרשא דסברהדין מוכח הרי מפיו ד7 ושמע

 כל משמע ויונקים עוללים דנאמר מכיון פשיט דהילפותא
 יונקים שהיו יונקים איזו דהיו ופשיטא שירה אמרו היונקים

 משמע יונקים הל' משמעות וגם שמעו בע״כ מדד ממש אז
 עוד • נפיק ממשמעותא כ״א לזה קרא יתור וא״צ יניקה בשעת

 וריה״ג בפירוש אמר לא אמאי ואידך אמרו על לדקדק יש
 דהנה בטוב הכל יתבאר לדברינו אכן ור״ע מקודם כדאמר
 המבירך ד׳ את ברכו אומר ישמעאל ר׳ שם נאמר במשנה

 למאי להבין יש גם במאי ור״ע דר״י פלוגתתם להבין ויש
 פלוגתת מטרת מצב הוא בכאן וכי ר״י דברי בכאן מביא
 להביא כ״א כאן להזכיר בא לא ר״ע הלא התורה ברכת
 אומר איך תמוה לכאורה דהנה ג״ל אכן אתמהה לדינו ראיה
 כשיש בבהכ״ג וכן המברך עם מצומצם מנין כשיש ברכו
 מיירי ור״ע המבורך צ״ל והמברך השי׳ץ עם מצומצם מנין

 כסברת דסבר וצ״ל י’דר מ״ט לפי״ז וקשה ממנין יותר כשיש
 ולאו יוצאים ואלו נכנסים אלו כי עבור חלקו דלא ריה״ג

 ע״כ מצומצם מנין רק יהיה לא ולפעמים דש״ץ אדעתיה
 לריה״ג דמקשה לשיטתו ר״ע אכן המבורך יאמר תמיד

 בע״כ כו' ר״ע אמר בתוד״ה כדחצקו לחלק דיש אף מבהכ״ג
 כריה״ג סבר דר״י מכאן מוכח נמצא חילוקא הדין ל״ס

 כזה חילוק לר״י באמת מג״ל וקשה כזה בחילוק דמחלק
 דלפי דבמקהלות מקרא יליף כי יען וצ״ל מוכרח אינו אשר
 והנה חילוק האי צ״ל בע״כ מבהכ״ג וקשה מברך הקהל רוב
 ולפי״ז העוברין על מצווה דב״נ סבר בסנהדרין ישמעאל ר׳

 שעיקר ליס עליתן בשעת לשורר א״צ דהעוברין י״ל מהסברא
 בספרי כמבואר התורה יקבלו יצ׳ממהשעי״ז על היה שירתן
 השגיחו לא דאעפ״כ לזה קרא אצטריך שפיר ע״כ הגפן ענבי

 התורה בקבלת ועלזו שמחו רק המה שמסוכנין עצמן ברעת
 דקמקשה וזהו בזה ולחלק הקהל רוב לפי למדרש מנ״ל וא״כ
 דסבר ר״י היינו ואידך כ״א ריה״ג לא היינו ואידך הגמ'

 בהדיא דאמר ריה״ג משא״כ שפיר קשה ועליו כריה״ג ג״כ
 ג״כ כי יען עובר ולא שירה אמר דדוקאדילוד סוטה במס׳
 ובאמת להם גריעותא והוי העוברין על מצווה דב״נ סבר

 אצטריך דמקהלות וקרא והיונק העולל רק שירה אמרו לא
 נ״ל ובהלל • כו׳ ואידך ל״ק עליו מברכין הקהל רוב דלפי
 איקלעלבי פפא רפרסבר נ׳( )בדף בברכות דאמר הא עוד

 למאי לדקדק ויש כו׳ אוכמא פתיא כו' גיבר דאבי כנישתא
 מה בהכ״ג יהיה גיבר דאבי כנישתא בבי דהיה מזכיר נ״מ

 לבזותו אוכמא פתיא אמרו ועו״ק נ״מ אינו לעניגא שיהיה
 דעביד מאן וכי בתו״י ועיין קנטרונין ודברי גדול בבזיון

 אמר אי בשלמא אמר ע״א( )ל״ח ובד׳ לבזיון ראוי כר״ע
 כ״א בזיון דאינו די״ל הגס כו׳ עעמא משמעינן המוציא
 שאלה על דקיסר לברתיה חנניא בן ר״י אמדו עפ״י מחמה
 דפחרא במכא יין מחזיק אביך מכוערה מפואדהבכלי תודה
 השחרות אוכמא כן חדס כצי פתיא בדמיון כאן ג״כ כוון ולזה
 להיות הו״ל וא״כ חרס בכלי יין החזקת למשל כדמין שצך

 דהמעשה ג״ל הכ״ל לפי אכן • מהמנהג שנית ואיך אצלך חודה
 מודה ר״ע גס ובזה רפדס עס מצומצס מנין שהיה היה
 מודיס כ״ע דבכאן בהלכה שטעה ביזהו ע״כ המבורך דצ״ל

 יהא דלו ביותר ביררו ואח״כ אוכמא פתיא טעותו על ואמר
:כו׳ ועוד למהלך פלוגתא בהדי מ״מ כדבריך

 על לבאר האריכו והמג״א הט״ז כו׳ עו״ג עשני שלא
 • חיוב דרך מברך ואינו שלילה בל' שמברך הנוסח

 ע״ב( מ״ג )דף מנחות במס׳ נאמר מפורש הלא ידעתי ולא
 כי ולאמר מהספרים זי הגירסא נמחוק ואיך ישראל שעשני

 הגירסא ברא״ש וכן אחר באופן הגירסא היה הש״ע לפני
 דעיקר וכתב הגירסא זו מחק חמודות והדברי ישראל שעשני
 ודברי מדעתם הגיהו והמדפיסים כותי עשני שלא הנוסח
 ישראל שעשני ובירך טעה דאס מדבריו משמע שכתב המג״א

 פרק חמודות הדברי ואשה עבד עשני שלא יאמר לא שוב
 המג"אבס״ק דברי וגס כתנעהדיאכן פ״ט( )אות הרואה

 שמברך למי ג׳ ובחמת חדא קידוש חשיב דהרב״י דקאמר ח׳
 יו״ט במעדני ג״כ כתב כן דיממא וחד דלילה תרי היין על

 דבר הוא א׳ לברכה אלא לקידוש דל״ח מאי אבל ט׳( )אות
 בעצמו לילה של דקידוש ועוד וביום בלילה מקדש שהרי תימא

 על לברך דאין תירוץ היא דהנכון ונ״ל יעו״ש ברכות שתי הוא
 בעירובץ התום' והנה • נברא שלא לאדם דנוח כיון העשיה

 ואשרי אשריו דלצדיק כו׳ נוח בד״ה כתבו ע״ב( י״ג )דף
 ברכות דהג׳ מבואר בגמ׳ והנה יעו״ש שנברא נוח ואצלו דורו
 באיש א״כ בור עשני שלא אשה עשני שלא ישראל שעשני הוא

 ושפיר יחשב לטובה בריאתו א״כ וד״א ומשנה במקרא שהוא
 עשני שלא דסתרי תרתי יאמר דאיך ישראל שעשני הגירסא הוי

 ותומ״ימברך הוא בור כי ומראה לטובתו לא הוא והבריאה עו״ג
 נברך ואין הוא מצות בר דבור להמסקנא משא״כ בור עשני שלא
 למי אף לכל יאות יהיה אשר בל׳ תקנו שפיר א״כ בור עשני שלא

 ומשנה מקרא בר כי בעצמו מראה כי גאות יהיה ולא בור שהוא
:עו״ג שאינו לפחות כ״א הבריאה על מתאונן רק הוא

 בה ליזהר צריך התורה ברכת א׳ סעיף במחבר )*(
 אי׳ ע״א( כ״א )דף ברכות במסכת • מאוד

 בהשגות" והרמב״ן כו' מה״ת לפניה התורה לברכת מניין
 ששכח מצות חישב מ״ע בסוף המצות במנין הרמב״ס על

 שהיא לפניה התורה ברכת חישב ט״ו מצוה ושם הרמב״ם
 שדעת כתב אסתר והמגילת הנ״ל מסוגיא ראיה והביא מ״ע

 דאם תמוהק ודבריו אסמכתא היא בכאן שהדרשא הרמב״ס
 י ר׳ דיליף ק״ו הני כל גס אסמכתא היא זו מימרא עיקר

 מברך המזון על מדתנן שס מותיב ואיך נינהו אסמכתא הכל
 דהסוגית בע״כ בתיובתא ונשאר לפניו מברך ואינו לאחריו
 הרמב״ס שיטת לתרץ ונ״ל בצל״ח תמה וכן ממש מה״ת

 אס ומה ק״ו אומר ישמעאל ר׳ בא פ׳ במכילתא דאיתא
 בה שיש תורה ולאחריו לפניו ברכה טעון שעה חיי שהוא מזון

 דדעת חז־נן הרי ולאחריה לפניה ברכה שתטעון הוא דין עוה״ב
 שכן למזין מה אמרינן ולא ממזון חמיר דתורה ישמעאל ר' התנא
 ר׳ לדברי חמת אינו נהנה שכן למזון מה הגמ׳ ודיחוי נהנה

 א״כ מה״ת לפניה התורה דברכת כדנאמר דכן ומאחר ישמעאל
 הא דע״ז אלימתא ק״ו הוי דלא בק״ו אתיא לא לפניה המזון ברכת

 דגם סבר דילן ש״ס אמנם עולם חיי שכן לתורה מה למדחי מצי
 הדבר לבאר נבא ומעתה • נהנה שכן מתורה חומרא יש במזון
 ששה דכשאכלו פסק ח׳ הל׳ ברכות מהל׳ פ״ה הרמב״ס הנה

 פת טית
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 רוב הפת אוכלי שיהיו עד מצטרפין אין ירק וארבעה פת

 דלר' מבואר מ״ח ד' ברכות בגמ׳ הלא עליו ותמהו הניכר
 אכלו לשלשה דמי ירק אכלו וששה הניכר רוב א״צ ירמיה

 על וקובל בזה מסתפק היה ר״ז רק רובא דהוי מטון ירק
 מפקא דר״ז ספיקו איך וא״כ ששה על גס שאלו שלא מה

 יפרש לא דהרמב״ם לק״מ אמנס ירמיה ר׳ של ודאי מידי
 שלא על ומתחרט קובל שהיה והפירוש דא וי דגריס כפירש״י

 על דכששאלו יהודא מדרב הוכיח דר״ז כך יפרש אלא שאלו
 השמיעו לא אמאי דמצטרף השיבו יהודא ורב ושבעה שמונה

 שחשבת כמו לא ולאמר להשיבו והו״ל יותר רבותא יהודא רב
 לא דפפה ודא יה רב דעת בע״כ מצטרפין ששה אף כ״א

 אני דיודע לי מבעיא לח שוב ודאי ששה אמר וע״ז מצטרף
 ירמיה ור׳ מצטרף אין דבששה דסובר יהודא רב מתשובת

 שסברת כמו לא אכן לך איבעיח דלא עבדת שפיר א״ל
 דמצטרף פשיטא כי עטר למבעיא א״צ רק מצטרף דלא דפשיטא

 לרב לו ומה הוי דרובא מכיון ושמונה שבעה מן פשה דמ״ש
 סבר ר״ז ואיהו המה דשוין מטון שפה על גס להשיבן יהודא
 דא״צ בששה איכא דרבותא פשיטא ח״כ בעינן דמנכר דרובא
 נמצא מצטרף אין דששה סבר יהודא רב בודאי דמנכר דרובא
 • כן הרמב״ס פסק שפיר מצטרף דאין פשיטא דלר״ז מההר

 • בעינן דמנכר דרובא יהודא רב דדעת מדברינו והמורם
 לזמון דוקא דהיינו פר״ל דיש כתבו תשעה התוד״ה והנה
 שאכלו שנים תני בירושלמי ומיהו כו' מנערפי לא לג' אבל
 חדר״י יוחנן דר׳ קשה דא״כ ועוד ט׳ מזמנין ירק וא' פת
 דגן אכלו בט׳ הדין רב אמר למה דא״כ הקשה והצל״ח כו׳

 לזימון דאף יותר דרבותא ירק וא' דגן אכלו שנים אמר ולא
 דרב ור״י רב פליגי ע״א מ״ה דבד׳ לתרץ ונ״ל מצטרף ג׳

 נמצא מזמנין אין אמר ור״י מזמנין לזמן שרצו דפנים סבר
 מזמנין אין י' בצירוף הא׳ פת אכלו בג׳ הדין רב אמר כאפר
 לזמן כשרצו דבלא״ה ג׳ בצירוף דוקא רק ירק אכל כפא׳

 בלא דאף בזימון נתחייבו אז ירק ג״כ אכל כשא' ע״כ מזמנין
 רב משמיענו לזה י׳ בצירוף כן לא לזמן תליא ברצונם הג'

 ר׳ אכן ירק אכל מהי׳ כפא׳ מצטרף ג״כ י׳ בצירוף דאף
 לזמן חיכה דאיסורא בפנים ולא דוקא דבג׳ לפיטתו יוחנן
 לעולם בירו׳ אמר ע״כ ירק אכל כפא׳ מצטרף דאינו ג' המיר א״כ
 כא׳ שאכלו דב׳ כר״י דפסק והרמב״ס כזית שיאכל עד מזמנין אין

 בי׳ בדא׳ פסק ע״כ לזמן רשאין חין דב' כר״י וזהו לחלק מצוה
 • מזמנין ואח״כ פת כזית מהן כאו״א שיאכלו צריך בג׳ אבל

 בעינן דאנן יען ונ״ל לי׳ ג׳ בין הבדל מה בינה נתבונן ומעתה
 מלס דוקא צריך ע״כ דמנכר רובא ליכא בג' וח״נ דמנכ־ רובא
 כיון הוי דמנכר רובא הג' אצל דהב' אמרינן ולא פת יאכלו

 עם מצטרפים חין שהד׳ אלא אמרו שלא חלקים ב׳ שהן
 מצטרפים סד׳ אין ולפיכך חלקים שני אינו שהוא לפי השפה
 נגד בו׳ כמו דמנכר רובא אינו ג״כ דב׳ כן לא רק עמהס

 יעו״ש ט' ואות ׳7 אות שאכלו ג׳ פ' י״ע במעדני ועיין ד׳
 א״כ בעינן דמנכר דרובא לעיל דהוכחנו יהודא רב והנה

 אמר איך א׳ג עליו ויקפה ירק אכל כשח׳ מהני לא בג׳
 דב' דסבר וצ״ל מזמנין ירק וא׳ פת אכלו ב' בירושלמי

 מ״מ דמנכר רובא דאינו אף בג׳ א״כ מזמנין לזמן כשרצו
 א״כ לזמן יוכלו הירק ג׳ אכילת בלא אף כי עבור מצטרף
 איי דג׳ דסבר ולר״י לזימון מהוייביס הירק ג' אכילת לפחות

 עם מזמנין ג״כ ששה וא״כ דמנכר רובא דא״צ יסבור נזמן
 לעולם ©ירושלמי דאמר והא מזמנין ג' וכן ירק שאכלו ד׳

 הנ״ל התו׳ כפירוש נפרש לא כזית שיאכל עד מזמנין אין
 אנטרופי אבל דוקא לאחרים להוציא הפירוש כ״א להצטרף אף

 דא״ק אסי רב אמר מה״מ אמר מ״ה בד' והנה • מצטרף
 מהכת אמר אבהו ר' יחדו שמו ונרוממה אתי לד' גדלו

 גמורות דרשות קראי והני לאלהינו גודל הבי אקרא ד׳ פס כי

 אנדרוגינוס בהגה״ה קצ״ט סי׳ בלבוש כדכת׳ נינהו אסמכתא לאו
 במשבצות בפרמ״ג ועיין לחומרא תורה דספק במיכו לזמן חייב
 אומר והוא בג׳ דהנה שכתב בצל״ח ועיין א׳ אות קצ״ב סי'

 בג׳ כ’א מזמנין לזמן כרכו דשנים דאמר לרב א״כ ברכו
 א״י ג׳ כשהם אף א״כ לזמן א״י ב׳ דאמר ולר״י ברכו י״ל

 ולכך כר״י סבר אסי דרב י״ל וא״ג נברך רק ברכו לאמר
 שאומר עמהן עצמו וכולל יחדו שמי ונרוממה קרא מביא
 הבו קרא מביא לכך ברכו וי״ל כרב סבר אבהו ור׳ נברך
 מאי לתרץ יש הנ״ל ובהצעה • יעו״ש ברט להס שחומר גודל
 שאין לחמר זירא א״ר ע״ב מ״ה בד׳ אמרו על להקשות דיש

 דכשרנו סבר ר״י דלמא הא לר״ז דמכ״ל ביניהם הזמון ברכת
 די״ל ל״ק תנינא לן משמע קא מאי והקושיא מזמנין לזמן
 היינו יצא ענה ולא שמע דעבד ל׳ נקע בברייתא דהא

 אפילו א״כ חבירו בברכת יוצא מהן אחד אמר ור״י בדעבד
 דמנכר רובא דסבר לשיטתו ר״ז אכן ר״י מתיר לכתחילה

 דינא האי להשמיענו הו״ל דיוחר רב על כדקשה וא״כ בעינן
 מהני & דג׳ ג״כ רב דסבר בעכצ״ל ירק וא׳ דגן אכלי בב׳
 אף בירושלמי התיר איך וקשה דמככר רובא אינו כי יען
 פ״ג מזמנין לזמן כשרצו דבב׳ סבר רב רק כן דלא וצ״ל בג׳

 דליכא דאף לג׳ י' ל״ד וג״כ מבג׳ יותר בי׳ משמיענו רבותא
 לזמן בידס הרשות בלא״ה כי עבור מצטרף בג׳ דמנכר רובא

 הסובר הוא ר״י כ’א לזמן ב׳ ביד דרכות בע״כ סבר דרב ומאחר
 שהכריח כפי האמת ר״ז אמר שפיר א״כ לזמן רשאים דאינס

 להכניס לנו מכריח מאן א״ג לזמן דאסוריס ר״י דדעת ממק״א
 יצא קאמר דוקא לאו דהברייתא דמשמיענו ולאמר בדחוקים
 אסורים דב׳ דסבר דידעינן מאחר לכתחילה אף כ״א בדיעבד

 זהו אכן • ביניהם הזמון ברכת שאין בפשוט הפירוש א״ג לזמן
 לזמן אסורין דב׳ דסבר דלר״י דמאחר ברוחה מתורץ כ״כ אינו

 דמנכר רובה דא״צ יסבור דר״י כנ״ל וצ״ל מהירושלמי ג״כ יקשה
 יהודא כרב יסבור ור״ז מצטרפי ירק ואחד פת אכלו בב׳ לכך
 לסיפן־ דילמא מכרחת ראיה לנו אין עדיין א״כ יוחנן כר׳ ולא
 סבר וג״כ לזמן דאסורין סבר ורב לזמן דרשאין סבר יוחנן דר׳

 יוחנן וכר׳ יהודא כרב כ״א כרב יסבור נא ור״ז דמנכר רובא דא״צ
 דלפי נמצא • חומר כמין הקושיא יתורץ דלקמן בדברינו אכן

 א״א א״כ מזמנין לזמן שרצו דב׳ יהודא רב דדעת דמוכרח הנ״ל
 הלא עמכן עצמו שטלל יחדו שמו דונרוממה מהא זימון ללמוד

 מהא דינפינן יהודא ר׳ דסבר בע״כ ברט לאמר אפשר הא
 להרמב״ס דהוקשה אמינא לכ״ז וכדזכינו • לאלהינו גודל דהבו

 איהו הלא גודל דהט מהא התורה ברכת יהודא רב יליף איך
 אמר הסוייא מדוקדק אין ועוד • לזימון הקרא צריך בעצמו

 רב דברי על דקאי דמשמע כו׳ לאחריה’ בה״ת למדנו יוחנן ר׳
 במזון כוי א״כ מקרא לאחריה ובהמיז מקרא בה״ת דיניף יהודא
 דהיה יוחנן ר׳ כי אפשר ואיך קיו לאחריה ובה״ת לפניה

 תלמידו יהידא רב דברי על דבריו ינקוט יהודא רב של רבו
 בא כי איך יהודא רב מדברי הוא דכ״ז הרמב״ס מפרש ע״כ

 מן לאחריה בה״ת למדנו שאמר רבו יוחנן ר׳ דברי לבאר
 ובהמיז אמרו וכן מקרא ברהמ״ז על הלימוד איה מק״ו בהמ״ז
 הקדים ע״ז בה״ת על מקרא הלימוד איה מק״ו בה״ת מן לפניה

 ר׳ אמר ועפי״ז ולבה״׳ת לבהמ״ז מקרא לימוד די״ל יכודא רב
 לאחריה ובה״ח לאחריה מבה״ת נפניה בהמ״ז למדנו דשוב יוחנן

 כן דלא ואמר יוחנן ר׳ לדברי יהודא רב ודחה לפניה מבהמ״ז
 מה למיפרך דאיכא א׳ הקדמות ב' ע״ז והקדים הדברים

 ול״סכהמכילתא עולם מיי שכן לתורה ומה נהנה שכן למזון
 מעלחבירו עילוי לא׳ ואין חימרא צד יש בשניהם רק הנ״ל

 עולם מיי שכן לתורה מה למדחי דאין מזה זה ילפינן בודאי כ’וא
 דהי שניהם ויבאו הן ופקולין דנהנה מענה יש זה כנגד דהלא

 נקדים הקדמה ועוד שוין דשניהם דכן ומאחר מפקת מינייהו
אפ:ר איך וא״כ לפניו מברך ואינו לאחריו מטך המזון על דתנן



יח אביגדור ארח תורח

 לפניו דברהמ״ז פשיעא א״כ גודל דהבו מקרא ילפינן דבה״ת
 ואין הוא מעלייתא דק״ו מבה״ת בק״ו דילפינן מה״ת ג״כ

 וא״כ נהנה הוא בכאן זה דנגד כיון עולם חיי דהוא למדחי
 יוחנן ר׳ על יהודה רב משיג ע״כ לפניו מברך דאינו תנן איך

 מוכח שפיר נמצא לזימון איצעריך גודל הבו והדין בתיובתא ונשאר
 הרמב״ס פסק ושפיר מדאורייתא אינו דבה״ת להיסך מכאן

 זימון בע״כ א״כ לזמן א״י דב׳ דפסק דלהרמב״ס אף כן
 דמבואר להא האי דאיצטריך י״ל נפקא יחדו שמו מונרוממה

 כו' אקרא ה' שם כי אומר רבי תניא ע״א ל״ז דף יומא במס׳
 ובגמרא גודל הבו אתם הקב״ה של שמו מזכיר שאני בשעה

 וחנניה רבי בשם זה איתא דבגמ׳ מהמכילתא מהופך הגירסא
 מזכיר שחני בשעה כו' .לברכה צדיק זכר אומר ר״י אחי בן

 בן חנינא ר׳ תא אי ובמכילתא ברכה תנו אתם עולמים צדיק
 אלו לאלהינו גודל הבו המברך זה אקרא ה׳ שם כי ר״י אחי

 לעולם המבורך ה׳ ברוך אחריו עונין הס ומה אחריו העונין
 כבוד שם ברוך אחריו עונין יהיו בשמו קורא וכשהוא ועד

 צדיק זכר אומר רבי כו׳ אתי לד׳ גדלו וכן ועד לעולם מלכותו
 שנאמר העולמים חי צדיק הצדיק אס מזכיר כשהוא לברכה

 שביררע ומעתה יעו״ש אמן לברכה דרכיו בכל ה׳ צדיק
 דכי מקרא בה״ת דיליף הוא יוחנן דר׳ מזה דמוכח הםוגיא

 דגדלו מקרא דיליף הוא הזימון ברכת א״כ אקרא ה' שם
 שפיר א״כ לזמן יכולים אינם לזמן שרצו דב׳ סבר בע״כ אתי לד'

 ביניהם הזימון ברכת שאין הכוגה דהחי ברוחה זירא ר' תירץ
 קאמר הא והברייתא לכתחילה דאף דמשמיענו לאמר לדוחק וא״צ

:ג״ל כן דיעבד לשון
 בקלגמ׳ למשנה בין למקרא בין לברך צריך (,■כ )שסעיף

 תמה והצל״ח • האי רבינו פסק כן כו׳ י
 ורב הרי״ף ובגירסת לברך א״צ דלגמ' דאמר הוא יוחנן ר' דהלא
 לתרץ והנ״ל כר״י הל' רב נגד הלא לברך צריך דלגמ׳ אמר

 אזלינא הוה רבב״ח אמר ע״א י״ז דף ב״ק במס׳ דמבוחר
 והוה מבה״כ נפיק הוה כי שמעתא למשאל יוחנן דר׳ בהדי

 ומנח ידיה דמשי עד לן פשיע לא מילתא מיניה בעינא
 נאמר אם פירושו איך ומברך החי והנה כו׳ ומברך תפילין
 לברך צריך דזהו פשיעא צרכיו עשית אחר יצר אשר ברכת
 אחרונה ברכה שחייב דבר באכל דחף תפילין הנחת קודם
 דאשר הרש״ל פסק לברך שבא קודם ונזכר מיס והטיל ושכח

 תפילין ברכת שבירך דהכונה נאמר ואס תדיר דהוא קודם יצר
 קאימנא הוי ע״ב י״ד ד' בברטת כי איך ראה קמ״ל מאי פשיטא
 תפילין ומנח לןפרקין ומתני ומברך ידיה ומשי ומקדי' דרב קמיה
 ר׳ ני יען וא״ל התפילין על דמברך הא נקט ולא ק״ש קרי והדר
 מפסח לבד השנה כל ראש של תפילין מניח היה לא יוחנן
 יד של פירושו תפילין ומנח והאי הראש קרירות משום

 שהניח מקודם ולא בירך הקיבורית על הנחה דאחר ומשמיענו
 כן גס ראש בשל הלא דקודס קודם והוי בעי לעשיתן דסמוך

 כ״ה בשימן כמבואר שמהדקן קידם שהניחן אחר לברך צריך
 שהיה ככה להשמיענו הו״ל ברב ג״כ א״כ י״ג ס״ק במג״א
 הפירוש בע״כ ראש בשל בין יד בשל בין ההנחה אחר מברן
 דהליכה דמשמיענו לומר דוחק דזהו התורה ברכת ובירך בכאן
 דג״ז התפילין על שנית לברך וצריך הפסק הוי הכסא לב^ז

 במג״א עי׳ גמור הפסק והוי בשדה היה שלהם דבה״כ פשיטא
 לגמרא בה״ת בירך בעצמו יוחנן דר׳ א״כסריחזינן כ״ב ס״ק

בעצמו יוחנן ר׳ הדר דלמעשה גמ׳ הוא שמעתא למכאל דהאי
 :החי רבינו של פסקו נצבה וגם נקמה לברך דצריך ופסק

והצל״ח • היום כל של לימוד פוטרת ואז ו׳ ס״ק במג״א
 שעיקר הלימוד התחלת על הטנה אם בזה מסתפק

 ותיכף הלמוד להתחלת אהבה ברכת בין יפסיק שלא הקפידה
 בין יפסיק שאח״כ אעפ״י ואז ללמוד יתחיל וש״־ע ק״ש אאר
 הלימוד רק פוטר שאינו הכונה או קפידא ליכא ללמוד למוד

 על שהתחיל אף באמצע הפסיק אם אבל אתר על שפנה
 דהעיקר ונ״ל ללמוד כשיחזור שנית לברך מחויב אתר

 ד הפה אין רבה אהבה אחר שאפילו ו׳ בס״ק הע״ז כדברי
 התוה׳ ודברי דבכאן המג"א של וכדברי כך אחר מפסיק אס

 לא וגם מיד ילמוד חס אלא כו' שכבר ד״ה ע״ב י״א דף דברכות
 דהא הלימוד התחלת על הכונה דג״כ ג״ל הדעת היסח יעשה

 אחר הומ״י דלימוד כתבו ע״כ וש״ע ק״ש אחר הוא הלימוד
 ין■ ויכו וש״ע ק״ש בזמן הדעת היסח ימפה לא וגס ש״ע

 דעת פמסיח אף אח״כ אבל תפילתו שיכלה אח״כ שילמוד
:שרי כ{ נס

 הצל״ח כו׳ היום אור קודם השכים י״ג סעיף במחבר
 השחר קודם לברך דא״צ ת ר לדעת מסתפק

 בבה״ת נפער והלילה דלילה אף הפסק אינו דפינה יען
 הלימוד לפעור אז לברך יכול מקים מכל אך שחרית דאתמול
 שעתה כיון דילמא או השחר עמוד שיעלה לאחר שילמוד

 אחר שילמוד מה פוערת דעתה ברכה אין לברך חייב אינו
 המחוייב את לפעור ח״י בדבר מחוייב שאינו שמי וכשם שיתחייב

 א״ע אפילו לפעור א״י מחויב שאינו בשעה עצמו הוא כך
 לבעלה ברכה סוי עתה שמברך וברכתו שיתחייב השעה על

 והמשכים בעור דחיתא מהא ספיקתו לפשוע ולעד״ג יעו״ש
 ותמוה כו׳ בה״ת לברך י״ל לב״ה שילך קודם ללמוד בבוקר

 כתב ישן וחס מקודם דכתב מאחר צריכה שאינה משנה דזהו
 הפסק הוי מעתו על קבע שינת ישן אם ביום שאף א״א

 דצריך בבוקר דכדמשכיס פשיעא א״כ ולברך לחזור וצריך
 שלא דהכונה וא״ל הפסק דהוי פשיעא לילה דשינת לברך

 חדה איני זה לברך דצריך ומשמיענו הלילה כל ישן היה
 בחמת דהה ועוד כה עד ישן שהיה משמע המשכים דל׳
 משיג לא המג״א ואף י״ב סעיף במחבר כמבואר לברך א״צ
 כל כשניעור לברך דא״צ מודה העור בדעת אבל למגהגינו רק

 כך יתנהג אדם דכל הוא כך העור דכונת נ״ל ע״כ הלילה
 חף ־שינה לברך דא״צ וסובר ר״ת כדעת שמכריע מי אף

 בהית דיברך הדעות כל לצאת בכדי מ״מ הפסק אינו דלילה
 שילמוד הלמוד על הברכה חל יהיה לר״ת אף ני יפן בהשכמה

 לבענה ברכה והוא לברך אסור דלר״ת כשנאמר ומעתה אח״כ
 דא״ל העור כונת ברור ג״ל כן הדעות כל יוצא אינו א״כ

 א״ל בב׳יה התמיד פ׳ דכשקורא סיפא משום נקעיה דהטור
 קודס ללמוד בבוקר וסמשכיס הול״ל כך דא״כ ולברך לחזור
 וכה״ג כו׳ התמיד פ׳ כשקורא אז בה״ת דמברך לב״ה שילך

 פה״ת ובירך לב״ה שילך קודם ללמוד שהשכים ומי הרא״ש ל׳
 דצריך דמשמיענו משמע ה;׳ וזה כו׳ קרבנות פ׳ כשקורא

כנ״ל: בע״כ פשיעא וזהו בה״ת לברך
 נו׳ ב״ה אחר תיכף באמת לומדים אנו דהא ו׳ ה״ק בט״ן

 חומריה אנו כי אמת דהן תימא זה מאי ידעתי לא
 ב״ה אחר תומ״י אינו הכן מקומן איזהו ומשנת התמיד פ׳

 והתו׳ הצרפתים מנהג היה וכן מה זמן בהפסק כ״א
 נו׳ נהגו והצרפתים התום׳ דברי על י״ח בד׳ בצל״ח כמביאר

 התמיד פ׳ אומרים אינם ועדיין בה״ת מברכים שהם מפני
:כמנהגנו מה זמן אחר עד

 דבר כתב הצל״ח ־ בה׳ת מברכות נשים י״י(
 דאין עעם דעיקר כיון ח״ל חדש

 יומס בו והגית דכתיב משוס הוא לבה״ת מפסיק הדעת היסח
 ענ״ס מ״מ ט׳ בה״ת שמברכין אף דבנשיס זה ולפי ולילה

 היום ובאמצע כנהוג בשחר ברכו חס ח״כ והגית בהו ל״ש
 מקרא דבר איזה ללמוד ישבו בד״א הפסיקו שכבר אחר

 מאץ כן נאמר דחם ולעד״ג יעו״ש בה״ת שנית לברך חייבים
 אתר על שפגה והוא דחמר להירושלמי למדהי לנו מכריח

 בבה״ת ולה כ״כ אהבה בברכת דוקא דהירושלמי ק ולדחי
 עבד הו חשה דחם נשים לימוד על קחי דהירושלמי נימא

 רוצים
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 תומ״י רבהכפשנו באהבה נפטרין דוקא אז ללמוד רוצים
 בה״ת לברך צריכין לימוד בכל המה כי יען התפילה אחר

 דאין הוא כך העיקר אמנם • הפסק אינו ותפילה ק״ש רק
 ילמדה דלא ג״כ נאמר שבכתב בתורה אף נשים דיען חילוק

 עיקר אכן תפלות כמלמדה אינו כשמלמדה רק לכתחילה
 כנגד ותפילה הקרבנות קריאת על מברכות הן כי הטעם

 בקריאת ג״כ חייבות וא״כ בתפילה חייבות והן תקנום קרבנות
 ממש לימוד על דוקא משמע בה״ת דל' רק והקרבנות .העולה
 ע״כ הברכה נוסח לשנות והו״ל תיפלות הוי בהו הא ולימוד
 הפירוש ויהיה תפלות אינו בכתב דבלימוד הטעם נצטרף
 תורה על ביותר מתפרש דהל' אף דבכתב היינו בד״ת לעסוק
 ג״כ דנתפרש כיון הברכות מטבע לשנות אין מ״מ פבע״ס
 אינו כי לברך א״צ בלא״ה מקרא לימוד על וא״כ דבכתב

 לא קעבדי מצוה מ״מ דפטורות אף וכדומה לולב לש״ד דומה
 משום יברט בה״ת ורק לכתחילה ללמוד דאין בתורה כן

: יברכו לא ללמוד ביום א״כ הקרבנות פ׳ שאומרים

 יומאדףב׳ע״ב במס׳ עיין התמיד פ׳ ואומרים )מרי(
 רש״י דברי ט׳ ידעינן מי בפירש״י

 פייס היה לא יחיד דלקרבן ע״ב כ״ו בדף להמביא סותרים
 כגון דקרבנית כפרה ואימא רש״י שכתב דמה לתרץ ונ״ל

 הכהן עליו וכפר מקומות בכמה בהן דכתיב יחיד קרבנות
 דזהו פרישה יצריכו דלא צבור קרבנות למעוטי אתי לא

 קרבן ק״ו פרישה הכהן צריך יחיד קרבן השתא מהסברא אינו
 דהלא צבור קרבנית נילף איך כי יען רש״י כונת רק ציבור

 רפ״י כתב נכן ואינך תמיד אצל כמו כפרה שם נאמר אין
 הכהן עליו וכפר כפרה נאמר שפיר ופס יחיד קרבנות דהכינה

 דחי ופפיר מק״ו ציבור קרבנות ג״כ נילף אח״כ פפיר וא״כ
 פייס בעי צבור בקרבנות דהא מתרמי כהן הי ידעינן מי

 דדמיא ל״צ צבור וקרבן פרישה צריך יחיד דקרבן אא־יל וזהו
 : ופשוט דיו״כ כפרה על לאמר טוב יותר לכן ואיטלולא לחוכא

 במס' עי׳ • להתנועע אין בתפלה חבל ד׳ ס״ק במג״א
 ומצלי ידיה ופכר גלימא פדי רבא ע״א י׳ ד׳ שבת

מריה: אמרכעבדאקמיה
 ועיין כו׳ בע״פ לקרות מותר סומא א׳ ס״ק במג״א )מט(

ככתבו כדמתרגס ד״ה ע״ב ג׳ ד׳ ב״ק בתום׳
 עת דמשוס כו׳ נהור סגי שהיה לפי בעלמא כדפירש ילא

 מזה גדול לעשות עת לך ואין דשרי התם אמר לד' לעשות
 תרגום בלשון זה דבר לאמרו דביטלתו דמכיון לק״מ 'עו״ש
 דמעייני ור״ל ר״י כגון דדוקא מיקרי לד׳ לעשות עת אינו

 דא״א כיון מ״מ לכתוב ניתן דלא אף דאגדתא בספרא
 כי בכתב דא״י דאף כאן משא״כ לכתוב הותר לזאת בע״פ
 כן ואס בתרגום זה דבר לחמר באפשר הא מ״מ הוא סומא
 בענין דאפשר כיון לשעה ד״ת להפר תקנה לעשות למאי

: ד״ת על לעבור ליל
 במס׳ עי׳ • לדוד תהלה יתחיל רק ז׳ ס״ק במג״א (נ)

 נון נאמר לא מה מפגי ע״ב ד' דף ברכות
 שקראו לדוד תהלה קודם אשרי דצ״ל מזה משמע באשרי
 תהלה אמירת וענין ־ לדוד תהלה ולא אפרי קפיטל נהדין
 הוא עוה״ב בן האומרו כי עד מאוד במעלה דנגדל לדוד
 כי בדעתו מראה האומרו כי אמונה שרשי בו דרמוז היינו

 בני אף לכל ומחיה מזון ונותן בראנו אשר האל הוא השי״ת
 משתנה בזכות מ״מ במזלא אלא תליא בזכותא דלאו ומזוני חיי
 מזוני בשבע הן הרצין כפי חי לכל ומשביע ידך את פותח כי
 והגה • האדם של רצינו כפי ימים בשבע הן בנים בשבע הן

 נאמר ע״ז תבל הושת ע״ז הדת מפרשי העיקר היא האמונה
 שאלת להקדים ברצונו אמר המגיד בעל ־ יחיה באמונתו וצדיק

 המצוה ימנע הטעם בהמנע פן מחשש טעם לו שנותן בניס ד׳
 הבלתי הפתי האיש ישתולל כי איך הקדמה הקדים ע״כ

 כאפר המקום ברוך ואמר לו אדם בינת לא כי יען מאמין
 יתטנן אז תבל ברואי כל עולם של מקומו על האדם יתבונן

 השי״ת יתברך הוא ברוך יאמר ואז ומושל מנהיג יש כי מזה
 מקומו הוא כי לרמז מקום השי״ת נקרא וע״כ אלהיס הוא כי
 מציאותו על מורה עולם של דהמקומו פירוש עולם של

 ישראל לעמו תורה שנתן ברוך יאמר אז עוד לתור יחקור
 אתה תתברך הוא ברוך ויאמר ניתן ובצדק הוא מוכרח כי יען

 פתי סכל פועה הי וא״כ התורה לנו שנתן על ׳ז ע השי״ת
 תחפש ולא בתורתו ומבעע אלוה בהשגת מאמין אינך אשר
 תורה דברה בגיס ד׳ כנגד מראות עיניך טח שכלך בעין

 בניס ד׳ אומר נמצאת בא פ׳ סוף מהמכילתא לקוח אלו הדברים
 בשאלת ב״פ בתורה השנות על לו הוקפה כי יען יע-״ש כו׳ הס
 כו׳ בניכס אליכם יאמרו כי והיה אמר בא וכפ׳ הבן

 שיהיה להם ואמרתם אמר ולא כו׳ פסח זבח ואמרתם
 ביוס לבנך והגדת עוד ואמר לשאלתם תשובה דזהו במשמע

 וגס שאלה נאמר ולא תשובה נאמר בכאן • לאמר ההוא
 דלכאורה הס נפרדות דשאלות מזה ושפע • מיותר לאמר האי

 כונת אכן לאח״ז מחר יש פירש ורש״י דוקא מחר הל׳ קשה
 אף פסחים עפו במדבר ישראל היותן עת דהנה הכתוב
 כמבואר דא״א ש״ה מלאכול מעכבין ועבדיו זכריו דמילת
 לא כי עבור הבנים אסון משום ד״ה ע״ב דף יבמות בתוס׳

 מחר בנך ישאלך כי ולז״א פסח מלאכול אסורין בדרך מלו
 הוא עדות אשר הפסח זו העדות מה מפני במדבר דוקא

 עבור למען כמ״ש לשמרה התורה זו והמשפטים החוקים על
 קבלת על עד דהפסח בפיך ה׳ תורת תהיה והזכירה העשיה
 מה על וא״כ שלי אף כל אדון אלהינו ה׳ צוה חשר התורה

 לבנך ואמרת חנו• ולא הפסח לאכול אתכם דוקא הצווי בא
 במצרים גס ומה בהשי״ת שכפר הידוע לפרעה היינו עבדים
 גס ומה זכות פוס וא״ל ממעשיהם למדנו וא״כ האר; ערות
 מצרים שר על חזקה ביד היציאה להיות דהוכרח בתו״ז

 כו׳ ד׳ ויתן דהלא אבות זכות דה״ל ול״ת בטענותיו המעכב
 ואנו בעצמו שינצל די אחרים ברעת להביט אפשר ואיך לעינינו
 ואותנו גס אחרים זכות מטעם דאינו בע״כ בעינינו ראינו
 פל הבא מהרעה להנצל א׳ זכותים לב׳ ומוכרח משם הוציא

 בדמייך אח״כ ע״כ מהם להגאל ב׳ הרעה ולראות מצרים
 נכר בן כל כ’ע גרס אלו דב׳ ומאחר חיי דמים מיני השני
 ולז״א פסח באכילת אתה אסור ע״כ בו יאכל לא וערל

 כך זו במצוה נצטוית אתה דגם לו אמור אתה ואף המגיד
 פסח הל׳ כן כי יען בפסח אוכל חתה פאין ומה לו תאמר
 מפטירין אין גס • אתה ג״כ תתחייב וכפתמול לערל דאסור

 דבעשות לרמז השובע על נאכל דהפסח אפיקומן הפסח אחר
 מילה זו במצות שבעין מקודם היו במצרים הפסח ישראל
 כי חכם בבן מדבר הפרשה זה נגאלו המצות ב׳ ועבור

 דהנה בזה אחרת כונה בא בפ' אכן הם מחוכמים דברים
 מקניטין דמה ותמוה כו׳ מונין וא״ה שהשטן לפי מבואר

 ישאלו שאל למה וגם זו למצוה טעם פא״ל במה לישראל בזה
 טעס מבואר הדרשן ר״מ פל ביסודו דבאמת אכן ע״ז דוקא

 עומדים פרפיס פסוק על אמרו ורז״ל העגל חטא לכפר המצוה
 מכסים בשתים כ’ע רגל ככף רגליהם כף כי כו׳ לו ממעל

 והחיות בחרוז הפייטן יסד וכן העגל חטא להזכיר שלא רגליהם
 התורה הקפידה זה ולטעם אש עגל להזכיר בלי וכו׳ בוערות

 נעשה קטיגור דאין זהב בבגדי ולפנים לפני כ״ג יכנס שלא
 לשאוג השטן כוגת וזהו עליהם ופקדתי פקדי ביום כי סניגור

 מעשה לכפר הטעם לו שיאמרו כדי דוקא זאת מצוה טעם
 לקטרג מקום זה ויהיה העגל עון יוזכר כך ומתוך העגל
 יהגה • אחריה להרהר רשות לך ואין חוקה בה כתב ע״כ

 פל בחובן הטמק ע״א עין על לכפר ג״כ הוא פסח מצית
 ,עיבד הללו ואמרו כו׳ מע״ג משכו כמ״ש במצרים יפראל
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 בארוכה כמבואר למזלות ראש עלה הוא והפסח ט׳ ע״ג
 כנ״ל פסח בעעס להזכיר מבלי מהראוי ולפי״ז במפרשים

 את ושמרתם ולזאה״כ החמור ע״א חטא להזכיר מבלי
 לא חוק בתורת אצלכם הדבר שיהיה לך לחק הזה הדבר
 ולבניך לך המצוה זו הקב״ה נתן עעס בלא חוק רק ע״ז טעם

 במאוד זכאי שהדור במדבר כעת רק הוא כ״ז אכן עולם עד
 כי באמרו הגי בשמיעה ולא בראיה בחוש הנסים ראו וגם
 כי באמרו אך הפסח לעשות מבלי ע״ז יעבור ולא הוא חוק
 הזמן בהאריך אז הארץ אל תבואו כי והיה אכן הוא חוק
 כי בלבבכם שמור שיהא הזאת העבודה את ושמרתם ע״כ

 לכפר להשי״ת הנקרב קרבן עבודה רק חוק לא הוא עבודה
 ימים הנה • והיה כי יען זה הוא מה ועל • ע״ג עון על

 לכס הזאת העבודה מה בניכם אליכם יאמרו אשר באים
 זאת לעשות לכם למה ואתם לעשות מבלי בזה בועטים אנו

 כשיהיה מכש״כ המצוה בזה יבעטו טעם כשיהיה דאך ומאחר
 מה על הדבר בביאור ואמרתם לזאת בזה ימאסו בודאי חוק

 ואמרתם האי נמצא כו׳ הוא פסח דזבח פסח במצות נצעוה
 אכלו עת לאמרם צריכין ד״ז כ״א הבן לשאלת תשובה אינו

 מה על לבאר כאן נאמר ט׳ יאמרו כי והיה והאי הפסח
 לחוקה נחשיבה ולא טעם המצוה זו על הבאים בימים נאמר

 והגדת ואמר לשאול יודע שאינו אצל נאמר לשאלתו ותשובה
 כי ויען רשע לבן ג״כ לאמר ההגדה זו ההוא ביום לבנך

 שאינו הבן עם דיבורך עת לזאת כאולתו כסיל תען אל
 ולא דוקא לי הקטן לבן ואמור רשע לבן עקצו לשאול יודע

 • נגאל היה לא שם היה אלו כי שם יושם אשר רשע הבן לו
 מעליך עול לפרוק שהשבת כמו לא בע״כ ע״ז מצוה * אתה ואך

 מהפר דזכו מבואר כי יען שיניו את הקהה במליצה ונקט
 לא הוה הוא דרשע ומכיון השנים מספר זכו לא הדורות

 את הקהה ע״כ זמן קודם יצא ואיך השנים מספר ונ״ל זכו
 דעבד ועין שן בהכאת כ״א ליציאה אחר זכות דא״ל לרמז שיניו
 ובמהרש״א רברבי גברי תרי ע״ב כ״ג ד׳ שבת במס׳ עי׳ • בו יוצא
 כו' בחנוכה ובין שבת בליל בין רגילי הוו אבין ר׳ דשבית כתב

: צדיקים לבנים גורס מציה בהידור האבות דבזנות
и לברך שמחויב הברכות כל יאמר ומ״מ ברמ״א 

 המחזיר מברכת חוץ הפר״ח וכ׳ • בבוקר
 מירושלמי דמשמע יען המתים מחיה בברכת יצא שכבר נשמות

 ולעד״נ יצא• נשמה אלהי במקום מתים מחיה אמר שאם
 ברטת ב׳ תיקנו למאי לדבריו להבין צריך דבאמת אינו דזה
 דאינו השינה עת א׳ תחיות ב׳ סוג הוא כי אכן א' ענין על

 מתפרד ואינו נשמות ומחזיר ממות ס' חלק רק ממש מיתה
 כן לא בהאדס נשאר הרוח שינה בעת כי מהנפש הגוך
 כלה כבר כי למאוד עד במעלה גדול דהוא המתים תחית
 עצם על עצם נתחברו ואעפי״כ לגמרי פירוד ונתפרדו הגוך

 כאשר אמנם שדי/ואס נשמת רוח בו ונופח בבשר ומתלבש
 להשי״ת דמרומס נפרש הוה המתים מחיה ברכת האדם יברך

 הירושלמי לפי משינה קומו בעת רוחו שמחזיר הקטן בתחה״מ
 מבורר הברכה שיהיה רצו כאשר לזאת אי בתחה״מ נכלל דג״ז

 כאשר ואז דשינה תחה״מ על נשמה אלהי ברכות ב׳ תיקנו
 דקאי מבורר הרי מתים מחיה שוב מברך למאי א״כ כן יברך

 תחה׳־מ על שלימה באמונה ומאמין האמיתי תהה״מ על
 מחיה כשבירך אך פשיטא א״כ ע״ז להשי״ת ומשבח ומרומם
 דמעיקרא ברכה על לגלות נשמה אלהי שוב לברך צריך המתים

 בשערי מצאתי שוב האמיתי• מ’החה על כוון המתים מחיה
 פקפק ג״כ מרדכי שבמאמר הביא ז׳ ס״ק ו׳ סי׳ תשובה

 והשערי לחלוק לבו מלחו לא מעשה לענין ומ״מ הפר״ח על
 כדאי אינני כי אמנם ואס עליו פקפק ג״כ בעצמו השובה
 לישן מעט יניח כן יעשה יד״ש דנצאת נ״ל מ״מ עליו לחלוק

בסי׳ הב״י דהא נשמה אלהי יברך משנתו כשיתעורר ואז

 ניעור כאשר משפירא יהודא ר׳ בשם ג׳ בשי׳ דהאגור כתב
 בשבלי וכ״כ נשמה אלהי לברך צריך היום שינת של משינתו

 הב״י רק כהן אביגדור והר״ר שמחה רבינו בשם הלקט
:נ״ל כן שפיר יד״ש יוצא בכאן א״כ כן נהגו ולא שיים

במש׳ עיין כו׳ הגון שיהיה צריך ש״ץ ד' סטית )נג(
 ויש אחר כהן לו ומתקינין ע״א ב׳ ד' יומא ’

 שפיר שייך אחרת באשה בשלמא מיותר לו האי לדקדק
 ונראה נו הוא שייכות מאי אחר כהן אכן להכהן לו מתקינן

 כ’כש צרה לו דעבדינן כיון י״ג בד׳ להמבואר רמז דהמשנה
 ולתקנתו לתועלתו עבורו לו מתקינין אמר ושפיר עפי מזדרז
 כמו ברישא המנין כו׳ שבעת בתוד״ה ושש • להזדרז בכדי
 קודם נאמר דאס כן נכתב הדקדוק דכאן ולעד״נ כו' בכאן
 קודש כך ולפרש לטעות יש כ״ג מפרישין ימיש ז׳ יו״כ

 דאין ולפרש הימיש לשבעת שייך יו״כ והאי הדבר נפשק
 ע״כ זיי״ן הוא יהיה יו״כ דעה ימיה ו' כ״א אותו מפרישין

 ז' כ״א אחר באופן לפרש דא״א יו״כ קודם ימים ז׳ נאמר
 שהקשה מה במהרש״א יעו״ש ומכ״א ושם יו״כ• לבד ממש
 לשני גם אשה מתקינין אין אמאי הקשה דבת״י לתרץ ונ״ל

 בעינן המובחר מן מצוה בראשון ומ״מ מעכבא דלא ותירצו
 תלוי ישראל דכפרת משוס התו׳ כחן כונו שפיר וא״כ יעו״ש

 מן במצוה כ״י כפרת להיות כונתם רק לעיכובא לא בזה
 כהן יקחו אשתו כשימות וא״ל לג׳ אך לחוש צריך המובחר

 יחליפו לא אכה עם כהן דבשביל כן לא אשה כי״ל אחר
 ראשון בכהן רק אינו המובחר מן מצוה דכל מכיון זו לכהן

 המובחר מן במצוה ההקפד אין דאז לשני כשיחליפו ולא המוכן
:בראשון יותר המובחר מן מנוה יש שפיר זה ולענין
 בחו״י ועיין • פגום הוא מום בו שיש מי אבל ח׳ ש״ק במג״א

 בכליה משתמש דהקב״ה דהא ג״כ שכתב קע״ו הי׳
 מקרי שפיר נשבר לב וכל האמת עפ״י מוס מקרי לא ההיא שכורים

 משוס הטעם ואינו רע מום כל י״ל בגוך מום משא״כ תמים צדיק
 העעס כ״א מוס בלי שיהי׳ צריך העובד וכהן קרבן במקו' דתפלה
 עליונים אורות לרמ״ח ודמותו כסא הס איברים דרמ׳יח דידוע

:יעו״ש פגום הכסא וכה״ג שבנשמה רוחנים איברים ורמ״ח
צבור צרכי על אנשים למנות שנהגו קהל כ״ו בססיה

1 х פרנס אדם שנתמנה כיון אמרו רז״ל • לזמן 
 בת״ישם ע״ב כ״ב ד׳ ביומא ועיין ־ מתעשר הציבור על

 דמתעשר מנ״ל לדקדק דיש כונתה הפשע לפי הוא מקום
 למאי כי יען וצ״ל מקום שם הוא דבזק לעיל אמר הא

 שפיר ניחא לעיל בשלמא מ’נ ומאי מנאס איה משמיענו
 לדבר אך יכול ישראל את למנות דאסור תורה שאמרה דכלפי
 משמיענו א״כ מנאס במה נאמר ולא בבזק ויפקדס ת״ל מנוה

 א״כ למנות דאסור כדמסיק אכן מצוה לדבר למנות דמותר
 הוא דמבזק לישנא בע״כ בזק בעיר דמנאס משמיענו למאי

 ודלמאמדידהו מקשה מאי א״כ אכן דרשא הך ומשמיענו
 תירצו נזה בעלאיס דכתיב במאי משמיענו למאי דהדק״ל

 וכו׳ וכולם זיך ביהושע כמ״ש הפשע לפי הוא מקום שם
 לדבר למנות דמותר להשמיענו כדלעיל ה״א בבזק כתיב אי כ’וה

 נקע לכן כן ג״כ ה״א לחוד בעלאים כתיב אי וכן כדלעיל מצוה
 מאי א״כ ומתרץ למנות דאסור להשמיענו אתי דבע״כ תרוייהו

:בש״ד למנות הו״ל נעל דמדידהו מכיון דשאול רבותא
 אומרים בהגדות או במדרשות אפילו ס״קג' "א בסר )נד(

 הב״ש שמביא הסתירה לבד • דרבנן קדיש
 אל מהיפך דהוא התימא יוגדל אבות פרקי פוך לאמרו

 והנדה למדרש אך כ״א פשיעא דלתלמוד משמע אפי׳ דל' היפך
 נכון איננו המג״ח תירוץ וגם הגדה דדוקא כתב ובאמת
 העיקר כ’א הגדה יאמר שבע״פ תורה דאחר דהכונה דמאחר

 כך הרמב״ס דכונת ולעד״נ אפילו אמר ואיך ההגדה הוא
 דהיא דלמדרש וה׳יא דרבנן קדיש הוא זה קדיש כי ■יען

 כעין יוד
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 קדיש ולא פשוט קדיש י״ל המקראות דנדרש מקרא כעין

 ואפילו כו׳ מישראל י׳ כל דרבנן קדיש אמר לכן דרבנן
 בהגדות או והאי פשוט קדיש ולא דרבנן קדיש ג״כ במדרשות

 מדרש היינו הוא מאי שע״פ בת״ת הקדום דבריו לפרש קאי
 לרבותא ומדרש אחר לימוד ולא דוקא אגדות או דחשיב
 דדוקא לפירוש הוא ואגדה פשוט קדיש ולא יאמר דרבנן דקדיש

:אחר לימוד על ולא יאמר ע״ז
 מעשה • ב״ש הביא לא אם ה׳ סעיף במחבר (ה״נ)

 שסידר פולין במדינת בגיראיעווע היה
 מב׳ לפסלו דשצוצין הגאב״ד וחשש גע דשם הישיש הרב

 שמרדפין בל.מרו דעתו ונטרף הוא שוטה דהמגרש א׳ טעמים
 נתקבלתי וכאשר ב״ש י״ל אם העדים נבדקו שלא ב׳ אחריו
 דינה דן להיות נפשה במר העניה בכתה לרב שם אח״כ
 • בעזה״ש החלי וזה בדינה לעיין לצעקתה נעתרתי למזור

 ט׳ בפ׳ שביאר הרמב״ס לדעת להחמיר יש לכאורה הנה
 בן שאינו לפי מה״ת לעדות פסול השוטה ח״ל עדות מהל׳
 וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה ולא מצות

 דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד אבנים
 בענין ושואל מדבר שהוא אעפ״י הדברים מן בדבר משובשת

 שאין ביותר הפתאים יחשב שוטים ובכלל פסול הר״ז בש״ד
 שאר שמבינין כדרך יבינו ולא זא״ז שסותרין דבריס מכירין

 והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים וכן הארץ עמי
 הדיין שיראה מה לפי וד״ז השוטים בכלל אלו הרי ביותר
 אבל שפסול י״ל הר״מ לדעת לכאורה וא״כ בכתב לכוין שא״א

 גירושין בהל' דעתו הביא לא מה מפני להבין יש באמת
 מחמת עדות לענין דרק לאמר נוכל ע״ז עוות בהל׳ קק

 נדמה שמא לחוש ויש כבר שעבר מה על להעיד העד שצריך
 בזולתו הדבר לו ונתחלף כן ואינו כן שהדבר שעה באותה לו

 יעיד ואיך זא״ז שסותרין דברים מכירין אין שלפעמים מאחר
 דבר לקיים באים כשאנו אבל בתחילה שראה ע״מ עכשיו

 שהבין מכירין ואס סביר ומשבר בגיטין אי במו״מ כמו
 מה לכ״ד כפקח הוא והרי שוטה לאו זה כגון הדברים

 דעת הלא דין מן בר ועוד לפנינו־ בדעת עושה שהוא
 בחזקת מחזקינן דלא קי״ט ',ס בב״י דבריו הובא שמחה רבינו
 דהגיגה בפ״ק המפורשים שטות סימני שיראו עד לגרש שוטה

 קכ״א סי' בב״י דבריו הובא כהן אביגדור רבינו דעת וכן
 דחגיגה בפ״ק האמורים בדברים שוטה הוחזק לא אס וז״ל
 אביגדור והר״ר שמחה הר״ר לדעת וא״כ לכ״ד כפקח הוא הרי
 כתבתי הראשון לטעם והנה פסול שום כאן לית בודאי כהן

 דז״ל להומרא ירוחם מרבינו ראיה להביא לכאורה יש להתיר
 ירוחם רבינו כתב ח״ל מ״ד סי׳ בב״י הובא ירוחם רבינו
 על הדברים ומשיג ומבין צלולה שדעתו מי הרמ״ה בשם

 וכן גמורים קדושין קדושיו חלושה שדעתו אעפ״י בורים
 בוריו על דבר שום משיג שאינו משובשת דעתו ואם גירושין

 הרמב״ם כדעת שחושש מזה מוכח א״כ שוטה בחזקת הר״ז
 דהא לאמר נוכל באמת .אבל וקדושין גירושין לענין אף

 שוטה בחזקת הר״ז משובשת דעתו שאס ירוחם רבינו דאומר
 ואינו המדבר הרש דוקא זה וגירושין קדושין לענין ג״כ

 מחמת דנתחרש הדלתא איגצאי משובשת שדעתו מתוך שומע
 בשארי משובשת דעתו באס אבל הדרישה וכמ״ש שטות

 משמע וכן לגרש כשר דהוא ירוחם רבינו מודה העניניס
 אלו ירוחם רבינו דברי שהעתיק קכ״א בסי׳ ב״י מדברי

 נמצא דלא כיון דידן בנידון א״כ דחרש מימרא הך על
 הולך אינו המגרש כי בחגיגה המפורשים דברים מד׳ א' בו

 ולא קרועים יהיו שלא בגדיו על ומקפיד בלילה יחידי בדרך
 כשר הגט א״כ דחגיגה דברים מד׳ סי' שוס בו נמצא

 והרשב״א תס״ח בשי׳ הריב״ש הביאם והמרדכי שהר״מ ובפרט
 משמעות ופשטות ט״ז סי' א״ע בחלק ומהרי״ט תס״ה בסי׳

 דלא ס״ל דכול׳כו ירוחם ורבינו א׳ סי׳ יו״ד וש״ע הטור
 דברים מד׳ בא׳ שוטה לאחזוקי דוקא דבעינן אלא כהרמב״ס

 ומהראוי הכי דס״ל י״ט שורש ממהרי״ק משמט וכן דחגיגה
 לכתחילה ואפילו הרמב״ס נגד אינהו דבתראי טתייהו לסמוך
 הגאון לדעת וגם יוסף זכרון בתשו' פסק וכן בדעבד וכש״כ

 מהני • שוטה בגירושי לאמר דאפשר שם צידד נוב״י בעל
 דגם י״ל ועוד עע״ג משירה עידי היו וכאן עע״ג באחרים
 שקאמר מלשונו כדמוכח מעשה בעושה כ״א פסל לא הרמב״ס

 אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה ולא
 דעתו שנטרפה משמע כו' דעתו שנערפה כל אלא בלבד
 מעשה עושה שהוא הרמב״ס שהתחיל האופנים בזו ג״כ הוא
 קרבן ובחיבורי שטות• בדרך דברים כשמדבר לא חבל

 במס׳ מצינו וכן מהן בא' אפילו אמר ר״י וז״ל כתבתי תודה
 ולא ע״ב קנ״ה בד׳ כר״י פסק בתראה דהוא רבא ב״ב
 לעבדי׳ להו קמשחרר דהוה בו חזי יתירתא שטותא התם היא
 כל פסקו וק כחן דקפרט לו שנותנים מה מאבד וזהו

 דברים הג׳ אלו זולת א' בדבר שוטה הוא אס אכן הפיסקים
 מהל׳ בפ״ט דהרמב״ס הראשונים בין גדולה מחלוקת הוא

 הוא מצות בן דלאו וכתב כשוטה דמחשב כתב ע' הל׳ עדות
 ומהרי״ט והרשב״א והמרדכי והר״מ שמחה בר׳ אביגדור ור׳

 בעינן לשוטה דלאחזוקי עליו חלקו וש״ע והטור והרא״ש
 ע״ב קנ״ה מב״ב להרמב״ס ראיה ונ״ל דברים מד׳ א׳ דוקא
 א׳ בדבר שוטה הוא הרי קשייתא בי ושדי תמרי אכל
 ד״ה התו׳ לפי׳ בכך לשוטה ומוחזק דברים ד׳ מאלו ולאו

 אמנם • אחריה בדברים לו שיבדקו רבת אמר דלא איתמר
 כתב עדות לענין דדוקא כתב ט״ז סי' א״ע חלק המהרי״ע
 ושגעוניו נו רע? דמיק מחמת שמא דחיישינן כן הרמב״ס

 מדכתב אינו וזהו ש״ד לענין משא״כ סולתו דבר לו נדמה
 מהטעם א״כ המהרי״ט טעם כתב ולא מנות בן שאינו בטעמו

 זאת זכר ולא עדות בהל׳ והאדכתב הדברים בכל ה״ה זה
 בן שאינו מפני טעם נקט לא דהרמב״ם יען מקום בשום
 בש״ד אולם ובריא חכם הוא אס דאף סבר כי עבור דעת
 להיות הו״ל בריא דדעתו במאי א״כ א׳ בדבר נשתגע כ״א
 שאינו לטעם וש״ד וגע עדות לענין כמו דבר לאותו כשר

 בכאן כמבואר מצות בן שאינו מפני פסול אכן דעת בן
 פסול ומה״ט י״ט ד׳ ובמגילה כ״ע ד׳ ובר״ה ראיה לענין
 דעתו אם אשה לעדות נ״מ יומשך אכן • שבעולם לכ״ד
 פטורו דעבור יען לזה דכשר הרמב״ס מודה משל״ת והוא בריא

 לכן אשה לעדות דמהימן משל״ת מעוי׳ג גרע לא ממצית
 מזה הנצמת דין חידוש על לנו להורות עדות בהל׳ נקטיה
 בגדול אף א״כ במצות שאינו לפי להטעים והנה • אשה לעדית
 בגיעין כמבואר הגע בכתיבת לש<י^שר ומלמדו ומזהירו עע״ג

 מחשבתו על מורה דמעשה הגט דנתינת גם ומה ע״א כ״ב ד'
 גיעין בהו׳ ועיין י״ב ד׳ חולין במס׳ כמו בעונה שהיתה

 עכ״ל במנות דאינו עבור בגירושין פסולו אכן והא ד״ה
 ודרשתי דחקרתי מודה הרמב״ס גס עובדא בהדין מ״מ

 ובעת בטוב ג״כ ולומד וצלול ברור דעתו כי וראיתי היטב
 לאמר המגרש לבעל הנצרך הדברים כל אמר הגט סידור
 עד הגט ליתן רצה לא וג״כ הבריאים כ״א עזר אבן בספר

 כריתות עניני כל ויודע ממונו שומר וא״כ בממון שפייסוהו
 חכם שאינו ומה לשוטה יחשבוהו ואיך לאשתו איש שכין גט

 דקיי״ל שנשא לחרש ודמי ומהריון מבטן לו הי׳ זה בש״ד
 סי׳ בא״ע כמבואר ברמיזה מוציא כך ברמיזה שכנס כשם

 שהראה שטות ובדברי יעו״ש ע' ש״ק ובב״ש ו׳ סעיף קכ״א
 דב״ב עובדא לו קרה מקרה שציצין דק״ק הגאב״ד הרב לפני

 קרוביו כן כמו כו׳ תמרי אכול זיל קרוביה ליה אמרו קנ״ה
 ממנהפתוהו הרבה ממון לקח ולא גט שנתן על שכעסוהו

 דשנוצין להגאב״ד ולילך לשוטה עצמו לעשות לו יכלו וגס
 ולהראות



אך תורת

 הרב אבי וגס חקרתי האמת אכן שטות סימני לו ולהראות
 דברים מהד׳ שטות שוס בו נמצא ולא ובסדקין בחורין הגאון

 • בלילה יחידי לילך מבלי נזהר וגם בטוב ממונו שומר כי
 בט״א ותמה בלילה יחידי היוצא דנאמר הא י״ל דחגיגה וגמ׳
 רביעית בלילי כ״א דוקא יצא דלא מבואר בפסחים הלא

 להמצא מבלי עלייהו נגזר דהאידנא גס ומה שבתות ובלילי
 דקאמר הקשה ועוד הלילות בכל חשש אין שוב אז כלל בישוב

 משוס תיפוק בלא״ה בלילה הלא בלילה ופירש״י בבה״ק הלן
 אכן כח׳ כולן שיהא עד דאמר לר״ה והתינח בלילה יוצא
 מחלת בת האגרת דהנה ונ״ל יעו״ש קשה סגי דבחדא לר״י

 רבג/ ח״י המרובים דילה כת וכל היא פסחים במש׳ דחשיב
 הרבה מזיקין היו הס להזיק רשות ובנתינת חבלה מלאכי
 משא״כ ינזק לידס הבא כל לשפל חשוב בין יבקר ולא למאוד

 יש דמזיקין ודאי הא מ״מ בישוב מלעבור דאסוריס כעת
 דברים ג׳ מפני בברכות דוכתי בכמה כמבואר האידנא ג״כ
 דאףבמתא שם ומבואר המזיקין מפני לחורבה נכנסין אינן

 לעין רשות ניתנה אלמלא אמר בנימין ואבא מזיקין איכא
 תבר דהמזיק שקולאי גבי ובחולין זוגות גבי ובפסחים כו'

 כ״כ להאדס מזיקין אין המה אכן רבים וכדומה לחביתא
 שימור וצריך עמס ומתגרה הת״ח בגדולת דוקא מתקנא רק

 צריכין חתן חיה חולה כו׳ דבלו דרבנן מאני הני כמו הרבה
 ב״ר ר״י צוה דברים ג' קי״ב בפסחים ניחא ובזה שימור
 יחידי יצא לא דתניא כו' בלינה יחידי תצא אל לרבי יהודא
 סתם פקדו איך א״כ ותמוה ו׳ בליל ולא ד' בליל לא בלילה

 היה לא ואז רחב״ד אחר היה רבי הא בלילה יחידי יצא אל
 חכם תלמיד בין יש חילוק אכן לילות בשני כ״א הסכנה

 חשש אין דבהו בכלל אדם כל על קאי דהברייתא הארץ לעס
 משא״כ מחלת בת אגרת סכנת מפני הלילות בשני אס כי

 חשש בו יש ת״ח דהיה רבי משא״כ פחד א״ל מזיקין מפני
 הגמ׳ כונת הוא וכך הלילות כל על סתס פקדו לכן מזיקין

 דוקא לרבי ציוהו דלמאי תקשה ולא בלילה יחידי תצא אל
 אמר לזה מחלת בת אגרת חשש מפני כן מוזהר כ״א הלא

 ביעלם רחב״ד כי יען לילות בשני כ״א אינו זה דחשש דתניא
 הלילות בכל יזהר ת״ח הוא כי עבור לרבי להזהיר הוצרך לכן

 דמיירי היינו בלילה יחידי והיוצא כאן אמר שפיר נמצא
 בבה״ק דהלן והאי בלילה הילך היה לא שגיונו לאו ואי בת״ח
 אף אכן בלילה הולך מפני חשש כאן אין דאצלו בע״ה מיירי

 דוישכס וקרא לר״י לבד זה מפאת מקרי פועה כן פי על
 אסמכתא בלילה יחידי יצא לא דת״ח מזה דיליף אברהם
 בפסחים הביא לא ומה״ט לכ״א אסור רחב״ד דקודס בעלמא

 לא בלילה יחידי יצא לא דתניא הך הביא כ״א קרא מהאי
 כ״א אינו דזריזות אתי הקרא דעיקר יען כו׳ רביעית בלילי

 ד״ה ד׳ דף פסחים במס׳ התוס׳ קושית בזה ומתורץ מצפרא
 מפרש מווילנא שאול מוה׳ הגאון ובהגהות שנאמר•

 עפ״יהמ״ראין. לראות לעין רשות נתנה אלמלא האדברכות
 מזיקין אלפים כמה בו שאין עולם של בחללו רובע בית

 יביט שלא בפניו נתונה ומכסה( מסוה )פי׳ פרמא וכ״א
 פרמא מעביר גורמים אדם של שעונותיו ובשעה ויזיק באדם
 לעין רשות הכונה וה״נ כו׳ ומזיקו בו מסתכל והוא מפניו
 מרוטנבורג מהר״מ בשו״ת ומצאתי יעו״ש המזיק של לעין היינו

 שאין הקב רובע בית לך אק וז״ל המדרש בשם שכתב בסופו
 ולא עיניו ע״ג פרומביא לאדם ויש שדים רבואות אלפים אלף בו

 הפרומביא ננתק רבו וכשעונותיו כו׳ לראית לעין רשות ניתן
 הגירסא היה דלפניו הרי נטרף ומיד השד ורואה עיניו פע״ג

 השד ע״ג ולא האדם של עיניו ע״ג ניתן דהפרומביא במדרש
 • האדם עין על קאי לראות לעין רשות ניתן אלמלא והאי

 א׳ בדבר שוטה בענין הרמב״ם במחלוקת לפלפל יש והרבה
 סי׳ חיים מיס בתשובת מצאתי כן אחר • מקומו כאן ואין

□ אביגדור ףן(

 השכל מדלי הוא מעודו אשר כאיש זה כעין בעובדא מ׳
 דעתו עליו שנערפה עד הסכלות עליו גברה ואח״כ לסכלות נועה

 ורפואות בסגולות עמו ההתעסקות ואחר ממש משוגע ונעשה
 ובעל נאלם כאיש הוא עדיין אך לגמרי השגעון מעליו סר

 והאריך הלב ועפשות עקשות וי״ל אדם עס א״ל ודבר מחשבות
 אבות שבין המחלוקת בין להכריע רצה ולא בזה הרבה
 שהאריך יעו״ש דכא בעובדא סרמב״ם שגס שצידד רק העולם

 מעובדא גרע דידיה דעובדא יעו״ש להנשא ג״כ והתירה בזה
 שלא השני חשש נידון לבאר נבוא ועתה ־ היעב יעו״ש דידן

 על משיג ד' סימן חח״מ מהד״ק הנוב״י הנה העדים נבדקו
 אין אשר בדברים חולק באין ל״ה סימן בחו״מ הנפסק דין
 בחדא והרא״ש דהתוס׳ יסודו שבנה דמה • יד השג כדי בו

 למה וא״ת ועוד ד״ה קנ״ד ב״ב התוס׳ שהקשו במה שיעתא
 הכונה וביאר כו' שנותיו לכלל שהגיע כיון קען שהוא י״ל

 הרא״ש כשיעת לכ״ע מהגי דהשתא חזקה עם דרבא דחזקה
 ט׳ לדידך אלא ר״י קנ״ה שם מקשה מאי דא״כ והקשה
 דמה נ״ל לא יעו״ש מכבר המוכר נבדק דלא מיירי דילמא

 בהגעתו נבדק דהמוכר התום׳ בשיעת אזיל דהרא״ש שר"ל
 בתרא בבא כתב דהרא״ש אינו סימנים לו מצא ולא לשנים
 אמרינן מחיים הא ומ״מ להשתנות עשוין סימנים ועוד קנ״ד
 א״ו כו׳ סימן דהוה הוא השתא דילמא ואמאי בדיקה מהני
 שנותיו לכלל משהגיע בגדול מחזקינן סי׳ דמשכחינן כיון

 ולפי שנותיו לכלל בהגעתו שנבדק כלל מיירי דלא הרי יעו״ש
 דבדקוה דהיכא מייתי ראיה מאי א״כ הרא״ש על יקשה זה

 דבני ממעשה למפרע בגדולה לה מחזקינן גדולה ונמצאת
 עם דהשתא חזקה עם דרבא חזקה דאיכא ש״ה דילמא ברק

 דהרא״ש בעובדא אכן בגדול נעשה אא״כ חותם דאין חזקה
 דרבא דחזקה דסובר להרא״ש תקשי וגם דעדים חזקה ליכא
 עם דרבא חזקה נמי מהני א״כ מהני דהשתא חזקה עם

 קושית יקשה וא״כ התום׳ לקושית הנוב״י כביאור דעדים חזקה
 האמת אכן דעדיס חזקה עס דרבא חזקה מהני לא אמאי ההוס׳

 ולר״ל לר׳י כלל ל״ס דהגמ' לישנא דלהאי סובר דהרא״ש
 שואלין רק שבדקוהו עליהם לסמוך בגדול דנעשה חזקה
 הסיגיא לבסוף רק בודקין אין והסימנים השנים לענין
 י״ע כתובות גמ׳ ניחא ובזה לר״י בתשובתו ד״ז ר״ל חידש

 דחוק ותירוצם וקענים בתוד״ה יעו״ש כדר״ל נמי קענים
 לעשות לו דמה בלוקח דייק מידק ל״ש דב״ב בעובדא דהא
 ונצטרך ליומיה דזבין אינש ועביד קרקע לקנות דרצונו כיון

 על גם דקאי משמע בגדול געשה אא״כ דמדאמר לדחוק
 דילמא עליהם לסמוך א״י העדים חשש ועל כפירש״י העדים
 המלוה על הסמך וע״כ חזקה ליש ובקענים הס קטנים
 ולדברינו הלואה ענין מכירה בעסק שמדבר ר״ל ורמזו
 המלוה על בזה גס דסמכינן להורות ר״ל דברי דאייתי ניחא

 דילמא ניחוש דלא סי׳ שהביאו העדים על דקדק שבודאי
 ואפשר סי׳ אז לנו הראו שלא היינו קטנים באמרס כונתם

 כדר״ל נמי קטנים מביא ולזה דייק מידק מלוה אח״ל דע״ז
 בב״ב הת״ח י״ל ובזה החזקה על לסמוך דג״ז ד״ז לנו חידש דהוא

 אם דשואלין היינו בגדול דנעשה חזקת דקיי״ל דהא שכתב
 סי׳ י״ל אס בודקין שאין פשיטא אבל שנים לכלל הגיע

 אק וכתובות דב״ב גמ' נגד וזהו כו׳ החזקה על דסומכין
 א הה־ וכפי וכמ׳ש הרא״ש ושיטת כר״י יסבור דר״ז י״ל

 בענינא עוד הדיבור ונרחיב • ר״ל דברי ר״י קיבל ולבסוף
 ד״ה ע״ב ט׳ דף כתובות במס׳ התום׳ הנה וזהו דחזקה

 וצריך כתובתה להפרידה דנאמן סבר מצי דר״א כתבו נאמן
 דהר״ן וג״ל אח״כ כדאמרי דא״ג משמע דבירושנמי ביאור
 אף ת״ל כו׳ חכמים י' בל אמרו על מקשה הרשב״א בשם

 מעיקר להאמינו יש כ’ג חזקה ובלא מדאורייתא דכתובה
 בקיאין אין ננ״א דרוב דש״ה ונ״ל ברי וטוען דמוחזק הדין

 בפ״פ
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 דאתא ומההוא כופרי אסבוהו דאמר מר״ג כדמשמע בפ״פ

 ואני אני בקי דצוח משום לאוסרה דנאמן ואף דר״ג לקמיה
 הגוף חזקת דבצירוף לממון משא״כ חד״א ושויא המיעוט מן

 דלאוסרה כדס״ד ולא הרוב בתר אזלינן לכ״ע ורובא חזקה
 אי ד״ה בתום׳ כמבואר הפסידה וכתובתה בקי דאינו א״נ
 אכן נשאות דכתולות רובא איכא דבכאן הרא״ה כסברת א״נ

 אחר הולכין אין ג״כ לרובא חזקה דבדאיכא כן ל״ס התוס׳
 לרב שכתבו כיון ד״ה ע״א ט״ז בד׳ מדבריהם כמבואר הרוב
 וכן להרוב מסייע הגוף דחזקת נמי לשמואל הלא כו׳ פריך
 נישאת אלמנה או דלבתולה דכתב ורמב״ן ובעה״מ בת״י כתבו

 דאיך תמוה להנשא עומדת בתולה דסתם הגוף חזקת ל״ש
 והכא הגוף -חזקת איכא דהתס ת״ל כר״ג דלא לימא מקשה

 לק״מ ודאי דלרב וק״ל וכתבו דחוק הפנ״י ותירוץ גיכא
 למאן דפריך וי״ל כו׳ פרעתי י״ל דבמעב״ד דא־׳ל מתניתין

 בבא הוס׳ ממנו נעלס יעו״ש בחדא ופליג בחדא כרב דא״ל
 במיגו דנאמן נימא וא״ת שכתבו ד״ה-ואמאי ע״ב צ״ב ד׳ בתרא

 הדבור להרחיב ונבא * יעו״ש כו׳ קיימי דרב דאליבא וי״ל ט'
 במקום מיגו אמרינן אס חקרו הפוסקים הנה • דנא בענין
 במקום מיגו דלאאמרינן ברורה ראיה ונ״ל מדינה מנהג
 ע״ב ט״ז ד׳ כתיבות במסכת דמבואר מהא המדינה מנהג
 דבפניה עדים הבעל כשיביא אף פירש כו' ר׳ דתפסה זימנין

 תאמר עדיין מ״מ נשאה דבעולה הוכחה וזהו כלל ניעבר לא
 כ’שא מה עברו דלא קרה אונס רק נשאה בתולה דבאמת

 הא וקשה כן תאמר לא אז סתימה מעבירין בתולה דבפני
 לאמר נאמנת דתהיה בעדים שלא דתתפוס מיירי דכאן מטון

 אמאי דאל״כ אתנוסי בתודיה כמבואר מיגו משוס קרה דאונס
 בעדים שלא דתתפוס מחשש יצאנו לא עדיין וא״כ מהימנא
 ועברו מנהגא אצלה דנשתנה רק נשאה בתולה דבאמת ותאמר
 כי אמאי מקשה דכתובות פ׳ב הר״ן אמנם • פתוחה לפניה
 נהימניה ר׳ נוטלות הבתולות מנהג בה דנהגו עדים איכא
 מותו קודס הבעל ־ דהודה דמיירי ותירץ דפרעתי במיגו לבעל
 דהוי גירושין אחר לאלתר כשתובעתו ובגרושה פרע שלא

 דבשער ד׳ סעיף מ״א סי׳ בח״מ דקיי״ל אף יעו״ש בתו״ז
 באבדה מיירי הא וכאן בתו״ז אפילו לפירעון חייישינן שנפל
 דכשהעדס לדינא דמסיק כהש״ך הר״ן דסבר וצ״ל כתובתה שטר

 עידי איכא שטרא דדל נאמן בתו״ז שהוא ואומרים קיימין
 והא • תו״ז שהוא סהדי אנן הא בכתובה בכאן וא״כ תו״ז

 לענין לאו בעלה תחת בעודה אפילו יחזיר לא כתובה דבמצא
 מחזירין דאין רק נפל אפילו הכתובה גובה דודאי מיירי גוביינא

 • בנתיבות יעו״ש עכשיו לגבות לזה כשא״א הכתובה לה
 במקום מיגו דהו״ל התו׳ תירוץ הר״ן תריץ דלא מכיק והנה
 מנהג במקום מיגו דאמרינן הר״ן דסבר בבירור מוכח עדים

 טוענת כאשר חמת דהן הסוגיא יפרש דהר״ן ונ״ל • מדינה
 ח:שו לא דחכמיס רק נאמנת המדינה מנהג אצלה דנשתנה

 מה כזו טענה תטעון שאשה שכיח דלא מילתא זהו כי לזה י
 שכן לשקר תטעון לא וגס כזה יקרה לא ובודאי מצוי דאינו
 דקרה לאמר משא״כ שכיח שאינו דבר לטעון יראה כי קרה
 לתקן וחשכו הוא שכיח הבתולות מנהג אתעביד ולא אינס

 במקום מיגו אמרינן דלא מודה הר״ן דאף ג״ל עוד ־ זה
 זו היא משגה דהלא להקשות הר״ן כונת רק מדינה מנסג

 מנהג במקום אפילו דסבר ק״י( )דף בב״מ יהודא לרב ויקשה
 משנה דאוקי סבר שמואל כרבו יהודא רב ומסתמא נאנק

 )דף יבמות במס' עיין כתובה כותבין שאין ם ,במק דהטתב
 להבין יש אמנם • היא דשמואל יהודה דרב הא ע״א( י״ח

 ע״ב( י״ו )בדף הגמרא א״כ הו״ז דהוי שכתב הר״ן תירוץ
 היה הזה והמקשה כו׳ עדים מפקי דילמא וליחוש דקמקשה

 עדיפא א״כ הכתיבה ונאבד כתובה במקום דמיירי סבר
 עדים איכא כי איכא תו״ז דפי־ע אינש עביד למ״ד הו״ל־להקשות

 כסברת סבר דהר״ן ונ״ל דפרעתי במיגו ליהימני׳ הוי מאי
 בהלואה דדוקא כו׳ היכי כי ד״ה ע״ב( ,ה )דף בב״ב התו׳

 לטרדן דלא היכי כי בתו״ז פורע זוזי לו ואתרמי לו דחייב
 וכן בתו״ז ימות דשמא חיוב עדיין דא״ל בכור גבי משא״כ
 דאינו מודו ורבא אביי גס בהו״ז הבית יפול שמא בשוכר
 דשמאתמות ברור חיוב אינו ה״נ וא״כ יעו״ש בתו״ז פורע

 ג״ל הר״ן בדברי והנה • בתו״ז פורע אינו לכ״ע ויורשה
 דאוקי כשמואל פסק דהרי״ף המפרשים מקושיות הרי״ף להציל

 שכותבין במקום אבל כותבין שאין במקום דוקא מתניתין
 דר׳ מוכח ע״ב י״ח דף דבב״מ וקשה כתובה בלא גובה אינו

 שמואל לגבי יוחנן כר׳ והלכה שמואל על פליגי ואביי .יוחנן
 כ’ג הביא דהרי״ף ועוד כן סבר בתרא דהוה אביי. גס ומה

 ור׳ דשמואל סבר דהרי״ף ונ״ל • הלכה לפסק יוחנן ר׳ דברי
 דרגליס דידיה טענתא ריעא שטתבין דבמקום פליגי לא יוחנן
 דמפרש ממנו דמוכח ואביי " בפריעתה הכתובה שנקרעה לדבר

 לשיעתיה איהו שכותבין במקום גס דמיירי יוחנן ר׳ לדברי
 קא דמתניתין מגופא דאביי בב״מ מסיק הגמ׳ דהנה • אזיל
 מהמשנה מוכח דלא כו' אעו ד״ה בתום׳ והקשו ביה הדר
 ואק כתובה מדתנן הוא י אבי של דהכרח ותירצו יעו״ש מידי

 להעמיד סברא דאין עסקינן כתובה עמהגטאלמאבמקו׳שכותבין
 ובמהר״ס במהרש״א יעו״ש אהבתה בעבור לה שכתב אירע שכן

 דברים נאמרו דבגמ׳ לפי״ז הגמרא סוגית להעמיד שדחקו
 ולאמר לדחוק דיש ברור הכרח אינו עדיין אכן .בזה אחרים

 כתובה שכותבין במקום הוא גט עמה ואין דכתובה אמת דהן
 כתובה כותבין שאין במקום מיירי כתיבה עמו ואין גט אכן
 וצ״ל כדאיתא והא כדאיתא הא דלמא בזה זה תלי וכי

 ע״ב ט״ז ד׳ כתובות דמם׳ מברייתא באמת אביי דהוכחת
 ר׳ כתובתה מאלו בכ״א עדים י״ל אם כו׳ כתובתה איבדה

 וקשה נתגרשה או נתארמלה אמשנה קאי כברייתא וזהו
 דנאמר דכיון דפרעתי במיגו נאמן תהא ר׳ כתובתה אמאי

 התו׳ כסברת שכותבין במקום מיירי בע״כ כתובתה איבדה
 אית א״כ אהבתה בעבור לה שכתב אירע שכן להעמיד דאין
 דהו״ל פרעתי לאמר דא״נ הר״ן כתירוץ וא״ל טוב מיגו ליה
 אינשדפרע ע״אעביד ה׳ ד׳ בב״ב נשיטתיה י אב־ הא הו״ז
 ושפיר מיגו וא״ל פרעתי לטעון דא״נ בע״כ לאמר נמצא הו״ז

 ר׳ הוכחת דבאמת אביי וסבר ר׳ נוטלת עדים כדאיכא
 בלשונם דנקטו רק מהברייתא הוא אבא בר חייא ור' יוחנן

 כונתם אכן מהבריתא ממשנה הוכחה טפי דעדיף המשנה
 כאשר מהברייתא בהוכחה הוא המשנה מזו הוכחתם כפי
 כדאיתא והא כדאיתא הא ולאמר ההוכחה זו למדחה א׳ יבא

 ואפילו בד״ה דהתו׳ אף מהברייתא בעצמו הוכחה הדין יוכיח
 הוכחתם כל תו״ז פורע אדם אין סבר יוחנן דר׳ כתבו
 כונת מוקי אביי אכן כאביי דלא דפסקינן לדידן רק איט

 פורע דאדם חזקה דפסקינן לדידן וא״כ שיטתו כפי יוחנן ר׳
 וא״כ הר״ן תירוץ די״ל מהברייתא הוכחה אינו שוב א״כ תו״ז
 כותבין שאין במקום מיירי יוחנן ר׳ דבאמת נימא שוב
 ק פסק ושפיר פרעתי לאמר נאמן שכותבין במקום אכן

 מאחר עדים ים אם במשנה אמרו להבין יש אמנם * הרי״ף
 להשמיענו הו״ל א״כ לאאמרינן מדינה מנהג במקום דמיגו

 דהמשנה ונ״ל מהימן לא מודה כשעצמו אפילו יותר רבותא
 כ״ח בד׳ דהנה אחד ענין להשמיענו у> נקטיה במתכוין

 < הגמ׳ רק קכין אף נאמן בהינומא שיצאת דלהעיד נאמר
 כחן נאמר היה כאשר נמצא עמו גדול שיש והוא קאמר

 נאמן לחוד דקטן הכונה במשנה דשם ה״א מודה כשעצמו
 שניים עדים יש ואם רק כן דלא כחן מגלה לזאת להעיד
 הרמב״סשסברדבאמת לדעת והנה עמו• גדול עוד דצריך

 בן ר״י מאמר להבין יש דהנה לתרץ נ״ל ח׳ בקטן סגי
 על להוסיף לן מחדש דמאי ראיה קליות חילוק אף ברוקא

 ת״ק
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 זה דבמקוס מכיון נ״מ דמאי בזה יודה לא ת״ק וכי ח״ק
 דהנה ונ״ל ראיה שפיר הוי הבהולות סימני מנהג הוא
 אהנוסי כו׳ ר׳ דתפסה ז־מנין הגמ׳ קאמר ע״ב י״ו בד׳
 כגון טורח שיש בדבר דדוקא התו׳ וכתבו דאתניסו הוא

 שהם וש״ד קליות אבל דאיתניסו לומר יכולה דהכא חבית
 מופה היינו בהינומא דיציאה ונ״ל יעו״ש לא לעשות קלים

 דבר זהו כתיפיה על שערה היינו הראש ופריעת הדם של
 ר׳ בדחפסה בזה וא״כ יין של חבית העברת כמו טורח
 בהינומא הבתולות כמנהג לפניה נעבד דלא עדים ואיכא

 וכ״ז אונס קרה כי הפסה דלא במיגו נאמנת ראש ובפריעת
 אף קליות בחילוק משא״כ הראש ובשריעת בהינומא הוא

 מחוייבת קליות נתחלק דלא עדים כדאיכא מ״מ כדתפסה
 עדים יש אס במתכוין נקט ולזה העודפת מנה להחזיר

 כדתפשה להיפך ק״ה אס מ״מ סגי לחוד א׳ קטן דבעד אף
 רק כתובתה הבתולית מנהג נתעביד דלא עדים ואיכא ר׳
 דליכא להיפך הוא דבכאן דוקא עדים ב׳ צריך ולזה ק׳

 אכן הרוב נגד הוא וא״כ כשאיש בתולות נשים דרוב רובא
 מפרש לזה דאתניס במינו נאמנת בעדים אף דהלא קשה

 יציאה דקנקט והתנא ראיה קליות חילוק אף ברוקא בן ר״י
 דה״ה נמי ומכוין קאמר דוקא לאו ראש ופריעת בהינומא

 עדיסא״ג כדאיכא ובזה הנהוג במקום ראיה קליות חילוק
 בזה ומחורץ עדים יש אס קנקט שפיר נמצא קרה דאונס
 י עדים נקט ולמה סגי בע״א אליביה דקשה הרמב״ס שיטת
 דהקושיא משמע דב״ב הגמרא מל׳ ובאמת • לקמייתא הדרן
 ברימוציאין בהדי הגוף דבדחזקת וההכרח לשמואל לא לרב

 ר״ל ע״כ י״ב דבד׳ כ״כ ראיה אינו דעדיף לרוב ה״ה ממון
 דשמואל ס״ד ואיך היא דשמואל עדיף ברי דאמרי ור״י דר״ה
 בממין הולכין אין קסבר הא שמואל הלא עדיף ברי סבר
 ומהא * הברי אחר אזל־נן דלא מכש״כ זא״כ הרוב אחר
 מהני ורובא באחחזק ושמא ברי איסורא לענין מהני דלא

 לשעון דנאמן המ״ד הוא דשמואל י״ל ולפי״ז לדחות• יש
 רוב דאיכא דמכיון דנ״ת דקמ״ל כחובתה להפסידה ס״פ
 ממון וא״מ כשיטתו הרוב אחר בממון הולכין דאין יען א״נ

 חכמים רשב״א משוס דשמואל והא פ״ס ברי דטוען מכיון
 נ״ל כאמן ג״כ מדאורייתא הוא אס אף ולדברינו תיקנו
 דאינו חזקה משוס רבנן דהימנוה דא״ל כתב דהר״ן הכונה
 נמצא כהפקר בנ״י נמצאו דמהימן איתא דאס א״ג טורח

 מה ל״ק דאורייתא כתובתה הי׳ דאס להיפך הסברא י״ל
 יערים דכ״א ול״ח נאמן דמדינא מכיון להפסידה דנאמן

 תקנ״ח דהוא מכיון אכן הימנו ההורה הלא לי אכפת דמה
 והאי ערמומית בלי קייס שיהיה לתקן רואין היו ובודאי
 דכתובה ומוכיח ורשב״ג ור״י דר״מ סלוגתא על קאי רשב״א

 נאמן פ״ס דהאומר מוסכם דהדין מאחר יען דאורייתא
 ע״ע תמה ולז״א תקנתם ויתבטל האמינו איך מדרבנן ואס
 כו׳ לבנ״י תקנו דחכמיס אפשר דאיך מדרבנן כתיבה איך
 הועילו מה א״כ נאמן מצאתי ס״ס אמר שאס האמינו והס

 ביטול חשש דליכא רבא ודחי רשב״א מדברי והכל בתקנתם
 אמר תיד״ה ניחא ובזה ומפסידה טורח אינו דהזקה חק״ח

 זב״ז דתלי דמשמע כר״נ קיי״ל דלא אור״י ועוד שכתבו
 מדרבנן כתובתה אש דכי המה נפרדים עניניס ולכאורה

 מכש״כ א״כ חזקה אמרינן לא דאיריתא ואס דחזקה מוכרח
 קושיח דעל לאמר ודוחק ליכא חזקה וגס דדאורייתא דא״נ
 אחריתי מילתא אור״י ועוד והאי ר״ת תירץ נהגו למה

 בהאשה דאמרינן והא והאי מתיה קיי״ל לא חזקה דבאמרו
 כתובה דלר״מ תמה והפנ״י לר״ת• קאי אדלעיל רבה

 תלי דשפיר ניחא ולדברינו * חזקה א״ל ואפ״ה דאורייתא
 על הדק״ל א״כ חזקה אמרינן דלא סבר דר״א דמאחר זב״ז
 דאורייתא בע״כ בתקנתם הועילו דמה בפ״פ נאמן מה

 לדבריו דמביא ור״נ בחרא דהוא דרבא דמאחר שכחבו וזהו
 רשב״א לדברי ודחה דרבנן דכחובה פסק הוי( רבא )דב׳
 אור״י ועוי ׳כן דנהגו וקשה דרבנן דכתובה משמע א״כ
 קושיח ומחורץ כו׳ אשי רב דאשכחנא כר״ג קיי״ל דלא

 דאורייתא סבר ע״כ3 חזקה הדין דל״ל דמאן דמוכרח הפנ״י
 בסומא פשוט וזזו להפסידה דנאמן יתקנו איך דאל״כ

 מוכרח אינו חזקה ליה דאית מאן אכן בס״ס דגאמן ומקובל
 להפסידה מדינא ונאמן דדאורייתא דאסשר כרבנן דיסבור

 סי׳ א״ע יעקב בישועות ועיין ־ דחזקה מבחוץ סברה וזהו
 יעו״ש דרבנן וכתובתה היא בעולה שס דהרי ז׳ ס״ק ס״י

 דבכל ותני דקפסיק תימא ומיהו אח״כ כתבו דהתו׳ ולק״מ
 קושיא מפאת הרמב״ס סמך ושפיר יעו״ש כתובה א״ל ענין

 בשלמא איתא י״ג בד׳ והנה מדרבנן דכהובה לאמר זו
 דנמצאת דסבר מאחר אמר מצי לא כר״י דהא וקשה כו׳ רי&

 במאחיס אמר לא ר״א בשלמא הול״ל כלום א״ל בעולה
 דהא קנקע־ בעלמא לישנא דבאמח י״ל אכן כליס ולא
 דבר׳ י״ל עדיין הלא כרבנן ליה דקמוקיס אמרו להבין יש

 אני מ״ע אומרת היא ופירושו דעענתייהו הוא כלוס ולא
 קיצר הגמ׳ באמת אכן ר׳ ומבקשת טוענת כך תחתיך
 ט״ו בד׳ משנה דק״ל משוס כר״י אמר דלא טעמו ועיקר

 דהנזשא אהא דקאי וא״ל מודה ולמאן ר״י ומודה ע״ב
 ליכא דבמ״ע נאמר דאס ר״א דסבר בהולים מצא ולא

 וא״כ הכיף חזקת משוס היינו לר״ג דמהימנא הא א״כ מינו
 סליג דר״ג ומנ״ל עליך פליגנא דהתס במינו לר״ג ר״י אמר איך

 הייני נאנסתי ובמשארסתני שחוט בשור מינו ל״ל דלמא בחרתי
 סבר דר״א י״ל לר״י האי ל״ס דהגמ׳ ואף בחרא כל׳ חזקה משוס
 ומטעם פליגי כלים ולא דבמנה בע״כ קאי אהיכא וא״כ
 דבמנה ר״א הוכיח ומזה ומודה אמר ושפיר קאחי מינו
 אמרו על הפנ״י קושיה מתורץ ועסי״ז טענתייהו כלום ולח

 דמ״ע ממתנית׳ן הלא חרתי דקהני היינו לר״א בשלמא
 דמהניתין דסבר אף דבאמת אכן יעו״ש חרתי שמעינן לחוד

 החתיך אני מ״ע בטוען דמיירי י״ל הא מ״מ אתיא כרבנן
 מאי יוקשה דלפי״ז אף וק׳ בר׳ טענתייהו וא״כ ר׳ ומבקשת

 לכן קושיא מכח רק מפורש דאין מכיון מ״מ כנ״ל ומודה
 כלום דא״ל להורות משמע דלגמרי טעות מקח בפירו: כתב
 נימא ומודה האי מכח לפרש ר״א הכריח מאין נתבונן אכן

 וברי דברי מכיון בזה דמודה ג״כ כר״ג אתיא דמחניתין
 סבר דר״א וצ״ל לר״ג ר״י וסיפא לר״י ר״ג בהודאה ורישא

 למיפלג הו״ל בכאן א״כ ושמא בברי ר״ג דפליג דמאחר
 ואא״ל דמי ושמא כברי נישאות בחולות דרוב מכיון נ״ש

 בק׳ וטענתייהו דמ״ע אהא קאי בע״כ ומודה אתי דכר״ג
 לפי״ז אכן דבריו ר״א הוכיח ושפיר מינו ומטעם כלום ולא

 זה מפאת דמי ושמא דכברי דסברת גמור לרוב דמחזקת
 דאין כשמואל דסבר צ״ל בע״כ אבתריה ניזיל יקשה א״כ

 דפ״ס נאמן דמדינא פשיטא ולסי״ז הרוב אחר בממון הולכין
 אכן דילן ש״ס לשיטת התו׳ דברי וצדקו לר״א ולהפסידה
 דילן כש״ס ולא וק׳ בר׳ דטענתייהו בר״א קגרס הירושלמי

 דר״ג וצ״ל קאי אהיכא ויקשה קאתי מינו מטעם לא א״כ
 ובסיפא לי״י ר״ג דברישא דילן אמשנה ור״יקאי בזה מודה

 דהנשאת רוב ואינו דקחשיב הוא ושמא דברי וצ״ל לר״ג ר״י
 בע״כ ולפי״ז הוי מאי עדים ליכא דאל״כ איתא קלא בחולה

 רובא בחר דאזלינן ומאחר ר״א סבר רובא בתר דאזלינן צ״ל
 הדרן • כשיטתו בר״א הירושלמי פירש ושפיר בפ״ס א״ג א״כ

 לדידך אלא לר׳ל ר״י מקשה מאי להרא״ש וא״ל לקמייתא
 חותמין העדים דאין חזקה ג״כ התו׳דהכאאיכא וכפי׳ כו׳

 המוכר דנבדק לשיטהייהו דהתו׳ ל״ק כן אא״ל דלהרא״ש
 חזקה א״כ נבדק דלא להרא״ש אכן דרבא חזקה וליכא
עלהרא״ש הנוב״י קושית לק״מ ולפי״ז דהשחא כחזקה דרבא

ועל יא
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 לגדלותו בהנעתו נבדק דלא נימא דאס י״ל התו׳ ועל

 גס סובר )דלהתו׳ בגדול ודנעשה דרבא חזקות ב׳ ואיכא
 מחזקה עדיפא זו דחזקה חידש דר״ל רק זו חזקה ר״י

 אף :דוק ל עוד צריך אין לסמוך( יש בלבד וע״י דהשהא
 בדיקה עוד א״צ זקנו צמחו ל״ה בח״מ כמבואר כשבאפשרי

משוס רק התחתון רק הסי׳ דאין דאף הגר״א ובביאורי
על דסמכינן לברורי א״צ קורס התחתון פעמים דרוב

דהתחתון הרוב ועל לסי׳ הגיע לשנים דמגיע החזקה
א״צ חזקה דבחרי א׳ סימן ביו״ד הגר״ע ובחידושי קודם
 א״א ר״ע חשובת וגס היורשים ערערו מה וא״כ בירור
 משמע הי׳ קטן לאמר היורשים וערערו הגמ׳ לשון וגס לנולו

 הי׳ קטן שמא לאמר לא הברור ל׳ שתפסו הוכחה דהו״ל
 כיונו שהחום׳ ונ״ל הערעור להם בא מאין ריעוחא ובלא

 ודברי מאוד דחקו ורש״א רש'ל )ו כו׳ אלא בד״ה שם לזה
 הדברים אלו כלל נמצא לא דלפירושו ביאור אין רש״א

 בפי׳ בד״ה בדבריו ע׳ התום׳ בדברי שנגיה לא אס בהחוס׳
 קטן שהיה היורשים דיביאו דבריהם פירוש ויהיה רשב״ם(

 לא ואס לעיל כמ״ש לגדלות בהגעתו אותן שבדקו פירוש
 • היורשים מערערים מאי א״כ הנוב״י( )כמ״ש עדים ימצא
 י״ל למה וא״ח מקודם שהקשו דהא הנוב״י קושית י״ל עוד

 דבריהם הניב״י וביאר שנים לכלל שהגיע כיון קטן שהוא
 לתרץ התו׳ והוכרחו דעדיס חזקה עם דרבא חזקה דנצרך

 דאפיך קודם הגמ׳ סונית לפי היינו מקודם דבדקו שמיירי
 מי ולדידך לר״י ר״ל הוכיח לא דאמאי וק״ל לר״ל דר״י
 אשר זה )דליל ניחא הי׳ לא וגס דעדיס חזקה האיכא ניחא

 אבל דעדיס חזקה ר״י ל״ס בזה( ור״ל ר״י מחלוקת אין
 חוחמין אין דעדיס חזקה נימא ור״לאם ר״י דויכוח כדמסיק

 סי׳ בדיקת לענין דעדיס חזקה ר״י ל״ס דלה״א אפשר א״כ
 דרבא חזקה רק נשאר לא וא״כ זה לו דחידש הוא ור״ל
 ולעד״נ בההוס׳ הניב״י להבנת וכ״ז דהשתא כחזקה דהוי

 אמרינן לא דהא התום׳ על מקפה הנוב״י דהנה השונה
 דאיכא כיון להקל דלא הטעם אכן יעו״ש להחמיר רק חזקה

 וא״א שמת הכא וא׳כ החזקה על נסמוך למה ולבודקה לברורי
 ומיושב ממין להוציא אף החזקה על נסמוך נוכל לבודקי

 אותו שבדקו העדים על סומכין שאנו שכתבו מה נמי
 ובדקו כדין עשו הס בודאי לברר יכולים היו דהס דכיון
 דאס דהכריחו ואפשר דמקודם מהבדיקה 'Чя אף אוחו
 מסתפק־ם היינו לא ממק להוציא מהני לא דחזקה נ־מא

 בעצמם העדים דאפילו שבדקים העדים על סומכין והיינו
 ואף חתמי לא אעולה י״ט בכתובית וכה״ג קטן שהיה א״נ
 סי׳ הו״ל ולא לשנותיו שהגיע בעת שביקום עדים היו אס

 דבודאי השטר שכתבו מכירה עידי על סומכץ היינו בכ״ז
 החזקה רגוסומכיןעל שבדעבד ין כ רק גדול שהוא ראוהו

 ור״ל ר״י נחלק ובזה ס4בדק ולא העדים דהקילו אפשר בזה
 להרן הוכרחו ולזה לחזקה רק או גמור לבירור נחשב אס

 בו מוצאים והיינו בחיים הי׳ ואס סי׳ נמצא ולא שנבדק
 שהיה ודהשהא דעדים חזקה על סומכים היינו סי׳ עתה
 סומשין ואנו דנין הנו דעל״מ משוס המכירה בעת נ״כ גדול

 כמו מיד שמה התו׳ לדברי לאמר הכרח ואין • ג״ש עליהם
 אפשר וא״כ התו׳ על הרמב״ן דברי שהביא הרש״א שכתב

 חזקה עם דרבא חזקה על דסמכינן מודה הרמב״ן דגם
 סי׳ וא״ל מקידס שנבדק כהתו׳ נ״כ דסובר רק דהשתא

 חזקה ח״ל מקודם שנבדק כיון דסובר התו' עם מחולק ובזה
 דהא מקודם מחזקינן כן עתה שי״ל כמו נימא ך דא דהשהא

 דהוי סברי והתו׳ מיד שמח אמר ע״כ אז דא״ל עדיס איכא
 וכיץ . דנין אין וע״ז משערים סעד שי״ל כיון חזקה

 רק ממון מוציאין לבד דרבא בחזקה דלהחיס׳ שביארנו
 עדים דניכא לחיץ ר״ל א״י שוב מבררינן לברר כדאפשר

 היורשים ערערו מאי לא״ב לכנים בהגעתו קטן שהיה כלל
 שיבורר דבקשו וא״ל מהס להוציא יכולים לבד בחזקה הא

 פכיטא לעדים חזקה כדנוסף וגס ערעור על דל״ש הדבר
 טורח ע״י דבירור מבואר א׳ סי׳ יו״ד ובש״ך לברר דא״צ

 מד׳ לדבריהם ראיה ונ״ל לאח״מ לבודקי טורח וזהו א״צ
 אביה כשקבל מיירי דילמה וק״ל כו׳ לקדושין בודקין קנ״ו

 ובודאי לגירושין בדיקה צריכה ע״כ קטנה בהיותה קדושין
 היינו דאל״ג חדש דבר יהיה דבולגרושין ר״ל דהגמ׳ צ״ל

 דר״י לאפוקי ולחליצה הא בזה וניחא למ״ל ותרתי ולקדושין
 כמו באשה בין באיש בין דמיירי לן דמשמע כתום׳ ואצ״ל

 בחו״מ דהניב״י ולקדושק חוס׳ בזה ניחא ויהיה לקדושין
 אשכחי לא ואי החים׳ קאמרי דמאי עליהם תמה ד׳ סימן
 לאיש רק לאשה אינו הבדיקה דבאמת אכן יעו״ש סימן

 בחליצה אמרו קטן עדיין הראשון הבעל שמא שפיר וחוששין
 מה לכאורה אך חדש דבר לאשמעינן הוא מדר״י לאפוקי

 ואין דכשיגדל דמשמיענו א״ו ט׳ בן יבם בגירושין חידוש
 סי׳ הביא הגט בעת עתה שמא וא״ח גט נותן סי׳ מוצאין

 אחר עדיין בא דלא אפשר וא״כ שנותיו לכלל כשהגיע ולא
 פוטר אין קטן דביאח וחליצה גט ותצטרך סי׳ שהביא
 מחזקח להוציא אף ודרבא דהשחא חזקה בתר דאזלינן
 קדושין בתום׳ הוחזקה לא דשם מקדושין א״י וזה זקוקה

 דאיכא דכיון מקוה גבי ע״ט קדושין מגמ׳ מוכח וכן ע״ט
 ואף לידאי מחזקינן טומאה וחזקת חסירה דהשתא חזקה
 ממון להוציא גס וא״כ ברש״י עיין תרומה ונשרוף בר״ה

Ь'" דאין שר״ל הנוב״י נגד ראיה ומזה לודאי דנחשב כיון 
 דלישא הקילו בקדושין דרק ולקדושין• ד״ה ב״ב מתום׳ ראיה
 וחזקת דהפתא החזקה על דסומכין מוכה דמכאן חזקה
 בקדושין דמחמרינן חזינן ג״כ ובלא״ה מחזקה להוציא גס הגוף

 דהלקוחית אף בממון וכאן גט ולהצריכה גשרו שמא לחשוש
 מוציאין היינו מוצאין ואין בודקין הייני אלו מ״מ מוחזקין

 אף בקדושין חוששין דיותר חזינן שנשרו וא״ח מהמוחזק
 א״ח ודהפחא דרבא דבחזקה וכיון המוחזק בחזקת מלהחזיק

 לדינא תבנא המוחזק מחזקת אף דמוציאץ מכש״ש בקדושין עוד
 דהשחא חזקה בצירוף ולהרא״ש סגי לבד א' חזקה דלהתוס'

 והב״י סר כבר הנוב״י וקישית שיחליק הכרח אין ומהרמלן
 י״חולא בני היו שהעדים דנא בעובדא ובפרט בש״ע קבע

 אחזקה סמכינן ובדרבנן דרבנן מתיכו ומזייף דעמ״כ נבדקו
 חליצת דלהרי״ף ואף נ״ה סימן בא״ח בדיקה וא״צ דרבא
 ז׳ סימן הנרע״א בתשובת יעוין בדיקה וצריכה דרבנן קטנה
 איסור במקום הדבר החליט דלא ואף כו׳ ראיה זה הין אולם
 סימן דחו״מ דינא על לסמוך ויש נפיק לא מספיקא אבל
 דגם אפשר מ״מ בעי בדיקה בדרבנן דגם דנאמר ואף • ל״ה
 החיניקת דבאמרו י״ז סי׳ בא״ע בפרישה כמ״ש נאמן קטן
 נאמן ע׳ז דגם אפשר וא״כ מסל״ח בלא נאמנים פלוני מת
 כשהגדילו ומכש״כ נוגע כשאינו ע״ע דגם ואפשר כאשה קטן

 להחזיר דיצטרכו הס דנוגעיס וא״ל אז סי׳ להם שהיה ואמרו
 להחזיר א׳יצ קטנים שהיו שיאמרו דכיון ז״א חתימתן שכר

 מיירי ט״ו סעיף רל״ה סימן בח״מ ורמ״א בקטניתס לקיחתם
 להחזיר א״צ סימן שהביא קידם אבל מל פחות רק סי׳ שיי׳ל

 דנדול וכיון זיזי אכן בד״ה קנ״ד בב״ב )והת״ח המעות
 לשלומי בעי מ״מ כנוס במכירתו דאין דאע״ג כו׳ בשנים

 שלא כ׳ בן וא׳ ט׳ בן א׳ שדנו דמשנה טעה זיזי הני
 לכל להנשא מותרת דהאשה ברור נ״ל לזאת אי ב״ש( הביא

 ק גס ולחוש מובהקים רבנים ע״ז והסכימו מכהן בר גבר
 שנתישבה עד ימים איזה המתנתי דשציצין הגאב״ד לכבוד
 כן גס הסכים ואז ס גדול ובעדים מחדש גט ונתן טוב5 דעתו

משציצין: לבעל ונשאת דשנוצין הגאב״ד
 יזהר מאוד מאור כו׳ הקדיש בעניות □מחבר (נו)

 האדם



כב אביגדור או״ח חורת

 ואילולי ה׳ ביד נתון כי ויתבונן להתגאה מבלי האדם
 יתקיים לא ורגעיו עתות בכל לו יתברך השם שמירת

 שכל י״ג דף עירובין במס׳ ועיין יתגאה ואיך רגעים אף
 הני כל לכאורה כו׳ הדוחק וכל כו׳ המחזיר כל כו׳ המשפיל

 ונ״ל הוא וכפול אחד לענין ק-וביס הס דנקט חלוקות ג׳
 בחכמתו חכם יתהלל אל ה׳ אמר כה ט׳ בירמיה כתיב דבקרא

 כי יען בעשרו עשיר יתהלל אל בגבורתו הגבור יתהלל ואל
 עשיר טפש חכם עליה תהא מה זו טפה אומרים הולדו עת
 מה׳ רק ידו ועוצם כוחו שאינו בדבר יתפאר במה א״כ עני

 אלו כי אותי וידוע השכל המתהלל יתהלל בזאת אס כי
 בידי הכל אדם של בידו רק דזפו קאמר לא ורשע צדיק

 ואל ותפארה הילול הוי שפיר נמצא שמים מיראת חיץ שמיס
 להשתבח אח: חיצה אס יפיפיתפירש בתהליסמ״ה אה״כ זה

 אין כי דע נאים אברים בחיתוך שלך יופי טבור ולהתפאר
 זה נמרף אדם מבני רק משלך אינו כי מזה התפארות לך

 בגוי לבנו מנחיל והאב ביותר גאין היו ואמו אביו כי עבור
 וגידין עצמות שממנו הלובן מזריע דהאב מבואר וכן כו׳

 אודם מזרעת אמו שבעיגיס ולובן שבראש ומוח וצפרגיס
 מהו וא״כ שבעיגיס ושחור ושערות ודם ובשר עור שממנו

 בשפתותיך חן הוצק כי על תתפאר ושמא ההתפארות זה
 זה נמשך כי להתפאר במה אין ג״כ לך שיש הל׳ בנועם
 רוח בו נותן הקב״ה כי לעולם אלהיס ברכך כן שעל מפאת
 אכן זו במתנה חננך השי״ת נמצא פה ודבור כו׳ ונשמה

 מול להתקומם מציה מלחמת להלחם ירך על חרבך חגור
 הודך זהו יצרו הכובש גבור איזהו כאמרס גבור היצה״ר
 וכנגד מגבורחך זהו כי להתפאר שפיר לך יש בזה והדרך

 כאן כן גס אמר עשיר גבור חכם הכתוב שחשב דברים ג׳
 בחכמתו להחגאה במה א״ל חשב כי יען עצמו המשפיל כל

 הקב״ה בחכמתו להתגאה עצמו המגביה וכל מגביהו הקב״ה
 הגדולה על המחזר כל • שלו שאינו בדבר מתפאר כי משפילו

 ממנו בורחת הגדולה גדול להיות לו ונאה הוא גבור כי יטן
 דוחקתו שעה להעשיר מתייגע השעה את הדוחק כל מ״ל
 ולא הקב״ה של בידו כ״א האדם כל בידיו אינו זהו כי יען

:והשתדלותו חריצתו יועיל
 שלא לאדם דגוח עירובין במס׳ רז״ל אמרו ובאמת

 יפשפש שנברא ועכשיו משנברא• יותר נברא
 בפניו שלא לאדם זכין קי״ל דהנה הכונה ראיתי במעשיו

 מ״מ הוא דזכות אף והגה בפניו אלא לאדם חבין ואין
 זכותיו להדין בעיגא נא ואמר האדם אותו אח״כ כדגודע

 יותר נברא שלא דנוח למ״ד ולכאורה בע״כ־ לו מזכין אין
 שלא לאדם לחוב כן השי״ת עשה איך קשה א״כ משנברא

 וא״כ נבראו לדעתן הנבראים דכל האמור עפ״י וצ״ל מדעתו
 לאו אס לבראוהם אס הנבראים לכל ישאלו שאל מקודם

 למה הגדולים ההרים על נאזר ולזה נבראו להיות והסכימו
 גדלוחן עבור המה מומים שבעלי גבטניס הריס תרצדון

 דשאלס האמור לפי אכן במו דעת יש וכי פלא ולכאורה
 וגאון בנאה חפצו וא״כ ע״ז והסכימו גדולים לבראס אם

 התנצלות שיש להאדס א״ל דכן ומאחר המה מומין בעלי לזאת
 בדעתו כי יען שנברא מה על שקטרג מעשיו יזכה לא כאשר
 כ’א נברא משלא יותר שנברא לו דנוח למ״ד אכן נברא

 זה נפי אכן לו הוא זכות כי עבור מדעתו שלא דנברא י״ל
 ולא זכותא בהדין בעינא לא לאמר חטאו על התנצלות י״ל

 נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו ולז״א לבראני הו״ל
 יטן התנצלות שיש א״ל שנברא עכשיו זה ולפי משנברא יותר

:במעשיו לפשפש כ״א נברא בדעתו כי
м בס״ח כתב כו׳ ש״ץברכו חומר א׳ סעיף במחבר 

 המצות גוזל וברכו בה״ת בלחש האומר
 כו׳ הארמי לבן בקש מה ולמד צא נאמר בהגדה • יעו״ש

 אבי אובד ארמי ואמרת וענית נאמר דבפסוק המנה וג״ל
 קולו להגביה דאסור כך הוא והענין קול בהרמת זסירש״י

 כ״א לבקשתו שומע אינו השי״ת כי דהמובן יען בתפילתו
 אסור מה״ט וכן לבבות הבוחן הוא הלא כן לא יצעק צעק

 כ״א ה׳ ישמע דלא המובן כי ויתפלל גבוה במקום לעמוד
 במקום העומד ולפי״ז למרום• סמוך עצמו יגביה כאפר
 דעהו מגלה דהרי כנ״ל דא״ל בקול אף להתפלל יוכל עמוק

 וה״הלהיפך קראתיך ממעמקים כאפר אף השי״ת שומע כי
 ולז״א גבוה במקום בעומד אף להתפלל מיתר בלחש כפמתפלל

 א״כ אמנה מקטני שאינני מוכרח א״כ קראתיך ממעמקים דוד
 אובד אמרו והנה • קול להשמיע אף ביכולה• קולי שמעה אז

 מגלה וא״כ לאבוד שבקש פירושו אכן כלום פעל לא הלא אבי
 כשעניה אף חשש אין א״כ שבלב מה יודע השי״ח כי בדעתו
 נאמר כי בשוק ללמוד אסור והנה קול בהרמת ואמרת
 רבי גזר פ״א ע״א( ט״ז )דף במ״ק כמבואר ירכיך חמוקי

 לך אקדים כאשר כי יען ולז״א בשוק• לתלמידים ישנו שלא
 מגלן וא״כ אבינו ליעקב לעשות הארמי לין בקש מה דבר

 וידע שבלב מחשבה יודע השי״ת כי לך אומר אני בע״כ
 ולמד צא וא״כ הכל לעקור שבקש היה לבן של כוונתו כי

 השי״ת כי לטעות חשש אין כי הורה ולמוד בשוק צא אף
דיודע אמת בשפה הרשום לך אגיד הלא כי בסתר מה א״י

: בשוק אף למוד וא״כ המחשבה

 מדאורייתא ק״ש דלדבריו ועוד ז׳ ס״ק במג״א (ח)ל
 בשג״א ועי׳ כו׳ הלילה וכל כה״י זמנה

 זמנה אין יום דשל כיון יען המג״א לדברי שדחה י״ב( )סי׳
 ולעד״נ ־ שהזמ״ג מ״ע הויא ביום זמנה אין לילה ושל בלילה
 מלכות קבלת דח־וב כיון שהזמ״ג מ״ע דאינו המג״א כדברי
 דהמה אף קבוע זמן וא״ל הלילה וכל היום כל הוא שמיס
 היא המג״א שכתב מתפילה וראי׳ הזמ״ג אינו נפרדות מצית
 הכינה דבחפילה בהפילה השג״א כסברת דא״ל גכינה ראיה
 וכיון קבוע זמן ואיל מה״ת מ״ע דהוא הרמב״ס דברי עפ״י

 קבעו דחז״ל אף ע״כ מד״ת וחייבות זמן א״ל הפילה דעיקר
 נינהו רחמי ונס מה״ת דעיקר כיין לנשים ג״כ תקנו זמן
 כתב דאיהו המחבר דברי אל לא מבחוץ נכון טעם זהו

 רחמי דחפילה משוס בנמ׳ טעמא ומפרש ק״ו( )סי׳ בב״י
 ומדרבנן נינהו רחמי דתפילה בתפילה וחייבים ופירש״י כינהו

 כהסוסקיס הב״י דדעת הרי קטנים ולחניך לנשים אף והיקנוה
 ואעכי־כ מדרבנן נ״כ עיקרה דתפילה הרמב״ס טל דפליגי

 כתב וכן הזמ״ג שלא מ״ע שהיא מפני חייבים בש״ע כתב
 ששייך התום׳ כהבו דרבנן שמציה אעפ״י ב׳ בם״ק הט״ז שם

 איני הוא מה מפני קפה וא״כ ־ הזמ״ג שלא עליה לאמר
 די״ל כיין וא״ל זמן ובקביעות מדרבנן דעיקרה כיון זמ״ג

 הסמוכה להפילה דוקא כ״א אינו החשלומין הלא תשלימין
 משוס הטעם בע״כ ד׳ סעיף ק״ח בסי׳ כמבואר בלבד

 זמאה ערבית ושל היום כל זמנם ומנחה שחרית דהפילת
 בלילה בין ביום בין נוהגין התפילות כל זמן נמצא הלילה כל

 ניחא היה זה אכן הזמ״ג• שאין מ״ע לעשות ביחד ומצט״פין
 נם חייבוה זמ״ג אינו דהוי כיון ק״ש כגון דאורייתא במצוה

 מ״ע דאינו הק״חומכיון רק דהוא כיון הפילה משא״כ נשים
 נשים לפטור הו״ל התפילות כל בצירוף כ״א ממש שהזמ״ג

 הוא דעיקר כיון ע״כ נינהו דרחמי בטעם הוסיפו לזאת מזה
 נמצא דרחמינינהו כיון לנשים ג״כ תיקנו לזאת הזמ״ג שאינו מ״ע
 בב״י האמור מסברתו כי אהדדי הב״י דברי המג״א הקשה שפיר

 כ״כ דכהב ב׳ ס״ק ק״ו סיי3 והמג״א ,שבכ״מ לדבריו יקשה ובש״ע
 דזהו כן נס סברי וש״ע דהב״י הכונה אינו כו׳ הרמב״ס

 לשון הוא זה רק הוא דמדרבנן בב״י נאמר דמפורש אינו
ולהמחברדסבר ממש מדאורייתא לי׳ סבירא והוא הרמב״ס

 דהוא
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 ’ כג״ל פירושו בע״כ הפוסקים רוב כשיטת מדרבנן דהוא

 גם כי א׳ בסגנון מתנבאים נביאים שני כי אמנם ואס
 מוכח ג״ל מ״מ השג״א כל׳ ממש כן ג״כ כתב הפרמ״ג
 אינו יצ״מ דזכירת שכתב כן ג״כ דברכות בפ״ג מהצל״ח

 נ״ל ולפי״ז כשג״א ולא בלילות להזכיר דמחייב למאן הזמ״ג
 הדברים הוא דכן לתרץ לעד״נ אכן ־ בקושיחו המג״א דצדק
 ע״ג כ׳ ד׳ בברכות והגמ׳ זמ״ג שאינו מ״ע הוא דק״ש

 כך הגמ׳ דכונת נ״ל שהזמ״ג מ״ע פשיטא ק״ש דקמקשה
 שבנ״א כ״ז בשכבך דדרשו ולר״ג לרבנן דוקא דזהו יען הוא

 לר״א אכן לק״ש כשר היום וכל כן ג״כ ובקומך א״כ שוכבין
 דכן הראשונה האשמורה סוף עד בערבית דק״ש דאמר
 וזה קודם זה לשכב הולכים שבנ״א בשעה בשכבך דריש

 לדידיה א״כ דובקומך וה״ה שכיבה בהתחלת והיינו מאוחר
 אחיא מק״ש פטורות נשים במשנה וכדנאמר הזמ״ג הויא
 כר״א לסתום דרצינו וא״ל פשיטא קשה אליביה א״כ כר״א

 דין לסחוס והו״ל נשים בפטור להשמיענו ענין אין א״כ
 היום כל ודשחריח זמנה הלילה כל דערבית דק״ש בפ״ע

 ובזה • שהזמ״ג מ״ע מכל כמו פטורות דנשיס גדע וממילא
 ואשה דעבד שכתב מועד אוהל בשם הב״י דברי לי ניחא

 רמ״י והוסיף ראשון פסוק דהיינו היחוד בקבלת הס חייבים
 אינו מדאורייתא דק״ש קיי״ל אנן הא וקשה בשכמל״ו עם

 מהאנשים יותר הנשים פטורות מאי וא״כ ראשון פסוק אלא
 גס חייבים שהאנשים מה הרי שהזמ״ג מ״ע שהיא מטעם
 מברכות בפ״ג חמודות הדברי בזה הרגיש וכבר חייבות הגשים

 מועד אוהל בעל כי בטוב נתבאר לדבי־ינו אמנם • ל״ב אות
 דדריש דר״א אליבא הוא לנשים להו דקפטר דהגמ׳ סבר

 כר״ג דפסקינן לדידן כן לא שכיבה זמן התחלת בשכבך
 חייבות כי מועד איהל בעל וכונת חייבות נשים שפיר וכרבנן
 בקריאת להו סגי דג״כ אנשים וכמו מדאורייתא היחוד בקבלת

 דערבית דק״ש שפסק הרמב״ס דברי לי ניחא ובזה ראשון פסוק
 וכתב כן הרמב״ס פסק וכן חצית עד צה״כ משעת מצותה

 כר״ג הל׳ דאיפסק הא מפרשים דהס רל״ה בסי׳ הב״י
 אבל הראשונה אשמורה עד דאמר מדר״א לאפוקי היינו
 העבירה מן האדם להרחיק כדי חצות עד רבנן דאמרי במאי

 א״כ ותמוה יעו״ש כרבים הל׳ ורבים דיחיד כותייהו הל׳
 דלא היינו ג’כר הל׳ למפסק שמואל אמר ר״י הוצרך למה

 לגבי ור״ג כרבנן והל׳ כרבים הל׳ ורבים יחיד פשיטא כר״א
 יטעה פן שמואל דחשש יען ניחא לדברינו אמנם דר״א
 הוא מק״ש פטורות דנשיס רבי לנו דסתיס דהא לפרש אדם

 סחים דר׳ מכיון וא״כ שהזמ״ג מ״ע והו״ל כר״א דהל׳ משוס
 ר״י בא לזה כסתם והל׳ סתס ואח״כ מחלוקת הוה כן לנו

 והא כר״ג הל׳ באמת כ״א כן דלא ולאמר שמואל אמר
 מודים הכל בזה כי יען מק״ש פטורות דנשים לן דסתיס

 בפרשה לת״ת דאיתקש משוס פטורות הזמ״ג אינו דהוא אף
 בס ודברת והדר ח״ח הוא לבניך ושננתס ושניה ראשונה
 ולמדתם שניה בס׳ וכן ובקומך ובשכבך כו׳ בביתך ^שבסך

 ובשכבך כו׳ בביתך בשבתך בס לדבר בניכם אח אותם
 אף פטורות הזמ״ג שלא מ״ע דהוא אף ח״ח מה ובקומך

 קדושין במס׳ דאמר מאי לי ניחא ובזה י פטורות בק״ש
 מתפילין גמר מנלן פטורות נשים שהזמ״ג מ״ע ע״א ל״ד ד׳

 קודם בקרא נאמר דהוא מק״ש גמר אמר לא אמאי כו׳
 מהיקש דידעינן דחסילין הקישא איצטריך למאי ועוד תפילין
 בתוד״ה יעו״ש ותפילין ראיה גבי צריכוחא עביד והגמ׳ דק״ש

 הזמ״ג שאינו מ״ע היא דבאמת ניחא לדברינו אכן ואי
:לנשים למפטרינהו לח״ת ק״ש ואקשינהו

 בדברו אשר ואמר טעה אס ב׳ סעיף במחבר )לט(
 י״ב ד׳ בברכות כו׳ ערבים מעריב

 פתח ופירש״י כו׳ במ״ע וסיים בי״א פתח שחרית תא א ע״א

 במ״ע וסיים איר יוצר דלימא אדעתא כלומר אור ביוצר
 • ערבים מעריב בדברו אשר וסיים נזכר מ״ע כשאמר

 ׳ במ״ע וסיים בי״א פתח על קאי דרש״י בעליל נראה והנה
 הרישא על כן פירש לא דאמאי ותמוה דערביה דסיפא
 לטעות. יש דכאן שתירץ מה והגה כן ג״כ הקשה והצל״ח

 הברכה סוף היינו במ״ע וסיים אור יוצר ממש שאמר דפירושו
 ממש במ״ע בפתח לטעות אין מקודס משא״כ במ״ע סייס
 וסיים הול״ל דא״כ שבחתימה הברכה היינו בי״א וסיים

 המאורות יוצר רק י״א אינו הסיום שהרי המאורות יוצר
 למטעה אין בכאן גס דא״כ מובן אין דבריו שהאריך יעו״ש

 המעריב הסיום הוא דכן ערבים בהמעריב וסיים דהול״ל
 בדברו אשר אומר הברכה בראש משא״כ בה״א ערבים
 נטעה דלא לפרש רש״י בא ואעסי״כ ה״א בלא ערבים מעריב

 הו״ל א״כ ביאה היא זו שיבה היא זו בל׳ דק דלא לאמר
 ונקט בל׳ דק דלא לפרש נטעה דלא מקודם לפרש לרש״י

 רש״י כונה לתרץ ונ״ל • המאורות יוצר והכונה אור יוצר
 באמרו דדוקא סבר דרש״י הצל״ח כדברי נ״ל בודאי דזהו

 ערבים מעריב ממש שאמר בקלקול היה הברכה תחילת
 בבית הובא הרשב״א שכתב אף אמת הדבר דזה יצא לא

 כסא דנקט ומשוס לישנא באשגירת אלא רש״י כ״כ דלא יוסף
 דוקא ולאו באדעתא הא נמי פירש באדעתא דוקא דשכרא

 אלא באדעתא דוקא להעמידה צריכים אט אין עצמיגו דכל
 פחח אלו כ״כ קצרה שהיא כיון השירות דברכח משוס

 וחתימתה דפתיחתה בדחמרא ברכה כולה הוי בחמרא בדהדיא
 אעפ״י ארוך מטבע שהיא המאורות ברכת אבל כא׳ באין

 היא צריכה אכחי ערבים המעריב בהדיא ואמר שפתח
 חתימה בתר אזלינן כי לתקן עדיין בחתימה ויש לחתימה

 על רש״י ציין פלא מה הנ״ל קישיא דבדבר יעו״ש עכ״ל
 מדבריו ממש לנטות רק הרשב״א כדברי דלא נ״ל דרישא בבא

 ולא ערבים המעריב וסיים הגע׳ צייר דלכך סבר דרש״י
 טעה העולם מלך כשאמר דהכונה יען ערבים המעריב נקט

 להשמיענו הו״ל הלא ערבים מעריב בדברו אשר וסיים
 כיון מ״מ אור יוצר בפתיחה אמר אס אף יותר רבותא

 נקטיה דהנמ׳ לתרץ רש״י סבר לזה יצא מ״ע אמר דבחתימה
 הפירוש דשם אור ביוצר פתח דנקט דבסיפח יען בכה״ג
 מלך ואמרו אור יוצר דלימא אדעתא שפתח בכה״ג דוקא

 יצא דאז ערבים מעריב בדברו אשר וסיים נזכר העולם
 מעריב שסיים אף אז ממש אור יוצר בפתיחה כשאמר משא״ש
 במעריב וסיים בסיפא דגקט אגב ע״כ יצא לא ערבים
 יוצר כשאמר וה״ה ערבים במעריב בכאן ג״כ נקט ערבים

 ונקטיה יצא לא ערבים המעריב בחתימה סייס רק ממש אור
 פחח היטב הדק מדוייק רש״י כונה וזהו סיפא אגב רישא
 ביוצר פחח שחרית ממש הרישא על רש״י ציון זהו אור ביוצר

 פירושו רק דאל״כ אור יוצר דלימא אדעתא כלומר אור
 ואס ערבים בהמעריב וסיים הול״ל ממש אור ביוצר פחח

 רבותא ינקוט לישנא בהאי דגקט מאי טעמא תקשה
 וסיים סיפא מאמר סוף לזה־ והסמיך רש״י סייס לזה יותר

ואמר נזכר העולם מלך דכשאמר הפירוש מוכרח דשם במ״ע
• כן ג״ש ברישא נקטיה לזה מ״ע בדברו אשר וסיים

 ברכות במס׳ רבה• אהבה וי״א א׳ סעיף ברמ״א (ס)
אר״י היא מאי ואידך איתא ע״ב י״א ד'

 פדת בן לר״א ר״א ליה אורי וכן רבה אהבה שמואל אמר
 אלא עולם אהבת אומרים אין הנ״ה רבה אהבה בריה

 אהבת אומר הוא וכן עולם אהבת אמרי ורבנן רבה אהבה
 לפסוק נראה היה ולפי״ז חסד משכתיך ע״ג אהבתיך עולם

 ורא״ש הרי״ף אמנם הברייתא להו דמסייע ור״א כשמואל
 אומרים אין חג״ה עולס אהבת אמרי ורבנן רבה אהבה גרסי

עולס ואהבת אומר הוא וכן עילם אהבת אלא רבה אהבה
אהבתיך
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 הגאונים אמנם כרבנן וקיי״ל סיימו שפיר א״כ אהבתיך
 בשחרית לאמר ובצרפת באשכנז כן גררי ובתרייהו הכריעו
 אלא ל״פ כאן דעד כמאן דלא דזהו להו מניין זו הכרעה

 רבה אהבה בשניהם או עולם אהבת וערבית בשחרית או
 דאינהו ונ״ל מנלן כה ובלילה כה ביום ולאמר לחלק אבל

 אומר הוא וכן אמרו על קשה והנה הרא״ש כגירסת גרשי
 לא ברא״ש ובאמת למה סיומא דהאי חסד משכתיך ע״כ כו'

 אמנם הגירשא איכא דילן בגמ׳ אכן סיומא הדין נאמר
 הדין על שמואל יפלוג איך קשה דלכאורה הוא כך הענין

 והו״ל הרא״ש לגירסת עולם אהבת בו נאמר דמפורש ברייתא
 על קאי שמואל אכן דשמואל ותיובתא תנ״ה לאמר להגמ׳
 דהברייתא ומפרש רבה אהבה יאמר דאז דשחרית ברכות

 הגמ' רק עולם אהבת יאמר דאז דערבית ברכות על קאי
 ע״כ משיים הכתוב דבזו בזה להו ניחא לא כי יען דמשייע
 בלילות ואמונתך חשדך בבוקר להגיד וכתיב חשד משכתיך

 חסדך הוא דבבוקר עולם אהבת בבוקר הול״ל להיפך א״כ
 אמונה דהוא רבה אהבה ובלילה חשד נאמר עולם ובאהבת

 ל׳ באמונה נאמר אמונתך י רבה לבקרים חדשים וכתיב
 כדי מקודם רבא למסקנת מפא״כ לסיעתא אחזו ע״כ רבה

 הוא כן שפיר א״כ ביום לילה ומדת בלילה יום מדת להזכיר
 אמת בשחר אומרים דק״ש הברכות בסוף כי יען בכאן
 ואמונתך חסדך בבוקר להגיד דהוא ואמונה אמת ובערב ויציב

 לכך ביום ולילה בלילה יום מדת ג״כ להזכיר ורצו בלילות
 באמונה נאמר דהוא רבה בשחר כן רמזו ק״ש הקודם בברכות
 וגם כשמואל שפיר הברייתא א״כ בחסד עולם ובערב

 :הלכה כן רבה אהבה בשחרית נאמר רבות פעמים אח״כ
 כו׳ לשון בכל לקרותה יכול ב׳ סעיף במחבר (שב)

 הול״ל בר״ן ע״א ב׳ ד׳ נדרים במס׳ עיין
 א״כאיך וקשה כו׳ הס נכרים ל׳ כינוין למ״ד הניחא התם
 דאע״ג ג׳ בד׳ לקמן זה מתרץ הר״ן ובאמת הניחא כאן אמר

 כו׳ מידות יותר פשוטין אינן אפי״ה הס נמי דמדאורייתא
 נכרים ל׳ למ״ד בנזיר גס קושיא הדין להקשות הו״ל א״כ
 ידות כמו כ״כ פשוט אינו חכמים ל' למ״ד אכן ניחא הס
 מתחיל מתחיל כי תנא הגמ' דקאמר הא יפרש דהר״ן ונ״ל

 יען ופשוט וידוע מדאורייתא שהן הפירוש אין קרבן בעיקר
 ל׳ דלמ״ד נדרים במס׳ שמקשה מהקושיא ידע כבר דהגמ׳
 מידות יותר ומצוי רגיל דזהו דפירושו רק ניחא לא חכמים

 בגונא וצא שפיר לשנייהו מפרשי ונוזריס הנודרים בנ״א דרוב
 הוא שמביא קרבן עיקר א״כ דבוריה מסיק ולא להתחיל

 לעתים כ״א כ׳כ קרבנו שכיח אינו ידות משא״כ בכינוים רק
 חכמים ל׳ למ״ד אף ניחא ולפי״ז קרבן עיקר ואינו רחוקות

 אס מהיום כו' אילימא ד״ה בר״ן ע״ב ע״ע בד׳ ושם • הוא
 אם מהיום באמר דמיירי הגמ' לימא וקשה כו׳ נ ה ארחץ
 האם דתנאי בגונא למנקט דלמה דוחק ג״כ דזהו וצ״׳ל ארחץ
 כ״כ רק תנאי בלא עלי עולם פירות קונס למנקט הול״ל

:ביותר מגדיל בקושיא להעדיף דיכול
 ברמב״ספ״ב כו׳ ראשונה בפ׳ ו׳ סעיף במחבר )סנ(

 לא ק״ש הקורא כתב ח׳ הל׳ ק״ש מהל׳
 כדי באצבעותיו יראה ולא בשפתיו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז

 מנוח ה״ר דכתב הכ״מ וכתב ט׳ עראי קריאת תהיה שלא
 דבפ׳ משמע שני לפרק ראשון פרק בין מפלגי דיומא בפ״ק

 שלא כדי לגלות הרב רצה שלא אפשר לרמוז מותר שני
 אבל הוי דלא הוא מגונה שני בפ' א״נ בקריאתה יזלזלו

 חתר ובלח״מ י׳ ס״ק המג״א הביא הב' ותירוץ איכא איסורא
 ראשונה פ' בין חילוק הר״מ הביא כלא מה על לישבו ג״כ

 ע״ב י״ט דף ביומא הגמ׳ דז״ל לתרץ ולעד״נ יעו״ש לשניה
 ר׳ אמר דרב קמיה רב בר לחייא רבא בר ר״ח ליה מתני

 ליה ונימא קטטל בידיה רב ליה ומחוי קפוטל בן זכריה

 בר שמואל בר והאר״י שרי מי וכה״ג קרי הוי ק״ש מימר
 בשפתותיו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא שמע את הקורא מרתא

 את הקורא אומר תסמא ר״א ותניא באצבעותיו יורה ולא
 עליו באצבעותיו ומראה בשפתותיו ומקרץ בעיניו ומרמז שמע

 שני• בפרק הא בפ״ר הא ל״ק יעקב קראת אותי ולא אומר הכתוב
 לק״מ הגמ׳ דקושית רבתי קושיא להרמב״ס הוקשה והנה
 קריאת תהא שלא משוה הוא לרמוז דאהור הטעה דהא

 דעל שבשתא דהא מותר מצוה דלדבר פשיעא א״כ ארעי
 כארעי מתחזי לא מאיסורא לאפרושי דעביד ומכיון על

 בבית דהורה רבי על הגמ׳ מקשה ע״ב מ׳ דף שבת ובמש׳
 ובה״כ המרחץ מבית חוץ להרהר מותר בכ״מ הלא המרחץ

 אפרושי ומתרץ קודש של דברים לאומרן אשור חול בל׳ ואף
 כן בכאן ג״כ הנמ׳ קמתרץ לא אמאי וא״כ שאני מאישורא

 לתרץ הגמ׳ ידע דבאמת כך הסוגיא הרמב״ס מפרש ע״כ
 בר שמואל בר יצחק ר' משמיענו מאי להגמ' הוקשה רק כך

 כה נאמר מפורש ברייתא דהלא בעיניו לרמוז דאשור מרתא
 מאי וקשה הברייתא על מושיף ומאי הוא הראשונים של ומשיחתן

 ולאפרושי מצוה לדבר דאף להושיף דבא בעכצ״ל תנינא קמ״ל
 בעיניו המרמז על דיליף דהברייתא יען אשור ג״כ מאיסורא

מצוה משוס כה כדעביד א״כ יעקב קראת אותי דלא קרא
 הכל מאיהורא לאפ־ושי אכן היטב מדקדק כי יען זה ל״ש •

 ומקשה בעיניו לרמוז דאשור כייל כללא ע״כ שמים כבוד
 לדברי וגס דר״י להא מביא דהגמ׳ מאי מדוייק לזאת שפיר

 באמת כן לא ומשני שפיר הקושיא הויא דבצירוף הברייתא
 הא ל״ק תנינא קמ״ל מאי לך דקשיא והא שרי מצוה לדבר
 אשור ראשון בפיק דדוקא ה״א מהברייתא ראשון בפרק

 דר״י הא בא לזה דשרי ה״א כונה דא״צ שני בפרק משא״כ
 הברייתא על דקמוסיף זהו ג״כ לאשור שני בפרק שמואל בר

 בין חילוק אין לפי״ז נמצא ר״י אף התיר מצוה לדבר אבל
 אף מצוה ולצורך אשור שני בפרק דאף כלל לשני ראשון פרק

 נמצא כלל חילוק ליכא לשני ראשון ובין מותר ראשון בפרק
 דלדבר מפרש דלא והא כלל חילק דלא הרמב״ם עביד שפיר
 תהיה שלא כדי טעמו מנתינת נלמד דזהו יען מותר מצוה

 :ארעי אינו דהא מותר מצוה דלדבר פשיטא א״כ ארעי קריאת
 הרואה כו׳ נקט דמילתא דאורחא נ״ל ב׳ ש״ק בט״ן )שד(

 עד מובקומך הלא בתירוצו הדוחק מרב יראה
 היכן יורגש א׳ פשוק ובקריאת א׳ פשוק רק הוא וכתבתם

 ק״ש קורא אינו א״כ הוא דמוטעה דחזינן מכיון עומד הוא
 באשפמיא ורואה כאן עומד מחשב והלב מדבר הפה כ״א בכונה

 הפרשיות בב׳ שוה דהוא בובקומך אף הטעות למשך יוכל א״כ
 וא״כ בודאי ראשונה הפ' קרא הא בכאן דהנה לתרץ ולעד״ג

 הפ׳ ויקרא יחזור מספק אעפ״כ רק יצא דאורייתא ק״ש
 ש״ק ס״ז שי׳ במג״א עיין שיחזור תיקנו כך דמעיקרא שניה

 בעולם ית״ש אחדותו על מורה הס דתפילין ידוע והנה • א׳
 על בעדות המראה מצוה שוש וליכא עבדיו ואנחנו אחד אל והוא
 בובקומך טעה נקט היה כאשר נמצא התפילין כמו יחידו ית״ש
 טכתבתם כדטעה שא״כ מה ראשון לובקומך חוזר בזה דוקא ה״א
 קלקלתו תקנתו דאל״כ משוס השני מוכתבתס יקרא דבכאן ה״א

 ויאמר שניה פ׳ הפעם עוד יאמר כאשר וא״כ שניה פ' קרא פן
 רשויות כשתי מחזי ח״ו א״כ ידך על לאות וקשרתם ב״פ

 לב׳ ב״פ תפילין לקשור ח״ו היינו וקשרתם ב״פ אמר לזאת
 או מודים מודים או שמע שמע כמו והוי ח״ו הרשויות

 יקרא בלא טוב יותר א״כ לאישור בירושלמי המבואר אמן אמן
 בט״ז ועיין קרא כבר דאורייתא דק״ש כיון שניה פ׳ שוב
 לראש יחזור לא ישראל דבשמע א׳ בס״ק מקודם שכתב מה

 דאף רבותא קמ״ל • ולקרא לברורי דאיכא אף אחזקה דאוקי
 ובהתיררן • ראשון לוכתבתם יחזור מ״מ בוכתבחס שעומד פי על

 קמץ דקמא נטיעות אין דבקשרתס והתוי״ט והמג״א הט״ז שכתב
 וטעמו י□
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 בעיקר נבוך אני • אזלא וטעמו פתוח ותניין מאריך וטעמן

 לא בסגול ואומר בוקשרתם לומד הוא אם אף דנ״ל הדין
 השני וקשרתם ואומר ואתאי נקט דסירכא בכאן לאמר שייך
 כי ויען ידבר דבלאדעת מטון הפרשה לראש יחזור רק כן דנא

 פ׳ בא כאשר אף יקרה א״כ לזה זה דומין אלו פסוקים ב׳
 זה אמנם העניניס השתוות מפני בסגול ויאמר יטעה ראשונה

 לחזור א״צ ימיכם ירבו למען התחיל דאם מבואר דהלא אינו
 הסיום בשניה ובין ראשונה כפ׳ דבין אף ואתא נקט דסירכיה

 נקט סירכיה שייך מאי א״כ ובשעריך ביתך מזוזות על הוא
 התחיל ראשונה פ׳ דבתר י״ל העניניס השתוות מפני הלא

 אז ידבר בדעת דכאשר יען כן אמרינן מ״מ ירבו למען
 שמוע אס והיה ובתר שמוע אם והיה אומר ראשונה פ׳ בתר

 יאמר מ״מ דבר בהשכל שלא באופן אף א״כ ירבו למען אומר
 לאמר ראשונה בפ׳ דכהרגלו מכיון ה״נ א״כ הרגלו כפי

 בתירוצם צדקו לפי״ז נמצא • כן יאמר תמיד פיו א״כ בקמץ
 יען בביתך בשבתך נקט לא למה הט״ז קושית יוסר וגס

 טעה דדוקא חדתי מילתא הברייתא משמיענו גופא דזהו
 בסגול אמר כאשר דאז בוקשרתס טעה משא״כ בוכתבתס

 מפני טעה אולי אמרינן ולא שמוע אם לוהיה חוזר אין
 רק כן דלא בסגול ראשונה כפ׳ גם לאמר והל׳ הענין השתוות
 דכשהתחיל דינו ג״כ יוחנן ר׳ הוציא ומזה ואתאי נקט סירכיה

 דיש מאי ניחא ובזה • ואתאי נקט סרטה ירבו בלמען
 לפרק יחזור לפרק פרק בין דנקט הברייתא על להקשות

 דמיותר ראשונה לכתיבה יחזור לכתיבה כתיבה בין ראשון
 בטעה ה״ה א״כ ראשון לפרק דיחזור דנקט מכיון הוא

 השנות ועל הך והיינו דמ״ש ראשונה לכתיבה יחזור בכתיבה
 דדוקא הנ״ל חידושא כך לנו להורות אמנם פעמים הדבר

 ראשונה לקשירה חוזר דאינו בוקשרתס בטעה ולא בכתיבה
 בהא דהנה הרמב״ס דברי ג״כ ניחא ועפי״ז • בסגול כשאמר
 פירש והרמב״ס שמוע אם והיה פירש״י ראשון לפרק דיחזור
 פרשה שקרא ידע דכאשר יען הרמב״ם של וטעמו ואהבת

 עוד מספק יקרא למה ק״ש שאר על רק ומסופק ראשונה
 כשנסתפקאסקרא דבשלמא לקולא דרבנן ספק הלא הפעם

 דהוזר כיון אז ראשונה פ׳ לקרות צריך מספק דאז ק״ש
 פ״ב בלח״מ כמבואר כתיקונה כולה לקרות צריך מקצת וקורא
 א״צ בודאי ראשונה פ׳ בדקרא משא״כ י״ג הל׳ ק״ש מהל׳

 לפרש הרמב״ס שפיר הוכרח נמצא שמוע אס והיה לפ' לחזור
 דבהתחיל יוחנן ר' אמר למה יקשה כדכן אמנם דואהבת־

 דאף ליה תיפוק ואתאי נקע דסרכיה אמרינן ירבו בלמען
 דהפק חוזר אינו בוהיה הטעות רק ירבו בלמען התחיל כפלא
 אין ירכו כלמען דכאמת ניחא לדברינו אמנם • לקולא דרבנן

 להקשות דיש ברייתא להדין לפרש בא רק יוחנן ר׳ בדברי נ״מ
 ואמר לתרץ בא לזה וכנ״ל לכתיבה כתיבה דבין בבא יתור ,על

 בוהיה טעה וכאשר מדאורייתא פרשיות ג' היה אס אף דהא
 ואתאי נקיט סרכיה ירבו בלמען פתח אם מ״מ לוהיה חוזר
טעה אבל בכתיבה כשטעה דדוקא בכאן ג״כ משמיענו א״כ

: שמוע אם לוהיה חוזר אינו בסגול ואמר בקשירה

 כרכות במס׳ כו׳ הפרקים בין א׳ העיף □מחבר (סו)
 הכבוד מפני שואל בפרקים ע״א( י״ג )דף ,

 אומר ר״י ר״מ דברי ומשיב היראה מפני שואל באמצע ומשיב
 שואל ובפרקים הכבוד מפני ומשיב היראה מפני שואל באמצע

 לא דר״י מאחר וקשה אדם לכל שלום ומשיב הכבוד מפני
 ממש כר״מ וסבר מודה ובשואל במשיב רק ר״מ עם פליג
 השאלה יזכור לא כאשר הלא שואל כלל הזכיר למאי א״כ

 בצל״ח ומצאתי כר״מ סבר דכשאלה ידעינן סתיס ומסתם
 השאלה הזכיר דאילולי דמהרץ תמוה ותירוצו כן שהקשה

 דא״כ הוכרחנו דכ״ז שמשיב ואצ״ל אומר אינו דר״מ הא בר״י

 בשחלה ופליגי כלל השאלה הוסר דר״י נאמר אבל ר״י היינו
 באמצע כר״י ר״מ סבר ובמשיב אוסר ור״י מהיר דר״מ
 אכן במתניתין ניחא זהו הלא יעו״ש לכ״א ובפרקים הכבוד מפני

 שמע אה הקורא ע״א( י״ד )בדף המובא בהברייהא יענה מה
 הכבוד מפני שואל בפרקים ממנו גדול או רבו בו ופגע
 שהוא ואצ״ל היראה מפני שואל ובאמצע משיב שהוא ואצ״ל
 מפני ומשיב היראה מפני שואל באמצע רי״א מ’דר משיב

 • לכ״א שלום ומשיב הכבוד מפני שואל ובפרקים הכבוד
 ומכיק בר״מ כן נאמר דמפורש עוד לטעות אין בכאן א״כ

 לתרץ ונ״ל י שחלה לענין יחמיר איך מקיל הוא משיב דלענין
 דמשיבקיל ידוע הלא טעם לנתינת זה נקטיה דר״י בפשוט
 השאלה פריץ דיהיו הסברא הוא חיך וא״כ משואל ביותר

 היראה מפני שואל דבאמצע בזה מודה דאהה ומאחר וההשבה
 ובפרקים הכבוד מפני דישיב דרגא חד נחיה דקיל משיב א״כ

 רק ג״כ דישיב אפשר ואיך הכבוד מפני דשואל דסברה
:לכ״א דישיב דרגא נחיה ע״כ קיל הוא הלא הכבוד מפני

 צרץ בלילה דגם בגמ' ופשוט א׳ ס״ק במנ״א
 ליה דפשיטא מילהא הנה • יג״מ להזכיר

 דב״ז פלוגתא זהו דהלא טובא• לי קמבעיא מג״א לבעל
 דסהס אע״ג כחכמים והל׳ בלילות יצ״מ מזכירין אם וחכמים

 אין מחלוקת ואח״כ דסהס קיי״ל הא כב״ז ברישא תנא לן
 וקטניס ועבדים נשים אח״כ המשנה סתם וכן כסתם הל׳

 ומצאתי מיצ״מ אף ומשמע בברטת כ׳( )בד׳ מק״ש פטורים
 היה בפ׳ דגמ׳ מסתמא כב״ז דהל׳ שהכריע י״ב סי׳ בשג״א
 דאין דס״ל אמוראי הני על התם דפריך כותיה אזל קורא

 דאמר ומשני י״מ לאדטרי בעי והא בלילה ציצית פ' אומרים
 והרא״ש שהרי״ף הטעם שכתב בצל״ח מצאתי אמנם כו׳ הכי

 דפסקו יען לפטור ולא לחיוב לא מי״מ הזכירו ולא השמיטו
 נוהג שיהיה כו' קדמה למה שהביאו אהא וסמכו כחכמים

 שמה וסברי ביום אלא א״נ ויאמר בלילה ובין ביום בין
 בס׳ האמור כל היינו טוס אלא נוהג אינו ויאמר שאמר
 גדולים עמודים לנו יש א״כ יעו״ש ביום אלא א״נ ויאמר

 נוהג ויאמר כדמפרש אף בפשוט ולעד״נ הרמב״ס דעת נגד
 וא״כ ביום אלא נוהגת שאינה בציצית דמשתעי היינו ב־ום
 המשנה בסהמא דהביאו הא על סמכו מ״מ ליצ״מ ראיה אינו

 א״כ שהזמ״ג למ״ע יצ״מ חשבינן בע״כ מק״ש פטורות דנשיס
 הט״ז קושיה לתרץ נ״ל ועפי״ז יצ״מ• זכירת זמן לאו לילה
 הלא וגואלו ישראל צור מלך מחמר על הקודם בסי' ו' ס״ק

 יוכל ישראל דגואל תירוצו והנה • ישראל גאל והלל בק״ש
 הגמ׳ רק הוה ל׳ דהוא בק״ש בין בהפילה בין תמיד לאמר
 מדוקדק • גאל ולא דוקא גואל כ״א א״ל דבהפילה קאמר

 יהיב דלא הרי נינהיי דרחמי מ״ע באמרו הגמ׳ ל׳ לתירוצו
 לא ואמאי ישראל גואל דאומר הפילה מל כ״א טעם הגמ'

 גחל ניחא בזה כי יען והלל ק״ש על טעם ג״כ הגמ׳ נחן
 דבצלותא דמשמיענו דינו עיקר משא״כ והוה עבר וגואל
 המג״א והנה * נינהו דרחמי בטעם מפרש ע״כ גואל דוקא
 גאולה על קאי שחרית דדוקא יען תירץ א׳ ש״ק רל״ו בסי׳

 והנה יעו״ש לעתיד על גס קאי דערביח גאולה אבל שעברה
 המובא הירושלמי על אכן במערבית מנהגא על ניחא תירוצו
 ומכת וקי״ש ומלכות יצ״מ ויציב באמת להזכיר צריך בעור

 ואעפ״כ שחרית על קאי א״כ וגואלו ישראל וצור בכורים
 הירו' טנת דאין די״ל לק״מ דמהירושלמי ונ״ל • וגואלו נקט

 שאומרים כגון הברכה תוך על הנוסח כ״א הברכה חתימת על
 ט׳ כנאומך ופדה ישראל בעזרת קומה ישראל צור אנחנו

 ישראל בעזרת קומה וגואלו ישראל צור לאמר אז הנוסח היה
 קומה אבקש ע״כ ישראל צור כי יען שפיר הבקשה וקאי ט׳

 אבל כנאומך ופדה אבקש ע״כ וגואלו ט ויען ישראל בעזרת

בסוף



כד אביגדור ח או חורת
 ישראל גאל דיסייס מודה הירושלמי בודאי הברכה בסוף
 תירוצו אמנם שפיר המג״א ומתרץ קשיא המנהג על אמנם

 הרבה יש ויציב באמת גס הלא אפשר איך וכי לי נתברר לא
 דהלילא וגס וכדומה כנאומך ופדה כמו להבא על בקשות

 ולרגלים למועדים יגיענו אלהינו ד׳ כן לעתיד על בקשה יש
 ואמונה מאמת יותר לעתיד על בקשה הברכה כל הרי ט'

 לא לדבריו ועוד ישראל גאל והלל רבא אמר ואעפ״כ דלילה
 והלל שחרית ק״ש לפרש לרבא והו״ל סתומי למסתם הו״ל
 ביאורינו וכפי • ישראל גואל ודערבית ודצלותא ישראל גאל

 דהמסדר יען ומג״א הט״ז של הקושיא לתרץ יש לעיל
 ורא״ש הרי״ף שפסקו וכפי כחכמים פוסק היה המערבית

 גאל לאמר הל׳ יאות לא א״כ הוא יצ״מ הזכרת לאו דלילה
 לאמר טוב יותר לזאת גאולה זמן אז דאיני כיון ישראל

 בכל אותנו שגואל על והוה עבר על דיהיה ישראל גואל
 כי שעברה גאולה כן לא גאולה להיות כעת ׳כ ג ויוכל עת
 קאי א״כ והלל ק״ש דאמר רבא אכן בלילה הזכרה לה אין
 סבר ור״ע בהלל ישראל גאל חותם דהיה ר״ע דברי על

 לזה ישראל גאל בלילה ג״כ אמר ע״כ בלילות יצ״מ דמזכירין
 כי יען דשחרית ק״ש פרע ולא והלל ק״ש ואמר רבא סתיס

 באמת הל׳ הפסק כפי דסבר ורבא להדדי ר״ע דיני הסמיך
 ודעת • ישראל גואל ודלילה ישראל גאל ביום דרק סבר

 כחכמים פסק ולא בלילות יצ״מ דמזכירין שפיסק הרמב״ם
 דמכמע ב״ז שדרשה עד אמרו דקשה יען כך דמפרש ג״ל
 רבנן הא הלא בלילות יצ״מ לאמר בהסכם הדבר נגמר אז

 לא דלראב״ע דמאחר ועו״ק זו דרשא על אף פליגי ג״כ
 מקרא ידע לא ראב״ע מסתמא שמעו ב״ז ולדברי שמעו
 לשמוע הו״ל זה מקרא להם אומר היה דאס חייך דימי

 של מאי עעמא הכל קשה וא״כ ב״ז לדברי ששמעו כמו לו
 דראב״ע ונראה בלילה גם להזכיר דצריך דסבר ראב״ע

 ופליג פסחים אכילת זמן מתי עד ר״ע עם דפליג לשיטתו
 דהוא דישראל חיפזון על קאי דחיפזון סבר דר״ע זו בסברא

 חיפזון שעת על קאי דהיפזון סבר וראב״ע הבוקר מאור
 וכתיב ט׳( )ד׳ ברכות במס׳ כמבואר מבלילה דהוא דמצרים

 דלראב״ע נמצא כו׳ תזטר למען מצרים מארץ יצאת בחיפזון כי
 א״כ תזכור הזה בחיפזון למען אמר וע״ז דלילה דחיפזון

 דיוסאין היינו דבחיפזון נר״ע אכן להזכיר צריך בלילה גם
 על עקיבא כרבי הלכה בזה כי ויען בלילה להזכיר צריך

 זומא בן שדרש עד בלילה שיזכירו לחכמים נצח לא כן
 מאן בלית הלכה כן ופסקו לדרשתו שמעו אז מפורש מקרא
 ור״א ראב״ע הוא וחכ״א והאי • בלילות יצ״מ דמזכירין דפליג

 האי צריך למה א״כ דבחיפזון מקרא מוכח דלשיעתס דמכיון
 ובענין • המשיח לימות להביא מפרשי ע״כ לילות להביא כל

 דהקורא להא הפוסקים הזכירו לא אמאי הצל״ח קושית
 במ״ר דמבואר דלק״מ נ״ל בעשה עובר אברם לאברהם

 אומר קפרא בר ע״ח פ׳ וישלח ובסדר מ״ו פ׳ לך בסדר
 בסוגיא )אינו בל״ת עובר אברם לאברהם קורא שהוא מי כל

 כנה״ג אנשי והרי כו׳ ול״ת בעשה אמר לוי ר' דברכות(
 בעשה עובר שרי לשרה הקורא דכותה כו׳ אברם אותו קראו
 דכותה עליה( נצטוה הוא אלא וצ״ל )ט״ס עליה שנצטוה אלא

 יעקב שם שיעקר לא תנא בעשה עובר יעקב לישראל הקורא
 ויעקב עיקר ישראל שמך יהיה ישראל אס כי אלא ממקומו
 אליבא לתרץ הגמ' דחיק דמקודם הכונה ומפרשי כו׳ מפילה

 ע״ז דיעקב מהא שמקשה עד דילן גמ׳ וכתירוץ קפרא דבר
 הכתוב בטנת דמפרש ברייתא להא הביא כ״א תירוץ מצי לא

 דמ״ש כן באברהם ה״נ א״כ ממקומי יעקב שם שיעקר דלא
 דכדמפרש דילן בסוגיא וכן קפרא בר דברי ונדחו מזה זה

 באברהם ה״ג א״כ ממקומו יעקב שיעקר לא מקודס ,הגמ
 במדרש וכן ברקפרא עצסברת פליגי דב״ז דרבנן ומכיון כן

 לפירוש מודה ג״כ ב״ז ואף נקטינן הכי דבריו נדחה בירושלמי
 ט׳ ד׳ חי עוד יאמרו ולא קרא לילף דאין דסבר רק זה

 אחר באופן אא״ל דשם יען יעקב שמך יקרא דלא מקרא
 בפשוט לאמר אפשר בכאן משא״כ יעקב קראו דהקב״ה דמצינו

 כ״ע ביעקב אכן לילות מרבה דכל וקרא כלל יזכר דלא■
 כן כן גס ושרה באברהם א״כ כן דביעקב ומכיון מודים

השמיטו: לזאת
 כו׳ מקומו ממנהג לשנות אין א׳ ס״ק □מג״א (סח)

 נידון ז’ט ט״ו סי׳ חא״ח בח״ס עיין
 במלבושי התיבה לפני יעבור לא אז ספרד דהמתפלל האמור

 בצמר הלובש ואין ברכתא מכל לעילא היא התפלה כי צמר
 יפנה הבל זה סובלת אין ספרדית ונוסחא לה הוא כדאי
 יעו״ש הדבר כן דלא מוכרחות ראיות הרבה והביא פיהו

:נועם אמרי
 ט׳ וקדושה קדיש שמעו ולא ד׳ ס״ק במג״א (סט)

הנראה לפי הרדב״ז מרבבה הדגול וכתב
 אלא מיירי לא דבש״ע מוכרח אינו המחבר פסק על חולק

 יחזרו שלא מיירי ורדב״ז שביוצר ראשונה וברכה שמע מפריסת
 סי׳ חח״ח בח״ס כתוב מצאתי וכן התפללו שכבר כיון להתפלל

:בזה הרבה יעו״ש י״ז
 דהמנהג מה הנה ט׳ פ״א ס״ת להוציא לשנים אין ט׳ ס״ה
 המנק קודם ראשון מנין וב״מ ב״כ בכל שמתפללים י
 החזן שעמד מקום על קבוע המניץ מתפללים ואח״כ קבוע
 דפועלים מנינא אז כי יען חשש אינו בתורה וקוראין ראשון

 ומותר לביתם הולכים ותומ״י למלאכתם הממהרים ומלמדים
 לפעמים דקרה מה אמנם גנאי אינו הראשונים דביצאו כמבואר

 ומתפללים וחוזרים הקבוע מנין תפלת בכלות ובאים המאחרים
 בבהמ״ד דהמתפללים כיון עבדי שפיר לאו ג׳ מנין עוד

 אין שוב כך שנהגו דבמקוס ואפשר התפלה אחר ולומדים
 מביטול חוששני רק גנאי ליכא ושוב מזה יודעים דהכל חשש

:מתפללים והללו גרסי הנלו רב הבלבול כי הורה
 וק״ל ראשון פסוק לפחות ויקראו א׳ ס״ק בימ״א )ע(

 כתב בעצמו זהו הלא סרמ״א לן חדית מאי
 שמים מלכות עול עליהם שיקבלו ללמדם הוא ונכון המחבר

 כתוב הב״י שכתב מועד אוהל בשם הב״י דברי הן והן
 היחוד מקבלת הם חייבים ואשה דעבד נראה מועד באוהל
 מלטת עול מהו לפרש הרמ״א כונת ואם ראשון פסוק דהיינו
 על דפליג ונ״ל ראשון פסוק וזהו הול״ל המחבר דכתב שמיס

 מדת מצד רק דאינו משמע ללמדם ונטן דכתב המחבר
 לזהירות כ״א חוב דאינו דסבר יען היושר מצד חסידות
 גמור בחיוב ויקראו כן דלא ע״ז הרמ״א כתב ע״כ בעלמא
 פ״ג חמודות דברי כבעל כדנאמר דאף ראשון פסוק לפחות

 מדרבנן לחייבינהו כ״א מדאורייתא דאינו ל״ב אות דברכות
 מדרבנן או מדאורייתא שיהיה מי יהיה איכא חיוב לפחות אכן
 מועד באוהל כחוב וכן והיושר הנכון מצד לא חיוב בדרך אכן

: היחוד מקבלת הס חייבים
 ג״י מק״ש פטור הבתולה את הכונס ג׳ סעיף במחבר

 התפנה ומן ג״כ תני לא אמאי מקשה הצל״ח כו׳
 שטרוד טעם דחד לפניו מועל מתו גבי כדכתיב התפילין ומן

 הוא החתן דפטור הכ״מ מ״ש עפ״י ומתרץ דמצוה טירדא
 א״צ ג״כ ותפלה בלילות ליתנהו תפילין וא״כ בלילה רק

 החתן גם להתפלל וכשרוצה רשות ערבית תפלת דבלא״ה
 הוא מי דהלא עליו גדול ולפלא יעו״ש לת״ק בידו רשות

 השה שנשא ג’בר ומעשה כדאמר ר״ג הוא הא זה האומר
 סבר הא ור״ג ט׳ מק״׳ש פטור שחחן רבינו למדתנו כו׳
 להגמ׳ מספקא בתפילין וכן חובה ערבית דתפלת ע״ב כ״ז בד׳

 וכדנאמ׳ לא או תפילין זמן שבת סבר אי ע״ב צ״ה ד׳ עירו׳ במס׳
 החיקה חת מדושמרת תפילין זמן ג״כ לילה א״כ תפילין זמן שבת

הוא
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 א״כ שבת למעט מימים נדרש ולא בלבד פסח לענק הוא
 ומן נקט דלא ר״ג דברי יתורץ ואיך לילות ג״כ ממעט אינו

 חובה ות״ע תפילק זמן דלילה כיון התפילק ומן התפילה
 ומן התפילה מן דפטור ג״כ אמר ר״ג דבאמת י״ל ואולי

 סבר הראשונה לילה с"рп פטור חתן דנקט ותנא התפילין
 שקרא בראותם התלמידים רק מהתפילין ופעור רשות דת״ע

 פעור שחתן רבינו לימדתנו הלא קורא איך שאלו ע״כ ק״ש
 שייך אינו זהו רק כו׳ התפילה ומן עוד דאמר וה״ה מק״ש

 כי יען דלק״מ לעד״ג אכן הדבר סיימו לא ע'כ לשאלתם
 נקע ע׳כ בדרך ובלכתך בביתך מבשבתך הוא הלימוד בחתן

 וה״ה זה נלמד שמע דמקריאת להורות שמע הקריאת מן
:דמ״ש לש״ד

 המשנה בפי' הרמב״ס • מצוה טרדת טרוד שהוא מפני
 ר״ל במצוה מתעסק ההוא בענין שיהא והוא כתב

 בק״ש חייב פ״ו מצות קייס דאם משמע זה מל׳ פ״ו מצות
 קאי אקדום בק״ש חייב אלמנה נשא אם אבל דסייס והא
 וכן • חייב אלמנה נשא אם אבל כו' פעור בתולה ישא אס

 אינו זה אמנם פ״ו קייס בשלא דדוקא ג״כ לאמר הצל״ח רצה
 והנה מק״ש פטור שחתן רבינו לימדתנו לר״ג אמרו הא דהלא

 דלנשיא כידוע נשיא ю שהיה ש״מ גמליאל רבן ליה מדקרי
 בנשיאים הראשון היה הוא הזקן גמליאל ורבן רבן קורק היו

 כ״א לנשיא ממנין דאין וידוע • דיבנה ר״ג וכן רבן שנקרא
 לו היה הא ור״ג חיורתא ל״ל כ״ח דף בברכות כדאמר לזקן

 ע״ו דף ביבמות לו היה בת וכן רבי של אביו ר״ש הוא בן
 אף אחיו לאבא נשואה שהיתה ר״ג של בבתו מעפה ע״א

 ו פ" מקיים לא הא ובאיילונית היתה דאיילונית מסיק דהגמ׳
 אכן אומרי׳כן אחרים דוקא לה״א אבל להמסקנא דווקא זהו מ״מ

 מק״ש פטור ג״כ פ״ו כדקיים אף חזינן »{"כ איילונית אינו לת״ק

 ובאמת • שיכוין בטוח דהיה היה ע״ע מחמיר ר״ג רק
 מצום ג״כ בניס בי״ל דאף פ״ו נקע בדווקא לאו הרמב״ס

 בשביל ש״ת דמוכריס מ״ד ג״כ ויש ידיך א״ת לערב איכא
 דמצוה ג״כ ג״ל בניס בת שאינה אשה נשא אס אף וכן זה

 בשביל וחף עבירה לידי יבא שלא אשה בלא ישב שלא איכא
 פשיעא א״כ ס״ת דמוכריס במלחמות הרמב״ן ס״ל ג״כ זה

: מק״ש ופעור דמצוה עירדא וטרוד מקרי ה דמנו
 דלכך לתרץ ולעד״ג בזה חילק לא שהוא א׳ ק’ס בט״ן (עב)

 מפרשי כי יען בזה חינקו לא ורא״ש הרי״ף
 הובא בירוש׳ דמבואר להם דהוקפה אחר באופן הגמ׳ כונת

 חני אלא אותו מוציאין ואין דאמריכן דכיון יונה ברבינו
 ולקרות תחלה לקברו פיוכלו בענק הזמן התחלת קודם שעה
 וחילופיק המטה נושאי במשנה לשנות הוצרך אמאי אח״כ ק״ש
 לעולם יצטרכו לא דהרי כו' פטורין להם צריך שהמטה את

 עונה ביה דאית הבירק דהוו כגק ומתרץ בדרך ק״ש לקרות
 ולקנרו להוציאו שיוכל שיערו שמתחילה כלומר עונה בו ולית

 פעה להם היה ונא השיעור בזה וטעו ק״ש זמן שיגיע קודם
 דחיקת בשינויא א״ע להכניס להו למה ומעתה כ״נ גדולה

 המשנה נקע ח״כ מותר חשוב דלאדס דמכיון בפשוט י״ל הלא
 איך ועו״ק למנחה המוך דמוציאין חשוב הדס קבורת באופן

 הלא ק״ש מצות את חשוב אדם קבורת דחה די באפשרי הוא
 כך מפרשי ע״כ עוברת שאינה מצוה וזהו העוברת מצוה זהו

 דוקא שעה חצי ר״ל אין לק״ש דסמוך סבר הירושלמי דהנה
 להוציאו שישערו בענק אלא אותו מוציאין שאין ר״ל אלא

 המעשה היה יוסף ברב והנה • ק״ש זק קודם ולקוברו
 באיחור היה אעפ״כ הרבטרק ק״ש לזמן קודם אותו שהוציאו

 לק״ש סמוך אפקוהו יוסף רב והא מקשה ולזה ק״ש זמן
 זמן דיתאחר מקודם לשער והו״ל ק״ש זמן באיחור היה דהא
 דבודאי פירש שאני חשוב אדם ומשני להוציאו הו״ל ולא ק״ש
 באדם רק ק״ש זק קודם לקברו סיפק היה ההשערה לפי

 וכהרבה כ״כ עליו ההספד גדל כי כ״כ לכוין א״א חשוב
 חטב היה כי עבור מ״מ רב הזמן דהיה ואף והאבל הבכי

 ׳בגמ פירושם זהו אדעתייהו מקודם אסקי ולא הזמן נתאחר
 ושפיר דעלמא לאינש חשוב אדם בין נ״מ כאן אין לדיכא אבל

:חילקו לא
 פחוס אפילו אחרת באשה אבל א׳ סעיף ברמ״א (ע?)

 באשה דאפילו וס״ל חולק הב״ח • מטפח
 כן דאם ע״ז הקשה היטב והבאר בטפח דוקא כמי אחרת
 בקיצור משני לא למה ולק״ש באשתו אלא הגמ׳ קאמר למאי
 לן חדית מה והכה יעו״ש הנשים ובכל איירי לק״ש דהכא

 ט״ז אוח ק״ש מהל׳ בפ״ג הלח״מ קושיא בהדין קדמו כבר
 סכי בטפח באפתו אפילו ר״ל דאשתו לאמר ודוחק כתב ושם

 לדוחק זה כחשב לא יו״ט להמעדני דוחק הוי דלו ומה יעו״ש
 דהא כלומר באחרת ודוקא ס׳ חות דברכות בס״ג כתב דכן

 וכש״ב ולק״ש באשתו אפילו כלומר ולקיש באשתו דאמרן
 מה לכאורה דהכה דלק״מ ג״ל בלח״ה אמנם יעו״ש באחרת

 בפחות אף או דוקא ג״כ בטפח אם אחרת באשה חקירה זה
 באצבע אף לאסתכולי אסור הא ק״ש דבלאו ליה תיפוק הלא

 באופן הוא דהחקירה וצ״ל לפחות טפח בין חילוק ואין קטנה
 דאינו ליכא הסתכלות אישור דמצד נמצא ניו ע שעצה כגון זה

 אסור ק״ש ומצד סומא או בלילה או עיניו שעצם כיון רואה
 ולהמחבר ב' בס״ק והט״ז הב״ח וכסברת כנגדו דערוה כיון

 דאיסור י״ל עיניו בעצוס מותר לק״ש דחף דפסק ו׳ בסעיף
 באינו אבל ממנה ליהנות כדי ומתכוין במסתכל היינו הסתכלות

 מתכוין באינו החקירה כ’ע חיסור ליכא ליהנות מתכוין
 בפחות אף או טפח דוקא צריך אם אחרת באשה ליהנות

 כו׳־מאי והאר״ש לאסתכוליבה אילימא הגמ׳ כדמקשה נמצא
 ק״ש בלא אף ליה תיפוק הדק״ל עדיין הלא לק״ש אלא יתרץ
 יהיה לק״ש ואיך מטפח בפחות אף אסור דהסתכלות מכיון
 נהנה באינו או עיניו בעצוס כנ״ל וצ״ל בטפח דדוקא עדיף

 בתירוצו להאריך צריך יהיה א״כ באשתו כמו מותר דאז בראיה
 רק ליכא הסתכלות דאיסור באשרו אלא בקצרה משני ע״כ

 דשרי דאשתו בגוכא הוא חס הנשים בכל וה״ה ולק״ש
בסתם אחרת אשה אבל נקט לה דדמי וכל ואשתו הסתכלות

 נ כנ״ל להסתכל אסור בפחות הא דהדק״ל למנקט א״א
ולכאורה כתב הצל״ח ט׳ קמ״ל שהוא נראה א׳ ס״ק □ט״ן

 באצבע אפילו שוק איריא מאי להסתכל אי יפלח
 עליו מתפלא ואנכי בזה שהאריך יעו״ש אסור כמי קטנה

 ח״ל הב״י זו בקושיא שקדמו ממנו כדן בהעלם היה איך
 הוי לכסותו שדרך כ״מ ר״ח קמ״ל מאי לי תמיהא והוה
 דקמ״ל שכתב להרשב״א שמצאתי עד שוק איריא ומאי ערוה

 דברי ממנו שנעלמה ומפאת באיש צנוע מקום שאינו דאע״ג
 הזטר לא דלכך בכ״מ שכתב מה עליו שהקשה גרס אלו הב״י

 אלא נאמר ק״ש לענין דלאו דסבר משום ושיער קול הרשב״ס
 אמר בב״י גם כ״מ בשם כתבו )והצל״ח ערוה אישור לענין

 ולא בער ואני וסיים הב״י( דברי ממנו שנעלם רק כן ג״כ
 בהל׳ לא רבינו הזכירו שלא בשוק כ״מ הרב יענה מה אדע
 וקינ שער על דבשלמא פירוש צ״ע ופעת שם ב בא" ולא ק״ש
 ובאמת ערוה לאיסור כ״א נאמר לא ק״ש דלענין תירוצו צדק

 לדבריו בכ״מאכן הזכיר לא שוק אכן לזה כתבו א״ב בהל'
 רקדקמ״ל צנועדגוף מקום בכל נכלל דשוק לק״מ בב״י הנ״ל
 הרמב״ם דנקט מטון וא״כ באיש צנוע מקום שאיט אע״ג

 ולמה אמר גופה דכל בכלל שוק הרי ערוה האשה גוף כל
 ע״כ גופה כל נאמר לא ובגמ׳ בפרט שוק עוד לשכות יחזור
 לכן כן ג״כ באשה הוי באיש צנוע מקום דאיכו דשוק ה״א

 וקושיה בכלל ושוק טיל דכללא הרמבי׳ס ק לא בהדיא פרעו
 מתכוין באינו אף אסור ביאורו'דבשוק נפי כ״א אינו הצל״ח

חידוש דהוי שוק הרמב״ס השמיע למאי הקושיא שפיר ליהנות

 דין



כה אביגדור ארח תהוי
 ממנו נשמט לא ולהט״ז • בב״י בתירוצו להכ״מ כן לא דין

 כיון רק הוא דחוק זה דתירוץ סבר אכן אלו הב״י דברי
 לפי׳ עולה אינו תירוצו כי רש״י ־ברי ב אחר תירוץ דאא״ל

 פחות אברים בשאר אף ובא״א בא״א שוק בהדיא דכתב רש״י
 הט״ז רק אנפשיה ומוקיס דדחיק שבקיה ע״כ אסור מטפח
 בא״אכ״א מפרשו דהטור ולאמר לדחוק דא״צ להטור מתרץ
 :מטפח בפחות אף אסור דבשוק וקמ״ל אשתו היינו באשה

 אלמנה היינו דקתגי שפנויות לאמר ודוחק ג׳ ס״ק במג״א
 ה׳ ס״ק כ״א סימן בא״ע שמואל הבית הנה כו'

 אבל גרושה או אלמנה היינו פנויה א׳ וז״ל כן בהדיא כתב
 האיסור זה דהנה בפשוט לתרץ ולעד״ג יעו״ש מותר בתולה

 בס״ק לקמן המג״א וכ״כ מותר בחצר אכן בשוק דוקא הוא
 וכ״כ בחצר אף מכוסה להיות הזוהר עפ״י נהגו ורק ד׳

 צניעות אמנם צניעות משוס אלא איסור ליכא בחצר שם ש’הב
 אמר שפיר נמצא הבתולות כן לא הנשים כ״א נהגו לא זה

 שכתב בשוק היינו איסורא דזהו א״א וא׳ פנויות א׳ פס
 ע״כ ובחצר תפלה באיסור דמיירי כאן אכן לכל ואסור מקודם

 יהיה בחצר אף לכסותה שדרכה כיון אסור נשואה כנגד
 מכיון צניעות מפום או איסורא משוס שיהיה מה הטעם
 דבשוק חף מותר לכסות דרכה דאין פנויה אבל לכסות דדרכה
 יצאה אם גבי ושס * מכסה אינו דבחצר מכיון ג״כ מכסה

:חצר דרך כך בהולכת מיירי פרוע וראשה בהינומא
 מה חזיא הוה יממא הוי דאלו כיון א״ל א' ס״ק בט״ן (עע)

 אסור דד״ת כיון וק״ל אסור כדין ברם קמן
 זו הוראה הורה איך א״כ בצואה להסתפק שיש במקום לאמר

 פ״ד ס״ו לקמן מבואר וכן ד״ת ג״כ זהו הלא ד״ת לאמר דאסור
 אין לו לאמ־ אשור הלכה אדם לו שאל אם ב׳ ס״ק במג״א
 מכיון אמצעי לבית דמי דזה לאמר כשנרצה ואף במ־חץ משיבין

 אמצעי בבית גס הלא צואה ספק כ״א בב־רור צואה כאן דלית
 ע״א במם׳ התוס׳ כתבו אמצעי בבית שס דהשיב הא כ״א אסור

 הגמון אותו איבת מפני כך השיבו שנוס דרכי ומשוס ע״ב מ״ד ד׳
 דמה י״ל ואולי אסור בלא״ה אבל יעו״ש שלום שאילת כמו דהוי

 מילי כאן למימר מהו אמר ברמשא פינדק קמ־ה יתבין הוו דאמר
 רק בבית א כ פונדק קמיה שם היה לא הדברים זהו דאורייתא

 לשם שהלכו קודם אז ללון מקום פונדק קמיה כאן שקבעו
 והורה דאורייתא מילי שש לאמר ביכולתם יהיה האס ושאלו

:שאסור להם
 כו׳ לחבירו שלום שיחן לאדם אסור ג׳ ס״ק □טץ (פ)

 מילתא לי תמיהא ק״ש מהל׳ פ״ג הכ״מ כתב
 כו׳ המרחץ בבית שלום לומר שאסור הזכיר טובאשלא דרבינו

 מאן אשכחן ולא לא ותו המיוחדים שמית רבינו כתב ולמה
 הקשה וכן יעו״ש ליה מסייעא ברייתא אדרבא עליה דלפלוג
 השמות והן המיוחדים השמות אבל דכתב עוד והוסיף הלח״מ
 שאינם משמות הוי דנא דשלוס משמע וכו׳ נמחקין שאינן

 בצ״ע שנשארו יעו״ש המרחץ בבית לאומרו דמותר נמחקים
 הגמ׳ תירוץ להרמב״ס לו דהוקשה הרמב״ס דעת לתרץ ונ״ל

 שלום הלא מהימנא אלהא דמתרגמינן ע״ב י׳ דף שבת במס׳
 התוס' ותירוץ התום׳ כקושית שלם ליה דעבד מתרגמינן נמי

 אקרי גופיה שם כ״א כהתרגוס דלא דמפרש וצ״ל מאוד דחוק
 נימא דחיקא בשינויא ולתרץ לדחוק להגמ׳ למה וקשה שלוס
 משמיה מחסיא בר רבא על פליג דעולא משמיה המנונא דרב
 מחסיא בר ולרבא אסור הימנותא גס המנונא דלרב דרב
 אגברא גברא וכי הן שוין ואידי דאידי מותר שלום גס

 וא״כ המנונא לרב ליה מסייע ברייתא דהא יען וצ״ל קרמית
 מקשה שפיר דמברייתא מחסיא בר רבא על הברייתא קשה

 מהדין אמכם ופליג תנא רב משנה רחוקות ולעתים לאמורא
 דף ברכות במס׳ דמבואר היא ראיה לאו לכאורה ,ברייתא

 בשם חבירו שלום את שואל אדם שיהא והתקינו ע״א ג״ד

 החשש לאו שלום שאילת שס אין הברייתא נונת נמצא
 הימנותא כמו לאמר ומותר שם לאו הוא דזה שלום מקיבת

 שבשאלת השם האיסור וא״כ בשם הוא שלום השאלת כ״א
 שאלת יש באמצעי אמאי דא״כ סבר הגמ׳ אמכם * שלום
 שם דאין כמו אסור באמצעי אף בשס דהוא מכיון שלום

 שס בלא אף בפנימי א״כ שס בלא בעכצ״ל ותפלה מקרא
 אמנם דשבת גמרא סוגית זהו סייעתא מייתי ושפיר אסור

 הורה דבאמצעי דע״א הגמ׳ סוגית על עצמו סמיך הרמב״ם
 שאני איבה מכוס וצ״ל ד״ת שם הותר איך וקשה הדין לו

 דהוראה בשם אף שלום שאלת דהותר י״ל שפיר לפי״ז וא״כ
 סייעתא ליכא שוב וא״כ מזה זה דמ״ש שינוי בלא כן ג״כ הוי

 גוריא בר חמא לרב קושיא כאן וליכא המנונא לרב מזה
 מותר לרב וא״כ בזה זה דפליגי בפשוט י״ל שפיר וא״כ רב אמר

 ־ הרמב״ס של פסקו שפיר וקמה כרב והלכה שלום לאמר
 חבירו בשלום לשאול מותר דלהרמב״ס דביררתי מאחר והנה
 א״כ דילן בש״ס אלה לדברים מקום לו ויש המרחץ בבית

 דאה יחי ורמב״ס ע״ז החולקים דרבו כן למפסק דא״א אף
 וכהוראת שלום שס לאמר להתיר הוא סניף לפחות אכן הוא

:ברור ג״ל כן הט״ז
 • שלום הקב״ה של דשמו ב׳ סעיף במחבר 0)®

 ותלמידי רבי בשלום בא ר״ה במס׳
 ונ״ל ברטת בסוף כאמרם לשלום בא אמר לא אמאי וקשה
 וליזיל ליזמיר מב״ד גלימא דשקיל מחן איתא בסנהדרין דהנה

 זה מרומז איה להבין ויש בשלום יבא מקומו על איש שנאמר
 לאבשלום לאמר דוד שטעה מה הטעם דהנה ונראה בהכתוב

 המהרש״א וכטעס לשלום דצ״ל ידע לא וכי בשלום לך
 בשלום יאמר אל החי מן דהנפטר הטעם הוא כך אכן בח״א

 במס׳ ומבואר הקב״ה של שמו דשלוס יען • לשלום כ״א
 הוא דרך והנה עצבות מתוך שורה השכינה דאין פסחים
 שורה ואין הדרך מאימת ועצב מבולבל והוא סכנה מקום
 לשלום לך רק השכינה עם בשלוס לך יאמר ואיך עליו שכינה

 מצוה לדבר בהנכו ולפי״ז השכינה תמצא בואך במקום כי
 בשמחה שמח רק בעצבית ואינו ניזוקין אנן ה מצו דשלוחי

 וחמר לאביו רימה אבשלום והנה בשלום י״ל שפיר מצוה של
 וינק בשלום לך דוד א״ל ע״כ מנוה וזהו נדרי ואשלמה אלך

 הוכרח ע״כ עליו השכינה יחול ואיך בעבירה היה באמת כי
• יתבטל לא עליו השכינה שיהיה צדיק ברכת כי להתלה

בא א״ל לכן הנשיא גזירת מצוה לקיים ר״י בא שם והנה
על איש כל הכתוב מאמר להם הוקשה כאן וכן בשלום
הזוכה בשלמא והחייב הזכאי הכל משמע בשלום יבא מקומו

 השכינה עם בשלום והולך בדין שזכה דשמח שפיר ניחא בדין
 כל אמר איך וא״כ ממנו השכינה ונסתלק עצב המפסיד אכן
 שכינה ומשרה ליזמר מב״ד גלימא דשקיל דמאן ש״מ איש
 והחייב הזכאי ובין מת״י גזל שמוציא מצוה של בשמחה עליו

נ בשלום יבא
 בב״ק עיין כו׳ גדול דבר הרבים דזכות ו׳ □ס^ית

 חצי משום אי הוד״ה בגה׳ש ע״א( ט״ו )דף י
 וצ״ע משוס אי ובתוד״ה יעו״ש נ"ד( )דף החליל ובפ׳ וכו׳

 דגם משמע החליל בפ׳ הוא דבכה״ג אמרו דבכאן כונתו
 ושם כופר חצי משום אי האי דפירושו כה״ג מתרצא שם

 ־ קשה שם אכן כאן שפירשו כמו ניחא דבכאן מבואר בתו׳
 ומדברי וז״ל בסוכה המהרש״א קדמו שכבר ממנו ונעלם
 עדיין דהא דחוק קצת תירוצו כי ואס יעו״ש כו׳ התוס׳

 דלא הגמ׳ בכונת ולעד״נ בתיובתא דישאר הגמ׳ ידע לא
 חידוש דמה מתניתא ואייתי אחא ר' אתי אמאי דא״כ תקשה

 מתניתא הביא ולמאי במתניתין נאמר מפורש הלא משמיענו
 שייר דהאי שייר מאי דאל״כ כן ג״כ דמוכח מתניתין ולא
 דההיא ואמרו התו׳ דקדייקו וזהו שיורא דלאו אמרו ע״ז

ניחא
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 יותר עדיף בב״ק רק ניחא דסוכה כך דגס פירוש שפי ניחא
 כאן משא״כ ממונא דפ״נ בהדיא דפליג מ״ד דמצינו כן לפרש

 כן נאמר מפורש דמתניתא משום דאפשר כ״כ קושיא אינו
 י״ל ועוד • מתניתא הביא לכך דיוקא רק אינו ובמתניתין

 ל״ק א״נ חומרים דה*ו וכמו אחר תירוץ הוא דכה״ג דהאי
 פ׳ הוא דכה״ג הוא ואורחא כן לאמר ׳הגמ דרך הוא דכן

 התו׳ כקופית כן לפרש א״א בודאי דשס החליל ובפ׳ מינין ג׳
 להקשות הקושיא כונת ואין כן למתני הוא אורחא רק

 וכן הוא בעלמא הגמ׳ ל׳ דרך לא כר״י ולאוקמי עליו
 גמי והוי כו׳ וכי בתוד״ה )ד״ד( שבת במס׳ לפרש צריטן

: יעו״ש תירוץ עוד דזהו דרבים מצוה
 מציה בגמ׳ קמפריך מאי דא״כ וצ״ע ל׳ ס״ק במג״א )צ(

 כן הקשה כבר כו׳ היא בעבירה הבאה
 קושיא בהדין המג״א שקדמו ראה ולא מדנפשיה הע״א
 חיכא סייעתא כ״א ליכא קושיא כי די לא לדעתי אמנם

 לדבר הגמ׳ כדתריץ ע״ב( מ״ז )דף ברכות במס׳ רק דבאמת
 במס׳ אכן היא בעבירה הבאה מצוה מקשה שאני מצוה
 הגמ׳ מקשה לא שאני מצוה כדתריץ ע״ב( ל״ח )דף גיעין
 ושחרר אמרו על לדקדק יש דהנה הוא כך הענין אכן כלום
 דממילאידעינן מיותר לי׳ והשלימו האי לי׳ והשלימו עבדו

 בודאי ח״כ עבדו ושחרר י' מצא ולא לבהכ״נ ונכנה מדאמר
 דע׳ ולאמר לטעות יש כי יען וצ״ל לי' להשלים שחררו

 דחרי וצ״ל לשחררו הוצרך למה קשה א״כ מצערפין ועבד
 והשלימו עבדו ושחררו כ״א הדבר כן דלא נקע ע״כ הוי
 זהו כ״א להשלים עבד עוד היה ולא לעשרה לבד העבד לזו

 כדמסיק ניחא זהו אמנם המשלים היה הוא ששחררו העבד
 פמעתא כני ככל ולפרש שמעתא הני ככל הלכתא ולית הגמ׳
 החי נקע למאי קשה לריב״ל אכן דריב״ל לא אף ממש

 דחי דלא דקיי״ל יען וצ״ל כנ״ל אא״ל דאליביה לי' והשלימו
 עשה מקיים לאו דמעקר דבעידנא היכא כ״א לל״ת עשה
 דוקא צ״ל דיחיד לעשה דחי דרבים דעשה ג״כ בכאן וא״כ

 בעת הומ״י עבר דלעשה בעידנא הוי לא בכאן והא בעידנא
 דשחררו וצ״ל התפילה בעת כ״א מקיים לא והעשה השחרור

 שפיר והוי התפילה בעת כ״א השחרור יחול דלא זה באופן
 דלא השחרור היה אימתי ח:ן עבדו ושחרר ולז״ח בעידנא
 שחררו אימתי כ״א כן לא תומ״י היה דהשחרור לאמר תעעה
 אסור דהיה יען התפילה בעת לעפרה והשלימו בעת עבדו

 בעכצ״ל א״כ להשחרור גרס לעשה עשה הדחית לולא לשחרר
 מדוייק לפי״ז מאוד ומה • זה באופן עשה ע״כ בעידגא
 בכאן הלא ט׳ הכי עביד והיכי בברכות דקמקשה הגמרא

 לקושיא רק הוא דר״א ומעשה שחרור דיני עיקר אינו
 מקומו כחן אין הלא כחן הגמ' מקשי למאי וא״כ לדריב״ל

 היה הגמ׳ אמנם הגמ' זה ביאר כבר ושם בגיעין כ״א
 לי׳ והשלימו האי נקש ולכן ושחררו היה עבד דחד סבר
 דהוי הר״ן כסברת די״ל יען הכי עביד היכי ל״ק א״כ כלל

 לריב״ל מהיק כאשר אכן עביד מצוה דלשס כיון לו כמוכרו
מתורת וא״כ כלל וצ״ל ל״ל והשלימו האי קשה א״כ הוי דתרי

 הבאה מציה הוי הא וקפה לעשה דחי דעשה אתי דחיה ■
 היכי שפיר מקשה וא״כ לעשה דוחה עפה דאין בעבירה

 מצוה לך דהוקשה והא כאני מצוה לדבר ומתרץ הכי עביד
 דרבים מצוה ל״ק לעשה דוחה עשה דאין יען בעבירה הבאה
 לאמר בע״כ מוכרח דבכאן נמצא • דרבים עשה ודחי שאני

נו נצמח סוף כל דסוף מכיק כמטרה דמחשב ל״ס דריב״ל
למכירה דל״ד עובתו משוס כן דעושה אף חנינה והוי עובה ’•
 נתן לא העבד בכאן משא״כ דמים חמוריו נותן דהעבד ■
והשלימו האי קשה דאל״כ יען ממילא עובה לו ונצמח כלום ■׳

 דלית המהקנא כפי סבר דגיעין הסוגיא אכן למ״ל לי׳
 והאי אתי מטפסדחיה דלאו י״ל שפיר א״כ כריב״ל .'יסלכתא

 הר׳ין כשירת הוא והסברא מדריב״ל לאפוקי נקעיה והשלימו
 השחרור תמורת נותן שהעיד פירוש מצוה דקמתרץ וזהו

 כלום הגע' אח״כ מקשה לא ע״כ למכירה דדמי שאני מצוה
 נאמר דבברכות אלו סוגיות שכי שכין השינוי ג״כ תבין ובזה

 מציה כ״א לדבר האי נאמר לא ובגישין שאני מצוה לדבר
 ר״ל לדבר והאי דרזיה מעעס הפירוש דבגיעין יען שאני

 דבר דליכא מהיכא זה שאני ע״כ מנוה לדבר נדחה השחרור
 העבד שנותן מציה הפירוש ובגיעין לשחרר אסור דשס מצוה

 במס׳ וע׳ ־ מ״ל לדבר נקע לא ע״כ שאני השחרור תמורת
 הש״ס ומליון ט׳ בינייהו איכא חוד״ה מ״ב( ל״ג )דף ב״ק
 דעטר שס נאמר דבפירוש מאוד היא חזקה וקושיתו שס
 דידיה שקל רט אחריני חבלי אי שחרור גע מעוכב הוא כי

 דבאו לתר" כ״ל הקושיא חומר ומחמת היעב יעו״ש מיבעיא
 תחת האי כעי לכך לתרץ .דיש יען הראשונה קושיא לחזק
 דבלא מטון למפרע דמשוחרר דא״ל הגה״ש כברת עבור עינו
 וימה לאדון מניע עדיין וקנסא לחירות יוצא אין שחרור גע
 געשחרור דצדיך הבר הוא ור״ע הואלר״ע קושיתו דכל גס
 דר״ע דאף קושיא הך ונחזק להוסיף יש ועוד קאמרי ע״ז

 גע דצריך דמ״ד הא סתים מ״מ שחרור גע דצריך ליה אית
 יוצא דאינו המ״ד א״כ ועינו בשינו ביוצא קסבר שחרור
 הסוגיא א״כ שחרור גע דא״צ הבר בע״כ ושינו בעינו
 א״כ שחרור גע דא״צ כברי לכך בעינו נא דיו דאזלא דב״ק
 שינו את והפיל עינו את הימא אימא זירא ר׳ קמתמה מהי

 פינו תחת קרא למצא קדחק ואביי ושינו בעיניה ניפוק
 ופטר לבד בעינו יוצא ולכך נינהו דשותפין כמ״ד דהבר נימא
 כינהו דשותפין ולמיד שחרור גע דא״צ מעיון משלה שינו
 דנימא ע״ז לדקדק יש אכן שפיר והקשו הנזק משעת זכי

 ל״י )בד׳ כמבואר נינהו דב״ח דהבר לר״ש קאי דהקושיא
 ל’וי גיטין במס' כמבואר שחרור גש דא״צ הבד ור״מ ע״ב(

 בפיע דיצה סבר ר״מ באמת דאולי יען שפיר הקשו דהתוה׳
 דא״צ נינהוומכיון דשותפין דב״קהברי ההוגיא רק ושינו

 דא״צ דהבר ר״ש ואולי לבד בעינו יוצא ע״כ שחרור גע
:נינהו דשותפין ג״כ הבר שחרור גע

 דשי׳ כמיד דסבר לק״מ כו׳ וא״ת ל״א ה״ק □מג״א
 דבר מקרי דלהחורה ברמ״א ד׳ סעיף רמ״ח

 הרגיל כל נאמר דשה י״ל ועוד רשות הוי לעייל ורק מצוה
 נינך מבלי תמיד דהנהגתו דמשמע ט׳ הכנסת לבית לבא

:ואסור נדר כמו והוי לעסקיס
*(Ф המחזור וכתב כו׳ נחזור צריך ב' סעיף □מחבר 

 לבו משוס חגורה דצדיך בעעס וישרי
 דיש לדיק אבל מכנסיה כשא׳ל דוקא וזהו ערוה רואה

 במס׳ א'כ וק״ל תפלה בשעת לאזור א״צ בחגורה מכנסיה לנו
 רב אכילה התחלת מאימתי הגמ׳ דקאמר ע״ב ע׳ ד' שבת
 הא פליגי ונח חגורה משיתיר אמר ור״ח ידיו משיעול אמר

 והה במכנסיה דהולך הא ול״פ אמר נא אמאי להו והא לן
 לתלמידיו אמר דר״ח לדוחק וא'צ מכנסיה בנא דהולך
 נתרץ לי נראה ובזה • דא״י לתלמידיו אמר ורב דבבל

 ממרת דתירוץ כו׳ עריחותא בד״ה שה התו' קושיה
 ליקו פניה קושיא רק מתורץ אינו ט׳ הטן שנאמר משום

 המיניהאינו עריחותאלמיסר ראשונה קושיא וליצליאכן הכי
 בעעס סבר היה דהמקשה הוא כך הפנין אמנה בזה מתורץ
 מקשה שפיר ולפי״ז ערוה רואה לט משוס הוא אזור דצריך

 המגורה לחגור א״צ זה דלעעס מטון כמיניה למיסר עריחותא
 ירחה שלא שיהדק רק יחגור שירצה כמה כ״א והדור נאה
 סיד מקשה רק כ״כ עירחא אינו זהי וא״כ הפרוה לט

 דהונך הא ולאמה כלל מפליג לא דהגמ׳ מאחר קושיא
 נן הא אומר רק חגורה בלא להתפלל יוכל ואז במכנסיה

 כמיניה דשרי כיון לה במכנהיס בהולך דאף משמט להו והא
לא



או״ח תורת

 שנאמר משוס ומתרץ וליצלי הכי ליקו. אמאי וקשה מערחיק לא
 היטב לחגור לראות צריך א״כ לפניו דהתנאה דכן ומאחר הכק
 :המיניה למיסר טירחא הוה ושפיר טרחא לזה וצריך והדור נאה

 • תפילה קודם צדקה ליתן טוב י׳ סעיף ך □טחב (צב)
 יותר אורחים הכנסת גדולה אמרו רז״ל

 חונן ד׳ מלוה בב״ב האמור עפ״י נ״ל השכינה פני מקבלת
 כיון א׳׳כ מלוה לאיש לוה עבד כו׳ כתוב מקרא אלמלא דל

 יען י״ל בפשוט אכן • להמתין מחוייב עבד לו נעשה דבזה
 זו גס איש נחום גבי תעני' במס׳ ומבואר הכל דוחה נפש דפיקוח

 נשמתו שיצאת עד הספיק לא מהחמור שחפרק עד המתן שא״ל
 יקדי׳ כאשר א״כ מרובה זמן אכלו ולא מהדרך שבחו אורחים ע״כ

:דוחה נפש ופיקוח הרגע בזו למות יוכלו השכינה פני לקבלת
 טיבו • למקום לבו שיטין כדי א׳ סעיף □מחבר (צנ)

 למקום נקט למאי וגס מהו זו כונה של
 למקום כי התנא בא עמוקה כונה לרמז בזה הרבה האריך והצל״ח

 נאמנו עדותיך אמר הקרא ולעד״גדהנה יעו״ש גמרה בגימטריא
 דמבואר הוא והכונה • ימים לאורך ד' קודש נאוה לביתך מאוד

 דכתיב ימות חוטא א״ל עונשו מהו חוטא לחכמה דשאלו
 עונשו מהו חוטא לנבואה שאלו תמות היא החוטאת כנפש

 א״ל עונשו מהו חוטא לתורה שאלו רעה תרדף חטאים ל’א
 א״ל עונשו מהו חוטא ב״ה להקדוש שאלו ויתכפר קרבן יביא

 ונבואה חכמה חרץ אשר במשפט והנה ויתכפר תשובה יעשה
 ויסוריס במיתה להענש ומר רע משפט זהו כי מזה לדבר אין
 אין אשר קרבן להביא התורה עונש הוקל מאד מה אכן

 בזמן דהתינח בזה גריעותא אמנם ויתכפר רב מחירה
 נעשה מה קרבן להביא דא״א בחורבן כעת קיים שבהמ״ק

 לעד להתקיים יוכל הסד ברוב הוא השי״ת משפט משא״כ
 אין ונבואה חכמה משפט נידון ולז״א החורבן אחר אף

 גדולה בטובה מאוד נאמנו עדותיך של משפע אכן מזה לדבר
 כשהבית והדור נאה חה קודש נאוה לביתך אכן קל משפע
 הוא הש״י של משפט ד׳ משא״כ בחורבן כעת כן לא קיים

 גואל לציון ובא ולז״א הפסק בלי לעולם תמיד ימים לאורך
 נחם מועיל דתשובה זה משפט חרץ מי ביעקב פשע ולשבי

 במקום תפלה כי ויען משפטו חרץ הוא יתברך השם ה׳
 הלא לתשובה לו דמה להסיתו היצר יוכל נמצא הוא קרבן

 סעיף צ״ח בסי׳ לקמן כמבואר קרבן במקום והוא יתפלל
 לבס מכונין החסידים היו לזה בקרבנו יתכפר וא״כ ד׳

 במקומו כ״א מועיל אינו קרבן למקום רק כן לא כי להתישב
 כפרה א״ל התפלה וא״כ בחורבן כן לא בבהמ״ק המיוחד

 איך כי שלימה בתשובה להשי״ת לשוב לבו אל יתן החי רק כלום
 בחטאים מלוכלך והוא מהשי״ת ומזוני חיי לבקש פניו יעיז

:לרצון תפילתו ויקובל לד ישוב ז ע יתבונן וכאשר
 לעיל • לכפורת פניו מחזיר א׳ סעיף במחבר (’)׳

 שלא דצריך איתא כ״א סעיף צ׳ בסי׳
 ותיבה ארון כגון קבוע ודבר הקיר ובין בינו חוצץ דבר יהא
 דמטה שכתב כהב״י דלא הוכיח שם והט״ז • חוצצין אינן
 תפלתו שתהא לתרץ ל״ל דא״כ קבע הוי לשכיבה שהוא דידן

 המקשה כדעת כפשוטו ולא בבוקר שקם למיטתו סמוך
 תמוהין דבריו ולכאורה יעו״ש שכיבה של במטה ומיירי

 מילתא רק לקיר בינו חוצץ להיות דחסור הוכיח דהש״ס דמאחד
 רק ממש מקיר מעליותא אינו לפחות אכן הקיר כמו הוי דקביע

 מצטער שהיה אמר ואיך עדיף ממש וקיר מקיר גריע דלא
 בזה איכא דמעליותא משמע מזה הלא למעתו סמוך שיהא

 וקיר כלל מעליותא אינו הלא ע״ז מצטער שהיה עד ולמצוה
 דנפרש הוא כך הט״ז דכונת ונ״ל • שוין ולפחות עדיף
 דבר בפני ולא מיטתי צפני שתהא תפלתי על מצטער שהיה
 לקיר ודמיא קבוע שהוא מיטתי בפני כ״א לקיר ביני החוצץ

 והא קבוע ואינו החוצץ דבר למעט בא כ״א קיר. למעט בא ולא

אביגדור

 הקבוע דדבר משמיענו חגב דבדרך יען בהדיא קיר נקט דלא
חציצה; מיקרי ולא לקיר דמיא מטה כמו

 ולעד״נ הרמב״ס כ״כ דנפשיה ומסברא ג׳ ש״ק בט״ן (צ?)
 כעבד ועומד כתב דהלא נכונים אינן דדבריו

 כדאיכא דוקא משמע וזהו בפחד ביראה באימה רבו לפני
 קמיה כעבדא אמר כו׳ צערא איכא כי אמר דכן בעלמא צערא
 כ״א מריה קמי כעבדא לעמוד א״צ שלמא דבשעת משמע מריה

 עבדים וגס בניס קרויס דאנן ב״ב במם׳ הוא וכן אביו לפני כבן
 רצונו עושין וכשאין כבנים אנו מקום של רצונו עושין שאנו בזמן

 עושין אינן אז מסתמא צערא איכא כי ע״כ כעבדים אנו מקום של
 ועו״ק שלמא בעידן כן לא מריה קמיה כעבדא עמד אז ש״מ רצונו

 ועג אשי דרב דינא הדין לגמרי הרמנ״ס השמיע דלדבריו
 כוון דהרמב״ס לעצמו עד האמת האמנם הוא ולמה מה

 דלה והא לגמרי הגמרא כל׳ ממש נקט ולכן גמרא להדין
 הכ״מ תירץ כבר בעלמא לשלמא בעלמא צערא בין מפליג
 דלכאורה לתרץ נ״ל ועוד • יעו״ש ובב״י תפלה מה׳ פ״ה ולח״מ
 לאזור דצריך הא הרמב״ס הזכיר לא אמאי הרמב״ס על קשה
 ומציק נקט אמאי הרמב״ס על ועו״ק תפלה בשעת א״ע

 לח אמאי קודש בהדרת לד׳ השתחוו סנחמר ומהדר עצמו
 לי ועו״ק • זה לתרץ בלח״מ דחק וכבר דהכון קרא הביא

 שנא משוס איזור שצריך הטעם שמפרש ויטרי המחזור על
 הלא בחגורה לחגור א״צ בזמנינו וא״כ ערוה רואה לבו יהא

 בטעם אמנם ־ הטן מטעם איזור דצריך בגמ׳ נאמר מפורש
 אמר ומצלי פוזמקי דרמי הונא רב בר רבא זה אמר הכון
 ופכר גלימיה דשדי ואמר ע״ז פליג רבא משא״כ כו׳ הכון
 להשליך להיפוך רק הכון דא״צ סבר רבא נמצא כו׳ ידיה

 א״ב ונא ה רב בר רבא לגבי קיי״ל ומתיה מעליו אדרתו
 דרבא אליבא הוא הטן דתריץמשוס והגמ' ג״כ איזור א״צ
 דצריך הא יפרש הנק דא״א דסבר לרבא אכן הונא רב בר

 את לבו יראה שלא משוס הוא חנינא ור׳ לאביי איזור
 בעצמו ולרבא אסור עטה רואה לבו סבר הא ואביי הערוה
 דהולך היכא וכן כלל איזור צ’א מותר ערוה רואה לבו דסבר

 בין כהנא רב של וחילוקו זור א א״צ לאביי אך במכנסים
 למה כ’דא אינו החילוק דזה מוכח לצערא שלמא כדאיכא

 דוחק וזהו להו והא לן הא ול״פ ולאמר למדחק הגמ׳ צריך
 כדאיכא הא לתרץ הו״ל בבבל היה ורב בא״י היה דר״ח
 משיתיר הוי ההתחלה א״כ דוקא איזור צריך אז שלמא
 חגורה בלא כך להתפלל יוכל דאז צערא כדאיכא והא חגורה

 שלום עת דוקא וזהו הכון בכלל נכלל דחגורה חזינן דהא
 דגמרא דסתמא צ״ל כע״כ ידיו משיעול דאז צער עת ולא
 בר כרבא תמיד או כרבא תמיד או אלא בכך לחלק ל״ס
 יגס קיי״ל כיתיה כך סבר דגמ׳ דסתמא ומאחר הונא רב

 פירושו כ״א־כך כהנא רב כמו לחלק כונתו דאין י״ל אשי ברב
 לרבא הונא רב בר רבא בין מחלוקת מביא דגמ׳ סתמא
 הונח רב בר ורבא כו׳ גלימיה לישדי תמיד התנהג דרבא

 לר״כ חזינא לאמר אשי רב בא ע״ז בהכון תמיד התנהג
 ורבת רבא פ’דל י״ל הא לפי״ז א״כ לצערא שלמא בין דמחלק

 רב בר ודרבא הצער בעת היה דרבא ומעשה הונא רב בר
 לחלק רוצה אינו דגמרא סתמא אמנם שלום בעת היה הונא
 אשי רב כונת היה זה חילוק אינו ר״כ דחילוק הרי בכך

 השמיט שפיר נמצא כר״נ דלא דגמ׳ מסתמא להוכיח דלהיפך
 שנום בין מחלק אין וגס הטן דא״צ דחגורה דין הרמב״ם

 קמיה כעבדא ולעמוד כמתאונן ידיו לחבוק צריך דתמיד לצער
 תיקין דנקט והא • דהכון קרא ג״כ הביא לא ולכך מריה

 דשבת ,גמ על קאי ולא לזה אחרת כונה כיצד -המלבושים
 נפשי? מציין הוה ר״י ל׳ ד׳ דברכות גמ׳ על קאי כ״א

 מעציו אדרתו משליך ג״כ היה ר״י דבאמת פירש אצלי והדר
 להגמ׳ הוה דאל״כ רבו בפני כעבד כ״א כחשוב יראה שלא

להביא
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 אכן ר״ה בר רבא דברי שמביא כמו בכאן דר״י הך להביא

 ימצא לבל לתקנם רואה היה לבוש שהיה הפשוטים בבגדים
 לעמוד שלולך עת עבד כל כמו המאוס ודבר ורבב רקק במו
 במס׳ ועיין והדור נאה שיהי׳ המלבושים מתקן רבו בפני
 היה ולזה כו׳ מלכות בגדי שחלק למלך ע״ב קנ״ב ד׳ שבת
 מטבסין שיהיו עבדות בגדי הפשוטין בגדים היינו עצמו מציין

:ומהודרין ונקיין
 טנתו ויתבטל ויטרד יפנו שלא א׳ סעיף במחבר )צי(

 איתא ע״ב ג׳ ד׳ שבת דבמס׳ וק״ל כו׳
 להחזירה אשור חדא תני לחוץ והוציאה פירות מליאה ידו היתה
 כאשר הלא קושיא ומאי יעו״ש כו׳ להחזירה מותר אידך ותני

 הוא דטריד יען להתפלל לו אסור אזי היום כל ידו יאחוז
 מרה״י דמוציא יתחייב אזי מידו יפול דאס מידו יפול שלא

 ולשויא לפנים יחזיר שלא לקנוס לארצו דרבנן נמצא לר״ה
 דמותר נאמר ע״כ מתפלה שיתבטל מזה שיומשך ככרמלית
 שכבר קרה דהמעשה מיירי להחזירה אסור ־ ודתני להחזירה

 דחשש כיון לאהדורה קנסיה לזאת ומנחה שחרית התפלל
 נאמר אמאי דא״כ יען לתרץ ונ״ל ד עי ליכא תפלה מניעת
 הלא לא או להחזיר תליא דברצונו דמשמע להחזירה מותר
 כן להחזיר חייב והול״ל להחזירה דמחוייב איכא חיובא לפי״ז

 אישור יהיה דלא מצוה הוי האחיזה דבכאן יען י״ל ועוד נ״ל
 :בלולב כמו טריד ולא עליו כבד ושימורה משאה אין שבת

 משמע כו׳ לאחוריו לזורקו א״א ואס ב׳ ס״ק ברמ״א (צז)
 יזרוק ע״כ משמאל טפי עדיף דאחוריו מזה

 ברחש האמנם לשמאלו ירוק אזי כשא״א רק דוקא לאחוריו
 לשמאלו אסיר לימינו מותר לאחוריו אסור לפניו וז״ל כ״כ לא

 שוין דשניהם משמע הרי כו׳ אלף מצדך יפול דכתיב מותר
 זה ביאר כבר והב״י בטור הוא וכן יזרוק שירצה ולאיזה

 את זכר לא קכ״ג חות דב־כות בפ״ג חמודות והדברי ג״כ
 שהכריע והרמ״א כן שהעיר כלל ב״י לדברי הביא ולא יוסף
 ג׳ מרין דשמאלו האי על קושיא דיש יען כתהר״י וכתב

 ימינו אלא דוקא שמאלו דלאו בתהר״י סברא ויש פסיעות
 נכנס לשמאלו יזרוק כאשר א״כ ה הקב של שמאלו שהוא
 כ״ז ע״כ כתהר״י להיפך בירושלמי הטגה דאולי איסור בספק

 דמסייס מה ניחא ובזה טפי עדיף לאחוריו לדוק שביכולתו
 יאות אינו ופירוק קושיא דהדין כו׳ דלקמן והא הרמ״א
 קושיות הרבה יש כ״ד ועל דינים פרקי דנקט בכאן להביא

 ניחא לדרכנו אכן מקום בשום כתבם לא ואעפ״כ ופירוקים
 ורא״ש כטור פשק ולא כן שפסק מה על לגלות דבא יען

 הגס מלקמן קושיא דיש יען בירושלמי משמע דכדבריהס
 כשא״א רק חיסור בספק יכנס ולמה לזה אחר תירוץ שיש

שמאלו דהאי המפרש לדעת יחוש ולא לשמאלו ירוק אזי לאחוריו
:כו׳ הטעם י״ל זו קושיא על כי יען דידיה ימין

 עיקרן ט׳ תחנונים דרך יתפלל ג׳ סעיף במחבר (צח)
 השי״ת כי להתבונן האדם צריך דברים של

 ואל תפלה ושומע ואיש חיש כל על בפרטות המשגיח הוא
 בהשגחה הכל זהו כי הצדיקים ויסודי רשעים בשלות יביט

 כי יען ברשע דין מלעשות הקב״ה ימתין לפעמים פרטית
 לא עמו נקם עושה חיכו דהלא הרשע בדעת רואה אינו

 ואז לד׳ ישוב פן בהצדקו וחפץ אכן נרשע הצופה רק כן
 מה אה״כ וכן אידו יבא פתאום בתשובה שב אינו כששב

 דזהו וקשה כו׳ ידע לא בער איש וכו׳ ד׳ .מעשיך גדלו
 לא חכס איש הול״ל יבין לא ופתי הסכל כי חשיבות אינו
 ויסורי רשעים בשלות רואה אתה כאשר הכונה כך אכן ידע

 ומי ה׳ דרכי גבהו כי יאמר וצדיק המאמין לב ואז הצדיקים
 הן כן דלא אמר ע׳יז בזה עמוקה כונה בודאי לדרכיו יבין

 בכאן אכן מחשבותיך עמקו מאוד ה׳ מעשיך גדלו מה אמת
 עמקות רק הוא חכם באמת כי לאמר !תוכל לא השואל לב

 בעד איש דק כן לא הדבר ידע לבלי סיבה היא המחשבה
 את יבין שלא מי נקרא וכשיל ידע לא ע״כ דעת לו אין

 הלא כי שאלה זה מהו כי שאלת מחכמה לא כי יען זאת
 קייס מצב א״ל עשב כמו רשעים בפרוח יראה בעין עין

 יתלה לא השואל א״כ אליו הצדיק ול״ד אידו יבא פתאום
 השכלות עורק רק ה׳ עצת עמקו כי בעבור הידיעה חיסרון

:מלהבין מנעהו פניו על המרחף
 מפיגה דרך ודאי רוכב אבל ב׳ סעיף במחבר (ע)צ

 בה׳ג בשם הטור מביא זהו • היין
 למה ידעתי לא כתב ע״ב ס״ד ד׳ בעירובין בח״א ומהרש״א

 יש ביותר והנה ׳ היא ערוכה דגמ׳ כיון ה״ג בשם כך כתב
 למהלך רכוב בין כלל נקו חי שלא ורא״ש "ף הרי על להפליח
 ביאר לא אמחי העור על להקשות הוסיף והט״ז ברגליו

 בזה האריט וכבר וחומרא קולא ברכוב הנאמר חלוקות השני
 להרמב״ם דהוקשה לתרץ ונ׳יל נתנאל ובקרבן חו״י ותשו׳ הב״ח

 והאר/ ע״ב ס״ד ד׳ בעירובין מקשההגמ׳ דמאי רבתי קושיא
 משח״כ טורדהו מיל דרך דדוקא נימא ט׳ טרדתו דרך כש״כ כו׳

 בשינה דגש וראיה מרביעית יותר בשתה אף מפיג מילין ג׳ דרך
 מפיגתו הרבה שינה אבל מעט שינה דוקא דמשכרתו

 ולה בזה הרגיש מהרש״א שגם מצאתי )במג״אס"קד׳(אח״כ
 באופן דברכות לאמר מאוד דוחק ועו״קדזהו כלום תירץ

 בחופן הגמ׳ פירשו ע״כ חומרא ב׳ ובאופן קולא יהיה ח׳
 היה דהגמ׳ היא שייעתא כ״א קושיא אינו והתניא דהאי אחר
 ודרך מהלך כמו היין מפ־ג אינו רטב דודאי משברא סבר

 שברת היה כך כמהלך למיל דמי ברכוב מילין ג׳ מהלך
 בברייתה והתניא היין את מפיגה מיל ודרך קאמר ע״כ הגע׳

 כשברטב וא״כ מילין ג׳ מיהת קתני ט׳ בר״ג מעשה כן ג״כ
 דאינו הגמ׳ ודחי מיל בדרך שגי דמהלך פשיטא מילין ג׳

 דמשכר האיטלקי יין דשאני מכאן קושיא אדרבא כ״א ראיה
 דהיינו רכוב מילין בג׳ שגי האיטלקי דליין ומכיון טפי
 פחות אף כ״א מיל א״צ איטלקי דאינו ביין א״כ במהלך מיג

 שתש ליין ל״ד האיטלקי דיין החידוש דהעלה ומכיון סגי ממיל
 כיון מ־ביטית יותר כמו הוי וכאן כו׳ והאר/ קושיא עיד מקשה

 ומתרץ מיל במהלך דהוא ברכוב מילין ג׳ שגי ואיך טפי דמשכר
 למהלך דמי מילין ג׳ דרכוב שחשב במה טעות דזהו הגמ׳ כו

 דזהו מיל ממהלך שאני מילין ג׳ רכוב כן דלא מיל
 מרביעית יותר בשתה מפיג אינו מיל דדרך נמצא ביותר מפיג

 בשתה אף מפיג ברכוב אף מילין ג׳ כגון ממיל יותר משא״כ
 אבה בר לרמי להכי דאתית השתא ואמר מרביעית יותר
 ליין ח״כ האיטלקי ליין אף מילין ג׳ נאמו* דבכאן ל״ק נמי

 מיל ממהלך שאני מילין ג׳ דרכוב ממיל בפחות סגי פשוט
 וביין דוקא מילין ג׳ צריך איטלקי ביין א״כ יותר הרבה
 מילין מג בפחות סגי ג״כ וברכוב במהלך במיל סגי פשוט

 ודמי כלום ברוכב חילוק דאין נמצא ומרווח נכון פירוש זהו
 פירש והטור זה לכל השמיטו ושפיר למהלך פרטיה בכל

 למהלך רכיב בין חילוק ואין בכ״מ כדרכו ורא״ש כרי״ף לדינא
 לדינה לא זה כי רטב בדיני להאריך רצה לא לזאת אי כלל
 מפיגה דרך ודאי דרוכב מפרש דבה״ג כמזכיר רק בא לא ע״כ
 בהשוגיא פירושו ולפי כפשוטו השוגיא מפרש הוא כי יען היין

 להזכי׳ כ״א כן למפסק הטור כונת ואין למהלך רוכב בין יש חילוק
הרואה ויעיין למהלך רכוב והשוה מקודם שסתם ע״ז יש דחילוק

: כמזכיר רק ואינו בגמ׳ החילוקים בה״ג של פירושו כפי
(Г) דזהי ג״ל מותר הסידור מתיך א׳ סעיף בי״מי׳א 

 שצריך ץ ש כן לא רחיד יחיד בכל דוקא
 וכשטעה דציבורא אימתא עליו ואיכא ור׳ח במועד להתפלל

 לשוט על ולהרגילו הרבה לסדר דצריך פשיעא לשולחיו רע סימן
:ג׳ ס״ק במג״א קכ״ד בסי׳ ועיין מאומה פיו יכשל לבל

 לשין בכל מכירין דהמלאכיס דס״ל ז׳ ־ק ס במג״א (בור)
 ט׳



ארח הורת
 № ד״ה הש״ס בגליון )ד׳י״בע״ב( שבת במס׳ עיין כו׳
 דכשהוח מחלק וכך פארדו דוד למה״ר וצ״ל שם וט״ס כו׳

 כמוציא בלב כשהוא משא״כ בעצמו השי״ת כ״א א״י בכליות
 לבות בוחן מדנאמר ע״ז והשיג מה״ש ויודעין דמי מפיו

 ארמית בל׳ נתקן לחמא דהא ופיסקא • יעו״ש ה׳ וכליות
 דיכנסו עניים מזמין והוא ארמית לשונם היה אז כי יען
 יבינו לא בלה״ק אומר וכשהיה ע״ה אף הכל דכפין כל

 ♦ כל בפי המורגל ל׳ ארמי בג׳ שואל לנך מאמרו העניים
 העתידה לגאולה ומסיגל מיוחד הלילה דזה יען נ״ל עוד

 נפלאות אראנו מצרים מארץ חך צא וכימי ליגאל עתידין בניסן
 דאומר ז״ל כאמרם הצדקה בזכות יהיה הגאולה דעיקר וידוע

 מה בזכות מדבר '7 אני ישראל של סנגורי' למיכאל השי״ת
 תקנו לגאולה ומסוגל המעותד הלינה דזה נמצא בצדקה נגאלין

 רוצים ואינם שי״ל אנשים יש אכן זכות לעורר בצ־קה להרבות
 בצב דאינו יקטרגו לדברו המלאכים יזדקקו וכאשר ליתן
 ארמי בג׳ נתקן לזאת מ״ד לחד יודעים שבלב ומחשבה כלס

 : קטרוג יהיה ולא לזה מזדקקין אין הל׳ פחיתות ומפני
בגמ׳ • מתפלל של ד״א בתוך א׳ סעיף במחבר )ק״ב(

מדכתיב יציף ע״ב( ל״א )דף ברכות ־
 משמע עמך עמכה התוס׳ וכתבו בזה עמכה הנצבת האשה אני

 היה שלא כלומר בה״א מלא עמכה דכתיב ומשוס ד״א בתוך
 מה לדקדק ויש • יעו״ש בחמישית כ״א שלה ד״א בתוך יושב
 שלה ד״א בתוך עמד כי לעלי אז לספר דבריה ענין היה
 הזה הנער אל שהתפללתי האשה אני הול״ל בחמישית וישב
 ברכות במס׳ דמבואר הכונה לפרש ונ״ל ־ כו׳ לי ד' ויתן

 • למיתה לדונו ורצה רבו בפני הלכה מורה היה דשמואל
 מאיסורא דלאפרושי כ״ג( )ד׳ בעירובין המבואר לפי אמנם
 כהן בעי דשחיטה עלי לשיטת וכאן רבו בפני להורות מותר
 אין עליהם בגדיהם שאין דבזמן כהונה בגדי ג״כ בעינן

 בשעת שלא שעטנז וילבשו כהן א״צ ובאמת עליהם כהונתם
 למ״ד אמנם הורה• ושפיר מאיסור הפרישס א״כ עבודה
 הדיוט כהן של אבנט והו לא כה״ג של דאבנטו ו'( )ד' ביומא
 ליכא א״כ שעטנז ואינו בוץ של הדיוט כהן של דאבנט נמצא
 בילקוט אמנם מיתה וחייב מאיסורא לאפרושי ואינו בזה חפש

 בקרא נאמר וכן גדול כהן עלי נעשה היום דאותו מבואר
 ועוד כה״ג מינוהו יום שבאותו מלמד כתיב ישב הכהן ועלי

 ואילולי ד׳ היכל מזוזת הכסא על יושב הכהן ועלי דנאמר
 אוסר דוד בית למלכות ואף בעזרה בישיבה אסור גדול כהן

 עשה שפיר ולפי״ז • שמואל ספר שמעוני בילקוט יעו״ש הילקוט
 עלי ישחוט כהן בתר דמהדרינן כך בתוך פן שחשש שמואל
 לכ״ע שעטנז של הוא הא ואבנטו כהונה בבגדי לבוש בעצמו

 אני קמיה וקצווחה חנה אתיה ולזה מאיסורא לאפרושי והוי
 באמה עמכה אכן עמדת ד״א בתוך עמך הנצבת האשה

 דנתמנת צ״ל בע״כ אצלך ישיבה הותר ואיך ישבת חמ״שית
לשחוט תלך פן דחשש בהוראתו בני חטא לא וא״כ לכה״ג

:עבודה בשעת שלא בשעטנז ותלך
 לק״מ כר׳ לשכורה חשבה עלי הא ומשה א׳( ה״ק )בט״ז

 הרבתה כי והיה כתי׳ בקרא דהלא י
 על מדברת היא וחנה פיה את שומר ועלי ה׳ לפני להתפלל

 לשכורה עלי ויחשבה ישמע לא וקולה נעות שפתיה רק לבה
 כדין ועמד מתפללה היא שבאמת עלי חשב דמקודס נמצא

 היא מה על לידע רצה בתפילה שהרבתה ראה כאשר רק
חשבה אז ממנה קול שמע ולא פיה את ושמר מאיד מארכת

: מקודם ולא לשכורה
 לבכה״נ ביתו בין לחלק ל״ס לקום הוצרך וא£״ה ל( )בס״ק

 מקום הוא דשם לק״מ כן נחלק דכאשר
 מקודם כשישב אף לקום ומחויב לכל מיוחד ומקום להתפלל

: בב״ח ועיין

כן אביגדור

 עקבו על כרוך נחש ואפילו ג׳ סעיף במחבר (ד)ל
 אמר איתא ל״ג( )דף ברכות במס׳ • כו׳

 אריות לגוב נפל מיתיבי פוסק עקרב אבל נחש אלא ל״ש ר״ש
 ועקרבים נחשים מלאה לחפירה נפל שמת עציו מעידין אין

 אמאי וקשה • מיזק איצצא דאגב התס שאני שמת עליו מעידין
 המשנה על להקשות כו״ל ששת רב על קושיא הדין מקשה

 לתרץ ונ״ל יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפילו בו הנאמר
 מסוכן אינו א׳ נחש דוקא נאמר דהוה ל״ק המשנה דעל יען

 נחשים נפרש הוה ועוד סכנה הוי הרבה בנחשים משא״כ
 הוא עקיביס ג״כ דנצערף ומכיון זה או זה או ולא ביחד ועקרבי'

 שיש ר״ש כדאמר אמנם מסוכן אינו לבד נחש משא״כ מסוכן
 מסוכן הוא לבד א׳ אף עקרב א״כ לעקרב נחש בין חילוק
 א׳ עקרב כ״א דוקא לרו ועקרבים בברייתא כדנאמר וא״כ
 בנחש הוי א׳ בבבא נאמר דנחש ומכיון מעידין ג״כ לחוד

 י״ל ועוד • מקשה ושפיר מעידין ג״כ א׳ בנחש אף כן ג״כ
 כנגדו מרתיע דבנחש הירושלמי בשם התום' שכתבו מה עפ״י
 נחשים מלאה לחפירה האי די״ל לק״מ ר״ש בלא א״כ פוסק

 דבכה״ג כנגדו מרתיעים דהנחשיס כשראו מיירי ועקרבים
 דמחלק לר״ש אכן כנגדו מרתיע באינו מיירי ומתניתין מסוכן

 א״כ מרתיע באינו אף מסוכן דבעקרב ש״מ לעקרב נחש בין
 נחש וא״כ מרחיעין באינן אף מיירי ועקרבים כאן כדנאמר

 דא״כ לי נייח לא זה תירוץ אמנם • שפיר ומקשה כן נמי
 למאי לפי״ז יקשה א״כ מזקי איצצא דאגב הגמ׳ תירץ מאי
 איצצא אגב דהוא זה באופן דוקא דמשמע עקרבים נקט
 בע״כ וצ״ל עליו ומעידין הוא מסוכן ג״כ איצצא בלא אף הלא

 נימא המקשה דעת 'הוא מאי א״כ עקרב נקט נחש דאגב
 ואגב וכנ״ל רבים נחשים שיש מפאת או מרתיע בנחש דמיירי
 עקרב נקט נחש דאגב לאמר דא״צ ועוד עקרבים נקט נחשים

 בלא משא״כ איצצא במקום דהוא עקרב נקט בדוקא כ״א
 שמעידין עד שימות ברירא לא אכן הוא דמסוכן אמת הן איצצא
 אף מסוכן דעקרב כיון בתפילה כאן רק ימלט אולי עליו

 דהו״ל והדק״ל כנ״ל אא״ל וא״כ יפסיק סכנה ספק רק דהוא
 דאין בגס' חדש פירוש לפרש נ״ל ע״כ עלהמשנה• להקשות

 בכאן הלא פוסק אינו דנחש אמר איך להקשות הגמ׳ כונת
 וי״ל דל״ק המקשה גם ידע דזה שמת עליו דמעידין נאמר
 דאמר ר״ש על הקשה המקשה רק מזקי איצצא אגב התם שאני

 חמיר דעקרב א״א דזהו פוסק עקרב לבל נחש אלא ל״ש
 שמת עליו מעידין ועקרבים נחשים מלאה נאמר דהלא מנחש
 מכוכנין דאינן נחשים ומה דהשתא מיותר עקרבים האי וא״כ
 דמסוכנין עקרבים שמת עליו מעידין באיצצא מ״מ להרוג כ״כ

 כ’וא שמה עליהן דמעידין פשיטא איצצא בלא אף להריג המה
 דנחשים צ״ל בע״כ מנחשים בק״ו ידעינן הלא למ״ל עקרבים

 נקעיה ע״כ ק״ו וליכא המה שויס מזיקים שניהם ועקרבים
 ואילולי מזקי איצצא דאגב ש״ה ומתרץ לר״ש וקשיא לתרוייהו

 היה כאשר וא״כ שמת עליו מעידין ואין מזיקין אינן איצצא
 אףכיכא עליו מעידין דבעקרביס ה״א ־לחוד נחשים רק נקט

 בעקרב דאף להורות לעקרביס ג״כ נקעיה ע״כ דליכא
 נמצא מעידין אין איצצא בלא אבל איצצא דאינא היכא דוקא

 דבאיצצא בנחשים רבותא איכא ובשניהם תרווייהו אצטריך
 כ״ל כן • לא איצצא בלא אבל באיצצא דוקא ובעקרבים מעידין

:כן פירש לא שרש״י לולא נכון
 אס נסתפקהי • הזמ״ג שלא מ״ע שהוא ב׳ הרס?ז (ו)ל

 ומצאתי דהזמ״ג בעיו״כ לאכול חייבות נשים 1

 נשים בכל נבוך אני אבל וז״ל ט״ז סי׳ איגד ר״ע בתשו'
 דהרח״ש דחייבות •ונ״ל • בעיו״כ לאכול חייבות אם הבריאות

 ובת״ש נתנאל בקרבן ותמהו רב בר דר״ח דרשא מביא בביצה
 הב״י הקשה כה״ג והנה כר״י הוספ' הרא״ש מביא דביומא

 מוכני דמביא מספיק אין הרא״ש על ותירוצו הטור על
 מועכיתם יד
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 וכן דרשתו קבל ביבי רב איך להרא״ש דהוקפה ונ״ל מועניחם

 דקיי״ל מאחר דרשהו אחזו ס״א בפסחים דרבינא בריה מר
 בט׳ דהול״ל מיותר דמערב וחוש׳ דרשתו סברי דכ״ע וצ״ל כל״ע

 לכן בכלל מאחרקדעד לתוסם׳ אתי בע״כ ערב עד מערב לחודש
 יהיה א׳ ערב כן היסס׳ הוא ב׳ דערב כמו זל״ז לאקושי נקטיה
 הוה אז ערב עד מערב נאמר לא אלמלא פירושו וכך בחוסם׳
 ממילא שוב לאחריו ערב עד דנאמר ועכשיו כו׳ בט׳ יכול דרפינן
 שהקשה והמקפה עיו״כ לשמחת אתי בט׳ וא״כ ג״כ לפניו ידעינן

 ור״ע הקשה לכן כפשוטו פירושו סבר לו עביד מאי ועניתם האי
 סברי בתראי אמורי אכן מלפניו לתיסם׳ אתי לר״י משא״כ דוקא
 הרא״ש פסקי וניחא כר״ח פסקו שפיר לכן בזה ור״ע ר״י דל־פ
 ד״ה ע״ב ט׳ ר״ה החום׳ קושיח יקשה ולפי״ז אמת דשניהם וטור
 דבעינן בעיו״כ מודים הכל ס״ח בפסחים אמר לא דאמאי כאלו

 דר״י מאחר תירוצם ע״ז שייך ולא אעצרת כרקאמר לכם נמי
 מודים דהכל והטור להרא״ש דביארנו מכיון דרשא הך ליה לית

 ע״ב ש״ח בפסחים דכתבו כתו׳ משמע ג״כ מפירש״י והנה בזה־
 דמ״ד אליבא דרשא להא מוקמינא דיומא בת-א בפ' כו׳ כל ד״ה
 ואפי' מבע״י ולהתענות להתחיל עניי חושפי על מוזהר אדם אין

 נ״ל אחרינא מקרא הקודש על מחול מוסיפין ליה דאית למאן
 אתיא להכי בט' האי אתיא כי הלכך חשבות ובקציר מבחריש

 הך ליה לית אחרינא לדרפא אתי ובקציר בחריש דלמ״ר הרי
 דאין מאחר דר״ה התו׳ קופית לת*ץ ג״כ בא ורש״י חייא דתני

 בעיו״כ מודים הכל אמר לא אמאי УЪ דחייא הך על חולק כאן
 דמ״ד אליבא דוקא דרשא להא מוקמינן ביומא כי יען מתרץ לכן

 ובקציר מבחריש דיליף היינו הושפ׳ למ״ד ואף תושם׳ כאן דאין
 אחרינא לדרשא ובקציר בחריש דאיצטריך מאן מוכח ממילא

 הכל אמר דלא ניחא א״כ דר״ח הך ל״ל חוסם׳ ג״כ ליה ואיח
 יען עיו״כ אמר דלא דהאי ואף קש: וטור נרא״ש אכן מודים
 דהרמב״ס דאף ועצרת שבח כמו מדאורייתא דחיובו מה דנקט

 ביאר כבר עונג לשבת מוקראת מד״ס וכבודו שבת עונג כתב
 הלמ״מ בע״פ למרע״ה נאמרה ממש דאורייתא היא ד הח״ס

 לחדש רשאי הנביא אין הלא דאל״כ אקרא אסמכיה וישעיה
 וכיון :ס עלי דסוקליס כסף בקדושי כדרכו ד״ס וקרי דבר

 מדרבנן דהוא עיו״כ משא״כ יעו״ש ד״ס ליה קרי מדרשא דאתי׳
 דהא איט ז: נדרים מהל׳ פ״ג בכ״מ ועיין ואסמכיהאקרא

 ור״ח דעיו״כ כתב קס״ח סי׳ ח’חא ובח״ס פורים ג״כ חשיב
 אף דבעיו״כ צ'ל בע״כ יעו״ש לפורים שבת בין מצעא מילא
 כ״א עליו שאינו אותו כ״א מחשיב לא הגמרא א״כ חייבות נשים
 ואף • עליו ל״ת דחיוב עיו״ש משא״כ ועצרת שבת כמו מ״ע חיוב

 דכיון הצל״ח תירץ כבר הכל בד״ה שם התו׳ קופית ישאר דלפי״ז
 מפא״כ יו״ט שאר אטו בעצרת גזרו דרשות שבות הוה יו״ט דבכל
 דזהו קחשיב לא חייבות נשים וגס שהזמ״ג מ״ע דאינו עיו״ש

 • יו״כ תענית בכלל כ״א עשה בכלל דאינו מודים דהכל פשיטא
 הלא וי׳ ט׳ התענה כאלו אמרו על שהקשה בצל״ח מצאתי אכן
 ביום אז ימים ב׳ המתענה כי יען ומתרץ באמת מתענה בי׳

 כאלו שחשוב וזהו פשוט יום מתענית כפלים כפלי קשה הב׳
 יותר ומתעלה מתחשב י׳ תענית דאף והיינו וי׳ ס׳ התענה

 ציוה מה על דהקושיא יען זה ומוכח בערכו בעצמו הוא מאשר
 כ״א זה אין בט׳ ואכלתם בפירוש נכהב ולא עינוי בל׳ הקב״ה

 לענין גס תענית נחשב שיהיה לענין ועניתם בל׳ דאפקיה
 נאמר אס ומעתה • יטו״ש רצופים וי׳ ט׳ התענה כאלו י׳ צום

 בל׳ ליה מסיק דקרא מכיון עיו״כ אכילת במצות חייבות דנשיס
 מחויי׳ י׳ בתענית 3י שמחו כל ממילא וי׳ ט׳ כהתענה דהוי בט׳

 של העינוי גס למילף מנ״ל הדק״ל בט׳ לאכול ועניתם לקיים
 הוה דאז בכדי בט׳ ואכלתם בפירוש כתב דלא י׳דהא יוס

 בפשוט הצל״ח קופית י״ל אכן שהזמ״ג מ״ע דיהיה נשים סטרינן
 התענה כאלו עליו מעלה בט׳ האוכל כל פירושו דכך דברינו לסי

 ל״ק בט׳ ואכלתם בפירוש ולא עינוי בל׳ אשקיה למאי א״כ וא״ח

 חייבות שנשים י׳ תענית דין אכילה להאי דיש ועשירי כי יען
 אכילה על ונקט עינוי בל׳ אפקיה לכן ע׳ באכילת חייבות כן כמו
 ונשים לו ממש יו״כ תענית דדין לאמר יו״כ עינוי ודין ל׳ ע׳

 וז״ל יו״כ פ׳ מהרא״ש ברורה ראיה נ״ל ועוד • ג״כ חייבות
 באכילה להתרזק בט׳ עצמכם הכינו כלומר כו׳ רב בר חייא תני

 המקום פל חיבתו להראות למחר להתענות שתוכלו כדי ושתיה
 א׳ יום להתענות עניו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם לישראל

 :יוכל כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאכילו וציה
 להתענות לישראל ציה לא הפנה ימות מכל הקב״ה כך לסבול

 ולשהות לאכיל והזכירם עונוהס על לכפר לטובתם א׳ יום אלא
 אכילה מצות דעיקר דכן ומאחר • יעו״ש כו׳ התענית ערב
 נ״כ דנפיס א״כ התענית לסבול ויוכל להתחזק בכדי הוא

 לסבול שיוכלו באכילה חייבות לפי״ז בודאי להתענות דמחוייביח
 דק־א עעמא דדריש למאן כ״א אינו דזהו ואף התענית

 הא ן א הוכח: אינו טעמאדקרא דרים דלא משא״כלמאן
 פ״ב יבמות בתוי״ט כמבואר דקרא טעמא דדרשינן קיי״ל אכן

 דעותיה ש״מ כו׳ דר״ש דרפא הרב לה ומדנסיב וז״ל ה׳ מפנה
 הסותרים המקומות כל שחרצתי הודה קיבן בחיבורי ועיין ס״ל
 מ״מ פעורות אס אף גס ומה ח־יבות דנפיס סשיעא א״כ לזה

 נעילת אף דהא קעבדי מצוה פהזמ״ג מ״ע אף מקיימות כשהן
 בש״ע כמבואר לתקוע בטלטול מותניות מ״מ הוא דפבות שופר

 ועיין שם בפירש״י ועיין בנה מיד אפה מקבלת נאמר וכן
 סומכות נשים כמ״׳ד קיי״ל הלכה ולענין שכתב דסוכה פ״ב ברין

 מציה כמקים שלא איסור צד בהן שיש במ״ע אפילו רשות
 ולפיכך שכר עליו ניטלות בדבר חייבות שאין שאע״פ לעשותן
 נצטוו דיפראל כיון וצונו אמדי ומצי עליהן לברך רשאות
 ס״ד היה דמאי כס דמקשה והא פכר נוטלות נמי ואינהו

 שום כאן דאין מאחר ר״י בידו דמיחה דירופלמי דמקשה
 דרבנן איסור איכא ובתפילין שבות דהוא לכופר ול״ד איסור

 הירושלמי המשך ג״כ ונבאר לתרץ יש יעו״ש קדושתן זלזול
 ופריך חכמים בידם מיחו ולא תפילין מניח שהיה די״ל

 בידו מיחו סוכה גבי ה־א דהא דר״ג ש־טתיה מחלפא
 שהיה ומכני המטה תחת ישן הי׳ שהרי בסוכה מליפב חכמים
 ופריך בסוכה יכניס שהיו חכמים את לדחוק שלא כן עושה

 דרוצה ומכני לסוכה חוץ לו ישב חכמים את לדחוק פלא אי
 ענינה אק זו קושיא דהא ותמוה ־ חכמים דברי לשמוע היה
 תחת ישן היה בידו דמימו דמשוש דס״ד למאי אף דהא הכא

 שאמר ר״ג דברי ועו״ק • בחוץ לו ישב נמי ליה תקשי המטה
 משיכה פעורק שעבדים ויודע ח’ת שהוא עבדי טבי ראיתם
 תחת שינה דלענין מזה דמפמע המטה חמת יכן לפיכך
 דעבדיס יודע הוא ת״ח כי ועבור יצא דלא פשוט המטה
 ושבר ד״י פליג ובאמת ת״ח ידיעה להאי דצריך פטורין
 בזה מס־פק ג״כ טבי דילמא א״כ יצא ג״כ המטה דחחת
 המטה דתחת שסובר רק בסוכה חייבים דעבדיס באמת וסבר

 דהנה ונראה • הוכחה ומהו המטה תחת ישן לכך כר״י יצא
 מ״ע דהאי ואע״ג כתבו למדנו בד״ה ע״ב כ״א דף התו׳

 דכהיב מפום דחייבין דל״ת לאשמועינן איצטריך שהזמ״ג
 בסוכה חייבות דעבדיס כדנאמר נמצא • תדורו כעין תשבו

 פ״ב כ״ח בד׳ כדאמר בעינן קבע דירת דסוכה פשיטא
 עושה ימים ז׳ כל אמרו מכאן תדורו כעין תשבו דת״ר
 אינו מסוכה פטורין דעבדיס נאמר ואס קבע סוכתו אדם

 דדירת ג״כ ראיה אין וכן בעינן קבע דירת ראיהדסוכה
 מ״מ תדורו כעין תשבו דדרשינן באמת ל’די בעינן ארעי

 לקיים לבע״ב נטפל להיות העבד חת מחייב הכתוב אין
 * פהזמ״ג מ״ע מפארי הכתוב חלקו ולא הבע״ב עבור המצוה

 העבד יכול והיה ופנויה גדולה היתה ג’ר פל סוכתו והגה
 המטה החח לישן הניח ולמאי הסוכה באמצע לישן להניח
 אין המט: ותחת פטורים שעבדיס הלכה להראות דבא בע״כ

יוצאים
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 תחת דיוצא להראות דרוצה הוא דנהסיך דא״ל שם ישן לכך יוצאים
 להיפך די״ל הוכחה דאינו המט: תחת ישן למאי דא״כ המטה

 לישן הו״ל טוב יותר המט: תחת הואוא״י סטור כי עבור דישן
 דחייביס הדין כ:נדע וממילא דחייביס להראות הסוכה באמצע
 דסוכה דמכיון יצא המטה דתחת בלא״ה ידעינן שוב בסוכה

 לדבר ר״ג סבר היה כך קבע מבטל ארעי אין קבע היא
 דודאי סבר הירושלמי והנה ־ שפיר והוכיח כר״ש ולא ברור

 היה לא הלכה להורות משוס כ״א ר״ג אימת משום לאו אי
 בסוכה יישן כ״א יען מר״ג ירא דהיה ובע״כ המט: תחת ישן

 בסוכה עבדים דחייביס העולם דיסברו חקלה מזה יצמח
 דר״ג ומקשה בו שמיחה ס״ד לכן המטה תחת לישן ומותר
 המטה החת יכן היה ואעפ״כ מיחה דלא ומשני אדר״ג

 דהסוכה מקודם דסבר מאי לסי והנה • חכמים לדחוק שלא
 חוץ ולא המטה החת יפן דלכך קושיא כאן אין היה גדולה
 לא המט: ותחת סטורין דעבדיס ;הורות דרצה לסוכה

 כ״א ראיה אינו לסוכה חיץ ישן כשהיה משא״כ כנ״ל יצא
 יצא לא המטה דתחת הוכחה אינו אכן פטורים דעבדיס

 הסוכה בודאי א״כ החכמים את לדחוק שלא כדחריץ אכן
 ותחח סטורין דעבדיס דיודע הוכיח ור״ג היחה קטנה

 המטה תחת לישן נפשו דצרנצס ראה כי יען יצא לא המטה
 המטה חחת לאחר ולהניח בסיכה לישן דביכולחוהיה אף

 יצא המטה ותחת חייבין דעבדיס גדולה הוכחה יהיה דאז
 רואים הרי המטה חחת לאחר דכשמניח נם ומה וכנ״ל

 ותחת פטורים שעבדים דיודע כ״א זה אין יצא המטה יתחת
 אחרים משא״ס לר״ג כ״א ראיה אינו זהו אכן יצא לא המטה

 יצא המטה החח דבאמת דיסברו הוכחה אינו ראו שלא
 קטנה דסופה עבור המט: תחת שלו ושינה חייבין ועבדים

 בב׳ כלל הוכחה אינו וא״כ בהזדמנות כ״א במחכוין ושלא
דעבדיס הוכחה לפחות ויהיה בבית לישן הו״ל הדינים

 :כנ״ל חכמים דברי לשמוע היה דרוצה ומשני פטורים
הלל חס ור״ע ראב״ע שבין למחנקוהס לבאר ראיתי

 הלכה ע״ה שיעלה עד מצוחן פסח ואכילת
 לאכלו זהיר ויהא איתא א׳ סעיף תע״ז ח בא הנה • כמאן
 י חצות קודם יקרא ההלל שגם עצמו ויקדים חצות קידם

 ומשום ט׳( סי׳ )פ״א ברכות הרא״ש דברי עס״י והפונה
 כל מצה לאכול להחמיר צריך הילכתא כמאן לן דמססקא
 לאכול צייך לראב״ע בפסחים כדאיחא חצות קודם אפיקומן

 הל׳ חו״מ מהל׳ פ״ו הר״מ אכן חצות קודס חובה של מצה
 הכ״מ וכחב כר״ע דססק הרי הלילה כל ומצותה כחב א׳

 באכילת דעהו וכן י הלינה כל ה שמצות רבינו וכתב וז״ל
 דהקירא מהניתין וכסתם ק״ס( מהל׳ ח׳ )פ׳ כמבואר פסחים

 וכר״ע הלילה כל כשר בלילה שמציתה דכל המגילה את
 כר״ע וקיי״ל חצות עד דאמר דראב״ע ופליגא הכין דאמר

 בפ״ק מתניחין דסתס משוס כראב״ע שפסק מי ויש מחבירו
 ובע״ס כמותו מקומן איזהו פ׳ יחים ובז ובע״ס דברכוח

 ודברי יי״ח לא לראב״ע מצות אחר מצה אכל רבא אמר
 סחמא חדא לי מה חליצה מצות פ׳3 דאמרינן עיקר רבינו

 הדרינן ולר״א לר״ע סתמי דאיכא וכיון סתמי תרי לי מה
 קשה ולכאורה יעו״ש• מחבירו כר״ע הל׳ דקיי״ל לכללץ

 כר״עמחבירו והל׳ מחדריו כר״ע דלא סתמי דהרבה כיון
 הוא יחידאה עליו דהחילק דידעינן מפיון וצ״ל מחביריו ולא

 וז״ל ע״ב( )נ״ד נדרים ץ’בר ועיין היא מחצירו א״כ ראב״ע
 אבל האמת לסי רבים הס עליו דהחולקיס היכא היינו
 דר״ע עליה דסליג מהניתין דסתס בגמרא דמפרש היכא

 ממש וזהו ביה קרינן דמחבירו כר״ע קיי״ל אז הוא יחידאה
 הבשר כל ובס׳ כר״ע דלא דמעילה דמחניחין דשם כעובדא

 רשב״ג הוא יחידאה ר״ע על דהחולק ,זמכיון כר״ע סתם
 דמאן בגמרא מפרש דהוא כתב דהר״ן אף כר״ע הג׳ ע״כ

 כ״מ אלא הוא דוקא לאו הוא יחידאה דר״ע עליה דפליג
 דהך אמרינן אז ראה יחי עם פניג דר״ע בהדיה שנאמר
 היכן מקור הגמרא הראה שש רק הוא היחיד של סחמא

 שסיר סלע דהיחיד בהדיא דחזינן ה״נ וא״כ היחיד פלונחת
 אף כר״ע הל׳ דסבר הט״ז לדעה גש ומה ־ כר״ע הלפתא
 שפסק הרמב״ס על שחמה תצ״ח( )בסי׳ ,כמבוא: מחבריו

 טביחחה מביח כ״ה( )ד׳ ביצה במס' דאמר ר״ע נגד כרבנן
 )מ״ו( מעירובין חמה ובא״ר מחביריו אף כר״ע הל׳ הל״א

 ידמ־.א:י בס׳ חמה וכן מחביריו ולא מחבירו בהדיא דאיחא
 הסיגיא מפרש ד׳( )סי׳ רוקח שמן ובתשו׳ קע״ב( סי׳ ה׳ )כלל

 כן כלל משמע הל׳ חין ולע״ד מרבו ולא מחבירו דעירובין
 דכר״ע משמע מחביריו ופר״י מחבירו כר״ע הל׳ אמר דהלא
 כמו נקט לא אמאי דאנ״פ מחביריו ולא מחבירו דוקא

 במקום אף וכר״י רבו במקום הלי אין דכר״ע דנ״מ וא״ל י’דר
 הביא אכן מרבו וכר״י מחביריו כר״ע הל׳ ה׳ול״ל א״כ רבו

 ושמא ובהו׳ כו׳ ליה מסייע לימא )ד״ד( דיומא מסוגיא ראיה
 מחביריו אף כר״ע דהל׳ מוכח יעו״ש ט׳ כר״ע דהל׳ משוס

 ודחה מיומא בראיתו ג״כ שהרגיש נתנאל בקרבן ומצאתי
 הוי מהניתין סחס משא״כ בס״ע יחיד כל עס סליג דשס

 נגד הוה כאן דהלא הכ״מ על להקשות ואין • יעי״ש כרביס
 תנאי והני ט׳( )דף בברכות כמבואר עלי׳ דסליג ר״א רגו

 נ״כ הדרינן שוב א״כ כותיה סובר ר״י הא י״ל תנאי כהני
 מחבירו כר״ע הל׳ וראב״ע ור״ע כר״י הל׳ ור״י דר״א לכלנא

 כר״ע מדנסשיה הרמב״ם יכריע איך מאוד קשה אעס״כ אכן
 דהוח קל הכרעה בשביל החולק־ן סתמי כמה דאיכא במקיס
 למצוא ג״כ שדחק בצל״ח ועיין נפיק לא סשיקא מירי לפחות

 לבאר פלפול עס״י ולעד״ג הרמב״ם לדברי צא מ דבר פשר
 הגמרא קמקשה ע״ב( )ד״ד חמורה במס׳ דהנה • הדבר

 והנוחר בקר עד ממנו תותירו לא בברייתא דנאמר הא על
 שאין לומר ל״ח אחר עשה ליתן הכתוב בא בוקר עד ממנו

 זה הוא השס מן לא אומר יעקב ר׳ ר״י דברי עליו קין לו
 ור' • עליו לוקין ואין מעשה בו שאין לאו דהוי משוש אלא

 ,דאהי הגמרא ומתר! ליה עביד מאי והניתר האי יעקב
 עד ממנו והנותר קרא אמר חזקיה דבי חכי וכן לכדחזקיה

 בוקר עד ת״ל מה בוקר עד ח״ל שאין תשרפו באש בוקר
 לחזקיה חינח דהא לתמוה ויש לשרסחו שני בוקר לו ליתן
 איני קדשים דשריפת הא דילסי אשי ורב ורבא לאביי אכן

 פ״ג )ד׳ פסחים במס׳ כמבואר אחרינא מקרא י״ט דוחה
 ליה עביר מאי והנוחר האי ור״י הדק״ל לדידהו א״כ ע״ב(
 מוהנוחר וא״כ וה׳ ו׳ דרשינן דלא יסבור דר״י דיאמרו וא״ל

 נותר״שלא לרבויי והנוחר נאמר ע״כ בזמנו שלא ידעינן לא
 ועד האי דלר״י לחזקי׳ קשה דעדי־ן ביום דנשרף בזמנו
 דאצטריך ר״י יקשה אתי יו״ט דחי דלא קדשים לשריפת סקר

 על קשה עוד ביו״טי קדשים שורפין דאין מנ״ל בוקר עד
 הוה נא דחמורה דלאו חמורה הל׳ ריש דכחב הרמב״ס

 בכל שום העשה ואין בכל שום דהלאו משוס הנל״ע לאו
 אין הנל״ע לאו וכל חמורה במס׳ הגמרא כדקמקשה א״כ

 חרי ומנתק עשה חד אתי דלא ומשני תמורה והרי לוקין
 להרמב״ם ועו״ק • בכל שוה אינה דהעשה משני ולא לאוין
 העשה אין הא לעשה הניתק לאו הוי לר״י דנותר אמאי א״כ
 שהזמ״ג מ״ע הוי קדשים דשריפת בנשים נוהג דאינו בכל שוה

 לתרץ ונראה • בכל שוה הוי הא והלאו בלילה נשרפים דאין
 אור נאכל יהא יטל איתא ג׳( )ד׳ פסחים במס׳ דהנה הכל

 עד והנוחר וממחרת יאכל זבחכם ביום ח״ל כו׳ לשלישי
 ישרף יכול שלישי לאור נאכל ואינו נאכל הוא יום בעוד יום
 ישרף באש השלישי ביום הזבח מבשר והנותר ח״ל כו׳ מיד
 עדיין ולכאורה בלילה שורפו אחה ואי שורסו אתה ביום

דהח בלילה קדשים שורסין דאין מנלן מ״מ ביום תאמר אף
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 שלח דוקא הוא ביום והאי בלילה קדשים שורפין דבאמת י״ל
 מכיון דאז בשבח שני יום דחל היכא שלישי לאור ישרף

 הגיע לא דעדיין א טעמים שני מפאת לשרוף אין דביוס
 אין הא דבלא״ה ב׳ הוא אכילה זמן שני דביוס שרפתו זמן

 יום אחר הונך הלילה דבקדשיס ויען בשבת קדשים כורפין
 דהנך השלישי ביוס שריפהו זמן התורה קבע ע״כ שעבר

 • שריפה לאכילה דתיכף אחד מטעם עדיפי טעמים שני
 אינו לשרוף דאין ביום דאז בחול שני היום כדחל משא״כ

 שורפין ע״כ שריפחו זמן הגיע לא דעדיין אחד מטעם רק
 לאכילה דתיכף אחד ליום הנאכלים בזבחים כמו בלילה

 ממנו והטתר מיותר קרא נאמר זה מטעם לכן • שריפה
 זקשריפחן ימים לשני הנאכניס דזבחים להורות בוקר עד

 קרא האי נאמר דבפסח אף בלילה ולא דוקא לבוקר ניחן
 תנהו לפסח ענין א-גו אם אכן • בלילה כ״א נאכל דאין

 לפי״ז א״כ בלילה שורפין דאין ימים לשני הנאכלין לזבחים
 ג׳( )ד׳ בפסחים התו׳ אכן • שפיר איצטריך בוקר עד האי
 דאיני ליה תיפוק יום עד איצטריך אמאי הקשו ת״ל ד״ה

 פשיטא דנאכל ס״ד דאי ביום מדאיצטריך לשלישי אור נאכל
 דאי ותירצו שריפה לאכילה דהיכף לילה באותה נשרף דאינו

 ישרף שלא למעוטי ביום ואצטריך נאכל הא׳ יום עד לאו
 דנאכלא״כחרי ס״ד אי הדק״ל דברינו ולפי אח״כ של בלילה
 קרא מחד דזהו ל ח ב;יל אף בלילה ישי־ף שלא למ״ל ק״־אי

 דע״כ יען בשבת כשמל על דקאי דה״א א״ל דהשתא ידעינן
 בשבת חל רביעי והיום שלישי ביום שרפו ולא כשעבר היינו

 מכיון לשרוף יכול היה דבשבת נמצא נאכל דבלילה מאחר
 אחדדהוא טעם מפאת כ״א איסור עליו ואין הזמן דהגיע

 לשרוף מבלי זה עבור חשיב לא הסברא מפאת וא״כ שבת
 דוקא דשורפין גלי דהקרא חזינן הרי ואעפ״כ ביום כ״א בו

 לשרוף עדיף הסברא דמצר הסברא מצד ולא הוא וגזה״כ ביום
 עבור כ״א מלשרוף איסור אין ביום דאף מכיון לאכילה תיכף
 חול ליום שבת בין מ״ש דכן ומאחר הוא דשבת אחד טעס

 בפ״כ למ״ל השני קרא וא״כ ביום דוקא לשרוף הוא גזה״כ
 קראי^איצטריךכנ״ל תרי ושפיר שלישי אור נאכל דאין צ״ל

 דבקרא כיון י״ל התו׳ קושית אכן י למ״ל יום עד והדק״ל
 שגי רק נכתב לא וממחרת ההוא ביום כתיב בשלמים

 ללמוד לנו די לילה מוסיסין היינו אב מבנין אלא ימים
 מפסח שגלמוד ודי תפסת לא מרובה ותפסת מועט מהנותר

 עוד אחת ולילה ימים שני על ולהוסיף חצות טד דנאכל
 בלילה שישרוף משכחת ושפיר הלילה כל ולא שלישי ליל חצי

 ישרפנו שלא להורות השלישי ביום קרא ואיצטריך חצות אחר
 עד פסחים דאכילח לראב״ע ניחא זהו אכן • יום עד.שיהיה

 עמוד עד מדאורייתא פסחים דאכילת דסבר לר״ע אכן חצות
 כר״ע יסבור יהודא דר׳ נמצא • הג״ל כתירוץ א״ל השחר

 קדשים שורפין דאין מורים קי־אי דהשני נאמר אס א״כ
 יוסלמ״לבע״כדמחד עד יקשה בחול בין בשבח בין בלילה

 הא׳ יום עד לאו אי וע״כ בלילה שורפין דאין ידעינן קרא
 לפי״ז ומוכח אמ״כ של בלילה ישרף שלא למעוטי אתי דהקרא

 מעד כ״א קרא כלאו בחול כשחל אף בלילה שירפין דאין
 אחי והקרא בלילה אף שירפין בחול כשמל דבאמח וא״ל יום

 בלילה דנאכל הא׳ יום עד נאמר לא אי רק בי״ט כשחל
 בלילה שורסין ואין שאח״כ בלילה ישרף פלא איצטריך והקרא

 אליבא משא״כ יום עד נאמר לכך בחיל כשחל אף תמיד
 כשמל דדוקא אמריגן שפיר שוב יום עד דנאמר דאמת
 זה וכנ״ל־ בחול כשחל משא״כ בלילה שורפין אין בשבת

 דאין הא׳ דמהסברא לנו מגלה יום דעד דמאחר אינו
 ביום דאז זמנו לאחר והוא בחול כשחל אף בלילה שורפין
 ויכול הוא חול וגס הזמן דהגיע כיון לשרוף מחוייב מדינא
אליבא דגאמר מכפ״כ בלילה שורפין ן א ואעפ״ש לשרוף

אביגדור

 שבת בין חילוק ואין בלילה שורפין דאין דבזמט דאמת
 בוקר עד דהאי נמצא לשרוף זמנו אין דביוס מכירן לי״ט

 לוקין דאין ל״ת אחר עשה ליחן להורות חתי בע״כ מיותר
 בכל שום העשה דאין דחף הנ״ל קושיתנו ומחורץ עליו
 שוה העשה דאין דאע״ג בוקר דעד יתירא קיא גני מ״מ
 נראב״ע סבר יעקב ר׳ אכן * הלאו מנתק אפ״ה בכל

 עד דנאכל נימא דלא איצטריך שפיר יוס דעד נמצא
 יוס כשחל דוקא היינו ביוה דהאי שפיר וה״א חצות
 מ:א״כ שבת מוצאי בליל שורפין אין אז בשבח השני
 עד נאמר לכך בלילה שורפין שפיר בחול שגי יוס כדחל
 חזקי׳ אכן ־ מיותר אינו בוקר עד האי ושפיר ל וכג בוקר
 דביוס קרא דהאי לפרש להו ניחא לא יעקב ור׳ דר״י סבר
 דא״כ בלילה שורף אתה ואי שורף אחה דביוס להורות אתי׳

 כתירוץ לתרץ ואין יוה עד איצעריך אמאי התו׳ קושית יקשה
 דאיצטריך התו' כתירוץ לתרץ אין וגה כר״ע סברי כי יען הנ״ל
 אינו זה כי יסן שאח״כ בנילה ישרוף שלא למעוטי ביוס

 השלישי יוס עבר דכבר מכיון השלישי ביום הך במשמעות
 הלשון יפיל ואיך הוא רביעי יוס באמת וזהו שרף ולא

 הזבח מבשר והנותר דהו יהודא ר׳ סבר ע״כ השלישי ביום
 וקאי בי״ט קדשים שורפין שאין להורות אתי השלישי ביוס

 יו״ע הוא למחרת דאם אחד ולילה לייס שנאכלין זבחיס על
 קיא דהאי ואף השני ביוה ולא ישרף באש השלישי ביום אז

 על להשמיענו אתי ביוה יתור מ״מ נאמר קלים בקדשים
 עד ממנו והנותר והאי י״ט דוחה דאינו קדשים שריפת

 ל״ת אחר עשה ליהן להורות אתי מיותר בוקר דעד בוקר
 ולפי״ז המיותר קרא גלי מ״מ בכל שוה אינו דהעשה אף
 למאי דאל״כ ידפינן ממילא בלינה קדשים שורפין דאין הא

 הוא כי עבור לוקה דאין להורות בוקר עד הך איצטריך
 עשה דנאמר מכיון בלא״ה ליה תישוק לעשה הניתק לאו

 לעשר הניתק לאו הוי הא הרי תשרפו באש ממנו והנוחר
 דהעשה משוס לקי דלא ה״א קרא לאו דאי משוס בע״כ וצ״ל
 מ״ס זה אין הא בכל שוה אינו אמאי וקשה בכל שזה אינו

 שהזמ״ג מ״ע הוי ושפיר לשרוף אין דבלילה צ״ל בע״כ שהזמ״ג
 הניתק לאו מקרי דלא ה״א בוקר עד קרא לאו אי ע״כ

 בוקר עד נאמר לכן בכל שוה אינו עשה דה מכיון לעשה
 שהזמ״ג מ״ע הוי מ״מ בלילה קדשים שירפא דבאמת וא״ל

 קדושין במס׳ הוא וכה״ג י בי״ט קדשים שורפין דאין משום
 דלילה דקיי״ל אע״ג כו׳ ותפילין ד״ה בתוס׳ ע״א( ל״ד )ד׳
 נוהגין אין שהרי שהזמ״ג מ״ע הוי שפיר מ״מ תפילין זמן

 שורפין שאין להורות השלישי ביום א״כ וא״ל וי״ט בשבתות
 ה״א השלישי הךביוס לאו דאי י״ל אתי למאי בי״ט קדשים

 ביום נאמר ע״כ שורפין אין בלילה אכן בי״ט דשורפק
 ביום דנאמר האמת נפי אכן בי״ט שורפין דאין השלישי
 דמפאתזה אמרינן שפיר שוב בי״ט שורפין דאין השלישי

 בשבת הא בלא״ה וגס בלילה שורפין אכן שהזמ״ג מ״ע הוי
 הא זה מפאת שהזמ״ג מ״ע הוי א״כ ■כורפין דאין פש־טא

 שהזמ״גדבשבת מ״ע הוי שפיר תפילין גבי דבשלמא ליחא
 שריפה זמן דבאמת בנותר מ:א״כ אות א״צ כי טבור פטור

 מלאכה בהו דאסור ושבח די״ט איסורא וי״טרק בשבת הוא
 גיונא האי וכי שהזמ״ג מ״ע מיקרי לא א״כ עלייהו רביע
 דגם כו׳ ראב״ע ה ד" הו׳ על ט'( )ד׳ בברכות הצל״ח כתב

 בשבת או בי״ט חל יום ואותו שלישי ליום חישב אס לחזקיה
 היינו אז לשרפו אפשר דאי אף הוה גמור שפיגול ודאי הא

 אינתיק כבר אבל עלייהו דרביע שבת או י״ט איסור משוס
 בחול בחל אף כרחך בעל זה ולפי ’ כו' לשריפה

 דוקא אס כי כן לא דאס בלילה רפין ש אין כן גס
 שבת איסור טבור לשרוף אין דביוס ומפאת בשבת

 זמנו 7 מכיון שהזמ״ג עשה מצית כן גס הוי כן אס כנ״ל
הוא
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 אין דתמיד בע״כ כנ״ל עליו רביע שבח איסור רק הוא
 איצטריך דהקרא התו׳ כתירוץ סבר יעקב ור׳ בלילה שורסין

 ומביוס יום מעד וא״כ פאח״כ בלילה ישרוף שלא להורות
 מכיון בחול כשח: לף בלילה קדשיס פורפין דאין מוכח

 יהודה דר׳ אליבא לאביי הג׳ל הדרך וכפי סבר דכר״ע
 אתי בוקר ועד יעקב דר׳ אליבא חזקיה יאמר ק כמו

 קרא יתור פוס לנו ואין בי״ט קדפיס פורפין דאין להורות
 ובין לאביי בין יעקב ור׳ יהודה דר׳ אליבא ניחא זהו אכן

 לוקין אין לשאב״מ סבר דאיהו בעצמו ר״ע אכן לחזקים
 ד׳ שבת במס׳ והתו׳ ע״ב ד״ד מכות בתו׳ כמבואר עליו
 דדריש דר״ע אליבא אזדי דאביי דשיטיא כתבו ע״ב כ״ד

 בייט חול דעולח מכלל בי״ט קריבין שבת דחלבי ק״א להאי
 והא בשבתו פבח מעולת קדשיס פריפת ידעינן א״כ אסיר
 נ״כ בשבת כשחל ובין בחיל כשחל בין בלילה נשרף דאין

 פסח דאכילת סבר דאיהו מאחר ומביום יוס מעד ידעינן
 דר״ע וצ״ל למ״ל בוקר עד קשה לדידיה א״כ הבוקר עד

 מ״מ בכל שוה אינו והעשה בכל שוה דהלאו במקום סבר
 שריפת דין לנו ללמד :דרוצ התורה ע״כ הנל״ע לאו מקרי
 עבור עליו לוקין דאין לעפה לנתוקי ללמד דבא ה״א נותר

 לוקק דלשאב״מ עליו לוקין היו זאת ואילולי לעשה שניתק
 ממנו שירו הו לא על קאי דלא להורות בוק" עד נאמר ע״כ עליו
 ככתב שהיה כמו בפ״ע נפרד דבר כ״א הקדום בוקר עד
 דלא מכיון ביקר עד לכתיב צריך דהיה אחר במקיס זה

 הניתק לאו אינו דלפי״ז ואעפ״כ בוקר עד מקודם נאמר
 האי לנו ומלמד לשאכ״מ דהוא עבור ן ליק אין מ״מ לעפה

 דר״ע לפי״ז מיכח נמצא לוקק אק דלפאב״מ כ״מ על קרא
 הניתק לאו ג״כ מקרי בכל שוה אינו דהעשה אף סבר

 אין הננ״ע לאו וכל בתמורה אביי שפיר פריך ח״כ לעשה
 ר״ע דהא בכל שוה אין דהעפה דא״ל חמורה והרי לוקק
 דהעשה דאף סבר והוא ל־יק־ן אין הנל״ע דלאו ג״כ סבר

 על ר״ע יאמר מה א״כ להגל״ע מקרי מ״מ בכל פוה אין
 דקמוקי דהגמרא דחזינן ומאחר לוקין אין דבתמורה מה
 דסבר קאמרי ולא לכדחזקיה איצט־יך דוהטתר יעקב לר׳

 יעקב לר׳ לאוקמי להגמרח ניחא לא כי יען וכנ״ל כר״ע
 בכל שוה אינו והעשה בכל שוה דהלאו בזה כהלכתא דלא

 ע״כ כדחזקיה דסבל יעקב לר׳ אוקמי לכן הננ״ע לאו מקרי
 בכל שוה דהלאו דהיכא חמורה הל׳ ריש פסק הרמב״ס

 לסי והכה י הנל״ע לאו הוה לא בכל כוה אין והעשה
 סברי יעקב ור׳ יהידא דר׳ פובר דחז;יה לעיל פביארכו

 במחשב ע״ב כ״ו ד׳ בזבחים דסבר חזקיה על יקשה א״כ כר״ע
 דהא פטור שלישי לאור האוכל וכן כשר שלישי לאור לאכול

 כדהביא כיתיה דלא מפורשת מברייתא לשריפה איצטריך לא
 ובקיפיא דחזקיה ותיובתא והול״ל דר״ל ת'כ שם הגמרא

 דראב״ע יען ותירץ ט׳ ד׳ ברכות במס׳ הצל״ח הרגיש זו
 לא כתיב הא התו׳ קישיח וקשה חצות עד דכאכל אמר

 בע״כ לאכלו רצי בוק" עד דמשמע בוקר עד ממכו תותירו
 ולפי״ז כש" שלישי לאור לאכול במחשב סבר דראב״ע צ״ל

 זמן מתחיל אז היה אס חצות עד אכילתו דזמן בפסח
 היה חצית אחר לאכלו הפסח בשחיטה המחשב א״כ שריפתו
 אכילתו זמן שכלה שאף בקר עד ל״ת ק״א וגלה פיגול הפסח
 הגיע ולא ביקר עד שריפה לעכק כותר כעשה איכו בחצות

 א״כ סבר כראב״ע חזקיה וא״כ הבוקר עד שכיפתו זמן
 ר׳ כגד כראב״ע פסק דחזק־ה לאמר אתה צ״יך ב־יע״כ

 וסובר כר״ע יעקב לר׳ חזקיה כרמוקי א״כ יעקב ור׳ יהודא
 דלא ג״כ הוי וככ״ל קדשים לשריפת אתי ממני דוהנוהר
 כר״ע יסבור יעקב דר׳ הגמרא אמר לא כהלכתא

 וככ״ל הנל״ע לאו ג״כ מקרי בכל שזה איני דהעפה דאף
 כהלכחא דלא הוי כמי השתא הא כהלכתא דלא דהוא אף

 דידעינן והא כראב״ע יטקב לר׳ מוקי חזקיה דבאמת וא״ל
 מכיון בחול כשחל אף י״ט דוחה איכה קדשים דשריפת

 שלא איצטריך יום דעד ומביוס ס י! מעד ליליף אין דלראב״ע
 עד ממנו הותירו מלא י״ל וכנ״ל חצות עד דנאכל נאמר
 דנאכל אתי הזה דבלילה הג״ש דלראב״ע מכיון נפקא בוקר

 וצ״ל בוקר עד ממנו תותירו לא נאמר איך וא״כ חצות עד
 נוחר לידי שיבא דבר תעשו לא קאמר דהכי התו׳ כתירוץ

 לאוכלו תוכל לא חצית עד נאכל יהא לא שאס הבוקר עד
 אתה ואי שורפו אתה ביום כדאמרינן בלילה ישרפו ונא

 דלא מזה מוכח א״כ הבוקר עד יפאר וא״כ בלילה שורפו
 מ״מ אוכל שאץ זמן דבא אף בכאן כמו בלילה בי״ט ישרוף

 משוס לשרוף יוכל לא חצית דקודס מכמן בלילה לשרוף אין
 לחל אתי ביוס האי וא״כ הזמן הגיע דלא ומשיס י״ע איסור

 מכיון אינו דזה בי״ט קדשים שורפין דאין בוקר ועד בחול
 אפשר דאיך התו׳ לדברי דדחי הצנ״ח לשיטת דאקקיימינן

 היינו בוקר הך לראב״ע והרי הוא לשריפה בוקר דהך לפרש
 אין דלכ״ע לשורפו יכול אין בבוק" גס ואז ראשון בוקר

 אי בוקר רחמנא כתב מאי ולענין בייט קדשים שורפין
 ן עדי לשריפה ואי לילה מחצית זמנו כלה כבר אש־לה לענין
 אתי תותירו דלא דהקרא ומפרש שני בוקר עד זמנו אינו

 ככ״ל פיגול נעשה נו א חצית אחר לאכלן חישב דאס לעכין
 הכא שאני די״ל בלילה שורפין ן דא מזה ירעינן לא וא״כ

 ע״כ דישראל ב׳ דמצ״יס ח' היה חשזין מיני דשני משיון
 מ’ומ דמצריס חיפזון שעת עד יהיה דהאשילה ד׳ קבע
 דישראל חיפזין זמן הגיע לא דעדן משיון ישרשו לא עדן

 דחזקיה בהכרח א״ש בלילה קדשים שורסין בעלמא משא״כ
 הפשוטה דרשה דהגמרא וצ״ל סבר כ״״ע יעקב דר׳ יאמר
 לשאר פסח בין לחלק דיש לעיל סב״תי לפי אכן נקט ביותר

 דעדן אף באמה די״ל הכ״ח שוס מראב״ע אין א״כ קדשים
 מכיון פסח ושאני לו יש נות" דין מ״מ לשריפה אינחיק לא

 לו ה יה דלא התורה גלי ע״כ דישראל פזין ח הוי לא דעדן
 חיפזין זמן דהג־ע מפיון לאכילה דאסיר כ״א נוחר דין

 איסור זמן דהגיע מכיון קדשים בשארי משא״כ דמצריס
 לחזקיה מנלן הדק״ל וא״כ מילי לכל ניחר דין לו יש אכילה
 דכמו ג״ל ע״כ דל׳י דת״כ ברייתא הך על דפליג מאן דאיכא
 כמו יעקב ור' יהודא ר׳ של בילפוהות פליגי ואביי דחזקי׳

 דהעשה סבר דר״ע סב" דאביי דר״ע בילפוהא פליגי כן
 בוקר עד אצטריך וא״כ הכל״ע לאו הוי בכל ה פו דאיט

 כשר שליפי לאור לאכול במחשב ר״ע של דדעחו ־ר ס וחזקים
 שורפין דאין נפקי דמביוס בוקר מעד זה יליף ומהיכן
 לחשב היינו ממנו דוהטתר להשמיענו בוקר עד ואתי בלילה
 לאכול כדמחשב מפא״כ שגי בוקר עד דוקא כ״א נותר לאכול
 אינו בוקר עד האי לר״ע ר פפ נמצא כשר שלישי לאור

 ברייתא אהך לחזקיהדפליג דמסייע הנא לו ויש מיותר
 יהודא ר׳ יהיה אשי ורב ורבא דלאביי לעיל ביארנו עכ״פ
 כר״עדאכילת ישבור הנל״ע לאו דהוי הטעס בנותר דאמר

 דגמרא דסתמא דחזינן מאחר והנה השחר• עמוד עד פסח
 שמבאר כפי דחזקיה אליבא יעקב ור׳ דר״י פלוגתתס מבאר

 דסתמא ש״מ ורבא דאביי אליבא כמו ולא פלונחחס היא
 ע״כ כר״ע סברי ור״י יהודא דר' מוקי ע״כ כר״ע דגמרא

 ק״פ מהל׳ ס״י דהרמב״ס מה ניחא ובזה כן הרמב״ס פסק
 ולא לעשה הניתק לאו דהוי מפום לוקין דאין בנותר הטעם נקט
 יהודא ר׳ סובר דלאביי יען מעשה בו דאין משוס נקש

 יהודא ר׳ דעת בלשונו אחז לכן כר״ע וההלכחא כר׳ע
 בזה דזה הלילה כל דמצותן אביי לשיטת כר״ע שובר דהוא

: כתבתי הנלע״ד תלי׳
 ויבא יעלה שיאמר ירויח דהא ט״ז ס״ק בטג״א (ח)ק

 ר״ה ימים דב' תמה אריאל בנין ובספר
 הוא ןך2
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 ויבוא יעלה יאמר איך ר״ח היה ביום אם וממ״נ מספק כוח

 ואיך היום בתפלת טעה לא א״כ ר״ח בלילה ואס בלילה
 והצל״ח היום תפלת של בתשלומק ויבא יעלה עתה יתפלל
 אלא החודש עדות לקבל לבל דהחקנה תירץ ברכות במס׳

 תקלה שייך דבכולם השנה חדשי כל על היה המנחה עד
 כדבאו מודה לא מי ואילך ריב״ז מתקנת ואף שיר דהיה

 וה״נ קידש ולמחר קודש היום אותו נוהגין ולמעלה ממנחה
 לענין א׳ קדושה הם ימים ב׳ דהמה השנה חדשי בכל

 פסח של בז׳ כשטעה גליות של ימים בב׳ אמנם תפלה
והתפלל במנחה עצרת בשמיני או דשבועות א׳ אוי/י״ט

:שתים ערבית יתפלל לא חול תפלת
אחר ואיש בעגלה דביושב ואפשר י׳ ס״ק "א בחי )ח״י(

 עפי״ז • כו׳ עיון אפילו שרי הסוסים מנהיג ~
 אמר בדרך תרגזו אל י' ד' בתענית דאיתא הא לבאר נ״ל
 עליכם תרגז שמא הלכה בדבר תתעסקו אל יוסף נ א" ר״א

 ומשני כו׳ ת״ח ב׳ אלעי והא״ר חיני הגמ׳ ומקשה הדרך
 בדבר תפסיקו אל במדרש יש ובתו׳ לעיוני והא למגרש הא

 תו׳ הביאו דלמאי המדרש שעל אברהם בזרע והקשה הלכה
 לבניו זה דבר יעקב ציה לא מדוע שם הקשה ועוד זה

 ג׳ מקץ פ׳ במדרש כמבואר בחברתה מתורצת דחדא ונ״ל
 היה נא דכן ומאחר כו׳ למצרים עבד יכנס שלא גזר גזירות

 יעקב של מתורתו זה וידעו הלכה בדבר לעסוק באפשרי
 שלח כעת אכן הלכה בדבר לעסוק אין דבדרך נבר מ דלמדם

 א״כ מעבדיו ג״כ עגלונים ומסתמא ליעקב עגלות יוסף
 יוסף כי ויען המג״א כדברי הלכה בדבר לעסוק מותר בכאן
 אף חשש זו שמחה לו להגיד לאביהם ביאתם שימהרו רצה
 בדרך יטעה האחר פן מ״מ הסוסים שינהיגו אחר איש שיש

 מזה ידעו לא והמה בזה נ״מ אין לו כי בנסיעה יתעצל או
 חדשה בגזירה לצוותם הוכרח ע״כ בהלכה טרודים יהיו כי

 דקשה מה לתרץ התוס׳ שכוון וזהו הלכה בדבר יעשקו לבל
 זה דבר צוה לא יעקב ומדוע לפקדס הוצרך למה הגמ׳ על

 וקשה הלכה בדבר תפסיקו דאל מדרש הביאו ע״כ לבניו
 המדרש דסבר וצ״ל בדרך שיתעו חשש יש הלא זה אפשר איך

 והעלה בעיון לעסוק מותר ובכה״ג עמהס מאנשיו דשלח
 המדרש על ופליג הגמ׳ בא לזה דמג״א דין חידוש יוסף להם

 כי אף לצוואה והוצ־ך בעיון ללמוד לבל שציוה הוא דנהפוך
 חשש יש כאן כי יען תמיד כן מיעקב ג״כ נצטוו בודאי

 מאלף א׳ לספק חשש והוא המדרש כסברת בהלכה דיעסקו
:בעיון לעסוק לבלי ציים ע״כ חשש איזו שיוצמה

 אף • מעיים חולי משום רעבון משני יותר יאכל וחל שי[
 רבתי נ״מ וג״כ מזוני משום טעם עוד נאמר דבגמ׳

 ומשוס ליכח מעינא משום דאז בארבא דייתיב כגון איכא
 דבגמ׳ יען לעיקר זה לטעם המג״א תפס מ״מ איכא מזוני
 למימר ה״מ שם והגמ׳ • מעינא משום סבר פפא דרב מסיק

 דמשום רחבה וכריסו בטן בעל שהוא מי כגון נ״מ עוד
:להאריך הגמ׳ חש דלא אלא איכא מזוני ומשוס ליכא מעינא

(т״Ф לתפילה גאולה סמוך ל צ-יך א׳ סעיף במחבר 
 דאי איתא ע״ב( )ד״ד ברכות במס׳ ט׳

 אומר בתחילה ואר״י סמיך מצי היכי שחרית הכי תימא נא
 הך וקשה כו׳ לרצון יהיו אומר הוא ולבסיף תפתח שפתי ד׳

 קושיתו לענק יתר שפת אומר הוא דלבסוף דמילתא סיומא
 דהנה לתרץ ונ״ל • בתחילה שאומר ממה הקושיא עיקר שהרי

 יהיולרצק האי מכדי הגמ׳ קושית על ט׳( )בד׳ המהרש״א
 יליף דמיני׳ דכיון מעיקרא לימרו דטפי מעיקרא לימרו כו׳

 ד׳ יענך קודם וגו׳ לרצון יהיו ה״כ לתפילה גאולה למסמך
 זה אין דלכאורה יען הוא כך הגמ׳ דכונת נמצא ׳ש יעו וגו׳

 מ״ד איכא וכן המנחה בתפילת תהא דאר״י הח די״ל ראיה

 הוא דלבסוף בלשונו הגכל הקדים ע״כ כן דסבר ע'( )בד׳
 דלכך פזי בן דר״ש בדיה ד״י מאמר וידוע לרצון יהיו אומר
 פרשיות י״ח לבסוף אמר דדוד יען מקודם ולא בסוף אומרו

 נמאי א״כ המנחה בתפילת קחי דר״י נאמר אס ומעתה
 בלא״הכיון ליה חיפוק י״ח בתר לחמר טעמא להך אצטריך

 יניף דמיניה כיון בסוף יאמר ע״כ לתפלה גאולה סומך אינו דאז
 משוס הקושיא דעיקר המהרש״א כדכתב לתפילה גאולה למסמך
 דלכךמקשההגהי׳ ושחרית בערבית דוקח וזהו יליף דמיניה

 ותפינה גאולה דהוא דאסיק בתר מעיקרא לימדו ע׳( )בד׳
 טוב יותר א״כ לתפילה גאולה סמיכת הוי ושפיר חריכתח

 ושחרית ערבית על קאי בע״כ לפי״ז וא״כ מעיקרא לאמר
 אמנם • אריכתא ותפילה גאולה דמקרי סייעתא הוי ושפיר
 דד׳י־י על דסמיך י״ל בכאן דהתינח לי נייח לא זה תירוץ
 סיומא ג״כהך דכאמר ט׳( )בד׳ אכן פזי־ בן דר״ש בדיה
 כ״אלבסוף פזי בריהדר״שבן דר׳יי מהא ידע לא עדיין ושס

 שס וא״כ המנחה בתפילת תהא מתרץ ר״א ובאמת זה מסיק
 כעת סבר ־הגמ׳7 כך לתרץ נ״ל ע״כ ל״ל סיומא כך הדק״ל

 נימדו י״ח לבתר תקנו מ״ט לרצון יהיו הך דקשה יען כך
 בין הפסק הוי לדצק יהיו דהאי יען הוא הענק אכן • מעיקרא

 אדיכתא כתפלה בתפלה קבעהו דכאשר אף לתפלה מצרים גאולת
 בתחינה כ״א לאמר דא״א תפתח שפתי ד׳ דוקא זהו מ״מ דמי

 יותר ע״כ בסוף ובין בתחילה בין די״ל לרצון יהיו משא״כ
 כונת וזהו הפסק ויהיה בתחילה מלאמר בסוף לאשרו טוב

 בתפילת דתהא ולהמר הראיה למדחי יש דלכאורה יען הגמ׳
 יהיו אומר הוא ולבסוף כו' והאר״י כן דלא אמר ע״ז המנחה

 דמשמע מכיון מעיקרא יאמר לבסוף אמר אמאי וקשה ־ לרצון
 גאולה בין הפסק יהיה דמעיקרא יען צ״ל בע״כ מעיקרא ג״כ

 מעיקרא להמר לו מה לבסוף להמר כל דיו ומכיון לתפילה
 ליכא אז א״כ קאי דבמנחה נאמר אם ומעתה • ולהפסיק

 הא דלפי״ז נכונה הראיה הוי וא״כ מעיקרא והול״ל הפסק
 הפסק חשיב לא דזהו בע״כ הפסק יהיה ג״כ תפתח שפתי ד׳

 לאמר דבאפשרי כיון לרצק ביהיו ורק כך רבנן דתקיכו כיון
 )בד׳ הראי׳ אזיל וכן ולהפסיק מקידם יאמר למה לבסוף גס
 המנחה בתפילת תהא ר״א שם דתריץ כאשר לזאת אי ט׳(
 נימרו ג״כ מעיקרא דמשמע כיון א״כ שפיר הגמ׳ מקשה שוב

 הומךמשא״כ חינו דבמנחה מכיון כן א״ל דעכשיו מעיקרא
 שפיר ושחרית ערבית תפילת על דקאי ההוכחה דאזיל בכאן
 לתרץ הגמ' ומוכרח מעיקרא ולא לבסוף דאמר מה ניחא

 וכדמסיר פרשיות י״ח בתר דוד דאמר כיון דר״א אליבא שס
 מ״מ כר״א דלא דפסקינן אף אנן א״כ זה בטעם הגמרא
 טעם שייך לא דאז אף לבסוף לרצין יהיו כ’ג במנחה אומדים

דוד דאמר מטעם מ״מ לתפילה גאולה בין הפסק דיהיה
: ברכות י״ח בתר

 רבים וצרכי הואיל מתירין ויש ב׳ ס״ק ברמ״א (״בו'ר)
אות דברכות פ״ה חמידות ובדברי הם

 בקדושה מפיוט להתחיל שנוהגים מה על קשה אבל כתב ס״ג
 הברכה בתחילת ודור לדור או קדוש אתה שמתחיל קודם
 הברכה באותה שהתחיל לאחר אלא לעיל הותר לא לכ״ע דהא

לעולם ואדרבא זה בענק לראשונות אמצעיות בין לחלק ודוחק
: יעו"ש עדיפי ראשונות

 כו׳ כד״י הלכתא פסקינא ובהדיא י״ג ס״ק בט״ז )קי״י(
 מגמרא נסתר ותירוצו־ במג״א הקשה וכן

 ולדבריו ט׳ ריחק דאמד ולד״מ דקמקשה ע״ב( כ״ח )ד׳ דב״ב
 נדחוק ויש חיים בנתיב הקשה וכן למפרך מצי נמי לר״י

 כשהרצה דאפילו כך הגמ׳ מקשה דמילתא דלדוחא ונאמר
 לר״מ מ מ בג׳ דוקא ותמיד לר״י חילוק דאינו ולאמר לדחוק
 נר״י אף דבכאן כ״א כן הגמרא ל״ס דאמת אליבא אבל קשיח
דלד״מ יען ולר"מ קאמר הגמ׳ דלנך בפשוט י״ל יעוד ׳ מודה

 מצינו



ר אביגדור ארח הורת

 משא״כ כאן וכש״כ המועד בשור כן שאמר בהדיא מצינו
 נאמר מהסברא כ״א כן שאמר בהדיא מצינו לא דר״י אליבא
 הר״מ הזכיר דלמאי דוחק זהו אמנם • מודה ר״י גס דבכאן

 בהדיא להזכיר הו״ל כותים הלכתא דלית מכיון דר״מ הא
 דלר״מ כיון וה״ק שכתב המג״א ודברי מודה ר״י גס דבכאן

 הר״מ דכונת כך לאמר נראה היה ולע״ד מאוד דחוק 'כו׳
 כ״א לדינו ראיה להביא מנתו אין לר״מ שמביא מרוענבורג

 כשאומרה הורגל דאס לדינא פשוט דזהו יען כונתו כך
 זה נסתר אכן בזה דפליג מאן וליכא ברציפים ק״ו מפוזריץ

 יוחנן א״ר הזכיר מה וא״י התפנל דאמר דהירושלמי מהא
 שהוא מה ואילך מכאן הזכיר למוד שהוא מה יום ל׳ עד

 ד״פ אומרים וי״ט בשבת הצא שאלה בכאן ויש להזכיר צריך
 איכא ובשאלה כן הדין ג״כ דבשאלה יען לזה והתשובה בכיי

 מילתח נקטינן לכן שאלה אין וי״ט בשבת דהרי פ מצ פחות
 סגי בפ״א דצ״פ נאמר אם ומעתה הד״מ כתירוץ צ״פ מציעתא

 אמר אם בפשוט למימר הו״ל דחיקא בלישנא נקטיה למה
 הזכיר למוד שהוא מה מזה פחות מזכיר צריך שהוא מה צ״פ
 דר״מ יען דירושלמי השגהמדא דאינו ותירץ הר״מ בא ע״ז

 לשיטתו יוחנן ור׳ לכש״כ קירב חייב נגיחותיו ריחק אמר
 חושא מהולכי שמעתי ר״י שם דחמר כר׳מ ג״כ בב״ב דסבר

 כמבואר כר״מ סבר ואיהו ישמעאל ר׳ הוא אושא והולכי כו׳
 היה כאשר א״כ מקירב גרע דריחק לשיטתו דר״י נמצא בב״ב
 נקט לזה בריחק לא אבל מהני בקירב דוקא ה״א צ״פ נקט

 דוחק ג״ז אמנם • מכש״כידעינן וקירב יום בל׳ ותלה רבותא
 דמשמע כו׳ הרגל כיצד מפ׳ וראיתו הטור בל׳ כשתעיין

 מרוטנבורג הר״מ כונת לתרץ נ״ל ע״כ ,לדינו הראיה עיקר משס
 דאמר ע״א( כ״ד )ד׳ בב״ק )א( * בש״ס קושיות ג׳ לו דהוקשה

 א״כ לי סבירא כר״י אנא א״ל כו' במועד כר״י הל' ר״נ
 ותירוצס כו' אנא התוד״ה הקשה וכן • יוסי כר' הל׳ הול״ל
 רבנן ופירש״י מאי לרבנן ע״ב( כ״ח )ד' בב״ב )ב( • דחוק
 הוא רבנן דהאי מנלן וקשה ג״ש חזקה מנלן דר״י הא דל״ל
 ג׳ דדוקא יהודא כר׳ סירי המה רבנן הנך דילמא ר״מ

 ג״ס מקודם המקשה דהא ג״ש דוקא ה״נ וכן בג״י נגיחות
 דאמר לר״י כלומר רשב״ס וכדפירש דאמר ולר״מ כך הקשה
 הכא למימר איכא ג״י בו שהעידו כל מועד איזהו בב״ק

 . ותירוצם שתא ד״ה ע״א( כ״א )ד׳ בתום׳ ועיין דג״י דומיא ג״ש
 מיום כ״א ישמעאל כר' דלא הגמ' אזיל דמקודם נייח לא

 דנתן בעצמו יהודה ר׳ )נ( • המועד משור למד ואעפ״כ ליום
 שיהא כדי אלא ג״ש אמרו דלא ע״א( ל״ח )ד׳ בב״ב טעם

 בפשוט ביאר ולא רחוק לטעם הוצרך אמאי כו׳ באספמיא
 קירב ולא ריחק דוקא דלדידיה כיון המועד משור דיליף

 אספסתא כגון ירחי בג׳ פירי ג׳ אכלה אליביה יקשה לא א״כ
 דבודאי כך הסוניא מרוטנבורג הר״מ ביאר ע״כ • חזקה להוי
 • לכש״כ קירב חייב נגיחותיו ריחק להסברא ג״כ מודה ר״י

 בזבה אמרת מאי תוכיח זבה הוא כך ר״י סברת אמנם
 סברא התם דל״ש קרא גלי ח״ב כי׳ וזאת אימר הוא הרי

 ולא מתמול המול דנאמר מכיון הוא כן ה״נ א״כ קירוב של
 ימים בשלשה הוא נגח שור אם בפירוש נאמר ולא ישמרנו

 דקירב ידעינן וממילא חייב נגיחותיו ידעיקדריחק הוה ואז
 דדוקא לגלות בע״כ כ״כ הקרא מאריך ולמה לכש״כ נגיחותיו

 ולא חייב אז ישמרנו ולא שלשום מתמול נגיחותיו בריחק
 אז כך תפרש כאשר וראה בא ־ הוא וגזה״כ נגיחותיו בקירב

 אפילו אומר ר״מ שכתב המכילתא דברי לך מדוקדקין יהיו
 שלשום מתמול ת״ל ומה חייב זאח״ז אח" ביום ג״פ בו העידו

 כתם אלא נידון אינו בזאח׳יז שלא ג״פ בו התיז חס אלא
 דג' להורות שלשום מתמול לכתוב הוכרח דהצח ותמוה יעו״ש

 בג״ירו״ללמתלי הלה למה דהכינה נאמר וחס בעי נייחות
 דאליטה טון נ־יחוק ולא בקירו•: דיקא יה׳א ק לא במיהוח

 ר״י דברי נגד הוא כו׳ אפילו דנקע והא מקירב גרע ריחק
 יי דר ניחא לדברינו אכן וכש״כ עדיף דקירב סובר הוא אבל
 דלה זה לתרץ ר״מ הא ע״כ ג״י בקצרה נקע מדלא יליף

 מכיון מועד הוי בזאח״ז שלא אפילו אמינא הוי דאז יען כן
 בזאח״ז דדוקא שלשום מתמול בא ע״כ בג״י נגיחות ג' דהוי

 דדעת מוכה וזה ממעט אינו קירב אבל שלשום מתמול קסבר
 תמוה דהוא הוכיח זבה לר״מ שהשיב מתשובתו הוא כן ר״י
 יוסי דר׳ י״ל אכן גזה״כ דהוא דזאת מדרשא ידע לא וכי

 מקירב עדיף דריחק כ״א מטעמיה ולא כר״י במועד דסבר
 יפסוק כאשר נמצה גזה״כ ואצ״ל קירב ולא דוקא ריחק א״כ
 מקירב עדיף דריחק כר״י פסיק בזה דגס ה״א יוסי כר׳
 הסברה בזו אף בכ״ד היינו יהודא כר׳ הלכה ואמר פסק ע״כ

 ומסתמא בדינא כותיה ג״כ סבר יוסי דר׳ מקירב גרע דריחק
 בשמועותיי תמיד שמדקדק עמו ונימוקו כטעמיה ג״כ סבר

 לית לפי״ז נמצא כן הל׳ דתמיד גבוה ממקום המה וקבלתיו
 • מריחק עדיף דקירב מודים וכ״ע זו בסברא דפליג מאן

 מידו דכ״ע כיון מאי ולרבנן בב״ב הגמ׳ מקשה שפיר נמצא
 המועד דמשור כיון א״כ מריחק עדיף דקירב הסברא בזו

 דד״י נמצא • ירחי בג׳ פירי ג׳ באכל מהני 'לא אמאי ילפת
 לו והוקשה דוקא ליום מיום הוא ג״ש דחזקת היה דמקובל

 הוכרח ע״כ דוקא ג״ש צריך אמאי ילפת המועד דמשיר •א״כ
 והא • באספמיא שיהא כדי אלא בטעמו ופירש אחר לטעם
 משוס כ״א כן לא ניחא דלר״י הכונה אין ולר״מ הגמ׳ דנקט
 דבר׳ ועוד לר״מ בלשונו תפס ע״כ כן בהדיא נקט דר״מ
 ואציביה הוא דגזה״כ הטעם דסבר בהדיא מתפרש אינו יוסי
 הוגיא אכן • ולר״מ נקט לכן מקירב עדיף ריחק דסבר י״ל

 ק ג״כ נפסק לדינא ה״א דשס כן להתפרש א״א דתענית
 ניחא שס גס אמנם • דבר זה אין ימים בד׳ או א׳ דביוס

 ויצאו הוה רגלי ה״ק המוציאה עיר דרוקרת נאמר דשם
 אמר תעניתא ר״ח בר ר״נ גזר א׳ ביום מתים ג׳ ממנה

 נ’ר א״ל "כ אח נאמר ותומ״י כו׳ כר״מ כמאן יצחק בר ר״ג
 משמע והנה כו׳ לגבן ליתי מר ליקום יצחק בר לר״נ ר״ח בר

 וישרו חדש דבר לו וגילה נצחת תשובה דהשיבו יען מהל׳
 וכי לו הראה מה הנראה ולפי לגבן ליתי בקשו ע״כ בעיניו

 ע״כ סמיך דר״מ אסברא בודאי העיניתא דגזר ר״ח בר ר״נ
 ואי דבר זה אין א׳ דביום הנאמר ברייתא כהדין דלא פסק

 נזכר לא זהו הלא כר״מ הל׳ דאין לו שגילה דהכונה משום
 ד״י שהרי כר״מ הל׳ אין כר״מ כמאן והול״ל כלל בדבריו

 להא ל״ד דזה הוא כך הענין אמנם • יהודא לר׳ מודה
 פעמיס ג׳ זה נוגח אותו ראינו כאשר בשור בשלמא דר״מ

 וא״כ המוח קרומי אצלו ונתקלקל השור דנשתגע חזינן הרי
 אינו בודאי ג׳ דנגח דחזינן מכיון א׳ ביום או בג״י לי מה

 הן כאן כן לא השוד שנשתגע חולי ע״י במתכוין כ״א מקרה
 כ• לן לימא מאן אכן מתו דג׳ מכיון במקרה דאינו אמת
 בשיניי האויר נשתנה צשעתא׳חדא אולי כן לעד קייס יהיה
 שחידש וזהי ותטהרם עברה רוח לו הלך וחלף טוב לא אויר

 לדין דינך השות א״לכר״מ תמיהא בל׳ כן עשית כמאן לו
 בהדיה כן החומר הוא כי יען "מ דר להא ואחז בר״מ החמור

 בהרג; התלוי בדבר אמנם • יפה עולה הדמיון אין כן לא
 קם ושפיר לקירב ריחק בין חילוק דאין מודים כ״ע בודאי
 סי׳ חא״ח בח״ם ועיין • כו׳ כן מרוטנבורג הר״מ של פסקו

 דומה אינו וכמרז״ל וא' פעמים ק' לאמר דוקא ׳שכ כ׳
 ממוסף דההזכרה פ״ח הו״ל פסח עד יום ול׳ כו׳ פרקו שונה

וב׳ אייר ט״ו עד מא״ח שבת מוספי וג׳ פסח מוספי וח׳
: ק״א בס״ה אייר ר״ח מוספי

 ־ הסינה אין בינה אין שאס א׳ סעיף □מחבר (ו״ט)ק
 ספרד במנהג הנוסח הוי שסיר לסי״ז

דלבההה החכמה על שואל דגס ודעת ובינה חכמה לאמי*
 אף ־
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 דמאחר דחוק זה אמנם בהמי שכל כ״א אין חכמה אף

 כדליכא הלא החכמה על ומתפלל ושואל ח״ל חכמה דנס
 • גופא חכמה על להחפלל יובחן ומהיכן חפילה אין חכמה

 כי יען הפילה אין בינה אין ואס הירושלמי כוונת ולנגדיג
 בלבו שיושרש צריך א״כ ד׳ לפגי שיחו שישפוך הוא המפילה

 אלוה והוא והמפרנס הזן היטלח הבעל הוא השי״ת כי
 מקרני ומפרנס זן חלד ברואי כל על בפרטות ומשגיח כל טל

 אף כי בזה ג״כ ומצוה יחירה בינה צריך ולזה • כו׳ ראמים
 עיון צריך מ״מ האמונה מצר שלימה באמונה מאמין שהוא

 שואל ע״כ אביך אלהי את דע וכמ״ש אמיתית בחקירה ג״כ
 בינה אין דאס בינה לו שיתן התפילה מקודם ומתחנן

 לפי״ז אשכנז נוסח וצדק תפילה אין הבורא הוא מי להתבונן
־. והשכל בינה דעה מאתך חננו

 ד׳ מגילה במס׳ כו׳ רפאנו א׳ סעיף במחבר )קט״ז(
כו' בח׳ רפיאה ר״ל ומה ע״ב י״ז

 בחר ורפואה דגאולה מקרא מייחי כבר הא בש״א והקשה
 גאולה מקמי לרפואה אקדיס דקרא ואע״ג היא סליחה
 לגאולה טעם נתן כבר הא הגואל החלואיכי לכל הרופא

 לרפואה ראוי ממילא והשתא בז׳ ליגאל שעתידים מחוך בז׳
 דאפשר מה דכל לסליחה לסמכה כדי מיד גאולה בחר לאמר
 לרפואה סליחה בין אחרות בברכות עוד להפסיק ושלא

 בימי ע״ב מ׳ ד׳ תענית במס׳ דמבואר לתרץ ונ״ל • יטו״ש
 אכפנא רחמא גבעי ,כו ומותנא כפנא הוה נחמני בר ר״ש
 דברכת נמצא דיהיב הוא לחיי שובע רחמנא יהיב דכי

 על שואל כאשר כי יען השגיס ברכת בחר שייכא רפאנו
 אח״כ השי״ח ימן בודאי אז שובע השיית ויתן השנים ברכת

 טיב דיוהר נמצא השי״ח שנותן הטובה לקבל שיוכלו רפואה
 ולבל בתענית רפואה ואח״כ בשמיני׳ השנים ברכת לאפר

 הסדר לפי יאות מקומו כי יען לסליחה לסמכה להשגיח
 השניס דברכח דמסיק לבתר ואף השנים ברכת אחר לאמר

 ביותר יאות הא מ״מ אמרה תשיעית ב״ס דדוד בתשיעית
 מוכרח ע״כ היא פרכה חדא רגשו ולמה דאשרי בשמיני לאמר
 ראו ומה אח״כ הגע׳ ומקשה בשמינית דמילה לתירוץ הגמ׳

 קושיא ס ז אין דלכאורה אף בתשיעית השנים ברכת לאמר
 וכן כדמסיק הכניס ברכת אחר יאות גליות קטץ כי יען
 אוהו יאמר איה וא״כ תפילה הסדר כל הולך סובב ע״ז
 מה דכנגד יען הנ״ל לדברינו הגמ׳ שאלת הוא כך אכן

 השנים ברכת לאמר מהראוי פ ז כנגד בשמינית "מילה
 וא״כ היא פרשתא חדא רגשו ולמה האיש דאשרי בשמינית
 כאשר כי רפואה ואח״כ מקודם הפגים ברכת לסדר מהראוי

 אמרה כי דרוד כן דלא ומתרץ וכנ״ל רפואה יהיה שובע יהיה
 ברכת משא״כ בשמיני דוקא דהוא לרפואה ול״ד אמרה ט׳3

 מפורדת היא מ״מ פרשה לחדא דנחשב אמת הן השנים
 בח׳ כ״א אינו רפואה משא״כ בתשיעית ג״כ לחשבה ונוכל
 מובן ועפי״ז * בט׳ השנים וברכת בח׳ רפואה הסדר לזאת
 קושיא אינו התוספו׳ וקושיה היטב ומדויק פירש״י שסיר

: הש״ם סדר לפי פירושו מדויק כ״א
 • מטובך ושבענו השנים בברכת י״ל ׳3)קי״ז(במג״אס״ין

 גשמיכם ונחתי בכתוב דמבואר יען נ״ל
 קמעא אוכל וסירש״י לשבע לחמכם ואכלתם כו׳ בפחם

 מטובה ושבענו אומר היה כאשר נמצא במעיו ומתברך
 הארץ מטיב שיאכל אכילה ע״י יהיה שהשבע משמע הוה

 שיתברך השי״ח מברכת יהיה השביעה רק לזה צ’א כי כן לא
 הזאת השנה כו׳ עלינו ברך הכתוב כסדר ושואל במעיו

 ואכלתם היינו מטובך ושבענו בעתם גשמיכם ונתתי הייט
 נאמר דבפסוק הצל״ח שכתב מה עס״י ועוד • לשבע לחמכם

 אכן רצון מהו שובע או מזון והול״ל רצון חי לכל ומשביע
 שהקב״ה ובעוני בדוחק מצומצמים שמזיגותיו מי כלפי אמרו

 השמח עשיר ואיזהו בחלקו לשמוח דעה לו וחונן טחן
 די ורנינא כמ״ש ההסחסקוח כמדת עובה מדה וח״ל בחלקו

 אמר אבל חרובין קב אלא א״ל אמר לא חרובין בקב לו
 ברצין זה וקיבל והיתר די בזה לו שהיה מרובין בקב לו די

 לכל ומכניע י’סא זה בפסוק שרמז וזהו צרכו כל די שי״ל כאדם
 בחלקו שישמח בדעחו לו שנהן במה שישביעו רצון חי

 אס ומבקש שואל ע״כ י רצונו כל נחמלא כאלו זה ויהי׳
 מטובך דשבענו מבקש מזוני דאיל במזלא אברי מיו באולי
 יהיה ההסתפקות מדח להשיג והשכל דעה לו שיחן היינו

:שובע לו להיוח אך שיהיה מי
 • כו׳ תחמנים לאמר רגיל ואינו ה׳ סעיף

 ולא דברגיל כתב הפילה מהל׳ ס״י הרמב״ס
 והקשה ויבא יעלה הזכיר כשלא לענין לעבודה חוזר עקר

 יפו״ש השנים שאלת גבי מקודם גקטיה לא אמאי בלח״מ
 מקודם בש״ס נאמר וכן נקעיה דשיס לישנא דהרמב״ס ולק״מ

 ארית ואח׳כ * כו׳ שאלה הזכיר ולא טעה אר״א תנחום א״ר
 דר״א בריה ור״ס כו׳ ר״ח הזכיר ולא טעה אריב״ל אר״א

 ויבא ביעלה בטעה דריב״ל הא על דבריו אמר אבא בר
 בשאלה טעות דין מקודם כן הרמב״ס סובר שפיר נמצא

 והיה ע״ז ר״פ מאמר ואח״כ ויבא ביעלה טעות ואח״כ
 ויבא ביעלה טעות על מילהא דגתאמר כיון רק בשאלה

: כן סובר
 כו׳ לבי והגיון לאמר שייך לא ט׳ ס״ק בט״ן )קכ״ג(

 דלמאי לעיל שהקשיחי מה לחרך נ״ל עפי״ז
 פ• אמרי לרצון יהיו אומר הוא ולבסיף האי ,הגמ נקטיה
 יען בפשיט ניחא לפי״ז אמנס י ■קושיא להדין שייכות דמהו

 בתחילה והאר״י סמיך מצי היכי קושיא זה אין דלכאורה
 התפילה חזרת על קאי דר"י ׳"ל ד הפתח שפתי ד׳ אומר
 סמיכת ליכא דכאן כיון הפחח שפתי ד׳ יאמר דהוא דש״ן

 השי״ח לו שיעזור לבקש זה יאמר שפיר לתפילה גאולה
 ולבסוף אמרו סייס לזאת אי להתפלל הלב כונת לו ליהן
 דהש״ז קאי ץ’הש דעל אא״ל וא״כ לרצין יהיו אומר הוא
 כל על דקחי בע״כ התפילה השומעים לב והגיון צ״ל

מציסמיך: ג'כקאיע״זוא״כהיכי הרישא וא״כ יחיד תפילת

 בעיניה נראה בפשוט • למרום העיניס לישא ויען )קנ״ה(
 שיתן צריך דהמתפלל להא ול״ד ממש פתוחות

 ולבקש להתפלל כשבא דוקא זהו למעלה ולבו למעה עיניו
 והודאה שבח כן לא בפתח כעני שואל דאז מהשי״ת בבקשה
 למעלה עיניו ישא ומעריצו ומקדישו לאלוה שמקבלו להשי״ת

 הדברים מסיום משמע וכן מורך את רואות עיניך והיו
 בטור משמע וכן בעיניהם ועיני בעיני נשואות שעיניהם

 למעה עיניהם ליתן שנוהגין ספרד בני בין המחלוקת דזהו
 עיניהן שנוהנין וצרפת אשכנז לבני קק״ק שאומרים בשעה

 מה כלל קושיא אינו ולפי״ז • ב׳ בס״ק כהט״ז ולא למעלה
 ש״ק שם ובע״ז צ״ה סי׳ בב״י הובא אבוהב מהר״י שהקשה

 חלונות או פתחים לפתוח דצריך ד׳ ס״ק צ׳ סי׳ וכמג״א ב׳
 שהוא לט שיכוין לו גורמין שהחלונות העעס ופירש״י
 שיתן צריך המתפלל הלא נכנע ולט שמיס כלפי מסתכל

 קדושה בעת ולא תפלה בעת דוקא דזהו יק למטה עיניו
 צריכים דהחלונות לק״מ ג״כ ובלא״ה • ותשבחות ושירות

 תועלת לו וימשך יתבונן ואז לשמים במו ישגיח התפלה קידם
:ונדכה נשבר בלב אח״כ ויתפלל נכנע לט להיות

 הירושלמי זה הביא למה ב״י ותמה ח׳ ס״ק בט״ן 0’כור)
 מוכח לא דילן דבגמ׳ לתרץ לעד״נ ט׳

 יק המינים ברכת כ״א הזכיר לא דלכך הירושלמי על דחולק
 סייס בעצמו רב אמר ור״י רב אמר ר״י הוא זה דמ״ד

ואס גומרה בה התחיל אבל בה התחיל שלא אלא ל״ש ע״ז
הוה
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 ובונה זדיס ומכניע בת״ה דדוקא ה״א יחד כללינהו הוה
 ולמלשינים בברכת משא״כ גומרה בה כשהתחיל אז ירושלים

 ולמלשינים ברכת נקט לזה גומרה ואינו מהני לא כשהתחיל אף
 דפירושו בכלל נכללו ואינהו גומרה כשהתחיל בזה דגס להורות
 ונכלל בזו כופרין שהמינין הברכות אותן המיכין בברכת

 להורות ולמלשינים ברכת היינו דמשמע זה בל׳ ונקט הכל
: בה התחיל שלא אלא ל״ש האי קאי דע״ז

 פ״א ארץ דרך במס׳ איתא מ׳ סעיף במחבר )קכ״ח(
 שאל שאלה זו כו׳ גרושה שנשא כהן

 מותר שאני אשתי מה ר״ג אח טבריא. איש .תדאי בן ל״י
 שאהיה דין אינו בה אסור שאני א״א בבתה אסיר אני בה

 אס כי בו שכתוב כה״ג לו ופרנס צא א״ל בבתה אסור
 נחלת בעל וכתב ישראל כל לך אפרנס ואני מעמיו בתולה
 בבתה אסור שאהיה דין אינו בה אסור שאני א״א וז״ל יעקב
 יהא שלא הוא הק״ו וכונת אמור פ׳ הילקוט גירסת וכ״ה

 גרושה או אלמנה בת דוקא אלא אשה לישא אדם לשוס מוהר
 הקושיא כונת לפרש רענן זית בס׳ וכ״כ באמה גס שמותר

 באלמנה אסור שהוא כה״ג לי ופרנס צא ר״ג שפיר לו ב השי וע״ז
 באמה אסור גרושה או אלמנה בבת אפילו וא״כ ובגרושה

 ק״ו להאי ילפינן דלא אע״כ אשה לישא לכה״ג א״א ולפי״ז
 יתומה לישא אפשר דהא מכה״ג קושיא דמאי רענן זית בס׳ והקש׳

 כיון ותירץ באמה שאסור ק״ו האי שייך לא וא״כ אס לה שאין
 להקשות ואץ עולמית לו אסורה האס בחיי עליו נאסרה דכבר

 אלמנה בבת אפילו אסור דיהא הכי נימא נמי אדס בכל א״כ
 לו אסירה היתה שנתאלמנה או שנמגרשה קודם שהרי וגרושה

 וי״ל אחת שעה עליו שנאסרה כיון בבתה אסור יהא וא״כ
 מעוברת כשהיחה אמה נסגרשה או שנתאלמנה למצא דאפשר

 אחת שעה אפילו עליו אסורה הבת היתה לא וא״כ הבת פס
 אמת שעה עליו הבת אסירה היתה בכה״גשעכ״פ משא״כ

 נאמר דאיך אינו זה פירוש אכן • עכ״ל אמו שמתה קודס
 במס׳ וכמו ב״ד ומיתת כרת לאיסור לאו שהוא הוכיח כה״ג

 באכילה אסור נותר אחר דין ודנו ר״י דחזר ע״ב כ״ג ד׳ פסחיס
 והנאה באכילה אסור נותר ודמה תוכיח• נבילה לו אמרו כו׳

 בהנאה שאינה מנבילה הוכיח וליכא בקבהנאה באכילה בין וחמץ
 כאן כן וכמו בהנאה האסור מנותר נילף ואדרבא הגאה לאיסור

 אסורה שהאם בתה את האסורה באס לאסור ק״ו נאמר
 במס׳ וכה״ג כרת איסור שאין באלמנה כ״ג יוכיח ואל בכרת
 יוכיח אחותו בת וא״ל יעו״ש כרת שכן להגך מה ק׳׳כ( )ד׳ חולין

 בת וע״כ בתו בת אלא תורה אסרה שלא בתו בת בת או
 אסורה בתו בת בת דאי אסורה דאמה אע״ג מותרת בתו בת

 שאסורה מבתו אסור בתו דבת בתו בת לכתוב לא מק״ו
 בת רק ש״מ בתו בת כתב כי א״ו אסור בתה א״כ אסור דאמה

 והו״ל מכה״ג להביא הו״ל לא א״כ אבל בתו בת בת ולא בהו
 לאו רק לכה״ג ובעולה אלמנה דהא בתו בת מבת להביא
 בת תורה דכתבה הא דאפשר בתה בת מבת להביא דאין ועוד
 הדין מן מזהירין ואין הדין מן עונשין דאין מק״ו אסיר ולא בתו
 הדין מן מזהירין דאין נהי בתו בת בת אבל בתו בת כתב לכן

 מכות במס׳ כדאמרינן איכא מיהא איסורא אבל
 בת וכן בתו בת בבת איסור דאין ראיה אין ]וא״כ ע״ב י״ז ד׳

 דאל״ב מותרת דע״כ לכה״ג בתולה אבל איכא איהורא אחותו
 תוכיח לעשות דאין שפיר אמרינן לכה״ג שמותרת מי לך אין

 בכרת כאן אבל בלאו אלא דאינו מותר בודאי ושס לכרת מלאו
 אפה תמצא לא דא״כ שכתב מה גס ־ לאסור שפיר ק״ו אמייק
 'אמרת מאי האס במתה לה משכחת ודאי הא לכה״ג מותרת

 שנהרגה דופן ביוצא לה משכחת הא אחת שעה נאסרה הרי
 אמרת מאי אחת שעה נאסרה ולא מבטנה הולד והוציאו האס
 ע״ב ל״ח ד׳ דחולין פ״ב התו׳ כתבו הא ברישא מייתי ולד
ד״ה מ״ד ד׳ דופן יוצא ובפ' ילדתה והדר דמתה א,א ד״ה

לא אביגדור
 אמנם לנהרגהעיי״ש מתה בין חילוק דיש בלישא מייח איהו

 דהאומר ע״ב ס״ב ד׳ האומר סרק בקדושין דהא קשיא זה אין
 קיימין דבריו לי מקודשח חהא נקבה אשחך ילדה אס לחבירו
 וכי קדושין חפיסת בה יש שהוכר בעובר א״כ עוברה בהוכר

 זו לשיטה קדושין הפיס ולא הבת נאסרה אז קיימת האס
 בה אין העובר שהוכר מהחאמרקודס אמס בבטן אפילו

 דאז האס דנהרגה לה משכמת לא ואז קדושין חפיסת שוס
 לידה סוף עד שחיה ודאי אלא הוא נפל הלא הולד מי איך
 • עוברה משהוכר מעיקרא הבח נאסרה כשנהרגה ואז

 קודס כשגירשה לה משכמת לישראל דמותרת דעלמא בת אבל
 בפ׳ כחיב הלא קשה אבל ־ קשיא לא הא וא״כ העובר שהוכר

 ואמה הנערה אבי ולקח רע שס מוציא גבי חצא
 רע שס מוציא דכפנושא הרי הנערה אבי ואמר וגו׳ והוציאו

 שנולדה קודס דמיירי תאמר מה קייס והאס האב בעוד נשא
 ומפרש הנערה אבי ואמר בתריה כתיב איך א״כ גירשה הבת
 בפני לדבר לאשה רשות שאין מלמד בילקיט הוא ושן ז״ל רש״י

 ניד בשלמא רשוח לה אק למה מכבר גירשה ואס האיש
 בכבודו חייבת אין משמרשה אבל בכבודו חייבת היא בעלה

 א״כ גרושתו החזיר ש״ר המוציא שנשא לאחר תאמר מה
 ק״ו הך הא גרושתו החזיר הוא אבל נשאה בהיתר ש״ר המוציא
 לו מוחרת אשה אם ואמה באשה להיסך לומר נמי שייך דעביד
 לפי״ז וא״כ באמה שאסור דין אינו לו אסורה אשה באמה אסור
 בת לו יש אבל ממנה בת לו כשאין בתורה הכתוב גרושחו מחזיר
 נשאה איך א״כ מק״ו באמה אסור לו אסורה שבהו כיון ממנה

 אסור אסורה דבתו וכיון בתו את ש״ר מוציא שנשא אחר כך אחר
 הוא טעוח אשה לישא ג’בכ לה משכחת דלא שש׳ מה באמהיוגס

 מתה הדיוט כהן והיה כה״ג שנעשה דקודס שפיר לה דמשכחת
 נאסרה ולא כהןהדיוט בהיותו מותר׳ והבת האס היתה ואז האס
 ואלמנה הדיוט כהן בהיותו נתאלמנה דהא מעולס עליו אמו

 שמתה ואחר מותרים והבת האס וא״ש הדיוט לכהן מותרת
 אפילו דהא גמור בהיתר הבת ונושא כה״ג נעשה האלמנה

 ס״ד ד׳ ביבמות מבואר הדיוט כהן בהיותו אלמנה קידש
 מכש״כ יעו״ש אשה יקח דכתיב יכנום כה״ג שנעשה דאחר
 לאסור הדיוט כהן בהיותו אלמנה שהיסה האס לגרוס דאין
 מייתי ראיה מאי וא״כ כה״ג ונעשה האס שמתה לאחר הבת

 למעבד בכה״ג גס אפשר ודאי הא ק״ו אמרינן דלא מכה״ג
 ואפה כה״ג בהיותו האס כשהיתה בבת כה״ג ויאסור ק״ו׳זה
 דבאפה שכתב מה גס כדאמרן לה משכחת בכה״ג

 טעות עולמית נאסרה אחת שעה עליו נאסרה כי דעלמא
 הא כ״ש לא בתה האסורה מאמה לה ילפת דמהיכא הוא
 הבת מותרת א״כ שרי גירושין אחר אמה מה כאמה דמי

 דמהיכא ברה״ר בקרן דיו דאמר הרגל כיצד פ׳ בסוף וכמו
 לקרן דיו א״כ ורגל בשן דליחא ברה״ר קרן מחומר לה קילפת
 דאסורה אמה מחומר לה קילפת מהיכא כאן כן כמו ברה״ר
 דמי ולא מותרת הבת גס א״כ מותרת נתגרשה וכי איש באשת
 כללוא״כהבת היתר משכחת באמה.לא דשס באלמנה לכה״ג

 שנתגרשה בא״א דמשכחת לומר הוצרך ולא לעולם אסורה
 ש״ר ממוציא אבל פשוט החילוק דבלא״ה מעוברת בעודה

 דברים של פירושן אכן • כ״ז לה אזלא בתורה הכתוב שהבאתי
 אסור דאס דאע״פ מוכרח דבר שוס בלא דודאי הוא דכך ג״ל

 שנשאה במעשיו אשתו מה כך אלא ק״ו עביד ולא מותרת הבת
 אשת כשאנס זה במעשה נאסרה ובתה לו מותרת ובעלה

 אסורה כך לבעל שאסורה כשס זה במעשה ע״י ונאסרה איש
 שעל הלשון הוא וכן הבת נאסר זה שבמעשה דין אינו לבועל

 שאל שאלה וזו אמר בבתה מותר א״א על הבא שאמר זה דבר
 א״א על כשבא דאמרו הדבר זה על דווקא דמשמע תדאי בן

 הבעילה במעשה יאסור לא למה תדאי בן שאל בבתה דמוחר
 זה הבת נאסר עשה שבהיתר נישואין דמעשה אתהבתמק״ו

 שנאסר טן
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 הוכיח כודאי לעסו׳ אין וא״כ הבת שנאם׳ דין אינו האס לו סנאס׳
 הבת לאסור ואין האס נאס׳ ממעשיו לא שאסור אמה דשס מכ״ג
 פסי׳ ק״ו עביר הבת ונאסר לו מותרת זה ובמעשה כאן־נשא אבל

 שאסורה כשס זה עבור לו ונאסרה א״א שאנס במעשיו דא״כ
 צא השיב וע״ז בתה• אף שנאסר דין אינו לבועל אסורה כך לבעל

 ד׳ ביבמות ודרשינן מעמיו בתולה כ״א בו שכתוב כ״ג לי ופרנס
 א״כ יעו״ש עממין מי׳ הבא בתולה להביא מעמיו עמיו ע״ב ע״ז

 כשירה שנשא חלל מה לדרוסק״ו יש שס גס א״כ כה״ג ק״ו כדדריש
 לינשא כשירו׳ הוזהרו דלא כשירה דהיא אף פסול׳לכהונה דבהה

 ואסורה בעבירה דביאתה שני מצרי בת פסולה בתה לפסוליןמ״מ
 לך אפרנס ואני קמכשר ואעפ״כ בתה אסיר שיהיה דין אינו לו

 כדעביד שואל כ״א יוכיח בתורת כאן אזיל דלא נמצא ישראל כל
 לאוין: לחייבי לאוין מחייבי כה״ג ק״ו עוד כ’ג לעשות יש וא״כ ק״ו

 דבשמחת נ״ל כו׳ במנחה לא אבל א׳ סעיף במחבר )קכ״ט(
 דאז יען כפיס לישא צריך אין בשחרית חורה

 זמן הוא העת מ״מ יין טעס לא זה כהן אס ואף שכרות שכיחא
 ותקנו חלקו לא ע״כ שכרות שכיחא יען מנחה כמו והוי שכרו׳
 :בש״ת כסי לישא מבלי טהג אנכי וכן מהא הא ומ״ש נ״כ אז דאין

 ברכות במס׳ כו׳ חלמא דחזא מאן א׳ סעיף במחבר )ק״ל(
לאדם אומר החלומות בעל אפילו י״א ד׳

 דבריס בלא זא״א " שקר הוא החלוס הלא וקשה כו׳ מת מחר
 שאמר מה הלא הוא רבותא מאי וא״כ ידברו שוא החלומות בטלי׳

 כל דהנה זנ״ל יותר רבותא זהו מונחת חדה חרב אפילו מקודם
 שימות רע חלוס לו יחלוס כאשר נמצא הפה אחר הולכין החלומות

 פתרוני יהיה יתפלל דכאשר ע״ז יתפלל Ы בודאי &״כ למחר
 יפתר רק יהפלל דלא נותן הסברא וא״כ יתקיים ובודאי לרעה

 שיפתור אף הרחמים כח גדול כ״כ כי כן לא אמר ע״ז לטובה
 :לחיים הגזירה יהפך הרחמים אכן ימות דבודאי נמצא לרעה
 לכאורה כו׳ הזהב בס׳ מדאמרי׳ וראיתו Ъ ס״ק בט״ן )קל״ה(

 כשאומרו הוא הסכנה עיקר די״ל ראיה דאינו נ״ל
 בזה סכנה אין אפיס נפילת בלא כשאמרו משא״ג אפיס בנפילת

 למיפלעל ליה רקלאשבקא תמיד אומר היה דהמזמור נמצא
 יפול לא שוב בודאי התחינה אמרו אחר עד דהמתינה וכיון אפיה

 • ממנה לזוז שוב ביכולתה היה הפעם עוד התחינה עודולאמר
 התחינה רק אמרו אס אף דהסכנה גמי משמע מהרוקח אמנס

 כיסוי בלא החינה ס״חאומרי׳ דכדליכא דל נפילה בלא אף לבד
 הו״ל לשומרו הוכרחה ויום דבלי באופן עשתה למה א״כ פטם
 התחינה דבשביל בעכצ״ל עוד יפיל לא ואז מביתו הס״ת ליקח

 :דינו הוכיח ושפיר כו׳ ננעלו השערים כל כי יען חשש יש עצמה
 בבא מקשה היטב הבאר האבלכו׳ בבית לא ד׳ בסעיף

 יעו״ש טפלין האבל ובבא נוסלין אין לבה״כ החתן
 אבב ע״א ל״ב ד׳ שבח במס׳ המבואר עס״י לתרץ ולעד״נ

 : מרחמי ולא אחי לא בזיוני אבב ומרהמי אחי שי גפי חגואתא
 דבר מוסיף והנני קדיש דיני כאן כתב המג״א (3)קל"

 כשמטילין המג״א כתב )א( • אצלי שנתחדש
 והאחרים ת׳ כגון שוות אותיות שי״ל ב׳ בהן ויש ה׳ או ד׳ גורל

 ס״א סי׳ החו״י כתב כו׳ הגורל בטל אז מזה הפחות מנין י״ל
 כי ראו א׳ שזכה ואחר כסף כוס על גורל שהטילו במעשה

 הפסדחס לא א׳ בגירעון הלא טען והזוכה בהקלסה א׳ נחסר
 טענה י״ל מהקלפי החסר זה רק לשכר קרובים הוא ונהפוך

 וראיחו מחדש גורל להטיל דצריך ופסק עמו נחפשרתי הנני
 א׳ ונטל בערך שוות שדות ג׳ להם דהי׳ אף אח להס מבא
 ורשמו פרקיס ג׳ וכתבו נסו האח וכשבא ומחצה שדה

 בידו ועלה א׳ פתק הנכרי האח ולקח שדוח ג' עליהם
 החלוקה לבעל כ״א יכול מ״מ הג׳ האח ונתרצה שחלקו שדה

 עניני כי יען השכל מצד לערער טפס דאין אף לגמרי הראשונה
 עליונה השגחה בו ידבק כהוגן וכשהגורל מתנ״ך מקובל הגורל
 כשיעשה י״ל כ״א מקולקל הוא כאשר ק לא המיס הבה כמ״ש

אביגדור

 ■ לי פיהן תפילתי או מזלי עפ״י שעתי לי קיימא היה כהוגן
 לקלפי שמותיו ב׳ הטיל כשא׳ מזו וגדולה עסקי■ בכל הצלחה

 יעי״ש הגורל לבטל בעצמו יוכל הדבר כשנודע זכה ואחר
 חיו״ד הח״ס )ב( :לכאן חדין ומשם נועס בדברי שהאריך

 לעצמו הועיל נא לחבירו שמגיע קדיש האומר כתב שמ״ה סי׳
 וראיהו לו ששייך מי לנשמת עולה דמ״מ לחבירו הפסיד ולא

 חזרה שהרי פטור והקריבה חבירו של עולתו הגונב ב״ק מש״ס
 דכוותיה וה״נ העולה למי גליא שמיא קמי פירש לבעלים קרן

 הוא המצוה שם דבשלמא כלל ול״ד הדבר כן ולעד״נדלא יעו״ש
 כאשר לזאת. אי קרבן וקונה מדמיו שמפריש הקרבן הפרשת

 עשה ומה בממונו האחר עשה המצוה הרי חבירו של עולתו גנב
 לא כולה המצוה עשה האחר כי חבירו על המצוה בודאי זה
 גדולה מצוה וזהו ברבים השם שמקדש הוא המצוה בכאן כן

 המצוה בכאן א״כ אבא מזכה ברא לאביו מזכה זה ועבור
 שהאחר להאחר שייך שהיה המצוה שגזל רק זה עשה כולה

 ע:אה והוא עשאה לא האחר סיף כל סוף אכן אותה יעשה
 • עילאה יתקדש דמיניה כיון לו שייך דהמציה פשיטא א״כ

 לא מוציאין אין ע״א כ״ג ד׳ דיומא מהא נ״ל זה לדבר וראיה
 מאי לדבריו והשתא יעו״ש הרמאים מפני גודל ולא שליש
 ובשמים להאחר השייך מצוה דגזל בזה רמאותי׳ ליה אהני

 דהוא מכיון אינו דזהו בע״כ לו מגיע שהיה למי המצוה יתחשב
 או אחר בבהמ״ד התפלל כבר אס )ג( :האחר ולא עהאה
 ג״כ לומר ורוצה לבהמ״ד בא ואח״כ קדיש ואמר מנין באינו
 שאר יכולים שלו הקבוע בבהמ״ד חלקו על העילה קדיש

 של אשו שמבטל מאוד גדולה הקדיש סגולת לדחיתו:)ד( האבלי׳
 לג״ע ומכני« עונש מיד אביו מוציא הקדיש בכח והבן גיהנס

 בחול •-כי וי״ט בשבח אף וצל ופלגא שעחא מצנן קדיש ובכל
 נ״כ ממדריגה להעלות וי״ט ובשבח מגיהנס להעלותו הכוונה
 יש אס בה׳ או בחודש בד׳ אי ומסופק אביו מת )ה( :מועיל

 הקנתא ויעשו היא״צ יום בבירור היודעים במק״א אחים עוד
 * לק הספק מונח א״כ ותעטת והדלקה בקדיש האב לנשמת

 בד׳ ויעשה דרבנן ממצוה חמירא לא גברא דהך אקרקפחא
 אכן לקולא מספיקא פטור ובה׳ תחילה שיפגע לח*דש ד׳ ביום
 דהאי ראיה אייתי יאמרו דבכ״י יניחוהו לא האבנים קדיש
 המנהג ואס • אבליס דליכא במקוס מנין לו ימציא כ’ע הוא יומא

 חדא בצוותא הספק זה ג״כ יאמר ביחד קדיש אבלים לאמרכל
 להשאר ויוכל האחיס לכל הוא שהספק או אמיס א״ל ואס עמהס

 והפילה־ קדיש לענין כ״ז )ו( :בשטהס יעשה ע״כ תיקון בלי האב
 ימיס בב׳ לישב לו קשה אם התענית לעגין אכן נר והדלקת
 וביוס א׳ יום יתענה ב״י יו״כ תקנו לא זה דמפאח הוא וסכנחא

 דהוא שליד סי׳ בא״ח המבואר כשיעור בממון תעניתו. יפדה ב׳
 ידע שנים וכמה מעיקרו שכוח אינו ואס )ז( :סשיטיס י״ב

 בראשון יתענה אזי שכח אח״כ אכן ביומו והתענה היא״צ אימת
 לאמר ורוצה ביתו בתוך יתום המגדל )ח( :נדרו על ישאל ובשני

 מעלה ביתו בתוך יתום דהמנדל אף קדיש המגדל במיתת
 ויוסיף גבולם מלהסיג לדחותו יוכלו האבלים מ״מ ילדו כאלו

 : אבציס דליכא למקום ילך או קדיש ויאמר א׳ מזמור לאמר
 קרבן בחיבורי העליתי בני׳ וא״ל חמותו או חמיו לו שמח )ט(מי
 שנעדר תי )י( :קדיש לו ליהן מבלי לדחותו מצי דהאבליס חודה

 בודאי בת הגה בבהמ״ד קדיש לאמר הקטנה בתו ורוצה בן בלא
 נ״ב מועיל בודאי שלה קדיש ואמירת אב בכיבוד מחוייבת

 האשה מצווה יעןכי רכ״ב סי׳ בחו״י כמבואר המת נשמת לתיקון
 לא א״כ היא זרעו כי לנפשו רוח ונחת והועלה השס קידוש על ג״כ

 כשמנהג דוקא אכן קדיש מלאמר לדחותה האבלים הזכרים יוכלו
 בנאיה לאמרה אין ואל״כ בבהמ״ד קדיש אומרת שהבת העיר

 לא שמיתתו מי )י״א( ישראל: מנהג כח להחליש לבל החו״י מטעס
 הכרעתי אשתו להתיר כדי בה שיהא גמור בבירור עדיין נתבררה
 ובגוסס קדיש האבלים יאמרו לא דבמפאל״ש קרבןתודה בחיבורי



ארח הורת
 שום ממנו נשמע ולא למרחקים יורד שאביו מי )יב( קדיש: יאמרו
 אף שמונים לימי שניו חשבון והגיע לא או בחיים הוא אס ידיעה

 מי )יג( :עליו מתאבלין אין מ״מ דמי דכגוסס קיי״ל דבגיטין
 בצאתו שתומ״י לבנו יצוה לא״י מחו״ל יצא זקן שאביו
 דברו לקיים מחוייב עבורו קדיש יאמר וחוצה העיר מקיר

זקן הוא אס אף להניחו ולבל לו למדחי יוכלו האבלים אכן
: האבציס פס שאין למקום וילך שמונים מבן יותר

לא״א שו״ת

 מקו׳ בו ואין בודאי היה שטביעה ניכר רומעכ״ת מדברי והנה
לא ולכתחילה סוף להס שאין מים שהוא מחמת רק ספק

 בכליו רק בגופו סימני׳ כאן שאין וכיון סימנים בעינן ולכן תנשא
 ובזה לשאלה נחוש אס רומעכ״ת פלפל ולכן שאלה חשש יש ולזה

 באה״ע כמבואר דרבנן משאל״ס דהא חשש כאן שאין לדעתי נראה
 ע״כ תצא לא נשאת דאם כיון ק״ה ס״ק בב״ש י״ז סימן
 כתבו דהא לשאלה לחוש סברא אין ובדרבנן דרבנן הוא

 דמדאורייתא ע״ב ק״כ ד׳ בתרא האשה פרק התוספות
 כמו לשאלה חיישינן לא מדרבנן ובאבידה לשאלה חיישינן

 ומאידפריך כ״ה ד׳ מציאות אלו דפרק בכלי פירות מצא
 אוכף בסימן דחמור היינו מהדרינן היכי אוכף בסימן חמור
 נחוש מהדרינן ואיך כ״ז ד׳ מציאות אלו בפרק מקרא ילפינן

 מהדרינן ודאי הא אבל הש״ס קושית כוונת היה זה לשאלה
 נמי הכי וא״כ לשאלה חיישינן ולא דרבנן בתקנתא אבידה

 במידי הקילו כך מתקנתא בממון דהקילו דכמו מדרבנן
 כמ״ש השבה מצות לקיים הוא דבאבידה ואע״ג דרבנן

 לחמשיס חוץ ד״ה ע״ב כ״ג ד׳ יחפור לא פרק התוספות
 והאיכא ד״ה כ״ג ד׳ מציאות אלו בפרק כתבו וכן אמה

 למיזל דלא הורה דברי על להחמיר זו Ьырт הרי נכרים
 נחוש דלא לומר יש כן וכמו השבה מצות ולקיים רובא בתר

 מ״מ השבה מצות לקיים להחמיר דרבנן תקנתא הוא לשאלה
 בעיגון להקל אפילו ה״ה להחמיר תקנתא הך אמרו שהם כיון

 ק״י ד' הזורק סרק התוספות כתבו לזה ודומה דרבנן במקום
 הניטל דדבר אמרו חצירות שתי שבין בחריץ דאפילו פירות ד״ה
 בדאוריית׳ להחמיר דהתקינו דכמו לקולא דהוה אע״ג ממעט אינו
 אפילו דרבנן במידי הפחות לכל תקנה הך הניחו ק כמו

 ב״ד הפקר דבממונא מממונא ילפינן לא דאיסורא ואע״ג להקל
 המוציא מפרק והראיה לממון שוה דרבנן מידי מ״מ הפקר

 דכתיב תעשה לא אח שדוחה ד״ה ברש״י ע״ב פ״א ד׳ יין
 נראה • ש“עי כו' דרבנן טלטול נמי והכי והתעלמת

 דבפרק אע״ג והתעלמת להביא לזה דהוצרך ז״ל רש״י מדברי
 ומוקי הבריות כבוד דגדול בהדיא מייתי כ׳ ד׳ שמתו מי
 מה ומפני דוהתעלמת באבידה לה מוקי ולא דרבנן במידי לה

 דהך תקנתא עיקר לגלות ז״ל רש״י רצון אלא והתעלמת מביא
 מתקנתא אלא הכי קאמרי מקרא לא הבריות כבוד דגדול
 תיקון דאורייתא כעין רבנן דתיקון וכל דרבנן במידי דרבנן

 בשוק ואפילו פושעו בבגדו כלאים במוצא ובדאורייתא
 להקל בדרבנן סמכו מה ועל שמתו מי פרק שם כמבואר

 להקל מקום דמצאו מוהתעלמת מביא לזה זה מצאו היכן
 בממון כדמצינו דאורייתא כעין וזה בדרבנן הקילו כן כמו

 מצינו ואדרבא מממונא ילפינן בדרבנן דלהקל הרי באבידה
 שנתארמלה האשה בס״ס ממון מלענין יותר בדרבנן שהקילו

 דמפרשינן בקוטנן שראו מה בגודלן להעיד נאמנין ואלו נכי
 נאמן אין אבל בדרבנן והקילו דרבנן דהוה בכולהו שם

 ממונא אפוקי מ״ע הזה במקום היה ומספד מעמד לומר
 וכן מבממון יותר באיסורא בדרבנן דהקילו הרי מפקינן לא

 דאמר וזורקו צרור גבי ע״ב ס״ד דף התקבל פרק בגיטין
 לאחרים זוכה ואין לעצמו זוכה זה ואחד זה אחד חסדא רב

לב אביגדור

 שתופי שחני ומשני משתתפין מכיצד חנינא רבי ומתיב
 ואע״ג • מממון יותר בדרבנן דהקילו הרי דרבנן מבואות
 אמר חסדא רב רק מ״מ בדאורייתא עיקר ליה לית דהתם

 מנינא ורבי זה תירק על לערער חנינא לרבי מקום דהיה כן
 דהיה דסבר חסדא לרב אבל עיקר לה דלית משוס ערער לא

 והראיה זה אלא אחר תירוץ צו אין הכי ואפילו לערער יכול
 למעשר לה דאית אע״ג מערימין כיצד על משני ס״ה דשם
 התוספות דעת הוא שם לומר וחשבתי עיי״ש התורה מן עיקר
 כו׳ סימנים וקאמרי ד״ה ע״ב קע״ו ד' שלום האשה פרק

 ה״ה עולם גדולי בזה הרעישו .וכבר עינא טביעת ע״פ נמי אי
 דעד סברי התוספות דהא זה על גירושין מהלכות פי״ג יהלח״מ

 א' עמוד לעיל שס שכתבו כמו באומדנא מסהיד לא אחד
 מאי וא״כ למשקר נחוש לא ואיך נאמן אחד דעד טעמא ד״ה

 וקאמרי בשעתיה וחזינהו קמן אסקינהו דאמרי המתרץ מתרץ
 דאסקוהו בשעתא חזו הזה בסימן דהאיש דאמרי נהי סימנים

 דנטבע יימר מאן מ״מ כך סימן בו היה זה שאיש לנו וידוע
 דלא הוה שקר זה בסימן דאסקוהו דאמרי והא משקרי דלמא

 הוא אמת א״כ בדדמי החשש אס בשלמא זה בסימן אסקוהו
 לא בזה סימן שאומר וכיון למשקר נחשד דלא זה בסי׳ דאסקוהו

 הבית והנה הועיל מה למשקר נחשד אי אבל לדדמי חיישינן
 התוספות דברי על להפליא הוסיף קמ״ג ס״ק י״ז בסימן שמואל

 היינו עינא טביעת ע״פ דמהני התוספות דכוונת שחשב מפני
 אפשר אי מ״מ דרבנן דסימנא דנהי בהסימן עינא טביעת
 בטביעת הסימן שמכיר שאומר וכיון כסימן סימן ממש להיות
 פי על דאף הנטבע זהו בודאי הסימן בזה לו שיש עינא

 לח מקום מכל אחרינא באינש סימן האי לאשכוחי דאפשר
 הוא אמת עינא בטביעת דמכיר וכיון ממש משתנה

 מובהק סימן ע״י אס בשלמא להפליא הגדיל ולזה הוא שזה
 הנ״י כמ״ש מוצנע לסימן לה משכחת למשקר דנחשד אע״פ

 ידעה זה בעל של האשה רק בחיים לראותו אפשר ואי
 מותו בעת ע״כ וא״כ במטה ערום אוהו שראתה בהסימן

 הסימן מזה ידע מהיכן נטבע לא אס וא״כ הסימן העד ראה
 ונא מותו בעת וראה כזה בסימן נטבע אחד איש ראה ע״כ

 מובהק דהסימן הסימן זה כן גס היה אחר שבאיש חיישינן
 על סמכינן ולא מובהק אינו דהסימן כתבו כאשר אבל הוא

 ידע א״כ הסימן בזה עינא טביעת עס רק בדאורייתא זה
 נכי א״כ טביעתןעינא בו לו שהיה עד בחיים הסימן מזה

 לומר נאמן מי מ״מ כזה סימן היה הזאת האשה דבבעל
 להתיר שרוצה חשש יש הא זה בסימן דאסקוהו הגטבע שראה
 מפגי נטבע זה בסימן כזה איש שראה אומר בשקר האשה
 כזה שאיש אומר כזה סימן לו יש זו אשה שבעל שידע
 אסקוכו ולא נטבע אדם כלל ראה •ולא הוא ושקר נטבע

 בזה הכוונה עיגא דטביעת הב״ש הבנת לפי זהו אמנם • כלל
 עינה טביעת התוספות כוונת לפרש נוכל באמת אבל הסימן
 מובהק סימן אינו הסימן דזה דנהי והיינו בצורתו בגברא

 דחיישינן נהי עין בטביעת להאיש שהכירו העד שאומר כיון מ״מ
 זה והאיש הגעבע האיש בצורתם עכ״פ..קרובים מ״מ בדדמי

 אלא בדדמי לומר שייך אין בצורתם רחוקים דאם שמעידים
 קל בדבר שנטבע שיודע כיון בדדמי שייך בצורתם קרובים אס

 וא״כ בצורתם שקרובים כיון זה שאין אע״פ זה שהוא אומר
 באנשים לפעמים וימצא ביותר מובהק סימן זה שאין אע״פ

 לזה שדומה באדם כזה סימן שימצא רחוק זה אבל אחרים
 וא״כ מובהק סימן נעשה זה וע״י הסימן כן גס בצורתו

 הסימן העד וכשאומר המוצנע במקום הוא דהסימן שפיר יתכן
 סימן לסמן בדעתו עלה מאין כזה בסימן נטבע איש ראה לא אס
 קושי׳ נשאר עדיין מ״מ אמנם כזה בשי' נטבע איש ראה וע״כ כזה
 אינו הסי׳ דהא כאמור עין טביעת בצירוף אלא מועיל דלא כיון

איך כן לא דאי כזה בסימן נטבע איש דראה נהי וא״כ מובהק
המציא
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 מ״מ מיתה לאחר אלא ,מחיי ראה לא כזה ,סי דהא הסי׳ המציא

 מצוי דאין אלא אדם בני בשאר דמצוי מובהק סימן שאינו כיון
 גופא עין הטביעת והלא הסי׳ זה בשניה׳ להיות הדומות בצורות

 במה שקר הוא זה ושמא למשקר וחיישינן סומכין העד דברי על
 בצורתו רחוק ואפשר זה של בעלה כצורת לו נדמה שצורתו שאומ׳

 או׳בדדמי אלא משקר אינו אם בשלמא משקר שזה אלא מזה זה
 מהר בדדמי שייך אין בצורה רחוקים דאס בצורה קרובים ע״כ

 שכן ונראה מהקושיא נמלטנו לא למפקד ,חיישי אי אבל נבקעה
 מ״מ סי׳ דהוה דנהי אלא כ״כ הקושיא הגדיל שלא הלח״מ הבין

 דכוונת נראה ולכן שקר הוא עינא הטביעת והיינו וכו׳ אסקינהו
 אין מ״מ בדדמי דייקה לא דאיחתא אע״פ עיק׳הדבר בודאי התו׳
 יש מה חשש רק אלא לגלויי דעבידא במלתא דמשקר בעד חשש
 בעלמא לחששא אלא הבעיא היתה ולא דרבנן חששא כעין לחוש
 חופש שהעד אלא לגלויי דעבידא אמלתא סמיך לא שמח בזה

 לשקר שלא העד חושש דלעיקד וכיון ותפקדנו תדייק היא פמא
 סימן מועיל זה בכעין לחוש נבוא אלא לגלויי במלתאדעבידא

 משקר אינו ע״כ דבסימן כיון ממון כמו ביותר מובהק שאינו
 ראה ע״כ הסימן מדעתו בדה ואיך המוצנע במקוס סימן דאומר
 שאנו אלא זה בסימן נטבע כזה איש וראה מותו בעת הסימן

 ן בכעי ראה אחר באיש ואפשר מובהק אינו כזה שסימן אומרים
 ת יודע והחפה בידאי זה בסימן נטבע איש שראה כיון מ״מ זה

 אלא נטבע איש שראה אמת הדי בבעלה לו שיש הזה הסימן
 אחד באיש כזה סי׳ נמצא שמא מובהק סימן שאינו כיון שנחוש

 בעלה היה שהוא ג״כ עין בטביעת מעיד העד דהא אמדינן לזה
 אינו זה חששא עין בטביעת הכירו ולא למשקר שנחוש אלא

 סמנינן זה בכעין לזה נחוש מדרבנן אלא אמיתית חששא
 ולא שקטתי לא מ״מ אך כאמור שיקר לא בסימן דבודאי אסימן

 בזה מגומגמים התוספות דברי הכי בלחו כי בזה נחתי
 בדדמי יאמר שעד חיישינן דלא מוסד יסוד התוספות שנתנו
 ולכך ,וכו דמי דנמלחמה מיס והא בד״ה כתבו כן ואחרי
 וקאמרי ד״ה ע״ב וכן בדדמי חשש דכתבו הדי בדדמי חמדה

 בדדמי דאמרי להאמינס אין עין טביעת דע״י כתבו סימנים
 של הקושיא שיישב אע״פ הלח״מ והנה שקר• חשש כתבו ולא

 חיישינן לכן דייקא לא בדדמי מחמת האשה דהיינו התוספות
 לשקר העד ירא ואינו בדדמי דייקי לא דאשה שישקר בעד
 מיס והא ד״ה תוס' לתרץ ,ראי וזה שיקרו שיברר מי שאין כיון

 מה אבלעכ״פ המת אשת על קאי בדדמי דמי^־אמרה דכמלחמה
 דבדבר רבים לשון דנקטו סימנים וקאמרי בד״ה שכתבו
 זה לסבול קפה העדים על דקאי בעליהן פאלו יאמרו מועט

 ותירץ זה על עמד מוהר״א הגאון שבהגהות אמת הן התירוץ
 בדדמי האשה תאמר לא קמן ואסקוהו דמתדץ אחד דודאי

 דאע״ס לעד בדדמי נחוש ומ״מ לפקד העד וירא ודייקא
 סוף להם שאין ובמים במלחמה היינו בדדמי אומר אינו דעד

 ולא נפשו שתצא עד ממתין דודאי נפשם פתצא עד מלהמתין
 יאמר ודאי בכזה מ״מ ימתין ולא מת שבודאי אדעתו שמיך

 בעליהן שאלו יאמר מועט בדבר שנטבע שידע כיון בדדמי
 דייקא דאשה כיון דהא סברתי מוכרח חין זה לפי וא״כ

 ע״כ אומר דבדדמי וכיון בדדמי אלא בפקד העד יאמר לא
 כעשה מובהק שאינו סימן וא״כ כאמור לזו זו קרובות הצורות

 • מובהק שאינו אסימן סמכינן מוכחדבדרבנן ולא מובהק סימן
 באמת להתוספות דחקם דמי להתבונן יש זה על גס אמנם
 כטביעת שהכירו בהדי דאמרי דמאי נמי נאמר ולא כן לומד
 הצורה היה אס אחרים מפי לשאול האשה לאדייקא בזה עינא

 לא דהיא וכיון אעד בזה שסומכת כבעלה עין בטביעת
 להחליף כאן הכריחם ומי כתוספות כדרך משקר העד דייקא
 רחוקות בסברות ליישב ואפשר • בעדים בדדמי חפש דכחן
 דעד התוספות שכתבו מה דודאי לומר בעיני הקרוב אבל

 במזיד אבל מתכוון בלא כשוגג בדדמי היינו בדדמי יאמר לא

 אינשי משקרי לא לגלויי דעבידא דמילתא ואע״פ שקר יאמר•
 דלמא דירא כלל משקר לא בדדמי למימר דליכא במקום היינו

 יחוש לא בדדמי למימר דאיכא במקום אבל שיקרו מתברר
 שב״ד העד סמיך כדבריו שלא וכשימצא שקד ויאמר העד

 כל ובודאי שקרן אותו יעשו ולא בדדמי דייק שלא יתרצוהו
 התירא שביק דלא מדייק בהיתר לעשות, העד דמצי כמה

 אומר הבירור על לעמוד יכול כשאינו אבל איסורא לעשות
 שקרן אותו יעשו לא בעלה פיבא שאע״פ וסמיך פקר במזיד

 דייקא לא האשה באם זה כל אמנם • בדדמי שאמר יתרצוהו אלא
 יבוא ואפילו כביר זמן בא שלא כיון יבוא שלא שחושב שקר אומר

 שהיא ביותר חושש דייקא כשהאשה אבל בדדמי ב״ד יתרצוהו
 שדבר יתרצוהו פב״ד ע״ד שקר מלומר ירא שיקרו ותגלה תקרב
 בעיניו שרחוק כיון אך בדדמי שאמר יתרצוהו שב״ד לו הוא רחוק
 ואפי׳ יבא שנא סובר שיקרו שיקרב מי כאן שאין כיון בעלה שיבא

 שיקרב מי שיש כיון אבל שקר ואומר יתרצוהו ב״ד שמא יבא
 ב״ד יתרצוהו לא ושמא שיתבדה קרוב כי שקר לאמר ירא שקרו
 בדדמי בשגגת העד אומר אינו דבודאי הכריחו ולזה

 בדדמי בשגגת דהא דנאמן טעמא מאי דייקא אשה כי דא״כ
 במזיד אלא אומר אינו בדדמי דבפגגת כתבו לזה אומר

 לשקד דירא דייקא להיא צריך אין בדדמי שייך דלא ובמקום
 חושב בדדמי לתרצו דאפשר במקום אלא לגלויי דעבידא במידי

 בעיניו ונקל יתרצוהו שמא יבא ואפילו בעלה יבא לא שמא העד
 שיקרו הקרב שמא חושש דייקא היא אם אבל שקר לומר

 אותו יתרצו לא ושמא פניו על שיקרו תוכיח שהיא בעיניו וקרוב
 כזה עין בעביעת ואסקוהו כדמשני ולכן שקר לומר וירא ב״ד

 שקר יאמרו העדים גס דייקא לא האשה שייךבדדמיואם
 בדדמי אותם ב״ד יתרצו בעלה יבא שאם אדעתס וסמכו

 לתרץ אמרינן ב״ד אנן ר״ל בדדמי דאמרינן שכתבו וזהו
 מעיקרא סמט זה ועל בעליהן שאלו יאמרו מועע ובדבר בדדמי
 אמרו מי בדד נאמר בעלה שיבא אחר יתרצו ב״ד כי שקר לאמר

 יאמר אם והשתא שקר לומר סמכו לכן שקרנים אוהם יעשו ולא
 שאין אע״פ כזה בשימן נטבע זאת לצורה קרוב כזה איש שראה
 הסימן ובזה עין בטביע׳ שהכירו שאומר רק מוצנע ,במקו הסימן

 שאיש אומר גזה בסימן בחיים אותו שקאה ומפני לשקר נחוש לא
 יאמר מה ויתבדה בעלה שיבא ירא דודאי נטבע כזה בסימן כזה

 יאמרו דאפילו ליתא ודאי הא בדדמי שאמר אותו יתרצו שב״ד
 שבצורה ונאמר בעלה לצורת קרובה הצורה ע״כ מ״מ בדדמי
 מובהק הימן וזה כזה סימן כן גס היה בעלה לצורת קרובה

 בודאי בעלה שיבוא ועכשיו דבריהם לפי הקדמנו כאשר הוא
 היה בעלה לצורת דומה שבצורה אפשר איך כי שקרנים יהיו
 הצורות אם היינו בדדמי דאפשר דאע״פ הסימן זה כן גס

 דבריהם לפי וא״כ שייך לא רחוקות כצורות אם אבל קרובות
 יחושו ראו בעלה של ובסימן בעלה צורת שכמו שאמרו הנשים של

 אלא בדדמי אותם יתרצו לא וב״ד בדאים יהיו בעלה יבוא שאם
 קרובה אחר שבאיש אפשר איך כי העידו ששקד יאמרו
 יעידו אמת ובודאי כן מלומר ויגורו כזה סימן היה זה לצורה
 לתרץ אמיתי מקום יש עוד • התוספות דברי כהוגן עולה ובזה
 אע״ס עד בכל שודאי היינו אחר באופן התוספות דברי

 שאעפ״כ רחוק חשש יש מ״מ משקר לא לגלויי דעבידא דמלתא
 אמנם לזה חשו לא רחוק חשש שהוא שכיון אלא שקר יאמר

 יש בדדמי דשייך במקום אכן בדדמי שייך דלא במקום זהו
 מאוד רחוק דבר הוא זה גס אמנם בדדמי דמסהדי לחוש
 היינו לא לשיקרא חיישינן הוה לא ואס בדדמי יאמר שעד

 אומר שלפעמים חששות שני כאן שיש אחר רק לזה חוששין
 החששות משני בדדמי אומר לפעמים בדדמי במקום וגס שקר

 מ״מ רחוק חשש הוא נפשיה באפי ואחד אחד שכל אע״פ
 רוב נעשה מיעוטי דמתרי קרוב חשש נעשה שניהם בצירוף

 לדדמי נחוש דייקא אפילו בדדמי לעד נחוש דאס שכתבו וזהו
 א״ו



אביגדור ארח תורת

 וזהו עצמה האשה כמו בדדמי לעד חוששין אין לעולם א״ו
 האשה כמו בדדמי העד יאמר לא דלעולס וכתבו שדייקו

 לומר לה קרוב שבאשה בדדמי יאמרו לא האשה דכמו היינו
 חשש אבל בדדמי שיאמר כך כל קרוב אין בעד אבל בדדמי
 כיון אבל רחוק לחשש חיישינן לא דייקא האשה אם אלא יש רחוק

 בעיניו ונקל שיקרו שתקרב העד ירא ואינו דייקא לא שהאשה
 שניהם בהצטרף רחוק חשש הוא זה שגס אע״פ בשקר לאמר

 מדייקת היתה אס אבל קרוב חשש נעשה שקר וחשש בדדמי חשש
 בדדמי חשש א״כ משקר וירא שיקרו שתקרב העד ירא והיה
 מקרבת שהיא כיון כלל חשש אינו שקר חשש כי רחוק חשש

 קמן דאסקוהו דמסקינן והשתא שקר מלומר ירא שיקרו
 ויש דייקא לא האשה בשעחיה דחזיוהו מה בשעתיה וחזיוהו

 בדדמי חששא כתבו ולכן בדדמי חשש יש וגס שקר חפש
 שאינם אע״פ סימנים דאמרי כיון אבל צריך החששות דלשני

 לא בודאי אשר סתר במקום לחשה הידוע מובהקים סימנים•
 שנטבע אוהו שראה ע״כ העד נאמן ובזה בחייו העד ראה

 נעבע איש ראה לא אס כזה דבר יבדה לא אשר כזה בסימן
 מובהק סימן שאינו י ואעפ כזה בסימן נעבע איש ראה וע׳כ כלל

 רחוקים דאס הצורה לזה ק־ובה הצורה ע״כ בדדמי חשש מ״מ
 בקלסתר קרובים וע״כ בדדמי שייך אין פנים בקלסתר

 קרובים אדם שבפני יתכן שלא מובהק סימן מזה נעשה פניהם
 מובהק סימן ונעשה כזה סימן צורה ימצא פניהם בקלסתר

 יתכן איך הסימן בדדמי דיאמר נהי בדדמי חשש ואילא
 אלא הוא זה איש וע״כ הנורה לזאת קרוב באיש כן גם שיהיה

 נחוש לא גרידא שקר לחשש בדדמי חשש דאזצא וכיון שקר חשש
 בידאי סימן שיש וכיון סימן הוה לא בדדמי חשש לפי דע׳כ

 חשש אלא חשש פוס כאן ואין בעלה הוא הנעבע זה איש
 לפי נשמע לא וח״כ לחוש אין גרידא שקר ולחשש שקר

 שאינם אסימניס סמכינן דבדרבנן הברתי להחזיק אלו פירושים
 שום בלא כהוגן הס ההוספות דדברי באבידה כמו מובהקים

 פי״ג מהרמב״ס ראיה לי יש אמנם • כתבתי כאשר פקפוק
 שמת ראיתיו אומר אהד עד שכתב י״ע הלכה גירושין מהלכות
 בדברים וכיוצא ומת הגדול בים ששבע או במפולת או במלחמה

 ואס פיו על ותנשא נאמן קברתיו אמר אס למיתה שרובן אילו
 רבו וכבר תצא לא נשאת ואם תנשא לא קברתיו אמר לא

 בעד שלום בהאשה האיבעיא מפרש איך דבריו בהבנת המפרשים
 מההיא האיבעיא ואפשיע בקברתיו מפרש אס במלחמה אחד

 נאמן דבקברתיו הרי״ף דפשיש כמו בתרא האשה פרק דדגלת
 לא נשאת ואס תנשא לא דלכתחילה ליה מנא קברתיו בלא א״כ
 אמאי תקשה עדיין קברתיו בלא האיבעיא מפרש ואם תצא

 דדגלת מההיא אפשיט ואס תצא לא נשאת ואם לא לכתחילה
 כקברתיו הוה לא אסקוהו ואס כקברתיו והוה אסקוהו פס הא
 ועכ״פ נמי לכתחילה א״כ בזה שישות יש בכ״מ שמבואר כמו
 אבל • הרמב״ס בדברי הנכון דרך למציא המפרשים כלאו

 קברתיו בלא האיבעיא מפרש הרמב״ס דודאי נראה לדעתי
 בלא רק למשקר חיישינן ולא לדדמי חיישינן לא בקברתיו אבל

 ופשיש ז״ל רש״י כשיעת לדדמי חיישינן אי ליה מבעיא קברתיו
 אלא נינהו סיף להם שאין מיס ותכברא וקאמר ת״ח משני
 הרמב״ם והובר סימנים וקאמרי וכו׳ קמן דאסקוהו דמי היכי

 האי מאי א״כ סמכינן סימנים על דרק הכונה אין דע״כ
 אתי מאי נשים ע״פ נשותיהם והתירו בברייתא דקחמר

 למימר יכני עלמא כולי דסימניס פשיעא לאשמועינן הברייתא
 כסברת ו א סימנים ע״פ אלא קסמכינן עלייהו דלא כיון

 סובר האיבעיא דדחי ומאן מובהקים הוה לא דסימניס התוספות
 סימנים הוה לא וכהן מובהקים הימנים ובעינן דרבנן סימנים

 טביעת דע*י הרמב״ס סבר לא אך עינא טביעת ונצריך מובהקים
 אלא התוספות בדברי שכתבתי כמו מובהק טמן נעשה עין

לדדמי חיישינן לא הדין דמן היא בדרבנן בעיא דהך

 וכיון לזה לחוש יש אס ליה מבעיא בעלמא לחומרא אלא
 שאינם בסימנים לכן לדדמי לחוש בעלמא חומרא אלא דאינו

 נשיס ע״ס נשותיהם והתיר אמר ושפיר סגי מובהקים
 משוס הוא ההיתר וע״כ מובהקים אין דסימניס אע״ס
 לאו בדדמי דחשש משוס התיר ואעפ״ב הנשיס עדות

 נמי וניחא * מובהקים שאינם בסימנים וסגי הוא גמור משש
 כיון ט״ע היינו בשעתיה וחזיוהו לומר דהוצרך הא זה לפי

 דלרבוהא בזה הב״ש ודחק ע״ע בעי למה סימנים דבעי
 שלדברי אמת והן’־ סימנים בעי ט״ע דהוה דאע״ס קאמר

 דבעי דכחבו למאי כן לומר צריך מפרשים ושאר התוספות
 ע״ע עס דמועיל שכתבו מה לפי ואפילו מובהקים סימנים

 הלא כאן לאשמועינן אתיא דסימניס דינא וכי קשיא מ״מ
 פ’דאע בסוניא בחרא בפרק אסמיע״נן דסימנים דינא
 לסתור אלא כוונתו שאין וכאן ובכליו בגופו סימנים שיש

 מצטרף ע״ע עם מובהקים שאינם דסימניס נהי הפשיעות
 בקצרה לימא בזה לארוכי ליה למה מ״מ מובהק לסימן
 נודע שיהיה איך יהיה דסימניס ודינא סימנים דהוה
 לומר הוצרך דע״כ כיון לומר ונצרך בחרא האשה בפרק

 כיון א״כ מועיל לא דאפ״ה לאשמועינן בשעח־ה דחזיוהו
 ס־מניס בעי לא האי כי כל ממילא ע״ע לומר שהוצרך

 מאי כן לא דאי מובהקים סימנים בלא דע״כ או מובהקים
 להרמב״ס אבל הקשיתי• כאשר נשים ע״פ נשותיהם התיר
 ליה נחא דלא אלא בעי תרוייהו דודאי שפיר ליה ניחא
 סימנים סגי ובדרבנן דרבנן דהוה משוס אלא צירוף ע״י

 הדוחה דרך דאין דוחק בלא שפיר וניחא מובהקים שאינם
 להרמב״ס והוקשה ורבותות דינים לאשמועינן ולא להדחות אלא
 דאפקיד גברא דההוא במעשה שלום האשה פרק שם עוד

 היינו למימר חסדא רב סבר כו׳ חבריה גבי שומשמא
 נינהו אחריני והני אזלי הנך אמרינן ולא ח״ח דשני ההיא
 נמי וכאן סימנים דאמרי וכדאוקימנא שם ז״ל רש״י ופירש
 • רמיין ובחביתא הוה וכן דכן אמר דהא סימנים איכא
 חסדא רב הוצרך סימנים על וכי עובא לתמוה יש והנה

 אבידה דמחזיריס ידענו לא וכי ח״ח משני ראיה להביא
 יכול דאין בעדים אצלו בהפקיד כאן כן וכמו בסימנים

 בפרק מוכחינן לא א״א להתיר סימנים ואפילו לקוח לטעון
 דשני מהך כאן לאתרי ליה ולמה ח״ח דשני מההיא בחרא

 דרבנן סימנים שסובר חסדא דרב נראה אמנם • ח״ח
 חסדא רב הודה ובזה מיבהקיס סימנים בעינן ומדאורייתא

 מובהקים סימנים הוה לא רמיין ובחביהא הוה וכן דכן
 מדרבנן מובהקים שאינם בסימנים אבידה שמחזירין ומה
 השבה מצית לקיים כן תקנו באבירה דאפשר ראיה אין

 חזקה בה לו ואין הוא מי של יודע אינו המוצא דהא
 חכמים תקנו לכן הוא אחר וממון מוצא של אינו ובודאי

 כיון מובהק כאינו אע״פ הסימן שאומר למי לאהדורי
 הכחשה כאן יש 7 נינהו דידי הני דאמר כאן אבל חזקה כאן דאין

 לח חזקה נגד ואפשר שלו שאומר בעעניחיו הוא ומוחזק
 דאיקמינן ח״ח משני ראיה מייתי לכך הסימנים הקנו

 סימנים דאי מובהקים שאינם ס־מניס וע״כ בסימנים
 התיר סימנם ע״פ הא נשים ע״פ והתיר מאי מובהקים

 א״ו ע״ע בעי לא גמורים סימנים ואם וע״ע סימנים א״ו
 בעינן לא דבדרבנן משוס והיינו מובהקים שאינם סימנים
 וגה לממונא שוה דנדרבנן כתבתי וכבר מובהקים סימנים
 חזקת 7 ואע״פ ח״א חזקת יש כאן גס דהא דמיא לכקדון

 החזקה משום רובא בחר אזלינן לא דבממון עדיפא ממין
 כתבו כבר מחזקה לאפוקי רובא בתר אזלינן ובאיסורא
 מממינא איסורא ד״ה ע״ב כ׳ ד' דמציעא ספ״ק החוסכות

 רען סוף להם שאין דמים בממון כמו מחמירין דבח״א
 לק בכאן כמו פשיע ושפיר חזקה בתר ואזלינן 'למיתה

 בעינן ין
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 סימנים בעינן לא בפקדון כן כמו מובהקים סימנים בעינן
 שאינם סימנים אפילו הוה לא לכאן רבא ודחי מובהקים
 ד״ה התוספות שכתבו וכמו וחיורא כאוכמא אלא מובהקים
 שראיתי אמת הן * כהוגן הש״ס ועולה אתרמי אתרמויי

 מובהקים סימנים סבר מסדא דרב מדבריו משמע להנ״י
 מהדרינן מובהקים דסימניס ת״ח משני ראיה ומייתי הוה

 חזקה איכא וכאן חזקה ליכא דבאבידה כמ״ש לומר וצריך
 וב״ב נכרים והאיכא ד״ה כ״ג דף בב״מ תוספות ועיין

 באיסורא דכמו ופשיט לחמשים חו׳ן ד״ה ע״ב כ״ג ד׳
 לכאן רבא ודחי בממונא כן מועילים מובהקים סימנים

 שהקשו התוספות קושיה ומתרץ מובהקים סימנים הוה לא
 שאינו סימן אלא דאינו סימן הוה ומדה דמנין ממציעא
 אמנם . עיי״ש בפקדון ולא מהדרינן באבידה ודוקא מובהק

 מובהקים סימנים דאי כך לפרש ליה ניחא לא הרמב״ס
 אנן אלא סימנים בו נזכר דלא ברייתא לאתויי ליה למה

 בחרא לפרק ברייתא ההיא לאתויי ליה הוה הכי מתרצינן
 וטבעת וארנקי בכיס קשור מצאו כ״ו ד' ומציעא ק״כ ד׳

 בטביעת ברייתא לפרש דיש בתוספות שם למבואר ואע״ג
 כדא־חא יותר שנורה ברייתא ההיא מ״מ עיי״ש עינא

 ומעשה נשותיהם רבי השיא לכאן משוש לומר ודוחק שם
 מובהקים סימנים דהא א בפלוגת חליא שם דלאביי רב

 א״ו מכאן לאתרי ליה הוה ולא שם כמבואר פלוגתא ליכא
 הוא לכן ומאה מכאן מייחי מובהקים שאינם בסימנים

 התום׳ מדברי סעד לעיל מצאתי שלא אע״פ התוספות דעת
 מובהקים שאינם סימנים בהדי עין דטביעת לפרש דיש

 תרצו לא דלמה ראיה יש עכשיו אבל מובהק סימן נעשה
 אמרינן וכאן סימן הוה ומנין למדה שהקשו מה ההוספות

 אכילה כמו מובהקים שאינם סימנים היינו סימן הוה דלא
 סימנים בעינן ובפקדון מובהקים סימנים הוה לא אבל הוה

 תירוץ לעיקר לנקטו משוס אלא חזקה דאיכא מובהקים
 לבזה משוס בעינן עינא טביעת עס דסימן דלעיל השני
 סימן ע״כ וא״כ כדכחבתי נשים ע״פ נשותיהם והתיר ניחא
 דלא וספרי עינא טביעת למה מובהק דאי מובהק באינו

 כתבתי כאשר מ־בהק סימן געשה עינא טביעת עס לסימן
 קושי׳ הדרא ועדיין מובהק סימן כאן בעינן דא״כ לעיל

 סכרי אלא בעינן מובהק סימן בפקדון דלימא לדוכתה
 מובהק שאינו אסימן סמכינן ובדרבנן הוא דרבנן לחשש
 ועול קפור דמצא מברייתא ולא מכאן למפשט ואתיא

 מכאן להוכיח לבא אלא ראיה צריך אין מובהקים סימנים
 דאשה חזקה גגד דהוא ג’אע מובהקים שאינם סימנים
 רובא בתר למיזל דלא בא״א והחמירו קיימא א״א בחזקת

 ואישורא התוספות מדברי לעיל שהבאתי וכמו בממון כמו
 מובהקים שאינם בסימנים וסמכינן לממון לו שוה דרבנן

 לאבירה סימן אפילו לכאן רבא דחי ע״כ וא״כ פקדון ה״ה
 שפיר להו קפיא ולזה וחיורא כאוכמא אלא הוה לא

 ראיה יש וא״כ צי“שת מה חייצו ולזה דמציעא מההיא
 ומוסכמים שפירשתי זה לפירוש התוספות מדברי :אן מ ברורה
 רב בעי איך להרמב״ס ליה קשיא והשתא הרמב״ס לשיטת
 לדחות רק הוא זה הא ת״ח דשני הך היינו למימר חסדא

 שאין דמים פי ג מהימן בדדמי דעד נאמר אס אבל הבעיא
 ויש בשעתיה וחזיוהו קמן דאשקיהו כיון מ״מ הוה סוף להם

 שכתבו כמו בדדמי ח־ישינן ראפ״ה אלא עינא טביעת בו
 שראה בעד או כקכרתיו הוה לא דאסקוהו התוספות
 דהאי או הרא״ש ככיטת בדדמי דאומר מועיל אינו הטביעה

 במלחמה לעד דמי ולא יותר חשש יש דאסקיהו אע״ג בדדמי
 נדחה דבאמח או מוהר״א דהגאין בהגהות כמבואר בקברחיו

 חיישינן גא אס מ״מ הרי״ף כשיטת דרגלת מההיא זאת
 סימנים נצריך ולא כאן לחוש לט אין קכרתיו בלא בדדמי

 וא״כ כלל סימנא בלא נשים ע״פ נשותיהם התיר וניחא כלל
 סובר ולזה בלרבנן מובהק שאיט סימן למועיל ראיה אין

 דלכהחילה לכתחילה הוה לא האיבעיא לאי לן הרמב״ס
 דלכתחילה סוף להס שאין מיס כמו לחיישינן ליה פשיטא

 ליה מכעיא בדעבד ורק בדדמי חשש האי משוס תנשא לא
 משני מייהי ולזה מבעלה לה מפקינן זה חשש משוס אס

 דהוה וה״ה נינהו משאל״ס והסברא ומקשה למפשכז ת״ח
 דבמשאל״ס משוס אלא לן פשיטא לכתחילה והא לאקשויי מצי

 דמשאל״ם כקושיא נכלל לזה או זאת מקשה קעסיק
 נינהו קאמר ולכן משאל״ס כמו לבעיין לו לומה דלכתחילה

 רבים לשק למיס ניחא הכי דבלאו אע״ג רבים בלשון
 ונזה במלחמה בללמי אחר לעל אומדנא נמי כולל מ״מ
 ולאי לכתחילה להא ובסימניס קמן לאסקוהו אלא אמר
 פשיט שפיר וא״כ אחל על ממי לא ובררמי סימנים בעי
 לא לכתחילה לולאי להרמב״ס לו נשמע ומזה • ־א חם רב

 • לן איבעיא לא דלכתחילה חסדא מרב כרמוכח הנשא
 ובעיא למששא בעיא להך דמוכח כיון בלעבל אמנם

 להקל בזה ונקטינן לקולא לרבנן וספיקא בררבנן
 ניחא ובזה י להקל נקטינן הבעיא נפשט ללא לכיון בלעבל

 הלכה גירושין מהלכות י״ג פרק הרמב״ס שכתב מה
 שלא טעם אותו שכרה שמא החשש בקטטה אחד בעל א׳

 קברהיו בלא הבעיא למפרש משוס אלא בגמרא נמצא
 בלא ע'כ וא״כ משקר חשש משוס ולא בדדמי חשש ומשום
 העל מ״מ לייקא לא להיא לאע״ג ליה פשיטא בללמי

 א״כ אינשי משקרי לא לגלויי לעבייא למלתא משקר אינו
 סובר לק ליה מבעיא מאי בלדמי חשש לליכא בקטטה
 לה דאיכא טצדקי וכל הוא לקטטה כיון החשש להתס

 אוחו ששכרה עד בפעילות שנתחזקה ומיישינן עבדא למעבד
 לעד טעמא דלמא או נמי בקטטה אחד בעד לאמר ואע״ג

 לשק הש״ס נקש דייקא לא והנא דייקא דאיהי מכוס אחד
 בתוספות מבואר גוונא וכהאי במלחמה אחד דעד הבעיא

 נמי והכא עיי״ש דמאי ד״ה ל״א ד׳ מערבין בכל פרק
 יש בקטטה מ״מ אבל אחד לשון תפס האיבעיות בכל הש״ס

 ויש ברורים השתא הרמב״ם ודברי אותו ששכרה אחר חשש
 סברת ע״פ ההלכה בנה ולא מגמרא חזקות ראיות לו

 יסודהש״ס על בנוי אלא מחבריס שארי שהבינו כמו עצמו
 בקטטה אמד דבעד ואע״ס בזה לדעתי ברורים ודבריו

 ראיה לזה ואין תצא לא נשאת ואס חנכא לא כן נס פשק
 בקטטה להפיס ליה היה הדין דמן כיון הרמב״ס סובר
 במלחמה אחי דעד הבעיא כלשק תפס אלא שכרה שמא
 לא בדינם הס חלוקים דאי להם אחד דין דכולהו ש״מ
 ש״מ אחד לשק מדתפס אלא אחד לשק לתפוס ליה הוה

 לא לכתחילה דבמלחמה דהוכחתי וכיון להם אחד לחומר
 ודבר כן בקטטה נמי פסק תצא לא נשאת ואם תנשא
 דע״כ ומוכח סתם נזכר במלחמה דבעיא כיון הוא ברור
 אחד ובלשון סתס הנזכרת בעיא הך כן כמו הוא הכי

 א׳ הלכה גירושין מהלכות פי״ג שהלח״מ ואע״פ • כן הדין
 הא ראדרבא מדרבנן זה דבעיא ה״ה ששובר בזה פקפק

 בעיא עדים דמדאורייתא הוא דרבנן אחד בעד להתירו
 החמורה א״א להתירו דכיון ידים בשתי זאת לדמות אין מ״מ
 אינשיובודאי משקרי לא לגלויי דעבידא על וסמכו אחד בעד
 לא דמדרבנן דאורייתא הוה זאת המציאו דהס אע״ג מת
 כדאורייחא והוה זאת חזקה על סמכו אלא מקילין הוו
 כדרבנן הוה במלחמה כמו בזה מה חשש להם נשאר ואס

 הערוה להתיר דסמכו כדאורייתא הוה שהתירו דמה דכיק
 וניחא דרבנן .כחשש הוא בחשש להם שנשאר מה החמרה

 שכתב הרי״ף מדברי עיד לזה ראיה נביא ועכשיו • בזה שפיר
 כיין מיהו אלא בעיק אפשיט לא שלום האשה בפרק

 דאמרינן
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 ואסקוה בדיגלת דטבע גברא ההוא דלקמן בפרקא דאמרינן
 לבתר דשושביני אפומא לרביחהו רבא ואנסבוה אגישרא

 ודוקא נאמן שאל״ס במיס אחד דעד שמעינן יומי חמשא
 ואשתמודיתא לאלתר וחזיתיה לקמאי אסקוה דאמר היכי
 עם שבאו ח״ח דשני למעשה אסיקנא וכד סלוני דאיהו ליה

 דטבע גברא בההוא וכדאמרינן סימאי בן יוסי אבא
 היכי במלחמה אחד לעד וה״ה אגישרא ואסקוה בדיגלת
 סהדי הרי אפילו הכי קמסהדי לא ואי וקברתיו מת דאמר

 דלמא חיישינן אשה או אחד עד וכ״ש עליה סמכינן לא
 בזה האריכו וכבר * עכ״ל הלכתא וכן מסהדי דעתא אאומדן
 והדר בעיין אפשיט ולא אמר דמעיקרא במפרשים כמבואר

 קברתיז בלא בעי דודאי סובר הרי״ף אמנם • מדיגלת פשטה
 עינאבזה דבטביעת בזה כקברתיו הוה לא דאסקוה והיכי
 סימנים הש״ס דבעי מאי לסי לכאורה בדדמי למימר איכא
 א״כ מובהקים סימנים דאי מובהקים שאינם ס^מניס ע״כ
 יכלי עלמא וכולי סימנים ע״ס אלא התיר נשים סי על לא

 שאינם סימנים א״ו בנשים רבותא ואין סימנים למימר
 סבר חסדא רב וכן דרבנן דסימניס הש״ס וסבר מובהקים

 דבעיא מוכח ע״כ וא״כ לעיל כתבתי כאשר דרבנן סימנים
 קאמר ולזה הפשט לפי בראה כן הוא בעלמא מדרבנן זו

 נהדר וא״כ אסשיט לא בעיין הא דודאי בעיין אפשיט ולא
 מוכח וכאן להקל ובדרבנן לחזמרא אזלינן דבדאורייתא לכללא

 כדאמרינן מיהו אלא כתב ולזה להקל אזלינן הוא דבדרבנן
 דאי ועוד סימנים נזכר לא ושם ר״ל כו׳ דלקמן בפרקא

 לחומרא דלמא לקולא דריב״ב פשיט מאי סימנים שם הוה
 סימנים דהוה דאפשר ואע״ס סימנים דהוה שאני והתם
 דאס נסמוך לא ודאי לחומרא ריב״ב ואס מובהקים שאגם

 אסימניס סמכינן ולא משתנה דאורייתא א״כ הפרציף משתנה
 בזה בדדמי ורק משתנה ולא לקילא א״ו מובהקים שאינם
 סימנים נזכר דלא כיון מ״מ מובהקים שאינם סימנים מהגי

 הרמב״ס במפרשי מבואר וכן סימנים דהוה למימר ליתלן
 ממה שהוכיח .כהב״ש ודלא מהחם לה פשיט זה דמשוס
 צריו למה סימנים דהוה וא״כ וכו׳ מילי והני דאמר
 והני אמר כן ואחרי הרי״ף אייתי לא אכתי זה דהא לט״ע

 דלא ממה פשיט מעיקרא משמע אסקוה דאמר מיליהיכי
 סימנים בעי לא אסקוה דכי מבואר א״כ סימנים פס נזכר
 המרדכי כמ״ש זה ראיה משוס לומר נצריך ע״כ זא״כ
 בדרך דהש״ס לומר צריכין זה דמכח שלום האשה סרק

 וסמכינן בשעתיה וחזיוהו דאסקוה קאמר והכי קאמר נמי אי
 מפרק ראיה ומייתי גמי אי בדרך סימנים וקאמרי אט״ע

 מג׳ למטה ירו שצירף כגון ע״ב ל״א ד׳ נערות אלו
 ט״ע או לומר הש״ס ורצין גמי אי בדרך היינו וכדרבא

 מובהקים שאינם דבסימנים ראיה אין וא״כ סימנים או
 ע״ס נשותיהם והתיר דייק דלא זה לפי לומר וצריך מיירי
 הדיוק דעיקר אלא יתכן לא שאמר סימנים דא״כ נשים
 דבדרך לומר נראה ואין ש״ע בעי למה .סימנים דאס הוא

 בהדי אלא סיי לא עיגא טביעת דאיכא אע״ג אמר רבותא
 דמיירי משוס בעי לומרתרוייהו בא א״ו דוחק דזה סימנים

 בהרא מסרק ראיה מביא ולזה מובהקים שאינם בסימנים
 סימנים בעי ולא קאמר נמי אי בדרך וע״כ סגי לחוד דבט״ע

 מובהקים סימנים היינו סימנים מי נ אי וכשאמר ט״ע בפדי
 דעד שמעינן א״כ היא בדאורייתא דבעיא לומר יש זא״כ
 חסיקנא וכד אסוקיגהו אמר כי ודוקא נאמן במשאל״ס אחד

 ובדרך כאן כדאמר בשעתיה דחדוהו ר״ל ה״ח דשני במעשה
 וכדאמרינן בפעתיה חזיוהו אס סגי לחוד ובט״ע קאמר גמי אי

 בא לא כאן אםיקנא וכד דאמר ומה דדיגלת במטשה
 אלא מכאן נשמע לא דזה סגי לחוד דבט״ע מכאן להכריח
 חזיוהובשעהיה בעינן מפני ט״ע א•7 לומר בא אלא מדיגלח

 וה״ה חמר והדר זה באופן מ״ע לפרש ח״ח כשני כדאמר
 מסהדי לא ואי וקברתיו דאמר היכי כמלחמה אחד לעד
 כדאורייתא שלגו מוכח׳דבעיא דהשתא מהימן לא הכי

 והלכתא ראיה אין דהפתא הראיה דנסתר כיון מסתמא
 מיהו אלא שאמר מה וא״כ דאורייתא ססיקא כדין להחמיר

 הפשט לסי כדמשמע ולא היא דאורייתא דכעיא להכריח בא
 דכעיא נשמע לא כ’וא סגי בחד דע״כ היא דרבנן דבעיא
 ונקטינן היא בדאורייחא דבעיא למימר ואיכא היא דרבנן

 אפשר אי זה אבל * לפרש לכאורה נראה היה כן להחמיר
 דהרמב״ס רבו דהרי״ף הרמב״ס עס יחלוק דהרי״ף לפרש
 קשיא דהרמב״ס לומר יש אמנם • כהרמב״ם לשנויי וצריך הוא
 חרי אפילו הכי מספדי לא ואי הרי״ף שכתב במה ליה

 באומדנא מסהדי לא דתרי הרא״ש שהקשה כמו וכו' ספדי
 דאי משמע אחד כעד נשיס מאה והא שאמר והראיה

 שאמר דמה הרמב״ס סבר ולכן באומדנא מסהדי לא כמרי
 אמרי כי ודוקא שאמר אדלעיל מוסב הכי מספדי לא ואי

 מסהדי לא ואי אמר ולזה קעסיק דבמשאל״ס אסוקינהו
 בשעתיה חזיוהו דלא דכיון מהימני לא ספדי תרי אפילו הכי
 ספדי מאה דאפילו הוא משאל״ס א״כ הטביעה ראו רק
 הזכיר דלפה להרמב״ס ליה קשיא זה ועל מהימני* לא

 הוא כלוס לאו דמשאל״ס לקמן הוא דפשיטא דמלתא זאת
 אחד עד וכ״ש שאמר לטעות בדבריו מקום שנתן ובפרט

 ולא לכתחילה גש כנדון להיות הדין מן לבא דדיו אשפ או
 ואשה אחד בעד ה״ה במשאל״ם עדים שני כדין בדעבד

 באמת א״ו מהימן לא הכי מספדי לא ואי למימר ליה והוה
 במשאל״ס ספדי לתרי דמיא זאשה אחד דעד הרי״ף כוונת

 ואמר וכדהוכחנו הרמב״ס וכשיטת בדעבד ולא דלכתחילה
 דלא דרבנן בעיא כמו ודינו בעיין אפשיט ולא מעיקרא

 מה לסתור בא מיהו אלא שאמר ומה להקל ונקטינן אפשיט
 דאסקוה ט״ע עס סימנים דבעי והפליג כאן הש״ס שאמר

 ליתא דזה דדיגלת מהא הכריח לזה כקברתיו הוה לא
 דלקמן כסוגיא ונקטינן סוגיא אהא פליג ע״כ דלקמן וסוגיא
 דרבנן דבעיא שבכאן הסיגיא לפי מוכח ומ״מ עיקרא דהיא
 ונקטינן לן איבעיא לא דלכתחילה מוכח חסדא ומרב היא
 מיס כדין תצא לא נשאת ואש תנשא לא דלכתחילה הכי

 ספדי תרי אפילו הכי מספדי לא ואי כתב לזה שאל״ס
 מהימני לא דתרי דמשאל״ס ההיא על דמחשב מהימני לא

 הדין מן לבא ודיו אשש או אחד עד וכ״ש מסיק פ ז ועל
 נשאת ואש הנשא לא לכתחילה במשאל״ס כמו כנדון להיות

 דמסהדי א ריעות נמי איכא דכאן דאע״ס בזה כן תצא לא
 אלא תצא לא נשאת ואם תנשא לא לכתחילה באומדנא

 או וחד מהימני דתרי במלחמה אחד בעד חלוק דבזה
 דחר דינא דעבד ו לכתחילה לענין אבל מהימני לא נשים
 למדים אגו הנ״ל מכל נמצא * ברור וזה במשאל״ס כתרי ואשה
 סמוכים עשיתי ורי״ף ורמב״ס מתוספות ראיות הני מכל

 דאפסיקהלנחא כיון והשתא כממון הוה דבדרבנן זה לדבר
 סוף להם שאין במים אחד דעד ל״ג סעיף י״ז סימן בש״ע

 וכן תצא לא נשאת ואס הנשא לא קברתיו אמר לא אם
 משאל״ס דין נהנו הדברים באילו אחד דעד הרי נ״ו בסעיף

 דרבנן תצא לא נשאת דאס דכיון ק״ה ס״ק הב״ש וכתב
 כדין הוא מדרבנן הטביעה שראה אחד עד א״כ הוא

 ג׳ סעיף שמבואר מה לפי עו״ג וכ״ש הטביעה שראו שנים
 דלא טפי ועדיף קברתיו שיאמר צריך אין דבעו״ג בהג״ה

 • לשאלה חיישינן ולא משאל״ס דין אלא הוה לא בדדמי אמר
 היינו מובהקים סימנים שהזכירו המפרשים מן שיש ואף
 דכגי ההיא וכשדוחה בדאורייתא האיבעיא שמפרשים לפי

 התוספות וכן חיישינן מדאורייתא לדדמי דחיישינן ואומר ח״ח
 אס הכל היינו מובהק סימן דבעי שכתבו ראשין בלשון

 האיבעיא



ארח תורת

 בדאורייחא א״כ לדדמי דחיישינן וכשדוחה דאורייחא האיבעיא
 למה דיודו אפשר עלמא כולי לעולם אבל לדדמי חיישינן

 כ׳ל בעי ולא לשאלה חיישינן לא דבדרבנן לעיל שכתבתי
 במשאל״ס נטבע דאס צ״ט ס״ק הב״ש ומ״ש מובהקים סימנים

 נפשו שתצא עד שהה כשלא דמיירי אפשר מובהק שימן בעי
 שהה אם בודאי אבל מובהק סימן בעי דאסקוהו ואחר

 ואע״ג מובהק סימן כן אחרי בעי לא נפשו שתצא כדי
 לשאלה דחיישינן מבואר פאדווא מהר״ם הרב דבפסקי
 מ,ובש הטביעה קודם שראוהו ע״י שמתיר אלא בטביעה
 שתצא עד שהה שלא באופן מיירי נמי שם אלו בבגדים

 נפשו שתצא עד ששהה כל אבל דרבנן לכלל בא ולא נפשו
 אינו הב״ש כונת וכל לשאלה חיישינן לא דרבנן לכלל ובא
 ולא מועיל לא מובהק שאינו בסימן עין דטביעת לומר אלא

 אבל דאסקוהו אחר מועיל אינו עין דטביעת או כהתוספות
 שהה אס אבל נפשו שתצא עד שהה בשלא דוקא היינו מ״מ
 אפי׳ מובהקים שאינם סימנים מהני בודאי נפשו שתצא עד

 מהימן הטביעה כשראה דנקט־נן כיון עין טביעת בלא
 דלפי ואע״ס סני נמי מובהק שאינו בסימן משאל״ס ונעשה

 דבעיא ס’והרמב ורי״ף התוספות לשיטת לעיל שפירשתי מה
 שאינם סימנים אלא לומר צריכים היינו לא א״כ היא בדרבנן

 שתצא עד ושהה השביעה שראו אלא ט״ע בלא מובהקים
 לא דאי לומר הוכרח דאסקיה דהזכיר הא לומר יש גפפו

 שוב אסקוה לומר דהוכרח וכיון כדאמר הוא משאל״ס כן
 כיון היתר יש נמי נפשו שתצא כדי עד שהה לא דאפילו אמר
 דקושטא אפשר או מובהק שאינו סימן בהדי ט״ע שיש

 עד שהה דלא המעשה הוה להם דידוע קאמרי דמלחא
 סימנים עם העלאה שלאחר בט״ע ורק נפשו שתצא כדי
 דמילתא בעיקרא אך נראה כן להו קיס והכי המעשה הוה

 יעידו איך יודע איני היה בודאי דטביעה רומעכ״ת שכתב
 כדרך טביעה קיל ששמעו מפני וכי טביעה שהיה

 בפעולות פעל והישראל הקול שמעו מהעו״ג אפשר הנטבעים
 שמעתי אך גמור טביעה על סימן אינו חרחול וגס ועלה
 אור והיה נפשו שתצא כדי עד כס ששהו רומע״ל מאחי

 נקבל קבלה אס מהם אחד כעלה ראו ולא מאיר הלבנה
 כצריך כפיסקיס בכל ומבואר זה נכתב לא בכתב אבל

 ונשוב משאל״ס אפילו הוה לא אחר ובענין כס שישהו
 באמת אס אמנם • שלי הבנין כל שייך ואין לדאורייתא

 ושהו הלבנה באור מכם אחד שוס יצא שלא שראו העידו
 • שכתבתי שלי הסברות שייך אזי נפכו שתצא כדי עד שם
 וכו׳ ליס כנפל ראוהו ל״ב סעיף שמבואר ממה תשיבני ואל

 הסעיף והא ברגלו ביותר מובהק סימן בו היה אס ומיהו
 לא מובהק סימן ובעי נפשו שתצא כדי בשהא מיירי הזה

 בהעלו מ״מ בשהה מיירי הסעיף דכל דאע׳־פ מידי קשיא
 רגלו ובודאי ברגלו דכלכלהו דכיון שהיה צריך אין דגלו

 אין בודאי לחיות אפשר פאי ולמעלה הארכובה ומן הוא זה של
 י״ב כהיית אלא מועיל אינו דשהייה תדע שהיה צריך
 ואס מהני לא רגל חפסו במצודה אס קאמר זה ועל חודש

 דלא מובהק סימן ובעי זה על סומכין מובהק סימן יש
 ע״ס להחיר רומעכ״ת שכתב ומה ־ נראה כן בשהה מיירי

 מלובש שהיה בבגדים נמצא דאס פאדווא מהר״ס תשובת
 כני בו יש זה היתר לשאלה חיישינן לא הטביעה קודם

 הטביעה בעת שממש הנ״למיירי דמהר״ס כאחד ריעוהוח
 דבטס שאלה =״ד 1* יי* כ'א *י ס’יננ =מל,ג ה'ה

 עד מבאכים נאן אנל ל’לה:א »א* אק נע-ס הטמעה
 ח״ש־נ; ונודא• להשאיל נכדי שיעור יש פרסה לערך המיס

 בכל נמנואר לשיעורי; דנייד נהה ק לא דאי לשאלה
 ע׳ג ל״ה ד' מדליקי; גמה סיק בשנח מהס ואחד ההלמוד

 מל ניסע מוואלקוויסק אני שזעק נ’1הט ששמעו כיון אשנס

אביגדור

 שנוסע אמר ג׳כ והעגלון עו״ג עגלון עס ונוסע לביתו י״ע
 אחל מצאו ולא שחפפו וכיון במשל״ת מוואלקוויסק איש עס

 וכמעשה קול בת ע״פ דמשיאין וקיימל״ן כזה איש מוואלקוויסק
 היה אס בודאי א״כ קכ״ב דף דיבמוח בתרא סלק שהיה
 נאמן היה כאילו בכלים לבוש שהוא הנהר בשיבולח אחל
 בערך מ״מ חיפוש ע״ס במים זה דנטבע נהי עכשיו אבל

 וזה אלו בעדים נטבע ולא הבגדים השאיל הנ״ל סלסה
 כלל אץ היה לא הבגדים ששאל וזה עלה שלאו הנטבע

 יתכן נמצא שבועוח ח׳ ולמלך נטבע אחל וביום י״ט על
 שמא משאל״ס שהוא כיון יש אחל חשש ועוד היה שאחר

 במים הבגדים השואל טבע כן ואחרי הבגדים והשאיל יצא
 אשר ל״ב סעיף הג״ה דברי על כתב ס׳ ס״ק בח״מ ועיין
 לא מלובש רגל בהוציאו דדוקא פאדווא מהר״ם דברי הביא

 אע״ס בבגדים האדם הוציאו אם אבל לשאלה חיישינן
 וכשאיל שיצא חיישינן אלו בבגדים הטביעה בעת לביש שהיה
 מיישינן לא האי כי כל שמא בזה שמסופק אלא לאחר
 חלו עדים מלובשים היו ושניהם נטבעו אדם בני ששני
 האי כי כל בששיטית כתב צ״ח ס״ק הב״ש אבל שאלה דרך

 שתינף מיירי סאדווא מהר״ם דברי ורק לשאלה חיישינן
 כיון שאלה שייך לא לבוש היה אשר במלבושיו אוחו הוציאו
 שכהבסי מה לפי אמנם • עיי״ש אותו הוציאו שנטבע שחירף

 נפשו שתצא כדי עד בשהו אבל שהו בלא היינו דדבריהס
 דמה אמר חשש יש דאגתי נראה אבל ניחא לשאלה חיישינן לא

 לא הטביעה בעת הכירום ולא שראו כיון הקול ששמעו
 וכאן יו״ד סעיף כמבואר קיל בת פ״ס זה באופן משיאין
 המה־ת ביום מצאו כן שאחרי ואע״ס לשדים חיישינן בשדה
 ראו ואם משדים היה הקול שמא מ״מ אותו והכירו הערל

 שביום כיון כ״ו ס״ק בב״ש כמבואר מועיל היה צילו צל להם
 בזה הגיף והכירו הנוף נמצא א״כ להערל מצאו המחרת

 שמצאו אע״ם מועיל לא צילו צל בלא אבל צילו צל מועיל
 אדם שאינו ממי יצא הקול שמא אדם שהוא וידוע הגוף

 לא והיהודי נטבע הערל שמא נטבע בודאי. דהערל יאע״ג
 שבפת ן כי מועיל לא זה הא שנים שראו ומה כלל נטבע

 הזה בדבר אידמו שדים ושמא אוהו הכירו לא הראיה
 ושמא כלל נטבעיס אותם ראו לא אבל הזה הקול והשמיעו

 במקום־ שלא אחר במקיס נטבע המחרת ביום שמצאו העו״ג
 בשפה שמא או המציאה מקום לפה הביאוהו והמיס מציאתם

 אפילו או כלל במים בא שלא אפשר והיהודי נטבע אחרח
 כדי סד ששהו עליהם עדות אין ועכ״ס סלט שמא בא

 אדם בני על ולא שדים טל הוא העדות כי נפשם שתצא
 שמא כי הוה לא משאל״ס דאפילו הראשק לחשש והדרינן

 נס שלו היסר צדדי וא״כ ביהודי היה לא טביעה אפילו
 י״ט סעיף קמ״א סימן דלקמן לומר ואין לה אזלא כן

 צל בעינן אז הוא מי הכירו ולא אדם גוף שראו דמיירי
 דבר זה צילו צל בעי לא הערל דמכירין כאן אבל צילו

 אדם הגיף.שהוא הפחות לכל שהכירו דכיון שחר לו שאין
 שהקיל בשעה שיראו עד יצא משד הקול שמא חיישינן ואפ״ה

 הניף הכירו כן שאחרי אע״פ א״כ צילו צל שהוא יוצא
 יצא שמשד הקיל שיצא בשעה נחוש לא למה מ״מ זה שהוא

 לא משאל״ס שאפילו הדרינן וא״כ כלל הכירו לא שאז כיון
 חיישינן אדם דמות הטביעה בעח העו״ג ראו ואפילו הו:

 אפילו ועוד יבמוח סיף בגמרא כדאמרינן אידמו ד׳מא
 עו״ג דעל אפשר צילו בצל בקיאין נוף מצאו דאם נהב״ש

 בב״ש כמביאר בט״ע עליו סומכין שאין כמו סימכן אין
 והכירו הערל שמצאו המחרת ביום אכילו זה ולכי ־ ע״ו ק ס

 רבים הביא אמנם בט״ע בקיאים שאין חשש יש ק גס חוחו
 דמהימני בישראל הוראה פשט שק בהוראה ושבמים /ים נד
 עימד במקומו שכתבתי החשש מ״מ אבל עין טביעת פ ע

אמנם



לה אביגדור אן״ףן הורת

 רבי דבי דחנא ההיא משוס לצרה חיישינן דלא כיון אמנה
 מכירין שאין אע״ס ונותנין כותבין הסכנה בשעח ישמעאל

 אפשר אי צרה דבשלמא לשד דחיישי לאותן אפילו א״כ
צילו בצל להכיר מהקניכן לתקן דאפשר שד אבל לתקן
שכתבתי למה והדרינץ היא דרבנן הקנתא א״כ
 דאיכא ראיה אין אמנם לשאלה נחוש לא בדרבנן דכל

 אחד חשש דלצרה אלא הוא דאורייתא חששא למימר
 פד חשש דאיכא היכא אבל שד מחשש שיצא כיון חיישינן לא

 מדאורייתא לזה חיישינן ודאי וצרה שד לאיסורא חששות תרי א״כ
 כאן היה לא שמא הראשון לחשש באים אנו עדיין וא״כ

 הב״ש שמתרץ דמה כך לומר מקום יש אמנם כלל טביעה
 בקושיא עמד דהח״מ קמ״א בסימן המוזכר דיעות לשני קאי
 דשס אחד .להקל קמ״א בסימן המבואר דיעות השני על

 והשנית כלל מהני לא וכאן צילו צל אפילו בעי דלא כתב
 יהיה וא״כ מהני לא וכאן צילו צל דמהני כתב הב׳ דלדעה
 אחת לדעת לכן גיף מצאו דשם לתרווייהו עולה הב״ש תירוץ

 אפי׳ דליכא כאן אבל ומועיל בעי פניה ולדעת כלל בעי לא
 כיון וא״כ מהרי״ו שהביא הגאון כדעת מועיל ולא בעי גוף

 נקטינן י״א בשס שניה ודעה בסתם אחת דעה שם דתפס
 שמצאו וכאן צילו צל כלל בעי ולא שסתם ראשונה כדעה
 •והעובד צילו צל בעי לא למחרת העגלון כוכבים לעובד

 הגי מוואלקרוויסק עמו שאיש במסל״ת שדיבר לחוד כוכבים
 דבעי נדעה דבשלמא אפשר אי זה אך הראשון מחשש ויצאנו

 אצרה אלא קאי לא ישמעאל רבי דבי דתנא וסבר צילו צל
 גוף •שמצאו במקום לכן בקיאין דלא הגאון שהחמיר אלא

 הגחון כדעת מחמירין גוף מצאו שלא במקוס אבל חי־שינן לא
 קאי לא תדר״י אס לחלק מ׳יע צילר צל שס בעי לא אם אבל
 אתרוייהו קאי דר״י ואס בעי לא דמכירין לן מנא אצרה אלא

 דקשיא לומר יש אמנם • לן מנא זה ופשר בעינן בתרוייהו
 ראש על שעמד באחד מעשה מעיקרא דמייתי גופה במשנה

 בצלמק שנייה ומעשה אדם שס מצאו ולא והלכו כו׳ ההר
 אדסכלל מצאו לא אס השתא וקשה הכירוהו ולא והלכו כו'

 למה תרתי וא״כ הכירו ולא גוף דמצאו היכא כ״ש התירו
 מהלכות בפ״ב הרמב״ס סבר לכן קתני זו ואצ״ל זו לומר ודוחק

 כיון צילו צל בעי ראשונה במעשה דודאי י״ג הלכה גירושין
 צילו צל בעי לא גוף דאיכא שניה ובמעשה גוף אפילו דליכא

 כמה דכל משום שהקשיתי זו קושיא הש״ס מקשה דלא והא
 גוף מצאו אס בין רבותא שוס אין שד מחשש ידענו דלא

 ולא מבזה יותר בזה עדיפותא שוס ואין גוף מצאו לא או
 לן קשיא והשתא שד שמא וניחוש מקפה ולכן מידי קשיא

 שתירצנו כמו ליישב ממילא וצריכין זוקתני זוואצ׳ל השתא הא
 ולכן קשיא לא ממילא הש״ס דשני מה לפי כי חש לא והש״ס

 דהא צילו צל הזכיר ולא זה דין הלי״ג פ״ב הרמב״ס כתב
 הכירוהו ולא שהעלוהו אע״פ שכתב כמו גוף מצאו הפחות לכל

 שכתב ומה צלו צל בעי לא בזה שניה מעשה והוא גוף מצאו דעכ״פ
 פלוני שהוא שידעו בלח״מ שמבואר כמו הוא אוחו שידעו והוא
 מהלכות פי״ג שכתב מה וכן עיי״ש הזאת אשה בעל ושהוא ב״פ

 שניה מעשה היינו מרחוק עומד אחד ראו כ״ג הלכה גירושין
 ובזה הכירוהו ולא הגוף שמצאו נמי היינו במשנה המבואר

 כלל אדם מצאו בלא ראשונה מעשה השמיט ולכן צ״צ בעי לא
 עכשיו דאנן מהרי״ו שהביא הגאון כדעת וסבר צ״צ בעי דשם

 כראי בזה ראיה להרמב״ם לו יש וא״כ בצ״צ בקיאין לא
 בחיבורו מזה בו חזר כן פירש לח ובב״י שבכ״מ ואע״פ מוצק
 במצאו פסק מ״א בסימן ולכן זה באופן הרמב״ם דעת וסבר

 דלא אלא דבעי צ״צ מהני דלא פסק וכאן צ״צ בעי דלא גוף
 קמ״א בסימן שניה והריעה פפיר וניחא הזה בזמן מהני
 אלא בכולהו צ״צ בעי דודאי פהקשינו ליישב סבר

גוף שמצאו כיון ואעפ״כ בצ״צ כך כל בקיאי הוה לא דבצלמון

 דוקא בעי ראשונה במעשה אבל מהני בצ״צ שהכירו ואמרו
 ולא בזה ליישב די באים קושיא דלישובי כיון וסברי בקיאין
 סברי גוף במצאו ולכן לן מנא דהא צ״צ כלל בעי דלא נאמר
 גמורים בקיאי׳ הוה לא גמי דשם בזה״ז אפילו ומועיל צ״צ דבעי
 לא ואנן בבקיאים צ״צ ובעי גוף דליכא אבל בזה״ז וה״ה

 ראשונה דיעה שכתב וכיון שפיר וניחא מועיל לא לכן בקיאין
 והשתא הדמב״ס וכדעת פס בעי לא דצ״צ נקטינן בסתם
 וזהו צ’צ בעי לא הגוף היום לחור שמצאו נמי דידן בנידון
 כטעם דלא יותר להעמיק לדעתי נראה ועוד ־ הב״ש כדעת
 במעשה ומה דהשתא כך להרמב״ם ליה קשיא דודאי הב״ש

 לשד האחד חששות שני ויש כלל אדס מצחו שלא ראשונה
 אלא גוף דמצאו שניה במעשה כ״ש חפו לא לצרה ושניה

 אשה שחינה להכיר יכולין מ״מ אבל הוא מי הכירוהו שלא
 מבעיא כד חפש אלא צרה חפש ליכא דהשתא זכר אלא
 כמה כל מלא היא זו ואצ״ל דזו לי למה פניה מעשה וא״כ
 לא בק חילוק כוס דאין פויס פניהם מהקושיות ידע דלא

 הש״ם מקשה ולכן הך היינו הכירו ולא מצאו או גוף מצאו
 ממילא אבל העצומה הקושיא יפול. זה לפי והשתא הקושיות

 בעי לק חשכות שני דאיכא ראשונה מעשה דודאי לתר׳ן נקל
 צרה חפש אלא נשאר ולא פד מחשש לאפוקי בצ״צ דנכיר

 במעשה אבל מכירין שחין אע״פ דכותבין אדתדר״י וסמכינן
 חשש כאן דאין מדעתנו צרה חשש ויצא גוף דמצאו שניה
 אע״פ דכותבין אדתדר״י סמכינן שד חשש אלא וליכא צרה
 דלדעת כתדר״י אלא הש״ס קאמר דלא ניחא ולכן מכירין שאין

 א״ו אלא לימא ראשונה קושיא נמי לשנויי דבא האומרים
 לא באמת מה מפני וקשה קיימא הראשון דתירוץ משום
 לחוש להש״ס ליה ומנא בזה ראשונה קושיא כמי הש׳י׳ס תירץ
 להש״ס קשיתיה דמשנה משוס א״ו לשד דתדר״י דאייתי לבזר

 לתרוני צריך דודאי אלא הש״ס קאמר לא כדכתבנו.ולכן
 ועל חששות שני דיש צ״צ בעי ודאי דברישא שתרצנו כמו
 בעי שד חשש והשנית צרה היינו אדתדבר״י כסמוך אחד

 להכירו בעי לא צרה חשש דליכא שכיה במעשה אבל בצ״צ הכרה
 הרמב״ם פסק כפיר ולכן אדתדבר״י כסמוך שד ואחשש בצ״צ
 דשם משום צ״צ בעי דלא הכ״ג פי״ג וכן י״ג הלכה מה״ג פ״ב

 אבל הוא מי מכירין שאין אלא אלם ומצאו הואיל צרה חשש ליכא
 בקיאין ולא שד מחשש בעי-לאפוקי צרה חשש דאיכא היכא

 שד חשש גס צרה חשש אין דאס ליתא זה אך בזה
 ואם פד הוא אס ספק פוס אין שמצאו בנוף דהא ליכא

 אס הקול השמיע שד שמא חשש אלא ליכא' כן
 אמנם הקול השמיע צרה שמא בצרה כמי חשש איכא כן

 שלא אלא יהודא רב כדאמר אדס דמות שראו דמיירי כיחא
 עד הכירוהו ובמלבושיו בתוארו מ״מ אבל הוא מי הכירוהו

 מכירין אין עדיין אבל הזה בתואר מת אותו ומצאו שהלכו
 והשמיע הזה בתואר שכדמה איכא שד חשש וא״כ הוא מי

 ואס שראו הזה בתואר דכדמה ליכא צרה חשש חבל הקול
 לה אפשר אי הפנים בצורת מ״מ חשש יש בבגדים אפשר

 פמא לומר חשש וחין הקול שהשמיע הוא זה וע״כ להדמות
 ;כתב ולכן לנקבה זכר בין להבחין אפשר דהא צרה הגוף זה

 שהשמיע בשעה אותו שראו הכונה אותו שידעו והוא הרמב״ס
 העלוהו כן ואחרי הצורה כן אחרי יתחלף שלא לידע קולו
 מי יודעין שחק אלא מעיקרא בו היה הצורה שזאת וראו
 ולא בעי ודאי אדם דמות שראו יהודה דרב ולתירוצא הוא

 והוא שכתב מה לפרש הלח״מ שדחק לדוחק השתא צריכין
 ויצאו הדמות שראו וכיון כאמור הכונה דודאי אותו שידעו
 כלל צרה חשש ליכא זכר שהוא וראו זה בדמות כן אחרי

 סמכינן ובזה איכא שד חשש רק להדמות לה אפשר דאי
 כרוש לא בזה״ז אפילו ולכן צ״צ הכרת בעי ולא אדתדבר״י

 לאפיקי ובעינן חששות פני דיש אדם מצאו ולא בהלכו אבל כלל
 לכל חי



7а תורת

 שהביא הגאון וכדעת צ״צ בעינן לכן אחד מחשש הפחות לכל
 נמי הב׳ והדיעה כלל מהני לא בצ״צלכן בקיאין דלא מהרי״ו

 הדרמשינרייא לא ודאי אלא קאמרהש״ס קשיתיהכנ״למדלא
 בלא הש״ס דיאמר סברא דאין מה מפני באמת וקפה המא

 קושיא לשנויי דבא יהודא לרב לה מנא באמת וקשה הכרח
 באמת א״ז קמייתא לתירוצא צריכין ולא לאקשיא ולבסוף

 מחמיר זה דדיעה אלא הבבות שני להש״ס דקשיא צריכין
 לא דבצלמון לומר בזה די קאתינן קושיא דלישובי דכיון
 כיון לכן כבזה״ז ידעו קצת ורק בצ״צ כך כל בקיאי הוה

 שאין א/א יהודה כדרב שראו בתואר והכירו אדם שמצאו
 זאת צורה כ וע להדמות אפשר לא וצרה הוא מי יודעין

 חשש אלא צרה לאו וע״כ זכר שהוא ומכירין הקול השמיע
 ראשונה במעשה אבל בקיאין באין אפילו די להדמות שיכול שד

 פסק הגוף במצחו ולכן גמורים בקיאין בעי חששות שני דיש
 כמו בקיאין נמי דאנן בזה״ז אפילו מהני וצ״צ בעי דצ״צ

 אנו לכן ביותר בקיאים דבעי אדם מצאו בלא אבל בצלמת
 בהכרח שפיר צריך וא״כ כצל מהני לא כך כל בקיאין דלא

 אדיעה השתא ונסמוך מאוד ונכון ברור וזה דצ״צ לשינוייא
 לא זה לפי אבל בסתם קמ״א בסי׳ המחבר שהביא ראשונה

 שתו איך אבל הערל מצאו דלמחר דנהי דידן פסקא יועיל
 בצירה כן אחרי שיהיה הקול שהשמיע הערל להכיר לבם

 שד חשש חששות שני איכא אכתי וא״כ למחר שמצאו הזאת
 בשלמא כך לומר דיש אלא וליכא צ״צ ובעי צרה וחשש

 ובצלמין ההר בראש צרה חשש איכא במשנה שהובא במעשה
 שעכ״פ כיון צרה חשש ליכא כאן אבל צרה חשש איכא ביבשה
 שצרה יתכן ואץ הקול שמעו הנהר בשיבולת שהיו מאותן
 יתכן ולא שקרה להעמיד בכדי כך כל במים עצמה תסכן
 בעי לא אחד חשש אנא דליכא וכיון לשד אלא לצרה לחוש

 בודאי היה טביעה וא״כ בזה הכרה שום בעי ולא כלל צ״צ
 בעי דלא וכתדבר״י הסתמית הראשונה דיעה על ונסמוך
 אמנם • עומד במקומו שלי היתר נמצא וסשתא בזה מכירין

 עומד אחד איש דראה במעשה לפרש צריך שכתבתי מה לפי
 סעיף והש״ע כ״ג הלכה מה״ג פי״ג הרמב״ס שהביא מרחוק

 מצאו לא דהא לצרה ניחוש א״כ שנשתנה ומצאו דהלכו י״ג
 אשר אדם בני שם היו ושמא הואי צרה ושמא שראו כמו
 מת וכשמצאו עכשיו צורתו ראו אלא מעולם אותו הכירו לא

 עירו בני שיבואו עד שהמתינו אלא אותו שראו כמו מצאוהו
 מכירין שהיו אותן הכירוהו ולא נשתנה כך ובתוך וקרוביו

 אותו שראו כמו קולו ששמעו איתן מ״מ אבל מכבר אותו
 אותו מכירים היו שלא אלא הוא שהוא שמת מיד הכירוהו

 שהיה בשעה היו לא אותו המכירים והאנשים מעולם כלל
 והעיקר דוחק זה אמנם נשתנה כך ובתוך באו כן ואחרי הקול

 תקשה דא״כ נראה לא להי״א שכתבתי מה אמנם בזה כהב״ש
 יש דעת הביא קמ״א בסימן דלמה ס״ו ס״ק הב״ש קושית

 דהיש לומר נראה אבל הביא לא וכאן צ״צ דבעי שאומר מי
 אמר דלא הקושיא מכח שפירשתי כמו יפרש נמי שאומר מי

 באמת ולמה קיימא ראשון תירק ע״כ ובודאי אלא הש״ס
 הש״ס וסובר דצלמון מעפה משוס אלא לזה הש״ס הוצרך

 צ״צ בעי לא דצלמון ובמעשה צ״צ בעי ההר דראש דבמעשה
 דמקשה לבור מושלך שהיה דמי ס״ו בגיטין ליה אלא
 דהתס הש״ס מפרש ולא כך למימר ליה ולמה הכי הש״ס נמי

 א״ו צ״צ בעי ולא והכירוהו והעלוהו הגוף ראו הגט אחר
 חשש אין דבגט והטעם צ״צ בעי גוונא בכהאי אפילו התם
 איכאתקנתא דמ'מ כך כל חשש ואין ליבום תזקק שלא אלא

 לענין אבל בזה הקילו לא עגונה תהיה לא ימות דאפילו
 שלענין כיון אך גוונא בכהאי צ״צ בעי דלא הקילו לגמרי עיגק
 חומרא אלא אינו ולק החמירו גט גבי וכן הקילו מיתה

 מצאו לא באם אבל צ״צ ממי בזה״ז אפילו לק בעלמא

אביגדור ארח

 כדעת בזה״ז מחמירין בזה צ״צ בעי הדין שמן כלל אדם
 לכל למחר העגלון שמצאו כיון והשתא שפיר וניחא הגאון

 אע״פ וא״כ מיתה בעדי צ״צ צריך לא קמ״ו דסימן הדיעות
 ברור דבר וזה עלמא לכולי לן אכפת לא ראו לא דבכאן

 מברכין כיצד בפרק דקיימל״ן כיון לומר מקום יש ועוד • ונכון
 למזיקק לחוש שייך לא א״כ כשלשה דירח ע״ב( מ״ג )ד׳

 במקומן ואפשר ברכות ריש כדאיתא חיישינן במקומן אמנם
 מסימן עדיף ע״ע אם מענ״ת שנסתפק ומה וחיישינן הוא

 הסחות לכל דט״ע כלל מיחוש בית בזה. אין ודאי מובהק
 מהמרדכי וגס שהביא מהתוספות עוב וראייתו מובהק כסי׳ שוס
 או קאמרי או דחו קמן דאסקוהו דמפרש שלום האשה פרק

 סימן בעי דרבנן סימנים ואי סימנים או עינא טביעת
 סימנים דאי מוכח גופא מהמשנה ועוד כסימנים וט״ע מובהק
 מעידין חין המשנה וקאמר מובהקים סימנים בעינן דרבנן

 כסימן דט״ע הרי ט״ע והיינו החוטם עם פנים פרצוף על אלא
 דמוקי לעיל שהבאתי שלום האשה פרק מהתוספות וגס מובהק
 מובהק בסימן מיירי דרבנן סימנים דאי סימנים וקאמרי

 בדדמי משוס להאמינס אין דבט״ע כתבו ואפ״ה תירוצא לחד
 דט״ע הרי אחר במקום ולא בדדמי הך שייך בטביעה ודוקא
 כתב ס״ח ס״ק בב״ש כ״ד סעיף בש״ע וגם מובהק כסימן
 סימנים בעינן דסימניס אע״ס סגי לחודא ט״ע .דשם בהדיא

 יותר עדיף ע״ע ודאי אמנם מהני ט״ע מ״מ מובהקים
 ־ צ״ו( )ד׳ דחולין ההיא כדמשמע מובהקים מסימנים אפילו

 ט היי לזה מתנגדים התוספות דדברי רומעכ״ת שכתב ומה
 סימנים לישנאדאמררבא פלניאדלהך בד״ה .שם שהקשו מה
 שאינם מסימנים הקושיא נקעו א״כ לה קטלינן דאורייתא הוא

 מובהקים שאינם בסימנים אייכי דהסוגיא משמע מובהקים
 בפשיטות לאקשויי להו הוה עדיפא מובהק מסימן אפילו דאי

 אפילו האשה משיאין מובהקים בסימנים קיימצ״ן דהא יותר
 סימן בשומא בתרא בפרק אמר דהא דרבנן סימנים אי

 קעלא לידי ויבא דרבנן סימנים אי אפילו קמיפלגי מובהק
 הוה לא מובהקים דמסימנים מידי קשיא לא אמנם בזה
 קטלינן מובהקים בסימנים נשאת דאס דנהי לאקשויי מצי
 דרבא יימר דמאן קושיא אין מ״מ קטלא לידי ויבא לה

 מובהקים שאינם בסימנים דלמא מובהקים בסימנים מיירי
 אפשר מובהקים בסימנים אבל עדיפא מ״ע דמזה מיירי
 אותן דהא מזה מיירי הסוגיא וכל קושיא ואין הוא דשוה

 אי לך אית סימנא אי דאמרי בסימנים בישרא דמהדרי
 גרוע ואדרבא מובהקים שאינם בסימנים מיירי לך אית מ״ע
 תוספות שכתט וכמו ממחרוזות כדמוכח אבידה מסימני יותר

 מציאות אלו פרק יותר ומבואר בחרוזים ד״ה ע״ב( )צ״ה שם
 העין מן שנתעלם דבשר "ש עיי מחרוזות ד״ה ע״ב( כ״ג )ד׳

 דבדרבנן בארוכה לעיל שכתבתי מה ומלבד בעלמא חששא
 אפי׳ אלא מובהקים י שאינם סימנים דאבידה בסימנים סגי

 דתכלת ואע״ג ממחרוזות כדמוכח מאבידה גרוע סימן
 ליה אתבד דהוה אביי כר נתן דרבי ומעשה הוא דאורייתא

 דאיט כיק לומר יש סימנא קאמר נמי דתכלתא קיבורא
 מי בפרק דהא דאבידה בסימן סגי תעשה ואל שב אלא

 לממונה תעשה ואל שב משוינן ע״ב( י״ט ,)ד שמתו
 אין מ״מ כלאים והיינו ל״ת לפעמים נמי דאיכא ואע״ג

 דשרי מ׳( )ר׳ מנחות קיימינן בציצית סדין דהא חשש
 שמא חשש יש צמר בשל רק חשש ואין לסדיניה זירא ר׳

 פ״ב( ל״ט )ר׳ התכלת פרק דקייל״ן דפשתן לבן התכלת עס יטיל
 ביבמות התוספות וכתבו צמר בשל פוערים פשתן דחושי

 וכתבי דחי לא תכלת במקום דשלא דאפילו ד׳ה ע״ב( ד׳ )ד'
 ניתי ד״ה מ׳( )ד׳ נערות אלו פרק התוספות אך בפשיטות

 בש: פוטרק פשתן חוטי דשני לומר מקום דיש כתבו עשה
פשהן חופי שני פס פוערין צמר של לבן חוטי ושני צמר

בסדין



לו אביגדור ארח תורח

 פרק דאמרינן וההיא פוטר תכלת במקום שלא דאפילו בסדין
 ושני תכלת חוטי שגי היינו אילן קלא משוס גזירה התכלת

 תכלת שהוא ויטעו אילן קלא שמא וגזירה צמר של הכל לבן חוטי
 וד׳ לבן והכל אילן קלא הוא ובאמת לבן חוטי שני ומותר

 אסרוה בציצית דסדין כיון וא״כ מותר שנים אבל אסור לבן
בטלית אלא חשש וליכא יעשה לא דודאי בסדין חשש אין

אלא יעשה לא הוא אילן דקלא נהי צמר בטלית וגם צמר
קלא הוא אם אפילו חשש אין ובזה פשתן של לבן חוטי שני

ועשה בעשה אלא בלאו העברה שוס כאן ליכא וא״כ אילן
 הסוגיא כל וא״כ מובהקים שאינם אסימנים וסמכינן כממוכא

 התום׳ החליטו שלא ואע״פ מובהקים שאינם בסימנים איירי
 דסימניס דיתכן מזה קושיא לעשות אין מ״מ נערות אלו פרק

 שאינם בסימנים דתאמר דנהי הקשו ולכן מובהקים שאינם
 ולחד רבא הוא דשמעתא מרא הא מ״מ מיירי מובהקים

 בסימנים משיאין ע״כ דאורייתא סימנים רבא דאמר לישנא
 מיירי דרבא יהא לו וא״כ נפשות לידי ויבוא מובהקים שאינם

 שתרצו לאחר באמת אבל תקשה מובהקים שאינם בסימנים
 יורדין האחק שאין היתר בחזקת מחזיקים הדברים לכל דלא

 והשתא לה קטלינן לא נפשות לדיני כן וכמו פיה על לנחלה
 דאורייתא הוה נמי מובהקים שאינם דסימניס להכי דאתינן
 מובהקים שאינם סימנים ע״פ קטצינן לא בקטלא הכי ואפילו
 אפילו א״כ העדה והצילו העדה ושפטו דבעינן משוס

 אפילו רבא דאמר והא קטלינן לא נמי מובהקים בסימנים
 פ״ק להתוספות להו פשיטא ולכן מיירי מובהקים בסימנים
 שמא להו מספקא פ’עכ גערות אלו פרק ולהתוספות דינמות

 תכלת במקום שלא בצמר פוטרין אינם פשתן חוטי שני
 ומשתרי כלאים איסור ט יש דתכלת קיבורא ע״כ זה ולפי

 מובהקים אסימניס רבא וקאי מובהקים בסימנים וע״כ נסימנא
 לגברא קטלינן לא דבסימניס עדיפא עינא דטביעת ואמר נמי

 סורר בן פרק כדאיתא רובא בתר בנפשות דאזלינן ואע״פ
 תדע יועיל לא סימן ששום החמירו בזה מ״מ ס״ט( )ד׳

 דחולין ופ״ק דמכות קמא פרק סוף ההוספות ככתט מה דלפי
 שמא דאמרי מעולם אדם נהרג לא דאמרי דהני י״א( )ד׳

 בסימנים א״כ למיעוטא דחיישי היינו הוה נקב סייף במקום
 קטלינן בודאי עינא וטביעת למיעוטא חיישינן נמי מובהקים

 אפשר לא א״כ כסימנים עינא טביעת דאס לדחות יש אמנם
 מאי הוא אפשר 'לא כן לא דאי בסימנים אפילו וקמלינן

 ועכ״פ זה לי מה זה לי מה עינא בטביעת אפשר אמרת
 מקום שוס בזה ואין בודאי כמה שויס שיהיה איך יהיה
 וסימנים רובא בתר בנפשות דאזלינן כיון לתמוה ואין ספק

 ס״ק הב״ש כמ״ש מחניף אחד רק ימצא שלא היינו מובהקים
 אותו לחייב רובא בתר אזלינן לא דבזה הוא רובא וא״כ ע״ב

 פרק ההוספות כמ״ש מעולם הרג שלא כלל חייב שאינו
 לאוחן דמי ולא בנשרפין הנסקלין ד״ה ע״ב( פ׳ )דף הגשרפין

 בן וכן שלם אי טריפה אי ידעינן דלא אלא ודאי שהרגו
 בר דאס אלא ודאי הוא סורר בן חדשים בג׳ דנידון סורר

 ואחד בחודש בשנים אומר אחד וכן הדין מאותו יוצא שבעה
 מכחישים אין דבריהם דלפי כיון הרג כודאי הוה בשלשה אומר

 כלל הרג שלא מי לחייב רובא בתר למיזל אבל בהריגה
 ביש מאלף אחד הוא אפשר מובהק סימן דאפילו יתכן איך

 אבל מעולם הרג לא זה שמא קטלינן ואיך כזה סימן לו
 דאורייתא סימנים דאי ועוד הוא ברור דבר וזה קטלינן גע״ע

 דבכהאי כ’וע בסימנים קטלינן דלא לרבא פשיטא מהיכא
 בסימנים ה״ה ממילא א״כ רובא בתר אזלינן לא גיונא

 ־ הוא ברור וזה רובא בתר גוונא בכהאי אזלינן לא מובהקים
 כתב כבר מיגו בלא בט״ע נאמנת אס רומעכ״ת שפלפל ומה

 שכירות משוס יתרעם שאל כגט שליח דדוקא ס״ח ס״ק הב״ש
 בהעלכו אחד דעד אלא מיגו צריך לא בעלמא אבל מיט צריך

 בסימני ודוקא גרידא בט״ע נאמן אס הפוסקי׳ מחלוק' המיס מן
 חיישי׳ דלא במקוס בבגדים ולא שלהם טעמים שייך בט״ע הגוף

 דבהם נאמר אס ואפילו שינוי שוס בהס שייך דאין לשאלה
 כדעת נאמן הטביעה ראה שלא מי מ״מ נאמן לא נמי

 נאמן הטביעה בשעת היה שלא דכל כ״ח בסעיף רמ״א
 כמו מינו לה שייו ואין כלל הטביעה בשעת היתה והיא

 הבגדים דמכרת לומר נאמנת כן בעלי מת לומר שנאמנת
 כמבואר דייקא אס המיס מן כשהעלהו פירושים ולכמה בט״ע

 נ״ה ס״ק בח״מ ומבואר בארוכה גירושין מהלכות פי״ג בלח״מ
 שהכירה בהדיא מבואר ארלא מק״ק פנחס דכמר במעשה
 מבואר ועכ״ם אחרות לאומדגות זאת וצירף בט״ע הבגדים
 חילוקים כל שייך אין ובבגדים ־הבגדים על בט״ע דגאמנת

 בהם שייך אין דהא שלם גופו בעינן אם שכתבו
 מכח רומעכ״ת שכתב ומה • מאוד פשוט דבר וזה השתנות
 דב״ב מסוגיא לנפילה חיישינן דלא לפלפל והאריך הפראס

 מממונא איסורא מר פשיט איך חמיהני פשוט גט פרק
 ההוספות כתבו וכן ע״ב( כ׳ )דף מציעא בבבא כדאמרינן

 כר חבי והא ד״ה ע״ב( קט״ו )דף גופא שלום האשה פרק
 דהא מממונא פשטינן איך כאן אף חרצו דשם עיי״ש ינאי

 דאי; לאבידה ודמי הוא ממונא במסירה נקנות אותיות
 המעות ליחן יצריך לוה דע״כ חזקה ליה לית דהא מוחזק הלוה

 בודאי באבידה חיישינן לא נמי ושאלה לזה או לזה או לבעליו
 דחיישינן כליו ד״ה ע״ב( ק״כ )דף שם התוספות שכתבו כמו

 לה דבממון נהי לנפילה וה״ה חיישינן באיסורא הכי ואפי׳ לשאלה
 ה בד דהתוס'כתבו לזה וראיה חיישינן באיסורא ודאי חיישינן

 מוכח לא דאי הרי לשאלה חיישי׳ לא דלמסקגא אבע״א וד״ה כליו
 דרבנן סימנים המשנה דמוקי ואביי חיישיגן לא לשאלה דחיישינן

 לא לשאלה וע״כ לנפילה חייש והרי לשאלה חיישינן לא א״כ
 משאלה חמור נפילה וע״כ לנפילה דחיישינן אע״ג חיישינן

 לדהות שיש ואע״פ לנפילה דחיישינן כ״ש לשאלה חיישינן ואי
 לשאנה חיישינן לא דלמסקנא התוספות כתבו דלכן ולומר
 אב; לשאלה כן כמו לנפילה חייש דלא לרבא דמצינו מחמת
 ולאביי חמור ושאלה לשאלה דחייש ה״ה לנפילה דחייש אביי*
 רומעכ״ה דלדברי ועוד לשאלה דחייש כ״ש לנפילה דחייש
 גא אביי גס זה מאדם שיפול היינו דיחיד דלנפילה מוכח
 חיישיגן לא כן גס השאיל זה שאדם שנאמר נמי ושאלה חייש
 ברשב״ם כמבואר כן הפירוש אין באמת אבל שויס שניהם וא״כ
 מזה שיפול כשוין בשמות חיישינן דלא ע״ב( קע״ב )דף

 שמותיהם שאין אחר וימצא מאחד שיפול אבל זה וימצא
 ׳ג( קע )ד׳ שם התוספות בדברי מוכח וכן אביי חייש שויס
 למאי ד״ה קי״ו ד׳ שלום האשה בפרק וכן עיי״ש והכא ד״ה

 שזיס שאינם בשמות דניחוש בשאלה ה״ה וא״כ לה ניחוש
 לנפילה ד״ה ע״ב( קע״ב )דף ב״ב כתוספות דדברי אלא לאביי

 משמע מזה לבד מאחד אלא שנפל לתלוש שאין פירוש דחד
 ע״כ במסירה נקנות אותיות זה לפי אבל עיי״ש כרומעכ״ת

 שנפ; נחוש ואיך פליגי המלוה שם הכתוב שטרות בסתם
 המלוה שם נזכר דלא בממך אלא חייש לא דהא המלוה מזה

 לנפילה לשון ליה ראיתיה לישנא דהתוספות לומר צריך אמנם
 ומציאה לנפילה למימר ליה דהוה דחוק דלהרשב״ם דחד
 ולומר לחלק צריכין מ״מ אבל כך לפרש הוכרחי ולכן דחד

 אי; אחר על המוציאין שמעון בן יוסף שני וה״ה דממך
 באמת מזה למימר דאיכא הוא אחרים כל ששטר הוכחה כוס
 דעובדא נאמר בזה בודאי המלוה הוא השטר והתופס לוה

 כני אבל חיישינן נפל אינשי מכמה למיחש דאיכא דממך
 מחרס אלא למיחש דליכא כיון חיישינן לא שמעון בן יוסף

 השטר לקח דהוא מוכח דע״כ במסירה נקנות אותיות אבל זה
 לנפילה דגחוש ודאי הא כי כל המלוה היה הוא לא וע״כ מאחר
 כני היה דלא מוכח דהא נפל שמו הידוע שמאחד אט״פ

 ובא



אביגדגר ארח תורח

 שפיר וניחא דחד נפילה אפי׳ ומצא לנפילה נחוש כן מאחר לו ובא
 לא דאביי )דףקע״ג( שלום האשה פרק בב״ב כתבו שסיר ולכן

 מוכח דלא שמעון בן יוסף בשני היינו דחד לנפילה חייש
 לנפילה חייש לא לכן המלוה דהוא דאפשר המלוה שאינו כלל

 במסירה נקנות אותיות ודאי אבל נפל פרטי שמאיש דחד
 המלוה הוא דלאו דמוכח כיון מ״מ הוא פרטי דאיש דחע״פ

 יפה ועכ״ס נפילה דהוה אלא נאמר לא כן מאחר לו ובא
 דהא לנפילה חייש לא גופה אביי כאן דהא זה לענין דיבר

 חיים לא לכן נפל דלא ואפשר כלל שנפל כלליכאן מוכח לא
 מוכח דלא כמה כל גופה בשאלה וח״כ פרעי באיש לנפילה

 ראיה ואין שאנה דהוה פרטי באיש נאמר לא שאלה דהוה
 התוספות דברי ודאי אמנם משאלה טפי חיישינן דלנפילה

 לנפילה דחייש דאביי כן לתרץ נוכל קע״ג ד׳ פשוט גע פרק
 במקום סובר מ״מ המלוה הוא דלאו דמוכחא במקום דיחיד

 לנפילה חיישינן לא שמעון בן יוסף שני כגון מוכחא דלא
 התוספות ודברי המלוה דהוא ואפשר הוכחה ליכא דהא דחד
 דרבים נפילה הוה דשם שס נקטו לא דהא בזה כהוגן יעלו
 מוכח קע״ג דבב״ב אלא דיחיד נפילה הוה ואידי אידי אלא
 התוספות אבל מוכח לא שלום דאשה וההיא המלוה הוא דלאו
 דרבים בנפילה איירי דהתס בהדיא שכתבו שלוס האשה פרק
 להו הוה שפירשתי דלפי דרבים נפילה דב״ב לההיא דקרי הרי

 שרצונם התוספת כוונת א״ו מוכחא לא וכאן מוכחא דשם למימר
 שהוא אותו וימצא זה שיאבד היינו דיחיד נפילה כרשב״ם לפרש
 שלום האשה פרק התום׳ ודברי בב״ב התוס׳ ודברי הנאבד כשם

 דידן בנידון לאביי ודאי זה לפי וא״כ כאחד לטין אפשר אי
 בן יוסף שני ליכא כאן דהא רומעכ״ת דברי יעמדו לא

 הדרא כרשב״ס התוספות תפסו דביבמות כיון וגס שמעון
 דלא מאביי מוכח דבריהם דלפי דכיון לדוכתה שלי קושיא

 ומ״מ שמעון בן יוסף כשני הוה דלא אע״ג לשאלה חיישינן
 בן יוסף כשני הוה דלא היכא לנפילה חייש גוונא בכהאי
 דחיישינן וכיון ביותר דחיישינן חמור דנפילה הרי שמעון
 גס לנפילה חייש דלא ורבא לנפילה דנחוש כ״ש לשחלה

 לעאלה דחיישינן באיסורא אבל לשאלה חיישינן לא באבידה
 תירוץ כמו לדהות דאפשר גב על ואף לנפילה דנחוש כ״ש

 חייש דלא טרחו לנפילה חייש דלא לרבא דדוקא הראשון
 ולשאלה בכ״ש לשאלה יחוש לנפילה דחייש לאביי אבל לשאלה
 לא לנפילה מ״מ לשאלה דחיישינן ואנן מנפילה טפי חיישינן

 ההוספות הוכחת לפי ע״כ דהא אפשר אי זה גס אמנם • נחוש
 לנפילה ומ״מ באבידה לשאלה אביי חייש לא בנלי פירות דמצא
 לנפילה ע״כ א״כ שמעון בן יוסף כשני הוה דלא היכא חייש
 לשאלה דחייש דרבא לישנא להך וא״כ מבשאלה ביותר נחוש

 ורבא אביי דברי יהיה לנפילה נחוש דלא נאמר אס באבידה
 נפילה ליה חמור דלאביי כאלו הפוכות בסברות מחולקים

 לא ולנפילה חייש לשאלה ולרבח חייש דלא משחלה דחייש
 תוספות הקשו וכן כאלו הפיכות סברות מצינו היכן חייש

 וספ״ק נחמן ורב ד״ה צ״ג( )ד' רבה האשה פרק דונתין ■בכמה
 ע״ב( ע״ד )דף שאחזו מי ופרק דאמרי איכא ד״ה י״ג( )דף דביצה

 י״ב( )ד׳ דהמירה ספ״ק שהתוספות ואע״פ עיי״ש אדמפלגי ד״ה
 דמצינו ראיות הביאו הדיבור הוף שאובין המיס ואיך ד״ה

 ולכן הכי מצינו לא מקומות בכמה מ״מ חבל הפוכות סברות
 בחיסורא לשחלה דחייש דרבא אלא כן לומר סברא אין בודאי

 דעכ״ס ואע״ג לחיסורא ראיה אין ומממונא חייש לנפילה כ״ש
 דלא וחיסורא דהוחזקו ממון שלום האשה פרק רבא מדמי

 בודאי ועדות בנתב הנזנר גלותא ריש יצחק ההם הוחזקו
 מהדלאחיים־נן דהוחזקאבל ממון כמו הוחזק בלא לחוש אין
 ללמ!ד אין דיחיד דגפינה מטעם לנפילה בהוחזק אפילו שם

 מדכותיה אלא לנפילה לחוש אין דהתס דנאן לאיסורא מזה
 שזה כיון לנפילה נחוש אם וכאן בשטר הנזכר ינאי כר הבי

 הוחזק וזה אדם בני לכמה לנפילה נחוש לנו ידוע אין המת
 ומצאו מזה נפל שמא ונחוש בעולם איכא אדם בני דכמה

 דנפילה השש לענין דהא הוחזקו ללא זה חשש שייך ואין אחר
 אין דשם דכמו כהוחזקו הוה אחר ומצאו מזה שנפל דבנאן

 כאן ק נפל שממנו בשמו הנקרא אדם לאותו אלא השש
 חיישינן לא ובממון זה ומצאו מאחר שנפל הנמצא האד׳ בזה איכא

 הנאבד דשם כיון חיישינן בממון אפי׳ ולאביי היישינן ובאיסורא
 ראיה רומעכ״ת שהביא ומה הוא• ברור וזה שוין אינם המוצא ושם
 חיישינן דלא וטבעת וארנקי מכיס ופקדון לנפינה חיישינן דלא

 שאלה תינח והקשה ופקדון לנפילה חיישינן דלא ה״ה לשאלה
 לאחיישינן ח״ו ניחוש ופקדון נפילה הנזכר מטעם חיישינן לא
 נשתמש ח״כ בו הנע קשור דמצא בגט דודאי ראיה זה אין
 באבידה הלא בו נשתמש איך הפקיד או דנפל איתא ואי בו

 אבידה צאו דע״כ ראיה ומזה לאשתמושי אסור ופקדון
 נשתמש ולק לו השאיל שמא אלא לומר לך ואין הוא ופקדון

 דידן בגידק אבל בגמרא הנזכר מטעם חיישינן לא ולזה בו
 זה דע״כ לשפוט נרצה ומזה הדברים אותן זה לגבי שנמצא

 דכיון שפיר נאמר בזה דברים אותן לו היה אשר האיש הוא
 בידו הפקיד או זה ומצאו מזה נאבד שמא בו נשתמש דלא

 לא וטבעת וארנקי דבכיס לומר צידדו ובב״ש שבח״מ ואע״פ
 קשיא לא זה ופקדון לנפילה חוש נ ועכ״פ לשאלה חיישינן
 דנמצא באצבעו היה הטבעת דהיינו בו נשתמשו אס דמיירי
 קשרו והכיס אזור כמו גופו כל בו חגר והארנקי בו נשתמש
 דבזה וכדומה י״א( )דף בשבת כמו זיבה בו לקבל באמתו

 מטעם חיישינן לא נמי ■לשאלה ופקדון לנפילה חיישינן לא
 שימוש שוש בלתי אצלו שנמצא היכא ודאי אבל בגמרא הנזכר
 גבי שייך לא כנזכר מטעם לשחלה ניחוש דלא אע״ג בודאי
 חיישינן לאלו אבל לשאלה חיישינן לא ובודאי ופקדון נפילה

 הח״מ שכתב כמו למכירה ניחוש להקשות וא-ן הוא ברור וזה
 חילו אדם דשוס כמו דאוכף שחלה כמו מכירה לומר ים

 כן דחבריה באוככא חמורו דמקלקל אוכף מחבירו שואל
 איט ק נזיופא דחייש טבעת משאיל שאין וכמו לוקח אינו

 באיסורא חיישינן ואס מזלו לו שמוכר וארנקי וכיס לו מוכר
 באיסורא כלים באילו חיישינן לא ואם למכירה דחיישינן ה״ה

 דלא ט שנשתמש שנמצא בו דנשתמש היכא למכירה נחוש לא
 הנזכר מטעם לאילו לחוש אין כן כמו ופקדון לנפילה חיישינן

 חיישינן ושאלה למכירה חיישינן דלא נהי בו נשתמש לא ואס
 שאלה חשש שייך אין אשר כלים ובשאר ופקדון לנפילה
 דלא ובפראס עומד במקומו בודאי כחשש זה מ״מ ומכירה

 חפש איכא וברייסטר נפינה חשש איכא ושחלה מכירה שייך
 המכה פרק נדאמרינן שייך ודאי דמכירה תדע לנפילה

 בודאי כחשש זה א״כ ליה מסר דלמא אמרת מאי שלום
 לגטת או צלוהיתו ע״פ לצור לו דמכר נחוש לא ולמה איכא

 דא״כ למכירה היישיכן דלא רומעכ״ת שכתב ומה • וכדומה בו
 דלמא קושיא מאי במסירה נקנות אותיות דאין שטר לו היה

 צלוחיהו ע׳פ ולצור פרועים או כיו מקולקלים החובות
 מיירי דשס ואע״ג ע״ב( ע״ו )ד׳ הספינה פרק כדאמרינן

 ואין פב״ס הר נים חשיב שחות מקח דהא הכי איתרמי דאי
 לכתחילה כי שכתבתי מה לפי מ״מ כך שעשה לומר סברא
 זה מקולקלים חובות או פרוע שהיה מפגי לצור לו מכרו
 גמירי דינא עלמא כולי אטו גמורה מכירה ואפילו לחוש יתכן

 במסירה מכירה דהוה וסבר י״ג( )ד׳ דקדושין פ״ק כדאמרינן
 בביתו הגיחו או ממנו ונאבד שטר לו דהיה אפשר ועוד
 ס״וסעיף בחה״מסימן כמבואר א״ק לו אפשרדהקנה ועוד

 אפשר אי הכי בלאו אמנם • עיי״ש נומ״ס צריך דלא י׳
 שהוא מה אלא אינו דרייסטער כלל מקני לא כזה דפטר
 בהרייסטער לתבוע יכול אינו בעצמו והוא כותב בעצמו
 שהוא המקיף המלוה רק הלוה כת״י ולא עדים לא דליכא

בעצמו



לן אביגדור

 היה לא ומצאו הוא אחר דזה איתא דאי חייש לא לנפילה
 דרשהו שנאמר עד כלל לגבות בא לא המת וזה בו משתמש

 הוחזק לא בודאי המריק דבר שוס לגבות בא שלא ומי
 בעלה זהו בודאי אמריק כך ומפני כדין שנא דבר לעשות

 אותו מהזיקין אין דהשתא חיישינן לא ולשאלה האשה של
 ומוכח חיישיכן לא דלפאלה משוס משתמש דבהיתר לרשע

 חיישינן דלא והא ;הוא ברור זה וכל יותר מקילינן דבשאלה
 בו פס והאחר לאחר הכלי מכר שמא בכלי פירות במצא

 חיישינץ למכירה דהא מהסימן יודע שלו שהיה וכיון הפירות
 דאע״פ בזה ביעלת אבידה תורת כל דא״כ בעל דבר זה

 נמי כשער גוונא דבכהאי ועוד לאחר מכרו שמא סימן דנותן
 נפילה ע״י לידו %( שעתה אלא לאחר מכרו שמא נחוש לא

 א״כ מעולה שלו שהיה לומר דתוכרח כיון ד והעעס וכדומה
 א״כ מעולס שלו היה ע״כ דהא שלו נמי שהשתא הוחזק

 אלא למכירה בשער כחוש ולא פלו עכשיו שנס עימד בחזקתו
 מעולס שלו היה ולא השער לקח האיש זה שמא■ זה באופן

 וכן * החפץ זאת לקח האיש שזה נאמר המת בהאיש וכן
 מאחר לקחו ואס מאחר לקחו שמא אלא נאמר לא באבירה

 מאחר שאל אס וכן * שלו הוא סוף כל סוף לן אכפת מאי
 זה ומנא מאחר נפל ואס שאלתו ימי כל לו להחזיר תצריך
 מצית ולקייס לעפל לו להחזיר מחוייב ג״כ מהסימניס ויודע
 המצוה לקייס צריך דהוא ע״ב( צ״א )ד' החובל כדסוף השבה

 לזה להשיב מחריבים ועכ״פ בידו יהיה בעה״ב יבא לא ואס
 לזה ליתן אין ומצאו שנפל נאמר חס שער כן שאין מה

 * לדעתי הוא ברור זה וכל כלל לו משועבד שאין כלל מעותיו
 הא ואוכפא וטבעת וארנקי דבכיס לומר לי נראה היה עוד
 ביותר בהו זהיר דמזהר משוס היינו לנפילה חיישינן דלא
 וכל לזיופי דחייש עבעת וכן בו תלוין חייו וכל דמנחשי כיון
 ימצאנו אס וירא לחמרא דמסקב אוכפא וכן בו תלויין חייו
 בחמורו ויניחנו ויקחנו יתברר כך ואחר בחמורו ויניחנו אחר

 זהיר מזהר לכן לחמרא מסקי כי הפחתים באחד וישליכנו
 אדס לשוס מאמין לא דזה לא נמי פקדון ואפשר ביותר בהו
 להח״מ קושיא עוד מיושב יהיה דבזה שכתבתי מה עיקר אבל

 ליה ומנא לשחלה חייפיק נמי וטבעת וארנקי דכיס דסבר
 ובעינן דרבנן סימנים דאמריכן דלפי הב״ש כמ״ש וע״כ

 סימנים דדוקא הוא סימנא ולאו ביותר מובהקים סימנים
 מובהקים סימנים בעינן ולא לשאלה דחיישינן וכליו דאורייתא

 בהנך כמי חיישיכן דרבנן סימנים אי אבל כלים בהנך חיישינן לא
 דרבנן סימנים אי א״כ הב״ש שהביא מהר״ל קושית תקשה כן אס

 סימנים היינו ובכליו בגופו סימנים לו שיש אע״ס אמר למה
 מועיל לא עין טביעת אפילו לימא מובהקים שאינם
 אבל מושלי דלא בכלים מיירי דמשנה דכלים תירץ והב״ש

 סימנים אי לשאלה חייש הכלים בכל דהא תקשה ודאי להה״מ
 ניחא שכתבתי מה לפי אבל יותר רבותא לימא א״כ דרבנן
 המכיר הבית בעל ויש שאולים בכלים המפכה מיירי דיהיה

 הוה לא והשתא סימן לו ויש השאולים כלים שהם בהם
 כל פרק כדאיתא להשאיל רשאי השואל דאין לשאלה חיישיכן

 עעמא מהאי חייפינן לא כמי ופקדון ולנפילה כ״ט( )ד׳ הגט
 סימנים דליכא כיון ואפילו־הכי בו משתמש הוה לא דודאי

 בחופן ליישב יש אמנם • הוא ברור וזה תנשא לא מובהקים
 בגופו סימנים לו שיש אע״פ המשנה קאמרה דהכי אחר

 לסימנים דמצטרפין וכמ״ד ביחד תרווייהו דהיינו ובכליו
 לא דכלים לא הכי אפילו מיבהק סימן להיות אמצעיים
 לשאלה דחיישינן וע״י מובהק סימן בהם דאין כיון מצטרפין

 מצטרף ולא גרוע סימן אלא הוה לא אמצעי סימן אפילו
 אי אבל ע״ג ס״ק הב״ש כמ״ש מצטרפי לא גרועים דסימניס

 סימן אינו שאלה השש ח״כ ט״ע או מובהק סימן הוה
 ואע״פ שפיר ומצטרף הוה אמצעי סימן מ״מ אבל מובהק

שהח״מ יט

ארח תורת

 העשוי לשטר ודמי בזה שייך מכירה ומאי כותב בעצמו
 בענין עשוי אם דווקא ו׳ סעיף שם המבואר בערכאות

 גבי ולא ע״פ כמלוה הוה הכי לאו ואי בדיננו ־ כשר שהוא
 לך ואין אחר באופן ולא שלשתן במעמד לו הקנה א״כ אלא
 צלוחיתו פי על לציר שכתבתי באופן אלא בזה מכירה לומר

 • המה ברורים דברים זה וכל כלל ליה מבעיא דלא באופן
 בסוגיא ע״כ דהא לעיל שכתבתי דברי לפי להבין יש אמנם

 המשנה על הש״ס כשמקשה דהא לשאלה חייש לא אכיי זה
 קשור דמצא מברייתא ובכליו בגופו סימנים לו שיש דאע״פ
 לא ואכתי שבכלי סימן ע״י הגע דמחזיריס ס״ד הוה ואכתי

 כמו אינשי מושלי לא וטבעת וארנקי דכיס כלל ידעינן הוה
 משמע כן אחרי דאמרינן הוא זה דכל הסוגיא משמעות

 כמ״ד אתיא דגע שני כי ראביי להכי אתינן צא דאנתי
 אתינן לא דרבנן סימנים סוברת והמשנה דאורייתא סימנים

 לאביי וע״כ וטבעת וארנקי כיס דתקשה עד שאלה לחשש כלל
 מאיש דשאלה גינא דכהאי ביררתי וכבר לשאלה ישיק חי לא

 ובא פליטי מאיש לנפילה אביי חייש פרטי שאינו לאיש פרטי
 גופא שלום האשה פרק התוספות כסברת פרטי שאינו לאיש
 חשש ונפילה חיישיק ולנפילה חיישינן לא דלשאלה ודאי וא״כ
 לנפילה ניחוש לנפינה חייש הא מ״מ קפה אכן • י לאבי יותר

 איתא דאי תירצתי כאשר לומר וצריך קשור במצא ופקדון
 גס ׳כ א וקשה משתמש היה לא ופקדוןהאחר נפילה דהוה
 צריך במסירה נקנות דאותיות לנפילה אביי דחייש בהא

 אי כן נמי נאמר ראיה להביא צריך אמאי ראיה להביא
 שאני התם לומר צריך וע״כ בו תובע היה לא דנפל איתא

 האומר שכנגדו דאיכא וכיון ומצאתי נפל שמא אומר דהלוה
 מה חיישינן לכן בברי דטוען אפשר או חיישינן יימר מאן

 ולא השאיל פלא אומר שאבד השליח אדרבא כאן כן שאין
 שכירות משום שמא לו מאמינים אנו דאין אלא מעולם אבדו

 אמריגן גוונא האי כי כל לכן לעיל כתבתי כאשר מתרעם
 ס״ק הב״ש כתב וכן בזה משתמש היה לא דנפל איתא אם

 זה ולפי זאת סברא וטבעת וארנקי כיש על עיי״ש ס״ט
 דאפפר יותר חיישיק לנפילה לאביי מכאן להוכיח אין בודאי

 לשאלה בגט חיישינן דלא והא מנפילה יותר חיישיק נשאלה
 ואפשר נפל ולא השאיל כלא ואומר בפנינו דבר דהבעל משום
 איתא דאם שכתבתי הוכחה צריך ולא סגי לחוד הברא בהאי
 לא ביותר לחוש דיש דבשאלה כמו אלא משתמש למה שנפל
 ופקדוןולאדמי לנפילה כן כמו בפנינו דהבע״ד משוס נחוש

 דמצא שכתבתי הראי' ודאי אמנם לו שיודה מי דאין להתס
 ניחוש וקפה לשאלה חייפיק דלא מוכח דמזה בכלי פירות

 לומר שייך לא ובכאן זה בכלי פירות ושם מצא אחר שמא
 יתרעם שאל בעלמא חששא הגע בשליח דבפלמא אומר שהוא

 שיחזירו שרוצה ודאי כאן אבל מינה לו נפקא אין בגט אבל
 הכלי אבד שמא ניחום הכלי.ודאי סימן ע״י כפירות לו

 לנפילה חייש ואביי פירות בו ושם אחר ומצאו שהוא כמות
 נאמין כן משתמש היה לא מצא דאחר איתא דאם משוס ואי
 שבא מי דודאי כלל שחר לו שאין דבר זה אמנם • לזה

 חבל הוא רמאי שמא ולחקור לדרוש צריכים בפנינו לגבות
 בחזקת אדם כל מחזיקין בפנינו כלל לגבות בא כלא מי

 הוא רמאי שמא רואים אנו לגבות שבא ולכ^בשטר כשרות
 בכלי פירות מצא אבל ראייה וצרך תגבה השטר*וביה ומצא
 אחר דאס אחר מצא לא ודאי אמרינן בכלי סימן ונותן &
 אבידה למצוא ישראל הוחזקו דלא בו משתמש היה לא מצא

 שלא חמרינן זה הוכחה ובשביל בו ולהשתמש להחזיר ושלא
 דלשאלה הכי חיישינן לא ולזה שייל שיולי דלמא אלא אהל מצאו

 טפי מקילינן דבשאלה מוכח ושפיר חיישיק ולנפילה חיישיק לא
 דחייפיק ודאי באיסור מחמירין כי בשאלה דמקילין וכיון

 שכתבתי מה לומר צריכין לא שוב גיפא ואביי לנפילה במכ״ש

מ״מ1 כמ״ש לשאלה חייש & דאביי הסוגיא מוכח דודאי



ארח п תוית

 בזה דגם משוס היינו סימנים צירוף ליה סבירא לא שהח״ע
 לכן וא״כ סימן הוה לא וטבעת וארנקי דכים החליט לא

 ככב״ש המשנה לפרש דיש מצערפי לא סימנים דק׳ סבר
 צירוף מוכח ולא לשאלה חיישינן דלא כלים באותן כליו

 דחיישינן מהני לא כלים דשום נאמר אס בודאי איל סימנים
 מובהק סימן הוה וחי מצטרפין דסימניס לומר צריכין לשאלה

 השתא אבל דנגופו סימנים בהדי טוב הוה ודאי ט״ע או
 לשאלה דהיישינן במה מובהק שאינו בסימן בגדיו דסימני

 דדוקא ניחא וא״כ הוא ברור וזה הוה לא אמצעי סימן אפילו
 לסימנים אבל לשאלה דחיישינן אמר דאורייתא לסימנים

 דלא משוס בבגדים והטעם לשאלה דחיישינן אמר לא דרבנן
 או נחי מובהקים סימנים ואפילו מובהקים סימנים הוה
 דכחיבנא גווני בהנך מיירי ודאי אלא מהני לא ט״ע
 או עין טביעת אבל הנשא לא דרבנן סימנים משוס דלק

 סימני דאורייתא סימנים אי אבל הנשא מובהקים ם־מגיס
 דאורייתא אי דודאי ברור וזה שאלה משום אלא אינו כליו

 דרבנן סימנים אי אבל שאלה משוס רק החשש הכי משים
 מובהקים סימנים הוה דאי שאלה משוס רק החשש הוה לא
 מובהקים הוה לא דסימניס משוס והחשש טוב הוה ט״ע או

 דלחירוץ הראשון כתירוץ עיקר נראה אמנם • .נראה ק געי
 חמור לשאלה חיישינן אי דקאמר האי מאי הקשה השני

 כפירוש אלא פירוש לו אין וע״כ מהדרינן היכי אוכף בסימני
 כ״ו( )ד׳ מציאות מלו פרק מקרא מפקינן החיספותהיכי

 ניחא דרבנן הימנים דאי משמע אוכף לסימני אתא דחמור
 לכון קשיא ויותר לשחלה דחיישינן יותר שם הא ניחא ובמאי
 דאין מחניתין מהך למפשט דאתא כ״ו( )ד׳ דמציעא הש״ם

 ח־ישינן אי לשאלה דחיישינן כליו ומשני דרבנן סימנים מעידין
 ניחא דרבנן סימנים דאי בהדיא משמע אוכף בסימני חמור
 אי עסיק לא דמעיקרא גדולה כך כל הקושיא אין דכאן

 אין דאורי־חא סימנים אי דמקשה אלא כלל דרבנן כימגיס
 חשש לומר דבא עד כלל עדיין פירש ולא טעמא מאי מעידין

 ומשני דרבנן סימנים לפשוט דבא שס אבל מקשה שאלה
 אבל • קשיא לא דרבנן סימנים דאי בהרי׳ משמע ומקשה

 קשי׳ דלא דרבנן דסימניס דמעיקרא הח״מ לתרץ נאמר אס
 תישוק דרבנן אמצעים בסימנים המשנה דמוקי דמשמע ליה
 מובהקים סימנים דאורייתא וסימנים ט״ע אפילו ליה
 דלא שאולים בכלים לאוקמי דאיכא מועיל לא

 ואפילו כאמור להשאיל רשאי השואל דאין לשאלה חיישינן
 בסימני חמור קשיא לא והשתא לא אמצעיים סימנים הכי

 בחמור נמי דיש הקרא דמיירי דאסשר מקרא דמפקיגן אוכף
 לסימן דמצרפיגן הוא אוכף סימני וע״י אמצעיים סימנים
 דסחס סימנים צירוף המקרא לן דקמשמע וזה מובהק
 דא־רייהא סימנים אי אמצעיים סימנים היינו המוזכר ס־מגיס

 אוכף בסימן וע״כ לאוכף מבעיא לא בחמור סימן הוה חי
 סימנים צירוף ליה דלית ולהח״מ לשאלה דנחוש וקנה גרידא
 וארגקי בכיס חיישינן דלא פוסקים דהביא לבתר באמת היינו

 דרבנן סימנים דאי למימר שוב יכין צ" ולא לשאלה וטבעת
 לא דרבנן סימנים אי אלא לשאלה בהגך אפילו חיישיגן ודחי

 פסקינן דאגן והא התוספות כשיטת כלל לשאלה חיישינן
 סברות לשני דחיישיגן היינו דרבנן וסימנים לשאלה דחיישינן
 מובהק וסימן בגיפו אמצעי סימן יש אס זה נסי ובאחת

 נחרץ אס אבל * מפראג מהר״ל כסברה נ’ממ מעידין בכליו
 בנופו אמצעיים דסימניס מוכח יהיה השני כתירוץ הח״מ
 סימנים אי נס מובהק סימן למהוי מצטרפין לא ובכליו
 אמצעיים סימנים אמרח מאי אוכף בסימני חמור תקשה דרבנן

 מובהק סימן למהוי מצטרסין דאורף מובהק וסימן דחחור
 אמצעי סימן לשאלה דחיישינן אע״נ דאוכף• מובהק סימן ח״כ

 חמר דאורייתא סימנים אי גס תקשה א״כ הוה מיהא

אביגדור

 סימן באוכף אלא סיממם ליכא דבחמור נאמר אוכף בסימני
 דדוקא מיהא אמצעי סימן לשאלה דחיישינן ואע״פ מובהק

 אבל גרוע סימן נעשה לשאלה דחיישינן ע״י אמצעי סימן
 אלא אמצעי סימן נעשה לשאלה דחיישינן ע״י מובהק סימן

 סימנים הס סיממם דסחס ש״מ הכי משני מדלא
 הס סימנים סתם ג״כ דרבנן סימנים אס א״כ אמצעיים

 כאמור א״ו לחמור אוכסא מועיל ואיך אמצעיים סיממם
 מפא אמצעי סימן וא״כ סימנים בצירוף מיירי לא דהמשנה

 סימנים אי אבל הגוף לסימני מצרכין לשאלה דחיישינן אע״פ
 ובהאי אוכף סימן אלא הגוף סימני ליכא ע״כ דאורייתא

 לעולם לומר יש אמנם • שפיר וניחא לשאלה חיישינן גרידא
 מחמור פשעיק כ״ו( )ד׳ במציעא הא ובודאי השני כח־רוץ
 בעדי М ואמרינן דאורייהא דסימניס אוכף בסימני

 בסימנים לאוקמי מצי דהוה וה״ה עין בטביעת היינו אוכף
 בסימני חמור לן קשיא אי ודאי ולכן הך והיינו מובהקים

 ומצטרף מובהקים סימנים או עין בטביעת נאמר אוכף
 סימניס דאמר לבתר אבל דחמור אמצעיים סימני בהדי

 דחיישינן וכליו וגץ ארוך היינו מעידין ואין דאורייתא
 מובהקים סימנים או אוכף בעידי זה לסי מתרצינן לא לשאלה
 סוגיא אזלא דהכי כמשמעה אוכף בסימני חמור ונשאר
 ואי מובהקים שאינם סימנים הוא סימנים סתם א״כ דלעיל

 ניחוש באוכפא רק וע״כ מידי צריך לא בחמור סימן יש
 לשחלה חיישינן אמצעי בסימן דבכליו אמרת דהא לשאלה
 סוניא כסתם אוכף בעידי לפרש רצה ולא שפיר וניחא
 בלא וניחא תא דאורי מניס דם למפשט הפושט דרצה דלעיל

 ולומר לתרץ אין אבל שפיר וניחא דאוכפא ההיא תרצתא
 אוכף סימני מצרפין אז בגיף אמצעי סימן יש אס דודאי
 לשאנה נחוש ולא ט״ע היינו אוכף בעידי או מובהק בסימן

 סימנים או אוכף עידי אפילו דאורייתא סימנים אי אבל
 סברא דזה שאלה חשש משוס גרידא בזה מהני לא מובהקים

 מזה קושיא דעשה עד כן לומר להש״ם ליה ומנא רחוקה
 אמרינן מעיקרא דבשלמא אחרינא בשינויא לשנויי והוצרך

 חמור סימני בהדי אמצעי בסימן אוכף סימני דמצרפין כן
 סימן מועיל לא דאורייתא סימנים אי אבל אמצעי בסימן
 סימן יש דאס דאע״פ מוכרח דזה לחוד באוכפא אמצעי
 מובהק סימן נעשה באוכף אמצעי וסימן בחמור אמצעי

 כליו אמרת דהא לא ע״כ גרידא דאוכפא אמצעי סימן מ״מ
 מובהק בס־מן השתא אבל לשאלה חיישינן אמצעי בסימן

 מנא דגוף אמצעי לסימן מצרפין אוכף בעידי או מפרשת
 המשגה מן מוכח לא לשאלה וחיישינן דרבנן סימנים אס לך

 מובהק סימן או עין טביעת ודאי אבל אמצעי בסימן אלא
 דחיישינן כליו ומוכח דאורייתא סימנים אי א״כ מצ״פין
 שאלה דחשש מובהק בסימן ולא אמצעי בסימן נאמר לשאלה
 כמו אנא ניתא זה א״ו הפחות לכל אמצעי סימן הוה עכ״ס

 הקושיות כל יפרש דאיך מאוד תמוהים הב״ש ודברי שכתבתי
 חמור דסימן או שפירשנו כמו יפרש דאס שהקשיחי הנ״ל

 בסימן אוכף דסימן או אמצעי בסימן אוכף סימן בהדי
 מפראג מהר״ל על השיג דהא שפיר חחי לא הכל מובהק
 וא״כ מועיל לא בכלי מובהק וסימן בנוף אמצעי דסימן

 )ד }מציעא דאמנינן הא ובשלמא זה בסוגיא יענה איך
 קשיא ולא אן:ף בעידי ומהרצינן אוכף בסימני חמור כ״ו(

 דת* אינשי שיילי לא דאוכפא לה מוקי דהוא לשאלה ניחוש
 מושלי לא כאלו דכלים הב״ש קאמר נמי דרבנן סימנים

 דאי דח״מ אליבא לומר דרצה מאי לפי ואפילו אינשי
 דמ״מ אפשר מובהק סימן הוה לא בהא גם דרבנן סימנים

 דחמור אמצעי סימן בהדי אינשי מושלי דלא האי כי כלי
 מובהק סימן אפילו כלים דבשאר אלא מובהק סימן נעשה
 אפילו הח״מ לדעת דיסבור או נצטרף לא דגוף סימן בהדי

שאר



או״ח תורת

 דגוף אמצעי סימן בהדי מובהק סימן מצרפין כלים שאר
 למהר״ל לי׳ דפשיטא דמאי לראיה אלא ממהח״ הביא ולא
 מהח״מ דאדרבא לשאלה נחוש לא שוב דרבנן סימנים דאי

 הח״מ דעת שסתם כפי אמנם לשאלה חיישינן ודאי דבזה מוכח
 כלים מהנך מיירי דרבנן סימנים אי המשנה ופירש בזה

 א״כ מהני מובהקים וסימנים וט״ע מהני לא אמצעי דבסימן
 מובהקים בסימנים או אוכף בעידי מיירי אוכף בסימני חמור

 חיישינן אי במציעא ושם ביבמות כאן דמקשה במאי אבל
 סימנים דאי משמע מהדרינן היכי אוכף בסימני חמור לשאלה
 אוכפא ידע דלא כמה כל לה מוקי במאי מידי קשיא לא דרבנן

 אוכפא ידע דלא כמה כל הא בצירוף אי אינשי שיילי לא
 דכלי מובהק סימן כלל מועיל לא ולדידיה כלים כשאר הוה
 דסובר או הב״ש לדעת לומר וצריך דגוף אמצעי סימן עס

 מחמור דרבנן סימנים לסברת אקשי לא המקשה דודאי
 סימן בהדי דאוכף גמור סימן לתרוצי דאיכא אוכף בסימני
 לאשמועינן המקרא בא וזה מובהק סימן נעשה דחמור אמצעי

 דבלא לעיל לן דפשיטא דאורייתא סימנים אי דמקשה אלא
 לא וע״כ אמצעי דסימן סימנים וסתם אוכף בסימני תרצתא
 דחזינן כיון אבל לשאלה וניחוש גרידא באוכף אלא הגוף בסימני

 בעידי דאורייתא סימנים לפי גס לתרוצי מצי הוה דהמתרץ
 אוכף בעידי ונוקי דרבנן סימנים לפי דמתרץ כמו אוכף
 דסובר ש״מ הכי משני ולא אמצעי סימן נעשה שאלה וע״י

 נעשה לא מובהק סימן ע״י אפילו לשאלה חיישינץ דאי הש״ס
 לא דרבנן סימנים אי גס ע״כ וא״כ שאלה ע״י אמצעי סימן

 שיילי לא אוכפא נמי ונאמר דגוף אמצעי לסימן מצטרפין
 מטעמיה אלא מהר״ל על השיג לא דהב״ש דאפשר או אנשי

 מתירין ולא לשאלה חיישינן לא דרבנן סימנים דאי דהחליט
 סימנים אי דאפי׳ מוכרח זה דאין אמר לזה נפשך בממה אלא

 חיישינן דלא נאמר כן לא דאי לשאלה חיישינן נמי דרבנן
 אימא בעית אי א־כא דאורייתא סימנים אי דהא לשאלה

 אלא לשאלה נחוש לא דרבנן סימנים ואי וסומקי בחיורי כליו
 נפשך ממה וליכא בודאי לשאלה נחוש דרבנן סימנים אי

 הסוגיא ליישב דצריכין האמת לפי אמיתי דינו ודאי אבל
 סימן נעשה דגוף אמצעי סימן בהדי בכלי מובהק דסימן
 וקשה לשאלה חיישינן דרבנן סימנים אם דאדרבא או מובהק

 וקשה צירוף ע״י נאמר וע״כ אוכף בסימני חמור כנ״ל הקושיא
 ולא מובהק ובסימן אוכף בעידי דאורייתא סימנים אי לשני

 בברייתא הנזכר סימן דסתס משום וע״כ לשאלה בזה חיישינן
 סי׳ יתרץ איך וא״כ לשאלה חיישינן ובזה אמצעי סימן הוא

 היינו אוכף בעידי לעיל שתירצנו ואע״פ מובהק בסימן דרבנן
 דרבנן סימנים אי אפילו אינשי מושלי לא דאוכפא האמת לפי

 חמור לשאלה דחיישינן זה לקושיא יבא אם אבל הב״ש כדעת
 וע״כ לשאלה דניחוש אוכף בעידי אפילו ניחא לא אוכף בסימני

 אוכף בעידי שוב נאמר לא הכי ואי הגוף בסימני צירוף ע״י
 ובזה הס אמצעים סימנים סימנים וסתם אוכף בסימני אלא
 הגוף סימני להצריך מוכרחים דבריו אין וא״כ מצרפין גופא
 נמי דכלי אמצעי בסימן דאפילו דכלי מובהק סימן בהדי
 לא דרבנן סימנים דסובר משום למהר״ל לו גרס זה דכל מועיל

 דבאונף הגיף סימני בהדי לצירוף צריכין ולא לשאלה חיישינן
 בזה דו־אי השיג ולזה זאת שיטה לפי לשאלה חיישינן לא

 בהדי דכלי אמצעי סימן אפי׳ לומר יתכן וא'כ לשאלה דנחוש ג״ש
 אוכף בעידי דמשני דמה מצרפין נמי דגוף אמצעי הימן
 בהאי ודאי אבל אינשי מושלי לא דאוכפא האמת לפי היינו
 ע״י באנו ע״כ אינשי' שיילי לא דאוכפא מזה ידע דלא ת״ש

 אוכף משניבעידי כמודלא אוכף בעידי עיה לא ושוב צירוף
 סימנים אי כן להגיה ליה דקשה משום דאורייתא סימנים אי

 וסתם אוכף בסימני אלא אוכף בעירי נגיה לא דרבנן

 הגוף לסימני נצרף ומ״מ אמצעיים סימנים היינו סימנים
 אמצעי בסימן הא דאורייתא סימנים אי ק שאין מה

לח אביגדור

 משכי לא לכן לשאלה חיישינן דכלי אמצעי ובסימן סגי לחוד דגרף
 דרבנן סימנים לפי ה״ה לשאלה חיישינן לא מובהק בסימן

 דאפילו ומוכח אמצעי בסימן אלא מובהק בסימן נוקי לא
 ק ואס מועיל דגוף אמצעי סימן בהדי דכלי אמצעי סימן

 ידע הראשון ת״ש כי תתמה ואל * עליו השיג לקולא אדרבא
 אשכחן דהכי ידע לא בת״ש כן ואחרי אינשי שיילי לא דאוכפא

 עיי״ש מכל ד״ה בתוס׳ ועיי״ש ע״ב י״ח ד׳ יחפור לא פרק
 מוכרחים דבריו דאין כיון עליו פליג לקולא אדרבא וא״כ
 דגוף אמצעי סימן בהדי דכלי אמצעי סימן מועיל ע״כ

 קשיא ולא מאוכפא דהקשה דהמקשה הב״ש דסובר דנאמר או
 שנאבד העדיס וידעו אוכף בעידי דנוקי דרבנן סימנים אי ליה

 אבל בחמור עין טביעת להו דלית אלא זה באוכף החמור
 באוכפא החמור שברח וראו באוכפא עין טביעת להו אית
 כלים אפילו מהדרינן בעדים דהא פשיטא הכי אי קשה אבל
 פשיטא האוכף ומכירים הזה באוכף החמור שברח ידע ואס

 ־ כן נראה אין לעיקר אבל " בדוחק ליישב ויש לה ניחוש למאי
 לדברי לעיל כתבתי אשר הראשון כתירוץ בידי העיקר אמנם
 כתבתי כאשר שפיר דשמעתא סוגיא ואזלא רווחא דבהכי הח״מ
 והיינו אוכף בעידי אמר מעיקרא אדרבא לומר ואין לעיל

 סימנים בעינן דהא לשאלה ניחוש אכתי וקשה עין טביעת
 דחמור גופו בסימן וע״כ מובהק סימן זה ואין מובהקים

 מתרץ דלא הא וע״כ עין בטביעת אלא מצרפין לא וא״כ
 משו׳ מובהק בסימן לשאלה חיישינן ולא דאורייתא סימנים

 אוכף לעידי אוכף סימני הגיה לא דאורייתא סימנים דאי
 סימנים אי אמר דכבר דכיק כן לומר גדול דוחק הוא אבל

 לשאלה חיישינן אי הקשה איך וא״כ המשנה נגיה דרבנן
 סימנים אי ניחא מי לדידה ע״כ הא אוכף בסימני חמור
 דאורייתא סימנים אי כן כמו וא״כ אוכף בעידי וע״כ דרבנן

 בעידי כשאמר מעיקרא א״ו להקשות המקשה מקום מצא ואיך
 נסמוך לא אופן בשום דרבנן סימנים דאי הש״ס חשב אוכף

 אפשר דאי עד טפי ליה וחמיר לשאלה לחוש דיש במקום
 אבל שכתבתי כמו דגופו ובסימן אוכף בעידי אלא לתרץ
 בכלים דע״כ מהמשנה מוכח מעידין דאין הך דאייתי לבתר

 דהשאיל איתא אי דודאי דסמכינן לשאלה חיישינן לא שאולים
 בחשש א״כמקילינן ברשיעי מחזקינן ולא משאיל היה לא

 סימנים אי יותר ליה וניחא הפושט ביה הדר מהשתא שאלה
 אלא אוכף עידי אוכף בסימני חמור נגיה לא דהשתא דרבנן
 אמצעיים סימנים היינו סימנים וסתם ממש אוכף סימני
 מהמשנה דחזי מצרפינן דגוף אמצעיים בסימני׳ הכי ואפילו

 דסימנים מתני׳ מהך למפשט בעי ולכן שאלה בחשש קילותא
 בשי' לשאלה חיישינן ע״כ דאורייתא סימנים אי אבל דרבנן
 וזה גרידא אוכף עידי להגיה ותוכרח גרידא דכליו אמצעי
 דסימנים אוכפא אנשי שיילי לא מתרץ ולזה • לע״ע ליה דוחק

 היטיב דשמעתא סוגיא ואזלא להגיה אין נמי דאורייתא
 טביעת דוקא בעינן לעולם ולומר לדחות מקום שיש ואע״פ

 והייט אוכף עידי אמר דהכי הגוף סימני עס דכלי עין
 דסימניס הכי לשנויי ליה ניחא דלדידיה אלא חמור סימני עם

 בברייתא תיבה דנחסר אלא חמור סימני היינו בברייתא שזכר
 אין וא״כ אוכף ועידי דגיפו בסימנים חמור לומר צריך והכי
 דאורייתא סימנים אמרת אי אבל בברייתא חסרון אלא כאן

 סימנים א״כ אוכף בעידי ומפרשת בגופו סימנים ליכא וע״כ
 לעדים מסימנים לשנות תאמר ואס למאי בברייתא שזכר

 רש״י כתב וכן בכך תנא דרך דאין מעיקרא דעתו על עלה לא זה
 וניחא עיי״ש קתני עיבור והא ד״ה ע״ב י׳ דף סנהדרין ז״ל

 סימנים וסתם בסימנים אלא מיירי בעדים לחו דע״כ שפיר
 אי י זה אבל לשאלה חיישינן ובזה אמצעיים סימנים היינו

 סימנים והיינו תיבה כאן דחסר לתרוצי איכא דהא אפשר
 סימנים אימא לומר רצה לא לעיל דבשלמא דאוכף מובהקים

מובהקים
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 דגופו אמצעיים בסימנים חמור לומר תצריך דע״כ מובהקים
 הרבה בברייתא יהיה והחסרון דאונף מובהקים וסימנים

 כך הברייתא יהיה וח״כ אוכף בעידי בקיצור מהרז לכן
 דגופוועידי סימן היינו דסימני אוכף ועידי בסימני חמור
 דסימנים עדים הברייתא ותפס מועיל והחסרון אוכף

 לשנות דרך הוא דנן עדים ותפס שוה ועדים מובהקים
 אחת תיבה לחסר אלא תצריך דלא כאן אבל מקום בכל עדים

 בו וחין היטיב לחסר יכול היה דאוכף מובהקים סימנים
 כאמור א״ו דמחסרת דרבנן סימנים אם כמו כלל ריעותא
 חסרון שום בלא דרבנן סימנים אי ליה ניחא הוה דהשתא

 חי אב, דרבנן דסימניס למפשט רצה ולכן כלל בברייתא
 דאורייתא סימנים דאי מתק ולכן לחסר הצריך דאורייתא

 ורווחא אינשי שיילי לא אלא^אוכפא לחסר צריך אין נמי
 דודאי בזה שכתבתי מה מוכח וא״כ היטיב דשמעתא סוגיא
 וא״כ משתמש לא ופקדון בנפילה משיילה״ה לא הפאול בדבר
 לשיטת הוא זה וכל • הוא ברור וזה שכתבתי מה בבירור מוכה

 צרש״י אבל היא ברייתא אוכף בסימני דחמור שכתבו התוספות
 בצריכותא רבא דאמר דלעיל דשמעתא סוגיא שכתבדהיא ז״ל

 וטריא שקלא לבנות דאין שכתבתי מה כלל שייך אין בודאי
 מתרצת איך היינו דמקשה ראשונה קושיא דבשלמא זה על

 אימא אמר ולזה אוכף בסימני חמור לאשמועינן דבא הכתוב
 לזה וחיסור הג״ה לענין זה על בנין לבנות אבל אוכף בעידי

 היא דרבא ניחא מי דהא אפשר אי כך ע״כ ולזה כך ע״כ
 לבנות הכרח וליכא לקמן ליפני תרי א*כא גופא ולרבא

 הסוגיא יתכן לא ז״ל לרש״י ובודאי התחדשות שוס מדבריו
 לשאלה חיישינן לא דרבנן סימנים דאם ביבמות כהתוספות אלא

 לנפילה חיישינן דע״כ לזה ראיה ויש בזה לומר נראה כן
 וקשה יחזיר אמאי בנלי פימת ממצא התוספות שהקשו ממה
 כליו בין שמצא או כו' להשאיל דרכם שאין בכלים לוקי
 דרכן שאין בכלים יבמות סיף ותוספות רש״י דפירפו דגט

 נ׳ סימן דמציעא ספ״ק מהראי׳ש נראה וכן עיי״ש להשאילם
 סוף פריך דלא מהא לשאלה חיישינן לא דבממון ראיה דנתב

 אלא הרא״ש קושית דאין משמע בכלי פירות ממצא יבמות
 משוס וע״כ קושיא ליכא דבאמת משמע אבל פריך דלא ממאי

 ליה דקשיא אלא להשאילן דרכם рйс בכלים לאוקמי דאיכא
 דרך דא־ן ולפנויי דברייתא מאוכף למפי־ך ליה למה להרא״ש
 א״כ הכי ולשנויי לאקשויי טפי דאלימא ממתניתין לפרוך להשאיל

 דלפרוך מקשי דלא דיבמות התוספות דברי משמעות לפי
 לשאלה חיישינן ולא יחזיר אמאי להו דקשיא אלא ממתניתין

 קשיא דמ״מ א״ו כדאמרן למימר איכא הא קושיא ומאי עיי״ש
 להשאילן דרכן שאין בכלים לשאלה חיישינן דלא נהי להו

 אי מפרשינן וטבעת וארנקי כיס ובשלמא לנפילה ניחוש
 הפקיד אם וכן בו משתמש היה לא אחר ומצא דנפל איתא
 וישראל הוא דישראל מוכח דגט בגט בו משתמש היה לא בידו

 ופיקדון באבידה להשתמש ישראל נחשדו ולא בו נשתמש
 לומר אין אוכפא וכן הס שלו שהכלים זה של בודאי »מדינן4 ו

 דאפילו אינשי שיילי לא דאוכפא הוא כוכבים עובד של דחמור
 דמסקב אחר חמור של באוכף משתמש אינו כוכבים עובד

 היה לא בידו הפקיד או Ып ей כן שייך דלא וכמו לחמריה
 המשאיל ומניר שאולין כלים דהיו דפירשנו כליו וכן בו משתמש

 דאין לאחר שהשאיל חיישינן לא הכלי השאיל שלזה בסימן
 דכליס נהי בכלי פירות מצא כן שאין מה להשאיל רשאי השואל

 הפירות בו ופס כוכבים עובד מצא דלמא להשאילן דרכן שאין
 לעובד חיישיכן דלא ישראל ברוב דמיירי לומר תמצא ואפילו

 שמצא לה משכחת לא מי בכלי פירות מקום מכל כוכבים
 אפשר היה ולא בכנפו פירות נושא היה או פירות שומר

 בכלי ולטפל מידו הפירות ולהשליך יחדו שניהם לישא או
 היה גוונא האי ובכי בנלי הפירות שם ולק מחוייב אינו

אביגדור

 להשתמש מותר האבידה לצורך כן ואס לישא לו אפשר
 ונוגעת וארנקי כיס ובשלמא ע״ב כ״ט ד׳ במציעא כדאמרינן

 וכן נשתמש האבידה שלצורך כאלו קלים בדברים אפשר אי
 באוכפא לעפל אפשר היה לא ואם אונפא אינשי שיילי לא אוכפא

 מטפל היה ולא האוכף מניח היה י בודאי בחמורו שהניחו עד
 של באוכף חמורו מפסיד היה ולא לחמריה דמסקג כלל בו

 התוספות רצו לא ולכן לנפילה יתכן בכלי פירות אבל אחרים
 כמו תקשה דאנתי להשאילן דרכן שאין בכלים ליישב

 אלא חיישינן לא דבממון תרצו ולכן לנפילה ניחוש שאמרנו
 לחוש אין לשאלה דאפשר זה באופן להקשות רצה לא דהרא״ש

 קושיא לחדש רצה לא ולנפילה להשאילן דרכן שאין בכלים
 חייפינן דחס לעיל שכתבתי כמו הקושיא ולהעמיק אחריתי
 שהקשה דכמו בפשוט הרא״ש אמר ולכן לנפילה כ"ש לשאלה
 ביותר להקשות יכול היה כן ושני אוכף בסימני מחמור הש״ס

 בזה לומר נראה כן זה שייך אין בממון א״ו ולשנויי ממשנה
 ההיא התה דלמא עדיין להקשות ואין • ונכון ברור הוא וזה

 חשש דאין מיעוטין פירות עם קטן בכלי מיירי נמי דמציעא
 היה אפשר קטן ובכלי משתמש היה דאיך מצא אחר דלמא

 .מצא אמר בברייתא דשם אפשר אי זה שימוש בלא לי׳
 להכריז חייב אין פירות ולפניו כלי להכריז חייב בכלי פירות

 לפלוג לפניו ופירות לכלי פירות בתוכו כלי בין מדמפליג
 ח״ו לגדול קטן בין .גופה פימת בתוכו בכלי בדידה וליתני
 הא ואמאי להכריז חייב מרובים ופירות גדול בכלי אפילו

 כיה ולא ידיו בשתי בכנפו מרובים פירות דמצא לה משכחת
 א״ו ונשא בתוכו הפירות ששם עד הכלי ליקח באפשרות לו

 רומעכ״ת שכתב ומה ־ נראה כן לאיסור ממון בין לחלק צריך
 הייט לנפילה חיישינן דלא דהא הב״ש דברי ע״פ הח״מ ליישב

 ע״ז פירכא ומצא נפילה היה שלא ואומר שננגדו קמן דאיכא
 זהירי מזהר דע״נ ודחי בהו זהיר' מזהיר הטעם נתן דהא
 לשיטתו לנפילה דחייש מקום יש דהא הטעם עיקר אינו בהו
 היינו דיחיד דנפילה למעלה כתב דהא כלל דחייה הוה לא

 דמפורש דכיון בהו זהירי מזהר ניחא א״כ נפל פרטי שמאיש
 שמא חיישינן לא הוא מי יודעים ואנו בשטר המלוה שם

 מה זהיר איש הוא כי בו ויודעין מנירין דאנו נפל ממנו
 לויתי ג״פ דפרק כההיא חיישינן לא דרבים נפילה כן שאין
 שנותנים מה ומאבד זהיר שאינו מאיש דנפל דאפשר מנה ממך

 חיישינן לא זהיר שהוא בו דמכירין דיחיד נפילה איל לו
 נמי שמעון בן יוסף בשני דדוקא שכתבתי מה לפי ואפילו

 ירא דכוותיה דאיכא יודע דהוא כיון ביה זהיר מזהר ניחא
 זה ולפי טפי וזהיר הוא שלו ויאמר כשמו אחר ימצא שמא
 יוסף לו שמהר ואומר השטר מוצא אחר דאפילו נראה היה

 דכיון לנפילה ניחוש לא כשמו אחר שיש במקום שמעון בן
 כשמו איש ימצאנו שמא מחמת מנפילה ירא כשמיה דאיכא

 למה שכתבתי לפי להקשות ואין למיחש איכא דלפקדון אלא
 דהנונה לימר דיש פרטי מאיש היינו דיחיד נפילה דפירש

 טוכא ואיכא אמר ינאי בר חבי על דהא בו מכירין שאנו
 בר חגי הוחזק כך דהא קשיא לא דהא מכירין אנו ואיך
 בר חבי ששמו מי הזאת בעיר קולן יודעין אנו אבל ינאי
 דהא העולם בכל בדיקה בעי נא ולאביי הוא זהיר ינאי
 ודאי בממון הוחזק בלא בעי ואפילו העיר כל הבדק אמר

 בהררזזק ממון כמו אלא להביא רצה דלא חיישינן לא
 חיישינן נא ודאי הוחזק בלא וממון הוחזק כלא איסורא כן

 * זהירי מזהר דכולס יודעים אנו מנירין שאנו אותן א״כ
 דהח״מ רומענ״ת שכתב ומה • הטעם עיקר שהוא יתכן וא״כ

 נסניף אלא הטעה עיקר איט לנפילה דחיישינן שכתב
 הנא לסניף הוצרך למה ידעתי לא לשאלה דחיישינן היכא
 יהודא ח±ח אינו להניף לו ולמה בגמרא מוזכר שאלה חשש
לנפינה חיישינן לא נמי דלהח״מ לומר רצה ואם לקרא ועוד
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 כיש הש״ס דשני לפי חזינן דודאי זה בדרך לומר יטל היה
 האחד דברים כני מזה נשמע אינשי מושלי לא וטבעת וארנקי
 לנפילה חיישינן דלא שנית לשאלה חיישינן לא כלים דבהכך
 ניחוש לשאלה חיישינן דלא נהי כן לא דאי רומעכ״ת כדעת

 דחיישינן סתם דהמחבר וחזינן כאמור א״ו כלים בהנך לנפילה
 והיינו מגע גמרינן לא זע״כ כלים באותן לו אפ לשאלה
 דלא ואומר בפנינו הבע״ד דגע מפום השניה הב׳יש כסברת
 סברא הך ולפי בפנינו אינו הבע״ד כאן כן כאין מה השאיל

 כן מגע גמרינן ולא כלים בהנך לשאלה דחיישינן כמו
 הבע״ד דהתס מגט גמרינן ולא למיחש איכא נמי לנפילה
 דלא וסבר דפליג מאן הח״מ שהביא לאחר וא״כ בפנינו

 ולא לאשה מגט גמרינן א״כ כלים בהנך לשאלה כינן חיי
 מוכח וכזה חיישינן לא נמי לנפילה ה״ה הנ״ל חילוק מחלקינן

 מהרא״י פשקי מביא והדר לנפילה וה״ה אמר דמעיקרא קצת
 הוה דמיד נפילה בחשש הדבקים בין הפסיק ולזה המולק

 ח״ו נפילה חשש יאמר וסדר החלק מהרח״י דברי להביא ■ליה
 דחיישינן לו יצא כלים בהנך אפילו דחיישינן דממה כאמור
 בהנך לשאלה דלאחייפינן הב״ש שהחליט וא״כ גמי לנפילה

 לפרש טוב יותר היה וזה לנפילה חיישינן דלא ה״ה כליס
 כלים בהנך דחייכינן הב״ש כל הראשון עעס לפי וכן הח״מ

 אס אבל דאורייתא סימנים אס אלא אמרי' לא זה דכל
 בעצמו שמצא היינו בכיס דמצא ההיא וע״כ דרבנן סימנים

 דהוא כלל משם מוכח ולא במיגו ונאמן עין טביעת לו ויש
 בהנך אפילו חיישינן השאיל ולא אבד ולא הפקיד שלא יודע
 לא כלל מוכח אינו ח״כ הוה לא מובהק סימן דעכ״פ כלים
 דעכ״ס לנפילה חיישינן דלא ולא חיישינן דלא רליס בהנך
 דבהנך סתר וכאשר נפילה חשש יש אם הוה לא מובהק שימן
 חיישינן לא לנפילה ה״ה לומר יש לשאלה חיישינן לא כלים
 רומעכ״ת שכתב ומהл בזה לעיל שכתבתי כמו העיקר מ״מ אבל

 מיורי המין יאמר דאפילו אפשר אי זה וסומקי מיורי מפירוש
 לכמה בחנות נמכר כזה דמין כיון סימן אינו פרט בדרך

 מבית וכן כזה בבגד לבושים אדם בני הרבה א״כ אדם בגי
 למטבע ודמי ורבבות אלפים להלביש כזה מין יוצא האומן

 בשוק סלע המוצא ע״ב כ״ה ד' מציאות אילו סרק דאמרינן
 אמר לא היא נירוגית מדשה הוא שלי לו ואמר חבירו ומצאו
 כלום אמר Ы עליו כתוב כמו אפילו אלא עוד ולא כלום

 משמעות גפל אחרינא ומאינש אפקה אפוקה דלמא דאמר
 כתוב שמו ואפילו היא נירוגית ותאני עריב מדלא סש״ס לשון
 אפקה אפוקה דאימא טעם צריך לא דבתחילה משמע עליו

 לאלפים נעבעיס כאילו דמעבעות דכיון הטעם דברישא
 עדיין או מצא אחר הנאבד ושלו הוא אחר של אימא ורבטת

 אמר בלא הפסיק לכך הוא מאחרים שמצא זה וסלע אבוד
 אמר לזה אחר מטעם כלום אמר דלא פשיטא דבזה כלום

 ובזה כלום אמר לא נמי עליו כתוב שמו אפילו אלא עוד ולא
 אפקה אפוקי דלמא אמריגן ואפ״ה אחר שלע ימצא לא ודאי
 אמר לא ונירוגית חדשה דמשייס דאע״ס ברישא חזינן וא״כ
 איכא טיבא כאן כן כמו דטתה איכא טובא דהא כלום

 הציצית מן בהיתר רומעכ״ת שכתב ומה • סימן הוה ולא דכותה
 מצויים היו לא הראשונים שבדורות דיתק בידי רפיא זה גס

 שעשה מי וא״כ גדול עלית כמו הנארגים קטנים הטליתות
 ודבר לו לעשות לחייט ונותן מחנות לוקח היה כנפות ארבע

 עושה אלא אחרת בעיר אורח לאיש לעשות מדרך זה
 בתשובה כמבואר אחד כנפות בארבע שיצא וכיה בביתו

 לא והוא המצוה לאחרים ליתן משאיל היה לא טלאי שהניא
 בארבע חבירו עם להחליף אפשר אי חליפין וכן מצוה יפכה
 יהיה אחרים של כנפות שארבע כמידתו למצוא דקשה כנפות

 מחזירין הרוכלין שכל הריס על שמצוי עכשיו אבל כמידתו
לכל אחת מדה והוא קטנים הטליתות כנפות ארבע בעיירות

ל^ן . אביגדור

 לאשה וכחן במלון ובא קטן טלית בדרך שלקח יתכן אדם
 אפשר או אומן צריך ואין לתקנו מאוד כוא נקל כי לתקנו
 והוטב חדשה והיא לבוש אחד ראה כי אחר עם החליף
 נתן שעה ולפי היתרון דמי לו ונתן טמו והחליף בעיניו

 שנתן או אחר כנפות ארבע ליו שמכר לאיש היה לא כי שלו לו
 ארלא מק״ק דפנהס דבמעשה ותדע לו השאיל או במתנה לו

 כי ח״ו מזה הח״מ הביא ולא בבגדו ציצית לו היה לא וכי
 הגם ראייה אין ולכן כאמור מצוי היה הח״מ בזמן אפשר

 כלים באילו דגם דסובר אזיל לטעמיה הח״מ כי לומר שאפשר
 פהקימהרא״י שהביא כיון מ״ט לשאלה לאחיישי׳ בגמ׳ הנזכר
 שהביא כמו ולדחות כנפות דד׳ הך מביא היה לא איך כחולק
 ראיה ואין כאמור א״ו אותם ודחה היתירים פרטי הרבה
 מהטייסטער רוממכ״ת שהביא ההיתר אך כנפות מד' להתיר

 מהתוספות שדחה ומה טוב היתר זה הסיגנאציוח בו מינח כהי׳
 כלל טענה אינו מכירו אס ודלושקמא בתפיסה במצא שהקשו
 לשאלה מקפיד אינו בו המונח כל בודאי שט״ח שארי דהתס
אבל בהס שחפץ מה ליקח יכול ואינו ממון דאינו

 בהוצאה דיוצא כמטבע וחשיב הוא גמור ממון סיגגאציות
שני מעשר שלענין פי על ואף הסחורות בכל היטיב
 משאיל כלא דידן בכידון מ״מ בזה טובא לעיין יש בכור ופדיון

 בני לכון בתר אזלינן כזה ובענין למזל דסושש מכוס כיס
 גמורים ומעות אדס לכל לו נחשב דמטבע אדס כל ודעת אדם
 וזה אדס לשוה לכך המתיקן זה כלי משאיל לא ובודאי המה
 דלא מסיק הב״ש דהא להתיר די ההיתר וזה למבין ברור

 סימנים בצירוף רומעכ״ת שכתב מה גס • בכיס לשאלה חיישינן
 גרועים דסימנים אמצעים סימנים שיהיו אך אמת זה גם
 הסכים לא שהח״מ ס’ואע כ״ד סעיף כמבואר צירוף מהני לא

 שלא וכתב אמצעיים סימנים בצירוף ארלע דק״ק במעשה
 בפשיעות כן כתב הט״ז י זה דבר מהמחברים באחד נמצא
 ד״ה ק״כ ד׳ יבמות בתוספות נמצא זה וגס הב״ש שהביא כמו

 וטבעת והארנקי שהכיס עדים שיש נמי אי שכתבו רבא אמר
 מובהק סימן וטבעת כיש דחשיבי נמי אי שם וידוע שלו

 לומר כונתם א״ו לארנקי תירוצא בהך השמיטו למה וקשה
 כיס או ד״ל וארנקי בכיס קשור מצא הברייתא פירוש דהכי

 בטבעת תחוב הארנקי או דהכיס פירושו וטבעת ארנקי או
 או הכיס וסגר בטבעת תחוב וארנקי הכיס שפי היינו

 בכתבו וזהו מתוכו הגט יפול שלא טבעת באותו הארנקי
 מובהק סימן ביחד שניהם ר״ל וטבעת כיס דחשיבי גמי אי

 בכוונת ברור וזה מובהק סימן געשה אמצעים סימנים דחיבור
 לצרף ככתב מה גס בזה להט־ז סעד יש נמצא התוספות

 יפה לשאלה חיישינן דלא התוספות ודעת והג״י הר״ן סברת
 מווילנא מוהר״א הגאון בהגהות הוא וכן רומעכ״ת דיבר

 נתחוורו לא הב״ש שדברי וכתב פלו בילקוט כן שהחליט
 לשאלה חייכינן לא דרבנן סימנים אס דבודאי והיינו בעיניו

 דמייתי ז כ" ד׳ דמציעא הגמרא דפשעות נותנת והסברא
 אוכף בעידי אימא ודחי דאוריי׳ דסימניס אוכף בסימני מחמור
 היא פינוייא לעיל שתירצתי ואע״פ • לשאלה חיישינן דלא משמע

 שידוע לומר ואין עגונה לאשור ונשמוך ניקום לא ואשנוייא
 לעיל שכתבתי כמו פשיטא דהא חמור עם שנאבד בעדים

 פשטות אוכף בסימני חמור לשאלה חיישינן אי שהקשה וגס
 וא״כ דרבנן סימנים למ״ד לשאלה חיישינן דלא מורה הענין
 דאוריי׳ סימנים ואי לשאלה חיישי' לא דרבנן דשימנים כיון ודאי

 ובפרט לשאלה חיישינן לא נאמר בודאי אימא איבעית יש
 דחם וכיון להקל דרבנן ספק וכל דרבנן שאל״ס מיס שדין

 נשאלה חיישינן ללא דיעות יש דרבנן סימנים
 להקל נקטינן אימא בעית אי גמי יש דאורייתא סימנים ואי
 ופרק תורה בשל ד״ה ז׳ ד׳ דע״ג פ״ק התוספות שכתט כמו

 אימא בעית אי ובפרט דר״נ והיינו ד״ה ע״ב מ״ב כירה
 צעונס □ף
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 ע״ט ד׳ בנו ואת אותו פרק מצינו מזו וגדולה עיקר לעולם
 כודנייתא לי מעיילת אי לשמעי׳ אבא רבי ליה דאמר

 קסבר אלמא לי ועיילי לאהדדי דדמיק להנך עיין בריספק
 ז״ל פירש״י ועיין דאורייתא וסימנים האב לזרע חוששין אין
 הימנים או דאורייתא סימנים אי דמבעיאלן דפירשדהא שם

 הלכתא אפסיק וכן רב מעשה וזה דאורייתא סבר הוא דרבנן
 להחמיר פשקי ז׳ סימן העזר באבן הא וקשה רצ״ו שימן בי״ד

 התם לומר וצריך מובהקים סימנים ובעינן דרבנן דשימניס
 חזקת מעולש להש היה לא שנולדו דמעת אישור חזקת ליכא

 חזקת לה דהיה בא״א כן שאין מה להקל גטו לכן אישור
 שוף צהש שאין במיש וא״כ להחמיר נטו א״א דהוחזקה אישור

 רובא וחזקה ורובא למיתה רובן דהא אישור חזקת ליכא נמי
 וחושפות ד״הכלהצלמיש תושפות הצלמיש ריש ועיין עדיף

 פרק בכורות ותוספות שהא לא הא ד״ה החולץ פרק יבמות
 רוב דמשאל״ם שש דמבואר פוטר חלב ד״ה כ״ז ד׳ הלוקא
 מרוב יותר ועדיף החמירו המצוי במיעוט אלא הוא גמור

 סמוך ד״ה ע״ב פ״ו ד׳ הדה כישוי מטפחיןדפרק תינוקת
 דהתש פה שהאריכו פ׳ ד׳ יוחסין עשרה ופרק מיעוטא

 רוב וכאן לחזקה מרע הכי ואפילו דעדיף רובא הוה לא
 אזליכן ודאי בו החמירו שחכמיה אלא מדאורייתא גמור זה

 לשאלה חיישינן ולא דרבנן שימניה שמא לומר בזה להקל
 דלא אימא בעית אי אחר ניזיל דאורייתא שימניה ואפילו
 שפשקו דכודנייתא בהך לומר שיש ואע״פ לשאלה חיישינן

 דאורייתא דשימניש יותר גועה רבא דדעת משיה להקל
 סימנים רבא אמר אלא כ״ח ד' דמציעא פ״ב כדאמרינן
 סימנים לימר תמצא אש אמר כן שאחר ואע״פ דאורייתא
 בשחר ולכן דאורייתא דשימניס יותר דעתו נוטה מ״ט דאורייתא
 מ״מ להחמיר פסקו א״א ובאיסור להקל פסקו איסוריה
 ספיקות הנך בכל להקל גיזיל דרבנן דמשאל״ס מסתבר
 היתר פהטייסטער ובפרט לשאלה לחוש לנו אין ובודאי
 כמו הזאת האשה להתיר למעשה עליו לסמוך הוא גמור

 להלכה נראה כן לשאלה חיישינן לא דניס הב״ש שהחליט
 אוכף בעידי דמוקי הא שהקשיתי מה כי ראיתי שוב

 אוכף בעידי למימר דאיכא קשיא לא לעולם
 החמור ולא האוכף ומכירין באוכף חמור דאבד שהדי וידעו

 ההיא מוקי התוספות דהא קשיא לא הא פשיטא קשיא ואי
 קשיר שהיה שהדי בדאיכא נמי וארנקי בכיס קשור דמצא
 משום א״ו למימרא מאי וקשה נאבד וכך וארגקי בכיס

 וקמ״ל הגט שם ואחר והשאילו מצאו שאבדו דאחר דאפשר
 דהא כלל לא נמי המקרא על א״כ כך כל חיישינן דלא

 ודאי הא אבל לשאלה חיישינן לא גוונא דבכהאי קמ״ל
 ומאי גווגא בכהאי דאורייתא סימנים אס נמי לוקי קשי׳

 לשאגה דחיישינן אלא דרבנן דצזימניס להוכיח המקשן מקשה
 בעידי לאשמועינן אתא דקרא נמי לימא אוכף בסימני דחמור

 הברייתא להגיה רוצה שאינו תאמר ואפילו גוונא בכהאי אוכף
 ניחא היה נמי ’דאורייתא סימנים אי לעיל שכתבתי כמו

 האוכף את המכירים עדים ע״פ ודאי אוכף בסימני חמור
 שסימניו באוכף החמור שנאבד ואומריס אמצעיים בסימנים

הש״ס מפרש לא א״ו נמי אוכף בסימני לשון וניחא וכך כך
 : לעיל כמ״ש לומר וצריך לדוכתיה קושיא והדרא כך ז
השילטון ע״י לכפותו אין דא״כ ז׳ ס״ק במג״א (:״ה>ק

 ע״י לכופו :באפשרי דודאי.כ״ז לק״מ
 אין אס אלא בפניו מלקרא שיצא טוב יוחד שיצא שולטת
 כדליכא או אח״ז משגיח אין שהשלטון כגון לטפי ביכולת

 • הישראל יקרא יצא לא אפילו אזי השלטון בהר לילך פנאי
 יכול דהיה מיירי דשס תירץ כ״ה סי׳ חא״ח בח״ם ועיין
 לדבר לנופו מצוה וא״כ ראשון ולעלות אחר לבהכ״ג לילך

 אפי׳בפנץ לכוסו א״צ בלא״ה אבל שמהראשק לעלוח מצולם

 לרדוף הכהן על מוטל וכי דחוק תירוץ הוא אחר קירין
 דעהך על היעלה אתמהה בכהני לקרוה שישיג מקום איזה
 השאר מחויבים לא׳ וקראו בבהמ״ד כהגיס הרבה יש האס
 אינו המהרי״ק ל׳ וגס בכהני* שיק״א מקים איזו לחפש
 רצה לא וגס המצוה לקנות הכהן רצה שלא שכהב כן סובל
 יכנס שלא שילטון ע״י הקהל הכריחו וע״כ מב״ה לצאת
 שבידם אבותיהם ומנהג התורה כבוד יתבטל פלא כדי לב״ה

 ההורה כבוד יתבטל שלא כדי היה מב״ה דהוציאו דהא משמע
 אחר יקרא כי יתבטל לא בלא״ה התורה כבוד ולדבריו

: כאן מרומז אינו וזה המצוה שיקיים שהוציאו רק בפניו

 בעיר כו׳ המצוה שמוכרין ובמקומות א במג" )קל״י(
 בימים דנא מקדמת מנהג היה אמדור

 לצדקה נותנים והיו מיוחדים אנשים לתורה לעלות נוראים
 ע״ז ופקפקו אנשים כמה באו וכעת זה עבור מעט איזה

 שכר מזה למשוך ויוכל בדמים ויעלו למכור שיכריזו ואמרו
 דטופניס מאחר עמהס דהדיץ נ״ל * צדקה של לקופה גדול

 בח״מ וכתומים הד״מ פסק וכן • טענה עמהס שאין חזקה
 תמיד קורא שהצבור והחזיק ס״ת שי״ל יחיד קס״ט סי׳ סיף

 שטוען והיינו טענה עמה שיש בחזקה דהיינו כו׳ שלו בס״ת
 • על פס מבלי באקראי ולא והצבור העיר בהסכמת פנעפה

 לצבור היה אם מבואר דינא האי דגבי גס ומה יעו״פ לב
 לא ואם לשנות ואסורים חזקה מקרי בשלו כשקראו אחרת ס״ת
 דקריאחן מכיון ה״נ וא״כ חזקה מקרי לא אחרת ש״ת להן היה

 כצדקה קציב דבר משלמים כ״א בחנם היה לא כה פד בתורה
 בדמים קנאו כ״א המצוה נותנים כבודם משוס דלאו הרי
 לא ממט בה ואנשים קטנה העיר היה כה עד כי ויען

 אפר כעת משא״כ בה החזיקו לכן יותר שיחן מי מצאו
 היה שלא כמו דדמי בדמים לעלות יוכלו גבולם ,ה הרחיב

לא כ״א דמחלן משוס לאו כה פד דפתקו והא אחרת ס״ת להן
:חזקה וסברידחזקתס הדין ידעו

 • משובח הר״ז ד׳ שקרא ג׳ סעיף במחבר (ז)קל״
שקורא למי שבח שיש מזה משמע

 להקונה חילוק ואין בזה להקפיד טהגין אין והעולם יותר
 * ויצא בס׳ לקונה קטנים חלקים לז׳ שנחלקת וילך בס׳ סנן

 הוא פסיק כל כי יען הקפידה חל בכאן דדוקא ואפשר
 י׳ הני פ״ב( כ״א )ד׳ מגילה במס׳ כדאמר גדול דבר כנגד
 הילולין י׳ כנגד דברות י' כנגד או בטלנין י׳ כנגד מי כנגד

 העולם נברא שבהן מאמרוח י׳ כעד או בתהליס דוד שאמר
 משובח ד׳ הקורא ע״כ בו נרמז גדול דבר פסוק דכל נמצא
 והאחר עולם פל ברומו העומדים דברים לד׳ שרימז יותר

 שם שכתב מפירש״י אמנם * קה״ח בשאר ק לא לג׳ רק
 משמע משובחין כולן פסוקים ד' כ״א וקראו ב״ס רוח י״ל ואס

:טפי עדיף יתירה קריאה כ״א זה דאין
 * כו׳ פסח או עור שהוא מי ד׳ ס״ק במג״א (ס)קל'

עריות על שבא כשברור כתב הכנה״ג
 הובא שיתבייש כדי עריות לס׳ לקראו ראוי בתשובה שב ולא

 ביו״ט נקרא לבל כתב ט״ו סי׳ ח’חא ובח״ס היטב בבאר
 השעורים נקצרו כבר הזמן בזו כי חדש האוכל ללוי סוכות

 וקלי ולחם לפניו קורין והלוי * העומר קודם חדש שהם
 התורה על יברך וזה הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל
 פתו ויאכל ויי״ש שכר ישחה ושוב זה מקרא לפניו ויקרא

 הוא בזמה״ז גם הפוסקים דלרוב פכר בפמרי המחומץ
 נזהר שאינו למי לקרא לבל השמיטה □מן וק דאורייתא
 לא לפניו ולקרא וביציאתו שמיטה בכניסת סרוזביל מ׳עפוח

 אחריו שמרננים לדיין לקרא לבל וק יעו״ש רעהו את יגיש
 לא שם הנאמר שופטים בס' דברים או ממון בשוחד ^נ>ש׳"

:בדומה וכה״ג כו׳ משפט חטה
בט״ז



או״ח תורת

 דסוכה מההיא זה למנהג וסמך ט׳ ס״ק בט״ן )קל״ט(
 מיבעי׳ לא ראיה רמז אף משס דאין לעד״ג

 שגולל לסי הלולב להגיח צריך בחורה קורא שסירש לסירש״י
 עס״י בסשוט לפד״ג אכן " כלוס ראיה כאן אין ופותחו ס״ח
 בה שמראה מסני ע״א( ס״ב )דף ברכות במס׳ שכתב מה

 בין הנ״ך של מקרא טעמי נגינית וסירש״י חורה טעמי
 הנגינה נעימות ובצלצול קול בהגבהת בין שבספר בניקוד

 הנגינה טעס לפי ידו מוליך מהסך ושוסר ודרגא פשטא של
 להניח מוכרח ע״כ פתוחה היד להיות צריך א״כ יעוי״ש

:לארץ מח״י הלולב
 וק״ל ט׳ כישיבה שסמיכה וצ״ל ב׳ ס״ק ברט״א

 לא אמר ר״ח כ״א( )ד׳ דמגילה מהא
 סמיכה ע״י דעמידה משמע שוחה אלא יושב ולא עומד

 עומד אנכי כתיב לפיכך ישיבה ובכלל עמידה בכלל הוי
 להק ונ״ל וישיבה• עמידה ליה קרא בהר ואשב וכתיב
 שלמד מה לבדו שנית ושונה יושב שם סירש רש״י דהגה
 שנית שלמר מה ושונה לפרש דיש יען זה בפירוש רש״י וכונה
 הראשונות לוחות שלאחר יוס דבמ׳ נאמר בהיסך הלא וא״כ

 יום ובמ׳ בהר ואשב נאמר ראשין פעס לימוד היה ואז
 במ׳יוס למד דכבר פני לימוד דהיה שגיות לוחות שלאחר

 בלימוד דלאו פירש״י ע״כ בהר עמדתי אנכי נאמר הראשונות
 עמד הקב״ה לפני שלמד בלימוד כ״א הנ״מ ושני ראשון
 בפ״ע היינו לבדו שלמד ובשעה השכינה ואימת כבוד מפגי

 דהיהפעס אף הראשונות דבלוחוח משמיענו וע״כ ישב אז
 ובלוחות ישב השכינה לבדו עמדו עת מ״מ לימודו ראשון
 השטנה לפני למדו בפת מ״מ שני לימוד דהיה אף שגיות
 ע״כ לבדו דהוא מה רק היה שלו ישיבה דפיקר נמצא עמד
 כי יען אצלו היה ■לא ממש ישיבה דמ״מ מסברא ר״ח סבר
 בהתכסיא ה׳ כבוד שם כי מרום בשמי לשם לישב כבוד אינו
 יותר בכבוד הוא מ״מ נחשב דכישיבה אף בסמיכה עמד כ״א

 ושונה יושב דאמר רב על דקאי ר״ח אמר ולזה מישיבה
 יושב ולא עומד לא היה לבדו שוגה שהיה דבעח כן דלא
 בהר ואשב לו קרי ושפיר יותר בכבוד דהוא שוחה אלא

:סמיכה ע״י בעמידה אף מחשב דישיבה יען
ш כו׳ ערום ס״ח לאחוז אסור א׳ סעיף במחבר 

 דידיס פ״ג המשניות בפירוש הרמב״ס
 דגזרו משוס הידים מטמאין הקודש כתבי כל דלכך כתב

 לא הא לא דאי לידים דמטמא ג״כ גזרו תרומה דמטמא
 הטעם לזה לפרש ליה הכריח מי להקשות ויש הא קיימא

 דשוב כן פירש לכן מי״ח פשו דא״כ ליה דהוקשה משוס וא״ל
 דהלא תמוה ידים במס׳ החוי״ט פירש וכן נזירה חדא הוי

 שאובין במיס ורובו ראשו להבא מנה בשבת המשניות בפירוש
 הלא גזירות לב׳ שאובין מיס ליגין נ׳ ראשו על שנפל וטהור

 הו״ל ולשיטתו הא קיימא לא הא לא דאי הטעם ג״כ כאן
 דנמשך א׳ בתירוץ התו׳ דעת הוא כן ובאמת • לחדא למחשב

 הגמ׳ לטפס דהשמיט מה על להפליא יש וביותר גזירה לחדא
 דדעת לתרץ ונ״ל • מלבו טפס ונקט סרנך דר׳ משוס

 הקודש כתבי שאר משא״כ בס״ת רק אמר לא דר״ס הרמב״ס
 רק דר״ס להא הזכיר לא הרמב״ס וכן * ערוס לאחוז מותר
 הידיס מטמאין הקודש כתבי כל אמאי קשה וא״כ בס״ת

 משוס הטעס לפרש הוכרח ע״כ טעמא האי ליחא בהו הא
 דמטמאין התרומה על וכשגזרו הא קיימא לא הא לא דאי

 גזירה שיתקיים בכדי ידיס על ג״כ גזרו הקודש מכתכי
 דשס להקודס כ״כ ל״ד דזהו יען הגמ׳ פירוש וכך דחרומה•

 הבא כלל נזירה קיימא לא הטהור על אף דנזרו הא לא אי
 אינו כאן משא״כ מהאי האי מ״ש דאמרינן טבילה אחר

 אכן • ושנא דפנא הא קיימא לא הא לא דאי כ״כ בבירור
 גזרו ע״כ דר״ס הא משוס למגזר הוכרחו ס״ת דעל מכיון

£ אביגדור

 לא הא לא דאי ספק חשש משוס הקודש כתבי כל על גס
: הקודש לכתבי ס״ח בין חילקו ולא הא קיימא
 חילק ולא שפסק הרמב״ס על וצ״ע י״א ס״ק במג״א

 חקר חולין דבמס׳ הרמב״ס דעח לתרץ ונ״ל כו׳
 דילפינן לומר הנמ׳ ורצה רובא בתר דאזלינן מכלן הגמ׳
 אביו לאו ודילמא יומת מות ואמו אביו מכה דנאמר מהא
 ומסיק האסורין בבית חבושין כשהיו דילמא הגיג׳ ודחה הוא

 מכאן הילפותא וקיימא לעריות אפוטרופים אין דאפ״ה
 היתה דאמו דמיירי נימא מכלן וקשה רובא בתר דאזלינן

 אמן אמן אמן לה אומרים ואז המארריס מיס ושתתה סוטה
 כלל המרים מי לה פעל ולא אחר מאיש אמן זה מאיש

 בחר דאזלינן ראיה זה מאי וא״כ הוא אביו בודאי א״כ
 סוטה במס׳ מבואר דהנה זה לדחות יש אמכם • רובא

 מנוקה שהאיש בזמן כו׳ מעון האיש ונקה ע״א( כ״ח )ד׳
 המים אין מעון מנוקה האיש אין אותה בודקין המיס מפין

 לאחר עליה הבא עון בו איח דאי ופירש״י אשתו את בודקץ
 סוטה מהל׳ בפ״ב דכחב כ״כ לא הרמב״ס אמנם • שנסתרה

 אין שהגדיל אחר מימיו אסורה ביאה שבא איש כל ח׳ הל׳
 שהאריך במ״ל יעו״ש כו׳ אשתו את בודקין המארריס המיס
 היא אביו לאו דדילמא כלום הוכחה אינו ולס״ז בזה הרבה

 מנוקה היה לא דאביו משוס הוא נבדקה לא דאמו והא
 למדחי יש עדיין אמנם • מיא לה בדקי לא ע״כ מעון
 לב״ר והביאם שנסתרו נשיו ב׳ לו היו דאביו מיירי דלמא
 מדהאחת א״כ ונבדקה שחתה וחדא נבדקה ולא שחתה ומדא

 נבדקה לא מדזו וא״כ מעין מנוקה אביו דאבי בע״כ נבדקה
 עליה בא שמא משוס ואי הרמב״ס לשיטת אף טהורה בע״כ
 אפילו נבדקת ואינה אסורה ביאה הוי ג״כ שנסתרה לאחר
 דתומ״ילאחר י״ל זו וגס.בלא״ה עליה בא שלא הב׳ אשתו

 הדק״ל וא״כ התיחדו שלא וראו לב״ד עמש בא הסתירה
 משקין דאין מכיון ל״ק ג״ז אמנם • רובא בתר דאזלינן מנלן
 משוס ואי הוא אביו דלאו י״ל עדיין א״כ כאחת סוטות שני

 מטקה היה הראשונה אשתו דבשתית י״ל נבדקה לא דאמו
 היה ולא עבירה עשה תומ״י הראשונה שתית ואחר מעון

 היה שהבעל דנאמר משוס ואי נבדקה לא ע״כ מעון מנוקה
 מנוקה היה בע״כ וא״כ לביני ביני האסורים בבית חבוש
 ומעתה • לעריות אפוטרופוס דאין מסיק הגמ׳ הלא מעון

 כהניס דב׳ כהניס לב׳ א׳ כהן בין חילוק ליש נאמר אס
 בב״א שהו נשיו דב׳ נימא ראיה דמאי הדק״ל א״כ משקין

 צ״ל בע״כ וכנ״ל נבדקה לא וא׳ נבדקה וא' כהניס ב׳ ע״י
 סברי ר״ש ובין ר״י ובין בזה כלל לחלק ל״ס דחולין דהסוגיא

 הדבר בטעם רק ול״ס כלל בב״א סוטות ב׳ משקין דאין
 לפשוט לנו יש ועפי״ז • נזה״כ ולר״י איכא טעמא דלר״ש
 שיהיו ליה מהני אי תשובה עביד אי מ״ל בעל של ספיקו
 חגיגה קרבן בעל להחכס שס והביא אותה בודקין המיס

 התשובה שמועיל קצת נוטה ודעתו בזה שנסתשק
 דאין אף דעדיין הוא מוכרח הנ״ל לדברינו אכן • יעוי״ש
 דמיירי דנימא היא ראיה מאי מ״מ .ביחד סוטות ב׳ משקין
 וא״כ ונבדקה הב׳ אשתו שתתה ואח״כ מקודס שתתה דאמו
 מועיל בע״כדחשובה אלא מעון מטקה מעיקרא בע״כ
: נבדקה ע״כ אח״כ תשובה דעשה די״ל הוכחה אינו וא״כ

 וק הארון לפני עד ללוחה א׳ סעיף ברמ״א )קמ״ט(
 כדאמרורז׳ל בת״ח כבוד לנהוג צ־יך

 גברא משני קיימי ולא ס״ח מפני דקיימי אנשי טפשאי כמה
 וע׳ ניקום פלגאה מקמי ע״ב( )ל״א בגיטין ועיין " כו׳ רבה

 דלאו מקמיה קמו דלא חשיב הניזקין בס׳ וז״ל שכתב ברש״א
 איתא ע״א ס״ב בד׳ דבאמח ותמוה בעיון דעסקי אדעחייהו

:וצ״ע סלגאה דהוי משוס מקמיה קמו דלא בכאן כמו ממש
במחבר



ארח תורת 8ט

 במס׳ • כו׳ אותו ומנביהין ב׳ סעיף ד^רזרר ות״יץ
(Р )ן״ש במח□' ־ (״א ׳7, к) ונאמר מהא ■ליף 

 לנו לתת זכינו ועי״כ ופירש״י כו׳ אלהינו בית את לרומם
 הכתיב מסוף דהילפותא מפרש דרש״י משמע ביהודא נדר

 מראש דהילפותא מפרש לא וק״לאמאי ביהודא גדר לנו ונתת
 חרבותיה ולהעמיד זכינו ועי״כ אלהינו בית את לרומס הכתוב

 מריבה מבהכ״נ גבוהין דכשגגותיה ראיה זה מהו דא״כ ונ״ל
 אז מרוב כשהיא כ״א מריבה אינה בבנינה כשהיא דילמא

 ולהעמיד אז אלהינו בית את כשלרומס רק להבנה זוכה אינו
 על ג״כ קאי חרבותיו ולהעמיד דהאי צ״ל בע״כ חרבותיו

 בדקי לתקן מחדש ולבנותה לרוממה היינו אלהיגו בית
 גדר לגו לתת נזכה דעי״כ הפסוק מסוף והראיה החורבה

:השמירה היינו הגדר ויסור תחרב להיפך משא״כ לחרב מבלי

 דהתו׳ אף • בזה נזהרין אין דעכשיו צ״ע ב' ס״ק בפלא
 דמיין כקשקושי דידן גג־ן דהני כתבו בשבת

 פסק וכן • גגין משאר יותר בהכ״ג להגביה א״צ ולפי״ז כו׳
 יען שפיר כמג״א מקפה מ״מ ט׳ משופע שהוא וגג המחבר

 תחתיים למאוד גבוהים בנ״א חומות אז גדולות דבעירוה
 ג״כ הגג זולת הבגין גוף וא״כ יעשנו ורביעים שלישים שניים

: מבהכ״ג גבוה
 ט׳ הבהכ״ג נהפכין זה ובעין 'Ь ס״ק במלא )קלא(

 דאמר דשבת מהא לדבריו ראיה ונ״ל
 מרבה והא חרבה דלא מחסיא למתא עבדי אנא אשי רב

 על ששמח בשמחתו נ״מ מאי וקשה חרבה לא עון מאותו
 נ״מ מאי חרבה סיף כל דסוף כיון חרבה דלא מעשיו דפעל

 נחרב דכאשר ניחא לדבריו אמנם • זה או זה מעון אס
 לבהכ״נ ביתו שמגביה וכמו ראש קלות כמו בהכ״נ ביזוי מעון
 לשקץ מטהור נהפך להיות אכזרי בחורבן ענשו לו זלזול וזהו

 פלא כמו ודמי כ״כ חורבן .ואינו אחר מעון כשנחרבה כן לא
 בקושיתי שהרגיש שבת למס׳ בבה״ש מצאתי ושוב ־ נחרבה

:יעוי״ש לעולם נבנית אין זה מעון דכשנחרב ומתרץ
□р'О ב״כ כל עתידין נגמ׳ בסמוך דאמרינן וצ״ע ט״ו 

 דשם לתרץ ולעד״ג • כו' בא״י שיקבעו שבבבל י
 הריס חרצדון למה דכתיב מאי קפרא בר דרש אח״כ נאמר

 לכאן המאמר זה נסמך בח״א מהרש״א וכתב • כו׳ גבנונים
 לעפית אלא תורה ללמוד ההרים באו שלא אדלעיל דפליג

 בעלי כולכם שא״ל מה הטעם והנה • סיניכו׳ הר טס דין
 א״ל זימנין עוירא רב דרש המבואר עפ״י הוא אתם מומים
 שיש אדם כל אסי דרב משמיה א״ל וזמנין דר״א משמיה

 מוס בעל שפיר הוי נמצא כו׳ מתמעט לסוף הרוח גסות בו
 אסי דר׳ נמצא ונתמעט נחסר בכאן כן כמו ממנו שנמסר

 ק״ו כאן דאין בא״י שיקבעו ״מ3ו ב״כ דין דעתי להא ל״ס
 כן ג׳־כ אמר בתראה דהוא אשי רב וכן • קפרא לבר במו
 קפרא כבר דדריש הרי הוא מוס בעל דיהיר מאן האי ש״מ
 קונו ממדת אדם ילמד לעולם ג״כ אמר לשיטתו אשי ורב

 הר על שכינתו והשרה וגבעות הריס הניח הקב״ה שהרי
 טל שבבבל ב״כ לשיטתו אשי רב אמר שפיר נמצא כו׳ סיני

:קדושתן תפקע גואל Ьз דלעת התנאי ומהני עשוין הן תנאי

 הוי כריתות מחייבי דדוקא מ״ח ס״ק □מג״א (נ״ג)?
 זונה מקרי לא לאוין מחייבי אבל זונה

 ר״ל איך הקשו והרי ד״ה ע״א( ט׳ )ד׳ ביבמות החוס • כו
 ניגהו ויבוש חליצה בגי לאו קדושין תפסי לא ל דח ע דגר

 הנדחה דבכ״ד ולעד״נדלק״מ יעוי״ש• ל״ת ולדחי עשה דליתי
 וא״ב קדושין תפסי דבח״ל ניחא שסיר אז עשה מפני ל״ח

 " איכא איסורא רק לכ״ד ממש אשתו הויא בעברו אח״כ
 הן :כאן משא״כ איסורא ליכא דלדחי מ״ע בדאיכא אכן

אביגדור

 נחשבת חינה אח״כ אף הא אכן לל״ת עשה דידחה אמת
 היה ליבמה שציוה והתורה קדושין תפסי לא דהא לאשתו
 נחשב ויהיה בקדושין בביאתו ויוחפם לאשה שיקמה הכונה

: דחי לא ע״כ אשתו אינה הדחיה אחר אף ובכאן כאשתו ממש

שאלה: וזהו דטינקת בעגיגא א׳ שו״ת הקורא ידידי לך ואעתיק

שאלה
 לה שברה וחטיה לאחרים שהשבירה מינקת
: דינה מה המינקת נטלתו בן ואחרי מינקת

תשובה
 גמלתו מותר מת והלכתא ע״ב ס׳ ד׳ בכתובות

 לינשא שרוצה מחמת שגמלהו רשיי ופי׳ אבור י
 כעק אבל זה משוס דדוקא נראה לכאורה זה מלשון יעו״ש

 וחמיה כך עשתה מזונות דמחמת לעין דנראה דידן עובדא
 וההכרח לינשא דמותרת משמע כנמלה מעשה דעשה הוא

 ב׳ ד׳ בעמות שיטתו עפ״י הוא בכך לחלק לרש״י שהכריח
 קמיירי מאנוסתו בבתו דהכא ובתו ט׳ חמותו ואס כתב ע״א
 דייך לא סוכלתנך אן חכמתך אן שלמה אנת ואמינא כו׳

 דאמר הגמרא לדברי סותרין ע״ב ט׳ ד׳ דלקמן שדבריך
 סותרין דבריך כ״א ליה חביבא מדרשא ואתי הואיל בתו
 הכריחו כאשר קמיירי דבאנוסתו מוכרח דככא ופירושו זא״ז

 כתוש' דכתבו והא במהר״ס שס ועיין בתו בד״ה כתוש׳
 באונסין איירי בתו דקתני דמתניתין למימר דליכא לבסוף

 בנשואין דבתו כיון בגמרא קאמר מאי דא״כ י בנשואין ולא
 אכולכו לאמציקאי בנשואין לה משכחת אפינו לה משכחת לא

 האי כדנפדש דאף פירוש באונבין דאיירי דמתניתין בבי
 הוא נשים הט״ו בכלל הא מ״מ חייא ר׳ קמיירי בנשואין

 ובת בתה ובת בנה ובת אשתו ובת בנו ובת בתו ובת בתו
 בת היינו דאל״כ מאונטן הוא ובתו הנישואין מן כוא אשתו
 כן־בתוהואמנשואין לאקמייריאלא באונבין הא א״כ אשתו

 לחודא נקכויה מ״מ אשתו מבת כך ללמוד דיוכל אף רק ג״כ
 עיקרא אכן חידושא דזהו מאנושתו בזה ג״כ נכלל כי יען

 בעלי רגלי כפות תחת עפר ואנכי • מנשואתו פירושו דמילתא
 איידי דבתו הדבר להיפך כ״א הדבר כן דלא ואמינא תו'
 בנשואין דבתו כיון לומר הוכרח ואעפ״כ לחוד באונסין רק
 לא משכחת לא דבת דבשביל לאמר דתמוה יען משכחת לא

 ובת בתו בת דבשלמא בתו בשביל בבי חמשה הני ינקוט
 לבתו המה שייכים דמישך מכיון מ״מ לה דמשכחת אף בנו

 אשתו בת אכן בתו צד משוס נקט לא ע״כ משכחת לא ובהו
 נקעיה לא אמאי א״כ כלל לבתו שיין ולא אחריגא בבא דזהו

 באונסק דבתו כיון הגמרא אמר ע״כ לה דמשכחת מכיון
 לא דבתו בבא א״כ לה משכחת לא ובנשואין לה משכחת

 דבת ובבא קמיירי לא ובאונסין באונסין דהוא מכיון נקש
 מאשתו בתו ג״כ פירושו אשתו דבת מכיק קנקנו לא אשתו

 לא שפיר א״כ לה משכחת לא בנשראין הא ׳כ’וא ומנשואין
 עבורה בבא כל כ״א בתו עבור לא בבי שיתא לטלהו חני
 לטלה נקט לא וע״כ קמיירי ולא מאונסין הוא דבתו לבד
 נקע לא וע״כ משכחח ולא מנשואין דהוא אשתו ובת בבא

 צ״ד בד׳ לקק דהנה רש״י שיטת לתרץ ונ״ל ׳ בבא לטלה
 לאחר חמותו דסבר דרבא אליבא לד״ע דאף מבואר ע״ג

 וכתבו קרא מיעטה לא מאיסורא מ״מ בשריפה אינה מיתה
 М6 מיעטה לא וכרת מלאו כלומר מאיסורא בד״ה התום

 דאורייתא איסורא כתב הנשרפין בפ׳ רש״י אכן משריפה
דשה אה והנה במהרש״ל כמובא חותנתו עס שוכב מחרור

 פירש״י



מא אביגדור ארח תורת

 כחן ודרך הדבר הוא דנן ליה ברירא לא מ״מ כן פירש״י
 א״כי״ג דכן ומאחר איכאלכ״ע ונדת דלאו התוס׳ בשיטת

 בעלה שמת חמותו א׳ בתרתי לחמותו כאן קחשיב דהמשנה
 הבת מיתת .לאחר חמותו ב׳ בניס בלא ומת אחיו ונשאה
 בשריפה לזה להם מחולקים דינים כי עבור לתרתי וחלקם

 ומת לאחיו נשאת שבתו פירושו אין בתו והאי בכרת ולזה
 הוא א״כ לאחיו נשאת היא שבתו להיפך כ״א בהו בטל החיו
 לפני ונפלה ומת אחיו של ממותו היא ואשתו אחיו של חמיו
 היינו בהו ובת מת והבת ■ חמותו מטעם נפטרה לאחיו יבום
 בת וכן חמותו אס ואשתו חמותו אב והוא זה בחופן ג״כ
 ממש בתו זו אשתו בת חמיו חס ואשתו חמיו אב הוא בנו

 אחיו ונשאה בעלה שמת חמותו אשתו בת ג״כ ונקראת מנשואתו
 סדרא על הדק״ל כן כדנפרש וחף בשריפה הוא חמותו דהדין
 ברישא השה אחות ליתני ילפינן אפה מאחות כולהו דמכדי הדין

 פירושו הוא בתי דכאי מכיון נקט חומרי דתנא לתרץ אין והשתא
 קורני א״ל וכן בכרת כ״ח דחינו הבת מיתת לאחר חמותו
 לאקדמיה הו״ל עצמו קרובו דסוא משתו דבת נקע קורני
 להתנא ליה דמביבא לתרץ יש אכן ממותו דפירופו בהו קודם

 הבת מיתת אחר בחמותו איכא דכרת מידושא להשמיענו
 אקדמיה ע״כ צרותיהן פוטרות זה ומפאת לר״ע אף לכ״ע

 ליה מביבא מדרשא דאתיא כיון בתו כגמרא דתריץ כגוונא
 דמתרגס יהודא רב כוונת וזהו הגמרא קושית שייך לא וע״ז

 מכיון קמיירי בפלוגתא סבר דאינו יען ואילך מחמותו
 בכלל בעולמו היה פלא אחיו וחפת ואילך מחמותו דמתרגם

 כיון מ״ע לא דריפא בבי שיתא אבל וכנ״ל לר״ע ומפרש
 באונס־ן בתו דהוא המשנה דנקט אשתו בת פירוש דבהו

 בחונסין קמיירי בנישואין לה משכחת לא בנפוחין לה משכחת
 מאנוסתו בתו המפנה קחפיב דלא כמו המפנה קמיירי לא
 חפתו דגת ומכיון דקחפיב אשתו מבת נלמדת דאינה אף

 הבת מיתת לחמר ממותו דפירושו בתו בין המפסיק הוא
 ג״כ קחשיב לח ע״כ למימשב מצי לא אשתו ובת חמותו ובין

 חביי מכן מפסיק אשתו דבת מכיון מקודם הנאמר לבתו
 אין וח״כ בינייהו איכא דורשין משמעות דסבר לשיטתו אזיל

 ובע״כ לכ״ע להם אחד דדין מכיון בתרתי לחמותו לחלק
 בחונסין דהתנא דחזינן הרי אנוסתו מן פירושו בתו כאי

 ג״כ בזה ושרה מאנוסתו בהו אף מתרגם שפיר ע״כ קמיירי
 מהרש״א וכדפירש כו' לאביי ועוד כתוס׳ של השני' קושי'

 ולדרכנו ואביי יהודא רב פליגי סברא באיזה הוא דקושיתס
 לפרש ואין מזיל לשיטתו ומביי כבר כרבא יהודא דרב ניחא
 ליתגי ושואל יהודא כרב׳ המשגה בפירוש לוי דכונת לפי״ז

 קמיירי דבנשוחין לו השיב ורבי ממנוסתו בתו ג״כ היינו ט״ז
 ובת בתו בת מט״ז יותר הו״ל דא״כ אינו זה באונסין ולא
 דחזינן ועוד י״ח ליתגי קאמר לא ומסאי ג״כ מאנופתו בנו

 היה דשחלתו בע״כ א״כ אמו במתניתין לוי דבדקה בהדיא
 מהר״ס דברי תבין בין אלה דברינו ועפ״י • דיחשיב אמו על

 דה״ה אמיו ונשאה בעלה שמת חמותו פירש״י על שכתב
 לראובן ואין ראובן בת שנשא פמעון כגון לפרושי מצי דהוי
 אשת ונפלה ראובן מת ואח״כ כבת חותה ומתה אחר זרע

 יעו״ש ליבום שמעון לפני שמעון של חמותו שהיא ראובן
 פ׳7 שיטתו לפי כן רש״י כתב בדקדוק דהלא דבריו ונפלאין

 כ״א ולאו כרת ליכא הבת מיתת לאחר דבחמותו הנשרפין
 יפטור איך וא״כ חותנתו עם שוכב ארור בעלמא איסורא

 קאמר הא והגמרא לחליצה עולות ג״כ לאוין דחייבי צייתה
 לכן כן לפרש א״א דלר״ע ומאחר קמיירי לא דבפלוגתא

 אנשי בחידושי מפורש )וכן אחיו ונשאה בעלה שמת פרשיי
 זל״ז דסתרי דמפרש״י דמאחר ניחא דברינו לפי рЬ שם(

 איכא דכרת החום׳ שיטת כפי בכאן דאזיל בע״כ מוכח
 דזהו נ״ל לענ״ד אכן מהר״ס דברי צדקו שפיר א״כ לכ״ע

 מסקנת לפי אף לקמן כבר דרש״י יען נאמר בדיקדוק ג״כ
 הדר לא מ״מ נקט קירבי קורני הנא דקמסיק כגמרא
 קורבת משום דלאו ע״א ג׳ דף לקמן דז״ל תומרי מסברת

 קורני למינקט מצי דצא כיון תומרי למינקע ליה והוה כו׳
 איידי אלא כגמרא אמר לא כאן דעד רש״י וסבר יעו״ש

 חמירא דכלהו רק המה כוין כשהקודבוח כמו דוקא זכו כו׳
 יותר קרוב דכוא היכא משח״כ כלהו שביק איידי עבור אכן
 דהמותו ומאחר איידי ל בשני למשבק אין יותר תומרא וגם

 בכרתא״כ רק דאינו יותר קילא כוא וגס עצמו קרובי אינה
 .בעלה שמת חמותו י’פרש לזה איידי בשביל .אקדמה איך

 ע״כ בחומרי דהוא ומאחר בשריפה דהוא כו׳ אחיו ונשאה
 לאחר דהוא בחמותו ג״כ נכלל ואגבי׳ אקדמה איידי בשביל
 לזה דבשריפה תמותו ג"כ יש כי עבור אכן הבת מיתה

 לאחר דחמותו סברא יש דלפירש״י מאחר והנה ־ אקדמה
 דבד׳ לתמוה יש א״כ בעלמא איסורא כ״א אינו כבת מיתת

 פריך מאי ונפי״ז ממאנת חמותו מצינו א״כ הש״ס פריך י״ב
 מחמת לאחיו להנשא יכולה אינה אחר מאיש בת לה כיתה דאס

 ולאס״כ חודש כ״ד להמתין דצריכה לקמן דקיי״ל מינקת
 כתובות במס׳ דקיי״ל הבת כשמתה וא״ל גדולה הוי כשנשאת

 לא כנשרפין ד״ה רש״י לשיטת דהא ז״א מותר מת ע״ב ס׳ ד׳
 צ״ל בע״כ הבת. מיתת לאחר חמותו דהוי מאחר ערוה הוי

 מזונות עבור כ״א להנשא פרוצה מחמת לא דגמלהו דהיכא
 בהיתה ממאנת חמותו משכחת שפיר כן ואס להנשא מותרת

 להנשא יכולה והדר מזונות מחמת וגמלתו אחר מאיש בת לה
 דאין כיון וא׳ח * כתבו ע״א י״ג בד׳ התום׳ אכן * לאחיו
 ואי לידה קמי נבדוק העיבור משעת סימנים בלא בניס
 צפר בא לא דחכתי נשרו שמא למיחש ליכא ס״מנין ליכא
 לדה קמי לה נבדוק ,דלמאי צ״ע מהרש״א וכתב לידה
 דנפשיה לידה אחר דהיינו למאן כדי הוא הבדיקה דהא

 מעוברת דבעודה ההוס׳ דברי לס*ש כתב ור״י רמוהו אז
 עוברה דבהוכר שכתב הרמב״ס כדעת לקדשה אפשר

 ממאנת חמותו מציגו לה סימנים היו לא ואס מקודשת
 ממאנת חמותו לה משכחת דהיכי יקשה ומעתה עכ״ל׳

 רשאי האץ העובר את וקידש מאחר מעוברת היהה דאס
 חבירו מעוברת לישא דאסור הקטנה אח לישא אחיו
 התנא איירי לא ונשיב עבר ודאי היתרים מצינו לא ובזה
 דהקטנה לה דמשכחת ולק״מ כלל הכרח מזה דאין נ״ל ע״כ

 ע״ב ל״ד בד׳ ומבואר בבעלה ומיאנה לאיש נישאת היסה
 • הדסים ג׳ להמתין צריכה חינה בו מיאנה שמואל אמר
 אמר שסיר מ״מ שיולדת לקטנה דמשכהת כשנאמר ואף

 מיעושא רק איט זהו כי יען להמתין צריכה דאינה שמואל
 אחיו שנשאה ואחר חומ״י לאחיו לינשא מותרת היסה וא״כ

 חודש ועבר הראשון בטלה מיאון לאחר חדשים שני בערך
 העיבור בודאי וח״כ מעוברת ראוה הנישואין אחר אחד

 חמותו משכחת שפיר וא״כ להעובר וקידש הראשון מבעלה
 מותרת מזונית עבור דבגמלתו ההכרח נס ומעתה ממאנת
 העובר לקדש דא״א למ״ד לא אם לסי״ז הכרח אינו להנשא

 מזונות עבור דבגמלתו ראיה אינו הנ״ל משירש״י וגס
 תיבת רק ז״ל רש״י מציין הי׳ אס דוודאי להנשא מותרת
 היינו להנשא רוצה שהיא מחמת אומר הי׳ וע״ז גמלהו

 גמלתו שציין כיון אבל זה באופן קאמר דדוקא אומרים
 נמה הטעם נתינת אלא אינו שנמלתו ע״ז וכתב אסור
 גמלתו דאסרו לומר דאין החום׳ קושיית לי׳ דקשיא אסור
 אמאי דמוהר גלותא מריש מקשה דא״כ גמלהו לא אטו
 אסור גמלתו כתב לכן אינשי שארי אטו נלוחא ריש נגזר
 מחמת לומר תולין אנו דגמלתו דמה החום׳ שסירשו כמו

 הגמול שלא מה חשש ומשוס גמלתו להנשא רוצה שהיא
ס״מ משש שום שייך לא דבמלהו דהשהא דאע״ס אסרוהו

 חכמים



ארח תורת 8ג

 לכן סכנה כים מזה יבא שמא שהנמלנו רצו לא חכמים
 שאסרו והראי׳ הגמלה מעשה יבא שלא אגסי בכל אמרו
 לפעמים באלמנה ונס להגיק מחוייבת שאינה גרושה אסילו
 לומר ואין מ״ט וקשה הכירהו שלא כמה כל מחוייבח אינה
 הקשה דא״כ מחוייבת ואינה אלמנה אטו גרושה דחשו

 רצו א״ו ר״ג דבי מהני ס׳ ד׳ בכחובוח הסוס׳ קושיית
 יהי׳ לא הבעל שמא ריעוהא שוס מזה יהי׳ שלא חכמים

 וידוע להניק במה להם יהיו לא היורשים או להגיק במה לו
 על ותחזור חניקנו ובוודאי בנה על מרחמת אשה שסתם

 עבדי ד,א חמקנו’ ובודאי לנפשה טרף למצוא הפחחים
 טצדקי כל עבדי נשואין חשש משוס אלא בגייהו דהגקן נשי

 לא שמא חכו להניק מחויבח וכשאינה עבדה למעבד דמצי
 להנשא אסרוהו ולכן בנה על מרחמת שהיא אע״פ תניקנו

 מזוגות חיסור מכום הנשא פלא דיודעח כיון דהשחא
 ולזה חכמי׳ טעם הי׳ זה אוחו ומרחמת עבדא׳ וכדומה
 שכן וכיון הזקן ר״ש על החולקים הפוסקים כל הסכימו

 ואח״כ מינקת ככר וחמי׳ הלכה מזוניח איסור דמחמח נהי
 היחה להנשא אסורה היתה אלו וגמלו למינקת מליחן פסק

 ריעותא איזו מזה יבא שמא חוששת שהיתה מניקה בעצמה
 הנשים כל ודאי להנשא מותרת שבזה משוס ועכשיו לבנה
 זאת יתירו ואם נישואין היתר בשביל כאלו המצאות כך יעשו

 י״א[ סעי׳ י״ג סי׳ ]בש״ע שפסקו והראיה כך יעשו הכל בודאי
 בעלה בחיי דדיה שנצטמק או בעלה בחיי חלבה פסק אס

 הוא דדים וצימוק אע״ס ס׳ מהרא״ש והוא מינקת ושכרו
 כן[ בהדיא מבואר כ״ו ס״ק בב״ש ]ועי׳ בעלה בחיי נמי

 או חלבה נפסק אפילו בעלה מיחת דלאחר מזה משמע
 מחמת בעלה דבחיי כמו שיהי׳ ס-בה איזה מחמת נצטמק
 וקיימה נשואה דהא נשואין חשש משוס ולא היא סיבה

 חשש שוס אין דאז בעלה שבחיי מחמת דווקא הכי ואפילו
 אחר אבל מותרת בעלה מיתת לאחר אף ולכן נשואין
 מחמת דלאו אע״ס שיהיה איך סיבה אפילו בעלה מיתה
 שלא אותה אפילו הכל ואסרינן דחיישינן אסורה הוא נשואין
 מינקת שכרה אסרו לא ודוקא הפושעת משוס פשעה

 מינקת אצל בנה אס הנשואין בשעת דגיכר שכרה לא אטו
 אס דגיכר גמלתו לא אטו גמלחו וכן מגיקה בעצמה או

 מת וכן באכילה ומחפרנס ליגק רוצה אין או יונק הילד
 דבשעח אסור כך מעשה געשה אפילו דגיכר מת לא אטו

 פשיעה משוס או הגמלה היה ממה ניכר היה לא הגשואין
 משוס דשמא מלתא מינכר דלא וכיון פשעה שלא או

 דדיה גצטמק כן ומחמת בנה מליגק שפסקה היה פשיעותא
 וכיון אחר ולא בנה לא הנקה שלא מפני חלבה פסק או

 בוודאי היה מה מפני הדבר ניכר לא הגשואין דבשעח
 ויסתרו כך יעשו הגשים כל לזה יתירו דאס\ אסרוה
 דבשפת דכיון מפיס דמאן היה סיבה משוס ויאמרו בניהם

 הפושעת אפילו יתירו זאת יתירו ואם ניכר לא הנשואין
 גשואין מחמת לומר חשש שוס שאין בעלה בחיי ■ודוקא
 אסרו לא ניכר לא בעלה מוח דאחר אע״ם כך עשתה

 דבשלמא אסור ודאי חשש דיש בעלה .מיתת אחר אבל
 למימר ליכא להניק רוצה ואינה הפושעת אפילו בעלה בחיי

 • להנשא לה נאסור סבירה שעשתה כל דא״כ לאסוי
 פשיעותא אלא בעלה בחיי פשעה גשואין משוס צאו דהא

 דאפילו פשעה אטו פשעה לא לאסור לגו אץ אחריתא
 ' אסורה דפשעה בעלה מיתת אמר אבל לאסור אין פשעה
 פשעתי לא ותאמר הפושעת אסו ץ• ־ו^פס וגזרי
 דלא כק ל״ח דף כירה בריש השוכחים סל שנזרו במו

 נשואה בשעה דלאמיגכרמלחא כ״יכאן גזרו מלהא מינכר
 לק הוא ובפשיעה דבמזיד אפשר או הוא סבה ע׳י אם

 ברור וזה אנסי בכל אסרו כאן נס ולכן אגסי בכל אסרו

אביגדור

 אפ״סכחב ס׳ שהריהרא״ש והדס להנשא דאסורה לעג״ר
 דבי דמי וכתב טלהו וכן הנמלט שמא דרדישינן הטעם

 וכחט מלחזור יראים שהם בהו הדרי דלמא מיישינן לא ר״ג
 מכוס הרי הס דניכריס אחריני אטו ר״ג דבי גזרינן דלא

 חשש ואץ אדם בני מהארי הס ניכרים הגשואין דבשעח
 מה ללא מח בין דמינכר אח״כ דכחב כולהו :ן ו אמלרסי

 דהא חדע נחנה ללא נחנה בין גמלתו ללא נמלחו ובין
 סברייהא גמלתו דמחיר ברייתא דדח*נן אע״ס בס׳ שם

 אחר ומשלת ואילונית וזקיגה עקרה אפילו ושם דרדופה
 כולם אסורים בבית וחבוש וחולה זקן ובעלה בעלה מיתת

 כיון הדברים וניכרים רחוק דחשש אע״ש מועילים לא
 אח״מ מפלת וכן מינכר ולא בעלה מת נשואץ דבשעח

 דלא איילוניח וכן שהפילה מינכר לא נישואין בשעת בעלה
 ראויה שאינה וכן במרחץ שניכרת אפס׳י בלבושה מינכר

 ניכר סח ללא מח בין דוקא וע״כ נזרו בטלס מ״מ לילד
 בן ל״ל והרי בנה שתינק משוס הטעם דהא נישואין בשעח

 למניקה נהנה ובין לינק רוצה כאינו דניכר נמלחו וכן
 ניכר נישואין דבשעח חכו לא בזה אצלה שאינו דנינר

 עליה לגזור ראוי שאין נישואין בשעת ניכר שלא כל אבל
 פשעה אס נישואין בשעת ניכר ולא אסור דגמלתו וכיון גזרו

 לא הוא לנזירה דגזירה וא״ל אסור בודאי פשעה לא או
 למשא שרוצה מפני גמלתו אשו להנשא שרוצה מפני גמלתו
 חלב פסקה א״כ תגמלגו שמא להנשא שרוצה משוס וגמלהו
 פסק ולא החלב פסק שלא משוס גזירה נמי בעלה אח״מ
 המינקת תחזור שמא אטו למניקה בנה דנחנה אעפ״י החלב

 אע״ס ם׳ הר״ן כתב וכן בזה רבנן פליג ולא אסרו ובכולם
 ל״ס לילד ראויה בשאינה דאפילו כיון ה״ל ומעתה וז״ל

 ראויה דשאינה א״ו נלוחא ריש בדבי מפנגינן אמאי רבנן
 קלא ר״ג דבי אכל לאחלוסי ואתי קלא ל״ל בה וכיוצא לילד
 דבא״י הרי * קלא דל״ל בנשבעה להתיר אין ומעתה א״ל
 ר״י חשו׳ בהמולץ המרדכי וכ״כ אסרוה למילחא קלא ול״ל

 ערטן באותו ידעי כ״ע דלא וכו׳ בישראל רווחת הל׳ הזקן
 דלמא למיחש דליכא היכא דלענין מרבץ בלא להתיר ואתי
 דמדמה הוא בהן וכיוצא ׳ ערבון שנותנת כנץ בהו הדרי

 לענין החס רבנן דל״ס למימרא דרדופה לההיא התלמוד
 דלמאהדרי למיחש דליכא היכא לענק דאלו כו׳ הבחנה

 דאיכא כיון דרדופה ההיא להביא צריך היה לא בהו
 אפילו הנשא שלא איכא רבא שעמא הדרי דילמא למיחש

 פרנק בנחנה דאסרו הרי ברדופה הבחנה מחמריקלענין לא
 והשפם בה הדרי דלמא נתנה ולא סרטן נתנה לא חשו

 כאן וה״נ מילהא מינכר דלא היכא רבנן אסרוה אנסי דבכל
 למניקה בנה נותנת שאר אשו בזה גזרינן מנכר דלא כיון

 וגדולה • בה הדרי דלמא להנשא ורוצה להנשא שרוצה מכני
 רבנן דל״פ שדיים בצימוק דאפילו שאומר למי מצאתי מזו

 כ״ה הל׳ מה״ג פי״א הכ״מ שהביא קולוס מהר״י והוא
 דחםא משוס למעוברת טעם כנתן הרמב״ס פל שהקשה
 הנשים כל בזה לכלול שרצה הטעם וכתב בגמ׳ דנדחה
 צימוק כגון הטעם דל״ש נשים יש חלבא מעכר דלטעס

 הנכים כל כולל הטעם בזה אבל הולד מת או שדים
 בכל לאסור במעוברת דדוקא מנתן אין וע״כ יעו״ש

 לכלול רוצה איך הולד מת או שאמר מה דא״כ הנשים
 הולד מת במעוברת שם ל״ש הא הולד מת במעוברת

 דדחסא לשעם נמי ל״ש דא״כ נכלל איך שייך אי ועוד
 בצימוק מבואר לא חלבא דמעכר דלטפס משוס ר״ל א״ו

 לטפס ופ״כ דחסא טעם כתב ולכן דינו מה מח או שדיים
 דמתה ומנקה אסורים הנשים וכל סילוק שוס אין דחסה

 מלד מת או שדיים צימוק אפילו אסירים הנשים כנ
מלד № הרמב״ס דכתב ואעפ״י רבק יל״ס והשפם

 סוחר



מב אביגדור ארח תורת

 נחשדו לא דבכה״ג למינקת בנה בנחנה דוקא היינו מוסר
 אינה המינקת בסני ולהרוג שומרה המינקת דעכ״ס כיון

 מת והל׳ דקאמר אעס״י פ׳ מוכח לכאורה וכן חשודה
 או למניקה בנה נהנה הול״ל וקשה אסור גמלתו מותר

 וה״ק קאי למגיקה בנה גחנה על שניהם א״ו אסור גמלתו
 וגמלתו נחנה אפילו אסור גמלתו למגיקה בנהנה מותר מת

 או בנחגה יותר חידוש שום אין גמלתו היא דאי המניקה
 הגסרט לבד הגשים כל לכלול דבא ניחא וא״כ נחנה לא

 דחסא לטעם דומיא בעלה בחיי אפילו ע״כ וצימוק בהדיא
 אסור המניקה דגמלתו גמי יא בהד ומוכח חילוק דליכא
 למניקה בנה נחנה אפילו הרמב״ס כתב דהא אינו זה אמנם

 הול״ל לא קאי למניקה נהנה על גמלתו ואי גמלתו או
 הנס הוא דחוי דטעס כיון דמ״מ דחהו הכ״מ וגס או

 תירוץ עס״י לתרץ וי״ל להזכירו הו״ל לא הנשי® כל דכולל
 קיימא למניקה מעוברת סחס רק אלא ל״ג דהרמב״ס הכ״מ

 דדיה א״ה מקשה דהש״ס כ״א כהכ״מ משרש שאיני אלא
 וה״מ עלוי׳ חיים גמי דאחר עלויה חיים דידיה נט*

 דרוב כ״כ דל״ש משוס אלא מאחר חיים יותר דידיה לשנויי
 ולכן כך בשביל לגזור אין כדידיה לחבריה חיים פעמים

 רבתי טעס דיש מכיון קיימא למניקה מעוברת סחס אמר
 קלוש טעם שהוא אעס״י נמי דחסא משוס אפילו אסרו
 וזהו חלבא מעכר משוס דאסרו כיון נ״מ מאי קשה וע״ז

 לזה אסור נמי דחשא טפס יהיה לא אפילו הטעם עיקר
 צימוק לרסיסר ליכא מעכר דלטעס בזה ג״מ דודאי כתב

 למגזר זה משוס ראוי שאין אלא לאסור יש דחסא ולטעם
 אף ואסרו ל״פ חלבא דמעכר רבה טעמא שמצאו וכיון

 חוס׳ כתבו וכה״ג זוטא טעמא רק דאיכא אע״ג בצימוק
 נמי חקנו כהן באשת שחקנו כיון שאס ד״ה ב׳ ד׳ כתובות

 בביאור קמ״ז סי׳ הקדום בדברינו ועיין כו׳ הנשיס בכל
 הקודש מכתבי ידיס טומאת בטעם שכתב הרמב״ס דברי
 צימוק למיסר דחסא טעמא שסיר רש״י כתב ולכן יעו״ש
 משוס אלא ל״ס משוס אסור לא דצימוק מוכח ועכ״ס
 צימוק לאסור אין דחסא דל״ש במינקת וא״כ נמי דחסא
 אח״מ אבל לאסור ראוי אין בעלה בחיי בצימוק זהו אמנם
 דחסא וטעם ל״פ משום במינקת אף אסור ודאי בעלה
 בעכצ״ל הולד מת או שכתב ומה צימוק בכל לאסור מועיל

 מזיק דחלבה דנתברר חלבה ע״י פעמים כמה הולד דמח
 דמטעס להניק אסורה ואדרבא להניק ראויה אינה וע״כ לולד

 בחיי מכבר נעשה זה .דקלקול מותר היה חלבא מעכר
 לא דאח״מ הוחזקה בעלה בחיי וע״כ ג״ס דהוחזקה בעלה

 ברורבכוגת נ״ל זה אסורה דחסא משוס מ״מ אפשר היה
 הרמב״ס כונת לפרש נראה ולדעתי * שהביא קילוס מהר״י

 מעוברת דסחס משוס דמפוברח הטעם אס להרמב״ם דק״ל
 חבירו ומניקת חבירו מעוברת אמרו למה קיימא למניקה

 מינקת להזכיר ול״ל במכש״כ מינקת מוכח ממעוברת הלא
 כ״ד תוך בעלה שמח מינקת דמזכיר בכתובות ק״ל ועוד
 לימא מינקת למימר ל״ל חודש כ״ד להמתין צריכה חודש

 לולד חודש כ״ד עד להמתין צריכה בעלה שמח מעוברת
 דצימוק הרא״ש כדיוק ועכצ״ל הוא הכי משוס דמעוברת כיון

 דוקא בסלה שמת מינקת אמר לכן אסור אינו בעלה בחיי
 וקשה בעלה בחיי צימוק משא״כ מינקת היתה בעלה כשמת

 ליכא דחסא לטעם הא הזקן ר״ש על ר״ת שהקשה כמו
 מהטעם רק חיזר דאינו חלבא מעכר לטעם וה״ג חילוק
 לטעם בצימוקה״ג אף כ״א חילוק ליכא לטעסדחסא וכמו

 בצימוק אפילו אסור דמטוברח ודאי וצ״ל חלבא דמעכר
 מעוברת ולז״א בעלה בחיי בצימוק אסור לא מינקת משא״כ
 אסור חבירו דמעוברח קחני ן ולצדד חבירו ומינקת חבירו

 דכחוע^ בברייתא כמבואר אסור לא ומינקת בצימוק אף

 ולעולם מכבל לה צומקדה שדיים אס במעוברת ובודאי ס׳ ד׳
 ועל דחסא משום הטעם וע״כ הוה קבוע ומום חלב ל״ל

 נהי להקשות ואין חיים לא אחרים בן ועל חיים בליה
 לולד דכדקטיל חיים אשתו על אחרים בן על חיים דלא
 ס׳ ר' ביבמוה כדמצינו אס סכנה ואיכא לינק בן א״ל

 הסכנה משני ומניקחו עליו שוחה אמו אבל קל״ה ד׳ ובשבח
 סכנת ליכא שדיים צימוק לה דאיח דכיון אם סכנת היינו

 דאחריני ולא חיים ורידיה הולד סכנח אלא חלב דל״ל אס
 מהסברא ואינו מא״ל צימוק בלא בצימוק חינח דקשיא אלא

 שכיחאולזה דלא שדייס צימוק בשביל הנשים כל לאסור
 עוברה העשה שמא מעיקרא ואזיל שפיר הש״ס מקשה
 משוס ואמר ליה אהיא ולא הנשים בכל שייך וזה סנדל

 עליה חיים דידיה ומשני נמי דידה א״ה ומקשה דחסא
 שלנו בספרים הגירסא כן טליה חיים נמי דחבריה א״ה
 כחוב שלני בספרים אבל עילויה חיים גרים ז״ל רש״י אלא
 על מיבעיא לא עליה חיים דידיה קאמר והכי עליה חיים
 ״מ3ב )וכה״ג עליה חייסא אינא מי נ אפילו אלא הולד

 דאס * שס( וכסירש״י אמו גזל משוס אסורות ק״ב ד׳
 נמי דחבריה א״ה ומקשה בחלבה הסתכן העובר יהרוג
 כיון ליתא דברה דחייסא נמי נהי האשה על עליה חיים
 בצימוק אלא למיסר וליכא איכא דידיה חייסא שלו דאינו

 ומשני שדייס צומקח בשביל הנשים כל לאסור סברא ואין
 בכל שאסור מה ודאי קיימא למניקה מעוברת סתם אלא

 למניקה מעוברח סחס משוס אלא זה משוס לא הנשים
 וליכא חלבא מעכר משוס חשש דליכא צומקת אבל קיימא

 מעוברת שפיר ולז״א חיים לא ולזה דברה אלא חייסאדידה
 אסור אינו מינקת אבל דחסא משוס אסור צומקת אפילו

 השתא וא״כ בצימקת אסור ולא חלבא מעכר משוס אלא
 אסור בצומקת אפילו דחסא משוס או סנדל משוס כמו ל״ק
 אסור צימקת אפילו נמי חלבא דמעכר טעם משוס רק

 חשש איכא מלבא מעכר חשש ליכא דבצימקח דנהי
 בגרושה אלא סליגי ולא אסור מעוברת כל ובודאי דחסא
 דחסא לטעם דהא ליתא זה חלב חשש ל״ש בגרושה דא״ח
 יבכל גרושה אסור בו כדהדר ה״נ אנסי בכל גרושה אסור
 צימקת לשאיגה מדחסא כדהדר דודאי ניחא בזה אבל אגסי

 משוסדחסא זה אסורים שניהם א״כ דחסא משוס וצומקת
 אסורים שגיהס דחסא לטעם כמו א״כ חלב משוס וזה

 מ״מ חלב משוס צומקת דשאינה כדהדר כן דחסא משוס
 צומקת שאינה דוקא ומינקת כאמור דחסא משוס צומקת

 והשתא הרא״ש וכדכהב אעס״י וכבס׳ מותרת צומקח אבל
 דבבריה דחסא טעס איכא דבמעוברת הרמב״ס כתב שפיר
 משוס אלא חשש דליכא בצימקח והיינו דאחר ולא חיים
 איסור וליכא חלב משוס דוקא ר״ל החלב משוס ומגיקה הבן

 מעכר וכש״כ איכא דחסא אסילו במעוברת אבל בצומקת
 מ״מ אבל מידי מכאן מוכח לא וא״כ צימקח בשאינה חלבא
 מטעמים להנשא אסירה דודאי שכתבתי כמו ברור הדבר

: לעיל שכתבתי הנ״ל וראיות
 כו׳ מצוה בשום רגיל שהוא אדס כ״ב סעיף במחבר

 אחר ורוצה לקידוש יין בנתינת רגיל כשא׳
 בנהיגת אך ביכולתו אין דלכאורה אף המצוה ממנו ליטול
 דוקא זהו מ״מ זו במציה שהחזיק חזקה מטעם דמים

 ועוד מעצמו כשהחזיק ולא שכבדוהו הקהל ע״י כשהחזיק
 במצות משא״כ מצית בשאר רק אינו הקהל כשכבדוסו אף
 תוסיף הנבחר במקום רבים בזיכו וא״כ דמעשרח לקידוש יין

 מי בה הנאמר דמעתרח לעולה ודמי להתעשר כח תת
 הקהל ומסתמא למחר יקריג לא היוס קרנן שהקריב

 זכה להיות כשכבדוהו בדעתם היה ולא כהוגן עשו
: לעולס בה
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שאלה
 שלחני לוי כי דע לו ואמר שמעון אצל בא ראובן
 אמר רו״כ ששה ע״ס בהקפה סחורה לו פתחן אליך

 הן השיבו בטוח הוא אם לי אמור לראובן שמעון
 הבע׳ פורים עד רו״כ ששה הכך לך יהן לא ואש
 משמעון שלקח הסחורה ראובן ונתן אפרע אנכי אזי

 סך כת״י שט״ח על לראובן חייב היה ושמעון ללוי
 משמעון ראובן הפציר הזמן בא וכאשר רו״כ חמשיס

 פיהן מראובן ובקש לדבריו ונעתר ללוי הזמן שירויחלו
 לקבצן עצמו שהעמיד איך לו וכתב בכתב הערבות

 מקודם שילך לו ואמר ראובן הזר וכעת תמוז ר״ח עד
 כי עליו יחזור אח״כ לו יפרע לא וכאשר הלוה אצל
וראובן ע״ק הוא כי אומר ושמעון סתס ערב רק אינו

■: דינו מה המוחזק הוא

תשובה
 ניד נר׳נ דין כ״ח ערי דין לראונן אץ לכא׳רה

 צקח חובן דר מטון מקבצן עדיף דהוא
 קט סעיף קכ״ט סי׳ בח״מ כמבואר נוי ליד ונתן הסחורה

 הין הלוה ליד ונתנם המלוה מיד המעית הקבלן לקח אם
 פי' לערב דכ״ה שאומר מי ויש כו׳ כלום הלוה על למנוה

 כצום׳ הלוה על למלוה דאין ביד ונתן שנשא לערב ה״ה
 כתב דאח״כ ואף שמעון פל הלוה ראובן הוא בכאן וא״כ

 בסעיף כי אף דכן ומאחר לקבלן עצמו שהעמיד בכתב לו
 קבנן ערב הוי קבלן פלוני בו שכתוב דשטר מבואר י״ח

 כדעת כתב הרשד״ם הא מ״מ קאמר המועיל בלשון דודאי
 המוחזק בכאן וא״כ סתס ערב אלא כוי דלא ועיטור בעה״ת

 ראובן נתחייב דכבר מאחר מ״מ■ כרשד״ס לי קים לאפר יכול
 מעות שיהיה באם עמו השוה .אח״כ רק הלוה והוא לשלם

 דבר א״כ מלוי לו המגיע חובו את מקודם יתבוע אזי ללוי
 וני בעלמלן בדיבור הדבר יתקיים ואיך קנין צריך זה

 דעה יש שלשתן במעמד וחף כאן היה שלשתן מעמד משירת
 בפירוש פטרו שלא כ״ז לחזור דינול ט׳ סעיף קכ״ו בסימן

 קנין שום היה דלא בכאן אכן מקודם לו יתבע דלא רק
 לוה שהיה הקדומה ההלואה עטר לתבעו דיוכל פשיעא

 אינו זה דבר העיון לאחר אק ביד ונתן דכפא מכיון ממש
 דווקא כ״א אינו ביד נו״נ דדין כתב י״ג בס״ק דהנתיבות

 ונתנם מהמלוה המעות סתס שלקח או עצמו בשם שלקח
 לוה ואמר להמלוה הלוה בשליחות בא אס אבל להלוה
 של דפלוחו ביד כנו״נ הוי לא המפות לו שתתן אצלך שלחני
 המלוה אס וכן בעצמו הלוה קבלן כאלו והוי כמוהו אדם
 כנו״נ הוי לא להלוה שיוליכם להקבלן שליחות בתורת נתן
 לשמעון דאמר בכאן וא״כ • הס כניס ודברים יעו״ש מה״ט ביד
 דין כ״א לו וא־ן שליח רק הוי לא ליהגו ■ממנו ביקש דלוי
 דמי לא ומה״ט כלוה את ליתבע מקודם לילך דדינו ערב
 כשתבע היינו וקבלנות דערבות י״א כ׳ בסעיף דמבואר להא

 ערבות בלשון בדבר עמו הערב ונכנס שילונו מהמלוה הלוה
 אלא כלום המלוה עם הלוה דבר לא אס אבל קבלנות בנכון או

 לשמעון אין פורט ואני ללוי מעות הלוה לשמעון אמר ראובן
 הלוהו שא״ל ראובן על אלא מידו לו נתנם אפילו כלום לוי על

 לו הזכיר דלא ג׳כ היינו יעו״ש לו נתנס ראובן של ובשליחותו
 הוי ליחן מצוה הוא כ״א מלוי שליחות בתורת ממנו מבקש שהוא

 כשמבקש משא״כ שמצוה למי ליתנו שלוחו כוא והמלוה כלוה כוא

 • ערב דין רק לו ואין לוי פל שלותו הוא הוי שליחות בתורת
 דכמוחזק מכבר מבואר קבלן שהוא אמ״כ לו דכתב משוס ואי

 אינו דכא ועוד ערבות לשון כ״א זה דאין לי קיס לאמר יכול
 דווקא בקכיץ כ״א משתעבד ולא מעות מתן לאתר ערב רק

 רק לו נתץ שלא כל בפ״ע שטר לו כתב אפילו דלהרמב״ם
 עליו שטר זה יהיה יפרענו לא אס דהיינו ערבות בתורת

 בפ״ע שטר לד ניתן דלא בכאן ומכש״כ קנין בלא מהני לא
 בלא משתעבד דלת פשיטא הוא דערב ראיה שטר כ״א
 שמעון היה הערבות דבעת מעיון בזה לעיין יש אכן • קנין
 לוי לך יפרע לא דבאס ממילה כעין הוי א״כ לראובן מייב

 הא וא״כ מחול מלך שמגיע מובך יהיה אזי הפורים עד
 החמשיס דעל מטון לדמות יש ג״ז אכן קנין א״צ מחילה

 נמהל שטרח חפש והוי שטר בידו לו יש לו שחייב רו״כ
 לו היה אפילו דיי׳ח ב׳ הטיף. רמ״א סימן בח״מ ומבואר

 הביא ד׳ בס״ק והש״ך בעלמא בדברים ממילה ממילתו שטר
 כן ואס דדינא שפיקח דהוי ופסק בזה דפליגי מהירושלמי

במחל כמ״ד לי קיס לאמר יכול המוחזק הוא דראובן בכאן
: מהילה מהני לא שטרא ותפס

בהט׳חנמו: שייך הוא אס דינא בהאי להתבונן יש
 החזיר ולא דמחל בעת״י לף או בעה״י ולא דוקא י

 דהנה הטעמים בחילוקי דהלי ונראה פליגי ג״כ הכת״י לו
 ד-במפש כמ״ד על הקושיא נתין כתב י״ב בסימן הקלה״ח

 וחזר להגידו שט״ח דהמוער מהח ממילה מהני לא שטרא
 ול מחילה מכני מ״מ בידו השטר אין כי רף מחיל ומחלו

 מהני לא שטרא ותפיס דמחילה דטעמא כירן וא״כ וז״ל
 דהקקיי״ל ואע״ג דמי כגבוי לגבוה העומד רעל משוס היינו
 הזינן אש״ה כגבוי לגבות העימד כל דאמרי עב״ש דצא

 ובשטר אמרינן לא להוציא מינו דהא כגבוי הוי מילי דלעמה
 יעו״ע כו׳ להוציא מינו אמרינן בשטר משתעבדי דנעסים ון כ

 העומד כל כי עבור מחול אינו דלנך סברא הדין ולפי
 דאף השולח בל בהדיא כמכת הא איע דמי כגביי נגבות
 וא״כ נכסיה אחריות ביה דאית גמור בשטר רק אינו לב״ש

 דיק בנידץ וא״ע ללע שטרא בחפים אף למחול מצי בכת״י
 דחוקים הקצה״ח דברי אכן מהילה שפיר הוי כת״י דהיה

 ש״ל דהעיטור באמרו הב״ח דברי על כתב הלך וגס
 תמוהין ודבריו דמי כגבוי לגבות העומד דשטר כב״ש דהלעה

 הנשבעין כל ש״פ בש״ס עדמוכח עב״ש קיי״ל לא דהא
 וצ״ל וז״ל כתב החומים והנה • יעו״ש הפוסקים כל וכדפסקו

 איתא אי דאמרי׳ מחילה מהני. לא אז בידו בשטר לוקא
 בשטר משא״ע שטרו לו מחזיר היה למחול כלס לבבו דהיה

 במזכר לכך שלס בלב היה דלא נימא מהכ״ת אחר ביד
 בידו השטר דאין כיון קנ־ן בלא מחילה שייך לאחר כט״ח
 העישור כתב דק העיטור בדעת עיקר וטעמו .״ יעו״ש.

 דאמר למאן אף מחול ומחלו המלוה מזר אס וז״ל בקצרה
 דהא הכא מולה פטרא בחסס ממילה הוי ללא

 מ״ו ס״ק ס״ו סימן בש״ך והובא דלחזור ביליה לשטרא ליתא
 קרקפות בשעבוד פט״ח או יל כתב בין חילוק אין זה ולפי

 שטרא והכיס קנין בלא ומחול וז״ל רוקח כמן כשו״ח ועיין
 לאין או אמר ענק לאיזה הכטר לצריך לתלות ליש היכא
 • ומהני גמורה מחילה הוי המחילה בשעת בילו השטר
 מחל נקרא רזה מלבד וז״ל י׳ סימן תבואה פרי בשו״ח ועיין
 שלי הקאנטרקט להמחזיק החזירו שלא מאחר שטרא ותפס
 בתיך בלי נש ומה " דס״ד הפ״ך דמסיק שמחלו בעת בח״י
 לאמי כייך לא כת״י פטרא דבהפס פשיטא דיין כעובדא זמנו

 לאמר כייך ג״כ ההומים וסברת דעת לפי אפילו אק מחלתי
 נמחל כ״א שייך אינו זו סברא לפי כי יען קנין בלא מחלתי

 דמחל מכיון שטרו לו החזיר לא אמאי וא״כ השט״ח כל נו
הוא שמעון על לאיבן של דהשט״ח לידן בעובלא אכן לו

 מ״ס



ארח תורת

 לוי עבור שנתחייב ראובן של והחוב רו״כ חמשיס ע״ם
 בלב היה דלא לומר כאן שייך לא רו״כ חמשה על הוא
 חמשיס הוא חובו כי יען שטרו לו החזיר דלא מכיון שלם
 להתירו יוכל ואיך רו״כ חמשה רק לו מחל והוא רו״כ
 ליה הוה כלם בלב לו מחל היה אם דהא לומר ואין

 ברצונו אין דאולי ראיה אינו זה השט״ח על סרעין לכתוב
 לוי יסלק מועטים ימים באיזה ואולי סן כי השט״ח לגרע

 חמשה קבלה נכתב זה השט״ח ועל רו״כ החמשה אח לשמעון
 רו״כ החמשה על אח״כ ראיה שטר לו יהיה לא א״כ רו״כ

 שטר סוגם לעגין כי אף קבלה מלכתוב א״ע מנע זה ועבור
 בשבועה אלא נפרע אין שטרו פוגם דכשהוא ריעוהא הוא

 מחשב לא שיטי ביני השטר על הפירעון נכתב אס משא״כ
 נ״מ אין זמני׳ בתוך דהיה עובדא בהאי כי אף פגים שטר
 דעת לפי לי השבע טונק ואפילו נשבע אן בפיגס דאף
 אכן פ״ר בסי׳ הכל כמבואר נ״מ הוא לאח״ז מ״מ הש״ך
 הנ״ל טעם מפני קבלה השט״ח על לכתוב מבלי עדיף אצלו

 לדעת בין מחול הוא7 חילוק אין'שוס עובדא דבהאי נמצא
 כי עבור הוא הקצה״ח לדעת הקצה״ח לדעת ובין התומיס

 פרע לא כי עבור הוא התימיס ולדעת כת״י רק אינו
: חובו כל לו

 ור׳ חנניא ר׳ הירושלמי מחלוקת לבאר ג״ל לדעתי והנה
 דמסר עד מחל לא אמר וחרנא מהל דח״א מנא

 שט״ח לו שיש זה דהגה אחרינא בסברא דפליגי שטרא ליה
 ושעבוד ממון חיוב א׳ דברים שני עליו לו יש חבירו על

 מחויב אזי חוט דמי יפרע וכאשר הגוף חיוב ב׳ נכסי׳
 כמבואר הוא לוה של השטר כי יטן שטרו לו להחזיר השני
 לו מחל וכאשר הסופר שכר נותן דהלוה ל״ט סי׳ בסוף

 הדבר זו נקנית חזי נכסי ושעבוד הגוף שעבוד חובו דמי
 בידו זהו אשר שלו השט״ח לו להחזיר אכן בעלמא בדיבור

 הנייר כי יען בעלמא באמירה נקנית אינה זהו המלוה סל
 וחין המלוה של בידו והוא צלוחיתו ע״פ לצור ממון שוה הוא
 • לזה קנין וצריך נתינה כ״א מחילה לשק הדבר ע״ז כאן

 לו להחזיר כונתו השט״ח לחבירו מוחל אשר כעת והנה
 ולתבוע לחזיר ראיה שטר בידו יהיה שלא השט״ח ג״כ

 והחזקת החוב מחילת דברים השני ניתנו אחד ובקנין ממנו
 ע״א קמ״ג דף ב״ב במס׳ המבואר וחמור את לקני זה דמי השטר

 קנה לא כחמור קנה דלא דמגו כלום אמר לא אמר המגונא דרב
 בדעתו נגמרה לא שניהם שיתף דבקנין דכיון האדס ג״כ

 אמר ור״נ הכל דקנה אמר ששת ורב כלום זה בלא לזה להקנות
 לעולם שבא דבר הקנה אס ג״כ לזה מדמין והפוסקי׳ מחצה דקנה

 סבר כלום קנה לא דמ״ד נמצא לעולם בא סלא דבר עם
 אלא נקנה נו א השטר דהחזרת כיון וא״כ המנונח כרב

 חייל ולא החוב מחילת כ’ג לזה שיתף אחד ובדבר בקגין
 ומ״ד השטר החזרת על חייל דלא מגו ר בדיב המחילה

 דאין אמת הן • ג״כ בזה ע״כ מחצה דקנה כר״נ סבר דקנה
 ועפי׳י׳ז מחול הוא החוב מחילת אכן השט״ח להחזיר צריך

 באחד מעשה דכתב סמת מי בפ׳ המרדכי דברי תבין בין
 אחת בבת ומעית מטלטלין קרקעות בק״ס לחבירו שהקנה
 מי דפרק וחמור לאת דדמי י״א הדור חכמי בדבר ונחלקו

 והקרקעות המטלטלין ג״כ קנה לא המעות קנה שלא כמו שמת
 ומטלטלין הקרקעות על הקנין שחל במגו הכל קנה וי״א

 קרקעות ל״ק דמעות אע״ג כתב שמחה ור׳ אמעות נמי חל
 ס״ק ר״ג סי׳ בח״מ בסמ״ע וחמה יעו״ש כו׳ קנה ומטלעלק

 וחמור את לקני לדמותו דיש כראשונה הדעה כתב דאיך י״ט
 כר״נ דלא והוא כלום ל״ק וחמור את דבקגי דס״ל דמשמע

 בפ״ק הקשה גמרא דסתס משוס ותירץ בדיני טתיה דקיי״ל
 זהו אכן כלום דל״ק וחמור את נקני המ״ד מדברי דקדושין

 ר״נ ה’ד קמ״ג בד׳ התוס' כדתריץ ראיה מכאן דאין דוחק

מג אביגדור

 ותקשה למימר בעי הכי מלא הכי דכילכתא משום דלאו
 צריך גמי הכי לתרצה צריך דלדידיס היכי וכי ל״ק למ״ד

 דבמס׳ ניחא הנ״ל דברינו לפי אק • יעו״ש לדבא לתרצה
 העיד רב אמר יהודא רב אמר איתא ע״א ק״א ד׳ כתובות

 שאין אלא ל״ש אביו משוס שאמר רבי לפני בר״י ישמעאל ר׳
 מתחת יוצא כתובה שטר אבל ידיה מתחת יוצא כתובה שטר
 שטר אפילו אמר אלעזר ור׳ לעולם כתובתה גובה ידיה

 וכתב שנים כ״ה עד אלא גובה אינה מת״י יוצא כתובה
 כשאין דוקא מחלה וז״ל ז׳ ס״ק א4ק סי׳ בא״ע הב״ש

 השטר אס אפילו מהני מחילה למ״ד אף בידה הכתובה
 מדלא דמחלה חמרינן לא בידה דכתובה כאן מ״מ בידה

 כייל דכללא מאחר הוא ודוחק יעו״ש לידו הכתובה החזירה
 אלימתאוכמו חזקה וזהו מחלה שנים כ״ה דשתקה מניון לן

 דלדעת גם ומה לבע״פ לשטר מ״ש א״כ בפירוש שמחלה
 דבתפס המ״ד דסברת לעיל שהבאתי והעכור כתומים סברת
 וא״כ השטר החזיר דלא משום הוא מחילה מהני לא שטרא
 החזיר דלא דמה סבר כי יען מחילה דמהני דס״ל המ״ר
 דמיירי הב״ש וא״כ שלס בלב מחל דלא ראיה אינו השטר

 מחלה דלא ראיה אינו שוב א״כ מחילה דמהני למ״ד בכאן
 או בפירוש מחלה אס דמ״ש כתובה השטר החזירה מדלא

 מהני לא שלס לב ובלא דמחלה חזקה .מטעם הוא המחילה
 שביארתי לפי אכן הנ״ל ההומים כדברי בפירוש במחלה אף

 כ״ה לאחר מחילה מהני הוא אס כמחלוקת בפה יהיה לעיל
 ומטלטלק מעות קרקע כשהקנה בידה כתובה כשהשער שנים
 מעשה בעת הקנתה לכתובה מחילתה בעת כן כמו ביחד
 •לעילם כתובתה דגובה דמ״ד כתובה השטר החזרת גיפח
 חייל לא כן כמו הכתובה על הקנין יל ח דלא דמגו סבר

 גובה דאינו ומ״ד הכתובה דמי חוב תביעת על מחילה הקנין
 יוצא כתובתה דבשטר הילכתא דקיי״ל ומכיון כר״כ סבר
 כלום ל״ק וחמור את דבקני חזינן הרי לעולם גובה מת״י
 וחמור את דבקגי במרדכי הדעה אותו פסק שפיר נמצא

 או כת״י בין חילוק אין שוב סברתי לפי והנה כלום ל״ק
 מהא שהקשו הקושיא מתורן ומעתה גמור חוב לשטר

 דאק דמכיון מחול ומחלו וחזר לחבירו חוב שטר דמוכר
 למחילת כ״א השטר להחזרת מתכוין אין שוב בידו השער
 נמי דידן ובנידון קנין בלא מהני ע״ז שפיר ושוב לבד החוב
 רו״כ וארבעים החמשה עבור השט״ח צריך דהוא מטון

 מחילה ג״כ מהני לבד רו״כ החמשה כ״א לו מחל ולא הנותר
 בזה זה הפלוגתא דתלי לעיל שביארנו לפי״ז לתמוה יש אכן
 דאמר יוסי מר׳ דינו והוכיח הכל קנה דאמר ששת רב א״כ
 שבו החיצון על ומוסיף כבו פנימי אלא בקישות מר לך אין

 תרומה דמדאורייהא הא חילוקא האי סבר ולא ותורם
 לא כ’בע יוסי ר׳ דאיהו ליה היפוק כלא היא מעליתא

 יוסי ר׳ דאביו העיד ישמעאל ר׳ דהא ככל דקנה סבר
 אשמר חייל דלא דמגו שטרא בתפס מחילה דלאמהני סבר

 ידע לא ששת דרב וא״ל החוב אחיוב ג״כ חייל לא כתובה
 קמקשה בעצמו דגיהו אינו זה ישמעאל ר׳ של העדאתו מכך

 מהא לעולם כתובתה דגובה אמרו על כתובות במש׳
 את דקני סבר דרב וצ״ל בהזכרה שלא גובה ב״ח דנאמר
 בדעתו וגמר קונה חמור שאין יודע מדאדס שאגי וחמור
 משא״כ גינהו מילי פטומי וחמור והאי הכל יקנה דלמא

 דסברה י״ל במחילה והחיוב כתובה השטר דהקנהו כאן
 אין דמצידה הראוי בקנין דברים הב' למחול בדעתה וגמרה
 דאק ומכיון הדין עפ״י שיזכו באופן יהי׳ והזכיה מניעה
 • החוב חיוב על ג״כ חל לא כתובה השטר על חל הקנין

 דבתפיס סבר יוסי דר׳ לאמר יכול דהאיך לדקדק יש אכן
 ד׳ כתובות במס' אמר איהו הלא מחילה מכני לא שטרא

ואפי׳ ממנה ולאלמנה ממאתיס לבתולה לפחות דרשאי פ״ב נ״ו

 ע״פ כב



אביגדור ארח תורת

 כתובה שכותבין במקום אפינו ומשמע קייס תנאו נמי ע״פ
 רק בטל דבע״פ דבריו על אמר יהודא ר׳ דהא איירי
 מאתים של שטר לבתולה כותב דרצה ואמר שובר בכתב

 הב״ש לדעת בשלמא מיירי כתובה שכותבין דבמקום הרי כו׳
 בדנקיט אף מהני בפירוש דבמחל קושיא אינו לעיל שהבאתי

 ההוכחה רק בפירוש מחלה דלא מיירי בכאן רק שטרא
 אינו בידה כתובה כדשטר משא״כ שנים כ״ה מדשתקה

 יושי דר׳ קשה הנ״ל דברינו לפי אכן המחילה על ראיה
 אז השטר כל על הוא כשהמחילה דדוקא וצ״ל יוסי אר׳
 יהי׳ שלא השטר להחזיר ג״כ דרצונה מכיון מחילה מהני לא

 על הוא כדהמחילה משא״כ לתבוע לראיה דבר שוס בידה
 כ״א השטר להקנות בדעתה אין אז השטר מקצת

 דלא ג״כ כאן וא״כ קנין א״צ ומחילה בלבד חוב המקצת
 לכן ממנה או ממאתיס מעט מקצת כ״א הכתובה כל מחלה
 חסידות מידת רמ״ט סי׳ בח״מ ועיין • מחילה מהני שפיר

 * כאלישע יהנה ליהנות הרוצה מגמרא וצ״ע מתנה לקבל שלא
 להיות כשרוצים הסמ״ע דלעעס ט׳ סעיף נ״ד בסי׳ ועיין

 הקהל דדברי הגר״א לטעם אכן לחזור יכולין אמנה ממחוסר
שלשה גבי שפסק מה בנתיבות ועיין לחזור א״י קנין א״צ

: צ״ע ודבריו מלמד ששכרו
 תחת ולהניחו ס׳ ליקח דאסור י״ד ס״ק במי״א )פג״ד(

 לסמוך נכון אין כו׳ להגביהו כדי אחר ס׳
 אשור • תשען אל בינתך ואל לדבר ורמז ספר על עצמו
 שי״ל מי כ״ג ובס״ק • עליו מונח שהספר ספסל על לישב
 שכתב בח״מ בב״ח עיין כו׳ הכנסת לבית סמוך הכסא בית
 מהני לא ג״ש חזקת דאף קנ״ה סי׳ בח״מ דמבואר אף

שלו בתוך עושה כ״א דיחיד הכסא בית מ״מ הכסא לבית
: יעו״ש דמלכוהא דינא מטעס כלל ומעכב מוחה בלי

 • כו׳ ללמוד עת ויקבע א׳ סעיף □מחבר (ה״נ)ק
עתיד אריב״ל נאמר דמשניות בסיומא

 והנה • כו׳ עולמות ש״י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב״ה
 • מיותר וצדיק צדיק לכל האי וגס מובן אינו ש״י של החשבון

 הסמיכות כו׳ ברכה מחזיק כלי הקב״ה מצא לא שס עוד
 וריב״ל היה תנא חלפחא בן דר״י הקשה והתוי״ט מובן חינו

 קיוס התחלת דהנה ונ״ל • מאמרו מקדים למה מאמוראים
 נח בימי הוא העולם את לאבד נבל ד' כנשבע העולם

 שם אצל בישראל ישיבה להיות התחילה אז כי המבול; אחר
 מהם ישיבה פסקה לא במצרים וגס ויעקב ואברהם ועבר
 התורה עמוד היה אז כי יען העולם קיום היה אז וע״כ
 התורה ליתן ד׳ רצון היה וע״כ העולם קיום הוא אשר

 אחר והנה • בהקדמה בסה״ד ועיין ־ כידוע גח בימי אז
 עד ומאז שלה וששים מאוח ושש אלף בערך היה המבול

 אלף ארבעה •הוה עולמו הקב״הלחדשאת כעתיד הז׳ אלף
 הוא שנה ע׳ דור שכל לדורות חלוק וארבעים מאות ושלש

 שמקיימים צדיקים מ״ה אלו אמרינן ג״ה ובפ' ס״בלדורות
 ומקיימים בהמהויס תלוי העוצם קיום דכל נמצא העולם

 ארבעה ג״כ מקיימים הלזה השפל עולם שמקיימים ולבד
к לחדש עשויס שהמה זבול שחקים רקיע וילון היינו רקיעים

 וירושלים לצדיקים ומן ולבנה וחמה בכ״י בראשית מעשה
 חוקית אילולי כי בטלים ג״כ היו הס ואילולי הבטי ובהמ״ק

 המלאכים מדור ששם מעון השמים רק שמתים לא זד^ו שמיס
 שמיס רוכב הכתוב וכמאמר האדם עזר ׳בלתי מתקיימים

 וס״ב עולמות ה׳ מקיים דהצדיק נמצא באלשיך ׳ש יעו בעזרך
 עולמות ,הה המקיימים צדיקים מ״ה דור ובכל יש דורות

 עולמות ש״י מקיים דהצדיק נמצא ש״י הוא ס״ב פעמים ה׳
 אכן ־ הצדיק קייס אשר את עולמות ש״י תגמולו ניחן ע״כ

 בדורו שהם שלו עולמית בה׳ רק קייס נא הצדיק הא קשה
 השלים דע״י יען וצ״ל • מ״ה בצירוף כ״א בלבד הוא לא ונס

 זכיות א׳ וכאיש א׳ כגוף כולם נחשבים זה עם זה לה״ח שיש
 המקיים א׳ צדיק וכאלו האחר לצדיק ג״כ נחשב זה מצדיק

 לכל להנחיל הקב״ה עתיד הכונה וזהו עולמות הש״י כל
 אמאי לך יוקשה ואס וכנ״ל עולמות ש״י ביחוד וצדיק צדיק
 הצדיקים לכל רק מגיע ן א הא בלבד וצדיק צדיק לכל מגיע
 בן ר״ש של המאמר מביא ע״ז עולמות הש״י אלו בכלל

 לפי והגה ־ וכנ״ל ברכה מחזיק כלי הוא דהשלוס חלסתא
 וע״כ ההורה ע״י רק הוא העולמות קיום דכל שביארנו מה

 שנהן דהחורה נמצא נח בימי התירה ליהן רצה הקב״ה
 להיות יוכל וא״כ מצרים שעבוד בשביל חינו לישראל הקב״ה

 דהתורה כדנאמר דבשלמא ביום רק ללמוד א״צ קדם שה
 בפסוק וכמבואר ממצרים אותנו הקב״ה שגאל בשביל הוא

 ובלילה ביום בישראל שעבדו במצרים והנה לעס• לי להיות
 • ובלילה ביום ללמוד מהחייב א״כ דר״א בפרקי כמבואר

 דסגי אפשר העולם קיום בשביל הוא דההורה להנאמר אכן
 אלא לילא אברי לא עירובין במס׳ וכדפליגי היוס בלמוד

 בק״ש שיתחיל דמאימתי למשנה רבי הקדים ע״כ לשינתא
 • שיתבאר כסי ובלילה בעם ללמוד כציייך ממנה דמבואר

 אכן • ליהושע ברכה ח״א פליגתא יש ימוש לא האי דהנה
 הלא ממנו ההורה וישתכח ימוש שלא דברכו אפשר איך קשה
 בע״כ ימוש לא ה׳ הבטחת ואיה נשתכח משה של אבלו בימי
 הבטחת נתבטל חטא בשביל לאמר נוכל אכן חובה דזהו

 אם קאמר קרא אכן ברכה• הוי ימוש לא והאי ה׳
 עבור ה׳ נותן אמאי דקשה והכונה * כו׳ ושמעתם תאבו
 מול עבירות בחשבין יתחשב שכר מציה ועבור עונש חטא

 לזה והתירוץ עונש ולא שכר לא זה כנגד זה וינוכה המצית
 ואיך שכר ה׳ לו טיח מב למצוה עבותו בעת תומ״י כי יען

 האבו אם ולז״א ה׳ הבטחת איה לעבירה בעשותו יתבטל
 ומריהס תמאנו ואס ותאכלו שכר תקבלו הארץ טוב ושמעתם

 זה בעד זה ינוכה וא״ל שאוכלו חרב כי הענש ענוש אזי
 לא ה׳ דהבטחת מזה מוכח להתבטל וא״א דבר ה׳ כי יען

 ברכה ולא חובה דזה צ״ל בע״כ וא׳כ כשחיטא אף ישתנה
 האדם יחשוב דלא בכ״י שמע לק־ות השי״ת צוה לזאת אי

 דקנאמר עונש דיש מוכח דמק״ש בהמציה יבוטל דהעונש
 לכס השמרו כו׳ בעתם גשמיכם ונתתי כו׳ שמוע אס והיה

 העבירה ינוכה ולא עונש חש ש״מ כו׳ ה׳ אף וחרה כו׳
 יש כי ק״ש בקראו תמיד בכ״י האדם ויזכור המציה תחת
 ביוש ללמוד האדם דצריך מוכח דמק״ש נמצא ועונש שכר

 שזה לויאמר שמוט אס והיה המשנה כונת וזהו ובערב•
 אסשמוע והיה ס׳ האדם שיקרא דע״י פירש ובלילה ביום
 בריש הגמ׳ כונת וזהו ובלילה ביום ללמוד שצריך מזה יזכור

 ־ בזה רבו והדקדוקים • כו׳ קאי היכא תנא ברכות
 מוכח בק״ש פחח דרבי דכיון סבור היה הגמרא אכן

 מוכח ומזה כתיב בד״ת בשכבך והאי דרבנן ק״ש דסבר
 בזה פחח ולזאת • ובלילה ביום ללמוד האדם דצייך
 ביום ללמוד דהחיוב משניות לסף קישור להיות בכדי

 ־ היום בלמוד דסגי המשניות מסיום לטעות ולבל ובלילה
 שהוא דמכיון מאימתי דקחני קאי היכא תנא קשה ולפי״ז
 צריך מדרבנן דהוא הדין להקדים רבי צריך הוה דרבנן
 תחלה בבוקר ליתני ועוד דיניה ישנה ואח״כ שמע לקחת
 דאורייתא דק״ש סבר דרבי ומתרץ הקרא על קאי דלא מכירן
 כי יען תחילה בק״ש פתח למה דקשה והא אקרא וקאי

 ערב דהקדים עולם של מבריתו יליף תנא אימא ואיבעית
 שלוה ושיפן יסורין תחילתן צדיקים מאמרם עפ״י דסירושו

 ולא טוב יעשה אשר בא־ץ צדיק דאין מאומה חטאו פן
 אמאי וקשה משלם שכרם ויקבלו מקידם מתיסרין ע״כ יחטא

 וצ״ל להתישר להם ומה מהמצית העבירות הקב״ה ניכה לא
וסיב דמודיל מוכח וא״כ יתבשל לא ה׳ דהבטחת

 ע״כ



מד אביגדור ארח תורח

 דצריך נ״כ מוכח מדאורייתא דהוא אף בק״ש פתח ע״כ
 ויהי ערב דויהי רךא על ג״כ וסמך ובלילה ביום ללמוד
 ששים קרא ביאור נ״ל האמור ועפ״י • בערבית ופתח בוקר
 דמסתכלי צדיקים ל״ר דיש סוכה במם׳ דאיתא מלכות המה

 מאירה שאיכה באספקלריא אלפי וי״ח המאירה באספקלריא
 שבך הרקנין אף רקתך הרמון כפלח לישראל משבח ולזה

 הנ״ל דורות ששים היינו המה וששים כרמון מצית מלאין
 מ״ה היינו פילגשים ושמונים יש ס״ב7 שלס חשבון ותפס

 באספקלריא דמסתכלי ועלמות שלם חשבון תפס וג״כ ול״ו
 אצלך אחבר יונתי היא אחת ע״כ מספר אין מאירה שאינה

 יונתי היא אחת כי יען מרובה בהשגחה עליך להשגיח
 והאומות היא אחת רק זוגה לבן יונה כמו אלי שנתחברת

 היא אחת ע״כ עמו המיס שאתה המתי בי מחזיקין אין
 כן לא בפרטיות עליך להשגיח להקב״ה אחת שתהיה לאמם

: המזל תחת המה נמסרין כי האומות
 סבר והוא כו׳ דמסהפינא ולולא ג׳ ס״ק במג״א שם

 • שחרית פת כלומר פיהא על קאי זה דפירוש
 ט״ו סי׳ חכ״צ בשו״ח ג״כ ראיתי הזה החזיון ככל כי דע

 שחרית דפת והאריך הטעות יצא הגמ׳ שמזה ג״כ שאמר
 בשו״ת ראיתי האמנם • יעו״ש שיהיה תבואה מאיזה טובה

 המשרת ומת עסמשז־הו הלך שא׳ לענין שחקר צ״ג סי׳ צ״צ
 והו שם כתב תשובה לקבל חייב החס הקור עבור בדרך

 בהמקבל ואיתא שחי־ית פת אכלו העיר מן שיצאו שקודם
 להנצל שחרית פת לנער והאכילו רז״ל מאמר קייס הרי כו׳
 הן למעבד הו״ל מאי בטוב לילך יכול ושיהא הצינה מן

 כו׳ הארוך מרדכי בכס מביא כו׳ ב״ח בעל שמו׳ אמת
 הצינה מן שמצלת בגמ' בה דמיירי שחרית דפח מבואר הרי
 סתמא איתמר דבגמ׳ כיון מ״מ סתס שהרית פת היינו לאו
 דהמרדכי ומילתא שחרית פת והאכילוהו עביד שחרית פח

 רב שהיה הצ״צ הרי יעו״ש כו׳ לאנשי מתפרסם לא ארוך
 והסכים מאומה ע״ז דבר לא ״ח5ה תלמיד ומפורסם גדול
 כדנאמר טעות קראוהו למאי ידעתי לא ובאמת • לזה

 פירוש הוא ג״ז הלא שחרית פת פיחא ל׳ פיתא דמפרשי
 מקשה דמאי רש״י פירש עפ״י להם דהוקשה ומוכרח טוב

 קטגיס איריא מאי נמי בכות אפילו בניס איריא מאי הגמ׳
 פיתא נפל רנב״י דאמר מאחר נימא נמי גדוניס אפילו

 בנקל להשיג Ь"Ь1 מכיון בבור נפל הסואה דרפואח בבירא
 להם עושין היו לא לבניה וכן לגדולים שפיר ח״כ כ״כ

 היו ולא להשיגו דאין המציאות יקר עבור זו רפואה
 למאוד חביבותייהו עבור קטנים בניס רק בקשרים הולכין

 קישיא ומאי הרפואה ם ז להשיג עוז בכל משתדלים היו
 תלמוד לבעלי וידוע שחרית פת על דקאי מפרשי ע״כ

 הנמצא המגילות רוב עבור כל זהירי היו שחרית דבפת
 ועד מקטן ואחד אחד כל אצל כחצא והיה דברים י״ג בה

 הקושיא היא רנב״י אמר דהאי מפרשי וכך ־ ואשה איש גדול
 הוא דקשרים ם ז פירוש על מקשה דרנב״י הגמ׳ שמקשה

 דלא דכיון בבירא פיתא דנפל משמע א״כ פיחא קשרי
 ונפל מזדהרי לא דכ״ע משמע קטנים בבנים רק נזכר
 וההיא כו׳ בניס איריא דמאי אתמהה בבירא פ־תא

 אשחכה ולא בבירא פיחא נפל כדאמר א’ע נ״ו ד׳ דברכות
 בפת מרגיל ס״ט מגיטין המכ״צ וקושיה כן־ ג״כ משמע
 להשיג דקשה אף להנמ׳ דידוע כנ״ל לק״מ יעו״ש שחרית

 חייבו בב״מ דרז״ל מכיון כל אצל מצוי היה מ?מ שחרית פח
: זהירי ומזכר כל שמעו ע״ז והזכירו

 כו׳ שבועה לו יתחייב כמא א׳ סעיף במחבר 0)קל
 נ״אואם סעיף קע״ו בח״מסי׳ ועיין

 בס״ק הסמ״ע וכתב לקבלה מותר שבועה לו ונתחייב נשתתף
 שבועה דהיפוך ונ״ל כו׳ הקילו ממונו הפסד משוס כ״ב

 יוהד ממון הפסד אצלו ליכא דכשישבע דכיין נביה ליכא
 • פיך על ישמע לא על מלעבור באמה נשבע להיות טוב

 היתר בחורה מעות בנותן הרוחחי שלא שבועה ובענין
 הנשבע כי מ״ה סי׳ האבן טור בשו״ח כחוב ראיתי עסקא

 בחרס לקבל המלוה א״צ סלוני של במעותיו הרוחתי שלא
 שחשדחני השבע ולאמר להפוך א״י וכן בחנס משביעו שאינו

 הרויח שלא נשבע שאינו כ״ז כי והרוחתי משקר שאני בזה
 ליכא להרמב״ן המצוה לקיים ובנשבע * יעו״ש לשלם חייב

 ה״מ וכ״ת כינהו ואולי איכא ח׳ בנדרים ולהר״ן יחל בל
 אכן כן סבר רב אולי להקשות להמקשה דמנ״ל כו׳ לקרבן
 שבועה ולחשוב נ״ב ממכות וראי׳ יחל בל ליכא באמת

:נדרים במשניות איכר כר״ע ולא אחרוש לא
 יקבע ד׳ שעה כשיגיע א׳ סעיף במחבר (ז)קל

 במס׳ מבואר זהו כו׳ סעודתו
 תראה כאשר אכן י״ב ד׳ פסחים ובמס׳ ע״א י׳ ד׳ שבח

 שני בין יש גירסאוח חילופי כי הראה פקיחא בעינא
 משלו בכניסתו פועל ר״ל בפירוש דפליגי רנ״ל הסוגיות
 ור״נ השחר בעלות למלאכתו עומד הפועל ר״ח דלשיטת

 הוא ק״ש וזמן אכן דיממא פועלי אנן עירובין במש׳ אמר
 אסור ק״ש וקודם השחר עמוד אחר שעה בערך הנץ קידם

 פועל אחר שעה בערך למלאכתו הולך ח״ח א״כ ללמוד אף
 ,הגמ מוכרח א״כ יותר שעה בכדך לאכול ג״כ צריך ע״כ דעלמא

 וא״ל ת״ח ו/ פועלים מאכל חמישית ולהגיה בפשחיס לתקי
 אכילתו יקדים דח״ח אפשר דאיך קאי כדקאי ד׳ פועלים ו׳

 ע״כ אחר בשעה מלאכתו ומאחר פועל קודם שעה ערך
 מוכרח ואעפ״כ ח״ח ה׳ בברייתא הגירסא הניח הסוגיא
 רש״י כשיטת הסוגיא אזיל בפסחים משא״ש נהפך החרצן
 מלאכתו מתחיל ות״ח מהנץ למלאכתו הולך דפועל ותום'
 פועלים ד׳ היה בברייתא דהגירסא א״ל א״כ הנץ קודם

 כ״כ להפך להתרצן הכריח מי דאל״כ כ״א ו׳ ח״ח ה׳
 מלאכתו שמאחר דעבור פועלים ו׳ ת״ח ה׳ כ״א ד׳ יגרום
 היה דהגירסא בעכצ״ל מת״ח אכילתו מתאחר ע״כ מת״ח

 להפך רצה לא כי ועבור ח״ח ו׳ כ״א ה׳ פועלים ד׳
 לכן פועלים ה׳ כ״א ד׳ מתרץ ע״כ ולהגיה כ״כ הברייתא

: כן בברייתא גרים הסוגיא
 למפרע ר״ח לחם" פח ואקחה" כו׳ ,לחמת אבן כזורק
 ־ מעיים לחולי תביא פן אכילה קודם חגורה התר י

 ובגליון כו׳ לן הא ד״ה ברש״י ע״ב ט' ד׳ שבת במס׳ ועי׳
 א״י בני נס דבאמת כלום סחך זה מקרא דאין ונ״ל הש״ס

 בחוזק א״ע חוגרין היו בבל דבני רק עצמם חוגרים היו
 החגורה להתיר א״צ ולכן בחוזק לא רק חוגרין היו א״י ובני
 א״י ובני דאמר הגה״ש מציין שעליו רש״י בל׳ מדויק וכן
 דהלכו משמע נט״י קודם חגורה בהתרת נוהגין היו לא

 מהל׳ נופל במאי וא״כ החגורה מתירין היו לא רק בחגירה
 יפוג בחוזק המגירה עבור וכי מא״י יותר בבל בכי על

 שאינם אותם מעל עלייהו אזור חגירי ביותר המליצה
:■ בחוזק חיגרים

 אוכלי שירגילו תרומה סרך ומסכי א׳ ס״ק ן בט (ח)קנ״
 סרך משוש נט״י כתב והלבוש כו׳ תרומה

 שהם ע״י טמאות בידים תרומה יאכל שלא פירוש לדומה
 תרומה שהאוכל מיתה חיוב לידי ויבא ידע ולא עסקניות

 הט״ז כדברי ג״כ כונתו נ״ל שמיס בידי מיתה חייב טמאה
 יהיה לא דאס יען ידיהם ליטול תרומה אוכלי שירגילו

 ובתרומה בתרומה ג״כ הכהניס ינהגו לא בחולין כן הדין
 כו' עסקניות שהם ע״י טמאות בידים יאכל שלא חשש אז.

 לבד הוא לא במיתה טמאה תרומה שהאוכל שסיים ומה
 י׳ ד׳ פסחים במס׳ מקימות בחמשה נאמר כה כ״א כ״כ
 ובתום׳ תרומה ד״ה צ׳ ל ביבמות ורש״י הלך בתוד״ה ע״א

 ע״א
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 דף שבח ובמהרש״א ע״א י״ב ד׳ בכורות וברש״י ע״ב ס״ו ד׳ ע״א
דאינו ע״ב ע״ג ד׳ יבמות במס׳ ערוכה סוגיא נגד והוא ע״א י״ר

:לזה ישוב המצא הודה קרבן ובחיבורי בעשה כ״א
 שבת במס׳ הנה כו׳ פיהם יפצה הבל אבל ז׳ ס״ק רז"ץ ר
 הוא התם הגמ׳ אמר ע״ב קמ״ה וד׳ ע״ב י״ט ד׳ **

 משירסק הלא לכאורה ותמוה אוכל ולבסוף אוכל דמעיקרא
 בעיקצין כן שהקשה להר״ש ומצאתי משקה הוי לב״ה אף

 שפיר וקאמר לאכילה עכשיו דניטלו מיירי דהלא ותירץ
 היא הדין הלא תיריצו על !ק״ל שינמ״ אוכלא השהא

 הלכך א' משנה פכ״ב נב־טנויא כדנהב אליעזר ר׳
 מ בכ דסבר הוא שמותי אליעזר ור׳ מתיר אליעזר ר'

 ואז ריסוק קודם דהיא משיחי־חר אמר הא וב״ש כב״ש
 אמר איך וא״כ לאכילה נוטלו עכשיו רק משקה היה הא

 משקה מעיקרא הול״ל אוכלא מעיקרא המתיר דהוא לר״א
 ר״א כתב ע״ב י״ט ד׳ ברש״י חזיתי אמנם " אוכל ולבסוף

 כ״א היא אליעזר ר׳ דלאו הרי שמוע בן ר״א דהוא היא
 בהוס׳ מצאתי וכן בברטנורא להגיה צריך וכן אלעזר ר׳

 סדר ספר בעל כי איך רואה הנך ומעתה • איגר ר״ע
 יעברו עולם באי וכל בכל משוטטות עיניו אשר הדורות

 לכ״מ שציין א׳ באות וכתב כאן טעה חיך בספרו לפניו
 בעכצ״ל א׳ פכ״ב וכתב ציין אליעזר ר׳ מאמרי ״נמצא

 ואולי אלו רש״י מדברי שכח ואיך אליעזר ר׳ היה דגרסתו
 אכן לר״ש ר״א והקדים ור״ש ר״א אח״כ דכחיב מה דחקו

 של חבירו אליעזר דר׳ להיפך ואדרבא ראיה זה אין
 ואיך ר״ש של רבו היה ור״ע ר״ע של רבו היה יהושע ר׳

 לדברי ארונה יעלה לא הר״ש תירוץ אכן • ביחד נקטם
 דעביד כיון אוכל שוב הוי לא דריסק דמכיון שכתב הט״ז

 בו אתעביד דלא מהכורח הזב במשקה רק רדיה מעשה
 הגמ׳ דכונת לתרץ נ״ל ע״כ לאוכלין מחשבה מועיל העשה

 וענבים זיתים נקט ולא שריסקן דבש מלות מדנקט הוא כך
 זה באופן מיידי בע״כ ביותר השכיח דבר דזהו שריסקן
 מהכורח להוציא ולא בהכורת ג״כ וזב בנורת בעודן דריסקן

 כיתתן היינו רסקן כ״א הרדייה זמן הגיע לא עדיין כי
 אח״כ מהדבוריס שיזוב הדבש יונח שעי״ז כגין צורך זה לא

 דהוי פשיטא בהכורת ובעודו צריך שהיה ענין לאיזה או בטוב
 במחשבה שלא אוכלין טומאת מטמאה בכורח דבש כדאמר אוכל

עדיין בדעתו ואין בטרת וזב בכורת בעודו דכתת ומכיון
 : אוכלא והשתא אמר שפיר נמצא מהכורת להוציאו
בדם דמיירי וא״ל כו׳ נסבה כדי דס ,י׳ ס״ק במג״א

 אדם ודם השיניים בין כשהוא למוצצו דמזתר
 הקזה דס פ״ו מכשירין במס׳ ‘כמבוא משקה מקרי הא

 סעיף ס״ו סי׳ ביו״ד דמבואר יען * ומכשרי חללים ודם
 לגררו צריך הככר ע״ג משיניו דם .ויצא הככר כשנשך י׳

: אסור דפירש
 כו׳ משקה בכונס ניקב ואס א׳ סעיף במחבר )קלט(

 בפירש״י ע״ב ט״ז ד׳ בשבח עיין
 חמוהין רש״י דדברי יראה הרואה רמון כמוציא טהרחו בכדי
 דהשיעו׳ דברים ברוב כמו רמון כמוציא רק שינקוב הכונה ואולי
:יוחר לנקיב צריך ובאמח כשיעור ב ינק שלא חששו דלק כן

 • כקוף דינו ו' מבן פחות דקטן י״א סעיף ברמ״א
 מחלוקת יש לגדול השאיל או שהפקיד בקטן הגה

 לקטן השומרים שבועת נשבע אם ב׳ סךף ש״ג סי בח״מ
 פטור בבעלים שאלה קיי״ל דהא להסתפק יש אכן לא• חו

 אס קטן היה הבעלים אס והגה שמ״ו סי' ח״מ3 כמבואר
 לפשוט ונ״ל כקיף רק דמחשב כיון לא או בבעלים שאלה מקרי

 שואל אשתו בנכסי בעל ע״ב צ״ו ד׳ ״מ3ד מהא הספק
 נפשך מה שבשתא חורפא לפוס רבא אמר הוי שוכר או הוי
 בבעלים שכירות הוי שוכר אי בבעלים שאילה הוי שואל אי

 דמיירי רמי בעי שפיר הא רבא מקשה מאי ומעתה יעו״ש
 מצד וא״כ קדושיה אביה שקבל קטנה אשה די״ל בגוכא
 או כשואל הוי אי מיבעי ע״כ הוא חייב בבעלים שאלה

 בבעלים שאלה ג״כ מקרי בקטן ואף דל״ש בע״כ כשוכר
: פטור בבעלים דשאלה ההורה גזרה דכן

 רביעית .במים שיהא צריך י״ג סעיף במחבר )ק״ס(
 ע״ב כ״א ד׳ עירובין במס׳ ועיין כו׳

 ידיו ליטול מגיעין אין לשהות שס אמר דר״ע בעובדא
 א״כ משהיה יותר כעי דלנ״י ■ משמע מנהל׳ וק״ל מגיעין

 וחצי משהיה חצי דהוא חציין ושפך ולנ״י לשתיה כשהביא
 ואס מגינגין אין לשהות אמר ולמה לשתיה די והיה מנ״י

 לשתיה מגיע דאין• מכש״ה מגיעין אין לשתות לפרש נדחוק
 לשניהם מגיע דאין דכש״כ רק מנ״י מרובה ושהיה ולנ״י
 ללי ח״כ מנ״י וחני משהיה חצי ין חצי לו דנתן כיון מ״מ
 מיס לו שהניאו עד כלום טעם לא אמר ולמה סגי לבד
 להר; ונ״ל' * לשתיה מיס לו שהביאו עד והול״ל לנ״י די הרי

 ידו ליטול דצריך הבית בתורת ברשב״א יש לשתיה דהכה
 הוא כלל נטילה דא״צ הסוברים ואף הכום בה שנוטל אחה

 דדוקא נ״ל ולפי״ז לעולס במשקה נוגע דאינו כיון מהטעם
 שני דאין נטילה א״צ ג״כ ממש כשנגע דבאוכל חולין במשקה

 בחולין גזרו תרומה סרך דמשום רק בחולין שלישי עושה
 דאינו במשקה אף גזרו בתרומה אכן בחולין דוקא זהו וא״כ
 טומאה איכא אז כשנוגע כי יען דנוגע היכא אטו נוגע

 .ושותה תחילה להיות המשקין ומטמא שניות בידיס ודאית
 היה וא״כ נטהרה חונק אוכל היה ור״ע טמאה תרומה

 יד בנטילת סגי לשתיה אכן • לשתיה אף ידו ליטול צריך
 לשתות הוא כך דהכונה ניחא והשתא הכוס בה שנוטל ,א

 השתיה לזו כצריך אחד יד הנטילה עס פירש מגיעין אין
 מכש״כ להאכילה הצריך הידיס ב׳ ידיו ליטיל מגיעין אין

 לשתיה הצריך ולג״י לשתיה מגיע דאינו כיון יגיע דלא
 • לאכילה הצריך ידים ולנטילת לשתיה יגיע דלא מכש"כ

 יותר בעי דלנ״י יען כלום לעשות ביכולתו היה לא וא״נ
 לי שיעור נשאר לא מנ״י וחצי משהיה חצי וכדשפך משהיה

 ידיו ליטול במה דא״ל כיון לאכול ביכולתו היה ולא
 נטילה דצריך כיון ביטלת אין ג״ה לאכול ולא לשתות ואף

 בשלמא מספיק אינו א׳ יד הנטילה עם ולשתות לשתיה
 והיה ולשתיה לנ״י מיס לו מ.יא היה ימיס בשאר
 שהיא לשתיה לו די היה המוהר ואח״ה ואכל ידיו ב׳ נוטל

 נשאר כי אמת מנ״י מחצה דנשפך כעת משא״כ מנ״י פחות
 טעם לא ע״כ וליכא אחד יד נעילת נזה צריך אכן שהיה שיעור
 הנותר מעט ולשתות אחד יד ליטול ביכולתו דהיה אף כלוס
 כלל שתה לא ע״כ צמאונו למלאות סיפוק די יהיה פלא כיון אכן

נ״י צריך ולאכילה לאכול כ״א כלל לשתיה רצה לא אולי ועוד
: כלוס טעס לא ע״כ די אין ולזה ידיו ב׳

 במס׳ • מחציצה ליזהר צריך א׳ סעיף במחבר (א״ס)ק
 ד״ת הגע׳ מסיק ע״ב ד׳ דף עירובין

 איך להם מקיבל היה דלא מאחר וק״ל כו׳ המקפיד רובו
 דילמא המקפיד רובו הוא דד״ח מנלן א״כ ההלכהא היא
 הלפחא ובא כולן דוקא ה״א דמהכתוב מקפיד שאינו אף רונו

 מקפיד אינו דאס מהסברא דזהו וא״ל רובו אף להחמיר
 מקפיד דאין אף חציצה הוא בכולן הא הלא כגופו הוא

 לכולו רובו בין לחלק ומנלן ע״ח דף יבמות במס׳ כמבואר
 רונו אפי׳ להחמיר א' באייפן הלכחא בא איך ועו״ק " בהקפדה

 מ״ס סוכה במס׳ עיין מקפיד דדוקא להקל Ъ ובאופן
 בהקפדה שיהיה מה על דהנה לתרץ ונ״ל * לגרוע ה,כחא

 דנזיר ע״ב מ״ד דף נזיר במס׳ דמבואר כתא הל א״צ דוקא
 דאס מקרא ויליף בתגלחתו ומצורע בימין תלויה טהרתו

בלא׳ה הא וקשה טבילה לו עלתה לא גילח ואח״כ טבל

 כיון



מה אביגדור אףךן תורת

 הוי החתך מקום וא״כ עיק״ו עד לקצץ עומד דהשער כיון
 ואין בתער מגולח ראשו רוב דהיה דמיירי וא״ל חוצץ רובו
 ואעס״כ חוצץ דאינו מיעועו והוי לגלח מקצת רק לו חסר

 עד לגלח דצריך הוא והדין מגזה״כ טבילה לו עלתה לא
 גבי קרא צייך אמאי דא״כ אינו זה שערות ב׳ ישאר שלא

 במס׳ כמבואר ברובו סגי ולא הראש כל לגלח דצריך מצורע
 ומצורע נזיר והוי כו׳ דמנרי ד״ה בפירש״י ע״א מ״ב דף נזיר

 ולא שערו כל מדכתיב ואולי יעו״ש כא' הבאין כתובין ב׳
 לא מנזיר מצורע דבאמת מוקשה רש״י כדברי• סתם שערו
 מחמור קל הוא ממצורע ונזיר לחם טעון דכזיר ילסינן

 דאס כולו דצריך ידעינן ממילא הא מ׳( )דף פס כמבואר
 דהעבילה מצורע גבי קרא צריך למה א״כ ברובו דסגי נאמר

 דסגי דנאמר מאחר חציצה הוי בלא״ה הא הגילוח קודם הוא
 באס מיירי הקרא ע״כ3ד יען הנ״ל תירוץ שייך לא ברוב

 רובו עד וגילח נאמר דאז הטבילה קודם רובו גילח לא
 דצריך בעכצ״ל טבילה לו עלתה ולא חוצץ רובו הוי וא״כ
 מגולח דהיה באיפן מצורע גבי קיא אצעריך וכפיר כולו
 בעכצ״ל כילו דדוקא קרא צריך למאי הדק״ל א״כ מכבר רובו

 כאינו היכא קרא צנייך וא״כ בהקפדה רק חוצץ אינו דרובו
 לו עלתה לא מ״מ חוצץ אינו דאז כעת לנלחם שערו על מקפיד

מגזה״כ: טבילה
 על כוסך אם וכש״כ ידיו שתי על ג׳ ס״ק בט״ן )קע״ג(

 מה ואיי הפרמ״ג וכתב רביעית יד כל
 שלא לשלול הע״ז דכוונת ונ״ל הוא דהרן ופשיטא מלמדנו

 פירוש בפ״א רביעית ידיו ב׳ על שפך אם וכן תפרש
 רביעית היד על נשפך כאשר דאז בס״א רביעית ויד יד כל על

 ב' על ששפך היינו בפ״א פירוש ואין כלל טמאים מים ליכא
 זה הזכיר מדלא רביעית בס״ע יד כל על כ״א בס״א ביחד ידיו

 א׳ רביעית הכונה כ״א כן דלא לפרש הט״ז בא ע״כ האופן
 אס כ״ש כי יען האופן זה הזכיר דלא והא ידיו ב׳ על

 בחנם ינקוט למה הוא דכ״ש ומכיון רביעית יד כל על שופך
 אף רביעית אחד כל על ישפוך או נקט ד׳ דבסעיף והא
 אחד ידו על שפך ס:רתהמ״אדאס י״למשוס הוא כ״ש דזה

 דקמשמיענו וזהו מהחברתה נטזאה בחבניתה ונגע רביעית
הוא: רבה וחידושא

 כו׳ מהרביעיח קצת עליהם שופך ב׳ סעיף במחבר
 סעיף קנ״ח בסימן לעיל דאמר הא נסתפקתי

 אנא דאר״ח בשסע ליטול ף יוס ברביעית ששעורס אעפ״י י'
 בפעם מיס הרבה היד על שיתן הכונה אס כו׳ משאי
 רביעית יתן כאשר דסגי או חסרו מלא מרביעית יותר אחד

 והנה • בפ״א מיס הריבוי וא״צ רביעית עוד ליתן ויחזור
 מנהר ר״י אתקין דברים אלו ס׳ יונה ברבינו כתוב ראיתי
 הר״ז יותר מחזיק הכלי שאס אע׳'פ רביעתא בת נטלא פקוד

 שידעו כדי מצימצס רביעית שיחזיק כלי התקין אס״ה משובח
 דצריך יעו״שהרי רביעית שיעיר הכל וידעו בעירו הדבר
 מחזיק הכלי שאס אע״פ מדאמר בפ״א מיס הריבוי שיהיה

 אפשר דאיך הדבר כן דלא נ״ל אמנם משובח הר״ז יותר
 ומחסני מעותרא למנוע קלקלתו הקנתו הלא כן ר״י שיעשה
 שיהיה כ״א בס״א לירן דא״צ הסנה כך אמנם טיבוחא
 ידיו טטל היה ישלם הירא ע״כ בזאח״ז אף מיס בריבוי
 יש כי יטן יונה רבינו כונת רק ונוטל וחוזר נטלא מהדין
 הכלי דבזו ידע כי ויען במצות זהירים אינם אשר אנשיס
 עוד מהכלי ליתן יהדר ולא ידיו כך יטול נטילה שיעור
 מזה גדולה היותר כלי לעשות הו״ל ע״כ ידיו על הסעס

 כדי אמר ע״ז משובח וזה יותר יתן יותר יחזיק כאשר ואז
 השגיח לא לזאת רביעית שיעור הכל וידעו בעירו שידעו

:כנ״ל מהדר שאינו איש איזה עבור כ״כ

 באמה זו מסברא הקשה והב״י ג׳ ס״ק בט״ן )ין*״ה(
 דהנה לתרץ ולעד״נ ט' הפוסקים על

 וישמור גדול ישב לו הקשה הגדול מן לר״ש ר״ג כדא״ל
 אנא אמר דר״ש מאחר הלא וקשה כילן שנועלין עד ידיו

 כחוב ושם מהמתניתא דידע מאחר והלא ידענא מהניתא
 ידיו וישמור גדול ישב לידידיה יקשה הגדול מן הראשונים מיס

 לר״ג קמקשה מאי א״כ קמיה הנא מייהי לאלתר לתירוץ ומוכרח
 משוס הנעילה דבדידן יען לק״מ הברייתא על דבשלמא וצ״ל

 וצריך דעת להפיח אסור הסעודה ובכל תרומה סרך
 גדול ישב קישיא זה מה א״כ ידיו לשמור הסעודה בכל

 רק ידיו ליטול צריך המוציא לאחר רף הלא ידיו וישמור
 נקיות משוס כ״א נועלים אינם דהס להסרסאי הוא הקושיא

 ידיו יהיו כלא סעודה התחלת עד כ״א נזהרין נס וא
 נמצא ידיו וישמור גדול ישב קמקשה שפיר א״כ מטונפות

 חכא מייתי דלא אף החלה ידיו הגדול יטול תמיד לדידן
 הגדול מן ן ל מתח הברייתא על כפירש״ישל ולא קמי׳ לאלתר

 הרמב״ס פסק ניחא ולפי״ז • קמיה חכא מעיילי ולאלתר
 ומפרש להמוציא נטילה בין מלהפסיק לזהר דא״צ כפסק

 מפרשים ואינם קאי אחרונים מיס על ברכה לנ״י דהיכף הא
 ועל ראשונים מיס על חיכף להיות דצריך קאי כניהס דעל
 אזיל לשיטתו אמנם הירושלמי נגד וזהו קאי אחרונים מיס

 ומעתה הנ״ל פירושנו וכפי החילה נוטל דגדול להא דפסק
 א״כ ראשונה בנטילה אף להפסיק דאסור הירושלמי לפירוש
 יקשה הפרסאי על לר״ג ששת רב הקשה מאי הדק״ל

 עד המוציא מלברך וימתין גדול דיכב הברייתא סל לנפשיה
 • להמוציא נטילה בין גדול הפסק הוי ביני וביני השולחן כיהן
 קס״ו בסי׳ ועי׳ * ב׳ ס״ק סיף קס״ו בסי׳ במג״א ועי׳

 ל״ח דלהפסק סבר שכת דרב בעכצ״ל • ז׳ סעיף במחבר
 ומעתה • פסקינן דילן וכש״ס אחרונים מיס על קאי וזה

 סברי בע״כ תחילה נוטל דגדול להא שהשמיטו ורא״ש הרייף
 רגיל היה כן ובאחת הח־לה נוטל דגדול הא ל״ש רבזמה״ז

 להמוציא נטילה בין להפסיק דאסור סברי א״כ הרא״ש
 • פסקינן וכירושלמי הירושלמי נגד דילן מש״ס ראיה דליכא

 פירש ככן העור דמ״ש קס״ו בסי׳ הב״י שכתב מה וא״כ
 יש ביותר • יעו״ש כו׳ כן למד מהיכן יודע איני הרי״ף

 הרי״ף דסבר מוכח דבהדיא הוא דנהפוך לדברינו להקשות
: להפסיק דאסור

 במס׳ כו׳ לזהר שא״צ י״א א׳ סעיף במחבר )קע״ס
 תכיפות ג׳ איתא ע״א( מ״ב )ד׳ ברכות

 ובגליון אחרונים דמיס ופרש״י ברכה לנ״י תיכף כו׳ הן
 וצ״ע כל ד״ה ל״ס( )דף סטה תוס' ועיין מסיק הש״ס
 ג״כעלמים הירושלמי דכונת התוס׳ כתבו דבסוטה וכונתו

 איירי ברכה דההיא מברכין כיצד בס׳ כדמשמע אחרונים
 הסומא עם דילן דש״ס סימא ומשוי יעו״ש המזון בברכת

 ראשונה ברכה על דקאי משמע דבירושלמי א״א וזהו דירושלמי
 משמע הירושלמי ומתיך בכאן כתב דהטור דלק״מ ולעד״נ

 דאמר קאי ראשונים דאמיס ברכה לנעילה חיכף דההיא ג״כ
 • סעודה אותה בכל ניזוק אינו לנ״י ברכה התוכף ההם

 סעד כבר א״כ אחרונה לנעילה קאי דאי מונה בב״י וביאר
 מחלוקת לעשות רצו לא החים׳ אמנם י הוה דהוה ומאי

 האדם הירושלמי כך מפרשי ע״כ לירושלמי דילן ש״ס בין
 יורע א׳כ לנ״י הברכה מסמיך אחרונים במים שתמיד היגיל
 בזו יוזק כלא משמרו הש״ת אזי תמיד יעשה דכן השי״ח

 כפי לברכה נ״י יסמך הסעודה אחר בולאי כי הסעודה
 בתחילת ע״ע כמקבל ראשון בכעס אף אדם וכן הרגנו

 ־ מנזק שמור הוא לברכה הנ״י לבסוף להסמיך הסעודה
 קא' אחרונים- מיס דעל להירושלמי מפרש ג״כ יוכה והרכינו

דקאמר כג
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 מנה דלא ר׳ל נו׳ ד׳ אמי לא למה אלקש;ו ס דתאמי

 ''?נר'.נ1 חינו כו׳ ב'רמ,מ' מקרא' דלפינן הר אלא
 לסיניא הייו־למ' דרש דמב-א הרי כו׳ ידיכם שאו יכהיכ

 לרביגו זכר לא והגה״ש הירושלמי עפ״י להסוגיא ומתרץ דינן
 הביא צ׳ אוח מברכין כיצד פ׳ יו״ט במעדני ועיין אלן יונה

 ולא ראשונים מים על קאי דהירושלמי עליו ומקשה לחי״י
 ידעו מאין ק״ל אמנם • כן ג״כ למפרשי סוטה לחוס׳ זכר

 א״צ דבראשוניס חדש דין מזה ויולד ־בדוחק הסוגיא לפרש
 דהאיחיכף להמוציאגימא נטילה בין להפסיק ומותר להסמיך

 אחרונים נ״י ובין ראשונים ג״י בין שניהם על קאי ברכה ננ״י
 עס לילן ם’ש ניחא ויהיה בסמוך להיות צריך דבשניהס

 המובא יואל ורב»נו ורמב״ס לרי״ף ומנ״ל לירושלמי ש״ס
 חמר ע״ב נ״ב בד׳ להגה ונ״ל י מלהפסיק לזהר דא״צ בטיל
 והאי שכתבו בתיס׳ שם ועיין סעידה לנט־׳י תיכף הגמ׳
 תכיפות אידך בהדי מברכין כיצד בפ׳ לעיל ליה משיב דלא

 בברייתא הגה״ה ובצדו למתנייה חש לא במשנה דשנויה משוס
 הגיהו נז: ברייתא כ״א משגה אינו דזהו לן הוקשה כי יען

 דברי על שכתב בצל״ח מצאתי וכן ־ ומשנה במקיס בברייתא
 הוא אבל במשנה נזכר לא זה דבר הנה אלו־ הסוס׳

־ יעו״ש בתיספתא לשנוי בתיס׳ גס להגיה וצ״ל בתוספתא
 מברכין כיצד פ׳ יו״ט המעדני דברי להו אשתמיט האמנס

 דברים אלו פ׳ החום׳ אבל וז״ל בקצרה יפה שביאר ס׳ אוח
 למתנייא ח: לא במשנת לשנייה דמשוס כו׳ אחר בענין תירצו ׳

 לנטילת דח־כף להך לה שמעינן המשנת דמהוך כלומר ע״כ
 אמנם • הנה״ה שיס בלי בפשיטית ת ז נתבאר הרי סעודה
 תיכף הך דהרי התיס׳ על רבתי קושיא מקשה הצל״ח

 ג׳ בין וחפבינן ת למנח פ׳״י במשנה הוא שנוי לסמיכה
 יונת רביני תייוץ ג״כ סברי דהתום׳ לתרץ ונ״ל • תכיפות
 דילפינן הני אלא מנה לגא הך חשיב נא דלכך דמחרץ
 בסוטה שכתבו בשיטתם אזלי לא לכאן התום׳ ושיטח מקראי

 סבר דהירושלמי ירושלמי ש״ס על פליג לילן דש״ס כ״א
 ידיכס שאו מקרא יליף לכך ראשונים מים על דקאי
 אחרונים מיס על דקאי לילן לש״ס כן לא ידיו שיגביה צייך
 לא בזת וא״כ ת ז מקל־א נלמד ידיו שישפיל צריך דאז

 נלמד דלא דבר אף משיב להא יונת לבינו תירוץ יעלת
 לשמיה מפום בתירוץ דקמושפי הוא אוסופי לזה מקרא

 אף לסמיכה דחיכף הך למשיב הא ומעתה • כו׳ במפנה
 מקרא דילפינן מילי הנך כאן למשיב כיון מ״מ במפנה• לשנוי

 לחיכף הך כן לא ביחד ש נקט לכן מקרא נלמד ג״כ וזה
 הךחי־ףלנ״י דנקט והא מקרא נלמד דנא סעודה לנטילה

 דלא כיון להאמר מוכרח מ״מ מקרא נלמד דלא אף ברכה
 סעודה לנטילה דחיכף הך כן לא וברייתא במשנת זה נזכר

 למנקטיה אצטריך למאי מקרא נלמד ולא במשנה לנאמר
 לאינך ל״ד ונס במשנה האמור מכבר זת לידעינן כיון בכאן

 לאסור נאמר אס והנה י מקרא נלמד לא וזה מקרא דנלמדו
 דתיכף הך עוד נאמר למה להגוציא נטילה בין להפסיק
 להנטילה המוציא להסמיך צריך Ьэ בלא״ה הלא סעודה לנטילה

 בשלמא הך עוד צריך מה אמה כ״ב בשהיה אף להפסיק ולבל
 מיתר אכן אחרונים מיס על דוקא דקאי כדנאמר הא

 להפסיק בלא״ה אסור הא ל״ק להמוציא נטילה בין נהפסיק
 נגין מעשה בעשיח דוקא דהו ל״ק לסעודה נטילה בין

 אסור יותיר ולא יחסר שלא דקדוק' ׳ לצריך בחמין מזיגה
 אסור באחרונים כ״א בראשיניס מותר מעשה ב׳א משא״כ

 מעשה בלא ואף ראשונים על גס לקאי כדנאמר כ משא
 וכש״ג מיותר סעודה לנטילה סיכף לנאמר הך א״כ אסור
 לאסור מכש״כ מעשה בלא אף שהיה לאסור דכיון הוא

 ס״לדהאיחיכף להפסיק לאסור דסברי והפוסקים במעשה•
 ואחרונה ראשונה נטילה פל שניהם על קאי ברכה לנטילה

 הנוגה הן הן סעודה לנטילה תיכף לקמן לנאמר והא כג״ל
 מאן הוא צ׳ ושינוי הך והיינו ברנה לנ״י סינף מינתח ך לי

 סעודה לנטילה סינף נאמר זשס ברכה לנט׳י חיכף נקט
 • להמוציא נטילה בין להפסיק לאסיר א׳ כונה ובשניהם

 להפסיק למוהר הרי״ף בלעת שכתב הטור לברי ועפי״ז
 אמאי קשה א״כ נאמר אחיוניס מיס לענין לוקא והן■

 לאשור לסבר בעכצ׳ל סעודה לנטילה דחיכף הך משמיט
 ראשונים פל כץ נאמר ברכה לנט״י תיכף והך להפסיק

 הך היינו סעודה לנטילה דתיכף והך אחרונים על ובין
 ברכה לג״י לתיכף הך דנקט מכירן א״כ ברכה לג״י לתיכף

 דעת ולתרץ ׳ סעודה לנט״י דתיכף הך להזכיר שוב א״צ
 דלא ס״ל יואל דרכינו הב״ח כרת כס סבר להוא נ״ל הסיר
 • כהתו׳ ול״ס חכיפית בהדי׳ משביה מדלא לא׳ כהך קיי״ל
 כולל ברכה ללי הינף דהך נאמר אס שפיר הוכיח א*כ

 לנעילה דתיכף הך להביא הו״׳ל כ’א ואחרונים ראשיניס
 דכא נאמר באחרונים דדוקא לפרש הטעה דלא ג״כ סעידה
 אחרונה נטילה על ב־כה לנט״י דתיכף הך הביא הרייף
 סמיך ולמה דהמוציא ראשונה ברכה על הך להביא ותו״ל

 צ״ל בע״ש בהדיא לבאר והו׳ל טעות מזה דיוצמח כללא על
 ובראשונים אחרונים מיס על מכה ללי הך נאמר דדוקא

 להני ברכה לסעודה דחיכף הך ומדל״ח מלהססיק לזהר א״צ
 לל זה הרי״ף השמיטו ושפיר כן הנכה דנית ש״מ תכיפות

: הטור בכונת ברור
 • כו׳ לבהמה מאכל תכו ו' סעיף במחבר ז(’)קע

 רב אמר ע״א( מ׳ )ד׳ ברכות במס׳
 צריך לפתן הבא מלח הבא לברך א״צ רוך ג טיל ברוך טיל

 נמי לכהן הביאו מלח הביאו אפילו אמר יוחנן ור' לברך
 אמר ור״ש למך צריך נחירי ביל ג להורי גביל לברך צ א׳

 ׳ נמצא כו׳ רב אמר דאר״י לברך צ א נמי לחורי נביל אפילו
 • ור״י לב נגד כר״ש יפסיק איך וקשה כר״ש פסק דתש״ע
 שפסק שש׳ הכ״מ דברי והביא זה מקשה כצל״ח כי וראיתי

 כן הוא ואילך ורבא מאביי דרק ותמה הוא דבתרא ש’כר
 הג׳ אץ ואדרבא כללא הדין אתיהב קרמאי בהאמוראי ולא

 המפלג• דהנה לתרץ וניל • יעי״ש הרב במקיס כתלמיד
 רב אמר הונא רב דאמר כתב ו׳ אית לברכות פ״ו יו"ט

 קאמר אמאי רב דא״כ וקשה כו׳ שיטעום לאדם אסור
 הני דקאמר הוא דרב דמשמע לבי־ך צריך להורא דגביל

 ממילי הוי דלא ס״ל מ״מ כו׳ לאדם לאסור דאפ״ה וי״ל
 דהרה נמי ס״ל לא לפתן הבא מלח הבא כמו ממש לסעודה

 ולפה; מלח להבא דלר״י נמצא • יעו״ש ממש לסעודה ממילי
 ’ממיל הוי ג״כ לתורי דגביל פש־טא כ’א לסעודה ממילי הוי

 נמצא כו' שיטעום לאדם לאסור להא ליס לר״י רק לסעודה
 יחידאה רב הוי לסעודה ממילי אינו ולפתן מלח להבא להא
 ובהא לסעודה ממילי דהוי ור״ש כר״י והל׳ ור״ש ר״י נגד

 וכן • ר׳י לגבי רבים ור״ש רב הוי שיטעום לאדס לאסור
 ורבחסדא הונא רב ס״ג( )ד׳ דגיטין לגמרא סהמא פסיק

 דא״צ הפסק הוה שפיר נמצא ל״י לנכי כוהייהו הל׳ וגניבא
רביס לסעודה מילי הוי ולפתן למנח דבהא כיון לברך

: כן סברי
 היטב הבאר כו' לטעום אסור אמרו ונא ז' ס״ק ץ 12ב

 במקומו נשנה דלא כיון ומתרץ דגיטין מהא מקפה
 גם בהדיא גרסי כי איך ורא״ש בהרי״ף ראה אכן יעו״ש

 דברי וא״כ גמ׳3 נס להגיה צריך וכן לטעום אסור כאן
 אדס דלשהות דכיון ראיה דאינו נ״ל ובלא״ה אינו הט״ז
 כל טעימה אף ה״א לטעום אסור נקיט כדהיה א״כ קולס

 אשור אכילה דוקא לאכול אסור לז״א אסור ג״כ מיס לכו
 לפיל שהבאתי מה לתרץ נ״ל אלו הב״י ובדברי י שהיה ולא

 צרין לחורא דנביל רב אמר דאמאי יו״ס המעדר קישיח

 לברך



מו אביגדור ארח חורת

 דהנה כו׳ לשעיס דאסור להא אמר בעצמו הלא לברך
 דילן גירסא כפי כו׳ כלום שיאכל לאדם אסור נאמר בכאן

 מה על וקשה שיטעום לאדם לו אסור הגירסא ובגיטין
 בטעימה איסור יש אס הוא לדינא נ״מ הלא מזה זה נשתנה

 שמואל אמר ר״י אמר הרי״ך דגירסת נ״ל ע״כ בעלמא
 אסור מדקנקט אכן רב אמר נאמר דילן ב:״ם ובאמת
 נאמר בכאן דילן ובש״ס לאכול אסור קנקט ולא לטעום

 לזאת לטעום אסור דנאמר הוא בגיט־ן רק לאכול אשור
 אמר ור״י דגיטין הגמ׳ גירסת בהרי״ך גהחלך כי מהנראה

 ושמואל ורב ג״כ דשמואל ומשמיה דרב משמיה מילתא להדץ
 לאכול אסור אמר דרב בזה פליגי מ״מ א׳ דבר דאמרו אך

 לא לתורא דגביל נמצא מוהר בעלמא טעימה אבל דוקא
 למך צריך לחירא בגביל סבר ע״כ המוציא לסרוסת שייך
 ופליג לשעיס אסור 4אמ דאיהו כשמואל סבר ששת רב אכן
 г לפרוס שייך זהו א״כ אסור בעלמא טעימה דאך רב על

 א נתח גביל אפילו ששת רב כונת וזהו למך א״צ המוציא
 מאמר דידוע מכני השעם לבאי וא״צ לברך א״צ נמי

 וזהו המוצא למוסת שייך וא״כ לטעום דאסור שמואל
 יו״ט המעדני קושיה עצמו לתדץ בא רק כל גסי שגיר

 כן גס אמר איהו הלא לברך דצריך רב ■אמר אמאי כ’דא
 דאסור משמו אמר ר״י כ״א כן אמר לא דרב מסיים ע״ז נך

 אין א״כ טעימה ולא דוקא א:ילה ח״כ כו׳ שיאכל לאדם
 כשמואל לנו המקובל לפי משא״כ המוציא לפרוסה צירך זה

 טעימה אך ד וגניבא חסדא ורב הינא רב בגיטין כדמסיק
 : לברך צ’א לזאת המוציא פרוסת צורך הוי э'Ъ אסור

 כדאפכחן קידם אדם לשהות אבל י״ח ס״ק במג״א
 דחקת מקרא מייתי לא אמאי וקשה כו' ברבקה

 שהאריך אפרים ביד וראיתי בעירם ואת העדה את והכקית
 חדס אלכסנדר גבי במדרש אמרם עפ״י בפשוט נתרץ ונ״ל

 כתן ג״כ רמז ולזה הבהמות בזכות דאוכל ה׳ תושיע ובהמה
 הושיע דאדס בעירם ואת מה בזכות העדה את והשקית

 מרבקה ראיה מביא ע״כ ראיה אינו וא״כ הבהמה בזכות
 יען לבהמה אדם והקדים בזכותם דהשקס י״ל שפיר ושוב

: קודם אדם דבשתיה
 משעורים השלם אס אבל א׳ סעיף בטחבך (ח'עור)

 ע״א ד״ד עירובין במס׳ איתא ־ כו׳
 דקרא רב דסבר נימא וקשה כו׳ הוא דאורייתא שיעורין

 במס׳ יצחק ר׳ ואיתימא יוסף רב כדאמר להקדים אתי
 דפליגא לאמר בפשיטות הגמ׳ וכדרצה ע״א מ״א ד׳ ברכות

 קושיה ג״כ ונתרץ לתרץ ונ״ל נאמר לשיעורין דאמר חנן דר׳
 כולו הפסוק כל אמר אמאי דמקשה ברכות במס׳ הצל״ח
 לשיעורין אס מקשה עוד נאמר לשיעורין זה פסוק הול״ל
 גס • ארץ של הכפל ומ״ל שמן זית ארץ שוב נכתב למה

 שיעוריה שהארץ שייך איך כזיתים שיעוריה ככל ארץ אמרו
 והלא קרקע חובת כהס בדברים זיתים שיעורי ואמו כזיתים
 בין נוהג הגוך וחובת הס מאכלות באיסורי זיתים שיעורי

 קושית עפ״י כדבר יתבאר אמנם • יעו"ש בח״ל ובין בארץ
 מן מצה ישראל אכלו לא דלמה קדושין בתוס׳ הובא הירושלמי

 ע״א ל״ח בד׳ יעו״ש דחדש לנ״ת דמצה עשה דידחה החדש
 של אבלו שבימי דאמרינן כיון יהונתן מו״ה הגאון והקשה

 ידעו א״כלא שיעורין מינייהו וחד הלכות ש' נשתכחו משה
 שלא והוי יותר או פחות מעט יאכלו ואולי מצה של השיעור
 דחזי משוס אסור שיעור דחצי דהא ותירץ מצוה במקום

 שיעור שמא אמרת מאי א׳ כזית לאכול הו״ל א״כ לאצטרופי
 לזה כשיצטרך הלא חדש שיטור חצי ל’והו זיתים ב׳ דמצה

 לתקוני והו״ל דמצה מ״ע נמי יקיים ממילא שיעור חצי עוד
 ודבריו בכזית דשיעורו כשיעור יאכלו ושמא דאפשר מה כל

 וכאשר מכזית פחות השיעור שמא חשש דהא צל״ע בתירוצו
 נמצאי״ל • מצוה במקום שלא משיעור יותר כוי כזית יאכל

 הדבור דאחר לל״ת דחי הדבור דקודם דעשה סבר חנן דר׳
 וכקושית לשיעורין ששכחו מטעם הוא מצה אכלו דלא והא

 אסיר שיעור דחצי לרמז הכתוב בא ולזה הנ״ל יהונתן ר׳
 מחדש מצה לאכול ויצטרכו לארץ יבואו בי בעת ארץ ואמר
 יהי׳ לא אז מזה ידעו לא דאס כזיתים שיעורין דרוב ירעו

 יאכלו לא דשמא למדחי דא״א מחדש מצה לאכול ביכולתם
 ארץ קנקט דשפיר נמצא אסור ג״כ שיעור וחצי כשיעור
 בהכנסס תומ״י לעשות שיצטרכו ראשונה מצוה על להורות

 כי לקיימו א״א דאל״כ משיעורין הידיעה לזה נצרכים לארץ
 שבכליהם ממן כה עד אכלו כי להם אין יכינה תבואה
 מחדש יאכלו דאז כשיעור כשידעו אא״כ כנ״ל א״א ומחדש
 אסור שיעור דחצי לזה סמך ומוכח לל״ת עשה דחיה מטעם

 לשיעורין ג״כ ארץ תיבת אך היינו הזה הפסוק כל אמר ולזה
 לזאת לכשיעור לחצטרופי הזי שיעיר דחצי בשביל הי־נו נאמר
 דבע״כ המקשה סבר היה ׳ז ולפי ־ שיעור חצי אך אסור

 דאי לברכה והקדמה שיעורין דברים שני נדרש זה מפסוק
 להורות וא״ל אתי למאי ארץ יתור קשה בלבד להקדמה

 לארץ ראשון וזה לארץ דזהשני משום לשעורה קדמה דזית
 ודבש ושעורה זית חטה ארץ לכתוב להכתוב הו״ל הלח
 קדמה דחטה ה״א כן כתיב הוה דאס די״ל הנס כו׳ גפן

 ראשון דזה להו שוין וזית דחיטה להורות ארץ נקט כ ע* לזית
 ע״ב מ״א ד' ברכות במס' התוס׳ אכן לארץ ראשון וזה לארץ
 לארץ מוקדם דהוא לזית קדמה חטה דבאמח כתבו זה ד״ה

 ושפיר ג״כ לשיעורין אתי דהקרא צל ע״כ3 והדק״ל ראשון
 חטה א״כ לחוד לשיעורין דאתי וח״ל וכלל בני ארץ ככתב
 שכיח וחינו בא״י אלה נוהג שאינו המטנע בית לענין דהוא

 הקדימי ולמה שכר וקבל דרוש דנכתב רק יהי׳ ולא היה דלא
 להקדמה ג״כ דנאמר בעכצ״ל ושכיח בכ״מ הנוהג שיעורין לשאר
 והקשה לשיעורין למסבר ג״כ מוכרח להקדמה דהסובר וא״כ

 וחני כיעורין על לקרא אסמכתא רק דזה ומתרץ שפיר המקשה
 חלב דכל מקרא הוא שיעוד וחצי כינהו הלכתא ובאמת שיעור
 דנת צ״ל או שני ארץ דקנקט והא נאמר להקדמה הכתוב ועיקר

 תבואת עם אילן פירות לערב הכתוב רצה דלא צ״ל או הנ״ל כתו׳
:שני לארץ הוכרח כ’ע מזה זה והפרידן השדה

 זהי ט׳ לאכול יתן לא ב׳ סעיך במחבר )קנג״ט(
 ח״ל דברים אלו פ׳ סוך יונה מרבינו

 יש ידיו שנעל בו יודע אא״כ לשמש פרוסה אדם יחן לא
 בי שיודע למי אלא לאכול לתת ראוי שאין מכאן למדין

 בתורת בניהן מצוה לעשות שמתכוין שכיון ונראה שיברך
 פתח רבי ע״א ח׳ ד׳ דב״ב מה וק״ל יעו״ש מותר צדקה

 נחו א״ל שנית לאו א״ל קרית בני כו׳ בצורת בשני אוצרות
 בת־ פרנסיה וכעורב ככלב פרנסני א״ל אפרנסך במה כ’א

 לע״ה פתי שנתתי לי אוי ואמר מצטער וקא ר׳ יתיב דנפק
 היא ה’ע כי היה שסבור חך פת לו דנתן חזינן הרי כו׳

 ביהי׳ מהדר רבי היה דמקודס פרנסו ואעפ״כ לברך וא״י
 יחהר ע״ה אוכל שהיה דמה הריטב״א וכדפירש ח״ח דוקא
 צא וכעורב ככלב לפרנסו דראוי אחיכ לו וכדגילה לת״ח

 לעשות דמתכוין דכיון בעכצ״ל לברך ',Ъс במה השגיח
 מסוכן דהיה ההם דשאני ואך • בה ל״ל צדקה בהורת מצוה
 וכן אח״כ רבי מצטער היה לא דא״כ אינו זה ברעב למות

 בריעבי׳ה מבואר וכן המסוכנין אלו על רבי גזר לא מקודם
 לת״ח יחסר ע״ה אוכל שהיה ומה רנ״א סי׳ יו״ד בב״י הובא

 דאפ-צו מסתברא נמי וכן להחיותו חייב בלא״ה ודאי אבל
 כהוא אעפ״י להחיותו חייב ברעב מת לפנינו בא אס בכה״ג

 היה רבי דפרנסת ןא״כ כו׳ אח״כ לח״ח יחסר אם ספק
 ומכיוץ כ״כ ומדוכה מעונה יהי לבל רעבון מצער להציל
 לברך כשיכול דדוקא דסירי ואולי • פרנסו איך לברך דא״י
 דכן אסור לזה במצות מהדר שאינו מכני מברך איט רק



אביגדור ארח תורת

 לאכול לתת ראיי דאין למדין ומזה ידיו שנעל בו יודע אא״כ נאמר
 סדר יודע ואין ע״ה שהוא מי משא״כ שיברך בו שיודע למי אלא

 שעה לפי מרבי זו דגעלמה אפשר או לעשות ביכולתו מה ברכות
 עצמו ציער זה בשביל לע״ה פתו שנתן על דהצטער אח״כ ובאמת

 ומשהיו אברהם גבי וירא במ״ר ועיין • לברך שא״י למי פתו שנתן
 ברוך וא״ל נימור מה אמרק והן בריכו א״ל ושותין חוכלין

 באופן הגירסא י׳ ד׳ ובסוטה כו׳ משלו שאכלנו שלם חל
 יצום אז לעני פרוסה בתתו איש לכל דראוי נ״ל וכן אחר

:ויברך ידיו שיעול לו

ר? רי׳ £2 במחבר פ(')ק
 נ ר ,ח ב ע ה ד דתענית מגמ

 בסעודה משיחין אין אר״י הכי א׳ל מילתא מר לימא לר״י
 מאיסורא לאפרושי באופן אף אמר איך גופא זה דבר וקשה

 לאמר .י ורצי • מאיסורא סכנתא דחמירא דאסור י״ל ג״כ
 ובאקראי מעט ולא משיחין אין ובקביעות הרבה דדוקא
 בגו דעטיש מאן אפילו בירושלמי דאיתא אינו זה אמנם
 נן חז הרי סכנתא משום אסותא ליה למימר אסור מיכלא

 בעת דהנה רנ״ל • תיבות ג׳ א״ל ואיך אפור א׳ תיבה דאף
 כשמדבר והנה הקנה פי פעל הכובע נפתח אז הקול יציאת
 בעת הומ״י ואז כ״כ בחיזק נפתח אינו אזי מעט דיבור

 כשמדבר כן לא הקנה ע״פ הכובע וסותם חוזר הדבור גמר
 יסתם במהרה ולא ובחוזק הרבה נפתח אזי ובחוזק הרבה
 דיבור על לאמר אסור אזי בפיו האכילה כי בעת נמצא
 ירד בתו״ז פן מ״מ מעט דנפתח אף כי אסותא כמו מעט

 אכילה נמצא לא ובזה הלעיסה כשגמר כן לא מפיו המאכל
 ז בתו׳ כי יען מאכל יכנס השניה בלעיסה סן חשש ליכא אז

 משיחין אין דא״ל הדין מעשה היה זה ובאופן נסתם בודאי
 בעודו מיירי דירושלמי וההיא הלעיסה גמר אחר בסעודה
 בגמר אף אסור הרבה להשיב אכן • שיניו בין האכילה
 הרבה נפתח אז כי יען הסעודה בתוך הוא אכן הלעיסה
 ועיין .בסעודה משיחין ־אין א״ל ע״ז יסתכן עוד וכשיאכל

 מת לא אבינו יעקב אר״י הכי א״ל דסעיד לבתר שם עוד
 וקשה דורש אני מקרא א״ל כו׳ חנטיה חנטו בכדי וכי א״ל

 ואעפ״כ מקבלה או מקרא כ״א בנביאות כן אמר דלא פשיעא
 ג״כ מקרא דרש כאשר כי והלא תירצו מה א״נ לו הקשה

 דרשא לכאורה דהנה ונ״ל כו׳ חנטיא חנטו בכדי וכי קשה
 וצריך א׳ יום שניכם גס אשכל למה דנאמר מהא מוכרח זו

 ועשו מת יעקב נתהום לא הא וזה א׳ ביום למות ועשו יעקב
 הקבורה רק נחשב ומיתתו מת לא דיעקב בפכצ״ל חי' עדיין

 נהרג דעשו א׳ ביום היה והקבורה חי כל מעין נעלם אז כי
 לאמר ר״י הכריח הדבר דמזו י״ל כן • הקבורה על שערער

 ג״כ ואחיו יוסף ידע אז כן נאמר כאשד ק א מת דלא
 • חנטיא חנטו בכדי וכי מקשה שפיר ע״ז הוא דחי ההכרח מזו

 מקרא כ״א זה מפאת אינו דהוכחתו לו השיב שפיר נמצא
 שיעמוד מה ידעו לא ואחיו יוסף נמצא דורש אני בירמיה

: וספדו חנטו ע״כ ויתנבא ירמיה
האחד בשביל אקהב׳פוסקין כו׳ ממתינים ב׳ ב׳ סעיה

 הב׳ דאף אפשר אז רבס הוא הא׳ אס לעיין יש
 כתב אח״כ דחומ״י חף • רבו כבוד מפני בשבילו יפסיקו
 או לרבו כבוד לחלוק בא ואס תחילה ידו פושט הוא הבוצע

 א׳ מאס כלל הזכיר לא וכאן בידו הרשות הימנו שגדול נמי
 במס׳ ועיין • ד״א מהל׳ חובה וכאן רשות הוא דשם ל י רבו
 מגילה במש' לשיטתו דר״י נ״ל כו׳ סומא היה חס כלה

 טוב באור דעור באפילה העור ימשש כאשר קרח בביחור
 במוצאיו בתי כי טיבלו באפילה עור אינו אחרים שיצילוהו לו

 נו הוא גנאי ע״כ קללה זהו באפילה שר אכן ומובאיו
 : תפילתך סילוק יאמר רק מהתוכחה קללה בו ששלטה

 ענבר שאכל ממקיס יאכל ולא י״ב אוח היטב בבאה
 הוריות בסוף איחא כן לשנתה שקשה וחתיל

 אטעיתיה סשר איזה ידעתי לא כו׳ שס נזנר לא ותחול
 אוכל שהעכבר ממה האוכל ומה ,הגמ בראש ראה אולי

 ראה ולא ,הגמ דן ע״ז כי יען תחול נזכר ולא כו׳ משכת
 ממה האוכל התלמוד את משכחק דבלים ה׳ הגמ׳ בסיף

 דכלל מנוס ואי תחיל ממנו שאוכל וממה עכבר שאוכל
 עכבר שאוכל ממה נחשב לחדא דזהו י״ל ו׳ ופרט ה׳

 שהחתול ממה האוכל משנת לכך כי יען חתול שאוכל וממה
 ונתהוה שכחה לו וכילד עצמו עכבר אחל כי עבור אוכל

 דלכך שמעחי הלצה ובד־ך ממנו* שאוכל בדבר הטבע
 הגע׳ כדקאמר יען כמבואר משכת שמו למת כששואלין

 ענבר האוכל משנת אוכל שהעכבר ממה האוכל ומה
 משנחו מת בפגי המסתכל השתא נ’ה וא״כ לכש״כ עצמו

 כתי ח׳ ס״ק סי'רכ״ח בח״מ הסמ״ע — :לכש״כ עצמו מת
 כמו דעת גניבת זה ואין מותר עמו אכיל בא דלאמר

 כנהוג שלא להרביח זהו כי יען בתקרובות ירבה לא
 ח-נירו יתיז: כן עמו ידבר לא אס אדרבא בכאן משא״כ

 ואכול בא לו לאמר מכבדו ואינו ויוצא שנכנס דהרואיס
 שנמנע יודעין הכל אין כי שפלותו מפני שהוא יאמרו עמי

 לאנול אסור ע״ה בגמ׳ • יעו״ש סועד שאינו שיודע מפגי
 ותרגגולין אווזין היכול ולא בצל ושב בצל אנול בגמ׳ ־ בשר
 על וחיסיף וממשתיך ממכליך פחות עליך רודף לבך ויהא

 אקקלי קקולי דאניל בעליתא טני אליחא ל דאנ • דירתך
: )בפסח־ס( שכיב ידמתא

 ולא שמחה רבינו לטפס דוקא נ׳ ס׳ק בטי׳ן
 לקימ המנ״א דברי לפי כו׳ האחר לטעם

 דבשבת ניחא למזבח דומה דשולחן דמשיס האחר דלטעס
 • קשיא ר״ש לטעם רק למזבח רמז וליכא מזבח בונין אין

 סמוכין וי״ל • היא תורה ישראל של מנהגן ומ״מ הב״י וסיים
 ברכת קודם אומר דבשבת יען ר״ש לטעס גס זה למנהג

 וינק צרה ההא שלא הבקשה נוסח ושם רצה ירושלים ובנה
 עוד לו יקרה שלא מיבטח נמצא מנוחתנו במס ואנחה

 להשמר התפלל כבר כי יען ירושלים בונה בברכת נזק
: יקיבל והפילתו מנזק

(О*РГ במס׳ עי׳ כו׳ בימינו נוטלו ד׳ סעיף במחבר 
ד״ה רש״י ע״א קל״א ד׳ שבת

 דההיא פירש״י דכאן וכינהו הש״ס ובגליון כו׳ ושמעינן
 פ' דף וביבמות עשיר במצורע כתיבין דכולהו מופנה דעני

 ברגל כתיב האשם ובדם האשם דס על דכתיב דכיון סירש״י
 משמע כו׳ בשמן כיה ומכת למיהדר בעי הוה ולא ימנית
 לתמוה הו״ל אכן בעשיר ובין בעני בין דמיותר דסבר
 מאחר רבא אמר ע״א י׳ ר' במנחות מפורשת מגמ׳ יותר

 ימנית וכחינא האשם מקום ועל האפס דס על דכתיב
 וכתיבי הימנית רגלו בהן ועל הימנית ידו בהן על בדס

 רבא אמר בפירש״י יעו״ש למ״ל ועני עשיר דמצורע בשמן
 לה*ו נ״ל אפן כוי בעשיר ולא בשני לא לכתוב לא כו'

 דרנא ובמילהיה כו׳ אמר בד״ה כתבו דההוס׳ פירש״י
 האשס דס מקום ועל האשם דס על דכחיב מאחר גרסינן
 בשמן דכהיב ימנית עשיר מצירע של בדס ימנית וכתיב

 כפי פייש״י דכאן נמצא יעו״ש כו׳ למ״ל עני דמצירע
 לפי פירש״י וביבמות שס רש״י שג־ס הפשוטה הניפסא

 כך הגירסית לכל ופך כך וכין התוס׳ נירסת
: מיותר דמצורע

ш טי בבהמ״ז חייבות נשים א׳ סעיף במחבר 
 ׳גמ ע״ב ,כ ד׳ ברכות במסכת עי׳

 ומן דנאמר דמאחר דמקשה וג״ל ובגה״ש פשיטא ובמזוזה

 התפילין



ןן2 אביגדור ארח תורת

 למזיזה ואיתקש הואיל מ״ר בעכצ״ל סשיטא וקפה התפילין
 ולא ביחך אמריגן ולא במזוזה דחייבים ידעינן מזה א״כ

 ממזוזה דסטורין אמריגן דהוה סירופ מ״ר מפני ז’ע ביתה
 משוס מתפילין סטורין דלכך דה״א יען מהחפילין ודנקטיה
 הוי דלא בתפילין חייבין היו זה ואילולי לת״ח דאיתקש

 ומן נקט לכך תפילין זמן ולילה דשבח שהזמ״ג מ״ע
 כ״א לת״ת הקיש עבור הסטור דאין להשמיענו התפילין

 מקודם דחשיב מק״ש דפטור דומיא שהזמ״ג דמ״ע עבור
 ואחקש הואיל דמ״ד ,נמצא תפילין זמן לאו ולילה דפבת יען

 קמייהא מסברא להדר די״ל החסילין ומן על קאי לת״ח
 לת״ח מזוזה נקיש דפירש ורש״י למזוזה ואחקש הואיל מ״ר
 לח״ח הקיש עבור הוא חסילין דפטור כדנאמר כי ימן
 הטעות והיה ובמזוזה נקט היה לא אס כאשר א״כ

 יותר ביתה ולא ביתך עבור למימר למ״ל במזוזה דסטוריס
 מסברת דנידע מכיון לח״ת הקיש עבור ג״כ לאמר טוב

 קופית ולענין • קחי ומזוזה תפילין על לת״ח וגק״ש הקיש
 דאורייתא בברהמ״ז נשיס שאלת ציין לא דאמאי המפרשים

 נ״ל אדא רב במאמר והפסק המשנה על דרבנן או
 נאמר דאס דמדאורייחא דפשיטא שאלה אינה דלכאורה
 יחייבם איך א״כ וארץ וחורה בריח דאי״ל עבור דפטורוח

 כשיקרא ומחזי אצלס שייך דלא הברכה ניסח ויאמר הרבנן
 ובקידוש היוס בקידוש חייבוח דנשיס המאמר כדהקדיס אכן

 ע״ב קי״ז ד׳ פסחים במס׳ כמבואר ליצ״מ זכר אומרין
 עבדו לא דהנשיס ובמ״ר בסוטה ומבואר בחוס׳ יעו״ש

 הא ואביי ליצ״מ זכר בקידוש אומרים איך וא״כ במצרים
 כעין המתקנין הן ורבנן קסידא דאין בעכצ״ל מדרבנן אמר

 ים שפיר א״כ כהוגן הנוסח דבאנשיס מאחר חשו ולא זה
: דאורייהא בברהמ״ז נשים לשאל

 במס׳ מי׳ כו׳ הסבות וג א׳ סעיף □"ГЮ□ )קס״ט(
 וחוחס חוד״ה ע״א ט״ז ד׳ ברכות

 היינו מדאורייתא ברכה דעיקר אף דבאמת ונ״ל ובגה״ש
 בשם וחתימה בפתיחה שיהיה אכן ירושלים בונה שיזכיר
 דמדאורייחא אע״ג כונתס וכך מדאורייתא אינו ומלכות

 ולאמרה ליפותה החיוב בוראי וא״כ ההזכרה עיקר הס
 ממין עבור לעקרה החכמים יעקרו ואיך ומלכות בשם

 איסור צורך עבור מה״ת דבר לעהור דיוכלו יען ותירצו
 בממון ג״כ ביכולתם ע״כ מאוד גדול דכוחס חזינן א״כ

 דאורייתא ונוי יפוי דבר לעקור בעה״ב במלאכת דטרודיס
 לא א״כ באיסור מה״ח דבר לעקור יוכלו כדלא משא״כ

 רק ל״ש וכ״ז בממון דדאורייחא ויפוי נוי אף לעקור יוכלו
 מםא״כ הארץ בברכת שכוללה רק אומר ההזכרה דעיקר כאן

 איך מדאורייתא היה ואם כלל אומרה ן דא והמטיב הטיב
 ממון רק דאינו בדבר להזכירה מבלי אף לעקור יוכלו.
 דקמדייק וזהו לאיסור היינו מה״ת דבר לעקור דיוכלו דאף

 ועי׳ • לגמרי משמע עקירה ול׳ עוקרים פועלים שהרי
 הטוב אר״י ארבב״ח ובנה״ש ע״א מ״ט בד׳ שם עוד

 חמודות הלחם בקושיא קדמו כו׳ מלכות צריכה והמטיב
: הרא״ש על

 כו׳ ברית בני יחד כולנו לאמר נוהגין ,א ס״ק במג״א
 ובגה״ש כו׳ ונכרי ע״א כ׳ ד׳ ב״ב במש׳ עי׳

 ואיש דא״ק טומאה דל״ל מנלן שם איתא דכך לתרץ וג״ל
 הקהל מחוך ההיא הנפש ונכרתה יתחטא ולא יסמא אשר
 הוא כרת דילמא ממאי קהל פא״ל זה יצא קהל פי״ל במי
 הטמא על הטהור והזה א״ק מטמא אטמויי אבל מחייב דלא

 טומאה א״ל טהרה שא״ל וכל טומאה י״ל טהרה שי״ל כל
 א״ק ליה הויא טומאה ליה הויא דלא הוא טהרה ואימא

 ודילמא החוד״ה והנה עכ״ל יתחטא ולא יטמא אשר ואיש
 דקמתרז כך י״ל בפשוטו אכן הסוגיא פירוש ליישב מאוד דחקו

 דיצא קסמיך ואדלעיל יתחטא ולא יטמא אשר ואיש א״ק
 שהקשתה קלילא קושיא רק גמורה וזהודרשא קהל שא״ל ז:

 עוד יש ע״ז מטמא אטמויי אכל מכרת דנתמעט דנימא
 טומאה א״ל טהרה שא״ל דמי הטמא על הטהור והזה קרא

 אשר הכתובים ב׳ בצירוף מ״מ להשיב יש ע״ז דגם אף
 פירושי על משגחינן לא טימאה א״ל דנכרי מורה פשטן

 החום׳ דרך זה ובפירוש שניים• בהמקראוח לפרש דחיקי
 שא״ל עו״ג דיצא מקרא העיקר הוא דהילסותא נמצא כאן

 סמכו ע״כ זו דרשא על לדקדק מה שיש עבור רק קהל
 ג״כ ממנו אשר הטמא על הטהור דוהזה קרא על עוד

 ולא יטמא אשר דואיש ומהא טומאה א״ל דעו״ג משמע
 מאחר טומאה י״ל טהרה שי״ל דכל כלל מוכח לא יתחטא

 טומאה זו יטמא אשר דאמר טומאה פירושו התיבות דשני
 כאן נזכר ולא יטהר שלא טומאה ג״כ היינו יתחטא ולא

 דנאמר הטמא על הטהור דוהזה מקרא רק סהרה תיבת
 י״ל טהרה שי״ל כל דרשא הדין משמע מזה בהדיא טהרה

: מ״ל טומאה
 מאה או עשרה שיהיו ובין א׳ סעיף במחבר )קצ״כ(

 והאר/ בפ״ק כתובות במס׳ עיין כו׳
 דמקהלות מקיא יליף דילמא וקשה כו׳ גחן בר הוגא א״ל

 איך מקשי בע״ב דהתוס׳ ונ״ל אלמנה ולא דוקא ובתולה
 משמע קהילות חרי מקהלות הלא דמקהלוח מקרא נפיק

 הקהל רוב לסי נאמר זימון לעגין דהלא דחוק וחירוצס
 היינו קהילות בשתי משמיענו דקרא דסבר נ״ל אכן מברכין

 ואלמן כשבחור ואמר לבחור בין לאלמן בין מיירי דקרא
 לבחור א׳ קהילה ד׳ ברכו קהילות בשחי гЬ נשים נושאין

 למד מוכח שסיר פשיטא דמקייא נמצא לאלמן ב׳ וקהילה
 ע״ז דבועז מקרא דיליף תדח: פן רק לברכה דאלמן זה

: היה אלמן דבועז דמי
 במס׳ עי׳ כו׳ חטים בגזל דה״ה א׳ ס״ק במג״א (ו)קל*

 שלם כופר ה״נ גמר׳ ע״ב מ״ח ד׳ ב״ק
 עילה אצטריך דלמאי קשה דלכאורה לתרץ ונ״ל ובגה״ש כו׳

 ר״ע אמר לא אמאי כר״ט סבר והוא היא ריה״ג לאמר
 כו׳ כר״ט בא״ד ד״ה במהרש״א ט״ו ד׳ לעיל ועיין היא

 מגי הא למימר בעי לא בשמעחין מיהו כה״ג ג״כ שהקשה
 מ״ד להמציא רוצה דהחס בכאן שייך לא ותירוצו כו׳ ר״ט
 ר״ט בדברי בהדיא שמעינן לא זהו כופר מצי משלם דחס

 כופר הניזק ברשות דסבר מ״ד להמציא דרוצה כאן משא״כ
 יוגדל ובכאן בהדיא דאמר הוא ר״ט הא א״כ משלם שלם

 קנקט חנאי חרי מהנך דחדא י״ל החס דבשלמא הקושיא
 טוב יותר א״כ כר״ט סבר והוא ריה״ג דל״ל כאן משא״כ
 קאי שמואל דברי על דעולא דהכונה וצ״ל היא ר״ט למימר
 ריהיג קאמרת דלמאי לתמוה בא ע״ז היא ריה״ג דאמר

 הא הלא קאמר כוסר מצי דמחגיחין ולפרש ולדחוק היא
 מדנסשיה דיגא לאו כופר מצי משלם דתם דסבר ריה״ג

 הניזק דבחצר דאמר כר״ט בזה ואמר דסבר הוא כ״א
 כופר חצי דחס דסבר בע״כ קיליף ומהי משלם שלם כופר

 ומאחר כ״ו בד׳ כמבואר ארגל בק״ו יליף א״כ משלם
 מריה״ג דבאמת כר״ט דסבר לאמר ההכרח ריה״ג דקדמוקיח

 כדכתבו כר״ט סבר מצי כ״א כן דקסבר מוכח לא בעצמו
 הממציא הוא ר״ט וא״כ מני הא ד״ה ע״ב ט״ו בד׳ התום׳

 לבא כדמוכרח א״כ דר״ט דיגא בעיניך ויישר דינא להך
 המחניתין ולאוקמי היא ר״ט למימר טוב יומר ר״ט לדברי

 אינו לכאורה אכן קאמר שלם כופר דמתגיתין כפשטיה
 הואדאמר וריה״ג כוסר חצי משלם דחס סבר דר״ט ראיה
 חייבין דר״ה דסטורי ורגל משן ק״ו דיליף דגימא כר״ט
 בד׳ התום׳ כקושיח לכש״כ קרן פלס כופר הניזק בחצר

 דילסוחא כמו כ״א כן דלא הקדים לכן לאו ד״ה ע״א כ״ו
נלי כד
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 כן כמו נ מ לש.ס ר נרה הקרן על שהחמיר מחום הוא
 על שהחמיר מקוס משלם שלס דכוסר בהך הילסוהא הוא

 דאס דשס התום׳ וכתירוץ כופר חצי לשלם ברה״ר המרו
 למידן שייך הוה לא ברה״ר מדסטר נזק מדין כופר היה

: שפיר ואחי כר״ט דאמר הוא ריה״ג בע״כ א״כ ק״ו
במס׳ עיין כו׳ העץ פרי בורא צו׳ “ ׳ ואילך הלבן כפול ומשהוא א׳ סטית ררוחרד

 דודאי ונ״ל ובגה״ש משיוציאו ד״ה רש״י ע״ב ל״ו דך ברכות
 מי אילמת ובשאר דאמרי הפרי את דמשיוציאו משמע מהגמ׳

 כ״א כלל פירי בהוצאת מיירי לא רבנן הא ולפי״ז כו׳ אמר
 באיסור אחר טעס ובודאי פירי למקרי ל״ש ואז •העלין הוצאת
 דאמרי רבנן על לדקדק יש והנה הוכחה ומהו אילנות לקצוץ
 דסבר ב״ש על ל״פ בזה הא מפיוציאו האילנות כל ושאר

 כן האילנות דבכל סברי דב״ש המחלוקת כ״א משיוציאו ג״כ
 דפליגי במה רק והול״ל אילנות בשאר דרק סברי וב״ה

 בשאר דגם בעכצ״ל לב״ש מודי דבשאר כפירושו וסתמא
וב״ה העלין דמשיוציאו מחמירים דב״ש ב״ה פליגי אילנות'
 דשם רש״י ודברי שפיר הגמ׳ והוכיח פרי משיוציאו מקילים

 דקאי ובפסחים דב״ה משיוציאו על דקאי מקומן על אינן
 ובזה העלין את משיוציאו כתב שפיר דב״ש משיוציאו על

 תחילת משיוציאו בקו״נ מפרש והתם שכתב הר״ש דברי ניחא
 דמפרש דבכאן רש״י דברי הביא לא למאי וקשה העלין

 ול״ח כפרי משיוציאו בב״ש אך מפרש הר״ש אכן כפירושו
 אילנות שאר ג״כ פרטי חרובים דפרטי דאיידי הנ״ל לדקדוק

 ופירוש כרש״י דלא וזכו מודינא ובהא פליגנא בהא לאמר
 במקומו אינו הירוקין העלין משיתחילו פירוש משיוציאו הר״מ

 :ט׳ אילנות לקצוץ אסור שכתב כקודם מדבריו משמע וכן
 ועל הארץ על חותם ובא״י י׳ סעיך במחבר (ח״ר)

 באתריה כ׳ דב״ב בפ״ק הנ״י כו׳ פירותיה
 ק״ג בד׳ ממשגה וק״ל בגינה ה״נ וי״מ כו' שמינה ארעא דמר
 בית ר״י לדברי ג״כ אמר ולא רובע בית ר״ע וכדברי ע״ב

 משא״כ למנקט חשש לא דל״פ דמפוס בע״כ קבין חצאי ט׳
 והיינו ול״פ דאמר משוס הכונה ונ״ל ממש פליגי גינה לענין
 באתריה ג״כ מודו ורבנן דרבנן באתריה לרבנן מודה דר״י
 כמ״ש משובח הקרקע דר״י דבאתריה משוס קבין לחצאי דר״י

 בית דר״י באתריה בגינה ה״נ די״מ קאמר ואהא ונ״י התום׳
 באתריה בשדה דכמו קב חצי דאמרי מרבנן מחצה היינו רובע
 בגינה כן מרבנן מחצה דר״י ובאתריה קבין ט׳ דרבנן

 דאמר ר״ע אלא ל״פ ורבנן ור״י מרבנן מחצה דר״י באתריה
 לגינה רובע בית וסבר פליג דרבנן באתריה רובע בית

 כן ואס רובע אמר ואפי״ה דרבנן כבאתריה הי׳ דבאתריה
 כש״כ הלא הי״מ משמיענו דמאי לדקדק יש אכן פליג בודאי

 •דבעי לרבנן ר״ע ג״כ מודה דבגרועה בשדה השתא הוא
 חצאי בט׳ דסגי ר״י סבר וטובה בשמינה אפ״ה קבין ט׳

 מכש״כ רובע בבית סגי כגרועה דאך ר״ע דסבר גינה קבין
 דבשדה דייק הכי דמתניחין דיוקא האמנם • וטובה בשמינא

 לזה קבין חצאי ט׳ בה שיהא עד ואמר ב״ל ר״י האריך
 ולא רובע בית ואמר ר״ע קיצר ובגינה לזה קבין חצאי וט׳

 ועוד לזה קב ורובע לזה קב רובע בית בה שיהא עד אמר
 דפוחת כיון בה משיהא הול״ל בה שיהא עד ר״י אמר איך

 ואס שיפסקו ובעד במשיפסקו פ״ה דך בב״מ וכה״ג הדבר
 כך שיהא עד אלא סגי לא לאמר שייך יותר אומר הוה
 ת״ה במעמד לא ר״י א״ו בה משיהא לימא דפוחת כיון אבל
 וכיו באתריה כן דריש ור״י דריש באתריה ת״ק אלא היה
 דר״י באתריה ששאל שאלה על אלא הת״ק על קאי דלא

 בה שיהא עד חולקין אין לאמר שייך שדה שיעור כמה
 ששאל שאלה על באתריה כשדרש ת״ק כמו כו׳ חצאי ט׳

 היה ת״ק במעמד ר״ע אבל קבין ט׳ בה שיהא עד ואמר
 לא ולק רובע בית איהו אמר קב חצי ת״ק שאמר מה ועל

 לאמר יתכן לא בודאי דעד כו׳ בה שיהא עד ר״ע אמר
 לת״ק דהשיב כיק יתכן לא להאריך וגס קאתי דלאפחותי

 לסתור בא .רק אלא ולהאריך לשנות לי אין רובע בית דסגי
 רובע בבית ר״ע אומר קב חצי ואמר בל׳ האריך שכבר ת״ק
 כיון תטעה דלא לאמר בא והי״מ פליג בודאי ר״ע וא״כ סגי
 רובע בית בה שיהא עד אומר ר״י והול״ל בגינה ר״י זכר דלא
 היינו ר״ע נשמע וממילא רובע בית רע״א הול״ל וגס כו׳
 על ור״ע דיבר באתריה ר״י אלא כנ״ל בל׳ שינה וגס ר״י

 לא דר״י באתריה דגינה לאמר אפשר היה ומזה פליג ת״ק
 דרבנן באתריה דגס דרבנן מבאתריה יותר חשוב היה
 הוא דק״ו הקושיא ל״ש וא״כ דר״י כבאתריה חשובות הגינות היו

 אפשר היה כן שוות היו דהגינות היה כך שהיה דמעשה
 ופליג ס״ל כר״ע ר״י דגינה לאמר אפשר דהוה או לאמר
 תלמיד דר״י ומשוס דת״ק באתריה אפילו ת״ק על בגינה
 מגילה ובריש ע״י ובהבא בהנחנקין כדאיתא היה דר״ע

 ה״נ די״מ לז״א עליו רבו נחלק דכבר לחלק הוצרך לא לכן
 באתריה ששדותיו וכמו בגינה וה״ה בשדה אמר אלא בגינה

 היו דר״י באתריה גינותיו ה״נ יותר משובחות היו דר״י
 כן אמר אלא נחלק ת״ק על דלא ובפרט יותר משובחות
 קבין חצאי ט׳ שיהא עד ואמר שנשאל שאלה על באתריה

 במעמד אי אבל מגינה דיבר לא ע״כ נשאל לא גינה אבל
 לאהדורי הו״ל בגינה נס א״כ קבין ט׳ כשאמרו היה חכמיס

 להש״ס מנ״ל טעס ליתן בא דהנ״י נ״ל ועוד • רובע בית
 משוס ואי נחלק דת״ק באתריה ר״י דילמא דל״פ לאמר

 קבין חצאי ט׳ ר״י כדברי בשדה אמר דלא כור דבית דההיא
 רצה לא ובגינה כת״ק לסתוס בא בשדה דילמא לר״ע כמו

 הש״ס סתס הלא מאי בבבל שאמר מה וגס כת״ק לסתוס
 לסתמא ומג״ל מאי דבבל בעיא וכך דל״פ הך הכל הוא

 דל״פ לימא לא מאי בבבל דבעי עד כן לאמר דתלמודא
 התו' הוצרט מציאות אלו ריש וכה״ג מאי בבבל לימא ולא

 נפילה דרך לוקמא דאל״כ אומר אבא ר' דוכמה לאמר
 לוקמאדפליגי מאי בבבל בעי מאי כאן וה״נ טובא ואפילו

 בגינה דה״ג וי״מ ואמר הנ״י בא לזה שוין המקומות וכל
 לפחות בגינה הסברא כן פוחת בשדה דלר״י כיון ר״ל

 על כחלק לא דבשדה משוס •א״ו בגינה ר״י שתיק למה וא״כ
 לפי והשיב בשדה צ״ל כמה נשאל דר״י דבאתריה אלא ת״ק

 מתשל היה ואלו איתשל לא ובגינה קבין חצאי ט׳ אתריה
 וחלק היה ת״ק במעמד ר״ע אבל כאתריה רובע משיב היה

 ול״פ אמר דלכן ר״ל בגינה דה״נ וי״מ וזהו רובע. בית ואמר
 וכן נכד והול״ל לאמר לר״י הו״ל בנינה דה״נ דק״ל משוס
 לא רי״א ד״ה מ״ט ד׳ יבמות תו׳ ועיין רובע בית ר״ע אמר

 ט׳ עד ואמר שדה על באתריה דאתשיל אלא פליג ת״ק על
 הש״ס וא״כ רובע בית כו׳ עד משיב היה בגינה אתשיל ואלו
 שבח לפי מקומות במנהג תלוי וא״כ כן דיבר הכרח מכח

: נ״ל כן מאי בבבל א״כ בעי ולזה קרקע

 ולעד״נ כו׳ איפכא פירש ובלבוש ה׳ ס״ק □מג״א (דכ״ה)
 פ׳ במד׳ נאמר כן דלא תמוה דפירושו

 אדסלהטפל צריך דנאמראר״א זה דין מקור שממנו תולדות
 שפטרני ברוך שיאמר צריך ואילך מיכן שנה י״ג עד בבנו

 עמו טפל אינו י״ג דעד משמע הרי יעו״ש זה של מעונשו
: שפטרני ברוך צ״ל ע״כ מחינוך פטור ואח״כ לחנכו בכדי

 כשנכנס לברך א״צ דהאידנא פסקו והמג״א הט״ן ל(’ד)
 פאראווקע בו שיש מרחצאות דבבתי ונ״ל למרחץ

 הפאראווקע יובקע פן סיבות לכמה עלול כי לברך דצריך פשיטא
אנשיה חמשה כי קרה אשר רעה מקרה ראיתי ובעיני וכדומה

ישבו
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 רותחין עליהן ושפך מזה ידע לא והבלן במקוה ישבו
: לברך דצריך ספק בלא פשיטא א״כ מזה ומתו

 ט׳ אלו מכל בא׳ התחיל ואס ב׳ סעיף במחבר (בל״ר)
 ובגמ׳ ע״א י״א ד׳ שבת במס׳ ועיין

 להאי הבנה דאין יש השמטה תודה קרבן בחיבורי * חברים
 לק״ש אף הפסק לא דרשב״י בירושלמי נאמר דמסורש תירוץ

 פליג דהירושלמי בפירוש דחזינן ל״ק רמירושלמי הטונה אכן
 הקושיא אכן כאלה רבות דמצינו חידושא ואינו הבבלי פס
 ל״ס דילן דהגמ' מה דילן גמרא על הביאו דלמאי התו׳ על
 דילן דש״ס. המקשה דעת לפי י• כוונו דהתו׳ תירוצי וע״ז כן

 להשות •מ״ג סי׳ נתנאל בקרבן וראיתי כן ג״כ דסבר
 ובדליכא שהות בדאיכא לק״ש הפסיק לא דרשב״י והבבלי הירושל׳

 בהירושלמיכ״א ראה לא במחכ״ת מפסיקין לרשב״י אפילו שהות
 כגון רשב״י בשס אמר ר״י הירוש׳ וז״ל להירוש׳ שהביא ברג״ח

 אמרה ר״י מפהיקין אנו אין לק״ש אפילו בת״ת שעסוקין אגו
 אנו לתפילה אפילו בת״ת עסוקין אנו שאין אנו כגון גרמיה על

 אמר דר״י כדעתיה ר״י כדעתיה ודין כדעתיה דין מפסיקין
 רשב״י מפסדת תפילה שאין למה היוס כל מתפללין הלואי

 דסיני מורא על קאיס הוינא אלו אמר דרשב״י כדעתיה
 קימו מתבע הויגא לישראל אורייתא דאתיהבית בשעתא
 באורייתא לעי דיהוי חד פומין תרין ב״נ להדין דאתברי רחמנא

 לית הוא חד אין מה ומר וחזר צרכי׳ כל בה דאתעביד וחד
 תרין הויין אלו דילים־ דלטוריא מן ביה קאיס יכול עלמא
 מבטלין ואין שינון וזה שינון זה דרשב״י טעמיה כו׳ עאכ״ו

 הפסיד לא ואילך מכאן הקורא תנינן והא שיגון מפני שנון
 מד״ת יותר היא חביבה בעונתה הא בתורה שקורא כאדם

 חביבה אינה לפיכך בת״ת חדיד שהיה ע״י רשב״י יודן א״ר
 שהוא כאדם אלא תנינן לא ט׳ בא ר׳ אמר מד״ת יותר עליו

 כדעתיה רשב״י היא כמשנה בעונתה הא בחורה קורא
 עבדי ורבנן מדה שאינה מדה במקרא העוסק אמר דרשב״י
 • עדיף ת״ת דלדידיה ק״ש קורא היה דלא הרי כמשנה מקרא

 דרשב״י בירושלמי נאמר דמפורש כלל סתירה דאינה ולעד״ג
 ג״כ מפסיקין כרשב״י אנשים אף אז לרבנן משא״כ לשיטתיה

 מאי לפי היינו רשב״י כגון ל״ש בבבלי אמר שפיר נמצא לק״ש
 ולא לק״ש מפסיקין רשב״י כמו שהוא אותן אז כרבנן דקיי״ל

 עשה דרשב״י הטנה ואין לזה מודה הירושלמי וגס לתפילה
 משא״כ אזיל דלשיטתו ימן כן עשה לא רשב״י דבאמת כ״א כן

 לק״ש דמפסיקין נאמר וחביריו רשב״י על כרבנן דקיי״ל אכן
 זמכסי לביש צלויי עידן מטא כי דגאמר דהא לדקדק יש אכן

 בעצמו רשב״י ואולי בתו׳ כמבואר ק״ש על נפרש דלפחות
 עוד ועיין • כשיטתו לעלמא הוא פוסק רק כרבנן החמיר

 מכבר בחיבורי ע״ז אמרתי שונים דרכים כו׳ ראב״ע אמר שם
 יודעין אנו אין שעדיין כ״ז אף דהנה נ״ל בפשוט וכעת

 מ״מ בלילה יצ״מ להזכיר שמחויב תזכור דלמען מקרא
 מקודם גאולה להסמיך בכדי יצ״מ להזכיר צריך מהסברא

 בשבחין ומרצסו ט' מלך של לאוהבו בירושלמי כמבואר תפילה
 ערבית תפילת כדנאמר כ״ז אכן כו׳ יצ׳־מ של וקילוסין

 לתפילה גאולה להסמיך א״צ רשות כדנאמר משא״כ חובה
 בין קדיש אומרים שאנו דמה עמרם רב בסדר כמבואר

 דערבית גאולה מסמך בעינן דלא שמעינן לא לת״ע גאולה
 ע״ב ד״ב ברכות בתו׳ כמבואר רשות דת״ע משום לתפילה

 סובר אי דאפילו התוס׳ כדחית סבר ראב״ע אכן דאמר ד״ה
 הרי כי יען ולז״א לסמוך מחוייב מ״מ רשות דאמר כרב ר״י
 נדחה 'זה דפבור רשות דת״ע מזה ומוכח שנה ע'■ כק אני
 הסכימו ומשמיא בחנם רשות דאמר לר״י ציער כי מנשיאות ר״ג
 להאמר נצחתי לא כן על הדין דכן נראה בעין ועין עלי

 דת״ע הדין היה אס משא״כ שמעו לא ולסברת* בלילות יצ״מ

 ולאקדמיה לאסמוכי בכדי יצ״מ להזכיר צריך בודאי א״כ חובה
: מקרא שדרש עד שפילה קודם

 בהגדה עיין כו׳ ק״ס זמן א׳ סעיף במחבר )רל״ה(
 לר״ט ר״ע הקדים כו׳ בר״ע מעשה

 הרבה האריך בהקדמחו בסה״ד ועיין היה רבו ל״נו הלא
 ולפחות היה רבו אס גס לרב חלמיד מקדים שלפעמים במה
 במהרש״א ע״א( ט״ז )ד׳ ביבמות ועיין נחשב היה רבו כמו
 מאי לענין להבין יש דלכאורה ונ״ל כו׳ יהושע ר׳ א״ל ד״ה

 אסולין זה בשביל וכי ק״ש זמן שהגיע התלמידים הודיעו
 והחום׳ ק״ס לקרות שהות איכא הא הלא ביצ״מ מלעסוק

 מרב ראיה הביאו אלא ד״ס ע״ב( ה׳ )ד׳ ברכות במס׳
 • תסילה קודם ללמוד דמוחר כו׳ ק״ש וקרי כו׳ דמקדיס

 ע״ב( י״ג )בד׳ כרבי ק״ש לקרות היה דדרכן הכונה אכן
 האריכו דבכאן ומאחר דיצ״מ שמעתא בחר מהדרי היו ואמ״כ
 אשמעתא להדר שוב וא״צ בזה יצאו שפיר ק״ש זמן עד ביצ״מ
 המה בודאי דהא קשה ולפי״ז • בהודעוחס כונחס ז:ו דיצ״מ

 הגיע בכולל אמרו איך וא״כ זמן בהנעת הומ״י להגיד באו
 בדף כמבואר זה של כזמנו זה של זמנו אין הלא ק״ש זמן
 לערוד חמור בין ולר״ע לכרתי תכלת בין לר״א ע״ב ט׳

 המה ור״י דר״א זה לתרץ הזה כסדר במתכוין סידר לזאת
 תלמיד הוא ור״ע ר״א תלמיד הוא ראב״ע אח״כ רבותיהם

 א״כ הנ״ל( במהרש״א כמבואר לר״ע קדים צ״ל )וראב״ע ל״י
 לא דאינו ר״ט אח״כ " רבן עם התלמידים ישיבת סידר

 של מובהק רב ולא ראב״ע של רב ולא ור״י ר״א תלמיד
 כשאמרו א״כ בישיבתו יחשב לתלמיד דר״ע מאחד נמצא ר״ע

 שבת במס׳ )ועיין • ור״ט ור״י לר״א כוונו בע״כ רבותינו
 כו׳( ארעא אורח לאו יואב ואדוני ד״ה בסירש״י נ״ו( )ד׳

 בוגומרה כ״א ר״א על פליג לא ור״י ר״א של ק״ש לזמן וכיונו
 הכא בד״ה ע״ב( ע״ד )ד׳ נדרים בר״ן עיין ל״י לאו ורישא

: כו׳ רבנן א״נ כו׳
 הלילה בלימוד לזהר א/צריך סעיף במחבר )רל״ח(

 תלת הני אמר ע״א( )ליו בשבח והגה
 מוסר בדרך נ״ל כו׳ בהמ״ק חרב מכי שמייהו אישתני מילי

 ישראל טל רבה ההשפעה היה קייס שבהמ״ק בזמן דהגה
 כח חדל וכאשר ועוז בתוקף ישראל אצל שהיה התורה כח עבור

 טובה וחדל שבח במס׳ כמבואר בהמ״ק חרב אזי התורה
 חזק השופר קול ויהי למ״ח מרמז שופר והנה מישראל•

 כמ״ש שמיס מלכות עול לקבלת מרמזין חצוצרות • מאוד
 על קח מ״ד נאמר ובסוכה כו׳ הריעו שופר וקיל בחצוצרות

 עצמם שמו והס תורה אלא מיס ואין ובמהרש״א • כו׳ מיס
 דמכי ולז״א יטו״ש מההורה רחוק דהיינו שבהרים כצסצפה

 שמורק אשחגי לת״ת דמרמז שבשופר הרמז אז בהמ״ק חרב
 נשרש זהו אשר מלכות עול קבלת לאמינה דמרמז חצוצרות

 היו ערבה כי יען מה על ומפרש כעת אף ישראל בלב
 ההורה אור שנחסר צפצפה רק וכעת קייס שבהמ״ק בזמן נדמין

 שולחן פתירא היה קייס שבהמ״ק דבזמן מזה ויומשך מישראל
 ישראל וזנח ההשפעה נפסק קטן פולחן פחורחא וכעת גדול
 דמבואר היינו • טוב כי מנוחה וירא הכתוב ואמר • טוב

 נעשיח מלאכתן מקים של רצונו עושק שישראל בזמן בברכות
 והורה; ארעי מלאכתן עשו הראשונים דורות אחריס ע״י

 טיל עליו הנותן כל עוד ואמרו בידן נתקיימה זו״ז קבע
 יען סוב כי מנוסה וירא ולו״א ד״א עול ממנו פורק הזרה

 עבודות ושארי וזריעה חרישה של וטורח עבודה ומר רע כי
 ניעס הארץ סירות טוב כי איך עוד ראה אכן אדמה
 הארץ ב׳ טוב כי ונופש מנוחה א׳ הפכים ב' א״כ מאוד

 זה ועבור ההורה עול לסבול שכמו ויט ע״כ נעמה ג״כ
מלאכתו לעשות טבדיס למס לו נותנים שהיו כובד למס ויהי

 ונעשתה
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 • כו׳ חכמתו ע״ש בצלאל ז״ל ואמרו • אארים ע״י ונעשתה
 לומה יראה וא״ל חורה י״ל שבח במס׳ למבואר והכינה

 נמצא החיצוניות ולא הפנימיות מפתחות לו שמסרו לגזבר
 ללגבי אמר ולעיל לחיצוניות ויראה לפנימיות נדמה דהחורה

 ליראה עיקר שם לא משה לזאת זוטרחי מילתא יראה משה
 התורה ע״כ ומשכח ללמד כמבואר בה דיגע מהתורה כ״א

 להחשיבו לעיקר שמו הפנימית וכלים ארון בדוגמת שהיא
 בצלאל לגבי משא״כ משה לגבי לוקא וזהו מקודם להבנה

 לא״כ כלים לתוכו מכניס ואח״כ בית שבונין כמו כי והמליצו
 ויראה התורה יאבד יראה בלא חורה כן כמו לאבוד ילכו
 והוא טעמה וטוב התורה תשוקת להכניסו המשמרו הוא

 אל ביד הכל כי וידעת היית אל בצל וא״ל להקדימו עיקר
 והכונה כו׳ תורתך אהבתי מה ואה״כ שמיס מיראת חוץ

 מנינה בה דעסיק בעידנא לתורה מבואר סוטה דבמס׳
 והוכיחו ומצלי מגינה איני בה דעסיק בעידנא ושלא ומצלי

 אגיגה לא אמאי באורייתא לעסקי ואחיתופל דואג דאל״כ
 דהלך משאול לזה הוכחה וי״ל כלל מגין אין ומציה עלייהו
 הרג שלא חטא המציה עשית בתיך ואעפ״כ ה׳ מצות לעשות

 מה א׳ הנהגתי על לשאול יש שאלות ב׳ ולז״א להבהמוח
 כל אמאי ב׳ במצוה אעסוק לא ולמה לוקא תורתך אהבתי

 מהחטא ג״כ יגין והמקצת סגי במקצת שיחתי היא דוקא היום
 אמיתת על מעמידני המלך שאול זה חחכמני מאויבי ומתרץ
 רק אינו דעסיק בעידנא אף לעולם כי מציהיך של הדבר

 • מהחטא להגן ולא מיסורין להגין להנאתי לי היא תועלת
 אתרץ הב׳ ועל • מבמצוה בהורה לעסוק טוב יותר לזאת

 עדותיך כי השכלתי ואחיתופל דואג זה מלמדי מכל כי יען
 לחטא מבלי ומעידו בהאדס שמתרה עדות כמו דהיא התורה

 א״כ וש״ח • זולת ולא בה עסקי עת לי שיחה כי רק אינו
 כן לא לה״ר אוריה ב״ש גדולים חטאים בג׳ חטאתי איך

 לברך נחנו ולי כ״ד עלילה עבור מלברך שמיאנו מזקנים כי
 ומעשה נצרתי• דפיקודך אתבונן פסחים( סוף )כמבואר

 זכי עבדא לימרו דלא אמינא רק מפשע אנכי חף דב״ש
 בשפטך( תזכה בדברך תצדק למען ק״ז )סנהדרין למריה

 למען רק ועשיתי רגלי למנוע ביכלתי רע אורח מכל ולז״א
 הוא לאוריה שהרגתי ומה • במו לחצלק דבריך אשמור

 המשפט מזה סרחי לא במלכות למורד שחרצח ממשפטך
 שמחל דמלך כן לא כבודי על מוחל להיות הרואין מפני וש״ת
 מחל הרי יומס לפניהם הולך וה׳ לנאמר ואף מחול אינו ע״כ
 הורתני עבור רק איננו שמחלת אתה כי כן צא כבודו על

 במלך משא״כ מחול כבודו על שמחל ורב רבי בבחינת דנקראת
 מחול כבודו לרב מקב״ה %דמוכח ל׳ב בקדושין )כמבואר

 בבחינת השי״ח ומורא דלכבוד ש״מ מלך לעגין הוכיח ולא
 הקב״ה מפי יוצא מפורש דחזיגן אינו תירוצי הלא ושית רב(

 לא לאשה לך לקחת אשתו ואח עמון בני בחרב הרגת ואותו
 למאמר אמרתך לחכי נמלצו דמה כפשטיה הכונה דאין כן

 לפי מדבש כמו כפשטיה לא ומליצה בחידה נאמר השי״ח
 מליצה יש כן כמו וללבן לברר מהדבש השעוה להפריד שצריך

 יען חטאתי לא ג״כ לה״ר ובחטא כו׳ עמון בני כחרב בדבריו
 לי ויש למדתי ואנכי פתי מחכימה היא אשר מפקודיך כי

 הניכרים דברים ז״ל כאמרס כניס הדברים כי אתבונן דעת
 שנאתי כי יען השדה תחלקו וציבא אתה אמרתי פ״כ בו חזא

ציבא דברי צדקו רק רימני עבדך תירוצו שקר אורח כל
: מפשע אנכי חף ובאמת

 כלה במס׳ ט׳ להסתכל אסור ל׳ סעיף במחבר )ר״מ(
 מה״ש לי סחו דברים ל׳ אי״י איתא

 כו׳ מה מסגי חגריס חרשים אלמיס סומים חגריס הן ואלו
 כו׳ רבנן מה״ש מאן אמימר אמר נדרים ונמס׳ י יפו״ש

אביגדור

 מה״ש 'לרבנן לקראם בכאן המליץ מה דמסני לבאר ונ״ל
 וי״ל בלה״ק מסשרין כמה״ש ג׳ חגיגה במס׳ למבואר יען

 לעפות מצווין מה״ש והנה • זקופה בקומה והולכין דעת
 ד׳ ואלו * בפייק כמבואר מחעלין ובזה שליחותן היינו מצות
 היפך לחגריס ש למה" שנלמין במה ויחוסן מעלתן אבלו
 מספריס היפך אלמיס ממצות פטור סומים זקגפה קומה

:לעת בן אינו לחרש לעת י״ל היפך חרשים בלה״ק

 לאשה מפוח המרצה כלה במס׳ כו׳ יצה״ר לקמגרה ןמןף
 כמשה הוא אפילו בה להסתכל בשביל לילה מילו

 גיהנם של מלינה ינקה לא סיגי מהר חורה שקבל רביגו
 וגס מאשתו פירש שהרי למפה יצה״ר היה ללא אף וסירופו

 לכפר ומ״ל לילו הקב״ה של מילו התורה קבלת זכות י"ל
 רבה שדעתו מפגי עוד נאמר ושס ינקה• נא מ’מ עון

 יפעל לא הרגע לזו סבר ורבי עמה לנאף ממשיכו פירוש
 להכשל ויוכל יצה״ר למגרה החשש חכן עמה עול לעשות

: באחרת או בש״ז

 שבח במס׳ " כו׳ שבע והוא יבעול לא ט״ו בסטים
х ה״ד נאמר ע׳( )ד׳ ניטין ובמס׳ ע״ב( קכ״ט )ד׳ י 

 שתה ועמד אכל הן ואלו החיים מן יותר למיתה קרובין
 והתו׳ ועמד מיטתו שימש ועמד דם הקיז ועמד ישן ועמד
 כסידרן חני מדלא דוקא ממשה בעי דלא כתבו גיטין במס׳

 כסידק ששה דלמא הוכחתם וא״י כתב א׳ סי׳ בריש והפרמ״ג
 יעו״ש בהדדי חמשה כל ודוקא כסידרן שלא אפילו וחמשה
 וראיתי ־ החיים ארצות ספר חדא שעתא על לידי ונזדמן

 מברייתא הקשה שבשבת טתיה דאשממ הפרמ״ג על שם כתיב
 נרמה הרואה לעין והגה יעו״ש בלבד דם הקזת על זו

 כגמ׳ כי גדולה בבקיאות להפרמ״ג תפס הזה המחבר כאלו
 הגע׳ נזכר כי מראה והמחבר מטין במס׳ עיקרו הוא הלזה
 בהפרמ״ג הרואה אכן • מקומו שס דאין מחי שבת במס׳

 השרמ״ג ז״ל כי ברואה שגה הגז המחבר כי איך יראה בעצמו
 ג״כ ב׳ קכ״ט ובשבח ע״א עיין גיטין הביא עמ״א ומיד

 יפו״ש גיטין בדקדוק הביא המ״א ומ״מ כו׳ כן אמריגן
 והביאו הלז גמ׳ מהפרמ״ג נעלם גא כי בעיניך רואה הנך
 ראה כי התו׳ על קאי והפרמ״ג מקומו על בעצמו הגמ׳ לזו

 קאמריגן מדלא הוכחתם כ״א דשבת מהא הוכיחו לא דהתו׳
 לאו דזז שפיר הפרמ״ג מקשה וע״ז כסידרן דבעינן עלה

 כי לאמרי הו׳ל טוב יותר הנ״ל המחבר ולדעת " הוכחה
 הפרמ״ג משא״כ משבת הוכיחו מדלא הלז גמרא מהתו׳ נשמט
 • התום׳ הוכחת על וקושיתו עיניו ריסי בין הוא הגמ׳

 כלל הוכחה זז אין כי חלונה אין התום׳ על גס ובאמת
 ליקים והדר פורתא לישהי מילתא דעביד מאן האי אמר דעך

 ומאחר כו׳ החיים מן יותר למיתה קרובים ה״ד מר דאמל
 אף בלבד לא׳ כדעביד א״כ למיתה קרוב לכולהו דכדעביד

 דאמר למאי דומיא הוא חליש מ״מ למיתה קרוב דאינו
 מרווח זה ופירוש חליש כסידרן פלא מת כסידרן בגיטין

 משמיפני מאי קשה מהן א׳ עושה דאשילו דכדנאמר הוא
 מדלא להוכיח הוכרחו ע״כ הוא מר דאמר כיק ושמואל רב

 מדלא מהמג״א מוכח וכן י כסידרן דבעינן עלה קאמרינן
 מוכח לא דמשבח ימן דגיטץ להא כ״א דשבח להא הביא

 כהוכחה שפיר דמוכח דגיטץ מהא רק אשור ג״כ בלבד דא׳
 גיטין הביא בדקדוק המ״א ומ״מ הפרמ״ג ולז״א החום׳

 נאמר דאס לתרץ נ״ל הפרמ״ג קושיה האמנם • וכדברינו
 שלא אף דזהו לבאר להגמ׳ הו״ל כסידרן שלא אף דממשה
 □ה לבאר הו״ל כן כסידרן א דהו ששה על כדפרס כסידק

הקיז חשיב מששה יען י״ל ועוד בא׳ דאף בע״כ הוא איך

דם



טט אביגדור
שאלה

 וב״ה ב״ס בין המחלוקת בדבר רביגו ילמדנו
 דב״ש ט״ז ד׳ ה£3 במס׳ המבואר

 יוס יוס ד׳ ברוך אומרים וב״ה לשבתך שבך מחד אומרים
 יהיה ושכרו לנהוג איך ואדע ההלכה היא איך

 ומצפה רגלו בעפר המתאבק ממני מהשמים כפול
:משה • הרמה לתשובתו

תשובה
 קבלתי מכתבו ־ משה מו״ה ד׳ ירא המופלג להרבני

 מ״מ דמחא במילי אנכי מוטרד כי ואף
 השי״ה יראת בחדתי דמיו ערבים כי יען להשיבו חשתי

 אין להתנהג איך דחסידא במילי לשאול פניו על המרחף
 ידעתי לא לכאורה והנה הוא* כן מעשיו כל כיא זה

 וקיי״ל וביה דב״ש סלוגהא דהוא מאחר בזה ספק מקים מה
 מיום להכין מצוה שכתב בא״ז מצאתי אכן כב״ה הלכה

 בקרבן וראיתי שבתי כב״ש פסק דהא״ז הרי לשבת בשבת א׳
 אנו הא״ז לדברי שהביא ז׳ סי׳ ביצה דמס׳ פ״ב נתנאל
 ומה יהרו ס׳ הרמב״ן כמ״ש להלכה אינם הא״ז דדברי וכתב

 כיון ראיה אינו קצב אי דה ממעשה שם ראיה שהביא
 אחרים לזכות לשבת יפה מנה להרים מצוה הוא דטבח

 מאכל לנפשם מרגוע ג'כ ימצאו והאביונים שהעניים כדי
 המה ומטעמים בשר אוכלי הקינים רוב בחול ני טוב

 ולעד״נ יעו״ש כב״ה נעשות יש בביתו איש כל אבל עשירים
 פלוגהא החי על להקשות דיש יען הא״ז דברי לבאר

 והלל דשמאי מבואר ט״ו ד׳ שבח דבמס' והלל דשמאי
 ד׳ מחשב לא אמאי מקומות בג׳ כ״א נחלקו לא בעצמם

 דל״ס אותן כ״א מחשב דלא וא״ל " הך נמי איכא דהא
 הלמידייהו ג״כ פליגי בהא משא״כ ד לח והלל שמאי רק

 והלל וסיעתו שמאי וכ״ת נאמר ע״ב י״ד בד׳ שם דהא
 ואלו נחלקו ובי״ח גזרו בי״ח שמואל אמר והאר״י וסיעתו

 דאף בהדיא הרי מקומות בג׳ אלא נחלקו לא והלל שמאי
 שמאי ול״פ נחשב לא אח״כ התלמידים פליגי שנ״כ אותן
 ל״פ דכאן עכצ״ל לבד דוקא ממש מקומות כ״א.בג׳ והלל

 מבואר הנה ד ומזגו טבעו לפי עשה כ״א רק והלל שמאי
 כי מאומה עוה״ז מעניני ליהנות מבלי האדם בהנהגת

 עת לזאת בעמלו פרי יראה שם בעוה״ב תכליתו עיקר
 קשור מחשבתו יהיה במסחר ועסקי בשינה ובטחו אכלו

 ויוכל נפשו להחיות בכדי לפ״ש הכל ולחשוב בהשי״ת ומדובק
 שנר יקבל אז כן ובהתנהגו בתורתו ולהגית להשי״ח לעבוד

 במחשבה היה כי עבור עוה״ז בעניני עסקו עת על גס
 ואשכונה אעופה כיונה אבר לי יחן מי ולז״א לש״ש זכה

 באחת ונינוחה באחת פורחת דהיונה שבת בהוס׳ דמבואר
 מעשיו בעת האדם יתנהג כן כמו יגעה שהיא בשעה
 מי ולז״א לש׳ש לחשוב במחשבתו ינוח עוה״ז בעלני פורח

 • ואשכונה ג״כ שאעופה בעת הזה כיונה אבר לי יתן
 למלאות לא נפשו כי יען לשובע אוכל צדיק ג״כ ואמר
 ובטןרשעיס שבעמשא״כ ע״כ הנפש עבור כ״א אוכל גופו
 ולבל תחסר ע״כ בטנו למלאות רק רואה אכילתו בעת הוא

 רוב לפי אף הקדוש רבינו וכן רעבונו למלאות לו להיות
 והנה הקטנה• באצבע אף נהניתי לא אמר מ״מ עשרו

 פסחיס במס׳ ומבואר קפדן שבחדשמאיהיה במס׳ מבואר
 נמצא ממני מסתלקת חכמתו הוא חכם אס הכועס כל

 לשעה ואז שיכעום פעם איזה יקרה פן מאוד פחד דשמאי
 לש״ש באכילתו מחשבתו לכוין יוכל ולא חכמתו ממנו יסור

אשי בה

ארח תורת
 דס הקיז ואח״כ שסה נקט ובכאן ושחה ואח״כ מקודם דם

 דבר נקט דבכאן ל’י אסור בא׳ דאף כדנאמר ובשלמא
 מהקזה ביותר מצוי ושתיה דאכילה מקידס ביותר הרגיל

 למאי קפה א״כ אסור בב״א חמשה דדוקא כדנאמר משא״כ
 כסידרן דבעינן צ״ל בע״כ בששה כמו בחמשה הסדר נקט לא

 הסדר זו ובחמשה הסדר זו בששה למנקט מוכרח שפיר א״כ
 התו׳ והוכיחו כדעביר'לסידרן דוקא וזו בזו דהסכנה יען

: ג״ל כן פפיר

 שבת דהמפמר הגמ׳ דברי מקפה בראשו הט׳ן (3)רמ
 אנוס כדור ע״א עובד אפילו כהלכתו

 ואי למ״ל פבת חסובה בסעפה אי מיירי דבמאי לו מוחלק
 דהנה לתד׳ן וג״ל יעו״ס אהני מאי שבת חפיבה עסה בלא
 דאמר לשיטתו אזיל ואיהו יוחנן ר׳ הוא. דינא דהאי מרא

 כתיב והנה בכלל עד ונא דעד ע״א פ״ו ד׳ יומא במס׳
 בפס גבירים עיר בספר ומבואר דכא עד אניס תסב

 ס7 ר״ח דהיא אמרו רסומוח דורשי דכא חזית מדרש
 ג׳ אלו דעל משמע בכלל עד ולא דעד א״כ א״א כסירה

 דלא יאמר איך הגמ' ומקשה תשובה מהני לא עבירות
 שדוחה השובה גדולה האר״י הלא כפירה על תשובה מהני

 והא דיחיד הא ומשני חשובה דמהגי הרי שבתורה ל״ח את
 גירסת לפי הגפן ענבי בספרי הכונה ביארתי כן דרבים

 ע״א בעובד תשובה מהני דלא נ״ז אכן ־ התמוה הילקוט
 השי״ח במציאות מאמין ואין ממש באליה דקבלו דוקא היינו
 שמאמין מי אכן ומנהיג בורא באין קדמון דהעולס סובר כ״א

 שמסר טעותו רק ומליאה תבל ברא כי השי״ח במציאות
 בלי יהי כן מטרכחס וכפי ומזלות לכוכבים ההנהגה השי״ח
 מהגי ליחיד אף כזה איש העולם ינהיגו והמה ישונה

 שראוי סבר כי אנוש דור של טעות היה וזה ע״ז חשובה
 דפבת ידוע והנה * ע״ג בהל׳ הר״מ כמ״ש כוכבים נכבד
 ביום מלאכתו בנלית ד׳ נח כי העולם חידוש על מורה
 שבח המשמר אדם נמצא ־ ד״ד חולין ברש״י ועי׳ השבת
 עבודתו רק השי״ת במציאות מאמין בע״כ ע״א ועובד
 מועיל כזה לאדם אז אנוש של דורו שעבד כמו הוא בע״א

 ע״א עובד אפילו כהלכתו שבח המשמר כל ולז״א תשובה
 אנוש כדור רק עובד דאינו הרי דסתרי כחרחי מחזי דאז

: לו מוחלין חטאו על ושב כשמחחרט ע״כ

 שיהיה כדי שבח כבוד מפני האי מפרש .נ׳ ס״ק במ״א
 עזרא דחקנת מפרש דלא והא שבת לכבוד פנוי

 בכסות בשבת שינך שבח לכבוד הבגדים מכבסים שיהיו היה
 ד׳ לקדוש מ״ד שבח במס׳ מקרא נלמד דזהו יען ונקי לבן

 בע״כ למ״ל עזרא תקנת וא״כ נקיה בכסית קדשהו מכובד
 כבוד מפני בו׳ ולא בה׳ הכיבוס שיהא חיקן דעזרא צ״ל

 ב״ק ברש״י אמנם השבח• יכבד פנוי דכשיהיה שבח
 בהרא״ש וכן שבח לכבוד בגדיהם ומכבסיס כחב פ״ב ד׳

 לבנים ללבוש שבח כבוד מפני בשבת בה׳ מכבסים ושיהיו
 עזרא של דהתיקין דמפרשי הרי לכבס פנאי אין ובע״ש

 פנאי א״ל דאז יען בו׳ ולא בה׳ דדוקא והאי לכבס הוא
 בה׳ דיכבסו עוד צירף ע״כ שיכבסו חיקן והוא יכבס ולא
 בה׳ דלכך עוד נראה ולי התקנה שיחקייס כדי בז׳ ולא
 מאן ע״ב קי׳ב ד׳ פסחים במם׳ מבואר כי יען בו׳ ולא

 לביש והדר יומי המניא ליה נטיר ולא לבושיה דמחוור
 וילבש בו׳ יכבס כאשר נמצא לד״א וקשין כניס הנך בריין

 ע״כ ימים ז׳ רק אינו אז שבח לכבוד בע״ש אחרת לשבוע
 ימים ח׳ בע״ש אחרח בשבוע יהיה ואז בה׳ שיכבסו חיקן

: ג״ל כן שבת לכבוד וילבשם



אביגדור ארח תורח

 ׳א ואז מחשבתו לזכות ונפלאה רבה חכמה לזה צריך אפר
 ירהב אי! כ וא שעה אותה של אכילתו על שכר יקבל

 טובה מחשבת מבלי טוב ומאכל עובה בהמה לאכול בנפשו
 טוב נתח כל לכן זו אכילה על שכר יקבל לא אשר לש״ש
 מדה הלל אכן ממנו הגרוע לאכול ובחול לשבת משייר היה

 כלום לכעוס מבלי רוח ושפל עניו שהיה לו היחה אחרת
 דהיה נמצא לש״ש היה ממש הכל עושה שהיה מעשיו וכל

 שבת אכילת על כמו ע״ז שכר ויקבל באכילתו ד׳ עובד
 היה ג״כ החוג בימי אף הימים כל יום יום ד׳ וברוך
 מאכל לא.ול ביכולתו והיה באכילתו להשי״ח ומהלל מברך

 אכילת על כמו ע״ז שכר יקבל כי החול בימי אף טוב
כ״א התלמידים וכן בזה כלל ל״ס והלל דשמאי נמצא שבח
ב״ה זכו מה מפני כמבואר רבו של במידתו אחוז היה

לסי כ״א אמרו לכן היו שענותים מסגי כמותם הל׳ כקבוע
לבי זכיתי לחמר יוכל מי אשר בזמה״ז ולסי״ז מידתו

 החכמים גדולי אצל כ״א בנמצא אינו דזהו לש״ש ואכילתי
 ע׳יז שכר יקבל לא אשר טוב מאכל לאכול לבו יערב ואיך

 כן כמו טובו רוב ולפי ׳לשבת דיניח הא״ז פסק שסיר לכן
 דברי מדויקים ומעתה • לזה מודים ב״ה דגם שכרו ירב

 שב״ה עושה כב״ש לעשות הרוצה הלכך וז״ל שכתב הא״ז
 שכל הלל אבל דמסיק והא טפי עדיף דהכי לב״ש מודים
 עדיסא דב״ש איתמר ]אפ״ה[ כן נוהג היה לא לש״ש מעשיו
 הפסיד לא כב״ה העושה ומיהו כו׳ כתבי כל ס׳ .כדא׳
 הבנה אין ולכאורה י״ח סי' ע׳ש הל׳ פגי בחלק יעו״ש

 לא אמאי א״כ עדיפא דדב״ש מידים שב״ה דאמר לדבריו
 אח״כ בעצמו קמקשה קו:יא האי ולכאורה כן הם נהגו

 בכתבו פירוקא כאן אין לסי״ז אכן כו׳ דמסיק והא שכתב
 כן עשו דלא דב״ה טעמא הדק״ל מ״מ עדיסא דב״ש אפ״ה

 רמ״ג םי׳ א*מ בד״מ ומצאתי עדיסא דזהו מאמר מהו
 א׳ מיום להכין מצרה בא״ז כתב דז״ל בא״ז אחר באופן דגרים
 כל שאכל ט״ז ביצה במס׳ שמאי שעשה כמו לשבת בשבת

 מדה הזקן הלל אבל בגמ׳ שאמרו ואע״ס שבת לכבוד ימיו
 אע״ס ה״ס כו׳ הימה לפ״ש מעשיו שכל בו היחה אחרת

 מודה הלל נס אבל זאת מדה בו היתה לש״ש מעשיו שכל
 קצב דהאי במעשה משמע וכן טפי עדיפא שמאי שדעת

 עדיף הנירסא וזהו עכ״ל כשמאי לעשות דיש קי״ט שבת
 מדאמר לעצמו דקמקשה קושיא להך מתרץ דשפיר טסי
 סבר דהלל דמשמע בו היתה אחרת מדה הזקן הלל אבל
 טובה מדה אחר באופן היה ומדתו כשמאי לעשות דאין

 וההנהגה מידתו דבודאי דהסירוש כן דלא וקמתרץ ונכונה
 כל הזקן הלל כי אף בהיסך אמר ורק עדיף שמאי של

 במנהגו לאחוז צריך היה בודאי וא״כ היה לש״ש מעשיו
 לי הונח לא עדיין אכן כן נהג לא מ״מ ההגונה שמאי של

 ומאן טובה ביודה כלל התנהג דלא מאי טעמא דהכל
 אשר חסידוח ומידח בהנהגה להתיהר ספון ומאן משוב

 הנה״ה להגיה רק לפרש גלע״ד ע״כ הזקן הלל אף חש לא
 צ״ל ו׳ והאי דמסיק כהא צ״ל דמסיק והא במקום קטנה
 הישנים ז’בא כדנאמר מחוק ואפ״ה והאי ואיתמר למטה

 הרוצה דאמר הפשט ידעו שלא מפני זו תיבה והוסיפו
 כ״א מאומה סליגי לא וב״ה דב״ש יען עושה כב״ש לעשות
 לא אולי כי עבור טסי עדיף דבהכי לב״ש מודים שב״ה
 לכעוס מבלי כזו טובה בהנהגה להחנהג ביכולתו יהיה

 שכל הלל אבל • דמסיק כהא • כב״ה עניו ולהיות מאומה
 סליגי הלל דבית נאמר ואס כן ניהג היה לא לש״ש מעשיו

 איפליגו לא ובאמת בעצמו הלל עם סליג שמאי גם א״כ
 מעשיו שכל בל׳ נקט למאי ונס כנ״ל לבד דברים בג׳ כ״א

 הוא לפ״ש מעשיו שכל הלל דרוקא הכונס בע״כ לש״ש
ביכולתו אין אשר אחרינא אינש משא״כ כן להתנהג ביכולתו

 ג״כ ואיתמר כב״ש לעשות טסי עדיף לזאת כן להתנהג
 דנהג הרי כו׳ כתבי כל ס׳ כדאמר עדיסא דב״ש בפירוש

 הרוצה ומ״מ ־ עדיסא דב״ש ש״מ כזה לשכר וזכה כב״ש
 • עושה לש״ש ג״כ דיאכל לבו בטוח כי עבור כב״ה לעשות

 וההשגה נכונה הוכחה היא טבחא מהאי שלו וההוכחה
 כמו הכונה אין כי יען השגה אינה נתנאל קרבן בעל של

 היה רואה שהיה טובה בהמה כל דהקצב הוא שחשב
 להס שיהיה בכדי העיר אנשי עיור היינו לשבת מניחה

 שהיה טובה בהמה כל № כן לא שבת על טוב בשר
 גמורה הוכחה היא וא״כ שבח על לעצמו משייר היה רואה

 להגיח עושה דהיה נפרש ולא כך לפרש שהכריחו וההכרח
 העניים לאח־יס לזכות יען לשוק למכור המובחר השבת על

 בהול להם מציי שאין מה לנפשם מרגוע למצא והאביונים
 כזה דבר עביד אס דכי לתמוה יש כי יען הק״נ כשברח

כן לעשות דמחויב מודים ב״ה ובין ב״ש בין דהכל מה
1 1 טבח כי דימן הכינה בע״כ כזה גדול שכר ישיג זה בשביל

1 1 בהמה ישיג לא סן שמפחדים בנ״א נשאר דומה ואינו היה
בה.זה נ״כ ישיג בע״ש ואף רב י״ל כי יען שבח על טיבה
 אף שהומ״י עד שבח כבוד לו היה חביב מ״מ טובה
 מניח היה ומובחר טובה בהמה רואה כשהיה א׳ ביום

 ב״ש של מידתו על עולה מאוד טובה מדה וזהו לשבת
 והיה לעצמו בורר דהיה מזה מוכח מאוד גדול שכרו לכך

 • שפיר והוכיח ממנו ביותר נכבדת ובמעלה כב״ש עושה
 היא זו כו׳ שבת לכבוד זו ח״ל בח״א במהרש״א מצאתי שוב

 זו אמר נאה בהמה מצא יו״ט בס׳ שאמרו. ב״ש של מידתו
 נו היה ואפשר קצב שהיה מרובה דמדתו ואפשר לשבת

 והגיח סמך לא ואעס״כ הימנה גאה אח״כ למצא לסמוך
 מאחר והנה ־ כדברינו ממש וזהו יעו״ש שבת לכבוד הנאה

 דעזבדא כן כתב המהרש״א וגס מוכרח א״ז דדעת דבררנו
 הד״מ וגס כב״ש ג״כ מוכח א״כ כק״ג ול״ס כב״ש דטבח

 וליה ב״ש על חולקין דב״ה כתבו יתרו בס׳ והרמב״ן
 נלע״ד לכן ГЪ כרנרי משמע רמ״ב סי׳ ולעיל כב״ש הל׳

 דמזוניחיו יען ב״ש כן נהג דלכך צחות ובדרך ־ מ״ש לנהוג
 כ״י אכל לכך זיו״ט שבת מהוצאת לבד מר״ה קציביס
חזיתי כ״ז י בחשבון ההוצאה לו יתחשב ולא שבח לכבוד

: לך דע ואתה נא שמע
 זכר שבת בליל פשטיד״א שקורין מליתא לאכול ברמ״א

 מנהג דלכאורה שבת תוספת בס׳ וכתב ט' למן
 לעשות אליהם הגיע ומה ככה על ראו דמה לרביס תמוה זה

 ירד לא הלא שבת אצל מן ענין מה וכי למן זכרון בשבת
 שבת קדושת על נאמן עד דהגה ולק״מ יעו״ש בשבת המן

 וביום המן יורד היה השבוע ימי בכל כי כמן הוא ושביתתו
 והנה שבת שביתת על סהדותא יקר הרי ירד לא השבת

 שבת בשמירת להזהר יפעל האדם בלב השינוי זאת בהקבע
למן זכרק לעשות בארץ אשר הקדושים התחכמו לזאת אי

: ובשמירתו השבת בקדושת יזהר אז בזכרו כי יען
 הקושיא חה וק״ל כו׳ דאמרינן ותו ,ג ס״ק בטץ (רמ״ג)

 בין דר דאפילו לקמן להמבואר גם יקשה
 האי בלאו ליה תיפוק כו׳ הבאים לאורחים לחוש ים העו״ג
 עין מראית משום דהאיסור דבדבר מפני אסור עעמא
 כשהיתה לקמן התירו מה על וכן חדרים בחדרי אף אסור

 של תחומו בתוך אחרת עיר אין וגס לתחום חון המלאכה
 שאין במקום מותר מה על מותר מלאכה בו שעושין מקוס
 חדרים בחדרי אפילו חכמים שאסרו כל כלא בנ״א מצוין
 דכהב המוכים הט״ז דברי גוף לכאורה דהנה ונ״ל אסור
 הוא ג’עו דמלאכת המכילתא בשם הביא הסמ״ג דכא

 לעויג דאמירה כ״א כן קיי״ל לא אכן הלא דאורייתא איסורא
 תוספת בס' כן חמה וכבר כהמכילתא דלא שבות אלא אינו

 " שבת
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 שמקשה רק אינו קושיא דהדין הט״ז כוניז הוא כך אמנם שבת

 יהודים עכ״פ יש דכא כסברא לצירוף לאסור סניף זה דיהיה
 לצרף יש ועוד ויחשדנו לביתו א׳ יבא ושמא ההיא בעיר

 בחדרי אפילו חכמים שאסרו שכל מטעם לאסור סברא
 דלא רמ״ד דסי׳ הך פירוש וזה ואמר ומסיים אסור חדריס

 במקום שהוא כל החמירו לא כו׳ לתרץ יש זה מטעם אסר
 לאסור לנו אין טעמא האי בלאו וא״כ עין מראית שם שאין

 בצירוף אז שס הבאים אורחים חשש טעם שיש■ כיון רק
 אדסמ״ג דסמ״ג וקשה דצ״עכו׳ אלא לאסור יש הסברות ב'

 וגס לתחום מוץ המלאכה דכשהיתה דינא להך מודה דאיהו
 מלאכה בו שעושין מקום של תחומו בתוך אחרת עיר אין

 דיש בכאן עכ״פ אשור ג״כ בכאן הול״ל דלשיטהו מותר
 שאסרו דכל טעס ■בצירוף ויחשדנו א׳ לביתו שיבא חשש

 דרבנן איסור דהוא אף אסור חדרים בחדרי אפילו חכמים
 הסובר המיעוט לדעת לחוש ;ם ומה לאשור יש בצירוף מ״מ

 בס״ק רמ״ד בשי׳ לזאת לאסור הול״ל דאורייתא לעו״ג דאמירה
 דעיקר אף למעשה להחמיר ויש עיקר דשם דהאי כתב“ג׳

 ע״ז למסמך חזית ומאי אהדדי סתרי דהפסקיס קושיתו
: כשניה סברא בצירוף מחמיר אכן יותר

 שרי בקנאם דאפי׳ שכרם נקט אמאי מקשה ג׳ ס״ק בט״א
 משמיענו רבא וחידושא גדול דדבר ונ״ל • להשכירו

 ישב אף מעו״ג דבשכרם כתב בא״ר דהנה בזה כרמ״א
 דא״כ הפרמ״ג עליו והשיג ברמ״א כן לכעמיס ורוצה שרי בה

 בין הפרש ושיש הגאונים השובת דין להביא להר״ס הו״ל
 יעו״ש חילוק דאין ש״מ שכירות ובין ישב לא דבעינן קגאס
 דמותר הגאונים השובת ל׳ כשיבוא פן חשש דהרמ״א נמצא

 הגאונים הצריכו בקנה דדוקא לאמר הקורא ויטעה בקנה
 נקט לזאת ישב בלא אף מותר בשכרו משא״כ ישב שלא

 דאף להורות לשכרו מקנה ושינה הגאונים תשובת ל׳ הרמ״א
 ושכרו דקנה יען בה ישב דבעינן הגאונים דעת בשכרו

 הרמ״א בדעת בע״כ זה כדמיכח כהא״ר ודלא הס שוין
: הפרמ״ג כהכרח

 כתב בשבת לרחוץ אסור דהישראל 1 כיון בשבת שמסיקו ידע מהיכן מחשה יי( )ס״ק

 ומותר מקוה בו יש מרחץ דסתם לתרץ שבת תוספת בס׳
 דצדק ולעד״נ יעו״ש מטומאתו לטבול מותר וגס בצונן לרחוץ
 וליכא ח׳ ס״ק רמ״ד בסי׳ דכתב אזיל דלשיטהו בדברו המ״א

 ישראל דרך אין דמסתמא לשם אורחים שיקלטו למיחש
 ולא שכיחא דלא מילתא והוי פי׳ יהודים אצל אלא כו׳

 בשם להקשות שהוסיף השקל מחצית בס׳ ועיין לזה גזרו
 והוסיף התחום בסוף שעומד למי חשש יש הלא הת״ם

 תירץ הכל ועל עירוב שיניח למי חשש דיש להקשות מדילי׳
 דבר לך אין נמי בכאן וא״כ חשכו לא שכיח דלא דלדבר

 עשוי מרחץ עיקר למקרה א׳ ילך פן מזה גדול שכיח דלא
• בחמין ולהשתטף להזיע

 שלא להעו״ג ולשמור דלישב כתב ז׳ ס״ק בט״ן (רמ״ד)
 וכתב יעו״ש הזהב מפ׳ והוכיח מותר יגנוב

 אדומה מפרה מיירי דשם ראיה דאינו שבת הוספת בס׳
 דכתב מדוקדק אינו הט״ז ל׳ דלכאורה ונ״ל יעו״ש מצוה דהוי
 את לשמור הפועל את השוכר נ״ח ד׳ הזהב בפ׳ ראיה ותו

 מיותר הזרעים ולשמור דהאי הזרעים ולשמור כו׳ הפרה
 למנקט הול״ל בכלל הכל כו׳ הפרה את לשמור דנקט דכיון

 מזה דהוי שבת שכר לו נותנין אין כו׳ הפרה את לשמור
 № קכ״ב ד׳ יבמות התו׳ לדברי התכוין הט״ז אמנם ראיתו

 ספיחים שומרי והעליה הבית מפ׳ דהקשו כו׳ עזיקה של ד״ה
 התוס׳ באמת כדהקשו הזהב פ׳ הקודם מפ׳ הקשו לא אמאי

 שלו זרעים היינו הזרעים לשמור מפרשי התוה׳ בע״כ שס
 לפירש״י מקשי הזהב ובפ׳ משס קושיא אינו ע״כ לעומר ולא

 הזרעים ולשמור בהאי התום׳ לפירוש שפיר הט״ז הוכיח נמצא
 המבכרח שדה מפרשי דהתו׳ די״ל ראיה אינו דג״ז נ״ל אמנם
 משמור הט״ז ראית אמנם • יום ע׳ פסח קודם למומר וזרוע

 שאפילו ח׳ סעיף ש״ז מסי׳ מוכח וכן נכונה ראיה הוי לי
: כהט״ז עלמא ונהיג כו׳ לשמרם יכול היה היום

 אעתיק בשותפות מיס של רחיים או במחבר )רמ״ה(
־ וזהו דשותפות במילי אחד ענין לפניך

. שאלה

 מפרוסיא טייע קנית בעסק נשתתפו ושמעין ראו□
 הוא וראובן המדינה על ברוסלאנד למכור י

 ברוסלאנד הנוסע הוא ושמעון בפרוסיא הנוסע הי׳
 המסחר ומדרך רב משך העסק זה ונמשך למכור

 בקניית כ״א ראשונה פעם בקניית הקפה נותנין שאין
 כמו וגדל בהולך המסחר ריבוי ונפי פעמים הרבה

 ע״ס הקפה ראובן השיג כי עד ההקפה יתרבה כן
 להפקיע ראובן רוצה וכעת שלו שנו״ח על רו״כ אלף

 רציני אין שמעון ועוען החוב לשלם ומבלי הכלואה
 כי אף ישלם ולא לוה להיות עלינו קול שיוציא בכך
 חנו כי יודעים כ״ע אכן השט״ח על חתום אינני אנכי

 לפרוסיא ואשלחס המעות מחזיק ואני 'בדבר שותפים
 שואל חובם' לשלם מבלי הדבר כשישאר אף ועוד

 נעשה א°נו דהחוב מאחר עמך חלק אנכי ומבקש
 ומה לזה גרס שלנו השותפות עסק כ״א לבד פיך על
 המה כאשר בעסק הפסד גורס דההקפה ידוע כי גס

 שקונים כמו ולא גרוע סחורה ובנתינת המקח מעלים
:דינו מה מזומן במעות

תשובה
 גנב אס וכן נאמר ברמ״א י״ב סעיף קע״ו סימן בחרט

 בב״מ ועי׳ חבירו עם לחלוק צריך השותף גזל או
 בריס הי הט״ז שם ותוס׳ בפירש״י שגנבו שותסין ואלו ח׳ דף

 וליתן לישא חבירו ששכר דמי דינא הך מקודם ברמ״א
 הך ואח״כ כו׳ שלו יהיו לידו שיגיעו המציאות וכל בשלו
 קאי דאדלעיל מפרש ולכך כו׳ גזל או גנב אס דוכן דינא

 בעסק שותפין הם אס אבל במציאה אפילו בשותפין דמיירי
 דינא דהאי מאחר חמוהין דבריו ולכאורה • לא מיוחד
 דמפרשי דשותפין פ״ה מיימון והגהת חזקת פ׳ מהגמ' לקוח

 בסתמא בודאי ואינהו קאמר דבניחותא הירושלמי לדברי
 וקמ״ל במציאה שותפין שיהיו• דהתנו דמיירי דאל״כ איירי

 ממש ילה וגז גניבה וכן כמציאה הוי מעו״ג פרועים דחובות
 דבלשק ומפרש העיטור ע״ז פליג איך א״כ מציאה בכלל הוי

 חולקין מציאה שמצא שותף וכן יתמה דאיך קאמר בתמיה
 כ״א לתמוה ליה הוה ולא דהתנה מכירן דחולקין פשיטח

 למציאה דמי לא הלא חולקין גזל או שגנב דשותף אפשר איך
 לכ״ע דבהתנה צ״ל בע״כ איסורא הוא וגניבה התירא דהוא

 התנה בלא המחלוקת רק ממש מציאה דהוא בגניבה חולקין
 שכתב בב״י בכדיא מוכח וכן עסק באיזה סתמא שותפין כ״א
 שהיו יהודים שני שותפים דהל׳ בפ״ה בהגמ״י כתב ח״ל

 העובד בבית ארנקי מהם אחד וראה בעיר שיצאו שותפ׳ס
 לא לגנוב כי בו חלק לו שאין לחבירו ואמר וגנבו כוכבים

 נראה השותפין אחין דקיי״ל מאי לפי שותפים כלל היו
 אחד שיצא דאחין בב״ב ר״ח שמביא כירושלמי לפי דחולקין

 לשק דחולקין חבירו דעת בלא לגנוב או ללסעיות מהם
 דהתם ראיה ההוא מהירושלמי דאין ונראה עכ״ל רשב״א
 חולקין אחיו ללסעיות מהם אחד יצא אס וכי קאמר בתמי׳

 עמו
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 שיתוף שי״ן באות פירשו וכן העיטור בעל פירשו וכן עמו

 שמפרש שם העיטור שכתב בע״מ כדברי מפרש ורשב״א
 מהירושלמי ראיה הס הביא העיטור אך בניחותא אותו

 לגנב וה״ה בתנאי שישתתפו עד לעצמו מציאה שמצא דשותף
 כך על בפירוש התנו שלא כל לעצמו שהגניבה מהם אחד
 וגניבה במציאה וסבר החולק העיטור דאף בהדיא הרי עכ״ל
 וא״כ עמו חלק לו יש בפירוש בהתנה מודה מ״מ לעצמו הוא

 דהכונה וא״ל התנו בלא אף משמע דיחלקו וסבר החולק
 אז כמציאה על החנה אם אכן הגניבה על בפירוש שהתנה
 סבר והחולק מציאה בכלל אינו גניבה כי לעצמו אינו בגניבה

 דא״כ בגניבה ג״כ עמו חולק לבד המציאה על בהתנה דאף
 דבניחותא יפרש קאמר דבתמיה לפרש העיטור צריך למה

 וא״ל ג״כ הגניבה על בפירוש כשהתנה אכן דחולקין קאמר
 דמפרש המ״ד א״כ קיים שבממון תנאי דכל הוא פשיטא דא״כ

 כ’א בכלל גניבה המציאה על התנה דאס ומשמיענו בניחותא
 וכן דאמר כך אכן גזל או כגנב וכן דאמר כך התינח
 עמו דהתנה מכיון כוא דפשיעא מיותר מציאה שמצא שותף

 עובדא וכך מיירי המציאה על דבהתנה נאמר אסי וגם
 בפירוש בהתנו מיירי שבהגמ״י שותפים שהיו יהודים דשני

 לא מידי מהירושלמי מוכח אינו א״כ מציאה על אף בשותפים
 עד האמת אכן יחלקו שלא לענין ולא שיחלקו נענין
 המה דשותפין בפירוש התנו כשלא הוא דמחלקותס נעצמו

 דח״א בזה ופליגי עסק באיזה בשותפין כ״א המציאה על גם
 שיעמלו דנשתתפו ומכיון עסק שאר בכלל כוי וגניבה דמציאה
 לו יש א״כ לחצאין יהיו שיעלו הדוחים וכל בעסק שניהם

 דמציאה וח״א לזה דדמי וגזילה בגניבה וה״ה במציאה אף חלק
 ונ״ל לעצמו הוא והרי עסק שאר בכלל אינו ילה וגז וגניבה

 המה אס אף סברי דהחולקין ג״כ מודה דהא הט״ז כונה
 הוקשה רק בעסק כותפות עכו כ״א מקודם תנאי בלא כותפין
 עס לחלוק דצריך הרמ״א הכריע דאיך הש״ך קופית להס״ז
 פסק וכן כהעיטור והגה״מ הגהמ״ר מסקנת דהלא חבירו
 לעצמו דבמציאה מהמחבר דמכמע לעיל וכן ־והרמב״ן הב״י
 להדדי דמי וגזילה וגניבה ומציאה כלום הרמ״א הגיה ולא
 בא ולא אלו מדינים מיירי לא דהרמ״א הט״ז מפרש ע״כ

 השו״ע בפסק אדלעיל וסמך מאומה הדין בזה נהלריע
 כמו מדנפשיה דינא לן חידש כאן רק הוא דלעצמו במציאה

 דכל בפירוש והתנה בשלו וניתן לישא חבירו ששכר דמי
 מקרי פרוע כט״ח אז שלו יהיה לידו שיגיעו המציאות

 והה״ד מציאה בכלל הוא וגזילה גניבה נמי וכן מציאה
 הסמ״ע הוא והגמ״י הגמ״ר דציין והא לחצאין הוא בשותפין

 מי כתב ואח״כ גנב אס וכן החילה גירסתו לפי כן שצין
 גירסתו דלפי הט״ז קאמר וע״ז מ״ב בס״ק •יעו״ש ששכרו

 כתנה בלא אפילו בשותפות גניבה תהיה הסמ״ע בעל של
 וע״ז והגמ״י כגהמ״ר לדברי שכיון והיינו מתחילה דבר שוס

мрпр הביא דב״י הש״ך קושיה כעין המ״ז 
 שלא רמ״א על ותמוה לעצמו וגניבה דמציאה העיטור דעת

 סבר העיטור על דהחולקיס דברינו לפי נמצא הביאו
 בכל מתחילה בהתנה שותפים שאינם אף בגניבה דחולקים

 דלדעתהט״ז וש״ך והסמ״ע אפליגוהט״ז רמ״א ובדעת מילי
 כהסובריס הכריע והש״ך הסמ״ע ולדעת דבר בזה ל)/הכריע

 יען לק״מ ס״ב סי' דלעיל מהא הש״ך וקושית דחולקין
 שנו״ג מהאחים אחד וכן שם מדנאמר הוא הש״ך דהוכחת

 או הס שלי ואמר שמו על עשויס ושטרות הבית בתוך
 דמיירי י״ל לעצמו הוא דמציאה הרי כו׳ ־מצאתי מציאה
 המציאות דכל בפירוש התנה. התעסקותו בתחילת דהאח

 משם מוכח לא התנה כשלא משא״כ לבדו לו יהיה ומתנות
 הרמ״אדחולקקומתפובת הכריע הדין עיקר דהוא וכאן מידי

 שכל ביניהם שהתנו בשותפין שכתב קמ״ג סי׳ ח״ג הרשב״א

 דאין לחנות הכל יהיה וממונם גופם מחמת שירויחו מה
 לו באין והירושה והמתנה המציאה שאין בכלל המציאה

 טורח מחמת אלא גופו מחמת משמע שאין גופו מחמת
 גופם מחמת דהתנה כיון להיפך דייל ראיה אינו יעו״ש גופו

 שיהיה הרוח אותו דוקא דמשמע גרע מגרע ממונם ומחמת
 יהיה מציאה אבל יחלקו ממונם או גופם טורח מחמת
 דמודה י״ל כלל תנאי בלא אק לכך מתחילה . והתנו לעצמו

 חבירו ששכר מי ברמ״א והובא הרשב״א דכתב ומה דחולקין
 כו׳ פלו יהיו לידו שיגיעו המציאות וכל בשלו וליתן לישא

 ונוטל לבד שלוחו דהוא מפום היינו בהתנה דווקא דמשמע
 לשותפין שליח דמי ולא העסק בזו טרחתו עבור שכירות

 טיבו מה הטעה או גזל או גנב אם י״ב ס״ק קס״ג סי׳ בש״ך ועי׳
 כהסובר לי קיס לאמר יכול דהמוחזק פשיטא א״כ הזה בע״ב של

 יש לגניבה הוא דנחשב הכליאה דמפקיע בכאן וא״כ דחולקין
 בפירוש אומר היה ההקפה בעת אס רק בזה ג״כ חלק לחבירו
 מתרץ ס׳ב בסי׳ דהתומיס עיון מקום יש בזה נוטל אני דלעצמי
 במציאה וק חלק לחבירו יש דבגניבה הסוברים על הש״ך לקושיה

 לעצמי אמר הגבהה דבשעת דמיירי מצאתי מציאה אמר איך א״כ
 לעצמו לו לכ״ע וזהו לשותפים לזכות כונתי ואין זוכה אני

 מסתפק הקצה״ח אכן לבדו לו :ה ז נמי בכאן א״כ יעו״ש
 דכיון דשלבליע זל״ז להקנות יטלין דשותפין דמאחר בזה

 ידך ביקדשו כמו גיפם מקנים הס הרי בעולם דגופס
 לאמצע הכל שיהיה בסתמא השותפין דדעח ומאחר לעושיהן

 נכל זל״ז וגופם ידם מקנים הרי כ!,א גזילה גניבה מציאה הן
 כיק זכיתי לעצמי יכול אינו ותו יעשה אשר מלאכה

 סובר דהתומים ולעד״נ יעו״ש נשוה לשותפין הוא דהיד
 מסלק ואנכי זוכה אני לעצמי אמרתי מעפה דבעת דאומר

 כמבואר מהני בודאי דבככ״ג הזאת בעת מהשותפות א״ע
 בעובדא אכן לעצמו הציל מציל אני לעצמי אמר אם כ״ח בסעיף

 מצילדהא אני לעצמי אמר דלא מכיון לכ׳יז ליתא דידן
 ב״ד צריך הסמ״ע לדעת וגס • שותפות על קונה אדרבה

 מגו או עדים צריך לפחות והט״ז הסמ״ע לדעת ואף לזה
 זכיתי לעצמי דבאומר בפשוט התומים דעת כדנפרש ואף
 שיאמר עדיס צריך הא מ״מ שותפות חילוק בלא אף סגי

 לעצמי לאמר נאמן דאינו ס״י רס״ט בסי׳ כמבואר בפניהם
 ס״ק בסמ״ע קפ״ג בסי' ועיין בידו בעודה ואפילו הגבהתי

 שחוזר הכא מיירי ואי כו' יודע שהיה ראובן ד״ה ובט״ז י״ג
 ובנמיכות כו׳ לכתבו וא״צ הוא פשיטא הא עדים בפני בפירוש

 מודיס דכ״ע נ״ל עונדא ובהאי כן טעין דלא* גס ומה
 אחריתי מילתא דהוא ומציאה לגניבה דמי דחולקים

 התחלת בעת הסוחרים וכל עסק באותו הוא בכאן משא״כ
 ונשחתפו מעיקרא דהתנו כמו וכוי לזה עין נותנים עסקס

 בכאן וגם בעסק שעולה הריוח כמו הוא כי דהכי אדעתא
 ואיסורא דלקני ליה ניחא דהתירא דט״ז סברא שייכות אינו

 ומורי איסורא מיקרי לא לאינשי כי דלקני ליה ניחא לא
 באמונה נו״נ ולא המקח על העלה הוא כי לנפשייהו התירא

 מורי• כי עבור בספק דמשתבעי הבית בתוך וט״נ שותף וכמו
 דהיה גניבה מיקרי לא עדן כה עד הלא כי ועוד התירא

 והשותף ההלואה להפקיע אומר עכשיו רק בהלואה אצלו
 איסורא ליה דניחא חזינן הרי לדבריו ומסכים מעמד באותו הוא
 כוי כאן משא״כ דאתרע הוא השתא דאמרינן לגניבה ול״ד
 באמר הרשב״א תשובת שהביא בב״י ועיין לגנוב ששלחו כמו

 זה דאין פטור לך אשלם לך שיגיע נזק וכל גניב לחבירו
 גניבה מאותה נהגה שזה ואע״פ לו נתחייב ובמה לד״ע שלוחו
 לי ניחא לא באיסורא לי בהתירא א״ל דמצי פטור
 כמו דהר נ״ל בכאן אכן המודר בין אין בר״פ שאמרו כמו

 כרידניחא ולחלוק ההלואה להפקיע דאומר ביחד שגנבו
 בפרוסיא ליסע יוכל לא ההפקעה דעבור ואף י באיסורא ליה

 מ״מ



תורת

 אף הךדינא מפרשים שהיו נראה והט״ז הסמ״ע מהבנת מ״מ
 הוא גדול בשס והש״ך בסכנה לבד כגונב רק אינו אס

 שניכם על הסכנה והיה בדבר סכנה כשיש דדוקא לן דחדית
 וא״כ בסכנה ג״כ שהיה מכיון בגניבה חלק לו מגיע לכך

 נתיבות נפלאו דלענ״ד גס ומה לי קיס לאמר ימל המוחזק
 שהי׳ באופן היה כשהגניבה אלא נאמר דבש״ך ממני דעת

 על הי׳ והסכנה הכונה הנתיבות ופירש סכנה חשש בו
 ג״כ חלק נוטל לכן בסכנה ג״כ דהי׳ ומכיון בשוה שניהם
 להדדי וגניבה מציאה דמדמי מאחר הלא ותמוה בריוח

 מציאה שייכות ומאי סכנה ליכא הא ובמציאה הש״ך כדכתב
 הטעס דבמציאה זל״ז דמי ולא שוה הטעמים דאין לגניבה

 אכן חלק נוטל לכן הרוח בכל המה ושותפין דהרויח מכיון
 נשתתפו לא דהכי אדעתא דבאמת אחריתי מילתא בגניבה

 דהכניסו מניון הוא הטעם רק חלק יטול וחבירו יגנוב שהוא
 עריב היכי א״כ נשכר חוטא שיהא בדין אינו לכן בסכנה

 בעי ספר א-תעביד נש בר חד נאמר ובירושלמי בהדדי להו
 חנו אמר דר״א קמיה עובדא אתיא עמו למיפלג אחוא

 אכן בהמיה עמו חולקין אחיו מציאה שמצא אדם אומרים
 וגזילה גניבה לימוד רכן בניחותא מפרשי והגמ״ר הגהמ״י
 דלאקרב מה ממציאה גניבה נלמוד דאיך תמוה •זל״ז בדמיון

 ג״כ בדבר סכנה שוס כשאין דבאמת הכונה תפרש ואס זא״ז
 אפשר איך הוא שלו התמי' רק במציאה כמו עמו חלק נועל

 חבירו דיחלוק הגנב על הוא והסכנה סכנה דיש במקום
 הוא כשהסכנה לפרש צריך אמאי דא״כ עמו בסכנה שאינו

 חסר עיקר לפי״ז וגס כלל סכנה הי׳ כשלא יפרש שניהם על
 והוא לשניהם סכנה חשש שהיה באופן דהול״ל הספר מן

 דהוקשה הש״ך כונת לפרש ולעד״נ סננה חשש סתס אמר
 ואיסורא דלקני ליה ניחא דהתירא הט״ז קושית גדול לאותו

 מאחר כלל מסתבר לא הדין זה מפאת דלקני ליה ניחא לא
 ופירש ליה ניחא ולא בגניבתו חלק ליטול התכוין לא דמקודס
 וזכה קנינהו בדמי וא״כ. סכנה חשש דהיה באופן דמיירי

 וכאשר במחתרתא מרבא דיכרידאיגגב כני גבי כמבואר ט
 תפיסה ואף קנינהו בדמי אמר קבלינהו לא נהליה אהדריגהו

 ממש שלו כוי נמצא מכאן כדהוכיחו לצי״ש בחיוב מהני לא
 כנ״ל דלקני ליה וניחא אצלו החירא הוא כעת א״כ להחזיר וא״צ

 איסורא כאן שייך דלא שביארנו דידן בנידון ולפ״ז • בכונתו
 מודיס כ״ע איסורא הך ליה דניחא אומר מעשה דבעת מכיון

 ליסע ביכולתו דאינו במה לי איכפת ולא חלק לו דיש
 דבכאן מכיון כלל סכנה מקרי לא דזה ג״ל ועוד • לפרוסיא

 ולא בכאן שב לו לאמר יוכל א״כ מהס פחד שוס לו חין
 כשיתישב לכאורה אכן • גרמא אף מקרי ולא סכנה עליך יהי׳

 איסורא דהוא מכיון ההלואה להפקיע ברצוני אן ויטעון
 אני לעצמי• ויאמר מהשותפות אח״כ ויחלק אשלמם ואנכי
 לפני באמרו דתומ״י אינו זה גס אכן טענה טענתו מציל
 יוכל ולא שבידו בממון זה זכה ההלואה אפקיע אנכי ב״ד

 ביכולתו אין החלוקה דאחר גנב גבי כמו ממנו להוציא אח״כ
 הי׳ דההלואה מכיון ג״ל ועוד הגניבה אחזיר אנכי לאמר

 דת שומריס אינם דהס וידוע בפרוסיא אשר ישראלים חצל
 לטבילה הולכים אינם ונשיהם המה שבת מחללי כלל ישראל

 להכע-ס מומר דין להם יש א״כ וטריפות נבילות ואוכלים
 מומרים ומיהו כו׳ אני ד״ה ע״ב כ״ו ד׳ ע״ג בתום׳ כמבואר
 להכעיס בין־העו״ג ומטמעי איסורא ואכלי התירא דשבקי

 וברא״ש יעו״ש כו' להחיותו מצווה אתה אי להכעיס וכל הן
 קרינא לא להכעיס נבילות אוכל דמומר דלד״ה מינה שמעינן

 אבידה כמו מחשב הלואה והפקעת כו׳ אחיך אבידת לכל ביה
 קנ״ח סי׳ בי״ד ועיין כשס חילול שייך לא מומר ובישראל

 הוא הרי להכעיס נבילה אוכל אבל ב׳ סעיף רס״ז סי׳ ובח״מ
שבת מחללי וישראל ע״א ועובדי והמינים מישראל מק

נא אביגדור ארח

 קדמוגי׳(יעו״ש כעו״ג)בימי׳ אבידה להם צהחזי׳ אסור בפרהסיא
 אבידחו מ״מ ביד לאבדו דאסור במסיר דאיתא ממש לגזול ואף
 מוסר ממון ליה דאית מאן ושמא כתבו התו' רק להחזיר אין

 נאמר וכן אבידתו דמשיבין נמי לכו אית ביד לאבדו אסור
 ממונו ליטול דמותר וי״א י״ג סעיף שפ״ח סי׳ בח״מ עוד

 סברי דאבידתו במסור א״כ לאבדו אלא אסור דאינו לעצמו
 לעצמו ממונו ליטול מותר ואעפ״כ להחזירו דמחוייב התו׳
 להס להחזיר דאסור בהדיא דנאמר שבת במחלל בכאן

 ממש בגזילה וכ״ז לעצמו ממונו ליטול דמותר פשיטא אבידתו
 דמותר פשיעא ממש אבידה דהוא הלואה הפקעת משא״כ

 שומעים ואינם המה בפרהסיא שבת דמחלל מכיון להפקיע
 מאוד גדול דעונשו שבת בחילול ומזהירים המיסריס מוסר לקול
 נסעתי בגראיעווע בעודי זר ולא ראו ועיני לי שנודע כפי

 ותהלונם מנהגיהם וראיתי מאוד הרבה פעמים כמה לשס
 על לתמוה כתבתי ובחידושי כחמורה כבת במצות שפוקרים
 כו׳ חטאות ב׳ שחט גבי ר״י ר״ס מנחות במס׳ כמבואר

 דרבה היינו לאו וא״ל מעכיו בתר או אזכינן מחשבתו בתר
 דגים להעלות מצודה ופרש ביס תינוק שטבע שמע דאמר ורבא

 אמר ורבא מעשיו בתר זיל פטור אמד רבה ותינוק דגיס והעלה
 על שחשב שמי יתכן וני ותמוה מחשבתו בתר זיל חייב

 לאכול שמותר כסבר בשוגג ואכלו חלב שהיא שומן חתיכה
 נחלק צריך ובע״ב מחשבתו בשביל חטאת יתחייב וני חלב

 אצל שהותרה אלא שבת נתחלל שבאמת כיון הכא דשאני
 צבור לקרבנות מפ״נ ראיה מאי וא״נ צבור קרבנות ואצל פ״נ

 מהג׳ רפ״ב ברמב״ס כמבואר היא דחויה פ״נ אצל והלא
 דתניא דטעמו הכ״מ וכתב פ״נ אצל שבת היא דחויה שבת

 דקיי״ל וניון הותרה או בצבור דחויה טומאה ־אי בפלוגתא
 דיומא בספ״ד והלא פ״נ גבי ה״ה היא דדחויה טומאה גבי

 קדמות אצל הותרה שבת דחויה טומאה למ״ד אפילו אמרינן
 ועכ״פ שבת דדחויה פ״ג דגבי יש גדול חילוק וא״כ צבור

 קרבנות גבי משא'׳כ מחשבתו בתר דזיל חייב איסור שם יש
 ונמצא חלב שהוא לסבור ממש דמי גמור היתר דהוי צבור
 דגים להעלות כתכוין נקט דהלא לי תמוה ועיד • שומן

 מזה משמע תינוק והעלה נקט ולא ותינוק דגיס והעלה
 להעלאת לאיסורא היה שמחשבתו אף לכ״ע פטור דבכה״ג

 מאן אפילו וא״כ איסור שס אין התינוק דבהעלאת כיון דגים
 היא ראיה ומאי הדגיס העלאת משוס רק מחייב אינו דמחייב

 טון התיגיק להעלאת דדמיא כחושה ראשונה לנמצאת זו
 נחושה ראשון שנמצא כיון השני קרבן שחיטת כותרה דבאמת

 דבנה״ג משום ח־יב תינוק והעלה נקע דלא דהא נאמר ואס
 להענאת נתנוין שלא כיון מתעסק מטעם פטור בלא״ה

 חייב דמש״ה ג״כ י״ל א״כ הדגים להעלאת רק התינוק
 רק גרידא מחשבתו בתר דאזלינן משוס לא הדגים בהעלאת

 היה דחס באיסור היה המעשה גם מחשבתו דלפי מכוס
 הדגים ג״כ מעלה היה אס אף התינוק להעלאת רק מתכוין

 שאף כיק כלל דאיסורא דררא שוס הדגים אצל היה לא
 ועכשיו פ״ר כוי דלא ודאי דכא משטין שאין דבר כוי הדגים

 המעשה גס הדגים אצל היה הדגים להעלות שנתכוין לפי
 ולא פ״נ אצל שבת לדחות יכול דהיה לפי״ז ונמצא באיסור
 משא״ה דגיס העלאת מזדמן היה אס אף הדגים אצל לדחות

 דאיסורח דררא פוס אין דבמעשיו הב׳ חטאת שחט גבי
 באמת וגס מחשבתו בתר אזליגן דלא מודים דכ״ע אפשר

 דגים להעלות נתכוין גבי דפער דמאן טעמא להבין צריך
 באיסור כיה המעשה גס והרי מעשיו בתר דאזלינן משוס

 שטבע שמע דנקט הא לתרץ אפשר היה לפי״ז וגס * כדאמרן
 מודים כ״ע שמע לא דאס י״ל ולמ״ש רש״י וע׳ בתרא לל׳

 להעלות התורה דרצין בהיתר היה דהמעשה כיון דפטור
 יטל כיה והלא כדגיס וא״ל את • עלה בלא א״א אף התינוק

לעשות □ך
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 לתינוק דק מתכוין היה לא אה המיה אצל גהיתד לנטות

 משא״כ אחר באופן ואא״ל תינוק שטבע שמע דלא כיון
 קצרתי מקומו כאן שאין ומשוס זה בכל וצ״ע כדאמרן בשמע

 יוכל אחד ביד ומין מסור של ממון דנמצא מאחר וא״כ
 ומכש״כ עמו שותף היה אס אף לעצמו להחזיק האחר

 ליסע ביכולתו יכיה לא הא למטען השני מצי ולא בשותף
 להמבואר דמי ולא בזה לי איכפת מה לו לאמר יוכל לפרוסיא

 מומר או כותי של פיקדון לו שיש מי ט׳ סעיף פ״ו בסי׳
 חומר והמחזיק בנכסיהם המחזיק מיד להוציא ובאים כו׳

 לחזור והמומר הכותי יבא פן מידו הנכסים להוציא שמתירא
 יוכל ממנו להוציא דבא התם שאני עמו הדין ממנו ולגבות
 ואף בדבר מחזיק דכוא כאן משא״כ אנכי ירא לאמר

 ל״ח סעיף קע״ו ובשי׳ ט״ז סעיף צ״ג סי׳ בח״מ דמבואר
 דמי ונתן בחשבון והטעהו מכותי סחורה שמעון קנה אס

 לו היה אם וכן טעותו זכר י שמא וירא לשותפות הטעות
 בפני ראובן יודה הפסד מזה לו שיבא וידא מאחרים משכנות

 ויכתבו לשותפות באו המשכנות ודמי כטעות שדמי עדים
 להרמ״א דינא דהוא משוס היינו שמעון ביד ויתנו ויחתמו
 אח״כ ובא השותף עם וחלק גניבה קנה אס וכן י״ב בסעיף
 וביאר כו׳ למעשיו שנתרצה מאחר לאמצע ג״כ ההפסד עלילה
 דבדיניהס כדין הוא דהעלילה מכיון בזה הוא דהטעס בד״מ

 גניבות לקנות לו היה שלא דיניהן לפי כדין שזהו חייב הוא
 העלילה אם משא״כ עמו כשחלק לסייע חייב חבירו ולכן
 לסייע חייב חבירו דאין הרמ״א מסיים כדין שלא הוא

 אף כדין פלא הוא דהעלילה כן גס בכאן כן ואס בהפסד
 הוא דישראל מכק מ״מ להם לשלם חייב הוא דבדיניהם

 וכוי ממונו לגזול יוכל דמה״ד ישראל בדין ליה ודיינינן
 דמתשובת בד״מ מסיים כדין בעלילה ואף כדין שלא עלילה

 שאמר שותף גבי לעיל שהבאתי וכמו דפטור מוכח הרשב״א
 ומה יעו״ש פטור הוא מ״מ אשלם ההיזקות וכל גנוב לחבירו

 רק ממנו פחד לו דאין מכיון עלילה מיקרי לא דבכאן גס
 רק מקרי לפחות א״כ זה מפאת לפרוסיא ליסע יוכל שלא

 סחורה שמעון קנה אם דינא מהך וגס • בעלמא גרמא
 ועוד לקין ח גזל או שגנב דבשותף נמי משמע הנ״ל מכותי

 עוד להקיף פרוסיא סוחרי דמדרך מכיון דינא בהך נ״ל
 לשלם ביכולתו שאין אומר ואס כעת ישלם כאשר ויותר יותר

 ואינם ישלם שליש חלק ורק חלקים שני לפחות מוותרים אזי
 מפאת מקודם המקח על להעלות דמדרך בזה כלל דוחקים

 בעסק שותפית שניהם והיו לזה גרס העסק הרי א״כ זה
 על ביחד הקפה ליקח עוד יעסקו או דחולקין פשיטא א״כ

 דאינו בעסק לריוח כ״א גזל או לגנב כלל דמי ולא להבא
 מנהג כוא וכן כך ריוח ע״ע כעלה העסק כ״א וגזילה גניבה

 על ההקפה לקח אס נ״מ ומאי דחולקין ופשיטא הסוחרים
 ברמ״א ז׳ סעיף קפ״ג סי׳ בח״מ ועיין לא או שלו שט״ח

 והטעה וסייעו חבירו ובא העו״ג עם סחורה עושה שהיה ומי
 שעשה בין הריוח חולקין במנין או במשקל או במדה העו״ג

 כתוב בד״מ כ״ד ס״ק בסמ״ע וכתב בחנם או בשכר עמו
 אע״ג חולקין לכך בסחורה תרוייהו דעסקו כיון הטעם

 ב׳ סעה ע״ז בסי׳ הלא ועוד • הטעהו לבד דהאחד
 השני השותפות לצורך מהם אהד שלוה דשותפין מבואר

 יעו״ש ההלואה בשעת בקנין עמו הי׳ שלא אע״פ משעבד
 השנימ״מ ע״ש הוא דהבט״ח אף בכאן א״כ דינים החילוקי

 בכותחא כביעתא ופש.יטא ביחד לוו כאלו וכר משועבד מדינא
 ומכש״כבכאן מוחזק היה לא אס אף עמו ריוח חלק דנוטל
 א בפרוש שלי החצי אפרע חגי דטוען גם ומה מוחזק דכוא

 וגס בהלואה משועבד דהוא ון מכ כן ■לטעין דיונל ופשיטא
 שהינו במקיס לב״ח התופס ק״ה בסי׳ מבואר הא בלא״ה

לאחריני פסידא דאיכא במקום בתפיסתו זכה לאחרים חב

 רק עבורם לתפוס יוכל ההלואה להפקיע דאומר בכאן וא״כ
 לעיל שביארתי כטעמים עמר לו חייב אינו כי למעין דיוכל

 לבא ויכול בזה ג״כ חלק לי יש דא״כ למעון השני יוכל א״כ
 אחיו שפוסק צבי עטרת בספר מצאתי ושוב נפשך ממה עליו

 סיומא אחיו לפסק והסכים דחולקין וגזל בגנב למעשה הלכה
 אחד על להשיג הקורא אתה כשתמצא אף פיסקא דהך

 דנוטל פשיטא הראיות כל בצירוף מ״מ שכתבתי מהראיות
 משכח שקיל רברבי משכח לצייד ומשל בשוה שוה חלק עמו

: כתבתי הנלע״ד שקיל זוטרי
 שביתת על מצווה שאדם ג׳ סעיף במחבך )רמי(

 שכתב שבח הוספת בס׳ עי׳ בהמתו
 בכסף או במשיכה לעו״ג מכר או מעו״ג בהמה קנה דאס
 ואזלינן במשיכה או בכסף קנה אי דדינח ספיקא הוי

 במשיכה או בכסף מעו״ג קנה אי נראה ולסי״ז לחומרא
 לא ולבבי • יעו״ש ממ״נ שרי זה באופן לעו״ג ומכרה וחזר

 שכחי רכ״ה סי׳ הרמב׳ן בתשובת מבואר דכנה ידמה כן
 הכותים דנהגו כיון ר״ח לדעת אפילו לבד במעות דקנה

 ל״ק במפות לכוחי משלטלין במכר רק בדמים להקנות
 אין א״כ קצ״ד סימן בנחיבוח והובא יעו׳ש ר׳ח לסברת

 יכול רוצה ואס כו' עצמו לנין בינו יפקירנה — :ממ״נ כאן
 שוס אין ואפ״ה הסקר שאר כדין שלשה לכגי להפקירה

 על הש״ך קושיה על לבאר נ״ל כו׳ בה לזכות יכול אדס
 הזיכה לפיכך שכחב ט׳ סעיף ס״ו סי׳ במ״מ המחבר

 מלוה ע״י קונה אינו פטרו הפקיר שחבירו הסקר בשטר
 הש״ך והקשה מקנה אחריס דעת שאין כיון בו הכתובה

 ע״ב בסי׳ שמח בגר כמו בו לזכות קודס הלוה הלא
 מהנה נ׳ שאמר דמיירי דנימא לחיץ יש לכאורה ל״ז סעיף

 מהלוה לבר במתנה לו נתין יהיה בהשט״ח שיזכה מי
 גברא ההוא גבי ל׳ ד׳ ב״מ במש׳ דמבואר והא מהגי ובכה״ג
 לא ולך אפקרינהו לכ״ע כו׳ דאוסי פתכא דרי דהוה

 לכ״ע בר״י ר״י אלא כו׳ כה״ג הפקר הוי ומי אסקרינהו
 אמר לא ואמאי דאוקמיה הוא בעלמא ובמילחא אפקריגהו

 שלא כחבו אסקרה ד״ה החיס׳ כי יען י״ל מתנה בל׳ כנ״ל
 עדן~יש כלל יעשה כאשר א״כ הגזול בלא בלא יכשלו
 • תגזול בלא כעצמו יעבור דלא גיפא גברא מההוא משש

 קאי המחבר ל׳ על דהש״ך כן דלא לל העיון לאחר אמנס
 לחבירו הפקר בשטר הזיכה כ׳ בהדיא המחבר ובדברי
 יש כי אס • מהנה על לפרשו אפשר ואיך הטרו הפקיר
 בכה״ג מהגה כ״א הפקר בלשונו נקט דוקא דלאו לדחוק
 רק שייך הדבר אין דין מן בר אכן להפקר נמי דדמיא
 האומרת לדעת קאי המחבר דברי דהא במחנה ולא בהפקר

 דעח רק בדבריו כמבואר ליד מיד מסירה בעינן דלא
 מחנה בניסן דמיירי אא״ל וא״כ בעינן אותו מקנה אחרת

 מקנה אחרת דעת הוי שסיר דבזה תחילה בו שיזכה מי לכל
 בו שיזכה מי לכל נוחן או סרטי לאיש נותן אס לי ומה

 ,כו הסקר בשטר הזוכה לפיכך המחבר כחב ואיך החילה
 דעת הוי כזו במחנה הא מקנה אחרת דעה שאין ל״ק

 המסירה שיעשה במסירה בעינן דלפחות אף י מקנה אחרת
 ח סעיף קצ״ח סי׳ בח״מ כמבואר בפניו או המוכר במצות

 בעינן סרטי לאיש במתנה גס הא דספינה• במסירה
 במחנה וגס כ״ר ס״ק ס״ו סי׳ בש״ך כמבואר הלל מסירה

 או הלל מסירה משכחת שפיר החילה בו שיזכה מי לכל
 מסירה יעשה בו שיזכה מי שכל שאמר או בפניו שהיה

 מחנה בין ג״מ מאי וא״כ הניחן או המוכר במצית היי א״כ
 אחרת דעת כלל ליכא בהפקר אבל ־ מהגה לשאר זו

 שבא ובעח מרשותו יצאת כבר ההפקר דבעח אוחו מקנה
 * אחרת דעת וליכא מזה כניתן כח מסולק לזכות אחר

דסא ואפקריה ול״ג וז׳ל י״ב ב״מ בחוס׳ מבואר והדבר

חשיב



נב אביגדור ארח תורת

 מיד א״כ אסקריה ואי אותו מקנה אחרת דעת חשיב
 דעת ליכא זכיה ובשעת הסקר הוי מח״י הארגקי שיצא

 דנרס דב״מ בפ״ק רש״י לדעת אולם יעו״ש• מקנה אחרת
 מקנה אמרח דעת שפיר חשיב דהפקר דס״ל ש״מ ואסקריה

 הזוכה אף דא״כ דהמחבר בפסקי טובא לעי׳ יש אותו
 ומשכחת מקנה אחרת דעת דחשיב כיון לקני הסקר בשטר

 הסקר בשעת המפקיר שאמר או בפניו הזוכה שיזכה כ’ג
 הטור דססקי ק״ל וביותר • מסירה לעשות רשות שנותן
 הסקר בשטר הזוכה לפיכך המחבר דדברי אהדדי סחרי

 ארנקי הזורק הטור כתב רמ״ג ובסוף ס״ו מטור הוא ל״ק
 הויא כו׳ במתנה לבעה״ב ונחני אחר בפתח ויצא זה בפתח

 מוציאין אחר בו וזכה הפקירו אבל אסשטה דלא אבעיא
 דב״מ ס״ק הרא״ש כשיטת הטור דאזיל ובב״י יעו״ש מידו

 דהפקר דס״ל מזה ומוכח ואפקריה הנ״ל בבעיא דגרס
 יעו״שבב״מ הבעה״ב ל״ק מקנהדאל״כ אחרת דעת חשיב

 ט׳ ס״ק רס״ח ובש״ך ויצא ד״ה ובהוספות ע״ב י״א ד׳
 רש״י דאף שכתב א׳ ס״ק רע״ג סי׳ בנתיבות וראיתי
 קנין לענין רק מקנה אחרת דעת הסקר ל״ח דלש״ד מודה

 דעת חשיב התס סגיא המפקיר לדעת דבמשומר חצר
 מתנות לענין דב״מ פ״ק המרדכי כתב וכן מקנה אחרת
 אכן • הטור פסקי על קושיתי יחישב ולסי״ז יעו״ש כהונה

 ההיסך שס מבואר ולדעתי במרדכי מזה רמז מצאתי לא
 של ובנותיו לבניו ליהן שא״י מעשר מעות שי״ל ראובן גבי

 שניחן כמו הוי ע״ש שסמוכין דכיון ע״ש הסמוכין שמעון
 אמרת בדעת שמשין רבינו דלדעת ואף כו׳ העשיר לשמעון

 ל״ח הנאה טובח רק לראובן שאין כיון מ״מ שאני מקנה
 קאמר וזקנים דר״ג דבעובדא ואף מקנה אחרת דעת
 בהם דא״ל ואף שאני אותן מקנה אחרת דעת הגמ׳

 חצירו להם דמקנה ש״ה הנאה טובת רק כהונה בהמתנות
 מקנה אחרת דעת ל״ח לבד המתנות דמקנה הכא אבל ג״כ

 קנין דלענין דאף דקאמר הנתיבות לדעת וא״כ יעו״ש אותן
 מ״מ מקנה אחרת דעת הסקר הוי משתמרת שאינה חצר

 מעובדא המרדכי קושית ל״ק א״כ אחרת דעת ל״ח בעלמא
 משתמרת שאינה חצר קנין לענין דהתס וזקנים דר״ג
 להם דמקנה ש״ה לתרץ המרדכי צריך ומדוע מיירי
 המצר גס להם דמקנה משוס המרדכי וכונח כו׳ נ״כ חצירו
 המתנות לענין גם ממילא אחרת דעת הוי המצר דלגבי וכיון

 כהונה המחנות מקנה אס אבל אחרת דעת הוי כהונה
 בין כלל המרדכי חילק לא וא״כ אחרת דעת הוי לא לחוד
 מקנה אס בין חילק רק לעלמא משתמרת שאינה מצר קנין
 אכן • לחוד המחנות מקנה אס בין ג״כ עתה החצר להם

 אמר י״א דבב״מ דקשה בהקדם ליישב יש המרדכי קושית
 בחליפין הימנו לקנות ממון אינה הנאה טובת אלא רבא

 אמר פ״ה ובנדרים ממון אינה ט״ה ס״ל דרבא מבואר
 וסיפא רישא מוקי דרבא מבואר כו׳ תרומה שאני רבא
 כהשיטה צ״ל ובע״כ הכי דס״ל משמע ממון ט״ה ס״ל

 למ״ד אפי׳ אתיא דב״מ דסוגיא דכחב דב״מ ס״ק מקובצת
 דקניניס ממון ל״ח ואגב חליפין לענין מ״מ ממון ט״ה

 לקניה ממון אינה ט״ה הש״ם ל׳ ומדוקדק הס גרועין
 נקנה ואינה ממין אינה ט״ה נקטו ולא בחליפין הימנו

 אבל ממון אינה חליפין ן קנ לענין דדוקא ש״מ בסליפין
 המרדכי קושיה ל״ק ממילא א״כ יעו״ש ממון הוי מילי בשאר

 אזיל דר״פ כהונה מחנות לגבי מקנה אחרת דעת דחשיב
 דעת שפיר הוי והלכך ממון דט״ה המקשה רבא לשיטת
 דקכיניס משוס ממין אינה ואגב ן לחליפ רק מקנה אחרת

 לענין נס ממון אינה ט״ה דס״ל לדידן וא״כ המה גרועים
 ולפ-״ז מילי שאר לענין וכן מקנה אחרת דעת ל״ח חצר

 חצר דקנין מוכח דלהש״מ הנ״ל הטור סתירת מחורץ

 וחליפין דלאגב ט״ס לענין כדמזינן וחליפין מאנב עדיף
 אלא מקנה אחרת דדעת אמרינן ולא ממון אינה חשבינן

 קנין ולגבי כפירש״י הפקר כמו כלל בעה״ב פס שאין כמו
 דהא ממון זה לעגין וט״ה מקנה אחרת דעת חפבינן מצר
 פפיר א״כ משוב קנץ הוי חצר דקנין משוס חליא בהא
 דעת לאין להפקר הטור קחשיב מסירה קנין דלגבי יתכן

 מקנה אחרת לדעת חשיב חצר קנין ולגבי מקנה אחרת
 אגב דהא מאגב מכש״כ ממשירה עדיף חצר דקנין משוס
 נקנין דפטרות י״א דהא שטר גבי מסירה מקנין עדיף
 לחוד ומסירה י׳ בסעיף כמבואר כתיבה בלא לחוד באגב
 כמבואר אגב מקנין עדיף חצר פקנין וכיון משני לא בודאי

 נ״ל ועוד י ממסירה דעדיף מכש״כ הש״מ לשיטת ׳בגמ
 בו שיזכה מי לכל הנ״ל בגינא לימן מצי ד־לא חדש דבר

 בדאורייתא ברירה אין וקיי״ל ברירה בדין תלוי דזה תחילה
 בברירה תלי ולא תנאי ובלא לכ״ע מפקיר כדמפקיר בשלמא

 דכל לההיא דמי תחילה שיזכה לאיזה א׳ לאדם בנותן אבל
 ולההיא תחילה בפתח שתצא מהן לאיזה גט שכותב הגט

 ־ תחילה לירושלים שיעלה מי לכל שומט הריני דפסחיס
 ולכל לך משתעבדנא גבי כתב דגיטין בפ״ק הר״ן והנה
 אמרינן דכי ברירה דאין אף מהני מחמתך דאתי מאן
 הכא אבל דהאי לאו דהאי דאי במילחא הנ״מ ברירה אין

 ל״ש וד״ז יעו״ש בזאח״ז העולם •לכל משועבד שיהא אפשר
 ב׳ או א׳ רק לזכות דא״י תחילה שיזכה מי לכל בנותן

 לחלק יש ולכאורה • ברירה דאין לההיא ממש ושייכא
 הפסח בפחיטת וכן כתיבה בשעת מביר׳ בעי ופסח דבגט
 בפתח כשתצא דהיינו למפרע מבורר שיהא צריך ואח״כ
 ההיא לשס דכתב למפרע מילחא דאתברר צ״ל תחילה
 מזכה הריני באומר אבל ברירה לדיני שייכא והא איתתא
 הפ״א כתב וכה״ג אח״כ שיזכה סגי תחילה להזוכה השט״ח

 סוכה ממשנה ראי׳ והביא המצית נתערבו גבי מצה בדיני
 ולפלא יעו״ש במחנה הוא הרי לידו לולבי שיניע מי כל
 כל בד״ה סברא להדין ס״ט בב״ק החום׳ קדמו כבר כי

 לקיטה קודס הנלקט כל אומר אס דגס הנלקט
 כשילקט כונתו המתלקט וכל יעו״ש נלקט לכשיהיה ואומר
 כל כדאומר מזה שמעינן לקיטה קודם למפרע שלו יהיה

 • דהתס בסיגיא כדאיתא ברירה אין למ״ד אף מהני הנלקט
 גזל דאמר דלר״י הנ״ל בסיגיא להמבואר אינו ג״ז אכן
 הנלקט כל אי״ל להקדישו א״י שניהס הבעליס נתיאשו ולא

 מהני לא דאח״כ לרכותו שיבא קודס במחנה ליחן דצריך
 הקנאהו אבל קודס להקנות צריך ישמעאל ר׳ גבי ה״נ וא״כ

 י״ל אולם • ברשותו שאינו מי ליד שבא כיון מהני לא אח״כ
 לרפות פיבא אחר מהני אינו לכל דמפקיר היכא דדוקא

 כמו במתנה בעצמו להגזלן ליחן יכול אבל הגזלן
 • הקק על לו מחל הנוזל פ׳3 כמבואר למחול שבאפשרי

 ולסלקו מ״ג הבתיס חזקת בס׳ להקשות דיש מאי י״ל ובזה
 שהוא אחרי להפקיר א״י הא וקשה יעו״ש נספיה חרי בי

 בין לחלק יש ואולי לסלק "'Ь ה״ג וא״כ הגזלן ביד כבר
 אלא חינו וסילוק הקנאה כמו הוי דהסקר להפקר סילוק

 באופן עצמס לסלק דיוכלו ניחא לדרכנו אבל כיחו שמסלק
 שאמרתי מה ואודות • בעצמו הגזלן לאותו במחנה ליחן היינו

 לההוא זולת לכל במתנה ליחן רצה לא דלפיכך ר״י גבי
 בלא בעצמו יעבור שמא גברא מההוא ר׳'י דירא גברא
 אפקרי׳ נכ״ע כשאמר אכתי דא״כ אינו זה דבר הגזול

 ההוא יעבור שמא לירא לר״י הו״ל אסקרי׳ לא לדידך
 בעלמא תא במיל ר״י משני דהגמ׳ אף תגזול בלא גברא
 דקגיא משוס היינו • הפקיר לכל ובאמת דאוקמי׳ הוא
 לעשירים ולא לעניים דהסק" בכה״ג הסקר דאינו לנמ׳
 נהגת׳ ליה ניחא הפקר דהוי דס״ל לב״ש אבל הפקר א־נו

דהפקיר



ш . תורת

 הו״ל קשה א״כ גברא לההוא ולא לכל באמת דהפהיר
 ל״ש והשתא מהכלל גברא ההוא ולהוציא במתנה ליתן לר״י

 דהא תגזול בלא גופא גברא ההוא יעבור שמא דירא לתרץ
 הוא האמת אכן הנ״ל החשש נמי כשהפקיר נמי השתא
 הוח דשנו גברא דהאי מאחר פחד לא גברא האי דעבור
 דצניעיס בשמעתא בב״ק כמו וימות לרשע הלעיטהו ויגזול

 : בכ״ז ודוק הוא שלו כי ידעו דלא מאחרים החשש רק
 ידידי • כו׳ שכיר שי״ל מי ,ו סעיף במחבר )רמ״ז(

 ד אב ס י י ח נח מו״ה וכו׳ הג׳ הרב
 לו לעשות לא״י שכר ישראל אס וז״ל• כחבלי שטוצין דק״ק

 להא״י להניח מותר אס ימיס מאתים או מאה משך מלאכה
 להניח דמוחר פשוש לעד״ג • בצינעה בשבח המלאכה לעשות
 בשבח דוקא שיעשה מקפיד אינו אס בצינעא לעשות להא״י
 הרמב״ס בכוונת נלע״ד וזה .יוס אחר יוס המלאכה ויעשה

 לימים הא״י את השוכר וכן • י״ב הלכה שבח מהל׳ בפ״ו ז״ל
 הא״י ששכר כגין כיצד בשבת עושה שהוא אע״כ יותר הרבה
 כותב ה״ז בגד לו שיאריג או לו שיכתוב לשחיס או לשנה
 שיארוג או ספר לו שיכתוב עמו קצץ כאילו ומותר בשבת ואורג

 יחשב שלא והוא שירצה עת בכל עמו עושה שהוא בגד לו
 זה שדבר שכתב ז״ל הראב״ד בהשגות וע״ש ־ יוס יום עמו

 ס״ק רמ־ד סי׳ שבח הל׳ במ״א ועי׳ סביר ולא נהיר לא
 קבלנו׳ הוי דהא ז״ל הראב״ד קישי׳ לתרץ וכוונתו ־ שס מ״ש י״ד

 ז״ל הרמב״ס דכיונח ולענד״נ ־ ז״ל הרמב״ס התיר ומדוע
 ששכר ר״ל כו׳ לשתים או לשנה האיי ששכר כנין כיצד במ״ש

 ימות כמנין ימיס שס״ה על היינו בשנה שיש ימיס על נו
 מותר ומשו״ה ללבנה שמינין כמנין ימים שנ״ד או החמה
 שעושה במה להישראל נ״מ דאין כיון לעשות לא״י להניח
 ששכר כיון אחר ביום יעשה בשבת יעשה לא דאס בשבת

 להדיא ז״ל הרמב״ס שכתב כמו בשנה שיש כמה ימים על לו
 מוחרכו׳עיי״ש הרב: לימים הא״י את השוכר וכן מקודם

 ז״ל הרמב״ס דברי מחילת השמיט הנ״ל בסי׳ שם והמחבר
 כאילו ומותר הדמיון שס ז״ל הרמב״ם ש:׳ מה ג״כ וח״ש
 עושה שהוא בגד לו שיארוג או ספר לו שיכתוב עמו קצץ
 יכול לימיס ששכר כאן דאף והכוינה ע״כ שירצה עת בכל

 והוא שס הרמב״ס שסיים ומה שירצה יוס באיזה לעשות
 מקפיד הישראל יהי׳ שלא ר״ל יוס יוס עמו יחשב שלא

 הפסק בלי יוס אחר יוס מהימים השכירוח משך שיעשה
 בשכר דאף סק״ה רמ״ד סי׳ א״ח בט״ז ועיין אסור דאז

 • אסור הביטול על מקפיד דאס בגד לו לארוג או ס׳ לכתוב
 שמוחל נראה מהסברא וגס ז״ל הראב״ד קישית לפ״ז ומתור׳ן

: מששוצין ס י י ח נח דברי להאריך ואכ״מ
 אוחה שמושכים בספינה אפילו א' ס״ק ברמ״א (רמ״ח)

 דדוקא משמע זה מל׳ כו׳ בהמות ע״י
 ואלו • אסור ימיס ג׳ בחוך הא ימיס ג׳ קודם שהוא מפאח

 מושכות שהבהמות במה איסור אין אבל כחב ב׳ בס״ק לקמן
 הפרמ״ג כי וראיתי • בשבת אף דמתיר הרי כו׳ הספינה

 חיך אף הבהמות הילוך נס וכתב בזה הרגיש ב׳ ס״ק באשל
 לדבר סחר ואין יפו״ש בהג״ה בס״ג הר״ב כמ״ש שרי ימיס נ'

 לתרץ ונ״ל " כן ג״כ מקשה חייס נתיב בהגהות ראיתי כעת
 משתמש א׳ איכא טעמים ג׳ לקרון הליכה באיסור דהנה
 בכאן והנה הקלון מן ירד שמא ג׳ זמורה שיחתוך ב׳ בב״ח
 יחתוך שמא ד׳טעס ס״ק הט״ז כדכתב ליכא ירד שמא חשש

 זמורה לחתוך בספינה היושב דרך אין כי ליכא זמורה
 איכא בב״ח משתמש טעם אמגס * ממנה רחוק כי להנהיגה

 י׳ ס״ק ש״ה בסי׳ המ״א כתב דכבי צדדין צידי דהוי וא״ל
 משתמש הכא אבל כלוס בבהמה משתמש דאין החס דשאני

 כאן הנאמר דעת זהו נמצא מוליכתו שהבהמה בבהמה
 • הבהמות הילוך ע״י שהיא בספינה ימיס ג׳ בתוך דאוסל

אביגדור ארח

 להשתמש דאסלו גזירה חדא דכולה כתבו החום' אמנס
 זה באופן דאף צ״ל ולפי״ז זמורה יחתוך שמא גזירה בב״ח

 ובמקום צדדים צידי מקרי כ״א בב״ח משתמש מקרי לא
 משתמש איסור גס זמורה ימתיך שמא חשש דליכא
 ולעיל בשבת אף דשרי לדינא הרמ״א כתב שפיר ליכא בב״ח

 דאיכא דבמקוס הרי״ף מדעת לאפוקי לזה רק הביא לא
 דלא הביא ימים ג׳ בקודם אף אסור מלאכה חילול חשש

 מותר ימים ג׳ קודם ואעפ״כ אסור דבבהמה דלשיטתו כן
 החומץ איסור דהוי י״ט המיס בגיבה אין אפילו הוסיף ואח״כ
 אף זו לא והוי יעשה בעצמו שישראל אפילו הוסיף ואח״כ

 בשם כתב הע״ש כי יען ע״ש על דהשיג ט׳ בס״ק והמ״א זו
 א׳ לטעם זו מחשיבים הס כי א״א ולשיטתם ורא״ש התום׳
 בב״ח שימיש גס זמורה יחתוך חשש כדליכא דאז גזירה וחדא

: בספינה ומותר ליכא
 זנ״ל רמ״א חידש מאי צ״ע לצאת אסור ח׳ ס״ק במג״א

 מביא הב״י דהנה משמיענו רבה דחידושא לחרך
 ותחימין מדאוריי׳ תחומין יש דביבשה הרמב״ס חשובת בשם

 בימים אכן לחומרא ואזלינן אפשטא דלא אבעיא מי׳ למעלה
 דנ״ד מיל לי״ב חוץ אף מה״ת תחומין בהם אין ונהרות

 דרבנן ספיקא והוי מדרבנן רק אסור ואינו מדבר לדגלי
 אזלינן מי׳ למעלה גבוה אס בספק אף ומה״ט ולקולא
 עם הים שמקרקע בבירור כשידוע רק אסור ואינו לקולא

 ה״א נמצא במחבר שכתוב כמו י״ט ליכא הספינה קרקעית
 והיינו בע״ש אף מפליג צער דבדליכא שכתב במחבר לפרש

 בע״ש להפליג דהמותריס שאח״ז בסע־ף כדמס־ק בשבת אף
 דאימתי כתב ע״ז בשבת אף מפליג בע״ש בספינה כשנכנס

 כשא״י דוקא בשבת ולהפליג בע״ש שביתה לקנות מותר
 להפליג אסור בבירור כשידוע אכן י״ט בעומקם שאין בבירור

 דא-סור המחבר להשמיענו ובא החומץ איסיר משום בשבח
 אסור מ״מ מדבר לדגלי דומה שאינו אף ביס איכא חמומין
 מיידי לא שבת קודם ימים ג׳ להפליג מדין אכן מדרבנן

 שאח״כ ואף מפליג בהתירא דכעת כיון מותר בודאי דזהו
 רק דהאיסור כיון שרי דרבנן בתחומץ שבת לחלל יצטרך

 לחשש הזכיר שלא כמו תחומץ בזה ליכא ומדאורייתא מדרבנן
 ישראל בשביל מלאכה עושה כוכבים דעובד הרמב״ן לטעם

 • חשש בשבת יומכך שאח״כ ואף מפליג דבהחירא מכיון יען
 דבשבח דינא נקט המחבר וכאן חיישינן לא דרבנן איסור

 לשונו במחק הרמ״א בא עיז ביס אף חחומין איסור יש
 קאי דאקדוס לתחום חוץ לצאת אסור ואמר בל׳ והוסיף
 אסור זה דגם השבת קודם והפלגה יציאה באיסור דמיירי
 אסור ט׳ לבא כישראל שיצטרך בספינה וכן אח״כ ומסיק
 דאיסודו שוין הכל הקדום ודין זה דדין ט׳ ימים ג׳ ליכנס

 נקט מ״מ כש״כ הוא זה דדין אף מקידס ימים בג׳ אף
 הוא ימים ג׳ באיסור דהכל אקדוס דינא על לגלות כו׳ וכן

ואסור המה פוין ישראל ע״י מלאכה וחשש חחומין דחשט
: מקודם ימים ג׳

 לראות או לסחורה הולך שאדם שכ״מ י״א ברמ״א ד׳ ס^ית
 דאיחא מהא וק״ל מצוה דבר הכל חשיב חבירו פני

 ,ופירש" מותר בע״ש אפילו לצידון ומצור ע״א( י״ט )ד׳ בשבת
 נו׳ השוק יום היה ובע״ש יום מהלך אלא אץ לצידן ומצור

 מהלך שאינו כיון רק לציין מציר להפליג התיר דלא הרי
 מפליג מציה ולדבר מצוה לדבר דהוא ליה חיפזק א׳ יום

 ש״ד מצוה לדבר אבל מקודם כדאמר הרבה רחוק אפילו
 אותם היינו לצידן ומציר יפרש זו דעה בעל דר״ת לתרץ ונ״ל

 שמקשה בב״י ראיתי שוב " לסחורה ולא לטייל שם ההולכים
 לטייל הולך שאינו דכל בישן דמי מעובדא ר״ת לשיטת

 מדת וכי ע״ע הראשונים החמירו למה מצוה לדבר משיב
אמנם • יעו״ש מציה בדבר ע״ע אדס להחמיר הוא חסידות

הו1ז .



ארח תורת

 לזה וא״צ היו דעשיריס כיון דאפשר כ'כ קושיא חיג זהו
 ’ אלימתא קושיא הוי מזה משא״כ חשידוח מדח הוי שפיר

 משא״כ לטייל דהולכיס כלל י״ל דבכאן הב״י דעת אמנם
 ולא להו אפשר הוה מאי לטייל בהולכים דאי כן אא״ל שס

: דקאמר אפשר
 לשליש קרוב פירש פרסאות מג׳ יותר ר רמחי* )רמ״ט(

י׳ ביוס בינוני אדם דמהלך היום “ 1 ׳

 היום בשליש כ״א דוקא בפרסאות הלי לא ולסי״ז פרסאות
 דאמר מהא ק״ל ולסי״ז ביותר לנסוע יוכל בעגלה כשמהלך

 לצידן מצור הא הלא בישן דבני הנהו וכן שרי לצידן מצור
 לקמן כדמפרש היום רוב הכונה דהיינו ואף יום מהלך הוא
 ובין לביח דבין מבואר סוכה גמ׳3ו דשרי חזינן הרי מ״מ

 בעלי & השוק יוס דהוא דכיון וג״ל אסור הכל לאישפיזא
 העולם דרך כשי לאורחים עצמן מכינין דצידן אנסנאס

 т לשבח שס הולך שהוא להודיעם ששלח כמי דדמי ומותר
: גוגא בכל לילך מותר

 ־ כו׳ את והכינו מדכתיב יליף הט״ז הסכין להשחיז רען )ר״ג(
 השחזת זו אהלך שלום כי מוידעת יליף ובספרי

 שלום זה אין בטוב יחתוך ולא הברזל קהה אס כי הסכין
 מידי וליכא מקבלה הוא דספרי דהילפותא אמת ושניהם בית
 את מתיבת הוא בתורה הרמז ואיה באורייתא רמיזי דלא

: ולמזמרות לאתיס מל׳
 למה הקשה הפרמ״ג מיד אלא והיה אין א׳ ס״ק בט״ן

 דומיא יביאו אשר את והכינו הטור למ״ש שבקוה
 ונ״ל יעו״ש כבוקר אותו וילקטו דכתיב בבוקר דהיה דהבאה

 ה׳ ביום לקנות דיש משמע תקע״ב בסימן דהנה לתרץ
 מדברים מיירי דשס שבת התוספת וכתב המג״א כדהוכיח
 וצריך רבה הכנה שא״צ דבדבר נמצא רבה הכנה הצריכיס

 ביום שישכים כששי ביוס והיה הכתוב בא ע״ז בע״ש לקנות
 שכל מניין חסדא רב אמר שאמר וזהו לקנות מבע״י כששי

 שנאמר משחרית ויוציא שישכים מצוה בשבת יציאה המוציא
 רבה הכנה דצריך בדבר והנה כו׳ הששי ביוס והיה
 והכינו הכתוב בא ע״ז ה׳ מיוס ולקנות להכין צריך דבזה

 מ״מ אכן הקנוי דבר דכוא אף להורות יביאו אשר את
 שיהא שבת סעודת לאכילת ראוי שיהא עד תיקון ליך

 חילוקא הדין ל״ס הטור אמנס ־ בהשכמה מבוקר לתקן יתחיל
 הכנה שא״צ ובדבר ה׳ מיוס יכין רבה הכנה הצריך דנדבר

 בתחילה ת״צ גוזרין דאין דמהא וסבר ו׳ ביוס יכק רבה
 חסדא כרב דלא בע״כ ו׳ מיוס לקנות דצריך מוכח ה׳ ביום
 דרשא נקט ע״כ ה' ביום להכין אין כי יען לזה קרא ול״צ

 מבע״י יהי׳ הקנוי בדבר והזמנה דהתיקון להורות דוהכיגו
 בשיבולי המובא דרשא להך הביא הב״י אמנם • בהשכמה

 בבוקר ישכים כשאמר נמצא כנ״ל לחלק דסבר בע״כ לקט
 לקנותו וצריך רבה הכנה צ’שא בדבר בפניהם הכונה כו׳

 רבה הכנה הצריך ובדבר מבוקר לקנות ישכים ו׳ ביום
 בהשכמה מבע״י לתקנו בבוקר ישכים מה׳ לקנותו וצריך
 הידוע לדרשא ניסף דזהו דוהיה דרשא עוד זה מביא ע״כ

 דרשא להדין נקטיה במתכוין וגס • בטור המבואר מוהכיגו
 מבע״י לקנותו ג״כ צריך כ״א כמור דלא סבר דהמחבר להורות
 בדבר היינו לזה נצרך דוהיה דקרא י״ל א״נ • דוהיה מדרשא

 בבוקר ה׳ ביוס יקנה ה׳ מיוס לקנות דצריך רבה הכנה כצריך
 דזריזין ישכיס מצוה דהוי שבת לכבוד זה דעושה דמניין

 משחרית ויוציא שישכים מניין דדייק הוא וזה למצות מקדימין
 דווקא אמינא הוה דוהכינו מדרשא מפא׳׳כ ט׳ והיה שנאמר

 בהשכמה יעשה זה ו׳ ביום מכין דאז רבה הכנה שא״צ בדבר
 דרשא בא ה׳ ביום כדהכין כן לא שבת קדופת חל ו׳ דביום

 דבמור נמצא מבע״י להיות צריך דנ״ז להורות דוהיה המיותר
 שפיר נקט דו׳ מהכנה דמיירי ו׳ טוס בבוקר' וישכים דכקט

אביגדור

 גן מגנה בבוקר ישכים על ציין הט״ז משא״כ דוהכינו קרא
 כשמכין אף והיינו מבוקר ההשכמה דצ״ל דרשא עוד דיש
 "כ ג דנקט להמחבר לפרושי בא ולא בבוקר ישכים דאז בל

:בבוקר דישכים הא על בפ״ע לימוד רק ו׳ ביום
 יכוג בעגלה יושב הוא ואם א׳ ס״ק רמ״ט בטג־א

 יעקב בית שו״ת בשם מביא בת״ש יושר ללכת
 סוסים ע״י לבא יכול אס אף חילוק דאין רחוקה דרך לענין

 דכתב דשס לקושיא התחלה ואין כלל דל״ד ונ״ל ופרדים
 פטור רחוקה בדרך שהוא מכירן גזה״כ רחוקה ובדרך הקרא

 מ״מ ולבא למהר יוכל בעגלה נסיעה ע״י רוצה כשהיה אף
 להיפך וה״ה פטור רחוק והוא ברגליו שהולך דכעת כיון

 שיבא הוא דכטעס בכאן משא״כ • עכבוהו ועגלות דקרונות
 בהולך דווקא א״כ כבת צרכי להכין ויוכל יום בעוד לביתו

 בקרון בכסוע כן לא הרבה וימשך עיף יהי׳ דשמא ברגליו
: הליכ־.ו למהר דיוכל

 הוא רש״י כנה כו׳ גדולה מנחה י״מ )ינ״ח(בטחבר
 ד׳ ס״ק והמ״א קטנה מנחה המפ־ש

 פסחיה הגמ' מסוגית תמוה הלז דעה אכן • זו לדעה הסכים
 חמה כאשר ע״פ איריא מחי הגמ׳ פריך דמאי נ׳ דף

 פ׳י׳ח המ״מ דהנה לתר; ונ״ל דחוק הט״ז ותירוץ במהרש״ל
 מנהגה ליכא דשס סוכות מערב ע״פ מ״ש הקשה י״ט מהל׳

 עשית איכא שם גס הלא חצית קידם מלאכה עשית באיסור
 בע״פ חצית אחר דהנה בצל״ח ותירץ מינים ד׳ והכנת סוכה
 שמביא יחיד דאף הירושלמי בטעם כמטאר מה״ת אסור
 כיון ולכן פסח קרבן האיכא וכאן במלאכה אסור קרבן

 מנאכתו כל כ’וא מה״ת מלאכה איסור איכא חצית דאחר
 במלאכתי מאוד ויטרד חצות קודם ולעשות למהר צדך היה
 החמץ מביעור שכחה לו יגרס המלאכה שטירדת חששו לכן

 באיסור נהגו קצת זה ומשוס ק״פ והכנת המצה ותיקון
 מה״ח מלאכה איסור דליכא ע״ס משא״כ חצית קודם מלאכה

 חששו לא ולכן מלאכתו על כ״כ ונחפז בהול ואינו כלל
 קטנה מנחה כמ״ד הכריח רש״י והנה • יעו״ש כלל לשכתה

 סבר דרש״י בראיה להוסיף עוד ואפשר המג״א מהוכחת
 א׳ בס״ק כמג״א ודלא מלאכה לאיסור דמי בפרקמטיא

 מהלך פירש״י לצידן במצור בישן דבני מהני קשה ולפי״ז
 יום דאל״כ ביחד ובחזרה בהליכה יום הכונה והיינו א׳ יום

 נמצא יום פנה לצידן יבאו דכאשר יסחרו אימתי ממש
 אסיר והא גדולה מנחה זמן יהי׳ אז לשס יבאו כאשר

 וג״ס כמלאכה ממש דינו ולרש״י במלאכה דאסור כיון לסחור
 קטנה מנחה זמן הוא במלאכה דאיסור צ״ל בע״כ לחלק
 המלא עג ולפלא קטנה מגמה הגעת ■ עד יסתרו שפיר נמצא

 כמ׳ד כבר בעצמו ואיהו בישן מבני ראי׳ א׳ בס״ק שהביא
 מצור יפרש דהמג״א וצ״ל ראיה זה מהו וא״כ קטנה מנחה
 רק דוקא לאו ויום לבד בהליכה היינו א׳ יום מהלך צצידן
 זמן יהי׳ לשס כשיגיע וא״כ מיום פחות מעט ליום קרוב
 ח דר פ״ב מ״ה דף מב״מ ראיה להביא ואין קטנה• מנחה

 עשרה מר לי לישדר שבתא דמעלי .יא פ בהדי לרבינא שלח
 זמן לאחר ומשמע למזבן דארעא קטינא לי דאתרמי זוזי

 הזמ״ש רק ע״ש קודם זבן דאיהו דהכונה י״ל קטנה מנחה
 מכבר זה למזבן דארעא קטינא לי דאתרמי וא״ל אז היה

 מניה ב״יז פריעת דודאי מותר דזהו לפרוע עכשיו אני וצריך
 דבעישה ברמ״א דמבואר י״ל או שבת בהכנסת מצוה ויקיים

 היה שס א״כ שרי עליה קבע ולא שעה לפי ארעי דרך
 יום קבוע ,דכי דן לצי מציר משא״כ מקרה דרך בהזדמנות

 הוא קטנה דמנחה מוכרח דשס ומאחר בשם תמיד השוק
 החמא ע״פ ליחני חצות עד ע״פ למתני דל״ל כך הגמ׳ מקשה
 ה•׳ לא חצית דעד דא״ל דוקא חנות דעד ידענא ואנא
 *מן עד מחצות הי׳ המנהג רק לאיסור מקוס בשום מנהג

מנחה כן
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 הנוהג מקום הי׳ ושם מותר ועי״ט דבע״ש מענה מנחה
 סוכות מערב ע״ס מ״ש מאי טעמא הכל דקשה לאסור

 אסור חצות ולאחר חצות קודם היה דהמנהג צ״ל בע״כ
 משא״כ מקומן באיזהו חצות קודם גזרו לכן בכ״מ מדאורייתא

 שנהגו מקום כדינקוט וא״כ ל״ג מותר חצות דאחר ט״ס
 אחר אסור דבע״פ ידעינן הוה כו׳ בע״ס מלאכה לעשות שלא
 מנחה זמן עד מותר וע״ש עי״ט ובשאר מדאורייתא חציה
 חצות אחר דבע״פ לדיוקא חצות פד נקט דלכך א״ל וגס

 חצית אחר דמותר וע״ש עי״ט בשאר כן לא בכ״מ אסור
 דאל״כ ידעינן ממילא ג״ז קטנה מנחה מזמן האיסור כ״א
 רק אתי לדיוקא חצות עד דהדין צ״ל בע״כ מ״ל גמי ע״ס

 ועי״ט ע״ש בשאר משא״כ איסורא איכא חצות אחר דבע״פ
 היום כל כ"^ יום מקצת אף כלל חצות אחר איסורא ליכא
 נמי ועי״ט ע״ש אף דבאמת תנינן כן דלא מקשה ע״ז מותר

 עד דקתני ע״ס איריא מאי רש״י שכתב וזהו כו׳ דתניא
 למחניא ול״ל אסור ולהלן דמחצוח מכלל במנהגא חצות
 דאל״כ ידעיגן ממילא דזהו פירש דיוקא הך לאשמעינן חצות
 למימר ליכא ושוב אסירי עי״ט כל דהא כיין מע״ס ע״פ מ״ש

 וא״כ הלילה עד ממש כלל איסור דליכא עי"ט שאר דממעט
 המנחה מן דהתס כיון ומשני איצטריך למאי דיוקא הך

 בהגעה דתומ״י אף לא למנחה סמוך דאסור הוא נמעלה
 מקודם שעה חצי לאסור גזרו לא מ״מ אסור מנחה זמן

 ע״פ בכאן נאמר כדהי׳ וא״כ פעה בחצי יטעה פן לחשוש
 כיון ממש גדולה ממנחה אסור חצות דאחר ה״א סתמא

 גדולה מנחה מזמן וזהו מחצות ק״פ זמן משוס דהאיסור
 ידעינן הוי לא מקודם ולגזור שעה בחצי יטעה שמא ולחשוש
 עד נקט ע״כ חששו דלא עי״ט בשאר כמו דה״א מסברא

 נמי אי בכ״מ אסור חומ״י חצות דאחר להורות חצות
 חצית אחר כלל איסור ליכא עי״ט דבשאר באמת למעט בא
 חזי דלא היא ברכה סימן כ״א קטנה מנחה מזמן לא אף

 כן דאין ממעט ליה ומשמתינן איסורא הוי דבכאן משא״כ
 מוכרחת וראיה סוגיא בהדין הברור הפירוש זהו עי״ט בשאר
 הגמ׳ מקשה דמאי דחוק הפשוט דפירוש יען סירושא להדין
 אחר משא״כ במנהג תלוי חצות דעד מפמיענו דהמשגה נימא
 משארי גרע ולא עי״ט שהוא מפאת בכ״מ אסור חצות
 משום וכי מחצות אסור דבעי״ט אגב בדרך ומשמיעט עי״ט
בע״כ במשנתנו ר׳ ישנה לא בברייתא נשנה זה דדין

:כנ״ל הכונה
 מורין ראיתי כחב וט״ז ב׳ ס״ק היטב בבאר )יל׳ג(

 הל׳ רמזה יפה העתיק לא כו׳ לאיסור
 כן היטב הבאר הבין ואולי בעצמו הט״ז ל׳ דהוא משמע
שכ״כ הרא״ש מל׳ זה העתיק דהט״ז הוא טעות ובאמת

: בעצמו הט״ז ל׳ זה ואין
 נתנאל הקרבן כו׳ בידו במחטו במחבר י׳ בסעיף

 הקפה מ״ד אות קמא פרק פבח במס׳
 צריך וא״כ לנזירה גזירה דל״ג כרבא קיי״ל דהא הרא״ש על

 להביא הו״ל ולא בידיה ליה דגקיט מחנית־ן לא-קמי
 חייב אומנתו דרך אומן דפסק לאמר ודוחק בסתם מתניחין

 א ר ו נ ט ר ב הרב ודברי כר״מ פסקו והש״ע הטור דהא
 בבגדו לו בתחובה דר״י אליבא מהגיתין דמפרש חמוהיס

 וטל עליו חמה ואני יעו״ש רבוותא הגי כל נגד שפסק
 בהדין קדמו שכבר הב״י דברי מעינו געלס איך תמיהתו

 שפסק אדרי״ף דרי״ף וחמה בח״א ר״י הרי״ף על קושיא
 יש בעצמו זו וחמיה כתב והב״י כרבא הפילן המוצא בפ'

 שהם לאמר ואפשר באמת ומחר׳ן כו׳ הרא״ש על לתמוה
 חטאח חייב בשבח בבגדו החובה במחט דיוצא כר״י פוסקין

 שכתבו שפיר אחי והשתא כו׳ היא ר״י ומחניהין ט׳
הראשיגיס של משיחתן דקישיחו הרי יפו״ש כצורתה מתניתין

 נראה לא להב״י כר״י להעמיד לדוחק דחשבו ומה הוא
 שהוכיח ברטנורא על קושיא אין ומעתה לדוחק
 והנה • הב״י כפירוש כר״י דפסקי והרא״ש הרי״ף בשימת

 ורנא דאביי סלוגחא להא הרי״ף הביא שלא מה על
 מטעמיה לא אכן כרבא פסק לא דהרי״ף כהט״ז ג״ל בכרמליח

 משוס דתפילין טעמא ישמעאל ר׳ דתגי דמהא דאמר
 כרבא דלא מוכח לגזירה גזירה משוס ולא שוכחן שאינו
 בער אמגס הב״י קושיה באמה דזהו אמנם ואס יעו״ש
 דשבת סבר דר״י די״ל דלק״מ דלעד״ג אבין ולא אנכי
 ודלא מנזה״כ בתפילין לילך דאסור ופירושו תפילין זמן לאו

 טלהמג״א ש״א סי׳ השקל במחצית ועיין סס״ד ש״ח כבסי׳
 לצאת אסרינן הוה שוכחן שאינו טעמא בלאו א״כ י״ב ס״ק

 יעביד ואז משחשיכה ויצא ישכח פן חשיכה עס בתפילין
 לר״ה שילך חשש משוס ולא בתפילין בשבח שהולך איסורא

 יעביד לא שילך אף כי לזה חייפיגן דלא פפיטא דזהו
 דאורייתא איסיר אכן מלבוש דרך דהוא בהוצאה איסורא

 א:ן לזה לגזור והו״ל אסור ובאמת בהפילין שילך עביד
 כאן דנקט הרמב״ס דברי נ״כ צדקו ־ז״כ ו שוכחן דאינו ל״ג

 דשבת ססקינן אנן דהא מלהסירן שוכחן שאינו בטעם
 אדס יוצא והאי בשבת לצאת אסור ע״כ תפילין זמן לאו

 יוצא כ״א לר״ה יוצא פירושו אין חשיכה עם בע״ש בתפילין
 • י׳א ס״ק במג״א ש״ח כסי׳ ועיין ובר״ה בביתו בכ״מ לבוש

 בשבת דבעי מהא כרבא דלא הכריח הרי״ף אמנם
 דמי חפץ כעקירת מסו עקירת אס מרבי רב ע״א ג׳ ד׳
 פ:יט לא דאמאי כו׳ עקירת בחוד״ה והקשו לא או

 יצא לא ואמאי במחטו החייט יצא Ы דקהני ממתניחין
 דאס״ה ותירצו דאורייתא איסור לידי למיתי מצי לא הא בה

 נזירה דגזר לאביי תינח הא קפה ולפי״ז • רבנן אסרו
 כרבא דלא מזה מוכח נמצא מא״ל דל״ג לרבא אבל לגזירה

 מוכח ממילא אז מרבי דרב לאבעיא שהביא אלפס ורב
 וא״צ בגדו על המשנה לפרש ידעיגן וממילא כרבא דלא

 דהו״ל קשה ז?לפי אמנס • ורבא דאביי לסלוגחא להביא
 ולא דקמבעיא דמרב וצ״ל רבא על מהא להקשות להגמ׳
 רב על סליג דרבא קרמיח אגברא דגברא ל״ק מזה קששיט

 חשייליה לא אמרו על מקשים דבאמח ל״ק ג״כ מרבי אכן
 גברא דרבי כיון ע״ז פקדו מה דעל אחריתי במסכת

 בזה שכתב מה -בפנ״י ועי׳ טעה דלא כדחזיגן הוא רבה
שלא במה טעה אחריתי במסכת טרדו עביר באמת אמנם

 :ג״ל כן השייליה לבל פקדו ע״כ המשגה מזו לו השיב
ד׳ שבת במס׳ עיין כו׳ כירה א׳ סע־ף במחבר (ג״ג)י

 ובגה״ש כו׳ חגור בחוד״ה ע״ב ל״ח
 יהיה זה דלענין בהאי לחלק להחו׳ להו ניחא דלא לתרץ ונ״ל

 שרי דבתגיר א חיית דבקידרא מאחר מכירה חגור חמור
 כ״צ ובבשיל אסור שכח ד״ה בע״א חירוצא לחד ובכירה

 מותר בכירה יהיה ב״ד כמאכל בבשיל רק מוחר בתרוייהו
 דלא סברא יש יותר רב דחימו בחגור הלא אסור ובחנור

 חומו דאין מבכירה בישול שליש כבר דנתבשל מכיון יחחה
 מבכירה בתנור להחמיר סברא יש להחזיר לענין רק רב

 הוא הכי התום׳ דכונת ג״ל ועיד • לכד זה בסרט משא״כ
 הספרים גירסת היה לא דלהתוס׳ מזיגן זהו דהגה בהוכחחס

 חפינה עס ע״ש לאנוחי שרי חייתא קידרא האי דילן
 חייחא קידרא האי והרא״ש הרי״ף גירסת כ״א בהגירא

 אמרו למאי דאל״כ ע׳ סי' ס״ק נתנאל בקרבן ועי׳ ש״ד
 הא הלא כו' אהא דקאי איירי בחגור7 החס ומשמע
 כונתס הוא כך וא״כ בתנורא כאן נאמר דבפירוש מאחר

 אהא דקאי דמאחר איירי ג״כ דבתגיר התס ומשמע
 בפירוש קפרט .ס ו נו׳ אפה חמלא לא לעיל התם דקחגי
ג״כ בכאן ולאמר לפלט הו׳ל א״כ החניר לת־ך וחגיח

 רה בכי



תורת

 מכיון דלעיל מפירש כמו לישנא הך בפירוש ממש בכירה
 סתמא למינקט מהנ״ל הל׳ בכאן ישגה ולמה קאי דאדלעיל

 ההוכחה לפי״ז מייריוכן ג״כ דבהגור משוס הטעם בעכצ״ל
 סרט לא אמאי להיפך יקשה ראל״כ איירי ג״כ בכירה
 לעיל הסוס׳ הוכחה דכן ומאחר בסגור בהדיא למגקט
 נמי דבכירה מכיון ב״ר כמאכל בשיל הך דמיירי מוכרח
 ג״כ בסגור חזינן הרי וא״כ אכירה מכירה ויקשה מיירי

 שהביא האחרונים ודבריו • מותר ב״ד כמאכל בבשיל
 למאי ידעתי לא הוא לסוכה דחררה אע״ג שכתבו מחום׳
 רבא אמר ע״ב ל״ז מד׳ להביא הו״ל דהלא לזה הוצרך

 כו׳ הסח את גוחנין אק חנינא לשהות סגינהו חרוייהו
 הוא וקטום גרוף לאו וחגור כו' הא ד״ה בסירש״י ועי׳
 כונס ואולי לשהוס שרי בתנור דאף מוכח מכאן וא״כ כו׳

 הגמ׳ וכונה וקטום גרוף דבאמת י״ל דשם מכוס הגרע״א
 מהניא לא בסטר גרוף נמי ואי רש״י של אחר כפירוש
 הוכה אפילו ככתבו הסוס׳ לסברת רמז ע״כ גרופה
 דחררה אע״ג כו׳ חנן דהא גרופה באינה אפילו משהין
 מכאן ראיה החום׳ הביאו לא דלכך י״ל אכן הוא בסוכה

 כן אינו רש״י דלשיטת דהא מוכרחת ראיה אינה כי יען
 ועוד כן דקמדייק הוא הר״ח כ״א לדיוק זה ל״ס בע״כ

 הוא אס הוא כמה הפס קרמו שיעור לן נתברר דלא
 להך דקמדמי כ״צ בשיל דלא הך וכן יותר או בישול שליש

 הביאו ע״כ בישול משליש יותר הוא דאולי ידענא לא ג״כ
 דוקא כירה ולא דוקא תנור לא קסרט דלא מהך ראיה

 בסנור ובין בכירה בין בע״כ א״כ בהקדוס דפרט כמו
 בסטר הותר כך כמו כירה אצל דהוסר ובגונא מיירי

: שפיר והוכיחו בשהיה חנניא לשיטת
 במס׳ עי׳ כו׳ בצל צולין אין ב׳ סעיף במחבר (רנד)

 כו׳ גזירה הוד״ה ע״ב י״ח ד׳ שבח
 שכחבחי מה וממוך וז״ל הפנ״י קושיא בהך קדמו ובגה״ש

 טעמא אדעסיה הש״ס מסיק דלא הא ג״כ ליישב לי יש
 במה ודפ׳ כירה דפ׳ סוגיא דכולה אע״ג יחסה דשמא
 להדיא רבא כדמסיק יחסה שמא משוס טעמא הוי טומגין

 למאי אבל הסוס׳ בתירוץ מספיק אין ובזה ב״מ ס״ס
 משוס הוי דטעמא נאמר אס משא״כ כו׳ א״ש דפרישיח

 דקנקט שלמים וחבית וסורמסין עססיוס מ״ש יחסה שמא
 שבת לצירך שעושה תבשיל ענינא בכל למגקט הו״ל וטפי

 התום׳ דמקשו דהא כן ג״כ הסוס׳ דכוגת זנ״ל יעו״ש כו׳
 בצל בשר דקפרט דמ״ש כן ג״כ היינו ביצה בצל מבשר
 דוקא דפרט מהא דקמקשס לשיטתם וא״כ דוקא ביצה

 דסרט בהא תאמר מה מים של וחבית ותורמסין עססיוס
 הדרך הוא דכן בעכצ״ל ביצה בצל בשר דוקא המשנה
 וע״ז וסורמסין מעססיוס הוכחה מהו וא״כ כן למנקט
 יחסה שמא משוס טעמא דהוי שפיר ידע דהתס תירצו

 שאין עבור הוא דוקא וביצה בצל בבשר דמשמעינן והא
 למיחש אין דבההיא ה״א וא״כ לגחלים בינו מפסיק דבר
 בלא אף ויתבשל ממש הנחלים על דהוא מכיון ימסה שמא
 אכן לחיסוי חיישינן בזה דאף כן דלא משמיענו לכך חיסר

 טעמא משוס דאי שפיר מקשה ותורמסין דעססיוח בההיא
: הני דוקא נקט למה דחיסוי

 הסדר זה כו׳ ורגליו ידיו פניו ירחוץ במחבר )יס(
 ס״א ד׳ שבח במס׳ דמבואר דוקא

 שהוא מפגי סחילה ראשו סך גופו כל לסוך והרוצה ע״א
 - : קודם הפנים ה״נ א״כ אבריו כל על מלן
 קפידא דאין כר״י ראיה להביא וג״ל באצבע• ובימין

 זו זרח זו אמר ע״ב ה׳ ד׳ דבכסובוח בזה
 אצבעות ד׳ על כ״א טעם הול״ל לא וקשה כו׳ קמיצה
 אגודל על משא״כ יחד מחוברים וא*גש מחילקיס הס דלמה

נר אביגדור ארח

 לחהרך ירצה כאשר מחולק להיות דמוכרח טעם לימן א״צ
 אח״כ ימשה ואיך מאצבע לחסוך להתחיל וצריך הצישרניס

 עוד להיות מוכרח ע״כ כסידרן יהיו שיחסוך אופן באיזו
 :הוא דוקא דלאו בע״כ הציפרנים לחתוך שיוכל כדי אגודל

 וקשה כו' להזהירם יש לכסחילה וא״כ ג׳ ס״ק במג״א
 עם ל״ד ד׳ שבס הגמ׳ מקשה דמאי לפי״ז

 לסרן ונ״ל להזהירם יש דלכסחילה נימא כו׳ אין חשיכה
 דשמא מקודם להזהירם א״צ אח״כ שהות דיש כיון דבודאי

 ספק הא אזי שכחו שמא מספקא רק הזהרסו בלחי עשו
 לאמר לתקן דהוכרחו כיון רק בדעבד מותר ג״כ חשיכה

 להזהירם ומוכרח אסור סשיכה בספק דזהו ע׳ת ערבתם
 כיון נ״כ חצירוס עוד יאמר אגב בדרך אז חשיכה בעס

 שוב • וע״ח תיבה עוד יוסיף ע״ת ערבתם לאמר דצריך
 בתוספות ומצאתי זה מעין שכתב השקל במחצית מצאתי
 לפי המג״א כדברי כן ג״כ שכתב המשניות על חדשים
 א׳ בסיגנון מחנבאיס נביאים ושני השקל המחצית ביאור

 השאלה להרחיק צריך דבאמת ג״ל ועוד ־ זכרו שלא ולפלא .
 משא״כ שהות יש עדיין ויאמרו יפשעו עכשיו כשיזכרס דפן

 לאח״כ יגיחו לא בודאי ע״ח להניח נס דמוכרחיס כעס
 בב״א ויפטרו בזה דעסוקיס כיון וע״ס ע״ח ביחד ויעשו

 דלא אח״כ מלערב לכתחילה עדיף דזהו כעת ישאל ע״כ
 להם היה ע״ס כדגם משא״כ הוא דמצוה עבור כ״א הוסר
 חשש י: בזה כעת כי עסוק להיות צריכים היו ולא פנאי

 דצריך מהטור דינו שלקוח המג״א כדברי והנה • שיפשעו
 • במשנה בהדיא כן רש״י פירש וע״ח ע״ת על לשאל

 נ״נ יאמר עשרהס שאלו דבעת חדסא מילתא נ״ל ולפי״ז
 גם להפריש יוכל דדמאי אף ודמאי ודאי מעשר עשרתס

 ע״ה דרוב משוס רק איני דההירו כיון מ״מ חכינה בספק
 היקק הפרשתו ונמצא המיעוט מן הוא ואולי הס מעשרין
 וכשאומר חשיכה עס לפרוש לכתחילה טוב יותר ע״כ מעליא

 כיון א״נ ודמאי חיבה עור יוסיף ודאי מעשר עשרתס
 ולא הדמאי ג״כ יפרישו ודאי בהפרשת עסוקים דיהיו

: עירוב לגבי וכנ״ל יפשעו
 אימה להטיל דאסור הטעם המג״א וכתב • רכה בלשון
 כי המפורש הטעם שבין למה ותמוה כו׳ יסירה י

 דוחק וזהו סדגפשיה טעס ונקט מיניה דלקבלו היכי
 משוס מיניה דלקבלו היכי כי האי מפרש דהמג״א לאמר

 להביא להמג״א דהו״ל להס א׳ וכונה יסירה א־מה להטיל דאסיר
 ובמחצית שבח חוסשס בס׳ ועיין פירושו ולפרש הגמ׳ ל׳

 בח״א המהרש״א דהנה ונ״ל בזה שכתבו מה השקל
 לי שמיש לא אגא אשי רב דאמר אהא מקשה ניטין במס׳

 נ״כ אמר רבב״ח דהא מסברא וקימסי בב״ח דרבה הא
 לי שמיע לא אנא הכונה אמנס יעו״ש דנפשיה מסברא

 יתירה אימה להטיל ל״ס רב״ח דהנה לי סבירא לא כלומר
 ולא יתירה אימה הטיל גמליאל בן ר״ח דגם חזינן דהרי

 כמו אימה דהטילו כמה חזינן וכן דפילגש למעשה חש
 בין לחלק מוכרחין דבע״כ אף ע״ב ק״ה ד׳ שבת במס׳
 דרב קשה דאל״ב לחוד יסירה אימה ובין לחוד אימה
 מצבייסא שליף ואיהו דאסור דרב משיניה כאן דאמר יהודא
 משמיה דאמר וקמפרש בכך לחלק ל״ס דרבב״ח אפשר

 דצריך זה לדבר לפרש מוכרח ע״כ כן ס״ל ולא דרב
 רלקבלינהו היכי כי הסברא מפאת בניחותא למימריגהו

 ס״ל לא כלומר לי שמיע לא אנא אשי רב אמר ע״ז מיניה
 להטיל דאסור הגמ׳ מצד אסור דזה כ״א דרבב״ח הא

 בקי היה אשי רב והגה ־ סברא להדין וא״צ יתירה אימה
 לאמר ינשילן לא אימה ובשביל צדיקים דהמה ביתו באגשי

 לאתר מערבים וכשאינם חילץ טבל ועל מוסר אסור על
מפאת ולא ׳הגמ מצד דהאיסור דסבר ולפי״ז עירבנו

הסברא
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 סייס מ״מ אימה בקול לאמר יכול היה שפיר הסברא
 ג״כ הדבר לזו וקימתי חברי ע״ד לעבור רציתי לא ואעפ״כ
 מוכח נמצא הגמ׳ טעם אצלי דל״ש אף רבב״ח הל מסברא

 מטעם כ״א דלקבליגהו היכי כי דהטעס נ״ס אשי דרב מזה
 הטעם זו המג״א נקט והסיר יתירה אימה להטיל דאסור

 ובשבת רבב״ח לגבי כוחיה דהל׳ אשי דרב טעמיה דהוא
: הוא וט״ס הוגא רב בר רכה הגי׳

 כו׳ הודאי אח מעשרין אין Ъ סעיף במחבר )רס״א(
 כתבאע״גדשבוח המשנה בסי׳ רה״י

 בהש״מוכהבהב״י אף השבות על גזרו קסבר הוא בעלמא
 הוא בהשמ״ש ג’דל דהא הרמב״ס בדברי דמבואר מאי דלפי
 כמ״ד אף דאתי י״ל א״כ טרוד שהיה או מצוה לצורך דוקא
 א״כ טרוד ואיני מצום לצירך דאינו מיירי בכאן אכן דל״ג

 מחניהין דלרש״י לאמר ודחק כהרמב״ס ל״ס דרש״י משמע
 בכל משמע הודאי אח מעשרין אין סחמא דקחני קשיהיה

 כל המשנה נקט דלמאי הוקשה דלרש״י ולעד״ג • יטו״ש גווני
 מדנקט הודאי את מעשרין דאין ידעינן דממילא הבבא

 חין חשיכה פס ומשמע עשרסס חשיכה פס דהואל מקודם
 וג״כ בהשמ״ש לעשר דאסור ידפינן הוי לא חפינה ס:ק

 דזהוידעינן הכלים את מטטלין ואין למנקט שוב יצט־ך לא
 ואין למחני א׳־צ וגס שבות נמי דהוי דמ״ש מעשרין מדאין

 בשלמח כסירש״י מכש״כ סשיטא דזהו הנרות אח מדליקין
 את מעשרין אבל מדנקט מדסיפא ידעינן דזשו ל״ק הא

 מיענו ומש ודאי ה״ה דה״א די״ל לא ודאי דמשמע הדמאי
 דאפשר אף חשיכה בודאי ולא משיכה בספק דוקא דמאי דאף

 בחולין התום׳ כקושיה זה בצד עיניו בנותן לעשר
 תיקון ואינו מעשרין ע״ה רוב וגס דילמא ד״ה ע״א( ז׳ )ר׳

 אח מעשרין דאין למנקט הוכרח ע״כ אסור מ״מ מעלית
 במתק רש״י בא לזה ידעינן דמרישא קשה אמנם ־ הודאי
 או מציה לצירך דאף דמשמיענו יען קישיא הדין לתרץ לשוט
 דזכמ דאתי צ״ל בע״כ וא״כ מעשרין אץ ג״כ טרוד שהיה
 מאי ג״כ ניחא ועסי״ז " בהש״מ על אף השבות על דגזרו
 ירעינן דמרישא אף הדמאי את מעשרין אבל בסיפא דנקט
 דנן לאמר ודוחק מעשרין דמאי אבל מעשרין .אין דודאי

 דמתניתץ דכליס פ״ב ז׳ במשנה הרב שכתב כמו המשנה דרך
 כך לשנות המשניות רנילוח אצטריך דלא אע״ג כשרוח דאלו
 • כ״כ דלא ניקב ד״ה א׳ משנה דמולץ פ״ג בחוי״ט ועיין

 מעשרין אבל האי נקט לא דכאשר יען ניחא הנ״ל לפי׳ אמנם
 דאינו מיירי הודאי אח מעשרין אין דהאי ה״א הדמאי את

 ידעינן דמרישא אף דנקטיה והא טרוד ואינו מציה לצורך
 ע״כ מעשרק דמאי אבל מעשרין אין דודאי דיוקא משוס

 בלצורך דאף להשמיענו אתי הימור וא״כ בפירוש לזה נקטיה
: מיירי מצוה

 ובכתבים מהבית עכביש קורי יפנה במג״א (ב*רס)
 שבת ר״ח חהפש בידים שממיח סי׳ גחן

 דיחזיר ר״ג סי׳ היטב ובבאר בפרמ״ג דמבואר הטעם זנ״ל
 וכו׳ בע״ש שטרח מי לעוה״ב דומה כי ע״ש בכל בתשובה

 בחשובה יהרהר עי״ז אז עכביש הקורי יפנה כאשר והנה
 אשר עכביש כקירי ג״כ הוא עוה״ז טיב אשר יחבונן כי

 כן ולא נאש באריגה ארוג בו ממש כי נדמה עין נמראיס
 עוה״ז תאוח ג״כ הוא ק ואיננו בו יסיח כאשר כי הדבר
 לרגלי טמון רשת המה מכביש הקירי וגס יובל לקבר סופו

 רשת עיה״ז חאוח כן ברשתו למשכו יערים מרום כי הזבוב
 אז לט מל זאת ובשום בפח ללכוד האדם לרגלי מוכן

:בתשובה יתעורר
 רגלים ד׳ פל השולחן סל לאכול מאוד הקפיד האר״י שם

 ברכות דבמס׳ נ״ל טעם עוד * המקדש שולחן דונמח
 אין בפ׳ רגלים נ׳ של לכסא יעקב יצחק לאברהם המליץ

 כעסך כפני לעמוד א״י רגלים ג׳ כל כסא השתא פימדין
 אברהם בחיגח נגד המה כבת כל סעודות דג׳ וידוע יעו״ש
 ניד היא ש׳ בסי׳ המבואר מלכה מלוה וסעודת יעקב יצחק
 מלכא דדוד סעודחא היא דא אז שאומרים כמו המלך דוד

 דוגמת רגלים ד׳ של שולחן על לאכול צריך ע״כ קדישא
: דוד יעקב יצחק אברהם בחינת

 עס״י היינו עליהן שיושטן המטות ויציע א׳ ס״ק שם
 עליה שיושב מה א׳ מיטות דשני הב״ח שפירש מה

 והצעתי רבש״ע בנוסח להגיה ג״ל ולפי״ז י בתוכה שישן מה וא׳
 אמנם * משוח כני רבים ל׳ מטוחי והצעתי דצ״ל מטחי

 לכלום צאתכם הנוסח ומחק שבת תוספת בס׳ שהגיה מה
 קי״ט )ד׳ כבת במס׳ האמור עש״י פירושו דכך כן דלא נ״ל

 ומיטתו מרו־ ושולחן דלוק גר ומצא כו׳ מלוין מה״ש ב׳ ע״ב(
 ט׳ כך אחרת לשבח שתהא יה״ר אומר טוב מלאך מוצאת

 שאתם כפי לשלום בואכס כו׳ עליכם שלום כך אמר ולזה
 דולקים ונירות מוצעות ומטיהי ערוך שולחני כי ראיתם
 לזאת אי והדור נאה בביתי שלוה כי בעיניכם רואים הנכס

 חברכוני וכאשר הבאה שבת על כן שיהיה לשלום ברסני
 מעולם צאתכם הבאה לשבת יהיה ואז הברכה יתקיים בודאי

 בודאי כי לשלום בודאי יהיה לביתי הלזה לתבל העליון
 הפת על המקדשים דאיחס שכתב מה נם " הברכה יתקיים
 וי׳ל נ״כ שמחתי בתיך טסי על להעיד הנאמר לדלג צריכין

 שקרים דובר זה אין כי יען מדלנין שאין העילס שיעים דלא
 לר״א שערי אנכיה כתובוח במם׳ כמו אכילה פירושו דכוסי
 ־ הפח על שמקדש אכילתו על היינו כוסי על להעיד ולז׳א
 מטחי והצעתי נרותי הדלקתי ט דאמרו להבין יש אמנם
 השולחן התו׳ דלפירוש אף שולחני וערכתי נמי פרט לא אמאי

 הוא מרוך כי יודעים המלאכים הא מ'מ כאן ערוך אינו
 דהנה ונ׳ל ערוך ושולחן דלוק נר ומצא הגז׳ מאמר כפי

 צאתכם דהחרזז לד׳א שניהם כיונו השקל ומחצית במח״ב
 • לשלים יצאי השבת אחר היינו שיצאו בעת פירושו לשלום
 בצילה כעת רק אינו מוצעת והמטה הנר הדלקת והנה

 ברמ״א כמבואר השבת יום כל הוא ערוך שולחן משא'כ
 וכן • לשפה רק אינם אפר דברים רק פרט לא כעת ע״כ

 כבסי' לפשטן דמותר הבקשה להמסדר ל ס שמליחי והחלפתי
 זה עבור לו דיברנו מהם ומבקש כאגודה ודלא ס״ג ש׳ך

 דאחרהשבה בבקשה בסיף ל ומוסיף כעת שהתנהג ההנהגה
 השבח כל הערוך שולחני ותראו מכאן לצאת כשתצרכו

 אח״כ הערוך לשולחני ברוך ואמיו ולז״א בברכה לי תיסיפו
 אח'כ שמלוחי והחלפתי שסידר מה אמנם לשלים• נס וצאת

 דילביש ג׳ בסעיף כמבואר הנר להדלקת קרוס דהוא אף
 מקום מכל שרחץ אחר מיד שבח בבגדי עצמו את

 דפי״ז ומ״מ הדלקה ׳בגמ הנאמרים דברים מקידס סידר
 והמנהג הנוסח מבעל הוספה הוא שמלוחי והחלפתי יברכוהו
 עליכם פלוס נוסח בלילה אומרים אין בע״ש הוא כשי״טב׳
 לי מלוין דבשבת יו״ט אח כמבזה שהוא מפני הוא והטעם
 למאי מלאכים בי״ט גס היה דאם ביו״ט כן ולא מלאכים

 ירפוהו ולא אצלו המה דמאתמול כיון כעת בפלוס יקבלם
 בדון והוי אצלו אינם בי״ט כי ועוד הוכחה הוא הל' זה אכן

 בשבח שחל ביו״ש דודי לכה אומרים דאין להא דוגמא ליו״ט
 ומשמע נקבלה שכת פני שאומרים ליו״ט כטוש שמאה משוס

:ע״ב סי׳ תשובה בשערי עיין יו״ט פגי ולא

 הרמב״ם ,יפה נר לעשות זהיר יהא □מחבר (ג*דס)
 הפחחים על שואל עני דאפילו כתב פ״ה

 נ' זבל שית עונג בכל שזהו הנר אח ומדליק שמן לקח
 הנר הדלקת ומשיב ט׳ עונג ואיזה שבת כבוד איזה כתב

 וא״נ שבח כבוד מפום שהם דברים הנך טן ערוך ושולחן
בזהבם׳ הרגיש וכבר עזע מקרי לא הנר דהדלקת משמע

פת סיס



נה אביגדור ארח תורת

 המנחה דמפלג רס״ז בסי׳ מבואר דהגה ונ״ל • שבת הוספת
 דבאמת נמצא מיד ולאכול בת״ע שבת ולקבל להדליק יכול

 לא בלילה דאכילה לו הוא עונג בודאי אז בלילה האוכל
 אלא ליכליה לא סעודה דא׳ל מאן דהאי נר בלא סגי

 מקרי הנר אצל דלאנול התום׳ ונ״כ יממא כעין או בממא
 ואור הוא יום עדיין דאז המנחה מפלג כשאוכל משא״כ עונג
 לאכול ויוכל בטיהרא שרגא כי כ״כ מועיל א*נו עדיין הנר

 זה דעבור שבת כביד משוס הטעם צריך דאז היום לאור
 נדול אדס לכבוד פעמים כמה שננושין כמו השבח מהכבד
 בזה לשבח כבוד והוי ביום אף נרות שמדליקין וכדומה

: אכילה עת בלא אף היום כל ערוך שולחן כמו
 • יו״ט של נר להדליק לברך צריך ביו״ט גס ה׳ סעיה

 סעודה במקום חיובו ביו״ט נר הדלקת נסתפקחי
 כ״הע״ב( )ד׳ שכת בתום' הנה הדבר לבאר ונבוא • לא או

 ותמוה אהדלקה לברך דא־ן י״א בשם כתבו חובה ד״ה
 יו״ט של נר להדליק אומר ביו״ט דכשמדליק איתא דכאן
 בירושלמי מבואר הרי וירושלמי מרדכי הגילה הבאר וציין

 שבת בין מחלק קס׳ח סי׳ ח״ח דבח״ס ונ״ל • לברך דצריך
 שבח עינג יי״ח בתענית והמתענג אכילה ולא עונג דנאמר

 ל״א מברכות וק״ל אכילה בלא ואינו כתיב דשמחה ליו״ט
 אמאי ולדבריו שבת עינג דין ממנו ונפרעין מוזרין דנאמר

 מותר חלוס חעניח דלכך רס׳ח בטור כמבואר דמחענג כיון
 בשכר שיתבטל וחושב שראה חלומו טל עגומה שנפשו לסי

 ענג כשמת דדוקא וצ״ל יעו״ש עונג התענית א״כ התענית
 מעונה שהוא משא״כ אכילה עליו דקשה התענית עצם משאת

 דאעפ״כ רק עונג אינו יכפר דהעינוי מתענג רק ברעבון
 ממש הטור לשון וזהו במו שיאסור גמור תענית מקרי לא

 מוהר שאותו בת״ח מיירי ,כו בו גהתעניח שאסור זחצ״ל
 שביטל על שיתכפר א׳ יוס להתענות צריך ומ״מ לו עונג כו׳

 לאשכוחי הגט׳ דחק דלמאי קשה אק עכ״ל• שבת עונג
 מכךיס דביו״ט יטן בפשוט י״ל הלא ח ע" הנחת על טעם

 מצד אח״כ שבח וכשבא נהנה אינו אס אף באכילה מצותה
 אינו ובאמת בשבת כן כמו יהנהג ביו״ט אכילה בזו הרגלו

 שבח בסעודת להזכירו ע״ח הצריכו לכן בנהנה כ״א יי״ח
 כדי רבא כונת זהו דבאמת וצ״ל הנאה אכילה בדבר יהיה

 ישאר והשאר שנהנה אותו ליו״ט לבשל דיכול פירוש שיברור
 לשבת וטוב היפה המנה ויברור יזכור בע״ת אכן לשבת
 ליו״ט וטיב היסה והמנה ביותר אותה שנפשו מה היינו

 ובזה " כ״כ לחיך מתוק דאינו ואף אכילה בעירובו שיש
 דגדול עירוב מהני מאי א״כ לרבא הפנ״י קושיה מחורץ
 בהנאה דוקא שבת דסעודת להזכירו דהטעס מכיון אכן העיר
 וקבעוה שבת כניסת קודם ביו״ט רק צריך הידיעה לפי״ז
 עושה דא׳ ומכיון להכין הפנויה בשעה להיות יו״ט קודם
 שבת בכניסת להאמר להזכיר ע״ע מקבל הרי חבירו עבור
 כשלוחו זאת ובעשותו ממנו שיהנה לשבת מאכלים שמכין

 דר״יבראידי הא ניחא ובזה מניחים• שהכל בעת ומניחים
 • שבח בסעודת יתנהג איך לכל להודיע היינו מכריז היה

 להניח דרכו היה לא כי עבור הכרזה דטעס סירש זהר״ן
 לשנה עציב למאי דקשה סמיא דההוא עובדא ניחא ובזה
 מקרה רק להניח מבלי ג״כ היה מנהגו אכן מנהגו דידע כיון

 אידי בר מר״י הפשיטות דעיקר כתב והר״ן • • שהניח קרה
 ולכן יעו״ש כו׳ ראיה אינו דשמואל ואבוה אסי ור׳ דמל״א
 מוכח דממנו בראיה להוסיף דסמיא עובדא ג״כ הביא
 • דעת א״צ וא״כ עציב למאי דאנ״כ תמיד מניח היה דלא

 מטעם הוא סעודה במקום דצ״ל נר הדלקת להח״ס והנה
 ד שיסעו הדלקת ד״ה ע״ב כ״ה בתום׳ הוא וכן שבח עונג

 שבת מהל׳ ס״ה ברמב״ם הוא וכן עונג משוס הנר כמקים
הדלקה והנה סעודה במקום אצ״ל עונג דא״צ ביו״ט \א״כ

 נושף ובכבח ויו״ט שבח כבוד עבור ויו׳ט בשבח מצוה
 להקרא להמצוה וחזוק תוקף יש בשבח לזאת עונג שפס
 כ״א נקרא לא לכן א׳ טעס רק אינו ביו״ט משא״כ חובה
 יויט על דקאי הירושלמי נמצא בזה ברכה חיוב ע״כ מצוה

 להדליק איתא בירושלמי הרואה ׳בס׳ אק * להחו׳ סחרי לא
 דמיירי וצ״ל שבת לכבוד אומר בשבח ודכותיה יו״ט לכבוד גר

 שבח כבוד מטעם רק הדלקה ולו בלילה שמהענה באיש
 דקאמר בדבריו לדקדק יש אק • לברך חייב לק עונג ולא

 זהו הלא ושהיה באכילה כ״א אינו שמחה דגאמר דביו״ש
 שמחה מקרי עכשיו משא״כ קרבגוח דהיה בהמ״ק בזמן רק

 משמחס במה )ק״ש( פסחים מבואר וכן המשמח• בכ״ד
 צבפונין בבגדי בבבל ונשיס ביין להס בראוי אנשים רי״א ביין

 שבהמ״ק בזמן אומר ריב״ב הניא מגיהצין פשתן בבגדי בא״י
 אמרחיפ אלא ע״א בד׳ אמר כשבהמ״קקייס ואף קי־סכו׳
 בבשר אלא שמחה אין אמרו ולא יעו״ש נקיה בכסות משמחו

 ס״ה סי׳ בש״א ועיין לעינובא ולא מהמובחר למצוה אלא
 בייט בו שניאותין כל הכלל זה כלים משלחין י״ד בביצה וכן

 ובד׳ יחשב י״ע ולשמחת הנאה ג״כ דבנד הרי אוהו משלחין
 קשיא דאכתי "א בהג והקשה בחול שניאותין ה״קכל אמר ע״ו

 דאביי מוסיף שיף ומסר״ס המועד נצורך וכן דתנן רישא
 ואעפ״י אצל למה קשה דלהאורה ונ״ל ותמחי מרישא הקשה לא

 כללא בסיפא הא המועד לצירך והן נקע כלאיס בקי שיש
 דכלאיס לחלק דיש ג״ל לכן הדבר כפל ולמאי כ״מ על כייל

 כ״א לשלחן הותר לא ע״כ כ״כ הנאה וחין בקשין דמיירי
 דההנאההומ״י כיון פורתא בהנאה חף דוקא במועד כצריך
 אס אף אז גדולה ההנאה כשבחול משח״כ מותר היום לצורך,

 דמשתעשע היום וצורך הגאה ג״כ מקרי היוס צורך כעת אינו
 מהרישא הקשה לא וע״כ בחול שישע הגדולה ההנאה עבור
 דהמקפה וה״ה דוקא כלאים בהן שיש ואעפ״י על דקאי
 משוס רק לסיפא מרישא להקשות יכול היה ר״ש בלא

 ודרכו ד’כ על כ״א כלאים על דוקא קאי דלא י״ל דהרישא
 קאי הרישא בחול שניאותין כל וכדתרי׳ן לכפול התנא של

 שהביאו ד״ד ביבמות התו׳ דברי י״ל ובזה כלאים על דוקא
 חזי למאי נלאים מדמקשה בכלאים אסורות דגשים ראיה

 ועל לבן מנעל לא חף דאמר לר״י הקושיא דילמא ותמוה
 הקישח וליכא שהזמ״ג מ״ע לאו תפילין ולדידיה ל״פ כלאים

 וא״כ בחול שניאותין כל דה״ק מסקנא על סמכו התו׳ אק
 בכלאים מותרות ואס מ״ל פורתא עבורדהנאה בע״נ הרישא
 נאמד ואמאי מרובה והנאתה ברכין אף מיירי דאז הדק״ל

 שמחה מקרי הנאות דכל מוכח ענ״פ • המועד צורך והן
 דאסור מכיון א״ג שאני הבית חנוכת י״ל דמ״ק והגמ׳

 בתענית כשאינו משא״כ שמחה אינו נקיה כשות אז באכילה
 שמחה אין הגמ' דקמדייק וזהו נקיה מנסות לבו שמח אז

 יפן בשר בלא שממה אק נאמר ולא ושתיה אכילה בלא
 דבר שום אין מעונה הוא כ״א ושתיה אכילה דבלא דהכונה
 וניל בכסות אף לעע יוכל מעונה דאינו משא״ג לשמחו
 מהל׳ פ״ו הרמב״ס דז״ל בעונג חייב בי״ע דגם ברורה ראיה

 לקדוש כנאמר י״ע כך ולענגה שבת לכבד שמצוה כשם י״ע
 דכיבוד וח״ל קודש מקרא בהם נאמר י״ע וכל מכובד ד׳

 לכבד על קאירק לא ט’י כל כך והאי נינהו מילי ב׳ ועונג
 כטד מפני בעיטרן א״מ נאמר מפורש דהלא דקאמר שבת

 ויצא יניחנה שמא גזירה רע שריחה מפני והטעם השבת
 עונג מטעם סעודה במקיס ופירושו חובה הדלקה ובאמת

 י״ע וא״כ הוא חדא בע״כ שבת עונג מפני הול״ל וא״כ כנ״ל
 ההדלקה צ״ל ולפי״ז המעונגח אכילה ולאכול בעונג נ״כ חייב

 ירושלמי עפ״י י״ל הנ״ל מהירושלמי וקיסיתנו סעודה במקום
 וקמקשה כשבת כבוד מפני בעיטרן א״מ רי״א ב׳ הל' שבת

 שדולקין נ״ז דגים קרבי דגים קרבי בין מה עיטק בק מה

אין כח



ארח ш תורת

 ריחו דלק בין כבה בין עיטרן רע ריחן כבו רע ריחן אין
 לפום ד״א הרחק טעון יהא רע וריחו הואיל תאמר שלא רע
 שלא דהאי הק״ע ופירש בו מדליקין אין מימר צריך כן

 תכן למאי מקשה דני תמוה כו׳ טעם ועוד ר״ל תאמר
 רבנן דפליגי גס ומה להשמיענו דצריך דפשיטח הוא דמיותר

 מהו וא״כ דגים מקרבן זה ישונה למאי הקושיא ורק עליו
 כבה בין דעיטרן הוא א׳ דתירוץ י״ל פירושו ולולא פירוקא

 מדליקין דאין המשגה נקט למאי עח״כ רע ריחו דלק בין
 יכולין בנ״א דאין ידליק לא בלח״ה פשיטא איסור עגור

 נקיט דיוקא מפום תאמר שלא מסיק ע״ז רע הדיח נסבול
 נר במקום דהדלקה סבר דהירושלמי ונ״ל דוחק ג״ז אכן

 בקרבי כמו בעיטרן להדליק ומותר דילן בש״ס וכאביי רשות
 מפני בעיטרן להדליק דרך דאין נקט מנהגא והמשנה דגים
 יוכל לא זה ועבור נר במקיס לחטל שמנהגן השבת כבוד

 שלא דיוק משום המנהג דנקטיה והאי רע דריחו שס לאכול
 שפיר חובה דאינו ולפי״ז הרחקה דא״צ להשמיענו כו׳ תאמר

 שבת כבוד מצות עבור לברך דצטך לשיטתיה הירושלמי
 עבור דחובה דסבר חביי לגבי טתיה דהל׳ רבא משא״כ

 דא״צ אמדו לכן עונג מטעם 'סעודה במקום להיות נוסף
נ הירושלמי לגבי דילן דהילכתאכש״ס לברך
 בלא״ה המיוחדות נרות אבל ט׳ א׳ שכל ט״ו ס״ק בטי״א

 רק להאיר עשויה דאין עליהם לברך אין לבהכ״ג
 בסי׳ מבואר דהנה עליהם לברך דצריך ולעד״נ ט׳ לכבוד
 וכתב ומעומד רם בקול ויכולו דאומריס ז׳ סעיף רס״ח

 ומעומד ביחד להעיד צריכים שהעדים מפני י׳ ס״ק במג״א
 ויכולו לאמר חוזר אין כמתפלל דיחיד הט״ז פסק ועפי״ז כו׳

 לשם לאיתכוין לאמרו היחיד ירצה ואם ליחיד עדות דאין
 סי' בח׳מ קיי״ל הא ק:ה ולפי״ז בתורה כקורא אלא עדות

 איך וא״כ ביום אלא עדות מקבלין דאין כ״ד סעיף כ״א
 הסמ״ע אמנם להעיד זמן דאינו בעת בלילה ויטלו חומרים

 לראות ויכול בלילה גרות דכשמדליק כתב ז׳ ס״ק ה׳ בסי׳
 שפיר ע״כ לעדות וה״ה דין לענין כיוס הוי בג״א ולהכיר
 בנרות בבהכ״נ להדליק שנהגו המנהג יפה ולסי״ז ויטלו אימריס
 האורה להרבות מה״ט והיינו א׳ ס״ק במג״א כמבואר כרוכים

 המהרי״ל אמנם ע״ז לברך יך“וצ להאיר עשוי נר דהדין נמצא
 כתב ע״כ הסמ״ע על משיג הש״ך וכן כסמ״ע דלא סבר
 : לברך דצריך ברור נ״ל הסמ״ע דעת לפי אכן לברך דא״צ

 של לנר פתילה עושין אין א׳ סעיף □מהבר (ד״רס)
 כ״א ד' שבת במס' עיין ט׳ שבת

 דהא שמנים נקט דלמה בגה״ש והקשה כו׳ ופתילות שמנים
 דהנההתו׳ לתרץ ונ״ל יעו״ש זך זית בשמן אלא מדליקין אין

 במהרש״א והקשה ט׳ טעמא היינו דהוסיפו כתבו ותנא בד״ה
 יעו״ש טפי פשיט טיץ צמר של טעם הלא נ״מ מאי דאכתי

 ע״י ופתילות דשמנים מבואר דלקמן רבתי נ״מ דיש ונ״ל
 בעינייהו לאדלוקי אתי דילמא גזירה משוס אסור תערובות

 איחרוכי ושער כויץ מכויץ דצמר סבר דמתניתין תנא והנה
 בעינייהו בהן להדליק ביכולת דאין דפשיטא ומילתא מחרך

 דא״א גזירה כחן שייך דלה מותר הערובות ע״י דק ומאחר
 דבר ברזל ע״ג לכרך ודמי יפה נדלק תערובות וע״י בעינייהו

 ואסרו חלקו דלא סבר דברייתא תנא אכן דמותר שמדליקין
 פתילות דשארי גזירה משום ואולי תערובות ע״י בצמר חף

 כטעם דבכולס דמתניתין כנך עם כלל לק היא גזירה וחדא
 אף לידלק ביטלת שהיה וכמו יפה השמן מושטן שאין הוא

 מאי הקשו התו׳ והנה בתערובות אסור ג״כ ושער בצמר
 דכיון ותירצו בהם היה דהלא הכהניס ממכנסי פריך
 חין כאלו והוי מינים בשאר בטל רביע אלא הפשתן מן דאין

 היה לא כזונה בגדי בכג דהא דחוק ותירוצס כלל פשתן בו
 כל מעירוב פתילות !,מפקיע וכשהיו בלבד באבנט כ״א צמר

אביגדור

 לתרץ יש באמת אכן מעט כ״א מהמה יגיע לא כהונה הנגדי
 דילמא גזירה משוס אסור מ״מ בתערובות דאף התו׳ קושית

 הך שייך לא במקדש אבל דכתבו והתו׳ בעיכייכו לאדלוקי אתי
 דכא מוכרח אינו הם זריזים דכככיס משוס והכונה גזירה
 עד הדחקה ועפו הלילה כל דמצותן ואברים חלביס הקטר

 ברכות בריש רש״׳י שיטת על דפליג הרמב״ס לשיטת חצות
 הרחקה עכו ואעפ״ג הס זריזים דכהניס במקדש שם והא
 קרא דהאי הבין המקשה והנה ברכות ריש בצל״ח עיין

 השואבה בית לשמחת גס גמורה דרשה הוא תמיד נר להעלות
 דיליף וכמו תיקון שא״צ עד כ״כ ידליק הדלקה שצריך דנ״ד
 בא ע״כ ברובן החור פתהחוז כדי בגבולין לענין לעיל

 אסור תערובות ט״י בצמר דאף דסבר דלעיל לתנא להקשות
 הפואבה בית בשמחת הדליקי איך קשה תנא להאי א״כ

 סברא דאין מפורש מקרא אשיר דהא תערובות ע״י בצמר
 מקרא דמביא מטון חמא בר דרמי ברייתא אהך דיפלוג לאמר
 שאני השואבה בית שמחת מתרץ וע״ז קרא על יחלוק ואיך

 אסמכתא ורק בד״א ולא במנורה כ״א נאמר לא קרא דהאי
 בית לשמחת מזה חמא בר דרמי ברייתא האי שהביא הוא

 אסמכתא הך ל״ס צמר עליהן דהוסיפו ברייתא והאי השוחבה
 השואבה בבית בצמר הדליקו שפיר וע״כ השואבה בית לענין

 ברייתא אכן תערובות ע״י בצמר אך בודאי בבהמ״ק אכן
 וע״כ אסור השואבה בית בשמחת דגם סבר חמא בר דרמי
 האי כי יען כהניס מכנסי דמבלאי מהא ול״ק שמנים נקט

 דב״מדלא וכמתניתין מותר תערובות סברדצמריע״י ברייתא
 תערובות ע״י כי יען הכוחבה בבית הדליקו ושפיר צמר קחשיב

 כן מקשה דאיך אברייתא ממשנה אזיל לא הגמ׳ וקושית הוא
 גברא וכי כן ברייתא חני חמא בר דרמי ברייתא על ממשנה
 תערובות דע״י דסובר מ״ד להך קושיתו כ״א קרמית אגברא

 דרשא דהוא המקשה דעת לפי קרא על יחלוק איך אסור
 גמורה דרשה דאינו העלה והמתרץ השואבה לבית גס גמורה

 כך עם חמא בר דרמי ברייתא ופליג הדליקו שפיר ע״כ
 פ״ה שבת בהל׳ דפסק הרמב״ס אכן עליהם דהוסיפו ברייתא

 דברי הטרך י׳ בהל׳ נקט וע״ז אסור ושער דצמר ה׳ הל׳
 תערובות דע״י דסבר הרי אסור כו׳ מ’שא דבר ע״ג שמדליקין

 דבית בעכצ״ל השואבה בבית הדליקו איך וא״כ אסור ג״כ בצמר
 מהל׳ בפ״ג נקע לא ע״כ אסור במקדש דרק מותר השואבה
מדליקין דאין שמנים ולא פתילות רק ט״ז כל׳ ומוספים תמידיס

: כו׳ זית בשמן אלא
עיין כו׳ המובחר מן מצוה זית שמן ומכ״מ ו׳ □טית

 נפקי רברבי גברי תרי ע״ב כ״ג ד׳ שבת במס׳ 1

 כתב המהרש״א דהנה ונ״ל כו׳ חזא כ״ג• ובתוד״ה מהכא
 אכן בחנוכה ובין שבת בליל בין רנילי הוו אבין■ ר׳ דבבית

 או בשבת או מהם בא' אלא רגילי דהוי ראה לא חסדא רב
 להבין יש ולכאורה יעו״ש רבא גברא אלא אמר לא בחנוכה

 משיעור יותר בריבוי הלא טובא בשרגי רגיל בחנוכה שייך איך
 ולא בבית נרות דהרנו לאמר סברא חין וזה אסור

 וצ״ל ח״ה בבנים שכר יהיה זה ועבור כפתח אצל החצר על
 לכ״א נר והמהדרין וביתו איש הוא חנוכה נר דמצות יען

 טובח בשרגי רגילי והם ואילך מוסיף המהדרין מן והמהדרין
 הונח וע״זאמררב רגילין היו כמהדרין מן כמהדרין היינו

 פניג לעיל והנה • ח״ח בניס לו הוין ובהידור בנר דהרגיל
 ושמנים דבפתילות חמר הונא דרב חסדא ורב הונא רב

 בהן מדליקין חין בשבת בהן מדליקין חין חכמיה שאמרו
 רב ולפי״ז בחול בהן דמדליקין אמד חסדא ורב בחול בחנוכה

 דבנר דסבר הונא דרב חזלי צשיטתייהו חסדא ורב הונא
 ע״כ טובים ושמנים בפתילות היטב לעיין מוכרח חנוכה

 עבור ת״ח בניס שגי לו להיות מאוד גדול המהדר שכר
שמגיס ופסידא ובהטרחא שמונה נרות בריבוי ההידור

ופתיליה



נו אביגדור ארח תורת

 והידור חיוב שוס דאין לשיטתו חסדא רב אכן יפיס ופתילות
 טובים ושמנים הפתילות כל כי טובים ושמנים בפתילות
 ההידור עבור א׳ ת״ח בבן כ״א למהדר שכר אין ע״כ וכשרים
 בחנוכה הכל היה המעשיות ב׳ והגה שמונה גרות בריבוי

 ור״ח רביבי גברי תרי אמר לשיטתו הונא רב ע״כ
 חיים אלהיס דברי וחלו אלו כי ויען רבא גברא אמר לשיטתו
: ואחד כ״א של ברכת כפי להם נתנו משמים לכן
 ברמב״ספ״ההל׳ כו׳ ממנו יסתפק שמא גזירה )רכה(

 שבכלי כשמן מן יקח שמא גזירה כתב י״ב
 שהודלק השמן מן בשבת ליהנות ואסור בנר נמאס לא שהרי

 כו׳ איסור מחמת מוקצה שהוא מפני כו׳ כבתה ואפילו בו
 מכבה משוס דיתחייב הטעם דהול״ל משגה בלחם והקשה
 דמ״ש גדולה שגגה דשגג כתב שבת תוספת ובס׳ יעו״ש
 הסיפוק ואיסור נפשיה באפי מילתא הוא ממנו ליהנות ואסור

 להקשות לו היה מה ידענא ולא ומסיים כיבוי משום ודאי הוא
 אבין ולא בער ואנכי יעו״ש מעיקרא דיחוי שהוא קושיא

 באנפי מילתא הוא דאס בקופיתו דצדק שגגתו לרצה דלעד״ג
 כ״ו בפ' זה ביאר כבר דהלא כלל נקטיה למאי נפשיה

 מוקצה שהוא מפני כו׳ ושבקערה שבנר השמן מותר י״ד הל׳
 השנות ועל מ״ד דף כירה פ׳ בשבת והוא איסור מחמת
 הוא דזה צ״ל בע״כ בכאן לזה שייכות ומאי פעמים הדבר
 ושם הנר עפ״י שמן מלא מנוקב כלי נתינת לאיסור טעם

 ׳בגמ המבואר לדין נקטיה מוקצה בהל' במקומו בפכ״ו
ומעתה צודקים דברים על להשיג לו היה מה ידעתי ולא

: זכיות נעשו שגגות
 כרמלית דאין הוי לא נמי וכרמלית ז׳ ס״ק במג״א (רסו)

 ברש״י יא ע ח' דף שבת במש׳ עי׳ כו׳
 ביה דל״ג התם קאמר דלא שכתב ובמהרש״א רחבה ד״ה
 כשאר בכלי להחמיר שלא אלא כלי מתורת לבטולי רבנן

 כתבו כאן ד״ה ה׳ בד׳ פס התום׳ דהא וקשה כו׳ כרמלית
 המוציא לפטור לאקולי הוי הא ושם בכלים כרמלית דאין ג"כ

 והתו׳ לפירש״י כרמלית הוי הא להקל ולענין לתוכו מרה״י
 כיתה גבי לקמן שפירש״י כמו שכתבו רש״י לדברי ציינו הא

 התו׳ דקושית יען צ״ל רש״י דלשיטת ונ״ל כו׳ מונחת קופתו
 דהמקשן ועכצ״ל המקשן של דעתו על עלה מה אלימתא

 דאין מסיק והתרצן לאקולי בכלים כרמלית ריש סבר היה
 לפי דאף לתר; דבא הוא ורש״י לאקולי אפילו כרמלית

 לאו דההיא ניחא נמי בכלים כרמלית יש דלאקולי הה״א
 קשה דהאי ונמצא כו׳ מדרבנן אלא רפות הויא מדאורייתא

 דאין הא התירו; להכריח ובא א׳ דיבור הכל הוא לר״י
 וא״ת בכתבו לקמן מרש״י הוא דנסתר בכלים כרמלית

 כרמלית פי אמרינן דלאקולי דמוכח כו׳ י׳ גבוה בדלא
 הסברא דבזו ובעכצ״ל כו׳ לר״י דקשה סיימו לזה בכלים
 דעת לפי דכתב הוא ורש״י המתר; עם המקשה מחולק

 של הקושיא דכל דכיון כ״כ מדוקדק אינו אכן המקשה
 להקשות ה!"ל הויא דכרמלית משום אלא הויא לא המקשה

: קמפיק לכרמלית חייב אמאי
 לי נהירא לא ודבריו כו׳ לעד אומר דהא בטץ (רסז)

 לעד האי לסיים אין בחול גס הנחתו דלפי
 כפי בתמידות כוה דשמירתו להשי״ת מתאר דהוא דכיון
 מ״ש ואיש שומר אינו דבשבת כן לא ובאמת לעד אמרו
 ובאמת בתארו ומפארו להשי״ת שבת דזה כיון מחול שבת
 בחול ובין בשבת בין לסיים והול״ל מאית מתארו אינו

 דהשמירה דמשמע לעד האי יאמר ולא ישראל עמו שומר
 הוצרכו בשבת דגס ישראל עמו שומר כ״א בתמידות שוה

 הוצרך לשמירה שיהיה מה יהיה הארס סיבת ^מפאת לשמירה
 דבריו דריש ג״ל אמנם • השומר הוא כי להפי״ת תואר והוי
 ר דשו: ג׳ ק’ס המלא סברת בתבלין יתבלו דבריו וסוף חמת

 קאי צאתנו ושמור אבל ישראל כלל פל משמע ישראל עמו
 עצמו להחזיק צריך האדם דבאמת נמצא ויחיד יחיד אכל

 ינטה מבלי שבת בשמירת שלס להיות הוא צדיק אינו כי
 עמו שומר משא״כ השמירה על לבקש צריך ע״כ מעגלותיו

 ימצאו לא ישראל שבכלל אפשר איך ישראל כלל על דקאי ישראל
 ומה השבת את שמירתם עבור שמירה שא״צ צדיקים אנשים

 אנכי רק לצדיקים הכלל את להחזיק צריך האדם כי גס
 ע״ב ל״ח דף יומא במס' ועי' ־ שמירה א״צ והמה חטאתי

 ולשיטתו נברא עולם א׳ צדיק בשביל אפילו אלעזר ר׳ אמר
 האדם כל זה כי מאי ע״ב ט׳ דף ברכות במס׳ אמרו שפיר
 אלא נברא לא כולו העולם כל הקב״ה חמר אלעזר ר׳ אמר

דור שבכל הצדיקים אלו הנשה גיד בפ' ועיין • זה בשביל
 :בהם מתקיים שהעולם צדיקים מ״ה אלו כו' ודור

ביאור ג״ל בת״ע ויכולו אומר א׳ סעיף במחבר (דסח)
 הפי׳ אין אלהיס ויכל אלו כתובים

 עשה אשר מלאכתו ובער שכלה ר״ל רק המלאכה גמר שג״ז
 המלאכה וסר ובער כלה בשביעי אכן הימים מששת בכ״י
 ר״ל השביעי ביום וישבות • יום בזו מלאכה נעשתה שלא

 ועיף כוחו כלה כי עבור יום באיזו שינוח ב״ו כמדת לא
 והמנוחה יגע ולא יעף לא השי״ת אכן למנוחה וצריך ויגע

 כלה שכבר עשה אשר מלאכתו כל מפאת השביעי ביום ששבת
 לבל יאמר או • והאר; השמים תולדות כל המלאכה כל וגמר

 מכל דהלא המלאכה שכלה מפאת היה השביתה כי לחשוב
 ג׳ דבכ״י הששי ביום עשה אשר השביעי יום של מלאכתו

וחיה ובהמה ורמש וחוה אדם ששה ובו׳ בורא בריות
 הוכן יום דזה מפאת כ״א זה אין במ״ר כמבואר ומריאיס

 בששי שירד במן ויברך • וקדשו ברכו לזאת לשביתה וראוי
 הכתוב ומפרש • בשבת של/\רד במן ויקדש ־ משנה לחם

 נעשתה לא מלאכתו מכל שבת בו כי יען בשבת ירד לא דלכך
 ולכך י המן מלירד שבת לזאת כביתה והיה בו מלאכה

 המלאכה בששי אלהים ברח אשר יען משנה לחם בע״ש ירד
 :לשבת המן גם מכין היה ע״כ וכנ״ל בשביעי לעשות הראויה

להקב״ה מעידים אנו שבזה לפי והטעם ומעומד ז׳ סןדית
 אף בעמידה• העדים ודין בראשית במעשה 1

 דינין בתי כל נהגו כבר ג׳ סעיף י״ז סי׳ בח״מ דמבואר
 מ״מ העדות וגם דינין בעלי להושיב התלמוד לאחר ישראל

 להעמיד כח בנו שאין המחלוקת להסיר כדי הטעם מסיים הא
 מחלוקת יומשך דאינו בזה וא״כ תלם על הד״ת משפטי

 כמבואר מותר העמוד על נסמכים להיות אמנם • כדין צ״ל
 לכתחילה אפילו סמיכה דע״י כ״ו סעיף כ״ח סימן בח״מ
 :כמקום כבוד מפני כיאות יעמוד שמיס הירא מ״מ מותר

מס״ח הוא ויכולו שאומרים בשעה לדבר אין י״ב ס?זית
 עבור מוריקות פניו שהיה מחסיד מעשה שמביא י
 בסנה׳ דמבואר הגמרא מדין ג״כ דהוא ונ״ל • אז דיבירו

 לחו; האדם כל את ומוציאין כו׳ העדים את בודקים כיצד
 העומדים ובנ״א השומעים יבלבלו שלא כדי הטעם ונראה

 ובחשאי בשתיקה יהיה כ״א זה עם זה יחד בדיבורם שם
 מקירו הערה ולא מעשה מהדין להביא לזה שהוצרך והטור
 במשנה דגרס אזיל לשיטתו כי יען מפורשת ומשנה מגמ׳

 :ומוציחין ד״ה ו׳ משגה פ״ג בתוי״ט ועיין לחו; אותן ומוציאין
 • בבהכ״ג שמקדשין בשעה לעמוד ונהגו ברט״א (דהט)

 לעיפות דמעלי הטעם בו וכל ובד״מ
 דליכח דכעת כתבו וב״י דהטור טעם עוד ונ״ל * הרגלים
 כי שמקרבין המנהג אמנם בבהכ״ג לקדש א״צ אורחים

 הוא דבהכ״נ דקידוש שפירש נערונאי רב דברי על סמכו
 כפירוש סעודה במקום קידוש משים ובבית רפואה משום
 בשעת לישב וניהגים כקב י׳ העיף רע־״א ובסימן הב״י

 ברוצה ניכר שיהא הטעם שבת בתוספת וביאר הקידוש
לאכול
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 לרמז בכאן רצו לזאת סעודה במקום ומקדש הסעודה לאכול
 סעודה במקום ויהיה אורחים בשביל אינו קידושא דהדין

 טוב ג״כ לעמוד כ״א לישב א״צ וע״כ רפואה משום כ״א
 דהוא יטעו ולא רפואה יקבלו הקידוש בזה כי הכל וידעו

 : לישב צריכים היו הוא כן איפה אס כי אורחים משוס
בחידושיו מהרש״ק הגאון • אומרים שאין יש ב׳ סטית >יפ(

 לאומרה בראיות שהאריך כתב הרח״ש על 1 *
 הרש״לוקנראהמהסברא: כתב ושכן תמיד

 והטעם מגולה יין על ולא א׳ סעיף במחבר (רע״ב)
 לצדיקים המשומר יק נגד משוסדהוא

 פסחים במש׳ ראתה לא עין כמ״ש וגגיז טמיר דהוא לע״ל
 למען הכא כתיב בקידוש יצ״מ להזכיר מבואר ע״ב קי״ז דף

 וכ׳ לקדשו השבת יום את זכור התם וכתיב יום את תזכור
 במדרש שיש מהר״ס ושמעתי ליצ״מ זכר קבעו דלכך התום'

 וג״לשהס ב״ש בח״ת ופרך. בפרך בהם עבדו שבמצרים לפי
 לשבות השבת על הזהירם ממצרים ונשנגאלו ל״ט מלחכות

 כטעם נראה ולי • דחוק וזהו יעו״ש מלאכות ל״ט מאותן
 מנכק בבעו לישראל הקב״ה אמר הנעלם במדרש דאיתא
 לעבדא והוה ידיכון על דאזדבק דכירין הוו צדיקי ההוא

 במצרים להשתעבדא עליכם אהגמר חיבא ובההוא במצרים
 אשתביק שבתא ימי נטרי ליה דזבינתון מובא ההוא ולכפרא

 הוא קדוש הברית שמר דיוסף יען נ״ל הענק ולהסביר לנון
 והשכינה שבת בשמירת מכירתו יתכפר ע״כ קידש כבת בדוגמת

 דמאי להקשות ואין מעריות מוגדר במקום כ״א שורה אין
 נימא אלה פתיב הא נמי עדיות גבי כ״א ביבמות מקשה

 ממזר כשהוליד אלה והאי ממזר הוליד כשלא האל כאי
 ע׳ דף חגיגה במס׳ כמבואר לתקון יוכל שלא מעוות דהוא
 ע״ב ג״ד דבד׳ ל’די ויתקן להחזיר יכול ונוזל בגונב א״ת
 בהעראה נדה מה לנדה העריות כל דהוקשו קרא מהאי יליף
 העראה מל מלמדנו דאלה דקרא ומאחר בהעראה כל אף

 ד״ה בתום׳ כ׳ בד׳ כמבואר בהמראה מתעברה לא ואשה
 אמרם לבאר יש ועפי״ז • ממזר נולד לא בע״כ וח״כ יבח
 בקשם למאי וקכה ט׳ שאלו ממך בבקשה ברכות במס' ז״ל

 בקשה בלא חף וזהב כסף ליטול ירצה לא פתי מי בבקשה
 עליהם עלילה נתעורר שלבסוף עד לרמותם הוצרך למאי ועו״ק
 שכפה כדרך יכפס מהם לתבוע מוקדון אלכסנדר בימי

 דמשמע צדיק אותו יאמר שלא אמרו ועו״ק • היציאה על
 הכן • ויתנחם אדם בן וכי שפתים מלזות רק פחד שלא

 שגרמו יוסף מכירת עבור שנה ר״כ היה מצרים עבדות
 על החוב היה לזאת שנה כ״ב אביו פני יראה לבל האחים

 כ״ב פעמים י׳ פנה כ״ב ובלבנים בחומר לעבוד שבע כל
 במס׳ ולז״א עמהס שכינה צירפו אכן היו דט׳ אף ר״כ הרי

 במצרים יהיו כמה היינו הימין קץ לגלות יעקב ביקש פסחים
 שנה כ״ב וא״כ בצירוף הי׳ דהשכינה מה ממנו ונסתלקה

 ולא לעבוד החטא וגרס בכס פסול יש שמא אמד נוסף
 מהמנויס אהד היו ד׳ סבא ישראל שמע אמרו זה מפאת
 ועריה ערום אז היו הישראל כי ויען • י׳ שפיר ואיכא

 ולהרויח לעבוד הוכרחו לזאת לעשו יעקב נתן מוה״ז דמחמדי
 כה״ת ח״א דקייס ה׳ עבדי ג״כ אז היו ישראל כי ויען אפס בזעת
 וא״כ אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי שנא׳

 הפ״ך כדכתב מותר וג״ש מג״ש יותר בקבע להשכיר אסור
 להשכיר יוכל הג״ש גמד דאס ונ״ל י״ז סי״ק ^פל״ג סימן חו״מ
 מחזי אצלבעה״בא׳ ג״ש בקבע דדוקא אחר אצל ג״ש עצמו
 בהלכת צבי העערת על תודה קרבן בס' )והשגתי כעבד

 עליו השיג חייס מיס בס׳ מצאתי כן אחר בעה״ב אצל המשרתת
 ל כן אס יש אומות וע׳ העולס בכל אז מלכו ומצרים כן( ג״כ

 בזיעת הרויחו אשר רטש להם ויהיה רד״ו הרי ע׳ פעמים
 מכירתו חטא נתכפר כאשר והגה ת״ל• ורד״והרי ר״כ אפס

 אק הרדיו כ״א כנה הר״כ לעבוד ח״צ שוב שבת בשמירת
 שנכס שנמחה היה כבר העבדות ק דלא מענו המצרים

 הכריחם היציאה דעל נמצא מפיס דמאן לרטש לכס ומה
 לזאת מהמוהזק להוציא א״י רכוש א:ן ק חפשיס נפשך דממה

 שיהיה מהס בבקשה ולז״א מוחזקים כס ויהיו לשאלה הוכרחו
 מאחד יאמרו ושמא א״א• כי בהכרח ולא בכאלה הדבר

 צדיק אותו יאמר לא אל״כ כי כן לא להרכוש מחילנא דכן
 קייס דועבדיס דמאחר הנ״ל דכירין הוי האי יוסף הוא

 והוא שבת שמירת וא״צ עונס נמחה א״כ קייס לא והרכוש
 שפיר נמצא ־ קודש בחינת דוגמת קודש כבת בשמירת רצונו הא

 עבדוה המור הוא שבח כי• ימן בקידוש ליצ״מ זכר אומרים
נגלק שבעבודה שבש בשמירת יוסף חמא להמחה מצרים

:עבדות תחת מנוחה למצרים
סימן כמ״ש מליו ידיו ויניח הפת מל ז׳ ס״ק במנ״א

 כשמניח דסני שבח תיספה בס׳ וכתב תפיג *
 ידיו ב׳ להניח צריך דבלא״ה כיון אלא הימנית ידו מליו
 כתב לכך קס״ז סימן כמ״ש המוציא ברכת בשמח מליו

 נמר מד עליו מונחים יהיו דידיו ור״ל סליו ידיו ומניח
 ימיט יד עליו ישיח כי סגי כי הוא דוקא ולאו הקידוש

 דבזו ימן ידיו ב׳ דוקא דצריך ידמה כן לא ולבבי יעו״ש
 וברא ימים בששת מלאכתו כלה השי״ח כי מעיד הקידוש

 וימיני ארץ יסדה ידי אף בכהוב וממיר וארץ כמיס
 ד' כחובות בהוס' כמבואר כמאל היינו ויד כמיס טפחה

 ובשמים א׳ יד היה מעשה דבכל כו׳ דאלו ד״ה מ״א ה׳
 להגיח צריך זה לרמז ע״כ ידיס ב׳ היה ובצירוף ובאין

 גדולים דאמר שם בכחובוח עוד ועיין • עליו ידיו ב׳
 הטנה ולכאורה וארן שמיס ממעשה יותר צדיקים מעכה

 וארן לשמיס דאלו לחוד וארן למוד כמיס ממעשה יוחר
 וכדברינו ידים ב׳ ע״י וזה ידים ב׳ ע״י דזה הן שוק ביחד

 שוה דמקדש הכונה ידיך כוננו ה׳ מקדש ואמרו הקדוס
 שנתהוו וארן כמ־ס היינו שניס ידיך שכוננו לדבר בדוגמא

 ממעשה יומר דהל׳ בזה לי נייח נא אכן הידיס ב׳ ע״י
 בב׳ הנושא דדבר דידוע נ״ל מ״כ ביחד משמע וארן כמיס
 כי יען ,א ביד הממצה להנשא א״א לב׳ וכשיחחלק ידיס

 איכה אמרו גס כבידה משא להנשא מיל יוגבר ידיס לב׳
 דומה אינו אלא החשבין הוא כך וכי כו׳ אלף א׳ ירדוף

 ממש ביחד הידיס לב׳ הוצרך אשר דהמקדש נמצא כו׳
 ואמרו נפרד ביד גתהוה דכ״א וארן שמיס ממעשה יוגדל
 ברוך הקדוש של מ״י כלהס מעשה שקרוין סי׳ ידיך כוננו

:רש״י כסי׳ הוא
 הב״חמקשה ט׳ סולק אק א׳ סעיף במחבר לע״ה(

 אח יפלה לא ונחב כסהס הטור סל
 היכי ליה סיבעיא דהש״ס דכיק הגר לאור יקרא ולא כליו
 יעו״ש הנר לאור יפלה לא בהדיא לפרש הול״ל א״כ כו׳ הגי

 דרך כי יען קמיבעיא שסיר המשגה על דבשלמא זלק״מ
 משא״כ זל״ז שייכות שאינן מת ביחד דינים כמה לערב המשגה

 להה שאין דינים מערב ואינו נכק בסדר הולך סובב איכו הטור
 שמא משוס ביוס אף פולין אין הכונס אס א״כ ביתד שייכות־

 דהלא יטה שמא חשש לאיסור לכאן דק הך שייכוח מה יהרוג
 שונה מפורדים דינים הס אכן במשגה ביחד השגוין דינים
 הגן אלו אס קמיבעיא ע״ב י״ג בד׳ דסגע׳ ודע • בפ״ע אוחס

 לאור קורין ואק הנר לאור פולין אין מהא ופשיט חנן ואלו או
 דלא הנן ואלו ש״מ התיס׳ וכהבו כו׳ ההלכות מן ואלו הנר

 דחוקים ודבריהם יעו״ש במהניחין כדקהני הכי בתר קחני
 נאמר במכנה דמה הכונה ולעד״ג הספר סן מסר דהעיקר

 לאור חדא הני ולא הגר לאור יקרא ולא כליו אח יפלה ולא
 וא״כ הנר לאור קורק ומק פולק אק נאמר בברייתא וכן הנר
 פעמים שני וקסרט לטעותא יותר דחש הברייתא זו מ״ש קשה

לאור
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 הגר לאור קורץ ואין הנר לאור פולין אין הנר לאור
 הרואה א״כ ההלכות מן ואלו נקט כי יען לזה והתירוץ

 התו׳ דייקי וכן בהרחי קורין ואין פולין לאין דחשיב יראה
 קתני ולא ההלכות מן אלו דקחגי הנימא ד״ה ע״ב י״ז בד׳

 דאין משמע בע״כ דכן ומאחר תרתי הנהו אלא בברייתא
 חדא הרי דאל״כ יהרוג שמא ומשוס ביום אף הוי פולין

 ברייתא הדין חש ע״כ הנר ויטה יטעה שמא משוס נזירה
 אלו וקנקט תרתי הני אלא נקט מדלא שיטעה וטעותא
 המשנה משא״כ בהדיא פרט לזאת אסור ביום דאף דמשמע

 מחשיב דהמשנה י״ל עסהזבהא״כ הזב יאכל לא דגקטג״כ
 אין היינו אלו דנקט והא גזירה לחדא קורין ואין פולין לאין
 ואוכל ראשון ואוכל הזבה עס הזב יאכל ולא קורין ואין פולין

 הוי פולין דאין לאמר טעות כאן אין א״כ חשיב בחרתי פני
 הגמ׳ קפש־ט דשפיר נמצא • הגר לאור חד נקט לכך ביוס אף

 פולין אין על קאי ולא נקט אלו ג״כ דהברייתא נאמר דאס
פעמים חדי קנקט למאי א״כ דבר מי״ח אינו דזהו קורץ ואין

 :תנן דואלו בע״כ טעותא כאן אין דהא הנר לאור
 משמע כו׳ לק״מ הכ״ח בשם מ״ש ולפי ה׳ ס״ק במג״א

 מילי דהוי משום פולין אין דלכך הב״ח דמפרש
 מפלה דכ״א משום פולין אין רלכך כתב הט״ז 'אמנם דרשות
 הטעמים כ' בין ונ״מ עניניס בב׳ קריאה לענין כמו והוי במק״א

 כדכתב מותר הט״ז דלטעם משמרו והשני מפלה כשא׳ אס אלו
 דהוי אסור ג״ז המג״א כהבנת הב״ח סכרח ולפי כהדיא

 רשות בין נ״מ אינו דזה דייק דהט״ז ונ״ל • דרשות מיצי
 ומשמרו יושב כשהאחר גס א״כ חילוק יש דאם יען מציה וכין

 לאמר דוחק וזהו יחיד ל׳ יפלה ולא נקט למאי א״כ אסור
 רישא אגב סיפא דכשלמא יקרא לא דנקע סיפא אגב דתני
 מדסיפא בתוד״ה י״ג ד׳ בכריתות ע׳ סיפא אגב רישא ולא ניחא
 משמרו כשהאחר ולפי״׳ז אחר מטעם דהחילוקהוא סכר ע״כ

 שהוא כשעת דאס יחיד ל׳ יפלה ולא קגקט שפיר נמצא מותר
 דתני דהא כתב הב״ח אמנם מותר המשמרו עמו אחר יש מפלה

 יפלה ולא נמי תני יקרא לא דתני איידי יחיד ל׳ יפלה לא
 משוס הטעם בע״כ נקט בדוקא יפלה דלא מתרץ דלא א״כ
 ולפי אסור• משמרו באחר אף וא״כ הרשות לדבר דהוי

 כמס׳ הגמ׳ דכרי ליישב נ״ל בביאורו שכתבתי הט״ז סברת
 שמא משום ביום יפלה לא האי דקמיבעיא ע״א י״ב ד׳ פבת

 קורין ואין פולין אין ת״ש וקפשיט יטה שמא משוס או יהרוג
 דמי לפשוט הפשטן של דעתו על עלתה מה ותמוה הנר לאור

 דרכה דברייתא ס״ד דהפופט כתבו והתו׳ ממהניתין אלימא
 ודברים יעו״ש כו׳ קתני דבברייתא ועוד ממתניתין טפי לפרש

 הוא כך הכונה אמנם הרואה יראה כאשר המה דחוקים
 מותרים ב׳ דיהיו מקשה ה׳ ס״ק במג״א הובא המהרי״ל דהגה
 שרינן הכא דדוקא שבת התוספת ומתרץ בהמה ע״ג לרכוב

 כיון יטה דשמא דחוקה חששא היא דבלא״ה כיון בנ״א בב׳
 דבדבריס משוס אלא הכשרים ופתילות בשמנים דמיירי

 מטעם בשנים החמירו לא ולכן חז״ל החמירו עיון הצריכים
 לא מקומות בשאר אבל חבירו יזכירנו להטות יבא אם דאף

 קשה לפי״ז א״כ יעו״ש זה טעם בשביל להתיר ז’ע סמט
 א״כ יהרוג שמא משום הוא ביום יפלה לא האי קמיכעיא מאי

 דסכר כיון משמרו כשהאחר שרי תרי אבל חד יפלה לא אמאי
 אסור בתרי דגם פשיטא א״כ גמל כהורג חייב דכשיהרוג

 א״צ תהו משמרו שהאחר הותר דלא חכמים גזירות בכל כמו
 יטה שמא משוס דאיסורו בע״כ כנ״ל יקרא ולא משוס דנקע
 לאו הוא דקנקט יחיד ל׳ הדין דאולי סבר האבעיא דבעל וצ״ל

 בתרי אסור ג״כ יקרא בולא ואף אסור תרי דה״ה בדוקא
 הנר לאור קורץ ואין פולין אין שפיר ופשיט הפשטן בא לזאת
 ל׳ קנקט דבמשנה המשגה מל׳ משגההבריתא למאי וקשה
 יפלה ולא דהאי צ״ל בע״כ רבים ל׳ קנקט ובברייתא יחיד

 כתרי אף דקאסר והברייתא דמי שפיר דתרי קנקט כדוקא
 יקרא כולא וכן עניכיס בב׳ והוי האחר ג״כ כשמפלה היינו
 דהגמ׳ ואפשר אשור כתרי אף דאז עניניס בב׳ ג״כ מיירי

 הדין היינו שניס ולא ,א לא והתניא דקמקשה ע״ב י״ב כד׳
 לא דמשמע רכים ל׳ קורץ ואין פולין אין דקנקט כרייתא

 יפלה כלא אפשר איך א״כ הוא דבדוקא וכיון שנים• ולא א׳
 משמרו כשהאחר דלשרי יהרוג שמא משום האישור יהיה כאשר
 דחי והמתרץ שפיר ופשיט יטה שמא משוס הטעם בע״כ
כ״א וי״ל המכנה מל׳ משנה דהכרייתא מזה למידק דאין

: נאמר בדוקא לאו וכשניהס אחר ל׳ תפס
ערומים יהיו שלא הקטנים לכסות נהגו כרמ״א י״ב ס?זית

 כשם הכיא כסא״ז מצוה כיזוי משום הנרות כפני 1
 כן לעשות רשאי אין דכלא״ה ליה תיפוק דמקשה הפרישה

 נכפה שנעשה לתינוק שככה דהוי מכוס חול של כנר ואפילו
 רק אינו דהשככה דלק״מ נ״ל כאמת והנה • יעו״ש עי״ז

 עומדין רק אף דאשיר ככאן משא״כ הגיף כל ערום כשעומד
 שכנה וחשש מצוה כיזוי מכוס הערוה כגון ערום הגוף מקצת
 היתה כשהאכה ׳הגמ כזמן דהנה לתרץ נ״ל עיד אמנם • ליכא

 סמוך החפיפה ללילה סמוך כיום חופפת היתה לטכול צריכה
 הנכים נהגו כעת אמנם ש״ה ד׳ נדה כמס׳ כמבואר לטכילה

 שתתחיל הכשר דהמנהג ג׳ סעיף קצ״ט כיו״ד המכואר עפ״י
 ומאחר תעכול ואז שתחשך עד כחפיפה ועוסקת מכע״י לחוף

 לאור חופפת ואז בטוב רב עיון צריך והחפיפה כלילה דחופפת
 ושומר למצוה זאת עושות כי יען לסכנה חששו דלא ואפשר הנר

 לעשות נהגו הנשים דכל מאחר וא״כ רע דכר ידע לא מצוה
 סכנה וא׳׳כ ד׳ פתאים שומר רכים כו דדשו האידגא א״כ כן

 ועפי״ז • מצוה ביזוי משום אסור דזהו לכתוב צריך ע״כ ליכא
 שקורין ן שרעפי שמעמיד מי כעת שנהגו מנהג לי ניחא

 כמרחץ זה ועושין נר לזה וצריך זעצין( )קעפ או )כאנקעס(
 למרחץ כעס הולכים כהו״ר וכן גופו כל ערום שעומד כשעה
 מנהג תפסו כי סכנה להדין ול״ח הנר לאור היום אור קידם

: ליכא סכנה ואז רכים כו שדשו לדכר נשים
 דאסור שפירש רש״י מל וצ״ע י״א ס״ק במג״א )רמ״י(

 כ״כ יככה שמא גזירה משוס הנר לטלטל
 להרמכ״ם המשניות לפירוש גס להכיא הו״ל הנה כו׳ הרע״ב

 הנרות מלכד הנרות כל יתיר ולפיכך וז״ל כן ג״כ שכתב
 בחידושיו המהלש״א גס אמנם ט׳ יככה שמא גזירה הדולקות

 דמפיק אלא לקמן הכי קאי לא פירש״י על ח״ל כן הקשה
 לדכר כסיס והפתילה והשמן הנר דהוי משוס דאסור טעמא
 לדקדק יש דלכאורה רש״י דברי לתרץ ונ״ל יעו״ש האסור

 כשכת הדולק כנר מן חוץ להאי מפרש אמאי פירש״י מל
 ראה גס ראה אמנם כמשנה כן מפרש ולא ככרייתא להגאמר

 דכוקשה וכדיוק וכצדק באמת נאמרים רש״י דכרי כל כי איך
 לא אין ככתה דקמקשה מ״ב מ״ו כד׳ רבתי קושיא לרש״י
 מהמשנה להקשות הו״ל ומדיוקא מכריי׳ מקשה דאמאי לא ככתה

 כשמקשה ואף כשכת הדולק הנר מן חוץ כן כהדיא דנאמר
 כהו׳ ותירוץ כהדיא דנאמר מרישא להקשות הו״ל מכרייתא

 מכר״ס ותירוץ ל״ט ד׳ מלעיל ע״ז העולם מקשין כבתה ד״ה
 הדולק כנר מן חוץ דכאי רש״י סכר לזאת דחוק מלוכלין

 דמטלטלין כזה דכר אמרת איך כן לר״י קא״ל ר״ש כשכת
 דכל כול״ל כ״א שאינו דכר דזהו ישן לא אכל חדש נר

 דהוי שכת כאותו כו שהדליקו כגר אף מעלטלין הנרות
 מותר דמוקצה להתיר לך הוה ג״כ איסור מחמת מוקצה

 שיטתך לפי בשכת הדולק הנר מן חוץ לאמר לך היה רק
 שמא מחשש אסור א״כ אסור מתכוין שאין דכר דסברת

 מוקצה שאסרת מה אכן שאסרת מה ניחא היה זהו הנר יכבה
 לשיטת ר״ש דברי דזהו נמצא מותר דמוקצה שא״א דבר זהו
 דכר סבר דאיהו מותר הדולק כנר אף לדידיה משא״כ ר״י

 ^ין כט



אביגדור ארח תורת

 אמנם כן פירש״י ושפיר מזה לק״מ וא״כ מותר מתכוין שאין
 מיותרים דברים וזהו לטלטלה מותר כבתה דקאמר בכאן
 משכבחה דמשמע הדולק הנר מן חון אמר דמקודס כיון

 אני דגם מדנפשיה ואח״כ לר״י הוא דמקודס צ״ל בע״כ מותר
 אסור הדולק בעת אבל מותר משכבתה דדוקא כן סובר

 דהואבסיס משום דהטעס מחר; וע״ז שפיר הגמ׳ ומקשה
 רק לאסור לך דהוה לר״י אמר מקודם נמצא האיסור לדבר

 לפי דאף אמר ואח״כ לשיטתך יכבה שמא משוס הדולק בנר
 דקמדייק וזהו החיסור לדבר כסיס מעעס אסור כ’ג שיטתי

 לדבר בסיס מטעם לפרש יש דבמשנה יען בכאן לפרש רש״י
 בע״כ כפל דהוא בכאן משא״כ קאמר מדנפשיה ור״ש האיסור
 בטעם מוסיף ואח״כ יכבה שמא מטעם לר״י הוא דמקודס
: כן פירש״י שפיר בסיס משוס אסור לדידיה דגס

 תכ״ד סי׳ דח״מ מהא הביא א׳ ס״ק במג״א (רע״ח)
 פעור בשבת בחבירו דהחובל העור דפסק

 הקורא לפני אצ*ע לזאת אי מיתה שחייב מפום מתפלומין
 הכפרים של שהכותים מנהגן היה כה עד הן וזהו בזה א׳ ענין

 הערלים היו מהאדון הקרעצמע והשוכר להשריס המה שייכים
 יכול אחר שום ואין הראנדאר אצל י״ש לשתות מוכרחים

 שייך היה הכל כי האדון רשות בלתי אחרת קרעצמע לבכות
 על שררה א״ל שהשר הקיר״ה מאת הפקודה יצאה כעת להפר

 הערלים ליקח פריגאווער לעשות יוכל ואיש איש וכל הערלים
 כחפצו שם ולעשות מהערליס א׳ אדמת על בית ולבנות לעצמו
 ועפה מהאדון הקרעצמע ראובן שכר א׳ בכפר והנה

 ועשה שמעון הקדים השניה ובשנה מהערליס הפריגאווער
 שהפסיד איך ראובן וצועק קרעצמע ובנה מהערליס פריגאווער

 דאשתקד בשנה לו עשה כך כי משיב ושמעון בזה הרבה לו
 שהושיב והשר כפר באיזה מהערלים פריגאווער שעשה

 עבור הקרעצמע לסגור מוכרח היה בהקרעצמע עו״ג שיינקער
 ראובן והלך להערליס הי״ש בהוזלת לעמוד יכול ■היה לא כי

 יותר בזול שלו להערלים י״ש ונתן מהאדון צקרעצמע וחכר
 וכאשר ההוא מהכפר ומשכיה סיכיה לעקור מוכרח שהיה עד

 הנה • דינא להדין לדונו איך נחזי ועתה לו שילם כן עשה
 בצד רק הצדדים מג׳ הסתוס מבוי כתב יחפור & פ' המרדכי

 לדור שמעון ובא הסתוס סופו אצל ראובן ודר לו יכנסו א׳
 ילך לא אס לילך יכול הכותי שאין הפתוח צד נגד

 כדרב עליו לעכב דיכולים נראה שמעון פתח לפני תחילה
 בכאן דמודה המרדני סבר הונא רב על החולק ואף הונא

 יבא אצלך שיבא מי י״ל רחיא דאוקי מבואה בבר דדוקא
 אין מלבוא בודאי עליו שיעכב היכא אכן יבא אצלי שיבא ומי
 סיארא דיהכי הדג מצודות כמו הונא רב על שחולק מי

 מלא בתוך מזונות נותן חורו את זה שהכיר כיון הילכך דפירש״י
 נמצא לידי׳ דמעי כמאן לי' דהוי שילכדנו הוא בטוח ריצתו
 אצלך שבא ומי יבא אצלי שבא מי הכא אבל מזיקו חבירו

 כן דלא ומשמע הדבר השמיט קנ״ו בח״מ אכן יעו״ש יבא
 גווני ובכל הזיקא ברי ללא הזיקא ברי בין חילוק אין כ״א

 והרא״ש דהרי״ף ואע״ג כ' י' סי' בתשובתיו דהרמ״א ואף מותר
 אומר אני מ״מ ביח-דאי ביה דקס משוס כר״ה דלא פסקי

 אנו צריכין ע״כ ע״כ כו׳ במרדכי שהרי בדבר להתישב שיש
 כ״ע לו יזיק שבודאי הכא כגון הזיקא דברי דבדבר לחלק
 הש״ע סתימת נגד לחיבס אין מ״מ יעו״ש כר״ה דהל' מודו
 הוא אס וכן לא או דהכא בכרגא שייך של דחילוק מכיון
 וא״ל בו שויס שניהס הזה בכפר דכאן לא או אחרת מעיר

 הפריגאווער החזיק דאשתקד דבשנה חזקה מטעם לחייבו
 דין אין דמדינא וס״א ס׳ סי׳ הב״ח כתב כבר הלא

 והבאים המלך כי בטשאפווי ולא באורענדס לא חזקה תורת
 זכה הקודם וכל מעות לו שימצא מי לכל מחכירין מכוחו

 מכוחן הבאים השרים שמחכירין באורענדעס וכן ונשכר זריז

 ואין בעיניהם שיישר מי לכל להשכיר להם רכות וברשותן
 רשות דאין הב״ח שהתקין התקנה ואף חזקה בזה לדין

 הארענדע שהחזיק במי רק אינו מ״מ גבולו להשיג אחר לישראל
 מערופיא מטעם לחייבו יש אכן • התקנה בל׳ כמבואר ג״ש

 מערופיא עו״ג שי״ל אדם ברמ״א ה' סעיף קנ״ו בסי׳ המבואר
 עס ולעסוק לחיותו לירד לאחרים שאסור שדנין מקומות יש

 ש״ג אצל מלאכה שעושה ישראל ואפילו כו׳ ההוא העו׳יג
 המלאכה ולהחיל שס ליכנס אחר לישראל אסור בכך ורגיל
 מוציאין אין ועשה עבר אס מיהו בו גוע״ין לעשותו רוצה ואס
 למ״ד דאף שכתב י' ס״ק שפ״ו בסי' להסמ׳יע ואף מידו

 הרגיל בעו״ג דוקא היינו חבירו כל מערופיא ליקח דאסור
 שישראל העו״ג אחר מהדר השני וישראל עמו עוסק להיות

 בכאן מ״מ יעו״ש עמו■ לעסוק והשתדלהו עמו עוסק הראשון
 ולקחו אלו הערלים עס נו״ג אשר שלימה שנה דזה מקרי רגיל
 מוציאקממנו אין הא ועשה עבר דכבר כאן אכן י״ש אצלו
 לצי״ש הוא דמחוייב דכאן מכיון ממנו שכנגדו תפס אם והנה
 משמע כתב ד׳ ס״ק רכ״ז סי׳ בח״מ הש״ך וסנה • תפיסה מהני

 המעות נתן לא דאס אשר״י בהגהת וכ״כ המעות נתן שכבר
 יעו״ש נתרציתי לא לאמר ג״כ יכול נתתי לו למימר דילול מגו
 מריגנשבורג ברוך הר׳ כתב וז״ל שפ״ד ריקאנעי בס׳ מצאתי וכן

 שיראה כדי מקח וביטול לוקח גבי אונאה דאמרינן דהא
 לא אס אבל המעות נתן אם דוקא היינו לקרוביו או לתגר

 לא-נתרצ׳־תייעו״ש לאמר יכול לך נתתי למימר דיכול מגו כתן
 לעיין ויש • ריקאנעי פסקי להדין הש״ך זכר שלא ולפלא
 דאפילו העור בשס ט״ז ס״ק בסמ״ע ר״כ דסי׳ מהא

 הא בין חילוק דמהו כו׳ הדמים כל הלוקח נתן לא אם
 ג״כ דאמרינן לתגר שיראה אח״ז לאם ליה יהיב דמתנה

 • הארכתי ובחידושי כאמן המעות כתן כשלא ואעפ״כ דמחל
 ומשמע מגו מטעס עליו לבא צריך דלמה להבין יש ולכאורה
 לו כתן שלא עדים כאן שיש כגון מגו כאן דאין במקום
 אוכאה כאן דהיה מכיון הלא לו לשלס חייב עדיין המעות

 באונאה דוקא קאי דהש״ך דדינא בנתיבות כמבואר שתות
 לו להחזיר מחויב היה בודאי א״כ משתות בפחות ולא שתות

 לו מחל דילמא כאן יש ספק ורק בודאי חיובו והוי האונאה
 ס״ק ע״ה בסי' כמבואר לשלם ומחויב ספק פירעון הוי א״כ

 אומר והלה בידך שהפקדתי או שהלויתיך בידך לי מנה ח׳
 אם וא״י אצלי שהפקדת או מנה שהלויתני אני יודע

 ואומר לחבירו כשבא ה״נ וא״כ לשלם חייב לאו אס לך החזרתיו
 האונאה לו מלחזור פעור אמאי האונאה לך מחלתי לא כי דע

 דאחר בש״ע נאמר ולמה במעות מוחזק אינו ואפילו
 וצ*ל ׳האונאה לתבוע א״י לקרובו או להגר יראה שיעור
 הקניה בעת תזמ״י דדלמא ספק ג״כ הוא דהחיוב הכא דשאני

 עליו י״ל אונאה עלי לך שאין מ’ע דהאומר ואף לו מחל
 ומחיל בו יש אונאה כמה ידע מעשה בעת אולי מ״מ אונאה

 כ״א סעיף רכ״ז בסימן כמבואר מחילה מהני ובכה״ג לך
 נאמר אם ואף לו מחל אם ספק דאצלו דמאחר קפה אך

 בידך לי מנה דא״ל כמו סוי מ״מ הפק ג״כ הוא דההלואה
 הלויתני אס א״י אומר והלה בידך שהפקדתי או שהלויתיך

 וא״כ שם כמבואר ישלם לצי״ש בא דאס בידי הפקדת או
 לא שעדיין עדים יש אס אף ביד ותפיס דמוחזק מאחר
 מחויב היה דחבירו מכיון הא מ״מ המכירה דמי לו החזיר
 מהכי כ’א החזיר ולא האונאה שיעור לו ולהחז־ר לצי״ש

 כ״ו ס״ק ע״ה בסימן אזיל לשיטתו דסש״ך וצ״ל תפיסתו
 התובע תפס דאס הרמב״ן בשס הריב״ש דברי דהביא
 זכות שא״ל במה מועלת תפיסה שאין מיניה מפקינן בעדים

 בעדים שלא תפס דאם הנתיבות פס כתב וכן לצי״ש אנא
 אף ממנו מוציאין בעדים בתפס אבל לו דחייב במגו נאמן

 דיכא האי ממש ה״נ וא״כ • לצי״ש חבירו לו שחייב פי על

 דבלא



נח אביגדור ארח תורח
 דגס ולפי״זצ״ל נאמן אינו ובעדים במגו נאמן עדים דבלא
 לצי״ש שחיובו בדבר מהגי לא דתפיסה אשר״׳י הגהת דעת
 כתב כבר תפיסה דמהני מבואר הא״ז דעת גס כי אס

 אינו דזהו ב׳ ס״ק כ״ח סימן ח״מ בש״ך הובא המהרש״צ
 קטלינן דלא רק הוא דחייב מיניה בדרבה ■ליה בקס רק

 עבדינן דלא היכא הילכך החומרא ועבדינן קעלא בהרי.
 תפיסה שאין מיניה מפקינן תפס אי אז בשוגג כגון החומרא

 ואין בניזקין אבלהיכאשגרמא הוא חייב דס״ס כיון מועלת
 מפקינן תפס דאי פשיטא א״כ לצי״ש אלא מה״ד חיוב בו

 דחילוקו מוכח דמפרושי יעקב שבות דברי בזה ושר מיניה
 הייתי המהרש״ל של חילוקו ואילולא • מוכרח מהרש״ל של

 שוהם באבני הט״א דהנה אזיל לשיטתו אשר״י דההגהת אומר
 ע׳ דף ב״ק במס׳ דכתב פירש״י על הקשה חגיגה למש׳

 דקלב״מ אע״ג עמו על בא אפילו תירה אסרה אתנן גבי
 פ״ז דף הנחנקין דפ׳ מהא מיניה מפקינן לא תפס אי

 יורשי תפסי אי רש״י וכתב ורבנן דר׳ בפלוגתא דקאמר
 תפיסה מהני ואם מקודשת אינה ולרבנן מקודשת לר׳ דנרצח

 קושיתו לתרץ יש אכן לשני מקודשת תהיה לא לרבנן גס הלא
 ומהרי״ק שמרדכי בשס בח״מ רע״ו בסי׳ המבואר הדין עפ״י
 שאינו ט״ה או ממש בו שאין דבר יורשים היורשים דאין
 הוא ממונא לאו דין עפ״י דאינו לצי״ש בחייב וה״נ ממון
 כלל היורשים תפיסת מועיל אין וא״כ יורשה ־היורש ואין

 דיהיב וכמו איסורא מתקן אינו לצי״ש ליורשיו דכשישלם
 ההגהת אכן לראשון מקודשת אינה לרבנן ולכך דמי לאחר

 שהרג ראובן וז״ל כתב וה׳ ד' שנגח שור פ׳ בב״ק אשר״י
 בבא ליורשים דמיו משלם מיתה שחייב אעפ״י שמעון את

 או הסברא ל״ס והא״ז הסברא סבר דרש״י י״ל • מא״ז לצי״ש
 דיורשיס וסבר ומהרי״ק דמרדכי דינא על יחלוק הא״ז אולי
 בבבא דר״נ ומימרא ממון שאינו וט״ה ממש בו שאין דבל

 אמר לא זה בבית פלוני ידור שאמר דש״מ ע״ב קמ״ז בתרא
 ומהרי״ק המרדכי וא״כ לירושה פכ״מ מתנת דשאני י״ל כלוס

 אכן וכנ״ל כן ג״כ לצי״ש גבי כאן א״כ סברא ■האי דסברי
 הדרה א״כ ממש בו שאין דבר דיורשיס דסבר אשר״י הגהת

 מהני לא דתפיסה צ״ל בע״כ הנחנקין דפ׳ ■ מהא הקושיא
 בכאן כתב שפיר ע״כ לצי״ש בבא רק אינו שחיובו בדבר

 בעדים כשתפס משא״כ מחל דלא נאמן אז מגו כשי״ל דדוקא
 דמי עבור להחזיק יוכל ולא המכר דמי להחזיר מחוייב

 דמיו משלס שס מסייס דהג״א אינו זה אכן • האונאה
 מפקינן לא מיניה יורשים תפסי אי א״כ לצי״ש בבא ליורשים
 קושית יקשה וא״כ תפיסה דמהני סבר דבהדיא הרי מינייהו

 הנחנקין דפ' מסא תפישה דמהני דסבר הג״א על הט״ז
 סברדיורשיסדבר איהו דהא הנ״ל כתירוצי לתרץ אין ושוב
 ע״א ל״ז מב״מ הנ״ל הסברא לסתור יש ועוד ממש בו שאין

 דרמיגזלאגזל בגמ׳ וקאמרשס גזלתני _ לב׳ דאמר בסוגיא
 ליה תבעי דקא התס ומשני כו׳ היא ר״ט דמתניתין וממאי

 כו׳ עצמו מפי שהודה דקתני נמי דיקא לצי״ש בבא הכא
 תבעי דקא ד״ה ובתוס׳ כו׳ הכא ד״ה בפירש״י יעו״ש

 לצי״ש בבא איירי מתניתין דכולה נראה לכך מסקי ליה
 לצי״ש בבא ק׳ ולזה ק׳ לזה נותן למידק דהו״ל ברישא ולכך

 מכס א׳ נקט ולא מכס א׳ של אביו ברישא נקט ול״ת ט'
 מבואר עכ״ל בלצי״ש לכאו״א נותן ושמא בשמא דאפילו לרבותא

 אינו ושמא דברי ליה בתבעי גם באמת דלר״ט מדבריהם
 מקושיתס כן והכריחו לצי׳יש כ״א מדינא לכאו״א ליחן חייב

 קמייתא נמי מתרצא בהך דהא אלא קאמר מדלא דלעיל
 יורשה היורש אין לצי״ש חיוב דכל ההנחה לפי והשתא יעו״ש
 הוא וממילא בב״ד נגבית שאינה מאחר כלל ממון דאינו
 א״כקשה לאחר לנותן דומה דזה כלל איסורו מתקן אינו
לי כפקיד מכס א׳ של דאביו גונא הך לאוקמי מצינן איך

 וכנ״ל מעונש ינצל איך לימלך בבא היינו לכאו״א ק׳ דנוחן ק׳
 בתובעים גס ולדידיה קיימינן דר״ט אליבא הא בפירש״י

 משיב והלה ק׳ בידך הפקדתי אני אומר שכ״א בברי אותו
 לצי״ש כ״א מדינא ק׳ ליתן חייב אינו ג״כ מכס איזה א״י

 מכס א' של אביו נקט לרבותא דברישא התוס׳ כתבו ולזה
 מנה לכאו״א וליחן לצי״ש מחויב עכ״פ ושמא בשמא דאפילו

 דבאביו כיון א״כ לר״ט מדינא חייב אינו בברי גס אבל
 חייב היה לא א״י משיב היה והוא ליה תבע אי גופיה
 ממון אינו הא כ״א של לבנו כשיתן י״ש יצא חיך מדינא

 סברא לסך דליתא א״ו דמי נאחר וכנותן יורשה היורש ואין
 ירושה ובכלל הוא ממונא עכ״פ לצי״ש דחייב היכא ולעולס

 דין מעונש וינצל יעשה איך לימלך וכשבא יצי״ש ושפיר הוא
 בחיוב דמה ברורה ראיה י״ל וא״כ כנ״ל ליה אמרינן שמיס

 כש״כ יד״ש יצא ליורשים הממון כשיתן יודע באינו לצ״ש
 מחיוב עדיף דזהו הנחנקין דפ׳ בהך כמו דקלב״מ היכא
 יוצא בודאי הנ״ל הרש״ל בחילוק כמבואר יודע באינו לצי״ש
 מחויב לכך בב״מ דשס לדחות ואין להיורשיס כשמשלס יד״ש
 דאפשר משוס מכה לי הפקיד מכס א׳ של אביו כשחומר לצי״ש
 כמעשה היה איך להנפקד מזכיר היה בחיים אביכס כשיה

 שקבל הפיקדון לשלס חייב למי בברי מודה היה ואפשר
 לשנס חייב לצי״ש ממילא ולכך לשלס מדינא חייב ויהיה

 אינו זה אכן בו יש ממון ודין יורשה יורש דכה״ג )יורשיו
 ומה א' ממנה יותר קבל פלא יודע בעצמו הוא הא דמ״מ

מתברר היה אס דממ״נ בברי תובעים היו כשהס מועיל יה5
כלל תובעו היה לא והשני הפקיד מי בחיוב שהיה בעת

 ואס א׳ מנה רק באמת ליתן הנפקד לזה צריך היה לא
 יותר שעכ״פ יודע באמת והוא ממנו תובעים שניהם שהיו

יניח לצי״ש שגס הדין היה ממילא א״כ קבל לא א׳ ממנה
מנה לשנס צריך דהיה ואס כמובן ויסתלק א׳ מנה ביניהם

 התום׳ לפי׳ ובאמת לקמייתא הדרן שוב א״כ לצי״ש כדי א׳
 להוכיח הרא״ש שכתב מה לפי וגס כמ״ש מפורש הנ״ל

 ולא למידע דהו״ל היכא שהפקידו דבב׳ אלא אמר מדלא
 משיב והוא בברי אותו וכשתובעיס לצי״ש גס פעור דקדקו

 מוכחלפעי׳ד עכ״ז יעו״ש מדינא ולזה לזה נותן מכס איזו א״י
 מאי לפי רק הוא הרא״ש שביאר מה כל דבאמת כנ״ל

 רבי דר״ט ס״ל ולא ר״ט נגד כותיה דהל׳ כר״ע דפסקינן
 לשלם מחוייב מדינא ולר״ע בכתובות בהכותב כמו היה

 היכי כי למידק למפקיד הו״ל א״כ בברי כשהובעיס לכאו״א
 משא״ג מדינא ישלס שא״י ישיב הנפקד ואם ברי לטעון דיוכל

 ליתן חייב אינו בברי ליה בתבע דנם דס״ל דר״ט אליבא
 דהו״ל הסברא שייך לא שוב ח״כ לצי״ש כ״א בב״ד מנה לכ״א

 ויודה יזכור הנפקד אם ממ״נ סבר דהוא למידק למפקיד
 ישיב ואס לדייקו וא״צ לו ויפלס במעותיו ירצה לא א״כ לו

 יחויב לצי״ש רק מדינא יפטור דס״ס דיוקו לו יועיל מה א״י
 באביו כמו לר״ט ושמא בשמא גס לו ישלם לצי״ש ירצה ואם

 גם בחמת לר״ט ולכך התו׳ וכמ״ש כו׳ הפקיד מכס א׳ של
 הו״ל סברת דל״ש וכנ״ל לצי״ש חייב ושמא ושמא במפקיד

 מהרש״א קובית מיושב ובזה לר״ע הוא הרא״ש דברי וכל למידק
 ניחא ולהנ״ל יעו״ש כהרא״ש פירשו לא דאמאי הנ״ל בתו׳

 ראיה ונ״ל הנ״ל סברא ל״ש ולדידיה לר״ט זה ביארו דהתו׳
 דלכך הרא״ש שביאר מה לפי מאוד יפלא דלכאורה זו לסברא

 דבכה״ג משוס כו׳ מגה אצלי הפקיד מכם א׳ נקט לא
 ל*ם מכס לא׳ בגזלתי משא״כ מחויב לא לצי״ש אפילו

 ס״ק שס״ה סי׳ בקצוה״ח כונתו וביאר שס המע״מ וכמ״ש זו
 נדייק לתובע דהו״ל הסברא דשייך היכא ולפי״ז יעו״ש ב׳

 ה,וה מכס א׳ שאומר כה״ג בהלוחה וגס חייבלצי״ש אינו
 אינו דהמנוה משוס לצי״ש חייב אינו הוא איזו וא״י מנה לי

 ע״ו ח״מ״סי׳ בטור מפורש וכן כלל דייק דלא וחזינן תובע



תורת !16

 הרמב״ן בשס בבעה״ת כך ומפורש ס״ג פס ח״מ ובש״ע ובב״י
 המפקיד פ׳ בב״מ שם מפורשת מתוספתא נפלא ולכאורה

 ואס לפלוני אס וא״י חייב אני מנה האומר בזה״ל מפורש
 הוכיח שמזה עצמו מפי שהודה מנה ולזה מגה לזה נותן לפלוני
 נקט ואח״כ כו' נמי דיקא דקאמר בבלציש״מ דמיירי בש״ס

 והא וכדומה בהלואה מיירי וברישא גזלתי לשנים אמר ל׳
 ההלואה ולזכור לתובעו דייקי דמדלא הרא״ש כסברת י״ל התס

 הוא רבה פליאה ולכאורה יפטר לצי״ש ולכך אותו הלוה מי
 האחרונים וכל והטור הרמב״ן בשם ובעה״ת הרא״ש על

 ודוחק • במקומה מפורשת מתוספתא זה דין סתס שמבואר
 בזה דאיך גדול דוחק זה מגזילה חייב שאומר דמיירי לאמר
 הסברא לפי ואולם כו׳ גזלתי אומר ואח״כ חייב אני ל׳ לתגי
 ליה בתבעי דגם דס״ל כר״ט אתי התוספתא דבאמת י״ל הנ״ל

 וא״כ מדינא ולא לצי״ש רק מנה לזה נותן מכס מי א״י ואומר
 לו שיודה או דממ״ג כנ״ל למידק דהו״ל הסברא ל״ש כה״ג

 כשהיה גס בזה א״י ויטען הלוה ישכח ואס מעצמו וישלם
 לו ישלם לצי״ש ירצה ואס לצי״ש חייב הוי לא בברי תובעו

 עוד י״ל וגס יפסיד ברי בטענת גס לאו ואס עתה גס
 דמהגי־תפיסה וסובר ממנו יתפוס א״י כשיטעון דמ״ש דסובר
 שנפל סלע ראה גבי בב״מ הרא״ש וכמ״ש בזה לצי״ש דחייב

 • ע״ה בסי׳ הש״ך וכביאור משלו דיתפיס דחושב משנים
 כלל אדס דיני לענין נפקותא דאין לזכור לבו אל נותן אינו ולכך
 דאתיא שפיר די״ל קושיא כ״כ אין מ״מ כר״ע הל׳ כי ואס

 דקיי״ל דהל׳ אליבא כ״ז ביאר והרא״ש כר״ט כולה התיספתא
 המורם • מנה לכ״א מדינא ליחן חייב ליה דבתבעי כר״ע הל׳

 לשלם לצי״ש וחייב יורשה היורש לצי״ש חיוב דבכל מזה
 מידס מוציאים אין לרש״י כשתפסו כה״ג ובקלב״מ ליורשיו

 בהתוספתא להעיר ויש במקומה הט״א דקושית הנ״ל הא״ז
 דלר״ט ליה תבעי דקא החס ד״ה ב״מ החו׳ שכתבו מה לפי הנ״ל
 הפקיד מכם א׳ נקט ולא כו' הפקיד מכס א׳ של אביו נקט

 וקשה• לצי״ש חייב ושמא בשמא דאפילו לרבותא כו׳ מנה לי
 הו״ל מתוקמא דכר״ט גימא דאס בתוספתא גס לפי״ז

 מנה ליתן חייב ושמא בשמא דאפילו טפי רבותא לאשמעינן
 לפמ״ש להעיר יש לכאורה והנה • ליישב ויש לצי״ש בבא לכ״א
 כו׳ הפקיד מכס א׳ של אביו נקט דלרבותא הנ״ל ב״מ התו׳

 רבותא דלתני להעיר יש לצי״ש חייב נמי ושמא בשמא דאפילו
 מנה לאבי הפקיד מכס א׳ של אביו לשנים דאמר בגונא טפי
 התו' מ״ש ולפי לצי״ש בבא לחייב נמי דכה״ג הוא איזה וא״י

 דמנה הך בין לר״ע לחלק כו׳ מחמשה א׳ גזל ד״ה ל״ז ד׳ בב״מ
 דאוקי פטור ור״י דלר״נ יודע איני אומר והלה בידך לי

 דחייב הכא משא״כ כלל נתחייב אס א״י התס מ״מ כו׳ ממונא
 חיוב לענין חילזקא האי נמי י״ל לפי״ז וא״כ יעו״ש בודאי לא׳

 מחויב מהס לא׳ בודאי אביו נתחייב היורש שלפ״ד דבכה״ג לצי״ש
 והאמר מ״בד״ה שם כתבו התו׳ והנה כותיה דקיי״ל לר״ע לצי״ש
 מכס א׳ של אביו דר״ע אליבא נקט לרבותא דאי כו׳ רבא

 רבותא שוס נראה אין זה לצי״ש לענין מנה לי הפקיד
 לענין רבותא דליתני להעיר יש לר״ע עכ״ס וא״כ לר״ע
 בסוגיא הנמ״י לפמ״ש והנה מיתומים ביתומים כה״ג לצי״ש
 וכתב הנ״ל• התום׳ קושיה הקשי דלא מה ליישב דב״מ
 בזה מסופק שהוא כיון כלל למידק הו״ל לא דשם לחלק
 חייב למי למידק הו״ל בזה משא״כ כלל חייב הוא אס גופא
 דעכ״פ לאבי הפקיד מכס א' של באביו כה״ג א״כ יעו״ש
 לצי״ש אפילו דפטור אפשר כה״ג למידק הו״ל לא היורש
 וא״ש לאבי הפקיד מכס א׳ של באביו כה״ג למחני ואיא

 לתרץ מדהוצרכו הנ״י כסברת דל״ס נראה הנ״ל מהסוס׳ אך
 שעכ״ס כיה א״י אומר והלה בידך לי דמנה להא דל״ד
 הנ״י כמ״ש לחלק בפשיטות תירצו ולא בודאי לא׳ שחייב יודע
 בודאי אס למידקמ״מ הו׳ל דלא הגס ס״ל דחוס׳ צ״ל בע״כ

אביגדור ארח

 דעיקר מטעם מריה בחזקת ממונא אוקי לאמר בזה ל״ש חייב
 חזקת די״ל מריה בחזקה ממונא אוקי דאמרי ור״י ר״נ טעם
 קמא מרא בחזקת ליה דמוקמינן וכמו הדבר מקדמות ממון

 חזקה .לה איתרע בודאי חייב לא׳ דעכ״ס היכא משא״כ
 ויהוד ופועלים חנוני לענין צ״א בסי׳ הש״ך וכמ״ש כה״ג

 ס״ק צ״א סי׳ בחומיס ומצאתי החוס׳ מדברי מוכח הדבר
 שיש מה ליישב ביאר וגס הדרך ע״ז כונתס ג״כ שפירש ג׳

 מן בפשיטות חילקו ולא לזה הוצרכו מה לכאורה לתמוה
 זה כתבו דההוס׳ הרי״ף בד׳ וכמבואר איסורא דעביד גזל

 לר״ע מקח בלקח דגס דקאמר אלטזר בן אר״ש~ דפליג לתנאי
 דהחו׳ מוכח עכ״ם בזה לחלק ואין לכ״א לשלס הכי דינא
 סברא משוס וא״כ לא או למידק דהו״ל היכא בין לחלק ל״ס

 ואולם וכנ״ל• טפי רבותא למהני הו״ל לא׳ חייב דודאי
 גם בזה שהרגיש וכמו התיס׳ סברת לפי נפלא בנ״ז לכאורה

 א׳מחמשהאד״ע מגזל מקשה דמאי ע״ב כס שיך במהר״ס
 חייב החוס׳דודאי סברת ל״ש כס הא כו׳ הבית עליו דנפל

 וז״ל שכ׳ שיף במהר״ם וע״ש ספק יש גופא דבזה לא׳
 דזה כונתו וי״ל ועיין הסברא ל״ש ושמא דבשמא ואפשר

 דכמא ושמא שמא הכא ושמא ברי התם הש״ס חי׳ גופא
 התובע זה יוציא איך מ״מ ממון חזקת דא״ל הגס ושמא

 י״ל ושפיר לא׳ חייב כשודאי משא״כ מהנתבע שמא בטענת
 דהחס אדעתיה סליק דלא ולה״א עדיף ברי ושמא ברי
 כמובן כלל סברא בזה אין ושמא בשמא א״כ ושמא ברי

 מכס א' של באביו •לתני הנ״ל קושיא ל״ק ממילא וא״כ
 בדיני חיוב לענין כלל זו סברא ל״ש דכה״ג לאבי הפקיד

 חייב אינו כה״ג נמי לצי״ש דלענין לר״ט וה״ה לר״ע אדם
 ושמא דשמא וגס למידק הוי דלא למעליוחא חרתי דאיכא

 אפילו פטור כה״ג וכנ״ל לא׳ חייב דודאי הסברא ול״ש הוא
 לצי״ש לענין דין חדוש מזה להוכיח אין וממילא לצי״ש

 דחייב דבמקוס הוכחה יש מזה ועכ״ם • וכמובן ביורשיו
 שפיר בזה חיובו ומתקן ג״כ ליורשים לשלם חייב לצי״ש

 לברר קצת נלפע״ד היה ועוד • הנ״ל דנ״ק הגה״א וכסברת
 לצי״ש חייב שהלה כזה ענין יורש דהיורש הדבר בהסבר

 שיחן לא אס זו השדה לו מוחל היה לה אס דאביו משוס
 איזה ליהן עמו מתפשר זה היה עכ״ס ידוע סך איזה לו

 יורשה והיורש ליה קרינן ממון הזכות זה זה• עבור סך
 ה״ו בסי׳ דקיי״ל בהך להעיר יש דלכאורה לה אמינא .ומנא

 יורש ואפילו מחול ומחלו וחזר לחבירו כט״ח המוכר בח״מ
 דשני משוס דבר של טעמו דמסרשיס ודעמו ולר״ח *מוחל

 דמוכר ונהי נכסים ושעבוד הגוף שעבוד יש שעבודים
 ואיך הגוף שעבוד המוכר אצל נשאר מ״מ נכסים שעבוד

 ומטפס נכסים שעבוד נפקא וממילא הגוף שעבוד למחול יכול
 יכול השעבוד זה שיורש היורש לכך נשאר הגוף דשעבוד זה
 דזה נימא הגוף שעבוד לענין הא ולכאורה למחול הוא גס
 כבר נכסים שעבוד דהא כלל ממון דאינו יורשה היורש אין

 היורש זה יירש ולמה הגיף שעבוד רק נשאר ולא אביו מכר
 הנאה לטובת או ממש בו שאין לאויר ולדמות ממון שאינו
 לאב הזכות דהיה דכמו י״ל ואולם • בזה הסבר וצריך וכנ״ל

 לו שיממול מה עבור הלוה אצל ממון איזה רוצה היה אס
 והיה הנכסים שעבוד יופקע וממילא הגוף שעבוד אותו
 אוחו יורש היורש גס כן זה עבור מלוה ממון איזה לוקח
 מלוה ממון איזה ליקח דיכול ביה קרינא וממון עצמו זכוה
 משוס לשלס חייב שט״ח דהמוחל דקיי״ל והנס זה עטר
 דשני משוס שט״ח במוחל הטעם דס״ל הנך מ״מ דד״ג

 אוחז כ״א הממון כל לשלם דא״צ ס״ל וכנ״ל יש שעבודים
 ריג אסבה דלכך והרא״ש החום׳ וכתבו הלוקח שנתן הממון

 שנהן הממון על שיותר מה סל דחמחול לקרובחיה עצה
זכות י״ל וא״כ ע״ב( קמ״ז )ד׳ ובב״ב פ״ו( )ד׳ בכתובות

 לקבל



נט אביגדור ארח תורח
 כשהוא וא״כ ג״כ ליורש יש כן העודף מחילת עבור לקבל
 ע״ב( ו׳ )ד׳ בקדושין ויעוין למחול רשות י״ל זה דבר יורש

 שם ותוספות רש״י כפירוש זימנא לה דארווח צריכא לא
 סברא מעין יעו״ש בחלקו המקדש ד״ה בחום׳ ע״ב נ״ב ובד׳

 יורשה יורש וה״׳ה האשה את בו לקדש ממון כמו דזהו זו
 שוים הסברא בעיקר עלם הנושאים בין לחלק שיש הגס
 וכדומה פרועה נועל היה אביו דאס בנ״ד וממילא הס־

 היורש כן לצי״ש החיוב לו ולמחול להפחית רוצה היה אס
 באביו יתכן איך דקלב״מ ואי הוא וממון דבר אותו יורש

 לצי״ש החיוב דע״י כה״ג דעכ״ם חדא אינו ג״ז כמובן
 משכחת דבאביו ותו כשהרגו בירושה זה נופל ממון מתכנה

 ע״א( מ״ג )ד׳ דג־טין בש״ס וכדמוקמי טריפה כשעשאו לה
 כו׳ יורשין ומאי עריפה בשעשאו אהבה בר אדא רב אמר

 בקלב״מ מ״מ לענין ס״ז שי׳ בקצה״ח ועיין ליורש וה״ה יעו״ש
 יש כי וידעתי ישוב צ'יכה הע׳א קושית וא״כ גמור חיוב

 לצי״ש לחיוב מדינא שהיא הגיף שעבוד למחול בין לחלק
 גרידא הגוף שעבוד דלענין ז״א אבל כלל בב״ד גובה שאינו

 מחילת עבור שיתן מה לענין הדבר עיקר נכסים שעבוד כשמכר
 ועת ראיות לזה ויש ויפייסו לצ״ש ירצה כשזה ה״ה לו המלוה

 דמיירי לפרש יש דנאמת לתרץ נ״ל הע״א וקושיה לקצר
 הוא המעשה כ״א דהרוג ממינו מאומה היורש תפיס דלא

 והמחה מההורג לו שמגיע בהמוב להאשה קדש דהיורש
 סעיף כ״ח סי׳ בא״ע דמבואר ההורג בפני שלשתן במעמד

 ולר׳ ממרא זקן ליה ופשר דעה לחד מקודשת דכה״ג י״ג
 אחרינא אינש אתי ואי מקודשת אינה ולרבנן מקידכת היא

 ואי רש״י דכחב והא בדבר כרת חיוב הרי לשני מקימת
 כפי׳ לישנא לאידך היינו דהורג ממונא דהרוג יורשין תפסי
 מהני לא ותסיסה לצי״ש דמחוייב משוס דה״ע התס רש״י
 יסבור א׳ ל׳ משא״כ מקודשת אינה דבחוב כהי״א סברי ואולי

 דהיכי הקצה״ח שכתב מה עפ״י י״ל א״כ כנ״ל ויפרש דמקודשת
 מהני לא תפיסתו מ״מ לצי׳ש דחייב נהי החימרא דעבדינן

 דבריו מוכרח יהיה ומזה הטנס בס׳ ביש״ש מהרש״ל וכמ״ש
 דחיובו בדבר חפיסה מועיל אם הזה הסלסול כל האמנם

 לצי״ש דמחויב רק אינו הוא כ״ז בזה שהארכנו לצי״ש
 חיוב רק דאינו מערוסיא דיני בכאן משא״ב מדאורייתא

 באו״ת כמבואר מיניה מפקינן תפס דאס מודים כ״ע מדרבנן
 נ״ל היטב ובהחבונני י׳ סי׳ אחרון שמואל בית ובספר
 שייך אינו זה דדין מערוסיא משוס כאן לית דינא דבהאי

 כאן מ:א°כ בחנם הי״ש אצלו שוחים היו כשהערליס כ״א
 דמלכוחא ודינא להערליס ארטנדע לשלם מחויב זה דעבור

 מהאדון ארענדע ושכר שקנה מי שאף גזר ואיהו דינא
 זה מאי א״כ ארענדע כ’ג שישכירו להערליס כח נשאר מ״מ
 וקדם לקנות דבר אחר המחזר כ״א מקרי לא זהו ושיא מער
 בקבלת או דבהסקר ס״י בח״מ הרמ״א דפסק וקנאו אחר

 חבירו ובא אחד דבר קינה אם וכן • רשע נקרא לא מתנה
 הוי אחר במקום כך לקנותו מוצא שאינו בזול לקנותו ויוכל
 ומה הקינה בו זכה פלא זמן כל לקנותו ויוכל מציאה כמו
 טנין ומה עשיר הוא וראובן עני הוא שמעון דבכאן גס

 לשחות רוצה אינו כוכבים דהעובד מכיון לכאן מערופיא
 השואה ועושה עליו יושת אשר בדמי כ״א זה אצל ולסחור

 העובד עס המקח עשה לא דעדיין נס ומה אחר עס
 כו׳ ממוסרין אס אבל הרמ״א כתב ובפירוש כוכבים

 לאחר מותר בזול יותר רוצה והקונה רוצה שהמוכר
 ועוד • ישראל או כוכבים עובד המוכר אס בין לקנותו

 וכבר הקון דאורייתא כעין רבנן דהיקין כל ודאי דהא נ״ל
 חבירו גס אז האחד ועבר לזה זה שנשבעו בשנים ידוע
 דאינו כן ג״כ ה״נ בודאי וא״כ ביו״ד כמבואר לעבור יוכל

 עבר דראובן בכאן משא״כ כנגדו חטא פלא למי כ״א אסור

 ועיין כרעתו לשלם שמעון על איסיר אין שוב אז מקודם
 גרע מגרע וראובן ובסמ״ע י״ג סעיף ת׳י״א סי מ ח3

 משועבדים ונמצא הערלים שכר שמעון כי יען משמעון
 בממשד שיעשו בדברים אוהס פיתה והלה עמו לסחור המה

 אף קנין ומסחרם דקנינס ומכיון אצלו ולשחות מעשיהם
 הבאתי כבר הא מ״מ לעולם בא שלא דבר הוא דהארענדע

 שערכיה מהני דבארענדע רש״ל בשם חודה קרבן בחבורי
 חקרהי דשם ואף דמלטהא דינא הוא וגס מנהג שהוא

 עס״י הוקף לו לאין בערכאות עשוי דאינו שלנו בשערות
 בודאי בערכאות געשה דהסריגאראר בכאן הא מ״מ דר״מ
 שמשכירו כמו דהוי דכחבתי גס ומה דיגא דמלכותא דיגא

 גס ומה לפירוחיו האילן מכר כמו והוי להרוחה הקרעצמע
 ממנוואיהוהא צרכו כל לקנות עצמו משכיר הערל דבכאן
 א״כאיך דקנינוקנין ומכיון לו גיפו ומשעבד בפולס איתא

 ופשיטא אצלו שקנוי מה ממני המסמר ל-קח האחר יוכל
 שמעון למעש: דמי ולא ד״ת עפ״י הזיקו לשלם דחייב

 לא דלפחיח פשיעא א״כ כנ״ל ד״ח עפ״י מחייבי א־נו דעשיחי
: כתבתי הנלע״ד כזה עשיתו בשביל רשע מקי־י

 ראיתי כו׳ המעה תשמיש א׳ סעיף □מחבר )ר״ס(
: וזהו בזה א׳ מנין לבחר

שאלה

 ק״ס אם באמבעי שנתעברה מאשה הנולד ולד
:לכ״ד הוא בנו ואס "ר פ האב .

תשובה
 • ח׳ ס״ק א׳ סימן בא״ע הח״מ בזה נסתפק כרך

 ע״א ב׳ ד׳ יבמות ממשנה ספיקו לפשוע ונ״ל
 אמאי קשה ולכאורה צרותיהן פיערוח גשיס ע״ו דקחשיב

 ליביס בנה לפני נופלת אש נמי דמ״ל ע״ז קנקע לא
 בלא ומת בן והולידה באמבעי מחמיה כלה שנתעברה כגון

 איסורי בו ול״ש בנו דאינו צ״ל בע״כ ברה קמא ונפלה בניס
 הוא נחשב דכנכרי פוטר ואינו ליבום זוקק ואינו קורבה

 הדין לדחות יש אכן * להיסך שפשט כהב״ש דלא וזהו
 ע״כ באמבטי להתעבר שכיח דלא דבר זהו כי יען קושיא

 • קמיירי לא באונסין דאמרינן למאי דומיא קחשיב לא
 ט״ו דף חגיגה במס׳ מפורשת מסוגיא זו נסתר ולכאורה

 הרי עיברה באמבטי שמא וחיישינן שכיח לא דשמואל א״ל
 כיון דבודאי אינו זה אמנם י הוא שכיח דבאמבטי משמע

 ששכב הש״ז מסדין לקלוט או מאמבטי להתעבר דבאפשרי
 ושכיח שכיח א״כ המצוי דבר וזהו סמ״ק כבהגהח עליה איש
 דצריכין דילן בגוכא כן לא מתעברת בהולה להיות הוא

 ובנו לאביו שנחשיבו דוקא זה מאיש ש״ז קלטה כי לידע
 יציאתה דמעת רחוק באופן כ״א באפשרי אין זהו הוא אחיו

 בסוד ישבה לא להתעבר יוכל להיות הזמן והניע מקטנותה
 רחץ האיש וזהו איש של וכסתות בבגדים נגעה ולא אנשים

 אחריו הלכה וחומ״י ש״ז שם שהטיח בבירור וידוע באמבטי
 לעשות אסור כי יען לב על שם מבלי היה וזהו לרחוץ

 כן אם קמיירי לא ודאי דאי והוי וב״ח סמ״ק כבהגהח כן
 ראיה לכאורה ואדרבא * קחשיב ולא רחוק מציאות הוא

 אמאי מאי למעוטי מנינא הגמ׳ מקשה ג׳ דבד׳ להיפך
 אמנם • סוער דאינו כנ״ל באמבטי עיבור דממעט נימא לא
 למעוטי הגמ׳ אמר מ״ב ג׳ בד׳ דהנה הראיה זו לדחות יש

 וק״ל וז״ל איגר ר״ע בחידושי וכתב כו׳ אסי ודרב דרב
 לאמר דל״ש בשניסת ד״ה ע״א ה׳ דף דגיטין פ״ק התום׳ למ״ש

בנדה וכ״כ למחשביה מצי לא דבלא״ה מאי למעוטי מנינא

 רד למד



אביגדור חאןי תורת

 כיון למחשביה מצי לא הכא והרי האמר ד״ה ע״ב י״ח דר
 דאף אלא להא ס״ל לא דרב ולאמר צרחה בצרת דמינו

 דהא הקשי מ״מ למחשביה ראויה צרתה בצרת שאינו מה
 דחבריה למעיטי חדא כהדדי ס״ל לא ואי בסמיך אמרינן

 בצרת שאינו לפי ומפני ליחנינהו ולר״א לרב מקשינן והדר
 משוס ע״כ דידיה דינא חשיב דלא מאי לכ״א א״כ צרתה
 למעוטי דמנינא אמרינן איך וא״כ צרחה בצרת דאינו

 דלכאורה לח*ץ ונ״ל • למחשביה מצי לא בלא״ה הא דחבריה
 אף אביו אניסת למעוטי אתי ודסיפא דריפא דמנינא י״ל

 כ״א משכחת לא אכן צרותיהן וצרות צרותיהן ג״כ דסוטרות
 יביס משכחת ט״ו נקט ע״כ דר״י אליבא ולא דרבנן אליבא
 וכן סבר כר״י דידן דתנא יבוס משכחת לא אמו מפא״כ
 צ־־ותיהן דפוטרות כנ״ל באמבטי עיבור י’ע עוד משכחת

 דאינו להשמיענו אלו הרי בסיפא נקט ע״כ צרותיהן וצרות
 דמפכחת ביון תנינהו מדלא חרוייהו למעט דלפי״ז וא״ל פוטר
 הנינהו דלא די״ל החום׳ תירוץ ל״ש שוב צרה צרת בהו
 עיבור וע״י קמיירו לא דבאונסין משוס אייו אניסת אמו

 למנקט הוכרח ע״כ שכיח דלא מפום קנקט לא באמבטי
 קושית יקשה שוב כן כדנאמר אמנם • למעוטינהו מיעוטי
 ל״ש וכאן עריות ולא נשים נקט דלמאי במתניתין התום׳

 דרש״י הגס אמו כמו עריות ממעט דבאמת כיון תירוצם
 רש״י כ׳ דבמפנה אחר באופן ומתרץ החום׳ בקושיה הרגיש

 דהאי לדקדק ויש בגמרא יליף וטעמא כו׳ עשרה ממש
 סיף עד צרותיהן וצרות כתבו אחר הול״ל ׳בגמ יליף וטעמא
 בגמ׳ יליף וטעמא אחריו ינקוט מפרש במחניתין העולם
 נפטר מה על הטעס מפרש דבגמ׳ הכל על קאי ויהיה
 רש״י בא אכן נפטר מה על צרותיהן הצרות וכן הצרות
 עריות נקט ולא נשים נקט מה על התום׳ קושית לתרץ
 פטורות דלכך ולאמר לכאורה לטעות דיש 'יען רש״י ושבר

 על דגם כרת בו שיש ל״ח דוחה עשה דאין מפום הצרות
 בעיקר נמצא ע״א ח׳ בד׳ כמבואר מלצרור כרת יש הצרה

 העשה דבכאן כן לא ובאמת הערוה איסור גורס הפטור
 חרי או איסורא חד לי דמה מא״א דילסינן הל״ת דומה

 מסולק הערוה דאיסור נמצא אשהרי ואפתרי הואיל איסורי
 דינייהו בעלמא נשים וכפארי העפה מסגי דנדחה בכאן

 נקט בדקדוק לכן עליה מלימוד צרותיהן סוטרות ואפ״ה
 גורס ערוה האיסור דאין להורות עריות ולא נשיס המשנה
 ואס״ה בעלמא נשים כ״א עריות מקרי לא כי הפטור

 יליף >טעמא בכתבו רש״י שכוון וזהו צרותיהן פוטרות
 ל״ת דוחה עשה דאין משוס הטעם דאין היינו בגמרא
 • קפה התום׳ לתירוץ אכן • וכנ״ל ילסינן מעליה כ״א שבכרת

 עוד למעט בא דהמיעוט לגלות בא נשים דהאי צ״ל בע״כ
 משמע אלו הרי דנקט בסיפא וכן עריות מאיסור שאינו ד״א

 משמע עריות אלו הרי נקט ולא נשים אלו אקדוס דקאי
 ע״כ עריות מאיסור שאינו דבר עוד למעט דבא ג״כ

 צרת ממאנת צרת למעוטי לאמר הוכרח הגמ׳ שסיר
 למעט בא ודסיפא דרישא דמנינא נמצא גרושתו מחזיר

 מנינא לאמר ע״ז שייך ופסיר באמבטי עיבור וע״י אמו
 הגמ׳ רק צרה בצרת דאיכא למחשביה דמצי מכיון למעוטי

 דממעט משמע עריות ולא דקנקט גפים תיבת על חקר
 הוא דאיך לאמר ל״ש שוב וע״ז מעריות דאינו מילי ג״כ

 זה דאין יען למחשיינהו מצי לא דבלא״ה מכיון ממעט
 הדין רק הנ״ל ונדה דגיטין בהא כמו דמנינא מיעוטא

 למעט חדש ענין על לנו מורה בדקדוק נקט דלא תיבה
 ועפי״ז • ואיילוניח סוטה צרח כ״א עריות מכלל שאינו דבר
 עד תרתי נקט אמאי במהגיחין כהים׳ קושיה לתרץ נ״ל

 במחכוין המפנה אכן סגי בחדא צרותיהן וצרות העולם סוף
 הא המפנה קחשיב דלא מכיון נאמר דאנו יען נקטיה

 דלא דחוקה סברא דז:ו מן ל״ס בע״כ אסי ודרב דרב
 בהן משכחת דצרה מכירן צרחה בצרת דאינו כיון חשביה

 מיותר צרותיהן צרות האי והוי לתרתי המפנה נקטיה לזאת
 במפנה כאן חשיב דלא לגלות העולם סיף עד דנקט מכיון

 בצרת שאינו אלו ולא צרה צרח בהו דמשכחת אותן כ״א
 דמשכחת אותן כ״א מני דלא מרמז בעצמו דהמשנה נמצא צרה
 דהמפנה נמצא צרה בצרת שאינו אלו ולא צרה צרח בהו

 צרה צרח בהו דמשכחת אותן כ״א מני דלא מרמז בעצמו
 הגמרא לסוגית מפא״כ אסי ולרב לרב ניחא זהו אכן

 הנ״ל לפי אכן הדק״ל אסי ודרב דרב למעוטי באמת דאמר
 ואי לחיד אס* ודרב דרב רק ממעטינן דהוה יען ניחא
 מכיון מצילמיהניגהו פסיר הלא מצילמיתנינהו דלא 'משוס

 מצילמתנינהו דלא להורות שניהם נקט לזאת בצרה דאיכא
 רק אלו ממעט אינו מנינא והדין צרה בצרת דאינו מכיון

 אשי ודרב באמבטי עיבור וע״י אביו אניסת אמו ממעט
 בחידושי אמנם • עריות ולא נשים דנקט ממה נתמעט
 אורחיה הכא אבל כו׳ עד ד״ה התום׳ דברי על כתבתי
 קידם הוא חירוצא דהדין זו-דנ״ל אף זו לא למתני דהנא

 דידעינן לבתר משא״כ דלקמן ר״י סברת אדעתייהו שמסקי
 וברבותא בדקדוק כ״א זו אף זו לא דנקט אצ״ל שוב ר״י מסברת

 מולקחה יליף דרבי מבואר ע״ב ח׳ דבד׳ יען בבא לכולי נקט
 וצרות נסיק מקרא ועריות צרות ולסי״ז ועריות צרות ויבמה

 נקיט היה אס א״כ נפיק מסברא העולם סוף עד צרותיהן
 ה״א צרותיהן צרות נקט ולא העולם סוף עד המשנה

 צרותיהן סוטרות נקט ע״כ ויבמה מולקחה הוא דהילפיחא
 מסברא נלמד דזהו העולם סיף ועד מקרא נלמד דזהו
 העולם סוף עד צרותיהן וצרות התנא נקט במתכוין לזאת

 צרה א״כ לציר ולא ולצרור מעליה הוא דהילפותא להורות
 כסקי מסברא מאה הן ואפילו נסיק מקרא צרתה וצרח

 אלו דתרי צרותיהן וצתת צרותיהן פוטרות כתב שסיר לכן
 כן אס מסברא נפיק דזהו העולם סיף ועד מקי־א נסיק
 המפנה ל' ניחא ובזה * זה להשמיענו התנא הוכרח שסיר
 העולם סוף עד היבוס ומן החליצה מן צרותיהן וצרות דנקט

 ומן החליצה מן העולם סוף עד צרותיהן וצרות נקט ולא
 העילס סוף ועד מקרא נסיק צרותיהן צרות כי יען היבוס

 מאי הבין בין ועסי״ז • ביניהם אשסקיה ע״כ מסברא נסיק
 דאמר היא ור״ש בע״ב הגע׳ דקאמר במאי לדקדק דיש

 אצ״ל שוב היא ור״ש דקאמרינן #אחר הלא חמורה שריפה
 ח׳ בד׳ דהא ל״ק ג״כ חמורה אינה דאפילו חמורה דשריסה

 מאחר נמצא לכדא״ש רבי ליה מסיק לצרור הגמ׳ קאמר ע״ב
 ף דיל צ״ל בע״כ אחרינא לדרשא לצרור האי איצכזריך דר״ש

 אפה מאחות כולהו מכדי ל״ק שוב א״כ ויבמה מולקחה
 מפא״כ כר״ש התנא סבר דבזה ׳הגמ דכונת וא״ל • ילפינן

 כקושיה העולם סוף עד נקט למאי דאל״כ ר״ש אינה משנתנו
 כתירוצם חרתי משמע ולצרור נפקי דמלצרור צ״ל בע״כ התוס׳

 אצטריך העולם סוף ועד מולקחה יליף דבאמת י״ל הלא
 ע״כ אסור צרה ציח ודוקא נסיק דמלצרור תטעה שלא
 צרה וצרת ילסינן מולקחה כי יען העולם סוף עד נקט

 בהלל אכן העולם סוף עד ג״כ אסיר א״ס נסיק מסברא
 למ״ל צרותיהן צרות העולם סוף עד דנקט דמאחר ניחא
 יקשה הל׳ דקדוק וגס זו אף זו לא דנקט לאמר דוחק וזהו
 ומן החליצה מן העולם סוף עד צרותיהן וצרות נקע דלא

 נסיק מלצרור דאמת אליבא הנא דהדין צ״ל בע״כ היבוס
 כ״א ר״ש הוא הנא דהדין לאמר א״א שפיר א״כ ופנ״ל

 תירוצנו לסי אכן • כר״ש התנא סבר מילתא דבהאי התירוץ
 דאמרי מאחר הדק״ל תרתי ואמר כסל שהמשנה במה הנ״ל
אמנם ־ חמורה דשריסה לאמר עוד צריך למה היא ור״ש



ס אביגדור ארח תורת

 בענין הרמב״ס דברי דהנה אחר באופן קושיא הדין לתרץ יש
 אחד הגמרא לסוגיה סותרק המה כי למאוד נפלאין דנא

 עליה מדרשת ערוה לפטור ילפוהא כתי המשנה בפירוש
 בקבלה ובא אחיו בית את יבנה לא אשר 4הנא ממה צרה ולפטור

 אינו כולו בונה אינו שהוא ומי מקצתה בונה כולו בונה שהוא בית
 מה׳ פ״ו בחיבורו ב׳ כלל הדרשה מזו רמז נמצא ולא מקצתו בונה
 וקדושין ללקוחין שראויה מי מולקחה לערוה ילסותא כתב יבוס

 אח יבנה מלא צרה ולפטור ליבם זקוקה היא בה חופסין
 שי״ל הוא פירצה מהן בא־זה לקוחין שי״ל בית אחיו בית
 ליקיחין בה א״ל שהרי לבנות א״י שמקצתו ובית זיקה עליו
 המשנה בפירוש כמו כונחו בזה והנה מקצתו אפילו בונה אינו

 • המשנה מפירוש נטה לערוה בילפותא אכן יש ל׳ שינוי רק
 היינו ועריות צליות לאסור נאמר גמ'3 דהלא הקשה והמ״מ
 עשה דאין קרא ל״צ גיפיה ועריות עריות של צרות פירושו
 לדברי הביא בח־דושיו הרשב״א ג׳ פבכרת• ל״ת דוחה

 חברתה ועל עליה ולא עליה עליה דכתי׳ משו׳ שמפרש הרמב״ס
 ותמוה חברתה ואת אותה ולא אותה בעלמא כדדרשינן

 מקום בשום זה דרס מצינו דלא ברשב״א חמה כאשר
 יעו״ש בונה הוא א׳ מבית החולץ פ׳3 ליה דרפינן ובפירוש

 דהתו׳ לק״מ המ״מ קושית דהנה מרווח בדרך כ״ז וליישב
 מת לנשא איצטריך דלפחות הקשו רבא ד״ה ע״א ח׳ בד׳
 וסבר דעולא ל׳ל דרבא ותירצו ח• נשא ואח״כ ומת

 פ״ג ברמב״ס והנה • יעו״ש ביאה פמה לא במקצת דביאה
 להניס ידו שהכניס בטמא כעולא פסק מקדש ביאת מהל׳
 איצטריך שפיר נמצא ביאה שמה במקצת דביאה לוקה
 רבתי קושיא לרמב״ם והנה.הוקשה מפה• לערוה קרא
 דעל בכאן עשה איה בעשה ח״א י״א בד׳ אמר איך

 ולאו בתים שני בונה ואינו בונה הוא א׳ בית הפירוש
 יבנה כתיב לא דהא ברשב״א תמה עשה עשה מכלל הבא
 הרמב״ס מפרש לזאת כתיב יבנה לא דאשר אחיו בית
 דאס מהסברא ברור דבר ודאי דזהו בגמרא אחרת כונה

 מתיבמות שניהס א׳ מבית יבמות ב׳ לו דכשנפלו כאמר
 תיתידפטרה דמהי מתיבמת פניה ערוה א׳ אס אף דאז
 לא למה ביבומה איסור אין וגס ליבם זקוקה דהיא כיון

 א׳ רק מתיבמת אינה כ״מ3ד כדנאמר בשלמא תתיבס
 זיקה דמסקע אמור שפיר ערוה כדא׳ א״כ מפטרה ובשניה

 גס זיקה מפקע דממילא מתיבמת היתה כאלו והוי בה
 א״כ הגמ׳ כונת וזהו מתיבמות כדשניהס כן לא מהפניה

 להורות דאתי צ״ל בע״כ ולקחה מאי ולקח קרא לימא
 דולקחה א׳ אלא ייבם שלא א׳ מבית יבמות ב׳ לו לכשנפלו

 יבנה לא אשר קרא אתי א״כ דכן ומאחר לשתיהן ולא לא׳
 בעי דאי ליקוחין תרי דאיכא ־היכא דכל אחיו בית את

 אסורין תרוייהו לא ואי שריא האי נסיב בעי ואי האי נסיב
 בחיבורו הרמב״ם כל׳ ממש לבנות א״י בית דמקצת כיון

 בע״כ א״כ בכ״מ מתיבמות יבמות דב׳ כדנאמר דבשלמא
 אינו דזהו מפטרה דצרה מלמד אחיו בית דהאי כן אא״ל

 לאידך אומר והוה דחוק הוא דגזה״כ ולאמר מהסברא
 א׳ בית אחיו בית רק כשאינו דאף אתי דהקרא גיסא

 רק יביס נשאר ולא להתיבס וא״א ערוה הוא דהפני לבד
 דאימחי אדעתין היסק דלא בונה ג״כ בשניה א׳ בבית

 משא״כ בשניהם יבוס להתקיים כשיוכל מתיבמות שניהם
 מתיבמות שניהם רק כן דלא הקרא משמיענו ערוה כדא׳
 א׳ מבית יבמות דפני דולקחה מקרא כדמוכח מאחר אכן

 ערוה דכשא׳ א׳ דבית קרא מדרש שפיר א״כ מתיבמות
 ל׳'צ דלערוה הגמרא סוגית לסי כ״ז והנה • פטורה השניה

 כנ״ל לערוה גס קרא דמוכרח הרמב״ס לשיטת אכן קרא
 ב׳ עוד לנו חסר וא״כ לערוה הוא דולקחה צ״ל בע״כ

יליף זהו אק לצרה ב׳ לא׳ רק מיבם‘ דאין א׳ דרשות

 דשניהם דהדין דא״ל אתי דלמאי אחיו בית דאת מקרא
 פשיטא דזהו הפניה מתיבמח ערוה דכשא׳ ואתי מתיבמות
 גס דאולי י״ל שפיר קרא ל״צ ערוה כדנאמר דבשלמא

 כ משא" כנ״ל מתיבמת דהצרה קרא אתי ע״כ פטורה הציה
 כי קרא דמתיבמת ה״א קרא לאו אי הערוה דגם עכשיו

 אתי למאי קרא וא״כ צרה ולא ערוה למפטר משתיי׳ אתי
 דהוא כיון פטורה הצרה דגם להיפך אתי דקרא צ״ל בע״כ

 הסבר£ הוא איך וקשה שירצה איזה בינה'כולו שאינו בית
 א׳ דרק צ״ל בע״כ כנ״ל הצרה על יבוס חיוב דיש מכיון

 ונמצא ערוה הוא כדא' מפטרה ושפיר שנים ולא מתיבמח
 מבית יוחנן ר׳ וכדיליף הדרשות שני אי דבית מקרא מיכח
 דלא אתי הא דהקרא כנ״ל המנה בינה הוא א׳ ביס אחיו

 הרמב״ם וכן בונה הוא א׳ דבית מוכח וממילא הצרה השיבם
 בונה הוא א׳ בית אחיו דבית מקרא ג״כ בחיבורו דמביא

 למדרש דמנלן ע״ז להקשות יש אולם זה• דרך על כיון ג״כ
 א׳ דבית מוכח וממילא חתיבס שלא לצרה דאתי הקרא

 בונה הוא א׳ דבית לזה רק קרא .אתי דילמא בונה הוא
 הצרה מחיבמת ערוה כדאיכא אכן א' רק מתיבמת ואין

 תר דמיו מעליה מוכח א׳ אלא דאקמחיבמת דהא צ״ל ע״כ3
 צרות לפטור אחיו בית ואייחר יליף מילקכזה דערוה הוא
 דאמת אליבא כונתו אחיו דבית לק״א דתפס יוחנן ור׳

 ממילא שוב ,צרות למשטר אתי אחיו דביח דקרא דמייכרח
 מעליה הילפותא באמת אכן בונה הוא א׳ דבית ג״כ מוכח

 מתיבמת דאין דהא ללמוד דרצה יוחנן ר׳ טנח דכך י״ל או
 דלאו האומר יאמר פן אכן הוא דמיותר מעליה א׳ אלא

 תנהו יליף דמולקחה לערוה ענין אינו דאס הוא מיותר
 מוכח ומזה אחיו בית כתיב הא ואמר הקדים ע״כ לציה
 ואינו בונה הוא א׳ דבית אתי עליה האי בע״כ א״כ צרות
 חברתה ועל עליה .ולא פירושו דעליה בתיש שני בונה
 חברתה ועל עליה ולא מעליה הוא דהילסותא מאחר נמצא
 קושיא עוד להרמב״ס הוקשה והנה • דבעשה אמר שפיר
 לאמר שוב צריך למה היא ור״ש דאמר דמאחר הנ״ל

 דערוה סבר הגמרא דסוגית מתרץ לזה חמורה דשריפה
 נמצא אחיו בית את יבנה מלא צרה ולפטור יליף מעליה

 כי יען ילפינן ה אש מאחות כולהי מכדי מקשה שפיר
 עדיין היא ר״ש כדמתרץ מ״מ מעליה דערוה הילפוחא

 אחריכא לדרשא לצרור האי הוצרך דר״ש אף כי יונח לא
 ערוה כ״א ויבמה מולקחה וערוה לצרה לא־יליף מ״מ

 הגמרא הוכרח ע״כ אחיו בית את יבנה מלא וצרה מעליה
 לעיל דתירצנו אף אמנם * חמורה פריפה דאמר לאמר

 אמבטי עיבור ממעט המשנה דבאמח איגר ר״ע בקופיחו
 בתירוץ די״ל הנ״ל הספק לפשוט מכריח אינו הקושיא מ״מ

 א״אדסוטרוה ועייל באמבטי עיבור אפיק אכן קישיהוכנ״ל
 ע״א י׳ בד' כמבואר דר״א ואליבא צרותיהן וצרות צרותיהן
 הגמרא דקושית גלאנטי בחידושי ועי' לעולס• בתוד״ה

 ליהני דמקשה קודש לאקדמיה הו״ל כו׳ דרישא מנינא
 די״ל ,מאי למעוטי מניגא ל״ק דבל״ז ונ״ל יעו״ש אוסרות
 כי ישן אלו וממעט וא״א אביו אנוסת אמו דממעט
 דוקא ט״ו וקנקט קמיירי לא ובפלוגתא בזה יש פלוגתא
 פוטרות אלו הרי וקנקט משכחת לא מ״ד לחד אמו משא״כ

 בלא הא רא״ל פוטר אינו מ״ד לחד א״א כ’משא דוקא
 ניכא באמת די״ל קנקט מרלא ליה פטרינן הוה מנינא

 נו לקרות דאין משוס נקט־ה דלא והא פוטר דלא מ״ד
 •ה נקט נא ןא״א ע״א י׳ ׳בד כדלקמן כו׳ לזה האסורה

 מנינא קט לכך יהנק לא ודאי איד ״יע אדהו משוס
 קשקי, כזאת פוטר דאינו דסברי דעות דאיכא אלו למעוטי

 דהקדיש ובמאי איסרוח הני דלא בימאי מקודם ,הגמ וטרי
בע״כ ז ונפי היא פאול דאבא דמסיק עד החליצה מן
 דבפלוגתא י
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 לא מנינא דדוקא הגמ׳ סבר לא וזהו קמיירי דבפלוגחא

 וא״א אמו קממעט לא דודאי א״כ בתוס׳ כנ״ל בפלוגתא קמיילי
 ואחותה משכחת דלא מצד רק פלוגתא מצד נקטיה והוה
 שפיר א״כ נקטיה לא דאי ע״י דהוא ובא״א יבמתה שהיא

 במ״ל ראיתי בהתבונני והנה • מאי למעוטי מנינא מקשה
 דאין מהא זומא בן לדברי דחה ד׳ הל׳ אישות מהל׳ פט״ו
 שתתעבר יתכן ואיך ביאה בגמר אלא מתעברת אשה

 בטבעיות יטעה כזה תנא איך נחפלאתי ואנכי * באמבטי
 וגס בטבעיות לפלג מהסברא אינו זה בלא גס אפר כזה

 להלכה דדבריו משמע הרי דשמואל מהא מקשה הגמרא
 מי ידעתי לא נם • כלום הגמרא מזכיר לא ומזה נאמר
 מה זל״ז הנושאים להשות אלוה חקר מל״מ לבעל הגיד

 באמבטי ממנו היוצא הזרע אולי השי״ת מחשבות עמקו
 • בקלטה ה -ש“ ה להתעבר כח י״ל ביאה גמר גיד במירוק

 אשר לתוכה האדם מביך הנקלט ש״ז ל״ר אולי וגס מזה
 וי״ל מקירה בהתרחב בהעראה להתעבר כח א״ל אולי

 בקושיותיו אכן • מאמבטי בקלט־ כן לא לאיש תאוה
 ■ אשר • מוצק כראי המה הוספאה דרבה מעונדא השניות

 סמ״ק והגהת וכ״ש להח״מ לדחות טוב דיותר נ״ל לזה
 אכן הוא באפשרי דלתעכר ולאמר ז’ב התנא מלדמות

 היח כן בהעראה וגס אפשרי בלתי זהו קיימא ולד להיות
 המקומות כל ניחא ויהיה קיימא בן לא רק להתעבר תוכל
 דל״ח מהא הנ״ל קושיתנו יוסר לפי׳ז וגס המל״מ שציין

 רא ס דבן ועונדא אמו ט״ז דהזיא באמבטי עיבור המשנה
 חזיתי עוד • נסים מעשה מזכירין ואין הוא גם דע״י י״ל

 דמשמע ב״ז על עוד הקשה פי״ז ביאה איסורי הל׳ במל״מ
 דברי ולפי לכ״ג שריא לדשמואל באפשרי היה אס ממנו

 כ״א קנס חייב אינו דבאונס פירש״י שדחו ע״ג בסנהד' התום׳
 מקנס פטור כדרכה שלא דכא מדקיי׳ל בחולים השרת על

 טא פש בעולה חשיבה כדרכה פלא דאך דקיי״ל דלדידן הרי
 מי כך יפרשו דהתוס׳ ונ״ל בתולים בהשרת תלוי דאינו

 עיברה באמבטי ובודאי ל״ש א״ד ואסירא לדשמואל חיישינן
 שמח וחייפינן ל״ש דשמואל צ״ל למאי א״כ וא״ל ושריא

 מזה ידע ג״כ האבעיא בעל הא הלא עיברה באמבטי
 עיברה באמבטי בע״כ בודאי ל״ש דשמיאל נאמר דאס

 מדברי אינו וחיישינן דהאי אינו זה ל״ש דשמואל רק הול״ל
 באמבטי שמא דחייפינן אמרת איך המקשה מדברי כ״א ב״ז

 ופירש״י כס שכתבו והתום׳ • שמואל והאמר הלא עיברה
 כו׳ מהימנא דשמואל שכיחא ואי אני בתולה אומרת שהיא
 דהתוס׳ ל״ק שריא לדשמואל שכיחא דאס דמפ״שי הרי

 דגבעלה סבר הא ורש״י .לדבריו ומפרשי רש״י ל׳ כתבו
 דחשיבא משוס קנס י״ל בחולים השרת בלא אך כדרכה שלא

 בלא רבוחיה היינו זו וביאה כתיב אפה דמשכבי ביאה
 אזכ ביאה חשיב דלא כדרכה משא״כ בחולים הפרת

 פלא בגבעלה אע״ג וה״ג ואשה איש כדרך בחולים בהשרת
 א״כ בחולים השרת בעינן בכדרכה אפ״ה פסולה כדרכה

 לשיטת משא״כ שריא לדשמואל נחוש דאס האבעיא לפי״ז
 בפירש״י כחום׳ שלא לדעתי אכן כנ״ל נפרש הג״ל החוס׳

 וכדהעלה אסירא לדשמואל חיישינן דאס מפרש רש״י נס כ״א
 לאפוקי. כ״א בתולים השרת דא״צ מודה רש״י דגם המ״ל

 ד״ה ע״א קג״א שבת מרש״י לזה וראיה יעו״ש נשיקה
 במס׳ כדאמרינן לקולא אמרינן נמי חיישינן כו׳ ושמואל
 כו׳ עיברה באמבטי שמא חיישינן שעיברה בתולה גבי חגיגה
 לדשמואל מיחיישינן הקדום מדבור הוכיח לא אמאי וקשה

 • וכנ״ל לחומרא פירושו באמת וחיישינן דהאי צ״ל ע״כ3 כו׳
 דברי לשמץ שהעיר שה״מ3 מצאתי ספריס3 חפשי3 אח״כ

 הא על הדר פרי סםרי3 לקישיחי שמקשה שס ראיתי גס
 • ואילך יאיס3מנ כ״א אינו דזהו ומתרץ חי לא דממזר

 יקה אשר ואיש וז״ל קדושיס בס׳ יפות פנים כס׳ וחזיתי
 לאהור דרשו ורבותינו פירש״י היא נדה אחין אשת את

 הערה מקורה את בה מפורשת שהערמה כנדה בה העראה
 דאמר דיבמוח כסיגיא ננד דהוא לדרך צדה ספר הקשה

 נדה ואלא דר״י בהקישא מנדה ילפינן העריות דכל שס
 ליבמה רמז ר״ה דאמר הונא לכדרב ל״ל Ь'Ъз דכתיבא

 הא לאמר אפשר דהוי משוס ליישב ונראה כו׳ מניין מה״ח
 הא דה״א מבוס בהעראה לאסור א״א גבי דאצטריך
 בהעראה היינו בניס שא״ל אח אשת ליבס התירה דהחורה

 נאסר לא אח אשת דגבי וה״א ׳־בום מצית בו דמקייס לבד
 לאוין דבחייבי כ׳ ד׳ ביבמות החום׳ וכמ״ש כלל העראה

 ה״א א״כ לבד העראה אלא סחורה התירה לא באמת
 לאו ודחה דיבוס עשה ואתי כרת בו אין בהעראה בא״א
 אח באשת כרת בפירוש לכתוב הוצרך ולכך כרת בו דאין

 דיכול פירוש ליבמה רמז ר״ה דקאמר והיינו לבד בהעראה
 כיון תמוהין ודבריו יעז״ש כו׳ ביאה בגמר אותה לעס
 והמ״ל המ״ל בכס כנ״ל בהעראה מתעברת אבה דאין

 לא דביבוס כדנאמר אך א״כ ברורות בראיות הוכיח
 לילד הראוין ואשה באיש כ״א לילד הראויה בביאה משגחיכן
 הבכור והיה נאמר בקרא הא מ״מ ואילונית סריס לאשוקי

 לפרש אחיו ע״ש יקום ג״ש ונאמר אחיו ע״ש יקוס חלד אשר
 ומאחר ע״א כ״ד ד׳ בעמית כמבואר לשס ולא לנחלה

 עשה ן דא גמורה בביאה בעולס יבוס שוס הותר דלא
 לא הא ובהעראה לבד בהעראה כ״א שבכרח ל״ח דוחה

 לתרץ נ״ל וקושיתו י בכור להוליד משכחת ואיך מתעברה
 כמוכח הדבור שלפני מ״ע אנו יבוס במצות אך כי דע

 ביהודה כמו ליבס נהגו מעצמם מ״מ ע״ב ה׳ ד׳ ביבמות
 יבוס מצות כל בזה היה נהגו דכך ומאחר וחמר

 לאחמ״ת כן וכמו בקרובים אך נוהגין היו וכן עכשיו כמו
 דנהגו ומאחר בקרובים אך יבוס במצות כן גס נהגו
 ד׳ ביבמות בח״א במהרש״א ועיין יבוס מצות כל בזה היה
 כדנאמר אך הרי כו׳ כיצד בפי׳ דמסקינן למאי נראה וע״כ ע״ז
 לל״ת עבה דחית עבור מיבמה בועז היה מ״מ מואבית גס

 היא אחיו אבת דלאו מדאורייתא עשה כאן אין הא והרי
 כמו לל״ח ודחי עליו יבום דין כל כ וע לעס נהגו כבר מ״מ
 היא נדה דבריש לר״ה להתבונן יש והנה • מדאורייתא עשה

 קרא לאו אי לאמר סברא דאין יען בעלה בחיי א״א לאסור
 בא שהיה מסתבר דלא בעלה בחיי דאסירא היא דנדה

 לאו אי כרת בו שיש ל״ת ודחי עבה דאתי לאמר הכתוב
 כו׳ ליבמה רמז אלא בתוד״ה כמבואר בהדיא קרא דמוכח

 עליה מדנאמר ידעינן ממילא הלא היא דנדה קרא דל״ל
 עבה דאין ליה תיפוק וקשה מיבמת לא אבה דאחות להורות

 חד דסתס אך מא״א נילך דה״א וצ״ל כבכרת ל״ת דוחה
 כמבואר אשתרי ואשתרי הואיל מ״מ אישורי תרי והכא איסורא

 א״כ בעלה בחיי אך מותר דא״א נאמר ואס ע״ב ז׳ בד׳
 בעלה בחיי דגס ביבוס איסור כוס כותר לא אח באשת
 הואיל לאמר ל״ש שוב דהא למ״ל עליה והדק״ל הותר

 דלא אכה אחות איסור אשתרי אח אשת. איסור ואשתרי
 כהדין ל״ס הונא דרב צ״ל בע״כ א״א איסור כלל אשתרי
 דאין קרא ל״צ דערוה מ״ב ח׳ בד׳ דאמר כרבא כ״א סברא
 למשרי קרא איצטריך כי כרת בו שיש ל״ת דוחה עשה
 לאסור קרא אצעריך שפיר ולפי״ז מצוה במקוס שלא צרה
 פליג הא אשי רב אכן נפקא לא דמעליה בעלה בחיי א״א

 להתירא דלמא לאיסורא עליה דהאי ממאי דקמקשה רבא על
 ד״ה ע״ב ד״ג בתוס׳ כמבואר דקמקשה הוא רבא ועל

 ולפי״ז עלה אתי הואיל דמעעס סברתו בע״כ א״כ טעמא
 אשת ולאיסור אצטריך לא דלהעראה למ״ל היא נדה יקשה

וצ״ל וכנ״ל נפקא דמעליה אצטריך לא ג״כ בעלה בחיי אח

 דרב
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 איתא ע״ב ס״ד דבז׳ לשיטתו אשי ורב לשיטתו הונא דרב
 אמר אשי ורב גורס מעין אמר הונא דרב קטלנית בטעם

 דין שייך ביבמה אם חקרו הפוסקים והנה • גורס מזל
 משוס והטעם קטלנית משוס בהס דאין כתבו ורובם קטלנית
 אינו דהמצוה כיון להתבונן ויש רע דבר ידע לא מצוה דשומר

 דנימוש שניה ביאה הותר איך א״כ ראשונה בביאה רק
 הוא כן דבאמת וצ״ל להגין המצוה ליכא אח״כ דהא לקטלנית

 שניה ביאה אטו דל״ג והא ראשונה ביאה רק הותר דלא
 • זהיר ויהי׳ סכנתא כ״א איסורא אינו דכאן מטעם הוא

 ולפי״ז • ע״ב כ׳ בתו׳ כמבואר אסור ביאה גמר גס ולפי״ז
 דבהעראה ביאה בגמר הי׳ בע״כ מיהודה נתעברה דתמר כיון

 הותר דלא קטלנית באיסור ליהודה הכניסה ואיך מתעברה לא
 דהרא״ש אינו ד״ז מז״ג למ״ד אכן •לבד העראה כ״א ביבוס
 מבלי רע ומזלה לזונה ומחויב הבעל שדה דאשה הטעם ביאר

 דהערה מכיון אכן ברוח תתפרנס ולא מפרנס איש לה להיות
 עת עד לאשתו חייב שהבעל בכ״ד מעתה בה ומחויב בה

 מזלה לה שירע ביאה לגמר העראה בין נ״מ ומאי גירושיה
 בכח היה שלא ׳בהיתר היה דהתחלה דמאחר וביני ביני

 יהיה לא ביאה ובגמר היא מצוה כי עבור לה להרע המזל
 דהתחלה מטון זו ברגע ימות דאיך לה שירע להמזל נ״מ
 השיגה א״ב לאשה בעל חיובי בכל לה ונשתעבד במצוה היה

 בה המזל ישלוט ואיך ביאה בהתחלת לאשה הבעל התחייבות
 להמיתו להמזל כח דא״ל ומכיון מזונות לה להפסיד לה להרע

 איש כדרך תמיד עמו להיות ויוכל ביאה בגמר נ״מ מאי א״כ
 בסיבת השיגה אשר חיותה להפסידה ירע לא והמזל ואשה

 ביאה גמר מע״ג למ״ד אכן • רעה יאונה לבל הגורס המצוה
 דאינו ביאה גמר משא״ב במצוה היה דהעראה ביבמה אסור

 והגמרא • המות במו לשלוט ביאה דגמר מעינה יגרום במציה
 ושייר תנא ביאה גמר מע״ג ובין מז״ג בין נ״מ אמר דלא
 ביהודה ניחא מז״ג למ״ד נמצא • להנוב״י מצלחת דל״ח כמו

 להיות ביבוס היה דמנהגן וצ״ל הדק״ל מע״ג למ״ד אכן ותמר
 כל וא״כ קני דבהעראה עכשיו של כיבוס ולא ביאה גמר

 דאמר אשי לרב נמצא • קטלנית ואין מצוה מקרי הביאה
 לאיסור ענין אינו באם היא נדה אצטריך שפיר מז״ג
 ילפמן דמהקישא חייב דבהעראה מצוה במקום שלא

 ואף קני דבהעראה מצוה במקיס לא״א ענין תנהו
 ליבום א״א קראי ב׳ אצטריך מ״מ ביאה דביאה מג״ש דידעינן
 קרובים של יבוס למנהג היינו ביאה וביאה א״א של אמיתי

 הקבלה לפי כ״א מדאוריתא חייב אינו דזהו להתנהג ירצו אשר
 יבוס דין שפיר לזה יהיה ע״ע יקבלו דכאשר תלי׳ שלהס

 ותמר ביהודה היה המצוהכ״אבהעראהוכן דין יהיה לא ממש
 תמר עשתה איך דלפי״ז ואף לבד בהעראה המצוה נתקיים

 בגמר אף קטלנית חשש אין אשי לרב כי יען לקטלנית ול״ח
 אכן להעראה היא דגדה קרא הדין אצטריך ושפיר ביאה
 בגמר היה דהמצוה מיהודה מוכח בע״כ דמע״ג הונא לרב
 קרא אייתר הקרובים ביבוס להעראה דנדה קרא א״ל וא״כ

 וסבר בעלה בחיי יבמה לאסור למדרש בע״כ היא דנדה
 דקיי״ל ומאחר וכנ״ל אחרינא לדרשה אצטריך דעליה כרבא
 שפיר רש״י כתב ע״כ להעראה קרא אצטריך שפיר מז״ג

 דקני ביבוס ענין אינו באס והטנה להעראה אצטריך דנדה
 ענין אינו ואס טנתו העראה לאסור ורש״ידכתב בהעראה

 ועיין בדבר־ וקיצר בהעראה יבוס לקנות תנהו לאסור
 בהרש״א ועיין ט' אמרה מצי ד״ה בתו׳ ב׳ ד׳ בכתובות
 וכתב בדידה תלינן מז״ג למ״ד כקטלנית דהא שהקשה

 ע״כ בג״א שמוחזקת כיון דהתס קושיתו הבנתי ולא בהפלאה
 להפלאה ודבריו יעו״ש בדידיה תלינן מסתמא אבל גורמת היא

 ב' שמתו איש ב׳ סעיף ט׳ סי׳ בא״ע מפורש דהלא נאמר
 ואף • יותר ואף בב״ש יעו״ש מליפא עצמו מונע אינו נשיו

 בטעמא הרא״ש כדהאריך דא״ח הית״ש פסק א׳ במיתה
 מי ואין בעוני ימיה כל שתחיה כדי עליה דנגזר דקטלנית

 רע מזלה ג״כ דבכאן הרא״ה הקשה שפיר א״כ שיפרנסנה
 ולעד״נ • המפרכס בעל לע״ע לה יהיה ולא הנישואין לאחר
 כי באיש ש’דל נ״ג בכלל כתב דהרא״ש יען קושיתו לתרץ
 האשה שנולדה וא״ל אשתו ע״י פרנסתו ואין א״ע מפרנס הוא

 תלוי שיהא בגמ׳ מצינו דלא כו׳ בעליה שימותו מזל באותו
 תלוי אין אחרים להמית אבל ימים אורך עני עשיר אלא במזל
 דמתפרנס מכיון כ״אבמזלה לספוקי א״א א״א דלשס נמצא במזל

 לו להיות במזלו או במזלה לתלות יש בכאן משא״כ עצמו ע״י
 להנשא וא״א בו האגידה אותו ולפרנס במזל תלי שזה עוני

 הגמ' קמיבעיא גופא זהו ע״כ בחנס ויפרנסנה חליה מפאת
 וא״י התו׳ אומרים ומאי דידה או דידיה במזל לתלות אס

 דגמרא ספיקא וזהו לטעון דיטל אפשר אדרבא לטעון
: כתבתי הנלע״ד

 • כו׳ בשבת בתולה לכתחילה לבעול מותר ב׳ סטים
: בתשובתי ז״ל 1

שאלה

 הימים כל ־לזה יוכשר האם אשה בנישלאי
 יוכשר לא אשר יום איזה יה או

: בו להנשא

תשובה
 הרביעי אום נשאת בחולה כתובות ריש במשנה שנינו

 נאמר במפנה והנה • החמישי ליום ואלמנה
 והנשא הקושיא מפאת מכריח והגט׳ בחולים מפום הטעם

 ע״א ב׳ בדף והתום׳ דפקדו טעמא עוד דיש בשבח בא׳
 מפום בשבח בא׳ הנשא לא דלכך דנימא הקשו והנשא ד״ה

 בסי׳ ברש״י שכחוב מה עפ״י בסשוט לתרץ ינ״ל ברכה
 וכ״א ראשון ביום נבראו וארץ שמיס חולדות דכל החומש

 לרבוח השמים את שכחב הוח עליו שנגזר ביום נקבע וא׳
 ברכס ובודאי בראשון נבראו דדגיס נמצא יעו״ש חולדוחיהס

 עוד ברכס ואח״כ בקביעותם רק חילוק ואין דמ״ם ג״כ אז
 בשבת ג״טבא׳ וחבעל בשבת בא׳ תנשא כאשר ז’ולפי הפעם

 באחד והנשא מקשה ושפיר דברכה טעמא ג״כ יהיה אזי
 דקאמר ע״א( ה׳ )בד׳ הפנ״י קושית לתרץ יש ועפי״ז בשבת
 בד׳ דלמא מנ״ל והקשה כו׳ ברכה משוס טעמא הגמ׳

 טעמא ודנקט דעתא אקרורי משוס נבעלת אין בלא״ה
 לא אעפ״כ ליה דטרח כגון שקדו דל״ש היכא היינו דברכה

 היה דלהגמרא ניחא ולדברינו יעו״ש• בשבת בא׳ הנשא
 ברכה טעם נאמר קפרא דבר דבברייתא דמאחר טוב הברח

 טעם יש בא׳ דגם כנ״ל וא״ל דשקדר טעם ל״ל יקשה א״כ
 אקרורי מטס להנשא א״א דבא׳ דמאחר כן לא דברכה
 דברכה טעמא א״כ בשני ולהבעל בא׳ להנשא בע״כ דעתא

 צ״ל בע״כ ברכה משוס ליה תיפוק שקדו ל״ל .והדק״ל ליכא
 ולהבמל בא׳ להנשא תוכל ושפיר ל״ח פורתא דעתא דלאקרורי

 הגט׳ מקשה ע״ב ג׳ בד׳ והנה • דשקדו טעמא אלולי בא׳
 דאמר מהא להגמ׳ דפשיטא דנימא לדקדק ויש שקדו מאי

 כסי׳ לדפמואל סבר לא יצחק בר שמואל דרב וא״ל שמואל
 בשבת באחד והנשא שמואל קושית עליו יקשה א״כ רש״י
 פקדו תירוץ י״ל בשבת באחד והנשא קושיה על דבאמח ונ״ל
 בתולים משום טעמא הוי ואח״כ ח' יוס רק אינו שקדו אכן

 כמו אחד מיום לבר היינו דוקא לאו בכ״י נשאת ואמרו
 הרי י בכ אמר ואעס״כ החום׳ כדכחבו בפשי נשאה דאין
 כונה כ בע שקדו בעינן והא מדסריך אכן הוא דוקא דלאו

 הגמ
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 ב׳ א׳ דביוס מאחר וא״נ ימים ג׳ כוי דשקדו דסברי הגמ׳

 ואף לישא אסור ובשבת ובששי שקדו משוס להנשא א״א ל
 זימנא קבעיגן לא ו׳ דביוס לישא דאסור סברא יש בה׳
 לן מדיח ומאי בד׳ כ״א להנשא א״א א״כ בר״ן ועיין לדון

 ג׳ הוי דשקדו דסברי צ״ל בע״כ בכ״י נצאת ואמר
 איה שפיר מחמה א״כ שקדו בעינן והא מקשו ושפיר ימים
 ואגב ג״ל עוד • הגמ׳ כדפריך ימים ג׳ הוי דשקדו שגינו

 לעקור וא״צ כתב ורש״י יכגוס לא ובשני דכתוב הא יבואר
 ובהסלאה בסנ״י וחמה ימים ב׳ מיהח טורח ויהי׳ כו׳

 להבין יש עוד • יעו״ש בחולים טענח משוס פירש לא אמאי
 הך שייך למאי תחילה שבח לילי כו׳ ומפרישין סייס במה

 חבורה פושה שהוא מפני כחב למאי ועו״ק • בכאן סיומא
 נקט לא אמאי גס עוף בן ישחוט שמא משוס פירש ולא
 דהדין בסשיט ונ״ל ־ ברייתא באידך כדנקט שבח ובמוצאי ג״כ

 היכא בכ״י דנשאת בכ״י ב״ד דקביעי במקום מיירי ברייתא
 דעל אמר וכך ליה דטריח כגון שקדו משוס מניעה דליכא
 בע״כ וא״כ בשבת בא׳ ותנשא קשה בתולים דטענת טעם

 ב״ר דקביעי היכא אף ז’ולפי שקדו טעם עוד דיש צ״ל
 נהגו ואילך ומסכנה לזאת אי בד׳ כ״א להגשא אין בכ״י
 בעובדא לקמן כדצייר האונס מחמת ואס בשני ולא דוקא בג׳

 ורי״ץ ■ הרי״ף דעת והגה * מותר וכלה חתן קרובי שמח
 רק שנקבר קודם בועל ג״כ פסידא בדליכא דאף גיאות
 ברישא משחה נוהג ססידא ובאיכא מקודם אבילות שנוהג
 נוהג וא״כ פסידא דליכא היכא מיירי הלז הברייתא והנה

 האינס דמחמת אף הברייתא אמר ע״ז ברישא אבילות ימי
 אחד ומת ו׳ ביום נישואין שהכינו קרה אס מ״מ מותר

 והוא שבת מוצאי עד לחדר המת דיכניסו א״ל אז מהקרובים
 מפני תחילה שבת לילי ומפרישין רק כן ללא בע״ש יבעול

 שמא חשש כאן ואין לבעול מותר שבת במוצאי אכן חבורה
 סעודה יעשה ולא מקודס אבילות דנוהג יען עוף בן ישמוט

 דליכא אף בע״ש רק דטרח איכא מ״מ הסעודה דיססיד אף
 משא״כ חבורה משום אסור אכן עוף בן ישמוט שמא טעם
 דגוהג ונקט מחן של אביו במח מיירי הא ברייתא אינך

 אסור שבת במוצאי דאף ע״ז אמר שפיר ברישא משתה
 רש״י דייק שסיר נמצא עוף בן ישמוט דשמא ובטעמא

 שסיר בתולים טענת משוס בגונא הברייתא דמיירי
 סבר דרש״י צ״ל לסי״ז אכן • שקדו חשש כ״א אדכר' לח

 כו׳ נקט דוקא לקמן כתב הא ורש״י גיאות והרי״ץ כהרי״ף
 אס לפיכך כו׳ נקט דוקא הוא כך דכונתו י״ל כו׳ והתירו
 דהדין כך יעשה ע״כ להם מכין אין שוב המועד יעבור

 ע״כ קרובים בשאר אף בחדר המח להכניס להם דהחירו
 דלא אמרו פסידא משוס בהכרח חתונה עליו דמל מכיון
 אמרינן לא קרובים שארי דלגבי אף וחייל אבילות אהיא
 משום בכאן מ״מ אבילות חל לא שוב חתונה דחל דכיון

 • ברישא המשחה ימי שבעת ונוהג כן אמרו ססידא
 מאי שאלו על הנ״ל קושיתנו לתרץ יש הקדום ובדברינו

 מוכח בשבת באחד ותנשא הקושיא מהכרח דהלא שקדו
 לסי אכן * שקדו תירוץ י״ל דבאמח אכן דשקדו בשעמא

 העיקר כ״א יום מחקנין היו לא שקדו דבשביל הר״ן סברת
 דבטל עכשיו א״כ שקדו משוס תקנו ואגבו בהולים הוא

 אין שקדו דבשביל בכ״י להנשא תוכל סוב בתולים טעם
 התחלת דבודאי וצ״ל שיף המהר״ס עליו כדהקשה יום לתקן

 עבור דנתקן מכיון אכן • לסניף רק שקדו היה תקנה
 וזהו לחוד שקדו בשביל אף הקביעות נשאר שוב בחולים

 בתולים טעם כדבטל דאף כן כנינו היכן שקדו מאי דקמקשה
 דמיירי דנא מברייתא ראיה ששיר מביא ע״ז שקדו יפאר
 המהרש״א והנה • שקדו נשאר ואעפ״כ בכ״י דקביעי היכא

 משוס הטעם הוי ובאינך וסגי א׳ יום שקדו דהו״ל מקשה

 שאמרו דמה כלמה במניני שכתוב מה לסי ונ״ל בחולים
 מוכר! ההסלאה ולפי ד׳ בליל אף היינו בל נשאה בחולה

 הדפת יתקרר דלא להנשא מוחר ג״כ ג׳ יוס בגמר דלדבריו
 דנשאת הול״ל רביעי ביום נקע אמאי יקשה א״כ המשך בזו
 יום קבפינן לא הא ברכה ומשוס היום בסוף ג׳ ביום ג״כ

 נשאח שלא ומה עברינא מקרי דלא ב׳ בדף החום' כדכחבו
 הוי דשקדו צ״ל וע״כ ברכה משום מחקיניץ היו לא בא׳

 תירוץ אכן • זמן לחשר נ׳ ביום להנשא א״א ולכך ימים ג׳
 שלמה מניני דעת לפי אף פשיעא דהא לי נייח לא ההפלאה

 ביאתו שיעמר היום בסוף ג׳ ביום מ״מ מותר ד׳ בליל דנם
 הרבה מתרחב הזמן כי יפן דאסור סשיטא ממש היום בכלות
 א״כ דפתא אקרורי חשש יש ז: דבזמן לחכמים להו וקיס

 אף בששי לישא נוהגין הא ועתה אסור היום בסוף בששי גס
 לב״ר לבא עוד פנאי יהי׳ דלא היום בסיף שיבעול חשש דיש

 בעעם ולעד״נ • דעתא אקיורי משש ויש יום פנה חימ״י כי
 דבלקח פ״ד דמאי במס׳ דמבואר בפשי אף לישא המנהג
 יאכל בשבת ושואלו המעשרות על נאמן שאינו ממי שירות

 עבירה לעביר ס שמתירא עליו שבת דאימת יען פיו על
 חיישינן לא דבשבת י״ל לסי״ז נמצא מבחול יותר בשבת ולשקר

 באיסור דעתו יתקרר לא שבת אימת דעבור דעתא לאקרורי
 קבומין כדאינן משא״כ לב״ד יבא הא . א׳ וביום כזה חמור

 דעהו לשיתקרר א״ל שבת דמפאת אף א״כ וה׳ בב׳ כ״א
 • דעהו ויתקרר בשבח ב׳ פד א׳ יום להמתין צריך הא מ״מ

 והאי נמי אלמנה הכי אי הגמ׳ אמר ע״א ה׳ בדף והנה
 דברכה סבר שהמקשה נראה החום׳ הבנת וכפי תמוה הכי אי

 ברכה נימא ביותר תמוה דאדס מברכה עדיפא דדגיס
 חיחי ומהי דאדם ברכה כמו כ״כ אינו אכן • חשיבא דדגיס

 נותנת הסברא הלא ולהקשות כן לאמר אדפתיה סליק
 דהתו׳ הקדום דברינו עפ״י ונ״ל ־ א עדים דאדס דברכה להיפך
 שביארתי כפי י״ל אכן ברכה משוס ח״ל דשקדו פעם ל״ל מקסי

 סברת לפי וגס אקרורי חשש ליכא אימתא משוס דבשבת
 ההפלאההנ״ל סברח ולפי ד' בליל אף דנשאח מג״ש בעל
 בסוף ביאתו שיוגמר היינו ממש היום בכלות נ׳ ביום אף

 רק דאינו בד׳ לשאת למאי זה לסי א״כ מותר ממש היום
 ויהיה ערב לעיתוחי ו׳ ביום להנשא הו״ל דדגיס ברכה
 דשקדו לעעמא אנו מוכרחין בע״כ דעדיפא דאדס ברכה
 הכנה טרחת משום הנשואין בצרכי לטרוח א״א בע״ש והנה
 אליהו ואין ועיו״ט בע״ש לדין זימנא קבעינן לא ולכך לשבת

 לעיתותי בע״ש כ״א הנישואין להיות דא״א ומכיון בע״ש בא
 לטרוח שא״א מה הנישואין קודם שלם יום הפסק ויהיה ערב

 מ״מ השבת קודם בו לטרוח דאפשר אף א׳ ביום כמו והוי בו
 שיהיה בעינן ואנן בו לטרוח שא״א בתוכו מפסיק ששבת כיון

 להנשא א״א לזאת אי בו להנשא שראוי עת עד רציפין הג״י
 מבואר כי איך ראה בכאן המקשה והנה * ד׳ ביום כ״א

 משוס זה ואילולי ברכה משום דוקא בה׳ דנבעלת בכאן
 ד׳ בליל אף והיינו בד׳ אף נבעלת היה דעחא אקרורי
 ברכה משוס ערב לעיתותי ו׳ ביום תנשא א״כ לו והוקשה

 קמקשה ושפיר עדיפא דדגיס ברכה כן דלא צ״ל בע״כ דאדס
 דרגים ברכה משוס בה׳ תבעל נמי אלמנה עדיפא דזהו א״ה

 לך דהוקשה והא עדיפא דאדס ברכה נאמת כן לא ומשני
 ז’מ י״ל תירוץ עוד דוא״נ כן לא ערב לעיתותי בו׳ תנשא א״כ

 משוס טעמא כוי דבכאן רק עדיפא דדגיס ברכה דבאמת
 י״ל שוב זה עבור יום לתקן שקדו דחשיבא שכן וכיון שקדו

 הוא בו' נשאת דלא והא עדיפא דאדם דברכה להיפך
 ברכה והשיב * סעודה טורח היינו אחרינא פקדו עבור

 מאמרי סמיכות גס • עדיסא למה טעם וצריך עדיפא דאדס
 דדגיס דבברכה יען בפשוט ונ״ל טעם צריך זל״ז קפרא בר

דמשמע כו' ורבו פרו לאמר אלהיס אותם ויברך נאמר

 דהברכה



סב אביגדור ארח תורת

 באדם משא״כ ברכתא חדא והוי ורבו פרו היינו דהברכה
 להם ויאמר א׳ ברכה היינו אלהים אותם ויברך נאמר

 בכפלים נתברך האדס א״כ כו׳ ורבו פרו ברכה עוד אלהיס
 ורבו פרו זולת שברכו כברכה היא מה והנה עדיפא ע״כ
 מיאן קפרא בר אכן חתנים ברכת דזה פירש במ״ר הנה
 הול״ל פרצוף או צלע כ״א חיתון היה לא דטדיין מכירן בזה
 לפי מפרש איהו ע״כ האדם אל ויביאה הצלע את ויק אצל זה

 וארץ שמיס ממעשה יוחר צדיקים מעשה דגדוליס שנאמר מה
 כ״כ המעלה בגדול ידיהם דמעשה שברכם הברכה זהו א״כ

 אמרו איך יוקשה לפי״ז והנה * וארץ שמיס ממעשה יותר
 בריאת אצל מזכיר למאי וקשה אצבעותיו יצרו וצ״ל יצרו ידיו

 שמיס בריאת אצל כן אמר ולא אצבעותיו ביצירת דהיה היבשה
 ע״ז חדא יד בכלל האצבעות כל שמים טפחה וימינו כ״א

 משופין האצבעות דלכך יען זה לתרץ דרשתו עוד הסמיך
 דנאמר יען באזנו כיתד אצבעו יניח כגון שאינו דבר כשישמע
 רע מהרהור ואף רע דבור מכל רע דבר מכל ונשמרת
 שמפאת ח״ו איסור ולביאת בלילה קרי לידי שיבא דיוגרס

 וכאמרם ערוה ל׳ ותשחת כמ״ש נח בימי לעולם בא מבול זה
 לקמן ואמרו מבול מביא כאלו ומשתין באמה האוחז ז״ל

 המנבל כל אלא כו׳ לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל
 מרמז ע״כ ושוחק השומע אף אמרו שבת ובמס׳ כו׳ פיו

 להתבונן להאדס לרמז יצרו אצבעותיו ידיו דויבשת להאדס
 יהיה ח״ולא ואל״כ באזניו תמיד שיניחו אצבעותיו על ג״כ

 כביכול המה האדם של דאצבעותיו נמצא מבול כ״א יבשת
 באצבעות ואיהו היבשת דברא כקב״ה של אצבעוחיו בדוגמת
 ל״ל בפנ״י והקשה נמי ע״ש דמקשה ועיי״ש • היבשת מקיים

 משום בהדיא נקט ברייתא דבאידך כיון בע״ש טעמא כך
 להבקיאין אף אסור טעמא כך דלפי ונ״ל יעו״ש חבורה

 והגה • איכא גזירה ומשוס ליכא חבורה דמשוס בהעייה
 כו׳ יושבין דינין בתי בשבת שפעמים העעס נאמר במשגה

 דלכאורה כונתו ונ״ל קאי אבתולה בשבת שפעמים רש״י וכתב
 בא׳ ותנשא לפי״ז דיקשה שפעמים המשנה נקע למאי קפה

 אכן בחמישי יושבין דינין שבתי למנקט להמשנה הו״ל בשבת
 בה׳ אלמנה נישואי על טעם ג״כ ליחן המפנה דכונת י״ל

 יום רבנן יתקנו איך השומע יקשה ולא שקדו משוס דהוא
 למנוע הדבר חשוב וכי ג״י עמה שישמח בנ״י תקנת בשביל
 בשבת שפעמים אמר ע״ז כזה מציגו איה בכ״י מלישא עבורו

 הרי שקדו מפום צ״ל בע״כ בשבת בא׳ תגשא וקשה כז׳
 מיוחד יום עבורו לתקן בנ״י חקנת הדבר דחשוב חזיגן
 דמי דלא אינו זה אכן ק נ״כ באלמנה נמי הכי וא״כ דוקא

 טענת משוס יום לקביעות דהוכרחו בתולה גבי בשלמא
 א׳ מביום היום בזה יותר בחרו שקדו משוס ע״כ בתולים
 מציגו היכן שקדו משוס יוס לקבוע לראות לכתחילה משא״כ

 הטעם דזה פירש״י ע״כ אלמנה על הטעם זה מאי וא״כ זה
 בכדי ויען אלמנה על ולא להוד בתולה על כ״א קאי לא

 לבאר נבא שמעתא טובא רוחא ממילא פלפולא מהדין להיות
 היה שאס בתוד״ה עיין הסוגיא בזו אלו בעניגיס מעט עוד
 במהרש״א עיין כו' לר״א ראיה אביי מייתי דלא וי״ל כו׳

 ראיה דעיקר התו׳ העלו חידושא מאי לו דהוקפה וכינתו
 אמר הגמרא הא קושיא הדין בלאו הלא בפ״פ בקי שהוא

 קמ״להרידעיקר קיסליה הואדלא מיקס הכא אבל בהדיא
 הרי ראיה י אבי מביא וע״ז בקי שהוא דר״ע דין חידוש

 דבאינו לחדש התו׳ דכונת כך מפרש ע״כ הוא שבקי דראיתו
 ראי׳ אביי מייתי דלא דהאי ר״ל ולז״א הקול יצא לא בקי
 דהא בסוגיא ומוכרח הפשוט דבר זכו כ״א דין חידוש אינו

 לאתויי אביי גחית לא משקר שהוא נימא ולא לאוסרה דנאמן
 דכן ומאחר טועה שהוא נימא דלא ראיתו כ״א ראי'

 בא״ד בתו׳ עוד נאמר ושס כו' בקי שהוא שפיר ראיה מייתי

 די״ל יען דבריהם בסמיטת נראה כו׳ משמע דהכא חימא
 מתקנים היו לא ג״כ באמת לחוד בחולים מענת בשביל דבכאן
 ואגבו שקדו משוס הוא התקנה עיקר רק שכיח לא דזנות

 בגיטין משא״כ בתולים משוס תקנו דטריח היכא אף ג״כ
 אכן דל״ש תקנה איזה מתקנים היו לא לחוד זנות מבוס
 לחוד יתברר שמא דבשביל לפירש״י לפרש דהוכרחו מכיון

 התקנה דעיקר נאמר ואס בד' שתנשא מתקנים היו לא
 היו לחוד יתברר שמא דבצירוף פשיטא שקדו בשביל היה

 היה התקנה דעיקר צ״ל בע״כ דטריח היכא אף ג״כ מתקנין
 כ״א הועיל לא ושקלו שקדו סברת לולי אף בתולים משוס

 ודברי מגיטין שפיר הקשו שוב בר״ן כמבואר א׳ מיוס לאפוקי
 שלא לפלא בזמה״ז זמן שתיקנו בסברת גיטין מתו׳ הפלאה

 לי דלאמחוורן התו׳ על שכתב פ״ב בגיטין להרא׳ש זכר
 רק טעמי הנך משוס כ״א אחותו בת משום הול״ל לא דא״כ
 נתנאל ובקרבן יעו״ש דחיפוי לטעם סעד הוא טעמי ה:ך
 ובהצעה • כדבריו ממש כ״ו בתו׳ זו סברא צ״ל וכן י׳ אות
 בתוד״ה ע״ב י״ז בגיטין לו דהוקשה מה לתרץ נ״ל הנ״ל

 איפוך אלא אמר מדלא וכונתס נתיבה משעת חמר ר״ל איפוך
 כגמרא על וק״ל הרא״ש בחרי־תאכדכוכיח הכונהאיפוך בע״כ
 מהני חד והול״ל קמייתא ניפוך בתרייתא להפך מנ״ל גופא

 זכר לא אמאי מקשה הר״ן דהנה ונ״ל בר״ן ועיין איפוך
 אלמנה על והנה יעו״ש דאלמנה וברכה שקדו לטעם המשנה

 על אכן התקנה טעמי לבאר להאריך המשנה דל״ח י״ל
 לטעם ג״כ מפרש לא אמאי קשה א׳ טעם דפירש בתולה

 דשקדו טעם ג״כ המשנה נקט היה דאס יען וי״ל כשני
 עבור הקנה לתקן אין לחוד בתולים טענת דמשוס ה״א

 ואס דשקדו טעס צירוף עבור בכאן נתקן רק ל״ש דזנות
 זמן תקנח טעס בפירוש טעות לן יוצמח הוה כן נאמר כיה

 לתקן אין דל״ש מילי בשביל דכא זנות משוס דא״ל בגיטין
 להורות דבתוליס טעם רק כמשנה נקט לזאת תקנה

 הוא דל״ש אף תקנה לתקן יש ג״כ דזנות חששא דבשביל
 דנקע מזה א״כ • זה פאת משוס זמן תקנו בגיטין וגס

 הוא בגיטין זמן דטעס מוכח דבתוליס טעמא רק כמשנה
 כיק יען אחר תירוץ ולאמת זה לדחות יש אכן זנות משוס
 הדק סעודה בלא וכניסנאלה טרחנא לא חתן אמר דאס
 הטעם זה ליה נקט לא ע״כ כלה בקרובי משגחינן ולא עמו
 על יחוס כי סעודה בלא לישאנה ירצה רוב דעפ״י כיון

 דכייפינן הלוי ר״י בשם וברא״ש בר״ן דמבואר זה אכן • ממונו
 יש לכאורה אכן יורדת ואינה עמו עולה דקיי״ל עבור ליה

 מקרא יליף ס״א בד׳ והנה עמו דעולה מוכח מאק .להתבונן
 וכנה • חי כל אס היתה דהיא ומקרא בעל בעולת והיא

 שביאר מה לפי דין עפ״י מוסכמת אינה חי כל דאם דרשא
 ופטורה לבנים אלא־ אשה אין חייא כר׳ דסבר בהפלאה

 כסתם כ״א הלכה אינו וזהו יעו״ש העיבור שממעט ממלאכות
 אינו ג״כ בעל בעולת דהיא ודרשה כר״ח דלא שהיא מפנה

 ונכנסה אירוסין אכן י״ל בעל דבעולת ע״ב נ״ז ד׳ דבסנהדרין
 ניחא ושפיר עמו דעולה לדין ראיה א״ל ולפי״ז א״ל לחופה
 הנשואות על ב״נ י״ח פ׳ במ״ר אמר יוחנן ר׳ .אכן הב׳ תירוץ
 באשתו ודבק דדין ופירש״י פטורין הארוסות ועל חייבין

 דוהיא קרא לן אייתר א״כ יעו״ש אישות דרך עמה משנהג
 אינו הב׳ תירוץ א״כ עמו דעולה להורות בעל בעולת

 דטעמאדמתניחין ר״י לשיטת מזה ומוכרח א׳ תירוץ בע״כצ״ל
 דנ״ל כר״ח דסבר י״ל ר") אכן זנות משוס הוא בגט בזמן

 עמו דימונה מוכח ואינו דר״י דרשא ול״ם בעל בעולת מוהיא
 עמו עולה דאינו מחיים נס סבר ע״א מ״ח בד׳ דר״י ות״ק
 נמצא פירי משום הוא והטעם ל״ש דזנות י״ל שפיר א״כ

 ומוכרח כר״י אמר לא ר״י אחר דמטעם סבר הגמרא דסוגית
 ט אמרו מה מפני בגמרא נאמר ושוב • איפוך יהא דבתרי



תורת !24

 נשאת בתולה אמרו מה מפני יוסף לרב דהוקשה ככונה נ״ל
 לפי מתרץ וע״ז התו׳ כקושית הבתולה את נושאין ולא

 הוא דהתקנה ה״א נושאין תני הוה אי וא״כ כו׳ ששנינו
 הזמן כשהגיע וא״כ בבעל הנישואין תלי לכך תועלתו משום

 דהתקנה נשאת בתולה שנינו לכך מזונות לה יעלה בשבת בא׳
 תלי מתמה וע״ז בדידה הנשואין תלי לכך תועלתה בשביל
 בדתניא שלו תקנה בשביל טעמא דמפרש משנתנו תניא
 תקנה משום דהוי טעמא מפרש דלא מזונות לה מעלה דאין
 בתולה ולא נושאין אמרו מה מפני איתמר בא״א אלא שלה

 משוס וצ״ל בשבת בא׳ ותנשא קשה דבתוליס טפמא דעל יק נשאת
 בא׳ הזמן הגיע תועלתה משוס דהוי שקדו ששנינו ועכשיו שקדו

 טעם נקט דלא אף דהתנא נמצא מזונות לה מעלה אין בשבת
 • הבתולה את נושאין ולא נשאת בתולה באמרו הטעם רמז שקדו
 לה תת מבלי לה הזיק גורם כי עד התקנה גדלה כ״כ והנס

 • מאי נדה פירסה קמבעיא הגמ׳ והנה להנשא א״א עבור מזונות
 הראוי ימוד צ’וא קונה נדה דחוסה להסוסקיס מקשה הר״ן

 ובהפלאה יעו״ש נדה שפירסה במה איכא עיכובא מאי לביאה
 מעוכב דכשהוא להגמרא דסשיט דמאחר דחוק ותירוצו

 דבכאן מאחר וא״כ מזיגוה לה מעלה אינו דרבנן בחקנהא
 בטענת הוא מעוכב רק נדה דהיא אף לישאנה יכול

 מזונות לה לעלות א״צ א״כ ד׳ ביום לא יהי׳ דהביאה בתולים
 וסתה בשעת שלא שראתה שדהו שנסתחסה במה נ״מ דמאי
 סיבת גריעה ומי התקנה זולת לנשואיה מניעה זה אין הלא

 נ״ל ובסשוט • זה ביום הזדמן זמן שהגעת מסיבה דס ראית
 ע״ב( ס״ג )דף נדה במס׳ שכתיב מה עס״י דהכונה לתרץ

 הקדרות צירי אחזוה זה עבור שתחלה מזדמן דבראיתה
 קס״ע סי' י״ד ובש״ע יעו״ש עליה כבדים ואבריה ראשה
 גדה בראתה הנישואין מניעת דסיבח י״ל א״כ י״ט סעיף

 שדהו נסתחסה היא דבמלתה אף אכן חליה עבור הוא
 גשי ואיכא דם ראית עבור לה נזדמנה דהמולי בכאן מ״מ

 • כן אמרה מצי לא חולי לה ויקרה ווסחייהו דמשגין
 לאו אלא דקאמר הגמרא דל׳ הגמרא פשיטות לך יובן ובזה

 אלא קאמר מדלא נדה דסירסה אונס משמע כה״ג דאיחגיס
 וקשה גדה דפירסה אונס משמע כה״ג ול׳ דאיתגיס לאו

 דחלתה באינם מיירי דלמא כן לאמר הגמרא ידע מאין
 בע״כ מסניחין דמיירי מאחר להגמרא הוקשה אכן היא•

 למימר הו״ל חלה באונס דמיירי נאמר ואס שלה באונס
 דפירסה באונס בע״כדמיירי אלא וחלתה הזמן הגיע בסירוש

 בהדיא לפרושי צריך הוה א״כ כנ״ל מזה בחלתה והיינו נדה
 בכאן דבשלמא זה עבור וחלתה גדה ופירסה הזק הגיע

 א״צ גדה שפירסה או היא שחלתה או הוא מלה דקגקט
 בשס משא״כ סליק דמינה אחלתה דקאי מזה דחלתה לפרש

 בדבר קיצר ע״כ להאריך צריך היה וא״כ לפרושי צריך הוי
 נקט דאיך ההפלאה קושית ג״כ יתורץ ובזה ־ נשאו לא ונקט

 לפעמים כי יען יעו״ש היא דנדה מכיון בתרומה ואוכלות
 ואוכלות נקט הזמן וע״ז במים טבלה אחר אף חליה יתארך

 הכל כולל נשאו ולא דהאי ל״ק בלא״ה ובסשוט• בתרומה
 שיקרה גווני בכל שלה גדה וסירסה ואונס שלו ואונס עכב

 שפיר א״כ נשאו לא אלא בהוד״ה ועיין מזונות לה מעלה
 ע״ב עוד ועיין • אנסי • אינך על בתרומה ואוכלות נקט
 ותמוה כו׳ כר״י לה סברי כו׳ רבותינו מאן ואמרינן בגמ׳
 למאי וגס רבותינו הן מי לזה הגמ' מביא ג״מ למאי

 כתב המהרש״א דהנה וג״ל דרבותיגו• טעמא מביא נ״מ
 לא דאס בכה״ג זמנו נכתב לחנם לא דה״ק דר״י בפירושא

 ויש * יעו״ש חודש שגה שבוע בי כשכחוב סגי דהוי באתי
 יחפה שלא או פירי משוס צריך בגט דזמן דמאחר להתבונן
 כמטאר דבתריה או דלקמיה לשבוע כ״א תועלת אינו ובשבוע
 זמן לכתוב צריך דלכתחילה פשיטא א״כ ע״ב( י״ז )ד׳ בגיטין

אביגדור ארח

 גס שיוכשר בכדי הזמן דנכחב די״ל והדק״ל ממש הגנו יום
 דכשר שפיר י״ל ימפה שלא משוס דלמ״ד נ״ל אכן לכתחילה

 י״ח( )ד׳ בגיטין החוס' דהנה כהמהרש״א לכתחילה אף
 ותירצו בגט זמן בזמה״ז צריך למה חיפוי משוס למ״ד תמהו

 סעד רק אינו חששות דהני הרא״ש וביאר אחרים חשכות דיש
 משוס לתקן סברא אינו דחיפוי טעס ואילולי דחיפוי לטעם

 טעמא משוס קייס שבהמ״ק בזמן תיקנו דכבר מכיון רק זה
 חששות אינך משוס התקנה לזו בזמה״ז לבטל רצו לא דחיפוי

 התקנה לזו בזמה״ז ראוי אין דבאמח דכן ומאחר הקטנים
 בהמ״ק מזמן תקנה לבטל רצו דלא קל הששא משוס כ״א
 דמועיל פגה שבוע כ״ד בתקנה ע״כ בהמ״ק יבנה שמא וגס

 לטעמא משא״כ לכתחילה אף סגי דלקמיה לשבוע במקצת
 מה לך יובן ועסי״ז ממש זמן צריך דלכתחילה סשיטא דפירי

 דלא משמע דמהפוסקיס י״ב ק’ס קכ״ז סי׳ בב״ש שמביא
 יען יעו״ש ביה לגרש כשר לכתחילה אפילו שכתב כרש״י

 דר״י קמייתא דמפכינן לרבוותא לחשוש הפוסקים דסברח
 • ממש זמן צריך לכתחילה בודאי ולפי״ז סירות משוס אמר

 בזמה״ז מיירי להגשא מותרת דאמרי רבותינו בע״כ נמצא
 לכתחילה לכ״ע דאז הם נס אוסרים בודאי הבית בזמן משא״כ

 שפיר נמצא • מוכיח שטר של זמנו אין וא״כ ממש זמן צריך
 יען בטעמא ולבאר רבותינו ניהו מאן לבאר הגע׳ הוכרח

 הלא מרבותינו ולאפוקי נאמר איך התלונה להסיר רצו כי
 דסברי דטעמא וא״ל התום׳ כקושיה שמעינן מרישא זה גס

 שבוע רק זמן דליכא בגיוגא מיירי דהרישא י״ל וא״כ כר״י
 צריך הלא שטר של מזמנו ראיה מאי קשה א״כ הלא וחודש
 דהלא שנה בשבוע דסגי וא״ל לכתחילה גס כשר להיות בכדי

 בודאי הבית בזמן לכתחלה מ״מ מיסוי משוס מהדקיי״ל לסי אף
 אמר ע״ז הבית בזמן איירי בודאי ורבותינו זמן צריך
 ר״י שהיה הידוע משחא דשרי ב״ד המה דרבוחינו כן דלא

 ״נ7 בזמנו דנו הוהדלא חורבן אמר רב זמן ואיהו נשיאה
 כר״י דסבר טעמו ושפיר לחוד בשבוע כשר לכתחילה שפיר וא״כ

 הוצרך ע״כ זמן בליכא דמיירי י״ל הרישא וא״כ מוכח דזמנו
 הרכיב יוס ל׳ ולאלמנה כו׳ ואיידי בפירש״י ועיי״ש • להסיפא

 אמרו על לרש״י הוקשה אכן • הנפרדים מאמרים ב׳ רש״י
 שנותק וכשם אח״כ נאמר הא הלא בדידהי רישא דחני איידי
 בדידהו תני דרישא הדבר נהפוך א״כ לאיש נותגין כן לאשה

 הגמ׳ כוונת זהו יוס ל׳ ולאלמנה שפיר רש״י מסייס לזה
 בתוס׳ ועיי״ש * לזה ממש קודם דזהו בדידהי דחני במאי
 ואין עליו תמה ובפנ״י במהרש״א ועיין ט׳ לפיכך ד״ה

 ד״ה ע״ב ק״ז ובד׳ בכאן היטב כשתעיין לתמיהתו הבנה
 מדוקדק אין הל׳ דגס להיפך התום׳ בסוכת ולענ״ד • עמד

 דבריו דסתרי דמאחר להקשות אין ולפירושו דקאמרי
 לדקדק שיש מה לתרץ צריכין למאי א״כ מפורש מירושלמי

 לפירוש • ר״י לפירוש היינו ולפירושו הכונה אכן אליביה
 מסתפק דהגמ׳ די״ל קושיא אינו דלפירש״י יק • הירושלמי

 התום׳ לפי׳ אכן לא חלה אבל ברח או חלה וה״ה ברח אס
 אבל דמשמע בדין עמד מדנאמר מהתם לפשוט הו״ל בודאי

 לא חלה אבל ברח דנפרש אמרת מאי לא בדין עמד לא
 דעמד מהסברא אינו וזהו מזונות א״ל דבכאן פשיטא א״כ
 בלא אף לאשמפינן יותרהו״ל רבותא דא״כ דוקא לאו בדק
 חלה רטתא נקט ולא ברה דנקט הא דבשלמא בדין עמד

 דוקא מ״מ דברח אף משמיענו דרבותא י״ל התוס' לפירוש
 בד׳ התוס' דברי אכן • לא בדין עמד לא אבל בדין עמד
 וג״ל ט׳ לפירש״י וא״ת בהדיא נקטו דשס לעדו עומד ק״ז

 לחילוק מוכרחים בודאי התוס' דלפירוש טנתס הוא כך דשס
 מפא״כ לשיטתם בפ״ק ביארו כאשר בו אגידא דארוסתו

 ואתהלכה כי יען זה לחילוק דא״צ בפ״ק סברו רש״י לשיטת
 דכיזבו בכאן אכן לא או דוקא ברח אם דהאבעיא ברוחה

מקודם



פג אביגדור ארח הדרת

 שכתב רש״י סברת זהו בודאי א״כ כו׳ קשה ומיהו מקודם
 הירושלמי כפירוש מפרש לא ראמאי לא חלה אבל דברח

 מסוגית הכריח אכן מפורש לירושלמי דבריו יסתר איך ותמוה
 דאל״כ לא דחלה כירושלמי לא מפרש דילן דש״ס דכאן הגמ׳

 א״כ החוש׳ תירוץ ול״ס למ״י ליה משעבדא דלא אמרו איך
 בעלי אצל הדבר נשאר איך והדק״ל הנ״ל תירוץ א״ל שוב

 דנאמר מהברייתא לפשוט יכלו הלא פשיטותא בלא הש״ס
 לפירש״י גס הוכרחו דנא קושיא מפאת ובע״כ דקא ברח

 מאי לך יובן ועפי״ז • בו אגידא דארוסתו החילוק לאמר
 גם מהקודם מקשי לא אמאי התום׳ על לדקדק דיש

 דמסייס לפיכך ר״י אמר דלמאי לא דחלה דגמ׳ מסשיטותא
 למעוכבבתקנ״ח חלה ומשוה יהודא מרב זה ויליף מסבחה

 דמשס י״ל אכן • מפורשת מברייתא לפשוט יכול היה הלא
 הטועה יטעה ואולי חלת וה״ה דברח ולאמר לדחוק יש

 בכאן משא״כ יהודא רב מדברי יותר יליף ע״כ כן לאמר
 הלא פשיטותא בלא דגמ׳ סתמא הניח איך שפיר מקשי
 דנקטי והתוס׳ • לא וחלה דברח סברי דגמ׳ דסתמא חזינן
 • ק״ז דבדף התוס׳ ל׳ אחר גררי מכאן הקושיא בכאן ג״כ

 נשאת אשה בכ״י דקבועין ב״ד כדאיכא מסיק הגמ׳ והנה
 תקנת קודם דהוה •מה להזכיר צריך דלמאי להבין ויש בכ״י

 בכ״י נשאת בכ״י ב״ד דקביעי במקום בהדי׳ הול״ל עזרא
 יושב ב״ד להיות מבלי עזרא יתקן איך מקשי דהתוס׳ ונ״ל
 שהיו רק בכ״י קבועים היו לא דמקודס ותירצו בכ״י

 רש״י דקמכוין וזהו בכ״י יושבין היו דין לשוס צריכים
 לו דהוקשה היינו שוה הימים כל שקביעות כלומר בכתבו
 רק בכ״י קבועים דהיו לאו כתירוצם ומתרץ התום׳ קושית

 מתאספין היו לדין כשצריכין שוה כיה בכ״י דהקביעות
 ה״א בלי ב״ד דקביעי במקום אומר היה אם ומעתה

 תקנת קודם אבל אמר ע״כ ממש בקביעות דקבעי דוקא
 עזרא יגרע איך דאל״כ ממש קבועין היו לא בע״כ ואז עזרא
 דקודס בגוונא רק אף האידנא דקביעי ב״ד כדאיכא ע״כ

 העניניס כל לבאר הרבה הארכתי • בכ״י נשאת עזרא תקנת
 הפנ״י הנה שאלתנו לבאר נבא ועתה הסוגיא בזו הנאמרים

 דהאידנא בפשיטות שכתבו וש״ע הטור על מקשה בק״א
 לחוש יש דלכתחילה לפרש הו״ל הלא בכ״י נשאת אשה

 דלא ודחה הרא״ש מל׳ סמך למצא ודחק דברכה לטעמא
 משמעות בשביל ומרדכי ור״ן ותוס׳ רש״י פשיטות למשבק הו״ל

 לחוש דאין להיפך מוכח דמרש״י ונ״ל יעו״ש הרא״ש ל׳
 הוא תקנ״ח פירש רש״י דהנה סמכו וע״ז דברכה לטעמא
 בא דרש״י ונ״ל ללמדנו בא מאי בפנ״י ותמה בד׳ שתנשא

 מתירוץ ונטה הבתולה תני לא אמאי התוס' קושית• לתרץ
 כתוספות לתרץ לשיטתו א״א כי יען בא״א ומתרץ התום׳

 כ״א לזאת רש״י כתירוץ לתרץ א״א לשיטתם והתוספות
 תירוץ על להקשות יש דהנה שיטתו כפי בתירוץ בחר

 קדושין בריש כדכתבו וכונתס אקרא קאי לא דהכא הסוס׳
 נשואין גבי מפרש בקרא בתולה דוכתא .בשום אשכחנא דלא
 טובת והנערה וברבקה אשה יקח מעמיו בתולה כתיב הלא

 כתב דהירוש׳ וצ״ל בנישואיה נאמר וזהו בתולה מאוד מראה
 נבעלה ולא לחופה נכנסה כגון היינו מהנשואין דבתולה

 דכאשר נמצא ברביעי ג״כ נשאת נתגרשה או ונתאלמנה
 וה״א מקראות אלו על דקאי משמע הוה הבתולה נקיע

 לחופה נכנסה לא יד רבקה גבי כמו ממש בתולה דדוקא
 נבעלה ולא לחופה שנכנסה דאותה כ״ג גבי וכן מעולם

 גרושה לפחות היא הא מ״מ היא דבתולה אף לו אסור ג״כ
 אכן בד׳ נשאת כה״ג דוקא וה״א לו אסור וזה אלמנה או

 להורות בתולה נקט ע״כ בה׳ נשאת נבעלה ולא לחופה נכנסה
 גבי בתולה נאמר לא וזולתם אלו מקומות על קאי דלא

 דילן הש״ס סוגית דהלא מובן אין הפליאה ותירוץ נישואין

 מתקטן היו לא לחוד ג' מבת פחותה משוס וגס גזרינן
 ויבאו הדבר יתברר כך שמתוך הטעם שכתב רש״י לפי׳ אכן

 דייל כיון בד׳ תנשא ובודאי לחלק שאין פשיטא עדים
 י״ב בדף כדמקשה לבעלה איסור לענין בתולים טענת
 מתרץ ע״כ • הבתולה לנקוט והדק״ל זינתה תחתיו שמא וניחוש

 דמשמע הבתולה למנקט כחן שייך דלא לשונו במתק רש״י
הבהולה לזו כעת אחר יום כה עד לה מיוחד שהיה הידוע

 ט ביבמו כמבואר היסה נערה דרבקה כ״א עולם כסדר ל״ס
 עת והיינו הוה ג׳ בת לפתות ג״כ לס״ע ואף ס״א דף

 עד לה המתין שכתב תולדות בפ' ורש״י אליעזר קידושי
 אתריה ששלח מה הכוכה ונשאה ג״ש לביאה ראויה שתהא

 גס ומה ששהא ג״ש עת אתר היה עבורו לישאנה אליעזר
 כמבואר נתור לעיר בא זה ביום אליעזר ;שיצא ביום כי

 באתי והיוס יצאתי היום היוס ואבא שרה חיי פ׳ י רש״י בפי׳
 דבודאי ליצחק עמה בא ולמחר לילה לינת רק היה לא ושס

 ודברי רבקה זכות ג״כ היה דהא הארץ שקפצה פשיטא אח״כ
 שקפצה לו שנענו נסים לו גלה העבד ויספר שכתב רש״י

 לנסיעתו ב׳ ביום דהא הנראה דבר הוא דלפי״ז אף הארץ גו
 נו נזדמנה רבקה כי לטעות דיוכל י״ל למה זה וסיפור בא

 לקמץ ועי׳ י לשס שבאת ס־בה ע״י מיצחק רתוק לא בדרך
 אבצן מר דאמר רש״י ופי׳ הוי אלמנה שנשא אלמן ובועז

 רב על מקשה ע״א צ״א דף ב״ב במס׳ וקשה כו׳ בועז זה
 רבתי נ״מ הול׳יל מועטת נ״מ למצא ודחק בזה קמ״ל מאי

 זה דאבצן דמאתר ברכה טעין אלמנה שנשא דאלמן לדינא
 דמקהלות מקרא יליף דילמא ועו״ק הוה אלמן בע״כ א״כ בועז

 שנאמר ד״ה בתוספות דבע״ב לתרץ ונ״ל דוקא ובתולה
 כי׳ רבקה את דויברכו קרא מייתי כלה דבמס׳ הביאו
 אירוסין ■ילפינן לחוד מבועז דבאמת דחוק התוס׳ ותירוץ
 מקרא וכן מפקת מיכייהו הי כתיב דסתמא דכיון ונשואין

 תרי דנריכי בפשוט לתרץ יש אכן 4 בפנ״י עיין דמקהלות
 שנשא בתור דוקא ה״א רבקה את דויברכו דמקרא קראי

 קרח נקט ע״כ ברכה א״צ אלמנה שנשא אלמן אבל בתולת
 מזה מוכח בע״כ אלמנה שנשא אלמן אף לאשמעינן דבועז
 דקמקשה וזהו הוה אלמן דבועז יתירא קרא מדאצטריך גופא

 ידעינץ רבקה את מויברכו למ״ל קרא וקשה כו׳ והאר״ג
ק יתורץ ובזה י הוה אלמנה שנשא אלמן דבועז צ״ל כ’בע
 כדנאמר דאף יען דמקהלות מקרא יליף דילמא שהקשיתי מה

 דבתיר בין מקור עשקי דעל דקרא מיתורא ג״כ ידעינן כן
 הגת׳ קושיס י״ל לכאורה אכן • ואלמנה דאלמן בין ובתולה
 עבור מת דבתואל יען הוכחה אין דרבקה מקרא דבאמת

 קדושי ואפילו היתה ג׳ בת והיא ליצחק לה מלתתו מיאנו
 כניס ששה בת שתהיה עד אלא מתקדשת אין למיאון דרבנן

 ס׳א דף דיבמות דסוגיא אליבא ■אזיל דילן דסוגיא וצ״ל
 יען נמצא בסוס׳ חסיד כר״ש י״ד בת או היתה דנערה

 היהה דקטנה עולם כשדר רב דסבר ולתרץ לטעות דיש
 מביא ע״כ הוה בחור דבוטז וי״ל הוכתה אין משס וא״כ
 בועז זה דאבצן בב״ב הגמ׳ מסיק הא דאמת אליבא רש״י
 בהוכחה כדסברי דב״ב הגמ׳ סוגית משא״כ הוה אלמן וא״כ

 מתי מקשי בפיר אחר בענין ואא״ל הוה י״ד דבת גמורה
 פנו: לא מבוס הוא דהתקנה התוס׳ לפירוש וכ״ז * קמ״ל
 בה׳ נשאת נבעלה ולא לחופה דפנכגסה צטעות יש שפיר
 נבעל מקודם דהיתה מכיון כהן אשת כ״כ אצלה שייך דלא
 היכא אטו לגזור כ״א לכהן ואסורה היא גרושה וא״כ

ונא מיעוטא זהו אלמנה והיא נבעלה ולא לחופה דנכנסה

 יוה איזה לה לקבוע אודוהה פעם איזה שדברו הידוע
 תקנו הבהולה לזו כעת ברכה משוס טובה עצה עבור

 לא התקנה זמן עד כי הדבר כן לא ובאמת בד׳ שהנשא
 טובה עצה משוס לא אן! כלל בהולה בנישואי קביעות היה
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 לעכב דאין בר״ן כמבואר נושא היה שירצה אימת בכל כ״א

 דאיסורא מילחא דהוא בתולים משוס כ״א בנישואין מצוה
 וע״כ בנישואין זמן קביעות תקנה התחלת הוא כעת ורק
 בד׳ שתנשא דייקא הוא הק״ח פירש״י ולזה בתולה נקט

 לא אף בתולה נשואי נידון דיבור פוס היה לא זה ומקודם
 טעמא כדמפרש לזה וראיה בכ״י כ״א דלכחחילה ממנהגא

 לזה דנוסף המשנה ג״כ הזכיר לא ולמה בחולים משוס
 במקום נ״מ ויהיה ברכה מפום טובה עצה ג״כ איכא התקנה
 עצה מפום בד׳ לכתחילה נשאת מ״מ בכ״י ב״ד דקביעי
 לכתחילה אף ענין שוס אין זה בשביל כי זה אין דברכה

 שקבעו עכשיו רק זה יוס לקביעות פעם בפוס נהנו ולא
 ברכה בשביל הלילה עד שעות איזה להמתין מהראוי ד׳ יום
 ואף וכתובה נשואין בשביל הלילה עד יומשך וכך כך בין כי

 כי מזה להזכיר א״צ והמשכה ימתין שהות שיהיה לפעמים
 שחילקו התו׳ אכן הוא תמיד הרוב עפ״י ממילא שהוא דבר

 בודאי א״כ מקרי לא עברינא רק הוה שפיר טובה דעצה
 תירוץ יוצדק לא א״כ לכתחילה בה׳ ליפא טהגין היו מעולם

 הטור סמכו שפיר נמצא אחר לתירוץ הוכרחו ע״כ רש״י
 והנה " בכ״י דנשאת סחמא וכתבו רש״י שיטח על וש״ע

 באחד ולא בע״ש לא נשים נושאין אין אבל כתב הרמב״ס
 הסעודה בתיקון שבת חילול לידי יבא שמא גזירה בשבת

 אז כשהיה אף תמיד משמע לבעול מותר מל׳ ולכאורה
 סעודה בלא מצוה לבעילת וא״א מקודם שכנסה ולא הנישואין

 לפרש ומנ״ל עוף בן ישרוט שמא ול״א החום' שכתבו וכמו
 ונ״ל כפשוטו ולח הסעודה ועשה כנסה בשכבר זה דמיירי

 המהרש״א דהנה • אזיל דלשיטחו הרמב״ס שיטת לבאר
 דידיה דטעמא אימא כו׳ מתוך דעתך מה אמרו על הקשה

 דליכא שרי וביו״ט עוף בן ישחוט שמא משוס אסור דבשבת
 שמא גזירה סברת על דהנה לתרץ ונ״ל • יעו״ש לזה למיחש
 בשבת בשני להיות שחל יו״כ הגמ׳ מקפה טוף בן ישחוט
 הו״ל הפנ״י והקשה רוחא ליה אית ההס ׳הגמ ומשרץ ידחה

 הגמ׳ תירוץ שייך לא וע״ז פרקים מד׳ מא׳ למסרך להגמ׳
 בתירוץ אכן " יעו״ש בלילה נמי המצוה דבכאן רוחא א״ל

 רגילין היו דבעיו״כ זה מחורץ אלא ד״ה ה׳( )בד׳ התוס׳
 בבהמות מרבים היו פרקים ר׳ ובאינך בעופות להרבות

 דמאי תירוצם להבין יש ולכאורה • ישמוט שמא למגזר דליכא
 דלחשוש הדבר להסביר ונ״ל ־ מבהמה יותר איכא בעוף משש

 רחוקה חששא זהו בודאי סימנים ב׳ כולו בגמרו ישמוט פן
 הסימנים ב׳ ולשמוט בסימנים למשמש כזה ארוך דבזמן
 דמשתרי בעוף אכן היום דשבח יזכור בתו״ז בודאי ביחד
 הרבה משמוש בלא ישחט בקל וזהו בקנה אף א׳ סי׳ ברוב
 זה נתבונן אכן • וישחוט שישכח חשש יש א׳ סי׳ וגס אח״ז
 מה מועיל ומה אחד סי׳ שישחט חשש יש בבהמה גס הלא

 סי׳ בשמיטת קעביד איסורא איהו שבת בשל יזכור שבתו״ז
 • לזה דל״ח בע״כ פרקיס ג׳ באינך מדל״ח והדק״ל אחד
 ע״א( ס״ג )ד׳ פסחים במס׳ המבואר עפ״י זה י״ל אכן

 בשבת חטאת השוחט דחניא הא פטור בחבורה מקלקל למ״ד
 מידי שמוציאו ומשני חיקן מה חטאות ג׳ חייב לע״א בחוץ
 דפטר דר״ש אליבא לר״י דהקושיא התום׳ וכתבו החי מן אבר

 לר׳ ולפי״ז יעו״ש כלל מיקין דליכא לגמרי דמקלקל היכא
 א״כ גמור תיקון וצריך פעור בחבורה מקלקל דסבר יהודא

 נחשב לא החי מן אבר מידי להוציאו שמועיל דמצד פשיטא
 דכל אע״ג בהוד״ה ע״א( ק״ו )ד' שבח במס׳ ועיין תיקין
 דחייב שבת לענין יהודא ר' מודה כו׳ הוא מקלקל שוחט

 משחיטה דנהנה בהכשר בנשחט מיירי דשם משוס היינו כו׳
 דבריס לג׳ מקודם עומד שהיה ממה שסתקלקל מפאת רק
 וז״ל שם במהרש״א ביאר וכן • שבת לענין קלקול מחשב לא

 דומה ואינו לשחוט דדרך כיון תיקון דהוי חייב שבת דלענין

 אספחטונהנבלה למבלכו׳מפא״כ דרך דאין ומבעיר לחובל
 דאף החי מן אבר מידי להוציאו כ״א כלוס מהגי דלא בידו

 בפרמ״ג ביו״ר ועיין מטמאה דנבילה מהני לא טומאה לענין
 דמטמאין נבילות מו׳ אחת נחנבלה ואס סי׳־כ״ז במשבציח

 דלאו לב״נ ליהן פרי מפרכסת בעודה בפר וחתך מחייס
 עוד שחיטה להל׳ ובפתיחה כו׳ מיד דמטמאס כיון הוא חיה

 וניקב כו׳ פוץ אינן טומאה לענין ומיהו כו׳ לך אבאר
 מחיים לא מטמאין ומיתה לאח״ש הגרגרת ופסוקת הוושט

 לחשוש אין דלר״י נמצא לר״י ולא לר״ש רק מועיל ולא כו׳
 רק חשש אינו מ״מ בשכחה כשישחוט דאף כיון בבהמה

 רק ול״ג לגזירה גזירה והוי ופטור מקלקל דהוי א׳ בסי׳
 דהדק״ל ישחוס שמא ל״ג בע״כ ר״ש אכן חשש איכא בעוף

 ונס רומא א״ל הגמ׳ הירוץ ל״ש שוב וכאן פרקים מד׳ מ״ש
 במקצת ישמיט שמא חשש יש בבהמה ל״שדגס התום׳ תירוץ
 בע״ש דחייב החי מן מאבר להוציא ויועיל נבילה ויהיה

 לר״ש בעי דלא רש״י לשיטת אכן החוס׳ לשיטת וכ״ז ־ דל״ג
 דכפמוכיא נמצא בהכי סני ולר״י לר״י כ״א ואפרו לכלבו צריך
 עיף בין חילוק מאי הדק״ל לכ״ם חייב החי מן אבר מידי

 החי מן דאבר דסבר הרמב״ס שיטת עש״י ונ״ל • לבהמה
 עוף בשחיטת כשמקלקל לפי״ז נמצא נח לבן בעוף נוהג אינו

 לא טומאה דלענין הוא דמקלקל הוא פטור בודאי בשבת
 היה מתחילה דגס מהני לא ב״נ ולענין היא דנבילה אהני
 החי מן אבר מידי להוציא דתיקן דחריץ והגמ׳ לב״נ מותר

 מ׳( )ד׳ חולין במס׳ כדדייק מיירי העוף דבחטאח אף
 קיימינן העוף דבחטאח מכלל זבח קחני ולא חטאת מדקתני

 ישוב למצא חתר רוקח שמן ובס׳ כו״פ בס׳ כן הקשה כבר
 מטמא דאינו‘ נבילה מידי להוציאו דתיקן הגמ׳ דתירוץ לזה

 חטאת נקט וע״כ שלו שאינו דבר אוסר דאינו תקרובת משוס
 ע״כ מאמ״ה להוציא והתיקון מיירי דבבהמה דה״א זבח ולא

 שמוציאו תיקונו ובע״כ תיקון ואינו מיירי דבעוף חטאת נקט
 דכיון פלו שאינו דבר אוסר דאינו ומשמיענו נבילה מידי

 בבהמה כשמקלקל אכן יפו״ש דמיא כדידיה לאו לכפרה דקניא
 ויען בהמה בשחיטת שרגילין פרקים ד׳ בפאר נמצא חייב

 ויתחיל ישכח שמא ויחוש מצויה שהשכחה יודע איש כל כי
 בהתבוננות לב על לשוס זהיר מזהר יהיה בודאי לשחוט

 פוס להחזיק מבלי להוכיח סימנים מיני כל ויעשה יכפל לבל
 שישחוט בודאי היתר יורה דהא וא״ל וכדומה בבית בהמה
 יזכור בודאי שא״א דבר זהו לב על פס מבלי בהכשר לגמרי
 השחיטה גמר וקודס לשמוט יתחיל פן החשש רק בחו״ז
 דחובל חייב מ״מ בתו״ז כשיזכור אף נ״מ דמאי אינו זה יזכר
 מידי להוציאו הוא מחקן דהלא הוא דמקלקל וא״ל הוא

 שיורה חייפינן שפיר עופות שוחטין דאז בעיו״כ אכן אמה״ח
 בתו״ז כ״א השחיטה כל ולגמור אשכח לא בודאי היתר
 חייב אינני השחיטה אגמור ולא וכפאזכור אזכור בודאי
 אמה״ח מידי להוציא אהני דלא אני גמור דמקלקל כלוס
ישכח שלו היתר הוראת מבור שמא לחשוש יש שפיר ע״כ

:בודאי איסור ויעשה השמיטה כל ויגמור
ГПГП רוק ע״ב( קכ״א )ד׳ שבח במס' אמר יהודא רב 

 למרה מחכוין שאין רש״י ופי׳ הומו לפי דורסו
 כר״י יהודא לרב דס״ל שכתב להפלאה סחירה ומכאן יעו״ש
 ובמחכ״ת יעו״ש כ״ג בביצה כדאיחא אסור מחכוין שאין דדבר
 מחכוין שאין דבר דסבר בהדיא דמוכח זו גמרא ממנו נעלם
 דדבר מקודם כפירש״י יפרש דהפלאה וצ״ל כפירש״י מותר
 החינח אכן ל״ג מאיסותא ובמקיס מדרבנן לר״י מתכוין שאין

 דבר דלר״י ל״ד ביומא לסירש״י משא״כ דבכאן הש״ס לשיטת
 דזכר פנ״י על וחידוש כן אא״ל מדאורייתא מתכוין שאין
 בשבח בתחילה לבעול מותר אס דאבעיא בסוגיא פעמים כמה

זכר ולא דמדאורייחא רש״י ושיטח דמדרבק תוס׳ שיטת
 לרש״י



סד אביגדור ארח תודח

 דיסרש וצ״ל :מדרבנן דלר״י נחש הריגת גבי דבכאן לרש״י
 לא איך ולפלא שרי דאורייתא איסור גס מאיסוחא דמשוס

 מכאן ראיה לקמן שהבאתי ופרמ״ג ומלא הט״ז הביא
 בזה יאמר מה וגס דאורייתא איסור שרי מאיסותא דמשוס

 דמשאצ״ל דסבר מכיון וגס דלקמן שבת הוספת ס׳ בעל
 כמבואר מותר מחכוין שאין דבר כש״כ א״כ כדלקמן מותר
 דהכא כתב שי״ו סי׳ באו״ח הט״ז והגה " שבח מהל׳ ס״א במ״מ

 בס׳ והקשה * מאיסותא משוס שרי ואפ״ה רישא פסיק הוי
 דאורייתא איסורא דאיכא כיון בזה התירו דלמה שבת תוססת

 וכשתעיין כו׳ התו׳ כתבו כבר דהא שאצ״ל מלאכה דהוי וא״ל
 מק״יוכ״כ משאצ״ל דבודאי השיג כדי בדבריז דאין הראה

 כמתעסק שעושה כל ד״ת מלאכה דאף המשמעות בסרמ״ג
 דהוי כאן כש״כ הנחש הריגת כמו שרי מאיסותא משוס

 )ד׳ק״ו(סירש בשבח רש״י והנה דשרייעו״ש• משאצ״ל ג״כ
 ומאחר דמשאצ״ל בפלוגתא תלי בחבורה דמקלקל דסלוגתא

 דמקלקל ס״ל א״כ פטור דמשאצ״ל כר״ש סבר יהודא דרב
 בעוף אף יגמור ולא לשחוט כשיתחיל ולפי״ז חייב בחבורה

 פרקים ד' והדק״ל לבהמה עיף בין חילוק ואין חייב ג״כ
 כקישיחהפנ״י רוחא א״ל ׳הגמ תירוץ ל״ש וע״ז ידחה בשנה

 קושיח מתורץ שפיר נמצא דל״ג צ״ל בע״כ התוס׳ כתירוץ וצא
 מאי הקשה ושפיר גזירה ל״ס בע״כ יהודא דרב המהרש״א

 לבעול מותר והל׳ בכאן דפסיק הגמ׳ נמצא כו׳ מתוך דעתך
 לסי אסור משאצ״ל דקיי״ל לדין סותר הוא בשבח בתחילה

 בחבורה מקלקל א״כ שבת מהל׳ בפ״א כן שפסק הרמב״ס פסק
 לגו מניין וא״כ לבהמה סוף בין לחלק יש ושפיר פטור
 וגראין דגזור לברייתא חזינן הלא עוף בן ישחוט שמא דל״ג

 וגס הברייתא מע״ז יותר ברייתו׳ אלו על למסמך ומניין דבריהם
 ראיה אינו וא״כ מכבר דכנסה בהדיא מבואר דק״ש ברייתא

 כשכבר דמיירי צ״ל בע״כ דיגזור סעודה עושה דאינו דל״ג
 כרבא דקיי״ל הדר ד״ה ג׳ ד׳ בשבת פסקו התו׳ אכן כנסה
 בין לפי״ז לחלק ואין חייב במקלקל חובל א״כ כר״ש דפסק

 שמא ול״ח כתבו ושפיר ישחוט שמא דל״ג בע״כ לבהמה עוף
 רש״י כשיטת דלא כתבו ק״ו ד׳ דבשבת אף עוף בן ישחוט

 ועיין • דל״ג בע״כ דר״ש לעיל ביארנו ג״כ לשיטתם הא מ״מ
 הלא בהפלאה הקשה • כר״י הל׳ במקלקל בגמ' מ״ב שם

 מצוה תיקון כי יען תיקון דנחשב ק״ו בשבת מבואר מילה
 בעילת ובועל כדקתני קעבד מצוה הא ה״נ א״כ תיקון הוי

 דחיא דמילה דר״אסבר אמר קל״ב ונ״לדבשבת יעו״ש מצוה
 לא ורבנן למכשיריה ביום ליה ואייתר מהלמ״מ ידעינן שבח
 אולי בכאן נמצא גופה למילה קרא ואצטריך הלמ״מ גמרי
 לתיקון הוא שם דמחשב והגמ׳ תיקין מחשב לא מצוה הקוני

 למילה והקרא דגמרהלמ״מ שבת דוחה דמכשירין למ״ד הוא
 קמבעי׳ בכאן משא״כ מילה למשרי מדאצטריך שפיר וקשה
 בחבורה ומקלקל למכשירין והקראאתי גמרי לא הלמ״מ אולי

 דמילה מכיון מילה למשרי מדאצטריך ל״ק דשוב פטור
 בתוד״המהו מהרש״א קושית מתורץ ובזה • למכשירין אצטריך

 דאסור ברייתא הוא מקלקל אס הלא קמבעי׳ דמאי לבעול
 דמקלקלהוא סברי אפשר כי,אינהו יען יעו״ש כמאן לבעול

 מכיון מילה למשרי ודקמצריך ידעינן מקרא ומכשירין והלמ״מ
 דאסור כתבו ע״כ הוא תקון דמצוה צ״ל בע״כ הוא דמקלקל

 דרב אמרי רב בבי איך קשה לפי״ז אכן • בשבת בתחילה לבעול
 דסבר וצ״ל מתכוין שאין בדבר כר״י פסק איהו הא שרי

 שבח במס׳ קפסיק הא ואיהו הגמ׳ כדאמר הוא מקלקל
 דקרא סבר בע״כ דחו לא דמכשירין כר״ע הל׳ ע״א קל״ג

 הוא תיקון דמצוה צ״ל מילה למשרי ומדאצעריך למכשירין
 דמאמר יאמרו אסר ושמואל שרי רב דאמרי רב דבבי י״ל
 לבעול דמותר דפסקינן דאמת ואליבא שמואל בשם יהודא רב

 דדבר כר״ש דהל׳ מכיון הגמ׳ דסבר י״ל בשבת בתחילה

 צריך לדם והוא ע״א כ״ב בשבת כדפסיק מותר מתכוין שאין
 כו׳ דתקנו אע״ג כו׳ לבעול מהו בתו׳ שם עוד ע״כשרי־

 דהתו׳ יען בכ״י יושבין דב״ד במקום הוא דהבעיא וא״ל
 בשבת דנין דאין בששי נשאת אין דמ״מ לעיל אזלי לשיטתם

 הבאתי כבר כי יען נבעלה ולא לחופה בנכנסה דמיירי וא״ל
 נשאת נבעלה ולא לחופה דנכנסה דאף הירושלמי בשם לעיל

 ל״ח שבת דמשוס לעיל שהבאתי מה לפי י״ל אכן ברביעי
 דבליל מג״ש דעת ולפי שבת אימת משום דעתא לאקרורי

 שקדו חשש וליכא ליה כדטרח ח״כ להנשא מותרת רביעי
 ערב לעתותי ו׳ ביום להנשא תוכל אזי לעיל שמבואר כמו

 במהרש״א והקשה כו' הלכתא היכא ובעי ובא״ד ־ וכנ״ל
 כמאן לבעול דאסור ברייתא א״כ מקלקל אי קמיבעי' דמאי
 ודבר דמקלקל כתבו אס ד״ה לקמן התו׳ דהנה ונ״ל יעו״ש
 מצוה נמי כדאיכא רק אסור לכתחילה ג״כ מתכוין שאין
 ביבמות דקאמר למאי ההפלאה שכתב מה עפ״י כונתס וצ״ל

 שאין דבר למ״ד אף א״כ מצוה בדבר טעה מקרי דבנשואין
 כשעיקר אף מצוה בטרדת דטריד כיון מ״מ אסור מתכוין
 רק דפטור מצוה ועושה מצוה בדבר טועה הו״ל בתולים

 התו׳ כוונו לזה נמצא לכתחילה איכא איסורא דאפ״ה כתב
 מצוה בדבר וטועה מתכוין שאינו דבר תלתא דאיכא דכיון

 למאי דוקא זהו ולפי״ז לכתחילה אף מותר ע״כ ומקלקל
 בצירוף א״כ פטור מצוה ועשה מצוה בדבר דטעה כר״י דקיי״ל

 ועשה מצוה בדבר דטעה לר״א משא״כ לכתחילה מותר ג'
 דהברייתא י״ל א״כ ואסור לאצטרופי חזי לא זהו א״כ חייב מצוה
 את״ל אנן משא״כ תחילה שבת ליל מפרישין ע״כ כר״א אתיא

כתבתי: הנלע״ד מותר במקלקל כר״י הל׳
 • תרגום וא׳ מקרא שנים א׳ סעיף במחבר )רפ״ה(

 כ״אתנ״ך תרגום עם חומש שא״ל דמי נ״ל
 ירצה כאשר אכן בשאלה חומש חדא שעתא על לו ונזדמן
 פנאי לו יהיה לא תרגום ואח״כ מקודם מקרא שנים לקרות
 בפסוקים יקרא כאשר וכן מידו יקחנו כי התרגום לקרא

 מקודם התרגום החומש בזו יקרא אזי טלה לגמור יוכל לא
:שלו בתנ״ך מקרא ב״פ יקרא ואח״כ

 כך לתרץ ולעד״ג כו׳ לפירש״י לתרץ וצריך א׳ ס״ק בט״ן
 מקרא ב׳ דקריאה כתב להראב״ן העזר אבן דבספר

 והנה יעו״ש המתרגם וא׳ הקוראים שנים כנגד הוא תרגום וא׳
 עטרות פסוק להציבור לתרגם צריך היה בודאי התורגמן

 דלאו ימן כן שמס אשר עירות המה הן דק ט׳ ודיבון
 ושמעון ראובן משא״כ הוא מה ודיבון עטרות ידעי כ״ע

 המתורגמן כשמתרגס גס ומה השבטים שמות דזהו ידעי דכ״ע
 על עוד יתרגם מה א״כ כו׳ בנ״י שמות ואלה פסוק מקודם

 זה מתרגם היה לא דהמתורגמן ומכיון ושמעון ראובן כתוב
 הרא״ש שהבינו כמו ולא לפירש״י אף ג״פ לקרות א״צ ע״כ

 אמנם • ג״פ לקרות צריך ושמעון ראובן גם רש״י דלפי וטור
 בתורה המוקדמים מקראות נקט לא אמאי לפירש״י ק״ל עדיין

 פסוקים דהרבה כו׳ ומגוג גומר יפת בני ט׳ בבראשית
 צריך היה בודאי פסוקים ואלו תרגום א״ל שם הנאמרים

 גס דהלא הט״ז תירוץ נדחה גס ובזה לתרגם המתורגמן
 ול״ד המה עו״ג כי אלו שמות בטעם יש קדושה מאי באלו

 בני בין מה ראו ראובן מאי קאמר דהגמ׳ ושמעון לראובן
 אלו שמות בקריאת טעם נאמר גופא בכתוב וכן חמי לבן

 מי ידעתי לא האמנם • אלו העו״ג שמות בקריאת משא״כ
 בעברי פ’ג לקרות שצריך דהכונה בפירש״י לפרש להתו׳ הכריח
 שלגו בתרגום פירש תרגום בו рйс כן ג״כ כונתו דילמא

 צורך דאין חזינן וא״כ מתורגם הוא ירושלמי בתרגום כ״א
 לאמר ורציתי ירושלמי בתרגום יתרגמנו אעפ״כ בתרגום כ״כ

 הוספה אינו התו׳ דנקטו בעברי ג״פ לקרותו שצריך דהאי
אק בפירש״י לפניהם הגירסא היה כך כ״א הוא מדבריהם

ברא״ש
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 דצריך והאי תרגום בו שאין האי מפירש״י מביא ברא״ש
 דגם נ״ל לדעתי זא״כ שם נזכר לא בעברי ג״פ לקרותו

 מקום בשום כלל תרגום בו שאין פירושו דאין כן רש״י כונת
 משא״כ וכנ״ל בתרגום כ״כ צורך דאין וחזינן שלנו תרגום כ״א

 המנהג וא״כ ג״פ דאצ״ל מזדה רש״י גס ושמעון בראובן
: מנהגא לסדין ליתא כרש״י להחמיר שנהגו
 אשלימו דריב״ל תלתא מחבר מווילנא שאול ר' בהגהות

 והזהרו כו׳ בורידין והזהרו שמו״ת פרשתיכו
 בע״פ בורידין והזהרו בכתבו יעו״ש כו׳ תלמודו ששכח בזקן

 ע״א כ״ז ד׳ חולין במס׳ ועיין • תרגום והיינו משה נצטוה
 א״א וליזול לשמוט כמה עד לא לכתחילה אין דעבד השוחט
 ומסתבר הרא״ש וכתב כמוהו א׳ של ארובו וא״א בעוף אאחד

 צריך דלכתחילה לחומרא עבדינן שינויי תרי דאיכא כיון
 א' של ורובו כתב ז״ל אלפס ורב כו׳ סימנין ב' לשחוט
 למשמטיה ליה מיבעי לכתחילה אבל בדעבד דוקא כמוהו
 וזהו יעו״ש כו' סופרים בשל לקולא ואזלינן כו׳ סימן טליה
 דלישנא כך מפרש למומרא פסק הרי״ף דגס ולעד״נ דחוק
 דילמא ב׳ צריך דלכתחילה בעוף אאחד דקאי מתרץ קמא

 רוב כששחט משא״כ כפירש״י דחד רובא למעבד אתי לא
 רובן ישחט לא הסימנים דשני שיכשל א״א א״כ סימנים בשני

 הסימן כל לשמוט כשרוצה אכן רובא ישחט א׳ סי' דלפחות
 כ״א יכשל לא בודאי דאז הוא ומעולה דטוב פשיטא א׳

 סימנים ב׳ ברוב סגי דלכתחילה בדבר מיקל קמא הלישנא
 מ״מ הסימנים בב׳ מרובא פחות לשחוט להכשל דיוכל אף
 דקאי בדבר מחמיר בתרא ולישנא שטמא דלא מילתא זהו

 ולא הסימן כל לשחוט צריך דלכתחילה כמוהו א׳ של ארובו
 פסק דהרי״ף נמצא הסימנים דב׳ רוב שישמוט במה סגי

 ולא כולו סימן דוקא בעי דלכתחילה בתרא כלישנא למומרא
 : ומרווח הגון פירוש וזהו הסימנים ב׳ רוב לשחוט מכני
 לכתחילה בבהמה ב׳ הגמ׳ קושית על התו׳ דכתבו במה ועיין

 כן לאמר אפשר איך וקשה יעו״ש ורידין משום דנימא לא
 כמבואר לכתחילה רק הורידין לשמוט מצריך לא הא ר״י כלא
 לא לכתחילכ אפילו דרבנן ש״מ א״כ השוחט בתוד״ה שם

 מפרש דר״י דנימא כתו׳ דכונת ונ״ל הורידין לשחוט מצרכי
 עד דלכתחילה יען דדעבד לישנא אמרי דלכך דרבנן מילתא

 כשלא כשר דוקא דבדעבד אמר ע״כ כורידין את שישמוט
:הורידין גס לשחוט צריך לכתחילה משא״כ הורידין שמט

הקודש בין המבדיל אומר י׳ סעיף במחבר (ע)רנ״
סי׳ חא״ח בח״ס עיין כו׳ כחול ובין 1

 דעלמא למ״ש נתקן לא לחול קודש בין כמבדיל דפזמון דנ״ל ז ס"
 יאמר כ״א הלז לפזמון מטון אינו והמחבר יעו״ש ליו״כ אלא

 דיאמר שס ככתוב מה והנה • לחול קודש בין המבדיל ברוך
 וככוכביס כספנו על כחול ירבה קאי דיהיה וזרענו כספנו
 כשיהיו דאחז״ל כחול הבנים דיהיה א״א דלהיפך וזרענו על בלילה
 לפלא הכוכבים עד עולים וכשעולים לעפר עד יורדים יורדים

 ושמתי ל״ב בבראשית ליעקב הקב״ה שברך הברכה זהו הלא
 בפירש״י יעו״ש מרוב יספר לא אשר הים כחול זרעך את

 רבינו משה כדהקפיד וכשפנו זרענו הנוסח כפי צ״ל ולדעתי
 והאי לטפס צאן גדרות שהקדימו ראובן ובני גד בגי על

 ירבה והכסף דהזרע תרוייהו על קאי וככוכבים כחול ירבה
 ככוכבים באיכות יתעלו הריבוי לזה ונוסף כחול בכמות
 כמו לעד קייס ויהיה הכוכבים כזוהר יזהירו כן בלילה

: לעולם קבועים שהמה אלו הכוכבים
 וק״ל • כו׳ גשבת לחץ אין א׳ סעיף במחבר (א)ש

 קמיבעיא קי״ג ד׳ שבת במסי דהא
 א״ל בשבת גסה פסיעה לפסוע מהו יוסי בר׳ מר״י ר׳

 שבת לענין דנקטיה זה מהו א״כ כו׳ הותרה מי בחול וכי
 דהא כתב בח״א המהרש״א והנה • שרי בחול דמשמע בכאן

ארח
 דקמ״לדבשבת כו׳ הילוכך יהא שלא קרא האי בש״ס דמוקי
 ר״י השיב מה א״כ וקשה כבת משוס איסורא נמי איכא

 אמנס איסורא לענין דאבעיתו הוסרה מי בחול וכי לר׳
 הלא כו׳ מיניה כדכעא אלא דכחב קפה הגמ׳ דברי גס

 והדק׳ל לזה קרא א״צ א״כ שרי מי בחול וכי דהשיבו כיון
 איחא ע״ב ו׳ ד׳ ברכוה דבמס׳ ופו״ק למ״ל דרכיך מעשוה

 נמי ויקשה יעו״ש גסה פסיעה יפסיע אל מבהכ״נ היוצא
 ונ״ל • בכאן שהקשה כמו שרי מבהכ״נ יציאה בלא וכי

 ומהדר כסייס יוסי בר׳ ר״י על לדקדק יש דהנה לתרץ
 להשיב א״צ למ״ל זה סיום שמשי דבי בקי־ושא ליה
 במס׳ וכן אסור בחיל דגס בשבת מוהר אס שאלתו על רק

 לדקדק יש גס סיומא הך הביא לא ע״ב י׳ ד׳ תענית
 מר דאמר אמר ע״ב מ״ג ד׳ ברכות ובמס׳ תענית דבמס׳
 יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ דאמר אמר לא אמאי כו׳ גסה פסיעה

 מזיק גסה דפסיעה דהאי הכונה אכן • בכאן המ״ד דהוא
 אבעיתו רק מזה ידע היה רבי וגס מכבר המקובל דבר היה

 פסיעה בחוד״ה הקשו העניה במס׳ דהנה הוא כך רבי של
 דפירש ותירצו עיניו מאור כל יוטל פסיעות בת״ק דלפי״ז

 דרק תירצו ושוב רבי דבי בעישורייחא כמו מת״ק א׳
 בדבר והנה דש* דדש כיון ואח״כ נוטלת ראשונה פסיעה

 אמר דע°כ מת״ק א׳ נוטלת גסה דפשיעה להס המקובל
 לשבת דרכיך דמעשות קרא דא״כ לרבי הוקפה מר דאמר

 מאיסורא וחמירא בלא״ה סכנתא משוס דאסור כיון למ״ל
 דקרא הא׳ הפן פנים בשני לתרץ רבי של בדעתו ועלתה

 סכנתא דמשוס מציה לדבר אף בשבת לרוץ דאסור אתי
 קרא ואתי ניזוקין אינן מצוה ושלוחי הוא דמצוה כיון ליכא

 מצוה לדבר דבאמת ב' באופן או * אסור בשבת דאעפ״כ
 דהוא דסכנתא קבלה בהדין דהפירוש היינו אתי וקרא שרי
 דמיירי י״ל וא״כ בתום׳ הב׳ כתירוץ ב׳ בפסיעה רק

 דאז מציה לדבר גסה פסיעה כלך בלילה לע״ש כשסמוך
 המצוה וגמר שבת ונעשית חשכה ותימ״י־ היזק לו היה לא

 דש דדש כיון ליכא וסכנה רשות לדבר לרוץ רוצה וכעת
 מצוה משוס משיכה קודם כלל בכאן היזק לו קרה ולא

 נמצא שבח מפאת דאסור לזה קרא ואתי דדש כיון ובמשיכה
 איסורא משוס ליה תיפוק למ״ל קרא הקושיא על דתירוץ

 נ״מ ויוצמח דהתוס׳ תירוצי בשני ותלי אופנים בשני תלוי
 דבי בעישורייתא א׳ דלתירוץ מצוה לדבר בשבת לרוץ אס
 קרא דאל״ג בשבת אסור ג״כ מצוה דלדבר צ״ל בע״כ רבי

 נסה פסיעה לפסוע מהו רבי דקמבעיא זהו נמצא למ״ל
 כי יען מציה לדבר אף בשית לאסור דעתך מה א״ל בשבח

 הדין בפירוש ונסתפקת הותרה מי בחול וכי לך הוקשה
 ראשונה פסיעה בין נ״מ דאין כדהפרש אף כי כן לא סכנה

 רבי דבי בעישורייחא כמו דנוטל רק מסוכן דבהכל אח״כ או
 הן אומר ואני כי מצוה לדבר דאשור הוכחה אינו ג׳׳כ

 אדס של עיניו מאור מה״ק א׳ נועלת גסה דפסיעה אמת
 וא״כ שמשי דבי בקידופא ליה דמהדר הקנה לו יש אכן

 במשיכה גסה פסיעה לפסוע שרוצה במי היינו אחי קרא
 ליה יוחזר תומ״י דהא ליכא סכנה דמשוס הקידוש קודם
 אכן שבח משוס דאסור קרא ואחי בקידוש עינו ראות
 לך יותרו ובזה מצוה לדבר לא אבל הרשות לדבר דוקא

 * מבהכ״נכו׳ היוצא בברכות אמרו וניחא הנ״ל הקושיות כל
 מריש ברכות במס׳ זירא ר׳ אמר איך לפי״ז להקשות ואין

 דר׳ מהא יסשוט שבחא רבנן קממליין כו׳ חזינא הוי כי
 בשבת למרהט שרי מצוה דלדבר יוסי בר׳ ישמעאל וי׳

 הריהטא אס ידע לא אכן מזה ידע דר״ז אמח דהן די״ל
 אכן במתון כשילך נ״מ דמאי מצוה מקרי הפרקא לשמוע
 כאריה ילכו ד׳ אחרי שנאמר מקרי דמצוה הוטס ריב״ל
 אף בפבת הותר מצוה דהוא וכיון מצוה הריהטא והוי ישאג

דכשלא
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 מ״מ הדרכא התחלת קודס לבא שהות יש ג״כ ירוץ דכשלא
 ה׳ דבר בעיניו יקר כי שמראה מצוה גופא הריהטא

־. הלכה זו
 כ׳ ד׳ ברכות במס׳ עיי כו׳ בתפילין יצא ולא ד׳ הרסע
 דמקשה ינ״ל ובגה״ש פשיטא ובמזוזה ע״ב י ׳
 מ״ד צ״ל בע״כ פשיטא וקשה התפילין ומן דנאמר מאחר
 ולא במזוזה דחייביס ידעינן מזה א״כ למזוזה ואיחקש הואיל

 אמרי׳ דהוה פירש מ״ד משני ע״ז ביתה ולא ביתך אמרינן
 פטורין דלכך דה״א יען מהתפילין ודגקטיה ממזוזה דפטורין
 בתפילין חייבין היו זה ואילולי לת״ת דאיתקש משוס מתפילין

 נקיט לכך תפילין זמן ולילה דשבח שהזמ״ג מ״ע הוי דלא
 לח״ת הקיש עבור הפטור דאין להשמיענו התפילין ומן
 דחשיב מק״ש דפטור דומיא שהזמ״ג דמ״ע עבור כ״א

 הואיל דמ״ד נמצא תפילין זמן לאו ולילה דשבח יען מקודם
 מסברא להדר די״ל התפילין ומן על קאי לח״ת ואיחקש
 מזוזה נקיש דסירש ורש״י למזוזה ואיחקש הואיל מ״ד קמייתא

 לת״ת הקיש עבור הוא תפילין דפטור כדנאמר כי יען לת״ח
 הטעות והיה ובמזוזה נקט היה לא אס כאשר א״כ

 יותר ביתה ולא ביתך עבור למימר למ״ל במזוזה דפטוריס
 מסברת דנדע מכיון לת״ח הקיש עבור ג״כ לאמר טוב

 קושיח ולענין • קאי ומזוזה תפילין על לת״ח ונקיש הקיש
 דאורייתא בברהמ״ז נשיס שאלת ציין לא דאמאי המפרשים

 דלכאורה נ״ל אדא רב במאמר והפסיק המשגה על דרבנן או
 דפטורות נאמר דאס דמדאורייתא דפשיטא שאלה אינה
 הרבנן יחייבם איך א״כ וארץ וחורה בריח דאי״ל עבור

 כדהקדיס אכן כשיקרא ומחזי אצלס דל״ש הברכה נוסח ויאמר
 זכר אומרים ובקידוש היוס בקידוש חייבות דנשיס המאמר

 במצרים עבדו לא דהנשיס ובמ״ר בסוטה ומבואר ליצ״מ
 אמר הא ואביי ליצ״מ זכר בקידוש אומרים איך וא״כ

 זה כעין המתקגין הן ורבנן קסידא דאין צ״ל בע״כ מדרבנן
 לשאול יש שפיר א״כ כהוגן הנוסח דבאנשיס מאחר חשו לא

: דאורייתא בברהמ״ז נשים

 לגירסח זהו כו׳ בכובע בשבח לצאת במחבר מ״א סןזיה
х והא דמיהדק הא ל״ק אלא בגמ׳ שגרם רש״י י 

 משוס לאו הטעם ומפרש הראשון מתירוץ וחזר מיהדק דלא
 ברה״ר ד״א לאתרי ואתי הרוח יגביהנו שמא משוס רק אוהל
 שיטח נראה ולי מותר שפיר בראשו כשמהדק הלכך
 ששח רב הדין משמיענו מידושא מאי דא״כ דוחק רש״י

 מראשו יפול ולא דמהדק מכיון דשרי סשיטא שרי דסיאנא
 אחמהה ראש בגילוי האדם ילך בשבח וכי לאסור חיחי מהי

 בגילוי שילך חשש דכשיש מזה ראיה להביא להב״י דהו״ל
 בגילוי וכי משמיענו מאי דאל״כ ד״א לאתרי אתי לא ראש
 מוחר ראשו מעל ליפול א״א דהכובע כיון א״ו • ילך ראש
 מ״מ רוח ע״י ראשו מעל לפול דעשוי אף ג״כ סיאנא וא״כ

 מהודק אינו אטו מהודק לגזור וכי יפול לא הא במהודק
 אי דשרי פשיטא כשמהודק ובודאי לגזירה גזירה הוי הא

 גירסהו לפי ניחא פירושו אמנס ר״ח פירוש יותר נראה לזאת
 לפרש וג״ל אינו פירושו אלא הגירסא לפי משא״כ אלא דנ״ג

 יארמעלקע שקורין הקטנה כובע הוא סיאנא דהאי כך
 חני ע״כ בזה לילך מבלי המדינה חוק היה אז והנה

 מפניו וירא קסדור יראוהו פן כי יען בו ללכח דאסור בברייתא
 מהדק בלא דוקא וזהו ד״א לאחויינהו ואחי ראשו מעל ויטיל
 משא״כ ואהוייגהו משבת פןישכח חשש ע״כ ראשו מעל יקח דבקל

 רב טורח צריך במהדק כי יען ששח רב שיי כדמהדק
 יזכור בוראי בהסרה שישהא הזמן במוך וא״כ להסירו
 בין וא״כ היראה מפני שבח לחלל מראשו יסירנו ולא משבח

:להשמיענו דין חידוש הוי מהדק בלא ובין במהדק

סה אביגדור ארח

 מנעליו מקנח היה ומהרי״ל י״ז ס״ק במג״א (שב)
 כך הוא מהרי״ל דסברת ונ״ל כו׳ בברזל

 דאין מתכוין שאין דבר הוא דבאמת יען מפרש דהוא
 לח ג״כ ראשו ופסיק הטיט להסיר כ״א העור לקלוף כונחו

 בעור ליגע ולא בנחת לגרד אפשר הסכין בגב דבודאי הוי
 שיגרד בעח פן הוא החשש אמנס ורפש הטיט בהסרת כ״א

 וכמ״ש המנעל ליפות העור לגרד ג״כ ויכוין ישכח הטיט
 ומגרדו בידו המנעל כשאוחז דוקא ולפי״ז י י׳ ס״ק במג״א

 משא״כ חשש יש ומיפה המנעל מגרד איך ורואה הסכין בגב
 הטיט המנעל מתחח ומגרד במנעלו לבוש הולך כשהוא

 פשיטא למנעל מתחח עשוי מה ומביט צופה ואינו בהברזל
 דאף שרי בוראי הטיט כ״א העור לגרד אז יתכוין דלא

 וצדק פ״ר ואינו מתכוין .שאינו דבר הוי העור אז כשיגרד
 וביד • בכה״ג להתיר לפסוק ג״ל וכן בעשותו המהרי״ל

 קינוח עשה ומהרי״ל אסור לגרר דדוקא אפשר כתב אפריס
 ג׳ אות במשבצות הפרמ״ג סברא בהדין קדמו כו׳ בנחת

: יעו״ש שרי בנחת קינוח י״ל ומ״מ וז״ל
 בקרקע במנעל שמתיר הב״י דברי הביא ג' ס״ק !,□ט

 מרובעת הוא הקורה דאס ונ״ל ובקורה ובכותל
 ממש הוא הקורה דחוד קורה של חודו על לקנח אסור

 כבת במס׳ הגמ׳ דברי ליישב נ״ל ובזה • הסכין גב כמו
 אחד אמר דרבינא בריה ’ מר איתמר דאמר ע״א קמ״א דף
 מותר זה ואחד זה אחד אמר פפא רב אסור זה ואחד זה

 בקורה ליה מקנחי ליה מקנחי במאי דרבינא בריה למר
 אסור דילמא מקנחי במאי הגע׳ מקשה דמאי וקשה כו׳

 למימר ל״ל דא״כ ותירץ הב״ח בזה הרגיש וכבר כלל לקנח
 יעו״ש בשבת לקנח אסור הול״ל הכי מקנחין אין זה וא׳ זה א׳

 די״ל כמה דחוקים דברים כי איך בעיניך רואה והנך
 רבא דברי על וקאי בכותל היינו לקנח אסור מפרש דהוה
 בקרקע אכן דאסור איהו אמר בכותל לקנח מותר דאמר
 לקנח אסור כללאכייל יהיה איך ועוד אביי כמו דשרי סבר

 ידיו לנגב כמותר כמו דשרי פשיטא במטפחת הלא בשבת
 דלכאורה הכונה נ״ל אמנם • י׳ בסעיף כמבואר במפה

 רגלו כע״ג בטיט כמו לקנח שרי במנעל דאף כיון קשה
 הוה דאז כו׳ בקרקע מקנחו ומנעלו רגלו שע״ג טיס הול״ל

 מנעל זה משמיט דלכך לתרץ צריך בע״כ דין חידוש משמיענו
 דאמר בריהדרבינא מר דברי ע״ז דקנקט יען אביי מדברי

 חה זה דדוקא דיוקא ג״כ ומשמיענו אסור זה וא׳ זה א׳
 נקט היה ואס מותר בקורה אכן אסור מקודם דפרט
 בריה דמר דיוקא ע״ז אזיל והיה ג״כ מנעל אביי בדברי

 בקורה במנעל דגם נאמר הוה אז מותר דבקורה דרבינא
 כפיר נמצא מנעל השמיט לכך אסור מנעל ובאמת מותר

 כקושיא להסיר דבא בקורה ליה מקנחי במאי הגמ׳ קמדייק
 כמו כוי במנעל דאף רבותא נקט דלא להקשות דיש מאי
 משמיענו דיוקא דרבינא בריה דמר אמר ע״ז רגלו שע״ג טיט

 ליה מקנחי ליה מקנחי במאי אכן אסור זה ואחד זה א׳
 מגרדו במאי בע״ב שכתב רש״י דברי לי ניחא ובזה • בקורה

 מניל וקשה לחדש מגרדו במה ופירש״י סכין בגב אבוה א״ר
 לא אבל דאמר לישן מגרדו במה הכונה דילמא הא לרש״י

 בגב אמר ע״ז לישן לגרר מותר אופן באיזו • ומפרש ישן
 אבל אסור ישן אבל מותר חדש סכין של בחוד דדוקא סכין
 ברייתא אידך ניחא כיה ולפי״ז מותר ישן אף סכין בגב

 סכין נגב מגררו מנעלו שע״ג טיט מקודם הגמרא שמביא
 כן גס במנעל דאף מבואר הרי בציפורן מגררו בגדו ושעל
 חדש מנמל לא מגררין אין חייא ר׳ תני ובכאן לגרר שרי
 ובריי׳ דידך סמי לאמר סבא לההוא והו״ל ישן מנעל ולא

 כדנאמר משא״כ חייא ר׳ דחני הא מקמי רגלו שע״ג דטיט
 כדאמר א״כ בישן אף מותר סכין דבע״ג ניחא היה כנ״ל

ר׳ ר4



אביגדור ארח תורת

 היינו ישן מנעל ולא חדש מנעל לא מגררין אין ייאח ׳ר
 טיט קנקט שפיר נמצא שרי הסכין בגב אבל הסכין בחוד
 על לרש״י הוקשה אמנס סכין בגב מגררו מנעלו שע״ג

 ליכא דילמא לישן לגרר דמותר דמנלן מגררו במה שאלתו
 היה דהתם ליה מקנחי במאי להאי ול״ד דלשרי כיתר צד

 • וכנ״ל מנעלו רבותא נקט לא למאי דאל״כ כן בהכרח
 במה האי דקאי אמת פירושא הדין נ״ל מ״מ דכן אף אמנם
 כפי לתרץ יש לרש״י קשה דהיה הדין וקושיא אישן מגרדו
 דישן ינאי ר׳ אמר איך להגמ׳ קשה דהיה הקדום דברינו
 מנעלו שע״ג טיט דנאמר ברייתא עליו קשה א״כ אסור

 חדש בין מפליג ולא סתם מנעלו וקנקע סכין בגב מגררו
 דבכל בע״כ כו׳ מגררו חדש מנעל שע״ג טיט דהול״ל ליפן

 צ״ל בע״כ ישן לא אבל אמר איך וא״כ מותר ביש; אף גוונא
 ושפיר לגררו דמותר אופן איזו איכא בישן דא׳ף סיר דאיהו
 בברייתא נאמר וכן הסכין בגב והשיב מגררו במה שאלו

:סכין בגב מגררו
 האוסרים כו׳ שחוסר מי ויש א׳ סעיף במחבר )ש״ג(

 ע״א נ״ז בד׳ דכתב רש״י דעת הוא
 תמהו והתו׳ שערה בהן שקולעת כו׳ צמר בחוטי לא במשנה

 ובודאי סותרת תהיה ואיך קליעה בסתירת יש איסור ע״זדהא
 לעו״ג שתאמר דחיישינן כתב והט״ז מבע״י לסתרן נזהרת
 ובס׳ מצוה במקום דשרי דשבות שבות .דהוי קליעתה לסתור
 על דפליגי כרבנן המשנה סתם דלפי״ז כתב שבת תוספת

 ואח״כ סתס והו״ל שבות אלא בזה דאין המצניע בפ׳ ר״א
 כרבנן קיי״ל אנן ובאמת כסתם הל׳ דאין וקיי״ל מחלוקת

 והשל״ה דנזיר פ״ו התוי״ט כמ״ש לדחות ויש שבות אלא דאינו
 דווקא לפסוק הכרח שאין היינו כסתס הל׳ דאין דקיי״ל דהא

 ואין יעו״ש כסתם לפעמים הל' דמ״מ אפשר אבל כסתם
 כסתם הל׳ לפעמים אז הכרח כשיש דווקא דזהו מספיק זה

 דאין לכללא הדרינן וא״כ לזה הכרח שוס דאין בכאן משא״כ
 דכתבו מעמידין אין פ׳ ריש בתוס׳ ועיין • כסתם הל׳

 דמתני׳ פדת כר׳ דקיי״ל שלהם לרועה בהמות מסרינן דלכך
 כו׳ מתניתין דסתם ואע״ג וסיימי כותיה הל' ולית כר״א

 הלא לזה להו למה וקשה סדר אין לכ״ע מסכתות ובתרי
 סתם דהוה טפי עדיף סדר יש ואס לטהרות קדיס נזיקין
 ומחלוקת דכתב ביותר הבנה משולל וברא״ש מחלוקת ואח״כ
 להיפך והוא מסכתי בתרי דהוה כיון הוי לא סתס ואח״כ

 יו״ט דהתוס' ונ״ל הוא מחלוקת ואח״כ סתס לכאורה דהא
 והיה ל״א בב״מ מבואר משנה של דסידורן כתב בהקדמתו

 לכאורה ותמה וטהרות קדשים קודס נזיקין וצ״ל עתיך אמונת
 טהרות אחר נזיקין לסדר שהיפך נחת כף מלא ספד על

 התו׳ וא״כ יעו״ש הלוחות כסדר דצ״ל בטעם מסיק ולבסוף
 ואח״כ מחלוקת וא״כ נזיקין קידם טהרות ג״כ סברי והרא״ש

 תוס׳ אשתמיט ולהתוי״ט למשנה סדר דאין כתבו לזה סתס
 התו׳ ודברי • נחת כף מלא כבעל בבירור שמוכח אלו ורא״ש

 בד׳ רק בטהרות כר״א דהל׳ מ׳ בנדה דאמרינן בא״א י״ל
 לפסוק א״צ דבזה י״ל אכן דפרה כר״א הל׳ אין בודאי וא״כ

 סתס דהא ראיה אין אמנס היא דע״א מתניתין דסתס
 דרבנן דנהי י״ל אכן הל׳ למפסק הו״ל א״כ מחלוקת ואח״כ
 לקרבן בהמה דלוקחין הברייתא מכח לרביעה ל״ח סברי
 כמטאר מפסקיו רבי חזר לא מסתמא מ״מ כרבנן וע״כ

 בפרה רק כמחלוקת רבי עשה ולא ע״ב ס״ב יבמות בתוס׳
 בתוס׳ כדכתבו כר״י ל״ס אמוראי דכל ואע״ג יקרים שדמיה
 ראיה כתבו לזה כן לאמר מסתבר היה אפשר מ״מ החולץ
 סתס מסתמא אמרינן ולא סדר אין לכ״ע מסכתי דבחרי
 דזה א״ל ה״נ מפסקיו חזר ולא מחלוקת אחר נשנית

 הו״ל איתא ואי אחר בדבר ולא המחלוקת עבור .בפרה רק
 כן גס דנדה גמרא ובלא מבורר דאין הכי בגדה לפסוק

 א״א הרא״ש דברי אכן מסברתנו להוציא לאמר הוצרכו
 כתב רש״י דהנה רש״י שיטת לתרץ ונ״ל ככ״ל כ״א לישבו

 ושריא מצוה של טבילה לה מתרמי דילמא בגמ׳ הנאמר על
 שעל בשבת לטבול אותס ומתרת להו ושריא ופירש להו

 דעל האי רש״י ציין דלמה קשה ולכאורה כו׳ ל״ג הטבילה
 מתרמי דילמא על ולציין הול״ל לה דושריא בהא ל״ג הטבילה

 סבר רש״י אמנם • ל״ג הטבילה שעל מצוה של טבילה לה
 דבכל משמע צמר בחוטי לא נקט סתמא דהמשנה דכיון

 חומין כסתס שערה בהן שקולעת במה אף מיירי החוטין
 בקליעה הגהונין דבאוחן מפרש לזאת בקליעה גתונין שהמה
 שלמצוה טבילה לה מתרמי דילמא גזירה משוס אסור בלא״ה
 ותסתור תשכח בשבת ואח״כ מבע״י מהקליטה להוציא ותשכח

 לאו הגזירה וא״כ לר״א בזה חטאת איסור ובאמת הקליעה
 הקליעה סתירת מחשש כ״א בר״ה ד״א הוצאה חשש משוס
 וכשאינו מחלוקת ואח״כ סתם וכוי חטאת חיוב יש ובזה
 לאתויינהו אחי בהתרתה דשמא מטעם אסור בקליעה נתון
 של טבילה לה מתרמי דילמא בגמ׳ הפירוש וכך בר״ה ד״א

 הקישורין ולהתיר הקליעה לסתור אסור וזה להו ושריא מצוה
 לאתויינהו דאתי החשש הוי בקליעה נהוגין שאינן ובאותן

 משום בשבח אסור דטבילה כדנאמר אף והנה • בר״ה ד״א
 בודאי דרבנן בטומאה טמאה היא אס מ״מ כמתקן דמחזי
 מ״מ בשבת לטבול דאסור כלים כמו בשבת לטבול מוהר
 בסיחן ועיין להטבילן מותר דרבנן בטומאה שנטמא בכלי
 • תרי״ג ובסימן ח׳ ס״ק במג״א פכ״ו ובסי׳ ז׳ סעיף שכ״ג
 אחר פן מחשש בשבת בהן לצאת אסור ג״כ הוי א״כ

 דמדאורייתא המקפיד מיעטו בחציצה עצמה תמצא שתטבול
 וטבילה הפעס עוד לטבול צריכה ומדרבנן טבילה לה עלתה

 הקליעה ותסתור שתשכח החשש ויוצמח בשבת מותרת כזו
 תצטרך סן לגזירה גזירה דהוי חיישינן לא לזה אמנם
 ותסתור תשכח וכשתטבול חדא גזירה וזהו הפעס עוד לטבול

 ניחא זהו אכן ל״ג לגזירה וגזירה גזירה עוד הוי הקליעה
 לאתויינהו דאתי בחשש משא״כ שתסתור קליעה איסור בחשש

 של טבילה היה אס אף חוששין שפיר הוה אז בר״ה ד״א
 גזרינן דבהוצאה דרבנן טבילה מחשש בשבת אסור מצוה

 אמר ד״ה ע״ב י״א דף שבת בתוס' ועיין לגזירה גזירה
 ושריא ואמר הזהב בלשונו רש״י דקמדייק וזהו כו׳ אביי
 וא״ל הקליעה להתיר אסור ובאמת לטבול אותס ומחרת להו
 בטומאה כ״א בשבת לטבול דאסור כיון לזה חוששין איך

 דואתי סיומא ובשלמא לגזירה גזירה והוי וכנ״ל דרבנן
 להו דושריא דכאן בגזירה אכן ניחא בר״ה ד״א לאתויינהו

 שעל בשבח לטבול מותר כ״א כן דלא מסייס ע״ז קשה
 סבר דרש״י אף והנה * וגזרינן חדא גזירה והוי ל״ג הטבילה

 שהיא לראיתה ז' לסוף א׳ טבילות פני לטבול רגילין דהיו
 בתום׳ כמבואר ליבון ימי לסוף וא׳ מדאורייתא טהורה

 בלא א״כ ס״א דף ובכתובות בימי ד״ה ע״ב י״ג ד׳ שבת
 ליבון ימי אחר בשבת לטבול מותרת ג״כ הוה הנ״ל גזירה

 רש״י הוצרך למה וא״כ בשבת אסור דטבילה כדנאמר אף
 דרש״י י״ל הטבילה על גזרו שלא לה רשריא הך על לסייס

 רק טובלין היו לא המשנה חכמי דבימי כ״כאף־כדנאמר
 בזמן שנהגו כמו ולא בזמנינו המנהג כמו א׳ טבילה

 דאינו י״ל א״נ אליהו דבי בתנא אודותו שסיפר חסיד אותו
 והא טבילות ב׳ טובלין שהיו כר״ת סבר דרש״י מוכרח
 בימי דהיה דביתהו ליה מחלפא שמואל גבי פירש דרש״י
ליכא ליבונה דבימי ראבי״ה בשם כמרדכי דסבר י״ל ליבונה

 :י״ג סעיף קצ״ה סימן •ביו״ד י״א והוא עבירה הרגל

והרא״ש התו׳ מדברי זהו • קליעתה להתיר ולא כ״ו סעיף
 אוה מ״ד כלל אדם ובנשמת " אשה במה פ׳ ריש

ע״י אמר בר״י נחמן ר׳ איתא בירושלמי וצ״ע כתב ג׳

 שהיא
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 בהן ומהלכת שכוחה והיא בנדחה חציין שהן מתירחן שהיא
 מתרת שהיא ע״י אמרין הוינן ובקדמיחא מנא א״ר "ד״א
 חותל אושעיא ר׳ תגי כלום אמרין הוינן ולא החפור את
 אומרים שהיו ר״ל יקשור שלא ובלבד ומסיר קורע תמרים של

 ש״מ כו׳ חותל ר״א ומדתני ראשה קליעת שמחרת .הטעם
 לפרש הכריחו מי ידעתי ולא יעו״ש הקליעות להתיר דמוחר

 מפאת דלאו הפשוט והפירוש ורחוק זר פירוש שהוא כן
 מתיר שהוא מצד כ״א עליו בא קליעה סתירת איסור

 בשבת אסור ומסיר וקושר בו קשור שהשער מה הקשירה
 ר״א ומדחני קיימא קשר והוי ארוך לזמן לקשור היה ומדרכן

 בירוש׳ שכתוב ומה בכה״ג הקשירה להתיר דמוחר ש״מ כו׳
 כלל בפ' הוא וכן ומחיר קורע וצ״ל ט״ס נ״ל ומתיר קולע
 דילן בש״ס הוא וק א׳ הל׳ קשרים אלו וס׳ ב׳ הל׳ גדול
 בדבר אורג משוס אסור בודאי דקליעה ע״א( קמ״ו )בד׳
 • כו׳ כחבית את כשובר דהוי משוס הטעם ובהחרה חלוש
 חוסל הקשר מחיר לענין ג״כ כחב ב׳ הל׳ גדול כלל ובס׳

 ליכל החבית את כשובר נעשה התרה זו ואין כו׳ תמרים של
 הנשמת קושית מ״מ דכן אף אמנם כו׳• גרוגרות ממנה

 הא מטעם להתיר שמותר כמו דהנה עומדת במקומה אדם
 דנעשה התרה זה דאין כו׳ תמרים של חותל הושעיא ר׳ דחני

 הקליעה בססירת להתיר יש מה״ט ה״נ החבית אח כשובר
 מאיסור רק קליעה סתירת מאיסור מיירי לא והירושלמי

 וה״ה התרה להתיר אושעיא דר׳ להא הביא והתרה קשירה
 אינם דהס נ״ל ע״כ * דמ״ש מה״ט הקליעה לסתור מותר

 הסירוש זה דעל יען הדין בפירוש ירושלמי הדין מפרשים
 מה לסי שמקשה גדול כלל בס׳ העדה הקרבן קושיח קשה

 תמרים של חותלות ח׳ סעיף שי״ד סי׳ בא״ח המג״א שכתב
 דלאו הני דוקא משמע וכו׳ אגוזים ששובר כמו זה שכל כו׳

 בתוכם התמרים שיתבשלו אלא עשויס דאינס גמורים כליס
 ע״ב( י׳ )ד׳ בירושלמי וכ״מ דאסור פשיטא גמור כלי אבל

 כשובר נעשה אלא התרה זו ואין בה דמסייס להא כונתו
 התירו לא נמי דבחביח אסור ממש דבכלי משמע החבית

 וקשה הסי׳ בריש שם המג״א כמ״ש שנשברה בחבית אלא
 דתני הא הש״ס מייתי י״ט( )ד׳ אשה במה בר״ס דלעיל

 יעו״ש החסר קריעת ולענין ממש אוכלים אפילו אושעיא ר׳
 ר' חני דהאי והרא״ש התום׳ מפרשי קישיא הדין ומחמת
 משמע וכן להקדוס שייך ואינו בס״ע נפרד דבר הוא אושעיא

 אושעיא ר׳ חני ונקט אושעיא ר׳ דחגי נקט מדלא הל׳
 הוינן בקדמייחא פירושו וכך בס״ע נסרד דבר דהוא משמע
 מחזיקין היינו כי יען התפור את מתרח שהיא ע״י אמרין

 רב של טעם בשמענו כעת קיימא של קשר דמקרי בסברא
 פירוש כלום אמרין הוינן לא כי איך חזינן יעקב בר נחמן

 אינו כי כלום לא של מאמר היה כה עד שאמרנו מאמרינו
 מקרי ולא להתירה דדעתה כיון קיימא קשר מקרי דלא כן

 חשש מפני לגזור אין וא״כ שי״ז בסי׳ עיין קיימא קשר
 לדבר דהוא כיון להתיר מותרת לכתחילה דאף התיר שמא
 הקשר התרת היתר מדיני בכאן הירושלמי דמיירי ויען מצוה

 של בחותלות ג״כ דמתיר הושעיא ר׳ דתני הא לזה הסמיך
 היתר מטעם להתיר אין בכאן אכן הקשר להתיר המרים
 סמיך התרה בהיתר דמיירי כיון רק לשם דל״ד חותלות

 ונהפוך אסיר בודאי הקליעה סתירת וא״כ הדומה דין עוד
 אושעיא ר׳ מדרבי נקט מדלא לאסור ראיה יש מכאן כי הוא
 משמע בדין כה עד טעה כי איך ממנו ראיה הביא ולא

 וכג״ל קשר שאינו מטעם כ״א בזה להתיר אין זה דמשוס
 הוא מכאן ולפחות דאסור סשיטא הקליעה בסתירת וא״כ

 דאוסר רש״י בשיטת לעיל שס*רשגו לפירוש גמורה הוכחה
 העברה חשש בלא אף הקליעה בשבת שתסתור מחשש בקלוע

 פירשו דר״נ להא ששמעו דמקודס חזיגן דהרי ברה״ר ד״א

 הנשמת לפירוש או לפירושי הקשירה תתיר שמא מחשש ג״כ
 מחשש ר״נ שהעלה כפי אף א״כ הקליעה שתסתור אדם

 אסור בזה הקליעה לסחור דאסור כדנאמר אכן ד״א שהוליך
: זה מחשש

 עבדות וטבללשס שמל עבדו א׳ סעיף "י(בטחברש)
 • גרגרים איזה זה בענין לבאר ראיתי כו׳•

 ושנתגיירו שנפדו נאמר ע״א י״א ד׳ בכתובות הנה
 שנתגיירו דהול״ל הל׳ שינוי על לדקדק ויש כו׳ ושנשתחררו

 והשפחה והשבויה הגיורת מקודם כדנקט ושנשתחררו ושנסדיח
 כוא דנקט זכיה דהך העלו מטבילין התוד״ה דהנה ונ״ל

 בבת שריא איך הוא עו״ג דמה״ח דכיון והקשו מדרבנן
 ביין ומגעו דנקט רש״י דמל' שכתב בפנ״י דעוין ישראל

 עו״ג דהוי אסור אשה קדושי לענין דבאמת משמע כשר
 לסי״ז אכן כישראל הוא מדרבנן דהוא ביין מגעו לענין רק
 לישראל לה דשרינן הרי ר' דכחובתה המשנה נקט איך

 חוזרין דבגדלוחה י״ל גדלה לכי הגמ׳ דמוקי אמנסלפי
 משמע אביי מקישית אמנם גירות לשס אותה ומטבילין

 ההפלאה שכתב מה לפי ונ״ל קטנה כשהיא אף שפיר דאיירי
 לשס וטבלה וחזר עבדות לשס וטבלה מעו״ג דכשקנהו

 בכה״ג מיירי דמחניחין י״ל לפי״ז א״כ בע״כ דמהני גירות
 במחכוין א״כ מדאורייתא גר דהויא להנשא מותרת ושפיר
 ולא הדדי בכי ושנשתחררו ושנתגיירו וכתב הדבר

 י ע" הי׳ דהגירוח דמיירי ילמדנו דהשינוי מקודם כדנקט
 דלמה כך כיונו הונא לרב דמסייע והגמ' מקודם ושנשתחררו

 הגירות דהיה בכה״ג דמיירי להשמיענו הל׳ לשנות להגמ׳
 לגר א״א כי יען ידעינן ממילא הלא מקודם שחרור ע״י
 מדרבנן קטן גר דיש הונא כרב בעכצ״ל אחר בענין קטן

 ומדרבנן שחרור בלא בגר דמיירי ה״א השינוי ואלמלא
 בכה״ג דמיירי המשנה שינה לזאת כו׳ גדלה לכי והכתובה

 ה״א השינוי דלולא כן דלא הגמרא ודחי מדאורייתא גס והוי
 המשנה שינה לזאת עמו בניו שנתגיירו בגר מיירי דהמשנה
 אין הב״ד משא״כ הי׳ שחרור ע״י דהגירוח דמיירי להורות
 מטבילין בגמ׳ עוד נאמר ושם : בידם ביכולת

 רבותא דהוי מילה נקט לא אמאי בהפלאה הקשה • אותו
 דלכך הסנ״י שכתב מה עפ״י ונ״ל יעו״ש צערא דא״ל טפי

 סברא שיש רק אינו דזהו אף מה״ח דבר רבנן כאן עקרו
 כדתיקנו לקטנה נישואין לתקן סברא איכא ג״כ בכאן מ״מ

 דבגר ואע״ג משמרה בעלה שיהא כדי ישראל בת לקטנה
 עד לקטן ונשואין קדושין דא״ל זו לתקנה הוצרכו לא קטן

 שהוצרכו כיון אפ״ה אחרת טבילה לטבול יכול ואז שיגדיל
 שאין קטן בגר ה״ה מהני קטנות שטבילת בקטנה לתקנה

 אוהו מטבילין קגקט שפיר נמצא • יעו״ש ביניהם לחלק
 מילה ל״ש דבה אשה משוס הוא התקנה דעיקר להשמיענו

 רק מילה וה״ה להגר הטבילה תיקנו ואגבו טבילה רק
 : אשה טבילת בשביל הוא התקנה דעיקר מלמדנו

 לדקדק ויש לו• הוא דזכות קמ״ל מאי עוד נאמר ושם
 הלא לו הוא דזכות משמיענו דמקשהמאי משמע הל׳ דמזה
 מקוסכדמחרץ בשום חנינא לא דזהו כן לא ובאמת תנינא
 לאדם דזכין קמ״ל מאי לאמר וה״ל’ לו הוא חוב דה״א

 דבר דזהו קמ״ל מאי לאמר ה״ל דוחק וזהו כו׳ בפניו שלא
 בפניו שלא לאדם דזכין ומשמיענו לו הוא דזכית פשוט

 הוא דחוב מסברא ארעתיה אסיק המקשה גס דזהו ונ״ל
 סברת רק דזהו סבר המקשה רק לו ניחא דבהפקירא לו

 בהפקיראלזה ליה דגיחא ל״ס בגדול אף רבנן משא״כ ר״מ
 שלא לאדם וזכין לו הוא דזכוח קמ״ל מאי שסיר מקשה
 לארס זכין ע״ב בגיסקי״א תנן אלו דברים שני הלא בפניו

 עבדים בשחרורי דלא רבנן קאמרי וזהו כו׳ בפניו שלא
 חוב א״כ ליה ניחא בהסקירא עבדא מסברת נאמר ואס

 הוא
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 לא בגדול השתא וא״כ לו הוא דזכום צ״ל בע״כ לו הוא

 דלא ומתרץ קטן מכש״כ א״כ ליה ניחא בהסקירא אמרינן
 בהפקירא אמרי׳ ולא לו הוא דזכות משמיענו גופא דזהו כן

 דבהפקירא ברור לדבר קיי״ל עבד דגבי קטן גבי ניחא
 שחרור של דזכות סברי רק מודו רבנן ואף לכ״ע ניחא
 ע״כ עליו אחרים ורשות דמשועבד כיון דהפקירא מחוב גדול

 מטבילין הוד״ה — קטן: גבי ולא גדול גבי דוקא דזהו משמיענו
 :כו׳ ישראל בבת ליה ושריק מדרבנן גר הוי היכי וא״ת כו׳

 ביין מגעו לענין דרק לפרש יש דבאמת כתב הפנ״י הנה
 אשה קדושי לענין משא״כ כישראל נחשב מדרבנן דהוא

 מחשב אשה נשואי לענין דגם מוכח דגמרא מסיגיא אכן
 מצי הוי ההוס׳ כתבו מאי לפי״ז מקהה שוב כישראל

 דרב ממימרא הלא כו׳ חכמיס ביד כח דיש דקמ״ל לשנויי
 מקשה ושפיר דשמעתין מסוגיא רק זה מוכח לא הונא
 מה עפ״י בפשוט וג״ל בצ״ע שהניח יעו״ש קמ״ל מאי

 משום מילה נקט ולא ן מטבילי נקט דלכך מקודם שכתבתי
 תיקנו ואגבו קדושין לה לתקן באשה הוא התקנה דעיקר

 ס״ד אותו דמטבילין הונא רב דכוגת חזינן הרי א״כ באיש
 מוכח א״כ דוקא נסך ביין מגעה לענין ולא ולהשיאו ב״ד
 עוד נאמר ושם :דשמעחא סוגיא בלא גופא הונא מרב
 וחמה השמיטה הרי״ף כו' למחות יכולין הגדילו בגמ׳

 על הקהו ורבא דאביי משוס אי ההשמטה על הרא״ש
 הפנ״י דהנה ונ״ל יעו״ש קושיותיהן נתרצו הרי דבריו
 דהכא משנה דהלא כרבא אמר לא אביי אמרו על מקשה
 משוס ותירץ בקודמין ומוהיב נערות דאלו מקמיה נשנית
 ומסתמא מחיים נגבית אין דכתזבה גדלה לפי י״ל כפיר דבזה
 סחמא נערות דאלו בההיא אבל לכשתגדיל אלא ניטלת אינה

 נערות בשאר כמו מיד הקנס לה שנותנין משמע דמילתא
 דמההיא סבלי הגמרא סזגית דסתמא חזינן נמצא "ש יעו

 נדלה לכי לתרץ ל״ש וע״ז אלימחא קושיא נערות דאלו
 ע״ז לתרץ דיש אף דשמעחא דסחמא כסוגיא והלכתא

 ל״ס דרבא חזינן הא נשכר חוטא יהא שלא אביי תירוץ
 דנכריח כיון לה ליחן נשכר חוטא יהא שלא דמשוס כן

 נ״ל כן דאביי לגבי כרבא והלכחא תמחה אם היא גמורה
 קושיח יחרצו וסייעתו הרא״ש אמנם ־ הרי״ף בטעם ברור

 הקו׳ מקודם הקשו כך מדרשא בבי דבאמת אחר באופן הפנ״י
 עדיף דאביי קושיחו כי יען כאביי אמר לא מ״ט ורבא
 תהא שלא טעמא היינו כחובה וכדתריץ מהקודמין דהוא
 אף כרבא אמר לא ואביי מקשה שפיר שוב כו׳ קלה

 קושיתו דעל אלימחא הוא קושיא הדין אק מהקודמין דהוא
 הש״ס אכן א מדרש בבי נאמר כה כו׳ קלה תהא דלא י״ל

 רבא ואח״כ אביי אמר דמקודס המאמרים סדר כפי סידר
 מה עפ״י י״ל סוד • לרבא ואח״כ לאביי מקודם מפרש ע״כ

 כניס לכלל שהגיע בקטן להסתפק דיש ההפלאה שכתב
 דמרצינו כיון למחות יטל אס ב״ד וא״צ לעצמו לזכותו שיכול

 דהא אביי קושית ל״ק שוב כן נאמר וכאשר בעצמו זכה
 טבילה וקיי״ל שנים לכלל שהגיע עד למיאון מתקדשת אין

 ומסתמא כו׳ להנשא תבעוה וקיי״ל גירות הויא לנידתה
 דקושיחו נמצא יעו״ש לחזור יכולה איך וא״כ לנידתה טבלה
 כשהגיע למחות יכול דאין י״ל קושיהו דעל אלימתא דרבא

 לא רבא כו׳ אמר לא אביי הגמ׳ דאמר והא י שנים לכלל
 משא״כ כן ולאמר לדמות דיש הייט לפרש רציתי אמר

 וכן נשכר חוטא יהא שלא וסברא כן אינו דאמת אליבא
 יאמר אולי לק בכאן אמרינן לא בעיניו קלה תהא שלא

 בכתובה דבין סברי חרוייהו ורבא דאביי נמצא כן האומר
: משגדלה כ״א יהבינן לא בקנס ובין

 זמורה יחתוך שמא רוכבין אין ז׳ ס״ק בטג״א (ה)ש״

 באמה אבל בהמתו שביתת מפני קאמר ובירושלמי
 נושא דחי משוס פירוש כו׳ בהא בהמתו שביתת ליכא
 • שבות על ל״ג ובבהמה בעלמא שבות אלא בו ואין א״ע
 ירושלמי דכונת המג״א ביאר י״ב ס״ק רמ״ו בסי׳ לעיל ועיין

 שאינו חע״ג צער ולא נייח לה שתהיה ר״ל ינוח למען משוס
 משא״כ ירד עלה אפילו אמרו בהמה צער משוס ולכן מלאכה

 דאסור הטעס עיקר אבל לירד לו אסור עלה דאס באילן
 כונת אדס בנשמת ביאר כן זמורה יחתוך שמא משוס

 ולעד״ג ־ אפריס יד בס׳ כונתו לעיל ביאר זה וכעין המג״א
 לשנים א׳ בין חילוק אין באמת דהנה הירושלמי כונת לפרש

 המהרי״ל קושיית קשה ולפי״ז בשבת לרכוב אסור דתמיד
 שנים יהיו א״כ זמורה יחתוך שמא משוס הוא דהטעס דכיון

 דקא הוא ואוסופי הירושלמי בא לזאת אי לרכוב מותרים
 דבשביל אף בהמתו שביתת איסור דאיכא כיון בטעמא מוסיף

 גזרו שכבר טון מ״מ שבות רק דאינו גזרו היה לא זה
 מכוס אסור בשנים אף ע״כ זמורה יחתוך שמא משוס

 • לגזור הוצרכו דב״א כיון בבהמה אף וגזרו בהמתו שביתת
 ידיו בב׳ דקטע תקכ״ג סי׳ בע״ש שכתוב מה נ״ל ולפי״ז
 שביתת משוס דאסור אינו למידי למיחש דליכא לרכוב מותר

־. זמורה יחתוך שמא טעס על פליג לא והירושלמי בהמתו

 מת צרכי או כלה צרכי לעשות ג׳ סעיף במחבר 0)ש״
,בגמ ע״א ד״ד כתובות במס׳ הנה כו׳

 דמיירי נימא מנ״ל תמהו התו׳ כו׳ מיס שנתן אלא ל״ש
 שייך האיך קשה דלכאורה ונ״ל מיס נתן שלא אע״פ בכפר
 שהקשה הרשב״א בחידושי ומצאתי תכשיטין בשהיית קלקול

 מתקיימין שאינן נשיס ותמרוקי בבשמים דמיירי ותירץ זה
 מתוקן הכל שהיה רק הגמ׳ נקט לא אמאי קשה אמנם

 עירחא ואמאי נשיס תמרוקי עשוי שהיה ג״כ ול״ח לסעודה
 ונ״ל קחשיב• לא מהתכשיטין וטירחא קחשיב מהסעודה

 הוה כ״א בהדיא לפרוט כ״כ מאריך כיה לא הגמ׳ דבאמת
 ומת ותכשיטין סעודה צרכי מתוקן שהיה הרי בקצרה נקיט

 אחר דין משמיענו כי יען הברייתא דקפריט מה אכן כו׳
 נתן כשלא משא״כ דוקא בשר ע״ג מיס ונתן טבוח בוטבחו

 למכור לזה רבא טירחא דצריך אף בשר ע״ג מיס
 הנשואין דוחין דממון פסידא דא״ל מטון מ״מ במקולין

 דגופא טירחא דטרח דליכא הוא דהחשש ה״א דלכאורה ועוד
 כעת למכור דיוכל אף בשר ע״ג מים בנתן ה״ה לפי״ז א״כ
 משמיענר וחידושא הצורך עת וליקח לחזור יטריח מאן מ״מ

 אס דטרח אינש דליכא החשש דעיקר כן דלא הברייתא
 אחר ממון צריך ויהיה שיופסד דמטון שהכינו מה יפסידו

 דזהו נמצא במקולין למכור כשיוכל משא״כ ליכאדטרח לזה
 נמצא חידושא הדין בשביל סעודה צרכי ופרט רבה חידושא

 • דוקא בכה״ג הברייתא דמיירי חסדא רב הכריח שפיר
 משום כו׳ יחודי בתוד״ה ע״ב י״ח ד׳ יומא במס' ועיין

 דהגמ׳ הכונה דכך דלק״מ ונ״ל ובגה״ש כו' יה״מ דשבעח
 הראב״ד וסבר ביה לזלזולי אתי רבנן דאקילו כיון קאמר

 אף כמשתה ימי ז׳ מקודם לנכוג ביס דאקילו כיון דפירושו
 החופה בני וכל לשוכביניו שמחה אפושי ביה אית דהא
 יבא אבילות ימי בתוך כזו בשמחה לכתנכג מותר מ״מ

 חשיבה לא כי ג״כ אבילות ימי בתוך עליה לבא ויומשך לזלזל
 אף לעשות הקדום בזלזול ראה כי עבור אבילות כך בעיניו
 איט שמחה אפושי דאינו כאן משא״כ כזה וריעות שמחה
 שוס מזה יומשך ולא כ״כ האבילות מזולזל ואיט כ״כ קולא
 לדלג יכולין מ״מ כו׳ שיסתם עד בתו׳ שס עוד ועיין * דבר

 ד״ה רש״י ס״ב פ' ד' יומא במס' עיין ט׳ עצמם ולטמאות
 הוא כך רש״י דכונת דלק״מ ונ״ל ובגה״ש ט׳ תטמאו ולא

דאס



תורת

 להוסיף בא י״לדהכתוב אז לטמא מוזהרים ישראל היו דאס
 כ’משא בנגיעה ג״כ שרץ בטומאת דאף מבכהניס בישראל

 שרץ דבנגיעת א״כ כלל לטמא מוזהרים ישראל דאין כיון
 מוזהרין ואין במת שמוזהרין מהכהניס הוא דק״ו מוזהרים

 תגעו לא ובנבלתם ע״ב ט״ז ד׳ בר״ה להדיא הוא וכן בשרץ
 אל המור ת״ל נבילה מגע יעל מוזהרין ישראל יהיו יטל

 מוזהרין אין בג״י מוזהרין אהרן בגי אהרן בני הכהניס
 ישראל מוזהרין כהניס חמורה טומאה ומה ק״ו דברים והלא

:לכש״כ קלה טומאה מוזהרין אין
 ע״א ה׳ ד' בכתובות עיין כו׳ שמיס חפצי ו׳ סעיה
 מהרבה לזה ראי׳ דהביא הא כו׳ צדקה פוסקין י ׳

 נישואין בעלי כל דמדרך ונ״ל מסתי׳ מהנך בחד רז״ל מאמרי
 קהל בעלי כל ידוע גס * נישואתן בעת ס לעני צדקה ליתן

 מיוחדין לקהלות מזה זה המה גפרדין ועיר עיר שבכל ישראל
 יחשב אז האדם נישואי ובעת הראשונים בתשובות כמבואר

 עמהם נמנה להיות שירצה קהל איזה אצל ומתחבר לאיש
העתים בצוק אשר ידוע גס • הצטרכות מיני לכל

ערכאות של בהרמנה כ״א אשה לישא אין אנו אשר
 אשה נישואי עת מהדרך גם • כמנהגם וברשותם בידיעתם

לראות אומן איזה אצל לדבק יראה צוארו על רחיים אשר
אהבת אשר אשה עם חיים ראה כמ״ש ב״ב יפרנס במה

 לו מקשה חשבונות משום א״ל דכאשר נמצא אומנות זו
 להוציא שצריך מה שיחשוב משוס אי קמכוין חשבונות לאיזה

 לחשבן מותר מצוה של דחשבונות אמרו הלא הסעודה על
 בעת לעניים צדקה ליתן ויפסיק שיחשוב כונתו ואי • בשבת

 פוסקין הלא מקדישין אין בכלל וזהו המנהג כפי הנישואין
 ס״ק ש״ו בסי׳ המ״א וכדמתר׳ן בשבת לעניים צדקה

 לספחו כקהל אנשי עס לדבר מזה דיומשך משוס ואי י״א
 כו׳ לב״כ הולכין הלא חשבונות במשוס ג״כ נכלל וזהו אצלם
 אז נפש פיקוח ענין דאיכא היכא מיירי יוחנן דר׳ וא״ל
 עוד אמר יוחנן ר׳ דהלא אינו זהו אחר בענין ולא שרי

 מדכר דלא דיחיד אפילו והיינו בשבת נפש פיקוח מפקחין
 דזהו משמע רבים עסקי על לפקח אמר איך וא״כ לקהל

 לערכאות לילך דיומשך משום ואי נפש פיקוח באינו אף
 דמצוה ומילי דקהל ומילי כו׳ לערטיאות הולכין הלא מ״ל
 הלא מ״ל אומן אצל שיעמידו דיומשך משום ואי הן שוין

: כו׳ משדכין
 ידחה בשבת בשני להיות שחל יו״כ בגמ' שם עוד ןטירן

л הפנ״י והקשה בשבת לשלישי ידחה ופירש״י כו׳ י 
 יעו״ש רא״ש אד״ו לא וקיי״ל בשבת בא' ר״ה יהיה דא״כ

 משוס כגמרא בביאור בנימין מפאת בתשו׳ וכשתעיין חיזוצו
 כדאסיק יסבור דרש״י ונ״ל מחוור תירוצו אין ומתיא ירקא

 דהאכילה רק שרי בעיו״כ להתענות רוצה דאס ב״י אדעת
 אכילה כ״א דאל״כ נראה לזה והטעם עינוי כמו ג״כ נחשב
 כדהקשה בט׳ ואכלתם הול״ל עינוי בל׳ מפקיד למאי ממש

 באכילה רק יוצא ג״כ דבעינוי הכונה בע״כ בברכות הצנ״ח
 במעשה ובט״ז בטור והובא שבמדרש הטעם מפני השכר יוגדל

 שיוציא אנו בטוחים כי להראות בכדי הדג שקנה דחייט
 שלא פירוש ידחה מקשה ולזה לחיים ויכתוב דינינו לצדק
 רמז וא״ת בעינוי יקיים להיפך רק בעיו״כ סעודה יעשה
 י״ל יהי איך דין מיוס מפחדים ואין בטוחים שאנו שמחם

 אנו ששמחין לרמז יו״כ אחר בשבת שלישי ליום יעשה דזהו
 ידחה רש״י ככתב וזהו תרוייהו ונתקיים דינינו לצדק שהוציא

 ועיין • ידחה עיו״כ סעודת כ״א ידחה יו״כ לא שלישי ליום
 אמאי וקשה כו׳ משדכין מנשיא דבי ותנא בגע׳ שם עוד
 וב״ה ע״א י״ב ד׳ שבת במס' מפורשת מברייתא הביא לא

 בתוד״ה ע״א ק״ג ד' שבת ובמס׳ כב״ה הל׳ וקיי״ל מתירין
 וע״ז כלום הזכירו לא ומזה ותירצו ממק״א התו׳ הקשו ואמר

סן אביגדור ארח

 אמר וכן האי כך ולפרש לדחות דיש יען ונ״ל תירוצם ל״ם
 כ״א וב״ה ביש סליגי נמי דבכגי פירושו אין כו׳ רשב״א
 משדכין אין רשב״ג משוס אומר רשב״א היה וכן פירושו

 הביא כי עבור ונקטיה מדנפשיה דין זהו כו׳ התינוקות את
 אסור דזהו רשב״ג בשס מאמר עוד הסמיך רשב״א מאמר
 לדלעיל חוזר ואח״כ אבלים מנחמין ואין עד פסוקה הל׳ והוא
 ומדברי • וב״ה דב״ש פלוגתא בזה כו׳ אבלים מנחמין ואין
 כ״א לפנינו כדנכתב בגמרא גרסי דלא נ״ל כנ״ל התו׳

 הוא שהכל הוא דהמשמעות התוספתא בשם אינהו כדהביאו
 דלפנינו בתוספתא וגס שבת מהל׳ בתוספתא בפי״ז א׳ ברייתא

 בש״א אומר רשב״א היה וכן דז״ל התו׳ שהביאו מל׳ שניא
 להשיא אפילו בבהכ״ג בשבת לעניים צדקה פוסקין אין

 מתפללין ואין לאשתו איש בין משדכין ואין ויתומה יתום
: מתירין וב״ה בשבת החולה על

 שבת במס׳. כו׳ דבר ודבר א׳ סעיף במחבר )ש״ס
 בכסות קדשהו כו׳ מכובד ד׳ לקדוש מ״ד

 כו׳ השיב אס דקרא מרישא להקפות הו״ל וקשה נקיה
 באיסור דמיירי נקיה בכסות א״ל ושם קדשי ביום חפציך
 מעכות כמ״ש כפול משבת של דמ״ס במצידות כמבואר חפצים
 באיסור מיירי דאח״כ אינו המצודות דפירוש ונ״ל חפציך

 אסור חפציך ק״נ בשבת ודרשינן חפצך ממצא .דכתיב חפצים
 דמבואר הכינה אכן קרא מהך דריש ולא מותרים שמיס חפצי

 יכול דלהלך התו׳ וכתבו כו במדבר מהלך כיה מ״ט בשבת
 דכמא חיסרון איכא יהלך כשלא והנה כו׳ שירצה מה כל

 כדי עושה בכ״מ דהא לחנם קדוש ביום מלאכה עושה
 יעשה לא לישוב במהרה יגיע ואס שקבע ביום אף פרנסתו
 חסוד ואפ״ה מלאכה עביד והשתא העיקרי שבת ביום מלאכה

 אמיתי בשבת מלאכה שעושה ריעותא דאיכא אף שקבע ביום לילך
 בשבת וא״ל שבת בשביל שקבע יוס ר״ל משבת תשיב אס ולז״א

 ובא שבת מחמת קבע רק משבת רק שבת אינו שמא כי
 ביום חפציך בעשות דעי״ז אף ומבאר בו להלך לאסור
 הב׳ ולפי׳ לילך אסור אעס״כ אוהו שהקדשתי האמיתי קדשי

 משבת כשתשיב יען שילך שמזהירו כך נפרש התום׳ של
 קדשי ביוס חפציך בעשוח ריעוחא יוצמח תלך שלא רגליך

 שהמה במלאכות שבת יחלל ולא לישוב בקרוב ויגיע ילך ע״כ
 חפצי ולא שנדייק חפצים איסור מלמד אין ולפי״ז בסקילה

 שמיס חשצי וכש״כ יעשה חפציך אפילו לאמר דבא שמיס
 זה אפילו רבותא בדרך לאמר בא אלא לאיסור ושניהם

 דשם מותר שמיס דחפצי •חפצך ממצא מדייק ע״כ יעשה
: מותר שמיס חפצי מכלל חפציך לאסור בא

м כו׳ לכרמליש להוציאו מותר ב׳ סעיף במחבר 
 תוד״ה ע״א( צ״ד )ד׳ שבת במס׳ עיין

 שכתב כרש״י ל״ס דהחוס׳ לחרך ונ״ל ־ ובגה״ש כו׳ גדול
 בחמה או בדליקה או בבזיון מוטל שהיה לכרמליח לאסוקיה

 מכיון הבריות כבוד גדול מקרי לא דבדלקה סברי כ״א כו׳
 נתעכל או נשרף אס נ״מ מאי הרואה׳ עין בו שליט דלא

 וליכא ונתבזה נסרח הוא אז בחמה במונח דוקא כ״א בקבר
 קבורה ע״ב( מ״ו )ד׳ סנהדרין במס׳ ועיין * הבריות כבוד
 מת שיראוהו כל לעין יתבזה כלא ופירש״י בזיוני מכוס
 חיישינן לטעם הוצרך שסיר בדליקה דמיירי לעיל וא״כ ונרקב

 בחידושיו הרמב״ן העיר כבר הקושיא ובעיקר • יכבה שמא
 בה כאין שבות דהא התירו לא לא״י אמירה ואפילו וז״ל

 דררא שי״ל ובכל מלאכיה באבות שבת חילול דכל מעשה
 כבודו משוס התירו ולא למת הוא גנאי דאורייתא דאיסורא

 דליקה חשש מסגי אלא דמת טלטול התירו לא בדליקה והלא
 דבריהם .והשל ש מבטל ואינו להשרף מניחו היה לא״ה הא

 :יטו״ש כ״ו בנדה כדאי׳
במחבר לד



תורת 134

 כו׳ חבירו פדה היה ואס ט׳ סעיף במחבר (ב)שי״
 ד״ה ברש״י ק״ג( )ד׳ שבח במס׳ זטיין

 הן • בזה בעי מאי ידעתי לא ובגה״ם כו׳ דחבריה בארעא
 ר״ש מודה וכי שכתב חמוהין ע״ה בדף רש״י דדברי אמח

 מיכווין לא איכווני ומיהו מחרמי אי ליה איכפת דלא במידי
 איכפת דלא אף ר״ש דבארעאדחבריהפליג מבואר הא ובכאן

 דמחיפה איתרמי אי ליה איכפת לא ג״כ הא ליפות ליה
 אכן בעיניו יישר שיהיה ואיך ליה איכפת לא הצדדים דשני
 פירש ורש״י כו׳ טסי ד״ה שם התום׳ הקשו כבר קושיא הדין

 דכחב ג״כ היינו כו׳ איחרמי אי ליה איכפת לא והחס כו׳
 ליה איכפת לא דה״ה משמע ליפות ליה איכפת לא רש״י

 בתו׳ לעיין ג״כ ורמז הגה״ש לן מחדש ומאי מחיפה כשיהיה
 עליו ולהקשות דהכא פירש״י האי הביאו דלא מפום דאי

 כונתס וגם הוא כך דכונחס קושיא אינו אדידיה מדידיה
 דהאי מנלן תימא דלא דאמח אליבא דשם פירש״י לסחיר
 ק״ג בד׳ רש״י דברי דילמא נסתר ע״ה בד׳ רש״י דברי
 איכפח דלא הוא המעשה דבודאי סירש״י בלא הקשו לכן נסתר

: א־תרמי אי ליה
 עיין • כו׳ בשבח המבשל א׳ סעיף במחבר (,״ח)נ

 בתוד״ה ע׳ב( ל״ח )ד׳ שבת במס׳
 דהחוס׳ לתרץ ונ״ל ובגה״ש• כו׳ מחוך ל״ל דהא כו׳ אלא

 מ״ז בד׳ שכתבו דפסחיס התום׳ סברת להו ל״ס ורשב״א
 הואיל דאמר דרבה ריב״א מוכיח מכאן אהבערה ד״ה ע״ב

 אפשר הבלתי דבר דזהו כן דלא אמר לב״ש אפילו הייני
 בע״כ הואיל דאמר ורבה מחוך נאמר ולא הואיל לאמר
 נ״ש דאמר יוחנן כר׳ ל״ס אביי אכן מחיך דסבר קאי לב״ה

 מחוך לאמר שייך לא כאן כי יען ב״ה כ״א מחוך דל״ל הא
 איכא היום צורך ומאי קצת היום צורך שיהא צריך דהא
 דהא ולוקה ד״ה ובפסחים בביצה שכתבו התוס׳ וסברת כאן

 באיסור אלא לאוכלו ראוי באין אעפ״י היום צורך נמי חשיב
 בירושלמי והנה י מאכל ל״ח איסור דמאכל כן אביי ל״ס
 ביו״ט נבילה המבשל יוחנן ר׳ בשם חייא ר׳ איתא דשבח פ״ז

 שלא לוקה אמר רשב״ל ביו״ט בישול מכלל שהותר לוקה אינו
 ממל בר בא ר׳ החיב בלבד לאכילה אלא בישול מכלל הותר

 מכלל שהותר לוקה אינו ביו״ט המורש מעתה דר״י ע״ד
 כדרכה חרישה הותרה לא אילא ר׳ בשם ר״י ביו״ט חרישה

 מחוך סבר לא ורשב״ל מחיך סבר דר״י דל״פ ונ״ל ־ עכ״ל
 שכתבו סברא בהאי דפליגי רק מתוך דאמרינן סברי כ״ע כ״א

 הוא נבילה והך קצת צורך דבעינן אף סבר דר״י החוס׳
 מתוך הוי לאכול חושב דהוא מכיון מ״מ כלל בהצורך ואין

 צורך בה אין איסור והמאכל היא דנבילה מכיון סבר ורשב״ל
 ע״כ לאכול שהותר לדבר אלא בישול מכלל הוחר דלא כלל

 בה דאין בהך משא״כ קצת צורך בו שיש בדבר ג״כ הותר
 אינה כאן אמר שסיר בירושלמי לשיטתו ר״י ע״כ כלל צורך

 ההלכתא. כפי שפיר אזיל דר״ל אליבא משא״כ לב״ש רק מפנה
 בכ״מ דר״ל לגבי כר״י דההלכחא אף אביי סבר וכן לב״ה
 אילא ר׳ בשם דר״י פירוקא וגס טעמיה מסתבר בכאן מ״מ

 פ׳ כדאמרינן ד בא" עוד ועיין • רל״ד סי׳ בח״מ ועיין דחוק
 הותר דלא די״ל כ״כ ראיה אינו דמשס יען ונ״ל כו׳ הדר

 ע״כ דאכילה למידי הנוהר למים דצריך בנחתום כ״א למלא
 שמחה דאינו דרחיצה במידי משא״כ יו״ט שמחת בשביל הותר
 ע״כ לרחיצה והמותר ושהיה לאכילה למלא הותר דלא אסשר
 צורך דהוא ואף התינוק לרחיצת רק דא״צ אף מכאן הביאו

:יו״ט מצות לצירך הוא נ״כ בכאן הא מ״מ מילה מצות
 • כו׳ בקרקע הס אס בין א׳ סעיף במחבר )ש:'ו(

 גמ׳ ע״ב( ל״ט )ד׳ שבח במס׳ מיין
 כתבו דשס כונתו * ובגה״ש כו׳ בקרקע מחלוקת איתמר הכי
 בחמין מחלוקת כירה בס׳ ואמר בקרקע שהוחמו בחמין א״נ

אביגדור ארח

 וחמר 1г מסברא הגמ׳ הדר בכאן ובאמת בכלי שהוחמו
 בכליד״ה אבל בקרקע מחלוקת אחמר הכי איתמר אי אלא

 דהוקשה לתר! ונ״ל • היא גדולה תמוה ולכאורה אסור
 בכאןלהשהטף דר״מאוסר בד״ה בכאן שהקשו מה להתוס׳
 ומוקיס כו׳ ג״ר במי רוחצין אמר ק״ט ובדף בקרקע אפילו

 מזה שפשו ע״כ דוחק להס נראה ותירוצס כר״מ בתרייחא
 שידעו קידם היינו כו׳ איאחמר אלא בכאן דקאמר דהגמ׳

 האוקימחא לפי משא״ג כר״מ דמוקי יוחנן דר׳ אוקימחא מסברת
 מעיקרא כדאמר הוא חסדא רב דדברי בעכצ״ל אתי דכר״מ

 והא קושיא והדין מותר ד״ה בקרקע אבל בכלי מחלוקת
 בשבח הוחמו דההס היא קושיא לאו שבריא דאנשי מעשה
 מדמחמיר ס’הש סברת ובע״כ פליגי מע״ש בהוחמו והכא

לפי החזס׳ דברי ואתיא האמת לפי סברא אינו כ״כ ר״מ
:כהוגן האמת

 מ׳ הולד איברי מיישרין ש׳ סעיף בטחבר )ש״ל(
 ד״ה ברש״י קכ״ט ד׳ שבח במס׳ עיין

 הלידה ביוס מיירי הא דבכאן כונסו • ובגה״ש כו׳ מלפפים
 אסובי אבל פרי בעלמא לפיפי דדוקא רש״י כתב ואעפ״כ

 בחומרי אף רש״י כתב ולקמן הלידה ביום אף אסור ינוקא
 רק דילן מסיגי׳ וראיהו הלידה ביום מותר ג״כ שדרה
 כחב כאן ובאמת אסור שדרה וחומרי מוהר לפופי לאח״ז
 לפוסי הוא דיחזקאל הוכחה בס׳ דאמר דהך להיפך רש״י
 אמאי עוד לדקדק דיש לתרץ ונ״ל שדרה חומרי ולא דוקא

 ור״נ ינוקא אסובי הוא מלפסין הך דבאמת רש״י תירץ לא
 ובאמת הלידה ביום הוא דמותר ובכאן לאח״ז היינו דאסר

 ורך קשה דידן ולגירסא ברש״י הרא״ש גירסת היה כן
 פדרה בחימרי יפרש ור״ש לאח״ז ר״ג יפרם מעצבין דאין
 פסיקתא מילחא הוא דרב מילחא דהך סבר רש״י אכן

 ואף אקרא יחלוק ואיך יליף דמקרא רפ״י דסבר לכ״ע
 אס הוא דצער דמורה קרא דהנך הא ג״כ החום׳ לפי׳
 דאסובי לתרץ אין דכן ומאחר לעשות יאסרו ואיך עושין אין

 אמר איך א״כ לאח״ז כ״א הלידה ביום מיירי לא ינוקא
 בקרא נאמר בכאן ובאמת לאח״ז אפילו דמוחר ששת רב

 לא אינו הוא הצפר דעיקר דמשמע אותך הולדת ביום
 בשבח לחיה דוקא כ״א התיר לא רב וכן דוקא הלידה ביום
 אחר באופן לפרש רש״י הוכרח ע״כ הלידה ביום היינו
 לאסובי ול״ד בחגורות לא אינו לפופי דהאי יאמר דר״ג

 הוא לפופי דהאי וסובר ר״נ על פליג ששח רב אכן ינוקא
 ינוקא אסוני אף בפבח ומותר ינוקא אסובי כמו נ״כ

 אסוני לעיל רש״י כתב וכן בשבח ג״כ מיירי ור״ש זר״נ
 שפיל נמצא כו׳ נולד כשהוא איבריו סדר להחליק ינוקא

 ביום דאי קמיירי ולאח״ז שדרה בחומרי לקמן רש״י כתב
 לחיה עושין דיחזקאל תוכחה בפ׳ האמור כל אמרינן לידה

 ינוקא אסובי דהוא וסבר ר״נ על פליג הא ולר״ש בשבת
 מעצבין דאק בכאן מפורשת מפנה הא וא״כ שרי וג״כ

 : כן אינו לר״ש משא״כ לר״נ רק לפיל כתב לא הא ורש״י
 בשבת מילה צרכי כל עושים א׳ סעיף במחבר (אל״ש)

 ע״ב קל״ב ד׳ שבח במס׳ עיין כו׳
 דוחה שודאה פירש״י דשם כונתו ובגה״ש כו׳ ביום ת״ל גמ׳

 דומה ועבודה עבודה שדוחה צרעת מה בק״ו דאתיא שבת
 הגמ׳ קדחי כאן ובאמת יעו״ש אותה דוחה מילה שבת
 שכחנו מה עפ״י לתרץ ונ״ל " נפקא דמביוס ומסיק ק״ו להך

 דרבא ול״ל הכא רבה דגרסינן צ״ל לישנא דלהאי החוס׳
 ־א סס כרב וס״ל חזי לא דגברא משוס דטעמא דלקמן
 רנה לשיטת דכן ומאחר יעו״ם לקמן דרבא עליה דפליג

 לאו שנת דוחה מילה מכשירי דאמר דר״א י״ל ספרא ורב
 ביום ליה ואייחר היא הלכה גופא דמילה דסבר משוס

 סבר ר״א כ״א ביום ד״ה בע״א רש״י כדכתב למכשירין
דמילה



סח אביגדור ארח תתוי
 חזי דכא הוא דגברא דל״ס מצ*עח בק״ו ילשגן דמילה
 וקיצר הק״ו רש״י אחז שפיר ופ״כ למכש״רין הקרא ואייחר

: שבת במס׳ כולה וכחי דסייס הא על וסמך רש״י
 ט׳ במיס להעמידה יכול ד׳ סעיף □מחבר (בלש)

 ׳גמ ע״ב נ״ג ד׳ שבח במס׳ עיין
 להגמ׳ דנראה לתרץ ונ״ל ובגה״ש כו׳ גזרינן מי ולבהמה

 דרבנן חחומין דמ״ד אליבא דוקא הברייתא להעמיד דוחק
 דינא כך ג״כ נאמר היא דדאורייתא למ״ר אפילו כ״א
 די״ל להגמ׳ נראה מ״מ דרבנן דהוא -למ״ד אפילו ועוד

 תחימין רבנן דאסמנוה מילי לכל דאורייתא דינא הא
 ובסוד״ה וברש״י בע״ת כאן ע״א ל״ד בד׳ לעיל ועי׳ אקראי

 סממנים שחיקת לגזור אין ודאי דכא ג״ל ועוד יעו״ש לא
 דהותר לאמר יטעה מי כי לבהמה רפואה עשית עבור

 על יעלה ובודאי בהמה רפואת עבור דאורייתא מלאכה
 כונת אכן מלאכה בו דאין שאני במיס דהעמדה לבו

 מלאכה איסור בו שאין בדבר אדס רשאה דגזרינן הגמ׳
 לגזור יש בודאי שפיר אדם וברפואת בהמה רפיאת אטו
 הותר אדם לרפואת יאמר דהרואה סממנים שחיקת אטו

 מקשה ולסי״ז נפשות סכנת בו דאין במקום אף שבח מלאכת
 פשיטא בבהמה לגזירה גזירה דגזרח מאחר שפיר הגע׳

: מדרבנן הוא אס אף עבור-חחומין לגזור דיש
 כו׳ המעורבת אחרת למצר י׳ סעיף במחבר )שלי(

 ברש״י ע״ב ס״א ד' שבח במס׳ עיין
 דמצילין מבואר דשם כונסו ובגה״ש כו׳ לאצולינהו ד״ה
 קט״ז בד׳ בהדיא מביאר וכן כ ג" משלש שאינו למבוי אותן
 וא׳׳כ המעורבת לחצר דוקא הוא באוכלין ורק במשנה ע״ב
 דהוקשה לתרץ ונ״ל • המעורבת לחצר כאן רש״י כתב איך

 הדליקה מפני לחצולינהו אס היא דהאבעי׳ דמאחר לרש״י
 קמיעין הול״ל קדושה משוס בהם יש בלשונו אמר איך א״כ

 דאסור כדמסיק בשלמא לא או דמי הקודש ככתבי
 מוכרח שפיר וש״ד גניזה לענין הוא והאבעיא לאצולינהו

 דמי הקודש ככתבי אומר היה דאס לישנא בהאי לאמר
 ככתבי אינו הצלה לענין ובאמת מילי לכל משמע הוה

 פרט איזה למנין קדושה משוס בהם יש אמר ע״כ הקודש
 בו שיש הקדושה יועיל אס מ״מ הקודש לכתבי דל״ר אף

 ככתבי הול״ל א״כ הצלה לענין דמפרש כעת אכן פרט לאיזה
 דהך לסיומא הביא אמאי לרש״י הוקשה ועוד דמי הקודש

 אותן מצילין אין מאמרו דהא במקומם ונשרפים ברייתא
 סיומא הך הביא דלא כמו הדבר נפשט כבר הדליקה מפני
 הברייתא על וכן חורה כשורפי ברכות כותבי אמרו מכאן
 הדליקה מפני אותן מצילין אין דאמר מכיון קשיא גופא

 יהיו לם יצ לא אס פשיטא במקומן ונשרפין עוד לאמר ל״ל
 בהס יש אס כך הוא דהאבעיא רש״י מפרש כ’ע נשרפין

 הקודש בכתבי כמו כ״כ הקדושה יהיה דלא אף קדושה איזו
 מותר יהיה לפשה אכן מפולש שאינו למבוי לאצילינהו
 קדושה דמעט מכיון באוכלין כמו המעורבת לחצר לאצולי־נהו

 מותרין שיהיו עד כ״כ הוא דהקדושה אפשר או בו יש
 מהברייתא שפיר ופשיט מפולש שאינו למבוי גס לאצוליגהו

 דהטנה תימא ולא הדליקה מפני אותן מצילין אין דגאמר
 מצילין המעורבת לחצר הא מפולש שאינו למבוי מצילין אין
 להצילם דאין במקומן ונשרפין כ״א כן דלא מסיים ע״ז

 חהו להשרף עומדים כ״א בהם יגע ולא מקום לשוס
 אף או המעורבת לחצר לפחות בשבת לאציליכהו רש״י כונת

 למבוי גס היינו הקודש כתבי כשאר לאצולינהו סברא יש
: האבעיא חסוב שניהם על מפולש שאינו
 במס׳ עיין כו' לצדקה פשיטיס י״ח כ״ו סעיף ברמ״א

 שתמה ומה ש״פ כו׳ ולמאן בתו׳ ל״ה ד׳ ברכות
 הבדולח מעינו נעלמה איך עליו וגהפלאתי בגה״ש שם

 ואומר כתב מהמ״א פ״י• ברמב״ס הוא הראשונים של דשיחתן
 אחרות מפירות ש״פ על מחללן או בפרוטה פדוין אלו הרי
 דהא אחרים פירות על שפודה דכתב ע״ז השיג והראב״ד כו׳

 כסף כאן אף כסף להלן ומה ממע״ש קודש קודש ילפינן
 חמודות ובדברי דוקא הבית בזמן דה״מ די״ל בכ״מ ותירץ

 דברפ״ד להדוחק לו דמה כתב ערלה הל׳ סוף הל״ק הרא״ש על
 המעשר לחללפירות רצה כאס הרמב״ס מסיק מע״ש מה'

 •״ בירושלים ויאכלו השניים הפירות יעלו אחרים פירות על
 עיין כו׳ מהיכנו יבטלנו שלא ד׳ סעיף ПЗП02 (הל״ש)

 ד״ה רש״י ע״א פ״א ד׳ שבת במש׳
 פירש ורש״י וז״ל וחדוש דרוש בס' וכתב כו׳ קטנה מדוכה
 הא וקשה לטלטל ואסור לאיסור מלאכתה קטנה מדוכה

 קדמו כבר יעו״ש ומקומו גופו לצורך מותר לאיסור מלאכתו
 שהוא הבינוני כשיעור ז״ל פירש״י וז״ל הר״ן זו בקושיא
 שג קטנה מדוכה הכי בתר ודקאמר כאגוז דהיינו המכריע

 אס ר״ש דאמר אדלקמיה וקאי היא אחריתי מילתא בשמים
 לאיסור שמלאכתה קטנה דמדוכה ופירש״י מותר עד עליה יש

 שריא לא מ״ט נמי עד דבלאו ועוד כו׳ •לטלטלה ואסור
 ומקומו גופו לצורך לטלטלו מותר לאיסור שמלאכתו כלי דהא

 עד בלא ועוד וז״ל בחידושיו הרמב״ן כתב וכן יעו״ש כו׳
 יעו״ש ומקומו גופו לצורך ניטלין הכלים כל שהרי לשתרי גמי
 דמדוכה הגה״ש שציינו למקום אדרבא רש״י דכונת לתרץ יש אכן

 לאיסור מלאכתה קטנה מדוכה ונונתו בל׳ וקיצר עלייהו קפיד
 אחז דרש״י א״כ נתנאל בקרבן פירש וכן עלייהו וקפיד

 דאמת ואליבא אסור גופו דלצורך דסבר אביי סברת בלשונו
: בידים דמקצה משוס הטעם הוא רבה סברת כפי

 כו׳ מותר מתטין שאין דבר א׳ סעיף במחבר (ז)של״
 רש״י ע״ב ל״א ד׳ שבת במס׳ ועיין

 דהוקשה לתרץ ונ״ל ובגה״ש כו׳ פחם עושה שהוא מפני ד״ה
 שנעשית מפני קתני ולא לסייס הגמ׳ הוצרך למאי לרש״י
 וממילא פחם עושה שהוא דקתני נמי דיקא רק הול״ל פחם

 לפרש רש״י בא לכן בכ״מ הדרך הוא וכן הדיקא כונת ידעינן
 שהוא א׳ דברים שני בנשונו משמע פחם עושה שהוא דהל׳

 מדנאמר והיינו עכשיו ב׳ פחם כמין לעשותה ממש מתכוין
 המטין שהוא משמע הרי שעושה נאמר ולא עושה שהוא

 טעם מדנאמר הוכחות משני הגמ׳ מדייק וא״כ לעשות
 עבור הוא הטעם בע״כ עכשיו וגס שמטין עבור המשנה

 מכוין אין אס ואף מילתא תליא דבטנה לגוש צריך הוא כי
 לגופה צריכה הוי ליה דניחא רישא פסיק דהוא מטון מ״מ
 בעינן לגופה כצריכה במלאכה הדבר ועיקר מכוין שהיה כמי

 מטין כמו הוי ציה דניחא בפ״ר רק מטין שיהיה דוקא
 דדינו פירוש פחם לעשות מכוין שהוא הדבר לזה כינה ע״כ
 דבת משוס והטעם כר״י דסבר כדנאמר משא״כ מטין כמו
 דבר דאף סבר ר״י דהא כונה צריך למאי א״כ הוא בגין
 ולא שעושה קתני למאי ועוד אסור "כ ג מחטין שחין

 מפני קתני ולא סיומא נקט היה לא דאס נמצא שנעשית
 עושה שהוא דקתגי מהא רק הוא דהדיוק ה״א פחס שנעשית
 ומשמיענו כך מסיים לכן שעושה נקט ולא מסטין דמשמע

 דנקטעושה ב׳ הוא דגקט משוס א׳ דבריס שני משוס דקמדייק
 מסטין שהוא והך זה לפירוש רש״י דהוכרח נמצא נעשית ולא

דמאחר כאן יש כונה היינו לזה הנצרך פרט דין די״ל כטגה
ממש: ליההו״לכאלומתכוין דניחא דהואפ״ר

 ומעשרות תרומות מפרישין ולא ד׳ סעיף □*ПОД (״ט)של
 תוס׳ פ״א כ״ה דף שבח במס׳ עיין ט'

 חדש כאוד קושיא בהדין קדמו וכבר ובגה״ש ט׳ כך ד״ה
 ועוד יפה ותריץ כו׳ אבל ד״ה ע״ב פ״ב דף פסחיס במס׳

 כתב דחמורה בחרא בפ׳ מברטנורא הרב דכנה לתרץ נ״ל
 נתתי הנה ואני שנאמר משוס בשריפה טמאה ,ד^תרומה

 את
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 אחד מדבר הכתוב תרומות בשתי תרומותי משמרת את

 שלך לך רחמנא ואמר טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה
 התוס׳ כטעם דל״ס כרי יעו״ש תבשילך תחת להסיקה תהא
 מוכח דאיך הרב על תמה בחידושיו הגרע״א אכן דכאן

 הרב דכונת ונ״ל בצ״ע שהניח יעו״ש דבשריפה זה מקרא
 ממשמעותא לאפוקי בא לך נתתי הנה קרא דהאי יען הכי

 כמבואר למעשר ובטריס לבכורים אתקש דתרומה דלאנאמר
 בטמא ממנו ביערתי לא נאמר הא ובמעשר הא ד״ה בתום'

 הא אגב בדרך א״כ בטמא דיבעיר לאמר לך האי ואתי
 מבלי ההיקש לקיים דיש דכ״כ גס ומה הוא דבשריפה נדע

 כדנאמר ח״כ בהנאה אסור הא ומעשר נקיים לגמרי לבטלו
 משא״כ לגמרי ההיקש נעקר הרי הנאות בכל כותר דתרומה
 בכל ולא ליהנו׳ מותר השריפה ובשעת בשריפה דביעורו כדנאמר

 ד״ה כ״דע״בבתוס׳ בד׳ כמבואר הנאה מקרי לא שוב הנאות
 כן לגמרי ההיקש מעקר לא א״כ יעו״ש ריב״א בשם לפי
 פסחים שבתו׳ דהרשב״א י״ל שפיר э'Ъ הרב בטנת ג״ל

 ושוב דכאן התוס׳ כסברת ול״ס הרע״ב בשיטתי ג״כ אזיל
 השיראים מיתיבי בגמרא ע״ב כ׳ בדף ועיין • שפיר מקשה
 דלא כתב המהרש״א דהנה דתרץ ונ״ל ובגה״ש כו׳ והכלך

 וכלך להו ידיע הוה דשירא כיון קמפרש פירושי בזה שייך
 המשנה על ולפי״ז יעו״ש כדמוכח־בשמעתין להו ידיע הוה לא

 כלך היה המשנה ובזמן קמפרש פרושי בודאי י״ל דכלאים
 הוה לא ושיראיס כלך להו קרי דאנשי דרובא לכל נודע
דור עד הזמן בהמשך אכן אנשים מקצת של ל׳ דהוא ידיע

 העולם רוב והתחילו הדבר נשתנה ואביי רבין האמוראים של •
 בד׳ כה״ג כדמצינו נשתקע כלך ושם שיראים בשם לקראו

 והכלך דהשיראיס הא משא׳כ שמייהו אישתני מילי תלת הני ל״ו
 נודע דשיראיס בעת אח״כ דנשנית בציצית חייבין והסריקין

 פירושי א״ל וא״כ משנה אינו דזהו נודע היה לא וכלך
 היינו קמפרש פירושי וא״א ומתרץ שפיר ומקשה קמפרש
 כן גס תפס ע״כ לשיראיס מפרש הכלך שם דכלאיס המשנה

 ואזיל קנקיט דמתניתין ל׳ והכלך השיראיס ונקט ל׳ להאי
 ג׳ בהוריות ועיין • לשיראין יפרש שכלך ל״ש דבזמה״ז אף

 ע״א ה׳ בד׳ משנה הוא הלא תמוה דתניא ר״י חכמים ומאן
החדשה החצר דלפני וצ״ל ט״ס בגה״ש ע״ב ובד׳ וצ״ע

:לוים של במחנה יכנס אל יום טבול בגימטריא
 במס׳ עי׳ כו׳ לאכול שלא כנדר א׳ סעיף בטח□" ^(שמ")

 כו׳ דודאי בא״ד בגה״ש ע״א ד׳ ד׳ שבת
 ספק התראת הוי זו אוכל לא אם זו אוכל בלא גס דודאי ונ״ל

 מעשה מחוסר ואיט לרדות בדעתו היה דלא דברים ב׳ דבעינן
 זו אוכל לא אס זו אוכל שלא יותר רבותא נקטו דלא והא
 מכות במס׳ נאמר בניס על אם לוקח נקטו דגמ׳ ל׳ יען

 ולמה דרבא מימרא ע״ב כ״ח בשבועות נאמר אוכל שלא
 בזה דדוקא נטעה לבל דנקטיה והגמ׳ מנפשייהו דמיון יאחזו

 מחוסר השבועה לקיים על כ״א מעשה ממוסר אינו דלעבור
 אס זו אוכל בלא משא״כ התראה דשמה ר״י אמר מעשה

 ספק דהתראת ר״י מודה מעשה מחוסר דלעבור זו אוכל
 לר״י ספק דהתראת בכה״ג אף נקטיה לכן התראה ול״ש

:התראה שמה
 יהא שלא כרמלית גדר י״ח סעיף במחבר (שמ״ה)

 ח׳ דף שבת במס׳ עיין כו׳ פחות
 קאמר דלא שכתב ובמהרש״א פטור ו׳ רחבה ד״ה ברש״י ע״א

 שלא אלא כלי מחורת לבטולי ’ רבנן ביה גזרו דלא החס
 אבל מתוכו מטלטלין שאין כרמליח כשאר בכלי להחמיר

 לדקדק ויש כו׳ קאמר לעצמה רשות דהוי בא להקל הכא
 כרמלית דאין ג״כ כתבו כאן ד״ה ה׳ בדף שם ההוס׳ דהא

 לתוכו מרה״י המוציא לפטור לאקולי הוי הא ושם בכלים
 ציינו הא והתוס׳ לפירש״י כרמלית הויא הא להקל ולענין

 קופתו היתה גבי •לקמן כפירש״י כמו שכתט רש״י לדברי
 התוספות דקושית יפן צ״ל רש״י דלשיטת ונ״ל כו' מונחת

 דהמקשן צ״ל וע״כ המקשן של דעתו על עלה מה אלימתא
 דאין מסיק והתרצן לאקולי בכליס כרמלית דיש סבר היה

 הה״א לפי דאף לתרץ דבא הוא ורש״י לאקולי אפילו כרמליש
 מדאוריי׳ לאו דההיא ניחא כמי בכלים כרמלית יש דלאקילי

 הוא לר״י קשה דהאי ונמצא כו׳ מדרבנן אלא רשות הויא
 בכלים כרמלית דאין הא התירוץ להכריח ובא א׳ דיבור הכל

 גטה בדלא וא״ת בכתבו לקמן רש״י מדברי הוא דנסתר
 יש אמרינן דלאקולי דמוכח כו׳ היא לעצמה רשות נמי י׳

 דבזו צ״ל ובע״כ כו׳ לר״י דקשה סיימו לזה בכלים כרמלית
 לפי דכתב הוא ורש״י המתרץ עם המקשה מחולק הסברא

 הקושיא דכל דכיון כ״כ מדוקדק אינו אכן המקשה דעת
 להקשות הו״ל הויא דכרמלית משום אלא הויא לא המקשה של

- :קמפיק לכרמלית חייב אמאי
 בעירובין עי׳ כו׳ לר״ה מרה״י א' סעיף במחבר )שמ״ס

 למעלה ומאי ובגמרא ע״א ל״ג דף
 בבאר לאו אלא ע״ב שם שבת במס׳ עיין כו׳ למעה ומאי
 למעה ומחי למעלה מאי להקשות ויש כו׳ עשרה ביה דלית
 בפסחים התום׳ דכתבו עפ״י לתרץ ונ״ל • בכאן דאקשיכן כמו
 ד״ה בתוס׳ ע״ב י״ב דף ובסוכה מאי ד״ה ע״ב צ״ע דף
 דאיכא דכאן דבההיא כן כמו וה״נ יעו״ש בהם מסככין אין

 דלא צ״ל ולכן הל׳ זה שייך אין הכופה דבדבר למעעי
 עירובו אין ואפ״ה עירובו בנותן דא׳ י״ל כ’וא בנועה מיירי

 כרבא ודלא עיר של עיבורה תוך דה״ה מזה ונשמע עירוב
 משני ולכן לדרבא ליתא ש״מ נעע.ה שמא לזה חש ומדלא
 מה י׳ דבבור למעעי ליכא דשבת בההיא אבל זקיף דהדר

 ל' ונקע הברייתא חש לא ולכן למשה לי מה למעלה לי
 :וכמוך גבוה למימר ליה דמבעיא גב על אף וממה מעלה

 לדירה הוקף שלא היקף כל א׳ סעיף במחבר )שלח(
 ע״ב( מ׳ )ד׳ כבת במס׳ עיין כו׳י

 לא מ״ט ור״א הכוגה דאין ונ״ל ובגה״ש קתני רה״י בגמרא
 אמר לא ר״א בשלמא באמרו מקודם דהלא כדעולא אמר

 דפירוש דהעלו כיון לאמר ודוחק טעם מפרש לא כדעולא
 דהכונה ונ״ל להדוחק הכריחו מי מפרשי לזאת דחוק ר״א

 רה״י די״ל כ״כ אכן רה״ר שאינו פל רה״י די״ל מודה דר״א
 גלגול בית בשבילי משא״כ כך לפרושי טוב יותר ממש

 דאינו עבור להתפרש מוכרח אחר בפנין דאא״ל ואסמווניח
 מקשה והגע׳ ז׳( משכה ובר״ש י׳ משנה בר״מ )יעו״ש רה״י
 קחני דרה״י יען ומתרץ היא קיפף לה קרי בקעה ור״א

 כקט היה ואס לטומאה נס רה״י הוי הגשמים בימות פירוש
 בימות אף מוקפת בלחי דבקעה נטעה הוה מוקף קרפף

 הכל בו דכלול בקעה נקט לכן לטומאה רה״י אינו הגשמים
 לטומאה רה״י דלענין ומשמיענו מוקף שאינו ובין מוקף בין
 שבח לענין משא״כ לטומאה רה״י ג״כ הוא מוקף בלחי אף

 ועיין :כרמליח הוי מוקף וכשאינו במוקף דוקא כ״א אינו
 נימא וקשה כו׳ נמי כולהו אמו והכרמליח ע״ב ו׳ בד׳

 דר״ה בבבא למחשב הו״ל דא״כ וי״ל בזמה״ז מדבר לאהויי
 התנא דל״ח ל’צ בע״כ במדבר שרוין שישראל בזמן מדבר

 • ובזמה״ז שרוין שישראל בזמן לעולם רשות שהוא דבר כ״א
 וכונסו ובגה״ש כו׳ מכחשין ד״ה ברש״י ע״א ח׳ בדף ועיין
 ורחב ט׳ גבוה פ־רש״י ושם קצר ובין רחב בין פירש״י דכאן

 ורחבה גבוהי׳ רה״י דנקטרש״יאח״כ דאיידי לתרץ ונ״ל ד'
 ד׳ רחבה הוא אסקיפה דסתס ד׳ ורחבה כאן נ״כ נקט ד׳

 א״נ הכא ד״ה וברש״י אמר ד״ה ט׳( )ד׳ במוס׳ כמבואר
 באסקופה משא״כ קצר אפילו אז עמוד כשהוא דדוסא י״ל

 היטב ועיין ׳7 ברחב כ״א רה״ר אינו הבית כצד דנמשך
 רש״י ע״ב י״ג בדף ועיין ־ דאסקוסה בשמעתא ט' בדף

ד״ה
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 להוסיף בא דהכתוב י״ל אז לטמא מוזהרים ישראל היו דאס
 משאה בנגיעה ג״כ שרץ בעומאת דאף מבכהניס בישראל

 שרץ דבנגיעת א״כ כלל לעמא מוזהרים ישראל כיון
 מוזהרין ואין במת שמוזהרין ■מהכהניס הוא דק״ו מוזהרים

 תגעו לא ובנבלתם ע״ב ט״ז ד׳ בר״ה להדיח הוא וכן בשרץ
 אל אמור ת״ל נבילה מגע על מוזהרין ישראל יהיו יטל

 מוזהרין אין בנ״י מוזהרין אהרן בני אהרן בני הכהניס
ישראל מוזהרין כהניס חמורה עומאה ומה ק״ו דברים והנא

:לכש״כ קלה עומאה מוזהרין אין
ע״א ה׳ ד׳ בכתובות עיין כו׳ שמיס חפצי ו׳

 מהרבה לזה ראי׳ דהביא הא כו' צדקה פוסקין . י *
 נישואין בעלי כל דמדרך ונ״ל מסתי׳ מהנך בחד רז״ל מאמרי

 קהל בעלי כל ידוע גס * נישואתן בעת ס לעני צדקה ליתן
 מיוחדין לקהלות מזה זה המה נפרדין ועיר עיר שבכל ישראל

 יחשב אז האדם נישואי ובעת הראשונים בתשובות כמבואר
 עמהס נמנה להיות שירצה קהל איזה אצל ומתחבר לאיש

העתים בצוק אשר ידוע גס • סצערכות מיני לכל
ערכאות של בהרמנה כ״א אשה לישא אין אנו אשר

 אשה נישואי עת מהדרך גס • כמנהגם וברשותם בידיעתם
לראות אומן איזה אצל לדבק יראה ציארו על רחיים אשר
אהבת אשר אשה עם חיים ראה כמ״ש ב״ב יפרנס במה

 לו מקשה חשבונות משוס א״ל דכאשר נמצא אומנות זו
 להוציא שצריך מה שיחשוב משוס אי קמכוין חשבונות לאיזה

 לחשבן מותר מצוה של דחשבונות אמרו הלא הסעודה על
 בעת לעניים צדקה ליתן ויפסיק שיחשוב כונתו ואי • בשבת

 פוסקין הלא מקדישין אין בכלל וזהו המנהג כפי הנישואין
 ס״ק ש״ו בסי' המ״א וכדמתרץ בשבת לעניים צדקה

 לספחו כקהל אנשי עם לדבר מזה דיומשך משום ואי י״א
 כו׳ לב״כ הולכין הלא חשבונות במשוס ג״כ נכלל וזהו אצלם
 אז נפש פיקוח ענין דאיכא היכא מיירי יוחנן דר' וא״ל
 עוד אמר יוחנן ר׳ דהלא אינו זהו אחר בענין ולא שרי

 מדכר דלא דיחיד אפילו והיינו בשבת נפש פיקוח מפקחין
 דזהו משמע רבים עסקי על לפקח אמר איך וא״כ לקהל

 לערכאות לילך דיומשך משום ואי נפש פיקוח באינו אף
 דמצוה ומילי דקהל ומילי כו׳ לטרטיאות הולכין הלא כנ״ל
הלא כנ״ל אומן אצל שיעמידו דיומכך משום ואי הן שוין

: כו׳ .משדכין
 ידחה בשבת בשני להיות שחל יו״כ בגמ' שם עוד ךןזיין

л הפנ״י והקשה בשבת לשלישי ידחה ופירש״י כו׳ י 
 יעו״ש רא״ש אד״ו לא וקיי״ל בשבת בא' ר״ה יהיה דא״כ

 משוס כגמרא בביאור בנימין מפאת בתשו׳ וכשתעיין תירוצו
 כדאסיק יסבור דרש״י ונ״ל מחוור תירוצו אין ומתיא ירקא

 דהאכילה רק שרי בעיו״כ להתענות רוצה דאס ב״י אדעת
 אכילה כ״א דאל״כ נראה לזה והטעם עינוי כמו ג״כ נחשב
 כדהקשה בט' ואכלתם הול״ל עינוי בל׳ מפקיד למאי ממש

 באכילה רק יוצא ג״כ דבעינוי הכונה בע״כ בברכות הצג״ח
 במעשה ובט״ז בטור והובא שבמדרש הטעם מפני השכר יוגדל

 שיוצ*א אנו בטוחים כי להראות בכדי הדג שקנה דחייט
 שלא פירוש ידחה מקשה ולזה לחיים ויכתוב דינינו לצדק
 רמז וא״ת בעינוי יקיים להיפך רק בעיו״כ סעודה יעשה
 י״ל יהי איך דין מיום מפחדים ואין בטוחים שאנו שמחה
 אנו ששמחין לרמז יו״כ אחר בשבת שלישי ליום יעשה דזהו

 ידחה רש״י ככתב וזהו תרוייהו ונתקיים דינינו לצדק שהוציא
 ועיין • ידחה עיו״כ סעודת כ״א ידחה יו״כ לא שלישי ליום
 אמאי וקשה כו׳ משדכין מנשיא דבי ותנא. בגמ׳ שם עוד
 וב״ה ע״א י״ב ד׳ שבת במס׳ מפורשת מברייתא הביא לא

 בתוד״ה ע״א ק״נ ד׳ שבת ובמס׳ כב״ה הל׳ וקיי״ל מתירין
 וע״ז כלום הזכירו לא ומזה ותירצו ממק״א התו׳ הקשו ואמר

 אמר וכן האי כך ולפרש לדחות דיש יען ונ״ל תירוצם ל״ש
 כ״א וב״ה לש פליגי נמי דבכני פירושו אין כו׳ רשלא
 משדכין אין רשב״ג משוס אומר רשל׳א היה וכן פירושו

 הביא כי ונקטיהעבור מדנפשיה דין זהו כו׳ התינוקות את
 אסור דזסו רשב״ג בפס מאמר עוד הסמיך רשל׳א מאמר
 לדלעיל חוזר ואח״כ אבלים מנחמין ואין עד פסוקה הל׳ והוא
 ומדברי • וב״ה דב״ש פלוגתא בזה כו' אבליס מנחמין ואין
 לא לפנינו כדנכתב בגמרא גרסי דלא נ״ל הנ״ל התו׳

 הוא שהכל הוא דהמשמעות התוספתא בפס אינהו כדהביאו
 דלפנינו בתוספתא וגס שבת מהל׳ בתוספתא בפי״ז א׳ ברייתא

 בפ״א חומר רפלא היה וכן דז״ל התו׳ פהביאו מל׳ שניא
 להשיא אפילו בבהכ״ג בשבת לענייס צדקה פוסקין אין

 מתפללין ואין לאשתו איש בין משדכין ואין ויתומה יתוס
: מתירין וב״ה בשבת החולה על

 שבת במס׳ כו׳ דבר ודבר א׳ סעיף במחבר )ש״ס
 בכסות קדשהו כו׳ מכובד ד' לקדוש מ״ד

 כו׳ השיב אס דקרא מריפא להקשות הו״ל וקשה נקיה
 באיסור דמיירי נקיה בכסות א״ל ופס קדשי ביום חפציך
 מעכות כמ״ש כפול משבת של דמ״ם במצידות כמביאר חפצים
 באיסור מיירי דאח״כ אינו המצודות דפירוש ונ״ל חפציך

 אסור חפציך ק״ג בשבת ודרשינן חפצך ממצא .דכתיב חפצים
 דמבואר הכינה אכן קרא מהך דריש ולא מותרים שמיס חפצי

 יכול דלהלך התו׳ וכתבו כו במדבר מהלך היה מ״ע בשבת
 דשמא חיסרון איכא יהלך כשלא והנה כו׳ שירצה מה כל

 כדי עושה בכ״מ דהא לחנם קדוש ביום מלאכה עושה
 יעשה לא לישוב במהרה יגיע ואס שקבע ביום חף פינסתו
 אסור ואפ״ה מלאכה עביד והשתא העיקרי שבת ביום מלאכה

 אמיתי בשבת מלאכה שעושה ריעותא דאיכא אף שקבע ביום לילך
 בשבת וא״ל שבת בשביל שקבע יום ר״ל משבת תשיב אס ולז״א

 ובא שבת מחמת קבע רק משבת רק שבת אינו שמא כי
 ביום חפציך בעשות דעי״ז אף ומבאר בו להלך לאסור
 סב׳ ולפי׳ לילך אשור אעפ״כ אוהו שהקדשתי האמיתי קדשי

 משבת כשחשיב יען שילך שמזהירו כך נפרש התום׳ כל
 קדשי ביום חפציך בעכוח ריעותא יוצמח תלך שלא רגליך

 שהמה במלאכות שבת יחלל ולא לישוב בקרוב ויגיע ילך ע״כ
 חפצי ולא שנדייק חפצים איסור מלמד אין ולפי״ז בסקילה

 שמיס חפצי וכש״פ יעשה חפציך אפילו לאמר דבא שמיס
 זה אפילו רבותא בדרך לאמר בא אלא לאיסור ושניהם

 דשם מותר שמיס דחפצי חפצך ממצא מדייק ע״כ יעשה
:־ מותר שמיס חפצי מכלל חפציך לאסור בא

 כו׳ לכרמלית להוציאו מותר ב׳ סעיף במחבר א(שי״)
 חוד״ה ע״א( צ״ר )ד׳ שבת במס' עיין

 שכתב כרש״י ל״ס דהחיס׳ לתרץ ונ״ל ־ ובגה״ש כו׳ גדול
 בחמה או בדליקה או בבזיון מועל שהיה לכרמלית לאפוקיה

 מכיון הבריות כבוד גדול מקרי לא דבדלקה סברי כ״א כו׳
 נתעכל או נשרף אס נ״מ מאי הרואה עין בו שליע דלא

 וליכא ונתבזה נסרח הוא אז בחמה במונח דוקא כ״א בקבר
 קבורה ע״ב( מ״ו )ד׳ סנהדרין במס׳ ועיין " הבריות כבוד
 מת שיראוהו כל לעין יתבזה כלא ,ופירש" בזיוני מכוס
 חייכינן לעעס הוצרך שפיר בדליקה דמיירי לעיל וא״כ ונרקב

 בחידוכיו הרמב״ן העיר כבר הקושיא ובעיקר ־ יכבה שמא
 בה כאין כבות דהא התירו לא לא״י אמירה ואפילו וז״ל

 דררא שי״ל ובכל מלאכית באבות שבת חילול דכל מעכה
 כבודו מכוס התירו ולא למת הוא גנאי דאורייתא דאיסורא

 דליקה חשש מפני אלא דמת עלעול התירו לא בדליקה והלא
 דבריהם של :ות ש מבעל ואינו להשרף מניחו היה לא״ה הא

■ :יטו״ש כ״ו בנדה כדאי׳
במחבר 'לד
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 ומחול הכרס קרחת של המשגה לעגין ומשיב הלכחא למאי

 נשנית משנה בחדא מילי כחרוייהו והא ההלכתא הוא הכרס
 רש״יד״ה שס עוד ועי׳ ופשוט נקטס לכך זה לגבי זה

 כי יטן לישנא הך רש״י אחז דלכך ונ״ל כו׳ מבוי ולפירצח
 וארבעה בד׳ מראשו בעשר מצדו נאמר ע״א ו׳ בד׳ לקמן
 כי עבור א:ן בחוס׳ כמבואר כשלמטה ועשר מעלה כשל
 זל״ז דמי נא כי אף לישנא בחד כללס אלו הדברים שני

 רש״יבנשינו ע״כאחז מעלה כשל ג״כ דעשר משמע ומהלשין
• הגה״ש דברי בזה וסר הגנל ל׳

יונתן ור׳ רי״ף מדברי נראה שס״ג סי׳ הד״מ י-ןיןר
 כיון למעטו ובא מ:׳ למעלת בתהילה היה דאס *

 אבג כ׳ מכלל הוא שיהיה הקורה יניח כדין שלא שעשה
 למעטו א״צ לחיד הקורה רק מכ׳ למעלה גבוה אינו אס

 לעשות הרי״ף הכריח מחין הבנתי ולא יעו״ש זה בשביל
 בקרבן ומצאתי גמ׳3 זה נזכר שלא מה חרש דין

 מאי דא״כ ע״ז אלימהא קישיא המקשה ו׳ אות נתנאל
 כ׳ משפח קורה מניח עושה היה כיצד דתניא מהא פריך

 יעו״ש מל יוחר בתחילה שהיה דמיירי לשנויי הו״ל ולמטה
 להכין יש דהנה דינו ף הרי׳ הוכיח מזה דאדרבא למרץ ונ״ל
 דנאמר הברייתא שמגיה כונהו אס ולמעלה אימא אמר איך

 ולמעלה וגרים ולמטה מכאן וכמו ולמטה האי בטעות
 יודע הוא הלא קחני למטה והא אח״כ מקשה מאי א״כ
 אלא הול״ל אח״כ וגס ולמטה בעקום למעלה שמגיה רק ג״כ
 נזכר דלא )אף קמא בתירוץ קאי דאינו כון קמ״ל הא

 תנא אי ד״ה במהרש״א ג׳ ד׳ ביבמות עי׳ מקודם אמורא
 דתיבת הכונה ואס דבריו( לביאור כיף גבמהר״ס כו׳

 ולמעלה עוד להוסיף אימא אמר רק כדמסיק יכתוב למטה
 במקום למעלה כפשוט נגיה להגיה אתה דצריך מכיון הלא

 אימא והול״ל ככאן הזכיר לא התירוץ עיקר וגס למטה
 לאמר דוחק וזהו ט׳ קמ״ל הא למטה האי ולמעלה
 מפרש לזאת לו ומקשה תירוצו לסייס לו הניח לא דהתרצן
 כ״ע מל יותר דכשהיה חילוק דיש אחרת כונה הרי״ף
 כיון הקשה והמקשה כ׳ מכלל הקורה שיהיה דצריך מודו

 כן הדין דלעולס משמע מחלק ואין בסתמא בכאן דקנקט
 האופן ע״ז בע״פ אימא ומתרץ קיסיהו בפירוש ביאר ולא

 הטנה וכך כלמעלה דלמטה קאי ולמטה החי רק ולמעלה
 למעלה אס ביאר ולא סחמא ונקט כ׳ משפת קורה מגיח

 ולמטה כ׳ משפח יניח פעמים יש 'דחילוק יען למטה או
 לא והמתרץ מעלה כשל ג״כ ולמטה וכן ולמעלה ופעמים

 ומתרצו קושיחו הבין לא דהמחרץ המקשן והבין כ״כ ביאר
 בתחילה כשהיה קחי ולמטה והאי ולמעלה אימא דע״ז
 דהאופן קחני למטה והא קושיחו וביאר חזר מל יוחר

 תני לא אמאי וא״כ קתגי ולמטה כ׳ משפת להניחו דצריך
 דלעולס משמע סתמא ומדנקט למעלה שמניחו האופן ג״כ

 תשובתו לו וביאר המתרץ חזר ולמטה כ׳ משפת מניחו
 לתרץ אין אכן ־ דינו הרי״ף הוטח ומזה מרווח פירוש וזהו

 כיון לו דקנסו סבר דהרי״ף דמאחר נתנאל הקרבן קופית
 אף כשהוא סגי קנסא האי א״כ מל למעלה הגביה שכבר

 ל בתיך הקורה כל דוקא שיהיה וא״צ כ׳ בחוך מקצת רק
 במקצת מ״מ מבוי חלל דאיצו כדנאמר אף מ״ד דלחד מאחר
 ולמטה מל קורה עליו י נותן דקאמר והרי״ף סגי כ׳ בתוך

 מניח דנקט בכאן משא״ש ל בתוך קורה מקצת הכונה
 המקוס דמצמצס משמע כ׳ משפח ל׳ האי כ׳ משפת קורה

 ברבינו אכן שסיר ומקשה ל בהון הקירה כל שיהיה
 הקורה עיבי שכל בהדיא נאמר דשס ק נאמר לא יהונתן

: כג״ל צ״ל בע״כ יעי״ש אמה כ׳ להשלמת יכנס
כו׳ אמה מל יותר חללו בגובה היה ואס כ״ו בס;זיה

1 л שהוא מטי ע״א ב׳ ד׳ עירובין במשנה עי׳ 

 בריש ואסיקנא סוכה במס׳ הר״ן ז״ל כו׳ למעלה גבוה
 אא״כ סוכה מפסלא דלא כלומר חנן סוכה דחלל עירובין

 דקהני דייק הכי דמתניחין ולישנא אמה מל גבוה חללה
 שהוא כלומר מל למעלה גטה שהיא הסכך שהוא סוכה

 סיכה למיהני ליה הוה לא דאי מחללה אמה מל למעלה
 ג בד׳ דא״כ חמוהין ודבריו יעו״ש כו׳ מל גבוה שהיא
 מקצת רק אף דב״א למבוי סוכה בין מחלק דרבה ע״א

 ח״כ פסול וזה זה עולא בר ונרבה פסיל מל למעלה
 מזה ולהביא למעלה מהאי ע,י:ס להקשות להגמרא הו״ל

 ואיך חנן סיכה מבוי דחלל כשר וזה דז: לרבא סיעהא
 להוכחה נראה היה לא דלהגמ׳ מה הוכחה הר״ן יוכיח

 למחי דל״ק פשיטא דלאינך היא כך הר״ן דכונת לתרץ וג״ל
 יהיה לא למעט כצריך דהמיעוט הכונה רכך למעלה נקט

 ישראל השארת במשניות דהנה המפתן־ להגביה מנתחת
 נוונא "בכל דקמ״ל ישפיל נקט ולא ימעט דנקט כתב

 כקירה שמעבה ע״י בין הגי הפתח חלל גובה שממעט
 דאף מלמטה המשהן שמגביה ע״י אפילו או מלמטה
 המפח; על רק המבוי תוך ניכר הקורה יהיה לא דבכה״ג

 א״צ א״ש הקורה תחת להשתמש דמותר קיי״ל הרי עכ״ס
 ולהלן משס יוציא שלא הקורה תחת רק המטי תוך היכר
 ראיהו דהה והוא זה לדין ראיה להביא רצה שבנו יעו״ש

 בש״ס נאמר במחלוקת כבר דבריו הלא עליו ונחפלאתי
 יוסף רב כו׳ למעטו ובא מש׳ גבוה היה ע״ב בד״ד ערוך
 אביי ותחתיה קורה של רחבה כנגד ופירש״י טפח אמר
 היכר משוס כו׳ מ״ר ובפירש״י בהסוגיא יעו״ש ד׳ אמר
 תחת שנגדה טפח אותו על לעומד היכר יש הרי הוא

 שהוא דמבוי הוא כך המשנה פירוש נמצא יעו״ש הקורה
 ימעט אמה דמל יראה דלמעלה כך יעשה הרבה גבוה

 עבור כ׳ החלל יהא שלא בענין ישסילה או הקורה שיעבה
 מג׳ פחות החלל כשיהיה א״כ עשריס עד צ״ל סקירה כי
 דוקא יהיה "המיעוט ונקט כ׳ יהיה הקורה בהצטרף ,י א

 במה הגי לא הרצפה להגביה כשירצה משא״כ למעלה
 ד׳ עד המבוי לתוך להמשיך כ״א הקורה מול טשח שיגביה
 למעלה הדקדוק שפיר וניחא כאביי דסובריס י״ל כן כאביי

 צריך דלמה כך א״ל א״כ תנן מבוי דחלל להסיבר אכן
 בא ע״כ כ׳ עד החלל כשר הלא אמה מש׳ החלל למעט
 לישנא זה מסקנא דלפי ואמר למעלה נ׳ אליביה לתרץ הר״ן

 סוכה דקתני השונה תפרש זה באופן תדייק השי דמחניתין
 לפי מש׳ גבוה שהיא סושה הוצ״ל שך תפרש לא דאי שו׳

 להקשות דיש מאי לי ניחא זה ועפ״י נ״ל שן זה מסקנא
 דמני מ״ש בכאן כמו ג״ש דמקשה סוכה בריש הגמרא על

 אינו זו באמת הלא במבוי כמו חקנתא תני ולא פסולה
 דוכתא ואישא פסולה דחני דוכחא דאיכא די״ל קישיא
 ואיתיזנחא הן דתני דוכתא אית בב״ק כמו חקנתא דהני
 מבוי הכשר נקט דלא כיון הקישיא עיקר רק הן תני דלא

 בסוכה כמו לשונו להשוות כתנא דרצון ש״מ ברישא בקורה
 עיקר וא״ש מבוי החוד״ה שדשהבו בזה שינה למה וא״ש

 דלא במה דסוכה למשנה דמשוה כיון הוא בכאן הקושיא
 נסוכה כמו פסולה נקט לא אמאי מבוי בהכשר פתח

 להשוות רצונו שהתנא היכחה שס מציגו דלא בסוכה משא״כ
 אכן ימעט חני לא אמאי לק״מ שס וא״ש במבוי כמו לשונו

 בר לרבה אזיל דהחס דסיגיא ניחא הג״ל דברינו לפי
 וצ״ל למעלה דקדוק קשה וא״ש פסול וזה זה דאמר עולא
 אין בסונה משא״ש במבוי כ״א אינו התירוץ זה אכן כנ״ל
 דנקט וצ״ל למטה או למעלה אס המעיט יהיה איזו נ״מ

 שפיר וא״כ בלשוני להשוות שרציט מבוי אגב למעלה נ׳
 במבוי כמו ימעט למיחני נזה נס משוה לא אמאי מקשה

: שס אנשי בחידושי באלפס ועי׳
 שס



אביגדור או״ח תורת

 קושיא דהדין נ״ל כו׳ פסולה דחני סוכה גבי מ״ש ש□
 קורה כשמקצת למבוי סיכה בין חילוק שיש למ״ד

 בסוכה כשר במבוי דכדגסביר כלל קושיא אינו כ' בתוך
 ן תיק לזה צ א׳ מש׳ למעלה כשהקורה במבוי א״כ פסול

 מקצתו שיהיה קצת מעט כ״א כ׳ בתוך הרבה להשפילו רב
 לזה צריך אינו דהתיקון כיון חקנתא נקט שפיר כ׳ בתוך
 מהחל הסכך כל להשפיל דצריך בסוכה משא״כ רב טורח

 ותיקין טורח לזה וצריך כ׳ בתוך למטה שיהיה כלה ועד
 רק התיקון דקשה חקנתא למנקט ליה פסיקא לא ולכן רב

 תהיה אז ולתקנה לטרוח ירצה אם ממילא פסולה נקט
 הסברא נאמר כשר ובסוכה פסיל דבמבוי וכשנסבור כשירה
 דגל דוקא דמיירי בסוכה דנאמר דהפסול גיסא לאידך
 מי׳־י מונח לא כ׳ הכשר ובתיך ׳מכ למעלה הוא הסכך
 לא עדיין דזהו דיחקן למנקט רוצה ואינו פסולה נקיט
 פסיק ע״כ חדש תיקון וצייך כלזם כ׳ ההכשר בתוך נכנס
 דמיירי בכאן מ:א״נ יוכשר יתקן כאשר וממילא פסילה וחני

 לתוך נכנסה וכבר כ׳ בתוך מקצתה קורה דהאי המכנה
 ידכר ולא הקורה תחתית שירקב גזירה מפאת רק ההכשר

 מעט עוד ישפיל במקצת הושפל דכבר תקנתא חני שפיר
 דאורייתא דזהו דוחק פוס בלי כהיגן המשגה אתיא ולפי׳יז

 זה או כשר וזה דזה למ״ד אזיל הסיגיא דזו וצ״ל וכדומה
 לדקדק דיש מאי לי הונח ובזה ,שפיר מקשה פסולוע״ז וזה
 שאלה זה דמהו עלה הוי מאי № גי בד׳ הגמ׳ על

 חולק מט ידענו לא דעדיין כיין כרבה דהלכה פשיטא
 הל׳ כאיזה ושואל אליביה איכא לשני דתרי משוס ואי עליו

 כדאיכא במסורת לנו כייל כללא בזה גס הלא הלכחא
 פעמים ברוב כן שיקשה מציט ולא ההלכה כיצד לשני חרי

 דסוגיח ניחא דברינו לפי אכן לשני הרי דפליגי הנאמר
 רכה על רפליג מ״ר סוגיא מהדין הוכיח הגמרא

 מי עלה הוה מאי שאל לזאת המת שוין ומבוי דסונה ושבר
 לפסול• או להכשר שוין אס חילק אופן ובאיזה החולק הוא
 דפירפו הגה״ש מקושית והרע״ב לרש״י להציל נ״ל ובזה

 במסקנא דהלא והקשה מכ׳ למעלה הקורה אח שהניחו
 אלא מכ׳ למעלה מונח להיות לקורה אפשר וא״כ חנן חלל

 ניחא ולדברינו יעו״ש מל למעלה יהיה שלא צריך דהחלל
 ובוחרים המשנה מפרשי המה הן והרע״ב רש״י כי יען

 כי אך המשנה ל׳ דקדוק מתיישב היותר בפירוש תמיד
 אינו המסקנא לפי כי ויען כנודע דהלכהא אליבא אינו

 כי אך ברווחא מפרש לזאת בדוחק כ״א למעלה ל׳ מיישב
 יותר מתיישב המשנה דקדוק מ״מ דהלכחא אליבא אינו
 לא דמי הוא »ותר ל׳ ולכאורה ימעט רש״י דכחב וזהו
 ישפיל כלומר וכתב בלשונו הוסיך והר״ב כן לפרש ירע
 הרצפה שיגביה הוא דהמיעיט לאמר נטעה שלא אכן

 להשפילו מלמעלה יהיה והמיעוט הקורה ישפיל כ״א מלתחת
 למעלה הקורה את שהניחו כו׳ בפירש״ימבוי ושם ג״ל: כן

 פירוש לפרש בא דרש״י לתרץ ונ״ל בגה״ש עיין כו׳ מכי
 מבוי בפשוט ניחא תנן מבוי חלל למ״ד ובשלמא המשנה

 לפירוש וא״צ מכ׳ יותר גבוה שהיא מבוי דנקרא החלל היינו
 איך קשה א״כ כ׳ בתוך יהיה שהקורה דבעינן למ״ד אכן

 אליביה וא״כ מ;׳ למעלה גבוה שהוא קורה הול״ל מבוי אמר
 גבוה שהוא מבוי דהאי לפרש ובא פירוש המשנה ך צר

 דגקט והא אמה ׳מכ למענה הקורה את שהניחו פירוש
 לטלטל להתיר זו וקורה ני יען מפרש קירה על מבוי

 דכל נמצא לטלטל אסור היה קורה ואילולא בא לתוכה
 ־ קורה בשם להמבוי כינה שפיר א״כ בקורה תלוי המבוי

 ימעט פס רש״י בפי׳ דעיין זה בענין עוד הדבור וארחיב
 במשניות ישראל תפארת בעל דברי הבאתי לעיל כו׳ ישפיל

 ובהתבינני ישפיל חני ולא ימעט המשנה תני למאי שמפרש

 כגר כי ראה ולא הוא הראשונים של שיחתן כי וראיתי
 ח״ל להרשב״א שיטוח בשבע סוכה במס׳ הריטב״א כן פירש
 בין חללו ימעט כלו׳ ימעט אלא ישפיל ביה קחני דלא

 החס וכדמוכח הקרקע אח שיגביה בין הקורה אח שישפיל
 בעל רק דבריו ממש כי בעיניך רואה הנך • בגמ' בהדיא

 ודחאה ראיה והביא ליה מספקי ספוקי ישראל חפארת
 אכן ערוכה גמרא ממנו אשחמיט כי לעיל השנתי ואני

 אכן לעיל שהבאחי להגמרא מרמז רמוזי איהו הריטב״א
 ישפיל ימעט ז״ל ולאכפירש״י עוד בריטב׳־א שס שנתב מה

 הנ״ל .דברינו ולפי יעו״ש נקט דוקא לאו ז״ל דרכינו ואפשר
 תיבת בסיכה שגורס פס עוד י ועי׳ כן רש״י כתב בדקדוק
 והא ט׳ סוכה בהוד״ה ותם י למעלה ל״ג וכאן למעלה
 ל״ק לפירש״י בשלמא פירוש כו׳ מדליקץ במה פ׳ דאמרי׳
 למתני ל״ש שכאן רק טפי למחני ליה ניחא דפסול דלישנא

 דנקט חנוכה גבי ניחא וא״כ ימעט ל׳ תני לכך פס־ל ל׳
 ימעט דל׳ התוס׳ לפירוש אכן יותר חביב הל דזה פסולה
 נראה כן פסולה נקט אמאי ק׳ א״כ מפסול טפי עדך

 דגס דפשיטא איצו זה אכן דבריהם משטחיות המשמעות
 עדיך דססול לשנא ללפירש״י אמח הן קושיא ן הד קשה לפירש״י

 ההחילו כאן שהרי פסולה שייך■ לא דבדרבנן אמר הגמ׳ הא אכן
 למימר שייך פסול ומאי ותירוחיו חניכה נר עסקי להראותך

 עשה לא אס דלחני בהכי שיעוריה רבנן הודיעוך לא אכתי
 ולאמר פירש״י על קאי התוס׳ דאדרבא נ״ל ע״כ פסול כן

 דבשלמא פסולה חנוכה בנר דאמר מהא פירש״י למדחי דאין
 לישנא דהוי טפי למתני ליה ניחא ימעט דג' ההוס׳ לפירוש
 הכתוב שעקס בפסחים כדאשכחן פסיל מל׳ טפי מעליא
 לא זהו א״כ מפיו ממכה דבר להוציא שלא אותיות כמה'
 מהדר המשנה תחילת יאיר דבריך דפתח במכנה רק שייך
 ברייתא דהוא חנוכה נר גבי כן לא ונקי יפה בל׳ יותר

 פסחים במס׳ מצינו וכן ־ כ״כ בלשין מהדר אינו והברייתא
 דבי דתני ברייתא כן לא לי״ד אור נקט דמתניהין דתנא

 אכן מעליא לישנא אחר מהדר ואין י״ד לילי נקע שמואל
 גבי אמאי קשה פסולה למנקט א״א דבדרבנן לשירש״י

 איריא לא הא משים דאי אמרי ע״ז פסולה נקט חניכה
 נדחה פירש״י רק דבתריה סוכה אגב פסולה דנקט די״ל

 ־. לפירושו שפיר אתי לא אימא דאיבעית דלישנא הקדום מאמרו
מכשיר ור״י כו׳ החס חנן בגמ׳ דאמר מה פס עוד ך^יין
 מביא למה העולם ומדקדקים לוי ביח בספר כתב כו׳ י ׳

 דאיהא פשוטו לסי לתרץ ואפשר יהודא דר׳ הא המקשה
 • פסולה מל׳ מעליא לישנא הוא ימעט דל׳ סיכה במס׳ בתום'
 פסולה הכא לחני או קושיות ב׳ להקשות רוצה המקשה והנה

 למה ג״ק הג״ל התוס׳ סברת ולפי ימעט ההם לתני או
 דאיחח דר״י הא המקשה הביא לכך פסולה הכא חני לא

 היכא וכל כו׳ נינהו הדדי דכי היכא כל פ״ק פסחים במש'
 ור״י עלה חגי הוה פסול הכא תני הוה אי ממילא כו׳

 אמר ר״י עלה למתני צריך ימעט דחני מה איל מכשיר
 • מעליא לישנא משוס לתרץ שייך ולא נפישי ממילא צריך איני

 די״ל כלום הגמ׳ קישית אין דלכאורה לפרש רציתי אעגס
 יהיה דהמיעוט דיגא עוד להשמיענו ימעט בכאן נקט לכך

 לעיל כמבואר •המפתן להגביה מלתחת ולא מלמעלה דוקא
 דזהו פסולה וחגי פסיק ע״כ זה שייך לא בסיכה משא״ש

 למנקט דהו״ל הגמ' דקושית וצ״ל למתני לתנא עדיך הל׳
 דאז מלמעלה וימעט פסולה אמה מכ׳ גבוה שהוא מבוי
 יש זה גס אק מסוכה הל׳ ישנה לא וגס הדין נדע הוה

 ר״י דאמר דהא אמינא הוה אז כן נקט הוה דאס למדחי
 על דפליג היינו מכשיר ר״י ינקוט כאשר אך או צריך אינו

 כשהמיעוט אך דגם אמר ור״י מלמעלה יהיה דהמיעוט אמרו
למעט דצריך ר״י מודה זהו אכן ג״כ סגי מלתחת הוא

 גיבה
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 מסיים לזה קושיא זהו ומאי כן לכתוב מוכרח כן ואס החלל גיבה

 לגמרי פירושו בע״כ ושם מכשיר ר״י נמי חנן סוכה דגבי הש״ס
 איכן במבוי כמו ולחלק לפרש א״א דשם החלל גובה למעט דא״צ
 ושפיר הוא נמיכן הכי וא״כ מלתחת או מלעיל המיעוט יהיה

 ולמעלה פסולה אמה מל גבוה שהוא מבוי דלחני קמקשה
 • בסוכה כמו לגמרי מכשיר נפרש וממילא מכשיר ור״י ימעט
 קושיא איני עדיין א״כ כן נפרש דכאשר זהגטעוחא ברם

 פליג רק החלל גיבה למעש דצריך מודה דר״י לפרש דמצינו
 שממעט גינא בכל כ״א מלעיל המיעוט יהיה דוקא דלאו בזה

 שיהי׳ צ’דא בסוכה דמכשיר והא סגי מלתחת או מלעיל
 שלטה עבידא דלישיבה דסוכה יען מל למטה מלל גובה
 מל פחות להיות מוכרח עביד דלהילוך מבוי אבל עינא ביה

 למנקט מוכרח בכאן ד דמאחר כלל ל״ק דזהו צ״ל בע״כ
 מלמעלה דוקא להיות מוכרח דהמיעוט דין חידוש מפני חקנתא

 וחקנחא פשולה ולמחגי להכפיל צורך למאי א״כ מלתחת ולא
 • עדיף דהקיצור לחוד חקנתא והגי פסיק לכן בל׳ ולהאריך

 • ביותר ובסשוט אחר באופן הנ״ל הקושיא לתרץ נ״ל לזאת
 למתני צריך הוה א״כ פסולה בכאן נקט היה כאשר דהנה

 בדעבד מכשיר ר״י דסירושו אמיגא הוה אז מכשיר ור״י מ״ז
 משא״כ כפר בדעבד אס החלל שהגביה כן עשה כבר כאשר

 לזאת מל גביה המבוי להיות לבל דצריך ר״י מודה לכתחילה
 נקט ולא צריך אינו אומר ר״י ז’ע תני ואז ימעט נקט
 ך צר איני ופירושו לחוד צריך אינו כ״א למעט צריך אינו

 ל׳ וזהו יגביה שירצה כמה כ״א כ׳ רק גבוה המבוי להיות
 בכאן דמוכרח קושיא זה מהו וא״כ לכתחילה אף דמשמע
 ר״י נזכר דלא בסוכה משא״כ פסילה ולא הקנתא למגקט

 לתנא חביב דזהו פסולה שס שפיר תני לחוד רבנן כ״א
 פסולה למנקט א״א בכאן רק תקנתא מלמנקט ביותר למנקט

 נמצא מכשיר ולי סיומא הדין מביא שפיר לזה חקנחא חני
 משוס חש לא ואפ״ה ר״י דברי ז’ע הגן סוכה גבי שס גס
 הגי בכאן מ״ש הגמ׳ מקשה שסיר וא״כ חקנתא למנקט לי

 למדה לא ור״י דאמר מה שס עוד ועיין :פסולה ולא הקנתא
 בפירושו במשנה בהרע״ב עיין כו׳ אולס של מפתחו אלא

 הגה״ש עליו ,וחמה מחיצה משוס קורה דסבר דר״י בטעמא
 וכבר ביאור ביתר כהרע״ב ג״כ שמפרש יהונתן ברבינו ועיין

 מירו׳: מקורה שהערה פסים כהוג׳ בס׳ ועי׳ בת״ח ע״ז התעורר
י כו׳ מבוי באמצע לחי העמיד ל״א סעיף במחבר

 פתח ד״ה רש״י ע״ח ט׳ ד׳ שבח במס׳ עיין
 רש״יז״ללחי כתב מתחילה דלכן שכתב ט׳ובמהרש״א פתוח
 ד׳ בו דלית דאמר לבתר אבל ד׳ ביה דאית משוס אחר
 בין כרן הלא וקשה החומה מעובי גדול לחי לך דאין כתב

 • אמות ד׳ בעינן לחי מתורת לאסוקי יוסף לרב ובין לאביי
 דאי מיירי מאליו העומד בלחי רש״י סי׳ גופיה שם אמנס

 ועיי״ש נרע בסהימתו שריבה משום וכי לחי לשס בעשהו
 בלחי י׳ ד׳ לקמן אבל ע״ב ה׳ דף מד״א פחות בחוד״ה
 שם מפרש בסחימתו וריבה הואיל כס שייך דלא המושך
 העומד לחי ש״מ הש״ס שם דייק לא וכן לחי לשם בעשהו
 המושך בלחי לסי״ז והשתא יעו״ש תלת שס כדדייק מאליו
 דדוקא לחי מתורת מפיק גמי בד' י״ל מאליו העומד בלחי
 ההס גרע מאליו עומד אבל אמות ד׳ בעינן לחי לשם עשה
 דידן בנידון וא״כ בסתימתו וריבה הואיל שייך דלא כיון

 בסתימתו וריבה הואיל שייך אין דזה ד׳ החומה דעיבי
 ראיהמ״מ לזה שאין ואףעפ״י בד״ט סגי המושך כלחי והוה

 העומד בלחי חמא בר דרמי ההיא ז״ל רש״י דאוקיס מאי הא
 ולכן ז״ל רש״י אמרה מסברא אלא ראיה א״ל נמי מאליו

 מאליו ועומד דלאסתיס במקום הסברא על בנוי בזה גם
 מאליו העומד דלחי החומה עובי וא״כ לחי מתור׳ לי׳ מפיק דד׳
 לפס נעשה ולא הבולט לחי ד״ה בכאן רש״י כדכתב הוא

 לחיזוק שעושין כדרך ביתו בפאת בנינו הוציא אנא לחי
 לחי צריך לכך הוא מאליו העומד לחי החומה עובי וא״כ
 ממה לסירש״י ראיה להביא יש .וגס מד׳ פחית משא״כ אחר

 לקמן קאמר גיסיה יוסף דרב יוסף ורב ד״ה התו׳ שהקשו
 דהיינו לאמר ודוחק אמות ד׳ מבזי משך הינא רב דברי על

 אלא שייך אין בזה.דש״מ ההוס' וכונה לחי מחורת לאפוקי
 בל׳ מבוי משך שאמר במה וא״כ אמות לד׳ נ״מ זה שבדבר

 הול״ל לא הדבר לזה אלא אמות לד׳ נ״מ שוס אין אמות
 מד׳ סחות דש״מ הוצ״ל אלא אמות בד׳ מבוי משך דש״מ
 אמר זה דהא כלל היל׳״ל לא דזה או מלחי מפיק לא אמות

 מבוי ף בס מודה דאביי כיון להבין יש אמנס • בהדיא
 אינו מבוי שהיה דכיון התוס׳ וכפירוש טפחים בד׳ דסגי
 פליג לא רש״י וגס מד׳ פחות דאיכא עד מבוי מתורת יוצא
 ד׳ עד ותיקנו מד׳ נפחת דאפילו מוסיף איסוסי רק ע״ז
 מקפה מאי לפי״ז וא״כ דמי שפיר מכבר מבוי שהיה כיון
 מבוי דהשחא תקפה נמי לדידיה הבולט מלחי יוסף לרב

 הוא דעדיין בזה כש"כ מבוי שהיה כיון בד׳ סגי שנפחת
 הורת ביה איח אמות ד׳ ובליטה כלל נפחת ולא גמור מבוי
 דנהי בזה סובר דרש״י וצ״ל לחי מתורת לאפוקי הו״ל מבוי
 למחיצה צריך הזה דהמקוס מפוס היינו בד׳ מבוי דסוף

 לא דאלו אלו למחיצות צריכין ד׳ שנשתייר מה דהיינו זאת
 וכיון מבוי תורת הזה במקום היה לא מחיצות הנך הוה

 לפירצה נמי מועיל בד׳ מבוי וסיף צריכי מצ״ך מחיצות דהנך
 למבוי ל״צ זה מחיצה הבולט בלחי משא״כ מבוי• למחשב
 הדפנות בשני עליו מבוי שס ג״כ זה בליטה הוה לא דאפילו

 להיות סברא אין בעלמא ללחי אלא א״צ ג׳ ודופן האחרים
 בו דאין כיון טפי ועדיף מבוי דהוא דנימא עליו מבוי פס

 ממק״א אלא מבוי מדהוא נוסה מכאן לדון לט ואין כלל צורך
 שבאת וכיון מבוי שיעור ביה אית דבזה בעלמא דמצינו

 אבל מבוי מתחילת אלא מבוי מסיף דגין אין מדעלמא לדון
 א״כ טפחים בד׳ נמי מבוי תחילת ליה דאית קשיא לר״י

 אבל אמות ד׳ בעינן לחי מתורת לאסוקי ר״י ודחי בד׳ הסגי
 וצריך למבוי ליה מיבעיא התם דהא ך המו: בלחי לקמן
 מ״מ דופן כנגדו שאין ואעפ״י המבוי מתארך דנזה הוא

 מחיצה ולהיות לטלטלו הקצר הדופן ער באלכסון מועיל
 דרבא ואעס״י מ״ב ח׳ ד׳ דכהני בשמעתא כמו הארוך נגד

 סעיף שס״ג סי׳ בא״ח הב״ח דעת בלחי מ״מ בקורה אומר
 משוס למ״ד בקורה כמו מועיל אין דבד׳ ואעיג דמהני ל׳

 מועיל לעילם דציה״ס לכ״ע מועיל בודאי בצוה״ס מ״מ מחיצה
 בו שיש וכיון דסיהחא ד״ה ו׳ ד׳ החים׳ וכמ״ש באלכסון

 ועדיף הוא גמור מבוי כ’ובע הוא ומחיצה זה לדופן הועלת
 נעשה היה ואלו שלם שהוא בזה משא״כ דנפסל מבוי מסוף

 וזהו לחי מתורת מסיק יהיה ד׳ א״כ מכשיר זה היה סירצה
 מה דאפילו דש״מ ל’ר אמות בל׳ מבוי משך פ״מ ר״י שאמר

 גיסה לאביי וא״כ אמות ד׳ בעינן מ״מ מבוי כבר שנקרא'
 לחי מהורה דלאפוקי לי להודות מוכרח יהיה וע״כ בזה תקשה

 מה דמוכח בזה דיןחדש דש״מ וזהו שחלקתי וכמו אמות בעיקר׳
 כאשר לחלק מוכרחים ע״כ כאביי תאמר דאפי׳ שחלקתי מה ע״כ

 מחשיב לא דאביי ל’וצ לאביי באמת תקשה ולפי״ז חילקתי
 לחי לשם שהעמידו דבעת כיון אביי דסובר בזה קושיא

 הזה המקום על מבוי כאן היה לא שהעמידו וקודם העמידו
 זה לגבי מבזי לשם ולא לחי לפס כעזידו שהעמידו ובשעה

 מ’מ הוא מבוי ע״כ שהעמידו דאחר נהי התחלה מקרי
 נקרא לחי ולגבי העמידו לחי לשם העמדה שבשפת כיון

 מבוי נעשה שעה באותה נחי שנעשה דבעת מבוי תחילת
 העומד בלחי נמצא אמות ד׳ דבעינן מבוי תחילת כמו והוי

 מבוי לשם עמידתו תחילת אלא לחי לשם נעשה דלא מאליו
סוף ודאי עליו ולסמוך ללחי להכשירו אח״כ כשיא א״כ

חבוי
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 ראיה יש ורז: סגי טפחים בד׳ גופיה ולאביי מקרי מבוי
: לרש״י ברורה

 דכונת ונ״ל בגה״ש עיין כו׳ אמרת ואי ד״ה בפירש״י
התו׳ קושיח לו שהוקשה לפי הוא כך רש״י ""

 וסבר כו׳ טפי משהו דאיכא היינו יוסף רב דקאמר כו׳ ואי ד״ה
 דינא להך רב אמר ע״ב ע״ג בד' דלקמן קשה דלכאורה רש״י
 פתוחין והצירות בתים שיהו עד וקורה בלחי ניתר מבוי דאין

 לן חדית ומאי רב בשס זה כ’ג הביא ק״ל ד׳ שבת במס׳ וכן לתוכו
 ברייתא הך על פליג דרב וצ״ל ברייתא בהדין נאמר בפירוש הלא
 כבר ורב וצד צד בכל הצירות שני דצריך סבר ברייתא דהך
 מקיל ושמואל מזה וחצר זה מצד הצר לבד הצירות בב׳ דסגי

 דאפילו ביותר מתיל יוחנן ור׳ סגי לבד א׳ דבחצר ביותר
 י״ל ברייתא על יפלט איך ל וא מחבירו מקיל א׳ וכל חורבה
 כן ובע״כצ״ל אושעיא חייאור׳ ר׳ בבי מתניא לא כי עבור
 דרב לאמר כשתדחוק ואף פליג דשמואל בהדיא חזינן דהא

 ועל שמואל על יענה מה אכן כהלל ולא סברכהברייתא
 מהניתין ועוד ופליג הוא תנא רב כי ל״ק בלא״ה באמת רב

 בד' כמבואר כותיה דייקא לבתים כחצר לחצירות שהמבוי
 מיעוט מכדי רש״י שכתב וזהו כלל לשמואל צ״ל בע״כ ע״ד

 הוא פתחים שני וא״כ מד' פחות פתח ואין שתים הצירות
 במשך אמות שמונה של פתחים יפתח ואיך אמות שמונה
 דהאי לפרש כשנדחוק ואפילו ומשהו ד׳ אלא שאינו המבוי

 איך מ״מ זה מצד וחצר זה מצד מצר כ’ג פירושו ברייתא
 כלומר ד׳ אלא שאינו המבוי במשך ד׳ רחבו פתח יפתח

 הפצימין לעמוד יוכל לא דבמשהו הפצימין מקום איה ומשהו
: התו׳ כתירוץ

במש׳ כו׳ המפולש מבוי א׳ סעיף במחבר (ד'שס)
ומה יתר הוד״ה ע״ב ו׳ ד' שבת *

 כן ר״ל דר״א דהמשמעות לתרץ ולל • שם הגה״ש שהקשה
 די״ל למילף אין ובלא״ה הנותנת היא מדמה יוסף רב אכן

 בע״כ לר״א י״ל א״כ מי׳ יותר התיר ואעפ״כ לא כלל מבוי
 בראבאבעירובין ר״י וכסברת מחיצה משום קורה סובר ר״י
 דסבר יוסף רב אכן מדאורייתא מחיצות ג׳ וסבר ע״ב י״ב
 ע״כאמר אינו התו׳ תירוץ א״כ היכר משוס קורה ה׳ בד׳
 דמקשו דכאן נמצא מי״ג ביתר אף מתיר ור״י הנותנת היא

 דר״י כדמפרש אף וא״כ מדאורייתא והיינו י״ג עד דרק לר״א
 מ״מ מחיצה משום כקורה וכאן מדאורייתא מחיצות ג׳ סבר
 רחב יהיה שלא ג״כ צריך קורה כדאיכא דאף ר״י אמר הא

 כסוגיא ול״ס ר״א מודה ומדאורייתא מדרבנן שפיר תירצו מי״ג
 מחיצות ג׳ כ״א מדאורייתא מחיצות ב׳ סבר דר״י צ״ה דעירובין

 כ״א מיירי לא ברייתא וכך מחיצה משום וקורה ולחי דוקא
 רבה לשיטת אזיל דעירובין וסוגיא מדאורייתא טלטול מהיתר
 דסבר א״ל ושוב התו' תירוץ שייך ולא היכר משום דקורה

 הוכיח ע׳יכ קמיירי ומדרבנן היכר משוס דקורה מחיצות ג׳
 דקסבר ר״י של וטעמו מי״ג ביותר אף דקמתיר יוסף רב
 לא מדאורייתא מחיצות ב׳ דא״ל דכתבו והתו׳ מחיצות ב׳

 מקודם כתבו התו׳ הנה לפי״ז אכן • תפסו האמת כ״א לר״א
 חשיב כברייתא כלא להקשות ואין כו׳ בצוה״פ דמערבין די״ל
 אף א״כ צדדין מד׳ אסיק דגוד מחיצות ד' כשי״ל רה״י

 לכ״ע מחיצות דג׳ יען מדר״י מפקא מחיצות ג׳ דיסבור
 מחיצית ג׳ משא״כ המפולשין מבואות אמר וה״נ מדאורייתא

 מחיצות ג׳ סבר דר״י דאא״ל היא זו קממעט מאי לר״א א״כ
 הסובר מ״ד מצינו כדלא וכי שניס מחיצות דממעט וי״ל
 הוצרכו למאי קשה אכן החיצונה מסברא דממעט א״ל ק

 וכאן דוקא י״ג עד ומדאורייתא דסבר נימא לר״א כן לאמר
 דמשמע וי״ל י״ג עד דוקא ובב׳ ג׳ דהוי ולחי קורה משוס
 למעלה אקדוס קאי למעט א״צ בברייתא דאמר דר״י לסתו׳

 וע״ז קורה בדאיכא דמיירי נמצא ברוחב וכן למעט א״צ מג׳

עא אביגדור ,ארח
 לתרץ הוכרחו ע״כ קורה בדאיכא אף י״ג עד ר״א אמר

 : ברחב אף מחיצות בג׳ שרי ומדאורייתא קאמר דמדרבנן
 הקורה תחת להשתמש מותר ד׳ סעיף במחבר (שס״ה)

 דהוו ע״א ט״ו ד׳ עירובין במש׳ ע׳ כו׳
 דמעת משמע הל׳ מזה טלישנייהו ורבא אביי בה פליגי

 על היו אשר השנים כל ותמיד זה במחלוקת התחילו הולדס
 ונ״ל כן להיות אפשר איך ואתמהה בזה חולקים היו תבל פני

 אחוי רבא כו׳ ורבא אביי ע״א מ״ח ד׳ ברכות במש׳ דאיתא
 הויתו רבנן תרווייכו רבה א״ל לברא נפיק אביי טללא נשמי

 חריצות דבר מאי רבנן יהיו כי רבה ידע מאין ולכאורה כו׳
 ב״כ למאוד הרבה קטנים שהיו התושפות לפי׳ וחף בזה
 מנסי קא לאזמוני דלאו התו' לפי ועו״ק מזה ראיה כ״כ אין
 דהנה ונ״ל • לגמרי מיותר הוא המעשה סיפור א״כ להו

 משוס לחי סבר דאביי דפליגי הוא בכאן כגמ׳ מסקנת
 בקורה פליגי נמי הכי ולפי״ז הכירא משום סבר ורבא מחיצה

 ה׳ בד׳ מחיצה משוס דהוא דסבר שברא יש דבאביי ג״כ
 קורה ומ״ס היכר משום קורה מ׳ס קמיפלגי ובהא ע״א

 ע״ב ח׳ בד' ורבא יעו״ש בד' דאמר אביי היינו מחיצה משוס
 ועיין הקצר כנגד אלא מניח אינו דאמר היכר דמשוס סבר

 וכפירוש אשר״י ובהגהת כו׳ מאיליה העומדת קורה אבל ברא״ש
 ט' מחיצה משוס דקורה דאביי דטעמיה ומפרש כו׳ זה

 יושבין ורבא ואביי רבה דהיו המעשה היה שם נמצא יעו״ש
 נצנצה ואז מאיליה עמד כ״א להתיר הוכן שלא קורה תחת
 הוי נמצא מחיצה משוס דקורה חכמתו זיו בנועם אביי רוח

 חנמה רוח נצנצה וברבא שבת לענין מעליתא מחיצה שפיר
 דהוסר וכמאן מחיצה ואינו -היכר משוס דהוא הסברא עפ״י

 תחת שס שישב טללא לשמי אחוי רבא שפיר לזה דמיא
 תחת יושב שהוא וכמי דמיא דליהא כמאן כי יען הקורה

 הקורה נמצא מחיצה דהוי דלשיטתו אביי אכן שמים שמי
 ואז מהקורה לברה נפיק לזאת שמים לבין בינו הפסק הוי

 ימיס עולי ילדים איך נפלא חריצות דזהו כן רבה כשראה
 כפיר אמר אז בזה פליגי קשישי רבנן אשר בדבר יפלגו

 אביי פליגי דהוו כאן אמר שפיר נמצא הויהו רבנן תרוייכו
 ימיס צעירי בעודס הולדס מעת היינו שנייהו כולי ורבא

 משוס •או מחיצה משוס המה אם ולחי בקירה חולקים היו
 אביי הכא דמסיק דהא בכאן אשר״י בהגהת וכדכתוב הכירא

 גבי דלעיל לטעמיה היינו מחיצה מכוס לחי דאמר לטעמיה
: יעו״ש מחיצה משוס דקורה מכי גבוה היה
 שבת במס׳ עיין כו׳ מידו החפץ יתגלגל שמא ה׳ בסטים

 דהמהר״ם לתרץ ונ״ל ובגה״ש ברש״י ע״א ח׳ ד׳ 1 .
 הולדה דהוי לעיל דקאמר לרה״ר מרה״י דהזורק צ״ו בד' כקשה

 כה״ג דזריקה אע״ג דהוצאה תולדה זריקה מכדי כדאמר דהוצאה
 ע״י לר״ה מרה״י מוציא דהוא דכיון וצ״ל במשק דהויא אשכחן לא

 ע״י ומ״ל זריקה ע״י לי דמה ■ממש הוצאה היינו זריקה
 ע״י הוצאה כאלו נמי הויא כתיבא גופא והוצאה הוצאה
 בתירוץ הונח לא דרש״י נ״ל אכן יעו״ש כתיבה נמי זריקה

 זורקין שהיו במשכן הויא זריקה כ״א כן דלא וסבר זה
 ובזה * אמות ד׳ על כ״א לאקשויי זה שייך ולא זל״ז מחטין

 רשויות מוציאין שהיו מיהא דאשכחן התו׳ קושית ג״כ סרה
 אשכחן לא רשויות זריקת כי יען יעו״ש מזבחות ארון כגון

: רשויות בהוציא אף חייב דהוא אפשר והוצאה
 עיין ט׳ העו״ג מן השוכר ד׳ סעיף במחבר (שפ״ב)

 תוספות ע״ב ע״ג ד׳ עירובין במש׳
 מוכר של כליו ה״ל דהא קושי׳ זה אין לכאורה כי בני ד״ה

 זה ברם ה׳ סעיף ר׳ סי׳ בחו״מ כמבואר דל״ק לוקח ברכות
 לזכות כ״כ גדולה לטרחא הוצרך למה דא״כ כוא טעותא

 מתנה להס וליחן לזכות בפשוט לעשות הו״ל אחר ע״י להן
 שבתוכו מה וגס הכלי יקנה בחצר כשיבא ואז בכלי חלק

 דשוב אי
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 נמי לתרץ ואין לוקח ברשות לוקח של כליו יהיה דשוב
 בסי׳ כמבואר דל״ק לדעתו משתמרת שאינה בחצר דמיירי

 משתמרת שאינה חצר דמיקרי כתב הנתיבות דהא א׳ סעיף ר׳
 אף מחיצות במקום משא״כ מחיצית שאץ במקום דוקא
 דמאחר לתרץ ונ״ל המשתמר חצר מקרי במנעל סגור שאינו
 קנה לא דעדן מאחר א״כ פתחים דרך ויציאה כניסה דצריך

 לית ומעילנא ליה אית מפקנא א״כ לביתו כניסה אמר כ״א
 :מקודם זכיה צריך ע״כ מהני ולא שלו אינו שהכניס דבשעה ליה

 א״א דבע״כ לתרץ ונ״ל כו׳ מעשה ד״ה תוס׳ ע״א פ׳ ובך׳
 להביא להמתרץ למ״ל דא״כ הגה״ש כדברי לאמר

 ממתני׳ הלא אושעיא ר' של דכלתו ממעשה לחמו ממרחק
 אסמכתא לו דיש דתחומין סבר דרב לתרץ יכול היה. גופא

 אהדדי דאסרי דבחצירות מטעם או מחצירות חמור מקרא
 הלא תנן לא והכא תנן הכא אמאי קשה א״כ ומקני גמר

 לא ואמאי בתחומין מכש״כ א״כ זיטי בעי דבחצירות מאחר
 דקתניבחצירות מהא סמך דהתנא וא״ל ג״כ בהחומין תגן

 מהא דהוכיח דשמואל מנ״ל דא״כ אינו זה בתחומין וכש״כ
 סברא איזה דיש משוס צ״נ בע״כ תנן לא והכא תנן דהכא
 לפרש להתנא הול״ל א״כ אמר רב ד״ה בתום' כמבואר להיפך
 להן ומזכה בפירוש ולמינקט לטעות מבלי בהדיא דבריו
 סבר דידן דתנא זע״ז חלוקות דהמשניות צ״ל בע״כ וא״כ
 סבר דלקמן ותנא בתחומין ומכש״כ זכוי בעי בחצירות דאף
 ותרי בחצירות ומכשי״כ זיכוי א״צ בתחומין דאף כן דלא

 בתחומין רק דלקמן כמתניתין סבר רב וא״כ היא תנאי
 ומה הלז להאריכות הו״ל ולא משגה כהדין דאחמיר הוא
 מדעתה שלא דהוי משוס הטעם כ״כדאולי תירוץ זה דאין גם
 דתחומין סבר באמת דהתנא די״ל הוכחה זה דאין צ״ל כ’בע
 מהדין גס וא״כ זע״ז פליגי ולא זיכוי צריך וחצירות זיכוי א״צ

 התו׳ לפירוש משא״כ לפירש״י ניחא כ״ז אכן ראיה לאו ברייתא
 בתחומין כש״כ כו׳ דבעינן תנאבחצירות דידן דתנא דכתט

 מתניתין פליגי דלא י״ל ברייתא הדין דבלאו הדק״ל א״כ
 והכא תנן ככא לכך בהחומין ומכש״כ בחצירות ונקט זע״ז

 א״צ דבתחומין בר״י לר״י להדיא מבואר בכאן משא״כ תנן לא
 לפרש המשגה ל״צ כאן דעד סברי דהתוס׳ ונ״ל לזכות

 דפליג מאן דליכא סברתם לפי כ״א זיכוי צריך בתחומין
 מילתא דזהו דמי דפרט וכמאן זיטי בעי בתחומין ולכ״ע בהא

 דאף סבר בר״י דר״י כדנאמר אק להשמיענו וא״צ דפשיסא
 בתחומין מפרש המשנה דהיה פשיטא א״כ זיטי א״צ תחומין
 בחצירות דתני אמאי סמך היה ולא זיטי ך דצר בהדיא

 דאף סבר דרישא דסתרי תרתי המשנה דתרי יקשה וא״כ
 זיכוי בעי לא תחומין דאף סבר וסיפא זיכוי בעי חצירות
 דהמשנה צ״ל ובע״כ היא תנאי דתרי לאמר להתוס׳ ודחיקא

 שוב וא״כ זיכוי בעי לא ובתחומין זיכוי בעי בחצר סבר
 ג״כ דסבר די״ל דכוי א״צ דבחצירות בר״י מר״י ראיה אינו

 בעי לא ובחצירות זיכוי בעי לא דבחחומין דילן כהמשנה
 ולפירש״י אחר באוק לפרש והתוספות רש׳י הוכרחו ושפיר זיכוי

 בתחומין סבר רב אכן כשמואל סבר דהמשנה אמת דהן י״ל
 בתחומין דפליגי כמו המשנה על פליג ובחצירות חייא כר׳
 רב במבוי ולא דמסייע תנא לו יש דבתחומין אף המשנה מל

 דאשתו ד’בא אתו בתוד״ה שם שד ועיין :הוא תנא
 ס״ד בד׳ כגמרא מל להקפות יש דבאמת לק״מ כו׳ אאשתו
 שמואל דילמא מנלן ולקיטו כהכירו ליה דהוה מידי דאמר

 משא״כ מיחה בלא כ״א מירובו נותן ולקיטו דשכירו אמר לא
 רבא הוכיח גופא מזהו אק מנלן בפירוש כבעלים במיחה

 אשתו מכש״ג א״כ ולקיש בשכירו דאמר מכיון לו דכוקשה
 נטעה לבל בכדי יק צ״ל כ’במ באשתו שד אמר ולמאי

 והיינו אשתו אמר לכך מיחה בלא ולקיש בשכירו דטנתו
 אף טוב סוא שלה ומכירה דמי כבפ״ב דהיא בשחה אפילו

אביגדור ארח

 ונקיטו מכירו התכוין דאשה בדומיא ק וכמו במיחה
 ותנאדיק ׳גמ ע״א פ״ג ד׳ שם שד ועיין י• לאשה לאקופי

 וחצי חציה בלשונו אמר למאי להקשות דיש ץ לתר ונ״ל ט׳
 ביצה ביצים ג׳ למינקט הו״ל בפירוש חציה חצי וחצי חציה

 דבתר עירוב בנכר זה תלי ומאי ביצה רביע ג׳ ומחצה
 תלי׳ בחלוקה השיעורים דאלו יען וצ״ל השיעור מחשיב דידה
 כדפרע וח״כ ליה כדאית ולר״ש ליה כדאית ברוקה בן לר״י

 נ׳ לריב״ב בדבר להאריך הלל ביצים על בפירוש הכיעור
 ביצ־ס ב׳ ביצים ד׳ ולר״ש ביצה רביע ג׳ ומחצה ביצה ביצים
 כדאית מר ולכל עירוב בככר ותלי בדבר קיצר מ״כ ביצה
 מל קאי לא ברייתא דהדין נאמר אס לפי״ז ומעתה ליה

 בככר שיער למאי הדק״ל לר״ש איתמר יחידאה ורק המשנה
 חשבון על בהדיא לפרש הו״ל חציה חצי חצי ותני עירוב

 : ליה כדאית מר ולכל קאי דאמתניתין צ״ל בע״כ הביצים
 ולדבריו כו׳ עשירים מכבד ר׳ ,גמ ע״א פ״ו ד' שם עוד ועיין

 מן בנדרים כמבואר דהעשיר בזקנתו מכבד היה דר״ע צ״ל
 במם׳ כמבואר עני היה בילדותו משא״כ איעתר מילי חלת

 הא דהלא תשובה יש לדין ואם נקבל קבלה אס אכן כתובות
 דמבואר הטנה ולעד״נ כו' רבא כדדרש כדמסייס דריש מקרא
 דין כדן דיין אלו הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ב״ב במס׳
 הקב״ה להם דנתן העשירים פירוש צדקה וגבאי לאמתו אמת

 כמו והוא לחמו לדל ליתן כ״א לעצמו להחזיק לא עשירות
 ממש בדמיון הוא כן והעושה כנודע להעני יבא שע״י גבאי
 כזוהר יזהירו אומר הוא שניהם ועל אמת דין הדן דיין

 דיין היינו תקלל לא אלהיס הכתוב כיון זה ואל הרקיע
 כורדוס גבי בב״ב כמבואר עשיר זה תאור לא בעמך ונשיא

 על כי הוא והטעם המה אחד בדוגמא כי יען זל״ז וסמכם
 על וכן י כדין ועל האמת על עומד העולם דברים שלשה

 שני נמצא וג״ח ועבודה התורה על קיים כעולם דברים ג׳
 כי לרקיע נדמין וגס כמה כוין ע״כ כעולם מקיימים אלו

 כמו לכבדם צריכים ולכן מקיימים והמה ירופפו שמיס עמודי
 בקרא נאמרים הדברים ואלו כמה שויס כי תודה ובעל לדיין

 כשחסד מה״ד מפני מפחד ואינו ונתקיים העולם נתיכב אימתי
 דכוה ומאחר העולם נתקיים אז ינצרהו דין זו ואמת גמ״ח זו

: לכבדו ראוי ע״כ העולם ומקיים לדיין הוא
 לעשות שלא שנוהגות והנשים א׳ סעיף □מחבר )תי״ז(

 זכו כו׳ טוב מנהג הוא מלאכה
 ושאין דנאמר במגילה זה ג״כ מבואר דילן ובש״ס מירושלמי

 יוכיח ר״ח נאמר ובמ״ק וחה״מ ר״ח כגון לעם מלאכה ביטול
 דהא בעכצ״ל מלאכה בעשית ומותר מוסף קרבן בו שיש

 להביא ולעד״נ קמיירי בנשים ודמגילה מיירי באנשים דמ״ק
 דסוכה דבפ״ב במלאכה אסורות דנשיס דילן מש״ס ראיה עוד

 ברגל רבו כני להקביל אדם שחייב מניין והאר״י נאמד
 מכלל שבת ולא חודש לא היום אליו הולכת את מדוע שנאמר

 והקושיא יעו״ש רבו פני להקביל אדס חייב ושבת דנחודש
 א״כ למיזל ליה איבעי ושבת בחודש דגם כיון מפורסמת

 ושבת בחודש אף הלא ברגל להקביל חייב רק אמר איך
 דוקא ברגב דאמר דר״י מתרץ והריטב״א למיזל ליה איבעי
 דברגל והעלה זה דחה בע״י והרי״ף לתחום חוץ כשרט מיירי

 ושבת מדבחודש ר״י ולמד רשות הוי ושבת ובחודש חוב הוי
 הוא וכן לזמן מזמן שהוא ברגל חיוב לדין יש רשות הוי

 דחק י״ד סי׳ חיים מיס ובתשו׳ ש״א בסי׳ לעיל המג״א סברת
 ט המה פשוטים דבריו כי הבין ולא המג״א בדברי עצמו

 כך הכונה לדעתי אק ־ בע״י הרי״ף דברי המה דבריו
 כדמוכח בחול אף מצוה בכ״י כוי רבו פני להקביל דבאמת

 בסי׳ כמג״א וכדכתב בחגיגה חוטיא כפר איש דר״י מהא
 במלאכה טרידין כי יען בחול עליו חיובא רמי לא אק חקנ״ד
 מלאכה נימול דליכא אף ובשבת לעס מלאכה בישל ואיכא

 לטס
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 ר״צ סי׳ בעור כמבואר בו מדרש קובעין הא מ מ" לעס
 שמו ושבת לך מזווג שאני זוג י״ל א״ל ט׳ תורה אמרה
 גדולות קהילות לי ועשה רד למשה קב״ה חמר כך ובב״י יעו״ש
 להקהיל אחריך הבאים הדורות כל שילמדו כדי בשבת

 הורה בזס ללמוד ובב״מ בב״כ להכנס שבת בכל קהילות
 וב״מ כ’בב ושבת שבת בכל נקהלים אתם אם כו׳ לרבים

 היא דבר״ח אשה אכן בזה עליו חיוב ליכא פ״כ יעו״ש ט׳
 פטורה ומתורה ממלאכה ג״כ בטילה ובשבת ממלאכה בטילה

 מכלל אמר שפיר נמצא ושבת בר״ח אף החיוב עליה ע״כ
 מוכח וממילא היא אשה דשונמית למתל בעי ושבת דבחודש

 • מדרש קובעין ואין ממלאכה דבטל חייב ברגל דאיש מזה
 ג״כ מזה ומוכח במלאכה• אסורות נשיס דר״ח בהדיא הרי
 ואיש ושבת בחודש אף הרב להקביל חייב דאשה חדש דין

: לבד ברגל
 שמתרץ השקל במחצית ועיין כו׳ ב״י והקשה א׳ ס״ק בטץ

 הזמ״ג וכוי במ״ע כ״א לישראל ר״ח ניתן לא דאפשר
 עיין שלא לי כמדומה יעו״ש בר״ח חלק לנשיס היה לא וח״כ
 לנשים ולא לאנשים רק ניחן לא מעיקרא י״ל שכתב בב״י
 הב״י כונת דזהו לפרש הו״ל אלו הב״י דברי ראה דאלו
 ע״כ שהזמ״ג מ״ע דהוא דמכוין דנאמר כ״א ביאור א״ל אשר

 סברא הדין ג״כ שחידש בפרמ״ג ראיתי וכן לנשיס ניתן לא
 לתירוץ כתבו ולא שהזמ״ג מ״ע דהוא השקל מחצית בטל של

 לתרץ ולעד״נ יעו״ש בב״י כך ־הכונה מפרש כ״א מדנפשיה
 שמיעטתי על כפרה עלי הביאו אמר שהקב״ה דמבואר כך

 שישתמשו מלכיס לשני א״א טענה דהלבנה והכונה הירח
 מהו הלבנה של צעקתה וח״כ לא׳ למעט ובהכרח א׳ בכתר

 אכן בגדלותה תשאר שהלבנה אפשר כי צעקתה האמנם
 ישתמשו לא וגס להלבנה יחסר לא ואז אור יתוסף להחמה

 הראשון אדס חטא מפאת א״א זהו אכן • ח׳ בכתר מלכיס ב׳
 לעתיד כ״א גדול אור לסבול בכוחו ואין הדעת לעץ באכלו

 החמה ואור החמה כחור כלבנה אור יהיה החטא יתוקן אשר
 בחטאס גרמו דישראל נמצא הימים• שבעת כאור יהי׳

 שבעת באור לשמש כדאי הי׳ חטאם ואילולי הלבנה שיתמעט
 להביא צריכין ע״כ עמדה על נשאר הלבנה והיה הימים
 לחטא כגורם והנה הלבנה למיעוט גרמו המה כי ע״ז כפרה
 דר״ח י״ט בשמחת לזאת אי החשה היא הדעת עץ אכילת

 ־ פגם ללבנה גרמו המה כי לנשים ליתן אין הלבנה שנתחדש
 קלקול מתוקן היה בעגל ישראל חטאו לא אלמלא ידוע אק

 כאור כלבנה אור להיות ביכולת היה ושוב הדעת פץ מטא
 שכרם להס נתן ע״כ הנשים ולא האנשים חטאו ובזה החמה

 פגם גרמו כי לכס ניחן לא שמתחילה מה ר״ח את שישמרו
 וניטל הלבנה פגם מתוקן היה מצידס רעת אכן הלבנה

: הלבנה לפגם כגורמים המה כעת כי מהאנשים
 ובין וי״ט שבת בין ר״ח שסידר ג׳ ס״ק בט״ץ (יחי׳0

הו״ל הוא דדאורייתא מכיון וא״ל כו׳ ח״ה
 הדיר דשבת החדיר דבר כסדר ויהיה שבת אחר למנקט
 להשמיענו רוצה כי יפן די״ל מי״ט תדיר ור״ח מר״ח
 ה״א כבת לבתר נקט הוה ואם כוא דדהורייתא אגב בדרך
 משגיח איננו כי יען שבת בתר נקטיה לכך אכן הוא דרבנן

 דבר כ״א לחוד דרבנן ומילי לחוד דאורייתא מילי למנקט
 הט׳יז מדברי להיפך י״ל לע״ד אמנם • בראשונה נקט התדיר

 סידר לא אמאי דקשה יען הוא דרבנן להכריט בא דאדרבה
 דבר וגס דאורייתא מילי סדר הוי דאז שבת לבתר ר״ח

 למילי מקודם נקטי׳ וע״כ הוא דדרבנן בעכצ״ל התדיר
 דחה״מ כטור וסבר דרבנן מילי למנקט מהחיל ואח״כ דאורייתא

 מקודם דאורייתא מילי מקודם כסדר ונקט מדרבנן ג״כ הוא
 ר״ח מקודם דרבנן מילי זאח״כ מי״ט חדיר דהוא שבת

 לי נייח לא ופירושי הט״ז פירוש אק • מחה״מ הדיר דהוא

 י״ט בתר לדר״ח נקסיה דלכך די״ל ברור הכרח דחינו יען
 וברחבי ובמועדיכס שמחתכם וביום מדנאמר מי״ט דנלמד

 מדאורייתא דהוא די״ל כלל הכרח א״ל שוב וא״כ חדשיכס
 כדכחב אסמכתא רק וקרא מדרבנן הוא או יליף דמקרא

 אסור ר״י כתב כתב דהב״י כך רל העור בביאור והנכון הב״י
 דכיון ונראה תענית במגילת פשיט כך בר״ח להתענות

 הרמב״ם דעת כן ואין אסור דאינו תעניש מגילת דבטלה
 דאורייתא דתעניתר״ח רפ״ב מדאמרינן וכ״נ ורבינו והתו׳
 נמצא יעו״ש זה בס״ס רבינו בכתב מהירושלמי וכ״נ הוא
 ונשא מהמשנה בר״ח בתפנית דאסור הטור שהביא אחר
 בזמה״ז דגס ר״ח בו ופגע תענית שקבל יחיד בדין ונתן

 נאמר בזמה״ז דגס זה לדין ראיה הביא זה איסור נאמר
 לר״ח דסידר יען בטעמו לבאר לחה״מ ונקעיה מהירושלמי כן

 נלמד מי״ט דר״׳ח יען וצ״ל סדר לזה ואין לחה״מ י״ט בין
 או ילפינן הקרא דמלימוד ומכיון י״ט לבתר נקטיה ע״כ

 לבתר גס נוהג ע״כ אסמכתא דהוא או גמור נימוד דהוא
 כ״א תענית ממגילת איסורו דאינו תענית מגילת דבטל

 הקדוס דינו להכריח לזה הביא שפיר נמצא הקרא מלימוד
 וגא כן הוא מה על ובטעם איכא איסור כעת דגס

: ירוחם כרבינו
 כו׳ כן נהגו ולא הב״ח וכ׳ ח׳ ס״ק במג״א (ט*תי)

 סמכו כי המנהג בטעם לאמר ונעד״ב
 כשהיו עושין שהיו ר״ח סעודת שמפרש הר״ן פירוש על

 שנעשית זו בסעודה דדוקא י״ל א״כ כחודש לעבר נכנסין
 כיון הטעם י״ל או • הוא אסיפה זמן לאו ושבת באסיפה

 כדחיישינן עוף בן ישחט שמא חיישינן לאחרים סעודה דהוא
 • בשבת הסעודה לעשות אין ע״כ ע״א ה׳ ד׳ בכתובות

 בבבת גס למעבד נוכל שפיר בעצמה ר״ח סעודת אכן
 הטעס ואין * מאתמול שהכין במה ויספיק טריד לא דצנפשיה

: ר״ח משוס בעושה ניכר שחין משוס ר״ח בסעודת
 חינה דסמיכה דזבחיס מגמ' י״א ס״ק במג־א (’)חל־

 סי׳ בח״מ הט״ז קדמו כו׳ כעמידה
 ששאל שס שכתב מה אכן יעו״ם וב״ח הסמ״ע על ותמה י״ז

 מדרבנן הוא וכאן דאורייתא לענין הוא דבזבחיס והשיבו להב״ח
 בס״ק כ״ח בסי׳ בפירוש בכ״כ בסמ״ע ראה לא איך ידעתי לא
 לקולא בתרוייהו אזלינן בעלמא אסמכתא דקרא כיון ד’ס

 יעו״ש הרמ״א כדברי להוכיח ג״כ האריך ובאו״ח יעו״ש
 ובאמת מהריב״ש דיט שהוכיח הרמ״א על הקושיא האמנם
 המג״א שכתב ומה במקומו נבאר ההיפך מבואר בריב״ש
 דהגא תמוה הוא בב״י שראה ממה טעות להרמ״א כנמכך
 לדברי מציין הרי כ״ח הי׳ לקמן ועיין כס בעצמו ציין הרמ״א
 כונת ולעד״נ כישיבה דסמיכה מריב״ש דינו שהעתיק המחבר
 אסמכתא דהוא כיון לרמ״א פשוט דזהו בפשוט הרמ״א
 ליה מספקא אכן • לעמידה הצד מן עמידה נחשב בעלמא

 בכתב הריב״ש על סמך אכן להחמיר יש דצכתחילה אפשר
 הריב״ב מתיר כישיבה סמיכה ע״י דמחשב ישיבה דלענין

 דמחשב עמידה לענין ה״ה א״כ בישיבה לקבל לכתחילה אף
 ־ זה באופן העדים שיעמדו לכתחילה אף מותר כעמידה

 אמחי א״כ כעמידה מחשב המיכה דע״י כיון לדקדק יש אכן
 לאמר הו״ל בך ויעידו רגליך על עמוד כמלך לינאי א״ל

 ציוהו ולמה עמידה כמו כ״כ בזיון דאינו עצמו שיסמוך
 לדייק דל״ל להיפך ראיה דמשס י״ל ואולי דוקא לעמוד להמלך
 דיוכל לו דייק אק עמוד רק כול״ל רגליך על עמוד ולאמר
 :לכבסן יכול וגופו לבד רגליו על שיעמוד רק סמיכה ט״י לעמוד

 בב״י יום ל׳ לפסח קודם א׳ סעיף במחבר )יזל׳ט(
 לכס תיקן משה דאיחא מהא מקשה

 ליישב החותרים ורבו בפסח פסח כל' דורשין שיהיו לישראל
 הירושלמי ל' ו לכולה דאשחמיעתיה הח״י וכתב • זו קושיא

 דמחלק
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 וכן יום ל׳ הועד ובבית ביומו סגי בביתו דכ״א דמחלק

 כך להירושלמי מפרשי דהמה ולעד״ג ־ כפנים במראה כתב
 לא אמאי דילן ש״ס דא״ב הירושלמי בכונת דחוק .דזהו יען

 הירושלמי כונת אכן • קאמר סתמא ובשניהם כן בהדיא מפרשי
 שואלין הועד ובבית הח״י כהעתקת נאמר לא דשס הוא כך

 וא״כקאי וי״ו בלא ועד בבית נאמר כך כ״א יוס ל׳ קודם
 יהיה כשאלה ועד בבית כו׳ פסח בהל׳ שואלין אקרוס

 ילמדו כ״א בבד בד בביתו כ״א ילמדו שלא בבהמ״ד
 יודעין אין אשר האנשים לאותן להורות וגס בחבורה בבהמ״ד

 איך ההלכות וידעו כל ישמעו בבהמ״ד משח״כ לעצמן ללמוד
 והיינו יוס ל׳ קודס דכואלין דין עוד אמר ואח״כ במו להתנהג

 שואלין דהאי הירושלמי יתבאר דילן ש״ס שמתבאר באופן
 נכונה כונה זהו • כענין שואל שיהא לענין הוא יוס ל׳

 בפשוט בירושלמי הסתירה לתרץ .יש האמנם • בירושלמי
 בעצרת עצרת הל׳ פסח בהל׳ שוחלין כתוב כך דבירושלמי

 בהל׳ ה״ג עדה הקרבן וכתב • ועד בבית בחג חג הל׳
 דבפסח • עקרית הכתובה דהגירסא אומר ואני ־ בפסח פסח

 חמץ הל׳ ז’ע נוסף יו״ט בכל ששייך מה יו״ט הל׳ רב דיניה
 שואנין ע״כ לזה רב זמן צריך לזאת יס מגי עמוקה ומצה

 וסגי מעוטים דיניה וסוכות שבועות כן לא יוס ל׳ מקודם
 יהיה ומאימת פסח בהל׳ שואלין אמר ולזה • ביומו בדרשא
 בהדיא מפרש עצרת הל׳ אכן וסתים כאן זכר לא השאלה

 כעת ועד בבית יהיה והדרשא בחג חג הל׳ בעצרת דהוא
 שואלין מקודם דסתיס בפסח שאלה זמן מאימתי לפרש בא

 האמנם • זה מזמן פסח בהל׳ משה דרש דכן • יוס ל׳ קודם
 בפסח פסח הל׳ דורשין שיהיו נאמר דמפורש דילן בש״ס
 בירושלמי כמו לפרשו יום ,ל דשואלין הך לזה סמיך לא וג״כ
 דורשין שיהיו רק תיקן משה דבאמת דילן ש״ס לתרץ ונ״ל
 נתמעטו דהדורות כשראו התנאים אכן בפסח פסח הל׳

 דהלימוד אף יוס ל׳ תיקנו לזאת א׳ יוס בלימוד די ולא לבס
 אכן לאמר• הוזקק שאלתן ע״י דבמשה ל״ק ממשה הוא
 יען דוקא השיעור זה נבחר מה על טעם ליתן בא ,הגמ

 כענין כשואל מחשב מקידס יום ל׳ דהשואל דחזינן מטון
 בנ״א לבות דנתמעטו כעת א״כ שאלתם על אז השיב דמשה

 אומר ורשב״ג ולדרוש לשאול שמחויבין לתקן מאז מהראוי
 לתקן מאז וראוי כענין שואל מקרי מקודם שבתות שתי דרק
 שביאר מ״ג סי׳ בח״מ ותומים באורים ועיין • מקודס ולא

 בסעיף דנאמר הא יום ל׳ לי״ט קודם דשואלין זו בהצעה
 החשבון אין האמנם הפסח אחר עד בשטר כתוב אס כ״ט

 אחה״ס ט״ו דבכלות כתב כי • יעו״ש מדוקדק ואינו יפה עולה
 שבועות עד אחה״פ בס״ה וא״כ שבועות קודס יוס ל׳ מתחיל

: р ואינו יוס מ״ה
 מפני הגדול שבת אותו קורין א׳ סעיף במחבר )ת״ל(

 מהות שביאר בטור עיין • בו קנעשה כנס
 כדנאמר ואפילו קיימת טלהטורבתמיה מתמיה והח״י הנס•
 קשה מ״מ בפרמ״ג כדכתוב עולס בשדר כדאיתא הדין דט״ס
 אליבא שלא וזהו כר״י הוא זה דטעס הח״י קושיה

 נזה טעות שיוצמח לאמר מאוד קשה ועוד דהלכתא•
 למאי ועוד בש״ס כדאיחא במקום עולם בסדר כדאיהא

 נך להגיה דצריך הטור בטנת ונ״ל • התום׳ לטעם נקט לא
 די׳ ונמצא כו׳ ו׳ ביום היה ממצרים ישראל שיצאו ופסח

 הפשט הבין לא המדפיס רק כו׳ בשבת בא׳ היה בחודש
 בשבח בא׳ במקום ובשבת ו׳ ביום במקום ה׳ ביום והגיה
 טעם על דהק:ה פירושו וכך נכונה כגירסא כך אמנם
 בחול אפילו בחודש לי׳ הגדולה לייחס הו״ל דלפי״ז הסוס׳

 לפסחו שה כ״א שלקחו דהוא אחר בענין הנס מבאר לזאת
 האמנם דבר להם לאמר רשאין היו ולא אלהיהן לשחוט

 ה ה בעשור דהאי דמאחר כ״כ גדול הנס זה אין לר״י

ארח
 מקדישין דאין ע״ב ס״ו ד׳ פסחים במס׳ ומבואר כשבה
 בפיר ביום לבו ופירש״י זמן הקבוע בחובות רק בבבת

 בכאן וא״כ היום להקדישן יכול היום ונשחטין דהואיל דמי
 מטון מ״מ הקב״ה ציווי היה דק־ אף ביום להקדיש אסור

 מבואר וגם שעבר יום אחר הולך הלילה דכקדשיס דקיי״ל
 המנץ שכל לפי רשב״ז דרש זו את ח״ר ס״ג ל חולין ׳במס

 יכול ס י. ה אחר הולך הלילה ובקדשים בקדשים מדבר
 אז א' יום נ״ש לאו דאי הרי א׳ יום ת״ל כן זו אף

 בקדשים דככיב כיון היום אמר הולך הלילה היה
 הלילה זו 7 שבת במוצאי בלילה להקדים יוכלו כן אס

 דאצ״ל בעשירי מקרי ופפיר עשירי ליום זה לענין מחשב
 דאדרבא כ״כ נם איני בלילה היה דהלקיחה ומאחר מע״ל

 שלקחו יאמרו הטעם מזה ידעו שלא המצרים
 רואה עין ישור לא כאשר ואפילה לילה באישון בהחבא

 ואמ״כ ראשונה הלקיחה הוא הרוגז ועיקר המצריים המד מכני
 א״כ עילם כסדר דקיי״ל מאי לסי האמנם הוה דהוה מאי

 הזה היום בעצם השה לקחו ושפיר א׳ ביום היה העשירי
 להגריל זכרון חוק להקיע ובכדי מאוד גדול הנס והיה
 דע״י פירוש הגדול שבת לשבת קראוהו המעלה בגדול הנס

 דנתהוה נגרם עשירי מקודם א' ביום השבת אז שנמשך
 אכן מקרי היה נם אז בעשור כדהיה משא״כ גדול נס

 זה וא״כ כר״י הסוברים מלב ולהוציא כ״כ גדול אינו
 הגדול שבת קראוהו ע״כ קטן הנר שיהיה גרס השבת
 הנס כ״א להנס החסיר לא השבח וזה כרבנן דהל׳

: גדול היה
 בטעם נ״ל כו׳ ההגדה במנחה לאמר והמנהג ברמ״א

 של תסיניח ק׳ בסי׳ לעיל דמבואר המנהג
 שתהא כרי קודם תפילתו להסדיר צריך ור״ח מועדות

 מותר הסידור מתוך דכשמחפלל לי״א ואף בפיו שנורה
 ובפיוטים הדברים בפירוש להבין שצריך דבתפילה הט״ז כתב

 בזה ספר מהני ולא החילה להסדיר צריך פירושם שחמור
 שאומר מה להבין וצריך הפירוש דחמיר בהגדה ה״נ א״כ
 המה т כי יען בשבת וקבעו המילה להסדיר צריך ע״כ

־ פנאי דא״ל במול כן לא ממלאכה כנוייס

 ט׳ בניסן י״ד ליל בחחילח א׳ ף סע במחבר )הל״&(
 שפות מו׳ חמץ מכדי מקשה נמ׳3

 נבדוק למצות מקדימין זריזין וכ״ח בשיח נבדקיה אסור
 שבנ״א בשעה ארנב״י בבוקר אברהם וישכס שנאמר מצפרא
 האי הלכך אביי אמר לבדיקה יפה הנר ואור בבתיהם מצויים
 צריך אמאי בט״ז והקשה כו׳ בעידניה לפחח לא מרבנן צורבא

 ולא פלו בטעמים נ’לר שייכות הלכך מאי נס הטעמים לב׳
 ונ״ל י לחרך ודחק בודקין לי״ד דאור דמחניחין גופא על

 החנא שם הוי לא מעליא לישנא דמשוס כתב הראב״ד דהנה
 א״ב קצת יום אור בעוד לבדוק דצריך משוס רק לאור חושך
 אור למחני שפיר שייך קצת אור ביה דאית דקושטא כיון

 למאי דא״כ כהראב״ד דלא הסוגיא משמעות האמנם * יעו״ש
 נימא נקט מעליא לישנא תנא לאמר בפסחים הגמ׳ הוצרך
 היה כאשר נמצא קצת• יום אור בעוד לבדוק דצריך דקמ״ל
 לבדוק אפשר הוי אז בבתיהם מצויס אדם שבני בטעם אומר
 ג״כ אומר ע״כ מצויס אדם בני אז כי קצת היום אור בעוד

 צאת אחר בלילה דוקא א״כ לבדיקה יפה כנר ואור בטעם
 והנה ־ השמשום מבין ביותר מבהיק כנר אור דאז הכוכבים

 אין אור להכניס וחלון במרתף אשל בחדר זה לטעם
 יפה הנר אור ביום ואף לליליא יממא בין חילוק אין דאז

 אדם שבני לטעם עוד מוכרח עיש ביום לבדוק דיוכל וה״א
 ושם לביתו בא כ״א דאז בלילה רק דזהו בבתיהם מצויס
ולמ״ד אמר מ״ב ט׳ ד׳ שבח במס׳ והנה • נפש יגיעי כל ינוחו

 חובה



ארח תורת

 כיון במנחה א״נ מנחהכו׳ תפילה והא ליה מטרחינן חובה
 כיון ערבית למפשע חתי ולא »ירתח זימנא ליה דקביעא

 והנה למפפע• ואתי מרחת לא ערביח זמן ליליא דכולא
 בעוד דוקא הבריקה דצ״ל הראב״ד כדברי דנאמר אף בכאן
 ליה דקביעא אף פוסק בהתחיל אף בכאן מ״מ היום אור

 חידושא זהו אמנם כמבואר מתפילה חמור דכאן זימנא
 מפסיק התחיל אס ובכאן מפסיקין אין כדהתחיל דבתפילה

 חידושא זה אין א״כ בדיקה זמן ליליא דכולי כדנאמר משא״ס
 מתפילה גרע דמי מפסיק דההחיל היא דפשיטא ומילחא

 • למפשע ואחי מירהת לא בדיקה זמן ליליא דכולי דכיון
 חיובית דהבדיקה אור נקט דלכך ה״א מקודם דקאמר וזהו

 לאמר ורציתי זימגא לה קביע א״כ דוקא היום אור בעוד
 פוסק בהחחיל דאף מתפילה גרע דבכאן חידוש דבר לך

 מזה דמוכח אלו ם טעמ לב׳ שמעתי כאשר הילכך אזן
 הלילה ו:ל משחחשך הכוכבים צאת לאחר דוקא דהבדיקה

 עליו אין דאז. בזמן דישב דכיון חידוש זה אין א״כ זמנה
 מ״מ מהבדיקה עצמו יזכיר דבחו״ז ואף מצ־ה ביטול חשש

 חידוש אמינא כ״א שהות וי״ל גדול הזמן כי בלבו יחשוב
 ויחשוב מעט שילמוד סמך על בעידניה לפתח דלא ביותר

 דלא עבור לגרוס יוכל כי בלימוד הרבה למשך לבל בזה
 הבדיקה חיוב בלבו כשנקבע א״כ ממצוה למנועי מרחת
 טעמים שני ביאור דלפיכך אסור ג״כ זה ע״מ ללמוד ופוחח

 מפסיק דפתח מדנאמר יותר רבותא לפתח לא האי אז הנ״ל
 מקודם שכחבחי מה האמנם • מתפילה גרע ולא דפשיטא

 אסל בבית א״כ לבדיקה יפה הנר שאור בטעם נאמר דאס
 לבדיקה יפה הגר איר דאז הנר לאור לבדוק יוכל ביום

 מהו האפלין מבואות הירושלמי דז׳יל בירושלמי כן נאמר לא
 חמרין דרבנן מיליהון הנר לאור בתחילה לבודקן צלך שיהא

 הרי כו׳ ביממא מנהר הוא בליליא מנהר דהוא כמה לא
 כ״כ לבדיקה יפה הנר איר אין ביום אסל בבית דאף הזינן
 צריך לבדיקה יפה כגר דלטעסאור כך י״ל אכן בלילה• כמו

 וא'צ נבדקת דלאורה אכסדרה כן לא מקומות בשארי דזקא
 בטעם ע״ז אמר ע״כ ביום לבדוק י״ל א״כ הנר אור לזה

 לבדוק צריך אכסדרה אף וא״כ בבתיהם מצייס אדם שבני
 נ׳ ס״ק חל״ג בסי׳ במג״א וכמבואר הנר לאור בלילה דוקא

 נבדקת לאורה ע״א ח׳ ד׳ פסחים במס׳ שפירש לש״י האמנם
 אלא בלילה הנר אור לה להביא וא״צ נבדקת שלה לאור

 אכסדרה נבדק לכחחילה דאף מבואר הרי ביוס בודקה
 מצוים אדס שבני בשעה דאמרינן דהא לפירושו וצ״ל ביום

 הוקבע כל אצל הנמצא כלליח בדיקה דקביעות היינו בבתיהם
 אז אחר בזמן יוקבע דכאשר מצויס אדס שבני זו בשעה
 אכסדרה משא״כ איש איזה שישכח יומשך בביתו כשאינו

 פרטי איש לאיזה כ״א אדס בני רוב אצל נמצא אינו דזהו
 לו אשר האיש זה שמא חשש משוס זמן ע״ז נקבע לא

 חששו לא מלבדוק וישכח בחיץ במלאכתו יטרד אכסדרה
 פירוש בסמוך לקמן ויבואר אינו פירושא הדין א׳׳כ לזה

לשיטתו הסיגיא
 אף והיינו • שיבדוק עד ילמוד לא ב׳ סעיף במחבר

 ונ״ל • בביתו כשלומד סלסול בלא הלכה דבר
 בביתו אף ללמוד מותר חמץ ובדיקת ביעור הלכות דבפסקי

 דאמרו הא לדבר דוגמא דכיר מדכר בדינייהו דעסיק כיין
 לשורפו עליו מחזר עצמו הוא ע״א י״א ד׳ פסחים במש׳

: מיניה קאכיל מיכל

 ננר״,?לנ.ל,’מ?’ש יס׳י’ 'א ®"'ר במחבר )״ל״נ(
 איתא ע״א( ז׳ )ד׳ פסחיס במס׳ • כו׳

 ידענו לא וכי קמ״ל מאי וקשה כיברך צריך הבודק אר״י
 נ״ח כמו ג״כ מברכין דרבנן מציה על דאף המצות ברכות

 דהנה לתרץ וג״ל והר״ן הרא״ש בזה הרגיש וכבר וכדומה

•у אביגדור
 במינו שלא בין במינו בין חמץ רב אמר ע״ב כ״ט בד׳

 אסור לאח״ז דחמץ כר״י ס״ל רב דע״כ הגמ׳ ומסיק במשהו
 בלאח״ז כר״י ס״ל דרב להש״ם מנ״ל בא״ח והקשה מה״ח
 הדר דראב״י בלאח״ז כר״ש אוקימכא משנה דסתס מאחר

 קנים דקנסא רק ז’בלאח כר״ש ס״ל דרב נמי נימא א״כ ביה
 במשהו במינו מין ד״ח על כ״א ואוקי בתערובות אפילו ר״ש

 הנירסא דברא״ש ונ״ל יעו״ש ט בג ומבשא״מ איסורים כשאר
 שיחנו קו להגמ' והוקשה שיברך צריך הבודק רב אמר אר״י
 מקשה הר״ן דהנה • כך דקמ״ל ופירשו קמ״ל מאי הנ״ל
 בלב הפקר מציגו ולא בה נגעו הסקר מטעם דביטול כיון

 ברשוהו עשאו הכתוב רק ברשותו אינו בלא״ה דחמץ ותירץ
 ־ ברשותו הכתוב עשאו לא ליה ניחא דלא כרגלי ולכך

 א״כ בהנאה מותר הלילה עד חמץ דסבר לר״ש כן אמנם
 דהשביהו בעשה אז ועובר ברשותו והוא הביטול אז מהני לא

 דאמר והא בלב ולא ממש בפיו ביטול א דוק צריך ז’ולפי
 כן התנא וסחיס היא ר״י בלבו מבטלו וא״ל ע״א מ״ט בד׳

 דהוי חמץ ביטול על לברך דאין כתב הב״י והנה • כר״י
 דוקא זהו ולדברינו המחשבה על מברכין ואין שבלב דבר
 לברך צריך א״כ בפיו ולהפקיר לנטל צריך לר״ש אכן לר״י
 ודוקא כר״י דהלכה רב דקמשמיעגו זה1 הביטול על ג״כ

 הביטול טל כן שאין מה הבדיקה על לברך צריך הבורק
 המחשבה ומל בלב בביטול וסגי כר״י דהל׳ דמכיון לברך ח״צ
 כר״י פסק דרב מהא הנמ׳ הוכיח שפיר נמצא • לברך א״צ
 מוכח דמכאן כר״י דסבר דרב אליבא הגמ׳ שם מתרץ ע״כ

 כהרמב״ס ודלא בלאח״ז ה״ה כר״י הל׳ זמני דבלפני דמאחר כן
 בלאח״ז כר״ש דקיי״ל דאע״ג תמ״ג סי׳ וב״י בטור הובא
 ע״א כ״ט בד׳ בצל״ח ועיין יעו״ש כר״י קיי״ל זמנו בלפני
 דאףבלאח״ז הפוסקים לדעת וסתירה הוכחה ומכאן שכתב

 והצעה * יעו"ש כו׳ כר"י הל׳ זמנו לפני מ״מ כר״ש הל׳
 אינו הביטול על לברך צריך דלר״ש שכתבתי הראשונה

 פסקו זמנו בלפני כי יען מזה זכרו דלא מהפוסקים סתירה
 :לבדך אין המחשבה ועל בלב בביטול הגי זא״כ כר״י כולם

 והקרבן כו׳ שהחיינו יברך לא למה וא״כ ב׳ ס״ק בט״ן
 המרדכי דברי עס״י כתב דפסחיס ס״ק נתנאל

 דכיק יען סוכה עשית טל שהחיינו מברכין לא דהאידנא
 העושה שיברך נראה אין הרבה עבור הוכה עושה דאחד
 דקדושא אכסא להו מסדר דר״נ אהא וסמכינן יברכו לא ופאר
 יברכו לא והאר הבורק שיברך נראה חין מה״ט ה״נ וא״כ

:יעו״ש דקדושא אכסא ג׳'כ ליה מסדר מש״ה
 לחפש כו׳ חמץ פחותי להניח ונוהגים ב׳ סעיף □"מ״א

 יש סוד עפ״י כי צורך אין זה מנהג אחר מקים
 י״לכךיסן פשוט עס״י אכן מהאר״י כנודע גדול טעם בזה

 כי מלבדקג חדר מאיזה ישכח הבדיקה טורח מפני סן
 א״צ חדר דאיזה יחשוב’ ז’בחו פן ונס בדקו שכבר יסבור

 להניח נהנו לזאת אי כ״כ חמץ בו נכנס לא כי בדיקה
 אמד חדר נחסר כאשר ואז וחדר מדר בכל חמץ פתיתי

 ומצא עשר הגיח החתיכות מנין בידו יהיה לא אזי מלהבדק
 חדר בכל להכנס מוכרח יהיה כאשר וגס לבדקו וילך חשע
 מ״ממכיק חמץ נמצא אינו החדר דבזו כשסובר אף אזי וחדר

: ג״כ יבדקו החדר בתוך דנכנם
 כו׳ רב שאורה ואכסדרה א׳ סעיף במחבר (ג’*ת)

 הכר אור לה להביא וא״צ כתב רש״י
 לכתחילה לבדוק דמותר מזה ומשמע ביום בודקה אלא בלילה

 אדם שבכי בשעה בלילה לבדוק צ־יך הא וקשה היום לאיר
 דלכך כך כסוגיא יפרש דרש״י לחרץ ונ״ל • בבתיהם מצויס
 יוסה ר׳ אמר בירושלמי דמבואר יען טעמים לב׳ הוצרך
 לאור לבדוק וצריך כו׳ בריקה היום שבדיקת אמרה מחני׳

 וכי כו׳ החמה לאור לא בידקין אין הדא מן נשמעינה הגר

 יש > לז
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 לאור לבדוק צריך ביום אפילו אמרה הדא בלילה ממה יש

 גופא זהו דילמא ראיה זו מאי קשה ולכאורה כו׳ הנר
 לכן מצפרא היוס לאור לבדוק יוכל דלכאורה אף קמשמיענו

 בלילה וגס בלילה כ״א ביום החמה לאור בודקין דאין אמר
 דא״כ אינו זהו אמנם * הכוכבים לאור ולא הלבנה לאור לא

 ומשמע לבדיקה יפה הנר שאור מפגי הברייתא סייס למאי
 לאור נבדיק דאין הא הלא דקפרט הני אכל קאי הטעם דזה

 צ״ל בע״כ בבתיהם מצויס אדם שבני משוס בלא״ה החמה
 לבדוק דמחויב ביום בודק דאז בלילה בדק שלא מי על דקאי
 רנב״י דקמחכוץ זהו נמצא החמה• אור סיי ולא היוס לאור
 הוא נכון זה דטעס דניון מצויס אדם שבני טעס בתתו
 מהברייתא מוכח יהיה א״כ בלילה נבדק דיהיה בשבילו לתקן

 אזי בלילה מלבדוק ס״ע או ששכח באופן ביום דהבודק
 יכול היה ‘אז לחוד זה טעם משוס ואי • הנר לאור יבדוק
 דמשעת בביתו האיש ג״כ דאז החמה הנץ קודם לבדוק

 ב׳ ד׳ פסחים בתום׳ כמבואר למלאכה פועל כניסת הנץ
 יפה הנר דאור לטעם הוכרח כ’ע אליעזר רבי ד״ה ע״ב

 להורות בכדי טעמים להב׳ דהוצרך לסי״׳ז והנה • לבדיקה
 דבדיקת מזה מוכח הנר לאור ג״כ יבדוק כשבודק דביוס
 דוקא לפתח לא מרבנן צורבא האי הלכך בדיקה הוי היום

 היה אם דבשלמא מפסיק אין כדשתח משא״כ כו׳ בעידניה
 אף בכאן בודאי א״כ בדיקה אינו היום דבדיקת הדין

 לאפרושי או בשנה אחד פעס דהוא מכירן מפסיק בפתח
 משא״כ תקנה א״ל דכשישכח מכין דהא חמיר דהוא מאיסורא

 יותר עדיף הנר לאור רק בדיקה הוי היוס דבדיקת כיון
 וישכח בלימוד כשימשך דאף יעי פיסק אינו כדהחחיל א״כ

 מפסיק אין ע״כ ביוס לבדוק לתקן שיכול מעוות הוא מלבדוק
 לר״י בין נאמר מפורש כ״א מוכס מרנב״י לא דזהו ואף
 בדק כשלא לרבנן דאף בדיקה היוס דבדיקח לרבנן ובין

 דר״י דה״א י״ל הירושלמי וכדהוכיח ביום יבדוק בלילה
 שחרית ובי״ד י״ד אור דבודקין סבר דר״י פליגי כך ורבנן

 היה כך השבתות ג׳ כנגד אלו זמנים ג׳ הביעור ובשעת
 כן דלא ר״י כונח לפרש רבנן באו ע״ז ר״י בכונת סברא

 בי״ד יבדוק י״ד אור בדק לא דכאשר זה או זה או כ״א כיון
 בתיך היינו הביעור בשעת יבדוק שחרית בי״ד בדק לא שחרית

 רפרשילכונת דרבנן נמצא המועד בתיך מקרא ששית שעה
 אבל אלו זמניס מג׳ בא׳ כ״א ביחד זמנים בג׳ דאינו ר״י

 דמשנה כסתמא בודקין לי״ד אור דדוקא סברי בעצמן רבנן
 אכן בדיקה אינו היוס דבדיקח תקנה א״ל בדק לא ואס

 דקמ״ל בדיקה היום בדיקת לרבנן דאף מוכח רנב״י מדברי
 כרבנן קיי״ל הלכה ולפסק הגר לאור־ בודק ביום דבודק דינא
 בני אז החמה הנץ דקודס נמצא * הלכך אמר שסיר א״כ
 נמצא בריקה זמן דאינו הטעם אז ורק בבתיהם מצויס אדם
 היוס לאור אז לבדוק יכול לאורה דנבדקת אכסדרה שפיר
 לבדוק לכתחילה ויוכל רב האור מ״מ החמה נץ דאינו דאף

 החמה הנץ קודם היינו ביוס דנבדקת דנקט ורש״י העת בזו
 ג״כ צריך ביום דנבדק שפיר דינו הוכיח הירושלמי ומ״מ
 דצריך להורות היינו החמה לאור לא מקט דא״ל הנר אור

 הנץ קודם היינו ביוס ולא בלילה דוקא להיות הבדיקה
 אכן מזה חשש אינו וא״כ בבתיהם ס מצי• אדם בגי דאז

 בודקין אץ נימר כאן כי יען לבדיקה יפה הנר דאור ספני
 אין הא ואז החמה נץ אחר דקאי משמע הממה לאור לא

: בבתיהם מצויס אדם בני
 למאי א״כ וא״ל כו׳ לכתחילה אסור דבזה ג׳ ס״ק □ט״ן

 בחד כחבינהו ולא חלב של ונר לאבוקה סלגינכו
 רק ג״כ דבכאן כהמג״א דל״ס מכיון המג״א כקושית בבא

 בודקין דאין דהא יען די״ל ב־עבד ולא אסור לכתחילה
 חלב של נר משא״כ בהדיא ׳בגמ איתמר האבוקה לאור

 דנמ דדינא הא נקט ע״כ האשכנז למנהג רק אינו ואינך
 להי מריב איך ק״ל אמנם * לחוד דמנהגא והא בלחוד
 מס בדעבד אף דאסור ולבנה רחמה הך אהדדי התנא

 כך התנא דכונח ונ״ל אסור לכתחילה דרק דאבוקה הך
ולא הלבנה לאור ולא החמה לאור לא בודקין דאין הוא
 תרתי דאיכא האבוקה אור נ״כ לזה כשיצ״ף אפילו מוד
 לאור כ״א אסור ג״ז מ״מ אבוקה ואור לבנה או חמה אור

: רבה חידושא וזהו הנר
 דפסחיס ס״ק במרדכי ראיתי מצאתי וכן כ״ב ס״ק בךן״ר

 ולהיפך היא טעוחא כי לפלא כו׳ הירושלמי בשם
 ב״כ בירושלמי אמרינן דז״ל הירושלמי בשם המרדכי אמר
 בין לחלק שלא ק ומס כו׳ בדיקה צריכין שיהא מהו וב״מ

 הרי ט׳ הנר לאור בלילה לבדוק דצ־יך לביעור ביעור
 הנר לאור בלילה לבדוק דצריך הירושלמי דדעת בהדיא
 דאורה כיון הנר אור ביום צדך אס בלילה בדק וכשלא

 אסשטא דלא בעיא מספק וצריך באבעיא הירושלמי נשאר רב
 כבדו אס וגס אח״כ המרדכי כתב וכן הנר לאור לבדוק

 ולבדוק לחזור צריך אפ״ה לכן מקורס הבית את וטאטאו
 בירושלמי איתא והכי כו׳ לבדיקה בדיקה בין לחלק שלא

 אבעיא רק דזה הרי כו׳ בעי מני רב ססחיס בריש
 לחזור דצריך בפשיטות פסק זה ומכח באבעיתו נשאר

 דבר הירושלמי בשס המרדכי בשס המ״י כתב ך וא ולבדוק
 בתלמוד מיהו מדנסשיה אח״כ סייס המרדני רק שאינו
 דש״ם משמע דמזה פירוש נבדקת לאורה אכסדרה יש שלנו
 בין לחלק לבל בהא משגחינן ולא הירושלמי על פליג דילן

 תמוהין המרדכי דברי נס האמנם • לבדיקה בדיקה
 כן פס נאמר שלא מת הירושלמי בשס דבר שהעתיק
 פיהו מהו וב״מ ב״כ בעי ר״י הירושלמי ל' לך ואעתיק

 קמבעיא מאי פירוש ליה צריכא מה וקמקשה בדיקה צריכין
 לשס מכניסין שכן ומשני בדיקה צריך שיהא חיתי מהי

 בדיקה דצרינין פשיטא־ליה ותהא א״כ ופריך ור״ח בשבתות
 מיבעיא הוא הכן ומפני חמץ בו פמכניסין מקום דהא
 הואיל לא א״ד הנר לאור דזקא בדיקה צריכה אס ליה

 בתחילה לבודקן צריכין פיהו מהו ומיבעיא מרובה ואורן
 שאוכלין שבירושלים חצרות בעי יוסא ר׳ • הנר לאור ביום

 בדיקה צריכין שיהו מהו נזיר ורקיקי חודה חלות פס
 חיתי מהי וא״כ הנותר מן בדיקות אינן כך בלא ופריך

 הנוחר לשרוף בודקין היו דבלא״ה כיון בדיקה להצריך
 נדה דר״ל חתניה זכריה ר׳ תנא כהדא דאהיא ומשני

 כהנת נדה וסורקת חופפת אינה כהנת וסורקת חופפת
 שנא הכא אף לגדה נדה בין תחלוק פלא וסורקת חופפת
 • ליה קמיבעיא פפיר הלכך * לביעור ביעור בין לחלוק

 לביעור ביעור ן ב לחלוק שלא הך מסיק לא דהירושלמי הרי
 מה הראשונה האבעיא על ולא השניה האבעיא על נ״א

 ביעור נין לחלק שלא דמסיק כיון סובר דהמרדכי תאמר
 ראשונה דאבעיא כן לא ראשונה בבעיא ה״נ א״כ לביעור

 ור״ח בשבת חמץ דמכנישין כיון דצריך סשיטא דבדיקה הוא
 לביעור ביעור בין לחלק כלא דקמיבעיא האמת לפי ובל״ז
 אינו דבכאן רק מ’וב ב״כ טל ג״כ האבעיא היה א״כ

 ורק חמץ בו מוכניסין כיון פפיט מפשט כ״א אבעיא
 היוה לאור ביוס דיבדוק אפשר רב דאורו עבור האבעיא

 לאמר כאן ול״ש נר א״צ רב דאורו כיון דילמא או נר בלא
 היוס לחור דהבדיקה כיון לביעור ביעור בין לחלק שלא
 ביותר מעולה הבדיקה הגר לאור רק מעליחא בדיקה ג״כ

 סברא אינו מקומות שארי אטו ובב״מ בב״כ לגזור וח״כ
 מפרש שפיר כלל בדיקה צריך אס האבעיא אח״כ משא״ש

 בין לחלוק בל מכיון בדיקה שיצרך הסברא דלכך האבעיא
 בכאן נודק שאיט דהרואה חשש יש דבכאן לביעור ביעור

לא
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 ונזירה חששא וזהו חמץ בו שמכניסין מקים ג״כ יבדוק לא
 חמוהין בלא״ה וגס חמץ לבדוק מבלי נכשל להיות אלימחא

 .ביעור בין לחלוק שלא ומסק שכתב המרדכי דברי לי
 מסקנת זהו וכי הנד לאור בלילה לבדוק צ*יך לביעור

 שמפאת סברא רק זכו הלא האבעיא לפשוט הירושלמי
 מפאת באבעיא דנשאר דכיון משוס ואי למיבעי׳ יש זה

 הלא א״כ האבעיא נפשט דלא כיון להחמיר יש זו סברא
 כונת ונ״ל בספק ונשאר נפשט לא ג״כ ראשונה האבעיא
 אור א״צ רב דאורו דפשיטא מילתא דזכו דסבר המרדכי

 כ״כ מאיר דבלא״ה כיון הנד אור הועלת ללא דזהו הגר
 מפ״ש ע״כ קמבעיא מאי וא״כ כאכסדרה והוי הרבה

 לאור ביוס בתחילה לבדקן צריך שיהא מהו .כך הירושלמי
 בעי יוסא ר׳ כי יען בזי האבעיא טנין אח״כ ומפרש הנר
 שלא כו זכריה ר׳ תנא כהדא בעכצ״ל בעיא זה ומהו כו׳

 דאולי כך האבעיא ה״נ וא״כ לביעור ביעור בין תחלוק
 הוא וכך לביעור ביעור בין לחלק שלא הנר לאור צ״ל

 ביעור בין לחלוק שלא האבעיא בטעס ומסיק המרדכי טנת
 לכתחילה אס ובענין • הנר לאור בלילה לבדוק צריך לביעור

 המרדכי דדעת כיון י״ל היום לאוד וב״מ הב״כ לבדוק יוכל
 האבעיא רק אכסדרה דין וי״ל רב דאורו ברור דבר דזהו
 לאור דוקא צריך לביעור ביעור בין לחלוק שלא אפשר אם
 על פליג דילן דש״ס המרדכי ז’ע ומסיק בלילה הנר

 לפי״ז א״כ נבדקת לאורה אכסדרה דנאמר בזה הירושלמי
 לכתחילה מותר דלרש״י בזה והפוסקים רש״י דמחלוקת כמו

 המנהג נצמח ומזה וב״מ בב״כ ה״נ ביום אכסדרה לבדוק
 בלילה בודקן ואין ביוס וב״מ הב״כ ולכבד לבדוק שנהגו

 אינך גס ואילי דילן ש״ס וכמסקנת ז״ל רש״י על סמכו כי
 יבדוק לכתחילה דשם לאכסדרה דל״ר בכאן מודו פוסקים

 וב״מ בב״כ וא״כ בבתיהם אז מצויס שבנ״א משוס בלילה
 עמדו על עומד ולילה יוס ועוסק מיוחד שמש לזה דיש

 ימצא שלא החשש אצלו שייך ולא וב״מ ב״כ בעסקי לפקח
 מהו שכתב הירושלמי ל׳• לי קשה אמנס • בבה״כ ביום
 בתחילה דל׳ הנר לאור ביום בתחילה לבדקן צריך שיהא

 לעיל שביארתי כפי הירושלמי כונת ולדעתי ביאור א״ל
 דוקא דילמא או לאכסדרה .דמי אורה אס דהאבעיא

 ואף הצדדים מכל ופרוצה עמודים ט״ג דבנויה אכסדרה
 יש רק בכאן משא׳־כ רב אורה כן גס א׳ מרוח כשפרוצה

 מרוחקים הצדדים שמן הבתים וגס הרבה חלונות בהן
 בהרחקה סגי לא רב אור שצריך דב״ה כמבואר הרבה

 לאכסדרה ל״ר מרובה בפירצה כ״כ פתוח אינו אבל ד״א
 שלה לאור וסגי לאכסדרה כשנדמה אף קמבעיח טוד ונס
 לא או רש״י כשיטת ביום לבדוק מותר לכתחילה אס אכן
 לבודקן צריך שיהא מהו מרובה ואודן הואיל דקאמר תהו
 לכחח׳לה ג״כ מותד אס בתחילה ועוד הנר לאור ביום

 הב״כ לבדוק צריך בודאי באבעיא שנשאר כיון דכן ומאחד
.יבדוק בלילה בדק כשלא ובדעבר הנר לאור בלילה וב״מ

: לדינא נכון נ״ל כן рה לאור ביום
 בלילה מיד הבדיקה אחד ב׳ סעיף במחבר (7)חל"

 ע״א ז׳ ד׳ פסחים במס' כו׳ יבטלנו
 מיד לבדיקה סמיך בלבו ופירש״י שיבטל צריך הבודק אמר

 פתח וקשה ליבטיל הדין בביתא דא־כא חמירא כל ואומר
 חמידא כל שיאמר וסיים בהכי דסגי ומשמע בלב בביטול

 הגמ׳ מקשה מאי לרש״י דהוקשה ונ״ל בפה שיאמר דמשמע
 שיבטל צריך דהבודק אמר דרב מנלן בד׳ וניבטליה אח״כ
 אף קמ״ל רב רק בד׳ הוא הביטול דילמא בבדיקתו מיד

 צריך כ״א בהכי סגי לא מ״מ חמץ ליכא א״כ דהבודק
 צריך דבדיקה דפשיטא מיוחד הבודק דהאי וא״ל שיבטל

דהכונה סשיטא שיבטל צריך כדיאמד וא״כ במשנה כמבואר

 א״כ מיד צ״ל דהביטול דמשמיענו בעכצ״ל להבדיקה נוסף
 ולמה בד׳ ולא חומ״י דמשמע בבדיקתו שיבטל צריך הול״ל
 דגם רש״י סבר ע״כ שיבטל צריך הבודק לישנא בהאי נקט

 דב׳ הגמ׳ וסבר מיוחר הבודק דהאי הדין הוקשה להגמ׳
 שליח עיי בודק אס ב׳ ביטול דצריך א׳ משמיענו דברים

 שליח כשעשאו מסחמא דאמרינן ג״כ מבטל השליח אז
 אבל ט׳ בס״ק המג״א דכחב דהא לבטל ג״כ עשאו לבדוק

 בדבר יש דחילוק כך כונסו לבטל א״י לבדוק כשציוהו
 הבדיקה בשעת אצלו ועומד לבדוק שליח עשאו דכאשר
 הבדיקה כי לבטל ולא עשאו לבדיקה רק מסתמא אמרינן

 הדבר לעשות ומוכרח עליו וקדשה דטירחא מילתא הוא
 יעשה למה בעצמו לו דאפשר כיון הביטול כן לא שליח ע״י
 אצלו אינו והוא לבדוק שליח שלח אס משא״כ שליח ע״י

 יבדוק אימת א״י והוא מיד סמוך צ״ל דהביטול ומכיון
 כונה וזהו לבטל ג״כ שליח עשאו מסתמא ע״כ אז שיבטל

 ובד״מ לבטל א״י לבדוק כשציוהו אבל הרג״א סמיכות
 כיון וא״כ כו׳ אצלו שיעמוד שצריך מהרי״ל בשס כתוב

 הבודק רב בעצמו,ולז״א שיבטל כונתו בודאי אצלו שעומד
 המשלח ולא השליח היינו הבודק יהיה והמבטל שיבטל צריך
 לבדיקה סמוך מיד צ״ל דהביטול הגמ׳ הוכיח ששיר נמצא

 לבדוק רק שליח עשאו לא דבודאי השליח יבטל למה דאל״כ
 אימת כא״י משוס ואי בעצמו לעשות יכול זה כי לבטל ולא

 כ’בע יבטל ואז בד׳ הוא הביטול דזמן מכירן הלא לבטל
 הבודק יבטל בע״כ ע״כ להבדיקה הומ״י צ״ל דהביטול

 בלב בישול בודאי דזהו רש״י דברי היטב מדוייק ומעתה
 אחריס חמץ כשמבטל כן לא בעצמו כשמבטל דוקא אכן סגי

 זה ברשות הנמצא החמץ כל שמבטל לפרש צ*יך בע״כ
 בעצמו כשמבטל היינו בלבו שיבטל צריך הבודק ולז״א
 ע״י דבודק קמשמיענו דינא ועוד בלב בביטיל סגי חמצו
 מיד לבדיקה סמוך צ״ל הביטול כי יען יבטל השליח שליח
 בביתא דאיכא חמירא כל בפיו בפירוש אומר אז וא״כ

: ליבטל הדין
 כו׳ בבעלים ושאלה נדרים מהפרת חוץ י׳ ס״ק בט״ן

 הבן פדיון לענין לדרך צידה ובס׳ כתב והפר״מ
 ומנתו מהניכו׳ לא שליח ע״י הפקר או נדר קבלת עוד ויש

 לא דבהפקר דטעמא א״נ שכתב זה בסי׳ הב״י דברי עפ״י
 לא מש״ה כו׳ נדר דין י״ל דהפקר משום היינו שליחות מכני
 בשליחותי זה נדר עליך קבל לחיירו שהאומר שליחות ביה מהני

 אלו הב״י ודברי יעו״ש כו׳ כלום אינו בו אסור שאהא
 מצאתי ולא סי׳ס״זשכתב חיו״ד מהד״ק נוב״י מבעל נעלמה
 אוכל שלא עבורי והשבע צא לשולחו אדם אמר שאם מפורש

 אין לשבועה כדר ובין יעו״ש השבועה חלה אס זה ככר
 ועיין חיים מיס כו״ת בס׳ בזה העיר שכבר ומצאתי חילוק

: מזה שכ״א סי' חיו״ד בח״ס ג״כ
 ט׳ לבדיקה בדיקה בין לחלק ושלא ח' ס״ק י בך( )תל״ה(

 בזג לן ל״ס דאכן הדבר כן דלא צ״ע דבריו
 תל״נ בסי׳ דהלא לבדיקה בדיקה בין לחלק שלא הטעם
 לחלק שלא לאאמרינן ולמה הנר א״לאור דאכסדרה מבואר

 טעם מפני בלילה יבדוק לכתחלה רק לבדיקה בדיקה בין
 שלא הירושלמי דברי וזהו * בבתיהם מצויס שבנ״א השני
 דילן דש״ס ע״ז המרדכי ומסיק לבדיקה בדיקה בין לחלק

 • לעיל כדהבאתי נבדקת לאורה אכסדרה דנאמר כן ל״ס
 דבשלמה אחה״פ הנר לאור בדיקה דא״צ נ״ל בכאן ובאמת

 ביותר דמאיר הנר לאור לבדוק צריך ביום נשבודק בי״ד
 אז חמץ וכשישאד רב אורה ואין אכסדרה אינו דהוא כיון

 לאחה״פ משא״כ בפסח מחמץ וייהנה בפסח שימצא חשש
 י״כ דמאיר היום לאור סגי ח״כ קנסא משוס רק דאינו
תהיה המועד שאחר בדיקה אפילו דכתב והרוקח ־ בטוב

בנד
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 בין לחלק שלא הירושלמי בשיטת דאזיל י״ל ביום אפילו בנר
 כן ונפסק דילן דש״ס פסקא לפי מפא״כ לבדיקה בדיקה
 בדיקה בין מחלקינן א״כ נבדקת לאורה דאכסדרה בש״ע

 קנסא מפום רק דהאיסור לאחה״פ בבודק ולפי״ז לבדיקה
: הנר לאור לבדוק כ״כ להחמיר א״צ

 מהקורה יפול בפעמים מפני ב' סעיף במחבר )תל""(
 בגמ כמבואר למכליה ואתי פירוש כו׳

 דאע״ג אור ד״ה ע״א ל ד׳ בפסחים התו׳ הוכיח ועפי״ז
 משוס למיכליה אתי דילמא לבדוק החמירו בביעול דסגי
 איסוריה נמי ונזיר שכתבו פס עוד ועיין • מיניה בדילי דלא
 הא הלא מנזיר קושיא דמאי במהרש״א והקפה לאחריני שרי
 מאיסורי אלא- מקשו לא ומעיקרא הנאה מאיסורי הו״ל לא

 בכאן לי אז דהתו' לתרץ ונ״ל יעו״ש דחמץ דומיא הנאה
 היכא מותר הפסח עליו שעבר דחמץ העישור בעל בשיטת
 קשה ולפי״ז תמ״ח סי׳ בעור כמבואר הפסח קודס דביעלו

 לאחר יבדוק המועד בתוך בדק לא מ״ב י׳ בד׳ נאמר איך
 והתו׳ בהנאה מותר דאז מטון בדיקה צריך דלמאי המועד

 ולמעלה שעות מז׳ המועד לאחר שפירש רש״י על פליגי הא
 הו׳ ולשיטת כו' ואם בד״ה כמבואר ממש המועד לאחר כ״א
 דצריך פשיעא דזהו בביטול הכל מיירי המשניות כל הא
 דאל״ב מיירי דבביטול ברורה בראיה הוכיח המהרש״ל וגס
 ימצא ובל בב״י עובר יהא יאכלנו דשמא גזירה משוס וכי

 יבדוק למאי יעו״שוח״כ איסורו אחר :לבטלו שייך אין דעכשיו
 ג״כ לחוד אכילה איסור משום דאף בעכצ״ל המועד לאחר
 המועד ולאחר כו׳ ואס בד״ה בהדיא כתבו וכן בדיקה צריך

 ויאכלנו היתר בשל איסור של חמץ לו יתערב שלא כדי יבדוק
 אף חזינן דהלא נמי ונזיר התו׳ בכאן הקשו כפיר נמצא
 לבדוק צריך ג״כ לחוד באכילה רק אסור כדאינו אימת
 וק״ו כש״כ בדרך התו׳ הקשו ומקודם בנזיר כן לא ואמאי
 במקום אף וכאן ולבערו לבדוק ל״צ ג״כ הכאה איסורי דבכל
 חשש מפני לבדוק צריך מ״מ אסור באכילה רק דאינו

: יאכלנו שלא
 הרמב״ס כו׳ מחיצה לפניו וצ״ל ב׳ סעיף במחבר

 מצאו ואס כתב ח׳ הל׳ חו״מ מהל׳ ג פ
 הוא הקדש של ואם ומבערו לערב עד כלי עליו כופה בי״ט

 הל׳ ובפ״ד עכ״ל ממנו פורשין שהכל כלי עליו לכפות א״צ
 א״צ הקדש של אבל כו' מחיצה לעשות צריך אבל כתב ב׳

 מעילה לידי יבאו שלא כדי ההקדש מן פורפין שהכל מפני
 סיומא הדין הכלי כפיית גבי נזכר לא למאי וקשה עכ״ל
 ב' להני קפה דלכאורה וכ״ל מעילה לידי יבאו שלא כדי

 עו״ג של חמצו ב׳ כלי עליו כופה בי״ע דבמצא א' דינים
 מכיון וא״כ רב המאמר בעל הכל הוא י״ע מחיצה עושה
 יש דאז מחיצה גבי אמרו למה א״צ הקדש של ואס דאמר
 הו״ל יותר צריך כלי כפית אבל א״צ מחיצה דדוקא לטעות

 ורבא מחיצה דא״צ ומכש״כ דא״צ כלי כפית גבי להשמיענו
 י׳ ד' דהתו' יען וצ״ל צ’א כלי כפית דגם לן דחידש הוא
 למיכליה אתי דילמא משו^ז שרי הכא א״כ כתבו כופה ד״ה ע״א

 דהקדש להך נקטיה דכאשר יותר רבותא הוא דבכאן נמצא
 נטינת איסור קצת דיש שם דדוקא ה״א כלי כפית גבי' א״צ
 כ״כ גדול החפש דאין בהקדש ע״כ ניטל שאינו לדבר כלי

 מיירי י״ט דקודס כאן משא״כ כלי כפית א״צ מיניה דבדילי
 צריך ג״כ בהקדש אף וה״א כלי בכפית תקנה לעשות ויוכל

 בקל לתקן דמצי כ״כ מ״מ בדיל דהוא אף כלי כפית לפחות
 דמפהת אמר איך לדקדק יש וכנה • כלל דא״צ קמ״ל מתקנינן
 ברצון פלא דאמר מ’לר הלא כלום א״צ מיניה בדיל דהקדש
 דילמא גזירה כ’ג מיניה בדיל דחדש אף י״א בד׳ חכמים

 חשש יש דשם יען 'ל״ק בי״ט דמוצא מהא ובשלמא למיכל אתי
 בזה יותר בחרו ע״כ ניטל שאינו לדבר כלי נטילת איסור

אביגדור

 מטון מ״מ דבדילי חף סם משא״כ דבדילי הא על לסמוך
 טוב יותר העומר אחר עד שימתינו במה חבש כוס נא דלי

 קשה דמחיצה מהא משא״כ להכשל יוכל פן כי להמתין
 לא למה הוא מעי״ט והלא א״צ כלי כפית דגס ביארנו7

 דלא וצ״ל בחדש כמו יאכל פן חשש מפני כלי בכפית יתקן
 בדילי אינו הדש איסור הוא^מפאת דבדילי הא דשס דמי
 איסור ג״כ דיש בכאן משח״כ יאכלנו סן לחשוש ויש כ״כ

 תמיד מורא כי יען מאוד הרחק מזה מובדל ח״כ מעילה
 • בו זהיר ומזהר מעילה יתחייב כ״ד דבהנאה ראכו על

 כפיה בדין דמקודס הרמב״ס דברי לך מפולכין ומעתה
 ג״כ בחדש כמו רק ההבדל היה אס אף ח! בי״ט דמיירי

 שאינו לדבר לכלי בנטילה יש קצת דאיסור יען כלי כפית א״צ
 משא״כ כלי מלטף דבדילי בהא לסמוך לבחור יש יותר ניטל
 לכפית צריך היה בדילי מפאת אז בעי״ט דמיירי הב׳ בדין
 כדי שפורשין בטעס להוסיף מוכרח ע״כ בחדש כמו כלי

 פ״כ לחדש ול״ד במאוד נפרשין וח״כ מעילה לידי יבאו פלא
 כי עוד ודע בזה כלל השש דליכא אף כלי כפית אף א״צ

 הקדש פל חמץ דהאוכל כמ״ד ס״ל דרבא כתב מ״ל בהגהת
 לכלזקו וראוי גדולה שגיאה ולדעתי יעו״ש מעל במועד

 דהקדש מחמץ בדיל דמבדל מניון הוא דהסברא מספרים
 הלא .מזה נפרש ולא מעל לא דבפסח נאמר מה יאכלנו לא

 דמיס דא״ל הוא מעילה בר לאו כי עבור דיאכלנו מטון
 דמיס .א״ל זה דמפאת חמץ י באיסור יזכור בזה כשיזכור הא

 מחמת מזה נבדל יהיה א״כ חמץ מאיסור שישכח החשש ורק
 הקדש מאכילת נבדל השנה בכל דתמיד ומכיון מעילה חפש

 : לא או בפסח מעילה יש אם נ״מ ומאי בפסח יאכלנו לא
עליו עוברים חמץ תערובות א' סעיף במחבר )תמ״ב(

 בפסחים התו׳ כו׳ ובי״מ ב״י מפום
 ובי״מ בב״י עליהן לעבור פ״ה כתבו ואלו ד״ה ע״א מ״ב ד׳

 העולם מן עוברין דמשמע עוברים מל׳ מדקדק ריב״א וגס
 ומדקדק כרש״י ג״כ סבר דריב״א משמע זה מל׳ כו׳

 ב״י איסור בזה יש בע״כ ׳העולם מן לבערו מדאצטריך
 מל עובר שאינו לר״ת אפילו ד כתבו אור יה ד ע״א ב׳ דבד׳ ותמוה
 חמץ בכל חכמים דהחמירו צ״ל אפ״ה בב״י ותערובות נוקשה
 ונ״ל .ראיה זה מאי וא״כ לשרפו ותערובות בנוקשה אפילו
 דכאי בפסח עיברין ואלו אזרו האי לריב״א דהוקשה לתרץ
 הוצרך ולמה איירי בפסח המסכת כל דהלא מיותר בסח

 בפסח דאף משמיענו .דרבותא לתרץ וסבר בפסח לאמר
 לשרפו דמחוייב העולם מן זה עובר ג״כ בי״ט כגון גופא

 כר׳ הריב״א ושבר גדולה . רבותא וזהו טוב ביום אף
 לשורפו דיכול תמ״ד בסי׳ המובא ■יסטור של אחיו יחיאל
 עתה שעד במזיד עליו יעבור פלא כדי בעלו כשלא בי״ט

 דינו הריב״א הוכיח פפיר לפי״ז נמצא בשוגג אלא עבר לא
 אף ופורפין דעוברין דמאחר יראה בבל ע״ז עובר דבע״כ

 כדי כותר ע״כ בב״י דעובר בעכני׳ל זה היתר ואיך בי״ט
 א״כ בב״י פ״ז עובר דאין כדנאמר מפא״כ בב״י יעבור •שלא
 אסור ־שביטל גמור בחמץ דהרי בי״ט לפרוף הותר איך

 כפולחן מן עוברין החי פירפ ר״ת האמנם בי״ט לפורפו
 משלחן מעל בהעברה דאף משמיענו דרבותא בפסח נקע ושפיר

 : באכילה מותר מדאורייתא פסח קודם אבל בפסח רק אינו
 רבים כו׳ ביו״ע מיירי דשאור דההיא א׳ ס״ק □טג״א

 לתרץ ונ״ל לשורפו אסור דבי'ט המג״א על מקשים
 כני עליו שיכפה י״א י״ע הוא ואם המ״ו סי׳ בעור דהנה

 בגח' פשיע זה שדין ואעפ״י הב״י וכתב שיוציאנו הלילה עד
 כאפר דחוק שתירוצו יעו״ש כלי עליו פמכפה. י״א רבינו חכב
 למאוד דחוק ג״כ הח״י ותירוץ ה׳ ס״ק תמ״ו כי׳ בח״י ונמה

 עליו כופה רב אמר איך להעור דסוקפה העור א״לבכונת
אמר ט״ב ה׳ בד׳ הלא בי״ט לשרפו התיר ולא ככלי את

 וש״מ
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 כרי מתוך אמרינן דאי התו׳ וכתבו הואיל אמרינן לא מ’וש
 צורך הוי שמבער מה הכא קצת היום צורך דבעינן אע״ג
 דיבער לפסוק הו״ל א״כ מתוך דאמרינן קיי״ל אכן הא וא״כ
 לזה וראיה י מחוך אמרינן דנא סבר ג״כ דרב וצ״ל בי״ט

 ליהנות ש״ד בחול אמרם על ע״א כ״ה ד׳ שבת במש׳ דהנה
 והקשה כו* לשרוף שמצוה כשס רב אמר טמאה מתרומה
 דלא לתרץ דבא הפ״י ותירץ מיותר ההקדמה דזה הרשב״א

 ע״ז דאסור מ״ע בי״ט א'כ ליהנות דמותר מאחר יקשה
 כנאה מקרי לא בהכי דמציתו ומכיון בשריפה דהמצוה אמר

 מותר ויהיה מתוך דגימא להנ״ל יקשה אכן ריב״א כדברי
 בעכצ״ל מקרי קצת צורך דהא טמאה תרומה בי״ט לבער
 שורפין לפי דתירץ והגמ׳ מתוך אמרינן לא סבר דרב

 י״ט או קדשים אעו תרומה דגזרינן פירושו בי״ט קדשים
 נמצא • גזירה ד״ה ע״ב כ״ג ד' שבת בתו׳ עיין שבת אטו

 ולא בי״ע מבער שפיר מתוך דאמרינן דפסקינן לדידן לפי״ז
 עליו דכופה די״א הטור כתב שפיר נמצא בהא כרב קיי״ל
 סברי וי״א כרב ולא בי״ע דמבער סבר בעצמו דהטור הכלי
 לכפות רק לשרוף אסור הכל ביטל בלא ובין בביטל דבין

 ביטל ללא ביטל בין מחלק יחיאל ר׳ הרב ואחיו הצלי
 דיבער בעצמו הטור שיטת לפי המג״א כתב שפיר נמצא
 בי״ט המלא דכונת כך די״ל הגס נכון לדעתי וזהו בי״ט
 כ״א פנאי ליכא דלאפות ממש לחשיכה סמיך בעי״ט היינו

 בי״ט והולכת דולקת והיא לחשיכה סמוך האור בו להצית
 דג״ז הרשב״א בשס הביא ב׳ ס״ק תמ״ו בסי׳ הח״י אמנם

: יעו״ש מירושלמי וראיתו אסור
 במה נ״ל כו׳ הכתלים לגרר נהגו ו׳ סעיף במחבר

 לבן בסיד הבית שמלבנין שמהדרך
 תנין נו בכותל הנוגעין בבגדים ידבק לא ולמען כתושה

 קודס כן לעשות' יאות דלא ומיס מקמח העשוי דבק במו
 המאכל לתוך ונופל הבית מתקרת שכפרך דמהדרך פסח
 לקיימן מותר רק אינו החמץ צורת דנפסד ואספלכי׳ הרטיה והלא
 ד׳ בסעיף הרמ״א והסכים להראב״ד ואף לאכול לא אבל

 דנתבטל משום דוקא אינו באכילה אף דמותר קיי״ל דהכי
 הרבה בתוכו מערבין דלפעמיס בכאן משא״כ הפסח קודם
 מדבר לעשות טוב יותר לזאת אי לגבי׳ ס׳ דליכא עד קמח

: הוא עוב לדבק ואומר לפסח המותר
 כו׳ לשלס חייב דהנפקד ונראה ה׳ ס״ק במג״א (ג)המ״

 אל אתי נא לך זה בחיבורי הקורא
 סי׳ חא״ח בח״ס שמצאתי מה פליאה לך ואראה א׳ מקום

 הרי אחה״פ א״ל ביערו ולא עבר אס ואמנם וז״ל ק״ה
 דז״א כן להם ויאמר ממש לבעליו שיחזרנו וא״צ לפניך שלך

 וא״כ פפע שהרי שומר של .שמירתו כלתה דלא דכיון
 לפניו שלו הרי ממילא ואחה״פ בעה״ב כיד ידו לעולם
 בביח דינו שנגמר לשור ול״ד כו׳ כידו שידו השומר כבית
 הוה ממש בעלים ליד מהדרת הוה אי א״ל דההם שומר

 בעלים לי מה שומר־ לי מה בחמץ משח״כ ליה מעריקנא
 כמושב ה״ל לבערו כ״י על חיוב שאין אחה״ס מיד נמצא

 דעפרא השומר פטור בפשיעה אח״כ ננגב ואי בעלים ליד
 ד׳ ב״ק במס׳ מבואר דהלא ותמוה יעו״ש הוא בעלמא

 והועד שומר בבית והדק לשומר שמסרו כגון ע״ב ע״א
 וס״ל כר״י ס״ל ור״מ שומר בבית דינו ונגמר שומר בבית
 שומר החזירו דינו משנגמר אף דאמר כר״י לה סבר כר״ש

 כממון לממון הגורס דבר דאמר כר״ש וס״ל מוחזר לבעלים
 בהא ור״יפליגי דרבנן הגמ׳ אמר ע״א מ״ה ובד׳ כו׳ דמי

 אי דא״ל בפניו אלא שור של דינו ממרין אין סברי דרבנן
 סבר ור״י כו׳ לאגמא ליה מערקנא הוה נהלי אהדרת

 מיגמר סוף סוף דא״ל בפניו שלא שור של דינו ומרין נ
 לאו כו׳ לפלגו ד״ה בפירש״י יעו״ש לדינא ליה גמרי הוי

 לאמר א״י דלר״י כרי כו׳ הוא אהדריה דלא דחיובא משוס
 א״כ כר״י דסבר מאחר וא״כ לאגמא ליה מערקנא מה
 הפסד א״ל ג״כ בלא״ה השומר דהלא הוא לממון גורס מאי

 לי מה הומר לי דמה ממש לבעליו שיחזרנו דא״צ לשיטתו
 בפשיעה אפילו אח״כ וכשנננב הוא בעלמא עפרא בעליס

: צ״ע דבריו ע״כ השומר פעור
 אירוסין סעודת לעשוה שמוהר ס׳ ס״ק □טג׳יא (חמד)

 וכהב הוסיף רמ״ט ובסי׳ כו׳ בע״פ
 הפשוט פירוש והנה כו׳ אירוסין סעודה לעשוח אסור דבח״ה

 אז דהלא בע״ס ולא בח״ה דמיירי לדחוח דאין לאמר דבא
 דבלא״ה מרבבה הדגול וכתב אירוס־ן סעודה לעשות אסור

 וא״ל קהני שהרי בחה״מ איירי לא דמחניהין מונח ג״כ
 לבטל מצי ולא קאי ברכותיה לאו בחה״מ ואי בלבו מבטלו

 בצל״ח כתב וכן יעו״ש פסחו את לשחוט שס קהני וכן
 מהמשנה בפשוט הוכיח לא אמאי הרג״א על להקשות
 הרגיש ג״כ חייס בנתיב האמנס בחה״מ ולא בע״ס דמיירי

 בח״ה הסעודה לעשות כדי בע״פ שהולך כך ומפרש בזה
 דחית גס דא״כ אינו פירושו אכן הצל״ח הונחת אזיל ולפי״ז

 אירוסין סעודת לאכול בע״ס שהולך דנפרש אינו המג״א
 בזה והאריך השקל המחצית בזה שהרגיש ומצאתי אח״ס

 בשביל לילך דבע״פ יען בחה״מ דהולך כנ״ל דכונתו ומפרש
 על לסמוך הותר דלא פשיטא אח״ס או דחה״מ סעודה
 והאדנקט יוס באותו עליו מוטל המצוה דאין כיון הביטול
 דס״ל הגלילי כר״י דאהי י״ל לבטל אין ני״ט הלא יבטלנו
 בעיסה דמיירי או אח״ז אף לבטל ויוכל בהנאה מוהר

 נקט וכך שהחמיץ קודס יבטלנו שהחמיץ וירא מגולגלת
 אירוסין סעודה ולאכול בע״פ פסחו את לשחוט ההולך

 ולבער לחזור יכול אס נקט איך לסי״ז אכן יעו״ש בחה״מ
 בודאי כך דבתייך דמיירי וצ״ל ולאפות למזור יכול אס הול״ל
 בכעיןזה ונקט שיבערו רק לאפותו וא״א חימוץ זמן יגיע

 • מגולגלת בעיסה ולא ג״כ גמור בחמץ דמיירי אינך משוס
 אמר איך דא״כ אינו הגלילי כר״י דמיירי התירוץ אמנס
 לעיל כדהוכחתי ביטול מהני לא לר״י הלא בלבו מבטלו

 גס אכן • פיו במו ממש הפקר וצריך בהנאה דמוחר כיון
 הגמ׳ דקמקשה ע״א ז׳ בד׳ דא״כ ביאור א״ל התירוץ זה

 מקשה לא אמאי ברייתא דהוא בבהמ״ד יושב דהיה מההיא
 מיירי דבע״כ אירוסין סעודת ולאכול דנאמר מהמשנה

 הוא איסורא בחר הלא בלבו מבטלו נקט ואיך בחה״מ
 דהנה ונ״ל • מגולגלת בעיסה דמיירי מהא ידע לא ועדיין

 יושב היה דקחני נמי דיקא באמרס שס קשה לכאורה
 ודשבה בבהמ״ד יושב נקט י״ט דמשוס רש״י ופירש בבהמ״ד
 י״ל הלא בשבח להיות שחל ובי״ד גמור בחמץ מחוקמא

 היה בביתו וכשהיה מיירי דבע״פ שבח משוס דנקט להיפך
 דנן וצ״ל לבטלו מוכרח ע״כ בבה״מ שהוא רק לאכלו יכול

 סברא מהדין אדעחיה אסיק המקשה גס דבאמח הדבר
 אכן משנה מהדין מקשה לא ע״כ מגולגלת בעיסה דמיירי

 ובשלמא בבה״מ יושב היה דגקט הא לו הוקשה בכאן
 דמשמיענו בשבת י״ל שפיר גמור בחמץ דמיירי כדנאמר

 נקט שבח ואגב לאכול ביכולתו היה בבהמ״ר ישיבתו דבלא
 בעיסה דמיירי כדנאמר אכן מקודס נאמר דשבת בי״ט ג״כ

 בעיסה מיירי שבת גבי ג״כ זו בגונא בע״כ א״כ מגולגלת
 ואף בשבת ללוש אסור דהא א״א בודאי וזהו מגולגלת
 קודס נתגלגל דהעיסה בלילה בשבת דמיירי כדנאמר

 יושב היה נקט למאי א״כ השמש חשכה זחימ״י חשיכה
 לאפות בביתו כשהיה לעשות ביכולתו היה דמאי בבהמ״ד

 נקע דשבח מהסברא אינו זהו י״ט משוס דנקט וא״ל א״י
 ריפא משוס ולא סיפא משום הידושא וינקוט י״ט מקודס

 דמהדרך כבת ואח״כ י״ט מקודס ,להיסך למנקט והו״ל
למנקט לח
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 ושפיר סיפא משוס רישא ולא ריפא משוס סיפא למנקט
 ובשבח בי״ט והיינו מגולגלת בעיסה דמיירי ומתרץ מקשה
 ע״ז ואמר כדאיתא והא כדאיחא והא גמור בחמץ מיירי
 בשבת ניחא ולדבריך בבהמ״ד יושב היה דקתני נמי דיקא

 פניי כשהיה דאף מאי בי״ט אוכלו היה בביתו דכשהיה
 אטו י״ט דנקט לאמר דוחק ג״ז ולהחרצן למעבד הו״ל מאי
 בעיסה מיירי דבי״ט בעכצ״ל מקודס נאמר דשבת אף שבח

 יושב דוקא נקט ושפיר גמור בחמץ מיירי ובשבת מגולגלת
 ובי״ט אוכלי היה בשבת פנוי דכשהיה בשניהם נבהמ״ד

:. הסוגיא ביאור נ״ל כן אופה היה
 מעשה ׳7 בס״ק הביא במשבצוח בפרמ״ג )תמה(

 בלי עו״ג ע״י פסח של י״ש ששלחו
 הלוקח נתן וכבר הישראל וקיבלו אחרת לעיר כלל מותם
 ובעיר יעז״ש דינו מה שם חקר לכן קודם למוכר דמים

 בפסח לשלוחו ציוה ראובן כי איך מקרה קרה אמדור
 מהאיסור שכחו השליח עם והוא א׳ מאדון ישן י״ש לקנות

 כנימוס רוסיא בכתב בקאנטראקט וקנה כציויו עשה והשליח
 גמור קנין הוא הקנין והנה רו״כ• כ״ה ובכסף הקיר״ה

 דקנה הרמב״ן חשיבת בשם כחב קצ״ד בסי׳ דהנתיבוח
 בדמים להקנוח דנהגוהכוחיס כיון לר״ח אף לבד במעות

 ל״ק במעות לעו״ג מטלטלין במכר רק מסטומחא גרע לא
 דיגא דמלכותא דרינא בקאנטראקט כאן ומכש״כ לר״ח
 משפט שאין במקיס במד״א ב׳ סעיף קצ״ד סי׳ בח״מ ועי׳

 משפט כסי עושים אלו בדברים וכיוצא כו׳ למלך ידוע
 קנין דסברח הדברים אלו ב׳ לדחות יש אכן יעו״ש המלך

 בהא וכן ר״ש קנים לא ובהא דרבנן קנין רק אינו סטומחא
 מ״מ אכן • כן אינו חמץ דבעניני פוסקים כמה סברי דב״מ

 ולר״ת דאורייתא קנין הוא דלרש״י כסף הדברים ב׳ בצירוף
 דלמ״ד להמ״ב אשר שטר ג״כ וישגו דרבנן קגין מ״מ

 בכליו ועומד הי״ש .לו מדד דלא ואף ,קנין דקנינו סשיטא
 הישן הי״ש לו דמכר מכיון נ״מ בזה אין מ״מ העו״ג של

 - הי״ש זאת למכור ביכולתו אין וא״כ אצלו עומד אשר
 אצלו משעבד המועיל בקנין דקנה ומכיון אחר לו וליחן

 עו״ג אצל חמץ כמפקיד והוי שהוא בכ״מ הי״ש לו ונקנה
 דגם דינו דנפסק אחריות הנפקד וקבל חבירו ישראל או

 שהביא פסחים ריש בהרא״ש ועיין עליו עובר המפקיד
 או עו״ג אצל חמץ בהפקיר ר״י הגאונים-עם פלוגחח

 רוקח שמן בחשו׳ ועי׳ אחריות הנפקד וקבל חבירו ישראל
 נראה ההיזק חיוב והנה • הר״י כונת שביאר מה ט׳ ►סי׳

 וכשלא קנין א״צ דשליח ח״מ3 המבואר כסי המשלח על דהוא
 בדבור המשלח עבור קיימין מעשיו השליחות בדבר שינה
 מ״מ לד״ע שליח אין וקיי״ל עבירה דבר דהוא ואף לבד

 דבע״כ דחצר דומיא הויא מהעבירה א״י דשליח מכיון
 בש״ך ועי׳ הוא דגנוב השליח ידע כשלא דומיא לה מותיב

 להתיר לצדד נ״ל העיון לאחר אכן • קס״ב סי׳ ריש ח״מ
 מאוד הרבה דנחאנה מקח בביטול הוא טעות מקח כי יען

 ם•׳ בח״מ להמבואר ול״ד לישראל כלום החמץ שוה דאינו
 טועה שהדעת מכדי יותר דכשגחאנה ובקר צמד גבי ר״כ

 היה דבטעוח הדבר יודעין בכאן כי יען ליה יהיב מחנה
 בח״מ להמבואר דמי וגס קנין ואינו מקח ביטול הויא א׳׳כ
 היה קנינו כאן וגס לא״י למיסק אדעתא מכר גבי ר״ז סי׳

 מהדבר אח״כ וכשנחודע בפסח דאסור ידע דלא טבור
 עשה ובמעל במרד לא דהא המקח נתבטל בודאי א״כ

 בי״ש מעורב הי״ש דעדן מאחר נ״ל ועוד כזה הדבר
 ועו״ג בישראל הש״א ופסק בהחמץ שותסין הוי דעו״ג

 יעו״ש כשחלקו לאחה״ס העו״ג של חלקו גס דמותר שותפין
 דעת נ״כ לצרף ויש דרבנן באיסור ברירה בדיני שהאריך

: דרבנן חמץ הוא די״ש הסנ״י

 לאפיקי הראשון י״ט מוצאי מ״ש ה׳ ס״ק ךן״וי2 )תמר(
 חמה ואנכי כו׳ פסח של אחרון י״ט מוצאי

 ואש כתב ח׳ הל׳ חו״מ מהל׳ בס״ג הלא ופלא הפלא עליו
 בהדיא הרי ומבערו לערב עד כלי עליו כופה בי״ש »צאו

 ואיל ב׳ י״ע דהוא אן! לבערו יוכל דבעדב הרמב״ס דסבר
 אף משמע קחני סחמא דהלא ב׳ בי״ט במצא דמיירי

 דכחב בהטור מפ״ש בעצמו הח״י הא ועוד א׳ בי״ט
 רק דימחץ דפירושו שיוציאנו הלילה עד הכלי עליו שיכפה

 הרמב״ס ל׳ הוא כן ה״נ א״כ בי״ט וישרפנו הלילה עד
 הרמב״ש דדעת מכאן ראיה הט״ז ג״כ הביא דלא והא

 דהנה ג״ל ביותר אלימחא ראיה דהוא בי״ט לשרוף דמותר
 עליו כופה בי״ט דמצא דינא הדין דנקט הרמב״ס על ק״ל
 דכשנשאר ג׳ בהל' מדנקט זה ידעינן דהלא הוא ומיוחד כלי

 כלי וכופה מבטלו שעוח ד׳ אחד בשבח שחל בי״ד מהחמץ
 דינא הך ג״כ ידעינן הרי ומבערו הראשון י״ט מוצאי עד

 גדול דבר משמיענו דה״מב״ס וצ״ל הדברים הן הן דמ״ש
 ביטל בין דמחלק הטור של אח-ו יחיאל ר׳ מדעת לאשוקי

 דהא כן ג״כ ה״א וא״כ בי״ט שורפו ביטל דבלא ביטל ללא
 דנ^ר וכיון ומבטלו דנאמר משום הוא ג׳ בהל׳ דנקט
 י״ט מוצאי עד ימתין רק בי״ט לבערו אשור ע״כ ביטלו

 ביטל כשלא דיני ,ח בהל׳ נקט ע״כ כשביטלו משא״כ
 וא״כ ביטול אז מהני ולא בב״י עובר ולמעלה מו׳ דכשגמצא

 אסור בי״ט כש*מצאנו ואעס״כ שימצאנו עת בכל מחויב
 ג׳ דהל׳ דדינא לסי״ז נמצא כלי עליו כופה כ״א לשרפו
 א׳־כ ביטלו בשלא מיירי ח׳ דהל׳ ודינא הביטול אחר מיירי
 י״ט דהוא אף בלילה לשורפו הרמב״ס דהתיר דהא ה״א
 א׳ בי״ט יש־וף דלא מסתי׳ א״כ ביטלו דלא מכיון יען
 בי״ט אף אז כשביטלו משא״כ ישרף לפחות ב׳ בי״ט אכן

 הדבר כן דלא מהרמב״ס הט״ז הוכיח לזאת ישרפנו לא ב׳
 דיבערנו נקש ואעס״כ בביטלו דמיירי ג׳ בהל׳ דהלא

 לבער מוחר ג״כ שגי בי״ט דהזא והיינו ראשון י״ט במוצאי
: כשביטלו אף

 עד ולמעלה שעות מו׳ ב׳ סעיף במחבר )תמ״ז(
 עפי״ז במשהו• אוסר אינו הלילה

 דכחב ה׳ סעיף חמ״ה בסי׳ המנ״א דברי מבין אני אין
 וה״ה אסור גורס וזה זה אפילו בטלה לא דע״ג דכיון

 עד משש הא הלא יעו״ש כו' הוי מיהו כ״ש דהנאה בחמץ
 בין לחלק להטור הו״ל עדיין וא״כ בס׳ דוקא הוי הלילה

וצ״ע: הלילה עד משש כששורסו לישן חדש חנור
 הש״ל כונה ומפרש כו׳ הוא נט״ל צלי או ו׳ ס״ק במג״א

 מאכל באותו הוא דגט״ל ביה ידעי ומידע דנקט
 דא״כ החמץ דפוגס בודאי כשידעיגן דוקא הכונה דאין כו׳

 מותר נט״ל דהוא הידוע כ״ד כייל כללא הגי דקשדט מ״ש
 הידוע דבר הא וזהו פירוש ביה ידעי ומידע הכונה אלא

: מותר ע״כ נט״ל היא דחמיד ומקיבל
 אף בנ״טכו׳ ג״ט מועיל אין חריף בדבר דהא כ״ח ם״ק
 בלט נ״ט מועיל אין בחמץ ג״כ חריף דבר דבלא 1

 המג״א וגס בנ״ט נ״ט מועיל דבחמץ סיבר המהרי״ל מ״מ
 דהמקיל להורות יש מנהג שאין דבמקיס מ״א בס״ק כחב

: הפסיד לא
 כו׳ ס׳ בעינן דלא כחבו הפוסקים כל אבל מ״ר ס״ה
 שראיתי מה פליאה דבר לך אחוה הקורא ידידי 1
 והאי שכתב רש״י מדעת להוכיח שרצה מ״א ל׳ ד׳ בצל״ח
 ע״י אבל בנמ׳ דנאמר דהא דסבר היא מתערובוח פחות

 ולבסוף הטור כדעת ולא ברוב שנתבטל היינו לא הערובות
 סחירה דאיני ליה חשיב משהו וההוא שכחב מרש״י הוכיח
 רש״י דברי נעלס הבדולח מעינו איך להטור מרש״י
 במינו שלא בין במיט בין נזמנו שלא מקידס בהדיא שכתב

 מותר



אביגדור או״ח חורת

 כהטור ל״ס דרש״י בהדיא הרי טעס בניתן אפילו מותר
 שנתבטל רק טעם בנותן אף מותר תערובות ע״י כ״א

: וצ״ע ברוב
 ולטיחנן כשרים חטים עליו להרבות יש י״ח ס״ק בט״ץ

 שנמצא היות הנה ־ כו׳ בלח לח כמו דינו ויהיה
 בזה לדון לי ויש בהחיטיס חמץ לחם חתיכות לפעמים
 ס״ק במשבצות כתב הסרמ״ג כי יטן לפסח לטוחנן דאסור

 בלח לח הוה דלא יעיד החיש אפויה ממצה קמח אכל י״ח
 ואולי וניער וחוזר יבש הד החמץ ה״נ וא״כ ביבש יבש רק

 הדק לכתוש אפשר דאי כחושה ממצה קמח הפרמ״ג כופת
 קמח כמו והוי יפה נטחן ברחיים כשטוחנץ מ:א״כ היטב

 הס הל בוררץ לחס פירורי כשנמצא בכ״מ המנהג וכן דעלמא
: לפשח החיטים זטוחנין

 חמץ מכירת ואופני דיני כל בכאן לך ארשום (תמ״ח)
: וזהו בעז״ה

Ф דקרקע שטר המה חמץ במכירת השייכים המגינים 
 ולא ראיה שטר ולא קגין שטר ודוקא י

 י״ל ובשכירות מהני ובמחנה דמים בלא במכירה מהני
 במכירה ואפילו לבסוף אלא משתלמת אינה דהא דמהני

 רעתה מפני כמוכר האיסיר מפני ומוכר לדמי דל״צ כיון י״ל
 מתוכו מוכח הפטר הוי דלא צ״ע לשלוחין ב״ר כשעושין אך

 עדים הן שלוחין הן שגייס שהב״ד כיון ואמנם שליח שהוא
 אלא מתוכו מוכח שפיר וא״כ מ״ג ד׳ קדושין במס' ועיין

 מהמשלחין לא' קרובים הב״ד יהיו שלא לזהר צריכין דלפי״ז
 גיטין במס׳ עיין ח״יבממונא גופייהומהני הב״ד של וחמצו

 ס״ק סוף בשמ״ע רמ״ג במ״מ ועיין חספא חוד״ה ד״י
 ליחנו אסור הלא שמת או הדבר ששכח איירי ואי כתב כ״ב

 קשה השמ״נד ודברי • במת ולקמן בשכחה לעיל וכמ״ש לו
 בשטר מיירי הנותן ליורשי יחזירו שאח״ז בס״ק כתב דהלא
 אותו מחזירין קטן בו היה אס אבל כו׳ קגין בו דלית מחנה

 בו שיש בשטר דמיירי כאן וא״כ בשער הנזכר להמקבל
 קנין בו שיש וכיון אחר אצל במונח דמיירי להיות יכול קגין

 אין קנין בו אין דאס כתב ואח״כ להמקבל אוחו מחזירין
: וצ״ע להמקבל מחזירין

 עיין הממשלה כנימוס המדינה בל׳ השטר לכתוב טוב (ב
 דדמ״ד לכ״ע דבכותיס ע״ג סי׳ וחו״מ רמ״ו ס״ס

 ובח״ס " במג״א בכאן ועיין מקנה הישראל דהכא לחלק ויש
 והשטר לכותי חמץ המוכרים ישראל מנהג העמיד חא״ח
 מקודם רק כשר השטר דבדיניהס יען שטעמפיל בנייר אינו

 כשאין במדינותינו ולסי״ז יעו״ש הסטעמפיל לשלם מוכרחים
 במה א״כ תוקף א״ל רוסיא ובכתב בערכאות נעשה הקנין

 וכן ד׳ סעיף ברמ״א רמ״ב סי׳ בח״מ ועיין • הכותי קנה
 המסירה על ציוה ולא בפרהסיא שתהיה החתימה על ציוה אס

 לחחמו וציוה כ״כ המחבר הלא רמ״א חידש מאי קשה
 ונראה כשר מסירה בעידי לסנו ציוה שלא אעפ״י בפרהסיא

 וכיון כרתי דע״מ משירה עידי העיקר הלא לרמ״א דקשה
 בפרהסיא להיות החתימה מל וציוה כשגחן המחבר דכחב

 ולא המסירה מל כשציוה כש״כ כשר המסירה על ציוה ולא
 פירש לכן להיפך נקט בטור ובשלמא החתימה על ציוה

 בע״מ כלל למסרו ציוה כשלא ברישא המחבר כונה רמ״א
 היחה החתימה רק בעדים מסר דלא וכיון בע״ח רק

 ציוה אס אבל כשר לכן בפרכסיא היחה והחתימה בעדים
 יועיל דלא ה״א בפרהסיא להיות צוה ולא בע״מ נס להיות

 דכשר רמ״א הוסיף לזה להחניפו רק נתן לא דמסתמא
 ולא כתב ומור״ס בע״מ ליתנו ציוה שלא נקט המחבר לכן

 דהוקשה פירוש דכתב הסמ״ע כונת וזה המסירה על ציוה
 למסרו ציוה כלא פירוש כתב לכן הנ״ל קישיא לו

: בפרהסיא לו

ראיה ובשטר כטרא דכחבי באחרא לחודיה ל״מ כסת (ג
 סי׳ק״ץסק״ד בש״ך הובא מהריב״ל ולדעה סגי 1

 ולכותי בנ״ד וה״נ רעתה מפני במוכר לחודא כסף מהני
 לחוד בכסף לקנות מהנה ואס בשטרא אלא מהני לא בכ״מ

 במטלטלין דמהני ג״כ י״ל ובשכירות מהני אי הפוסקים מחלוקה
 החמץ הכוהי ימשוך ואח״כ בכסף מוכרו לכותי □מצו כשמוכר

 או לבד בכסף ומכר כגג ור״ת רש״י דעת לצאת בכדי לביתו
 הרמב״ס דלדעת גס ומה מהמעיח ליהנות מותר לבד במשיכה

 קנה כישראל אס אף אלא עוד ולא קני משיכה או כהף או
 הפסח עליו ועבר במשיכה או בכסף פסח קודם מכוחי חמץ
 מותרבמקוס דרבנן איסור כ״א אינו דכ״ז כיון מיתר ג״כ

 דישראל כתב קצ״ד סי׳ בח״מ דהסמ״ע אף דרבוותא סלוגתא
 בראיות הש״ך עליו השיג כבר בכסף קונה לכ״ע מכותי

 בפלוגתא ותלי דינא חד מכותי וישראל מישראל דכותי ברורות
 ולא הישראל במשך פסק חמ״ח סי׳ המק״ח אכן הנ״ל
 דמשיכה סברי הפוסקים דרוב מכיון אסור מעות נתן

 הממן דימכור נ״ל דמילחא ולרוחא מוכרח זה ואין קינה
 אף מהחליפין ליהנות ומותר חמץ חליפי והוי לכותי

 בשם כתב קצ״ד סי׳ הנתיבית אכן פקפיק שוס בלי בעצמו
 דנהיגי כיון לר״ח אף לבד במעות דקנה הרמב״ן חשו'

 מטלטלין במכר רק מסטומחא גרע לא בדמים להקמת הכותים
לר״ת.: ל״ק במעות לכותי

כסף מקצת נתן אס רק הכסף כל ליחן הכותי א״צ (ד)
 יחן המקצת רק סגי במלוה עליו זקף והשאר

 לשלוחין ב״ר וכשעושין ־ עירבין בתורת ולא פירעון קןשורת
 שקנו בשותפים כמו ממשלחיו לכ״א ש״פ בעינן אי צ״ע

 באגעיא דחליא וי״ל צ״ו ד׳ ב״מ עי׳ בש״פ דסגי דמשמע ומכרו
 עדיף לא דודאי כתבו שני ד״ה בחום׳ אך ז׳ ד׳ דקדושין

 ערב מדין ומהני לעצמן הכסף זוכין הב״ד ואי ממשלחיו
 ואפי׳ ומצטרף אצלו חשיב ביחד ש״פ אצלו דאיכא כיון י״ל

אינו דהנוחן משוס דה״ט י״ל אזלינן דידהו דבתר להצד
אישות מהל׳ פ״ה מל״מ ועי׳ קנין לכל פמש״פ רק נותן
 ן עירובי עי׳ ליה חשיב נמי מש״פ פחית בכוחי הכא אבל

 לפלוני מנה חן לישנא נקט בגמ׳ אולם ב״ג תוד״ה דס״ג
כפסק למשלח ש״ם הנאת דהו״ל מנה נקט דוקא וי״ל

מהני אחרים על שי״ל ממה לו כשגחן אף • הרמב״ס
 מהני ג״כ אחרים על שי״ל שט״ח הכותי בנתנו אף עוד ולא
 כל כי יען דל״ק ק״צ סי׳ בח״מ הש״ך פסק דבמכירה אף

 בח״מ פסק בכוחי משא״כ למחול שיכול משוס הוא טעמו
 ומכש״כ ג״ל כן הכותי למחול יוכל דלא כיה סעיף ס״ו סי׳

 שט״ח נתן ואס דקנה הש״ך פסק במכירה דאף בממרגי
 ק״צ סי׳ בקצה״ח כמבואר כסף כמו דהוי מהני שלו

 לו ומכר לכותי חייב הישראל היה ואס • יעז״ש ט׳ סע*ף
: מהני לא זו במלוה הישראל

מאוד הרבה לכותי החמץ הישראל מכר אס אה )ה(
 משוס כי יען מקח לביטול חוששין אין בזול 1
 מבואר וכה״ג שלס בלב הישראל ומקני גמר דחמץ איסורא

 הכותי שיחן דא״צ אשי רב ד״ה בתום׳ ע״א ד׳ ט'& במם׳
 וכן כו׳ בפרוטה שיקנה סגי אלא וריאה הראש שוה מעוח
 דמכיון דשא״ה לחלק ואין ז׳ ס״ק ש״ך סי׳ יו״ד בש״ך פסק
 הכוחי קנה לא אס אף מרשותו יצא שמכר דעחיה דגלי

 דל״ק מכיון כאן משא״כ כהפקר הוי מקח ביטול מטעס
 דעת בגילוי מרשותו שיצא אף מקח ביטול משוס הכוחי

 דאף ביעור למצות ולא בב״י לעבור לבל כ״א מועיל אינו
 בבכורה דגס אינו זה לאח״פ החמץ אסור והפקיר ביטל אס

 בעצצ״ל יעו״ש בבכורה חייב דהפקר בר״ה הט״א פסק
 מתנה כמו והוי לו דמחל מפיון לרשותו ונכנס קני דכוחי

: בהדיא ג׳ סעיף בכאן מבואר וכן
המשיכה
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 כוחי של לרשותו החמץ שימשוך צ״ל המשיכה 0)
 בסימטא או שניהם של במצר או

 בעת משך לא אס אפילו ט׳ סעיף קצ״ח סי׳ בח״מ כמבואר
 ג״כ הכותי של ברסיהו החמץ מונח היה מקורס רק הזאת
 בס״ך ש״ך סי׳ ביו״ד כמבואר משיכה כמו ונחשב מהני
 מהני לא עבורו למשוך ישראל הכותי שלח ואס ט׳ ס״ק
 מהני עבורו למשוך כותי שלח אס אק כוחי לדבר שליח דאין

 בח״מ רמ״ג בסי׳ הש״ך פסק דכן שליח הוי לכותי דכותי
 • בא״ע הב״ש דברי ודחה קפ״ח בסי׳ הקצה״ח עמו והסכים

 קונה עובר אי נ׳מ מאי הב״י הקשה רי״א ' בס כי ודע
 ירתי מאבוה בעי דאי לא או מאיליה הבאה בירושה

 ותירץ ברישא מיית דהוא כיון מקני לא אמו ובירושת
 סכיקא הוה ברישא מייח דהיא דזמנין סבר דר״י כיון

 עלתה מה לתמוה ויש והממע״ה ברישא מיית דהוא דזמנין
 הנ״י קושית אכן קושיהו על ניחא דזה הירוצו ארובה

 אס דוקא הבן דקנה לבני מגה הנו אמר דאם דל יקשה
 זהו 7 ירסי מאבוה בעי אי ג"מ מאי וקשה קיימא הולד
 כל האב כשנתן דג״מ קושיא כאן דאין וא״ל האב מחנת
 דכשעמד כ״ש קרקע פייר ולא שכ״מ במתנת לאחר נכסיו
 נמצא זוכה הבן דאין כיון וכאן המתנה נתבטל מחליו
 דלא הטעם דעיקר אינו זה המחנה זאת לעצמו דשייר
 בן יהיה דלא ידע לא הא וכאן ערטילאי נפשיה שביק

 הא הנ״י וגס ערטילאי נפשיה אינש שביק לא וא״כ קיימא
 דכאן כיון וא״כ בשכ״מ איירי דמחניחין כהסובריס סבר
 הלא ועוד מחנה לאו לבן השכ״מ מתנת בלא״ה בריא הדר

 נתבטל וירשו הבן שמח דמצד י״ל זזו בנו יורש בלא״ה
 קנה לא אס אבל לו היה לא מעשה דבשעת כיון המהנה

 נהפוך מירושלמי וראיחו • המחנה בשעת לו נשחייר הבן
 שמואל דאמר אע״ג ל״י אמר הירושלמי אמר דמאי הוא
 דלר״א א״ו מודה דבבנז דיגא להאי איתא נמי לר״א הא
 העובר דקנה נאמר דאס נ״מ יש לשמואל אבל כנ״ל נ״מ אין

 מאי דא״כ חמוה הנתיבות ותירז׳ן * ממנו קונים יורשיו
 שלו נ״מ איכא הא נ״מ מאי מ״ד ל' בגדה כגמ׳ מקשה
 מאי וגס ממנו ירכו והס ויורש ומנחיל דגוחל אשה דקידש

 דאס כיון י״ל ובגמ׳ וכנ״ל שמואל לדברי בירושלמי אמר
 דלא נתקדשה לא עכשיו גס נתקדשה לא קיימא ולד ילדה

 קבלה ולא קיימא ולד יהיה דולאי דסברה דעתה סמכה
 דרפויי התם שאגי בב״ב וכמבואר שלם בלב הקדופין

 דאשהו דפמעו מפוס אלא פליג לא ואביי בידייהו מרפיין
 שמעו כשמתחילה אכן דמעוברח ידעו לא ומתחילה מעוברת

 ב׳ סעיף ל״א סי׳ בא״ע ועי׳ מודה נמי י אבי מעוברה שהיא
 כן ושוה דקבלה אף. זוז נ׳ שוה דהטבעת וא״ל קידשה גבי

 • כן וה״נ כן שוה אינו דאולי דעחה סמכה ללא’ אמרי׳
 והוי כר״י דהל׳ לאמר הוצרך דאמאי לדקדק יש הב״י ועל

 בפשיטוח הא הגחיביח הקשה וספיר והממע״ה ספיקא
 לא ׳והגמ ניחא ושפיר חחילה מח היא בנהרגה דהא ניחא

 ־ התום׳ כתירוץ קהני פסיקתא דמילתא משוס קאמר
 ורבא אביי ופליגי מנר מקשה בב״ב דהגמ׳ בפשוט נ׳ל ועוד

 דירושה דס״ל מאן והשתא שמת מי בפ׳ יעו״ש בתירוצא
 ומאן בידיה מרפיא דרפויי לשינויא ל״צ קני מאלי׳ הבא
 רבא .כחיריץ בעכצ״ל מאלי׳ הבא ירושה ל״ק דעובר דס״ל
 דקני למ״ד מח ולא שמת בו ששמעו כגון נ״מ יש וא^
 דעובר דס״ל ומאן קני לא 4מאליר הבא בירושה עובר

 ובזה * בידם רפויי דלאו כיון קנו המחזיקין וא״כ קר לא
 הבא דירושה סבר דהנ״י נ״מ דיש הנ״י דברי ליישב יש

 וא״כ הרמב״ן וכתירוץ בש״מ דדוקא וכמ״ס ל״ק מאילי׳
 יורשין בלא גר והיה ומת לבני יהיה מנה שאמר מיירי

 באמת מת ואק״כ אחרים וזכו מה ולא שמת שמעו הק ועל

 הממזיקין זנו לא העובר דזוכה כלנאמר וא״כ אחרים וזנו
 זנה לא ורובו ראשו יצא שלא דכיון פסק לכן הראשונים

 ל״ק נמי מאלי׳ הבא ירושה ומצד אצלו דעהו היה לא7
 לשמואל בירושלמי דנקט והא הראשונים המחזיקין וזנו

 ושכ״מ בפשוט הוא ולשמואל רחוק בדרך הוא דלר״א משוס
 להקשוח דיש איברא • לר״א נילף וממילא לשמואל נקטו לכן

 ירחי מאבוה בעי אי נ״מ מאי הגע׳ מקשה מאי לאביי
 ומנחיל דניחל וקמ״ל בגר מיירי דילמא ירחי מאחין בעי ואי
 בן אי הראשונים המחזיקין וירחי בנר ומיירי א׳ יום בן

 ל״ק דלדידיה אמח הן ומנחיל נוחל נקט לכן ל״ק א׳ יום
 האב בנכסי ומנחיל ניחל עובר דלהני להקשוח יש אכן

 מעוברה שהיא דבנודע שכתבנו מה לפי וי״ל ־ כנ״ל ונ״מ
 וא״כ בידייהו מרפיא דרפוי זכו דלא מודה אביי גס

 לדקדק יש אכן החום׳ כתי׳ קחני פסיקתא מילחא הברייתא
 דהא לירתי מאבוה בעי אי הגמ׳ מקשה מאי לרבא דגם

 ושמעו א׳ יום בן והניח ומת גר אביו שהיה כגין נ״מ יש
 נימל אינו א׳ יום בן דאס נמצא מת לא ובאמת שמת

 דעהס וסמכה שמת דסברי כיון המחזיקים ירחי ומנחיל
 נוחל ,הגמ כתב לכן א׳ יום בן אלא דאינו כיון ל״ק והוא

 רק בזה ג״מ שוס דאין כיון וצ״ל המחזיק־ן ול״ק ומנחיל
 הול״ל ג״מ ליכא דבזה ומנחיל כתב למה א״נ הנ״ל הנ״מ

 דזיכיס כיון ל״ש מנחיל ול׳ אביו בנכסי קני א׳ יום דבן
 ניחל עובר דלחני שהקשינו לאביי ג״כ ומחורץ הפקר מצד

: ומנחיל ל׳ דל״ש הנ״ל בגונא ומנחיל *
 שהמנהג כמו החמץ כל למשוך הכותי ביכולת אין א□ )ז(

 אין כ’וא העיר חמץ כל למכיר העיר ודרך
 את לטחי שימכור לזה תקנה יש משיכה לעשות באפשרי
 לו קונה ורשותו מעות ג״כ ויחן מונח שהחמץ המקים
 • ע׳ ס״ק ש״ך סי׳ יו״ד בש״ך מבואר וכן משיכה במקום
 שלא החמץ מקום למכור כן לעשות מהראוי נמי ובלא״ה

 נתן שלא כיון בביתו כותי של חמצו על אחריות כמקבל יהא
 • שימדד כמה רק ישלם ולא לאחה״פ והמדידה דמים
 לפרא ראוי ומ״מ ־ חששא ליכא הגוי ברשות כשהוא אבל

 דלא דל״מ י״א המקומות ולהשכיר ־ להמוכריס כדח״נ
 בשכורה לא אס סק״א ח״ע סי׳ במג״א כמבואר כר״ח קיי״ל

 אחריות מקבל לאסור דלאמצינו מישראל אפילו המוכר אצל
 מעכב ואינו המקומות מצרי לסמן וטוב אחר ישראל בבית

 • ס״ד רמ״א סי׳ ט״ז ועי׳ י'"& בב״מ לו מושכר מקומו כמו
 אלא אסרו דלא דאפשר מעכבי לא דמקימות נראה מיהו

 גופא החפץ דמי לשלם וצריך הגוף לשמור שצריך בקע״א
 משא״כ כדיריה והו״ל הוזל או הוקר אם אבידה כשעת

 ולא מעות אחריות והז״ל הוא החמץ חליפי לאו הכא
 דפ״ב ובב״מ להפסד גורס אלא החמץ ואין חמץ אחריות

 דהו״ל כשמואל דל״א בפסחים דלוקי שהוקשו אימור חוד״ה
 הו״ל פריש דבלא לשיטתייהו אזלי פריש לא אפילו ש״ש

 לגיף לשמירה ליה וקני החוב נגד ש׳ש שיהא כפירש
 בשעת שויה כדי רק מהחוב יפסיד לא הוזל ואי המפץ

 כשעת לשלם דיכוף ה״ט אוסר7 להרמב״ס ואפילו אבידה
 ׳3 ס״ק חמ״א סי׳ המג״א מ״ש י״ל ובזה • הכא משא״כ אבדה
 מגיף נהנה דאינו א״ש ולפמ״ש ויפסיד המשכון יאנס דילמא
 ת״מ ובס״ס בחמץ תנאי כתולה אלא הוי ולא החמץ

 והגיה המפקיד עליו עובר ישראל אצל שהפקיד בישראל
 דההס ונ״נ ־ בקע״א מהחייב בס״א דהא המפקיד אף הב״ח
 חמץ אבל דמים וי״ל בהנאה דשרי כוחי של חמצו על קע״א

 למהוי ול״ש הוא חמץ חליפי ולאו מידי שוי לא ישראל בל
 אחר בשל אבל ברשוהיה רחמנא אוקמיה ובשלו כדידיה

 נתחייב כבר הרי קוה״פ מכר שלא על נחייבו ואס קע״א ל״ש
: דוקא המפקיד עליו עובר קאמר ושפיר לשמרו א״צ ושוב

אס
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 המרץ קנה במכירה להטתי החדר את הקנה אם )ח(
 מגמגמין דיש אף חצירו מסברת מעות בלא אף

 לכותי שלימות ואין שליחות מטם הוא דחצר מטעם בזה
 קצ״ר בסי׳ הקצה״ח הכריע כבר הא מ״מ חמך לענק

 דמילחא ולרוחא • בטחי מהני חצר דקג־ן ברורות בראיות
 איתרבאי יד משוס דילה דחצר בעל שא״ל לכוסית ימכור

: השקל מחצית בעל עצת וזהו
 מ״מיוכל בכותי מהני אי האחרונים מחלוקת אג״ה (ט

 קנין דהוא ואף מעות בלא אף באג״ק למכור י
 דטעס מדרבנן קנין מהני דבחמץ בח״ס כתוב כבר מדרבנן

 דאורייתא אשה לקדושי יועיל לא דרבנן קנין הסוברים
 מיד להוציאו רק אינו ב״ד דהפקר משום היינו וכדומה
 וא״כ עי״ז החשה מתקדשת ואין להקונה להקנותו ולא המקנה

 בודאי הפקר ביד דהפקר והך יותר וא״צ בהפקר לן סגי בחמץ
 לא דביטול עדיף ב״ד דהפקר צ״ל ולדעתו דאורייתא הוא

 שיגיע או העולם מן ביעור כ״א ידוע בחמץ להרמב״ס מהני
 לפרש וצריך • מרשותו שיצא במה סגי ולא ממש הקונה ליד

 מלא בפה לו שיאמר וצריך • זאת מה שידע פירושו להטתי
 • ר״ב .סי׳ בח״מ כמבואר הקרקע עם ולא קרקע אגב קנה
 אחר של מטלטלין מהמשלחיס א׳ של בקרקע קני אי וצ״ע

 ואולי דמהני משמע וזקנים ר״ג גבי די״א ב״מ בתו׳ ולפמ״ש
 קונה בתר אי לזה וקרקע לזה מטלטלי דגמ׳ באבעי׳ תליא

 יותר ע״כ נפשך ממה מהני בר״ג ע״כ מקנה בתר או אזלינן
 העיר בני כל יקנו וחגבו הקהל של ד״א לטתי להקנות טוב

 להקנות יוכל ג״כ .^קרקע צבור החמץ אין אס דאף חמצס
 כ״ש בקרקע אף ויומילהקנות הקרקע לסייס וא'צ אג״ק

 קני במכר ומטלטלין בשכירות וקרקע בהכ״ג במקומות או
 ולהקנות להשכיר דמהני נראה להמוכר מושכר הקרקע ואס
 דמיירי מקומו ד״ה די״א ב״מ בתו׳ וכ״מ הטלטלין עמו

 מהני ואפ״ה שיתבאר וזקנים בר׳׳ג המשכיר אצל בשכירה
 וכ״ה יעו״ש סכ״ז בב״י ס״ז סימן ח״מ בטור וכ״מ באג״ק
 הש״ך שהניחו ירוחם רבינו כונת זהו ואולי ס״א קי״ג סי׳ בח״מ

 ומתו׳ דל״ק י״א מושאל וקרקע וז״ל בצ״ע סק״ג ר״ב סי׳
 דקמ״ט בב״ב גיורא איסור גבי קשיא ואי • דקני נראה

 דירה’בית להס היה לא וכי קרקע דל״ל דקאמר ובקדושין
 השוכר דאין בגונא י״ל אנבו להקנות בשכירות או בשאלה

 ובסמ״ע שט״ז סי׳ טח״מ עיין בעליו רשות בלי להשכיר רשאי
 דירתו עוקר שאינו כל ועכ״פ שכירות מהל׳ פ״ה וברמב״ס

 שידור- כ’ג לאחר עוד להשכיר ח״י דלכיע י״ל משס בעצמו
 יהא שלא קצוב לזמן לו היה שלא או • דיורין להרבות עמו
 למקני מהני דלא בקביעות לו היה בלא או לחזור יטל

 אך סק״י קצ״ח סי׳ ך’בש הובא הריטב״א עדמ״ש הגבה
 החפצים שם להגיח רק צהכותי משכיר דאינו טון ה״נ דלפי״ז

 י״ל א״כ בעליו רשוח בלא לו להשכיר אסור דהא בקביעות ולא
 חמצו למכור שליח עשה ואס לחלק ויש אג״ק מהני דלא

 דמהכי תמ״ח סי׳ המק״ח דעת השליח של חג״ק החמץ ומכר
: מהני דלא קי״ו סי׳ או״ח ח״ס ודעת

 דלא עדים בלא אף מהני בקגא״ס לכותי חמצי מכך י(
 קכ״ג סי׳ דבש״ך אף לשיקרא אלא :די ס אברי

 הקצה״ח וכן באו״ת השיגו כבר בחליפין קונה אינו דכותי סבר
 הסודר אס חף עוד ולא בחליפין דקונה הסכים קצ״ה כי'

 והמג״א דהסמ״ע אף מהגי ג״כ הכותי של ולא העדים של הוא
 דאין לטהי הסודר לזכות העדים דר״י מהני דלא שברי
 שנעשה מדמקח קצ״ה בסי׳ הקצה״ח הכריע כבר לטחי זטה

 עדים של דר דס בע״כ לד״ע שליח דאין אף מהני באיסור
 קנוי שדך ויהיה מנה הילך כמו כ״א שליחות מטעס אינו

 בקצה״ה בהדיא מבואר וכן ממי ג״כ בכותי וא״כ יטו״ש לפלוני
 ובשכירות במטלטלי בין כקרקע בין קני וחליפין • קכ״ג סי׳

 מתו׳ והוא טוה״נ דהו״ל ס״ט קצ״ה כי חו״מ ק״ס דל״מ י״א
 להנותן שאין כהונה במתנות דשס וצ״ע ומקומו ד״ס די״א ב״מ
 וצ״ל ק״ס מהני דלא ומנ״ל כלו הגיף משכיר אבל טוה״נ אלא
 משמע מזה זה שכר שקבלו הירושלמי בשס כתבו דתו׳
 הנוף היה לא וא״כ לזקנים השכיר ור״י לר״י השכיר שר״ג
 קרקע דמשכיר היכא רק מוכת אינו ולפי״ז כטוה״ג רק לר״י

 חשש אין ולפי״ז בכה״ג ג״כ השו״ע שטנת ואפשר המושכר
 וצ״ע שלו כשהגוף ולא אצלו במושכרת אלא בשכירות בק״ס
 מהרש״ך כתב שטרא דכתבי באתרא וק״ס ־ בעירובין בתו׳
 בסמ״ע וכ״מ ר״ו סי׳ מהרא״ש וכ״כ לחוד דמהני ע״ג סי׳
 לימא ד״ה צ״ד ד׳ כבובות בתו׳ אולם י״ז ס״ק קצ״ה סי׳
 ובחזקה בכסף נקנה דהקרקע מהבין שאין במקוס וז״ל כו׳

 דלת להדיא משמע לראיה אלא עומד אינו והשטר ובחליפין
 • פ’ש הסודר שיהא וא״צ .שכותבין במקום לחודא מהני

 .מתנה ואס * בשטרא אלא דל״ק י״ל דכותי בקרקע אמנם
 הלל הפוסקים בכליגתת תליא לחודא בק״ס לקנות בפירוש

 כמו כ:טר והו״ל עדיף עומד דלכתיבה דק״ס ואפשר בכסף
 :הלל להפוסקיס השטר שכותבים במקום לחוד ק״ס דמהני

 שמכרתי אני מודה בו וכתוב בשטר לכותי חמצי מכך יא(
 בפני אמר פ’בע אפילו או המועיל באופן

 אמר אס אבל קנין הוי אידיתא דקנין מהני כשרים עדים
 אברי לא אמרינן לא זה ובכעין מהני לא עדים בלא בע״ס
 דהמק״ח אף קצ״ד סי׳ בקצה״ח כמבואר לשיקרא אלא סהדי
 ומס דרבנן איסור כ״א זה אין מ’מ אודיתא מהני דלא סבר

 הקצה״ח של ראיוחיו כי מהדמיס ליהנות דמותר חמץ חליפי גס
 את לחייב אודיתא דל״ש י״ל האמנם • הן ברורות ראיות
 ד״ד גיטין הו׳ כמ״ש דל״מ בקדושין כמו המקח בדמי הקונה
 ואפינו ג״כ הקונה מודה אח״ז אס ואפילו דקיי״ל סד״ה

 הקונה הודה שלא פכ״ז כיון מ״מ להמוכר שטר ג״כ נותן
 ואולי לחצאק קונין דאין המוכר הודאת ל״מ בו לחזור יכול
 דנ״א עדמ״ש אינו בב״א אפילו לחצאין דציתא דכיון אפ״ל

 נגד השליח הודאת דל״מ ודאי שליח ע״י ועכ״פ לדחות ויש
ג״כ עדיו דהן לשלוחין ב״ד כשעוכה אפילו לקייס המשלח

: לקנין דידהו אודיתא מהני חי צ״ע
 בקטן כמו דמהני וי״א בכותי דל״ס משמע חצך (יב

 עדיף נקבה ולטתית סק״ו רמ״ג סי׳ ש״ך
 במשהמרת סגי מ״מ יד מטעם שהוא ואע״ג מגט דילפינן
 הפני ואס סק״י שם הש״ך כמ״ש סמוכה שאינה ואעפ״י

 לפשות נכון דרהר״ג להמוכר וי״ל שם מונחים ג״כ הישראל
 ב״ה הו' כמ״ש משתמר הוי לא דאל״ה החמץ בפני מחיצה

 בכור כשהמקום וכ״ש בהגה״ה ס״א כ׳ ס•׳ ועיין וכי ד״ה
 משכיר שאינו הכוהי עס להתנות כצריך בחמץ בפרט להמוכר

 א״ע כמ״ש שם בקביעות לילך ולא שם חפצו להניח רק לו
 הכנים למכור וצריך המוכר כלי עס במעורב משתמר מקרי לא

 ברשות לוקח של כליו הו״ל דאל״כ בתוכן שהחמ׳ן והשקים
 וכמטלטלק החצר מקנה ואס ־ קל״ט סי׳ בב״ש ועיין מיכר
 ומתנתו חצירו אמרינן דלא ריג ר״ס להש״ך מהני לא בב״א
 ס״ע דב״מ פ״ב ובהג״א הגמ׳ נגד שהוא וצ״ע • כא׳ באין

 דמטעס דוקא מדעהו שלא חצר קנית על אלא כ״כ דלא י״ל
 ונא משיכה מהל׳ פ״ה אפרים המחנה כמ״ש הוא שליחות

 כוכת גס לפרש יש ואולי " כח׳ באין ומתנתו ידו אלא מצינו
 לא מדעתו שלא חצר לפי״ז ועכ״פ מדעתו בשלא הש״ך

:בכותי כלל מהני
 במטנטני רק ל״מ ר״א בסי׳ הש״ך לדעת □תומתא 0'

 מהני אס מפקפקים ויש במקרקעי ולא
 ע’ונ ס״ו סי׳ חו״מ עיין דאורייתא איסור לאפקועי דרבנן קנין

 טון ד״ת נגד דמהגי כמו דד״מ נגד סטומתא מהני אי
 ואס בשפרא אלא דל״ק צ״ע בל״ז ובטחי ההגריץ מנהג שק

מתנה לט
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 • הנ״ל הפוסקים בפלוגתת ג״כ דתלי אפשר בפירוש תנה3
 בפולק והמנהג ר״א סי בח״מ מבואר הסמומתא ומהות
 דבש או י״ש מקח גמר אחר ששותק היינו מההרי׳־ץ בקורק

 נראה שיהא דצדיך בזה קוטן דאין צבי בעטרת כתב ופכר
 דיש נראה איט בשותפות ששותק ומה קנין בשביל שמשו

 רק בטל המקח מ״כ וריעות אהבה בשביל ששותק אנשים
 היא אשר לונא עיר והגה יעו״ש המהרי״ץ הוצאת יחזיר
 כשקוגק המנהג ושם וסוחרים גבירים אנשיה המסחר רבת
 ושוב המשך זו ועל קנה כך שלו בהבוך רופס מסוחר מלח
 נ״ל בזה להקנות דשם המנהג הוא כן המוכר חוזר אין

 דמנהג מטון לחזור וא״י סטומתא קנין ג״כ דזהו בפשוט
 המפתח מסירת או ופרוטה לת״כ דמי פס קונין דבזה

 מאה שקניתי מקרה קרה ולי • דמ״ש המקח על ורשימה
 אכן השער נחירך זמן ובמשך זה באופן בלונא מלח שקים

 • • • ב ואשתו מעללים רע איש הוא מלונא י• המוכר
 כן מעשיהם כל אשר הרע לעשות כאיזבלאשרהיאהסיתתו

 לדק לעשות יכולתי ומה בממונם חטאים בגופם רעים הוא
 הגביר אחיו הסוחרים שארי ק לא ממנו שהתקיף עס

 רודף בתום הולך ישר איש הוא אהרן מו״ה המפורסם
 רפאל מו״ה המפורסם הגביר אצל קניתי וכן וחסד צדקה

 פניו נשתנה לא נתן ת״ח בגודל מאומה דבר ולא מלונא
 ד׳ ישלם צדק שלו ולאו צדק שלו הן מאומה הצטער ומבלי

: כצדקו ולצדיק כרשעו לרשע
 נולד ולא למומר ולא גמור לכותי למטר צריך יי(

 דכשהוא ובטוח לנאמן למכור ונכון ממומרח י
 נ״ל אבל סי״א ת״נ בסי׳ בקיומו רוצה הרי בטוח ואינו עני

 גומרקוה״פליכא כשהוא אבל גופא בפסח אלא מעכב דאינו
 בקיומיה רוצה נמי דההס סס״ב תמ״א בסי' וכ״מ חששא
 כמשכון הו״ל דהכא וא״ל המשכון על רק האמין לא שהרי

 הוא זמ״ס דהא ועוד זה• ל״ש דבהמוכר אזוזי לו דחפים
 חוס׳ עיין הפסח• תוך ליה שקיל בעי ואי הפסח לאחר

 למ״דדגס ואפילו כמשכון הוי דלא שמא ד״ה דפ״א עירובין
 בכותי שומרק דין אין הא מ״מ ש״ח דהו״ל אפ״ח עובר ש״ח

 הכותי על אחריות שתהא להדיא לפרש טוב יותר ומ״מ
 אזוזי ונפיק עייל היהודי ויהיה עני דהטתי כיון לחוש ואין

 כמפני הו״ל מוכר איסור דמחמת דטון למפרע מקח ובטל
 להפוסקיס אך הטחי בעד ע״ק להעמיד מחמירין ויש רעתה
 לא סי״ג קל״ג סי׳ בח״מ קצוב שאינו בדבר ערב דל'מ

: הפסח לאחד הוא שהמדידה למנהגנו ע״ק יועיל
 במחכוק שלא אף שיקנה הכותי עס להתנות ראוי טי(

 • כונה בלי ל״ק דבל״ז דמהני אפשר ובתנאי
 דלא דעחיה דגלי המציאה על בנפל דב״מ פ״ק בנ״י ועיין
 דאפילו ותמוה בחק״ח א״א לאמר דיכול וכתב בד״א ניחא

 אמאי לו דהוקשה לפרש נ״ל והיה בע״כ ל״ק בדאורייחא
 י״ל הוא דחק״ח כיון עכ״א זכה בד״א אחר ובא אמר לא

 דאינה דומיא זימנא האי דכי״ע לגבי ד״א קנין לבטל א״א
 הוי דלא צ״ל )ולמסקגא לבעלה לחוב עישה ואינה ניזונת

 מצי לא דאחר י״ל אך ן( קמט לשמירה דאפשר גמור ג״ד
 דעחיהאלא גלי ולא בהד״א החילה זכה שהאי בד״א קנה

 ולחזי ע״ח ד׳ גיטין )ועיין המציאה לו הקני לא דהד״א
 על בנפל כן אמר דלא לו דהוקשה עכ״נ קדים( מינייהו הי

 לאשקועי ג״ד ול״מ בד״א קני דתיכף עכצ״ל בחצירו המציאה
 דמהני וא״ע דא״נ דומיא הוא דחק״ח בד״א רק מידיה
 פ״ב מל״מ ועיין דמעיקרא זטה לאפקועי החופה לאחר
 רוצה בין כלל רוצה אין בין לחלק כתב ה״ט זכיה מהל׳

 ענן רב גבי דמ״א חז״ה פ׳ ובנמ״י * אחר בדבר לקנות
 ־ כונה בעי לא מקנה אחרת דבדעח הראב״ד בשס כתב

 להראב״ר דליק במדידה רס״ח מסי׳ ע״ז הקט והאחרונים

 מדעתו שלא מהגי דלא נ״ה ד׳ ב״ב ההוס׳ עפמ״ש ונ״ל
 סכני ולא נרע קמטין ולא ידע אכל כלל ידע כלא אלא

 בשארקניניס ולא ויד בחצר אלא ל״מ כלל ידע בלא ואפילו
 שס כ'מ כלל ידע דלא אע״נ ל״ק הגר בנכסי עובר ולהט
 הגע׳ מקשי ועפי״ז קמ״א סי׳ חמ״מ מהרי״ט וכ״כ בתום׳
 ידע בלא מהני מקנה אמרח דעת משני ואהא ענן מרב

 ולא דידע במדידה אכל ויד במצר כמו הקניניס בכל כלל
 נ׳ל זקן גבי כ׳ ד׳ בנימין הרשב״א ודעת מידי ל״מ קמכוין

 הש״ך כמ״ש כריב״ח קיי״ל דלא כהרמב״ס אלא כהתו׳ דל״ס
 ועוד קמטין ולא ידע הכותי הרי בחמץ וא״כ ער״ה ס״ס
 ־ בכוחי ול״ס זטה מטפס הוא מקנה אחרת דרעת די״א
 המעות אח להרויח כדי לקנות הכותי דדעת מסהברא אולס

 הססחועכ״ס לאחר ממנו ויקנו שיחזרו בטח שיודע אלא יד
 הישראל וכן המ״י שירויח כדי שלו יהיה הפסח שתיך דעתו
 ע״מ מחנה אפילו והרי לו שיחזיר שיידע אלא להקטכו דעתו

 מבטיח אפילו מחנה באינו ועכ״פ בחמץ דמהני י״א להחזיר
 כלל מבטיח באינו ומכש״כ שרי הפסה לאחר ולקנות לחזור

: כן מעצמו שסומך רק
 בהרשימה או מכירה בהשטר המניס לסרט צריך (טז

 לכתוב להטמין מיהו ר״ס סי׳ ח״מ עיין
 כמשחק כוי לא הו הפסח אחר תהיה שהשומא מכירה בהשטר
 ולא מסוים שאינו דבר הו״ל ג״כ דכה״ג י״ל אך בקוביא

 וצריך לחלק ויש רמ״א בסי׳ מהני דלא די״א ממחנה עדיף
 אבל תמ״ג בסי׳ עיין מישראל אצלו המופקד חמץ גס למכור

 מקבל שהכותי יפרש רק למכור א״א מכוחי אצלו המופקד
 מפחחית למסור ונכון אצלו המופקד ש״כ מחמץ אחריות עליו
 קנץ מפתח מסירת הוי דלרש״י ועוד כהערמה יהיה שלא
 בהמות ודוקא • איסורו לאח״ז אפילו בהמות למכור ויכול

 דלא למטר א״א מאחר אצלו המופקדות בהמות אבל שלו
 להאכילם כלל בהמות למכור שלא מחמירין ויש כ״כ זכיה מקרי
 לאמ״ז להחמיר ונראה כ״כ שא״צ הערמה דהו״ל בפסח חמץ

 פל לסמוך יש חצות קידם אבל איסור למבטל דדמי איסורו
: בעין מחמץ מלוכלכים כליס גס וימכור המחירין

 לזה רמז בפסח החמיץ דשמא תבואה נ״כ למכור נכון (ק
 תחמיץ שמא וירא מנילגלח בעיסה ד״ז בפסחים ’

 המופקד ולא שלו תבואה ודוקא איסורו אח״ז למטר ג״כ ויכול
 אגרופין ג׳ בבדיקת להקל המנהג מציממין ובנמצא מאחר

 סי׳ ד ביו" טלו לבדוק דצריך לתולעים ול״ד ס' בדאיכא
 כמו הכא אבל בטילה אינה דברי׳ טלו נאסר דבחדא •פ״ד

 פעמים ס׳ היחירא הוחזק ה״ג דמצומחין איסורא שהוחזק
 באגרוף בדנמצא אך נטשה( חוד״ה דל״ז ב״ק )ועיין נגדו

 מיהו דוגמאות ג׳ בדיקת שוב מהני אי צ״ע ס׳ דל״ל א׳
 אבל בלח לח הו״ל בקמח דקמח הפסח קודס שנטחן כ״ז

 • בילה דאין במק״א כז־ח שאיסור לחוש יש דיבש גרעונין
:הפסח קודם למוכרם וצריך חמ״ג ר״ס מג״א עיין

 בחזקת החיטים דהא מעכב דאינו דאפ״ל נראה מיהו (יח
 ספק בהיתר שנפל לאיסור ול״ר עומדים היתר

 הרי מ״מ בהיתר הוחזק שהמאכל שאע״ג ס׳ איכא אס
 פ״מ מספק באיסור כולו נאכל ואיך באיסור הוחזק האיסור

 המיעוט דמ״מ י״ל היתר דשניהם אע״פ נמי ובלח שביטל
 שנפל ובחלב איסור חזקתי הו״ל ועכ״ם דנטל אלא נאסר
 דס״ל לרב אפילו בס׳ בחלב הבשר נפל ואח״כ בס׳ לבשר
 ואוסרת חוזרת אינה המעורב חלב טפח מ״מ בטל לא מב״מ
 י״ל או שקדם חודיה ד״ק חולין ועיין עליו רבה דא״מ

 מיציאו הרי לבטלו דצריכין כיון אלא נאסר לא ג״כ דהמועט
 לאחר כשנתוסף דלסי״ז וצ״ע חלב מחזקת או בשר מחזקת
 מתערב או נפילה בשעת ס׳ היה אס וספק ס׳ עד נפילה
נגד ס׳ יש ועכשיו למק״א מהחערובית ונפל ס׳ כספק

 האיסור
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 בטל ודאי האיסור שהרי איסור חזקת דל״ש דאפ״ל האיסור
 א״כאוקמיה אישור נעשה וההיתר שמאחנ״נ Ь:Ь מסיסקיס ואנו

 אז שהי׳ מספק חג״נ הי׳ מעיקרא דמ״מ ונ״ל אחזקתיה
 במצומחיס שהוחזק אף הכא אבל פקע לא והו איסור בחזקת

 ססק רק ואיננו ס״א ד׳ גדה עיין יוסר דליכא אפשר מ״מ
 ס׳ איכא ושמא כלל תו ליכא שמא ס״ס כעין קצת הו״ל
 דלא אה״נ כמה ידעינן ולא מצומחיס בו שנפלו ראינו ואילו

 : הפסח קודם למוכרו ויצטרך דוגמאות ג׳ בדיקת מכני
 כללית הרשאה לעשות וטוב השליחות על קנין א״צ יט(

 למכור לב״ד רשות נותן ואחד אחד שכל לב״ד
 וכ״א שם מונח־ס שהמינים המקומית ולהשכיר המינים מכל

 בשלמא ד״ה ע״א ׳7 ב״מ שהחום׳ ואע״ג בהרשאה יחסום
 דבעינן היט מהניחן שליח ג״כ כו״ל קילה דשליח כחט
 בעג מהמוכר שליח הו״ל שפיר בנ״ר אבל הממון מבעל שליח

 וסודר בהכסף לזכות דצריך וחליפין כסף בקנין אך החמץ
 מהמקנל לשליחות דאין בהלואה רק החים׳ כונת ואולי צ״ע
 ר״ס בירושלמי וכמ״ש הממון בעל מבלעדי לחול מה על

 במכר אבל פלו שאינו דבר לקבל שליח למשוי במחנה האומר
 כבע״ר שלוחו לגמרי והו״ל המפץ מל השליחוח חל שפיר

 דמהני משמע בפניו שלא ושליח ולקנות להקנות המוכר
 למה השליחות מהני אי וצ״ע שליח עושה דשליח וכש״כ

 : וצ״ע זכיה מטעם לא אס דשלביל דהו״ל אח״כ שיקנה
 וחמור אח כקגי יהא שלא קנינו לסי כ״ד שיקנה ה3תי (כ

 דבמילי משמע ברש״י ע״ב נ״א ד׳ ובקדושין
 בקנין אפילו שיקנה ויתנה לחלק ויש חששא ליכא קגין דמהני

 ויקריח בפירוש הגאי דמהני למ״ר ויועיל לו הראוי מכן אחד
 וטוב " ההרשאה וכן פירושו שיבין מכירה הפטר להכוהי
 שיכתוב או מהמקח קצת בפחות מהסחיס מקח לרשום

 רמ״ו סי׳ ח״מ בקיאין עס״י הפסח אחר יהיה שהשומא
 המינים מכל לז שיש מה מכל למכור שמרשה יכתוב בהרשאה ו

 שטר שני לעשות ונכון מעל״ד מכירה בהשטר המבוארים
 ויחתמו לקינה ואחד לב״ד אשד הרשאוח ושתי מכירות

 צריך הפסח ולאחר ובהרשאה מכירה בשטר כשרים עדים
 ע״י הוא ואס קס״ט ח״מ גמור בקנין מהכוהי ולקנות לחזור

 דצריך ואע״ג בע״פ או מהמשלחים ע״ז הרשאה צריך ב״ד
 במשיכה אח״ז המשלח קונה מ״מ כמש״ל החפץ מבעל שליחוח

 :בהגבהה קונה הוא אך בזה לקנוח כונה צריך דא״כ אלא
קרבן בחיבורי ועיין סוק בזה שכללתי הכללים יחר

: בארוכה תודה
 שמא עלייהו חיים דילמא א׳ סעיף במחבר )תלא(

 ׳ כתבתי תודה קרבן בחיבורי ט׳ פקעי
 לא דליבון זכוכית בהיחוך ומצופין ברזל של הציגונעס נידק
 קי״ז סי׳ חיו״ד במ״ס חזיתי כעת דוקא הנעלה כ״א מהני

 דוקאוהנה ליבון כ״א בהו מהני לא דהגעלה להיפך דפסק
 ואף ממתני עבה קטנו כי גדולתו ופרשת ערכי מך ידעתי

 בטור דהנה • שיחתי ואברר ברור הדין לדעתי כן פי על
 סגי ב״י שאינו דבכ״ח והרשב״א העיטור בשם מביא יו״ר

 'כהעיטור דל״ס הרשב״א טנת כשיא והח״ס ג״פ בהגעלה
 שנעשה רק דאורייתא איסור בבלע אף מתיר דהעיטור

 איסור בליעתו כשתחילת אלא התיר לא והרשב״א ב״י אינו
 בתה״א מבואר וד״ז בדאורייתא עיקר שא״ל דבריהם של

 דברי כל הביא הביי הלא ידעתי לא יעו״ש ראהו לא והעול
 ג״כ ודעתו כלום להטור השיג לא ואעפ״כ בתה״א הרשב״א

 מדפריך הח״ס שהוכיח ומה • כהעיטור סבר דכרשב״א
 והאריך דרבנן שמלחו ודם אמי ר׳ דתבריה מפינכא הרשב״א

 בפשיטות זה בלא אמר לא ואמאי דרבנן דהוא בפלפול
 כלל ראיה אינו יעו״ש ג״פ והנעיל מע״ל שהיה לא מ״ט
 לתקלה דחיישיגן כתיריצו דייל לו קשה היה לא בודאי דזה

 וא״כ מדרבנן דהרא כיה רק שלם מע״ל להמתין יצטרך כאשר
 ודחק מקשי ושפיר כלל המשנה שוס בלי תומ״י להגעיל יוכל

 אף ביני ביני לתקלה חייש ג״כ ג״פ הגעלה מדצריך לשרץ
 בפסחים מדפריך לשקלה דל״ח פסקינן אנן אכן • שומ״י דהוא

 רצה הרשנ״א דהלא לזה ראיה ונ״ל יעו״ש אחה״פ ולישהינהו
 בשארי ולא בזמה״ז בשרומה כ״א הקיל לא דהירושלמי למדמי

 אבא ר׳ אמר למה דא״כ אינו דהדיחו כשב כ’ואח איסורים
 של איסורין שאר לשמעינן נבילה לענין ממנו למדין אין

 סשס נקע אץ קשה עדיין וא״כ יעו״ש נבילה וכ״ש דבריהם
 בשרומה דהא בב״י דמשמע נבילה לענין ממנה למידין ואין
 למשמע הו״ל בב״י אף הגעלה מהני מדרבנן איסור דהוא כיון

 מדרבנן דהוא באיסור אף ממנה למדין דאין ביושר רטתא
 כגון מדאוריישא הוא איסורו רק לפגם טעס דהוא כעש

 שהקפה בבד״ה מהרא״ה ראיה ועוד ב״י אינו והוא נבילה
 כ״ח כל א״כ ג״פ בהגעלה שריא דרבנן דאיסור ס״ד דאי
 יעו״ש שקנה דא״ל מלא השיס וכל בהגעלה לשתדי ביי אינו

 דבאנסור הוכחה זה מהו ולדבריו לזה הביא בעצמו והח״ס
 דרבנן באיסור כן לא הנעלה מהני לא ב״י אינו דאורייהא

 להעיעור מסכמש הרשב״א דדעש נמצא בזה חילוק דאין בעכצ״ל
 הרמב״ס נ״לדדעש וכעש בשתיקתו• והב״י באמירשו כטור וצדק
 ורקב״א העיטור בטעם ג״ל דהנה • רש״י דעש וכן ק ג״כ
 לעולם דופיו מידי יוצא אין דכ״ח דהא סברי כי יען בזה

 משהו כ״א לגמרי הטעם יוצא אינו הגעלה דע״י הכוגה היינו
 האמנם ישבעל בו יבושל דכאשר בו לבשל מושר כפיר ולפי״ז

 ישאר סוף כל וסוף חמור דהאיסור כיון דאורייתא באיסור
 טעם דנותן גזירה משוס בהגעלה להתיר אין בתוכו טעם

 וה״ה למגזר אין דרבנן כשהאיסור משא״כ מס׳ בפחות
 כיק בהגעלה ושרי לגזור ואין מדרבנן ג״כ דהוא בנטל״פ

 דפשק הרמב״ס דעש ג״כ זהו וא״כ • ומשהו גטל״פ דהוא
 שמבשלין בכ״ח ולא בכ״ח שבירה צריך חטאש גבי דדוקא
 משהו רק ממנו יוצא דהבליעה דכיון יען קדשים בשר בתוכו
 התורה דאצריך הוא במשהו דאיסורו בחטאת ע״כ בתוכו נשאר

 וזהו • במשהו איסורן דאין קדשים בשאר משא״כ שבירה
 בד״ה כתב ע״א ל׳ דף פסחים דבמס׳ רש״י טנת ג״כ נ״ל

 שנתבשל בכ״מ הרי וקשה ליה חשיב משהו והאי כו׳ ולעביד
 ידעינן דלא הקדירה כל נגד ס׳ צריך איסור בקדרה היתר
 ואפי׳ בתוכו הבלוע אש למשהו בכאן מחשיב ואיך בלע כמה

 הרבה חמץ להשתמש רגילים דאין בכונשי ונאמר כשנדחוק
 איסורים שאר משא״כ לישהינהו ד״ס ,השוס כדברי בכלי ביחד

 מקודם רש״י כתב איך מ״מ בקדירה הרבה להשתמש רגילים
 רש״י שיטת הלא הוא מתערוטת פחות והאי אמר בדיה

 שאמר כמו ברוב כ״א ,ס בלא אף כיינו מותר דבתערובוש
 איך א״כ כהטור ודלא בנ״ט אפילו כו' בזמנו שלא מקידס

 דבתערוטת כלל לזה זה ל״ד הצא מתערוכות פחות לשון ע״ז נופל
 משהו רק הא וכאן הול״ל משהו רק אינו וכאן ברוב הוא
 פחוס ניט הוא הבלוע כאן דבאמש כונתו כך נ״ל ע״כ הוא
 מקשה והגמ׳ הוא רוב מתערוכות פחות דכוא רק מס׳

 משהו רק. בתוכו ישאר ולא ויגעילגו אח'פ דלישהינהו כך
 והחי רש״י שכתב וזהו מותר במשהו במינו שלא בזמנו ושלא
 שגג חדש והאור ההגעלה• אחר היינו ליה חשיב משהו
 כהרשב״ם דסבר רש״י בדעת דכתב גדולה שגיאה בכאן

 פסח-ם בא״ח יעו״ש אסור נטל״ס גס אסור דמשהו דהיכא
 בהדיא שמ״ז בסי׳ הטור הרי כו׳ רב אמר ד״ה ברש״י נ׳ ד׳

 פסק ורש״י כו׳ אוסר רשב״ס בפסח פ’ונטל וז״ל כ״כ לא
 העיטור הרי נמצא וצ״ע• יעו״ש א״א הסכים ולזה להתיר

 עיי הבלוע נפלט דבכ״ח כולם סברי ורש״י והרמב״ס ורשב״א
 דספק ציגונעס כהני לפחות עלייכו לסמוך יש בודאי הנעלה

דעת ג״כ לצרף דיש ומכש״כ • הגעלה דמהגי כ״ח הוא אס
כמג״י
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 להשתמש בכ״ח להתיר יש דבהפ״מ מהרלב״ח דעת ושכן המנ״י

 סי׳ ביו״ד בפרמ״ג ועיין דעבד דהוא כיק מעל״ע אחר בו
 בתשו׳ ועיין • י״ז אות ק״ג ובסי׳ ג׳ אות דעת בשפתי נ״ג

 המכ״י דעת לצרף ג״כ דרצה מ״ד סי׳ בפסקים איגר ר״ע
 כשהדבר כ״א הס״מ מקרי דלא דדעתו רק מ’בהפ ולהתיר

 כלים בצירוף הפ״מ דנעשה כ״א כן לא הפ״מ הוא בעצמותו
 וא״כ מתיר והיה המניי דעת מצרף הי׳ זה ואלולי ביחד הרבה
 דכשר ופשיטא הפ״מ והוי יקר דבר הוא דהציגונעס נמי בכאן

 עיז יחוס כי כ״כ ילבן לא בודאי ליבון משא״כ ג״פ בהגעלה
 בהגעלה ומותר הפסד כוא וגס דפקעי חייפינן דמסתמא

: ברור כ״ל כן
 נלי מלכננדל ליזהר יש ב׳ סעיף במחבר (3)מ׳

 בסי׳ לקמן כו ביחד חלב וכלי הבשר
 לאכול חלב כלי להגעיל דאסור י״א בס״ק כתבהמג״א תק״ע

 ויגעילנו א׳ כלי רק לו יהיה לא דאז איפכא או בפר בו
 נראה האמנם יעו״ש למטעי אתי ודלמא ט שישתמש פעס כל

 ליכא בחלב בשר לכונת ולא חמן לכונת דמכשירו בפסח
 כאות מהכלים לעשות יוכל ההגעלה אחר כ’וא לזה למיחש

 חיו״ד ס’בח כתוב מצאתי וכן לחלב מבשר להחליף נפשו
: ק״ו סי׳

 עושין יפה לא ולפי״ז כו׳ צר שפיה כלי י״א ס״ק במג״א
 פסח על סאמאווארין להגעיל שנוהגין ההמון

 קנים וי״ל צר שפיה כלי הו״ל דהא אסור דהוא דפשיטא
 גמור חמן במו שמשתמשין סאמאווארין ויש לשפשף א״א ושם

 בכליס שופכין בו ששופכין כמיס וגס י״ש בו שמחזיקין
 ככבוש בלחם אותו משפשפין וגס ושכר י״ש בו שמחזיקין

 ומנהגי ממש חמן כלי והוא קמחיס בין תמיד ועומד במים
 דאסור הגדול בשבת לדרוש לרב היותי בכ״מ תמיד

: סאמאיוארין להגעיל
 ולעד״ג כו׳ קודס עליו החביב מין ב׳ ס״ק בח״י (תנ״ג)

 דמוקדס בכני משגחינן דלא מגמ' ראיה
 מ״מ התו׳ לפירוש ואף חיטין מין הוא כוסמין דהא יותר
 ועדיף לשעורים מוקדם דחיטיס ומכיון ג״כ חיטים מין הוא

 לשעורים מוקדם להיות הו״ל כוסמין גס א״כ משעורים חיטים
 בע״כ שעורים בתר אחשבה ואמאי ג״כ• חיטים מין הזא דהא

 לדקדק דיש מאי לתרן נ״ל ועפי״ז • בדוקא אינו דכסדר
 חיטין מין כוסמין תנא דאמר ע״א ל״ה ד׳ פסחים בגמ׳

 זה אמר לא אמאי וקשה ט׳ לא ודוחן אורז אין הני כו׳
 הענין הוא כך אמנם אין־כו׳ הני המשנה גוף על תיכף
 באורז גס דבאמת די״ל כו' אין כני קשה היה לא דבלק
 דהמשנה יען כמשנה לה חשיב דלא והא בפסח יוצא ודוחן

 וא״כ קודס דמוקדס מאי המעלות ככדר הדברים כל קפרע
 למעליוחא לו בדומה ושוה חיטה ־כמו דחשיבי אולי ודוחן אורז
 למקדמיה או מוכרח היה נקטיהבכאן הוה ואס לגריטותא ולא

 חבירו על מעליותא לא׳ דיש נאמר הוה ואז לאחרו או לחטה
 דנאמר מכיון אכן לק״מ וא״כ כלל בכאן נקטיה לא ע״כ

 קודם דהמוקדס נאמר אס א״כ חיטה מין דכוסמין בכאן
 כאן דאין בעכצ״ל כו׳ ושעורים וכוסמין הטה למנקט הו״ל

: כו׳ אין הני מדקדק שוב שפיר א״כ קדימה
 דבסי׳ אף כו׳ ראיה וספיקא הדחק שעת אין אך י״ז □"ק
דסינון י״ז בס״ק הח״י כתב ליין שנפל פת גבי תמ״ז י
 ומתערב כ״כ דק שהוא כיון מ״מ חמן מעט שנכנס דאף מכני

 קולט אינו דהנפה י״ל יעו״ש וניער חוזר ואינו בלח לח הוי
: עב בבגד הסינון כמו בקמח כ״כ

 ציונו ידעתי לא כו׳ ש״ו סי׳ ועבח״מ י״ג ס״ק □מג״א
 הסמ״ע כפירוש מפרש דאינו כיון מהו להמ״מ

 למה זה ציק וא״כ מע״ל הוא יומים או יום דהאי נשם
 יומים או יום והאי מע״ל דא״צ מגלן מאי מעמא הכל ועו״ק

 נימא יום לפתות ובח״א ימים ב׳ דלכתחיצה היינו דקנקט
 כח״י ק באמת וכדפירש מע״ל הוא יומיס או דיום בפשוט

 י״א פ’בע טחנו ואס דכתב מהמחבר מדייק דהמג״א ונ״ל
 הול׳יל מעל״ע דבעי נאמר וחס כו׳ ביום בו מצה ללוש שאסור
 ללוש ג״כ אסור ע״פ של בלילה טחנו דאס יותר רבותא

 דא״צ בעכצ״ל פסח יהיה דבלילה ביוס משמע פסח דערב מצה
 יומיס מתרץ ע״כ יומיס אינו יוס הס יקשה ולפי״ז מע״ל

 דפירש כי׳ ועבח״מ נקט ושוב ביום הגי ובא״א לכתחילה
 יומיס כקרא דמע״ל מע״ל דהוא יומיס או יוס שס הסמ״ע

 דב׳ כ״א ימים ב׳ יטחון לכתחילה כמקודם אצ״ל שוב א״כ
 מע״ל צריך לכתחילה רק א״צ לכתחילה אך שלמים ימים
 מע״ל ולא לבד ביום כגי ובא״א ליומיס דדמי יוס דהוא
 א״צ לכתחילה גם ולפי״ז בכונתו נ״ל כן ג״כ מקרר לילה דלינת
 : לדינא נכון נ״ל וכן ל’מע יהיה לכתחילה כ״א ימים ב׳
כתב בכ״ה הלא וק״ל מתקרר הקמח שמרקדים י״ד סיק
 זו שמועה על סומך דאין וסיים א׳ חכם א״ל דכך ׳
 לדבר המג״א הביאו ואיך הפוסקים משמעות נגד דהוא
 סבר דהמג״א ונ״ל דבר סוף ולא דבר ראש ונקע ברור

 הוא דהחימום ומאחר ג״י דכתב כהמהרי״ו סובר דהכיה
 דהריקוד נ״ל לא ע״כ בג״י כ״א מתקרר שאינו עד למאוד רב

 לבד לילה לינת דרק מקודס עלה דה המג״א משא״כ יקררו
 סמיך ושפיר יקרר הריקוד דגם מהנראה א״כ מקרר ג״כ

־. זו שמיעה על
 נשמע איך ידעתי לא כן משמע לא דבירושלמי ט״ו ס״ק
 דפסחיס פ״ג ־הירושלמי דז״ל הדבר כן דלא מירושלמי י

 דלא צטח־ניא מפקד אבוה ר׳ זבדי בר יעקב א״ר א׳ הל׳
 פירושו וי״ל יעו״ש ויחמען ירהחן דלא עלאילין אילין קופיא מיהן

 כך דכונתו וניל ויחמען עליהם מיס אח״כ וכשיבא וירתחן
 א״כ מחמין אין לבד דברתיחה נאמר דכאשר דהעלה מכיון

 ביוס לטחון שיזהר רק זעג״ז להניח מותר שפיר שקיס גבי
 להזהיר הו״ל זעג״ז השקין יניחו דלא הזהיר למה א״כ שאח״כ
 סברא אין וזה יום באותו יאפו לא זעג״ז מיכרזין השקין כאשר
 דאין יום באותו יאפו שמא משוס זעג״ז ליחן דאסר לאמר
 תומ״י ואפה זעג״ז מונחין שהיו אף דבדעבד כיון כן לגזור

 לאפית שיוכלו טובה טצה בדרך כן היה הציון ואס כשר ג״כ
 לבל בכדי אילין על אילין קופיא מיתן דלא הוצ״ל כך המתנה בלי

 דאין מזה משמע ויחמען ירתחן דלח יוס לשכות יצטרך
: מחמין לבדה הרתיחה כי יען יום שיהוי הקנה לזה
עיין היטב ומשמרו בדעבד לאסור דאין כ״ו ס״ק בךן״י

 יום טחינה לדין העלה דשם כונתו כ״ג בס״ק
 יזהר וכן נאמר ׳ ושם שוין זעג״ז שקין והנחת האפיה קודם

 הרב מל׳ מע6מ כו׳ שקים כרבה להניח שלא לכתחילה
 נראה לא הב״י מל׳ האמנם כוא כן ה״נ וא*כ מותר דבדעבד

 סתמאולא נקש קודם האפיה־יוס מקודם טחינה דדין כן
 דלא דינא ועל והמנהג הדין דכן משמע כלום ע״ז כעיר
 בנך נזהרים שאין ועכשיו מסיים זעג״ז שקין הרבה יניח

 לדידכו אלא להכי למיחש דליכא שסוברים מפני שהוא אפשר
 נזהר טוב ומ״מ הפוסקים כתבוהו לא כך שמפני ואפשר כו׳
 דצריך ודינא זה לדין השמיט ג״כ ובש״ע יעו׳יש אפשר אס

 גדול החום דבכאן משמע נקטיה כצישה לפני יום לטחון
 לניש שאסור הל׳ וגס כן לעשות אסורין ג״כ אנן ואף כ״כ
 ע״כ זהירות ולא בזה יש דאיסיר משמע ביום ט מצה

 הלילות דב' למצה ולפחות ג״כ בדעבד לאסור דיש מהסברא
 הא עג לסמוך דיש הקמח כשרקדו אף אחרת מצה יקח

 יקה מצרה למצת מ״מ דדעבד ולהשכירו י״ד בס״׳ק דמג״א
: פקפוק בלי כשירה מצה

 האמנם הנה ־ מבשלוחו יותר בו שמצוה י״ב סיר! בטג״א
 אין בכאן אכן כ״מ3 מציט דק הדברים מיס

 המנה



אביגדור ארח תורה

 לשלוח רצו ולא בעצמם לילך רגילים מעשה דאנשי הכונה
 הטוחן על סמכו ולא בעצמם הולכים דהיו נכונה א כ שליח

 כששלח משא״כ הורה בני אינס הטוחנים הרוב עפ״י כי יען
 כולך שהיה כמו הוא מעוצה ג״כ להשגיח תורה בן איש

 בן ר״ח כמרדכי וז״ל למעוטי המחבר אתי גא וזה בעצמו
 כיו האמוראים דאפילו התם משמע סחוגיא לגבי אזיל פזי

 להשגיח הולכים דהיו ופירושו יעו״ש הריחים לבית הולכים
 שליח ע״י ולא בעצמו מהליכה אכן הטוחן על סמכו ולא
 סלך עצמו הוא משה פני בעל פירש וכן שם מיירי לא

 בקרבן וכן דבר באיזה נכשלין יהיו שלא הרחיים לטחינת
ונהזהירס לראות הרחיים גבי נעצמו ליה אזל העדה

: מחימז׳ן שישמרו
 במתנה לו יהיה לידו מצתי שיגיע ה׳ ס״ק במג״א "י( )תג

 ל דקיי' כיון ע״ז הקשה צ״ב סי׳ הש״א כו׳
 קודס באמרו זה מהני מאי וא״כ ברירה אין דבדאורייתא

 במתנה לו הוא הרי לידו דכשיגיע לחבירו מצתו שיגיע
 מתנה עליושס שחל למפרע בר ה: הוברר אמרינן לא דהרי

 להרוקח דהוקשה לתרץ ונ״ל בזה שהאריך יעו״ש אמירה בשעת
 אביי רצה לא דאמאי ע״ב ס״ט ד׳ בב״ק התו׳ קושיה

 ותירוץ ברירה דל״ל ד״א קאמרי דוקא ברירה דלענין לאמר
 כמו והרוטב העור דפ׳ מהא דחוק ד״א ממש משמע דד״א

 בעירובין התו׳ קופית וע״ק כו׳ צנועים ה״א בר״ה שם שהאריכו
 ולההיא לדאיו ליתא אכתי כו׳ ס״ד לא ד״ה ע״ב ל״ו ד'

 ומקמיה שאחזו דמי ומתכיתין דהכא מתניתין מקמי דהלוקח
 לא ור״ד י’דר דדינא כך לתרץ וסבר יעו״ש דמרובה ברייתא

 לקיטה דבדרך מהנמנע דבר זהו כי יען דברירה בהאי נגע
 בשגיאה ג׳ ילקוט לא שהעני אא״ל כי בודאי יותר־ ילקיטו

 לא דברירה לברירה כאן א״צ וא״כ הלקיטה טירדת תפני
 דבר יפול איך מעשה בשעת ספק שהוא בדבר כ״א שייך

 תלי ור״ד דר״י דהך לאמר סגמ׳ רצה דמקודס הגם נמצא
 ר״י הגמ׳ וכדאמר מזה הגמ׳ חזר אח״כ אכן ברירה בדיני

 לא והא קשיא ואי דפירש״י להא א״צ אשכח אחרינא סתמא
 כבר דהגמ׳ כו׳ ברירה משום מתניתק מתספכא דלא סגיא
 לאמר דיוכל בזה מודה ברירה דל״ל מאן אף דבכאן אח״כ

 התו׳ קושית אזיל ולפי״ז הפקר יהא היום עניים שילקטו כל
 ר״ד דסבר ראיה דאינו ד״א אמרו ברירה דלענין דנימא

 כדנאמר אף ג״כ לאמר יוכל בשחרית דבודאי ברירה דאין
 בעכציל דוקא ערב לעיתותי אמר איך קשה וא״כ ברירה אין

 כי יען דוקא בשחרית דאמר מדר״י לאפוקי דבא דכונתו
 לעיתוהי דאף ר״ד לאמר ובא ברשותו אינו דאז אי״ל בערב
 אינו וא״כ כן די״ל פפיטא בשחרית אכן כן י״ל ג״כ ערב

 לגנב דחששו הצנועים כ״א ברירה דאין ר״ד דסבר ראיה
 ממזקינן לא ברשיעי אינשי דאחזוקי ברור דבר אינו דזהו
 התו׳ קושית ג״כ סר ומעתה ברירה דאין סברי בע״כ המה

 מכאן ראיה דאינו יען ברייתא מקמיה לדאיו דליתא דעירובין
 • בשחרית כן י״ל ג״כ ברירה ל״ס אס דחף ברירה סבר דר״י

 והוי למאוד רב העם דהיה דלולב בההיא שפיר נמצא ולסי״ז
 אף י״ל שפיר הלולב יתחלף שלא אפשר בלתי דבר ג״כ

 העם דאין במורביות וכן בגבולין משא״כ ברירה אין כדנאמר
 נמצא • ברירה דאין משוס ללמד וא״א ברור דבר ואינו רב

 תיקון כ’ע יתערב שלא שא״א דבר דהוא כן ג״כ במצה דה״נ
 אמירה בפעת יודע כי יען ברירה אין דלדינא אף מועיל זה

 הב״י הזכיר לא זה משוס ואולי • לחבירו מצתו יגיע דבודאי
 ורגיל המצוי דבר אינו זהו כי י יען טחינה בשעת כן דיאמר

.: נ״ל כן אינו זה ותיקון כקמח-ס שיתחלל

 ניחנה לא אומר יצחץ ה״ר ומורי א׳ ס״ק ГИЗ (תנ״ה)
 האלה הדברים עס״י כו׳ למה״ש הורה

 רב דרשה פ״א מ״ב ד׳ פסחיס כמס׳ דאיהא הא לבאר ג״ל

 כמו נדוניה עיר להיות אפשל איך וקפה בפפוניא מהנה
 ועוד מאלו מיס אלו דמ״ש שלנו מיס לפרש ישתוללו בספוניא

 מיס להס דהביא סברו בע״כ ממנו מיס ליקש כשבאו
 עגלוה הלא כלום עמו הביא דלא יראו פלא אספר ואיך

 ריי הוא דינא דהאי מרא הלא ועוד א״ל קלא מיס טעימה
 אצל לילך הו״ל א״כ דריש אומרו בפס בודאי כדדריש וא״כ

 ידעו דהס הוא כך הכונה אמנס ־ מ־ס לפאול ר״י מקים
 שישאבו דכוונחו סברו רק לילה לינת היינו דלנו כונתו שפיר

 ולא זאת לטין דא״א כשראו ואח״כ הליל: ובין היוס בין
 כי מיס לנו הן וח״ל למחר באו ע״כ למה״ש תורה ניתנה

 לסס והשיב מלאכים ולא אנחנו אדס בני כי זה לטין א״א
 ולא בסתמח אמרי דביהו במיא אנא דהלא בפשט טטוחס
 רק הלילה כל דא״צ כונהי א"כ סלילה כל דביהו אמרתי

: עדע״ה הלילה מחצי
 כו׳ מה מכח פלנו מיס לשפוך אין א׳ סעיף ברס״א

 ט״זע״אשטן ד׳ דב״ב דרשא דהך נ״ל ז טפי׳
 בפסוניא יעקב בר אחא רב דדריש נתכוונו לש״ש ופנינה

 י״ל דהנה • בפסיניא מהנא רב דדריש דרשא להך שייכי מיפך
 לדרשתו דרשה יעקב בר אחא ורב המחדש היה הוא לוי דר׳
 ולא יעקב בר אחא לרב ונשקיה השטן בא מה על כ ,א׳

 טוב מלאך באמת הוא דסשטן ידוע דהנה ונ״ל " לוי לר׳
 ותשוקתו מגמתו כל אכן לחטא להסית הוא בריאהו רק

 • נפלאה באהבה אוהבו ואז לו ישמע לא הישראלי שהאיש
 שלחני ויאמר הנפה ניד בס׳ ז״ל אמרס לבאר ראיתי ובזה

 פמתירא אתה קוביוסטוס או אתה גנב א״ל השחר עלה כי
 הגיע לא שנבראתי ומיום אני מלאך א״ל השחר מן אתה
 להמלאך הו״ל דכן מכיון ותמוה ־ עכשיו עד שירה לאמר זמני

 מבלי אחרונה ברגע ומכש״כ וליל יוס המשמר על לעמוד
 סמיך אחרונה ברגע כן עשה ואיך הזמן יעבור סן לזוז

 להניחו מבלי בידו היכילת אשר יעקב עס ולהלחם לילך לזמן
 עיקר דידוע הוא כך הטנה האמנם הזמן יעבור ובתו״ז
 ועפה מקוס של בשליחותו הולך כאשר הוא המלאכים שירת

 המלאכיס בשארי וכ״ז להשי״ת ורכן שר אח״כ אזי שליחותו
 עה שירתו יהיה א״כ לחטא להסית הוכן אפר השטן אכן

 הוא ונהפוך הדבר כן לא אכן אתמהה הישראלי נפש צידה
 כמבואר לו ישמע לא והאיש לחטא שיסית הדבר עיקר כל כי

 אפר צדיק נפש ישיג כאפר א״כ יעו״ש המלך במפל בזוהר
 הוא ואז שליחותו תכלית זהו בצדקו ועומד לפיתויו יפמע לא

 הכופר שעת לו הי׳ לא עולס בריאת מ־וס והנה שירתו
 צדיק רק נח וכן לה׳ מכעיסים היו נח עד מאדס כי כזה

 אברהם ועד מנח וכן אברהס בדור ולא בדורותיו המיס
 מטתם היה ולא בזרעס פסול נמצא יצחק אברהס וגס

 שלימה ומטתו הס איש הראשון היה הוא יעקב כ״א שלימה
 כידוע ה׳ מדרך להסיהו השחר עלות עד עמו ונאבק והלך

 מאויו השיג אז לו יכול ולא עפו של שרו השטן היה כי
 עמדה כאשר עתה א״ל ע״כ ראשון פעס זהו לה׳ לשיר

 • שירתי זמן עי״ז הגיע הרגע זו איפא א״כ עמי בנסיון
 ישחיט הגואל בבוא כי נאמר למה א״כ יקשה לפי״ז והנה

 הוא טוב מלאך דבאמת כיון מה מפני וקשה להשטן השי״ח
 טיב כולו וישאר שבו הרע חלק יופשט כי הכונה כי ותירצו
 השטן ישמח אזי הוא טוב דמלאך נאמר כאשר לסי״ז נמצא
 רע דמלאך נאמר וכאשר לטוב מרע יהפוך כי הגואל בבוא
 כל וידוע להתבלט זמנו הגיע כי הנואל ביאת לו ירע הוא

 כאפר ע״כ לעולם גאולה מביא אומרו בפס דבר האומר
 מנחך הוא כי הסיד וגלה נחכונו לש״ש ופנינה דשטן דרש
 דבדרפתו אף ונשקיה הדבר דכן והראה השטן בא לזה טיב
 ר׳ בשם דבר אומר היה כי לעולס גאולה להביא גיס

 טוב מלאך א״כ הנואל שיבא שמח מזה דאדרבא יען לוי
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 שלנו מים דצריך מתנא רב להס דרש כאשר והנה הוא•
 המיס אלו לשפוך דאין בדרשא להוס-ף להס בא ע״כ דוקא

 מזה ומוכח נתכוונו לש״ש ופנינה שטן כי יען מת בשביל
 הוא כי יען מצוה של מיס ילכלך לא וא״כ הוא טוב דמלאך

: תמיד מצות אוהב
 כו׳ולפד״ג להקללאאמרינן משא״כ א׳ ס״ק בךן״י )תג״ח(

 דאין דמבואר להחמיר היא בכאן דגס
 להתפלל דצריך פשיטא ובכאן גדולה מנחה לכתחילה להחשלל
 לפני בישיבה כמו יתפלל ולא ימכך שמא דחיישיגן מקודם
 משש לחפות יתחילו כאשר ע״כ המשנה רחשיב ואינך הספר
 עליז יחול ואז שעה חצי בערך מקידס ההכנה ויהיה ומחצה

 מנחה להתפלל ויצטרך שבע מהתחלת מנחה תפילת חיב
 נמצא שבע מהתחלת כשיליש משא״כ נכון אינו וזהו גדולה
 יצטרך ולא מנחה חיוב עליו אין ואז מקידס ההכנה דיהיה

 נקט ושפיר הוא חומרא זה קולא נמצא אח״כ מנחה להתפלל
; המג״א וכדברי שש אחר

 גס מבשלוחו יותר בו מצוה א׳ ס״ק במג״א (ת״ס)
 כ״א שליחו למעט בא דלא נ״ל בכאן

 משא״כ חורה בני אינם כי האישים על סמך דלא הכוגה
 רק טוב נ״כ היטב שישגיח עצמו כמו תורה בן שלוחו

 למעט מזה מיירי לא המחבר אכן בעצמו יותר ההידור
 אחרת במצוה עסוק אס ונ״מ מהחיץ סברא זהו כ״א שלוחו

:שס להשגיח תורה גן שלוחו לשלח יוכל אזי
 לפסוק ונ״ל כו׳ ישראל של נשיס ואפילו ד׳ ס״ק בךן״י

 ומבואר שלגו מיס בדליכא הדחק בשעת לדינא
 סבר כך בהס ללוש מותר אחרים מיס דבא״ל תנ״ה בסי׳

 ולא אנשים מ״י דוקא הנישה צ״ל ואז הב״ח לדעת המחבר
 יבא בקל כי רב בזריזות להיות צריך דאז יען נשיס ע״י
 דברי לי הונח ועסי״ז נאמנות נשים אין וע״ז חימיץ לידי
 דקדק למאי וקשה שלנו במים אלא חלוש לא אשה ,הגמ
 הוא האמנם שלנו במים אלא תלוש לא הול״ל אשה וכתב
 קנ״ג אוח נתנאל בקרבן ועיין כמבואר בפסח להס דרש

 שראה לאחר היה פסח ימי בתוך בספיניא ר״מ שדרשה
 במיסשלא יום תו בא להס התיר ,כו לנו פלא במים שלשין

 במים ללוש המה דמוכרחץ ראה כאשר ע״כ יעו״ש כו׳ לנו
 אכן דוקא איש כ״א אז תלוש לא דאשה להס דרש לנו שלא

 דמוחר נימא שלגו במים ללוש דאסיר כלל מנ״ל קשה לסי״ז
:אשה ולא איש ילוש אז לנו שלא במים רק

 בנותן דמיירי לה דחה לא אמאי ד׳ ס״ק בט״ן (ב*חע)
 יש דהגה כט״ז דלא ולטד״ג כו׳ רשות לו

 צריך דנגרי דשוליא הדין שהשמיט הרמב״ס על לתמוה
 רבו לו בנתן משני לא דלכך הט״ז דברי עפ״י וא״ל הסיבה

 למ״ר אכן מחול כבודו כבודו מל שמחל דרב למ״ד דניחא רשות
 פשק לסי אכן דנגרי בשוליא תירץ ע״כ קשה מחול דאינו

 דהאי מרא הלא הט״ז כתירוץ י״ל מחול דכבודו הרמב״ס
 • מחול דכבודו קדושין ,במס סבר ור״י יוסף רב הוא דינא

 זה הוכיח מאין רמת רבו לו שנתן לא אס בכתבו ועו״ק
 ,דבגמ ועו״ק בזה דחק והב״י בש״ס זה נזכר לא הלא הדין

 הרמב״ס ומל׳ צריכא לא רק בדבר איסור דאין משמע
 דצריך סבר דרבה כיון ועו״ק • כן לעשות דאסור משמע
 כר״י הרמב״ס פסק איך א״כ ר״י לגבי כרבה וקיי״ל הסיבה
 דדעח ונ״ל • בהגמ״י הובא כרבה פסק שמחה רנינו ובאמת

 רבה דנס וא״ל ור״י רבה פליני במאי לו דהוקשה הרמב״ס
 אמאי דא״כ הדין ידעו לא התלמידים רק הסיבה דא״צ סבר

 דרבה פירש ע״כ לדורות הלכה ללמד הדין להס אמר לא
 התלמידים דגם ואפשר רשות ליהן הרב טל דהחיוב סבר
 רשות ליחן הרב על החיוב מצד סמכו רק להסב דאין ידעו

 כדעת סבר ור״י הסבו ע״כ רשות להם נתן דבאמת או

 צריכיתו לא להס אמר ע״כ רשות ליחן מחויב דאין הט״ז
 כחידון רשות לו כשנחן וא״ל ר״י על הגמ׳ מקשה דשפיר נמצא
 קושיא אץ רשות ליחן דמחויב דסבר לרבה אכן הט״ז

 רשות לו שנתן שס דמיירי הט״ז כתירוץ די״ל מהברייחא
 והרמב״ס מיסב אדס בכל לאמר שייך ושפיר הוא דמחויב

 מ״כ רשוה לו בשנתן מיירי דהברייתא נמצא כרבה ססק
 דין הוא כי יפן רשות לו דנתן הדין הרמב״ס נקט שפיר

 לו ליהן דמחויב מדברינו מבואר נמצא • בברייתא המבואר
 להסב א״צ דנגרי בשוליא דגס חדש דין נולד וגס רשות•
 וא״כ בעלה אימת מטפס להסב דא״צ מאשה יגרע דלמה

 שי״ל מה א איזו שיהיה מה יהיה רבו אימת יש לו גם
 שבאו התלמידים והנה * חירות דרך זה דאין מלהסי פטור

 והלשין מובהק שאינו רבו עדן היה בהתחלה יוסף רב אצל
 חן יעלת בס׳ מבואר וכן ביאתו בתחילת משמע חחינן כי

 מובהק שאינו רבו ואצל להסב אסור מובהק רבו אצל והנה
 לא ר״י א״ל ע״כ לכבדו בידו דהרשות רק בדבר איסור אין

 רבו על קאי והרמב״ס וכנ״ל ליתן מחויב אין ורשות צריכיתו
: בדבר יש דאיסור אמר פ״כ מובהק

 י כ כוסות בד׳ חייבות הנשים נס י״ד סעיף במחבר
 דהנה ־ נשתנה דמה פיסקא הדין לבאר נ״ל

 שפיר ור״י ,הגמ על מקשה ע״ב כ״ח פסחים ,במס הצצ״ח
 לר״י בין הלא בזמה״ז חובה לקובעו ההוא ,וכו ר״ש קא״ל

 באכילת נשים לחייב כו׳ תאכל דלא קרא אצנ״יריך לר״ש בין
 הסוניא דברי לגמרי בטלו למחצה הקיש דאץ נימא ואי מצה

 לתרץ ונ״ל אחא• רב בד״ה ק״ב בד׳ הדבר ופנה יעו״ש
 באכילת חייבות ע״בנשיס מ״ג בד׳ אמרו לדקדק יש דלכאורה

 מקדים מקרא שלמד בכ״מ וכי מיותר ד״ת האי ד״ח מצה
 דאמר הא לר״ש ל״ל ע״ב צ״א בדי אמרו ועו״ק • ד״ח בל׳
 דגשים סבר דר״ש דנימא דא״ל ,להגמ פשיט דמהיכא ,כו ר״א

 הקיפא אצטריך לר״ש דהלא פהזמ״ג מ״ע דהוי משוס פטורות
 במצה דחייבוח נ״ל אק מצה לאכילת חמן אזהרת להקיש
 באותו היו שהן ק״ח בד' ריב״ל מטעם הלילה דזו ובכ״ד

 רק או מדאורייתא לחייבם יש זה מטעם אס והנה • הנס
 מגילה במס׳ החום׳ תירוצי פגי בץ מחלוקת הוא מדרבנן

 תירו" על שס מקשה הט״א והגה • יעו״ש הן שאף ד״ה ד״ד
 מ״ע הא האזרח ל״ל בסוכה פריך דאיך ירושלים איש ר״י

 באותו היו הן שאף מטעם לחייבם יש קרא בלא הלא שהזמ״ג
 כדמשרש דסוכה דה״ט ב״י את הושבתי בסיכות דכי הגס
 אלא איט דה״ט הא' כתירוץ הכריח זה ומפאת בהדיא קרא

 התעוררו כבר כי היא חדית לא קושיתו והגה * מדרבנן
 אע״ג כו׳ היו ד״ה ע״ב ק״ח ד' סוכה במס׳ החום׳ בזה
 טגתס ואין כו׳ הושבתי בסוכות כי הנס באותו היו הן דאף

 אלא בהדיא קרא דמיעטו יען מסוכה פטורות למה להקשות
 מסוכה דפטורות בהקושיא דאמריגן והא לזה ג״כ כונתס
 לק״ט ירושלים איש ר״י על קישיחו אק • שהזמ״ג מ״ע מטעם
 רש״י כפי׳ הנס באותו היו הן שאף בטעס מפרש דאיהו
 בזכות היו כבוד ענגי כי בסוכה ש־יך לא וזה נגאלו שע״י
 בטעם שמסקי דאחר בפסחים החים׳ דברי מדוייק וכן אהרן
 לפי״ז להקשות שיש הקושיא להסיר באו סכנה באותה שהיו

 ־ מדרבנן רק איט הטעם דזה ימן מסוכה פטורות אמאי
 מפני ט״ז ס״ק חע״ב ,םי המג״א דברי תבין בין ועפי״ז

 נגאלו צדקניות נשים שבזכות הגס באותו עיקר היו שהנשים
 לא בהו׳ דהלא ע״ז הרואה ומתפלא תו׳ בסוכה משא״כ

 מסוכה הקישיא על תירצו דאדרבא בסוכה משא״כ זה נזכר
 דברינו אח כדרכו בקצרה כלל כי איך ראה אכן אחר חירין

 וראה ירושלים איש לתירוץ דמגילה לחוס׳ החכוין כי הנ״ל
 כתב ומ״א פ״ו סי׳ בע״ס בכתבו נתנאל הקרבן כגג כי איך

 דק לא שיטפיה ואגב כו׳ עליו הקשו ותום׳ פירש״י וזהו ,כו
 יעז״ש
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 מדויק המג׳א ודברי דק לא הוא כי הדבר ונהפוך יעו״ש
 חיוב דמדמה ב׳ ס״ק רע״א סי׳ בט״ז ועיין היטב• הדק
 במגילה לחייבם לשמור זכור מהקיש שנלמד בקדוש נשים

 חייבים דהס דכיון קושיתו ■תירץ ובחו״י • הן שאף מטעם
 דאורייתא כעין מל״ת מחויבים ואנשים הן שאף בעלמא מטעס

 נ״כ התכוין הט״ז אכן ט׳ בסי׳ יעו״ש מוציאין אין להט
 הטעם וזהו מדאורייתא לחייבם יש הטעם שמזה התירוץ לפי

 שאף הטעם לפי והגה • ומט״ז ממג״א הנראה כסי עיקר
 תמוה לכאורה מצרים בשעבוד פירוש הנס באותו היו הן

 דוכחי בכמה כדמוכח אגשיס כ״א במצרים עבדו לא דהלא
 הילוד הבן דכל הגזירה וגס הצובאות ממראות הראיה וגס
 דישראל דידוע הוא כך הדבר אמת אק הזנריס על רק אינו

 אחדיס עתים להתמהמה יכלו נא כי יען הזמן קודס נגאלו
 לעולם משם יצאו ולא טומאה שערי מ״ט תחת נכנסים דהיו

 אילולי אק הגזירה בכלל היו לא כה שעד אמח דנן ומאחר
 מי כי לכ״ז הנשיס גס הימים ברבית מעוחדין היו הגאולה

 דכולהו מכולם קשה שבי בב״ב וכדאמרו יום יולד מה יודע
 חא מדאורי הוא הן שאף דטעס הסברא לסי והנה י בו שנהו אי

 מג״ש למפטרא דס״ד ירושלים איש ר״י לדברי א״צ החיוב
 הן שאף מטעס דחייבין לזה קרא א״צ דבאמת כ״א דט״ו

 הורה דבר לחייבם יש הזה הטעם בלא דאף אמר ר״א רק
 נצרך כי ואף למחצה היקש דאין מהקישא מפורש הינו

 אילולי אף מהקישא ג״כ לחייבם יש ממילא לד״א הקרא
 ר״א דאמר הא לר״ש ל״ל הגמרא מקשה שסיר נמצא הטעס

 ומעתה הן שאף מטעם ד״א מצד מוכרח זהו כי יען כו׳
 שסיר לזה הקישא דא״צ מכיון הג״ל הצל״ח קושיח מתורץ

 • כדא״ל מר לכל הקישא האי אצטריך מה על הגמרא חקר
 ד״ה ע״ב כ״ח בד׳ החוס׳ לקושיח תירץ הצליח והגה
 למעוטי במושבותיכס דאצטריך סברי הסוגיא דזו ימן ואידך
 מצה דמהקישא סבר המגיד בעל והנה בכורים של מצה

 די״ל ושעורין חימין מוציא וא״ל בכורים למעט יש ומרור
 למעט ומיעוט ביכורים במינו יש לרבות ריבוי דאהני

 להמקשה דמנ״ל דחוק אי ד״ה ע״ב ל״י בד׳ ותירוץ בנוריס
 שי״להיחר כיון ריבה מצית דמצות יצא ובמע״ש זאת סברא

 לפסק המגיד כבעל המשנה מסתימת סחירה יהיה ולא
 מצה הקיש דסבר דאף יען במע״ש דיוצא כר״ע הרמב״ס

 מאחר רבתי קושיא מקפה נמצא יצאן׳ במע״ש מ״מ למרור
 א״כ הזה הלילה רק ומצה חמץ אוכלין אגו הלילות דשבכל

 נשים בין מצה )דייקא( כולו ואעס״כ שהזמ״ג מ״ע הוי
 ומכיון חמץ תאכל לא הקיפא מטעם צ׳ל בע״כ וקטנים

 בזמה״ז חובה לקובעו ג״כ נדרש בע״כ למחצה היקש דאין
 בכורים וקשה בכורים למעט וצ״ל ל״ל מושבותיכם ולפי״ז

 זו על פרכא דיש בע״כ וצ״ל ידעיגן ומרור מצה מהקישא
 שאר אוכלין אט ג״כ הלילות דשבכל כיון שכן וכיון ההיקש
 ואינו ירק מין ג״כ דהוא מרור הזה הלילה אמאי ירקות
 היכר דיהיה דכופיא מרירותא ליקח הו״ל כ״כ והכירא שינוי
 שוב דמעתה ביותר הזכרון ויהיה וישאלו לתינוקות טוב
 דלק״מ וא״ל • הוא סרכא דהקישא כיון דמצה דומיא א״ל

 כונה א״צ דמצות הכירא להיום עבור משגחינן לא דאנן
 זה • לא או ישאלו אס נ״מ מאי הסיטקום היכר ועבור

 הזה הלילה כו׳ מטבילין אט אין הלילות שבכל דהלא אינו
 דמצות משום או צ״ל בע״כ ל״ל טיבולי ותרי פעמים שגי

 בפסחים כמבואר לתינוקות הכירא משים או כונה צריכות
 דהוי דכוסיא מרירוחא ליקח טוב יותר א״כ ע״ב קי״ד ד׳

 י״ל אכן • לחיטקות היכר יהיה וגס וימין טוב היכר
 דחס לרמז מסא הוא כי עבור הוא מרוד שלוקחין הטעם
 אינו זה ע״א ל״ט ד׳ פסחים במס׳ כמבואר עילוון רחמנא

 מסובין כולנו הזה הלילה כו׳ אט הלילות שבכל דהלא

% אביגדור

 קיי״ל אכן והלא לחירות לרמז צ״ל בע״כ למה זו והסיבה
 כחש לגאולה מרמז דמרור ולסי״ז הסיבה א״צ דמרור

 עול ללחם ג״כ דמרמז מצה כמו הוי לן ופריק עלינו
 יש הלא הסיבה א״צ מרור ואמאי הסיבה וצריך ולגאולה

 קייס שבהמ״ק בזמן והגה ולגאולה• למרור רמז ג״כ בו
 רק דיחוי זו היה ולא בהסיבה תמיד לאכול היה דמדרכס

 כולו הזה הלילה כו׳ הלילוח שבכל בד״א זה לסחור מקשי
 המצויה שזו במ״ר כמבואר וצ״ל ל״ל פסח של וטבעו צלי

 חרש בן מחיא ,ר היה נגאלו וע״ז בידס רב זנוח היה
 דמשמע חסא נקח ואיך נגאלו במה״ד ולפי״ז כו׳ אומר
 ליקח דהז״ל והדק״ל מה״ד ולא מה״ר רחמכוה מצד דהיה

 דבאמח כן לא • היינו עבדים מתרץ ע״ז דכופיא מרירחא
 אחי ומושבוחינס דרשינן לא חמץ עליו האכל לא דנקישא
 ידעינן ומרור דמצה מהקישא ובכורים בזמה״ז חובה לקובעו

 ליקר. א״א וא״כ דמצה דומיא מרור וכוי למחצה היקש ואין
 חייבוה נשיס אמאי הדק״ל דלסי״ז וא״ל דכושיא מרירוחא

 חמן עליו האכל דלא הקישא דרשת דלא מכיון במצה
 במצרים לפרעה ממש היינו עבדיס דע כי יען לק״מ

 נטויה ובזרוע חזקה ביד משס אלהיט ד׳ ממש לגו ויוציאנו
 בחוזק היה בהכרח לכך הזמן קודס היה היציאה כי עבור

 היו ממש אנו כי אמרי על חחפלא ואל המקטרג נגד
 וחלף השעבוד בזמן היינו לא הלא נגאלנו ואנו בעבודה

 הוציא לא אלו כי יען כן לא כמה זה עתה ועד מאז עבר
 היינו כי כו׳ ובנינו אגו הרי ממצרים אבותינו את הקב״ה
 שאנו כמו הוי א״כ לעולס גאולה היה ולא ח״י נאחזים
 ושפיר הגס בכלל ג״כ הגשים היו ולפי״ז נגאלנו ואנו עבדנו

 באשל בפרמ״ג )ועי׳ המצוה בזו וקטנים גשיס הכל יבין חי
 כ״א צריך דכן מאחר והנה (,ב א׳ ס״ק חרפ״ט סי׳ אברהם

 שאינם ואוהס ע״ה דרק ח’ול ע״ע כ״ד להעריך בסיפורו
 צריכים המה הגס נפלאות גודל בהחבונטח מדע בעלי
 לא בעיניהם הנס גודל שיוגדל בכדי ע״ע הסיפור לצייר

 קרה אשר כהויהן דברים יספרו המה רק הח״ח כן
 להתפעל השי״ח קדושת בלבם ילהיב ההורה ורוח לאבוחינו

 כ״א הדבר כן לא אצלם קרה והיציאה העבדות כאלו מזה
 ביצ״מ לספר דוקא עלינו מצוה כו׳ חכמים כולנו אפילו

 שאנו עלינו כ״א אבותינו על לא עליט יהא הסיפור שכל
 רי״ח סי׳ א״ח בש״ע מבואר והנה • נגאלנו ואגו עבדנו
 ממקומות לא׳ בהגיעו הרבה נסים לו שנעשה מי ה׳ סעיף

 וכתב המקומות שאר כל להזכיר צריך הגס לו שנעשה
 • המקומות שאר להזכיר א״צ יריכו יוצאי אבל המג״א

 להאריך א״צ לאבותינו רק והיציאה העבדות היה אש וה״נ
 הדברים כל אס משא״כ היציאה נס עיקר כ״א כ״כ בהסיפור

 אשר והנפלאות הגסים כל להזכיר צריכין אז נאמר עלינו
 וכאשר כ״כ היה הריבוי כי איך במצרים היוחגו עת קמו
 מכות וי׳ • רום מלאכי ע״י בקרקע היה וגידולם כו׳ יענו

 נסים ועוד ישראל על ולא המצרים על כ״א שלט לא
 זה סיפור בדרך ביצ״מ לספר המרבה כל לזאת אי הרבות

 הר״ז שקרנו ונפלאות נסים מקימות שארי כל ג׳׳כ לכלול
 השואל לדברי זה בביאורי הקירא ידידי ועתה • משיבח

 בסידור להפליא שיש מה עצימה קושיא• ממך יפיל והמשיב
 כוסות ד׳ שיטי על להקשות הוסיפו ולא אלו קושיות ארבע

 שואלהו בטאשחו ליכא ־ כל ישאלו זה דסידור שקבעו וגם
 יסיר איך גס ובתשובתו בשאלתו ג״מ דמאי לעצמו ישאל או
 היא לדברינו אק היינו עבדים א׳ בתירוץ אלי קושיות ד׳

 היציאה כי לבאר כוללת פתיחה אמיר בראש ניחן גדול יחד
 ולא ברגעים תלוי כיה דהדבר יד בחיזק הזמן קודם היה

: נם של הוקפו וזה להתמהמה יכלו
ואציע
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א׳ רב אכן הוא פשוט כי אף א' דין הקורא לעין ואציע
 לא כמורה פעישה דאשה נ״ל וזהו בזה טעה *

 דצריך שמורה תמיד לאכול המהדר וא״כ שמורה מקרי
 אסור בכסף נחפה הרב בשש ברכ״י הרב לדעת התרה
 ברירת גבי קכ״ז ס״ס ביו״ד כמבואר השמורה מזו לאכול
 להקל ים צדו שיש שבמקום מטמאים טהורים קטנים דגים

 להידור רק דמחזקח שמורה ומכש״כ אשה על סמכינן לא
 רוב כי ראתה דהא איסור נדנוד כוס בזה אין ובדעתה

 ואינה כראוי משמרת אינה בודאי בזה מקפידין אין העולם
 דנאמר והא ־ ע״ז גשמם או מיס יבאו שלא לב נותנת
 ליה מנקטא דרבנא בריה מר ע״א מ' ד׳ פסחים במס'

 דמר כ־ון התם שאני אמו על דסמך הרי בארבי אימיה
 א״כ בעינן מעירך־א דשימור לדינא סבר דרבינא בריה
 נאמנת א״כ להידור ואינו אחר בענין ואסיר הוא חיוב
 הוא בעלמא דחומרא משמע וכן הרא״ש דכתב והא ע״ז

 בארבי אימיה ליה מנקטא דרבינא בריה מר מדקאמר
 לא החכמים שאר וכל מחמיר היה לבד דאיהו משמע

 • הוא ק דדיגא דסבר מחמיר היה איהו פירוש כן נהגו
 לנטורי ליה דמיגעיא אלפס רב פסק זה דמשוס ואפשר
 סמך איך ליה היקשה כי יען קצירה משעת דפסחא קמחא

 דדיגא סבר דאיהו בעכצ״ל אימיה על דרבינא בריה מר
 • היא דבתרא סמכינן עליו ע״כ חומרא משוס ולא כן

 ולא ע״א פ״ה ׳7 כתובות במס׳ כמבואר לק״מ בלא״ה וגס
 לי קיס חסדא רב בת חסדא רב כבת פפא רב יהא

 דקייס הוא מיקס ה״נ וא״כ בגווה לי קיס לא מר בגווה
 ואפיה בלישה נשים על סומכין שאין למה ול״ד • באמו ליה
 וגש ההידור מצד ולא בו יש איסור דאל״כ יודעות כי יען
 שלא ישראל של נשים ואפילו ת״ס בסי׳ הח״י כתב פ״ז

 כו׳ ולישה אפיה לענין להם מאמינים אין פסח עניני למדו
 כמא או מותרות שהן נשים לב על יעלו דברים כמה כי

 והפסד מציה שכר וא״י כהוגן שלא דבר ועושה שוכחת
 יורה אשר והמורה פשוט הוא וכ״ז יעו״ש כו׳ עבירה
 ואיטלולא כהוכא והוא ישראל מנהגי מוסדי הורס להיפך

: מכרה אשה ביד להיות
 כו׳ היינו טבד־ס וכשמתחיל ז׳ סעיף במחבך נ(’)תע

 וקשה וכו׳ מר״ח יכול נאמר בהגדה
 דעיין לחיץ ונ״ל לחוד זה בעבור בכתבו סגי לסי״ז הלא

 הת״י זאת הביא ובגה״ש לר״א אלא ׳גמ ע״א י״ב בר״ה
 ונ״ל ת״י להך ג״כ הביא במלכים רש״י וגס הרד״ק בשם

 וז״ל האיתנים ירח טל פירוש יהונתן תרגום בעל ז״ל7
 ירחא הוא וכטן קדמאה ירחא ליה דקרן דערקיא בירחא

 ישראל שיצאו הזמן לפני כי כלומר הרד״ק וביאר שביטאה
 גברא בתשרי כי הראשין החודש השרי היה ממצרים

 ותשרי לחדשים ראש היא בניסן ישראל ומשיצאו כעולם
 ר״ח לכס הזה החידש יתברך האל א״ל כן כי לו שביעי

 הוא תשרי כי ראשון אינו העולם לשאר כי מכלל לכס
 דניסן וכתב תורה משניתנה כו׳ ח״י כתב רש״י וכן ראשון
 אמר חיך דכן ומאחר יעו״ש שביעי חשרי נקרא ר״ח שהוא
 ויקהלו שנאמר אבות נולדו שבחשרי מניין לעיל גיפיה י״א
 דמנלן עולם זוחני בו שנולדו ירח בחג האיתנים בירח כו'

 ל״ס ר״א בע״כ הת״י כפירוש איתנים האי נפרש הכי לפרש
 החוד״ה כדכחבו ראשון ניסן לחדשים היה מעולם כ״א כן

 ה״א מעתה בעצמו ר״ח לשיטת שסיר מקשה וא״כ אלא
 ביצ״מ דבר שנתחדש מה לו דחאמר הוא כך הקרא כונת

 על בא ס׳ בחומש כדפירש״י ראשון לר״ח ניסן דנתהוה
 כו׳ החדשים מנין לסדר ראש יהיה זה א״ל ניסן חודש
 לי ה׳ שעשה כנש בעבור לבנך והגדת המקרא וסרס

 לסדר ראש יהיה זה ע״כ החודש בזו ממצרים בצאתי

 ע״כ גר״ח יהיה ההגדה דאדרבא הוא ונהפוך החרכים
 פירושו בע״כ ולפי״ז ״!рз דסוא ההוא ביום לכתיב הוכרח
 מתחילה עוד נאמר ושס ומרור־ מצה שיש בכמה ז: בעבור
 עובדי אבותינו היו מתחילה הול״ל להיפך וקשה ע״א עובדי

 יחים י״ל ע״א ז׳ל לאמרס החסין דהמגיד ונ״ל ע״א
 הדדרימון בלאדן בן בלאדן דכתיב אביו מ״ש דמחיחס

 נחשבין היו ואעסי״כ ע״א עובדי מתחילה ולז״א שברימון בן
: כנ״ל אחריהם מתיחשין היו שהבנים לאבותינו אז

 כו׳ המסר עם וכורכה א׳ סעיף במחבר )המ״ה(
 כזית לאכול צ״יך דלכך כתב הרא״ש

 פחותה אכילה ואין מסר אכילת על מברך כי יען מרור
 עליו מברך דאינו בכריכה שאוכל המרור ולפי״ז מכזית
 שני בכ״ש מרור מדינא דהא כזית ח״צ בסה״א אפילו

 דצריכא הוא בברכה אכילה ל׳ שמזכר משני אלא
 ק׳ שי׳ בש״א והקשה כזית א״צ ודאי בכריכה א״כ כזית

 צא יאכלוהו ומרורים מצות על דכתיב דהא צ״ל דלפי״ז
 בשלהי וא״כ שעמו ומרור אמצה ולא לבד אפסח רק קאי

 מצית תאכלו בערב קרא אהדריה דלכן רבא דאמר פסחים
 בדרך ושהיה לסמא קרא אהדריה ולראב״י קאתי דלזמה״ז

 דשיעור לידס הקרא דצריך מיותר אינו הקרא הלא רחוקה
 איהקש דמרור מאחר הקשה ועוד ־ בכזית מצה אכילת
 דלמה הקשה ועוד ־ כזית צריך ג״כ מרור א״כ לפסח
 יהא ולא אחר נוסח יתקנו מרור אכילת על בנושח תיקנו
 הנמ׳ דברי בהקדם הרא״ש שיטת לבאר ונ״ל ־ כזית צריך

 אין מצית ליה דשמעת תנא מאן ע״א קט״ו ד׳ פסחים
 שהיה הלל על עליו אמרו דהניא הוא הלל זא״ז מבשלות

 יאכלוהו ומרורים מצות על שנאמר ואיכלן בב״א כורכן
 בב״א כורכן יהא יכול דתניא הלל על חביריו חלוקין אר״י

 בפ״ע זה אפילו יאכלוהו ח״ל אוכלן שהלל כדרך ואוכלן
 רב אמר אלא אפילו מאי א״ה № לה מתקיף בס״ע וזה
 זא׳ז דמבשלוח רבנן דסברי מנלן בחוש׳ והקשו כי׳ אשי
 כדהקשו דחוק רש״י שימת גס יצא נמי כרכן אס הלא

 להגיה שוב ויותר דר״י מלחיה ר״א משבש דלפירושו התיש׳
 הסיניא זו הרא״ש פירש ע״כ ר״י דברי מלשבש הברייתא

 אלא בד״ה ע״א ע״ח ד׳ בזבחים דהחוס׳ אחר באופן
 והא ז’זא מבשנין ומרור מצה פסח אין דבאמת פירשו

 מרור אתי דלמא ומרור מצה אינש לכרוך לא דאמרי
 הוא המרירות חוזק דהחם דאורייתא למצה ומבטל דרבנן

 ומודה פליגי לא ורבנן הלל באמת והגה הטעס דמבטל
 יאכלוהו בתיבת אתרבי ובדעבד בכריכה צי־יך דלכתחילה

 יאכלוהו בת־בח הלל ענה מאי דאל״כ מכורך בלתי אף
 א״צ דמרור שברי והלל רבנן ובין אותו יאכל כתיב לא7

 דהצריך והא זא״ז מבטלות דמצות שברי רבנן והנה כזית
 אה אחד לבטל דיוכל אף מכורך ומרור מצה לאכול ההורה
 מבשל ולא מעש רק אוכל אין דהמרור משוס היינו חבירו

 סן רבנן וגזרו כ״כ מרירות בו אין כי יען להמצה המסר
 על להמצה המרור ויבטל כז־ת מרור שיקח יקרה ואולי

 יוצא עבד בד כי יען לבד ומרור לבד מצה שיאכל תקנו כן
 ־ לכתחילה אף תקנו זו גזירה משום ע״כ מכורך בלחי אף

 מצות על ס״ל בב״א כורכן יהא יכול הגמ׳ כינת וזהו
 אף יצא דבדעבד ומאחר בפ״ע אפינו יאכלוהו ומרורים

 ולפ״ז גזירה משעס בב״א לאכול אסר ע״ש מכורך בלתי
 מבשלות מצית אין דסבר הלל אכן הברייתא להגיה א״צ
 עיין השעיר ומדם הפר מדס ולקח מקרא דיליף זא״ז

 מכורך דיאכל אף וא״כ מכאן ובהוד״ה Ь'в כ״ב ד׳ במנחות
 • מצוהו דזהו מכורך אכל ע״כ חשש אין ג״כ מרור וכזית
 דמאחר הוקשה אשי לרב אכן יוחנן ר׳ דעת הוא וכ״ז

 יהיה א״כ אמרור ג״כ וקאי בפ״ע כ״א על אי ק דיאכלוהו
צריך
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 יבטל מבטלות דמצות גם וא״כ כזיח ג״כ למרור צריך
 דהמצוה בעכצ״ל א״כ בכזיח שזהו מאחר להמצה המרור
 אחר באופן יצא ולא מדאורייתא בפ״ע כ״א דוקא לאכול
 משמע כו׳ בב״א כורך יהא יכול דנאמר ומה דיבטל משעם

 פי' ע״כ אפילו מאי א״כ בדעבד אף אחר באופן יצא דלא
 ג״כ לאכול ויוכל מבטלוח דאין סברי רבנן דגם אחר בעגין
 רק לכתחילה יאכל דלא משמע דמקודס דקשה ומה כזית
 בכריכה דלכתח־לה משמע אפילו אמר ואח״כ לבדו כ״א
 ור״א ר״ח ז’ולפי כו׳ יצא לא יכול קחני הכי מגיה ע״ז

 סבר ור״א זא״ז דמבטלות כן רב בדעת סבר דר״י פליגי
 פ׳3 הג׳ דסתמח מאחר וא״כ מבטלות דאין רבנן בדעת

 משמע מבטלות דאין סבר הלל דדוקא סבר הזבחים כל
 פסקו ורא״ש הרי״ף וע״כ כר״י מוכח א״כ מבטלוח דלרבנן

 לפ״ז נמצא המאור בעל קושיה ומחורץ כר״א ולא כר״י
 נאמר דאס להלל בין לרבנן בין כזיח א״צ דמרור מוכרח
 איך זא״ז מבטלות מצות דסירי לרבנן א״כ כזית דצריך
 להמצה יבטל המרור הלא מכורך לאכול התורה הצריך

 ממרור הלא מבעלות דאין קיא הוצרך למה להלל ונס
 דל״ד הש״א קושיה וסרה כזית א״צ דמרור בע״כ ידעינן
 הל׳ איתמר דלא והשתא כזית דא״צ קרא גלי דכאן ומצה

 בלתי לאכול צריך אז מבטלות דאס כמר ולא כמר לא
 ע״כ מכירך לאכול המצוה ע״כ3 מבטלות אין ואס מכורך
 מרור אכילת על ומברך ואוכל מצה אכילת על מברך
 יאכלוהו דתיבת יען בפ״ע המרור דאוכל דמאחר ואוכל

 על לברך צריך ע״כ מרור על ג״כ וקאי לבדו כ״א על קאי
 צריך א״כ מרור אכילת על דמברך ומאחר מרור אכילת

: כזית וא״צ ברכה בלא מכורך אוכלן ואח״כ כזית
 כו׳ נפש אוכל ממלאכת חוץ א׳ סעיף במחבך (חצ״ה)

 ומדברי וז״ל י״ט מהל׳ פ״א המ״מ כתב
 ולא נפש אוכל מלאכת אינה סתם עבודה מלאכת שבכלל רבינו

 אלא נפש אוכל מלאכת להתיר מקרא להביא רבינו הוצרך
 דדיוקו נ״ל יעו״ש כו׳ המצות רג של ושביעי ראשון מפני
 אסורין שהן שוה כולן ושביתת שכתב הרמב״ס מל׳ הוא
 כו׳ אכילה לצורך שהיא ממלאכה חוץ מבודה מלאכת בכל
 משמע הל׳ דמזה מדוקדק אינו עבורה י מלאכת דל'

 אסולין שהן והול״ל עבודה מלאכת אינה אכילה דמלאכח
 עבודה דבמלאכה הוא כן דבאמת פירש ע״כ מלאכה בכל

 לראשון אתי יאכל אשר דאך וקרא אכילה מלאכת נכלל לא
 • בהם יעשה לא מלאכה כל פס דנאמר דפסח ושביעי
 אמור בפ׳ נאמר ושביעי בראשון גס דהלא הקשה והלח״מ
 להתיר ידעינן אמת דהן רלק״מ יעו״ש עבודה מלאכת
 מהאי דמותר דפסח ושביעי בראשון גס נפש אוכל מלאכת
 דראשין הכתוב אמר דשם מצרים בפסח אכן עבודה מלאכת
 חמץ אכילת איסור לענין דרק במלאכה אסור יהיה ושביעי

 והיא י״ט שאר כמו שוה ולשיד א׳ יום ניהג מצרים פסח
 במלאכת גס ושביעי ראשון אסור יהיה הפסח בזו דבמצריס

 וכעת כו׳ יאכל אפר אך אז להאמר מוכרח ע״כ נפש אוכל
 : דה עבי מלאכת אמור בס׳ שוב מדנאמר בל״ז אף ידעינן
 ל״ה ד׳ פבח במס׳ עיין כו׳ והבערה מהוצאה 'חוץ
 ולעד״ג ובגה״ש כו׳ אומרים וב״ה תוד״ה ע״ב ’

 שיחן עד הזבל על דקאי פירושו הכי דפס זה אל זה קרב דלא
 דהמקשה רק הזבל שיעמיק עד והיינו ג״ט בעומק הזבל

 כן דלא ומתרץ בשביעית יעשה דהעומק אדעתיה אסיק
 מותר ואז שביעית מערב מוכן יהיה והחפירה דהעומק

 שפיר מיושב שיעמיק עד לישנא אכן זבל בתוכו ליהן
 מי יהיה והעומק ג״ט בעומק הזבל שיתן עד דסירושו

 יפול לא שביעית מערב עשוי העומק יהיה אס דכי שיהיה
כאן משא״כ קאי הזבל דעל מכיון שיעמיק עד ע״ז הל׳

פא אביגדור ארח
 • וקטום נלון! לח"נ הול"ל מד״ק שסיר קא׳ הכירה יעל
 למחשב וה״מ במהרש״א מבואר ובגה״ש בגוסיא ס״י ל״ר ובד׳
 אבא א״ר הנירסא לקטן הנה • נ׳ ד׳ דלקמן ההיא עוד

 אמר הגיהו החדשים דבפ״ס רק אשי בר חייא רב אמר
 אבא א״ר הגירסא היה המהרש״א דלפני ג״ל וע״כ רב

 ככלל דבגופיא י״ל החדשה הגירסא לפי ואף אשי בר אר״ח
 אס דדוקא נ׳ דד׳ הא ב׳ קשיא גופא הא א׳ הדינים ב׳

 : להחזיר שאסור הגומא כשנתקלקל כ’מפא קיימת הגומא גיף
 לשני ראשון בין חילוק אין ב׳ סעיף □*ПС□ 0״הצ)

 סי׳ חא״ח בח״ס כו׳ מת לכגנין אלא
 ולחתום גע לכתוב להתיר א׳ מורה דרצש מביא קמ״ה
 גירושין הוה המת נשמת תיקון הוא דחליצה כיין ב׳ בי״ט

 ועיד רבנן שווינהו כחול מת לגבי ב׳ וי״ע המת צרכי אלו
 דבי״ט שכתב מיימון מהגהת זה עעס דחה והוא עעמיס

 מבואר ההסרה טעם והנה הנפל עילת להסיר אסור ב׳
 הערלה מעביר דהקב״ה הפושעים תקנת דהוא במ״ר
 אינו דהסרה כיון ומעתה ישראל פושעי על ונותן מהם
 ורק בעלמא בשר כמחתך רק דהוא חיתוך מצד אסור
 המתים תקנת בשביל נחיר לא ולמה טלטול איסור משוס

 והעלה שנידונים ב׳ בי״ט מיד היום גיהנם מדין להצילם
 גס לפי״ז אשר ואסא גלימא למיגז דל״ד חילוקים הרבה

 מיימון הגהת כונת ולעד״ג שהאריך יעו״ש אסור בכתיבה
 הפושעים על גיהנס דין אין וי״ט דבשבת דידוע בפשוט

 עליו אין דבשבח י״ל אפשר אך כתב קע״א כלל ובחכ״א
 על הערלה נוחנין אין דבשבת נמצא יעו״ש דין שוס

 א״כ דינא בטל דינא דבת כיון ואח״כ בי״ט וכן הפושעים
 מהקטנים הערלה הוסר שלא במה להפושעיס מזיק אק

 מסירין דהיו פשיטא למתים היזק נמשך כשהיה משא״כ
 שהאריך ומה להנשמה הועלת דבר רק דאינו אף בי״ט
 הדבר והסביר למת עושין אין עוה״ב דלצרכי הח״ס
 עוה״זולא לצרכי להדיוט נפש אחל התורה שהתירה דכשס

 התירו לא מת לענין ה״נ קרבן הקרבת כמו נפשו לכפרת
 ן נ אינו ד לעג" יעו״ש נשמתו צרכי ולא גופו צרכי אלא־

 משוס קבורה סנהדרין במס׳ הגמ׳ קמכעיא מאי דלדבריו
 דאי עיקר בזיוני משוס ליה תפשוט כפרה משוס או בזיוני
 פוינהו כחול רבנן למה א״כ כפרה משוס דעיקרו אמרח

 שהוא דבדבר בעכצ״ל נשמתו בצרכי נשגיח דלמאי מה לגבי
 היו לא בזיוני דמשוס אף י״ט מחללינן לנשמה תועלת רק

 וכבוד שמהבזה המת כבוד בחר משגחינן דלא כלל מקברין
 משום רק החייס של היינו דבזיוגי התום׳ סברח עפ״י החי

 א״כ זה בשביל י״ט ודוחה מקירין לנשמה חיקון כפרה
 אשר המת נשמח לתקן גט לכתוב רשאין יהיו לא למה

 להתיר יספיק לבד זה וטעם מהזוהר גבוה ממקום מקורו
 דחיות אינן ודחויו הח״ס שזכר הטעמים בצירוף גס ומה

 קבלו לאמר בכוחי אין אמנם ואס להמעיין כנראה קיימות
 לקיברו בי״ט המת להיליך רוצין באס נ״ל זה מ״מ דעתי
 דמבואר יען בעיר קברוח כדאיכא אף להוליכו מותרין בא״י
 שעפר לא״י מח״ל מת דמוליכין ב׳ סעיף שס״ג סי׳ ביו״ד

 דזהו אף יעו״ש עמו אדמתו וכפר דכתיב מכפרת א״י
 מחללינן נ״כ נשמה תיקון בשביל מ״מ לנשמה תיקון רק אינו

: נ״ל כן ט’י
 קמיו סי׳ חא״ח הח״ס כתב • ג׳ ס״ק במג״א )הצ״ח(

 'דמפמע למעיין ומכשול מגומגם דהוא
 דאין וליחא סנין ולא עצמו או״נ הוה הגדי משא דנקא

 : יעו״ש לגדי זכר אין שם ובר״ן לסכין גדי בין חילוק כוס
 כו׳ מטחו לשמש כדי או א׳ סעיף במחבר )תקי׳י(

 ד׳ הל׳ י״ט מהל׳ פ״ד הרמב׳ס ז״ל
 מליו כופה אנא המטה תשמיש מפני הנר את מכבין ואק

כלי מא
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 אחר לבית מוציאו או הנר לבין בינו מחיצה עושה או כלי

 ואסור לכבות אסור הר״ז אלו מכל א׳ לעשוח א״י ואס
 הרמב״ם היסך למאי וק״ל מאיליה שתכבה עד לשמש
 א״ל אחר בבית אפשר א״ל דמקודס ,הגמ מדברי הסדר

 לכפוח אפשר מחיצה לעשוח א״ל במחיצה אפשר אחר בית
 הח״ס קושיח וע״ק היפך אל מהיפך נקט והרמב״ס כלי עליו

 מאלי׳ שתכבה עד לכמש ואסור דהאי קמ״ה סי׳ חא״ח
 יעו״שונ״ל מאלי׳ שתכבה עד לאמר נהנוהו הליועץ מיותר
 לו השיב למאי דכאן הט׳יז קושית להרמב״ס דהוקשה לתרץ

 האמנם אסור סיד לו השיב ולא אחר בבית אפשר תחילה
 חדש דין משמיע אגב דבדרך יען כך לזה תירוץ י״ל

 לעשות אסור אחר לבית הנר להוציא באפשרי שיש דכ״ז
 לצניעות רק מקרי ואינו גמור תועלת לו דהוא מחיצה
 מחיצה לעשות לו הותר אז אחר בית ככא״ל כ״א בעלמא

 הגר על כלי לכפות דאס.ר אסור ג״ז הכלי לכסות אכן
 רע״זבט׳־ן בסי׳ עי׳ בי״ט בין בשבח בין מטחו לשמש כדי

 לכפות לו הותר אז מחיצה לעשות במה כשא״ל רק ח׳ ס״ק
 במתק הרמב״ס בא לזה ואתי קנקט סידרא ע״כ כלי

 הנר להוציא כשביכולהו אף כ״א הסברא זה להוציא לשונו
 חף יוכל כשירצה מ״מ לגמרי בהיתר ולעשות אחר לבית

 לבית יוציא וככא״ל מחיצה יעשה כלי וכשא״ל הכלי לכסות
 מחיצה ובעשיח הכלי בכסות איסור נדנוד כוס דאין אחר
 הסדר בהיפוך נמצא אחר לבית להוצאה בדומה ושוה

 הנכון והתירוץ הסוגיא בישוב שי״ל מה טעות דבר מוציא
 מיד א״ל היה כאשר דהנה הדבר בסיום הרמב״ס מרמז
 כשיהיה דדוקא הנ״ל בסי׳ הח״ס כסברת ה״א אסור

 רק לגמרי המציה יתבטל ולא שיכבה אמר לבעול באפשרי
 התירו לא המהירות משוס אז המצוה למהר הוא הכיבוי
 מ״כ לכבות מוסר לגמרי המצוה כשיתבטל משא״כ לכבות
 מחיצה ובעכית אחר בבית אפשר מקודם א״ל זה להוציא

 פשיטא המצוה דכשיסבטל נאמר אס ומעתה כלי ובכפית
 מהו א״כ המצוה מהירות בשביל הספק ורק לכבות דמוחר

 עשית זמן בתיך הא הלא אלו עניניס בעשיח עצה זה
 ע״כ דאסור ססק1 אין המהירות דבכביל בע״כ ישתהה מחיצה

 ישמהה דעי״ז אף וכדומה מחיצה בעשית עצה לטכס כשי״ל
 ויתבטל זה בעצה כדא״א הספק כ״א יכבה ולא יעשה

 ואסור הרמב״ס שסיים וזהו • אסור ואעפ״כ לגמרי המצוה
 לשמש היתר שוס דאין פירוש מאליה שתכבה עד לשמש

 שוס ליכא תכבה שלא כ״ז אבל מאליה שתכבה עד אלא
 איזה מפאת המצוה יתבטל כעת ישמש שלא במה אף היתר

: היתר זו אין הכיבוי אחר לשמש יוכל דלא סיבה
 : ממונו הפסד משוס לכבות מותר א׳ סעיף ברמ״א

שאלה

 קצה כי ויען ב״א מישוב רחיק בכפר יושב ראובן
בנית להכנס מבלי נשבע הדירה בזה נפשו י

 תשמישו כלי כל מונח היה הזה ובבית לעולם זה
 להכגס יכול לא כי ויען דליקה ר״ל אירע כך ובתיך
 היה אכן הכל נשרף הי׳ שבועתו עבור הזה בבית

בביס אשר החפצים כל והציל נסמוך דר אחד איש כס
: דינו מה הצלתי לעצמי אח״כ טוען אכן

תשובה
 נכיוצא וה״ה כתב ברמ״א ה׳ סעיף רס״ד סי׳ בח״מ

 מן היהודים וברחו בעיר שריפה שהיה כנין בזה
 דהוי שלו הוא שהציל מה אחד והציל הדליקה מפחד הפיר

 ע״י להציל יכול ואם כתב ח׳ ס״ק ובש״ך ההפקר מן כזוכה
 ומאחר הג״ל הדברים בכל וה״ה ככרו אלא לו אין הדחק

 דהאי אקרקפתא דמנח הוא דאיסורא דידן בנידון דנן
 ונם להציל ביכולתו אין וא״כ הזה בביח להמס מבלי גברא

 ב״א מישוב רחוק הוא כי להציל ביכולה אינו הדחק ע״י
 • וזכה הסקר הוי וא״כ שיצילו לשכרם אנשים אמרי לרדוף

 עבידהיה מאי חשבון ק״כ ד׳ שבח במם׳ מבואר אכן
 קאמרלהולצרכיהס לכס הצילו דהא וסירש״י קזכו מהסקירא

 יש לפי״ז וא״כ למימני לי׳ הוה הכל יעכבו הס פקחים ואס
 הסקר הוא דלכך רש״י מפרש דלמאי דבריו על להקשות

 הוי דבלא״ה ליה תיפוק לצי־כיכס לכס הצילו אומר כי עבור
 הוי ובכה״ג ישרף וממילא להציל יוכל דסוא מכיון הפקר
 כ״א הפקר הוי לא כאן דעד רש״י דדעח וצ״ל כנ״נ הסקר
 כאן מ;א״כ מיניה נפשיה ומייאש להציל־ שהוה דליכא היכא

 Ы איסורא עבור מציל אינו רק להציל ביכולחו דבאמח
 נמי דידן בנידון ולסי״ז הפקר מקרי ולא מזה נפשיה מייאש
 לא מציל אינו הנדר איסור מבור רק להציל דביכולהו מכיון
 מאי חשבון וז״ל שכחב בר״ן וראיהי שבהי • כסקר מקרי

 לממני ליה הוה דהכי ז״ל סירש״י קזכו מהסקילא ענידחא
 באו להם אמר דהא לעצמן הכל יעכבו סקחין היו דאס

 להו אמר לא דאסילו לכך וא״צ לעצמכם כנומר לכס והצילו
 מידי לכל מופקר הוא הרי להציל רשאי שאינו כיון הכי

 דנקע והא נהר של ומשלוליחו ים של מזומו אמציל דהוי
 על כן ■להס שאומר שאעפ״י נקע רבותא לאחרים ואומר
 דלדעת הרי יעו״ש שרי לעצמן יעכבו ולא לו שיצילו דעת
 ונם הפקר מקרי ג״כ איסיר מחמת במעוכב דאף הר״ן

 לכס והצילו בואו לאחרים ואומר דנקע הא לפרש יש נלא״ה
 מבור להציל ברצונכם אין דאחס שמיס יראה לאנשי במדבר

 אין בחגם טירחא וגס מההפקר לזכות ברצונכם אין כי
 ,יהי ממני פכר תקבלו דלמחר משוס ואי להסריח ברצונכם

 לכסדהא והצילו באו כי מזה תפחדו לא ואסור שבח שכר
 דהסקרהוא לעצמכם כ״א עבורי אינו להציל שלכם הניאה

 ממני לבקש תוכלו למחר וא״כ פעולה שכר על חחייבו ולא
 הלשון דזה סקחין היו ואס לשון ע״ז אמר ושפיר שכר

 דיבורו שמבין היינו מכירו של דבריו ומבין כפיקח משמע
 מקרי דלא הדין דמראה לכס והצילו באו באמרו חבירו של

 הסקר הוי דיבורו בלא הלא אמר למאי דאל״כ שבח שכר
 יוכל מקרי דבכאן דסבר רש״י דברי לפרש יש בלא״ה וגס

 לעובד דבאמירה החום' לדעת אף כוכבים עובד ע״י להציל
 ע״א ק״כ ד׳ לקמן כמבואר דרבנן במילי אף אסור כוכבים

 בחצר להציל בכאן מ״מ כן כחב לא שם והר״ן אין ד״ה
 כוכבים עובד ע״י שרי בודאי איסור בו דאין המעורנח

 אזיל ;הרין דברי ולפי אמירחו ע״י כ״א הפקר אינו ע״כ
 בשבח להפקיר דמוחר חודה קרבן בחיבורי שהבאתי ראיחי
 הפקר הוי בלא״ה דלהר״ן לכס והצילו באו דאומר מהא

: נכונה ראיחי רש״י לשיטת אכן
 כו׳ וס״ח ולולב קטן כגון א׳ סעיף במחבר )תקי״ח(

 מס כתבו י״ב ד׳ בביצה החום׳
 • בו לצאת ולולב למולו בקטן אלא ל״ס וב״ה דב״ש ר״ח

 שמותי ר״א הלא קמ״ח קמ״ז סי׳ חא״ח ח״ס בחשו׳ והקשה
 מוציאים בשבח אפילו סראד״מ ריש ס״ל ב״ש מתלמידי הוא

 וא״כ יו״ט ומכש״כ שבח דוחה מכשירי׳ וכל מילה לצורך
 ע״ז והנה למולו קטן מוציאי; אין חומרי׳ דב״ש אפשר איך
 אלא דוחין מכשירין אין דלר״א נאמל• קל״ו דנשבח י״ל

 בסתם י״ל וא״כ ממ״נ מהלינן ומ״מ חדשיו לו שכלו בידעו
 מוציאין ולב״ה דוחין אין ומכשירין ממ״נ דהמילה פליגי קטן
 ומוהר היום כצורך מצוה הוי ממ״נ מעעס למולו דמציה כיון

יעו": ט’מ מוציאק דאין מלולב הקושיא אכן מחוך מסעם
ונ״ל
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 דרך אזמל דהביאו נאמר ע״ב ק״ל דבשבח דלק״מ ונ״ל

 דשרי הוא ר״א אדרבא הגמ׳ ומקשה ל״א ברצון שלא מצירות
 להקשות התו׳ וכתבו בר״ה אפילו דשרי ר״א ברצון שלא וכ״ת
 שניהם לקיים יכול אתה אס ול״ח פשה דאיכא כ״מ הלא

 מצירות דרך להביאו שניהם לקיים דאסשר כיון והנא מוטב
 דאיכא דש״ה לק״מ וקישיתהחו׳ יעו״ש ר״ה דרך יביאו אמאי

 לא אמאי לתרץ שדחק מלובלין במהר״ס יעו״ש מציה מהילות
 וא״כ כן לחלק דסבר י״ל הר״ח אכן כן לאמר לההום׳ ניחא

 מהירות יהיה לא מצירות דרך כשיוציא דאף מיירי דבכאן ♦"ל
 כ״א ר״ה דרך להוציא אסור וא״כ ר״ה דרך מכשיוציא ביותר

:מתוך מטעם מותר לב״ה אכן מצירות דרך
 במס׳ עיין כו׳ הוצאה שהותרה מחיך א׳ סעיף במחבר

 כו׳ סברי רבנן ׳גמ בגה״ש ע״ב ע״ח ד׳ שבת
 ג״כאסורדיוכל בכה״ג דהלא .זו לקושיא מקים ידעתי ולא

 כמבואר מחדש שטר ולכתוב לב״ד לבא קלקול מזה למשך
 להמחק הולך הוא והרי שט״ח שבלה מי מ״א סי׳ בח״מ

 וי״א קיום לו עישיס והס לב״ר ובא עדים עליו מעמיד
 שיש ודוקא כתב ב' דבסעיף ואף כו׳ לגמרי נמחק אפילו
 גס ומה טועין לב״ד לחוש יש מ״מ באונס שנמחק עדים
 ומאחר נאמן ויהיה באונס שנמחק ויאמר בעדים יתפוס אולי

 אכן פרוע שטר לשהות אסור ע״כ מזה קלקול למשך דיוכל
 להשהות מותר ואז עליו שובר לכתוב יכול דהא לדקדק יש

 של פטר להשהות מותר אבל נ״ז סי׳ בח״מ דכחוב והא
 שובר שיכתוב והוא ממשים אלא לו חייב שאינו אעפ״.י מנה
 בשלימות בנפרע אף שובר דכשכחוב הוא דוקא לאו ע״ג

 בשלימוש דכשנפרע רקהנ״מ איסור בו ואין להשהות ■מותר
 דצריך אלא וז״ל שכתב בחומיס ראיתי אכן להחזיר מחויב

 עולה חשש דליכא פשיטא ע״ג בכותב קמ״ל מה לדקדק
 בפ״י הסוברים כדעת למחבר ס״ל ואולי בצרו שוברו דהא
 .דידעו ואף רשעים היתומים דיהיו יחמי קמי נפלו אולי

 ויגררו וימחקו היתומים יבאו אולי וא״כ לו יכחשו מהתנאי
 לטעמיה המחבר והגרר המחק ניכר דיהיה ואי הפירעון

 קמ״ל עולה הו״ל וא״כ שטר פוסל אינו וגרר דמחק דס״ל
 חמשיס לו בנ״ח דוקא י״ל וא״כ חיישינן לא האי דכולי

 עליו תברא כחוב אס אף להשהות אסור הכל בנפרע אכן
 עליו לכחוב היכן חלק מקום עליו דאין דמיירי י״ל ועוד

 אין שוב יקרענו דאס די״ל לקרע יוכל הא לדקדק אין וכן
 י״ל ועוד מקרי הוא ראוי ואינו צלוחית עפ״י לצור ראוי

למחקו וירצה יאחזנו שאס עד כ״כ דק הוא הנייר דאולי
 : למאומה ראוי אין ושוב נקרע ויהיה יתקיים לא
т קמ״אע״א ד׳ שבח במס׳ עיין נו׳ הביח לכבד 

 הקושיא בעיקר הנה כו׳ מבפנים ד״ה רש״י
 שייך שיהא נראה דאין המנער ד׳ה קמ״ז בד׳ התוס' הקשו
 לתרץ ונ״ל • רש״י טל מרש״י לתמוה הוסיף הוא רק ליבון

 מעט ועפר באבק היינו טליהו המנער הך סובר דרש״י
 מיס לזה וא״צ פלו האבק כל ממנו יוצא אז אותו וכפמנערין

 דזהו חטאת חייב רש״י דקדייק וזהו ממש מלבן הוה וא״כ
 מפא״כ בניעיר הוא מבגד האבק להוציא דרך כי ליבונה

 אין אבק לא מיוחד מקום באיזה בגד על הרבה טיט בכאן
 :מלבן אינו מיס ובלא מיס בנתינח כ״א ממש מתלבן

כו׳ מקדשין ולא דכין ולא א׳ -סעיף במחבר ״ד(כקת)
 קנה ראובן כי איך קרה מקרה הן

 מצר הבעל היה זלוי פסח של ראשון בי״ט• בית משמעון
 שהוא אח״כ ותבעו הפסח עבור עד ושתק וראה כלו להבית

 קוגין אין קצ״ה סי׳ בח״מ פ״ז־איתא תשובה לך והא דינו מה ב״מ
 סעיף רל״ה ובסי׳ קני עבירה שעשו אע״ס קני ואס ק״ס בשבת

 שמכין פ’אע וי״ט ויו״כ בשבת קנין קונה או המוכר כ״ח
 וכותבים קיימים מעשיו חכמים דברי על שעבר על אותו

 ר״ח בסי׳ מבואר באיסור שנעשה ובמקח יוס אותו אחר
 הלוקח וזה נאמר ו׳ סעיף קע״ה בסי׳ אכן קייס דהמקח

 שטר יכתבו לוקח של הקנין ועירי דבר לכל כשלוחו חשוב
 שליח אין וקיי״ל הוא דשלוחו מאחר וא״כ יעו״ש המצרן בשס

 בטל דהמעשה ע״ה סי׳ מהד״ק בנוב״י ופסק עבירה לדבר
 במ״ל כמובא ג״כאשלד״ע דרבנן במילי מהרי״טאף ולשברי

 המוכר יוכל בכאן לפי״ז נפשיוא״כ ושמירת רוצח מהל׳ פ״ב
 זה אכן קנין הקנין אין דבכאן יו״ט אמר המקח מן לחזור
 עבורו לקנות שליח בהדיא שלחו אס רק אינו דזהו אינו
 וי״ט בשבת קנה בהדיא לו אמר אם דוקא נמי בזה ואף
 שהאריך כפי קמתכוין המותר בשעת סתמא לו אמר אס אכן

 הסברא בעיקר שהסכים דאף קפ״ב בסי׳ כן לפסוק הקצה״ח
 לו שלח דלא כאן משא״כ עליו פליג בהא מ״מ הנוב״י עם
 דהשני אף קנין קנינו א״כ הקונה והוא שמו על קנה כ״א
 ואין בעצמו לקנות התכוין הוא מ״מ שלוחו והוא ב״מ הוא
 דהקנין מאחר לעיין יש ולפי״ז ־ יו״ט אחר לחזור המוכר יכול

 ל״ק א״כ דאשלד״ע שלוחו אז היה לא והוא בי״ט נעשה
 הוא שלוחו דבאמת אינו זה אכן דב״מ דינא כאן ן וא עבורו

 וקנה דעבר ואף המותר בעז לו לקנות ששלוחו כמו והוי
 אף הב״מ וזכה קנינו זה עבור נתבטל לא מ״מ האסור בעת

 הא לב״ד יקחהו וכי למעבד הו״ל דמאי י״ל בי״ט דשתק
 אינו בחה״מג*כ אח״כ דשתק משוס ואי בי״ט דנין אין

 בחה״מ לו נודע דאס כ״ו בס״ק הש״ך שפסק כמו טענה
 שדנין שאע״פ מפסיד אינו המועד אחר מיד מעות והביא

 בהתבונני אכן יעו״ש הימים כבשאר קבוע ב״ד אין מ״מ בחה׳׳מ
 המועד עבור עד דשחק מכיון דדב״מ כאן דאין נ׳יל היטב
 דב״ד בזמנו רק אינו דפ״ך ודינא בחה״מ מעות הביא ולאי
 דאין בחה״מ וא״כ ויום יוס בכל הב״ד בחדר קבועין היו
 קבועק ב״ד דאין בזמנינו משא״כ מיחה לא לכך קבועין ב״ד

 את מאסף חבירו עס לדין אחד כשיצטרך כ״א יוס בשום
 ואף בחה״מ אף לעשות הו״ל כך וא״כ בפניהם וטוען הב״ד

 שנקרא מהלוקח להוציא אין מ״מ לספק זו סברה כשתחזיק
 מ״ז ס״ק בש״ך כמובא הפוסקים מחלוקת בכל כמו מוחזק

 אי בגמרא ג' ד׳ כתובות במס׳ ועיין חיים בן ר״א בשם
 נישאת אשה עזרא תקנת כקודם האידנא דקביעי ב״ד איכא

 בפירוש הול״ל בעזרא זה תולה למאי לדקדק ויש יום בכל
 כתבו דהתו׳ ונ״ל יום בכל נשאת דקביעי ב״ר איכא אי

 צריכין כשהיו אלא בכ״י קבועים היו לא עזרא תקנת דקודס
 שיהיו תיקן ועזרא ויום יום בכל יושבים היו דין לשום

 אלא תחילה קבועים היו שלא תיכן ור״י וה׳ בב׳ קבועין
 דמשמיענו וזכו וה׳ בב׳ ועיר עיר בכל תיקן ועזרא אחת בעיר
 ובעירו תמיד דקביעי ה״א האידנא דקביעי אומר היה דאס
 תמיד קביעי כדלא משא״כ ׳ יום בכל נישאת אז דוקא ג״כ
 יתקרר הב״ד לאסוף שילך הזמן במשך פן דחיישינן ה״א

 לקבול כשיסע ג״כ אחרת בעיר קביעי הב״ד אס או דעתו
 המנהג אם וע״כ דעתו יתקרר אחרת שבעיר הב״ד בפני
 בעיר כ״א קביעי לא ובכ״י ועיר עיר בכל קבועים וה׳ שבב׳
 וה׳ בב׳ כ״א תנשא לא לב״ד מאסף שבכ״י או הגדולה אחת

 קביעי וה' הב׳ זולת יום בכל הב״ד אס דאפילו אמר לכן
 בכל דאינו או בקביעות דאינו עזרא תקנת דקודם בגונא
 יסעלעיר או הב״ד יאסוף כי יען בכ״י נישאת ג״כ עירות
 בב׳ אף יום בכל דקביעי הכונה ואין ב״ד שם שיש אחרת

 בב׳ חף מקודם קבועין היו דלא עזרא תקנת קודם כמו וה׳
 תקנת קודם כמו הקביעות יהיה וה׳ הב׳ זולת הכונה כ״א וה'

 דעכשיו ג״ל שאלתנו בנידון עכ״פ ־ בכ״י נישאת אעפ״כ עזרא
 בטל הימים בשאר כמו בחה״מ שוה הימים כל דקביעות

 עטרת בספר ראיתי וכן בחה״מ כששתק מצר בר טענת
: כתבתי הנלע״ד להדיא צבי

במג״א
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 להוציאו אסור ציה לא אם שהרי )חקכ״סבמג״אס״י^ח

 דפסק למאי .ולפי״ז כו׳ לקבר מקבר
 לקברות אותו דמוליכין ב' סעיף שס״ג סי׳ ביו״ד הרמ״א
 אם אף קוברין אז כשצוה רק צואתו בלתי אף אבותיו
 כמהרש״ל ולא לו שומעין ג״כ אבותיו. קברות אינו המק״א

 קב^ןת כשיש אף ב׳ מוליכין״עי״ט ח״כ א״ז בשם שהעתיק
 והמג״א בפשיעות דבריו שהעתיק הע״ז על ולפלא בעיר

 השקל במחצית מצאתי וכן אלו לרמ״א קמרמז רמוזי באמת
 דאין בטעם דמפרש יען לו דהוקשה א״ל המהרש״ל ודעת

 הקבורים המתים כבוד מכוס הוא לקברות מקברות מוליכין
 א״כ זה את אצלם -לנוח שלא אותם שמבזה העיר באותו
 מועיל אינו צואהו דבאמת בעכצ״ל לו שומעין בציוה אמאי
 דאינו רבותיו לקברות מועלת צואתו רק המתים שארי לבזות
 משפחתו אצל לנוח לו ניחא כ״א כי דיודעיס להמתיס בזיון
 אף זהיעושין דילמא לזה צואה דצריך מנלן עדיין דא״כ
 למק״א להוליך איסור בטעם מפרש דאיהו ונ״ל צואתו בלא

 יסריח בינתיס ואולי מרחוק לטלטלו המת ובזיון צער מפום
 צער עביר פן מ״מ אבותיו אצל להקבר דניחא אף ולפי״ז
 דגקא צריך ע״כ בפה להקבר יותר בחר הטלטול ובזיון
 מונח כאשר כי יען לבזוי מכובד מקבר לפינו ול״ד צואתו

 יידע כי הדין חרדת ח״ל וכן יותר כבוד הוי משפחתו אצל
 יסריח שמא גזשש דיש בכאן כן לא אבותיו לקברות דמפנהו

מלגוח כאן שינוח למת יותר דניחא פשיעא הטלטול מרוב
: דוקא צואתו צריך ע״כ אבותיו בקברות

 • בו וא״י פישע נקרא ז׳ סעיף במחבר (ז)תקנ״
 גבי כן מבואר ט״ז ד׳ ניצה במס׳

 היה ור״ה אחרת לשנה ברש״י ושם סמיא דההוא עובדא
 גליות של י״ט משארי א׳ דילמא וקשה מלהתנות להניח פא״י
 עד נזכר ולא וששי חמישי יום או וז׳ ו׳ ביום להיות שחל
 לרש״י דק״ל ונ״ל להתנות דא״א הפני יום שהוא ו׳ יום

 בקמייתא ידע דכבר כיון בבתרייתא הסמיא עציב אמאי
 דבתרייתא לפרש הוצרך לכך נהרדעי אכולהי מערב דשמואל

 להתנות דאפשר ראשון יום שהוא ה׳ ביום ונזכר בר״ה הוי
 דאף דסברי כנהרדעי הל׳ דלמא ליה דמספקא עציב לכך
 להתנות לו דאפשר וכיון להתנות אפשר ר״ה של י״ט בב׳
 ושמואל כרב הל׳ דלמא או שמואל דמר עירובו על לסמוך א״ל

 :שמואל אדמר סמיך מצי ושפיר ר״ה של י״ט בב׳ מתנין דאין
 חקרתי כו׳ ושתיה לאכילה וחציו א׳ סעיף במחבר ״ט(כ)יזק

 האס חלום תענית .ביו״ט שהתענה אשה
 חייטת דנפים אמרי׳ מי לא או לתעניתה תענית למיתב צריכה

 תענית למיתב מחויבת א״כ ביו״ט להתענות ואסורות בשמחה
 משמחה פעורות דילמא או י״ט עונג ביעלה על לתפניתה
 :לתפניתה תפנית למיתב צריכה אין וא״כ להתפנות ומותרת

 אשה זייא ר׳ בעי ע״ב ו׳ דף ר״ה במס׳ דגרסינן ונ״ל
 או בראיה מחייבה לא הא אמרינן מי תאחר בבל מהו

 איתא דהא ליה ותישוק אביי א״ל בשמחה איתה הא דילמא
 בעלה אפה אביי אמר והא הכי אביי אמר ומי בשמחה
 י״ד בפרק הרמב״ס והנה פכ״ל קאמר דר״ז לדבריו משמחה

 בבל עובר האשה ואחד האיש א׳ כתב הקרבנות מעשה מהל׳
 אפה דאמר דלאביי חזינן דהא לתמוה ויש יעו״ש תאחר
 מכיון בב״ת עוברת אינה אפה בודאי א״כ משמחה בעלה
 נגד הוא בתרא הא ואביי בשמחה ולא בראיה לא דאינה

 טתיה דלא הרמב״ם פוסק ואיך כותיה דהילכתא ופשיעא ר״ז
 האמורה והשמחה דכתב חגיגה מהל׳ דפ״א הא בשלמא
 ראיהדפסק אינו במצוהזויעו״ש חייבות ונשים. כו׳ ברגלים

 בשמחה אלא בקרבן לא הראב״ד שפירש כמו די״ל כאביי דלא
 יעו״ש אותה ישמח והוא עמו שתעלה בעלה עם שתשמח

 זה בפסק אכן הכ״מ וכהבנת זה לבאר האריך לא והרמב״ס

 סימן אריה בשאגת וראיתי • קשה כאביי דלא ק דפוס נראה
 דסתמא משוס דה״ט ותירץ זו קושיא על ג״כ שעמד ס״ו

 דלכך החס דאמר כר״ז דאתיא משמע ד׳ דף בנדרים דהש״ס
 בב״ת דעובר נזיר לענין נדר דלנדור הקישא איצעריך

 בנדר מתפיסו דלא משוס בגזיר הוא חידוש דל״ת דקרבנותיו
 אריא למאי גזיר חעאת לכפרה דקאתיא חלב לחטאת ד ול

 עליו ועובר לכפרה אתיא דלא יולדת חטאת והרי ופריך
 ועוברת הוא נשיס קרבן יולדת חטאת והא יעו״ש ב״ת משוס
 זה לדחות יש אכן ־ בב״ת עוברת נמי חשה ש״מ בב״ת
 וגזל אחד ובא יולדת חטאת שהפרישה באשה דמיירי די״ל

 מכיק לעזרה קרבנה להביא הגזלן דמחויב שלה הקרבן
 חטאתו אצלו מדנמצא ידרשנו דרוש כי בכלל והוי ממנה דגזל

 בב״ק התוס׳ כדהוכיחו כשר הקרבן יהיה וכשיביא פלוני של
 שקט שאס גנב גבי דנאמר מהא ־ דגזל ד״ס ע״ב ס״ו דף

 אמר ושפיר לבעלים קרן יחזרו בעליס לשס לפנים תמימים
 של חטאתו אצלו שנמצא דהגזלן זכר לשון בב״§ וקעבר
 להביא דמחויב אף ליורש דמי ולא • בב׳ח עובר פלונית

 יען מחיים כשהפרישה אף בב״ח עובר אין מ״מ אביו קרבן
 כקרבן וגזל דפשע בגזלן משא״כ מאומה פשע לא ביורש כי

 רמי ע״כ מנע והוא למקדש מביאה היחה הוא דאילולא מה
 יש אכן • רגלים בביאת דישנו תיש והוא עליו בית חיוב

 מעמך ביה וקרי עמך ביה קרי דהאי מנלן דא״כ זה לדחות
 וחד יורש למעוטי אתי חד גימא ופאה שכחה ללקט אתי
 כן דאם דממעט למימר ליכא דגזלן ל וי גזלן למעוטי אתי

 לכתוב לחטאת תור או יונה ובן יולדת בחטאת נאמר למאי
 קרא מדנאמר כשר ג״כ דהור ידעינן וממילא לחוד יונה ובן

 יונה בני הקדישה א״כ פסול דתור נאמר ואס גזלן למעוטי
 יופסל רגלים ג׳ שיעבור וקודם ממנה וגזל הגזלן ובא

 הוא נאמר דהא תאחר בל ליכא ושוב זמט דיעבור לקרבן
 על וחיללו הרגל בתוך שהומס כגון רבא ומפרש חליפיו ולא

 ג״כ דתור צ״ל בע״כ בכאן ב״ת ואיה הרגל עליו ועבר אחר
 כן ואס ממנה האחר וגזל חור דהקדישה משכחת וא״כ כפר
 שכחה לקט אחר לדבר אתי מעמך דהאי בע״כ למ״ל תור

 למעט אתי מעמך הא* דנימא לדחות יש זה גס אכן ־ ופאה
 משלמים הגזלנים דכל והדין מהאשה חולין יונה בני כשגזל
 הקדישה והיא יונה בני לה לשלם מחייב א״כ הגזילה כשעת

 מליו חיוב יש וא״כ הגזלן אצל הנמצא פלה יונה בני הך
 ג׳ כלות עד יביא וכשלא הגזילה את לשלם לעזרה להביא
 משא״כ לר״ל תינח דהא אינו זה אכן ־ בב״ת עובר רגלים

 שניהם הבעלים נתיאשו ולא דגזל ע״ב ס״ח דף בב״ק לר״י
 להקדיש ביכולתה דאיך אינו זה א״כ להקדישו יכולים אינם

 והדק״ל קרבן כשגזל כ״א לאמר א״א ובודאי אצלה כשאינו
 מהל׳ דבפ״ט ואף כר״י פסק ג״כ הרמב״ס וכן למ״ל תור
 השמטה בשנת המעות את מניחים והצנועים כתב ז׳ הל׳ מ״ש

 המעות על מחולל אלו רבעי מפירות הנלקט כל ואומרין
 אשכח אחרינא סתמא דר״י הגמרא קאמר ס״ט ד' ובב״ק

 דהא קאמר המתלקט וכל דצנועין כסתמא סבר מצי דלא
 וא״ל קאמר נלקט ור״ד אחד דבר אמרו וריד צנופין אר״י

 דיש אף יעו״ש ברירה ליה לית ר״י דהא לר״ד דר״י איפוך
 פ״ב ל״ז דף ביצה דבמס׳ איסוך א״ל ג״כ דבלא״ה לדקדק

 דוקא סבר דר״ד מוכח וא״כ. רועים בשני כאן הגמרא אמר
 כבמתני׳ לבנו או לרועה נקע ולא לרועה מדנקט אחד' ברועה
 אמרי׳ ולא ברירה אין סבר א״כ מודה רועים דבשגי ומאחר

 איסוך נאמר איך וא״כ הדבר הוברר הרועה ליד שבא אחר
 דהאי וצ״ל ברירה ר״ד וסבר שילקטו כל יסטר דר״ר

 כלוקח דהאי יסבור הסוגיא התחלת סברת לפי ברייתא
 כן שאין מה לה וכאמרי שאול אבא כ״א אמר ר״ד לא בהמה

 דל״ל אמרו הנלקט כל וריד דצנומין מסקינן האמת לפי
 ברירה



פג אביגדור ארח תורת

 כר״ד כאן דפשק יוחנן ר׳ וכן דהכא כר״ד הוא ושפיר ברירה
 אהדדי סתרי הרמב״ס דברי עכ״פ • ברירה אין ג״כ סבר
 ג״ל בפשוט וכעת לגטן שישבתי חודה קרבן בחיבורי ועיין
 עושים היו דילמא דצנועיס ליה לית דר״י דמנ״ל לדקדק דיש

 שיבא מי כל ואמרו בשחרית מעות דכניחו באופן הצנועים
 המעות על מחולל .יהא מעשה באותו אז ללקוט בידו ויאחז
 הוברר בידו דאוחז מכיון ברירה אין כאן שייך ולא החלו

 דלא מכיון הוא דמרי׳ ברשותא עדיין ואז נוטל דזה הדבר
 • מקשי מאי וא״כ לחללו שפיר ומצי עדיין זט ולא אגבהה

 בפירוש מעשה בעת יפרש לא שמא חשש יש דא״כ יען ל וצ
 סימן לעשות והגון טוב יותר הרי א״נ מחולל יהיה ולא כן

 ציון תרתי עבדו דהצנועין וא״ל בזה• חשש דיש מלחלל
 כאן אין וא״כ צגיעתן עבור דמילתא לרוחא מעות והנחת

 זה סימן איכא הא כנ״ל יפרש דלא יקרה אם דאף השש
 לבד מעות משמע מעות מניחין היו והצטעין דהלשון אינו
 מעות ג״כ מניחין היו והצנועין הול״ל דאל״כ סימן ולא

 ועדיף חשש וליכא כנ״ל לפרש דא״צ צ״ל דבע״כ שפיר וקמקשי
 מצי שפיר כבעלים נתיאשו ולא דגזל מוכח וא״כ מציון יותר

 לפי״ז קושיא האי אכן • לחלל דיטל כמו להקדיש הבעלים
 דעת לפי נמצא לחלוק הוא דבמד״א נאמר כאשר כ״א אינו
 שבוע שני בשאר ובין בשביעית בין תמיד מצייגין היו ת״ק
 כדנאמר אכן ציון ולא מעות מניחים היו והצנועים אמר וע״ז

 ימי בשאר אבל בשביעית מיירי דת״ק נמצא לפרש דבמד״א
 מציינין היו בשביעית דשפיר י״ל נמצא מציינין היו לא שבוע

 היינו ציון ולא דמשמע מעות מגיחין היו דקאמר■ והא ג״כ
 להיות הס יציינו ואיך מציינין היו לא דכ״ע שבוע שני בשאר
 ואף כנ״ל והתנו לבד מעות מניחין היו ע״כ מעשיהם מגלים

 דמצינן מה כל מ״מ כנ״ל יפרשו לא שמא 'חשש יש אם
 אמר יוחנן ור׳ יוחנן לר׳ כסוגיא אזיל בכאן וכנה • יתקן לתקן
 מקכה א״כ לחלוק במה שנאמר דכ״מ פ״ב דף עירובין במש׳

 רשב״ג דצנועין תנא האי דנימא לתרץ ואין שפיר כגמרא
 ובשביעית הנ״ל ובאופן מניחין היו שבוע שני ובשאר היא
 בל תיתי דמהי דפליג דת״ק ס״ט דא״כ כן גס מציינץ היו

 ת״ק דדברי בע״כ בזה יש חשש דמאי כן הצטעיס יעשו
 יוחנן ר׳ לשיטת שפיר הגמרא וקמקשי מודים וכ״ע סס

 סבר דר״י י״ל שפיר א״כ אתי לפרש דבמה לריב״ל פשא״כ
 בשעת מעות מניחין היו והצנועין דנקט והרמב״ם • כצטעין

 השמיטה בשעת ונקט טדאי וציון ג״כ מעות פירוש השמיטה
 מניחין היו מ״מ מציינין דהיו השמיטה בשעת אף פירוש
 פשיטא מציינין היו דלא השבוע שגי בשאר ומכש״כ מעות
 מתקנין היו לתקוכי דאפשר מה דכל מעות ממחין דהיו
 ואס הרמב״ם ודנקט הרמב״ם דברי וקמו הס דצנועין מכיון

 שיפרש כדי בחרסית אותו מצייגין ערלה שני בתוך היו
 ערלה שאיסור יתפררו שמא אדמה בקזוזות ציינו שאס ממנו
 הטעם זה כי אף יעו״ש בהנאה אשורה שהיא הוא חמור
 סימנא אחר טעם נאמר דילן בש״ס משא״כ בירושלמי נאמר

 כרס התוס׳ קושית להרמב״ס דכוקשה י״ל כו׳ בחרסית
 הרמב״ם סבר כ’ע תחילה ערלה נקט דלא קיק ט׳ רבעי
 ברמז הטעם ונקטו זה טעם ג״כ סבר דילן הגמרא דגם
 כסדר והולך דחושב לאמר תחלה רבעי לכרם דמחשיב מה

 סי׳ כך ואחר יותר העדיף סימן ואח״כ מקודם הגרוע סימן
 חרסית כך אחר הוא גרוע דסימן אדמה מקידס כמו המובחר

 א״כ למאוד עד ניכר סימן דהוא סימן אח״כ עדיף דהוא
 עכ״פ הירושלמי לטעם ומרמז ואתאי נקע סידרא שפיר

 בעצמו דהה בלא״ה וגס הוכחה אינו אריה השאגת הוכחת
 שאיש כגון יולדת בקרבן ב״ת ליה דמשכחת זו סברה בט״א
 בר(ע האיש ואז מחטאתה היולדת לפטור עלי הרי אמר

 דפסק הרמביס דעת לתרץ הו״ל בפשוט דבריו לפי והנה בב״ת
 שמחה והרי פריך פ״ק בקדושין דגמרא דסתמא ימן כר״ז

 הרי חייבות ונשים שהז-ג עשה מצות דהוא ות״ת הקהל
 אכן כאביי ודלא חייבות נשים דבשמחה סבר כגמרא דסתמת

 בשמחה חייבות דנשיס למ״ד פריך דהגמרא די״ל אינו זה
 נשים שהזמ״ג עשה דבמצות דגאמר זו בסוגיא יעשה מה

 דקמקשה בפשוט ניחא לפי״ז דנדרים סוגיא גס וא״כ פטורות
 כן ואס בב״ת ג״כ עוברות א״כ בשמחה חייבות דנשים למ״ד

 הגמ׳ כונת אין באמת אכן למ״ל נדר דלנדור הקישא לדידיה
 ובספרי אליביה לתרץ ג״כ אזיל כ״אהסוגיא זה כמ״ד לפסוק

 רבתי קושיא להרמב״ס דהוקשה בפשוט תירצתי תודה קרבן
 מכיון בב״ת אינה דאשה נאמר אס הא לר״ז קמבעיא מאי

 שפתיך מוצא לעיל הגמרא קמקשה מאי א״כ בראיה דאינה
 לחייב תשמור דהאי נאמר נפקא שמה מובאת למ״ל עשה זו

 מחויבות שפתיך ומוצא פטורות היו שמה דמובאת אתי נשים
 ביאה בזמן דהעשה דאיצטריך פשיטא שמה דובאת וקרא

 סבר לא הגמרא דסוגית צ״ל בע״כ עובר אז רגל בעבור הלי
 תלי דהעשה הוא ונהפוך בהעשה תלי דב״ת דהנ״ת כר״ז

 חייבות ונשיס הוא דל״ת [בב״ת דעוברות נשים וא״כ בהל״ת
 ואביי ובשמחה בראיה שאינם אף דובאתשמה בעשה ג״כ עוברות

 דר״ז לדבריו רק אחר מטעם בב״ת עוברות דנשיס מודה ג״כ
 לשיטתך הא מ״מ בעשה תלי דהלית דסברת אף קאמר
 סהמא כסברת שפיר פשק הרמב״ס כן ואם בשמחה איתה
 לדקדק יש דהגה ג״ל -חידוד דרך ועפ״י הגמרא• סוגית

 חדיה דמאי בשמחה איתה דהא ליה ותיפוק דאמר אביי על
 דילמא או אמר הא בעצמו דהלא ר״ז ידע לא זה וכי אביי לן

 תתחייב לא זה עבור דאולי קמבעי׳ ואעס״כ בשמחה איתה הא
 שמה ובאת דהאי אמרינן מי דקמבעיא הט״א וכפירוש בב״ת

 בראית שחייבים באנשים אלא ליהא הא קפיד עזרה אביאת
 נמי ואשה קאי אירושליס שמה ובאת או . בעזרה פנים

 אלא נאכל שאינו שמחה שלמי משוס לירושלים לבא מחויבת
 עטר בשמחה איחה דהא ליה תיפוק דאמר י ואבי בירושלים

 והכרח ראיה שוס הביא צא קפיד ירושלים דאביאת סבר כי
 אימה דהא ליה ותיפוק בעלמא דברים אמר כ״א לדבריו

 סברת הכרח להביא והו״ל ר״ז ג״כ ידע מזה הלא בשמחה
 ביאת וא׳צ כתיבי וגו׳ דגנך דמעשר קרא בהאי דהא הט״א
 דבמס׳ כבונה אכן ירושלים מחומת לפנים נאכל אלא מקדש
 חייבים אנשים שהזמ״ג עשה מצות כל איתא כ״ט ד' קדושין
 האנשים אחד ג’כזמ שלא עשה מצות וכל פטורות ונשים
 שנא ובין שהזמ״ג בין ל״ת מצות וכל חייבים נשים ואחד
 תקיף מבל חוץ חייבין כנשים ואחד כאנשים אחד כזמ״ג

 מבואר ל״ד בד׳ והנה • למתים תטמא ובל תשחית ובל
 וק חוץ בהן שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין דאין
 חייבות ונשים שהזמ״ג עשה דמצות הקהל שמחה מצה איכא כאן

 נשים שהזמ״ג מ״ע כל לאמר המשנה פרט לח אמאי קשה ולפי״ז
 כל אח״כ דפרט כמו והקהל שמחה ממצה רוץ פטורות

 לא־קמשיב דמצה לתרץ ויש • תקיף מבל חוץ חייבין ל״ת מצות
 תאכנ ימים ז׳ חמץ עליו תאכל לא מדנאמר הוא דחיובו יען

 מצה אכול בקום ישנו חמץ תאכל בבל שישנו כל מצות עציו
 דחיובו נמצא הוא ל״ת דמצות חמץ תאכל בבל איתנהו ונשים

 הרי חייבות נשים ל״ת מצות כל כדחשיב וא״כ בל״ת תלי
 חמשה ילפינן הא והקהל בל״ת תלי שלו דעשה בכלל מצה
 חייבים טפלים אמינא ואנא כמצית מחג עשר חמשה עשר
 הייני ל״ת מצות כל בכלל ג״כ הוה וא״כ כש״כ לא נשים
 דדמי והקהל בה דתלי מצה ה״ה וא״כ חייבות נשים חמץ

 משים כוא בב״ת חייבות דנשיס דהא משום ושמחה למצה
 נשים ל״ת מצות כל כדחשיב א״כ בשמחה חייבות דגשים
 למאי דאל״כ שמחה ג״כ בזה נכלל א״כ ב״ת אף והיינו חייבות
 כאיו בעיניך יהיו כרי וא״כ בראיה אינם הא בבית חייבות

חי; במ״ע חשיב № הא ניחא שפיר נמצא גורטם היה
 ג’שהזמ
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 וזהו חוץ חשיב ל״ח דבמצות אף הקהל שמחה מצה שהזמ״ג

 וא״כ בשמחה איתה דכא ליה ותיפוק בקושיתו אביי טנת
 אמאי פטורות נשים שהזמ״ג מ״ע כל דנקט בקדושין אמאי

 ושפיר בב״ת М7 צ״ל בע״כ בהו דאיתא שמחה קחשיב לא
 האי סבר ג״כ ר״ז והנה ברורה הוכחה הרי וכנ״ל חשיב לא

 קשה ולכאורה בב״ת מהו חשה מדקמבשא בע״כ סברא
 א״כ בב״ת עברה דלא נאמר דאס יפשוט קמבעיא מאי

 מבל חוץ חייבות נשים ל״ת מצות דכל ןחשיב קדושין במס׳
 מכיון וצ״ל בב״ת דעברה בע״כ מב״ת חוץ נמי יחשוב תקיף

 פטורות דראיה דבעשה עבור הוא דידהו ב״ת דפטור
 דפרט ומכיק פטורות מהל״ת גס לכן בהעשה תלי והל״ת

 בזה נכלל פטורות נשים שהזמ״ג עשה מצות כל מקודם
 תודה קרבן בספרי כמבואר דמי וכדקחשיב דב״ת ל״ח ג״כ

 לא מ״מ ובב״ת בשמחה דאינה סבר דאביי אף זה ומפאת
 סבר דבעצמו ומכיון שהזמ״ג במ״ע דנכלל מב״ת מוץ קחשיב

 מדנא בב״ת דחייבות להוכיח יכול היה שפיר א״כ סברא האי
 היינו ליה ותישק דקמדייק חהו בשמחה דחייבות שס קחשיב
 יפשוט א״כ דמי דקחשיב כמו הוי דנכלל מפיון דסבר כשיטתו

 יקרחו בל חף תני איסי איתא ל״ה ד׳ בקדושין והגה " בעיתו
 דאיסי טעמא היינו אמד אביי כו' דאיסי מ״ט פטורות נשים
 אף פטורות נשיס להלן מה אהרן מבני קרחה קרחה דגמר

 דיליף דאיסי טעמא היינו אמר רבא כו׳ פטורות גשיס כאן
 נשים כאן אף פטורות נשים להלן מה מתפילין עיניכם בין.

 דקשה ת״ק ולא חני דאיסי הא ניחא לאביי והנה פטורות
 הוא הוכחתו אכן כן סבר הת״ק גס דילמת לאיסי מנלן

 הוא דילפותו מכיון יקרמו מבל חוץ ג״כ הת״ק קחשיב מדלא
 לא גבי הנאמר אהרן מבני נלמד כ״א דבר בשום נבלל לא

 נכלל לא וזהו ככהניס אל אמור גבי בראשם קרחה יקרחו
 בני דהאי אף למתים תטמא ובל תשחית ובל תקיף בבל

 תטמא ובל קאי מילתא אכולת טומאה גבי הנאמד אהרן
 מ״ש לזה צורך ומה הענין הפסיק י״ל הא מ״מ קחשיב
 בע״כ ג״כ קרחה מבל חוץ למחשב הו״ל א״כ קרחה דקרחה

 בטעמא דמפרש דאמר לרבא אכן דפטורות ת״ק סבר דלא
 קמא התנא דגס מנלן א״כ מתפילין עיניך בין דיליף דאיסי

 בהא דנכלל משוס להו חשיב דלא הא די״ל כן סבר לא
 וא״כ תפילין היינו פטורות נשים שהזמ״ג מ״ע כל דקנקט

 דהוא אף אינו דזה סבר דרבא ל’צ בע״כ יקרחו בל ה״ה
 ופרט חוץ דקכקט מכיון מ״מ ידעינן ומכללא הנכלל דבר

 כו״ל ואי׳כ בפירוש הכל לפרוט מ״ל הדברים אותן בהדיא
 קפרט דלא ומצה להקהל ונ״ד יקרחו מבל חוץ בהדיא לפרוט

 משא״כ ושייר למפרט חש דלא י״ל שהז״ג מ״ע בהנך כלל
 מה על לסמוך ומבלי הכל למפרט מ״ל למנינא דנחית כאן

 עוברות אין דגשים נאמר אס דכן ומאחר ידעינן דמכללא
 כנ״ל א״ל דשיב מב״ת חוץ אמר לא אמאי ג״כ יקשה בב״ת
 לשיטת כן דלא פטורות שהזמ״ג דמ״ע באמרו דנכלל משוס
 בהדיא לפרש הוכרח מ״מ מכללא דלמדין אף רבא

 מכיון א״כ בב״ת עוברות דנשיס לשיטתו לאמר מוכרח בע״כ
 וקיי״ל בב״ת עוברות דנשיס וסבר אביי על פליג דרבא

 דנשיס הרמב״ס פסק שפיר נמצא חביי לגבי כרבא הילכתא
 ואביי כגמרא קמקשה מאי לפי״ז להקשות ואין ־ בב״ת עוברות

 מכיון דלשיטתו כרבא לאמר א״א הא כרבא אמר לא מ״ט
 לא דת״ק מנלן יקשה כ’א בפירוש מפרש אין מכנלא דנלמד

 מקדחה לחמר מוכח וא״כ יליף מתפילין כדגאמר כאיסי סבר
 דמהפילין מכירן מאי טעמא הכל קמקשה דהגמרא י״ל יליף

 ושמא כן סבר לא ת״ק דגם מננן א״כ הוא טוב לימוד
 אמר לא מ״ט ואביי הפירוש וכך אביי לשיטת יליף דמתפילין

 בהכרח להביי לימוד דאינו מתפילין רבא לימוד מ״ט כרבא
 דמוכרח דביררני דכי ומאחד הוא טוב לימוד הלא ס״ט

 איחה נשיה בע״ב א״כ בב״ת שברוח דנפיס לפסוק הרמב״ם
 ומכירן בשמחה דחייטת בע״כ איכא נ״ח מאי דאל״כ בשמחה
 ככ״מ וכן כהראב״ד ולא בב״ת שברוח לפיכך בשמחה דאיכא
 ישנו כ״א כן דלא בשמחה אינן דנשיס כרמב״ס בהבנת

 בדעתהרמב״ס הי״דמהמע״ק פי״ד הנח׳־מ וכדפח בשמחה
 שד להוסיף נ״ל האמור ועפ״י ־ ס״ו בסי׳ אריה והפאגת

 אביי על קשה דלכאורה אזלי לשימתייהו ורבא דאביי ולאמר
 למדרש מנלן ושימחה ביה קרי משמחה בעלה אשה דחמר

 במה׳ שיטתו לפי לו הוקשה אכן בפשוט גימא לא אמאי הכי
 איצטריך למאי א״כ הוא גרידא עשה די״ט ע״ב כ״ד ד׳ שבח

 הלא לכס יעשה נפש לכל יאכל אשר אך למימר ככתוב
 יידחה באכילה דהוא י״ט שמחת עשה דאתי ידעינן ממילא

 פעורה דאשה סבר ע״כ מלאכה כל תעשה דלא ל״ח את
 אינו דהעשה מכיק דחי דלא ה״א קרא נחו אי וח°כ משמחה

 דהכאי- וש״ל • הנ״ל במהרש״א ועיין בכל שוה דחינו אליס
 יעו״ש מציצית פטורות דנשיס בכל שוה אינו דציצית כעשה

 ח׳ ד׳ .בביצה לרבא משא״כ ושימחה ביה קרי בע״כ א״כ
 קרא דרשינן וע״כ כנ״ל ל״ק א״כ הוא ול״ת עשה די״ט

 כן פוסק אשי רב וגס חייבות נשיס דגס ושמחת כפשטיה
 שהתענה אפה דק ומאחר נקטינן והכי ול״ת עשה די״ט

: לתעניתה תענית למיתב מחוייבת ת״ח בי"ט
 כאן מ״ש על לו קשה דמה ביאור צריך בטץ )חקמ״ס(

 ל׳ כאן נכתב ולמה הל׳ זה הנה כו׳
 בן ישמעאל הרגו ומי רק הל׳ זה אין הואובגע׳ הטיר
 הוא כך הנע׳ דכונת ונ״ל כו׳ ששקולה ללמדך הרגו נתניה

 ד׳ בכאן קסרט דהכהוב רבתי קושיא להגמ' דהוקשה
 ולשמחה לששק יהיה שלום וכדאיכא שלוס כדליכא העניות

 ישראל וצרח המקדש חורבן על שמחענין העניות ג׳• חינח
 כדליכא כ״א להתענות שייכים אינם הימים באלו היה אשר
 בשלותם הישראל בבנינה הבהמ״ק שלום כדאיכא משא״כ שלום
 קרה רעות רבות העת בזו אשר בזכרם יכינו ושמחה ששון

 הרינח על שמחענין תענית אכן כקשים ו כלויס אנו וכעת
 או קייס בהמ״ק בין נ״מ מאי נהי־נ ה׳ קדוש כי גדליהו

 וכי הצדיק נהרג כי מר בקול עליו יצרחו תמיד לא
 והזקנים יב״נ מות על הק״ס בשי׳ לקמן דחביב החטניחים ,

 החירק בזמן כעת רק לההעניח החיוב יהא רבינו ומשה
 גדליהו הריגת על אינו התענית דבאמת בעכצ״ל אתמהה

 מעט נשאר אז כי יען מהריגתו נמ:ך אשר הרעה על כ״א
 שאריח לגמרי כלה ועי״ז בכתוב כמבואר לבנ״י פליטה

 קשה וח״כ התענית עיקר זהו גמור חורבן והיה הפליטה
 עת התענית לקבוע הו״ל היום בזו התענית קבעו למאי
 היה אז כי למצרים יהודה שאריח עס קרח בן יוחנן הנך

 כולם ונהרגו ירמיה לנבואת שמעו דנא החורבן עיקר
 אמר ע״כ מ״ג( מ״ב בירמיה )עי׳ ירמיה כנבואת במצרים

 תענית יום לקבוע דהוצרכו כיון וע״כ כו׳ קולה ש; ללמדך
 וראוי בהמ״ק כשרפת שקול הוא אשר היום בזה ו בחי

 הוא התעניח עיקר מ״מ בהמ״ק חורבן על כמו להתענות
 שארית אח קרח בן יוחנן וכלה למצרים שהלכו מה על

 שטח והושב שלום איכא כאשר ע״כ גמור כליק יהודה
 סל אינו החעניח דעיקר כיון ולשמחה לששון יהיה יהודה
 כאן נכתב ולמה דקנקט הטור אמנס • גדליהו הריגת

• : הש״ז לביאור מוכרח
 ולפי״ז כו׳ דחהו הראשון דפעס בצ״ג משא״כ בט״ז שם

 בסי׳ לקמן כמבואר ח״ח בר״ה שמתענה דמי נ״ל
 דכיון אמרינן ולא בצ״ג להתענות צריך אעס״כ הקצ״ז

 קמתסג: הא ואיהו נדחה הוא רק בר״ה צ״ל דהחענית
 יוס זה הוי יום לזה דחהו הראשון בפעם ני יען בר״ה

1 התענית יום דוקא
בש״ז



חורת

(Р)<' ר״ה במס׳ כו׳ צום להו קרי בג»׳ פריך בט״ן 
 השלוחין חדשיס ו׳ על נאמר י״ח ד׳

 רב דאמר וטבת אהמוז נמי וליפקו הגע׳ ומקשה יוצאין
 וכשהמקדש מדקתני קמיירי בזמה״ז ומתטמץ ופירש״י כו׳ חנא
 מפורש הלא מסיפא לדייק לו דמה ותמוה יעו״ש קייס

 וא״ל הוא בזמה״ז בע״כ וא״כ התענית מפני אב ועל נאמר
 קייס בהמ״ק זמן על ובין זמה״ז על בין דקאי נפרש דהוה
 קייס פבהמ״ק ובזמן התענית מכני בזמה״ז אב על ואמר
 קייס שבהמ״ק ובזמן דנקט מסיפא דייק ע״כ המועד מפגי

 הוצרך דלמאי קשה מ״מ בזמה״ז מיירי דמקודס דמשמע
 בהמ״ק זמן על ג״כ דקאי כן נפרש כאשר דכי לזה רש״י
 וטבת אתמה גמי דליסקו יקשה ג״כ הלא הקושיא ל״ק

 דהוקשה ונ״ל • בט״ב כמו המועד מפני שבהמ״ק בזמן
 הא דבקרא יען הגמ׳ קושית לתרץ יש דלכאורה לרש״י
 ל׳ יהיו נאמר ולא יחיד נ׳ כו׳ יהודה לבית יהיה נאמר
 יהי׳ פלוס שיש בזמן כך הכתוב כונת י״ל א״כ רביס
 צרית בו ד:וכפלו מכילן יען ולשמחה לששץ לבד ט״ב היינו
 צום שלוס וכדליכא בבטנה לשמוח ביותר הוא חשיב ע״כ

 שפיר ולפי״ז וחד חד בכל ציס קנקט דהא באינך אף היינו
 כשבהמ״ק בין דקאי יפן התענית מפני ובאב במפנה נקט
 מפגי בזמה״ז יוצאים שלוחים היו דתמיד בזמה״ז ובין קייס

 וטבת בתמוז משא״כ המועד מפני המקדש ובזמן התענית
 קגקט לא ע״כ המקדש בזמן ולא בזמה״ז כ״א יוצאים אין

 דיוצאיס המקדש מבזמן מיירי רק מבזמה״ז מיירי דלא
 יוצאין דתמיד לאמר הוא דקנקט והתענית המועד מפני

 וא״כ מיירי המקדש מבזמן העיקר אכן בזמה״ז אף בו
 בזמה״ז דמהטחין כן דלא רש״י מתרץ ע״ז מקשה מחי

 משמע זה מל׳ קייס וכשהמקדש מדקהגי קפיירי דוקא
:קמיירי ז’בזמה דרישא

 ממעטין אב משנכנס א׳ סעיף □מחבר )חקל״א(
: כו׳ בשמחה

 הרב ידירי בזה שאשר טה אחד סגסן אציג
מסוויסלאץ נרו עיין ברוך טו״ה ובקי החריף

 בריה יהודה רב אמר • ע״א כ״ט דף בתענית
л ממעטין אב שמשנכנס כשס דרב משמיה דרשב״ש 

 פ״ה הרמב״ס • בשמחה מרבץ אדר משנכנס כך בשמחה
 אבל בשמחה ממעטין אב דמכנכנם הא כתב תענית מה׳
 הרמב״ס השמיט בשמחה מרבין אדר משנכנס רב דאמר הא

 וז״ל ק״ס סימן או״ח חלק סופר חתס בשו״ת וכתב • מספרו
 אבילות נוהג אב חודש כל כמ״ד ס״ל לטעמיה דרב והנלע״ד

 והשבתי כמ״ד דדרש וה״ט מגילה סיף הוספות וכמ״ש
 לענין דרשיגן ה״נ א״כ אבילות נוהג החודש דכל חדשה
 שמחה להיות לשמחה מיגץ נהפך אשר והחודש אדר שמחת

 ט״ב שחל דשבח כמ״ד קיי״ל אנן אמנם אדר משנכנס נוהג
 חדשה ולא שבתה והשבתי דדרשינן אבילות נוהג בתוכה
 דרשינן לא באדר ה״ה א״כ הנ״ל מגילה סיף חוס׳ 1כ״ וכמ״ש

 תמוהים דבריו ולענ״ר • עיי״ש עכ״ל כו׳ נהפך אשר והחודש
 אבל לפניו אלא ל״ש קאמר ע״ב זה בדף רב דהא מאד

 שס מאיר כרבי לרב דס״ל וע״כ מותר ט״ב לאחר
 יוחנן ר׳ ומפרש התענית ועד מר״ח אבל דנוהג דס״ל
 אם אף מותר ט״ב לאחר דס״ל רב וא״כ חגה דרש דר״מ
 דפסק כרבא ולא אסור דמר״ח כר״מ רב דמחמיר נאמר
 ולמה חדשה ולא מגה רק דרש לא מ״מ וכרשב״ג כר״מ
 ודרש אב חודש כל נוהג דאבילות ס״ל דרב הח״ס כתב

 דבריו ג״ז מגילה סיף התום׳ בשס הח״ס מ״ש נס ־ חדשה
 בד״ה ט״ב ל״א דף במנילה ההוספות וז״ל • תמוהים

פר אביגדור ארח
 דהאבילוח סבר חזון דמפטיר דאמר לרב מ׳ אב ר״ח

 ס״ל דרב המוס׳ שכתבו הרי • עכ״ל ר״ח שנכנס מיד חל
 התוס׳ כתבו לא זז אבל ר״ח שנמס מיד האבילוה דמל
 להדיא רב קאמר דהא נוהג אב חודש דכל סבר דרב

 דאבילות כר׳׳מ לרב ס״ל החום׳ ולשיטת מותר ט״ב דלאחר
 ר״י כדמפרש חגה דרש ולפ״ז התענית ועד מר״ח נוהג
 וכדס״ל ט״ב לאחר גס אסור דא״כ חדשה רב דריש לא אבל
 להדיא שנהב יו״ד סימן ד׳ סרק דמגילה ברא״ש ועי׳ • לר״י
 • צע״ג הח״ס ודברי ־ ההוספות בטונת שכתבתי כמו
 * ואכ״מ לפקפק יש במגילה שם והרא״ש התוספות בדברי ונס

דבריו ע״כ : ודו״ק שצ״ב סי׳ ב׳ חלק זרוע באור ועיין

сад מאכלים כל אכיל דהוה מן י״ב ס״ק בטג״א 
 במדרש דהסירוש בהגה״ה וכתוב ’כו

 ולעד״ג יעו״ש שהירושלמי צרכיה כל והכונס מאכליה כל
 יש המדרש וגס אח״כ בכתבו לזה התכוין המלא דגם

 ונותץ דאחרשאוכלין הא היינו המדרש כוונתו ואין כן לפרש
 איך זה ולפי טובא ראיה שפיר הויא זה ממדרש אבל כו'

 ופירושו כי׳ יאכל לא מנחה קודס שאף לזכר יש לכן סייס
 גמורה ראיה הוי הא הלא איכה ממדרש הראיה דנדחה כיון

 מאחר הלא הירושלמי על ך דנסמ דכונהו וא״ל מהמדרש
 ההיפוך מבוא:־ אינו ומירושלמי גמורה ראיה הוי דממדרש

 סמכינן המדרש על בודאי מירושלמי ראיה להביא דאין כ״א
 בפירושא כו׳ שאוכלין דאחר המדרש לפרש דחק דלמה ועוד

 כל אוכל היה דרב אזיל לשיטתו דהמדרש נימא דחיקא
 בב'המקימות היינו המדרש וגס המג״א כונה בעכצ״ל מאכלים

 אוכלי פירושו אין וכן מאכלים כל פירושו דאין כן לפרש יש
 בעל לן חדיח ומאי צרכיה כל הפירוש כ״א סעודה ושוחין

 מה והכה • זה למדנו המג״א של מתורתי הלא ההגה״ה
 הסעודה דאחר שני בבית דהטנה הראיה של עיקרו דדחה
 אכחד ולא אגיד • ר״ה מרש״י הביא לזה וראיה איכה אמרו

 ותירוצו לעיל יפה ותירצתי בהקושיא הרגשתי ראותו טרם כי
 מהענץ היו לא הלא תענית לקיטת קיא דאיך גדול דוחק

 ולעד״ג הקיטתי מפני באב והול״ל אמרו קיטת רק כ״א
 דבזמן מטון מאוד תמוה דלכאורה זהי באיפן ההוכחה
 א״כאף המועד מפני וטיח אתמוז יוצאים היו לא המקדש

 היינו נו׳ אב על דנאמר והא יוצאים היו לא נ״כ באב
 אייר על אף כו׳ בהמ״ק וכשהיה אמר איך קשה א״כ בזמה״ז
 היו לא אב על הלא אייר על ואף הק״וס אלו על דמשמע
 מפקא קיים בהמ״ק וכשהיה והונ״ל אף אמר ואיך שולחים

 הכל דקשה גידץ ונ״ל קטן• פסח מפני אייר ועייל אב
 אהמוז שליחים הלכו לא המקדש בזמן למה מאי טעמא
 יתורץ ולא דוקא ולשמרה לששון אז דהא המועד מפני וטבת

 התענית נענין בזמה״ז דוקא דזהו מתענין רצו הגמ׳ בתירוץ
 המקדש תזמן המר ך א וא״כ מועד לענין המקדש בזמן ולא

 ומכת המיז טל אף ג״כ אמר לא אמאי אייר על אף יוצאץ
 גקביע דאפשר יוצאים השלוחים היו לא מועד דבשביל וצ״ל

 עוד ישמחו כאשר בזה חשש דמאי מיעד ס ימ ב׳ מספק
 דאיכא בכסח משא״כ מעשה עושיןנוס אץ המועד דבזו יוס

 בחנוכה שיפר תקיעת בר״ה בפסח ומרור מצה אכילת מעשה
 לעשוס נכון ואיטו המגילה קריאת בפורים נרות הדלקת

 מ:א״כ שלוחיה פלחו ע״כ ספק משוס ימים בב׳ המעשה
 כאשר בזה ים חפש מאי מעשה עשית דליכא י״ט בעשית
 לשלח יש שפיר התענית בשביל מפא״כ הימים בב׳ יתענגו
 יו״כ אינו זה דמטעם ימים ב׳ להתענות דסכגה שלוחים

 אומרים היו הבית דבזמן ע״כ3 ומעתה בזמה״ז ימים ב׳ וש״ב -
 מעשה עישץ דאין כיון ועבת בתמוז הלכו לא וע״כ קינות
 קיטח מעשהדאזמרץ דהי״טבעשיה משא״כבאב אלו בי״ט

שפיר
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 בהמ״ק וכשהיה אמר ע״כ הבית בזמן אף שלוחים שלחו שפיר
 אכן אייר על ורף מקודם דפרט אלו על יוצאין היו קייס

 ובזה תשובה• עליה שאין ראיה וזהו נפקי לא ואב אתמוז
 דא״לדבזמה״ז דכךכוגתו לעיל שהקשינו פירפ״י ג״כ מיושב
 כ״א יוצאין היו לא הבית בזמן ורק ג״כ נפקי ואב אחמוז

 קחשיב לא וע״כ כג״ל מעשה בעשית הוא דהמועד אב על
 משא״כ הבית בזמן בין בזמה״ז בין יוצאין דאז יען אב כ״א

 מדייק ע״כ קחשיב לא בזמה״ז כ״א נפקי דלא וטבת המוז
 דרישא משמע כו׳ קייס בהמ״ק וכשהיה בס׳פא דמדנקט רש״י
 וטבח אתמה נס לילך צריכין הא ובזמה״ז מיירי בזמה״ז רק

: שפיר ומקשי
 שנהנו במקום אפילו משמע כ״ז ס״ק במג״א (נ״דקה)

 נ״ה ד׳ פסחים דבמס׳ וק״ל כו׳ לעשיח
 כו׳ ליוהרא ל״ח סבר דרשב״ג למימרא הגע׳ מקפה ע״א
 דלכך קישיא זהו מאי ולפי״ז כו׳ להו שמעינן איפכא והא
 שלא בעינא לא לאמר דמצי כת״ח עצמו לעשות כ״א יוכל

 להקשות יש דהנה לתרץ ונ״ל • לעולם ביכה סימן לראות
 דמשמע ת״ח עצמו אדם יעשה לעולם דאמר רשב״ג ל׳ על

 תליא דברצונו כ״א כוונתו אין הא הלא כן לעשות דצריך
 עליו חיובא אכן רשאי ת״ת עצמו לעשות והרוצה מילתא

 זה לענין ח״ח עצמו לעשות שרוצה מי כל והול״ל ליכא
 אגב בדרך רשב״ג דכונת וצ״ל בכאן המחבר כדכתב עושה

 ס״ב רואה אינו מ״מ לעשות שנהגו במקום דאף להשמיענו
 דמה כיון כן לעשות והגון דראוי יען עצמו יעשה אמר ע״כ

 גופא ומזה ,ברכה סי׳ מזה יראה דלא מלאכתו לו יועיל
 כגמ' מקשה שפיר נמצא • דינם וטור זרא״ש הרי״ף הוכיח
 בל׳ ולא כת״ח עצמו יעשה חוב בל׳ רשב״ג נקט דלמאי

 להשמיענו משוס ואי ח״ח עצמו לענות שרוצה מי כל רצון
 קשה דאל״כ ידעיגן בלא״ה זהו הלא ס״ב רואה דאינו הדין

 תיח עצמו לעשית הרוצה כל לא דאמר אדרשב״ג דרשב״ג
 לראות מבלי רצוני אין די״ל שאני דבכאן בעכצ״ל עושה
 ה״א זה דאילולי משני וע״ז דגקט למ״ל יעשה האי וא״כ ס״ב

 אדרשב״גי״ל דרשב״ג רומיא משוס ואי ס״ב רואה דבאמח
 שא״ל יאמר דהרואה כיוהרא מחזי דלא בכאן דשאני דה״א

: יעשה נקט ע״כ מלאכה
 כתב כן ט׳ הי יין שחה אס ניכר דבעצמוח כ״ח □סיק
 • דכ״כ להר״ן הזכיר ולא בח״א המהרש״א ג״כ י

 בשר האוכל וכל ג״כ נאמר דהלא ביאור די בזה אין אכן
 על עונוהס ותהי המליצה נאמר ג״כ שאוכל מי דעל נמצא

 בפשוט י״ל ולדעתי העצמות על ניכר לא הא ובזה עצמותם
 אוהו לאכול האסור ביום או איסור דבר דבאכילה יעץ

 ושתיית בשר מאכל לו דאסור המפסקת בסעודה כגון האכילה
 והעצמות והבשר מאיסור גופו נחפטס הרי אוכלו והוא יין

 העטרות מפארי זהו ונגרע איסור מדבר גידול עליהם ניחוסף
 נמצא והעצמות הבשר גופו פוגסג״כ כי יען עושה ם שהא־
 העצמות ועדיין בקבר הבשר כשיכלה דנם ע״ז המליץ שפיר

 ונחפטמו נתגדלו העצמות המה כי עליהס העון נשאר קיימים
:איסור דבר מאכילת

 אבן משימין אדם בגי ויש ,ב סעיף ברמ׳א (נ״הקת)
 הרמ״א בכאן הוסיף מה ידעתי לא כו׳

 ראשו החת אבן ומשיש אמר מקודם בעצמו המחבר הלא
 הו״ל כו׳ שנאמר למה זכר בטעמא דקמוס־ף משוס ואי

 ראשו תחת אבן ומשיס המחבר דברי בסיום לעיל זה למנקט
 לבבא כקטיה ולמאי כו׳ שנאמר למה זכר אח״כ למנקט הו״ל

 מרדכי הגהת דז״ל הרמ״א התטין גדול דדבר ונ״ל בפ״ע
 תשעה ליל ראשם החת אבן שמשימין אדם בני יש דמ״ק
 דכתיב ראה ובהמ״ק המקוס מאבני ויקח לדבר ורמז באב
 המחבר נמצא יעו״ש ראה וחורבן הזה המקום נורא מה

 צער מפאת אבן שמשימין דכוזנחו המרדני דברי קמפרש
 יעקב דגם מציגו המנהג לזה ורמז החורבן על להצטער
 מראשותיו ושם המקים מאבני ולקח החורבן על הצטער

 אדברי כ״א שייך לא זה דין נמצא החורבן על להצטער
 עוד ולהוס־ף צער משוס האדץ לע מושה גבלש הקדום

 מהנהג שאינו מי משא״ה מראשותיו אבן בהנחת להצטער
 ענץ לזה אין מראשותיו כר ושם האיץ טל לשכב זה במנהג

 באופן המרדני כונת משרש הרמ״א אמנם • ג״כ אבן לשוס
 להאבגיס בהלקחו דהלא זה פירוש על לו דהוקשה אחר

 ויצא ס׳ במ״ר כמבואר אח״כ כ״א מהחורבן ידע לא עדיין
 ובגוי וחרב בנוי בהמ״ק אבינו ליעקב הקב״ה שהראה מלמד
 זה אין כו׳ בנוי זה הזה המקום נורא מה ויאמר ויירא
 השמירה מסגי היה האבנים דשימת בעכצ״ל כו׳ חרב הרי

 כ״א צער משוס אינו אבן דשימח המרדכי כונה אכן כדפירש״י
 מה ועל מראשותיו אבן ג״כ ש:ס ליעקב זכר הוא האבן
 דיעקב יען אז יעקב לשינת זכרון לעשות כאן שייך ולמה

 לזה אנחנו מרמזין ע״כ ובנוי ומרב בנוי הבהמ״ק ראה אז
 הבהמ״ק עוד יבנה כי חקוה עוד רש היא קדומה דגזירה

 ולא הרמ״א בא במחכוין לזאת אי " ליעקב שהראה כמו
 משוס הארץ על שישן בו הכל דברי על כמרדכי דברי ציין

 להצטער כ״א דצריך דכתבו התום׳ על גקשיה כ״א צער
 והרגיל איכא מיובא כ״א תליא במנהגא לא משכבו בענין

 המרדכי דברי נקט וע״ז בא׳ כ״א ישכב לא כרים בב׳
 על סיכן מי אף יתנהג המנהג וזה אבן לשוס ממנהגא

 יצערו לא האבן כי אף ג״כ אבן הכר מתחת דישיס כר
 דברי וסוף ־ יעקב אבני לזכרון זה יעשה מ״מ עליו דהכר

 וח״ב וז״ל הכוס׳ ל' הוא כוי מכבודו אדם וימעט הרמ״א
 לשכב רגיל היה ובהגאותיושאס בכבודו ולמעט לצער אדם

 החום׳ דברי סוף מקודם נקט והרמ״א כו׳ כריס שני טל
 שאפשר מה בכל האי והוסיף התום׳ דברי ראש נקט ואח״כ

 בכ״ד כ״א מקודס שזכר שינה בענין דוקא דלאז ופירושו
: האפשרי בכל והנאתו כבודו ימעט

 כנהוג במקום הזכירו ולא טעה א׳ ס״ק □טץ (ו’נ?ה)
 מ״מ ערכי מך אני יודע אמנם אם כו׳

 מוכרח אינו זה דין לענ״ד כי צריך אני וללמוד היא תורה
 אוסר אחא ר׳ ירושלמי תענית מס׳ סיף ורא״ש הרי״ף דז״ל
 גיהו ומאי המאורע מעין להזכיר צריך באב בתשעה יחיד
 אימרו להבא שהוא כ״ד ירמיה א״ר אומרו והיכן כו׳ נחס

 הודאה וגוחן כדתק בהודאה אומרו לשעבר שהיא וכל בעבירה
 דאר״י אכאי וסמכו ירושלים בבונה למימרא עלמא ונהגו כו׳

 אדס שואל שאמרו אעפ״י דרב משמיה שילח בר דר״ש בריה
 ברכה אותה מעין ברכה כל בסיף לומר בא אס בש״ח צרכיו
 מפורש ירושלמי נגד כך נהגו איך מאוד ותמוה יעי״ש אומר

 כשרצונו כ״א קאמר לא הא ורב בהודאה מקים לזה דקבעו
 משנה נקרא אינו ברכה כל בסיף צרכיו בשאלח להוסיף

 דוקא ולאו בידו ורשות בברכות חכמים שטבעו ממטבע
 מצינו איה בהודאה ולא ב״י בסיף נחס שיאמר אכן בש״ח

 במס׳ י’רש זכדסי׳ בעבודה קבעו ויבא יעלה הא וגס כן
 לבקש בעבודה המאורע מעין ואומר ע״א כ״ד ד׳ שבת

 למקומה עבודה להשיב ירושלים ועל ישראל סל רחמים
 ירושלים בבונה זה קבעו ולא יעו״ש היום קרבנות לעשות

 דהוא כיון בעבודה הגיה הט״ז דהנה כך הכונה נ״ל ע״כ
 הוא וכן בהודאה הירושלמי בשם העתיק והמג״א להבא

 לשעבר פירש הנ״ל האלפש שעל דרש״י משוס והוא בסמ״ג
 ומה הנסים ועל החורבן על נחס כגון שעבר על שמתפלל

 ט״סוצ״ל כו׳ דחענית הרא״ש שהביא אפרים ביד שכתוב
 רק מזה רמז ליכא בהרא״ש כי בתענית הרי״ף שעל רש״י

 נקט דלמאי להעולס הוקשה והנה • הנ״ל הרי״ף ל׳ העתיק
 לענק
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 לשעבר וכ״ש להבא ש:וא דכל האופנים ב׳ שאלהו לענין
 דמניה ולהט״ז בהודאה אומרו לשעבר כ״ש לאמר רק הו״ל

 ולמה בעבודה אומרו להבא שהוא כ״ר לאמר הו״ל בעבודה
 דהירושלמי כך להירושלמי פירשו ע״כ הדברים לב׳ הזכיר
 יען מיוחד מקום לזה אין אכן ירושלים בבונה ויזכיר אומר
 להבא שהוא דכ״ד דקיי״ל כיון מקים לקבוע נוכל דהיכן
 הך ועתה בהודאה אומרו לשעבר שהוא וכל בעבודה אומרו

 הפילה הוא הא הלא להבא נחשיבו אס נחשיבו איך נחם
 לזאת להבא הוא התפילה הלא לשעבר נחשיבו ואם שעבר על

 כי יען בעבודה ולא בהודאה לא מיוחד מקים לקבוע א״א
 הוא אס ירמיה ר׳ מספק וספוקי להחשיבו איך נדע לא

 טוב יותר ע״כ הרי״ף שעל רש״י כסברת או הט״ז כסברת
 הזכ״ר לא והירושלמי ברכה אותו מעין ברכה בסיף לאומרה

 בסיף לאמר יוכל כי וידוע המקובל דבר זהו כי יען זה
 קביעות לזה יש האס הואל רק ברכה אוחו מעין ברכה
 ירמיה ר׳ ומשיב הניס־ס על ויבא יעלה כ״ר כמו מקום
 כו׳ להבא שהוא כ״ר קיי״ל כללא כי יען מקום לקכיע דא״א
 וסמכי והאי ללשעבר או ללהבא נחשיבו למאי לנו וספק

 אהאי דקאי ירושלמי הדין דסמכי פירושו ברי״ף הנאמר
 כו׳ כר״י יעשה ע״כ מקוס לקבוע דא״א דכיון כו׳ דאר״י

 דמסמכי כ״א הירושלמי ננד אהאי על דסמכי פירושו ואין
 בעבודה לא אא״ל ולפי״ז כו׳ .אהאי דקאי הירושלמי דברי

 או לשעבר מקרי אס מסתפק דהירושלמי מכיון בהודאה ולא
 :לדינא ברור הנ״ל זהו ירושלים בבונה רק ומקומו להבא

 כו׳ בשר אוכלים היו לזה וקודם א׳ ס״ק ןיבט )תקנ״ח(
 י״ר אוח ותענית בפ״ד נתנאל הקרבן

 יאכל שלא לעס להודיע מנחה בתפילת נחם דקבעו כתב
 אבין ולא הרואה ואנכי יעו״ש העשירי חצוח עד ויין בשר

 במנחה לאמר המנהג קביעוח הוא זה דמטעס דמאחר
 ויין בפר לאכול מבלי ג״כ לנהוג הו״ל א״כ הרא״ש בימי
 כדהעיד הראשונים בימי זה מנהג נזכר ולא חצות עד

 קרס ומימי כך העולם נהגו כביר לא זמן זה דרק ט״ז6
 אבודרהס דוד ה״ר כ״א כן שנהג מי מצינו לא קדמהה

 ואיך י׳ בליל בשר לאכול שלא נוהג היה שהרא״ש כתב
: צ״ע ודבריו זה בשביל הוא והמנהג אפשר

 כו׳ חצות אחר עד למולו ז׳ סעיף במחרך )תקנ״ט(
 חל דקודס במרדכי הוא והטעם

 ולעד״ג יעו״ש בשמחה אותה עוטן ומילה מליו אבילות
 להקב״ה אברהם דא״ל איכה במ״ר דמבואר בטעם להוסיף

 בה כפרו חייך א״ל שבבשרם מילה לברית להביט לך היה
 שבטלו דעבור נמצא יעו״ש מעליך יעברו קודש ובשר שנאמר

 ימול אל האבל עת לזאת אי החורבן נגרם מילה ברית
 :החורבן נחהוה שבביטולה עד מילה מצית גדל כי איך להראות
т כו׳ הפתח כנגד אמה על אמה א׳ סעיף במחבר 

 היינו הפתח נגד גס כפרמ״ג כתב
 הרוב עס״י פירושו נגד ומלת אף מזה עמ״א הפחח אצל
 דלא ולעד״ג יעו״ש הצד מן פירושו לפעמים מ״מ ונוכח מול

 דינא הך בידאי זהו דהנה שלמולו בכותל כ״א הוא כן
 דאמר סיוד בהן וסד הגר בנכסי פלטרין דמוצא להא דמי
 והדין אמה על אמה דשיעורו בעצמו יוסף ¥ב הדין ג״כ
 ע״ב נ״ג ד׳ בב״ב כמבואר הפחח. כנגד אמר חסדא רב
 ליפות יותר נראה הוא דשם בח״א מהרש״א כתב וק

 הפתח כנגד אמה קנין דבעי הגר בנכסי לעיל כדאמרינן
 כניסת דרך הפחח וכנגד הרשב״ם כתב הא ושס יעו״ש
 יעו״ש כי׳ לנוי יותר נראה דשם שכנגדו בכותל הבית פחח
 כנגד ומ״ש ־ וז״ל כ׳ ס״ק ער״ה י ס ח״מ בסמ״ע וכ״ש

 ואז הפתח נגד העומדת בכותל פירושו הפתח

מג

 בהדיא לך הלי יעו״ש ,כו ניפוי יראה בכניסתו
: כהפרמ״ג דלא

 מג»׳ זכו ביותר" לשמוח אין ומ״מ י״א ם״ק במג״א
 הילולא עבד דרבינא בריה מר דברכוח פ״ה

 ואעציבו כו׳ אייתי סובא קבדחי דהיו לרבנן חזינהו לבריה
 מ״מ מציה לצירך דהיה אף הרי כו׳ הילולא 'יעבד אשי רב
 • להעציבה מילתא מבד ע״כ הוא אשור ביותר דבדחי טון

 לישרי כו׳ רבנן ליה אמרו דשם הגמ׳ דברי לבאר נ״ל ובזה
 מה אנן איל דמיחנן לן ווי דמיהנן לן ווי ל’א מר לן

 והקיפיות מלן דמנני מציה והי חולה הי א״ל בהלך נעכי
 זה פילה מנין מאי ב׳ הדבר כפל למאי א׳ מפורסמות

 הורה הי התשובה נס לתוגה כהפך שמחה לחתונה שייכות
 בשיל שישיל ממנו בקשו המה הגונה כך אכן ביאול א״ל

 כי לשש־ת איך יודע איני השיבס ע״ז וגלה חתן לשמח
 יוצמח הלא מלשיר למנוע אם הצדדים מב׳ אנכי מסוגן

 מסעודת הנהגה דברגוח דמבוארפ״א דמיחנן לן ווי מזה
 זוגה משמחו ואס כו׳ קולות בה׳ עובר משמחו ואינו חחן

 אינו משמח אין כאשר נמצא כו׳ קולות בה׳ שנתנה לחורה
 וגן מקומות בכמה כמבואר ז’ע מיתה וחייב לתורה זוכה
 יאסף התורה לימוד להשיב מוסיף ודלא תענית בסף

 בזה מיתה מ:ש דיש נמצא עתו בלא ימות אמו ותקבריה
 חיל להוסיף ואס " לתורה עי״ז שנשיג מדבר שנבטל כיון

 אשיל סן דמיחנן לן ווי חשש יש ג״כ הלא ולרנן ולשיר
 דבלי על העובל וכל ע״ז נזרו רבנן כי אסור וזהו ביותר

 תעקל זימרא דשמע אודנא אמרו ונס מיתה חגמיסחייב
 מה אנן א״ל לעשות ואיך בזה יש מיתה חשש נפשך ממה א״ג
 דבלים לכלכל היכל אשר כמותך גדול אם אבתרך נעני

 נאמר מה קיר אזובי אנו לעשות איך ידעת לא במשפט
 הדברים לב׳ עצה דיש השיב ע״ז מאוד מסוכן כי בזה

 כי עלן דמנני הורה הי עצה יש מלשמח מניעה לחשש
 ה״ח מבטלין דאמרו ואף ע״ז עיבר אינו בחורה העוסק

 רשאין כלומר מפרשים יש בשס הרא״ש כתב כלה להכנסת
 כתב ב׳ ס״ק ס״ה בסי׳ הח׳׳מ ונס בזה חובה ואין לבטל

 יודע אס אבל לכבדם צריך לחופה שנכנסין כשרואה דדוקא
 ובחשש לשס ולילך מלימודו לבטל א״צ בעיר חופה שיש

 מצוה הי תקנה י״ל ג״כ ביותר שמחה יהיה סן השני
 לשמוח מותר ואז במצוה ג״כ יעסוק דבתו״ז עלן דמגני
 תפילין כו׳ טובא בדח וקא כו׳ אביי שס כמבואר ביותר
 א״כ ביותר אף לשמוח מותר במציה דבעסיק הרי מנחנא

: לזה הקנה יש
 נבי הוא מלא מקרא והלא י״ז ס״ק בטץ )חקס״ג(

 מאי אדע ולא אנכי בער איש כו׳ יעקב
 שכתב ירוחם רבינו דברי כל העתיק המחבר הלא מקשה

 דז״ל דיעקב מקרא יליף באמת ואיהו בדבר חלוקים דג׳
 כנק הצרה בעת מצרה עצמו להציל התנה אס שלישית

 יעו״ש מועיל בזה כיוצא או ממדי אלהים יהיה אס יעקב
 העתיק בלבד זה לא הא מ״מ פשוט זה כשיהיה אף וא״כ
 האמנם מיעקב באמת וראיתו ירוחם רבינו דברי כל כ״א
 אשר דז״ל ירוחס כרבינו ולא ראיה אינו דמיעקב ג״ל

: בהשיבתי כתבתי

שאלה

 ל״ל סיבה איזה להם כשיקרה האנשים אותן
 מצרה השי״ת כשיצילני ונודר וכדומה חולה י

 עושים המה יפה האם לצדקה מהנה אתן אזי זו
: לא או

גרס־נן
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תשובה
 שמא אשי אמר ע״א ח׳ ד׳ פסחים במס׳ גרסינן
לאו וכה״ג בחרה לעיוני ואחי מחט לו תאבד י

 בגי שיחיו בשביל לצדקה זו סלע האומר והחניא הוא מציה
 בתר דילמא גמור צדיק זה הרי עה״ב בן שאהיה או

 הרי לעוה״ב שיזכה בתוס׳ וכתבו בתרה לעיוני אתי דבדק
 את המשמשין כעבדים תהיו אל והדחנן גמור צדיק זה

 אותה לו חבא לא שאס בכה״ג היינו פרס לקבל ע״מ הרב
 שעשה הצדקה על ומתחרט חוהא מצפה שהוא הטובה

 ואחשוב י גמור צדיק הר״ז ומתחרט תוהא שאינו מי אבל
 שוא הבלי משמרים ה׳ קאפיטול דיונה הכתוב כונת שוהו

 גדרתי אשר לך אזבחה תודה בקיל ואני יעזבו חסדם
 הקרא בביאור המפרשים נדחקו וכבר לה׳ ישועתה אשלמה

 דומה אינו פלי הצדקה נתינת כי איך שמבאר הכונה אכן
 וממתין שומר לשון פירוש משמרים הס כי הגויס כנתינת

 צרה בעת שנודרים שלהם הצדקה בנתינת ממתינים שהס
 משא״כ שנדרו מה נותנים אזי מהצרה ונמלטו עזרו דכאשר

 ולא ושוא הבל הוא דהנדר שוא הבלי אז יעזרו כשלא
 החסד ואותו לו הנצרכים שלהם החסד כשחסדם נתקיים
 כבר ואס הנדר מקיימים אינס אז נענים דאיגס יעזבו
 עשה ושוא הבל כי ואומר ומתחרט תוהא הצדקה נתנו
 לך אזבחה תודה בקול ואני אכן בחנם דהיה שנתן מה

 לי שנצרך הישועה ישועתה עדן. כי אף אשלמה נדרתי אשר
 ג״כ הישועה לי גחן לא עדיין כי הוא בידו לה׳ הוא

 ולפי״זלאיסה הצדקה־ על מתחרט ואיני נדרי את אשלם
 יהיה גדרו כ״א זה בכעין שנודרים האנשים עושין המה
 ־ מהצרה ינצל הצדקה ובזכות אנפי בכל לצדקה ליחן

 ואיתימא יוסף רב איחא בגמרא ע״א ד״ה ר״ה ובמס׳
 דהלא אמר יצחק דר׳ לאמר נוכל איך וקשה אמר יצחק ר׳

 לחיי ומצלין מדגאמר דכחמיץ דמוכח אמר מקודם בעצמו
 ומאן יוסף בדרב ליה דמחגי דמאן ונראה ובנוהי מלכא

 דהנה בב״ב התום׳ בסברת סליגי יצחק בדר׳ לה דמחגי
 מאימיה שבויים לפדיון ארנקי קבל יוסף דרב פס נאמר

 ביבוש נאמר הא קבל איך החום׳ ומקשו מלכא דשבור
 ופדה קבל מלכות פלוס מפוס ותירצו תשברנה קצירה
 אחר באופן קושיחס לתרץ ולעד״ג כוכבים עובדי שבויי
 וחסד דצדקה חטאת לאומים וחסד ר״א אמר י׳ ד׳ דשם

 הגמרא והקשה להתגדל אלא עושין שאין הוא חטא שטושין
 כו׳ לצדקה זו סלע האומר והא היא צדקה לאו הכי ודעבד
 ור״י כוכבים בעובדי כאן בישראל כאן הכא כמו ומתרץ

 צדקה כך ישראל על מכפרת חטאת מה דריש זכאי בן
 לקבל מותר לר״א לפי״ז נמצא כוכבים עובדי על מכפרת

 ואדרבא להם זכות זה אין כי יען כוכבים מעובד צדקה
 מצית בשארי היינו קצירה דביבוש וקרא להם הוא חוב

 א״כ עליהם מכפרת זכאי בן לר״י משא״כ שבידם וזכותיס
 סבר יוסף דרב י״ל דכן ומאחר לזכותם צדקה לקבל אסור
 דמחני ומאן ישראל שבויי ושדה הצדקה קבל ע״כ כר״א
 כר״א וסבר ישראל עניי פדה יוסף דרב סברי יצחק בדר׳
 ומקשה דהחמיץ יוסף רב לקושיה יצחק רב כדתריץ וע״כ
 רבי ואמר עליו חמה שסיר ע״כ החמיץ דלא כהנא רב ע״ז
 כוכבים בעובד לשיטתו דהלא יוסף לרב לתירוצו שאלה זו מה

 לו הוא חטא בני שיחיו או עוה״ב בן שאהי׳ בשביל כפאמר
 ישראל לשבויי ופדה כוכבים מעובד צדקה קבל כי יען

 ובגוהי מלכא לחיי ומצלין נאמר דשם אשיבך ממשאך וא״כ
 גמור צדיק הוא כוכבים בעובד דאף סבר יצחק רב אכן

 ע״כ דהחמיץ מירי משם מוכח לא א״כ עליהם ומכפרת
 דמחגי ומאן אחר מקרא דהחמיץ ראיה הביא לשיטתו

 דסבר יען כוכבים עובדי לעניי דסדה סבר יוסף בדרב
 בן כר״י בניו כימיו בכביל עבד אס ף ל מכפרה דצדקה

 דריש ע״כ מלכא לחיי ומצלין מקרא ליל־ף אין א״כ זכאי
 דומצלין מקרא דהרי! יצחק וי׳ אצלו יושבת דוהפגל מהקרא

 זה ללישנא והנה • יוסף לרב ולא הריץ לעצמו מלכא לחיי
 דבשניהס לעו״ג ישראל בין חילוק אין יצחק דלר׳ עוד י״ל
 דהאומר והא בישראל אף אסור בני שימיו בשביל אמר אס

 מכפרה דצדקה דסבר זכאי בן כר״י אחיא לצדקה זו סלע
 כאן נאמר ע״כ מכפר לש״ש שלא שעישה אף עו״ג על אף

 הוא בני שיחיו בשביל אמר אס בעו״ג ובין בישראל דבין
 בישראל ה״ה לו הוא חעא דבעו״ג לר״א מפא״כ נמור צדיק
 כי יען לעו״ג ישראל בין לר״א הגמרא מחלק דבב״ב ומה
 בכאן וכן דכ״ע אליבא ברייתא האי לאוקמי הגמרא רצץ
 ישראל בין חילק לא יצחק ר׳ משא״כ כן הגמרא סוגית אזיל

 כר״א סבר ובעצמו זכאי בן כר״י הברייתא ומוקים לעו״ג
 ויש כנ״ל מלכא לחיי ומצלין מדנאמר דהחמיץ מכאן ויליף
 חכמי ע״ב צ״ז ד׳ פסחים במס׳ דכאמר הא ג״כ לבאר

 הוא מחלקוחס ענין נ״ל כו׳ חמה ביום אומרים ישראל
 נדמה הצדיק דהנה לא או ג״ע ע״ג לחסידי יש אם בזה

 רז״ל ודרשו השמש ובא השמש וזרח בקרא נאמר וכן לשמש
 במקומו אחר צדיק שבא עד העולם מן נפטר צדיק אין

 כמו כארץ על מאיר דביוס הצדיק בדמיון הוא השמש ולכן
 מל זורח הגא ובלילה חיותו חיים בימי הצדיק זרימת

 מרום בשמי הוא זורח הצדיק שקיעה לאחר כמו הקרקע
 אומרים ע״ג וחכמי ישראל חכמי דעת זהו העליון בג״ע
 השמש בדמיון והס התחתון ג״ע יש ע״ג לחסידי דגם

 הגנוז לשמש כ״א הזה לשמש נדמין אין ישראל וחסידי
 הופעת כמו האיץ על הוא זורח ביוס לכן לעוה״ב לצדיקים

 לרמז מהארץ למטה הוא זורח ובלילה בעוה״ז ע״ג חסידי
 הס זורחין מהעולם ונתפרדו שקיעתם דלאחר ע״ג לחסידי
 נראין דאמר רבי והנה התחתון בג״ע מהארץ למטה

 גבי ע״א במס׳ לשיטתו ג״כ אמר ע״כ מדברינו דבריהם
 מכיון הן לו השיב עוה״ב לו יש אס ששאלו אנטוניניס
 לאמר דאסור ג״ל דדינא בעיקרא עכ״פ הוא ע״ג דמחסירי

 ואס בניו יחיו הצדקה ובזכות צדקה ימן כ״א כנ״ל בנדרו
 ובפעם שנהן צדקתו על יתחרט לא רעה לו יקרה ח״ו

 לפי״ז נמצא לו טוב ויהיה סיבה שוס לו יארע לא אחר
 נשמר כשיהיה מצבה בהקמת נדרו חלה דלא יעקב גבי צ״ל

 הכונה אס האי כ״א לאכול לחס לו ויהיה בדרך דוקא
 בשביל וגס עמלי אלהיס שיהיה בכדי להשי״ח נודר אני
 לא וזה לך אפשרנו עשר לי חתן אשר דכל הדבר סוף
 נדרו אכן מעשר מזה יחן אז לו כשיהיה בדוקא כ״א שייך

 עושה שאינו מי כן לא ־ אסמכתא באופן בתנאי היה לא
 שיצליח או מהצרה כשינצל דוקא שיתענה כונתו כ״א כן

 מחוץ סברה הוא ואולי ־ אסמכתא דהוי י״ל שפיר דרכו
 אינו לשחות אכן המג״א כדכחב ומקני נמר שהצליח דבזכוח

: הט״ז כדחשב מלא מקרא
 בכך אין להתפאר עושה שאינו ז׳ ס״ק במג°א )תקס״ה(

 להיפן־דאף ראיה דמשס ולעדינ כלוס
 במקומה הקושיא המג״א דלדברי אסור להתפאר פושה שאינו

 דמתענה יסטר שלא הוא דת״ח תומ״י א״ל לא למאי עומדת
 רשאי אס אף מיד האמת לו גילה לא ולמה מצוה לשס

 ודוחק האמת לאמרו ל הו" טוב יותר מ״מ שמתענה לאמר
 עישה כשאינו שמתענה לאמר זה דין להשמיענו דבכדי לאמר

 להורות רצה דאיהו הוא כך הבונה האמנם מותר להתפאר
 בו דוקא מתענין כי ולפרע ללות אשור דבת״ח הדין לו

 א״ל כ״א מתפנה שאינו לאמר ממנו השתמיט לא פ״כ ביוס
 דממילא וסבר בזה קאתי הלכתא וללמדו דמתפנה האמת

 ידעי



פו אביגדור ארח תורת

 איך יתיב מצוה בתענית כ״א דחל״כ יתיב דבת״ח ידעי
 פוס דאין כיון יתיב דבתענית לאמר להפתבח לו הותר

 ידע דממילא וחפב יתיב דבת״ח בענצ״ל אתי בדין הוראה
 שיתבאר בכדי מ״מ הדבר דהבין אף אשי ורב יתיב דבת״ח

 והשיבו חזר ולפרע מר ליזוף ושאלו חזר בפירוש הדבר לו
: יתיב דבת״ח היטב באר הדבר

(О’ГРГ הקטנה בתו קדושי שמקבל מי ולפי״ז במג״א 
 ס״ק ס״א סי׳ בא״ע הב״ש וכ״כ כו׳

 בשעת פכור יהיה פמא דלטעס יען להיפך ולעד״ג יעו״ש ו׳
 ושתית מאכילה עצמו ולמנוע להתענות צריך למה קדושין
 ושהיה אכילה מריבוי יומפך פן גזרו אכן משכרין שאינן דברים
 צריך גזירה משוס דרק ומכיון המשכרים דבריס ג״כ שישתה

 כן לא השכיחין בנישואין כ״א לגזור שייך אין להתענה
 שימנע במה ע״כסגי שכיחא מילתאדלא קטנהדזהו בנישוחי

 דבריס ולשתות לאכול אבל המשכרים דברים משתית עצמו
 מפני להתענות דצריך נ״ל היא חק מותרי משכרין שאינן
 מבואר הא מ״מ עונות ח״ל דקטנה אף עונות מחילת טעס
 טוב בקטניתו עבירות שאר שעשה או אמו או אביו בהכה
 נפש דעת בלא גם נאמר דע״ז לתשובה דבר איזה שיקבל

 מהרי״ט כדכתב בו גדול נשמת שמא ניחוש גס טוב לא
 גדול אדס נשמת שמא לרש לועג בו יש קטן דבקבר צהלון
 חטאים על אף וכפרה תשובה צריך דמגולגל וידוע הוא

 סגי והחב להתענות דצריכה ברור נ״ל ע״כ ראשון בגלגול
: המשכרים דברים שתית במניעת

 עיין כו׳ בתפילה עומדים א׳ סעיף □*ПО□ )תקנג״ט(
 פסק תוד״ה ע״א ד״ד מגילה •במס׳

 ואף כלל ל״ק לאסף מזמור שיר הח״ר לגירסת ובגה״ש כו׳
 דקאי טעמא להדין כ’ג כיונו דהתו׳ לק״מ ג״כ דידן לגירסא

 ומה בתפילה אז נענה ועי״ז הלז התפילה שאמרה אסתר על
 מילתא הך נמי היינו לע״א מפלה בה דכתיב משוס שכתבו
 יקים שלצד תפילתן נמשלה למה כ״ט ביומא' להמבואר וכיונו
 תפילתן בתפילה שמרבין כ״ז כו׳ אילה מה לאמר כאילה

 בה דמבואר מאחר רשעים מפלת גופא זהו וא״כ נשמעת
 מפלתן גורס וזה נשמעת ישראל של תפילתן דריבוי הבטחה

 לאילה נדמה אסתר ומה״ט המן למפלת גרמה ג״כ ותפילתה
 ג״כ זהו כו׳ צר רחמה אילה מה שס הנאמר טעמא וק

 כמו לאסתר אמשורש דאהבת דרשעיס מפלתן נרמז
 כונתס הן והן בפורים צ״ל ולזה המן למפלת גרמה אילה
 הגליון קושיח ג״כ ומחורץ דיומא ולהא ט״ו ד׳ דלקמן להא

: אומה לשוס מפלה נמצא לא מזמור דבאותו
 לששון ד׳ יכפכס ולע״ל ג׳ סעיף במחבר (פק'ת)

 נ״ו ד׳ שבת במס׳ עיין • ולשמחה
 תפנית המבואר עפ״י הכונה כו׳ קנה ונעץ גבריאל ירד

 כו׳ במים עומד קצה מה בקנה קיללן השילוני אחיה כ׳ ד׳
 אמר ואז נגלין היו לא פרעה לבת נשא לא דאלמלא וידוע

 ירד ע״כ הזאת העיר לי היה חמתי ועל אפי על כי ד׳
 ובמהרש״א ע״ב ד׳ ביומא כמבואר לישראל טוב מליץ גבריאל

 נדמין יהיו הסופר ליס הנדמה דבגלות לרמז קנה ונעץ
 ועלה כי יפן ככה ד׳ עשה מה ועל שכטא כלה ולא לקנה

 הזכים למיס בעפרורית ומפכר המלכלך וטיט רפש שרטון
 ועליו העליונים בעולמות וקלקול גדול הירוס עשה כן כמו

 לישראל להצר גדול כרך נבנה לתקנו החטא זה בסיבת
 בגלות ח״ו שיאבדו חשש ויש בגלות לירד דמוכרחק ומכיון

 • ישטפוה לא ונהרות לעד קיימים דיהיו בקנה רימז לזה
 נאמר דבקרא הכונה נ״ל כו׳ חמתך שפוך נאמר ובהגדה

 וכל זורחת שהממה בשפה אמר ז׳ ובברכות בכ״י זועם לאל
 ומשהחויס בראשיהם כתריהם מניחים ומערב מזרח מלכי
 להרע מבלי כעסו טבש הקב״ה ואעפ״כ כועס מיד וחמה

 לשפך הכעש להחזיק מבלי חמתך שפוך מתחנן ע״ז להס
 מכירים ואין לחמה שמשחחויס ידעוך לא אשר עבור להגויס
 כי אומרים רק קראו לא בשמך אשר ממלכות ועל אדנותך

 הם נצרכים המיס הלא וש״ח השמים למערכת הדבר ניחן
 ואלה ג׳ שופטים כמ״ש ישראל את בס ליסר בכדי בעולם
 לדעת כו׳ ישראל את בס לנסות ד׳ הניח אפר המיס

 לא כו׳ לכרס משל ובילקיט יעו״ש ד' מצות את הישמעו
 הבהמ״ק חרב כבר השמו מהו ואת יעקב את אכל כי כן

 למאי וא״כ הפליטה שארית את להפליא עד לגמרי וכלה
 דמשה החמה אשפוך איך וש״ת בעולס עוד הס נצרכים

 שאתה זעמך עליהם שפך הלא בעולם אין וחמה הרגו כבר
 לחוד דחף וש״ת נשאר האף כי ישיגם אפך וחרון אז זועם

 ד׳ בנדרים בח״א מהרש״א שביאר כמו לכלותם במו כח אין
 חמה לי היה אס יתנני מי משה שהרגו לי אין חמה ל״ב

 שורפם הייתי אחת פסיעה פוסע הייתי מפה הרגו שלא
 ג״כ לחוד באף תרדוף רק אס כי כן לא יעו״ש יחד כולם

 בב״ב ומבואר צדקה נותנים הס הלא וש״ת לגמרי ותשמידם
 מאחר וא°כ כופה אין חמה רק אף כופה בסתר דמתן

 ע״זאמר כליה במו ישלוט א״כאיך כופה ולאף ליכא דחמה
 לחיי ומצלין כמ״ש לשמה שלא הוא שעושין דצדקתס כן לא
 דרבא פסחים במס׳ ומבואר ע״ב י׳ ד׳ בב״ב כמבואר כו׳

 רק אינו לשמה דבשלא כו׳ שמיס מטל גדול כי כתיב רמי
 עולה אינו שלהם דצדקה ד׳ שמי מתחת לז״א שמיס עד

 בצדקה כח אין וא״כ שלד׳ השמים מתחת כ״א רום לשמי
־. וישמידם ירדפס האף ע״כ אף לכפה כזו

 כיותר ש״ץ אחר לחזור וידקדקו א׳ כעיף ברמ״א )מקפ״א(
 שנשתטית במי כתב ורשב״י כו׳ הגון

 נוראים בימים מתפלל אינו כתרה ע״י אחרת ולקח אשתו
 עשה איך להקפות ויש יעו״ש נשים ב׳ ישא שלא בכ״ג כמו
 מ’דא וגיטה עצמה לשמור וא״י אשתו כפנשתטית ביו״כ כ״ג

 ובעד בעדו וכפר דכתיב וצ״ל בתים ב׳ והו״ל מדאורייתא
 כתיב הא אמרינן כ’א בתים ב׳ ולא דרשינן ומזה ביתו
 היא כפרה בת לאו נשתטית משא״כ כפרה דבר אותו יכפר

 במס׳ ועיין • בו דאגידא במה לי אכפת ולא דעת בת דאינה
 ובכדי ובגה״ש כו' לחדא אלא בתוד״ה ע״ב י״ג ד׳ יומא

 ודלמא בתוד״ה וז״ל יצחק שיח בעל ל׳ לך אקדים סתמיה להקהל
 שלא תלוי הגט דקיוס דבדידה לחרוצי ה״מ וכו׳ מתה לא

 במעשה דתלוי בדידיה אבל לשכחה הדבר קורב תכנוס
 ליה וקם שיכנס חברתה מייתא דלא היכא למיחש׳ ליכא
 בכאן הדירה שאינה וכו׳ דידיה גבי ועוד ומ״ש בית בלא
 תכנסי שלא ע״מ גיטך ה״ז לה שאפר דאותה כונתס וכו׳

 שאס ב״ד שיראו כדי במקדש בכאן חדירה אינה לבהכ״נ
 וכי גיטה בראש־נה כו״ל דהשתא קיימת מבודה בשעת

 לבטל לבהכ״ג שתכנס לזו יאמרו בית בלא תיקים דלא היכי
 השניה ואס היוס כל בבהמ״ק שכיח כ״ג אבל גיטה את

 גיטא ליה בטל דבהכי לבככ״נ יכנס שלא נזכירהו קיימת
 תמות לא אס לראות דמ״ש לאמר נצטרך ולפי״ז דשניה

 דאסלא תנאי נתקיים אס לראות הכונה היינו וט' חברתה
 בדבריכם להגיה אק זה אבל קיימת דהשניה והיינו תמות
 כנזכר הדרך על ולפרש וכו׳ חברתה תמות שאס לראות
 שב״ד חברתה תמות שאס לראות במקדש שס תדירה שאינה

 אין שהרי בית בלא להוי דלא היכי כי בכהכ״כ מיד לכנס יזכירוה
 דילמא בדידיה נמי ל״ח דאמאי לתרוצי דקיימי מעניננו זה
 כנראה בית בלא וקס לבהכ״נ ועייל חברתה מתה לא

 בידיעה לה מה להקשות אק דק ומאחר עכ״ל דבריהם מראש
 יפאר כלא לראות בכך משגיח איננה היא כי יען מחברתה

 הב״ד סל העיקר רק הוא נשים של עסקן וכי בית בלא
 בודאי וכיא בבהכ״נ להכנס שתעשה וישגיח שיזהירוה תלוי

צי־חה
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 שאינה לפי באמרם התוש׳ צדקו א״כ הב״ד לדברי ■צייתה

 למע״ה יזהירוה ואז קיימת שהיא הב״ד שיראו בכאן תדירה
 מעצמה תעשה לא יזהירוה כשלא כ’משא תומ״י לבהכ״ג לילך

 אם ואף כ״ג תיקון על להשגיח לראות בזה משגחת איננה כי כן
 יו״כ לאחר קיימת כשתהיה באס יו״כ מקודם יזהידוה הב״ד

 כי הציווי תשכח שמא כי ע״ז לסמוך אין לבהכ״נ תלך אזי
 בודאי אז מעשה בעת יזהירוה כשהב״ד משא״כ אשההיא

 אז תמצאה לא אכן להציווי תומ׳י דהוא מאחר כי תקיים
 שהבינו מה לפי כתבתי וכ״ז • הב״ד לה שיזהירוה בבהכ״ג

 כפירושם לפרש מאוד דחוק לדעתי אכן בתו׳ הפירוש הם
 לא אם לראות גרס הא דהוא דחוק בודאי מהרש״א דלפירוש

 תמות אם שהרי מפרש ואיך בלשונו כדכתב חברתה חמות
 והוה גט גיטה יהא שלא לבהכ״ג לכנס היא צריכה חברתה

 תמות אס לראות הוג״ל כ’א הלא יעו״ש בית בלא לו קם
 לפירוש דחה יצחק שיח בעל הא כן שנגרוס אף וגס חברתה

 חברתה חמות לא אם דהג׳ לי נייח לא פירושו וגס זה
 לא בעצמה שהיא הפירוש ובאמת השניה על דקאי משמע
 תמות לא אם נקט ואיך לב״ה לכנס מחוייבת אז תמות

 קאי נתקיים אס התנאי דעל לפרש שמיישב ומה חברתה
 • בכונתם מאוד דחוק חברתה תמות לא אס התנאי דהיה

 כתבו ודילמא בד״ה דההוס׳ אחר באופן לפרש נ״ל ע״כ
 לבהכ״ג חברתך תכנס שלא פ״מ קאמר מדלא דהא היא דל״ג

 אמר ולרחל רחל תמות שלא ע״מ ללאה דאמר דמיירי אלמא
 ק אומר וכשהיה כו׳ לבהכ״נ עצמה היא תכנס שלא ט״מ

 אם נפשך ממה אז כן התנה דכאשר כך הפירוש דיהיה צ״ל
 תמות לא ואס בעל לאה דגט אחד בבית נשאר רחל המות

 מייתה דילמא אמרת מאי קיימת הא ורחל גט הוי לאה גט אז
 ועביד הוא גיטא לחו דהא דגיעא למפרע ואגלי דעבודה בפלגא

 תכנס ולא דעטדה בפלנא דכשתמות בתים בשני עבודה ליה
 עביר לא למפרע בטל דחברהה גיטא ויהיה אז לבככ״נ
 אמר מדלא כך מפרשינן לא אנן אכן • בתים בשני עבודה

 היא חגרוס לא כאשר ניחא וזהו חברתך תכנס שלא ט״מ
 ונדחוק כן לפרש צריך בע״כ היא דנאמר הגירסא לפי אכן

 אתה צריך וכך כך דבין מכיון א״נ חברתה היינו תכנס שלא
 חברתך תיבת דחסר נימא היא האי למחוק מנלן להגיה

 התירוץ וכתבו כאן החוס׳ כונת הולך סובב הלז ולגירסא
 לפי א״נ וכתבו היא ול״ג תכנס שלא הגירסא לפי הראשון
 דידה דגבי עוד י״ל היא וגרסינן חברתך תכנס שלא הגירסא
 המות לא אם לראות בכאן חדירה שאינה לפי טפי חיישינן
 גט אזי לבהכ״נ תכנס כשלא דאז השניה היינו חברתה
 לכנסלבהכ״נ מוכרחת ותהיה בית בלא ויהיה גס הוי שניהם
 זה ולפי דחק שוס בלי כפשטן התוס׳ דברי אתיא ומעתה

 כל מחברתה בידיעה לה מה הגה״ש תלונת שקטה נחה סרה
 לבהכ״נ לילך היא וצריכה מגורשת חברתה ממילא מתה שלא
 לא כניסתה דעל מפיון לבהכ״נ בכניסתה יש תועלת דמה
דחברתה התנאי היה חברתה על כ״א תנאי שוס היה

:באמרס וצדקו גיטה .יבטל אז לבהכ״נ כשתלך
 באיזה כתפלה בנוסח מגיה ב׳ ס״ק □טץ }תקפ״ב(

 דר״ה מוסף בפיוט ועיין יעו״ש עניניס
 בחינון בס לפתותך שדי תחנון עם כופר נעלה שם נאמר

 לעיל דכט״ז בחינון בס לרציתך להגיה צריך לכאורה כו׳
 ומתפתה ברחמים מתרצה דא״ל כתב ד׳ ס״ק קכ״ז בסימן

 יעו״ש שקר דברי על הוא דפיתוי כתב דהרמב״ן בתחנונים
 •בצבור מתפללים העולם כל ויו״כ דבר״ה דכיון ל’י אמנם

 ובלשונם בפיהם ויפתוהו נאמר הא ובצבור כפיוט ואומרים
 ואעפי״כ בשקר מפתים ורק עמו נכון לא ולבס לו יכזבו
 נ לפתותך נאמד שפיר ע״כ חז״ל כדדרשו טון יכפר רחום והוא

אביגדור

 ולפי הן טוב וסימן מהר גדילים א׳ ס״ק טץ0 (פ״גותר)
 אף בר״ה וסאלאטע קריין לאכול אין זה

 אל כבוד משפרים תמיד ר״ת והוא תמכא הוא דקריין
 ובו חסא דהוא וסאלאטע קל״ב סי׳ חא״ח בח״ס כמבואר

 בשר בו לטבל התאב אף לאכול אין מ״מ עלן לחוס רמז
 שנהי לרמז מחוק כ״א אוכלין ואין מרירות בו יש כי יטן

 הערינג שמו כי טבור מלוח דג לאכול אין וכן ומתוקה טובה
 דגדלין משום הוא דבכאן יטן בכרתי כמו רמז בו דיש אף

 והנה • כו׳ ישראל כנגד הוא טוב אם כ״ד יאכל דאל״כ מהר
 י׳ אחר לאמר דלא הלבוש לדעת ביום הסימנים אלו לעשות
 נגמר שכבר חצות אחר ולהמג״א תכחב טובה לשנה שעות

 שהוא דיוס באכילה כסימנים אלו לעשות חין א״כ החתימה
 על דמבקש ביוש גס לעשות צריך להט״ז אכן חצות אחר

 לעשות צריך להלבוש דאף וא״ל ב׳ בליל ומכש״כ המחר דין
 לא לצדיק להחזיקו צריך לחבירו כשאומר דדוקא ביום גס
 בי׳ גם 7הסי זה יעשה דא״כ לבינוני יחזיק בעצמו כ״א כן

 שתא בריש כ״א אמר לא הא והגמ׳ יו״כ עד תשובה ימי
 נהו; האידנא אכן י דצדיקיס וחתימה כתיבה בזמן כיינו

 כ״א ותחתס תכתב טובה לשנה לחבירו לאמר מבלי עלמא
 בליל כ״א אלו הסימנים אוכלים אינם וגס ראשונה בלילה

:שני בליל לא ואף ביום ולא כראשון
 הסדר על א״מ לאמר ונוהגין א׳ העיף ברט״א (פ״דותר)

 לההפלל כציבור עם לשתף יראה כו׳
 אף כ״כ בדינו יפשפשו לא ועי״ז א' בכללות ולכלול עמהס

 בכ״י נידון אדם • למ״ד השנה ימי כשאר אינו ר״ה דין כי
 עוברין עולם באי כל זה ביום אכן בכלל נידון השנה דבכל
 תחת אחד אחד מעביר אמרנא כבני היינו מרון כבני לפניו

 יותר מ״מ ופרט פרט כל על פקיחא עינא בהשגחת כשבט
 א׳ בסקירה נסקרין כולן דאעפ״כ ישראל בכלל להיות טוב

 אצטריך את אי א״ל וז״ל בשלח פ׳ בזוהר הוא וכן דינו ויוקטן
 עמי בתיך ותאמר בידך די עובדין על עילאה מלכא לגבי לך

 בעלמא תליא דדינא בשעתא אלא קאמרת מאי יושבת אנכי
 ישהמודפין ולא לעילא יתרשים ולא בלחודוי ב״נ יתפרש לא

 אינק בעלמא תליא דדינא בזמנא דכא דיה בלחו ביה
 אינון דזכאין גב על אף בלחידייכו ורשימין דאשתמודעין

 מבין לאתפרשא לאינש לבעי לא דא וטל בקדמיתא אתפסון
 כחד כולהו עלמא על דקב״ה רחמי זמני דבכל לעלם טמא

 לאהפרשא בטינא ולא יושבת אנכי טמי בתוך אמרה כך ובגיני
:יטו״ש דין יומא טד דטבידנא כמה מינייכו

 הקורא טטה ואס כו׳ בשני קורא ומפטיר ל בסעיף
 פרשתא כל הרביעי עם וגמר דר״ה א׳ ביום 1

 קדיש לאמר שלא קס״ט סי׳ חא״ח הח״ס דעת טטה דיומא
 לחמישי עולה המפטיר ויהיה שניה בס״ת שיקראו אחר עד

: יעו״ש הקרואים למנין עולה מפטיר דקיי״ל

 כו׳ ברכה בלא תוקע השני ג׳ סטיף במחבר )תקפ״ה(
 עליו לברך השופר שנוטל הנהבטת

 על בברכתו ולכוין בבהכ״נ שימצא השופרות כל אצלו יניח
 יכולת מבלי א׳ יתקלקל כאשר כאן המונחים השופרות כל

 עליו ג״כ היה והברכה אחר בשופר יתקע אז בו לתקוע
 שבחומש ובעשור גבי ע׳ ד׳ דיומא מסוגיא כי אף ובדעבד

 ונקרי אחרינא ס״ת וניתי אמאי כו׳ ט״פ קורא הפקודים
 מברך שהוא אף והרי שא״צ ברכה משום ומתרץ כו׳
 שקרא זה ס״ת טל הברכה שיין לא התורה על רק

 בס״ת קה״ת על נתקן הברכה עיקר רק דוקא
 בנין בתשובת מ״מ לברך צריך אחרת ס״ת כשמביאים ואפי״ה

אגן המקימות באמצע שופר שמביאין דבכ״מ צידד פולס
מברכין



ארח תורת
 הלך רופפת שהלכה מקוס ובכל עלמא נהוג וק מברטן

:המנהג אחר
 וכתשו׳ ט׳ יצא בו ותקע ב׳ סעיף במחבר (פ״ותח)

 האריך קנ״ב סימן יעקב משכנות
 אף הגזול פסול בו ותקע שופר דבגזל האיז כדעת להוכיח
 מזה ידע לא והוא פסול בשופר לתקוע התחיל אס * בדעבד

 ולתקוע ולברך לחזור צריך לו נודע ואח״כ ותקע ובירך
 לו נשאר אם ברכה בלא לתקוע וכשהתחיל • התקיעות מתחילת

 כל גמר כבר אס אכן לברך צריך תקע שלא תקיעה שוס עדיין
:מעכבא לא ברכה התקיעות

חבירו בשופר התוקע כו׳ פסול לארכו נסדק ה׳ במעיה
 חייב ברשות שלא תקע אס בתקיעה ונסדק 1

 כמתה דהוי לשלם פעור ברשות לקחו ואם י״ח ויצא לשלם
 כשנסדק אס אז ונסדק בשופר תקע אם • מלאכה מחמת

 ש״ס לפום שופר באותו התקיעה סיים ואס יצא שתק מיד
 ויתקע דיחזור ונ״ל יצא לא הירושלמי ולפוס יצא דילן

:כשר בשופר
 להם היה שלא קהל כו׳ י״ע עליו מחללין אק כ״א סעיה
 תוקעין ח׳ יום של בהשמ״ש להם ובא שופר י ׳

 ולא יתקעו ב׳ יום של בהשמ״ש עד בא לא ואי ומברכין
 שקבלו אף בהשמ״ש קודם להס ובא ע״ש הוא ואס יברכו

: ומברכין תוקעין שבת
 כו׳ ושמחים ושותים אוכלים ח׳ סעיף במחבר (ו'צותר)

 יום חרדת מפני בר״ה אדם יתעצב אל
 תעצבו ואל ח׳ נחמיה בקרא נאמר וכן מזליה יתרע לבל הדין

 קריאת ובשמעם היה דר״ה והסנה מעוזכם היא ד' חדות ט
 רק תעצבו אל להם אמר הדין מאימת פחד פחדו התורה

 מבעחון השמחה ד׳ וחדות המשפע לעוב יוציא כי בד׳ בטחו
 לבל ואומץ כח ליתן מעוזכם היא הרחמים בעל שהוא השי״ת
 אם כי הוללות שמחת לשמוח לבל רק מזליה יתרע

:ברעדה וגילו
 הוא מבואר כו׳ היה ר״ה היום ואותו א׳ ס״ק בט״ץ

 ויהי שמה ויבא היום ויהי וז״ל בשלח פ׳ בזוהר
 ההוא ות״ח דאוקמוה כמה אלא דא יומא הוא מאן היוס
 כו׳ דעלמא עקרות ביה דאתפקדו הוה דר״ה טבא יומא
 כך אחר הנאמר השני היום ויהי על קאי הא דהזוהר ואף

 לא בכתוב הא כי יען הט״ז דייק מ’מ ע״ז ולא בפסוק
 הזוהר ידע ומהיכן היום ויהי סתם רק בר״ה דהיה נאמר

 היום ויהי סתם דנאמר מכיק יען בעכצ״ל קאי ר״ה דעל
 הידוע יום על כע״כ הידיעה בה״א נקע וגס איזהו פרע ולא
 ויהי בע״כ א״כ דכן ומאחר ר״ה דהוא קאי בשנה א׳ יום

 דאחז והזוהר כן הטנה ג״כ בקרא הנאמר ראשון היום
 הכתובים כל לבאר רצונו זו בהצעה כי יען השני קרא.

 יש אכן יעו״ש וכו׳ לשונמית קרא מה על אח״כ הנאמרים
 וכי הוא מנו אלישע ידעה לא מקודם דהא ראיתו לדחות

 ראתה ולא תמיד עברו אחרי כ״א הוא קדוש אלהיס איש
 לו החזיקה דכן ומאחר ידעה אז ברזל כמבואר וקרי זבוב

 להכניס רצתה כי לחם לאכול אותו בקשה לכן לביעני מקודם
 האנשים כל כמו הוא אשר סברה כי הזה קדוש ביום אורחים
 המתענה אכן זה ביום להתענות קדושים אינם אשר דעלמא

 כי עבור לבקשתה נעתר לא ג״כ ואלישע לו יאמר קדוש
 ולא לאכול שמה יסור עברו מדי כ״א נאמר דלא התענה

 מצוה נאמר דאס להיפך ראיה מכאן י״ל ואולי ההוא ביום
 יהיה בודאי הלא לחם לאכול בו להחזיק בקשה למה לאכול

 ומתאכסן הוא די״ט מאתר בקשתה־ זולת שם לאכול מוכרח
 מה א״ל פן וסברה לאכול חיוב דאינו בעכצ״ל יאכל איה אצלה

:ג״ל כן לחם לאכל בו החזיקה לכן מלשאול ובוש לאכול

אביגדור

 מי כו׳ מתענה ואינו רגילתו ומשנה ב׳ סעיף במחבר
 יום בזה לישב נהג ועפי״ז בר״ה חלום שראה

 מוכרח מ״מ ברית בעל שיהיה ח' ר״ה ואירע לעולם בתענית
 כואבים עיניו וגס לזקנה זכה המתענה ואס • להתענות ג״כ

 צום ולמחרתו ונורא קדוש ביום התענית מאוד עליו וקשה
 ישאל עגומה נפשו תהיה ולא לנפשו ירא אינו אס אז גדליה

 סכנת ומשוס וחרטה בפתח בג׳ נדרים בהתרת נדרו ,על
 במקומו בחול ימים ב' להתענות היום באותו יקבל החלום
 קפדינן לא קפיד דלא ומאן ביומו התענה כאלו נחשב ויהיה

קס״ח: חא״חסימן ־בח״ס וישבעו ענויס ויאכלו בהדיה
 ע״ב ל״ג בברכות כו׳ ר״ה למחרת ומתענים

 הק כמים בידי הכל ר״ח אמר
 דקרא דאגופא בח״א מהרש״א והקשה כו׳ שמיס מיראת

 ושואל מבקש שאינו משמע ליראה חם דכי כן לדקדק הו״ל
 לחדה דמייהי במשל ועו״ק היראה שהוא קטן דבר רק ממך

 משה דהכא דומה זה דאין כו׳ גדול כלי ממנו שמבקשים
 גדול ככלי דומה ודאי ולגביהם ליראה כ״א כן לישראל ח״ל

 קושיא זה חין שמיס יראת אטו דהאי לתרץ ונ״ל • יעו״ש
 מוכיח איך ר״ח כונת לפרש בא הגמ׳ כ״א הגמ׳ כמקשה

 מדנאמר האדם של בידו הוא שמיס דיראת קרא מהדין
 של בידו דזהו דפירוכו דמנלן מעמך שואל אלהיך ד׳ מה

 דוקאדלמא הוא בידך כי עבור הקב״המעמך ושואל האדם
 מעמך שואל אלהיך ד׳ מה דאומר בפשוט הוא הפירוש

 ליראה רק ממך מבקש וקל קטן דבר כ״א כבד משא לא
 מעבר לא וכמ״ש להתקיים שא״א בדבר עליך מכביד ואינו
 הוכחה זה מהו וא״כ כאן ג״כ אמר זה דרך על היא ליס
 דאטו כן אא״ל דבכה״ג יען כך דמוכיח הגמ׳ מפרש ע״ז

 מילתא משה דלגבי אמת אין כו׳ זוטרתי מילתא יראה
 זה אמר משה הא אכן והנכון האמת זכו היא זוטרתא

 ט׳ ד׳ מה אמר איך וא״כ גדול דבר ונדידהו ישראל לגבי
 דליכא אמר כך כ״א הדבר להקטין בא דלא פירושו בע״כ
 הקב״ה ביד הוא הכל כי ממך שואל שהקב״ה דבר שוס
 אינו הוא בידך כי מעמך שואל הוא אשר הדבר מה רק
 הקב״ה ביד הוא הכל מזה חוץ אבל ליראה כ״א א׳ דבר רק
 הגמ׳ ביאור הכל זהו נמצא היראה מעלת להקטין בא ולא

 מ״ע מנה הרמב״ס כו' בתפילות מרבים — ר״ח: לכונת שמבאר
 בכ״׳י להתפלל מה״ת שהחיוב פירושו היינו והכונס להתפלל

 הרמב״ס כ״כ מה״ת אינה התפילה ונוסח התפילה מנין אבל
 ובהמ״ז ק״ש ב״ק גבי דנאמר מה בזה וניחא תפילה בהל׳

 אמרו וכבר וז״ל השיב הרמב״ן והנה דרבנן ותפילה דאורייתא
 שהיה לפי מצלי הוה להלחין יומין דמתלתין יהודא רב 'על

 בתורה שעוסקין חברים שאמרו ע״מ וסמך בתורה עוסק
 והצל״ה מדרבנן שהיא לתפילה מפסיקיך ואין לק״ש מפסיקין

 יהודא רב והלא תמה אני ועוד וז״ל כתב דברכות בפ״ג
 והרי בכ״י התורה ברכת בירך מסתמא אומנתו תורתו שהיה

 יעו״ש תורה של תפילה י״ח ויוצא בקשה היא נא והערב
 ברכות במס׳ דמבואר הרמב״ן דצדק תמיהתו על תמה ואנכי

 במצותיו קדשנו אשר יהודה רב אמר מברך מאי ע״ב י״א ד׳
 הרא״ש ■גירסת עפ״י כו׳ נא הערב אמר ר״י חורה דברי וצונועל

 דוהערב בקשה הדין אומר היה לא יהודה דרב הרי יעו״ש
:הפלה י״ח יצא לא ובזה בעצמותה הברכה כ״א נא

 כו' השחר עלות קודם וידוי ג'פ בכ״י ואומרים ברמ״א
 ובו תעבוד ואותו הירא חלקיך ד׳ את בפסוק

 ד׳ את דריש דר״ע דפסחים בפ״ב דמבואר פירושו נ״ל תדבק
 מרבנן דדחיל דשבת בפ״ב ומבואר ת״ח לרבות תירא אלקיך

 ואתם כתובות בסף ומבואר מדרבנן צורבא הויא גופיה הוא
 אששר וכי בו ולדבקה אלקיך ל את לאהבה כו׳ הדבקים

 לאדם
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 וכפופה לת״ח בתו המשיא כל אלא בשטנה לדבק נאדס

 ככתוב עליו מפלה מנכסיו ח״ה והמהנה לת״ח פרקמטיא
 לרטת תירא אלקין ד׳ את ולז״א יעו״ש בשכינה מדבק כאלו
 כיון תעבוד דואותו תזכה זה ובשכר ג״כ ממנו לירא ח״ח

 להשי״ת לעבוד מרבנן צורבא ג״כ תהיה מרבנן דחיל דתהיה
 תדבקדבאמת דובו גדול תועלת עוד מזה לך ויוצמח תורתו וללמוד

 למורתי ת״׳ח מורא לך דהשויתי מאחר אכן בשכינה לדבק א״א
 כאפר כי יען הוא אוכלה אש כי אף בשכינה לדבק תוכל אז

: בשכינה כמדבק דומה בת״ח תדבק
בתשו׳ כ׳ כו׳ יו״כ אחר עד בב״ד אדם משביעין אין וכן
 שד״א נתחייב וא׳ א״ז ז התובעין בב׳ קנ״א סי׳ שלי ’
 דפבועות המשנה מתוך והעלה החילה נשבע מי שד״ר וא׳

 כד״ר הב׳ ועל שד״א א׳ דעל אף תחולה נשבע מי דנאמר
 דליכא מ’ש תחילה נשבע מי שאל מ״מ בה נתן עיניו שמא

 ט״ו בסי׳ כקצה״ח וכן ע׳יז משיג פ״ז סי' ובאו״ת קפידא
 ולע״ד יעו״ש תחילה ישבע שד״א שישבע מי דעל מכריע
 יורדים לשבע רצה כפלא בשד״א דקיי״ל דכיון היפך אל מהיפך
 סי׳ באו״ת הובא כרדב״ז ופסק יורדין אין ובשד״ר לנכסיו

 אני או היסת השבע ואמר התובע דכשתפס להלכה פ״ז
 פד״א בעל וכל די נמצא ממנויעו״ש מוציאין אין בשלך אתפס
 להוציא לשבע להכריח תוכל לי כי תחילה אתה השבע לאמד
 שלא לך אעשה מה תחילה משא״ככשאשבע בדיינים ממני
 משלישין ואם בשבועתי אהפיס וא״כ לשבע אחיכ תרצה

 הן תחילה נשבע מי לחקור נ״מ מאי שוב לשבע לבטוחות
 דינא למעבד כח דא״ל כ״א כן פסק לא דהקצה״ח אמת

 שום מביא דאינו הדין כן אינו אכן להחזיר וצריך בנכסיו
 מכפקאליה דספוקי לרקנטי וראה אמר מסברא רק ראיה

 השמעון אליו לתפוס דיוכל ברור דבר העלה הרדב״ז אכן
 ישבע פד״ר דגעל מסברא נ״ל ועוד בנתיבות• פסק וכן

 השבועה ופחד איוס שד״א בעל בראות כי יען תחילה
 דשבועתו א‘שד בעל מלשבע שיפרוש טוב ויותר מלשבע יפרוש

 אני ועפי״ז כ״כ ממורה שבועתו דאין שד״ר מבעל תמורה
 תחילה נשבע מי ח״ל באו״ת הובא בש״מ הריטב״א דברי מבין

 ברשותו שאינו החילה המלוה שישבע דינא דהכי היפוק וק״ל
 דאורייתא הלוה דפבועת כיון דאפ״ה וי״ל לעיל כדמוכח
 אס ומשתבע קדס דלוה ס״ד והוה דרבנן מלוה ושבועת

 הפשוט כפירוש והנה כו׳ המלוה ישבע דע'׳׳כ קמ״ל ב״ד ירצה
 דבורת דמאחר ב״ד ירצה אס האי ביאור א״ל האו״ת הבין וכן

 ואפי׳ בב״ד הלי מאי א״כ תחילה ישבע דשד״א נותן הדין
 שד״ר להקדים טעם כשרואין לב״ד נתונה דרשות נימא

 אס ל״ש ע״ז תחילה שישבע שד״א בעל על מ״מ יקדימו
 שבפל להיפך רק כן הדין דשורת בב״ד תלי לא דזהו ב״ד ירצה
 שי״ל היינו ב׳ד שירצה לאמר שייך ע״ז תחילה ישבע פד״ר
 הוא תירוצו דעיקר הוא כך כונתו האמנם • להקדים טעם

 תחילה לשבע הלוה כשרצון אף דינא דהמשנהקנקט לתרץ בא
 אין זה תירוץ לפי אכן תחילה לשבע המלוה מוכרח מ’מ

 יוציא שמא הטעם ידע לא דהשואל דכיון השאלה מדוקדק
 המלוה שישבע דינא דהכי אף פשיטא א״כ משכונו הלה

 מאן תחילה לשבע הלוה כשרוצה מ״מ ברשותו שאינו תחילה
 כיון כך מתרץ פ״כ שאלה בל׳ ולא דינא לאמר והו״ל יעכב

 לפי״ז וא״כ דרבנן מלוה ושטעת דאורייתא הלוה דשבועת
 בעת שד״א בעל שיראה בכדי שד״ר בעל תחילה לשבע צריך

 המלוה צריך וא״כ ויפרוש השבועה מאימת ויחרד שישבע
 האס תחילה לשבע מדעתו הלוה כשרוצה ע״ז ושואל תחילה לשבע

 שיפרוש כדי תחילה ישבע המלוה דדוקא דאפשר בידו הרשות
 ירצה אם ומשתבע קדס דלוה ס״ד והוה ולז״א וכנ״ל הלוה

 ברצוט הייט בדעתו( כ״א דין בית ר״תב״ד )אינו בדעתו
 דוקא בהכרח ד»״כ מועיל אינו דדעתו קמ״ל הטוב ודעתו

 נ״נ זהו ט׳ ישבע שמא אחד מטפס תחילה המלוה ישבע
 בכהן סר להרמב״ס המשניות פירוש ולפי • בכונתו ברור

 לה מפרש דאיהו השב״י הוכחת ג״כ וסר הריטב״א קושית
 שיש בגדיה ולא כלי שאין כסף חתיכת או .זהב לשון במשכון

 שמא מטפס רק בישותו שאינו לשבע וא״צ רקמות בהן
 טנתו שם אבל שסיים יפו״ש הפיקדון הלה ויוציא ישבע

 כונ״ל זה לפי יוס בכל בכפירה או במקצת בהודאה
 קורס שישבע עד פס שכתב ומה מדרבנן שניהם שבועת

 אבד הפקדון שהותו ההורה שבועת אצלו שהפקדון מי
 קרי וחולי דרבנן שבועה רק הוא דבאמת מדוקדק אינו

 לדינא בדור נ״ל עכ״פ " התודה שבועת שומרין לשבועת
 סדיר בעל שישליש פד נשבע איני לאמד שד״א בעל דיוכל,

:תמיד מודה אני וכן אח״כ ישבע הוא כגם לבטחונות
 זהו ט׳ בעי״כ לאכול מצוה א׳ סעיף □מחבר (ד’זר)י

 את ועניתם דכתיב מהא בגט' נלמד
 מתפנק ביו״ד והלא מתפנין בט' וכי לחודש בט׳ נפשותיכם

 פ׳ התענה כאלו עליו מעלה בע׳ ושותה כאוכל כל ללמדך
 שייך ואין באמת מתענה בעשירי דהלא מדקדק והצל״ח וי׳

 ונ״ל ט׳ התפנה כאלו מפלה אלא הול״ל לא מתמנה כאלו
 ואכלתם בפירוש הול״ל עינוי בל׳ הקב״ה צוה דלמה דקשה יען

 להגדיל רצה ככתוב אמנם סצוה אכילה ויהיה לחודש בע׳
 שהיה ימים פני תענית כמו נחשב .בס׳ שהאכילה המצוה

 הרי בס׳ נפשותיכם את ועניתם אמד ע״כ ימים ב׳ מתענה
 י׳ ליום כפייך ערב תענית עוד כמו בסרב גס א׳ יום

 הייט ימיס ב׳ תענית כמו היינו וי׳ ט׳ התענה כאלו ולז״א
 בי׳ שמתענה ועכשיו בי׳ להתענות החיוב היה לא -כאשר
 בצירוף מהשב בי׳ והתענית בט׳ האכילה נמצא בחמת

 הקשו ע״א ה׳ ד׳ ברכות במס׳ והתו׳ • ימיס שלשה כתענית
 ערב דל׳ בערב לחודש בע׳ ועניתם האי נפרש קושיא דמאי

 ערב דפירושו בערב לחודש יום ד’בי בראשון כמש״כ י׳ של
 פ״ג ד׳ חולין במש׳ דמבואר קושיתס י״ל ולכאורה ט״ו של

 בקדשים מדבר הענין שכל לפי רשב״ג דרש זו את ה״ר
 ת״לעום^ כן זו אף יטל היום אחד הולך הלילה ובקדשים

 אחר הולך הלילה היה אז א׳ יום ג״ש לאו דאי הרי א׳
 לקרבן ירצה דכתיב ופירש״י בקדשים דכתיב כיון היום

 נאמד בא פ׳ בקרא בכאן נמצא בנו ואת אותו לו וסמוך
 דסמיך בראשון האי וא״כ הפסח הקרבת סדר כל מקודם

 בערב לחודש בי״ד נאמד ושפיר שעבד היום אחד הולך הלילה ליה
 מקשה באב ט׳ גבי משא״כ י״ד ליום קאי מ״ו ערב דהאי
 קישיא היא דקושיתס ג״ל אמנם • מתענק בט׳ וכי בפיר

 ביד והובא נדה הל׳ יעקב במנחת דמבואד יען אלימתא
 שאין למנהג טעם לתת שמדמיק דמה הק״פ בסי׳ אפרים
 ותפנית תענית במקום דזה י״ל התענית אחד בפר אוכלין
 נמצא יעו״ש היוס אחר הולך הלילה ובקדשים קרבן במקום
 בע׳ אמר כאן ג״כ שפיר א״כ הסברא זו בתר נלך כאפר
 במקום הוא דתענית טון ט׳ ליום שייך דהפרב בערב לחודש

: שפיר כתו׳ והקשו קרבן
 ט׳ פבדו מיד שלקחו על השיבו מה קשה א׳ ס״ק בט׳ז

 רצפד״נ • זו קושיא בישוב שהאריך מה בב״י ועיין
 אסור העיר שוטר שהוא משום דכי קושיא התחלת דאין

 בדמים כעלה החייט דטדאי בדמים כנגדו להפלות אדם לשוס
 ואח״ב בזהוב להפבד ניתן היה כבר דאס העבד שקנה קודם

 שכבד כיון לעונש המוכר שראוי פשיטא מידו ולקח החייט בא
 כמעשה שהיה ודאי אלא העילוי עטר בחזרה תקח איך מכרת
 בקדושין ודאמרינן לכל רשאי ודאי וזה הפיסוק גמר קודם

 בר יכודא דרב לשמעיה דשקיל פד נטר א״ל פ״א ע׳ ד׳
 להקדים ראוי הקדימה במשפט היינו לך ונתיב יחזקאל
 נתונה דרשות פשיטא בלמים ולהפלות בקניה משא״כ לנכבד

אף



פח אביגדור תורת

 דמאחר הוא כך השוטר טענת האמנם ־ נכבד שר נגד מף
 עבור ניתן בדמים העליתי איך בצמצום ופרנסתך אתה דחייט

 שאח: אתה גנב בודאי זהובים חמשה זהוב השוה דבר
 ששלחתי עבדי מיד שלקחתו ראיתי וביותר ממון מבזבז

 אני ואדון עבורי לקנות הלך דהעבד ומאחר לי לקנותו
 היה העבד כי ידעת גם ידעת למאומה לי נחשב כסף שאין

 כנגדו לעמוד יכולתי ולא משויו יותר הרבה בדמים מעלה
 שעמדת ומאחר בדמים יותר מעלה היה בודאי העבד כי

 הרבה יהיה אפילו כי בדעתך גמרת בודאי בדמים להעלות
 עבורי עבדי-שקונה אף בו לעמוד ביכולתו שאין מה מאוד

 אתה גנב בודאי כזה הרבה מבזבז שאתה ומאחר "כ ג חתן
 חמשה ליתן בדמים העלה למה א׳ הכל השאלות דב׳ נמצא

 כאשר עוד מעלה היה המובן ונפי זהב פשוה מה זהובים
 שהיה הוא כן דהדבר והשיבו בדמים מוסיף העבד היה

 ביום לאוכלו כדי יען זהובים בעשרה אף ביותר מעלה
י : כו' זה

 ליקח רשאים ששנים משוס ב׳ ס״ק במג״א )תר״ה(
 פריפה העוף כשימצא ונ״ל כו׳ א׳ כפרה

 טריפה בנמצא בקרבן כמו לכפרה אחר עוף יקח אזי
: אחר צריך

 שיפייסנו עד מכפר יו״כ אין א׳ סעיף במחבר )**י(
 להזיק בב״ק התנא כינה דלכך נ״ל כו׳

 מכפר דאין לרמז בעיו חבפיון אס ע״ש מבעה בל' אדם
 עיו״כ בכל אדם כל ויראה ־ ממנו מחילה שיבקש עד

 בהיתר שלא ריביח איש מאיזה לקח אולי אצלו לפשפש
 להלות ומצוי השכוח ועבירה גדול עזן זהו כי החזירנו

 אבן סורי ספר בסוף ועיין עסקא בהיתר שט״ח בלתי
 לשנה רוח כך הלוה יורשי על עסקא המלוה דכפהוציא

 פעלה הרווחים לשלם היורשים מחויבים הלוה מת ובחו״ז
 היהדכ״ז דהתקנהממהר״ממקראקע מפום אביהם מות עד

 והשבועה ההשואה כפי לפלס מחויב הרוחתי לא יפבע פלא
 דינים בחי בכל קדם בימי נוהגין היו וכן פירעון במקיס
 לא אביהם שמא להו טענינן ולא מיתומים רביח לגבות
 לשלם חייב נשבע פלא דכ״ז הרוחחי לא נשבע והיה הרויח

 פירעון זמן עד לשלם היורשים מחויבים חו״ז מת ואס הרוחיס
 ופסק ע*ז משיג ישע בנדי והשו״ח אביהם השואה מחמת

 במת אף אביהם שפסק הרומים מכל פטורים דהיחומיס
 שט״ח בלא בע״ס מעות מחבירו כשלוה ובענין י פירעון הו״ז

 ככאין קע״ז בסי׳ הט״ז דעת הנה ־ עסקא בהיתר ומחנה
 הלוה כשירצה אף רוחיס לקבל אסור בשפר נכתב ההיתר

 בע״כ דוקא הש״ך הביאו ולהב״ח רבית אבק דהוי ליחן
 משפט פער ובס׳ • לקבל מותר מדעתו אבל לגבות יכול אינו
 מפמע הרא״ש דבחפו' להקל נביאות דברי רק דאינו כתב

 דחייב כתב מרבבה והדגול 4 יעו״ש א״ר דהוי דאסיר להדיא
 סי׳ חיו״ד בחמד״ש כתב נתן לא עדיין אס אף רוחיס ליחן
 כלל סובלים הב״ח שהביא הרא״ש תשו' דברי דאין כ״ז

 לפשר דמהראוי וסיים שהאריך יעו״ש מרבבה הדגול דברי
 מוכרחות אינם דראיוחיו הרא״ש בדברי מפקפק הש״י כי בז:

 • הלוה דפטור נראה דוקא הדין לבצע יבא אס מיהו
 וסיים הרא״ש דברי בסתירת מזכיר ל״ג סי׳ הב״ח ובתשו׳

 ביה אית בעדים שלא בע״פ ביניהם בההנו דדוקא לישב
 שבע״ס התנאי דאין הרא״ש דכחב מטעמא ריבית משוס
 אף עדים בפני היה דהחנאי היכא אבל כו׳ אח״מ מועיל

 ב״ד בפני ומעידין דחנאי לקלא משקי בשטר מפורש דלא
 יעו״ש בשטר הפסק מפורש כאלו וחשוב וכך כך תנאו פל

 והתנאי בשטר ברור הוא כשהחוב דדוקא נ״ל כ״ז אמנם
 ורחוק לשכר קרוב דהוי חשש שפיר הוי שס מפורש איני

כל לגבות ויוכל בידו דהשסר כיק במעותיו דבטוח מהפסד

ח8או
 לא מהיורשים רעבה שימיה חשש יש וגס בשטרו הממון

 יצטרך לא הפסד יהיה דכאשר בע״פ הוא העסק כשכל כן
 החיב כל כשיכחיש אף נאמן היה הוא דהא לו לימן הלוה

 ידוע שחינו ע״פ דמלוה כלל לגבות יוכל לא מהיתומים וכן
 יותר בעסק מניח א׳ כדהשוהף וכן טובה עסקא הוא שפיר

 א״ל דשוהסין דמכיון עיסקא בהיתר דיהא ומתנה מחלקו
 ליקח מותר שפיר כחלק חלק עומד כולס ובחזקת חזקה

 דצ״יכין נאמר הסמ״ע דבקינטרס אף לו ליתן ומחויב הריבית
 אבל לכתחילה רק הוא בשטר מבוארין הללו סעניניס שיהיו

 לו מזכיר ואינו פדיצענט על לך מלוה שאני אומר אס
:גמור ריבית הוי עסקא בהיתר

 ולעד״נ כו' להחמיר לו דאהור נאמר ואס א׳ ס״ק □ט"*
 תשובה מהל בפ״ב הלח״מ דהנה קושיהו לחיץ

 היה רבו דר״ח כלומר שאני רבו גורס ורבינו כתב ט׳ אוח
 אמר היכי פעמים אלף אפילו דברבו רבינו לדעת וא״ח כו׳

 שיפייסנו עד משם ללכה פלא רב חייב היה הא מהכא אדחיה
 הכונה האמנם למדוד עד דחוק תירוצו והנה יעו״ש כו׳ וי״ל
 הראש דהיה דר״ח הנמ׳ סבר היה דמהחילה הוא כך

 דרבו מתרץ ע״כ רב פל רבו כמו היה רבי במקום ואי״ר
 לבקש שרוצה במי למחות דיש סבור היה הגע׳ כי יען שאני
 ור״ח הגמ׳ כדמקפה אכן שאני דרבי לתירוץ ומוכרח יותר
 וע״ב מזי חלמא דר״ח לתירוץ ומוכרח כו׳ הכי עביד היכי
 כקושיה מהכא אדחיה איך לרבו דהחזיקו נאמר דאס קפה

 דכשרוצה וצ״ל והדק״ל לרבו מחזיקו היה דלא ובעכצ״ל הלח״מ
 הדינים לב׳ מוכח נמצא היה ע״ע מחמיר ורב רפאי להחמיר

 רב ולא רבו הרמב״ס גירסח כפי א׳ מהירוץ שאני דברבו
 נ״ל הט״ז תירוץ אמנם ־ ב׳ התירוץ מוכח רשאי וכפמחמיר

 מחבירו כו׳ המבקש כל אריב״ח ברא״ש נאמר דכן מוכרח
 הרי דמפייס עד ליה מפייס רבו אבל חבירו ודוקא כו׳

 חבירו דוקא מפמע מחבירו הנאמר מלשון דיליף מוכח
קאי: דע״ז

03‘р איך מתמיה ואנכי כל לזה מקור יודע איני ב׳ 
 ס״ב כ׳ ד׳ תענית במס׳ ערוכה נמ׳ מהם נעלמה י

 מוהל איני א״ל לי ממול לך נעניתי כו׳ ראב״ש שבא מעשה
 דחוהו מפרש ארץ דרך במסי כו׳ נזדמן ד״ה ובתו׳ כו׳ לך

 בדבר ירגיל שלא כדי נתכוין ולטוב אליהו היינו אדס
 הערל לבו להכניע המבקש לטובת כפמכוין בהדיא הרי יטו״ש

: בידו הרפות
 דס״ל ר״ע על גמ׳3 פריך מאי לפי״ז ק״ל ב׳ ס״ק בטץ )תר״ז(

 קושיא זה דאין לתרץ ולעד״נ כו׳ לפרט א״צ
 יפן כר״ע דהל׳ לבאר בא הגמ׳ כ״א ר״ע על הגמ׳ שמקשה

 זה מקרא דמוכח דסבר דאףלריב״ב הוכחה אינה דהוכחתריב״ב
 לדרפא קרא להך דריש ינאי ר׳ הא מ״מ לפרט דצריך
 סבר דהב״י מאחר ק״ל אמנם י הוכחה ליכא וא״כ אחרת

 מנ״ל א״כ חטאיו לפרט לאסור מהסברא אינו דזהו
 ונ״ל ־ לפרט בחיוב דוקא דצריך קרא מהך להוכיח לריב״ב
 וא״ש יצליח לא פשעיו מכסה דנאמר אקרא סמיך דריב״ב

 זה א מקר מביא רק רפות ואינו חטאיו לפרט דחובה מוכח
 פשעיו דמכסה קרא משא״כ נאמר בתורה זה דקרא כיון

: בקבלה נאמר הוא
 דיומא מגמ׳ זהו כו׳ בדברים אלא הקניטו לא אפילו

 אפינו חבירו את המקניט כל אר״י פ״א פ״ז ד׳
 י״ט ד׳ ברכות במס׳ דאיחא וק״ל כו׳ לפייסו צריך בדברים

 אל בלילה עבירה שעבר ח״ח ראית אס ר״י דבי תנא ע״א
 חשובה עשה ח״ו חשובה עשה שמא ביום אחריו מהרהר

 למריה דמהדר עד בממונא אבל שבגופו בדברים וה״מ
 אל ג״כ ברברים והקניסו כשבחהו אפילו ומשמע יפו״ש

 אמר מדלא שבגופו דבריס בכלל נמי דזהו אחריו ההרהר
וה״מ
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 עד לחבירו שבינו בדברים אבל למקים שבינו■ בדברים וה״מ
 היינו לחבירו אדם שבין בדברים דגם ולהנ״ל חבירו שירצה

 דחזינן לז וא״כ לפייסו צריך ג״כ בדברים רק שהקניטו
 זקנים בעטרת דמבואר ונ״ל אחריו להרהר מותר פייסו דלא
 ולא יפייסנו בעיו״כ אלא תפייסנו מחר או היום יאמר דאל

 אדם לכל שראוי אספ״י השנה ימות בשאר משא״כ יסבור
 אחר ליום להפיס יכול מ״מ נגדו שפשע למי חיכף לפייס
 אחריו להרהר אסור בדברים רק דבהחקוטשות נמצא יעו״ש

 הוא ועומד וכמפוייס לפייסו בלבו-לילך גמר בודאי כי יען
 במילי משא״ס שירצה אימת שהות י״ל יו״כ דקודם כיון

 להחזירו מחוייב הומ״י רק לדבר שיעור ליכא לזה דממון
 ע״כ לזה מהניא לא בלבו וגמר גזלן נקרא החזיר שלא וכ״ז

: למריה דמהדר עד בזה שפיר
 מהד״ק בנו״ב כו׳ חטאת טולה ג׳ ס״ק במג״א )תר״ז(

 בב״ק הרש״א דברי הביא כ״ו סי׳ חא״ח
 מאיד דחוק שתירוצו עליו ונתב ודילמא הוד״ה על ע״א כ״ד

 ובמהד״תביו״ד יעו״ש הקישא מהך ילסינן אחר לימוד דמה
 שאמרו למה הרש״א רמז דאולי מתלמידו נשאל קל״ג סי׳

 כו׳ הסשק על הבא העוף לחטאת מניין ע״א כ״ט בנזיר
 שכתב שם רש״י דברי ראה שלא לו והשיב לזכר נקיבה נקיש

 זובו את זמהזב נקיבה דהיינו בנדתה מהדוה הוא דההיקש
 ממנו שנעלם דלפלא א׳ משכיל והעיר יעו״ש זכר דהיינו

 והזב א״ק אר־נ מה״מ ע״ב ס״ה ד׳ גזיר סיף ערוכה נ»׳
 הוא דההיקש וסרש״י לנקיבה אתקש ג׳ לראיה זובו את

 יעו״ש ע״א ל״ה ד׳ בנדה הוא וכן יעו״ש ולנקיבה מלזכר
 אחריתא למילתא נמי אצטריך דהקישא דאסשר שכתב והרש״א

 בשער שמואל דהמקוס העירני ועוד • מנביא עדיף חכם
 לא דמדוע הרש״א קושיה ליישב כתב י״א במנילה התירוצים

 דכהיבי וקהת לוי חיי בשני׳ מיניה דלעיל מקרא הש״ס מקשה
 וכתב טרח דלהכי דה״א יען קודם קטן המספר בכה״ג נמי

 ואין כא׳ הבאין ב״כ .דהוא להראות קודם המ״ק ש״ש קרא
 וא״כ קודם המ״ק ג״כ עמרם גבי דכתיב כיון אבל הימנו »למדין

 כדאיתא מלמדין ג׳ אבל א״מ ב״כ למ״ד דאף כתובין ג׳ הוי
 ושגיאה יעו״ש שבתלמוד ובכ״מ שהזמ״ג דמ״ע בסוגיא בקדושין

 לכ״ע ג״כ אבל מלמדין ב״כ למ״ד דאף נאמר דלהיפד זו היא
: מלמדין אין

 נ״ה ביבמות כו׳ מלקות מרדות מכת ותלוי ודאי אשם
 ופירש״י כדאמרן דש״ח ט׳ רחמנא דכתב ל״ל א״ר

 בהעראה מלקוח דמחייב כיהיט דנ״ח ג״כ דבעינן כדאמרן
 דהא כו׳ דל״ח כתב דאיך וצ״ע בהעראה אשם נמי מתחייב

 מלקות דמחייב ה״א לא בש״ח ש״ז כתיב הוה לא אי
 העראה רחמנא מדגלי אומר דהייחי ואדרבא בהעראה

 ויותר בע״א לעיל הגס׳ כדאמר בג״ב דח״ל מכלל בח״כ
 דבח״ל למנמר בש״ח ש״ז כתיב דלהכי הגע׳ כסוגית הול״ל

: בהעראה אף חייב
 פטור בשבח בחבירו דהחיבל א׳ ס׳ק במג״א )ח־׳״א(

 • כו חייב ניו״כ והחובל מחפלומין
 עדות שהעידו עדים כתב ג׳ ס״ק באורים א׳ בסי׳ הנתיבות

 מתשלומין סטור ומלקות נינהו מלקות בני הא להקשות אין שקר
 ב׳ סעיף של״ח בסי׳ הש״ך דברי ממנו נעלם יעו״ש כו׳

 כא׳ ותשלומין מלקוח היא אפילו דבזמה״ז ג״ל ועוד שכתב
: יעו״ש כו׳ ממון חייב

 הרא״ש הגה פירוח ולאכול ב׳ סעיף במחבר )חרל״ט(
 אפי׳ דסירות כחב הישן פ׳ בסוכה

 ע״ז חמה ו׳ ס״ק תרל״ט סי׳ והמ״א יטו״ש מותר בקבע
 עוד • בקביפוח דהיה ומג״ל ורשב״ג מריב״ז פריך דב״ומא

 רב בי בר כדטעיס אביי מסיק כ״ו דנסוכה להבין יש

 פ״ז דאקשיתו כביצה דהוא דכ״ז שס ואמריכן לכלה ועייל
 סונה בעי דכביצה מכלל מכביצה סחוס אוכל לר״צ וכשנתנו

 כל אזלא ע״ט וביומא ברכה־ כעי הביצה דלמא ודחי
 בפי לא פירי דשני רבא ונס סונה בפי כביצה הא הסוגיא

 איך וא״כ סוכה בעי כביצה זה קושיא מחמת היינו סוכה
 י׳ הל׳ סוכה מהל׳ ס״ו הרמב״ס וגס כאביי טלם פסקו
 לגבי כרבא והל כן אינו דיומא לסוניא הלא כאביי פסק
 רבי מדאמר הש״ס דאוחיב מאי דלפי צ״ל אמנס אביי

 לכיסה דנס כהרא׳ש מוכח כו׳ תורה לומדים כדהיינו
 ורשב״נ מריב״ז דאקשי דמאי ועכצ״ל בעינן קמייחאקבע

 ורק להחמיר דרצו רב מעשה לאחויי דבעי משוס היינו
 יוהרא ע״עואיט להחמיר דרשאי מהדין ולא חומרא בדרך
 וא׳ בקבע היה א׳ ע״כ מעשיות ב׳ מביא למה וא״כ
 ולאכול להחמיר יוכל קבע לא דאפילו ומשמיפנו קבע בלא

 אינו בקבע דאפילו משמיענו בקבע אחייכא ומעשה בסוכה
 בלא ריב״ז של א׳ דמעשה ועכצ״ל מהחומו־א אלא מהדין

 כביצה הוה וטעימה התבשיל את לטעום אמר שהרי קבע
 כ״ז בסיכה ואמרינן רב בי בר כדטעיס דאמר מאביי כדמונח

 קביעות בעי במרק שהוא תבשיל תאמר ואפילו כביצה דהוא
 י״ב ברכות כדאיחא ברביעית דחבשיל טעימה סתם מ״מ
 דרשביג מעשה מסתמא וסוד קבע בלא וע°כ טובא והוה

 דומיא מותר ומהדין חומרא מצד דרק ומשמיענו בקבע
 סברא ואין ההירא לאשמעיק דבא אח״ז דמייתי דר״צ

 והדר להחמיר שיכול ורשב״ג התירא משמיעט א׳ דמעשה
 אהדדי דדמין ר״צ ובין ריב״ז בין ומפסיק התירא דל״צ

 כביצה הא ומקשה להתירא שניהם ור״צ רשג״ג א״ו ברשב״ג
 כקושיה ברכה בעי כביצה הא לשנויי מצי ולא סוכה בעי

 ברכה דין ומשמיענו מיירי בסוכה דכאן סברא דאין הת״י
 דר״ל אלא ברכה בעי כביצה דלמא כ״ז בסוכה אמר ולא

 אחריו בירך דלא משוס מכביצה פחות לו והביאו דהכונה
 מכביצה פחות ואכל ודרשה מלימוד ולבטל לשהויי רצה דלא
 כביצה אוכל היה ובל״ז ־ ולשהויי ברכה יצטרך שלא

 סוכה בדיר וא״כ לסוכה חוץ מותר כביצה אפילו ומשמיעגו
 כותבות שתי אמרת דאי להש״ס לו הונח לא ע״כ משמיענו

 אפילו א״כאשמעינן כדאמרץ מיירי ובקבע מכביצה יתירות
 פת כש״כ לסוכה חוץ לאכול מותר מכביצה .ויתר בקבע
 כר״י חלת תרתי דפת אנא לפת בינו הפרש דאין כביצה

 אשור קבע לא אפילו ולכן קובע אדם לפעמים כ״ו בסוכה
 פירות אבל טובא אפילו קבע ובלא בקבע דוקא ופירות
 אשמפינן מאי וא״כ קיע דלא מפת גרע לא בודאי וקבע
 סוכה בעי כביצה הא משמיענו ר״צ א״ו מברשב״ג בר״צ

 ופחות קבס אפילו אשמעינן ורשלג משמיענו ושיעורא
 פחות דהוא מר״צ יהי ומי שיעורא וא״י מהדין פטור מכביצה
 דמיירי דרשלג אצטריך ולכן מיירי קבע בלא ור״צ מכביצה

 . רבא בא ולזה שפיר ואקשי לסוכה חוץ מותר ואפ״ה בקבע
 דב׳ טובא ואפילו סוכה א״צ פירי קבע דאסילו ואמר

 קבע אפילו ואלה מכביצה הרבה גרעינתס בלא כותבות
 לאמר בא דר״צ י״ל סוכה׳וא׳־כ א״צ פירי ד משוס מותר
 מבהמ״ד להבטל לברך רצה דלא משוס מכביצה פחות דלק
 תלת תרתי אלא קבע בדלא סוכה א״צ בודאי כביצה אבל

 אבל קבס לא הוא אפילו לקבוע שדרך כיק קבע לא אפילו
 כותבות ל כמו מכביצה ויותר חשש אין קבע ולא ביצה
 לקבוע שמהדרך כיון קבע לא רף סוכה בפי נרעינס בלא

 סמן מותר קבע אפילו כותבות בהנך אשמעינן והשתא
 מותר קבע בלא אלא סוכה בעי בקבע סח דכה״ג לסוכה
 בפת הללו כותבות ל כמו כדאמרן אספר או בסת כביצה
אבל קבע בלא מותר .אפילו או אסור קבע בלא אסילו

•בקבע
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 רשב״ג דמהמיענו לאמר שייך ושפיר אסור בודאי בקבע
 אף לאמר בא ור״צ הוא דסירות כיון ע3ק3 ף ל דמותר
 אף אוכל היה ואל״כ ברכה משים קור מותר דסת כביצה
 בטובא מיס של ודלי כותבות ב׳ אבל מכביצה יותר מעט

 קבע אף מותר דאפ״ה דרשב״ג ומשמיענו אוכל היה לא
 כביצה הא ל״ז בסוכה דשני מה וא״כ סוכה א״צ דפירי

 כן י״ל סיכה צ’א פירי רבא דמסיק כפי היינו ברכה בעי
 שהוא ובעבור מכביצה הרבה גרעינים בלא כותבות דב׳

 בר״צ לאשמעינן דבא י״ל א״כ סוכה דא״צ מותר סירות
 אין ומר״צ מכביצה מעט יותר סותר ג״כ פח דאסילו

 בדרשב״ג ואשמעינן אסור דבשת הרבה ליותר ראיה
 ניחא כן ואס סוכה" צריך אין דפירי מותר יותר דאף

: תרוייהו דאשמעינן
 דאיכא כתבו גזל אבל ד״ה ל״א בסוכה החוס׳ הנה

 של בחצירו סוכה כבנה בראובן קרא לאוקמי
 וכדנמצא מרעהו שלא הגיה ומהרש״א כו׳ מדעתו שמעון
 ז׳ ס״ק תרל״ז במ״א ועי׳ יעו״ש ט״ז סי׳ דסוכה פ״ק בהג״א
 א״כ מדעתו היה הואדאלו בדוקא מדעתו דשלא שס ונראה

 לגזלה שמעון וא״י קיימא ראובן ובחזקת הזה המקוס שאל
 דהא העצים גס ול״ק שאלתה ימי כל קאי ראובן דבחזקת

 ובסוף הוא השואל דבחזקת ל״ק רשות ואגב משך לא
 משניר קונה שכורה דכשהיא שי״ג מח״מ המ״א הקשה

 נמי קונס וא״כ בזה שהאריך א׳ ס״ק בש״ך יעו״ש כזבל
 אס דודאי גיסא לאידך ולעד״נ בקרקע שמונח מה המשאיל

 לזכות יטל דהמשאיל בידו וגזל לזכות ויכול מדעתו בנה
 מדעתו שלא חבל נזל היה ובודאי חצירו מחורת בגזילה

 שדה לתוך ביורד סלוגתא יש ק״א דבב״מ כלל גזולה אינה
 למ״ד וא״כ נוטל אני ואבני עצי י״ל אס ברשות שלא חבירו
 לו חייב ואינו הקרקע לבעל שייך הבנין א״כ לאמר דיכול

 אליבא וכאן לו דשומעין שס סבר דר״נ ואע״ג מעות אלא
 דהקופיא לר״נ דוקא ל״ש מילתא הא מ״מ קיימינן דר״נ

 דכ״ע אליבא לישבה וצריך גזולה למעוטי לך דאמרינן ממאי
 להעמיד התום׳ רצון ואס לו שומעין דאין לר״ש אפילו
 שמעון של בחצירו שבנה בראובן בכה״ג מדרבנן אפילו הקרא

 כיון הוא גזל לאו בודאי ולר״ש לר״ש אטלו לתרץ צריכים
 מן וע״כ לו שומעין אין נוטל אני ואבני עצי אמר שאס

 גרסות והיא שלנו הספרים גירסת דודאי לאמר הסברא
 הוה מדעתו בנה כי בדוקא הוא אמת התוס׳ של הישונות

 בעבור בגזילה שמעון קונה לראובן שאולה שהיא ואע״פ גזולה
 אבל המ״א כדמסיק שי״ג בח״מ וכמבואר כמעון כל שהחצר

 לר״ש אבל גזל הוה דלר״נ ונהי כלל גזל אינו מדעכו כלא
 ליישב דבעי וכיון לו שומעין דאין בהשואל כדסבר גזל אינו
 אליבא הקרא לאוקיס צריכין גזולה למעוטי דלך קרא

 כתב הג״א אמנם גזל הוה מדעתו דוקא כתבו ולכן דכ״ע
 גזולה למעוטי לך שהעמיד מדבריו כנראה דדינא אליבא
 ראובן דאס כתב ולבסוף הכטנה בראש סוכה שגזל כרש״י

 וכו׳ ותקף שמעון ובא מדעתו שלא שמעון בחצר בנה
 דהא אשמעינן דינא אלא כ״כ הכתוב לתרוצי ולאו פסולה
 קחמר דינא עכשיו וכן בתחילה כרש״י מפרש דכת־ב הירוצא

 שלא אפילו גזל הוה ודאי לו דטמעין כר״נ דקיי״ל וכיון
 לחרוצי דהתיס׳ מהרפ״א להגהת מקוס אין וא״כ מדעתו

 דהא הקרא מתרן במה ניחא לא לר״ש ואס קאתי קרא
 להרוצי באו ואס השביס בתקנת ר״ש ל״ס מילתא בהך

 דכ״ע אליבא לתרץ וצריכים לר״ש יונח לא מדרבנן אפילו
 ואח״כ לכ״ע ניחא דזה כרש״י רק מדרבנן מזקי הג״א אבל

 לאו הג״א כונת וא״כ לו דשימעין כר״נ דהל׳ קאמר דינא
 שלא אפי׳ אלא גזילה הוה ודאי דמדעתו מדעתו למעוטי
 כתב שפיר ולכן מדעתו שלא הנ״א נקיע ולרבותא מדמהו

 אמנם גדלה הוה מדעתו שלא בין מדעתו דבין סכם רמ״א
 לבנין עומדים דהחצירוח כתב ז׳ סעיף שע״ה סי׳ בח״מ

 ובב״י נוטל אני בניני דאי״ל בהגה״ה וכתב בנינים ולהוסיף
 לבנות עשויה באין דהשואל ההיא מוקיס יש בזה סלוגתא

 אף דמוקיס ויש נוטל אני עצי אי״ל לבנות עשויה הא
 דאסי׳ להגיה א״צ חצר דנקטי ההוס׳ וח״כ לבנות בעשויה

 מדעתו ורק גזל אינו מדעתו בשלא וא״כ לו שומעין אין לר״נ
 אני עצי י״ל לבנות בעשויה דאף כהאומריס יסבור וכג״א

 הג״א ופליגי לרבותא מדעתו שלא הג״א כתב ושפיר נוטל
 וסבר סתס שכתב ורמ״א כדאמרן פלוגחא באותו והסוס׳
 שומעין דאין בח״מ שע״ה בסי׳ רמ״א שסובר אע״ג כהג״א

 מלכתוב ונשמר קרקע אלא חצר הזכיר לא רמ״א מ״מ לו
 הוה מדעתו דוקא בודאי ובחצר סתס דכחב משוס מצר
 כהג״א ודלא החום׳ וכסברת גזל הוה לא מדעתו ושלא גזל

 לאותו המועיל ן בנ דדוקא שע״ה בח״מ רמ״א שכתב ואע״ג
 ל;ה דצריך חצר לאותו המועיל בנין סוכה גס י״ל חצר

 דהתוס׳ פלוגתא שוס בזה דאין ואפשר לשנה משנה לכ״א
 מדעהו שלא אבל הוא דפסיקא דמילחא מדעתו כתבו
 בנה באס עציו ליטול לו שומעין אין אימת לבאר צריך
 מדעתו הלא כתב הג״א אבל לחצר מועיל שאין ארעי בנין

 אס כגון גזילה הוה נמי מדעתו שלא דלפעמיס לרביתא
 כסתום" נשמר ורמ״א חצר לאותו מועיל שאין ארעי בנין

 גדלה הוה ענין בכל דאז בקרקע כתב להאריך ושלא
: כדאמרן חילוקים יש בחצר אבל

 מאי ותמוה כו׳ סבתא ההיא איתא נ״א הוכה במם׳
 כל כי דע נ״ל צעקתה לענין אלו דבריס שייטת

 וזשו ההידור בתכלית מהודרים צ״ל לגבוה הניתן הדברים
 שלא לכיור דד י״ב עשה קטין בן נ״ז יומא הגע׳ דברי
 יהיו שלא לכיור מוכני עשה הוא ואף שנים אלא לו היה

 שנים רק היה לא מקודם לכיור דה*ה בלינה נפסלין מימיו
 דזהו לרחיצה דאמצע למטה וא׳ באמצע א׳ היו ומוכרחין

 מאמצעים ולרחוץ באמצע להיות הכלי והידור הנאות
 סליק דלגבוה מהודרין להיות מהצירך בהמ״ק וכלי הכלי

 של ואותו קימוץ בלא במים מרובה שבע נראה להיות וגס
 בלינה יפסלו לבל שבתוכו המיס כל להוציא היה מטה

 הכיור דד מתחת שהמה המיס להוציא אין באמצע מ:א״כ
 הכהניס אחיו י״ב עבור דד י״ב עשה קטין דבן ולז״א

 עבור למטה ולא באמצע להיות מוכרח זהו הא תקשה ולא
 עוד לעשות צריך היה א״כ מתחתיה לרחוץ לכלי גנאי זהו כי

 שלא לכיור מוכני עשה הוא ואף מסיים לזה למטה י״ב
 מהודר צ״ל גס • י״ב כ״א עשה לא ע״כ בלינה מימיו יפסלו

 דכתיב א׳ י'ט בשלמא כ״ט בסוכה דמבואר איסור שמץ בלי
 רשב״י משוס אר״י לא אמאי שני בי״ט אלא משלכם לכס

 בד״ה כתו' והנה כו' בעבירה הבאה מצוה דהו״ל משוס
 במהרש״א ותמה יעו״ש וממצה אשירה של מלולב הקשו משוס
 לרבנן הישן בס״פ דלעיל גזולה מהורה להו תקשי לא אמאי

 ק הקשו וכבר לך מדכתיב פסולה וגזילה כפירה דשאלה
 אינו בעבירה כבאה דמצוה עבור לכו ניחא ואס בפ״ק התו'
 ניחא נמי וממצה דאשירה מלולב קושיתם א״כ מדרבנן אלא

 ואפ״ה קונה יאוש סבר דר״י ביאר ר״ת דהנה ונ״ל • יעו״ש
 המצוה קודם ליה דקניא אע״ג .בעבירה הבאה מצרה הו״ל

 מצוה כוי לא כמצוה עשית קודם ליה דקני כיכא התו׳ ושיטת
 ולקניא דקאמר דחונכרי מסוגיא וראיתם בעבירה הבאה
 לא המצוה עשית קודם ליה דקני היכא מוכח מעשה בשינוי

 ודרשינן השט נאמר בסוכה וככה בעבירה הבאה מצוה הוי
 מצרה בשארי דוקא דזכו י״ל ר״ת דלדעת נמצא תדורו כעץ

 ה״נ קנה ביאוש כשקנכו דירה ומה דירה כעין הוא משאיכ
 זה גילה דהכנוב בעבירה כבאה מצוה מקרי לא בסוכה

 . השט מה
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 ממשמעותא לאפוקי לך להאמר מוכרח ע״כ תדורו כעין תשבו
 הבאה מצוה משום פסול בכה״ג דאף תדורו כעין דתשבו

 מ״מ מקרי לך ביאוש קנהו דכאשר אף בכ״מ כמו בעבירה
 כלל נזילה בלי ממש שלך דדוקא נתמעט דלך מיחורא

 בכה״ג יופסל מיתי דמהי כן אא״ל התום׳ לשיטת אכן
 בשום בעבירה הבאה מצוה מקרי ולא הוא דשלו מכיון
 נמצא למ״ל לך קשה שפיר יופסל ואיך זה בכעין מקום

 מסוכה מקשו לא ע״כ ר״ת בשיטת דרכו בכאן דהחוס'
 מסוכה שפיר הקשו לכן בשיטתם דרכו דפ״ק והתום׳

 מרבי הוה ושמא בתום׳ כל ד״ה ע״ב כ״ז ד׳ לעיל ועי׳
 א' בסוכה לישב שיכולין שוחפין תדורו כעין חשבו מדכתיב

 יאוש לאחר העובדא הוה איתתא בהאי והנה . • יעו״ש
 מחזקין דלא כמבואר נינהו גזלנים גלותא ריש, דבי דאנשי

 ור״ש י״ח ס״ק בסמ״ע קמ״ט בח״מ עי׳ בהו מחזקינן ולא
 י״ל ולת״ק בעלים יאוש נזילה דסתס סבר ע״ב ס״ו דב״ק

 הבאה מצוה רק מקרי שלך וא״כ שנתיאשו כשידוע דמיירי
 דאסור ראיה י״ל והגה לר״ת־ יצאו ולא הוא בעבירה

 אקח ואס נעל שרוך ועד מחוט דבקראגאמראס מדאורייתא
 ועד מחוט משמע אקח ואם מדכתיב וקשה לך אשר מכל

 וסד מחוט אס הכונה אכן הוא בפ״ע מילהא נעל שרוך
 לך אשר מכל אקח ואס לעצמי כלום אקח לא נעל שרוך
 העשרתי אני תאמר ולא שלמך א שנתתי המעשר אף היינו

 שלך דמעשר נמצא שתתעשר בשביל דעשר אברס את
 הלא כן אברהם עשה למאי וקשה • להתעשר לי יגרמו
 סדום דשל אף קעביד דמצוה טוב מעשר היה מעשה בעת
 דהא להשיב מחויב אק והנזילה מצוה הוא הרי מ״מ היא
 א״צ ומחילה שי״ל מה לו ומחל לך קח והרכוש אח״כ א״ל
 מחלו דלבסיף ואף אסור בעבירה הבאה דמצוה וצ״ל קנין
 מזה ומוכח בעבירה הבאה מציה היה מעשה בעת מ״מ

 מכיון מ״ל דא״ל אינו זה אכן אסור בעבירה הבאה דמצוה
 מצוה מקרי לא רשות ושינוי ביאוש אברהם קגכו דין דעפ״י
 דידע החיאש לא סדום דמלך וצ״ל כה״ג בעבירה הבאה

 איך וקשה ח״י ויפלו ללוט להציל אחריהם ירדוף דאברהס
 אברהם יעשה חיתי דמהי כך יחשוב סדום דמלך אפשר

 סכנה במקום ויכנס עבדיס לו היה דלא גלמוד לרדוף כן
 • הוכחה כאן ואין כנ״ל א״ל דכן ומכיון מזכיותיו לגכהו

 סרי ותמני מאה חלת לאבוה דהו״ל כ״א כן דלא אמרה ע״כ
 הבאה דמצוה מוכח ושפיר יאוש היה לא וא״כ ממש עבדי

 ולא צוחא ואמאי בסוכה יצאו לא וא״כ אסור בעבירה
 בעי דלא לב״ה אמרינן ט׳ דבד׳ י״ל עוד * בה אשגחיחא

 חובך לשם לך תעשה הסוכות מג והכתיב לכמה סוכה
 אמרינן ס״ב כ״ח ובד׳ גזולה למעוטי ליה מבעיא ההוא
 דשויס סברה איתתא וההיא המצות מחג ט״ו ט״ו יליף
 ד״ה ט׳ בחום׳ ועי׳ בזה ה״ה בזה לשמה בעינן ואס המה
 מהפכיתו כי ■מ׳ ובפסחים להו דמשוי הירושלמי בשם סוכה
 גרסי החים׳ אמנס מצוה לשס דבעי הרי מציה לשס הפיכו

 ח׳ סיכה כפירש״י צל לשם בעי נמי דבסוכה מציה לשם
 יהיה לא משמר שאתה שמירות כל ע״ב ל״ח ובפסחים

 דוק־! מצוה לשום דבעי הרי מציה של מצה לשוס אלא
 בעי דבמצה רש״י בשס מצה מהל׳ פ״ו בהגמ״י הובא וכבר
 מצות על דכחיב זל״ז דהוקשו פסח כמו חצית אחר דוקא

 ר״א פ׳3ו פסח כמו שבת אפיתה לדחי א״כ וקשה ומרורים
 דהוקש נהי וצ״ל שבת דחי לא ולרבנן ורבנן ר״א פליגי
 דאפשר שבת דחי לא פסח וצליח לעבודות הוקש לא לפסח

 אבל פסול חצות דמקמי נהי מצה וה״נ בלילה למעבד
 דמי לעבודות דמי לשמה בעי אם אחגס כשר באורתא

 דוקא כעבודות להוי וא״כ לשמה צ’דא לצליחה ול״ד לשמה
לשמה בעי לא אי אמנם שלאחריו בלילה ולא חצית אחר

 ואפי׳ לפסח הוקש לא ע״כ לשמה דבעי כדנאמר אכן ניחא
 מעיקרא למעבד דאפשר שבח דחו М ילק כשי מצות קידם
 או כפשוטו אס חניכיו אח וירק אפליגו בנדרים והנה

 אבל אחד משמעותו יוד חשר חניכו פירש״י ובחימש אליעזר
 חפס דלמה ראובני בילקוט הובא עמוקות במגלה הקשה
 היה דע״ס ונ״ל אליעזר בהדיא כחב ולא בחושבנא הקרא
 דהא ר״ח יוס משבא דהיינו להחקדש החודש שראוי ומעח
 מצוח עד היום מתחילת וא״כ החודש מקדשין אין בלילה

 מאה איכא ימים דבד׳ שעות וי״ח מאוח שלש יש ע״פ
 מסר מאות ג׳ הרי ימים י״ב ליוס שעות כ״ר ד׳ חסר שעות
 י״ג הלילה עד ר״ח ויוס ב׳ פעמים ג׳ יש ימים דבי״ב
 לא ראשון דיוס שעה מאות ג׳ הושלם ימים בי״י א״כ שעות
 הרי שפות ו׳ יום חצי עד שעות י״ב י״ר וליל הלילה נחשב

 היה זאת בשעה כי הכתוב ומגיד שי״ח הרי עשר שמונה
 אליעזר ולא דאליעזר חושבנא הקרא תפס לזה המעשה
 ס׳א גדה ובתו׳ השעה אף מסכים דהמשיון משם בפירוש

 שמתקן לאברהם מצא שעוג דר״א מפרקי הביא עוג זה ד״ה
 המצות תיקון נמצא עיי״ש עוג נקרא זה וע״ש למצית עוגות
 לשמה בעי דמצוה יתכן ולפי״ז ששיח בשעה חצית קודם

 חג דדרשינן זה ומג״ל מצוה לשם לשמה בעי נמי וסוכה
 לך דרשינן ולא מצה וה״ה חובתך לשם לך תעשה הסוכות
 שמא לאמר סבתא ההיא של סברתה היה וזה גזול לאפוקי

 וה״ה לשמה ובעי חובתך לשם דרשי ולך מכשרי גזולה סוכה
 במצה כשר מצות קודם וא״כ שבת לדחי תקשה וא״כ מצה

 ותפס חסר חניכו דכתיב הוה בלבד אליעזר דהא והראיה
 איחחא כן לא לז״א השעה על נמי שמסכים משוס החשבון

 חושבכא ולא עבדים כך היה דבאמת כו׳ לאבוה דהו״ל
 ע״כ וח״כ לפסח דהוקש מצות חצות אחר דעביד וי״ל קנקיט
 וא״כ לפסח דהוקש שבת תדחה דאל״כ בעינן לא לשמה

 נמי וסוכה לשמה א״צ או לשמה דבעי לצליה ולא לעבודות
יהבי איך וא״כ גזול למעוטי לך וע״כ לשמה א״צ

: גזולה בסוכה

הון סליה לבזבז א״צ Ъ סעיף □רמ״א (חינ״ו)
 מעשה איתא סוכה כמס׳ כו׳ רב

 היה ולא בספינה באין שהיו ור״ע ור״/וראב״ע בר״נ
 החשבון זה מהו להבין ויש זוז באלף שקנה לר״ג אלא אתרוג
 לבזבז דאין חקרו בב״ק הת^ס׳ וגס זוז אלף של דוקא
 דחייב לשיטתיה ר״ג אכן עוברת מצוה עבור אף רב ממון
 והר״ן זהובים י׳ מחבירו כיסוי מצות שחטף עבור לשלם
 דא״כ הקשה ובל״ח זהובים י׳ שכרו ג״כ מצוה דעבור פסק

 הש״ך ז וחיי והברכה המציה עביר זהובים כ׳ ישלם בכיסוי
 והנה מצוה בלא הברכה דא״א כיסוי שאני שפ״ב סי׳ בח״מ

 קייס דאז בידו• דנוטל רגע אותו על הוא הברכה באתרוג
 החסידים כמו אחרוג באחיזת יש מציה אעפ״כ אכן המצוה

 עושים היו וגס עליהם חביבות שמצות סוכה במס׳ המוזכרין
 י׳ הברכה עבור לו מגיע ע״כ מצוה שירי דהוא נענועים

 שכר דהוא זהובים י׳ האתרוג אחיזת שמחת ועבור זהובים
 ברכות ו׳ הרי ימים ו׳ הוא אתרוג לקיחת מצות י מציה

 ימים מצוה של שכר • זהובים ע׳ לו מגיע א׳ ביום ושהחיינו
 היו בכ״י • ק״ל בס״ה עולה זהובים ם׳ עוד לו מגיע ששה

 הקפות י״ב הרי פעמים ז׳ ז׳ וביום פ״א המזבח מקיפין
 • ר״נ הוא בס״ה ק״כ עוד לו מניע שבת הוא א׳ דיוס

 הוא ר״נ פעמים ד׳ ור״ע וראב״ע ר״י חברתו עבור וקניתו
 בעוה״ז בו להרויח דיכול זיז אלף שילם שפיר לזה אלף

 למימר ל״ל הנמ׳ כונה וזהו לכל שוה מצומצם הזה בחשבון
 מבואר כבר זוז י' מציה דשכר דלהפמיענו זוז באלף שלקחו
 מצית כמה להודיעך תירצו ע״ז גופיה מר״ג חולין במס׳

חביבות



אביגדור ארח תורח
 זולת דבאחיזהו מוכח זה דממשבון פי׳ עליהן חביבות
 המצוה להס היה דחביב ש״מ א״כ זוז י׳ מגיע ג״כ הברכה

 י׳ שכרו ע״כ בה ושמח המצוה סיום בגמר אף בידו לאחוז
 מעשה לזה הגמ׳ סמכו שפיר ולזה זה עבור ג״כ זהובים

 ולא הוא דמציה תפילה בעת אף בידו לולבו אחז דאמימר
 והוסיף א׳ גע ר אף מהלולב זזו דלא דירושליס ומנהגן טריד
 להיות ג״כ במצות זריזין היו הסביבות דמלבד חידוש עוד

 של וחידוש התפילה בעת אף הלולב מידו יפיל לבל שמור
: דר״ג ממעשה יותר גדול צדוק בר׳ ר״א

 כו׳ בח׳ מושר אז נפסל דאס ב׳ ־ס״ק בט׳ז )חרם"*(
 הגע׳ אמר איך דא״כ תמה מייס בנתיב

 שנפסלה אתרוג ר״ז דאמר דשמואל דאבוה בשיטתיה ר״ז קם
 אסר דלא והא כלוי סבר דר״ז גימא ז׳ כל לאכלה אסור

 הקשה וכן מותר דבח׳ לוי מודה ובהא דנססלה משוס בח׳
 מותר בח׳ דאחרוג דסבר הגמ׳ דהוכחת ונ״ל עדה בקרבן
 לישגא האי ונקט מותר בשמיני שנפסל אחרוג אמר מרלא

 אף בשמיני דבאמח בע״כ מותר תמיד דבשמיני לטעות דיש
:־ מותר נפסל בלא

 מלאכה בעשית מותרין אבל א׳ סעיף במחבר (ו’ע)ת
 ע״במקשה כ״א דף שבת במס׳ כו׳

 בחנוכה נעשה נס מה דהול״ל לדקדק ויש חנוכה מאי הגמ׳
 לאמר הוא דש״ס סוגיא הא חנוכה מאי פריך מאי ועו״ק

 כלומר הר״ן פירש כתב בח״א דמהרש״א ונ״ל ת״ר בתחילה
 להם דהותר כיון הכא שייך חנוכה מאי וקשה עיי״ש חנוכה

 דנקרא ונ״ל והודאה להלל אלא לי״ט ניתנה ולא מלאכה
 המקשה קושית הוא דזה נמצא יעו״ש הבית חנוכת ע״ש חנוכה

 ופירוש מהרש״א פירוש פירושים שני לנו דיש חנוכה מאי
 ומתק אמת הוא פירוש איזה ר״ל חנוכה מאי ומקשה הר׳ן

 למלאכה אבל בהן להתענות ודלא בהון למספד דלא כו' דת״ר
 כהר״ן אא״ל בע״כ כן ואס במלאכה דמותר משמע נזכר לא

כהמהרש״א: כ״א
 לתרץ ונ״ל כו׳ לז״י אלא נס נעשה שלא א׳ ס״ק בט״ן

 לזה תועלת ומה הכלי הסיטו דלמא הקשו דהתוס׳
 להדליק היו ויכולין בצבור הותרה טומאה באמת אמנם חותמו
 השי״ת דזימן החביבות עיקר היה הנס רק טמא בשמן
 מצאו כאשר נמצא בסנ״י כמבואר וטהור כשר שמן להם
 מותר נ״כ דכן אף הא מ״מ הסיטו שמא דספק אף הפך אותו

 בודאי טמא משמן הספק בזו להדליק יותר וטוב להדליק
 טהור דשמן הבינו אז ההדלקה בריבוי הנס פלאי ראו וכאשר

 ריבוי אילולי ולפי״ז לשיקרא ניסא קיב״ה עביד דלא הוא
 טהור שמן השי״ת דזימן אצלם החביבות היה לא ההדלקה

 על העמידם ימים ח' שהדליקו הנס ורק איכא הסיט דספק
 הראשונה לילה של לנס ג״כ גרס ההדלקה דריבוי נמצא האמת

:ימים ח׳ מדליקין ע״כ
 כו׳ ידליק מב״ב דכ״א וי״א א׳ סעיף ברמ״א )חרנ״א(

 דהא תמוה הרמב״ס סברת ולכאורה
 ולכ״א ב״ב הרבה שיש דיאמרו הנס לתוספת הכרה כאן אין
 הכריח דהרמב״ם ונ״ל התוס׳ כדתמהו א׳ נר רק שם חין

 עשה א׳ בצידן היו זקנים ב׳ אר״י דבגמ׳ מהגמ׳ דינו
 אחד דבזמן ומשמע כו׳ ב״ה כדברי עשה וא׳ ב״ש כדברי

 ב״ש עשו דאמר ביבמות לשיטתו אזיל דר״י אף והנה היו
 תתגודדו לא הוי א״כ א' בעיר דהיו מכיון אכן כדבריהם

 תתגודדו לא הוי לא ניכר דאין דהיכא שם מבואר אכן
 וכהנה קעביד אויר לאפושי אומר הרואה ש״ה שאמרו כמו

 ג״כ קאי המהדרין מן המהדרין ובכאן בתוס׳ יעו״ש רבות
שכך דיסברו הכירא ליכא כן ואס וא׳• לכ״א דנר המהדרין »ל

 : תתגודדו לא וליכא בבית יש בנ״א

 שעל אברהם בזרע כו׳ חשד מפני ח׳ סעיף במחבר
 הדודאים חזית מדרש הביא וישב סדר המדרש

 ראובן זה ריח נתנו הדודאים מגדים כל פתחינו ועל ריח נתנו
 ותמוה חנוכה גר זהו מגדים כל פתחינו ועל יוסף את שהציל

 וישמע עליו יכתוב שהתורה ראובן ידע אלמלא דמבואר ונ״ל
 דראובן תמוה וג״ז נושא היה כתיפו על מידם ויצילהו ראובן
 היום דבזו דמבואר האמנם • להתפאר בכדי מצוה יעשה
 ושוב בלהה מעשה על בתשובה התחיל ליוסף ראובן שהציל
 ביאור וצריך בלהה במעשה בא אני אנה ואני איננו הילד אמר

 דחעא יען י״ל ובפשוט מקודם ולא אז דוקא זה מה על
 רבה חשובה צריך החטא וע״ז למאוד גדול חטא הוא בלהה

 אנושי כח א״א כי בחשבו■ מתשובה א״ע מגע תמיד וראובן
 הצלת כזו מצוה השי״ת זימנו כאשר אכן כזה חטא על לשוב
 התחיל אז כזה גדול אף חטא לכפר יוכל כזו מצוה אשר נפש
 א״כ איננו דהילד מכיון אמר אח״כ וע״כ בתשובה לשוב ג״כ
 בחלום דהנה נ״ל הכל לבאר אכן בלהה במעשה בא אני אנה

 אחי על והרמז לי משתחויס כוכבים עשר ואחד היה יוסף
 ע״כ מנהיר לכוכב נחשב זה בכלל ג״ל הוא ראובן נמצא יוסף

 בחטאו הוא דנדח פחד כי בתשובה ראובן התחיל לא מקודם
 במרום דנחשב ראה כאשר אכן לו יספיקו לא גביות אילי וכל

 איננו דהילד ראה כאשר וע״כ בתשובה התחיל א( המאיר לכוכב
 א״א בלהה במעשה בא אני אנה מר צעק הוא שקר החלום כ’א

 רצה ראובן והנה • החיים מארץ הוא נכרת כי ע״ז בתשובה
 פיו יעברו ולא אחיו .מול להתקומם רמה ביד ליוסף להציל

 לש״ש כונתו אין דיאמרו מהחשד פחד אכן הוא בכור כי
 אמח החלום כי להראות ורצונו יוסף בחלום ושמח שש רק

 לבל ברפיון הדבר עפה לזאת אי בהצלתו משתדל ע״כ
 עליו יעיד דהתורה ידע כאשר אכן פניה- איזה בו ירגישו

 לבד נפשות הצלת מידם להצילהו כ״א פיגול במחשבתו דאין
 ולז״א • נושא היה כתיפו ועל בפומבי ו מצע היה כונתו

 גמורה הצלה ולא הצלה ריח רק נתנו ראובן זה הדודאים
 ועל כן אס לחשד דחיישינן מזה ומוכח מחשד פחד כי יען

 ימן חנוכה נר זה חדשים מגדים הפתחים שני דוקא פתחינו
: לחשד דחיישינן

 בגר להשתמש שאסור לפי א׳ סעיף במחבר )תרע״ג(
 כ״א ד׳ שבת במס׳ עיין כו׳ חנוכה

 שכתבו התוס׳ על שהשיג ומהרש״א ומותר ד״ה בתום׳ ע״ב
 להשתמש לאסור יחמיר אדם ששום אומר הייתי לא זא5דבסת
 קושיא זה דאין מאוד נפלאו ודבריו ור״ח ר״ה מדברי לאורה

 דרב חזינן כי יען להשמיענו הוצרכו ור״ח ר״ה דבשלמא כלל
 מסברת להוציא הס ומוכרחין לאורה להשתמש אסור סבר

 יחמיר אדם ששום אומר הייתי לא דבסתמא נאמר ואיך רב
 רב משא״כ דאסור סבר רב הלא לאורה להשתמש לאסור

 הונא רב דהלא יחמיר אדם דשום אומר הייתי לא בסתמא
:שפיר וכתבו מתיר רב דג״כ מהסברא מתירין ר״ח וכן

 ערלה של בשמן להדליק דאסור כתב תשובה בשערי
 דנ״ח שיעורא מכתת כתותי בהנאה דאסור דכיק

 תקרובת של בשמן להדליק דאסור נ״ל וכן יעו״ש שיעור בעי
 ס״ק בט״יז תרע״ג בסימן לקמן ועיין בהנאה דאסור כיון ע״א

:תפלות בתי מנרות אף דאסור י׳
 בברהמ״ז הגיסים על אומר א׳ סעיף במחבר )תרפ״ב(

 קמיבעיא ע״א כ״ד ד׳ שבת במס׳ כו׳
 תימא. התו׳ וכתבו בברהמ״ז חנוכה של להזכיר מהו הגמ׳
 ונ״ללתרץ מילידחנוכה גבי לעיל לאסוקי הו״ל מילתא דהך

 שכתב וההכרח מלאכה בעשית אסור דחנוכה י״ל דלכאורה
 אלא נקבעו שלא במלאכה שאםורין לא ע״ב כ״א בד׳ רש״י

גמור הכרח אינו בהודאה הגיסים על ולאמר הלל לקרות
די״ל



 מדאורייתא דהוא ר״ח דכא בבהמ״ז הניסיס על להזכיר דצריך
 נגד שקול יהיה במלאכה נאסר דלא דמה סברא ים אעפ״כ

 וגם במלאכה דאיסור בכאן א״כ יזכיר ולא דדאורייתא הא
 הגמ' כדהקדים אכן דמדכרינן פשיטא ניסא פרסומי איכא

 לפי עסקינן בע״ש שחל דבי״ט שריפה לשמן טעס בנתינת
 חסדא רב אמר איך לפי״ז א״כ בי״ט קדשים שורפין שאין

 מדליקין בשבת מדליקין דאין שאמרו ושמנים דפתילוח בעצמו
 קדשים שורפין ן דא סבר איהו הא הלא בחול בחנוכה בהן

 פתילות אמר סתמא ואיהו שריפה שמן מותר ואיך בי״ט
 מה כל משמע בשבת מדליקין אין חכמים שאמרו גשמניס

 בעשית מותר דבחנוכה בעכצ״ל שריפה שמן אך בשבת דפרט
 בברהמ״ז חנוכה של להזכיר אס לשאל יש שפיר שוב א״כ מלאכה

: הוא ומדרבנן במלאכה דמותר כיון
 למפרע המגילה את הקורא ,ו סעיף במחבר (חר״צ־)

 קבעי י״ז ד׳ מגילה במס׳ כו׳ יצא לא
 נילף למ״ל קרא בט״א והקשה יצא לא דלמפרע מנה״מ הגמ׳

 המגילה לקריאת פסולין דחש״ו לקמן דהנן כמו מק״ש מגילה
 דילפינן הרי יצא לא לאזניו השמיע דלא בק״ם דאמר כר״י

 למפרע לענין ה״נ וא״כ לאזניך •השמע לענין מק״ש מגילה
 אמרינן משמע דנ״ל לאזניו שמיעה לענין דבשלמא ונ״ל

 למפרע לענין מפא״כ לחזניו להשמיע דצריך כ״מ על דמגלה
 דפירושו האלה אצלו הנאמר מהדברים או מוהיה או דילפינן

 דלא היכי למפרע מותר בכ״מ משא״כ למפרע ולא דוקא האלה
 קרא צריך לכן ברכות ושאר בה״מ לענין כמו מפורש נאמר

 כאן עד האלה דדריש ברכות למ״דבמס׳ ורף למגילה בהדיא
 מכיון פשיטא דזהו למפרע לענין למעט בא לא הלב כונת צריו

 בפסוק האמו׳ כל על קאי האלה מכיוןדנאמ׳ רקכונתו קאי דעליו
 כ״א קאי דלא סבר השני ומ״ד כונה לענין ובין למפרע בין

 נילף דמינה הדברים והיו בקרא מקודם דנאמר למפרע על
 כונה אכן ש״ד ולא ק״ש האלה דדוקא למפרע יקרא שלא

 נמעט לא בקרא מהאלה מאוחר דנאמר לבבך מעל דמנ״ל
 לבבך על היום מצוך אנכי אשר אח״כ דנאמר והראיה

 דגם מנלן לפי״ז להקפות ואין • כונה צריכה הפרשה וכל
 רק אינו ׳ דילמא הק״ש כל למפרע יקרא שלא צריך בק״ש

 האלה מדנאמר כונה לענין דאמר כמו ושננתם פסוק עד
 מבואר ס״ד סי׳ דלעיל אינו זה יותר ולא כונה צריכה כאן עד

 בתורה לה סמוכה שאינה לפי יצא לחברתה פ׳ דהקדיס
 כאן עד דהפירוש נאמר ואס בפסוקים כ״א אינו והעיכוב

 הדברים והיו ע״ז אמר ואהבת אחד פסוק רק אינו א״כ
 וא״ל אחד פסוק על למפרע שייך ואיך למפרע יקרא שלא

 זה דאין קרא א״צ דלזה ובכל נפשך ובכל מאודך דפירושו
 על שהשיג בט״א כמבואר בעלמא ומשחק כמתלוצץ אלא

: כולה ק״ש על קאי בע״כ פירש״י
תרגום נאמר בגמ׳ כו׳ תרגוס כתובה היתה ט׳ בסטים

1 л תרגום לקראה דנקט הא יצא לא לשון בכל 
 ובכל תרגום כי יען י״ל לשון כל בכלל נכלל הא בפרטות

 ידעינן מי אחשתרניס אטו כדנאמר במיעוט אפילו מעכב לשון
 אלא מכיר אינו אס אף מאשורית חוץ לשון דבכל משמע

 לשון בכל נקט היה ואם דאחכתרניס דומיא יצא לא מיעוטו
 דזהו תרגום קרא יתירה בבא נקט לכך • יצא מיעוטא אכן

 במיעוטא דמיירי בע״כ למ״ל לשין בכל א״כ רובה בקרא מיירי
 הגמ׳ דקמקשה הט״א קושית מתורץ ובזה • יצא לא ואעפ״כ

 ע״פ היינו תרגום ליה וקרי מקרא דכתיב אילימא ה״ד
 מיעוטו וקיא מקרא בכתב תרגום דקרא נימא קושיא דמאי

 במיעוטו אף יצא לא תרגום דקרא ומשוס בה ל״ל ע״פ דמשוס
תרגום קרא דהאי מוכרח יהיה דאס ניחא לדברינו אכן
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למ״ל לפון בכל א״כ פ’ע היינו דאל״כ מיירי מיעטו בקרא כל כמו מלאכה עשית באיסור י״ט ועשאוס פירושו כך די״ל
הגמ' ומתרץ ידעינן דממילא פסול במיעוטו דאף לגלות פשיטא כן כדנאמר והנה • והודאה בהלל לזה נוסף וגס י״ט

משום דפסולו מיירי וברובו תרגום ג״כ בכתב דמיירי די״ל י ,׳' г—־׳ ־׳
 תרגום משוס רק בע״פ ואינו תרגום דכתב מכיון אינו בע״ם
 במיעוטו דאף לשון בכל יתירה בבא נקט לכן פסולו

• : פסול כן גם
 בס׳ כו׳ כס״ת הקלף על א׳ סעיף במחבר )תיצ״א(

 פסק י״ג סי׳ חא״ח אברהם ברית
 ימין יו״ד שתהיה בס״ת כדינו נכתב לא האלפין דכל במגילה

 א״ל או הקריאה אחר דבדעבד להיפך והוא ימין בצד נאחז
 במחכ״ת ושם יעו״ש לתקנה צריך לכתחילה אבל כפר אחרת

 בנפפלין שד' ע״ב ל״ה שבועות הגמ׳ על בכתבו מאוד שגה
 בס״ת מיירי דלא וכתב כלל שד׳ נמצא לא ובכה״ת לפניו

 העם אפרי מפורש קרא ובאמת לצרכו וכדומה באיגרת רק
: פשוט בדבר וטעה אלהיו שד׳

 לב׳ מתנות ב׳ לפחות ליתן א׳ סעיף במחבר )תרצ״ד(
 לאביק מתנות ששולח מי כו׳ עניים

 נותן כאלו הוי בשניהם המציה לקיים מכוין אם אז אשה וי״ל
 תהנה שלא לבדו לו ליתן שיכול כיון בפ״ע ולזו בפ״ע לזה

 אכן נפרדים אביונים לב׳ שלח כאלו בזה ויוצא אשתו מהם
 מתנות בזה יוצא אינו להאביון סתמא נתן רק מנוין אין אם

 סי׳ עולם בנין בתשו׳ משמע כן לא׳ עוד לשלח ומוכרח לאביונים
 בד׳ הגמ׳ דברי בזה לבאר אח״ש שכתב דבריו הבנתי ולא ל״ו

 נשיאה דבי ובשילוח עני היה אושעיא דר׳ כו׳ נשיאה ר״י ז׳
 ומשלוח ידי יצא לו ששלח דבמה ככל ידי בהם יוצא ולב״ב לו

 ידי יצא כ״כ וב״ב לאשתו ששלח וע״י לרעהו איש מנות
 ר״א ידע וכי ט׳ רבינו בנו קי-ימת וז״ש לאביונים מתנות

 התכוין לא דאולי בשניכם המצוה לקיים התכוין נשיאה דדבי
 1 לאביונים דבמתנות לדון יש לפע״ד אכן לבד בזה יצא לא וא״כ

 דהתורה מכיון ממנו ב״ב יכנו שלא ע״מ כשנותנו יוצא אין
 וגס לכ״ד שלו כוא הרי ובפורים מתנה להשיג לעני זכתה

 מזה ב״ב יהנו לא ואס עגומים נפש לשמח כדי הטעם כל
 נפרדים עניים לב׳ ליתן להחמיר יש р! ומאחר שמחה א״ל

 אחת מתנה השני ולעני א׳ לעני מתנות ב׳ ששולח מי ממש
 מכלל נפיק לא אביון כי אף מנות משילוח עצמו לפטור ורצונו
 אעפ״כ לאביונים מתנות ושני לא׳ מתנות ב׳ האיכא וא״כ רעהו

 להיות מוכרח השילוח כ״א לשתיכן לו עולה דאינו יצא לא
 כ'כ עשיר בין עני בין 'וא' אביונים מכס ב׳ אנשים ג׳ ע״י

: ע״ב ז׳ בד' כט״א
 דלא עד בסוריא לבסומי ב׳ העיף במחבר )תרצ״ה(

 שחטיה דרבה־ איתא בגמ׳ כו׳ ידע
 לפרש ל י ש ע ה מו״ה הגאון בשם לאמר ושמעתי • זירא לר׳
 ושחט סכין ליבן ע״א ח׳ ד׳ חולין במש׳ זירא דא״ר הא בזה
 מלובן בסכין שחטיה דרבה לליבונה קודם דחידודה כשר

 ברם דינו כך ואמר לליבון קודם דהחידוד מעשה בעת והרגיש
 אמר שמואל כ’א שמואל אמר אר״ז נאמר דשם הוא טעותא

: ר״ז ולא דינא לכך
 כבר אס כו׳ מנות שהי לחבירו לשלח חייב ד׳ בסטים

 רוצה ואח״כ א׳ לאיש מנות שהי בשילוח יצא י
 דהאדסגי מנות שני לפלחו מחויב דמ״מ נ״ל לא׳ עוד לפלח
 משא״כ עוד לשלח ברצונו אין לס היינו לא׳ מנות בשני

 לרעים עוד לפלח מציה מ״מ שקיים אף כי עבור עוד כששילח
 המאירי הרב מפירוש נראה וכן והגון כראוי לעפות צריך לכן

 במשנתנו שהוזכרו לאביונים מהנות וז״ל שכתב מגילה במס׳
 שהוא מנות אבל מהם אחד לכל אחד מחנה שיכן לו די

 והוא בו משלח שיהיה בכ״מ שהים שישלח צריך לחבירו שולח
 מנות כולח אס • יעו״ש לרעהו איש מטח ומפלח שנאמר
 בזה יצא לא פורים אחר כ״א לידו יבא ולא בפורים לחבירו

משלוח
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 השמחה צ״ל להבירו לשמח הטעם דעיקר מכיון מנוח משלוח
 ישמח דחבירו אף יצא לא ג״כ להיסך וכן בפורים דוקא

 אין וכאן והנשלח המשלח בניהם שממת צ״ל מ״מ בפורים
:מקודם כ״א בפורים במנזה להמשלח

 לב וטוב רמ״אכאן מסיים ושפיר ב׳ ס״ק בט״ץ )תרצ״ז(
 ביאור א״ל אלו ט״ז דברי חמיד משחה

 דברי סיום לו דהוקשה כונתו ונ״ל הרואה יראה כאשר
 ינקוט טוב בדבר לסייס בשביל וכי הכא שייטא מאי הרמ״א

 יען כך הרמ״א כונת מפרש ע״כ כלל שייכוח שא״ל מה דבר
 המחמירים דעת לצאח בסעודה להרבות שמכריע הכרעתו כי

 חומרא הלא בכך דיחמיר קאמר כמאן דהל׳ מססיקא משמע
 דהואסעודח דמול בסעודה להרבות דאסור הוא קולא זה

 הוא כך הענין אכן מצוה של שאינה בשמחה ולשמוח הרשות
 לשתות א״א דהא הכונה חמיד משתה לב וטוב אמר דהכחוב
 משכחת מ״מ בחול ולא מצוה וסעודת ויו״ט בשבח כ״א ולשמוח
 מהוגנים עניים להזמין היינו במול ג״כ ולשהות לשמוח דמוחר

 של שמחה בודאי זהו ושתיה באכילה להם ולהעניק ח״ח
 שטרח מה כל אומר טוב ואורח אורחים הכנסת גדולה מצוה

 לב וטוב אמר שסיר נמצא בשבילי אלא טרח לא בעה״ב
 משכמת אצלו ואביון עני על וחס בצדקה ומפזר נדבן איש היינו

 דכונתו הרמ״א בזה סייס שפיר ע״כ תמיד משחה שיהיה
 הא כי קולא חומרא זה ואין המחמירים ידי לצאת שכתב
 וזהו כן ג״כ יעשה בכאן א״כ חמיד משתה לב וטוב נאמר
 להרבות רגיל שהיה ר״ימפרי״ש לדברי דהביא הט״ז כונה

 אכן הוא למאי אדם בני זימון ולכאורה אדס בני ולהזמין
 עשה כ’ע בסעודה להרבות א״צ אולי לספיקא חש כי יען

 כו׳ לב שטוב וכמו חשש ליכא ממ״נ דאז אדם בני שזימן
 תבין שסיר מסרי״ש ר״י דברי לך שהבאתי עכשיו ולז״א<הע״ז
:תמיד משתה לב וטיב כאן הרמ״א שסיים מה

 נאמר שירה פ׳ בסוף דהנה נאמר דאמונה במילי ולסיים
 א״ל מקודם הלא מבואר הקושי׳ כו׳ ישעיה ר׳

 בכורות במכת מנבוח חדלו כי עבור שירה לאמר דזכו טעם
 עוד י״ל מה הלא בד״ז תוסף ואל לאחוריך חזור א״ל ואיך

 זה נגלה לא אשר סודו לו נגלה כבר כי המלך אל לזעוק
 חבקוק של לסודו הסוד זה שייכות מאי ועו״ק כביר זמן

 שיהיה גדול דבר נלמד כלב של ממידתו דהנה ונ״ל • הנביא
 ולא נאמן עבד הוא דהכלב עולם בבורא אמונה להאדם

 ידי ומלקק ישנה לא בריח שכורת ובמי באמונתו ישקר
 ידובר ונפלאות מאויו כל ועושה לפניו ורובץ וכורע אדוניו

 ונותן ומפרנס הזן השי״ת לפני מכש״כ וא״כ הטבע בספרי בו
 לכרוע מוכרח בודאי ונפשו רוחו שומר בפרעות ומשגיח חיים
 נמצא יוצרנו עושנו שהוא דמאחר ונשתחוה לפניו ברך

 נברכה ונכרעה נשחחוה באו בכתוב האמור על מלמד הכלב
 מאסתר שכינה דנסתלקה הא פירש וביע״ד • עושנו ד׳ לפני

 היה אס וא״כ קונו את מכיר דכלב יפן כלב שקראתו על
 אכן זה שם עליו יתכן הקודמים פרס מלכי כמו ד׳ מכיר

 כאשר לזאת יעו״ש זה שם עליו יתכן לא בד׳ דכופר מאחר
 זמן בלא אינש שכיב לא קושטא דבעיר יען כו׳ בוכי׳ כלבי׳
 זמן בלא .איש להמית כשבא לכן בסנהדרין במהרש״א יעו״ש

 א״כ יקרא( חי חי בזמנו )דמת המות מלאך בשס יכונה דאז
 מוסר לקח שלא הכלבים בוכין ז’ע אמת מידת לו היה לא

 אמת איש דנקרא אליהו אכן ואמונה אמת לו להיות מהם
 אמר ובב״ב • בביאתו הכלבים שמחין לזאת הוא נאמן וציר

 שונאין דהכלבים בע״פ דמבואר והכונה וכעורב ככלב פרנסנו
 ובע״ה שיקרא ועורבא נאמן וכלב זא״ז אוהבין והעורבין זא״ז
 דפסחים פ״ג כמבואר לת״ח ושונא שקר החסרונות ב׳ יש

 פרנסני אתכם שונאין שאנו עבור לזונו לבל דא״ת א״ל לזה

 לכלב וא״ת מפרנסן הקב״ה ואעפ״כ זל״ז ג״כ ששונאין ככלב
 מאוד פנים עז־ הוא ככלב והנה כעורב• פרנסני אמונה יש

 המה גס אשר מכלהב״ח ונפרד הן עזין ג׳ ׳הגמ כדמשיב
 הכלב משא״כ הציקתהו הרעב כי עבור אכן הן עזין פעמיס

 נפש עזי והכלבים ולז״א מעזותו חדל לא שבעו בעת אן!
 כאלו כן יעשה לא שבעו עת עזותו מלחדול שבעה ידעו לא
 פניס בושת שא״ל דמי אמרו רז״ל והנה מעזותו ידע לא

 והכונה סיני הר על אביתיו רגלי עמדו שלא בידוע
 ישראל של עזותן כח מתשת דהתורה אמרו דרז״ל מאתר

 בע״כ לו דעזות מאחר וא״כ אומות משאר עזין המה אשר
 נעבע איך ר״י התפעל ע״כ • התורה את אבותיו קבלו לא

 בעליו את יחיו באחד היא אשר אמונה כזו מעולה מדה
 אחת על והעמידן חבקוק בא מכות במש׳ רז״ל כמאמר
 וי״ל האדם ילמד ממנו אשר יחיה באמונתו וצדיק שנאמר

 אמונה ונגרע התורה לקבל רצה שלא המורה כזו גרועה מדה
 כנביא לחבקוק סודו שגלה דמיוס משמיס לו ענו ממנו•
 רז לו שגילו כו' יחיה באמונתו וצדיק ד׳ ויענני שנאמר

 המדה הועבע מה על לו גלו ואז אמונה מעלת גודל זה
 ד״ז גלה לא העזות במדת רע תכונתו אשר בהכלב יקרה
 ממך במופלא לדרוש לבך אעורר איך וא״כ בריה לשום

 גדול אדס של שתלמידו בשביל אלא לעונש ראוי היית ובאמת
 תימה להוסיף במילין ולעוררך לך להזדקק אליך שלחוני אתה

 שנאמר האמת מדת היינו בס נמצא מדה דעוד תמיהתך על
 כלבים כי יען מצרים אצל רק לפונו כלב יחרץ לא בנ״י ולכל

 במצרים מה״מ הכה כאשר וא״כ לעיר בא מה״מ בוכים
 והתל בנ״י את לשלח פעמים כמה שאמרו בם אמון לא כי עבור
 שלט לא אשר לישראל משא״כ ע״ז בוכין ע״כ בדברו ושקר

 דמדת מוכח כרי לשונו כלב יחרץ לא ע״כ מה״מ מכת בו
 ועוד • הכלב במבע נקבע מעולות מדות ב׳ ואמונה אמת
 וא״כ סת״ם לכתוב מצואתם לעבד שזכו עד מעלתם גדלה
 איך לך מראה ואני א׳ זכות על רק התעוררת לא אתה

 שאלתך ענין כפי ולמה מה על אכן דברים בג' זכותם גדלה כי
: כמה וחתום סתום כי לאחוריך חזור

הגליון למלאות

 • עריפה מהם לא' ניקב א׳ סעיף במחבר מ׳ סי׳ בילד
 ובאמת • טריפה לודאי זה לדין החזיקו כפוסקים

 דאיך יען כך דנפשע ונ״ל • אפשטא דלא בעיא היא בגמ'
 על דינו רב אמר למה א״כ תנן גדול דחלל שאמר אפשר

 כו״ל גדול לסימפון דפירושו הסמפונות לבית שתנקב דעד הא
 מכח לשם ידעינן וכוה חללו לבית הא על דבריו למנקע

 היינו הידוע חלל ופירה® חללו לבית דנקע כאן דמה כש״כ
 נקע ולא הסמפונות לבית דנקע כך ומכש״כ א״ה הגדול
 על דינו כדנקע משא״כ גדול לסמפון פשיעא הסמפון לבית

 א״כ קטן או גדול חלל לי מה דבכאן ולאמר למעות יש כך
 האמת הוא דכן דנפשט מוכרח כו׳ השתא הכי כגמ׳ דחית לפי
 אביי א״ל הגמ׳ מל׳ האמנם ־ קטן או גדול חלל לי מה

 דדברי מתמה וע״כ רב לדברי ידע דר״ז כו' לך תיבעי מאי
 דשפיר ר״ז והשיב לך תיבעי מאי וא״כ המה מפורסמים רב

 קמיבעיא מאי קשה עדיין ולדברינו השתא דהכי יען האיבעיא
 דהאיבעיא נ״ל ע״כ • אביי מדברי להיפך מרב למפשע הו״ל

 י״ל מרב לפשיע יש דשפיר שהכרחנו ומה נפשע לא באמת
 מדלא לפשוט שהוכיח הרא״ש על כתב ככו״פ דכנה כך

 נשפכים סמפונות כל דשם דומה דאינו חללים לבית נקט
 אבל סמפונות לכל מקום סמפונות בית וזהו גדול לסמפון

 בית ינקטו ואיך כלל ביחד מתאספים החללים אין בלב
• נכונים ודבריו יעו״ש כלל אהדדי שפכי לא הא חללים
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 מהחללים לאיזה פירושו בע״כ חללים דלבית להיפך נ״ל ומעתה
 ואיך א׳ חלל הוא הלא הגדול על דאס הקטן או הגדול

 דכפכי הגדול על קאי הסמפונות לבית משא״כ רבים ל׳ נקט
 הוא לבד הרא״ש ׳על לא הכו״פ תלונת והנה • לגביה כולהו ,

 דז״ל אלו רש״י לדברי זכר שלא ולפלא ג״כ רש״י על כ״א
 הסימפון לבית תנא ולא קתני הסמפונות לבית התס רש״י
 האמנם חללו לבית אלא החללים לבית תני לא הכא אבל

 הסמפונות לבית ההם השתא הכי הגמ׳ פירוש כך הנ״ל להצעה
 דאס יען הסמפון לבית תנא ולא י’רש פירש וע״ז קהני
 • שהוא סמפין לאיזה משמע הוה הסמפון לבית כתוב היה
 לבית והכא • כולהו סמפונות דשפכי להיכא פירושו וא״כ
 כפיר וא״כ כדפירש״י החללים לבית קתני ולא קחני חללו

 למבעי ליכא שוב החללים לבית נקע היה דאס למבעי
 חללו לבית כדנקט משא״כ וכנ״ל שהוא חלל לאיזה דודאי

 לבית דסתס אף הגדול לחלל הכונה בודאי דבכאן י״ל א״כ
 כאשר הסמפון לבית גבי כמו שהוא חלל לאיזה משמע הללו
 דהיה מכיון מ״מ כנ״ל סמפון ■לאיזה משמע הוה נקע כיה
 ביותר מפורש דזהו החללים לבית בהדיא ולפרש לבאר יכול

 דמוכרח לפרושי רב ל״צ וע״ז דוקא גדול דלחלל פשיטא כ’א
 סמפון דלאיזה נאמר דכוה הסמפונות לבית גבי משא״כ הוא

 רביס דל׳ כן דלא רב מפרש לזה רבים ל׳ נקט ע״כ שהוא
 חלל לי מה נימא או . להדדי סמפונות דכפכי יען הוא
 לאיזה משמע ג״כ החלל לבית כדנקט ע״כ קטן חלל או גדול
 לבית גבי כמו שהוא לאיזה משמע דמסתמא שהוא חלל

 כדמפרש ג״כ דזהו ביותר לפרושי צריך ולמאי כנ״ל הסמפון
 הדק״ל דכן ומאחר • אצלי בספק הדבר שפיר נמצא דמי
 ונ״ל • בספק נשאר הדבר הלא לודאי הדבר הפסו איך

 דאר״יהג׳ הא על הגמ׳ מקשה ע״א מ״ג בד׳ דהנה לתרץ
 וזהו משנה כסתס הל׳ דאר״י מהא כזית האומר כדברי
 ותירוצס ובתו׳ ברש״י שתמה כמו ליה מסייע דסיפא תמוה
 תירוץ דחוק הוא לכאורה דהנה כך י״ל האמנם למאוד דחוק

 יסתום דאיך ר״ש והא ר״ח הא מ״ו בד׳ שמתרץ יוסף רב
 מ״ו בד׳ הגמ׳ כוגית בלא אכן ר״ח וסיפא ר״ש רישא כתנא

 דהו כל בשיור סגי מרה במקום דכשנשתייר כך לתרץ יש
 נשתייר ולא הכונה רישא א״כ כזית צריך במק״א וכשנשתייר

 היינו כזית ונשתייר דנקט ובסיפא מרה במקום היינו כלום
 ערוקאי א״ל ר״ז בהו פגע נאמר מ״ו בד׳ והנה במק״א•

 הא מינאי גמירו ערוקאי ופירש״י מרה במקום שאמרו כזית
 מדין יודעין אין יוסף ורב דרבה לר״ז מנ״ל וק״ל כו׳ מילתא

 שאמרו כזית נקט דלמאי ועו״ק להו לאגמורי דבעי עד זה
 מוקי יוסף רב דהנה כך הכונה נ״ל אכן דתנן כזית כול״ל

 לר״ז והוקשה כאידך וסיפא תנא כחד כתנאי»־ישא למתניתין
 מרה במקום מיירי דרישא רויחי בשינויי תירצו לא אמאי
 מקום בין לחלק דל״ס בעכצ״ל ככבד מקום ביתר וסיפא
 כראה ע״כ כוא חד המקומות דכל מקום לשאר המרה

 דפליגי ור״ש ר״ח פי׳ שאמרו כזית רק כן דלא ר״ז להם
 שלא משא״כ דוקא מרה במקום הוא לא או כזית צריך אם

 ^זקים בין חילוק דיש וא״כ כזית צריך לכ״ע מרה במקום
 מרה במקום רישא בפשוט המשנה י״ל שפיר לאינך מרה

 הויא כו' פולמוסא דההוא נמצא המקומות באינך וסיפא
 שמיאן יוסף ורב • יוסף כרב דלא הקדום לקושיא פירוק

אביגדור

 לן{ כלל מהני לא מרה במקום דשלא דסבר יען כך מלתרץ
 ע״כ מרה במקום דוקא צ״ל השיור ועיקר כרבה שנשאר
 ' כשירות דאלו כמשנה הוא ולהלכה • כתנאי לאוקמי מוכרח

 נמצא * למשנה הדר שיש במקום עיקר אחרונה דסשמא
 דקאזיל היינו משנה כסתם הל׳ והאר״י לעיל הגע' קמקשה

 האס מרה במקום פליגי ור״ש דר״ח ר״ז לתירוץ לשם ׳הגמ
 מרה במקום מיירי דרישא מתורץ והמשנה כזית לשס צריך

 דבמקום משנה כהתה דפסק ור״י המקומות באינך וסיפא
 אף כיינו בגזית כהאומר פסק איך וא״כ כזית א״צ מרה

 דאמוראי לדחוקי א״צ יוסף רב לתירוץ אכן מרה במקום
 אחרונה כמשנה והלכה כתנאי מתישב המשנה רק דר״י אליבא
 זדר נגד יוסף כרב פסקו והפוסקים דבכזית ר״י פסק ושפיר

 ניחא יוסף רב לדברי וסנה כותיה• דייקא גסדבריר״י כי
 כתנאי כי ידעינן דמרישא אף בסיפא הכבד מטל דתני הא

 בפלוגתא למנקע רצה ולא תנא כאידך בסיפא וסתים נשנית
 ולזה הכרע בלא בפלוגתא כדבר נשאר יהי׳ דאז דרישא
 דכו״ל קשיא לר״ז אכן הל׳ כן דיהיה כאידך באחרונה סתיס

 מרה במקום כלום ממנו נשתייר ולא ברישא ככל למנקט
 המשניות דרגילוה וצ״ל למ״ל וסיפא כמקומות ביתר כזית או

 בהי והנה • דכליס פ״ב ז׳ במבנה הר״ב וכתירוץ כך לתרץ
 ולרב ניחא לר״ז חללו לבית ולא הלב ניקב בסיפא דנקט
 ניקב ברישא אמרי לפרש הטעה דלא קמ״ל דטובא י״ל יוסף
 באכילת ותוכשל טריפה אז דווקא כגדול חללו לבית כלב

 לא כלל חללו לבית ולא כלב ניקב בסיפא מברר ע״כ איסור
 ולא חללים לבית ברישא ינקוט וא״ל • לקטן ולא לגדול
 הקטנים חללי דלצד דה״א יען יתירה בבא למנקט יצטרך

 כגדול חלל לצד משא״כ ממש החלל לתוך דוקא בעינן שם
 בבא נקט ע״כ עריפה ג״כ חללו לבית סמוך בניקב אף

 חללו לבית כלב ניקב אמר דרישא דבבא לאמר יתירה
 הלב ניקב אמר דסיפא ובבא כחלל לתוך דוקא ג״כ הגדול•

 נקוב היה דאס .לגדול ולא לקטן לא כלל חללו לבית ולא
 באבעיא דנשאר ר״ז נמצא • ג״כ'טריפה הקטן לחלל אף
 באמת דמתניתין דסיפא לאמר דמוכרח אזיל לשיטתו כי יען

 האי קשה דאל״כ כמשנה דרך הוא דכן רק ונקטיה מיותר
 הכרח אין וא״כ וכנ״ל למ״ל כזית נשתייר ולא ככבד ניטל

 טריפה קטן לחלל דאף חללו לבית ולא בסיפא מהאדנקט
 אינו דהמשנה י״ל א״כ יוסף כרב דפסקינן אנן משא״כ
 מיהור בכאן מוכח א'כ מפרשינן לפרש לנו דיש דכ״כ מיותר

 חדש בדין אעירך ואגב • טריפה קכק לחלל דאף דסיפא בבא
 ומקום מרה במקום כזית ונשתייר הכבד כדניטל נ״ל אשר

 דמה בכבד טעימה מהני ולא טריפה המרה וחסרה חיותה
 א״כ כלא המרה בכבד נבלע מסתמא מר טעם שנרגיש כיון נאמר

 דבצאת של להכו״פ וכן מהכבד מעט בכחסר מהמרה נחסר הא
 בכחסר א״כ הכבד בקרוס המרה קרוס מתדבק מהמרה הליחה
 ראיה ונ״ל טריפה שניקבה ומרה המרה מקרום נחסר הכבד

 ש״מ מרה אצל ולא מרה במקום כזית מדתני מוכיח דהראבי״ה
 יפן כך דנקט נימא הוכחה זה מהו ותמוה כשר מרה דניטלה

 אף דכשר מרירות בכבד וטועם המרה דנחסר יש דלפעמיס
 המרה דהא המרה בצד אא״ל וא״כ עריפה הכבד דניטל כדנאמר

נשתייר דלא בעכצ״ל מרה במקיס נקט ולכן היא כשירה ומ״מ אין
־. בכבד מר טעם כדאיכא אף טריפה אז כזית רק


